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సువార్తలు 
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మతతయి సువార్త 

-1-  
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ఉపో ద్ఘా త్ము 

1919లో బలిె్వయం ర్ాజ ైన ఆలబర్డర యున టైడె్ స్టేరట్ి అంతటా ర్ లైుబండిలో ప్రయాణము చదశాడు. 
అతడు ర్ ైలు ఇంజనులను గూర్శు జఞా నము కల్వగశన వయకనత గనుక ఇంజనీర్మ దుసుత లు ధ్ర్శంచ ప్ది-మ ళైలో  
ర్ ైలు నడిపాడు. తర్మవాత సార ప్ులో, పల ర తిహ ంచద పేరక్షకులు ర్ాజ ైన ఆలబర్డర కొర్కు చూశార్మ కాని అతనిని 
కనుగొనలేదు. ర్ాజు ఒక విధ్ముగా కనబడాలని మర్శయు ఒక విధ్ముగా కార్యమును జర్శగశంచాలని 
వార్మ ఆశించార్మ. కాబటిర , బనిి వసేుకొని, టోప్ ప టటర కుని ఉని ప డవాట ిమనిషి వాసతవానికన బెలి్వయం 
ర్ాజని వార్మ గుర్శతంచలేకపల యార్మ. 

ఒక దృకకుణములో, మతతయి సువార్త ఈ విధ్మ నై కథనే చపె్ుత ంది. ఇద ిఒక ర్ాజు కథ — యిేసు, 
యూదుల ర్ాజు. అయితద ఆయన కాలములో ఆయనను చాలామంది గుర్శతంచలేదు, ఎందుకంటే ఆయన 
ప్రజలు ఆశించన విధ్ముగా కనబడలేదు, మర్శయు ప్రజలు ఆశించన విధ్ముగా కార్యములు 
చదయనులేదు. ఆయన ఒక భినిమ నై ర్ాజు. 

సువార్తలు అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిర్ ండవ పాఠము. ఈ పాఠమునకు మనము 
“మతతయి సువార్త” అను పేర్మ ప టార ము, ఎందుకంట ేమొదటి సువార్తయి ైన మతతయి ప్ుసతకముప  ై
మనము మన దృషిరని కేందరరకర్శసాత ము. 

మతతయి సువార్తప ై మన అధ్యయనము మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదట, 
మతతయి సువార్త యొకు నపే్థయమును చూదాే ము. ర్ ండవది, దాని నిర్ాుణము మర్శయు విష్య 
సూచకను అనేవషించుదము. మర్శయు మూడవది, మతతయి సువార్తలోని కొనిి ముఖ్యమ నై అంశాలను 
చూదాే ము. మతతయి సువార్త నేప్థయముతో ఆర్ంభించుదము. 

నేపథయము 

“బ ైబిలును గ్ూరిి ఈ సెంద్రభభచిత్ అెంశ్ాలనిి ననేు ఎెంద్ుకు తెలుసుకోవాలి? 
మెంచి ఆెంగ్ల అనువాద్ములో బ ైబిలును చద్విి ద్ఘని అర్థము ఏమిటో ననేు 
గ్ురితెంచలేనఘ?” అని చఘలామెంద్ి పరశ్నిసుత ెంటార్ు. సెంద్ర్భము లేకుెండఘ 
వాకయభాగ్ముకు నీవు ఏ అర్థము ఇచిినఘ అద్ి ఒక సాకనేని నఘ ఆలోచన. సమసయ 
ఏమిటెంటే పురాత్న గ్రెంథఘలు కొనిి ర్కాల చఘరితిరక, సాహిత్య, అలెంకారిక, 
పురావసుత , మత్పర్మైెన సెంద్రాభలోల  ఇవాబడినవి, మరియు ఆ సెంద్రాభలు 
మన సెంద్రాభలకు భినిమైెనవిగా ఉనఘియి. ఒక వయకతత ఒకసారి ఇలా అనఘిడు, 
“గ్త్ము పర్ద్ేశము లాెంటిద్ి. వార్ు అకకడ పనులను భినిముగా చేసాత ర్ు.” 
గ్త్ము పరసుత త్ము కెంటే భినిమైెనద్ి మరియు కాలవయతఘయనుసార్ముకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయతిరేకముగా ఉని గొపప అవరభధముగా ఉనిద్ి, మన ఆధునిక ఊహలనిిటిని 
గ్త్ములోకత చద్వడమెంటే, బ బైిలును సెంద్రభభచిత్ముగా జ్ాగ్రత్తగా చద్వడమే. 

డా. బెన్ వితర్శంగరన్ 

మనము బ ైబిలు పుసతకాలను సరిగాా  వివరిెంచేటపుపడు ర్చయిత్ ఎవర్ు మరియు 
చఘరితిరక సెంద్ర్భము ఏమిటి వెంటి నేపథయ విషయాలను అర్థము చేసుకోవడెం 
చఘలా ముఖ్యము, ఎెంద్ుకెంటే ర్చయిత్లు పుసతకాలను వార యునపుపడు, వారి 
శ్రర త్లు భాగ్సాామయ సెంసకృతిలో పనిచసేుత నఘిర్ని, వారి శ్రర త్లు వార్ు చేయు 
పరకటనల యొకక విసత ృత్మైెన సెంద్ర్భమును గ్ూరిి బాగ్ుగా తెలిస్టని వారిగా 
ఉెంద్ుర్ని ర్చయిత్లు భావిసాత ర్ు. కాబటిర , చఘలా సెంద్రాభలోల , ఈ ర్చయిత్ ఎవర్ు 
మరయిు ఇత్ని సెంసకృతి ఏమిటి అను విషయములను అర్థము చేసుకొనుట మన 
పనియి ైయునిద్ి, త్ద్ఘారా సెంసకృతి మరియు చరిత్ర యి డల మనకు మరిెంత్ 
అవగాహన వసుత ెంద్ి గ్నుక ఈ ఊహాగానఘలను మరియు ఇవాబడని వాసతవాలను 
మనము పూరిెంచవచుి. 

డా. జేమ్సి హమిలరన్ 

మతతయి సువార్త నపే్థయమును మూడు దశలోో  మనము చర్శుంచుదాము. మొదట, మతతయి ఈ 
ర్చన యొకు ర్చయిత అని మనము మాటాో డుదాము. ర్ ండవది, మతతయి యొకు వాసతవిక శరీతలను 
గూర్శు మాటాో డుదాము. మర్శయు మూడవది, మతతయి వరా స్టిన సందర్ుము లేదా ప్ర్శస్టిాతయలను 
చూదాే ము. ఈ సువార్త యొకు ర్చయితను గూర్శున ప్రశిను మొదట చూదాే ము. 

గ్రెంథకర్త 
మనము ఒక ప్ుసతకము, లేదా ప్తిరక, లేదా ఏ ఇతర్ ర్చనన నైా అధ్యయనము చదయునప్ుపడు 

దానిని ఎవర్మ వరా శార్ప తలెుసుకకవడం సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. ర్చయిత మర్శయు ఆయన 
సందర్ుమును మనమ ంత తలెుసుకుంటే అంతగా ఆయన స్టిదాధ ంతాలను మర్శయు అర్ాా నిి గీహ ంచుటకు 
చదసుకకడానికన స్టదిధంగా ఉంటాము. మనము బెైబిలు చదివినప్ుపడు కూడా ఇదద వాసతవము. బెైబిలు 
ర్చయితలను గూర్శు ఎంత తలెుసుకుంటే, వార్మ మనకు బో ధించద పాఠములను అరా్ము చదసుకకడానికన 
అంత స్టదిధంగా ఉంటాము. కాబటిర , మనము మతతయి సువార్త అధ్యయనము చదయుచుండగా, మనము 
అడగిే ఒక మొదటి ప్రశి ఏమనగా “ఈ ప్ుసతకమును ఎవర్మ వరా శార్మ?” 

మతతయి సువార్త యొకు ర్చయితను గూర్శు ర్ ండు దశలోో  మనము ప్ర్శశీల్వసాత ము. మొదట, ఈ 
ప్ుసతకమును యిసేు యొకు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలలో ఒకడును అప సతలుడెనై మతతయి వరా శాడను 
సాంప్రదాయ అభిపరాయానిి ధ్ృవీకర్శంచుదము. మర్శయు ర్ ండవది, మతతయి యొకు వయకనతగత చర్శతరను 
అనేవషించుదాము. ఈ ప్ుసతకము మతతయిచద వరా యబడిందను సాంప్రదాయ అభిపరాయముతో 
ఆర్ంభించుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాెంపరద్ఘయ అభిపరా యము 

ఈనఘడు కొెంద్ర్ు పెండిత్తలు సెంద్ేహముతో ఉనినూ, మత్తయి, అపొ సతలుడెనై 
మత్తయిేయ నిజ్ముగా మత్తయి సువార్త ర్చయిత్యని మనమెెంతో నిశియత్ 
కలిగియుెండవచిని నఘ ఆలోచన. ఒక విషయానికొస్టతత , ఆద్మి సెంఘ పిత్ర్ులు 
సెంద్హేిత్తలు అని — వాసతవానికత, ఇద్ి త్కుకవ కథనమే — పతరరేపిత్ లేఖ్నఘల 
సెంగ్రహములో భాగ్ముగా, సూత్రబద్ధ  పరా మాణికమైెన ర్చనలవలే, త్పుప 
ర్చనలను అెంగీకరిెంచడఘనికత వార్ు పూరితగా వయతిరేకతెంచఘర్ని మనకు తెలుసు. 
ర ెండవద్ి, మత్తయి గ్రెంథకర్తృత్ాముతో పో టీపడే సాెంపరద్ఘయము మరొకటి లేద్ు. 
మత్తయి ఈ పుసతకము వార శ్ాడను ఒకక సాెంపరద్ఘయము మాత్రమే మనకు ఉెంద్ి. 
మూడవద్ి, ఆద్మి సెంఘము చఘరితిరక కార్ణఘలు కాకుెండ ఇత్ర్ వాటికత ఎవరి 
పతర ైనఘ అనుసెంధఘనిెంచినట్లల తే, ఈ పుసతకముకు అనుసెంధఘనిెంచుటకు ఒక పతర్ు 
ఎెంపిక చసేుకుెంటే, లేద్ఘ అపొ సతలులోల  ఒకరిని ఎనుికుెంటే, వార్ు మత్తయిని 
ఎనుికొని ఒక పతలవమైెన ఎెంపిక చసే్టనిటేల . కార్ణెం ఏమిటెంటే మత్తయి ఒక 
సుెంకపు గ్ుత్తద్ఘర్ుడు. యూద్ులచే అసహియెంచుకొనబడని పనిని ఆయన 
అనుసరిెంచఘడు. మరియు మత్తయి సువార్త యూద్ు శ్రర త్లకు వార యబడిన 
సువార్త, యిసేు మెస్ట్ీయ అని వారిని ఒపపిెంచుటకు పరయతిిెంచే సువార్త. కాబటిర , 
యిసేు మెస్ట్ీయయని యూద్ులను ఒపిపెంచుటకు పరయతిిెంచే ఈ సువార్త 
మనకు ఉెంద్ి, మరియు ఈ సువార్త ర్చయిత్గా మత్తయిని వార్ు ఎనుికునఘిరా? 
ద్ీనికొక అర్థెం పర్థెం లేద్ు. మత్తయిేయ వార శ్ాడని నముుటకు ఒక మెంచి, బలమైెన 
కార్ణముెంటేనే మత్తయి సువార్తకు మత్తయి పతర్ును వార్ు అనుసెంధఘనిెంచడెం 
ఏక ైక కార్ణెం. 

డా. స్ట్రవ్ కకవన్ 

మతతయి మొదటి సువార్తను వరా శాడను సాంప్రదాయ అభిపరాయము సంఘము యొకు పరా ర్ంభ 
శతాబాే ల నుండి వచుంది. శీర్శషక కల్వగశన ఈ సువార్తను గూర్శున ప్రతి ప్ుర్ాతన వరా తప్రతిలో, శీర్శషక మతతయి 
మర్శయు కేవలము మతతయికన మాతరమ ేఆర్పపించబడింది. మతతయి పరే్మ లేకుండా ఈ సువార్త సంఘాలోో  
ప్ంప్బడింద ిఅని అనడానికన ఎటటవంటి ఆధార్ాలు లేవు. 

మొదట ిసువార్తను మతతయికన ఆపాదించన మొదటి వయకనత హ ర్ాపల ల్వస్ కు చెందని ప్పియస్. 
ప్పయిస్ మొదట ిశతాబేము అంతము నుండ ిర్ ండవ శతాబేములో నివస్టించనవాడు. సంఘము యొకు 
ప్ూర్వకాలము నుండి మనకు అందుబాటటలో ఉని అభిపరాయాలను ఆయన సూచసుత నాిడు. 

సుమార్మ కరీ.శ. 325లో వరా స్టని క సైర్శయకు చెందని చర్శతరకార్మడెైన యుస్టేబియస్, మతతయి 
సువార్త గీంథకర్త గూర్శు ప్పయిస్ ఇచున సాక్షయమును తన ర్చనయి ైన ఎకరోస్టయిాస్టిరకల్ హ సరర్ర, 
ప్ుసతకము 3, 39, భాగము 16లో నమోదుచదశాడు. ప్పయిస్ మాటలు వినండి: 

మత్తయి త్ర్కములను కరమముగా అమరాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవ శతాబేప్ు ఆర్ంభములో, ప్పియస్ సువార్తను మతతయికన ఆపాదించాడు అని మనము 
ఇకుడ చూసాత ము. మతతయి మొదట ిసువార్త వరా శాడను తన స ంత అభిపరాయమును బలప్ర్చుటకు 
యుస్టబేియస్ ప్పయిస్ మాటలను కకీడీకర్శంచాడని గమనించడం ముఖ్యమ నై విష్యం. 

మర్ొక ఆదిమ సంఘ పతిర్మడు — సుమార్మ కరీ.శ. 180లో వరా స్టని — ల్వయోన్ి కు చెందని 
ఐర్ేనియస్ కూడా మొదటి సువార్తను మతతయికన ఆపాదించాడు. ఎగ న స్ర హెర్ స్టస్్, ప్ుసతకము3, 1, 
భాగము 1లో ఆయన ఏమి వరా శాడో వినండి: 

పతత్తర్ు మరియు పౌలు రభమాలో పరకటిెంచుచు మరియు సెంఘముకు పునఘద్ులు 
వేయుచుెండగా, మత్తయి హెబ్రరయులకు త్మ మాత్ృభాషలో లిఖిత్ సువార్తను 
కూడఘ జ్ారచీేశ్ాడు. 

తెర్మత లుో  కొంత కాలం తర్మవాత సుమార్మ కరీ.శ. 155 నుండి 230 వర్కు జీవించాడు. ఆయన తన 
ర్చనయి నై ఎగ న స్ర మార్శషయన్, ప్ుసతకము 4, అధాయయము 2లో మతతయిేయ గీంథకర్త అని ధ్ృవీకర్శంచాడు. 

కాబటిర , అపొ సతలులెంద్రిలో, యోహాను మరియు మత్తయి మొద్టిగా 
విశ్ాాసమును మనలో నఘటార్ు … లూకా మరియు మార్ుక త్ద్ుపరి ద్ఘనిని 
నవీకరిెంచఘర్ు. 

ఐర్ేనియస్ మర్శయు తెర్మత లుో కు సంబంధించనంత వర్కు, ఈ సువార్త మతతయి వరా శాడు. 
మర్శయు వార్శ ఒప్ుపకకలును ఆదమి సంఘము ప్ంచుకుంద.ి మొదట ిసువార్త గీంథకర్త మతతయి అని 
ఖ్చుతముగా ఆమోదించబడింది. 

మతతయి గీంథకర్తృతవమును గూర్శున ఆర్ంభ ఆర్పప్ణలు, మతతయి యొకు సాపకే్ష అసపష్రత 
దావర్ా బలప్ర్చబడుతయంద ిఅని గుర్శతంచడం ఎంతెనైా పరా ముఖ్యం. చాలావర్కు, సంఘము లేదా ఎవర్ నైా, 
వార్మ ఎనుికుని అప సతలుని యొకు పేర్మ ఇచుుట దావర్ా సువార్తకు పరా మాణయత ఇవావలని 
కకర్మకుంటే, మర్శయు వార్మ బహుశ ప్రముఖ్మ ైన అప సతలులోో  ఒకర్శని ఎనుికుంటార్మ. అయితద 
సువార్తలోో  మతతయిని అర్మదుగా ప్రసాత విసాత ర్మ. ఈ సువార్తకు ఆయన పరే్మ తప్ుపగా ఆపాదించబడింది అని 
చెప్పడం ఎంతెైనా అసంభావితమ ైనది. 

మొద్ట, మొద్టి శతఘబదములో పరత్యక్ష సాక్షి సాక్షయము యొకక పరా ముఖ్యత్ను 
మనము గ్ురితెంచఘలి. పరత్యక్ష సాక్షి సాక్షయము ఉత్తమముగా ఎెంచబడిెంద్ి, మరియు 
పరత్యక్ష సాక్షి సాక్షయమును ఎవార్ు తేలికగా తీసుకోనేవార్ు కార్ు. ఇద్ి ద్ఘద్ఘపు, 
మీకు ఇషరమైెతే, జ్రిగిన విషయాలను గ్ూరిి చెపతప పవిత్ర కరమము. ర ెండవ 
శతఘబదము ఆర్ెంభములో, పపయిస్ అను పతర్ుగ్ల వయకతత మత్తయి సువార్త 
అపొ సతలుడెనై మత్తయిచే వార యబడనిటలల గా వార శ్ాడని మనకు తెలుసు. మరియు 
పపయిస్ త్న జీవిత్కాల వయవధి కార్ణెంగా అపొ సతలులను ఎరిగినవాడిగా 
ఉనఘిడు. మత్తయి సువార్తలో మత్తయి పతర్ు పరసాత విెంచబడనపపటికీ కూడఘ 
మత్తయి సువార్తను అపొ సతలుడెనై మత్తయిేయ వార శ్ాడను నముకము 
కలిగియుెండుటకు ననేు చెపతప చివరి కార్ణెం ఏమిటెంటే, అపొ సతలుడెైన మత్తయి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ఘని ర్చయుత్యని మరియు ద్ఘనిప ై అధికార్ముగ్లవాడని ఆపాద్ిెంచకుెండఘ 
మత్తయి సువార్త పెంపణిీ చేయబడలేద్ు అని పాత్ రికార్ు్ లు తెలియజ్ేసుత నఘియి. 

ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

వాసతవానికన, బెైబిలు గీంథకర్తలను గూర్శు అనేక ఇతర్ సాంప్రదాయ అభిపరా యాలను వార్మ 
ప్రశిించనటటో గా, అప సతలుడెైన మతతయి మొదట ిసువార్తను వరా శాడను అభిపరాయమును కొంతమంది 
ఆధ్ునిక ప్ండితయలు సందదహ సుత నాిర్మ. ఇతర్ ప్ుర్ాతన సవాళలో  ఏమియు లేవను కార్ణముతో పాటటగా 
మతతయి ఈ సువార్త ర్చయితగా ప్ుర్ాతన ధ్ృవీకర్ణ యొకు బలము మొతతము, ఆయనే ఈ ప్ుసతకము 
వరా శాడు అని నముుటకు ఒక గటిర కార్ణమును మనకనసుత ంద.ి 

మతతయి ఈ మొదటి సువార్త వరా శాడను సాంప్రదాయ అభిపరాయము చూశాము గనుక ఇప్ుపడు 
మతతయి వయకనతగత చర్శతరను చూదాే ము. 

వయకతతగ్త్ చరిత్ర 
మతతయి వయకనతగత చర్శతరను గూర్శు కొనిి ముఖ్యమ నై సతాయలు ఉనాియని లేఖ్నాలు మనకు 

బో ధిసుత నాియి. ఉదాహర్ణకు, అతడు యూదుడు మర్శయు సుంకప్ు గుతతదార్మడని అద ిచెప్ుత ంది. ఈ 
ర్ ండు వివర్ణలను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదాము, మతతయి ఒక యూదుడు అను విష్యముతో 
ఆర్ంభించుదము. 

మతతయి యొకు యూదు వార్సతవం అనేక విధాలుగా బయలుప్ర్చబడింది. ఒక విష్యానికొస్టేత , 
అతడు ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలలో ఒకడు, వార్ందర్ూ యూదులు. మర్ొక విష్యానికొస్టేత , మతతయికన 
యూదు పరే్మో  ఉనాియి. మతతయి అను పరే్ే యూదు పరే్మ, ఇద ిహెబ్రర పాత నిబంధ్న నుండి 
వ ల్వకనతీయబడింది. మార్ము 2:14 మర్శయు లూకా 5:28లో మనము కనుగొను లేవి అను మర్ొక పేర్మ, 
ఇశాీయిలేు గపతరములలో ఒక గపతరము పరే్మ. కాబటిర , మతతయి యూదుడని ర్ ండు పరే్ూో  సూచసుత నాియి. 
మతతయి యొకు యూదు వార్సతవము ఆయన హెబ్రరలో వరా శాడను పరా చీన నివదేనలు దావర్ా కూడా 
చెప్పబడింది. 

ఆయన సువార్తను అరా్ము చదసుకకవాలంటే మతతయి యొకు యూదు వార్సతవము 
పరా ముఖ్యమ నై నేప్థయముగా ఉనిది, ఎందుకంటే ఆయన ప్రతదయక యూదు అవధార్ణనను 
అనువదించుటలో అది మనకు సహాయప్డుతయంది. ఈ పాఠంలో తర్మవాత ఈ సువార్త యొకు యూదు 
లక్షణమును మర్శంత విప్ులంగా అధ్యయనము చదదాే ము. ఇప్ుపడెతైద, వివర్ణ కొర్కు కవేలము ఒక 
ఉదాహర్ణ మాతరం చూదాే ము. 

మతతయి 15:24లో, యిసేు ఈ విధ్మ ైన ప్రకటన చదశాడని మతతయి చెపాపడు: 

ఇశ్రా యిేలు ఇెంటివార ై నశ్నెంచిన గొఱ్ఱలయొద్దకే పెంపబడితిని (మత్తయి 15:24). 

ఏ ఇతర్ సువార్తకంటనెు ఎకుువగా, యిసేు ప్రతదయకముగా ఇశాీయిేలు ర్ాజయము కొర్కు వచాుడని 
మతతయి ఉదాా టించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మతతయి యూదు వార్సతవముతో పాటటగా, ఆయన జీవితములో చెప్ుపకకదగగ మర్ొక విష్యం 
ఏమిటంటే ఆయన సుంకప్ు గుతతదార్మడు. 

మొదట ిశతాబేములో, పాలస్ట్తనాలోని అనేకమంద ియూదులు ర్పమా సామాాజయ ప్క్షమున 
సుంకము కటిరంచుకొనేవార్మ. ఈ సుంకప్ు గుతతదార్మలోో  కొందర్మ ఒక పరా ంతము నుండి మర్ొక 
పరా ంతమునకు తర్ల్వంచు వసుత వులప  ైసుంకాలను వసూలు చదస్టవేార్మ. వార్మ సుంకములు వసూలు చదస్టే 
అధకిార్ము కల్వగశయుని పాలకులకు సుంకము చలోె్వంచు ప ైవైేటట పార్శశాీమికవేతతలు. వార్మ ప్రజల నుండ ి
వసూలు చదస్టే ప్నుిలను ప ంచడము దావర్ా లాభాలను ప ందదవార్మ. తతీల్వతంగా, ఈ సుంకప్ు 
గుతతదార్మలు దోపడిదీార్మలుగా మర్శయు ద ంగలుగా ప్ర్శగణ ంచబడా్ ర్మ – ఈ హో దా చాలాసార్మో  
సమర్శధంచబడదది. 

ఈ కార్ణముచదత, యూదు సుంకప్ు గుతతదార్మలు వార్శ దదశసుా ల దృషిరలో ర్ టిరంప్ు నరే్సుత లుగా 
ప్ర్శగణ ంచబడా్ ర్మ. మొదట, వార్మ అసహ యంచుకొనబడు ర్పము యొకు ఆకమీిత దళాల ఏజ ంటటో గా 
ఉనాిర్మ. మర్శయు ర్ ండవదిగా, వార్మ వయకనతగత లాభము కొర్కు తమ స ంత ప్రజలను దోచుకునాిర్మ. 
వాసతవానికన, వార్మ చెడ్వార్మగా మర్శయు అప్నముకసుత లుగా ప్ర్శగణ ంచబడా్ ర్మ గనుక ఆదమి ర్బిబనిక్స 
ర్చనలు ఒక యూదు కకర్మర లో సాక్షయము చపె్పకుండా వార్శని నిషధేించాయి. అంతదగాక, ప్నుి వసూలు 
చదస్టవేార్శకన అబదధము చపె్పడం ఆమోదించబడింది మర్శయు సమరా్వంతమ ైన తిర్మగుబాటట చర్యగా కూడా 
ప్రశంస్టించబడింది. 

మతతయి 9:9-10లో మతతయి యిేసు నుండి వచున తన స ంత పిలుప్ును గూర్శు నమోదు 
చదస్టని విధ్మును చూడండి: 

యిసేు … సుెంకపు మెటలర నొద్ద  కూర్ుిెండియుని మత్తయి అను ఒక మనుషతయని 
చూచి “ననుి వ ెంబడిెంచుమని” అత్నితో చపెపగా అత్డు లేచి ఆయనను 
వ ెంబడిెంచెను. యిసేు మత్తయి ఇెంటిలో భోజ్నమును చేయుచుెండగా, సుెంకర్ులు 
మరియు “పాపులు” అనేకులు వచిి ఆయనతో మరియు ఆయన శ్నషతయలతో 
భుజెంచఘర్ు (మత్తయి 9:9-10). 

మతతయి తనుి గూర్శు తాను చెపపిన వివర్ణలో చాలా సర్ళంగా ఉనాిడు, మర్శయు యిసేు 
కాలములో ఆయన మర్శయు ఇతర్ సుంకర్మలు “పాప్ుల”తో సంబంధ్ము కల్వగశయునాిర్ని బహ ర్ంగంగా 
ఒప్ుపకునాిడు. అలా చదయుట దావర్ా, మతతయి తనను, యిేసును మర్శయు వరా యబడని తన 
సువార్తను యూదా నాయకతావనికన భినిముగా చూపించాడు. ఈ విభజన మతతయి సువార్తలో 
చాలాసార్మో  వయకరతకర్శంచబడింది. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 21:31-32లో యిేసు యూదు నాయకతవమును విమర్శించన విధ్ము 
వినండి: 

సుెంకర్ులును వశేయలును మీకెంట్ ముెంద్ుగా ద్వేుని రాజ్యములో పరవేశ్నెంచుద్ుర్ని 
మీతో నిశియముగా చెపుపచునఘిను. యోహాను నీతి మారా్మున మీయొద్దకు 
వచెి ను, మీర్త్నిని నములేద్ు; అయితే సుెంకర్ులును వేశయలును అత్నిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నమిుర.ి మీర్ు అద్ి చూచియు అత్నిని నముు నటలల  పశ్ాితఘత పపడక పో తిరి 
(మత్తయి 21:31-32). 

తన పాప్భర్శతమ నై వయకనతగత చర్శతరను గూర్శు బహ ర్ంగంగా మాటాో డుటలో మతతయి చూపని 
సుముఖ్త తన సువార్తలోని మర్ొక అవధార్ణతో అనుబంధ్ం కల్వగశయుండవచుు, ఈ పాఠంలో తర్మవాత 
మర్శంత దగగర్గా దానిని మనము చూదాే ము. ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే ఎకుువగా, యిేసు తన 
అనుచర్మల నుండ ివిధదయత కకర్మకున ేవినయ ర్ాజుగా ఉనాిడను సతయమును మతతయి నొకనుచెపాపడు. 
తన గతమును గుర్శతంచుచు, తన కృపావసర్తను గూర్శు సవతంతరంగా ఒప్ుపకునాిడు, మర్శయు తనను 
పిలచన మర్శయు మార్శున ర్ాజును వ ంబడించుటకు సుముఖ్తను ప్రకటించాడు. హేర్పదు యొకు 
పాప్భర్శతమ నై స్టవేకుడి నుండ ిప్ర్లోక ర్ాజయ సువార్తకు విధదయ స్టేవకునిగా యిసేు అతనిని 
మార్శువేశాడు. 

మన జీవితఘలోల , విధేయత్ అనదే్ ిమనము ఆనెంద్ెంగా ఉనిటలల గా చూపిెంచఘలి, 
ఇత్ర్ులకు మరియు మనకు కూడఘ మెంచి జ్ర్ుగ్ుత్తనిపుపడు సెంత్ృపిత  చెెంద్ఘలి, 
అెంతేగాక ఇత్ర్ులు వృద్ిధ  చెెంద్ుచునిపుపడు, కీరిత పొ ెంద్ుచునిపుపడు లేద్ఘ వారి 
పనులు ఫలభరిత్ముగా ఉనిపుడు కూడఘ మనము అనెంద్ెించఘలి. ఇెంద్ునుబటిర  
మనము ద్వేునికత కృత్జుు లము, మరియు మొద్టి సాథ నములో మనము ద్ేవుని 
గౌర్విెంచఘలి మరియు కృత్జ్ుత్ చెలిలెంచఘలి. అనిిటకిత మిెంచి ద్వేుని కొర్కు మనము 
జీవిెంచఘలి, కవేలము మన కొర్కు కాద్ు. కాబటిర , విధేయత్ అనగా – నఘ ఆశలు 
న ర్వేర్డెం కాద్ు, కానీ మొద్టి సాథ నములో, ద్వేుని ఆశలు నరే్వేరాలి, అద్ి 
ఇత్ర్ుల ద్ఘారా కావచుి లేద్ఘ నఘ ద్ఘారా కావచుి. 

డా. జఞన్ మ కనునేో  

మొదట ిసువార్త మతతయి వరా శాడను సాంప్రదాయక అభిపరాయము సర్ ైనద ిఅని మనము 
ముగశంచాము, మర్శయు ఆయన వయకనతగత చర్శతరను గూర్శు కొంత అవగాహన ప ందాము, గనుక ఇప్ుపడు 
మతతయి వరా స్టిన వాసతవిక శరీతల గుర్శతంప్ును విశదరకర్శదాే ము. 

వాసతవిక శ్రర త్లు 
మతతయి తన శరీతలను ప్రతదయకంగా గుర్శతంచలేదు. కాని వార్శని గూర్శు తలెుసుకకడానికన కొంత 

సహాయం అందించాడు. మనము చూడబో తయనిటటో గా, మతతయి ప్రథమంగా యూదు క ైసైతవులకు 
వరా స్టినటటో  కనబడుతయంది. 

మునుప్టి పాఠంలో మనము ప్రసాత వించనటటో గా, సువార్తలనిియు ప్రతదయకముగా క ైైసతవ శరీతలకు 
వరా యబడా్ యి. అయితద మతతయి సువార్తలో అనకే ఉదాా టనలు ప్రతదయకముగా యూదు నేప్థయము ఉని 
క ైైసతవ శరీతలకు బాగా సర్శపల తాయి. ఉదాహర్ణకు, ఏ ఇతర్ ర్చయిత కంటే మతతయి పాత నిబంధ్న 
గీంథమును ఎకుువగా ఉదధర్ణముగా చెపాపడు. పాత నిబంధ్న ఆపకే్షలను యిసేు న ర్వరే్శున మార్ాగ లను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన తర్చు ఎతిత  చూపాడు. శాతాబాే లుగా యూదులు ఎదుర్మ చూచుచుని మ స్ట్ియ ర్ాజు యిేసు 
అని ఆయన ప్రతదయకముగా ఉదాా టించాడు. యూదుల విష్యాలప  ైఆయన ఉదాా టన అవిశావసుల ైన 
యూదు నాయకులతో యిేసు వ ైర్మధ్యముతో ఉని సందర్ాులలో కనిపసిుత ంది, మర్శయు ఏ ఇతర్ సువార్త 
ర్చయిత కంటే ఎకుువగా మతతయి వీటిని వర్శణంచాడు. మర్శయు పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసతమైుతో యిసేు 
యొకు సంబంధ్మును మతతయి సువార్త మర్ కుువగా దృషిరసుత ంది, ప్రతదయకముగా దాని ప్రభువుగా అద ి
దృషిరసుత ంది. 

ఈ పాఠంలో తర్మవాత ఈ ఉదాా టనలు కొనిింటిని మర్శంత విప్ులంగా చూదాే ము. కాబటిర , ఈ 
సమయములో, మతతయి యూదు పేరక్షకులకు వరా శాడను సూచంచు ర్ ండు ఉదాహర్ణలను మనము 
చూదాే ము, మర్శయు మతతయి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచు విధానముతో 
మొదల డదాము. 

పర్లోకరాజ్యము 
మునుప్టి పాఠంలో, నాలుగు సువార్తలు దదవుని ర్ాజయమను అంశము దావర్ా ఐకయప్ర్చబడా్ యి 

అని మనము చెపాపము. అయితద “దదవుని ర్ాజయము” అను ప్దసమూహము మతతయి అర్మదుగా 
ఉప్యోగశంచాడు. బదులుగా “ప్ర్లోక ర్ాజయము” అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు. బెైబిలోో  ఈ 
అంతయప్రతయయము ఉప్యోగశంచద ఒకఒేకు ప్ుసతకము మతతయి సువార్త. మర్శయు మనము చూచనటటో గా, 
ర్ ండు ప్దసమూహాల అరా్మూ ఒకటే. 

దదవుని యి డల గౌర్వమును బటిర , యూదులు దదవుని పరే్మ – లేదా దానికన దగగర్గా ఉని 
ప్దము ఉప్యోగశంచర్మ – కాబటిర వార్మ దదవుని నామము అనుకకకుండా వయరా్ముగా ఉచఛర్శంప్ర్మ. వార్మ 
ఈ విధ్ముగా చదయుటకు ఒక మార్గము “దదవుడు” అను ప్దమును “ప్ర్లోకము” అను ప్దముతో 
భర్రతచదయుట. మతతయి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచనప్ుపడు ఆయన ఇదద 
చదశాడు. స్టనిాపిరక్స సువార్తలోో ని సమాంతర్ వాకయభాగాలను మనము పల ల్వునప్ుపడు, ఇతర్ సువార్త 
ర్చయితలు “దదవుని ర్ాజయము,” అను ప్దము ఉప్యోగశంచన చపట మతతయి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను 
ప్దము ఉప్యోగశంచాడు. 

ఇత్ర్ సువార్తలోల  “ద్వేుని రాజ్యము” అని ఉపయోగిెంచబడని పరతిచభట కూడఘ 
మత్తయి త్న సువార్త అెంత్టిలో “పర్లోకరాజ్యము” అను పద్సమూహము 
ఉపయోగిెంచఘడు. మత్తయి “ద్వేుని రాజ్యము” అను పద్సమూహము 
ఉపయోగిెంచిన ర ెండు సెంద్ర్భములు ఉనిటలల  నేను భావిెంచుచునఘిను, కానీ 
మత్తయి ఒక యూద్ు ర్చయిత్, కీరసుత లో యూద్ు విశ్ాాస్టి కాబటిర , యూద్ులకు, 
ద్ేవుని నఘమము ఉచిరిెంచుటకు కూడఘ ఎెంతో పరిశుద్ధమైెనద్ిగా ఉనిద్ి. కాబటిర , 
“పర్లోకము” అను పద్ము ద్వేుని పరసాత విెంచు మరొక మారా్ము. మరొక 
సువార్తలో మనము ఇలా చద్ువుతఘము “నేను పర్లోకమునకు విరభధముగాను నీ 
యి ద్ుట పాపము చసే్టితిని.” అనగా “నేను ద్వేునికత విరభధముగా పాపము 
చేస్టతిిని” అని అర్థెం. మరియు పరమాద్మేమిటెంటే “పర్లోకరాజ్యము” అను 
పద్సమూహము మనము వినినపుపడు, ద్ఘనిని మనము పొ ర్పాటలగా విని, “ఓ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆకాశసెంబెంధమెనై మరియు అనెంత్మైెన... పర్లోకరాజ్యము — ద్ఘనిని మనము 
చూడలేము అనుకుెంటాము.” కాని వాసతవానికత, యిసేుకీరసుత  ద్ఘారా ద్ేవుడు ఈ 
లోకమునకు రాజు అయాయడు అనే ఆలోచనతో ఆయన ద్వేుని రాజ్యము గ్ూరిి 
మాటాల డుత్తనఘిడు. కాబటిర , త్ర్ువాత్ క ైైసతవులు “పర్లోకరాజ్యము”ను 
పొ ర్పాటలగా వినే పరమాద్ెం ఉెంద్ి. నిజ్ానికత, ద్వేుడు రాజు మరియు నఘ ద్ఘారా 
రాజు అవుతఘడు అని యిసేు చపెుత నఘిడు. 

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ 

మార్ము 4:30-31లో మార్ము వరా స్టిన వితయత వాని ఉప్మానము వినండి: 

[యిేసు] చెపాపడు: “ద్వేుని రాజ్యమును ఎటలల  పో లచిద్ము? ఏ ఉపమానముతో 
ద్ఘనిని ఉపమిెంచెద్ము? అద్ి ఆవగిెంజ్ను పో లియునిద్ి. ఆవగిెంజ్ భూమిలో 
విత్తబడనిపుపడు భూమిమీద్నుని విత్తనములనిిటికెంట్ చినిద్ి” (మార్ుక 
4:30-31). 

ఇకుడ మార్ము సాధార్ణ ర్ూప్మ ైన ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు: దదవుని ర్ాజయము. కాని 
మతతయి 13:31లోని మతతయి ఉప్మానము వినండి: 

[యిేసు] మరియొక ఉపమానము వారతిో చపె పను: “పర్లోకరాజ్యము, ఒకడు 
తీస్టకిొని త్న పొ లములో వితితన ఆవగిెంజ్ను పో లియునిద్ి” (మత్తయి 13:31). 

మతతయి ఇదద ఉప్మానము వివర్శంచనప్ుపడు, ఆయన “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను ప్దము 
ఉప్యోగశంచాడు మార్ము “దదవుని ర్ాజయము” అను ప్దము ఉప్యోగశంచాడు. 

మత్తయి పర్లోకరాజ్యము అని పిలచే లేఖ్న భాగాలను, మార్ుక మరియు 
లూకాలు అద్ే లేఖ్న భాగాలను ఇత్ర్ చభటల  కలిగియుెండి, ద్ేవుని రాజ్యము అని 
పిలచే వాటతిో సరిపో లిినపుపడు, వార్ు అద్ే సూచన కలిగియునఘిర్ు, మరయిు 
అద్ే విషయానిి సూచిసుత నఘిర్ని చూచుట ఖ్చిిత్మైెన మారాా లోల  ఒకటి. 
మెంచిద్ి, మీర్ు మత్తయి సువార్తయెంత్టిని చద్విినపపడు భూమిప ై 
మానవత్ాెంతో పర్లోకెంలో ద్వేునికత భినిెంగా ఉని ఒక పరధఘన అెంశము 
ఉెండడెం మీర్ు చూసాత ర్ు. ద్వేుడు రాజ్యము చసే్టత విధమును, ఆయన 
పర్లోకరాజ్యము అని పిలచఘడు, మరియు మానవులు పరిపాలిెంచే మరియు 
ఏలుబడి చసే్టత మరియు ఇత్ర్ులతో పరవరితెంచే విధమును, ఈ లోక రాజ్యములు అని 
మనము పిలుసాత ము. మత్తయికత పర్లోకరాజ్యమును గ్ూరిి మాటాల డడెం అెంటే ఈ 
లోక విషయాలకు మరియు రాజ్యము చేసుత ని పరిపాలిసుత ని మరియు తిరిగి 
వసాత నని వాగాద నము చేస్టని మన పర్లోకపు త్ెండిరకత మధయ వయతఘయసమును 
సపరిశెంచే అత్యెంత్ శకతతవెంత్మైెన మారా్ెం. కాబటిర  మత్తయి భాషలో పర్లోకరాజ్యము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అెంటే రాబో వుచుని ద్వేుని పరిపాలనకు మరియు ఈలోక యిేలుబడి మరియు 
పరిపాలన మరియు పరవర్తనకు మధయ వయతఘయసమును మనము అనుభవిెంచునటలల  
మరియు ర్ుచిచూచునటలల  చయేుట. ఈ ర ెండు వాసతవికత్ల మధయ భినిత్ాెం 
ఉెంద్ి, మరయిు “పర్లోకరాజ్యము”ను మత్తయి ఉపయోగిెంచు విధము ద్ేవుని 
పర్లోకరాజ్యము వచుి సమయమును అనుభవిెంచుట, ర్ుచిచూచుట మరియు 
నిరీక్షణ కలిగియుెండుటలో మనకు సహాయపడుత్తెంద్ి. 

డా. జోనతాన్ ప నిింగరన్ 

యిేసు యూదుల సమూహాలతో మాటాో డని విధ్మును మతతయి భదరము చదశాడని, మర్శయు 
యిేసు యొకు అరా్ము విసత ృత శరీతలకు మర్శంత సపష్రప్ర్చుటకు మార్ము మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోని 
ఇతర్ ర్చయితలు “దదవుని ర్ాజయము” అను ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచార్ని చాలామంది ప్ండతియలు 
నముుతార్మ. అయితద ఇద ివాసతవమ నై కాకపల యినా, మతతయి “ప్ర్లోకర్ాజయము” అను 
ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచుట ఆయన వాసతవిక శరీతలు యూదులు అను అభిపరాయముకు మర్శంత 
బలమును చదకూర్ముతయంది. 

యూద్ుల ఆచఘరాలు 
మతతయి సువార్త యూదు శరీతలను సూచంచు మర్ొక విధ్ము ఏమనగా, ఆయన శరీతలు 

యూదుల ఆచార్ాల యి డల గటిర  అవగాహన కల్వగశయునాిర్ని మతతయి భావించన విధ్ము. ఒక 
ఉదాహర్ణగా, మతతయి 15:1-2లో, మతతయి ఈ సంఘటనను నమోదు చదశాడు: 

ఆ సమయమున యి ర్ూషలేమునుెండి శ్ాసుత ీ లును పరిసయుయలును యిేసునొద్దకు 
వచిి, “నీ శ్నషతయలు చేత్తలు కడుగ్ుకొనకుెండ భోజ్నము చయేుచునఘిరే, 
వార ెంద్ు నిమిత్తము ప ద్దల పార్ెంపరాయచఘర్మును అతికరమిెంచుచునఘిర్ని 
అడిగిర!ి” (మత్తయి 15:1-2) 

మార్ము ఇదద కథను తన సువార్తలో 7:1-5లో చెపాపడు. అయితద మార్ము చదతయలు కడుగుకొను 
యూదుల ఆచార్మును గూర్శు మూడు-వచనాల వివర్ణ ఇచాుడు, తదావర్ా ఆయన యొకు ర్పమా 
శరీతలు ఆచార్మును అరా్ము చదసుకుంటార్మ. తన శరీతలకు అటటవంటి వివర్ణ ఇవవవలస్టని అవసర్ము 
లేదని మతతయి భావించాడు. 

ఇప్ుపడు, మతతయి యూదు శరీతలకు వరా శాడని భావించన తర్మవాత, ఆయన సువార్తలో ప సగని 
ఒక లక్షణము ఉంది. కొనిి సందర్ాులోో , యిేసు అర్మాయిక్స భాష్లో మాటాో డనిటటో  మతతయి 
ఉదాహర్శంచ, ఆ అర్మాయిక్స ప్దాలను ఆయన శరీతల భాష్లోనికన అనువదించాడు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 27:46లోని మాటలు వినండి: 

యిసేు “ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత నీ” అని బిగా్ర్గా కేకవేస్ట ను — ఆ మాటకు “నఘ 
ద్ేవా, నఘ ద్వేా నన ిెంద్ుకు చయెియ విడచిితివని” అర్థము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మతతయి శరీతలు ప్రథమంగా యూదుల ైనప్పటకిర, మతతయి ఈ విధ్ముగా ఎందుకు వరా శాడు 
అనుటకు అనేక వివర్ణలు ఉనాియి. మొదట, ఆయన శరీతలు ప్రప్రధ్మంగా యూదుల ైనా, కేవలము 
యూదులు మాతరమే కాదు. కాబటిర , ఆయన శరీతలోో  ఉని యూదులు-కాని వార్శ కొర్కు ఈ 
అనువాదములు చదర్ాుడు. ర్ ండవది, మతతయి శరీతలోో  అర్మాయిక్స భాష్ తెల్వయని పాలస్ట్తన వ లుప్ల 
నివస్టిసుత ని ప్రజలు ఉనాిర్మ. మర్శయు మూడవది, మతతయి కవేలము మర్ొక మూలము నుండ ి
సమాచార్మును స్టేకర్శంచాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 27:46లోని అనువాదము మార్ము 15:34లో 
కూడా కనబడుతయంది, మతతయి దరనిని ఒక వనర్మగా ఉప్యోగశంచ ఉంటాడు. 

సంఘటనలనిిటలిో, మతతయి ప్రధ్మంగా యూదు క ైైసతవులు యిేసునందు కల్వగశన విశావసము 
బలప్ర్చదందుకు వార్శకన ముఖ్యమ ైన విష్యాలను మాటాో డుతూ వరా శాడని ఆధార్ాల విశేష్త బలముగా 
చెప్ుత ంది. 

మొదట ిసువార్త యొకు ర్చయిత మర్శయు శరీతలను విచార్శంచాము గనుక, అద ికూర్మప 
చదయబడిన సందర్ుమును ప్ర్శశీలన చదయుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. 

సెంద్ర్భము 
మనము ప్ుసతక “సందర్ుము”ను గూర్శు మాటాో డనిప్ుపడు, దాని చార్శతిరక సందర్ుమును గూర్శు 

అనకే విష్యాలు మన మనసుిలో ఉంటాయి – వరా స్టని కాలము, వరా స్టిన సాలము, వాసతవిక శరీతల 
ప్రదదశము, మర్శయు వరా యబడని ఉదదేశము వంట ివిష్యాలు. ప్ుసతకము ఎప్ుపడు, ఎకుడ, ఎవర్శకన 
మర్శయు ఎందుకు వరా యబడిందని తలెుసుకకవడం దాని సందర్ుమును గూర్శు మర్శంత సమాచార్ం 
మనకు ఇసుత ంది. దాని చార్శతిరక సందర్ుము, దాని వాయకర్ణము మర్శయు ప్దజఞలము, దాని మత 
మర్శయు సాంఘ క భావనలు మర్శయు దాని అలంకార్శక ప్దధతయలను అరా్ం చదసుకకడానికన 
సహాయప్డుతయంది. తిర్శగశ, ఈ సమాచార్ము ప్ుసతకమును అరా్ం చదసుకొని అనువర్శతంచుకకడానికన 
సహాయప్డుతయంది. 

మంచది, మతతయి సువార్త వరా యుటలో మూడు అంశాలను మనము ప్ర్శశీల్వసాత ము: మొదట, 
వరా స్టిన కాలము; ర్ ండవది, ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు ప్రదదశము; మర్శయు మూడవది, మతతయి 
వరా స్టిన ఉదదేశము. మతతయి సువార్త యొకు కాలముతో ఆర్ంభించుదాము. 

కాలము 
మొదట, అధికశాతం ప్ండతియలు విశవస్టించనటటో గా, మతతయి మార్మును ఒక వనర్మగా 

ఉప్యోగశంచాడు. మనము తర్మవాత పాఠములోో  చూడబో తయనిటటో గా, మార్ము సువార్త సుమార్మ కరీ.శ. 
64లో వరా యబడింది. ఇది సర్ నైదెతైద, బహుశా మతతయి వరా స్టని ఆర్ంభ కాలము మధ్య అర్వ ైల నుండి 
తర్మవాత అర్వ ైలు కావచుు. 

ర్ ండవది, మతతయి యిసేు అప సతలుడు. అనగా ఆయన యిసేుతో పాటట ప్ర్శచర్యలో 
పాలగగ నిప్పటకిే అనగా బహుశా కరీ.శ. 30 నాటకి ేఒక వయోజన వయకనతగా ఉండియుండవచుు. కాబటిర , 
మతతయి అసాధార్ణమ నై దరర్కాాల జీవితానిి గడిపతిద తప్ప, అతడు వరా స్టిన చవర్శ తదదర సుమార్మ మొదటి 
శతాబేము యొకు ముగశంప్ులో ఉండవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇద ిమతతయి వరా స్టని దానిలో మనకు విసుత ీ త శేీణ ని ఇసుత ంది. కాని మతతయి ర్చనలో ప్రతదయకమ ైన 
వివర్ాలను గమనించుచు ఈ ప్ర్శధలిో ఉని కాలములను మనము తగశగంచవచుు. ప్రతదయకముగా, 
మతతయి చాలాసార్మో  దదవాలయమును గూర్శు అదద విధ్ముగా దానితో సంబంధ్ము కల్వగశన 
సదూే కయుయలను గూర్శు సూచంచాడు. ఈ సూచనలు కొనిి చార్శతిరకమ నైవి, కాని మర్శకొనిి సూచనలు 
మతతయి వరా స్టిన నాటకిర దదవాలయము మర్శయు సదూే కయుయలు ముఖ్యమ నై కార్కాలుగా ఉనివని 
సూచసుత నాియి. కరీ.శ. 70లో దదవాలయము నాశనం చదయబడింద ిగనుక, ఈ సూచనలు మతతయి 
ముందుగానే వరా స్టియుంటే చాలా అరా్వంతముగా ఉంటాయి. 

ఈ అధార్ాలనిిటి వ లుగులో, మతతయి ఆయన సువార్తను 60లోో , బహుశా సుమార్మ కరీ.శ. 67 
లేదా 68లో వరా శాడని చెపపి ముగశంచడం ఉతతమం. ఈ విష్యంలో ఖ్చుతతవం సాధ్యప్డదు. అయితద 
అదృష్రవశాతూత , మతతయి ఎప్ుపడు వరా శాడో  తలెుసుకొనుట సహాయకర్మగేాని, ఆయన సువార్త వరా స్టని 
ఖ్చుతమ నై సమయము అర్మదుగా ఆయన బో ధ్లను అనువదించుటకు కనోష్రమ నైదగిా ఉనిది. 

ఈ సువార్త వరా యబడని కాలము మనము చూచాము గనుక, ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు 
భౌగపళిక ప్రదదశమును గూర్శున ప్రశి వ ైప్ు తిర్మగుదాము. 

పరద్ేశము 
ఈ సువార్త యొకు ప్రదదశమును గూర్శు ప్ండతియలు వివాదించార్మ అని చపె్ూత  మనము 

ఆర్ంభించాల్వ, తదావర్ా మన నిర్ణయాలలో మనము పడివిాదులుగా ఉండము. అయినప్పటికర, 
గుర్శతంచదగశన అనకే వివర్ణలు ఉనాియి. 

మతతయి మొదట యూదు క ైసైతవులకు వరా శాడు గనుక, యూదు ప్రజలు ఎకుువగా ఉని 
ప్రదదశములో ఉని ఒక సమూహానికన మతతయి తన సువార్త వరా శాడని చెప్ూత  ఆర్ంభించుదాము. పాలస్ట్తన 
యూదులకు సాంప్రదాయిక సవసాలము మర్శయు వార్మ అకుడ కేందరరకృతమ యైునాిర్మ గనుక ఇద ిఒక 
సపష్రమ నై సంభావనీయతగా ఉంది. 

అయితద స్టిర్శయాలోని కొనిి భాగాలలో కూడా గణనీయమ నై యూదులు ఉనాిర్మ. మర్శయు 
స్టిర్శయాలోని అంతియొకయ బిష్ప్ ఇగేిషయిస్, మతతయి సువార్తతో సుప్ర్శచతమ నై సంఘ పతిర్మలోో  
మొదటవిాడు. ఈ కార్ణము చదత, మతతయి స్టిర్శయాలోని అంతియొకయ విశావసులకు వరా శాడని అనేక 
ప్ండతియలు వాదించార్మ. 

వాసతవానికన, మతతయి మధ్యధ్ర్ా లోకమంతటా, సాధార్ణంగా యూదు క ైసైతవులకు వరా సుత నినూ, 
ఆయన మనసుిలో ఎకుువమంది శరీతలు ఉనాిర్నిన సంభావయతను మనము తరోస్టిప్ుచులేము. 

పాలస్ట్తన, స్టరి్శయా, లేదా ర్పమా సామాాజయంలో యూదులు ఎకుువగా ఉని ఏ ప్రదదశమ నై 
సువార్తకు తగశన ప్రదదశముగా మతతయి యొకు బలమ నై యూదు లక్షణముగా ఉంటటంది. 

కీర.శ. మొద్టి శతఘబదములో యూద్ులు రభమా సామాా జ్యమెంత్టా, మరియు 
వాసతవానికత, త్ద్ుపరి త్ూర్ుపకు కూడఘ విసత రిెంచఘర్ు. ఇద్ి చఘలాకాలెం కతరత్ము 
జ్రిగినద్ి. బబులోను చెర్ కాలమునుెండి పాలస్ట్తన వ లుపల యూద్ులు 
నివాసముెంటలనఘిర్ు. మరియు వార్ు ద్ూర్ త్ూర్ుప పరా ెంత్ెంలో నివాసముెండుట 
కొనసాగిెంచఘర్ు. అద్ి మెసపొ త్మియ, ఆధునిక ఇరాక్ లో ఉెంద్ి. త్ర్ువాత్ వార్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్టిరియా, ద్మసుక, త్ర్ువాత్ డయాసొ పర్ – అద్ి చెద్రియుని యూద్ులకు పతర్ు 
– మెంచిద్ి, త్ద్ుపరి వార్ు చిని ఆస్టియా, ఆధునిక టరీకకత విసత రిెంచఘర్ు, మరియు 
రభమా అెంత్టా – రభములో ట్ైబర్డ నద్ి తీరాన యూద్ులు – అెంతేకాక ఉత్తర్ 
ఆఫ్ిరకాలో కూడఘ నివాసముెండరిి. కురేనీయుడెైన స్ట్మోను ఉత్తర్ ఆఫ్ిరకా నుెండి... 
యి ర్ూషలేముకు రావడెం సువార్తలోల  మనము చద్ువుతఘము. కాబటిర , రభమా 
సామాా జ్యెం త్ూర్ుప భాగ్మెంత్టినీ మరియు ద్ూర్ త్ూర్ుప పరద్ేశములను 
ఊహిెంచెండి, అకకడే యూద్ులు నివస్టిెంచిరి. 

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ 

మతతయి సువార్త యొకు కాలము మర్శయు ప్రదదశము ర్ ండింటిని గూర్శు మాటాో డుకునాిము 
గనుక ఇప్ుపడు మతతయి తన సువార్తను వరా యుటకు గల ఉదదేశమును చూదాే ము. 

ఉద్ేదశము 
విసతృతంగా చెపాపలంటే, యిేసు ఎవర్మ మర్శయు ఆయన ఏమి చదశాడు అను విష్యాలను 

గూర్శున చర్శతర చాలా ముఖ్యమ ైనది గనుక మతతయి వరా శాడు. అయితద మర్శంత చని, తక్షణ లక్ష్యయలను 
కూడా ఆయన కల్వగశయునాిడు. ప్రతదయకముగా, యిేస్ట ేవార్శ మ స్ట్ియ ర్ాజుగా ఆయనయందు వార్శ 
విశావసమును ప్టషి్రప్ర్చుటకు యూదు క ైసైతవులకు మతతయి వరా శాడు. 

మతతయి వరా స్టిన సమయములో, క ైైసతవులుగా మార్శన యూదులను యూదా అధికార్మలు, 
మునుప్టి స్టేిహ తయలు మర్శయు కుటటంబ సభుయలు తిర్సుర్శంచార్మ. ఆ కాలములో మధ్యధ్ర్ా 
ప్రప్ంచంలో, యూదు క ైైసతవులకు హ ంస అనదేి జీవన విధానముగా ఉనిటటో  అప సతలుల కార్యములు 
సపష్రం చదసుత ంది. 

అప సతలుల కార్యములు 8:1లో మనము చదువునటటో గా: 

ఆ కాలమెంద్ు యి ర్ూషలేములోని సెంఘమునకు గొపప హిెంస కలిగినెంద్ున, 
అపొ సతలులు త్పప అెంద్ర్ు యూద్య సమర్య ద్శేములయెంద్ు చదె్రిపోయిరి 
(అపొ సతలుల కార్యములు 8:1). 

హ ంస్టించబడనిందున, యిేసును తమ మ స్ట్ియగా వ ంబడించన యూదులు క ైసైతవయమును విడచ 
తమ మునుప్ట ిజీవితలకు తిర్శగశ ర్ావాలనిన శరధ్న ఎదుర్పువలస్టి వచుంది. ఈ శరధ్నకు 
ప్రతిసపందనగా, ప్ర్లోకర్ాజయమును తీసుకొచున నిజమ ైన మ స్ట్ియ యిసే్టేయని వార్శకన జఞా ప్కం చదసూత  
మతతయి వరా శాడు. ఆయన సువార్త పల ర తాిహకర్మ ైన సువార్త, ఆదర్ణ సువార్త. అయితద ఇద ిసవాలు చదస్టే 
సువార్త కూడా ఎందుకంట ేచాలామంద ిఊహ ంచనటటో గా యిసేు ర్ాజయమును తీసుకుర్ాలేదు, మర్శయు 
ర్ాజయము యొకు ఆశలు ఎంతో గొప్పవిగా ఉండదవి. 

ఈ సందర్ుములో, మ స్ట్ియ ర్ాజయమును గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను యిసేు 
న ర్వేర్ుడం ఆర్ంభించాడు అని మతతయి తన శరీతలకు హామీ ఇచాుడు. అదద సమయములో, 
ప్ర్లోకర్ాజయము సమాప్తం కాలేదు. కాబటిర , సమసతమును సర్శచదయుటకు ర్ాజు తానే సవయంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచుువర్కు – యిేసు ఆయన ర్ాజయప్ు శతయర వులను నాశనము చదయువర్కు, మర్శయు ఆయన ర్ాజయప్ు 
ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా అనుభవించుటకు నముకసుత ల ైన ఆయన ప్రజలను ఆహావనించునంత వర్కు 
– నముకముగా ఉండుమని యూదు విశావసులను పల ర తిహ ంచుటకు మతతయి వరా శాడు. 

ఇందుమూలముగాన ేమతతయి చాలాసార్మో  ప్ర్లోకర్ాజయమును గూర్శు ప్రసాత విసూత  వచాుడు. 
వాసతవానికన, “ర్ాజు,” మర్శయు “ర్ాజయము” అను ప్దములను ఆయన తన సువార్తలో 75 సార్మో  
ఉప్యోగశంచాడు. ఇతర్ మూడు సువార్తల ర్చయితలు వాటిని 110 సార్మో  కంట ేతకుువగా 
ఉప్యోగశంచార్మ. మతతయికన, ఆయన యూదు శరీతలను పల ర తిహ ంచడం మర్శయు సవాలు చదయడమంట ే
వార్శ మ స్ట్ియ మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును గూర్శు చపె్పడమే. 

మత్తయి సువార్తలో పర్లోకరాజ్యమును గ్ూరిిన ఉద్ఘా టనను మనము చూసాత ము. 
యిసేు ద్ఘవీద్ు రాజు యొకక నిజ్మైెన వార్సుడు అని చూపిెంచుటకు యిసేు 
జ్నన వృతఘత ెంత్ముతో మత్తయి త్న సువార్త ఆర్ెంభిెంచఘడు. ఈ ద్ఘవీద్ు రాజు 
నజ్రయేుడెైన యిసేు. ఆయన శ్రర త్లు, ఆయన వాసతవిక శ్రర త్లు, పరధమెంగా 
యూద్ులని, మనము నముుతఘము, మరియు ఈ పుసతకము పరజ్లకు “ఇద్ిగభ మీ 
నిజ్మైెనరాజు” అని చపెుత ెంద్ి. “పర్లోకరాజ్యము” అను ఈ పద్ము పరజ్లెంద్రిప నై 
మరియు గభళములనిిటిప ైన కీరసుత  పరిపాలనను సూచిసుత ెంద్ని ఈ సువార్తలో 
ఆయన చూపిసుత ెండగా పర్లోకరాజ్యెం యొకక ద్ృఢమైెన వయకీతకర్ణను ఆయన 
నొకతక చెపాపడు. ఇద్ి అధికార్పూర్ాకమైెన పరశి. పరసియుయలు మరియు 
సద్ూద కయుయలు “ఏ అధికార్మువలన నీవు ఈ కార్యములు చయేుచునఘివు?” 
అని ఎలలపుపడు యిసేును అడగిార్ు. “పర్లోకమెంద్ును భూమిమీద్ను నఘకు 
సరాాధకిార్ము ఇయయబడియునిద్ి” అని యిేసు పలికతన మాటలతో సువార్త 
ముగియబడిెంద్ి. పరజ్లు ఆశ్నెంచిన మరయిు ఎద్ుర్ుచూచుచుని జ్ాతీయవాద్, 
ద్ఘవీద్ు రాజ్యము కెంటే ఈ రాజ్యము మరిెంత్ గొపపద్ి. సృష్ిర  యొకక పరతి 
కోణమునకు కీరస్టతత  రాజ్ని మత్తయి చసే్టని పరకటన ఇద్ి. 

ర్ వ. జిమ్స మాప ో స్ 

ఇప్పటివర్కు మతతయి సువార్త యొకు నేప్థయమును చూచాము గనుక, ఇప్ుపడు సువార్త 
యొకు ఆకృతి మర్శయు పాఠాయంశమును చూదాే ము. 

ఆకృతి మరియు విషయ సూచిక 

మతతయి సువార్త యొకు ఆకృతిని గూర్శున కొనిి లక్షణాలను గూర్శు ప్ండతియల మధ్య 
గణనీయమ నై ఒప్పందం ఉంద.ి మర్శయు మతతయి మనకు సహాయకర్మ నై ఒక విష్యమును 
ఇచాుడను సతయమునకు ఈ ఒప్పందం ఒక కార్ణంగా ఉంది. ఐదు వేర్ేవర్మ బిందువుల వదే, సువార్తలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రధాన మార్మపలను సూచంచడానికన “ఆయన ఈ మాటలు ముగశంచన తర్మవాత” వంట ి
ప్దసమూహాలను ఉప్యోగశంచాడు. కొనిిసార్మో  ఈ విధ్మ నై ప్రకటన ఒక విభాగము యొకు చవర్శ 
వాకయముగా కనిపసిుత ంది, మర్శయు ఇతర్ సమయాలోో  కొీతత  విభాగము యొకు ఆర్ంభ ప్రకటనగా 
ఉంటటంది. అయితద ఇద ిఎలోప్ుపడు ఒక ప్రధాన మార్మపను సూచసుత ంది. 

ఈ ఆకృతిక గుర్మత లను అనుసర్శసూత , మతతయి సువార్త ఏడు భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయందని 
ప్లువుర్మ ప్ండతియలు అంగరకర్శసాత ర్మ. మతతయి 7:28, 11:1, 13:53, 19:1, మర్శయు 26:1లో 
ప్ర్శవర్తనీయ ప్రకటనల దావర్ా ఏర్పడిన ఐదు ప్రధాన విభాగాలు ఉనాియి. మర్శయు మతతయి ప్ర్శచయ 
కథనం మర్శయు ముగశంప్ు కథనం కూడా చదర్ాుడు. 

మతతయి 1:1-2:23లో యిసేును మ స్ట్ియ ర్ాజుగా ప్రసుత తించద ప్ర్శచయ కథనంతో సువార్త 
ఆర్ంభమౌతయంది. 

మొదట ిప్రధాన విభాగం మతతయి 3:1-7:29లో ర్ాజయ సువార్తను వివర్శసుత ంది. 
ర్ ండవ ప్రధాన విభాగము మతతయి 8:1-11:1లో ర్ాజయ విసతర్ణప ై దృషిర  ప డుతయంది. 
మూడవ ప్రధాన విభాగము మతతయి 11:2-13:53లో ర్ాజయమును గూర్శున సూచనలు మర్శయు 

ఉప్మానాలను నమోదు చదసుత ంది. 
మతతయి కథనంలోని నాలుగవ ప్రధాన విభాగమ నై విశావసము మర్శయు గొప్పతనానిి మతతయి 

13:54లో ఆర్ంభించ 18:35 వర్కు కొనసాగశసాత డు. 
ఐదవ మర్శయు చవర్శ ప్రధాన విభాగమ నై మతతయి 19:1-25:46, ర్ాజయప్ు ప్రసుత త వయతిర్ేకత 

మర్శయు ర్ాజయప్ు చవర్శ విజయమును గూర్శు మాటాో డుతయంది. 
చవర్శగా, మతతయి 26:1-28:20లో ర్ాజు మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును వివర్శంచు 

ముగశంప్ు ఉంది. 
మతతయి సువార్త యొకు ఈ ప్రతీ విభాగము ప్ర్లోకర్ాజయమును భూలోకముకు తచెున 

మ స్ట్ియ ర్ాజుగా యిేసు యొకు కథను చెప్ుత ంది. 
మతతయి 1:1-2:23లో ప్ర్శచయముతో పరా ర్ంభించ, ప్రతి విభాగమును మర్శంత దగగర్గా ప్ర్శశీలన 

చదదాే ము ర్ండి. 

ఉపో ద్ఘా త్ము: మెస్ట్ీయ రాజు 
మతతయి సువార్త యొకు ప్ర్శచయము మ స్ట్ియ ర్ాజుగా యిసేును మనకు ప్ర్శచయం చదసుత ంది, 

మర్శయు ఇద ిర్ ండు భాగములుగా ర్ూప ందించబడింది: వంశావళి మర్శయు జనన వృతాత ంతము. 

వెంశ్ావళి 
వంశావళి మతతయి 1:1-17లో కనిపసిుత ంది. సాంకేతికంగా, మొటరమొదటి వచనము వాసతవానికన 

ఒక ప్ర్శచయం లేదా శీర్శషకగా ఉంది, దరనిలో మతతయి యిసేు ఇశాీయిలేు యొకు మ స్ట్ియ ర్ాజు అనే తన 
ప్రధాన బిందువును సంగీహ సుత నాిడు. 

మతతయి 1:1 ఈ విధ్ముగా చదువబడుతయంది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబార హాము కుమార్ుడగ్ు ద్ఘవీద్ు కుమార్ుడెనై యిసేు కీరసుత  వెంశ్ావళి (మత్తయి 
1:1). 

ఆర్ంభములోనే, మతతయి ఇశాీయిేలు ర్ాజ ైన దావీదు మర్శయు యూదుల తండిరయి ైన 
అబరా హాము మీద ప్రతదయక శదీధ  వహ ంచాడు. 

ఈ ప్ర్శచయ ప్రకటన తర్మవాత, వచనము 2లో వంశావళి ఆర్ంభమౌతయంది. మతతయి 1:17 
ప్రకార్ం, వంశావళి మూడు భాగాలుగా, ప్రతి భాగములో ప్దాిలుగు తర్ములు ఉనిటటో గా 
ఏర్పర్చబడింది. మొదటిద ిదదవుడు అబరా హాముతో చదస్టిన నిబంధ్నతో ఆర్ంభమౌతయంది, అకుడ ఆయన 
వార్సులు ప్రప్ంచానిి ప్ర్శపాల్వసాత ర్ని అబరా హాము వాగాే నం ప ందుకునాిడు. 

ర్ ండవ భాగము ర్ాజ నై దావీదుతో మర్శయు దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టిన తన నిబంధ్నను 
దావీదు శాశవత అధికార్మును సాా పించుట దావర్ా న ర్వేర్ము విష్యముతో ఆర్ంభమౌతయంది. దదవుని 
ప్రజలు తమ పాప్ము వలన మర్శయు నిబంధ్న మీర్మట వలన వాగాే న దదశము నుండి 
బహ ష్ుర్శంచబడరి్శ అని చెప్ూత  ఈ ర్ ండవ భాగము ముగుసుత ంది. 

వంశావళి యొకు మూడవ భాగములో చెర్ నుండి యిేసు జననము వర్కు తెల్వయజేయబడింది. 
ఇశాీయిలేు దదశము దదవుని ఆజా ఉలోంఘ ంచ మర్శయు ఆయన నిబంధ్న శాప్ములో ప్డిపల యియంది. 
అయినను అబరా హము మర్శయు దావీదుతో చదస్టని వాగాే నాలను న ర్వేర్ముచూ ఇశాీయిలేును 
ఆశీర్వదించాలని దదవుడు కకర్ాడు. ఇశాీయిలేు యొకు ఆర్ంభ ర్ాజులు విఫలమ ైపల యార్మ. కాని ఇప్ుపడు 
ఇశాీయిలేు యొకు చవర్శ ర్ాజు, ఇశాీయిేలు యొకు విధిని న ర్వరే్ేు ర్ాజు, చవర్కు వచాుడు. 

యిేసు వార్సుల యొకు జఞబితా మతతయి 1:16లో ముగుసుత ంది, అకుడ మనము ఈ విధ్ముగా 
చదువుతాము: 

యాకోబు మరియ భర్తయి నై యోస్టతపును కన ను, ఆమెయెంద్ు కీరసుత  అనబడని 
యిసేు పుట్రను (మత్తయి 1:16). 

ఈ విధ్ముగా, తన తండిరయి నై యోస్టపే్ు దావర్ా దావీదు స్టింహాసనముకు యిసేు చటరప్ర్మ ైన 
దావాదార్మడుగా ఉనాిడని మతతయి నిర్ూపించాడు. 

పరవచనఘల పరత్యక్షత్ పరకార్ెం మెస్ట్ీయ ద్ఘవీద్ు వెంశసుత డెై ఉెండఘలి ఎెంద్ుకెంట్ అద్ి 
ముెంద్ుగానే పరవచిెంచబడిెంద్ి. మరియు యూద్ఘ గభత్రము ద్ఘారా రాజ్త్ాము 
వసుత ెంద్ని ఆద్కిాెండములో పరవచిెంచబడని పరవచనము యొద్దకు ఇద్ి తిరిగి 
వ ళ్త ెంద్ి. ఆ పరవచనము, నిజ్ానికత, ద్ఘవీద్ు, రాజ్ నై ద్ఘవీద్ు, ఇశ్రా యిేలు గొపప 
రాజ్ నై ద్ఘవీద్ులో న ర్వేర్ిబడెింద్ి. ద్ఘవీద్ును అనుసరిెంచిన పరతి రాజును 
ఆయనకు అనుకూలెంగా లేద్ఘ పరతికులెంగా పో లాిర్ు. కాబటిర , నిజ్ానికత, 
ద్ఘవీద్ుతోనే చసే్టిన నిబెంధన మనకు ఉెంద్ి. ద్ఘవీద్ు పరవకతయి నై నఘతఘనుతో 
ఆలయ నిరాుణము, ద్వేాలయ నిరాుణము గ్ూరిి యోచిెంచగా, నఘతఘను తిరిగి 
వచిి ఇలా చెపాపడు, “నీవు పరభువు కొర్కు ఆలయము నిరిుెంచుట లేద్ుగాని; 
పరభువే నీ కొర్కు ఆలయము నిరిుెంచుచునఘిడు.” ఆలయము అనగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సామాా జ్యము అని ఆయన అర్థెం. ఇద్ి 2 సమూయిేలు 7లో ఉెంద్ి మరియు ఆయన 
కొర్కు ద్ేవుడు గ్ృహమును, శ్ాశాత్ గ్ృహమును నిరిుసాత డనదే్ి ఆ పరవచనెం, 
ద్ఘవీద్ు స్టిెంహాసనమును ఆయన వార్సుడు పాలిసాత డనిన ఆ పరవచనెం, త్ర్ువాత్ 
వచిిన మెస్ట్ీయ పరవచనఘలకు పునఘద్ిగా అయియెంద్ి. గ్నుక, నఘశనము త్ర్ువాత్ 
పరవకతలు తిరిగి చూచినపుపడు — పరతేయకముగా ద్ఘవీద్ు సామాా జ్యము, ద్ఘవీద్ు 
రాజ్యము — ద్ఘవీద్ు సామాా జ్యము మహిమను ద్ేవుడు పునర్ుద్ధరిెంచునను 
నిరీక్షణతో ఎద్ుర్ుచూచినపుపడు, ద్ఘవీద్ు సెంతఘనము ద్ఘారా ద్ేవుడు రాజును 
లేవన తఘత డు. కాబటిర , మెస్ట్ీయ రాజు ద్ఘవీద్ు వెంశము ద్ఘారా వసాత డు. 

డా. మార్డు సార ీ స్ 

యిేసు వంశావళి తర్మవాత, ఆయన చర్మపరా యమును గూర్శున కథనము కనుగొంటాము. 

జ్నన వృతఘత ెంత్ము 
యిేసు జనన వృతాత ంతము మతతయి 1:18-2:23 వర్కు ఉంద.ి ఈ భాగము సంకుచతముగా 

ఉంది, లూకా సువార్తలో 116 వచనాలతో పల ల్వుచూస్టేత  కవేలము 31 వచనాలు మాతరమే ఉనాియి. ఈ 
భాగములో, మతతయి ఉదదేశము ప్ర్శమితముగా ఉంది. ఒక కంేదరమ నై సతయముప ై దృషిర  ప టటర టకు మాతరమ ే
ఇవి చని ప్రకర్ణలుగా ర్ూప ందించబడా్ యి. యిసేు మ స్ట్ియ ప్ుటార డు. ప్రతి ప్రకర్ణ చని కథ 
చెప్ుత ంది, తదుప్ర్శ ఆ కథ పాత నిబంధ్న ఊహలను ఎలా న ర్వేర్ముతయందో వివర్శసుత ంది. 

యిేసు జనన వృతాత ంతములో మనము నేర్ముకొనే అతి ముఖ్యమ నై ఒక ఆసకనతకర్మ ైన విష్యం 
ఏమిటంటే ఆయనకు శార్రర్క తండిర లేడు. బదులుగా, దదవుడు ఆయన తండిర — అక్షర్ారా్ంగా. మర్శయ 
కనయకగా ఉనిప్పటికర, ప్ర్శశుదాధ తు ఆమ కు గర్ుమును కలుగజశేాడు. 

ఇప్ుపడు, యోస్టేప్ు దావర్ా దావీదు స్టింహాసనముకు దావాదార్మనిగా ఉని యిసేు ఆయనకు 
శార్రర్క సంతానం కాదు గనుక ఇద ియిసేు వంశావళిలో ఒక బలహీనత అని కొందర్మ విమర్ికులు 
సూచంచార్మ. కాని 1 దనివృతాత ంతములు 1-9లో ఉనిటటవంటి బెైబిలానుసార్మ నై వంశావళలలు, 
ప ంప్ుడు తలో్వదండుర ల దావర్ా ప్ుర్శవకులను గుర్శతంచదవనదేి గుర్శతంచదగగ సతయము. 

అంతదగాక, యిసేు దదవుని కుమార్మడు గనుక, ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణ దెవైతవం గలవాడు. దరని అరా్ం, 
ఆయన దదవుని నిబంధ్నను ప్ర్శప్ూర్ణంగా న ర్వేర్ుగలడు. కవేలం మానవ ర్ాజులు ఎనిడును దదవుని 
నిబంధ్నను ప్ూర్శతగా న ర్వేర్ులేదు. మర్శయు ఇందుమూలముగా, అబరా హాము మర్శయు దావీదుకు 
వాగాే నము చదస్టని నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా ప ందుకకలేకపల యార్మ. కాబటిర , ఆయన నిబంధ్న 
న ర్వేర్ుడానికన తదావర్ా ఆయన ఆశీర్ావద వాగాే నాలు న ర్వరే్ాులని దదవుడు తన ప్ర్శప్ూర్ణ కుమార్మణ ణ  
ర్ాజుగా ప్ంపాడు. 

మెస్ట్ీయ ఒక మానవుడిగా ద్ఘవీద్ు వెంశములో నుెండి వసాత డని సపషరమౌత్తెంద్ి. 
మరియు మరినిి ముఖ్యమెైన సతఘయలు ఉనఘియి. కాని మెస్ట్ీ య ద్ేవుడుగా 
ఉెండఘలి, ద్ెైవత్ాము కలిగి ఉెండఘలను విషయము గ్రహిెంచుట కీలకమైెనద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎెంద్ుకని? మెంచిద్ి, అెంతిమెంగా ద్ేవుని ఎద్ుట మానవులముగా మనకుని 
సమసయ ఏమనగా మనము ఆయనకు వయతిరేకముగా పాపము చేశ్ాము. ఆయన 
జ్వాబివాాలి. ఆయన పరిష్ాకర్ెం ఇవాాలి. మనము కొనిిసార్ుల  మాటాల డఘలనుకొనే 
క్షమాపణలో ఉని సమసయ ఏమిటెంట,ే ద్వేుని యి ద్ుట మన పాపము ఆయన 
ఉపతక్షిెంచగ్లిగినద్ి కాద్ు. “నేను మెంచిగా గేరడు ఇసాత ను,” లేద్ఘ “ నీ పని నీవు 
చయెియ” అని చెపతప విషయెం కాద్ు ఇద్ి. ద్వేుడు పరిశుద్ుధ డు. ద్ేవుడు నీతి 
నఘయయము గ్లవాడు. మన పాపములను విడిచిప ట్రవాడు కాద్ు ఆయన. అద్ి 
త్నుితఘను తిర్సకరిెంచుకొనుట అవుత్తెంద్ి. కాబటిర , మనలను క్షమిెంచుట అెంటే, 
ఆయన చొర్వతీసుకోవడెం. చివర్కు, ఆయన సొ ెంత్ నీతి అవసరాలను 
తీర్ుికోడఘనికత పరషి్ాకరానిి ఆయన త్పపకుెండ ఇవాాలి. ద్ేవుడే సాయెంగా 
ద్ీనిని చేయాలి. ఇపుపడు, మీర్ు పాత్ నిబెంధన గ్రెంథము చద్విినపుపడు, ఇద్ి 
పద్ే పద్ే వసుత ెంద్ి. యోనఘ 2:9లోని మాటలను ఊహిెంచెండి: “యి హో వా యొద్దనే 
ర్క్షణ ద్ొర్కును.” ఇద్ి త్పపనిసరిగా ద్వేుడే అెంద్ిెంచఘలి. పరషి్ాకర్ము 
త్పపనిసరిగా ద్వేుడే అెంద్ిెంచఘలి. త్పపనిసరిగా ద్వేుడే క్షమిెంచఘలి. కాబటిర  
మెస్ట్ీయ ద్ఘారానే ర్క్షణ కలుగ్బో త్తనిట్లల తే, ఆయన మనకు పరా తినిధయెం 
వహిెంచఘలి —మానవుడిగా ఉెండఘలి. ఆయన పరభువుగా కూడఘ ఉెండఘలి. రాబో యిే 
పరభువు. ర్క్షిెంచే పరభువు. ఆయన పరిశుద్ధత్ను మరియు నీతిని సెంత్ృపితపర్చే 
పరభువుగా ఉెండఘలి గ్నుకనే మెస్ట్ీయ ద్ెవైత్ాము గ్లవానిగా ఉెండఘలి. 

డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్స 

ఆయన సువార్త యొకు ప్ర్శచయములో యిసేును మ స్ట్ియ ర్ాజుగా, అబరా హాము మర్శయు 
ఇశాీయిలేీయులకు వాగాే నం చదస్టిన ఆశీర్ావదములనిిటిని ప ందుకొనిన దావీదు ర్ాకుమార్మనిగా మతతయి 
ప్ర్శచయం చదశాడు. ఈ విధ్ముగా, మతతయి ఆయన ప్ుసతకములో మిగశల్వన భాగములో అందంిచద 
అదుుతమ ైన సువర్తమానముకు వదేికను ఏర్ాపటట చదశాడు. 

ప్ర్శచయము తర్మవాత సువార్త యొకు ఐదు ప్రధానమ నై సాహ తయ విభాగములు ఉనాియి. ఈ 
ఐదు విభాగాలోో  ఒకొకుటి ర్ ండు భాగాలను కల్వగశయుంది: ఒక కథన విభాగము, దరనిలో యిసేు కనీయలను 
మతతయి వివర్శంచాడు, తదుప్ర్శ ఉప్నాయస విభాగము, దరనిలో యిసేు మాటలను మతతయి నమోదు 
చదశాడు. 

రాజ్య సువార్త 
మతతయి సువార్త యొకు మొదట ిప్రధాన భాగము ప్ర్లోకర్ాజయమును గూర్శున సువార్తను 

చెప్ుత ంది. ఈ భాగము మతతయి 3:1-7:29 వర్కు విసతర్శంచంద.ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మెస్ట్ీయ వచఘిడు 
కథన విభాగము మతతయి 3:1లో ఆర్ంభమ ై 4:25లో ముగుసుత ంది. ఇకుడ, మ స్ట్ియ ర్ాజు 

వచాుడు, మర్శయు ప్ర్లోకర్ాజయము భువికన తచెాుడు అని మతతయి ప్రకటించాడు. 
కథనము యొకు మొదటి భాగము మతతయి 3:1-12, ఇకుడ దదవుని మ స్ట్ియ తవర్గా వసాత డని 

మర్శయు ఆయనకు నముకసుత ల ైన ప్రజలకు ప్ర్శశుదాధ తులో బాపితసుమిసాత డని బాపితసుమిచుు యోహాను 
ప్రకటించాడు. 400 సంవతిర్ాల వర్కు, తిర్మగుబాటట చదస్టని ఆయన ప్రజలకు వయతిర్ేకముగా దదవుని 
తీర్మప వలన ప్ర్శశుదాధ తయుడు ఇశాీయిలేులో సాపకే్ష్ికంగా కనయీార్హ తంగా ఉనాిడు. కాని ఇప్ుపడు, పాత 
నిబంధ్న ప్రవచంచన విధ్ంగానే, దదవుని ఆతు కుముర్శంచబడద కొీతత  దనిము ఉదయించబో తయంది. 

మతతయి 3:13-17లో యిసేు బాపితసుముతో కథనము కొనసాగుతయంది. ఈ సంఘటనలో, 
ప్ర్శశుదాధ తు యిసేుమీదికన దిగ ను, మ స్ట్ియ ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయనను అభిషకేనంచనెు, మర్శయు 
కరర్తనలు 2:7లోని ర్ాజతవప్ు పేర్మను యిసేుకు ఆపాదసిూత  “ఈయన నా పిరయ కుమార్మడు” అని తండిర 
ప్ర్లోకము నుండ ిప్రకటించాడు. 

“నా పిరయ కుమార్మడు, ఈయనయందు ననేానందించుచునాిను” అని యిసేును గూర్శు 
వివర్శంచుటవలన ఈ దెవైిక సవర్ము యి ష్యా 42:1-2లోని శీమప ందని స్టవేకుని కూడా సూచసుత ంది. 
యిేసు ర్ాజయసంబంధ్మ ైన మ స్ట్ియ, కానీ ఆయన వరే్ొక విధ్మ నై ర్ాజు. శమీ దావర్ా ఆయన తన 
పిలుప్ు న ర్వరే్ముతాడు. 

మతతయి 1:1-11లో కనుగొనబడిన ఈ కథనములోని తర్మవాత కథలో, ర్ాజసంబంధ్మ ైన 
శీమనొందు స్టవేకునిగా మ స్ట్ియ పాతరను సాతానుడు సవాలు చదశాడు. “మానవునివల  ఆకల్వగొనకుము,” 
అని చెప్ుపచూ శమీ లేని మ స్ట్ి యగా ఉండమని యిేసును వాడు ముమాుర్మ శరధించాడు. బాధ్ 
లేకుండా విశవస్టించుమని ప్రజలను ఆశుర్యప్ర్చాడు. శమీ లేకుండా ర్ాజఞయలను యిేలుమని చెపాపడు. 
ఆయన శీమానుభవముగల మ స్ట్ియతతవ లక్షణమును ఉపేక్ష్ించద సులువ నై మార్గము ఎనుికకకుండా 
ప్రతీసార్శ యిసేు తిర్సుర్శంచాడు. 

తదుప్ర్శ మతతయి 4:12-17లో, ర్ాజయ సువార్త ప్రకటించుచు మ స్ట్ియ ప్ర్శచర్యను యిసేు 
ఆర్ంభించాడు. 

మతతయి 4:17లో, యిేసు సందదశమును మతతయి ఎలా సంగహీ ంచాడో  వినండి: 

అపపటనిుెండి యిసేు పర్లోక రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి గ్నుక 
మార్ుమనసుీ పొ ెంద్ుడని చపెుపచు పరకటిెంప మొద్లు ప ట్రను” (మత్తయి 4:17). 

మతతయి ప్రకార్ం, యిేసు ప్రకటంిచన సువర్తమానము ప్ర్లోకర్ాజయము సమీపించయునిద ి– 
అద ికూడా ఆయన స ంత ప్ర్శచర్య దావర్ా, యిసేు ప్ర్లోకర్ాజయమును భువికన తీసుకుర్ాబో వుతయండనెు. 
పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి ప ంది యిసేును ర్ాజుగా వ ంబడించద అందర్శకర ఈ ర్ాజయము 
అందుబాటటలో ఉంది. 

“పర్లోకరాజ్యము” అను పద్ము మత్తయి సువార్తలో ఉపయోగిెంచబడిెంద్ి, 
“ద్ేవుని రాజ్యము”కు పరాయయపద్ముగా కేవలెం మత్తయి సువార్తలోనే 
ఉపయోగిెంచబడిెంద్ి. వాటి మధయ ఎటలవెంటి వయతఘయసము లేద్ు అని చపెతప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పెండిత్తలతో ననేు ఏకభీవిసాత ను. అద్ి సమీపముగా ఉెంద్ి, లేద్ఘ కొనిి 
అనువాద్ములలో ఉనిటలల గా “ద్గా్ర్గా ఉెంద్ి,” అని యిసేు వివరిెంచిన సత్యము, 
ఒక విధముగా ద్వేుని పాలన యొకక చివరి ద్శ యిసేు వయకతతత్ాము మరియు 
కతరయలోల  వచిిెంద్ి అని సూచిసుత ెంద్ి. అయితే ముగిెంపు కొర్కు వేచియుెండు భావన 
కూడఘ ఉెంద్ి. సాెంకతేిక పద్ము “సెంపూరిత,” ఇద్ి కీరసుత  ర ెండవ రాకడలో 
జ్ర్ుగ్ుత్తెంద్ి, త్ద్ఘారా క ైైసతవులు – సాెంకేతిక వయకీతకర్ణను ఉపయోగిెంచఘలెంటే – 
ఒక మాెండలిక మనుగ్డలో ఉెంటార్ు. ద్ేవుని ముగిెంపు రాజ్యములో ఒక అడుగ్ు 
ఉెంటలెంద్ి, కాని ద్ేవుని ముగిెంపు రాజ్యములో ఇెంకా జ్ర్ుగ్ని ద్ఘనిలో మరొక 
అడుగ్ు ఉెంటలెంద్ి. మరియు క ైసైతవ శ్నషయరిక సవాలులో గొపపద్నెం ఏెంటెంటే 
జీవిత్ము మరియు జీవిత్ నిర్ణయాలు, జీవిత్మును గ్ూరిి మన ఆలోచన, 
పర్లోకరాజ్యము ఒక విధముగా ఇకకడ ఉెంద్ి అనుటకు అర్థెం ఏమిటి, అద్ి 
సెంపూర్ణముగా కనిపిెంచుట లేద్ు అనుటకు అర్థెం ఏమిటి అను విషయాలకు 
సెంబెంధిెంచి చర్ి జ్రిగిెంచుట. 

డా. డదవిడ్ బౌర్డ 

“ద్ేవుని రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి,” లేద్ఘ “సమీపెంగా ఉెంద్ి,” అని యిసేు 
ఊర్ూరా తిర్ుగ్ుత్ూ పరకటిెంచినపుపడు, ఆయన ర ెండు విషయాలు 
తెలియపర్ుసుత నఘిడు. మొద్టగిా, ఆయనలో ద్వేుని రాజ్యము ఉనికతలో ఉెంద్ి, 
వారి మధయలో ఉెంద్ి అని ఆయన చపెుత నఘిడు. ఆయన అధికారిక బో ధన ద్ఘారా, 
ద్యాయలను వ ళళగొటలర చు మరియు వాటిప ై అధికార్ము పొ ెంద్ుకొనుట ద్ఘారా, 
మరియు ఆయన సాసథత్ పరిచర్య ద్ఘారా కూడఘ ఆయన ద్ీనిని చూపిెంచఘడు 
మరియు పరద్రిశెంచఘడు. కాబటిర , యిేసు మొద్టిగా ఏమి చెపుత నఘిడెంటే రాజ్యము 
మరియు రాజు యొకక అధికార్ెం నఘలో ఉెంద్ి, ఇపుపడే మీ మధయలో ఉెంద్ి. కాని 
ఆయన చెబుత్తని మరొక విషయమేమిటెంటే రాజ్యము రాబో త్తెంద్ి; రాజ్యము 
సెంపూరితగా ఇకకడ లేద్ు, కాని భవిషయత్తత లో పరతియొకకరికత ద్వేుని పరిపాలన 
యొకక సెంపూర్ణత్ కనిపిసుత ెంద్.ి కాబటిర  యిసేు “ద్ేవుని రాజ్యము 
సమీపిెంచియునిద్ి” అని చపెపినపుపడు ఆయన ఇద్ే మాటాల డుత్తనఘిడు. 
కాబటిర , ద్ేవుని రాజ్యము సమీపిెంచియునిద్ి గ్నుక మార్ుమనసుీ పొ ెంద్ుమని 
పరజ్లకు ఆయన పిలుపునిచుినపుపడు, రాజుకు లోబడమని ఆయన వారిని 
పిలుసుత నఘిడు, వార్ు లోబడుట ద్ఘారా, వారి విధేయత్ ద్ఘారా, రాజును 
అక్షరార్థెంగా వ ెంబడిెంచుట ద్ఘారా ద్ేవుని నిబెంధన పరజ్లోల  విలీనెం చేయబడతఘర్ు 
లేద్ఘ పునరిి మిెంచబడతఘర్ు. కాబటిర , ఇద్ి మార్ుమనసుీ ద్ఘారా సూచిెంచబడని 
రాజుకు విధేయత్ చూపిెంచు ఒక విధము. 

డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మతతయి 4:18-22లో, యిసేు ఆయన శిష్యయలను పలిచాడు. ఒక మ స్ట్ియ ర్ాజు ఆయన 
ర్ాజయము కొర్కు నాయకులను నియమిసుత నిటటో  చతరము కనిపసిుత ంది. 

దరనిని అనుసర్శసూత , మతతయి 4:23-25లో, సువార్త యొకు తర్మవాత ర్ ండు భాగాల 
ప్ర్శదృశయమును మతతయి ఇచాుడు. సమూహముకు బో ధసిూత  మర్శయు సవసాప్ర్మసుత  యిసేు 
గల్వలయందంతటా ప్రయాణ ంచాడని ఆయన ప్రకటించాడు. మతతయి 5-7 అధాయయములు యిేసు బో ధ్ను 
ఉదాహర్శంచాయి, అయితద 8-9 అధాయయాలు ఆయన సవసాతను వివర్శంచాయి. 

ర్ాజయ సువార్తప ై మతతయి కథనానిి మనము చూచాము గనుక, ఇప్ుపడు దరనితో పాటట మతతయి 
5:1-7:29లో కనిపించద ఒక ఉప్నాయసము వ పై్ు మళలుదాము. 

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

పౌర్మల యొకు నీతి జీవితాలను గూర్శు యిసేు వివర్శంచాడు. ఆయన ఏడుమార్మో  ర్ాజయమును గూర్శు 
సపష్రంగా పేర్ొునాిడు, మర్శయు ఈ ప్రసంగమంతా ఈ అంశముప ైనే కేందరరకృతమ ై ఉంది. 

సమయం గడచదకొదరే , నీతి యొకు సవాళలో  యూదా నాయకులు ఊహ ంచన వాటికంటే గొప్పవ ైనవి 
అని యిేసు నొకనుచెపాపడు. ర్ాజయ పౌర్మల యొకు ప్ర్లోకప్ు తండిర వార్మ ఎనిడు ఊహ ంచని ర్రతిలో 
ఆశీర్వదించడానికన స్టదిధముగా మర్శయు సమీప్ముగా ఉనాిడని కూడా ఆయన ఉదాా టించాడు. ఈ జంట 
భావాల కలయికే ప్రసంగానికన ఒక విలక్షణమ ైన పాతరను ఇసుత ంది. 

కొండమీద ప్రసంగము నుండి కేవలము ఒక ఉదాహర్ణను గమనించండి: వయభిచార్ముప ై యిేసు 
బో ధ్న. దదవుని ధ్ర్ుశాసతమైు ఉప్ర్శతల ప్ఠనం సూచంచదదానికంట ేఎకుువగా, మర్శయు యూదు 
బో ధ్కులు సాధార్ణంగా బో ధించదదానికంటే ఎకువగా కకర్మతయందని యిసేు బో ధించాడు. 

మతతయి 5:27-28లో యిసేు ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

“వయభిచఘర్ము చేయవద్దని” చపెపబడిన మాట మీర్ు వినఘిర్ుగ్ద్ఘ; నేను మీతో 
చెపుపనద్మేనగా ఒక స్ట్త నీి మోహపుచూపుతో చూచు పరతివాడు అపుపడే త్న 
హృద్యమెంద్ు ఆమెతో వయభిచఘర్ము చసే్టనివాడగ్ును (మత్తయి 5:27-28). 

“చెప్పబడని మాట” అను మాటను యిసేు ప్రసాత వించనప్ుపడు, యూదు ర్బ్రబల కాలంలోని 
లేఖ్నాల సాధార్ణ అనువాదాలను గూర్శు ఆయన మాటాో డుతయనాిడు. పాత నిబంధ్న ఆజాలు 
వయభిచార్మును నిషధేించాయి అని కొందర్మ ర్బ్రబలు బో ధించార్మ, కాని మానవుని హృదయములోని 
మర్శంత పరా ధ్మిక సమసయను వార్మ ప్ర్శష్ుర్శంచలేకపల యార్మ. అయితద యిసేు పాత నిబంధ్న కాలములో 
కూడా వాసతవమ ైన ఒక విష్యమును సూచంచాడు. బాహయ ప్రవర్తన నియంతిరంచుటలో మాతరమే దదవుడు 
ఆసకనత కల్వగశలేడు; కాని విధదయత హృదయంలో ఆర్ంభమవావలని ఆయన ఆశించాడు. 

పాత్ నిబెంధనలో ద్వేుడు ఈ బాహయ సూచనలను కోరిన కొనిిచభటల , పాత్ నిబెంధన 
లేక కరొ త్త  నిబెంధన అను ద్ృకోకణమును మనము కలిగియుెండవచిని నఘ భావన: 
పరజ్లు సునితి పొ ెంద్ఘలని కోరాడు, బలులు కోరాడు, వార్ు పరతేయక ద్నిఘలు 
పాటిెంచఘలని ఆశ్నెంచఘడు. మరయిు అద్ి ఒక బాహయ మత్పర్మైెన వయకీతకర్ణ. కరొ త్త  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబెంధనలో ఇద్ి ఇపుపడు హృద్యము యొకక మత్ము. ద్వేునికత మన 
హృద్యాలు కావాలి; మన ఆపాయయత్లు కావాలి. ఒకర్ు పాత్ నిబెంధన 
విషయాలను, పరతేయకెంగా పరవకతల విషయాలను ద్గా్ర్గా చూచినపుపడు అద్ి పని 
చేసుత ెంద్ని ననేు భావిెంచను. ఉద్ఘహర్ణకు, పరవకతయి నై యోవలేు ఈ విధముగా 
చెబుత్తనఘిడు, “మీ వసత ీములను కాక మీ హృద్యములను చిెంపుకొనుడి,” ఇద్ి 
బాహయ మత్మునకు వయతిరేకముగా ఉని పరకటన, ద్వేుడు బాహయపర్మైెన 
ర్ూపము కోర్ుటలేద్ు, కాని వారి హృద్యాలను కోర్ుచునఘిడు, వారి 
అెంత్ర్ెంగ్మును ఆయన కోర్ుత్తనఘిడు. ద్ీనిని మీర్ు, ఉద్ఘహర్ణగా, కీర్తనలు 
103లో కూడఘ చూడవచుి. “నఘ పరా ణమా, యి హో వాను సనుితిెంచుము. నఘ 
అెంత్ర్ెంగ్ముననుని సమసతమా, ఆయన పరిశుద్ధ  నఘమమును 
సనుితిెంచుము.” ఇకకడ ఆయనను సనుితిెంచుమని, వారిని యోగ్ుయలను 
చేయు సమసతముతో పరభువును సనుితిెంచుమని కీర్తనకార్ుడు పరజ్లకు 
పిలుపునిచఘిడు. కాబటిర , కరొ త్త  నిబెంధనలో ఆపాయయత్లు ఉనఘియి మరియు 
పాత్ నిబెంధనలో హృద్యపూర్ాక మత్మనదే్ి లేద్ు అను ఈ భావన, పాత్ 
నిబెంధనలో ద్ేవుని పరజ్లతో ఆయన నిబెంధన పరమేయెం యొకక సెంపూర్ణ 
వాసతవికత్కు నఘయయెం చయేద్ు. 

డా. మార్డు గశగశిలో్వయట్ 

హృదయప్ూర్వక విధదయతప ై యిేసు యొకు అవధార్ణము, 5:6లో “నీతికొర్కు ఆకల్వదప్ుపలు 
గలవార్శవల ” మర్శయు 5:8లో “హృదయశుధ్ిధగలవార్శవల ” 5:5లో ర్ాజయ పౌర్మలను “సాతివకులు”గా 
వివర్శంచునటటో  చదస్టింది. ఇప్ుపడు, వాసతవానికన, ప్ర్లోకర్ాజయము ప్ర్శప్ూర్ణంగా వచదువర్కు ఆయన 
అనుచర్మలు ఈ విధ్మ నై పౌర్మలుగా మార్లేర్ని యిేసుకు తలెుసు. కాని దానికన ముందు కూడా నీతిగా 
ఉండమని ఆయన వార్శని హెచుర్శంచాడు. మతతయి 5:48లో ఆయన ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

మీ పర్లోకపు త్ెండిర పరిపూర్ుణ డు గ్నుక మీర్ును పరిపూర్ుణ లుగా ఉెండదె్ర్ు 
(మత్తయి 5:48). 

ఒక విధ్ముగా చెపాపలంటే, ఈ ఆజా న ర్వేర్ుడం అసాధ్యం — దదవుని వల  ఎవర్ూ ప్ర్శప్ూర్ణంగా 
ఉండలేర్మ. కాని అది మనలను నిర్ాశప్ర్చకూడదు. దరనికన విర్మదధంగా, యిసేు కూడా మనకు దయ, 
పలర తాిహకర్మ ైన వాగాే నం చదశాడు. ఆయన ప్రసంగమంతటా, ర్ాజయము మనకు చెందినది అని ఆయన 
తన అనుచర్మలకు హామీ ఇచాుడు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 5:3-10లో కనిపించద, ఆశీర్వచనములోో  ఎనిమిద ిఆశీర్ావదములు 
మనము కనుకొంటాము. ప్ర్లోకర్ాజయం దాని సంప్ూర్ణతతో వచుునప్ుపడు భవిష్యతయత లో ఆ ఆశీర్ావదం 
ప ందుకొనబడుతయంద ిఅని మధ్యలో ఉనిటటవంటి ఆర్వది వాగాే నం చదసుత ంది. మొదట ిమర్శయు ఆర్వ 
ఆశీర్ావదము భినిమ ైనవి — ప్రజలు ఈ ఆశీర్ావదాలను ప ందుకునాిర్మ అని యిసేు చెపాపడు. 

మతతయి 5:3, 10లో యిేసు ప్రకటించన ఈ ఆశీర్ావదాలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆత్ువిషయమైె ద్నీులచైనవార్ు ధనుయలు; పర్లోకరాజ్యము వారిద్ి... 
నీతినిమిత్తము హిెంస్టిెంపబడువార్ు ధనుయలు; పర్లోక రాజ్యము వారది్ి (మత్తయి 
5:3, 10). 

యిేసును వ ంబడించు నిజమ నై సవాలు, దదవుని ర్ాజయ శకనత ర్ాజయము యొకు నీతి పౌర్మలుగా 
మనలను మార్మసుత ందను గొప్ప వాగాే నముతో సమానంగా సర్శతూగుతయంది. 

ఆయన సువార్త యొకు మొదటి ప్రధాన భాగంలో, యిసేు ప్ర్శచర్య సందదశము మర్శయు 
ఉదదేశము యి డల మన దృషిరని ఆకర్శషసూత  ర్ాజయ సువార్తను మతతయి ఉదాా టించాడు. యిేసు 
ప్ర్లోకర్ాజయమును దదవుని ప్రజల యొదేకు తచెున మ స్ట్ియ ర్ాజు. ఆ ర్ాజయప్ు జీవిత-ప్ర్శవర్తన శకనతని 
గూర్శు ఆయన వార్శకన బో ధించాడు. మర్శయు వార్మ నముకముగా ఉంటె, ర్ాజయము సంప్ూర్శతగా 
వచునప్ుపడు వార్మ దాని యొకు ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్ని ఆయన వార్శకన వాగాే నం చదశాడు. 

రాజ్య విసతర్ణ 
మతతయి సువార్తలోని ర్ ండవ ప్రధాన భాగము ర్ాజయ విసతర్ణను గూర్శు చర్శుసుత ంది. అద ిమతతయి 

8:1-11:1 వర్కు ఉంటటంది. 

యిేసు అద్ుభత్కారాయలు మరియు పరతిసపెంద్నలు 
ర్ాజయ విసతర్ణను గూర్శు చర్శుంచద కథ మతతయి 8:1-9:38 వర్కు ఉంటటంది. యిేసు అదుుత 

కార్యములు మర్శయు ఆయన అదుుతకార్యములకు సపదించన వివిధ్ ప్రజలను గూర్శున కథలను ఇది 
కల్వగశయుంది. 

ఈ కథన భాగము ప్దకొండు విభాగాలుగా విభజించబడింది, దరనిలో 8:1-4లో యిసేు మర్శయు 
కుష్యు ర్పగశ, 8:5-13లో శతాధపి్తి స్టేవకుడు, 8:14-17లో పతేయర్మ అతత , 8:18-27లో తయఫాను, 8:28-
34లో ర్ ండు దయాయలు, 9:1-8లో ప్క్షవాయువు వయకనత, 9:9-17లో సుంకర్మలు మర్శయు పాప్ులు, 
9:18-26లో కుమార్ త మర్శయు స్ట్త ,ై 9:27-31లో ఇదేర్మ గుీడి్వార్మ మర్శయు 9:32-34లో మర్ొక 
దయయముప్టిరన వయకనతని కల్వగశయునాియి. తర్మవాత ఈ భాగము 9:35-38లో యిసేు కనికర్మును 
గూర్శు వివర్శంచుటతో ముగుసుత ంది. 

యిేసు జీవితములోని ఈ సంఘటనలను గూర్శు కొనిి గమనికలు మాతరమే చదయుటకు 
సమయం అనుకూల్వసుత ంది. 8:1-4లో కుష్యర ర్పగశని, 8:5-13లో శతాధపి్తి స్టేవకుడనిి, 8:14-17లో 
పేతయర్మ అతతను, 9:1-8లో ప్క్షవాయువు గల వయకనతని, 9:20-22లో ర్కతసరా వముగల స్ట్త నైి, మర్శయు 
9:27-31లో ఇదేర్మ గుీడి్వార్శని సవసాప్ర్చుట దావర్ా ఆయన అనార్పగయముప ై తన ర్ాజయ శకనతని 
ప్రదర్శించాడు. 

మతతయి 9:18-26లో చనిపలయిన చనిదానిని కూడా ఆయన లేపాడు, మర్ణముప ై కూడా 
ఆయనకు అధకిార్ము మర్శయు శకనత కలదని ర్మజువు చదశాడు. మతతయి 8:23-27లో తయఫానును 
గదిే ంచుట దావర్ా ప్రకృతిప  ైయిసేు ఆయన అధకిార్ము ప్రదర్శి ంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దరనికంటనెు, మతతయి 8:28-34లో సమాధ్ులలో నివాసముంటటని ఇదేర్మ మనుష్యయల నుండి 
మర్శయు 9:32-34లో మాటాో డలేని వయకనత నుండి దయాయలను వ ళోగొటటర చు సాతాను ర్ాజయముప  ైఆయన 
అధకిార్మును యిేసు ప్రదర్శించాడు. ఒక శిష్యయనిగా మతతయి యొకు పిలుప్ు 9:9-17లో పాప్ులతో 
మర్శయు సుంకర్మలతో యిసేు సహవాసమును గూర్శు చర్శుంచద ఒక ప దే విభాగమును ప్ర్శచయం 
చదసుత ంది. సుంకప్ు గుతతదార్మడుగా తన జీవితమును విడిచప టిర  ఒక నూతన జీవితము ఆర్ంభించుమని 
యిేసు మతతయిని పిల్వచాడు. ఈ మార్మప ఒక అదుుతకార్యం కంట ేచనిది కాదు. సుంకర్మలు మర్శయు 
పాప్ుల యొకు మార్మప ఎంతో ఆశుర్యమ నైద ిగనుక సుంకర్మలతో మర్శయు పాప్ులతో యిసేు చదస్టే 
విందుకు మతతయి ఎంత తవర్గా చదర్శపల యాడంటే వార్శ ఆనందము కొర్క నై కార్ణం కూడా వివర్శంచాడు. 

యిేసు అధికార్మును గూర్శు ఉదాా టించుటతో పాటటగా, యిసేు అధకిార్ము యి డల 
సమూహము యొకు సపందనను కూడా మతతయి దృషిరంచాడు. సులభంగా చెపాపలంటే, వార్మ 
ఆశుర్యపల యార్మ. మతతయి 8:27, 34 మర్శయు 9:8, 26, 31, మర్శయు 33 వంటి లేఖ్నాలోో  దరనిని 
మనము చూసాత ము. వార్శ ఆశుర్యము సాధార్ణంగా యిసేును వయతిర్ేకనంచదటటో  చదస్టింది. 

కొందర్మ కేవలం అప్నమిుక వలో యిేసును వయతిర్ేకనంచార్మ. ఇతర్మలు – ప్రతదయకంగా యూదా 
నాయకులు – బహ ర్ంగంగా ఆయనను విమర్శించార్మ. మతతయి 8:34లో వల  కొందర్మ యిసేుకు 
భయప్డా్ ర్మ. మతతయి 9:3లో వల , ఇంకొందర్మ భయప్డి విభరా ంతికన గుర్ ైయాయర్మ. అప్ుపడప్ుపడు, 
9:14లో వల  – అద ితప పైనప్పటికర కూడా యిసేు యి డల వయతిర్కేత ప్రణాళికాబదధంగా ఉనిటటో  
కనిపసిుత ంది. మతతయి 9:34లో వల , కొందర్మ యిసేును ఎందుకు వయతిర్ేకనంచార్ంటే సతయమని 
తెల్వస్టనిదానిని కూడా వార్మ కావాలని తృణీకర్శంచార్మ. విచార్కర్ంగా, యిసేు ప్ర్శచర్య కొనసాగుతయండగా 
యిేసుప్టో వయతిర్కేత మర్శంతగా ప ర్శగశంది. 

కరొత్త  నిబెంధన వ పైు చూచినపుపడు బహుశ్ా ఒక గొపప కలవర్ము ఏమనగా, 
పరజ్లు త్మ సొ ెంత్ నేతఘర లతో అద్ుభత్కారాయలను చూచినపుపడు పరజ్లు కీరసుత ను 
తిర్సకరిెంచుట. ఆయన చసే్టని కతరయలను చూడగా పరజ్లు ఆశిర్యపడిర్ని 
లేఖ్నము పద్ే పద్ే స్ట లవిసుత ెంద్ి. ఆ పరశిను మనము పరిగ్ణిెంచినపుపడు, వార్ు 
అలా ఎలా చేయగ్లర్ు, మనము మత్తయి 22:29 చూడఘలిీన అవసర్ెం ఉెంద్ని 
నేననుకొనుచునఘిను. లేఖ్నములనుగాని ద్ేవుని శకతతనిగాని ఎర్ుగ్క మీర్ు 
పొ ర్బడుచునఘిర్ు అని యిసేు పరిసయుయలతో చెపాపడు. ఆ సెంద్ర్భములో, 
ఆయన పరతయేకముగా సద్ూద కయుయలను గ్ూరిి మాటాల డుచునఘిడు, కాని 
పరిసయుయలు మరియు ధర్ుశ్ాసోత ీ పద్శేకులను గ్ూరిి కూడఘ ఆయన అద్ే 
చెపపవచుినని నఘ ఆలోచన. వార్ు పొ ర్బడుచునే పరజ్లకు బో ధిెంచఘర్ు; రాబో వు 
మెస్ట్ీయను గ్ూరిిన ఊహలు త్పుపడు బో ధన ద్ఘారా ర్ూపొ ెంద్ిెంచబడఘ్ యి. 
మనకొర్కొక గొపప పాఠెం ఉెంద్ని నఘ ఆలోచన — ద్వేుని వాకయమును త్పుపగా 
అర్థము చసేుకొని పరజ్లకు బో ధిెంచవేార్ు, పరజ్లపటల  త్పుపడు అెంచనఘలను 
న లకొలుపతఘర్ు. మొద్టి శతఘబదములో ఇశ్రా యిేలులో ఖ్చిిత్ెంగా అద్ే జ్రిగిెంద్ని 
నేను భావిసుత నఘిను. మెస్ట్ీయ వసాత డని వార్ు ఆశ్నెంచఘర్ు, మరియు ఇద్ొక 
జ్ాతీయవాద్ జ్యోత్ీవము, అని మనము చెపపవచుి. మరియు యిసేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచఘిడు. వార్ు ఎనిడు చూడని మరియు ఇకమీద్ట చూడలేని కార్యములు 
ఆయన చేస్టనిపపటకిీ, వారాయనను తిర్సకరిెంచఘర్ు, ఎెంద్ుకెంటే కీరసుత  మీద్ 
నఘయకుల యొకక ద్ఘడులు ఎలలపుపడు ఆయన అద్ుభత్ కారాయలను 
అనుమానిెంచడఘనికత పరయతిిెంచఘయి. ఈ విషయాలు చేయడఘనికత ఆయనను 
సాతఘను సమూహములో చేరాిలని వార్ు ఆశ్నెంచఘర్ు. మరయిు ఇద్ి చివర్కు, 
చెపపడఘనికత విచఘర్కర్ెంగా, ద్శ్ాబాద ల త్ర్బడి, త్రాల త్ర్బడి త్పుపడు బో ధ, 
అధికార్ములో, మతఘధికార్ములో ఉనివారి యొకక ద్ఘడులు, త్తద్కు 
చఘలామెంద్ి పరజ్లు అద్ుభత్ కారాయలను చూచినపపటకిీ కూడఘ త్మ 
హృద్యాలను కీరసుత  నుెంచి మలచుకోనేటలల  చశే్ాయి. 

ర్ వ. జిమ్స మాప ో స్ 

9:35-38లో యిసేు అదుుత కార్యములను గూర్శున ఈ కథనమును యిసేుకు సమూహము 
యి డల ఉనిటటవంటి కనికర్మును వివర్శసూత  మతతయి ముగశంచాడు. మతతయి 9:36-38లో ఈ 
కథనము వినండి. 

ఆయన సమూహములను చూచి, వార్ు కాపరిలేని గొఱ్ఱల వలచ విస్టికత 
చెద్రయిునిెంద్ున వారిమీద్ కనికర్పడి “కోత్ విసాత ర్మేగాని పనివార్ు కొద్ిదగా 
ఉనఘిర్ు. గ్నుక త్న కోత్కు పనివారిని పెంపుమని కోత్ యజ్మానుని వేడు 
కొనుడని” త్న శ్నషతయలతో చపె పను (మత్తయి 9:36-38). 
 

ఆయన ప్రజలు ఆయనను ర్ాజుగా అంగరకర్శంచకపల వుటకు ఒక కార్ణమును యిసేు అరా్ం 
చదసుకునాిడు అదదమనగా వార్శ నాయకులు వార్శని గాయప్ర్చార్మ మర్శయు సర్శగా బో ధించలేదు. కాని 
ఆయన అదుుతకార్యములు వార్శ హృదయాలను మృదువుగాను, ఆయనను వ ంబడించునటటో గాను 
చదసుత నాియని కూడా ఆయనకు తలెుసు. కాబటిర  దదవుడు సువార్శతకులను మర్శయు నీతిగల 
నాయకులను లేవన తయత నటటో  పరా ర్శాంచమని ఆయన తన శిష్యయలకు ఆజఞా పించాడు — భూమీుద దదవుని 
ప్ర్లోకర్ాజయంలోకన నశించువార్శని తచెుువార్శగాను, మర్శయు ఆప ై దాని యొకు నీతి పౌర్మలుగా 
ఉండాలని ఆయన వార్శకన బో ధంిచదవాడు. 

రాజు యొకక ద్ూత్లు 
ర్ాజయ విసతర్ణప  ైమతతయి కథనమును విశదప్ర్చన పిముట, మతతయి 10:1-11:1లో సంబంధిత 

ప్రసంగము వ పై్ు దృషిరప డదాము. ఈ ప్రసంగము శిష్యయలను ర్ాజు యొకు దూతలుగా లేదా 
ప్రతినిధ్ులుగా ఉదాా టసిుత ంది. 

ఈ భాగములో, మునుప్టి కథనములో ఆయన ఎదుర్ొుని సవాలుకు యిసేు సమాధానం 
చెపాపడు. దదవుడు సువార్శతకులను మర్శయు నాయకులను లేవన తయత నటటో  పరా ర్శాంచుమని ఆయన 
అనుచర్మలకు ఆజఞా పించన మీదట, ప్ర్శచర్య కొర్క ై ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలకు అధకిార్మిచుుచూ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఆయన చదస్టినటటో గానే ర్ాజయ ఉనికనని మాటలోో నూ మర్శయు కనీయలోో నూ ప్రకటించమని 
ఆజఞా పిసూత  యిసేు తన వయకనతగత ప్ర్శచర్యను వాయపిత  చదసుకునాిడు. 

మతతయి 10:7-8లో మనము చదవిినటటో గా, యిేసు ఈ మాటలతో వార్శని ఆజఞా పించెను: 

మీర్ు వ ళ్ల చూ, “పర్లోకరాజ్యము సమీపిెంచి యునిద్ని” పరకటిెంచుడి. 
“రభగ్ులను సాసథపర్చుడి, చనిపో యినవారిని లేపుడి, కుషఠ రభగ్ులను శుద్ుధ లనుగా 
చేయుడి, ద్యయములను వ ళలగొటలర డి” (మత్తయి 10:7-8). 

వార్శని ప్ంప్ుటకు మునుప్ు యిేసు ఆయన శిష్యయలకు అనకే హచెుర్శకలు చదశాడు. యిేసు 
మాదిర్శని అనుసర్శంచనప్ుపడు జీవితము సుఖ్వంతంగా ఉండదు. లోకము వార్శని కర్మణ ంచదు. వార్మ 
శీమననుభవిసాత ర్మ. వార్మ ఎగతాళి చదయబడతార్మ, బంధించబడతార్మ, మర్శయు చంప్బడతార్మ. 

అయితద ప్ర్లోకప్ు తండిర వార్శ ప్ర్శచర్యను ఆశీర్వదిసాత డు మర్శయు చవర్కు ర్ాజయ జీవితము వార్శ 
స ంతమగుతయందని యిేసు వాగాే నం చదశాడు. మతతయి 10:39లో యిేసు ఆయన శిష్యయలకు ఎలా 
ధెైర్యము చెపాపడో  వినండి: 

త్న పరా ణము ద్కతకెంచుకొనువాడు ద్ఘని పో గొటలర కొనును గాని నఘ నిమిత్తము త్న 
పరా ణము పో గొటలర కొనువాడు ద్ఘని ద్కతకెంచుకొనును (మత్తయి 10:39). 

యిేసు బో ధ్ మర్శయు సవసాత ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయన శిష్యయలు తమ ప్ూర్వ జీవితాలను 
విడచిప టార ర్మ. ర్ాజ నై యిేసు సహవాసంలో నిజమ నై ర్ాజ జీవితము కనుగొంటార్ని యిసేు వార్శకన హామీ 
ఇచాుడు. 

సువార్త యొకు ఈ ర్ ండవ ప్రధాన భాగములో, ప్రతదయకముగా యిసేు అధకిార్ముగల కార్యములు 
మర్శయు ఆయన శిష్యయలకు యిేసు ఇచున ఆజాలకు సంబంధించ ర్ాజయ విసతర్ణ గూర్శు మతతయి 
వివర్శంచుట మనము చూచాము. మర్శయు ఆధ్ునిక సంఘములో మన స ంత ప్ర్శచర్యకన ఇద క మంచ 
మాదిర్శగా ఉంది. యిేసు శకనతప  ైఆధార్ప్డుతూ, నముకమ నై శిష్యయలుగా ఆయనను స్టవేిసుత నిప్ుపడు, 
యిేసు మన దావర్ా కూడా ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుసాత డు, మర్శయు ప్ర్లోక ఆశీర్ావదాలతో మనకు 
ప్రతిఫలమిసాత డు. 

సూచనలు మరియు ఉపమానములు 
మతతయి సువార్త యొకు మూడవ ప్రధానమ నై భాగము, సూచనలు మర్శయు ఉప్మానముల 

దావర్ా ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును కనుప్ర్చుట కొనసాగశసుత ంది, మర్శయు మతతయి 11:2-
13:53లో ఇద ికనిపసిుత ంది. 

సూచనలు మరియు పరతిసపెంద్నలు 
యిేసు చదస్టని సూచక కనయీలు మర్శయు వాటికన వచున ప్రతిసపందనలప ై మతతయి కథనము 

దృషిరప డుతయంది మర్శయు ఇద ిమతతయి 11:2-12:50 వర్కు విసతర్శంచ ఉంది. ర్ాజు మర్శయు ర్ాజయము 
ఉనికనలో ఉనాియని ఈ సూచనలు చూపించాయి, మర్శయు ర్ాజయము ఏ విధ్ముగా కనిపిసుత ందో  అను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విష్యముప  ైతప్ుప భావనలను సర్శచదశాయి. ప్రతిఫలంగా, ఇప్పటికే నాటబడని విమర్ి ఎదిగశ మర్శయు 
వాయపిత  చెందడం పరా ర్ంభమ ైంది. 

ఈ ఉపాఖ్ాయనాల కీమము ఐదు విభాగాలుగా విభజించబడింది: 11:2-19లో, పాత నిబంధ్నలో 
ప్రవచనాలను న ర్వేర్శున మ స్ట్ి య ఆయననేని ఆయన చదస్టని సూచక కనయీలు ర్మజువుప్ర్చనటటో గా 
యిేసు బాపితసుమిచుు యోహానుకు ర్ూఢిప్ర్చాడు, మర్శయు మార్మమనసుితో ఆయన సూచనలకు 
సపందించుమని ప్రజలకు యిసేు పలిుప్ునిచాుడు. 11:20-30లో ఆయన అదుుత కార్యములు 
జర్శగశంచన ప్టరణములను గూర్శు యిసేు మాటాో డాడు, మర్శయు మార్మమనసుిప ందని వార్శని 
హెచుర్శంచాడు మర్శయు ఆయన యొదేకు వచుువార్శకన విశాీంతి నిచాుడు. మతతయి 11:30లో ఆయన 
చెపపినటటో గా: 

ఏలయనగా నఘ కాడి సుళ్వుగాను నఘ భార్ము తేలికగాను ఉనివి (మత్తయి 
11:30). 

12:1-21లో, యిేసు సూచక కనయీల యి డల ప్ర్శసయుయల యొకు ప్రతిసపందనలను సపష్రముగా 
ఉదాా టించద అనకే ఉప్ఖ్ాయనములను మతతయి ఆర్ంభించాడు. మొదట, విశాీంతి దనిము ప్టో దదవుని 
ఉదదేశమును గూర్శు మర్శయు విశాీంతి దనిమునందు ఒక మనిషిని సవసాప్ర్చుట దావర్ా ఆయన 
అధకిార్ము చూపించుటను గూర్శు యిేసు ప్ర్శసయుయలతో ఏ విధ్ంగా వివాదము చదశాడో  ఆయన 
నమోదు చదశాడు. విశాీంతి దనిము సవసాప్ర్చుటకు మర్శయు పరా ణములను ర్క్ష్ించుట కొర్కు 
ఉదదేశించబడినదని యిసేు బో ధించాడు. 

12:22-37లో, యిేసు బయి ల ి బూలు శకనత ఉప్యోగశసుత నాిడని ప్ర్శసయుయలు ఆయనుి 
నిందించార్మ, కాని ఆయన అదుుతాల దావర్ా జనసమూహము మాతరం ఆశుర్యప్డా్ ర్మ. ఆయనుి 
మ స్ట్ియగా అంగరకర్శంచుటకు బదులుగా, ఆయనకు దయయము ప్టిరందని ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకులు 
నమాుర్మ. 

12:38-50లో, ప్ర్శసయుయలు కప్టముతో మర్ొక సూచకకనయీ కకర్ార్మ, కాని వార్మ యోనా 
సూచకకనయీ మాతరమే ప ందుకుంటార్ని యిసేు వార్శని హచెుర్శంచాడు. ఈ సూచకకనీయ ఏమిట?ి మూడు 
ర్పజుల తర్మవాత ప దే చదప్ కడుప్ులో నుండి యోనా యొకు నిష్ ర్మణ నీన వ  ప్టరణములోని అనుయల 
మార్మమనసుికు దార్శతీస్టింది, అదద విధ్ంగా మూడు ర్పజులు భూమిలో ఉంచబడని తర్మవాత యిేసు 
యొకు ప్ునర్మతాా నము అనేకమంది అనుయల మార్మమనసుికు దార్శతీసుత ంది. 

మార్మమనసుి ప ందని ఏ జఞతివార్శన నైా దదవుడు ఎలా అంగరకర్శసాత డో  చూపించుటకు, ఆయన 
తలో్వ మర్శయు సల దర్మలు కూడా ఆయన కుటటంబ్రకులు కాదని చపెేప సాా యికన యిసేు వ ళాో డు. బదులుగా, 
మతతయి 12:49-50లో ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

ఇద్ిగభ నఘ త్లిలయు నఘ సహో ద్ర్ులును. పర్లోకమెంద్ుని నఘ త్ెండిర చిత్తము 
చొపుపన చేయువాడే నఘ సహోద్ర్ుడును, నఘ సహో ద్రియు, నఘత్లిలయు నన ను 
(మత్తయి 12:49-50). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు చదస్టని సూచకకనయీలను గూర్శు మతతయి యొకు కథనమును మనము చూశాము గనుక 
మతతయి 13:1-53లో యిసేు యొకు ర్ాజయ ఉప్మానములను గూర్శు సంభాష్ణ చూదాే ము. 

రాజ్య ఉపమానములు 
యిేసు యొకు ప్రస్టిదధమ ైన ఉప్మానాలను ఐదు భాగాలుగా మతతయి కథనము నివదేిసుత ంది. 
13:1-23లో వితయత వాని ఉప్మానము, 13:24-30లో గుర్మగుల ఉప్మానము, 13:31-43లో 

ఆవగశంజ మర్శయు పిండి, 13:44-46లో దాచబడిన ధ్నము మర్శయు ముతయము, మర్శయు 13:47-
53లో వల ఉప్మానము. దదవుని ర్ాజఞయనిి గూర్శు వివర్శంచు అపార్ాా లను సర్శచదయడానికన ఈ 
ఉప్మానాలు ర్ూప ందించబడా్ యి. 

కొనిి ఉప్మానాలోో  — 13:31-32లో ఆవగశంజ ఉప్మానము, వచనము 33లో పిండి, వచనము 
44లో ధ్నము, వచనములు 45-46లో ముతయము — ప్ర్లోకర్ాజయము విలువ నైది మర్శయు ఏ 
విధ్ము చదతన నైను వ దకదగశనది అని యిేసు బో ధించాడు. మొదటగిా అద ిసవలపమ నైదగిా 
అగుప్డవచుు, కాని ఒక దనిమందు అది సంప్ూర్ణ మహ మతో కనిపసిుత ంది. 

ర్ాజ నై యిసేు మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును హతయత కొనుటలో ఇశాీయిలేు యొకు వ ఫైలయమును 
ఉదాా టించుటకు ఇతర్ ఉప్మానాలను కూడా యిసేు చెపాపడు. మతతయి 13:1-23లో వితయత వాని 
ఉప్మానము మర్శయు దాని వివర్ణలో, విశవస్టించుటకు అనేక అవర్పధాలు ఉనాియని మర్శయు 
చాలామంది ప్రజలు ర్ాజఞయనిి తిర్సుర్శసాత ర్ని యిసేు సపష్రప్ర్చాడు. 

వచనములు 24-30 మర్శయు 36-43లో గుర్మగుల ఉప్మానములో, మర్శయు వచనములు 
47-51లో వల ఉప్మానములో, ఈ ఆలోచన దృఢప్ర్చబడింది. చాలామంది ర్ాజఞయనిి హతయత కకడానికన 
తిర్సుర్శసాత ర్ని మర్శయు తయదకు నాశనం చదయబడతార్ని యిేసు బో ధించాడు. ఈ ఉప్మానాలు 
యిేసును వయతిర్ేకనసుత ని వార్శకన సపష్రమ నై హచెుర్శకలు; అవిశావసులు మార్మమనసుి ప ందునటటో , 
మర్శయు ఒక ేసతయ ర్ాజుకు నముకమ ైన అనుచర్మలుగా అగుటకు ఇవి అవకాశం కల్వగశంచాయి. 

కీరసుత  వచఘిడు. ఆయన పరవచనఘలు న ర్వేరాిడు; ఆయన త్న రాజ్ాయనిి 
తెచఘిడు. అయినను, అద్ి ద్ఘని ముగిెంపు కొర్కు వేచియుెంద్ి. క ైైసతవులముగా, 
మనము ఆ రాజ్యములో పరవేశ్నసాత ము, కాని మనము ఎలలపుపడు మన 
పరా ధఘనయత్లను పునర్ుద్ధ రిెంచుకోవాలి, మనము వ ెంబడిెంచవలస్టిన రతీిలో 
వ ెంబడిెంచకపో తే పశ్ాితఘత పెం పొ ెంద్ఘలి, ఆయన చితఘత నికత అనుగ్ుణెంగా మన 
జీవితఘలు ఉనఘియనే నిశియత్ కలిగియుెండఘలి, ఆయన విలువల పరకార్ెంగా 
ఆయనతో ఏకభీవిెంచఘలి, అద్ే ద్ేవుని రాజ్యము. కాబటిర , త్ర్చు పశ్ాితఘత పెం పొ ెంద్ి 
ఒపుపకోవలస్టని అవసర్త్ ఉెంద్ి, పరవకతగా, యాజ్కునిగా, రాజుగా ఆయన 
యొద్దకు వసూత , ఈ లోకెంలో మన కొర్క నై ఆయన పరణఘళికలను న ర్వేర్ుిచు 
ఆయనిి అనుసరిెంచుచు స్టతవిెంచఘలిీన అవసర్ెం ఉెంద్ి. 

డా. స్ట్రఫ న్ వ లోం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని రాజ్ాయనిి వ ెంబడిెంచుమని మరియు రాజ్యము కొర్కు వేచియుెండుమని 
క ైైసతవులను మనెం పోర త్ీహిెంచఘలి. మొద్ట, వయకతతగ్త్ పరిమాణెంలో, పర్లోకరాజ్య 
అధికార్ము జీవిత్ములో మన శకతతగా ఉెంద్ి. ద్వేునికత లోబడి ద్ెవైికమైెన జీవిత్ెం 
గ్డపడఘనికత అద్ి మనలను పోర త్ీహిసుత ెంద్ి, త్ద్ఘారా మన జీవితఘలోల  
వయకతపర్చబడని ద్వేుని అధికార్ెం మన ఆతీుయ జీవిత్ లక్షయమవుత్తెంద్ి. 
ర ెండవద్ి, పర్లోకరాజ్యమును విమోచన చరిత్ర ద్ృష్ార ా మనము నేర్ుికోవాలి. 
అద్ెలా ఆర్ెంభమౌత్తెంద్ో , బయలపర్చబడుత్తెంద్ో , మరియు ఆయన విమోచన 
పరణఘళికను ఎలా సెంపూరిత చసేుత ెంద్ో  మనము నేర్ుికొనునపుపడు, పర్లోకరాజ్య 
బో ధనలు పాత్ మరియు కరొ త్త  నిబెంధనను ఐకయపర్చడెం మనము చూసాత ము. 
విమోచిెంచే మన ద్వేుని ఘనమైెన నమూనఘ చిత్రమును చూచుటకు మరియు 
ఆయన సమగ్ర ఉద్ేదశమును సులభెంగా అర్థెం చేసుకోడఘనికత అద్ి మనకు 
సహాయపడుత్తెంద్ి. మూడవద్ి, పర్లోకరాజ్యము సర ైన బ ైబిలానుసార్మైెన 
పరపెంచ-వీక్షణ కలుగ్జ్సేుత ెంద్ి, మరియు సమసతము ద్ేవునివని అర్థెం 
చేసుకొనుటకు మనకు సహాయపడుత్తెంద్ి. ఆయన రాజ్యము సెంపూర్ణము 
చేయబడుత్తెంద్ి, మరియు ద్వేుడే సెంపూర్ణ రాజు గ్నుక ఆయన తీర్ుపతీరిి 
ద్ుషరశకుత లనిిటిని భూమిప ై త్తడిచివేసాత డు. కాబటిర , మనెం మనకొర్కు ఇక 
జీవిెంచము. మన పొ ర్ుగ్ువార్ు, సమాజ్ము మరియు ఈ లోక శ్రరయసుీ కొర్కు 
శరద్ధ  వహిసాత ము. మనకు సమీపముగా లేద్ఘ ద్ూర్ెంగా ఉని విషయాలప ై మనము 
శరద్ధ  చూపిెంచఘలి. మనము సమాజ్ములోకత వ ళిల, మన బాధయత్గా అనిిెంటిలో 
మార్ుప తీసుకురావాలి. 

డా. స్ట్రఫ న్ చాన్, అనువాదము. 

విశ్ాాసము మరియు గొపపత్నము 
మతతయి కథనంలోని నాలుగవ ప్రధాన విభాగము, విశావసము మర్శయు గొప్పతనము, ఇద ి

మతతయి 13:54లో ఆర్ంభమ  ై18:35 వర్కు కొనసాగుతయంది. ఆయన ర్ాజయములో గొప్పతనమును 
ప ందుకుని యిసేుకు నముకమ ైన శిష్యయనిగా ఉండడమంటే ఏమిటో ఈ విభాగం చూపసిుత ంది. 

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

అందర్మ తమ సంప్ూర్ణ విశావసము యిసేునందు ఉంచన విభినిమార్ాగ లను నివేదసిుత ని ప్దమూడు 
భాగాలు దరనిలో ఉనాియి. 

మొదట ిర్ ండు భాగాలు ర్ ండుమార్మో  యిసేునందు విశావసము ప్ర్శప్ూర్ణముగా తిర్సుర్శంచబడని 
విధానముప  ైదృషిర ప డుతయంది. మొదట, 13:54-58లో, నజర్తేయలో తన ఊర్శకన యిేసు వచునప్ుపడు, 
ఆశుర్యకార్యములు జర్శగశంచు ఆయన సామరా్యమును గూర్శు ఆయన ప ర్మగువార్మ వాదించలేదు. కాని 



సువార్తలు ర్ ండవ పాఠము : మతతయి సువార్త 

-30- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార్మ ఇంకను నరే్ము మోపి ఆయనుి తిర్సుర్శంచార్మ. 13:58లో, నజర్తేయ ప్రజలు 
అవిశావసమునుబటిర అనేక అదుుతాలను ప ందుకకలేదని మనము చదువుతాము. 

తర్మవాత, 14:1-12 హేర్పదు మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహానులను గూర్శు మాటాో డుతయంది. 
హేర్పదు యోహానుకు జర్శగశంచన దానిని బటిర  దదవుని తీర్మపకు పాతయర డు. దరనికంటే ఎకుువగా, యిసేు 
అదుుతకార్ాయల నివదేికలను హేర్పదు వాదించలేదని వచనము 1 వివర్శసుత ంది. బదులుగా, ఆయన 
సలహాదార్మలు హేర్పదును బాధించడానికన బాపితసుమిచుు యోహాను లేచయునాిడని యిేసును గూర్శు 
భావించార్మ. 

తదుప్ర్శ మూడు భాగాలు యిసేు శిష్యర్శకము మర్శయు విశావసములో వార్ లా ఎదగాలో అను 
విష్యాలప ై దృషిరప డతాయి. మతతయి 14:13-21 యిసేు ఐదు వలేమందిని తృపితప్ర్చన కథ. ఆయనను 
వ ంబడసిుత ని సమూహముకు భోజనము ప టరమని యిసేు అయన శిష్యయలకు చెపాపడు, కాని వచనము 
15లో కొంచెము ఆహార్ము మాతరమే ఉందని శిష్యయలు సందదహ ంచ ఫిర్ాయదు చదశార్మ. కాబటిర , ఐదు 
వేలమంద ితినిన తర్మవాత ప్ుష్ులంగా మిగులునంతగా వార్శ ఆహార్మును గుణ ంచ యిసేు ఆయన 
శకనతని ర్మజువు చదశాడు. 

14:22-36లో, యిేసు నీటిప  ైనడచాడు. మొదట, పతేయర్మ దోన దగిుట దావర్ా యిసేుయందు 
నముకము కనుప్ర్చాడు, కాని ప్రమాదము చూచనప్ుపడు పేతయర్మ సందదహ ంచాడు గనుక 
సముదరములో మునిగశపల వుట పరా ర్ంభించాడు. ఆయనుి ర్క్ష్ంిచన పిముట, వచనము 31లో 
“అలపవిశావస్ట ిఎందుకు సందదహప్డితివి?” అని యిసేు ప్రశిించాడు. 

అధాయయము 15:1-20 యిసేు మర్శయు ప్ర్శసయుయలకు మధ్య వివాదమును నివదేసిుత ంది. 
యిేసు చపెపిన సాధార్ణ మాటకు వివర్ణ ఇవవమని పతేయర్మ యిేసును అడిగాడు. కాబటిర , వచనము 
16లో, “మీర్మను ఇంతవర్కు అవివేకుల ైయునాిర్ా?” అని యిేసు అసముతితో సమాధానమిచాుడు. 

15:21-28లో, ఈ ఉదంతాలోో  ఒకర్మ గటిరగా యిేసునందు విశావసముంచన ఘటన ఒకసార్శ 
మాతరమ ేకనిపసిుత ంద ి— దయయము ప్టిరన కుమార్ తతో ఒక కనాను స్ట్త .ై ఇతర్మల వల  కాక, ఆమ కు 
సహాయము చదయుమని యిేసును వడేుకొంది. మర్శయు వచనము 28లో “అమాు, నీ విశావసము 
గొప్పద!ి” అని ఆమోదయోగయముగా యిసేు సపందించాడు. 

తదుప్ర్శ యిేసు శిష్యయల యొకు అలపవిశావసము వ పై్ు తిర్శగాడు మతతయి. 15:29-39లో, 
నాలుగు వలేమందికన ఆహార్ము ప టటర టను గూర్శు ఆయన వరా శాడు. వచనము 33లో, మునుప్ు యిేసు 
ఐదు వేలమందకిన ఆహార్ము ప టటర టను చూచన పమిుట కూడా సర్శప్డనింత ఆహార్ం ఎకుడ 
ద ర్మకుతయందని శిష్యయలు అడగిార్మ. 

16:1-12లో, యిేసు ప్ర్శసయుయలు మర్శయు సదూే కయుయలుతో వాదించాడు. ఒక సమయములో, 
“ప్ర్శసయుయల ప్ుల్వస్టని పిండనిి గూర్శు” ఆయన శిష్యయలను హెచుర్శంచాడు, మర్శయు వార్మ తమతో 
పాటటగా ర్ొటెరలు తీసుకొనిర్ానందున ఆయన కకప్ప్డనెని వార్మ తలంచార్మ. అయితద యిసేు తాను 
వేలమందకిన ర్ొటెరలు ప్ంచన సందర్ాులను వార్శకన జఞా ప్కము చదశాడు, మర్శయు వచనము 8లో ఆయన 
తన శిష్యయలను “అలప విశావసులార్ా” అని పలిచాడు. 

దరని తర్మవాత, సనిిహ త సంబంధతి ఉదంతాలను మనము చూసాత ము. ఒక ప్రకు, 16:13-
20లో, పతేయర్మ యొకు ప్రస్టదిధమ ైన విశావసప్ు ఒప్ుపకకలు ఉంది. 16:16లో, “నీవు సజీవుడగు దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కుమార్మడవ ైన కరసీుత వని” యిేసును గూర్శు పేతయర్మ ఒప్ుపకునాిడు. ఆయన యొకు విశావసమును బటిర 
యిేసు పతేయర్మను ఘనప్ర్చ ఆశీర్వదించాడు. 

కాని మర్ప ప్రకు, 16:21-27లో, యిసేు పేతయర్మను బలంగా గదిే ంచాడు. శీమప్డ ిమర్ణ ంచడానికన 
ఆయన యి ర్ూష్లేముకు వ ళలత నాినని యిసేు ఆయన శిష్యయలకు చపె్పడం ఆర్ంభించాడు. పేతయర్మ 
అభయంతర్ం తలె్వపినప్ుపడు, వచనము 23లో యిేసు కఠశనంగా సమాధానమిచాుడు: “సాతానా, నా 
వ నుకకు ప ముు.” పతేయర్మ దదవునివల  గాక మనుష్యయల వల  ఆలోచంచనెని యిేసు వివర్శంచాడు. 

ఈ గదిే ంప్ు తర్మవాత, 17:1-13లో యిేసు యొకు ర్ూపాంతర్మును మనము చూసాత ము. 
శిష్యయలు యిసేును తన మహ మలో చూచనప్ుపడు, సాా నములో ప్ర్ణశాల నిర్శుంచాలని వార్మ ఆశించార్మ. 
అయితద వచనము 12లో, కేవలము ఆయన మర్ణ ంచ ప్ునర్మతాా నుడెనై తర్మవాతనే ఆయన యొకు 
నిజమ నై మహ మ కనబడుతయందని యిేసు వార్శకన జఞా ప్కం చదశాడు. 

17:14-23లో, దయయము ప్టిరన యువకుని గూర్శు మనము చదువుతాము. యిేసు శిష్యయలు 
ప్రయతిించార్మ కాని దయాయలను వ ళోగొటటర టలో విఫలమయాయర్మ. యిసేు తానే సవయంగా దానిని చదస్టని 
తర్మవాత వచనము 20లో ఇలా చెపాపడు, “మీకు అలప విశావసము ఉంది.” 

చవర్శగా, 17:24-27లో, సుంకర్మలు యిసేు శిష్యయల యొదేకు వచు యిసేు దదవాలయప్ు ప్నుి 
చెలో్వంచాడా అని అడగిార్మ. యిసేు చెలో్వంచాడని, బహుశా భయముతో, పతేయర్మ వ ంటన ే
సమాధానమిచాుడు. అటటతర్మవాత పతేయర్మ ధ్నము కొర్కు యిేసు యొదేకు వచాుడు, మర్శయు యిసేు 
ఆశుర్యకార్యము దావర్ా దానిని ఇచు కంగార్మప్డవలస్టని అవసర్త లేదని పతేయర్మకు వివర్శంచాడు. 

యిేసును తిర్సుర్శంచన వార్శని గూర్శు మర్శయు విశావస్టియి నై స్ట్త నైి గూర్శు మతతయి 
తెల్వయజేశాడు, కాని శిష్యయలు ఆయనయందు విశావసముంచుటలో ఎదగాలను విష్యముప ై ఆయన 
ప్రధానముగా దృషిర  ప టార డు. 

మర్ొకసార్శ, 18:1-35లో యిసేు ఉప్దదశముతో మతతయి ఆయన కథనమును కొనసాగశంచాడు. 
దదవుని కుటటంబములో నిజమ నై గొప్పతనమును గూర్శు, దదవుని ర్ాజయము యొకు సహో దర్శ 
సహో దర్మల మధ్య విధదయత ప్ర్శచర్య దావర్ా వచుు గొప్పతనమును గూర్శు ఈ ఉప్దదశము ఉదాా టిసుత ంది. 

రాజ్య కుటలెంబములో గొపపత్నము 
మునుప్టి అధాయయములోని చవర్శ భాగంలో, యిసేు తన అనుచర్మలను గూర్శు ర్ాజ ైన దదవుని 

కుమార్మలని మాటాో డాడు. ఈ గుర్శతంప్ు తన సువార్తలోని ఈ భాగమును ఒక ముఖ్యమ నై ప్రశితో 
ఆర్ంభించునటటో  మతతయిను నడపిించంది. మతతయి 18:1లో మనము చదివినటటో గా: 

పర్లోక రాజ్యములో ఎవడు గొపపవాడు? (మత్తయి 18:1). 

ఉదాహర్ణలతో మర్శయు ఉప్మానాలతో హచెుర్శకలను కలుప్ుతూ నాలుగు భాగాలుగా యిేసు 
ఈ ప్రశికు సమాధానం చెపాపడు. మొదట, 18:2-4లో, చనిపలోిల వల  విధదయులుగా జీవించాలని 
యిేసు తన శిష్యయలను పల ర తిహ ంచాడు. 

ఆయన శతయర వుల నుండ ిప ర్మగుతయని వయతిర్ేకత వ లుగులో, దదవుని బిడ్లుగా 
ప్ర్లోకర్ాజయములో శిష్యయలు ఎలా జీవించాలో యిసేు బో ధించాడు. ర్ాజయము యొకు భవిష్య సంప్ూర్ణత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇంకను ర్ాలేదని ఆయనకు తలెుసు. శతయర వులు మర్శయు పాప్ముకు వయతిర్కేంగా ఉని పల ర్ాటాలు 
దదవుని పిలోల జీవితంలో భాగంగా ఉంటాయని ఆయనకు తెలుసు. 

మర్శయు వచనములు 5-14లో, తమ ప్ర్లోకప్ు తండిర నశించన గొర్ ీలప ై ఎలా శదీధ  చూపించాడో 
ఆ విధ్ంగాన ేబలహీనులప ై శీదధ  చూపించాలని ఆయన వార్శకన బో ధించాడు. మతతయి 18:10, 14లో యిసేు 
చెపపిన మాటలను వినండి: 

ఈ చినివారిలో ఒకనిన నైను త్ృణీకరిెంపకుెండ చూచుకొనుడి... ఈ చినివారిలో 
ఒకడెనైను నశ్నెంచుట పర్లోకమెంద్ుని మీ త్ెండిర చిత్తముకాద్ు (మత్తయి. 
18:10, 14). 

యిేసు ఈ ఆలోచనను మతతయి 18:15-20లో నిర్శుంచాడు, పాప్ము వార్శ బంధాలకు భంగం 
కల్వగశంచనను ఆయన అనుచర్మలు దదవుని కుటటంబ సభుయలవల  ఒకర్శప నైొకర్మ శీదధ  చూపించుకకవాలని 
ఆయన కకర్ాడు. మర్శయు వచనములు 21-35లో, ప్ర్లోకప్ు తండిర వార్శని క్షమించన ర్రతిగానే వార్మ 
కూడా పాప్ము చదస్టని “సహో దర్మని” క్షమించాలని ఆయన గటిరగా కకర్ాడు. 

ఎందుకంటే భూమిప ై ఆయన ర్ాజయమును అభివృదిధ  చదయడానికన దదవుడు అనేకమ ైన 
అదుుతకార్ాయలు కొనసాగశసుత నాిడు గనుక మన దినములలో కూడా దదవుని మహ మ ఎదుగుతూన ే
ఉంది. అయితద యిసేు దనిములలో వల నే, దదవుని యి డల ప్రతిఘటన అలాగ ేప ర్మగుతయందని దరని అరా్ం. 
కషార లు మర్శయు శరధ్నల పల ర్ాటాలోో  మనకు సహాయము చదయుటక ై అనేక విలువ నై 
బహుమానములను దదవుడు మనకు ఇచునందుకు, వందనాలు. ఈ బహుమానాలోో  సహనము 
మర్శయు సమాధానం, మర్శయు మనతో ఆయన ప్రసనిత కూడా ఉనాియి. మర్శయు అతయంత 
ప్రతదయకమ ైన బహుమతయలోో  ఒకటి మన తండిరగా దదవునితో మనకుని సంబంధ్ము. దదవుడు మన 
యి డల శదీధ  చూప్ుతాడు మర్శయు మనలను ర్క్ష్ిసాత డు, ఆయన మన బలహీనతను అరా్ం చదసుకొని 
సానుభూతి చూప్ుతాడు. మనకు ప్ర్శచార్ము చదస్ట ిమనలను పేరమించద మానవ కుటటంబమును ఆయన 
మనకు అనుగహీ సాత డు – సంఘము, దదవుని కుటటంబములో మన సహోదర్మలు మర్శయు సహో దర్రలు 
ఉనాిర్మ. 

పరసుత త్ వయతిరేకత్ మరియు భవిషయత్తత  విజ్యము 
మతతయి సువార్తలోని ఐదవ ప్రధాన భాగము యొకు అంశము ఏమనగా ప్ర్లోకర్ాజయము 

మర్శయు దాని భవిష్యతయత  విజయము యి డల ప్రసుత త వయతిర్కేత. ఈ కథనము 19:1-22:46 వర్కు ఉంది 
మర్శయు ఈ సమయములో యిేసు ఆయన జీవితంలో ఏ విధ్ముగా గొప్ప వయతిర్ేకతను ఎదుర్ొునాిడో  
చూపసిుత ంది. 

తీవరమెైన వయతిరేకత్ 
యిేసు ఉదయమమును ఆధార్ము చదసుకొని ఈ అధాయయాలు మూడు ప్రధాన భాగాలుగా 

విభజించబడతాయి. 19:1-20:16లో, యూదయలో యిేసు వయతిర్కేత ఎదుర్ొునాిడు. అకుడ ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శసయుయలతో చర్శుంచాడు మర్శయు ప్ర్శతాయగప్ు ప్రశిను గూర్శు చర్శుంచాడు. ధ్నము మర్శయు 
అధకిార్మును అపారా్ం చదసుకొనుట దావర్ా వచున వయతిర్కేతను కూడా ఆయన చర్శుంచాడు. 

సువార్త ఆర్ంభములో, యిసేు మర్శయు యూదా నాయకులకు మధ్య ఉదిరకతతల ఆర్ంభ దశను 
మతతయి తెల్వయజేశాడు. ఈ భాగములో, ప్ర్శప్ూర్ణ వయతిర్ేకత అభివృదిధ  చెందినద ిఅని ఆయన చెపాపడు. 
ఉదాహర్ణకు, మతతయి 19:3-9; 21:16, 23; మర్శయు 22:15-40లో వల , యిసేును ప్టటర కొనాలను 
ఉదదేశముతో ప్ర్శసయుయలు కొనిిసార్మో  ప్రశిించార్మ. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, మతతయి 22:15లో మతతయి నివదేించన దానిని వినండి: 

అపుపడు పరిసయుయలు వ ళిల, మాటలలో ఆయనను చికుకపర్చవలచనని ఆలోచన 
చేశ్ార్ు (మత్తయి 22:15). 

అదద సమయములో, యిసేు కొనిిసార్మో  యూదు నాయకులను సవాలు చదశాడు. దరనిని మనము 
మతతయి 21:28-22:15లో, ఇదేర్మ కుమార్మలు, కాప్ులవార్మ, మర్శయు వివాహ విందు ఉప్మానాలోో  
చూడవచుు. 

అయితద సంఘర్షణ ఎలోప్ుపడు మాటల దావర్ా మాతరమే కాదు. మతతయి 21:12-16లో, యిసేు 
కీయవికయీములు చదయువార్శ బలోలను గువవలముువార్శ పఠ్ములను ప్డదోరస్టనిటటో గా కొనిిసార్మో  అద ి
మర్శంత నేర్మగా మర్శయు బలవంతంగా ఉండదది. 23:13-35లో ఆయన ప్ల్వకనన నాశనప్ు వచనాలు 
ప్రతదయకముగా ఎతిత  ప డుసుత నాియి. 

మతతయి 23:15లో యిసేు వార్శని ఎలా గదిే ంచాడో  వినండి: 

“అయోయ, వషేధఘర్ులచైన శ్ాసుత ీ లారా, పరిసయుయలారా, ఒకని మీ మత్ములో 
కలుపుకొనుటకు మీర్ు సముద్రమును భూమిని చుటిరవచెిద్ర్ు; అత్డు 
కలిస్టనిపుపడు అత్ని మీకెంట్ ర ెండెంత్లు నర్కపాత్తర నిగా చయేుద్ుర్ు” (మత్తయి 
23:15). 

వాసతవానికన, ఈ అధాయయములో యిేసు మర్శయు యూదు నాయకులు మాతరమ ేపాతరలు కాదు. 
21:1-11లో విజయోతివ ప్రవశే సందర్ుము వంటి సందర్ాులోో  జనసమూహములు యిసేును 
గౌర్వించన విధానానిి బటిర  యూదా నాయకుల విర్పధ్ం అధికమయియంది. 

ఈ భాగమంతటిలోను ఈ దృకపథమును దృషిరలో ఉంచుకొనుమని యిేసు తన శిష్యయలను 
పల ర తిహ ంచాడు. మతతయి 19:27-30లో, ఒక దనిమందు వార్మ ఆయనతో కూడా మహ మలో 
కూర్ముందుర్ని ఆయన వాగాే నం చదశాడు. అయితద 20:17-19లో, ఆ మహ మకర్మ నై దనిములు ఆయన 
స ంత శీమా మర్ణము తర్మవాతన ేవసుత ందని వార్శని హెచుర్శంచాడు. 

అంతదకాక, శీమా జీవితము తర్మవాతనే ఆయన శిష్యయలు మహ మలో చదర్మతార్ని యిేసు 
చెపాపడు. ఈ మూడవ బిందువును యిసేు వివిధ్ సమయాలోో  చెపాపడు. మతతయి 19:30లో, యిసేు 
ఇలా చెపాపడు: 

మొద్టవిార్ు అనేకులు కడపటివార్గ్ుద్ుర్ు, కడపటివార్ు మొద్టవిార్గ్ుద్ుర్ు 
(మత్తయి 19:30). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తదుప్ర్శ మతతయి 20:16లో ఆయన ఇలా చెపాపడు: 
ఈ ప్రకార్మే కడప్టవిార్మ మొదట ివార్గుదుర్మ, మొదటవిార్మ కడప్టివార్గుదుర్మ (మతతయి 

20:16). 
మర్శయు దరనిని మతతయి 20:26-28లో ఆయన ఈ విధ్ంగా చపె్ూత  ప్ునర్ావృతం చదశాడు: 

మీలో ఎవడు గొపపవాడెై యుెండగభర్ునో వాడు మీ పరిచఘర్కుడెై యుెండవలచను; 
మీలో ఎవడు ముఖ్ుయడెై యుెండగభర్ునో వాడు మీ ద్ఘసుడెై యుెండవలచను.  
ఆలాగే మనుషయకుమార్ుడు పరిచఘర్ము చయేిెంచు కొనుటకు రాలేద్ు గాని 
పరిచఘర్ము చేయుటకును అనకేులకు పరతిగా విమోచన కరయధనముగా త్న 
పరా ణము నిచుిటకును వచెినని చెప పను (మత్తయి 20:26-28). 

యిేసు యొకు ర్ాజయము విచతరంగా కనిపసిుత ంది. ఆయన అనుచర్మలు శీమ ప ందుతార్మ, 
మర్శయు ఇశాీయిలేు ర్ాజు తానే సవయంగా ఇశాీయిలేీయుల దావర్ా చంప్బడతాడు. సపష్రంగా 
విజయానికన ముందు ఓటమి వసుత ంది. 

20:17-34లో యిేసు యి ర్ూష్లేము వ ళలో నప్ుపడు కల్వగశన తీవరమ నై వయతిర్కేత గూర్శు తర్మవాత 
భాగము సూచసుత ంది. శమీప ంది మర్ణ ంచుటకు ఆయన యి ర్ూష్లేము వ ళలత నాినని యిసేు సపష్రంగా 
చెపాపడు. ర్ాజయము తన ఇదేర్మ కుమార్మలకు అధికార్ము కల్వపంచుమని అడిగశన ఇదేర్మ శిష్యయల తలో్వ 
వదే నుండయిిే ఆయన వయతిర్కేతను ఎదుర్ొునాిడు. తదుప్ర్శ, విజయోతివ ప్రవశేములో ఆయన పాత 
నిబంధ్న ప్రవచనమును న ర్వరే్ముచుండగా యిేసు జనసమూహము దావర్ా యి ర్ూష్లేములోకన 
ఆహావనించబడనిాడు. 

21:12-22:46లో, తర్మవాత భాగములో, యిసేు యి ర్ూష్లేము లోప్ల మర్శయు బయట 
మర్శయు దదవాలయములో తిర్మగశచునిప్ుపడు వయతిర్కేతను ఎదుర్ొునాిడు. ఆయన 
కీయవికయీదార్మలను వ ళోగొటిర , ర్ానుని దదవుని తీర్మపను గూర్శు హచెుర్శంచద ఉప్మానాలను చెపాపడు. 
అంతదకాక, యిసేు మర్శయు మత నాయకులు క ైసర్మకు చెలో్వంచవలస్టని ప్నుిలు, మృతయల 
ప్ునర్మతాా నం, గొప్ప ఆజా మర్శయు మ స్ట్ియ ఎవర్శ కుమార్మడు అను ప్రశిను గూర్శు వదేాంతప్ర్ముగా 
వివాదించాడు. 

కాని యిసేు ఆయన వయతిర్కేసుత లతో చాలా మంచగా వయవార్శంచాడు గనుకనే మతతయి 22:46లో 
మనము ఈ మాటలు చదువుతాము. 

ఎవడును మార్ుమాట చపెపలేకపోయి ను. మరియు ఆ ద్నిమునుెండి ఎవడును 
ఆయనను ఒక పరశియు అడుగ్ తెగిెంపలేద్ు (మత్తయి 22:46). 

ప్ర్లోకర్ాజయము యి డల తీవర వయతిర్కేతప ై మతతయి కథనమును ప్ర్శశీలన చదస్టని పిముట, 
దానితో పాటటగా ఉని ఉప్దదశమును ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భవిషయత్తత  విజ్యము 
ఈ భాగము మతతయి 23:1-25:46 వర్కు విసతర్శంచంది. ఈ ఉప్దదశములో, యిసేు 

ప్ర్లోకర్ాజయము యొకు భవిష్యతయత  విజయమును వివర్శంచాడు. 
ఈ విభాగము మతతయి 23:1-38లో యిసేు వయతిర్కేసుత లకు వయతిర్కేముగా ప్రకటించన ఏడు శాప్ 

వచనాలతో ఆర్ంభమౌతయంది. ఈ ఉప్దదశము ప్రతదయకముగా ప్ర్శసయుయలను, వార్శ అబదధ  బో ధ్లను, 
దదవుని ప్రజలప ై వార్శ దూష్ణను, మర్శయు వార్శ వషే్ధార్ణను దృషిరంచుతయంది. 

ఈ ఉప్దదశము చవర్పో , మతతయి 23:37-38లో ఈ విధ్ముగా యి ర్ూష్లేమును గూర్శు ఆయన 
భావనను సంగహీప్ర్చాడు. 

యి ర్ూషలేమా, యి ర్ూషలేమా, పరవకతలను చెంపుచును నీ యొద్దకు 
పెంపబడినవారిని రాళలతో కొటలర చును ఉెండు ద్ఘనఘ, కోడి త్న పిలలలను ర కకలకతరెంద్ి 
కేలాగ్ు చేర్ుికొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలలలను ఎనోిమార్ులు చేర్ుి 
కొనవలచనని యుెంటిని గాని మీర్ు ఒలల కపో తిరి. ఇద్ిగభ మీ యిలుల  మీకు 
విడువబడియునిద్ి (మత్తయి 23:37-38). 

యిేసు ఉప్దదశము యొకు తర్మవాత భాగము చాలాసార్మో  ఒలీవ ఉప్దదశము అని 
పిలువబడుతయంది మర్శయు ఇది మతతయి 24:1-25:46లో కనబడుతయంది. ఇది తర్చు ఒలీవ 
ఉప్దదశము అని పలిువబడుతయంది, ఎందుకంటే యిేసు తన శిష్యయలతో ఈ మాటలను ఒలీవల కొండమీద 
చెపాపడు. 

ఒలీవ ఉప్దదశము మూడు పరా థమిక భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయంది: 24:4-28లో, 
ప్ర్లోకర్ాజయము భూలోకముకు వచునద ికాని సంప్ూర్ణముగా ప్రతయక్షప్ర్చబడలేదను ఈ వింత 
యుగప్ు ఆవిర్ువ వదేనను యిేసు వివర్శంచాడు. 

24:29-31లో, ర్ాజయ సంప్ూర్ణత, మనుష్యకుమార్మడు మేఘార్ూఢుడెై వచుుట, మర్శయు 
ప్ర్లోకర్ాజయము గొప్ప శకనత మర్శయు మహ మతో వచుుటను గూర్శు అయన మాటాో డాడు. 

తదుప్ర్శ 24:32-25:46లో, ర్ానుని మహ మ దినము కొర్క ై వేచయుండమని యిసేు ఆయన 
ప్రజలను హెచుర్శంచాడు, ఎందుకంటే ఆ దనిము ఎప్ుపడు వచుునో ఎవర్ూ ఎర్మగర్మ. 

మెంచిద్ి, యిసేు తిరిగి వచుి విషయమును గ్ూరిి, మనము చపెపవలస్టని 
ద్ఘనికెంటే అధికెంగా ఏ సమయమును కూడఘ నొకతక చపెపడఘనికత 
పరయతిిెంచకూడద్ని ఆయన ఉద్ేదశపూర్ాకెంగా చెపాపడు. ఏ ద్ినమున ఏ 
గ్డియన ఆయన వచుినో ఎవరికత తెలియద్ని ఆయన చెపాపడు. ఆయన మానవ 
సాభావెంలో ఆయన వచుి ద్నిము ఆయనకు కూడఘ తెలియద్ు. కాబటిర , మనము 
ద్ఘనిని అలోచెంచవచుి మరయిు ఊహిెంచవచుి అనుకోవడెం యిేసును 
తిర్సకరిెంచడమే. అయితే మనము ఊహిెంచకూడద్ని అద్ి చపెపడెం లేద్ుగాని, 
ముెంద్ుకు చూడఘలి, ఆయన రాకడ సమీపముగా ఉని విషయమును 
తెలియజ్ేయు సూచనల కొర్కు చూడఘలి. కరొ త్త  నిబెంధన గ్రెంథములో కీరసుత  ర ెండవ 
రాకడను గ్ూరిి చెపుపటకు ముఖ్య ఉద్ేదశమేద్నగా పరరధమెంగా మనలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్టిథర్బుద్ుధ లను చేయుట, పోర త్ీహిెంచుట, నిరీక్షణ కలుగ్జ్ేయుట, పరిశుద్ధ  
జీవిత్ములో నడిపిెంచుట, మరియు కీరసుత  రాకడను అపతక్షిెంచునటలల  చేయుట. 
మరియు ఖ్చిిత్మైెన సమయెం మనకు తెలియనపపటికీ, ఆయన ఏ 
సమయములోన ైనఘ వసాత డని మనము స్టది్ధముగా ఉెండఘలి, త్ద్ఘారా మనము 
ఆయనను అనెంద్ెంగా మరియు ఆత్తర్త్గా ఎద్ురొకనవచుి. 

డా. క.ే ఎర్శక్స థోయి న్ి 

ఆయన తిరిగివసాత డని మనకు పూరిత నముకెం ఉెంద్ి. ఆయన మర్లా 
వసుత నఘిడని మనకు పూరిత నముకెం ఉెండఘలి, మరియు ఆయన ఆర్ెంభిెంచిన 
వాటిని ముగిసాత డు. మనము నముకముగా ఉెండఘలి. అపొ సతలుల కార్యములు 1లో 
వలచ యిేసు వ ళ్ల చుని సెంద్ర్భమును చూచి, వార్ు ఆకాశమువ పైు తేరి 
చూచుచునిపుపడు, “మీర ెంద్ుకు నిలిచి ఆకాశమువ పైు చూచుచునఘిర్ు? 
భూద్ిగ్ెంత్ముల వర్కు సువార్తను తీసుకువ ళ్లల  పనిలో మీర్ు ఉెండఘలి” అని ద్ూత్ 
చెపపినటలల గా మాత్రమే మనము ద్ీనిని చూడకూడద్ు. ఆయన తిరిగివసాత డు, కాని 
గొపప ఆజ్ును పాటిెంచుటలో మనము నిమగ్ుిలమైె ఉెండఘలి. రాజు వచఘిడను 
పరకటనను రాజ్ాయలకు పరకటిెంచుచు మన రాజు పరిచర్యలో మనము నిమగ్ుిలమైె 
ఉెండఘలి. ఆయన మర్ల వసుత నఘిడు. మార్ుమనసుీ పొ ెంద్ి సువార్తను నముుడి. 
ఆ రాజ్యములో పరవేశ్నెంచి యిేసుకీరసుత నెంద్ు విశ్ాాసముెంచిన వారిని శ్నషతయలనుగా 
చేస్టి ద్ేవుని మహిమార్థమైె ఆయనకు అనుగ్ుణెంగా జీవిెంచునటలల  వారిని 
పోర త్ీహిెంచఘలి. ఆయన రాకడ కొర్కు వేచి చూసూత , “పరభువ ైన యిసేూ, ర్ముు” 
అని పరతి యుగ్ములో సెంఘముతో పాటల చపెుపచూ జీవిత్ములోని పరతి 
కోణములో ద్వేుని మహిమ కొర్కు జీవిెంచఘలి. 

డా. స్ట్రఫ న్ వ లోం 

ఆయన సువార్త యొకు ఐదవ ప్రధాన భాగములో, యూదు నాయకులు యిేసును 
తిర్సుర్శంచార్మ మర్శయు ఆయనను చంప్డానికన ప్రణాళిక కల్వగశయునాిర్ని మతతయి నివదేించాడు. 
అయితద ప్రప్ంచములోని ప్రణాళికలనిియు ర్ానుని ర్ాజయ విజయమును ఆప్లేవని యిసేు 
సపష్రప్ర్చాడు. ఆయన సర్ నైవాడని చర్శతర ర్మజువు చదసుత ంద.ి యూదు నాయకులు ఆయనను చంపార్మ. 
కాని ఆయన ర్ాజయము యుగాల తర్బడి అభివృదిధ  చెందుతూనే ఉంది. మర్శయు మర్ొక దనిమున, చవర్శ 
భాగము కూడా సర్శయి నైదని చర్శతర ర్మజువు చదసుత ంది. యిేసు శకనత మర్శయు గొప్ప మహ మతో ఆయన 
ర్ాజయమును సంప్ూర్ణముగా తీసుకుర్ావడానికన, మర్శయు నముకమ ైన వార్శని ర్ాజయప్ు ఆశీర్ావదములతో 
ఆశీర్వదించడానికన మర్ల వసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు పరచిర్య ముగిెంపు 
మతతయి సువార్త ముగశంప్ు కథనము మతతయి 26:1-28:20 వర్కు విసతర్శంచంది. ఇకుడ, 

ఆయన అప్పగశంచబడుట, స్టిలువ, మర్శయు ప్ునర్మతాా నములో మ స్ట్ియ ర్ాజుగా యిసేు యొకు 
ప్ర్శచర్య ముగశంప్ును మతతయి వివర్శంచాడు. 

మతతయి సువార్త ముగశంప్ును మనము విశదప్ర్చుచుండగా, మతతయి ర్ాజయ దృషిరని 
కల్వగశయుని మూడు అంశాలను మనము దృషిరంచుదము: వివాదము, శిష్యర్శకము, మర్శయు 
విజయమను అంశములు. మొదటగిా వివాదము అను అంశమును చూదాే ము. 

వివాద్ము 
వాసతవానికన యిసేు తీసుకువచున ర్ాజయం యూదులు ఆశించన విధానానికన చాలా భినింగా ఉంద ి

మర్శయు ఇద ివార్శని యిసేుతో మర్శయు ఆయన ర్ాజయముతో ప్రతయక్ష వివాదములోనికన నడపిించంది. 
మనము చూచనటటో గా, ఈ వివాదము మతతయి సువార్త అంతటా తీవరంగా ఉంది, కాని కథనము 
ముగశంప్ులో ముగశంప్ుకు వసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, దరనిని మనము 26:3-4లో యిసేును ప్టటర కొనే 
ప్రణాళికలో; 26:14-16, వచనము 47, వచనములు 57-68లో ఆయనను ప్టటర కొనుట మర్శయు 
తీర్మపలో; మర్శయు 27:20-25లో స్టలిువవేయుమని వార్మ వేస్ట ేకకేలలో చూసాత ము. మర్శయు యిేసు 
స్టిలువకు యూదులే బాధ్ుయలుగా ఉనిప్ుపడు ఇద ిసపష్రంగా కనిపసిుత ంది. మతతయి 27:25లో మతతయి 
నివదేనను వినండి: 

“అెంద్ుకు పరజ్లెంద్ర్ు వాని ర్కతము మా మీద్ను మా పిలలలమీద్ను 
ఉెండుగాకనిరి” (మత్తయి 27:25). 

యిేసు స్టలిువప ై శీమనొందుచునిప్ుపడు, యూదులు ఆయనను అవహళేన చదశార్మ, యూదుల 
ర్ాజుగా ఆయన ప్రకటనను అప్హాసయం చదశార్మ. మతతయి 27:41-42లో మనము చదివినటటో గా: 

ఆలాగే శ్ాసుత ీ లును ప ద్దలును పరధఘనయాజ్కులును కూడ ఆయనను 
అపహస్టిెంచుచు “వీడు ఇత్ర్ులను ర్క్షిెంచెను,” “త్నుి తఘన ేర్క్షిెంచుకొనలేడు; 
ఇశ్రా యిేలు రాజుగ్ద్ఘ!!” (మత్తయి 27:41-42). 

హాసాయసపదంగా, యిసేు దెవై దూష్కుడు మర్శయు స్టింహాసనానిి ఆశించద మోసగాడు అని 
యూదులు వయతిర్ేకనంచార్మ, అయితద వాసతవానికన వార్శని ర్క్ష్ించు శకనతగల ర్ాజును తిర్సుర్శసుత నాిర్మ. 

వివాదము అను అంశముతో పాటటగా, మతతయి ముగశంప్ులో శిష్యర్శకము అను అంశము కూడా 
ర్ాజయప్ు ఉదాా టనను ఎతిత  చూప్ుతయంది. 

శ్నషయరికము 
ప్రతదయకముగా, శమీానుభవముగల మ స్ట్ియను వ ంబడించుట ఎంత కష్రమో మతతయి 

ఉదాా టించాడు. యిసేు ప్ర్శచర్యలోని ఈ సంకనోష్ర క్షణంలో యిసేు శిష్యయల వ ఫైలాయలను నివేదించుట దావర్ా 
ఆయన దరనిని నొకను చెపాపడు. మతతయి 26:14-16లో మర్శయు 47-50 వచనాలోో  యూదా ఆయనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దోరహం చదశాడు, మర్శయు మతతయి 27:3-10లో ఈ వ ైఫలయమును బటిర  అతడు ఆతుహతయ చదసుకునాిడు. 
26:36-46లో గ తదిమనేలో, పతేయర్మ, యాకకబు, మర్శయు యోహాను ఆయనతో కూడా కనిప టటర టలో 
విఫలమయాయర్మ. 26:69-75లో యిసేు ఎవర్ప తెల్వయదని పేతయర్మ ప్దద ప్దద బ ంకాడు. చవర్శగా, 
26:56లో యిసేు శిష్యయలందర్మ ఆయనను విడచప టార ర్మ. 

వాసతవమేమిటంట ేయిసేును వ ంబడించడం చాలా కష్రం. శమీనొందుచుని మర్శయు 
శీమప ందాలని మనలను పలిచన మ స్ట్ియ ర్ాజును మనము నముుతాము. మనము ఆయనకు 
నముకసుత లముగా ఉంటె, సంభావయత ఏమనగా మనము కషార లను మర్శయు శీమలను కూడా 
అనుభవిసాత ము, మర్శయు ప్డపిల వుటకు శరధించబడతాము. ప్ర్లోకర్ాజయము దాని సంప్ూర్ణతతో ఇంకా 
ర్ాలేదు. కాబటిర , క ైసైతవ జీవితంలో అనేక అంశాలు ఇప్పటకిర ఉండవలస్టిన ర్రతిలో ఉండుట లేదు. 

వివాదాలు మర్శయు శిష్యర్శకము అను అంశాలను ప్ర్శశీల్వంచాము గనుక, ఇప్ుపడు ర్ాజయప్ు 
విజయము అను అంశమును ప్ర్శశీల్వంచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

విజ్యము 
 మ స్ట్ియ ర్ాజు ఆయన ప్రజల శతయర వులందర్శని, మర్ణమును స్ట తైం జయించాడనుటకు 

ర్మజువుగా ఉని యిసేు ప్ునర్మతాా నములో విజయము అను అంశము కనిపిసుత ంది. ఆర్పహణముకు 
ముందు యిసేు చవర్శ మాటలోో  కూడా విజయము అను అంశమును మనము చూసాత ము. మతతయి 
సువార్తలో నివదేించబడిన యిసేు చవర్శ మాటలు మతతయి 28:18-20లో కనిపిసాత యి, మర్శయు అవి 
సాధార్ణంగా గొప్ప ఆజాగా పలిువబడతాయి. ఆయన లేనప్ుపడు ప్ర్శచర్య జర్శగశంచుటకు వార్శని 
అభిషకేనంచుచు ప్రభువు ఆయన శిష్యయలకు ఇచున చవర్శ హచెుర్శకలు అవి. ఈ హచెుర్శకలు కరసీుత  
సర్వర్ాజయ అధకిార్మును ప్రరకటించుటతో ఆర్ంభమౌతాయి. మతతయి 28:18లో యిసేు ప్రకటన వినండి. 

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

సమసత  అధికార్మును, సమసత  శకతతని నఘయయపర్ెంగా కలిగియునివాడు యిసేు 
ఒకకడే. మరయిు, ఆయన శకతత విధాెంసకమైెనద్ి కాద్ు ఎెంద్ుకెంటే అద్ి శకతత 
మరియు పతరమయి ైయునిద్ి. పతరమ చేత్ పతరరేపిెంచబడిన శకతత. పతరమ చేత్ 
నడపిిెంచబడని శకతత. చూడెండి, కేవలెం పతరమ ఉెంటే, నీకు మెంచి భావము ఉనిటేల , 
కాని నీవు నిసీహాయుడవు, ఎెంద్ుకెంటే ద్ేనిన ైన మార్ిగ్ల శకతత నీకు లేద్ు. పతరమ 
లేకుెండఘ శకతత ఉెంటే, నీవు నఘశనము చేసాత వు, చెంపుతఘవు, ద్ేా ష్ిసాత వు. పతరమను 
మరియు శకతతని ద్గా్ర్కు తచెేిద్ ిద్ెైవ జ్ాు నము. “ద్వేుడు లోకమును ఎెంతో 
పతరమిెంచనెు గ్నుక ఆయన కుమార్ుడిని అనుగ్రహిెంచనెు.” సర్ా శకతతని 
చటరబద్ధముగా కలిగియునివాడు కేవలము ఆయనే ఎెంద్ుకెంటే ఈ భూగ్రహముప ై 
నడచి, ఎనిడు పాపము చేయని, అబద్ధమాడని, మోసము చయేని వయకతత ఆయన 
ఒకకడే. చెంపబడి, మర్ణిెంచి, సమాధి చేయబడి, తిరిగి లేచినవాడు కూడఘ ఆయన 
ఒకకడే. కాబటిర , ఆయన పునర్ుతఘథ నుడెనై పరభువు. ఇద్ి మానవ చరిత్రలో నూత్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యుగ్ ఆర్ెంభము. ఆయన రాజ్ాయలకు నిరీక్షణ తెసుత నఘిడు. కాబటిర  ద్ేవుని 
రాజ్యము అత్యధిక శకతతవెంత్మైెన మారా్ములో పనిచసేుత ెంద్ి, మరియు “గొపప 
పునఘద్ి” అని నేను పిలచే ద్ఘని మీద్నే పరపెంచ సువార్త పని మరియు ద్ేశ 
పరజ్లను శ్నషతయలనుగా చేయు పని ఆధఘర్పడియుెంద్ి. ఒక గొపప పునఘద్ి లేకుెండఘ 
గొపప ఆజ్ు ఉెండద్ు. త్ద్ుపరి ఆయన ద్ఘనిని “ఇద్ిగభ ననేు యుగ్సమాపిత  వర్కు 
సద్ఘకాలము మీతో కూడ ఉనఘిను” అను గొపప ఆజ్ుతో ముగిెంచఘడు. కాబటిర  
పరభువ ైన యిసేు, రాజ్ నై యిసేు, సరాాధికార్ము కలిగిన పాలకుడు గ్నుక 
మనము వ ళ్తత ము, శ్నషతయలను చేసాత ము, బో ధిసాత ము, శకతతతో ఆయన పాలనను 
మనము పరకటిసాత ము. 

డా. ప్టర్డ కుజిుక్స 

సర్ావధికార్ము కేవలము జయించన ర్ాజుకు చెందుతయంది. యూదులు ఆయనను 
తిర్సుర్శంచార్మ; ర్పమీయులు ఆయనను స్టిలువ వేశార్మ; మర్శయు వార్ందర్ూ ఆయనను అవహళేన 
చదశార్మ. సమాధ ిఆయనను ఉంచుకకలేకపల యింది, మర్శయు ప్ునర్మతాా నము మ స్ట్ియ ర్ాజు యొకు 
గొప్ప విజయమయియంది. ఆయన దావర్ా, ప్ర్లోకర్ాజయము భూమిమీదికన వచుంది. మర్శయు అద ి
మతతయి సువార్త యొకు సువర్తమానము. 

ఇప్ుపడు మనము మతతయి సువార్త యొకు నపే్థయమును అనేవషించాము, మర్శయు అదద 
విధ్ముగా దాని ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను కూడా అనేవషించాము గనుక మతతయి ఉదాా టించన 
కొనిి ముఖ్య అంశాలను గమనించడానికన స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ముఖ్య అెంశ్ాలు 

పాఠములోని ఈ భాగములో, మతతయి తన సువార్తయంతటలిో ఉదాా టించన పరా ముఖ్యమ నై ర్ ండు 
అంశాలను దృషిరంచుదాము: యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవము, 
మర్శయు యిేసు ఎవర్శకొర్క తైద ర్ాజయమును తచెాుడో  ఆ దదవుని ప్రజలు. 

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవముప  ైమతతయి ఉదాా టనతో 
ఆర్ంభించుదము. 

పాత్ నిబెంధన వార్సత్ాము 
మత్తయి సువార్త వాసతవానికత పాత్ నిబెంధన యిేసు రాకడను నిరీక్షిెంచుట ఎెంత్ 
పరా ముఖ్యమో తెలియజ్యేు మనోహర్మైెన కథనముగా ఉెంద్ి. యిసేు తెర్ప ైకత 
వసుత నఘిడు, మరియు ఆయన ఇశ్రా యిేలు అవతఘర్ము. ఆయన ఐగ్ుపుత కు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ళ్త నఘిడు. ఆయన అర్ణయములోకత బలవెంత్ముగా పెంపిెంచబడి, 
శ్రధిెంచబడఘ్ డు. ఆయన కొెండమీద్ికత వ ళిల ధర్ుశ్ాసత ీమునివాడెం ఆర్ెంభిెంచఘడు. 
ర ెండవ మోష్త, లేద్ఘ ఇశ్రా యిేలు అవతఘర్ెం వెంటి ఈ చితఘర లనీి, పాత్ నిబెంధన 
గ్రెంథములో వాటి మూల ఆధఘర్ము కలిగియునఘియి. ఎెంద్ుకెంటే ఇశ్రా యిేలు 
పిలువబడనిపుపడు, ద్ేవునిచే ఇశ్రా యిేలు ఎనుికొనబడినపుపడు, ద్ఘని 
ఎనిికపొ ెంద్ని విధఘనెం, కవేలము ఆనెంద్ిెంచవలస్టిన విషయెం మాత్రమే కాద్ు. 
అద్ి న ర్వేర్ివలస్టని బాధయత్, రాజ్యములకు ఆశీరాాద్ముగా ఉెండుట. అయినను, 
ఇశ్రా యిేలు యొకక సుద్ీరా్ మరియు నఘటకీయ పాప చరిత్రవలన, ద్ేని కొర్క తైే 
త్నకు తఘనుగా లేద్ఘ రాజ్ాయల కొర్కు అద్ి పిలువబడిెంద్ో  ద్ఘనిని 
న ర్వేర్ిలేకపోయిెంద్ి. కాబటిర , ఇకకడ యిసేు ద్ేవుని కుమార్ునిగా, ఇశ్రా యిేలు 
అవతఘర్ముగా, తెర్ప ై కనిపసిుత నఘిడు, మరియు ఇశ్రా యిేలు త్నకుతఘనుగా లేద్ఘ 
రాజ్ాయల కొర్కు ఏమి కాలేకపోయిెంద్ో  ఆయన ద్ఘని చశే్ాడు. మరియు యిసేును 
గ్ూరిి ఈ వచనము లేద్ఘ ఆ వచనములో చద్ివదే్ఘనికెంటే పాత్ నిబెంధన 
ఆయనను ఏ విధముగా నిరీక్షిెంచినద్ో  నఘణయమెనై మరియు లోతెైన వివర్ణను ఇద్ి 
మనకతసుత ెంద్ని నఘ ఆలోచన. ఇద్ి ఇశ్రా యిేలు సెంపూర్ణ చరిత్ర. ఇద్ి ఇశ్రా యిేలు 
నియామకెం. ఇద్ి యిసేు రాకడను నిరీక్షిెంచుటలో ఇశ్రా యిేలు అెంతఘ చవిచూస్టని 
వ ైఫలయెం, మరియు మత్తయి ద్నీిని పరతేయకముగా మొద్టి ఐద్ు లేద్ఘ ఆర్ు 
అధఘయయములలో ఎతిత  చూపాడు. 

డా. మార్డు గశగశిలో్వయట్ 

అనిిటికంటే ప ైగా, బెైబిలు కథ ఏమిటంటే దదవుడు తన ప్రజలతో అపార్మ నై పేరమతో బంధ్ము 
ఏర్పర్చుకొనుట. ఆశీర్ావదములతో వార్శతో కూడా ఉంటానను ఆయన వాగాే నము నిలబెటటర కొనుటను 
గూర్శున కథ ఇది. అందుచదతన ేమతతయి తన తర్మువార్ నై దదవుని ప్రజలతో పరా చీన వాగాే నములను 
ఇంకను నమువచుునని మర్శయు తమ కాలములోనే యిేసులో దదవుడు ప్నిచదసుత నాిడని ఇంకను 
నమువచుునని చెపాపడు. మర్శయు అందువలననే మ స్ట్ియ ర్ాజ నై, యిసేు కరసీుత  మాటలను మర్శయు 
ప్ర్శచర్యను సమర్శధంచడానికన మతతయి కమీంగా పాత నిబంధ్నప  ైఆధార్ప్డా్ డు. 

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును మతతయి కనుప్ర్చు 
ఐదు మార్ాగ లను మనము కుో ప్త ంగా అవలోకనము చదదాే ము. మతతయి యొకు పాత నిబంధ్న 
ఉలేో ఖ్నాలు మర్శయు సూచనలు, ప్ర్లోకర్ాజయము ప ై ఆయన అవధార్ణ, మ స్ట్ియ ర్ాజుగా యిేసును 
గూర్శు ఆయన వివర్ణ, అవిశావసుల ైన యూదు నాయకులతో యిసేు వివాదము, మర్శయు యిేసు 
విధదయత మర్శయు సాతివకము. మతతయి ఇచున పాత నిబంధ్న ఉలేో ఖ్నాలు మర్శయు సూచనలతో 
ఆర్ంభించుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉలేల ఖ్నఘలు మరియు సూచనలు 
ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా మతతయి పాత నిబంధ్నను ఎకుువగా ఉలేో ఖంచాడు. పాత 

నిబంధ్నను మతతయి ఎనిిసార్మో  ఉలేో ఖంచాడో అను విష్యముప  ైప్ండతియలు వాదించార్మ, కాని 
ఖ్చుతంగా కనీసం ఆయన 40 మార్మో  చదశాడు, మర్శయు ఇతర్ చపటో చాలసార్మో  దానిని సూచంచాడు. 

మతతయి సాధార్ణంగా ఉప్యోగశంచన ప్దసమూహము ఏమిటంటే, “చపెిపనమాట న ర్వరే్మనటటో .” 
పాత నిబంధ్నకు మర్శయు యిేసు జీవితములోని సంఘటనలకు మధ్య సపష్రమ నై సంబంధాలను 
చూపించుటకు మతతయి ఈ ప్దసమూహము ఉప్యోగశంచాడు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 8:17లో మతతయి ఏమి వరా శాడో  వినండి: 

ఆయన మాటవలన ద్యయములను వ ళళ గొటిర  రభగ్ులన లలను సాసథపర్చెను. 
అెంద్ువలన ఆయనే మన బలహీనత్లను వహిెంచుకొని మన రభగ్ములను 
భరిెంచనెని పరవకతయి నై యి షయాద్ఘార్ చెపపబడనిద్ి న ర్వేర ను (మత్తయి 8:17). 

ఈ పాత నిబంధ్న ఉలేో ఖ్నముకు ముందు, యిేసు చదస్టని అనేక సవసాతలను గూర్శు మతతయి 
నివదేించాడు. కాని యిసేును కేవలము సవసాప్ర్చదవాడుగా తన పాఠకులు చూడాలని ఆయన 
ఆశించలేదు. బదులుగా, పాత నిబంధ్న వాగాే నముల ప్రకార్ం యిసేు ప్రజలను సవసాప్ర్చనటటో గా వార్మ 
తెలుసుకకవాలని ఆయన ఆశించాడు. 

మత్తయి యొకక ద్ృష్ిరకోణెంలో ముఖ్యమైెనద్ి ఏమిటెంటే, మరయిు మన 
ద్ృష్ిరకోణెంలో కూడఘ ముఖ్యమైెనద్ిగా ఉెండలిీనద్ి ఏమిటెంటే, పరజ్లు 
వేచిచూసుత ని ద్వేుని రాజ్యము యిసేులో వచిినద్ి. కాబటిర , చఘరితిరక పటములో 
ఖ్చిిత్ముగా ఊహిెంచబడని కలపనను న ర్వేరేి మెస్ట్ీయ కొర్కు వార్ు 
చూచుటలేద్ు గాని సాాత్ెంత్రాెం, విమోచన, పునర్ుద్ధర్ణ, ర్క్షణ కొర్కు వార్ు 
ఎద్ుర్ు చూసుత నఘిర్ు. ద్వేుని రాజ్యము వచిినపుపడు, మెస్ట్ీ యయను ఒక 
పరతయేకమైెన వయకతత ద్ఘార్ అద్ి పరకటిెంచబడుత్తెంద్ి, ఆ పరకటన జ్రిగినపుపడు, 
ద్ేవుని పాలన ఆర్ెంభమౌత్తెంద్ి, పాత్ నిబెంధన వాగాద నెం చసే్టిన పునర్ుద్ధర్ణ, 
ర్క్షణ మరియు ఆశీరాాద్ఘలు ఫలిెంచడెం ఆర్ెంభమౌతఘయి అని పాత్ నిబెంధన 
వారికత బో ధిెంచిెంద్ి. కాబటిర , అపొ సతలులెంద్ర్ూ, మరియు పరతేయకముగా మత్తయి, 
పటమును ఒడిలో పటలర కొని ఈ వాగాద నములనిియు ఎవర్ు న ర్వేరాిర్ని 
చూడలేద్ు గాని, ఎవరి ర్చనలో, బో ధనలో, వయకతతత్ాములో, మరియు పరతి 
విషయములో, ద్వేుని రాజ్యము పరత్యక్షపర్చబడిెంద్ో  ఆ వయకతతని వార్ు చూచఘర్ు. 
వాసతవానికత, యిేసులో ద్ేవుని రాజ్యము ఉెంద్ి, ఆయన ద్ఘారా పరకటిెంచబడుట 
మాత్రమే కాద్ుగానీ, ఆయన ఆ రాజ్యము తచెఘిడు. కాబటిర , ఆ శకతత అనుభవము, 
బో ధన మరియు యిేసు కార్యములు ద్ఘారా, అపొ సతలులు — మత్తయి — పాత్ 
నిబెంధన యిేసును ఏ విధముగా నిరీక్షిెంచినద్ో  చూచుటకు పాత్ నిబెంధనను 
పరీక్షిెంచఘర్ు. వార్ు యిసేును అనుభవిెంచుచుని ద్ృకపథెం నుెండి పాత్ నిబెంధన 
గ్రెంథము చద్ివినపుపడు, పాత్ నిబెంధన ఆయనకు మరియు ఆయనకు మాత్రమే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరతయేక సాక్షయెంగా ఉనిటలల  వార్ు కనుగొనఘిర్ు. కాబటిర , పాత్ నిబెంధన గ్రెంథము 
మనము చద్ువుచునిపుపడు, మన కెంటిప ై సార్ణకార్ుని భూత్ద్దెంతో ద్ఘనిని 
చద్వముగాని, ద్వేుని రాజ్ాయవతఘర్ సాక్షిగా సువార్తలోల  పరధఘన పాత్రగానుని 
కీరసుత ను ఎద్ురొకవాలను ఆశతో చూసాత ము. 

ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

యిేసు యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును గూర్శు మతతయి ఉదాా టించన ర్ ండవ ప్దధతి 
ప్ర్లోకర్ాజయముప  ైఆయన ఉదాా టనలో కనిపసిుత ంది. 

పర్లోకరాజ్యము 
పాత నిబంధ్న గీంథములో, దదవుడు తన ప్రజలను ఆశీర్వదసిాత నని వాగాే నం చదశాడు; మర్శయు 

ఆయన ఆశీర్ావదము ర్ాజ ైన దావీదు కుమార్మని దావర్ా వసుత ంది. యిసేులో దదవుని ర్ాజయప్ు 
ఆశీర్ావదాలు పరా చీన వాగాే నముల న ర్వేర్మపగా ఉనాియని మతతయి ప్రకటించాడు. 

మర్శయు మతతయి సువార్తలో, ఈ సతయమును గూర్శు యిసేు సవయంగా ప్రజలకు జఞా ప్కం 
చదసుత నాిడు. దదవుడు తన పాత నిబంధ్న ర్ాజయ వాగాే నములకు నముకముగా ఉనాిడని ఆయన తర్చు 
బో ధించాడు. అద ిబాధ్ను కల్వగశసుత నిప్పటకిర, మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచంచన ప్రవచనాలనిిటినీ 
ఆయన న ర్వరే్ునప్పటికర కూడా ఈ విధ్ముగా యిసేు ఆయన ర్ాజయమును సువర్తమానముగా 
ప్రసుత తించాడు. యిసేు ఆర్ంభించన దానిని ముగశంచుటకు తిర్శగశవసాత డని — దదవుడు వాగాే నము చదస్టని 
దానిని న ర్వేర్ుడానికన ఆయన తిర్శగశ వసాత డని విశవస్టించుటకు పాత నిబంధ్నలోని దదవుని వాకయమును 
ఆయన ప్రజలు నమిుతద సర్శపల తయంది అని యిసేు నొకను చెపాపడు. 

వాసతవానికన, ప్ర్లోకర్ాజయప్ు పాత నిబంధ్న చతరణయందు ఈ నిశుయత పాత నిబంధ్నను 
నమిు విధదయత చూపించాలని యిసేు పిలచన ఆయన అనుచర్మలకు ఆధార్ముగా ఉంది. దదవుని ర్ాజయ 
పౌర్మలుగా ఒకర్శనొకర్మ పేరమించమని మర్శయు ప్ర్శచర్య చదసుకొనుమనిన ఆయన హచెుర్శకలకు ఇది 
ఆధార్ముగా ఉంది. 

భూమాయకాశములను సృజించన దదవుడు సమసతముప ై నియంతరణ కల్వగశ ఆయన వాగాే నములకు 
నముకముగా ఉనాిడను జఞా నము ప్రతి యుగములో ఆయన ప్రజలను — మనతో సహా —కరసీుత లో 
ఆయన వాగాే నాలు మంచవియని నముునటటో  పల ర తిహ ంచాల్వ. ఒకానొక దనిమందు దదవుడు ప్రతిదానిని 
సర్ నైదిగా మర్శయు నూతనముగా చదసాత డను విశావసము కల్వగశంచుటకు అవి మనలను పేరర్పేించాల్వ. 
దదవుడు ఆయన ర్ాజయమును సంప్ూర్ణముగా తెసాత డని మనము సహనముతో కనిప టటర చుండగా అవి 
మనలను బలప్ర్చాల్వ మర్శయు మనలో ఓర్మపను ప్ుటిరంచాల్వ. 

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును మతతయి ఉదాా టంిచు 
మూడవ మార్గమదేనగా నిర్రక్ష్ంిచబడని మ స్ట్ియ యిసే్టే అని నొకను చపె్ుపట. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మెస్ట్ీయ రాజు 
ఈ పాఠంలో యిసేు వంశావళిని చర్శుంచుకొనిప్ుపడు ఈ ఆలోచనను మనము చూచాము. ఏ 

ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా మతతయి యిసేును “దావీదు కుమార్మడు”గా పలిచాడనిన 
సతయములో కూడా దరనిని మనము చూడవచుు. యూదుల ర్ాజు, ఇశాీయిలేు ర్ాజు, నీ ర్ాజు మర్శయు 
ర్ాజు అను శీర్శషకలతో పాటటగా అనకే ఇతర్ ర్ాజర్శక శీర్శషకలను మతతయి యిసేుకు ఆపాదించాడు. 
అంతదకాక, యిసేుకు ర్ాజర్శక శీర్శషకలను మతతయి ఆపాదించన కొనిి వచనాలు ఇతర్ ఏ సువార్తలో కూడా 
కనిపించవు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 2:2లో, మతతయి జఞా నుల అడిగశన ఈ ప్రశిను నివేదించాడు: 

యూద్ుల రాజుగా పుటిరనవాడకెకడనునఘిడు? (మత్తయి 2:2) 

ఏ ఇతర్ సువార్త కూడా ఈ వచనమును నివదేించదు, లేదా మ స్ట్ియ ర్ాజతవముప ై ఇంత గొప్ప 
అవధార్ణ కల్వగశయుండదు. 

మనము చపెేప యిసేు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును 
గూర్శున నాలగవ అవధార్ణ ఏమనగా అవిశావసుల ైన యూదు నాయకులతో యిసేు యొకు సంఘర్షణ. 

అవిశ్ాాసులచైన యూద్ు నఘయకులు 
ఇశాీయిలేులోని అనకేమంది నాయకులతో యిసేు చదస్టని సంఘర్షణ యిసేు మ స్ట్ియ కాదని 

ర్మజువుప్ర్చంది అని ఆలోచంచుటకు మతతయి యొకు మునుప్ు పాఠకులు శరధించబడయిుండ చుు. 
వార్శకన ఈ ఆలోచన ర్ాలేదని నిశుయత ఉండుటకు, యూదు నాయకుల యొకు అవిశావసములో కూడా 
దదవుడు ఆయన వాగాే నములను యిేసుయందు న ర్వేర్ముచునాిడు అని మతతయి సపష్రప్ర్చాడు. 

కాలకీమణేా, యిసేు ప్ర్శసయుయల మర్శయు ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకుల బో ధ్లను తిర్సుర్శంచాడు. 
మతతయి 9:14-17లో ఉప్వాసముప ై, 12:1-13లో విశాీంతి దనిముప ై, మర్శయు 15:1-20లో 
శుదరధకర్ణముప ై వార్శ ఆలోచనలను ఆయన సవర్శంచాడు. కొండమీద ప్రసంగములో ఎకుువ శాతం – 
ప్రతదయకముగా 5:17-48 – దదవుని ధ్ర్ుశాసతమైును గూర్శు యూదులు కల్వగశయుండని దృకకుణమును 
యిేసు ధ్ర్ుశాసతమైును న ర్వరే్శున విధానమును వయతాయసముగా చూప్ుతయంది. 

మెంచిద్ి, కొెండమీద్ పరసెంగ్ములో “చెపపబడిన మాట మీర్ు వినఘిర్ుగ్ద్ఘ, ననేు 
మీతో చపెుపనద్మేనగా...” అని యిేసు పలికతనపుపడు, పాత్ నిబెంధన గ్రెంథములో 
చెపపబడని ద్ఘనికత యిసేు విర్ుద్ధెంగా మాటాల డుత్తనఘిడని కొెంద్ర్ు 
ఆశిర్యపో యార్ు. అయితే నేను చద్విే అత్యెంత్ సపషరమైెన మారా్ెం ఏమిటెంటే పాత్ 
నిబెంధన ధర్ుశ్ాసతమీును – ద్వేుని మాటలను – త్ర్త్రాలోల  శ్ాసుత ీ లు మరియు 
ఉపద్శేకులు అనువద్ిెంచు విధఘనములు కొనిిెంటిని యిసేు తిర్సకరిసుత నఘిడు. 
యిసేు చసేుత నిద్ేమిటెంటే ద్ేవుని ధర్ుశ్ాసతమీును సరిగా అనువద్ిెంచువానిగాను 
మరియు ద్ేవుని ధర్ుశ్ాసత ీములో వార యబడనిద్ఘనిని తీసుకొని త్న పతరక్షకులకు 
వాటిని అనువరితెంచువానిగాను ఆయనను కనుపర్చుకుెంటలనఘిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

కొెండమీద్ పరసెంగ్ములో “చెపపబడని మాట మీర్ు వినఘిర్ుగ్ద్ఘ, నేను మీతో 
చెపుపనద్మేనగా...” అను పద్సమూహమును యిేసు ఉపయోగిెంచినపుపడు 
పాత్ నిబెంధన ధర్ుశ్ాసతమీు ఇపుపడు ర్ద్ుద  చేయబడిెంద్ని చపెపడెం లేద్ు. 
నిజ్ానికత, “ధర్ుశ్ాసతమీును న ర్వేర్ుిటకు వచఘిను” అని సపషరముగా ద్ఘనికత 
వయతిరేకముగా చపెుత నఘిడు. అయితే యిసేు చసేుత నిద్మేిటెంటే త్మ బో ధనఘ 
అధికార్మును గ్ూరిి మాటాల డుటకు ధర్ుశ్ాసోత ీ పద్ేశకులు ఉపయోగిెంచే ఒక 
పరస్టది్ధ  ర్బ్రీల పద్ధతిని ఆయన ఉపయోగిెంచుచునఘిడు. “సెంపరద్ఘయములో 
వివిధ పరజ్లు వివిధ ర్కాలుగా చెపపడెం మీర్ు వినఘిర్ు గ్ద్ఘ, నేను మీతో 
చెపుపనద్మేనగా...” మరియు అద్ి పరసుత త్ అధికార్ముతో పాటల అద్నపు 
అధికార్ముతో వసుత ెంద్ి. కాబటిర , ఈ విధమైెన పరముఖ్ బో ధనఘ పద్ధతితో యిేసు 
ఆయన బో ధనఘ అధికార్మును నిరిుెంచుకునఘిడు. పాత్ నిబెంధన 
ధర్ుశ్ాసతమీును చినిచూపుచూచుటకు గాక, చఘలా ముఖ్యముగా 
వేద్ఘెంత్పర్ముగా మరయిు కీరసుత  శ్ాసత  ీపర్ెంగా ఒక ముఖ్యమెనై విషయమును 
ఇలా చెపపవచుి, “నఘకు మరియు ధర్ుశ్ాసత ీమును గ్ూరిి నేను చేయు బో ధనకు 
అనుగ్ుణెంగా పాత్ నిబెంధన ధర్ుశ్ాసత ీమును అనువద్ిెంచడెం పరా ముఖ్యెం.” 

డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

లేద్ు, యిసేు పాత్ నిబెంధనకు విర్ుద్ధెంగా లేడు. మత్తయి సువార్తలో మనము 
చూచే ఒక అెంశమేమిటెంటే యిసేు నూత్న మోష్త, మరియు ఆయన మోష్త కెంటే 
గొపపవాడు. కాబటిర , మోష్త ద్ఘారా ఇవాబడని పాత్ నిబెంధన పరత్యక్షత్ మనకు 
ఉెంద్ి, అద్ి అధకిార్ముగ్ల ద్వేుని వాకయము, అయితే యిేసు ధర్ుశ్ాసత పీు 
సార్ాభౌమ అనువాద్ికుడుగా ఉనఘిడు. కొెండమీద్ పరసెంగ్ములో మనము చూచే 
అధిక భాగ్ము మోష్త యొకక అర్థెం ఏమిటో ఖ్చిిత్మైెన అరాథ నిి సూచిసుత ెంద్ి. 
కాబటిర , “నర్హత్య చేయవద్ుద ” అను ఆజ్ును యిసేు ర్ద్ుద  చేయలేద్ు. నర్హత్య 
మొద్టిగా హృద్యెంలో కోపముతో ఆర్ెంభమౌత్తెంద్ని ఆయన మనకు 
వివరిెంచఘడు. ఆ భాగ్ము ఎలా మొద్లౌత్తెంద్ో  ఆలోచిెంచెండి. “ధర్ుశ్ాసతమీును 
న ర్వేర్ుిటకే గాని కొటిర  వేయుటకు నేను రాలేద్ు” అని యిేసు చెపాపడు, అనగా 
ధర్ుశ్ాసతమీును సరిగా అనువద్ిెంచడెం అని ద్ీని అర్థెం. అకకడ యిసేు 
వాద్ిసుత నిద్మేిటెంటే, ధర్ుశ్ాసత ీము యొకక నిజ్మైెన ఉద్ేదశమును ఆయన 
న ర్వేర్ుిచునఘిడు. యిేసుకీరసుత  రాకడ, మర్ణము, పునర్ుతఘథ నము మరియు 
ఆయన పరిచర్య వ లుగ్ులో ధర్ుశ్ాసత ీము అనువద్ిెంచబడఘలి. అయితే మనము 
ఆయనను ఆ విధముగా అర్థెం చేసుకునిపుపడు, యిసేు పాత్ నిబెంధన 
ధర్ుశ్ాసతమీును కొటిరవేయలేద్ుగాని న ర్వేరాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

డా. థామస్ శరీయినర్డ 

యిేసు నిజముగా పాత నిబంధ్న మ స్ట్ియ నిర్రక్షణను న ర్వరే్ాుడు. అయితద చాలామంద ి
యూదులు ఆయనుి తిర్సుర్శంచార్మ ఎందుకంటే వార్శ ఆలోచనలు పాత నిబంధ్న ప్రకార్ంగా లేవు. 
మర్శయు వార్శ అపార్ాా లు యిసేును వ ంబడించు ప్రతియొకుర్శకన హెచుర్శకగా ఉనాియి. దదవుని ప్ని ఏ 
విధ్ముగా ఉంటటందోనను మన ఆలోచనలు మన దర్ినమును కపేపసాత యని అవి మనలను 
హెచుర్శసాత యి. దదవుడు చదయగల వాటిప  ైకృతిరమ ప్ర్శమితయలను ఉంచకుండా, మన నిర్రక్షణలను 
మర్శయు ఊహలను ఆయన వివర్శంచుటకు వీలు కల్వపంచాలని అవి మనకు హెచుర్శసాత యి. 

యిేసు యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును మతతయి ఉదాా టించు ఐదవ మార్గము యిసేు 
యొకు విధదయత మర్శయు సాతివకముప  ైఆయన వివర్ణలో సపష్రమౌతయంది. 

విధేయత్ మరియు సౌమయత్ 
దదవుడు ఆయన ప్రజలను విమోచంచడానికన ఒక యోధ్ుని పాత నిబంధ్న ప్రకార్ంగాన ే

ప్ంప్ుతాడని యిసేు దినములలో యూదులు సర్శగాన ేఅరా్ం చదసుకునాిర్మ. దదవుని గొప్ప విమోచన 
ఆయన ప్రజల కొర్క ైన ఆయన కనికర్ముప  ైఆధార్ప్డయిునిదని మతతయి ఉదాా టించాడు. మర్శయు 
ఆయన దరనిని పాత నిబంధ్నను ఆధార్ము చదస్టకిొని చదశాడు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 11:29లో, యిసేు భార్ము మోయుచుని వార్శని ఈ ప్దాలతో 
ఆహావనించాడు: 

నేను సాతిాకుడను ద్ీనమనసుీ గ్లవాడను గ్నుక మీమీద్ నఘ కాడి ఎతితకొని 
నఘయొద్ద నేర్ుికొనుడి; అపుపడు మీ పరా ణములకు విశ్రా ెంతి దొ్ర్కును (మత్తయి 
11:29). 

ఇకుడ, మ స్ట్ియ ఆయన ప్రజలకు విశాీంతి కలుగజయేునని ర్మజువు చదయుటకు యిసేు 
యిర్రుయ 6:16ను ఉలేో ఖంచాడు. 

అదద విధ్ంగా, మతతయి 12:15-21లో, యిసేు కనికర్ సవసాత ప్ర్శచర్యను మతతయి నివేదించాడు, 
మర్శయు యిేసు చదయు కార్యములను వివర్శంచుటకు యి ష్యా 42:1-4ను ఉలేో ఖంచాడు. 

మతతయి 12:19-20లో యిసేు వివర్ణను వినండి: 

ఈయన జ్గ్డమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబదమెవనికతని 
వినబడద్ు. విజ్యమొెంద్ుటకు నఘయయవిధిని పరబలము చేయువర్కు ఈయన 
నలిగిన ర లుల ను విర్ువడు మకమకలాడుచుని అవిస్ట నఘర్ను ఆర్పడు (మత్తయి 
12:19-20). 

ర్పముకు వయతిర్ేకముగా యుదధము చదయునటటో  అనకేమంది యూదులను నడపిించుటకు యిేసు 
కఠశనమ నై స్ట ైనిక ర్ాజు కాదు. బదులుగా, ఆయన సాతివకుడు మర్శయు కనికర్ముగలవాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధ్న ప్రకార్ముగా, యిేసును విజయవంతమ నై ర్ాజుగా మర్శయు దదవుని ప్రజల 
యొకు అధికార్ముగల బో ధ్కునిగా మతతయి చతిరంచాడు. అదద సమయములో, యిేసు సాతివకుడు, 
కనికర్ముగల ర్ాజు అని మతతయి నొకను చెపాపడు. మన జీవితాలోో  మర్శయు ప్ర్శచర్యలో యిేసును 
వ ంబడించుమను పలిుప్ు యిసేు మాదిర్శగానే కనికర్ముతో సతయము మాటాో డుటకు మనలను సవాలు 
చదసుత ంది. 

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును అనేక మార్ాగ లోో  
మతతయి ఉదాా టించాడు. అదద సమయములో, సాధార్ణ అంచనాలను అధిగమించద విధ్ముగా పరా చీన 
నిర్రక్షణలనిిటిని యిసేు న ర్వరే్ాుడు. అయితద సువార్తమానము — సువార్త — ఏమనగా ఆయన వాటిని 
న ర్వేర్ాుడు. యిసేు ప్ర్లోకర్ాజయమును భూలోకముకు తచెుునప్ుపడు ర్ాజయము, ధ్ర్ుశాసతమైు, 
మర్శయు ప్రతదయకముగా సవయంగా ర్ాజు కూడా అనిియు న ర్వరే్ుబడా్ యి. 

యిేసు ర్ాజయము మర్శయు సువార్త యొకు పాత నిబంధ్న వార్సతవమును ప్ర్శశీల్వంచాము 
గనుక, ఇప్ుపడు దదవుని ప్రజలు అను అంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

ద్ేవుని పరజ్లు 
మిగతా బెైబిలు అంతటవిల నే, మతతయి సువార్తలో, దదవుని ప్రజలు అనగా దదవునికన చెందనివార్మ, 

ఆయన స తయత గా ఉంచబడనివార్మ, మర్శయు ఆయన ర్ాజుగా పాల్వంచు ప్రతదయక ర్ాజయమ యైునాిర్మ. 
మర్శయు వార్మ కవేలము దదవునితో ప్రతయక్ష సంబంధ్ము మాతరమే కల్వగశలేర్మ; వార్శకన చెందని ప్రతివార్శతో 
సనిిహ త సంబంధ్ము కల్వగశయునాిర్మ. 

దదవుని ప్రజలు అను అంశమును మనము మూడు భాగాలలో విశదరకర్శంచుదాము. మొదట, 
దదవుని ప్రజలను మతతయి సంఘముగా గుర్శతంచాడు అను విష్యానిి చూదాే ము. ర్ ండవది, ఆయన 
వార్శని “దదవుని కుటటంబము”గా చూచు విధ్మును ప్ర్శశీల్వంచుదము. మర్శయు మూడవది, దదవుని 
ప్రజలు యిేసు నుండి ప ందుకుని పిలుప్ును చూదాే ము. సంఘము దదవుని ప్రజలు అను ఆలోచనతో 
ఆర్ంభించుదాము. 

సెంఘము 
పాత నిబంధ్న గీంథములో, ఇశాీయిలేీయులు దదవుని ప్రజల ైయుండరి్శ. అయితద కొీతత  నిబంధ్న 

గీంథములో, దదవుని ప్రజలు అతి సాధార్ణంగా “సంఘము”గా పలిువబడా్ ర్మ. “సంఘము” అను మాటకు 
మనము ఉప్యోగశంచు ఆధ్ునిక ప్దము మతతయిలో గరకీు ప్దమ నై ఎకనోషయిను అనువదసిుత ంది. 
స్ట ప్ుర జ ంట్ లో, అనగా పాత నిబంధ్న యొకు గరకీు అనువాదములో, ఎకరోషియ అనునద ికహాల్ అను 
హెబ్రర ప్దము యొకు అనువాదము, మర్శయు హెబ్రర పాత నిబంధ్న సాధార్ణంగా సమాజమును లేదా 
ఇశాీయిలేు సమాజమును సూచంచుటకు దరనిని ఉప్యోగశసుత ంది. శబాే వళిలో ఈ మార్మపకు కార్ణము 
— ఇశాీయిలేు “సమాజము” నుండి క ైసైతవ “సంఘము” — యిసేు మర్శయు మతతయి ఇదేర్ూ కూడా 
క ైైసతవ సంఘమును ఇశాీయిలేు సమాజము యొకు కొనసాగశంప్ుగా చూచార్మ. 

పాత నిబంధ్నలో హెబ్రర ప్దమ నై కహాల్, లేదా “సమాజము” యొకు ఉప్యోగమును 
గమనించుదము. లేవీయకాండము 16:33; సంఖ్ాయకాండము 16:47; నాయయాధపి్తయలు 20:2; 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు కరర్తనలు 22:22లో ఇశాీయిలేు ప్రజలు “సమాజము”గా గుర్శతంచబడా్ ర్మ. వాసతవానికన, పాత 
నిబంధ్న గీంథములో దదవుని ప్రజల సమాజము చాలా ముఖ్యమ నైద ిగనుక అంతయదనిాలోో  దదవుని 
ప్రజలు ప్ునర్మదధర్శంచబడతార్ని ప్రవచసుత నిప్ుపడు ప్రవకతయి ైన యోవేలు ఇశాీయిలేును గుర్శతంచడానికన 
ఉప్యోగశంచన పరోే్లో ఇద కట.ి యోవలేు 2:16లో, ఆయన ఇలా ప్రకటించాడు: 

జ్నులను సమకూర్ుిడి, సమాజ్కూటము పరతిష్ిఠ ెంచుడి (యోవేలు 2:16). 

ఈ వచనము యొకు హెబ్రర అనువాదములో, “సమాజము” అని అనువదించబడిన ప్దము 
కహాల్. అయితద స్ట ప్ుర జ ంట్ యొకు గరకీు అనువాదములో, దరనికన ఉప్యోగశంచన ఎకరోషయి — కొీతత  
నిబంధ్న గీంథములో సాధ్ర్ణంగా “సంఘము” అని అనువదంిచబడని ప్దము. 

మతతయి 16:18లో యిేసు యొకు ఈ మాటలను ఆయన నివదేించనప్ుపడు మతతయి ఇదద 
భాష్ను ఉప్యోగశంచాడు. 

నఘ సెంఘమును కటలర ద్ును (మత్తయి 16:18). 

ఆయన సంఘమును, అనగా ఆయన కహల్ లేదా అంతయదనిములలో ఆయన మ స్ట్ియ 
సమాజమును కటటర దునని చపెిపనప్ుపడు యిసేు యోవేలు ప్రవచనమును ప్రతిధ్వనిసుత నాిడు 

మత్తయి సువార్తలో యిసేు ఆయన సెంఘము కటలర ద్ునని చపెాపడు. గీరకు కరొ త్త  
నిబెంధనలో సెంఘముకు ఉపయోగిెంచబడని ఎకీలష్ియ అను పద్ము, పాత్ 
నిబెంధనలో ద్ేవుని సమాజ్ము, కహల్ అను ఆలోచనను తెలియజ్ేయుటకు 
ఉపయోగిెంచబడిెంద్ి, కాబటిర  కరొత్త  నిబెంధన సెంఘము పాత్ నిబెంధన సమాజ్ము, 
అనగా ద్ేవుని పరజ్ల సమాజ్ము యొకక కొనసాగిెంపుగా ఉెంద్ి. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

మతతయి 16లోని సంఘటనలు మ స్ట్ియ ర్ాజుగా ఉనాినను యిసేు వాదనకు ప ర్మగుతయని 
ప్రతిఘటన సమయములో జర్శగాయి అని ఇప్పటకిే మనము చూచాము. ఇశాీయిలేు సమాజమును 
గూర్శు ఆయన శిష్యయలను యిసేు పల ర తిహ ంచుటకు ఈ తిర్సుర్ణ ఒక కార్ణంగా ఉంద ి– ఆయన 
మ స్ట్ియ సమాజము లేదా సంఘమును కటార లను ఆయన ప్రణాళిక యి డల వార్మ నిశుయత 
కల్వగశయుండాలని ఆయన ఆశించాడు. 

సంఘము ఆయనకు చెందనిదని యిసేు మాటలు కూడా సపష్రప్ర్చాయి. అది పేతయర్మకు 
చెందనిది కాదు. అది ఇశాీయిలేుకు చెందనిద ికాదు. అది దాని సభుయలు కల్వగశయుని ప్రజఞసావమయ సంసా 
కాదు. అది మ స్ట్ియ సంఘము – దదవదూత మాటలు యోస్టపే్ుకు తలె్వయజేస్టనిప్ుపడు సువార్త 
ఉపల దాా తములో మతతయి ఈ విష్యానిి సపష్రప్ర్చాడు. 

1:21లో మతతయి నివేదన వినండి: 

త్న పరజ్లను వారి పాపములనుెండి ఆయనే ర్క్షిెంచును గ్నుక ఆయనకు యిసేు 
అను పతర్ు ప టలర ద్ువన ను (మత్తయి 1:21). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనములో, యిేసు జనిుంచక ముందు, సమసత  దదవుని ప్రజలకు అధికార్శయి ైన మ స్ట్ియ 
మర్శయ గర్ుములో ఉనాిడని దూత యోస్టేప్ుకు నిశుయత ఇచుంది. ఆయన వార్శ ర్ాజు మర్శయు 
వార్మ ఆయన ప్రజలు. 

కాబటిర  మనము కేవలము యిసేు అనుచర్ులము మాత్రమే కాద్ుగాని మర్ణ 
పునర్ుతఘథ నము మరియు ఆయన నూత్న ద్వేాలయముగా మనకు ఆయన ఆత్ు 
నిచుిట ద్ఘారా యిేసు తెచిిన నూత్న సృష్ిర  అవతఘర్ము గ్నుక పరజ్లు 
కనికర్ము, క్షమాపణ, కోలోపయినద్ఘనిని పొ ెంద్ుకునే, ఒెంటరిత్నములో తోడు 
పొ ెంద్ుకునే సెంఘములో ద్ేవుని రాజ్య ఉనికతగా మనము ఉనఘిము. కాబటిర , 
సెంఘము నూత్న ఆకాశము మరియు భూమి యొకక ఛఘయ, సృష్ిరయెంద్ెంత్ట 
ఒక ద్నిమెంద్ు అద్ి కనిపసిుత ెంద్ి. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

దదవుని ప్రజలు ఒతితడలిో ఉనిప్ుపడు, జీవిత ప్ర్శస్టిాతయలు వార్శని కృంగదరసుత నిప్ుపడు, 
అంధ్కార్ం వార్శని చుటటర ముటిరనప్ుపడు, “నా సంఘమును కటటర దును, నా మ స్ట్ియ సమాజమును 
నేను కటటర దును” అని యిసేు చెపాపడు. అయన మన ర్ాజని, ఆయన మనసుిలో మనకు ఉతతమమ నై 
ఆసకుత లను కల్వగశయునాిడని, మర్శయు చవర్శలో ఆయన మనలను విడపిించ ఆశీర్వదించునని మనకు 
హామీ ఇసుత నాిడు. అది ఈ జీవితములో జర్మగకపల వచుు. కాని ఖ్చుతంగా జర్మగుతయంది. దానిని 
గూర్శు మనం నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. 

దదవుని ప్రజలను దదవుని సంఘముగా వివర్శంచుటకు అదనముగా, మతతయి వార్శని దదవుని 
కుటటంబముగా గుర్శతంచాడు. 

ద్ేవుని కుటలెంబము 
దదవుని ప్రజలను మర్శయు ఆయనకు మర్శయు ఒకర్శకొకర్కు మధ్య ఉని సంబంధ్మును 

సూచంచుటకు మతతయి సువార్త “తండిర,” “కుమార్మడు,” మర్శయు “సహో దర్మలు” వంటి కుటటంబ 
సంబంధతి భాష్ను దాదాప్ు 150 మార్మో  ఉప్యోగశసుత ంది. కుటటంబ సంబంధిత ప్దాలను తర్చు 
ఉప్యోగశంచు మర్ొక సువార్త ర్చయత ఎవర్నగా యోహాను. అయితద యోహాను దరనిని 
ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, అతడు యిసేు మర్శయు ప్ర్లోకప్ు తండిరకన మధ్య సంబంధ్ము గూర్శు 
ప్రతదయకముగా మాటాో డుచునాిడు. 

విర్మదధంగా, మతతయి దరనిని ఉప్యోగశంచనప్ుపడు ఆయన దదవునికన మర్శయు ఆయన ప్రజలకు 
మధ్య సంబంధ్మును గూర్శు మాటాో డుచునాిడు — ఆయన దదవుని కుటటంబమును గూర్శు 
మాటాో డుచునాిడు. మర్శయు ప్రధ్మంగా, దదవుడు ఆయన పలోిల ప్టో చూపించు శదీధ  మర్శయు భదరతను 
ఉదాా టించుటకు మతతయి ఈ శబాే వళి ఉప్యోగశంచాడు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 6:4లో, ఆయన ప్రజల ప్టో దదవుని శదీధను గూర్శు యిసేు ఈ విధ్ముగా 
మాటాో డాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అటలయితే ర్హసయమెంద్ు చూచు నీ త్ెండిర నీకు పరతి ఫలమిచుిను (మత్తయి 6:4). 

ఇదద విధ్మ నై భాష్ను మర్ల వచనము 6లో మర్శయు వచనము 18లో ఉప్యోగశంచాడు. 
ఆయన చెపపేదదమిటంట ేదదవుడు తన ప్రజల ప్టో శదీధ  కల్వగశయునాిడు మర్శయు వార్శని పల ర తిహ ంచ 
మదేతిచద ఉదదేశము కల్వగశయునాిడు. 

ఏ విధ్ముగా పరా రా్న చదయాలో యిేసు తన శిష్యయలకు బో ధించనప్ుపడు, మతతయి 6:8లో వార్శకన 
ఈ విధ్ముగా చపె్ుపచూ ఆయన తన హచెుర్శకలను ముందుంచాడు: 

మీర్ు మీ త్ెండిరని అడుగ్క మునుపత మీకు అకకర్గా నునివవేో ఆయనకు 
తెలియును (మత్తయి 6:8). 

దదవుడు మనలను ఆశీర్వదిసాత డని, ఆయన మన పరా రా్నలను వింటాడని మనము నిశుయత 
కల్వగశయుండాల్వ, ఎందుకంటే అయన మన పేరమగల తండిర అని మనకు తెల్వయును. 

నేను బో ధిెంచదే్ి అధఘయతిుక నిరాుణెం, మరియు పర్లోక పరా ర్థనను గ్ూరిి నేను 
చెపతప ఒక విషయెం ఏమిటెంటే ఏ సమయెంలోన నై ఒకే సమయెంలో పరా రిథసుత ని 
లక్షలమెంద్ి పరజ్లు ఉెండవచిని గ్ురితెంచుచు పరా ర్థన ఆర్ెంభిసాత ము. ద్వేునిని 
మనము “ద్వేుడు” అని పిలచుటకు ఒక కార్ణెం ఏమిటెంటే ద్వేుడు పరతియొకకరి 
పరా ర్థనను ఆలకతెంచి ఆ సమయములో ఆయన ద్ృష్ిరని కోర్ుకునేద్ి ఒకటే 
అనిటలల గా ఆయన వాటితో వయవహరిసాత డు. అయితే ఆ పరిశుద్ధ  సహవాసములోకత 
అద్ి మనలిి నడపిిసుత ెంద్ి, ఆ పర్లోకరాజ్యపు ఒక భాగ్ెంలోకత మనలిి 
తీసుకువసుత ెంద్ి. త్ద్ుపరి వ ెంటనే, “త్ెండిర” అను పద్ము వసుత ెంద్ి. కాబటిర  ఆ 
పరా ర్థనలో ననేు ఎవర్ు లేద్ఘ ఎకకడ ఉనఘిను అనదే్ి నిమిత్తెం కాద్ు, అబాీగా 
ద్ేవుని వ పైు ననేు తిర్ుగ్ుచునఘిను, త్ెండిరగా ద్ేవుని వ పైు ననేు 
తిర్ుగ్ుచునఘిను. పో లాెండ్ లో ఉని వయకతత ద్వేునిని “త్ెండిర” అని పిలిస్టతత , 
యున ైట్డ్ స్టతరట్సీ లో నేను ద్వేునిని “త్ెండిర” అని పిలిస్టతత , మేము సహో ద్రి 
సహో ద్ర్ులము అని ద్ీని అర్థెం. మనము ఒకే త్ెండిరని కలిగియుెంటే, మనము ఒకే 
కుటలెంబ సభుయలము. కాబటిర , మత్తయి పర్లోకరాజ్యము అను అెంశమును పద్ే 
పద్ే ఉపయోగిసూత  శకతతవెంత్మైెన రీతిలో ద్నీిని ఈ విధముగా చెపాపడు. అయితే 
నేను పరా రిథెంచునపుపడు, ననేు చేసుత నిద్ే ఇత్ర్ులు కూడఘ చసేుత నఘిర్ు, నేను 
చేసుత నిద్ే ఇత్ర్ులు కూడఘ చసేుత నిపుపడు మేము ఒకే కుటలెంబమునకు 
చెెంద్నివార్ము అని గ్రహిెంచునటలల  చేయునద్ి పరా ర్థనఘ జీవిత్మే. 

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

ద్ేవుడు మనలను ఆయన కుటలెంబములో చేర్ుికొనఘిడను సత్యమును గ్ూరిి 
ఆలోచన చేయుటకెంటే మిెంచి పోర తఘీహకర్మైెనద్ి మరొకటి లేద్ు. క్షమిెంచబడడెం 
గొపప విషయెం, కానీ జ్ే. ఐ. పాయకర్డ ఆయన ర్చనయి ైన నోయిెంగ్ గాడ్ లో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నఘయయము తీర్ిబడుట కూడఘ గొపప విషయమే, కాని ద్ేవుని కుటలెంబములో 
చేర్ుికొనబడుట మరిెంత్ గొపప విషయెం అని చెపాపడు. ద్వేునిని మన త్ెండిరగా 
కలిగియుెండడెం, నిజ్ముగా, మన జీవితఘలోల  ద్వేుడు చసే్టిన ఉనిత్ కార్యెం. 
మనము కేవలెం నఘయయాధపితి ద్ఘారా మాత్రమే క్షమిెంచబడలేద్ుగాని, మనము 
ద్ేవుని కుటలెంబములో చేర్ిబడఘ్ ము, ఆయన మన త్ెండిర, మనము ఆయన 
పిలలలము. కాబటిర , మనము కీరసుత తో కూడఘ తోట ివార్సులము. యిేసు నొద్దకు 
వచుి పరతిద్ీ, మనద్ి అవుత్తెంద్ి. అద్ి మన సాాసథ ామవుత్తెంద్ి. మనము ద్వేుని 
ఉగ్రత్కు పాత్తర లమైెన పిలలలము, ద్వేుని ఉగ్రత్ మన సాాసథాముగా కలిగిన ఒక 
సమయము ఉెండినద్ి. ఉగ్రత్కు బద్ులుగా, ఇపుపడు మనము కీరసుత తో కూడఘ తోట ి
వార్సులము. ద్ెవైిక సాభావములో పాలిభాగ్సుత లము మరియు వాసతవానికత 
మనము కీరసుత  సహో ద్ర్ులముగా పిలువబడితిమి ఎెంద్ుకెంటే మనము ఆయన 
కుమార్ులము. కీరసుత  నీతి కొర్కు ద్ురాుగ్పు ద్ురీితిలో మనము ఉనఘిము. 
అయితే ద్ఘనిలో మనము ద్వేుని పిలలలమైెతిమి, ఆయన కుటలెంబములోకత 
ఆహాానిెంచబడతిిమి. మరియు ఇద్ి మనము ఊహిెంచలేనెంత్ గొపప ఆశీరాాద్ెం. 

డా. క.ే ఎర్శక్స థోయి న్ి 

మతతయి 6:25-34లో, దదవుని పలోిలను విష్యమును గూర్శు భర్పసా ఇచుు ర్ ండు 
ఉదాహర్ణలను యిసేు ఉప్యోగశంచాడు. ఆయన “ఆకాశప్క్షులను” గూర్శు మర్శయు “అడవి 
ప్ువువలను” గూర్శు మాటాో డి, ఆయన సృషిరలో అతి చనివాటి అవసర్తలను కూడా దదవుడు ఏ 
విధ్ముగా తీర్ముతయనాిడో  సూచంచాడు. దదవుడు ఈ చనివాటి యి డల శదీధ  కల్వగశయుంటే ఆయన 
ఖ్చుతంగా ఆయన ప్రజల యి డల మర్శంత శదీధ  కల్వగశయుంటాడని ఆయన సూచసుత నాిడు. మన 
ప్ర్లోకప్ు తండిర ఉతతమమ నై ఆహార్ము, వసతమైులు మర్శయు ర్క్షణ మనకు అనుగీహ సాత డు. 

ప్ర్శచర్యలోని కషార లను గూర్శు శిష్యయలను హచెుర్శసుత నిప్ుపడు తండిరగా దదవుని శదీధను గూర్శు 
యిేసు నొకను చెపాపడు. ఉదాహర్ణకు, 10:19-20లో, వార్మ ప్టరబడతార్ని యిేసు వార్శకన చెపాపడు. తండిర 
ఆతు వార్శతో ఉంటటందని కూడా ఆయన వార్శకన చెపాపడు. వార్శ ప్ర్శచర్య వలన వార్శ జీవితాలు 
ప్రమాదంలో ఉనిప్ుపడు, వార్శ తండిర వార్శని ర్క్ష్ిసాత డని కూడా ఆయన వార్శకన జఞా ప్కం చదశాడు. 

మతతయి 10:29-31లో యిసేు యొకు పల ర తాిహకర్మ నై మాటలు వినండి: 

ర ెండు పిచుికలు కాసుకు అముబడును గ్ద్ఘ? అయినను మీ త్ెండిర స్ట లవులేక 
వాటిలో ఒకటై్నను నేలను పడద్ు... గ్నుక మీర్ు భయపడకుడి; మీర్నేకమైెన 
పిచుికలకెంట్ శ్రరషతఠ లు (మత్తయి 10:29-31). 

అనేక విశ్ాాసులకు, క ైసైతవునిగా జీవిెంచడెం చఘలా కషరెం. పరపెంచములో చఘలా 
భాగాలు హిెంసతో నిెండఘయి. వారి జీవితఘలోల  గొపప ఆనెంద్ెం ఏమిటెంటే వార్ు 
శరీర్ెంలో భాగ్ెంగా ఉనఘిర్ు, మరియు ద్ేవుని పరజ్లుగా వార్ు 
గ్ురితెంచబడుత్తనఘిర్ు. ద్వేుడు మన త్ెండిరయని లేఖ్నము చెపుత ెంద్ి. రభమా 8 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకు చపెుత నిటలల గా, ద్వేునిని త్ెండిర అని పిలచే బరహాుెండమైెన యోగ్యత్ మనకు 
ఉెంద్ి. ద్ేవుడు మన పటల  ఎలలపుపడు శరద్ధ  కలిగియునఘిడను సత్యము కూడఘ 
మనకుెంద్ి. ద్ేవుడు ఆయన కుటలెంబ సభుయలకు పతరమను ఇచుిచునఘిడని 
మనము చూసాత ము. కాబటిర , విశ్ాాస్టకిత, ద్వేుడు ఇపుపడు మన త్ెండిర గ్నుక కీరసుత  
ద్ఘారా వచుి ఈ పోర తఘీహము ఆయన హృద్యానికత కేెంద్రముగా ఉెంద్ి. 

డా. జ ఫ్ లోమాన్ 

దదవుని ప్రజలు సంఘము మర్శయు దదవుని కుటటంబము అని గమించాము గనుక, దదవుని ప్రజల 
పిలుప్ును గమనించడానికన మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

పిలుపు 
దదవుని ప్రజలు ఆయన యొకు సంఘముగా మర్శయు ఆయన కుటటంబముగా ఉండుట వార్శకన 

గొప్ప భాగయము. ఆయన ప్రజలుగా మన పలిుప్ు కషార లను, ప్రమాదాలను మర్శయు శీమను 
కల్వగశయుంది. యిేసు తాన ేమన శీమానుభవముగల మ స్ట్ియ ర్ాజు. మనము ఆయనను 
అనుసర్శంచుచుండగా, మనము కూడా శీమప ందుతాము. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 10:34-36లో, మన పలిుప్ు కలహము దావర్ా వర్శణంచబడనిదని యిేసు 
చెపాపడు. అకుడ ఆయన చపెపినది వినండి: 

నేను భూమిమీద్ికత సమాధఘనమును పెంపవచిితినని త్లెంచకుడి. ఖ్డామునే 
గాని సమాధఘనమును పెంపుటకు నేను రాలేద్ు. “ఒక మనుషతయనికతని వాని 
త్ెండిరకతని, కుమార తకును ఆమె త్లిలకతని, కోడలికతని ఆమె అత్తకును విరభధము 
ప టరవచిితిని — ఒక మనుషతయని యిెంటివారే అత్నికత శత్తర వులగ్ుద్ుర్ు” 
(మత్తయి 10:34-36). 

మర్శయు మతతయి 16:24-25లో, ఆయన ఇలా చెపాపడు: 

ననుి వ ెంబడిెంప గభర్ువాడు త్నుి తఘను ఉపతక్షిెంచుకొని త్న స్టిలువయి తిత ి కొని 
ననుి వ ెంబడిెంపవలచను. త్న పరా ణమును ర్క్షిెంచుకొనగభర్ువాడు ద్ఘని 
పో గొటలర కొనును; నఘ నిమిత్తము త్న పరా ణమును పో గొటలర కొనువాడు ద్ఘని 
ద్కతకెంచుకొనును (మత్తయి 16:24-25) . 

ఆయన తిర్సుర్శంచబడని ర్రతిగాన ేఆయన ప్రజలు తిర్సుర్శంచబడతార్ని యిేసుకు తలెుసు. 
మన ర్ాజుకు, శీమ అనదే ిమహ మకు మార్గముగా ఉనిది. మన విష్యంలో కూడా అది వాసతవం. 

స్టిలువలో ఆయన యుద్ధము ఓడిపో త్తనఘిడని పరజ్లు భావిెంచఘర్ు, మరియు 
సమాధిలో కూడఘ లచకతకెంచబడఘ్ డని భావిెంచఘర్ు, కాని మూడవ ద్ినము 
తెలలవార్ుజ్ామును గ్ూరిి వార్ు మర్చిపో యార్ు. “ఈ ద్ేవాలయమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పడగొటలర డి, మూడు ద్నిములలో ద్ఘని లేపుద్ునని” యిేసు చెపాపడు. అెంద్ువలల , 
పరతి మూలములోను సెంఘము బహషికరిెంచబడిన, విమరిశెంచబడని, 
ద్ూష్ిెంచబడిన విధమును గ్ూరిి మనము ఆలోచన చసే్టనిపుపడు, యిసేు 
చర్యతీసుకొని అద్ే సెంఘము నేడు పనిచసేుత ెంద్ి అని మనెం అర్థెం 
చేసుకుెంటాము. అద్ి ఎెంత్ ద్ృఢముగా ఉెంద్ో  మరియు ఎెంత్ ద్ఘటి పో యిెందో్ 
చూడెండి, అయినను అద్ి ఉనికతలో ఉెంద్ి. మరిెంత్ ముెంద్ుకు వ ళలనీయెండి. 
యిసేుకీరసుత  సువార్త, శరీర్ధఘరిగా వచిిన వాకయము — అపుపడు వార్ు ఆయనను 
చెంపవచుి, ఇపుపడు వార్ు చెంపలేర్ు. కాబటిర , మనము ఆయన సెంఘము... 
భాగ్సుత లము, మరియు ఆయన పరచిర్యను ఆపుట ఎవరకిత సాధయము కాద్ు, 
పాతఘళలోక ద్ఘార్ములకు కూడఘ సాధయెం కాద్ు. ఈ సెంఘానికత ఒక పరచిర్య ఉెంద్ి, 
అద్ేమనగా సర్ాలోకముకు వ ళిల నశ్నెంచినవారిని వ ద్కత వారిని శ్నషతయలనుగా 
చేయడెం. మరియు అద్ెెంత్ ఆనెంద్మో, సెంఘము ద్ృఢముగా ఉెంటలెంద్ని 
తెలుసుకొని, ఇపుపడు కూడఘ నీవు మరియు ననేు గొపప భద్రత్ను మరియు 
పునర్ుతఘథ న బలమును కలిగియుెంటాము. 

డా. విలో్వ వ లో్్ 

ప్రజల శీమలను అంతము చదయాలని, మన కషార ల నుండ ిమనకు విశాీంతి కలుగజేయడానికన, 
మన కొర్కు సమాధానము సాా పించడానికన, మర్శయు మనల్వి అమితముగా ఆశీర్వదించాలని వాగాే నం 
చదశాడు – కాని ఇప్ుపడద కాదు. సమసతమును నూతనముగా చదయుటకు ఆయన తిర్శగశవచుునంతవర్కు, 
మన శీమానుభవముగల ర్ాజు అడుగుజఞడలోో  నడవడం మన పిలుప ైయునిది. 

మనకు జీవమును మరియు సమృద్ిధ  జీవమును ఇచుిటకు ఆయన వచఘినని 
యిసేు చెపాపడు. కాని, ఈ జీవిత్ములో, మనము పరభువ ైన యిసేుకీరసుత ను 
తెలుసుకుని త్ర్ువాత్ కూడఘ, మనము బాధలు, నొపిప, అనఘరభగ్యెం 
అనుభవిసూత నే ఉెంటాము; మనము చనిపో తఘము అని మీకు తెలుసా. మనకు 
ఓటమి మరియు లక్షయయలు ఇెంకా ఉెంటాయి. మనము ఇెంకను ఆగ్రహాలు 
అనుభవిసాత ము, త్ద్ఘారా ద్ుుఃఖ్ములు అనుభవిసాత ము. మీకు తెలుసా, ఈ సమృద్ిధ  
జీవము పొ ెంద్ుకొనుటకు అర్థము, ఈ విషయాల మధయలో కూడఘ కీరసుత ను 
కలిగియుెండుటయిే అనునద్ి ఇకకడ మనము గ్ురితెంచవలస్టని ఒక విషయెం. 
మనము చిరాకును లేద్ఘ నిరాశను ఎనిడును అనుభవిెంచకపో తేగాని 
ఎద్ురొకనలేని విషయములను మనము మన క ైసైతవ జీవిత్ములో 
ఎద్ురొకెంటాము. ద్ుుఃఖ్ము, ఆనెంద్ము, ఉలాల సము అనుభవిెంచకుెండఘ 
అవేమియు మనకు తెలియద్ు. ఇకకడ నిజ్ానికత ముఖ్యమెనైద్ ిఏద్ో  ఉెంద్ని నఘ 
ఆలోచన. “జీవము కలుగ్ుటకును అద్ి సమృధ్ిధగా కలుగ్ుటకును ననేు 
వచిితినని” యిేసు చెపాపడు. కాని, మీకు తెలుసా, మనము ఏద్ో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కోర్ుకుెంటలనఘిము. “కీరసుత ”లో ఉెంటలనఘిము అనుటకు అర్థమేమనగా ఆయన 
తీసుకురానుని సెంపూర్ణత్ కోర్ుకొనుటయిే. కీరసుత  ఆయన సెంఘము కొర్కు వచుి 
ఒకానొక ద్ినము వసుత ెంద్ి. కీరసుత  సమసతమును పాలిెంచు ద్నిము వసుత ెంద్ి అద్ి 
అెంద్రికీ కనిపసిుత ెంద్ి. పరతివాని మోకాలును యిసేు నఘమమున వెంగ్ు, పరతివాని 
నఘలుకయు త్ెండిరయి నై ద్ేవుని మహిమార్థమైె యిేసుకీరసుత  పరభువని ఒపుపకొను 
ద్ినము రాబో త్తెంద్ి. పరతి నేత్రము ఆరిపోయిే మరియు పరతి కనీిటి బొ టలర  
త్తడువబడే ద్నిము రాబో త్తెంద్ి. మనము ఇపుపడు కీరసుత లో సమృద్ిధ  జీవము 
కలిగియునఘిమనుటకు అర్థమేమిటెంటే, రాబో వుత్తనిద్ని మనకు తెలిస్టని 
ద్ఘనికొర్కు వేచిచూసూత  జీవిత్ములో మరియు పడిపోయిన ఈ పరపెంచములో 
ఎద్ుర్యిేయ ఆనెంద్ము మరియు వదే్నను అనుభవిసూత  కీరసుత నెంద్ు విశరమిెంచడెం. 
సమృద్ిధ  జీవము అనగా కీరసుత  వచుినెంత్వర్కు ఆయనను నముడెం. 

డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

ముగిెంపు 

మతతయి సువార్త యొకు ఈ అధ్యయనములో, దాని యొకు నేప్థయమును ర్చయిత, వాసతవిక 
శరీతలు మర్శయు సందర్ుము ఆధార్ముగా ప్ర్శశీలన చదశాము; దాని ఆకృతి మర్శయు విష్యసూచకను 
అవలోకనము చదశాము, మర్శయు దాని పాత నిబంధ్న వార్సతవ అధిక అంశాలను మర్శయు దదవుని 
ప్రజలప ై దాని యొకు అవధార్ణమును గమనించాము. 

ప్ర్లోకర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న వాగాే నములు మ స్ట్ియ ర్ాజ నై యిేసు వయకనతతవము 
మర్శయు కార్యములలో న ర్వేర్ాయనిన సువర్తమానమును మతతయి సువార్త ప్రకటసిుత ంది. మర్శయు 
యిేసు మన కొర్కు మర్శయు మన దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును సాా పించ దానిని కొనసాగశసుత నాిడనేదద 
సువర్తమానము. ఈ సువర్తమానము ఎలోప్ుపడు అంత సులభమ నైది కాదు. మనము చూచనటటో గా, 
శీమానుభవముగల మ స్ట్ియ ర్ాజును వ ంబడించు మన పలిుప్ును తీవరమ నై ప్దాలోో  మతతయి 
వివర్శంచాడు. అయితద ఆయన ప్ర్లోకప్ు తండిర ఆశీర్ావదములను కూడా తీవరమ నై ప్దాలోో  వివర్శంచాడు 
— ప్ర్లోకర్ాజయము దాని సంప్ూర్ణ మహ మతో వచుునంతవర్కు ర్ాజును విశావసంతో అనుసర్శంచు 
సామరా్యము కల్వగశంచు, మర్శయు మన శీమలో సహనము కల్వగశంచు ఆశీర్ావదములు. 
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