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సువార్తలు 
నాలుగవ పాఠము 
లూకా సువార్త 

-1-  

వీడియోలు, అధ్యయనమార్గదర్శిలు, మర్శయుఅనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్ర్ీలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపో ద్ాా తము 

చాలా సంవతిర్ాల కనతీం, తగులబడుచుని ఆఫస్ు భవనములో కొంతమంది చకుుకునాిర్ను 
విష్యము గూర్శు వార్తలు నివేదించాయి. అప్ుపడు ఒక యువకుడు దడాలున గదలిోకన ప్రవేశించాడు 
మర్శయు ర్క్షణ కొర్కు వార్మ అతని సవర్మును అనుసర్శంచార్మ. భవనములో నుండ ిబరదకిన బయటప్డిన 
వార్మ చపెిపన కథలు ఆ వయకనతని భవనములో సవచఛందముగా ప్ని చదస్టే అగశి మాప్క వయకనతగా 
వ లోడించాయి. అతడు తన పరా ణాలను అగశిలో కోలోపయినప్పటకిీ, అకాల మర్ణము నుండ ిఆయన 
చాలామందిని ర్క్ించాడు. 

ఇతర్ సువార్త ర్చయితల కంటే ఎకుువగా, యిసేును ర్క్ించదవాడిగా లూకా వివర్శంచాడు. 
మనము దానిని గహీ ంచనా గహీ ంచకపలయినా, మానవాళి నశించపల యి నిర్ాశకు గుర్ ైంది, 
నిసిహాయంగా మర్శయు నిర్రక్షణలేనిదిగా ఉంది. మనలను భయప టేర  దదవుని తీర్మప నుండ ితపిపంచుకొనే 
మార్గము మనకు లేదు. అయితద యిేసు ఆయన జీవితమును వ చుంచ, మనలను ర్క్ించడానికన 
వచాుడని లూకా సువార్త మనకు జఞా ప్కం చదసుత ంది. 

సువార్తలు అను మన పాఠయకమీములో ఇద ినాలుగవ పాఠం, మర్శయు దీనికన మనము “లూకా 
సువార్త” అను పేర్మప టార ము. ఈ పాఠంలో, కొీతత  నిబంధ్నలో మూడవ సువార్తను మర్శంత అరా్వంతంగా 
ఎలా చదవాలో, మర్శయు దాని బో ధ్నను మన జీవితాలకు ఎలా అనువర్శతంచుకోవాలో మనము 
విశదీకర్శంచుదము. 

లూకా సువార్తను మూడు దశలుగా మనము చూదాే ము. మొదట, లూకా సువార్త యొకు 
నేప్థయమును చూదాే ము. ర్ ండవది, దాని నిర్ాుణము మర్శయు విష్యసూచకను అనేవషంిచుదము. 
మర్శయు మూడవది, దానిలోని కొనిి ముఖ్యమ నై అంశములను చూదాే ము. లూకా సువార్త యొకు 
నేప్థయముతో ఆర్ంభిచుదము. 

నేపథయము 

దాని గీంథకర్తను, వాసతవిక శరీతలను మర్శయు ర్చన యొకు సందర్ుము లేదా ప్ర్శస్టిాతయలను 
ప్ర్శగణలోకన తీసుకుంటూ లూకా సువార్త యొకు నపే్థయమును అనేవషించుదము. మొదటిగా గీంథకర్తను 
గూర్శు చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గరంథకర్త 
పరా ర్ంభము నుండి, లూకా సువార్త ర్ ండు సంప్ుటములు కల్వగశన ర్చనలో ఒక సంప్ుటముగా 

గుర్శతంచబడిందని మనము ప్రసాత వించాల్వ. అప సతలుల కార్యములు ర్ ండవ సంప్ుటము. మర్శయు 
దీనివలన, లూకా సువార్త గీంథకర్తను గూర్శున ప్రశిలు అప సతలుల కార్యములు గీంథకర్తను గూర్శున 
ప్రశిలతో ముడపి్డ ిఉనాియి. లూకా 1:1-4లో లూకా సువార్త యొకు పఠ్శకను వినండి: 

ఘనతవహ ంచిన థెయొఫిలా, ఆర్ంభమునుండష కనుులార్చూచి 
వాకయస్టవేకుల ైనవార్ు మనకు అపపగించిన పరకార్ము మనమధ్యను 
నెర్వేరనికార్యములను గూరిి వివర్ముగ వార యుటకు అనేకులు పూనుకొనాుర్ు 
గనుక నీకు ఉపద్ేశంపబడషన సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగినవని నీవు 
త్ెలిస్టకిొనుటకు వాటనినిుటిని మొద్టనుండష తర్చి పరిష్ాకర్ముగా 
త్ెలిస్టకిొనియును ననేును నీ పేర్ట వాటిని గూరిి వర్ుసగా ర్చించుట యుకతమని 
యెంచితిని (లూకా 1:1-4). 

అప సతలుల కార్యములు 1:1-2లోని సార్ూప్య ప్ఠశకతో దీనిని పల ల్వు చూడండి: 

ఓ థెయొఫిలా, యసేు త్ాను ఏర్పర్చుకొనిన అపొ సత లులకు పరిశుద్ాా తమ ద్ాారా, 
ఆజఞా పించిన తర్ువాత ఆయన పర్మునకు చేర్ుికొనబడషన ద్నిము వర్కు 
ఆయన చేయుటకును బో ధించుటకును ఆర్ంభంచిన వాటనినిుటిని గూరిి నా 
మొద్టి గరంథమును ర్చించితిని (అపొ సత లుల కార్యములు 1:1-2). 

థయెొఫలిా అను పరే్మగల వయకనతకన గీంథకర్త వరా శాడని ఈ ర్ ండు ప్ఠశకలు సూచసుత నాియి. 
అప సతలుల కార్యముల పఠ్శక మునుప్టి గీంథమును గూర్శు ప్రసాత విసుత ంది. ఆ మునుప్ట ిగీంథము 
లూకా సువార్తయని అనేక మంది ప్ండతియలు నిర్ాధ ర్శంచునటటో  ఇద ిచదస్టింది. 

ఈ ర్ ండు గీంథములను ఒకే వయకనత వరా శాడని సూచంచు మర్ొక ఆధార్ము కూడా ఉంది. లూకా 
సువార్త యొకు గరీకు శ ైల్వ అప సతలుల కార్యముల గరీకు శ ైల్వకన సమానంగా ఉంటటంది, కాని ఇతర్ సువార్తల 
శ ైల్వకన చాలా భినింగా ఉంటటంది. సువార్త యొకు సార్వజనికత, ప్ర్శశుదాధ తు కార్యము, దదవుని చతతము 
మర్శయు వాకయము యొకు అనివార్యమ నై శకనత, మర్శయు “కీసీుత  కార్యమును ర్క్షణ”గా ప్దదప్దద 
వివర్శంచుట వంటి ఒక ేవిధ్మ నై అంశాలను గీంథాలు ఉదాా టసిుత నాియి. కాబటిర , ర్ ండు గీంథాలను ఒకే 
ర్చయిత వరా శాడని ఊహ స్టేత , ఆయన ఎవర్ యైుంటార్మ? 

మూడవ సువార్త యొకు గీంథకర్తను గూర్శు ర్ ండు దశలుగా మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము. 
మొదటగిా, ఈ సువార్త లూకా అను వయకనత దావర్ా వరా యబడిందను సాంప్రదాయ అభిపరాయమును 
మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, లూకా యొకు వయకనతగత చర్శతరను అనవేషించుదము. 
ఈ సువార్తను లూకా వరా శాడను సాంప్రదాయ అభిపరా యమును మొదటిగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాంపరద్ాయ అభపరా యము 
లూకా సువార్తలో దాని యొకు ర్చయితను గూర్శు ప్రసాత వించబడలేదు గనుక ఇద ిసాంకతేికంగా 

అనామధదయంగా ఉంది. అయితద ఇద ిమనలను ఆశుర్యప్ర్చకూడదు. దీనిని ఎవర్మ వరా శార్ప 
థయెొఫలిాకు తలెుసు, గనుక ర్చయిత తనను గుర్శతంచుకొనవలస్టని అవసర్త లేదు. అయితద, గీంథకర్త 
యొకు గుర్శతంప్ును గూర్శు అనేక విధ్మ నై సమాచార్ాలునాియి. 

మూడవ సువార్తను లూకా వరా శాడను సాంప్రదాయ అభిపరాయమును నిర్ాధ ర్శంచుటకు కనీసం 
మూడు విధ్ముల ైన ఆధార్ాలు ఉనాియి. మొదట, కొీతత  నిబంధ్న గీంథములోని ఇతర్ భాగములలో 
గల వాయఖ్యలు ఆయన గీంథకర్తృతవమును సూచసుత నాియి. 

మూడవ సువార్త యొకు గీంథకర్త తన ప్ర్శచర్య యొకు చవర్శ సంవతిర్ాలోో  పౌలుతో కూడా 
ఉనాిడని కొీతత  నిబంధ్న సూచసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములలో, గీంథకర్త కొనిిసార్మో  
“వార్మ” అను ప్రథమ ప్ుర్మష్తో మర్శయు “మనము” అను ఉతతమ ప్ుర్మష్తో కథను తెల్వయజ పాపడు. 
అప సతలుల కార్యములు 27:1-28:16 ఈ ఉతతమ ప్ుర్మష్ కథనములోో ని చవర్శ భాగముగా, మర్శయు ఇద ి
పౌలు ర్పమా ప్రయాణమును గూర్శు వివర్శసుత ంది. 

దీనికన అదనముగా, ఈ సమయములో ఆయనకు ఉనిటటవంట ికొంతమంద ిసహ-
ప్ర్శచార్కులలో లూకా ఒకడు అని పౌలు ప్తిరకలు సూచసుత నాియి. ఉదాహర్ణకు, 2 తిమోతి 4:11లో, 
పౌలు యొకు మర్ణము సమీపిసుత నిప్ుపడు, “లూకా మాతరమే నా యొదే ఉనాిడు” అని పౌలు 
తిమోతికన చెపాపడు. లూకా మూడవ సువార్త మర్శయు అప సతలుల కార్యములను వరా శాడని ఈ విధ్మ నై 
సమాచార్ము ర్మజువు చదయదు, కాని ఒక బలమ నై అవకాశమును మాతరం ఇసుత ంది. 

ర్ ండవది, లూకాయిే ర్చయిత అని లూకా సువార్త యొకు ఆర్ంభ ప్రతయలు సూచసుత నాియి. 

ఆర్ంభ పరతులకు కాలమును నిర్ణయంచుట నిజముగా అధిక సాంకేతిక విజఞా నము, 
మరియు పండషతులు పరా చీన పరతులకు కాలము నిర్ణయంచడానికి మూడు 
విధాల ైన ర్ుజువులను ఉపయోగిసాత ర్ు. ఒకటి, మరియు వాసత వానికి అతయంత 
పరా ముఖ్యమ నైద్ి, — ఇద్ి కొనిుసార్ుు  విద్ాయర్ుా లను ఆశ్ిర్యపర్ుసుత ంద్ి — కాని 
అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన పురాలిపి శ్ాసత రం. పురాలిపి శ్ాసత రం పురాతన చవేార తలను 
సూచిసుత ంద్ి; “పురా” అనగా పాత మరియు “లిపి” అనగా వార త; కాబటిర  పురాతన 
ర్చన. పండషతులు, పురాలిపి శ్ాసత ర నిపుణులు పరతులు వార యబడషన తర్ువాత 
కొనిసార్ుు  కొనిు ద్శ్ాబదా లలో, లేక ఖ్చిితంగా యాభ ై సంవతసరాలోు  అవి 
వార యబడషన కాలములను చెపపగలర్ు, ఎంద్ుకంటే ఒక భదషలో చేవార త 
కాలకరమేనా మార్ుతుంట ంద్ి. కొనిుసార్ుు  సాయంగా వర్ణమాల కూడా ద్ాని 
ర్చనల ఆధార్ంగా కాలకరమేనా మార్ుతుంద్ి, కాని విషయాలు వార యబడషన పదా్తి 
పరకార్ం మాతరం ఖ్చిితముగా మార్ుతుంట ంద్ి; కాబటిర  అద్ి పురాలిపి శ్ాసత రం. 
ర ండవద్ి ఒక విధ్మ నై ర్సాయన విశ్లు షణ. ఉద్ాహర్ణకు, కార్బన్ ఫో రటరన్ డేటింగ్, 
లేద్ా ఇతర్ విధ్మ ైన పరటక్షలు ఉనాుయ, ద్ీనిలో ద్ాని కాలమును 
నిర్ణయంచేంద్ుకు వార్ు శరాను లేద్ా జంతు చర్మమును లేద్ా వార యబడషన 
డాకుయమ ంట్ ను పరటక్షసాత ర్ు. పరతికి కాలమును కేటదయంచు మూడవ విధానము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బదహయపర్ముగా చేయబడషన వాయఖ్ాయలు లేద్ా పరకటనలు. వాటిని కాప్ చేస్టని 
శ్ాసుత ీ లు చాలా అర్ుద్ుగా వాటకిి కాలమును నిర్ణయంచార్ు కాని ఆ పరతు ఎపుపడు 
కాప్ చేయబడషనద్ో  గురిత ంచుటకు మనకు సహాయము చేయుటలో కొనిుసార్ుు  
వార్ు సంజఞా మానం లేద్ా వాయఖ్యను చేసాత ర్ు. కాబటిర  పరతుల కాలమును 
నిర్ణయంచుటకు ఇవి మూడు వేరేార్ు విధానాలు. 

డా. మార్డు సార ీ స్ 

లూకా సువార్త యొకు అతయంత విశవసనీయ పరా ర్ంభ ప్రతయలలో ఒకటి ప్పరి్స్ సంఖ్య 75, 
మర్శయు ఇద ితర్చుగా “ప-ే75”గా సూచంచబడింది. ఈ వరా తప్రతి సుమార్మ కీీ.శ. 180 నాటిది. దనీిలో 
ఇతర్ పరా చీన వరా తప్రతయల కంట ేఎకుువగా మూడవ సువార్త ఉంది, మర్శయు దనీికన “లూకా వరా స్టిన 
సువార్త” అను శీర్శషక ఉంది. 

అనకే ఇతర్ పరా చీన వరా తప్రతయలు లూకాను సువార్త ర్చయితగా గుర్శతసాత యి, మర్శయు పరా చీన 
వరా తప్రతయలు ఏవియు కూడా దీనిని వరే్ వవర్శకన ఆపాదించవు. మూడవదగిా, ఆదిమ సంఘము యొకు 
ర్చనలు కూడా లూకాను ర్చయితగా గుర్శతసాత యి. 

ఆదమి సంఘము యొకు ముఖ్యమ నై డాకుయమ ంటటో  తర్చుగా మూడవ సువార్తను లూకాకు 
ఆపాదిసాత యి. సుమార్మ కీీ.శ. 170 నుండ ి180 మధ్య నిర్ణయించబడిన, ముర్టోర్శయన్ ఫ్రా గ ుంట్, కొీతత  
నిబంధ్న ప్ుసతకాలను పరా మాణిక ప్ుసతకాలుగా ప్ర్శగణించన పరా చీన డాకుయమ ంట్ గా ఉంది, మర్శయు ఇద ి
సపష్రముగా మూడవ సువార్త ర్చయిత లూకా అని చెప్ుత ంది. 

లూకా సువార్తకు యాంట-ిమార్శియోన టై్ ప ర లాగ్ గా పలిువబడుతయని మర్ొక పరా చీన సాక్షయము 
హెర్ టిక్స మార్శియన్ ను తిర్సుర్శంచుటకు సుమార్మ కీీ.శ. 160-180లో వరా యబడనిది. ఇద ిమూడవ 
సువార్తను ఈ విధ్ముగా ప్ర్శచయము చదసుత ంది. 

లూకా, స్టిరియాలోని అంతియొకయకు చెంద్ినవాడు, ఉద్ో యగరటత్ాయ ఒక వెైద్ుయడు, 
అపొ సత లుల యొకక శషుయడు. తర్ువాత కాలములో ఆయన పౌలును 
అనుసరించాడు ... లూకా, ఆతమ పేరర్ణలో, అకయ పరా ంతములో తన సువార్త  
అంతటినీ ర్చించాడు. 

అంతదకాక, ర్ ండు మర్శయు మూడవ శతాబేప్ు అనేక సంఘ నాయకులు లూకాను మూడవ 
సువార్త ర్చయితగా గుర్శతంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, కీీ.శ. 130 నుండి 202 వర్కు నివస్టించన ఐర్ేనియస్; 
సుమార్మ కీీ.శ 150 నుండి 215 వర్కు నివశించన అలగ జందిరయ వాడెైన క ోమ ంతయ; మర్శయు కీీ.శ. 155 
నుండ ి230 వర్కు నివశించన తరె్మత ళలో  లూకాను ర్చయితగా ధ్ృవీకర్శంచార్మ. 

లూకా మూడవ సువార్త  యొకక ర్చయత అని మనము పరతివిధ్మ నై 
నమమకమును కలిగియుండవచిని నా భదవన. లూకా ఒక వెదై్ుయడు అని 
అపొ సత లుల కార్యములు ద్ాారా మనకు త్ెలుసు, వాసత వానికి, పౌలు చిను 
ఆస్టియా ప భైదగములో త్రర య అను పరద్ేశ్మునకు వసుత నుపుపడు ఇతనిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కలుసుకునాుడు. ఆయన లూకాను కలుసుకునాుడు, మరయిు వారిదా్ర్ూ 
ఫిలిపప్కి కలస్టి పయనించార్ు మరియు ఒక వెదై్ుయనిగా లూకా ఫిలిపప్లోనే 
ఉండనెు, తద్ుపరి పౌలు కరర.శ్. 57లో యెర్ూషలేముకు వెళ్లు  సమయములో 
ఫిలిపప్లో అతనిని తిరిగి కలుసాత డు. కాబటిర  లూకాకు పౌలు బదగుగా త్ెలుసు, 
ఆయనత్ర పయనించాడు అను విషయము కరొ తత  నిబంధ్న ద్ాారా మనకు 
త్ెలుసుత ంద్ి, మరియు లూకా సువార్తను వార స్టనిద్ి ఈ లూకాయ ేఅని పరతి విధ్మ ైన 
ర్ుజువు ఉంద్ి. 

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ 

మీర్ు పౌలు యొకక సహచర్ులలో ఒకని పేర్ు ఉజఞా యంపుగా చెపేత , బహుశ్ా 
లూకా గుర్ుత కురాడు. పౌలు పతిరకలోు  అతడు అంత పరా ముఖ్యమ ైన వయకిత కాద్ు. 
మీర్ు బహుశ్ా తీతు లేద్ా వేరొకరి పేర్ు చెపాత ర్ు. పౌలు పతిరకలోు  అతడంత 
ముఖ్యమ ైన వయకిత కాద్ు అను వాసత వము, సువార్త  మరియు అపొ సత లుల 
కార్యములు ర ండూ లూకాకు ఆపాద్ించబడుట బహుశ్ా సర నైద్ే అని సూచిసుత ంద్ి. 
అయత్ే సువార్త లు మొద్టిగా పరసార్ం చేయబడషన ఆర్ంభ ద్శ్లో వాటికి 
ఆపాద్ించబడషన వయకుత ల పేర్ు ను ఆలోచించుట మంచి విషయమే అని నేను 
భదవిసుత నాును. కాబటిర  లూకాకు ఈ సువార్త  ఆపాద్ించబడుట మరియు అద్ే 
ర్చయత అపొ సత లుల కార్యములోు  పౌలు సహచర్ుడషగా కనిపిసుత నాుడను 
వాసత వము యొకక కలయక, ర ండు పుసత కాల ర్చయత పౌలు సహచర్ులోు  
ఒకడును, పౌలు పరయాణాలు కొనిుటిలో కలస్టి పయనించిన లూకా అని 
చెపపడానికి గొపప అవకాశ్మును కలిగిసుత ంద్ి. 

డా. ర్శచార్్డ బకాహ ం 

ఈ సువార్తను లూకా వరా శాడను సాంప్రదాయ అభిపరా యమును మనము ధ్ృవీకర్శంచాము గనుక 
లూకా యొకు వయకనతగత చర్శతరను చూదాే ము. 

వయకితగత చరితర 
 
లూకా వయకనతగత చర్శతరను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న గీంథము కనీసము నాలుగు విష్యాలు 

తెల్వయజేసుత ంది. మొదట, ఆయన అప సతలుడు కాడు. వాసతవానికన, లూకా తన సువార్తలో వరా స్టిన ఏ 
సంఘటనలకు కూడా ప్రతయక్ష సాక్ిగా లేనటటో గా కనిపసిుత ంది. లూకా సువార్త 1:1-2 నుండి ఈ వివర్ాలు 
వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్ంభము నుండష కనుులార్ చూచి వాకయస్టవేకుల ైనవార్ు మనకు అపపగించిన 
పరకార్ము మనమధ్యను నెర్వరిేన కార్యములనుగూరిి వివర్ముగ వార యుటకు 
అనేకులు పూనుకొనాుర్ు (లూకా 1:1-2). 

చరితర ర్చనను పరిచయం చయేడానికి చరితరకార్ుడు తర్చూ వార స్టే 
ముంద్ుమాటను కలిగియునుద్ి నాలుగు సువార్త లోు  లూకా సువార్త  ఒకకటే. కాబటిర  
ఆ కాలములో చారితిరక పదా్తిని అనుసరించడమును గూరిి పరత్ేయక అహంకృతి 
కలిగిన వయకిత లూకా అని ఇద్ి సూచిసుత ంద్ి. మరియు ముంద్ుమాటలోని 
ఆధార్ములను గూరిి ఆయన మాటదు డాడు. ఆయన పరతయక్ష సాక్షయముగా 
ఉనాునని చెపపడము లేద్ు, కాని పరతయక్ష సాక్షుల సాక్షయమును తీసుకొని నమోద్ు 
చేసుత నాునని చెపాపడు. కాబటిర  పరతయక్ష సాక్ష సాక్షయమును గూరిిన ఆయన పరకటన 
మనకు ఉంద్ి. అయత్ే పౌలు యెర్ూషలేముకు వెళ్లు నపుపడు, యెర్ూషలేముకు 
ఆయన చివరి పరయాణములో లూకా ఆయనత్ర కూడా ఉనాుడు, పౌలు 2 
సంవతసరాల పాట  చెర్సాలలో ఉనాుడు. లూకా యెర్ూషలేములో మరయిు 
పాలస్ట్త నాలోని ఇతర్ పరద్ేశ్ాలోు  ఆ కాలములోనే తిర్ుగినట ు  కనిపసిుత ంద్ి. కాబటిర  
ఆయనకు తగినంత అవకాశ్ం ఉంద్ి, వాసత వానికి 2 సంవతసరాలు, ఆయన 
ఇంటర్ూాూ చసే్టియుండవచుి, – ఒక మంచి పరా చీన చరితరకార్ుడు 
చేయాలనుకునుట ు గా – అతడు యెర్ూషలేము సంఘములో సభుయలుగా ఉను, 
పరభువు సహో ద్ర్ుడెనై యాకోబు వల  ఖ్చిితముగా చుటటర నును పరతయక్ష 
సాక్షులను ఇంటర్ూాూ చేస్టియుండవచుి. పండెరండుగుర్ు అపొ సత లులలో కొంద్ర్ు 
బహుశ్ా యెర్ూషలేము చుటటర  లేద్ా పాలస్ట్త నాలోని ఇతర్ భదగాలలో ఉండషరి. 
కాబటిర  పరతయక్ష సాక్షులను ఇంటర్ూాూ చేయుటకు లూకా ఒక మంచి సాా నములో 
ఉనాుడు. అంత్ేగాక పౌలుత్ర కూడా అతడు రోమాకు వళె్లు డు, మరియు అకకడ 
యసేును గూరిి జఞా పకమును కథలు చపెేప ఇతర్ పరజలు కూడా ఉనాుర్ు. కాబటిర  
లూకా పరతయక్ష సాక్షులత్ర చాలా మంచి సంబంధ్ము కలిగియునాుడని మనము 
చెపపవచుి. 

డా. ర్శచార్్డ బకాహ ం 

ర్ ండవదగిా, లూకా క ైసైతవయములోకన వచున ఒక అనుయడుగా కూడా కనిపిసుత నాిడు. పౌలు 
చెర్సాలలో నుండ ికొలస్ట్ియులకు వరా స్టనిప్ుపడు, ఆ సమయములో పౌలుతో కూడా ఉని లూకా నుండి 
కూడా వందనములు తెల్వయజశేాడు. కొలస్ట్ి 4:14లో పౌలు ఏమి వరా శాడో వినండి, 

లూకా అను పిరయుడెైన వెైద్ుయడును, ద్మేాయు మీకు వంద్నములు 
చెపుపచునాుర్ు (కొలస్ట్స. 4:14). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచనములు 10-11లో, ఆ సమయములో ఆయనతో ప్ని చదసుత నిఅర్శసాత ర్ము, మార్ము మర్శయు 
యూసుత  అనువార్మ మాతరమ ేయూదులు అని పౌలు చెపాపడు గనుక ఇది పరా ముఖ్యమ నైది. కాబటిర , 
లూకా ఒక అనుయడు అని చెపపి ముగశంచడం యుకతమ ైనది. అప సతలుల కార్యములు 1:19లో, లూకా 
అర్మాయిక్స ను “వార్శ భాష్”గా వివర్శంచన దానిని బటిర  ఇద ిర్మజువుచదయబడింది. అర్మాయిక్స 
యూదుల భాష్, కాని ఆయన భాష్ కాదు. 

మూడవది, లూకా విదాయవంతయడుగా కూడా కనిపసిుత నాిడు. కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో చాలా 
ప్ుసతకాలు సాధార్ణంగా సపష్రమ ైన గరీకు భాషా శ లై్వలో వరా యబడనివి. అయితద లూకా సువార్తలోని భాషా 
ప్రయోగము మర్శంత కుతర్ుమ ైనదిగా ఉంది. 

లూకా విదాయవంతయడు అనే వాసతవము కొలసియులకు 4:14లో పౌలు ఆయనను “వ ైదుయడు”గా 
గుర్శతంచుటలో కూడా ప్రతిబింబించబడింది. కొీతత  నిబంధ్న కాలములో వ దైయము అనదేి నటేివల  ఒక 
కీమబదధమ ైన శిక్షణగా లేనప్పటికీ, దీనికన న పై్ుణయత, యోగయత మర్శయు నేర్ముకొనే సాా యి అవసర్మ ై 
యుండదవి. 

లూకా వయకనతగత చర్శతరను గూర్శు మనకు తలె్వస్టని నాలుగవ విష్యము ఏమనగా అప సతలుల 
కార్యములలో ప్ర్శచర్యను గూర్శు నివేదించబడని అనేక సంఘటనలలో ఆయన పౌలుతో పాల్వవాడుగా 
ఉనాిడు. 

ఫిలేమోను ప్తిరక వచనము 24లో పౌలు వివర్శంచనటటో గా, లూకా అతని “జతప్నివాడు.” 
అప సతలుల కార్యములు 16:6-10 ప్రకార్ం, లూకా మొదటిగా పౌలును తరోయలో కల్వశాడు మర్శయు 
మాస్టదిోనియకు వ ళలో మని ప్ర్శచర్య పిలుప్ుకు పౌలు సపందించనప్ుపడు అతనితో కూడా వ ళాో డు. 
అప సతలుల కార్యములు 16:40-20:5లో నమోదు చదయబడని ఫిల్వపప్లో సుదీర్ ానివాసము మినహా ఆ 
సమయము నుండి లూకా ఎలోప్ుపడు పౌలుతో కూడా ఉనాిడు. లూకా యొకు విశావసయతను గూర్శు 
ప్రతదయకముగా అప సతలుల కార్యములు 27:1లో చపె్పబడింది, అకుడ అతడు ర్పమాకు పౌలు చదస్టని 
ప్రమాదకర్మ నై ప్రయాణములో కలస్టి వ ళాో డు. 

కరొ తత  నిబంధ్న పరజలంద్రిలోక లాు , లూకాను కలవాలని ననేు ఆశ్పడుచునాును. 
ఒకసార,ి నేను వెదై్ుయడషు కావాలని ఆశంచాను, గనుక అతడు ఎలు పుపడు ననుు 
ఆశ్ిర్యపర్చాడు. సువార్త లోు  ఒకద్ానిు వార యడానికి అతడు అర్హత 
సాధించినపుపడు, వాటపి ై నా వీక్షణకు సరిపో యే అనేక విషయాలు ఉనాుయని 
నేను భదవించాను. మొద్టిద్ి కవేలము వయకితగతమ ైనద్ి. అపొ సత లుల కార్యములు 
16లో లూకా “మనము” అని మాటదు డాడు. అకసామతుత గా అతడు చితరములోకి 
వసాత డు; అతనికి కవేలం ఒక పరోక్షమ ైన నివేద్ిక మాతరమే అంద్డం లేద్ు. 
జర్ుగుతును సనిువేశ్ములలో భదగమ ైయును వారతి్ర కూడా లూకా కలిశ్ాడు, 
మరియు ఆద్మి క ైసైత వయమును నేర్ుగా అనుభవించుటకు వారికి అవకాశ్ము 
కలిగింద్ి. మరియు అద్ి ఒక ఆశ్కితకర్మ ైన విషయమని ననేు భదవిసుత నాును. 
ర ండవ విషయము ఆయన వెదై్ుయడు అనే ఒక వాసత వము. ననేు కూడా ఒక 
వెైద్ుయని కావల నని ఆశంచాను కాబటిర , చికితసను సరిగా చసే్టే వయకిత ఈ విధ్ంగానే 
ఉంటదడు అని ననేు గరహ ంచాను. వారి వాసత వాలు నికకచిిగా పొ ంద్ాలని వార్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞగరతపడత్ార్ు, మీకు త్ెలుసు కద్ా, వారి వివరాలు చాలా ఖ్చిితంగా ఉండాలని 
చూసాత ర్ు, ఎంద్ుకంటే వార్ు నిరాా రించునద్ి ఆ రోగికి మంచిద్ెై మాతరమే ఉంట ంద్ి. 
లూకాను గూరిి నాకు తటేర  మూడవ విషయము బహుశ్ గటరకు-రోమా పరపంచంలో 
పరయాణ ంచుటలో తనకుండషన ద్ృకపథం. సువార్త  కథనములప ై తనకుండషన 
ద్ృకపథం కవేలం ఇశ్రా యేలు లేద్ా పాలస్ట్త నాకు మాతరమే పరమిితమ ైనద్ి కాద్ు. 
అద్ి ఒక సార్ాతిరక ద్ృకపథం. క ైసైత వ సువార్త  పరపంచీకర్ణ చెంద్ుతుండడమును 
గూరిి మనము ఆలోచించే ఈ ద్ినములో, ఒక వాసత వికమ ైన అవగాహనత్ర 
మనము లూకా సువార్తను చద్వచుి, ఎంద్ుకనగా గటరసులో మరియు రోమాలో 
మరియు ఇతర్ గటరకు-రోమా పరపంచంలో తనకు అనేక అవకాశ్ాలు ఉండషనాయ. 
యసేును గూరిిన సంద్ేశ్ము అద్ి అంద్ింపబడుతును ఆ సంసకృతిలో ఎలా 
అనాయంపబడుతుందో్  అనే విషయమును పరశిీలించుటకు అతనిక ిఅవకాశ్ము 
ద్ొ రికింద్ి. 

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

ఇప్పటివర్కు మూడవ సువార్త యొకు గీంథకర్తను గూర్శు మనము విశదీకర్శంచాము గనుక 
ఇప్ుపడు లూకా యొకు వాసతవిక శరీతలను చూదాే ము. 

వాసత విక శ్రర తలు 
లూకా యొకు వాసతవిక శరీతలను గూర్శు ర్ ండు దశలోో  విశదకీర్శంచుదము. మొదటగా, ప్ుసతకము 

ప్రతదయకముగా థయెొఫలిాకు అంకనతము చదయబడిన విష్యమును చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
ప్ుసతకము విసత ృత శరీతలకు కూడా వర్శతసుత ందను సంభావయతను గమనించుదము. లూకా యొకు మొదటి 
పాఠకుడిగా థయెొఫలిాతో ఆర్ంభించుదము. 

థెయొఫిలా 

లూకా 1:1-4లోని థెయొఫిలా ఎవర్ు మరియు అద్ి ఎవరిని సూచిసుత ంద్ి అను 
విషయముప ై శ్త్ాబదా లుగా అనకే వాద్నలు జరిగాయ మరియు అపొ సత లుల 
కార్యములు 1:1-2లో కూడా ఆయనను గూరిి చెపపబడషంద్ి. థెయొఫిలా, 
“థెయొఫిలా” అను పద్మునకు అరా్ము “ద్వేుని పేరమించువాడు”, మరియు 
ఇంద్ుమూలముగా, బహుశ్ా థెయొఫిలా నిజమ నై వయకిత కాద్ుగాని సంఘములో 
ద్ేవుని పేరమించు లూకా సువార్త  పాఠకులను సూచిసుత ంద్ని చాలామంద్ి 
భదవించార్ు. వాసత వానికి, మరొక పరధానమ ైన సంభదవయత ఏమనగా థెయొఫిలా ఒక 
వయకిత కావచుి. చాలామంద్ి పండషతులు, మరియు ద్ాని విలువను బటిర  ననేు 
కూడా ఈ ర ండవ అభపరా యమును ఆమోద్సిాత ము, ఎంద్ుకనగా అకకడ లూకా 
ఆయనను “ఘనతవహ ంచిన,” “కరటిసార ,” అని వరిణంచాడు, మరియు తర్ువాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా ఆ పద్మును రోమా అధికార్ుల ైన ఫ లిక్సస మరియు అగిరపపకు 
ఉపయోగించాడు. కాబటిర  ఉనుతమ ైన సాా నములో ఉను వయకితని మరియు బహుశ్ా 
రోమా పరభుతాములో పరత్ేయకముగా ఉనుతమ నై వయకితని సూచించుటకు లూకా 
మనసుసలో సాంకతేిక వయకరతకర్ణం ఉంద్ి. ద్ానికి మించి, లూకా 1:1-4 నిజముగా 
ఒక అంకితము చేయబడషన మాటగా కనిపిసుత ంద్ి. ఉపో ద్ాా తపు అంకితముల 
కోవకు చెంద్నిద్ిగా కూడా ఇద్ి అగుపడుతుంద్ి. ఒక పరా పకునికి, లేద్ా ఆ పనిని 
ఉతపనుం చయేుటకు ఖ్ర్ుిప టిర న ఒక వయకితకి ఈ విధ్మ నై పరిభదషత్ర కూడషన 
చారితిరక ర్చనలు అంకితము చయేబడుతుండవేి. కాబటిర , అంకతిపు వాకయములని 
మనకు ఏవెతై్ే త్ెలుసునో వాటి కోవలోకే ఇవి చేర్ుత్ాయ మరయిు ఆ కార్ణాన, 
నేను చెపుత నుట ు గా, ఖ్చిితముగా ఈ థెయొఫిలా అనువాడు ఒక వాసత వికమ ైన 
వయకితయెై ఉండే ఉంటదడు. 

డా. డదవిడ్ బౌర్డ 

థయెొఫలిా అనువాడు తన పరా ప్కుడు అని, అనగా తన ర్చనకు ఆజాయిచు మర్శయు దానికన 
ఆర్శధక సహాయము చదస్టనివాడగిా, లూకా యొకు ప్ఠశక సూచసుత ంది. లూకా 1:3లో, తన ర్చనను లూకా 
“ఘనత వహ ంచన థయెొఫిలా”కు, లేదా కాీటసి్టేర  థయెొఫలి కు అర్శపంచాడు. కాీటిస్టేర అనే మాట 
ఉనితమ నై ఘనతను సూచంచు ప్దము. నిజఞనికన, కొీతత  నిబంధ్న మొతతములో కేవలము మర్శ 
యిదేర్మ వయకుత లను గూర్శు మాతరమే ఈ ప్దము ప్రయోగశంచబడింది: ర్పమా గవర్ిర్మల ైన ఫ ల్వకుి 
మర్శయు ఫేసుత . ఒకవేళ థయెొఫిలా అనువాడు ఉనితమ నై ఘనతన ందిన ర్పమా అధికార్శ 
కాకపల యినప్పటకిీ కూడా, ఆయన ఖ్చుతముగా గౌర్వము మర్శయు పరా ముఖ్యత కల్వగశన వయకనతయి ై 
ఉంటాడు. 

కాగా, లూకా మర్శయు థెయొఫిలాకు మధ్యగల సంబంధ్ము కవేలము ఒక పరా ప్కునికన మధ్య 
ఉండద సంబంధ్ము కంటే మర్శంత సంకనోష్రమ నైది. ఒక విధ్ముగా, థయెొఫలిా అనువాడు లూకాకు విదాయర్శా 
కూడా. లూకా 1:3-4లో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

గనుక నీకు ఉపద్ేశంపబడషన సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగినవని నీవు 
త్ెలిస్టకిొనుటకు వాటి ననిుటిని మొద్టనుండష తర్చి పరిష్ాకర్ముగా 
త్ెలిస్టకిొనియును ననేును నీ పేర్ట వాటినిగూరిి వర్ుసగా ర్చించుట యుకతమని 
యెంచితిని (లూకా 1:3-4). 

థయెొఫలిాకు అప్పటకిే యిసేును గూర్శు తలెుసు. కాని, తాను బో ధింప్బడని సంగతయలను 
గూర్శు మర్శంత విశావసమును థయెొఫలిాకు కల్వగశంచు నిమితతము లూకా యిసేు జీవితము యొకు ఈ 
సంప్ూర్ణమ నై కీమబదధ నివదేిక వరా సాడు. 

థయెొఫలిాయి ేతన మొదట ిచదువర్శగా లూకా సపష్రంగా వరా యుట చూచన తర్మవాత, లూకా 
మర్శంత విసత ృతమ ైన శరీతలకు కూడా వరా శాడు అని భావించడం కొంత సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 



సువార్తలు నాలుగవ పాఠము: లూకా సువార్త 

-10 -  

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

విసత ృత శ్రర తలు 
కేవలము థెయొఫలిాకే కాకుండా లూకా విసత ృత శరీతలకు వరా శాడని చెప్పడానికన అనేక కార్ణాలు 

ఉనాియి. ఒకటి, ఆదిమ క ైసైతవులు ప్తిరకలను మర్శయు ఇతర్ ర్చనలను ఒకర్శతోన కర్మ 
ప్ంచుకొనవేార్మ. ఒక ఉదాహర్ణగా, కొలస్ట్ి 4:16లో పౌలు ఏమి వరా శాడో వినండి: 

ఈ పతిరక మీర్ు చద్ివించుకొనిన తర్ువాత లవొద్ికయ వారి సంఘములోను 
చద్విించుడష; లవొద్ికయకు వార స్టి పంపిన పతిరకను మీర్ును చద్ివించుకొనుడష 
(కొలస్ట్స. 4:16). 

ఆదమి క ైసైతవులు తమ ర్చనలను ప్ంచుకొనవేార్మ గనుక, థయెొఫిలా లూకా యొకు 
ప్ుసతకాలను ప్ంచడానికన చాలా ఆతయర్తతో ఉనాిడని చపె్పవచుు. 

అంతకంటే, లూకా మనసుిలో విసత ృత శరీతలు ఉనాిర్ని సువార్త యొకు ఉనిత సాహ తయ 
లక్షణము సపష్రము చదసుత ంది. ఈ శ లై్వ కేవలము ఒక వయకనతకన మాతరమ ేఉదదేశించబడని ఒక వయకనతగత నోటట 
అయితద కాదు. లూకా 1:3లో లూకా సంప్రదించన విసత ృత చార్శతిరక ప్ర్శశరధ్న మర్శంత విసత ృత శరీతలను 
సూచంచదదగిా ఉంది. మర్శయు దీనిని మించ, ఈ సువార్త యొకు అధిక వ శైాలయము మర్శయు అప సతలుల 
కార్ీయముల ప్ుసతకము మర్శంత విసత ృత శరీతలకు ఉదదేశించబడని ప దే ర్చనను లూకా ఉతపనిం 
చదయుచునాిడని సూచసుత నాియి. ఈ విసత ృత శరీతలు ఎవర్మ? 

లూకా అనయ క ైసైతవులకు వరా సాడనడం సాధ్యమే. ఉదాహర్ణకు, ఆయన గరకీు శ లై్వ అనుయలది. 
దదవుని ర్ాజయ సువార్త అందర్శకీ అను ఆయన ఉదాా టన ర్క్షణ అనిి ర్ాజఞయలకు అని న కను చపె్ుత ంది. 
వాసతవానికన, లూకా సువార్త యూదు క ైసైతవులకు కూడా విలువ నైది. కాని మతతయి సువార్త వార్శకన నేర్మగా 
వర్శతంచనటటో గా ఇది వర్శతంచదు. 

సాధ్ర్ణ కోణములో, బెైబిలు మొతతము చర్శతర అంతటలిో గల ప్రజలందర్శచద చదువబడి అరా్ము 
చదస్టకిొనబడాలని దదవుడు ఎప్ుపడు ఉదదేశిసుత నాిడు. కొంతమంది ర్చయితలు కొనిి కొనిి 
ప్ుసతకములను వరా యునటటో గా ప్ర్శశుదాధ తయుడు పేరర్పేించనప్ుపడు, ఆయన వార్శవార్శ వయకనతగత 
వయకనతతవము మర్శయు ఆసకుత లకనుగుణంగా ప్నిచదసాడు అని గుర్శతంచడం పరా ముఖ్యం. ఈ ప్రధానమ నై 
అరా్ములో, థయెొఫిలా మర్శయు ఇతర్ మొదటి-శతాబేప్ు అనయజన క ైైసతవుల అవసర్తలతో నరే్మగా ఈ 
సువార్త మాటాో డునటటో గానే లూకా ర్ూపించాడు. దీనికన విర్మదధముగా, లూకా వార్శకన వరా స్టని దానిని 
ఆధ్ునిక శరీతలు ఎకుువగా వింటటనాిర్మ. కానీ ఈ సువార్తను చదువుతయండగా లూకాను మర్శయు 
ఆయన యొకు మూల శరీతలను మనసుిలో ఉంచుకొని గనుక మనము చదవిితద, ఆయన ఏమి వరా సాడో  
అనదేి అరా్ం చదసుకొనుటకు మనము మర్శంత సంస్టదిధత కల్వగశ ఉంటాము, మర్శయు మన స ంత 
జీవితములకు కూడా అనవయించుకోగలుగుతాము. 

ఈ సువార్త యొకు ర్చయిత మర్శయు శరీతలు ఎవర్ప తలె్వస్టకిొనిన పిముట, దనీి సందర్ుమును 
ప్ర్శశీల్వంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంద్ర్భము 
లూకా సువార్త యొకు సందర్ుమును ర్ ండు దశలోో  విశదకీర్శంచుదము. మొదట, అద ి

వరా యబడని కాలమును చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవది, లూకా వరా యడానికన గల ఉదదేశము ఏమిటో 
చూదాే ము. లూకా సువార్త యొకు కాలముతో ఆర్ంభించుదము. 

కాలము 
కనీసము ర్ ండు విష్యాలు కీీ.శ. 65 మర్శయు 67 మధ్యగల కాలమును సూచసాత యి. మొదట, 

లూకా సువార్తను మర్శయు మార్ము సువార్తను సర్శపల లుడము వలన అనకేమంది కొీతత  నిబంధ్న 
ప్ండతియలు లూకా తన ప్ర్శశరధ్నలో మార్ము సువార్తను ఉప్యోగశంచాడని చెపాపర్మ. మార్ముప ై మన 
మునుప్టి పాఠములో, మార్ము సువార్త వరా యబడిన కాలము, కీీ.శ. 64 అని చపెిప ముగశంచవచుును. 
లూకా మార్మును తన వనర్మగా ఉప్యోగశంచుకుంటే, అప్ుపడు తన సువార్తకు అనుకూలమగు మూల 
తార్రఖ్ు దీనికన కొంత సమయము తర్మవాత, అనగా ష్యమార్మ కీీ.శ. 65 తర్మవాత అయి ఉండవచుు. 

ర్ ండవదగిా, అప సతలుల కార్యములు ప్ుసతకము ఖ్చుతముగా కీీ.శ. 69కు మించకుండా, 
మర్శయు బహుశ కీీ.శ. 67 మించకుండా కూడా వరా యబడ ిఉంటటంది అని అంచనా వయేవచుు. 
అప సతలుల కార్యములు ప్ుసతకము పరా ముఖ్య సంఘటనలనిిటినీ నమోదు చదయలేదు, ఉదాహర్ణకు 
కీీ.శ. 65లో జర్శగశన పౌలు యొకు హతయను గాని, కీీ.శ. 68లో ముగశస్టని నీర్ప యొకు హ ంసాకాండను 
గానీ, లేదా కీీ.శ. 70లో జర్శగశన యి ర్ూష్లేము యొకు ప్తనమును గానీ నమోదు చదయలేదు. 
పరా ముఖ్యమ నై ఈ సంఘటనలను వరా యకపల వడమును బటిర చూస్టేత  లూకా అప సతలుల కార్యములు 
ప్ుసతకమును ఈ సంఘటనల సంభవమునకు ముందు, లేదా ఆయనకు వీటిని గూర్శు తెల్వయడానికన 
ముందు అయినా వరా స్ట ిఉంటాడు అని మనకు తలెుసుత ంది. మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 1:1 
ప్రకార్ం, లూకా అప సతలుల కార్యములు ప్ుసతకమును వరా యుటకు మునుపే లూకా యొకు సువార్త 
ముగశస్టిందని తెలుసుత ంది. కాబటిర  లూకా తన సువార్తను దర్శదాప్ుగా కీీ.శ. 67 లోప ేముగశంచాడని 67 
మించకుండా కూడా వరా యబడ ిఉంటటంది అని అంచనా వయేవచుు. మర్శయు ఆయన ఖ్చుతంగా ఈ 
సువార్తను యి ర్ూష్లేము ప్తనము చదయబడని కీీ.శ. 69లోపే ముగశంచ ఉంటాడు. 

లూకా ఎప్ుపడు ఈ ప్తిరకను వరా శాడు అనే విష్యమును మనము చూచాము గనుక, ఇప్ుపడు 
దాని ఉదదేశమునకు మనము తిర్మగుదాము. 

ఉద్ేా శ్ము 
లూకా 1:3-4లో, ప్ర్పశరధ్నకు మర్శయు ఈ సువార్తను వరా యుటకు లూకా ఈ ఉదదేశాలను 

ఇచాుడు: 

గనుక నీకు ఉపద్ేశంపబడషన సంగతులు నిశ్ియముగా జరిగినవని నీవు 
త్ెలిస్టకిొనుటకు వాటి ననిుటిని మొద్టనుండష తర్చి పరిష్ాకర్ముగా 
త్ెలిస్టకిొనియును ననేును నీ పేర్ట వాటినిగూరిి వర్ుసగా ర్చించుట యుకతమని 
యెంచితిని (లూకా 1:3-4). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా థయెొఫలిాకు, మర్శయు ఆయనవంటి ఇతర్ అనయజన క ైైసతవులకు యూదుల 
మ స్ట్ియయి నై యిసేునందు తమకుని యౌవన విశావసమును బలప్ర్చు నిమితతము వరా సాడు. 

లూకా వరా స్టినప్ుపడు, థయెొఫలిా వంటి అనయజన క ైసైతవులు తమ విశావసమునకు పరా ముఖ్యమ నై 
సవాళోను ఎదుర్ొునాిర్మ. ఈ సవాళలో  కనీసం ర్ ండు వనర్మలనుండెనైా వచు ఉంటాయి. మొదటిది, 
ర్పమాలో నీర్ప క ైసైతవులను హ ంస్టించడం దావర్ా ఆ సామాాజయమంతటిలో ఈ హ ంసాకాండ 
వాయపసిుత ందదమోననే భయం సృషిరంప్బడింది. యిసేు దదవుని యొకు ర్ాజయమును తెచాుడు అన ేక ైసైతవుల 
వాదనను అనుమానించునటటో  కొంత మంద ిప్రజలను ఈ భయము చదస్టింది. 

ర్ ండవది, అధికశాతము యూదులచద నిండని సంఘములో అనయజనుల కుండిన సాా నమును 
గూర్శు క ైసైతవులు వాదించుకొంటూ ఉనాిర్మ. మానవాళిలోని సమసత  కుటటంబములకు యిసేు ర్క్షణను 
అందించాడు అనే వాదనను అనుమానించునటటో గా ఈ ప్క్షపాతం మర్శయు విభజన చదసాయి. 

ఈ సవాళోకు మర్శయు అనుమానాలకు సపందనగా, యిేసును వ ంబడించడంలో అనయజన 
విశావసులు సర్శయి నై నిర్ణయానేి తీసుకునాిర్మ అని చపె్ుపటకు లూకా ఈ సువార్తను వరా సాడు. యిేసు 
నిజముగానే దదవుని ర్ాజయమును ఆవిష్ుర్శంచాడు. మర్శయు అనయజన క ైైసతవులు నిజంగానే దదవుని 
యింటలిో సంప్ూర్ణ సభుయలుగా ఉనాిర్మ. వార్మ యిసేు ప్టో నముకముగా ఉంటే, వార్మ ర్క్షణ యొకు 
ఆశీర్ావదములనిిటినీ స్ట్వకర్శసాత ర్ని వార్మ నిశుయత కల్వగశ ఉండవచుు. 

ఇప్పటికన మనము లూకా సువార్త యొకు నపే్ధాయనిి చూచాము గనుక, మన ర్ ండవ ప్రధాన 
అంశమునకు మనము తిర్మగుదాము: దాని ఆకృతి మర్శయు విష్యసూచక. 

ఆకృతి మరియు విషయసూచిక 

ఈ శీర్శషకలోని మునుప్టి పాఠముల నుండి మీకు జఞా ప్కం ఉండి ఉండవచుు, ఒక విశాల కోణంలో 
నాలుగు సువార్తలు అనీి కూడా యిేసు జీవితమును కాలానుకమీంగా ప్ర్శగణసిుత నాియి. కాని చని 
తర్హాలో చూస్టేత , కొనిిసార్మో  యిేసును గూర్శున కథనములను అవి వివిధ్ నియమములకనుగుణంగా 
అమర్ముతాయి. ఉదాహర్ణకు, మతతయి మర్శయు మార్ము అనువార్మ కొనిి కొనిి అంశముల ఆధార్ంగా 
తమ తమ ర్చనలను కొనిిసార్మో  అమర్శునటటో గా మనము చూచాము. పల ల్వకతో చూస్టేత , లూకా మాతరము 
తన ర్చనలోని ఎకుువ భాగమును భౌగపళికశాసత రముకనుగుణంగానే అమర్ాుడు. 

ఈ పాఠములోని మన ఉదదేశముల కొర్కు, లూకా సువార్తను మనము మూడు భాగాలుగా 
విభజంచుదాము: 1:1-4లో ఒక చని పఠ్శక, ఆ తర్మవాత అయిదు ప్రధాన కథనముల భాగములు: 

• సువార్త యొకు మొదట ిప్రధాన భాగము యిసేు యొకు ఆర్ంభములను గూర్శు 
వివర్మసూత  యూదయ మర్శయు యోర్ాే ను నద ీపరా ంతములప  ైదృషిరసుత ంది. ఈ భాగము 
1:5-4:13 వర్కు ఉంది. 

• ర్ ండవ ప్రధాన భాగము గల్వలయలోని యిసేు ప్ర్శచర్యను గూర్శున కథనము, ఇది 
4:14-9:50 వర్కు ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

• మూడవ ప్రధాన భాగము 9:51-19:27లో యి ర్ూష్లేమునకు యిసేు ప్రయాణమును 
గూర్శు నివేదసిుత ంది. 

• నాలగవ ప్రధాన భాగము 19:28-21:38లో యి ర్ూష్లేములో మర్శయు చుటటర ప్రకుల 
యిేసు చదస్టని ప్ర్శచర్యను వివర్శసుత ంది. 

• ఆఖ్ర్మగా, అయిదవ మర్శయు ఆఖ్ర్మ ప్రధాన భాగము మాతరము యి ర్ూష్లేములో 
యిేసు యొకు స్టలిువ మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నములను గూర్శున కథనము, 
ఇద ి22:1-24:53లో కనిపిసుత ంది. 

లూకా యొకు పఠ్శకను ఇప్పటకిే మనము చూచయునాిము గనుక, తన కథనము యొకు 
అయిదు ప్రధాన భాగములప ై మనము దృషిరంచుదాము, లూకా 1:5-4:13లో గల యిసేు ఆర్ంభములతో 
మొదలుప టటర దాము. 

యేసు యొకక ఆర్ంభములు 
యిేసు ఆర్ంభములను గూర్శున లూకా యొకు నివేదకి యిసేు ప్ుటటర కకు కొంచెం ముందు 

ఆర్ంభమ ై, బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్యకు ముందు వర్కు గల తన జీవితమంతటనిీ గూర్శు మాటాో డుతయంది. 
ఈ అధాయయములలో లూకా యొకు ఉదదేశము యిసేు దదవుని కుమార్మడు మర్శయు దావీదు 

కుమార్మడు కూడా అని చూపంిచుట, తదావర్ా ఆయనను సంప్ూర్ణ దెవైతవం మర్శయు సంప్ూర్ణ 
మానవతవంగల వానిగా చూప్ుటయి యైునిది. కాగా, దావీదు కుమార్మనిలా, యిసేు మ స్ట్ియ లేదా 
కీీసుత  కూడా అయుయనాిడు, అనగా ఈ భూమి మీదికన దదవుని ర్ాజయమును తచెుుట దావర్ా ఈ 
లోకమునకు ర్క్షణను కలుగజయేువాడు కూడా ఆయనే. 

ఈ కథనము ఆదయంతం, పాత నిబంధ్నలోని దదవుని వాగాే నములను లూకా తర్చూ ప్రసాత విసూత  
ఉనాిడు, యిసేు దావర్ా దదవుడు ఈ వాగాే నములను నరే్వరే్ముతయనాిడు అని చూప్డమే దీని ఉదదేశం. 
కాబటిర , దదవుని ప్టో నముకముగా ఉండుటకు మర్శయు తన ర్ాజయప్ు ఆశీర్ావదములను 
సవతంతిరంచుకొనుటకు గల ఏక కై మార్గం యిసేును ర్ాజుగా మర్శయు ర్క్షకునిగా స్ట్వకర్శంచడమే. 

ఈ అధాయయములు నాలుగు ప్రధాన భాగములుగా విభజంప్బడగలవు: బాపితసుమిచుు 
యోహాను మర్శయు యిసేుల జననములను గూర్శున ప్రకటనలు; వార్శ జననములు మర్శయు 
బాలయములు; యోహాను యిసేును గుర్శతంచుట; మర్శయు యిసేు దదవుని కుమార్మడు అని చపె్ుపటకు గల 
మూడు ర్మజువులు. లూకా 1:5-56లో ఉని జను ప్రకటనలతో మనము మొదల డదాము. 

జనమ పరకటనలు 
గబిరయిలేు దూత యొకు ప్రతయక్షతతో లూకా తన సువార్తను ఆర్ంభించడం అనేద ిచాలా 

పరా ముఖ్యమ యైునిది. ఇశాీయిేలు యొకు చరె్ వందల సంవతిర్ములు ఉంటటంద ిఅని దానియిేలు 
9లో గబిరయిలేు దూత ప్రకటించనటటో గా వందల సంవతిర్ములు ప్ూర్వము చెప్పబడింది. వార్మ దదవుని 
తీర్మపలో నిల్వచయునింత స్టపే్ు, ఇశాీయిలేు వార్మ బంధ్కములోనే ఉనాిర్మ. కానీ లూకా సువార్తలో, 
తీర్మప కాలము ముగశయబో తయందని గబిరయిలేు ప్రకటించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా 1:5-25లో, బాపితసుమిచుు యోహాను యొకు ప్ుటటర కను గూర్శు ప్రకటించాడు. గబిరయిేలు 
దూత యూదయలో ఉని జ కర్ాయ అనే యాజకుని దర్శించ, గొడరా ల ైన తన భార్య అదుుతకర్ంగా ఒక 
కుమార్మని కంటటంద ిఅని ఆయనతో చెపాపడు. ఆ బాలునికన వార్మ యోహాను అని నామకర్ణం చదయాల్వ. 
ప్ుటటర క నుండద అతడు ప్ర్శశుదాధ తుతో నిండుకొని ఉంటాడు, మర్శయు దదవుని ర్క్షణార్ధమ నై మార్గమును 
స్టిదధప్ర్చులాగున అతడు గొప్ప ప్రవకతయి నై ఏల్వయా యొకు ఆతుతో స్టేవ చదసాత డు. మొదటలిో, గబిరయిేలు 
యొకు సందదశమును జ కర్ాయ సందదహ ంచాడు, కాబటిర తనకు కుమార్మడు ప్ుటటర నంతవర్కు కూడా 
అతడు మూగవాడుగా చదయబడా్ డు. 

లూకా 1:26-38లో యోహాను జనును గూర్శున ప్రకటనను యిేసు జనును గూర్శున గబిరయిేలు 
యొకు గొప్ప ప్రకటనను లూకా జతప్ర్చ చూప్ుతయనాిడు. తన గర్ుములో దదవుడు అదుుతర్రతిలో ఒక 
కుమార్మని కల్వగశసాత డని, ఆ బాలునికన దదవుడద తండిరగా వయవహర్శసాత డని గబిరయిలేు మర్శయతో చెపాపడు. 
దదవుని కుమార్మనికన “ర్క్షకుడు” అని అరా్మునిచుు యిసేు అనే నామము ప టరబడాల్వ. ఇంకా చూస్టేత , తన 
పితర్మడెనై దావీదు యొకు స్టింహాసనమును అతడు సవతంతిరంచుకొంటాడు, అనగా ఆయన ేమ స్ట్ియ, 
ఈ భూమికన దదవుని నితయర్ాజయము అన ేర్క్షణను తచెదు దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడు అవుతాడు. 

మర్శయ మర్శయు ఎలీసబతెయ ఇదేర్మ సహో దర్రలు గనుక, గర్ుములో దదవుని కుమార్మని కల్వగశ 
ఉని విష్యమును తన సహోదర్శయి నై ఎలీసబతెయకు చపె్ుపటకు మర్శయ యూదయ పరా ంతమునకు 
వ ళిళంది. లూకా 1:39-56లో మనము ఈ సందర్ినను గూర్శు చదువుతాము. మర్శయ ఎలీసబతెయకు 
శుభవచనము తెల్వపనిప్ుపడు, తన తలో్వ గర్ుములో ఉండి యోహాను ఆనందముతో గంతయలు వేసాడు, 
మర్శయు వ ంటనే ఎలీసబెతయ ఆతుతో నిండుకొని తన కడుప్ులోని బిడ్ యొకు సపందన యొకు 
ప్రతదయకతను అరా్ం చదస్టికొంది. ఎలీసబతెయ మర్శయను దవీించ, మర్శయ యొకు కుమార్మని తన ప్రభువుగా 
పిల్వచంది. మర్శయు సపందనలో, మర్శయ చాలా సుప్రస్టదిధమ నై తన కరీ్తనను ఆలపించంది, దీనినే 
మనము మాగశిఫికాట్ అని పలిుసాత ము, ఇది లూకా 1:46-55లో ఉంది, తన కుమార్మని దావర్ా 
ర్ాబో వుతయని ర్క్షణను గూర్శు తన గొప్ప సంతోష్మును వయకతప్ర్శచంది. 

జనును గూర్శున ఈ ప్రకటనల తర్మవాత, లూకా 1:57-2:52లో లూకా యోహాను మర్శయు 
యిేసు యొకు జననము మర్శయు బాలయములను పల లుుతయనాిడు. 

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

లూకా 1:57-80లో చూడగలము. యోహాను వృదుధ ల ైన తలో్వదండుర లకు జనిుంచాడు. మర్శయు సునితి 
నిమితతము వార్మ ఎనిమిదవ దనిమున ఆ బిడ్ను దదవాలయములో సమర్శపంచనప్ుపడు, తన తండిర 
యొకు సవర్ము తిర్శగశ ఆయనకు వచుంది. ఆ సమయములో, జ కర్ాయ ప్ర్శశుదాే తుతో నిండుకొని 
దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెనై మ స్ట్ియ కొర్కు తన కుమార్మడు మార్గము స్టదిధప్ర్చుతాడని 
ప్రవచంచాడు. 

లూకా 1:69-76లో మ స్ట్ియ యొకు పాతరను జ కర్ాయ ఎలా వివర్శంచాడో వినండి: 

[ద్ేవుడు] తన పరజలకు ద్ర్శనమిచిి, వారికి విమోచన కలుగజేస్ట ను తన 
స్టేవకుడెైన ద్ావీద్ు వంశ్మునంద్ు మనకొర్కు ర్క్షణశ్ృంగమును, అనగా మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శ్తుర వులనుండషయు మనలను ద్ేాషించు వార్ంద్రి చతేినుండషయు తపపించి ర్క్షణ 
కలుగజేస్ట ను. ద్ీనినిగూరిి (ఆయన ఆద్ినుండష తన పరిశుదా్ పరవకతల నోట 
పలికించెను). ఆయన మన పతిర్ులను కర్ుణ ంచుటకును తన పరిశుదా్ 
నిబంధ్నను, అనగా మన తండషరయెైన అబదర హాముత్ర త్ాను చసే్టిన పరమాణమును 
జఞా పకము చసే్టికొనుటకును మనము శ్తుర వుల చతేినుండష విడషపింపబడష, మన 
జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమ ై, ఆయన సనిుధిని పరిశుదా్ముగాను 
నీతిగాను ఆయనను స్టవేింపను అనుగరహ ంచుటకును ఈ ర్క్షణ కలుగజేస్ట ను 
(లూకా 1:69-76). 

పాత నిబంధ్నలో, అబరా హాము మర్శయు దావీదుతో దదవుడు నిబంధ్న వాగాే నములను చదసాడు. 
ఈ వాగాే నములను దదవుడు న ర్వరే్ుబో తయనాిడు, మర్శయు తన కుమార్మడెైన యోహాను ఆ 
మార్గమును స్టదిధప్ర్చు ప్రవకతయి ై ఉంటాడు అని జ కర్ాయ ప్రవచంచాడు. 

తర్మవాత, లూకా 1:1-52లో, యిేసు యొకు జననము మర్శయు బాలయమును గూర్శు లూకా 
నివదేించాడు. ఈ కథనము మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహానును గూర్శున తన మునుప్టి 
కథనమునకు మధ్య అనేకమ నై సమాంతర్ాలు ఉనాియి, కానీ యిసేు జననము మర్శయు బాలయమును 
గూర్శున లూకా యొకు కథనము మర్శంత వివర్ముగాను మర్శయు విప్ులంగాను ఉంది. దావీదు 
ప్టరణము, యూదయ ప్ుర్మ నై బెతెోహేములో యిేసు ప్ుటటర కతో తన కథనము మొదలౌతయంది, ఇది 
లూకా 2:1-20లో నమోదు చదయబడింది. 

యిేసు యొకు జననము చాలా దీనమ నైది. ఆయన ఒక ప్శుశాలలో ప్ుటిర  ప్శువుల తొటిరలో 
ప్ర్మండబటెరబడా్ డు. కానీ సమీప్ంలో ఉండిన కాప్ర్మలకు తన ప్ుటటర కను గూర్శు దూత చదస్టని ప్రకటన 
మాతరము ఏ మాతరము తీస్టిపలయినదిగా లేకుండా గంభీర్ంగా ఉంది. లూకా 2:10-11లో దూత ఆ 
కాప్ర్మలకు ఏమి ప్రకటించాడో  వినండి: 

భయపడకుడష; ఇద్ిగో పరజలంద్రికిని కలుగబో వు మహా సంత్రషకర్మ ైన 
సువర్త మానము ననేు మీకు త్లెియజేయుచునాును; ద్ావీద్ు పటర ణమంద్ు నేడు 
ర్క్షకుడు మీ కొర్కు పుటిర  యునాుడు, ఈయన పరభువెనై కరరసుత  (లూకా 2:10-11). 

దదవుని తీర్మప నుండి దదవుని ప్రజలను మ స్ట్ియ యొకు ర్ాజు ర్క్ిసాత డు అనే శుభవార్త లేదా 
“సువార్త”ను దూత ప్రకటించంది. 

తర్మవాత ఈ దదవదూతతో ప్ర్లోక స్ట నైయము చదర్శ యిసేు యొకు జననమును బటిర  దదవునికన 
సలత తరములు చదసార్మ. యిేసు దనీంగా ప్ుటిరనప్పటికీ, మర్శయ యొకు కుమార్మడు నిజముగానే దదవుడు 
ఏర్పర్చుకుని మ స్ట్ియ మర్శయు ర్ాజు అని లూకా సపష్రప్ర్చాడు. 

తర్మవాత, యిసేు సునితిని మర్శయు యి ర్ూష్లేములోని దదవలయములో ఆయన 
ప్రతిషిరంచబడుటను గూర్శు లూకా 2:21-40లో లూకా వివర్శంచాడు. దదవాలయములో, షమిోయను 
మర్శయు ప్ర్శశుదధ ప్రవకతనియి నై అనాిను ప్ర్శశుదాధ తయుడు పేరర్పేించ ఈ లోకమునకు ర్క్షణను తెచదు 
మ స్ట్ియ యిసే్టేయని ప్రకటింప్జేశాడు. లూకా 2:30-32లో షిమోయను దదవుని సుత తిసుత ని విధానమును 
వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనయజనులకు నినుు బయలుపర్చుటకు వెలుగుగాను నీ పరజల ైన ఇశ్రా యేలుకు 
మహ మగాను నీవు సకల పరజలయెద్ుట స్టదాి్పర్చిన నీ ర్క్షణ నేను కనుులార్ 
చూచితిని (లూకా 2:30-32). 

ఇద ియి ష్యా 49:6 యొకు న ర్వేర్మప, ఆ వాకయములో మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

నీవు యాకోబు గోతరపువారిని ఉదా్రించునట ు ను ఇశ్రా యేలులో 
తపిపంపబడషనవారిని ర్పపించునట ు ను నా స్టవేకుడవెై యుండుట ఎంత్ర సాలప 
విషయము; భూద్ిగంతములవర్కు నీవు ననేు కలుగజేయు ర్క్షణకు 
సాధ్నమగుటక ై అనయజనులకు వెలుగ ై యుండునట ు  నినుు 
నియమించియునాును (యషెయా 49:6). 

షిమోయను దావర్ా, ఇశాీయిేలునకు ర్క్షణ మర్శయు మహ మను తచెద మ స్ట్ియ యిసే్టయేని 
దదవుడు ప్రతయక్షప్ర్చాడు. అంతదగాక, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సువార్తను ఆయన అనయదదశములకు 
కూడా అందిసాత డు, తదావర్ా వార్మ కూడా ర్క్ింప్బడతార్మ. 

ఆఖ్ర్మగా, దదవాలయములో యిేసు అను కుో ప్త  కథనముతో యిేసు యొకు కుమార్తవము అనే 
అంశమునకు లూకా 2:41-52లో లూకా మర్లా తిర్శగాడు. యిేసు ప్ండెరండు సంవతిర్ముల 
వయసుగలవాడప్ుపడు, యి ర్ూష్లేములో జర్మగుతయని ప్సాు ప్ండుగకు తన తలో్వదండుర లతో కూడా 
వ ళాళడు, కానీ వార్మ తిర్శగశ వసుత నిప్ుపడు వార్శ నుండి తపపిపల యాడు. కొనిి దినముల తర్మవాత తన 
తలో్వదండుర లు ఆయనను దదవాలయ ప్ర్శసర్ములలో, బో ధ్కులతో మాటాో డుతయండగా చూశార్మ. యిసేు 
యొకు జఞా నము మర్శయు అవగాహనను చూచ దదవాలయము వదేనుని అందర్ూ ఆశుర్యపల యార్మ. 
మర్శయ యిసేును అడగిశనప్ుపడు, ఆయన ఎంతట ిప్రతదయకత గలవాడో  ఆయన ఇచున సపందన తలె్వపింది. 
లూకా 2:49లో యిేసు మర్శయతో ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

నేను నా తండషర పనులమీద్ నుండవల నని మీర ర్ుగరా అని వారిత్ర చపె పను 
(లూకా 2:49). 

యిేసు దదవుని కుమార్మడు గనుక దదవాలయము ఆయన తండిర యొకు ఇలుో . 
యోహాను మర్శయు యిసేుల జననములు మర్శయు బాలయములను గూర్శు చపెిపన తర్మవాత, 

యోహాను యిసేును గుర్శతంచడమును గూర్శు లూకా 3:1-20లో నివేదించాడు. 

యోహాను యేసును గురిత ంచడం 
ఈ కథనములో, యిసేును మ స్ట్ియగా అధకిార్శకంగా గుర్శతంచడం దావర్ా దదవుని ర్క్షణ కొర్క ైన 

మార్గమును యోహాను స్టదిధప్ర్చాడు. యోర్ాే ను నదీ పరా ంతములలో తన ప్రకటన ప్ర్శచర్యలో, 
ర్ాబో వుతయని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు యోహాను ప్రకటిసూత , తమ పాప్ములను ఒప్ుపకోవాలని 
ప్రజలను హెచుర్శసూత , ప్శాుతాత ప్ ప్డని వార్శకన బాపితసుమిచాుడు. కాని బాపితసుమున ందుటకు యిసేు 
తనవదేకు వచునప్ుపడు, యోహాను ఆయనను మ స్ట్ియగా గుర్శతంచ, మ స్ట్ియ యొకు చపె్ుపల 
వార్మను కూడా విప్ుపటకు తాను అర్మహ డు కాదు అనే విష్యానిి సూటిగా తలె్వపాడు. యి ష్యా 44:3 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు యి హజెేులు 39:29 వంటి పాత నిబంధ్న వాకయభాగములలో ప్రవచంప్బడనిటటో గా యిసేు 
ప్ర్శశుదాధ తుతో బాపితసుమిసాత డని యోహాను యిసేును గూర్శు చెపాపడు. చర్శతర యొకు ఆఖ్ర్శ యుగము, 
అనగా దదవుని ర్క్షణ ప్ర్శప్ూర్ణంగా గుర్శతంప్బడగల ఆ కాలము, వచుంది అని దీని అరా్ము. 

పాత నిబంధ్నలో, నిర్గ మకాండము 19లో, ఇశ్రా యేలీయులు ద్ేవుని మాటలను 
వినబో తునుపుపడు, లేద్ా ద్వేుడు స్ట్నాయ పర్ాతముప ై ద్ిగుతునుపుపడు, 
పరజలు తమ వసత రములను ఉద్ుగుకొని తముమత్ాము పరిశుదా్ పర్చుకొనవల నని 
వారికి త్ెలియజయేబడుటను గమనిస్టేత  ఆశ్ిర్యం వసేుత ంద్ి. కాబటి, ద్ేవుని రాకకు, 
లేద్ా ద్ేవుని పరతయక్షతకు స్టిదా్పాట లో భదగంగా పరజలు నిజముగా చేయు ఒక 
కార్యము శుద్ీా కర్ణ. కాగా మనము బదపిత సమమిచుి యోహాను యొకక పరకటనను 
చూస్టేత , ద్వేుడు తీర్ుపలో వసుత నాుడనియు, పశ్ాిత్ాపము ద్ాారా మరియు 
బదపిత సమము ద్ాారా కూడా పరజలు తముమత్ాము స్టిదా్పర్చుకొనవల ననియు 
యోహాను చపెుత నాుడని మనకు త్ెలుసుత ంద్ి. 

డా. డదవిడ్ ర్ డెల్వంగ్ి 

సువార్త లోు , పరజలకు బదపిత సమమిసుత ను యోహాను ఉనాుడు. తద్ుపరి యసేు 
బదపిత సమము పొ ంద్ుటకు యోహాను వదా్కు వచెి ను. ఆయన ఎంద్ుకు ఇలా 
చేశ్ాడు? మార్ుమనసుస పొ ంద్ ిరాజయము కొర్కు స్టదాి్పడమని యోహాను 
చెపుపచునాుడని నా ఆలోచన. యేసు మార్ుమనసుస పొ ంద్ాలా? సపషర ముగా, 
అవసర్ము లేద్ు. ఆయన పాపములేని ద్వేుని కుమార్ుడు. అయత్ే యోహాను 
ద్గగ ర్ ఆయన బదపిత సమము ఎంద్ుకు పొ ంద్ాడు? మంచిద్ి, రాజయము యొకక 
ఆగమనము కొర్కు యోహాను ఇసుత ను బదపిత సమము స్టదాి్పాట లో భదగంగా ఉనుద్ి 
అని గమనించడం పరా ముఖ్యం. ఆయన పరజలను పశ్ాిత్ాత పపడుటకు, నముమటకు 
పిలుసుత ండగా, రాజయము వసుత నుద్ి అని ఆయన పరకటించుచునాుడు గనుక 
ఆయన ఇచిినద్ి క ైసైత వ బదపిత సమము వంటిద్ి కాద్ు; రాజు రాబో వుతునాుడు. 
వార్ు ద్ానికొర్కు స్టదాి్పడష ఉండాలి. యోహానుచే బదపిత సమమున ంద్ుటకు యేసు 
వచుిటలో, యసేు తన పరచిర్య ఆర్ంభమునకు వచాిడు. సువార్త లలో ఈ 
బదపిత సమము అనునద్ి యసేు యొకక పరిచర్య ఆర్ంభంలో సంభవిసుత ంద్ి. మతత య 
మాటల పరకార్ం – నీతి యావతుత ను జరిగించుటకు ఆయన మనత్ర 
గురిత ంచుకొనుచునాుడు. ఆయన పశ్ాిత్ాత ప పడవలస్టియునుద్ి గనుక ఆయన 
బదపిత సమముపొ ంద్లేద్ు. ఆయన పాపియెయైునాుడు కాబటిర  పొ ంద్లేద్ు. ఆయన 
తన పరజలత్ర గురిత ంచుకుంట నాుడు గనుకనే పొ ంద్ాడు. ఆయన తన బహ ర్ంగ 
పరిచర్యను ఆర్ంభసుత నాుడు. తన జీవితములో మనకు పరతినిధిగా 
వయవహరిసుత నాుడు, మరియు ఇద్ి చివరకిి ఆయన మర్ణము, పునర్ుత్ాా నము 
మరియు ఆరోహనములకు ద్ారతిీస్టింద్ి. కాబటిర , యోహానుచే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బదపిత సమమున ంద్ుటకు ఆయన వచుిటకు గల కార్ణము ఇద్యిే, ఒక విధ్ముగా 
తన పరచిర్యను ఆర్ంభంచడానికి, ఆయన చేయుచునుద్ానిని పరా ర్ంభంచడానికి, 
యోహాను ఎద్ుర్ుచూచినద్ి ఇపుపడు ఆయనలో వచిింద్ి అని చెపపడానికి 
ఆయన బదపిత సమము న ంద్ాడు. ఆ రాజయమును పరసుత తము మనుగడలోనికి 
వచుినట ు  చసేుత నుద్ి ఆయనే. 

డా. స్ట్రఫ న్ వ లుో ం 

యోహాను యిసేును గుర్శతంచడమును గూర్శు మనము ఇప్పటిక ేచూచాము గనుక, ఈ 
కథనములోని నాలగవ మర్శయు అంతిమ భాగమునకు మనము తిర్మగుదాము: లూకా 3:21-4:13లో 
యిేసును దదవుని కుమార్మనిగా ధ్ృవీకర్శంచడం. 

ద్ేవుని కుమార్ుని యొకక ధ్ృవీకర్ణలు 
యిేసు దదవుని కుమార్మడు అని చపె్ుపటకు లూకా అందిసుత ని మూడు ధ్ృవీకర్ణలను లూకా 

3:21-22లో గల ఒక దెవైిక ధ్ృవీకర్ణతో పరా ర్ంభిసుత నాిడు. లూకా 3:22 నుండి యిసేు బాపితసుమును 
గూర్శున వివర్ణను వినండి: 

పరిశుద్ాా తమ శ్రటరాకార్ముత్ర పావుర్మువల  ఆయనమీద్ికి ద్గిి వచెిను. 
అపుపడునీవు నా పిరయ కుమార్ుడవు, నీయంద్ు నేనానంద్ించుచునాునని యొక 
శ్బాము ఆకాశ్మునుండష వచెి ను (లూకా 3:22). 

యిేసు బాపితసుము ప ందనిప్ుపడు, ఆతు యొకు దృశయ ప్రతయక్షత దావర్ా మర్శయు ప్ర్లోకము 
నుండ ివచున ఆయన సవర్ము దావర్ా యిసేు తన కుమార్మడు అని దదవుడు బహ ర్ంగంగా 
ధ్ృవీకర్శంచాడు. 

తర్మవాత, యిసేు దదవుని కుమార్మడు అని చపె్ుపటకు లూకా వంశావళి ఆధార్శత ధ్ృవీకర్ణను 
లూకా 3:23-38లో ఇసుత నాిడు. 

మతతయి వల నే, దావీదు మర్శయు అబరా హాము అనువార్శ నీతిగల వంశములో నుండి లూకా 
యిేసు యొకు వంశావళిని జఞడతీసాడు. కానీ మతతయి వల  కాకుండా, లూకా తన నివదేకిలో మానవాళి 
యొకు నీతిగల వంశమును ఆదాము వర్కు జఞడతీసాడు. ఈ వంశావళి యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ం 
చదసుకోవాలంటే, లూకా 3:38లో ఇద ిముగుసుత ని విధానమును ఒకసార్శ వినండి: 

కేయనాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆద్ాముకు, ఆద్ాము ద్వేునికి 
కుమార్ుడు (లూకా 3:38). 

లూకా ఆదామును “దదవుని కుమార్మడు” అని పిల్వచాడు – ఈ అధాయయములనిిటలిో యిసేుకు 
ఇచున బిర్మదు కూడా ఇదద. ఈ విధ్ంగా, ఇతర్ కొీతత  నిబంధ్న భాగములు చాలా సాధార్ణంగా బో ధించద 
విష్యానిి లూకా ఎతిత  చూపాడు. దదవుని కుమార్మనివల , దదవుని మొదటి కుమార్మడెనై ఆదాము 
యొకు ఉదదేశమును న ర్వరే్మునటటో  యిసేు ఉదదేశించబడా్ డు. లేదా అప సతలుడెనై పౌలు 1 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొర్శంథయీులకు 15:45లో చెపపినటటో గా, యిసేు “కడప్టి ఆదాము.” ఆదాము ఈ భూమిప  ైదదవుని 
యొకు స్టవేకుడెైన ర్ాజు, ఆయన దదవుని చతతమును చదయవలస్టినవానిగా ఉనాిడు. కాని ఆయన 
సమూలంగా విఫలమయాయడు. కానీ ఆదాము విఫలమ నై విష్యములో జయించన గొప్ప దదవుని 
కుమార్మడు యిేసు భూమిప ైని సమసత దదశములకు ర్క్షణను అందించాడు. 

దదవుని కుమార్మనిగా యిసేును గూర్శున చవర్శ ధ్ృవీకర్ణ తానే సవయంగా చదస్టని వయకనతగత 
ధ్ృవీకర్ణ, మర్శయు ఇది లూకా 4:1-13లో ఉంది. 

ఇద ిఅర్ణయములో యిేసు అనుభవించన శరధ్న కథనము. లూకా 4:1లో లూకా వరా స్టనిటటో , 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు యిసేును అర్ణయములోనికన నడిపించాడు, మర్శయు అకుడ ఆయన సాతానుచద 
శరధించబడా్ డు. ర్ాయిని ర్ొటెరగా చదస్టకిొనునటటో ను, అప్వాది నుండ ిదదశములప ై అధకిార్మును 
స్ట్వకర్శంచునటటో ను, మర్శయు దదవాలయము ప ైనుండి తనుితాను కనీందికన ప్డవసే్టికొనునటటో ను ఆయన 
శరధింప్బడా్ డు. మర్శయు అప్వాది ఈ శరధ్నలలో ర్ ంటిని “నీవు దదవుని కుమార్మడవ తైద” అనే వ కనుర్శంత 
మాటలతో మొదల టిరంది. దీనికన సపందసిూత , సాతాను యొకు మూడు శరధ్నలను యిసేు బలంగా 
తిర్సుర్శంచాడు, మర్శయు ఒక నముకమ నై దదవుని కుమార్మడు ఎలా ఉండాలో అని చెప్ుపటకు పాత 
నిబంధ్న వాకయములను కూడా ప్రయోగశంచాడు. 

అర్ణయములో ఆయన అపవాద్చిే ఎద్ురొకనబడషనపుపడు అనకే కార్ణముల వలన 
యసేు బ ైబిలును ఉలేు ఖ్పర్చాడు. మొద్టిగా, యేసును నిజమ ైన ద్వేుని 
కుమార్ునిలా చితీరకరించడం మరియు చూపించడం సువార్త  ర్చయతలు చసేుత ను 
ద్ానిలో ఒక భదగమ యైునుద్ి. కాబటిర , ద్ేవునిత్ర తనకును నిబంధ్న 
సహవాసము అనునద్ి లేఖ్నములను ఆయన ఉలేు ఖ్నపర్చుటకు గల ఒక 
కార్ణము. ఆయన లేఖ్నముల వదా్కు వెళుతూ సంగతులను కరమములో 
ప ట ర టకు, తండషరయెనై ద్వేునిత్ర తన అనుబంధ్ంలో మరయిు అపవాద్ి యొకక 
పరిమిత అధకిార్ముత్ర తన అనుబంధ్ంలో కూడా తన సొ ంత అధికార్మును 
సరయిెైన ద్ృకపథంలో ఉంచుటకు తన నిబంధ్న సహవాసములోని 
వయకరతకర్ణములలో నుండష ఉలేు ఖ్నపర్ుసుత నాుడు. కాబటిర  ఆ నిబంధ్న 
సహవాసము యొకక పరా ధానయతను జఞా పకము చయేడానికి, మరియు అపవాద్ి 
నుండష వసుత ను ఈ శ్రధ్నలను ఎద్ిరించుటకు తనకు సహాయపడేంద్ుకు గాను 
మనుషుయడు రొటటర వలన మాతరమే గాక ద్ేవుని నోట నుండష వచుి పరతి మాట వలన 
జీవించును అని చపెుత నాుడు. కాగా లేఖ్నములలోని ఒక భదగము నుండష, 
పరత్యేకంగా ద్ిాతీయోపద్ేశ్కాండము 6 నుండష 8 అధాయయములలో నుండష ఆయన 
ఉలేు ఖ్నపర్చడం మనం చూసుత నాుం, ఎంద్ుకనగా ద్వేుని పరజల యొకక 
అర్ణయయాతర అనుభవాలను గూరిి, మరియు వార ిహృద్యములలో ఉనుద్ానిని 
చూచుటకుగాను నిర్గ మకాండములోని సమాజము యొకక అర్ణయ అనుభవము 
వారి హృద్యములలో ఉనుద్ానిని ఎలా పరటక్షంచింద్ో  మోషే త్ెలియజేశ్ాడు. 
మరియు చాలా సాధార్ణమ ైనద్ే జర్గడం మనం చూసాత ం, యసేు శ్రధ్న 
ఉద్ంతంలో ఆయన కుమార్తామునకు గల పరటక్షలో, ఇశ్రా యలేు వార్ు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విఫలమ ైయుండగా, యసేు మాతరము సఫలమయాయడు. కాబటిర  ఈ శ్రధ్న 
కథనములో సువార్త  ర్చయతలు మరియు యేసు పాత నిబంధ్నను 
ఉపయోగించిన విధానములో కూడా ఈ పో లికను మనం చూసాత ం. 

డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

ఆదామును దదవుని కుమార్మడని చపెేప యిసేు వంశావళి తర్మవాతన ేఇది వసుత ంది గనుక, 
ఆదకిాండము 3వ అధాయయములోని ఆదాము శరధ్న కథనమునకు వయతాయసముగా యిేసు శరధ్నను 
గూర్శు లూకా కథనమును చూడాల్వ. ఆ కథనములో, ఏదనెు తోటలో అప్వాద ిఆదామును శరధించగా 
ఆదాము పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు సృషిరని శపించ మానవాళియంతటిని అర్ణయములో ప్డవేసాడు. 
దీనికన భినింగా, అర్ణయములో యిేసు శరధ్నను ఎదిర్శంచాడు, కాబటిర నముకమ ైన దదవుని ప్రజలను తిర్శగశ 
ప్ర్దెసైునకు తెచదు నముకమ నై దదవుని కుమార్మడు యిసే్టయేని ఇది ధ్ృవీకర్శసుత ంది. 

యూదయ మర్శయు యొర్ాే ను పరా ంతములలో యిసేు యొకు ఆర్ంభముల తర్మవాత, లూకా 
సువార్త యొకు తర్మవాతి ప్రధాన భాగము గల్వలయలో యిసేు చదస్టిన సువార్తను గూర్శు నివదేిసుత ంది. ఈ 
భాగము మార్ము 4:14-9:50 వర్కు విసతర్శంచంది. 

గలిలయలో యసేు పరచిర్య 
తన సువార్తలోని ఈ భాగములో, యిేసు యొకు అదుుతమ నై శకనత మర్శయు సువార్త ప్రకటనను 

గూర్శున అనేక ఉదాహర్ణలను లూకా నివదేించాడు, మర్శయు దనీి దావర్ా పాత నిబంధ్నలో వాగాే నము 
చదయబడిన ఆతుప్ూర్మణ డెైన ర్క్షకుడు యిసే్టేయని నిర్ూపించాడు. 

గల్వలయలో యిేసు ప్ర్శచర్యను వివర్శంచు లూకా యొకు కథనమును అయిదు భాగములుగా 
విభజంచవచుు: మొదటదిి, నజర్తేయలోని యిసేు ప్రసంగం; ర్ ండవది, ఆయన బో ధ్ మర్శయు 
అదుుతకార్యములు; మూడవది, యిేసు మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహానుల పాతరలలో గల 
వయతాయసాలు; నాలగవది, అదనప్ు బో ధ్ మర్శయు యిేసు చదస్టని అదుుతకార్యములు; మర్శయు ఐదవది, 
ప్ర్శచర్య కొర్కు యిేసు ప్ండెరండు మంది శిష్యయలను స్టదిధప్ర్చుట. ఈ భాగములనిిటనిి మనము 
చూదాే ము, మర్శయు లూకా 4:14-30లో నజర్తేయలో యిసేు చదస్టని మొదటి ప్రసంగంతో 
మొదలుప టటర దాము. 

నజరేతులో పరసంగము 
సమాంతర్ సువార్తలు మూడు కూడా యిసేు అదుుతకర్మ నై శకనతని మర్శయు గల్వలయలోని తన 

ప్ర్శచర్య కాలములో చదస్టని సువార్త ప్రకటనను ఉదాా టిసుత నాియి. కానీ యిేసు ప్ర్శచర్యలోని ఈ దశను 
యిేసు సవగాీమమ ైన నజర్ేతయలో ఆయన చదస్టని మొదట ిప్రసంగంతో కల్వప ిచూప్ుతూ లూకా కొంచెం 
ప్రతదయకముగా చెపాపడు. విశాీంతి దినమందు యిసేు సమాజ మందిర్ములో ఉనాిడని మర్శయు 
యి ష్యా గీంథము ఆయన చదతికన ఇవవబడనిటటో  లూకా నివదేించాడు. కాబటిర , ఆయన యి ష్యా 61:1-
2 చదవిి ఆశుర్యకర్మ ైన ప్రకటన చదశాడు. లూకా 4:18-21లో యిసేు ఏమి చదవిి చెపాపడో వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరభువు ఆతమ నామీద్ ఉనుద్ి బీద్లకు సువార్త  పరకటించుటక ై ఆయన ననుు 
అభషేకించనెు. చెర్లోనును వారికి విడుద్లను, గుర డష్ వారికి చూపును, 
(కలుగునని) పరకటించుటకును నలిగిన వారనిి విడషపించుటకును పరభువు 
హ తవతసర్ము పరకటించుటకును ఆయన ననుు పంపయిునాుడు. . . ఆయన 
నేడు మీ వినికడిషలో ఈ లేఖ్నము నెర్వేరనిద్ని వారతి్ర చెపపసాగ ను (లూకా 
4:18-21). 

“నేడు మీ వినికడిషలో ఈ లేఖ్నము నెర్వేరనిద్ని” ఆయన వారిత్ర చపెపినపుపడు 
ఆయన యొకక అరా్ము ఏమిటంటే పాత నిబంధ్న అంద్ించినద్ి ఊహ ంచినద్ి 
ఇపుపడు నేర్వేర్ిబడషంద్ి. అద్ ిహ తవతసర్ము యొకక సంపూర్ణ అరా్ము, 49వ 
సంవతసర్ము లేద్ా 50వ సంవతసర్ములో, మీర్ు ల కికంచేద్ానిని బటిర , పాత 
నిబంధ్న ఇశ్రా యేలు, పరజలను తమ అపుపల నుండష విడషపించి తమ పితర్ుల 
మాతృభూమి, వారి గోతర కేటదయంపులు, వారి కుట ంబీకులు ఇచిిన భూమిని 
మోషే మరియు యహెో షువ ద్నిాలోు  వారికి తిరిగి ఇచిింద్ి. విమోచన కొర్కు పాత 
నిబంధ్నలోని పరా ముఖ్యమ నై, ప దా్ సంఘటనగా నిర్గ మమును గూరిి మనము 
ఆలోచన చసే్టేత , పునర్ుదా్ర్ణ కొర్కు హ తవతసర్ము ద్వేుని యొకక ముఖ్యమ ైన 
నిబంధ్న అని కూడా మనము అరా్ం చేసుకోవాలి. ఏలయనగా, మనము 
పతనమ నై లోకములో నివాసము చేస్టనింత కాలము, విమోచన మనలను 
ర్క్షసుత ంద్ి, కాని పునర్ుదా్ర్ణ ద్ేవుని విమోచనలో భదగము. కాబటిర  యేసు ఈ 
హ తవతసర్ సంకతే్ాలను చూపంిచబో తునాుడు. ఆయన పరజలను ద్యయముల 
నుండష విడషపసిుత నాుడు, సామాజిక కళంకము, లేద్ా సాంఘ క వరటగ కర్ణ నుండష 
వారిని విడషపసిుత నాుడు మరియు ఆయన వారిని వారి సృషిర కర్త  మరియు వారి 
తండషరయెనై ద్ేవుని కొర్కు పునర్ుదా్రిసుత నాుడు. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

దదవుని ర్ాజయము వచుుట దావర్ా దదవుని నముకమ నై ప్రజలందర్శకీ ఆయన ర్క్షణ లభిసుత ందని 
యి ష్యా ప్రవచంచాడు. మర్శయు ఆ దినము వచునదని యిేసు ప్రకటించాడు. ఈ ఉలేో ఖ్నము యిసేు 
యొకు సంప్ూర్ణ ప్ర్శచర్యను వివర్శంచడానికన లూకా యొకు మౌల్వక మాదిర్శగా ఉనిది: యిసే్టే మ స్ట్ియ 
లేదా కీసీుత , ఆయన ప్రజలకు ర్క్షణ తచెుుట దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును ప్రకటిసాత డని పాత నిబంధ్న 
ప్రవచంచన ర్క్షకుడు. 

నజర్తేయలో యిేసు ప్రసంగమును అనుబంధ్ప్ర్చన తర్మవాత, లూకా 4:31-7:17లో యిసేు 
యొకు శకనతవంతమ నై బో ధ్న మర్శయు అదుుతాలను గూర్శు అనేక ఉదాహర్ణలను లూకా నివదేించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బో ధ్న మరియు అద్ుభత్ాలు 
ఈ భాగములో, యి ష్యా 61:1-2 యొకు ప్రవచనమును న ర్వరే్ాుడు గనుక యిసేు నిజముగా 

మ స్ట్ియ అని లూకా విశదప్ర్చాడు. లూకా 4:31-36లో యిసేు అప్వితరా తు నుండ ివిమోచన 
కల్వగశంచాడు. 4:38-42లో ఆయన మర్శంత మందనిి సవసాప్ర్చాడు. మర్శయు లూకా 5:1-11లో ఆయన 
శిష్యయల ైన పతేయర్మ, యాకోబు మర్శయు యోహానులను పలిచాడు. 

మర్శయు తర్మవాత వచనములలో అదద ప్దధతిని మనము చూసాత ము, 5:12-15లో కుష్యు ర్పగశని, 
మర్శయు 5:17-26లో ప్క్షవాయువు గలవానిని సవసాప్ర్చుట మర్శయు తర్మవాత 5:27-32లో 
శిష్యయడెనై లేవి లేదా మతతయిని పలిచుట. 

తర్మవాత వచనాలలో కూడా ఇదద విధ్మ ైన ప్దధతి ప్ునర్ావృతం చదయబడుతయంది. అయితద 
సవసాతలకు బదులుగా, లూకా యిేసు బో ధ్నలను నమోదు చదశాడు. 5:33-39లో, ఆయన శార్రర్క ఉనికన 
ఉప్వాసమును ముగశంచ ఆనందమును తసెుత ందని యిేసు బో ధించాడు. 6:11లో, విశాీంతి దినము 
సవసాప్ర్చుటకు మర్శయు పరా ణాలను ర్క్ించుటకు అని యిసేు బో ధించాడు. మర్శయు 6:12-16లో, 
ఆయన అనకేమంది శిష్యయలలో ప్ండెరండుగుర్శని ప్రతదయక అప సతలులుగా ఎనుికునాిడు, మర్శయు 
ఇశాీయిలేు కొర్కు ఒక కొీతత  కమీమును ఏర్ాపటట చదస్టే బాధ్యత వార్శకన అప్పగశంచబడింది. 

ఈ అదుుతాలు మర్శయు బో ధ్నల దావర్ా, తాను యి ష్యా ప్రవచంచన నిజమ ైన 
మ స్ట్ియయని యిసేు నిర్ూపంిచాడు, ఎందుకంట ేవిమోచన, సవసాత, బాధ్ నుండి విడుదల ర్ూప్ములో 
దదవుని దయను యిసేు తీసుకొచాుడు. 

తర్మవాత, లూకా 6:17-49లో యిేసు ఇచున ఒక సుదరీ్ా ఉప్నాయసమును లూకా నివదేించాడు. 
ఈ ఉప్నాయసము చాలాసార్మో  యిేసు యొకు మ ైదాన ఉప్నాయసము అని సూచంచబడుతయంది, మర్శయు 
దీనికన మతతయి సువార్త 5-7లోని ఆయన యొకు కొండ మీద ఉప్నాయసముకు చాలా సార్ూప్యతలు 
ఉనాియి. 

మతత య మరియు లూకాకు మధ్యనును ఒక ఆసకితకర్మ నై వయత్ాయసము 
ఏమిటంట,ే మతత య 5-7లో కొండమీద్ ఉపనాయసము ఉంద్ి మరియు లూకా 6లో 
అద్ే మ ైద్ాన ఉపనాయసముగా పిలువబడుతుంద్ి. ఇద్ి అంతములేని చర్ిలు 
మరియు వాద్ములకు ద్ారితీసుత ంద్ి. ఇవి ఒకటేనా, లేద్ా వేరా? ర ండు విషయాలు 
చెపపవలస్టని అవసర్త ఉంద్ి. మొద్ట, ఆ సంద్ర్భములో యసేు చపెిపనద్ానిలో 
ఒక చిను విషయమును గూరిి మనము చరిిసుత నాుమని మనకు త్ెలుసు. 
అంటే, మతత య 5-7 చద్వండష మరియు అద్ి గటిర గా చద్వడానికి నలభ ై నిమిష్ాలు 
పడుతుంద్ి. యసేు గంటలు గంటలు మాటదు డుతునాుడు మరియు ఆయన 
బో ధ్నను సంగరహ ంచలేము. కాబటిర , మనము సార్ంశ్మును చరిిసుత నాుము. 
కాబటిర , మనము అద్ే సార్ంశ్ము గూరిి మాటదు డుతునాుమా? అవును, బహుశ్ా 
మనము అద్ే మాటదు డుతునాుము. చపెపవలస్టని మరొక విషయము ఏమిటంటే 
ఆ పరద్ేశ్ము యొకక భూగోళము నీకు త్ెలిస్టేత , అద్ి మనోహార్ంగా ఉంట ంద్ి – 
కప ర్ుహూము వనెుక పర్ాతము ఉంద్ి మరయిు నీవు ఆ పర్ాతములను చూచి, 
యసేు కూర్ుినాుడు మరియు పరజలు కొండమీద్ ఉనాుర్ు అని చెపపవచుి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయత్ే వేరొక కోణములో నీవు ద్ానిని చూస్టేత , అద్ి అగిు పర్ాతము మీద్ నుండష 
నెమమద్ిగా మూడు వేల అడుగుల సముద్ర మటర ం వర్కు కిరంద్కిి పడు జఞాలాముఖి 
బండ వల  ఉనుద్ి. నీవు ద్ానిని ద్ూర్ం నుండష చూస్టేత , వాసత వముగా నీవు 
మరియు ననేు మ దై్ానము అని సూచించే పరా ంతముగా ఉంట ంద్ి. వార్ు వాలుగా 
ఉనాుర్ు మరియు వార్ు కొండ మీద్ ఉనాుర్ు. మరియు ననేు నా కేకును 
తింటదను. కొండ మీద్ ఉపనాయసములో, యసేు కొండప ై కూర్ుినాుడు, మరియు 
మ ైద్ాన ఉపమానములో, అద్ే విధ్ము ఉంట ంద్ి, అద్ి సమభూమి అని నేను 
చెబుత్ాను. ఇకకడ అబుబర్పర్చే ఒక చివరి విషయము ఉంద్ని నా భదవన – 
లూకా యసేుకు అంద్ుబదట లో ఉను అభపరా యమును ఇవాాలనుకునాుడు, 
గనుక యసేు మ ైద్ానములో, మనత్ర ఉనుట ు  వివరించాడు. యసేు అధికార్ము 
గలవాడని మతత య మనకు చూపించాలనుకునాుడు, స్టన్ాయ పర్ాతముప ై మోషే 
ఉండషనట ు  యసేు కొండప ై ఉనాుడు. మరియు మనము ర ండు సమాధానములు 
కలిగియుండవచిని నా ఆలోచన. 

డా. ప్టర్డ వాలుర్డ 

మ ైదానప్ు ఉప్నాయసములో, యి ష్యా ప్రవచంచన అదద విధ్మ నై తిర్పగమనమును యిసేు న కను 
చెపాపడు. బీదలు ఆశీర్వదించబడతార్మ. ఆకల్వగొనిన వార్మ తృపితప్ర్చబడతార్మ. దుఃఖ్ప్డువార్మ 
నవువతార్మ. నిసిహాయులకు దదవుడు సహాయము చదసాత డు. అయితద సువార్త మర్ొకు అడుగు 
ముందుకు వ ళోింది. ఆశీర్వదించబడని వార్మ ఆయనను వ ంబడించాలని మర్శయు భూలోక ప్రమాణాలకు 
భినింగా ఉని దదవుని ర్ాజయ విలువలకు మర్శయు ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించాలని యిసేు 
వార్శని పిలచాడు. ఉదాహర్ణకు, అప్ర్శచతయల ప్టో జఞగతీతగా ఉండుమని, మర్శయు మన శతయర వులను 
దదవషించుమని చెపపే పరా ప్ంచక విలువలకు విర్మదధంగా, ప్ర్దదశీయులను మర్శయు తమ శతయర వులను 
కూడా పేరమించుమని ఆయన వార్శని పిలచాడు. కాబటిర , ర్ాజయ సందదశము కవేలము ఒక ఆశీర్ావదము 
మాతరమ ేకాదుగాని ఒక న ైతిక బాధ్యత కూడా. 

మ ైదానప్ు ఉప్నాయసము తర్మవాత, యిసేు యి ష్యా ప్రవచనమును న ర్వరే్ముచునాిడనుటకు 
మర్శనిి ర్మజువులతో లూకా ఈ విభాగానిి ముగశంచాడు. లూకా 7:1-10లో యిసేు శతాధపి్తి యొకు 
దాసుని సవసాప్ర్చాడు. మర్శయు 7:11-16లో, నాయిాను విధ్వర్ాల్వ యొకు చనిపలయిన కుమార్మణిణ  
తిర్శగశ లేపాడు. 

గల్వలయలోని యిసేు ప్ర్శచర్యను గూర్శున లూకా యొకు తదుప్ర్శ కథనము, లూకా 7:18-50లో 
బాపితసుమిచుు యోహానును కేందరముగా కల్వగశయుని కథల సమూహమ యైునిది. 

బదపిత సమమిచుి యోహాను 
బాపితసుమిచుు యోహాను చెర్ప్టరబడని తర్మవాత, ఆయన నిజముగా మ స్ట్ియా కాదా అని 

యిేసును అడగడానికన ఆయన తన శిష్యయలలో కొంతమందనిి ప్ంపాడు. ఆయన తాను చదస్టని వాటిని 
వార్శకన జఞా ప్కము చదసూత  జవాబిచాుడు. యిేసు అదుుతాలు మర్శయు ప్రసంగము సపష్రముగా యి ష్యా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

61:1-2 యొకు ప్రవచనాలను న ర్వేర్ాుయి, గనుక యిేసు నిజముగా మ స్ట్ియ అని అవి 
ర్మజువుప్ర్చాయి. లూకా 7:22లో యోహాను శిష్యయలకు యిసేు ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

మీర్ు వెళ్లు , కనువాటిని విను వాటిని యోహానుకు త్ెలుపుడష: గుర డష్ వార్ు చూపు 
పొ ంద్ు చునాుర్ు, కుంటివార్ు నడుచుచునాుర్ు, కుషఠ  రోగులు 
శుద్ుా లగుచునాుర్ు, చవెిటి వార్ు వినుచునాుర్ు, చనిపో యనవార్ు 
లేపబడుచునాుర్ు, బీద్లకు సువార్త  పరకటింపబడుచునుద్ి (లూకా 7:22). 

యోహాను ప్రవకతలలో గొప్పవాడు అని ధ్ృవీకర్శంచడం దావర్ా యిేసు కొనసాగశంచాడు. అయితద 
యోహాను కూడా దదవుని ర్ాజయములోని అతి తకుువ వయకనతని సర్శపల లలేదు. ఆయన పాదాలు కడగిశన 
అన తైిక స్ట్త ర యొకు పాప్మును యిసేు క్షమించాడని వివర్శంచుట దావర్ా ఈ విష్యానిి లూకా 7:47-
50లో ధ్ృవీకర్శంచాడు. క్షమాప్ణ కొర్కు దదవుని ఎదుట చదస్టిన విజఞా ప్నగా యోహాను ప్రజలకు 
మార్మమనసుి బాపితసుమిచాుడు, కాని యిేసు పాప్ులను క్షమించుట దావర్ా, ర్పగులను సవసాప్ర్చుట 
దావర్ా, బీదలకు సువార్త ప్రకటంిచుట దావర్ా ప్రజల యొకు ప్రసుత త అనుభవములోకన దదవుని ర్ాజఞయనిి 
తెచాుడు. 

బాపితసుమిచుు యోహానును గూర్శున కథనముల తర్మవాత, లూకా 8:1-56లో లూకా యిసేు 
బో ధ్న మర్శయు అదుుతాలను మర్శ ఎకుువగా నివేదించాడు. 

బో ధ్నలు మరియు అద్ుభత్ాలు 
ఈ అదనప్ు బో ధ్నలలో మర్శయు అదుుతాలలో, యిసేు దదవుని ర్ాజయ సువార్తప  ైదృషిరప టార డు. 

లూకా 8:1-15లో వితయత వాని ఉప్మానము, మర్శయు లూకా 8:16-18లో దీప్ సతంభప్ు ఉప్మానము, 
విశావసము మర్శయు విధదయతతో ర్ాజయ సువార్తకు సపందించు పరా ముఖ్యతను వివర్శసుత ంద.ి లూకా 8:19-
21లో ఈ అంశాలనే ఆయన ప్ునర్ావృతం చదశాడు, ఆయన అలా చపెిపనప్ుపడు దదవుని వాకయమును విని 
విధదయత చూపనివార్ే అయన యొకు నిజమ నై కుటటంబ సభుయలు. 

తదుప్ర్శ, లూకా 8:22-56లో, యిసేు తెచదు ర్క్షణను తెల్వయప్ర్చు మర్శయు ధ్ృవీకర్శంచు అనకే 
అదుుతాలను లూకా నివదేించాడు. యిసేు తయఫ్ానును గదిే ంచాడు, దయయమును వ ళోగొటార డు, అనార్పగయ 
స్ట్త రని సవసాప్ర్చాడు, మర్శయు చనిపలయిన చనిదానిని లేపాడు. 

చవర్శగా, లూకా 9:1-50లో ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను యిేసు స్టదిధప్ర్చు విధానమును 
నివదేించుట దావర్ా గల్వలయలోని యిసేు ప్ర్శచర్య కథనమును లూకా ముగశంచాడు. 

పండెరండుగుర్ు అపొ సత లుల స్టిదా్పాట  
మొదట, లూకా 9:1-9లో, సవసాప్ర్చుటకు గాను మర్శయు సువార్త ప్రకటించుటకుగాను యిేసు 

ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలను ప్ంపించాడు. లూకా 6లో ప్రతదయకముగా ప్ంపించబడని వార్మ వీర్ే. 9:10-17లో 
5000 మందికన ఆహార్ము ప టటర ట దావర్ా ఆయన తన శకనతని కనుప్ర్చుకునాిడు, ఆయన శకనత మర్శయు 
మదేతయలో నముకముంచుమని ఆయన అప సతలులకు బో ధంిచాడు. ఈ స్టిదధపాటటో  లూకా 9:18-27లో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగశశాయి, సుదరీ్ాకాలముగా వేచ చూసుత ని మ స్ట్ియ లేదా కీసీుత  యిేస్ట ేఅని అప సతలులు అకుడ 
ధ్ృవీకర్శంచర్మ. 

ప్ర్శచర్య కొర్కు, ప్రతదయకముగా ఆయన ప్ర్లోకమునకు వ ళోిపల యిన తర్మవాత వార్మ జర్శగశంచు 
ప్ర్శచర్య కొర్కు ఆయన అప సతలులను యిేసు స్టదిధప్ర్చుట కొనసాగశంచు విష్యమును గూర్శు అనకే 
కథలను చెప్ూత  లూకా ఈ భాగమును ముగశంచాడు. లూకా 9:28-36లో పేతయర్మ, యాకోబు మర్శయు 
యోహానుల యి దుట యిసేు ర్ూపాంతర్ము చెందాడు, అకుడ యిేసు యి డల తమకుని నిబదధతను 
ధ్ృవీకర్శంచడానికన తండిర ప్ర్లోకము నుండి మాటాో డాడు. తర్మవాత 9:37-45లో, యిసేు ఒక 
కష్రతర్మ నై ఆశుర్య కార్యమును చదశాడు, మర్శయు 9:46-50లో ర్ాజయములో గొప్పతనమును గూర్శు 
బో ధించాడు. ఈ కథనములనిిటలిో, ఆయన అధికార్మును గుర్శతంచునటటో , ఆయన శకనతప  ై
ఆధార్ప్డునటటో , మర్శయు ఆయన నామమున విధదయుల ైన స్టేవకులుగా ప్ర్శచర్య చదయునటటో  యిసేు 
వార్శని స్టిదధప్ర్చాడు, తదావర్ా భూలోకములో ఆయన ర్ాజయము యొకు ప్రభావవంతమ ైన నాయకులుగా 
వార్మ ఉంటార్మ. 

గల్వలయలో యిేసు ప్ర్శచర్య తర్మవాత, లూకా సువార్త యొకు తదుప్ర్శ విసత ృత భాగము 
యి ర్ూష్లేముకు యిసేు ప్రయాణమును వివర్శసుత ంది. ఈ భాగము లూకా 9:51-19:27 వర్కు 
వాయపించంది. 

యెర్ూషలేముకు యేసు పరయాణము 
ఈ విభాగములో ఐదుమార్మో  యి ర్ూష్లేముకు వ ళాో లను యిేసు సంకలపమును లూకా 

ప్రసాత వించాడు: 9:51, 13:22, 17:11, 18:31, మర్శయు 19:28. ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 18:31-32 
వినండి: 

ఆయన తన పండెరండుమంద్ి శషుయలను పిలిచి, “ఇద్ిగో యెర్ూషలేమునకు 
వెళుు చునాుము; మనుషయకుమార్ుని గూరిి పరవకతలచేత వార యబడషన 
మాటలనిుయు నెర్ వేర్ిబడును. ఆయన అనయజనుల కపపగింపబడును; వార్ు 
ఆయనను అపహస్టించి, అవమానపర్చి, ఆయనమీద్ ఉమిమ వేస్టి, ఆయనను 
కొర్డాలత్ర కొటిర  చంపుద్ుర్ు” (లూకా 18:31-32). 

ఈ విధ్మ నై వాకయభాగాల దావర్ా, యి ర్ూష్లేములో చనిపల వలస్టని అవసర్త ఉనిప్పటికీ కూడా 
ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలన ేదదవుని ప్రణాళికకు యిసేు కటటర బడ ిఉనిటటో  లూకా సపష్రం చదశాడు. 

యి ర్ూష్లేముకు యిసేు ప్రయాణమును గూర్శున లూకా చర్ును నాలుగు ప్రధాన భాగాలుగా 
విభజంచుదము: మొదట, శిష్యర్శక సవభావముప ై యిసేు బో ధ్న; ర్ ండవది, యిసేుకు మర్శయు ఆయన 
ప్రతిప్క్షమువార్శకన మధ్య ప ర్మగుతయని విభేదాలను గూర్శున లూకా నివదేన; మూడవది, శిష్యర్శకప్ు 
వ లను గూర్శున యిసేు బో ధ్న; మర్శయు నాలుగవది, ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలన ేదదవుని ప్రణాళికకు 
యిేసు కటటర బడి ఉండుట. లూకా 9:51-11:13లో ఉని శిష్యర్శకప్ు సవభావముతో మొదలుప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శషయరికపు సాభదవము 
దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచాలని మర్శయు ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలని యిసేు కల్వగశయుండిన 

నిబదధత స్టవేాదృకపథముగల నాయకతవము కొర్కు ప్రతదయకమ నై అప సతలులను ఎనుికొని వార్శకన శిక్షణ 
ఇచుునటటో  ఆయనను ప్ుర్శకొల్వపంది. లూకా 9:51-10:24లో, సువార్త చదయుటను ఆయన వార్శకన 
నేర్శపంచాడు మర్శయు జీవితము కష్రముగా ఉంటటందని వార్శని హచెుర్శంచాడు. అయితద వార్శని 
ప్ర్శశుదాధ తు శకనత దావర్ా బలప్ర్చాడు. ఈ స్టదిధపాటట తర్మవాత, ఆయన దర్శించాలనుకొనిన ప్టరణాలకు 
సువార్త ప్రకటించుటకు ఆయన వార్శని ప్ంపించాడు. 

దీని తర్మవాత, లూకా 10:25-11:13లో, శిష్యర్శకముకు సంబంధించన మూడు అంశాలప ై 
బో ధించుట దావర్ా యిసేు వార్శకన విసత ృత ప్రప్ంచ దృషిరకోణమును అందించాడు: ప ర్మగువార్శని 
పేరమించుట, దదవుణిణ  పేరమించుట, మర్శయు పరా రా్న. 

లూకా 10:27లో పేరమను గూర్శు తన బో ధ్ను ఈ విధ్ముగా సంగీహ ంచుట దావర్ా యిసేు 
పరా ర్ంభించాడు. 

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

ఇకుడ, దదవునిని మర్శయు మన ప ర్మగు వార్శని ఏ విధ్ముగా పేరమించాలని పాత నిబంధ్న 
ధ్ర్ుశాసత రము మొతతము బో ధసిుత ందో  వివర్శంచుటకు యిసేు దివతీయోప్దదశకాండము 6:5 మర్శయు 
లేవీయకాండము 19:18ని ఉలేో ఖంచాడు. 

తర్మవాత ర్ ండు పేర్ాలు ఈ పేరమ నియమము యొకు ర్ ండు భాగాలను వివర్శసాత యి. లూకా 
10:29-37లో “మంచ సమర్యుడు” అను ఉప్మానము ఒకర్శ ప ర్మగువార్శని ఏ విధ్ంగా పేరమించాలో 
ఉదహర్శసుత ంది. ఆ ర్ ండు ప్రజల సమూహముల మధ్య ఉదిరకతత ఉనిప్పటికీ, గాయప్డని 
ఇశాీయిలేీయుడి యి డల తన ప ర్మగు పేరమను చూపించన సమర్యుని గూర్శు ప్రస్టదిిధ  చెందని కథ ఇది. 
తర్మవాత, లూకా 10:38-42లో, యిేసు మర్శయను ఎదుర్ొునిన విష్యము దదవుణిణ  ఎలా పేరమించాలో 
ఉదహర్శసుత ంది. యిసేు పాదాల చెంత కూర్ొుని ఆయన బో ధ్న ఆలకనంచుట దావర్ా, మన జీవితాలోో  
ప్రథమ సాా నము ఇచుుట దావర్ా మర్శయు విధదయతగా ఆయనను ఆలకనంచుట దావర్ా మనము దదవుణిణ  
పేరమించాలని మర్శయ చూపించంది. 

చవర్శగా, లూకా 11:1-13లో పరా రా్నను గూర్శున యిసేు బో ధ్న దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదముల 
కొర్కు మర్శయు బహుమానముల కొర్కు నిజముగా పరా ర్శాంచుమని అప సతలులకు బో ధించుట దావర్ా 
ఆయన హచెుర్శకలు ముగుసాత యి. 

క ైైసత వునికి పరా రా్న అనేద్ి చాలా పరా ముఖ్యం. అద్ి యసేు జీవితములో 
పరా ముఖ్యమ నై భదగము, మరయిు ఆయన జీవిత మాద్ిరి ద్ాారా ద్ాని యొకక 
పరా ముఖ్యతను మనము చూడగలము. ఆయన పని – భదర్ము ఎంత ఎకుకవగా 
ఉనుద్ో , ఆయన అంత ఎకుకవ పరా రా్న చేశ్ాడు మరియు ఆయన విశ్రా ంతి 
తీసుకొనునపుపడు ద్వేుని శ్కితని చూశ్ాడు. ఆతీమయంగా పునర్ుదా్రించబడుటకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎలు పుపడు తండషరత్ర సంభదషించవలస్టని అవసర్తను ఆయన గరహ ంచాడు. వారిలో 
ఒకర్ు తనకు ద్ోర హం చేసాత ర్ని త్ెలిస్టి కూడా ఆయన తన పండెరండుగుర్ు శషుయలను 
ఎనుుకొనుటకు ముంద్ు రాతరంతయు పరా రాించాడు. వాసత వానిక,ి ఆయన తన 
శషుయలను ఎనుుకొనినపుపడు, ఆయన ముంద్ును స్టిలువను చూసుత నాుడు. 
యసేు ఈ అతి పరా ముఖ్యమ నై పరిచర్యను జరిగించుటకు ముంద్ు రాతరంతయు 
పరా రాించుటకు గల కార్ణములో ఇద్ి ఒక భదగము. యేసు పరా రా్నా జీవితము 
మనకు ఒక మాద్ిరి. తద్ుపర,ి ఆయన శషుయలు తమ అద్ుభతమ ైన పని తర్ువాత 
తిరిగి వచిినపుపడు, “తండరర, ఆకాశ్మునకును భూమికిని పరభువా, నీవు 
జఞా నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మర్ుగు చసే్టి పస్టబిదలుర్కు బయలు 
పర్చినావని నినుు సుత తించుచునాును” అని చెపుపచూ యసేు తండషరని 
సుత తించాడు. యసేు తండషరని సుత తించాడు గనుక మనము కూడా ఆయనను 
సుత తించాలి. యేసుకే పరా రా్న చసే్టి సుత తించవలస్టని అవసర్త ఉంటే, మనము 
మరింతగా చేయాలి. ఆయన పటర బడుటకు ముంద్ు, గ త్ెసమనే త్రటలో ఆయన 
ఎంతగానో పరా రాించాడు మరియు తుద్కు, “నా తండరర, సాధ్యమ తై్ే ఈ గినెు నాయొదా్ 
నుండష త్ొలగిపో నిముమ, అయనను నా యషర  పరకార్ము కాద్ు నీ చితత  పరకార్మే” 
అని పలికాడు. కాబటిర  యేసు తండషరకి పరిపూర్ణ విధేయుడుగా ఉండుట మనము 
చూసాత ము. తండషరత్ర ఆయనకును సంబంధ్మును బటిర  యేసు పరా రాించాడు, 
మరియు మానవాళ్ల కొర్కు తన విమోచనా పరణాళ్లకను ముగించాలని ఆశంచాడు. 
ద్ేవుని పిలు లముగా, మన పరా రా్న మరియు తండషర యడెల మన విధేయత మన 
జీవిత్ాలలో సంకిు షర మ నైవి అని ఆయన మాద్ిరి మనకు బో ధిసుత ంద్ి. 

డా. ప్టర్డ చావ్, అనువాదము 

మంచిద్ి, క ైైసత వులకు పరా రాించడం ఎంత్ెైనా అవసర్ం ఎంద్ుకంటే మనము పరా రాించు 
పరతీసారి, కరరసుత లో మనకును నమమకమునకు, సువార్త ప ై మనము 
ఆధార్పడుతునాుమనుటకు ఇద్ొ క వయకరతకర్ణము. మనము పరా రాించుటకు ఏక ైక 
కార్ణమ నై యసేు మన పాపముల కొర్కు మర్ణ ంచాడు; ద్వేుని స్టింహాసనము 
యదె్ుట మనకు పరవశే్ము కలిగించాడు. యసేు మనకు మార్గ ము యేర్పర్చాడు 
గనుక పరా రా్నలో నమమకముగా కృపాసనము యొదా్కు మనము ధెైర్యముగా 
చేర్ుకోవచుి. కాబటిర , పరా రా్న సువార్తను అభయస్టించుటత్ర సమానము అనేద్ి 
మనము పరా రాించుటకు మొద్టి కార్ణము. మనము పరా రాించుటకు ర ండవ 
కార్ణము పరతీ విషయములో ద్ేవునిప ై ఆధార్పడుతునుమనుటకు 
వయకరతకర్ణము. తన పిలు లను ఆశీర్ాద్ించుటకు ఇషర పడే మన తండషరగా ఆయన 
యొదా్కు వచిి, మన అనుద్ిన ఆహార్ము కొర్కు అడుగుత్ాము. కాని ఇద్ి 
మనము ద్వేుణ ణ  ఆరాధించే, ఆయన విలువను వయకతపర్చే, పూజించే, సంభదషించే 
మార్గ ముగా ఉంద్ి. నిర్ంతర్ం పరా రా్నలో ఉండుటలో ఈ వాసత వికత ఉంద్ని బ ైబిలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మాటదు డుతుంద్ి, మరియు అనుద్నిము ద్వేుని ఉనికి కలిగి నడుసాత ము, ఆయన 
ద్ేవుడనియు మరియు మన జీవిత్ాలో ఆయన పరముఖ్ుడను ఆలోచనత్ర 
మనము ఉంటదము. 

డా. క.ే ఎర్శక్స థోయి న్ి 

జఞన్ వెస్ట్ు  పరా రా్నను ద్వేునికి ద్గగ ర్గా నడషపించే కృపకు పరధాన మార్గ మని 
పిలచాడు. వాసత వానికి, క ైైసత వయ చరితరను నీవు చూచినటటలు త్ే లేఖ్నమును చద్ువుట 
మరియు పరా రాించుట అనేవి ర ండు పరధానమ నై ఆతీమయ శక్షణలు. పరా రా్న ఎంద్ుకు 
చాలా పరా ముఖ్యమ నైద్ంటే అద్ ిద్ేవునిత్ర సనిుహ త సంబంధ్మును కలిగిసుత ంద్ి, 
క ైైసత వయము ద్ానిని ప ంపొ ంద్ించుకోడానికి ఉద్ేా శంచినద్ి. మనము పరా రాించినపుపడు, 
మనము ద్వేునిత్ర మాటు డుచునాుము, ద్వేుడు మనకు ఏమి చెపపద్లచాడో  
ఆలకిసుత నాుము, మరియు మనము వినిన ద్ానికి సపంద్ిసుత నాుము. అద్ి 
సంబంధ్ముకు ఆధార్ము. సంబంధ్ము కలిగి ఉండాలని ద్వేుడు మన నుండష 
నిజఞముగా కోర్ుచునాుడు. ద్వేుడు వాసత వానికి త్రటలో నడుసూత  ఆద్ాము 
హవాలత్ర సహవాసము కొర్కు చూసుత ను ఆద్కిాండముకు తిరిగి వెళు ండష. పరా రా్న 
ద్ేవునిత్ర నడచుటకు మరియు మాటదు డుటకు మార్గ ముగా ఉంద్ి. “ఆయన నాత్ర 
నడుసాత డు, మాటదు డుత్ాడు మరియు నేను ఆయన సొ ంతమని నాకు చబెుత్ాడు” 
అను పాత పాట ఉంద్ి. నా భదవన ఏమిటంటే, నీవు పరా రాించునపుపడు క ైసైత వయము 
ఉద్ేా శంచిన ద్ానియొకక కేంద్రమును నీవు పొ ంద్ుతునాువు, ఎంద్ుకంటే అద్ి 
అనుబంధ్కర్మ నైద్ి. 

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

యిేసు శిష్యర్శకప్ు సవభావమును గూర్శు బో ధించన తర్మవాత, యిసేు మర్శయు యూదు 
నాయకుల మధ్య వివాదమును గూర్శు లూకా 11:14-15:32లో లూకా న కను చెపాపడు. 

ప ర్ుగుతును వివాద్ము 
ఆయన ప్రయాణములోని ఈ భాగములో, కనీసము మూడు కార్ణములను బటిర యిసేు యూదు 

నాయకతవమును ఉదదేశప్ూర్వకముగా వయతిర్కేనంచాడు. మొదట, దదవుని ప్రజలప ై వార్శ యొకు బలహనీ 
నాయకతవమును ఆయన గదిేంచాడు. ర్ ండవది, తన స ంతర్ాజయములోకన ప్రజలను పలివాలని ఆయన 
ఆశించాడు. మర్శయు మూడవది, యి ర్ూష్లేములో వార్ాయనను స్టిలువవయేాలని కోర్ాడు తదావర్ా 
ఆయన తన ప్రజల పాపాల కొర్కు పరా యశిుతతము చదయగలడు మర్శయు వార్శప ై ర్ాజఞయధికార్ము 
ప ందగలడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాహర్ణకు, లూకా 11:14-28లో, యిేసు “దయయములకు అధపి్తి” అని యూదులు 
ప్రకటించార్మ. మర్శయు వచనములు 29-53లో యిేసు వార్శ దుష్రతవమును ఖ్ండించ, వార్శప  ై
శాప్వచనములను ప్రకటించుచూ సపందించాడు. 

లూకా 12:1-3లో, ప్ర్శసయుయలవల  వషే్ధార్మలుగా ఉండవదేని యిసేు సమూహములను 
హెచుర్శంచాడు. వచనములు 4-21లో, ఆయన యూదుల సమాజమందరి్ ఆచార్ాలు, పాలకులు 
మర్శయు అధకిార్మలప  ైదాడ ిచదశాడు. వచనములు 22-32లో, దదవుని ర్ాజయమును వ దకు ప్రతియొకుర్శ 
అవసర్ాలను దదవుడు తీర్ముతాడని ఆయన న కను చెపాపడు గనుక యూదు నాయకతవము వంట ి
ఇహలోక సంప్దను వార్మ వ దకాల్విన అవసర్త లేదు. మర్శయు వచనములు 33-59లో, ర్ాజయమును 
హతయత కొనని వార్శ నుండ ిఆయన అనుచర్మలు ఖ్చుతముగా వయతిర్కేతను ఎదుర్ొుంటార్ని యిేసు 
హెచుర్శంచాడు. 

లూకా 13:1-9లో, ఇశాీయిలేీయులందర్మ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకోవాలని చబెుతూ యూదు 
నాయకతవమును యిేసు తర్చు వయతిర్కేనంచాడు. తదుప్ర్శ వచనములు 10-17లో, విశాీంతి దినమందు 
కుంటివాడనిి సవసాప్ర్చుట దావర్ా వివాదమును ప ంచాడు, అద ిసమాజమందరి్ప్ు పాలకులకు బాగా 
కోప్ం తెపపించంది. మర్శయు వచనములు 18-30లో, ప్రధాన యూదు నాయకతవమును మర్శయు వార్శ 
అనుచర్మలను సపష్రముగా ఖ్ండిసూత , దదవుని ర్ాజయములో ప్రవేశిసాత ము అని ఆశించన చాలామంది 
ప్రవశేించర్మ అని యిసేు బో ధించాడు. చవర్శగా, వచనములు 31-35లో, యిేసుకు మర్శయు ఆయనను 
చంప్డానికన ప్రయతిిసుత ని యూదుల ర్ాజ ైన హరే్పదుకు మధ్య ఉదిరకతత ప ర్మగుతయందని లూకా 
నివదేించాడు. 

లూకా 14లో, యిసేు యూదు నాయకతవమును మర్శంత ఆగహీ ంప్జేశాడు. వచనములు 1-
24లో, ఆయన విశాీంతి దినమందు ఒక వయకనతని బాగుచదశాడు, ఆప  ైయూదు నాయకుల యొకు పరా ప్ంచక 
విలువలను విమర్శించాడు – వార్శలో ఒకర్మ కూడా దదవుని ర్ాజఞయనిి ప ందుకోలేర్ని సూచంచాడు. 
తర్మవాత 25-34 వచనాలలో, ఆయనను వయతిర్కేనంచు వార్శ నుండ ిఎదుర్ొునే సంఘర్షణ ఫల్వతంగా ఈ 
జీవితంలో వార్మ అనిియు కోలోపతార్ని యిసేు ఆయన అనుచర్మలను హచెుర్శంచాడు. 

15:1-2లోని ఉపల దాా తము తర్మవాత, పల గొటటర కొనిన విష్యాలను గూర్శున ఉప్మానముల 
దావర్ా యిసేు మర్లా యూదు నాయకులతో వివాదము కొనసాగశంచాడు: తపిపపల యిన గొర్ ీ, పల యిన 
నాణమెు, మర్శయు తపిపపలయిన కుమార్మడు. ప్రతి కథలో, ప్ర్శసయుయలు మర్శయు ధ్ర్ుశాసలత ీ ప్దదశకుల 
యొకు వషే్ధార్ణను తిర్సుర్శంచ, ప్రప్ంచములో తపపిపల యన పాప్ులలో దదవుడు తన పలోిలను 
కనుగొనినప్ుపడు ఆనందించాలని యిసేు తన ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుడు. 

శిష్యర్శకప్ు సవభావమును మర్శయు యూదు నాయకులతో ప ర్మగుతయని వివాదమును గూర్శున 
యిేసు బో ధ్నను నివదేించన తర్మవాత, లూకా 16:1-18:30లో యి ర్ూష్లేముకు యిేసు చదస్టని 
ప్రయాణముగూర్శున కథనము యొకు దృషిరని శిష్యర్శకప్ు వ ల ప ైకన లూకా మళోించాడు. 

శషయరికపు వెల 
ఆయన ర్ాజయములో ప్రజల జీవితాలు ఆయన జీవిత ప్దధతి ప్రకార్ముగా మలచబడతాయని 

ఆయన అనుచర్మలు అరా్ము చదసుకోవాలని యిసేు ఆశించాడు. వార్మ ఇహలోక నాయకుల దావర్ా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హ ంస్టించబడతార్మ, మర్శయు దదవునికన నముకముగా ఉండుటకు కష్రప్డతార్మ. 16:1 నుండి 17:10 
వర్కు, శిష్యర్శకము అనగా మనకు కల్వగశనదంతయు దదవుని సావసాయముగా భావించ, ప్ర్శచార్కులుగా 
ఆయన మనకనచున బాధ్యతను అంగరకర్శంచ ప్ర్శప్ూర్ణముగా ఆయన ఉదదేశముల కొర్కు ఉప్యోగశంచడం 
అని యిేసు బో ధించాడు. ఇహలోక ఆశీర్ావదాలు అవర్పధ్ములుగా ఉంటాయని, నిజమ నై సువార్తను 
గుర్శతంచకుండ మర్శయు అంగరకర్శంచకుండ ధ్నికులను అభయంతర్ప డతాయని కూడా ఆయన 
హెచుర్శంచాడు. చవర్శగా, ఆయన విశావసము మర్శయు మార్మమనసుిను పల ర తిహ ంచ, మనమ ంత 
మంచ చదస్టనినూ, మనము చదయు అతయయతతమమ నైద ికూడా దదవుడు కోర్మకొనిన దానికంటే ఎకుువ 
కాదని భర్పసా ఇచాుడు. 

17:11-18:8లో, యిసేు ఈ లోకము మీదికన వచుు తయది తీర్మపప ై దృషిరప టార డు. ఈ జీవితములో 
మనము ప ందుకొను మంచ యిావులు; ఆర్పగయము, సంప్ద, మర్శయు నాయయము వంటవిి దదవుని 
మంచతనానిి చూడడానికన కర్ణమౌతాయి, మర్శయు ఈ జీవితములో వాటితో మనలను దవీించాలని 
మనము పరా ర్శాంచాల్వ. అయితద అవి తయది తీర్మపలో నాశనమవడానికే నిర్ణయించబడా్ యి. నిజమ ైన 
సంప్ద, ఆర్పగయము, మర్శయు నాయయము కవేలము దదవుని శాశవత ర్ాజయములో బహుమానములుగా 
వసాత యి, కాబటిర  మన నిర్రక్షణ అకుడద ఉండాల్వ. 

ఈ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా, విధదయులు మాతరమ ేదదవుని క్షమాప్ణను, ఆశీర్ావదమును 
మర్శయు నితయజీవమును ప ందుతార్మ గనుక లూకా 18:9-30లో విధదయత యొకు అవసర్తను గూర్శు 
న కను చెప్ుపచూ యిసేు ఈ విభాగమును ముగశంచాడు. 

లూకా 18:31-19:27లో తన ప్రజలను ర్క్ించాలన ేదదవుని ప్రణాళికప ై ఆయన నిబదధతను న కను 
చెప్ుపచూ యిసేు యొకు యి ర్ూష్లేము ప్రయాణమును గూర్శున నివేదికను లూకా ముగశంచాడు. 

యేసు యొకక నిబదా్త 
దదవుని ప్రణాళికప ై యిసేు తన నిబదధతను చూపించన మొదటి విధానము ఏమనగా లూకా 

18:31-34లో తన మర్ణమును గూర్శు తలె్వయప్ర్చుట. ఆయన ప్రజలను ర్క్ించుటకు తాను 
చనిపల వాలని యిసేుకు తలెుసు, మర్శయు తన తండిర ప్రణాళికను అనుసర్శంచాలని ఆయన 
నిశుయించుకునాిడు. 

దీనిని అనుసర్శంచ, లూకా 18:35-43లో ఆయన సవసాప్ర్చన గుీడి్వాడు, లూకా 19:1-10లో 
ఆయన పిలచన సుంకప్ు గుతతదార్మడెైన జకుయయ వంటి ప్రజలను ఆశీర్వదించుట దావర్ా దదవుని 
విమోచనా ప్రణాళిక యి డల యిేసు తన నిబదధతను చూపించాడు. ఈ ప్రజలు సమాజములో తీవరముగా 
తిర్సుర్శంచబడా్ ర్మ. అయితద యి ష్యా 61:1-2 యొకు వాగాే నములకు అనుగుణంగా, దదవుని 
ర్ాజయములో వార్మ గొప్ప సావసాయమును ప ందుకోబో తయనాిర్మ. లూకా 19:1-10లో జకుయయను గూర్శు 
యిేసు చపెపినటటో గా, 

ఇతడును అబదర హాము కుమార్ుడే; ఎంద్ుకనగా నేడు ఈ యంటికి ర్క్షణ 
వచిియునుద్ి. నశంచినద్ానిని వెద్కి ర్క్షంచుటకు మనుషయకుమార్ుడు వచెి ను 
(లూకా 19:9-10). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చవర్శగా, లూకా 19:11-27లో, దూర్మున ఉనిప్ుపడు తన ధ్నమును దాసులకు అప్పగశంచన 
ర్ాజును గూర్శు యిసేు ఒక ఉప్మానము చెపాపడు. మనకు దదవుని ర్ాజయములో సావసాయము కావాలంటే, 
యిేసు వల న ేమనము కూడా దదవుని ప్రణాళిక యి డల నిబదధత కల్వగశయుండాలని ఈ ఉప్మానము 
తెల్వయజేసుత ంది. 

యి ర్ూష్లేముకు యిసేు ప్రయాణమును గూర్శు వివర్శంచన పదిప్, యి ర్ూష్లేములో యిసేు 
యొకు ప్ర్శచర్యను లూకా నివదేించాడు. ఇది లూకా సువార్తలో ఐదవ ప్రధాన భాగము, మర్శయు ఇది 
19:28 నుండి 21:38 వర్కు వాయపించంది. 

యెర్ూషలేము మరియు సమీప పరా ంతములలో యేసు యొకక పరచిర్య 
యి ర్ూష్లేములో యిసేు యొకు ప్ర్శచర్యను గూర్శున లూకా నివేదకి, యిసేు యి ర్ూష్లేములో 

ప్రవశేించుచుండగా జనసమూహము సుత తయలతో కకేలువేయుచు ఆయనను ఆహావనించన సంఘటనతో 
లూకా 19:28-44లో ఆర్ంభమౌతయంది. 

ఆయన ప్టరణములో ప్రవేశించన తర్మవాత, యిసేు యొకు మొదట ికనయీ వికయీధార్మలను 
పార్దోరల్వ దదవాలయమును శుదిధచదయుట. ఈ సంఘటన లూకా 19:45-46లో కనిపిసుత ంది. ఈ శుదీధకర్ణ 
యూదు ఆర్ాధ్నను మర్శయు జీవితమును భరష్యర ప్టిరంచన పాపాతుకమ నై ప్దధతయలను ఖ్ండించంద ి
మర్శయు తదావర్ా యూదు నాయకతావనిి బాగా అవమానించంది. 

కరొ తత  నిబంధ్నలో అనేక బో ధ్నలను అరా్ము చేసుకోనుటకు పాత నిబంధ్న చారితిరక 
నేపథయము అవసర్మ నైటేు  యసేు యొకక ద్వేాలయపు శుద్ీా కర్ణ సంఘటనలను 
అరా్ం చేసుకోనుటకు కూడా అద్ి అవసర్ము. మనము పాత నిబంధ్నను 
పరిశీలించాలి. 1 రాజులు గరంథము, అధాయయము 8, ద్ేవాలయము పరతిషఠ  గురించి 
నివదే్ిసుత ంద్ి. ద్వేాలయము అనేక సంవతసరాలుగా నిరామణములో ఉంద్ి. అద్ి 
సమాపత మ ైన తర్ువాత, రాజ నై సొ లొమోను మరియు ఇశ్రా యలేీయులు 
ద్ేవాలయమును పరతిషఠ పర్చుటకు వచాిర్ు. రాజ నై సొ లొమోను ఈలాగు ద్వేునికి 
పరా రాించనెు, “నీ ద్ాసుడనెనై ననేును నీ జనుల ైన ఇశ్రా యేలీయులును ఈ 
సాలముతట ర  తిరిగి పరా రా్న చయేునపుపడెలు , నీ నివాససాా నమ ైన ఆకాశ్మంద్ు విని 
మా వినుపము అంగటకరించుము; వినునపుపడెలు  మముమను క్షమించుము.” 
అంత్ేకాక, ద్వేుని గొపప పేర్ు వినిన, పర్ద్శేులు ద్ూర్ద్ేశ్ము నుండష వచిి పరా రా్న 
చేస్టనియెడల, ద్వేుడు వారి పరా రా్నలు వింటదడు తద్ాారా లోకములోని పరజలంద్ర్ు 
ద్ేవుని నామము ఎరిగి ఆయనను వడేుకుంటదర్ు మరియు ద్వేాలయము ద్ేవుని 
నామఘనతకు కటిర ంచబడషనద్ని త్ెలుసుకొంటదర్ని కూడా రాజ ైన సొ లొమోను 
పరా రాించాడు. కాబటిర , యేసు కాలములో, మత్ాధికార్ులు ద్ేవాలయమును ద్ొ ంగల 
గుహగా చసే్టనిపుపడు, ద్ేవాలయము ద్ేవుని నామముత్ర ముడషపడష ఉనుంద్ున 
అద్ి ద్వేుని నామమును కించపరిచింద్ి. తద్ుపరి, యసేు ద్ేవాలయమును శుద్ిా  
చేస్టనిపుపడు, అకకడ ఒక చిహాురా్కం ఉంద్ి. యేసు నిజమ నై మరియు తుద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవాలయము గనుక ద్ేవాలయము ఆయనను సూచిసుత ంద్.ి మనము యేసు 
నామములో తండషరకి పరా రాిసాత ము గనుక పరా రాించుటకు వచుి అనిు ద్ేశ్ాలకు యేసు 
నిజమ నై ద్వేాలయముగా ఉనాుడు. కాబటిర , పాత నిబంధ్నలో నుండష 
ద్ేవాలయమును మనము అరా్ము చేసుకుంటే, యసేు ద్వేాలయమును శుద్ిా చసే్టే 
పరా ముఖ్యతను మరియు ద్వేుని రాజయము రావడానికి గల ద్ాని సంబంధ్మును 
మనం చూడవచుి. 

డా. ప్టర్డ చావ్, అనువాదము 

యసేు ఎకుకవగా కలత చెంద్ని విషయమేమిటంటే ద్వేాలయపు పరా ంగణము, 
అనయజనుల పరా ంగణము, వార్ు సృషిర కర్త  యొకక సమక్షమునకు రావడానికి 
పరా పయత కలిగే పరద్ేశ్ము, మరయిు అద్ి రాజఞయలు రాగలిగే పరద్ేశ్ము. యూద్ులకే 
కేటదయంచబడషన లోపల భదగములోనికి వార్ు వళెు కూడద్ు, కాని బయట 
పరా ంగణము రాజఞయలకు, అనుయలకు చెంద్నిద్ి. వార్ు అకకడకి వచిి పరా రా్న 
చేసుకోవచుి. మనము ఏమి చూసుత నాుమంటే అకకడ పరా రాించుటకు సాా నము 
లేద్ు. వాసత వముగా అనుయలకు ఉద్ేా శంచబడషన సాలము అకకడ లేద్ు. కాబటిర  
మనము చూసుత ను ద్మేిటంటే యేసు ద్ేవాలయమును పునర్ుదా్రిసుత నాుడు, 
మరియు రాజఞయలు వచిి పరా రా్న చసేుకొనునట ు  ఆ సాలమును ఖ్ాళీ చేసూత  ఆ 
సాలము యొకక పని తీర్ును పునర్ుదా్రిసుత నాుడు. 

డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

మనము లూకా 19:47-21:38లో చదువునటటో గా, యిసేు తర్మవాత ర్పజులోో  ఆలయ 
పరా ంగణములో బో ధసిూత , దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మాటాో డాడు. ఈ సమయములో, అయన తమ 
ఆచార్ాలను ఖ్ండించుట కొనసాగశంచుచుండగా మర్శయు వార్ాయన అధకిార్మును సవాలు చదయుట 
కొనసాగశంచుచుండగా యూదు నాయకులతో ఆయన యొకు వివాదము తీవర ర్ూప్ము దాల్వుంది. లూకా 
20:20లో శాసుత ీ లు మర్శయు ప్రధాన యాజకులు ఏమి చదశార్ప వినండి: 

వారాయనను కనిప ట ర చు, అధపితి వశ్మునకును అధికార్మునకును ఆయనను 
అపపగించుటక ై ఆయన మాటలయంద్ు తపుప పటర వల నని, త్ాము 
నీతిమంతులని అనిపించుకొను వేగుల వారిని ఆయన యొదా్కు పంపిరి (లూకా 
20:20). 

దుష్యర లు ఆయనను ప్టటర కొనుటకు కుటర చదయుచునింత మాతరా న యిసేు సతయమును 
ప్రకటించుట మానలేదు. బదులుగా, బహ ర్ంగముగా ఆయన వార్శని గదిే ంచాడు. లూకా 20:46-47లో 
ఆయన జనసమూహముతో చపెిపనటటో గా: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శ్ాసుత ీ లను గూరిి జఞగరతత పడుడష. నిలువుటంగటలు ధ్రించుకొని తిర్ుగగోర్ుచు 
సంతవీధ్ులలో వంద్నములను, సమాజమంద్ిర్ములలో అగరప్ఠములను, 
వింద్ులలో అగర సాా నములను కోర్ుద్ుర్ు. వార్ు విధ్వరాండర యండు ను 
ద్ిగమింగుచు, మాయవషేముగా ద్ీరా్పరా రా్నలు చేయుద్ుర్ు. వార్ు మరి 
విశ్లషముగా శక్ష పొ ంద్ుద్ుర్ని తన శషుయలత్ర చపె పను (లూకా 20:46-47). 

యిేసు యి ర్ూష్లేమును సమీపిసుత ండగా, ఇశాీయిలేు తమను ర్క్ించద మ స్ట్ియగా ఆయనను 
అంగరకర్శంచకపల వుట ప్టరణ నాశనమును ప్రకటించుటకు దార్శతీస్టింది. ఈ విప్తయత  కూడా గొప్ప తీర్మపకు 
ఒక ఛాయగా మాతరమ ేఉంటటంది. అంతయ దనిమందు, యిసేు మహ మలో వచునప్ుపడు, ప్రతియొకుర్మ 
ఆయన యి దుట ల కు అప్పగశంచాల్వ. ఈ కార్ణముచద, ఆయన యి డల విధదయత చూప్ుటకు మర్శయు 
ఆయన ర్ాకడ కొర్కు కనిప టటర టకు ప్రతియుగములోని ఆయన శిష్యయలను యిేసు పలిచుచునాిడు. 

యి ర్ూష్లేములో యిసేు ప్ర్శచర్యను గూర్శు నివదేించన తర్మవాత, లూకా సువార్త యొకు చవర్శ 
ప్రధాన భాగమును మనము చూసాత ము: లూకా 22:1-24:53లో యి ర్ూష్లేము వ లుప్ల యిేసు స్టలిువ 
మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున కథనము. 

యేసు స్టలిువ మరియు పునర్ుత్ాా నము 
తన సువార్తలోని ఈ భాగములో, యిేసు తన ప్రజలకు ర్క్షణను ఎలా సాధించాడో  లూకా 

వివర్శంచాడు. తనుితాను పరా యశిుతత  బల్వగా అర్శపంచుకొనుట దావర్ా ఆయన తన ప్ర్లోక తండిర 
ప్రణాళికను న ర్వరే్ాుడు. ఆయన తన తండిరయి ైన దావీదు స్టింహాసనమును బహుమతిగా ప ందాడు, 
తదావర్ా ఇప్ుపడు తన ప్రజలను వార్శ ర్ాజుగా పాల్వంచుచునాిడు. 

యిేసు స్టలిువ మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున లూకా నివేదికను ర్ ండు భాగములుగా 
విభాగశంచవచుును: యిసేు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు 
ఆర్పహణము. మొదట లూకా 22:1-23:56లో యిసేు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, మర్శయు 
మర్ణమును చూదాే ము. 

అపపగించబడుట, విచార్ణ, మరియ మర్ణము 
యిేసు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ మర్శయు మర్ణమును గూర్శున నివదేన లూకా 22:1-6లో 

యిేసును మోసము చదయలనిన కుటరతో మొదలౌతయంది. తదుప్ర్శ, 7-38 వచనాలోో  నివదేంిచబడని ప్రభు 
భోజనము సమయములో, యూదా మోసము చదసాత డని యిేసు తలె్వయజశేాడు, అదద విధ్ముగా పతేయర్మ 
కూడా ఆయనను అనుసర్శంచన విష్యమును తిర్సుర్శసాత డను వాసతవమును కూడా తెల్వయజశేాడు. ఈ 
అంధ్కార్ ప్రకటనలకు మధ్యలో, ర్ాజయములో శిష్యయల యొకు సాా నమును మర్శయు ఈ 
సంఘటనలనిిటపి ై ఆయన నియంతరణను ఆయన ధ్ృవీకర్శంచాడు. 

ప్రభు భోజనము తర్మవాత, లూకా 22:39-46లో ఒలీవ కొండప  ైయిసేు యొకు పరా రా్న మనకు 
కనిపసిుత ంది. చెమట ర్కతప్ు బిందువుగా ఉనిదను వాసతవము దావర్ా మర్శయు సాధ్యమ ైతద, తండిర 
స్టిలువను తపపించుకొనునటటో  చదసాత డను ఆయన కోర్శకను బటిర  చూస్టేత  ఈ పరా రా్న సమయములో యిేసు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తీవరమ నై వేదనలో ఉనాిడు. కానీ వీటనిిటలిో, యిసేు ప్ర్లోకప్ు తండిర యి డల ఆయనకుని బలమ నై 
నముకములోగాని, లేదా తండిర ప్రణాళికప  ైఆయన నిబదధతలోగాని ఎప్ుపడు సందిగధముగా లేడు. 

లూకా 22:47-53లో యిసేు అప్పగశంచబడుట, 54-62 వచనాలోో ని పతేయర్మ తిర్సుర్ణ, అదద 
విధ్ముగా 22:63-23:25లోని యూదు నాయకులు, పిలాతయ మర్శయు హరే్పదు యి దుట యిసేు 
యొకు విచార్ణలను పరా ర్ంభిసుత ంది. హేర్పదు మర్శయు పలిాతయ ఇదేర్ూ మర్ణానికన పాతయర డు అని చెప్ుప 
ర్పముకు వయతిర్ేకముగా చదస్టని నేర్ాలకు యిసేును నిర్పే షగిా కనుగొనాిర్మ. అయితద, పలిాతయ యూదు 
నాయకులు మర్శయు ప్రజల ఒతితడకిన గుర్ ై, నిర్పే షయిి ైన యిసేును స్టలిువ వేయుమని శిక్ష విధించాడు. 

ఆయన జనసమూహము యదె్ుట పిలాతుత్ర ఉండగా, జనసమూహము 
ఆయనను స్టిలువవసే్టి బర్బదబను విడషపించుమని కేకలువసే్టనిపుపడు, ఆయన 
విచార్ణ మరియు మర్ణముకు జనసమూహము సపంద్ించిన తీర్ును పరజలు 
సువార్త లోు  చద్ివినపుపడు వార్ు కొనిుసార్ుు  కలవర్పడత్ార్ు. ఒక 
సమాధానమేమిటంటే మానవ పాపము యొకక లోతును, పరజలు పాపులను 
విషయమును, మరియు మనము అనాయయముకు పాతుర లమని మనము 
జఞా పకము చసేుకోవాలి. మరయిు మనము జనసమూహము యొకక 
అభపరా యముల వలయములో పడషపో య తపుప చేస్టే అవకాశ్ం ఉంద్ి, ఎంద్ుకంటే 
ఆ సమయములో ఇద్ి మనకు చాలా సౌకర్యవంతంగా లేద్ా అతయంత పరా చుర్యం 
పొ ంద్ేలా అనిపిసుత ంద్ి లేద్ా – మనము పడషపో య తపుప చేసాత ము. యసేు 
విచార్ణలో కూడా బహుశ్ా అద్ి ఉంద్ేమో అని నా భదవన. మనసుసలో 
ఉంచుకొనవలస్టని మరొకక విషయం ఏమిటంటే అకకడ ఉను జనసమూహము 
బహుశ్ా యేసుకు వయతిరేకముగా ఉను పరిసయుయలత్ర అంగటకరించిన 
జనసమూహము. యసేుకు భయపడషన పరధాన యాజకులు; రోమీయులు తమ 
అధికార్మును తీస్టవిేసాత ర్ని వార్ు భయపడా్ ర్ు; వార్ు యసేును ఏమియు 
చేయకపో త్ే రాజకరయంగా రోమీయులత్ర ఇబబంద్ులకు గురౌత్ార్ు. కాబటిర , ఒక 
వెైపు వారి యొకక పిరకిి పనులు ఉనాుయ. ధెైర్యము కలిగిన పరిసయుయల యొకక 
తపుపద్ో వ పటిర ంచే చర్యలు ఉనాుయ, కాని యసేును వయతిరకేంిచుటలో వార్ు 
వేద్ాంతపర్ంగా తపుపద్ారి పటిర ంచార్ు మరియు ఆ కార్ణముచే యసేును 
వద్ిలించుకోవాలని చూచార్ు. కాబటిర  అకకడ కూడుకొనిన జనము పరజలంద్రి 
పరతినిధ్ులు కాద్ుగాని వార్ు యసేును వయతిరేకించవేారిని అంగటకరించి 
ఎనుుకొనబడషన సమూహము మాతరమే. ఆద్మి క ైైసత వులంత్ా, సంఘ ఆర్ంభ 
ద్ినాలోు  యూద్ులు, అపొ సత లులు యూద్ులే, యేసు కూడా యూద్ుడే, మరియు 
యసేు యడెల సానుకూలంగా ఉను యూద్ులు చాలామంద్ి ఉనాుర్ని మనము 
జఞా పకము చసేుకోవాలి. స్టిలువ చెంత ఆయన మర్ణము కొర్కు కేకలు వేస్టనివార్ు 
బహుశ్ా ఆయన పరిచర్య కాలములో యేసు ఎద్ురొకనిన ఒక చిను సమూహము 
కావచుిను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

డా. ఫ్రా ంక్స థెయిలాున్ 

ఆసకనతకర్ంగా, యిసేు అప్పగశంచబడుట మర్శయు విచార్ణను గూర్శున లూకా కథనము ర్ాబో వు 
యిేసు మర్ణముప ై దృషిర  ప టరదుగాని, కీీసుత గా ఆయన గుర్శతంప్ుప  ైదృషిరప డుతయంది. లూకా 22:67-70లో 
యిేసు మర్శయు యూదు నాయకుల మధ్య ఈ సంభాష్ణను వినండి: 

“నీవు కరరసుత వెైత్ే మాత్ర చెపుపమనిరి.” అంద్ుకాయన, “ననేు మీత్ర చపెపిన యెడల 
మీర్ు నమమర్ు. . . ఇద్ి మొద్లుకొని మనుషయకుమార్ుడు ద్వేుని 
కుడషపార్శవమున ఆస్టన్ుడగునని వారతి్ర చపె పను.” అంద్ుకు వార్ంద్ర్ు అటు యత్ే 
“నీవు ద్వేుని కుమార్ుడవా?” అని అడుగగా ఆయన “మీర్నుట ర  నేనే 
ఆయనను” అని వారతి్ర చపె పను (లూకా 22:67-70). 

ఈ వాకయభాగములో, యిేసు తనుితాను కీసీుత గా, మనుష్యకుమార్మనిగా, మర్శయు దదవుని 
కుమార్మనిగా గుర్శతంచుకునాిడు. ఈ ప్దాలనిియు పాత నిబంధ్నలో ప్రవచంచబడిన మ స్ట్ియ ఈయనే 
అను సతయమును సూచసుత నాియి. 

ఆయన విచార్ణ తర్మవాత, లూకా 23:26-49లో యిేసు స్టలిువను గూర్శు వివర్శంచబడింది. 43 
మర్శయు 46 వచనాలోో , యిేసు స్టలిువలో మాటాో డిన ర్ ండు మాటలను లూకా ఉలేో ఖంచాడు అవి ఏ 
ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కూడా మన కొర్కు వరా యలేదు. ఈ మాటలు లూకా తన సువార్తలో ప్దద ప్దద 
చెపపిన ర్ ండు అంశాలను న కను చెపాత యి: మొదట, యిసేు నిసిహాయుల యి డల కనికర్ముతో 
నిండిపల యాడు; మర్శయు ర్ ండవది, ఈ సంఘటలనిిటిప  ైనియంతరణ కల్వగశన తన తండిరని యిేసు 
నమాుడు. లూకా 23:43లో, యిేసు స్టలిువలో తన ప్రకునుని ద ంగను ఈ ప్దాలతో ఆదర్శసూత  
కనికర్ముతో సపందించాడు: 

నేడు నీవు నాత్ర కూడా పర్ద్ెసైులో ఉంద్ువని నిశ్ియముగా నీత్ర 
చెపుపచునాుననెను (లూకా 23:43). 

మర్శయు వచనము 46లో, యిేసు నముకముతో ఇలా చపె్ుపచూ తండిరకన కకేలు వసే్ట ను: 

తండరర, నీ చేతికి నా ఆతమను అపపగించుకొనుచునాును (లూకా 23:46). 

మర్ణముకు ముందు మన ప్రభువు యొకు తయది గడయిలు ఇతర్మల యి డల కనికర్ముతో 
మర్శయు తండిర యి డల నముకముతో నిండాయని లూకా సపష్రము చదశాడు. తదుప్ర్శ, లూకా 23:50-
56లో, తొల్వచన ర్ాతి సమాధలిో యిసేు సమాధి చదయబడని కథనమును లూకా అందించాడు, సమాధ ి
కొర్కు ఆయన శర్రర్ము స్టదిధప్ర్చబడలేదు ఎందుకంటే విశాీంతి దినము మొదలౌబో తయంది. 

లూకా యొకు హ ంస్టించబడుతయని పాఠకులు యిసేు యొకు శమీలతో తమను తాము 
గుర్శతంచుకునాిర్మ అను విష్యమును చూడడం అంత కష్రము కాదు. వార్మేి హ ంసను 
అనుభవించుచునినూ, యిసేు తీవరముగా అనుభవించాడు. మర్శయు వార్శ కొర్కు ఆయన ఇంక ంత 
చదశాడో . వార్శ ప్రభువు శీమన ందుటకు మర్శయు వార్శ కొర్కు చనిపల వుటకు కూడా ఇష్రప్డుతయంటే, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఖ్చుతముగా వార్మ ఆయన కొర్కు బాధ్ననుభవించ ఆయన కొర్కు చనిపల వాల్వ. అయితద ఇది కేవలము 
అర్మవు కాదు. యిసేు తన విధదయత మర్శయు శీమకు బహుమానము ప ందినటటో గానే, ఆయన 
విధదయుల ైన అనుచర్మలు కూడా తమ శీమలకు బహుమానము న ందుతార్మ. 

చవర్శగా, యిసేు అప్పగశంచబడుట, విచార్ణ, మర్శయు మర్ణమును గూర్శున సంఘటనలను 
వివర్శంచన తర్మవాత, లూకా 24:1-53లో యిేసు యొకు ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణమును 
గూర్శున కథనముతో లూకా తన సువార్తను ముగశంచాడు. 

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

శిష్యయల యొకు ఆశుర్యకర్మ నై అప్నముకమును గూర్శు లూకా నివదేించాడు. ఆయన మునుప్ు 
చెపపిన ర్రతిగానే , యిేసు మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచాడు. యిేసు తనకొర్కు మర్శయు ఆయనయి డల 
నముకముంచన వార్ందర్శ కొర్కు మర్ణమును జయించాడు. 

తర్మవాత ఆ దనిమందద, ఎమాుయి మార్గములో యిేసు ఇదేర్శ శిష్యయలను కలుసుకొనిన 
విష్యమును లూకా 24:13-35 చపె్ుత ంది. ఆయన ప్ర్శచర్య మర్శయు ప్ునర్మతాా న వ లుగులో పాత 
నిబంధ్న గీంథమును చదవాలని ఆయన వార్శకన బో ధించాడు. బెైబిలు నివదేించన ప్రతిదీ యిసేును 
మర్శయు ఆయన విమోచన ప్ర్శచర్యను సూచసుత ంది. 

తదుప్ర్శ, లూకా 24:36-49లో, యిేసు శిష్యయలకు అగుప్డి ఈ సంఘటనలను గూర్శు 
సాక్షయమియుయడని వార్శని పల ర తిహ ంచాడు. మార్మమనసుి మర్శయు పాప్క్షమాప్ణను గూర్శున 
సువార్తను అనిి ర్ాజయములకు ప్రకటించుట దావర్ా ఆయన ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుమని ఆయన వార్శకన 
చెపాపడు. తదుప్ర్శ ఈ ప్ని కొర్కు వార్శని శకనతవంతము చదయుటకు యిేసు ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంపిసాత నని 
వాగాే నము చదయుటతో లూకా తన ర్ ండవ ర్చనయి నై అప సతలుల కార్యములకు వదేకిను ఏర్ాపటట 
చదశాడు. 

యిేసు శర్రర్ముతో ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమయాయడని చపె్ూత  24:50-53లో లూకా తన 
సువార్తను ముగశంచాడు. ఈ అదుుత కార్యముకు ప్రతిసపందనగా, శిష్యయలు దదవునిని ఆర్ాధించ, సుత తించ, 
ఆనందించార్మ. లూకా 2:10లో దూత ప్రకటించన సంతోష్కర్మ ైన సువర్తమానము చవర్శకన దదవుని 
ప్రజలకు వచుంది. తిర్శగశ లేచన యిేసు, జయశాల్వయి ైన ప్రభువు వార్శ ర్క్షకుడెయైునాిడు. 

యిేసును వ ంబడించుటలో వార్మ సర్ ైన నిర్ణయము తీసుకునాిర్ని అనుయలకు నిశుయత 
కల్వగశంచడానికన లూకా వరా శాడు. ఆయన సువార్త యొకు ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక దావర్ా, యిసేు 
జీవితములోని ప్రతి విష్యమును ఆయన ర్ాజయమును సాా పంిచాలను దదవుని ప్రణాళికలో భాగముగా 
లూకా చూపించాడు. ర్క్షణను గూర్శున యి ష్యా ప్రవచనమును న ర్వరే్ుడానికన వచున దదవుని 
కుమార్మడు మర్శయు దావీదు కుమార్మడు ఆయనే. ర్ాజఞయలనిిటనిి తన ఆధపి్తయములోకన 
తీసుకొనివచుు కృప్ మర్శయు కర్మణగల ఆప్ులేని శకనత యిేస్టే. ఆయన నిజముగా దదవుని ర్ాజయమును 
ఆర్ంభించాడు. మానవ జఞతి యొకు కుటటంబాలనిిటికన నిజముగా ర్క్షణ నిచుువాడు ఆయనే. మర్శయు 
ఆయన తనకు నముకముగా ఉని ప్రతియొకుర్శని ర్క్ిసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా సువార్త యొకు నపే్థయము, ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను చర్శుంచన పమిుట, 
మన చవర్శ అంశమును చర్శుంచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. మన పాఠములోని ఈ 
భాగములో, లూకా ఉదాా టించన ముఖ్య అంశాలు కొనిింటనిి మనము విశదకీర్శంచుదాము. 

ముఖ్య అంశ్ాలు 

సాధ్ర్ణంగా, సమాంతర్ సువార్తలు మూడు — మతతయి, మార్ము, మర్శయు లూకా — ఒకే కేందర 
అంశమును ప్ంచుకుంటాయని చపె్పవచుు. యిసేు దదవుని ర్ాజయమును తెచుు కీీసుత గా ఉనాిడు. కాని 
ఈ సువార్తలోో  ప్రతిఒకుటి ఈ కంేదర అంశమును వివిధ్ ర్కాలుగా చర్శుసుత ంది. కాబటిర , లూకా సువార్తలోని 
ఈ భావనను మనము విశదీకర్శసుత ండగా, ర్క్షణగా దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు లూకా ఇచున వివర్ణప  ై
మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదము. 

కాపాడు, ర్క్ించు, ర్క్షణ అను ప్దాలను లూకా 25 మార్మో  ఉప్యోగశంచాడు — ఇతర్ సువార్త 
ర్చయితల కంటే ఎకుువగా ఉప్యోగశంచాడు. కీసీుత లేని మన నిర్ాశ ప్ర్శస్టిాతిని, మర్శయు విమోచన 
ప ందాలనే మన అవసర్తను ఆయన న కను చెపాపడు. మర్శయు దదవుని ర్ాజయము మన గొప్ప ర్క్షణ అని 
ఆయన బో ధించాడు. 

ర్క్షణ అను ప్దము పాత నిబంధ్న యొకు మ స్ట్ియతవ నిర్రక్షణలో లోతయగా నాటబడింది. దీనిని 
మనము చడెు యొకు దౌర్జనయము నుండ ివిమోచనగా మర్శయు పాప్ముకు వయతిర్కేముగా దదవుని 
తీర్మప నుండి విమోచనగా నిర్వచంచవచుు. పాత నిబంధ్న అంతయూ, మర్శయు ప్రతదయకముగా 
ప్రవకతలలో, మ స్ట్ియ పాప్ ప్రభావము నుండి, మర్శయు దాని ఉనికన నుండి తయదకు ర్క్షణ తెసాత డని 
దదవుడు ఆయన ప్రజలకు బో ధంిచాడు. 

ర్క్షణప  ైలూకా యొకు ఉదాా టనకు అనుగుణంగా, లూకా సువార్తలోని ప్రధాన అంశములప ై మన 
చర్ును కీసీుత  ర్క్షణ కార్యము యొకు విభిని కోణములకు అనుగుణంగా మూడు భాగాలుగా 
విభజంచవచుు. మొదట, వయకనతగత ర్క్షణను గూర్శున లూకా వర్ణనను మనము ప్ర్శశీల్వంచుదము. 
ర్ ండవది, దదవుని మన ర్క్షకునిగా ఆయన చతీరకర్శంచన విధ్మును మనము చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవది, ర్క్ించబడిన వివిధ్ ప్రజలను అవలోకనము చదదాే ము. ర్క్షణను గూర్శు లూకా ఇచున 
వర్ణనతో ఆర్ంభించుదము. 

ర్క్షణను గూరిిన వర్ణన 
ఆయన సువార్తయందంతట, వయకనతగత ర్క్షణ అనునది ముఖ్యముగా ప్రజల ప్ర్శస్టిాతయలను 

తార్మమార్మ చదయుట అని లూకా చూపించాడు. అది వయకుత లను మర్శయు దదవుని యి దుట వార్శ 
సాా నములను మార్ముతయంది, మర్శయు తలర్ాతను మార్మసుత ంది తదావర్ా శపించబడుటకు బదులుగా 
వార్మ ఆశీర్వదించబడతార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనమందర్ము పాప్ులుగా జనిుంచాము. ఫల్వతంగా, మనము దదవునిచద ఖ్ండించబడి 
నితయనాశనము వ పై్ు వ ళలత నాిము. అయితద సువార్త మనకు పాప్క్షమాప్ణను ఇసుత ంది, తదావర్ా దదవుడు 
మనలను ఖ్ండించడానికన ఎటటవంట ికార్ణము లేదు. లూకా చాలాసార్మో  చెపపినటటో గా, ర్క్షణ మనకు 
మర్శయు దదవునికన మధ్య సమాధానమును కల్వగశసుత ంది. మన యొకు నూతన స్టిాతిలో, యిసేు వచు 
భూమిని సంప్ూర్ణము చదస్టినప్ుపడు సావసాయముగా వచదు దదవుని ర్ాజయ నితాయశీర్ావదములు మనకు 
లభిసాత యి. ఆ నూతన భూమిలో, అనార్పగయము లేదా మర్ణము లేదా దౌర్ులయము లేదా బాధ్ ఉండదు. 
ప్రసుత తం మన జీవితాలు ఎలా ఉనినూ, ర్ాబో యి ేలోకములో మనము ధ్నవంతయలముగా మర్శయు 
ఆధకియము గలవర్శగా ఉంటాము. 

 పర్పతి లేని సమూహములప  ైయేసు పరత్యేక శ్రదా్ వహ సాత డని లూకా సువార్త  
పాఠకులు తర్చు గమనించార్ు: యేసు జీవితము మరియు పరిచర్య యొకక 
సాంఘ క నేపథయములో స్ట్త రలు, పిలు లు మరియు అనయజనులు. ద్ీనికి ఒక లోత్ెనై 
వేద్ాంత కార్ణము ఉంద్ని నా భదవన, మరియు శ్కితలేనివారిక ిపరయోజనమును 
చేకూరేి విషయములో ద్వేుని అంతిమ పరిపాలనను లూకా అరా్ం చేసుకునాుడు. 
ఫలిత్ారా్ముగా, శ్కితవంతమ ైనవారికి పరతికూలత, మరియు పాతరల త్ార్ుమార్ు 
అగుట. ఇపుపడు, వాసత వానికి, ఈ పాతరల తిరోగమనము సువార్త లకు లేద్ా కరొ తత  
నిబంధ్నకు లేద్ా రాకడశ్ాసత రము లేద్ా చివరి ద్ినాలకు మాతరమే పరిమితం కాద్ు, 
కాని “ద్వేుని రాజయము సమీపంిచినద్ి” అనునద్ి వాసత వికత అని మీకు త్ెలుసు. 
బ ైబిలులోని పరతయక్షత అంతటిలో ఇద్ి మనకు కనిపసిుత ంద్ి. వాసత వానికి ద్ిాతీయ 
పుతుర లు జయేషఠ  పుతుర ల కంట ేముంద్ుగా ఎనుుకొనబడత్ార్ని ఆద్ికాండములో 
మనము పద్ే పద్ే గమనిసాత ము. ఇద్ి ఊహజనికముల యొకక తిరోగమనము. 
ఇద్ి లూకాకు సంబంధించి పాత నిబంధ్నలో నీవు కలిగియును అంచనాల 
తిరోగమనమును గూరిిన ఒక ఉద్ాహర్ణ మాతరమే, మరియు అద్ి కరొ తత  
నిబంధ్నలో మనకును అంచనాల యొకక తిరోగమనమునకు, ముఖ్యముగా 
శ్కితవంతులు మరియు శ్కితహీనుల యొకక తిరోగమనమునకు ముగింపుగాను, 
నెర్వేర్ుపగాను ఉంద్ని ననేనుకుంటదను. 

డా. డదవిడ్ బౌర్డ 

లూకా 7లో మీర్మ దానిని జఞా ప్కము చదసుకోవచుు, యిేసు నిజముగా మ స్ట్ియా కాదా అని 
అడగడానికన బాపితసుమిచుు యోహాను దూతలను ప్ంపించాడు. యి ష్యా 61:1-2కన తాతపర్య వివర్ణ 
ఇచుుచూ యిసేు సమాధానమిచాుడు – ఆయన బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్య ఆర్ంభములో యూదుల సమాజ 
మందిర్ములో ఇదద వాకయభాగమును ఆయన చదవిాడు. లూకా 7:22లో యిేసు ఇచున సమాధానం 
మర్ొకసార్శ వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గుర డష్ వార్ు చూపు పొ ంద్ుచునాుర్ు, కుంటివార్ు నడుచుచునాుర్ు, కుషఠ  రోగులు 
శుద్ుా లగుచునాుర్ు, చవెిటి వార్ు వినుచునాుర్ు, చనిపో యనవార్ు 
లేపబడుచునాుర్ు, బీద్లకు సువార్త  పరకటింపబడుచునుద్ి (లూకా 7:22). 

యిేసు ఇకుడ ప్రసాత వించనవనీి ర్క్షణ ర్ూప్ముగాను, చడెు ప్ర్శస్టిాతయల నుండి మంచ 
ప్ర్శస్టిాతయలకు మార్మటగాను ఉనివి. 

నూతన భూమిలో, ఈ చడెు ప్ర్శస్టిాతయలు ప్ర్శప్ూర్ణంగా తొలగశంచబడతాయి. మర్శయు ఇప్ుపడు 
కూడా, ర్క్షణ ఆ శాశవత ఆశీర్ావదముల ఛాయను మనకనసుత ంది. కాని ర్క్షణ యొకు గొప్ప తిర్పగమనాలు 
మన బాహయ ప్ర్శస్టిాతయలకు ప్ర్శమితం కాదు. లోప్ల కూడా అవి మనలను మార్ముతాయి. లూకా 6:27-
36లో యిసేు చపెిపనటటో గా: 

మీ శ్తుర వులను పేరమించుడష, మిముమను ద్ేాషించువారికి మేలు చేయుడష, 
మిముమను శ్పించువారిని ద్వీించుడష, మిముమను బదధించువారికొర్కు 
పరా రా్నచేయుడష. . . మీ శ్తుర వులను పేరమించుడష, మేలుచేయుడష, అపుప ఇయుయడష. 
అపుపడు మీ ఫలము గొపపద్ెయైుండును, మీర్ు సరోానుతుని కుమార్ుల ై 
యుంద్ుర్ు. ఆయన, కృతజాతలేనివారియెడలను ద్ుషుర ల యెడలను ఉపకారియెై 
యునాుడు. కాబటిర  మీ తండషర కనికర్ముగలవాడెై యునుట ర  మీర్ును కని 
కర్ముగలవార ై యుండుడష (లూకా 6:27-36). 

దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదాలు కవేలము బాహయ ప్ర్శస్టిాతయలను మాతరమ ేమార్ువు. ర్క్ించబడినవార్శ 
ప్రవర్తనను మర్శయు దృకపథాలను కూడా మార్ముతాయి. బాహయ తిర్పగమనాలతో పాటటగా, ఈ అంతర్ంగ 
తిర్పగమనాలు ప్రసుత త ప్రప్ంచములో పాక్కింగా మర్శయు ర్ాబో యి ేప్రప్ంచములో సంప్ూర్ణముగా 
వయకతమౌతాయి. ఇప్ుపడు, మనము ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా నివస్టిసుత నిందున భినింగా ఆలోచనను 
మర్శయు ప్నులను చదసాత ము, ఒక నూతన కనుిలతో ప్రప్ంచమును చూసాత ము. ఈ మార్మపలు 
ప్ర్లోకములో కూడా కొనసాగుతాయి, అకుడ మనము పాప్ము యొకు ఉనికన, అవినీతి మర్శయు పాప్ 
ప్ర్శణామాల నుండ ిప్ూర్శతగా విముకనత ప ందుతాము. మర్శయు యిసేు తిర్శగశ వచు మనకు నూతన 
భూమిలో నూతన శర్రర్మును ఇచునప్ుపడు అవి సంప్ూర్ణమౌతాయి. 

లూకా సువార్తలో ర్క్షణకు సర్ నై సపందన ఆనందం అని ఎందుకు ప్దద ప్దద చపె్పబడిందో  ఈ 
ర్క్షణాశీర్ావదాలు వివర్శసాత యి. దీనిని మనము చూడగల ఒక మార్గమదేనగా లూకా నివదేించన అనేక 
పాటలు, లూకా 1:68-79లో జకర్ాయ పాట, లూకా 1:46-55లో మర్శయ పాట, మర్శయు లూకా 2:29-
32లో సుమ యోను పాట. ర్క్షణలో ఆనందం అనునది లూకా 1:14లో జ కర్ాయకు ఇవవబడని సందదశము, 
లూకా 2:10-11లో గొర్ లీ కాప్ర్మలకు ప్రకటించబడని సంతోష్కర్మ నై శుభవర్తమానము వంటి దూతల 
ప్రకటనలోో  చపె్పబడింది. లూకా 15లో తపిపపల యిన గొర్ ీ, పల యిన నాణెము మర్శయు తపపిపల యిన 
కుమార్మని గూర్శున యిేసు ఉప్మానములోో  ఆనందము అనేద ిస్టిార్మ నై అంశము. లూకా 6:21-23లో 
ఆనందకర్మ నై ప్రతిసపందనను యిసేు ఇలా సంగీహ ంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

మనకు ఆనందం కల్వగశంచడానికన దదవుడు ర్క్షణను ఉదదేశించాడు. మన పాప్ములు 
కొటిరవయేబడనివి – ఆయనతో మనకు సమాధాన సంబంధ్ము ఉంది – ర్ాజయ ఆశీర్ావదాలకు మనము 
వార్సులము గనుక మనము ఆనందించాలని ఆయన కోర్ాడు. ఈ అంశము లూకాకు చాలా 
పరా ముఖ్యమ నైద ిగనుక దనీితోనే ఆయన తన సువార్తను ముగశంచాడు. లూకా 24:52-53 వినండి, 
అకుడ యిసేు ప్ర్లోకముకు ఆర్పహణమ నైప్ుపడు శిష్యయలు ఏమి చదశార్ప ఆయన నివదేించాడు. 

వార్ు మహా ఆనంద్ముత్ర యరె్ూషలేముకు తిరిగి వళె్లు ర్ు. యెడత్ెగక 
ద్ేవాలయములో ఉండష ద్వేుని సోత తరము చేయుచుండషరి (లూకా 24:52-53). 

ఆయన ఎవరో అని ద్వేునిని మనము చూచినపుపడు, యహెో వా ఉతత ముడని 
మనము ర్ుచి చూచి త్ెలుసుకునుపుపడు, అద్ి ఆనంద్ము కలుగజేయాలి, అద్ి 
సంత్రషం కలిగించాలి. ననేు నా భదర్యకు పూలు త్చెిి “ఇవిగో పూలు, ననేు వీటిని 
నీకు ఇవాద్లచాను హనీ” అని చెపపినపుపడు, అద్ి కాద్ు ఆమ కు కావలస్టనిద్ి. 
నేను ఆమ ను ఘనపర్చుచునాును గనుక ద్ానిు నేను ఆనంద్ము మరియు 
సంత్రషముత్ర చేయాలి. కాబటిర  ద్ేవుని యడెల మన ఆనంద్ం ద్ేవుడు నిజముగా 
ఉనాుడని త్ెలుసుకొనే పరా థమిక వయకరతకర్ణ అవుతుంద్ి. కాబటిర  ద్ేవునిలో 
ఆనంద్ించుట, ద్వేునిలో సంత్రషించుట, ఆయనలో తృపిత పొ ంద్ుచునాుమనే 
భదవన క ైసైత వ జీవితంలో చాలా పరధానమ నైద్ి. 

డా. క.ే ఎర్శక్స థోయి న్ి 

ర్క్షణను గూర్శున ఈ వర్ణనను మనసుిలో ఉంచుకొని, మన యొకు ర్ ండవ ప్రధాన అంశమును 
చూదాే ము: ర్క్షకునిగా దదవుడు అను విష్యము మీద లూకా చూపని ఉదాా టన. 

ర్క్షకునిగా ద్ేవుడు 
దదవుడు మన ర్క్షకుడను విష్యమును మనము మూడు దశలోో  చూదాే ము. ర్క్షణ దదవుని శకనత 

దావర్ా, దదవుని ప్రణాళిక దావర్ా, మర్శయు దదవుని కుమార్మని దావర్ా వసుత ందని మనము చూదాే ము. 
ర్క్షణ దదవుని శకనత దావర్ా వసుత ంది అను వాసతవమును మొదటిగా చూదాే ము. 

ద్ేవుని శ్కిత 
దదవుడు ఆయన ప్రజలను ర్క్ంిచద ర్క్షకుడు అను పాత నిబంధ్న ఆలోచనను లూకా సువార్త 

తర్చూ ప్రతిధ్వనిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, లూకా ఆర్ంభ అధాయయాలోో  ఒక ప్రబలమ నై అంశము 
ప్ుసతకమంతటికీ వదేికను ఏర్ాపటట చదసుత ంది. లూకా 1:47లో దదవుడు ఆమ  యొకు ర్క్షకుడు గనుక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయ ఆనందించంది. లూకా 1:68-70లో దదవుడు తీసుకువచదు ర్క్షణ పాట జ కర్ాయ పాడాడు. మర్శయు 
లూకా 2:29-32లో సుమ యోను శిశువును ప్టటర కొనినప్ుపడు ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

నాథా, యపుపడు నీ మాటచ ొపుపన సమాధానముత్ర నీ ద్ాసుని 
పో నిచుిచునాువు; ర్క్షణ ననేు కనుులార్ చూచితిని (2:29-32). 

సుమ యోను దదవునిని నాథా – గరకీులో డెసల పటా — అని సంబో ధించాడు మర్శయు దదవుని శకనత 
మర్శయు సృషిరయంతటిప  ైఆయన అధికార్మును ఆర్పపించాడు. “నీ ర్క్షణ” అను ప్దము దావర్ా దదవుడు 
ర్క్షణను తెచుుటకు తన శకనతని ఉప్యోగశంచుచునాిడని సుమ యోను సూచంచాడు. 

మర్శయు ఇదద అంశము లూకా సువార్త అంతటా కొనసాగుతయంది. ఉదాహర్ణకు, లూకా 3:6లో 
భూమియంతటిని ఆయన శకనతతో ప్ునర్మదధర్శంచు సందర్ుములో బాపితసుమిచుు యోహాను దదవుని 
ర్క్షణను ప్రకటించాడు. మర్శయు లూకా 18:26-27లో, ర్క్షణ మనుష్యయలకు అసాధ్యము, కాని దదవునికన 
సమసతము సాధ్యమని యిేసు బో ధించాడు. 

దదవుడు సమసతమును నియంతిరంచుచునాిడు అను విష్యానిి తన పాఠకులు అరా్ం 
చదసుకోవాలని లూకా ఆశించాడు. కాబటిర , మానవ శకనత, వివచేన, నిర్ణయము, లేదా సంప్ద దావర్ా ర్క్షణ 
న ర్వేర్ుబడదు. ర్క్షణ దదవునికన చెందనిది. అది ఆయన ప్ని, ఆయన శకనత దావర్ా న ర్వరే్ుబడుతయంది. 
ఆయన తీర్మప నుండి ప్రజలను తపిపంచగల్వగ ేఅధికార్ం కవేలము దదవునిక ేఉంది. ప్రజల 
అంతర్ంగములను మార్ుగల్వగ ేఅధికార్ం కేవలము దదవునికే ఉంది. తన ర్ాజఞయనిి భువికన తచెదు శకనత 
దదవునికన మాతరమే ఉంది. తన ప్రజలకు ఆ ర్ాజయ ఆశీర్ావదాలను బహుమానంగా ఇచదు సామరా్యం దదవునికన 
మాతరమ ేఉంది. 

ర్క్షణ దదవుని శకనత దావర్ా వసుత ంది అని ఉదాా టించుటతో పాటటగా, ర్క్షణ దదవుని ప్రణాళికలో ఒక 
భాగమని కూడా లూకా చెపాపడు. 

ద్ేవుని పరణాళ్లక 
ఉదాహర్ణకు, లూకా 4లో యిసేు తన ప్ర్శచర్యను ఆర్ంభించనప్ుపడు, ఆయన యి ష్యా 61:1-

2 నుండి చదవిాడు. ఆ సమయములోన ేమర్శయు ఆ ప్రదదశములోన ేఆ ప్రవచనమును 
న ర్వేర్ముతయనాినని చపె్ుపచూ జనసమూహమును ఆయన ఆశుర్యప్ర్చాడు. మర్శయు, పాత 
నిబంధ్నలోని దదవుని వాగాే నాలను యిసేు జీవితము న ర్వరే్శున సంఘటనలను చూపిసూత  ర్క్షణ దదవుని 
ప్రణాళికయి ై ఉంద ిఅని లూకా మిగశల్వన తన సువార్తయంతటలిో నిర్ూపించాడు. లూకా 24:44లోని 
ఆయన ప్ర్శచర్య ముగశంప్ు సమయములో యిసేు మాటలను వినండి: 

మోషే ధ్ర్మశ్ాసత రములోను పరవకతల గరంథములలోను, కరర్త నలలోను ననుు గూరిి 
వార యబడషన వనిుయు నెర్వేర్వల ను (లూకా 24:44). 

యిేసు దావర్ా దదవుడు న ర్వేర్ముచుని ర్క్షణను గూర్శు పాత నిబంధ్న అంతయు 
మాటాో డుతయంది. ఈ విధ్ముగా ఆయన ప్రజలను ర్క్ించాలనిదద దదవుని ప్రణాళిక. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్క్షణ దదవుని ప్రణాళికను న ర్వరే్ముతయంది అని లూకా చూపించన మర్ొక విధానము ఏమనగా, 
దదవుడు కార్యములు జర్గడానికన వాటిని నియమించాడు లేదా ఆశించాడు గనుక యిసేు చదస్టని 
కార్యములు అవసర్మ ైనవి అని తర్చు ఎతిత  చూప్ుట. ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 9:22లో యిేసు తన 
బాధ్ మర్శయు మర్ణమును గూర్శు వివర్శంచన విధానము వినండి: 

మనుషయకుమార్ుడు బహు శ్రమలు పొ ంద్ి, ప దా్ల చేతను పరధాన యాజకులచేతను 
శ్ాసుత ీ లచేతను విసరాింపబడష, చంపబడష, మూడవ ద్నిమున లేచుట అగతయము 
(లూకా 9:22). 

ఏమి జర్మగబో తయందో  యిసేు వివర్శంచనప్ుపడు గమనించండి, ఆయన “అగతయము,” అను 
ప్దము ఉప్యోగశంచాడు, అద ిడయె్ అను గరకీు ప్దమును అనువదిసుత ంది, అనగా “ఇది అవసర్ము” 
అని అరా్ం. అద ిఎందుకు అగతయము? అది దదవుడు కోర్ాడు గనుక. యిసేుకు జర్శగశన ప్రతిద ీతన ప్రజలను 
ర్క్ించద దదవుని పరా చీన ప్రణాళికలో భాగమే. 

దదవుడు మన ర్క్షకుడు అని చూపించడానికన మనము చెపపే మూడవ విష్యమమేనగా ర్క్షణ 
దదవుని కుమార్మడెనై యిేసుకీసీుత  దావర్ా వసుత ంది. 

ద్ేవుని కుమార్ుడు 
యిేసు దదవుని కుమార్మడు అని లూకా సువార్త ప్దద ప్దద ధ్ృవీకర్శసుత ంది. లూకా 1:32-35లో, 

ఆయన జననమును గూర్శున దూత ప్రకటనలో వల , కొనిసార్మో  యిసేు కుమార్తవము ఆయనను 
నర్వతార్శయి ైన దదవునిగా గుర్శతసుత ంది. మర్శకొనిిసార్మో , అది ఆయన అధకిార్మును ఉదాా టసిుత ంది. దనీిని 
మనము లూకా 3:22లో ఆయన బాపితసుము సమయములో, దదవుడు ప్ర్లోకము నుండి ఆయన 
ఆమోదమును తెల్వపనిప్ుపడు, మర్శయు లూకా 9:35లో ఆయన ర్ూపాంతర్ సమయములో, తన 
కుమార్మని మాటలు వినుమని దదవుడు ప్రజలకు హెచుర్శంచన సందర్బములో చూసాత ము. ఇతర్ 
సమయాలోో , లూకా 22:29లో ప్రభుభోజన సమయములోవల  దదవుని మ స్ట్ియతవ ర్ాజు పాతరను ఇది 
సూచసుత ంది. 

యిేసు దదవుని కుమార్మనిగా తలె్వయజేయు ఈ సూచనలనిియు ఒక విష్యానిి 
ప్ంచుకుంటాయి: దదవుడు ర్క్షణను న ర్వేర్ముచునిది యిేసు దావర్ాన ేఅని అవనిియు 
సూచసుత నాియి. ప్రజల సాా నములో మర్ణించ, దదవుని ర్ాజయమును భువికన తచెుుట దావర్ా శిక్ష నుండ ి
తన ప్రజలను ర్క్ించుటకు ప్ంపించబడిన దదవుని కుమార్మడు యిేసు. 

కొనిిసార్మో  తండిర మనలను దదవషించద కోప్ప్డు దదవుడు, మర్శయు యిేసు మన కొర్కు 
నిలువబడుటకు వచున ఆయన యొకు నిజమ నై తిర్మగుబాటట కుమార్మడు అని క ైసైతవులు తప్ుపగా 
భావిసాత ర్మ. అయితద నిజమును మించనద ిఏమియు లేదు. ఆయన తండిర తనను ప్ంపించాడు గనుక 
యిేసు మనలను ర్క్ించడానికన వచాుడు. అవును, యిసేు నిజముగా మన ర్క్షకుడు. మర్శయు తండిర 
తీర్మప నుండి ఆయన మనలను నిజముగా ర్క్ిసాత డు. కాని ఆయన తీసుకువచదు ర్క్షణ తండిర నుండ ి
వసుత ందని అరా్ము చదసుకోవడం చాలా కనోష్రమ నై విష్యం. దదవుని కుమార్మనిగా, తండిర ఆజఞా పించనదానిన ే
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు చదశాడు. దదవుని ప్రణాళికను న ర్వేర్ుడానికన ఆయన దదవుని శకనతని ఉప్యోగశసాత డు. మర్శయు ఈ 
విధ్ముగా, తండిరయి నై దదవుడు మన ర్క్షకుడు అని యిసేు యొకు ర్క్షణ కార్యము ర్మజువుప్ర్మసుత ంది. 

ర్క్షణను గూర్శున లూకా వివర్ణను మర్శయు దదవునిని మన ర్క్షకునిగా ఇప్పటవిర్కు మనము 
చూశాము గనుక, లూకా సువార్తలోని మూడవ ప్రధాన అంశమును చూదాే ము: ర్క్ించబడని వివిధ్ 
ర్కాల ైన ప్రజలు. 

ర్క్షంచబడషన పరజలు 
యిేసు దనిాలోో , సమాజములో అధికార్ము మర్శయు గౌర్వము కల్వగశన వార్శకన ర్క్షణ 

అనుగీహ ంచయుంటే ఎవర్మను ఆశుర్యప్డదవార్మ కాదు. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు నిష్ు గా కటటర బడి 
ఉనివార్శని ఎందుకు ఆయన ర్క్ించాడు అని ఎవర్మ ఆశుర్యపల యిేవార్మ కాదు. యూదు సమాజము 
తృణీకర్శంచన ప్రజలను, కొంతమంది విఫలమగుటవలన దదవుడు ఆశీర్ావదాలను దాటవసే్టిన ప్రజలను 
ఆయన ఖ్ండసి్టేత  ఎవర్మను ఆశుర్యప్డదవార్మ కాదు. అయితద యిేసు చదస్టనిద ిఅది కాదు. లూకా 
సువార్తలోని ప్రధాన అంశాలోో  ఒకటి ఏమనగా యిసేు ర్క్ించన ఆశుర్యకర్మ ైన ప్రజలప ై మర్శయు ఆయన 
వార్శకనచున ఘనత మర్శయు గౌర్వముప ై దృషి ప టటర ట. 

లూకా కథనాలోు  గురిత ంచద్గిన ఒక విషయమేమనగా చినువారిప ై, కడపటవిారపి ై 
మరియు తపిపపో యన వారపి ై అతడు ఆసకిత కలిగియుండుట మరియు వాసత వానికి 
ఆయన పరధాన అంశ్ాలోు  ఒకటి తిరోగమన అంశ్ము. చినువార్ు, కడపటివార్ు, 
మరియు నశంచినవార్ు ద్వేుని రాజయములో మొద్టవిార్ు, అధికులు మరయిు 
కనుగొనబడషన వారిగా ఉంటదర్ు. లూకా సువార్త  యొకక నెైతిక కోణముప ై ఆసకిత 
చూపుతునాుడు. యసేు పరిచర్యలో పరశ్ంసనీయముగా లేద్ా ధ్ర్మవంతముగా 
కనిపించే విలక్షణమ నై వాటిప ై ఆయన ఆసకిత చూపాడు కాబటిర  ర ండు ర్చనల ైన 
లూకా మరియు అపొ సత లుల కార్యములు ర ండషంటిలో మనము ఖ్చిితముగా 
చూచే విషయమేమిటంటే, బీద్లప ై, స్ట్త రలు, రోగులు మరియు ప దా్లప ై శ్రదా్. ఇలాంటి 
విషయాలప ై ఇతర్ సువార్త ల కంటే ఎకుకవగా లూకా/అపొ సత లుల కార్యములలోనే 
శ్రదా్ వహ ంచబడషనద్ి అని చపెుపటలో ఎట వంట సంద్ేహం లేద్ు. అంటే, యేసు 
యొకక ఆశీర్ాచనములను మనము చరిి ంచినపుపడు, “ఆతమ విషయమ ై 
ద్ీనుల ైనవార్ు ధ్నుయలు” అని మతత య మాటలకు బద్ులుగా లూకా “ద్నీుల ైన 
వార్ు ధ్నుయలు” అని సులభంగా చెపాపడు. ఇద్ి లూకా యొకక నిజమ ైన ఆసకిత . 
ఆయన ద్ీనిప ై శ్రదా్ చూపించాడు ఎంద్ుకంటే యసేు ద్ాారా విమోచన మాతరమే 
కాద్ుగానీ నాయయము కూడా వసుత ంద్ని ఆయన నమామడు. సమాజపు తపుపలను 
మరియు మానవుల తపుపలను యేసు సరచిేస్టని తర్ువాత, యసేు లోకర్క్షకుడు 
అని ఆయన ఉద్ాా టించాలని ఆశంచాడు. నీకు ఇషర మ ైత్ే, ఆయన అంద్రికర 
ర్క్షకుడు. నీవు ఉనుతమ నై వయకితవెనైా లేద్ా గొపపవాడషవెైనా లేద్ా 
విద్ాయవంతుడవెనైా, లేద్ా సమాజములో బదగా త్ెలిస్టని వయకితవెనైా లేద్ా తకుకవలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తకుకవవాడషవెనైా, యసేు అంద్రివాడు మరియు లూకా ద్ానిని న కిక చెపాపలని 
ఆశసుత నాుడు. 

డా. బెన్ వితర్శంగరన్ 

ఈ పాఠములో మన ఉదదేశాల కొర్కు, అనుయలతో ఆర్ంభించ లూకా తర్చుగా శీదధ  చూపిన 
ఆశుర్యకర్మ ైన నాలుగు ర్కాల ైన వయకుత లప  ైమాతరమే మన దృషిరని ప్ర్శమితం చదదాే ము. 

అనుయలను తయదకు దదవుని ర్ాజయములోకన తీసుకుర్ావడం మర్శయు దానిలోని ర్క్షణ మర్శయు 
ఆశీర్ావదాలను ప ందడమును గూర్శు పాత నిబంధ్న మాటాో డుతయంది. ఇశాీయిలేు యొకు దనిాలోో  
యూదులు ప ందని దదవుని ర్ాజయప్ు పరా ధ్మిక ఆశీర్ావదముల నుండ ిఅనయజనులు 
మినహాయించబడనిటటో గా వార్శని తకుువ చూప్ు చూశార్మ. 

లూకా తన సువార్త వరా స్టే నాటకిన, ప్రప్ంచమంతటలిోని క ైసైతవ సంఘములో అధిక శాతం మార్శన 
అనుయలే. చర్శతర దావర్ా, అనయజనులను ఆశుర్యకర్ముగా దవీించాలను ఆయన ఉదదేశమును దదవుడు 
సపష్రముగా చూపించాడు. ఈ పాఠములో మునుప్ు మనము చూచనటటో గా, లూకా వరా యడానికనగల ఒక 
కార్ణము అనుయజనులు క ైసైతవులగుట దావర్ా తప్ుప చదయలేదని వార్శకన ర్ూఢపి్ర్చుట. కాబటిర , ఆయన 
సువార్తయంతటా, పాత నిబంధ్న ఊహలు మర్శయు నిర్రక్షణలు న ర్వేర్మపగా, అనుయలకు ర్క్షణ 
విసతర్శంచబడని ప్రదదశాలప  ైఆయన దృషిర ప టార డు. 

ఉదాహర్ణకు, లూకా 2:10-14లో, దూత సంతోష్కర్మ నై సువర్తమానమును “ప్రజలందర్శకీ” 
మర్శయు “మనుష్యయలకు” ప్రకటించంది. యూదులను ర్క్ించుటకు ఇశాీయిలేు నూతన ర్ాజు జనిుంచాడు 
అని చెప్పకుండా, దూత మర్శంత ప్రప్ంచ దృషార య మాటాో డాడు. మర్శయు లూకా 2:32లో, “అనయజనులకు 
బయలుప్ర్చుటకు వ లుగుగా” శిశువ ైన యిసేు ఉంటాడని సుమ యోను ప్రకటించాడు. మర్శయు 
బాపితసుమిచుు యోహాను కథలో నాలుగు సువార్తలు యి ష్యా 40ని ఉలేో ఖంచాయిగాని, లూకా 
మాతరమ ే3:6లోని ఉలేో ఖ్నములో “సకల శర్రర్మలు దదవుని ర్క్షణ చూతయర్మ” అను మాటలు చదర్ాుడు. 

యూదులు తమ శతయర వులుగా భావించన సమర్యులు ర్క్ించబడవచుని కూడా లూకా 
గుర్శతంచాడు. ఉదాహర్ణకు, లూకా 17:11-19లో, యిసేు ప్దమింది కుష్యు ర్పగులను బాగుచదశాడు, కాని 
తిర్శగశ వచు కృతజాత తలె్వపని ఆ ఒక వయకనత సమర్యుడు. లూకా 10:30-37లో కనిపించద మంచ 
సమర్యుడి యొకు ఉప్మానమును కవేలము లూకా మాతరమే నివదేించాడు, మర్శయు అందులో 
ప ర్మగువార్శని పేరమించుటకు సమర్యుడు మాదరి్శగా ఉనాిడు. 

అంతదకాక, అనయజనులు యిేసును ర్క్షకునిగా అంగరకర్శంచ ఆయన యి డల నిజమ నై 
విశావసమును కనుప్ర్చన సందర్ాులను లూకా నివదేించాడు. ఉదాహర్ణకు, లూకా 7:9లో, యిసేు 
ర్పమా శతాధపి్తిని గూర్శు చెపాపడు: 

ఇశ్రా యేలులోనెనైను ఇంత గొపప విశ్ాాసము ననేు చూడలేద్ు (లూకా 7:9). 

ఈ పాఠములో మనము మునుప్ు చూచనటటో గా, లూకా యిసేు యొకు వంశావళిని ఆదాముతో 
మొదలుప టార డు, ఇది యూదులను మర్శయు అనుయలను, ఆదాము యొకు సంప్ూర్ణ జఞతిని యిసేు 
ర్క్ించడానికన వచాుడని సూచసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా సువార్తలో ర్క్షణను అందుకుని ఆశుర్యకర్మ నై ర్ ండవ ర్కప్ు ప్రజలు పాప్ులు. 
ఇప్ుపడు, పరా ముఖ్య కోణములో, మానవులందర్ూ పాప్ులే. అయితద యిేసు దనిాలోో  లూకా 7:36-50లో 
అన తైిక స్ట్త ర, మర్శయు లూకా 19:1-9లో సుంకప్ు గుతతదార్మడెైన జకుయయ వంట ికొంతమంది ఉనాిర్మ, 
వార్శ పాపాలు చాలా గొప్పవి మర్శయు బహ ర్ంగముగా ఉనాియి గనుక వీర్మ యూదు సమాజము 
దావర్ా బహ ష్ుర్శంచబడా్ ర్మ. సుంకప్ు గుతతదార్మలు తమ దదశసుా ల నుండ ిప్రరభుతవము కోర్ని అధిక 
ప్నుిలను వసూలు చదసూత  జీవనము సాగశంచదవార్మ గనుక వార్ందర్ూ పాప్ులే. అయితద యిేసు వార్శని 
కూడా ర్క్ించడానికన వచాుడు. విశావసముతో మార్మమనసుి ప ందిన వార్ందర్శక ీర్క్షణ అనుగీహ ంచాలని 
ఆయన ఆసకనత కల్వగశయుండనెు. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, లూకా 5:29-32లో ఈ కథను వినండి: 

లేవి, తన యంట ఆయనకు గొపప వింద్ు చేస్ట ను. సుంకర్ులును ఇతర్ులు 
అనేకులును వారతి్ర కూడ భోజనమునకు కూర్ుిండషరి. పరసియుయలును వారి 
శ్ాసుత ీ లును ఇద్ి చూచి సుంకర్ులత్రను పాపులత్రను మీరేల తిని త్ార గుచునాుర్ని 
ఆయన శషుయలమీద్ సణ గిరి. అంద్ుకు యసేు, “రోగులకే గాని ఆరోగయముగలవారికి 
వెైద్ుయడకకర్లేద్ు. మార్ుమనసుస పొ ంద్ుటక ై ననేు పాపులను పిలువవచిితిని 
గాని నీతిమంతులను పిలువరాలేద్ని వారతి్ర చెప పను” (లూకా 5:29-32). 

లూకా సువార్తలో ర్క్షణను ప ందుకుని ఆశుర్యకర్మ నై మూడవ ర్కప్ు ప్రజలు స్ట్త రలు. యిసేు 
నివస్టించన పరా చీన తూర్మప మధ్యధ్ర్ా ప్రప్ంచములో, సమాజములో స్ట్త రలకు అనకే హకుులు లేవు 
మర్శయు వార్శకన అంత విలువ ఉండదదికాదు. అయితద యిసేు వార్శకన ర్క్షణ తీసుకొచున విధానమును 
లూకా దృషిరంచాడు. లూకా 8:41-53లో, యిేసు యాయిార్మ కుమార్ తను మర్శయు ప్ండెరండు 
సంవతిర్ాలుగా ర్కతసరా వము కల్వగశన స్ట్త రని సవసాప్ర్చాడు. ఆయన విధ్వర్ాండర యి డల కూడా కనికర్ము 
చూపించాడు, వీర్శకన పరా చీన పతిృసావమయ సమాజములో సహాయము మర్శయ నిర్రక్షణ ఉండదద ికాదు. 
లూకా 7:11-17 మర్శయు 18:1-8 ఈ అవసర్తలో ఉని ప్రజలప  ైయిసేు పేరమ మర్శయు శదీధను 
ఉదహర్శసుత నాియి. 

స్ట్త రల ర్క్షణను ఉదాా టించన లూకా యొకు అతయంత నాటకయీ బో ధ్నా ప్దధతయలలో ఒకటి 
అహంకార్ ప్ుర్మష్ మత నాయకులతో వినయముగల స్ట్త రలను వయతాయసముగ చూప్ుట. ఉదాహర్ణకు, 
లూకా 13:14-15లో, సమాజ మందిర్ప్ు అధికార్శని యిసేు వేష్ధార్శ అని పలిచాడు, తర్మవాత 
వచనములోనే నడుము వంగశన స్ట్త రని “అబరా హాము కుమార్ త” అని పిలచాడు. లూకా 7:37-50లో ఇదద 
విధ్మ ైన విర్మదధతను మనము కనుగొంటాము, ఇకుడ గర్వప్డుతయని ప్ర్శసయుయడెనై స్టమ్ోనును 
ఖ్ండించ అన ైతిక స్ట్త ర యొకు ఆర్ాధ్నను అంగరకర్శంచాడు. 

దదవుని పేరమించుట అనగా ఏమిటో తలె్వయిజేసే్టే ఆయన అంతిమ ఉదాహర్ణ కొర్కు, లూకా 
యిేసు స్టేి హ తయర్ాల ైన మర్శయ కథను చెపాపడు. లూకా 10:27లో, ర్ ండు గొప్ప ఆజాలు దదవుని 
పేరమించుట మర్శయు ప ర్మగువార్శని పేరమించుట అని యిసేు బో ధించాడు. తర్మవాత, 38-42 వచనాలోో , 
దదవునిని ఎలా పేరమించాలో ప్రతదయకముగా, ఆయన బో ధ్నను వినయముతో ఆలకనంచుట దావర్ా మర్శయ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూపించంది. పతేయర్మ కాదు, యోహాను కాదు, మర్శయు ప్రతదయకముగా యూదు నాయకతవము కాదు, 
దెైవభకనతకన స్ట్త ర మాదరి్శగా ఉంది. 

చవర్శగా, లూకా సువార్తలో ర్క్షణను ప ందుకుని ఆశుర్యకర్మ ైన నాలుగవ ర్కప్ు ప్రజలు 
బీదలు. మర్శయ మర్శయు యోస్టపే్ు కుటటంబము బీదలు అని చూపసిూత  లూకా తన సువార్తను 
ఆర్ంభించాడు. మనకు ఇద ిఎలా తలెుసంటే లూకా 2:24లో, వార్మ దదవాలయముకు తచెున అర్పణ 
లేవీయకాండము 12:8లో బీదలను సూచంచన అర్పణ. 

లూకా 12:13-21లో వ ఱ్రరవాడెనై ధ్నవంతయడు, మర్శయు లూకా 16:19-31లో ధ్నవంతయడు 
మర్శయు లాజర్మ కథ వంట ిప్రదదశాలోో  యిేసు బీదలను ఆదర్శంచాడని కూడా లూకా చూపించాడు. 
మర్శయు మర్ొకుసార్శ లూకా 4:18 వినండి, అకుడ యిేసు యి ష్యా 61:1 నుండ ిచదవిాడు: 

పరభువు ఆతమ నామీద్ ఉనుద్ి బీద్లకు సువార్త  పరకటించుటక ై ఆయన ననుు 
అభషేకించనెు (లూకా 4:18). 

ఈ సంఘటనను నివదేించనది కేవలము లూకా మాతరమే. మర్శయు దనీిని యిేసు యొకు 
సంప్ూర్ణ ప్ర్శచర్యకు మాదరి్శగా ఆయన చదర్ాుడు. దదవుని ర్ాజయమును తెచుుటలో భాగముగా ర్క్షణ 
సువర్తమానము బీదలకు ప్రకటించడం అనదేి ఆయన అభిపరాయం. సృషిరకర్తయి నై దదవుడు సమాజము 
తృణీకర్శంచన వార్శని స్ట తైం ర్క్ంిచడానికన అవతర్శంచాడు అని సూచంచడానికన లూకా ప్రతదయక శీదధ  
వహ ంచాడు. యూదు సమాజములో అనుయలు, పాప్ులు, స్ట్త రలు మర్శయు బీదలకు తకుువ హకుులు 
ఉండదవి మర్శయు దదవుని ర్ాజయప్ు గొప్ప ఆశీర్ావదాలను వార్సతవంగా వార్మ ప ందుతార్ని ఊహ ంచలేదు. 
అయితద ఆ వయవసాను యిసేు తిర్సుర్శంచాడు. ఆయనను ర్క్షకునిగా మర్శయు ప్రభువుగా అంగరకర్శంచు 
ప్రతిఒకుర్శకన ఆయన ప్ూర్శత అంగరకార్ము మర్శయు అంతయలేని ఆశీర్ావదాలను అందిసాత డు. 

ఆయన ద్ినములలో పాలస్ట్త నా ద్ేశ్ములోని త్రర స్టివయేబడషన పరజల గుంపులప ై 
సువార్త  ర్చయతలంద్రిలో లూకా పరత్ేయక ద్ృషిర  ప టదర డు. ఆయన చాలాసార్ుు  
పుర్ుషుల కథనములను స్ట్త రల కథనమలత్ర జత చేయడం మనము నిర్ంతం 
చూసాత ము, ఆయన పరత్యేక శ్రదా్ను సమర్యులప ై మరియు బీద్లప ై ప ట ర టను 
మనము తర్చు చూసాత ము. ధ్నవంతుడు మరియు లాజర్ును గూరిిన ఈ 
ఉపమానమును మనము ఉద్ాహర్ణగా చూసాత ము, ఇద్ి లూకా సువార్త ను 
సూచిసుత ంద్ి, లూకా సువార్త లోనే కనిపసిుత ంద్ి. మరియు మనము మంచి 
సమర్యుడష ఉపమానము చూసాత ము, అద్ి లూకా సువార్త లో మాతరమే 
కనిపసిుత ంద్ి. యసేు బో ధ్నలోని ఈ కథనములు నజరేతులోని ఆయన ఆర్ంభ 
ఉపనాయసములో సరిగా ఇముడుత్ాయ. అద్ి ఈ విధ్ముగా చపెుత ంద్ి, నేను 
వచాిను, నేడు ఈ లేఖ్నము నెర్వేరింద్ి; బీద్లకు, చెర్లోనునువారికి మరియు 
నలిగినవారికి సువార్త  పరకటించుటకు ద్వేుని ఆతమ నామీద్ ఉంద్ి. వార్ు వింద్ులో 
పాలొగ ంట నుపుపడు వార్ు కుంటివారిని అలాగే బీద్వారిని కూడా ఆహాానించాలని 
యసేు తన శషుయలకు చెపాపడు. కాబటిర  యసేు అతి పరా ముఖ్యమ ైన విషయానిు 
ఉద్హరిసుత నాుడు, ద్వేుని పో లికను కలిగిన ఇతర్ వయకుత లత్ర మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంబంధ్ములో, పౌలు చపెిపనట ు గా మనము ఎంచుకొనతగినద్ానికంటే ఎకుకవగా 
మనము ఎంచుకొనకూడద్ు. కాని యసేు సమాజంలో పరతిద్ానిని కృపత్ర 
స్ట్ాకరించినట ు  మనము చూడాలి. ఆ విధ్ముగా చేయుమని ఆయన తన 
శషుయలను పిలచాడు. మనము కూడా ఆ విధ్ముగానే చేయాలి. వేశ్యలత్ర మరియు 
పాపులత్ర యేసు సమయము గడుపనింద్ుకు ఎగత్ాళ్ల చేయబడా్ డు మరియు 
ఆయన సపంద్ించిన విధ్మేద్నగా, నేను నీతిమంతుల కొర్కు రాలేద్ుగాని పాపుల 
కొర్కు వచిితిని. కనుక ఇద్ి ఆనాటి సమాజంలో ద్వేుని పరజల యొకక పరతి 
కోణముకు చేర్ుకోవాలనే లక్షయం యేసు పరిచర్యలో పరతిబింబించబడుట మాతరమే 
కాద్ుగాని మనము నిజముగా ఎవర్ము, మన నిజమ ైన అవసర్త ఏమిటి అనే 
విషయములను త్ెలుపు భదవనగా కూడా ఉంద్ి. మనంద్ర్మూ ద్ేవుని 
కృపావసర్తలో ఉనాుము, సమాజములో మనకును సాా యని బటిర  లేద్ా మన 
మంచి కార్యములను బటిర  ద్వేుని కృపను మనము పొ ంద్లేము, గనుక ద్వేుని 
యదె్ుట మనంద్ర్ము సమానులము మరియు ఒకరికొకర్ము ద్యగా ఉంటట 
సహాయం చసేుకోవాలి ఎంద్ుకంటే మనంద్రికర ఒకే అవసర్త ఉంద్ి. 

డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

ముగింపు 

ఈ పాఠములో, లూకా సువార్తను దాని యొకు ర్చయిత, వాసతవిక పాఠకులు, వరా యబడిన 
సందర్ుము; దాని ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచక; మర్శయు ర్క్షణను అంశమును కేందరముగా 
కల్వగశయుని ప్రథాన అంశాల ప్ర్ముగా దాని నపే్థయమును ప్ర్శగణలోకన తీసుకొని అనేవషించాము. లూకా 
సువార్తను చదువునప్ుపడు ఈ ఆలోచనలను మనసుిలో ఉంచుకుంట ేలూకా యొకు అరా్మును 
మర్శంత బాగుగా తలెుకుంటాము, సంఘములో మర్శయు ప్రప్ంచములోని మన జీవితాలోో  దానిని 
అనువర్శతంచుకోవడానికన మర్శంత స్టిదధప్డతాము. 

లూకా సువార్త యిసేును ప్రప్ంచముకు పిరయ ర్క్షకునిగా భూలోకముకు వచున దదవుని యొకు 
మహ మానివతమ నై కుమార్మనిగా ప్రసుత తిసుత ంది. జఞతి, సంప్ద లేదా హో దాతో సంబంధ్ము లేకుండా 
ఆయన అందర్శకీ దదవుని ర్క్షణ సువార్తను తలె్వయజశేాడు. యూదుల మ స్ట్ియను అనుసర్శంచ ఆయన 
కాలములోని అనయ క ైసైతవులు తప్ుప చదయలేదని లూకా సువార్త వార్శకన నిశుయత కల్వగశంచంది. ప్రతి 
యుగములోను అది వాసతవమ.ే మొదట ిశతాబేము నుండి కూడా, సంఘములో అధిక శాతం అనుయలే. 
మర్శయు మనమేమి ప ర్పాటట చదయలేదు. మర్శయు కీసీుత  అనుచర్మలముగా, నిజమ నై ర్క్షణను తచెదు 
సందదశం మాతరమ ేమనకునిదని ఎర్శగశ లోకములో ప్రతి ఒకుర్శకన మార్మమనసుి మర్శయు 
విశావసమును గూర్శున సువార్తను ప్రకటించుట మన బాధ్యత. 
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