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సువార్తలు 
పాఠము ఐదు 

యోహాను సువార్త 

-1- 

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

ఉపో ద్ఘా తము 

ఆమ  పేర్మ సల ఫియ. కాని, అద ిఆమ  నిజమ నై పేర్మ కాదు. ఆమ  ఇప్ుపడు యిసేును 
నముుతయంది గనుక ఆమ ను చంప్ుతామని బెదరి్శంచుచుని కుటటంబీకులకు మర్శయు స్టేిహితయలకు 
ఆమ  మర్మగుగా ఉంచె పేర్మ అది. యిేసును నమిుతద కొనిిసార్మో  హింసకు గుర్యిేయ నపే్థయము నుండ ి
సల ఫియ వసుత ంది. ప్రప్ంచము యొకు అనేక భాగాలలో నడేు ఇద ివాసతవం, మర్శయు మొదటి 
శతాబేములో కూడా ఇది వాసతవం. అప సతలుడెైన యోహాను దినాలోో , దదవుడు తమ పితర్మలకు ఇచున 
పరా చీన వాగాే నములకు యిేసు న ర్వరే్మపగా ఉనాిడని యూదుల ైన విశావసులు నమాుర్మ గనుక 
సమాజమందరి్ము వ లుప్లకు తరోయబడా్ ర్మ. తమ కుటటంబములు, తమ చర్శతర మర్శయు తమ 
మతము నుండ ివార్మ తొలగశంచబడా్ ర్మ. యిసేు నిజముగా కరసీుత , దదవుని కుమార్మడు అని ఈ 
హింస్టించబడని విశావసులకు నిశుయత కల్వగశంచుటకు యోహాను వరా శాడు. వార్శ యొకు కష్ర ప్ర్శస్టిాతయలోో  
కూడా వార్మ యిేసుకు నముకముగా ఉండి, ఆయనలో సమృదిధ  జీవమును ఆనందించాలనే నిశుయతను 
ఆయన కోర్ాడు. 

సువార్తలు అను మన పాఠయకమీములో ఇద ిఐదవ పాఠము. ఈ పాఠయకమీములో, భూమి యొకు 
చర్శతరలోనికన దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు మహిమను యిసేు ఏ విధ్ముగా తచెాుడో మనకు 
తెల్వయజేయు బెైబిలు యొకు నాలుగు ప్ుసతకాలను మనము విశదకీర్శసుత నాిము. ఈ పాఠమునకు 
“యోహాను సువార్త” అని పేర్మ ప టార ము. ఈ పాఠంలో, యోహాను సువార్తను గొప్పగా అరా్ము చదసుకొని 
చదువుటకు, దదవునిని మర్శంత లోతయగా పేరమించుటకు, మర్శయు కరసీుత లో మన జీవితాలను సంప్ూర్ణంగా 
ఆనందించద విధ్ముగా యోహాను సువార్తను మనము అధ్యయనము చదసాత ము. 

మన పాఠములో, మూడు పరా ముఖ్యమ ైన విధానాలోో  యోహాను సువార్తను మనము 
అధ్యయనము చదదాే ము. మొదట, యోహాను సువార్త యొకు నపే్థయమును చూదాే ము. ర్ ండవది, 
యోహాను సువార్త యొకు ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను అనేవషదిాే ము. మూడవది, యోహాను 
సువార్త యొకు ముఖ్య అంశాలను మనము చూదాే ము. యోహాను సువార్త యొకు నపే్థయమును 
అధ్యయనము చదయుటతో ఆర్ంభించుదము. 

నేపథయము 

గీంథకర్త మర్శయు వరా యుటకుగల సందర్ుమును గమనిసూత  యోహాను సువార్త యొకు 
నేప్థయమును మనము అనేవషించుదము. యోహాను సువార్త యొకు గీంథకర్తతో ఆర్ంభించుదము ర్ండి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గ్రంథకర్త 
సంఘ చర్శతరయంతటలిో, క ైసైతవులు తర్చూ యోహాను సువార్తను జ బెదయి కుమార్మడును, 

యాకోబు సహో దర్మడును, యిసేు శిష్యయడెనై యోహానుకు ఆపాదించార్మ. యిేసు యొకు అతయంత 
నముకసుత ల ైన సహచర్మలోో ని అంతర్గత వృతతంలో యోహాను ఒకడు, మర్శయు ఆదమి క ైైసతవ 
సమాజములో అతడు ఒక విశావస వీర్మడు. ఆయన కొీతత  నిబంధ్న ర్చనలోో  నాలుగవ సువార్త మాతరమే 
గాక యోహాను మొదటి, ర్ ండవ మర్శయు మూడవ ప్తిరకలు, మర్శయు ప్రకటన గీంథము కూడా 
ఉనాియి. 

యోహాను సువార్త యొకు గీంథకర్తను ర్ ండు దశలోో  అనేవషించుదము. మొదట, ఈ సువార్తను 
అప సతలుడెనై యోహాను వరా శాడను సాంప్రదాయ అభిపరాయం నముదగశనదని మనము చూదాే ము. 
మర్శయు ర్ ండవది, యోహాను యొకు వయకనతగత చర్శతరను అనవేషించుదము. అప సతలుడెైన యోహాను 
నాలుగవ సువార్త గీంథకర్త అను సాంప్రదాయ దృకపథమును వీక్షసిూత  మొదలుప డదాము. 

సాంపరద్ఘయ అభిపరా యము 

ఎవ్ర్ు వార శారో చపెపబడని బ ైబిలు పుసతకాలోో  యోహాను సువార్త ఒకటి. మరియు 
నఘ ఆలోచన పరకార్ం, అకకడ నుండే మనము ఆర్ంభించుద్ఘము, బ ైబిలును – 
విశ్వస్ట ంచే క్రసైతవ్ులుగా, ఈ పుసతక గ్రంథకర్తను గ్ూరిి ఖ్చిితమ ైన పరకటన మనకు 
లేదు అనే విషయానిి మనము అంగీకరించఘలి. ర్ండవ్ శ్తఘబదము నఘటకిత, తెర్ుత ళ్లో , 
మరియు ఐరేనియస్ మరియు ఇతర్ులు కొందర్ు ఖ్చిితముగా ద్ీనిని 
అపొ సతలుడెనై యోహానుకు ఆపాద్ ంచఘర్ు. కాబటిర  వార్ు ద్ీనిని ఇంత బలముగా 
నముుటకు కార్ణము ఏమిటి అని మనము పరశ్ించిన యెడల, వార్ు చివ్రిగా 
సజీవ్ అపొ సతలులతో లేద్ఘ వార ితర్ువాత తర్మువారతిో పరిచయము 
కలిగియుండవ్చిని మనము చెపపవ్చుి. మరియు ఇద్ే విధముగా చేస్ట న 
ఇతర్ులు కూడఘ ఉనఘిర్ు. అపుపడు నీవ్ు సువార్త లోపలకు వళె్తత వ్ు. 
పుసతకములో అంతర్గత ర్ుజువ్ును నీవ్ు చూడఘలి, మరియు అకకడ, వాసతవానికత, 
నీకు పరతయక్ష సాక్షి కథనములు ఉంటాయ, అకకడ పుసతకమును వార స్టేవార్ు 
సంఘటనలు జరిగ్పుపడు పరతయక్షముగా ఉనివార్ు. ఉద్ఘహర్ణకు, పరభు 
భోజనములో, అతడు బలోయొదద ఉనఘిడు, యేసు ప్ేరమించువాడు యసేుతో 
బలోయొదద కూర్ుినఘిడు మరయిు అద్  ఒక బలమ నై విషయం. 

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

మూడు విధ్ముల ర్మజువులను బటిర  యోహాను నాలుగవ సువార్తను వరా శాడు అని మనము 
ధ్ృవీకర్శంచవచుు. మొదట, యోహాను సువార్త యొకు పరా చీన ప్రతయలను మనము గమనించుదాము. 

ప్రతయలు. నాలుగవ సువార్త యొకు అనేక పరా చీన ప్రతయలు గీంథకర్త పరే్మను యోహానుగా 
చెపాపయి. ఉదాహర్ణకు, సుమార్మ కరీ.శ. 200ల కాలములో వరా యబడని ప్పరి్స్ 66 మర్శయు ప్పరి్స్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

75, సువార్తను యువాంగశల్వయోన్ కాటా యువానిన్ అని పలిుసాత యి, అనగా “యోహాను వరా స్టని 
సువార్త” అని అరా్ం. మర్శయు కరీ.శ. నాలుగవ శతాబేములో వరా యబడని కోడెక్సి స్టనిాయిర కస్ మర్శయు 
కోడెక్సి వాటికనస్ ర్ ండూ, కాటా యువానిన్ అని పలిుసాత యి, అనగా “యోహాను వరా స్టని” అని అరా్ం. 

వాసతవానికన, యోహాను అనేద ిఅసాధ్ర్ణమ నై పేర్మ కాదు. ఈ ఆపాదింప్ు లేఖ్నములో నమోదు 
చదయబడిన అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన యోహాను, అప సతలుడెనై యోహానును సూచంచుటకు 
ఉదదేశించబడింద ిఅని ఆది సంఘ ర్చనలు సపష్రము చదశాయి. 

నాలుగవ సువార్తను యోహాను వరా శాడని కవేలము పరా చీన ప్రతయలు మాతరమ ేసూచంచుట 
లేదుగాని, సువార్తలోని అంతర్గత ఆధార్ాలు యోహానే దాని ర్చయిత అని తీర్ాునించాయి. 

అంతర్గత ర్మజువు. యిేసు మర్శయు యూదుల నాయకుల మధ్య యూదుల ధ్ర్ుశాసత రమును 
గూర్శు కొనిి విష్యాలోో  జర్శగశన వివాదములను సువార్త ర్చయిత నమోదు చదశాడు. పాలస్ట్తన 
యూదుడుగా అప సతలుడెైన యోహాను వల నే, ర్చయితకు యూదుల ధ్ర్ుశాసత రము యిెడల ఒక 
బలమ నై నముకం ఉందని ఈ వివాదములు చూపిసాత యి. 

ఒక అడుగు ముందుకు వ ళతత , నిజానికన ఈ సువార్త ర్చయిత పాలస్ట్తనా యూదుడని ఒక బలమ నై 
ర్మజువు ఉంది. సువార్త యొకు పాలస్ట్తనా విధానము యిేసు ప్ర్శచర్య వర్ణనలలో కనిపసిుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, 7:15లో పాలస్ట్తనా యూదుల నాయకుల దృషిరలో మతప్ర్మ నై శిక్షణ యొకు 
పరా ముఖ్యతను అతడు గుర్శతంచాడు. 

నాలుగవ సువార్త ర్చయిత కూడా మతప్ర్మ నై అంశాలను నమోదు చదశాడు మర్శయు మొదట ి
శతాబేప్ు పాలస్ట్తనా యూదా మతము యొకు ఇతర్ ర్చనలకు సార్ూప్యముగా ఉని ప్దజాలమును 
ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, యోహాను సువార్త మర్శయు సాధార్ణంగా డడె్ స్టి సల రోల్ి గా 
పిలువబడని కుమాా న్ ర్చనల భాషా విధానములో సార్మప్యతలను అనకేమంద ిప్ండతియలు సూచంచార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, “వ లుగు సంబంధ్ులు” అను వయకరతకర్ణము కుమాా న్ ప్రతయలలో మర్శయు యోహాను 
12:36లో కూడా కనిపసిుత ంది. మర్శయు “జీవప్ు వ లుగు “ అను ప్దసమూహము కూడా కుమాా న్ 
ర్చనలోో  మర్శయు యోహాను 8:12లో కనిపసిుత ంది. నాలుగవ సువార్త యొకు ర్చయిత పాలస్ట్తనా 
యొకు మొదటి శతాబేప్ు మత సంభాష్ణల ప్ర్శజాా నం గలవాడని ఈ విధ్మ నై సార్మప్యతలు 
సూచసుత నాియి. 

దీనిని పాలస్ట్తనా యూదుడు వరా శాడను అభిపరా యమును సువార్త సూచంచుట మాతరమ ే
కాదుగాని దీనిని ప్రతయక్ష సాక్షి వరా శాడను అభిపరాయమును కూడా అద ిఇసుత ంది. ఇది అప సతలుడెనై 
యోహాను ప ర ఫ లై్ కన సర్శపల తయంది, ఎందుకంటే ఆయన యిసేు జీవితమునకు ప్రతయక్ష సాక్షగిా ఉనాిడు. 
ర్చయిత ప్రతయక్ష సాక్ష ిఅను ర్మజువును మనము అనేక చపటో చూసాత ము. ఉదాహర్ణకు, యిసేు 
మర్ణము తర్మవాత, యోహాను 19:35 ఇలా చపె్ుత ంది: 

ఇద్  చూచిన వాడు సాక్షయమిచుిచునఘిడు; అతని సాక్షయము సతయమే. మీర్ు 
నముునటలో  అతడు సతయము చెపుపచునఘిడని ఆయ నెర్ుగ్ును (యోహాను 
19:35). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు మర్ణమునకు తాను ప్రతయక్ష సాక్ష ిఅని ఇకుడ ర్చయిత సపష్రముగా సూచసుత నాిడు. 
యోహాను 21:20-24లో కూడా ఇదద విధ్మ నై ప్రకటనను మనము చూసాత ము, అకుడ ఈ ప్రతయక్షసాక్షిని 
“యిేసు పేరమించనవాడు,” అని పలిుసూత  ర్చయితకు యిసేుతో వయకనతగత సంబంధ్ము కలదు అని 
సూచసుత ంది. 

భోజనపంకతతలో యేసు రొముున ఆనుకొనినపుపడు యోహానుకు ఎలా ఉనిద్ో  
గ్మనించండి. ఈ ఇదద రి వ్యకుత ల మధయ ఉని ఆ సనిిహిత సంబంధమును 
ఊహించండి. స్ట లువ్లో యేసు మర్ణ ంచుచునిపుపడు కూడఘ, ఆయన తన తలోిని 
తన తముుళో్కు మరియు చెలలో ళ్ళకు కాకుండఘ అపొ సతలుడెనై యోహానుకు 
అపపగించుచునఘిడు. మర్లా, ఈ ఇదద రి వ్యకుత ల మధయ లోతెనై, సనిిహిత 
సంబంధము కనిప్ సుత ంద్ . మరయిు వ్యకతతగ్త సుపరిచయములో కూడఘ, యసేు 
ప్ేరమించినవానిగా యోహాను తనుి గ్ూరిి తఘను అహంకార్ంగా, గ్ర్వంగా 
చెపుపకోలేదు. 

ర్ వ. తాడ్ జేమ్సి 

ఈ “యిసేు పేరమించనవాడు” అను మాట యోహాను సువార్తలో అనకేమార్మో  నమోదు 
చదయబడింది. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 13:23 ప్రకార్ం, భోజనప్ంకనతలో యిేసు పేరమించనవాడు యిసేు 
ప్రకున కూర్మునాిడు. 19:26-27లో, యిసేు స్టలిువలో నుండి ఈ పిరయమ నై శిష్యయనితో మాటాో డుచూ, 
ఆయన తలో్వని యోహానుకు అప్పగశంచాడు. 20:2-8లో ప్ునర్మతాా న ఉదయమున పతేయర్మతో కూడా 
సమాధి చెంతకు వ ళో్లనది ఈ శిష్యయడద. మర్శయు 21:7లో, తీర్మున యిసేును మొదటగిా గుర్శతంచనద ి
యిేసు పేరమించన శిష్యయడు. 

యసేు ప్ేరమించవేానిగా తనుితఘను గ్ురితంచుకోవ్డఘనికత ఇషరపడఘ్ డు గ్నుక 
అపొ సతలుడెనై యోహాను తఘను వార స్ట న సువార్తలో ఎపుపడును ప్ేర్ుతో 
పరసాత వించబడలేదు. మరియు అలా చేయుట ద్ఘవరా, ఒక కోణములో తన 
నమరతను వెలోడసిుత నఘిడు లేద్ఘ చకకగా వ్యకరతకరిసుత నఘిడు, ఆప్ ై మరొక 
కోణములో తన పరభువ్ుతో తన సంబంధమును కొనియాడుచునఘిడు. నీవ్ు 
సువార్తను చదువ్ుత ండగా, ఒక విధమ నై ఆశ్ిర్యం కలుగ్ుత ంద్  మరియు ఇతర్ 
శ్ష యల ప్ేరో్నిియు ప్ేరొకంటూ, తన సొ ంత ప్ేర్ును ఎందుకు ఎనిడు 
సూచించలేద్ో  తెలియజసేుత ంద్ . 

ర్ వ. లాయర్ర కాక లీ్ 

సువార్తలో కనీసం ఒకుసార్శ కూడా యోహాను పేర్మతో సూచంచబడలేదు. మర్శయు ఇతర్ 
సువార్తలో చాలాసార్మో  పేర్ొునబడని వయకనత దీనిలో ఒకుసార్శ కూడా పేర్ొునబడకపల వడం ఆశుర్యం. అతయంత 
ఆశాజనకమ ైన వివర్ణ ఏమిటంటే ఈ సువార్తను వరా స్టినది యిేసు పేరమించవాడెనై యోహానే, కాని అతడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నమతాతో తన స ంత పరే్మ ప్రసాత వించుటను కూడా మానుకునాిడు. బదులుగా, ర్క్షకుడు తన ప్టో 
కల్వగశయుని అదుుతమ నై దెవైిక పేరమ తప్ప తాను ఎనిటకిర యిసేు అనుచర్మనిగా ఉండలేను అను 
విష్యంప  ైదృషిరప టార డు. 

నాలుగవ సువార్త యొకు ర్చయిత యోహాను అని నముడానికన ఇది మనకు గొప్ప మదేతయ 
ఇవవడమ ేకాదుగాని, ఈ తీర్ాునమును ఆది సంఘ ర్చనలు కూడా ధ్ృవీకర్శంచాయి. 

ఆర్ంభ సంఘము. కరీ.శ. 170 నుండ ి190 నాటకిన నాలుగవ సువార్తను అప సతలుడెనై యోహాను 
వరా శాడనే నముకం సంఘములో బలముగా స్టిార్ప్డింది. అల గజండిరయ యొకు క ోమ ంతయ, తరె్మత లుో , 
మర్శయు ఐర్నేియస్ అందర్ూ జ బెదయి కుమార్మడెనై యోహానే ర్చయిత అని ధ్ృవీకర్శంచార్మ. సుమార్మ 
కరీ.శ. 325లో సంఘ చర్శతరకార్మడెనై యుస్టేబియస్ తన ర్చనయిెైన ఎకరోస్టయిాస్టిరకల్ హిసరర్ర, ప్ుసతకము 5, 
అధాయయము 8, భాగము 4లో ఐర్ేనియస్ నుండి దీనిని కోీడకీర్శంచాడు: 

అపుపడు పరభువ్ు రొముున కూడఘ ఆనుకొనిన, యసేు ప్ేరమించినవాడెనై యోహాను 
ఆస్ట యాలోని ఎఫ సులో నివాసము చేసుత నిపుపడు సువార్తను ఇచఘిడు. 

ఐర్ేనియస్ యొకు సాక్షయం కనీసం ర్ ండు కార్ణాల వలన చాలా ముఖ్యమ నైది. మొదట, 
యుస్టబేియస్ ప్రకార్ంగా, ఐర్నేియస్ సుుర్ి బిష్ప్ యిెనై పల ల్వకార్డప యొకు శిష్యయడు. మర్శయు వార్శ 
బిష్ప్ బల్వదానమును గూర్శు సుుర్ి సంఘము వరా స్టని లేఖ్ ప్రకార్ం, పల ల్వకార్డప సవయంగా అప సతలుడెనై 
యోహానుకు శిష్యయనిగా ఉనాిడు. కాబటిర , యోహానును వయకనతగతంగా యిెర్శగశన నముకమ నై వయకనత దావర్ా 
యోహాను గీంథకర్తృతవమును గూర్శు ఐర్ేనియస్ తలెుసుకొని ఉండవచుును. ర్ ండవది, ఐర్నేియస్ 
ఆదమి సంఘములో విసత ృతంగా ప్ర్యటించడంవలో నాలుగవ సువార్త ర్చయితప ై మర్శంత సమాచార్ము 
తెల్వయజేస్ట ేఅనేక ఇతర్ సమాచార్ాలతో సుప్ర్శచతయడెయైునాిడు. 

ర్చయితగా యోహానుప ై ఎటటవంట ివయతిర్ేకత లేదు అనదేి కూడా విశషే్ం. ఆదమి సంఘ 
ర్చనలోో  ర్చయితగా జ బెదయి కుమార్మడగు యోహాను తప్ప వరే్ే వార్మ వరా స్టని సూచనలు ఎకుడా 
లేవు. వాసతవానికన, యోహాను సువార్తను వయతిర్ేకనంచన ర్ ండు గుంప్ులను గూర్శు మాతరమ ేచర్శతర 
చెబుతయంది: అలాగపయి మర్శయు మార్శియోన టై్ి. వార్మ యోహాను సువార్త బో ధ్లను 
తిర్సుర్శంచనప్పటకిర, వార్మ ఆయన గీంథకర్తృతవమును కూడా తిర్సుర్శంచార్ని ప్ూర్శత సపష్రత లేదు. 

ఈ అనామక సువార్త యోహాను వరా స్టనిటటో  అనిి సందదహాలకు మించ నిర్ూపించలేకపల వచుు, 
అయినప్పటికర, అప సతలుడెనై యోహాన ేర్చయిత అని పరా చీన సంప్రదాయంగా చాలా నముదగశన సాా నం 
కొనసాగుతయంది. 

ఇప్పటివర్కు నాలుగవ సువార్తను యోహాను వరా శాడను సాంప్రదాయ దృకపథమును మనము 
ప్ర్శగణ ంచాము, మర్శయు అద ినముదగశనదగిా ఉనిదని చూశాము, ఇప్ుపడు యోహాను యొకు 
వయకనతగత చర్శతరను చూదాే ము ర్ండి. 

వ్యకతతగ్త చరితర 
వాసతవంగా మనకు యిసేు యొకు ఇతర్ శిష్యయల కంట ేయోహాను గూర్శు ఎకుువ తలెుసు. 

సువార్తలోో  యోహనును తన సల దర్మడెనై యాకోబుతో కల్వపి “జ బదెయి కుమార్మలు” అని సూచంచార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను ర్ ండవవాడగిా పేర్ొునబడా్ డు, ఆయన ఇదేర్శలో చనివాడిగా సూచంచబడా్ డు. మార్ము 1:14-
21 ప్రకార్ం, కుటటంబము యొకు చదప్ల వాయపార్ము గల్వలయ సముదర తీర్మున కప ర్ిహూము 
సమీప్మున ఉంది. వచనము 20 ప్రకార్ం, వాయపార్ము ఇతర్మలకు ఉదో యగం ఇచదుంత సంప్నిమ నైది. 
యిేసు మర్ణము తర్మవాత, యోహాను 21:1-14 ప్రకార్ం, వాయపార్ం ఇంకనూ వార్మ తిర్శగశ వ ళతోటంత 
బలంగా ఉంది. 

మార్ము 15:40 మర్శయు 27:56ను పల ల్వు చూస్టేత  వార్శ తలో్వ పేర్మ సలోమి అనియు మర్శయు 
ఆమ  కనీసం కొంతకాలం యిేసును అనుసర్శంచనదని తెలుసుత ంది. మతతయి 20:21లో, ఒకానొక 
సమయములో ఆమ  తన కుమార్మలకు తన ర్ాజయములో ప్రధాన సాా నములను ఇవవమని యిేసును 
కోర్శంది. ఒక అడుగు ముందుకు వ ళో్ల, యోహాను 19:25 మర్శయు మతతయి 27:56ను పల ల్వు చూస్టేత , అద ి
జ బదెయి కుమార్మల తలో్వయగు సలోమి, నిజముగా యిేసు తలో్వయగు మర్శయ సల దర్శ అని సూచసుత ంది. 
ఇద ియోహానును యిసేు యొకు బంధ్ువుగా చదసుత ంది. ఇది నిజమ తైద, యోహాను 19:25-27లో తన 
తలో్వని జాగతీతగా చూసుకొనుమని యోహానుతో యిసేు స్టలిువలో నుండి ఎందుకు మాటాో డుతయనిడో ఇది 
వివర్శసుత ంది. 

మార్ము 3:17లో, యాకోబు మర్శయు యోహానులు “ఉర్శమ డవిార్మ”గా పిలువబడా్ ర్మ. ఇది వార్శ 
యొకు కోప్ సవభావముకు సూచనగా ఉంది. ఒక ఉదాహర్ణగా, సమర్య ప్టరణములో యిేసు 
ర్ాతిరప్ూట బస చదయడానికన ప్రయతిించన సందర్ుమును లూకా నివదేించాడు. యిసేును మర్శయు 
ఆయన శిష్యయలును బస చదయుటను ప్టరణసుత లు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, యాకోబు మర్శయు 
యోహానులు కోప్ముతో సపందించార్మ. లూకా 9:54-56 వినండి: 

శ్ష యలలైన యాకోబును యోహానును అద్  చూచి “పరభువా, ఆకాశ్మునుండి అగిి 
ద్ గి వీరిని నఘశ్నము చేయునటలో  మేమాజఞా ప్ ంచుట నీకతషరమా” అని అడుగ్గా, 
ఆయన వారితటలర  తిరిగి వారనిి గ్ద్ ద ంచనెు, అంతట వార్ు మరయిొక గార మమునకు 
వెళో్లరి (లూకా 9:54-56). 

ఆయన యిేసుతో ఉని సమయములో, యోహాను యొకు భావోదదవగాలు తర్చూ ఉప్ర్శతలానికన 
దగగర్గా మర్శయు బరదధలవవడానికన కేవలము ఒక క్షణము దూర్ముగా మాతరమే ఉనిటటో  ఉండదవి. చవర్కు 
ఆయన కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితగా, అదియు ఇతర్మల కంటే ఎకుువగా, దదవుని పేరమ మర్శయు దదవుని 
ప్రజల పేరమను గూర్శు ఉదాా టించడం అదుుతం. 

నాలుగవ సువార్త యొకు అధకి కనికర్ సవభావము ఇతర్ సువార్తలోో  యోహాను చతరముకు 
భినింగా ఉందని కొందర్మ విమర్ికులు భావించార్మ. ఎటటవంట ిభినితవం లేదని ర్ ండు వర్మసల 
ఆలోచన సపష్రము చదసుత ంది. మొదట, యోహాను కథ దదవుని పేరమ దావర్ా మార్మప చెందని ఒక వయకనత కథ. 
యిేసు పేరమించనవానిగా యోహాను అప సతలుడెనై యోహానుగా మార్ాడు. ర్ ండవది, దదవుడు తీవరమ నై 
మర్శయు భావోదదవగ యోహానును మార్శునప్ుపడు ఆయన అతనిని నిర్మవదదవగభర్శతమ నై మానవునిగా 
చదయలేదు. అతనిని పేరమ సువార్త యొకు తీవరమ నై భావోదదవగ ప్రసంగశకుడగిా ఆయన మార్శువేశాడు. 
దదవుడు ఆయన హృదయాంతర్ాుగమును మార్శు ఉప్యోగశంచుకునాిడు, కాని అంతర్ాుగమును 
చెర్శపవిేయలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువార్తల కథనాలోో , పేతయర్మ మర్శయు యాకోబుతో పాటటగా యోహాను కూడా శిష్యయల అంతర్గత 
వృతతంలో ఒక సభుయడు. ఆయన ర్ూపాంతర్ము, మర్శయు ఆయనను ప్టటర కొనబో యిే ర్ాతిర గ తెిమన లో 
ఆయన పరా రా్న వంట ిసంఘటనలోో  కవేలము వార్మ మాతరమ ేయిసేుతో ఉనాిర్మ. అప సతలుల 
కార్యములోో , పేతయర్మ మర్శయు యోహాను శిష్యయలకు ఇదేర్మ నాయకులుగా ఉనాిర్మ. మర్శయు 
గలతీయులకు 2:9లో, పౌలు యోహనును యిరె్ూష్లేములోని సంఘమునకు ఒక సతంభముగా 
పిలచాడు. 

ఆదమి సంఘములో, ఆయన యిెర్ూష్లేము విడచిప టిరన తర్మవాత ఎఫ సులో యోహాను 
యొకు విసత ృత ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఐర్ేనియస్ మర్శయు అనేక ఇతర్ ఆధార్ాలు నివదేించాయి. చవర్కు, 
యోహాను ప్తాుసు దీవపానికన బహషి్ుర్శంచబడా్ డు అనే ఒక బలమ నై సంప్రదాయం కూడా ఉంది. కొనిి 
ఆధార్ాల ప్రకార్ం, ఆయన చెర్ నుండి విడపిించబడి ఎఫ సుకు తిర్శగశవచాుడు, మర్శయు టరా జన్ చకవీర్శత 
పాలనలో, మొదట ిశతాబేప్ు చవర్పో  మర్ణ ంచాడు. 

నాలుగవ సువార్తను యోహాను వరా శాడను సాంప్రదాయ దృకపథమును మనము 
ధ్ృవీకర్శంచాము, మర్శయు యోహాను వయకతగత చర్శతర యిడెల కొంత అవగాహన కల్వగశయునాిము, కాబటిర 
ఇప్ుపడు యోహాను సువార్త గంీథకర్తృతవము యొకు సందర్ుమును అనేవషించుదము. 

సందర్భము 
యోహాను సువార్త గీంథకర్తృతవము యొకు సందర్ుమును నాలుగు దశలోో  అనేవషించుదము. 

మొదట, శరీతలు మర్శయు ర్చయిత యొకు భౌగపళ్లక పరా ంతమును మనము చూదాే ము. ర్ ండవది, 
వాసతవిక శరీతల యొకు గుర్శతంప్ును మర్శంత దగగర్గా చూదాే ము. మూడవది, గీంథకర్తృతవము యొకు 
కాలమును చూదాే ము. మర్శయు నాలుగవది, సువార్త యొకు ఉదదేశము గూర్శు ఆలోచంచుదము. 
యోహాను సువార్త యొకు ప్రదదశముతో ఆర్ంభించుదము ర్ండి. 

పరద్ేశ్ము 
యోహాను ఎఫ సులో ఉనిప్ుపడు తన సువార్తను వరా స్టియుండవచుు, మర్శయు పాలస్ట్తనా 

వ లుప్ల, బహుశా చని ఆస్టయిాలో ఉని శరీతలకు వరా స్టయిుండవచుు. ఈ విష్యాలను మనము 
ఖ్చుతముగా తలెుసుకోలేము, కాని ఈ తీర్ాునాలకు మదేతిచదు అనేక అంశాలు ఉనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, పాలస్ట్తనా ఆచార్ాలప  ైయోహాను వాయఖ్ాయనాలు పాలస్ట్తనా వ లుప్ల నివస్టించు శరీతలను 
సూచసుత నాియి. యోహాను 4:9లో యోహాను వరా స్టినది వినండి: 

సమర్య స్ట్త ీ, యూదుడవెనై నీవ్ు సమర్య స్ట్త నీెైన ననుి ద్ఘహమునకతముని 
యేలాగ్ు అడుగ్ుచునఘివ్ని ఆయనతో చపె్ పను?” (ఏలయనగా యూదులు 
సమర్యులతో సాంగ్తయము చయేర్ు.) (యోహాను 4:9). 

ఈ వచనములో, యూదులు మర్శయు సమర్యుల మధ్య శతయర తవమును గూర్శు యోహాను 
తన శరీతలకు ఒక వాయఖ్యను ఇచాుడు. పాలస్ట్తనాలోని ప్రతియొకుర్శకన ఈ శతృతవము బాగుగా తెలుసు, 
గనుక తన శరీతలు ఇంక కుడో  నివస్టించార్ని యోహాను వాయఖ్య సూచసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువార్త ప్రథమంగా పాలస్ట్తనా వ లుప్ల ఉని ప్రజలకు వరా యబడనిదని పరా చీన సంఘ ర్చనలు 
కూడా తలె్వయజసేుత నాియి. చని ఆస్టియాలోని ఎఫ సులో యోహాను ఈ సువార్త వరా సాడని ఐర్ేనియస్ 
మాటలను కోీడకీర్శంచ మాటాో డని యుస్టేబియస్ ను ముందు మనము ఉలేో ఖంచాము. ఐర్ేనియస్, 
పల ల్వకేీట్ి, అల గాజ ండిరయ క ోమ ంతయ, మర్శయు జ స్టిరన్ మార్శరర్డ తో సహా ఇంచుమించు పరా చీన సంఘము 
మొతతము ఈ తీర్ాునమును అంగరకర్శంచార్మ. అంతమాతరమే కాక, చని ఆస్టియా నివాస్టతియలు తప్ప మర్శ 
ఏ గుంప్ు కూడా శరీతలని ఏ విధ్మ నై పరా చీన ఆధార్ాలు సూచంచుటలేదు. 

యోహాను సువార్త మర్శయు ప్రకటన గీంథముకు మధ్య కూడా సనిిహతి సంబంధ్ము ఉంది. 
యోహాను ప్రకటన గీంథానిి వరా శాడు, మర్శయు ఆయన శరీతలు ఖ్చుతంగా చని ఆస్టియ వార్ ే— 
ప్రకటన గీంథములోని 2-3 అధాయయాలోో  ప్తిరకల దావర్ా చపె్పబడని ఏడు సంఘాలనీి చని ఆస్టియాకు 
చెందనివే. యోహానుకు మర్శయు ప్రకటన గీంథముకు మధ్యనుని అదుుతమ నై సార్మప్యతలు ఒకే 
విధ్మ ైన శరీతలను సూచంచద బలమ నై ప్ర్శకలపనను సృషిరసాత యి. ఉదాహర్ణకు, యోహాను సువార్త 
క ైైసతవులుగా మార్శనవార్శకన మర్శయు యూదుల సమాజ మందిర్ాలకు మధ్య సంఘర్షణకు సంబంధించన 
శకనతవంతమ ైన బో ధ్నను కల్వగశ ఉంది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము కూడా ఈ సమసయను గుర్శతసుత ంది. 
ప్రకటన 2:9 మర్శయు 3:9లో ప్రభువు ఆయన సంఘముకు ఏమి చెపాపడో  వినండి. 

తఘము యూదులమని చెపుపకొనుచు, యూదులు కాక సాతఘను సమాజపు 
వారవి్లన నీకు కలుగ్ు దూషణ నే నెర్ుగ్ుదును... యూదులు కాకయే తఘము 
యూదులమని అబదధమాడు సాతఘను సమాజపు వారిని ర్ప్ పంచెదను; వార్ు 
వ్చిి నీ పాదముల యెదుట పడి నమసాకర్ముచేస్ట , ఇద్ గో, నేను నినుి 
ప్ేరమించితినని తెలిస్ట కొనునటలో  చేస్ట దను (పరకటన 2:9; 3:9). 

వేర్ొక కోణములో, కనీసము ఆ సమయము వర్కు బాపితసుమిచుు యోహాను అనుచర్మలు 
ఎఫ సులో కొనసాగశర్ని అప సతలుల కార్యములు 19:1-7 దావర్ా మనకు తెలుసు. బాపితసుమిచుు 
యోహాను అనుచర్మలకు కూడా అప సతలుడెనై యోహాను వరా స్టినటెలో తద, బాపితసుమిచుు యోహాను 
తనుితాను యిసేు ఆధీనములో ఉంచుకునాిడను సువార్త యొకు సపష్రమ నై ఉదదేశమును ఇది 
వివర్శసుత ంది. 

ఈ విష్యంలో ఖ్చుతతవం అనేద ిఅసాధ్యమ నైనూ, యోహాను తన సువార్త వరా స్టనిప్ుపడు 
ఎఫ సులో ఉనాిడు మర్శయు చని ఆస్టయిాలోని ప్ర్శస్టిాతయల దావర్ా అద ికొంతవర్కు 
ర్ూప ందించబడినటటో  తలెుసుత ంది. 

ఈ సువార్త వరా యబడని పరా ంతము ఎకుువ శాతం ఎఫ సు అని మనము ఇప్ుపడు సూచంచాము, 
కాబటిర ఇప్ుపడు యోహాను వరా స్టిన వాసతవిక శరీతల యొకు పాతరను మర్శంత దగగర్గా అనేవషంిచుదము 
ర్ండి. 

శరర తలు 
సువార్తలనిిటవిల నే, యుగములనిిటిలో సంఘమంతటకిర యోహాను సువార్త ఉదదేశించబడిందనే 

భావం ఉంది. ఇది దదవుని ప్రజలందర్శకన అనంతమ ైన విలువను ఇసుత ంది. అయితద ఒక ప్రతదయకమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ంతము మర్శయు కాలములో సంఘముకు ఒక ప్రతదయక సంబంధ్ముకల్వగశన కొనిి భాగాలు కూడా 
యోహాను సువార్తలో ఉనాియి. కనీసము సువార్తలోని కొనిి భాగాలోో , యిేసును మ స్ట్ియగా 
అంగరకర్శంచ, సమాజ మందరి్ప్ు ఆర్ాధ్నలోో  కొనసాగుచూ, యూదుల సమాజముతో ఇతర్ ముఖ్యమ నై 
సంబంధ్ములు కల్వగశయుని యూదుల సమాజప్ు సభుయలు యోహాను దృషిరలో ఉనిటటో  కనిపసిుత ంది. 
వాసతవానికన, ఇంచుమించు సువార్తలో కేందర భాగముల ైన, అధాయయములు 5-12, యిేసు మర్శయు 
యూదులకు మధ్య తీవరమ నై సంఘర్షణను గూర్శు చర్శుసాత యి. 

“యూదులు” అను ప్దమును యోహాను 70 కంట ేఎకుువసార్మో  ఉప్యోగశంచన విధానములో 
ఈ సంఘర్షణ ఉదాా టించబడింద,ి కాని మిగశల్వన మూడు సువార్తలను కల్వప ిచూస్టేత  20 మార్మో  కంట ే
తకుువగా కనిపసిుత ంది. అనేక సందర్ాులోో , యిసేుకు వయతిర్ేకముగా ఉని మత నాయకులను 
సూచంచడానికన యోహాను ఈ ప్దానిి ఉప్యోగశంచాడు. 

విర్మదధంగా, పాత నిబంధ్న దదవుని ప్రజలను గూర్శు యోహాను మాటాో డనిప్ుపడు, ఆయన 
“ఇశాీయిలేు” లేదా “ఇశాీయిేలీయులు” అను ప్దాలను ఉప్యోగశంచాడు. ఉదాహర్ణకు, యోహాను 
1:47లో, యిసేు నతానియిలేును “యితడు నిజముగా ఇశాీయిేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కప్టమును 
లేదని” చెపాపడు. 

ఏ ఇతర్ సువార్త ర్చయిత కంటే కూడా ఎకుువగా యోహాను కరసీుత  అను గరకీు ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు. “కరసీుత ” అను ప్దము గరకీు ప్దమ ైన కనీసలర స్ ను మర్శయు హెబీర ప్దమ ైన మషయిాఖ్ 
ను అనువదిసుత ంది, ఈ ర్ ండటికిన అభిషకిుత డు అని అరా్ం. కరీసుత  దదవుని అభిషికుత డెనై విమోచకుడు, 
ఇశాీయిలేును తమ పాప్ము నుండ ిమర్శయు అనయ ర్ాజయపాలన నుండి విమోచంచువాడు. 

యూదా క ైసైతవులకు “కరసీుత ” అను ప్దము చాలా పరా ముఖ్యమ ైనది, ఎందుకంటే పాత నిబంధ్నలో 
ప్రవచంచబడని ఎంతో కాలముగా ఎదుర్మచూసుత ని దదవుని ప్రజల యొకు ర్క్షకుడెనై కరసీుత  యిేస్ట ేఅను 
విష్యము సమాజ మందిర్ానికన మర్శయు ఎదుగుచుని క ైసైతవ సంఘముకు మధ్య భదేాములకు 
కార్ణమ యైియంది. 

యూదుల మ స్ట్ీయ చఘలా కాలం తర్ువాత “మ స్ట్ీయ” అను పదము ద్ఘవర్ 
ప్ లువ్బడఘ్ డు, కాని చడెును — సాతఘనును మరియు వాడి సంతఘనమును ఓడించే 
స్ట్త ీ సంతఘనమును గ్ూరిిన వాగాద నము — ఆద్ కాండము 3:15లో చేయబడింద్ . 
కాబటిర , ఆర్ంభము నుండి, స్ట్త ీ సంతఘనము, అబార హాము సంతఘనమని తర్ువాత 
సపషరము చయేబడింద్ , మరయిు తదుపరి ఆయన యూద్ఘ సంతఘనమని 
సపషరపర్చబడింద్ , మరయిు తీర్ుపతీర్ిబడుత నిటలో  సర్పముకు మరియు 
భూమి యొకక సమసత  వ్ంశ్ములు నీయందు ఆశీర్వద్ ంచబడునని అబార హాముకు, 
మరియు అతని కాళో్ మధయనుండి రాజదండము తొలగ్దు అని యూద్ఘకు ఈ 
వాగాద నములు చయేబడనివి. చివ్రికత ఈ వాగాద నములు బిలాము ద్వేోకుత లలో అలోిక 
చేయబడఘ్ య, మరియు ఆర్ంభములో ద్వే్ుని కార్యకరమము నుండి, మ స్ట్ీయ 
చెడును ఓడించి, చివ్రికత ఏద్నెు తోట పరవశే్మును తిరిగి కలిపంచి, సముదరమును 
నీటితో కప్ పనటలో  ఎండని నేలను యెహో వా మహమితో కపుపను.   
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

డా. జేమ్సి హమిలరన్ 

యోహాను చర్శుంచన అంశాలు మర్శయు ఆయన వాటిని చర్శుంచన తీర్మ యిేసు అనుచర్మలుగా 
శీమనొందుతయని యూదా క ైైసతవులు పరా థమిక శరీతలు అని చూపిసాత యి. కాని లేఖ్నాలనిిటి 
మాదిర్శగానే, యోహాను ప్ుసతకము యుగాలనిిటిలో సంఘమంతయు ఉప్యోగశంచవల నని ప్ర్శశుదాధ తు 
ఉదదేశించాడు. మర్శయు వాసతవానికన, యోహాను 1:41 మర్శయు 4:25లో, యోహాను ఆయన శరీతలోో  
అనుయల కొర్కు హెబీర ప్దమ నై “మ స్ట్ియ” ను కూడా అనువదించాడు. మర్శయు నిజానికన, యోహాను 
సువార్త యూదా మర్శయు అనయ క ైసైతవులకు గొప్ప విలువ నైది అని చర్శతర ర్మజువు చదస్టింది. 

 
ప్రదదశము మర్శయు శరీతలను గూర్శు ఇప్పటవిర్కు మనము చూశాము గనుక, అద ికూర్మప చదయబడని 
కాలమును గూర్శు చర్శుంచుదము ర్ండి. 

కాలము 
సాధార్ణంగా, యోహాను కరీ.శ. 85 మర్శయు 90 మధ్య వరా స్టయిుండవచుని మనం చపె్పవచుు. 

యోహాను సువార్త కరీ.శ. 85. కంటే ముందు వరా యబడలేదు అని చెప్పడానికన అనేక కార్ణాలునాియి. 
మొదట, కరీ.శ. 70లో చపటటచదసుకొనిన యిెర్ూష్లేము మర్శయు దదవాలయ ప్తనమును గూర్శు 
ప్రవచంచనిద ికవేలము యోహాను సువార్త మాతరమే. ఆ విప్తయత  జర్శగశ కొంత గణనీయమ నై కాలం 
గడచపలయింద ిగనుక ఇలా అయుయండొచుు. 

ర్ ండవది, సంఘము మర్శయు సమాజ మందరి్ముకు మధ్య విభజన మర్శంత విప్ర్రతముగా 
ఉని సమయానిి సువార్త ప్రతిబింబిసుత ంది. యిెర్ూష్లేము ప్తనము తర్మవాత, యూదా మతము 
మర్శంత కఠశనంగా మార్శంది. తప్ుపడు బో ధ్ల నుండి తమనుతాము ర్క్షించుకోడానికన యిసేు దదవుని 
కుమార్మడు అని నముే తప్ుపడు బో ధ్కులప ై శాప్వచనాలను చదర్ముటకు అనుదిన సమాజ మందరి్ 
ఆర్ాధ్నలు సవర్శంచబడా్ యి; మర్శయు అధకిార్శకమ నై బహషి్ుర్ణ మర్శంత ఉదృతమ ైయియంది. ఈ 
ఉదిరకతత యోహాను 9 వంటి వాకయభాగాలోో  అగుప్డింది, అకుడ యిేసు సవసాప్ర్చన గుీడి్వాడి 
బహషి్ుర్ణను గూర్శు యోహాను నివదేించాడు. యోహాను 9:22లో ఈ ప్ర్శస్టిాతిప  ైయోహాను వాయఖ్యలను 
వినండి: 

ఆయన కరరసుత  అని యవె్ర్రనను ఒపుపకొనినయడెల వానిని 
సమాజమంద్ ర్ములోనుండి వలెివేత మని యూదులు అంతకుమునుపు 
నిర్ణయంచుకొని యుండిర ి(యోహాను 9:22). 

ఈ వాకయభాగములో, సమాజమందిర్ము నుండి వ ల్వవయేడమంటే బహషి్ుర్శంచడం, అనగా 
యూదుల సమాజ జీవితము నుండ ివ ల్వవేయడం. 

మూడవది, యోహాను సువార్త ఇతర్ మూడు సువార్తల తర్మవాత వరా యబడనిటటో  కనిపిసుత ంది. 
ఈ అభిపరాయం కనీసం నాలుగవ-శతాబేప్ు చర్శతరకార్మడెైన యుస్టబేియస్ వర్కు వాయపించంది. ఆయన 
ప్రకార్ం, యోహాను తన సువార్తను ఇతర్ సువార్తలకు ఉప్భాగముగా ఉదదేశించాడు, ప్రతదయకముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బాపితసుమిచుు యోహాను చెర్కు ముందు యిేసు ప్ర్శచర్యప ై సమాచార్ము అందిసాత డు. ఎకరోస్టియాస్టిరకల్ 
హిసరర్ర, ప్ుసతకము 3, అధ్యయము 24, భాగము 12లో యుస్టేబియస్ ఏమి వరా శాడో వినండి: 

యోహాను తదనుగ్ుణంగా, తన సువార్తలో, బాప్ తసుమిచుి యోహాను చెర్లో 
ప్ టరబడక మునుపు కరరసుత  చేస్ట న కార్యములను నమోదు చేశాడు, కాని మిగిలిన 
ముగ్ుగ ర్ు సువారితకులు ఆ కాలము తర్ువాత జరిగిన సంఘటనలను నమోదు 
చేశార్ు. 

నఘలుగ్ు సువార్తలు చద్ వవేారవ్్ర్రనఘ మూడు సువార్తలే ఉనఘియను వాసతవ్ముతో 
వెంటనే ఆశ్ిర్యపో తఘర్ు. మతతయ, మార్ుక, మరియు లూకా ఒకద్ఘనితో ఒకటి 
చఘలా సార్ూపయముగా కనిప్ సాత య; యసేు పరిచర్య పర్ంగా అద్ే పరా థమిక ఆకృతి. 
తదుపర,ి మీకు నఘలుగ్వ్ సువార్త ఉంద్ , అద్  యోహాను సువార్త, ఇద్  పూరిత 
భినిమ నై సువార్త. యోహాను సువార్త మొదట ిశ్తఘబదము చివ్రోో , సంఘము 
బయటి పరపంచము నుండి; వార ియూద్ఘ మత పరతయర్ుు ల నుండి; అద్ే విధముగా 
వార ిలౌకతక పరతయర్ుు ల నుండి కరొతత  సవాళో్ను ఎదురొకనుచునిపుపడు 
వార యబడనిటలో గా కనిప్ సుత ంద్ . మరియు ఆ సవాళ్లో  ఒక విధముగా ఖ్చిితముగా 
యసేుకు, ఆయన ఎవ్రో అను విషయముకు సంబంధ ంచినవి. యేసు ద్ెైవ్తవం 
సపషరముగా ఒక సవాలుగా ఉంద్  ఎందుకంటే యోహాను సువార్త వాసతవానికత యసేు 
ద్ెైవ్మని నొకతక చబెుత ంద్ . స్ట నఘప్ రక్ సువార్తలు, అద్  ప్ దద  సమస్టయేమి కాదు 
ఎందుకంటే సపషరముగా అవి సవాలు చేయబడలేదు. మరొక విషయమేమిటంటే 
సంఘములో అబదధ  బో ధ తలలత త తోంద్ , కాబటిర  యోహాను సువార్త ఆ అబదధ  బో ధ 
యొకక సమసయను పరిషకరిసుత ంద్ . వేరొక విషయం అనగా, మూడవ్ 
విషయమేమిటంటే, యూద్ఘ మత పరతయర్ుు లలైన, క్రసైతవ్ులకు మరియు యూదులకు 
మధయ ఆ సమయానికత సపషరమ నై విభజన కలిగింద్ ; స్ట నఘప్ రక్ సువార్తలలైన మతతయ, 
మార్ుక, మరియు లూకాలో నిజముగా ఈ విభజనను పూరితగా మనము చూడము. 

డా. మార్డు సార ీ స్ 

సంఘము యొకు పరా చీన సంప్రదాయము బహుశా సర్ నైదనియు మర్శయు యోహాను 
జీవితములోని చవర్శ భాగంలో, బహుశా కరీ.శ. 85 తర్మవాత సువార్త వరా యబడిందని నిర్ాా ర్శంచునటటో  
ఇదంతా చదసుత ంది. 

జ బదెయి కుమార్మడగు, యోహాను ఈ సువార్త గీంథకర్తయిెతైద యోహాను సువార్త వరా యబడిన 
సాధ్యమ ైన తదది ఆయన జీవితకాలము దావర్ా నిర్ణయించబడుతయంది. యిేసును వ ంబడించడం ఆర్ంభించద 
నాటకిన, బహుశా కరీ.శ. 30 నాటికన యోహాను ఒక యువకుడు. ఆ సమయములో యోహాను తన 
యుకతవయసుి చవర్పో  ఉనిప్పటకిర, కరీ.శ. 90 నాటికన ఆయనకు దాదాప్ు 80 యిేండుో  నిండయిుండదవి. 
దాని కంట ేఎకుువకాలం జీవించడం చాలా సందదహాసపదమే. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీ.శ. 85 లేదా 90 యోహాను సువార్తను వరా యుటకు సాధ్యమ ైన కాలము, మర్శయు ఇద ిప్రతయల 
ఆధార్ాలతో సముతిసుత ంది. కొీతత  నిబంధ్నలో ఒక భాగానిి కల్వగశయుని ప్ుర్ాతన ప్రతయను ప్పరి్స్ 
52గా పేర్ొునాిర్మ, దనీిని ర్ ైలాండ్ి ప్పరి్స్ అని కూడా పలిుసాత ర్మ. ఈ ఖ్ండములో యోహాను 18 
యొకు భాగము ఉంది. 

ప్పరి్స్ 52 కరీ.శ. 100 మర్శయు 150 మధ్య నాటిది. ఈ చని ఖ్ండము వాసతవానికన సంప్ూర్ణ 
సువార్తలో ఒక భాగమని ఆలోచస్టేత , ర్ ండవ శతాబేప్ు ఆర్ంభము వర్కు ఈ సువార్త చాలా విసత ృతంగా 
ప్ంచప టరబడు విధ్ముగా ముందుగాన ేవరా యబడిందని సూచసుత ంది. 

ర్ ండవ శతాబేప్ు చవర్పో ని సువార్త యొకు ఇతర్ ప్రతయలు కూడా కనుగొనబడా్ యి. ఈ ప్రతయలనిి 
ఐగుప్ుత వి, మర్శయు వివిధ్ ప్రతయల సంప్రదాయాలను సూచసాత యి. చని ఆస్టయిా నుండి ఐగుప్ుత కు ఈ 
భౌగపళ్లక ర్వాణా, అదద విధ్ంగా ప్రతయల సంప్రదాయముల యొకు వ వైిధ్యత, 40 లేదా 50 యిేండో లోపే 
చపటటచదసుకొని ఉండవచుు అనేద ిసందదహమే. కాబటిర , యోహాను సువార్తను వరా యుటకు సాధ్యమ ైన 
కాలమును సుమార్మ కరీ.శ. 90 లేదా 100 అని చపె్పడం సమంజసం. 

ఇప్ుపడు మనము ప్రదదశము, శరీతలు, మర్శయు యోహాను సువార్త యొకు కాలమును 
చూశాము, కావున యోహాను తన సువార్త వరా యడానికనగల ఉదదేశముప  ైదృషిర ప డదాము ర్ండి. 

ఉద్ేదశ్ము 
కొీతత  నిబంధ్నలో గణనీయమ నై ప్ర్శమాణంలో ఉని ప్ుసతకాలకు సంకనోష్ర  ఉదదేశాలు ఉనాియి, 

మర్శయు యోహాను సువార్త భినిమ నైది కాదు. యిేసు తన ప్ర్శచర్య కాలములో అనకే అంశాలను 
చర్శుంచనటేో , యిసేు ప్ర్శచర్యను గూర్శున యోహాను నివదేనలు అనేక విష్యాలను చర్శుసాత యి. అయితద 
ఈ ఉదదేశాలను ఏకరకృత ప్దధతిలో వివర్శంచుట ఇప్పటికర సాధ్యమే. నిజానికన, యోహాను మన కొర్కు తన 
ఉదదేశానిి సంగీహించాడు. ప్రతదయకముగా, యిసే్టే కరీసుత  మర్శయు దదవుని కుమార్మడు అను నముకానిి 
ధ్ృవీకర్శంచాలని ఆశప్డుతయనిటటో  ఆయన చెపాపడు. యోహాను 20:30-31లో ఆయన ఏమి వరా శాడో  
వినండి. 

మరియు అనేకమ నై యతర్ సూచకకతరయలను యేసు తన శ్ష యలయదెుట 
చేస్ట ను; అవి యత గ్రంథమందు వార యబడయిుండలేదు గాని యసేు ద్వే్ుని 
కుమార్ుడెనై కరరసుత  అని మీర్ు నముునటలో ను, నమిు ఆయన నఘమమందు 
జీవ్ము పొ ందునటలో ను ఇవి వార యబడెను (యోహాను 20:30-31). 

సర్ళంగా చెపాపలంటే, ఈ సువార్త సందదశానిి విశవస్టించుటవలన కల్వగ ేప్రయోజనాలను వార్మ 
ప ందు విధ్ముగా యిసేు కరసీుత  అని, దదవుని కుమార్మడు అని ఆయన శరీతలు నముునటటో ను యోహాను 
వరా శాడు. 

సువార్తను వార యడఘనికతగ్ల ఉద్ేదశ్మును గ్ూరిి యోహాను చఘలా సపషరంగా 
చెపాపడు. యోహాను 20:31లో, యేసు ద్ేవ్ుని కుమార్ుడెైన కరరసుత  అని మీర్ు 
నముునటలో ను, నమిు ఆయన నఘమమందు జీవ్ము పొ ందునటలో ను ఇవి 
వార యబడనెు అని ఆయన చెపాపడు. ఇకకడ చపెపబడిన ఉద్ేదశ్ము ర్ండింతలలైనద్  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అని చెబుద్ఘము. మొటరమొదటిగా, ఆయన సువార్త ఇవానిిలిస్ట రక్ సవభావ్ము 
కలద్ . సపషరముగా, ఆయన పాఠకులు ఏద్ొక సమయములో, పరభువ్ు వారనిి 
ఆకరిషంచుచుండగా, ఆయనయందు విశావసము ఉంచునటలో  ఆయన వార శాడు. 
తదుపర ిర్ండవ్ద్ , అద్  విశావసమును సమరిుంచు సవభావ్ము కలద్ . యసేు 
నిజంగా నర్వ్తఘరియెనై ద్వే్ుడు అని తన పాఠకులను ఒప్ పంపజయేాలని 
ఆశ్ంచఘడు. 

ర్ వ. లాయర్ర కాక లీ్ 

నీవ్ు యేసు యొకక గ్ురితంపును తెలుసుకొనునటలో  ననేు ఈ సువార్తను 
వార సుత నఘినని యోహాను చబెుత నఘిడు. యేసు ద్వే్ుని కుమార్ుడు. మరియు 
ద్ేవ్ుని కుమార్ుడు ఎవ్రో ఆయన వివ్రించుచునఘిడు, మరియు ఆయన ద్వే్ుని 
యొదదనుని వాకయము మరయిు శ్రీర్ధఘరియని, యసేు వాగాద నము చేయబడని 
మ స్ట్ీయ అని, మరియు ఇద్  మనము అంగీకరించే సంక్షపేమ ైన సమాచఘర్ం 
కాదుగాని, తండిర ఆయన ద్ఘవరా ఉచితంగా ఇచుిచుని జీవ్ము పొ ందునటలో  
మీర్ు ద్ీనిప్ ై ఆధఘర్పడఘలని ననేు కోర్ుచునఘిను అని యోహాను చెపాపడు. 

డా. ర్ాబర్డర పో్ముర్డ 

ఆయన సువార్తయంతటలిో, యోహాను ఉదదేశము యొకు ప్రధాన దృషిర యిసేును మ స్ట్ియ 
మర్శయు దదవుని కుమార్మడుగా నముునటటో  చదయడం. యూదా క ైైసతవులకు సమాజ మందరి్ముతో ఉని 
విభదేాలకు ఎకుువ మదేతయ అవసర్మయిేయ ర్ ండు అంశాలు ఇవి. యిసేును కరీసుత గా మర్శయు దదవుని 
కుమార్మనిగా విశవస్టించడానికన వార్మ వచాుర్మ, మర్శయు వార్మ ర్క్షణ ఆశీర్ావదాలు ప ందాలంటే 
విశావసంలో నిల్వచ ఉండడం అవసర్ం. 

యోహాను సువార్త విశావసులందర్శకన వర్శతసుత ంది అన ేభావన కూడా ఉంది. ఉదాహర్ణకు, 
యోహాను 13-17లో యిసేు ఇకప  ైభూమిమీద నడవకపలయినా, ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా ఆయన ప్రజల 
హృదయాలోో  ఉనాిడని ఉదాా టసిూత  యోహాను విశావసులందర్శ యొకు విశావసమును ప ంప ందించడానికన 
ప్రయతిించాడు. యోహాను బో ధ్నలనిిటి యొకు లక్షయం విశావసుల యొకు జీవితాలను సుసంప్నిం 
చదయడమే. 

యోహాను సువార్త “శిశువులు ఇబబందపి్డద, ఏనుగులు ఈతకొటేర కొలను” అని ప్ండితయలు 
చెపాపర్మ. దాని ప్రధాన సందదశం సపష్రంగా మర్శయు సులభంగా ఉంది: యిసేు దదవుని కుమార్మడెనై కరసీుత . 
అయితద ఈ పరా థమిక సందదశము యొకు వివర్ణలు సువార్తను యిేండో తర్బడి అధ్యయనం చదసుత ని 
అనువాదికులను సవాలు చదయడం కొనసాగశంచాయి. 

ఈ సువార్తను చదవిిన ఆర్ంభ క ైైసతవులు దాని దావర్ా గొప్ప పల ర తాిహం ప ందుకునాిర్మ. వార్శ 
ప్రతయర్మా లతో వార్శకన విభేదాలు ఉనిప్పటికర వార్మ తమ విశావసములో నిల్వచయుండునటటో  అద ివార్శకన 
నేర్శపంచంది. కరసీుత ప్టో పేరమ మర్శయు భయభకుత లోో  ప ర్మగుట సమృదిధ  జీవముకు ఏక కై ఆధార్మని వార్శకన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సవాలు చదస్టింది. మర్శయు యోహాను సువార్త ఈ పలర తాిహములను మర్శయు సవాళోన ేఆధ్ునిక 
క ైైసతవులకు కూడా అందసిుత ంది. 

ఇప్పటి వర్కు యోహాను సువార్త యొకు నపే్థయమును మనము అధ్యయనము చదశాము 
గనుక, ఇప్ుపడు సువార్త యొకు ఆకృతి మర్శయు విష్యసూచకను చూదాే ము. 

ఆకృతి మరియు విషయసూచిక 

యోహాను సువార్త యొకు ఆకృతిని వివిధ్ మార్ాగ లోో  ప్ండితయలు వివర్శంచార్మ. ఈ పాఠంలో, 
యిేసు జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను గూర్శున యోహాను ప్ర్శచయ సార్ంశముకు, మర్శయు యోహాను 
సువార్త యొకు విష్య సూచకకు మధ్య సంబంధ్మును సూచంచద వాటిని మనము అనుసర్శంచుదము. 
యోహాను 1:10-14లోని ఈ మాటలను వినండి: 

[యేసు] లోకములో ఉండనెు, లోకమాయన మూలముగా కలిగ్ను గాని 
లోకమాయనను తెలిస్ట కొనలేదు. ఆయన తన సవకరయులయొదదకు వ్చెి ను; 
ఆయన సవకరయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. తనుి ఎందర్ంగీకరించిరో 
వారికందరికత, అనగా తన నఘమమునందు విశావసముంచినవారికత, ద్ేవ్ుని 
ప్ లోలగ్ుటకు ఆయన అధ కార్ము అనుగ్రహించనెు... కృపాసతయసంపూర్ుణ డుగా 
మనమధయ నివ్స్ట ంచనెు; తండిరవ్లన కలిగిన అద్ వతీయకుమార్ుని మహిమవ్లల 
మనము ఆయన మహమిను కనుగొంటిమి (యోహాను 1:10-14). 

ఈ వాకయభాగము నాలుగు ప్రధాన అంశాలప ై దృషిర  ప డుతయంద:ి యిసేు లోకమునకు వచెును; 
ఆయన సవకరయుల యొదేకు వచుెను మర్శయు వార్మ ఆయనను తిర్సుర్శంచార్మ; ఆయనయందు 
విశావసముంచనవార్మ దదవుని పిలోలయాయర్మ; మర్శయు ఆ విశావసులు యిేసు సాక్ష్యయలయాయర్మ. ఆ 
నాలుగు ఆలోచనలను అనుసర్శంచ, ఈ విధ్ముగా యోహాను సువార్త యొకు ఆకార్మును చూదాే ము. 

• మొదట, 1:1-18లో యిసేు నర్ావతార్మును వివర్శంచు కుో ప్త  ప్ర్శచయముతో యోహాను 
తన సువార్తను ఆర్ంభించాడు 

• ర్ ండవది, 1:19-12:50లో యోహాను యిసేు ప్ర్శచర్యను నమోదు చదశాడు, అకుడ 
యిేసు తన సవకరయుల యొదేకు వచెునని మర్శయు ఆయన ర్క్షించుటకు వచున 
మానవజాతి ఆయనను తిర్సుర్శంచనదని ఆయన చూపించాడు. 

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

• మర్శయు నాలుగవది, 21:1-25లో యోహాను సువార్త ముగశంప్ులో, యిసేు మహిమకు 
సాక్ష్యలుగా ఉని అప సతలులు మర్శయు ఇతర్ శిష్యయల పాతరను యోహాను ఎతిత  
చూపించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను సువార్త యొకు ఈ భాగాలనిిటిని ఒకొకుటిగా చూదాే ము, దాని ఉపల దాా తముతో 
ఆర్ంభించుదము. 

ఉపో ద్ఘా తము 
1:1-18లో యోహాను సువార్త అంతటినీ శకనతవంతంగా మర్శయు అందముగా సంగహిీంచాడు. 

యిేసు అనిిటనిి సృషిరంచన మర్శయు జీవాలనిిటికన మూలమ ైన దదవుని వాకయమని ఆయన బో ధించాడు. 
అయితద అంతకంట ేఎకుువగా, ర్కతమాంసములు కల్వగశన నిజమ ైన మానవునిగా యిసేు ఈ లోకముకు 
వచుెను. మర్శయు నర్ావతార్శయిెైన దదవునిగా, ఆయన సృషిరంచన లోకానికన తండిర మహిమను 
కనుప్ర్చాడు. 

యిేసును చీకటి ప్రప్ంచములో ప్రకాశించద వ లుగుగా చెప్ూత  యోహాను దనీిని యోహాను 1:4-5లో 
వివర్శంచాడు. దదవుని కృప్ను ప్ర్శప్ూర్ణముగా ప్రతయక్షప్ర్చుట దావర్ా ఆయన ఆ చీకటిని జయించాడు. 
యిేసు యొకు మహిమ ఆయన నర్ావతార్ సమయములో కపపి ఉంచబడింద ిఅని బెైబిలు కొనిి 
ప్ర్ాయయాలు మాటాో డుతయంది, యిేసు నర్ావతార్ము వాసతవానికన ఆయన మహిమను ముఖ్యమ నై 
మార్ాగ లోో  తలె్వయజసే్టింద ిఅని యోహాను నొకను చెపాపడు. యిసేు యొకు మహమిను అసపష్రం 
చదయకుండా, మానవునిగా ఆయన నర్ావతార్ము ఆయన మహిమను వ లోడచిదస్టింది. యోహాను 
యోహాను 1:14లో ఇలా వరా శాడు: 

ఆ వాకయము శ్రీర్ధఘరియెై, కృపాసతయసంపూర్ుణ డుగా మనమధయ నివ్స్ట ంచనెు; 
తండిరవ్లన కలిగిన అద్ వతీయకుమార్ుని మహమివ్లల మనము ఆయన 
మహమిను కనుగొంటిమి (1:14). 

యేసు యొకక బహిర్ంగ్ పరిచర్య 
ఉపల దాా తము తర్మవాత, యోహాను యిసేు యొకు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను యోహాను 1:19-

12:50లో నమోదు చదశాడు. ఈ భాగములో, యిేసు తన సవకరయుల ైన ఇశాీయిలేు జాతి యొదేకు 
వచుెను, మర్శయు ఇశాీయిలేు ప్రజలు యిసేును తమ కరసీుత గా మర్శయు ప్రభువుగా అంగరకర్శంచలేదు అని 
యోహాను ఉదాా టించాడు. యోహాను 1:11లో మనము చూచనటటో గా, యోహాను ఇలా చెపాపడు, 

[యేసు] తన సవకరయులయొదదకు వ్చెి ను; ఆయన సవకరయులు ఆయనను 
అంగీకరింపలేదు (1:11). 

ఈ సార్ంశానికన ముఖ్యమ ైన మినహాయింప్ులు ఉనిప్పటకిర, సాధార్ణంగా యోహాను సువార్తలో 
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యకు ఇశాీయిలేు ప్రజలు ఈ విధ్ంగాన ేసపందించార్మ. 

యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యప  ైమన అవలోకనము ఏడు భాగాలుగా విభాగశంచబడుతయంది, ప్ర్శచర్య 
కొర్కు ఆయన స్టిదధపాటటతో ఆర్ంభమ ై, వివిధ్మ నై ఆర్మ యూదుల ప్ండుగల చుటటర  జర్శగ ే
సంఘటనలతో కొనసాగుతయంద.ి యోహాను 1:19-2:12లో ప్ర్శచర్య కొర్కు యిసేు స్టదిధపాటటతో 
ఆర్ంభించుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరిచర్య కొర్కు స్ట దధపాటల 
ప్ర్శచర్య కొర్కు యిేసు స్టదిధపాటటను గూర్శున విభాగం యోహాను 1:19-36లో బాపితసుమిచుు 

యోహాను ప్ర్శచర్యతో ఆర్ంభమౌతయంది. ఈ వాకయభాగములో, బాపితసుమిచుు యోహాను యిేసు దదవుని 
కుమార్మడని, మర్శయు యిసేు లోకపాప్ములను మోస్టకిొనిపల వు దదవుని గొర్ పీిలో అను వాసతవానికన 
ముఖ్యమ ైన సాక్షయము అని యోహాను నొకను చెపాపడు. 

దీని తర్మవాత, యోహాను 1:37-51లో యిసేు మొదటి శిష్యయలను పిలచుటను గూర్శు యోహాను 
వరా శాడు. బాపితసుమిచుు యోహాను కథనమువల నే, ఈ భాగములో ఉదాా టన యిసేు గుర్శతంప్ుప  ైఉంది. 
వచనము 38లో ఆయన శిష్యయలు ఆయనను “ర్బీబ” అని సూచంచార్మ, అనగా బో ధ్కుడు అని అరా్ం; 
“వచనము 41లో “మ స్ట్ియ” అనగా కరీసుత ; వచనము 45లో “మోషే ఎవర్శని గూర్శు వరా స్టరి్ప” అను 
మాటలు ప్రవకతయిెనై మోషే ముందుగాన ేచపెపిన వానిని సూచసుత ంది; మర్శయు వచనము 49లో “దదవుని 
కుమార్మడు” మర్శయు దానికన సమాంతర్ ప్దమ నై “ఇశాీయిలేు ర్ాజు.” చవర్శగా వచనము 51లో యిసేు 
తనుితాను దదవుని ప్రసనితకు ప్రవేశము కల్వగశంచుటకు ప్ంప్బడని “మనుష్యకుమార్మని”గా 
గుర్శతంచుకునాిడు. 

ప్ర్శచర్య కొర్కు యిేసు స్టదిధపాటట యొకు చవర్శ భాగము యోహాను 2:1-12లో యోహాను 
నమోదు చదస్టని ఆయన మొదటి అదుుతము. ఇది యిసేు నీటిని దరా క్షార్సముగా మార్శున సందర్ుము. 
అయితద ఉదాా టన అదుుతము ప ైన కాదు. యోహాను 2:11లో యోహాను ఏమి వరా శాడో  వినండి: 

ఇద్ , గ్లిలయలోని కానఘలో, యసేు ఈ మొదట ిసూచకకతరయను చసే్ట ను. ఆ 
విధంగా ఆయన తన మహమిను వెలోడించనెు, మరియు ఆయన శ్ష యలు 
ఆయనయందు విశావసముంచఘర్ు (యోహాను 2:11). 

యోహాను చపెపిన ప్రధాన అంశాలోో  ఒకట ిఏమనగా, ఈ అదుుతము యిేసు మహమిను 
వ లోడించన సూచక కనీయ, మర్శయు ఆయన శిష్యయలు ఆయనను విశవస్టించడానికన ఇద ికార్ణమయియంది. 

“సూచక కతరయ” అను పదము మోషే చసే్ట న అదుభత కార్యములను సూచించడఘనికత 
నిర్గమకాండములో ఉపయోగించబడింద్ , ముఖ్యముగా తెగ్ుళో్ కొర్కు. కాబటిర  
సూచక కతరయలు లేద్ఘ “సూచక కతరయ” అను పదము అదుభతకారాయలను 
సూచించడఘనికత అపపటిక ేఉపయోగిసుత ండవేార్ు, మరియు యోహాను చఘలాసార్ుో  
యసేును మరియు మోషనేు సరిపో లుిట వ్లన మాతరమే ద్ీనిని చేయుట 
లేదుగాని, వాసతవానికత అదుభతకార్యములు పరజలకు కొనిి విషయాలు 
తెలియజేయుటకు, కొనిిటిని ఇచుిటకు, వార్ు చేయవ్లస్ట న కార్యములను 
గ్ూరిిన సమాచఘర్ము అంద్ ంచుటకు, మరియు పరతయేకముగా ద్ేవ్ుడు పరజలకు 
కొనిి విషయాలు తెలియజేయుటకు మరియు పరజలు ద్ఘనికత సపద్ ంచుటకు 
ఇవ్వబడినవి అను నిర్గమకాండము ర్చయతవ్లలనే ఆయనకు కూడఘ అద్ే ఆసకతత 
ఉనిదని నఘ భావ్న. 

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

యిేసు యొకు అదుుత కార్యములను తర్చుగా “స్ట మ యోయన్” అను మాట దావర్ా “సూచక 
కనీయలు” అని అనువదసిూత  యోహాను సువార్తలనిిటి కంటే భినిముగా ఉనాిడు. అదుుతకార్ాయలు 
తమ వ పై్ు ఆకర్శషంచుకోడానికన ఉదదేశించబడలేదు కాని, వాటిని మించ యిసేును సూచంచుటకు 
ఉదదేశించబడినవి. ప్రతదయకముగా అవి యోహాను 20:30-31లో యోహాను సువార్త యొకు ఉదదేశమును 
సంగీహించన మాటల ప్రకార్ంగా యిసేును “కరసీుత ” మర్శయు “దదవుని కుమార్మడు”గా గుర్శతంచుటకు 
ఉదదేశించబడినవి. 

యసేు అదుభతకార్యముల ద్ఘవరా చఘలామంద్  పరజలు లబిద పొ ందుకునఘిర్ు, కాని 
నిజఞనికత ఎవ్రి కనుిలలైతే తెర్ువ్బడనివో వార్ు మాతరం అవి సూచించిన, యసేు 
గ్ురితంపును చూడగ్లిగార్ు. కాబటిర  యోహాను అదుభతకార్యములను గ్ూరిి 
మాటాో డే ఒక పదమును ఉపయోగించుచునఘిడు, అద్  కవే్లము గొపప అదుభత 
సంఘటనను మాతరము సూచించుట కాదుగానీ, వాటిని మించి కరరసుత  గ్ురితంపును 
సూచిసుత ంద్ . మరియు వాసతవానికత యసేు కరరసుత  అని మీర్ు నముునటలో ను, 
నమిుతే ఆయన నఘమమందు జీవ్ము పొ ందుతఘర్నియు మరయిు సూచక 
కతరయలు ఆ విధమ ైన కార్యమును జరిగించుటకు వార యబడనివి అని యోహాను 
చెపాపడు. 

డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

సూచక కతరయ అనేద్  యేసు యొకక నిజమ ైన గ్ురితంపును సూచించే ఆయన 
కార్యములను సూచిసుత ంద్ . మరియు మీర్ు ద్ీనిని అదుభతకార్యము యొకక భౌతిక 
సాు యలో అర్ుము చసేుకుంటే, నీటిని ద్ఘర క్షార్సముగా మార్ుిటయెైనఘ, 
అదుభతముగా జనసందరముకు రొటటరలు ప్ టలర టటైనఘ, గ్ుర డి్వాడిని సవసుపర్చుటటనైఘ 
మీర్ు ఒక కేందర బిందువ్ును అందుకోనటోే ఆవ్ుత ంద్ . యోహాను సువార్తఅంతటా, 
ఇవి కవే్లము అదుభతములుగా యోహాను చూడలేదు, కాని ద్ేవ్ుడు 
ఉద్ేదశ్ంచినటలో గా మీర్ు వాటిని చూస్టేత , మీర్ు యేసు యొకక నిజమ ైన గ్ురితంపును 
చూస్టే సంఘటనలు ఇవి; ఆయనే జీవాహార్ము. ఆయన మాకు దృష ర  
కలుగ్జేయడఘనికత వ్చఘిడు; రాబో యే యుగ్ములో కరొ తత  ద్ఘర క్షార్సమును ఇసాత డు 
మరియు మనము ఆనంద్ సాత ము. 

డా. ర్ాబర్డర పో్ముర్డ 

మొదట ిపసాక 
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను గూర్శు చర్శుంచద ర్ ండవ భాగము యిెర్ూష్లేములో ప్సాు ప్ండుగకు 

సంబంధించనది. యోహాను సువార్తలో ప్రతదయకముగా పేర్ొునబడనిది గనుక దీనిని మనము మొదటి 
ప్సాుగా సూచంచుదము. ఈ భాగము యోహాను 2:13-4:54 వర్కు విసతర్శంచంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ భాగము యోహాను 2:13-25లో వాయపార్మలను దదవాలయములో నుండ ితోల్వవసే్టి దానిని 
శుదిధచదస్టని యిసేును గూర్శున యోహాను కథనముతో ఆర్ంభమౌతయంది. మర్ొకసార్శ, యిసేు యొకు 
గుర్శతంప్ుప ైన ేదృషిర కేందీరకర్శంచబడింది. యోహాను 2:18లో యూదులు యిసేును ఏమి అడిగార్ప వినండి: 

“నీవ్ు ఈ కార్యములు చేయుచునఘివే; యే సూచక కతరయను మాకు చూప్ దవ్ని 
ఆయనను అడిగిర”ి (2:18). 

ఆయన దదవుని కుమార్మడు అని సూచంచద ఆయన ప్ర్శచర్యంతటలిోక లాో  గొప్ప సూచనయిెనై తన 
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు మాటాో డుతూ యిసేు సపందించాడు. 

ఈ నివేదన తర్మవాత, 2:21-25లో కనిపించద ఆయన వాయఖ్యలో, యిసేు అనకేమ నై ఇతర్ 
సూచకకనయీలను చదస్ట ను, మర్శయు ఫల్వతముగా అనకేులు ఆయన నామమందు కనీసం ప పై ైన అయినా 
విశావసముంచర్శ అని యోహాను నివదేించాడు. 

తర్మవాత, యోహాను 3:1-21లో యూదుల అధకిార్శయిెనై నీకొదదముతో యిసేు యొకు 
అదుుతమ ైన సంభాష్ణను యోహాను నివేదించాడు. మర్ొకసార్శ, యిసేు గుర్శతంప్ుప ై, ఈసార్శ “మనుష్య 
కుమార్మడు” మర్శయు “దదవుని కుమార్మడు” అను గుర్శతంప్ుప ై, మర్శయు ఆయన చదయడానికన ప్ంప్బడని 
ర్క్షించు బాధ్యతప  ైదృషిర కేందీరకర్శంచబడింది. 

యోహాను 3:22-36లో, బాపితసుమిచుు యోహానును గూర్శున మర్ొక కథనము మనకు 
కనిపసిుత ంది. దీనిలో, యిసేు దదవుని కుమార్మడెనై కరసీుత  అని యోహాను నొకను చెపాపడు. మర్శయు యిసేు 
దదవునికన మర్శయు ర్క్షణకు సాక్షయముగా వచాుడు, కాని విశావసముతో ఎవర్మను ఆయనను 
అంగరకర్శంచలేదు అని ఆయన చెపాపడు. 

యోహాను 4:1-42లో, సమర్యలో బావి యొదే సమర్య స్ట్త రతో యిేసు యొకు సంభాష్ణను 
యోహాను నివేదించాడు. మర్లా, కరసీుత గా పిలువబడద మ స్ట్ియగా – తన ప్రజలకు అనిి విష్యాలను 
వివర్శంచుటకు ర్ాబో వుచుని యిేసు గుర్శతంప్ుప  ైదృషిర కేందీరకర్శంచబడింది. ర్క్షణ యూదుల నుండి, 
మర్శయు ప్రతదయకముగా ఆయన దావర్ా కలుగుతయందని చపె్ుపట దావర్ా, యిసేు ఆమ  ఆలోచనా 
విధానమును సవాలుచదస్టి, ఎలోప్ుపడు ఆమ  కోర్మచుని జీవము మర్శయు దదవుని వాసతవికతను తనలో 
కనుగొనుమని ఆమ ను పలి్వచాడు. యిసేుయందు నముకముంచుట దావర్ా అనేకమంద ిసమర్యులు 
ఈ బో ధ్నకు సపందించార్మ. 

చవర్శగా, యోహాను 4:43-54లో, యిసేు యొకు ర్ ండవ సూచకకనయీను యోహాను 
నివదేించాడు. మొదట ిసూచకకనీయ మాదరి్శగానే, ఇది కూడా కానాలోనే జర్శగశంది. కాని ఈసార్శ కనీసము 
ముటటర కోకుండా లేదా అతడనిి చూడకుండాన ేకుమార్మని సవసాప్ర్చాడు. మర్శయు ఆశుర్యమేమి 
లేకుండా, ఈ కథలో అదుుతము యిేసు అధికార్మును ధ్ృవీకర్శంచడానికన ఉదదేశించనది, మర్శయు అద ి
చూస్టనివార్శలో విశావసము కల్వగశంచంద ిఅను విష్యముప ై దృషిర  కేందీరకర్శంచబడింది. 

మొదట ిప్సాును గూర్శు చర్శుంచద భాగమంతటా ఉని ఒక పరా ముఖ్యమ నై అంశము విశావసము. 
మొదట ిసూచకకనీయ తర్మవాత, శిష్యయలు ఆయనయందు విశావసముంచర్శ అని యోహాను 2:11లో 
నివదేించాడు. 4:42లో, యిేసు బో ధ్నను బటిర సమర్యులు విశావసముంచార్మ. మర్శయు 4:53లో, 
సవసాప్డిన కుమార్మడి యింటవిార్ందర్ూ నమాుర్మ. తర్మవాత, యోహాను 7:50 మర్శయు 19:39లో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీకొదదము కూడా యిసేును విశవస్టించాడని ఆలోచంచుటకు ఒక కార్ణం మనకు కనిపిసుత ంది. యిేసు 
యొకు సూచకకనీయలు మర్శయు లోతెనై బో ధ్న ఆయన గుర్శతంప్ుకు మర్శయు ఆయన ఇచున ర్క్షణకు 
శకనతవంతమ ైన సాక్షయములుగా ఉనాియి మర్శయు అనేకులు ఆయనయందు విశావసముంచర్శ. 

ఖ్చిితముగా యోహాను సువార్తలో ఒక ముఖ్యమ ైన అంశ్ము ర్క్షించు 
విశావసము; సువార్తయంతటిలో విశావసముంచుట అనేద్  ఉద్ఘా టించబడింద్ . 
మరియు ద్ఘని ఉద్ఘా టన ర్ండు విషయాలోో  ఉంచబడింద్  — ఒకట ిఆ విశావసము, 
లేక ద్ేవ్ుని ప్ లోలగ్ుట ద్ేవ్ుని పనియెైయునిద్ , మరయిు మరొకట,ి కార్యము, 
మరియు వ్యకతతగ్తమ నై ర్క్షించే విశావసము ఒక బహుమానముగా అర్ుము 
చేసుకొనబడింద్ , అద్  మన జీవితములో మనము నమేు ద్వే్ుని కృప — కాని అద్  
మనము చసే్టే కార్యముప్ ై ఆధఘర్పడి ఉంద్ , కాబటిర  జఞా నము అనే కోణము కూడఘ 
ఉండఘలి. కరరసుత  మన పాపముల కొర్కు స్ట లువ్లో మర్ణ ంచఘడు అనే జఞా నం 
ఉండఘలి. మనము ద్ఘనిని అంగీకరించుచునఘిము, అనే అంగీకార్ భావ్న కూడఘ 
ఉండఘలి. కాని అద్  తెలుసుకొనుటకు మరియు అంగీకరించుటకు మించినద్ . 
నముకం అనే భావ్ం ఉంద్ , మరియు అద్  విశావసము యొకక కరలకమ ైన 
అంశ్ము. ఇద్  ఒక వ్యకతత యొకక ఖ్ాళీ చేయ చఘచి, కుమార్ుడెనై కరరసుత  ద్ఘవరా 
ద్ేవ్ుడు చసే్ట న వాటనిిటిని పొ ందుకొనుట. 

డా. జ ఫ్ లోమాన్ 

మన చుటూర నుని పరపంచములో చఘలా నిరాశ్పర్చే ఒక విషయము “విశావసం” 
అను పదమును చఘలా సాధఘర్ణంగా మరియు నిరో్క్షయంగా తీసుకోవ్డం అని మీకు 
తెలుసు. చఘలామంద్  తమకేద్ో  విశావసములో విశావసము ఉనిటలో  పరా థమికంగా 
విశావసము గ్ూరిి మాటాో డుతఘర్ు. అయతే విశావసమును గ్ూరిి క్రైసతవ్ులు 
మాటాో డే విధఘనము అద్  కాదు. నఘనఘ విధములలైన విశావసాలు ఉనఘియ. ననేు 
ఇపుపడు కురీి లో కూర్ుినఘిను. అద్  ననుి మోయగ్లదు అనే మంచి నముకం 
నఘకు ఉంద్ . ఈ కురీి మీద నఘకు నముకం ఉంద్ . అయతే, ననుి మోయుటకు 
తపప మరదే్ెనైఘ చేయుటకు ఈ కురీిప్ ై నఘకు ఎటలవ్ంటి నముకం ఉండదు. ద్ీనికత 
వేర ేపరయోజనం లేదు. ర్క్షించే విశావసము గ్ూరిి మనం మాటాో డేడపుపడు, అద్  
కరరసుత యందు విశావసము. ఇద్  మన ర్క్షణ కొర్కు అవ్సర్మ నైవ్నీి కరరసుత  చేశాడను 
ఆ నముకములో విశావసముంచి విశ్రమించడం. ర్క్షించే విశావసము అనగా మన 
పాపముకు వెల చెలోించినద్  కరరసతని తెలుసుకొని, మన ర్క్షణను కొనిద్  కరరసతని 
తెలుసుకొని, మన పాపములకు పరిపూర్ణ పరా యశ్ితతము చేస్ట నద్  కరరసతని యెరిగి, 
ఆయనలో మన పాపములకు పరిపూర్ణ క్షమాపణ ఉనిదని యెరిగ్ కరరసుత లో 
విశావసము ఉంచుట. ర్క్షించే విశావసము అనగా ఆయన మన కొర్కు ఇద్  చేశాడు, 
చేయాలిీనద్  ఇంకా ఏమియు మిగ్ులలేదు, మరయిు విశావసముతో ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొదదకు వ్చిినవారనిి ఆయన శాశ్వతంగా ఉంచుతఘడు అని యెరిగి కరరసుత లో 
విశావసముంచి విశ్రమించడం. మీకు తెలుసా, ర్క్షించే విశావసము, ర్క్షింపజేస్టే 
విశావసము అనగా, ద్ఘని ఏకాంతములో, అతి ముఖ్యమ ైన అర్ుము, మనము 
కరరసుత ను నముుచునఘిము అను వాసతవ్ము ద్ఘవరా నిర్వచించబడుత ంద్ . మనకు 
మరేమీ ఉండదు. మనము మరేమీ కోర్ము. మన ర్క్షణ కొర్కు కరరసుత  చఘలును అని 
మనమ ర్ుగ్ుదుము. 

డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

విచార్కర్ంగా, అందర్మ యిసేుకు విశావసముతో సపందించలేదు. 2:12-20లో, దదవాలయమును 
కలుషితం చదసుత ని వార్శని యిసేు బయటకు తోలాడు. 2:24-25లో, వార్శకన నిజమ నై విశావసము లేదని 
ఆయనకు తలెుసు గనుక యిసేు అనకేమందికన తనుితాను అప్పగశంచుకోలేదు లేదా ఆధనీ 
ప్ర్చుకోలేదు. మర్శయు 3:18-21లో, విశవస్టించని వార్శమీదకిన వచదు తీర్మప గూర్శు మనం చదువుతాము. 

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

మర్శయు ఇద ియోహాను 5:1-47లో కనిపసిుత ంది. 
వచనములు 1-15లో, 38 యింేడో నుండ ివాయధిగల ఒక మనుష్యయని యిసేు బాగుచదశాడు. 

అయితద అద ివిశాీంతి దినము గనుక, విశాీంతి దనిమందు ప్నిచదయుటకు వయతిర్కేంగా ఉని 
ధ్ర్ుశాసత రమును యిసేు ఉలోంఘించనందున యూదులు ఆయనను హెచుర్శంచార్మ. యోహాను 5:16-47 
యిేసు యొకు ప్రతిసపందనను నమోదు చదసుత ంది, ఆయనయందు విశావసముంచు వార్శకన నితయజీవము 
అనుగీహిసాత నని ఆయన అకుడ ప్రకటించాడు. 

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

ప్ండుగను ఆయన ఆచర్శంచనటటో  చబెుతయంది. 
ప్సాు అనగా ఐగుప్ుత  నుండ ిఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమమును యూదులు జర్మప్ుకొన ేప్ండుగ. 

కాబటిర ఈ భాగములో నిర్గమకాండము ర్శఫర్ నుిలు ఉండుట ఆశుర్యము కాదు. 6:1-15లో, కేవలము 
ఐదు ర్ొటెరలు మర్శయు ర్ ండు చదప్లతో యిసేు అదుుతముగా ఐదు వలేమందికన ఆహార్ము ప టెరను. ఈ 
కార్యము ఐగుప్ుత  బానిసతవం నుండ ివిడపిించబడిన తర్మవాత ఇశాీయిలేు దదశముకు దదవుడు 
అనుగీహించన మనాిను జాా ప్కం చదసుత ంది. 

6:16-24లో, యిసేు నీటపి ై నడచుట, మోష ేయిరె్ీ సముదరమును పాయలు చదస్టినప్ుపడు 
ఆయన కల్వగశయుండని అధకిార్ము కంటే గొప్ప అధకిార్మును చూపసిుత ంది. తదుప్ర్శ, 25-71లో, 
సముదరము దాటిన పమిుట, యిేసు తనుితాను “ప్ర్లోకము నుండ ిదగిశవచున జీవహార్ము”గా 
ప్రసుత తించుకునాిడు, మర్శయు ఇది నిర్గమము దనిాలోో  దదవుడు అనుగీహించన మనాిను మించనది. 
జీవాహార్ముగా, విశావసులందర్శకర జీవమునిచదు వానిగా యిసేు ప్సాును న ర్వరే్ాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పర్ణశాలల పండుగ్ 
యిేసు బహిర్ంగ ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఐదవ భాగము యోహాను 7:1-10:21లో ఆయన 

ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ ఆచర్శంచుటను గూర్శు చర్శుసుత ంది. 
యోహాను 7:1-52లో, యిసేు ప్ర్ణశాలల ప్ండుగను ఏ విధ్ముగా ఆచర్శంచాడో  మర్శయు 

న ర్వేర్ాుడో  యోహాను నివదేించాడు. 
యోహాను 7:1-52లో, యిసేు ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ యొకు ఉదదేశమును న ర్వేర్ాుడు. ప్ర్ణశాలల 

ప్ండుగ ఐగుప్ుత  నుండి ఇశాీయిేలును దదవుడు విడిపించన, మర్శయు అర్ణయములో ఆయన నీటిని 
అనుగీహించన కార్యములకు జాా ప్కారా్ముగా ఉనిది. ప్ంట కొర్కు దదవుడు తర్చుగా ప్ంపని వర్షమును 
కూడా ఇద ిజర్మప్ుకుంటటంది. మర్శయు దదవుడు తన ప్రజలను తయదకు విడపిించు దనిము కొర్కు ఇద ి
వేచ చూసుత ంది. ప్ండుగ సమయంలో, దదవాలయప్ు బల్వపఠ్ం చుటటర  నీటిని చలుో తూ యాజకుడు 
దదవుని కృపానుగహీమును ఉదాహర్శసాత డు. నీటి యొకు ఈ చతరా నిి ఉప్యోగశంచ, యిేసు వార్శకన 
“జీవజీలము"ను అనుగీహిసాత నని చెపాపడు. 

యోహాను 8:12-59లో యిసేు తనుితాను దదవుని కుమార్మనిగా పలిచుకొనుట దావర్ా నిజమ ైన 
కుమార్తవమును తెల్వయజేశాడు. యిసేు తననుతాను దదవుని కుమార్మనిగా పలిచుకొన ను. 
అవిశావసుల ైన యూదులు అబరా హాము కుమార్మలు అను విష్యమును కూడా ఆయన తిర్సుర్శంచాడు. 

9:1-42లో, యిేసు ప్ుటటర  గుీడి్యిెైన యొక మనుష్యయని సవసాప్ర్చనెు. ప్రతిసపందనగా, యిసేు 
చదస్టని ప్నిని అనుమానాసపద ప్ర్శసయుయలు జాగీతతగా ప్ర్శశరధించార్మ. ప్ర్శసయుయలు నిజానికన తాము 
చూడగలమని చపె్ుపకునినూ, వార్ే నిజమ నై గుీడి్వార్ని చపె్ుపనటటో  వార్శ అవిశావసము యిేసును 
ప్ుర్శకొల పను. 

మర్శయు 10:1-21లో యిేసు తననుతాను మంచ కాప్ర్శగా ప్రసుత తించుకొన ను. ప్ర్శసయుయలకు 
విర్మదధంగా, యిసేు తన గొర్ లీ కొర్కు తన పరా ణము ప టటర ను గనుక ఆయన మంచ కాప్ర్శ. 

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

ప్ండుగను ఆచర్శంచు సంఘటనలను నమోదు చదసుత ంది. యిసేు ప్రతిషిి త ప్ండుగను ఆచర్శంచ, దానిని 
న ర్వేర్ాుడు అని యోహాను 10:22-40 నివేదసిుత ంది. 

యిేసు ప్రతిషిి త ప్ండుగను ఆచర్శంచెను అని యోహాను 10:22-40 చబెుతయంది. ఈ ప్ండుగ పాత 
నిబంధ్నలో సాా పించబడలేదు. దీని ఆచర్ణ కరీ.ప్ూ. 165లో, మకాుబీయులను యాజక కుటటంబము 
గరీకు ర్ాజ నై యాంటయిోకస్ ఎపిఫన స్ ప ై తిర్మగబాటటలో విజయం ప ందని తర్మవాత 
ఆర్ంభమ యైియంది. యాంటయిోకస్ ఎపిఫన స్ అను బిర్మదును తీసుకునాిడు ఎందుకంటె అతడు 
తననుతాను దదవుని అభివయకనతగా నమాుడు. ఆయన యిరె్ూష్లేములో అనేకులను హతమార్ాుడు, 
దదవాలయమును అప్వితరం చదశాడు, యూదులు జూయస్ దదవతను ఆర్ాధించాలని ఆజాా పించాడు. 
మకాుబీయుల దదవాలయమును తిర్శగశ సావధనీము చదసుకొనిన తర్మవాత దానిని ప్ునర్శి ర్శుంచుట 
దావర్ా ప్వితరప్ర్చ ప్రతిషిి త ప్ండుగ జర్మప్ుకునాిర్మ. నడేు, ఈ ప్ండుగ దాని యొకు హెబీర పరే్ ైన 
హనుకాు అని పలిువబడుతయంది, అనగా “ప్రతిషిి త” అని అరా్ం. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వాకయభాగము యిసేు యాంటియోకస్ తో విర్మదధంగా ఉనాిడని సూచసుత ంది. ఒకప్రకు, 
యాంటియోకస్ దదవుని ప్రజలను హతమార్శు, ఆలయమును అప్వితరప్ర్చుట వలన తననుతాను 
తప్ుపగా దెైవము అని ప్రకటించుకునాిడు. మర్పప్రకు, తన ప్రజలకు నితయజీవము ఇచుుటతో సహా తండిర 
ప్నిని నముకముగా చదసుత ని యిేసు నిజముగా దదవుని కుమార్మడు. యోహాను 10:36లో, ఆయన 
ప్రతిషి్చదయబడి — లేదా కొనిి అనువాదములలో చపె్పబడినటటో గా “ప్రతదయకనంచబడి” — ఈ లోకములోనికన 
ప్ంప్బడినానని కూడా యిసేు చెపాపడు. మర్శయు ఈ భాష్ ప్రతిషిి త ప్ండుగలో ఆలయము ప్వితరము 
చదయబడుటను జాా ప్కం చదసుత ంది. మర్శయు నిశుయంగా, యోహాను 2:19-21లోనే యిసేు దదవాలయప్ు 
ప్ునఃనిర్ాుణమును మర్శయు తన శర్రర్ ప్ునర్మతాా నమును పల లాుడు. 

ఈ అంశాలు యోహాను 11:1-57లో లాజర్మ ప్ునర్మతాా న కథనములోకన వ ళాత యి, ఇది 
మర్ణముప ై యిసేు యొకు దెవై శకనతని కనుప్ర్మసుత ంది. మర్శయు లాజర్మ మృతయలలో నుండి తిర్శగశ 
లేప్బడుట ప్రతిషిి త ప్ండుగ యొకు నిర్రక్షణలనిి న ర్వరే్ుబడని తర్మవాత సువార్త చవర్పో  యిసేు 
ప్ునర్మతాా నముకు ఛాయగా ఉంది. 

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

ఏర్ాపటోప ై కేందీరకర్శంచబడింది. 
యోహాను నమోదు చదస్టని మూడవ ప్సాు ప్ండుగకు యిసేు చదస్టిన ఏర్ాపటటో  యోహాను 13-

17లోని తన ప్ండెరండుగుర్మ శిష్యయలకు యిేసు చదస్టని ప్ర్శచర్యకు అదద విధ్ముగా అధాయయము 19లో 
ప్సాు గొర్ పీలోిగా ఆయన బల్వకన వదేికను ఏర్ాపటట చదసుత ంది. 12:1-11లో సమాధకిన అభిషకేనంచబడుటతో 
యిేసును స్టదిధప్ర్చుట ఆర్ంభమ ైంది. వచనములు 12-19లో, యిెర్ూష్లేములో యిసేు యొకు 
విజయవంతమ ైన ప్రవేశానిి యోహాను నమోదు చదశాడు. యోహాను 12:20-50లో, ఆయన మర్ణము 
మర్శయు ప్ునర్మతాా నము ఆయన మహమిప్ర్చబడద సమయము అని యిసేు బహరి్ంగముగా 
ప్రకటించాడు. ఆయనను ఆలకనంచన వార్మ ఆయనయందు విశావసముంచాలని యిసేు పలిచాడు. 
అయితద వార్శ యిదెుట అదుుతములు చదస్టిన తర్మవాత కూడా, యూదులు అనకేులు నమాుర్మ మర్శయు 
అనకేులు విశావసముంచలేదు. 

యోహాను సువార్త యొకు తర్మవాత ప్రధాన భాగము ఆయనను అంగరకర్శంచ, ఆయనయందు 
విశావసముంచన వార్శ యిడెల యిేసు చదస్టని వయకనతగత ప్ర్శచర్యను చర్శుసుత ంది. ఈ భాగము యోహాను 
13:1-20:31 వర్కు విసతర్శంచంది. 

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

ప్టటర కోవడము, స్టలిువ, మర్శయు ప్ునర్మతాా నము ఉనాియి. ఇద ియిసేు తన మహిమను తన 
ప్రతదయకమ ైన ప్రజలకు వ లోడపి్ర్చుకుని కథ. ఆయనను నమిునవార్శకన యిేసు సనిిహితముగా ప్ర్శచర్య 
చదస్ట ను మర్శయు వార్శ కొర్కు తన పరా ణము ప టెరను అని యోహాను బో ధించాడు. ఈ సంఘటనల దావర్ా, 
యిేసు దదవుని మహమిను ఇంతకు ముందనెిడూ చూడని విధ్ముగా ప్రదర్శించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను సువార్తలోని ఈ భాగము యోహాను 1:11-12లో యోహాను వయకతప్ర్చన భావనను 
వయకతప్ర్మసుత ంది. 

[యేసు] తన సవకరయులయొదదకు వ్చెి ను; ఆయన సవకరయులు ఆయనను 
అంగీకరింపలేదు. తనుి ఎందర్ంగీకరించిరో వారికందరికత, అనగా తన 
నఘమమునందు విశావసముంచినవారికత, ద్వే్ుని ప్ లోలగ్ుటకు ఆయన అధ కార్ము 
అనుగ్రహించనెు (యోహాను 1:11-12). 

యోహాను సువార్తలోని మొదటి 12 అధాయయాలోో , యిేసు లోకమునకు ప్ర్శచర్య చదస్ట ను, కాని 
ఆయన సవకరయులు ఆయనను అంగరకర్శంచలేదు. తదుప్ర్శ, అధాయయము 13 ఆర్ంభములో, ఆయనను 
అంగరకర్శంచన వార్శప  ైయిసేు దృషిర  కేందీరకర్శంచాడు: ఆయన శిష్యయలు. 

యోహాను సువార్త యొకు ఈ భాగమును మనము ర్ ండు భాగాలుగా చూదాే ము. మొదట ప్రభు 
భోజనములో జర్శగశన సంఘటనలను ప్ర్శశీల్వసాత ము. ర్ ండవది, యిేసు యొకు గొప్ప మహమి 
సమయమును, ఆయన మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును మనము చూదాే ము. ప్రభు 
భోజనముకు చుటటర  జర్శగశన సంఘటనలతో పరా ర్ంభించుదము ర్ండి. 

పరభు భోజనము 
ప్రభు భోజనములో యిసేు ఆయన శిష్యయలకు చదస్టని ప్ర్శచర్య నాలుగు వివిధ్ భాగాలలో 

వివర్శంచబడింది. మొదటి భాగములో, యోహాను 13:1-30లో యిసేు వార్శ పాదములు కడుగుచూ వార్శకన 
ప్ర్శచర్య చదస్ట ను. 

ప్ర్శచర్య. యిేసు ఆయన శిష్యయల పాదాలను వినయంగా కడుగుచూ ఆయన ఇహలోక 
ప్ర్శచర్యంతటినీ సాదృశయప్ర్చాడు. ఈ సంఘటన ఆయన నర్ావతార్మును మర్శయు స్టిలువలో ఆయన 
ర్క్షించద బల్వని నాటకరయంగా చతీరకర్శంచంది. సృషిరకర్త తన స ంత ప్రజల యిదెుట తలవంచ, వార్శ అలస్టిన, 
ముర్శకన పాదాలను కడుగుచూ వార్శకన స్టవే చదస్ట ను. మర్మసట ిదినమందు ఆయన ప్ర్శశుదధప్ర్చద ర్కతము 
దావర్ా వార్శ అలస్టని, ముర్శకన పరా ణాలను కడుగుతయనిప్ుపడు చవర్శ సాా యికన చదర్మకున ేస్టేవ ఇది. వార్శ 
పాదములు కడగిశన పిముట, శిష్యయలోో  ఒకడు ఆయనను అప్పగశసాత డని యిేసు చెప పను. తదుప్ర్శ, 
యూదాలో సాతానుడు ప్రవేశించన తర్మవాత, యూదా తన ప్నిని న ర్వరే్ముటకు గదలిో నుండి 
వ ళో్లపల యాడు. 

వార్శ పాదములు కడుగుట దావర్ా వార్శకన స్టవే చదస్టని తర్మవాత, యిేసు యోహాను 13:31-
14:31లో తన శిష్యయలను ఆదర్శంచాడు. 

ఆదర్ణ. యూదా విడచి వ ళో్లన తర్మవాత, యిేసు చాలా సార్మో  “వీడోులు ఉప్నాయసము”గా 
పిలువబడద దానిని ఆర్ంభించాడు, మర్శయు దీనిలో ఆయన తవర్లోనే తన నముకమ నై శిష్యయలను 
విడచివ ళతో  వాసతవముక  ైవార్శని స్టిదధం చదసుత నాిడు. 

అపొ సతలులు శరర తలుగా ఉనిపటికర, నిశ్ియంగా, అపొ సతలుల పరిచర్యను భవిషయత్ 
తరాల కొర్కు భదరపర్చడఘనికత ఏద్ో  కార్ణం ఉంద్ . మరో మాటలోో  చెపాపలంటే, నీవ్ు 
లోకములోనికత పంపబడతిివి అను విషయమును నేర్ుికునే వ్యకతతగా మరియు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అర్ుము చసేుకొనే వ్యకతతగా లోకములో జీవించఘలనుకొనే ఒక వ్యకతతకత లేద్ఘ 
అపొ సతలునికత బద్ లీ చయేగ్ల భావాలు ఉండొచుి. నినుి గ్ూరిిన అవ్గాహన 
నీకు ఉంటే, మేడ గ్ద్  ఉపనఘయసములో చఘలా అదుభతమ ైన బో ధనలు ఉనఘియ. 
ఆ వాకయభాగ్ములో నఘయకులకు పరతయేకమ ైన అనవయంపులు ఉనఘియని నఘ 
భావ్న. కరరసుత  శ్రీర్ములో నఘయకుల సాు నఘలకు ప్ లువ్బడే స్ట్త ీ, పుర్ుష లు ఆ 
అధఘయయములను గొపప పరయోజనముతో చదువ్వ్చిని నఘ అభిపరా యం. కాని 
నేను సాధఘర్ణంగా చెప్పేద్ేమిటంటే, యోహాను 17లో క్రసైతవ్ హతే వ్ును యసేు 
నిజముగా వ్యకరతకరించఘడు, ఎందుకంటట, ఆయన పరా ర్ునను విభాగించఘడు, అనగా 
అపొ సతలుల కొర్కు పరా ర్ున చశేాడు, తదుపరి ఆయన ఇలా చబెుత నఘిడు, 
“వార్ును మనయందు ఏకమ ైయుండవ్లలనని వారికొర్కు మాతరము ననేు 
పరా రిుంచుటలేదు; వార ివాకయమువ్లన నఘయందు విశావసముంచువార్ందర్ును 
ఏకమ ైయుండ వ్లలనని వారకిొర్కును పరా రిుంచుచునఘిను.” యోహాను 14, 15, 16 
మరియు 17లో పండెరండుగ్ుర్ు వెళో్లపో యన తర్ువాత అవే పాతరలను పో ష ంచే 
పండెరండుగ్ురి మధయ ఊగిసలాడుచుని సంపూర్ణ విభాగ్ము ఇద్ . కాబటిర  ద్ీనిని 
నేను విశావసులందరి కొర్కు ఇవ్వబడని భాగ్ముగా చూసాత ను. 

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

మహిమప్ర్చబడు సమయము ఆసనిమాయినెు అని చపె్ూత  యిసేు తన వీడోులు 
ఉప్నాయసమును ఆర్ంభించాడు – అనగా ఆయన చనిపల బో చునాిడు, తిర్శగశ లేవబో తయనాిడు, మర్శయు 
ప్ర్లోకమందుని తన తండిర వదేకు ఆర్పహణమవవబో తయనాిడు అని అరా్ం. మాటాో డుట, నడచుట, 
మర్శయు వార్శ మధ్య జీవించుట వంట ిఆయన శార్రర్క ఉనికన లేకుండా శిష్యయలు జీవించాల్వ. పేతయర్మ 
ఆయనను ముమాుర్మ తిర్సుర్శసాత డని కూడా ఆయన చెపాపడు. అయితద ఈ సంకనోష్ర సమాచార్ము 
ఆయన శిష్యయలను కలవర్ప డుతయందని యిసేుకు తలెుసు, గనుక ఆయన వార్శని ఆదర్శంచాడు, 
మర్శయు తయదకు ఆయన వార్శని తన తండిర యొదేకు తీసుకువ ళతానని వార్శకన హామీ ఇచాుడు. 
మర్శయు ఆయన వార్శని ఒంటర్శగా విడిచప టరనని కూడా చెప పను; ఆయన సాా నములో తమకు ప్ర్శచర్య 
చదయునటటో  ఆయన ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంప్ుతాడు. యోహాను 14:26లో యిేసు వాగాే నమును వినండి: 

ఆదర్ణకర్త, అనగా తండిర నఘ నఘమమున పంపబో వ్ు పరిశుద్ఘధ తు సమసతమును 
మీకు బో ధ ంచి ననేు మీతో చపె్ పన సంగ్త లనిిటిని మీకు జఞా పకము చేయును 
(యోహాను 14:26). 

ఆయన శిష్యయలు ఎనిడును ఒంటర్శగా ఉండర్ని యిసేు వాగాే నం చదశాడు. వార్మ శరధింప్బడతార్మ 
మర్శయు లోకము వార్శని హింస్టిసుత ంది, కాని వార్మ యిేసు నామము కొర్కు ఒంటర్శగా పల ర్ాడనవసర్ం 
లేదు. యిసేుకు ప్రతిగా ఖ్చుతంగా మర్శయు అధకిార్శకంగా మాటాో డడానికన మర్శయు వరా యడానికన 
సతయసవర్ూపియిెనై ఆతు వార్శకన శకనతనిసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన శిష్యయలను ఆదర్శంచన తర్మవాత, యిేసు తన నిష్రరమణకు మర్శయు వార్శ భవిష్యత్ 
ప్ర్శచర్య కొర్కు యోహాను 15:1-16:33లో వార్శని స్టిదధప్ర్మసుత నాిడు. 

స్టిదధప్ర్చుట. మునుప్ట ిభాగము చవర్పో , యిసేు మర్శయు ఆయన శిష్యయలు వార్మని చపటటను 
విడచర్శ, మర్శయు యిసేు తన ఉప్నాయసములో ఒక నూతన భాగమును ఆర్ంభించెను. యోహాను 15:1-
8లో ఆయన తననుతాను “నిజమ నై దరా క్షవలో్వ”గా వివర్శంచుకొనుట ఆర్ంభించనెు. ఈ ర్ూప్కము కరర్తనలు 
80:8 మర్శయు యిషె్యా 5:1-7ను నివదేిసుత ంది, అకుడ ఇశాీయిలేు ర్ాజయము శేషిీ్మ నై దరా క్షావలో్వగా 
చతీరకర్శంచబడింది. ఇశాీయిలేు యొకు వ ఫైలయము మర్శయు పాప్ము వలన తదుప్ర్శ యిర్రుయ 2:21లో 
“జాతిహనీప్ు దరా క్షావలో్వ” అని పలిువబడింది. ఇశాీయిలేు కొర్కు నిజమ నై మర్శయు నముకమ ైన 
ర్ాజాయనిి ప్ునర్శి మిసుత నాిడని, మర్శయు ఈ గొప్ప ప్రణాళ్లకలో వార్మ భాగసుత లని వార్శకన హామీ 
ఇచుునటటో  యిసేు ఈ చతరమును ఉప్యోగశంచనెు. యోహాను 15:1-5లో యిసేు చపెిపన మాటలు 
వినండి: 

నేను నిజమ నై ద్ఘర క్షావ్లోిని...ద్ఘర క్షావ్లోిని నేను; తీగ్లు మీర్ు. ఎవ్డు నఘయందు 
నిలిచియుండునో నేను ఎవ్నియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును 
(యోహాను 15:1-5). 

నిజమ నై దరా క్షావలో్వగా చపె్ుపకునిప్ుపడు, ఆయనే ఇశాీయిలేు అని యిేసు ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
కోణములో చపె్ుపచునాిడు. యిేసు ఇశాీయిేలును సూచసుత నాిడు, మర్శయు ఇశాీయిలేు గమయమును 
ఆయన న ర్వరే్ాుడు. దదవుని ర్ాజయమును భూమిమీద సాా పంిచుటలో ఇశాీయిలేు విఫలమ ంైది, కాని 
యిేసు విజయం ప ందాడు. మర్శయు ఆయన శిష్యయలు తీగ లుగా ఉనాిర్మ. వార్మ దదవుని ప్రజలోో  
భాగము, మర్శయు యుగములలో దదవుని ప్రణాళ్లకను నిర్వర్శతంచద ర్ాయబార్మల ైయునాిర్మ. 

లోకము యిసేును దదవషించనది గనుక ఆయన శిష్యయలను కూడా దదవషసిుత ందని ఆయనకు 
తెలుసు. కాబటిర , వార్శ కొర్కు తండిరకన పరా ర్శాంచునటటో  తలుప్ులు తరె్మసుత నాినని ఆయన వార్శకన హామీ 
ఇచాుడు. వార్మ ఆయన ర్ాయబార్మలు, భూలోకములో ఆయన యొకు అధికార్శకమ నై ప్రతినిధ్ులు. 
మర్శయు దీనిని బటిర , యిసేు పరా ర్శాంచనటటో గా తండిర వార్శ పరా రా్నలను వింటాడు. యోహాను 16:23-24లో 
ఆయన వార్శతో ఇలా చెపాపడు: 

మీర్ు తండిరని నఘ ప్ేర్ట ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించునని మీతో 
నిశ్ియముగా చపెుపచునఘిను. ఇద్ వ్ర్కు మీరేమియు నఘ ప్రే్ట అడుగ్లేదు; మీ 
సంతోషము పరిపూర్ణమగ్ునటలో  అడుగ్ుడి, మీకు ద్ొర్కును (యోహాను 16:23-
24). 

తన శిష్యయలను స్టదిధప్ర్చన పమిుట, యోహాను 17:1-26లో యిసేు వార్శ కొర్కు పరా ర్శాంచాడు. 
పరా రా్న. యోహాను 17లోని యిసేు పరా రా్న ప్రధాన యజకుని పరా రా్నగా పలిువబడుతయంది, 

ఎందుకంటే ఆయన తన అనుచర్మల కొర్కు యాజకుల ప్దధతిలో విజాా ప్న చదశాడు. ప్రతదయకముగా, 
ఇతర్మలనేకులు వార్శ దావర్ా విశావసములోకన వచుునటటో  తండిర తన శిష్యయలను ర్క్షించాలని యిేసు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ర్శాంచాడు. వార్మ మర్శయు వార్శ స ంత శిష్యయలు లోక శకుత ల నుండ ిర్క్షించబడాలని, వార్శ ఐకయత వార్శని 
బలప్ర్చాలని, మర్శయు వార్శ జీవితాలు దదవునిని మహిమప్ర్చాలని ఆయన పరా ర్శాంచాడు. 

జగ్త త కు పునఘద్  వేయబడక మునుపు ఒకర్రయుని తండిర యొదదకు తిరిగి 
వెళ్లత నఘినని, ఆయన చపె్ పనపుపడు, ఆయన సమయము కొద్ దగా ఉందని, 
ఆయన సమయము ఆసనిమ ైనదని యసేుకు తెలుసు. మరియు ఈ 
సమయములో, లేఖ్నము నెర్వేర్ునటలో  నఘశ్న పుత ర డు ఒకనిని తపప నీవ్ు 
నఘకు అనుగ్రహించినవారిని కాపాడతిిని అని యసేు చెపాపడు. కాబటిర  యసేు 
నిజముగా తన శ్ష యల విషయమ ై తండిరకత పరా రిుంచుచునఘిడు. ఆయన ఈ విధంగా 
చెపాపడు, 3 నుండి 3-1/2 సంవ్తీరాలు వారిని పవితరపర్చునటలో , వారిని ఈ 
స్ట ుతికత తచెుిటకు వారి కొర్కు నేను కృష  చేసాను. అయతే ఇపుపడు, నేను వారతిో 
ఇకకడ ఉండను, కాబటిర  తండరర వారిని కాపాడు, వార్ు గొపప శరధనలు మరియు 
హింసలు ఎదురొకనబో త నఘిర్ు గ్నుక ఈ పవితరపర్చు పరకతరయ కొనసాగించుము, 
మరియు వార్ు ద్ీనిని ఎలా జయంచగ్లర్ు? కాబటిర , మర్లా ఇద్  సువార్త 
సంద్శే్ము పరకటించుటకు వార్ు చేయు అర్పణల కొర్కు, వార్ు ఎదురొకనబో యే 
పరా ణతఘయగ్ముక్ర, హింసలక్ర, పరకీ్షలక్ర స్ట దధపడుచుండగా తోడుగా ఉండుమని 
యసేుకరరసుత  ద్వే్ునికత చసే్ట న పరా ర్ున.   

ర్ వ. తాడ్ జేమ్సి 

ప్రభు భోజనము గూర్శు వివర్శంచన తర్మవాత, యోహాను 18:1-20:31లో ఉని యిేసు మర్ణ 
ప్ునర్మతాా నములను గూర్శు యోహాను నివేదించాడు. 

మర్ణము మరియు పునర్ుతఘు నము 
యోహాను సువార్తలో, యిసేు మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నము, మర్శయు దానితో 

అనుసంధానంగా ఉని సంఘటనలు, తర్చు యిసేు మహమిప్ర్చబడు సమయముగా 
వివర్శంచబడా్ యి. పాత నిబంధ్న గీంథములో, “మహిమ” అను ప్దము ఆయన ప్రజల మధ్య ఆయన 
ప్రసనితను సూచసుత ంది. ఇశాీయిేలు చర్శతరయంతటా, దదవుని మహిమ ఇశాీయిేలుతో ఉంది. ఆయన 
మహిమ నిర్గమ. 16:10లో ఇశాీయిేలీయులను తమ అర్ణయమార్గములో నడపిించన మేఘమ యైునిది. 
నిర్గమకాండము 40:34-35లో అద ిప్రతయక్షగుడార్ము. మర్శయు 1 ర్ాజులు 8:11లో దదవుని మహిమ 
స లొమోను దదవాలయములో ఉండనిది. మర్శయు దీనికన అనుగుణంగా, యోహాను సువార్తలో “మహిమ” 
అను ప్దము తన ప్రజల మధ్య నివాసము చదస్టని నర్ావతార్శయిెైన దదవుడుగా యిసేును సూచసుత ంది. 
అయితద “మహిమ ప ందవలస్టని గడయి” అని యిేసు చపెపినప్ుపడు, ఆయన జీవితములో తన కరర్శత 
ప్రప్ంచానికన సాధ్యమ ైనంత లోతయగా ప్రదర్శించద ఒక ప్రతదయకమ నై సమయమును ఆయన సూచసుత నాిడు. 
మర్ప మాటలోో  చెపాపలంటే, ఆయన తన మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును సూచసుత నాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాధార్ణంగా మర్ణానిి మనము మహిమకర్మ ైనదిగా తలంచము. కాని యిసేు యొకు 
మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నము దదవుని ప్రజలకు సమాధానమును తెచుంది. ఆయన యొకు 
సవచఛంద-అర్పణ మర్శయు ప్ునర్మతాా నము ఆయనయందు విశావసముంచ, ఆయనను మ స్ట్ియగా 
అంగరకర్శంచన ప్రతియొకుర్శకన జీవము మర్శయు ర్క్షణను తచెుంది. వరే్ే విధ్ముగాన ైతద మనము అరా్ము 
చదసుకోలేని మార్గములలో అవి దదవుని పేరమ మర్శయు శకనతని వ లోడపి్ర్చాయి. అవి విషాదకర్మ నైవి, కాని 
అందమ నైవి. మర్శయు అవి దదవునికన ఎనలేని గౌర్వమును మర్శయు ప్రశంసలను తచెాుయి. కుో ప్త ంగా, 
అవి మానవ చర్శతరలో అతయంత మహిమకర్మ నై సంఘటనలు. 

యిేసు యొకు మర్ణ, ప్ునర్మతాా న కథనములు మూడు ప్రధాన భాగాలుగా విభాగశంచబడతాయి, 
యోహాను 18:1-19:16లో ఆయనను ప్టటర కొనుట మర్శయు తీర్మపతో ఆర్ంభమౌతయంది. 

ప్టటర కొనుట మర్శయు తీర్మప. మొదట 18:1-11లో యిేసు అప్పగశంచబడెను అని మనము 
చదువుతాము. యూదా యిసేును అధకిార్మల చదతికన అప్పగశంచన పమిుట, ప్రధాన యాజకుల 
యొదేనుండి స్ట ైనికులు మర్శయు సహసరా ధపి్తియు మర్శయు ప్ర్శసయుయలు వచు యిసేును 
ప్టటర కునాిర్మ. 18:12-27లో, ప్రశిించబడుటక  ైయిసేు ప్రధాన యాజకుడెైన కయప్ యొదేకు 
తీసుకొనిపల బడెను. ఈ సమయములో, యిసేు ముందుగా చెపపినటేో , పతేయర్మ యిసేును యిెర్మగనని 
ముమాుర్మ బ ంకాడు. 

తదుప్ర్శ, 18:28-19:16లో ర్పమా శతాధపి్తియిెనై పలిాతయ యిేసును విచార్శంచాడు. యిసేు 
నిర్పే షయిని పలిాతయ తీర్మప ఇచాుడు, కాని యూదుల భయమును బటిర ఆయనను విడిపించలేదు. 
యిేసు అప్పగశంచబడుట మర్శయు తీర్మప వ నుక నిజమ నై అధికార్ం దదవునిదద. పేతయర్మ మర్శయు కయప్ 
కూడా నియంతరణలో లేర్మ. ప్రతిద ీదదవుని ప్రణాళ్లక ప్రకార్మే జర్శగశంది. యోహాను 19:10-11లో మనము 
ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

గ్నుక ప్ లాత , “నినుి విడుదల చేయుటకు నఘకు అధ కార్ము కలదనియు, 
నినుి స్ట లువ్వేయుటకు నఘకు అధ కార్ము కలదనియు నీ వరె్ుగ్వా?” అని 
ఆయనతో అననెు. అందుకు యసేు, “ప్ నైుండి నీకు ఇయయబడి యుంటేనే తపప 
నఘమీద నీకు ఏ అధ కార్మును ఉండదు” (యోహాను 19:10-11). 

యిేసు మర్ణ ప్ునర్మతాా న కథనము యొకు ర్ ండవ ప్రధాన భాగము యోహాను 19:16-37లో 
స్టిలువవయేబడుట. 

స్టిలువవయేబడుట. యిేసు మర్ణమును గూర్శున ఆయన కథనములో, స్టలిువవయేబడుటను 
గూర్శున కొనిి సంఘటనలు మ స్ట్ియను గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను ఎలా న ర్వేర్ాుయో 
యోహాను వివర్శంచాడు. యిేసు అకసాుతయత గా తీసుకుపల బడలేదు అని ఈ వివర్ణలు చూపసిుత నాియి; 
ప్రతిదీ దదవుని ప్రణాళ్లక చొప్ుపన జర్శగశంది. 

ఆయన అప్పగశంచబడుట, తీర్మప, మర్శయు స్టలిువవేయబడుట అంతటా, యిేసు నిశబేంగా 
ఎనలేని గౌర్వమును కొనసాగశంచాడు. దదవుని కుమార్మడు ప్రజల కొర్కు తన పరా ణము ప టెరను, మర్శయు 
ఆ విధ్ముగా చదయుట దావర్ా మునుప నిడూ లేని విధ్ముగా దదవుని మహిమను వ లోడిప్ర్చాడు. 
దదవుడు తన ప్రజలను విడిపించుటకు ఎంత దూర్ం వ ళాాడు? స్టిలువ అంత దూర్ం! 



సువార్తలు పాఠము ఐదు : యోహాను సువార్త 

-28- 

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

ఆయన యదెుట ఉంచబడని ఆనందము కొర్కు యసేు స్ట లువ్లోకత వెళ్తో డు అని 
బ ైబిలు చబెుత ంద్ . స్ట లువ్ అనేద్  ఎవ్ర్ు చేయలేని కషరమ నై పని. ద్వే్ుని 
కుమార్ుడు స్ట లువ్లో అనుభవించిన ద్ఘనికంట ేగొపప బాధ మరేద్ యు లేదు, 
ఆయన కూర ర్మ నై కషరమ ైనఘ శ్రీర్ మర్ణము మాతరమే పొ ందలేదుగాని, ఆయన 
మన పాపమును తనప్ ై మోసాడు, మరియు ద్ేవ్ుని ఉగ్రతను ఆయన భుజఞలప్ ై 
మోసాడు. కాబటిర , ఇద్  ఎనిడు ఎవ్ర్ు చేయని కషరమ ైన పని, కాని యసేు తన 
యదెుట ఉంచబడని ఆనందము కొర్కు చేశాడు. ఇపుపడు, ఆయన ఎందుకు ఇలా 
చేయాలి? ద్ఘని పరతిఫలము ఏమిటో ఆయనకు తెలుసు గ్నుక ఆయన ఇలా 
చేశాడు. అద్  ద్వే్ుని మహమిను కనుపర్ుసుత ంద్ . ఆయన ప్ేరమ, నఘయయము, 
తీర్ుప, పరిశుదధత, కనికర్ము, దయ, ఆయన ఎవ్రో మనము చూచే విధముగా 
స్ట లువ్లో అదుభతముగా కలయక చేయబడఘ్ య, మరియు వ్ధ ంచబడని గొర్రప్ లో 
చుటూర  మనము చేరినపుపడు నితయము మనము ఆయనను 
ఆరాధ ంచగ్లుగ్ుతఘము. మనము ఆరాధ ంచే సులము ఆయన స్ట ంహాసనము. 
కాబటిర  ఆయన పరవ్ర్తనను మరయిు ఆయన మహమిను, స్ట లువ్లో ఆయన ఎవ్రో 
అనునద్  ద్వే్ుడు మనకు చూప్ ంచఘడు, మరియు మనము ఆయనను 
ఆరాధ సాత ము. మరియు ఈ స్ట లువ్లో ఆయన అనేకమంద్  కుమార్ులను 
మహమిలోనికత తెసాత డు. కాబటిర , ఆయన ద్ీనిని ఆనందముగా చేయగ్లిగాడు, 
ఎందుకంటే ద్ఘని ఫలితమును ఆయన ఎరిగియుండనెు. 

డా. క.ే ఎర్శక్స థోయిెన్ి 

యిేసు మర్ణము మర్శయు ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున నివదేన యోహాను 20:1-31లో 
ప్ునర్మతాా నముతోన ేముగుసుత ంది. 

ప్ునర్మతాా నము. యోహాను 20:1-9 ప్రకార్ం, యిసేు సమాధ ిచార్శతిరక వాసతవం. మర్శయ, 
పేతయర్మ, యోహానులు యిసేు సమాధిలో లేని విష్యానిి చూచార్మ. 20:10-31లో, యిసేు శిష్యయల ైన 
మగేలేనే మర్శయకు, తోమాకు అగుప్డెను. యిసేు అనుచర్మలు కొంతవర్కు సందదహాసపదులు మర్శయు 
అంత సులభంగా మోసపలయివేార్మ కాదు అని ఈ నివదేనలు సూచసుత నాియి. 

ప్రతదయకముగా, యిసేు మొదటసిార్శ అగుప్డినప్ుపడు తోమా అకుడ లేడు. మర్శయు తోమా 
సందదహాసపదుడు. ఆయనకు ఆధార్ము కావాల్వ. ప్ునర్మతాా నమును గూర్శున వ ర్శీ కథను ఆయన 
నముడం లేదు. వచనము 28లో ఆయన ఒప్ుపకోలు యోహాను కథనముకు ముగశంప్ు, అకుడ తోమా 
యిేసును “నా ప్రభువా, నా దదవా” అని గుర్శతంచాడు. 

తోమా వ్యకతతగ్తముగా యెరిగిన మరియు అనిి సమయాలోో  కలస్ట  
పయనించుచుని ఇతర్ శ్ష యల మాటలు వినినపుపడు – వీర్ు ఆయనకు తెలుసు 
– మరియు వార్ు యసేును చూశామని చపె్ పనపుపడు, ఆయన ద్ఘనిని 
అంగీకరించడఘనికత స్ట దధంగా లేడు అనేద్  ఆశ్ిర్యం కలిగిసుత ంద్ . అపరిచిత లు ఆ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విషయం చెపపడం లేదు, వార్ందర్ూ ఒకరికొకర్ు సముతించువారే. కాని ఆయన 
ద్ఘనిని అంగీకరించడఘనికత స్ట దధంగా లేడు. మరియు, ఇద్  నమిు ఇంకోసారి 
నిర్ుతఘీహముకు గ్ుర్వ్వలేని తన సవభావ్మునకు సంబంధ ంచినదని నఘ 
ఆలోచన. మర్లా నిర్ుతఘీహపడతఘనని అతడు భయపడఘ్ డు. 

డా. డదవిడ్ ర్ డెల్వంగ్సి 

తోమా సంద్హేించి మాటాో డని ఈ పరస్ట దధమ నై మాటలు ఉనఘియ, “నేనఘయన 
చేత లలో మేకుల గ్ుర్ుత ను చూచి నఘ వేరలు ఆ మేకుల గ్ుర్ుత లో ప్ టిర , నఘ 
చయెయ ఆయన పరకకలో ఉంచితనేే గాని నమునే నమును,” మరియు చఘలాసార్ుో  
తోమా “సంద్హేించు తోమా”గా చెపపబడఘ్ డు ఎందుకంట ేఆయన యసేును 
నములేదు, కాని మనము తోమా యెడల సునిితంగా ఉండఘలని నఘ ఆలోచన. 
మొదట ిసందర్భంలో, యేసు వార ియొదదకు వ్చిి తననుతఘను 
బయలుపర్చుకునిపుపడు తోమ ఆ పండెరండుగ్ురతిో లేడు అని యోహాను 
చెపాపడు. మరియు ర్ండవ్ద్ , శ్ష యలు యసేు పునర్ుతఘు నముకు సాక్షులుగా 
ఎనుికోబడఘ్ ర్ు అని మనము నమిుతే, నముడఘనికత తోమా చూడఘలిీన అవ్సర్త 
ఉంద్  అనే కోణము కూడఘ ఉంద్ . మరియు మూడవ్ద్ గా, యసేు వార ిమధయ నిలిచి 
తననుతఘను తోమాకు బయలుపర్చుకునిపుపడు, తోమా సువార్తయంతటిలో 
ధెైర్యమ నై మరియు సపషరమ నై విశావస పరమాణం చశేాడు. ఆయన యసేును, “నఘ 
పరభువా, నఘ ద్వేా” అని ప్ లిచఘడు. కాబటిర  యోహాను 20 చివ్రోో  యోహాను ఈ 
విధముగా వివ్రించుచునఘిడు, నీవ్ు ననుి చూచి నమిుతివి, చూడక 
నమిునవార్ు ధనుయలు అని యసేు చెపాపడు. మరియు తోమా చూచి 
నమువ్లస్ట న అవ్సర్తను గ్ూరిిన భావ్న ఉంద్ , కాని యసేును మన ముందు 
చూడక, వార్ు చూచిన ద్ఘనిని అభినంద్ సూత , అర్ుము చసేుకుంటూ మనకు 
మనము నమేు భావ్న కూడఘ ఇకకడ ఉంద్ . కాబటిర , ఆయనకు ఒక పరతేయక పాతర 
ఉంద్  గ్నుక కొనిిసార్ుో  తోమా విషయంలో మనము కొంత అనఘయయంగా 
భావిసాత ము, ఎందుకంట ేయసేు ఎవ్రో అని చూచిన ఆయనయందు గొపప 
విశావసముంచిన ఒక వ్యకతతకత ఈయన మాద్ రిగా ఉనఘిడు. ఆయన వాసతవానికత 
మనకు కూడఘ మాద్ రిగా ఉనఘిడు, యసేు ఎవ్రో అను సంకోచములోకత మనం 
వ్చిినపుపడు, మనము కూడఘ వ్ంగి ఆయనకు ఆరాధన చయేాలి. 

డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

యోహాను సువార్త యొకు చవర్శ భాగము, యోహాను 21:1-25లో నివేదించబడని యిసేు 
యొకు భూలోక జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యకు ముగశంప ైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింపు 
ఈ ముగశంప్ు సువార్తయంతటలిోని అంశాలను తీసుకొని, పాఠకులను భవిష్యతయత కు నడపిసిుత ంది. 

మునుప్టి అధాయయము వలే, వచనములు 1-14లో ప్ునర్మతాా న ప్రతయక్షతలను నివేదసిుత ంది. అయితద 
కథనముల ఉదాా టన ప్రతయక్షతల మీద లేదు. వచనములు 1 మర్శయు 14లలో, ఈ అగుపాటటను 
ప్రతయక్షతగా మాటాో డాడు, యిసేు “తన మహిమను బయలుప్ర్చనెు” అని 2:11లో ఉప్యోగశంచన 
ప్దమునే ఉప్యోగశంచాడు. కాబటిర , ఈ బయలుపాటటను కవేలము ప్ునర్మతాా న సూచనగా 
ఉప్యోగశంచక, మొదటి అధాయయములో ఆర్ంభమ ై నివదేనలనిిటలిో కొనసాగశన యిసేు మహిమను 
సంప్ూర్ణము చదస్టనిటటో గా ఈ కథనమును చదవాలని యోహాను ఉదదేశించాడు. 

అదయిుగాక, ప్రముఖ్ అప సతలుడెనై పేతయర్మ యిసేును ముమాుర్మ బ ంకననప్పటికర, అప సతలులు 
మర్శయు ఇతర్ శిష్యయలు యిేసుకు సాక్షయమిచదు అధికార్మును కల్వగశయుండరి్శ అని కూడా ముగశంప్ు 
నిర్ాధ ర్శసుత ంది. యోహాను 21:15-23లో, పేతయర్మను క్షమిసూత , మూడు వేర్ేవర్మసార్మో  ఆయనుి 
ప్ునర్మదధర్శసూత  ఆయన తిర్సుర్ణను యిసేు ప్రతిఘటించాడు. మర్శయు ఈ ప్ునర్మదధర్ణలలో, దదవుని 
మందను చూచుకొనుమని యిసేు పతేయర్మకు అజాా పించనెు. యిేసు తానే మంచ కాప్ర్శ. కాని ఇప్ుపడు 
దదవుని ప్రజలను కాయుటలో తనను వ ంబడించుమని ఆయన పేతయర్మను నియమించాడు. 

ప్రతి సువార్త కూడా ఒక విధ్మ నై ఆజాతో ముగశయబడుతయంది — సంఘము సాా పించుమని 
యిేసు తన అప సతలులకు మర్శయు ఇతర్ శిష్యయలకు ఆజాా పంిచెను. మర్శయు పతేయర్మ యొకు 
ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శున ఈ కథ యోహాను భవిష్యతయత  సంఘమును చూచద ప్దధతిగా ఉనిద.ి యిసేు తన 
ప్రజలతో ఎప్ుపడూ ఉంటానని వాగాే నం చదశాడు. పేతయర్మ వంటి ఇతర్ కాప్ర్మల దావర్ా ఆయన తన 
ప్రజలతో ఎలోప్ుపడు ఉంటానని సపష్రం చదయడానికన ఆయన ఈ విధ్ంగా చెపాపడు. 1 పతేయర్మ 5:1-2లో 
పేతయర్మ సవయంగా ఇలా వరా శాడు: 

తోటిప్ దదను, కరరసుత  శ్రమలనుగ్ూరిిన సాక్షిని, బయలుపర్చబడబో వ్ు మహమిలో 
పాలివాడనునెనై నేను మీలోని ప్ దదలను హచెిరించుచునఘిను. మీ మధయనుని 
ద్ేవ్ుని మందను ప్ ైవిచఘర్ణచయేుచు ద్ఘనిని కాయుడి (1 ప్తే ర్ు 5:1-2). 

చవర్శ అప సతలులు చనిపల వుచుని సమయములో యోహాను సువార్త వరా యబడింద ిఅని 
చాలామంది ప్ండితయలు నముుతార్మ. ఈ సమయములో యోహాను కూడా చవర్శ అప సతలుడు కావచుు. 
కాబటిర , ఆయన మందకు కాప్ర్మలుగా ఉనివార్శలో యిసేు ప్రతయక్షంగా ఉనాిడను మాటను దదవుని 
ప్రజలు ఆలకనంచడం చాలా అవసర్ం. అంతిమంగా సంఘమును నడిపించంది పతేయర్మ కాదు లేదా ఇతర్ 
అప సతలులు కాదు. వార్మ ఆయనను అనుసర్శంచుచుండగా యిసేు దానిని నడపిించుచునాిడు. వార్మ 
ఆయన ర్ాయబార్మలుగా మర్శయు సహాయకులుగా మాతరమ ేఉనాిర్మ. మర్శయు భవిష్యతయత లో తన 
ప్రజలను నడిపించడానికన శార్రర్కంగా మర్శయు శాశవతంగా యిేసు తన ప్రజల కొర్కు తిర్శగశవసాత నని 
వాగాే నం చదశాడు. 

ఇప్పటివర్కు మనము యోహాను సువార్త యొకు నపే్థయము, ఆకృతి మర్శయు 
విష్యసూచకను చూశాము గనుక ఇప్ుపడు యోహాను ఉదాా టించన కొనిి ముఖ్యమ ైన అంశాలను 
అనేవషించడానికన స్టదిధంగా ఉనాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముఖ్యఅంశాలు 

యోహాను 20:30-31లోని ఉదదేశ ప్రకటనలో యోహాను అనకే ముఖ్య అంశాలను ఇచాుడు, 
అకుడ ఈ మాటలను మనము చదువుతాము: 

మరియు అనేకమ నై యతర్ సూచకకతరయలను యేసు తన శ్ష యలయదెుట 
చేస్ట ను; అవి యత గ్రంథమందు వార యబడయిుండలేదు గాని యసేు ద్వే్ుని 
కుమార్ుడెనై కరరసుత  అని మీర్ు నముునటలో ను, నమిు ఆయన నఘమమందు 
జీవ్ము పొ ందునటలో ను ఇవి వార యబడెను (యోహాను 20:30-31). 

మన పాఠము యొకు ఈ భాగములో, యోహాను ఉదదేశ ప్రకటన నుండ ితీసుకొనబడని నాలుగు 
సనిిహిత సంబంధతి అంశాలను మనము చూదాే ము: విశావస చర్య, కరసీుత గా యిేసు గుర్శతంప్ు, దదవుని 
కుమార్మనిగా ఆయన సమాంతర్ గుర్శతంప్ు, మర్శయు ఆయన తీసుకువచదు జీవిత ఆశీర్ావదములు. 
విశవస్టించుట ప ై యోహాను ప టిరన ఉదాా టనతో ఆర్ంభించుదము ర్ండి. 

విశ్వస్ట ంచుట 
యోహాను పసి్టిరయో అను గరీకు ప్దమును 106 మార్మో  ఉప్యోగశంచాడు, అనగా “నముకము.” 

ఇతర్ మూడు సువార్తలు కల్వప ిదీనిని 34 మార్మో  ఉప్యోగశంచాయి, అనగా యోహాను సువార్తలో 
కేవలము మూడవ వంతయ మాతరమే. యోహాను సువార్తలో నముకము అన ేభావన ఎంత 
పరా ముఖ్యమ నైదో  ఉదాా టనలోని ఈ వయతాయసము చూపిసుత ంది. 

యోహాను సువార్తలో, నముుట అను అంశము “ప ందుట,” “వచుుట,” మర్శయు 
“తెలుసుకొనుట” వంటి ప్దాల దావర్ా సూచంచబడద ఇతర్ భావనలతో దగగర్ సంబంధ్ం కల్వగశ ఉంది. 
కాబటిర , యిసేుయందు విశావసముంచుట అనగా వయకనతగత అనుభవాల కోణములో ఆయనను ప ందుట, 
ఆయన యొదేకు వచుుట, ఆయనను యిెర్మగుట. 

ఈ విధ్మ నై నముుట, ప ందుట, యిెర్మగుట మర్శయు యిసేు యొదేకు వచుుట చాలాసార్మో  
కరీసుత ను నమాుల్వ మర్శయు అనుసర్శంచాలని అనే వయకనతగత నిర్ణయమ దావర్ా ఆర్ంభమౌతయంది — దీనినే 
ఆధ్ునిక క ైసైతవులు “మార్మమనసుి” అంటార్మ. మార్మమనసుి నిజమ నైప్ుపడు, అది మనలను దదవుని 
కార్యములో పాలుప్ంచుకోనేటటో  చదసుత ంద ిమర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదాలను వివిధ్ మార్ాగ లోో  ప ందుకునటేటో  
చదసుత ంది. ఆయన సువార్తలోని ఈ భాగములో, యోహాను మార్మమనసుిను దదవుని పిలోలగుట, 
మర్శయు నితయజీవము ప ందుట అన ేప్దాలతో సూచంచాడు. యోహాను 1:12లో నముుటను గూర్శు 
యోహాను వర్ణనను వినండి: 

తనుి ఎందర్ంగీకరించిరో వారకిందరికత, అనగా తన నఘమమునందు 
విశావసముంచినవారికత, ద్ేవ్ుని ప్ లోలగ్ుటకు ఆయన అధ కార్ము అనుగ్రహించనెు 
(యోహాను 1:12). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను 3:36లో కూడా ఇదద విధ్మ నై భాష్ను మనము చూసాత ము, అకుడ మనం ఈ 
మాటలు చదువుతాము: 

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

ఇవివధ్మ నై వాకయభాగాలలో, నముుట అనగా హృదయప్ూర్వకముగా, ఆయనప ై వయకనతగతంగా 
ఆధార్ప్డుట మర్శయు యిేసు ప్టో నిబదధతయిెయైునిది మర్శయు ఇది ఆయనతో మనలను మమేకం 
చదసుత ంది. చర్శతరలో దదవుని ప్నిలో ఇద ిమనలను పాల్వభాగసుత లను చదసుత ంది. యిేసు ప్ర్శప్ూర్ణంగా తన 
మహిమతో ప్రతయక్షమ నైప్ుపడద అద ిసంప్ూర్ణతకు చదర్మతయంది. 

ఇప్ుపడు, యోహాను “నముుట” అనే ప్దమును ఎప్ుపడు ఒక విధ్ంగాన ేఉప్యోగశంచలేదు అని 
తెలుసుకోడం పరా ముఖ్యం. కొనిి వాకయభాగాలలో, ప ై ప ై విశావసానిి సూచంచడానికన “విశావసము” అను 
ప్దానిి యోహాను ఉప్యోగశంచాడు — వదేాంతవతేతలు దనీిని “తాతాుల్వక” లేదా “వషే్ధార్ణ” 
విశావసము అని పిలుసాత ర్మ. 

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 2:23-24లో యోహాను నివదేన వినండి: 

[యేసు] పసాక (పండుగ్) సమయమున యెర్ూషలేములో ఉండగా, ఆ పండుగ్లో 
అనేకులు ఆయన చసే్ట న సూచకకతరయలను చూచి ఆయన నఘమమందు 
విశావసముంచిరి. అయతే యసేు అందరిని ఎరిగినవాడు గ్నుక ఆయన తనుి 
వార ివ్శ్ము చసే్ట కొన లేదు (యోహాను 2:23-24). 

వార్శ విశావసము కవేలము ప పై ై విశావసము గనుక ఆయన తనను తాను వార్శకన 
అప్పగశంచుకొనలేదు. వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో  “ర్క్షించు విశావసము” అని పలిచద నిజమ నై విశావసము 
కాదు ఇది. 

చాలావర్కు, ఆయన మనసుిలో నిజమ నై ర్క్షించు విశావసము — ర్క్షకుడు మర్శయు 
ప్రభువుగా యిసేులో నిజమ నై విశావసము — ఉనిదని యోహాను “విశావసము” గూర్శు మాటాో డని 
సందర్ాుల నుండి మనము చపె్పవచుు. యోహానుకు, యిేసు – మన విశావసమునకు కర్త – 
భినితవము కల్వగశంచువాడు. మనలను ర్క్షించదద ిమన విశావసప్ు శకనత కాదుగానీ, మనము ఎవర్శలో 
విశావసము ఉంచుతయనాిమో ఆయన శకనత. 

యిేసునందు విశావసముంచు అంశమును గూర్శు మనము ఇప్పటివర్కు చూచాము గనుక, 
యిేసును గూర్శు మనము నమాులని యోహాను ఆశించద ఒక ప్రధాన అంశమును, అనగా, ఆయన 
మ స్ట్ియ అనబడు కరసీుత  అని మర్శయు ఆయన ఇశాీయిలేు ప్రజలకు దదవుని యొకు పరా చీన 
వాగాే నముల యొకు న ర్వేర్మప అను విష్యములను చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరరసుత  
యిేసును “కరీసుత ”గా పలిచుట దావర్ా యోహాను ఆయనను ఇశాీయిలేు ర్ాజుగా గుర్శతంచాడు. 

మొదట ిశతాబేములో “కరసీుత ” లేదా “మ స్ట్ియ” అను ప్దము “ఇశాీయిలేు ర్ాజు”కు సమానమ ైన 
ప్దముగా ఉంది. ఈయన ేకరసీుత . అయితద యిసేు ఇశాీయిలేు ర్ాజు అనే సతాయనికన అనకే సూచనలు 
ఉనాియి, మర్శయు యోహాను వీటిని దృషిరంచాడు. 

ఉదాహర్ణకు, పాత నిబంధ్న యూదా మర్శయు ఇశాీయిలేు ర్ాజులవల నే, యిసేు తాను 
ప్ర్శపాల్వంచన ప్రజలకు ప్ుణయమూర్శత అని యోహాను నొకను చపెాపడు. ఇశాీయిేలు విఫలమ ైన ప్రతిద ీయిసేు 
న ర్వేర్ాుడు, మర్శయు ఇశాీయిేలు ప ందుకోవడములో విఫలమ నై ఆశీర్ావదములను ఆయన 
ప ందుకునాిడు. ఇశాీయిలేు ర్ాజుగా, యిసేు ప్రతి సామరా్యములో ఇశాీయిలేుకు పరా తినిధ్యం వహించాడు, 
మర్శయు వార్శకన ప్రతాయమాియంగా ప్ని చదశాడు మర్శయు వార్శకన దదవుని ఆశీర్ావదములకు 
మార్గమయాయడు. 

యోహాను 15:1-8లో, యిేసు నిజమ నై దరా క్షావలో్వ మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు ఆయనలో 
అంటటకటరబడని తీగ లు అని నివేదసిూత  యోహాను యిసేును గూర్శు ఈ సతయమును చూపించాడు. 
యోహాను 15:5-8లో యిసేు చెపపిన మాటలు వినండి: 

ద్ఘర క్షావ్లోిని నేను, తీగ్లు మీర్ు. ఎవ్డు నఘయందు నిలిచియుండునో నేను 
ఎవ్నియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును... మీర్ు బహుగా 
ఫలించుటవ్లన నఘ తండిర మహిమపర్చబడును; ఇందువ్లన మీర్ు నఘ 
శ్ష యలగ్ుదుర్ు (యోహాను 15:5-8). 

పాత నిబంధ్న అంతటా, ఇశాీయిేలు దదవుని దరా క్షాతీగ గా చతీరకర్శంచబడింది. ఇటటవంట ిచతరమును 
కరర్తనలు 80, యిర్రుయ 2, యిహెెజేులు 17, మర్శయు హో షయే 10 వంటి వాకయభాగాలలో 
కనుగొంటాము. అంతదకాక, దావీదు ర్ాజ కుటటంబము, మర్శయు భవిష్యతయత  గొప్ప మ స్ట్ియ, దదవుని 
ప్రజలందర్ూ అభివృదిధ  చెందద తీగ లుగా సూచంచబడా్ ర్మ. మనము దీనిని యిషె్యా 11:1 వంటి 
వాకయభాగాలలో చూసాత ము. కాబటిర , ఈ నపే్థయములో, యిేసు నిజమ నై దరా క్షావలో్వగా మర్శయు దదవునిని 
మహిమప్ర్చడానికన మర్శయు ఇష్రము చొప్ుపన ఉండడానికన ఏక ైన మార్గముగా ప్రకటించనప్ుపడు, 
యిేసు నిజమ నై ఇశాీయిలేని మర్శయు ఆయన ప్రజల ప్ుణయమూర్శత అని ఆయన శిష్యయలు అరా్ము 
చదసుకునాిర్మ. 

ర్ాజుగా, యిేసు నిజమ నై లేదా వాసతవమ నై ఇశాీయిలేు అను ఈ ఆలోచన యొకు సూచనలు 
ఏమిట?ి ఒక విష్యము ఏమిటంటే, ఇశాీయిేలు చదయుటకు పిలువబడని ప్రతి కార్యమును యిేసు 
న ర్వేర్ాుడు. దదవుడు ఇశాీయిలేును పలి్వచన కార్యములను అద ిచదయలేదు మర్శయు పలిువబడని 
విధ్ముగా ఉండనూ లేదు. అయితద పాప్ము వలన ఇశాీయిలేు విఫలమ నై చపట, యిసేు ప్ర్శప్ూర్ణంగా 
విజయం సాధించాడు. ఇశాీయిలేు యొకు విధిని ఆయన న ర్వేర్ాుడు. ఆయన తన వయకనతతవంలో, పాత 
నిబంధ్న శతాబాే ల చర్శతరను యిేసు సంగీహించాడు మర్శయు కవేలము ఆయన మాతరమే చూప్ు 
విధ్ముగా దదవుని మహిమా ప్రసనితను ప్రతయక్షప్ర్చాడు. మర్శయ దనీి వలన, నిజమ నై ఇశాీయిలేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రజలు ఇశాీయిలేు ర్ాజయములో సభయతవము దావర్ా గుర్శతంచబడలేదు. బదులుగా, వార్మ నిజమ ైన 
దరా క్షావలో్వలో తీగ ల ైయుండరి్శ – విశావసము దావర్ా ఆయనతో ఐకయప్ర్చబడని కరసీుత నందు విశావసులు. 

కరీసుత గా యిసేు యొకు ప్రతినిధ ిపాతరప ై మన చర్ు ప్రతదయకముగా యోహాను సువార్తలో 
మ స్ట్ియను గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలను యిేసు న ర్వేర్శున మూడు విధాలను మనము 
చూదాే ము. మొదట, యిసేు దదవాలయమును న ర్వేర్ాుడు. ర్ ండవది, ఇశాీయిేలు యొకు వేడుకల 
దావర్ా సృషిరంచబడని ఆశలను ఆయన న ర్వరే్ాుడు. మర్శయు మూడవది, ఆయన దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును న ర్వేర్ాుడు. మనము ఈ మూడు అంశాలను చూదాే ము, యిసేు దదవాలయమును 
న ర్వేర్ాుడు అను అంశముతో ఆర్ంభించుదము. 

ద్ేవాలయము 
లేఖ్నములో దదవాలయము చాలా పరా ముఖ్యమ యైుండనెు అని చపె్పడానికన ఒక కార్ణము 

ఏమనగా దదవుడు ప్రతదయకమ నై ర్రతిలో ఆయన ప్రజలతో ఉంటానని వాగాే నం చదస్టని ప్రదదశము అది. 
వాసతవానికన, దదవుడు సర్వవాయపి అని మనకు తలెుసు; ఆయన అనిి సమయాలోో  అనిిచపటాో  ఉంటాడు. 
అయితద మనము ఆయన ప్రతదయక ప్రసనిత గూర్శు మాటాో డనిప్ుపడు, మన మనసుిలో ఆయన 
ప్రసనిత యొకు వయకరతకర్ణలు ఉనాియి – దదవుడు తన ప్రసనితని ప్రతదయక ప్రదదశాలోో  కేందీరకర్శంచన 
సందర్ాులు, చాలాసార్మో  మహమిానివతమ నైవి. 

పరతయక్షగ్ుడఘర్ములో మరియు ద్ేవాలయములో ద్వే్ుని యొకక ఉనికత 
పరా ముఖ్యమ నైద్  ఎందుకంట ేగ్ుడఘర్ము మరియు ద్వేాలయము విశ్వములో 
సూక్షుకార్మ నైవి. అవి పరపంచములో సూక్షుమ ైనవి, కాబటిర  అకకడ ద్ేవ్ుని 
పరసనిత పరపంచములో ఆయన పరసనితను సూచిసుత ంద్ . పరపంచము ఆయన 
తన పరజలతో సంభాష ంచే ద్వేాలయము. మరయిు తదుపర,ి ఆద్ఘము తిరిగ్ుబాటల 
చేస్ట నపుపడు, ద్వే్ుడు ఇశరా యలేు రాజయము మార ేఈ శరరణ ని ఎనుికునఘిడు, 
మరియు ఆయన వార ిమధయ నివాసము చేశాడు, మరియు ఆయన వార ిమధయ ఈ 
సూక్షు పరతిర్ూపములో నివాసము చేసుత నఘిడు, మరియు అకకడ ఆయన 
పరసనిత పరా ముఖ్యమ నైద్  ఎందుకంట ేఇశరా యేలు ద్వే్ుని పరసనిత కొర్కు వళె్లో  
సులమద్ , పరతయక్షగ్ుడఘర్ము, మరియు తదుపరి ద్వేాలయము, మరయిు ద్వే్ుడు 
ఈ లోకమును చేయబో వ్ుచుని ద్ఘనికత ఇద్  ఛఘయగా ఉనిద్ . పరతయక్షగ్ుడఘర్పు 
పరతిష ి త ద్ నమున ద్వే్ుడు ద్ఘనిని నింప్ నపుపడు, నిర్గమము తర్ువాత అద్  
ముగించబడనిపుపడు, మరయిు 1 రాజులు 8లో అద్  ముగించబడని ప్ దప 
ఆయన ద్ఘనిని నింప్ నపుపడు, ద్ేవ్ుని మహమి పరిపూర్ణంగా 
బయలుపర్చబడనిపుపడు ఈ విశ్వములో ఏమి జర్ుగ్ుత ందో్ ఆ ఛఘయ మనకు 
అర్ుమౌత ంద్ . 

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

ఆయన ప్రజల మధ్య దదవుని ఉనికన అను అంశము బెైబిలు చర్శతరలో అనేక దశలోో  
న ర్వేర్ుబడింది. ఆర్ంభములో, ఏదనెు తోట భూమిప ై దదవుని ప్రతదయక ఉనికన కల్వగశన ప్వితరమ నై ప్రదదశము. 
ఇద ిభూమిప  ైఆయన స్టింహాసనప్ు గదగిా ప్ని చదయాల్వ, అకుడ నుండ ిమానవాళ్ల సమసత  భూమిని 
ప్వితరప్ర్చాల్వ, ప్రప్ంచమంతటనిి దదవుని ప్ర్శశుదధ  ర్ాజయముగా మార్ాుల్వ. 

తదుప్ర్శ, దదవుడు ఇశాీయిలేును ర్ాజుల ైన యాజకసమూహముగా సాా పించనప్ుపడు, ఆయన 
మొదట తన ప్రతదయక ప్రసనితను ప్రతయక్షగుడార్ముతో మర్శయు తదుప్ర్శ దదవాలయముతో అనుసంధానం 
చదశాడు. ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయము యొకు అలంకర్ణలు మర్శయు అమర్శకలు ఏదనెు 
తోట తర్మవాత ర్ూప ందించబడా్ యి, మర్శయు ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయము తోటవల నే 
ప్నిచదసాత యి. ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయము భూలోకములో దదవుని ర్ాజ స్టింహాసముగా – 
ఆయన ప్రజల మధ్య మహిమకర్మ నై ప్రదదశాలుగా ఉనాియని లేఖ్నము ఈ అనుసంధానమును 
ధ్ృవీకర్శసుత ంది. ఈ వాసతవము 1 దనివృతాత ంతములు 28:2, కరర్తనలు 11:4, మర్శయు యిషె్యా 6:1 
వంట ిలేఖ్నభాగాలలో సపష్రము చదయబడనివి. భూమిప  ైఇవి అతయంత ప్వితరమ ైన ప్రదదశాలు. దదవుని 
ఆశీర్ావదాలను ఆయన ప్రజలు సులభంగా ప ందద ప్రదదశాలు ఉనాియి. మర్శయు ఏదెను తోట వల , వార్మ 
ఆయన ర్ాజయములో కేందీరకృతయలు, వార్మ అకుడ నుండి ఆయన ర్ాజయముగా భూమిని శుదిధ  చదయాల్వ. 
మర్శయు యోహాను సువార్త ప్రకార్ము, యిేసును అరా్ము చదసుకొన ేపరా ముఖ్యమ ైన మార్గమేదనగా 
దదవుని ప్రతయక్షగుడార్ము మర్శయు దదవాలయమను పాత నిబంధ్న అంశమును ఆయన న ర్వరే్ము 
విధానమును చూచుట. యోహాను 1:14లో యోహాను ఏమి వరా శాడో  వినండి: 

[యేసు] శ్రీర్ధఘరియెై, కృపాసతయసంపూర్ుణ డుగా మనమధయ నివ్స్ట ంచనెు; 
తండిరవ్లన కలిగిన అద్ వతీయకుమార్ుని మహమివ్లల మనము ఆయన 
మహమిను కనుగొంటిమి (1:14). 

యిేసు “మన మధ్య నివస్టించనెు” అని యోహాను మాటాో డనిప్ుపడు, ఆయన స్ట్ునో అను గరకీు 
కనీయా ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు, ఇది స్ట్ునే అను నామవాచకముకు సంబంధించనది, అనగా 
గుడార్ము లేదా ప్రతయక్ష గుడార్ము అని అరా్ం. వాసతవానికన, ఇదద నామవాచక ప్దము స్ట ప్ుర జ ంట్ లో – 
పాత నిబంధ్న యొకు గరకీు అనువాదములో దదవుని ప్వితర ప్రతయక్షగుడార్మును సూచంచడానికన 
ఉప్యోగశంచబడింది. ఈ కనయీాప్దమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా మర్శయు దీనిని దదవుని “మహిమా” 
ప్రసనితతో అనుసంధానించుట దావర్ా, మునుప్ు ప్రతయక్షగుడార్ములో అందుబాటటలో ఉనిటేో  దదవుని 
ప్రతదయక ఉనికనని యిసేు మనకు అందుబాటటలోకన తచెాుడు. 

మర్శయు దదవాలయము గూర్శు యోహాను 2:19-21లో యోహాను అదద విష్యమును చెపాపడు, 
అకుడ మనము ఈ కథనము చదువుతాము: 

యసేు, “ఈ ద్వేాలయమును పడగొటలర డి, మూడు ద్ నములలో ద్ఘని 
లేపుదునని” వారితో చపె్ పను. యూదులు ఈ ద్వేాలయము నలువ్ద్ యార్ు 
సంవ్తీర్ములు కటిర రే; నీవ్ు మూడు ద్ నములలో ద్ఘనిని లేపుదువా అనిరి. 
అయతే ఆయన తన శ్రీర్మను ద్ేవాలయమునుగ్ూరిి యత మాట చెప్ పను 
(2:19-21). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ, యిేసు దదవాలయము యొకు న ర్వరే్మపగా ఉనాిడని యోహాను సపష్రము చదశాడు. 
భూలోకములో యిసేు భౌతికముగా లేనప్పటికర కూడా, ఆయన అనుచర్మలు దదవుని ప్రతదయక 

ప్రసనితను ఆనందిసాత ర్ని కూడా యోహాను సపష్రము చదశాడు. అందువలనే, యోహాను 4:21లో, దదవుని 
ఆర్ాధించుటలో యిెర్ూష్లేము దదవాలయముకు మర్శయు సమర్యుల ప్ర్శశుదధ  సాలముకు ప్రతదయకత 
ఉందని ఒక సమయము వచుుచునిదని యిసేు సమర్య స్ట్త రకన చెపాపడు. యోహాను 4:23-24లో 
యిేసు ఈ విధ్ంగా చెపాపడు: 

అయతే యథఘర్ుముగా ఆరాధ ంచువార్ు ఆతుతోను సతయముతోను తండిరని 
ఆరాధ ంచు కాలము వ్చుిచునిద్ ... ద్ేవ్ుడు ఆతుగ్నుక ఆయనను ఆరాధ ంచు 
వార్ు ఆతుతోను సతయముతోను ఆరాధ ంపవ్లలనననెు (యోహాను 4:23-24). 

సమర్య స్ట్త రకన యిేసు చపెపిన మాటలు ఆధ్ునిక సంఘముకు గొప్ప పల ర తాిహంగా ఉండాల్వ, 
ఎందుకంటే యిసేు మాటాో డిన సమయములోన ేమనము జీవిసుత నాిము. మన దినములోో , యిసేు 
భౌతికంగా భూమిప ై లేర్మ. హబెీరయులకు 8:2, మర్శయు 9:11-12 ప్రకార్ం, ఆయన ప్ర్లోకములో 
దదవుని ప్రతయక్షగుడార్ములో భౌతికముగా ఉనికనలో ఉనాిడు. అయితద ప్రతదయకముగా ఆయన సంఘముగా 
మనము కూడినప్ుపడు ఆయన మనతో ఆతీుయంగా ఉనాిడు. మతతయి 18:20, మర్శయు 1 పతేయర్మ 
2:4-9 వంట ిలేఖ్నభాగాలోో  మనము దీనిని చూడవచుు. మర్శయు యిేసు ప్రసనిత మనతో ఉంద ి
గనుక, మనము భూమిప ై దదవుని ప్రతదయక ప్రసనిత యొకు ప్వితర ఆలయముగా ఉనాిము. 

అయితద యిేసు మహమితో తిర్శగశ వచునప్ుపడు కరీసుత లో ఈ అదుుత దదవాలయప్ు న ర్వేర్మప 
కూడా అధిగమించబడుతయంది. కరసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, సమసత  సృషిరని దదవుని ప్వితర ప్రదదశముగా 
మార్ముతాడు అని ప్రకటన 21:1-5 వంట ివాకయభాగాలు బో ధసిుత నాియి. ఆ సమయములో, కరీసుత  
మర్శయు తండిర మనతో ఎలోప్ుపడు ఉంటార్మ, మర్శయు భూమియంతయు దదవుని మహమితో 
నిండుతయంది. 

యోహాను సువార్తలో యిసేు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణలను న ర్వేర్శున ర్ ండవ విధానము ఏదనగా 
ఇశాీయిలేు యొకు ప్ండుగలను న ర్వరే్ముట. 

పండుగ్లు 
మనము ముందు చపెపిన ర్రతిగా, యిేసు హాజర్ నై అనకే ప్ండుగల చుటటర  యోహాను సువార్త 

చాలా వర్కు వివర్శంచబడింది. ఈ ప్ండుగలోో  ప్సాు, గుడార్ములు మర్శయు ప్రతిషిి త వడేుకలు 
ఉనాియి. ఇశాీయిేలును ర్ాజుల ైన యాజక సముహముగా గుర్శతంచుటకు, మర్శయు ప్రతయక్షగుడార్ము 
మర్శయు దదవాలయములో ఆయన ప్రతదయక ప్రసనిత యొకు ఆశీర్ావదాలను ఆనందించు సాధార్ణ 
మార్ాగ లను ఇచుుటకు దదవుడు ఈ ప్ండుగలను సాా పించాడు. మర్శయు ఆయన సువార్తలో, ఈ ప్ండుగల 
యొకు పరా ముఖ్యతను యిసేు న ర్వేర్ాుడు అని యోహాను సపష్రము చదశాడు. 

ఇశాీయిలేు యొకు మూడు ప్రధాన ప్ండుగలోో  ప్సాు ప్ండుగ ఒకటి. ఇద ిఐగుప్ుత  నుండి 
ఇశాీయిలేు యొకు నిర్గమమును జర్మప్ుకుంటటంది. సమగీంగా, యిేసు ఈ ప్ండుగను న ర్వేర్ాుడు 
ఎందుకంటే ఆయన ప్సాు ప్ండుగ దనిమందు వధించబడి భుజంచబడని ప్సాు ప్శువుగా ఉనాిడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఆయన ర్కతము ఐగుప్ుత  నుండ ిఇశాీయిేలు యొకు విమోచనకు సూచనగా ఉంది. నాలుగు 
సువార్త ర్చయితలు కూడా యిేసును నిజమ నై ప్సాు ప్శువుగా గుర్శతంచార్మ. అయితద యోహాను 1:29లో 
“ఇదగిప లోకపాప్మును మోస్టకిొనిపల వు దదవుని గొఱ్ఱపలోి!” అను బాపితసుమిచుు యోహాను మాటలను 
నివదేిసూత  యోహాను మాతరమ ేఈ వాసతవమును నొకను చెపాపడు. యోహాను 19:33లో, యిసేు 
చనిపలయినప్ుపడు, స్ట ైనికులు నిర్గమకాండము 12:46లో ప్సాు ప్ండుగ కొర్కు ఎనుికొనబడిన గొర్ పీిలో 
యొకు యిమెుకయిెైన విర్మవబడకూడదు అను మాటలను న ర్వేర్ాుర్మ అని యోహాను నివేదించాడు. 
ఇవి మర్శయు ఇతర్ అనకే మార్ాగ లోో , యిసేు ప్సాు యొకు ప్రతీకవాదమును మర్శయు ప్సాు యొకు 
అరా్మును నరే్వేర్ాుడని యోహాను చూపించాడు. 

యోహాను 7:2, 37లో, ఇశాీయిేలు యొకు మూడు ప్రధాన ప్ండుగలలో యిసేు మర్ొక వడేుకను 
జర్మప్ుకునిటటో గా యోహాను నివదేించాడు: ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ. ఈ ప్ండుగ యొకు అతి ముఖ్యమ నై 
ఆచార్ములలో ఒకటి ఏమనగా అర్ణయములో దదవుడు ఇశాీయిేలుకు నీటిని అనుగీహించన విధానముకు 
జాా ప్కముగా, మర్శయు ప్రతి సంవతిర్ము ప్ంట కొర్కు దదవుడు వర్షమును అనుగీహించన విధానముకు 
జాా ప్కముగా, మర్శయు అంతయదినములలో దదవుడు తన ప్రజలప  ైఆశీర్ావద వర్షమును కుముర్శంచుటను 
ఊహసిూత  నీటిని పల యుట. మర్శయు చర్శతర ముగశంప్ులో దదవుడు ప్రసాదించద ఆశీర్ావదములనిిటకిర యిేస్ట ే
మార్గమని ఎతిత  చూప్ుతూ ఈ ప్ండుగకు మర్శయు యిేసుకు మధ్య బలమ ైన సంబంధ్మును యోహాను 
ఏర్ాపటట చదశాడు. ప్రతదయకముగా, ప్ర్ణశాలల ప్ండుగ చవర్శ దినమున, దదవుని ఆశీర్ావదములను 
అనుగీహించు ఆయన శకనతని యిేసు ప్రకటించాడు అని యోహాను నివదేించాడు. యోహాను 7:37లో 
యిేసు సమూహముతో ఏమి మాటాో డాడో  వినండి: 

ఎవ్డెైనను దప్ పగొనిన యెడల నఘయొదదకు వ్చిి దప్ ప తీర్ుికొనవ్లలను 
(యోహాను 7:37). 

యిేసు నుండి దదవుని యొకు ఆశీర్ావదముల జీవ జల నదులు పార్మతాయని యోహాను 
చెపాపడు. గత ఆశీర్ావదము, ప్రసుత త ఆశీర్ావదము, మర్శయు భవిష్యతయత  ఆశీర్ావదము ఆయన దావర్ా 
కలుగుతాయి. ఈ విధ్ముగా, ప్ర్ణశాలల ప్ండుగలో చతీరకర్శంచబడని దదవుని ఆశీర్ావదముల కొర్క నై 
నిర్రక్షణలనిిటిని యిసేు న ర్వరే్ాుడు. 

చవర్శగా, యోహాను 10:22-39లో, ప్రతిషిి త ప్ండుగ లేదా హనుకాును కూడా యిసేు 
జర్మప్ుకునాిడు. పాత నిబంధ్న గీంథములో సాా పించబడని ప్రధాన ప్ండుగలలో ప్రతిషిి త ప్ండుగ ఒకటి 
కాదు. అయతద మొదటి శతాబేములో ఇశాీయిలేు యొకు జీవితములో ఇది పరా ముఖ్యమ నైది, ఎందుకంటే 
కరీ.శ. 165లో గరకీు అణచవతేదార్మలప ై ఇశాీయిలేు సాధించన విజయానిి జర్మప్ుకుంటటంది, అదద 
విధ్ముగా ఈ విజయము తర్మవాత జర్శగశన బల్వప్ఠము మర్శయు దదవాలయము యొకు ప్ునర్మదధర్ణను 
జర్మప్ుకుంటటంది. యోహాను 10:30లో, ప్రతిషిి త ప్ండుగ జర్మప్ుకుంటటనిప్ుపడు, ఆయన 
ఆశుర్యకర్మ ైన వాదన చదశాడు. 

నేనును తండిరయును ఏకమ యైునఘిమని వారతిో చపె్ పను (యోహాను 10:30). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన తనను దదవునిగా ప్రకటించుకుంటటనాిడని యూదులు గీహించ ఆయనను ర్ాళోతో 
కొటార ర్మ. అప్ుపడు యిసేు తనుితాను ఇలా ప్రసాత వించడము దావర్ా యోహాను 10:36లో తనుితాను 
సమర్శాంచుకునాిడు: 

తండిర పరతిషి చేస్ట నవాడు (యోహాను 10:36). 

ఆయన “ప్రతిషి్” చదయబడాే ను అని యిేసు చపెపినప్ుపడు, ఆయన హగశయాజో అనే సాధార్ణ 
గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు, దదవాలయప్ు వేడుకలోో  ప్రతిషిి తమును మర్శయు ప్వితరతను 
సూచంచడానికన లేఖ్నాలు ఈ ప్దానిి చాలాసార్మో  ఉప్యోగశంచాయి. ఈ సందర్ుములో, హగశయాజో 
అను గరకీు ప్దము ఎగ ైునియా అను ప్దానికన ప్ర్ాయయప్దముగా ఉంది — “ప్రతిషిి త ప్ండుగ” 
వయకరతకర్ణములో ఈ ప్దము “ప్రతిషిి తము”గా అనువదించబడింది. 

ఈ మార్ాగ లోో , యోహాను ప్రతిషిి త ప్ండుగ లేదా ప్రతిషిి తమ ైన ప్ండుగతో యిేసును అనుసంధానం 
చదశాడు. దదవుని ప్రసనిత కొర్క ై దదవాలయము ప్రతదయకనంచబడని విధానమును ప్ండుగ జర్మప్ుకుంటటంది. 
మర్శయు అదద విధ్ముగా, యిసేు భూమిప ై దదవుని ప్రతదయక ఉనికనని న ర్వరే్ాుడు. 

దదవాలయప్ు మర్శయు ప్ండుగల యొకు ఆశలను యిేసు న ర్వేర్శున విధానమును చూపంిచుట 
మాతరమ ేగాక, యిేసు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును న ర్వేర్ాుడు అని కూడా యోహాను చూపించాడు. 

ధర్ుశాసత ీము 
క ైైసతవులు చాలాసార్మో  దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శు ప్రతికూల ప్ర్ముగా — మనలను 

ఖ్ండించుదానివల  — అలోచంచనప్పటకిర ధ్ర్ుశాసత రము దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ఒక 
దికూిచగా నిజమ నై విశావసులకు ఇవవబడిందను విష్యమును కూడా మనము జాా ప్కము 
చదసుకోవాల్వ. 

బ ైబిలోో  ధర్ుశాసత ీమును మనము చూచినపుపడు, ద్ఘనిని చదువ్ుచునిటలవ్ంటి 
పరజలు ఏద్ో  ఒక నియమాల పటిరక చదువ్ుచునిటలో గా ద్ఘనిని చదువ్ర్ు అనేద్  
సపషరమౌత ంద్ . అద్  ఒక జీవిత ధోర్ణ . మరియు వార్ు ధర్ుశాసతమీును 
అనుసరిస్టేత , వార్ు ద్ఘనిని పాటించడములో ఆశీర్వద్ ంచబడతఘర్ని తెలిస్టే ద్ఘనిని 
చదువ్ుతఘర్ు, మరియు ద్ఘనికత అనేక కార్ణఘలు ఉనివ్ని నఘ ఆలోచన. ఒకటి 
ధర్ుశాసతమీు ద్వే్ుని పరతయక్షత. మనము ఎలా ఉండఘలని ద్ేవ్ుడు 
ఆశ్ంచుచునఘిడో  ధర్ుశాసతమీు మనకు చెబుత ంద్ . మరియు కరరర్తనఘకార్ుడు 
40:8లో ఈ విధముగా చబెుత నఘిడు, “నఘ ద్వేా, నీ చితతము నెర్వేర్ుిట నఘకు 
సంతోషము.” కాబటిర  మనము ద్ేవ్ుని చితతముతో అనుసంధఘనమ ై ఉనిపుపడు, 
ద్ేవ్ుని చితతమును మనము అర్ుము చేసుకొనినపుపడు, మనము చేయవ్లస్ట నద్  
ఏమ ైనఘసరే ద్ఘనిని చేయుటలో లేద్ఘ మనము చేయతగ్నిద్  చయేకుండఘ 
ఉండుటలో గొపప ఆనందము మరియు ఆశీరావదము అనుభవిసాత ము. కాబటిర  
పరతయక్షత అనేద్  ద్వే్ుని ఆశీరావదములకు మరయిు ద్ేవ్ుని అనుగ్రహముకు 
సంకతేఘలుగా ఉనఘియ. అయతే అంతకుమించి, ఇద్  ఆశీరావదము అని నఘ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆలోచన ఎందుకంటే వాసతవానికత, ద్ేవ్ుడు భూమిమీద ఏమి తీసుకురావాలని 
ఉద్ేదశ్ంచఘడో  ద్ఘనిలో పాలుబ ందుటకు ధర్ుశాసతమీు అనునద్  మనకు ఒక 
ఆహావనముగా ఉంద్ . 

డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

పాత నిబంధనలో ధర్ుశాసతమీు అతయధ క ఉపయోగ్ము భావార్ుకమ ైనద్  ఎందుకంటే 
ద్ేవ్ుని ధర్ుశాసత ీము ద్వే్ుని వ్యకతతతవము యొకక పరతిబింబము. కాబటిర  
ఉద్ఘహర్ణకు కరర్తనలు ద్వే్ుని ధర్ుశాసతమీును పాదములకు ద్ీపము మరియు 
తోర వ్కు వెలుగ్ునెై ఉనిదని మాటాో డుచునఘిడు. కరర్తనలోో  ద్ఘవీదు ద్నీిని తేనకెంటే 
తీయయగా, బంగార్ము కంట ేవిలువెనైద్ గా ఉనిదని చెపాపడు, వాటిని 
అనుసరించుట ద్ఘవరా తన స్టవే్కుడు హెచిరించబడఘ్ డు, మరయిు వార ికొర్కు 
గొపప బహుమానము ఉంచబడింద్ . వాసతవానికత, కరర్తనలనిి ఆ విధముగానే 
ఆర్ంభమౌతఘయ — “దుష ర ల ఆలోచనచొపుపన నడువ్క పాపుల మార్గమున 
నిలువ్క అపహాసకులు కూర్ుిండు చోటను కూర్ుిండక యహెో వా 
ధర్ుశాసతమీునందు ఆనంద్ ంచుచు ద్ వారాతరము ద్ఘనిని ధఘయనించువాడు 
ధనుయడు” — తదుపర ికరర్తనలు 1లో ద్ేవ్ునికత భయబడి ఆయన ఆజాలను 
పాటించువాడు నీటికాలువ్ల యోర్ను నఘటబడనివాడెై ఫలమిసాత డు అను చితరము 
గీయబడింద్ . కాబటిర  ధర్ుశాసతమీు ఆశీరావద పరద్ేశ్మ  ైఉంద్ . అయతే ద్ేవ్ుడు 
మొదటిగా క్షమాపణ అనుగ్రహించిన వారికత మాతరమే అద్  ఆశీరావద పరద్ేశ్ము, ఆ 
క్షమాపణ కరరసుత  ద్ఘవరా వ్సుత ంద్ . అయతే కరరసుత  ఆధీనములో ఆశీరావద జీవితము ఏ 
విధముగా జీవించఘలో తెలియజయేుటకు ధర్ుశాసతమీు ఒక ద్ కూీచిగా 
పనిచేసుత ంద్ . కాబటిర  కరరసుత ను ప్ేరమించువార్ు ధర్ుశాసతమీును నెర్వేర్ుితఘర్ు, 
పౌలు ఈ విధముగా చెబుత నఘిడు, కరరసుత  ధర్ుశాసత ీముకు లక్షయముగాను లేద్ఘ 
ఉద్ేదశ్ముగాను ఉనఘిడు. కాబటిర  ధర్ుశాసతమీు మన పాపమును చూప్ సుత ంద్ , 
అయతే యసేు మనకొర్కు ఏమి చశేాడో  కూడఘ అద్  చూప్ సుత ంద్  మరియు 
ముఖ్యముగా మనము జీవించడఘనికత ఒక ద్ కూీచిగా పనిచేసుత ంద్ . కాబటిర  
ధర్ుశాసతమీంతయు ర్ండు ఆజాలలో సంగ్రహించబడింద్ , అని యసేు చెపాపడు: 
హృదయము, ఆతు, మనసుీ, బలముతో ద్వే్ునిని ప్ేరమించఘలి మరియు 
నినుివ్లల నీ పొ ర్ుగ్ువారిని ప్ేరమించఘలి. కాబటిర  ద్ేవ్ునిని హృదయము, ఆతు, 
మనసుీ, బలముతో ప్ేరమిసుత ని వ్యకతతని ఎరిగిన వారవ్్ర్రనఘ, ఆ విధమ నై వ్యకతత 
యొకక ఆశీరావదములను ఎర్ుగ్ుదుర్ు. మరియు తనుివ్లల తన పొ ర్ుగ్ువారిని 
ప్ేరమించుచుని వ్యకతతని ఎరిగిన వారవ్్ర్రనఘ, ద్ఘనిలో గొపప ఆశీరావదము ఉనిదని 
ఎర్ుగ్ుదుర్ు. ద్వే్ుని ఆజాలకు విధేయులలైన వార ిచుటూర  లేద్ఘ వార ిపరసనిత 
కలిగియుంటే ద్ఘనిలో ఉద్ఘర్త, దయ, అనుగ్రహము, ఆశీరావదము ఉంటాయ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

పాత నిబంధ్న గీంథములో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ఆయన ప్రజలకు ప్రతదయక బహుమానముగా 
చతీరకర్శంచబడింది. కరర్తనలు 119 మర్శయు ఇతర్ అనకే వాకయభాగాలు దీనిని ఇశాీయిలేుకు దదవుని 
ఆశీర్ావదముల యొకు దకిూిచగా చూసాత యి. మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న గీంథములో, యాకోబు దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శు యాకోబు 1:25లో సావతంతరయము నిచుు సంప్ూర్ణ నియమము అని పలిచాడు, 
మర్శయు పౌలు 1 కొర్శంథీయులకు 9:21లో కరసీుత  ధ్ర్ుశాసత రము అని పిలచాడు. మర్శయు యోహాను 
10:35లో యిసేు ఈ విధ్ముగా చపెిపనప్ుపడు ధ్ర్ుశాసత ర పరా ముఖ్యతను వివర్శంచాడు: 

లేఖ్నము నిర్ర్ుకము కానేర్దు గ్ద్ఘ (యోహాను 10:35). 

ఇకుడ, పాత నిబంధ్న అంతయు, ధ్ర్ుశాసత రముతో సహా, తన ప్రజలకు దదవుడు అనుగీహించు 
ఆశీర్ావదముల యొకు శాశవతమ నై మర్శయు స్టిార్మ నై వాకయము అని యిసేు బో ధించాడు. 

ధ్ర్ుశాసత రము సవయంగా అంతము లేనిద ిఅని యోహాను సపష్రము చదశాడు. పరా ముఖ్యమ నై 
కోణములో, ఇద ిఎలోప్ుపడు దానికన మించ యిేసును సూచసుత ంది. యోహాను 5:46-47లో యిేసు 
యూదులు కానివార్శకన ఇలా చపెాపడు, 

అతడు ననుి గ్ూరిి వార స్ట ను గ్నుక మీర్ు మోషేను నమిునటరయన ననుిను 
నముుదుర్ు. మీర్తని లేఖ్నములను నమునియడెల నఘ మాటలు ఏలాగ్ు 
నముుదుర్ననెు (యోహాను 5:46-47). 

యోహాను ఈ విష్యమును తన సువార్తయంతటా ఉదాా టించాడు. పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రము 
యిేసును చూపసిుత ంది. కాబటిర , యిసేును తిర్సుర్శంచడమంట ేఆయన గూర్శు తెల్వయజేస్టని 
ధ్ర్ుశాసత రమును కూడా తిర్సుర్శంచడమే. 

యూదా మతము ధ్ర్ుశాసత రముకు ఇచున శీర్శషకలను, లక్షణాలను మర్శయు కనయీలను యిసేుకు 
అనువర్శతంచుట దావర్ా యోహాను ఒక విధ్ముగా దనీిని నొకను చెపాపడు. ఉదాహర్ణకు, నీవు ఆకల్వగొనిన 
శతయర వును “ధ్ర్ుశాసత రమను ర్ొటెర ”తో నింపాల్వ అని యూదా మతము చబెుతయంది. మర్శయు యోహాను 
6:35లో, యిసేు “జీవాహార్ము”గా పిలువబడనెు. “ధ్ర్ుశాసత ర ప్లుకులు లోకముకు జీవము” అని 
యూదా మతము చబెుతయంది. మర్శయు యోహాను 4:11లో, యిేసు జీవజలమును అనుగహిీంచువాడు. 
“ప్రతివయకనతని వ ల్వగశంచుటకు ఇవవబడని వ లుగు ధ్ర్ుశాసత రము”ను గూర్శు యూదా మతము 
మాటాో డుతయంది. మర్శయు యోహాను 1:9 “ప్రతి మనుష్యయని వ ల్వగశంచు నిజమ నై వ లుగు” అని యిసేును 
పిలుసుత ంది. యిసేు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును మూర్రతభవించవించనటటో గా చూపించు అనేక ఉదాహర్ణలు 
యోహాను సువార్తలో ఉనాియి. యిసేు మర్శయు ఆయన బో ధ్లు ఆయనను అనుసర్శంచువార్శకన 
జీవనాధార్ముగా మర్శయు వ లుగుగా ఉనాియి. 

యిేసు కరసీుత గా ఉండుటలో అరా్ము ఏమిటో తన పాఠకులు అరా్ం చదసుకోవాలని యోహాను 
ఆశించాడు. యిసేు ఆయన సంఘమును విడువక నితయము మనతో ఉనాిడను ప్ర్శజాా నముతో ఆదర్ణ 
ప ందాలని కూడా ఆయన ఆశించాడు. యిసేుయందు విశావసముంచాలని కోర్ాడు మర్శయు ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములను వార్మ ప ందుకుంటార్మ. వార్మ దదవుని వాకయముకు విధదయుల ై ఉండాలని 
ఆయన ఆశించాడు, తదావర్ా ఆయన ర్ాజుల ైన యాజకసమూహముగా ప్రభువును మహమిప్ర్చుదుర్మ. 

యిేసుయందు విశావసముంచుటను గూర్శు ప్రధాన అంశాలను, మర్శయు కరసీుత గా యిసేు యొకు 
గుర్శతంప్ును, ఇప్పటివర్కు మనము చూచాము గనుక దదవుని కుమార్మనిగా ఆయనకు సనిిహతి 
సంబంధ్ము ఉని గుర్శతంప్ును మనం ప్ర్శగణ ంచాల్వ. 

ద్ేవ్ుని కుమార్ుడు 
దదవుని కుమార్మనిగా యిసేు యొకు గుర్శతంప్ు కరసీుత గా ఆయన గుర్శతంప్ుకు సమాంతర్ముగా 

ఉంది, ఎందుకంటే ఆ ర్ ండూ కూడా భూమిప ై దదవుని ర్ాజయప్ు ర్ాజుగా ఉనాిడను సతయమును 
సూచసుత నాియి. అయితద ఈ ప్దాలను విడివిడిగా చర్శుంచుట మంచద ిఎందుకంటే వాటలిో ఒకొకుదానికన 
వేర్ేవర్మ అర్ాా లునాియి. 

యోహాను సువార్తలో దదవుని కుమార్మడు అను ప్దము దెవైిక మ స్ట్ియ ర్ాజును సూచసుత ంది. 
ఒక ప్రకు, యోహాను 10:22-40 వల , ప్ర్లోకము నుండి దిగశవచున దెైవిక కుమార్మని అంశమును అది 
సూచసుత ంది. మర్ొకప్రకు, యోహాను 1:49 మర్శయు 11:27లో మనము చూసుత నిటటో గా, ఇశాీయిలేుప  ై
సర్ నై ర్ాజుగా ఉని దావీదు మానవ వార్సుడెనై ఇశాీయిలేు ర్ాజు లేదా కరసీుత కు ఇది ప్ర్ాయయప్దముగా 
ఉంది. 

యోహాను సువార్తలో యిసేు దదవుని కుమార్మనిగా ఉండడం అంటే ఏమిటో బాగా అరా్ం 
చదసుకోవడానికన, యిేసు సంప్ూర్ణముగా దెవైతవము మర్శయు సంప్ూర్ణ మానవతవము కల్వగశనవాడు అనే 
గొప్ప ర్హసయమును యోహాను ఏ విధ్ముగా ఉదాా టించాడో  చూడడానికన ఇది సహాయప్డుతయంది. యిసేు 
సంప్ూర్ణ దెవైతవము కల్వగశనవాడు అను ఆలోచనను మొదటగిా చూదాే ము. 

ద్ెైవ్తవము 
కుమార్మని యొకు దెవైతవమును యోహాను చతీరకర్శంచన ఒక విధానము ఏమిటంటే, 

కుమార్మడెనై యిేసుకు మర్శయు తండిరకన మధ్య సంబంధ్ము ఏర్ాపటట చదయుట. ఈ సంబంధ్ము 
ఇహలోక తండిర మానవుల ైన తన కుమార్మల ప్టో, అనగా విశావసుల ప్టో కల్వగశయుని సంబంధ్ముకు 
భినిముగా ఉనిదని అనకే వాకయభాగాలు తలె్వయజేసాత యి. యోహాను 10:30-33లో యిసేు మర్శయు 
యూదులకు మధ్య జర్శగశన ఈ సంభాష్ణను వినండి: 

“నేనును తండిరయును ఏకమ  ైయునఘిమని” [యేసు చపె్ పను]. యూదులు 
ఆయనను కొటరవ్లలనని మర్ల రాళ్లో చేత పటలర కొనగా, యేసు “తండిర యొదదనుండి 
అనేకమ ైన మంచి కతరయలను మీకు చూప్ తిని; వాటిలో ఏ కతరయ నిమితతము ననుి 
రాళో్తో కొటలర దుర్ని వారనిడిగ్ను?” “అందుకు యూదులు” “ నీవ్ు మనుష యడవెై 
యుండి ద్ేవ్ుడనని చపెుపకొనుచునఘివ్ు, గ్నుక “ద్వే్దూషణ చేస్ట నందుకే నినుి 
రాళో్తో కొటలర దుముగాని మంచి కతరయ చేస్ట నందుకు కాదని ఆయనతో చపె్ పరి” 
(యోహాను 10:30-33). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు తన తండిరయిెనై దదవునితో కల్వగశయుని సంబంధ్మును గూర్శున ప్రకటన వాసతవానికన, 
యిేసు నిజముగా దదవుడు అని తలె్వయజేయు ప్రకటన అని యూదులు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. 

అంతదకాక, యోహాను 14:9 ప్రకార్ం, ఎవర్మ చదయని ర్రతిగా తండిరని ప్రతయక్షప్ర్చన ప్రతదయక దదవుని 
కుమార్మడు యిేసు. 1:18 “కుమార్మడు” అను ప్దము ఉప్యోగశంచనప్పటికర ఆలోచన మాతరం ఒకే 
విధ్ముగా ఉంది. యిసేు తన తండిరని తన ప్రజలకు సంప్ూర్ణంగా ప్రతయక్షప్ర్చాడు. వాసతవానికన, యిేసు 
ప్రకార్ం, యోహాను 14:9లో, యిేసును చూచుట అంటే తండిరని చూచనటేో . 

మర్శయు ప్రతయక్షతను గూర్శున ఈ విష్యాలకు మించ, జీవము మర్శయు మర్ణము, మర్శయు 
చవర్శ తీర్మప అను విష్యాలప  ైయిసేు సంప్ూర్ణ దెైవిక అధకిార్ము కూడా కల్వగశయునాిడు. యోహాను 
5:21-22లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

తండిర మృత లను ఏలాగ్ు లేప్  బరద్ కతంచునో ఆలాగే కుమార్ుడును తనకతషరము 
వ్చిినవారిని బరద్ కతంచును. అంతేకాక, తండిర యవె్నికతని తీర్ుప తీర్ిడు గాని 
తీర్ుపతీర్ుిటకు సరావధ కార్ము కుమార్ునికత అపపగించియునఘిడు (యోహాను 
5:21-22). 

యిేసు శర్రర్ధార్శయిెనై దదవుడు అని యోహాను సపష్రము చదశాడు. ఆయన భూమిప ై దదవుని ప్నిని 
కొనసాగశంచు అధికార్ము కల్వగశయుని దదవుడు. 

కుమార్మని యొకు దెవైతవము లేదా దదవతవమును యోహాను చతీరకర్శంచన మర్ొక విధానము 
ఏమనగా యిేసు తనుితాను “నేను” అని వర్శణంచాడు. నిర్గమకాండము 3:14లో, “ననేు ఉనివాడను 
అను వాడన ైయునాినని” మోషేతో చపె్ుపచూ దదవుడు ఆయన నిబంధ్నను ప్రతయక్షప్ర్చుకునాిడు. ఇది 
దెైవిక పేర్మకు ఆధార్ము, ఇది చాలాసార్మో  ఆంగోములో “ప్రభువు”గా సూచంచబడుతయంది. దదవుని 
నామము ఉచఛర్శంచకూడనంత ప్వితరము గనుక యిసేు దనిాలోో  యూదులు దానిని ఉచఛర్శంచడానికన 
తిర్సుర్శంచార్మ. అయితద యిసేు మాతరం దానిని తనకు అనవయించుకునాిడు. 

యోహాను సువార్తలో, యేసు చపె్ పన విషయాలోో  24 మార్ుో  కనిప్ ంచే “నేను” 
పరకటనలు ఉనఘియ. ఇతర్ సువార్తల కంట ేఆయన ఎకుకవ్గా మరియు కరొ తత  
నిబంధన గ్రంథములో సగానికత సగ్ముగా ఈ మాటను ఉపయోగించఘడు. మొదటి 
సాు నములో పరా ముఖ్యత ఏమిటంటే యేసును పాత నిబంధన ద్ేవ్ునితో గ్ురితంచు 
మార్గము. కాబటిర , ఈ ఏడు పరకటనలు కవే్లము “నేను” అని చెపపవ్చుి మరియు 
యోహాను 8:58, 59లోని కనీసము ఒక సందర్భములో ఆయన ద్ీనిని 
చెప్ పనపుపడు, పాత నిబంధన ద్ేవ్ునిగా తనుితఘను పరకటించుకుంటలనిందుకు 
ఆయనను రాళో్తో కొటలర టకు పరజలు రాళ్లో  చేతపటలర కునఘిర్ు. మిలిగిన “ననేు” 
అను పరకటనలు “నేనే ఆహార్ము;” “నేనే వెలుగ్ు;” “నేనే మార్గము, సతయము 
మరియు జీవ్ము” అను మాటలతో అనుసంధఘనమ నైవి. యసేు ద్వే్ుడని 
చెపుపకుంటలని వాకయభాగాలు ఇవే, కాని ద్వే్ుడు మానవ్ జీవితముతో 
సంబంధము ప్ టలర కునఘిడు. కాబటిర , “ఈయన ద్వే్ుడు గ్నుక కాలముకు 
మునుప్ే ఉనఘిడు” అని చపెుపటకు యసేు చసే్ట న విషయానిి, యోహాను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకొర్కు ముందుకు తసెుత నఘిడు గ్నుక మనము పరకటలనిి కలిప్  చదవాలని 
నఘ ఆలోచన. యోహాను 8:58లో, “అబార హాము పుటరక మునుప్ే ననేు ఉనఘిను” 
అని ఆయన పరకటన చసే్ట నపుపడు, కేవ్లము ర్ండువేల సంవ్తీరాల కతరతం 
మాతరమే జీవించఘనని పరకటించుట లేదుగాని, అబార హాముతో సంభాష ంచిన శాశ్వత 
ద్ేవ్ుడను నేనే అని పరకటించఘడు. 

డా. జాన్ మ కనునేో  

యోహాను 8:12-59లో యిసేు మర్శయు యూదుల నాయకులు ప దే వివాదములో 
చకుుకునాిర్మ. యిేసు కుమార్మనిగా ప్రకటించుకొనుట మర్శయు ప్రతయర్మా లు అబరా హాము కుమార్మలుగా 
చెప్ుపకొనుట ఈ వివాదముకు కార్ణముగా ఉంది. వచనము 44లో, వార్శ నిజమ ైన తండిర దయయము అని 
యిేసు వార్శతో చెపాపడు. ప్రతిసపందనగా వార్మ ఆయనను అబరా హాము కంట ేగొప్పవాడవిా అని సవాలు 
చదశార్మ. అప్ుపడు యోహాను 8:58లో ఈ మాటలతో యిేసు ముగశంచాడు. 

అబార హాము పుటరక మునుప్ే ననేు ఉనఘిను! (యోహాను 8:58) 

యిేసు “ననేు ఉండదవాడనిి” అని అనలేదు, ఆయన సులభంగా అబరా హాము కంటే ప దేవాడను అని 
చెపేత  చాల సాధార్ణంగా ఉంటటంది. “ననేు” అబరా హము కంటే గొప్పవాడను అని మాతరమే ఆయన 
చెప్పలేదుగాని, ఇశాీయిలేుకు శాశవత దదవుడుగా ఉనాినని కూడా చపెాపడు. 

యిేసు యొకు దెవైతవమును ప్ర్శగణ ంచాము కాబటిర , ఇప్ుపడు దదవుని కుమార్మనిగా యిసేు 
సంప్ూర్ణ మానవునిగా కూడా ఉనాిడను వాసతవమును యోహాను చర్శుంచన విధ్మును చూదాే ము. 

మానవ్తవమును 
దావీదు కాలమునుండి, “దదవుని కుమార్మడు” అను ప్దము ఇశాీయిలేుప ై ర్ాజుగా దావీదు 

స్టింహాసనముప ై కూర్ముని మానవ ర్ాజును సూచంచడానికన ఉప్యోగశంచదవార్మ. దీనిని మనము 
కరీర్తనలు 2:7 మర్శయు 2 సమూయిేలు 7:14 వంట ివాకయభాగాలోో  మనము చూడవచుు. కరసీుత  దావీదు 
కుటటంబము నుండ ివసాత డని యూదులు ఆశించార్ని యోహాను 7:42 కూడా చూపసిుత ంది. మర్శయు 
యోహాను 1:49లో, “దావీదు కుమార్మడు” అను ప్దము “ఇశాీయిలేు ర్ాజు”కు ప్ర్ాయయప్దముగా కూడా 
ఉప్యోగశంచబడింది. 

యోహాను సువార్తలో 12:13-15, 18:11-40, మర్శయు 19:1-21 వంటి అనకే ఇతర్ వాకయభాగాలు 
కూడా యిసేును యూదుల ర్ాజుగా గుర్శతంచాయి. సంకుచతముగా, యోహాను యిసేును దదవుని 
కుమార్మనిగా గుర్శతంచనప్ుపడు, ఇశాీయిలేును శాశవతముగా పాల్వంచు దావీదు యొకు సంప్ూర్ణ మానవ 
వార్సుడు అని కూడా అరా్ం ఇచాుడు. 

దదవుని కుమార్మనిగా, యిసేు సంప్ూర్ణ దెైవిక ర్ాజు మర్శయు సంప్ూర్ణ మానవ ర్ాజుగా ఉనాిడని 
యోహాను సువార్త నొకను చబెుతయంది. విశవముప ై దదవుని ప్ర్శపాలనలో పాత నిబంధ్న ఉంచన ప్రతి 
నిర్రక్షణ, మర్శయు దావీదు మ స్ట్ియ కొర్కు పాత నిబంధ్న సాా పించన ప్రతి నిర్రక్షణ, యిసేు 
ర్ాజతవములో న ర్వరే్ుబడెను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇంతవర్కు, యిసేుయందు విశావసముంచు ప్రధాన అంశాలను, కరీసుత  మర్శయు దదవుని 
కుమార్మనిగా యిసేు యొకు గుర్శతంప్ును చూచాము. కాబటిర , ఇప్ుపడు కరీసుత నందు విశావసముంచన 
వార్శకన కలుగు ఆశీర్ావద జీవమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. 

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

మూడు సువార్తల ర్చయితలు మొతతము మీద 16 సార్మో  దనీిని ఉప్యోగశంచార్మ. అయితద ఆయన ఈ 
సువార్తలో “జీవము” అను ప్దమును అనేకసార్మో  ఉప్యోగశంచుట మాతరమే దానికన గొప్ప 
పరా ముఖ్యతనియయదు. ఇది సువర్తమానములో “జీవము” పల షిసుత ని పాతర కూడా. యోహాను 17:3లో, 
యిేసు “జీవము”ను ఈ విధ్ముగా నిర్వచంచాడు. 

నేను ఉనివాడను అను వాడనెైయునఘినని మోషతేో చెప్ పను. అద్ వతీయ 
సతయద్ేవ్ుడవెైన నినుిను, నీవ్ు పంప్ న యసేు కరరసుత ను ఎర్ుగ్ుటయే నితయ 
జీవ్ము (యోహాను 17:3). 

వాసతవానికన, ఈ జాా నము దదవునిని గూర్శున సాధార్ణ ప్ర్శజాా నమును మించనది. ఇద ిదదవుని 
గూర్శున హేతయబదధమ నై జాా నము యొకు కొలతను కల్వగశ ఉంటటంది. అయితద మర్శంత పరా ముఖ్యముగా, 
ఇద ిఆయనతో సనిిహిత సంబంధ్ము – ఆయన ప్రసనిత యొకు వయకనతగత అనుభవము మర్శయు 
మన జీవితములో ఆయన యొకు ఉనికనయిెైయునిది. మన సృషిరకర్తతో ఈ సహవాసము మానవ 
అనుభవము యొకు ప్రధానమ ైన లక్షయము. 

యోహాను 3:16 ప్రకార్ం, ఈ జీవితము “శాశవతము” అని కూడా పలిువబడుతయంది, అనగా అద ి
అనంతము అని అరా్ము. కాని ఈ నితయజీవము ప ందాలంటే మనము చనిపల వలస్టని అవసర్త లేదని 
యోహాను సపష్రము చదశాడు. వాసతవానికన, విశావసులు నితయజీవమును ప ందనివార్మ. యోహాను 5:7లో 
యిేసు స్ట లవిచునదదమనగా, 

నఘ మాట విని ననుి పంప్ నవానియందు విశావసముంచువాడు నితయ జీవ్ము 
గ్లవాడు; వాడు తీర్ుపలోనికత రాక మర్ణములో నుండి జీవ్ములోనికత 
ద్ఘటియునఘిడని మీతో నిశ్ియముగా చెపుపచునఘిను (యోహాను 5:24). 

జీవము యిసేునందు నమిుకయుంచన వార్శకన దదవుని బహుమానము. 

మీకు తెలుసా, నితయజీవ్ము వ్ంటి పద్ఘలు మనకు సులభంగా లభిసాత య 
ఎందుకంటే వాటిని మనం తర్చూ లేఖ్నములో కనుగొంటాము. కరరసుత  ద్ఘవరా 
మనము పొ ందు ర్క్షణ బహుమనఘలోో  ఒకటి నితయజీవ్మని మనకు తెలుసు. 
అయతే మనము కాలకరమానుసార్ సృష ర  అని మీకు తెలుసు. అద్  మనము 
ఆలోచించు విధఘనము. మనము క్షణఘలు మరియు నిమిషాలు మరియు గ్ంటలు 
మరియు ద్ నఘలు మరియు నలెలు మరియు సంవ్తీరాలు పర్ముగా మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆలోచిసాత ము కాబటిర  సుద్ీరా్ కాయలలండర్ుతో, అంతముకాని కాయలలండర్ుతో మనకు 
ఇపుపడు తెలిస్ట నద్  నితయజీవ్ము అని మనము భావించుట సులభము. 
వాసతవానికత నితయజీవ్మును గ్ూరిి బ ైబిలిచుిఅర్ుము అద్  కాదు. లేఖ్నములో 
నితయజీవ్మును గ్ూరిిన మొదట ిఅర్ుము ఏమనగా ద్వే్ునిలో జీవ్ము. ఆయన 
శాశ్వతమ నై ద్వే్ుడు. ద్ేవ్ుడు మరియు ఆయన మానవ్ సృష రయెనై మనకు మధయ 
భేదము ఏమనగా మనము తఘతఘకలికమ ైనవార్ము. మనము కాలము 
కలిగినవార్ము. కాని ద్వే్ుడు కాలాతీత డు. మరియు కరరసుత  మనకొర్కు పొ ంద్ న 
పరా యశ్ితతము ద్ఘవరా, కరరసుత యందు ఉనివార్ు ద్వే్ుని నితయజీవ్ములోకత 
పరవశే్ంచుదుర్ు. కాబటిర , నితయజీవ్మనగా మనము కరరసుత లో ద్వే్ునితో నిర్ంతర్ం 
సజీవ్ులముగా ఉనఘిమని అర్ుం. ఇద్  కేవ్లము ప్జేీలకు ఎనిడు కొర్తలేని 
కాయలలండర్ు కాదు. ఇద్  ద్వే్ునిలో నఘటబడని ఉనికత, మరియు వాసతవానికత ఆయన 
నిత యడు. కాని, ఆ వాకయములో ఉని ర్ండవ్ పదమ నై “జీవ్ము” నిజముగా 
పరా ముఖ్యము అని మీకు తెలుసు, ఎందుకంట ేలేఖ్నములో జీవ్ము మరియు 
మర్ణము మధయ విర్ుదధత ఉంద్ . మరియు తీర్ుప తర్ువాత, నితయజీవ్ముకు 
మరియు ర్ండవ్ మర్ణముకు మధయ విర్ుదధత ఉంద్ . కాబటిర , కరరసుత లో పాపములు 
క్షమించబడని వార ిజీవితములు ద్ేవ్ునితో మరియు కరరసుత తో నితయము ఉంటాయని 
చెపపడఘనికత నితయజీవ్ము ఒక ధృవీకర్ణగా కూడఘ ఉంద్ . మనము నితయము ద్వే్ుని 
పరసనితలో ఉనఘిము. మనము కాలాతీతమ ైన, నితయ ఉనికతలోకత పరవశే్సాత ము, 
అద్  ద్వే్ుని మహమిను గ్ూరిినద్  మరియు అద్  ద్వే్ుని సనిిధ లో ఉండి 
ఆయనను ఎలోపుపడు సుత తించ ేఆదర్ణ, ఆనందం మరియు ఉలాో సమ యైునిద్ . 
ద్ఘనికత వ్యతిరేకమ ై నర్కము ర్ండవ్ మర్ణముగా నిర్వచించబడింద్ . కాబటిర  
మనము ఇకకడ నితయజీవ్ము గ్ూరిి మాటాో డుత నిద్  నితయములోని 
కాలవ్యవ్ధ ని గ్ూరిి కాదు. నితయతవమును నర్కములో గ్డపి్కేంట,ే కరరసుత తో ఉండి, 
ద్ేవ్ునితో సహవాసము కలిగియుండుట గొపప విషయం. 

డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

నితయజీవము అనగా దెైవిక తీర్మప నుండి విడపిించబడి శాశవతమ ైన ఆనందం మర్శయు 
సమాధానములోకన నడపింప్బడుట. మర్శయు తన కుమార్మడెైన యిసేుయందు విశావసం ఉంచుట వలన 
దదవుని దావర్ానే ఇది అనుగీహించబడుతయంది. మర్శయు దీనికన యోహాను సువార్త ర్ ండు కార్ణములను 
ఉదాా టసిుత ంది. మొదట, యోహాను 1:1-5, 5:26, 11:25, మర్శయు 14:6 వంట ివాకయభాగములలో 
మనము నేర్ముకొనినటేో , యిసేు సృషిరకర్త మర్శయు జీవనాధార్మ  ైయునాిడు. అందువలన, ఎవర్శకన 
జీవితమును ఇవావలనుకుంటటనాిడో  వార్శకన ఇచదు హకుు ఆయనకు ఉంది. వాసతవానికన, యిేసు ఈ 
మాటను యోహాను 5:21లో సపష్రం చదశాడు. 

నితయజీవము కవేలము యిసేు దావర్ానే ప ందుకోగలము అనుటకు ర్ ండవ కార్ణం ఏమనగా, 
కేవలము యిసేు మాతరమే జీవవాకుులను, అనగా దదవుడు ర్క్షిసాత డను జాా నములోకన ప్రజలను నడిపించద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సువర్తమానమును కల్వగశయునాిడు. యిసేు దనీిని యోహాను 6:63, మర్శయు 12:49-50 వంటి 
వాకయభాగములలో వివర్శంచాడు. మర్శయు పతేయర్మ దీనిని యోహాను 6:68లో ధ్ృవీకర్శంచాడు. 

యిేసు “అదివతీయుడు;” లేదా యోహాను 1:18లో “అదివతీయుడుగా” పలిువబడా్ డు. ప్ర్లోక 
తండిరని యిసేు ప్రతయక్షప్ర్చనంతగా ఎవర్మ ప్రతయక్షప్ర్చలేదు, ఎందుకంటే యిసేువల  ఎవర్మ కూడా తండిర 
నుండ ిర్ాలేదు. దదవుని ప్రతయక్షప్ర్చువానిగా యిసేు యొకు ప్రతదయక పాతర తండిరని చూపించ మనకు 
నితయజీవమును అనుగీహించుటకు వచున “అదివతీయ దదవుడు”గా ఆయన గుర్శతంప్ులో నాటబడింది. 

కాబటిర యోహాను సువార్తయంతటా, నమిున వార్ందర్శకన జీవమును అనుగీహించువాడు యిేస్టే. 
నమునివార్మ ఆయన మాటలు అరా్ము చదసుకోలేదు మర్శయు ఆయన అనుగహిీంచన జీవమును వార్మ 
తిర్సుర్శంచార్మ. అయితద నమిునవార్మ ఇప్ుపడద నితయజీవము ప ందార్మ, మర్శయు ర్ానుని యుగములో 
అపార్మ ైన ఆశీర్ావదములు ప ందుకుంటార్మ. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో, యోహాను సువార్త యొకు ర్చయిత మర్శయు సందర్ుము ప్ర్ముగా దాని యొకు 
నేప్థయమును మనము వివర్శంచాము; దాని ఆకృతి మర్శయు విష్య సూచకను అవలోకనము చదశాము; 
నముుట, కరసీుత  మర్శయు దదవుని కుమార్మనిగా యిసేు గుర్శతంప్ు, మర్శయు ఆయన నామములో 
జీవాశీర్ావదము అను ముఖ్యమ ైన అంశాలను చూశాము. 

దదవుడు ఆశీర్వదిసాత నని వాగాే నం చదస్టని వాటనిిటకిన యిేసు న ర్వేర్మప అని యోహాను సువార్త 
మనకు చూపిసుత ంది. యిేస్ట ేకరసీుత . యిేసు ర్క్షించద దదవుని కుమార్మడు గనుక దదవుడు చదస్టని ప్రతి 
మహిమకర్మ ైన వాగాే నమును ఆయన న ర్వరే్ముతాడు మర్శయు న ర్వరే్ుగలడు. మర్శయు ఆ 
వాగాే నములు మర్శయు ఆ ర్క్షణలో నితయజీవమను అదుుతమ ైన బహుమానము కూడా ఉంది. 
యోహాను సువార్తను మనము చదువుతయండగా ఈ నిర్రక్షణలలో మనము నిల్వచయుంటే దానిని అరా్ము 
చదసుకోడానికన మర్శయు మన జీవితాలలో దానిని అనువర్శతంచుకోడానికన మనము మర్శంత స్టిదధప్డతాము. 
మనము జీవిసుత ండగా వాటిని మన హృదయాలోో  ఉంచుకుంటే, దదవునిని మహిమప్ర్చడానికన మర్శయు 
ఆయన కుమార్మడెనై యిేసు దావర్ా ఆయన మనకనుగీహించన నితయజీవమును ఆనందించడానికన 
మనము మర్శ ఎకుువగా స్టదిధప్డతాము. 
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