
 ప్రత్యక్ష గుడారము ద్వారములో యేసు క్రీసుతు

నా చిన్నతనములో మా ఇంట్లో ఫ్్యమిలీ ప్రేయర్ లో బైబిల్ మొదటి నండి చివరి వరకు చదివే వాళ్ం. నిర్గమ 
కండం మొదటి భాగం చాలా ఆసక్తుకరంగా ఉండేది. కనీ, 25 అధ్్యయం నండి విసుగుపుట్టేది. ప్రత్యక్ష గుడారం 
అంట్ భయం వేసేది. ఈ అధ్్యయాలు ఎపుపుడు ముగుస్తుయా అని నేన ఎదురు చూసేవాణ్ణి. అయితే, ప్రత్యక్ష 
గుడారం యొక్క బిగ్ పిక్చర్ (big picture) మనం చూడాల్సివంది. పక్షి రాజు నేత్రాలతో (Birds eye view ) 
చూసేతు, మనకు యేసు ప్రభువ రూపం సపుషటేముగా కనిపిసుతుంది. 

ప్రత్యక్ష గుడారం అంట్ దేవడు తన ప్రజల మధ్య నివసంచిన స్థలం. God’s Dwelling Place Among His 
People. 
ఆ విషయములో అది యేసు ప్రభువకు స్దృశ్యముగా వన్నది. ప్రత్యక్ష గుడారములో దేవడు తన ప్రజల 
మధ్య నివసంచాడు. యేసు క్రీసుతు లో కూడా దేవడు తన ప్రజల మధ్య నివసంచాడు. యోహాన సువారతు మొదటి 
అధ్్యయములో మనం చదువతాము. 

1. ఆదియందు వాక్యముండెన, వాక్యము దేవనియొద్ద ఉండెన, వాక్యము దేవడై యండెన.
14. ఆ వాక్యము శరీరధ్రియై, కృపాసత్యసంపూరుణిడుగా మనమధ్య నివసంచెన; 



The Word became flesh and tabernacled among us. 
ఇక్కడ నివసంచెన అన్న పద్నిక్ గ్రీకు భాషలో eskenosen ఎస్్కనోస్న్ అనే మాట వాడాడు. ప్రత్యక్ష గుడారానిక్ 
కూడా అదే మాట వాడబడింది. skenon/స్్కనోన్ అంట్ ప్రత్యక్షగుడారం కబటిటే, గ్రీకు భాషలో ప్రత్యక్షగుడారానిక్ 
యేసు క్రీసుతు మన మధ్యలో  మాట వాడబడింది. పాత నిబంధనలో దేవడు ప్రత్యక్ష గుడారములో తన ప్రజల మధ్య 
నివససేతు, నేడు యేసు క్రీసుతు నందు తన ప్రజల మధ్య నివససుతునా్నడు. 

కొలససియలకు 2:9 లో మనం చదువతాము 
ఏలయనగా దేవతవాముయొక్క సరవాపరిపూరణిత శరీరముగా క్రీసుతునందు నివసంచు చున్నది;
For in Him all the fullness of Deity dwells in bodily form. 

కొంచెం, కొంచెం  కదు; అక్కడ, ఇక్కడ కదు; అపుపుడు, ఇపుపుడు కదు - అని్న రకలుగా అని్న వేళలా 
దేవతవాముయొక్క  సరవాపరిపూరణిత శరీరముగా క్రీసుతునందు నివసంచు చున్నది. 

ప్రత్యక్ష గుడారం ఇశ్రాయేలీయల మధ్య నిరి్మంచబడినపుపుడు దేవని సని్నధి వారి మధ్యలోక్ వచి్చంది. బేత్లోహేములో 
యేసు ప్రభువ జని్మంచినపుపుడు, దేవని యొక్క పరిపూరణి మయిన మూరితుమంతం మానవల మధ్యలోక్ దిగివచి్చంది. 

మతతుయి 18:20 లో మనం చదువతాము: 
ఏలయనగా ఇద్దరు ముగు్గరు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యందురో అక్కడ నేన వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పున.
ప్రత్యక్ష గుడారం ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు యొక్క స్దృశ్యం. ఇంగ్లోష్ లో ‘type of christ’ అంటాము. 

ద్వారం 
ఈ ప్రత్యక్ష గుడారం చుట్టే ఒక ప్ద్ద ప్రాకరం వన్నది. ఆ ప్రాకరానిక్ తూరుపున ఒక ద్వారం ఉన్నది. 
నిర్గమకండము 27
16. ఆవరణపు ద్వారమునకు నీల ధూమ్ర రకతువరణిములుగల యిరువది మూరల త్ర యండవలెన. అవి పేనిన 
సన్ననారతో చిత్రకరుని పనిగా ఉండవలెన; వాటి సతుంభములు నాలుగు;  వాటి దిమ్మలు నాలుగు.

ప్రత్యక్ష గుడారానిక్ ఒకే ఒక ద్వారం వన్నది. నాలుగు వైపులా నాలుగు ద్వారాలు నిరి్మసేతు, నాలుగు వైపుల నండి 
వెళ్టానిక్ అనకూలముగా ఉంటంది కద్ అని మనం అనకోవచు్చ. కనీ దేవడు మాత్రం ఈ ప్రత్యక్ష గుడారానిక్ 
ఒకే ఒక్క ద్వారం ప్టాటేడు. ఎవరైనా సరే ఆ ద్వారం గుండా లోపల్ వెళ్లోల్సిందే. ఇక్కడ యేసు ప్రభువ సవారూపం 
మనకు కనిపిసుతున్నది. దేవని సముఖానిక్ వెళ్డానిక్ ఆయన ఒక్కడే మార్గం. 
యోహాన సువారతు 14:6 లో మనం చదువతాము. 
అక్కడ యేసు ప్రభువ ఏమనా్నడంట్, నేనే మార్గమున, సత్యమున, జీవమున; నా ద్వారానే తపపు యెవడున 
తండ్రియొద్దకు రాడు.
మార్గం, సత్యం, జీవం - ఆయన సత్యం కబటిటే, జీవం కబటిటే, మనకు మార్గం అయా్యడు. ఇంక ఎవవారూ మనకు 
మార్గం కలేరు. ఎందుకంట్, వారిలో సత్యం లేదు, జీవం లేదు. ప్రవకతుగా చెపుపుకొన్న మహమ్మద్ ‘మీకు తిన్నని 
మార్గం’ (Straight Path) చూపిస్తున’ అని తన అనచరులకు చెపాపుడు. ‘నాకు జ్ఞానోదయం కల్గింది’ అని 
చెపుపుకొన్న బుదుధుడు ‘మీకు గొపపు మార్గం (Nobel Path ) చూపిస్తున’ రండి అని తన అనచరులకు చెపాపుడు. 
అయితే, ‘నేనే మార్గమున’ అని మానవాళిక్ తనన తాన  చూపించుకొన్న ఒకే ఒక్క రక్షకుడు ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు 
మాత్రమే. 
  నాడు దేవని కలవాలంట్ ప్రత్యక్ష గుడారానిక్ వెళ్లోల్సిందే. నేడు దేవని కలవాలంట్ యేసు క్రీసుతు ద్వారా వెళ్లోల్సిందే. 
నాడు ప్రత్యక్ష గుడారం దేవడు, మానవడు కలుసుకున్న ప్రదేశం. నేడు యేసు క్రీసుతు దేవడు, మానవడిని కల్పిన 
మధ్యవరితు.



    ‘దేవడొక్కడే, దేవనిక్ని నరులకున మధ్య వరితుయ ఒక్కడే; ఆయన క్రీసుతుయేసన నరుడు’ అని 1 తిమోతి 2:5 లో 
మనం చదువతాము. 
     యోహాన సువారతు 10:9 లో ‘నేనే ద్వారమున’ అని యేసు ప్రభువ చెపాపుడు. 
యేసు క్రీసుతు ఒక్కడే దేవనిక్ మార్గం. దేవని దగ్గరకు రక రకల మతాలు రక రకల మారా్గలు అని నమ్మటం అసత్యం. 
అపొ. కర్యములు 4:12 లో పేతురు గారు సపుషటేముగా చెపాపురు: 
‘మరి ఎవనివలనన రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెన గాని, ఆకశము క్ంద 
మనష్్యలలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము’ అనెన.

     ప్రత్యక్ష గుడారం ఇశ్రాయేలీయల పాలెం మధ్యలో ఉన్నది. ఇశ్రాయేలీయల 12 గోత్రాల ప్రజలు ద్ని చుట్టే 
ఒక క్రమములో అమర్చబడాడారు. తూరుపు దికు్కన యూద్ గోత్రం వారు నివసంచారు. ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారం 
కూడా తూరుపు దికు్కనే ఉన్నది. 

     సంఖా్యకండము 2 వ అధ్్యయములో దేవడు యేమని చెపాపుడంట్, ‘3. సూరు్యడు ఉదయించు తూరుపు దికు్కన   
యూద్ పాళెపు ధవాజము గలవారు తమ తమ సేనల చొపుపున దిగవలెన’. నాడు ప్రత్యక్ష గుడారములో దేవని సని్నధిక్ 
వెళ్లోలంట్ యూద్ గోత్రికుల మధ్యలో గుండా నడచి వెళ్లోల్సిందే. నేడు దేవని సని్నధిక్ వెళ్లోలంట్ యూద్ గోత్రపు 
సంహం ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు ద్వారా వెళ్లోల్సిందే. 

ముగింపు: Tabernacle is God’s dwelling place among his people; ప్రత్యక్ష గుడారం దేవడు తన 
ప్రజల మధ్య నివసంచిన ప్రదేశం. ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు మనకు అక్కడ కనిపిసుతునా్నడు. ఆయన పేరు ఇమా్మనయేలు. 
అనగా మనతో వన్న దేవడు అని అరధుం. ప్రత్యక్ష గుడారం లోనిక్ ఒకే ఒక్క ద్వారం వన్నది. దేవని యొద్దకు ఒకే ఒక్క 
ద్వారం వన్నది. ఆ ద్వారం పేరు ప్రభువైన యేసు క్రీసుతు. ఆ ద్వారం గుండా మీరు దేవని యొద్దకు రావాలన్నదే నేటి 
మా ప్రేమ సందేశం. 
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