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నీ జీవితమును మార్చగల కథ

యేసు క్రీ సుతు  ఒక్కడే భూమిమీద  జీవించిన వారిలో అత్ింత ప్రభావశాలి 

అయిన వ్క్తు . ఆయన అతి సరళమ�ై న ఆరింభమును చూచిన కొిందరు 

మానవ చరిత్రను ఈయన మారుసాతాడని అనుకొనానారు. ఆయనకు బహు 

సమీపమ�ై నవారు ఆయన వలువను గ్రహిించారు. ఆయన మానవునిగ 

పుట టాాడని వారిక్ తెలుసు, అయితే ఆయన దేవునినుిండ్ వచ్చెననుటకు 

బలమ�ై న సాక్ాధారములను వారు చూచిరి.

మతతు యి, మారు్క, లూకా, మరియు యోహాను అను నలుగురు లేఖకులు 

“మించి సమాచారము” అను అర్థ మిచుచె నాలుగు “సువారతు లలో” 

భూమిమీద యేసుయెక్క జీవన ముఖ్ ఘటనలను వ్ాసిరి. వారు 

వారి స్ింత అనుభవముల నుిండ్ యేసుయెక్క సమీప శిష్్లుగా, 

నమ్మశక్మ�ై న సాక్్ముల నుిండ్ వారు వ్ాసిరి. వారిలో ఇద్ద రు 

యేసుయెక్క జననము మరియు బాల్ము గురిించి వ్ాసినను, వారి 

ముఖ్ కేింద్రము ఆయన జీవత చివరి మూడు సింవత్సరముల మీద 

వ్ాసిరి. ఈ కాలములో ఆయన ఒక గొప్ప బోధకునిగాను, సామాజిక 

నా్యధీరునిగాను, ఒక అదుభుతమ�ై న స్సతు పరచువానిగాను మరియు 

ఒక ఆత్్మయ నాయకునిగాను ప్రసిదిధి కెకె్కను.

దేవుడు అనేక శతాబ్ద ముల పూర్పమే తన ప్రవకతు ల దా్రా ఇచిచెన 

వాగ దాానమును యేసు న� రవేరుస తాాడని గట్టి గా చ్ప్పుచు మారు్క తన 
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సువారతు ను ప్ారింభిస తాాడు. భూమిమీద జనులిందరు తన పరిపాలనను 

అనగా తన “రాజ్మును” ఏకము చేయుట దేవుని ప్రణాళిక అయి 

ఉననాది. ఈ ప్రణాళికను న� రవేరుచెటకు ఒక రక్కుని (“మ� స్సయా” లేక 

“ఏర్పరచబడ్న రాజు”) పింపుటకు దేవుడు వాగాదానము చేసెను. యోహాను 

తన సువారతు లో ఈ రక్కుని (“క్రీ సుతు ”) గురిించి వవరిసూతు  భూలోకమును 

సృషిటి  చేయుటకు ముిందే దేవునితోవుననా “వాక్ము” ఆయనే అని 

చ్ప్పుతాడు. కింట్తో చూచిన సాక్ుల సమాచారమును ఆధారము 

చేసికొని వ్ాసిన లూకా తన సువారతు ను ఈ వాక్ములతో ప్ారింభిసాతాడు:

“మనలో జరిగిన సింఘటలినా మొదట్ నుిండ్ కిండాలారా చూసి, ద�ై వ 

సిందేశానినా బోధిించిన వాళుళు మనకు వాట్ని అిందిించారు. 

వీటనినాట్నీ నేను మొదట్ నుిండ్ క్ుణ్ింగా పరిశోధిించాను కనుక 

నాకు కూడా వీటనినాట్నీ క్రమపదధి తిలో వ్ాసి మీకు అిందిించటిం 

ఉతతు మమనిపిించిింది. మీరు నేరుచెకొననావ నిజమని మీరు 

తెలుసుకోవాలనే ఉదే్ద శింతో నేను ఈ గ్రింథిం మీకోసిం వ్ాసుతు నానాను.”

ఈ పుసతు కములోనుననా యేసు జీవతపు ఘటనలు మరియు ఉపదేశములు 

నాలుగు సువారతు ల నుిండ్ త్యబడ్న భాగముల�ై  సరియైెన జీవన చరిత్రగా 

చేయు ఉదే్ద శము నుిండ్ క్రరూడరీ కరిించబడ్నవ. యోహాను తన సువారతు కు 

ఇచిచెన ఉదే్ద శమే ఈ పుసతు కము యెక్క ఉదే్ద శమ�ై నది. నాలుగు సువారతు ల 

అింతరింగిక ఉదే్ద శము ఇదే అయినది.

“నేను ఈ గ్రింథింలో వ్ాసినవే కాక, యేసు ఇింకా అనేకమ�ై న 

మహాతా్కరా్లు చేసాడు. వాటనినాట్నీ శిష్్లు చూసారు. యేసు 

‘క్రీ సుతు ’ అని, ‘దేవుని కుమారుడు’ అని, ఆయనినా వశ్సిించిన 

వాళళుకు ఆయన పేరిట అనింత జీవతిం లభిసుతు ిందని మీరు 

నమా్మలనే ఉదే్ద శ్ింతో ఇవ వ్ాయబడ డాాయి.” (యోహాను 20:30-31)



యేసు జననము మరియు బాల్యము

1 యేసు జననము మరియు బాల్యము

1.1 పర్ా రంభము
సృషిటి క్ ముిందు నుిండ్ జీవింగల వాక్ము ఉిండ� ను. ఆ వాక్ము 

దేవునితో ఉిండ� ను. ఆ వాక్మే దేవుడు. ఆయన సృషిటి క్ ముిందు దేవునితో 

ఉిండేవాడు. ఆయన దా్రా అనీనా సృషిటి ింపబడాడాయి. సృషిటి ింపబడ్నదేదీ 

ఆయన లేకుిండా సృషిటి ింపబడలేదు. ఆయన జీవానిక్ మూలిం. ఆ జీవిం 

మానవ జాతిక్ వ� లుగునిచ్చెను. వ� లుగు చీకటోలా వ� లుగుతోింది, కాని చీకట్ 

దానినా అర్థ ిం చేసుకోలేదు.

దేవుడు ఒక వ్క్తు ని పింపాడు. అతని పేరు యోహాను. తన దా్రా 

మానవులు వ� లుగును గురిించి వని, వశ్సిించాలని అతడు ఆ వ� లుగును 

గురిించి చ్ప్పటానిక్ వచాచెడు. అతడు ఆ వ� లుగు కాదు. ఆ వ� లుగును 

గురిించి చ్ప్పటానిక్ వచిచెన సాక్్ మాత్రమే అతడు. ప్రతి ఒక్కరిక్ 

వ� లుగునిచేచె ఆ నిజమ�ై న వ� లుగు ప్రపించింలోక్ వసూతు  వుిండ� ను.

ఆయన ప్రపించింలోక్ వచాచెడు. ఆయన దా్రా ప్రపించిం 

సృషిటి ింపబడ్నా, ప్రపించిం ఆయనినా గురితు ించలేదు. ఆయన తన 

స్ింతవాళళు దగ్గ రకు వచాచెడు. కాని వాళాళుయనను ఒప్పుకోలేదు. 

అయినా, తనను ఒప్పుకొననా వాళళుిందరిక్, అింటే తనను నమి్మన 

వాళళుకిందరిక్, దేవుని సింతానమయే్ హకు్కను ఇచాచెడు. కాని వీళుళు 

మానవుల రకతు ిం వలనకాని, శారీరక వాింఛలవల్ల  కాని, మనుష్్ని 

నిర్యింవల్ల  కాని, జని్మించలేదు. వీళుళు దేవుని సింతానిం.

ఆ జీవింగల వాక్ము మానవరూపిం దాలిచె మానవుల మధ్ 
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జీవించాడు. ఆయనలో కృప, సత్ము సింపూర్ింగా ఉనానాయి. ఆయన 

తిండ్్క్ ఏకైెక పుత్రరుడు. కనుక ఆయనలో ప్రతే్కమ�ై న తేజసు్స ఉింది. ఆ 

తేజసు్సను మేము చూసాము. యోహాను ఆయనినా గురిించి ఈ వధింగా 

నొక్్క చ్పా్పడు: “ఈయన గురిించి నేను యిదివరకే ఈ వధింగా చ్పా్పను, 

‘నా తరా్త రానుననావాడు నాకనానా ముిందునుిండ్ ఉనానావాడు. కనుక 

ఆయన నాకనానా గొప్పవాడు.’ ”
ఆయన పరిపూర్తవల్ల  మనమింతా అనుగ్రహిం మీద అనుగ్రహిం 

పొిందాము. దేవుడు మోషే దా్రా ధర్మశాస తాారానినా ఇచాచెడు. యేసు క్రీ సుతు  

దా్రా కృపను, సతా్నినా ఇచాచెడు. ఎవ్రూ ఎననాడూ దేవుణ్్ చూడలేదు. 

దేవుని ప్రక్కనవుననా ఆయన ఏకైెక పుత్రరుడు దేవునితో సమానము. ఆయన 

మనకు దేవుణ్్ గురిించి  తెలియచేసాడు.1

1.2 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ జన్మన్ దూత పరాకటించ్ట
హేరోదు రాజు యూదయను పాలిించే కాలింలో జ� కరా్ అనే ఒక యాజకుడు 

ఉిండేవాడు. ఇతడు అబీయా అనబడే యాజక శాఖకు చ్ిందినవాడు. ఇతని 

భార్ అహారోను శాఖకు చ్ిందినది. ఆమ�  పేరు ఎలీసబ� తు. ఈ దింపతులు 

యధార్థ ింగా, దేవునిక్ ప్రీ తికరింగా నుడుచుకుింటూ ప్రభువు ఆజ్ఞలినా పాట్సూతు  

ఏ అపకరీ రితు  లేకుిండా నిష టాాపరుల�ై  జీవించే వాళుళు, ఎలీసబ� తు గొడ్ాలు. పైెగా 

వాళిళుద్ద రూ వయసు్స మళిళున వాళుళు. వాళళుకు సింతానిం కలుగలేదు.

తన శాఖకు చ్ిందిన వాళుళు చేయవలసిన వింతు రావటింవల్ల  

జ� కరా్ యాజక పనులు చేసూతు  ఉనానాడు. దేవాలయింలో దేవునిక్ ధూపిం 

వేయటానిక్ వాడుక ప్రకారిం చీటు్ల  వేసి జ� కరా్ను ఎనునాకునానారు. అతడు 

ధూపిం వేసుతు ిండగా బయట సమావేశమ�ై న భకుతు లు ప్ారి్థ సుతు నానారు.

ధూపవేదికకు కుడ్వ�ై పున జ� కరా్కు ఒక దేవదూత ప్రత్క్ిం అయా్డు. 

జ� కరా్ అతణ్్ చూడగానే ఉలిక్్క పడ డాాడు. అతనిక్ భయిం వేసిింది. 

దేవదూత అతనితో, “జ� కరా్ భయపడకు. దేవుడు నీ ప్ార్థ నలు వనానాడు. నీ 

భార్ ఎలీసబ� తు ఒక మగశిశువును కింటుింది. ఆ పిల్ల వానిక్ యోహాను అని 
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నామకరణిం చ్యి్. ఇతని పుటుటి క వల్ల  నీవు చాలా ఆనిందిసాతావు. నీవేకాక 

ప్రజలిందరూ ఆనిందిస తాారు. అతడు ఆధా్తి్మకతతో గొప్పవాడౌతాడు. 

దేవుడతని గొప్పతనిం చూసి ఆనిందిస తాాడు. అతడు ద్ాక్ారసిం కాని, 

లేక యితర రకముల�ై న మద్పానాలినా కాని ముటటి డు. పుట్టి నప్పట్ నుిండే 

అతనిలో పవత్ాత్మ ఉింటాడు.

“ఇశ్ాయేలు ప్రజల ప్రభువ�ై న దేవుని దగ్గ రకు యితడు చాలా 

మింది ప్రజలినా త్సుకు వస తాాడు. తిండ్రుల హృదయాలను పిల్ల ల 

వ�ై పు మళిళుించటానిక్, దేవుణ్్ నమ్మని వాళళును నీతిమింతుల జ్ానిం 

సింపాదిించేటటు్ల  చ్య్టానిక్, ప్రభువు రాకకు ప్రజలినా సిదధి పరచటానిక్ 

ఇతడు ఏలియాలో ఉననా ఆత్మ బలింతో ప్రభువు కనానా ముిందుగా వ� ళాతాడు” 

అని అనానాడు.

జ� కరా్ దేవదూతతో, “మీరననా వధింగా జరుగుతుిందననాదానిక్ 

నిదర్శనమేమిట్? నేను ముసలివాణ్్. నా భార్కు కూడా వయసు్స 

మళిళుింది” అని అనానాడు.

దేవదూత ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “నా పేరు గాబ్రియేలు. 

నేను దేవుని దూతను. నీతో మాట లాాడ్ నీక్ సువారతు  చ్ప్పుమని దేవుడు ననునా 

పింపాడు. జాగ్రతతు ! నీవు నా మాటలు నమ్మటిం లేదు కనుక మూగవాడవ�ై  

పోతావు. తగిన సమయిం వచాచెక నా మాటలు నిజమౌతాయి. అింతవరకు 

నీకు మాటలు రావు.”
బయట ప్రజా సమూహిం జ� కరా్ దేవాలయింలో యిింతవరకు 

ఎిందుకునానాడో అని ఆశచెర్ింతో అతని కోసిం కాచుకొని ఉనానారు. 

జ� కరా్ వ� లుపలిక్ వచాచెడు. కాని వాళళుతో మాట లాాడలేక పోయాడు. ఏమీ 

మాటాలాడలేక సింజ్ఞలు చ్య్టిం వల్ల  దేవాలయింలో అతనిక్ దివ్ దర్శనిం 

కలిగినదని అక్కడుననా వాళుళు గ్రహిించారు. సేవా దినములు ముగిసాక 

అతడు తన యిింట్క్ వ� ళిళుపోయాడు.

కొనినా రోజుల తరా్త అతని భార్ ఎలీసబ� తు గరభువతి అయిింది. 

ఐదు న� లల దాకా ఆమ�  గడపదాటలేదు. “ప్రభువు ఈ దశలో నాకరీ  గరభుిం 
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యిచిచె ననునా అనుగ్రహిించాడు; నలుగురిలో నాకుననా అవమానిం 

తొలగిించాడు” అని ఆమ�   అననాది.2

1.3 యేస్ జన్మన్ దూత పరాకటించ్ట
ఎలీసబ� తు ఆరు న� లల గరభుింతో ఉింది. అప్పుడు దేవుడు గాబ్రియేలు 

అనే దేవదూతను గలిలయలోని నజరేతు అనే పటటి ణింలో ఉననా ఒక కన్ 

దగ్గ రకు పింపాడు. దావీదు వింశసు్థ డ�ై న యోసేపు అనే వ్క్తు తో ఈ కన్కు 

పెళిళు నిశచెయమ�ై ింది. ఈ కన్ పేరు మరియ. ఈ దేవదూత ఆమ�  దగ్గ రకు 

వ� ళిళు ఆమ� తో, “నీకు శుభిం కలుగుగాక! ప్రభువు నినునా అనుగ్రహిించాడు. 

ఆయన నీతో ఉనానాడు” అని అనానాడు.

దేవదూత మాటలు వని మరియ కింగారు పడ్ ఇతని దీవ� నకు 

అర్థ మేమిటా అని ఆశచెర్పడ్ింది.

ఇది చూసి దేవదూత ఆమ� తో యిలా అనానాడు: “భయపడకు మరియా! 

దేవుడు నినునా అనుగ్రహిించాడు. నీవు గరభుిం దాలిచె మగ శిశువును 

కింటావు. ఆయనకు యేసు అని పేరు పెటుటి . ఆయన చాలా గొప్ప 

వాడ�ై  సరో్ననాతుడ�ై న దేవుని కుమారుడని పిలువబడతాడు. ప్రభువ�ై న 

దేవుడు ఆయన పూరి్కుడ�ై న దావీదు సిింహాసనానినా ఆయనకు యిసాతాడు. 

యాకోబు వింశానిక్ చ్ిందిన వాళళుిందరినా ఈయన చిరకాలిం పాలిస తాాడు. 

ఆయన రాజ్ిం ఎననాట్కరీ  అింతరిించదు.”
“నా క్ింకా పెిండ్్ల  కాలేదే! ఇది ఎటాలా సాధ్మవుతుింది?” అని మరియ 

దేవదూతను అడ్గిింది.

ఆ దేవదూత ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “పవత్ాత్మ నీ 

మీదిక్ వచుచెనప్పుడు సరో్ననాతుడ�ై న దేవుని శక్తు  నినునా ఆవరిసుతు ింది. 

అిందువలన నీకు పుటటి బోయే శిశువు పవత్రింగా ఉింటాడు. ఆ శిశువు 

దేవుని కుమారుడని పిలువబడతాడు. నీ బింధువు ఎలీసబ� తు తన 

వృదాధాప్ింలో తలి్ల  కాబోతోింది. గొడ్ాలని పిలవబడే ఆమ�  యిప్పుడు ఆరు 

న� లల గరభుింతో ఉింది. దేవునిక్ సాధ్ిం కానిది ఏదీ లేదు.”
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మరియ, “నేను దేవుని సేవకురాలను. మీరననా వధింగానే జరుగనీ!” 

అని సమాధానిం చ్పి్పింది. ఆ తరా్త దేవదూత  వ� ళిళుపోయాడు.3

1.4 మరియ ఎలీసబెతున్ కలుస్కొన్ట
మరియ వ� ింటనే యూదా పర్త ప్ాింతిం లోని ఒక గ్ామానిక్ వ� ళళుటానిక్ 

ప్రయాణమ�ై ింది. ఆ గ్ామింలోనుననా జ� కరా్ యిింట్క్ వ� ళిళు ఎలీసబ� తును 

కలుసుకొని ఆమ�  కే్మ సమాచారాలు అడ్గిింది. ఎలీసబ� తు ఆమ�  మాటలు 

వననా తక్ణమే, ఆమ�  గరభుింలో ఉననా శిశువు గింతులు వేసాడు. ఎలీసబ� తు 

పవత్ాత్మతో నిిండ్పోయిింది.

ఆమ�  బిగ్గ రగా, “దేవుడు ఏ సరీతు రాని దీవించనింతగా నినునా దీవించాడు. 

అదే వధింగా నీ గరభుింలో నుననా శిశువు కూడా ధను్డు. కాని దేవుడు 

నా మీద యిింత దయ ఎిందుకు చూపుతునానాడు. నా ప్రభువు తలి్ల  నా 

దగ్గ రకు రావటమా? నీ మాటలు నా చ్వలో పడగానే నా గరభుింలో ఉననా 

శిశువు ఆనిందింతో గింతులు వేశాడు. ప్రభువు చ్పి్పనటు్ల  జరుగుతుిందని 

వశ్సిించావు. ధను్రాలవు” అని  అననాది.4

1.5 మరియ దేవునిని స్తి తంచ్ట
మరియ ఈ వధింగా అననాది:

  “నా ఆత్మ ప్రభువును కొలిచిింది.

దేవుడు చేసిన ఈ మించిక్ నా మనసు్స ఆనిందిం పొిందిింది. 

ఆయనే నా రక్కుడు.

  దీనురాలినా నేను!

ఆయన దాసరీ ని నేను, ననునా కరుణ్ించాడు!

ఇకనుిండ్ అిందరూ

ననునా ధను్రాలింటారు!

  దేవుడు సర్శక్తు  సింపనునాడు.
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ఆయన నాకు ఎింతో మించి చేశాడు! ఆయన నామిం పవత్రిం!

  తనింటే భయపడే వాళళుపైె తరతరాలు దయ చూపుతాడు.

  తన బలమ�ై న హసాతానినా జాపి

గరి్ించే వాళళును వాళళు ఆలోచనలినా అణ్చి వేసాతాడు.

  రాజులినా, వాళళు సిింహాసనాల నుిండ్ దిింపి వేసాతాడు.

దీనులకు గొప్ప సాథానాలిసాతాడు.

  పేదవాళళు అవసరాలనీనా త్రుసాతాడు.

ధనవింతులినా వట్టి  చేతులోతా పింపేసాతాడు.

  తరతరాల నుిండ్ మన పూరీ్కులతో, అబ్ాహాముతో,

అతని సింతతితో చ్పి్పనటు్ల

  దేవుని ఇషాటానుసారిం జీవించిన ఇశ్ాయేలు ప్రజలకు సహాయిం 

చేశాడు. మరవకుిండా వాళళుపైె దయ  చూపాడు.” 5

1.6 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ జన్మము
ఎలీసబేతుకు న� లలు నిిండ్ మగశిశువును ప్రసవించిింది. బింధువులు 

మరియు ఇరుగు పొరుగు వాళుళు ప్రభువు ఆమ� ను కనికరిించినిందుకు 

ఆనిందిించారు.

ఎనిమిదవ రోజు వాళుళు పిల్ల వానిక్ సుననాతి చేయటానిక్ వచిచె 

అతనిక్ జ� కరా్ అని అతని తిండ్్ పేరే పెటటి బోయారు. కాని తలి్ల  వారిసూతు , 

“ఆ పేరు వదు్ద ! యోహాను అని పేరు పెటటి ిండ్” అని అననాది.

వాళుళు, “మీ బింధువుల లోా ఆ పేరుననా వాళుళు ఎవ్రూ లేరే?” అని 

అనానారు. ఆ పిల్ల వాని తిండ్్క్ సింజ్ఞలు చేసి అతడే పేరు పెటటి దలచాడో 

అని అడ్గారు.

అతడు వ్ాయటానిక్ ఒక పలక నివ్మని అడ్గి దానిపైె, “అతనిక్ 

యోహాను అని పేరు పెటటి ిండ్” అని వ్ాసాడు. ఇది చూసి అింతా 

ఆశచెర్పోయారు. వ� ింటనే అతని నోరు, నాలుక కదిలి బాగ�ై పోయిింది. 

అతడు దేవుణ్్ సుతు తిసూతు  మాటాలాడటిం మొదలు పెటాటాడు. ఇరుగు పొరుగు 
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వాళళులో భక్తు , భయమూ నిిండుకుపొయా్యి. యూదయ పర్త 

ప్ాింతమింతా ఈ వారతు  వా్పిించిింది. ఈ వషయిం వననా ప్రతి ఒక్కరూ 

ఆశచెర్పడ్, “ఈ పసివాడు ఎింతగొప్పవాడౌతాడో కదా!” అని అనానారు. 

ఆ బాలునిక్ ప్రభువు హసతు ిం తోడుగా  ఉింది.6

1.7 జెకర్యా దేవునిని స్తి తంచ్ట
ఆ బాలుని తిండ్్ జ� కరా్ పవత్ాత్మతో నిింపబడ్ దేవుని సిందేశానినా ఈ 

వధింగా చ్పా్పడు:

  “తన ప్రజలకు సే్చ్ఛ కలిగిించి, రక్్ించ వచిచెన ప్రభువును 

సుతు తిించిండ్!

ఇశ్ాయేలు ప్రజల దేవుణ్్ సుతు తిించిండ్!

  మహాశక్తు గల రక్కుణ్్ తన సేవకుడ�ై న దావీదు వింశిం నుిండ్

మనకోసిం పింపాడు.

  గతింలో మహాతు్మల�ై న ప్రవకతు ల దా్రా

ఈ వషయిం చ్పా్పడు.

  దేవుడు శత్రరువుల బారినుిండ్,

మనలను దే్షిించేవారినుిండ్ మనలినా రక్్సాతాడు.

  మన తిండ్రులను, తాత ముతాతాతలను కరుణ్సాతాననానాడు.

పవత్రమ�ై న ఒడింబడ్క మరిచి పోననానాడు!

  శత్రరువుల బారినుిండ్ రక్్సాతానని మన తిండ్్ అబ్ాహాముతో 

ప్రమాణిం చేశాడు.

  మనిం ఏ భయిం లేకుిండా తనను సేవించాలి.

  జీవతాింతిం పవత్రింగా, ధర్మింగా, తన కోసిం జీవించాలని 

ఆయన ఉదే్ద శ్ిం!

  “ఓ శిశువా! నీవు సరో్ననాతుని ప్రవకతు వని పిలువబడతావు!
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ప్రభువు కనానా ముిందు వ� ళిళు ప్రభువు రాకకు మార్గ ిం వేస తాావు!

  పాపక్మాపణ దా్రా రక్ణ కలుగుతుిందననా జ్ానానినా ఆయన 

ప్రజలకు బోధిసాతావు!

  “మన దేవుడు తన కనికరింవల్ల  పరలోకిం నుిండ్

ఒక నీతిసూరు్ణ్్ పింపిించి,

  మరణమనే చీకట్ నీడలో నివసిించే మనపైె ప్రకాశిించునటు్ల  చేసి

మనలినా శాింతి మార్గ ింలో నడ్పిసాతాడు!”

ఆ బాలుడు పెరిగి పెద్ద వాడ�ై  ఆత్మలో బలిం పొిందాడు. ఇశ్ాయేలు ప్రజలకు  

బోధిించే  సమయిం  వచేచె  దాకా  యోహాను  ఎడారుల లోా  జీవించాడు.7

1.8 యేస్ జన్మము
ఇది యిలా వుిండగా రోమా సామ్రాజ్మింతటా జనాభా ల� క్కలు 

సేకరిించటానిక్ కైెసరు ఔగుసుతు  చక్రవరితు  ఒక ప్రకటన జారీ చేశాడు. 

కురేనియ సిరియ దేశానినా పాలిసుతు ననా కాలింలో మొదట్ సారిగా ఇలాింట్ 

జనాభా ల� క్కలు సేకరిింపబడ డాాయి. అిందువల్ల  ప్రతి ఒక్కరూ జాబితాలో 

తమ పేరు్ల  వ్ాయబడటానిక్ తమ స్గ్ామాలకు వ� ళాళురు.

యోసేపు దావీదు వింశానిక్ చ్ిందినవాడు కాబట్టి  అతడు గలిలయలోని 

నజరేతు అనే పటటి ణిం నుిండ్ యూదయ దేశింలోని దావీదు పటటి ణానిక్ 

వ� ళాళుడు. దీనినా బేతె్ల హేము అని అనే వాళుళు. మరియతో ఇతనిక్ పెళిళు 

నిశచెయమ�ై  ఉింది. మరియ గరభుింతో ఉింది. అతడు ఆమ� ను తన 

వ� ింట త్సుకొని తమ పేరు్ల  జాబితాలో వ్ాయిించుకోటానిక్ వ� ళాళుడు. 

వాళళుక్కడ ఉిండగా ఆమ� కు ప్రసవవేదన వచిచెింది. ఆమ�  మగ శిశువును 

ప్రసవించిింది. ఈయన ఆమ�  మొదట్ కుమారుడు. వాళళుకు సత్రింలో 

గది దొరకనిందువల్ల  ఆమ�  ఆ పసివాణ్్ పొతితు  గుడ్డ లతో చుట్టి  పశువుల 

తొట్టి లో  ఉించిింది.8
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1.9 గొఱ్ఱె ల క్పరులు యేస్న్ గురించి విన్ట
ఊరు ప్రక్క పొలాల లోా ఉననా గొఱ్ఱె ల కాపరులు రాత్రివేళ తమ గొఱ్ఱె లినా 

కాపలాకాసూతు  ఉనానారు. ఒక దేవదూత వాళళుకు ప్రత్క్మయా్డు. 

వాళళు చుటూటి  దివ్మ�ై న వ� లుగు ప్రకాశిించిింది. వాళుళు చాలా 

భయపడ డాారు. ఆ దేవదూత వాళళుతో, “భయపడకిండ్! మీకే కాక 

ప్రజలిందరిక్ ఆనిందిం కలిగిించే సువారతు  తెచాచెను. దావీదు పటటి ణింలో 

ఈ రోజు మీకోసిం రక్కుడు జని్మించాడు. ఆయనే మన ప్రభువు. మీకొక 

గురుతు  చ్బుతాను. పశువుల తొట్టి లో, పొతితు గుడ్డ లతో చుటటి బడ్న ఒక 

పసివాడు మీకు కనిపిసాతాడు” అని అనానాడు.

తక్ణిం పరలోకింలోనుిండ్ చాలామింది దేవదూతలు వచిచె 

అక్కడుననా దేవదూతతో నిలుచొని దేవుణ్్ సుతు తిసూతు  ఈ వధింగా అనానారు:

  “మహోననాత లోకింలోవుననా దేవునిక్ మహా తేజసు్స కలుగుగాక!

భూమీ్మద ఆయన పే్మిించే ప్రజలకు శాింతి కలుగుగాక!”

దేవదూతలు వాళళును వదిలి పరలోకానిక్ వ� ళిళు పొయా్క గొఱ్ఱె ల 

కాపరులు, “జరిగిన దానినా గురిించి ప్రభువు మనకు చ్పా్పడు. బేతె్ల హేము 

వ� ళిళు ఇది చూసి వదాదాిం” అని మాటాలాడుకొనానారు.

వాళుళు తక్ణిం అక్కడ్క్ వ� ళాళురు. మరియను, యోసేపును, తొట్టి లో 

పడుకొనివుననా పసివాణ్్, చూసారు. ఆ బాలుణ్్ చూసాక ఆయనినా గురిించి 

దేవదూత తమతో చ్పి్పన వషయిం అిందరితో చ్పా్పరు. వాళుళు చ్పి్పింది 

వని అింతా ఆశచెర్పోయారు. కాని, మరియ యివనీనా మనసు్సలో 

భద్రింగా దాచుకొని వాట్ని గురిించి ఆలోచిించేది. గొఱ్ఱె ల కాపరులు తాము 

వననావ, చూసినవ దేవదూత చ్పి్పనటు్ల  జరిగినిందుకు వాట్ని గురిించి 

మాట లాాడుకొింటూ దేవుణ్్ సుతు తిసూతు , ఆయన తేజసు్సను పొగుడుతూ తిరిగి 

వ� ళిళుపొయా్రు.

ఎనిమిదవ రోజున సుననాతి చేయిించి ఆ బాలునిక్ యేసు అని 
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నామకరణిం చేసారు. మరియ గరభువతి కాకముిందే దేవదూత ఈ పేరు 

మరియకు  చ్పా్పడు.9

1.10 యేస్న్ దేవ్లయంలో  పరాతష్ఠ ంచ్ట
మోషే ధర్మశాస తాారానుసారిం మరియ, యోసేపులు పరిశుభ్ిం కావలసిన 

సమయిం వచిచెింది. వాళుళు ఆ బాలుణ్్ ప్రభువుకు అరి్పించటానిక్ 

యెరూషలేముకు వ� ళాళురు. ప్రభువు యొక్క ధర్మశాసతు రాింలో, 

“మొదట్ మగసింతానానినా దేవునిక్ సమరి్పించాలి” అని వ్ాయబడ్ 

ఉింది. అింతేకాక, ప్రభువు యొక్క ధర్మశాసతు రాిం ఆదేశిించిన వధింగా 

వాళుళు వ� ళిళు ర� ిండు పావురాలన�ై నా లేక ర� ిండు గువ్లన�ై నా బలి 

యివా్లనుకొనానారు.

ఇక్కడ యెరూషలేములో సుమ� యోను అని పిలువబడే ఒక 

వ్క్తు వునానాడు. ఇతడు భక్తు తో నీతిగా జీవించేవాడు. ఇశ్ాయేలు ప్రజలకు 

దేవుడు ఎప్పుడు సహాయిం చేసాతాడా అని కాచుకొని ఉిండేవాడు. అతడు 

పవత్ాత్మ పూరు్ డు. ప్రభువు వాగ దాానిం చేసిన క్రీ సుతు ను చూసే వరకు 

మరణ్ించడని పవత్ాత్మ అతనిక్ బయలుపరాచెడు. పవత్ాత్మ తన 

మీదిక్ రాగా అతడు దేవాలయింలోక్ వ� ళాళుడు. అదే సమయానిక్ 

ధర్మశాసతు రాిం చ్పి్పన ఆచారిం న� రవేరచెడానిక్ మరియ, యోసేపు 

బాలునితో సహా మిందిరింలోక్ వచాచెరు. సుమ� యోను ఆ బాలుణ్్ తన 

చేతులోతా ఎతితు  దేవుణ్్ ఈ వధింగా సుతు తిించడిం మొదలు పెటాటాడు:

  “మహా ప్రభూ! నీ మాట ప్రకారిం 

  నీ సేవకుణ్్ శాింతింగా వ� ళళునివు్.

  నీవు నియమిించిన రక్కుణ్్ కళాళురా చూసాను.

  నీవు ఆయనినా ప్రపించములోని ప్రజలిందరి ముిందు 

ఎనునాకొనానావు!

  యూదులుకాని వాళళుకు నీ మారాగానినా చూపే వ� లుగు ఆయనే.
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నీ ఇశ్ాయేలు ప్రజల కరీ రితు  చిహనాిం ఆయనే!”

యేసు తలి్ల తిండ్రులు అతడు చ్పి్పన వషయాలు వని ఆశచెర్పడాడారు. 

ఆ తరా్త సుమ� యోను వాళళును ఆశీర్దిించి యేసు తలి్ల యైెన 

మరియతో ఈ వధింగా అనానాడు: “ఈ బాలుని కారణింగా ఎిందరో 

ఇశ్ాయేలీయులు అభివృదిధి  చ్ిందుతారు! మర� ిందరో పడ్పోతారు! ఈ 

బాలుడు దేవుని చిహనాిం. ఈ చిహానానినా చాలా మింది ఎదిరిసాతారు. తదా్రా 

మనుష్్ల మనసు్సలోలా ఉననా రహసా్లు బయట పడాతాయి. ఒక కతితు  నీ 

గుిండ� ను దూసుకుపోతుింది.”
ఆ మిందిరింలో, “అననా” అనే ఒక ప్రవక్తు రా కూడా ఉిండేది. ఈమ�  

పనూయేలు కుమార�తు . ఆషేరు తెగకు చ్ిందిింది. ఆమ�  వయసు్సలో చాలా 

పెద్ద ది. పెిండ్్ల  అయిన ఏడు సింవత్సరాలకే ఆమ�  వతింతువు అయిింది. 

అప్పట్క్ ఆమ� కు ఎనభ�ై  నాలుగు సింవత్సరాలు. మిందిరిం వడ్చి వ� ళేళుది 

కాదు. రాత్రిింబగళుళు ప్ారి్థ ించేది. ఉపవాసాలు చేసేది.

మరియ, యోసేపులు అక్కడ ఉిండగా ఆమ�  వాళళు దగ్గ రకు వచిచెింది. 

దేవునిక్ కృతజ్ఞతలు చ్పి్ప యెరూషలేములో వముక్తు  కొరకు ఎదురు 

చూసుతు ననా వాళళుిందరిక్ ఆ బాలుణ్్ గురిించి  చ్పి్పింది.10

1.11 జ్ఞా న్లు యేస్న్ దరిశంచ్టకు వచ్చుట
హేరోదు రాజ్పాలన చేసుతు ననా కాలింలో యూదయ దేశింలోని 

బేతె్ల హేములో యేసు జని్మించాడు. తూరు్ప దిశనుిండ్ జ్ానులు 

యెరూషలేముకు వచిచె “యూదుల రాజుగా జని్మించినవాడు 

ఎక్కడునానాడు? తూరు్పన మేమాయన నక్త్ానినా చూసి ఆయనినా 

ఆరాధిించటానిక్ వచాచెము” అని అనానారు.

ఈ వషయిం వని హేరోదు చాలా కలవరిం చ్ిందాడు. అతనితో పాటు 

యెరూషలేము ప్రజలు కూడ కలవరపడాడారు. అతడు ప్రధానయాజకులినా, 

పిండ్తులినా సమావేశపరచి, “క్రీ సుతు  ఎక్కడ జని్మించబోతునానాడు?” 
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అని అడ్గాడు. వాళుళు, “యూదయ దేశింలోని బేతె్ల హేములో,” అని 

సమాధానిం చ్పా్పరు. దీనినా గురిించి ప్రవకతు  ఈ వధింగా వ్ాసాడు:

  ‘“యూదయ దేశింలోని బేతె్ల హేమా!

నీవు యూదయ పాలకులకనానా తకు్కవేమీ కాదు!

ఎిందుకింటే, నీ నుిండ్ ఒక పాలకుడు వసాతాడు.

ఆయన నా ప్రజల, అింటే ఇశ్ాయేలు ప్రజల, కాపరిగా 

ఉింటాడు.’ ”

ఆ తరా్త హేరోదు జ్ానులినా రహస్ింగా పిలిచి ఆ నక్త్రిం 

కనిపిించిన సరియైెన సమయిం వాళళునడ్గి తెలుసుకొనానాడు. వాళళును 

బేతె్ల హేముకు పింపుతూ, “వ� ళిళు, ఆ శిశువును గురిించి సమాచారిం 

పూరితు గా కనుకో్కిండ్. ఆ శిశువును కనుకొ్కనానాక నాకు వచిచె చ్ప్పిండ్. 

అప్పుడు నేను కూడా వచిచె ఆరాధిసాతాను” అని అనానాడు.

వాళుళు రాజు మాటలు వని తమ దారిన తాము వ� ళిళుపొయా్రు. 

వాళుళు తూరు్ప దిశన చూసిన నక్త్రిం వాళళుకనానా ముిందు వ� ళుళుతూ 

ఆ శిశువు ఉననా ఇింట్ మీద ఆగిింది. వాళాళు నక్త్రిం ఆగిపోవటిం చూసి 

చాలా ఆనిందిించారు.

ఇింటోలాక్ వ� ళిళు ఆ పసివాడు తన తలి్ల  మరియతో ఉిండటిం చూసారు. 

వాళుళు ఆయన ముిందు మోకరిలి్ల  ఆయనినా ఆరాధిించారు. ఆ తరా్త 

తమ కానుకల మూటలు వపి్ప ఆయనకు బింగారు కానుకలు, సాింబ్ాణ్, 

బోళిం బహూకరిించారు. హేరోదు దగ్గ రకు వ� ళ్ళుద్ద ని దేవుడు ఆ 

జ్ానులతో చ్పా్పడు. అిందువల్ల  వాళుళు తమ దేశానిక్ మరో దారి మీదుగా 

 వ� ళిళుపోయారు.11

1.12 యేస్ కుటుంబము ఈజిపుటు కు తప్పంచ్కొన్ట
వాళుళు వ� ళిళుపొయా్క దేవదూత యోసేపుకు కలలో కనిపిించి, “ల� ము్మ! 
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తపి్పించుకొని తలీ్ల బిడ్డ లతో ఈజిపుటి  దేశానిక్ వ� ళుళు! హేరోదు శిశువును 

చింపాలని అతని కోసిం వ� తుకనునానాడు. కనుక నేను చ్పే్ప వరకు అక్కడే 

ఉిండు” అని అనానాడు.

యోసేపు లేచి తలీ్ల  బిడ్డ లతో ఆ రాత్రి ఈజిపుటి  దేశానిక్ బయలుదేరాడు. 

యోసేపు హేరోదు మరణ్ించేదాకా అక్కడే ఉిండ్ పొయా్డు. తదా్రా 

ప్రభువు ప్రవకతు  దా్రా, “నేను నా కుమారుణ్్ ఈజిపుటి  నుిండ్ పిలుసాతాను” 

అని అననా మాట  నిజమ�ై ింది.12

1.13 బెత్లె హేములో మగప్లలె లన్ చంపుట
జ్ానులు తనను మోసిం చేసారని గ్రహిించి హేరోదు కోపింతో 

మిండ్పొయా్డు. అతడు వాళుళు చ్పి్పన కాలాననానుసరిించి 

బేతే్ల హేములో, దాని పరిసర ప్ాింతాల లోా ర� ిండు సింవత్సరాలు, లేక 

అింతకనానా తకు్కవ వయసు్సగల బాలురనిందరినా చింపివేయమని 

ఆజ్ాపిించాడు. తదా్రా యిరీ్మయా ప్రవకతు  దా్రా ప్రభువు చ్పి్పన ఈ 

వషయిం నిజమ�ై ింది:

  “రామా గ్ామింలో అతి దుఃఖింతో

ఏడుసుతు ననా స్రిం వనిపిించిింది.

రాహేలు తన సింతానిం కొఱకు ఏడ్చెింది.

ఎవరు ఓదారిచెన వనలేదు. 

ఆమ�  సింతానింలో ఎవ్రూ  మిగలే్ల దు.” 13

1.14 యేస్ కుటుంబము ఈజిపుటు న్ండి తరిగి వచ్చుట
హేరోదు మరణ్ించిన తరా్త దేవదూత ఈజిపుటి లో ఉననా యోసేపుకు 

కలలో కనిపిించి, “ల� ము్మ! శిశువును చింపాలని ప్రయతనాిం చేసిన 

వాళుళు చనిపోయారు. కనుక తలి్ల ని, బిడ్డ ను త్సుకొని ఇశ్ాయేలు దేశానిక్ 

వ� ళుళు” అని అనానాడు.
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అిందువల్ల  యోసేపు లేచి తలి్ల ని, బిడ్డ ను త్సుకొని ఇశ్ాయేలు 

దేశానిక్ వ� ళాళుడు. కాని, యూదయ దేశానినా హేరోదుకు మారుగా అతని 

కుమారుడు అర� ్కలాయు పాలిసుతు నానాడని వని అక్కడ్క్ వ� ళళుటానిక్ 

భయపడ్పొయా్డు. అతనిక్ ఒక కల వచిచెింది. ఆ కలలో ప్రభువు 

హెచచెరిించటింవల్ల  అతడు గలిలయ ప్ాింతానిక్ వ� ళిళుపొయా్డు. 

అక్కడ్క్ వ� ళిళు నజరేతు అనే గ్ామింలో నివసిించాడు. తదా్రా, ఆయన 

నజరేతు నివాసి అని పిలువబడతాడు అని దేవుడు ప్రవకతు ల దా్రా చ్పి్పన 

మాటలు  నిజమయా్యి.14 

యేసు పెరిగి పెద్ద  వాడయా్డు. బలింతోపాటు తెలివ కూడా ఆయనలో 

అభివృదిధి  కొనసాగిింది. దేవుని అనుగ్రహిం ఆయన మీద  ఉింది.15

1.15 దేవ్లయంలో బాలుడ్ైన యేస్
ప్రతి సింవత్సరిం ఆయన తలి్ల దిండ్రులు పసా్క పిండుగకు యెరూషలేము 

వ� ళేళువాళుళు. కనుక ఎప్పట్లాగే అలవాటు ప్రకారిం యేసుకు పన� నాిండు 

సింవత్సరాలుననాప్పుడు వాళుళు పిండుగ కోసిం యెరూషలేముకు 

వ� ళాళురు. పిండుగ తరా్త ఆయన తలి్ల దిండ్రులు తిరిగి తమ ఊరిక్ 

వ� ళళుటానిక్ ప్రమాణమయా్రు. కాని యేసు యెరూషలేములోనే 

ఉిండ్పొయా్డు. తలి్ల దిండ్రులకు ఇది తెలియదు. తమ గుింపులో 

ఉనానాడనుకొని వాళుళు ఒక రోజింతా ప్రయాణిం చేసారు. తమతో లేడని 

గ్రహిించాక వాళుళు తమ సేనాహితులతో, బింధువులతో ఉనానాడనుకొని 

వాళళులో వ� తకసాగారు. ఆయన కనిపిించక పోయే సరిక్ వాళుళు ఆయనినా 

వ� తకటానిక్ యెరూషలేము తిరిగి వ� ళాళురు.

మూడు రోజులు వ� తికాక ఆయన వాళళుకు మిందిరింలో కూరొచెని 

వాళుళు చ్పి్పనవ వింటూ, వాళళును ప్రశినాసూతు  ఉిండగా కని్పించాడు. 

ఆయనలో ఉననా గ్రహిింపు శక్తు క్, ఆయన సమాధానాలకు అక్కడవుననా 

వాళళుింతా ఆశచెర్పోయారు. ఆయన తలి్ల దిండ్రులు కూడా ఆయనినా 

చూసి చాలా ఆశచెర్ పోయారు. యేసు తలి్ల  ఆయనతో, “ఇలా ఎిందుకు 



15యేసు జననము మరియు బాల్యము  

చేసావు బాబు? నేను, మీ నాననా దిగులుపడ్ అనినా చోటాలా వ� తికాము!” అని 

అననాది.

యేసు, “నా కోసిం ఎిందుకు వ� తికా రమా్మ! నేను నా తిండ్్ పనిలో 

ఉిండాలని మీకు తెలియదా?” అని అనానాడు. వాళళుకు ఆయన అననా 

మాటలు అర్థ ిం కాలేదు.

ఆ తరా్త ఆయన వాళళు వ� ింట నజరేతుకు వ� ళాళుడు. వనయ 

వధేయతలతో నడుచుకునే వాడు. కాని ఆయన తలి్ల  జరిగిన ఈ 

సింఘటనలినా తన మనసు్సలో ఆలోచిసూతు  ఉిండేది. యేసు జ్ానింలో, 

బలింలో, అభివృదిధి  చ్ిందుతూ పెరగసాగాడు. దేవుని మ� ప్పు, ప్రజల 

మ� ప్పు  సింపాదిించాడు.16
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2 యేసు బహిరంగ జీవిత ప్రా రంభము

2.1 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ మార్గమున్ స్ద్ధపరుచుట
కైెసరు తిబ� రి రాజ్పాలన చేసుతు ననా పదు న� ై దవ సింవత్సరములో:

యూదయ దేశానినా పొింతి పిలాతు పాలిసూతు  ఉనానాడు. 

హేరోదు గలిలయ దేశానిక్ సామింతరాజుగా ఉనానాడు.

 హేరోదు తము్మడు ఫిలిప్పు ఇతూరయ,  త్రకోనీత ప్ాింతాలకు 

పాలకుడుగా ఉనానాడు.

లుసానియా అబిలేనే రాషాటారానిక్ సామింతరాజుగా ఉనానాడు.

ఇతని కాలింలోనే అననా మరియు కయప ప్రధాన యాజకులుగా ఉనానారు. 

వీళళు కాలింలోనే జ� కరా్ కుమారుడ�ై న యోహాను అరణ్ ప్ాింతాల లోా 

జీవసూతు  ఉనానాడు. అక్కడ అతనిక్ దేవుని సిందేశిం లభిించిింది. ఆ 

తరా్త అతడు యొరాదాను నది చుటూటి  ఉననా ప్ాింతాలనినా తిరిగి, “పాప 

క్మాపణ పొిందాలింటే మారుమనసు్స కలిగి బాపితు స్మము పొిందాలి” అని 

బోధిించాడు. దీనినా గురిించి యెషయా ప్రవకతు  గ్రింథింలో ఈ వధింగా 

వ్ాయబడ్వుింది:

“ప్రభువు కోసిం మార్గ ిం వేయుమని ఆయన

బాటలు చక్కగా చేయుమని ఎడారి ప్ాింతములో

ఒక గొింతు ఎలుగ� తితు  పలిక్ింది.
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  లోయలు పూడ్చెవేయ బడుతాయి.

కొిండలు గుటటి లు నేలమటటి మౌతాయి.

వింకర బాటలు చక్కగా ఔతాయి.

కరుకు బాటలు నునుపుగా ఔతాయి.

  మానవులు దేవుడు ప్రసాదిించే రక్ణను  చూసాతారు!” 17

యోహాను ఒింట�  వ� ింట్రుకలతో చ్య్బడ్న వసాతారాలినా ధరిించి, నడుముకు 

తోలు దట్టి  కటుటి కొని, మిడుతలినా, అడవ తేన� ను తిింటూ జీవించేవాడు. 

యెరూషలేము నుిండ్, యూదయ దేశము నుిండ్ యోర దాాను నదీ 

ప్ాింతాలనినాట్ నుిండ్ ప్రజలు అతని దగ్గ రకు వ� ళిళు, తాము చేసిన పాపాలినా 

ఒప్పుకొనే వాళుళు. అతడు వాళళుకు యొరాదాను నదిలో బాపితు స్మమునిచేచెవాడు.

పరిసయు్లు సదూ్ద కయు్లు యోహాను బాపితు స్మమునిసుతు ననా 

ప్ాింతానిక్ వచాచెరు. అతడు వాళళును చూసి, “మీరు సర్పసింతానిం. 

దేవుని కోపిం నుిండ్ తపి్పించుకొనుటకు మిమ్మలినా ఎవరు 

హెచచెరిించారు? మీరు మారుమనసు్స పొిందినటు్ల గా మీ ప్రవరతు న 

మారుచెకోిండ్. ‘అబ్ాహాము మా తిండ్్’ అని మీలో మీరు గరి్ించకిండ్. 

ఈ రాళళు నుిండ్ దేవుడు అబ్ాహాముకు సింతానానినా సృషిటి ించ గలడని 

నేను చ్బుతునానాను. చ్ట్ల  వేర్ల  మీద గొడ్డ లి సిదధి ింగా ఉింది. దేవుడు మించి 

ఫలమివ్ని చ్ట్ల ను నరిక్ మింటలోలాక్  వేసాతాడు” అని అనానాడు.18

“మరి మేము ఏిం చ్యా్లి?” అని ప్రజలు అడ్గారు.

యోహాను, “ర� ిండు చొకా్కలుననా వాడు ఒక చొకా్కకూడా లేని వానితో 

వాట్ని పించుకోవాలి. అలాగే మీ ఆహారిం కూడా పించుకోవాలి” అని 

అనానాడు.

పనునాలు సేకరిించేవాళుళు కూడా బాపితు స్మము పొిందటానిక్ వచాచెరు. 

వాళుళు, “బోధకుడా! మేము ఏిం చ్యా్లి?” అని అడ్గారు.

“సేకరిించ వలసిన పనునాల కనానా ఎకు్కవ పనునాలు సేకరిించవదు్ద ” 

అని అతడు వాళళుతో అనానాడు.
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కొిందరు సైెనికులు కూడా వచిచె, “మేము ఏిం చ్యా్లి?” అని అతణ్్ 

అడ్గారు.

అతడు సమాధానిం చ్బుతూ, “ప్రజల నుిండ్ డబుబుగుింజవదు్ద ! 

వాళళుపైె తప్పుడు నిిందలు మోపకిండ్. మీ జీతింతో తృపితు  చ్ిందిండ్” అని 

అనానాడు.

ప్రజలు రానుననా వాని కోసిం ఆశతో కాచుకొని ఉననారోజులవ. వాళుళు 

యోహానే క్రీ సుతు  అయి ఉిండవచచెనుకునానారు.

యోహాను వాళళుకు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “నేను మీకు 

నీట్లో బాపితు స్మము నిచాచెను. కాని నాకనానా శక్తు గలవాడు వసాతాడు. ఆయన 

కాలిచ్ప్పులు వపే్ప అర్హ తకూడా నాకు లేదు. ఆయన మీకు పవత్ాత్మలో, 

అగినాలో బాపితు స్మమునిసాతాడు. చేట ఆయన చేతిలో ఉింది. ఆయన చేటతో 

ధానా్నినా శుభ్పరచి తన ధానా్నినా కొటుటి లో దాచుకొని, పొటుటి ను ఆరని 

మింటల లోా కాలిచెవేస తాాడు.” యోహాను వాళళుకు హెచచెరిక కలిగేటటు్ల  

యిింకా ఎనోనా వషయాలు చ్పా్పడు. సువారతు  కూడా  ప్రకట్ించాడు.19

2.2 యేస్ బాప్తిస్మము
గలిలయ నుిండ్ యేసు యోహాను దా్రా బాపితు స్మము పొిందటానిక్ 

యొరాదాను నదీ ప్ాింతానిక్ వచాచెడు. కాని యోహాను ఆయనతో, “నీ దా్రా 

నేను బాపితు స్మము పొిందాలి కాని, నీవు నా దా్రా బాపితు స్మము పొిందటానిక్ 

రావటమా?” అని అింటూ యేసును ఆపటానిక్ ప్రయతినాించాడు.

యేసు సమాధానింగా, “ప్రసుతు తానిక్ ఇది జరుగనివు్ము. నీతిని 

నిలబ� టటి టానిక్ మనమిలా చ్య్టిం సమింజసమే!” అని అనానాడు. దీనిక్ 

యోహాను అింగీకరిించాడు.

యేసు బాపితు స్మము పొింది, నీళళు నుిండ్ వ� లుపలిక్ రాగానే అదే 

క్ణింలో ఆకాశిం తెరుచుకొింది. దేవుని ఆత్మ ఒక పాపురింలాగ తన 

మీదిక్ రావటిం యేసు చూసాడు. పరలోకింనుిండ్ ఒక స్రిం, “ఈయన 

నా పి్య కుమారుడు. ఇతని పట్ల  నాకెింతో ఆనిందిం” అని  అననాది.20
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యేసు బోధిించటిం మొదలు పెట్టి నప్పుడు ఆయనకు సుమారు ముపైె్ప 

సింవత్సరాలు.21

2.3 యేస్ శోధన
ఆ తరా్త సైెతాను కలిగిించే పరీక్లినా ఎదురో్కవాలని పవత్ాత్మ 

యేసును ఎడారి ప్రదేశానిక్ త్సుకు వ� ళాళుడు. అక్కడ యేసు నలభ�ై  

రోజులు ఉపవాసిం చేసాడు. ఆ తరా్త ఆయనకు ఆకలి వేసిింది. 

సైెతాను ఆయన దగ్గ రకు వచిచె, “నీవు దేవుని కుమారుడవ�ై తే ఈ రాళళును 

రొట�టి లుగా మారుచె” అని అనానాడు.

యేసు సమాధానింగా,

“ ‘మనుష్్లను బ్రతిక్ించేది కేవలిం ఆహారిం మాత్రమే కాదు.

కాని దేవుడు పలిక్న ప్రతి మాటవలన బ్రతకగలడు’

అని వ్ాసారు” అని అనానాడు.

ఆ తరా్త సైెతాను ఆయనినా పవత్ర నగరానిక్ త్సుకు వ� ళాళుడు. 

అక్కడ దేవాలయిం మీది ఒక ఎతెతతు న స్థ లింపైె నిలుచో బ� ట్టి , “నీవు దేవుని 

కుమారుడవ�ై తే క్్ిందిక్ దూకు, ఎిందుకింటే,

‘నీకు సహాయిం చ్య్మని, దేవుడు తన దూతలినా ఆజ్ాపిస తాాడు.

వాళుళు వచిచె నీ పాదిం ఏ రాయికరీ  తగలకుిండా

నినునా తమ హస తాాలతో ఎతితు  పటుటి కొింటారు,’

అని వ్ాసివుింది కదా!” అని అనానాడు.

యేసు వానితో, “ ‘నీ ప్రభువ�ై న దేవుణ్్ పరీక్్ించరాదు!’ అని కూడా 

వ్ాసి వుింది” అని అనానాడు.
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సైెతాను ఆయనినా ఎతెతతు న ఒక పర్తిం మీదిక్ త్సుకు వ� ళిళు ఆయనకు 

ప్రపించింలోని రాజా్లను, వాట్ వ�ై భవానినా చూపి, “నీవు నా ముిందు 

మోకరిలి్ల  ననునా పూజిసేతు  వీటనినాట్ని నీక్సాతాను” అని అనానాడు.

యేసు: “సైెతానా! నా ముిందునుిండ్ వ� ళిళుపో! ఎిందుకింటే

‘నీ ప్రభువ�ై న దేవుణ్్ ఆరాధిించాలి. ఆయన సేవ మాత్రమే చ్యా్లి!’
అని కూడా వ్ాసి ఉింది” అని అనానాడు.

అప్పుడు సైెతాను ఆయనినా వదిలి వ� ళిళుపొయా్డు. తరా్త 

దేవదూతలు వచిచె యేసుకు పరిచర్లు  చేసారు.22

2.4 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ మెస్సయన్ గురించి మాటాలె డుట
యోహానును అడ్గి, అతడ� వరననా వషయిం కనుకు్కరావటానిక్, 

యెరూషలేములోని యూదులు యాజకులను లేవీయులను అతని 

దగ్గ రకు పింపారు. యోహాను సమాధానిం చ్ప్పటానిక్ నిరాకరిించలేదు. 

పైెగా ఏదీ దాచకుిండా స్పషటి ింగా సమాధానిం చ్పా్పడు. యోహాను, “నేను 

క్రీ సుతు ను కాదు!” అని చ్పా్పడు.

వాళుళు అతణ్్, “మరి నీవ� వరు? ఏలీయావా?” అని అడ్గారు.

అతడు, “కాదు” అని అనానాడు.

వాళుళు, “ప్రవకతు వా?” అని అడ్గారు.

అతడు, “కాదు” అని అనానాడు.

చివరకు వాళుళు, “మరి నీవ� వరవు? మమ్మలినా పింపిన వాళళుకు 

చ్ప్పటానిక్ మాకో సమాధానిం చ్ప్పిండ్. మమ్మలినా పింపిన వాళళుకు 

చ్ప్పటానిక్ నీ గురిించి నీవేమని చ్ప్పుచునానావు?” అని అడ్గారు.

యోహాను యిలా సమాధానిం చ్పా్పడు:

“ప్రభువు కోసిం చక్కట్ మార్గ ిం వేయుమని ఎడారి ప్ాింతాలోలా

ఒక స్రిం ఎలుగ� తితు  పలిక్ింది.”
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ఇవ యెషయా ప్రవకతు  అననా మాటలు.

వీళళును పింపిింది పరిసయు్లు. వాళుళు మరొక ప్రశనా 

వేసూతు , “నీవు క్రీ సుతు వు కానింటునానావు, ఏలీయావుకానింటునానావు, 

ప్రవకతు వుకానింటునానావు. అటువింటప్పుడు నీవు ప్రజలకు బాపితు స్మము 

ఎిందుక్సుతు నానావు?” అని అడ్గారు.

యోహాను సమాధానిం చ్బుతూ, “నేను నీళళు దా్రా బాపితు స్మము 

యిసుతు నానాను. కాని మీర� రుగని వాడొకాయన మీ మధ్ ఉనానాడు. నా 

తరా్త రానుననావాడు ఆయనే. ఆయన చ్ప్పులు వప్పటానిక్ కూడా నేను 

తగను” అని అనానాడు.

ఈ సింఘటనలనీనా బేతనియ గ్ామింలో జరిగాయి. అది యోహాను 

బాపితు స్మము ఇచిచెన యొర దాాను నదిక్ అవతల వ�ై పున  ఉింది.23

2.5 యేస్ దేవుని గొఱ్ఱె ప్లలె  
మరుసట్ రోజు యోహాను యేసు తన వ�ై పురావటిం చూసి, “అదిగో! 

దేవుని గొఱ్ఱె పిల్ల ! ఆయన ప్రజల పాపాలను తన మీద వేసుకొింటాడు. నేను 

యిదివరలో, ‘నా తరా్త రానుననా వాడొకడునానాడు. ఆయన నాకనానా 

ముిందు నుిండ్ ఉననావాడు. అిందువలన ఆయన నాకనానా గొప్పవాడు’ 
అని నేను చ్పి్పింది ఈయనినా గురిించే! అప్పుడాయన ఎవరో నాకూ్కడా 

తెలియదు. కాని, ఆయనినా ఇశ్ాయేలు ప్రజలకు తెలియ చేయటానిక్ 

బాపితు స్మము నిసూతు వచాచెను.”
ఆ తరా్త యోహాను మళ్ళు ఈ వధింగా చ్పా్పడు: “ఆకాశిం 

నుిండ్ పవత్ాత్మ ఒక పావురింలా వచిచె ఆయనపైె వాలటిం చూసాను. 

బాపితు స్మము నివ్టానిక్ దేవుడు ననునా పింపాడు. ‘పవత్ాత్మ క్్ిందిక్ 

వచిచె ఎవరి మీద వ్ాలుతాడో ఆ వ్క్తు  పవత్ాత్మ దా్రా బాపితు స్మము 

యిస తాాడు’ అని దేవుడు నాకు ముిందే చ్ప్పక పోయివుింటే ఆయన� వరో 

నాకు తెలిసేది కాదు. నేను ఈ సింఘటనను చూసాను. ఈయన దేవుని 

కుమారుడని సాక్్ిం  చ్బుతునానాను”  అని అనానాడు.24
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2.6 యోహాన్ తన శిషుయాలన్ యేస్కు పరిచయం చేయుట
మరుసట్ రోజు యోహాను అక్కడ నిలబడ్ ఉనానాడు. అతని శిష్ 

బృిందానిక్ చ్ిందిన యిద్ద రు అతనితో ఉిండ్నారు. అదే సమయాన 

యేసు అలా వ� ళళుటిం చూసి, “అదిగో దేవుని గొఱ్ఱె పిల్ల ను చూడిండ్!” 

అని అనానాడు.

ఆ యిద్ద రు శిష్్లు అతడరీ మాట అనటిం వని, యేసును 

అనుసరిించారు. యేసు వాళళు వ�ై పు తిరిగి, వాళుళు రావటిం చూసి, 

“మీకేిం కావాలి?” అని అడ్గాడు.

వాళుళు, “రబీబు! మీర� క్కడ ఉింటునానారు?” అని అడ్గారు. రబీబు 

అింటే గురువు అని అర్థ ిం.

యేసు, “వచిచె చూడిండ్” అని సమాధానిం చ్పా్పడు. వాళుళు వ� ళిళు 

ఆయన� క్కడ ఉింటునానాడో చూసారు. ఆ రోజు ఆయనతో గడ్పారు. 

అప్పుడు సుమారు సాయింకాలిం నాలుగు గింటలు అయిింది.

యోహాను చ్పి్పింది వని, యేసును అనుసరిించిన యిద్ద రిలో 

అింద్� య ఒకడు. అింద్� య సరీ మోను పేతురు సోదరుడు. అింద్� య 

వ� ింటనే తన సోదరుడ�ై న సరీ మోనును కనుగొని అతనితో, “మ� సరీ ్సయను 

కనుగొనానాము” అని అనానాడు.

తరా్త సరీ మోనును యేసు దగ్గ రకు పిలుచుకువచాచెడు. యేసు అతణ్్ 

చూసి, “నీ పేరు సరీ మోను! నీవు యోహాను కుమారుడవు. ఇప్పట్ నుిండ్ నీవు 

కేఫా అని పిలువబడుతావు” అని అనానాడు. కేఫా అింటే పేతురు అని  అర్థ ిం.25

2.7 యేస్ ఫ్లిపుప మరియు నతనయేలున్ ప్లుచ్ట
మరుసట్ రోజు యేసు గలిలయకు వ� ళాళులని నిశచెయిించుకునానాడు. 

ఫిలిప్పు దగ్గ రకు వ� ళిళు అతనితో, “ననునా అనుసరిించు” అని అనానాడు. 

అింద్� య, పేతురులాగే, ఫిలిప్పు కూడా బేత్సయిదా గ్ామసు్థ డు. ఫిలిప్పు 

నతనయేలు కోసిం వ� తిక్ అతనితో, “మేము మోషే ధర్మశాసతు రాింలో ఎవరినా 

గురిించి వ్ాయబడ్వుిందో ఆయనినా కనుగొనానాము. ప్రవకతు లు వ్ాసిింది 
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ఈయనినా గురిించే. ఈయన పేరు యేసు. ఈయన యోసేపు కుమారుడు. 

నజరేతు గ్ామసు్థ డు” అని చ్పా్పడు.

నతనయేలు, “నజరేతు గ్ామిం నుిండ్ మించి జరగటిం సింభవమా!” 

అని అడ్గాడు.

“వచిచె చూడు!” అని ఫిలిప్పు అనానాడు.

నతనయేలు తన వ�ై పు రావటిం యేసు చూసాడు. అతణ్్ గురిించి, 

“అదిగో! నిజమ�ై న ఇశ్ాయేలీయుడు! అతనిలో ఏ కపటమూ లేదు” అని 

అనానాడు.

“మీకు నేన� లా తెలుసు?” అని నతనయేలు అడ్గాడు.

యేసు, “ఫిలిప్పు నినునా పిలువక ముిందే, నీవు అింజూరపు చ్టుటి  క్్ింద 

ఉననాప్పుడే నినునా చూసాను” అని అనానాడు.

నతనయేలు, “రబీబు! మీరు నిజముగా దేవుని కుమారుడు. ఇశ్ాయేలు 

జనాింగానిక్ ప్రభువు” అని అనానాడు.

యేసు, “నీవు అింజూరపు చ్టుటి  క్్ింద ఉిండటిం చూసానని చ్పి్పనిందుకు 

వశ్సిసుతు నానావా? వీట్కనానా గొప్ప వాట్ని చూసాతావు!” అని అనానాడు. ఆయన 

మళ్ళు, “ఇది నిజిం. ఆకాశిం తెరచుకోవటిం, దేవదూతలు మనుష్కుమారుని 

యొద్ద కు దిగటిం, మరల ఎక్్కపోవటిం చూసాతావు” అని  అనానాడు.26

2.8 యేస్ మొదటి అద్భుత క్రయాము
మూడవరోజు గలిలయ దేశింలోని “కానా”పటటి ణింలో ఒక పెళిళు జరిగిింది. 

యేసు తలి్ల  అక్కడ ఉననాది. యేసు, ఆయన అనుచరులు కూడా ఆ పెళిళుక్ 

ఆహా్నిించబడ డాారు. ద్ాక్ారసము అయిపోయాక యేసు తలి్ల  ఆయనతో, 

“వాళళు దగ్గ ర ద్ాక్ారసము అయిపోయిింది!” అని చ్పి్పింది.

యేసు, “నాకెిందుకు చ్బుతునానావమా్మ! నా సమయమిింకా రాలేదు!” 

అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఆయన తలి్ల  పనివాళళుతో, “ఆయన చ్పి్పనటు్ల  చ్య్ిండ్!” అని 

అనిింది.
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ప్రక్కనే రాతితో చేయబడ్న ఆరు బానలు ఉనానాయి. అలాింట్ బానలినా 

యూదులు ఆచారపు సానానిం చేసి పరిశుదధి ిం కావటానిక్ ఉపయోగిించే 

వాళుళు. ఒకొ్కక్క బానలో ఎనభ�ై  నుిండ్ నూరు లీటర్ల  దాకా నీళుళు పటేటి వ.

యేసు పనివాళళుతో, “ఆ బానలినా నీళళుతో నిింపిండ్!” అని అనానాడు. 

వాళుళు బానల నిిండా నీళుళు నిింపారు.

ఆ తరా్త యేసు వాళళుతో, “ఇప్పుడు ఒక బానలో నుించి కొది్ద గా త్సి 

పెళిళు పెద్ద  దగ్గ రకు త్సుకెళళుిండ్” అని అనానాడు.

వాళుళు అలాగే చేసారు. ఆ పెళిళు పెద్ద , ద్ాక్ారసింగా మారిన ఆ నీళుళు 

రుచి చూసాడు. ఆ పనివాళళుకు అది ఎక్కడనుిండ్ వచిచెిందో తెలుసు. 

కానీ ఆ పెళిళు పెద్ద కు అది ఎక్కడ్ నుిండ్ వచిచెిందో అర్థ ిం కాలేదు. కనుక 

అతుడు పెళిళు కుమారుణ్్ ప్రక్కకు పిలిచి అతనితో, “అిందరూ మించి 

ద్ాక్ారసమును మొదట పోస తాారు. అతిథులింతా త్ాగి మతుతు లయా్క 

మాములు ద్ాక్ారసమును పోస తాారు. కాని నీవు మించి ద్ాక్ారసమును 

యిింత దాకా ఎిందుకు దాచావు?” అని అనానాడు.

యేసు చేసిన అదుభుతాలలో యిది మొదట్ది. ఇది గలిలయలోని 

కానాలో జరిగిింది. ఈ వధింగా ఆయన తన మహిమను చాటాక ఆయన 

శిష్్లకు ఆయన పట్ల  వశా్సిం కలిగిింది.

ఇది జరిగాక యేసు తన తలి్ల తో, సోదరులతో, శిష్్లతో కలిసి 

కపెరనాహూము అనే పటటి ణానిక్ వ� ళాళుడు. అక్కడ వాళుళు కొది్ద రోజులు 

బస  చేసారు.27

2.9 దేవ్లయములో యేస్
యూదుల పసా్క పిండుగ దగ్గ ర పడగానే యేసు యెరూషలేము వ� ళాళుడు. 

ప్రజలు మిందిర ఆవరణింలో ఎదు్ద లినా, గొఱ్ఱె లినా, పావురాలినా, అమ్మటిం 

చూసాడు. కొిందరు బల్ల ల ముిందు కూరొచెని డబుబు మారచెటిం చూసాడు. 

త్ాళళుతో ఒక కొరడా చేసి అిందరినా ఆ మిందిరావరణిం నుిండ్ తరిమి వేసాడు. 

ఎదు్ద లినా, గొఱ్ఱె లినా తరిమేసి, డబుబులు మారుసుతు ననా వాళళు డబుబును క్్ింద 
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చలి్ల  వాళళు బల్ల లినా తల క్్ిందులుగా చేసివేసాడు. పావురాలు అము్మతుననా 

వాళళుతో, “అవనీనా అక్కడనుిండ్ త్సివేయిండ్! నా తిండ్్ ఆలయానినా సింత 

దుకాణింగా మారచెటానిక్ మీకెనినా గుిండ� లు?” అని అనానాడు.

ఆయన శిష్్లు లేఖనాల లోా వ్ాయబడ్న ఈ వషయిం జ్ాపకము 

చేసుకొనానారు:

“నీ యిింట్పైె నాకుననా ఆశ ననునా దహిించి వేసుతు ింది.”

యూదులు యేసుతో, “ఒక అదుభుతానినా చేసి చూపిించు. దానితో నీకు 

యివ చేయటానిక్ అధికారముననాదని నము్మతాము” అని అనానారు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఈ మిందిరానినా 

పడగొటటి ిండ్. నేను దానినా మూడు రోజులోలా మళ్ళు కడతాను.”
యూదులు,“ఈ మిందిరిం కటటి టానిక్ నలభ�ై  ఆరు సింవత్సరాలు 

పట్టి ింది. నీవు దానినా మూడు రోజులోలా నిరి్మసాతావా?” అని అనానారు.

కాని యేసు మాటాలాడ్ింది ఆలయమనే తన దేహానినా గురిించి. ఆయన 

బ్రతిక్ింపబడాడాక, ఆయన శిష్్లకు ఆయన చ్పి్పింది జ్ాపకిం వచిచెింది. 

అప్పుడు వాళుళు గ్రింథాలోలా వ్ాయబడ్న వాట్ని, యేసు చ్పి్పన వాట్ని 

వశ్సిించారు. 

పసా్క పిండుగ రోజుల లోా ఆయన యెరూషలేములో ఉిండ్ చేసిన 

అదుభుతాలినా ప్రజలు చూసారు. వాళళుకు ఆయన పట్ల  వశా్సము 

కలిగిింది. కాని ఆయనకు మానవ స్భావము తెలుసు. కనుక తనను 

తాను వాళళుకు అప్పగిించుకోలేదు. మానవ స్భావిం ఆయనకు 

తెలుసు కనుక మానవులినా గురిించి ఆయనకు ఎవడును సాక్్ిం 

చ్ప్పనవసరిం  లేదు.28

2.10 యేస్ మరియు నికోదేము 
నీకోదేము అనే పరిసయు్డు యూదుల నాయకునిగా ఉిండేవాడు. 
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అతడు ఒకనాట్ రాత్రి యేసు దగ్గ రకు వ� ళిళు, “రబీబు! నీవు దేవుని నుిండ్ 

వచిచెన బోధకుడవని మాకు తెలుసు. నీవు చేసుతు ననా అదుభుతాలు దేవుని 

అిండ లేకుిండా ఎవ్రూ చ్య్లేరు” అని అనానాడు.

యేసు జవాబు చ్బుతూ, “ఇది సత్ిం. క్ొతతు గా జని్మసేతు  తప్ప ఎవ్రూ 

దేవుని రాజా్నినా చూడలేరు” అని స్పషటి ింగా చ్పా్పడు.

నికోదేము, “కాని ఒక వ్క్తు  వృదుధి డయా్క తిరిగి ఏవధింగా 

జని్మస తాాడు? మళ్ళు జని్మించటానిక్ తలి్ల గరభుింలోక్ ర� ిండవ సారి 

ప్రవేశిించలేము కదా!” అని అడ్గాడు.

యేసు జవాబు చ్బుతూ, “ఇది సత్ిం. నీళళుదా్రా, పవత్ాత్మదా్రా, 

జని్మసేతు  తప్ప ఎవ్రూ దేవుని రాజ్ింలోక్ ప్రవేశిించలేరు. మానవుడు 

భౌతికింగా జని్మసాతాడు. కాని, ఆధా్తి్మకత పవత్ాత్మ వల్ల  జని్మసుతు ింది. 

అిందువల్ల  నేను, ‘నీవు మళ్ళు జని్మించాలి’ అనటిం వని అశచెర్పోవదు్ద . 

గాలి తన యిషటి ిం వచిచెనటు్ల  వీసుతు ింది. మీరు దాని ధ్ని వనగలరు కాని 

అది ఏ వ�ై పు నుిండ్ వీచిిందో, ఏ వ�ై పుకు వీసుతు ిందో చ్ప్పలేరు. పవత్ాత్మవల్ల  

జని్మించిన ప్రతి ఒక్కరూ అలాగే ఉింటారు” అని అనానాడు.

“అది ఏ వధింగా సింభవమౌతుింది?” అని నికోదేము అడ్గాడు.

యేసు, “నీవు ఇశ్ాయేలు వారిలో పిండ్తుడవు కదా! నీకరీ  

వషయాలు అర్థ ిం కాలేదా? ఇది నిజిం. మేము మాకు తెలసిన వషయాలు 

చ్బుతునానాము. చూసిన వాట్క్ సాక్్ిం చ్బుతునానాము. అయినా మీరు 

మేము చ్బుతుననా వాట్ని అింగీకరిించరు. నేను మాట లాాడ్న ప్ాపించిక 

వషయాలను గురిించి మీరు నమ్మలేదు. అటువింటప్పుడు పరలోక 

వషయాలు మాట లాాడ్తే ఎట లాా నము్మతారు? పరలోకిం నుిండ్ వచిచెన 

మనుష్కుమారుడు తప్ప పరలోకమునకు ఎవ్రూ ఎప్పుడూ వ� ళళులేదు.
–“ఆయనినా నమి్మన ప్రతి ఒక్కడూ నశిించకుిండా అనింత జీవతిం 

పోిందాలింటే, మోషే ఎడారిలో పామును ఎతితు నటు్ల  మనుష్కుమారుడు 

కూడా ఎతతు  బడాలి” అని అనానాడు.

దేవుడు ఈ ప్రపించ ప్రజలినా ఎింతగానో పే్మిించాడు. తన 
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ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్్ ఈ ప్రపించింలోక్ పింపాడు. ఆయనినా 

నమి్మన వాళ� ళువ్రూ నాశనిం కాకూడదని, వాళుళు అనింత జీవతిం 

పొిందాలనీ ఆయన ఉదే్ద శ్ిం. దేవుడు తన కుమారుని దా్రా ఈ 

ప్రపించానిక్ రక్ణనివ్టానికే గాని త్రు్ప చ్ప్పటానిక్ పింపలేదు. తన 

కుమారుణ్్ నమి్మనవానిక్ ఆయన శిక్ వధిించడు. నమ్మనివానిపైె, అనగా 

తన ఏకైెక కూమారుణ్్ నమ్మలేదు కనుక, యిదివరకే శిక్ వధిించాడు. 

దేవుడు చ్పి్పన త్రు్ప యిది: ప్రపించింలోక్ వ� లుగు వచిచెింది. ప్రజలు 

దురా్మర్గ పు పనులు చేసారు. కనుక వాళుళు వ� లుగుకు మారుగా చీకట్ని 

పే్మిించారు. చ్డుపనులు చేసేవాడు వ� లుగును దే్షిస తాాడు. తన చ్డు 

బయట పడుతుిందేమోనని అతడు వ� లుగులోక్ రాడు. మించి పనులు 

చేసేవాడు తాను చేసిన పనులు దేవునివల్ల  చేసిన వషయమ�ై  ప్రజలు 

గ్రహిించాలని వ� లుగులోక్  వసాతాడు.29

2.11 యేస్ మరియు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్
ఇది జరిగిన తరా్త యేసు తన శిష్్లతో యూదయ ప్ాింతానిక్ వ� ళిళు 

అక్కడ కొది్ద రోజులు గడ్పాడు, బాపితు స్మము నిచాచెడు. అదేవధింగా 

యోహాను కూడా సలీము పటటి ణిం దగ్గ రుననా ఐనోను గ్ామింలో నీళుళు 

పుష్కలింగావుిండటిం వల్ల , అక్కడ్ ప్రజలకు బాపితు స్మమునిసూతు  ఉనానాడు. 

ప్రజలు బాపితు స్మము పొిందటానిక్ అక్కడ్క్ వ� ళూతు  ఉిండేవాళుళు. ఇది 

యోహానును కారాగారింలో వ� యకముిందు జరిగిన సింఘటన.

పవత్రిం కావటానిక్ శుదిధి  చేసే ఆచారిం వషయింలో ఒక యూదునిక్, 

యోహాను శిష్్లకు వాదన జరిగిింది. వాళుళు యోహాను దగ్గ రకు వచిచె, 

“రబీబు! యొరాదాను నదిక్ అవతలి వ�ై పున మీతో ఉననావాడు, మీరు ఎవరినా 

గురిించి సాక్్ము చ్పా్పరో ఆయన బాపితు స్మము నిసుతు నానాడు. అిందరూ 

అయన దగ్గ రకు వ� ళుతు నానారు” అని చ్పా్పరు.

యోహాను సమాధానిం చ్బుతూ, “దేవుడ్సేతు  తప్ప ఎవ్రూ దేనీనా 

పొిందలేరు. నేను క్రీ సుతు ను కానని, ఆయన కనానా ముిందు పింపబడ్న 
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వాణ్్ మాత్రమేనని నేను ముిందే చ్పా్పను. దీనిక్ మీరు సాక్్ిం. పెళిళు 

కూతురు పెళిళు కుమారుని సొతుతు . కాని పెళిళు కుమారుని సేనాహితుడు 

పెళిళుకుమారుని మాట వనాలని కాచుకొని ఉింటాడు. అతని స్రిం 

వనిపిించగానే ఆనిందిస తాాడు. నాదీ అలాింట్ ఆనిందమే. ఆ ఆనిందిం 

నాక్ప్పుడు సింపూర్ింగా కలిగిింది. ఆయన ప్ాముఖ్త పెరగాలి. నా 

ప్ాముఖ్త తరగాలి.

“పైె నుిండ్ వచిచెనవాడు అిందరికనానా గొప్పవాడు. ఈ ప్రపించింలో 

పుట్టి నవాడు ఈ ప్రపించానిక్ చ్ిందుతాడు. అలాింట్ వాడు ప్ాపించిక 

వషయాలినా గురిించి మాట లాాడుతాడు. పరలోకిం నుిండ్ వచిచెనవాడు 

అిందరికనానా గొప్పవాడు. ఆయన తాను చూసిన వాట్ని గురిించి, 

వననావాట్ని గురిించి సాక్్ిం చ్బుతాడు. కాని ఆయన సాక్ా్నినా ఎవ్రూ 

అింగీకరిించరు. దానినా అింగీకరిించిన మనిషి దేవుడు సత్వింతుడని 

అింగీకరిస తాాడు. ఎిందుకింటే దేవుడు పింపిన వాడు దేవుడు చ్పి్పన 

మాటలు చ్బుతాడు. ఆయనకు దేవుడు పవత్ాత్మను అపరిమితింగా 

ఇసాతాడు. తిండ్్ కుమారుణ్్ పే్మిసుతు నానాడు. అిందువలన అింతా ఆయన 

చేతుల లోా ఉించాడు. ఆ కుమారుణ్్ నమి్మన ప్రతి ఒక్కడూ అనింత జీవతిం 

పొిందుతాడు. కాని ఆ కుమారుణ్్ తృణీకరిించినవాడు అనింత జీవీతిం 

పొిందలేడు. దేవుని కోపిం నుిండ్ ఎవడూ తపి్పించుకోలేడు” అని అనానాడు.

యేసు యోహాను కనానా ఎకు్కవ మిందిని శిష్్లుగా 

చేసుకుింటునానాడని, అతని కనానా ఎకు్కవ మిందిక్ బాపితు స్మము 

నిసుతు నానాడని పరిసయు్లు వనానారు. నిజానిక్, బాపితు స్మము నిచిచెింది 

యేసు కాదు. ఆయన శిష్్లు. యేసు యిది గమనిించి, యూదయ వదిలి 

మళ్ళు గలిలయకు  వ� ళిళుపోయాడు.30

2.12 యేస్ సమరయ స్తతి రీతో మాటాలె డుట
గలిలయకు  వ� ళుళుచుిండగా ఆయన సమరయ దా్రా ప్రయాణిం 

చేయవలసివచిచెింది.
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ప్రయాణిం చేసి సమరయలోని సుఖారు అనే గ్ామానినా చేరుకునానాడు. ఈ 

గ్ామానినా ఆనుకొని ఉననా భూమిని, యాకోబు తన కుమారుడ�ై న యోసేపుకు 

యిచాచెడు. అక్కడ యాకోబు బావ ఉిండేది. యేసు ప్రయాణింవల్ల  అలసి ఆ 

బావ దగ్గ రకు వచిచె కూరుచెనానాడు. అప్పుడు మధా్హనాిం సుమారు పన� నాిండు 

గింటలు. ఒక సమరయ సరీతు రా నీళుళు తోడుకొని వ� ళళుటానిక్ వచిచెింది. యేసు 

ఆమ� తో, “అమా్మ! నాకు త్ాగటానిక్ నీళిళుస తాావా?” అని అడ్గాడు. ఆయన 

శిష్్లు ఆహారిం కొనుకొ్కని రావటానిక్ పటటి ణింలోక్ వ� ళాళురు.

ఆ సమరయ సరీతు రా ఆయనతో, “మీరు యూదులు, నేను సమరయ 

సరీతు రాని, ననునా నీళిళువ్మని అడుగుతునానారే?” అని అననాది. యూదులు 

సమరయులతో  సేనాహింగా ఉిండరు.

యేసు సమాధానిం చ్బుతూ, “దేవుడు ఏమివ్గలడో నీకు తెలియదు. 

నినునా నీళుళు ఎవరు అడుగుతునానారో నీకు తెలియదు. అది నీకు 

తెలిసివుింటే నేను అడగటానిక్ బదులు నీవు ననునా నీళుళు అడ్గేదానివ. 

నేను నీకు జీవజలానీనా యిచేచెవాణ్్” అని అనానాడు.

ఆ సరీతు రా, “అయా్! బావ లోతుగా ఉింది. పైెగా మీ దగ్గ ర చేదటానిక్ 

ఏమిలేదు. ఈ జీవజలిం మీకెటాలాలభిసుతు ింది? మీరు మా తిండ్్ యాకోబు 

కనానా గొప్పవారా? అతడు ఈ బావ మాక్చాచెడు. ఈ బావ నీళుళు అతడు, 

అతని కుమారులు, అతని గొఱ్ఱె లు త్ాగాయి” అని అననాది.

యేసు, “ఈ నీళుళు త్ాగినా మళ్ళు దాహిం వేసుతు ింది! కాని నేనిచేచె నీళుళు 

త్ాగినవానిక్ మళ్ళు దాహిం కాదు. నేనిచిచెన నీళుళు అతనిలో ఒక సజీవమ�ై న 

ఊటగా మారి అతనిక్ అనింత జీవతానినాసుతు ింది” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఆ సరీతు రా, “అయా్! నాకు మళ్ళు దాహిం కలుగకుిండా, నేను నీళుళు 

చేదటానిక్ ఇక్కడ్క్ ప్రతిరోజూ రాకుిండా ఉిండేటటు్ల  నాకా జలానినా 

ప్రసాదిించిండ్” అని అడ్గిింది.

ఆయన, “వ� ళిళు నీ భరతు ను పిలుచుకొని రా!” అని ఆమ� తో అనానాడు.

“నాకు భరతు లేడు” అని ఆమ�  తెలియచ్పి్పింది.

యేసు, “నీకు భరతు  లేడని సరిగాగా సమాధానిం చ్పా్పవు. నిజానిక్ నీకు 
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ఐదుగురు భరతు లుిండ్రి. ప్రసుతు తిం నీవు ఎవరితో నివసిసుతు నానావో అతడు నీ 

భరతు కాడు. నీవు నిజిం చ్పా్పవు” అని అనానాడు.

ఆమ� , “అయా్! మీరు ప్రవకతు లా కనిపిసుతు నానారు. మా పూరు్లు ఈ కొిండ 

మీద పూజిించారు. కాని మీ యూదులు, ‘మేము పూజిించవలసిింది యిక్కడ 

కాదు, యెరూషలేములో పూజిించాలి’ అని అింటునానారు” అని అననాది.

యేసు, “ననునా నమ్మమా్మ! తిండ్్ని ఆరాధిించటానిక్ ఈ కొిండ 

మీదిక్ గాని లేక యెరూషలేముకు గాని వ� ళళువలసిన అవసరిం 

త్రిపోయే సమయిం వసుతు ింది. మీ సమరయ దేశసు్థ లు తెలియనిదానినా 

ఆరాదిస తాారు. రక్ణ యూదుల నుిండ్ రానుననాది కనుక మేము మాకు 

తెలిసిన దానినా ఆరాధిస తాాము. నిజమ�ై న ఆరాధికులు తిండ్్ని ఆత్మతోను, 

సత్ముతోను ఆరాధిించే సమయిం రానుననాది. ఆ సమయిం ఇప్పుడే 

వచిచెింది కూడా. ఎిందుకింటే తిండ్్ అటువింట్ ఆరాధికుల కోసమే 

ఎదురు చుసుతు నానాడు. దేవుడు ఆత్మ అయివునానాడు. కనుక ఆయనను 

ఆరాధిించేవారు ఆత్మతోను, సత్ముతోను ఆరాధిించాలి” అని 

అనానాడు.

ఆ సరీతు రా, “క్రీ సుతు  అనబడే మ� సరీ ్సయ రానునానాడని నాకు తెలుసు. ఆయన 

వచిచెనప్పుడు మాకనీనా వశదింగా చ్బుతాడు” అని అననాది.

యేసు, “నీతో మాట లాాడుతుననావాడు ఆయనే!” అని  అనానాడు.31

2.13 యేస్ శిషుయాలు తరిగి వచ్చుట
అదే క్ణింలో ఆయన శిష్్లు తిరిగి వచాచెరు. ఆయనొక సరీతు రాతో 

మాటాలాడటిం చూసి ఆశచెర్పడాడారు. కాని, “మీకేమి కావాలి?” అని కాని, 

లేక, “ఆమ� తో ఎిందుకు మాటాలాడుతునానావు” అని కాని వాళుళు అడగలేదు.

ఆ సరీతు రా తన కడవనక్కడ వదిలి గ్ామింలోక్ తిరిగి వ� ళిళుపోయిింది. 

ప్రజలతో, “రిండ్! నేను చేసిన వాటనినాటీని చ్పి్పన వ్క్తు ని చూడిండ్. 

ఈయనే క్రీ సుతు  అవును గదా” అని అననాది. వాళళుిందరూ గ్ామింనుిండ్ 

బయలుదేరి ఆయన దగ్గ రకు వచాచెరు.
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ఇింతలో ఆయన శిష్్లు, “రబీబు! భోజనిం చ్య్ిండ్” అని 

వేడుకునానారు.

కాని ఆయన వాళళుతో, “నా దగ్గ ర తినటానిక్ ఆహారిం ఉింది. కాని ఆ 

ఆహారానినా గురిించి మీకేమీ తెలియదు” అని అనానాడు.

ఆయన శిష్్లు, “ఆయన కోసిం ఎవరో భోజనిం తెచిచెవుింటారు!” 

అని పరస్పరిం మాటాలాడుకునానారు.

యేసు, “ననునా పింపిన వాని కోరిక త్రచెటిం, ఆయన కారా్నినా పూరితు  

చేయటమే, నా భోజనిం. ‘వతితు న తరా్త నాలుగు న� లలోలా పింట వసుతు ింది!’ 
అని మీరింటునానారు. కాని నేను చ్పే్పదేమిటింటే కళుళు తెరచి పొలాల 

వ�ై పు చూడిండ్. పింట కోయటానిక్ సిదధి ింగా ఉింది. దానినా వతితు నవాడు, 

కోసేవాడు ఫలిం పొిందుతునానారు. అనింత జీవతిం కోసిం, అతడు ఆ 

పింటను కోసుతు నానాడు. తదా్రా వతతు నిం నాట్నవాడు, పింట కోసే వాడు, 

యిద్ద రూ ఆనిందిస తాారు. ‘వతతు నిం ఒకడు నాట్తె ఫలిం ఇింకొకడు 

పొిందుతాడు’ అననా సామ� త ఈ సిందరభుింలో వరితు సుతు ింది. మీరు కషటి పడ్ 

పని చ్య్ని పింట కోయటానిక్ మిమ్మలినా పింపాను, దాని కోసిం యితరు్ల  

చాలా కషిటి ించి పని చేసారు. వాళళు కష టాానిక్ మీరు ఫలిం పొిందుతునానారు” 

అని  చ్పా్పడు.32

2.14 సమరయుయాలు అనేకులు నము్మట
ఆ పటటి ణింలో ఉననా సమరయ ప్రజలతో ఆ సరీతు రా, “నేను చేసినదింతా ఆయన 

చ్పా్పడు” అని చ్పి్పింది. ఆ కారణింగా అనేకులు యేసును నమా్మరు. 

అిందువల్ల  ఆ సమరయ ప్రజలాయన దగ్గ రకు వ� ళిళు తమతో ఉిండుమని 

వేడుకునానారు. ఆయన వాళళుతో ర� ిండు రోజులునానాడు. ఆయన చ్పి్పన 

వషయాల వలన యిింకా అనేకులు వశా్సుల�ై యా్రు.

ఆ సమరయ ప్రజలు ఆమ� తో, “మొదట నీవు చ్పి్పన వషయాలు 

వని ఆయనినా వశ్సిించాము. కాని యిప్పుడు మేము ఆయన మాటలు 

స్యింగా వనానాము. కనుక ఆయనినా సింపూర్ింగా వశ్సిసుతు నానాము. 
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ఆయన ప్రపించానినా రక్్ించటానిక్ వచిచెన వాడని మాకు బాగ 

తెలిసిపోయిింది” అని  అనానారు.33

2.15 యేస్ గలిలయకు తరిగి వచ్చుట
ర� ిండు రోజుల తరా్త ఆయన గలిలయకు వ� ళాళుడు. అక్కడ యేసు, 

“ప్రవకతు కు తన స్గ్ామింలో గౌరవిం లేదు” అని అనానాడు. ఆయన 

గలిలయ వచాచెక అక్కడ్ ప్రజలు ఆయనకు సా్గతమిచాచెరు. గలిలయ 

ప్రజలు కూడా పసా్క పిండుగ కోసిం యోరూషలేము వ� ళాళురు. కనుక, 

వాళుళు ఆయన అక్కడ పిండుగ రోజులోలా చేసిన వాటనినాట్ని  చూశారు.34

2.16 యేస్ ర్జ్యాధిక్రి కుమారుని నయం చేయుట
యేసు, తాను నీళళును ద్ాక్ారసింగా మారిచెన గలిలయలోని ‘కానా’ను 

మళ్ళు దరి్శించాడు. కపెరనాహూము పటటి ణింలో ఒక రాజా్ధికారి 

ఉిండేవాడు. అతని కుమారుడు జబుబుతో ఉనానాడు. యేసు యూదయ 

నుిండ్ గలిలయకు వచాచెడని వని ఆ రాజా్ధికారి ఆయన దగ్గ రకు 

వ� ళాళుడు.వ� ళిళు చావుకు దగ్గ రగా ఉననా తన కుమారునిక్ నయిం 

చేయుమని వేడుకునానాడు. “మహాతా్కరా్లు, అదుభుతాలు చూసేతు  కాని 

మీరు నమ్మరు” అని యేసు అతనితో అనానాడు.

ఆ రాజా్ధికారి, “అయా్! నా కుమారుడు మరణ్ించకముిందే 

దయచేసి రిండ్!” అని అనానాడు.

యేసు, “నీవు వ� ళుళు! నీ కుమారుడు జీవసాతాడు” అని అనానాడు.

అతడు యేసు మాట వశ్సిించి వ� ళిళు పోయాడు. అతడు యిింకా 

దారిలో ఉిండగానే అతని సేవకులు ఎదురుగా వచిచె బాబుకు నయమ�ై  

పోయిిందని చ్పా్పరు.

అతడు వాళళును తన కుమారునిక్ ఏ సమయింలో నయమ�ై ిందని అడ్గాడు.

వాళుళు, “నిననా ఒింట్గింటకు జ్రిం వడ్చిింది” అని సమాధానిం 

చ్పా్పరు.
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సరిగ గాా అదే సమయానిక్ యేసు తనతో, “నీ కుమారుడు జీవస తాాడు” 

అని అననా వషయిం అతనిక్ జ్ాపకిం వచిచెింది. అిందువల్ల  అతడు, అతని 

యిింటోలాని వాళళుింతా ప్రభువుని నమా్మరు.

యూదయ దేశిం నుిండ్ గలిలయకు వచాచెక యిది యేసు చేసిన 

ర� ిండవ  మహాతా్కర్ము.35

2.17 యేస్ జన్లకు స్వ్రతిన్ చ్పుపటకు పర్ా రంభంచ్ట
 యేసు కపెరనాహూము అనే పటటి ణానిక్ వ� ళిళు అక్కడ నివసిించాడు. 

కపెరనాహూము, జ� బూలూను మరియు నఫాతాలి ప్ాింతింలోని సరసు్స ఒడు్డ న 

ఉింది. ఈయన ఇలా చ్య్టిం వల్ల  దేవుడు యెషయా ప్రవకతు  దా్రా 

చ్పి్పన వషయాలు నిజమయా్యి. యెషయా ప్రవకతు  ఈ వధింగా అనానాడు:

  “జ� బూలూను ప్ాింతమా! నఫాతాలి ప్ాింతమా!

సముద్రిం ప్రక్కన ఉననా ఓ జనమా! యొరాదాను నదిక్ అవతలి 

వ�ై పుననుననా ప్రదేశమా!

యూదులుకాని వాళుళు నివసిించే ఓ గలిలయా!

  చీకటోలా నివసిసుతు ననా ప్రజలు

గొప్ప వ� లుగును చూసారు!

మృతు్ఛాయలు పడే ప్ాింతాలోలా నివసిసుతు ననా

ప్రజలపైె వ� లుగు ప్రకాశిించిింది.”

ఆ నాట్ నుిండ్ యేసు ఉపదేశిించుటకు ప్ారింభిించాడు. 36 ఆయన, 

“దేవుని రాజ్ిం వసుతు ింది. ఆ సమయిం దగ్గ రకు వచిచెింది. మారుమనసు్స 

పొింది సువారతు ను వశ్సిించిండ్” అని  ప్రకట్ించాడు.37

ఆయనినా గురిించి ఆ చుటూటి  ఉననా ప్ాింతాలోలాని ప్రజలకు తెలిసిింది. 

ఆయన ఆ ప్ాింతాల లోా ఉననా సమాజ మిందిరాల లోా బోధిించాడు. ప్రతి 

ఒక్కరూ ఆయనినా  సుతు తిించారు.38
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2.18 యేస్న్ తన స్వగ్రా మములో నిర్కరించ్ట
ఆ తరా్త తాను పెరిగిన నజరేతు గ్ామానిక్ వ� ళాళుడు. ఒక వశ్ాింతి 

రోజున అలవాటు ప్రకారిం సమాజమిందిరానిక్ వ� ళిళు, చదవటానిక్ 

నిలుచునానాడు. అక్కడుననా వాళుళు, ప్రవకతు  యెషయా గ్రింథానినా ఆయన 

చేతిక్ ఇచాచెరు. ఆయన ఆ గ్రింథములో ఈ వాకా్లుననా పుటను తెరిచి 

చదవటిం మొదలు పెటాటాడు:

  “ప్రభువు నననాభిషేక్ించి పేదవాళళుకు ననునా సువారతు  

ప్రకట్ించుమనానాడు.

అిందుకే ప్రభువు ఆత్మ నాలో ఉనానాడు.

బింధితులకు సే్చ్ఛ ప్రకట్ించుమని,

గుడ్్డ వారిక్ చూపు కలిగిించాలని,

హిింసిింపబడే వారిక్ వడుదల కలిగిించాలని, ననునా పింపాడు.

  ప్రభువు ‘తాను దయ చూపే సింవత్సరిం’ ప్రకట్ించుమని ననునా 

పింపాడు.”

ఆ తదుపరి యేసు గ్రింథిం మూసేసి దానినా తెచిచెన వానిక్ యిచిచె 

కూరుచెనానాడు. సమాజ మిందిరింలో ఉననావాళళుిందరి కళుళు ఆయనపైె 

ఉనానాయి. ఆయన వాళళుతో, “ఈ రోజు గ్రింథములో వ్ాయబడ్న ఈ 

వాకా్లు మీరు వింటుిండగానే న� రవేరాయి” అని అనానాడు.

అింతా ఆయనినా మ� చుచెకునానారు. అింతే కాక ఆయన నోట్నుిండ్ 

వచిచెన ఆ చక్కట్ మాటలు వని అిందరూ ఆశచెర్పోయారు. వాళుళు, 

“ఈయన యోసేపు కుమారుడు కదా!” అని అనానారు.

యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు: “ ‘వ�ై దు్డా! నినునా నీవు నయిం 

చేసుకో!’ అననా సామ� త మీరు నాకు చ్బుతారని తెలుసు. పైెగా మీరు, 

‘కపెరనాహూములో చేసిన మహాతా్లినా గురిించి మేము వనానాము. వాట్ని 

యిక్కడ నీ స్గ్ామింలో కూడా చ్యి్!’ అని అింటారని నాకు తెలుసు. 

ఇది నిజిం. ఏ ప్రవకతు నూ అతని స్గ్ామపు ప్రజలు అింగీకరిించలేదు.
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“ఏలీయా కాలింలో ఇశ్ాయేలు దేశింలో చాలామింది 

వతింతువులుిండ్నారని ఖచిచెతింగా చ్ప్పగలను. ఆ కాలింలో 

మూడుననార సింవత్సరాలు వరాషాలు కురియలేదు. దేశమింతటా త్వ్రమ�ై న 

కరువు వా్పిించి ఉింది. సరీ దోను రాషటి రాింలోని సార� పతు అనే గ్ామింలో 

ఒక వతింతువు ఉిండేది. దేవుడు ఏలీయాను ఆమ�  దగ్గ రకు తప్పమర� వ్రి 

దగ్గ రకు పింపలేదు.

“ప్రవకతు  ఎలీషా కాలింలో ఇశ్ాయేలు దేశింలో చాలా మింది 

కుష్టి రోగులుిండే వాళుళు. కాని సిరియ దేశానిక్ చ్ిందిన నయమాను 

అనేవాణ్్ తప్ప దేవుడు వీళళులో ఒక్కరిని కూడా నయిం చేయలేదు.”
సమాజ మిందిరములో వుననా వాళళుిందరిక్ యిది వని ఆయనపైె చాలా 

కోపిం వచిచెింది. వాళుళు లేచి ఆయనినా గ్ామిం నుిండ్ వ� ళళుగొటాటారు. ఆ 

గ్ామిం కొిండ మీద ఉింది. వాళుళు ఆయనినా క్్ిందిక్ త్ోయాలని కొిండ 

చివరకు త్సుకు వ� ళాళురు. కాని ఆయన వాళళు మధ్నుిండ్ నడ్చి తన 

దారిన తాను వ� ళిళు  పోయాడు.39
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3 ప్రసిదిధి కెక్కిన సంవత్సరము

3.1 యేస్ కొందరు శిషుయాలన్ ఎన్నుకొన్ట
యేసు గలిలయ సముద్రిం ఒడు్డ న నడుసూతు  పేతురు అని పిలువబడే 

సరీ మోనును, అతని సోదరుడు అింద్� యను చూశాడు. ఈ సోదరులు 

చేపలు పటేటి వారు. వాళుళు అప్పుడు నీళళులోలా వల వేసూతు  ఉనానారు. యేసు 

వాళళుతో, “ననునా అనుసరిించిండ్! మీరు మనుష్్లినా పటుటి కొనేటటు్ల  

చేస తాాను” అని అనానాడు. వాళుళు వ� ింటనే తమ వలలినా వదిలి ఆయనినా 

అనుసరిించారు.

యేసు అక్కడ నుిండ్ వ� ళూతు  మరో యిద్ద రినా చూశాడు. వాళుళు కూడా 

సోదరులు. ఒకని పేరు యాకోబు, మరొకని పేరు యోహాను. తిండ్్ పేరు 

జ� బ� దయి. ఆ సోదరులు తమ తిండ్్తో కలసి పడవలో కూరొచెని వలను 

సరిచేసుకొింటూ ఉనానారు. యేసు వాళళును పిలిచాడు. వాళుళు వ� ింటనే 

పడవను, తమ తిండ్్ని వదిలి ఆయనినా  అనుసరిించారు.40

ఒక రోజు యేసు గ� నేనాసర� తు సరసు్స ప్రక్కన నిలబడ్ ద�ై వసిందేశిం 

ఉపదేశిసుతు నానాడు. ప్రజలు ఆయన ఉపదేశిం వనటానిక్ త్ోసుకుింటూ 

ఆయన చుటూటి  చేరారు. యేసు సరసు్స ప్రక్కన ర� ిండు పడవలుిండటిం 

చూశాడు. బ� సతు వాళుళు పడవలు దిగి ఆ ప్రక్కనే తమ వలలు 

కడుకు్కింటునానారు. యేసు సరీ మోను అనే వ్క్తు క్ చ్ిందిన పడవన� క్్క 

పడవను ఒడు్డ నుిండ్ కొింతదూరిం త్సుకొని వ� ళళుమనానాడు. ఆ తరా్త 

ఆయన ఆ పడవలో కూరొచెని ప్రజలకు బోధిించటిం మొదలు పెట టాాడు.

ఆయన మాట లాాడటిం ముగిించాక సరీ మోనుతో, “పడవను నీళుళు 
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లోతుగా ఉననా చోట్క్ పోనిచిచె వలవేయిండ్. మీకు చేపలు దొరకుతాయి” 

అని అనానాడు.

సరీ మోను, “అయా్! మేము రాత్రింతా చాలా కషటి పడ్ పనిచేసినా చేపలు 

పటటి లేక పోయాము. అయినా మీరు చ్బుతునానారు కాబట్టి  మేము వేసాతాము” 

అని అనానాడు. వాళుళు, ఆయన చ్పి్పనటు్ల  చేసి ఎనోనా చేపలు పటాటారు. 

ఆ బరువుకు వలలు చినగటిం మొదలు పెటాటాయి. కాబట్టి  ప్రక్క పడవలో 

ఉననా తమతోట్ పని వాళళును వచిచె తమకు సహాయిం చ్య్మని 

అడ్గారు. వాళుళు వచిచె ఆ ర� ిండు పడవలినా పూరితు గా చేపలోతా నిింపారు. ఆ 

బరువుకు వాళళు పడవలు మునగసాగాయి.

సరీ మోను పేతురు యిది చూసి యేసు కాళళుపైెపడ్, “నేనొక పాపిని. 

వ� ళిళుపొిండ్ ప్రభూ!” అని అనానాడు. అతడు, అతనితో ఉననా వాళుళు 

తాము పట్టి న చేపలు చూసి ఆశచెర్పోయారు. వీళేళు కాక జ� బ� దయ 

కుమారులు యాకోబు, యోహానులు కూడా ఆశచెర్పోయారు. వీళు్ల  

సరీ మోను భాగసు్థ లు.

యేసు సరీ మోనుతో, “చిింతిించకు. ఇప్పట్ నుిండ్ నువు్ మనుష్్లినా 

పడాతావు!” అని అనానాడు.

వాళుళు పడవలు ఒడు్డ కు చేరిచె అనీనా వదిలేసి ఆయనినా 

 అనుసరిించారు.41

3.2 యేస్ ఒక మన్షుయాని దయయాంన్ండి విడిప్ంచ్ట
అింతా కలిసి కపెరనాహూము అనే పటటి ణానిక్ వ� ళాళురు. వశ్ాింతి రోజు 

వచిచెింది. యేసు సమాజ మిందిరానిక్ వ� ళిళు బోధిించటిం మొదలు 

పెట టాాడు. శాసుతు రాలవలే కాకుిండా అధికారముననా వానిలా బోధిించాడు. 

కనుక ప్రజలు ఆయన బోధన వని ఆశచెర్పడ డాారు. అదే సమయింలో 

దయ్ిం పట్టి న వాడొకడు ఆ సమాజమిందిరానిక్ వచాచెడు. వాడు, 

“నజరేయుడవ�ై న యేసూ! మాతో నీకేిం పని? మమ్మలినా నాశనిం 
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చ్య్టానిక్ వచాచెవా? నీవ� వరవో నాకు తెలుసు. నీవు దేవుని 

పరిశుదుధి డవు” అని అనానాడు.

యేసు, “నోరుమూసుకో వాని నుిండ్ బయటకు రా!” అని గది్ద సూతు  అనానాడు. 

ఆ దయ్ిం వాణ్్ వణ్క్ించి పెద్ద కేక పెడుతూ వానినుిండ్ బయట్క్ వచిచెింది.

ప్రజలిందరూ చాలా ఆశచెర్పడాడారు. వాళుళు, “ఇదేమిట్? కొతతు బోధనా? 

పైెగా అధికారింతో బోధిసుతు నానాడే! దయా్లను ఆజ్ాపిసేతు  అవకూడా వధేయతతో 

ఆయనకు లోబడుతుననావ!” అని పరస్పరిం మాట లాాడుకునానారు. గలిలయ 

ప్ాింతాలోలా ఉననా వాళళుకిందరిక్ ఆయన గురిించి  తెలిసిపోయిింది.42

3.3 యేస్ అనేకులన్ నయం చేయుట
వాళుళు సమాజమిందిరిం వదిలి నేరుగా యాకోబు మరియు యోహానులతో 

కలిసి సరీ మోను మరియు అింద్� యల ఇింట్క్ వ� ళాళురు. సరీ మోను అతతు  

జ్రింతో మించిం పట్టి వుింది. ఆమ� ను గురిించి వాళుళు యేసుతో 

చ్పా్పరు. ఆయన ఆమ� ను సమీపిించి చేయి పటుటి కొని లేపి కూరోచెబ� టాటాడు. 

జ్రిం ఆమ� ను వదిలిపోయిింది. ఆమ�  వ� ింటనే వాళళుకు పరిచర్లు 

చ్య్టిం మొదలు పెట్టి ింది.

ఆ రోజు సాయింత్రిం సూరా్సతు మయిం కాగానే ప్రజలు వా్ధిగ్రసుతు లినా, 

దయ్ింపట్టి న వాళళును, యేసు దగ్గ రకు పిలుచుకు వచాచెరు. ఆ ఊరింతా 

ఆయనవుననా యిింట్ముిందు చేరుకుింది. రకరకాల వా్ధులుననా వాళళుకు 

యేసు నయిం చేసాడు. ఎనోనా దయా్లను వడ్పిించాడు. ఆ దయా్లకు 

తాన� వరో తెలుసు కనుక ఆయన వాట్ని  మాటాలాడనివ్లేదు.43

3.4 యేస్ ఏక్ంతంగ్ పర్ా రిథంచ్ట
యేసు తెల్ల వారుఝామున ఇింకా చీకట్యుిండగానే లేచి యిలు్ల  వదిలి 

ఎడారి ప్రదేశానిక్ వ� ళిళు, అక్కడ ప్ారి్థ ించాడు. సరీ మోను మరియు అతని 

సహచరులు యేసును వ� తకటానిక్ వ� ళాళురు. ఆయనినా చూసి వాళుళు, 

“అింతా మీకోసిం వ� తుకుతునానారు” అని అనానారు.
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యేసు సమాధానిం చ్బుతూ, “ఇతర గ్ామాలకు వ� ళాదాిం రిండ్. అక్కడ 

కూడా ప్రకట్ించాలని నా అభిలాష, నేను వచిచెింది కూడా అిందుకే కదా!” 

అని  అనానాడు.44

3.5 యేస్ బో ధించ్ట మరియు రోగులన్ నయం చేయుట
యేసు సమాజమిందిరాల లోా బోధిసూతు  దేవుని రాజా్నినా గురిించి సువారతు  

ప్రకట్సూతు  గలిలయ ప్ాింతమింతా పర్ట్ించాడు. ఆయన ప్రతి రోగిని, 

బాధపడుతు ననా ప్రతి వ్క్తు ని బాగు చేసాడు. ఆయన కరీ రితు  సిరియ దేశమింతటా 

వా్పిసూతు వుిండ్ింది. ప్రజలు రకరకాల రోగాలు ఉననావాళళును, బాధ 

పడుతు ననా వాళళును, దయా్లు పట్టి న వాళళును, మూరచెరోగులినా, పక్వాత 

రోగులినా, ఆయన దగ్గ రకు పిలుచుకొని వచాచెరు. ఆయన వాళళును 

నయిం చేశాడు. గలిలయ నుిండ్, ద� కపొలి నుిండ్, యెరూషలేము నుిండ్, 

యూదయ నుిండ్, యొరాదాను నది అవతలి వ�ై పుననుననా ప్ాింతాల నుిండ్ 

ప్రజలు గుింపులు గుింపులుగా ఆయనినా  అనుసరిించారు.45

3.6 యేస్ రోగిని నయం చేయుట
ఒక కుష్టి రోగి ఆయన దగ్గ రకు వచిచె మోకరిలి్ల , “మీరు దయతలిసేతు  

నయిం చ్య్గలరు” అని వేడుకునానాడు.

యేసుకు జాలివేసిింది. తన చేయి జాపి, “సరే దయ చూపుతాను!” 

అని అింటూ అతణ్్ తాకాడు. వ� ింటనే కుష్టి రోగిం అతనినా వదిలిపోయిింది. 

అతనిక్ నయమ�ై ింది.

అతణ్్ పింపివేసూతు , “ఈ వషయిం ఎవ్రిక్ చ్ప్పకుిండా జాగ్రతతు పడు. 

కాని వ� ళిళు మీ యాజకునిక్ చూపు. మోషే ఆజ్ాపిించిన బలి యిచిచె నీవు 

శుదిధి  అయినటు్ల  రుజువు చేసుకొ” అని గట్టి గా చ్పా్పడు. కాని అతడు వ� ళిళు 

అిందరిక్ చ్పా్పడు. ఆ కారణింగా యేసు ఆ గ్ామానినా బహిరింగింగా 

ప్రవేశిించ లేక పొయా్డు. గ్ామాల వ� లుపల అరణ్ ప్రదేశాలోలా బస చేసాడు. 

అయినా ప్రజలు అనినా ప్ాింతాలనుిండ్ ఆయన దగ్గ రకు  వచాచెరు.46
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3.7 యేస్ పక్షవ్త రోగిని నయం చేయుట
కొది్ద  రోజుల తరా్త యేసు మళ్ళు కపెరనాహూము పటటి ణానిక్ వ� ళాళుడు. 

ఆయన ఇింట్క్ వచాచెడననా వారతు  ప్రజలకు తెలిసిింది. చాలా మింది ప్రజలు 

సమావేశిం అవటిం వల్ల  స్థ లిం చాలలేదు. తలుపు అవతల కూడా స్థ లిం 

లేకపోయిింది. యేసు వాళళుకు ఉపదేశిసూతు  ఉనానాడు. ఇింతలో నలుగురు 

మనుష్్లు ఒక పక్వాత రోగిని మోసికొని అక్కడ్క్ త్సుకు వచాచెరు. 

చాలామింది ప్రజలుిండటిం వల్ల  రోగిని యేసు ముిందుకు త్సుకు 

రాలేకపోయారు. అిందువల్ల  వాళుళు యేసు వుననా గది పైెకప్పు తెరచి, ఆ 

పక్వాత రోగిని, అతడు పడుకొని ఉననా చాపతో సహా ఆ సిందు దా్రా 

యేసు ముిందుకు దిించారు. యేసు వాళళు వశా్సానినా చూసి పక్వాత 

రోగితో, “కుమారుడా! నీ పాపాలు క్మిించబడాడాయి!” అని అనానాడు.

అక్కడే కూరొచెని ఉననా కొిందరు శాసుతు రాలు తమలో తాము ఈ 

వధింగా అనుకొనానారు. “ఇతడ� ిందుకు ఈ వధింగా అింటునానాడు? ఇది 

ద�ై వ దూషణ కాదా? దేవుడు తప్ప వేర� వ్రు పాపాలినా క్మిించగలరు?” 

అని అనుకొనానారు.

వాళుళు తమ మనసు్సలో ఈ వధింగా ఆలోచిసుతు నానారని యేసు 

మనసు్స తక్ణమే గ్రహిించిింది. ఆయన వాళళుతో, “మీరు దీనినా గురిించి 

ఆ వధింగా ఎిందుకు ఆలోచిసుతు నానారు? ఏది సులభిం? పక్వాత రోగితో, ‘నీ 

పాపాలు క్మిించబడాడాయి!’ అని అనటిం సులభమా లేక, ‘నీ చాప త్సుకొని 

నడ్చి వ� ళుళు!’ అని అనటిం సులభమా? భూలోకింలో పాపాలు క్మిించే 

అధికారిం మనుష్ కుమారునిక్ ఉిందని మీరు తెలుసుకోవాలి!” అని 

అింటూ, పక్వాత రోగితో, “నేను చ్బుతునానాను, లేచి నీ చాప త్సుకొని 

యిింట్క్ వ� ళుళు!” అని అనానాడు.

వ� ింటనే ఆ పక్వాత రోగి లేచి నిలబడ్ తన చాప త్సుకొని అిందరూ 

చూసుతు ిండగా నడుసూతు  వ� ళిళు పోయాడు. ఇది చూసి అక్కడుననా 

వాళళుిందరూ ఆశచెర్పడాడారు. “మేము ఇలాింట్ది ఎననాడూ చూడలేదు!” 

అని అింటూ దేవుణ్్  సుతు తిించారు.47
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3.8 లేవి యేస్న్ వెంబడించ్ట
యేసు మళ్ళు సముద్రిం ఒడు్డ కు వ� ళాళుడు. చాలామింది ప్రజలు ఆయన 

చుటూటి  చేరారు. ఆయన వాళళుకు బోధిించటిం మొదలుపెటాటాడు. అక్కడ్ 

నుిండ్ బయలుదేరి ముిందుకు నడుసూతు ిండగా అల్ఫయి కుమారుడ�ై న లేవ 

పనునాలు వసూలు చేసే పాకలో కూరుచెని వుిండటిం చూసాడు. యేసు 

అతనితో, “నా వ� ింటరా” అని అనానాడు. లేవ లేచి ఆయనినా అనుసరిించాడు.

యేసు, ఆయన శిష్్లు లేవ యిింట లోా భోజనిం చేసూతు  ఉనానారు. 

ఆయనతో సహా చాలామింది పనునాలు వసూలు చేసేవాళుళు, పాపిం 

చేసిన వాళుళు భోజనిం చేసూతు  ఉనానారు. వీళళులో చాలామింది యేసు 

అనుచరులు. పరిసయు్లలోని శాసుతు రాలు యేసు పాపిం చేసిన వాళళుతో, 

పనునాలు వసూలు చేసే వాళళుతో భోజనిం చ్య్టిం చూసారు. వాళుళు 

ఆయన శిష్్లతో, “ఆయన పాపిం చేసిన వాళళుతో, పనునాలు వసూలు 

చేసే వాళళుతో ఎిందుకు కలసి తిింటాడు?” అని అడ్గారు.

ఇది వని యేసు వాళళుతో, “ఆరోగ్ింగా ఉననా వాళళుకు వ�ై దు్ని 

అవసరిం ఉిండదు. రోగింతో ఉననా వాళళుకే వ�ై దు్ని అవసరిం ఉింటుింది. 

నేను నీతిమింతులను పిలవటానిక్ రాలేదు. పాపులను పిలవటానిక్ 

వచాచెను” అని  అనానాడు.48

3.9 యేస్ ఉపవ్సమున్ గురించిన  
పరాశనుకు సమాధానము నిచ్చుట

వాళుళు, “యోహాను శిష్్లు ఎప్పుడూ ఉపవాసాలు, ప్ార్థ నలు చేసూతు  

ఉింటారు. పరిసయు్లు కూడా అదేవధింగా చేసూతు  ఉింటారు. కాని మీ 

వాళుళు తిింటూ త్ాగుతూ ఉింటారు” అని యేసుతో అనానారు.

యేసు, “పెళిళు కుమారుని అతిథులు పెళిళు కుమారునితో ఉననాప్పుడు 

ఉపవాసిం చేస తాారా? కాని పెళిళు కుమారుణ్్ వాళళునుిండ్ త్సుకు వ� ళేళు 

సమయిం వసుతు ింది. అప్పుడు వాళుళు ఉపవాసిం చేసాతారు” అని అనానాడు.

యేసు వాళళుకు ఈ ఉపమానిం కూడా చ్పా్పడు: “క్ొతతు  బటటి ను చిింపి 
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పాత బటటి కు ఎవ్రూ అతుకులు వ� య్రు. అలా వేసేతు  క్ొతతు  బటటి  పాత 

బటటి ను చిింపివేసుతు ింది. పైెగా క్ొతతు బటటి  నుిండ్ చిింపిన గుడ్డ  పాతబటటి కు 

సరిగ గాా అతకదు. అదేవధింగా క్ొతతు  ద్ాక్ారసానినా పాత తితితు లో ఎవ్రూ 

నిింపరు. అలా చేసేతు  క్ొతతు  రసిం తితితు ని చిింపుతుింది. ద్ాక్ారసిం కారి 

పోతుింది. తితితు  కూడా నాశనమౌతుింది. అలా చ్య్రాదు. క్ొతతు  

ద్ాక్ారసిం క్ొతతు  తితితు లోనే పొయా్లి. పాత ద్ాక్ారసిం త్ాగిన వాడు 

క్ొతతు  ద్ాక్ారసానినా కోరడు. అతడు, ‘పాతది బాగుింది’ అని  అింటాడు.” 49

3.10 యేస్ కోనేరువద్ద  ఒక మన్షుయాని నయం చేయుట 
కొది్ద  రోజుల తరా్త యూదుల పిండుగ వచిచెింది. యేసు 

యెరూషలేముకు వ� ళాళుడు. అక్కడ యెరూషలేములో గొఱ్ఱె ల దా్రిం 

దగ్గ ర ఒక కొలను ఉిండేది. దీనినా హరీ బ్రరూ భాషలో బేతెస్థ  అని అింటారు. 

దీని చుటూటి  ఐదు మిండపాలు ఉిండేవ. చాలామింది వకలాింగులు, 

గ్రరుడ్్డ వాళుళు, కుింట్వాళుళు, పక్వాత రోగులు అక్కడ వేచి ఉిండేవాళుళు. 

అక్కడుననా వాళళులో ఒకడు ముపైె్పఎనిమిది సింవత్సరాల నుిండ్ 

రోగింతో బాధ పడూతు  ఉనానాడు. యేసు అతడక్కడ ఉిండటిం చూసాడు. 

చాలాకాలిం నుిండ్ అతడాసి్థ తిలో ఉనానాడని గ్రహిించి అతనితో, “నీకు 

నయిం కావాలని ఉిందా?” అని అడ్గాడు.

ఆ వకలాింగుడు, “అయా్! నీళుళు కదిలినప్పుడు ఆ కోనేరులోక్ 

దిించటానిక్ ఎవరూ లేరు: అయినా వ� ళళుటానిక్ ప్రయతినాసుతు ిండగానే, 

ఇింకొకడు నాకనానా ముిందు ఆ నీళళులోక్ దిగుతాడు” అని అనానాడు.

అప్పుడు యేసు అతనితో, “లే! నీ చాప త్సుకొని నడువు!” అని 

అనానాడు. అతనిక్ వ� ింటనే నయమ�ై పోయిింది. అతడు తన చాపత్సుకొని 

వ� ళిళుపోయాడు.

ఈ సింఘటన వశ్ాింతి రోజున జరిగిింది. తతా్కరణింగా యూదులు 

కోలుకుననా వానితో, “ఇది వశ్ాింతి రోజు, ధర్మశాసతు రాిం ప్రకారిం నీవు 

చాపమోసుక వ� ళళుటానిక్ వీలే్ల దు” అని అనానారు.
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కాని అతడు, “నాకు నయిం చేసిన వ్క్తు , ‘నీ చాప పటుటి కొని వ� ళుళు’ 
అని అనానాడు” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

వాళుళు, “నీ చాప త్సుకొని నడవమననా వాడ� వడు?” అని అడ్గారు.

ప్రజల గుింపు ఉిండటింవల్ల  యేసు అక్కడ్నుిండ్ వ� ళిళుపోయాడు. 

కనుక తనకు నయిం చేసిన వాడ� వరో అతడు చూపలేక పోయాడు.

ఆ తరా్త యేసు అతణ్్ మిందిరింలో కలుసుకొని, “చూడు! నీవు 

తిరిగి ఆరోగ్వింతుడవు అయా్వు. పాపాలు చ్య్టిం మానేయి. 

లేకపోతే ఇింతకనానా ఎకు్కవ కరీ డు సింభవించవచుచె!” అని అనానాడు.

ఆ తరా్త వాడు వ� ళిళు, తనకు నయిం చేసిన వ్క్తు  యేసు అని 

చ్పా్పడు.

యేసు వశ్ాింతి రోజున యివనీనా చ్శాడని తెలియటిం వల్ల  యూదులు 

ఆయనినా పరీ డ్ించటిం మొదలు పెట టాారు. యేసు వాళళుతో, “నా తిండ్్ 

అనినా వేళలా పని చేసాతాడు. అిందువల్ల  నేనుకూడా పని చేసుతు నానాను” అని 

సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఈ కారణింగా యూదులాయనినా చింపటానిక్ యిింకా గట్టి గా 

ప్రయతినాించారు. వాళుళు, “అతడు వశ్ాింతి రోజును పాట్ించక పోవటమే 

కాకుిండా, దేవుడు తన తిండ్్ అని కూడా అింటునానాడు. అలా చేసి తనను 

దేవునితో సమానిం చేసుకొింటునానాడు” అని  అనానారు.50

3.11 కుమారుడు జీవము నిచ్చుట
యేసు, “ఇది నిజిం. కుమారుడు ఏదీ స్యింగా చ్య్లేడు. తన తిండ్్ 

చేసుతు ననా దానినా చూసి, దానినా మాత్రమే కుమారుడు చ్య్గలడు. తిండ్్ 

ఏది చేసాతాడో, కుమారుడూ అదే చేస తాాడు. తిండ్్క్ కుమారుని పట్ల  పే్మ 

ఉింది కనుక తాను చేసుతు ననావనీనా ఆయనకు చూపిస తాాడు. భవష్తుతు లో 

ఆయనకు యిింకా గొప్ప వాట్ని చూపిస తాాడు. అప్పుడు మీరింతా 

అశచెర్పోతారు. తిండ్్ చనిపోయిన వాళళును బ్రతిక్ించినటే్ల  కుమారుడు 

కూడా తనకు యిషటి ిం వచిచెన వాళళుకు ప్ాణిం పోసాతాడు.
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“అింతేకాదు, తిండ్్ ఎవరి మీద త్రు్ప చ్ప్పడు. త్రు్ప చ్ప్పటానిక్ 

కుమారునిక్ సరా్ధికారాలు ఇచాచెడు. తిండ్్ని గౌరవించినటు్ల , 

కుమారుణ్్ గౌరవించాలని యిలా చేసాడు. కుమారుణ్్ గౌరవించని వాడు, 

ఆ కుమారుణ్్ పింపిన తిండ్్ని కూడా గౌరవించనటే్ల  పరిగణ్ింపబడతాడు” 

అని అనానాడు.

యేసు, “ఇది సత్ిం. నామాటలు వని ననునా పింపిన వానిని 

నము్మవాడు అనింత జీవతిం పొిందుతాడు. అలాింట్ వాడు 

శిక్్ింపబడడు. అింటే అతడు చావు తపి్పించుకొని జీవానినా 

పొిందాడననా మాట. ఇది సత్ిం. దేవుని కుమారుని స్రిం చనిపోయిన 

వాళుళు వనే కాలిం రాబోతూవుింది. ఇప్పట్కే వచిచెింది. ఆ స్రిం 

వననావాళుళు క్ొతతు  జీవతానినా పొిందుతారు. ఎిందుకింటే, జీవానిక్ 

తిండ్్ ఏ వధింగా మూలపురుష్డో అదేవధింగా కుమారుడు 

కూడా జీవానిక్ మూలపురుష్డు. కుమారుణ్్ మూలపురుష్డుగా 

చేసిింది తిండ్్! కుమారుడు మానవావతారిం పొిందాడు కనుక తిండ్్ 

ఆయనకు త్రు్ప చ్పే్ప అధికారింయిచాచెడు. ఆయన స్రిం వనే 

కాలిం రానుననాది.

“ఆశచెర్పడకిండ్! సమాధుల లోా ఉననా వాళళుిందరూ ఆయన 

స్రిం వనే కాలిం రానుననాది. వ� లుపలిక్ రిండ్! మించి చేసిన వాళుళు 

నిరింతరిం జీవించటానిక్ బ్రతిక్ వసాతారు. కరీ డు చేసిన వాళుళు నిరింతరిం 

శిక్్ింపబడటానిక్ బ్రతిక్వస తాారు.

“నేను స్యింగా ఏదీ చ్య్లేను. నేను దేవుడు చ్ప్పమననా త్రు్ప 

చ్బుతాను. అిందువలన నా త్రు్ప నా్యమ�ై నది. న� రవేర వలసిింది 

నాయిచ్ఛ కాదు. నేను ననునా పింపిన వాని యిచ్ఛ న� ర వేరచెటానిక్ 

 వచాచెను.51

3.12 యేస్ తన అధిక్రమునకు రుజువులనిచ్చుట
“నా పక్ాన నేను సాక్్ిం చ్బితే దానిక్ వలువ ఉిండదు. కాని నా పక్ాన 
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సాక్్ిం చ్పే్పవాడు మరొకాయన ఉనానాడు. నా వషయింలో ఆయన చ్పే్ప 

సాక్ా్నిక్ వలువ ఉిందని నాకు తెలుసు.

“మీరు మీ వాళళును యెహాను దగ్గ రకు పింపారు. అతడు నా్యిం 

పక్ాన మాట లాాడాడు. మానవుని సాక్్ిం నాకు కావాలని కాదు. మీరు 

రక్్ింపబడాలని ఈ వషయిం చ్బుతునానాను. యోహాను ఒక దీపింలా 

మిండుచూ. వ� లుగు నిచాచెడు. కొింతకాలిం మీరా వ� లుగు దా్రా 

లాభింపొింది ఆనిందిించారు.

“నా దగ్గ ర యోహాను సాక్ా్ని కనానా గొప్ప సాక్్ిం ఉింది. పూరితు  

చ్య్మని తిండ్్ నాకు అప్పగిించిన కారా్లినా నేను పూరితు  చేసుతు నానాను. 

ఈ కారా్లు తిండ్్ ననునా పింపాడని నిరూపిస తాాయి. ననునా పింపిన 

తిండ్్ స్యింగా ననునా గురిించి చ్పా్పడు. మీరాయన స్రిం 

ఎననాడూ వనలేదు. ఆయన రూపానినా ఎప్పుడూ చూడలేదు. అింతే కాక 

ఆయన పింపిన వాణ్ీ మీరు నమ్మటింలేదు. కనుక, ఆయన బోధనలు 

మీ మనసు్సలో నివసిించటింలేదు. లేఖనాల దా్రా అనింత జీవతిం 

లభిసుతు ిందని మీరు వాట్ని పరిశోధిసాతారు. కాని ఆ లేఖనాలే ననునా గురిించి 

సాక్్ిం చ్పుతునానాయి. అయినా మీరు నా దగ్గ రకు వచిచె నానుిండ్ క్ొతతు  

జీవతానినా పొిందటానిక్ నిరాకరిసుతు నానారు.

“నాకు మానవుల పొగడతు లు అవసరిం లేదు. కాని మీ గురిించి 

నాకు తెలుసు. మీకు దేవునిపట్ల  పే్మ లేదని నాకు తెలుసు. నేను నా 

తిండ్్ పేరిటవచాచెను. ననునా మీరు అింగీకరిించలేదు. కాని ఒక వ్క్తు  

స్యింగా తన పేరిట వసేతు  అతణ్్ మీరు అింగీకరిసాతారు. మీరు పరస్పరిం 

పొగడుకుింటారు. కాని దేవుని మ� ప్పు పొిందాలని ప్రయతినాించరు. 

అలాింటప్పుడు ననునా ఎటాలా వశ్సిించగలరు? నేను మిమ్మలినా నా తిండ్్ 

సమక్ింలో నిిందిస తాానని అనుకోకిండ్. మీరు ఆధారింగా చేసుకొననా మోషే 

మిమ్మలినా నిిందిసుతు నానాడు. మీరు మోషేను నమి్మనట�ై్ల తే, అతడు ననునా 

గురిించి వ్ాసాడు కనుక మీరు ననునా కూడా నమే్మవాళుళు. అతడు వ్ాసిింది 

మీరు నమ్మనప్పుడు నేను చ్పి్పింది ఎటాలా నమ్మగలరు?” అని  అనానాడు.52
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3.13 యేస్ విశర్ా ంత రోజుకు పరాభువు
ఒక వశ్ాింతి రోజు యేసు పొలాల దా్రా వ� ళూతు వునానాడు. ఆయన 

శిష్్లు కూడా ఆయన వ� ింటే ఉనానారు. వాళుళు తినటానిక్ కొనినా దాన్పు 

కింకులినా త్రరుించారు. పరిసయు్లు ఆయనతో, “అదిగో చూడిండ్! 

వాళుళు వశ్ాింతి రోజు చేయకూడని పని ఎిందుకు చేసుతు నానారు?” అని 

అడ్గారు.

యేసు, “దావీదు, అతని అనుచరులు ఆకలితో ఉననాప్పుడు వాళళుకు 

ఆహారిం కావలసివచిచెింది. అప్పుడు దావీదు ఏిం చేసాడో మీరు ఎననాడూ 

చదవలేదా? అబా్తారు ప్రధానయాజకుడుగా ఉననా కాలింలో దావీదు 

దేవాలయింలోక్ ప్రవేశిించి దేవుని సముఖమున పెట్టి న రొట�టి  త్సుకొని, 

తానుతిని, తన సహచరులకు కూడా కొింత యిచాచెడు. ఈ రొట�టి ను 

యాజకులు తప్ప యితరులు తినకూడదు.53 

“అింతేకాక, యాజకులు వశ్ాింతి రోజు పని చేస తాారననా వషయిం 

ధర్మశాసతు రాింలో ఉింది. ఇది మీరు చదువలేదా? వాళుళు అలా చ్య్టిం 

తప్పుకాదు. నేను చ్పే్పదేమిటింటే మిందిరిం కనానా గొప్పవాడు 

యిక్కడునానాడు. ‘నాకు దయకావాలి, బలికాదు’ అననా వాక్ింలోని అర్థ ిం 

మీకు తెలిసివుింటే మీరు అమాయకులినా అవమానిించే వాళుళు  కాదు” అని 

 అనానాడు.54

యేసు వాళళుతో మళ్ళు ఈ వధింగా అనానాడు: “వశ్ాింతి రోజు 

మానవుని కోసిం సృషిటి ింపబడ్ింది. కాని మానవుడు వశ్ాింతి రోజు కోసిం 

సృషిటి ింపబడలేదు. అిందువల్ల  మనుష్కుమారునిక్ వశ్ాింతి రోజుపైె 

కూడా అధికారిం  ఉింది.” 55

ఆయన అక్కడ్ నుిండ్ బయలుదేరి సమాజ మిందిరానిక్ వ� ళాళుడు. 

అక్కడ ఎిండ్ పోయిన చేయిగలవాడొకడునానాడు. యేసుపైె నేరారోపణ 

చ్యా్లని ఎదురుచూసుతు ననా పరిసయు్లు, ఆయనినా, “వశ్ాింతి రోజు 

నయిం చ్య్టిం ధర్మమా?” అని అడ్గారు.

ఆయన వాళళుతో, “మీలో ఎవరి దగ్గ ర�ై నా ఒక గొఱ్ఱె  ఉిందనుకొిండ్. 
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వశ్ాింతి రోజు అది గోతిలో పడ్తే దానినా పట్టి  మీరు బయట్క్ లాగరా? 

మరి మానవుడు గొఱ్ఱె లకనానా ఎనోనార� టు్ల  వలువ�ై న వాడు కదా! అిందువల్ల  

వశ్ాింతిరోజు మించి చ్య్టిం ధర్మమే!” అని అనానాడు.

అలా అనానాక ఆ ఎిండ్పోయిన చ్యి్గల వానితో, “నీ చేయి చాపు!” 

అని అనానాడు. అతడు చేయి చాపాడు. చేయి పూరితు గా నయమ�ై  ర� ిండవ 

చ్యి్లా అయిింది. కాని పరిసయు్లు బయట్క్ వ� ళిళు, యేసును 

చింపటానిక్ పనానాగిం  పనానారు.56

3.14 గొపప జనసమూహము యేస్న్ వెంబడించ్ట
యేసు తన శిష్్లతో కలిసి సముద్రిం దగ్గ రకు వ� ళాళుడు. గలిలయ నుిండ్ 

చాలా మింది ప్రజలు ఆయనినా అనుసరిించారు. యేసు చేసుతు ననావనీనా 

వని చాలామింది ప్రజలు యూదయ నుిండ్, యెరూషలేము నుిండ్, 

ఇదూమియ నుిండ్, యోరాదాను నది అవతలి వ�ై పునుననా ప్ాింతాలనుిండ్, 

తూరు, సరీ దోను పటటి ణాల చుటూటి వుననా ప్ాింతాలనుిండ్ ఆయన దగ్గ రకు 

వచాచెరు.

చాలామింది ప్రజలు ఉిండటిం వల్ల  వాళుళు తనను త్ోయకుిండా 

ఉిండాలని యేసు తన శిష్్లతో ఒక చిననా పడవను తన కోసిం సిదధి ిం 

చేయమని చ్పా్పడు. ఆయన చాలామిందిక్ నయిం చేసాడు. అిందువల్ల  

రోగాలుననావాళుళు ఆయనినా తాకాలని ముిందుకు త్ోసుకుింటూ వసూతు  

ఉనానారు. చ్డు ఆత్మలు ఆయనినా చూసినప్పుడల లాా ఆయన ముిందుపడ్ 

బిగ్గ రగా, “నీవు దేవుని కుమారుడ్వ” అని కేకలు వేసేవ. యేసు తాన� వరో 

ఎవ్రిక్ చ్ప్పవద్ద ని ఆ ప్రజలినా గట్టి గా  ఆజ్ాపిించాడు.57 

యెషయా ప్రవకతు  దా్రా దేవుడు చ్పి్పన ఈ వాకా్లు నిజిం 

కావటానిక్ ఈ వధింగా జరిగిింది:

  “ఆయన నేన� నునాకుననా

నా సేవకుడు!
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ఆయన పట్ల  నాకు పే్మవుింది.

ఆయన నా ఆత్మకు చాలా ఆనిందిం కలిగిించాడు.

నా ఆత్మ ఆయన పైెక్ రపి్పించుదును.

ఆయన జనములకు నా్యిం చేకూరుతుిందని ప్రకట్సాతాడు.

  ఆయన పోటాలాడడు: కేకలు పెటటి డు,

ఆయన ధ్ని వీధిలోని వాళళుకెవ్రిక్ వనిపిించదు.

  నా్యిం చేకూరే వరకు నలిగిన ర� లు్ల ను ఆయన వరువడు.

ఆరిపోతుననా దీపానినా ఆయన ఆర్పడు.

  ఈయన పేరుమీద ఇతర జనాలకు 

నిరీక్ణ  కలుగుతుింది.” 58

3.15 యేస్ పనెనుండు మంది అపో సతిలులన్ ఎన్నుకొన్ట
ఆ తరా్త యేసు ఒక రోజు ప్ారి్థ ించటానిక్ కొిండ మీదిక్ వ� ళాళుడు. 

రాత్రింతా దేవుణ్్ ప్ారి్థ సూతు  గడ్పాడు. ఉదయిం కాగానే తన శిష్్లిందరినా 

దగ్గ రకు పిలిచి వాళళులో పన� నాిండు మిందిని ఎనునాకొని వాళళును 

తన అపొసతు లులుగా నియమిించాడు.59 వాళుళు తనతో ఉిండాలని, 

ప్రకట్ించటానిక్ వాళళును ప్రపించింలోక్ పింపాలని ఆయన ఉదే్ద శ్ిం. 

దయా్లను వదిలిించే అధికారిం వాళళుక్చాచెడు. ఆయన నియమిించిన 

పన� నాిండుగురు అపొసతు లుల పేరు్ల  యివ:

సరీ మోను, ఇతనిక్ పేతురు అనే పేరునిచాచెడు.

  జ� బ� దయి కుమారుల�ై న యాకోబు అతని సోదరుడు యోహాను, 

వీళళుకు బోయనేర�్గ సు అనే పేరునిచాచెడు. బోయనేర�్గ సు అింటే 

“ఉరుముకు పుత్రరులు” అని అర్థ ిం.

  అింద్� య,

ఫిలిప్పు,

బరొతాల్మయి,
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మతతు యి,

తోమా,

అల్ఫయి కుమారుడు యాకోబు,

తద్ద యి,

జ� లటు అని పిలవబడే సరీ మోను,

  యేసుకు ద్ోహిం చేసిన యూదా  ఇస్కరియోతు.60

కొండమీద ప్రసంగము (3.16-34)

3.16 దేవుని దీవెనలు పొ ంద్ జన్లు్
యేసు ప్రజా సమూహాలినా చూసి ఒక కొిండ మీదిక్ వ� ళిళు కూరొచెనానాడు. 

ఆ తరా్త ఆయన శిష్్లు ఆయన దగ్గ రకు వ� ళాళురు. యేసు ఈ 

వధింగా ఉపదేశిించటిం మొదలు పెటాటాడు:

  “ఆధా్తి్మకింగా దీనులుగా ఉననా వాళళుదే దేవుని రాజ్ిం.

కనుక వాళుళు ధను్లు.

  దుఃఖించే వాళళును దేవుడు ఓదారుసాతాడు.

కనుక వాళుళు ధను్లు.

  న� మ్మది స్భావిం కలవాళుళు భూలోకానిక్ వారసులౌతారు.

కనుక వాళుళు ధను్లు.

  అనినాట్కనానా నీతి వషయమ�ై  ప్రయాసపడే వాళళుకు ప్రతిఫలిం 

దొరకుతుింది.

కనుక వాళుళు ధను్లు.

  దయగల వాళళుకు దేవుని దయ దొరుకుతుింది.

కనుక వాళుళు ధను్లు.

  శుదధి  హృదయిం కలవాళుళు దేవుణ్్ చూసాతారు.

కనుక వాళుళు ధను్లు.
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  శాింతి సాథాపకులినా దేవుడు తన కుమారులుగా పరిగణ్స తాాడు.

కనుక శాింతి సాథాపకులు ధను్లు.

  నీతి కోసిం హిింసలినా అనుభవించిన వాళళుదే దేవుని రాజ్ిం.

కనుక వాళుళు ధను్లు.

“నా కారణింగా ప్రజలు మిమ్మలినా అవమానిసేతు  లేక హిింసిసేతు  

లేక అనా్యింగా చ్డు మాటలు పలిక్తే, మీకు పరలోకింలో గొప్ప 

బహుమతి లభిసుతు ింది. కనుక మీరు ధను్లు. ఆనిందిించిండ్. వాళుళు 

మిమ్మలినా హిింసిించినటే్ల  మీకనానా ముిందుననా ప్రవకతు లినా కూడ 

 హిింసిించారు.61

3.17 యేస్ తన శిషుయాలన్ ఉపుప మరియు వెలుగు అని ప్లుచ్ట
“మీరు ఈ ప్రపించానిక్ ఉప్పులాింట్ వాళుళు, కాని ఉప్పులోవుననా ఉప్పు 

గుణిం పోతే మళ్ళు దానినా ఉప్పుగా ఎలా చ్య్గలిం? అది దేనికరీ  పనిక్ 

రాకుిండా పోతుింది. అింతేకాక, దానినా పార వేయవలసి వసుతు ింది. ప్రజలు 

దానినా త్ొకు్కతూ నడుసాతారు.

“మీరు ఈ ప్రపించానిక్ వ� లుగులాింట్ వాళుళు. కొిండ మీద ఉననా 

పటటి ణానినా మరుగు పరచటిం అసింభవిం. దీపానినా వ� లిగిించి దానినా 

ఎవ్రూ గింప క్్ింద దాచి ఉించరు. దానిక్ మారుగా దానినా వ� లిగిించి 

ముకా్కలి పరీ టపైె ఉించుతారు. అప్పుడది యిింట లోాని వాళళుిందరిక్ 

వ� లుగునిసుతు ింది. అదే వధింగా మీ జీవతిం వ� లుగులా ప్రకాశిించాలి. 

అప్పుడు యితరు్ల  మీరు చేసుతు ననా మించి పనులు చూసి పరలోకింలో ఉననా 

మీ తిండ్్ని  సుతు తిస తాారు.62

3.18 యేస్ మరియు మోషే ధర్మశ్సతి రీము
“నేను ధర్మశాస తాారానినా కాని, ప్రవకతు ల వచనాలను కాని రదు్ద  చేయటానిక్ 

వచాచెనని అనుకోవదు్ద . నేను వాట్ని రదు్ద చేయటానిక్ రాలేదు. వాట్ని 
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పూరితు  చేయటానిక్ వచాచెను. ఇది సత్ిం. భూమి, ఆకాశిం గడచి 

పోయేలోపుల అనినా సింగతులు, ధర్మశాసతు రాింలోని చిననా అక్రిం, పొలు్ల తో 

సహా న� రవేరుతాయి.

“ఒక చిననా ఆజ్ఞన�ై నా సరే రదు్ద చేసిన వాడును, తనలాగే చ్య్మని 

బోధిించిన వాడును దేవుని రాజ్ింలో తకు్కవ వాడుగా ఎించబడుతాడు. 

కాని ఈ ఆజ్ఞలినా అనుసరిసూతు  వాట్ని బోధిించినవాడు దేవుని రాజ్ింలో 

గొప్పవానిగా ఎించబడతాడు. ఎిందుకింటే, మీరు శాసుతు రాలకనానా, 

పరిసయు్ల కనానా గొప్ప నీతిమింతులని గురితు ింపబడక పోతే దేవుని 

రాజ్ింలోక్ ప్రవేశిింపలేరని నేను  చ్బుతునానాను.63

3.19 కోపమున్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“పూర్ింలో ‘హత్ చేయరాదు, హత్ చేసిన వానిక్ శిక్ పడుతుింది’ 
అని ప్రజలకు చ్ప్పటిం మీరు వనానారు. కాని నేను చ్పే్పదేమిటింటే 

తన సోదరునిపైె కోపగిించిన ప్రతి వ్క్తు  శిక్్ింపబడతాడు. తన సోదరుణ్్ 

‘పనిక్మాలినవాడా’ అననా ప్రతి వ్క్తు  మహాసభకు సమాధానిం చ్ప్పవలసి 

ఉింటుింది. తన సోదరుణ్్ ‘మూరుఖు డా!’ అననా ప్రతి వ్క్తు  నరకింలో 

అగినాపాలు కావలసి వసుతు ింది.

“మీరు, మీ కానుకను బలిపరీ ఠిం దగ్గ రవుించటానిక్ ముిందు, మీ 

సోదరునిక్ మీపైె ఏ కారణిం చేతన�ై నా కోపిం ఉిందని జ్ాపకిం వసేతు  మీ 

కానుకను అక్కడే వదిలి వ� ళళుిండ్. వ� ళిళు, మీ సోదరునితో ముిందు రాజీ 

పడిండ్. ఆ తరా్త వచిచె మీ కానుకను అరి్పించిండ్.

“మీరు, మీ ప్రతివాదితో దారిలో ఉననాప్పుడే అతనితో మీకుననా 

సమస్లినా త్రగా పరిష్కరిించుకోిండ్. అలా చేయకపోతే అతడు 

మిమ్మలినా నా్యాధిపతిక్ అప్పగిించవచుచె. ఆ నా్యాధిపతి 

మిమ్మలినా భటునిక్ అప్పగిించవచుచె. ఆ భటుడు మిమ్మలినా కారాగారింలో 

పడవేయవచుచె. ఇది సత్ిం. మీరు చ్లి్ల ించవలసిన చివరికాసు చ్లి్ల ించే 

వరకు మీరా కారగారిం నుిండ్  బయటపడరు.64
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3.20 వయాభచారమున్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“ ‘వ్భిచారిం చేయరాదు’ అని చ్ప్పటిం మీరు వనానారు. కాని నేను 

చ్పే్పదేమిటింటే, పరసరీతు రా వ�ై పు కామింతో చూసినవాడు, హృదయింలో 

ఆమ� తో వ్భిచరిించిన వానిగా పరిగణ్ింపబడతాడు. మీరు పాపిం 

చ్య్టానిక్ మీ కుడ్ కనునా కారణమ�ై తే దానినా పరీ క్ పారవేయిండ్. మీ 

శరీరమింతా నరకింలో పడటిం కనానా మీ శరీరింలోని ఒక అవయవము 

పోగొటుటి కోవటిం మించిది. మీరు పాపిం చ్య్టానిక్ మీ కుడ్ చ్యి్ 

కారణమ�ై తే దానిని నరిక్ పారవేయిండ్. మీ శరీరమింతా నరకింలో పడటిం 

కనానా మీ శరీరింలోని ఒక అవయవము పోగొటుటి కోవటిం  మించిది.65

3.21 విడాకులన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“ ‘తన భార్కు వడాకులివ్దలచిన వ్క్తు  ఆమ� కు ఒక వడాకుల పత్రిం 

ఇవా్లి’ అని చ్పే్ప వాళుళు. కాని నేను చ్పే్పదేమింటే భార్ మీద 

వ్భిచార కారణింలేకుిండా భరతు  ఆమ� కు వడాకులిసేతు  ఆమ�  వ్భిచారిణ్గా 

పరిగణ్ింప బడటానిక్ అతడు కారకుడౌతాడు. అలా వడాకులు పొిందిన 

సరీతు రాని వవాహమాడ్న వాడు వ్భిచారిగా పరిగణ్ింపబడతాడు. వ్భిచార 

కారణాన మాత్ానే తన భార్కు వడాకులివా్లి గాని వేరే కారణాన 

 కాదు.66

3.22 పరామాణాలు చేయుటన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“అింతేకాక మాట తప్పకిండ్. ప్రభువుతో చేసిన ప్రమాణాలినా 

నిలబ� టుటి కోిండ్, అని పూర్ిం ప్రజలకు చ్ప్పటిం మీరు వనానారు. కాని 

నేను చ్పే్పదేమిటింట� , దేని మీదా ప్రమాణిం చ్య్కిండ్, ఆకాశిం 

దేవుని సిింహాసనిం కనుక ఆకాశిం మీద ప్రమాణిం చ్య్కిండ్. 

భూమి దేవుని పాదపరీ ఠిం కనుక భూమీ్మద ప్రమాణిం చ్య్కిండ్. 

యెరూషలేము మహారాజు నగరిం కనుక దానిపైె ప్రమాణిం చ్య్కిండ్. 

మీ తలపైె ఉననా ఒక్క వ� ింట్రుకను కూడా తెలుపుగా కాని, నలుపుగా 
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కాని మారచెలేరు. కనుక, మీ తలపైె ప్రమాణిం చ్య్కిండ్. మీరు ‘ఔను’ 
అని అనాలనుకొింటే ఔననిండ్. ‘కాదు’ అని అనాలనుకొింటే కాదనిండ్. 

మరేవధమ�ై న ప్రమాణిం మీ నుిండ్ వచిచెనా దానిక్ కారణిం ఆ  సైెతానే.67

3.23 పగన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“ ‘కింట్క్ కనునా, పింట్క్ పనునా ఊడ దీయాలి’ అని అనటిం 

మీరు వనానారు. కాని నేను చ్పే్పదేమిటింటే దుష్టి లినా ఆపటానిక్ 

ప్రయతినాించకిండ్. మిమ్మలినా ఎవర�ై నా కుడ్ చ్ింపమీద కొడ్తే మీ 

ర� ిండవ చ్ింప కూడా అతనిక్ చూపిండ్. ఎవర�ై నా మీపైె వా్జ్ము వేసి 

మీ చొకా్కను కూడా లాకో్కవాలని చూసేతు , మీ కిండువా కూడా త్సుకు 

వ� ళళునివ్ిండ్. ఎవర�ై నా మిమ్మలినా తమతో మ�ై లు దూరిం రమ్మని 

బలవింతిం చేసేతు , అతనితో ర� ిండు మ�ై ళుళు వ� ళళుిండ్. అడ్గిన వాళళుకు 

ఇవ్ిండ్. మీ దగ్గ ర అప్పుపుచుచెకోవాలని అనుకొని వచిచెన వాళళుతో 

 లేదనకిండ్.68

3.24 శతురా వులన్ పేరామించ్టన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“ ‘పొరుగిింట్ వాణ్్ పే్మిించిండ్. శత్రరువును దే్షిించిండ్’ అని చ్ప్పటిం 

మీరు వనానారు. కాని నేను చ్పే్పదేమిటింటే ‘మీ శత్రరువులినా పే్మిించిండ్ 

మిమ్మలినా హిింసిించిన వాళళు కోసిం దేవుణ్్ ప్ారి్థ ించిండ్.’ అప్పుడు 

మీరు పరలోకింలో ఉననా మీ తిండ్్క్ బిడ్డ లౌతారు. ఎిందుకింటే దేవుడు 

చ్డ్డ వాళళు కోసిం, మించి వాళళు కోసిం సూరో్దయిం కలిగిస తాాడు. 

నీతిమింతుల కోసిం, అనీతిమింతుల కోసిం వర షాాలు కురిపిస తాాడు. 

మిమ్మలినా పే్మిించిన వాళళును మీరు పే్మిసేతు  మీకేిం ప్రతిఫలిం 

కలుగుతుింది? పాపులు కూడా అలాచ్య్టిం లేదా? మీ సోదరులకు 

మాత్రమే మీరు అభివిందనాలు చేసేతు  యితర్ల  కనానా మీరు ఏిం గొప్ప? 

యూదులుకాని వాళుళు కూడా అలా చేస తాారే! పరలోకింలో ఉననా మీ 

తిండ్్ పరిపూరు్ డు. మీరును ఆయనలా  ఉిండాలి.69
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3.25 ఇచ్చుటన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“జాగ్రతతు ! మీరు చేసే నీతికారా్లు ఇతరు్ల  చూసేలా చ్య్కిండ్. అలా 

చేసేతు  పరలోకింలో ఉననా మీ తిండ్్ మీకు ప్రతిఫలమివ్డు.

“అిందువల్ల  మీరు దానిం చేసినప్పుడు చాట్ింపు వేయిించుకొని 

నలుగురిక్ తెలుపకిండ్. కపటులు సమాజాల లోా, వీధుల లోా, ప్రజలు 

గౌరవించాలని అలా చేస తాారు. ఇది సత్ిం, వాళళుకు లభిించవలసిన ప్రతి 

ఫలిం అప్పుడే పూరితు గా లభిించిింది. కాని, మీరు దానిం చేసేటప్పుడు మీ 

కుడ్చేయి ఏమి యిసుతు ిందో మీ ఎడమచేతిక్ తెలియనివ్కిండ్. అప్పుడే మీ 

దానిం గుపతు ింగా ఉింటుింది. అప్పుడు, మీరు రహస్ింగా చేసుతు ననాది చూసి 

మీ తిండ్్ మీకు ప్రతిఫలిం  యిసాతాడు.70

3.26 పర్ా రథనన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“మీరు ప్ారి్థ ించేటప్పుడు కపటుల లాా ప్ారి్థ ించకిండ్. వాళుళు 

సమాజమిందిరాల లోా, వీధుల ప్రక్కన నిలుచొని నలుగురూ చూడాలని 

ప్ారి్థ సాతారు. అది వాళళుకు ఆనిందానినాసుతు ింది. కాని ఇది సత్ిం – వాళళుకు 

లభిించవలసిన ఫలితిం వాళళుకప్పుడే పూరితు గా లభిించిింది. మీరు 

ప్ారి్థ ించేటప్పుడు గదిలోక్ వ� ళిళు తలుపు వేసికొని కనిపిించని మీ తిండ్్క్ 

ప్ారి్థ ించిండ్. అప్పుడు రహస్ింలో ఉిండే మీ తిండ్్ మీకు ప్రతిఫలిం 

యిస తాాడు.

“అింతేకాక, మీరు ప్ారి్థ ించేటప్పుడు యూదులు కాని వాళళువల�  

మాట లాాడవదు్ద . ఆలా చేయడింవల్ల  దేవుడు వింటాడని వాళుళు 

అనుకొింటారు. వాళళువల�  చేయకిండ్. మీకేిం కావాలో మీరడగక ముిందే 

మీ తిండ్్క్ తెలుసు. కాబట్టి  మీరి వధింగా ప్ారి్థ ించాలి:

‘పరలోకింలో ఉననా మా తిండ్రీ ,

నీ పేరు సదా పవత్ర పరచెబడాలని మేము ప్ారి్థ సుతు నానాము.

  నీ రాజ్ిం రావాలనీ, పరలోకింలో నీ చితతు ిం న� రవేరునటే్ల
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ఈ లోకింలో కూడా న� రవేరాలని మేము ప్ారి్థ సుతు నానాము.

  ప్రతి రోజు మాకు కావలసిన ఆహారిం మాకు దయ చేయుము.

  ఇతరులు మా పట్ల  చేసిన పాపాలను మేము క్మిించినరీతి,

మేము చేసిన పాపాలను కూడా క్మిించుము.

  మేము శోధనకు గురిఅయే్లా చేయవదు్ద .

పైెగా మము్మలను దుష్టి ని నుిండ్ కాపాడుము.’

ఇతర్ల  తప్పులినా మీరు క్మిసేతు  పరలోకింలో ఉననా మీ తిండ్్ మిమ్మలినా 

క్మిసాతాడు. కాని యితర్ల ను మీరు క్మిించకపోతే మీ తిండ్్ మీ తప్పులినా 

 క్మిించడు.71

3.27 ఉపవ్సమున్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“కపటులు ఉపవాసిం చేసినప్పుడు ప్రజలు గమనిించాలని తమ ముఖాలు 

నీరసింగా కనిపిించేటటు్ల  చేసుకొింటారు. మీరు ఉపవాసిం చేసినప్పుడు 

అలా చేయకిండ్. ఇది సత్ిం, వాళుళు పొిందవలసిన ఫలానినా పొిందారు. 

యిింకేమీ లభిించదు. మీరు ఉపవాసిం చేసినప్పుడు తలకు నూన�  

రాసుకొని ముఖానినా కడుకొ్కిండ్. అలా చేసేతు , మీరు ఉపవాసిం చేసుతు ననాటు్ల  

ప్రజలకు కనిపిించదు. కాని కనిపిించని మీ తిండ్్క్ మాత్రమే మీరు 

ఉపవాసిం చేసుతు ననాటు్ల  తెలుసుతు ింది. అిందువలన రహస్ింగా చూసే మీ 

తిండ్్ మీకు ప్రతిఫలిం  యిసాతాడు.72

3.28 ముఖయామెైన దానిని గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“మీకోసిం ఈ ప్రపించింలో ధనానినా కూడబ� టుటి కోకిండ్. ఇక్కడ ఆ 

ధనానిక్ చ్దలు పడుతుింది. తుప్పు ఆ ధనానినా తినివేసుతు ింది. దొింగలు 

పడ్ దోచుకొింటారు. మీ ధనానినా పరలోకింలో కూడబ� టుటి కొిండ్. అక్కడ 

చ్దలు పటటి వు, తుప్పు తినివేయదు. దొింగలు పడ్ దోచుకోరు. మీ సింపద 

ఎక్కడ ఉింటే మీ మనసు్స కూడా అక్కడే ఉింటుింది.
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“కనునా శరీరానిక్ ఒక దీపింలాింట్ది. మీ కళుళు బాగుింటే మీ శరీరమింతా 

వ� లుగుగా ఉింటుింది. మీ కళుళు బాగుిండకపోతే మీ శరీరమింతా 

చీకట�ై పోతుింది. మీలో ఉననా వ� లుగే చీకట�ై  పోతే ఆ చీకట్ ఎింత భయింకరింగా 

ఉింటుిందో కదా.

“ఒకే వ్క్తు  యిద్ద రు యజమానులకు సేవ చేయలేడు. అలా చేసేతు  అతడు 

ఒకణ్్ పే్మిించి, యిింకొకణ్్ దే్షిసూతు  ఉింటాడు. లేదా ఒకనిక్ అతిశ్రదధి తో 

సేవ చేసి, యిింకొకణ్్ అశ్రదధి  చేసాతాడు. మీరు దేవునిక్, డబుబుకు సేవకునిగా 

ఉిండటమనేది  అసింభవిం.73

3.29 చింతన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“అిందువల్ల  నేను చ్పే్పదేమిటింటే, మీ జీవతాలకు కావలసిన 

ఆహారానినా గురిించి కాని, మీ దేహాలకు కావలసిన దుసుతు లినా గురిించి 

కాని చిింతిించకిండ్. జీవతిం ఆహారిం కనానా, దేహిం దుసుతు లకనానా, 

ముఖ్మ�ై నవ కావా? ఆకాశింలో ఎగిరే పక్ులినా గమనిించిండ్. అవ వతతు నిం 

వతితు  పింటను పిండ్ించవు. ధానా్నినా ధాన్పు కొటుటి లో దాచివుించవు. 

అయినా పరలోకింలోవుననా మీ తిండ్్ వాట్క్ ఆహారానినా యిసాతాడు. మీరు 

వాట్కనానా వలువ�ై న వాళుళు కారా! చిింతిించి తన జీవతకాలానినా ఒక్క 

ఘడ్య పొడ్గిించగలవాడు మీలో ఎవర�ై నా ఉనానారా?

“మీరు దుసుతు లినా గురిించి ఎిందుకు చిింతిసుతు నానారు? గడ్్డ మీద పెరిగే 

పువు్లినా గమనిించిండ్. అవ పని చేసి దారానినా వడకవు. అయినా, 

నేను చ్పే్పదేమిటింటే గొప్ప వ�ై భవముననా సొల్మోను రాజుకూడా 

అలింకరణలో ఈ పువు్ల లోాని ఒక్క పువు్తో కూడా సరితూగలేడు. 

ఈనాడు ఉిండ్ రేపు మింటల లోా పారవేయబడే ఈ గడ్్డ ని దేవుడింత 

అిందింగా అలింకరిసేతు  మిమ్మలినా యిింకెింత అిందింగా అలింకరిస తాాడో 

కదా! మీలో దృఢ వశా్సిం లేదు.

“ ‘ఏమి తినాలి? ఏమి త్ాగాలి? ఏ దుసుతు లినా వేసుకోవాలి?’ అని 

చిింతిించకిండ్. యూదులు కానివాళుళు వాట్వ�ై పు పరుగ� తుతు తూ ఉింటారు. 



57ప్రసిదిధి కెక్కిన సంవత్సరము  

పరలోకింలో ఉననా మీ తిండ్్క్ యివనీనా మీకవసరమని తెలుసు. కాని 

మొదట ఆయన రాజ్ిం కొఱకు, నీతి కొఱకు ప్రయాస పడిండ్; అప్పుడు 

అవనీనా దేవుడు మీక్సాతాడు. రేపట్ని గురిించి చిింతిించకిండ్. రేపట్ చిింత 

రేపట్దే. ఏరోజుకు తగ్గ  కషాటాలు ఆరోజుకు  ఉనానాయి.74

3.30 ఇతరులకు తీరుప తీరుచుటన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
“ఇతర్ల పైె త్రు్ప చ్ప్పకిండ్. అలా చేసేతు  ఇతరు్ల  కూడ మీపైె త్రు్ప చ్బుతారు. 

మీరు ఇతర్ల పైె త్రు్ప చ్పి్పనటే్ల  ఇతరు్ల  మీపైె కూడా త్రు్ప చ్బుతారు. 

మీరు కొలిచిన కొలతతో ఇతరు్ల  మీకు కొలిచి ఇసాతారు.

“మీరు మీ సోదరుని కింటోలా ఉననా నలుసును గమనిసాతారు. కాని మీ కింటోలా 

ఉననా దూలానినా గమనిించర� ిందుకు? మీ కింట లోా దూలిం పెటుటి కొని ‘నీ 

కింటోలా ఉననా నలుసును ననునా త్యనివు్!’ అని మీ సోదరునితో ఎటాలా 

అనగలుగుతునానారు? కపటీ! మొదట నీ కింట లోా ఉననా దూలానినా ననునా 

త్సివేయనీ! అప్పుడు నీవు స్పషటి ింగా చూడకలిగి, నీ సోదరుని కింట లోా 

ఉననా నలుసును త్యకలుగుతావు.

“పవత్రమ�ై న దానినా కుక్కలకు పెటటి కిండ్. అలా చేసేతు  అవ తిరగబడ్ 

మిమ్మలినా చీలిచె వేస తాాయి. ముతా్లను పిందుల ముిందు వేయకిండ్. 

వేసేతు  అవ వాట్ని కాళళు క్్ింద త్ొక్్క  పాడుచేసాతాయి.75

3.31 నీకు క్వలి్సనవ్టికెై దేవునిని అడుగుము
“అడ్గితే లభిసుతు ింది. వ� తిక్తే దొరుకుతుింది. తట్టి తే తలుపు 

తెరుచుకుింటుింది. ఎిందుకింటే, అడ్గిన ప్రతి ఒక్కనిక్ లభిసుతు ింది. 

వ� తిక్న ప్రతి ఒక్కనిక్ దొరుకుతుింది. తట్టి న ప్రతి ఒక్కని కోసిం తలుపు 

తెరుచుకుింటుింది.

“రొట�టి  నడ్గితే రాయినిచేచె తిండ్్ మీలో ఎవడ�ై నా ఉనానాడా? లేక 

చేపనడ్గితే పామున� వర�ై నా యిస తాారా? దుష్టి ల�ై న మీకే మీ పిల్ల లకు మించి 

కానుకలివా్లని తెలుసు కదా! మరి అలాింటప్పుడు పరలోకింలోవుననా 
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మీ తిండ్్ తననాడ్గిన వాళళుకు మించి కానుకలివ్డా? తప్పకుిండా 

యిస తాాడు.

“ప్రతి వషయింలో యితరు్ల  మీకోసిం ఏిం చ్యా్లని మీరు ఆశిస తాారో 

మీరు యితర్ల  కోసిం అదే చ్యా్లి. ఇదే మోషే ధర్మశాసతు రాిం యొక్క, 

ప్రవకతు లు ప్రవచిించిన వాట్ యొక్క  అర్థ ిం.76

3.32 ఇరుకు దా్వరము మరియు విశ్ల దా్వరము
“నరకానిక్ వ� ళేళు మార్గ ము సులభింగా ఉింటుింది. దాని దా్రిం వశాలింగా 

ఉింటుింది. చాలా మింది ఆ దా్రానినా ప్రవేశిస తాారు. పరలోకానిక్ వ� ళేళు 

మార్గ ము కషటి ింగా ఉింటుింది. దాని దా్రిం ఇరుకుగా ఉింటుింది. 

కొది్ద మింది మాత్రమే దానినా కనుగొింటారు. ఇది గమనిించి, ఇరుకైెన 

దా్రానేనా  ప్రవేశిించిండ్.77

3.33 జన్లు చేయునది వ్రేమెైయునానురని చూపుతుంది
“కపట ప్రవకతు ల వషయింలో జాగ్రతతు గా ఉిండిండ్. వాళుళు గొఱ్ఱె  తోళుళు 

కప్పుకొని మీ దగ్గ రకు వస తాారు. కాని లోపల క్రరూరమ�ై న తోడేళళులా 

ఉింటారు. వాళళు వల్ల  కలిగిన ఫలానినా బట్టి  వాళళును మీరు గురితు ించ 

కలుగుతారు. ముళళుపొదల నుిండ్ ద్ాక్ాపిండ్ల ను, పలే్ల రు మొక్కల 

నుిండ్ అింజూరపు పిండ్ల ను పొిందగలమా? మించి చ్టుటి కు మించి పిండు్ల  

కాసాతాయి. పులుపు పిండు్ల  కాచే చ్టుటి కు పులుపు పిండు్ల  కాస తాాయి. మించి 

చ్టుటి కు పులుపు పిండు్ల  కాయవు. పులువు పిండు్ల  కాచే చ్టుటి కు మించి 

పిండు్ల  కాయవు. దేవుడు మించి ఫలమివ్ని చ్టుటి ను నరిక్ మింటల లోా 

వేస తాాడు. అిందువల్ల , వాళళువల్ల  కలిగిన ఫలానినా బట్టి  మీరు వాళళును 

గురితు ించ కలుగుతారు.

“ననునా ప్రభూ! ప్రభూ! అని పిలిచినింత మాత్ాన దేవుని రాజ్ింలోక్ 

ప్రవేశిింపగలమని అనుకోకిండ్. నా తిండ్్ ఇష టాానుసారిం నడచుకుననా 

వాళుళు మాత్రమే ప్రవేశిింపగలరు. ఆ రోజు చాలా మింది నాతో, ‘ప్రభూ! 
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ప్రభూ! నీపేరిట మేము ద�ై వ సిందేశానినా ప్రకట్ించలేదా? దయా్లినా 

పారద్ోలలేదా? ఎనోనా అదుభుతాలు చ్య్లేదా?’ అని అింటారు. అప్పుడు 

నేను వాళళుతో, ‘మీర� వరో నాకు తెలియదు. పాపాతు్మలారా! నా ముిందు 

నుిండ్ వ� ళి్ల పొిండ్’ అని స్పషటి ింగా  చ్బుతాను.78

3.34 రెండు విధాల జన్లు
“అిందువల్ల  నా మాటలు వని వాట్ని ఆచరిించే ప్రతి ఒక్కడూ బిండపైె 

తన యిింట్ని కటుటి కొననా వానితో సమానము. ఆ ఇలు్ల  రాతి బిండపైె 

నిరి్మించబడ్ింది. కనుక వర షాాలుపడ్, వరదలు వచిచె తుఫాను గాలులు 

వీచి ఆ యిింట్ని కొట్టి నా ఆయిలు్ల  పడ్పోలేదు.

“కాని నా మాటలు వని వాట్ని ఆచరిించని ప్రతి ఒక్కడూ యిసుకపైె 

తన యిింట్ని నిరి్మించుకొననా మూరుఖు నితో సమానము. వర షాాలు వచిచె, 

వరదలు వచిచె, తుఫాను గాలులు వీచి ఆ యిింట్ని కొటాటాయి. ఆ యిలు్ల  

కూలి నేలమటటి మ�ై పోయిింది” దాని పతనిం  భయింకరమ�ై నది.79

3.35 యేస్ శతాధిపత సేవకుని నయం చేయుట
యేసు తాను చ్ప్పవలసినవనీనా చ్పా్పడు. ప్రజలు ఆయన చ్పి్పనవనీనా 

వనానారు. ఆ తరా్త యేసు కపెరనాహూముకు వ� ళాళుడు. అక్కడ 

కపెరనాహూములో ఒక శతాధిపతి ఉిండేవాడు. అతని సేవకుడు జబుబుతో 

చాలా బాధపడూతు  చివరి దశలో ఉనానాడు. శతాధిపతి అతణ్్ చాలా పే్మతో 

చూసుకొనేవాడు. ఆ శతాధిపతి యేసును గురిించి వనానాడు. అతడు 

యూదుల పెద్ద లినా కొిందరినా పింపిించి తన సేవకునిక్ వచిచె నయిం 

చేయమని అడగమనానాడు. వాళుళు యేసు దగ్గ రకు వచిచె, “ఈ మనిషి 

మీ సహాయిం పొిందటానిక్ అరు్హ డు. మన సమాజ మిందిరానినా కట్టి ించిన 

వాడు అతడే” అని దీనింగా అనానారు.

యేసు వాళళు వ� ింట వ� ళాళుడు. ఆయన శతాధిపతి యిింట్క్ వసుతు ిండగా ఆ 

శతాధిపతి తన సేనాహితులినా పింపి ఆయనతో యిలా చ్ప్పమనానాడు: “ప్రభూ! 
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మీరు నా గడప దాట్ నా యిింటోలా కాలు పెటేటి  అర్హ త నాకు లేదు. మీకా శ్రమ 

వదు్ద . నేను మీ దగ్గ రకు వచేచె అర్హ త నాకు ఉిందనుకోను. కనుక అక్కడ్నుిండ్ 

ఆజ్ాపిసేతు  నా సేవకునిక్ నయమ�ై పోతుింది. ఆజ్ాపిించటిం అింటే ఏమిటో నాకు 

తెలుసు. ఎిందుకింటే నేను ఒకరి అధికారింలో ఉననావాణ్్. నా క్్ింద ఉననా 

సైెనికులపైె నాకు అధికారిం ఉింది. ఇతణ్్ ‘వ� ళుళు’ అింటే వ� ళాతాడు. అతణ్్ ‘రా’ 
అింటే వసాతాడు. నా సేవకునితో ‘యిది చ్యి్’ అింటే చేస తాాడు.”

యేసు శతాధిపతి చ్పి్ప పింపిింది వని ఆశచెర్పొయా్డు. తనను 

అనుసరిసుతు ననా ప్రజల వ�ై పు తిరిగి, “ఇింత భక్తు  నేను ఇశ్ాయేలులో కూడా 

చూడలేదని చ్ప్పగలను” అని అనానాడు.

యేసు దగ్గ రకు పింపబడ్న పెద్ద లు తిరిగి శతాధిపతి దగ్గ రకు వ� ళాళురు. 

అక్కడ ఆ సేవకునిక్ నయమ�ై  ఉిండటిం  గమనిించారు.80

3.36 యేస్ ఒక స్తతి రీ యొక్క కుమారుని బరాతకించ్ట
ఆ తరా్త యేసు నాయీను అనే పటటి ణానిక్ వ� ళాళుడు. ఆయన 

శిష్్లు, చాలా మింది ప్రజలు ఆయన వ� ింట వ� ళాళురు. ఆయన ఆ 

పటటి ణిం యొక్క ముఖ్ దా్రిం చేరుకుింటుిండగా కొిందరు శవానినా 

మోసుకొని వ� ళుతు ిండటిం చూశాడు. అతని తలి్ల క్ ఈ చనిపోయిన వాడు 

మాత్రమే కుమారుడు. తలి్ల  వతింతువు. ఆ వూరి వాళుళు అనేకులు ఆమ�  

వ� ింటవునానారు. ఆమ� ను చూసి ప్రభువు హృదయిం కరిగి పోయిింది. 

ఆయన ఆమ� తో, “దుఃఖించకమా్మ” అని అనానాడు. ఆ తదుపరి 

వ� ళిళు పాడ� ను తాకాడు. పాడ�  మోసుకు వ� ళుతు ననా వాళుళు కదలకుిండా 

ఆగిపోయారు. యేసు, “బాబూ! ల� మ్మని నీతో చ్బుతునానాను!” 

అని అనానాడు. ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూరొచెని మాట లాాడటిం 

మొదలుపెటాటాడు. యేసు అతణ్్ అతని తలి్ల క్ అప్పగిించాడు.

వాళళుిందరిలో భక్తు , భయము నిిండుకు పోయాయి. వాళుళు దేవుణ్్ 

సుతు తిించారు. వాళుళు, “ఒక గొప్ప ప్రవకతు  మనకు ప్రత్క్మయా్డు. 

దేవుడు తన ప్రజలినా కాపాడటానిక్ వచాచెడు” అని అనానారు.
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యేసును గురిించి యూదయ ప్ాింతింలోను, దాని చుటూటి వుననా 

ప్ాింతాలోలాను  తెలిసిపోయిింది.81

3.37 యేస్ మరియు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్
యోహాను శిష్్లు యోహానుకు వీటనినాట్ని గురిించి చ్పా్పరు. అతడు 

తన శిష్్లోలా యిద్ద రినా పిలిచి, “రానుననాది మీరేనా? లేక మరొకరి కోసిం 

మేము ఎదురు చూడాలా?” అని ప్రభువును అడ్గిరమ్మని పింపాడు.

వాళుళు యేసు దగ్గ రకు వచిచె, “బాపితు స్మము నిచిచె, ఉపదేశిం చేసే 

యోహాను ఈ వధింగా అడ్గి రమ్మని మమ్మలినా పింపాడు: ‘రానుననాది 

మీరేనా? మరొకరి కోసిం మేము ఎదురుచూడాలా?’ ” అని అనానారు.

వాళుళు అక్కడ ఉిండగా యేసు రోగగ్రసుతు లకు, బాధితులకు, 

దయా్లు పట్టి న వాళ్ల కు నయిం చేశాడు. చాలా మింది గ్రరుడ్్డ  

వాళళుకు దృషిటి నిచాచెడు. యేసు, ఆ వరతు మానిం తెచిచెన వాళళుతో, 

“వ� ళిళు యోహానుతో గ్రరుడ్్డ వాళళుకు దృషిటి  లభిసొతాిందని, కుింట్వాళుళు 

నడుసుతు నానారని, కుష్టి రోగులకు నయమౌతుిందని, చ్వట్ వాళుళు 

వింటునానారని, పేదవాళళుకు ద�ై వ సిందేశము బోధిింపబడ తోాిందని 

చ్ప్పిండ్. మీరు చూసిన వాట్ని, వననావాట్ని అతనిక్ చ్ప్పిండ్. 

ననునా వశ్సిించటానిక్ వ� నుకింజ వ� య్ని వాడు ధను్డు” అని 

అనానాడు.

ఆ వారతు  తెచిచెన వాళుళు వ� ళిళు పొయా్క యేసు అక్కడ సమావేశమ�ై న 

ప్రజలకు యోహానును గురిించి ఈ వధింగా చ్ప్పటిం మొదలు పెటాటాడు: 

“ఎడారి ప్ాింతాలకు ఏిం చూడాలని వ� ళాళురు? ర� లు్ల  గాలిక్ కదలటిం 

చూడాలని వ� ళాళురా? ఏమి చూడాలని వ� ళాళురు? వలువ�ై న వస తాారాలినా 

ధరిించిన వాళళునా? వలువ�ై న వస తాారాలను ధరిించేవారు రాజగృహాల లోా 

ఉింటారు. మరి ఏమి చూడాలని వ� ళాళురు? ప్రవకతు నా? ఔను, యోహాను 

ప్రవకతు  కనానా గొప్పవాడని మీతో చ్ప్పుచునానాను. యోహానును గురిించి 

లేఖనాలోలా ఈ వధింగా వ్ాయబడ్ ఉింది:
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‘ఇతడు నా దూత, ఇతణ్్ నీ కనానా ముిందుగా పింపుతాను.

ఇతడు నీ కోసిం దారి సిదధి ిం చేసాతాడు.’

యోహాను ప్రపించములో పుట్టి న మానవులిందరి కనానా గొప్పవాడు. కాని 

దేవుని రాజ్ింలో అిందరికనానా అలు్పడు యోహాను కనానా గొప్పవాడని 

నేను చ్బుతునానాను.”
(యోహాను బోధనలు వని ప్రజలు, చివరకు పనునాలు వసూలు 

చేసేవాళుళు కూడా, యోహాను దా్రా బాపితు స్మము పొిందారు. తదా్రా 

వాళుళు దేవుడు సింకలి్పించినటు్ల  చేసారు. కాని పరిసయు్లు, 

శాసుతు రాలు యోహాను చేత బాపితు స్మము పొిందటానిక్ నిరాకరిించారు. 

తదా్రా వాళుళు దేవుడు తమకోసిం సింకలి్పించిన దానినా 

నిరాకరిించారు.)

“మరి ఈ కాలపు ప్రజలినా నేను దేనితో పోలాచెలి? వాళుళు ఏ వధింగా 

ఉింటారు? వాళుళు సింతలో కూరొచెని,

‘మేము మీకోసిం పిల్ల న గ్ోవ ఊదాము.

కాని మీరు నాట్ిం చేయలేదు.

మేము చనిపోయిన వానికోసిం పాట పాడాము.

కాని మీరు దుఃఖించలేదు’

అని మాట లాాడుకొింటుననా చిననా పిల్ల ల లాాింట్ వాళుళు. బాపితు స్మమునిచేచె 

యోహాను ఆహారిం తినలేదు. ద్ాక్ారసిం త్ాగలేదు. మీరు అతనిక్ 

దయ్ిం పట్టి ిందనానారు. మనుష్కుమారుడు తిింటూ, త్ాగుతూ 

వచాచెడు. ఆయనినా మీరు తిిండ్పోతు, త్ాగుపోతు అని అనానారు. 

పనునాలు వసూలు చేసే వాళళుతో, పాపులతో సేనాహిం చేస తాాడని ఆయనినా 

వమరి్శించారు. జ్ానము దానిని పొిందినవాని దా్రా సర�ై నదని ఋజువు 

 చేయబడుతుింది.” 82
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3.38 యేస్ తన జన్లకు విశర్ా ంత నిచ్చున్
ఆ సమయింలో యేసు యిింకా ఈ వధింగా అనానాడు, “తిండ్రీ ! ఆకాశానిక్ 

భూలోకానిక్ ప్రభువ�ై న నినునా సుతు తిసుతు నానాను. ఎిందుకింటే, నీవు వీట్ని 

తెలివగల వాళళు నుిండ్, జ్ానుల నుిండ్ దాచి చిననా పిల్ల లకు తెలియ 

జేసావు. ఔను తిండ్రీ ! నీవీలాగు చేయటిం నీక్షటి మయిింది.

“నా తిండ్్ నాకు అనీనా అప్పగిించాడు. తిండ్్క్ తప్ప నాగురిించి 

ఎవ్రిక్ తెలియదు. నాకును, నా తిండ్్ని గురిించి చ్పా్పలనే ఉదే్ద శింతో 

నేను ఎనునాకొననా వాళళుకును తప్ప, తిండ్్ని గురిించి ఎవ్రికరీ  తెలియదు.

“బరువు మోసూతు  అలసిపోయిన వాళళుింతా నా దగ్గ రకు రిండ్. నేను 

మీకు వశ్ాింతి కలిగిసాతాను. నేనిచిచెన కాడ్ని మోసి, నా నుిండ్ నేరుచెకోిండ్. 

నేను సాతి్కుడను. నేను దీనుడను. నేనిచిచెన కాడ్ని మోయటిం సులభిం. 

నేనిచేచె భారిం తేలికగా ఉింటుింది. కనుక మీ ఆత్మలకు వశ్ాింతి 

 కలుగుతుింది.” 83

3.39 యేస్ మరియు ప్ప్య�ైన స్తతి రీ
ఒకసారి ఒక పరిసయు్డు యేసును తన యిింట్క్ భోజనానిక్ పిలిచాడు. 

యేసు అతని యిింట్క్ వ� ళాళుడు. ఆయన భోజనానిక్ కూరొచెని 

ఉిండగా, ఆ పటటి ణింలో పాపాలు చేసూతు  జీవసుతు ననా ఒక సరీతు రా యేసు 

పరిసయు్ని యిింట లోా భోజనిం చేసుతు నానాడని తెలుసుకొని అక్కడ్క్ 

వ� ళిళుింది. వ� ళేళుముిందు చలువరాతి బుడ్్డ లో ఖరీద�ై న అతతు రు తన వ� ింట 

త్సుకువ� ళిళుింది. వ� నుకనుిండ్ వచిచె ఆయన కాళళు దగ్గ ర నిలుచొింది. 

ఆయన పాదాలను తన కనీనాట్తో తడ్పి, తన వ� ింట్రుకలతో తుడ్చి ముదు్ద  

పెటుటి కుింది. వాట్పైె అతతు రు పోసిింది.

ఆయనినా ఆహా్నిించిన పరిసయు్డు ఇది చూసి, “ఆయన ప్రవకతు  

అయినట�ై్ల తే తనను ఎవరు తాకారో, ఆమ�  ఎలాింట్ సరీతు రాయో, అింటే ఆమ�  పాపిం 

చేసూతు  జీవించే సరీతు రాయని తెలుసుకుింటాడు” అని తన మనసు్సలో అనుకునానాడు.

యేసు అతనితో, “సరీ మోనూ, నీకో వషయిం చ్పా్పలి!” అని అనానాడు.
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“చ్ప్పిండ్, బోధకుడా!” అని సరీ మోను అనానాడు.

యేసు, “ఇద్ద రు వ్కుతు లు ఒక షావుకారిక్ అప్పుిండ్నారు. వాళళులో ఒకడు 

అయిదు విందల దేనారాలు, యిింకొకడు యాభ�ై  దేనారాలు అప్పు త్సుకొని 

ఉనానారు. ఇద్ద రిలో ఎవ్రి దగ్గ ర కూడా అప్పుత్రచెటానిక్ డబుబులేదు. 

అిందువల్ల  ఆ షావుకారు వాళిళుద్ద రి అప్పు రదు్ద  చేశాడు. ఆ యిద్ద రిలో ఎవరు 

ఆ షావుకారి పట్ల  ఎకు్కవ పే్మ కనుబరుస తాారు?” అని అడ్గాడు.

“ఎకు్కవ ధనిం అప్పుననావాడని నేననుకొింటాను” అని సరీ మోను 

సమాధానిం చ్పా్పడు.

యేసు, “నీ త్రు్ప సరియైెనది” అని అనానాడు. ఆ తరా్త ఆ సరీతు రా 

వ�ై పు తిరిగి సరీ మోనుతో, “ఈ సరీతు రాని చూసుతు నానావా? నేను నీ యిింట్క్ 

వచాచెను. కాళుళు కడుకో్కవటానిక్ నీవు నీళుళు కూడా ఇవ్లేదు. కాని 

ఈమ�  నా కాళుళు తన కనీనాట్తో కడ్గి తన వ� ింట్రుకలతో తుడ్చిింది. 

నీవు ననునా పే్మతో హృదయానిక్ హతుతు కోలేదు. కాని ఈమ�  యిింటోలాక్ 

వచిచెనప్పట్నుిండ్ నా కాళళును భక్తు తో ముద దాాడటిం మానలేదు. నీవు 

నా తలకు నూన�  అింటలేదు. కాని ఈమ�  నా కాళళుకు అతతు రు రాసిింది. 

అిందువల్ల  నేను చ్పే్పదేమిటింటే ఆమ�  చేసిన పాపాలనీనా క్మిించబడాడాయి. 

దీనిక్ ఆమ�  చూపిన అమితమ�ై న పే్మే నిదర్శనిం. కొనినా పాపాలు మాత్రమే 

క్మిించబడ్న వానిక్ కొింత పే్మ మాత్రమే ఉింటుింది” అని అనానాడు.

ఆ తరా్త యేసు ఆమ� తో, “నీ పాపాలు క్మిించబడాడాయి” అని అనానాడు.

అక్కడుననా మిగతా అతిథులు, “పాపాలు కూడా క్మిించటానిక్ 

యితడ� వరు?” అని పరస్పరిం మాటాలాడుకునానారు.

యేసు ఆ సరీతు రాతో, “నీ వశా్సమే నినునా రక్్ించిింది. శాింతింగా వ� ళుళు!” 

అని  అనానాడు.84

3.40 గలిలయలో యేస్
ఆ తరా్త యేసు పటటి ణాలు, పల�్ల లు పర్ట్ించి దేవుని రాజ్ిం యొక్క 

సువారతు  ప్రజలకు ప్రకట్ించాడు. పన� నాిండుమింది అపొసతు లులు ఆయన 
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వ� ింటే ఉనానారు. దయా్లు వడ్పిించబడ్న కొిందరు సరీతు రాలు, రోగాలు 

నయిం చేయబడ్న కొిందరు సరీతు రాలు కూడా ఆయన వ� ింట ఉనానారు. 

వీళళులో మగ్ద లేనే అని పిలవబడే మరియ ఒకతె. ఈమ�  నుిండ్ ఏడు 

దయా్లు వడ్పిించబడాడాయి. హేరోదు రాజుకు కుడ్భుజింగా ఉననా కూజా 

భార్ యోహననా, సూసననా, మొదలగు చాలా మింది సరీతు రాలు ఆయన వ� ింట 

ఉనానారు. వీళుళు తమ స్ింత డబుబుతో యేసుకు, ఆయన అపొసతు లులకు 

సహాయిం చేసూతు   ఉిండేవాళుళు.85

3.41 యేస్ శకితి దేవునిన్ండి వచిచునది
ఆ తరా్త కొిందరు, దయ్ింపట్టి  గ్రరుడ్్డ వానిగా, మూగవానిగా 

అయిపోయిన ఒకతణ్్ యేసు దగ్గ రకు పిలుచుకు వచాచెరు. యేసు 

అతనిక్ నయిం చేసాడు. దానితో ఆ మూగ వానిక్ మాట, దృషిటి  ర� ిండూ 

వచాచెయి. ప్రజలిందరిక్ ఆశచెర్మేసి, “ఈయన బహుశా దావీదు 

కుమారుడేమో!” అని అనానారు.

పరిసయు్లు ఇది వని, “దయా్ల రాజ�ై న బయెల�జె బూలు సహాయింతో 

యితడు దయా్లను వదిలిసుతు నానాడు. అింతే!” అని అనానారు.

వాళళు ఆలోచనలను యేసు తెలుసుకొనానాడు. వాళళుతో, “వభాగాల�ై న 

ప్రతి రాజ్ిం నశిించి పోతుింది. వభాగాల�ై న ప్రతి పటటి ణమూ, ప్రతి యిలు్ల  

కూలిపోతుింది. సైెతాను సైెతానినా పారద్ోలితే వాడు వడ్పోతాడు. అప్పుడు 

వాని రాజ్ిం ఏవధింగా నిలుసుతు ింది? నేను బయెల�జె బూలు దా్రా దయా్నినా 

పారద్ోలుతుననాట�ై్ల తే మీ కుమారులు ఎవరి దా్రా పారద్ోలుతునానారు? 

మీరింటుననాది తప్పని మీ వాళేళు ఋజువు చేసుతు నానారు. ఒకవేళ నేను 

దేవుని ఆత్మ దా్రా దయా్లినా పారద్ోలుతుననాట�ై్ల తే దేవుని రాజ్ిం మీకు 

వచిచెనటే్ల గదా! అింతేకాక మొదట బలవింతుణ్్ కట్టి  వేయకుిండా అతని 

యిింటోలాక్ వ� ళిళు అతని వసుతు వులినా ఎవ్రూ దోచుకోలేరు. ఆ బలవింతుణ్్ 

కట్టి వేసాక అతని యిింట్ని దోచుకోగలరు. నాతో ఉిండని వాడు నాకు 

శత్రరువుగా ఉింటాడు. నాతో కలసిమ� లసి ఉిండనివాడు చ్దరిపోతాడు.
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“అిందువలన నేను చ్పే్పదేమిటింటే మానవుడు చేసిన పాపాలనినాట్ని 

దేవదూషణను దేవుడు క్మిసాతాడు. కాని పవత్ాత్మను దూషిించిన వాళళును 

క్మిించడు. మనుష్కుమారుణ్్ దూషిసూతు  మాట లాాడ్న వాణ్్ దేవుడు 

క్మిసాతాడు. కాని పవత్ాత్మను దూషిసూతు  మాటాలాడ్న వాణ్్ ఈయుగింలో 

కాని, లేక రానుననా యుగింలో కాని క్మిించడు.

“మీరు మించిఫలాలు కావాలనుకుింటే, చ్టుటి ను మించిగా చేయాలి. 

నీ చ్టుటి  మించిది కాకపోతే దానిక్ చ్డ్డ  ఫలాలు కాసాతాయి. పిండును బట్టి  

చ్టుటి  ఎట్టి దో చ్ప్పబడుతుింది. మీరు పాములాలాింట్ వాళుళు. దుష్టి లు 

మించి మాటలేవధింగా ఆడగలుగుతారు. హృదయింలో ఉననాదానినా 

నోరు మాటాలాడుతుింది. మించివానిలో మించి ఉింటుింది. కనుక అతని 

నుిండ్ మించి బయట్క్ వసుతు ింది. దుష్టి నిలో చ్డు ఉింటుింది కనుక 

అతని నుిండ్ చ్డు బయట్క్ వసుతు ింది. కాని నేను చ్పే్పదేమిటింటే 

మానవులు తాము నిర్ల క్్ింగా ఆడ్న ప్రతి మాటకు త్రు్ప చ్పే్ప 

రోజున ల� క్క చ్ప్పవలసి ఉింటుింది. ఎిందుకింటే మీరాడ్న మాటలినా 

బట్టి  మీరు నిరపరాధులో, అపరాధులో నిర్యిింపబడుతుింది” అని 

 అనానాడు.86

3.42 కొందరు యేస్ అధిక్ర్నిను సందేహించ్ట
ఆ తరా్త కొిందరు శాసుతు రాలు, పరిసయు్లు ఆయనతో, “బోధకుడా! 

మీరొక రుజువు చూపాలని మా కోరిక!” అని అనానారు.

కాని ఆయన చ్పా్పడు: “దుష్టి లు, వ్భిచారులు అయినటువింట్ 

ఈ తరింవాళుళు రుజువు చూపమని కోరుతారు. యోనా ప్రవకతు  దా్రా 

చూపిన రుజువు తప్ప మరే రుజువు చూపబడదు. ఎిందుకింటే, యోనా 

పెద్ద  చేప కడుపులో మూడు పగళుళు, మూడు రాత్రరులు గడ్పాడు. 

అదే వధింగా మనుష్కుమారుడు మూడు రాత్రరులు, మూడు పగళుళు 

భూగరభుింలో గడుపుతాడు. నీన� వ�  ప్రజలు యోనా ప్రకట్ించిన సిందేశానినా 

వని మారు మనసు్స పొిందారు. కనుక త్రు్ప చ్ప్పబడే రోజు వాళుళు ఈ 
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తరిం వాళళుతో సహా నిలబడ్ ఈతరిం వాళుళు నేరసు్థ లని నిర్యిస తాారు. 

కాని యిప్పుడు యోనా కింట�  గొప్పవాడు యిక్కడునానాడు.

“దక్్ణ దేశపు రాణ్ సొల్మోను జ్ానానినా వనాలని చాలా దూరిం 

నుిండ్ వచిచెింది. కనుక త్రు్ప చ్పే్ప రోజు ఆమ�  ఈ తరిం వాళళుతో 

కలసి నిలబడ్ ఈ తరిం వాళుళు నేరసు్థ లని నిర్యిసుతు ింది. కాని యిప్పుడు 

సొల్మోను కనానా గొప్పవాడు యిక్కడునానాడు.

“దయ్ిం పట్టి న వాని నుిండ్ బయట్క్ వచిచెన దయ్ిం వశ్ాింతి 

కోసిం వ� తుకుతూ నీరులేని చోట తిరుగుతుింది. కాని దానిక్ వశ్ాింతి 

దొరకదు. అప్పుడది, ‘నేను వదిలి వచిచెన నాయిింట్క్ మళ్ళు వ� ళాతాను’ అని 

అనుకొింటుింది. అది తిరిగి వచిచె, ఆయిింట్ని ఎవ్రూ ఆక్రమిించనటు్ల , 

పైెగా శుభ్ింగా వూడ్చె అనీనా సరిదిది్ద నటు్ల  గమనిసుతు ింది. అప్పుడది 

వ� ళిళు తనతో సహా, తనకనానా దుషటి మ�ై న ఏడు దయా్లినా పిలుచుకు 

వసుతు ింది. అనీనా కలసి ఆ యిింట్లోక్ వ� ళిళు నివశిస తాాయి. అప్పుడా వ్క్తు  

గతి మొదట్కనానా అధా్ననాిం ఔతుింది. దురుబుదిధి గల ఈ తరిం వాళళుకు 

ఇలాింట్ గతి పడుతు ింది.” 87

3.43 యేస్ అన్చరులు ఆయన నిజమెైన బంధ్వులు
యేసు ప్రజలతో యిింకా మాట లాాడుతూనే ఉనానాడు. ఇింతలో ఆయన 

తలి్ల , సోదరులు ఆయనతో మాటాలాడాలనుకొని వచిచె, బయట నిలబడాడారు. 

ఒకడు యేసుతో, “మీ తలి్ల , సోదరులు మీతో మాట లాాడాలని బయట 

నిలుచొనానారు!” అని అనానాడు.

యేసు సమాధానిం చ్బుతూ, “ఎవరు నా తలి్ల ? ఎవరు నా సోదరులు?” 

అని అనానాడు. తన శిష్్ల వ�ై పు చూపుతూ, “ఇదిగో నా తలి్ల , నా సోదరులు. 

ఎవర�ై తే పరలోకింలోని నా తిండ్్ యిచాచెనుసారిం నడుచుకొింటారో 

వాళేళు నా సోదరులు, నా చ్ల�్ల ిండ్రు, నా తలి్ల ” అని  అనానాడు.88

యేసు ఈ వషయాలు చ్బుతుిండగా ప్రజలోలా ఒక సరీతు రా బిగ్గ రగా, “నినునా 

కని, పెించిన ఆ తలి్ల  ధను్రాలు” అని అననాది.
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ఆయన, “అవునుగాని, ద�ై వ సిందేశిం వని దానినా పాట్ించే వాళుళు 

ఇింకా ధను్లు” అని సమాధానిం  చ్పా్పడు.89

3.44 వితతినాలు చలులె టన్ గురించిన ఉపమానము
అదే రోజు యేసు ఇింట్ నుిండ్ వ� ళిళు సరసు్స ప్రక్కన కూరుచెనానాడు. 

ఆయన చుటుటి  పెద్ద  ప్రజల గుింపు సమావేశమ�ై ింది. అిందువల్ల  ఆయన 

పడవన� క్్క కూరుచెనానాడు. ప్రజలు సరసు్స ఒడు్డ న నిలుచునానారు. 

ఆయన వాళళుకు ఎనోనా వషయాలు ఉపమానాలు చ్బుతూ బోధిించాడు,

“ఒక ర�ై తు వతతు నాలు చల్ల టానిక్ వ� ళాళుడు. అతడు వతతు నాలు 

చలు్ల తుిండగా కొనినా వతతు నాలు దారి ప్రక్కన పడ డాాయి. పక్ులు వచిచె 

వాట్ని తినివేసాయి. మరి కొనినా వతతు నాలు మట్టి  ఎకు్కవగా లేని రాతి 

నేలపైె పడ డాాయి. మట్టి  ఎకు్కవగా లేనిందున అవ త్రగా మొలకెత తాాయి. 

కాని సూరో్దయమయా్క ఆ మొక్కలు వాడ్ పొయా్యి. వాట్వేరు్ల  

పెరగనిందువల్ల  అవ ఎిండ్పొయా్యి. మరి కొనినా వతతు నాలు ముిండ్ల  

మొక్కల మధ్ పడాడాయి. ఈ ముళళు మొక్కలు పెరిగి ధాన్పు మొక్కలినా 

అణ్చి వేసాయి. మరి కొనినా వతతు నాలు సారవింతమ�ై న నేలపైె బడ డాాయి. 

వాట్లో కొనినా నూరు ర� ట్ల  పింటను, కొనినా అరవ�ై  ర� ట్ల  పింటను, కొనినా 

ముపైె్పర� ట్ల  పింటనిచాచెయి. వనేవాళు్ల  వనిండ్!” 

శిష్్లు వచిచె యేసును, “మీరు ప్రజలతో ఉపమానాలు 

ఉపయోగిించి ఎిందుకు మాటాలాడుతారు?” అని అడ్గారు.

ఆయన ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “దేవుని రాజ్ిం యొక్క 

రహసా్లను తెలుసుకొనే జ్ానానినా మీరు పొిందారు. వాళుళుకాదు. 

దేవుడు గ్రహిింపు ఉననా వాళళుకు ఇింకా ఎకు్కవగా ఇస తాాడు. లేని వాళళు 

దగ్గ రనుిండ్ ఉననాది కూడా త్సివేసాతాడు. నేను వాళళుతో ఉపమానాల దా్రా 

ఎిందుకు మాట లాాడుతునానానింటే, చూసినా వాళుళు అర్థ ిం చేసుకోలేరు. 

వనానా అర్ద ించేసుకోరు, గ్రహిించరు. తదా్రా యెషయా ప్రవకతు  దా్రా 

చ్పి్పన ఈ ప్రవచనిం వాళళు వషయింలో నిజమ�ై ింది:
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‘మీరు తప్పక వింటారు,

కాని అర్థ ించేసుకోలేరు.

మీరు తప్పక చూసాతారు

కాని గ్రహిించలేరు.

  వాళుళు కళళుతో చూసి, చ్వులోతా వని,

హృదయాలతో అర్థ ిం చేసుకొని నావ�ై పు మళిళుతే

నేను వాళళును నయిం చేసాతాను.

కాని అలా జరుగరాదని

ఈ ప్రజల హృదయాలు మొదు్ద బారాయి.

వాళళుకు బాగా వనిపిించదు.

వాళుళు తమ కళుళు మూసికొనానారు.’

కాని మీ కళుళు చూడకలుగుతునానాయి. కనుక అవ ధన్మ�ై నవ. మీ చ్వులు 

వనకలుగుతునానాయి. కనుక అవ ధన్మ�ై నవ. ఎిందుకింటే ఎిందరో ప్రవకతు లు, 

నీతిమింతులు మీరుచూసుతు ననావ చూడాలని ఆశిించారు. కాని చూడలేక పోయారు. 

మీరు వింటుననావ వనాలని ఆశిించారు. కాని వనలేక పోయారు. ఇది సత్ిం.

“మరి వతతు నానినా చలే్ల  ర�ై తు ఉపమానానినా గురిించి వనిండ్.

“కొిందరు దేవుని రాజా్నినా గురిించి వింటారు. కాని అర్థ ిం చేసుకోరు. 

అలాింట్ హృదయాల లోా నాటబడ్న ద�ై వ సిందేశానినా సైెతాను త్సుకు 

వ� ళాతాడు. వీళళును రహదారి ప్రక్కనపడ్న వతతు నాలతో పోలచెవచుచె.

“ద�ై వ సిందేశానినా వని వ� ింటనే ఆనిందింగా అింగీకరిించే వాళళును రాతి 

నేలపైెబడ్డ  వతతు నాలతో పోలచెవచుచె. అలాింట్ వతతు నాలకు వేరు్ల  ఉిండవు. 

కనుక అవ చాలాకాలిం బ్రతుకవు. సిందేశిం వలన కషాటాలుకాని హిింసలు 

కాని సింభవించినప్పుడు వాళుళు వ� ింటనే దానినా వదలి వేసాతారు.

“ద�ై వ సిందేశానినా వని జీవతింలోని కష టాాలకు, ధనింవలన కలిగే 

మోసానిక్ ఉక్్కరి బిక్్కర�ై , నిష్పలుల�ై  పోయే వాళళును ముళళు మొక్కలోలా 

పడ్న వతతు నాలతో పోలచెవచుచె.
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“ద�ై వ సిందేశానినా వని దానినా అరధి ిం చేసుకొనే వాళళును సారవింతమ�ై న 

భూమిలో పడ్డ  వతతు నాలతో పోలచెవచుచె. వాట్లో కొనినా నూరుర� టు్ల  

పింటను, కొనినా అరవ�ై  ర� టు్ల  పింటను, కొనినా ముపైె్పర� టు్ల  పింటను 

 యిస తాాయి.” 90

3.45 నీకునను గరాహింపున్ ఉపయోగించ్కొన్ము
ఆయన మళ్ళు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు: “మీరు దీపానినా తెచిచె 

సతు ింభిం మీద పెటటి కుిండా మించిం క్్ింద లేక పాత్ర క్్ింద పెడతారా? 

లేదు, దీపసతు ింభిం మీద పెడతారు. దాచబడ్నవనీనా బహిరింగమౌతాయి. 

అనినా రహసా్లు బయటపడతాయి. వింటుననా మీరు జాగ్రతతు గా వనిండ్.” 

యేసు మళ్ళు ఈ వధింగా అనానాడు: “మీరు వననాదానినా జాగ్రతతు గా 

గమనిించిండ్. మీరు ఏ కొలతతో కొలిచి యిసాతారో అదే కొలతతో యిింకా 

ఎకు్కవగా కొలిచి దేవుడు మీక్స తాాడు. వుననావానిక్ దేవుడు యిింకా 

ఎకు్కవగా యిసాతాడు. లేనివాని దగ్గ రనుిండ్ అతని దగ్గ ర ఉననాది కూడా 

 త్సివేస తాాడు.” 91

3.46 పెరిగే వితతినం ఉపమానమున్ యేస్ ఉపయోగించ్ట 
యేసు మళ్ళు ఈ వధింగా అనానాడు: “దేవుని రాజ్ిం ఈ వధింగా 

ఉింటుింది. ఒక వ్క్తు  వతతు నాలినా భూమీ్మద చలు్ల తాడు. అవ రాత్రి, పగలు, 

అతడు పడుకొని ఉనానా, లేచివునానా మొలకెతితు  పెరుగుతూ ఉింటాయి. అవ 

ఏ వధింగా పెరుగుతునానాయో అతనిక్ తెలియదు. భూమి తనింతకు తాన�  

ధానా్నినా పిండ్సుతు ింది. మొదట మొలక వేసి ఆ తరా్త కింకువేసి, ఆ 

కింక్ నిిండా ధాన్ిం పిండుతుింది. పింటకాలిం వరకు ఆ ధాన్ిం పూరితు గా 

పిండ్పోతుింది. వ� ింటనే, ర�ై తు కొడవలిపెట్టి   కోసాతాడు.” 92

3.47 గోధ్మలు మరియు కలుపు వితతినాల ఉపమానము
యేసు వాళళుక్ింకొక ఉపమానిం చ్పా్పడు: “దేవుని రాజా్నినా మించి 
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వతతు నాలినా తన పొలింలో నాట్న మనిషితో పోలచెవచుచె. అిందరూ 

నిద్రపోతుిండగా అతని శత్రరువు వచిచె గోధుమ వతతు నాల మధ్ కలుపు 

వతతు నాలను చలి్ల పోయాడు. గోధుమ మొలకెతితు  వతతు నిం వేసిింది. వాట్తో 

సహా కలుపుమొక్కలు కూడ కనిపిించాయి. పని వాళుళు, తమ యజమాని 

దగ్గ రకు వచిచె ‘అయా్! మీరు మీ పొలింలో మించి వతతు నాలను నాటలేదా? 

మరి కలపు మొక్కలు ఎటాలా మొలిచాయి?’ అని అడ్గారు.

“ ‘ఇది శత్రరువు చేసిన పని’ అని ఆ యజమాని సమాధానిం చ్పా్పడు.

“పని వాళుళు, ‘మమ్మలినా వ� ళిళు కలుపు త్యమింటారా?’ అని అడ్గారు.

“అతడు, ‘వదు్ద ! మీరిప్పుడు కలుపు త్సేతు  గోధుమ మొక్కలినా కూడా 

పెరిక్ వేసే అవకాశిం ఉింది. కోతకొచేచెవరకు ర� ిండ్ింట్నీ పెరగనివ్ిండ్. 

అప్పుడు నేను కోత కోసే వాళళుతో, మొదట కలుపు మొక్కలు 

కోసి, కాలిచెవేయటానిక్ వాట్ని మోపులుగా కట్టి  కాలిచెవేయిండ్. ఆ 

తరా్త గోధుమ గిింజలినా ప్ోగు చేసి నా ధాన్పు కొటుటి లోక్ త్సుకు 

వ� ళళుమింటాను’ అని  అింటాడు.” 93

3.48 ఆవగింజ మరియు పులుపు ఉపమానములు
ఆయన వాళళుక్ింకొక ఉపమానిం చ్పా్పడు: “దేవుని రాజా్నినా ఒక 

ఆవగిింజతో పోలచెవచుచె. ఒక వ్క్తు  ఒక ఆవగిింజను తన తోటలో నాటాడు. 

అది వతతు నాలనినాట్కనానా చిననాద�ై నా, పెరిగినప్పుడది మొక్కలనినాట్ కనానా 

పెద్ద గా పెరిగి ఒక చ్టటి వుతుింది. గాలిలో ఎగిరే పక్ులు దాని కొమ్మలపైె 

గూళుళు కటుటి కొింటాయి.”
యేసు వాళ్ల క్ింకొక ఉపమానిం చ్పా్పడు: “దేవుని రాజ్ిం పులుపు 

పిిండ్ లాింట్ది. ఒక సరీతు రా పులిసినపిిండ్ని త్సికొని మూడు సేర్ల  పిిండ్లో 

కలిపిింది. అలా చ్య్టిం వల్ల  ఆ పిిండింతా పులుపుగా మారిింది.”
యేసు ప్రజలకు ఇవనీనా ఉపమానాల దా్రా చ్పా్పడు. ఉపమానిం 

ఉపయోగిించకుిండా వాళళుకేదీ చ్ప్పలేదు. దాింతో ప్రవకతు  దా్రా దేవుడు 

చ్పి్పన వాకా్లు నిజమయా్యి:
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“నేను ఉపమానాల దా్రా మాటాలాడ్,

ప్రపించిం సృషిటి ింపబడ్న నాట్నుిండ్ దాచబడ్న వాట్ని 

 చ్బుతాను.” 94

3.49 కలుపు ఉపమానమున్ యేస్ వివరించ్ట
ఆ తరా్త ఆయన ప్రజలినా వదలి యిింటోలాక్ వ� ళాళుడు. ఆయన శిష్్లు 

వచిచె ఆయనినా, “పొలింలోని కలుపు మొక్కల ఉపమానానినా గురిించి 

మాకు వవరింగా చ్ప్పిండ్” అని అడ్గారు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “మించి వతతు నానినా 

నాటుతుననా వాడు మనుష్ కుమారుడు. ఈ ప్రపించిం పొలింతో 

పోలచెబడ్ింది. మించి వతతు నాలు దేవుని రాజ్ింలోవుననా ప్రజలతో 

పోలచెబడ డాాయి. పొలింలోని కలుపు మొక్కలు సైెతాను కుమారులతో 

పోలచెబడ డాాయి. వాట్ని నాట్న శత్రరువు సైెతానుతో పోలచెబడ డాాడు. 

కోతకాలిం యుగాింతింతో పోలచెబడ్ింది. కోతకోసేవాళుళు దేవదూతలతో 

పోలచెబడ డాారు.

“కలుపు మొక్కలినా పెరిక్ మింటలోలా వేసి కాలిచె వేసినటే్ల  యుగాింతింలో 

కూడా మనుష్ కుమారుడు తన దూతలినా పింపుతాడు. వాళుళు వచిచె 

ఆయన రాజ్ింలో ఉననా పాపులినా, పాపాలను కలుగజేసే వాళళును ప్ోగు 

చేసాతారు. అలా ప్ోగు చేసి వాళళును అగినా గుిండింలో పారవేసాతారు. వాళుళు 

ఏడుస తాారు. బాధననుభవస తాారు. ఆ తరా్త నీతిమింతులు తమ తిండ్్ 

రాజ్ింలో సూరు్నిలా ప్రకాశిసాతారు. వననావాళుళు అర్థ ిం  చేసుకోిండ్! 95

3.50 దాచబడిన నిధి మరియు ముతాయాల ఉపమానములు
“దేవుని రాజ్ిం పొలింలో దాచబడ్న నిధి లాింట్ది. ఒక వ్క్తు  ఆ నిధిని 

కనుగొనానాడు. కాని వ� ింటనే దానినా దాచేసాడు. ఆ తరా్త ఆనిందింగా 

వ� ళిళు తన దగ్గ రుననావనీనా అమి్మవేసి ఆ పొలానినా కొనానాడు.

“దేవుని రాజ్ిం మించి ముతా్ల కోసిం వ� తికే వరతు కుని లాింట్ది. ఒక 
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వరతు కుడు మించి వలువ�ై న ఒక ముతా్నినా కనుగొనానాడు. ఆ తరా్త వ� ళిళు 

తనకుననాదింతా అమే్మసి దానినా  కొనానాడు.96

3.51 చేపలన్పటుటు  వల ఉపమానము
“దేవుని రాజ్ిం సరసు్సలోక్ వేసి అనినా రకాల చేపలినా పటుటి కొనే 

ఒక వలలాింట్ది. వల చేపల తోా నిిండ్పొయా్క బ� సతు వాళుళు దానినా 

ఒడు్డ కు లాగి మించి చేపలినా బుటటి లో వేసికొని పనిక్రాని చేపలినా 

పారవేస తాారు. అదేవధింగా యుగాింతింలో కూడా దేవ దూతలు 

వచిచె నీతిమింతులనుిండ్ దురా్మరు్గ లినా వేరు చేసి, భయానకమ�ై న 

మింటలోలా పారవేసాతారు. వాళుళు దుఃఖసాతారు, బాధననుభవసాతారు, పళుళు 

కొరుకుతారు.

“మీక్వనీనా అర్థ మయా్యా?” అని యేసు అడ్గాడు.

అవునని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు వాళళుతో, “దేవుని రాజా్నినా గురిించి బోధన పొిందిన 

శాసుతు రాలినా తన ధనాగారిం నుిండ్ క్ొతతు  నిధులినా, పాతనిధులినా త్సుకొని 

వచేచె ఆసామితో పోలచెవచుచె” అని అనానాడు.

యేసు ఈ ఉపమానాలనినాట్ని చ్ప్పటిం ముగిించాక అక్కడ్ నుిండ్ 

ప్రయాణమ�ై  తన స్గ్ామిం వ� ళాళుడు. అక్కడ సమాజ మిందిరింలో 

ప్రజలకు బోధిించటిం మొదలు  పెటాటాడు.97

3.52 యేస్ తుఫ్న్న్ అణచ్ట
ఆ రోజు సాయింత్రిం ఆయన తన శిష్్లతో, “సముద్రిం అవతలివ�ై పుకు 

వ� ళాదాిం!” అని అనానాడు. శిష్్లు, అక్కడ ఉననా ప్రజా సమూహానినా వదిలి 

పడవలో ఉననా యేసును తమవ� ింట త్సుకు వ� ళాళురు. మరికొనినా పడవలు 

కూడా వాళళును అనుసరిించాయి. ఇింతలో త్వ్రమ�ై న ఒక పెనుగాలి 

వీచిింది. అలలు రేగి ఆ పడవలోక్ నీళుళు వచాచెయి. పడవ నిిండ్ 

పోసాగిింది. పడవ వ� నుక వ�ై పు యేసు తలక్్ింద ఒక దిిండు పెటుటి కొని 
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నిద్రపోతూ ఉనానాడు. శిష్్లు ఆయనినా లేపి ఆయనతో, “బోధకుడా! 

మేము మునిగి పోయినా మీకు చిింతలేదా?” అని అనానారు.

ఆయన లేచి గాలిని, అలలినా గది్ద సూతు , “ఆగిపో, న� మ్మదిించు!” అని 

ఆజ్ాపిించాడు. వ� ింటనే గాలి త్వ్రత తగి్గ పోయిింది. అింతటా శాింతిం 

ఏర్పడ్ింది.

ఆయన తన శిష్్లతో, “మీర� ిందుక్ింత భయపడుతునానారు? మీలో 

యిింకా వశా్సిం కలుగలేదా?” అని అనానాడు.

వాళళుకు చాలా భయింవేసిింది. తమలో తాము, “ఎవరీయన? 

గాలి, అలలు కూడా ఆయన మాటకు లోబడుతునానాయే!” అని 

 ఆశచెర్పడ డాారు.98

3.53 యేస్ ఒక మన్షుయాని దయాయాలన్ండి విడిప్ంచ్ట
యేసు మరియు ఆయన శిష్్లు గ� రాసేనులు అనే ప్రజలు నివసిించే 

ప్ాింతానినా చేరుకునానారు. ఆ ప్ాింతిం గలిలయ సముద్ానిక్ 

అవతలి వ�ై పున ఉింటుింది. యేసు ఒడు్డ  చేరగానే దయ్ిం పట్టి న ఆ 

ఊరి వాడొకడు యేసు దగ్గ రకు వచాచెడు. చాలాకాలిం నుిండ్ అతడు 

బటటి లు వేసుకొనేవాడు కాదు. ఇింటోలా నివసిించే వాడు కాదు. స్మశానాలోలా 

 నివసిించేవాడు.99

ఇనుప గొలుసులతో కట్టి నా వాణ్్ ఎవ్రూ పట్టి  ఉించలేక పోయారు. 

వాని చేతులినా, కాళళును ఎనోనాసారు్ల  యినుప గొలుసులతో కట్టి వేసే 

వాళుళు. కానివాడు ఆ గొలుసులినా తెింపి, కాళళుకు వేసిన యినుప కడరీ్డ లను 

వరిచి వేసేవాడు. వాణ్్ అణచగలశక్తు  ఎవ్రిక్ లేదు. వాడు స్మశానింలో 

సమాధుల దగ్గ ర, కొిండల మీదా, రాత్రిింబగళుళు బిగ్గ రగా ఏడుసూతు  

తిరుగుతూ ఉిండేవాడు. రాళళుతో తన శరీరానినా గాయపరుచుకొనేవాడు.

వాడు యేసును దూరింనుిండ్ చూసి పరుగ� తితు  వ� ళిళు ఆయన ముిందు 

మోకరిలాలాడు. “యేసూ! మహోననాతుడ�ై న దేవుని కుమారుడా! మాజోలిక్ 

రావద్ద యా్! మమ్మలినా హిింసిించనని దేవుని మీద ప్రమాణింతో 
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చ్ప్పిండ్” అని వాడు బిగ్గ రగా అరుసూతు  ప్ాధేయ పడ డాాడు. ఎిందుకింటే 

ఒక్క క్ణిం క్్తిం యేసు వానితో, “ఓ! దయ్మా! ఆ మనిషి నుిండ్ 

బయటకు రా!” అని అనానాడు.

యేసు వాణ్్, “నీ పేరేమి?” అని అడ్గాడు.

“నా పేరు ‘పటాలిం’. మా గుింపు చాలా పెద్ద ది” అని ఆ మనిషి 

సమాధానిం చ్పా్పడు. వానిలోని దయా్లు యేసుతో, తమను ఆ 

ప్ాింతిం నుిండ్ పింపివేయవద్ద ని దీనింగా ఎనోనాసారు్ల  వేడుకొనానాయి.

ఆ కొిండ ప్రక్కన ఒక పెద్ద  పిందుల గుింపు మేసూతు వుింది. ఆ దయా్లు 

యేసుతో, “మమ్మలినా ఆ పిందులోలాక్ పింపిండ్. వాట్లో ప్రవేశిించటానిక్ 

అనుమతివ్ిండ్” అని అనానాయి. యేసు వాట్క్ అనుమతి యిచాచెడు. 

దయా్లు వాని నుిండ్ వ� లుపలిక్ వచిచె పిందుల లోాక్ ప్రవేశిించాయి. 

ర� ిండువేల దాకా ఉననా ఆ పిందుల గుింపు వాలుగా ఉననా కొిండమీద 

నుిండ్ వేగింగా పరుగ� తుతు కొనిపోయి సరసు్సన పడ్ మునిగిపొయా్యి.

ఆ పిందులినా కాసుతు ననా వాళుళు పారిపోయి పటటి ణింలో, పల�్ల ప్ాింతాలోలా, 

ఈ సింఘటనను గురిించి చ్పా్పరు. ప్రజలు జరిగినదానినా చూడాలని 

వచాచెరు. వాళుళు యేసు దగ్గ రకు వచిచె అక్కడ్ దయా్ల పటాలిం 

పట్టి నవాడు దుసుతు లు వ� సుకొని సక్రమమ�ై న బుదిధి తో, కూరొచెని ఉిండటిం 

గమనిించారు. వాళళుకు భయిం వేసిింది. జరిగిన దానినా పూరితు గా చూసిన 

వాళుళు, దయా్లు పట్టి న వానిక్ జరిగిన దానినా గురిించి, పిందులినా 

గురిించి వాళళుకిందరిక్ చ్పా్పరు. వాళుళు యేసును తమ ప్ాింతానినా 

వదిలి వ� ళళుమని వేడుకొనానారు.

యేసు పడవన� కు్కతుిండగా దయ్ిం పట్టి న వాడు వ� ింటవస తాానని 

బ్రతిమలాడాడు. యేసు దానిక్ అింగీకరిించలేదు. అతనితో, “ఇింట్క్ 

వ� ళిళు ప్రభువు నీకు ఎింత సహాయిం చేశాడో, నీపైె ఎింత కరుణ చూపాడో 

నీ కుటుింబిం లోని వాళళుతో చ్ప్పు” అని అనానాడు.

అతడు వ� ళిళు ద� కపొలిలో యేసు తనకోసిం చేసినదింతా చ్పా్పడు. 

అిందరూ చాలా  ఆశచెర్పడాడారు.100
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3.54 యేస్ బాలికన్ బరాతకించ్ట, ఒక స్తతి రీని నయం చేయుట
యేసు మళ్ళు పడవన� క్్క సముద్రిం దాట్ అవతలి గటుటి  చేరుకొనానాడు. ఒక 

పెద్ద  ప్రజల గుింపు ఆయన చుటూటి  చేరిింది. ఆయన యిింకా సముద్రిం 

దగ్గ రే ఉనానాడు. ఇింతలో సమాజ మిందిరానిక్ అధికారులలో ఒకడు 

అక్కడ్క్ వచాచెడు. అతని పేరు యాయీరు. అతడు యేసును చూసి 

ఆయన కాళళు మీద పడ్, “నా చిననాకూతురు చావు బ్రతుకుల లోా ఉింది. 

మీరు దయచేసి వచిచె మీ చేతులినా ఆమ�  మీద ఉించితే ఆమ� కు నయమ�ై  

జీవసుతు ింది” అని దీనింగా వేడుకొనానాడు.

యేసు అతని వ� ింట వ� ళాళుడు. ఒక పెద్ద  ప్రజాసమూహిం ఆయనినా 

త్ోసుకుింటూ ఆయనినా అనుసరిించిింది.

పన� నాిండు సింవత్సరాల నుిండ్ రకతు  స్ావింతో బాధపడుతుననా ఒక 

సరీతు రా ఆ గుింపులో ఉింది. ఆమ�  చాలామింది వ�ై దు్ల దగ్గ రకు వ� ళిళుింది. 

కాని ఆమ�  బాధ ఏమాత్రిం తగ్గ లేదు. తన దగ్గ రుననా డబబుింతా వ్యిం 

చేసిింది. కాని నయమవటానిక్ మారుగా ఆమ� సి్థ తి యిింకా క్రీ ణ్ించిింది.

ఆమ�  యేసును గురిించి వనటింవల్ల  గుింపులోనుిండ్ యేసు వ� నుకగా 

వచిచెింది. తన మనసు్సలో, “నేను ఆయన వసాతారానినా తాక్తే చాలు, నాకు 

నయమ�ై పోతుింది” అని అనుకొని, ఆయన వస తాారానినా తాక్ింది. వ� ింటనే 

ఆమ�  రకతు స్ావిం ఆగిపోయిింది. తన శరీరింలోని బాధలనుిండ్ వముక్తు  

పొిందినటు్ల  ఆమ� కు అర్థ మయిింది. వ� ింటనే, యేసుకు తన నుిండ్ శక్తు  

పోయినటు్ల  తెలిసిింది. చుటూటి  ఉననా ప్రజల వ�ై పు తిరిగి చూసి, “నా 

దుసుతు లినా ఎవరు తాకారు?” అని అనానాడు.

ఆయన శిష్్లు, “ప్రజలు మిమ్మలినా త్ోసుకొింటూ మీ మీద 

పడుతునానారు గదా! అయినా ఎవరు తాకారని అడుగుతునానార� ిందుకు?” 

అని అనానారు.

కాని యేసు, “ఎవరు తాకారు?” అని చుటూటి  చూసూతు  ఉిండ్పోయాడు. 

అప్పుడా సరీతు రా తనకు నయమ�ై పోయిిందని తెలుసుకొని, భయింతో 

వణుకుతూ వచిచె యేసు కాళళుపైె పడ్ జరిగినదింతా చ్పి్పింది. 
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ఆయనామ� తో, “అమా్మ! నీ వశా్సమే నీకు నయిం చేసిింది. శాింతింగా 

వ� ళుళు, నీ బాధలు నివారణ అయా్యి” అని అనానాడు.

యేసు ఇింకా మాటాలాడుతుిండగా సమాజ మిందిరానిక్ అధికారియైెన 

యాయీరు ఇింట్ నుిండ్ కొిందరు మనుష్్లు వచిచె యాయీరుతో, 

“మీ కూతురు మరణ్ించిింది. బోధకునిక్ శ్రమ కలిగిించటిం దేనిక్?” అని 

అనానారు.

యేసు వాళళుననా దానినా వని ల� క్క చేయకుిండా సమాజమిందిరపు 

అధికారితో, “భయపడకు. నమ్మకింతో ఉిండు” అని అనానాడు.

యేసు పేతురినా, యాకోబును, యాకోబు సోదరుడ�ై న యోహానును తప్ప 

మర� వ్రిని తనవ� ింట రానివ్లేదు. యాయీరు యిింట్క్ వచాచెక అక్కడుననా 

వాళుళు బిగ్గ రగా ఏడుసూతు  పెడ బ్బబులు పెడుతూ ఉిండటిం యేసు 

చూసాడు. ఏమీ తోచక అిందరూ దిగులుతో ఉిండ్నారు. ఆయన యిింట లోాక్ 

వ� ళిళు వాళళుతో, “ఎిందుకు దిగులు? ఎిందుకరీ  ఏడుపు? ఆమ�  చనిపోలేదు. 

నిద్రలోవుింది! అింతే!” అని అనానాడు. కాని వాళాళుయనినా హేళన చేసారు. 

యేసు వాళళునిందరినీ వ� లుపలిక్ పింపాడు. ఆమ�  తిండ్్ని, తలి్ల ని 

తనతోవుననా శిష్్లినా వ� ింటబ� టుటి కొని, ఆమ�  ఉననా గదిక్ వ� ళాళుడు. ఆమ�  

చేయి తన చేతిలోక్ త్సుకొని “తలీతరాకుమీ!” అని అనానాడు. (తలీతాకుమీ 

అింటే “చిననామా్మయి! నేను చ్బుతునానాను ల� ము్మ!” అని అర్థ ిం.) ఆమ�  

వ� ింటనే లేచి నడవటిం మొదలు పెట్టి ింది. (ఆమ�  వయసు్స పన� నాిండు 

సింవత్సరాలు.) ఇది చూసి అిందరికరీ  చాలా ఆశచెర్ిం కలిగిింది. దీనినా 

గురిించి ఎవ్రిక్ చ్ప్పవద్ద ని ఖచిచెతింగా ఆజ్ాపిించాడు. ఆమ� కు 

తినటానిక్ ఏద�ై నా యివ్మని వాళళుకు  చ్పా్పడు.101

3.55 యేస్ ముగు్గ రున్ నయం చేయుట
యేసు అక్కడ్నుిండ్ బయలుదేరి వ� ళుతు ిండగా యిద్ద రు గ్రరుడ్్డ వాళుళు, 

“దావీదు కుమారుడా! మాపైె దయ చూపు!” అని పిలుసూతు  ఆయనినా 

అనుసరిించారు.
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యేసు యిింట లోాక్ వ� ళాళుక ఆ గుడ్్డ వాళాళుయన దగ్గ రకు వ� ళాళురు. 

ఆయన వాళళును, “ఇది నేను చేయగలననే వశా్సిం మీకుిందా?” అని 

అడ్గాడు. “ఉింది ప్రభూ!” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

అప్పుడాయన వాళళు కళళును తాకుతూ, “మీకెింత వశా్సముింటే 

అింత ఫలిం కలుగనీ!” అని అనానాడు. వాళళుకు చూపు వచిచెింది. యేసు, 

“ఈ వషయిం ఎవ్రికరీ  తెలియకుిండా జాగ్రతతు  పడిండ్!” అని వాళళును 

హెచచెరిించాడు. కాని వాళుళు వ� ళిళు ఆయనినా గురిించి ఆ ప్ాింతమింతా 

ప్రచారిం చేసారు.

వాళుళు వ� లుపలిక్ వ� ళుతు ిండగా కొిందరు వ్కుతు లు దయ్ిం పట్టి న 

మూగవాడ్ నొకణ్్ యేసు దగ్గ రకు పిలుచుకు వచాచెరు. యేసు దయా్నినా 

వదిలిించాక ఆ మూగవాడు మాట లాాడటిం మొదలు పెట టాాడు. అక్కడుననా 

ప్రజలు నిర ఘాింతపోయి, “ఇలాింట్దేదీ ఇదివరకెననాడూ ఇశ్ాయేలులో 

జరగలేదే?” అని అనానారు.

కాని పరిసయు్లు, “అతడు దయా్ల రాజు సహాయింతో దయా్లినా 

పారద్ోలుతునానాడు” అని  అనానారు.102

3.56 యేస్న్ తన స్వగ్రా మములో నిర్కరించ్ట
యేసు అక్కడ్నుిండ్ తన శిష్్లతో కలిసి స్గ్ామానిక్ వ� ళాళుడు. 

వశ్ాింతి రోజు రాగానే సమాజమిందిరింలో బోధిించటిం మొదలుపెటాటాడు. 

చాలామింది ఆయన చ్పి్పన వషయాలు వని ఆశచెర్పడ డాారు. వాళుళు 

పరస్పరిం ఈ వధింగా మాట లాాడుకొనానారు. “ఈయన క్ింత జ్ానిం 

ఏవధింగా లభిించిింది? ఈ జ్ానిం ఎలాింట్ది? ఈయన మహతా్లు 

ఎట లాా చేసుతు నానాడు. ఈయన వడ్ింగి కదా! మరియ కుమారుడు కదూ! 

యాకోబు, యోసేపు, యూదా, సరీ మోనుల సోదరుడే యితడు. ఇతని 

చ్ల�్ల ిండు్ల  యిక్కడ మనతోనే ఉనానారు కదూ!” అని అింటూ వాళుళు 

ఆయనినా తృణీకరిించారు.

యేసు వాళళుతో, “ప్రవకతు కు స్గ్ామింలో, తన బింధువుల లోా, తన 
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యిింట లోా తప్ప అనినాచోట లాా గౌరవిం లభిసుతు ింది” అని అనానాడు. యేసు 

కొిందరు వా్ధిగ్రసుతు ల మీద తన చేతులుించి, వాళళుకు నయిం చేయటిం 

తప్ప మరే మహతా్లు అక్కడ చేయలేక పోయాడు. వాళళులో వశా్సిం 

లేక పోవటిం చూసి ఆయనకు ఆశచెర్ిం వేసిింది. ఆ తరా్త యేసు, 

గ్ామ గ్ామానిక్ వ� ళిళు  బోధిించాడు.103
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4.1 ఎకు్కవ పనివ్రిని పంపమని దేవునిని అడుగుట
యేసు సమాజమిందిరాల లోా బోధిసూతు  అనినా పటటి ణాలు, పల�్ల లు పర్టన 

చేసాడు. దేవుని రాజా్నినా గురిించి సువారతు  ప్రకట్ించాడు. అనినారకాల 

రోగాలినా, బాధలినా నయిం చేసాడు. ప్రజలు కాపరిలేని గొఱ్ఱె లాలా అలసిపోయి, 

చ్దరిపోయి ఉిండటిం చూసి యేసు వాళళుపైె జాలి పడాడాడు. ఆ తరా్త 

తన శిష్్లతో, “పింట బాగా పిండ్ింది కాని పని వాళేళు తకు్కవగా 

ఉనానారు. పింట ప్రభువును, పింట కోయటానిక్ పనివాళళును పింపమని 

ప్ారి్థ ించిండ్” అని  అనానాడు.104

4.2 యేస్ పనెనుండు మంది అపో సతిలులన్ పంపుట
యేసు తన పన� నాిండు మింది శిష్్లినా పిలిచి దయా్లినా వదిలిించటానిక్, 

అనినా రకాల వా్ధులినా, బాధలినా నయిం చేయటానిక్ వాళళుకధికారిం 

 ఇచాచెడు.105

ఆ పన� నాిండుగురిని ప్రజల వద్ద కు పింపుతూ వారిక్ యేసు ఈ వధింగా 

ఉపదేశిించాడు: “యూదులు కాని వాళళు దగ్గ రకు గాని, సమరయ 

దేశింలోని పటటి ణాలలోక్ గాని వ� ళళుకిండ్. దానిక్ మారుగా ఇశ్ాయేలు 

ప్రజల వద్ద కు వ� ళళుిండ్. వారు తపి్పపోయిన గొఱ్ఱె లవల�  ఉనానారు. 

వ� ళిళు, దేవుని రాజ్ిం దగ్గ రలోనే ఉిందని ప్రకట్ించిండ్. జబుబుతో ఉననా 

వాళళుకు నయిం చ్య్ిండ్. దయా్లను వదిలిించిండ్. మీకు ఉచితింగా 

లభిించిింది ఉచితింగా యివ్ిండ్. బింగారిం కాని, వ� ిండ్కాని, రాగి 
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కాని మీ సించిలో పెటుటి కొని వ� ళళుకిండ్, మీరు ప్రయాణిం చేసేటప్పుడు 

సించిని కాని, దుసుతు లినా కాని, చ్ప్పులినా కాని, చేతి కర్రను కాని మీ వ� ింట 

త్నుకెళళుకిండ్. పని చేసిన వాళళుకు కూలి దొరకాలి కదా!

“మీరు ఏ పటటి ణానిక్ వ� ళిళునా, ఏ పల�్ల కు వ� ళిళునా మించి వాడ� వరో 

వచారిించి, ఆ గ్ామిం వదిలే దాకా అతని ఇింట లోానే ఉిండిండ్. మీరా 

ఇింటోలాక్ ప్రవేశిించినప్పుడు ఆ ఇింటోలా ‘శాింతి కలుగునుగాక’ అనిండ్. ఆ 

ఇింట్వారు యోగు్ల�ై తే మీరు చ్పి్పన శాింతి ఆ ఇింట్వారిక్ కలుగుతుింది. 

లేక పోయినట�ై్ల తే ఆ శాింతి మీకే తిరిగి వసుతు ింది. ఒక వేళ, మీకు ఎవ్రూ 

సా్గతిం చ్ప్పక పోయినట�ై్ల తే, ఆ ఇింట్ని కాని లేక ఆ గ్ామానినా కాని 

వదిలి వ� ళేళుముిందు మీ కాలి ధూళి దులిపి వ� య్ిండ్. ఇది సత్ిం, త్రు్ప 

చ్పే్ప రోజు సొదొమ మరియు గొమొఱ ఱాా పటటి ణాలకనానా మీరు వదిలిన 

గ్ామిం భరిించలేని సి్థ తిలో ఉింటుింది.

“తోడేళళు మధ్కు గొఱ్ఱె లినా పింపినటు్ల  మిమ్మలినా పింపుతునానాను. 

అిందువల్ల  పాముల లాాగా తెలివగా, పాపురాల లాా నిష్కపటింగా మీరు 

మ� లగిండ్. కాని, వాళళు వషయింలో జాగ్రతతు గా ఉిండిండ్. వాళుళు 

మిమ్మలినా సాథానిక సభలకు అప్పగిసాతారు. తమ సమాజ మిందిరాలోలా కొరడా 

ద� బబులుకొడతారు. వాళుళు నా కారణింగా మిమ్మలినా పాలకుల ముిందుకు, 

రాజుల ముిందుకు త్సుకు వ� ళాతారు. మీరు వాళళు ముిందు, యూదులుకాని 

ప్రజలముిందు నా గురిించి చ్పా్పలి. వాళుళు మిమ్మలినా అధికారులకు 

అప్పగిించినప్పుడు, ఏ వధింగా మాట లాాడాలి? ఏిం మాట లాాడాలి? అని 

చిింతిించకిండ్. మీరు ఏిం మాట లాాడాలో దేవుడు ఆ సమయింలో మీకు 

తెలియచేసాతాడు. ఎిందుకింటే, మాటాలాడేది మీరు కాదు. మీ తిండ్్ ఆత్మ మీ 

దా్రా మాట లాాడుతాడు.

“సోదరుడు సోదరుణ్్, తిండ్్ కుమారుణ్్ మరణానిక్ అప్పగిస తాారు. 

పిల్ల లు తమ తలి్ల  తిండ్రులకు ఎదురు తిరిగి వాళళును చింపుతారు. 

ప్రజలిందరూ నా పేరు కారణింగా మిమ్మలినా దే్షిసాతారు. కాని చివరి దాకా 

సహనింతో ఉననా వాళళును దేవుడు రక్్స తాాడు. మిమ్మలినా ఒక పటటి ణింలో 
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హిింసిసేతు  తపి్పించుకొని యిింకొక పటటి ణానిక్ వ� ళళుిండ్. ఇది నిజిం. మీరు 

ఇశ్ాయేలు దేశింలోని పటటి ణాలనినా తిరగక ముిందే మనుష్కుమారుడు 

వసాతాడు.

“వదా్రి్థ  గురువుకనానా గొప్పవాడు కాడు. అలాగే సేవకుడు 

యజమానికనానా గొప్పవాడు కాడు. వదా్రి్థ  గురువులా ఉింటే చాలు. అలాగే 

సేవకుడు యజమానిలా ఉింటే చాలు. ఇింట్ యజమానినే బయెల�జె బూలు 

అని అననా వాళుళు ఆ యిింట్వాళళును యిింకెింత అింటారో కదా!

“అిందువల్ల  వాళళుకు భయపడకిండ్. రహస్మ�ై నవ బయటపడతాయి. 

దాచబడ్నవ నలుగురిక్ తెలుస తాాయి. నేను రహస్ింగా చ్బుతుననా 

వషయాలను బాహాటింగా యితర్ల కు చ్ప్పిండ్. మీ చ్వుల లోా చ్పి్పన 

వషయాలను యిింట్ కప్పులపైె ఎక్్క ప్రకట్ించిండ్.

“వాళుళు దేహానినా చింపగలరు కాని ఆత్మను చింపలేరు. వాళళును 

గురిించి భయపడకిండ్. శరీరానినా, ఆత్మను నరకింలో వేసి నాశనిం 

చ్య్గల వానిక్ భయపడిండ్. ఒక పైెసాకు ర� ిండు పిచుచెకలు 

అము్మతారు కదా. అయినా మీ తిండ్్క్ తెలియకుిండా ఒక్క పిచుచెక 

కూడా నేల మీదిక్ పడదు. మీ తల మీద ఉననా వ� ింట్రుకల సింఖ్ కూడా 

ఆయనకు తెలుసు. అిందువలన భయపడకిండ్. ఎనినా పిచుచెకల�ై నా మీకు 

సాట్ కాలేవు.

“ననునా ప్రజల సమక్ింలో అింగీకరిించిన ప్రతి వ్క్తు ని పరలోకింలో 

ఉననా నా తిండ్్ సమక్ింలో అింగీకరిసాతాను. కాని ప్రజల సమక్ింలో ననునా 

తిరస్కరిించిన వాణ్్ నేను పరలోకింలో ఉననా నా తిండ్్ సమక్ింలో 

తిరస్కరిసాతాను.

“నేను శాింతిని న� లకొల్పటానిక్ వచాచెననుకోకిండ్. నేను ఈ 

ప్రపించింలోక్ శాింతిని త్సుకు రాలేదు, కతితు ని తెచాచెను. ఎిందుకింటే నేను,

‘తిండ్్ కుమార్ల  మధ్, తలీ్ల  కూతుర్ల  మధ్,

అతాతాకోడళళు మధ్,
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వరోధిం కలిగిించాలని వచాచెను.

ఒకే యిింట్క్ చ్ిందిన వాళుళు ఆ యిింట్ యజమాని శత్రరువులౌతారు.’

“తన తలి్ల  తిండ్రులినా నా కనానా ఎకు్కవగా పే్మిించే వ్క్తు  నాతో 

రావటానిక్ అరు్హ డు కాడు. తన కొడుకును కాని, లేక కూతురినాకాని 

నాకనానా ఎకు్కవగా పే్మిించే వ్క్తు  నాతో రావటానిక్ అరు్హ డుకాడు. ననునా 

వ� ింబడ్ించేవాడు తనక్య్బడ్న సిలువను అింగీకరిించకపోతే, నాకు 

యోగు్డు కాడు. జీవతానినా కాపాడుకొనువాడు దానినా పోగొటుటి కొింటాడు. 

నా కోసిం జీవతానినా పోగొటుటి కొననావాడు జీవతానినా సింపాదిించుకొింటాడు.

“మిమ్మలినా సరీ ్కరిించువాడు ననునా సరీ ్కరిించినటే్ల . ననునా 

సరీ ్కరిించినవాడు ననునా పింపిన దేవుణ్్ సరీ ్కరిించినటే్ల . ఒక వ్క్తు  

ప్రవకతు  అయినిందుకు అతనిక్ సా్గతిం చ్పి్పన వ్క్తు  ఆ ప్రవకతు  పొిందిన 

ఫలిం పొిందుతాడు. ఒక వ్క్తు  నీతిమింతుడ�ై నిందుకు అతనిక్ సా్గతిం 

చ్పి్పన వ్క్తు  నీతిమింతుడు పొిందే ఫలిం పొిందుతాడు. మీరు నా 

అనుచరుల�ై నిందుకు, ఈ అమాయకులకు ఎవరు ఒక గిన� నాడు నీళళునిసాతారో 

వాళళుకు ప్రతిఫలిం లభిసుతు ింది. ఇది  నిజిం.” 106

యేసు తన పన� నాిండుగురి శిష్్లకు వాళుళు చ్య్వలసిన వాట్ని 

గురిించి చ్ప్పటిం ముగిించాడు. ఆ తరా్త ఆయన అక్కడ్ నుిండ్ 

బయలుదేరి గ్ామాలోలా బోధిించటానిక్, ప్రకట్ించటానిక్  వ� ళాళుడు.107

ఆ తరా్త వాళుళు బయలు దేరి ప్రతి గ్ామానిక్ వ� ళాళురు. ప్రతిచోటా 

ద�ై వ సిందేశానినా ప్రకట్ించారు. రోగాలుననా వాళళుకు నయిం  చేసారు.108 

వాళుళు ప్రజలకు మారుమనసు్స పొిందమని బోధిించారు. ఎనోనా 

దయా్లను వదిలిించారు. చాలామింది వా్ధిగ్రసుతు లకు నూన� రాచి 

నయిం  చేసారు.109

4.3 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ ఎలా చంపబడ్న్
యేసుకు పేరు ప్రఖా్తులు రావడింతో హేరోదు రాజుకు వీట్ని గురిించి 
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తెలిసిింది. బాపితు స్మము నిచేచె యోహాను బ్రతిక్వచాచెడని, కనుకనే 

మహత్పూర్కమ�ై న కారా్లు చేసేశక్తు  అతనిలో ఉననాదని అనానాడు.

“ఆయన ఏలియా” అని కొిందరనానారు. 

“ఆయన ప్రవకతు , పూర్కాలపు ప్రవకతు ల లాాింట్వాడు” అని 

మరికొిందరనానారు.

కాని హేరోదు వీట్ని గురిించి వని, “నేను తల నరిక్ించిన యోహాను 

బ్రతిక్ వచాచెడు” అని అనానాడు.

క్్తింలో హేరోదు, స్యింగా యోహానును బింధిించి కారాగారింలో 

వేయమని ఆజ్ాపిించాడు. తాను వవాహిం చేసుకొననా హేరోదియ 

కారణింగా ఈ పని చేయవలసి వచిచెింది. ఈమ�  హేరోదు సోదరుడ�ై న 

ఫిలిప్పు భార్. పైెగా యోహాను హేరోదుతో, “నీ సహోదరుని భార్ను 

చేసుకోవటిం అనా్యిం” అింటూ ఉిండేవాడు. అిందువల్ల  హేరోదియకు 

యోహాను అింటే యిషటి ిం వుిండేదికాదు. అింతేకాక, ఆమ�  అతణ్్ చింపి 

వేయాలని ఆశిించిింది. కాని యోహాను అింటే హేరోదు భయపడేవాడు. 

కనుక అలాచ్య్ లేక పొయా్డు. పైెగా యోహాను నీతిమింతుడని, 

పవత్రమ�ై నవాడని హేరోదుకు తెలుసు. కనుక అతణ్్ కాపాడుతూ 

వుిండేవాడు. హేరోదు యోహాను మాటలు వననాప్పుడు ఎింతో కలవరిం 

చ్ిందేవాడు, అయినా అతని మాటలు వనటానిక్ యిషటి పడేవాడు.

చివరకు హేరోదియకు అవకాశిం లభిించిింది. హేరోదు తన 

రాజ్ింలోని ప్రముఖ అధికారులను, సైెనా్ధిపతులను గలిలయలోని 

ప్రముఖులను పిలిచి తన పుట్టి నరోజు పిండుగ చేసాడు. హేరోదియ 

కూతురు వచిచె నాట్ిం చేసిింది. ఆమ�  హేరోదును, అతని అతిథులినా 

మ� పి్పించిింది.

హేరోదు ఆమ� తో, “నీకు కావలసిింది ఏద�ై నా కోరుకో! యిసాతాను!” అని 

అనానాడు. “నీవేదడ్గినా యిసాతాను, అరధి  రాజా్న� ై నానా సరే!” అని ప్రమాణిం 

చేసాడు.

ఆమ�  వ� ళిళు తన తలి్ల తో, “ననేనామి కోరుకోమింటావు?” అని అడ్గిింది.
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“బాపితు స్మము నిచేచె యోహాను తల కోరుకో!” అని ఆమ�  సమాధానిం 

చ్పి్పింది.

వ� ింటనే ఆమ�  రాజు దగ్గ రకు పరుగ� తితు , “బాపితు స్మము నిచేచె యోహాను 

తలను ఒక పళ� ళుింలో పెట్టి  తక్ణమే యిపి్పించమని మిమ్మలినా 

వేడుకొింటునానాను” అని అననాది.

రాజుకు చాలా దుఃఖిం కలిగిింది. కాని తాను ప్రమాణిం చేసాడు. పైెగా 

అతిథులక్కడే ఉనానారు. కనుక ఆమ�  కోరికను నిరాకరిించ దలచుకోలేదు. 

అిందువల్ల  అతడు వ� ింటనే యోహాను తల త్సుకురమ్మని ఆజ్ాపిసూతు  ఒక 

భటుణ్్ పింపాడు. ఆ భటుడు వ� ళిళు యోహాను తలను కారాగారింలోనే నరిక్ 

వేసి, దానినా ఒక పళ� ళుింలో పెట్టి  త్సుకు వచిచె ఆమ� కు బహూకరిించాడు. 

ఆమ�  దానినా తన తలి్ల క్ ఇచిచెింది. యోహాను శిష్్లు ఇది వని అక్కడ్క్ 

వ� ళిళు అతని దేహానినా త్సుకువ� ళిళు  సమాధిచేసారు.110

4.4 యేస్ ఐద్వేల మందికి పైెగ్ భోజనం పెటుటు ట
అపొసతు లులు యేసు చుటూటి  చేరి తాము చేసిన వాట్ని గురిించి, 

బోధిించిన వాట్ని గురిించి వవరింగా ఆయనకు చ్పా్పరు. వాళళు 

దగ్గ రకు చాలామింది వసూతు  పోతూ ఉిండటింవల్ల  వాళళుకు తినటానిక్ 

కూడా సమయిం లేకపోయిింది. అిందుకు యేసు వాళళుతో, “నాతో మీరు 

మాత్రమే ఏకాింత ప్రదేశానిక్ వచిచె కొింత వశ్ాింతి త్సుకోిండ్” అని 

అనానాడు.

అిందువల్ల  వాళుళు మాత్రమే ఒక పడవన� క్్క నిరజె న ప్రదేశానిక్ 

వ� ళాళురు. కాని, వాళుళు వ� ళళుటిం చాలా మింది చూసారు. వాళ� ళువరో 

గురితు ించి అనినా పటటి ణాల నుిండ్ పరుగ� తుతు కొింటూ వ� ళిళు, వాళళుకనానా 

ముిందే ఆ ఎడారి ప్ాింతానినా చేరుకొనానారు. యేసు పడవ దిగి ఆ 

ప్రజాసమూహానినా చూసాడు. కాపరి లేని గొర్� ల లాా ఉననా ఆ ప్రజలినా 

చూసి ఆయనకు జాలివేసిింది. అిందువల్ల  వాళళుకు ఎనోనా వషయాలు 

బోధిించటిం మొదలు పెటాటాడు.
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అప్పట్కే మధా్హనాిం దాట్ సాయింకాలమవుతూ వుింది. 

ఆయన శిష్్లు వచిచె, “ఇది నిరా్మనుష్ ప్ాింతిం. ఇప్పట్కే 

సాయింకాలమవుతూ వుింది. మీరి ప్రజలినా పింపివేసేతు  వాళుళు చుటూటి వుననా 

పల�్ల లకో లేక గ్ామలకో వ� ళిళు ఏద�ై నా కొనుకొ్కని తిింటారు” అని అనానారు.

కాని యేసు, “వాళుళు తినటానిక్ మీరే ఏద�ై నా ఇవ్ిండ్!” అని 

సమాధానిం చ్పా్పడు.

“ర� ిండు విందల దేనారాలకు రొట�టి లు కొని వాళ్ల కు పించి పెటటి మింటావా?” 

అని ఆయనినా  అడ్గారు.111

అింద్� య, సరీ మోను పేతురు సోదరుడు, “ఇక్కడ ఒక బాలుని దగ్గ ర 

యవలతో చేసిన ఐదు రొట�టి లు, ర� ిండు కాలిచెన చేపలు ఉనానాయి. కాని 

యిింతమిందిక్ అవ ఎటాలా సరిపోతాయి?” అని అనానాడు.

యేసు, “ప్రజలినా కూరోచెపెటటి ిండ్!” అని అనానాడు. అక్కడ చక్కట్ 

పచిచెక బయళుళు ఉనానాయి. ప్రజలిందరూ కూరుచెనానారు. అక్కడుననా 

పురుష్ల సింఖ్ ఐదువేలు. యేసు ఆ రొట�టి లినా త్సుకొని, దేవునిక్ 

కృతజ్ఞత చ్పి్ప, అక్కడ కూరుచెననావాళళుకు పించిపెటాటాడు. అదే వధింగా 

చేపలినా కూడా పించి పెటాటాడు. అిందరూ కావలసినింత తినానారు.

వాళుళు తృపితు గాతినానాక, తన శిష్్లతో, “ఏదీ వృధా కాకుిండా 

వాళుళు తినగా మిగిలిన ముక్కలినా ఎతితు  పెటటి ిండ్!” అని అనానాడు. 

ఐదు బారీ్ల  రొట�టి లినా పించగా మిగిలిన ముక్కలినా శిష్్లు పిండ్� ిండు 

గింపలనిిండా నిింపారు.

ప్రజలు యేసు చేసిన ఆ మహాకారా్నినా చూసి, “లోకానిక్ రానుననా 

ప్రవకతు  ఈయనే!” అని అనటిం మొదలు పెటాటారు.

యేసు  వాళుళు తనను  బలవింతింగా రాజును 

చ్యా్లనుకుింటునానారని గ్రహిించాడు. 112

ఆ తదుపరి యేసు తన శిష్్లతో, పడవన� క్్క, తనకనానాముిందు 

బేత్సయిదాకు వ� ళళుమని గట్టి గా చ్పా్పడు. బేతా్సయిదా సముద్రింకు 

ఆవలివ�ై పున ఉింది. యేసు ప్రజలినా తమ తమ యిిండ్ల కు వ� ళళుమని 
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 చ్పా్పడు.113 ప్రజలినా పింపేశాక యేసు ఏకాింతింగా ప్ారి్థ ించటానిక్ 

కొిండ మీదిక్ వ� ళాళుడు. 114

4.5 యేస్ నీళ్ళపైె నడచ్ట
సాయింకాలిం అయిింది. అయినా ఆయనొక్కడే అక్కడ ఉిండ్  పోయాడు. 

పడవ ఒడు్డ కు చాలా దూరింలో ఉింది. ఎదురు గాలి వీయటిం వల్ల  అలలు 

ఆ పడవను కొడూతు  ఉనానాయి.

రాత్రి నాలుగోఝామున యేసు నీళళు మీద నడుసూతు  శిష్్ల దగ్గ రకు 

వ� ళాళుడు. ఆయన నీళళుపైె నడవటిం చూసి శిష్్లు “దయ్ిం” అింటూ 

భయింతో పెద్ద కేక పెటాటారు.

యేసు వ� ింటనే, “నేనే! ధ�ై ర్ింగా ఉిండిండ్! భయపడకిండ్!” అని 

అనానాడు.

పేతురు, “ప్రభూ మీర�ై తే, నీళళు మీద నడుసూతు  ననునా మీదగ్గ రకు 

రానివ్ిండ్!” అని అనానాడు.

“రా” అని యేసు అనానాడు.

అప్పుడు పేతురు పడవ దిగి నీళళు మీద నడుసూతు  యేసు దగ్గ రకు 

వ� ళాళుడు. కాని గాలి వీయటిం గమనిించి భయపడ్ నీళళులో మునుగుతూ, 

“ప్రభూ, ననునా రక్్ించిండ్!” అని కేక వేశాడు.

యేసు వ� ింటనే తన చేయి జాపి అతణ్్ పటుటి కొని, “నీలో దృఢవశా్సిం 

లేదు! ఎిందుకు సిందేహిించావు?” అని ప్రశినాించాడు.

వాళిళుద్ద రూ పడవన� కా్కక గాలి త్వ్రత తగి్గ పోయిింది. పడవలోవుననా 

వాళుళు యేసుకు మ్రొకు్కతూ, “మీరు నిజింగా దేవుని కుమారుడు!” అని 

 అనానారు.115

4.6 యేస్ అనేక రోగులన్ నయం చేయుట
సముద్రిం దాట్ గ� నేనాసర� తు త్రానినా చేరుకొని అక్కడ పడవను నిలిపారు. 

వాళుళు పడవ దిగగానే ప్రజలు యేసును గురితు ించారు. ప్రజలు చుటూటి  ఉననా 
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ప్ాింతాలకు పరుగ� తితు  వ� ళిళు రోగులినా చాపలపైె పడుకోబ� ట్టి  ఆయనుననా 

చోట్క్ త్సుకు వచాచెరు. పల�్ల ల లోా, పటటి ణాల లోా, పొలాల లోా, చుటూటి , ఆయన 

వ� ళిళున ప్రతిచోట రోగులినా వీథుల లోా పడుకోబ� ట టాారు. ఆయన వస తాారాన� ై నా 

తాకనీయమని ఆయనినా బ్రతిమిలాడారు. ఆయనినా తాక్న ప్రతి ఒక్కరిక్ 

నయమ�ై   పోయిింది.116

4.7 యేస్ జీవ్హారము
అవతలి ఒడు్డ న ఉిండ్ పోయిన ప్రజలకు అక్కడ ఒకే పడవ ఉిందని, యేసు 

శిష్్లతో కలిసి వ� ళళులేదని, శిష్్లు మాత్రమే వ� ళాళురని, తెలుసు 

కొనానారు. వాళుళు యేసు, ఆయన శిష్్లు అక్కడ లేరని గ్రహిించిన 

వ� ింటనే, వ� తకటానిక్ నిశచెయిించుకునానారు. తిబ� రియ నుిండ్ కొనినా 

పడవలు వచిచె ఒడు్డ  చేరాయి. ప్రభువు దేవునిక్ కృతజ్ఞత చ్పి్ప, రొట�టి లినా 

ప్రజలకు పించిన స్థ లిం దీని సమీపింలో ఉింది. వాళుళు ఆ పడవల� క్్క 

ఆయనినా వ� దుకుతూ కపెరనాహూము వ� ళాళురు.

యేసు అవతలి ఒడు్డ న కనిపిించగానే, వాళుళు ఆయనతో, “రబీబు! 

మీరు ఇక్కడ్క్ ఎప్పుడు వచాచెరు?” అని అడ్గారు.

యేసు, “ఇది నిజిం. అదుభుతాలినా చూసినిందువలన ననునా మీరు 

వ� తకటిం లేదు. రొట�టి లు తిని మీ కడుపులు నిింపుకొననాిందుకు నా కోసిం 

వ� తుకుతునానారు. చ్డ్పోయే ఆహారిం కోసిం పాటు పడకిండ్. చిరకాలిం 

ఉిండే ఆహారిం కోసిం పాటు పడిండ్. దానినా మనుష్కుమారుడు 

మీక్సాతాడు. ఆయన పైె తిండ్్ ఆయన దేవుడు తన అింగీకార ముద్రవేశాడు” 

అని చ్పా్పడు.

వాళుళు ఆయనినా, “ద�ై వకార్ిం చ్యా్లింటే మేము ఏమి చ్యా్లి?” 

అని అడ్గారు.

యేసు, “ఆయనినాపింపిన వాణ్్ నమ్మటమే ద�ై వకార్ిం” అని 

సమాధానిం చ్పా్పడు.

కనుక వాళుళు ఆయనతో చ్పా్పరు, “అలాగ�ై తే, మేము నమే్మటటు్ల  ఏ 
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అదుభుత కారా్నినా చేసి చూపిసాతారు? మా ముతాతాతలు ఎడారులోలా మనానాను 

తినానారు. దీనినా గురిించి గ్రింథాలోలా ఈ వధింగా వ్ాయబడ్ ఉింది, ఆయన, 

వాళుళు తినటానిక్ పరలోకిం నుిండ్ ఆహారిం యిచాచెడు.”
యేసు జవాబు చ్బుతూ, “ఇది నిజిం. పరలోకిం నుిండ్ నిజమ�ై న 

ఆహారిం ఇచిచెింది మోషే కాదు. దానినా యిచేచెవాడు నా తిండ్్. ఆ 

జీవాహారిం పరలోకిం నుిండ్ దిగి వచిచెన క్రీ సేతు . ఆయన లోకానిక్ 

జీవానినాసాతాడు” అని అనానాడు.

వాళుళు, “అయా్! యికనుిండ్ ఈ ఆహారిం మాక్వ్ిండ్!” అని 

అనానారు.

యేసు ఈ వధింగా చ్పా్పడు: “నేను జీవానినాచేచె ఆహారానినా, నా 

దగ్గ రకు వచిచెనవాడు ఆకలితో పోడు. ననునా నమి్మనవానిక్ ఎననాడూ 

దాహిం కలుగదు. కాని నేను ఇింతకు క్్తిం చ్పి్పనటు్ల , ననునా చూసారు! 

అయినా మీరు నమ్మలేదు! తిండ్్ నాకప్పగిించిన వాళళుిందరూ నా 

దగ్గ రకు వసాతారు. నా దగ్గ రకు వచిచెన వాణ్్వణ్్ నేను ఎననాట్క్ న� ట్టి  వేయను. 

ఎిందుకింటే, నేను పరలోకిం నుిండ్ నా యిషటి ిం న� రవ� రుచెకోవటానిక్ 

దిగిరాలేదు. ననునా పింపిన వాని ఇషాటానినా న� రవేరచెటానిక్ వచాచెను. ననునా 

పింపిన వాని కోరిక యిది: నా కప్పగిింపబడ్న వాళళును నేను పోగొటుటి  

కోరాదు. వాళళును చివరి రోజు బ్రతిక్ించాలి. కుమారుని వ�ై పు చూసి 

ఆయనినా నమి్మనవాడు అనింత జీవతిం పొిందాలి. ఇది నా తిండ్్ కోరిక. 

అలా నమి్మన వాణ్్ నేను చివరి రోజు బ్రతిక్సాతాను.”
ఆయన, “నేను పరలోకిం నుిండ్ వచిచెన ఆహారానినా” అని అనటిం వని 

యూదులు గొణ్గారు. “ఇతడు యోసేపు కుమారుడ�ై న యేసు కదా! ఇతని 

తలి్ల దిండ్రులినా మనిం ఎరుగుదుమే! మరి యిప్పుడ్తడు, ‘నేను పరలోకిం 

నుిండ్ దిగి వచాచెనని’ ఎిందుకు అింటునానాడు?” అని వాళళునానారు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “మీలో మీరు గొణుకో్కవడిం 

చాలిించిండ్. ననునా పింపిన తిండ్్ పింపితే తప్ప, నా దగ్గ రకు ఎవ్డూ 

రాలేడు. నా దగ్గ రకు వచిచెన వాణ్్ చివరి రోజు నేను బ్రతిక్స తాాను. ప్రవకతు ల 
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గ్రింథింలో ఈ వధింగా వ్ాయబడ్ింది: ‘దేవుడు వాళళుిందరికరీ  బోధిసాతాడు.’ 
తిండ్్ మాట వని ఆయన చ్పి్పింది నేరుచెకుననా వాళుళు నా దగ్గ రకు 

వస తాారు. దేవుని నుిండ్ వచిచెనవాడు తప్ప తిండ్్న� వ్రూ చూడలేదు. 

ఆయన మాత్రమే తిండ్్ని చూసాడు.

“ఇది నిజిం. నమి్మనవానిక్ అనింత జీవతిం లభిసుతు ింది. నేను మీ 

జీవతానిక్ ఆహారానినా. మీ పూరీ్కులు ఎడారిలో ఉననాప్పుడు మనానా 

తినానారు. అయినా చనిపోయారు. కాని ఈయన పరలోకిం నుిండ్ 

వచిచెన నిజమ�ై న ఆహారిం. దీనినా అిందరూ తినవచుచె. దీనినా తిననావాడు 

మరణ్ించడు. పరలోకిం నుిండ్ వచిచెన సజీవమ�ై న ఆ ఆహారానినా 

నేనే. దీనినా తిననావాడు చిరకాలిం జీవసాతాడు. ఆ ఆహారిం నా శరీరిం. నా 

శరీరానినా లోకిం యొక్క జీవిం కోసిం యిసాతాను.”
ఆ తరా్త, “మనకు తన శరీరానినా తినటానిక్ ఈయన ఏవధింగా 

యిస తాాడు?” అని యూదులు పరస్పరిం త్వ్రింగా వాదిించుకునానారు.

యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు: “ఇది సత్ిం. 

మనుష్కుమారుని శరీరిం తిని, ఆయన రకతు ిం తాగి్తే తప్ప మీలో జీవిం 

ఉిండదు. నా శరీరము తిని, నా రకతు ిం త్ాగిన వానిక్ అనింతజీవతిం 

లభిసుతు ింది. అతణ్్ నేను చివరి రోజు బ్రతిక్స తాాను. ఎిందుకింటే నా శరీరిం 

నిజమ�ై న ఆహారిం. నా రకతు ిం నిజమ�ై న పానీయము. నా శరీరిం తిని, నా 

రకతు ిం త్ాగినవాడు నాలో ఉింటాడు.

“సజీవుడ�ై న నా తిండ్్ ననునా పింపాడు. ఆయన కారణింగానే నేను 

జీవసుతు నానాను. అదే వధింగా ననునా ఆహారింగా తిననావాడు నాకారణింగా 

జీవస తాాడు. పరలోకిం నుిండ్ దిగివచిచెన నిజమ�ై న ఆహారిం యిదే! ఇది 

మన పూరీ్కులు తిననా ఆహారింలాింట్ది కాదు. వాళుళు అది తినానా 

చనిపొయా్రు. కాని ఈ ఆహారానినా తిననావాళుళు అనింతజీవతిం 

పొిందుతారు.”
యేసు, కపెరనాహూములోని యూదుల సమాజ మిందిరింలో బోధిసూతు  

ఈ వషయాలు  చ్పా్పడు.117
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4.8 చాలా మంది శిషుయాలు యేస్న్ వదిలి వెళ్్ళట
ఆయన చ్పి్పనవ వని చాలా మింది శిష్్లు, “ఈ బోధన చాల 

కషటి మ�ై నది. దీనినా ఎవరు అింగీకరిించగలరు?” అని అనానారు.

తన శిష్్లు ఈ వషయానినా గురిించి గొణుకు్కింటునానారని 

యేసు గ్రహిించాడు. ఆయన వాళళుతో, “ఇది మీకు కషటి ింగా ఉిందా? 

మనుష్కుమారుడు, తాను ముిందుననా చోట్క్ వ� ళళుటిం చూసేతు  

మీర� మింటారు? ఆత్మ జీవానినాస తాాడు. శరీరానిక్ వలువ లేదు. నామాటలు 

ఆత్మకు సింబింధిించినవ. అవ జీవిం. కాని, మీలో కొిందరు నమ్మటిం 

లేదు” అని అనానాడు. తనను నమ్మని వాడ� వడో, తనకు ద్ోహిం 

చేసేవాడ� వడో యేసుకు ముిందునుిండ్ తెలుసు. యేసు యిింకా ఈ వధింగా 

అనానాడు: “తిండ్్ అనుమతిసేతు  తప్ప నా దగ్గ రకు ఎవ్రూ రాలేరని 

అిందుకే అనానాను.”
ఆ రోజు నుిండ్ చాలా మింది శిష్్లు ఆయనినా అనుసరిించటిం 

మానుకొని వ� నకు్క మళిళు పోయారు.

యేసు, “మీరు కూడా వ� ళాళులని అనుకుింటునానారా?” అని పన� నాిండు 

మిందిని అడ్గాడు.

సరీ మోను పేతురు, “ప్రభూ మేము ఎవరి దగ్గ రకు వ� ళాళులి? అనింత 

జీవతానినా గురిించి చ్పే్ప మాటలు మీ దగ్గ ర ఉనానాయి. మీరు దేవునిక్ 

సింబింధిించిన వారని, పవత్రరులని మాకు తెలుసు. అది మేము 

నము్మతునానాము” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

అప్పుడు యేసు, “మీ పన� నాిండు మిందిని ఎనునాకొననా వాణ్్ నేనే కదా! 

అయినా మీలో ఒకడు సైెతాను!” అని అనానాడు. ఆయన ఉదే్ద శ్ిం సరీ మోను 

కుమారుడ�ై న ఇస్కరియోతు యూదా అని. యూదా పన� నాిండు మిందిలో 

ఒకడ�ై యుిండ్ యేసుకు ద్ోహిం చేసాతాడు.

ఇది జరిగిన తరా్త, యేసు గలిలయలో మాత్రమే పర్టన చేసాడు. 

యూదులు ఆయన ప్ాణిం త్యాలనుకోవటిం వలన ఆయన కావాలనే 

యూదయలో పర్టన  చ్య్లేదు.118
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4.9 దేవుని ధర్మశ్సతి రీము మరియు మానవ స్ంపరాదాయములు
యెరూషలేము నుిండ్ వచిచెన పరిసయు్లు, శాసుతు రాలు యేసు చుటూటి  

చేరారు. వాళుళు, యేసు శిష్్ల లోా కొిందరు అపరిశుభ్మ�ై న చేతులతో, 

అింటే ఆచారిం ప్రకారిం చేతులు కడుకో్కకుిండా భోజనిం చేయటిం 

గమనిించారు. పరిసయు్లే కాక యూదులిందరూ పెద్ద లు చ్పి్పన 

ఆచారిం ప్రకారిం తమ చేతులినా ప్రతే్కింగా శుభ్ిం చేసుకోకుిండా 

భోజనిం చ్య్రు. వాళుళు వీథిలోక్ వ� ళిళువసేతు  చేతులు కడుకో్కకుిండా 

భోజనిం చ్య్రు. ఇదేకాక వాళిళుింకా అనేకమ�ై న ఆచారాలు పాట్స తాారు. 

లోటాలను, చ్ింబులను, గిన� నాలను శుదిధి  చేయటిం వాళళు ఆచారిం.

అిందువల్ల  పరిసయు్లు, శాసుతు రాలు యేసుతో, “మీ శిష్్లు చేతులు 

కడుకో్కకుిండా భోజనిం ఎిందుకు చేస తాారు? పెద్ద లు చ్పి్పన ఆచారిం 

ఎిందుకు పాట్ించరు?” అని అడ్గారు.

యేసు సమాధానింగా, “యెషయా వేషధారుల�ై న మిమ్మలినా గురిించి 

సరిగ గాా ప్రవచిించాడు. అతడు తన గ్రింథింలో ఇలా ప్రవచిించాడు:

‘వీళుళు మాటలతో ననునా గౌరవసాతారు.

కాని వాళళు హృదయాలు నాకు చాలా దూరింగా ఉనానాయి.

  వాళుళు మానవ కలి్పతమ�ై న నియమాలను బోధిసాతారు.

కనుక వాళళు ఆరాధన నిరర్థ కిం.’

దేవుని ఆజ్ఞలినా పాట్ించటిం మానేసి, మానవుడు కలి్పించిన ఆచారాలినా 

పటుటి కొని మీరు పాట్సుతు నానారు.

“మీరు దేవుని ఆజ్ఞలినా కాదని, మీ ఆచారాలను సాథాపిించటింలో ఘనులు. 

ఉదాహరణకు, మోషే మీ తలి్ల తిండ్రులినా గౌరవించమని మరియు తలి్ల ని 

కాని, తిండ్్ని కాని దూషిించినవారిక్ మరణ దిండన వధిించమని 

ఆజ్ాపిించాడు. కాని ఒక మనిషి దగ్గ ర తన తలి్ల తిండ్రులకు సహాయిం 

చ్య్టానిక్ కొింత ధనిం ఉనానా అతడు వాళళుతో, అది అింటే దేవునిక్ 



93వ్యతిరేకత పెరిగిన సంవత్సరము  

అరి్పతిం అని అింటే, ఆ మనిషి తన తలి్ల  తిండ్రులకు సహాయిం 

చేయనవసరింలేదని మీరు అతణ్్ సమరి్థ సుతు నానారు. మీ పెద్ద ల ఆచారిం 

దేవుని ఆజ్ఞను రదు్ద  చేసోతాింది. ఇలాింట్వ మీరు ఎనోనా చేసుతు నానారు” అని 

అనానాడు.

యేసు మళ్ళు, ప్రజలినా తన దగ్గ రకు పిలిచి, “ప్రతి ఒక్కళుళు ఇది 

వనిండ్. అర్థ ిం చేసుకోిండ్. బయట ఉననావేవీ మనిషి కడుపులోక్ వ� ళిళు 

అతణ్్ అపవత్రిం  చేయవు” అని అనానాడు.119

ఆ తరా్త ఆయన శిష్్లు వచిచె, “మీరననాది వని పరిసయు్లు 

కోపగిించుకొనానారని మీకు తెలుసా?” అని అడ్గారు.

యేసు సమాధానింగా, “పరలోకింలో ఉననా నా తిండ్్ నాటని ప్రతి 

మొక్క వేర్ల తో పెరిక్ వేయబడుతుింది. వాళళు వషయానినా వదిల� య్ిండ్. 

వాళుళు గ్రరుడ్్డ వాళుళు. కాని వారు ఇతరులకు దారి చూపుతూ ఉింటారు. 

గ్రరుడ్్డ వాడు గ్రరుడ్్డ వానిక్ దారి చూపితే యిద్ద రూ గోతిలో పడ తాారు” అని 

 అనానాడు.120

యేసు ప్రజలినా వదిలి యిింట లోాక్ వ� ళాళుక ఆయన శిష్్లు ఆ 

ఉపమానానినా గురిించి అడ్గారు.  యేసు, “మీరిింత అజ్ానులా! బయట 

ఉననాది లోపలిక్ వ� ళిళు మనిషిని అపవత్రిం చ్య్టిం లేదని మీరు 

గమనిించటిం లేదా! అది మనిషి హృదయింలోక్ వ� ళళుదు. కడుపులోక్ 

వ� ళిళు అక్కడ నుిండ్ బయటకు వచేచెసుతు ింది” అని అనానాడు. (యేసు ఈ 

వధింగా చ్పి్ప అనినా ఆహార పదార థాాలు తినడానిక్ పవత్రమ�ై నవ అని 

సూచిించాడు.)

ఆయన మళ్ళు ఈ వధింగా అనానాడు: “మనిషి నుిండ్ బయటకు 

వచేచెవ అతణ్్ అపవత్రిం చేసాతాయి. ఎిందుకింటే, మానవుల హృదయాల 

నుిండ్ దురాలోచనలు, జారత్ిం, దొింగతనిం, నరహత్లు, వ్భిచారిం, 

లోభిం, చ్డుతనిం, కృత్రిమిం, కామవకారిం, మత్సరిం, దేవదూషణ, 

అహింభావిం, అవవేకిం బయటకు వసాతాయి. ఇవే లోపలనుిండ్ బయటకు 

వచిచె నరుని అపవత్రిం  చేసాతాయి.” 121
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4.10 యేస్ కనాన్ స్తతి రీకి సహాయం చేయుట
యేసు ఆ ప్రదేశానినా వదిలి తూరు, సరీ దోను ప్ాింతాలకు వ� ళాళుడు. కనాను 

ప్ాింతానిక్ చ్ిందిన ఒక సరీతు రా యేసు దగ్గ రకు ఏడుసూతు  వచిచె, “ప్రభూ! 

దావీదు కుమారుడా! నాపైె దయ చూపు. నా కూతురు దయ్ిం పట్టి  చాలా 

బాధ పడుతుింది” అని ఆయనతో అననాది.

యేసు ఏ సమాధానిం చ్ప్పలేదు. అిందువల్ల  శిష్్లు వచిచె, “ఆమ�  

బిగ్గ రగా కేకలు వేసూతు  మనవ� ింట వస తోాింది. ఆమ� ను వ� ళళుమనిండ్” అని 

వజ్ఞపితు  చేసారు.

యేసు, “తపి్పపోయిన ఇశ్ాయేలు ప్రజల కోసిం మాత్రమే దేవుడు 

ననునా పింపాడు” అని అనానాడు.

ఆ సరీతు రా వచిచె యేసు ముిందు మోకరిలి్ల , “ప్రభూ! నాకు సహాయిం 

చ్య్ిండ్!” అని అడ్గిింది.

యేసు, “దేవుని సింతానానిక్ చ్ిందిన ఆహారిం త్సుకొని కుక్కలకు 

వ� య్టిం నా్యిం కాదు” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

“ఔను ప్రభూ! కాని, కుక్కలు కూడా తమ యజమాని వసతు రు నుిండ్ 

పడ్న ముక్కలినా తిింటాయి కదా!” అని ఆమ�  అననాది.

అప్పుడు యేసు, “అమా్మ! నీలో ఉననా వశా్సిం గొప్పది. నీవు 

కోరినటే్ల  జరుగుతుింది” అని సమాధానిం చ్పా్పడు. ఆ క్ణింలోనే ఆమ�  

కూతురుకు నయమ�ై   పోయిింది.122

4.11 యేస్ చ్విటివ్నిని నయం చేయుట
ఆ తరా్త యేసు తూరు ప్ాింతిం వదిలి, సరీ దోను వ� ళిళు అక్కడ్నుిండ్ 

ద� కపొలి దా్రా గలిలయ సముద్రిం  చేరుకొనానాడు.123

ప్రజలు గుింపులు గుింపులుగా అక్కడ్క్ వచాచెరు. వాళుళు తమ వ� ింట 

కుింట్ వాళళును, గ్రరుడ్్డ  వాళళును, కాళుళు చేతులు పడ్ పోయిన వాళళును, 

మూగ వాళళును యిింకా అనేక రకాల రోగాలుననా వాళళును త్సికొని వచిచె 

ఆయన కాళళు ముిందు పడ వేసారు. ఆయన వాళళుకు నయిం  చేసాడు.124 



95వ్యతిరేకత పెరిగిన సంవత్సరము  

అక్కడ కొిందరు చ్ముడు, నతితు  ఉననా ఒక మనిషిని యేసు దగ్గ రకు 

పిలుచుకు వచాచెరు. అతనిపైె తన చేయి పెటటి మని వాళుళు యేసును 

వేడుకొనానారు.

యేసు అతణ్్ ప్రజలనుిండ్ ప్రక్కకు పిలుచుకు వ� ళిళు తన చేతి వే్ళళును 

అతని చ్వుల లోా ఉించాడు. ఉమి్మవేసి ఆ వ్క్తు  యొక్క నాలుక తాకాడు. 

ఆకాశిం వ�ై పుచూసి నిటూటి రిచె, “ఎఫ్ఫతరా” అని అనానాడు. (ఎఫ్ఫతా అింటే 

“తెరుచుకో” అని అర్థ ిం.) వ� ింటనే అతని చ్వులు తెరుచుకొనానాయి. అతని 

నాలుక వదుల�ై ింది. అతడు స్పషటి ింగా మాటాలాడటిం మొదలు పెట టాాడు.

యేసు దీనినా ఎవ్రికరీ  చ్ప్పవద్ద ని ఆజ్ాపిించాడు. కాని ఆయన 

చ్పి్పనకొదీ్ద  వాళుళు దానినా గురిించి యిింకా ఎకు్కవగా  చ్పా్పరు.125 

మూగ వాళళుకు మాట వచిచెింది. కాళుళు చేతులు పడ్పోయిన వాళళుకు 

నయమ�ై పోయిింది. కుింట్ వాళుళు నడ్చారు. గ్రరుడ్్డ  వాళళుకు చూపు 

వచిచెింది. ఇవనీనా జరగటిం చూసి ప్రజలు ఆశచెర్పడ్ ఇశ్ాయేలు దేవుణ్్ 

 సుతు తిించారు.126 వాళుళు, “ఈయన అనీనా బాగా చేసాతాడు. పైెగా చ్వట్వాడు 

వనేటటు్ల , నతితు వాడు మాట లాాడేటటు్ల  కూడా చేసుతు నానాడు” అని  అనానారు.127

4.12  యేస్ నాలుగువేల మందికి పైెగ్ భోజనం పెటుటు ట
యేసు తన శిష్్లినా పిలిచి వాళళుతో, “వీళళుపట్ల  నాకు చాలా జాలి 

వేసోతాింది. వాళుళు మూడు రోజులనుిండ్ నా దగ్గ రే ఉనానారు. వాళళు దగ్గ ర 

తినటానిక్ ఏమీ లేదు. వాళళును ఆకలితో పింపటిం నాక్షటి ిం లేదు. అలా 

పింపివేసేతు  వాళుళు దారిలో మూర్ఛ పడ్పోతారు” అని అనానాడు.

ఆయన శిష్్లు సమాధానింగా, “ఈ మారు మూల ప్ాింతింలో 

అిందరిక్ సరిపోయె రొట�టి లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి?” అని అనానారు.

“మీ దగ్గ ర ఎనినా రొట�టి లునానాయి?” యేసు అడ్గాడు.

“ఏడు రొట�టి లు, కొనినా చేపలు ఉనానాయి” అని వాళుళు సమాధానిం 

చ్పా్పరు.

యేసు ప్రజలినా కూరోచెమనానాడు. ఆ తరా్త ఆ ఏడు రొట�టి లినా, చేపలినా 
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త్సుకొని దేవునిక్ కృతజ్ఞతలు చ్పి్ప వాట్ని వరిచి శిష్్లకు యిచాచెడు. 

శిష్్లు వాట్ని ప్రజలకు పించి పెటాటారు. అిందరూ సింతృపితు గా తినానారు. 

ఆ తరా్త శిష్్లు మిగిలిన ముక్కలినా ఏడు గింపల నిిండా నిింపారు. 

సరీతు రాలు, చిననా పిల్ల లు కాక నాలుగు వేలమింది పురుష్లు ఆ రోజు అక్కడ 

భోజనిం చేసారు. యేసు ప్రజలినా పింపేసాక పడవన� క్్క మగదాను 

ప్ాింతానిక్  వ� ళాళుడు.128

4.13 కొందరు యేస్ అధిక్ర్నిను సందేహించ్ట
పరిసయు్లు, సదూ్ద కయు్లు యేసును పరీక్్ించాలని వచిచె, “ఆకాశిం 

నుిండ్ ఒక అదుభుతానినా మాకూ్కడా చూపిండ్” అని అడ్గారు.

ఆయన, “సాయింత్రిం వేళ ఆకాశిం ఎర్రగా ఉింటే ఆ రోజు వాతావరణిం 

బాగుింటుిందని మీరింటారు. ఉదయిం ఆకాశిం ఎఱఱె గావుిండ్, ఆకాశింలో 

మబుబులు ఉింటే ఆ రోజు తుఫాను వసుతు ిందని అింటారు. ఆకాశిం 

వ�ై పు చూసి మీరు వాతావరణానినా సూచిించగలరు కాని ఈ కాలింలో 

కనబడుతుననా అదుభుతానినా అర్థ ిం చేసుకోలేరేిం? దుష్టి లు, వ్భిచారులు 

అయినటువింట్ ఈ తరిం వాళుళు అదుభుతకారా్లినా చూపమని 

కోరుతారు. దేవుడు యోనా దా్రా చూపిన అదుభుతిం తప్ప మరే 

అదుభుతిం చూపబడదు” అని చ్పి్ప వాళళును వదిలి  వ� ళిళుపోయాడు.129

4.14 యేస్ శిషుయాలు ఆయనన్ అప్రథము చేస్కొన్ట
శిష్్లు సరసు్స దాట్ వ� ళేళు ముిందు, తమ వ� ింటరొట�టి లినా త్సుకు 

వ� ళళుటిం మరచిపొయా్రు. యేసు వాళళుతో, “జాగ్రతతు ! పరిసయు్ల 

కారణింగా, సదూ్ద కయు్ల కారణింగా కలిగే పులిసిన పిిండ్ వషయింలో 

దూరింగా ఉిండిండ్” అని అనానాడు.

ఈ వషయానినా గురిించి వారు తమలో తాము చరిచెించుకొని, “మనిం 

రొట�టి లు తేలేదని అలా అింటునానాడు” అని అనానారు.

వాళళు చరచె యేసుకు తెలిసిింది. వాళళుతో, “మీలో దృఢవశా్సిం లేదు. 
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రొట�టి లు లేవని మీలో మీర� ిందుకు చరిచెించుకొింటునానారు. మీక్ింకా అర్థ ిం 

కాలేదా? అయిదు వేల మిందిక్ అయిదు రొట�టి లినా పించినప్పుడు మిగిలిన 

ముక్కలినా మీర� నినా గింపల నిిండా నిింపారో మీకు జ్ాపకిం లేదా? మరి ఏడు 

రొట�టి లినా నాలుగు వేల మిందిక్ పించినప్పుడు మిగిలిన ముక్కలినా మీర� నినా 

గింపల నిిండా నిింపారో జ్ాపకిం లేదా? నేను రొట�టి లినా గురిించి మాట లాాడలేదని 

మీకెిందుకు అరధి ిం కావటిం లేదు? పరిసయు్ల కారణింగా, సదూ్ద కయు్ల 

కారణింగా కలిగే దుష్పరాభావానిక్ దూరింగా ఉిండిండ్” అని అనానాడు.

ఆయన రొట�టి లకు ఉపయోగిించే పులుపు వషయింలో జాగ్రతతు  పడమనటిం 

లేదని, పరిసయు్ల బోధన వషయింలో, సదూ్ద కయు్ల బోధన వషయింలో 

జాగ్రతతు  పడమింటునానాడని అప్పుడు వాళళుకు  అర్థ మయిింది.130

4.15 బేత్సయదాలో గురా డిడివ్నిని నయం చేయుట
యేసు, ఆయన శిష్్లు బేత్సయిదాకు వచాచెరు. అక్కడ్ ప్రజలు 

గ్రరుడ్్డ వాణ్్ యేసు దగ్గ రకు త్సుకు వచాచెరు. అతణ్్ తాకమని వాళుళు 

ఆయనను వేడుకొనానారు. యేసు ఆ గ్రరుడ్్డ వాని చేయి పటుటి కొని ఊరి 

బయటకు త్సుకు వ� ళాళుడు. యేసు ఆ గ్రరుడ్్డ వాని కళళు మీద ఉమి్మవేసి 

తన చేతులినా వాట్పైెవుించి, “నీకేమ�ై నా కనబడుతోిందా” అని అడ్గాడు.

ఆ గ్రరుడ్్డ వాడు తల� తితు , “మనుష్్లు నడుసుతు ననాటు్ల  కనబడుతునానారు. 

కాని వాళుళు చ్ట్ల లా కనబడుతునానారు” అని అనానాడు.

యేసు మళ్ళు ఒకసారి అతని కళళుపైె తన చేతులినా ఉించాడు. వ� ింటనే 

అతని కళుళు తెరుచుకునానాయి. అతనిక్ దృషిటి  వచిచెింది. అనీనా స్పషటి ింగా 

చూడగలిగినాడు. యేసు అతణ్్ యిింట్క్ పింపుతూ, “గ్ామింలోక్ 

వ� ళళువదు్ద ” అని  అనానాడు.131

4.16 యేసే క్రాస్తి  అని పేతురు చ్పుపట
యేసు ఫిలిప్పు సాథాపిించిన కైెసరయ పటటి ణ ప్ాింతానిక్ వచాచెక తన శిష్్లతో, 

“మనుష్కుమారుణ్్ గురిించి ప్రజలేమనుకుింటునానారు?” అని అడ్గాడు.
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వాళుళు, “కొిందరు బాపితు స్మమిచుచె యోహాను అింటునానారు. కొిందరు 

ఏలీయా అింటునానారు. కొిందరు యిరీ్మయా అింటునానారు. మరి కొిందరు 

ప్రవకతు లోలా ఒకడ�ై  ఉిండవచచెని అింటునానారు” అని అనానారు.

యేసు, “కాని మీ వషయమేమిట్? నేన� వరని మీరనుకొింటునానారు?” 

అని వాళళునడ్గాడు.

సరీ మోను పేతురు, “నీవు క్రీ సుతు వు! సజీవుడ�ై న దేవుని కుమారుడవు!” 

అని అనానాడు.

యేసు సమాధానిం చ్బుతూ, “యోనా కుమారుడా! ఓ! సరీ మోనూ, నీవు 

ధను్డవు! ఈ వషయానినా నీకు మానవుడు చ్ప్పలేదు. పరలోకింలో వుననా 

నా తిండ్్ చ్పా్పడు. నీవు పేతురువని నేను చ్బుతునానా. ఈ బిండ మీద నేను 

నా సింఘానినా నిరి్మస తాాను. మృతు్లోకపు శకుతు లు సింఘానినా ఓడ్ించలేవు. 

దేవుని రాజ్ిం యొక్క తాళిం చ్వులు నేను నీక్సాతాను. ఈ ప్రపించింలో నీవు 

నిరాకరిించిన వాళళును పరలోకింలో కూడా నిరాకరిసాతాను. ఈ ప్రవించింలో 

నీవు అింగీకరిించిన వాళళును పరలోకింలో కూడా అింగీకరిస తాాను” అని 

అనానాడు.

ఆ తరా్త, తాను క్రీ సుతు  అననా వషయిం ఎవ్రికరీ  చ్ప్పవద్ద ని శిష్్లతో 

 చ్పా్పడు.132

4.17 యేస్ తన్ మరణించాలని చ్పుపట
అప్పట్ నుిండ్ యేసు తన శిష్్లతో తాను యెరూషలేముకు 

వ� ళళువలసిన వషయానినా గురిించి, అక్కడుననా పెద్ద లు, మహాయాజకులు, 

శాసుతు రాలు తనను హిింసిించే వషయానినా గురిించి, తాను పొిందవలసిన 

మరణానినా గురిించి, మూడవ రోజు బ్రతిక్ రావటానినా గురిించి చ్ప్పటిం 

మొదలు పెటాటాడు.

పేతురు ఆయనను ప్రక్కకు పిలిచి అలా మాటాలాడవద్ద ింటూ, “దేవుడు 

మీపైె దయ చూపాలి ప్రభూ! అలా ఎననాట్క్ జరగ కూడదు!” అని 

అనానాడు.
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యేసు పేతురు వ�ై పు తిరిగి, “నా ముిందు నుిండ్ వ� ళిళుపో సాతాను! 

నీవు నాకు ఆటింకిం కలిగిసుతు నానావు! నీవు మనుష్్ల సింగతుల గురిించి 

ఆలోచిసుతు నానావు కాని, దేవుని సింగతులు గురిించి కాదు” అని అనానాడు.

యేసు తన శిష్్లతో, “నా వ� ింట రాదలచిన వాడు అనీనా వడచి 

పెట్టి , తన సిలువను మోసుకొింటూ ననునా అనుసరిించాలి. తన ప్ాణానినా 

కాపాడాలనుకొననావాడు దానినా పొగొటుటి కొింటాడు. కాని నా కోసిం తన 

ప్ాణానినా ఒదులు కొననావాడు దానినా కాపాడుకుింటాడు. ప్రపించాననాింతా 

జయిించి తన ప్ాణానినా పొగొటుటి కొననా వ్క్తు క్ ఏిం లాభిం కలుగుతుింది? 

ఆ ప్ాణానినా తిరిగి పొిందటానిక్ అతడేమివ్గలుగుతాడు? మనుష్ 

కుమారుడు తన దేవదూతలతో కలిసి, తిండ్్ మహిమతో రానునానాడు. 

అప్పుడాయన ప్రతి ఒక్కనిక్, చేసిన పనిని బట్టి  ప్రతిఫలిం ఇసాతాడు. ఇక్కడ 

నిలుచుననా వాళళులో కొిందరు మనుష్కుమారుడు రావటిం చూసేవరకు 

జీవించే వుింటారు” అని గట్టి గా  చ్పా్పడు.133

4.18 మోషే, ఏలీయాలతో యేస్ కనబడుట
ఈ వధింగా చ్పి్పన ఎనిమిది రోజులకు పేతురు, యోహాను, యాకోబును 

తన వ� ింట త్సుకొని ఒక కొిండ మీదిక్ యేసు ప్ారి్థ ించటానిక్ వ� ళాళుడు. 

ఆయన ప్ారి్థ సుతు ిండగా ఆయన ముఖతేజసు్స మారిింది. ఆయన 

దుసుతు లు తెల్ల గా ప్రకాశిించటిం మొదలు పెటాటాయి. అకసా్మతుతు గా యిద్ద రు 

వ్కుతు లు తేజసు్సతో యేసు ముిందు ప్రత్క్మ�ై  ఆయనతో మాటాలాడటిం 

మొదలు పెట టాారు. వాళుళు మోషే, ఏలీయాలు. యెరూషలేములో 

న� రవేరచెబడనుననా ద�ై వేచ్ఛను గురిించి, అింటే ఆయన మరణానినా 

గురిించి, మాట లాాడారు. పేతురు, అతని వ� ింటనుననా వాళుళు మించి 

నిద్రమతుతు లో ఉనానారు. వాళళుకు మ� లకువ వచిచెింది. వాళుళు లేచి 

యేసు తేజసు్సను, ఆయనతో నిలుచొని ఉననా ఆ యిద్ద రి పురుష్ల 

తేజసు్సను చూసారు. మోషే, ఏలీయాలు వ� ళుతు ిండగా పేతురు యేసుతో, 

“ప్రభూ! మనము యిక్కడ ఉిండటిం మించిది. మీకొకట్, మోషేకొకట్, 
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ఏలీయా కొకట్ మూడు పర్శాలలు వేయమింటారా?” అని అడ్గాడు. 

పరిసి్థ తి అర్థ ిం చేసుకోకుిండా అతడు ఈ మాటలు  అనానాడు.134

అతడు ఇింకా మాట లాాడుతుిండగా ఒక కాింతివింతమ�ై న మేఘిం ఆ 

ముగు్గ రినా కపి్పవేసిింది. ఆ మేఘిం నుిండ్ ఒక స్రిం, “ఈయన నా 

పి్య కుమారుడు, ఈయన పట్ల  నాకు పే్మ ఉింది. ఈయన నాకు చాలా 

నచాచెడు. ఈయన మాట వనిండ్” అని వనిపిించిింది.

ఇది వని శిష్్లు భయింతో సాషాటాింగ పడాడారు. యేసు వచిచె వాళళును 

తాకుతూ, “లేవిండ్! భయపడకిండ్!” అని అనానాడు. వాళుళు తల� తితు  

చూసారు. వాళళుకు యేసు తప్ప యిింకెవరూ కనపడలేదు.

వాళుళు కొిండ దిగి క్్ిందిక్ వసుతు ిండగా యేసు, “మనుష్కుమారుడు 

బ్రతిక్ వచేచెవరకు మీరు చూసిన ఈ దృశా్నినా గురిించి ఎవ్రిక్ 

చ్ప్పకిండ్” అని ఆజ్ాపిించాడు.

“మరి మొదట ఏలియా రావాలని శాసుతు రాలు ఎిందుకింటునానారు” అని 

శిష్్లు అడ్గారు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఏలియా తప్పకుిండా 

వస తాాడు. వచిచె అనీనా ముిందుననాటు్ల  స థాాపిస తాాడు. నేను చ్పే్పదేమిటింటే, 

ఏలియా ఇదివరకే వచాచెడు. కాని వాళళుతనినా గురితు ించలేదు. పైెగా అతని 

పట్ల  తమ యిషాటానుసారింగా ప్రవరితు ించారు. అదే వధింగా వాళుళు మనుష్ 

కుమారునిక్ కూడా బాధలు కలిగిస తాారు.” యేసు బాపితు స్మమునిచేచె 

యోహానును గురిించి మాట లాాడుతుననాటు్ల  శిష్్లకు అప్పుడు 

 అర్థ మయిింది.135

4.19 యేస్ ఒక బాలుని దయయాంన్ండి విడిప్ంచ్ట
యేసు, పేతురు, యోహాను మరియు యాకోబు మిగతా శిష్్ల దగ్గ రకు 

వచాచెరు. అక్కడ ఒక పెద్ద  ప్రజల గుింపు శిష్్ల చుటూటి  ఉిండటిం, వాళళుతో 

ఏమో వాదిసూతు  ఉిండటిం చూసారు. యేసును చూడగానే అక్కడుననా 
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వాళళుిందరూ ఆశచెర్పడ్ సా్గతిం చ్ప్పటానిక్ ఆయన దగ్గ రకు 

పరుగ� తాతారు.

యేసు శిష్్లను, “వాళళుతో మీరేమి వాదిసుతు నానారు” అని అడ్గాడు.

ఆ గుింపులో నుిండ్ ఒకడు, “అయా్! నేను నా కుమారుణ్్ మీదగ్గ రకు 

పిలుచుకు వచాచెను. దయ్ిం పట్టి  అతనిక్ మాట పడ్పోయిింది. ఆ 

దయ్ిం అతని మీదిక్ వచిచెనప్పుడల లాా అది అతణ్్ నేలపైె పడవేసుతు ింది. 

అప్పుడు నా కుమారుని నోట్నుిండ్ నురుగు వసుతు ింది. పిండు్ల  కొరుకుతాడు. 

అతని శరీరిం కట�టి బారిపోతుింది. ఆ దయా్లినా వదిలిించమని మీ 

శిష్్లినా అడ్గాను. కాని వాళుళు ఆ పని చేయలేక పోయారు” అని 

అనానాడు.

యేసు, “ఈనాట్ వాళళులో వశా్సిం లేదు. నేన� ింత కాలమని మీతో 

ఉిండాలి? ఎింతకాలమని మిమ్మలినా భరిించాలి? ఆ బాలుణ్్ నా దగ్గ రకు 

పిలుచుకురిండ్” అని అనానాడు.

వాళుళు ఆ బాలుణ్్ పిలుచుకు వచాచెరు. ఆ దయ్ిం యేసును 

చూసిన వ� ింటనే, ఆ బాలుణ్్ వణ్కేటటు్ల  చేసిింది. ఆ బాలుడు క్్ింద 

పడాడాడు. నురుగు కకు్కతూ పొరాలాడటిం మొదలు పెటాటాడు.

యేసు ఆ బాలుని తిండ్్తో, “ఎింత కాలిం నుిండ్ యితడరీ వధింగా 

ఉనానాడు?” అని అడ్గాడు.

“చిననానాట్ నుిండ్. ఆ దయ్ిం అతణ్్ చింపాలని ఎనోనా సారు్ల  

అతణ్్ నిప్పుల లోా, నీళళులో పడవేసిింది. మీరేద�ై నా చేయగలి్గ తే మా మీద 

దయవుించి మాకు సహాయిం చ్య్ిండ్” అని ఆ బాలుని తిండ్్ 

సమాధానిం చ్పా్పడు.

యేసు, “నీవు వశ్సిించగలిగితే, వశా్సముననా వానిక్ ఏద�ై నా 

సాధ్మౌతుింది” అని అనానాడు.

వ� ింటనే ఆ బాలుని తిండ్్, “నేను వశ్సిసుతు నానాను. నాలో ఉననా 

అపనమ్మకిం తొలిగిపోవటానిక్ సహాయిం చ్య్ిండ్” అనానాడు.

యేసు ప్రజల గుింపు తన దగ్గ రకు పరుగ� తుతు కుింటూ రావటిం చూసి 
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ఆ దయ్ింతో, “ఓ చ్వట్, మూగ దయ్మా! అతని నుిండ్ బయటకు 

రమ్మని, మళ్ళు అతనిలో ప్రవేశిించవద్ద ని నేను ఆజ్ాపిసుతు నానాను” అని 

అనానాడు.

ఆ దయ్ిం కేకపెట్టి  అతణ్్ త్వ్రింగా వణ్క్ించి బయటకు వచిచెింది. 

ఆ బాలుడు శవింలా పడ్వుిండుట వల్ల  చాలా మింది అతడు 

చనిపొయా్డనుకొనానారు. కాని, యేసు అతని చేతులు పటుటి కొని లేపి 

నిలుచోబ� టాటాడు.

ఇింటోలాక్ వ� ళాళుక శిష్్లు రహస్ింగా, “మేమ� ిందుకు వ� ళళుగొటటి లేక 

పొయా్ము?” అని అడ్గారు.

యేసు, “ఈ రకమ�ై న దయా్నినా ప్ార్థ నతో మాత్రమే వ� ళళుగొటటి గలము” 

అని సమాధానిం  చ్పా్పడు.136

4.20 యేస్ తన మరణ, పునరుతాథ నమున్ గురించి మాటాలె డుట
వాళాళు ప్ాింతానినా వదిలి గలిలయ దా్రా ప్రయాణిం సాగిించారు. 

యేసు తన శిష్్లకు బోధిసూతు  ఉిండటిం వల్ల  తామ� క్కడ ఉననాది 

కూడా ఎవ్రిక్ తెలియకూడదని ఆశిించాడు. ఆయన వాళళుతో, 

“ఒకడు మనుష్కుమారునిక్ ద్ోహిం చేసి శత్రరువులకు అప్పగిస తాాడు. 

వాళాళుయనినా చింపుతారు. మూడు రోజుల తరా్త ఆయన తిరిగి 

బ్రతిక్వస తాాడు” అని అనానాడు. కాని యేసు చ్పి్పింది శిష్్లకు 

అర్థ ింకాలేదు. దానినా గురిించి అడగటానిక్ వాళళుకు భయిం  వేసిింది.137

4.21 పన్ను చ్లిలెంచ్టన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
యేసు, ఆయన శిష్్లు కపెరనాహూము చేరుకొనానారు. అక్కడ 

అరషెకెలు పనునాలు సేకరిించే అధికారులు పేతురు దగ్గ రకు వచిచె, “మీ 

బోధకుడు గుడ్ పనునా చ్లి్ల ించడా?” అని ప్రశినాించారు.

“చ్లి్ల స తాాడు” అని పేతురు సమాధానిం చ్పి్ప యిింటోలాక్ వ� ళాళుడు.

అతడేిం మాటాలాడక ముిందే యేసు, “సరీ మోనూ! నీవేమింటావు? రాజులు 
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సుింకాలు, పనునాలు ఎవరునాిండ్ సేకరిస తాారు? తమ స్ింత కుమారుల 

నుిండా? లేక యితర్ల నుిండా?” అని అడ్గాడు.

“ఇతర్ల నుిండ్” అని పేతురు సమాధానిం చ్పా్పడు.

యేసు, “అలాగయితే కుమారులు చ్లి్ల ించవలసిన అవసరిం లేదననా 

మాటేగా! కాని వాళళుకాటింకిం కలిగిించటిం నాక్షటి ిం లేదు. సరసు్స 

దగ్గ రకు వ� ళిళు గాలిం వ� యి్! మొదట పటుటి కొననా చేప నోట్ని తెరిచి చూసేతు  

నీకు నాలుగు ద్ాకా్మల నాణ్ిం కనబడుతుింది. దానినా త్సుకువ� ళిళు నా 

పక్ాన, నీ పక్ాన వాళళుకు చ్లి్ల ించు!” అని  అనానాడు.138

4.22 దేవుని ర్జయాంలో ఎవరు గొపప?
ఆ తరా్త శిష్్లు యేసు దగ్గ రకు వచిచె, “మరి దేవుని రాజ్ింలో 

అిందరి కనానా గొప్ప వాడ� వరు?” అని అడ్గారు.

యేసు ఒక చిననా పిల్ల వాణ్్ దగ్గ రకు రమ్మని పిలిచి అతణ్్ వాళళు 

మధ్ నిలుచోబ� ట్టి  ఈ వధింగా అనానాడు: “ఇది సత్ిం. మీరు మారి, మీ 

హృదయాలోలా చిననా పిల్ల లాలా ఉిండకపోతే దేవుని రాజ్ింలో ప్రవేశిించలేరు. 

అిందువల్ల  ఈ చిననాపిల్ల వానిలో ఉననా వనయానినా అలవరుచెకుననావాడు 

దేవుని రాజ్ింలో అిందరికనానా గొప్ప వానిగా పరిగణ్ింపబడతాడు.

“అింతేకాక ఇలాింట్ చిననాపిల్ల ల లోా ఒకనిక్ నా పేరిట సా్గతమిచిచెన 

వాణ్్ నాకు సా్గతమిచిచెన వానిగా నేను  పరిగణ్సాతాను.” 139

“బోధకుడా! ఒకడు, మీ పేరిట దయా్లినా వదిలిించటిం మేము 

చూశాము. అతడు మనవాడు కానిందువల్ల  అలా చ్య్టిం 

మాన� య్మని అతనిక్ చ్పా్పము” అని యోహాను అనానాడు.

యేసు ఈ వధింగా అనానాడు: “అతణ్్ ఆపకిండ్, నా పేరిట అదుభుతిం 

చేసినవాడు నాకు వ్తిరేకింగా మాట లాాడలేడు. ఎిందుకింటే, మనకు 

వ్తిరేకింగా లేనివాడు మన పక్ాన ఉననా వానితో సమానము. ఇది నిజిం, 

మీరు క్రీ సుతు కు చ్ిందిన వాళళుని గమనిించి నా పేరిట ఒక గిన� నాడు నీళుళు 

మీకు త్ాగటానిక్ యిచిచెనవాడు తప్పక ప్రతిఫలిం  పొిందుతాడు.140
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4.23 తండిరా తన జన్లందరిని క్ప్డున్
“కాని ననునా వశ్సిించే ఈ చిననా పిల్ల ల లోా ఎవర�ై నా పాపిం చేయటానిక్ 

కారకుడవటిం కనానా, మ� డకు తిరుగట్ రాయి కటటి బడ్ లోతెత న సముద్రింలో 

పడవేయబడటిం మేలు. ప్రపించింలోని మానవులినా చూచినప్పుడు 

వచారిం కలుగుతుింది. ఎిందుకింటే వాళళు చేత పాపిం చేయిించే 

సింగతులు అలాింట్వ. అవ జరుగక తప్పదు. కాని ఎవడు అలాింట్వ 

జరిగిస తాాడో వాని సి్థ తి భయింకరమ�ై నది.

“మీ కాలుగాని లేక మీ చేయిగాని మీ పాపానిక్ కారణమ�ై తే దానినా నరిక్ 

పారవేయిండ్. కాళుళు చేతులు ఉిండ్ నరకింలో శాశ్తమ�ై న మింటల లోా 

పడటిం కనానా, కుింట్ వానిగా లేక వకలాింగునిగా జీవిం పొిందటిం మేలు. 

ఇక మీ కనునా మీ పాపానిక్ కారణమ�ై తే దానినా పరీ క్పారవేయిండ్. ర� ిండు 

కళుళుిండ్ నరకింలోని మింటల లోా పడటిం కనానా ఒక కనునాతో జీవింలో 

ప్రవేశిించి జీవించటిం మేలు.

“ఈ చిననా పిల్ల ల లోా ఎవరీనా చిననా చూపు చూడకిండ్. నేను 

చ్పే్పదేమిటింటే పరలోకింలో ఉననా వీళళు దూతలు పరలోకింలో ఉననా 

నా తిండ్్ ముఖానినా ఎప్పుడూ చూసూతు  ఉింటారు.

“ఒకని దగ్గ ర వింద గొఱ్ఱె లు వునానాయనుకోిండ్. అిందులో ఒక గొఱ్ఱె  

తపి్పపోతే, అతడు ఆ తొింబ�ై తొమి్మది గొఱ్ఱె లినా కొిండమీద వదిలి, ఆ 

తపి్పపోయిన గొఱ్ఱె  కోసిం వ� తుకొ్కింటూ వ� ళళుడా? మీరేమింటారు? 

ఇది సత్ిం, ఒక వేళ ఆ గొఱ్ఱె  దొరిక్తే ఆ తపి్పపోని తొింబ�ై తొమి్మది 

గొఱ్ఱె లు తన దగ్గ రుననా దానికనానా ఎకు్కవ ఆనిందిస తాాడు. అతనిలాగే 

పరలోకింలోవుననా నా తిండ్్ ఈ చిననా పిల్ల లోలా ఎవ్రూ తపి్పపోరాదని 

 ఆశిసుతు ింటాడు.141

4.24 తపుప చేస్నవ్నిని సరి చేయుట
“మీ సోదరుడు మీపట్ల  అపరాధిం చేసేతు  అతని దగ్గ రకు వ� ళిళు అతడు చేసిన 

అపరాధాలినా అతనిక్ రహస్ింగా చూపిండ్. అతడు మీ మాట వింటే అతణ్్ 
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మీరు జయిించినటే్ల ! ఒక వేళ అతడు మీ మాట వనకపోతే, ఒకరిద్ద రినా మీ 

వ� ింట త్సుకు వ� ళళుిండ్. ఎిందుకింటే ప్రతి వషయానినా నిర్యిించటానిక్ 

యిద్ద రు లేక ముగు్గ రు సాక్్ిం చ్పా్పలి. వాళళు మాట వనటానిక్ అతడు 

అింగీకరిించకపోతే వ� ళిళు వాళళు సింఘానిక్ చ్ప్పిండ్. అతడు సింఘిం 

చ్పి్పన మాటకూడ వనకపోతే అతణ్్ మీ వానిగా పరిగణ్ించకిండ్.

“ఇది సత్ిం. ఈ ప్రపించములో మీరు నిరాకరిించిన వాళళును 

పరలోకింలో నేను కూడా నిరాకరిస తాాను. ఈ ప్రపించింలో మీరు 

అింగీకరిించిన వాళళును పరలోకింలో నేను కూడా అింగీకరిస తాాను. 

అింతేకాక, నేను చ్పే్పదేమిటింటే మీలో యిద్ద రు కలసి దేవుణ్్ ఏమి 

అడగాలో ఒక నిర్యానిక్ వచిచె ప్ారి్థ ించాలి. అప్పుడు పరలోకింలోవుననా 

నా తిండ్్ మీ కోరిక త్రుస తాాడు. ఎిందుకింటే, నా పేరిట యిద్ద రు లేక 

ముగు్గ రు ఎక్కడ సమావేశమ�ై తే నేను అక్కడ వాళళుతో  ఉింటాను.” 142

4.25 క్షమాపణ గురించిన ఉపమానము
అప్పుడు పేతురు యేసు దగ్గ రకు వచిచె, “ప్రభూ! నా సోదరుడు నా పట్ల  

పాపిం చేసేతు  నేన� నినా సారు్ల  అతణ్్ క్మిించాలి? ఏడుసారాలా?” అని అడ్గాడు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు, “ఏడుసారు్ల  కాదు, డ� బబుది 

ఏడు సారు్ల  క్మిించాలని చ్బుతునానాను.

“అిందువలే్ల  దేవుని రాజా్నినా తన సేవకులతో ల� క్కలు 

పరిష్కరిించుకోవాలననా రాజుతో పోలచెవచుచె. ఆ రాజు ల� క్కలు 

పరిష్కరిించటిం మొదలు పెటటి గానే వేలకొలది తలాింతులు అప్పు ఉననా ఒక 

వ్క్తు ని భటులు రాజుగారి దగ్గ రకు పిలుచుకు వచాచెరు. కాని అప్పు ఉననా 

వాని దగ్గ ర చ్లి్ల ించటానిక్ డబుబు లేదు. అిందువల్ల  ఆ రాజు అతణ్్, అతని 

భార్ను, అతని సింతానానినా, అతని దగ్గ ర ఉననా వసుతు వులనినాట్ని అమే్మసి 

అప్పు చ్లి్ల ించమని ఆజ్ాపిించాడు.

“ఆ సేవకుడు రాజు ముిందు మోకరిలి్ల , ‘కొది్ద  గడువు యివ్ిండ్, 

మీక్వ్ వలసిన డబబుింతా యిచేచెస తాాను’ అని వేడుకొనానాడు. రాజు ఆ 
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సేవకునిపైె దయచూపి అతణ్్ వడుదల చేసాడు. పైెగా అతని అప్పుకూడా 

రదు్ద  చేసాడు.

“ఆ సేవకుడు వ� లుపలిక్ వ� ళిళు, తనతో కలసి పనిచేసే సేవకుణ్్ 

చూసాడు. తనకు వింద దేనారాలు అప్పువుననా అతని గొింతుక పటుటి కొని, 

‘నా అప్పు త్రుచె!’ అని వేధిించాడు.

“అప్పువుననావాడు మోకరిలి్ల , ‘కొది్ద  గడువు యివు్! నీ అప్పు 

త్రుసాతాను!’ అని బ్రతిమిలాడాడు.

“కాని అపి్పచిచెన వాడు దానిక్ అింగీకరిించలేదు. పైెగా వ� ళిళు తన 

అప్పు త్రేచె దాకా ఆ అప్పుననావాణ్్ కారాగారింలో వేయిించాడు. తోట్ 

సేవకులు జరిగిింది చూసారు. వాళళుకు చాలా దుఃఖిం కలిగిింది. వాళుళు 

వ� ళిళు జరిగిిందింతా తమ రాజుతో చ్పా్పరు.

“అప్పుడు ఆ ప్రభువు ఆ సేవకుణ్్ పిలిచి, కోపింతో ‘దురా్మరు్గ డా! నీవు 

బ్రతిమిలాడ్నిందుకు నీ అప్పింతా రదు్ద  చేసాను. మరి, నేను నీమీద 

దయ చూపినటే్ల  నీవు నీ తోట్ సేవకునిపైె దయ చూపనవనరింలేదా?’ అని 

అనానాడు. ఆ తదుపరి తన అప్పింతా త్రేచెదాకా చిత్రహిింస పెటటి మని ఆ 

సేవకుణ్్ భటులకు అప్పగిించాడు.

“మీలో ప్రతి ఒక్కరూ మీ సోదరుణ్్ మనసారా క్మిించక పోతే 

పరలోకింలో వుననా నా తిండ్్ మీ పట్ల  ఆ రాజులాగే  ప్రవరితు సాతాడు.” 143

4.26 యేస్ య�రూషలేముకు వెళ్్ళట
యూదుల పర్శాలల పిండుగ దగ్గ రకు వచిచెింది. యేసు సోదరులు 

యేసుతో, “నీవీ ప్ాింతిం వదిలి యూదయకు వ� ళుళు. అలా చేసేతు  నీ 

శిష్్లు నీవు చేసే కారా్లినా చూడగలుగుతారు. నీవు ఈ కారా్లినా 

చేసుతు నానావు. కనుక నీవు ప్రజలముిందుకు రావాలి. ఎిందుకింటే, 

ప్రజానాయకుడు కాదలచినవాడు రహస్ింగా కార్ించేయడు” అని 

అనానారు. అింటే ఆయన సోదరులు కూడా ఆయనినా నమ్మలేదననామాట!

యేసు వాళళుతో, “నాక్ింకా సమయిం రాలేదు. మీకు ఏ సమయమ�ై నా 
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మించిదే. ప్రపించిం మిమ్మలినా దే్షిించదు. కాని నేను దాని పనులు 

దురా్మర్గ ములని అింటాను. కనుక అది ననునా దే్షిసుతు ననాది. మీరు 

పిండుగకు వ� ళళుిండ్. నాకు తగిన సమయిం యిింకా రాలేదు కనుక 

నేను యిప్పుడు రాను” అని అనానాడు. ఇలాగు అననా తరా్త యేసు 

గలిలయులోనే ఉిండ్ పోయాడు.

ఆయన సోదరులు వ� ళాళుక ఆయన కూడా పిండుగకు వ� ళాళుడు. 

కాని బహిరింగింగా కాదు. రహస్ింగా. అక్కడ పిండుగ జరుగే స్థ లింలో 

యూదులు, ‘అతడ� క్కడునానాడు?’ అని అింటూ ఆయన కోసిం వ� దకసాగారు.

ప్రజలు ఆయనినా గురిించి రహస్ింగా మాటాలాడటిం మొదలు పెటాటారు. 

కొిందరు ఆయన మించివాడనానారు. మరి కొిందరు, “కాదు, అతడు 

ప్రజలినా మోసిం చేసుతు నానాడు!” అని అనానారు. యూదులకు భయపడ్ 

ఆయనినా గురిించి బహిరింగింగా ఎవ్డూ ఏమీ  అనలేదు.144

4.27 యేస్ పర్ణశ్లల పండుగ సమయంలో బో ధించ్ట
పిండుగ సగిం కాకముిందే యేసు మిందిరింలోక్ వ� ళిళు బోధిించటిం 

మొదలుపెటాటాడు. యూదులు ఆశచెర్పడ్, “చదవకుిండా యితడు యిింత 

జ్ానానినా ఏ వధింగా సింపాదిించాడు” అని అనానారు.

యేసు, “నేను బోధిించేవ నావ కావు. అవ ననునా పింపిన దేవునివ. 

ద�ై వేచాచెనుసారిం జీవించ దలచిన వానిక్ నా బోధనలు దేవునివా లేక 

నేను స్యింగా నా అధికారింతో మాట లాాడుతునానానా అననా వషయిం 

తెలుసుతు ింది. స్తహాగా మాటాలాడేవాడు గౌరవిం సింపాదిించాలని చూసాతాడు. 

కాని తనను పింపిన వాని గౌరవిం కోసిం మాట లాాడేవాడే నిజమ�ై నవాడు. 

అలాింట్ వాడు అసత్మాడడు. మోషే మీకు ధర్మశాసాతారానినా అిందిించాడు 

కదా! అయినా మీలో ఒక్కడు కూడా దానినా పాట్ించలేదు. ననునా 

చింపటానిక్ ఎిందుకు ప్రయతినాసుతు నానారు” అని అనానాడు.

“నీకేమనానా దయ్ిం పట్టి ిందా? నినునా చింపటానిక్ ఎవరు 

ప్రయతినాసుతు నానారు?” అని ప్రజలు అనానారు.
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యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు: “నేను ఒక మహతా్కరా్నినా 

చేసాను. దానికే మీరిింత ఆశచెర్పడ్పోయారు. మోషే మీకు సుననాతి 

చేయిించుకోమని చ్పా్పడు. నిజానిక్ యిది మోషే నుిండ్ కాదు కాని 

పితరులనుిండ్ ప్ారింభమ�ై నది. కనుక అవసరమ�ై తే మీరు వశ్ాింతి రోజున 

సుననాతి చేసేతు  తప్పుకాదు కాని, నేను ఒక మనిషి దేహానినా సింపూర్ింగా 

నయించేసినిందుకు మీకు కోపిం వసోతాింది? పైెన చూసి త్రు్ప చ్ప్పటిం 

మానుకోిండ్. నా్యింగా త్రు్ప  చ్ప్పిండ్.” 145

4.28 జన్లు యేస్న్ క్రాసతిని ఆశచురయాపడుట
అదే క్ణాన కొిందరు యెరూషలేము ప్రజలు ఈ వధింగా అనటిం 

మొదలుపెట టాారు: “వాళుళు చింపాలని ప్రయతినాసుతు ననాది ఈయనే కదా! 

ఆయనిక్కడ బహిరింగింగా మాట లాాడుతునానా వాళుళు ఆయనినా ఒక్క 

మాట కూడా అనటిం లేదే! అధికారులు కూడా ఈయన నిజింగా క్రీ సుతు  అని 

తలించారా ఏమి? కాని క్రీ సుతు  వచేచెటప్పుడు ఎక్కడనుిండ్ వసాతాడో ఎవ్రికరీ  

తెలియదు. మరి ఈయన� క్కడ్ నుిండ్ వచాచెడో మనకిందరిక్ తెలుసు!”
అప్పుడు యేసు మిందిరింలో ఇింకను మాట లాాడుతూ ఉిండ్నాడు. 

ఆయన బిగ్గ రగా, “ఔను! నేన� వరినో మీకు తెలుసు. నేను స్తహాగా 

యిక్కడ్క్ రాలేదు ననునా పింపిించినవాడు సత్వింతుడు. ఆయన� వరో 

మీకు తెలియదు. కాని ఆయన ననునా పింపాడు కాబట్టి  ఆయన దగ్గ ర నుిండ్ 

నేను యిక్కడ్కరీ  వచాచెను. కాబట్టి  ఆయన� వరో నాకు తెలుసు” అని అనానాడు.

ఇది వని వాళుళు ఆయనినా బింధిించాలని ప్రయతినాించారు. కాని 

ఆయన సమయిం యిింకా రాలేదు కనుక ఆయన మీద ఎవ్రూ చేయి 

వేయలేదు. అక్కడుననా వాళళులో చాలా మింది ఆయనినా వశ్సిించారు. 

వాళుళు, “క్రీ సుతు  వచిచెనప్పుడు ఈయన కనానా గొప్ప అదుభుతాలు 

చేస తాాడా?” అని అనానారు.

ప్రజలు ఆయనినా గురిించి యిలా మాట లాాడు కోవటిం పరిసయు్లు 

వనానారు. వాళుళు, ప్రధాన యాజకులు కలిసి ఆయనినా బింధిించటానిక్ 
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భటులినా పింపారు. కనుక యేసు ప్రజలతో, “నేను మీతో కొది్ద కాలమే 

ఉింటాను. ఆ తరా్త ననునా పింపిన వాని దగ్గ రకు వ� ళ తాాను. నా కోసిం 

మీరు వ� తుకుతారు. కాని ననునా కనుకో్కలేరు. నేనుననా చోట్క్ మీరు 

రాలేరు” అని అనానాడు.

యూదులు తమలో తాము, “మనిం కనుకో్కకుిండా ఉిండేటటు్ల  ఇతడు 

ఎక్కడ్క్ వ� ళళుదలిచాడు? గీ్కుల మధ్ నివసిసుతు ననా మనవాళళు దగ్గ రకు 

వ� ళిళు గీ్కులకు బోధిసాతాడా? ‘నా కోసిం వ� తుకుతారు, కాని కనుకో్కలేరు. 

నేనుననా చోట్క్ మీరు రాలేరు’ అని అతడు అనటింలో అర్థ మేమిట్?” అని 

మాటాలాడుకునానారు.

పిండుగ చివరి రోజు చాలా ముఖ్మ�ై నది. ఆ రోజు యేసు నిలుచుని 

పెద్ద  గొింతుతో, “దాహిం వేసినవాడు నా దగ్గ రకు రావచుచె. వచిచె తన 

దాహిం త్రుచెకోవచుచె. లేఖనాలు చ్పి్పనటు్ల , ననునా నమి్మన వాని 

లోపలి నుిండ్ జీవపు ఊటలు ప్రవహిస తాాయి” అని అనానాడు. అింటే, 

తనను నమి్మన వాళళుకు ముిందుగా లభిించబోయే ఆత్మను గురిించి ఈ 

మాటలు చ్పా్పడు. ఆయన మహిమ పరచెబడలేదు. కనుక దేవుడు యిింత 

వరకు ఆత్మను ఎవ్రికరీ  యివ్లేదు.

ఆయన మాటలు వనానాక కొిందరు, “ఈయన తప్పక ప్రవకతు  

అయివుిండాలి” అని అనానారు.

మరికొిందరు, “ఈయన క్రీ సుతు  అయి్ ఉిండాలి” అని అనానారు.

కాని యితరు్ల , “క్రీ సుతు  గలిలయనుిండ్ ఎట లాావసాతాడు? ఆయన దావీడు 

వింశింనుిండ్, దావీదు నివసిించిన బేతె్ల హేమునుిండ్ వసాతాడని ల� ఖానాలోలా 

వ్ాసారు కదా!” అని అనానారు. యేసును బట్టి  అక్కడుననా ప్రజలలో 

భేధాభిప్ాయిం కలిగిింది. కనుక ఆయనినా బింధిించాలనుకునానారు. కాని 

ఎవ్రూ ఆయన పైె చ్యి్  వ� య్లేదు.146

4.29 కొందరు యూద్ల నాయకులు నమ్మకపో వుట
చివరకు భటులు ప్రధానయాజకుల దగ్గ రకు, పరిసయు్ల దగ్గ రకు 



110 వ్యతిరేకత పెరిగిన సంవత్సరము  

తిరిగి వ� ళిళుపొయా్రు. వాళుళు ఆ భటులినా, “అతణ్్ిందుకు పిలుచుకొని 

రాలేదు?” అని అడ్గారు.

వాళుళు, “అతడు మాట లాాడ్నటు్ల  ఇింత వరకు ఎవ్రూ మాటాలాడలేదు!” 

అని అనానారు.

పరిసయు్లు, “అింటే! మిమ్మలినా కూడా అతడు మోసిం చేసాడా? 

పాలకులోలా కాని, పరిసయు్లోలా కాని అతణ్్ నమి్మన వాళ� ళువ్రూ లేరు. 

ధర్మశాస తాారానినా గురిించి ఏమీ తెలియని ఆ ప్రజల మీద దేవుని శాపిం 

ఉిందననాటే్ల !” అని అనానారు.

నీకొదేము వాళళులో ఒకడు. ఇతడు ఇదివరలో యేసు దగ్గ రకు వ� ళిళు 

వచాచెడు. అతడు, “మన ధర్మశాసతు రాిం వచారణ చేయకుిండా, అతని వాదన 

వనకుిండా, అతడు చేసిింది తేలుసుకోకుిండా శిక్వధిసుతు ిందా?” అని అడ్గాడు.

వాళుళు, “నీవు కూడా గలిలయవాడవా? ధర్మశాసాతారానినా చదువు. ప్రవకతు  

గలిలయనుిండ్ రాడని నీకే తెలుసుతు ింది” అని సమాధానిం  చ్పా్పరు.147

4.30 వయాభచారములో పటటుబడిన ఒక స్తతి రీ
ఆ తరా్త అిందరూ తమ తమ ఇళళుకు వ� ళిళు పొయా్రు.

యేసు మళ్ళు ఒలీవల చ్ట్ల  కొిండ మీదిక్ వ� ళాళుడు. సూరో్దయిం 

అవుతుిండగా ఆయన మళ్ళు మిందిరింలో కనిపిించాడు. అక్కడ ప్రజలు 

ఆయన చుటూటి  సమావేశమయా్రు. వాళళుకు బోధిించటానిక్ ఆయన 

కూరుచెనానాడు.

వ్భిచారిం చేసుతు ిండగా పటుటి బడ్న సరీతు రాని శాసుతు రాలు, పరిసయు్లు 

కలిసి అక్కడ్క్ త్సుకొని వచాచెరు. ఆమ� ను అిందరి ముిందు నిలుచో బ� ట్టి  

యేసుతో, “బోధకుడా! ఈ సరీతు రా వ్భిచారిం చేసుతు ిండగా పటుటి బడ్ింది. మోషే, 

ధర్మశాసతు రాింలో యిలాింట్ సరీతు రాని రాళళుతో కొట్టి  చింపుమని ఆజ్ాపిించాడు. 

మీరేమింటారు?” అని అడ్గారు.

ఆయనినా పరీక్్ించటానిక్ ఈ ప్రశనా వేసారు. ఆయనినా శిక్్ించటానిక్ 

కారణిం దొరుకుతుిందని వాళళు ఉదే్ద శ్ిం. కాని యేసు వింగి, నేలపైె తన 
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వే్లితో వ్ాయటిం మొదలు పెటాటాడు. వాళుళు ప్రశనాలు వేసూతు నే ఉనానారు. 

యేసు తల� తితు  చూసూతు , “మీలో పాపిం చ్య్నివాడు ఎవర�ై నా ఉింటే, 

అతడు ఆమ� పైె మొదట్రాయి వసర వచుచె!” అని అనానాడు. ఇలా అనానాక, 

మళ్ళు క్్ిందిక్ వింగి నేలపైె వ్ాసూతు  ఉనానాడు.

ఇది వననా వాళుళు ఒకొ్కక్కరు అక్కడ్ నుిండ్ వ� ళళుటిం 

మొదలుపెట టాారు. మొదట వృదుధి లు వ� ళిళు పోయారు. చివరకు అక్కడ 

నిలుచుననా సరీతు రాతో యేసు మాత్రిం మిగిలిపోయా్డు. యేసు తల� తితు  

చూసూతు , “వాళ� ళుక్కడమా్మ! నిన� నావ్రూ శిక్్ించ లేదా?” అని అడ్గాడు.

“లేదు ప్రభూ!” అని ఆమ�  అననాది.

“నేను కూడా శిక్ వధిించను. వ� ళుళు! ఇకనుిండ్ పాపిం చ్య్కు!” అని 

 అనానాడు.148

4.31 యేస్ పరాపంచానికి వెలుగు
యేసు మరొక సమయింలో ప్రజలకు బోధిించినప్పుడు, “నేను ప్రపించానిక్ 

వ� లుగును. ననునా అనుసరిించినవాళుళు అింధకారింలో నడవరు. వాళళుకు 

జీవతిం యొక్క వ� లుగు లభిసుతు ింది” అని అనానాడు.

పరిసయు్లు సవాలు చేసూతు , “నీ పక్ాన నీవు సాక్్ిం 

చ్ప్పుకుింటునానావు. నీ సాక్్ిం పనిక్ రాదు” అని అనానారు.

యేసు సమాధానిం చ్బుతూ, “నేను నా పక్ాన సాక్్ిం చ్బితే ఆ సాక్్ిం 

నమ్మవచుచె. ఎిందుకింటే, నేన� క్కడ్నుిండ్ వచాచెనో, ఎక్కడ్క్ వ� ళుతు నానానో 

నాకు తెలుసు. కాని నేను ఎక్కడ్నుిండ్ వచాచెనో ఎక్కడ్క్ వ� ళుతు నానానో 

మీకు తెలియదు. మీరు అిందరి మానవులవల�  త్రు్పచ్బుతారు. నేను 

ఎవరిపైెనా త్రు్ప చ్ప్పను. కాని నేను ఒక వేళ త్రు్ప చ్బితే నా త్రు్ప 

సత్సమ్మతమ�ై నది. ఎిందుకింటే, నేను ఒింటరిగా త్రు్ప చ్ప్పటిం లేదు. 

ననునా పింపిన నా తిండ్్ నాతో ఉనానాడు. ఇద్ద రు కలసి సాక్్ిం చ్బితే ఆ 

సాక్ా్నినా నమ్మవచచెని మీ ధర్మశాసతు రాింలో వ్ాసారు. నేను నా పక్ాన సాక్్ిం 

చ్బుతునానాను. నా యిింకొక సాక్్ ననునా పింపిన ఆ తిండ్్” అని అనానాడు.
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అప్పుడు వాళుళు, “నీ తిండ్్ ఎక్కడ ఉనానాడు?” అని అడ్గారు.

యేసు, “మీకు నేను ఎవరినో, నా తిండ్్ ఎవరో తెలియదు. నేన� వరినో 

తెలిసేతు , నా తిండ్్ ఎవరో మీకు తెలుసుతు ింది” అని సమాధానిం చ్పా్పడు. 

ఆయనీ వషయాలనీనా మిందిరింలో కానుకలు వేసే చోట నిలుచొని 

బోధిసూతు  మాట లాాడాడు. అయినా ఆయన� నావరూ బింధిించలేదు; కారణిం? 

ఆయన ఘడ్య యిింకా రాలేదు!

యేసు మరొకసారి వాళళుతో, “నేను వ� ళుతు నానాను. మీరు నా కోసిం 

వ� తుకుతారు. కాని నేను వ� ళేళుచోట్క్ మీరు రాలేరు. ఎిందుకింటే మీరు మీ 

పాపాలోలా మరణ్స తాారు” అని అనానాడు.

యూదులు, “ఆత్మహత్ చేసుకొింటాడా? అిందుకేనా, ‘నేను వ� ళేళు 

చోట్క్ మీరు రాలేరు’ అని అింటునానాడు” అని అనానారు.

యేసు, “మీరు యిక్కడ్ వాళుళు. నేను పైెనుిండ్ వచిచెన వాణ్్. మీరు 

ఈలోకపు వాళుళు. నేను ఈ లోకపు వాణ్్ కాదు. మీరు మీ పాపాలతో 

మరణ్స తాారు” అని అనానాడు.

వాళుళు, “అది సరే కాని, నీవ� వరు?” అని అడ్గారు.

యేసు, “నేను యిింతవరకు ఎవరనాని చ్బుతునానానో ఆయనేనా” అని 

అనానాడు. “నేను మీ త్రు్ప వషయింలో ఎనోనా సింగతులు చ్ప్పగలను. 

కాని దానిక్ మారుగా ననునా పింపిన వాని నుిండ్ వననా వాట్ని మాత్రమే 

ప్రపించానిక్ చ్బుతునానాను. ఆయన నమ్మదగినవాడు” అని అనానాడు.

ఆయన తన తిండ్్ని గురిించి చ్బుతునానాడు. వాళుళు అర్థ ిం 

చేసుకోలేదు. అిందువలన యేసు వాళళుతో, “మనుష్కుమారుణ్్ పైెక్ 

లేపినప్పుడు ఆయన నేనేనని మీరు తెలుసుకుింటారు. అింతేకాక 

స్తహాగా నేను ఏమీ చ్య్నని, నా తిండ్్ బోధిించిన వాట్ని మాత్రమే 

చ్బుతానని తెలుసుకుింటారు. ననునా పింపిన వాడు నాతో ఉనానాడు. 

నేను అనినా వేళలా ఆయనకు యిషటి మ�ై నవే చేసాతాను. కనుక ఆయన ననునా 

ఒింటరిగా వదిలి వేయడు” అని అనానాడు. ఆయన చ్పి్పన వషయాలు 

వని అనేకులు ఆయన  వశా్సుల�ై యా్రు.149
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4.32 అబారా హాము సంతానము
తనను నమి్మన యూదులతో యేసు, “మీరు నా బోధనలు పాట్సేతు , మీరు నా 

నిజమ�ై న శిష్్లు. అప్పుడు మీరు సతా్నినా గురిించి తెలుసు కుింటారు. 

ఆ సత్మే మీకు సే్చ్ఛ కలిగిసుతు ింది” అని అనానాడు.

వాళుళు, “మేము అబ్ాహాము వింశీయులిం. మేమిింతవరకు 

ఎవ్రిక్ బానిసలుగా ఉిండలేదు. మరి మాకు సే్చ్ఛ కలుగుతుిందని 

ఎిందుకింటునానావు?” అని అనానారు.

యేసు జవాబు చ్బుతూ, “ఇది నిజిం. పాపిం చేసిన ప్రతి ఒక్కడూ 

పాపానిక్ బానిస ఔతాడు. బానిసకు కుటుింబింలో శాశ్తమ�ై న స థాానిం 

ఉిండదు. కాని కుమారుడు శాశ్తింగా ఆ యిింట్క్ చ్ిందినవాడు. 

కుమారుడు సే్చ్ఛ కలిగిసేతు  మీకు నిజమ�ై న సే్చ్ఛ కలుగుతుింది. మీరు 

అబ్ాహాము సింతానమని నాకు తెలుసు. అయినా మీకు నా సిందేశిం 

నచచెలేదు. కనుక ననునా చింపటానిక్ ప్రయతినాసుతు నానారు. నేను నా 

తిండ్్ సమక్ింలో చూసిన దానినా చ్బుతునానాను. మీరు మీ తిండ్్ నుిండ్ 

వననాదానినా చేసుతు నానారు” అని అనానాడు.

“అబ్ాహాము మా తిండ్్” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు, “మీరు అబ్ాహాము సింతానమ�ై తే అబ్ాహాము చేసినటు్ల  

చేసేవాళుళు! నేను చేసిిందల లాా దేవుని నుిండ్ వననా సతా్నినా చ్ప్పటమే! 

దానిక్ మీరు ననునా చింపాలని ప్రయతినాసుతు నానారు. అబ్ాహాము మీలా 

ప్రవరితు ించలేదు. మీరు మీ తిండ్్ చేసినటు్ల  చేసుతు నానారు” అని అనానాడు.

వాళుళు, “మేము అక్రమింగా పుటటి లేదు. మాకు దేవుడొక్కడే తిండ్్” 

అని  అనానారు.150

4.33 దయయాముయొక్క ప్లలె లు
యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు: “దేవుడు మీ తిండ్్ అయినట్ల యితే 

నేను దేవునినుిండ్ వచాచెనని నమే్మవాళుళు. కనుక మీరు ననునా పే్మిించే 

వాళుళు. స్తహాగా నేను యిక్కడ్క్ రాలేదు. దేవుడే ననునా పింపాడు. 
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మీరు నా సిందేశిం అింగీకరిించటిం లేదు కనుక నేను చ్పే్పది మీకు 

అర్థ ిం కావటిం లేదు. మీరు సైెతానుకు చ్ిందిన వాళుళు. వాడే మీ తిండ్్. 

మీ తిండ్్ కోరికలినా త్రచెడమే మీ అభిలాష. వాడు మొదట్ నుిండ్ 

హింతకుడు. వాడు సతా్నినా అనుసరిించడు. వాడ్లో సత్మనేది 

లేదు. అబదధి మాడటిం వాడ్ స్భావము. కనుక వాడు అనినా వేళలా 

అబదధి మాడుతాడు. వాడు అబదాధానిక్ తిండ్్.

“నేను నిజిం చ్ప్పటింవల్ల  మీరు నమ్మటింలేదు. నేను పాపిం చేశానని 

మీలో ఎవర�ై నా నిరూపిించగలరా? నేను నిజిం చ్బుతునానాను కదా! 

నన� నాిందుకు వశ్సిించరు. దేవుని సింతానిం దేవుని మాట వింటుింది. 

మీరు దేవుని సింతానిం కాదు కనుక నేను చ్పి్పింది  వనటింలేదు.” 151

4.34 యేస్ తనన్ మరియు అబరాహామున్ గురించి మాటాలె డుట
“నీవు సమరయ దేశసు్థ డవని, నీకు దయ్ిం పట్టి ిందని మేమనటింలో నిజిం 

లేదా?” అని వాళుళు ప్రశినాించారు.

యేసు, “నాకు దయ్ిం పటటి లేదు. నేను నా తిండ్్ని గౌరవసాతాను. మీరు 

ననునా అగౌరవ పరుసుతు నానారు. నేను నా కరీ రితు ని కోరటిం లేదు. కాని నా కరీ రితు  

కోరేవాడొకాయన ఉనానాడు. ఆయనే నా్యాధిపతి. ఇది నిజిం. నా బోధ 

అనుసరిించిన వాడు ఎననాట్కరీ  చావుచూడడు” అని అనానాడు.

ఇది వని యూదులు బిగ్గ రగా, “నీకు దయ్ిం పట్టి ిందని మాక్ప్పుడు 

తెలిసిింది! అబ్ాహాము చనిపోయాడు. అలాగే ప్రవకతు లు చనిపోయారు. 

అయినా నీ బోధన అనుసరిించిన వాడు చనిపోడని అింటునానావు. నీవు మా 

తిండ్్ అబ్ాహాము కనానాగొప్ప వాడవా? అతడు చనిపొయా్డు. ప్రవకతు లు 

కూడా చనిపొయా్రు. నీ మనసు్సలో నీవ� వరవనుకుింటునానావు?” అని 

అనానారు.

యేసు, “ననునా నేను పొగుడుకుింటే ఆ పొగడతు కు అర్థ ిం లేదు. ననునా 

పొగిడేవాడు నా తిండ్్. ఆయన మీ దేవుడని మీరే అింటునానారు. ఆయన 

మీకు తెలియదు. కాని నాకాయన తెలుసు. ఆయన నాకు తెలియదని 
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అింటే, నేను మీలాగే అబదాధాలాడ్నట్ల వుతుింది. కాని ఆయన నాకు తెలుసు. 

ఆయన మాట నేను పాట్స తాాను. మీ తిండ్్ అబ్ాహాము నా కాలానినా 

చూడగలనని గ్రహిించిన వ� ింటనే ఆనిందపడ డాాడు. అతడు చూశాడు: 

ఆనింద పడ డాాడు” అని అనానాడు.

ఆ కారణింగా యూదులు, “నీక్ింకా యాభ�ై  ఏళ�ై ళునా నిిండలేదు. నీవు 

అబ్ాహామును చూసావా?” అని అనానారు.

యేసు, “ఇది నిజిం. అబ్ాహాము పుటటి క ముిందే నేను ఉనానాను” అని 

అనానాడు. ఇది వని వాళుళు ఆయనినా కొటాటాలని రాళుళు ఎతితు  పటుటి కునానారు. 

కాని యేసు వాళళుకు కనిపిించకుిండా దాకొ్కని ఆ గుింపు నుిండ్ వ� ళిళు 

 పోయాడు.152

4.35 యేస్ ఒక పుటుటు  గురా డిడివ్నిని నయం చేయుట
ఆయన వ� ళూతు  ఒక పుటుటి  గ్రరుడ్్డ  వాణ్్ చూశాడు. ఆయన శిష్్లు 

ఆయనతో, “రబీబు! యితడు గ్రరుడ్్డ వానిగా పుట టాాడే! ఎవరు పాపిం 

చేసారింటారు? ఇతడా లేక యితని తలి్ల దిండ్రులా?” అని అడ్గారు.

యేసు, “ఇతడు కాని, యితని తలి్ల దిండ్రులు కాని పాపిం చ్య్లేదు! 

దేవుని శక్తు  యితని జీవతిం దా్రా ప్రదరి్శింపబడాలని గ్రరుడ్్డ వానిగా 

పుట టాాడు. సూరా్సతు మయిం అయే్లోగా మనిం ననునా పింపిన వాని 

కార్ిం చేయాలి. రాత్రి రాబోతోింది. అప్పుడు ఎవ్రూ పని చ్య్లేరు. 

ఈ ప్రపించింలో నేను ఉననాింత కాలిం నేను దానిక్ వ� లుగును” అని 

అనానాడు.

ఈ వధింగా మాటాలాడ్ నేల మీద ఉమి్మ వేసాడు. ఆ ఉమి్మతో బురద 

చేసి, ఆ గ్రరుడ్్డ వాని కళళుమీద పూసాడు. అతనితో, “వ� ళిళు, సిలోయిం కోనేటోలా 

కడుకో్క!” అని అనానాడు. సిలోయిం అననా పదానిక్ అర్థ ిం ‘పింపబడ్న 

వాడు’. ఆ గ్రరుడ్్డ వాడు వ� ళిళు తన కళుళు కడుకు్కనానాడు. అతనిక్ దృషిటి  

వచాచెక తిరిగి వచాచెడు.

అతని ఇరుగు, పొరుగు వాళుళు, అతడు భిక్మ� తుతు  కుింటుిండగా 



116 వ్యతిరేకత పెరిగిన సంవత్సరము  

చూసిన వాళుళు, “ఈ మనిషి కూరొచెని భిక్మ� తుతు  కుింటూవుిండే వాడు 

కదా!” అని అనానారు.

కొిందరు, “ఔననానారు. మరికొిందరు, కాదు ఇతడు అతనిలా 

కనిపిసుతు నానాడు, అింతే!” అని అనానారు.

కాని అతడు స్యింగా, “నేనే అతణ్్” అని అనానాడు.

“మరి అలాగ�ై తే నీకు దృషిటి  ఎటాలా వచిచెింది!” అని వాళుళు అడ్గారు.

అతడు, “యేసు అని పిలుస తాారే ఆయన బురద చేసి నా కళళు మీద 

పూసాడు. తరా్త ననునా వ� ళిళు సిలోయిం కొనేరులో కడుకో్కమనానాడు. 

నేను అలాగే వ� ళిళు కడుకు్కనానాను. ఆ తరా్త నాకు దృషిటి  వచిచెింది” 

అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

వాళుళు, “అతడ� క్కడ ఉనానాడు?” అని అడ్గారు.

ఆయన, “నాకు తెలియదు” అని  అనానాడు.153

4.36 కొందరు మతనాయకుల పరాశనులు
వాళుళు యిింతకు పూర్ిం గ్రరుడ్్డ వానిగా ఉననా వాణ్్ పరిసయు్ల దగ్గ రకు 

పిలుచుకు వచాచెరు. బురద చేసి ఆ గ్రరుడ్్డ వానిక్ నయిం చేసిింది వశ్ాింతి 

రోజు. పరిసయు్లు దృషిటి  ఎట లాా వచిచెిందని అతణ్్ ప్రశినాించారు.

అతడు, “ఆయన నా కళళుమీద బురద పూసాడు. నేను వ� ళిళు 

కడుకొ్కనానాను. నాకు దృషిటి  వచిచెింది” అని అనానాడు.

కొిందరు పరిసయు్లు, “అతడు వశ్ాింతి రోజును పాట్ించడు. కనుక 

అతడు దేవుని నుిండ్ రాలేదు!” అని అనానారు.

మరికొిందరు, “ఇతడు పాపాతు్మడ�ై తే ఇలాింట్ అదుభుతాలు 

చేయగలడా?” అని అనానారు. అలా వారిలో వారిక్ వవాదిం కలిగిింది.

వాళుళు మళ్ళు గ్రరుడ్్డ వానితో, “నీవు అతని గురిించి 

ఏమనుకొింటునానావు” అని అడ్గారు.

“ఆయన ఒక ప్రవకతు !” అని ఆ నయమ�ై న వాడు సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఇదివరలో గ్రరుడ్్డ వానిగా ఉననావాడు యితడేనని; యిప్పుడతనిక్ దృషిటి  
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వచిచెిందని, అతని తలి్ల దిండ్రులినా పిలువనింపే దాకా యూదులు నమ్మలేదు. 

అతని తలి్ల దిండ్రులతో, “ఇతడు మీ కుమారుడా! గ్రరుడ్్డ  వానిగా జని్మించిింది 

ఇతడేనా? ఇతడు ఇప్పుడ� టాలా చూడగలుగుతునానాడు?” అని అడ్గారు.

అతని తలి్ల దిండ్రులు, “అతుడు మా కుమారుడని, గ్రరుడ్్డ వానిగా 

జనినాించాడని మాకు తెలుసు. కాని అతడు ఇప్పుడేవధింగా 

చూడగలుగు తునానాడో. అతనిక్ దృషిటి  ఎవరిచాచెరో మాకు తెలియదు. 

అతణ్్ అడగిండ్! తనను గురిించి సమాధానిం చ్ప్పుకోగల వయసు్స 

అతనిక్ ఉింది” అని అనానారు. యేసే, “క్రీ సుతు ” అననా ప్రతి ఒక్కణ్్ 

సమాజ మిందిరిం నుిండ్ బహిష్కరిించాలని యూదులు యిది వరకే 

నిశచెయిించారు. కనుక వాళళుకు భయపడ్ అతని తలి్ల దిండ్రులు ఈ 

వధింగా సమాధానిం చ్పా్పరు. అిందుకే వాళుళు, “అతనిక్ వయసు్స 

వచిచెింది. అతణ్్ అడగిండ్!” అని అనానారు.

యూదులు గ్రరుడ్్డ వానిగా ఉననావాణ్్ ర� ిండవసారి పిలువనింపారు. అతనితో, 

“దేవుణ్్ సుతు తిించు, అతణ్్ కాదు. అతడు పాపాతు్మడని తెలుసు!” అని అనానారు.

“ఆయన పాపాతు్మడో, కాదో నాకు తెలియదు. నాకు ఒకట్ తెలుసు. 

నేనిదివరలో గ్రరుడ్్డ  వాణ్్. ఇప్పుడు చూడగలుగుతునానాను” అని అతడు 

సమాధానిం చ్పా్పడు.

“అతడు ఏమి చేసాడు? ఏ వధింగా నీకు దృషిటి  కలిగిించాడు?” అని 

వాళుళు అడ్గారు.

అతుడు, “నేను యిది వరకే చ్పా్పను. కాని మీరు వనలేదు. మళ్ళు 

ఎిందుకు అడుగుతునానారు? మీరు కూడా ఆయన శిష్్లు కావాలని 

అనుకుింటునానారా?” అని అనానాడు.

వాళుళు అతణ్్ అవమానపరచారు. అతనితో, “నువు్ అతని శిష్్డ్వ. 

మేము మోషే శిష్్లము. దేవుడు మోషేతో మాటాలాడాడని మాకు తెలుసు. 

ఇక ఇతని గురిించా? ఇతడ� క్కడ్నుిండ్ వచాచెడో కూడా మాకు తెలియదు” 

అని అనానారు.

అతడు, “ఇది చాలా వచిత్రిం. ఆయన ఎక్కడ్ నుిండ్ వచాచెడో కూడా 
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మీకు తెలియదు. అయినా ఆయన నాకు దృషిటి  కలిగిించాడు. దేవుడు 

పాపాతు్మల మాటలు వనడని, తన ఆజ్ఞలను పాట్సుతు ననా వశా్సుల 

మాటలు వింటాడని మాకు తెలుసు. పుటుటి  గ్రరుడ్్డ వానిక్ కళుళు తెపి్పించటిం 

ఇది వరకు ఎవ్రూ వనలేదు. ఇతడు దేవుని నుిండ్ రానట�ై్ల తే ఏమి 

చ్య్లేకపొయే్వాడు” అని అనానాడు.

ఇది వని వాళుళు, “నీవు పాపింలో పుటాటావు. పాపింలో పెరిగావు. మాకు 

ఉపదేశిించటానిక్ నీకెింత ధ�ై ర్ిం?” అని అింటూ అతణ్్  వ� లివేశారు.154

4.37 ఆతీ్మయ అంధత్వము
అతణ్్ వ� లివేశారని యేసు వనానాడు. యేసు అతణ్్ కనుగొని, “నీవు 

మనుష్కుమారుణ్్ నము్మచునానావా?” అని అడ్గాడు.

ఆ వ్క్తు , “ఆయన� వరో చ్ప్పిండ్ ప్రభూ! వశ్సిసాతాను!” అని అనానాడు.

యేసు, “నీవు ఆయనినా చూసుతు నానావు. నీతో మాటాలాడుతుననావాడాయనే!” 

అని అనానాడు.

అతడు, “ప్రభూ! నేను నము్మతునానాను!” అని అింటూ ఆయన 

ముిందు మోకరిల లాాడు.

యేసు, “నేను త్రు్ప చ్ప్పటానిక్ ఈ ప్రపించింలోక్ వచాచెను. ఆ 

త్రే్పదనగా-గ్రరుడ్్ద వాళుళు చూడగల గాలనీ, చూడగలమని అింటుననా 

వాళుళు గ్రరుడ్్డ వాళుళు కావాలని నేను వచాచెను” అని అనానాడు.

ఆయనతో ఉిండ్ ఆయనననా మాటలు వననా కొిందరు పరిసయు్లు, 

“మేము కూడా గ్రరుడ్్డ వాళళు మింటునానావా?” అని అనానారు.

యేసు, “మీరు గ్రరుడ్్డ  వాళ�ై ళునట�ై్ల తే మిము్మలను దోష్లుగా 

పరిగణ్ించవలసిన అవసరిం ఉిండదు. కాని మీరు చూడగలము 

అింటునానారు. కనుక మిమ్మలినా దోష్లనవలిసిిందే!” అని  అనానాడు.155

4.38 గొఱ్ఱె లక్పరి, తన గొఱ్ఱె లు
యేసు, “ఇది నిజిం. గొఱ్ఱె ల దొడ్్డ లోక్ తలుపు దా్రా వ� ళళుకుిండా గోడన� క్్క 
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వ� ళేళువాడు దొింగ, దోపిడ్గాడు. తలుపు దా్రా ప్రవేశిించేవాడు ఆ 

గొఱ్ఱె లకు కాపరి. దా్రపాలకుడు అతని కోసిం తలుపు తెరుసాతాడు. గొఱ్ఱె లు 

అతని స్రము గురితు స తాాయి. ఆ గొఱ్ఱె లు అతనివ. అతడు ఆ గొఱ్ఱె లను పేరు 

పెట్టి  పిలిచి వాట్ని వ� లుపలిక్ త్సుకొని వ� ళాతాడు. తన గఱ్ఱె లినా వ� లుపలిక్ 

పిలుచుకొని వచాచెక అతడు ముిందు నడుస తాాడు. వాట్క్ అతని స్రిం 

తెలుసు కనుక అవ అతణ్్ అనుసరిసాతాయి. అవ క్ొతతు  వాని వ� ింట వ� ళళువు. 

క్ొతతు  వాని స్రిం గురుతు పటటి లేవు. కనుక పారిపోతాయి” అని అనానాడు.

యేసు ఈ ఉపమానిం ఉపయోగిించి బోధిించాడు. కాని వాళళుకు 

ఆయనేమి చ్బుతునానాడో అర్థ ిం కాలేదు.

అిందువల్ల  యేసు మళ్ళు ఈవధింగా చ్ప్పటిం మొదలు పెట టాాడు: 

“నిజింగా నేను గొఱ్ఱె లకు దా్రానినా. నాకనానా ముిందు వచిచెన వాళుళు 

దొింగలు, దోపిడ్గాళుళు. కనుక గొఱ్ఱె లు వాళళు మాటలు వనలేదు. నేను 

దా్రానినా. నా దా్రా ప్రవేశిించిన వాళుళు రక్్ింపబడతారు. వాళుళు 

సే్చ్ఛతో లోపలిక్ వసూతు  పోతూ ఉింటారు. ఆ గొఱ్ఱె లకు పచిచెక 

బయళుళు కనిపిస తాాయి. దొింగ దొింగతనిం చేయటానిక్, చింపటానిక్, 

నాశనిం చేయటానిక్ వస తాాడు. నేను వాళళుకు క్ొతతు  జీవతిం ఇవా్లని 

వచాచెను. ఆ క్ొతతు  జీవతిం సింపూర్మ�ై నది.

“మించి కాపరి గొఱ్ఱె ల కోసిం చావటానిక్ కూడా సిదధి మౌతాడు. నేను ఆ 

మించి కాపరిని. కూలి కోసిం పనిచేసే వాడు కాపరికాడు. గొఱ్ఱె లు అతనివ 

కావు. కనుక అతడు తోడేళుళు రావటిం చూసేతు  గొఱ్ఱె లినా వదిలి పారిపోతాడు. 

అప్పుడు తోడేళుళు వచిచె మింద మీద పడ్ వాట్ని చ్దరగొడతాయి. 

అతడు కూలి కొరకు పని చేసేవాడు కాబట్టి  గొఱ్ఱె ల కే్మిం చూడడు.

“నేను మించి కాపరిని. నా తిండ్్క్ ననునా గురిించి, నాకు నా తిండ్్ని 

గురిించి తెలుసు. అదే వధింగా నాకు నా గొఱ్ఱె లినా గురిించి, నా గొఱ్ఱె లకు 

నా గురిించి తెలుసు. నా గొఱ్ఱె ల కోసిం నేను ప్ాణిం ఇసాతాను. ఈ మిందకు 

చ్ిందని గొఱ్ఱె లు కొనినా ఉనానాయి. అవకూడా నావే. వాట్ని కూడా నేను 

త్సుకొని రావాలి. అవ నా మాట వింటాయి. అప్పుడు అనీనా ఒకే మిందగా 
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ఉింటాయి. ఒకే ఒక కాపరి ఉింటాడు. నేను నా ప్ాణిం యివ్టానిక్ 

సిదధి ింగా ఉనానాను. దానినా తిరిగి పొిందడానిక్ శక్తు మింతుడను. కనుకనే నా 

తిండ్్ ననునా పే్మిసుతు నానాడు. నా ప్ాణానినా నానుిండ్ ఎవ్రూ త్సుకోలేరు. 

నేను స్యింగా నా ప్ాణిం యిస తాాను. నా ప్ాణిం యివ్టానిక్, తిరిగి 

త్సుకోవటానిక్ నాకు అధికారిం ఉింది. అది నా తిండ్్ ఆజ్ఞ.”
ఈ మాటల వల్ల  యూదులోలా తిరిగి చీలికలు వచాచెయి. చాలా మింది, 

“దయ్ిం పట్టి  అతనిక్ బాగా పిచ్చెక్్కింది. అతని మాటల� ిందుకు వనటిం?” 

అని అనానారు.

కాని మరికొిందరు, “అవ దయ్ిం పట్టి నవాని మాటలు కావు. దయ్ిం 

గ్రరుడ్్డ  వాళళుకు ఎట లాా దృషిటి ని కలిగిించగలదు?” అని  అనానారు.156

4.39 యేస్తో పరాయాణము
ఆయన పరలోకానిక్ వ� ళేళు సమయిం దగ్గ ర పడసాగిింది. యేసు 

యెరూషలేము వ� ళాళులని గట్టి గా నిశచెయిించుకునానాడు. తన దూతలినా 

తనకనానా ముిందు పింపాడు. వాళుళు ఆయన కోసిం అనీనా సిద్ద ిం చ్యా్లని 

ఒక సమరయ పల�్ల కు వ� ళాళురు. ఆ వూరి వాళుళు ఆయన యెరూషలేము 

వ� ళుతు ిండటిం వలన ఆయనకు సా్గతమివ్లేదు. ఆయన శిష్్లలో 

యాకోబు, యోహాను యిది చూసి యేసుతో, “ప్రభూ! వాళళును నాశనిం 

చేయటానిక్ ఆకాశిం నుిండ్ అగినా రపి్పించమింటారా?” అని అడ్గారు.

యేసు వాళళువ�ై పు చూసి వాళళును గది్ద ించాడు. అక్కడ్ నుిండ్ 

వాళళుింతా మరొక గ్ామానిక్ వ� ళాళురు.

వాళుళు దారిమీద నడుసుతు ిండగా ఒకడు యేసుతో, “మీరు ఎక్కడ్క్ 

వ� ళేతు  నేనక్కడ్క్ వసాతాను” అని అనానాడు.

యేసు, “నక్కలు నివసిించటానిక్ బ్రియలు ఉనానాయి. ఆకాశ 

పక్ులకు గూళుళునానాయి. కాని మనుష్కుమారుడు తల వాలచెటానిక్ 

కూడా స్థ లిం లేదు” అని అనానాడు.

యేసు యిింకొకనితో, “నా వ� ింట రా!” అని అనానాడు.
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కాని అతడు, “ప్రభూ! నేను వ� ళిళు ముిందు నా తిండ్్ని సమాధి చేసి 

రానివ్ిండ్!” అని అనానాడు.

యేసు అతనితో, “చనిపోయిన వాళళు సింగతి చనిపోయినవాళుళు 

చూసుకోనీ. నీవు వ� ళిళు దేవుని రాజా్నినా గురిించి ప్రకట్ించు” అని 

అనానాడు.

ఇింకొకడు, “ప్రభూ! నేను మిమ్మలినా అనుసరిస తాాను. కాని ముిందు 

వ� ళిళు నాయిింట్ వాళళుకు చ్పి్ప రానివ్ిండ్” అని అనానాడు.

అిందుకు యేసు, “దునునాటకు నాగలినా పటుటి కొని వ� నక్్క తిరిగేవాడు 

దేవుని రాజా్నిక్ అరు్హ డు కాడు” అని అతనితో  చ్పా్పడు.157

4.40 యేస్ తన డ్బ్బది రెండు మంది శిషుయాలన్ సేవకు పంపుట
ఆ తరా్త యేసు మరొక డ� బబుది ర� ిండు మింది శిష్్లను నియమిించాడు. 

వాళళును జతలు జతలుగా తాను వ� ళళుబోయే ప్రతి గ్ామానిక్, పల�్ల కు 

తన కింటే ముిందు పింపుతూ, “పింటబాగా పిండ్ింది. కాని పనివాళుళు 

తకు్కవగా ఉనానారు. అిందువల్ల  పింటనిచిచెన ఆ ప్రభువును పని వాళళును 

తన పొలాలకు పింపమని ప్ారి్థ ించిండ్.

“వ� ళళుిండ్! తోడేళళు మిందలోక్ గొఱ్ఱె లినా పింపినటు్ల  మిమ్మలినా 

పింపుతునానాను. మీ వ� ింటడబుబు దాచుకొనే సించి కాని, జోలి కాని, 

చ్ప్పులు కాని, త్సుకు వ� ళళుకిండ్. దారి మీద ఎవ్రితో మాట లాాడకిండ్. 

ఒకరి యిింట లోాక్ వ� ళేళుముిందు, మొదట సమాధానిం కలుగుగాక అని 

చ్ప్పిండ్. ఆ యిింట్లో శాింతి పొిందనరు్హ డ�ై న వ్క్తు  ఉింటే మీ ఆశీసు్స 

అతనిక్ తోడౌతుింది. లేని పక్ింలో మీ ఆశీసు్స మీకు తిరిగివసుతు ింది. ఉననా 

యిింటోలానే ఉిండిండ్. ఇచిచెన దానినా భుజిించిండ్. పని చేసినవానిక్ కూలి 

దొరకాలి కదా! ఇలి్ల లు్ల  తిరగకిండ్.

“ఒక గ్ామింలోక్ వ� ళిళునప్పుడు ఆ గ్ామసు్థ లు సా్గతమిచిచె ఏది 

మీ ముిందు పెడ్తే అది భుజిించిండ్. గ్ామింలో ఉననా రోగులకు నయిం 

చ్య్ిండ్. వాళళుతో, ‘దేవుని రాజ్ిం మీ దగ్గ రకు వసోతాింది’ అని చ్ప్పిండ్.
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“మీరొక గ్ామానిక్ వ� ళిళునప్పుడు ఆ గ్ామసు్థ లు సా్గత మివ్కుింటే 

వీధిలోక్ వ� ళిళు మీరు చేసుతు ననాది తప్పని సూచిించటానిక్, ‘మా కాలికింట్న 

మీ ఊరి ధూళి కూడా దులిపి వేసుతు నానాము. కాని యిది మాత్రిం నిజిం. 

దేవుని రాజ్ిం సమీపింలోనే ఉింది. తెలిసికోిండ్’ అని అనిండ్. త్రు్ప 

చ్ప్పబోయేరోజున, ఆ ఊరి ప్రజలినా దేవుడు సొదొమ ప్రజలకనానా 

ఎకు్కవగా శిక్్స తాాడని నేను చ్బుతునానాను.

“అయో్ కొరాజీనా! అయో్ బేత్సయిదా! మీకోసిం చేసిన అదుభుతాలు 

తూరు, సరీ దోను పటటి ణాలలో చేసివుింటే వాళుళు చాలా కాలిం క్్ిందటే 

గోన� పటటి  కటుటి కొని బూడ్ద తలపైె వేసుకొని పశాచెత తాాపిం చ్ింది, 

మారుమనసు్స పొిందివుిండే వాళుళు. కాని త్రు్ప చ్ప్పబడే రోజున 

తూరు, సరీ దోను ప్రజలకనానా మిమ్మలినా ఎకు్కవగా శిక్్స తాాడు. ఇక, ఓ 

కపెరనాహూమా! ఆకాశ మింత ఎతుతు గా హెచిచెించుకొిందువా? పాతాళానిక్ 

త్ోసి వేయబడతావు.

“మీ బోధనలు వింటే నా బోధనలు వననాటేటి . మిమ్మలినా నిరాకరిసేతు  

ననునాను నిరాకరిించినటేటి . ననునా నిరాకరిసేతు  ననునా పింపినవానిని 

నిరాకరిించినటే్ల ” అని వాళళుతో అనానాడు.

ఆ డ� బబుది ర� ిండు శిష్్లు ఆనిందింతో తిరిగి వచిచె, “ప్రభూ! మీ పేరు 

చ్ప్పగానే దయా్లు కూడా మా మాటలకు లోబడాడాయి” అని అనానారు.

యేసు, “సైెతాను ఆకాశిం నుిండ్ మ� రుపువలే పడ్పోవటిం నేను 

చూశాను. పాముల మీద నడవటానిక్ మీకు అధికారము యిచాచెను. 

శత్రరువును జయిించే అధికారిం యిచాచెను. ఏది మీకు హాని చ్య్లేదు. 

దయా్లు మీ మాట వింటుననాింత మాత్ాన ఆనిందిించకిండ్. మీ పేరు 

పరలోకింలో వ్ాయబడ్నిందుకు ఆనిందిించిండ్” అని అనానాడు.

ఆయన పవత్ాత్మలో సింతోషిసూతు , “ఆకాశానిక్, భూమిక్ 

ప్రభువ�ై నటువింట్ ఓ తిండ్్! నీకు సుతు తులు! నీవీ వషయాలు చదువుకుననా 

వాళళునుిండ్, వజ్ానుల నుిండ్ దాచి, అమాయకులకు తెలియ చేసావు. 

ఔను, తిండ్రీ ! ఇదే నీచితతు ము.
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“నా తిండ్్ నాకు అనీనా యిచాచెడు. తిండ్్క్ తప్ప కుమారుడ� వరో 

ఇతర్ల కు తెలియదు. కుమారుడు చ్ప్పదలచిన వాళ్ల కు తప్ప తిండ్్ ఎవరో 

యితర్ల కు తెలియదు” అని అనానాడు.

ఆ తరా్త తన శిష్్ల వ�ై పు తిరిగి, “మీరు చూసుతు ననావ చూసే 

కనునాలు ధన్మ�ై నవ. నేను చ్పే్పదేమిటింటే మీరు చూసుతు ననావ చూడాలని 

చాలా మింది ప్రవకతు లు, రాజులు ఆశిించారు. కాని చూడలేక పోయారు. 

మీరు వింటుననావ వనాలని వాళాళుశిించారు. కాని వనలేక పోయారు” అని 

రహస్ింగా వారితో  అనానాడు.158

4.41 అత ముఖయామెైన ఆజఞా, మంచి సమరయుని ఉపమానము
ఒక ధర్మశాసతు రాపిండ్తుడు యేసును పరీక్్ించాలనుకొని లేచి, “బోధకుడా! 

నేను నిత్జీవిం పొిందాలింటే ఏమి చ్యా్లి?” అని అడ్గాడు.

దానిక్ యేసు, “ధర్మశాసతు రాింలో ఏమి వ్ాసారు? నీవు ఏమిచదివావు?” 

అని అడ్గాడు.

అతడు, “ ‘నీ ప్రభువ�ై నటువింట్ దేవుణ్్ సింపూర్మ�ై న మనసు్సతో, 

సింపూర్మ�ై న ఆత్మతో, సింపూర్మ�ై న బుదిధి తోనూ, శక్తు తోనూ పే్మిించు.’ 
అింతేకాక, ‘నినునా పే్మిించుకొననాింతగా నీ పొరుగు వాళళును పే్మిించు’ 
అని వ్ాయబడ్వుింది” అని చ్పా్పడు.

యేసు ఈ వధింగా అనానాడు: “నీవు సరియైెన సమాధానిం చ్పా్పవు. 

ఆ వధింగా నడుచుకో, అనింత జీవతిం పొిందుతావు.”
ఆ పిండ్తుడు తాను నీతిమింతుడనని రుజువు చేయటానిక్ యేసుతో, 

“మరి నా పొరుగువాడు ఎవరు?” అని అడ్గాడు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఒకడు యెరూషలేము 

నుిండ్ యెరికోకు ప్రయాణిం చేసూతు  దార లోా దొింగల చేతిలో చికా్కడు. 

వాళళుతణ్్ నిలువు దోపిడ్ చేసి బాగాకొట్టి  వదిలి వేసారు. అతడు కొన 

ప్ాణింతో ఉనానాడు.

“అనుకోకుిండా ఒక యాజకుడు ఆ దారిన రావటిం తటసి్థ ించిింది. 
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అతణ్్ చూసి కూడా ఆ యాజకుడు ప్రక్కకు తొలిగి వ� ళిళుపొయా్డు. 

అదే వధింగా ఒక లేవీయుడు కూడా వచిచె అతణ్్ చూసి ప్రక్కకు తొలిగి 

వ� ళిళు పొయా్డు.

“ఒక సమరయ ప్ాింతపువాడు ప్రయాణిం చేసూతు  అతని దగ్గ రకు 

వచాచెడు. అతణ్్ చూసి ఆ సమరయ వానిక్ చాలా జాలి కలిగిింది. 

అతని దగ్గ రకు వ� ళిళు అతని గాయాలమీద ద్ాక్ారసిం పోసి, నూన�  రాచి, 

కటు్ల కటాటాడు. ఆ తరా్త తన దగ్గ రుననా గాడ్ద మీద అతణ్్ ఎక్్కించుకొని 

ఒక సత్ానిక్ త్సుకు వ� ళాళుడు. ఈ వధింగా అతనిక్ చాలా ఉపకారిం 

చేశాడు. మరుసట్ రోజు ఆ సత్రపు యజమానిక్ ర� ిండు దేనారాలిచిచె, 

‘ఇతణ్్ జాగ్రతతు గా చూసుకో. ఇతని కోసిం నేనిచిచెన దాని కనానా ఎకు్కవ 

ఖరుచె చేయవలసి వసేతు  నేను తిరిగి వచిచెనప్పుడు ఆ డబుబు నీక్సాతాను’ అని 

చ్పి్ప వ� ళిళు పొయా్డు.”
ఈ వషయిం చ్పి్ప యేసు, “దొింగల చేతుల లోా చిక్్కన వానిక్ ఈ 

ముగ్గ రిలో ఎవరు పొరుగువాడని నీ అభిప్ాయిం?” అని అడ్గాడు.

ఆ పిండ్తుడు, “అతనిపైె జాలి చూపిన వాడే!” అని సమాధానిం 

చ్పా్పడు.

దానిక్ యేసు, “నీవు కూడా అతనిలాగే నడుచుకో” అని  చ్పా్పడు.159

4.42 మారతి, మరియ 
యేసు తన శిష్్లతో ప్రయాణిం చేసూతు  ఒక గ్ామిం చేరుకునానాడు. 

ఆ గ్ామింలో మారతు  అనే సరీతు రా ఆయనినా తన యిింట్క్ ఆహా్నిించిింది. 

ఆమ� కు మరియ అనే ఒక సోదరి ఉింది. మరియ యేసు ప్రభువు కాళళు 

దగ్గ ర కూరొచెని ఆయన చ్పి్పన వషయాలు వింటూ ఉింది. కాని మారతు కు 

పని ఎకు్కవగా ఉిండటిం వల్ల  చిరాకు కలిగిింది. ఆమ�  యేసు దగ్గ రకు 

వచిచె, “ప్రభూ! నా సోదరి యిింట్ పనులింతా నామీద వదిలి వేయటిం 

మీకు నా్యమనిపిసుతు ిందా? వచిచె నాకు సహాయిం చ్య్మని ఆమ� తో 

చ్ప్పిండ్” అని అననాది.



125వ్యతిరేకత పెరిగిన సంవత్సరము  

ప్రభువు, “మార తాా! మార తాా! పనులు ఎకు్కవగా ఉిండటింవల్ల  నీకు 

చిింత, చిరాకు కలుగుతునానాయి. నిజింగా చ్య్వలసిింది ఒక్కటే పని. 

మరియ ఏది ఉతతు మమో దానినా ఎనునాకొింది. దానినా ఆమ� నుిండ్ ఎవ్రూ 

త్సుకోలేరు” అని  అనానాడు.160

4.43 యేస్ పర్ా రథనన్ గురించి బో ధించ్ట
ఒక రోజు యేసు ఒక చోట ప్ారి్థ సూతు  ఉనానాడు. ఆయన ప్ారి్థ ించటిం 

ముగిించాక ఆయన శిష్్లోలా ఒకడు, “ప్రభూ! యోహాను తన శిష్్లకు 

ప్ారి్థ ించటిం నేరి్పించినటు్ల  మాకూ్కడా ప్ారి్థ ించటిం నేర్పిండ్” అని 

అడ్గాడు.

ఆయన వాళళుతో, “మీరు ఈ వధింగా ప్ారి్థ ించాలి:

‘తిండ్రీ ! నీ పేరు పవత్రింగానే ఉిండాలి!

నీ రాజ్ిం రావాలి!

  మాకు ప్రతి రోజు ఆహారిం యివు్!

  మా పట్ల  పాపిం చేసిన వాళళును మేము క్మిించినటు్ల

మా పాపాలు క్మిించు.

మమ్మలినా శోధనలో పడనివ్వదు్ద !’ ”

ఆ తరా్త ఆయన వాళళుతో, “ఒక వేళ మీలో ఒకడు అరధి రాత్రివేళ 

తన సేనాహితుని యిింట్క్ వ� ళిళు, ‘నా సేనాహితుడు ఒకడు అకసా్మతుతు గా 

మా యిింట్కొచాచెడు. మా యిింట లోా తినటానిక్ ఏమి లేదు. మూడు 

రొట�టి లుింటే యిస తాావా?’ అని అడ్గాడనుకొిండ్. ఆ సేనాహితుడు యిింట్ 

నుిండ్ బయటకు రాకుిండా, ‘నేను, నా పిల్ల లు పడుకునానాిం. తలుపులు 

కూడా తాళిం వేసాిం. అనవసరింగా బాధ పెట ట్ాదు్ద . అయినా యిప్పుడు 

లేచి నేను రొట�టి లివ్లేను’ అని అనానాడనుకోిండ్. నేను చ్పే్పదేమిటింటే, 

అతడు తన సేనాహితుడ�ై నిందుకు రొట�టి లు యివ్కపోయినా మొిండ్గా 
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అడగటిం వల్ల  తప్పక లేచి అతడడ్గిన రొట�టి లు యిస తాాడు. కనుక, నేను 

మీకు చ్పే్పదేమింటే; అడగిండ్, మీకు లభిసుతు ింది. వ� తకిండ్ దొరుకుతుింది. 

తలుపు తటటి ిండ్, అది మీకోసిం తెరుచుకుింటుింది. ఎిందుకింటే, అడ్గిన 

ప్రతి ఒక్కనిక్ లభిసుతు ింది. వ� తిక్న వానిక్ దొరుకుతుింది. తలుపు తడ్తే 

అది అతని కోసిం తెరుచుకుింటుింది. మీలో ఏ తిండ్్ తన కుమారుడు చేప 

నడ్గితే, చేపకు బదులుగా పామునిసాతాడు? లేక గ్రరుడు్డ నడ్గితే తేలునిసాతాడు? 

మీరు చ్డ్డ వాళ�ై్ల నా మీ కుమారులకు మించి బహుమతులు ఎటాలా యివా్లో 

మీకు తెలుసు. కనుక పరలోకింలో ఉననా మీ తిండ్్ తననాడ్గినవాళళుకు 

పవత్ాత్మను తప్పక యిసాతాడని గ్రహిించిండ్” అని  చ్పా్పడు.161

4.44 యేస్ మత నాయకులన్ విమరిశంచ్ట
యేసు మాట లాాడటిం ముగిించాడు. ఒక పరిసయు్డు యేసును తన 

యిింట్క్ ఆహా్నిించాడు. యేసు అతని యిింట్క్ వ� ళిళు భోజనానిక్ 

కూరుచెని ఉనానాడు. యేసు భోజనానిక్ ముిందు చేతులు కడుకో్కకుిండా 

కూరోచెవటిం గమనిించి పరిసయు్నిక్ ఆశచెర్ిం వేసిింది. అప్పుడు 

ప్రభువు అతనితో, “మీ పరిసయు్లు గిన� నాలినా, పళేళులినా వ� లుపలి భాగిం 

శుభ్ిం చేస తాారు. కాని లోపల దురాశ, దుషటి త్ము నిిండ్వుింటాయి. 

మూరుఖు లారా! వ� లుపలి భాగిం సృషిటి ించిన వాడే లోపలి భాగిం 

సృషిటి ించలేదా? మీరు దాచుకుననా వాట్ని పేదవాళళుకు దానిం చ్య్ిండ్. 

అప్పుడు మీరు పూరితు గా శుభ్మౌతారు.

“మీరు మీ తోటలో పిండ్న పుదీనా, సదాప మొదలగు కూరగాయల 

యొక్క పదవవింతు దేవునిక్ యిస తాారు. కాని నా్యానినా, దేవుని 

పే్మని నిర్ల క్్ిం చేసుతు నానారు. కనుక మీకు శ్రమ. పదవవింతు ఇవ్టిం 

మానుకోకుిండా నా్యానినా, దేవుని పే్మను కూడా అలవరచుకోవలసిింది.

“మీరు సమాజ మిందిరాల లోా ఉననాత స్థ లాల లోా కూరోచెవటానికోసిం 

ప్ాకులాడుతారు. దారి మీద వ� ళూతు వుింటే ప్రజలు గౌరవమివా్లని 

ఆశిస తాారు. కనుక మీకు శ్రమ తప్పదు. ప్రజలు తమకు తెలియకుిండా 
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త్ొకు్కతూ నడ్చే సమాధుల లాాింట్ వాళుళు మీరు. మీకు శ్రమ తప్పదు” 

అని అనానాడు.

ధర్మశాసతు రాింలో పాిండ్త్ిం ఉననా ఒకడు లేచి, “బోధకుడా! మీరీ 

వధింగా మాటాలాడ్ మమ్మలినా కూడా అవమానిసుతు నానారు” అని అనానాడు.

యేసు, “ధర్మశాసతు రా పిండ్తులారా! మీరు ప్రజలపైె వాళుళు 

మోయలేని భారిం వేసుతు నానారు. కాని వాట్ని లేపటానిక్ మీరు ఒక్క వే్లు 

కూడా కదలచెరు. కనుక మీకు శ్రమ తప్పదు. మీరు ప్రవకతు ల కోసిం 

సమాధులు కట్టి స తాారు. కాని మీ పూరి్కులు వాళళును చింపారు. కనుక 

మీకు శిక్ తప్పదు. అింటే పూరి్కులు చేసిన దానినా అింగీకరిసుతు ననాటు్ల  

నిరూపిించుకొింటునానారననా మాట. వాళుళు ప్రవకతు లినా చింపారు. మీరు 

సమాధులు కట్టి ించారు. అిందువలే్ల  దేవుడు దివ్జ్ానింతో ఈ వధింగా 

చ్పా్పడు: ‘నేను వాళళుకోసిం ప్రవకతు లినా, అపొసతు లులను పింపుతాను. 

కొిందరినా వాళుళు చింపుతారు. మిగతా వాళళును హిింసిసాతారు.’
“అిందువలన ప్రపించిం పుట్టి న నాట్నుిండ్ ప్రవకతు లు కారిచెన రకాతానిక్ 

ఈ తరిం వాళుళు బాధు్లు. హేబ� లు హత్ మొదలుకొని ధూప వేదికకు, 

మిందిరానిక్ మధ్ చింపబడ్న జ� కరా్ హత్దాకా వీళుళు బాధు్లు. 

ఔను. ఈ కాలిం వాళుళు వీట్క్ బాధు్లని నేను చ్బుతునానాను.

“ధర్మశాసతు రా పిండ్తులారా! జ్ానిం యొక్క తాళిం చ్వ మీరు 

త్సుకునానారు. దాని తలుపులు తెరిచి మీరు లోనిక్ వ� ళళులేరు. పైెగా 

వ� ళుతు ననా వాళళును అడ్డ గిసాతారు. మీకు శిక్ తప్పదు” అని చ్పా్పడు.

యేసు అక్కడ్నుిండ్ వ� ళిళున తరా్త పరిసయు్లును, శాసుతు రాలును 

ఆయనను ఇింకా ఎకు్కవగా వ్తిరేక్ించారు. ప్రశనాలతో ఆయనినా 

వేధిించారు. ఆయనను మాటలలో చిక్్కించాలని  ప్రయతినాించారు.162

4.45 హెచచురిక మరియు పోరా తా్సహము
అింతలో వేలమింది ప్రజలు సమావేశమవటిం వలన ఒకళళునొకళుళు 

త్ోసు కోవటిం మొదలు పెట టాారు. యేసు మొదట తన శిష్్లతో 
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మాట లాాడుతూ ఈ వధింగా అనానాడు: “పరిసయు్ల ప్రభావానిక్ 

గురికాకుిండా జాగ్రతతు పడిండ్. బయట పడకుిండా ఏదీ దాగివుిండదు. 

దాచబడ్ింది ఏదీ బహిరింగిం కాకుిండా పోదు. చీకట లోా మాట లాాడుకుననా 

మాటలు అిందరికరీ  వనిపిస తాాయి. గది తలుపులు వేసుకొని రహస్ింగా 

మాటాలాడుకుననా వషయాలు ఇింట్ కప్పుల మీదినుిండ్ ప్రకట్ింపబడతాయి.

“మిత్రరులారా! నేను చ్బుతుననాది వనిండ్: ఈ శరీరానినా చింపేవాళళును 

చూసి భయపడకిండ్. దానినా చింపాక వాళేళుమీ చ్య్లేరు. ఎవరిక్ 

భయపడాలో నేను చ్బుతునానాను. శరీరిం చనిపోయాక మిమ్మలినా 

నరకింలో పారవేయటానిక్ అధికారముననా వానిక్ భయపడిండ్! ఔను, 

ఆయనకు భయపడుమని చ్బుతునానాను.

“ర� ిండు కాసులకు ఐదు పిచుచెకలు అము్మడు పోతాయి కదా! అయినా, 

ఒక్క పిచుచెకన� ై నా దేవుడు మరచిపోలేదు. మీ తల మీద ఎనినా వ� ింట్రుకలు 

ఉనానాయో కూడా దేవునిక్ తెలుసు. పిచుచెకలకనానా మీ వలువ ఎకు్కవే! 

కనుక భయపడకిండ్.

“బహిరింగింగా ననునా అింగీకరిించిన వాణ్్ మనుష్కుమారుడు దేవదూతల 

సమక్ింలో అింగీకరిసాతాడని నేను చ్బుతునానాను. కాని ప్రజల సమక్ింలో ననునా 

కాదననా వాణ్్ మనుష్కుమారుడు దేవుని సమక్ింలో కాదింటాడు.

“మనుష్కుమారుణ్్ దూషిించిన వాణ్్ దేవుడు క్మిించవచుచెనేమో 

కాని పవత్ాత్మను దూషిించినవాణ్్ దేవుడు క్మిించడు.

“సమాజమిందిరాల ముిందు, లేక పాలకుల ముిందు, లేక అధికారుల 

ముిందు మిమ్మలినా నిలబ� డ్తే ఏ వధింగా మాట లాాడాలో, నిర దోాష్లని ఏ 

వధింగా ఋజువు చేసుకోవాలో చిింతిించకిండ్. మీరు ఏమి మాటాలాడాలో 

అప్పుడు పవత్ాత్మ మీకు  చ్బుతాడు.” 163

4.46 ఒక మూర్ఖ ధనికుని ఉపమానము
ప్రజల నుిండ్ ఒకడు, “అయా్! నా సోదరుణ్్ ఆసితు  పించిపెటటి మని 

చ్ప్పిండ్” అని అనానాడు.
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యేసు, “ననునా మీ నా్యాధిపతిగా లేక మీ మధ్వరితు గా ఎవరు 

నియమిించారు?” అనానాడు. ఆ తరా్త వాళళుతో, “జాగ్రతతు ! అతా్సలకు 

పోకిండ్. మానవుని జీవతిం అతడు ఎింత ఎకు్కవ కూడబ� టాటాడననా దానిపైె 

ఆధారపడ్ ఉిండదు” అని యేసు అనానాడు.

ఆయన వాళళుకు ఈ ఉపమానిం చ్పా్పడు: “ఒక ధనికుడు ఉిండేవాడు. 

అతని పొలింలో బాగాపింట పిండ్ింది. అతడు ‘నేనేిం చేయాలి? 

నా దగ్గ ర ఈ ధాన్ిం దాచటానిక్ స్థ లిం లేదే’ అని తన మనసు్సలో 

ఆలోచిించసాగాడు.

“ ‘ఆ! ఇలా చేస తాాను. నా ధాన్పు కొటుటి లినా పడగొట్టి  యిింకా పెద్ద వ 

కట్టి సాతాను. వాట్లో నా ధానా్నినా, వసుతు వులినా దాసాతాను’ అని అనుకొనానాడు. 

ఆ తరా్త అతడు, తనతో ‘అదృషటి వింతుడ్వ, సింవత్సరాలదాకా 

సరిపోయే వసుతు వులినా కూడబ� టుటి కునానావు. ఇక జీవతానినా సుఖింగా గడుపు. 

తిను, త్ాగు, ఆనిందిించు’ అని చ్ప్పుకుింటానని అనుకొనానాడు.

“కాని దేవుడు అతనితో, ‘మూరుఖు డా! ఈ రాతే్ నీ ప్ాణిం పోతుింది. 

అప్పుడు నీవు నీకోసిం దాచుకొననావ ఎవరు అనుభవస తాారు?’ అని 

అడ్గాడు.

“ఐహిక సింపదలినా కూడబ� టుటి కొని, ఆధా్తి్మక సింపదలినా నిర్ల క్్ిం 

చేసినవాని గతి అదే వధింగా  ఉింటుింది. 164

4.47 యేస్న్ వెంబడించ్టవలన కషటుములు ర్వచ్చున్
“నేను ఈ భూమీ్మద అగినా వేయడానిక్ వచాచెను. ఆ అగినా యిదివరకే 

రగిలి ఉిండాలని ఆశిించాను. కాని నేను పొిందవలసిన బాపితు స్మము 

ఉింది. అది జరిగే వరకు నాకరీ  వేదన తప్పదు. శాింతిని కలుగ జేయుటకు 

నేనీ భూమీ్మదిక్ వచాచెననుకొింటునానారా? కాదు. దీనినా వభజిించటానిక్ 

వచాచెను. ఇప్పట్ నుిండ్ ఒక కుటుింబింలో ఐదుగురు ఉింటే, వాళుళు 

వడ్పోయి, ముగు్గ రు ఒకవ�ై పుింటే ఇద్ద రొకవ�ై పు: యిద్ద రొక వ�ై పుింటే 

ముగు్గ రొక వ�ై పు చేరి పోట లాాడుతారు.
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  తిండ్్ కుమారునితో,

కుమారుడు తిండ్్తో,

తలి్ల  కూతురుతో,

కూతురు తలి్ల తో,

అతతు  కోడలితో,

కోడలు అతతు తో  పోట లాాడుతారు.” 165

4.48 మారుమనస్్స పొ ందండి
ఆ సమయింలో అక్కడుననా వాళళులో కొిందరు యేసుతో, “పిలాతు 

గలిలయ ప్రజల రక తాానినా బలి యిచిచెన జింతువుల రకతు ింతో కలిపాడని” 

చ్పా్పరు. యేసు వాళళుకు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఈ 

వధింగా చనిపోయినిందుకు వీళుళు యితర గలిలయ ప్రజలకింటే 

ఎకు్కవ పాపిం చేసారని మీ అభిప్ాయమా? నేను కాదింటాను. మీరు 

వాళళులా నాశనిం కాకముిందే మారుమనసు్స పొిందిండ్. గోపురిం 

మీదపడ్ సిలోయములో చనిపోయిన ఆ పద�్ద నిమిది మింది సింగతేమిట్? 

యెరూషలేములో నివసిించే ఇతర ప్రజలకు కాకుిండా వీళళుకు ఈ గతి 

పటటి టిం సమింజసమని మీ అభిప్ాయమా? నేను కాదింటాను. మీరు 

వాళళులా నాశనిం కాకముిందే మారుమనసు్స పొిందిండ్.”
ఆ తరా్త యేసు ఈ ఉపమానిం చ్పా్పడు: “ఒకడు తన ద్ాక్ాతోటలో 

ఒక అింజూరపు చ్టుటి  నాటాడు. పిండు్ల  కోసిం ఆ అింజూరపు చ్టుటి  

దగ్గ రకు వ� ళిళు అతడు తరచు చూసూతు వుిండేవాడు. కాని అతనిక్ పిండు్ల  

కనిపిించలేదు. అతడు తోటమాలితో, ‘ఈ చ్టుటి కు పిండు్ల  కాసాతాయేమోనని 

మూడేళుళు చూసాను. కాని దానిక్ పిండు్ల  కాయలేదు. దానినా కొటేటి యి. అది 

అనవసరింగా భూమి సారానినా గుింజి వేస తోాింది’ అని అనానాడు. ఆ తోట 

మాలి, ‘అయా్! దీనినా యిింకొక సింవత్సరిం వదిల� య్ిండ్. నేను చుటూటి  

పాదు త్రవ్ ఎరువు వేస తాాను. వచేచె సింవత్సరిం పింట కాసేతు , మించిదే. 

కాయకపోతే అప్పుడు కొట్టి  వేయవచుచె’ అని  అనానాడు.” 166



131వ్యతిరేకత పెరిగిన సంవత్సరము  

4.49 యేస్ విశర్ా ంతరోజున ఒక స్తతి రీని నయం చేయుట
ఒక వశ్ాింతి రోజు యేసు సమాజ మిందిరింలో బోధిసూతు  ఉనానాడు. 

దయ్ిం పటటి టింవల్ల  పద�్ద నిమిది ఏళళునుిండ్ రోగింతో బాధపడుతు ననా 

సరీతు రా అక్కడ ఉింది. ఆమ�  నడుము వింగి ఉింది. ఆమ�  చక్కగా 

నిలువలేకపోయేది. యేసు ఆమ� ను చూసి దగ్గ రకు రమ్మని పిలిచి 

ఆమ� తో, “అమా్మ! నీ రోగిం నుిండ్ నీకు వముక్తు  కలిగిించాను.” అని 

అింటూ ఆమ�  మీద తన చేతులినా ఉించాడు. వ� ింటనే ఆమ�  చక్కగా 

నిలబడ్ దేవుణ్్ సుతు తిించటిం మొదలు పెట్టి ింది.

వశ్ాింతి త్సుకోవలసిన రోజున ఆమ� కు నయిం చేసినిందుకు 

ఆ సమాజమిందిరపు అధికారిక్ కోపిం వచిచెింది. అతడు ప్రజలతో, 

“ఆరు రోజులు పని చ్య్టానిక్ ఉనానాయి. ఆ రోజుల లోా వచిచె నయిం 

చేయిించుకోిండ్. వశ్ాింతి త్సుకోవలసిన రోజున కాదు” అని అనానాడు.

యేసు, “మీరు కపటులు. వశ్ాింతి రోజు మీ ఎదు్ద ను, గాడ్దను 

కొటటి ిం నుిండ్ వప్పుకొని వ� ళిళు నీళుళు త్ాగిించరా? ఈమ�  అభ్ాహాము 

కుమార�తు . పద�్ద నిమిది సింవత్సరాలు సైెతాను ఈమ� ను తన ఆధీనింలో 

ఉించుకొనానాడు. మరి ఈమ� కు వశ్ాింతి రోజు ఆ బింధింనుిండ్ వముక్తు  

కలిగిించనవసరిం లేదింటారా?” అని అడ్గాడు. ఈ మాటలు, ఆయన 

వరోధులు సిగు్గ పడేటటు్ల  చేశాయి. కాని ఆయన చేసిన మహతా్కరా్లినా 

చూసి ప్రజలు చాలా  ఆనిందిించారు.167

4.50 యూదా నాయకులు యేస్కు విరోధముగ్ న్ండుట
ఆలయ ప్రతిషిటి త అనే పిండుగ యెరూషలేములో జరుగుతూింది. 

అది చలికాలిం. యేసు మిందిరావరణింలో సొల్మోను మింటపిం 

దగ్గ ర నడుసూతు వునానాడు. యూదులు ఆయన చుటూటి  గుమికూడారు. 

వాళుళు, “నీవు మమ్మలినా ఎింతకాలిం సిందేహింలో ఉించుతావు? నీవు 

క్రీ సుతు వయినట�ై్ల తే దాచకుిండా చ్ప్పు” అని అనానారు.

యేసు, “ఆ వషయిం నేను ఇది వరకే చ్పా్పను. కాని మీరు నమ్మటిం 
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లేదు. నా తిండ్్ పేరిట నేను చేసుతు ననా అదుభుతాలే నేను ఎవరననా దానిక్ 

రుజువు. కాని మీరు నా మిందకు చ్ిందిన వాళుళు కాదు. కాబట్టి  ననునా 

వశ్సిించటిం లేదు. నా గొఱ్ఱె లు నా మాట గురితు స తాాయి. నాకు వాట్ని 

గురిించి తెలుసు. అవ ననునా అనుసరిసాతాయి. వాట్క్ నేను అనింత జీవతిం 

యిస తాాను. అవ ఎననాట్కరీ  మరణ్ించవు. వాట్ని నా అిండ నుిండ్ ఎవ్రూ 

త్సుకొని పోలేరు. వాట్ని నాక్చిచెన నా తిండ్్ అిందరి కనానా గొప్పవాడు. 

నా తిండ్్ అిండనుిండ్ వాట్ని ఎవ్రూ త్సుకొని పోలేరు. నేను, నా తిండ్్ 

ఒకటే!” అని అనానాడు.

యూదులు ఆయనినా కొట టాాలని మళ్ళు రాళ� ళుత తాారు. కాని యేసు 

వాళళుతో, “నేను నా తిండ్్ చేయుమననా ఎనోనా మించి పనులు చేసాను. 

వీట్లో దేనినా చేసినిందుకు మీరు ననునా కొట టాాలనుకుింటునానారు?” అని 

అనానాడు.

యూదులు, “నీవు మించి పనులు చేసినిందుకు రాళుళు రువ్టిం 

లేదు కాని, నీవు ద�ై వదూషణ చేసుతు ననాిందుకు. మనిషివ�ై  దేవుణ్్ అని 

అింటుననాిందుకు నినునా చింపదలచాము” అని అనానారు.

యేసు సమాధానింగా, “మీ ధర్మశాసతు రాింలో, ‘మీరు దేవుళళుని’ దేవుడు 

అననాటు్ల  వ్ాయబడ్ ఉింది. మీ ధర్మశాసతు రాిం అసత్ిం చ్ప్పదు. దేవుడు 

తన సిందేశిం వననా ప్రజలినా దేవుళుళుగా అనానాడు. తిండ్్ ననునా ఎనునాకొని 

తన కార్ిం చ్య్టానిక్ ఆ ప్రపించింలోక్ పింపాడు. మరి నేను దేవుని 

కుమారుణ్్ అని అనటిం ఆయనినా దూషిించటిం ఎట లాా ఔతుింది? నేను, 

నా తిండ్్ కార్ిం చేసేతు  తప్ప ననునా వశ్సిించకిండ్. నేను నా తిండ్్ 

కారా్నినా చేసాను. కనుక మరి ననునా వశ్సిించకపోయినా కనీసిం నా 

కార్నినా వశ్సిించిండ్. అలా చేసేతు  నా తిండ్్ నాలో ఉనానాడని, నేను 

నా తిండ్్లో ఉనానానని మీకు స్పషటి ింగా తెలిసిపోతుింది” అని అనానాడు.

ఆయనినా బింధిించాలని వాళుళు మరొక సారి ప్రయతినాించారు. కాని 

ఆయన అక్కడ నుిండ్ వ� ళిళు పోయాడు.

యేసు మళ్ళు యొరాదాను నది యొక్క అవతలి ఒడు్డ కు వ� ళిళు అక్కడ 
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ఉిండ్పొయా్డు. ఇదివరలో యోహాను బాపితు స్మము నిచిచెింది ఇక్కడే. 

అనేకులు ఆయన దగ్గ రకు వచాచెరు. “వాళుళు యోహాను ఏ మహాత్ిం 

చ్య్లేదు. కాని ఈయనినా గురిించి అతను చ్పి్పన ప్రత్ వషయిం 

నిజిం” అని పరస్పరిం మాట లాాడుకునానారు. అక్కడ అనేకులు యేసును 

 వశ్సిించారు.168

4.51 ఇరుకు దా్వరము
యేసు పటటి ణాల లోా, పల�్ల ల లోా బోధిసూతు  యెరూషలేము వ�ై పు ప్రయాణిం 

సాగిించాడు. ఒకడు, “ప్రభూ! కొది్ద మింది మాత్రమే రక్్ింపబడతారా?” 

అని అడ్గాడు.

ఆయన వాళళుతో, “దేవుని రాజా్నిక్ ఉననా దా్రిం యిరుకైెనది. ఆ 

దా్రిం దా్రా ప్రవేశిించటానిక్ గట్టి  ప్రయతనాిం చేయిండ్ అనేకులు ఆ 

దా్రిం దా్రా ప్రవేశిించటానిక్ ప్రయతనాిం చేస తాారు. కాని ప్రవేశిించలేరు. 

ఇింట్ యజమాని లేచి తలుపులకు తాళిం వేస తాాడు. మీరు బయట 

నిలబడ్ తలుపు తడుతూ ‘అయా్! మాకోసిం తలుపు తెరవిండ్!’ 
అని వేడుకొింటారు. కాని ఆయన ‘మీర� వరో, ఏ ఊరినుిండ్ వచాచెరో 

నాకు తెలియదు’ అని సమాధానిం చ్బుతాడు. అప్పుడు మీరు, ‘మీతో 

కలిసి తినానాము. మీరు మా వీధుల లోా బోధిించారు’ అని అింటారు. కాని 

ఆయన, ‘మీర� వరో నాకు తెలియదు. ఎక్కడ్నుిండ్ వచాచెరో తెలియదు. 

ఇక్కడ్నుిండ్ వ� ళళుిండ్, మీరింతా దురా్మరు్గ లు’ అని అింటాడు.

“మీరు అబ్ాహామును, ఇసా్సకును, యాకోబును ఇతర ప్రవకతు లను 

దేవుని రాజ్ింలో చూసాతారు. మిమ్మలినా బయట పారవేసినిందుకు మీరు 

దుఃఖసాతారు. బాధననుభవసాతారు. ప్రజలు ఉతతు ర దక్్ణాల నుిండ్, తూరు్ప 

పడమరల నుిండ్ దేవుని రాజ్ింలో జరుగుతుననా విందుకు వచిచె తమ 

తమ సాథానాలోలా కూరుచెింటారు. ఇప్పుడు చివరి సాథానాలోలా కూరుచెననావాళుళు 

అక్కడ ముిందు సాథానాలోలా కూరుచెింటారు. ఇప్పుడు మొదట్ సాథానాలోలా ఉననా 

వాళుళు అక్కడ చివరి సాథానాలోలా కూరుచెింటారు” అని  అనానాడు.169
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4.52 యేస్ య�రూషలేములో చంపబడుట
అప్పుడు కొిందరు పరిసయు్లు యేసు దగ్గ రకు వచిచె, “ఈ ప్ాింతిం వదిలి 

యిింకెక్కడ్కైెనా వ� ళుళు. హేరోదు రాజు నినునా చింపాలనుకుింటునానాడు” 

అని అనానారు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఈ రోజు, రేపు ప్రజలకు 

నయిం చేసాతాను. దయా్లినా వదిలిసాతాను. మూడవరోజు నేను చేయవలసిన 

కార్ిం ముగిసుతు ింది. వ� ళిళు ఈ వషయిం ఆ గుింట నక్కతో చ్ప్పిండ్. 

ప్రవకతు  అయినవాడు యెరూషలేమునకు బయట మరణ్ించకూడదు కదా. 

కనుక ఏది ఏమ�ై నా ఈ రోజు, రేపు, ఎలు్ల ిండ్ నా ప్రయాణిం సాగిసూతు  

ఉిండవలసిిందే.

“ఓ యెరూషలేమా! యెరూషలేమా! నీవు ప్రవకతు లను చింపుతునానావు. 

దేవుడు పింపిన ప్రచారకులినా రాళళుతో కొడుతునానావు. కోడ్ తన 

పిల్ల లినా రక్్ించటానిక్ ర� క్కల క్్ిందిక్ చేరుచెకొననాటే్ల  నీ ప్రజలను 

నాదగ్గ రకు చేరుచెకోవాలని ఎనోనా సారు్ల  అనిపిించిింది! కాని నీవు దానిక్ 

అింగీకరిించలేదు! నీ ఇలు్ల  పాడుబడుతుింది. ‘ప్రభువు పేరిట వచిచెనవాడు 

ధను్డు’ అని నీవనేవరకు నీవు ననునా  చూడవు.” 170

4.53 పరిసయుయాని ఇంటిలో యేస్
ఒక వశ్ాింతి రోజు యేసు పరిసయు్ల అధికారులలో ఒకని ఇింట్క్ 

భోజనానిక్ వ� ళాళుడు. వాళుళు ఆయనినా జాగ్రతతు గా గమనిసూతు  ఉనానారు. 

దేహమింతా నీరొచిచెన ఒక వ్క్తు  యేసు ముిందు కొచాచెడు. యేసు శాసుతు రాలినా, 

పరిసయు్లినా, “వశ్ాింతి రోజు నయిం చ్య్టిం శాసతు రా సమ్మతమా? 

కాదా?” అని అడ్గాడు. వాళుళు దానిక్ సమాధానిం చ్ప్పలేదు. యేసు ఆ రోగి 

మీద తన చేతులుించి నయిం చేసి పింపాడు. ఆ తరా్త, “మీ కుమారుడో లేక 

మీ ఎదు్ద  వశ్ాింతి రోజు బావలో పడ్తే మీరు వ� ింటనే పైెక్ లాగి రక్్ించరా?” 

అని అడ్గాడు. దానిక్ వాళుళు సమాధానిం చ్ప్పలేక పోయారు.

విందులకు వచిచెన అతిథులు గౌరవ సాథానిం ఆక్రమిించుట గమనిించి 
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యేసు వాళళుకు ఈ ఉపమానిం చ్పా్పడు: “మీరు పెళిళు విందుకు 

ఆహా్నిింపబడ్నప్పుడు, మీకనానా ముఖ్మ�ై న అతిథులు ఆహా్నిించబడ్ 

ఉిండవచుచె. కనుక ముిందు సాథానాలోలా కూరోచెకిండ్. అలాచేసేతు  ఆ యిింకొక 

వ్క్తు ని ఆహా్నిించిన వాడు వచిచె నీతో ‘ఈ స్థ లిం యితనిక్ యివు్’ అని 

అింటాడు. నీవు అవమానిం పొింది చివరన ఉననా స్థ లింలో కూరోచెవలసి 

వసుతు ింది.

“అిందువల్ల  నినునా ఆహా్నిించినప్పుడు చివరన ఉననా స్థ లింలో కూరోచె. 

అలా చేసేతు  నినునా ఆహా్నిించిన వ్క్తు  నీ దగ్గ రకు వచిచె ‘మిత్రమా! 

ముిందుకు వచిచె మించి స్థ లింలో కూరోచె’ అని అింటాడు. అప్పుడు 

అక్కడుననా వాళళులో నీ గౌరవిం పెరుగుతుింది. ఎిందుకింటే ఉననాత 

స థాానానినా ఆక్రమిించినవాడు అల్ప స థాానానిక్ దిించబడతాడు. తనింతట 

తాను అల్ప సాథానానినా ఆక్రమిించినవాడు ఉననాత సాథానానిక్ ఎతతు బడతాడు.”
అప్పుడు యేసు తన అతిథితో, “భోజనానిక్ లేక విందుకు 

ఆహా్నిించదలచినప్పుడు మీ సేనాహితులినా కాని, మీ సోదరులినా కాని, 

మీ బింధువులినా కాని ధనికుల�ై న మీ ఇరుగు పొరుగు వాళళును కాని 

ఆహా్నిించకిండ్. అలా చేసేతు  మిమ్మలినా కూడా వాళుళు ఆహా్నిస తాారు. 

అప్పుడు వాళళు రుణిం త్రిపోతుింది. కనుక మీరు విందు చేసినప్పుడు 

పేదవాళళును, వకలాింగులను, కుింట్వాళళును, గ్రరుడ్్డ వాళళును 

ఆహా్నిించిండ్. వాళుళు మీ రుణిం త్రచెలేరు. కనుక మీరు ధను్లౌతారు. 

ఎిందుకింటే మించి వాళుళు బ్రతిక్ వచిచెనప్పుడు దేవుడు మీరు చేసిన 

మించి పనిక్ మించి బహుమతి నిసాతాడు” అని  అనానాడు.171

4.54 వింద్కు ప్లువబడినవ్రి ఉపమానము
భోజనానిక్ కూరుచెననా వాళళులో ఒకడు యిది వని యేసుతో, “దేవుని 

రాజ్ింలో జరిగే విందులో పాల్గాననావాడు ధను్డు” అని అనానాడు.

యేసు యిలా చ్పా్పడు: “ఒకడు పెద్ద  విందు చేయదలచి చాలా 

మిందిని ఆహా్నిించాడు. వింటలు సిదధి మయా్క తాను ఆహా్నిించిన 
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వాళళు దగ్గ రకు తన సేవకుణ్్ పింపి ‘రిండ్! అింతా సిదధి ిం’ అని 

చ్ప్పమనానాడు. కాని అిందరూ ఒకే రీతిగా సాకులు చ్పా్పరు. 

మొదట్వాడు ‘నేను పొలిం కొనానాను, వ� ళిళు తప్పకుిండా దానినా 

చూడాలి; ననునా క్మిించు’ అని అనానాడు. ఇింకొకడు ‘నేను ఐదు 

జతల ఎదు్ద లు కొనానాను. వ� ళిళు అవ ఏ వధింగా పనిచేసాతాయో చూడాలి, 

ననునా క్మిించుము’ అని అనానాడు. మరొకడు ‘నేను ఈ రోజే పెళిళు 

చేసుకునానాను కనుక రాలేను’ అని అనానాడు.

“ఆ సేవకుడు తిరిగి వచిచె జరిగినదింతా తన యజమానితో చ్పా్పడు. 

అతనిక్ కోపిం వచిచె తన సేవకునితో, ‘వ� ింటనే పటటి ణింలో ఉననా 

అనినా వీధుల లోాక్ వ� ళిళు పేదవాళళును, వకలాింగులను, గ్రరుడ్్డ వాళళును, 

కుింట్వాళళును పిలిచుకురా!’ అని అనానాడు.

“ఆ సేవకుడు మళ్ళువచిచె, ‘అయా్! మీరు చ్పి్పనటు్ల  చేసాను. కాని 

భోజనశాలలు ఇింకా నిిండలేదు’ అని అనానాడు. అప్పుడు ఆ యజమాని 

తన సేవకునితో ‘ఊరి బయటనుననా రహదారులకు, పొలాలకు వ� ళిళు 

అక్కడ్ వాళళును తప్పక రమ్మనమని చ్ప్పు. వాళళుతో నా యిల్ల ింతా 

నిిండ్ పోవాలి. నేను చ్పే్పదేమిటింటే నేనిదివరకు పిలిచిన వాళళులో 

ఒక్కడు కూడా నా విందు రుచి చూడడు’ అని  అనానాడు.” 172

4.55 నన్ను వెంబడించగలవేమో తీర్్మనించ్కొన్ము
ప్రజలు గుింపులు గుింపులుగా యేసుతో ప్రయాణిం చేసూతు వునానారు. 

యేసు వాళళు వ�ై పు తిరిగి, “నాతో వచిచె, తన తలి్ల  తిండ్రులకనానా, తన 

భార్కనానా, తన సింతానానికనానా, తన తోబుటుటి వులకనానా, చివరకు 

తన ప్ాణానికనానా ననునా ఎకు్కవగా పే్మిించలేనివాడు నా శిష్్డు 

కాలేడు. అింతేకాక తన సిలువను మోసికొని ననునా అనుసరిించనివాడు 

నా శిష్్డు కాలేడు.

“గోపురిం కట టాాలనుకొననావాడు కూరొచెని దానిక్ ఎింత 

వ్యమౌతుిందో అించనా వేయడా? తన దగ్గ ర కావలసినింత డబుబు 
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ఉిందో లేదో చూసుకోడా? పునాదులు వేసాక దానినా పూరితు  చ్య్లేక పోతే 

చూసిన వాళళుింతా ‘ఇతడు కటటి టిం మొదల� టాటాడు కాని పూరితు  చ్య్లేక 

పోయాడు’ అని అతణ్్ హేళన చేసాతారు.

“అింతేకాక ఒక రాజు మరొక రాజుతో యుదధి ిం చ్య్టానిక్ 

వ� ళాతాడనుకోిండ్. అతడు శాింతింగా కూరొచెని తన పదివేల సైెన్ింతో యుద్ద ిం 

చేయబోతుననా ఇరవ�ై  వేల సైెనా్నినా ఎదిరిించగలనా లేదా అని ఆలోచిించడా? 

యుదధి ిం చేయలేనని అనుకుింటే సైెనా్లు దూరింగా ఉననాప్పుడే తన 

రాయబారులినా పింపి సింధి చేసుకొింటాడు.

“అదే వధింగా మీరు కూడా జాగ్రతతు గా ఆలోచిించిండ్. మీరు మీకుననా 

వాట్ని వదిలివేయకుింటే నా శిష్్లు కాలేరు.

“ఉప్పు మించిదే, కాని దానిలో ఉననా ఉప్పు గుణిం పోతే దానినా మళ్ళు 

ఉప్పుగా ఎటాలా చ్య్గలము? అది పెింట కుప్పుకు పనిక్ రాదు. పొలానిక్ 

పనిక్ రాదు. దానినా పారవేయవలసి వసుతు ింది.

“చ్పి్పన వాట్ని జాగ్రతతు గా  గమనిించిండ్” అని అనానాడు. 173

4.56 తప్పపో యన గొఱ్ఱె  ఉపమానము
ఒక రోజు పనునాలు వసూలు చేసే వాళుళు, పాపులు ఆయన చ్పి్పనవ 

వనటానికాయన చుటూటి  సమావేశమయా్రు. కాని పరిసయు్లు, 

శాసుతు రాలు, “ఇతడు పాపులినా పిలిచి వాళళుతో కలిసి తిింటాడు” అని 

గొణ్గారు.

అప్పుడు యేసు వాళళుకు ఈ ఉపమానిం చ్పా్పడు: “మీలో ఒకని 

దగ్గ ర వింద గొఱ్ఱె లు ఉనానాయనుకోిండ్. అిందులో ఒక గొఱ్ఱె  తపి్పపోతే 

అతడు తన తొింబది తొమి్మది గొఱ్ఱె లినా అక్కడ బయల లోా వదిలేసి ఆ 

తపి్పపోయిన గొఱ్ఱె  దొరికేదాకా వ� తకడా? అది దొరిక్న వ� ింటనే దానినా 

భుజాలపైె మోసికొని ఆనిందింతో యిింట్క్ వ� ళిళు తన సేనాహితులినా, ఇరుగు 

పొరుగు వాళళును పిలిచి, ‘తపి్పపోయిన నా గొఱ్ఱె  దొరిక్ింది. మనమింతా 

ఆనిందిించుదాిం’ అని అింటాడు. నేను చ్పే్పదేమిటింటే అదేవధింగా 
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మారుమనసు్స పొిందనవసరిం లేని తొింభ�ై తొమి్మది మింది నీతిమింతుల 

వషయింలో కలిగ�  ఆనిందింకనానా పాపిం చేసిన ఒక్కడు మారుమనసు్స 

పొిందితే పరలోకింలో ఉననా వాళుళు ఎకు్కవ  ఆనిందిసాతారు.174

4.57 పో గొటుటు కునను నాణెం ఉపమానము
“ఒక సరీతు రా దగ్గ ర పది వ� ిండ్ నాణాలు ఉనానాయనుకోిండ్. అిందులో ఒక 

నాణ్ిం పోగొటుటి కొింటే ఆమ�  దీపిం వ� లిగిించి యిల్ల ింతా వూడ్చె అది దొరికే 

దాకా జాగ్రతతు గా వ� తకదా? దొరిక్న వ� ింటనే తన సేనాహితులినా, ఇరుగు 

పొరుగు వాళళును పిలిచి పోగొటుటి కుననా నా నాణ్ిం దొరిక్ింది. మనమింతా 

ఆనిందిించుదాిం! అని అింటుింది. నేను చ్పే్పదేమిటింటే అదే వధింగా ఒక 

పాపాతు్మడు మారుమనసు్స పొిందితే దేవదూతలు ఆనిందిసాతారు.” 175

4.58 తప్పపో యన కుమారుని ఉపమానము
యేసు ఇింకా ఇలా చ్బుతూ పోయాడు: “ఒకనిక్ యిద్ద రు కుమారులు 

ఉనానారు. చిననావాడు తిండ్్తో, ‘నానానా! నా భాగిం ఆసితు  నాకు ఇచేచెయి’ 
అని అడ్గాడు. తిండ్్ సరేనని తన ఆసితు ని ఇరువురి మధ్ పించిపెటాటాడు.

“కొది్ద  రోజులోలా చిననావాడు తనపాలు భాగిం త్సుకొని దూర దేశాలకు 

వ� ళిళు పొయా్డు. ఉననా డబబుింతా వలాసాలకు ఖరుచె పెట టాాడు. అింతా 

ఖరచెయి పోయిింది. ఇింతలో అతడుననా దేశింలో త్వ్రమ�ై న క్ామిం 

వచిచెింది. అతని దగ్గ ర ఏమీ మిగలే్ల దు. కనుక ఆ దేశింలో ఉననా 

ఒక ఆసామి దగ్గ ర ఉదో్గింలో చేరాడు. ఆ ఆసామి అతణ్్ పిందులు 

కాయటానిక్ నియమిించాడు. ఆ పిందులు త్నే ఆహారింతో తన కడుపు 

నిింపుకోవాలని అనుకునానాడు. ఆయినా ఎవ్రూ అతనిక్ ఏదీ ఇవ్లేదు.

“అతనిక్ బుదిధి  వచిచెింది. అతడు ‘నా తిండ్్ పనివాళళు దగ్గ ర కూడా 

కావలసినింత తిిండ్ ఉింది. నేనేమో ఇక్కడ ఆకలితో చచిచెపోతునానాను. 

నేను ఈ గ్ామిం వదిలి తిరిగి తిండ్్ దగ్గ రకు వ� ళ తాాను. వ� ళి్ల  అతనితో 

నానానా! నేను దేవుని పట్ల , నీ పట్ల  కూడా పాపిం చేశాను. నేను నీ 
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కుమారుడనని చ్ప్పుకొింటానిక్ కూడా తగను. ననునా కూడా నీ దగ్గ ర 

పని చేసేవాళళుతో ఉిండనీ!’ అని చ్పా్పలని మనసు్సలో అనుకునానాడు. 

వ� ింటనే అతడు తన తిండ్్ దగ్గ రకు వ� ళాళుడు.

“ఇింట్క్ కొింత దూరింలో ఉిండగానే అతని తిండ్్క్ తనకుమారుణ్్ 

చూసి చాలా కనికరిం కలిగిింది. అతడు పరుగ� తుతు కొింటూ తన కుమారుని 

దగ్గ రకు వ� ళిళు అతణ్్ కౌగిలిించుకొని ముదు్ద  పెటుటి కొనానాడు. అతడు 

తిండ్్తో, ‘నానానా! నేను దేవుని పట్ల , నీ పట్ల  పాపిం చేసాను. నేను నీ 

కుమారుణ్ని చ్ప్పుకోవటానిక్ కూడా తగను’ అని అనానాడు.

“అతని తిండ్్ పని వాళళుతో, ‘వ� ింటనే వ� ళిళు మించి దుసుతు లు, వేలిక్ 

ఉింగరము, కాళ్ల కు జోళుళు తెచిచె యితనిక్ తొడ్గిించిండ్. బాగా బలిసిన 

దూడను త్సుకు వచిచె కొయ్ిండ్. పిండుగ చేసుకొిందాిం. చనిపోయిన 

నా కుమారుడు బ్రతిక్ వచాచెడు. తపి్ప పోయినవాడు తిరిగి దొరికాడు’ 
అని అనానాడు. వాళుళు వ� ింటనే పిండుగ చేసుకోవడిం మొదలు పెటాటారు.

“ఇింతలో పెద్ద వాడు పొలింనుిండ్ ఇింట్క్ వసూతు వునానాడు. ఆతనిక్ 

ఇింట్నుిండ్ సింగీతము, నాట్ము జరుగుతుననా ధ్నులు వనిపిించాయి. 

అతడు పని వాళళులో ఒకణ్్ పిలిచి, ‘ఏమి జరుగుతోింది?’ అని అడ్గాడు. 

ఆ పనివాడు ‘మీ తము్మడు వచాచెడు. మీ నాననా అతడు కే్మింగా తిరిగి 

వచాచెడని బాగా బలిసిన దూడను కోసి విందు చేసుతు నానాడు’ అని చ్పా్పడు.

“ఇది వని అతనిక్ కోపిం వచిచెింది. కనుక ఇింట ల్ాక్ అడుగు పెటటి నని 

అనానాడు. అిందువల్ల  అతని తిండ్్ వ� లుపలిక్ వచిచె బ్రతిమిలాడాడు. 

అతడు తిండ్్తో, ‘యిదిగో నానానా! ఎనోనా ఏిండ్ల నుిండ్ నేను బానిసలాగా 

పనిచేసాను. నీ ఆజ్ఞ జవదాట లేదు. ఆయినా నేను నా సేనాహితులతో విందు 

చేసుకోవటానిక్ నీవు ఒక్క చిననా గొఱ్ఱె ను కూడా ఇవ్లేదు. కాని, నీ ఈ 

కుమారుడు ఆసి్థ నింతా వేశ్లకు తగల� ట్టి  ఇలు్ల  చేరుకొింటే వానికోసిం 

బలిసిన దూడను కోసుతు నానావు!’ అని అనానాడు.

“కాని తిండ్్ అతనితో, ‘నా బాబూ! నీవ� ప్పుడూ నా దగ్గ రే ఉింటునానావు. 

కనుక నా దగ్గ ర ఉననావనీనా నీవ. కాని నీ ఈ తము్మడు చనిపోయి తిరిగి 
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బ్రతికాడు. తపి్పపోయిన వాడు దొరికాడు. కనుక మనిం ఆనిందింగా 

పిండుగ చేసుకోవాలి’ అని  అనానాడు.” 176

4.59 అవినీత గుమాస్తి  ఉపమానము
యేసు తన శిష్్లతో ఈ వధింగా చ్ప్పటిం మొదలు పెట టాాడు: “ఒక 

ధనవింతుని దగ్గ ర ఒక గుమాసాతా పని చేసూతు  ఉిండేవాడు. కొిందరు, గుమాసాతా 

ఆ ధనవింతుని ధనిం వ్ర్థ ిం చేసుతు నానాడని అతనిపైె ఆ ధనవింతునితో 

ఫిరా్దు చేశారు. ఆ కారణింగా ఆ ధనవింతుడు తన గుమాసాతాను పిలిచి, 

‘నేను నినునా గురిించి వింటుననాదేమిట్? జమాఖరుచెల ల� క్కలు నాకు 

చూపు. నీవక నా గుమాసాతాగా ఉిండటానిక్ వీలే్ల దు’ అని అనానాడు.

“ఆ గుమాస తాా, ‘నేనేిం చ్యా్లి? నా యజమాని ననునా ఉదో్గిం 

నుిండ్ త్సివేసుతు నానాడు. పొలిం దునినా జీవించాలింటే శక్తు  లేదు. భిక్ 

మ� తుతు కోవాలింటే సిగే్గ సుతు ింది. ఆ! నా ఉదో్గిం పోయినప్పుడు ప్రజలు 

ననునా తమ ఇిండ్ల లోనిక్ ఆహా్నిించేటటు్ల  ఏమి చ్యా్లో తెలిసిింది’ 
అని అనుకునానాడు.

“వ� ింటనే అతడు తన యజమానిక్ అప్పుననా వాళళును ఒకొ్కక్కరిని 

పిలిచాడు. మొదట్వానితో, ‘నా యజమానిక్ ఎింత అప్పునానావు?’ అని 

అడ్గాడు. ‘విందలీటరులు ఒలీవ నూన� ’ అని అతడు సమాధానిం 

చ్పా్పడు. ఆ గుమాస తాా, ‘ఈ రసరీ దు త్సుకొని అక్కడ కూరొచెని దానినా 

వ� ింటనే యాభ�ై  లీటరు్ల  చ్యి్’ అని అతనితో అనానాడు.

“ఆ తరా్త ర� ిండవ వానితో, ‘నీవ� ింత అప్పునానావు?’ అని అడ్గాడు. 

‘వింద గోధుమ సించులు’ అని అతడు సమాధానిం చ్పా్పడు. ఆ గుమాసాతా, 

‘ఈ రసరీ దు త్సుకొని దానినా ఎనభ�ై  సించులు చ్యి్’ అని అతనితో అనానాడు.

“ఆ యజమాని, ఆ అవనీతి గుమాసాతాను తెలివగా ప్రవరితు ించినిందుకు 

అభినిందిించాడు. ద�ై వ చిింతన కలవాళుళు ఆధా్తి్మక వషయాల లోా 

చూపుతుననా తెలివ కనానా, ప్ాపించిక వషయాల లోా ఉననావాళుళు తమ 

పరిసి్థ తులినా ఎకు్కవ తెలివగా ఎదురొ్కింటారు.
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“నేను చ్పే్పదేమిటింటే, మీ ఐహిక సింపదను ఉపయోగిించి ఈ లోకపు 

సేనాహితులను సింపాదిించిండ్. మీ ధనిం తరిగిపోయిన తరా్త వారు 

మీకు సహాయిం అవుతారు. చిననా వషయాల లోా నమ్మగలిగిన వాణ్్ పెద్ద  

వషయాలోలా కూడా నమ్మవచుచె. చిననా వషయాలోలా అవనీతిగా ఉననావాడు 

పెద్ద  వషయాలోలా కూడా అవనీతిగా ఉింటాడు. ఐహిక సింపద వషయింలో 

మిమ్మలినా నమ్మలేనప్పుడు నిజమ�ై న సింపద వషయింలో మిమ్మల� నావరు 

నము్మతారు? ఇతరుల ఆసి్థ  వషయింలో మిమ్మలినా నమ్మలేనప్పుడు మీకు 

మీ స్ింత ఆసి్థ ని ఎవరిసాతారు?

“ఏ సేవకుడూ ఇద్ద రు యజమానులకు సేవ చేయలేడు. అలాచేసేతు  

అతడు ఒకరిని పే్మిించి ఇింకొకరిని దే్షిస తాాడు. ఒకని పట్ల  వశా్సిం 

చూపి యిింకొకని పట్ల  నీచింగా ప్రవరితు స తాాడు. దేవుణ్్, ధనానినా సమింగా 

కొలువలేము.”
పరిసయు్లు ధనానినా పే్మిించేవాళుళు కనుక వాళుళు ఇది వని 

యేసును హేళన చేశారు. యేసు వాళళుతో, “మీరు ప్రజల ముిందు 

నీతిమింతులుగా ప్రవరితు స తాారు. కాని మీ హృదయాలోలా ఏముిందో దేవునిక్ 

తెలుసు. మానవులు వేట్క్ అత్ధికమ�ై న వలువనిస తాారో వాట్ని దేవుడు 

 తిరస్కరిస తాాడు.177

4.60 ధనవంతుడు, పేదవ్డు
“ఒకప్పుడు ఒక ధనవింతుడు ఉిండేవాడు. అతడు మించి వలువ�ై న దుసుతు లు 

వేసుకొని ప్రతిరోజు భోగాలనుభవసూతు  జీవించేవాడు. అతని గడప ముిందు 

లాజరు అనే భిక్గాడు ఉిండేవాడు. అతని ఒింట్నిిండా కురుపులు ఉిండేవ. 

కుకు్కలు వచిచె అతని కురుపులు నాకుతూ ఉిండేవ. అతడాధనికుని 

బల్ల మీద నుిండ్ పడ్న ఎింగిలి ముక్కలతో తన కడుపు నిింపుకోవటానిక్ 

ఆశతో అక్కడ పడ్ ఉిండేవాడు.

“ఆ భిక్గాడు చనిపొయా్డు. అతణ్్ దేవదూతలు త్సుకువ� ళిళు 

అబ్ాహాము ప్రక్కన కూరుచెిండబ� టాటారు. ఆ తరా్త ఆ ధనికుడు కూడా 
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చనిపొయా్డు. అతడు సమాధి చ్య్బడాడాడు. నరకింలో ఆ ధనికుడు 

హిింసలు అనుభవసూతు వుిండేవాడు. తల� తితు  చూడగా లాజరును తన ప్రక్కన 

కూరోచెబ� టుటి కుననా అబ్ాహాము కనిపిించాడు. వాళుళు చాలా దూరింగా 

ఉనానారు. అిందువల్ల  అబ్ాహామును పిలిచి, ‘తిండ్్ అబ్ాహామా! నామీద 

దయ చూపు. నేను ఈ మింటలోలా త్వ్రింగా బాధపడుతు నానాను. లాజరుతో 

ఇక్కడకు వచిచె తన వేలుముించి నా నాలుక తడపమని చ్ప్పిండ్’ అని 

అనానాడు.

“కాని అబ్ాహాము, ‘కుమారుడా! జ్ాపకిం తెచుచెకో! నీవు బ్రతిక్న 

రోజుల లోా సుఖాలనుభవించావు. లాజరు కష టాాలనుభవించాడు. కాని 

అతడ్క్కడ ఆనిందింగా ఉనానాడు. నీవు బాధలను అనుభవసుతు నానావు. 

ఇక్కడ్ వాళుళు అక్కడకు రాకూడదని, అక్కడ్వాళుళు యిక్కడ్క్ 

రాకూడదని మన మధ్ పెద్ద  అఘాతిం ఉింది’ అని అనానాడు.

“ఆ ధనికుడు అలాగ�ై తే ‘తిండ్్! లాజరును మా తిండ్్ ఇింట్క్ పింపు. 

అక్కడ నా ఐదుగురు సోదరులునానారు. వాళుళు యిక్కడకు వచిచె 

హిింసలు అనుభవించకుిండా ఉిండేటటు్ల  వాళళుకు బోధిించుమని చ్ప్పు’ 
అని అనానాడు.

“అబ్ాహాము ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: ‘మోషే, ప్రవకతు లు 

ఉనానారు కదా! వాళుళు చ్పి్పనటు్ల  చ్య్నీ!’
“ ‘తిండ్రీ  అబ్ాహామా! చనిపోయిన వాళళునుిండ్ ఎవర�ై నా వ� ళేతు  వాళుళు 

వని మారుమనసు్స పొిందుతారు’ అని ఆ ధనికుడు అనానాడు.

“అబ్ాహాము, ‘వాళుళు మోషే, ప్రవకతు లు చ్పి్పనటు్ల  వననట�ై్ల తే 

చనిపోయినవాడు బ్రతిక్ వచిచెనా వాళుళు వనరు’ అని  అనానాడు.” 178

4.61 క్షమాపణ, విశ్్వసము, మరియు బాధయాత
యేసు తన శిష్్లతో ఇలా అనానాడు: “ప్రజలు పాపిం చేసే పరిసి్థ తులు 

కలుగచేసే వాళళుకు శిక్ తప్పదు. ఈ అమాయకులోలా ఏ ఒక్కడు పాపిం 

చేసేటటు్ల  చేసినా శిక్ తప్పదు. అది జరుగక ముిందే అలాింట్ వాని 
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మ� డకు తిరగట్ రాయి కట్టి  సముద్రింలో పడవేసేతు  అది అతనిక్ మేలు 

చేసినట్ల వుతుింది. అిందువల్ల  జాగ్రతతు !

“మీ సోదరుడు పాపిం చేసేతు  గది్ద ించిండ్. పశాచెత తాాపిం చ్ిందితే 

క్మిించిండ్. అతడు రోజుకు ఏడుసారు్ల  మీ పట్ల  పాపిం చేసి ఏడుసారు్ల  

మీ దగ్గ రకు వచిచె, ‘నేను పశాచెత తాాపిం చ్ిందాను’ అని అింటే అతణ్్ 

క్మిించిండ్.”
అపొసతు లులు ప్రభువుతో, “మా వశా్సానినా గట్టి  పరచిండ్” అని 

అనానారు.

ప్రభువు, “మీలో ఆవగిింజింత వశా్సిం ఉనానాచాలు; మీరు కింబళి 

చ్టుటి తో, ‘నీవు నీ వేర్ల తో బాటు పెళ్ల గిింపబడ్ వ� ళిళు సముద్రింలో పడ్ 

అక్కడ నాటుకుపో!’ అని అింటే అది మీ మాట వింటుింది.

“మీ పొలిం దునేనా సేవకుడో లేక మీ గొఱ్ఱె లు కాచే సేవకుడో 

ఒకడునానాడనుకోిండ్. అతడు పొలిం నుిండ్ యిింట్క్ రాగానే, ‘రా! 

వచిచె కూరొచెని భోజనిం చ్యి్’ అని అతనితో అింటారా? అనరు. 

దీనిక్ మారుగా, ‘వింటవిండ్, దుసుతు లు మారుచెకొని, నేను తిని త్ాగేదాకా 

పనిచేసూతు వుిండు. ఆ తరా్త నువు్ కూడా తిని త్ాగు’ అని అింటారు. 

మీరు చ్పి్పనటు్ల  వననాిందుకు మీ సేవకునిక్ కృతజ్ఞత తెలుపుకుింటారా? 

మీరు కూడా చ్పి్పన వధింగా చేసాక ‘మేము మామూలు సేవకులము, 

చ్పి్పనటు్ల  చేసాము. అది మా కరతు వ్ిం’ అని  అనాలి అని అనానాడు.” 179

4.62 లాజరు మరణము
బేతనియ గ్ామానిక్ చ్ిందిన లాజరుకు జబుబు చేసిింది. మరియ, ఆమ�  

సోదరి మారతు  కూడా ఆ గ్ామింలో ఉిండే వాళుళు. ఒకప్పుడు ప్రభువు 

పాదాల మీద అతతు రు పోసి తన తల వ� ింట్రుకలతో తుడ్చిింది ఈ 

మరియయే! జబుబుతో ఉిండ్న లాజరు మరియ సోదరుడు. ఈ సరీతు రాలు, 

“ప్రభూ! మీరు పే్మిసుతు ననా లాజరు జబుబుతో ఉనానాడు” అననా వారతు  

యేసుకు పింపారు.
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యేసు, వని, “ఈ జబుబు చింపటానిక్ రాలేదు. దేవుని కుమారునిక్ మహిమ 

కులుగచేసి తదా్రా దేవుని మహిమను ప్రకట్ించటానిక్ వచిచెింది” అని 

అనానాడు. యేసుకు మారతు  పట్ల , ఆమ�  సోదరి పట్ల , లాజరు పట్ల  పే్మ ఉింది. 

లాజరు జబుబుతో ఉనానాడని యేసు వనానాడు. అక్కడ ర� ిండురోజులు ఉిండ్, ఆ 

తరా్త తన శిష్్లతో, “మనమింతా యూదయకు తిరిగి వ� ళాదాిం” అని అనానాడు.

వాళుళు, “కాని రబీబు! యిింతకు ముిందే యూదులు మిమ్మలినా 

రాళళుతో కొట టాాలని ప్రయతినాించారు. అయినా మీరు తిరిగి అక్కడ్క్ 

వ� ళుతు నానారా?” అని అడ్గారు.

యేసు, “దినానిక్ పన� నాిండు గింటలు వ� లుతురుింటుింది. పగట్ వేళ 

నడ్చేవాడు ప్రపించిం యొక్క వ� లుగు చూసుతు ింటాడు. కనుక క్్ిందపడడు. 

రాత్రి వేళ నడ్చే వానిలో వ� లుగు ఉిండదు. కనుక క్్ిందపడతాడు” అని 

అనానాడు.

ఈ వషయాలు చ్పా్పక యేసు యిింకా ఈ వధింగా అనానాడు: “మన 

సేనాహితుడు లాజరు నిద్రపోయాడు. అతణ్్ నిద్రనుిండ్ లేపటానిక్ నేను 

అక్కడ్క్ వ� ళుతు నానాను.”
ఆయన శిష్్లు, “ప్రభూ! నిద్ర పోతే ఆరోగ్ింగా ఉింటాడు” అని 

అనానారు. యేసు మాటాలాడ్ింది అతని చావును గురిించి. కాని ఆయన శిష్్లు 

ఆయన సహజమ�ై న నిద్రను గురిించి మాటాలాడుతునానాడనుకునానారు.

అప్పుడు యేసు స్పషటి ింగా, “లాజరు చనిపోయాడు. నేనక్కడ లేనిది 

మించిద�ై ింది. మీ కోసమే అలా జరిగిింది. మీరు నమా్మలని నా ఉదే్ద శ్ిం. 

ఇప్పుడు అక్కడ్క్ వ� ళాదాిం” అని అనానాడు.

దిదుమ అని పిలువబడే తోమా, మిగతా శిష్్లతో, “యేసుతో కలిసి 

చనిపోవటానిక్ మనిం కూడా ఆయన వ� ింట వ� ళాదాిం” అని  అనానాడు.180

4.63 యేస్ లాజరు సహో దరీలన్ ఓదారుచుట
యేసు అక్కడ్క్ చేరుకునానాడు. నాలుగు రోజుల ముిందే లాజరు సమాధి 

చేయబడాడాడని ఆయనకు తెలిసిింది. బేతనియ, యెరూషలేమునకు సుమారు 
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ర� ిండు మ�ై ళళు దూరింలో ఉింటుింది. చాలా మింది యూదులు మారతు ను, 

మరియను వాళళు సోదరుడు చనిపోయినిందుకు ఓదారచెటానిక్ వచాచెరు.

యేసు వసుతు నానాడని వని మారతు  ఆయనినా కలుసుకోవటానిక్ వ� ళిళుింది. 

కాని మరియ ఇింటోలానే ఉిండ్పోయిింది. మారతు  యేసుతో, “ప్రభూ! మీరిక్కడ 

ఉిండ్ ఉింటే నా సోదరుడు చనిపోయే వాడు కాదు. కాని, యిప్పట్కైెనా 

మీరడ్గితే దేవుడు మీరడ్గిింది యిస తాాడని నాకు తెలుసు” అని అననాది.

యేసు ఆమ� తో, “మీ సోదరుడు మళ్ళు బ్రతిక్వసాతాడు” అని అనానాడు.

మారతు , “చివరి రోజున అనగా అిందరూ బ్రతిక్ వచేచె రోజున అతడూ 

బ్రతిక్ వసాతాడని నాకు తెలుసు” అని సమాధానిం చ్పి్పింది.

యేసు, “బ్రతిక్ించే వాణ్్, బ్రతుకును నేనే. ననునా నమి్మనవాడు 

చనిపోయినా జీవస తాాడు. జీవసుతు ననావాడు ననునా వశ్సిసేతు  ఎననాట్క్ 

మరణ్ించడు. ఇది నీవు నము్మతునానావా?” అని అడ్గాడు.

ఆమ� , “నము్మతునానాను ప్రభూ! మీరు క్రీ సుతు  అని, ఈ ప్రపించింలోక్ 

వచిచెన దేవుని కుమారుడవని నము్మతునానాను” అని అననాది.

ఈ వధింగా అననా తరా్త యిింట్క్ వ� ళిళు తన సోదరి మరియను 

ప్రక్కకు పిలిచి, ఆమ� తో, “బోధకుడు వచాచెడు. నీ కొరకు అడుగుతునానాడు” 

అని అననాది. మరియ యిది వని వ� ింటనే లేచి ఆయన దగ్గ రకు వ� ళిళుింది. 

యేసు గ్ామింలోక్ రాలేదు. ఆయనిింకా మారతు  కులుసుకొననా చోటే 

ఉనానాడు. మరియ యిింట లోా ఆమ� ను ఓదారుసుతు ననా యూదులు ఆమ�  

హడావుడ్గా లేచి బయటకు వ� ళళుటిం చూసారు. ఆమ�  దుఃఖించటానిక్ 

సమాధి దగ్గ రకు వ� ళోతాిందని ఆమ�  వ� ింట వ� ళాళురు. మరియ యేసు ఉననా 

చోట్క్ వ� ళిళు ఆయనినా చూసి, కాళళు ముిందుపడ్, “ప్రభూ! మీరిక్కడ 

ఉిండ్ ఉింటే నా సోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు!” అని అననాది.

ఆమ� , ఆమ� తో వచిచెన యూదులు దుఃఖించటిం చూసి యేసు 

తన ఆత్మలో కలవర పడ డాాడు. ఆయన హృదయిం కరిగి పోయిింది. 

“అతన� నాక్కడ సమాధిచేసారు?” అని యేసు అడ్గాడు.

“వచిచె చూడిండ్ ప్రభూ!” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.
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యేసు కళళులో నీళుళు తిరిగాయి.

అప్పుడు యూదులు, “యేసు అతన� నాింతగా పే్మిించాడో చూడిండ్!” 

అని అనానారు.

కాని కొిందరు, “గ్రరుడ్్డ వానిక్ కళుళు తెపి్పించిన యితడు, చనిపోకుిండా 

చ్య్లేక పోయాడా?” అని  అనానారు.181

4.64 యేస్ లాజరున్ మరణమున్ండి లేపుట
యేసు హృదయిం మళ్ళు కదిలిింది. ఆయన సమాధి దగ్గ రకు వ� ళాళుడు. 

ఆ సమాధి ఒక గుహలా ఉింది. ఒక రాయి దానిక్ అడ్డ ింగా పెటటి బడ్ ఉింది. 

“ఆ రాయి త్సి వ� య్ిండ్!” అని అనానాడు.

చనిపోయిన వాని సోదరి మారతు , “కాని, ప్రభూ! అతని దేహిం నాలుగు 

రోజులనుిండ్ అక్కడవుింది. యిప్పట్కది కింపు కొడూతు  ఉింటుింది” అని అననాది.

అప్పుడు యేసు, “నమి్మతే దేవుని మహిమను చూస తాావని నేను 

చ్ప్పలేదా?” అని అనానాడు.

వాళుళు ఆ రాయి త్సి వేసారు. యేసు పైెక్ చూసి, “తిండ్్ నీవు నా 

మాటలు వననాిందుకు కృతజ్ఞుణ్్. నా మాటలు అనినా వేళలా వింటావని 

నాకు తెలుసు. నీవు ననునా పింపిించినటు్ల  వీళుళు నమా్మలని, వీళళుకు 

అర్థ ిం కావాలని అక్కడ నిలుచుననా వాళళు మించి కోసిం యిలా 

అింటునానాను” అని అనానాడు. ఈ వధింగా అనానాక యేసు పెద్ద  స్రింతో, 

“లాజరూ! వ� లుపలిక్ రా!” అని పిలిచాడు. చినిపోయిన వాడు వ� లుపలిక్ 

వచాచెడు. అతని కాళుళు చేతులు వసాతారాలతో చుటటి బడ్ ఉనానాయి. అతని 

ముఖిం మీద కూడా ఒక గుడ్డ  కటటి బడ్ ఉింది.

యేసు వాళళుతో, “సమాధి దుసుతు లినా త్సి వేయిండ్, అతణ్్ 

వ� ళళునివ్ిండ్!” అని  అనానాడు.182

4.65 మత నాయకులు యేస్న్ చంపుటకు కుటరా పన్నుట
మరియ దగ్గ రకు వచిచెన యూదులోలా చాల మింది యేసు చేసిింది చూసి 
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ఆయన యిందు నమ్మకిం ఉించారు. కొిందరు మాత్రిం పరిసయు్ల 

దగ్గ రకు వ� ళిళు యేసు చేసిింది చ్పా్పరు. అప్పుడు ప్రధాన యాజకులు, 

పరిసయు్లు మహాసభను ఏరా్పటు చేసారు. “మనిం ఏిం చేద దాాిం? ఈ 

మనుష్్డు చాలా మహాతా్కరా్లు చేసుతు నానాడు. అతణ్్ ఈ వధింగా 

వదిలి వేసేతు  ప్రతి ఒక్కడు అతని శిష్్డవుతాడు. ఆ తరా్త రోమనులు 

వచిచె మన మిందిరానినా, మన దేశానినా నాశనిం చేసాతారు” అని అనానారు.

వాళళులో ఒకడ�ై న కయప అనబడే వాడు, “మీకేమీ తెలియదు!” అని 

అనానాడు. కయప ఆ సింవత్సరానిక్ ప్రధాన యాజకుడు. అతడు యిింకా, 

“దేశమింతా నాశనిం కావటానికనానా ప్రజల కోసిం ఒక మనిషి చావటిం 

మించిది. ఇది మీకు అర్థ ిం కాదా?” అని అనానాడు.

యూదుల దేశిం కోసమేకాక, ప్రపించింలో చ్దిరియుననా దేవుని ఇతర 

జనాింగములను ఒకట్గా చేయటానిక్ కూడా యేసు ప్ాణమిస తాాడని 

కయప ప్రవచనిం చ్పా్పడు. అవ అతడు స్యింగా ఆడ్న మాటలు 

కావు. అవ అతడు ఆ సింవత్సరపు ప్రధాన యాజకునిగా పలిక్న మాటలు.

ప్రధాన యాజకుని మాటలు వని ప్రజలు ఆనాట్ నుిండ్ యేసును 

చింపటానిక్ పనానాగాలు పననాటిం మొదలు పెట టాారు. అిందువల్ల  యేసు 

యూదుల మధ్ బహిరింగింగా తిరగటిం మానేసి వాళళుకు దూరింగా 

ఎడారి దగ్గ ర ఉననా ఎఫ్ాయిము అనే గ్ామానిక్ వ� ళిళు పోయాడు. అక్కడ 

ఆయన తన శిష్్లతో కొింత కాలిం  గడ్పాడు.183

4.66 యేస్ పదిమంది కుషుటు రోగులన్ నయం చేయుట
యేసు యెరూషలేముకు ప్రయాణిం సాగిసూతు  గలిలయ నుిండ్ సమరయ 

పొలిమేరలకు వచాచెడు. ఒక గ్ామింలోక్ వ� ళూతు ిండగా పదిమింది 

కుష్టి రోగులు ఆయన దగ్గ రకు వచాచెరు. వాళుళు ఆయనకు కొది్ద  దూరింలో 

నిలుచొని, “యేసు ప్రభూ! మాపైె దయచూపు” అని బిగ్గ రగా అనానారు.

ఆయన వాళళును చూసి, “వ� ళిళు యాజకులకు చూపిండ్” అని 

అనానాడు.
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వాళుళు వ� ళూతు ింటే వాళళుకు నయమ�ై పోయిింది. వాళళులో ఒకడు తనకు 

నయమవటిం గమనిించి, గొింతెతితు  దేవుణ్్ సుతు తిసూతు  వ� నకు్క వ� ళాళుడు. 

యేసు ముిందు మోకరిలి్ల  కృతజ్ఞత చ్ప్పుకునానాడు. అతడు సమరయ 

వాడు. యేసు, “పది మిందిక్ నయమ�ై ింది కదా! మిగతా తొమి్మది మింది 

ఏరి? ఈ సమరయుడు తప్ప మర� వ్రూ దేవుణ్్ సుతు తిించటానిక్ తిరిగి 

రాలేదా?” అని అనానాడు. ఆ తరా్త అతనితో, “లేచి వ� ళుళు, నీ వశా్సమే 

నీకు నయిం చేసిింది” అని  అనానాడు.184

4.67 దేవుని ర్జయాం వచ్చుట
కొిందరు పరిసయు్లు, “దేవుని రాజ్ిం ఎప్పుడు వసుతు ింది” అని 

అడ్గారు.

యేసు, “దేవుని రాజ్ిం అిందరిక్ కనిపిించేలా రాదు. ‘ఇదిగో, దేవుని 

రాజ్ిం ఇక్కడ ఉింది; అదిగో అక్కడ ఉింది’ అని ఎవరూ అనరు. 

ఎిందుకింటే దేవుని రాజ్ిం మీలో ఉింది!” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఆ తరా్త, తన శిష్్లతో, “మనుష్కుమారుడు మీతో ఒక్క 

రోజనానా ఉిండాలని మీరు తహతహలాడే సమయిం వసుతు ింది. కాని 

అలా జరగదు. ప్రజలు, ‘అదిగో అక్కడ ఉనానాడని’ కాని, లేక ‘ఇదిగో 

ఇక్కడునానాడని’ కాని అింటే వాళళు వ� ింట పరుగ� తితు  వ� ళళుకిండ్.

“ ఎిందుకింటే మనుష్కుమారుడు తిరిగి వచిచెనప్పుడు ఆకాశింలో ఈ 

చివరినుిండ్ ఆ చివరి దాకా మ� రిసే మ� రుపులా ఉింటాడు. కాని దానిక్ ముిందు 

ఆయన ఎనోనా కషాటాలు అనుభవించాలి. ఈ తరిం వాళళుతో తృణీకరిింపబడాలి.

“నోవహు కాలింలో జరిగిన వధింగా మనుష్కుమారుని కాలింలో 

కూడా జరుగుతుింది. నోవహు నావలో ప్రవేశిించేదాకా ప్రజలు తిింటూ, 

త్ాగుతూ, వవాహాలు చేసూతు , వవాహాలు చేసుకొింటూ గడ్పారు. 

అతడు నావలో ప్రవేశిించాక వరదలు రాగా మిగిలిన వాళళుిందరూ 

నాశనమయా్రు.

“లోతు కాలింలో కూడా అదేవధింగా జరిగిింది. ప్రజలు తిింటూ, 
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త్ాగుతూ, అము్మతూ, కొింటూ, పొలాలు సాగుచేసూతు , ఇళుళు కడుతూ 

జీవించారు. కాని లోతు సొదొమ పటటి ణిం వదిలి వ� ళిళున వ� ింటనే ఆకాశిం 

నుిండ్ మింటలు, గింధకము వరషా ింలా కురిసి అిందరినా నాశనిం చేసిింది. 

మనుష్కుమారుణ్్ దేవుడు వ్కతు ిం చేసిన రోజు కూడా ఇదే వధింగా 

జరుగుతుింది.

“ఆ రోజు ఇింట్ కప్పు మీదనుననా వాళుళు తమ వసుతు వులు 

తెచుచెకోవటానిక్ ఇళళులోక్ వ� ళళురాదు. అదే వధింగా పొలాల లోా 

ఉననావాళుళు ఏ వసుతు వు కోసిం ఇింట్క్ తిరిగి వ� ళళురాదు. లోతు భార్ను 

జ్ాపకిం తెచుచెకొిండ్.

“తన ప్ాణానినా కాపాడు కోవాలనుకొననావాడు పోగొటుటి కొింటాడు. 

ప్ాణిం పోగొటుటి కోవటానిక్ సిద్ద ింగా ఉననావాడు తన ప్ాణిం 

కాపాడుకొింటాడు. ఆ రాత్రి ఒక పడక మీద ఇద్ద రు నిది్సూతు  ఉింటే 

ఒకడు వదిలి వేయబడ్ మరొకడు త్సుకొని వ� ళళుబడతాడు. ఇద్ద రు సరీతు రాలు 

తిరుగలి వసురుతూ ఉింటే ఒకామ�  త్సుకు వ� ళళుబడుతుింది, మరొకామ�  

వదిలి వేయబడుతుింది” అని అనానాడు.

“ఇవ ఎక్కడ సింభవసాతాయి ప్రభూ!” అని వాళుళు అడ్గారు.

ఆయన, “ఎక్కడ శవముింటే అక్కడ రాబిందులుింటాయి” అని 

సమాధానిం  చ్పా్పడు.185

4.68 పటుటు దలగల వితంతువు ఉపమానము
నిరింతరిం ప్ారి్థ సూతు  ఉిండాలని, నిరుతా్సహిం చ్ిందరాదని, 

బోధిించటానిక్ యేసు తన శిష్్లకు ఈ ఉపమానిం చ్పా్పడు: 

“ఒక గ్ామింలో ఒక నా్యాధిపతి ఉిండేవాడు. అతనిక్ దేవుడింటే 

భయింకాని, ప్రజలు తనని గురిించి ఏమనుకొింటారనే భీతికాని 

లేకుిండ� ను. అదే గ్ామింలో ఒక వతింతువు ఉిండేది. ఆమ�  ఆ 

నా్యాధిపతి దగ్గ రకు ప్రతిరోజు వచిచె ‘నాకు ఒకడు అనా్యిం 

చేశాడు. నాకు నా్యిం చేకూరచెిండ్’ అని అడుగుతూ ఉిండేది. చాలా 
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కాలిం అతడు ఆమ�  మాటలు పట్టి ించుకోలేదు. కాని చివరకు ‘నాకు 

దేవుడింటే భయింకాని, ప్రజలింటే భీతికాని లేదు. కాని ఈ వతింతువు 

వచిచె ననునా వసిగిస తోాింది. కాబట్టి  ఈమ�  మళ్ళు మళ్ళు నా దగ్గ రకు 

రాకుిండ ఈమ� కు నా్యిం జరిగేలా చూసాతాను’ అని తన మనసు్సలో 

అనుకునానాడు.”
ఇలా చ్పి్ప ప్రభువు, “ఆ నీతి నియమిం లేని నా్యాధిపతి 

అనుకొననా మాటలు వనానారు కదా! మరి దేవుడు తనను రాత్రిింబగళుళు 

ప్ారి్థ ించే తన వాళళుకు నా్యిం చేకూరచెకుిండా ఉింటాడా? వాళళుకు 

నా్యిం చ్య్టింలో ఆలస్ిం చేస తాాడా! ఆయన వాళళుకు వ� ింటనే 

నా్యిం చేకూరుసాతాడని నేను చ్బుతునానాను. కాని మనుష్కుమారుడు 

వచిచెనప్పుడు ఈ ప్రపించింలోని ప్రజలలో వశా్సానినా కనుగొింటాడా?” 

అని  అనానాడు.186

4.69 పరిసయుయాడు, పన్ను సేకరించ్వ్ని ఉపమానము
తాము మాత్రమే నీతిమింతులమని అనుకొని యితర్ల ను చిననాచూపు 

చూసేవాళళుకు యేసు ఈ ఉపమానిం చ్పా్పడు: “ఇద్ద రు మనుష్్లు 

మిందిరానిక్ వ� ళాళురు. ఒకడు పరిసయు్డు, ఒకడు పనునాలు వసూలు 

చేసేవాడు. పరిసయు్డు ఒక ప్రక్కనిలుచొని ఈ వధింగా ప్ారి్థ ించటిం 

మొదలు పెట టాాడు: ‘ప్రభూ! నేను యితరుల లాా, అింటే మోసగాళళుల లాా, 

దురా్మరు్గ ల లాా, వ్భిచారులాలా ఉిండనిందుకు నీకు కృతజ్ఞుణ్్. ఈ పనునాలు 

సేకరిించేవానిలా నేను ఉిండనిందుకు కూడా కృతజ్ఞుణ్్. నేను వారానిక్ 

ర� ిండుసారు్ల  ఉపవాసాలు చేసాతాను. నా సింపదలో పదవవింతు దేవుని పేరిట 

యిస తాాను.’
“ఆ పనునాలు సేకరిించేవాడు మరొక ప్రక్క నిలుచొని ఆకాశిం వ�ై పు 

కూడా చూడటానిక్ ధ�ై ర్ము లేక గుిండ� లు బాదుకుింటూ, ‘దేవుడా! నేనొక 

పాపిని, నాపైె దయచూపు’ అని అనానాడు. దేవుని దృషిటి లో పరిసయు్నిక్ 

మారుగా ఇతడు నీతిమింతుడనిపిించుకొని ఇింట్క్ వ� ళాళుడు. ఎిందుకింటే 
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గొప్పలు చ్ప్పుకొననావాడు అణచబడతాడు. అణుకువతో ఉననావాడు 

గొప్ప సాథానానిక్  ఎతతు బడతాడు.” 187

4.70 విడాకులన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
కొిందరు పరిసయు్లు యేసుని పరీక్్ించాలని వచిచె, “పురుష్డు తన 

భార్కు ఏదో ఒక కారణిం చూపి వడాకులివ్వచాచె?” అని అడ్గారు.

యేసు, “మొదట లోా సృషిటి కరతు  పురుష్ణ్్, సరీతు రాని సృషిటి ించి ఇలా 

అనానాడు: ‘పురుష్డు తన తలి్ల  తిండ్రులను వదలి తన భార్తో 

ఏకమౌతాడు. వాళిళుద్ద రూ కలసి ఒకే శరీరింగా జీవస తాారు!’ ఇది మీరు 

చదువలేదా? ఆ కారణింగా వాళళునికమీదట యిరువురిగా కాకుిండా 

ఒకరిగా పరిగణ్ించాలి! దేవుడు ఏకిం చేసిన వాళళును మానవుడు వేరు 

చేయరాదు!” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

“మరి పురుష్డు వడాకుల పత్రిం తన భార్క్చిచె ఆమ� ను 

పింపివేయవచచెని మోషే ఎిందుకు ఆజ్ాపిించాడు?” అని వాళుళు 

అడ్గారు.

యేసు, “మీరు దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరిించే వాళుళు కాదు కాబట్టి  

మీ భార్లకు వడాకులివ్టానిక్ మోషే మీకు అనుమతి యిచాచెడు. 

అింతేకాని మొదట్ నుిండ్ ఈ వధింగా  లేదు” అని సమాధానిం 

 చ్పా్పడు. 188

అింతా యిింటోలాక్ వచాచెక శిష్్లు యేసును ఈ వషయానినా గురిించి 

వశదింగా చ్ప్పమని కోరారు. యేసు ఇలాగనానాడు: “తన భార్కు 

వడాకులిచిచె మరొక సరీతు రాని వవాహిం చేసుకొననావాడు తన భార్కు 

వ్తిరేకింగా వ్భిచరిించినవాడౌతాడు. అదే వధింగా తన భరతు కు 

వడాకులిచిచె మరొక పురుష్ని వవాహిం చేసుకొననా సరీతు రా వ్భిచారిణ్గా 

 పరిగణ్ింపబడుతుింది.” 189

శిష్్లు ఆయనతో, “వడాకులివ్టానిక్ ఇలాింట్ కారణిం కావలసి 

వసేతు  వవాహిం చేసుకోకుిండా ఉిండటమే ఉతతు మిం” అని అనానారు.
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యేసు, “మీరననాటు్ల  చ్య్టిం అిందరిక్ సాధ్ింకాదు. కొిందరు 

నపుింసకులుగా పుడ తాారు. కనుక వవాహిం చేసుకోరు. మరి కొిందరినా 

యితరు్ల  నపుింసకులుగా చేస తాారు. కనుక వవాహిం చేసుకోరు. కాని 

కొిందరు దేవుని రాజ్ిం కొరకు వవాహిం చేసుకోరు. ఈ బోధను 

అనుసరిించ గలవాడే అనుసరిించనీ” అని సమాధానిం  చ్పా్పడు.190

4.71 యేస్ చిననుప్లలె లన్ ఆహా్వనించ్ట
యేసు తాకాలని, ప్రజలు చిననాపిల్ల లినా పిలుచుకొని వసూతు వుింటే శిష్్లు 

వాళళుని గది్ద ించారు. ఇది చూసి యేసుకు మనసు్సలో బాధ కలిగిింది. 

ఆయన వాళళుతో, “చిననాపిల్ల లినా నా దగ్గ రకు రానివ్ిండ్. వాళళును 

ఆపకిండ్. దేవుని రాజ్ిం చిననా పిల్ల ల లాాింట్ వారిది. ఇది నిజిం. చిననా 

పిల్ల వాని వలే దేవుని రాజా్నినా సరీ ్కరిించనివాడు ఆ రాజ్ింలోక్ 

ప్రవేశిించలేడు” అని అనానాడు. ఆయన ఆ చిననా పిల్ల లినా దగ్గ రకు పిలిచి 

వాళళుపైె తన చేతులుించి  ఆశీర్దిించాడు.191

4.72 ధనవంతుడు యేస్న్ వెంబడించ్టకు నిర్కరించ్ట
యేసు బయలుదేరుతుిండగా ఒక మనిషి పరుగ� తుతు కొింటూ ఆయన 

దగ్గ రకు వచిచె ఆయన ముిందు మోకరిలి్ల , “మించి బోధకుడా! నేను 

నిత్జీవిం పొిందాలింటే ఏమి చ్యా్లి?” అని అడ్గాడు.

యేసు, “నేను మించివాణ్్ అని ఎిందుకు అింటునానావు. దేవుడు తప్ప 

ఎవరూ మించివారు కారు. మోషే ఆజ్ఞలు నీకు తెలుసు కదా! హత్ 

చేయరాదు, వ్భిచారిం చేయరాదు. దొింగతనము చ్య్రాదు. దొింగ 

సాక్్ిం చ్ప్పరాదు. మోసిం చ్య్రాదు. నీ తలి్ల  తిండ్రులినా గౌరవించు” 

అని అనానాడు.

అతడు, “అయా్! నా చిననాతనింనుిండ్ నేను వీట్ని పాట్సుతు నానాను!” 

అని అనానాడు.

యేసు అతని వ�ై పు చూసాడు. అతనిపైె యేసుకు అభిమానిం కలిగిింది. 
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అతనితో, “నీవు యిింకొకట్ చ్యా్లి. వ� ళిళు నీ దగ్గ రుననావనీనా అమే్మసి 

పేదవాళళుక్వు్. అప్పుడు నీకు పరలోకింలో సింపద లభిసుతు ింది. ఆ 

తదుపరి ననునా అనుసరిించు” అని అనానాడు.

ఇది వనానాక ఆ వచిచెన వ్క్తు  ముఖిం చిననాబోయిింది. అతని దగ్గ ర 

చాలా ధనముిండటిం వల్ల  దుఃఖింతో అక్కడ్నుిండ్ వ� ళిళుపొయా్డు.

యేసు చుటూటి  చూసి తన శిష్్లతో, “ధనముననావాడు దేవుని 

రాజ్ింలోక్ ప్రవేశిించటిం చాలా కషటి ిం” అని అనానాడు.

శిష్్లు ఆయన మాటలకు ఆశచెర్పోయారు. యేసు మళ్ళు, 

“శిష్్లారా! దేవుని రాజ్ింలో ప్రవేశిించటిం ఎింతో కషటి ిం! ధనవింతుడు 

దేవుని రాజ్ింలోక్ ప్రవేశిించటిం కనానా ఒింట�  సూది రింధ్ిం దా్రా 

వ� ళళుటిం సులభిం” అని అనానాడు.

ఇది వని శిష్్లు యిింకా ఎకు్కవ ఆశచెర్పడ డాారు. అలాగ�ై తే, 

“ఎవరిక్ రక్ణ లభిసుతు ింది?” అింటూ పరస్పరిం మాటాలాడుకునానారు.

యేసు వాళళువ�ై పు చూసి, “మానవునిక్ ఇది అసాధ్మ�ై న పని కాని, 

దేవునిక్ అనీనా సాధ్మే!” అని అనానాడు.

పేతురు ఆయనతో, “మిమ్మలినా అనుసరిించాలని మేము అనీనా 

వదిలివేసాము” అని అనానాడు.

యేసు, “ఇది నిజిం. నా కోసిం, సువారతు కోసిం, తన యిింట్నికాని, 

సోదరులనుకాని, అక్క చ్ల�్ల ిండ్ల ను కాని, తలి్ల నికాని, తిండ్్నికాని, 

సింతానానినా కాని, పొలాలినా కాని, వడ్చినవాడు ఈ తరింలోనే నూరు 

ర� టు్ల  యిళళును, సోదరులను, అక్క చ్ల�్ల ిండ్ల ను, తలు్ల లినా, సింతానానినా, 

పొలాలినా పొిందుతాడు. వీట్తో పాటు హిింసలినా కూడా పొిందుతాడు. 

రానుననా లోకింలో నిత్జీవిం పొిందుతాడు. కాని ముిందుననా వాళుళు 

చివరివాళ�ై ళు, చివర వుననా వాళుళు ముిందుకు వ� ళాతారు.192

4.73 దారా క్షతోట పనివ్రి ఉపమానము
“దేవుని రాజా్నినా ద్ాక్తోట యజమానితో పోలచెవచుచె. అతడు తన 
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తోటలో పని చ్య్టానిక్ పనివాళళును నియమిించాలని ఉదయమే లేచి 

వ� ళాళుడు. ఆ రోజు పనివాళళుకు ఒక ద� నారా యివ్టానిక్ అింగీకరిించి 

వాళళును తన ద్ాక్తోటకు పింపాడు.

“అతడు ఉదయిం తొమి్మదిగింటలకు మళ్ళు సింతకు వ� ళాళుడు. 

అక్కడ మరికొింత మింది ఏ పనీ చేయకుిండా వూరికే నిల్చెని ఉిండటిం 

చూసాడు. అతడు వాళళుతో ‘మీరు కూడా వ� ళిళు నా ద్ాక్తోటలో పని 

చ్య్ిండ్. మీకూ్కడా సమింజసమ�ై న కూలి యిస తాాను’ అని అనానాడు. 

వాళుళు దానిక్ అింగీకరిించి వ� ళాళురు.

“అతడు పన� నాిండు గింటలప్పుడు, మూడు గింటలప్పుడు కూడా వ� ళిళు 

మళ్ళు అలాగే చేసాడు. అతడు అయిదు గింటలప్పుడు మళ్ళు వ� ళిళు మరి 

కొింతమింది అక్కడ నిలుచొని ఉిండటిం గమనిించాడు. అతడు వాళళుతో 

‘మీరు ఏమీ చ్య్కుిండా దినమింతా యిక్కడ ఎిందుకు నిలుచునానారు?’ 
అని అడ్గాడు.

“ ‘మాకెవ్రూ పనివ్లేదు’ అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

“అతడు వాళళుతో ‘మీరు కూడా నా ద్ాక్తోటలో పని చ్య్ిండ్!’ అని 

అనానాడు.

“సాయింత్రిం కాగానే ఆ ద్ాక్తోట యజమాని పెద్ద  దాసునితో 

‘పనివాళళుిందరిని పిలిచి చివరకు వచిచెన వాళళుతో మొదలుపెట్టి  కూలి 

యిచేచెయి!’ అని అనానాడు.

“అయిదు గింటలప్పుడు పని మొదలు పెట్టి న కూలీలు వచాచెరు. 

వాళళుకు ఒక ద� నారా లభిించిింది. మొదట పని మొదలుపెట్టి న వాళుళువచిచె 

తమకు ఎకు్కవ కూలి లభిసుతు ిందని ఆశిించారు. కాని వాళళుకు కూడా ఒక 

ద� నారా లభిించిింది. వాళుళు కూలి త్సికొని యజమానునితో ‘చివరకు 

వచిచెన వాళుళు ఒకే గింట పని చేసారు. ఎిండను సహిించి దినమింతా 

పనిచేసిన మమ్మలినా, వాళళునూ మీరు సమానింగా చూసుతు నానారు’ అని 

సణగటిం మొదలు పెటాటారు.

“కాని అతడు ఒక కూలి వానితో, ‘మిత్రమా నేను నీకు అనా్యిం 
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చేయటిం లేదు. ఒక ద� నారాకు పని చేస తాానని నీవు ఒప్పుకోలేదా? నీ 

కూలి త్సికొని వ� ళిళుపో! నీక్చిచెన కూలినే చివరను వచిచెన వానిక్ 

కూడా యివా్లనుకొనానాను. నా డబుబుతో నా యిషటి ింవచిచెనటు్ల  

చేసుకొనే అధికారిం నాకులేదా? నేను ఔదార్ిం చూపుతుననాిందుకు నీవు 

ఓర్లేకుిండా ఉనానావా?’ అని అనానాడు.

“ఈ వధింగా చివరనుననా వాళుళు ముిందుకు వసాతారు; ముిందుననా వారు 

చివరకు  వ� ళాతారు” అని  అనానాడు. 193

4.74 యేస్ తన మరణము, పునరుతాథ నము  
గురించి మళ్్ళ మాటాలె డుట

యేసు పన� నాిండుమిందిని ప్రక్కకు పిలుచుకు వ� ళిళు, “మనిం యెరూషలేము 

వ� ళాళులి. మనుష్కుమారుణ్్ గురిించి ప్రవకతు లు వ్ాసినవనీనా నిజిం 

కాబోతునానాయి. ఆయన యూదులుకాని వాళళుకు అప్పగిింపబడతాడు. 

వాళాళుయనినా హేళన చేసాతారు. అవమానిసాతారు, ఆయనపైె ఉమి్మ వేసాతారు, 

కొరడా ద� బబులు కొడతారు. చివరకు చింపివేసాతారు. మూడవ రోజు ఆయన 

బ్రతిక్ వసాతాడు” అని అనానాడు. శిష్్లకు ఆయన చ్పి్పింది ఏ మాత్రిం 

అర్థ ిం కాలేదు. ఆయన చ్పి్పన దానిలో గూఢార్థ ిం ఉింది. కాని వాళళుకది 

 బోధపడలేదు.194

4.75 ఒక తలిలె పరాతేయాక కోరికన్ కోరుట
ఆ తరా్త జ� బ� దయి భార్ తన కుమారులతో కలిసి యేసు దగ్గ రకు వచిచె 

ఆయన ముిందు మోకరిలి్ల  ఒక ఉపకారిం చ్య్మని కోరిింది.

యేసు, “నీకేిం కావాలి?” అని అడ్గాడు.

ఆమ� , “మీ రాజ్ింలో, నా ఇరువురు కుమారుల లోా ఒకడు మీ 

కుడ్చేతివ�ై పున, మరొకడు మీ ఎడమచేతి వ�ై పున కూరుచెనేటటు్ల  

అనుగ్రహిించిండ్” అని అడ్గిింది.

యేసు, “మీరేిం అడుగుతునానారో మీకు తెలియదు. నా పాత్రలో దేవుడు 
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కషాటాలినా నిింపాడు. నేను త్ాగటానిక్ సిదధి ింగా ఉనానాను. మీరు త్ాగగలరా?” 

అని అడ్గాడు.

“త్ాగగలము” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు వాళళుతో, “మీరు నిజింగానే త్ాగవలసి వసుతు ింది. కాని నా 

కుడ్చేతివ�ై పున కూరోచెవటానిక్, లేక ఎడమచేతివ�ై పు కూరోచెవటానిక్ 

అనుమతి యిచేచె అధికారిం నాకు లేదు. ఈ స థాానాలినా నా తిండ్్ 

ఎవరికోసిం నియమిించాడో వాళళుకే అవ దకు్కతాయి” అని అనానాడు.

మిగతా పదిమింది ఇది వని ఆ ఇరువురు సోదరుల పట్ల  

కోపగిించుకొనానారు. యేసు వాళళును పిలిచి, “యూదులుకాని రాజులు 

తమ ప్రజలపైె అధికారిం చూపుతూ ఉింటారు. వాళళు పెద్ద లు వాళళును 

అణచిపెడూతు  ఉింటారు. ఈ వషయిం మీకు తెలుసు. మీరు అలాకాదు. మీలో 

గొప్పవాడు కాదలచినవాడు మీ సేవకునిగా ఉిండాలి. మీలో ముఖు్డుగా 

ఉిండ దలచిన వాడు బానిసగా ఉిండాలి. మనుష్కుమారుడు సేవ 

చేయిించుకోవడానిక్ రాలేదు. సేవచ్య్టానిక్వచాచెడు. అనేకుల 

వమోచన కోసిం తన ప్ాణానినా ఒక వ� లగా చ్లి్ల ించడానిక్ వచాచెడు” అని 

 అనానాడు.195

4.76 గురా డిడి  బరితిమయని యేస్ నయం చేయుట
ఆ తరా్త వాళుళు యెరికో చేరుకునానారు. యేసు, ఆయన శిష్్లు, 

వాళళుతో ఉననా ప్రజల గుింపు ఆ పటటి ణానినా వదిలి బయలుదేరారు. 

త్మయి కుమారుడు బరితు మయి అనే ఒక గ్రరుడ్్డ వాడు దారి ప్రక్కన 

కూరుచెని ఉిండ్నాడు. అతడు బిక్గాడు. ఆ గ్రరుడ్్డ వాడు, వసుతు ననాది 

నజరేతు నివాసి యేసు అని తెలుసుకొని, “యేసూ! దావీదు కుమారుడా! 

నాపైె దయ చూపు!” అని బిగ్గ రగా అనటిం మొదలు పెటాటాడు.

చాలామింది అతణ్్ తిట్టి  ఊరుకోమనానారు. కాని ఆ గ్రరుడ్్డ వాడు. 

“దావీదు కుమారుడా! నా మీద దయ చూపు” అని యిింకా బిగ్గ రగా 

అరిచాడు.
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యేసు ఆగి, “అతణ్్ పిలవిండ్” అని అనానాడు.

వాళాళు గ్రరుడ్్డ వానితో, “ధ�ై ర్ింగా లేచి నిలుచో. ఆయన నినునా 

పిలుసుతు నానాడు” అని అనానారు. ఆ గ్రరుడ్్డ వాడు కప్పుకొననా వస తాారానినా 

ప్రక్కకు త్ోసి, గభాలున లేచి యేసు దగ్గ రకు వ� ళాళుడు.

యేసు, “ఏమి కావాలి?” అని అడ్గాడు.

ఆ గ్రరుడ్్డ వాడు, “రబీబు! నాకు చూపు కావాలి” అని అనానాడు.

యేసు, “నీ వశా్సిం నీకు నయిం చేసిింది. యిక వ� ళుళు” అని అనానాడు. 

వ� ింటనే అతనిక్ చూపు వచిచెింది. అతడు యేసును అనుసరిసూతు  ఆయన 

వ� ింట  వ� ళాళుడు.196

4.77 పన్ను సేకరించే జక్కయయా
యేసు యెరికోను చేరి ఆ పటటి ణిం దా్రా వ� ళూతు వునానాడు. ఆ గ్ామింలో 

జక్కయ్ అనేవాడు ఉిండేవాడు. అతడు పనునాలు సేకరిించేవాళళులో 

పెద్ద  అధికారి. గొప్ప ధనికుడు కూడా. జక్కయ్ యేసు ఎవరో 

చూడాలనుకొనానాడు. కాని ప్రజలు గుింపులు గుింపులుగా వుిండ్రి అతడు 

పొట్టి వాడు అవటింవలన యేసును చూడలేకపోయాడు. యేసు ఆ దారిలో 

వసుతు నానాడని తెలిసి ఆయనినా చూడటానిక్ అిందిరకనానా ముిందు పరుగ� తితు  

ఒక మ� డ్ చ్ట�టి క్్క కూరుచెనానాడు.

యేసు ఆ చ్టుటి దగ్గ రకు వచాచెక పైెక్ చూసి, “జక్కయా్! జక్కయా్! 

వ� ింటనే క్్ిందిక్ దిగిరా! ఈ రోజు నేను నీ యిింటోలా బసచ్యా్లి!” అని 

అనానాడు.

అతడు వ� ింటనే క్్ిందిక్ దిగి ఆనిందింతో యేసుకు సా్గతిం చ్పా్పడు. 

ప్రజలు జరిగినదింతా చూసి, “యేసు ఒక పాపి యిింటోలా బస చ్య్టానిక్ 

వ� ళుతు నానాడే!” అని గొణ్గారు.

కాని జక్కయ్ ప్రభువుతో, “ప్రభూ! నేనుయిక్కడే నా ఆసి్థ లో సగిం 

పేదవాళళుకు యిసాతాను. నేను ఎవరినుిండ�ై నా ఏద�ై నా మోసిం చేసి త్సుకొని 

ఉింటే దానిక్ నాలుగు ర� టు్ల  వాళళుకు చ్లి్ల స తాాను” అని అనానాడు.
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అప్పుడు యేసు, “ఇతడు కూడా అబ్ాహాము కుమారుడు. కనుక ఈ 

యిింట్క్ ఈ రోజు రక్ణ వచిచెింది. మనుష్కుమారుడు తపి్పపోయిన 

వాళళును వ� తిక్ రక్్ించటానిక్ వచాచెడు” అని  అనానాడు.197

4.78 పది మంది సేవకుల ఉపమానము
ప్రజలు ఆయన చ్బుతుననా వషయాలు వింటూ ఉనానారు. ఆయన 

యెరూషలేము దగ్గ రగా ఉిండటిం వల్ల  ప్రజలు దేవుని రాజ్ిం 

రాబోతొిందని అనుకునానారు. కనుక ఆయన వాళళుకు ఈ ఉపమానిం 

చ్పా్పడు: “గొప్ప కుింటుింబింలో పుట్టి నవాడొకడు దూర దేశానిక్ వ� ళిళు 

తన దేశానిక్ రాజుగా నియమిింపబడ డాాక తిరిగి రావాలనుకొనానాడు. 

వ� ళేళుముిందు తన సేవకులినా పది మిందిని పిలిచి ఒకొ్కక్కనిక్ ఒక 

మీనాయిచిచె, ‘నేను తిరిగి వచేచెదాకా ఈ డబుబుతో వా్పారిం చ్య్ిండ్’ 
అని అనానాడు. అతని ప్రజలకు అతడింటే యిషటి ిం ఉిండేది కాదు. కనుక 

వాళుళు తమ ప్రతినిధులినా పింపి, ‘ఇతడు మా రాజుగా ఉిండటిం మాక్షటి ిం 

లేదు’ అని చ్ప్పనింపారు.

“అయినా అతడు రాజుగా నియమిింపబడ డాాడు. ఆ తరా్త అతడు 

తన దేశానిక్ తిరిగి వచాచెడు. తాను డబిబుచిచెన సేవకులు ఎింత 

సింపాదిించారో కనుకో్కవటానిక్ వాళళును పిలిపిించాడు. మొదట్ వాడు 

వచిచె, ‘ప్రభూ! మీరిచిచెన మీనాతో మరొక పది మీనాలు సింపాదిించాను’ 
అని అనానాడు. ‘మించిది! నీవు మించి సేవకుడ్వ. నీవు చిననా వాట్లో 

కూడా ఇింత నమ్మకింగా ఉననాిందుకు పది గ్ామాలపైె నీకు అదికారిం 

ఇసుతు నానాను’ అని ఆ రాజు అనానాడు.

“ర� ిండవ వాడు వచిచె, ‘ప్రభూ! మీరిచిచెన మీనాతో ఐదు మీనాలు 

సింపాదిించాను’ అని అనానాడు. ‘నినునా ఐదు గ్ామాలపైె అధికారిగా 

నియమిసుతు నానాను’ అని ఆ రాజు అనానాడు.

“మూడవవాడు వచిచె, ‘ప్రభూ! ఇదిగో మీరిచిచెన మీనా. దానినా నేను 

ఒక గుడ్డ లో చుట్టి  దాచి ఉించాను. మీరు చాలా కఠినాతు్మలు కనుక 
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మీరింటే నాకు భయిం. మీరు మీవ కానివాట్ని లాకు్కింటారు; వతతు కుిండానే 

కోయాలింటారు’ అని అనానాడు.

“ఆ రాజు, ‘ఓరి, దురా్మరు్గ డా! నినునా శిక్్ించటానిక్ నీ మాటలే 

ఉపయోగిస తాాను. నేను కఠినాతు్మడనని నీకు తెలుసునననామాట. నేను 

ఇవ్ని వాట్ని లాకు్కింటానననామాట. వతతు నిం వేయకుిండా ఫలిం 

పొిందుతానననామాట. అలాింటప్పుడు నా డబుబు వడరీ్డ క్ ఎిందుకు యివ్లేదు? 

అలా చేసివుింటే నేను తిరిగి వచిచెనప్పుడు నా డబుబు వడరీ్డ తో సహా నాకు 

లభిించేది కదా!’ అని అనానాడు. ఆ తరా్త అక్కడ నిలుచుననా వాళళుతో ‘వాని 

నుిండ్ ఆ మీనా త్సుకొని పదిమీనాలుననా వానిక్ ఇవ్ిండ్!’ అని అనానాడు.

“ ‘అయా్! అతని దగ్గ ర పదిమీనాలునానాయి కదా!’ అని వాళుళు 

అనానారు.

“అతడు, ‘వుననావానిక్ యిింకా ఎకు్కవ ఇవ్బడుతుింది. ఏమిలేని 

వాని నుిండ్ అతని దగ్గ ర ఉననావ కూడా తేసివేయబడతాయి. ఇక నేను 

తమ రాజుగా ఉిండటానిక్ నిరాకరిించిన శత్రరువులినా పిలుచుకు వచిచె నా 

ముిందు చింపిండ్’ అని అనానాడు.

యేసు ఈ ఉపమానిం చ్పి్ప యెరూషలేము వ�ై పు ప్రయాణిం 

 సాగిించాడు.198

4.79 పరాధాన యాజకులు లాజరున్ చంపుటకు కుటరా పన్నుట
యూదుల పసా్క పిండుగ దగ్గ రకు వచిచెింది. పిండుగకు ముిందు 

శుదిధి  చేసుకోవటానిక్ గ్ామ గ్ామాలనుిండ్ చాలా మింది ప్రజలు 

యెరూషలేముకు వ� ళాళురు. అక్కడ వీళళుింతా యేసు కోసిం వ� తికారు. 

మిందిరింలో సమావేశిం అయా్క వాళుళు, “మీరేమనుకుింటునానారు? 

పిండుగకు వస తాాడా? రాడా?” అింటూ పరస్పరిం మాట లాాడుకునానారు. 

ప్రధానయాజకులు, పరిసయు్లు, “యేసు ఎక్కడుననా వషయిం 

తెలిసినవాడు వ� ింటనే తమకు తెలియచ్యవల� నని” ఒక ఆజ్ఞ 

ప్రకట్ించారు. యేసును బింధిించాలని వాళళు ఉదే్ద శ్ిం.
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పసా్క పిండుగకు ఆరు రోజుల ముిందే యేసు బేతనియ చేరుకునానాడు. 

యేసు బ్రతిక్ించిన లాజరు యిింతకు పూర్ిం ఆ గ్ామింలో నివసిసూతు  

ఉిండేవాడు.

ఇింతలో పెద్ద  యూదుల గుింపు ఒకట్ యేసు అక్కడవునానాడని 

వని అక్కడ్క్ వచిచెింది. ఆయన కోసమే కాకుిండా ఆయన బ్రతిక్ించిన 

లాజరును కూడా చూడటానిక్ వచాచెరు. తదా్రా ప్రధాన యాజకులు 

లాజరును కూడా చింపాలని పనానాగిం పనానారు. ఎిందుకింటే యితని 

కారణింగానే చాలామింది యూదులు యేసు దగ్గ రకు వ� ళిళు ఆయన 

యిందు నమ్మకిం  ఉించారు.199
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5.1 యేస్ య�రూషలేములో పరావేశించ్ట
మరుసట్ రోజు పిండుగ కోసిం వచిచెన గుింపు ఒకట్ యేసు 

యెరూషలేింలోక్ వసుతు నానాడని వననాది. వాళుళు ఖరూజె రపు మటటి లినా 

పటుటి కొని ఆయనినా కలవటానిక్  వచాచెరు.200 

వాళుళు ఒలీవల కొిండ దగ్గ ర ఉననా బేత్పగే, బేతనియ గ్ామాలను 

చేరుకొనానాక యేసు తన శిష్్ల లోా యిద్ద రిని పింపుతూ, “ముిందుననా 

గ్ామానిక్ వ� ళళుిండ్. మీరా గ్ామానినా ప్రవేశిించగానే స్థ ింభానిక్ కటటి బడ్న 

ఒక గాడ్ద పిల్ల  కనబడుతుింది. దాని మీద యిదివరకు ఎవ్రూ 

ఎక్కలేదు. దానినా వపి్ప యిక్కడకు త్సుకొని రిండ్. ఎవర�ై నా ‘ఎిందుకు 

వప్పుతునానారు?’ అని అడ్గితే, ఇది ప్రభువుకు కావాలని చ్ప్పిండ్” అని 

అనానాడు.

వాళుళు వ� ళిళు ఆయన చ్పి్పన వధింగా గాడ్ద స్థ ింభానిక్ కటటి బడ్ 

ఉిండటిం చూసారు. వాళుళు దానినా వప్పుతుిండగా దాని యజమానులు 

వచిచె, “గాడ్దను ఎిందుకు వప్పుతునానారు?” అని అడ్గారు.

ఇది “ప్రభువుకు కావాలి” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు. వాళుళు 

దానినా యేసు దగ్గ రకు త్సుకువచిచె తమ వస తాారాలినా దానిపైె పరిచి, దాని 

మీద యేసును ఎక్్కించారు. ఆయన వ� ళుతు ిండగా,201 చాలా మింది 

ప్రజలు తమ వసాతారాలను దారిమీద పరిచారు. మరికొిందరు తోటలనుిండ్ 

తెచిచెన చ్ట్ల  ర� మ్మలినా దారి మీద పరిచారు. ముిందు నడుసుతు ననా వాళుళు, 

వ� నుక నడుసుతు ననా వాళుళు,
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“ ‘హోసనానా, 

ప్రభువు పేరిట వచుచెచుననావాడు ధను్డు.’ 
రానుననా మన తిండ్్ దావీదు రాజ్ిం ధన్మ�ై నది.

మహోననాతుడ�ై న వానిక్ హోసనానా!”

అని బిగ్గ రగా కేకలు  వేసారు.202

దేవుడు ప్రవకతు  దా్రా పలిక్న ఈ వాకా్లు నిజిం కావటానిక్ ఇలా 

జరిగిింది:

  “ ‘గాడ్దన� క్్క వనయింగా

నీ రాజు వసుతు నానాడు చూడు!

బరువు మోసే గాడ్ద పిల్ల న� క్్క వసుతు నానాడు చూడు!’
అని సరీ యోను కుమారితో  చ్ప్పిండ్.” 203

ఇవ ఆయన శిష్్లకు అప్పుడు అర్థ ింకాలేదు. కాని యేసు మహిమ 

పొిందిన తరా్త ప్రవకతు లు ఆయనినా గురిించి వ్ాశారని గురితు ించారు. 

అింతేగాక తాము చేసిన వాట్ని గురిించి అర్థ ిం  చేసుకొనానారు.204

గుింపులో ఉననా కొిందరు పరిసయు్లు యేసుతో, “బోధకుడా! మీ 

శిష్్లినా అదుపులో పెటుటి కో!” అని అనానారు.

యేసు, “వాళుళు గొింతెతితు  మాట లాాడటిం ఆపితే, రాళుళు గొింతెతితు  

మాటాలాడటిం మొదలు పెడతాయి” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఆయన యెరూషలేము సమీపిసూతు  ఆ పటటి ణానినా చూసి ఈ వధింగా 

వలపిించసాగాడు: “శాింతిని స థాాపిించటానిక్ ఏమి కావాలో నీకు ఈ రోజ�ై నా 

తెలిసుింటే బాగుిండేది. కాని అది నీక్ప్పుడు అర్థ ిం కాదు. నీ శత్రరువులు నీ చుటూటి  

గోడకట్టి  నాలుగు వ�ై పులనుిండ్ ముటటి డ్ చేసే రోజులు రానునానాయి. వాళుళు 

నినునా, నీ ప్రజలినా నేల మటటి ిం చేస తాారు. దేవుని రాకను నీవు గమనిించలేదు. 

కనుక వాళుళు ఒక రాయి మీద యిింకొక రాయి ఉిండకుిండా చేసాతారు.” 205
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యేసు యెరూషలేము పటటి ణిం ప్రవేశిించి అక్కడుననా ఆలయానిక్ 

వ� ళాళుడు. చుటూటి  ఉననా వాట్ని చూసాడు. అప్పట్కే ప్ొదు్ద  పోయి 

ఉిండటిం వల్ల  పన� నాిండుగురితో కలిసి బేతనియకు  వ� ళాళుడు.206

5.2 అంజూరపు చ్టుటు  ఎండిపో వుట 
మరుసట్రోజు వాళుళు బేతనియనుిండ్ బయలుదేరి వసుతు ిండగా యేసుకు 

ఆకలి వేసిింది. కొింత దూరింలో ఆకులుననా అింజూరపు చ్టుటి  ఉిండటిం 

యేసు చూసాడు. దాని మీద పిండు్ల నానాయేమో చూడాలని దగ్గ రకు 

వ� ళాళుడు. కాని దగ్గ రకు వ� ళాళుక, అది పిండు్ల  కాచేకాలిం కానిందువల్ల  

ఆయనకు ఆకులు తప్ప పిండు్ల  కనిపిించలేదు. అప్పుడు యేసు ఆ 

చ్టుటి తో, “ఎననాడూ ఎవ్రూ నీ ఫలాలినా తినకూడదు!” అని అనానాడు. 

ఆయన అలా అనటిం శిష్్లు  వనానారు.207

5.3 దేవ్లయం న్ండి వ్యాప్రస్తి లన్ యేస్ బైెటకు వెళ్ళగొటుటు ట
యెరూషలేము చేరుకొనానాక యేసు దేవాలయింలోక్ ప్రవేశిించి వా్పారిం 

చేసుతు ననా వాళళును తరిమి వేయటిం మొదలుపెట టాాడు. డబుబు మారేచె 

వా్పారసుతు ల బల్ల లినా, పావురాలు అము్మతుననా వా్పారసుతు ల బల్ల లినా 

క్్ింద పడవేసాడు. దేవాలయిం దా్రా ఎవరూ సరుకులు మోసుకు 

పోనీయకుిండా చేసాడు. ఆయన బోధిసూతు , “ ‘నా ఆలయిం అనినా 

జనాింగాలకు ప్ార్థ నా ఆలయిం అనిపిించుకొింటుింది’ అని గ్రింథాల లోా 

వ్ాసారు. కాని మీరు దానినా దోపిడ్ దొింగలు దాచుకొనే గుహగా 

మారాచెరు” అని  అనానాడు.208

గ్రరుడ్్డ వాళుళు, కుింట్వాళుళు ఆలయింలో ఉననా ఆయన దగ్గ రకు 

వచాచెరు. ఆయన వాళళుకును నయిం చేసాడు. ప్రధాన యాజకులు, 

శాసుతు రాలు ఆయన చేసిన అదుభుతాలను చూసారు. మిందిరావరణింలో 

ఉననా పిల్ల లు, “దావీదు కుమారునిక్ హోసనానా!” అని కేకలు వేయటిం 

వనానారు. వాళళుకు కోపిం వచిచెింది.
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“చిననా పిల్ల లేమింటునానారో నీవు వనానావా?” అని వాళుళు యేసును 

ప్రశినాించారు.

యేసు, “వనానాను. ‘చిననా పిల్ల లు, పసిపాపలు కూడా నినునా 

సుతు తిించేటటు్ల  చేసావు!’ అని వ్ాసారు. ఇది మీరు ఎననాడూ చదువలేదా?” 

అని  అనానాడు.209

ఆయన ప్రతిరోజు మిందిరింలో బోధిసూతు  ఉిండే వాడు. ప్రధాన 

యాజకులు, శాసుతు రాలు, ప్రజా నాయకులు ఆయనినా చింపాలని 

ప్రయతినాసూతు  ఉనానారు. కాని ప్రజలు యేసు మాటలు శ్రదధి తో వింటూ 

ఉిండటింవల్ల  ఆయనినా ఏ వధింగా చింపాలో వాళళుకు  బోధపడలేదు.210 

సాయింత్రిం కాగానే ఆయన, శిష్్లు పటటి ణిం వదిలి  వ� ళిళుపొయా్రు.211

5.4 ఎండిపో యన అంజూరపు చ్టుటు , విశ్్వసము మరియు పర్ా రథన
ఉదయిం ఆ దారిన నడుసూతు  వాళాళు అింజూరపు చ్టుటి  వే్ళుళు 

మొదలుకొని ఎిండ్పోయి ఉిండటిం గమనిించారు. పేతురుకు యేసు 

అననామాటలు జ్ాపకిం వచిచె యేసుతో, “రబీబు! అదిగో చూడిండ్; మీరు 

శపిించిన అింజూరపు చ్టుటి  ఎిండ్పోయిింది” అని అనానాడు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “దేవుణ్్ వశ్సిించిండ్. ఇది 

నిజిం. హృదయింలో అనుమానిించకుిండా తాను అననాది జరుగుతుిందని 

నమి్మ ఒక కొిండతో ‘వ� ళిళు సముద్రింలో పడు’ అని అింటే, అలాగే 

సింభవసుతు ింది. అిందువల్ల  నేను చ్పే్పదేమిటింటే, మీరు ప్ారి్థ ించేటప్పుడు 

ఏది అడ్గినా మీకు లభిసుతు ిందని సింపూర్ింగా వశ్సిించిండ్. అప్పుడు 

మీకది లభిసుతు ింది. అింతేకాక, మీరు ప్ారి్థ ించటానిక్ నిలుచుననాప్పుడు 

మీకు ఎవరితోనననా వరోధిం ఉింటే అతణ్్ క్మిించిండ్. అప్పుడు 

పరలోకింలో ఉననా మీ తిండ్్ మీ పాపాలను  క్మిస తాాడు.” 212

5.5 మత నాయకులు యేస్ అధిక్ర్నిను తరస్కరించ్ట
యేసు, ఆయన శిష్్లు యెరూషలేిం చేరుకొనానారు. ఆయన 
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మిందిరావరణింలో నడుసుతు ిండగా ప్రధానయాజకులు, శాసుతు రాలు పెద్ద లు 

ఆయన దగ్గ రకు వచాచెరు. వాళాళుయనినా, “ఎవరిచిచెన అధికారింతో 

నీవు వీట్ని చేసుతు నానావు? ఇవ చేయటానిక్ అధికారమ� వరిచాచెరు?” అని 

అడ్గారు.

యేసు సమాధానింగా, “ననునా ఒక్క ప్రశనా అడుగనివ్ిండ్. దానిక్ మీరు 

సమాధానిం చ్ప్పిండ్. అప్పుడు నేనివ ఎవరిచిచెన అధికారింతో చేసుతు నానానో 

చ్బుతాను. యోహాను బాపితు స్మము పరలోకింలో నుిండ్ వచిచెనదా? లేక 

మానవులనుిండ్ వచిచెనదా? సమాధానిం చ్ప్పిండ్” అనానాడు.

వాళుళు, ఆ వషయానినా గురిించి పరస్పరిం చరిచెించుకొని, “మనిం 

‘పరలోకిం నుిండ్’ అని అింటే, ‘మరి అలాగ�ై తే మీరు యోహానును ఎిందుకు 

నమ్మలేదు?’ అని అడుగుతాడు. మనిం ‘మానవుల నుిండ్’ అని అింటే 

ప్రజలకు మనమింటే కోపిం వసుతు ింది” అని అనుకునానారు. యోహాను ఒక 

ప్రవకతు  అని ప్రతి ఒక్కడు నమ్మటింవల్ల  వాళుళు ప్రజలింటే భయపడ డాారు. 

కనుక వాళుళు, “మాకు తెలియదు” అని సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు, “అలాగ�ై తే నేను కూడా యివ ఎవరిచిచెన అధికారింతో 

చేసుతు నానానో చ్ప్పను” అని  అనానాడు.213

5.6 ఇద్దరు కుమారుల ఉపమానము
“ఆలోచిించి సమాధానిం చ్ప్పిండ్. ఒకనిక్ యిద్ద రు కుమారులుిండేవాళుళు. 

అతడు మొదట్ కుమారుని దగ్గ రకు వ� ళిళు, ‘నాయనా! వ� ళిళు ఈ రోజు 

ద్ాక్తోటలో పనిచ్యి్!’ అని అనానాడు.

“కుమారుడు, ‘నాక్షటి ింలేదు’ అని సమాధానిం చ్పా్పడు. కాని తదుపరి 

తన మనసు్స మారుచెకొని పని చ్య్టానిక్ వ� ళాళుడు.

“తిండ్్ ర� ిండవ కుమారునిక్ అదే వషయిం చ్పా్పడు. ర� ిండవ 

కుమారుడు ‘వ� ళాతానిండ్’ అని అనానాడు. కాని వ� ళళులేదు.

“ఆ యిద్ద రిలో తిండ్్ మాటను ఎవరు పాట్ించారు? అని యేసు 

అడ్గాడు.”
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“మొదట్ వాడు” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు, “నేను మీకు సత్ిం 

చ్బుతునానాను. సుింకరులు, వేశ్లు మీకనానా ముిందు దేవుని రాజ్ింలోక్ 

ప్రవేశిస తాారు. మీకు నీతిమార గాానినా చూపటానిక్ యోహాను వచాచెడు. 

మీరతణ్్ నమ్మలేదు. కాని సుింకరులు, వేశ్లు ఆయనినా వశ్సిించారు. 

ఇది చూసాక కూడా మీరు మారుమనసు్స పొిందలేదు,  వశ్సిించలేదు.214

5.7 చ్డడి  రెైతుల ఉపమానము
“ఇింకొక ఉపమానానినా వనిండ్. ఒక ఆసామి ఉిండేవాడు. అతడు ఒక 

ద్ాక్తోట నాటాడు. చుటూటి  ఒక గోడ కట్టి ించి ద్ాక్రసానినా త్యటానిక్ ఒక 

గానుగను, తొట్టి ని కట్టి ించాడు. కావలి కాయటానిక్ ఒక కించ్ వేయిించాడు. 

ఆ తరా్త ఆ ద్ాక్తోటను కొింతమింది ర�ై తులకు కౌలుక్చిచె ప్రయాణమ�ై  

వ� ళిళుపోయాడు. కోతకాలిం కాగానే తన సేవకులినా ఆ ర�ై తుల దగ్గ రకు పింపి 

తన భాగిం త్సుకు రమ్మనానాడు.

“ఆ ర�ై తులు, ఆ సేవకులినా పటుటి కొని వాళళులో ఒకణ్్ కొటాటారు. మరొకణ్్ 

చింపారు. మూడవవాణ్్ రాళళుతో కొట్టి  చింపారు. ఆ ఆసామి ఈ సారి 

మొదట్ కనానా యిింకా ఎకు్కవ మింది సేవకులినా పింపాడు. కాని ఆ ర�ై తులు 

వాళళు పట్ల  కూడా అదే వధింగా ప్రవరితు ించారు. ఆ ఆసామి ‘నా కుమారుణ్్ 

వాళుళు గౌరవించవచుచె!’ అని అనుకొని చివరకు తన కుమారుణ్్ వాళళు 

దగ్గ రకు పింపాడు.

“కాని ఆ ర�ై తులు అతని కుమారుణ్్ చూసి, ‘ఇతడు వింశోద ధాారకుడు. 

రిండ్! ఇతణ్్ చింపేసి అతని ఆసి్థ ని త్సుకొిందాిం’ అని పరస్పరిం 

మాట లాాడుకొనానారు. ఆ తరా్త కుమారుణ్్ పటుటి కొని చింపి 

ద్ాక్తోటకవతల పారవేసారు.

“మరి ఆ ద్ాక్తోట యజమాని తిరిగి వచాచెక ఆ ర�ై తులినా ఏమి 

చేసాతాడింటారు?”
వాళుళు, “ఆ దుష్టి లినా ఘోరింగా చింపేస తాాడు. ఆ తదుపరి పింట 
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కాలింలో తన భాగానినా తనక్చేచె ర�ై తులకు ఆ ద్ాక్తోటను కౌలుక్సాతాడు” 

అని సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు: “లేఖనాల లోా మీరీ వషయిం 

ఎననాడూ చదువలేదా?

‘ఇలు్ల  కటుటి వాళుళు తృణీకరిించిన రాయి ముఖ్మ�ై న రాయి 

అయిింది.

ఇది ప్రభువు చేసాడు. ఆ రాయి మన కిండ్ల కు ఆశచెర్ింగా 

కనబడుతుింది!’

“అిందువల్ల  నేను చ్పే్పదేమిటింటే దేవుడు తన రాజా్నినా మీ నుిండ్ 

త్సికొని, ఆ రాజా్నిక్ తగిన వధింగా ప్రవరితు ించే వాళళుకు యిసాతాడు. ఈ 

బిండ మీద పడ్డ వాడు ముక్కల�ై  పోతాడు. ఎవని మీద ఈ బిండ పడుతు ిందో 

అతడు నలిగి పోతాడు.”
ప్రధాన యాజకులు, పరిసయు్లు యేసు చ్పి్పన ఉపమానిం వని 

ఆయన తమను గురిించి మాట లాాడుతుననాటుటి గా గ్రహిించారు. వాళుళు 

ఆయనినా బింధిించటానిక్ మారాగానినా వ� తికారు. కాని ప్రజలు ఆయనినా ఒక 

ప్రవకతు  అని అనుకొనే వాళుళు కనుక వాళుళు ప్రజలినా చూసి భయపడ్ 

 పోయారు.215

5.8 పెళ్్ళ వింద్ ఉపమానము
యేసు ఉపమానాలు ఉపయోగిసూతు  వాళళుతో మళ్ళు ఈ వధింగా 

చ్పా్పడు: “దేవుని రాజా్నినా తన కుమారుని వవాహ సిందరభుింగా 

విందునేరా్పటు చేసిన ఒక రాజుతో పోలచెవచుచె. ఆ రాజు విందుకు 

ఆహా్నిింపబడ్న వాళళును రమ్మని పిలవటానిక్ తన సేవకులినా పింపాడు. 

కాని ఆహా్నితులు రావటానిక్ నిరాకరిించారు.

“ఆ రాజు మరికొింతమింది సేవకులినా పింపుతూ ఆహా్నిింపబడ్న 
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వాళళుతో ‘భోజనిం సిద్ద ింగా ఉిందని చ్ప్పిండ్. ఎదు్ద లినా, బాగా బలిసిన 

పశువులినా కోసి అనీనా సిదధి ింగా ఉించామని చ్పి్ప వాళళుని పెళిళుక్ 

రమ్మనిండ్’ అని అనానాడు.

“కాని ఆహా్నితులు ల� క్క చ్య్లేదు. ఒకడు తన పొలానిక్, 

ఇింకొకడు తన వా్పారిం మీద వ� ళిళుపొయా్రు. మిగతా వాళుళు ఆ 

సేవకులినా పటుటి కొని అవమానిించి చింపేశారు. ఆ రాజుకు చాలా కోపిం 

వచిచెింది. తన సైెనా్నినా పింపి ఆ హింతకులినా నాశనిం చేసి, వాళళు 

పటటి ణానినా కాలిచె వేసాడు.

“ఆ తరా్త తన సేవకులతో, ‘పెళిళు విందు సిద్ద ింగా ఉింది. కాని 

నేనాహా్నిించిన వాళుళు విందుకు రావటానిక్ అరు్హ లుకారు. వీధుల లోాక్ 

వ� ళిళు మీకు కనిపిించిన వాళళుిందరినా విందుకాహా్నిించిండ్’ అని 

అనానాడు. ఆ సేవకులు వీధులోలాక్ వ� ళిళు తమకు కనిపిించిన వాళళుిందరినా 

అింటే మించి వాళళును, చ్డ్డ  వాళళును, అిందరినా పిలుచుకు వచాచెరు. 

అతిథులతో పెళిళు యిల్ల ింతా నిిండ్పోయిింది.

“రాజు అతిధులినా చూడాలని వచాచెడు. అక్కడుననా వాళళులోలా ఒకడు 

పెళిళు దుసుతు లు వ� సుకోలేదని గమనిించాడు. ‘మిత్రమా! పెళిళు దుసుతు లు 

వేసుకోకుిండా లోపలిక్ ఎటాలా వచాచెవు?’ అని రాజు అత నినా అడ్గాడు. 

ఆ వ్క్తు  ఏమీ మాట లాాడలేక పొయా్డు. వ� ింటనే ఆ రాజు తన సేవకులతో, 

‘అతని కాళుళు, చేతులు కటేటి సి అవతల చీకటోలా పారవేయిండ్. అక్కడుననా 

వాళుళు ఏడుసూతు  బాధననుభవసాతారు’ అని అనానాడు.

“దేవుడు అనేకులినా ఆహా్నిసాతాడు. కాని కొిందరినా మాత్రమే ఎనునాకొింటాడు” 

అని అింటూ యేసు చ్ప్పటిం  ముగిించాడు.216

5.9 కెైసరుకు పన్ను చ్లిలెంచ్ట సరియా, క్దా?
ఆ తరా్త పరిసయు్లు వ� ళిళు ఆయనినా ఆయన మాటల తోానే పట్టి  

వేయాలని కుట్ పనినా తమ శిష్్లినా, హేరోదు పక్ముననా వాళళును 

యేసు దగ్గ రకు పింపారు. వాళుళు, “బోధకుడా! మీరు సత్వింతులని, 
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ద�ై వ మార గాానినా ఉననాది ఉననాటుటి గా బోధిస తాారని మాకు తెలుసు. ఇతర్ల  

అింతసుతు లను ల� క్క చ్య్రు. కనుక పక్పాతిం చూపరని కూడా 

మాకు తెలుసు. మరి చక్రవరితు క్ పనునాలు కటటి డిం ధర్మమా? కాదా? 

మీరేమింటారు?” అని ఆయనినా అడ్గారు.

యేసుకు వాళళు దురుదే్ద శిం తెలిసిపోయిింది. వాళళుతో, 

“వేషధారులారా! నన� నాిందుకు పరీక్్సుతు నానారు? ఏ నాణ్ింతో పనునాలు 

కడుతునానారో దానినా నాకు చూపిండ్” అని అనానాడు. వాళుళు ఒక ద� నారా 

తెచిచె ఆయనకు ఇచాచెరు. ఆయన, “ఈ బ్మ్మ ఎవరిది? ఆ నాణ్ింపైె 

ఎవరి శాసనిం ఉింది?” అని వాళళునడ్గాడు.

“చక్రవరితు ది” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

అప్పుడాయన వాళళుతో, “చక్రవరితు క్ చ్ిందిింది చక్రవరితు క్ యివ్ిండ్, 

దేవునిక్ చ్ిందిది దేవునిక్ యివ్ిండ్” అని అనానాడు.

ఇది వని వాళుళు చాలా ఆశచెర్పడాడారు. ఆ తదుపరి ఆయనినా వదిలి 

 వ� ళిళుపొయా్రు.217

5.10 వివ్హము మరియు ఏడుగురు సో దరులు
అదే రోజు పునరుతాధానింలేదని వాదిించే సదూ్ద కయు్లు యేసు దగ్గ రకు 

వచిచె ఇలా అనానారు: “బోధకుడా! ఒక వ్క్తు  సింతానిం లేకుిండా 

మరణ్సేతు , అతని సోదరుడు ఆ వతింతువును వవాహమాడ్ చనిపోయిన 

సోదరునిక్ సింతానిం కలిగిించాలని మోషే అనానాడు. మాలో ఏడుగురు 

సోదరులుననా ఒక కుటుింబిం ఉిండ్ింది. మొదట్వాడు వవాహిం 

చేసుకొని సింతానిం లేకుిండా మరణ్ించాడు. కనుక ఆ వతింతువును 

చనిపోయిన వాని సోదరుడు వవాహిం చేసుకొనానాడు. ర� ిండవవాడు, 

మూడవవాడు, ఏడవవాని దాకా అదేవధింగా ఆమ� ను పెళిళు చేసుకొని 

మరణ్ించారు. చివరకు ఆ సరీతు రా కూడా మరణ్ించిింది. ఆ ఏడుగురు ఆ 

సరీతు రాని వవాహిం చేసుకొనానారు కదా, మరి పునరుతాధానిం తరా్త ఆమ�  ఆ 

ఏడుగురిలో ఎవరి భార్గా ఉింటుింది?” 
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యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “మీకు లేఖనాలు తెలియవు. 

దేవుని శక్తు  గురిించి మీకు తెలియదు. అిందువల్ల  మీరు పొరబడుతునానారు. 

పునరుత థాానమిందు పెళిళు చేసుకోవటిం కాని, చ్య్టిం కాని ఉిండదు. 

వాళుళు పరలోకింలోని దేవదూతల లాా ఉింటారు. ఇక చనిపోయిన వారు 

బ్రతకడానినా గురిించి దేవుడు మీకేిం చ్పా్పడో మీరు చదువలేదా? ‘నేను 

అబ్ాహాముకు దేవుణ్్, ఇసా్సకు్క దేవుణ్్, యాకోబుకు దేవుణ్్’ అని అనానాడు. 

ఆయన చనిపోయిన వాళళు దేవుడు కాదు. జీవసుతు ననా వాళళు దేవుడు.”
ప్రజలు ఈ బోధన వని  ఆశచెర్పొయా్రు.218

5.11 అత ముఖయామెైన ఆజఞా
యేసు సదూ్ద కయు్ల నోరు మూయిించాడని వని పరిసయు్లు అక్కడ 

సమావేశమయా్రు. వాళళులో ఉననా ధర్మశాసతు రా పిండ్తుడొకడు యేసును 

పరీక్్ించాలని, “బోధకుడా! ధర్మశాస తాారాల లోా ఉననా ఆజ్ఞలనినాట్లో ఏ ఆజ్ఞ 

గొప్పది?” అని  ప్రశినాించాడు.219

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఓ ఇశ్ాయేలు జనాింగమా 

వను. మొదట్ది ఇది: మన ప్రభువ�ై న దేవుడు మాత్రమే ప్రభువు. నీ శక్తు , 

బుదిధి , సింపూర్ింగా ఉపయోగిసూతు  నీ ప్రభువ�ై న దేవుణ్్ నీ సింపూర్మ�ై న 

ఆత్మతో మనసూ్ఫరితు గా పే్మిించు, ర� ిండవది ఇది: నినునా నీవు 

పే్మిించుకుననాింతగా నీ పొరుగు వాణ్్ పే్మిించు. వీట్ని మిించిన ఆజ్ఞ 

మరొకట్  లేదు.220 ధర్మశాసాతారాలలో ఉననా వాటనినాట్క్, ప్రవకతు లు వ్ాసిన 

వాటనినాట్క్ ఈ ర� ిండు ఆజ్ఞలే  ఆధారిం.” 221

ఆ శాసితు రా, “అయా్! చక్కగా చ్పా్పరు. దేవుడు ఒక్కడేనని, ఆయన 

తప్ప మర� వ్రూ లేరని సరిగ గాా చ్పా్పరు. ఆ దేవుణ్్ సింపూర్మ�ై న 

బుదిధి తో, సింపూర్మ�ై న మనసు్సతో శక్తు నింతా ఉపయోగిసూతు  పే్మిించాలని, 

మరియు తనను పే్మిించుకొననాింతగా, తన పొరుగువాణ్్ పే్మిించాలని 

చక్కగా చ్పా్పరు. ఈ ర� ిండు ఆజ్ఞలు, బలులకనానా, దహన బలులకనానా 

ముఖ్మ�ై నవ” అని అనానాడు.
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అతడు తెలివగా చ్పా్పడని యేసు గ్రహిించి అతనితో, “నీవు దేవుని 

రాజా్నిక్ దూరింగా లేవు!” అని అనానాడు.222

5.12 క్రాస్తి  దావీద్ కుమారుడా లేక దావీద్కు పరాభువ్?
పరిసయు్లు సమావేశమయా్రు. యేసు వాళళును “మీరు క్రీ సుతు ను 

గురిించి ఏమనుకుింటునానారు? ఆయన ఎవరి కుమారుడు?” అని 

అడ్గాడు.

“దావీదు కుమారుడు” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు, “మరి దావీదు దేవుని 

ఆత్మదా్రా మాట లాాడుతూ క్రీ సుతు ను ‘ప్రభూ!’ అని ఎిందుకు పిలిచాడు? 

దావీదు,

  ‘ప్రభువు, నా ప్రభువుతో నీ శత్రరువులినా నీ కాళళు ముిందు పడవేసే 

దాకా,

నా కుడ్ వ�ై పు కూరోచె’

అని అనలేదా?

దావీదు క్రీ సుతు ను ‘ప్రభూ’ అని అనానాడు కదా. అలాింటప్పుడు క్రీ సుతు  

దావీదు కుమారుడ� ట్ల వుతాడు?”
ఎవ్రూ ఏ సమాధానిం చ్ప్పలేక పొయా్రు. ఆ రోజు నుిండ్ 

ఆయనినా మరే ప్రశనాలు అడగటానిక్ ఎవ్రిక్ ధ�ై ర్ిం  చాలలేదు.223

5.13 యేస్ మత నాయకులన్ విమరిశంచ్ట
ఆ తరా్త యేసు ప్రజలతో, తన శిష్్లతో ఈ వధింగా చ్ప్పటిం మొదలు 

పెట టాాడు: “శాసుతు రాలు, పరిసయు్లు మోషే స థాానింలో కూరుచెనివునానారు. 

అిందువల్ల  వాళుళు చ్పి్పనది వధేయతతో చ్య్ిండ్. కాని వాళుళు 
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బోధిించినవ వాళేళు ఆచరిించరు కనుక వాళుళు చేసేవ చ్య్కిండ్. 

వాళుళు బరువ�ై న మూటలు కట్టి  ప్రజల భుజాలపైె పెడతారు. కాని వాళుళు 

మాత్రిం ఆ బరువు మొయ్టానిక్ తమ వేలు కూడా కదలిించరు.

“పెద్ద  దేవుని వాక్ములు వ్ాసి పెటుటి కొననా సించులను కటుటి కొని, 

వ� డలా్పట్ అించులుగల వస తాారాలు ధరిించి చేసే ప్రతిపని ప్రజలు 

చూడాలని చేసాతారు. విందులోలా, సమాజమిందిరాలోలా ముఖ్మ�ై న సాథానాలినా 

ఆక్రమిించటానిక్ చూసాతారు. సింతలోలా, ప్రజలు తమకు నమస్కరిించాలని, 

తమను రబీబు అని పిలవాలని ఆశిసాతారు.

“మీకిందరిక్ బోధకుడు ఒకడే! మీరింతా సోదరులు. కనుక మిమ్మలినా 

రబీబు అని పిలువనీయకిండ్. ప్రపించింలో ఎవ్రీనా ‘తిండ్్!’ అని 

సింబోధిించకిండ్. మీ అిందరిక్ తిండ్్ ఒక్కడే. ఆ తిండ్్ పరలోకింలో 

ఉనానాడు. అదే కాకుిండా మిమ్మలినా ‘గురువు!’ అని పిలువ నియ్కిండ్. 

మీకు ఒకే గురువు ఉనానాడు. ఆయనే ‘క్రీ సుతు .’ మీలో గొప్ప వాడు మీ 

సేవకునిగా ఉిండాలి. ఎిందుకింటే గొప్పలు చ్ప్పుకొనేవాణ్్ దేవుడు అణచి 

వేసాతాడు. అణకువతో ఉననా వాణ్్ దేవుడు గొప్పవానిగా చేస తాాడు.

“శాసుతు రాలారా! పరిసయు్లారా! మీరు మోసగాళుళు. మీకు శిక్తప్పదు. 

దేవుని రాజ్ింలోక్ ప్రజలినా ప్రవేశిింపనీయకుిండా మీరు దాని మారాగానినా 

మూసివేస తాారు. మీరు ప్రవేశిించక పోవటమేకాకుిండా, ప్రవేశిించటానిక్ 

ప్రయతినాించే వాళళును కూడా ఆపుతునానారు.

“శాసుతు రాలారా! పరిసయు్లారా! మీరు మోసగాళుళు, మీకు శ్రమ తప్పదు. 

మీరు మోసాలు చేస తాారు. వతింతువుల ఇళు్ల  దోస తాారు. ఇతరు్ల  చూడాలని 

గింటల కొలది ప్ారి్థ సాతారు. కనుక మీరు కఠినమ�ై న శిక్ పొిందుతారు.

“గ్రరుడ్్డ  మార్గ దర్శకులారా! మీకు శిక్ తప్పదు. దేవాలింయపైె ఒటుటి  

పెటుటి కొింటే నషటి ిం లేదుకాని, ‘దేవాలయింలోని బింగారింపైె ఒటుటి  

పెటుటి కొింటే ఆ ఒటుటి కు కటుటి బడ్ ఉిండాలి’ అని మీరింటారు. మీరు అింధులే 

కాక మూరుఖు లు కూడా! ఏది గొప్పది? బింగారమా? లేక బింగారానినా 

పవత్రిం చేసే దేవాలయమా?



173యేసు మరణించిన వరారము  

“అింతేకాక, ‘బలిపరీ ఠింపైె ఒటుటి పెటుటి కొింటే నషటి ింలేదు కాని, దాని 

మీదనుననా కానుకపైె ఒటుటి  పెటుటి కొింటే ఆ ఒటుటి కు కటుటి బడ్ ఉిండాలి’ అని 

మీరింటారు. అింధులారా, ఏది గొప్పది? కానుకా? లేక ఆ కానుకను 

పవత్రించేసే బలిపరీ ఠమా? అిందువల్ల  బలిపరీ ఠింపైె ఒటుటి  పెటుటి కొింటే, 

దానిపైె ఉననా వాట్ మీద కూడా ఒటుటి  పెటుటి కొననాటే్ల  కదా! అదే వధింగా 

దేవాలయింపైె ఒటుటి  పెటుటి కొింటే, దాని మీద, అిందులో నివసిించే వాని 

మీద ఒటుటి  పెటుటి కొననాటే్ల  కదా! అదే వధింగా పరలోకింపైె ఒటుటి  పెటుటి కొింటే 

అక్కడుననా సిింహాసనిం మీదా, ఆ సిింహాసనింపైె కూరొచెననా వాని మీద 

ఒటుటి  పెటుటి కొననాటేటి  గదా!

“శాసుతు రాలారా! పరిసయు్లారా! మీరు మోసగాళుళు. మీకు శిక్ 

తప్పదు. మీరు పుదీనా, సోింపు, జీలకర్ర మొదలగు వాట్లో పదోవింతు 

దేవునిక్ అరి్పస తాారు. కాని ధర్మశాసతు రాింలో వుననా ముఖ్మ�ై న వాట్ని 

అింటే నా్యము, దయ, వశా్సము, మొదలగు వాట్ని వదిలి వేసాతారు. 

మొదట్ వాట్ని వడువకుిండా మీరు వీట్ని ఆచరిించి వుిండవలసిింది. 

గ్రరుడ్్డ  మార్గ దర్శకులారా! దోమను వడకట్టి  ఒింట� ను మ్ింగువారివలే 

ఉనానారు మీరు.

“శాసుతు రాలారా! పరిసయు్లారా! మీరు మోసగాళుళు! మీకు శిక్ 

తప్పదు. మీరు చ్ింబులినా, పాత్రలినా బయట్వ�ై పు కడుగుతారు కాని లోపల 

దురాశ, సా్ర్థ ము పేరుకొని ఉనానాయి. పరిసయు్లారా! మీరు అింధులు. 

మొటటి మొదట చ్ింబులినా, పాత్రలినా లోపలి వ�ై పు శుభ్ించేయిండ్. అప్పుడు 

వాట్ బయట్ వ�ై పుకూడా శుభ్ింగా ఉింటుింది.

“శాసుతు రాలారా! పరిసయు్లారా! మీరు మోస గాళుళు. మీకు శిక్ 

తప్పదు. మీరు సుననాిం కొట్టి న సమాధుల లాాింట్ వాళుళు. అవ బయటకు 

అిందింగా కనబడుతాయి. కాని వాట్ నిిండా ఎముకలు, కుళిళున దేహిం 

ఉింటాయి. అదే వధింగా మీరు బాహ్ింగా నీతిమింతులవల�  కని్పసాతారు. 

కాని లోపల మోసిం, అనా్యిం నిిండ్ ఉనానాయి.

“శాసుతు రాలారా! పరిసయు్లారా! మీరు మోసగాళుళు. మీకు శిక్ తప్పదు. 
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మీరు ప్రవకతు ల కోసిం సమాధులినా కడతారు. నీతిమింతుల సమాధులినా 

అలింకరిస తాారు. అింతేకాక ‘మేము మా తాత ముతాతాతల కాలింలో జీవించి 

ఉింటే, వాళళుతో కలసి ప్రవకతు ల రక తాానినా చిిందిించి ఉిండేవాళళుిం కాదు’ 
అని మీరింటారు. అింటే మీరు ప్రవకతు లినా హత్చేసిన వింశానిక్ చ్ిందినటు్ల  

అింగీకరిించి మీకు వ్తిరేకింగా మీరే సాక్్ిం చ్ప్పుకొింటునానారననామాట. 

మీ తాత ముతాతాతలు ప్ారింభిించారు. మీరు ముగిించిండ్!

“మీరు పాముల లాాింట్ వాళుళు, మీది సర్పవింశిం. నరకానినా ఎట లాా 

తపి్పించుకోగలరు? నేను మీ దగ్గ రకు ప్రవకతు లినా, జ్ానులినా, బోధకులను 

పింపుతునానాను. వాళళులో కొిందరిని మీరు సిలువకు వేసి చింపుతారు. 

మరి కొిందరిని సమాజమిందిరాల లోా కొరడా ద� బబులు కొడ తాారు. వాళళును 

వ� ింటాడుతూ గ్ామ గ్ామానిక్ వ� ళిళు మీరీ పనులు చేసాతారు.

“నీతిమింతుడ�ై న హేబ� లు రకతు ిం నుిండ్ దేవాలయానిక్, బలిపరీ ఠానిక్ 

మధ్ మీరు హత్చేసిన బరకరీ య కుమారుడ�ై న జ� కరా్ రకతు ిం దాకా ఈ 

భూమీ్మద కారిచెన నీతిమింతుల రక తాానికింతట్క్ మీరు బాధు్లు. ఇది 

సత్ిం. ఈ నేరాలనీనా ఈ తరిం వాళళుపైె ఆరోపిింపబడతాయి.

“ఓ యెరూషలేమా! యెరూషలేమా! నీవు ప్రవకతు లినా చింపావు! దేవుడు 

నీదగ్గ రకు పింపిన వాళళును నీవు రాళళుతో కొట టాావు! కోడ్ తన పిల్ల లినా 

దాని ర� క్కల క్్ింద దాచినటే్ల  నేను నీ సింతానానినా దాయాలని ఎనోనాసారు్ల  

ఆశిించాను. కాని నీవు అింగీకరిించలేదు. అదిగో చూడు! పాడుబడ్న మీ 

యిింట్ని మీకొదిలేసుతు నానాను. ‘ప్రభువు పేరిట రానుననా వాడు ధను్డు!’ 
అని నీవనే దాకా ననునా మళ్ళు చూడవని  చ్బుతునానాను.” 224

5.14 పేద వితంతువు తనకు కలిగినదంతయు ఇచ్చుట
ఒక రోజు యేసు, మిందిరింలో కానుకలు వేసే పెట�టి కు ఎదురుగా కూరొచెని 

ఉనానాడు. ప్రజలు ఆ పెట�టి లో డబుబును వేయటిం ఆయన గమనిించాడు. 

ధనవింతులు చాలామింది పెద్ద  పెద్ద  మొత తాాలినా ఆ పెట�టి లో వేసారు. కాని 

ఒక పేద వతింతువు వచిచె ర� ిండు రాగి నాణ్ములను ఆ పెట�టి లో వేసిింది.
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యేసు తన శిష్్లను దగ్గ రకు పిలిచి, “ఇది నిజిం. ఈ పేద వతింతువు 

ఆ పెట�టి లో అిందరికనానా ఎకు్కవ డబుబు వేసిింది. మిగతా వాళుళు తాము 

దాచుకొననా ధనింలో కొింత భాగిం మాత్రమే వేసారు. కాని ఆమ�  పేదద�ై నా 

తన దగ్గ రుననాదింతా వేసిింది” అని  అనానాడు.225

5.15 యేస్ అంతయా క్లానిను గురించి హెచచురించ్ట
యేసు మిందిరిం నుిండ్ వ� ళుతు ిండగా శిష్్లోలా ఒకడు, “బోధకుడా! చూడిండ్, 

ఎింత అదుభుతమ�ై న పెద్ద  రాళోళు! ఎింత పెద్ద  కటటి డాలో చూడిండ్!” అని 

అనానాడు.

యేసు సమాధానింగా, “నీవు పెద్ద  కటటి డానినా చూసుతు నానావా? రాయి మీద 

రాయి నిలువకుిండా రాళళునినా పడ్పోతాయి” అని అనానాడు.

యేసు మిందిరానిక్ ఎదురుగా ఉననా ఒలీవల కొిండపైె కూరొచెనానాడు. 

ఆయన వ� ింట ఆయన శిష్్లు పేతురు, యాకోబు, యోహాను మరియు 

అింద్� య ఉనానారు. వాళుళు ఆయనతో “ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుిందో 

మాకు చ్ప్పిండ్. ఇవ జరుగబోయే సమయిం వచిచెిందని సూచిించటానిక్ 

ఏిం జరుగుతుింది?” అని అడ్గారు.

యేసు వాళళుతో, “మిమ్మల� నావరూ మోసిం చేయకుిండా 

జాగ్రతతు పడిండ్. అనేకులు నా పేరు పెటుటి కొని వచిచె, నేనే ఆయనినా అని 

చ్పి్ప అనేకులినా మోసిం చేసాతారు. మీరు యుదాధాలినా గురిించి కాని, యుదాధాల 

వదింతులినా గురిించి కాని వింటే  వ� ింటనే ఆిందోళన చ్ిందకిండ్. అవ 

తప్పక సింభవస తాాయి. కాని అింతిం అప్పుడే రాదు. దేశాలకు, రాజా్లకు 

మధ్ యుద ధాాలు సింభవస తాాయి. అనేక ప్ాింతాల లోా భూకింపాలు 

వస తాాయి. కరువులు వస తాాయి. అింటే ప్రసవించే ముిందు కలిగే నొప్పులు 

ప్ారింభమయా్యననామాట.

“మీరు జాగ్రతతు గా ఉిండిండ్. కొిందరు మనుష్్లు మిమ్మలినా 

మహాసభలకు అప్పగిసాతారు. సమాజ మిందిరాలోలా మీరు కొరడా ద� బబులు 

తినవలసి వసుతు ింది. నా కారణింగా మీరు రాజా్ధికారుల ముిందు, రాజుల 
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ముిందు నిలుచొని సాక్్ిం చ్ప్పవలసి వసుతు ింది. మొదట మీరు అనినా 

దేశాలకు సువారతు  తప్పక ప్రకట్ించాలి. మిమ్మలినా బింధిించి వచారణ 

జరపటానిక్ త్సుకు వ� ళ తాారు. అప్పుడు మీరు ఏిం మాట లాాడాలో అని 

చిింతిించకిండ్. ఆ సమయింలో మీకు తోచిింది మాటాలాడిండ్. ఎిందుకింటే, 

అప్పుడు మాటాలాడేది మీరు కాదు. పవత్ాత్మ మీ దా్రా మాటాలాడుతాడు.

“సోదరులు ఒకరికొకరు ద్ోహిం చేసుకొని, ఒకరి మరణానిక్ ఒకరు 

కారకులౌతారు. అదే వధింగా తిండ్్ తన కుమారుని యొక్క మరణానిక్ 

కారకుడౌతాడు. పిల్ల లు తమ తలి్ల దిండ్రులకు ఎదురు తిరిగి వాళళు మరణానిక్ 

కారకులౌతారు. నా కారణింగా ప్రజలిందరూ మిమ్మలినా ఏవగిించుకొింటారు. 

కాని చివరిదాకా పటుటి దలతో ఉననా వాణ్్ దేవుడు  రక్్సాతాడు.226 ఈ రాజా్నినా 

గురిించి చేపే్ప సువారతు  ప్రపించమింతా ప్రకట్ింప బడుతుింది. ఆ సువారతు  

దేశాలనినాట్క్ని ఒక ఋజువుగా ఉింటుింది. అప్పుడు అింతిం  వసుతు ింది.227

“నాశనిం కలిగిించేది, అసహ్మ�ై నది, తనది కాని సాథానింలో నిలుచొని 

ఉిండటిం మీకు కనిపిసేతు  యూదయలో ఉననావాళుళు కొిండల మీదిక్ 

పారిపొిండ్. ఇింట్ మిద�్ద  మీద ఉననా వాళుళు క్్ిందిక్ దిగి తమ వసుతు వులు 

తెచుచెకోవటానిక్ తమ యిళళులోక్ వ� ళళురాదు. పొలాల లోా పని చేసుతు ననా 

వాళుళు తమ దుసుతు లు తెచుచెకోవటానిక్ యిళళుకు వ� ళళురాదు.

“గరిభుణీ సరీతు రాలకు, బాలిింతలకు ఆ రోజులు ఎింత దురభురింగా 

ఉింటాయో కదా! ఈ సింఘటన చలికాలింలో సింభవించకూడదని 

ప్ారి్థ ించిండ్. ప్రపించింలో ఇదివరకు ఎననాడూ, అింటే దేవుడు ఈ 

ప్రపించానినా సృషిటి ించిన నాట్నుిండ్ ఈనాట్ వరకూ సింభవించని 

దురభురమ�ై న కష టాాలు ఆ రోజుల లోా సింభవస తాాయి. అలాింట్ కష టాాలు యిక 

ముిందు కూడా ఎననాడూ కలగవు. కాని దేవుడు ఆ రోజుల సింఖ్ తకు్కవ 

చేసాడు. లేకపోయినట్ల యితే ఎవ్రూ బ్రతికేవాళుళు కాదు. తాన� నునాకుననా 

తన ప్రజల కోసిం ఆ రోజుల సింఖ్ను తగి్గ ించాడు.

“ఆ రోజులోలా మీలో ఎవర�ై నా ‘ఇదిగో! క్రీ సుతు  యిక్కడ ఉనానాడని’ కాని, 

‘అదిగో అక్కడునానాడని’ కాని అింటే నమ్మకిండ్. దొింగ క్రీ సుతు లు, దొింగ 



177యేసు మరణించిన వరారము  

ప్రవకతు లు వచిచె అదుభుతాలు, మహతా్లు చేసి ఐనింతవరకు దేవుడు 

ఎనునాకొననా వాళళును మోసిం చ్యా్లని చూస తాారు. అిందువల్ల  మీరు 

జాగ్రతతు గా ఉిండాలని, అనినా వషయాలు మీకు ముిందే చ్బుతునానాను.

“కాని ఆ కషాటాలు గడ్చిన తరా్త వచేచె రోజులోలా

‘సూరు్డు చీకట�ై పోతాడు.

చింద్రరుడు తన వ� లుగును వ� దజల్ల డు.

  ఆకాశింలోని నక్త్ాలు రాలిపోతాయి.

ఆకాశింలో వుననావనీనా మారు్పచ్ిందుతాయి.’

“అప్పుడు మనుష్కుమారుడు గొప్ప శక్తు తో, తేజసు్సతో, మేఘాలమీద 

రావటిం మానవులు చూస తాారు. ఆయన నలువ�ై పుల నుిండ్, అింటే ఈ 

మూలనుిండ్ ఆ మూల దాకా, తన దేవదూతలను పింపి తాన� నునాకుననా 

ప్రజలను ప్ోగు చేయిసాతాడు.

“అింజూరపు చ్టుటి ను చూసి పాఠిం నేరుచెకొిండ్. దాని ర� మ్మలు 

ఆకులు చిగురిించుట చూసి ఎిండాకాలిం రానుననాదని మీరు గ్రహిస తాారు. 

అదే వధింగా యివ జరగటిం మీరు చూసినప్పుడు ఆయన త్రగా 

రాన� ై యునానాడని గ్రహిసాతారు. ఇది నిజిం. ఈ కాలపువాళుళు జీవసూతు ిండగానే 

ఇవనినా జరుగును. ఆకాశిం, భూమి గతిించి పోతాయి కాని, నా మాటలు 

ఎననాట్క్  గతిించిపోవు.228

5.16 ఆ సమయము ఎపుపడో  దేవునికే త్లియున్
“ఆ రోజును గురిించి లేక ఆ ఘడ్యను గురిించి పరలోకింలోని దేవ 

దూతలకు గాని, కుమారునిక్ గాని ఎవ్రిక్ తెలియదు. తిండ్్క్ మాత్రిం 

తెలుసు.

“నోవహు కాలింలో ఏ వధింగా ఉిందో మనుష్కుమారుడు 

వచిచెనప్పుడు కూడా అదే వధింగా వుింటుింది. నోవహు తన నావలో 
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ప్రవేశిించేదాకా, ప్రళయానిక్ ముిందు రోజులోలా ప్రజలు తిింటూ, త్ాగుతూ, 

పెళిళుళుళు చేసుకొింటూ, పెళిళుళుళు చేసూతు  జీవించారు. ప్రళయిం వచిచె 

వాళళుిందరూ కొటుటి కొని పోయేదాకా ఆ వధింగా జరుగుతుిందని వాళళుకు 

తెలియదు.

“మనుష్కుమారుడు కూడా అదే వధింగా అకసా్మతుతు గా వస తాాడు. ఆ 

రోజు ఇద్ద రు వ్కుతు లు పొలింలో పని చేసూతు వుింటే ఒకడు ఆయన వ� ింట 

త్సుకు పోబడతాడు. ర� ిండవ వాడు వదిలి వేయబడతాడు. ఇద్ద రు సరీతు రాలు 

తిరుగలి వసురుతూ ఉింటే ఒక సరీతు రాని తన వ� ింట త్సుకువ� ళాతాడు. ర� ిండవ 

సరీతు రాని వదిలి  వేసాతాడు.229

“జాగ్రతతు ! విందులు, వనోదాలు చేసుకొింటూ త్ాగుబోతుల�ై  

జీవించకిండ్. ప్ాపించిక వషయాల లోా మునిగిపోకిండ్. అలా చేసేతు  మీ 

బుదిధి  పని చ్య్టిం మానేసుతు ింది. అప్పుడు ఆ దినిం మీరు సిదధి ింగా 

లేనప్పుడు వచిచె మీ మీద పడుతుింది. అది ప్రపించిం మీదికింతా వసుతు ింది. 

అనినా వేళలా జాగ్రతతు గా ఉిండిండ్. ఈ దుర్ఘ టనలనుిండ్ తపి్పించుకొనే 

శక్తు , మనుష్కుమారుని సమక్ింలో నిలబడగలిగే శక్తు  కలగాలని 

 ప్ారి్థ ించిండ్. 230

“ఇది తన యిలు్ల  వడ్చి దూరదేశిం వ� ళేళు ఒక మనిషిని పోలి ఉింటుింది. 

అతడు తన యిింట్ని సేవకులకు అప్పగిసాతాడు. ప్రతి సేవకునిక్ ఒక పని 

అప్పగిస తాాడు. దా్రిం దగ్గ రవుననావానిక్ కాపలా కాయమని చ్బుతాడు. 

ఎల్ల ప్పుడు సిదధి ింగా ఉిండమని చ్బుతాడు. ఇింట్ యజమాని ఎప్పుడు 

తిరిగి వసాతాడో మీకు తెలియదు. సాయింత్రిం వసాతాడో, మధ్రాత్రి వసాతాడో, 

కోడ్కూసే వేళకు వసాతాడో, సూరో్దయిం వేళకు వసాతాడో, ఎప్పుడు వసాతాడో 

మీకు తెలియదు. అతడు అకసా్మతుతు గా వచిచె మీరు నిది్సూతు  ఉిండటిం 

చూస తాాడేమో. హెచచెరికగా ఉిండిండ్ అని మీకు చ్బుతునానాను. అదే ప్రతి 

ఒక్కనిక్  చ్బుతునానాను.231

“మీ ప్రభువు ఏ రోజు రానునానాడో మీకు తెలియదు. కాని ఈ వషయిం 

తెలుసుకొిండ్. ఇింట్ యజమానిక్ దొింగ ఎప్పుడు వసాతాడో తెలిసి ఉింటే, 
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తన యిింట లోాక్ దొింగను రానీయకుిండా కాపలాకాస తాాడు. మనుష్ 

కుమారుడు కూడా మీరు అనుకోని ఘడ్యలో వసాతాడు. కనుక మీరు కూడా 

అదే వధింగా సిదధి ింగా ఉిండాలి.

“వశా్సము, తెలివగల ఒక సేవకుణ్్ ఉదాహరణగా త్సుకోిండ్. అతని 

యజమాని అతణ్్ తన యిింటోలా పనిచేసే వాళళుకు సరియైెన సమయింలో 

భోజనిం పెటటి డానిక్ నియమిించాడు. యజమాని వచిచెనప్పుడు ఆ 

సేవకుడు తన యజమాని చ్పి్పనటు్ల  చేసూతు వుింటే ధను్డు. నేను మీకు 

నిజిం చ్బుతునానాను: యజమాని ఆ నౌకరును తనకుననా ఆసితు  అింతట్పైె 

అధికారిగా నియమిసాతాడు.

“ఒక వేళ ఆ సేవకుడు దురా్మరు్గ డ�ై తే తనలో తాను ‘నా యజమాని 

త్రలో రాడు’ అని అనుకొని తన తోట్ పని వాళళును కొటటి డిం మొదలు 

పెడాతాడు. అింతేకాక త్ాగుబోతులతో కలసి తిని, త్ాగుతాడు. యజమాని 

తన సేవకుడు ఎదురు చూడని రోజు, అతనిక్ తెలియని ఘడ్యలో వచిచె, 

అతణ్్ చింపిించి పాపులతో సహా నరకింలో పడవేస తాాడు. ఆ నరకింలో 

వాళళుింతా ఏడుసూతు  పిండు్ల  కొరుకుతూ  బాధననుభవసాతారు.232

5.17 పది మంది కనయాకల ఉపమానము
“దేవుని రాజ్ిం ఇలా ఉింటుింది: పది మింది కన్కలు తమ తమ దీపాలు 

త్సుకొని పెళిళు కుమారుణ్్ కలవటానిక్ వ� ళాళురు. వాళళులో ఐదుగురు 

తెలివలేని వాళుళు; ఐదుగురు తెలివగల వాళుళు. తెలివ లేని కన్లు 

దీపాలు త్సుకెళాళురు కాని తమ వ� ింట నూన�  త్సుకు వ� ళళులేదు. తెలివగల 

కన్లు తమ దీపాలతో పాటు పాత్రలో నూన�  కూడా త్సుకు వ� ళాళురు. పెళిళు 

కుమారుడు రావటిం ఆలస్ిం అయిింది. అిందరిక్ కునుకు వచిచె నిదు్ద ర 

పొయా్రు.

“అర్థ రాత్రి వేళ, ‘అదిగో పెళిళు కుమారుడు! వచిచె చూడిండరీ !’ అని 

ఎవరో బిగ్గ రగా కేక వేసారు.

“వ� ింటనే ఆ కన్కలిందరూ లేచి తమ దీపాలినా సరి చేసుకొనానారు. 
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తెలివ లేని కన్లు ‘మీ నూన�  కొది్ద గా మాక్వ్ిండ్; మా దీపాలలో 

నూనింతా అయిపోయిింది!’ అని తెలివగల కన్లినా అడ్గారు.

“తెలివ గల కన్లు, ‘ఈ నూన�  మనకిందరిక్ సరిపోదేమో! 

దుకాణానిక్ వ� ళిళు మీకోసిం కొది్ద  నూన�  కొనుకు్కరిండ్’ అని సమాధానిం 

చ్పా్పరు.

“కాని వాళుళు నూన�  కొనుకు్కరావటానిక్ వ� ళిళునప్పుడు పెళిళు 

కుమారుడు వచాచెడు. సిదధి ింగా ఉననా కన్లు పెళిళు విందుకు అతనితో 

కలసి లోపలిక్ వ� ళాళురు. ఆ తదుపరి తలుపు వేయబడ్ింది.

“మిగతా కన్లు వచిచె, ‘అయా్! అయా్! తలుపు తెరవిండ్’ అని 

అడ్గారు.

“కాని అతడు, ‘నేను నిజిం చ్బుతునానాను; మీర� వరో నాకు తెలియదు’ 
అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

“మీకు ఆ రోజు, ఆ ఘడ్య ఎప్పుడు వసుతు ిందో తెలియదు కనుక 

మ� లకువతో  ఉిండిండ్.233

5.18 ముగు్గ రు సేవకుల ఉపమానము
“దేవుని రాజ్ిం ఇలా ఉింటుింది: ఒక వ్క్తు  ప్రయాణమ�ై  వ� ళూతు  తన 

సేవకులినా పిలిచి తన ఆసితు ని వాళళుకు అప్పగిించాడు. ఒకనిక్ ఐదు 

తలాింతుల ధనిం ఇచాచెడు. ర� ిండవ వానిక్ ర� ిండు తలాింతులు, మూడవ 

వానిక్ ఒక తలాింతు వాళళు వాళళు శక్తు ని బట్టి  ఇచాచెడు. ఆ తరా్త 

ప్రయాణమ�ై  వ� ళాళుడు. ఐదు తలాింతులు పొిందిన వాడు వ� ింటనే వ� ళిళు 

ఆ ధనానినా ఉపయోగిించి మరో ఐదు తలాింతులు సింపాదిించాడు. 

అదేవధింగా ర� ిండు తలాింతులు పొిందినవాడు వ� ళిళు మరో ర� ిండు 

తలాింతులు సింపాదిించాడు. కాని ఒక తలాింతు పొిందిన వాడు వ� ళిళు 

ఒక గొయి్ త్రవ్ యజమాని యిచిచెన ధనానినా అిందులో దాచాడు.

“చాలాకాలిం తరా్త ఆ యజమాని తిరిగి వచిచె ల� క్కలు చూసాడు. 

ఐదు తలాింతులు పొిందినవాడు మరో ఐదు తలాింతులు తెచిచె, ‘అయా్! 
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మీరు నాకు ఐదు తలాింతులు ఇచాచెరు. నేను మరో ఐదు సింపాదిించాను 

చూడిండ్!’ అని అనానాడు.

“ఆ యజమాని ‘మించి పని చేసావు! నీలో మించితనిం, వశా్సిం 

ఉనానాయి. నీవు కొించ్ములో నమ్మకింగా పని చేసావు! కనుక నినునా 

ఇింకా చాలా వాట్పైె అధికారిగా నియమిస తాాను. నీ యజమానితో కలసి 

ఆనిందిించు!’ అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

“ర� ిండు తలాింతులు పొిందిన వాడు కూడా వచిచె, ‘అయా్! నాకు 

ర� ిండు తలాింతులు యిచాచెరు. నేను మరో ర� ిండు సింపాదిించాను 

చూడిండ్!’ అని అనానాడు.

“ఆ యజమాని, ‘మించి పని చేసావు! నీలో మించితనము, వశా్సము 

ఉనానాయి. నీవు కొించ్ములో నమ్మకింగా పని చేసావు కనుక నినునా 

యిింకా చాలా వాట్పైె అధికారిగా నియమిస తాాను, నీ యజమానితో కలసి 

ఆనిందిించు!’ అని అనానాడు.

“తదుపరి ఒక తలాింతు పొిందినవాడు వచిచె ‘అయా్! మీరు కృరమ�ై న 

వారని నాకు తెలుసు. వతతు నిం నాటని చోట మీరు పింటను కోసాతారు. వతతు నిం 

వేయని పొలాలనుిండ్ ధాన్ిం ప్ోగు చేసాతారు. అిందువల్ల  నేను భయపడ్ 

మీ తలాింతు త్సుకు వ� ళిళు భూమిలో దాచి ఉించాను. ఇదిగో! మీది మీరు 

త్సుకోిండ్!’ అని అనానాడు.

“ఆ యజమాని ఈ వధింగా సమాధానిం ఇచాచెడు: ‘నీవు దురా్మరు్గ డ్వ! 

సోమరివ! నేను వతతు నిం నాటని పొలిం నుిండ్ పింటను కోస తాానని, వతతు నిం 

వ� య్ని చోట ధాన్ిం ప్ోగు చేస తాానని నీకు తెలుసునననా మాట. అలా 

అనుకొననావాడ్వ నా డబుబు వడరీ్డ  వా్పారుల దగ్గ ర దాచి ఉించ వలసిింది. 

అలా చేసుింటే నా డబుబు వడరీ్డ తో సహా నాకు లభిించేది.’
“అతని దగ్గ రుననా తలాింతు త్సుకొని పది తలాింతులుననా 

వానిక్వ్ిండ్. ఎిందుకింటే ఉననా వాళళుకు దేవుడు యిింకా ఎకు్కవ 

యిస తాాడు. అప్పుడు వాళళు దగ్గ ర సమృదిధి గా ఉింటుింది. లేని 

వాళళునుిండ్ వాళళు దగ్గ రుననాది కూడా త్సి వేయబడుతుింది. ఆ 
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పనిక్రాని వాణ్్ బయట చీకట లోా పడవేయిండ్. అక్కడతడు ఏడుసూతు  

 బాధననుభవస తాాడు. 234

5.19 మన్షయాకుమారుడు అందరికి తీరుప తీరుచుట
“తేజోవింతుడ�ై న మనుష్కుమారుడు తన దేవదూతలతో కలసి వస తాాడు. 

వచిచె తేజోవింతమ�ై న తన సిింహాసనింపైె కూరుచెింటాడు. ప్రజలిందరినా 

సమావేశ పరచి గొఱ్ఱె ల కాపరి మేకల లోా నుిండ్ గొఱ్ఱె లినా వేరు చేసినటు్ల  

వాళళును వేరుచేస తాాడు. తదుపరి కొిందరిని తన కుడ్ వ�ై పున, కొిందరిని 

తన ఎడమ వ�ై పున ఉించుతాడు.

“అప్పుడా రాజు తన కుడ్ వ�ై పునుననా వాళళుతో, ‘రిండ్! నా తిండ్్ 

ఆశీరా్దాలను మీరు పొిందారు. మీ రాజా్నినా త్సుకొిండ్. ప్రపించిం 

సృషిటి ింపబడ్నప్పుడే ఈ రాజా్నినా దేవుడు మీకోసిం ఉించాడు. 

ఎిందుకింటే, నేను ఆకలితో ఉననాప్పుడు మీరు నాకు భోజనిం పెట టాారు. 

దాహిం వేసినప్పుడు మీరు నాకు నీళిళుచాచెరు. పరదేశీయునిగా మీ దగ్గ రకు 

వచిచెనప్పుడు నాకు ఆతిథ్మిచాచెరు. దుసుతు లు కావలసి వచిచెనప్పుడు 

మీరు నాకు దుసుతు లిచాచెరు. జబుబుతో ఉననాప్పుడు మీరు నాకు సేవ చేసారు. 

నేను కారాగారింలో ఉననాప్పుడు వచిచె పలకరిించారు’ అని అింటాడు.

“అప్పుడు నీతిమింతులు, ‘ప్రభూ! మీరు ఆకలితో ఉిండగా మేము 

ఎప్పుడు మీకు భోజనిం పెట టాాము? మీరు దాహింతో ఉిండగా మీకు 

నీళ� ళుప్పుడ్చాచెము? మీరు పరదేశీయునిగా ఎప్పుడు వచాచెరు? మిమ్మలినా 

ఎప్పుడు ఆహా్నిించాము? మీకు దుసుతు లు ఎప్పుడు కావలసివచిచెింది? 

దుసుతు లు మీకు ఎప్పుడ్చాచెము? మీరు అనారోగ్ింగా ఉననాప్పుడు మేము 

ఎప్పుడు చూసాము? మీరు కారాగారింలో ఎప్పుడువునానారు? మిమ్మలినా 

చూడటానిక్ ఎప్పుడు వచాచెము?’ అని అడుగుతారు.

“ఆ రాజు, ‘ఇది సత్ిం. హరీ న సి్థ తిలో ఉననా నా సోదరులకు మీరు 

చేసిన ప్రతి సహాయానినా నాకు చేసినటుటి గా పరిగణ్సాతాను’ అని సమాధానిం 

చ్బుతాడు.
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“ఆ తరా్త ఆ రాజు తన ఎడమ వ�ై పునుననా వాళళుతో, ‘శాపగ్రసుతు లారా! 

వ� ళిళు పొిండ్! సైెతాను కొరకు, వాని దూతలకొరకు సిదధి ిం చేయబడ్న 

శాశ్తమ�ై న మింటలోలా పడిండ్. ఎిందుకింటే, నేను ఆకలితో ఉననాప్పుడు 

మీరు నాకు భోజనిం పెటటి లేదు. దాహిం వేసినప్పుడు మీరు నాకు 

నీళిళువ్లేదు. నేను పరదేశీయునిగా వచిచెనప్పుడు మీరు ననునా 

ఆహా్నిించలేదు. నాకు దుసుతు లు కావలసి వచిచెనప్పుడు మీరు దుసుతు లినా 

యివ్లేదు. నేను జబుబుతో కారాగారింలో ఉననాప్పుడు మీరు నాకు సేవ 

చేయలేదు’ అని అింటాడు.

“అప్పుడు వాళుళు కూడా, ‘ప్రభూ! మీరు ఆకలిగావుననాప్పుడు గాని, 

లేక దాహింతో ఉననాప్పుడు కాని, లేక పరదేశీయునిగా కాని, లేక జబుబుతో 

ఉననా వానిగా కాని లేక చ్రసాలలో ఉననాటుటి కాని ఎప్పుడు చూసాము? 

అలా చూసి కూడా మీకు ఎప్పుడు సహాయిం చ్య్లేదు?’ అని అింటారు.

“ఆయన, ‘ఇది సత్ిం. హరీ నసి్థ తిలో ఉననావానిక్ మీరు సహాయిం 

చ్య్లేదు. కనుక నాకు సహాయిం చ్య్నటే్ల ’ అని చ్బుతాడు.

“వాళుళు వ� ళిళు శాశ్తింగా శిక్ను అనుభవసాతారు. కాని నీతిమింతులు 

అనింత జీవతిం  పొిందుతారు.” 235

5.20 యేస్ తన మరణానిను గురించి మళ్్ళ మాటాలె డుట
పిండుగ రోజు ఆరాధన చ్య్టానిక్ వ� ళిళున వాళళులోలా గీ్కులు కూడా 

ఉనానారు. వాళుళు ఫిలిప్పును కలుసుకొని, “అయా్! మేము యేసును 

చూడటానిక్ వచాచెము” అని అనానారు. ఫిలిప్పు, గలిలయలోని 

బేత్సయిదా అనే గ్ామానిక్ చ్ిందిన వాడు. ఫిలిప్పు వ� ళిళు అింద్� యతో 

చ్పా్పడు. వీళిళుద్ద రూ వ� ళిళు యేసుతో చ్పా్పరు.

యేసు ఇలా అనానాడు: “మనుష్కుమారుడు మహిమపొిందు 

గడ్య దగ్గ రకు వచిచెింది. ఇది నిజిం. గోధుమ వతతు నిం భూమీ్మద 

పడ్ చనిపోకపోతే అది ఒకట్గానే ఉింటుింది. అది చనిపోతే ఎనోనా 

వతతు నాలినా ఉత్పతితు  చేసుతు ింది. తన ప్ాణానినా పే్మిించే వాడు దానినా 
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పోగొటుటి కుింటాడు. కాని ఈ ప్ాపించిక జీవతానినా ఏవగిించుకొననావాడు 

తన ప్ాణానినా కాపాడు కొింటాడు. పైెగా అనింతజీవతిం పొిందుతాడు. 

నా సేవ చేయదలచిన వాడు ననునా అనుసరిించాలి. నేను ఎక్కడ ఉింటే 

నా సేవకుడు అక్కడ ఉింటాడు. నా సేవ చేసేవాణ్్ నా తిండ్్ గౌరవసాతాడు.

“ఇక నా ఆత్మ కలవరిం చ్ిందుతుననాది. తిండ్రీ  నేనేమనాలి? ఈ 

గడ్యనుిండ్ ననునా రక్్ించుమని అడగాలా? కాదు! నేను వచిచెింది ఈ 

గడ్య కోసమే కదా! తిండ్రీ  నీ పేరుకు మహిమ కలిగిించుకో.”
అప్పుడు పరలోకిం నుిండ్ ఒక స్రిం, “నేను యిదివరలో నా పేరుకు 

మహిమ కలిగిించాను. మళ్ళు దానిక్ మహిమ కలిగిసాతాను!” అని అననాది.

అక్కడ నిలుచుననా ప్రజలు యిది వనానారు. కొిందరు ఉరిమిిందనానారు.

మరి కొిందరు, “దేవదూత ఆయనతో మాటాలాడాడు” అని అనానారు.

యేసు, “ఆ గొింతు మీ కోసిం పలిక్ింది. నా కోసిం కాదు. ఈ 

ప్రపించింపైె త్రు్ప చ్పే్ప సమయిం వచిచెింది. ఈ లోకాధికారిని బయటకు 

తరిమి వేసే సమయిం వచిచెింది. కాని దేవుడు ననునా ఈ భూమీ్మదినుిండ్ 

పైెకెతితు నప్పుడు నేను ప్రజలిందరినా నా యొద్ద కు ఆకరిషా సాతాను. వాళళును నా 

దగ్గ రకు పిలి పిించుకుింటాను” అని అనానాడు. ఇది చ్పి్ప తాను ఏ వధింగా 

మరణ్ించనునానాడో సూచిించాడు.

ప్రజలు, “మేము ధర్మశాసతు రాిం దా్రా ‘క్రీ సుతు ’చిరకాలిం ఉింటాడని 

వనానాము. అలాింటప్పుడు మనుష్కుమారుణ్్ దేవుడు పైెకెతుతు తాడని ఎటాలా 

అనగలుగుతునానావు? ఈ మనుష్కుమారుడ� వరు?” అని అనానారు.

అప్పుడు యేసు వాళళుతో, “వ� లుగు మీకోసిం యిింకా కొింత కాలిం 

మాత్రమే ఉింటుింది. చీకట్ రాకముిందే, అింటే వ� లుగు ఉిండగానే 

ప్రయాణిం సాగిించిండ్. చీకటోలా నడ్చే వ్క్తు క్ తాన� క్కడ్క్ వ� ళుతునానాడో 

తెలియదు. వ� లుగు ఉననాప్పుడే దానినా వశ్సిించిండ్. అప్పుడు మీరు 

వ� లుగు యొక్క సింతానింగా ల� క్్కింపబడతారు” అని అనానాడు. యేసు 

మాటాలాడటిం ముగిించాక వాళళుకు కనిపిించకుిండా ఉిండాలని దూరింగా 

వ� ళిళుపోయాడు.
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యేసు ఇనినా మహాతా్కరా్లు వాళళు సమక్ింలో చేసినా వాళళులో 

ఆయన పట్ల  వశ్సిం కలుగలేదు. ప్రవకతు  యెషయా చ్పి్పన ఈ వాకా్లు 

నిజిం కావటానిక్ యిలా జరిగిింది:

“ప్రభూ! మా సిందేశిం ఎవరు వశ్సిించారు?

ప్రభువు తన శక్తు ని ఎవరిక్ చూపాడు?”

అిందుచేత వాళుళు వశ్సిించలేక పోయారు. ఈ వషయానినా యెషయా 

ప్రవకతు  మరొక చోట చ్పి్పనది న� రవేరునటు్ల  యిలా జరిగిింది:

  “ప్రభువు వాళళు కళుళు కపి్ప,

వాళళు హృదయాలు మూసి వేశాడు.

వాళుళు చూడరాదని, వాళుళు అర్థ ిం చేసుకోరాదని ఆయన ఉదే్ద శ్ిం.

అలా చేయకపోతే వాళుళు నా వ�ై పు మళు్ల తారు

వాళళుకు నేను నయిం చేయవలసివసుతు ింది.”

యెషయా యేసు మహిమను చూసాడు. కనుకనే ఆయనినా గురిించి ఆ 

వధింగా మాటాలాడాడు.

ఈ పరిసి్థ తుల లోా కూడా యూదుల నాయకుల లోా కొిందరు యేసును 

వశ్సిించారు. కాని పరిసయు్లు తమను సమాజిం నుిండ్ బహిష్కరిసాతారనే 

భయిం వల్ల  ఆ వషయానినా బహిరింగింగా చ్ప్పలేదు. ఎిందుకింటే, వీళళుకు 

దేవుని మ� ప్పుకనానా ప్రజల పొగడతు లింటే ఎక్కవ యిషటి ిం.

యేసు, “ననునా వశ్సిించేవాడు, ననేనా కాక ననునా పింపిన వానియిందు 

కూడా వశ్సిసాతాడు. అతడు ననునా చూసేటప్పుడు ననునా పింపిన వానిని 

చూసుతు ననాటే్ల ! నేను ఈ ప్రపించింలోక్ వ� లుగ గాా వచాచెను! ఎిందుకింటే 

ననునా వశ్సిించేవాడు చీకట్లో ఉిండ కూడదని. అిందుచేత నేను చ్పే్ప 

మాటలనీనా తిండ్రీ  నాతో చ్ప్పుమని ఇచిచెన మాటలే.



186 యేసు మరణించిన వరారము  

“ఎవడ�ై నను నా మాటలు వని వాట్ని అనుసరిించని వానిక్ నేను 

త్రు్ప త్రచెను. ఎిందుకింటే నేను ఈ ప్రపించానిక్ త్రు్ప త్రచెటానిక్ 

రాలేదు, కాని నేను రక్్ించటానిక్ వచాచెను. ననునా, నా మాటలినా ఇషటి పడక 

వ్తిరేక్ించేవానిపైె ఒక నా్యాధిపతి ఉనానాడు. నేను పలిక్న మాటయే 

చివరి దినమున వానిక్ త్రు్పత్రుసుతు ింది. నేను నా యిషటి  ప్రకారిం 

మాట లాాడలేదు, గాని నా తిండ్్ ఏమి చ్ప్పుమని నాకు ఆజ్ాపిించాడో 

అలాగే చ్పా్పను. ఆయన ఆజ్ఞ నిత్ జీవానిక్ నడ్పిసుతు ిందని నాకు 

తెలుసు. అిందుచేత నేను చ్పే్ప మాటలనీనా తిండ్్ నాతో చ్ప్పుమని 

ఇచిచెన మాటలే” అని  అనానాడు.236

5.21 మరియ బేతనియలో యేస్న్ అభషేకించ్ట
పసా్క పిండుగకు, పులియబ� టటి ని రొట�టి ల పిండుగకు ర� ిండురోజుల ముిందు 

ప్రధాన యాజకులు, శాసుతు రాలు యేసును బింధిించి చింపటానిక్ పనానాగిం 

పననాటిం మొదలు పెట టాారు. “కాని పిండుగ రోజుల లోా కాదు. అలా చేసేతు  

ప్రజలు అల్ల రు్ల  మొదలు పెటటి వచుచె” అని మాటాలాడుకొనానారు.

ఆ సమయింలో యేసు బేతనియలోని కుష్టి రోగియైెన సరీ మోను 

ఇింట లోా ఉనానాడు.237 అక్కడ యేసు గౌరవార్థ ిం ఒక విందు ఏరా్పటు 

చేయబడ్ింది. మారతు  వడ్్డ సూతు  ఉింది. యేసుతో సహా కూరుచెననా వాళళులో 

లాజరు ఒకడు. మరియ జటామాింసి చ్టుటి తో చేయబడ్న ఒక సేరుననార 

వలువ�ై న మించి అతతు రు యేసు పాదాల మీద పోసి, తన తల వ� ింట్రుకలతో 

పాదాలను తుడుచిింది. ఇల్ల ింతా అతతు రు వాసనతో నిిండ్పోయిింది.

యూదా ఇస్కరియోతు యేసు శిష్్లోలా ఒక్కడు. యేసుకు ద్ోహిం 

చ్య్బోయేవాడు వీడే. యూదా, “ఈ అతతు రు అమి్మ, ఆ డబుబు పేద 

వాళళు కెిందుక్వ్లేదు. ఆ అతతు రు వ� ల మూడువిందల దేనారా లనానా 

ఉింటుింది కదా!” అని అనానాడు. యూదాకు పేద వాళళుపైె కనికరిం 

ఉిండుటవలన యిలా అనలేదు. వీడు దొింగ. డబుబు సించి తన దగ్గ ర 

ఉిండటింవల్ల  దానిలోవుననా డబుబు దొింగలిించే వాడు.
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యేసు, “ఆమ�  ఈ అతతు రుతో ననునా సమాధిక్ సిదధి ిం చ్య్టానిక్ 

ఈనాట్ దాకా దానినా దాచి ఉించిింది. మీతో పేదవాళుళు ఎప్పట్కరీ  

ఉింటారు. కాని నేను ఎల్ల కాలిం మీతో ఉిండను.238 ఆమ�  చేయగలిగిింది 

ఆమ�  చేసిింది. ననునా సమాధిక్ సిదధి ిం చేయాలని ఆమ�  నా దేహింపైె అతతు రు 

పోసిింది. ఇది నిజిం. ప్రపించింలో సువారతు  ప్రకట్ించిన ప్రతిచోటా ఆమ�  

జ్ాపకార్థ ింగా ఆమ�  చేసిింది కూడా చ్ప్పబడుతుింది” అని  అనానాడు.239

5.22 యేస్ శతురా వులకు సహాయం చేయుటకు యూదా 
అంగీక్రము

పన� నాిండు మిందిలో ఒకడ�ై న ఇస్కరియోతు అనబడే యూదాలో 

సాతాను ప్రవేశిించాడు. యూదా ప్రధాన యాజకులను, ముఖ్ దా్ర 

పాలకులినా కలుసుకొని తాను ఏవధింగా యేసును వాళళుకప్పగిించగలడో 

 చరిచెించాడు.240 

“ఆయనినా మీ కప్పగిసేతు  మీరు నాకేమివా్లనుకొనానారు?” అని 

వాళళునడ్గాడు. వాళుళు ముపైె్ప వ� ిండ్ నాణ్ములు ల� క్క పెట్టి  యిచాచెరు. 

అప్పట్నుిండ్ యూదా ఆయనినా పట్టి వా్లని అవకాశిం కోసిం ఎదురు 

 చూడసాగాడు.241

5.23 పస్్కన్ స్ద్ధపరుచుట
పులవకుిండా రొట�టి లు చేసే పిండుగ వచిచెింది. ఆ రోజు పసా్క గొఱ్ఱె  పిల్ల ను 

బలి ఇచేచెవాళుళు. యేసు పేతురు, యోహానులతో, “వ� ళిళు పసా్క పిండుగ 

భోజనిం సిదధి ిం చ్య్ిండ్” అని చ్పా్పడు.

వాళుళు, “ఎక్కడ సిదధి ిం చ్య్మింటారు?” అని అడ్గారు.

ఆయన, “మీరు పటటి ణింలోక్ ప్రవేశిసుతు ింటే నీళళు కడవ ఎతుతు కొని 

వ� ళుతు ననా వాడొకడు కనిపిసాతాడు. అతణ్్ అనుసరిించి అతడు ఏ యిింటోలాక్ 

వ� ళాతాడో ఆ యిింటోలాక్ వ� ళళుిండ్. ఆ యిింట్ యజమానితో, ‘మా బోధకుడు 

తన శిష్్లతో కలిసి పసా్క భోజనిం చ్యా్లి. కనుక అతిథులుిండే గది 
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ఎక్కడుిందో మాకు చూపిండ్’ అని అతనితో అనిండ్. అతడు మీకు మేడ 

మీద ఉననా ఒక వశాలమ�ై న గది చూపిసాతాడు. ఆ గదిలో అనినా సౌకరా్లు 

ఉింటాయి. పసా్క భోజనిం అక్కడ తయారు చ్య్ిండ్” అని అనానాడు.

వాళుళు వ� ళిళు, అనీనా యేసు చ్పి్పన వధింగా ఉిండటిం గమనిించారు. 

అక్కడ వాళుళు పసా్క పిండుగ భోజనిం తయారు చేసారు.

భోజనిం చేసే సమయిం దగ్గ రకు వచిచెింది. యేసు, ఆయన 

అపొసతు లులు భోజనానిక్  కూరుచెనానారు.242

యేసు తన శిష్యులతో చివరి రాత్రి భోజనము (5.25–40)

5.24 యేస్ మరియు శిషుయాలు ర్తరా భోజనములో
ఆయన వాళళుతో, “నేను చనిపోకముిందే మీతో కలిసి ఈ పసా్క భోజనము 

చ్యా్లని ఎింతో ఆశ పడాడాను. ఎిందుకింటే దేవుని రాజ్ింలో ఈ పసా్క 

భోజనమునకు ఉననా నిజమ�ై న అర్థ ిం న� రవేరుతుింది. అింతవరకు ఈ 

భోజనిం మళ్ళు చ్య్ను” అని అనానాడు.

ఆయన గిన� నా త్సుకొని దేవునిక్ కృతజ్ఞతలు చ్పి్ప, “ఇది త్సుకొని మీ 

మధ్ పించుకొిండ్. ఎిందుకింటే దేవుని రాజ్ిం వచేచెవరకు నేను ద్ాక్తో 

చేసిన ఈ పానీయిం మళ్ళు త్ాగనని మీతో చ్బుతునానాను” అని  అనానాడు.243

5.25 యేస్ తన శిషుయాల ప్దాలు కడుగుట
సైెతాను అప్పట్కే సరీ మోను కుమారుడ�ై న యూదా ఇస్రియోతులో 

ప్రవేశిించి యేసుకు ద్ోహిం చ్య్మని పే్రేపిించాడు. తిండ్్ తనకు 

సింపూర్మ�ై న అధికారమిచిచెనటు్ల  యేసుకు తెలుసు. తాను దేవుని నుిండ్ 

వచిచెన వషయము, తిరిగి ఆయన దగ్గ రకు వ� ళళు బోతుననా వషయము 

ఆయనకు తెలుసు. అిందువల్ల  ఆయన భోజన పింక్తు  నుిండ్ లేచాడు. 

తన పైెవసాతారానినా త్సివేసి, ఒక కిండువాను నడుముకు చుటుటి కునానాడు. ఆ 

తరా్త ఒక వ� డల్పయిన పళ� ళుింలో నీళుళు పోసి తన శిష్్ల పాదాలు 
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కడగటిం మొదలుపెట టాాడు. నడుముకు చుటుటి కుననా కిండువాతో వాళళు 

పాదాలు తుడ్చాడు.

యేసు సరీ మోను పేతురు దగ్గ రకు రాగానే, పేతురు ఆయనతో, “ప్రభూ! 

మీరు నా పాదాలు కడుగుతారా?” అని అనానాడు.

యేసు, “నేను చేసుతు ననాది నీకు యిప్పుడు అర్థ ిం కాదు. తదుపరి 

అర్థ మౌతుింది” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

పేతురు, “మీరు నా పాదాలు ఎననాట్కరీ  కడుగకూడదు. నేను ఒప్పుకోను” 

అని అనానాడు.

యేసు, “నీ పాదాలు కడ్గితే తప్ప నీకు, నాకు సింబింధిం ఉిండదు!” 

అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

సరీ మోను పేతురు, “ప్రభూ! అలాగ�ై తే నా పాదాలేకాదు. నా చేతులినా, నా 

తలను కూడా కడగిండ్!” అని అనానాడు.

యేసు సమాధానిం చ్బుతూ, “సానానిం చేసినవాని శరీరమింతా 

శుభ్ింగా ఉింటుింది. కనుక అతడు పాదాలు మాత్రిం కడుకు్కింటే చాలు 

ఒక్కడు తప్ప మీరిందరూ పవత్రరుల�ై  ఉనానారు” అని అనానాడు. తనకు 

ద్ోహిం చేయనుననా వాడ� వడో యేసుకు తెలుసు. కనుకనే ఒక్కడు తప్ప 

అిందరూ పవత్రింగా ఉనానారని ఆయననానాడు.

ఆయన వాళళు పాదాలు కడగటిం ముగిించి, పైె వస తాారానినా వేసుకొని 

తాను యిింతకు ముిందు కూరుచెననా స్థ లానిక్ వ� ళాళుడు. యేసు, “నేను 

చేసిింది మీకు అర్థ మ�ై ిందా? మీరు ననునా ‘బోధకుడా!’ అని ‘ప్రభూ!’అని 

పిలుస తాారు. నేను బోధకుడను కనుక మీరు ననునా ఆ వధింగా పిలవటిం 

సమింజసమే! మీ బోధకుడను, ప్రభువును అయిన నేను మీ పాదాలు 

కడ్గాను. కనుక మీరు కూడా ఒకరి పాదాలు ఒకరు కడగాలి. నేను చేసిన 

దానినా ఆదర్శింగా త్సుకొని నేను చేసినటు్ల  మీరు కూడా చేయాలని నా 

ఉదే్ద శ్ిం. ఇది నిజిం. యజమాని కింటే సేవకుడు గొప్ప కాదు. అలాగే 

వారతు  తెచేచెవాడు వారతు  పింపినవాని కనానా గొప్ప కాదు. ఇవనీనా మీరు 

తెలుసుకునానారు. వీట్ని ఆచరిసేతు   ధను్లౌతారు.244
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5.26 యేస్ తనకు విరోధముగ్ తరుగువ్రు ఎవరని చ్పుపట
“నేనిది మీ అిందరినా గురిించి చ్ప్పటిం లేదు. నేను ఎనునాకొననా వాళుళు నాకు 

తెలుసు. కాని ఈ వషయిం జరిగి త్రాలి: ‘నాతో రొట�టి  పించుకొననా వాడు 

నాకు ద్ోహిం చేస తాాడు.’ ఇవ జరుగక ముిందే మీకు అనీనా చ్బుతునానాను. 

అవ జరిగినప్పుడు నేనే ఆయనినా అని మీరు వశ్సిించాలని నా ఉదే్ద శ్ిం. 

ఇది నిజిం. నేను పింపిన వాణ్్ అింగీకరిించిన వాడు ననునా అింగీకరిించిన 

వానిగా పరిగణ్ింపబడతాడు. ననునా అింగీకరిించిన వాడు ననునా పింపిన 

వాణ్్ అింగీకరిించినటు్ల  పరిగణ్ింపబడతాడు” అని అనానాడు.

యేసు మాట లాాడటిం ముగిించాడు. ఆయన మనసు్సకు చాలా వేదన 

కలిగిింది. ఆయన, “ఇది నిజిం. మీలో ఒకడు నాకు ద్ోహిం చేసాతాడు” అని 

అనానాడు.

ఆయన శిష్్లు, ఆయన ఎవరినా గురిించి అింటునానాడో తెలుసుకోలేక 

ఒకరి ముఖిం ఒకరు చూసుకునానారు. యేసు పే్మిించిన శిష్్లోలా ఒకడు 

యేసు ప్రక్కనే కూరొచెని ఉనానాడు. సరీ మోను పేతురు ఆ శిష్్నితో, 

“ఎవరినా గురిించి అింటునానాడో అడుగు” అని సింజ్ఞ చేసాడు.

అతడు యేసుకు దగ్గ రగా ఒరిగి, “ప్రభూ! ఎవరు!” అని అడ్గాడు.

యేసు, “నేనీ రొట�టి  ముక్కను పాత్రలో ముించి ఎవరిక్సాతానో వాడే!245 

మనుష్కుమారుడు లేఖనాల లోా వ్ాసినటు్ల  చనిపోతాడు. కాని ఆయనకు 

ద్ోహించేసిన వానిక్ బహుశ్రమ కలుగుతుింది. వాడు జని్మించి ఉిండక 

పోయినట్ల యితే బాగుిండేది” అని సమాధానిం చ్పా్పడు. 

అప్పుడు ఆయనకు ద్ోహిం చేయనుననా యూదా, “నేను కాదు కదా 

రబీబు” అని అనానాడు.

యేసు, “ఔను! నువే్!” అని సమాధానిం  చ్పా్పడు.246

తదుపరి యేసు రొట�టి ముక్కను పాత్రలో ముించి సరీ మోను కుమారుడ�ై న 

ఇస్కరియోతు యూదాకు యిచాచెడు. రొట�టి  త్సుకొననా వ� ింటనే సైెతాను 

వానిలోక్ ప్రవేశిించాడు. యేసు వానితో, “నీవు చేయబోయేదేదో త్రగా చ్యి్” 

అని అనానాడు. కాని, భోజనానిక్ కూరుచెననా వాళళుకెవ్రికరీ  యేసు ఆ వధింగా 
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ఎిందు కింటునానాడో అర్థ ిం కాలేదు. డబుబు యూదా ఆధీనింలో ఉిండేది. కాబట్టి  

పిండుగకు కావలసినవ కొని తెమ్మింటునానాడని కొిందరనుకునానారు. పేదలకు 

కొింత పించి పెటటి మింటునానాడని మరికొిందరనుకునానారు.

యూదా రొట�టి  త్సుకొని వ� ింటనే బయటకు వ� ళిళుపోయాడు. అది రాత్రి 

 సమయిం.247

5.27 దేవునితో కరొా తతి  నిబంధన
వాళుళు భోజనిం చేసుతు ిండగా యేసు ఒక రొట�టి  త్సుకొని దేవునిక్ 

కృతజ్ఞతలు అరి్పించి దానినా వరిచి శిష్్లక్సూతు , “ఇది త్సుకొని 

తినిండ్! ఇది నా దేహిం!248 మీకోసిం యివ్బడ్ింది. నా జ్ాపకార్థ ిం యిది 

చ్య్ిండ్” అని అనానాడు. 

అదే వధింగా భోజనిం అయా్క ఆయన పాత్రను త్సుకొని,249 

దేవునిక్ కృతజ్ఞతలు అరి్పించి వాళళుక్సూతు , “అిందరూ ఈ పాత్రలో 

ఉననాదానినా  త్ాగిండ్.250 నేను ఈ రకాతానినా మీకోసిం  చిిందిించాను.  ఇది నా 

రకతు ింతో చేసిన క్ొతతు  నిబింధన.251 అనేకులకు పాప క్మాపణ కలగాలని 

నేనీ రక తాానినా చిిందిించాను. ఈ రోజు నుిండ్ నా తిండ్్ రాజ్ింలో మీతో 

కలసి ద్ాక్ారసానినా మళ్ళు త్ాగే దాకా దీనినా యిక మీదట త్ాగనని మీతో 

చ్బుతునానాను” అని  అనానాడు.252

5.28 అత ముఖయామెైనవ్డు ఎవరు?
ఆ తరా్త వాళళులో ‘ఎవరు గొప్ప’ అననా వషయింపైె వాదన మొదల�ై ింది. 

యేసు వాళళుతో, “యూదులుకాని వాళళును, వాళళు రాజులు క్రరూరింగా 

పాలిసాతారు. అధికారింలో ఉననావాళుళు తమను పొగడమని ప్రజలినా ఒతితు డ్ 

చేసాతారు. కాని మీరు అలా ఉిండకూడదు. మీలో అిందరికనానా గొప్పవాడు 

అిందరికనానా చిననావానిలా మ� లగాలి. నాయకుడు సేవకునిలా ఉిండాలి. 

ఎవరు గొప్ప? భోజనానిక్ కూరొచెననావాడా లేక భోజనిం వడ్్డ ించేవాడా? 

భోజనానిక్ కూరొచెననా వాడేకదా! కాని నేను మీ సేవకునిలా ఉింటునానాను.
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“మీరు నా కషటి సమయాలోలా నా వ� ింట ఉననావాళుళు. కనుక నా తిండ్్ 

నాకు రాజా్నినా అప్పగిించినటు్ల  నేను మీకు రాజా్నినా అప్పగిస తాాను. 

అప్పుడు మీరు నా రాజ్ింలో నాతో కలిసి కూరొచెని తిింటారు. 

సిింహాసనాలపైె కూరుచెని పిండ్� ిండు వింశాల వారిపైె త్రు్ప  చేస తాారు” 

అని అనానాడు. 253

5.29 యేస్ కరొా తతి  ఆజఞాన్ ఇచ్చుట
యూదా వ� ళిళుపోయాక యేసు, “ఇప్పుడు మనుష్కుమారుని మహిమ 

వ్కతు మయిింది. అలాగే ఆయనలో దేవుని మహిమ వ్కతు మయిింది. దేవుడు 

అయన దా్రా మహిమ పొిందాక తన కుమారుణ్్ తనలో ఐక్ిం చేసికొని 

మహిమపరుసాతాడు. ఆలస్ిం చేయడు” అని అనానాడు.

యేసు, “బిడ్డ లారా! నేను మీతో మరి కొింత కాలిం మాత్రమే ఉింటాను. 

మీరు నా కోసిం చూస తాారు. యూదులకు చ్పి్పన వషయానేనా మీకూ 

చ్బుతునానాను. నేను వ� ళేళు చోట్క్ మీరు యిప్పుడురారు.

“నేను మీకొక క్ొతతు  ఆజ్ఞనిసుతు నానాను. మీరు ఒకరినొకరు 

పే్మిించుకొనిండ్. నేను మిమ్మలినా పే్మిించిన వధింగా మీరు కూడా 

ఒకరిపట్ల  ఒకరు పే్మ కలిగి వుిండిండ్ మీరు ఒకరినొకరు పే్మతో 

చూసుకుననాప్పుడే మీరు నాకు శిష్్లని లోకమింతా  తెలుసుకుింటారు”  
అని అనానాడు.254

5.30 పేతురు ఆయనన్ ఎరుగనన్టన్ యేస్ చ్పుపట
ఆ తదుపరి యేసు వాళళుతో, “ఈ రాత్రి మీరు నా కారణింగా చ్దరిపోతారు. 

ఎిందుకింటే:

‘నేను గొఱ్ఱె ల కాపరిని చింపుతాను

అప్పుడా గొఱ్ఱె ల మింద చ్దరిపోతుింది’ 
అని వ్ాయబడ్వుింది. 
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కాని దేవుడు ననునా బ్రతిక్ించాక నేను మీకనానా ముిందే గలిలయకు 

వ� ళాతాను.255

“సరీ మోనూ! సరీ మోనూ! మిమ్మలినా గోధుమలు చ్రిగినటు్ల  చ్రిగి 

పరీక్్ించటానిక్ సైెతాను అనుమతి పొిందాడు. కాని సరీ మోనూ! నీలో 

ఉననా వశా్సిం సననాగిల్ల రాదని నేను ప్ారి్థ ించాను. నీ వశా్సిం 

మళ్ళు బలపడ్నప్పుడు నీ సోదరుల వశా్సానినా గట్టి పరుచు” అని 

 అనానాడు.256

అప్పుడు పేతురు, “అిందరి వశా్సిం పోయినా నా వశా్సిం 

సననాగిల్ల దు” అని అనానాడు.

యేసు సమాధానింగా, “ఇది నిజిం. ఈ రోజు, అింటే ఈ రాత్రి కోడ్ 

ర� ిండు సారు్ల  కూయక ముిందే నీవు మూడుసారు్ల  నేన� వరో తెలియదింటావు” 

అని అనానాడు.

కాని పేతురు ఎననాట్క్ అలా అననని అింటూ, “నేను మీతో 

మరణ్ించవలసి వచిచెనా సరే నేన� ప్పట్కరీ  మీర� వరో తెలియదనను” అని 

అనానాడు. మిగతా శిష్్లు కూడా అదేవధింగా  అనానారు.257

ఆ తరా్త యేసు, “నేను మిమ్మలినా డబుబు దాచుకొనే సించీ, చేతి 

సించీ, చ్ప్పుల జోళూళు లేకుిండా పింపినప్పుడు మీ అవసరాలు త్రలేదా?” 

అని అడ్గాడు.

“త్రాయి” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు వాళళుతో, “ఇప్పుడు మీ దగ్గ ర డబుబులు దాచుకొనే సించి ఉింటే 

దానినా మీ వ� ింట త్సుకెళళుిండ్. మీ దగ్గ ర కతితు  లేకుింటే మీ వసాతారానినా అమి్మ 

కతితు  కొనిండ్. లేఖనాలోలా,

‘అతడు నేరసు్థ నిగా పరిగణ్ింపబడాడాడు’

అని వ్ాయబడ్ ఉింది. అది నా వషయింలో నిజమౌతుింది. ఔను! అది 

యిప్పుడు నా వషయింలో నిజమౌతుింది!” అని అనానాడు.



194 యేసు మరణించిన వరారము  

శిష్్లు ఆయనతో, “ఇదిగో ప్రభూ! యిక్కడ ర� ిండు కతుతు లునానాయి” 

అని అనానారు.

“ఆ వషయిం ఇక చాలిించిండ్” అని ఆయన  అనానాడు.258

5.31 యేస్ తన శిషుయాలన్ ఓదారుచుట
“మీరు ఆిందోళన చ్ిందకిండ్. దేవుణ్్ నమ్మిండ్. ననునా కూడా నమ్మిండ్. 

నా తిండ్్ యిింట లోా ఎనోనా గదులునానాయి. అలా లేక పోయినట�ై్ల తే మీకు 

చ్పే్పవాణ్్. మీకోసిం ఒక స్థ లము నేరా్పటు చేయటానిక్ అక్కడ్క్ 

వ� ళుతు నానాను. నేను వ� ళిళు మీకోసిం స్థ లిం ఏరా్పటు చేశాక తిరిగి వచిచె 

మిమ్మలినా నాతో పిలుచుకొని వ� ళాతాను. నేను ఎక్కడ ఉింటే మీరు అక్కడ 

ఉిండటిం నా ఉదే్ద శ్ిం. నేను వ� ళేళు చోట్క్ వచేచె దారి మీకు యిదివరకే 

తెలుసు” అని యేసు  అనానాడు.259

5.32 యేస్ ఒక్కడే పరలోకపు తండిరాయొద్దకు మార్గము
తోమా ఆయనతో, “ప్రభూ! మీరు వ� ళేళు చోటు ఎక్కడుిందో మాకు 

తెలియదు. అలాింటప్పుడు మాకా దారి ఏ వధింగా తెలుసుతు ింది?” అని 

అనానాడు.

యేసు, “మార్గ ము, సత్ము, జీవము, నేనే! నా దా్రా తప్ప తిండ్్ 

దగ్గ రకు ఎవ్రూ రాలేరు. నేను ఎవరో మీకు నిజింగా తెలిసివుింటే నా 

తిండ్్ ఎవరో మీకు తెలుసుతు ింది. యిప్పుడు ఆయనినా చూసారు. ఆయన� వరో 

మీకు తెలుసు” అని సమాధానిం చ్పా్పడు.

ఫిలిప్పు, “ప్రభూ! మాకు తిండ్్ని చూపిండ్. అది చాలు” అని అనానాడు.

యేసు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “నేను యిింత కాలిం మీతో 

కలిసి ఉనానాను కదా! అయినా నేన� వరినో నీకు తెలియదా ఫిలిప్పు? ననునా 

చూసేతు  నా తిండ్్ని చూసినటే్ల . అలాగ�ై తే తిండ్్ని చూపుమని ఎిందుకు 

అడుగుతునానావు? నేను తిండ్్లో, తిండ్్నాలో ఉనానాడని, నీవు నమ్మటిం 

లేదా? నేను చ్పే్ప మాటలు నా స్ింతవ కావు. నాలో నివసిసుతు ననా తిండ్్ 
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తన పనిని చేసుతు నానాడు. నేను తిండ్్లో, తిండ్్నాలో ఉనానామని నమ్మిండ్. 

లేక మహాతా్కరా్లు చూసైెనా నమ్మిండ్.

“ఇది నిజిం. నేను తిండ్్ దగ్గ రకు వ� ళుతు నానాను. ననునా నమి్మన ప్రతి 

ఒక్కడూ నేను చేసిన కారా్లు చేసాతాడు. వీట్కనానా యిింకా గొప్ప కారా్లే 

చేసాతాడు. కుమారుని దా్రా తిండ్్ మహిమ పొిందటానిక్ మీరు నా పేరిట 

ఏమి అడ్గినా చేసాతాను. నా పేరిట ననునా ఏమడ్గినా నేను  చేస తాాను.260

5.33 యేస్ పవితారా త్మన్ వ్గ్్ద నం చేయుట
“మీకు నా మీద పే్మ ఉింటే నేను ఆజ్ాపిించినటు్ల  చేస తాారు. మీతో 

చిరకాలిం ఉిండ్, మీకు సహాయిం చ్య్టానిక్ మరొక ఉతతు రవాదిని 

పింపుమని నేను తిండ్్ని అడుగుతాను. ఆయన ఆత్మను పింపుతాడు. 

ఆ పవత్ాత్మ సతా్నినా ప్రకట్ించటిం తన కరతు వ్ిం. ప్రపించిం ఆయనినా 

చూడలేదు. ఆయన గురిించి ప్రపించానిక్ తెలియదు. కనుక ఆయనినా 

అింగీకరిించలేదు. ఆయన మీతో ఉనానాడు కనుక మీకు ఆయన గురిించి 

తెలుసు. ఆయన భవష్తుతు లో మీతో ఉింటాడు. లోకిం ఆయనినా 

అింగీకరిించలేదు, ఎిందుకింటే అది ఆయనినా చూడలేదు, తెలుసుకోలేదు.

“నేను మిమ్మలినా అనాథలుగా వదిలి వేయను. మీ దగ్గ రకు తిరిగి 

వస తాాను. కొది్ద  రోజుల తరా్త ఈ ప్రపించిం ననునా చూడదు. కాని మీరు 

ననునా చూసాతారు. ఎిందుకింటే నేను ఏ వధింగా జీవసుతు నానానో అదే వధింగా 

మీరు కూడా జీవస తాారు. ఆ రోజు నేను తిండ్్లో, మీరు నాలో, నేను 

మీలో ఉనానామననా వషయిం మీరు గ్రహిస తాారు. నా ఆజ్ఞలు వని వాట్ని 

అనుసరిించినవాడే ననునా పే్మిించిన వానిగా పరిగణ్ింపబడతాడు. ననునా 

పే్మిించిన వాణ్్ నా తిండ్్ పే్మిస తాాడు. నేను కూడా అతణ్్ పే్మిించి 

అతనిక్ ప్రత్క్మౌతాను.”
అప్పుడు యూదా (యూదా ఇస్కరియోతు కాదు), “కాని ప్రభూ! 

మీరు మాకు మాత్రమే ప్రత్క్మ�ై , ప్రపించానిక్ ప్రత్క్ింకానని 

ఎిందుకింటునానారు?” అని అనానాడు.



196 యేసు మరణించిన వరారము  

యేసు, ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ననునా ప్రమిించేవాడు 

నేను చ్పి్పనటు్ల  చేస తాాడు. అలాింట్వాణ్్ నా తిండ్్ పే్మిస తాాడు. మేము 

వచిచె అతనితో నివసిస తాాము. ననునా పే్మిించనివాడు నా మాట వనడు. 

మీరు వింటుననా నా ఈ మాటలు నావ కావు. అవ ననునా పింపిన తిండ్్వ.

“నేను వ� ళిళుపోక ముిందే ఈ వషయాలనీనా మీకు చ్పా్పను. తిండ్్ 

నా పేరిట పింపనుననా ఆదరణకరతు , అింటే పవత్ాత్మ, మీకు సహాయిం 

చ్య్టానిక్ వసాతాడు. ఆయన మీకు అనీనా బోధిసాతాడు. నేను చ్పి్పన వనీనా 

మీకు జ్ాపకిం చేసాతాడు.

“ ‘శాింతిని’ మీకు యిసుతు నానాను. అది నాలో ఉననా శాింతి. ప్రపించిం 

దానినా మీక్వ్ జాలదు. కనుక చిింతిించకిండ్. భయపడకిండ్. నేను 

వ� ళుతు నానానని, మళ్ళు తిరిగి మీ దగ్గ రకు వసాతానని చ్ప్పటిం మీరు వనానారు. 

మీకు నా మీద పే్మ ఉింటే నేను తిండ్్ దగ్గ రకు వ� ళుతు ననాిందుకు మీరు 

ఆనిందిసాతారు. ఎిందుకింటే తిండ్్ నాకనానా గొప్పవాడు. ఇది జరిగినప్పుడు 

మీరు వశ్సిించాలని మీకరీ  వషయిం ముిందే చ్బుతునానాను.

“ఈ లోకాధికారి రాబోతునానాడు. అిందువలన మీతో ఎకు్కవ కాలిం 

మాట లాాడను. వాడు ననేనామీ చ్య్లేడు. కాని నాకు తిండ్్పైె పే్మ 

ఉిందననా వషయము, ఆయన ఆజ్ాపిించినటు్ల  నేను చేసుతు ననా వషయము 

ప్రపించానిక్ తెలియాలి. అిందుకే యిలా చేసుతు నానాను.

“రిండ్, యిక్కడ్ నుిండ్  వ� ళాదాిం! 261

5.34 యేస్ దారా క్షాతీగెలాంటివ్డు
“నా తిండ్్ తోట యజమాని. నేను నిజమ�ై న ద్ాక్ా త్గను. నాలో ఫలిం 

కాయని కొమ్మలనినాట్ని నా తిండ్్ పూరితు గా కొట్టి  వేస తాాడు. ఫలమిచేచె 

కొమ్మలినా, అవ యిింకా ఎకు్కవ ఫల మిచేచెటటు్ల  చ్య్టానిక్ 

వాట్కొనలినా కతితు రిస తాాడు. నేను మీకు బోధిించిన వషయాలవల్ల  ఎకు్కవ 

ఫల మిచేచెటటు్ల  మీరిదివరకే కతితు రిింపబడాడారు. నాలో ఐక్మ�ై  ఉిండిండ్. 

నేను మీలో ఐక్మ�ై  ఉింటాను. కొమ్మ స్తహాగా ఫలమివ్ లేదు. 
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అది త్గకు అింటుకొని ఉిండాలి. అదేవధింగా మీరు నాలో ఉింటేనే 

ఫలమివ్గలరు.

“నేను త్గను. మీరు నా కొమ్మలు. ఒక వ్క్తు  నాలో ఉిండ్ నేను అతనిలో 

ఉింటే అతడ� కు్కవ ఫల మివ్గలడు. నాకు దూరింగా ఉిండ్ మీరేమీ 

చ్య్లేరు. నాలో ఉిండని వాళుళు కొమ్మవలే పారవేయబడతారు. అప్పుడు 

కొమ్మలు ఎిండ్ పోతాయి. వాట్ని ప్ోగుచేసి ప్రజలు మింటలోలా వేసాతారు. అవ 

కాలిపోతాయి. మీరు నాలో, నా ఉపదేశాలు మీలో ఉింటే మీరు మీక్షటి మ�ై న 

దేద�ై నా అడగిండ్. అది మీక్సాతాను. కోరిింది జరుగుతుింది. మీరు ఎకు్కవ ఫలిం 

ఫలిించి నా శిష్్లుగా ఉింటే నా తిండ్్ మహిమ వ్కతు ిం చేసిన వాళౌళుతారు.

“నా తిండ్్ ననునా పే్మిించినటు్ల  నేను మిమ్మలినా పే్మిించాను. నా 

పే్మకు పాత్రరుల�ై ఉిండిండ్. నేను నా తిండ్్ ఆజ్ఞలకు లోబడ్ ఆయన 

పే్మలో నిలిచియుననాటు్ల గా మీరు నా ఆజ్ఞలకు లోబడ్నట�ై్ల తే నా పే్మలో 

నిలిచియుింటారు. నా ఆనిందిం మీరు కూడా పించుకోవాలని, మీరు 

సింపూర్ింగా ఆనిందిించాలని మీకరీ  వషయాలనీనా చ్పా్పను. నా ఆజ్ఞ యిది: 

నేను మిమ్మలినా ఏ వధింగా పే్మిసుతు నానానో, అదే వధింగా మీరు కూడా 

పరస్పరిం పే్మతో ఉిండిండ్. సేనాహితుల కోసిం ప్ాణాలివ్టిం కనానా గొప్ప 

పే్మ లేదు. నేను ఆజ్ాపిించినటు్ల  చేసేతు  మీరు నా సేనాహితులు. నేను యిక 

మీదట్ నుిండ్ మిమ్మలినా సేవకులుగా భావించను. ఎిందుకింటే, సేవకునిక్ 

తన యజమాని చేసుతు ననాదేమిటో తెలియదు. కాని నేను నా తిండ్్ నుిండ్ వననా 

వాట్ననినాట్ని మీకు చ్పా్పను. అిందుకే మీరు నా సేనాహితులని అనానాను.

“మీరు ననునా ఎనునాకో లేదు. నేను మిమ్మలినా ఎనునాకొనానాను. 

మీరు వ� ళిళు చిరకాలిం ఉిండే ఫలమివా్లని మిమ్మలినా ఎనునాకొని 

నియమిించాను. మీరు నా పేరిట ఏది అడ్గినా నా తిండ్్ మీక్స తాాడు. 

ఒకరిపట్ల  ఒకరు పే్మ కలిగి ఉిండిండ్. ఇది నా  ఆజ్ఞ.262

5.35 యేస్ తన శిషుయాలన్ హెచచురించ్ట
“ప్రపించిం మిమ్మలినా దే్షిసేతు , ఆ ప్రపించిం మీకనానా ముిందు ననునా 
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దే్షిించిిందననా వషయిం జ్ాపకిం ఉించుకోిండ్. మీరు ప్రపించానిక్ 

చ్ిందిన వాళ�ై ళుతే ఆ ప్రపించింలోని ప్రజలు మిమ్మలినా తమ వాళుళుగా 

పే్మిసాతారు. నేను మిమ్మలినా ఈ ప్రపించింనుిండ్ ఎనునాకొనానాను. కనుక 

యిప్పుడు మీరు ఈ ప్రపించానిక్ చ్ిందరు. అిందుకే ప్రపించిం మిమ్మలినా 

దే్షిసుతు ింది.

“ ‘యజమాని కింటే సేవకుడు గొప్పకాదు’ అని నేను చ్పి్పన మాటలు 

జ్ాపకిం ఉించుకోిండ్. వాళుళు ననేనా హిింసిించారు. కనుక మిమ్మలినా 

కూడా హిింసిస తాారు. వాళుళు నా సిందేశిం పాట్ించి ఉింటే మీ సిందేశిం 

కూడా పాట్సాతారు. ననునా పింపిింది ఎవరో వాళళుకు తెలియదు. కనుక నా 

పేరిట వ� ళిళున మీ పట్ల  ఈ వధింగా ప్రవరితు సాతారు. నేను రాకుిండా, వాళళుకు 

బోధిించకుిండా ఉిండ్వుింటే పాపదోషము వాళళు మీద ఉిండేది కాదు. 

కాని ఇప్పుడు వాళుళు తమ పాపాల నుిండ్ తపి్పించుకోలేరు.

“ననునా దే్షిించిన వాడు నా తిండ్్ని కూడా దే్షిించిన వానిగా 

పరిగణ్ింపబడతాడు. నేను వాళళు కోసిం ఎవరూ చేయని ఈ 

మహాతా్కరా్లు చేసివుిండక పోయినట�ై్ల తే వాళళుకు ఈ పాపిం అింట్ ఉిండేది 

కాదు. కాని యిప్పుడు వాళుళు నా అదుభుతానినా చూసారు. అయినా ననునా, 

నా తిండ్్ని దే్షిసుతు నానారు. కాని ధర్మశాసతు రాింలో, ‘వాళుళు నిషా్కరణింగా 

ననునా దే్షిించారు’ అని వ్ాయబడ్ింది. న� రవేరటానిక్ యిలా జరిగిింది.

“నేను నా తిండ్్ నుిండ్ సత్ స్రూపియైెన ఆత్మను మీకు 

ఆదరణకరతు గా పింపుతాను. తిండ్్లో నుిండ్ వచిచెన ఈ ఆత్మ ననునా 

గురిించి సాక్్మిసాతాడు. మీరు నాతో మొదట్ నుిండ్ ఉననా వాళుళు కనుక 

మీరు కూడా సాక్్ిం చ్పా్పలి.

“మీ వశా్సిం చ్దిరిపోకూడదని ఈ వషయాలనీనా మీకు చ్పా్పను. 

వాళుళు మిమ్మలినా సమాజ మిందిరాల నుిండ్ వ� లి వేస తాారు. నిజిం 

చ్పా్పలింటే, మిమ్మలినా చింపితే దేవుని సేవ చేసిన దానితో సమానింగా 

భావించే కాలిం వసుతు ింది. వాళళుకు నా గురిించి కాని, తిండ్్ని గురిించి 

కాని, తెలియదు కనుక అలా చేస తాారు. ఆ సమయిం వచిచెనప్పుడు 
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నేను హెచచెరిించినటు్ల  మీకు జ్ాపకిం ఉిండాలని ఈ వషయిం 

చ్పుతునానాను.263

5.36 పవితారా తు్మని క్రయాము
“ఇనానాళుళు మీతో ఉనానాను. కనుక మీకరీ  వషయిం మొదట చ్ప్పలేదు.

“కాని యిప్పుడు నేను ననునా పింపిన వాని దగ్గ రకు వ� ళుతు నానాను. కాని 

మీలో ఒక్కర�ై నా నేను ఎక్కడ్క్ వ� ళుతు నానానని అడగలేదు. నేను ఈ వషయిం 

చ్ప్పటింవల్ల  మీ హృదయాలు దుఃఖింతో నిిండ్పోయాయి. కాని నేను 

వ� ళళుటిం మీ మించి కోసమే. ఇది నిజిం. నేను వ� ళళుకపోతే మీకు సహాయిం 

చ్య్టానిక్ ఆదరణకరతు  రాడు. నేను వ� ళేతు  ఆయనినా పింపగలను.

“ఆయన వచాచెక పాపానినా గురిించి, నీతిని గురిించి, త్రు్పను గురిించి 

ప్రపించానినా ఒపి్పింప చేస తాాడు. ప్రజలు ననునా వశ్సిించలేదు కనుక 

వాళళులో ‘పాపిం’వుిందని రుజువు చేస తాాడు. మీరు చూడలేని చోట్క్, అింటే 

తిండ్్ దగ్గ రకు, వ� ళుతు నానాను. కనుక తిండ్్తో నాకుననా సింబింధానినా ఆయన 

రుజువు చేస తాాడు. కనుక నీతి వషయింలో ఈ లోకాధికారియైెన సైెతానుకు 

ఇదివరకే శిక్ వధిింపబడ్ింది. కనుక ‘త్రు్ప’ వషయింలో ఒపి్పింప చేసాతాడు.

“నేను మీకు చ్ప్పవలసిన వషయాలు ఎనోనాఉనానాయి. కాని వాట్క్ 

మీరు ప్రసుతు తిం తటుటి కొనలేరు. కాని సతా్నినా ప్రకట్ించే ఆత్మ వచాచెక 

మిమ్మలినా సింపూర్ింగా సత్ింలోక్ నడ్పిస తాాడు. ఆయన స్తహాగ 

మాట లాాడడు. తాను వననా వాట్ని మాత్రమే మాట లాాడుతాడు. జరుగనుననా 

వాట్ని గురిించి మీకు చ్బుతాడు. నా సిందేశిం మీకు తెలియజేయుటవల్ల  

ఆయన ననునా మహిమ పరుసాతాడు. తిండ్్క్ చ్ిందినవనీనా నావ. అిందువలే్ల  

ఆత్మ నా సిందేశిం త్సుకొని మీకు తెలియచేసాతాడని  చ్పా్పను.264

5.37 ద్ఃఖము సంతోషముగ్ మారుట
“కొింత కాలిం గడ్చాక మీరు ననునా చూడరు. ఆ తదుపరి మరి కొింత 

కాలిం గడ్చాక మీరు ననునా చూసాతారు.”
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ఆయన శిష్్ల లోా కొిందరు, “ ‘కొింత కాలిం గడ్చాక మీరు ననునా 

చూడరు’ అని అనటింలోను మరియు, ‘మరి కొింత కాలిం గడ్చాక మీరు 

మళ్ళు ననునా చూసాతారు’ అని అనటింలో అర్థ మేమిట్? పైెగా ‘నేను తిండ్్ 

దగ్గ రకు వ� ళుతు నానాను’ అని అింటునానాడే! అింటే ఏమిట్?” అని పరస్పరిం 

మాట లాాడుకునానారు. “ ‘కొింత కాలిం’ తరా్త అని అనటింలో ఆయన 

ఉదే్ద శ్మేమిట్? ఆయనేమింటునానాడో అర్థ ిం కావటిం లేదు!” అని వాళుళు 

మళ్ళు మళ్ళు అనుకొనానారు.

ఈ వషయానినా గురిించి వాళళుడగాలని అనుకుింటునానారని యేసు 

గ్రహిించాడు. అిందువలన ఆయన వాళళుతో ఈ వధింగా అనానాడు, 

“ ‘కొింత కాలిం గడ్చాక ననునా చూడరు, మరి కొింత కాలిం గడ్చాక ననునా 

చూసాతారు’ అని నేనటింలో అర్థ మేమిటని పరస్పరిం మాటాలాడుకుింటునానారా? 

మీరు దుఃఖసుతు ననాప్పుడు ప్రపించిం ఆనిందిసుతు ింది. మీ మనసు్సకు చాలా 

బాధ కలుగుతుింది. కాని మీ దుఃఖిం ఆనిందింగా మారుతుింది. ఇది నిజిం.

“ప్రసవించే సమయిం వచిచెనప్పుడు గరభుింతో ఉననా సరీతు రా నొప్పులు 

అనుభవసుతు ింది. శిశువు పుట టాాక ఒక జీవని ఈ ప్రపించింలోక్ తెచిచెన 

ఆనిందింలో తన వేదన మరచి పోతుింది. అదే వధింగా యిది మీరు 

దఃఖించే సమయిం. కాని నేను మిమ్మలినా మళ్ళు కలుసుకుింటాను. 

అప్పుడు మీ హృదయాలు ఆనిందింతో నిిండ్పోతాయి. ఆ ఆనిందానినా 

ఎవ్రూ దోచుకోలేరు. ఆ రోజు మీరు ననునా ఏమీ అడగరు. ఇది నిజిం. నా 

పేరిట మీరేది అడ్గినా తిండ్్ మీక్సాతాడు. ఇింత కాలిం మీరు నా పేరిట ఏమీ 

అడగలేదు. ‘అడగిండ్; మీకు లభిసుతు ింది’ అప్పుడు మీకు సింపూర్మ�ై న 

ఆనిందిం కలుగుతుింది.

“నేను యిింతవరకూ ఉపమానాలతో మాట లాాడుతూ వచాచెను. కాని 

యిలాింట్ భాష ఉపయోగిించకుిండా నేను స్పషటి ింగా మాటాలాడే సమయిం 

వసోతాింది. అప్పుడు నేను మీకు తిండ్్ని గురిించి స్పషటి ింగా చ్బుతాను. ఆ 

రోజు మీరు నా పేరిట తిండ్్ని అడుగుతారు. మీ పక్ాన నేను తిండ్్ని 

అడుగుతునానానని అనటిం లేదు. నేను తిండ్్ నుిండ్ వచాచెనని మీరు 
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నమా్మరు. మీకు నా పట్ల  పే్మ ఉింది. కనుక తిండ్్క్ స్యింగా మీ పట్ల  

పే్మ ఉింది. నేను తిండ్్ నుిండ్ ఈ ప్రపించింలోక్ వచాచెను. ఇప్పుడు 

నేనీ ప్రపించానినా వదిలి తిండ్్ దగ్గ రకు వ� ళుతు నానాను.”
శిష్్లు, “ఇప్పుడు మీరు ఉపమానాల దా్రా కాకుిండా స్పషటి ింగా 

మాటాలాడుతునానారు. మీకు అనీనా తెలుసునని మేము ఇప్పుడు గ్రహిించాము. 

ఎవరునూ మీకు ప్రశనా వేయవలసిన అవసరిం లేదు. అిందువల్ల  మీరు 

దేవుని నుిండ్ వచాచెరని వశ్సిసుతు నానాము” అని అనానారు.

యేసు, “చివరకు నము్మతునానారననా మాట! మీరు ననునా ఒింటరిగా 

ఒదిలి మీమీ యిిండ్ల కు వ� ళేళు సమయిం రానుననాది. ఇప్పుడే వచిచెింది. నా 

తిండ్్ నాతో ఉనానాడు. కనుక నేను ఒింటరిగా ఉిండను.

“నా దా్రా మీకు శాింతి కలగాలని యివనీనా మీకు చ్పా్పను. ఈ 

ప్రపించింలో మీకు కష టాాలు కలుగుతాయి. కాని ధ�ై ర్ింగా ఉిండిండ్. నేను 

ప్రపించానినా జయిించాను” అని  అనానాడు.265

5.38 యేస్ తన పరలోకపు తండిరాతో మాటాలె డుట
ఆ తరా్త యేసు ఆకాశిం వ�ై పు చూసి ఈ వధింగా ప్ారి్థ ించాడు: “తిండ్్! 

సమయిం వచిచెింది. నీ కుమారునిక్ మహిమ కలిగిించు. అప్పుడు కుమారుడు 

నీకు మహిమ కలిగిసాతాడు. ప్రజలిందరిపైె కుమారునిక్ అధికారమిచాచెవు. నీవు 

అప్పగిించిన వాళళుకు, ఆయన అనింత జీవతిం యివా్లని నీ ఉదే్ద శ్ిం. 

నీవు మాత్రమే నిజమ�ై న దేవుడవు. నినూనా, నీవు పింపిన ‘యేసుక్రీ సుతు ’ను 

తెలుసుకోవటమే అనింత జీవతిం. పూరితు  చేయుమని నీవు నాకు అప్పగిించిన 

కారా్నినా పూరితు చేసి ఈ ప్రపించింలో నీకు మహిమ కలిగిించాను. తిండ్రీ ! ఈ 

ప్రపించిం ఆరింభిం కాక ముిందు నీతో పాటు నాకు కూడా మహిమ ఉిండేది. 

ఇప్పుడు ఆ మహిమ నీ సమక్ింలో నాకు కలిగేటటు్ల   చేయుము.266

5.39 యేస్ తన శిషుయాలకోసం పర్ా రిథంచ్ట
“ఈ ప్రపించింలో నీవు నాకు అప్పగిించిన వాళళుకు నినునా గురిించి తెలియ 
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చేసాను. వాళుళు నీ వాళుళు. కాని వాళళును నీవు నాకు అప్పగిించావు. 

వాళుళు నీ సిందేశానినా పాట్ించారు. నీవు నాకు ఎనోనాయిచాచెవు. అవనీనా 

నాక్చిచెనావని వాళళుక్ప్పుడు తెలిసిింది. ఎిందుకింటే, నీవు నాకు చ్పి్పన 

సిందేశానినా వాళళుకు చ్పా్పను. వాళుళు దానినా అింగీకరిించారు. నేను 

నిజింగా నీ నుిండ్ వచాచెనని వాళళుకు తెలుసు. నీవు ననునా పింపావననా 

వశా్సిం యిప్పుడు వాళళులో కలిగిింది. నేను వాళళు కోసిం ప్ారి్థ సుతు నానాను. 

ప్రపించాని కోసిం ప్ారి్థ ించటిం లేదు. నీవు నాకు అప్పగిించిన వాళుళు నీ 

వాళుళు కావాలని ప్ారి్థ సుతు నానాను. నావనీనా నీవ, నీవనీనా నావ. నా వాళళు 

దా్రా నాకు మహిమ కలుగుతోింది.

“నేనీ ప్రపించింలో యిక ఉిండను. కాని వాళుళు ఈ ప్రపించింలోనే 

ఉనానారు. నేను నీ దగ్గ రకు రాబోతునానాను. ఓ తిండ్రీ ! నీలో పవత్రత 

ఉింది. నీవు నాక్చిచెన, నీ నామింలో ఉననా మహిమతో వాళళును రక్్ించు. 

అలా చేసేతు  మనిం ఒకట్గా ఉననాటు్ల  వాళుళు కూడా ఒకట్గా ఉింటారు. 

నేను వాళళుతో ఉననాప్పుడు, నీవు నా క్చిచెన నామింతో వాళళును రక్్ించి 

కాపాడాను. లేఖనాల లోా వ్ాసినవ నిజిం కావటానిక్ నాశనిం కావలసిన 

వాడు తప్ప మర� వ్రూ నాశనిం కాలేదు.

“నేను నీ దగ్గ రకు వసుతు నానాను. నా ఆనిందిం వాళళు హృదయాల లోా 

పూరితు గా నిిండ్ పోవాలని నేనీ ప్రపించింలో ఉననాప్పుడే ఈ వషయాలు 

చ్బుతునానాను. నీ సిందేశిం నా శిష్్లకు చ్పా్పను. నేను ఈ ప్రపించానిక్ 

చ్ిందిన వాణ్్ కాదు. అదే వధింగా నా శిష్్లు కూడా ఈ ప్రపించానిక్ 

చ్ిందిన వాళుళు కాదు. కనుక ప్రపించిం వాళళును దే్షిసుతు ింది.

“వాళళునీ ప్రపించిం నుిండ్ త్సుకు వ� ళళుమని నేను ప్ారి్థ ించటిం 

లేదుగాని దురా్మరు్గ ని నుిండ్ వాళళును రక్్ించుమని ప్ారి్థ సుతు నానాను. 

నేను ఏ వధింగా ఈ ప్రపించానిక్ చ్ిందనో అదే వధింగా వాళుళు కూడా 

ఈ ప్రపించానిక్ చ్ిందరు. సత్ింలో వారిని పవత్రపరచు, నీ వాక్మే 

సత్ిం. నీవు ననునా ఏ వధింగా పింపావో, అదే వధింగా వాళళును 

నేను ఈ ప్రపించింలోనిక్ పింపాను. వాళళు కోసిం ననునా నేను 
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ప్రతే్కపరచు కొనానాను. వాళుళు కూడా నిజింగా ప్రతే్క్ించబడాలని 

నా  ఉదే్ద శ్ిం.267

5.40 యేస్ తనన్ నము్మవ్రందరి కొరకు పర్ా రిథంచ్ట
“నా ప్ార్థ న వాళళు కోనిం మాత్రమే కాదు. వాళళు సిందేశిం దా్రా ననునా 

వశ్సిించే వాళళు కోసిం కూడా నేను ప్ారి్థ సుతు నానాను. తిండ్రీ ! నేను నీలో, 

నీవు నాలో ఉననాటే్ల  వాళళుిందరూ ఒకట్గా ఉిండాలని ప్ారి్థ సుతు నానాను. 

నీవు ననునా పింపినటు్ల  ఈ ప్రపించిం నమా్మలింటే వాళళును కూడా 

మనలో ఐక్ిం చేయుము. మనము ఒకట్గా ఉననాటు్ల  వాళుళు కూడా 

ఒకట్గా ఉిండాలని, నీవు నాక్చిచెన మహిమను నేను వాళళుక్చాచెను. 

నేను వాళళులో ఉనానాను. నీవు నాలో ఉనానావు. వాళళులో సింపూర్మ�ై న 

ఐక్త కలిగేటటు్ల  చేయుము. అలా చేసేతు  నీవు ననునా పింపావని, 

ననునా పే్మిించినింతగా వాళళును కూడా పే్మిించావని ప్రపించానిక్ 

తెలుసుతు ింది.

“తిండ్రీ ! నీవు నాకు అప్పగిించిన వాళుళు నేను ఎక్కడ ఉింటే అక్కడ 

ఉిండాలని కోరుకుింటునానాను. ఈ ప్రపించిం పుటటి క ముిందు నుిండ్ 

ననునా పే్మిించావు. నాకు మహిమను ఇచాచెవు. ఆ మహిమను వాళుళు 

చూడాలని నా అభిలాష. నీతి స్రూపుడవగు తిండ్రీ ! ప్రపించానిక్ 

నీవ� వరవో తెలియక పోయినా నీవు నాకు తెలుసు. నీవు ననునా పింపావని 

వీళళుకు తెలుసు. నీవ� వరవో వాళళుకు తెలియచేసాను. తెలియచేసూతు  

ఉింటాను. నాయిందు నీకుననా పే్మ వాళళుయిందు కూడా ఉిండాలని, 

వాళళులో నేను స్యింగా ఉిండాలని నా  ఉదే్ద శ్ిం.” 268

5.41 యేస్ ఏక్ంతంగ్ పర్ా రిథంచ్ట
వాళుళు కరీ రతు నను పాడాక ఒలీవ చ్ట్ల  కొిండ మీదనుననా269 గ� తే్సమనే 

అనబడే స్థ లానిక్ వ� ళాళురు. యేసు వాళళుతో, “ఇక్కడే కూరోచెిండ్. నేను 

అక్కడ్క్ వ� ళిళు ప్ారి్థ స తాాను” అని అనానాడు. యేసు పేతురినా, జ� బ� దయి 
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యొక్క యిద్ద రు కుమారులినా తన వ� ింట పిలుచుకు వ� ళాళుడు. ఆయనకు 

దుఃఖిం వచిచెింది. మనసు్స వా్కులిం చ్ిందిింది. అప్పుడాయన వాళళుతో, 

“నా ఆత్మ మరణ వేదన పొిందుతోింది. ఇక్కడే ఉిండ్ నాతో సహా మేలుకొని 

ఉిండిండ్” అని అనానాడు.

యేసు యిింకా కొింత దూరిం వ� ళిళు సాష టాాింగపడ్, “నా తిండ్్! 

వీల�ై తే దుఃఖింతో నిిండ్న ఈ పాత్రను నా నుిండ్ త్సివేయి! 

అయినా న� రవేరవలసిింది నా యిచ్ఛకాదు. నీది” అని అింటూ 

 ప్ారి్థ ించాడు.270 

అప్పుడు ఒక దేవదూత పరలోకింలో నుిండ్ వచిచె ఆయనకు 

శక్తు నివ్టానిక్ ప్రత్క్మ�ై నాడు. ఆయన ఆవేదనతో యిింకా త్వ్రింగా 

దేవుణ్్ ప్ారి్థ ించాడు. నేలమీద పడుతు ననా ఆయన చ్మట చుక్కలు రకతు పు 

చుక్కలాలా  ఉనానాయి.271 

ఆ తరా్త తిరిగి వచిచె శిష్్లు నిది్సూతు  ఉిండటిం గమనిించాడు. 

ఆయన, “నాతో సహా ఒక గింట సేవు మేలుకోలేక పొయా్రా? మ� లకువగా 

ఉిండ్ ప్ారి్థ ించిండ్! అప్పుడే మీరు దుషే్పరారేపణకు లోన� ై పోకుిండా 

ఉింటారు. ఆత్మ సిదధి ింగా ఉింది కాని శరీరిం బలహరీ నింగా ఉింది!” అని 

పేతురుతో అనానాడు.

ఆయన ర� ిండవసారి వ� ళిళు, “నా తిండ్రీ ! ఈ పాత్రలోవుననాది 

త్ాగితేగాని వీలే్ల దింటే నేను దానినా త్ాగుతాను. నీ యిషటి మే న� రవేరు గాక!” 

అని ప్ారిధి ించాడు.

ఆయన తిరిగి వచిచె తన శిష్్లు మళ్ళు నిది్సుతు ిండటిం గమనిించాడు. 

కళుళు బరువ� క్కటింవల్ల  వాళుళు నిద్రనాపుకోలేక పోయారు. ఆయన మూడవ 

సారి వాళళును వదిలి వ� ళిళు ముిందు ప్ారి్థ ించినటే్ల  మళ్ళు ప్ారిధి ించాడు.

ఆ తదుపరి తన శిష్్ల దగ్గ రకు వచిచె, “మీరిింకా నిది్సూతు , వశ్ాింతి 

త్సుకొింటునానారా. చూడిండ్! మనుష్కుమారుడు పాపాతు్మలకు 

అప్పగిింపబడే ఘడ్య దగ్గ రకు వచిచెింది. వ� ళాదాిం, లేవిండ్. అదిగో! నాకు 

ద్ోహిం చేయనుననావాడు వసుతు నానాడు!” అని  అనానాడు.272
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5.42 యేస్న్ బంధించ్ట
యేసు తన శిష్్లతో తరుచు యిక్కడ కలుసుకొింటూ ఉిండేవాడు 

కనుక ఆయనకు ద్ోహిం చేసిన యూదాకు ఈ స్థ లిం తెలుసు. అిందువల్ల  

యూదా ఒక సైెనిక దళానినా, ప్రధాన యాజకులు, పరిసయు్లు పింపిన 

కొింతమింది రక్క భటులినా వ� ింట బ� టుటి కొని వచాచెడు. వాని వ� ింట 

ఉననా వాళుళు ఆయుధాలను, దివటీలను, దీపాలను, పటుటి కొని వాణ్్ 

 అనుసరిించారు.273 

ఆ ద్ోహి, “నేను వ� ళిళు ఎవరినా ముదు్ద  పెటుటి కుింటానో, ఆయనినా బింధిించిండ్!” 

అని ముిందే ఒక ఏరా్పటు చేసుకొనానాడు. యూదా వ� ింటనే యేసు దగ్గ రకు 

వ� ళిళు, “విందనాలు రబీబు!” అని ఆయనినా  ముదు్ద పెటుటి కునానాడు.274

కాని యేసు వానితో, “యూదా! ముదు్ద  పెటుటి కొని దేవుని కుమారునిక్ 

ద్ోహిం చ్యా్లని నీ ఉదే్ద శ్మా?” అని  అడ్గాడు.275

యేసుకు జరుగనుననాదింతా తెలుసు. ఆయన ముిందుకు వచిచె, 

“వాళళుతో మీకెవరు కావాలి?” అని అడ్గాడు.

“నజరేతుకు చ్ిందిన యేసు!” అని వాళుళు సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు, “నేనే ఆయనినా” అని అనటిం వని వాళుళు ఒక అడుగు వ� నకు్క 

వేసి క్్ింద పడ్పోయారు.

యేసు, “మీకెవరు కావాలి?” అని మళ్ళు అడ్గాడు.

వాళుళు, “నజరేతుకు చ్ిందిన యేసు” అని సమాధానిం చ్పా్పరు.

యేసు, “ఆయనినా నేనే అని చ్పా్పనుగా? మీరు నా కోసిం చూసుతు ింటే 

వీళళును మాత్రిం వ� ళళు నివ్ిండ్” అని అనానాడు. “నీవు నాకప్పగిించిన 

వాళళులో ఒక్కణ్్ కూడా నేను పోగొటుటి కోలేదు” అని ఆయన అననా 

మాటలు నిజిం కావటానిక్ యిలా  జరిగిింది.276 

వచిచెన ప్రజలు యేసును  బింధిించారు.277

సరీ మోను పేతురు దగ్గ ర ఒక కతితు  ఉిండ్ింది. అతడు ఆ కతితు  దూసి 

ప్రధాన యాజకుని సేవకుణ్్ నరకటానిక్ పోయి, అతని కుడ్ చ్వ నరిక్ 

వేసాడు. ఆ సేవకుని పేరు  ‘మలు్క’.278
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యేసు, “ఆపిండ్” అని అింటూ ఆ సేవకుని చ్వ తాక్ అతనిక్ నయిం 

 చేశాడు.279 

యేసు పేతురుతో, “నీ కతితు  ఒరలో పెటుటి !280 కతితు న� తితు న వాడు ఆ కతితు తోనే 

 మరణ్స తాాడు.281 నా తిండ్్ యిచిచెన పాత్ర నేను త్ాగకుిండా ఉింటానా?282 

“నేను నా తిండ్్ని సహాయిం కావాలని అడగలేననుకొనానావా? నేను 

అడ్గిన వ� ింటనే పన� నాిండు దళాలకింటే ఎకు్కవ మింది దేవదూతలినా 

పింపుతాడు. నేను అలాచేసేతు  ఈ వధింగా జరగాలని లేఖనాలోలా వ్ాసినవ 

ఎటాలా న� రవేరుతాయి?” అని అనానాడు.

ఆ తదుపరి యేసు వచిచెన ప్రజలతో, “దోపిడ్ దొింగను పటుటి కోవటానిక్ 

వచిచెనటు్ల  కతుతు లతో, కర్రలతో వచాచెరేిం? మిందిరావరణింలో కూరొచెని 

ప్రతిరోజు బోధిించాను. కాని అప్పుడు మీరు ననునా బింధిించలేదు. కాని, 

ప్రవకతు లు వ్ాసినవ న� రవేరాలని యివనీనా జరిగాయి” అని అనానాడు. 

వ� ింటనే ఆయన శిష్్లిందరూ ఆయనినా వదిలి వ� ళిళు  పొయా్రు.283

ఒక యువకుడు యేసును అనుసరిసూతు  ఉనానాడు. అతని వింట్మీద 

నడుముకు కటుటి కొననా గుడ్డ  తప్ప మరేది లేదు. ప్రజలు వానిని కూడా 

గభాలున పటుటి కునానారు. కాని, అతడు తన అింగీపైె వేసుకొననా గుడ్డ  

జారిరాగా అతడు దానినా వదిలి  పారిపోయాడు.284

5.43 యేస్న్ అనను ఎద్టకు తీస్కొని వచ్చుట
ఆ తరా్త సైెనిక దళము, దళాధిపతి, రక్క భటులు యేసును బింధిించి, 

మొదట అననా దగ్గ రకు త్సుకు వ� ళాళురు. అననా కయపకు కూమార�తు  నిచిచెన 

మామ. కయప ఆ సింవత్సరానిక్ ప్రధాన యాజకుడుగా ఉనానాడు. ప్రజల 

కొరకు ఒకే ఒక వ్క్తు  చనిపోవటిం మించిదని యూదులకు సలహా ఇచిచెన 

వాడు  ఇతడే! 285

5.44 పేతురు మొదటి స్రి యేస్న్ ఎరుగనని బొ ంకుట
సరీ మోను పేతురు, అతనితో పాటు యిింకొక శిష్్డు యేసు వ� ింట 
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వ� ళాళురు. ఈ యిింకొక శిష్్డు ప్రధాన యాజకునిక్ తెలిసినవాడు. 

అిందువల్ల  అతడు యేసు వ� ింట ప్రధాన యాజకుని యిింట్ ఆవరణింలోక్ 

వ� ళాళుడు. కాని పేతురు బయట దా్రిం దగ్గ ర ఉిండవలసి వచిచెింది. 

ప్రధాన యాజకునిక్ పరిచయముననా ఆ యిింకొక శిష్్డు, బయట్క్ 

వచిచె అక్కడవుననా కాపలా ఆమ� తో మాటాలాడ్ పేతురినా లోపలిక్ పిలుచుకు 

 వ� ళాళుడు.286

చలిగా ఉింది కనుక రక్క భటులు, సేవకులు, చలిమింట వేసి దాని చుటూటి  

నిలుచెనానారు. పేతురు వ� ళిళు వారితో సహా  చలికాచుకొనుచునానాడు.287

పేతురు, క్్ింద యిింట్ ముిందు పెరట లోా ఉనానాడు. ప్రధాన యాజకుని 

దాసరీ లలో ఒకతె అక్కడకు వచిచెింది. పేతురు చలిమింటలు వేసుకొింటూ 

అక్కడ ఉిండటిం చూసి అతని దగ్గ రకు వ� ళిళు అతణ్్ పరీక్గా చూసిింది. 

“నజరేతు యేసుతో నీవు కూడా ఉనానావు కదూ!” అని ఆమ�  పేతురుతో అననాది.

అతడు నాకు తెలియదింటూ, “నీవేిం అింటునానానో నాకు అర్థ ిం 

కావటింలేదు” అని అనానాడు. పేతురు దా్రిం వ�ై పు వ� ళాళుడు. వ� ింటనే 

కోడ్  కూసిింది.288

5.45 అనను యేస్న్ పరాశినుంచ్ట
ప్రధానయాజకుడు యేసును ఆయన శిష్్లినా గురిించి, ఆయన 

బోధిసుతు ననా వషయాలినా గురిించి ప్రశినాించాడు. యేసు, “నేను 

సమాజమిందిరాలలోను, యూదులు సమావేశమయే్ దేవాలయింలోను 

బహిరింగింగా ఈ ప్రపించానిక్ బోధిించేవాణ్్. నేను రహస్ింగా ఏదీ 

బోధిించలేదు. అలాింటప్పుడు నన� నాిందుకు ప్రశినాసుతు నానారు. నేను చ్పి్పన 

వాట్ని గురిించి, నా బోధనలను వననా వాళళును అడగిండ్. నేను చ్పి్పనవ 

వాళళుకు తెలుసు” అని అనానాడు.

యేసు ఈ వధింగా మాట లాాడటిం వలన ఆయన ప్రక్కన నిలుచుననా 

ఒక రక్క భటుడు ఆయన చ్ింప మీద కొడుతూ, “ప్రధానయాజకునితో 

అలాగేనా మాట లాాడటిం?” అని అనానాడు.
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యేసు, “నేను ఏద�ై నా తప్పు మాటాలాడ్ ఉింటే చ్ప్పు. కాని నేను నిజిం 

మాటాలాడాను. మరినన� నాిందుకు కొటాటావు?” అని అడ్గాడు.

ఆ తరా్త అననా ఆయనకు కట్టి న త్ాళుళు వప్పకుిండా ప్రధాన 

యాజకుడు కయప దగ్గ రకు  పింపాడు.289

5.46 పేతురు రెండవస్రి, మూడవస్రి ఎరుగనని బొ ంకుట
సరీ మోను పేతురు నిలుచొని యిింకా చలికాగుతూ ఉనానాడు.290 ఆ దాసరీ పిల్ల  

పేతురును చూసి, చుటూటి  ఉననా వాళళుతో, “ఇతడు వాళళులో ఒకడు” అని మళ్ళు 

అననాది. మళ్ళు పేతురు, “అది నిజిం కాదు; నాకు తెలియదు” అని అనానాడు.

కొది్ద  సేపయా్క పేతురుతో నిలుచుననా వాళుళు అతనితో, “నీవు కూడ 

గలిలయ వాడవు కనుక తప్పకుిండా వాళళులో ఒకడ్వ” అని  అనానారు.291

ప్రధాన యాజకుని దగ్గ ర ఒకడు పని చేసూతు  ఉిండేవాడు. వీని బింధువు 

చ్వును పేతురు నరిక్వేసాడు. వాడు పేతురుతో, “నీవు అతనితో కలిసి 

తోటలో ఉిండగా చూడలేదని అనుకొింటునానావా?” అని  అనానాడు.292

పేతురు తన మీద ఒటుటి  పెటుటి కొింటూ, “ప్రమాణింగా చ్బుతునానాను. 

మీరు మాటాలాడుతుననా మనిషి ఎవరో నాకు తెలియదు”  అనానాడు.293

అతడరీ  మాటలింటుిండగానే కోడ్ కూసిింది. ప్రభువు అటువ�ై పు మళ్ళు 

సూట్గా పేతురు వ�ై పు చూశాడు. అప్పుడు ప్రభువు, “ఈ రోజు కోడ్ 

కూయక ముిందే నేన� వరినో తెలియదని మూడుసార్ల ింటావు” అని అననా 

మాటలు పేతురుకు జ్ాపకిం వచాచెయి. పేతురు బయటకు వ� ళిళు భోరున 

 ఏడాచెడు.294

5.47 యేస్ మహాసభ ఎద్ట
వాళుళు యేసును బింధిించి ప్రధాన యాజకుడ�ై న కయప దగ్గ రకు త్సుకు 

వ� ళాళురు. అక్కడ శాసుతు రాలు, పెద్ద లు ఇదివరకే సమావేశమ�ై   వునానారు.295

ప్రధానయాజకులు, మహాసభకు చ్ిందిన అిందరు సభు్లు, యేసుకు 

మరణదిండన వధిించటానిక్ తగిన సాక్్ిం కోసిం వ� తక సాగారు. కాని 
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వాళళుకు సాక్్ిం లభిించలేదు. చాలా మింది ప్రతికూలింగా దొింగసాక్్ిం 

చ్పా్పరు. కాని వాళళు సాక్ా్లు ఒకదానితో ఒకట్ పొసగలేదు.

అప్పుడు కొిందరు లేచి ఈ దొింగ సాక్్ిం చ్పా్పరు: “ ‘మానవులు 

కట్టి న ఈ మిందిరానినా పడగొట్టి  మూడు రోజులోలా మానవులు కటటి ని మరొక 

మిందిరానినా నిరి్మస తాాను’ అని అతడు అనటిం మేము వనానాము.” కాని ఆ 

సాక్్ిం కూడా ఒకరు ఒక వధింగా, యిింకొకరు యిింకో వధింగా చ్పా్పరు.

ఆ తరా్త ప్రధాన యాజకుడు లేచి సభు్ల ముిందు నిలుచొని 

యేసుతో, “నీవు సమాధానిం చ్ప్పదలచుకోలేదా? వీళుళు నీకు 

వ్తిరేకింగా సాక్్ిం చ్బుతునానారు కదా! నీవేమింటావు?” అని అడ్గాడు. 

కాని యేసు ఏ సమాధానిం చ్ప్పక మౌనిం వహిించాడు.

ప్రధాన యాజకుడు, “నీవు దేవుని కుమారుడవ�ై న క్రీ సుతు వా? మానవులు 

సుతు తిించే దేవుని కుమారుడవా?” అని మళ్ళు ప్రశినాించాడు.

యేసు, “ఔను, సర్శక్తు సింపనునాడ�ై న దేవుని కుడ్చేతి వ�ై పు 

మనుష్కుమారుడు కూరొచెని ఉిండటిం, ఆయన పరలోకింలో నుిండ్ 

మేఘాలపైె రావటిం మీరు చూసాతారు” అని అనానాడు.

ప్రధానయాజకుడు తన దుసుతు లినా చిింపుకొని “మనకు యితర 

సాక్ా్లు ఎిందుకు? అతడు ద�ై వదూషణ చేయటిం మీరు వనానారుగదా; 

మీ అభిప్ాయమేమిట్?” అని సభు్లినా అడ్గాడు.

అిందరూ మరణదిండన వధిించాలని అనానారు. ఆ తరా్త కొిందరు 

యేసు మీద ఉమి్మవేయటిం మొదలుపెటాటారు. కొిందరు ఆయన కళళుకు 

గింతలు కట్టి  తమ పిడ్క్లితో గుది్ద , “ఎవరో చ్ప్పుకో” అని హేళన చేసారు. 

కాపలాకాచే భటులు ఆయనినా త్సుకువ� ళిళు  కొటాటారు.296

5.48 యూదా ఆత్మహతయా
తెల్ల వారాక ప్రధాన యాజకులు, పెద్ద లు అింతా సమావేశమ�ై  యేసును 

చింపటానిక్ నిశచెయిించారు. వాళాళుయనినా బింధిించి త్సుకెళిళు రాషటి రా 

పాలకుడ�ై న పిలాతుకు అప్పగిించారు.
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యేసుకు ద్ోహిం చేసిన యూదా యేసుని చింపటానిక్ 

నిశచెయిించారని వని చాలా బాధ పడాడాడు. తాను త్సుకొననా ముపైె్ప వ� ిండ్ 

నాణాలినా ప్రధాన యాజకులకు, పెద్ద లకు తిరిగి యిచేచెసూతు , “ నేను పాపిం 

చేసాను. ఆ అమాయకుణ్్ చావుకు అప్పగిించాను” అని అనానాడు.

వాళుళు, “అది నీ గొడవ. మాకు సింబింధిం లేదు” అని సమాధానిం 

చ్పా్పరు.

యూదా ఆ డబుబును దేవాలయింలో పారవేసి, వ� ళిళు ఉరి వేసుకునానాడు.

ప్రధానయాజకులు నాణాలినా త్సికొని, “ఇది రకాతాని కోసిం చ్లి్ల ించిన 

డబుబు కనుక ఈ డబుబును ధనాగారింలో ఉించటిం మించిది కాదు” 

అని అనానారు. వాళుళు ఆలోచిించి ఆ ధనింతో వదేశీయులినా సమాధి 

చ్య్టానిక్ ఉపయోగపడేటటు్ల  ఒక కుమ్మరి వాని పొలానినా కొనానారు. 

అిందువలే్ల  ఈ నాట్కరీ  ఆ పొలానినా ‘రకతు పు భూమి’ అని అింటారు. తదా్రా 

యిరీ్మయా ప్రవకతు  దా్రా దేవుడు పలిక్న ఈ వాకా్లు న� రవేరాయి,

“వాళుళు ముపైె్ప వ� ిండ్ నాణ్ములు తెచాచెరు. ఇది అతని వలువ. ఇది 

ఇశ్ాయేలు ప్రజలు నిర్యిించిన వలువ. ప్రభువు ఆజ్ాపిించినటు్ల  

వాళుళు ఆ ధనింతో కుమ్మరి పొలానినా  కొనానారు.” 297

5.49 యేస్న్ ప్లాతు ఎద్టకు తీస్కొనివచ్చుట
తెల్ల వారుఝామున ప్రధాన యాజకులు, పెద్ద లు, శాసుతు రాలు, మహాసభకు 

చ్ిందిన అిందరు సభు్లు కలిసి ఒక నిర్యానిక్ వచాచెరు. వాళుళు 

యేసును బింధిించి త్సుకెళిళు పిలాతుకు  అప్పగిించారు.298

ఆ తరా్త యూదులు యేసును కయప నుిండ్ రోము రాజా్ధికారి 

భవానానిక్ త్సుకు వ� ళాళురు. తెల్ల వారిింది. పసా్క పిండుగ భోజనిం 

చ్య్టానిక్ ముిందు మ�ై లపడకూడదని వాళుళు రాజభవనింలోక్ 

వ� ళళులేదు. పిలాతు వాళళును కలవటానిక్ వ� లుపలిక్ వచిచె, “ఇతడేమి 

తప్పు చేసాడు?” అని అడ్గాడు.
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“అతడు నేరసు్థ డు కానట�ై్ల తే మీకు అప్పగిించే వాళళుింకాదు!” అని 

అనానారు.

పిలాతు, “అతణ్్ మీరే త్సుకు వ� ళిళు మీ ధర్మశాస తాారాననానుసరిించి 

వచారణ చేసుకోిండ్” అని అనానాడు.

యూదులు, “మాకు మరణశిక్ వధిించే అధికారిం లేదే!” అని 

సమాధానిం చ్పా్పరు. యేసు, తాను ఎలాింట్ మరణిం పొిందనునానాడో 

యిది వరకే చ్పా్పడు. అది నిజిం కావాలని యిలా  జరిగిింది.

“ఇతడు మన దేశానినా తప్పుదారి పట్టి ించటిం మేము గమనిించాము. 

చక్రవరితు క్ పనునాలు కటటి రాదని, తాను క్రీ సుతు నని, రాజునని 

చ్ప్పుకుింటునానాడు” అని యూదులు ఫిరా్దు  చేసారు.300

పిలాతు భవనింలోక్ వ� ళిళు యేసును పిలిపిించాడు. ఆయనతో, “నీవు 

యూదుల రాజువా?” అని అడ్గాడు.

యేసు, “అది నీవు స్యింగా వేసిన ప్రశానాలేక యితరు్ల  నా గురిించి 

అలా చ్పా్పరా?” అని అడ్గాడు.

పిలాతు, “నేను యూదుణ్ని అనుకుింటునానావా? నీ వాళుళు, మీ ప్రధాన 

యాజకుడు నినునా నాకు అప్పగిించారు. నీవు ఏిం చేసావు?” అని అడ్గాడు.

యేసు, “నా రాజ్ిం ఈ ప్రపించానిక్ సింబింధిించిింది కాదు. 

అలాగ�ై నట�ై్ల తే నా అనుచరులు యూదుల చేత నేను బింధిింపకుిండా 

ఉిండాలని వాళళుతో యుదధి ిం చేసేవాళుళు. కాని నా రాజ్ిం పరలోక 

సింబింధమ�ై ింది” అని అనానాడు.

“అలాగ�ై తే నీవు రాజువననామాట!” అని పిలాతు అనానాడు.

యేసు జవాబు చ్బుతూ, “ననునా రాజని నీవనటిం నిజమే. నేను 

సతా్నినా గురిించి చ్ప్పటానిక్ జని్మించాను. ఆ కారణింగానే ఈ 

ప్రపించింలోక్ వచాచెను. సతా్నినా పే్మిించే వాళుళు నా మాట వింటారు.”
పిలాతు, “సత్ిం అింటే ఏమిట్?” అని అనానాడు.301 

ఇలా అనానాక పిలాతు, “వాళుళు నీపైె యినినా నేరాలు మోపుతునానారు 

కదా! నీవు వనటిం లేదా?” అని అడ్గాడు.
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యేసు ఒక్క నేరారోపణకు కూడా సమాధానిం చ్ప్పలేదు. 

రాషటి రాపాలకునిక్ చాలా ఆశచెర్ిం  వేసిింది.302

అప్పుడు అతడు మళ్ళు యూదుల దగ్గ రకు వ� ళిళు, “అతణ్్ 

శిక్్ించటానిక్ నాకు ఏ కారణిం కనిపిించటిం  లేదు!” 303

కాని వాళుళు, “ఇతడు తన బోధనలతో యూదయ ప్ాింతింలో 

ఉననా ప్రజలనిందరిని పురికొలుపుచునానాడు. ఇది యితడు గలిలయలో 

ప్ారింభిించి యిక్కడ్ దాకా వచాచెడు” అని మళ్ళు మళ్ళు అనానారు.

ఇది వని పిలాతు వాళళును, “అతడు గలిలయ దేశసు్థ డా?” అని 

అడ్గాడు. యేసు, హేరోదు పాలిసుతు ననా ప్ాింతానిక్ చ్ిందినవాడని 

తెలుసుకొననా వ� ింటనే, పిలాతు ఆయనినా హేరోదు దగ్గ రకు పింపాడు. 

అప్పుడు హేరోదు యెరూషలేములో  ఉనానాడు.304

5.50 ప్లాతు యేస్న్ హెరోద్ ర్జుయొద్దకు పంపుట
హేరోదుకు చాలాకాలిం నుిండ్ యేసును చూడాలని ఉింది. కనుక ఆయనినా 

చూడగానే హేరోదుకు చాలా ఆనిందిం కలిగిింది. యేసును గురిించి 

వననావాట్ని బట్టి  ఆయన ఏద�ై నా మహాత్ిం చేస తాాడేమోనని ఆశిించాడు. 

అతడు యేసును ఎనోనా ప్రశనాలు అడ్గాడు. కాని యేసు ఒక్కదానిక్ 

కూడా సమాధానిం చ్ప్పలేదు. ప్రధాన యాజకులు, శాసుతు రాలు యేసుపైె 

త్వ్రింగా నేరారోపణ చేసూతు  అక్కడే నిలుచొని ఉనానారు. హేరోదు, అతని 

భటులు యేసును తిరస్కరిించి, హేళన చేసూతు  నవా్రు. ఆయనకు రాజ 

దుసుతు లు తొడ్గిించి తిరిగి పిలాతు దగ్గ రకు పింపారు. ఆ రోజు హేరోదు, 

పిలాతు ఇద్ద రూ మిత్రరులయా్రు. ఆనాట్వరకు వాళుళు శత్రరువులుగా 

 ఉనానారు.305

5.51 ప్లాతు యేస్న్ విడుదల చేయుటకు పరాయతనుము
పిలాతు ప్రధానయాజకులినా, పాలకులినా, ప్రజలినా, సమావేశపరిచాడు. 

వాళళుతో, “తిరుగుబాటు చ్య్టానిక్ ప్రజలినా పురికొలుపుతునానాడని 
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అతణ్్ మీరిక్కడ్క్ పిలుచుకు వచాచెరు. మీ సమక్ింలోనే అతణ్్ 

వచారిించాము. మీ నేరారోపణలకు నాకు ఏమాత్రిం కారణిం 

కనపడటింలేదు. హేరోదుకు కూడా ఏ తపూ్ప కనిపిించలేదు. కనుకనే 

అతణ్్ తిరిగి మా దగ్గ రకు పింపాడు. మరణదిండన పొిందవలసిన నేరిం 

అతడు చ్య్లేదని మీరు  గమనిించారు” అని  అనానాడు.306

పిండుగ రోజుల లోా ప్రజలు కోరిన ఒక నేరసుతు ణ్్ వడుదల చేసే 

ఆచారానినా ఆ రాషటి రాపాలకుడు ఆచరిసూతు  ఉిండేవాడు. ఆ రోజులోలా బరబబు 

అనే ప్రసిదిధి గాించిన ఒక నేరసుతు డు కారాగారింలో ఉనానాడు.

అిందువల్ల  ప్రజలు సమావేశమయా్క పిలాతు, “ఎవరినా వడుదల 

చ్య్మింటారు? బరబబునా లేక క్రీ సుతు  అని పిలువబడే యేసునా?” అని 

వాళళునడ్గాడు. అసూయవల్ల  వాళుళు యేసుని తనకప్పగిించారని 

పిలాతుకు తెలుసు.

పిలాతు నా్యపరీ ఠింపైె కూరోచెబోతుిండగా అతని భార్, “ఆ 

నీతిమింతుని వషయింలో జోక్ిం కలిగిించుకోకిండ్. నిననా రాత్రి ఆయన 

గురిించి కలగనానాను. ఆ కలలో ఎనోనా కషాటాలను అనుభవించాను” అననా 

సిందేశానినా పింపిింది.

బరబబును వడుదల చేసి యేసుకు మరణదిండన వధిించేటటు్ల  

కోరుకోమని ప్రధాన యాజకులు, పెద్ద లు ప్రజలినా ప్ోదబులిం చేసారు.

“ఇద్ద రోలా ననునా ఎవరినా వడుదల చ్య్మింటారు?” అని రాషటి రాపాలకుడు 

అడ్గాడు.

“బరబబును” అని వాళుళు సమాధానిం  చ్పా్పరు.307

5.52 యేస్న్ స్లువవేయుటకు అపపగించ్ట
ఆ తరా్త పిలాతు యేసును త్సుకు వ� ళిళు కొరడాలతో కొట్టి ించాడు. 

భటులు ముళళుతో ఒక క్రీటానినా అలి్ల  యేసు తలపైె పెటాటారు. ఆయనకు 

ఊదారింగు వసాతారానినా తొడ్గిించారు. ఆయన దగ్గ రకు మాట్ మాట్క్ వ� ళిళు, 

“యూదుల రాజా! జయము!” అని అింటూ ఆయన ముఖిం మీద కొటాటారు.
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పిలాతు మరొకసారి వ� లుపలిక్ వచిచె యూదులతో, “యిదిగో 

చూడిండ్! అతణ్్ మీ ముిందుకు తెసుతు నానాను. అతణ్్ శిక్్ించటానిక్ నాకే 

కారణిం కనిపిించటింలేదు. ఇది మీరు గ్రహిించాలి” అని అనానాడు. 

యేసుకు ముళళు క్రీటానినా, ఊదారింగు దుసుతు లినా ధరిింపజేసి వ� లుపలిక్ 

త్సుకొచాచెరు. పిలాతు వాళళుతో, “ఆ మనిషిని చూడిండ్!” అని అనానాడు.

ప్రధానయాజకులు, అధికారులు యేసును చూడగానే, “సిలువకు 

వ� య్ిండ్! సిలువకు వ� య్ిండ్!” అని కేకలు వేసారు.

కాని పిలాతు, “మీరే త్సుకు వ� ళిళు సిలువకు వ� య్ిండ్. అతణ్్ 

శిక్్ించటానిక్ నాకే కారణిం కనిపిించటిం లేదు” అని అనానాడు.

కాని యూదులు, “మాకో నా్యశాసతు రాిం ఉింది. తాను, ‘దేవుని 

కుమారుడను’ అని అనానాడు కనుక, మా నా్యశాసతు రాిం ప్రకారిం అతడు 

మరణ దిండన పొిందాలి!” అని అనానారు.

పిలాతు ఇది వని యిింకా భయపడ్ పొయా్డు. అతడు తిరిగి 

భవనింలోక్ వ� ళిళు యేసుతో, “నీ స్గ్ామిం ఏది?” అని అడ్గాడు. కాని 

యేసు దానిక్ సమాధానిం చ్ప్పలేదు. పిలాతు, “నాతో మాట లాాడటానిక్ 

నిరాకరిసుతు నానావా? నినునా వడుదల చేయటానిక్, సిలువకు వేయటానిక్ 

నాకు అధికారిం ఉిందని నీకు తెలియదా?” అని అనానాడు.

యేసు సమాధానింగా, “పైెన ఉననావాడు యిసేతు  తప్ప నీకు నాపైె ఏ 

అధికారిం లేదు. కనుక ననునా నీకు అప్పగిించిన వాడు ఎకు్కవ పాపిం 

చేసాడు” అని అనానాడు.

ఆ క్ణిం నుిండ్, పిలాతు యేసును వడుదల చ్యా్లని 

ప్రయతినాించాడు. కాని యూదులు, “ఇతణ్్ వడుదల చేసేతు  నీవు చక్రవరితు క్ 

మిత్రరుడవు కాదు. తాను రాజునననా ప్రతి ఒక్కడూ చక్రవరితు ని వ్తిరేక్ించిన 

వాడౌతాడు!” అని కేకలు వేసారు.

ఇది వని పిలాతు యేసును వ� లుపలిక్ పిలుచుకొని వచాచెడు. 

‘రాళుళు పరచిన స్థ లింలో’ ఉననా నా్యపరీ ఠింపైె కూరుచెనానాడు. దీనినా 

హరీ బ్రరూ భాషలో ‘గబ్బతరా’ అని అింటారు. అది పసా్క పిండుగకు 
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సిదధి పడబ్యే్రోజు. అప్పుడు ఉదయిం సుమారు ఆరు గింటల 

సమయిం. పిలాతు యూదులతో, “ఇదిగో మీ రాజు” అని అనానాడు.

కాని వాళుళు, “త్సుకు వ� ళళుిండ్, త్సుకు వ� ళళుిండ్. సిలువకు 

వేయిండ్!” అని కేకలు వేసారు.

పిలాతు, “మీ రాజును సిలువకు వేయ మింటారా?” అని అనానాడు.

ప్రధానయాజకులు, “చక్రవరితు  తప్ప మాకు వేరే రాజు లేడు” అని 

సమాధానిం  చ్పా్పరు.308

లాభిం కలగటానిక్ మారుగా అల్ల రు్ల  మొదలవటిం పిలాతు 

గమనిించాడు. తరువాత అతడు నీళుళు త్సుకొని ప్రజలముిందు ఆ 

నీళళును చేతులు మీదుగా వదులూతు , “ఈయన రకాతానిక్ నేను బాధు్ణ్్కాను. 

ఇది మీ బాధ్త!” అని అనానాడు.

ప్రజలు, “అతని రకాతానిక్ మేము, మా సింతానము బాధ్త వహిసాతాము!” 

అని సమాధానిం  చ్పా్పరు.309 

పిలాతు వాళళుడ్గినటు్ల  చ్య్టానిక్ ఒప్పుకునానాడు. తిరుగుబాటు 

కారణింగా, హత్ కారణింగా కారాగారింలో ఉననా వాళళుడ్గిన బరబబును 

వడుదల చేసి యేసును వాళళు  కప్పగిించాడు.310

5.53 ప్లాతు సెైనికులు యేస్న్ ఎగతాళ్ చేయుట
ఆ తరా్త రాషటి రాపాలకుని సైెనికులు యేసును కోటకు త్సుకు వ� ళాళురు. 

దళానిక్ చ్ిందిన సైెనికులిందరూ ఆయన చుటూటి  చేరారు. ఆయన దుసుతు లినా 

వపి్ప, ఎఱఱె  రింగుగల ఒక పొడుగాట్ వసాతారానినా ఆయనకు తొడ్గిించారు. 

ముళళుతో ఒక క్రీటానినా అలి్ల  ఆయన తలపైె పెటాటారు. ఆయన కుడ్ చేతిక్ 

ఒక బ� తాతానినాచాచెరు. ఆయన ముిందు మోకరిలి్ల  నమస్కరిసూతు , “యూదుల 

రాజా! జయము” అని హేళన చేసారు. ఆయన మీద ఉమి్మవేసారు. 

బ� తాతానినా త్సుకొని దాింతో ఆయన తలపైె కొటాటారు. ఆయనినా హేళన చేసాక 

ఆ పొడుగాట్ వస తాారానినా త్సేసి ఆయన దుసుతు లినా ఆయనకు తొడ్గిించారు. 

ఆ తదుపరి ఆయనినా సిలువకు వ� య్టానిక్  త్సుకెళాళురు.311
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5.54 యేస్న్ స్లువ వేయుట
వాళుళు యేసును త్సుకొని వ� ళూతు , గ్ామిం నుిండ్ పటటి ణింలోక్ వసుతు ననా 

సరీ మోను అనే వాణ్్ పటుటి కొని అతనిపైె సిలువను పెట్టి  యేసు వ� నుక 

నడ్పిించారు. సరీ మోను కురేనే గ్ామసు్థ డు.

చాలామింది ప్రజలు యేసు వ� నుక నడుసూతు  ఉనానారు. వాళళులో 

కొిందరు సరీతు రాలు కూడా ఉనానారు. వాళుళు గుిండ� లు బాదుకుింటూ, 

ఏడుసూతు  యేసు వ� నుక నడ్చారు. యేసు వాళళువ�ై పు తిరిగి, “యెరూషలేము 

బిడ్డ లారా! నా కోసిం దుఃఖించకిండ్. మీ కోసిం, మీ సింతానిం కోసిం 

దుఃఖించిండ్. ‘గొడ్ాళుళుగా ఉననా సరీతు రాలు ధను్లని, పిల్ల లు కనని 

కడుపులు, పాలివ్ని సతు నములు ధన్ముల�ై నవ’ అనే రోజులు వస తాాయి. 

అప్పుడు వాళు్ల  పర్తాలతో తమ మీద పడమని అింటారు. కొిండలతో 

కూలి తమను కపి్ప వేయమని అడుగుతారు. చ్టుటి  పచచెగా ఉననాప్పుడే 

ప్రజలు ఈ వధింగా చేసేతు  అది ఎిండ్పొయా్క ఏిం చేస తాారు?” అని 

అనానాడు.

మరణ దిండన వధిించటానిక్, ఇద్ద రు నేరసు్థ లినా కూడా యేసు వ� ింట 

త్సుకొని వ� ళూతు   ఉనానారు.312 

వాళుళు గొల గ్ాతా అనే స్థ లానినా చేరుకునానారు. (గొల గ్ాతా అింటే 

“పుర్� లాింట్ స్థ లిం” అని అర్థ ిం.) అక్కడ చేదుకలిపిన ద్ాక్రసానినా 

యేసుకు త్ాగటానిక్ యిచాచెరు. కాని రుచి చూసాక దానినా త్ాగటానిక్ 

ఆయన  నిరాకరిించాడు.313 

అక్కడ ఆ నేరసు్థ లు యిద్ద రీనా ఒకణ్్ యేసుకు కుడ్వ�ై పు, మరొకణ్్ 

ఎడమవ�ై పు ఉించి ముగు్గ రీనా సిలువకు వేసారు.

యేసు, “తిండ్్, వాళళును క్మిించు, వాళేళుిం చేసుతు నానారో వాళళుకే 

తెలియదు” అని అనానాడు.314

భటులు యేసును సిలువకు వేసాక ఆయన దుసుతు లినా నాలుగు 

భాగాలుగా చేసి తల్కట్ పించుకునానారు. వాళుళు ఆయన పొడుగాట్ 

అింగీని కూడా లాకు్కనానారు. అది పైెనుిండ్ క్్ింది దాకా కుటుటి  
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లేకుిండా నేయబడ్ ఉింది. ఆ భటులు, “దీనినా చిింపకుిండా చీటు్ల  వేసి 

ఎవరిక్ దొరుకుతుిందో చూదాదాిం!” అని మాటాలాడుకునానారు. ఈ వధింగా 

అనుకుననాటు్ల  చేసారు:

“వాళుళు నా దుసుతు లినా పించుకొనానారు!

నా దుసుతు ల కోసిం చీటు్ల  వేసారు!”

లేఖనాలోలా వ్ాయబడ్న వషయిం నిజిం కావటానిక్ యిలా  జరిగిింది.315

పిలాతు, ఒక ప్రకటన వ్ాయిించి ఆయన సిలువకు తగిలిించాడు. ఆ 

ప్రకటనలో, “నజరేతు నివాసి యేసు యూదుల రాజు” అని వ్ాయబడ్ 

ఉింది. యేసును సిలువకు వేసిన స్థ లము పటటి ణానిక్ దగ్గ రగా ఉింది. ఆ 

ప్రకటన హరీ బ్రరూ, రోమా, గీ్కు భాషలోలా వ్ాయబడ్ ఉింది. కనుక చాలా 

మింది యూదులు ఈ ప్రకటన చదివారు.

యూదుల ప్రధాన యాజకులు దీనినా గురిించి పిలాతు ముిందు 

ఫిరా్దు చేసూతు , “ ‘యూదుల రాజు’ అని వ్ాసార� ిందుకు? ‘ఇతడు, తాను 

యూదుల రాజని అనానాడు’ అని వ్ాయిండ్” అని అనానారు.

పిలాతు, “వ్ాసిిందేదో వ్ాసాను” అని సమాధానిం  చ్పా్పడు.316 

ఆ దారిన వ� ళిళున వాళుళు తమ తలలాడ్సూతు  ఆయనినా దూషిసూతు  

“దేవాలయానినా నాశనిం చేసి మూడు రోజులోలా పునరినారా్మణిం చేయగల 

వాడ్వ! నినునా నీవు రక్్ించుకో. నీవు దేవుని కుమారుడవ�ై తే ఆ సిలువ 

నుిండ్ దిగిరా!” అని అనానారు.

ప్రధానయాజకులు శాసుతు రాలతో, పెద్ద లతో కలసి ఆయనినా అదే 

వధింగా హేళన చేసూతు , “అతడు యితరులను రక్్స తాాడు. కాని తనను 

తాను రక్్ించుకోలేడు. అతడు ఇశ్ాయేలు ప్రజలకు రాజ�ై నట్ల యితే 

ఆ సిలువ నుిండ్ క్్ిందిక్ దిగిరానీ. అప్పుడతణ్్ వశ్సిస తాాము. అతడు 

దేవుణ్్ వశ్సిస తాాడు, ‘నేను దేవుని కుమారుణ్్’ అని అనానాడు. దేవునిక్ 

కావలసివసేతు  అతణ్్ రక్్ించుకోమనిండ్” అని  అనానారు.317
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ఆయనతో సహా సిలువకు వేయబడ్న ఒక నేరసు్థ డు, “నీవు 

క్రీ సుతు వు కదా! నినునా రక్్ించుకొని మమ్మలినా కూడా రక్్ించు!” అని 

అవమానపరిచాడు.

కాని మరొక నేరసు్థ డు మొదట్ వాణ్్ గది్ద సూతు , “నీవు దేవునిక్ 

భయపడవా! నీవు కూడా అదే శిక్ అనుభవసుతు నానావు కదా! 

మనలినా శిక్్ించటిం నా్యమే. మనము చేసిన నేరానిక్ తగిన శిక్ 

అనుభవసుతు నానాము. కాని ఆయన ఏ అపరాధమూ చ్య్లేదు” అని 

అనానాడు. ఆ తదుపరి ఆయనతో, “యేసూ! నీవు నీ రాజ్ిం చ్య్టిం 

మొదలు పెట్టి నప్పుడు ననునా జ్ాపకముించుకో” అని అనానాడు.

యేసు, “ఇది నిజిం, ఈ రోజు నువు్ నాతో సహా పరద�ై సులో ఉింటావు” 

అని సమాధానిం  చ్పా్పడు.318

యేసు సిలువదగ్గ ర ఆయన తలి్ల , తలి్ల  యెక్క సోదరి, కోలాపా భార్ 

మరియ, మగ్ద లేనే మరియ, నిలుచొని ఉనానారు. యేసు తన తలి్ల , తన 

పి్య శిష్్డు అక్కడ నిలుచొని ఉిండటిం చూసాడు. తన తలి్ల తో, 

“అమా్మ! ఇదిగో నీ కుమారుడు” అని అనానాడు. ఆ శిష్్నితో, “ఇదిగో 

నీ తలి్ల !” అని అనానాడు. ఆనాట్ నుిండ్ ఆ శిష్్డు ఆమ� ను తన ఇింటోలా 

 చేరుచెకునానాడు.319

5.55 యేస్ మరణించ్ట
మధా్హనాిం పన� నాిండు గింటల నుిండ్ మూడు గింటలదాకా ఆ దేశమింతా 

చీకట్ వా్పిించిింది. సుమారు మూడు గింటలప్పుడు యేసు బిగ్గ రగా, 

“ఏలీ! ఏలీ! లామా సబక్తానీ?” అని కేక వేసాడు. అింటే, “నా ద�ై వమా! నా 

ద�ై వమా! నన� నాిందుకు ఒింటరిగా ఒదిలివేసావు?” అని అర్థ ిం.

అక్కడ నిలుచెననా వాళుళు కొిందరు ఇది వని, “అతడు ఏలీయాను 

పిలుసుతు నానాడు” అని  అనానారు.320

ఆ తరా్త యేసు అింతా ముగిసిిందని గ్రహిించాడు. ఆయన, “నాకు 

దాహిం వేసోతాింది” అని అనానాడు. లేఖనాలోలా వ్ాసిింది నిజింకావటానిక్ ఇలా 
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జరిగిింది. పులిసిన ద్ాక్ారసిం ఉననా ఒక కుిండ అక్కడ ఉింది. వాళుళు 

ఒక సా్పింజి ఆ కడవలో ముించి, హిసో్సపు చ్టుటి కొమ్మపైె ఆ సా్పింజి 

పెట్టి , దానినా యేసు పెదాలకు అిందిించారు. ఆయన దానినా రుచిచూచి, 

“అింతా ముగిసిింది” అని అనానాడు.321 తరా్త యేసు బిగ్గ రగా, “తిండ్్! 

నా ఆత్మను నీ చేతులోలా పెడుతు నానాను” అని అనానాడు. వ� ింటనే తన ప్ాణిం 

 వదిలాడు.322

అదే క్ణింలో దేవాలయింలోని తెర పైెనుిండ్ క్్ింది దాకా చినిగి 

పోయిింది. భూకింపిం వచిచె బిండలు పగిలి పొయా్యి. సమాధులు 

తెరుచుకొనానాయి. దేవుడు చనిపోయిన పరిశుదుధి లను అనేకులినా 

బ్రతిక్ించాడు. వాళుళు సమాధులనుిండ్ వ� లుపలిక్ వచాచెరు. యేసు 

బ్రతిక్ వచాచెక వాళుళు పవత్ర నగరానినా ప్రవేశిించి చాలా మిందిక్ 

కనిపిించారు.

యేసును కాపలా కాసుతు ననా శతాధిపతి, సైెనికులు భూకింపానినా, జరిగిన 

మిగతా సింఘటలినా చూసి చాలా భయపడ్పోయి, “ఈయన నిజింగా 

దేవుని కుమారుడే!” అని  అనానారు.323

అది పిండుగకు సిద్ద మయే్ రోజు. మరుసట్ రోజు వశేషమ�ై న 

వశ్ాింతి రోజు కనుక ఆ రోజు వాళళును సిలువపైె వదిలి వేయటిం 

యూదులకు యిషటి ిం లేదు. అిందువల్ల  వాళుళు వారి కాళుళు వరగ గొాట్టి  

వారిని క్్ిందిక్ దిింపి వ� యిించుమని పిలాతును అడ్గారు. భటులు 

వచిచె యేసుతో సిలువకు వేయబడ్న మొదట్ వాని కాళుళు, ర� ిండవ వాని 

కాళుళు వరగ గొాట టాారు. వాళుళు యేసు దగ్గ రకు వచిచె ఆయన అప్పట్కే 

చనిపోయినటు్ల  గమనిించారు. అిందువల్ల  వాళుళు ఆయన కాళుళు 

వరగొగాటటి లేదు.

దానిక్ మారుగా భటులోలా ఒకడు యేసు డొక్కను బల�్ల ింతో పొడ్చాడు. 

వ� ింటనే రకతు ిం, నీళుళు కారాయి. మీరు కూడా వశ్సిించాలని ఈ సింఘటన 

చూసిన వాడు దీనినా గురిించి చ్పా్పడు. అతడు చ్పి్పింది నిజిం. తాను 

సత్ిం పలుకుతుననాటు్ల  అతనిక్ తెలుసు. లేఖనాల లోా వ్ాయబడ్న 
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వషయాలు నిజిం కావటానిక్ యిలా జరిగిింది. ఒకచోట ఇలా వ్ాయబడ్ 

ఉింది: “ఆయనలో ఒక్క ఎముక కూడ వరువబడదు.” మరొక చోట, ఇలా 

వ్ాయబడ్వుింది: “తాము పొడ్చిన వాని వ�ై పు వాళుళు  చూసాతారు” 324

5.56 యేస్న్ సమాధి చేయుట
ఆ తరా్త ‘అరిమతయియ’ గ్ామానిక్ చ్ిందిన యోసేపు, యేసు 

దేహానినావ్మని పిలాతును అడ్గాడు. యోసేపు యూదులింటే 

భయపడేవాడు. కనుక రహస్ింగా యేసు శిష్్డ�ై నాడు. పిలాతు 

అింగీకారిం పొింది అతడు యేసు దేహానినా త్సుకు వ� ళాళుడు.

అతని వ� ింట ‘నీకొదేము’ కూడా ఉనానాడు. క్్తింలో ఒక నాట్ 

రాత్రి యేసును కులుసుకుననా వాడు యితడే. ఇతడు ముపైె్ప అయిదు 

క్లోలబోళిం, అగరుల మిశ్రమానినా తన వ� ింట త్సుకు వచాచెడు. 

వాళిళుద్ద రూ కలిసి యేసు దేహానినా సుగింధ ద్రవా్ల లోా ఉించి, దానినా 

నారగుడ్డ లో చుటాటారు. ఇలా చ్య్టిం యూదుల  సాింప్రదాయిం.325 

యోసేపు ఒక పెద్ద  రాయిని తొలిచి తన కోసిం నిరి్మించుకొననా క్ొతతు  

సమాధిలో దానినా ఉించాడు. ఒక రాయిని ఆ సమాధి దా్రానిక్ అడ్డ ింగా 

దొరి్ల ించి  వ� ళిళుపొయాడు.326 

మగ్ద లేనే మరియ, యోసేపు తలి్ల  మరియ ఆ దేహిం ఉించిన స్థ లానినా 

 చూసారు.327 ఆ తరా్త వాళుళు యిింట్క్ వ� ళిళు, అతతు రు, సుగింధ 

ద్రవా్లు సిదధి ిం చేసారు.

కాని వశ్ాింతి రోజు ప్ారింభిం అయినిందువల్ల  వాళుళు మోషే శాసతు రాిం 

ప్రకారిం ఏ పనీ  చేయలేదు.328

5.57 యేస్యొక్క సమాధిని క్పలా క్యుట
అది వశ్ాింతిక్ సిదధి మయే్ రోజు. మరుసట్ రోజు పరిసయు్లు 

పిలాతు సమక్ింలో సమావేశమయా్రు, “అయా్! ఆ మోసగాడు బ్రతిక్ 

ఉిండగా ‘మూడు రోజుల లోా నేను తిరిగి బ్రతిక్ వస తాాను’ అని అనటిం 
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మాకు జ్ాపకిం ఉింది. అిందువల్ల  మూడవ రోజు వరకు ఆ సమాధిని 

జాగ్రతతు గా కాపలా కాయమని ఆజ్ాపిించిండ్. అలా చ్య్కపోతే అతని 

శిష్్లు వచిచె అతని దేహానినా దొింగిలిించి, ‘అతడు బ్రతికాడు’ అని 

ప్రజలతో చ్ప్పవచుచె. ఈ చివరి మోసిం మొదట్ మోసిం కనానా ఘోరింగా 

ఉింటుింది” అని అనానారు.

పిలాతు, “భటులినా త్సుకు వ� ళళుిండ్. వాళుళు సమాధిని జాగ్రతతు గా 

కాపలా కాయటిం మీ బాధ్త” అని చ్పా్పడు. వాళుళు వ� ళిళు రాతిక్ 

ముద్రవేసి భటులినా ఆ సమాధిక్ కాపలా ఉించి దానినా భద్రిం  చేసారు.329
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6.1 యేస్ పునరుతాథ నము
వశ్ాింతి రోజు ముగియగానే, మగ్ద లేనే మరియ, సలోమే, యాకోబు 

తలి్ల  మరియ,330 యోహాననా, మరియు మిగతా సరీతు రాలు,331 యేసు దేహానిక్ 

పూయటానిక్ సుగింధద్రవా్లు కొనానారు. ఆదివారిం ఉదయిం సూరో్దయిం 

అవుతుిండగా వాళుళు సమాధి దగ్గ రకు వ� ళాళులని బయలుదేరారు.332

అప్పుడు ఒక భూకింపిం వచిచెింది. పరలోకిం నుిండ్ ప్రభువు దూత 

వచిచె ఆ సమాధి దగ్గ రకు వ� ళాళుడు. ఆ రాతిని దొరి్ల ించి దాని మీద 

కూరొచెనానాడు. ఆ రూపిం మ� రుపులా ఉింది. అతని దుసుతు లు మించువల�  

తెల్ల గా ఉనానాయి. సమాధిని కాపలా కాసుతు ననా భటులు అతనినా చూసి 

భయపడ్ వణ్క్పోయి, చనిపోయిన వాళళులా అయా్రు.

ఆ దేవదూత, సరీతు రాలతో ఈ వధింగా అనానాడు: “భయపడకిండ్, 

సిలువకు వేయబడ్న యేసు కోసిం మీరు చూసుతు నానారని నాకు తెలుసు. 

ఆయనిక్కడ లేడు. ఆయన తాను చ్పి్పనటు్ల  బ్రతిక్ వచాచెడు. ఆయనినా 

పడుకోబ� ట్టి న స్థ లానినా  చూడిండ్.”333 

సమాధిక్ ఉననా రాయి త్ోసి వేయబడ్ ఉిండటిం గమనిించి లోపలిక్ 

వ� ళిళు చూసారు. అక్కడ వాళళుకు యేసు ప్రభువు దేహిం కనిపిించ 

లేదు. దీనినా గురిించి వాళిళుింకా ఆశచెర్పడుతుిండగా అకసా్మతుతు గా 

యిద్ద రు వ్కుతు లు ప్రత్క్మ�ై  వాళళు ప్రక్కన నిలుచునానారు. వాళళు 

దుసుతు లు మ� రుపువల�  మ� రుసూతు  ఉనానాయి. భయింతో ఆ సరీతు రాలు ముఖాలినా 

వించుకొనానారు. 
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ఆ దేవదూతలు, “మీరు బ్రతిక్ ఉననావాని కోసిం చనిపోయిన వాళళు 

మధ్ ఎిందుకు వ� తుకుతునానారు? ఆయన బ్రతిక్, యిక్కడ్నుిండ్ 

వ� ళి్ల పోయాడు. ఆయన మీతో కలిసి గలిలయలో ఉననాప్పుడు, 

‘మనుష్కుమారుడు పాపాతు్మలకు అప్పగిింపబడాలి; సిలువ మీద 

చింపబడాలి. మూడవ రోజు బ్రతిక్ రావాలి!’ అని అననా వషయిం మీకు 

జ్ాపకిం లేదా!334 

“కాని మీరు వ� ళిళు శిష్్లతో, ముఖ్ింగా పేతురుతో ఈ వధింగా 

చ్ప్పిండ్: ‘యేసు మీకు ముిందే గలిలయకు వ� ళుతు నానాడు. ఆయన ముిందే 

చ్పి్పనటు్ల , మీరు ఆయనినా అక్కడ చూసాతారు’  ”  అని  అనానారు. 335 

అప్పుడు వాళళుకు ఆయన మాటలు జ్ాపకిం  వచాచెయి.336

ఆ సరీతు రాలు సమాధి దగ్గ రనుిండ్ భయింతో, ఆనిందింతో పరుగ� తితు కొింటూ 

 వ� ళాళురు.337 వాళుళు ఈ వషయాలు ఆ పదకొిండుగురిక్, మిగతా 

వాళళుకు చ్పా్పరు. ఆ సరీతు రాల మాటలకు అర్థ ిం లేదనుకొని శిష్్లు వాళళు 

మాటలు  నమ్మలేదు.338

పేతురు, ఆ యిింకొక శిష్్డు సమాధి చూడటానిక్ బయలుదేరి 

వ� ళాళురు. వాళుళు కలిసి పరుగ� తుతు కుింటూ వ� ళ లాారు కాని, ఆ యిింకొక 

శిష్్డు పేతురు కనానా ముిందు పరుగ� తితు  సమాధిని మొదట చేరుకునానాడు. 

అతడు తొింగి లోపల చూసాడు. అక్కడ పడ్వుననా నారబటటి లు అతనిక్ 

కనిపిించాయి. కాని అతడు లోపలిక్ వ� ళళులేదు. 

అతని వ� నుక వసుతు ననా పేతురు వచిచె సమాధిలోక్ వ� ళాళుడు. అక్కడ 

పడ్ ఉననా బటటి లినా చూసాడు. వాట్నే కాక యేసు తల చుటూటి  చుటటి బడ్న 

వసాతారానినా కూడా చూసాడు. మడత పెటటి బడ్న తల వసతు రాిం నారబటటి లతో 

కాక వేరుగా ఉించబడ్ ఉింది. సమాధి దగ్గ రకు ముిందు వ� ళిళున శిష్్డు 

కూడా తరా్త లోపలిక్ వ� ళాళుడు. ఆ దృశ్ిం చూసి వశ్సిించాడు. 

(యేసు బ్రతిక్ వసాతాడని లేఖనాలోలా వ్ాయబడ్న వషయిం వాళళుకు యిింకా 

అర్థ ింకాలేదు.)

ఆ తరా్త శిష్్లు తమ తమ యిిండ్ల కు  వ� ళిళుపొయా్రు.339
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6.2 యేస్ మగ్దలేనే మరియకు కనబడుట
కాని, మరియ సమాధి బయట దుఃఖసూతు  నిలుచొని ఉింది. ఆమ�  దుఃఖిం 

ఆగలేదు. సమాధిలోక్ తొింగి చూసిింది. తెల్ల ట్ దుసుతు ల లోా ఉననా యిద్ద రు 

దేవదూతలు అక్కడ కూరొచెని ఉిండటిం ఆమ�  గమనిించిింది. యేసు 

దేహానినా ఉించిన చోట ఒక దేవదూత తల వ�ై పు, మరొక దేవదూత కాళళు 

వ�ై పు కూరొచెని ఉనానారు.

వాళాళుమ� ను, “ఎిందుకు దఃఖసుతు నానావమా్మ?” అని అడ్గారు.

ఆమ� , “వాళుళు నా ప్రభువును త్సుకు వ� ళాళురు. ఆయనినా ఎక్కడ 

ఉించారో నాకు తెలియదు” అని అననాది. అలా అనానాక వ� నకు్క తిరిగిింది. 

అక్కడ యేసు నిలుచొని ఉిండటిం చూసిింది. కాని ఆయనే ‘యేసు’ అని 

ఆమ�  గురితు ించలేదు.

ఆయన, “ఎిందుకు వలపిసుతు నానావమా్మ! ఎవరి కోసిం చూసుతు నానావు?” 

అని అడ్గాడు.

అతడొక తోటమాలి అనుకొని, “అయా్ మీరాయనినా ఎతుతు కుపోయి 

ఉింటే ఎక్కడ ఉించారో చ్ప్పిండ్. నేను వ� ళిళు తెచుచెకుింటాను” అని 

అననాది.

యేసు ఆమ� ను “మరియా” అని పిలిచాడు.

ఆమ�  ఆయన వ�ై పు చూసి హరీ బ్రరూ భాషలో “రబ్్బనీ!” అని అననాది. 

రబూబునీ అింటే బోధకుడు అని అర్థ ిం.

యేసు, “నేనిింకా తిండ్్ దగ్గ రకు వ� ళళులేదు కనుక ననునా తాకవదు్ద . నా 

సోదరుల దగ్గ రకు వ� ళిళు నాకు, మీకు తిండ్్, దేవుడు అయినటువింట్ వాని 

దగ్గ రకు వ� ళుతు నానానని చ్ప్పు” అని అనానాడు.

మగ్ద లేనే మరియ శిష్్ల దగ్గ రకు వ� ళిళుింది. తాను ప్రభువును 

చూసిన వారతు , ప్రభువు తనకు చ్పి్పన సిందేశము, వాళళుతో  చ్పి్పింది.340 

6.3 యేస్ స్తతి రీలకు కనబడుట
యేసు సరీతు రాలకు కనిపిించి, “శుభిం!” అని అనానాడు. వాళుళు ఆయన 
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దగ్గ రకు వచిచె ఆయన కాళళుపైెబడ్ ఆయనకు మ్రొకా్కరు. అప్పుడు యేసు 

వాళళుతో, “భయపడకిండ్. వ� ళిళు నా సోదరులతో గలిలయకు వ� ళళుమని 

చ్ప్పిండ్. వాళుళు అక్కడ ననునా కలుసుకొింటారు” అని  అనానాడు.341

6.4 క్వలివ్ళ్్ళ మతనాయకులకు సమాచారం ఇచ్చుట
ఆ సరీతు రాలు వ� ళిళుపొయా్రు. అదే సమయింలో కొింతమింది భటులు 

పటటి ణింలోక్ వ� ళిళు జరిగినదింతా ప్రధాన యాజకులతో చ్పా్పరు. 

ప్రధాన యాజకులు పెద్ద లినా కలుసుకొని ఒక కుట్ పనానారు. వాళుళు 

భటులకు పెద్ద  మొత తాాలిసూతు  వాళళుతో, “అతని శిష్్లు, ‘మేము రాత్రి 

వేళ నిది్సుతు ిండగా వచిచె అతని దేహానినా దొింగిలిించుకు పొయా్రు’ అని 

చ్ప్పిండ్. ఈ వారతు  రాషటి రాపాలుకునిదాకా వ� ళేతు  అతణ్్ శాింత పరచి మీకు 

కషటి ిం కలుగకుిండా మేము చూస తాాము” అని అనానారు. భటులు డబుబు 

త్సుకొని వాళుళు చ్పి్పనటు్ల  చేసారు. ఈ కథ బాగా వా్పిించి ఈ నాట్క్ 

వాడుకలో  ఉింది.342

6.5 ఎమా్మయు మార్గములో
అదే రోజు వాళళులో ఇద్ద రు ఎమా్మయు అనే గ్ామానిక్ వ� ళూతు వునానారు. 

అది యెరూషలేముకు ఏడుమ�ై ళళు దూరింలో ఉింది. వాళుళు జరిగిన 

సింఘటనలను గురిించి మాటాలాడుకొింటునానారు. వాళుళు ఈ వషయానినా 

గురిించి చరిచెసూతు ిండగా యేసు స్యింగా వచిచె వాళళుతో కలిసి 

నడవటిం మొదలు పెటాటాడు. కాని తాన� వ్రో వాళళును గురుతు పటటి నివ్లేదు. 

యేసు వాళళుతో, “మీరు ఏిం మాటాలాడుకొింటునానారు?” అని అడ్గాడు.

వాళుళు ఆగిపొయా్రు. వాళళు ముఖింలోలా దుఃఖిం ఉింది. వాళళులో 

కె్ల యొపా అనేవాడు ఈ వధింగా సమాధానిం చ్పా్పడు: “ఈ మధ్ జరిగిన 

సింఘటనలు తెలుసుకోకుిండా యెరూషలేములో నివసిసూతు ననా వాడ్వ 

నీవొక్కడ్వేనా!” అని అనానాడు.

“ఏ సింఘటనలు?” అని యేసు అడ్గాడు.
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వాళుళు, “నజరేతు నివాసియైెన యేసును గురిించి. ఆయన ఒక ప్రవకతు . 

గొప్ప వషయాలు చ్పా్పడు. గొప్ప పనులు చేశాడు. ప్రజల మ� ప్పు, దేవుని 

మ� ప్పు పొిందాడు. మా ప్రధాన యాజకులు, పాలకులు, మరణ దిండన 

వధిించుమని ఆయనినా అధికారులకు అప్పగిించారు. వాళుళు ఆయనినా 

సిలువకు వేసారు. ఆయన ఇశ్ాయేలును రక్్సాతాడని ఆశిించాము.

“పైెగా యివనీనా మూడు రోజుల క్్తిం జరిగాయి. అింతేకాక మాతో 

ఉననా కొిందరు సరీతు రాలు ఆశచెర్ిం కలిగిించే వషయిం మాకు చ్పా్పరు. 

వాళుళు ఈ రోజు తెల్ల వారు ఝామున సమాధిదగ్గ రకు వ� ళాళురు. కాని, 

అక్కడ వాళళుకు యేసు దేహిం కనిపిించలేదు. తాము దేవ దూతలినా 

చూసినటు్ల , ఆ దేవదూతలు యేసు బ్రతిక్ వచాచెడని చ్పి్పనటు్ల  మాకు 

చ్పా్పరు. మాతో ఉననా వాళుళు కొిందరు సమాధి దగ్గ రకు వ� ళిళు అది ఆ 

సరీతు రాలు వర్ిించిన వధింగా ఉిండటిం గమనిించారు. కాని అక్కడ యేసు 

కనిపిించలేదు” అని అనానారు.

యేసు వాళళుతో, “అజ్ానులారా! ప్రవకతు లు చ్పి్పన వషయాలు 

నమ్మటానిక్ యిింత ఆలస్ిం ఎిందుకు చేసుతు నానారు? క్రీ సుతు  చనిపోయి 

తరా్త కదా తేజసు్స పొిందాలి!” అని అనానాడు. ఆ తదుపరి మోషే 

గ్రింథాలతో, ప్రవకతు ల వ్ాతలతో మొదలు పెట్టి  తనను గురిించి లేఖనాలోలా 

వ్ాసినవనీనా వాళళుకు అర్థ మయే్టటు్ల  చ్పా్పడు.

వాళుళు వ� ళళునుననా గ్ామిం దగ్గ రకు వచిచెింది. యేసు తాను 

యిింకా ముిందుకు వ� ళళునుననా వానిలా కనిపిించాడు. కాని వాళుళు, 

“సాయింకాలమ�ై ింది. చీకట్ కాబోతోింది. మాతో ఉిండ్పొిండ్!” అని 

అనానారు. యేసు సరేనని వాళళుతో వాళళు యిింట్క్ వ� ళాళుడు.

వాళళుతో భోజనానిక్ కూరుచెనానాక ఆయన రొట�టి  త్సుకొని 

దేవునిక్ కృతజ్ఞత చ్పి్ప దానినా వరిచి వాళళుక్చాచెడు. అప్పుడు 

వాళళు కిండు్ల  తెరిపిించాడు. వ� ింటనే వాళుళు ఆయనినా గురితు ించారు. 

కాని ఆయన అదృశ్మయా్డు. ఆ తరా్త ఆ యిద్ద రూ, “దారిపైె 

నడుసుతు ిండగా ఆయన మాటాలాడ్, లేఖనాలోలా నిజమ�ై న అరాథానినా మనకు 
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చ్పి్పనప్పుడు గుిండ� ల లోా మిండుతుననాటు్ల  అనిపిించలేదా?” అని 

మాటాలాడుకునానారు.

వాళుళు లేచి వ� ింటనే యెరూషలేము వ� ళాళురు. అక్కడ ఆ 

పదకొిండుగురు శిష్్లు, మిగతా వాళుళు సమావేశమ�ై  ఉనానారు. 

వాళళులో ఒకడు, “ఔను! ఇది నిజిం. ప్రభువు బ్రతిక్ వచిచె సరీ మోనుకు 

కనిపిించాడు” అని అనానాడు.

ఆ తదుపరి ఆ వచిచెన వాళుళు దారిపైె జరిగిన సింఘటనను, 

యేసు రొట�టి ను వరిచినప్పుడు తాము ఆయనినా గురితు ించిన వషయము 

 చ్పా్పరు.343

6.6 యేస్ తన శిషుయాలకు కనబడుట
ఆ ఆదివారిం సాయింకాలిం శిష్్లిందరు ఒకే చోట సమావేశమయి 

ఉనానారు.344

వాళుళు జరిగిన వషయానినా గురిించి ఇతర శిష్్లతో చ్ప్పుచుిండగా 

యేసు స్యింగా వచిచె వాళళుతో నిలుచుని, “శాింతి కలుగు గాక” అని 

అనానాడు.

వాళుళు భూతానినా చూసామనుకొని వణ్క్ భయపడ్పోయారు. యేసు 

వాళళుతో, “మీర� ిందుకు భయపడుతు నానారు. మీకు సిందేహాలు ఎిందుకు 

కలుగుతునానాయి? నా చేతులు, కాళుళు చూడిండ్. నేనే ఆయనను. 

తాక్ చూడిండ్. నాకు మాింసము, ఎముకలు ఉనానాయి. భూతానిక్ అవ 

ఉిండవు” అని అనానాడు.

ఆయన ఈ మాటలు అింటూ తన చేతులు, కాళుళు వాళళుకు 

చూపాడు. వాళళుకు ఆశచెర్ము, ఆనిందము కలిగాయి. వాళుళు 

నమ్మలేకపొయా్రు. అప్పుడు యేసు, “మీ దగ్గ ర తినటానిక్ ఏమ�ై నా 

ఉిందా?” అని అడ్గాడు. వాళుళు ఒక కాలిచెన చేపను తెచిచె యిచాచెరు. 

ఆయన దానినా త్సుకొని వాళళు సమక్ింలో  తినానాడు.345

యేసు మళ్ళు, “మీకు శాింతి కులుగు గాక! తిండ్్ ననునా పింపినటు్ల  
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నేను మిమ్మలినా పింపుతునానాను” అని అనానాడు. ఇలా అనానాక, 

“పవత్ాత్మను పొిందిండ్!” అని వాళళుపైె ఊదాడు. ఆ తరా్త, “మీరు 

ఎవరి పాపాలు క్మిసేతు  వారి పాపాలు క్మిింపబడతాయి. మీరు ఎవరి 

పాపాలు క్మిించకపోతే వారి పాపాలు క్మిించబడవు” అని వాళళుతో 

 అనానాడు.346

6.7 యేస్ తోమాకు కనబడుట
యేసు వచిచెనప్పుడు పిండ్� ిండుగురిలో ఒకడ�ై న తోమా శిష్్ల తోాలేడు. 

ఇతణ్్ ‘దిదుమ’ అని పిలిచే వాళుళు. మిగత శిష్్లు తోమాతో, “మేము 

ప్రభువును చుసాము” అని అనానారు. కాని తోమా, “నేను స్యింగా 

ఆయన చేతులకుననా మేకుల గాయాలినా చూసి, వాట్ని చేతుల తోా తాక్, 

ఆయన ప్రక్క డొక్కపైె నా చేతులినా ఉించాక ఆయనినా నము్మతాను” అని 

అనానాడు.

ఒక వారిం రోజుల తరా్త యేసు శిష్్లు ఒక యిింట లోా ఉనానారు. 

తోమా కూడా వాళళుతో ఉనానాడు. తలుపులు మూసి వేసి ఉనానా యేసు 

లోపలిక్ వచిచె వాళళు మధ్ నిలుచొని, “మీకు శాింతి కలుగుగాక!” అని 

అనానాడు. యేసు తోమాతో, “నా చేతులు చూడు. నీ వేళళుతో వాట్ని 

తాకు. నా ప్రక్క భాగింపైె నీ చేతులినా ఉించు! ఇక అనుమానిించకు” అని 

అనానాడు.

తోమా ఆయనతో, “దేవా! నా ప్రభూ!” అని అనానాడు.

అప్పుడు యేసు అతనితో, “ననునా చూసావు కనుక నమా్మవు. ననునా 

చూడకునానా వశ్సిించే వాళుళు ధను్లు” అని  అనానాడు.347

6.8 యేస్ ఏడుగురు శిషుయాలకు కనబడుట
ఆ తరా్త తిబ� రియ సముద్రిం దగ్గ ర యేసు మళ్ళు కనిపిించాడు. 

అది ఈ వధింగా జరిగిింది: సరీ మోను పేతురు, దిదుమ అని పిలువబడే 

తోమా, గలిలయలోని కానా పటటి ణానిక్ చ్ిందిన ‘నతనయేలు’, జ� బ� దయి 
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కుమారులు, మరొక యిద్ద రు శిష్్లు, అింతా కలిసి ఒక చోట ఉనానారు. 

సరీ మోను పేతురు, “నేను చేపలు పటటి టానిక్ వ� ళుతు నానాను” అని అనానాడు.

మిగతా వాళుళు, “మేము కూడా వసుతు నానాము” అని అనానాక అింతా 

కలిసి వ� ళిళు పడవన� కా్కరు. కాని ఆ రాత్రి వాళళుకు చేపలు దొరక లేదు.

తెల్ల వారే సమయానిక్ యేసు ఒడు్డ న నిలుచొని ఉనానాడు. కాని 

శిష్్లు ఆయనే ‘యేసు’ అని గ్రహిించలేదు. యేసు, “మిత్రరులారా! 

చేపలు ఏమ�ై నా దొరికాయా?” అని అడ్గాడు.

‘లేదు’ అని వాళళునానారు.

ఆయన, “పడవ కుడ్ వ�ై పు మీ వల వేయిండ్. మీకు చేపలు 

దొరుకుతాయి” అని అనానాడు. వాళుళు ఆయన చ్పి్పన వధింగా వల 

వేసారు. చేపలు ఎకు్కవగా వలలో పడటింవల్ల  వాళు్ల  ఆ వల లాగలేక 

పొయా్రు.

యేసు పే్మిించిన శిష్్డు పేతురుతో, “అదిగో చూడు ప్రభువు” అని 

అనానాడు. సరీ మోను పేతురు, “అదిగో ప్రభువు!” అని అతడు అనటిం వననా 

వ� ింటనే, యిది వరకు త్సివేసిన తన పైె వస తాారానినా నడుముకు చుటుటి కొని 

నీళళులోక్ దూకాడు. మిగతా శష్్లు ఒడు్డ కు వింద గజాల దూరింలో 

ఉనానారు. అిందువల్ల  వాళుళు చేపలతో నిిండ్న వలను లాగుతూ పడవను 

నడుపుకుింటూ అతణ్్ అనుసరిసూతు  ఒడు్డ ను చేరుకునానారు. వాళుళు పడవ 

దిగాక కాలుతుననా బ్గ్గ ల మీద చేపలు ఉిండటిం చూసారు. కొనినా రొట�టి లు 

కూడా అక్కడ ఉనానాయి. యేసు వాళళుతో “మీరు పట్టి న కొనినా చేపలు 

త్సుకురిండరీ ” అని అనానాడు.

సరీ మోను పేతురు పడవ ఎక్్క వలను ఒడు్డ కు లాగాడు. ఆ వలనిిండా 

పెద్ద  పెద్ద  చేపలు ఉనానాయి. మొతతు ిం నూట ఏబది మూడు చేపలు ఉనానాయి. 

అనినా చేపలునానా ఆ వల చినుగలేదు! యేసు వాళళుతో, “రిండ్! వచిచె 

భోజనిం చ్య్ిండ్” అని అనానాడు. “మీర� వరు” అని అడగటానిక్ 

శిష్్ల కెవ్రికరీ  ధ�ై ర్ిం చాలలేదు. యేసు వాళళు దగ్గ రకు వచిచె, రొట�టి ను 

త్సుకొని వాళళుక్చాచెడు. అదే వధింగా చేపలినా కూడా యచాచెడు.
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ఆయన బ్రతిక్ింపబడ డాాక తన శిష్్లకు కనిపిించడిం యిది 

 మూడవసారి.348

6.9 యేస్ పేతురుతో మాటాలె డుట
వాళుళు భోజనిం చ్య్టిం ముగిించాక యేసు, సరీ మోను పేతురుతో, 

“యోహాను కుమారుడవ�ై న సరీ మోనూ! వీళళుకనానా ననునా నీవు ఎకు్కవగా 

పే్మిసుతు నానావా?” అని అడ్గాడు. 

“ఔను ప్రభూ! పే్మిసుతు నానానని మీకు తెలియదా!” అని అనానాడు.

యేసు, “నా గొఱ్ఱె లినా మేపు!” అని అనానాడు

యేసు, “యోహాను కుమారుడవ�ై న సరీ మోనూ! నీవు నిజింగా ననునా 

పే్మిసుతు నానావా?” అని మళ్ళు అడ్గాడు.

అతడు, “ఔను ప్రభూ! నేను పే్మిసుతు నానానని మీకు తెలియదా!” అని 

అనానాడు.

యేసు, “నా గొఱ్ఱె లినా జాగ్రతతు గా చూసుకో!” అని అనానాడు.

మూడవసారి అతనితో, “యోహాను కుమారుడవ�ై న సరీ మోనూ! ననునా 

పే్మిసుతు నానావా?” అని అనానాడు.

మూడవసారి, “ననునా పే్మిసుతు నానావా” అని అడ్గినిందుకు పేతురు 

మనసు్స చివుకు్కమననాది. అతడు, “ప్రభూ! మీకనీనా తెలుసు. నేను 

మిమ్మలినా పే్మిసుతు నానానని కూడా తెలుసు” అని అనానాడు.

యేసు, “నా గొఱ్ఱె లినా మేపు! ఇది నిజిం. వయసు్సలో ఉననాప్పుడు నీ 

దుసుతు లు నీవు వేసుకొని నీ యిషటి ిం వచిచెన చోట్క్ వ� ళేళు వాడవు. కాని 

వయసు్స మళిళున తరా్త నీవు చేతులు చాపితే మరొకళుళు నీకు 

దుసుతు లు తొడ్గిించి నీకు యిషటి ిం లేదననా చోట్క్ త్సుకు వ� ళ తాారు” అని 

అనానాడు. పేతురు ఎలాింట్ మరణిం పొింది దేవునిక్ మహిమ తెస తాాడో 

సూచిించటానిక్ యేసు ఇలా అనానాడు. ఆ తరా్త అతనితో, “ననునా 

అనుసరిించు!” అని అనానాడు.

పేతురు వ� నకు్క తిరిగి చూసాడు. యేసు పే్మిించిన శిష్్డు వ� ింట 



231చివరి నలభ�ై  దినములు  

రావటిం గమనిించాడు. రాత్రి భోజనాలప్పుడు యేసుకు ఆనుకొని, 

“ప్రభూ! మీకు ఎవరు ద్ోహిం చేసాతారు!” అని ప్రశినాించిన వాడు యితడే. 

పేతురు అతణ్్ చూసి యేసుతో, “ప్రభూ! అతని సింగతి ఏమిట్?” అని 

అడ్గాడు.

యేసు సమాధానింగా, “నేను తిరిగి వచేచె వరకు అతడు బ్రతిక్ 

ఉిండాలని నాక్షటి మ�ై తే! ఆ సింగతి నీ కెిందుకు. నీవు ననునా అనుసరిించు!” 

అని అనానాడు.

యేసు ఈ వధింగా అనటింవల్ల  ఈ శిష్్డు చనిపోడనే వదింతి 

సోదరులోలా వా్పిించిింది. కాని యేసు అతడు చనిపోడని అనలేదు. అతడు, 

“నేను తిరిగి వచేచెవరకు అతడు బ్రతిక్ ఉిండాలని నా ఉదే్ద శ్మ�ై తే ఆ 

సింగతి నీకెిందుకు?” అని అనానాడు,  అింతే.349

6.10 యేస్ తన శిషుయాలకు సేవన్ అపపగించ్ట
ఆ తరా్త ఆ పదకొిండుగురు శిష్్లు, యేసు చ్పి్పన గలిలయలోని 

కొిండకు వ� ళాళురు. అక్కడ యేసును చూసి ఆయన ముిందు సాష టాాింగ 

పడ డాారు. కాని వాళళులో కొిందరు సిందేహిించారు అప్పుడు యేసు 

వాళళు దగ్గ రకు వచిచె, “పరలోకింలో, భూమీ్మదా ఉననా అధికారమింతా 

దేవుడు నాక్చాచెడు. అిందువల్ల  అనినా దేశాలకు వ� ళిళు, వాళళును 

శిష్్లుగా చ్య్ిండ్. తిండ్్ పేరిట, కుమారుని పేరిట, పవత్ాత్మ పేరిట 

వాళళుకు బాపితు స్మము యివ్ిండ్. నేను మీకాజ్ాపిించినవనీనా వాళళును 

ఆచరిించమని బోధిించిండ్. నేను అనినా వేళలా ఈ యుగాింతిం దాకా మీ 

వ� ింట ఉింటాను” అని  అనానాడు.350

6.11 యేస్ చివరి సలహాలు
ఆయన చనిపోయిన తరా్త తాను బ్రతికే ఉనానానని ఎనోనా నిదర్శనాలను 

వాళళుకు చూపిించాడు. వాళళుకు నలభ�ై  రోజుల దాకా కనిపిించి దేవుని 

రాజా్నినా గురిించి బోధిించాడు. 
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ఆయన వారిని ఒకసారి కలిసికొని ఈ వధింగా ఆజ్ాపిించాడు:351 

“నేను మీతో కలిసి ఉననాప్పుడు మోషే ధర్మశాసతు రాింలో, ప్రవకతు ల గ్రింథాలలో, 

కరీ రతు నలలో ననునా గురిించి వ్ాసినవనీనా జరుగుతాయి అని చ్పా్పను.” 

అప్పుడు వాళుళు లేఖనాలను అర్థ ిం చేసుకోవాలనే ఉదే్ద శ్ింతో 

వాళళు కిండు్ల  తెరిపిించాడు. ఆయన వాళళుతో, “ఈ వధింగా వ్ాయబడ్ 

ఉింది: క్రీ సుతు  చనిపోయి మూడవరోజున బ్రతిక్ వస తాాడు! పశాచెత తాాపానినా 

గురిించి, పాప క్మాపణ గురిించి ఆయన పేరిట ప్రకట్ించటిం మొదట 

యెరూషలేములో మొదలౌతుింది. ఆ పిదప అది అనినా దేశాల లోా 

ప్రకట్ింపబడుతుింది. మీరు వీట్క్ సాక్ులు. నా తిండ్్ వాగ దాానిం చేసిన 

ఆయనినా నేను పింపుతాను. కాని పరలోకిం నుిండ్ మీకు పరిశుదాధాత్మ శక్తు  

లభిించే దాకా ఈ పటటి ణింలోనే ఉిండిండ్” అని  చ్పా్పడు.352 

ఆయన, “యెరూషలేము పటటి ణానినా వదిలి వ� ళళుకిండ్. నా తిండ్్ 

వాగ దాానిం చేసిన వరిం కోసిం కాచుకొని ఉిండిండ్. దానినా గురిించి నేను 

మీక్దివరకే చ్పా్పను. యోహాను నీళళుతో బాపితు స్మమునిచాచెడు. కాని 

కొది్ద  రోజుల లోా మీరు పవత్ాత్మలో బాపితు స్మము పొిందుతారు” అని 

ఆజ్ాపిించాడు.

వాళళుింతా కలుసుకొననాప్పుడు, “ప్రభూ! మీరు ఈ సమయాన 

ఇశ్ాయేలు ప్రజలకు రాజా్నినా తిరిగి ఇసాతారా?” అని యేసును అడ్గారు.

ఆయన వాళళుతో, “తిండ్్ తన అధికారింతో గడ్యలను, రోజులను 

నియమిించాడు. కాని వాట్ని తెలుసుకొనే అవసరిం మీకు లేదు. కాని 

పవత్ాత్మ మీ మీదిక్ వచిచెనప్పుడు మీలో శక్తు  కలుగుతుింది. మీరు 

మొదట యెరూషలేములోనూ, యూదయ, సమరయ ప్ాింతాలనినాట్లోనూ 

ప్రపించపు అనినా స్థ లాలోలానూ ననునా గురిించి సాక్్మిసాతారు” అని  అనానాడు.353

6.12 యేస్ పరలోక్నికి కొనిపో బడుట
ఆ తరా్త వాళళును అక్కడ్ నుిండ్ బేతనియ దాకా త్సుకు వ� ళిళు తన 

చేతుల� తితు  వాళళును ఆశీర్దిించాడు. వాళళును ఆశీర్దిసుతు ిండగా ఆయన 
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వాళళు నుిండ్ దూరిం చేయబడ డాాడు. ఆ తరా్త పరలోకానిక్ త్సుకు 

 వ� ళళుబడ డాాడు.354 

వాళుళు చూచుచుిండగా, వాళళుకు కనపడకుిండా ఒక మేఘిం 

ఆయనినా కపి్పవేసిింది. ఆయన వ� ళూతు  ఉింటే వాళుళు దీక్తో ఆకాశిం వ�ై పు 

చూసూతు  నిలుచునానారు. 

అకసా్మతుతు గా తెల్ల ని దుసుతు లు వేసుకొననా యిద్ద రు వ్కుతు లు వాళళు ప్రక్కన 

నిలుచొని వాళళుతో, “గలిలయ ప్రజలారా! ఆకాశింలోక్ చూసూతు  ఎిందుకు 

నిలుచునానారు? మీ నుిండ్ పరలోకానిక్ త్సుకు వ� ళళుబడ్న ఈ యేసు మీరు 

చూసుతు ననాప్పుడు పరలోకానిక్ వ� ళిళునటే్ల  మళ్ళు తిరిగి వసాతాడు” అని  అనానారు.355 

ఆ తరా్త వాళాళుయనకు నమస్కరిించి చాలా ఆనిందింతో 

యెరూషలేముకు తిరిగి వ� ళాళురు. వాళుళు మిందిరింలో ఉిండ్ వరామిం 

లేకుిండా దేవుని  సుతు తిించారు.356

6.13 పవితారా త్మ వచ్చుట
పెింతెకొసుతు  అనే పిండుగ వచిచెింది. ఆ రోజు వాళళుింతా ఒక చోట 

సమావేశిం అయా్రు. త్వ్రమ�ై న గాలి వీచినప్పుడు కలిగే ధ్నిలాింట్ది 

పరలోకింనుిండ్ అకసా్మతుతు గా వచిచె వాళుళు కూరొచెననా యిింట్నింతా 

నిింపివేసిింది. అప్పుడు వాళళుకు నాలుకలాలా అగినాజా్లలు కనిపిించాయి. 

అవ వడ్పోయి ప్రతి ఒక్కరి మీదా దిగినవ. అిందరూ పవత్ాత్మతో 

నిిండ్పోయి తమ భాషల లోా కాక యితర భాషల లోా మాట లాాడటిం మొదలు 

పెటాటారు. వాళిళులా మాటాలాడటానిక్ పవత్ాత్మ శక్తు నిచాచెడు.

అప్పుడు ఈ యెరూషలేము పటటి ణింలో అనినా దేశాలకు చ్ిందిన 

ద�ై వభక్తు గల యూదులు ఉిండ్నారు. ఆ మాటల శబ్ద ిం వని ఒక పెద్ద  ప్రజల 

గుింపు అక్కడ్క్ వచిచెింది. గుింపులోని ప్రతి ఒక్కడూ తన స్ింత 

భాషలో వాళుళు మాటాలాడటిం వని దిగాభురాింతి చ్ిందాడు.

వాళుళు దిగాభురాింతి చ్ింది, “మాటాలాడుతుననా వాళళుిందరూ గలిలయ 

ప్ాింతపు వాళేళు కదా? అలాింటప్పుడు, మాలోని ప్రతి ఒక్కడూ, అతని 
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స్ింత భాషలో వాళుళు మాట లాాడటిం ఎలా వింటునానాడు. మేము, అింటే 

‘పారితు ’ దేశిం వాళుళు, ‘మాదీ’ దేశిం వాళుళు, ‘ఏలామీ’ దేశిం వాళుళు, 

‘మ� సొపొతమియ’ నివాసులు, యూదయ, కప్పదొక్య, పొింతు, ఆసియ 

నివాసులు, ప్రుగియ, పింపులియ, ఈజిపుటి  ప్ాింతాల వాళుళు, ‘లిబియ’ 
లోని ‘కురేనే’ దగ్గ రుననా ప్ాింతాల నుిండ్ వచిచెన వాళుళు, రోము నగరిం 

నుిండ్ వచిచెన వాళుళు, యూదులు, యూద మతింలో చేరిన వాళుళు, 

కే్త్యులు, అరబీయులు, వాళుళు దేవుని మహిమలినా గురిించి మా 

స్ింత భాషలో చ్ప్పటిం వింటునానామే!” అని  అనానారు.357

6.14 ముగింపు
యేసు యిింకా ఎనోనా కారా్లు చేసాడు. వాటనినాట్ని గురిించి వ్ాసేతు  

ఈ గ్రింథాలకు ఈ ప్రపించింలో ఉననా స్థ లమింతా కూడా సరిపోదని 

 నేననుకుింటాను.358 యేసు ‘క్రీ సుతు ’ అని, ‘దేవుని కుమారుడు’ అని, 

ఆయనినా వశ్సిించిన వాళళుకు ఆయన పేరిట అనింత జీవతిం 

లభిసుతు ిందని మీరు నమా్మలనే ఉదే్ద శ్ింతో యివ  వ్ాయబడ డాాయి.359

మతతియ పరాక్రము యేస్ క్రాస్తి  వంశ్వళ్
యేసు క్రీ సుతు  వింశక్రమము: ఈయన దావీదు మరియు అబ్ాహాము 

వింశానిక్ చ్ిందినవాడు.

అబ్ాహాము కుమారుడు ఇసా్సకు. ఇసా్సకు కుమారుడు యాకోబు 

యాకోబు కుమారులు యూదా మరియు అతని సహోదరులు. యూదా 

కుమారులు పెర� సు మరియు జ� రహు. (పెర� సు, జ� రహుల తలి్ల  తామారు.)

పెర� సు కుమారుడు ఎస్ోము ఎస్ోము కుమారుడు అరాము అరాము 

కుమారుడు అమీ్మనాదాబు. అమీ్మనాదాబు కుమారుడు నయసో్సను. 

నయసో్సను కుమారుడు శలా్మ శలా్మ కుమారుడు బోయజు. (బోయజు 

తలి్ల  రాహాబు.) బోయజు కుమారుడు ఓబేదు. (ఓబేదు తలి్ల  రూతు.) 
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ఓబేదు కుమారుడు యెషషా యి. యెషషా యి కుమారుడు రాజు దావీదు.దావీదు 

కుమారుడు సొల్మోను. (సొల్మోను తలి్ల  పూర్ిం రియా భార్.)

సొల్మోను కుమారుడు ర� హబాము. ర� హబాము కుమారుడు 

అబీయా.అబీయా కుమారుడు ఆసా. ఆసా కుమారుడు యెహోషాపాతు. 

యెహోషాపాతు కుమారుడు యెహోరాము. యెహోరాము కుమారుడు 

ఉజిజె యా. ఉజిజె యా కుమారుడు యోతాము. యోతాము కుమారుడు 

ఆహాజు. ఆహాజు కుమారుడు హిజి్కయా. హిజి్కయా కుమారుడు మనషేషా .

మనషేషా  కుమారుడు ఆమోసు. ఆమోసు కుమారుడు యోషరీ యా. యోషరీ యా 

కుమారులు యెకొనా్ మరియు అతని సోదరులు. వీళళు కాలింలోనే 

యూదులు బబులోను నగరానిక్ బిందీలుగా కొనిపోబడ్నారు. 

బబులోను నగరానిక్ కొనిపోబడ్న తరువాతి వింశ క్రమము: యెకొనా్ 

కుమారుడు షయలీతు యేలు. షయలీతు యేలు కుమారుడు జ� రుబాబుబ� లు. 

జ� రుబాబుబ� లు కుమారుడు అబీహూదు. అబీహూదు కుమారుడు 

ఎలా్కరీ ము. ఎలా్కరీ ము కుమారుడు అజోరు. అజోరు కుమారుడు 

సాదోకు. సాదోకు కుమారుడు ఆకరీ ము. ఆకరీ ము కుమారుడు ఎలీహూదు. 

ఎలీహూదు కుమారుడు ఎలియాజరు. ఎలియాజరు కుమారుడు మతాతాను. 

మతాతాను కుమారుడు యాకోబు. యాకోబు కుమారుడు యోసేపు. యోసేపు 

భార్ మరియ. మరియ కుమారుడు యేసు. ఈయనినా క్రీ సుతు  అింటారు.

అింటే అబ్ాహాము కాలిం నుిండ్ దావీదు కాలిం వరకు మొతతు ిం 

పదునాలుగు తరాలు. దావీదు కాలిం నుిండ్ బబులోను నగరానిక్ 

బిందీలుగా కొనిపోబడ్న కాలిం వరకు పదునాలుగు తరాలు. అలా 

కొనిపోబడ్న కాలిం నుిండ్ క్రీ సుతు  వరకు పదునాలుగు  తరాలు.360

లూక్ పరాక్రము యేస్ క్రాస్తి  వంశ్వళ్
యేసు బోధిించటిం మొదలు పెట్టి నప్పుడు ఆయనకు సుమారు ముపైె్ప 

సింవత్సరాలు. యేసు యోసేపు కుమారుడు అని ప్రజలు అనుకునేవాళుళు.

యోసేపు హేలీ కుమారుడు, హేలీ మతతు తు కుమారుడు, మతతు తు లేవ 
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కుమారుడు. లేవ మ� లీ్క కుమారుడు. మ� లీ్క యననా కుమారుడు. యననా 

యోసేపు కుమారుడు. యోసేపు మతతు త్య కుమారుడు, మతతు త్య 

ఆమోసు కుమారుడు. ఆమోసు నాహోము కుమారుడు, నాహోము ఎసి్ల  

కుమారుడు. ఎసి్ల  నగ్గ యి కుమారుడు. నగ్గ యి మయతు కుమారుడు. 

మయతు మతతు త్య కుమారుడు. మతతు త్య సిమియ కుమారుడు. సిమియ 

యోశేఖు కుమారుడు. యోశేఖు యోదా కుమారుడు. 

యోదా యోహననా కుమారుడు. యోహననా రేసా కుమారుడు, రేసా 

జ� రుబాబుబేలు కుమారుడు. జ� రుబాబుబ� లు షయలీతు యేలు కుమారుడు. 

షయలీతు యేలు నేరి కుమారుడు, నేరి మ� లీ్క కుమారుడు, మ� లీ్క అది్ద  

కుమారుడు. అది్ద  కోసాము కుమారుడు, కోసాము ఎల్మదాము కుమారుడు, 

ఎల్మదాము ఏరు కుమారుడు, ఏరు యెహోష్వ కుమారుడు. యెహోష్వ 

ఎలీయెజ� రు కుమారుడు. ఎలీయెజ� రు యోరీము కుమారుడు. యోరీము 

మతతు తు కుమారుడు, మతతు తు లేవ కుమారుడు. 

లేవ షిమో్ను కుమారుడు, షిమో్ను యూదా కుమారుడు, యూదా 

యోసేపు కుమారుడు. యోసేపు యోనాము కుమారుడు. యోనాము 

ఎలా్కరీ ము కుమారుడు, ఎలా్కరీ ము మ� ల� యా కుమారుడు. మ� ల� యా 

మ� నానా కుమారుడు. మ� నానా మతతు తా కుమారుడు. మతతు తా నాతాను 

కుమారుడు. నాతాను దావీదు కుమారుడు, దావీదు యెషషా యి కుమారుడు, 

యెషషా యి ఓబేదు కుమారుడు, ఓబేదు బోయజు కుమారుడు, బోయజు 

శలా్మను కుమారుడు, శలా్మను నయసో్సను కుమారుడు, నయసో్సను 

అమీ్మనాదాబు కుమారుడు. అమీ్మనాదాబు అరాము కుమారుడు. 

అరాము ఎస్ోము కుమారుడు, ఎస్ోము పెర� సు కుమారుడు, పెర� సు 

యూదా కుమారుడు. యూదా యాకోబు కుమారుడు, యాకోబు 

ఇసా్సకు కుమారుడు, ఇసా్సకు అబ్ాహాము కుమారుడు, అబ్ాహాము 

తెరహు కుమారుడు, తెరహు నాహోరు కుమారుడు, నాహోరు సెరూగు 

కుమారుడు, సెరూగు రయూ కుమారుడు, రయూ పెల� గు కుమారుడు, 

పెల� గు హెబ� రు కుమారుడు, హెబ� రు షేలహు కుమారుడు, 
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షేలహు కేయినాను కుమారుడు, కేయినాను అర్పక్దు కుమారుడు, 

అర్పక్దు షేము కుమారుడు, షేము నోవహు కుమారుడు, నోవహు 

ల� మ� కు కుమారుడు, ల� మ� కు మ� తూషెల కుమారుడు, మ� తూషెల హనోకు 

కుమారుడు, హనోకు యెర� దు కుమారుడు, యెర� దు మహలలేలు 

కుమారుడు, మహలలేలు కేయినాను కుమారుడు, కేయినాను ఎనోష్ 

కుమారుడు, ఎనోష్ షేతు కుమారుడు, షేతు ఆదాము కుమారుడు, 

ఆదాము దేవుని  కుమారుడు.361



యేసు జీవిత క్లక్రమము

ఈ క్్ిందనుననా సింగతులు యేసు కాలమును తెలియపరుస తాాయి. ఇవ 

సాధారణ ఉపయోగములోనుననా సరి చేయబడ్న కా్ల� ిండరు ప్రకారము 

ఉననావ. అయితే నేట్ బ�ై బిల్ పిండ్తులు ఈ తేదిలను ఒప్పకపోవచుచె.

సంవత్సరముల ఘటనలు

6 లేక 5 క్రీ .పూ. యేసు జననము

4 క్రీ .పూ. రాజ�ై న పెద్ద  హేరోదు మరణం

12 క్రీ .శ.  తిబ� రియ క�ై సరు పరిపాలన రోమాలో ప్ారంభము

26 క్రీ .శ. బాపితి స్మమిచుచు యోహాను కరీ రితి  ప్ారంభము

 యేసు బాపితు స్మము

 యేసు బహిరింగ సేవా ప్ారింభము

27 క్రీ .శ.  యేసు బహిరంగ సేవా కాలములో మొదటి పసాకా

28 క్రీ .శ.  యేసు బహిరంగ సేవా కాలములో రెండవ పసాకా

29 క్రీ .శ.  యేసు బహిరంగ సేవా కాలములో మూడవ పసాకా

30 క్రీ .శ.  యేసు సిలువ వేయబడుట (నిసాను/ఏపి్ల్ 14)



స్చిక

ఈ సూచిక మూల పుసతు కముల�ై న మతతు యి, మారు్క, లూకా, యోహాను 

మరియు అపోసతు లుల కార్ములలో వాడబడ్న వాక్భాగములకు 

సరిపోలుచెటకు సహాయపడుతుింది. వాట్ మూల భాగమునకు 

చాల సమీపముగా పరీక్్ించుటకు ఇది బలపరుసుతు ింది. ప్రతి వాక్ 

రిఫర� ను్స ముిందు ఒక చిననా సింఖ్ ఉింటుింది. ఇది ఈ పుసతు కములో 

చివరనుననా ప్రతి వాక్భాగము యెక్క సింఖ్కు సింబింధపడుతుింది. 

ఈ సూచికలోనుననా ముఖా్ింశముల సింఖ్తో సమానముగా ఈ 

పుసతు కములో ఇవ కూడ ఉింటాయి. 

1 యేస్ జననము మరియు బాలయాము
1.1 పర్ా రంభము
1 యోహాను 1:1–18

1.2 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ జన్మన్ దూత పరాకటించ్ట
2 లూకా 1:5–25

1.3 యేస్ జన్మన్ దూత పరాకటించ్ట
3 లూకా 1:26–38
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1.4 మరియ ఎలీసబెతున్ కలుస్కొన్ట
4 లూకా 1:39–45

1.5 మరియ దేవునిని స్తి తంచ్ట
5 లూకా 1:46–55

1.6 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ జన్మము
6 లూకా 1:57–66

1.7 జెకర్యా దేవునిని స్తి తంచ్ట
7 లూకా 1:67–80

1.8 యేస్ జన్మము
8 లూకా 2:1–7

1.9 గొఱ్ఱె ల క్పరులు యేస్న్ గురించి విన్ట
9 లూకా 2:8–21

1.10 యేస్ని దేవ్లయంలో  పరాతష్ఠ ంచ్ట 
10 లూకా 2:22–38

1.11 జ్ఞా న్లు యేస్న్ దరిశంచ్టకు వచ్చుట
11 మతతు యి 2:1–12

1.12 యేస్ కుటుంబము ఈజిపుటు కు తప్పంచ్కొన్ట
12 మతతు యి 2:13–15

1.13 బెత్లె హేములో మగప్లలె లన్ చంపుట
13 మతతు యి 2:16–18

1.14 యేస్ కుటుంబము ఈజిపుటు న్ండి తరిగి వచ్చుట
14 మతతు యి 2:19–23
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15 లూకా 2:40

1.15 దేవ్లయంలో బాలుడ్ైన యేస్
16 లూకా 2:41–52

2 యేస్ బహిరంగ జీవిత పర్ా రంభము
2.1 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ మార్గమున్ స్ద్ధపరుచుట
17 లూకా 3:1–6
18 మతతు యి 3:4–10
19 లూకా 3:10–18

2.2 యేస్ బాప్తిస్మము
20 మతతు యి 3:13–17
21 లూకా 3:23a

2.3 యేస్ శోధన
22 మతతు యి 4:1–11

2.4 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ మెస్సయన్ గురించి మాటాలె డుట
23 యోహాను 1:19–28

2.5 యేస్ దేవుని గొఱ్ఱె  ప్లలె
24 యోహాను 1:29–34

2.6 యోహాన్ తన శిషుయాలన్ యేస్కు పరిచయం చేయుట
25 యోహాను 1:35–42

2.7 యేస్ ఫ్లిపుప మరియు నతానియేలున్ ప్లుచ్ట
26 యోహాను 1:43–51
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2.8 యేస్ మొదటి అద్భుత క్రయాము
27 యోహాను 2:1–12

2.9 దేవ్లయములో యేస్
28 యోహాను 2:13–25

2.10 యేస్ మరియు నికోదేము 
29 యోహాను 3:1–21

2.11 యేస్ మరియు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్
30 యోహాను 3:22–4:3

2.12 యేస్ సమరయ స్తతి రీతో మాటాలె డుట
31 యోహాను 4:4–26

2.13 యేస్ శిషుయాలు తరిగి వచ్చుట
32 యోహాను 4:27–38

2.14 సమరయుయాలు అనేకులు నము్మట
33 యోహాను 4:39–42

2.15 యేస్ గలిలయకు తరిగి వచ్చుట
34 యోహాను 4:43–45

2.16 యేస్ ర్జ్యాధిక్రి కుమారుని నయం చేయుట
35 యోహాను 4:46–54

2.13 యేస్ జన్లకు స్వ్రతిన్ చ్పుపటకు పర్ా రంభంచ్ట
36 మతతు యి 4:13b–17a
37 మారు్క 1:15
38 లూకా 4:14b–15
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2.18 యేస్న్ తన స్వగ్రా మములో నిర్కరించ్ట
39 లూకా 4:16–30

3 పరాస్ది్ధ కెకి్కన సంవత్సరము
3.1 యేస్ కొందరు శిషుయాలన్ ఎన్నుకొన్ట
40 మతతు యి 4:18–22
41 లూకా 5:1–11

3.2 యేస్ ఒక మన్షుయాని దయయాంన్ండి విడిప్ంచ్ట
42 మారు్క 1:21–28

3.3 యేస్ అనేకులన్ నయం చేయుట
43 మారు్క 1:29–34

3.4 యేస్ ఏక్ంతంగ్ పర్ా రిథంచ్ట
44 మారు్క 1:35–38

3.5 యేస్ బో ధించ్ట మరియు రోగులన్ నయం చేయుట
45 మతతు యి 4:23–25

3.6 యేస్ రోగిని నయం చేయుట
46 మారు్క 1:40–45

3.7 యేస్ పక్షవ్త రోగిని నయం చేయుట
47 మారు్క 2:1–12

3.8 లేవి యేస్న్ వెంబడించ్ట
48 మారు్క 2:13–17

3.9 యేస్ ఉపవ్సమున్ గురించిన పరాశనుకు సమాధానము నిచ్చుట
49 లూకా 5:33–39
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3.10 యేస్ కోనేరువద్ద  ఒక మన్షుయాని నయం చేయుట 
50 యోహాను 5:1–18

3.11 కుమారుడు జీవము నిచ్చుట
51 యోహాను 5:19–30

3.12 యేస్ తన అధిక్రమునకు రుజువులనిచ్చుట
52 యోహాను 5:31–47

3.13 యేస్ విశర్ా ంత రోజుకు పరాభువు
53 మారు్క 2:23–26
54 మతతు యి 12:5–7
55 మారు్క 2:27–28
56 మతతు యి 12:9–14

3.14 గొపప జనసమూహము యేస్న్ వెంబడించ్ట
57 మారు్క 3:7–12
58 మతతు యి 12:17–21

3.15 యేస్ పనెనుండు మంది అపో సతిలులన్ ఎన్నుకొన్ట
59 లూకా 6:12–13
60 మారు్క 3:14b–19

కొండమీద ప్రసంగము (3.16–34)

3.16 దేవుని దీవెనలు పొ ంద్ జన్లు
61 మతతు యి 5:1–12

3.17 యేస్ తన శిషుయాలన్ ఉపుప మరియు వెలుగు అని ప్లుచ్ట
62 మతతు యి 5:13–16
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3.18 యేస్ మరియు మోషే ధర్మశ్సతి రీము
63 మతతు యి 5:17–20

3.19 కోపమున్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
64 మతతు యి 5:21–26

3.20 వయాభచారమున్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
65 మతతు యి 5:27–30

3.21 విడాకులన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
66 మతతు యి 5:31–32

3.22 పరామాణాలు చేయుటన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
67 మతతు యి 5:33–37

3.23 పగన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
68 మతతు యి 5:38–42

3.24 శతురా వులన్ పేరామించ్టన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
69 మతతు యి 5:43–48

3.25 ఇచ్చుటన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
70 మతతు యి 6:1–4

3.26 పర్ా రథనన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
71 మతతు యి 6:5–15

3.27 ఉపవ్సమున్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
72 మతతు యి 6:16–18

3.28 ముఖయామెైన దానిని గురించి యేస్ బో ధించ్ట
73 మతతు యి 6:19–24
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3.29 చింతన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
74 మతతు యి 6:25–34

3.30 ఇతరులకు తీరుప తీరుచుటన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
75 మతతు యి 7:1–6

3.31 నీకు క్వలి్సనవ్టికెై దేవునిని అడుగుము
76 మతతు యి 7:7–12

3.32 ఇరుకు దా్వరము మరియు విశ్ల దా్వరము
77 మతతు యి 7:13–14

3.33 జన్లు చేయునది వ్రేమెైయునానురని చూపుతుంది
78 మతతు యి 7:15–23

3.34 రెండు విధాల జన్లు
79 మతతు యి 7:24–27

3.35 యేస్ శతాధిపత సేవకుని నయం చేయుట
80 లూకా 7:1–10

3.36 యేస్ ఒక స్తతి రీ యొక్క కుమారుని బరాతకించ్ట
81 లూకా 7:11–17

3.37 యేస్ మరియు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్
82 లూకా 7:18–35

3.38 యేస్ తన జన్లకు విశర్ా ంత నిచ్చున్
83 మతతు యి 11:25–30

3.39 యేస్ మరియు ప్ప్య�ైన స్తతి రీ
84 లూకా 7:36–50
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3.40 గలిలయలో యేస్
85 లూకా 8:1–3

3.41 యేస్ శకితి దేవునిన్ండి వచిచునది
86 మతతు యి 12:22–37

3.42 కొందరు యేస్ అధిక్ర్నిను సందేహించ్ట
87 మతతు యి 12:38–45

3.43 యేస్ అన్చరులు ఆయన నిజమెైన బంధ్వులు
88 మతతు యి 12:46–50
89 లూకా 11:27–28

3.44 వితతినాలు చలులె టన్ గురించిన ఉపమానము
90 మతతు యి 13:1–23

3.45 నీకునను గరాహింపున్ ఉపయోగించ్కొన్ము
91 మారు్క 4:21–25

3.46 పెరిగే వితతినం ఉపమానమున్ యేస్ ఉపయోగించ్ట 
92 మారు్క 4:26–29

3.47 గోధ్మలు మరియు కలుపు వితతినాల ఉపమానము
93 మతతు యి 13:24–30

3.48 ఆవగింజ మరియు పులుపు ఉపమానములు
94 మతతు యి 13:31–35

3.49 కలుపు ఉపమానమున్ యేస్ వివరించ్ట
95 మతతు యి 13:36–43
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3.50 దాచబడిన నిధి మరియు ముతాయాల ఉపమానములు
96 మతతు యి 13:44–46

3.51 చేపలన్పటుటు  వల ఉపమానము
97 మతతు యి 13:47–53

3.52 యేస్ తుఫ్న్న్ అణచ్ట
98 మారు్క 4:35–41

3.53 యేస్ ఒక మన్షుయాని దయాయాలన్ండి విడిప్ంచ్ట
99 లూకా 8:26–27
100 మారు్క 5:3b–20

3.54 యేస్ బాలికన్ బరాతకించ్ట, ఒక స్తతి రీని నయం చేయుట
101 మారు్క 5:21–43

3.55 యేస్ ముగు్గ రున్ నయం చేయుట
102 మతతు యి 9:27–34

3.56 యేస్న్ తన స్వగ్రా మములో నిర్కరించ్ట
103 మారు్క 6:1–6

4 వయాతరేకత పెరిగిన సంవత్సరము
4.1 ఎకు్కవ పనివ్రిని పంపమని దేవునిని అడుగుట
104 మతతు యి 9:35–38

4.2 యేస్ పనెనుండు మంది అపో సతిలులన్ పంపుట
105 మతతు యి 10:1
106 మతతు యి 10:5–42
107 మతతు యి 11:1
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108 లూకా 9:6
109 మారు్క 6:12b–13

4.3 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాన్ ఎలా చంపబడ్న్
110 మారు్క 6:14–29

4.4 యేస్ ఐద్వేల మందికి పైెగ్ భోజనం పెటుటు ట
111 మారు్క 6:30–37
112 యోహాను 6:8–15a
113 మారు్క 6:45
114 మతతు యి 14:23a

4.5 యేస్ నీళ్ళపెై నడచ్ట
115 మతతు యి 14:23b–33

4.6 యేస్ అనేక రోగులన్ నయం చేయుట
116 మారు్క 6:53–56

4.7 యేస్ జీవ్హారము
117 యోహాను 6:22b–59

4.8 చాలా మంది శిషుయాలు యేస్న్ వదిలి వెళ్్ళట
118 యోహాను 6:60–7:1

4.9 దేవుని ధర్మశ్సతి రీము మరియు మానవ స్ంపరాదాయములు
119 మారు్క 7:1–15
120 మతతు యి 15:12–14
121 మారు్క 7:17–23

4.10 యేస్ కనాన్ స్తతి రీకి సహాయం చేయుట
122 మతతు యి 15:21–28
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4.11 యేస్ చ్విటివ్నిని నయం చేయుట
123 మారు్క 7:31
124 మతతు యి 15:30
125 మారు్క 7:32–36
126 మతతు యి 15:31a
127 మారు్క 7:37b

4.12  యేస్ నాలుగువేల మందికి పెైగ్ భోజనం పెటుటు ట
128 మతతు యి 15:32–39

4.13 కొందరు యేస్ అధిక్ర్నిను సందేహించ్ట
129 మతతు యి 16:1–4

4.14 యేస్ శిషుయాలు ఆయనన్ అప్రథము చేస్కొన్ట
130 మతతు యి 16:5–12

4.15 బేత్సయదాలో గురా డిడివ్నిని నయం చేయుట
131 మారు్క 8:22–26

4.16 యేసే క్రాస్తి  అని పేతురు చ్పుపట
132 మతతు యి 16:13–20

4.17 యేస్ తన్ మరణించాలని చ్పుపట
133 మతతు యి 16:21–28

4.18 మోషే, ఏలీయాలతో యేస్ కనబడుట
134 లూకా 9:28–33
135 మతతు యి 17:5–13

4.19 యేస్ ఒక బాలుని దయయాంన్ండి విడిప్ంచ్ట
136 మారు్క 9:14–29
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4.20 యేస్ తన మరణ, పునరుతాథ నమున్ గురించి మాటాలె డుట
137 మారు్క 9:30–32

4.21 పన్ను చ్లిలెంచ్టన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
138 మతతు యి 17:24–27

4.22 దేవుని ర్జయాంలో ఎవరు గొపప?
139 మతతు యి 18:1–5
140 మారు్క 9:38–41

4.23 తండిరా తన జన్లందరిని క్ప్డున్
141 మతతు యి 18:6–14

4.24 తపుప చేస్నవ్నిని సరి చేయుట
142 మతతు యి 18:15–20

4.25 క్షమాపణ గురించిన ఉపమానము
143 మతతు యి 18:21–35

4.26 యేస్ య�రూషలేముకు వెళ్్ళట
144 యోహాను 7:2–13

4.27 యేస్ పర్ణశ్లల పండుగ సమయంలో బో ధించ్ట
145 యోహాను 7:14–24

4.28 జన్లు యేస్న్ క్రాసతిని ఆశచురయాపడుట
146 యోహాను 7:25–44

4.29 కొందరు యూద్ల నాయకులు నమ్మకపో వుట
147 యోహాను 7:45–52
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4.30 వయాభచారములో పటటుబడిన ఒక స్తతి రీ
148 యోహాను 7:53–8:11

4.31 యేస్ పరాపంచానికి వెలుగు
149 యోహాను 8:12–30

4.32 అబారా హాము సంతానము
150 యోహాను 8:31–41

4.33 దయయాముయొక్క ప్లలె లు
151 యోహాను 8:42–47

4.34 యేస్ తనన్ మరియు అబరాహామున్ గురించి మాటాలె డుట
152 యోహాను 8:48–59

4.35 యేస్ ఒక పుటుటు  గురా డిడివ్నిని నయం చేయుట
153 యోహాను 9:1–12

4.36 కొందరు మతనాయకుల పరాశనులు
154 యోహాను 9:13–34

4.37 ఆతీ్మయ అంధత్వము
155 యోహాను 9:35–41

4.38 గొఱ్ఱె లక్పరి, తన గొఱ్ఱె లు
156 యోహాను 10:1–21

4.39 యేస్తో పరాయాణము
157 లూకా 9:51–62

4.40 యేస్ తన డ్బ్బది రెండు మంది శిషుయాలన్ సేవకు పంపుట
158 లూకా 10:1–24
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4.41 అత ముఖయామెైన ఆజఞా, మంచి సమరయుని ఉపమానము
159 లూకా 10:25–37

4.42 మారతి, మరియ 
160 లూకా 10:38–42

4.43 యేస్ పర్ా రథనన్ గురించి బో ధించ్ట
161 లూకా 11:1–13

4.44 యేస్ మత నాయకులన్ విమరిశంచ్ట
162 లూకా 11:37–54

4.45 హెచచురిక మరియు పోరా తా్సహము
163 లూకా 12:1–12

4.46 ఒక మూర్ఖ ధనికుని ఉపమానము
164 లూకా 12:13–21

4.47 యేస్న్ వెంబడించ్టవలన కషటుములు ర్వచ్చున్
165 లూకా 12:49–53

4.48 మారుమనస్్స పొ ందండి
166 లూకా 13:1–9

4.49 యేస్ విశర్ా ంతరోజున ఒక స్తతి రీని నయం చేయుట
167 లూకా 13:10–17

4.50 యూదా నాయకులు యేస్కు విరోధముగ్ న్ండుట
168 యోహాను 10:22–42

4.51 ఇరుకు దా్వరము
169 లూకా 13:22–30
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4.52 యేస్ య�రూషలేములో చంపబడుట
170 లూకా 13:31–35

4.53 పరిసయుయాని ఇంటిలో యేస్
171 లూకా 14:1–14

4.54 వింద్కు ప్లువబడినవ్రి ఉపమానము
172 లూకా 14:15–24

4.55 నన్ను వెంబడించగలవేమో తీర్్మనించ్కొన్ము
173 లూకా 14:25–35

4.56 తప్పపో యన గొఱ్ఱె  ఉపమానము
174 లూకా 15:1–7

4.57 పో గొటుటు కునను నాణెం ఉపమానము
175 లూకా 15:8–10

4.58 తప్పపో యన కుమారుని ఉపమానము
176 లూకా 15:11–32

4.59 అవినీత గుమాస్తి  ఉపమానము
177 లూకా 16:1–15

4.60 ధనవంతుడు, పేదవ్డు
178 లూకా 16:19–31

4.61 క్షమాపణ, విశ్్వసము, మరియు బాధయాత
179 లూకా 17:1–10

4.62 లాజరు మరణము
180 యోహాను 11:1–16
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4.63 యేస్ లాజరు సహో దరీలన్ ఓదారుచుట
181 యోహాను 11:17–37

4.64 యేస్ లాజరున్ మరణమున్ండి లేపుట
182 యోహాను 11:38–44

4.65 మత నాయకులు యేస్న్ చంపుటకు కుటరా పన్నుట
183 యోహాను 11:45–54

4.66 యేస్ పదిమంది కుషుటు రోగులన్ నయం చేయుట
184 లూకా 17:11–19

4.67 దేవుని ర్జయాం వచ్చుట
185 లూకా 17:20–37

4.68 పటుటు దలగల వితంతువు ఉపమానము
186 లూకా 18:1–8

4.69 పరిసయుయాడు, పన్ను సేకరించ్వ్ని ఉపమానము
187 లూకా 18:9–14

4.70 విడాకులన్ గురించి యేస్ బో ధించ్ట
188 మతతు యి 19:3–8
189 మారు్క 10:10–12
190 మతతు యి 19:10–12

4.71 యేస్ చిననుప్లలె లన్ ఆహా్వనించ్ట
191 మారు్క 10:13–16

4.72 ధనవంతుడు యేస్న్ వెంబడించ్టకు నిర్కరించ్ట
192 మారు్క 10:17–31
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4.73 దారా క్షతోట పనివ్రి ఉపమానము
193 మతతు యి 20:1–16

4.74 యేస్ తన మరణము, పునరుతాథ నము 
గురించి మళ్్ళ మాటాలె డుట
194 లూకా 18:31–34

4.75 ఒక తలిలె పరాతేయాక కోరికన్ కోరుట
195 మతతు యి 20:20–28

4.76 గురా డిడి  బరితిమయని యేస్ నయం చేయుట
196 మారు్క 10:46–52

4.77 పన్ను సేకరించే జక్కయయా
197 లూకా 19:1–10

4.78 పది మంది సేవకుల ఉపమానము
198 లూకా 19:11–28

4.79 పరాధాన యాజకులు లాజరున్ చంపుటకు కుటరా పన్నుట
199 యోహాను 11:55–12:1, 9–11

5 యేస్ మరణించిన వ్రము
5.1 యేస్ య�రూషలేములో పరావేశించ్ట
200 యోహాను 12:12–13a
201 లూకా 19:29–36a
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233 మతతు యి 25:1–13



259స్చిక  

5.18 ముగు్గ రు సేవకుల ఉపమానము
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276 యోహాను 18:4–9
277 మారు్క 14:46
278 యోహాను 18:10
279 లూకా 22:51
280 యోహాను 18:11a
281 మతతు యి 26:52b
282 యోహాను 18:11b
283 మతతు యి 26:53–56
284 మారు్క 14:51–52

5.43 యేస్న్ అనను ఎద్టకు తీస్కొని వచ్చుట
285 యోహాను 18:12–14

5.44 పేతురు మొదటి స్రి యేస్న్ ఎరుగనని బొ ంకుట
286 యోహాను 18:15–16
287 యోహాను 18:18
288 మారు్క 14:66–68

5.45 అనను యేస్న్ పరాశినుంచ్ట
289 యోహాను 18:19–24

5.46 పేతురు రెండవస్రి, మూడవస్రి ఎరుగనని బొ ంకుట
290 యోహాను 18:25a
291 మారు్క 14:69–70
292 యోహాను 18:26
293 మారు్క 14:71
294 లూకా 22:60b–62



263స్చిక  

5.47 యేస్ మహాసభ ఎద్ట
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