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ఉపల దాాతం
గొప్పవన
ై మేలు కల్వగశంచు కార్యములను చదయుటకు ప్ూనుకొని చివర్శకి విఫలమైన నాయకులను
ఏదో ఒక సమయములో మనమంతా చూస్టతయుంటాము. అలా జర్శగన
శ ప్ుపడు, భ్విషయతు
త లో ఏమవుతుందా
అని మనము ఆశుర్యపల తుంటాము. అనేక విధాలుగా, నేడు మనము 1 మర్శయు 2 సమూయిేలు
గీంథములు అని పిలచు పాత నిబంధ్న గీంథమును మొదటిగా ప ందుకుని ఇశాీయిేలీయుల విషయములో
ఇదద జర్శగశంది. దావీదు ర్ాజు యొకు ర్ాజర్శక వార్సులు దదశమును భ్దరప్ర్చి దదవుని ప్ర్శపాలనను
భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేసత ార్మ అని వార్శకి తెలుప్బడింది. అయితద కాలము గడిచిన కొలది, దావీదు
మర్శయు అతని కుటుంబము విఫలమయి
ై యంది మర్శయు భ్విషయతు
త లో ఏమి జర్మగుతుందా అని
ఇశాీయిేలులో అనేకమంది ఆశుర్యపల యార్మ. దదవుని ఆతు చదత పతరర్ప
ే ించబడి, దావీదు మర్శయు అతని
వార్సులు ఇశాీయిేలునకు అనేక శోధ్నలను కల్వగశంచార్ని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఒప్ుపకునాిడు.
అయితద అప్పటికీ దావీదు కుటుంబము ఇశాీయిేలునకు గొప్ప ఆశీర్ావదములను తీసుకొని వసుతంది అని
మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును లోకమందంతటా వాయపింప్జేసత ుంది అని ఏకకంఠముతో ప్ునర్మదాాటించు
విధ్ముగా అతడు తన గీంథమును వారశాడు.

సమూయిేలు గీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠము, మర్శయు దీనికి
“సమూయిేలు గీంథము యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, దావీదు కుటుంబమునకు
దదవుడు ఇచిున వాగాేనములయందు నిర్రక్షణ యుంచుట కొనసాగశంచమని ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయులకు
మన గీంథము పిలుప్ునిచిున విధానమును మనము చూదాేము. మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు
భ్విషయతు
త ను గూర్శు దావీదు యొకు గొప్ప, ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల కుమార్మని మీద మన నిర్రక్షణలనిిటిని
నిలుప్ునటు
ో అది ఎలా పల ర తిహిసత ుందో చూదాేము.
మనము కొనసాగుటకు ముందు, నేడు కస
ై త వులందర్మ బెైబిలులోని ఈ భాగమును ఒక గీంథముగా
కాక, ర్ండు గీంథములుగా చూసాతర్మ అని మనము గుర్శతంచాల్వ. కాబటిర, సమూయిేలు గీంథమును గూర్శు
మాటాోడుట ఆర్ంభ్ములో కొంత వింతగా అనిపించవచుు. అయితద 1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథములు
వాసత వానికి ఒకే గీంథమైయుండినవని మూడవ శతాబే మునకు చెందిన ఓర్శగన్ మర్శయు నాలగ వ
శతాబే మునకు చెందిన జర్ోం యొకు ర్చనలు నిర్ాధర్శసత ాయి. స్టప్ురజంట్ అను పతర్మగల పాత నిబంధ్న యొకు
ప్ుర్ాతన గరీకు అనువాదములో ప్ుర్ాతన ప్రతుల యొకు ప్ర్శమితులకు అనుగుణంగా అది ర్ండు వేర్ేవర్మ
గీంథములుగా విభాగశంచబడియుండవచుు. నాకు తెల్వస్టినంత వర్కు, సమూయిేలును ర్ండు గీంథములుగా
-1వీడియోలు, సర డీ గడ్స
ై ి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు, దర్శించండి http://thirdmill.org/scribd
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ప్రచుర్శంచిన మొదటి హెబ్రర గీంథము కీీ.శ. 16వ శతాబే ములో ప్రచుర్శంచబడియుంటుంది. ఈ కార్ణముల చదత,
మనము ప్ుర్ాతన హెబ్రర అచార్మును ఉప్యోగశంచి సమూయిేలును గీంథము — గీంథములు అని కాదు —
అని పిలుదాేము. మనము కొనిి విశేషమన
ై అధాయయములను మర్శయు వచనములను ప్రసత ావించునప్ుపడు
మాతరమే 1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథములు అని మన గీంథమును సంబో ధిదే ాము.
మన సమూయిేలు గీంథ ప్ర్శచయము మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, ఈ
ప్ుసత కము యొకు నేప్థయమును మనము చూదాేము. దీనిని ఎవర్మ మర్శయు ఎప్ుపడు వారశార్మ?
ర్ండవదిగా, ఈ గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చనను చూదాేము. సమూయిేలు గీంథము ఎలా మర్శయు ఎందుకు
వారయబడింది? మూడవదిగా, ఈ గీంథము యొకు కైసతవ అనువర్త నమును ప్ర్శగణిదే ాము. ఈ గీంథము నేడు
మనకు ఏమి నేర్శపసుతంది? సమూయిేలు గీంథమును అర్ాము చదసుకొనుటకు పారముఖ్యమైన కొనిి నేప్థయ
విషయములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నేప్థయము
మన గీంథము యొకు నేప్థయములోని మూడు లక్షణముల మీద మనము దృషిర పడదాము: దీని
కర్త ృతవము, వారయబడిన తదది, ఆ కాలమందు దదవుని ప్రజల యొకు ప్ర్శస్టా త
ి ులు. ముందుగా సమూయిేలు
గీంథము యొకు గీంథకర్త ృతవమును చూదాేము.

కర్త ృతవము
కీీసత ు, ఆయన మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు సాక్షయమును అనుసర్శసత ూ,
సమూయిేలు గీంథము ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా పతర్
ర ప
ే ించబడింది అని కైసతవులు సర్శగానే నముుతార్మ. కాబటిర,
దీనిని ఎవర్మ వారస్టినా సర్ే, లేఖ్నములోని ఈ భాగము యుగములుగా దదవుని ప్రజలందర్శ మీద దెవి
ై క
అధికార్మును కల్వగశయునిది. అయితద అదద సమయములో, ప్ర్శశుదాధతు ఈ గీంథమును వారయుటకు ఒక
మానవుని పతరర్ప
ే ించాడు కాబటిర, తమ దినములలో వార్మ మర్శయు ఇతర్ ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయులు
ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి ులను గూర్శు ఈ గీంథము మాటాోడుతుంది. ఈ మానవ ర్చయితను గూర్శు మనము
ఎంత ఎకుువగా అర్ాము చదసుకోగల్వగశతద, సమూయిేలు గీంథమును దదవుడు ఎందుకు ఇచాుడో , మర్శయు
దానిని నేడు మన జీవితములకు ఎలా అనువర్శతంచుకోవాలని ఆయన కోర్మచునాిడో అంత ఎకుువగా అర్ాము
చదసుకుంటాము.
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సమూయిేలు గీంథము యొకు కర్త ృతవమును చూచుటకు, మనము ప్ుర్ాతన సాంప్రదాయిక
దృకపధ్ములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము. తర్మవాత, మనము ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక దృకపధ్ములను
కోీడీకర్శదే ాము. మర్శయు చివర్శగా, ఈ పాఠంలో మనలను నడిపించగల అనేక ఈ మధ్యకాల ఇవాంజల్వకల్
దృకపధ్ములను మనము చూదాేము. ముందుగా మన గీంథకర్త ృతవమును గూర్శు సాంప్రదాయిక
దృకపధ్ములను ప్ర్శగణిదే ాము.

సాంప్రదాయిక దృకపధ్ములు
సమూయిేలు గీంథము యొకు కర్త ృతవమును గూర్శు సాంప్రదాయిక ప్ుర్ాతన యూదా మర్శయు
కైసతవ ఆలోచన బాబిలోనియన్ తాలుుడ్స, అనగా సాంప్రదాయిక ర్ాబాాయిల వాయఖ్ాయనములు మర్శయు
బో ధ్నల నివేదక
ి లో ఇవవబడినది. అనేక పాత నిబంధ్న గీంథములను గూర్శున ప్రశోితత ర్ాల కీమములో,

టారకరటే బాబా బతర 14bలో, మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
సమూయిేలు తన పతర్మ కల్వగశన గీంథమును, నాయయాధిప్తులు మర్శయు ర్ూతు
గీంథములను వారశాడు.
ఇకుడ మనము చూసుతనిటు
ో , మన గీంథముతో పాటు, నాయయాధిప్తులు మర్శయు ర్ూతు
గీంథముల యొకు ర్చయిత సమూయిేలు అయుయనాిడని ప్ుర్ాతన ర్ాబాాయిలు గుర్శతంచార్మ. ఈ
దృషిరకోణము పాత నిబంధ్న గీంథములను పారముఖ్యమన
ై ప్రవకత లతో అనుబంధ్ప్ర్చు ప్ుర్ాతన యూదా
మర్శయు కైసతవ ఆచార్మును ప్రతిబింబిసుతంది.
తాలుుడ్స తెల్వపిన విషయములను ప్ుర్ాతన కాలములలో ప్రజలు విర్శవిగా అంగరకర్శంచినప్పటికీ, ఈ
దృషిరకోణమునకు మదే తు ప్లుకుటకు ఎలాంటి భావార్ాక ఆధార్ము లేదు. ఇప్ుపడు, 1 దిన. 29:29
వచనము “దీర్ద
ా ర్శి సమూయిేలు మాటలు” అను ప్రతులను గూర్శు మాటాోడుతుంది అని మనము
ప్రసత ావించాల్వ. అయితద దినవృతాతంతములు గీంథములో ప్రసత ావించబడిన “నాతాను మాటలు” మర్శయు “గాదు
మాటలు” వల నే ఈ వాకయ భాగము బెైబిలులోని పారమాణిక గీంథములలో లేని సమూయిేలు ప్రవచనములను
గూర్శు మాటాోడుతుండవచుు. 2 సమూయిేలు గీంథములో నివేదించబడిన అనేక ఇతర్ సనిివేశములకు
ముందద, 1 సమూ. 25:1 సమూయిేలు ప్రవకత యొకు మర్ణమును గూర్శు మాటాోడుతుంది అని మనము
ఎలో ప్ుపడూ గుర్మతంచుకోవాల్వ. కాబటిర, “సమూయిేలు మాటల”లోని లేక, దీనిని పల ల్వన ఇతర్ గీంథములలోని
కొనిి సాహితయములు మన గీంథములో చదర్ుబడియుండవచుు, మర్శయు మన గీంథమును ప్రవకత యిన
ై
సమూయిేలు గాక ఇతర్మలు వారస్టియుండవచుు అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు.
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పాత నిబంధ్నలోని అనేక గీంథములు అనామధదయముగా ఉనాియి అనునది ఒక
ఆసకితకర్మన
ై విషయము. 1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథముల విషయములో
కూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిది. దీని ర్చయిత ఎవర్ో మనకు నిజముగా తెల్వయదు.
సమూయిేలు, నాతాను మర్శయు గాదులు తమ ప్రవచన ప్ర్శచర్యను గూర్శు కొనిి
వారతప్ూర్వక నివేదక
ి లను ఇచాుర్మ అని 1 దిన. 29:29లో మనకు ఒక ఆధార్ము
ఇవవబడింది. కాబటిర, గీంథము చివర్శ ర్ూప్ములో అమర్శున వార్మ ఎవర్న
ై ా సర్ే,
వార్మ సమూయిేలు వదే నుండి వచిునవాటితో సహా వాసత విక మూల
సాహితయములను ప ందుకునాిర్మ. అయితద 1 సమూయిేలు 25వ అధాయయము వచదు
సర్శకి అతడు మర్ణించాడు కాబటిర, అతని పతర్మ ఉని ర్ండు గీంథములను అతడు
ప్ూర్శత చదయలేదు అని సపషర మవుతుంది.
— డా. హెర్ార్డర డి. వార్డ్
మన దినములలో, సమూయిేలు గీంథకర్త ృతవము విషయములో ప్ుర్ాతన సాంప్రదాయిక
దృకపధ్ములను ఉదాాటించువార్శని కనుగొనుట కషర మయ
ై ునిది. బదులుగా, ఈ విషయములో అనేకమంది
వాయఖ్ాయనకర్త లు విమర్ినాతుక దృకపధ్ములను ప్రతిపాదించార్మ — ఇవి లేఖ్నముల యొకు సంప్ూర్ణ
అధికార్మును వయతిర్ేకించిన ఆధ్ునిక ప్ండితులు కల్వగశయుని అభిపారయములు.

విమర్ినాతుక దృకపధ్ములు
మనము ఇతర్ పాఠయకీమములలో చర్శుంచినటు
ో , అతయంత ఆధ్ునిక విమర్ినాతుక అనువాదకులు
మార్శరన్ నాత్ యొకు దృకపధ్ముల దావర్ా లోతుగా ప్రభావితము చదయబడా్ర్మ. నాత్ వారస్టిన ప్ుసత కమన
ై ది

డూయటిర్ోనోమిస్టిరక్స హిసరర్ర 1943లో జర్ున్ భాషలో ప్రచుర్శంచబడింది. దానిలో నాత్, దివతీయోప్దదశకాండము,
యిహో షువ, నాయయాధిప్తులు, సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గీంథములు, ర్ూతు గీంథముతో సహా ఒక
శాస్టిత ి దావర్ా లేక శాసుతీల గుంప్ు దావర్ా ఏక కార్యముగా ప్ూర్శతచయ
ద బడిందని వారయబడియుంది. నాత్ ఈ
శాస్టిత ని
ి లేక శాసుతీలను “ది డూయటిర్ోనోమిస్ర ” అని పిలుసాతడు. అతని అభిపారయము ప్రకార్ం, డూయటిర్ోనోమిస్ర
ఈ గీంథములను బబులోను చెర్ కాలములో సంకలనం చదశాడు. మర్శయు అతని డూయటిర్ోనోమిస్టిరక్స చర్శతర
అంతా ఒక ముఖ్య ఉదదేశయము కల్వగశయునిది. ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు మీదికి మర్శయు దక్షిణ ర్ాజయమైన
యూదా మీదికి వచిున చెర్ అను తీర్మప అర్హమన
ై దద అని చూప్ుటకు ఇది వారయబడింది.
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ఈ పాత నిబంధ్న గీంథముల యొకు ప్దములు, ర్చనా శల్వ
ై మర్శయు వేదాంతశాసత ి దృకపధ్ముల
మధ్య పల ల్వకలు ఉనాియి అను విషయమును తిర్సుర్శంచుట కషర మే అవుతుంది. కాబటిర, చాలా వర్కు,
విమర్ినాతుక ప్ండితులు నాత్ యొకు కేందర దృకపధ్ములను ఉదాాటించార్మ. అయితద, ఈ మధ్య
కాలములో, అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితులు నాత్ యొకు దృకపధ్ములలో కొనిి మార్మపచదర్మపలు
చదశార్మ. అనిిటి కంటే ముఖ్యముగా, డూయటిర్ోనోమిస్టిరక్స చర్శతరలో ప్రతి వయకితగత గీంథము యొకు విభినిమైన
లక్షణములను ప్ర్శగణించుటలో నాత్ విఫలమయ
ై ాయడని వార్మ సర్శగానే వాదించార్మ.
సమూయిేలు గీంథములో అనేక గుర్శతంచదగశన, ముందుగానే-ఉనికిలో ఉని సాహితయ మూలములు
ఉనాియని నాత్ మర్శయు ఇతర్ విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదించార్మ అని కూడా మనము
ప్రసత ావించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, 1 సమూయిేలు 1-3లో ఏలీ మర్శయు సమూయిేలును గూర్శు ఉని
కథనములకు భినిమన
ై మూలములు ఉనాియని కొందర్మ వాదించార్మ. 1 సమూయిేలు 4-6లో నిబంధ్న
మందసమును గూర్శు ఇవవబడిన వృతాతంతముల నుండి ఒక సవతంతరమైన మందసమును గూర్శున
కథనమును నిర్శుంచవచుని కొందర్మ వాదించార్మ. మర్శకొంతమంది 2 సమూయిేలు 6వ అధాయయమునకు
కూడా ఇదద మూలమును ఆపాదించార్మ. సమూయిేలు గీంథమును చివర్శగా సంకలనం చదస్టిన వయకిత 1
సమూయిేలు 7-15 అధాయయములను ముందుగానే ఉనికిలో ఉని ర్ాజర్శకమునకు మదే తునిచుు మర్శయు
వయతిర్ేకముగా ఉని కథనములలో నుండి వారశాడని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదించార్మ. అనేక
వార్సతవ వృతాతంతములు 2 సమూయిేలు 9-20 మర్శయు 1 ర్ాజులు 1, 2లో కనిపిసత ాయని ఇతర్
విమర్ినాతుక ప్ండితులు ఉదాాటించార్మ. ఈ అభిపారయం ప్రకార్ం, దావీదు యొకు ఇతర్ కుమార్మలు గాక,
స లొమోను ఇశాీయిేలు దదశమునకు ర్ాజు ఎందుకు అయాయడో ఈ మూలము వివర్శసత ుంది.
ఇవి లేక ఇతర్ ఊహాతుక మూలములు ఉనికిలో ఉండుట సాధ్యమే అయినప్పటికీ, అవి
ఉనాియను నిశుయతను మాతరం మనము కల్వగశయుండలేము. మర్శయు ఈ విషయములను గటిరగా
ప్టురకొనియుండుట మన గీంథమును తీవరముగా అపార్ాము చదసుకొనుటకు దార్శతీస్టింది. చాలాసార్మో ఈ
దృకోుణములు ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు ప్ుర్ోగమనమును గూర్శు లేఖ్నములకు భినిముగా ఉని
నముకములను ప్రతిబింబించాయి. దీని కంటే ఎకుువగా, లేఖ్నము యొకు పారమాణికతలో సమూయిేలు
గీంథము నేడు ఐకయముగా కనబడు విధ్ముగా దానిని అనువదించుట నుండి వార్మ వద
ై ొ ల్వగార్మ.
కాబటిర, ప్ండితులు ర్ాజుల దృష్టారా దివతీయోప్దదశకాండమును చూచి, దానిలో ఏదో
కనుగొనుటకు ప్రయతిించార్మ. దివతీయోప్దదశకాండములో ఉప్యోగశంచబడిన అనేక
ప్దములు యిహో షువ, నాయయాధిప్తులు, సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజులు
గీంథములలో మర్లా ఉప్యోగశంచబడినటు
ో వార్మ కనుగొనాిర్మ. భాష, ప్దములు,
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ఆలోచనల ఖ్జానా, ర్ూప్కములు మర్శయు ప్దముల యొకు పదే నిధి ఉనిది
మర్శయు అవి ఈ గీంథములలో మర్లా మర్లా ఉప్యోగశంచబడినవి. అలా
నిజముగానే జర్మగుతుంది. అయితద ప్రశి ఏమిటంటే, దీనిని మనము ఎలా
వివర్శసత ాము? ... లేఖ్న భాగములు వాటిని గూర్శు అవి బో ధించుకొను
విషయములకు కటురబడియుండు సాహితయమును చూచుటకు ఒక మార్గ ము
ఏమనగా, ఈ సాహితయమును చూస్టి దివతీయోప్దదశకాండమును, మర్శయు ఇతర్
ర్చనలను మోషత వారశాడు అని ఆ గీంథము చెబుతుంది కాబటిర, అవనీి మోషత
యొకు పారముఖ్యతను ఉదాాటిసత ాయని చెప్ుపట అయుయనిది. కాబటిర,
దివతీయోప్దదశకాండములో మోషత ఈ భాషను ఉప్యోగశంచుటను మనము
చూస్టినప్ుపడు మనము ఆశుర్యపల వలస్టిన అవసర్ం లేదని నా అభిపారయం,
ఎందుకంటే మోషత తర్మవాత వచిున ర్చయితలు దివతీయోప్దదశకాండములో నుండి
వార్మ నేర్ముకొను భాషను మర్శయు ఆలోచనలను ఉప్యోగశంచార్ని, ముఖ్యముగా
దివతీయోప్దదశకాండములో నాటబడియుని “అదే ము”ను ఉప్యోగశంచి లోకమును
వర్శణంచార్ని మనము చెప్పవచుు. కాబటిర, నేను ఈ సాహితయమును ఇదద విధ్ంగా
వివర్శసత ాను. డూయటిర్ోనోమిస్టిరక్స ఊహాతుక అభిపారయముల కంటే
దివతీయోప్దదశకాండములోని భాషను మర్శయు ర్ూప్కములను వర్శణంచుటకు
ఉనితమన
ై , మర్శంత బెబి
ై లు ఆధార్శతమన
ై మార్గ ము ఉనిదని నా ఆలోచన. మోషత
ఒక ఉనితమన
ై ప్రభావమును చూపాడని, తర్మవాత బెబి
ై లు ర్చయితలు అతడు
విషయములను వర్శణంచిన విధానము దావర్ా లోతుగా ప్రభావితము చదయబడిర్శ అని
నా ఆలోచన.
— డా. జేమ్సి ఎమ్స. హమిలర న్

ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ములు
మనము కర్త ృతవము మీద మన అభిపారయములను వీల ైనంత వర్కు లేఖ్నముల యొకు సాక్షయము
మీద ఆధార్ప్డి నిర్శుసాతము అనునది ఇవాంజల్వకల్ దృకపధ్ముల యొకు ముఖ్య లక్షణమైయునిది.
అయితద సమూయిేలు గీంథముగాని, పాత లేక కొీతత నిబంధ్నలలో ఏ ఇతర్ భాగముగాని, మన గీంథము
యొకు ర్చయితను గుర్శతంచవు. మన గీంథము అనామధదయముగా ఉనిది. కాబటిర, సమూయిేలు
గీంథమును ఎవర్మ వారశార్ో మనము నిశుయముగా చెప్పలేము. అయినను, మన గీంథము యొకు
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విషయములను మనము చూస్టినప్ుపడు, దాని ర్చయితను గూర్శు మనము కనీసం ర్ండు పారముఖ్యమన
ై
మళకువలను వివేచించగలము.
మొదటి

సాానములో,

సమూయిేలు

గీంథ

ర్చయిత

మూలములను

సంకలనం

చదస్టన
ి వాడెైయునాిడని మనము గమనించాల్వ. అనగా అతడు కూర్ొుని తన గీంథమును డి నోవో, లేక
ఆర్ంభ్ము నుండి వారయలేదు. బదులుగా, తన యొదే ఉని సాహితయములను మర్శయు ఇతర్ వారతప్ూర్వక
మూలములను కళాతుకముగా అలుోట దావర్ా అతడు తన గీంథమును సంకలనం చదశాడు. ఇప్ుపడు, ఇటిర
విషయములను గూర్శు విమర్ినాతుక ప్ండితుల యొకు అతయంత ఊహాతుకమన
ై అభిపారయములను
నివార్శంచునటు
ో మనము జాగీతతప్డాల్వ. అయితద ర్ాజులు మర్శయు దినవృతాతంతములు వంటి బెైబిలులోని
ఇతర్ చార్శతిరక గీంథములు తర్చుగా వాటి ర్చయితలు సంప్రదించిన వారతప్ూర్వక నివేదికలను
ఉప్యోగశసత ాయని మనకు తెలుసు. మన ర్చయిత విషయములో కూడా ఇదద నిజమయ
ై ునిది.
కనీసం, 2 సమూయిేలు 1:18 సపషర ముగా ఇంతకు ముందు వారయబడియుని “యాష్టార్మ
గీంథమును” లేక ప్రతుని గూర్శు ప్రసత ావిసుతంది. యిహో షువ 10:13 కూడా ఇదద మూలమును ప్రసత ావిసుతంది.
అంతదగాక, 2 సమూయిేలు 22 మర్శయు కీర్తనలు 18 మధ్య ఉని పల ల్వకలు, మన ర్చయిత “ర్ాజన
ై దావీదు
యొకు ఆసాానములోని కీర్తనలలో” ఒక సుప్ర్శచితమన
ై దానిని చదర్ాుడని బలముగా సూచిసుతంది. అంతదగాక,
2 సమూయిేలు గీంథము 23:1-7ను ప్ర్శచయం చదయు “దావీదు ర్చించిన చివర్శ మాటలు ఇవే” అను శీర్శషక
మన ర్చయిత ముందుగానే ఉనికిలో ఉని దావీదు ఆసాానమునకు చెందిన అధికార్శక నివేదక
ి లను
ఉప్యోగశంచాడు అని సూచిసుతంది. అనేక ఇతర్ బెైబిలు ర్చయితల వల , సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత కూడా
తన గీంథమును సంకలనం చదయుచుండగా అప్పటికే ఉనికిలో ఉండిన మూలములను ఉప్యోగశంచాడు అని
ఈ ఉదాహర్ణలు సూచించుచునాియి.
మన ర్చయిత అనేక మూలములలో నుండి సంకలనం చదశాడు అని తెలుసుకొనుట
పారముఖ్యమైయునిది, ఎందుకంటే ఇది సమూయిేలు గీంథము యొకు వాయఖ్ాయనమును అనేక విధాలుగా
ప్రభావితము చదసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, సమూయిేలు గీంథము యొకు అనేక సాహితయ లక్షణములను అర్ాము
చదసుకొనుటకు ఇది సహాయము చదసత ుంది. మన గీంథమును మనము అధ్యయనం చదసత ునిప్ుపడు, ప్లు
వాకయభాగములు ప్లు విధ్ముల ైన సాహితయ లక్షణములు కల్వగశయునాియను విషయమును తిర్సుర్శంచుట
కషర మవుతుంది. వీటిలో కనీసం కొనిి సాహితయ లక్షణముల వయతాయసములు మన ర్చయుత ప్లు
మూలములను ఉప్యోగశంచుటలో నుండి వలువడినాయి. దీనిని మించి, మన గీంథము యొకు
కథాంశములు మనము కోర్మ విధ్ముగా కొనసాగకపల వుటను అతని మూలముల యొకు ఉప్యోగము
వివర్శసత ుంది. కొనిిసార్మో, మన గీంథము ప ంతనలేకుండా ఉనిటు
ో అనిపిసత ుంది. కొనిి సందర్భములలో
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మన గీంథము కొనిి విషయములను ప్ునర్ావృతము చదయు విషయమును అర్ాము చదసుకొనుటలో కూడా
మూలముల యొకు ఉప్యోగము సహాయప్డుతుంది.
అంతదగాక, వారతప్ూర్వక మూలముల మీద మన ర్చయిత ఆధార్ప్డుట కూడా మన గీంథములో
కనిపించు కొనిి తాతాుల్వక సంబో ధ్నలను సపషర ము చదయుటలో సహాయప్డుతుంది. కనీసం ఏడు
సందర్ాభలలో, కొనిి సందర్భములు “నేటి వర్కు” కూడా కొనసాగుచునాియని సమూయిేలు గీంథము
ప్రసత ావిసుతంది. ఇతర్ పాఠయకీమములలో మనము చూస్టినటు
ో , ఇదద వయకీతకర్ణ దివతీయోప్దదశకాండము,
యిహో షువ, నాయయాధిప్తులు మర్శయు ర్ాజులు గీంథములలో కూడా కనిపిసత ుంది. మర్శయు వీటిలో కొనిి
సందర్ాభలలో, ఉదాహర్ణకు 1 ర్ాజులు 8:8లో, “నేటి వర్కు” అను వయకీతకర్ణము గీంథము యొకు అంతిమ
సంకలన కాలమునకు బదులుగా సపషర ముగా మునుప్టి మూలముల కాలమును సూచిసుతంది. ఇవి
మర్శయు వీటిని పల ల్వన ఇతర్ కార్ణముల వలన, మనము సమూయిేలు గీంథమును అధ్యయనం
చదయుచుండగా, మన ర్చయిత మునుప్ు వారయబడిన సాహితయములను సంపాదకీయము చదస్టి, తన
గీంథములో చదర్ాుడు అని కూడా మనము ఎలో ప్ుపడూ మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ.
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత మూలములను సంకలనం చదశాడు అని గుర్శతంచుటతో పాటుగా, అతడు
ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలులో నాయకుడెైయునాిడు అను విషయమును గూర్శు కూడా మనము నిశుయతను
కల్వగశయుండవచుు. మన ర్చయితకు లేఖ్నములు, యాష్టార్మ గీంథము మర్శయు ర్ాజర్శక ఆసాానములోని
నివేదికలు అందుబాటులో ఉండినవి కాబటిర అతడు ఒక సామానయమన
ై వయకిత కాదని మనము
గీహించగలుగుతాము. ప్ుర్ాతన కాలములలో, ఇటిర సాహితయములు కేవలం ఉనిత సాానములలో ఉని
అధికార్మలకు మర్శయు లేవీయులకు మాతరమే అందుబాటులో ఉండదవి. కాబటిర, మన ర్చయిత తన
దినములలో నిశుయముగా ఇశాీయిేలు నాయకులలో ఒకర్య
ై ుండియుండవచుు లేక వార్శకి ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి
వయకితయియ
ై ుండవచుు.
సమూయిేలు గీంథమును మనము విశదీకర్శంచుచుండగా, మన ర్చయిత యొకు సామాజిక స్టిాతి
మనకు కొనిి పారముఖ్యమన
ై ఆకాంక్షలను కల్వగశసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, మన ర్చయిత ఇశాీయిేలు
నాయకుడెయ
ై ుండి ఇశాీయిేలులోని ఇతర్ నాయకుల కొర్కు వారశాడని వంటనే సపషర మవుతుంది. ఒక సగటు
ఇశాీయిేలీయ వయకిత తన గీంథమును చదువుటకు అతడు తన గీంథమును వారయలేదు. ప్ుర్ాతన
ఇశాీయిేలులో సాహితయము ప్రచుర్శంచబడి విర్శవిగా ప్ంచబడదది కాదు. ఒకవేళ సమూయిేలు గీంథము యొకు
ప్రతులు విర్శవిగా అందుబాటులో ఉండినప్పటికీ, ఎకుువశాతం ఇశాీయిేలీయులు వాటిని చదివియుండదవార్మ
కాదు. తన గీంథమును చదివి, విడమర్చి, దానిలోని విషయములను సామానయ ఇశాీయిేలీయుల
జీవితములకు అనువర్శతంచు బాధ్యత అధికార్మలకు, లేవీయులకు, పదే లకు మర్శయు ఇతర్ నాయకులకు
ఇవవబడింది.
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అంతదగాక, మన నాయకుడు ఇతర్ నాయకుల కొర్కు వారశాడు అను వాసత వము తన గీంథము
యొకు జాతీయ ఆసకితని మచుుకొనుటలో సహాయప్డుతుంది. ఇప్ుపడు, నిశుయముగా సమూయిేలు
గీంథము సాధార్ణ ప్ుర్మషులు, స్ట్త ల
ి ు మర్శయు పిలోలు అనుదినము ఎదుర్ొునిన సవాళో ను గూర్శు కూడా
మాటాోడుతుంది. అయితద, ఇశాీయిేలులో నాయకునిగా, మన ర్చయిత ప్రధానముగా ఇశాీయిేలు అంతా
ఎదుర్ొునుచుండిన జాతీయ ర్ాజకీయ మర్శయు మతప్ర్మన
ై విషయములను మనసుిలో ఉంచుకొని
మాటాోడాడు. మర్శయు తన గీంథము యొకు వాయఖ్ాయనమును మనము ఇటిర విషయముల మీద
కేందీక
ర ర్శంచియుంచాల్వ.
సమూయిేలు గీంథము యొకు కర్త ృతవమును మనము చూశాము కాబటిర, దీని నేప్థయములోని
ర్ండవ విషయమును ఇప్ుపడు మనము చూడాల్వ: ఈ గీంథము చివర్శగా సంకలనం చదయబడిన తదది.
సమూయిేలు గీంథము ఎప్ుపడు వారయబడింది?

తదది
సమూయిేలు గీంథము యొకు కర్త ృతవము కొర్కు వాయఖ్ాయనకర్త లు ప్లు చార్శతిరక కాలములను
గుర్శతంచార్మ అని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. ప్ుర్ాతన యూదులు మర్శయు కైసతవులు మన
గీంథము యొకు తదదిని, అది నివేదించు సనిివేశములకు దగగ ర్గా ఉని కాలమునకు, సుమార్మగా కీీ.ప్ూ.
10వ శతాబే మునకు ఆపాదిసత ార్మ. భినిముగా, మన గీంథము బబులోను చెర్ కాలములో దాని యొకు
చివర్శ దశకు చదర్మకునిది అని అనేకమంది విమర్ినాతుక ప్ండితులు వాదిసత ార్మ. ఇప్ుపడు, సమూయిేలు
గీంథము ఎప్ుపడు ప్ూర్శత చదయబడినదో ఖ్చిుతముగా గుర్శతంచుట సాధ్యము కాదు. అయితద, అనేక పాత
నిబంధ్న గీంథముల వల నే, మన ర్చయిత ఈ గీంథమును ప్ూర్శతచస్ట
ద ిన ఆర్ంభ్ తదదల
ి ను మర్శయు చివర్శ
తదదల
ి ను మనము సాాపించవచుు.
సమూయిేలు గీంథము వారయబడిన చివర్శ సాధ్యమన
ై తదదిని చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము. ఇశాీయిేలు
యొకు పారధ్మిక చర్శతరలో దీని యొకు సాానమును గుర్శతంచుట ఈ కాల వయవధిని నిర్ాార్శంచుటకు ఉతత మమన
ై
మార్గ మయ
ై ునిది. ఇది ర్ూతు గీంథము మినహా ఆదికాండము నుండి ర్ాజుల గీంథముల వర్కు
వారయబడియుని చార్శతిక
ర నివేదక
ి అయుయనిది. ఈ గీంథములనీి కలస్టి, ఒక ముడిప్డియుని గొలుసును
తయార్మ చదసత ాయి, మర్శయు ప్రతి గీంథము మునుప్టి గీంథము ముగశంచబడిన చోటు నుండి
ఆర్ంభ్మవుతుంది.
మొదటి ఐదు గీంథములు — అనగా ఆదికాండము, నిర్గ మకాండము, లేవీయకాండము,
సంఖ్ాయకాండము మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము — మోషత కాలములో నుండి వలువడినవి మర్శయు
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పారధ్మిక చర్శతర అను గొలుసులో ఆర్ంభ్ ల్వంకులను ర్ూప ందిసత ాయి. మిగశల్వన గీంథములు — అనగా
యిహో షువ, నాయయాధిప్తులు, సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజులు — ఈ చర్శతరలోని తర్మవాత
డూయటిర్ోనోమిస్టిరక్స భాగమును ర్ూప ందిసత ాయి. ఈ గీంథములు దివతీయోప్దదశకాండములోని వేదాంతశాసత ి
దృకపధ్ముల మీద ఎకుువగా ఆధార్ప్డతాయి. యిహో షువ మోషత మర్ణముతో ఆర్ంభించి యిహో షువ
మర్ణము వర్కు కొనసాగుతుంది. నాయయాధిప్తుల గీంథము యిహో షువ మర్ణము తర్మవాత మనలను
ముందుకు నడిపస
ి త ుంది. సమూయిేలు గీంథము ఇశాీయిేలు యొకు చివర్శ నాయయాధిప్తియిైన సమూయిేలు
యొకు ఎదుగుదలతో ఆర్ంభ్మై దావీదు ప్ర్శపాలనతో ముగశంచబడుతుంది. ర్ాజుల గీంథము సమూయిేలు
గీంథము ముగశంచబడిన దగగ ర్ నుండి మొదల ై, దావీదు మర్ణముతో ఆర్ంభ్మై బబులోను చెర్తో
ముగుసుతంది. ఇప్ుపడు, మనము సమూయిేలును ర్ాజుల గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ముతో పల ల్వునప్ుపడు,
ఒక విషయము సపషర మవుతుంది: దావీదు జీవితమును గూర్శు సమూయిేలు గీంథములో నమోదు
చదయబడింది కాబటిర ర్ాజుల గీంథ ర్చయితకు దానిని గూర్శు తెలుసు. కాబటిర సమూయిేలు గీంథము ర్ాజుల
గీంథము వారయబడుట ఆర్ంభ్మగుటకు ముందద ప్ూర్శతచదయబడియుండాలని ఈ విషయము బలముగా
సూచిసుతంది.
ర్ాజుల గీంథము ఎప్ుపడు వారయబడినదో మనము కొంత నిశుయతతో చెప్పవచుు కాబటిర ఈ
ప్ర్శశీలన పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది. అది 2 ర్ాజులు 25:27-30లో దావీదు ర్ాజర్శక వార్సుడెన
ై ,
యిహో యాకీను కీీ.ప్ూ. 561లో బబులోను చెర్సాల నుండి విడిపించబడుటతో ముగుసుతంది. అంతదగాక,
కీీ.ప్ూ. 538లో ఇశాీయిేలు బబులోను చెర్లో నుండి తిర్శగవ
శ చుుటను ర్ాజుల గీంథము నమోదు చదయదు. ఈ
కార్ణముల చదత, ర్ాజుల గీంథము కీీ.ప్ూ. 561 నుండి కీీ.ప్ూ. 538 మధ్య కాలములో వారయబడింది అను
నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. మర్శయు సమూయిేలు గీంథము ర్ాజుల గీంథము కంటే ముందద
ప్ూర్శతచదయబడింది కాబటిర, సమూయిేలు గీంథము వారయబడిన చివర్శ తదది బబులోను చెర్ ముగశంప్ుకు
ముందు కీీ.ప్ూ. 538 అయుయండవచుు అని మనము నిర్ాార్శంచవచుు.
1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథములు ఎప్ుపడు వారయబడినవో మర్శయు అవి
ఎప్ుపడు వాటి యొకు చివర్శ దశకు చదర్మకునివో ఖ్చిుతముగా తెలుసుకొనుట
కషర మే అవుతుంది. అయితద 1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథములను పాత
నిబంధ్న అంతటి వలుగులో మనము చూస్టినప్ుపడు కొనిి సూచనలు మనకు
కనిపిసత ాయి, మర్శయు అవి ఆ గీంథము దాని ఆఖ్ర్శ ర్ూప్మునకు చదర్మకుని చివర్శ
తదదని
ి నిర్ాార్శంచుటలో సహాయప్డతాయి. 1 దినవృతాతంతములు గీంథమును
మనము చూస్టినప్పడు, వాసత వానికి అది 1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథములలో
నుండి అనేక విషయములను ఉప్యోగశసత ుంది మర్శయు దానిని గూర్శున జాానమును
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వయకత ప్ర్మసు
త ంది. 1 దినవృతాతంతములు మర్శయు 2 దినవృతాతంతములు గీంథములు
చెర్ తర్మవాత కాలములో, చెర్గొనిపల బడినవార్మ యిర్ూషలేముకు తిర్శగవ
శ చిున
తర్మవాత వారయబడినవి కాబటిర, ఆ సమయానికి అది దాని యొకు ఆఖ్ర్మ స్టిా తికి
చదర్మకునిది అని మనము నిశుయముగా చెప్పవచుు... అయితద 1 మర్శయు 2
సమూయిేలు గీంథములలో ఉని ప్లు విషయములను గూర్శున జాానము ఉనిటు
ో
లేఖ్నమంతటా కొనిి సూచనలను కూడా మనము చూసాతము. 89వ కీర్తనలో
దావీదు నిబంధ్నను గూర్శున జాానము ప్రతిబింబించబడింది... కాబటిర, 1 మర్శయు 2
సమూయిేలు గీంథములలో కనిపించు ప్ర్ంప్ర్లను గూర్శున జాానము చెర్కు
ముందు, చెర్ కాలము మర్శయు చెర్-తర్మవాత కాలములలో జర్శగన
శ
సనిివేశములను గూర్శున అవగాహనను కనుప్ర్మసుతంది. అయితద ఈ గీంథము
యొకు చివర్శ ర్ూప్ము ఎప్ుపడు వచిుంది అని విషయములో, అది చెర్ తర్మవాత
కాలములో ఉనికిలోనికి వచిుంది అని మాతరం మనము చెప్పగలము.
— ఆండూ
ర అబెర్ితి, Ph.D.
బబులోను చెర్కు సంబంధించిన ఈ చివర్శ సాధ్యమన
ై తదదిని మనసుిలో ఉంచుకొని, సమూయిేలు
గీంథము సంకలనం చదయబడిన ఆర్ంభ్ తదదని
ి చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. మనము
చూడబో వుచునిటు
ో , ర్ాజయములు విభ్జించబడిన కాలమునకు ముందు ఇది వారయబడుట సాధ్యము కాదు
అని సమూయిేలు గీంథము యొకు విషయములు సూచిసుతనాియి.
కీీ.ప్ూ. 930లో యర్ొబాము I దావీదు కుటుంబమునకు విర్ోధ్ముగా ఇశాీయిేలులో ఉతత ర్ దికుున
ఉని గోతరములను ర్ేపాడు అని లేఖ్నము మనకు తెల్వయజేసత ుంది. అతని తిర్మగుబాటు ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై
ఇశాీయిేలు — లేక అది చాలా సార్మో పిలువబడు విధ్ముగా ఎఫ్ారయిము — మర్శయు దక్షిణ ర్ాజయమన
ై
యూదా యొకు ఆవిర్ాభవమునకు కార్ణమైయియంది. మర్శయు అనేక సందర్భములలో, దదవుని ప్రజలు ఈ
ర్ండు ర్ాజయములుగా విభాగశంచబడిన విషయము అతనికి తెలుసు అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
సూచించాడు. ఉదాహర్ణకు, 1 సమూయిేలు 11:8 “ఇశాీయిేలువార్మ .... యుదావార్మ” మధ్య వయతాయసమును
చూప్ుతుంది. “ఇశాీయిేలువార్మ మర్శయు యూదావార్మ దావీదును పతరమించిర్శ” అని 1 సమూయిేలు 18:16
వాయఖ్ాయనిసుతంది. అదద విధ్ముగా, దావీదు “ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా వార్ందర్శని పాల్వంచాడు” అని 2
సమూయిేలు 5:5లో మనము చదువుతాము. 2 సమూయిేలు 12:8లో, దావీదుకు “ఇశాీయిేలును మర్శయు
యూదాను” ఇచాునని దదవుడు స్టలవిచాుడు. సౌలు “ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా కొర్కు కల్వగశయుని
ర్ోషమును” గూర్శు 2 సమూయిేలు 21:2 ప్రసత ావిసుతంది. మర్శయు 2 సమూయిేలు 24:1లో గోతరములనిి
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“ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా” అని వివర్శంచబడినటు
ో మనము చూసాతము. కీీ.ప్ూ. 930లో ఇశాీయిేలు
మర్శయు యూదా విభాగశంచబడినంత వర్కు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును
వారస్టియుండకపల వచుని ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాకు మధ్య మర్లా మర్లా చూప్బడిన ఈ వయతాయసము
సూచిసుతంది.
ఈ విషయములనిిటిని మనము ప్ర్శగణించినప్ుపడు, మన గీంథము సంకలనం చదయబడిన ఆర్ంభ్
తదది కీీ.ప్ూ. 930లో ర్ాజయము విభాగశంచబడిన కాలమైయుండవచుని మనము చూడవచుు. మర్శయు
సాధ్యమైన చివర్శ తదది కీీ.ప్ూ. 538కి ముందు బబులోను చెర్ కాలమైయుండవచుు.
ఇప్పటివర్కు, మనము సమూయిేలు గీంథము యొకు కర్త ృతవమును మర్శయు తదదిని
ప్ర్శగణించాము. ఇప్ుపడు, దీని నేప్థయములోని మర్ొక లక్షణమును మనము చూదాేము: మన గీంథము
వారయబడినప్ుపడు దదవుని ప్రజలు ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి ులు.

ప్ర్శస్టతులు
ిా
లేఖ్నములు అందుబాటులో ఉండిన నాయకునిగా, అతడు మర్శయు అతని శోీతలు ఎదుర్ొునిన
ప్ర్శస్టా త
ి ులు వార్శ విశావసమునకు గొప్ప ఆటంకమును కల్వగశంచాయి అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయితకు
బాగా తెలుసు. ఒకవప్
ై ున, అతనికి వార్శ చర్శతర తెలుసు. దదవుడు ఆయనకు స్టతవచదసత ూ భ్ూమిని నింప్మని
ఆదాము హవవలకు, మర్శయు తర్మవాత నోవహుకు ఆజాాపించాడు. ఈ సార్వతిరక బాధ్యతను నర్వేర్ముటలో
నాయకతవము వహించుటకు దదవుడు అబారహామును మర్శయు అతని వార్సులను పిల్వచాడు. అంతదగాక, తన
ప్రజలను ఐకయప్ర్చి దదవుని ర్ాజయము భ్ూమియందంతటా వాయపించు విధ్ముగా వాగాేన భ్ూమిలోనికి వార్శని
చదర్ుమని దదవుడు మోషతను నియమించాడు. అంతదగాక, వార్శ ఉదదేశయమును నర్వేర్ముటలో వార్శకి
నాయకతవము వహించుటకు గాను దావీదు కుటుంబమును దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద శాశవతమన
ై
ర్ాజవంశముగా స్టిార్ప్ర్చాడు.
అయితద మర్ొక వైప్ున, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వారస్టినప్ుపడు, దదవుని ప్రజలు
ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి ులు వార్మ దావీదు కుటుంబము మీద కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణలకు ప ంతన లేకుండా
ఉండినవి. ఖ్చిుతముగా, ర్ాజయము విభ్జించబడిన కాలములోను మర్శయు బబులోను చెర్ కాలములోను
ఇశాీయిేలు యొకు దయనీయమైన స్టిాతిని బటిర ప్రజలు అనేక నప్ములను మోపతవార్మ. అయితద లేఖ్నములు
నప్మంతటిని దావీదు కుటుంబము యొకు పాప్ముల మీద, ముఖ్యముగా దాని విగీహార్ాధ్న మర్శయు
దదవునికి నముకముగా ఉండుటలో విఫలమగుట మీద మోప్ుతాయి. 1 ర్ాజులు 11:29-40 మర్శయు 12:124 వంటి వాకయభాగములు, ర్ాజయము విభాగశంచబడుటకు దావీదు కుటుంబమును బాధ్ుయలుగా చదసత ాయి.
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మర్శయు బబులోను చెర్ కూడా దావీదు కుటుంబము విఫలమగుట వలన కల్వగశంది అని 2 ర్ాజులు 20:1219 మర్శయు 21:10-15 వంటి వాకయభాగములు సూచిసాతయి.
దావీదు కుటుంబము యొకు వైఫలయములు దదవుని ప్రజల యొకు విశావసమును లోతుగా
కదిల్వంచివేశాయి. దదవుని తీర్మపలు వార్శ నిర్రక్షణలను అణగదొర కుుతుండగా, వార్మ దావీదు కుటుంబము మీద
నముకమును కల్వగశయుండుట ఎలా కొనసాగశంచగలర్మ అని ఆశుర్యపల యార్మ. దావీదు వార్సుల నుండి
దదవుడు ముఖ్ము చాటు చదసుకొని యుండవచుు. వార్మ ప్ూర్శతగా తప్ుప అయుయండవచుు. ఇటిర
కలతచెందించు ప్ర్శస్టా త
ి ులలో తన గీంథమును వారయుటకు దదవుడు సమూయిేలు గీంథ ర్చయితను
పిల్వచాడు. దావీదు కుటుంబములో ఇశాీయిేలు యొకు నిర్రక్షణను నూతనప్ర్చుటకు అతడు తన
గీంథమును వారశాడు.
ఇప్పటి వర్కు మనము సమూయిేలు గీంథము యొకు నేప్థయమును చూశాము కాబటిర, మన
పాఠములోని ర్ండవ ప్రధానమన
ై అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: మన గీంథము
యొకు ర్ూప్ర్చన. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును ఎలా ర్ూప ందించాడు? అతడు మర్శయు
అతని వాసత విక శోీతలు ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి ులతో మాటాోడు విధ్ముగా అతడు తన గీంథములోని
విషయములను ఎలా అమర్ాుడు? మర్శయు దదవుని ప్రజలకు తన గీంథము ఏ విధ్మన
ై నిర్రక్షణను
అందించింది?

ర్ూప్ర్చన
సమూయిేలు గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చనను మనము చూచుచుండగా, మన ర్చయిత ర్ండు
లోకముల మధ్య నిలువబడా్డని మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. తాను వర్శణంచిన సనిివేశములు జర్శగశన
లోకము మర్శయు తాను, తన వాసత విక శోీతలు జీవించిన లోకము. గతంలో జర్శగన
శ విషయములను గూర్శు
నిజమన
ై కథనమును ఇచుుటకు అతడు తననుతాను సమర్శపంచుకునాిడు. అయితద తన దినములలో
నివస్టించుచుండిన ఇశాీయిేలు ప్రజలను ఉదదేశించు విధ్ముగా గతమును గూర్శు వారయుటకు అతడు తనను
తాను సమర్శపంచుకునాిడు. దుర్దృషర వశాతు
త , ఇవాంజల్వకల్ వాయఖ్ాయనకర్త లు సమూయిేలు గీంథమును
ఉప్యోగశంచునప్ుపడు ఈ వయతాయసమును చూప్ుటలో విఫలమవుతార్మ. కాబటిర, మనము ముందుకు
కొనసాగుటకు ముందు, ఈ ర్ండు విషయములు మన గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చన మీద చూపిన
ప్రభావమును చూచుటకు మనము కొంత సమయమును కేటాయించాల్వ.
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ఒక వప్
ై ున, ప్ర్శశుదాధతు పతర్
ర ణలో, తాను గీంథమును వారయుటకు చాలా కాలం కిీతం జర్శగన
శ
సనిివేశముల యొకు నిజమన
ై కథనమును తన శోీతలకు ఇచుుటకు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
నిర్ాధర్శంచుకునాిడు. అతడు “ఆ లోకము” అని మనము పిలచు దానిని గూర్శు, అనగా తన గీంథములో
నమోదు చదయబడిన చార్శతిక
ర సనిివేశములు జర్శగశన లొకమును గూర్శు వారశాడు. 1 సమూయిేలు 1:128లో ఉని సమూయిేలు జననము అతడు నమోదుచదస్టిన మొదటి సనిివేశమయ
ై ునిది. సమూయిేలు
సుమార్మగా కీీ.ప్ూ. 1070లో జనిుంచాడు అని బెైబిలు మర్శయు ప్ుర్ావసుతశాసత ి ఆధార్ములు సూచిసాతయి.
మర్శయు అతడు నమోదు చదస్టన
ి చివర్శ చార్శతిక
ర సనిివేశము 2 సమూయిేలు 23:1-7లో దావీదు
ప్ల్వకిన చివర్శ మాటల య
ై ునివి. ఈ ఉప్నాయసము దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ అధికార్శక ప్రకటనలలో
ఒకటెైయుండవచుు, మర్శయు ఇది తను మర్ణించుటకు ముందు సుమార్మగా కీీ.ప్ూ. 970లో
ఇవవబడియుండవచుు. కాబటిర, సుమార్మగా కీీ.ప్ూ 1070 నుండి కీీ.ప్ూ. 970 వర్కు ఉని ఒక శతాబే
కాలప్ు ఇశాీయిేలు చర్శతన
ర ు గూర్శున నివేదికను సమూయిేలు గీంథము ఇసుతంది.
పాత నిబంధ్న కాలములలో దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోగతిలో ఈ శతాబే ము ఎంత
పారముఖ్యమైయునిదో అంచనా వేయుట అంత కషర మన
ై ప్నేమీ కాదు. ఇది ఇశాీయిేలులో ఒక
పారముఖ్యమన
ై మార్మప జర్శగశన కాలము. సమూయిేలు జనిుంచినప్ుపడు, ఇశాీయిేలు విఫలమగుచుని
నాయయాధిప్తులు మర్శయు లేవీయుల నాయకతవములో దార్శతపిపపల యినదిగా ఉనిది. దావీదు తన చివర్శ
మాటలను ప్ల్వకిన నాటికి, దదవుడు దావీదును మర్శయు అతని వార్సులను ఇశాీయిేలు గోతరములనిిటి మీద
పాల్వంచుటకు శాశవత ర్ాజవంశముగా స్టిార్ప్ర్చాడు. ఇశాీయిేలులో ఈ నాటకీయమన
ై మార్మపలకు దార్శతీస్టిన
కొనిి కీలకమన
ై సనిివేశములను వివర్శంచుటకు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును
ర్ూప ందించాడు.
మనము ఇంతకు ముందద చెపపి నటు
ో , సమూయిేలు గీంథములో నమోదు చదయబడిన విషయములు
మనము “ఆ లోకము” అని పిలచినదానిలో భాగమయ
ై ునివి. అయితద మర్ొక వప్
ై ున, తాను మర్శయు అతని
వాసత విక శోీతలు నివస్టించిన కాలమును మర్శయు ప్ర్శస్టా త
ి ులను ఉదదేశించి మాటాోడుటకు కూడా సమూయిేలు
గీంథ ర్చయిత నిర్ాార్శంచుకునాిడు. దీనిని మనము “వార్శ లోకము” అని పిలుదాేము, అనగా తన
గీంథములో నమోదు చదయబడిన చార్శతిరక కాలమునకు తర్మవాత చాలా కాలానికి నివస్టించిన ర్చయిత
మర్శయు అతని వాసత విక శోీతల యొకు లోకము. విభ్జించబడిన ర్ాజయ కాలములోనైనా లేక బబులోను చెర్
కాలములోనన
ై ా, “వార్శ లోకము”లో నివస్టించిన దదవుని ప్రజలకు దాని యొకు పారముఖ్యతను
తెల్వయజేయుటకు మన ర్చయిత “ఆ లోకము”లో జర్శగన
శ విషయములను గూర్శు వారశాడు. మర్శయు ఈ
లక్షయము మన గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చనను బహుగా ప్రభావితము చదస్టింది. మునుప్టిని గూర్శు
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దూర్ముగా ఉని, ప ంతనలేని నివేదక
ి ను వారయుటకు బదులుగా, అతని వాసత విక శోీతలు ఎదుర్ొునిన
సవాళో ను ఉదదేశించు విధ్ముగా అతడు తన కథనమును కూర్మప చదశాడు.
ఇతర్ బెైబిలు ర్చయితల వల నే, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దీనిని మూడు ప్రధానమన
ై
మార్గ ములలో చదశాడు. మొదటిగా, అతడు తన వాసత విక శోీతలకు చార్శతిరక నేప్థయములను అందించాడు —
తమ దినములలో వార్మ ఎదుర్ొునుచుండిన వాసత వాల యొకు చార్శతిరక ఆర్ంభ్ములు. ర్ండవదిగా, తన
శోీతలకు అనుకర్శంచుటకు లేక తిర్సుర్శంచుటకు కొనిి మాదిర్మలను అందించు విధ్ముగా తన గీంథములోని
పాతరలను అతడు వర్శణంచాడు. మర్శయు మూడవదిగా, “వార్శ లోకము”లో తన శోీతలు అనుభ్వించుచుని
విషయములకు ముందుసూచనలుగా ఉండు విధ్ముగా “ఆ లోకము”లోని అనేక విషయములను గూర్శు
అతడు వారశాడు. ఈ విధ్ంగా, తన వాసత విక శోీతలు ఎదుర్ొునుచుండిన సవాళో కు అతడు మార్గ దర్ికమును
అందించాడు.
మన గీంథము యొకు ర్ూప్ర్చనను మనము ర్ండు దశలలో చూదాేము. మొదటిగా, దాని యొకు
విసత ృతమైన నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను మనము ప్ర్శచయం చదదే ాము. ర్ండవదిగా, ఈ
నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు, మన ర్చయిత తన గీంథము కొర్కు కల్వగశయుని ముఖ్య
ఉదదేశయమును బయలుప్ర్చు విధానమును మనము చూదాేము. సమూయిేలు గీంథము యొకు నిర్ాుణము
మర్శయు విషయములను గూర్శున అవలోకనముతో ఆర్ంభిదాేము.

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు
సమూయిేలు గీంథము ఎంత సంకిోషరమన
ై దంటే, దానిలోని అనేక విషయములను చూస్టి
దార్శతపిపపల యిే అవకాశం ఉంది — ఎంతగా దార్శతపిపపల తామంటే, అది ఎంత ఘనమన
ై ఎంపికలతో
వారయబడినదో మర్శయు ఎంత నైప్ుణయముతో అమర్ుబడినదో చూచుటలో మనము విఫలమవుతాము.
వాసత వానికి, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత కేవలం కొందర్మ ప్రజలను గూర్శు మర్శయు కొనిి సనిివేశములను
గూర్శు మాతరమే వారశాడు, మర్శయు తన లక్షయములను చదధించుటకు అతడు చాలా జాగీతతగా వాటిని
అమర్ాుడు. మన గీంథములోని ఈ లక్షణములను గూర్శు మనము ఎంత ఎకుువగా తెలుసుకుంటే, అంత
ఎకుువగా మనము దాని యొకు వాసత విక అర్ామును మర్శయు మన జీవితములకు నేడు వాటిని
అనువర్శతంచుకోవలస్టిన విధానమును అర్ాము చదసుకోగలుగుతాము.
విసత ృతమైన ప్ర్శభాషలో, ముగుగర్మ ముఖ్యమన
ై పాతరల మీద దృషిరపటురనటు
ో మన గీంథ ర్చయితను
ప్ర్శశుదాధతుుడు పతరర్ప
ే ించాడు: సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు దావీదు. మర్శయు ఈ పాతరల మధ్య కొనిి
తార్శుకమన
ై అనుబంధ్ములను వల్వకితీయునటు
ో ఆయన మన ర్చయితను నడిపించాడు. ఇశాీయిేలును
ర్ాజుల ప్ర్శపాలనలోనికి నడిపంి చుటకు దదవుడు సమూయిేలును నియమించాడు అను సతయముతో మన
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ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. తర్మవాత ఇశాీయిేలు యొకు మొదటి ర్ాజుగా సౌలు విఫలమన
ై విధానము మీద
అతడు దృషిరపటారడు. మర్శయు చివర్శగా, తన ర్ాజయమును బలప్ర్చుటకు మర్శయు వాయపింప్జేయుటకు
దదవుడు దావీదు ర్ాజతవమును మర్శయు ర్ాజవంశమును స్టిార్ప్ర్శచాడు అని అతడు తెల్వయజేశాడు. దదవుడు
ఇశాీయిేలును నాయయాధిప్తుల కాలములో నుండి దావీదు ర్ాజర్శక కాలములోనికి నడిపించిన విధానమును
గూర్శు మన ర్చయిత చదస్టన
ి విశేోషణను ఈ మూడు విభ్జనలు కల్వస్టి బయలుప్ర్మసాతయి.
1 మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథముల యొకు సాహితయ నిర్ాుణము ముగుగర్మ
ర్ాజులు, లేక ముగుగర్మ వయకితతవముల చుటట
ర తిర్మగుతుంది. సమూయిేలు కీలకమన
ై
వయకితగా ఉనాిడు ... తర్మవాత సౌలు కీలకమన
ై వయకితగా మార్ాడు. దావీదు
చితరములోనికి ప్రవశి
ే సాతడు ... అయితద దావీదును దదశమంతా తర్మముతూ సౌలు
ముఖ్యమన
ై వయకితగా కొనసాగుతాడు, మర్శయు చివర్శకి 1 సమూయిేలు గీంథము
యొకు ముగశంప్ులో, అతడు మర్ణిసత ాడు మర్శయు 2 సమూయిేలు గీంథము
తర్మవాత దావీదు చుటట
ర నిర్శుంచబడింది. కాబటిర, ఈ ముగుగర్మ పాతరలు ఈ ర్ండు
గీంథములకు నిర్ాుణమును ఇసాతర్మ.
— డా. జాన్ ఒసవల్ర
మన గీంథమును గూర్శున ఈ మళకువలను మనసుిలో ఉంచుకొని, సమూయిేలు గీంథము
మూడు ముఖ్యమన
ై విభాగములుగా వారయబడింది అని మనము చూడవచుు: 1 సమూయిేలు 1-7లో
ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం; 1 సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1 వర్కు సౌలు యొకు
విఫలమన
ై ర్ాజర్శకము; మర్శయు 2 సమూయిేలు 2-24లో దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకము.
ముందుగా ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును చూదాేము.

ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం (1 సమూయిేలు 1-7)
ఆదిలోనే, మన ర్చయిత సమూయిేలును తనకు ఆదర్ిముగా భావించాడు అని గమనించుట చాలా
పారముఖ్యమైయునిది. అనగా, ర్చయిత అతనిని దదవుని యొదే నుండి వచిున ఆశుర్యకర్మన
ై
బహుమానముగా మర్శయు ఆదర్ివంతమైన నైతిక సవభావము కల్వగశయుని వయకితగా కొనియాడాడు. మన
గీంథము ప్రకార్ం, సమూయిేలు ఎంత ఆదర్ివంతుడు అంటే దదవుడు సమూయిేలును మాతరమగ
ే ాక, అతని
దావర్ా ఇశాీయిేలువార్ందర్శనీ దీవించాడు. అవును, మన ర్చయిత మర్శయు తన వాసత విక శోీతలు లేఖ్నము
దావర్ా మర్శయు సామానయ అనుభ్వము దావర్ా సమూయిేలు కూడా ఒక పాపి అని యిర్శగయ
శ ునివార్ే.
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కాబటిర, సమూయిేలు యొకు నైతిక సవభావములో ఉని సంకిోషరతలను గూర్శు వార్శకి అవగాహన ఉనిది
అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. అయితద, సమూయిేలు యొకు బలహీనతలను ఎతిత
చూప్ుటకు బదులుగా, మన ర్చయిత ఉదదేశయప్ూర్వకముగా, సమూయిేలును మర్శయు అతడు దదవునికి
చదస్టన
ి స్టతవను ఘనప్ర్చాడు. ముందుగా సౌలును మర్శయు తర్మవాత దావీదును అభిషతకించుట దావర్ా
ఇశాీయిేలుకు ర్ాజర్శకమును ప్ర్శచయం చదయుటకు దదవుడు సమూయిేలును ప్ంపి, బలప్ర్చి ఆమోదించిన
విధానమును ఉదాాటించుటకు అతడు ఇలా చదశాడు.
సమూయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు (1 సమూయిేలు 1:1-2:11) బహుగా ఆదర్ిముగా
ఎంచబడిన సమూయిేలు జీవితములోని ఈ భాగము ర్ండు ప్రధానమన
ై భాగములుగా విభాగశంచబడింది.
మొదటిగా, 1 సమూయిేలు 1:1-2:11లో, సమూయిేలు జననము మొదలుకొని అతడు పాలు విడచిన
సమయము వర్కు సమూయిేలు జీవితములోని ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున నివేదికను మనము
చూసాతము. ఈ అధాయయములలో, సమూయిేలు యొకు జననము ప్వితురర్ాల ైన తన తల్వో చదస్టన
ి పారర్ానలకు
దదవుడు ఇచిున ఆశుర్యకర్మన
ై జవాబు దావర్ా కల్వగశంది అని మన ర్చయిత ఉదాాటించాడు, మర్శయు అది
ఇశాీయిేలు కొర్కు ఒక నూతన ఆర్ంభ్మునకు కార్ణమయి
ై యంది అని తెల్వపాడు.
సమూయిేలు గీంథము ఎలాునా అను మనుషుయనితోను మర్శయు అతని ఇదే ర్మ భార్యల ైన హనాి
మర్శయు పనినాిలతోను ఆర్ంభ్మవుతుంది. పనినాికు అనేకమంది పిలోలు కల్వగార్మగాని, హనాి గొడారలు,
కాబటిర పనినాి హనాిను వేధంి చదది. తన దుఖ్ములో, హనాి పారర్శాంచి తనకు ఒక కుమార్మని అనుగీహస్ట
ి తత ,
అతనిని తన జీవిత కాలమంతా దదవుని స్టతవ కొర్కు సర్శపంచుకొంటానని మొొకుుబడి చదసుకుంది. మర్శయు
దదవుడు అదుభతముగా ఆ పారర్ానకు జవాబును ఇచాుడు.
సమూయిేలు జనిుంచినప్ుపడు, ఇశాీయిేలు నాయయాధిప్తుల కాలము యొకు వయర్ాతలో, అనగా
గల్వబిల్వ మర్శయు నిర్ాశతో నిండిన కాలములో దార్శ తపిపపల యియునిది. అయితద సమూయిేలు యొకు
ర్ాకతో, దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఒక ర్ాజును ప్ంప్బో వుచునాిడు అని నముుటకు ఒక మంచి కార్ణము
ఏర్పడింది. ఈ నిర్రక్షణను మనము 2:10లో చూసాతము, అకుడ హనాి సమూయిేలు జననము
విషయములో దదవునికి చెల్వోంచిన సుతతిని ఈ విధ్ంగా ముగశంచింది:
యిహో వాతో వాదించువార్మ నాశనమగుదుర్మ, ప్ర్మండలములో నుండి ఆయన
వార్శపన
ై ఉర్మమువల గర్శజంచును. లోకప్ు సర్శహదుేలలో నుండివార్శకి ఆయన తీర్మప
తీర్మును. తాను నియమించిన ర్ాజునకు ఆయన బలమిచుును. తాను
అభిషతకంి చినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును (1 సమూయిేలు 2:10).
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ఇశాీయిేలు అంతర్ంగ కలవర్మును మర్శయు ప్ర్ాయదదశ ఆకీమణదార్మల నుండి సమసయను
ఎదుర్ొునిన సమయములో, హనాి అదుభతమన
ై విశావసమును కనుప్ర్చింది. సమూయిేలు యొకు
ఆశుర్యకర్మైన

జననము

“యిహో వాతో

వాదించువార్మ

నాశనమగుదుర్మ,”

మర్శయు

దదవుడు

“ప్ర్మండలములో నుండి వార్శపన
ై ఉర్మమువల గర్శజంచును” అను నిశుయత ఆమకు కలుగజేస్టింది.
అంతదగాక, దదవుడు “లోకప్ు సర్శహదుేలలో నుండి తీర్మప తీర్మును” అను నిశుయతను హనాి
కల్వగశయుండినది. సమసత దదశములకు నాయయము తీర్ముట దావర్ా ఆయన తన ర్ాజర్శక అధికార్మును
ఇశాీయిేలు యొకు సర్శహదుేలను మించునంతగా వాయపింప్జేసత ాడు. అయితద దదవుడు తన ర్ాజయమును
లోకమందంతటా వాయపింప్జేయుటను గూర్శు హనాి నమిున విధానమును గమనించండి. “తాను
నియమించిన ర్ాజునకు బలమిచుుట” దావర్ా మర్శయు విర్ోధ్ుల మీద విజయము సాధించుటకు “తాను
అభిషతకించినవానికి అధిక బలము కలుగజేయుట” దావర్ా ఆయన దీనిని చదశాడు. సమూయిేలు కాలమునకు
ముందు, ఇశాీయిేలు ఎనిడును ర్ాజును కల్వగశయుండలేదు. అయితద హనాి ప్ల్వకిన సుతతి మాటల దావర్ా,
ఇశాీయిేలు చర్శతల
ర ో సమూయిేలు చదస్టన
ి అతయంత పారముఖ్యమన
ై కార్యమును మన ర్చయిత ప్ర్శచయం
చదశాడు. తన

జననము

మొదలుకొని, ఇశాీయిేలును

ర్ాజర్శకప్ు

యుగములోనికి

నడిపించుటకు

సమూయిేలు దదవుని దావర్ా పిలువబడా్డు.
నాయకతవములో మార్మప (1 సమూయిేలు 2:12-7:17) ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున
ప్ర్శచయంలోని ర్ండవ భాగం 2:12-7:17లో కనిపిసత ుంది, అకుడ ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల నుండి
సమూయిేలునకు నాయకతవము మార్మప చెందుటను గూర్శున కథనమును మనము చూసాతము. ఏలీ
మర్శయు అతని కుమార్మలు, మర్శయు సమూయిేలు కూడా, లేవీ గోతరమునకు చెందినవార్మ. ఆ కాలమందు
అనేకమంది లేవీయులు దదవునికి అప్నముకసుతల య
ై ుండి, ఇశాీయిేలు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ి ునకు అవిధదయత
చూప్ునటు
ో

ప్ుర్శకొలాపర్మ

అని

నాయయాధిప్తుల

గీంథములోని

చివర్శ

అధాయయములు

మనకు

తెల్వయజేసత ాయి. షిలోహులో నిబంధ్న మందసము యొదే స్టతవించిన ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల
విషయములో

ఇదద

వాసత వమైయుండినది.

అయితద

సమూయిేలునకు

నాయకతవము

ఇవవబడుట

ఇశాీయిేలులో ఒక నూతన యుగమునకు దార్శతీస్టింది. ఈ కీలకమన
ై లేవీయుల అధికార్ములో మార్మపను
దదవుడు సవయంగా ప్రకటించాడు అని ఈ అధాయయములలో మన ర్చయిత సపషర ము చదశాడు. సమూయిేలు
దదవుని కొర్కు చదస్టిన వినయముతో కూడిన, నీతిగల ప్ర్శచర్య ఇశాీయిేలువార్ందర్శలో అతయంత పారముఖ్యమైన
లేవీయ ప్రవకత గా అతడు హెచిుంచబడుటకు కార్ణమైయియంది. ఒకసార్శ సమూయిేలు ఈ సాాయికి వచిున
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తర్మవాత, అతడు ఇశాీయిేలు దదశమును చర్శతల
ర ో ఒక నూతన యుగములోనికి, అనగా ర్ాజుల
యుగములోనికి నడిపించాడు.
నాయయాధిప్తుల గీంథము ఒక ఆసకితకర్మన
ై గీంథమయ
ై ునిది మర్శయు దానిలో
దదవుడు యుదధ సమయములలో, వార్శ మధ్య వివాదములను కుదుర్ము
సమయములో ఇశాీయిేలీయులను నడిపంి చుటకు నాయకునిగా ఒక నాయయాధిప్తిని
లేవనతదత వాడు. అయితద సమూయిేలు గీంథమునకు ముందు సంసల ను చివర్శ
నాయయాధిప్తిగా ఉనాిడు కాబటిర, సమూయిేలు కాలములో ఎలాంటి నాయయాధిప్తి
కూడా ఉండలేదు. కాబటిర ఆ కాలములో అది నాయకుడు లేని దదశము వల
ఉండినది. అయితద సమూయిేలు గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ముతో, అది సమూయిేలు
జనిుంచిన విధానమును గూర్శు మర్శయు అతడు ఇశాీయిేలీయులకు నాయకుడెన
ై
విధానమును గూర్శు, వార్శని యుదధ మునకు నడిపంి చు సామర్ా ాము కల్వగశన వయకితగా,
వార్శ మధ్య వివాదములను మర్శయు ఇతర్ విషయములను కుదుర్ము సామర్ా ాము
కల్వగశన వయకితగా మునుప్టి నాయయాధిప్తుల వల నే నాయయాధిప్తి అవుతాడు
అనిటు
ో మాటాోడుతుంది.
— ర్వ. డా. హమెర్ అకోగైర్ామ్స
1 సమూయిేలు 1-7లో సమూయిేలు ర్ాజర్శకమునకు ప్ర్శచయమును ఇచిున తర్మవాత, 1
సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1లో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకమును
గూర్శు మాటాోడాడు.

సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకము (1 సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1)
మొతత ం మీద, సౌలును గూర్శు విశేషమైన ప్రతికూల నివేదికలను అందించుట దావర్ా మన ర్చయిత
సమూయిేలు మర్శయు సౌలు మధ్య ఒక సపషర మన
ై వయతాయసమును చూపాడు. ఇప్ుపడు, అతయంత ఘోర్
పాప్ుల యొకు జీవితములు కూడా ప్ూర్శతగా నాశనము కాకుండా దదవుడు వార్శకి సామానయ కృప్ను
అనుగీహిసత ాడు అను విషయమును మనము లేఖ్నములోను అనుభ్వము దావర్ాను చూసాతము. మర్శయు
దదవుడు సౌలును ఎనుికునాిడని మర్శయు సమూయిేలు అతనిని ర్ాజుగా అభిషతకించాడు అని మన
ర్చయిత ఒప్ుపకునాిడు. సౌలు యొకు ప్ర్శపాలన ఆర్ంభ్ములో దదవుడు అతనికి ఇశాీయిేలులోని అనిి
గోతరముల యొకు మదే తును కూడబెటర ాడని మర్శయు అనేక స్టైనిక విజయములను ఇచాుడని కూడా అతడు
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

మొదటి పాఠము: సమూయిేలు గీంథము యొకు ప్ర్శచయము

తెల్వయజేశాడు. అయితద, సమూయిేలు సౌలుకు తన మదే తును ఉప్సంహర్శంచుకొని, అతనిని వయతిర్ేకించుట
మీద మన ర్చయిత ప్రధానముగా దృషిరపటారడు. సౌలు మాటిమాటికి దదవునిమీద తిర్మగుబాటు చదశాడు,
మర్శయు దెవి
ై క తీర్మప అతని మీదికి మర్శయు అతని కుటుంబము మీదికి వచిుంది. సౌలు పాప్ములు ఎంత
ఘోర్మన
ై వంటే ఒక దుర్ాతు అతనిని పిచిువానిగా చదస్టింది, మర్శయు అతడు అలస్టిపల క దావీదును
తర్శమాడు మర్శయు సర్శయిన
ై కార్ణము లేకుండా ఇశాీయిేలు ప్రజలను హింస్టించాడు. సౌలును గూర్శు ఈ
ప్రతికూలమన
ై వర్ణన, దదవుని యొకు మహిమకర్మన
ై సార్వతిరక ర్ాజయమును గూర్శున నిర్రక్షణ సౌలు
కుటుంబము దావర్ా నర్వేర్ుబడదు అని సమూయిేలు యొకు వాసత విక శోీతలకు కనుప్ర్చింది. వాసత వానికి,
సౌలుకు ప్రతాయమాియముగ దదవుడు ప్రతిపాదించిన ర్ాజు అనగా దావీదుగాక వార్మ ఏ ఒకుర్శ మీద కూడా
భ్విషయతు
త ను గూర్శున నిర్రక్షణను పటురకోకూడదు.
సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు (1 సమూయిేలు 8-15) మొతత ం మీద, సౌలు యొకు విఫలమైన
ర్ాజర్శకము ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం వల నే ర్ండు ప్రధానమన
ై భాగములుగా
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా, అది 1 సమూయిేలు 8-15లో, దావీదు సౌలు జీవితములోనికి ర్ాక
మునుప్ు సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శు మాటాోడుతుంది.
కుోప్త ంగా, సమూయిేలు మదే తుతో సౌలు ర్ాజు అయిన విధానము, ఇశాీయిేలు గోతరములను
ఐకయప్ర్చుట, మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు విర్ోధ్ుల మీద కొనిి పారముఖ్యమైన విజయములలోనికి వార్శని
నడిపించుట మీద ఈ అధాయయములు దృషిరపడతాయి. అయితద సౌలు దదవుని మీద తిర్మగుబాటు చదస్టి తనకు
మర్శయు ఇశాీయిేలుకు సమసయలను తెచిుపటురటకు ఎకువ సమయం ప్టర లేదు. వాసత వానికి, అతడు మోషత
ధ్ర్ుశాసత మ
ి ును మర్శయు సమూయిేలు యొకు ప్రవచన సూచనలను ఎంతగా ఉలో ంఘించాడు అంటే,
సౌలును మర్శయు అతని వంశమునంతటిని ర్ాజర్శకము నుండి తిర్సుర్శంచమని దదవుడు సమూయిేలును
ఆజాాపించాడు. సౌలు మర్శయు అతని కుటుంబమునకు విర్ోధ్ముగా సమూయిేలు ఇచిున తీర్మపను గూర్శు
వారయబడియుని 1 సమూయిేలు 15:28-29ని చదవండి:
“అప్ుపడు సమూయిేలు [సౌలు]తో ఇటో నను–నేడు యిహో వా ఇశాీయిేలీయుల
ర్ాజయమును నీ చదతిలోనుండి లాగశవస్ట
ే ి నీకంటె ఉతత ముడెన
ై నీ ప ర్మగువానికి దానిని
అప్పగశంచియునాిడు. మర్శయు ఇశాీయిేలీయులకు ఆధార్మన
ై వాడు నర్మడుకాడు,
ఆయన అబదధ మాడడు, ప్శాుతాతప్ప్డడు” (1 సమూ. 15:28-29).
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ఇకుడ మనము చూచునటు
ో , దదవుడు సౌలు యొదే నుండి ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును తాతాుల్వకముగా
తీస్టివయ
ే లేదు. సమూయిేలు ప్రకటించినటు
ో , దదవుడు దానిని “[సౌలు] కంటే ఉతత ముడెన
ై ప ర్మగువానికి
దానిని అప్పగశంచియునాిడు.” మర్శయు దదవుడు — “ఇశాీయిేలీయులకు ఆధార్మన
ై వాడు” —
“నర్మడుకాడు, ఆయన అబదధ మాడడు,” లేక అనేక సందర్భములలో అనువదించబడునటు
ో
“ప్శాుతాతప్ప్డడు.” భ్విషయతు
త లో ఏమి జర్శగన
శ ను, సౌలు గృహమును తిర్సుర్శంచుటకు ఆయన తీసుకుని
నిర్ణయమును దదవుడు మార్ుడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు స్టింహాసనమును ప ర్మగువానికి — అనగా దావీదుకు
— ఇచుు నిర్ణయమును కూడా ఆయన మార్ముకోడు.
నాయకతవములో మార్మప (1 సమూయిేలు 16-2 సమూయిేలు 1) సౌలు యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను
గూర్శు ఈ విధ్ంగా నివేదించిన తర్మవాత, సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకములోని ర్ండవ ప్రధానమైన
భాగములోనికి, అనగా 1 సమూయిేలు 16-2 సమూయిేలు 1లో జర్శగన
శ నాయకతవ మార్మప మీద మన
ర్చయిత దృషిరపటారడు.
ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల నుండి సమూయిేలునకు దదవుడు లేవీయ అధికార్ము యొకు
మార్మపనకు ఆమోదము తెల్వపినటేో , సౌలు నుండి దావీదునకు ర్ాజర్శక మార్మపను కూడా దదవుడు
ఆమోదించాడు. సౌలు దదవుని కటాక్షమునకు అర్మహడు కాడు అని సౌలు మర్శయు దావీదుకు మధ్య జర్శగన
శ
అనేక సంకర్షణల దావర్ా సపషర మవుతుంది. అతడు ఒక దుర్ాతు ప్టిరనవాడెై పిచిువాడెైపల యాడు. అతడు
తర్చుగా తన ర్ాజర్శక అధికార్మును దుర్శవనియోగం చదశాడు. అతడు అనాయయముగా దావీదును
చంప్గోర్ాడు. మర్శయు తన జీవితములోని చివర్శ దశలలో, సౌలు మర్ణించినవార్శని కూడా సంప్రదించాడు.
ఫల్వతంగా, ఫిల్వష్త యులతో జర్శగశన యుదధ ములో సౌలు మర్శయు అతని కుమార్మలు మర్ణించార్మ. అయితద ఈ
కాలమంతటిలో, దదవుడు దావీదును దీవించాడు. దావీదు నిందార్హితునిగా ఉండి, దదవుని కృప్తో సౌలు ప్టో
వినయము చూప్ుతూ మర్శయు దదవుని ప్టో నముకతవమును చూప్ుతూ సపందించాడు. ఈ విధ్ములలో
సౌలుకు మర్శయు దావీదుకు మధ్య వయతాయసము చూప్ుట దావర్ా, దదవుడు సౌలును బొ తిత గా తిర్సుర్శంచాడు
అని, ఇశాీయిేలుకు ర్ాజుగా సౌలు సాానమును తీసుకొనుటకు దావీదును లేవనతాతడు అని సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత నిసిందదహముగా కనుప్ర్చాడు.
సౌలు ర్ాజు మర్శయు దావీదు ర్ాజు చాలా భినిమన
ై వార్మ, మర్శయు నా ఆలోచన
ప్రకార్ం ఆ భినితవం ఏమిటంటే, ఒకర్మ చెడ్ ర్ాజుకు ప్రతీకగా ఉనాిర్మ మర్శయొకర్మ
మంచి ర్ాజుకు ప్రతీకగా ఉనాిర్మ. సౌలు ఒక గొప్ప ర్ాజుకు ఉండవలస్టిన బాహయ
లక్షణములనిిటిని కల్వగశయునాిడు. అతడు ఖ్ాయతిగల కుటుంబమునకు
చెందినవాడు. అతడు ఇశాీయిేలు దదశములో అందర్శ కంటే ఒక మూర్డు ఎతెత నవాడు.
త
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కాబటిర, అతడు బాహయ అర్హతలనీి కల్వగశయునివాడు, కాని అతడు విఫలమయ
ై ాయడు,
దుర్దృషర వశాతు
త , దదవుని ప్రజలకు ర్ాజుగా అనేక విధాలుగా ఘోర్ముగా
విఫలమయ
ై ాయడు... అతడు దదవునికి బదులుగా మనుషుయలకు ఏ విధ్ంగా
భ్యప్డినాడో తెల్వయజేశాడు. ఒక ప్టర ణమును బొ తిత గా నాశనము చదయమని
దదవుడు వార్శకి ఆజా ఇచాుడు, మర్శయు వార్మ అకుడికి వళ్లో దదవుని సహాయముతో
యుదధ మును గల్వచార్మ, కాని వార్మ తమ కొర్కు కొంత కొలో స ముును
దాచుకునాిర్మ, ప్ుర్మషులు, మర్శయు స్టని
ై కులు ఇలా చదశార్మ. మర్శయు సౌలు ర్ాజు
దీనిని అనుమతించాడు... ఫల్వతంగా ర్ాజయము అతని నుండి తీస్టివయ
ే బడుతుంది
అని సమూయిేలు అతనికి సపషర ము చదశాడు. మర్ొక వప్
ై ు, దావీదు ర్ాజు చాలా
భినిముగా ఉనాిడు. సమూయిేలు ఇశాీయిేలులో ఉని మర్ొక కుటుంబమన
ై
యిషష యి ఇంటికి వళల
ో ట, మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు తర్మవాత ర్ాజును
అభిషతకంి చుటకు దదవుడు అతనిని అకుడికి ప్ంప్ుట నాకు ఆసకితకర్మన
ై
విషయమయ
ై ునిది. కాబటిర, సమూయిేలు వళ్లో తన కుమార్మలను ఒకొుకుర్శగా
పిలువమని యిషష యికి తెల్వపాడు, మర్శయు దదవుడు ఎవర్శని పిలుసాతడో
చూడాలనుకునాిడు. అయితద, యిషష యి తన కుమార్మలలో ఏడుగుర్శని
తీసుకొనివసాతడుగాని, దావీదును మాతరం బయట పటేరసత ాడు. అతడు ఆర్మబయట
మద
ై ానములలో గొర్ీలను మేప్ుచునాిడు. అయితద సమూయిేలు, పదే వాడెన
ై
ఏలీయాబును చూస్టి, బాహయ ర్ూప్మును నముు అదద ఉచుులో మర్లా
ప్డిపల యాడు. అతడు ఎంత ఎతు
త గా ఉనాిడో చూస్టి, అతనికి ర్ాజు
అయిేయ లక్షణములునాియి అనుకోని, ఇలా ఆలోచన చదశాడు, “నిజముగా యిహో వా
అభిషతకంి చువాడు ఆయన యిదుట నిల్వచియునాిడు.” అయితద దదవుడు, “అతని
ర్ూప్మును, అతని యితు
త ను లక్షయపటర కుము, మనుషుయలు పర్
ై ూప్మును
లక్షయపటురదుర్మగాని యిహో వా హృదయమును లక్షయపటురను.” దదవుడు ఆ
సహో దర్మలలో ఎవర్శని ఎనుికోలేదు. వార్మ చివర్శకి వళ్లో చినివాడెన
ై దావీదును
ప లములలో నుండి తీసుకొని ర్ావలస్టివచిుంది, మర్శయు అతనిని దదవుడు
ఎనుికునాిడని ఆయన సపషర ము చదశాడు.
— డా. డగ్ ఫ్ాల్ి
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దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకము (2 సమూయిేలు 2-24)
సమూయిేలు గీంథము ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయముతో ఆర్ంభ్మై, సౌలు
యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకముతో కొనసాగశంది అని చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన గీంథము యొకు చివర్శ
విభాగమును మనము చూడవలస్టియునిది: దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకము.
మనము ఇంతకుముందు చూస్టినటు
ో , దదవుడు సౌలును మర్శయు అతని వార్సులను ఇశాీయిేలు
యొకు స్టింహాసనము నుండి ఎందుకు తిర్సుర్శంచాడో వివర్శంచుటకు మన ర్చయిత సౌలు యొకు
వైఫలయములను వివర్శంచాడు. అయితద, పల ల్వు చూస్టతత , సమూయిేలు గీంథములో దావీదు యొకు చితీరకర్ణ
సమతులయమన
ై దిగా ఉనిది. అది దావీదు యొకు మంచి గుణములు మర్శయు అతడు సాధించిన
విషయములు, అనగా యుదధ ములో జయములు మర్శయు దదవుని ఎదుట చూపిన విధదయత వంటి వాటి
మీద ఎకుువ దృషిరపడుతుంది. అయితద దావీదు యొకు తీవరమైన నతి
ై క వఫ
ై లయములను మర్శయు అతని
కుటుంబమునకు మర్శయు ఇశాీయిేలుకు అతడు కొనితెచిున సమసయలను కూడా అది బాహాటముగా
గుర్శతసత ుంది. అయినను, దావీదు విఫలమన
ై ప్పటికి కూడా, దదవుడు దావీదు మీద గొప్ప కటాక్షమును
చూపాడని మన ర్చయిత తెల్వపాడు. మర్శయు, దదవుడు చూపిన కటాక్షము కార్ణంగా, దావీదు
స్టింహాసనము లోకమంతా దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుటలో నాయకతవం వహిసత ుంది.
దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శున నివేదిక 2 సమూయిేలు 2-24లో
కనిపిసత ుంది. ఇది ఇప్పటి వర్కు మన గీంథములో సుదీర్ామన
ై భాగమైయునిది, మర్శయు ఇది మొదటి
ర్ండు విభాగములలోని కీమమును తప్ుపతుంది. ఇది మూడు సుదీర్ామన
ై భాగములుగా విభ్జించబడింది:
2-9 అధాయయములలో దావీదు ఆశీర్ావదములను ప ందిన ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములు, 10-20
అధాయయములలో దావీదు శాప్ములను ఎదుర్ొునిన తర్మవాతి సంవతిర్ములు, మర్శయు 21-24
అధాయయములలో దావీదు ప్ర్శపాలన వలన కలుగు కొనసాగు లాభ్ముల యొకు సార్ాంశము.
ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదములు (2 సమూయిేలు 2-9) దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో సాధించిన
ఆశీర్ావదములను గూర్శున ఈ భాగము సౌలు మర్ణించిన తర్మవాత దావీదు ఇశాీయిేలువార్ందర్శ మీద
మొదట హెబోర నులో, తర్మవాత యిర్ూషలేములో ర్ాజుగా ఎదిగశన విధానమును నివేదస
ి త ుంది. ఈ
అధాయయములనిిటిలో, దావీదు దదవునికి చూపిన నముకతవమునకు ప్రతిసపందనగా దదవుడు దావీదును
మర్శయు ఇశాీయిేలును దీవించాడు. దావీదు ఇశాీయిేలు యొకు విర్ోధ్ుల మీద అనేక విజయములను
సాధించాడు. ఇశాీయిేలు లోప్ల దావీదునకు విర్ోధ్ముగా తిర్మగుబాటు జర్శగన
శ ప్పటికీ, సౌలు మర్శయు అతని
కుటుంబమును స్టతవించినవార్శ నుండి కూడా అతనికి మదే తు పర్శగశంది. దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో
సాధించిన ఆశీర్ావదములు, ఇశాీయిేలు యొకు నితయ ర్ాజర్శక కుటుంబమునకు శిర్సుిగా ఉంటాడు అని
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దదవుడు స్టలవిచిునప్ుపడు తార్ాసాాయికి చదర్మకునాియి. 2 సమూయిేలు 7:16లో నాతాను ప్రవకత దావర్ా
దదవుడు దావీదుతో ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:
నీ మటురకు నీ సంతానమును నీ ర్ాజయమును నితయము స్టిా ర్మగును, నీ
స్టింహాసనము నితయము స్టిా ర్ప్ర్చబడును (2 సమూయిేలు 7:16).
ఇకుడ, సౌలు మర్శయు అతని కుటుంబమును దదవుడు శాశవతముగా తిర్సుర్శంచిన విధానమునకు
భినిముగా, దావీదు కుటుంబము మర్శయు అతని ర్ాజయము ఆయన ర్ాజయమును సాాపించుటలో ముఖ్య
భ్ూమికను పల షిసత ుంది అని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. మర్శయు ఇది “నితయము” — హెబ్రరలో అద్ ఓలమ్స
( — )עַד־עֹולָםఉంటుంది అని దదవుడు ర్ండుసార్మో ఉదాాటించాడు.
ఇప్ుపడు, మర్ొకచోట 7వ అధాయయములో, దావీదు యొకు ర్ాజర్శక కుమార్మలు ఆయన మీద
తిర్మగుబాటు చదస్టతత, ఆయన వార్శని కొంత కాలము పాటు శిక్షిసత ాడని దదవుడు హెచుర్శంచాడు. మర్శయు ఈ
హెచుర్శక యూదా చెర్లోనికి వళల
ో టలో నాటకీయమన
ై ర్రతిలో నర్వేర్శంది. అయితద దావీదు కుటుంబము
ఎనిడును ప్ూర్శతగా తొలగశపల దు అను వాగాేనమునిచిు దదవుడు దావీదును దీవించాడు. భ్విషయతు
త లో ఏమి
జర్శగశనను, అది నిల్వచియుంటుంది.
తర్మవాత శాప్ములు ( 2 సమూయిేలు 10-20) ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో కల్వగశన ఈ ఆశీర్ావదముల
తర్మవాత, దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకములోని ర్ండవ భాగము 2 సమూయిేలు 10-20లో
శాప్ములు కలుగు తర్మవాత సంవతిర్ములను గూర్శు నివేదిసత ుంది. ఈ అధాయయములు సుప్ర్శచితమైనవి,
ఎందుకంటే వీటిలో దావీదు తన ర్ాజర్శక అధికార్మును ఘోర్ముగా దుర్శవనియోగం చదస్టన
ి విధానములు
తెలుప్బడినవి: బతెషబతో అతడు వయభిచార్మను పాప్ము చదయుట, బతెషబ భ్ర్త యిన
ై హితీతయుడెన
ై
ఊర్శయాను అతడు హతము చదయుట. ఈ దుర్శవనియోగముల వలన, బతెషబకు ప్ుటిరన మొదటి బిడ్
మర్ణము దావర్ా దదవుడు దావీదును శపించాడు. అయితద దావీదు నిజాయితీగా ప్శాుతాతప్ప్డుటకు దదవుడు
కనికర్ముతో సపందించాడు, కాని దావీదు ర్ాజయము మీదికి సమసయలు వసాతయని హెచుర్శంచాడు. మర్శయు
అవి నిశుయముగా వచాుయి. అతడు చదస్టన
ి పాప్ము వలన దావీదు జీవిత కాలమంతా దావీదు
కుటుంబము మర్శయు ఇశాీయిేలు దదశమంతా శీమను అనుభ్వించింది. అయినను, 2 సమూయిేలు 12:2425లో మనము చదువునటు
ో , దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ భాగములో కూడా, దావీదు యొకు నిల్వచియుండు
ర్ాజవంశమును గూర్శు తాను చదస్టన
ి వాగాేనమును దదవుడు ఉప్సంహర్శంచుకోలేదు. ఈ వాకయభాగమును
వినండి:

-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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[బతెష బ] యొక కుమార్మని కనను. దావీదు అతనికి స లొమోను అని పతర్మ పటెరను.
యిహో వా అతనిని పతమి
ర ంచి నాతాను అను ప్రవకత ను ప్ంప్గా అతడు యిహో వా
ఆజా నుబటిర యదీదాయ అని అతనికి పతర్మ పటెరను (2 సమూ. 12:24-25).
“స లొమోను” దావీదు కుమార్మని యొకు స్టింహాసనప్ు పతర్య
ై ునిది, మర్శయు “సమాధాన
ప్ుర్మషుడు” అని దీని అర్ాము. అయితద నాతాను ప్రవకత దావర్ా దదవుడు అతనికి “యదీదాయ” అను
వయకితగతమన
ై పతర్మ కూడా ఇచాుడు, దీనికి “యిహో వాకు పియ
ర ుడు,” లేక “యిహో వా అతనిని పతరమించాడు
కాబటిర” అని అర్ాము. స లొమోను ప్టో దదవుడు చూపిన విశేషమైన పతమ
ర దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజర్శక
వంశము మీద దదవుని కటాక్షము కొనసాగుతుంది అని నిర్ాార్శంచింది.
కొనసాగు లాభ్ములు (2 సమూయిేలు 21-24). దావీదు యొకు అనుకూలమైన ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను
మర్శయు సమసాయతుకమైన తర్మవాత సంవతిర్ములను వివర్శంచిన తర్మవాత, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
తన శోీతలకు 2 సమూయిేలు 21-24లో దావీదు ప్ర్శపాలన దావర్ా కల్వగశన కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శున
సార్ాంశమునిచాుడు. అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు ఈ సార్ంశమును సమూయిేలు గీంథము యొకు
“అనుబంధ్ం” అని పిలుసాతర్మ. దీనిలో దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో జర్శగన
శ అనేక సనిివేశములు
ఉనాియి మర్శయు కాలానుసార్ముగా గాక అంశముల వార్శగా అమర్ుబడియునాియి.
ఈ అధాయయములలో, దదవుడు దావీదు దావర్ా విశేషమైన ప్రతయక్షతలను ఇచాుడు అని మర్శయు అవి
నితయముండు భ్విషయత్ ర్ాజయమును నిర్ాార్శంచాయి అని మనము చదువుతాము. దదవుడు అతనికి గొప్ప
విజయములను సాధించిన ప్ర్ాకీముగల యోధ్ులను కూడా అనుగీహించాడు. మర్శయు అతని విజాాప్నలు
దదశమంతటి కొర్కు క్షమాప్ణను మర్శయు సవసా తను కల్వగశంచిన ర్ాజుగా దదవుడు దావీదును అభిషతకించాడు.
మన గీంథము యొకు శోీతలలో నిల్వచియుండు అభిపారయమును కల్వగశంచుటకు ఈ అనుకూలమన
ై
జయములు దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ముగశంప్ులో కనిపిసత ాయి. దావీదు మర్శయు అతని వార్సులు
ఇశాీయిేలుకు అనేక సమసయలను కల్వగశంచినప్పటికి కూడా, దావీదు ప్ర్శపాలనతో ముడిప్డియుని
లాభ్ములు అంతర్శంచిపల లేదు. దావీదు జీవితకాలమంతా అతని మీద దదవుడు చూపిన కటాక్షము దావీదు
కుటుంబమునకు చెందిన నీతిగల ర్ాజులు ఇశాీయిేలుకు తీసుకొనిర్ాగల ఆశీర్ావదములను కనిప్ర్చింది. 2
సమూయిేలు 22:51లో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ అంశమును చదర్ాుడు. అకుడ, దావీదు ఈ
మాటలను ప్ల్వకాడు:
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సందర్శించండి.
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[దదవా] నీవు నియమించిన ర్ాజునకు గొప్ప ర్క్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషతకంి చిన
దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయము కనికర్ము చూప్ువాడవు (2
సమూ. 22:51).
ఈ వచనము 1 సమూయిేలు 2:10ని ఉలేోఖసుతంది. ఈ గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ములో, దదవుడు తన
“ర్ాజునకు” బలమిచుుట దావర్ా మర్శయు “తాను అభిషతకించినవానికి” జయమిచుుట దావర్ా “లోకప్ు
సర్శహదుేలలో నుండి వార్శకి ఆయన తీర్మప తీర్మును” అని హనాి నిశుయత చూపిన విధానమును మన
ర్చయిత నమోదు చదశాడు. ఇకుడ, 2 సమూయిేలు 22:51లో, దదవుడు గొప్ప ర్క్షణను — అనగా
యుదధ ములో జయమును సంపాదించుట దావర్ా గొప్ప విమోచనను — అనుగీహిసత ాడు అని చెప్ుపట దావర్ా
దావీదు హనాి యొకు నిశుయతను ప్రతిధ్వనించాడు. మర్శయు దదవుడు “అభిషతకించిన [వానికి] కనికర్ము
చూప్ు”చుండగా “ర్ాజునకు” ఈ విమోచన కలుగుతుంది. అయితద దావీదు సుతతి హనాి కంటే ఒక అడుగు
ముందుకు వళలతంది. అతడు దదవుడిచుు విమోచనను మర్శయు కనికర్మును “దావీదు అతని సంతానము”
ప ందుకుంటార్మ అని గుర్శతంచాడు. మర్శయు వార్మ ఈ ఆశీర్ావదములను “నితయము” వర్కు ప ందుకుంటార్మ
అని అతడు గుర్శతంచాడు.
సమూయిేలు గీంథములోని నిర్ాుణము మర్శయు విషయముల యొకు అవలోకనము దాని
ర్ూప్ర్చనలోని ర్ండవ లక్షణములోనికి మనలను నడిపస
ి త ుంది: మన గీంథము యొకు ముఖ్య ఉదదేశయము.
మన ర్చయిత తన వాసత విక శోీతలను ఏ విధ్ంగా ప్రభావితము చదయాలనుకునాిడు?

ముఖ్య ఉదదే శయము
సమూయిేలు గీంథము అంతటి పదే మర్శయు కిోషరమైన గీంథములను ర్చయితలు వారయునప్ుపడు,
వార్మ ల కులేననిి లక్షయములను కల్వగశయుంటార్మ. తమ పాఠకులకు సమాచార్మును అందించుటకు, తమ
పాఠకుల యొకు సవభావములను మార్ముటకు, మర్శయు అనేక విధాలుగా వార్శ భావనలను ప్రభావితము
చదయుటకు తమ గీంథములను ర్ూపిసత ార్మ. సమూయిేలు గీంథము విషయములో కూడా ఇదద జర్శగశంది. మన
గీంథములోని చిని భాగములు దాని యొకు వాసత విక శోీతల జీవితముల కొర్కు అనేక అంతర్ాభవములను
కల్వగశంచిన అనేక విశేషమన
ై సమసయలను లేవనతాతయి. అయితద అదద సమయములో, సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత తన గీంథములోని ప్రతి చిని భాగమును ఒకే ఐకయమైన, ముఖ్యమన
ై ఉదదేశయమును మనసుిలో
ఉంచుకొని ర్ూప ందించాడు.
మన ర్చయిత యొకు ముఖ్య ఉదదేశయమును మనము అనేక విధాలుగా కోీడీకర్శంచవచుు, కాని ఈ
పాఠయకీమములో, మనము దానిని ఈ విధ్ముగా తెల్వయప్ర్మదాేము:
-26వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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ర్ాజర్శకములోనికి ఇశాీయిేలు యొకు మార్మప దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నకు
కార్ణమన
ై విధానమును, తదావర్ా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలనలో యొకు ర్ాక మీద ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణను కల్వగశయుండగల విధానమును
సమూయిేలు గీంథము యొకు ర్చయిత వివర్శంచాడు.
ఈ సార్ాంశము తెల్వయజేయుచునిటు
ో , చాలా వర్కు మన ర్చయిత యొకు ఉదదేశయము
ర్ండింతలుగా ఉనిది. ఒక వప్
ై ున, ఇశాీయిేలు ర్ాజర్శకములోనికి మార్మట దావీదుతో దదవుడు నిబంధ్న
చదయుటకు కార్ణమన
ై విధానము మీద అతడు దృషిరపటారడు. మర్ొక వప్
ై ున, ఇశాీయిేలు దదవుని ర్ాజయమును
గూర్శున నిర్రక్షణలను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద ఆధార్శతము చదయాలని అతడు
వారశాడు. మన ర్చయిత ఉదదేశయములోని ర్ండు వప్
ై ులను చూదాేము.
మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటు
ో , సమూయిేలు గీంథము “ఆ లోకము” — దదవుడు
ఇశాీయిేలును నాయయాధిప్తుల కాలములో నుండి ర్ాజర్శక కాలములోనికి నడిపించిన శతాబే ము — అని
మనము పిలచుదానిని ఎతిత చూప్ుతుంది. విచార్కర్ముగా, పాత నిబంధ్న అంతటా, ప్ుర్ాతన
ఇశాీయిేలీయులు తర్చుగా దదవుని మార్గ ముల నుండి దార్శమళాోర్మ, ఎందుకంటే దదవుడు వార్శ జీవితములలో
ఇంతకు మునుప్ు చదస్టిన కార్యములను వార్మ మర్చిపల యార్మ. మర్శయు దీనిని ఎర్శగశన మన ర్చయిత తన
శోీతలకు నముకమైన, నిజమన
ై మునుప్టి నివేదికను ఇచుునటు
ో జాగీతతప్డా్డు.
ఇశాీయిేలు ర్ాజర్శకములోనికి మార్మప చెందిన శతాబే ములో జర్శగశన విషయములనిిటిని గూర్శు
నివేదించుట మన ర్చయితకు అసాధ్యమన
ై ప్ని అని చెప్పనవసర్ం లేదు. కాబటిర, అతడు ఇశాీయిేలులోని
ముగుగర్మ ముఖ్యమన
ై నాయకుల మీద దృషిరపటురటకు నిర్ణయించుకునాిడు: సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు
దావీదు. మర్శయు ఇశాీయిేలు దదశము కొర్కు కీలకమన
ై చార్శతిరక సతయమును సాాపించుటకు అతడు ఈ
ముగుగర్మ వయకుతల జీవితముల మీద ఎకుువ దృషిరని పటారడు.
మన ఉదదేశయ సార్ాంశము వివర్శంచుచునిటు
ో , సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు దావీదు
జీవితములలోని ప్రతి సనిివేశము దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలో ముగశంప్ునకు వచిుంది. దదవుడు
దావీదుతో నిబంధ్న చదస్టత వర్కు ర్ాజర్శకములో మార్మప ప్ూర్శత కాలేదు.
భ్ూమి మీద తన ర్ాజయము యొకు ప్రతి దశను దదవుడు నిబంధ్నల దావర్ా నియంతిరంచాడు అని
లేఖ్నము బో ధించు విధానమును ఇతర్ పాఠయకీమములలో మనము వివర్ంగా చూశాము. దదవుడు ఆదాము
మర్శయు నోవహుల దావర్ా మానవాళ్ల అంతటితో నిబంధ్నలు చదశాడు. అబారహాము, మోషత మర్శయు దావీదు
దావర్ా ఆయన ఇశాీయిేలు ప్రజలందర్శతో నిబంధ్నలు చదశాడు. ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ కాలము
ముగశంచబడిన తర్మవాత దదవుడు తన ప్రజలతో ఒక నూతన నిబంధ్నను చదసత ాడని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు
ప్రవచించార్మ. ఈ నిబంధ్నలలో ప్రతిదానికి అవి చదయబడిన కాలములకు అనుకూలముగా ఉండు విధ్ముగా
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విభినిమన
ై ఉదాాటనలు ఉండినవి. కాబటిర, ప్రతి నిబంధ్న మునుప్టి నిబంధ్నలలోని ప్థకాలను
చదర్ముచుండగా, అవి ఆ మునుప్టి ప్థకాలను నూతనమన
ై మార్గ ములలో కూడా అనువర్శతంచాయి.
అయినను, ఏదో ఒక విధ్ముగా, దదవుని నిబంధ్నలనిి దదవుని దయ దావర్ా చదయబడినవి మర్శయు
కొనసాగశనవి. అవనీి కూడా దదవుని దయకు మానవులు చూప్వలస్టిన కృతజా తప్ూర్వకమన
ై సావమిభ్కితని
కోర్ాయి. మర్శయు విధదయతకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ములు అను ప్ర్శణామాలను
అవనీి బయలుప్ర్చాయి.
ఏది ఏమన
ై ా, 2 సమూయిేలు 7:1-17లో నాతాను ప్రవచనము, దదవుడు దావీదుతో నిబంధ్న చదస్టన
ి
సందర్భమయ
ై ునిదని వాయఖ్ాయనకర్త లు ఒప్ుపకుంటార్మ. “నిబంధ్న” — హెబ్రల
ర ో బెర్త్
శ ( — )בְ ִריתఅను
ప్దము ఈ వాకయభాగములో కనిపించదు. అయితద నాతాను దావీదుకు ఈ మాటలను ఆర్ంభ్
సంవతిర్ములలోని ఆశీర్ావదములు తార్ాసాాయిలో ఉనిప్ుపడు ఇచాుడు, మర్శయు అవి దావీదుతో
దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలోని మౌల్వక ప్థకములను తెల్వయజేసత ాయి. అంతదగాక, మన గీంథము యొకు
ముగశంప్ులో, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి
నిబంధ్నను విశేషముగా
సంబో ధించాడు. 2 సమూయిేలు 23:5లో దావీదు ప్ల్వకిన ఈ మాటలను వినండి:
[దదవుడు] నాతో నితయనిబంధ్న చదస్టయ
ి ునాిడు ఆయన నిబంధ్న సర్వసంప్ూర్ణ మన
ై
నిబంధ్నే అది స్టిా ర్మాయిను (2 సమూ. 23:5).
దావీదు ఇకుడ ప్ల్వకినటు
ో , దదవుడు అతనితో “నితయనిబంధ్న” — హెబ్రర భాషలో బెర్త్
శ ఓలమ్స ( בְ ִרית
 — )עֹולָםచదస్టియునాిడు. ఈ నిబంధ్న ఎనిడును ముగశంచబడదు. అది “స్టిార్మన
ై ది”గా ఉండునటు
ో
“సర్వసంప్ుర్ణమన
ై ది”గా చదయబడినది. మర్ొక మాటలో, దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న ఇశాీయిేలు మీద
తన

కుటుంబము

సూచించుచునిటు
ో ,

నితయము
ఈ

పాల్వసుతంది

సమయము

అను

నిశుయతనిచిుంది. కీర్తనలు

మొదలుకొని,

దావీదు

ర్ాజవంశము

89,

132

దదవుని

కూడా

ర్ాజయములో

నితయముంటుంది.
2 సమూయిేలు 7లో దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి వాగాేనము విమోచన చర్శతల
ర ో చాలా
పారముఖ్యమన
ై ది. విమోచన చర్శతన
ర ు సాధార్ణముగా అర్ాము చదసుకొనుటకు ఈ
అధాయయము చాలా పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది... ఈ అధాయయములో మనము
దావీదు నిబంధ్నను చూసాతము. ఇది ర్క్షకుని గూర్శు మనము ఒక నూతనమన
ై
దృషిరకోణమును చూచు పారముఖ్యమన
ై నిబంధ్న అయుయనిది, మర్శయు ఈ ర్క్షకుడు
దావీదు కుమార్మడెయ
ై ుంటాడు. “దావీదు కుమార్మడు” అను ప్దము లేఖ్నములో
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సాధార్ణమన
ై ప్దము కాదు. “దావీదు కుమార్మడు” అని మీర్మ చూస్టిన ప్రతిసార్శ,
“ర్ాజు” అను ప్దమును మీద చూచుట చాలా అవసర్మయ
ై ునిది. దావీదు
ర్ాజయ
ై ునాిడు, మర్శయు ఈ అధాయయములో, అతని కుమార్మడు స్టింహాసనము
మీద, ర్ాజయము యొకు స్టింహాసనము మీద నితయము కూర్ముంటాడు అని దదవుడు
వాగాేనము చదశాడు. దావీదు వార్సులలో ఒకడు దావీదు స్టింహాసనము మీద
నితయము ర్ాజయ
ై ుంటాడు.
— శీీ. షర్శఫ్ అతదఫ్ ఫహిం, అనువాదం
ఇశాీయిేలు యొకు నితయ ర్ాజవంశముగా వార్శని స్టిార్ప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు దావీదు మీద మర్శయు
అతని కుటుంబము మీద దయను చూపాడు, కాని దదవుడు వార్శ యొదే నుండి నముకమైన స్టతవను కూడా
ఆశించాడు. ఫల్వతంగా, వార్మ చూపిన విధదయత వలన దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు వార్శ అవిధదయత
వలన దదవుని శాప్ములు అను ప్ర్శణామాలను ప ందుకునాిర్మ. 2 సమూయిేలు 7:14-15లో, దావీదు
స్టింహాసనమునకు మొదటి వార్సుడెన
ై స లొమోను విషయములో దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నలోని
అర్హతను వినండి:
అతడు పాప్ముచదస్టన
ి యిడల నర్మలదండముతోను మనుషుయలకు తగులు
దెబాలతోను అతని శిక్షింతునుగాని, నినుి సాాపించుటకై నేను కొటిర వేస్టన
ి సౌలునకు
నా కృప్ దూర్మన
ై టు
ో అతనికి నా కృప్ దూర్ము చదయను (2 సమూ. 7:14-15).
దావీదు వార్సుల నుండి దదవుడు కోర్శన సావమిభ్కితని గూర్శున ఇలాంటి విషయములే కీర్తనలు 89,
132లో కూడా ఉనాియి. అయితద ఈ వాకయభాగములో, దావీదు కుటుంబము పాప్ములో ప్డినప్ుపడు
దదవుడు

దానికి

కీమశిక్షణ

చెబుతాడని

మనము

చూసాతము.

ఆయన

దావీదు

కుటుంబమును

“నర్మలదండముతోను మనుషుయలకు తగులు దెబాలతోను” శిక్షిసత ాడు; మర్ొకమాటలో, వార్శ విర్ోధ్ుల నుండి
సమసయలను కల్వగశసత ాడు.
అయినను, దావీదుతో దదవుని నిబంధ్న సాాపించబడుట దావర్ా, ఒక నూతన దినము వచిుంది.
ఇకుడ దదవుడు స్టలవిచిునటు
ో , “సౌలునకు [ఆయన] కృప్ దూర్మన
ై టు
ో ” దావీదుకు ఆయన “కృప్
దూర్ము” చదయబడదు. కాబటిర, దదవుడు సౌలును మర్శయు అతని వార్సులను బొ తిత గా తిర్సుర్శంచినటు
ో ,
దావీదు కుటుంబముతో అలా ఎనిడును చదయనని దదవుడు సపషర ము చదశాడు. దావీదు మర్శయు అతని
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కుమార్మలు ఇశాీయిేలుకు ఎనోి సమసయలను తెచిునప్పటికీ, దావీదు స్టింహాసనము దదవుని ఎదుట
ఎలో ప్ుపడూ ఇశాీయిేలు ప్రజలకు పారతినిథయం వహిసత ుంది.
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో , దావీదుతో దదవుని నిబంధ్నను మన ర్చయిత ర్ాజర్శక
కాలములోనికి ఇశాీయిేలు యొకు మార్మపనకు ముగశంప్ుగా చూపాడు. ఇప్ుపడు అతని ముఖ్య
ఉదదేశయములోని ర్ండవ భాగమును చూదాేము. దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని నిర్రక్షణను
ఇశాీయిేలువార్మ దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద ఉంచాలని పల ర తిహించుటకు అతడు
తన గీంథమును వారశాడు.
దావీదు వంశములో సమసయలు ఉనిప్పటిక,ీ దావీదు కుటుంబము యొకు
అప్నముకతవము వలన ఇశాీయిేలునకు శీమలు కల్వగశనప్పటికీ ఇశాీయిేలు దావీదు
వంశము మీద నముకమును ఉంచవచుు అని చూప్ుట సమూయిేలు గీంథము
యొకు సాహితయ ఉదదే శయమయ
ై ునిది. పాల్వంచు ర్ాజవంశముగా ఉండుటకు దదవుడు
దావీదును మర్శయు అతని కుటుంబమును ఎనుికునాిడు అని ర్చయిత
చూప్గోర్ాడు, తర్మవాత, దావీదు వంశము వఫ
ై లయములను ఎదుర్ొునుచునిప్పటికీ
ఇశాీయిేలు దావీదు వంశము మీద నముకము ఉంచాలని కూడా అతడు
చూప్గోర్ాడు.
— డా. డదవిడ్స కొర్ేీ
“వార్శ లోకము”లో తన వాసత విక శోీతలు ఎదుర్ొునుచుండిన సవాళో ను ఉదదేశించి మాటాోడుటకు
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత “ఆ లోకము”ను గూర్శు వారశాడు అని మన పాఠములో ఇంతకు ముందు
మనము చూశాము. వార్మ విభ్జించబడిన ర్ాజయములో నివస్టించినా, లేక బబులోను చెర్ కాలములో
నివస్టించినా, ఒక విషయము మాతరం సపషర ముగా ఉనిది. ఈ శతాబే ములనిిటిలో, దావీదు కుటుంబము
చదస్టన
ి పాప్ముల వలన దదవుడు తన ప్రజల మీద అనేక శాప్ములను కుర్శపించాడు. వార్మ విభ్జనను, ఆర్శాక
కషర ములను, ర్ోగమును, యుదధ ములో ప్ర్ాజయమును అనుభ్వించార్మ. తుదకు, దదవుని ప్రజలు మర్శయు
దావీదు కుటుంబము వాగాేన దదశములో నుండి చెర్గొనిపల బడా్ర్మ.
ఈ సమసయలు ఇశాీయిేలులోని నాయకుల ఎదుట తీవరమన
ై ప్రశిలను లేవనతాతయి. వార్మ ఏమి
చెయాయల్వ? వార్మ సహాయము కొర్కు ఎటు తిర్గాల్వ? వార్శలో చాలామంది మంచి ర్ోజులు తిర్శగశ వసాతయి అనే
నిర్రక్షణనే కోలోపయార్మ. ఇతర్మలు తమ స ంత శకిత మీద, ఇతర్ దదవతల మీద, ఇతర్ దదశములతో కూటమిల
మీద, కొీతత ర్ాజర్శక కుటుంబముల మీద — అనగా విఫలమైన దావీదు కుటుంబము మినహా దదని మీదనన
ై ా
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— ఆధార్ప్డా్ర్మ. అయితద దదవునికి ఒకే ఒకు ప్రతుయతత ర్ము అంగరకార్మైయునిదని సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత నొకిుచెపాపడు.
ఆర్ంభించుటకు, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున నిర్రక్షణలను వార్మ కోలోపకూడదు. వాసత విక శోీతలు
ఎదుర్ొునిన సమసయలు ఈ విషయమును అనేకమంది ఇశాీయిేలీయులకు కషర తర్ము చదస్టన
ి ప్పటికీ, దదవుని
ర్ాజయము విఫలము కాదని మన ర్చయిత బలముగా ప్ునర్మదాాటించాడు.
ఆర్ంభ్ కాలముల నుండద, మానవుల యొకు నముకమన
ై ప్ర్శచర్య దావర్ా ఆయన
భ్ూమియందంతటా తన ప్ర్శపాలనను స్టిార్ప్ర్చినప్ుపడు చర్శతర దాని యొకు అంతిమ గమయమునకు
చదర్మతుంది అని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. ఆదాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు తాను ఇచిున
కథనములో మోషత ఈ ప్రధానమైన నముకమును బో ధించాడు. దదవుని సవర్ూప్ముగా, భ్ూమిని నింపి,
దానిని లోప్ర్చుకొని, ఏదెను అను దదవుని అదుభతమన
ై తోటలోని అందమును సర్వలోకములో
వాయపింప్జేయమని ఆదాము హవవలకు ఆజా ఇవవబడినది. నోవహుతో తాను చదస్టిన నిబంధ్నలో, దదవుడు ఈ
ఆజా ను ప్ునర్మదాాటించాడు. భ్ూమిని లోప్ర్చుకొని, దానిని ఆయన యొకు సవర్ూప్ములతో నింప్ుట
ప్తనమైన లోకములో నివస్టించుచుని దదవుని నముకమన
ై ప్రజల యొకు ధ్నయత మర్శయు బాధ్యత
అయుయనిది. అబారహాముతో తాను చదస్టిన నిబంధ్నలో, ఇశాీయిేలు ప్రజలు లోకమును దదవుని ర్ాజయముగా
మార్ము ప్రకయ
ిీ లో మిగశల్వన మానవాళ్ల అంతటికి నాయకతవము వహించుటకు ఎనుికొనబడిన ఒక
కుటుంబమయ
ై ునాిర్మ అని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. మోషతతో తాను చదస్టన
ి నిబంధ్నలో, దదవుడు
ఇశాీయిేలులోని ప్నిండు గోతరములను ఒక దదశముగా చదస్టి, వార్శని వాగాేన దదశములో ఉంచాడు. అది వార్శ
మాతృభ్ూమి అయుయనిది మర్శయు వార్మ అకుడ నుండి దదవుని ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేయవలస్టియుండినది. మర్శయు దావీదుతో తాను చదస్టన
ి నిబంధ్నలో, ఈ ఉనితమైన గమయము
వైప్ుకు ఇశాీయిేలు దదశమును నడిపించుటకుగాను దదవుడు అతని ర్ాజర్శక కుటుంబము యొకు గృహమును
స్టిార్ప్ర్చాడు.
అయితద సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వారస్టినప్ుపడు, దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి
వాగాేనములను నముుటలో అనేకమంది విఫలమయ
ై ాయర్మ. ఇశాీయిేలు ప్రజలు దదవుని నుండి తీవరమైన
శాప్ములను ఎదుర్ొునాిర్మ, మర్శయు ఈ సమసయలు వార్శకి దావీదు కుటుంబము వలనే కల్వగాయి. కాబటిర,
తన గీంథము యొకు ఆర్ంభ్ పతజీలలో, దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతు
త ను గూర్శు హనాి కల్వగశయుని
నిశుయతను సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వారయుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. 1 సమూయిేలు 2:10లో హనాి
పాడిన సుతతి పాటను మర్ొకసార్శ వినండి:
యిహో వాతో వాదించువార్మ నాశనమగుదుర్మ, ప్ర్మండలములో నుండి ఆయన
వార్శపన
ై ఉర్మమువల గర్శజంచును. లోకప్ు సర్శహదుేలలో నుండివార్శకి ఆయన తీర్మప
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తీర్మును. తాను నియమించిన ర్ాజునకు ఆయన బలమిచుును. తాను
అభిషతకంి చినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును (1 సమూయిేలు 2:10).
దదవుని యొకు సార్వతిరక ప్ర్శపాలనను గూర్శున నిర్రక్షణను హనాి కోలోపలేదు. ఆమ దినమున
దదవుడు చదయుచుని కార్యమును ఆమ చూస్టి, “లోకప్ు సర్శహదుేలలో నుండివార్శకి [యిహో వా] తీర్మప
తీర్మును” అను నిశుయతను వళో బుచిుంది. ఆమ నమిుంది కాబటిర, దదవుడు “తాను నియమించిన ర్ాజునకు
ఆయన బలమిచుును. తాను అభిషతకించినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును” అని ఆమకు తెలుసు.
తన గీంథమంతటా, హనాి యొకు మాదిర్శని అనుసర్శంచుటకు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత అతని
వాసత విక శోీతలకు పిలుప్ునిచాుడు. వార్మ నిర్రక్షణను విడిచిపటర కూడదు. వార్మ సమసయలను
ఎదుర్ొునినప్ుపడు కూడా, దదవుని ర్ాజు దావర్ా, ఆయన అభిషికత ుని దావర్ా దదవుని ర్ాజయము లోకమంతా
వాయపిసత ుంది అను నిశుయతను ఇశాీయిేలు నూతనప్ర్చుకోవాల్వ.
దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున నిర్రక్షణను గూర్శు సమూయిేలు గీంథము బయలుప్ర్చు కీలకమన
ై
అర్హత ఒకటి ఉనిది. మన సార్ాంశము తెల్వయజేయుచునిటు
ో , దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలన మీద ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణను ఉంచాల్వ. దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతు
త దావీదు గృహములో
ఉనిదిగాని, మర్శ దదనిలోను లేదని మన ర్చయిత ఉదాాటించాడు. అయితద దీనిని మించి, దావీదు గృహము
యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలనలో ఈ మహిమగల భ్విషయతు
త ర్ావాలని దదవుడు నిర్ణయించాడు.
మనము ఇంతకు ముందద గుర్శతంచినటు
ో , దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న ర్ాజర్శక కాలములోనికి
ఇశాీయిేలు యొకు మార్మపకు ముగశంప్ుగా ఉనిదని మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. దావీదు కుమార్మలు ఏమి
చదస్టన
ి ా, వార్మ దదవుని నుండి ఎంత దూర్మన
ై ా, దదవుడు దావీదు ర్ాజ వంశము సాానములో మర్ొక
వంశమును ఎనుికోడు అని ఈ నిబంధ్న స్టిార్ప్ర్చింది. దావీదు కుమార్మలలో ఒకర్శ తర్మవాత మర్ొకర్మ
ఎదుర్ొునిన వఫ
ై లయములు వాసత విక శోీతలకు కల్వగశంచిన ఎనోి సమసయలను మనము దృషిరలో
ఉంచుకునిప్ుపడు, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ నిశుయతను ఎందుకు ఉదాాటించాడో మనకు
అర్ామవుతుంది. ఈ ర్ాజ కుటుంబము ఇశాీయిేలును, మర్శయు దానిలోని నముకమన
ై ప్రజలను కూడా
దదవుని తీర్మపను అనుభ్వించుటలోనికి నడిపస
ి త ుంది అని వార్మ ఎలా నమిుయుంటార్మ? అయినను,
ఇశాీయిేలు ఇతర్ దదశముల ర్ాజుల వప్
ై ుకు తిర్శగశ వార్శ అబదధ దదవతలను స్టతవించకూడదు అని సమూయిేలు
గీంథ ర్చయిత ఉదాాటించాడు. ఇశాీయిేలు ఇశాీయిేలులో ఉని ఇతర్ ర్ాజుల వప్
ై ుకు కూడా తిర్గకూడదు —
సౌలు వార్సుల వైప్ుకు, ఉతత ర్ ర్ాజయమును పాల్వంచిన అనేక ర్ాజుల వప్
ై ుకు, దావీదు కుటుంబమునకు
మినహా ఏ ఇతర్ ర్ాజు వైప్ుకు కూడా తిర్గకూడదు.
అవును, దావీదు ర్ాజవంశము మీద ఈ నిశుయత దావీదు కుటుంబమునకు చెందిన ఏ ర్ాజు నుండి
అయినా దదవుడు తన ప్రజలను ఆశీర్వదించి, తన ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేసత ాడు అని
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దీని అర్ాము కాదు. అలా కానే కాదు! దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ి ును ఉలో ంఘించినప్ుపడు దావీదు సవయంగా
దదవుని శాప్ములను ఎదుర్మునాిడు అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సపషర ము చదశాడు. అంతదగాక,
దావీదు కుమార్మలు విఫలమగుట వలన విభ్జించబడిన ర్ాజయము మర్శయు చెర్ అను సమసయలు వార్శ
మీదికి వచిునవని మన ర్చయితకు మర్శయు అతని వాసత విక శోీతలకు తెలుసు. దదవుని ఆజా లను పాటించిన
దావీదు కుమార్మడు ఇశాీయిేలుకు అవసర్మై యుండెను అని మన ర్చయిత నొకిు చెపాపడు — నీతిగా
పాల్వంచిన దావీదు యొకు కుమార్మడు. 2 సమూయిేలు 23:3-5లో మన ర్చయిత ఇశాీయిేలు యొకు
నిర్రక్షణను బయలుప్ర్చిన విధానమును వినండి. “దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటల”లో మనము ఇలా
చదువుతాము:
ఇశాీయిేలీయుల దదవుడు స్టలవిచుుచునాిడు ఇశాీయిేలీయులకు
ఆశీయదుర్గ మగువాడు నాదావర్ా మాటలాడుచునాిడు. –మనుషుయలను ఏలు
నొకడు ప్ుటురను అతడు నీతిమంతుడెై దదవునియందు భ్యభ్కుతలు గల్వగశయిల
ే ును.
ఉదయకాలప్ు సూర్ోయదయ కాంతివల ను మబుాలేకుండ ఉదయించిన
సూర్మయనివల ను వర్ష ము కుర్శస్టన
ి పిముట నిర్ులమన
ై కాంతిచదత భ్ూమిలోనుండి
ప్ుటిరన లేత గడి్ వల ను అతడు ఉండును. నా సంతతివార్మ దదవునిదృషిరకి అనుకూలుర్ే
గదా ఆయన నాతో నితయనిబంధ్న చదస్టయ
ి ునాిడు ఆయన నిబంధ్న
సర్వసంప్ూర్ణమన
ై నిబంధ్నే అది స్టిా ర్మాయిను (2 సమూ. 23:3-5).
ఇకుడ, దావీదు తాను ప్లుకు మాటల యొకు నిశుయతను ప్ర్శచయం చదసత ూ ఆర్ంభించాడు. ఈ
మాటలు అతని అభిపారయములు కావు. బదులుగా, ఇవి “ఇశాీయిేలీయుల దదవుని” నుండి, “ఇశాీయిేలీయుల
ఆశీయదుర్గ ము” నుండి వచాుయి. మర్శయు వార్శ కొర్కు దదవుని ఆశీర్ావదములను తీసుకొని వచుు ర్ాజు
కొర్కు ఇశాీయిేలు ఎదుర్మచూడాలని దావీదు ప్రకటించాడు. అతడు తెల్వయజేస్టన
ి టు
ో , అటిర ర్ాజు సుదీర్ామన
ై
చీకటి

ర్ాతిర

తర్మవాత

“ఉదయకాలప్ు

సూర్ోయదయ

కాంతివల ను”

“మబుాలేకుండ

ఉదయించిన

సూర్మయనివల ను” “వర్షము కుర్శస్టన
ి పిముట ప్ుటిరన లేత గడి్వల ను ఉండును.” మర్శయు వార్మ అటిర ర్ాజును
ఎకుడ కనుగొనగలర్మ? దావీదు ఇలా జవాబిచాుడు: “నా సంతతివార్మ దదవునిదృషిరకి అనుకూలుర్ే గదా
ఆయన నాతో నితయనిబంధ్న చదస్టియునాిడు.”
దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నితయ నిబంధ్న కార్ణంగా, దావీదు కుటుంబము లేకుండా ఇశాీయిేలు
దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకునే అవకాశము లేదు. అయితద ఈ ఆశీర్ావదములు దావీదు కుటుంబము
యొకు ఏదో ఒక ప్రతినిధి దావర్ా కలుగవు. దావీదు కుటుంబమునకు చెందిన ఒక ర్కమన
ై ర్ాజు మాతరమే
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ఇశాీయిేలును శీమలో నుండి దదవుని ఆశీర్ావదములలోనికి నడిపించగలడు. దావీదు స్టలవిచిునటు
ో , అతడు
“నీతిమంతుడెై దదవునియందు భ్యభ్కుతలు గల్వగశ యిేలును.” నీతిగల ర్ాజు మాతరమే మర్ొకసార్శ
ఇశాీయిేలును దదవుని కనికర్ములోనికి నడిపించగలడు. కాబటిర, దావీదు నీతిగల కుమార్మని యొకు
ప్ర్శపాలన మాతరమే దదవుని ఆశీర్ావదములు కుముర్శంప్బడుటకు ఇశాీయిేలు కల్వగశయుండిన ఏకైక నిర్రక్షణ
అయుయండెను.
సమూయిేలు గీంథ ప్ర్శచయంలో ఇప్పటి వర్కు, ఈ గీంథము యొకు నేప్థయము మర్శయు
ర్ూప్ర్చనలోని కొనిి పారముఖ్యమన
ై కోణములను మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. ఇప్ుపడు మన పాఠములోని
మూడవ ప్రధానమైన అంశమును మనము చూదాేము: సమూయిేలు గీంథము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నము.

కైసతవ అనువర్త నము
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో , ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయులు దదవుని తీర్మపను
అనుభ్వించుచుని సమయములో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును వారశాడు — ర్ాజయము
విభ్జించబడినప్ుపడు లేక బబులోను చెర్ కాలములో. దావీదు ర్ాజర్శక కుటుంబము మీద వార్శ నిర్రక్షణలను
నిలుప్ునటు
ో ప్రజలను నడిపించునటు
ో ఇశాీయిేలు నాయకులకు సహాయము చదయుటకు ఇది ప్రధానముగా
ర్ూప ందించబడింది. అవును, మన ర్చయిత యొకు ఉదదేశయమును గుర్శతంచుట ఈ గీంథములోని అనేక
లక్షణములను అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది. అయితద చాలాసార్మో, సమూయిేలు
గీంథము యొకు వాసత విక ధో ర్ణి మీద లేఖ్న విదాయర్మాలు మొదటిగా దృషిరని పటురనప్ుపడు, దానిని వార్శ
కైసతవ విశావసమునకు అనువర్శతంచుటను వార్మ కషర ముగా భావిసాతర్మ. ఈ గీంథమును మొదటిగా
ప ందుకొనినవార్శ కంటే భినిమైన ప్ర్శస్టా తి
ి లో మనము జీవిసాతము. కీీసత ులో కొీతత నిబంధ్న దావర్ా మనము
దదవునితో ఐకయప్ర్చబడా్ము. మర్శయు ఇప్ుపడు దదవుని ప్రజలు భ్ూమి మీద ఉని దదశములనిిటి మధ్య
వాయపించియునాిర్మ. కాబటిర సమూయిేలు గీంథము మన కొర్కు ఎలాంటి ఔచితయమును కల్వగశయునిది?
కొీతత నిబంధ్న విశావసులముగా, సమూయిేలు గీంథమును అనువర్శతంచుచుండగా మనము ఏ మార్గ ములను
అనుసర్శంచాల్వ?
సమూయిేలు గీంథము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును గూర్శు ఈ ప్రశిలకు జవాబు ఇచుుటకు
అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. అయితద, గీంథము యొకు వాసత విక అర్ామును మన కొీతత నిబంధ్న
విశావసముతో అనుబంధ్ప్ర్చు ర్ండు బెైబిలు బో ధ్నలను ప్రసత ావించుటకు మాతరమే మనకు సమయము
అనుకూల్వసుతంది. మొదటిగా, దెైవిక నిబంధ్నలు అను బెైబిలు ఆలోచనను మనము ప్ర్శగణిదే ాము, మర్శయు
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ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయము అను ఆలోచనను మనము విశదీకర్శదే ాము. దెైవిక నిబంధ్నలతో
ఆర్ంభిదాేము.

దెవి
ై క నిబంధ్నలు
మన పాఠంలో ఇంతకు ముందు, బెైబిలు చర్శతరలో దదవుడు ఇంతకుముందద సాాపించిన ఐదు
ప్రధానమైన దెవి
ై క నిబంధ్నలను సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత యిర్శగశయునాిడు అని మనము
ప్రసత ావించాము. ఇవి ఆదాము మర్శయు నోవహుల దావర్ా దదవుడు మానవాళ్ల అంతటితో చదస్టిన నిబంధ్నలు
మర్శయు అబారహాము, మోషత, మర్శయు దావీదులలో ఇశాీయిేలుతో ఆయన చదస్టన
ి విశేషమన
ై
నిబంధ్నల ైయునాియి. ఇశాీయిేలు ప్రవకత లు మర్ొక నిబంధ్నను గూర్శు కూడా ప్రవచించార్మ అని అతనికి
తెలుసు — ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ ముగశస్టిన తర్మవాత దదవుడు తన ప్రజలతో నిబంధ్నను
నూతనప్ర్చుకొనుట. మనము ఈ నిబంధ్నను చాలాసార్మో “కొీతత నిబంధ్న” అని పిలుసాతము. ఈ భ్విషయత్
నిబంధ్న హో షతయ 2:18లో, తర్మవాత యిషయా 54:10 మర్శయు యిహెజేులు 34:25; 37:26 వంటి
వాకయభాగములలో ర్ాజయము విభ్జించబడిన కాలములో సపషర ముగా ప్రసత ావించబడింది.

ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం (1 సమూయిేలు 1-7)
ఇప్ుపడు, సమూయిేలు గీంథములోని మొదటి విభాగము — ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున
ప్ర్శచయం — “నిబంధ్న” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచదు. స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొదే మోషతతో దదవుడు
చదస్టన
ి నిబంధ్నకు సంబంధించి మన ర్చయిత ఈ విభాగములో ప్రతి సనిివేశమును తెల్వయప్ర్శచాడు.
కుోప్త ంగా, మోషత నిబంధ్న వాగాేన భ్ూమిలో నివస్టించు దదశముగా ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చూపిన దయను
గూర్శున కిీయాశీలకముల మీద దృషిరపటిరంది. మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ి ు ప్రకార్ం దదశము చూప్వలస్టిన మానవ
సావమిభ్కిత యొకు అవసర్తలను అది తెల్వయప్ర్చింది. వార్శ అవిధదయత మర్శయు విధదయతకు
ప్రతిసపందనగా దదశము మీదికి వచుు శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదముల ప్ర్శణామాల వప్
ై ుకు అది దృషిరని
ఆకర్శషంచింది.
మనము తర్మవాత పాఠములలో చూడబో వుచునిటు
ో , ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున
ప్ర్శచయంలో, మన ర్చయిత ఇశాీయిేలు యొకు కొీతత నాయకునిగా సమూయిేలు ఎదుగుట వనుక ఉని
దదవుని దయ మీద విశేషముగా దృషిరపటారడు. మానవ సావమిభ్కిత కొర్కు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ి ు యొకు
పారమాణికతను, ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున నియమములను ఎతిత ప్టురకునాిడు. ఈ
పారమాణికతల ప్టో చూప్ు విధదయత మర్శయు అవిధదయత వలన కలుగు శాప్ములు మర్శయు
ఆశీర్ావదముల ప్ర్శణామాలను కూడా అతడు తెల్వయజేశాడు. వార్శ అవిధదయత వలన ఏలీ కుటుంబము
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మీదికి దదవుని శాప్ములు ఎలా వచాుయో మర్శయు వార్శ అవిధదయత ఇశాీయిేలు దదశము మీదికి
శాప్ములను ఎలా తీసుకొని వచిునదో కూడా అతడు వివర్శంచాడు. ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున
నియమములకు విధదయులగుట దావర్ా హనాి మర్శయు సమూయిేలు మీదికి దదవుని ఆశీర్ావదములు
వచిున విధానమును మర్శయు వార్శ కార్యములు ఇశాీయిేలునకు ఆశీర్ావదములను తీసుకొనివచిున
విధానమును అతడు తెల్వయజేశాడు.

సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకము (1 సమూయిేలు 8-2 సమూయిేలు 1)
అంతదగాక, తన గీంథము యొకు ర్ండవ విభాగములో — సౌలు యొకు విఫలమన
ై ర్ాజర్శకము —
మన ర్చయిత మోషతతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను ప్రసత ావించాడు. ర్ానుని పాఠములలో మనము మర్శనిి
విషయములను చర్శుంచబో వుచునిటు
ో , మన గీంథములోని ఈ భాగములో, ర్ాజు కొర్కు తాము చదస్టన
ి
నివేదనను అంగరకర్శంచుట దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలుకు దయను చూపాడు. ఆర్ాధ్న కొర్కు మోషత ఇచిున
నియమములను మాతరమగ
ే ాక, ఇశాీయిేలులోని ర్ాజర్శక అధికార్మును దుర్శవనియోగం చదయుటకు
విర్ోధ్ముగా అతడు ఇచిున నియమములను కూడా మానవ సావమిభ్కిత యొకు అవసర్తలలో చదర్ముట
దావర్ా మన ర్చయిత తన దృషిరని విసత ృతప్ర్చాడు. ఇకుడ, సౌలు చూపిన తీవరమన
ై అవిధదయత వలన
దదవుడిచిున శాప్ములను బయలుప్ర్చి, సౌలు యొకు కార్యములు ఇశాీయిేలు మీదికి శాప్ములను
తెచిున విధానమును మన ర్చయిత బయలుప్ర్చాడు. దావీదు చూపిన వినయముతో కూడిన విధదయత
దావర్ా అతనికి ఇవవబడిన దదవుని ఆశీర్ావదములను ఉదాాటించి, దావీదు కిీయలు ఇశాీయిేలు దదశమునకు
ఆశీర్ావదములను తెచిున విధానమును అతడు వర్శణంచాడు.

దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకము (2 సమూయిేలు 2-24)
సమూయిేలు గీంథము యొకు మూడవ విభాగములో — దావీదు యొకు నిల్వచియుండు
ర్ాజర్శకము — మన ర్చయిత దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు మాటాోడాడు. ఈ నిబంధ్నలో,
దావీదు మర్శయు అతని వంశము కేందరము అయియంది అని తెలుప్ుటకు దదవుడు మోషత నిబంధ్నలోని
కిీయాశీలకములలో మార్మపచదర్మపలు చదశాడు. మన తర్మవాత పాఠములలో, మనము మర్శంత సపషర ముగా
చూడబో వుచునిటు
ో , ఇశాీయిేలులో శాశవతమన
ై ర్ాజవంశముగా దావీదు కుటుంబమును స్టిార్ప్ర్చుట
దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలుకు గొప్ప దయను చూపాడు అను వాసత వము వప్
ై ుకు మన ర్చయిత దృషిరని
ఆకర్శషంచాడు. అవును, మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ి ు యొకు పారమాణికతలు, ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్న మర్శయు
ర్ాజర్శకమును గూర్శు అతడిచిున నియమములు అప్పటికీ ప్రభావవంతమన
ై విగా ఉనాియి. కాబటిర, ఆర్ాధ్న
కొర్కు మోషత ఇచిున నియమ నిబంధ్నల ప్టో మానవ సావమిభ్కిత యొకు అవసర్త మీద మర్శయు ర్ాజర్శక
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అధికార్మును దుర్శవనియోగం చదయుటకు విర్ోధ్ముగా అతడు ఇచిున ప్ర్శమితుల మీద దృషిరపటురటను
మన ర్చయిత కొనసాగశంచాడు. ఇశాీయిేలు యొకు శాశవత ర్ాజర్శక కుటుంబముగా దావీదు కుటుంబమును
దదవుడు స్టిార్ప్ర్చుట, ఆయన నిబంధ్నల యొకు ప్ర్శణామాలను దదవుడు అమలుచదయుట మీద లోతుగా
ప్రభావము చూపింది. ఆ సమయము మొదలుకొని, దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము దదవుని ఎదుట
ప్నిండు గోతరములనిిటికి పారతినిథయం వహించార్మ. ఫల్వతంగా, ఇశాీయిేలు ప ందుకుని శాప్ములు
మర్శయు ఆశీర్ావదములు దావీదు కుటుంబము చూపిన విధదయత మర్శయు అవిధదయత మీద ఎకుువగా
ఆధార్ప్డియుండదవి.
మోషత మర్శయు దావీదులతో దదవుని నిబంధ్నల కిీయాశీలకముల మీద మన ర్చయిత పటిరన దృషిర,
సమూయిేలు గీంథము మర్శయు కైసతవ విశావసము మధ్య ఉని పారముఖ్యమన
ై అనుబంధ్ములను
అందిసత ుంది. ఈ అనుబంధ్ములను ఇతర్ పాఠయకీమములలో మనము మర్శంత వివర్ముగా తెల్వయజేశాము,
కాని ఇకుడ వాటిని కోీడీకర్శంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటుంది. కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నల ప్రకార్ం, కొీతత
నిబంధ్న బెైబిలు చర్శతల
ర ో యిేసు పల షించిన విశేషమన
ై పాతర మీద దృషిరపడుతూ దదవుడు ఇంతకు ముందు
చదస్టన
ి నిబంధ్నలలోని కిీయాశీలకములలో మార్మపచదర్మపలు చదసత ుంది. దావీదు స్టింహాసనమునకు చివర్శ
నీతిగల వార్సునిగా, ఘోర్మన
ై సమసయల మధ్యలో దదవుడు తన ప్రజలకు చూపిన ఉనితమైన దయకు
యిేసు వయకీతకర్ణగా ఉనాిడు. యిేసు తన జీవితమంతా అనుభ్వించిన బాధ్ మర్శయు స్టిలువ మీద ఆయన
ప ందిన మర్ణములో మానవ సావమిభ్కితలోని ప్రతి పారమాణికతను నర్వేర్ాుడు. మర్శయు అతడు చూపిన
ప్ూర్ణ విధదయత వలన, యిేసు తన ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణములో తండిర యొదే నుండి
అంతులేని ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు.
2 సమూయిేలు 7వ అధాయయములో దదవుడు దావీదుకు ఎంతో పారముఖ్యమన
ై
వాగాేనమును చదశాడు ఎందుకంటే అది తర్మవాత విమోచన చర్శతన
ర ంతటిని
ర్ూప్ుదిదంిే ది... ఈ వాగాేనము దావీదు వంశములో ప్ుటిర, గొప్ప దదవాలయమును,
అనగా ర్ాళో తో చదయబడిన దదవాలయముగాక, దదవుని ప్రజల దదవాలయమన
ై
సంఘమును నిర్శుంచిన యిేసు కీీసత ు కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది... మర్శయు దావీదు
వార్సునిగా జనిుంచిన ఈ యిేసు కీీసత ు మర్ణము నుండి తిర్శగల
శ ేచి నితయము వర్కు
దావీదు కుటుంబమును పాల్వంచుచునాిడు. కాబటిర, 2 సమూయిేలు 7లోని
వాగాేనము చాలా దూర్ము వర్కు ప్రభ్వాము చూపింది మర్శయు మిగశల్వన పాత
నిబంధ్న అంతటిని, మర్శయు ఒకటి కంటే ఎకుువసార్మో, కీలకమన
ై సా లములలో,
యిేసు కీీసత ు దావీదు వార్సుడు అని ప్రకటించు కొీతత నిబంధ్న దృకపధ్మును కూడా
ర్ూప ందించింది.
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— ర్వ. డా. ఎమాద్ ఏ. మిఖ్ల్
ై , అనువాదము
కాబటిర, సమూయిేలు గీంథము ఇశాీయిేలు నాయకులు, సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు దావీదు
యొకు కీలకమైన నిబంధ్న భ్ూమికలను గుర్శతంచునటేో , కొీతత నిబంధ్నకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై మధ్యవర్శతగా
మనము కూడా కీస
ీ త ును గుర్శతంచాల్వ. మానవ సావమిభ్కిత కొర్కు దదవుడిచిున అవసర్తలకు ఇశాీయిేలు
నాయకులు విధదయుల ైన మర్శయు అవిధదయుల న
ై ర్ండు సందర్భముల యొకు అనేక ఉదాహర్ణలను
సమూయిేలు గీంథము ఇసుతంది. అయితద దావీదు యొకు అతి గొప్ప కుమార్మనిగా, సమూయిేలు
గీంథములో కనిపించు అవిధదయతలనిిటికి యిేసు ప్ూర్శతగా భినిముగా ఉనాిడు. అంతదగాక, యిేసు యొకు
సర్శపల లుజాలని ప్ర్శప్ూర్ణత సమూయిేలు గీంథములో కనిపించు ప్రతి విధదయతను గూర్శున ఉదాహర్ణను
మించినదిగా ఉనిది. ఇందుమూలముగానే మన నిర్రక్షణలనిిటిని యిేసు మీద మోప్మని కొీతత నిబంధ్న
పిలుప్ునిసుతంది. యిేసు నిశుయముగా ప్రతి నిజమన
ై విశావస్టిని అంతయ తీర్మపలో దదవుడు కుముర్శంచు
నితయముండు శాప్ముల నుండి విమోచిసాతడు. మర్శయు అంతయ తీర్మపనందు దదవుడు కుముర్శంచు
నితయముండు ఆశీర్ావదములనిిటిని యిేసు నిజమైన విశావసులకు అనుగీహిసత ాడు.
దీనికి తోడు, ప్రతి ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయుని యొకు అనుదిన జీవితములో దదవుని నిబంధ్నల
యొకు కియ
ీ ాశీలకములను గూర్శు కూడా సమూయిేలు గీంథము మాటాోడుతుంది. ఇదద విధ్ముగా, కొీతత
నిబంధ్న యొకు కిీయాశీలకములు కీస
ీ త ు అనుచర్మల యొకు అనుదిన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా
అనువర్శతంచబడతాయో కొీతత నిబంధ్న వివర్శసత ుంది. కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగవ
శ చుుటకు ముందు, సమూయిేలు
గీంథములో తన ప్రజలకు దదవుడు చూపిన ప్రతి దయా కార్యము దదవుడు తన సంఘము ప్టో దయను
చూప్ు మార్గ ములను గూర్శు మనకు జాాప్కము చదసత ుంది. సమూయిేలు గీంథములో మానవ సావమిభ్కిత
కొర్కు ఇవవబడిన ప్రతి అవసర్త, కీస
ీ త ులో దదవుడు మన కొర్కు చదస్టన
ి కార్యములను బటిర మనము
చూప్వలస్టిన కృతజా తప్ూర్వకమైన సావమిభ్కితని కొీతత నిబంధ్న కోర్మ విధానమును మనకు జాాప్కము
చదసత ుంది. ఇశాీయిేలు మీదికి వచిున తాతాుల్వక శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను గూర్శు సమూయిేలు
గీంథము నివేదించిన ప్రతిసార్శ, కీస
ీ త ు తన అసమానమన
ై జాానములో, తన సంఘమును కీమశిక్షణలో
పటురటకు కుముర్శంచు తాతాుల్వక శాప్ములు మర్శయు తన సంఘమునకు ప్రతిఫలమిచుుటకు తాతాుల్వక
ఆశీర్ావదములను ఇచుు విధానమును మనము జాాప్కము చదసుకోవచుు. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నల
వలుగులో మనము కొీతత నిబంధ్నను అధ్యయనం చదయుచుండగా, దానిని మన అనుదిన జీవితములకు
అనువర్శతంచుకొనుటకు అనేక అవకాశములు మనకు ఉంటాయి.
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సమూయిేలు గీంథము దెవి
ై క నిబంధ్నల మీద ఎకుువ ఉదాాటనను పడుతుంది కాబటిర దాని యొకు
కైసతవ అనువర్త నము సాధ్యమవుతుంది. అయితద దదవుని ర్ాజయము అను బెైబిలు అంశము ఈ గీంథమును
నేడు మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటలో ఎలా సహాయప్డుతుందో కూడా మనము చూదాేము.

దదవుని ర్ాజయము
మనము ఇంతకు ముందు చెపిపనటు
ో , ఒక సపషర మన
ై లక్షయమును దృషిరలో ఉంచుకొని సమూయిేలు
గీంథ ర్చయిత తన గీంథములోని ప్రతి కోణమునూ ర్ూప ందించాడు. దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలన దావర్ా దదవుని ర్ాజయము యొకు వాయపిత ని గూర్శు ఇశాీయిేలు నిర్రక్షించాలని అతడు
పిలుప్ునిచాుడు. విచార్కర్ముగా, కస
ై త వ విశావసములో దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుట ఎంత
పారముఖ్యమన
ై విషయమయ
ై ునిదో అనేకమంది ఆధ్ునిక కస
ై త వులు మర్చిపల యార్మ. కాబటిర, సమూయిేలు
గీంథములోని ఈ పారముఖ్యమన
ై అంశమును మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుట మనకు
కషర మవుతుంది. కాని వాసత వానికి, కీీసత ు మర్శయు ఆయన మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు
ఒక విషయమును మాతరం సపషర ము చదశార్మ: కొీతత నిబంధ్న విశావసము దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున
నిర్రక్షణను ఏమాతరము చినిచూప్ు చూడదు. దీనికి భినిముగా, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన వాసత విక
శోీతల ముందు ఉంచిన నిర్రక్షణ కీీసత ు ర్ాజయములో నర్వేర్ుబడింది అని కొీతత నిబంధ్న సపషర ము చదసత ుంది.
ఇది ఎంత వాసత వమైయునిదో చూచుటకు, సమూయిేలు గీంథము మర్శయు కొీతత నిబంధ్న
యుగముకు మధ్య కాలములో ఇశాీయిేలులో జర్శగన
శ సంగతులను మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ.
సుమార్మగా కీీ.ప్ూ. 538లో ఇశాీయిేలులోని గోతరములనిిటి యొకు ప్రతినిథులు బబులోను నుండి
యిర్ూషలేమునకు తిర్శగశవచాుర్ని దినవృతాతంతములు, ఎజార, హగగ యి మర్శయు జకర్ాయ గీంథములు మనకు
తెల్వయజేసత ాయి. దావీదు వార్సుడెన
ై జర్మబాాబేలు దదవుని ర్ాజయమును ప్ునర్శిర్శుంచుటలో మర్శయు
వాయపింప్జేయుటలో వార్శకి సహాయము చదసత ాడని వార్మ ఎనోి ఆశలతో తిర్శగశవచాుర్మ. అయితద జర్మబాాబేలు
నీతిగా పాల్వంచుటలో విఫలమయ
ై ాయడు అని ఇవే గీంథములు తెల్వయజేసత ాయి. అతని నాయకతవములో కొనిి
ఆర్ంభ్ విజయములను సాధించిన పిముట, అతనిని గూర్శు మనము ఏమి నేర్ముకోము. ఇశాీయిేలు ప్రజలు
దదవుని మీద తిర్మగుబాటు చదయుటను కొనసాగశంచార్మ, ఫల్వతంగా, దదవుడు వార్శ మీద మర్శనిి శాప్ములను
కుముర్శంచాడు. దదవుని ప్రజలలో ఎకుువమంది వాగాేన దదశమునకు బయట జీవించార్మ, మర్శయు
తిర్శగశవచిున కొంతమంది అనయ దదశములు మర్శయు వార్శ అబదధ దదవతల బానిసతవములో జీవించార్మ. ఐదు
శతాబే ముల కంటే ఎకుువ కాలము పాటు, బబులోనీయులు, మాదీయులు మర్శయు పార్శీకులు, గరీకులు,
మర్శయు ర్ోమీయులు దదవుని ప్రజల మీద ఏలుబడి చదశార్మ. దావీదు నీతిగల కుమార్మడు ప్రతయక్షము
కాలేదు, మర్శయు దదవుని ర్ాజయము భ్ూమి మీద నుండి ఇంచుమించు తుడిచిపటురకుపల యింది.
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అయినను, ఈ శాతాబే ములనిిటిలో తమ విశావసమును కొనసాగశంచిన ఇశాీయిేలీయుల శేషము
మిగశల్వయుండినది. అంతయ దినముల యందు, చర్శతల
ర ోని చివర్శ దశలో, దదవుడు తమ కొర్కు నీతిగల దావీదు
కుమార్మని ప్ంప్ుతానని ఆయన ప్రవకత ల దావర్ా దదవుడు చదస్టన
ి వాగాేనమును వార్మ యిర్శగయ
శ ుండిర్శ.
నీతిగల కుమార్మడు పాప్ము కొర్కు చివర్శ పారయశిుతత మును చెల్వోంచిన తర్మవాత, అతని తండియి
ర న
ై దావీదు
యొకు స్టింహాసనమును అధిర్ోహించుటకు దదవుడు ఆయనను తిర్శగల
శ ేప్ుతాడు. దావీదు స్టింహాసనము మీద
నుండి ఆయన దదవుని ర్ాజయమును లోకమంతట వాయపింప్జేస్టి, నితయ తీర్మపను మర్శయు ఆశీర్ావదములను
అనుగీహిసత ాడు.
అవును, ఈ వాగాేనము కైసతవ సందదశములో కీలక భాగమయ
ై ునిది — కీస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజయమును
గూర్శున శుభ్వార్త . ఐదు వందల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ కాలము ఎదుర్మచూస్టిన తర్మవాత, ప్ూర్ణ
నీతిగల దావీదు కుమార్మడెన
ై యిేసు జనిుంచాడు. ఆయన ఇశాీయిేలు యొకు నీతిగల ర్ాజు, మర్శయు
దదవుని ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేశాడు.
కీీసత ులో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ముఖ్య బో ధ్న కొీతత నిబంధ్న ర్చయితల యొకు మనసుిలలో
మర్శఎకుువ పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంది. సపషర ముగా, సమూయిేలు గీంథము దావీదు గృహము మీద
ఉంచిన ప్రతి నిర్రక్షణకు యిేసు నర్వేర్పై యునాిడని ఈ ర్చయితలు గీహించార్మ. ఉదాహర్ణకు, లూకా
సువార్త ను మర్శయు అప సత లుల కార్యములను వారస్టిన లూకా, సమూయిేలు గీంథములోని సనిివేశములను
కీీసత ు నర్వేర్శున విధానమును అనేక సందర్భములలో ప్రసత ావించాడు. అతడు సమూయిేలు గీంథము యొకు
మొదటి భాగమును — ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయం — ర్ండు సందర్ాభలలో
ఉప్యోగశంచాడు. లూకా 1:46-55లో, యిేసు యొకు జననమును గూర్శు వేచిచూసూ
త మర్శయ పాడిన సుతతి
కీర్తనను మనము చదువుతాము. 51-53 వచనములలో మర్శయ ప్ల్వకిన ఈ మాటలను వినండి:
[దదవుడు] తన బాహువుతో ప్ర్ాకీమము చూపనువార్శ హృదయముల ఆలోచన
విషయమై గర్శవషు
ు లను చెదర్గొటెరను. స్టింహాసనములనుండి బలవంతులను ప్డదోర స్టి
దీనుల నకిుంచెను. ఆకల్వగొనినవార్శని మంచి ప్దార్ాములతో సంతృపిత ప్ర్చి
ధ్నవంతులను వటిరచత
ద ులతో ప్ంపివస్ట
ే ను (లూకా 1:51-53).
మర్శయ పాడిన పాటలోని ఈ భాగము మర్శయు ఇతర్ భాగములు 1 సమూయిేలు 2:1-10లో
సమూయిేలు జనిుంచినప్ుపడు హనాి పాడిన సుతతి పాటను పల ల్వనదిగా ఉనిదని అనేకమంది
అనువాదకులు గుర్శతంచార్మ. తన విర్ోధ్ులకు శాప్ములను మర్శయు తనకు నముకమన
ై ప్రజలకు
ఆశీర్ావదములను అనుగీహించుట దావర్ా దదవుడు నూతన దినమును ఆర్ంభించిన విధానమును హనాి
వేడుక చదసుకుంది. మర్శయు తన కుమార్మడెైన యిేసు యొకు జననము దావర్ా దదవుడు ఇదద ప్నిని చదస్టిన
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వాసత వమును మర్శయ వేడుకగా జర్మప్ుకుంది. అదద విధ్ముగా, యిేసు యొకు బాలయమును వర్శణసత ూ లూకా
సువార్త ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున ప్ర్శచయమును ప్రసత ావిసుతంది. లూకా 2:52లో, యిేసు
యొకు బాలయమును గూర్శు లూకా ఈ మాటలను వారశాడు:
యిేసు జాానమందును, వయసుినందును, దదవుని దయయందును, మనుషుయల
దయయందును వర్శధలో ుచుండెను (లూకా 2:52).
ఇప్ుపడు 1 సమూయిేలు 2:26లో ఉని ఈ మాటలను వినండి:
బాలుడగు సమూయిేలు ఇంకను ఎదుగుచు యిహో వా దయయందును మనుషుయల
దయయందును వర్శధలో ుచుండెను (1 సమూ. 2:26).
ఈ వచనము దదవుడు ఇశాీయిేలు యొకు నాయకునిగా సమూయిేలును లేవనతు
త చునప్ుపడు
మర్శయు ఏలీ మర్శయు అతని కుమార్మల మీద శాప్ములను కుముర్శంచుచునిప్ుపడు సమూయిేలును
వర్శణసత ుంది. అలానే యిేసు దినమున దార్శతపిపన ఇశాీయిేలు నాయకులకు భినిముగా దదవుడు యిేసును
ఇశాీయిేలు దదశమునకు నాయకునిగా లేవనతు
త చునాిడని లూకా వర్శణంచాడు.
దావీదు యొకు నీతిగల ర్ాజుగా యిేసు వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుటకు లూకా సమూయిేలు
గీంథములోని ర్ండవ విభాగమును — సౌలు యొకు విఫలమైన ర్ాజర్శకము — కూడా ఉప్యోగశంచాడు.
లూకా 6:1-5లో, ప్ర్శసయుయలు యిేసును వంబడించి, ఆయన మర్శయు ఆయన శిషుయలు విశాీంతి దినము
ఉలో ంఘించార్ని నేర్ార్ోప్ణ చదస్టిన విధానమును లూకా నివేదించాడు. 3వ వచనములో, తనను తాను
దావీదుతోను, దావీదు మర్శయు అతనితో ఉనివార్మ సౌలు నుండి పార్శపల వుచునిప్ుపడు సముఖ్ప్ు ర్ొటెరల
బలో మీద ఉని ప్ర్శశుదధ ర్ొటెరను తిని విధానముతో పల లుుట దావర్ా యిేసు తనను తాను
సమర్శాంచుకునాిడు. ఈ వృతాతంతమును మనము 1 సమూయిేలు 21:1-6లో కనుగొంటాము. మనకు
తెల్వస్టినటేో , సౌలు దావీదు పారణమును తీయజూచినప్ుపడు దదవుడు అతనికి శాప్ములను ఇచాుడు, కాని
దావీదు చూపిన నిర్ోేషతవము వలన అతనిని దీవించాడు. కాబటిర, యిేసు సమూయిేలు గీంథమును
ఉప్యోగశంచిన విధానమును గుర్శతంచుట దావర్ా, యిేసు దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడెయ
ై ునాిడని
లూకా బయలుప్ర్చాడు.
మర్శయు చివర్శగా, అప . 2:14-41లో లూకా సమూయిేలు గీంథము యొకు చివర్శ భాగమును —
దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకము — కూడా ఉప్యోగశంచాడు. ఇకుడ, పంతెకొసుత దినమున
పతతుర్మ చదస్టన
ి ప్రసంగమును గూర్శు అతడు నివేదక
ి నిచాుడు. 30 మర్శయు 31 వచనములలో, ఇలా
చెబుతూ దదవుడు యిేసును మృతులలో నుండి లేపన
ి విధానమును పతతుర్మ వివర్శంచాడు:
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అతని గర్భఫలములోనుండి అతని స్టింహాసనముమీద ఒకని కూర్ముండబెటర ుదును
అని దదవుడు [దావీదు]తో ప్రమాణప్ూర్వకముగా ఒటురపటురకొనిన సంగతి అతడెర్గ
శ ,శ
కీీసత ు ... శర్రర్ము కుళ్లో పల లేదనియు దావీదు ముందుగా తెల్వస్టికొని ఆయన
ప్ునర్మతాానమునుగూర్శు చెపపను (అప . 2:30-31).
ఇకుడ పతతుర్మ ప్ల్వకిన మాటలు 2 సమూయిేలు 7:12-13లో దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను
ప్రసత ావిసాతయి, అకుడ దదవుడు ఈ వాగాేనమును చదశాడు:
నీ గర్భములోనుండి వచిున నీ సంతతిని హెచిుంచి, ర్ాజయమును అతనికి
స్టిా ర్ప్ర్చెదను. ...అతని ర్ాజయస్టింహాసనమును నేను నితయముగా స్టిా ర్ప్ర్చెదను (2
సమూ. 7:12-13).
లూకా సూచించినటు
ో , ప్ర్లోకమందుని తన స్టింహాసనము మీదికి యిేసు ఆర్ోహణమగుట యిేసు
దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు అనుటకు మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేయుటకు ఆయన స్టిదధప్డియునాిడు అనుటకు ర్మజువైయునిది. ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితల వల నే, లూకా సమూయిేలు గీంథమును ప్రసత ావించిన ప్రతి సందర్భము ఒక అంశమును
ఉదాాటించింది: దదవుని ర్ాజయము ఒక దినమున భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపిసత ుంది అను ఇశాీయిేలు యొకు
నిర్రక్షణను నర్వేర్ము దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు యిేస్టత.
భ్విషయత్ మస్ట్ియ దావీదు వార్సుడెయ
ై ుంటాడు, ఎందుకంటే దావీదు యూదా
గోతరమునకు చెందినవాడు, ఈ గోతరము యాకోబు మర్ణించుటకు ముందు
అతడిచిున ఆశీర్ావదములో విశేషముగా ప్రసత ావించబడింది, అకుడ “యూదా యొదే
నుండి ర్ాజదండము” — ర్ాజులకు చిహిము — “తొలగశపల దు” అని అతడు
తెల్వపాడు. ఈ ప్రవచనము నర్వేర్ుబడుతుంది. యూదా గోతరములో, దదవునికి
పియ
ర మన
ై ర్ాజు యిేసు కీీసత ు మాతరమ.ే యిేసు జనిుంచినప్ుపడు, ఆయన
వాగాేనమును, నముకతవమును, కృప్ను మర్శయు దదవుని ర్క్షణను ఒకేసార్శ
నర్వేర్ాుడు. కీీసత ు దావర్ా, కృప్ దావర్ా మానవజాతిని ర్క్షించు ఆయన చితత మును
దదవుడు నర్వేర్ముతాడు, దీనిని ఆయన పాత నిబంధ్నలో వాగాేనము చదశాడు,
మర్శయు మానవాళ్ల ధ్ర్ుశాసత మ
ి ు దావర్ా దీనిని సాధించలేకపల యింది.
— ర్వ. డా. స్ట్రఫన్ ట ంగ్, అనువాదము
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అయినను, ఇతర్ పాఠయకీమములలో మనము మర్శంత వివర్ముగా చూస్టినటు
ో , యిేసు ఈ నిర్రక్షణను
తవర్శతముగా లేక ఒకేసార్శ నర్వేర్ులేదు అని లూకా మర్శయు ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు అందర్మ
సపషర ము చదశార్మ. బదులుగా, యిేసు భ్ూమి మీదికి దదవుని ర్ాజయమును మూడు దశలలో తీసుకొనివసాతడని
కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు మర్లా మర్లా వివర్శంచార్మ.
ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిేసు సమూయిేలు గీంథము యొకు
నిర్రక్షణలను నర్వేర్ముట ఆర్ంభించాడు. సంఘ చర్శతర అంతటిలో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో
తన నీతిగల ప్ర్శపాలనను ఆయన వాయపింప్జేయుటను కొనసాగశసత ునాిడు. తన ర్ాజయము యొకు
నర్వేర్మపలో ఆయన మహిమలో తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, యిేసు దదవుని ర్ాజయమును ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికి
నడిపిసత ాడు. దావీదు కుమార్మనిగా కీస
ీ త ు యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన ప్టో ఈ ముకోుణ దృకపధ్ము కస
ై తవ
విశావసమునకు ఎంత కీలకమన
ై ది అంటే, మనము సమూయిేలు గీంథమును ఎలో ప్ుపడూ కీస
ీ త ు ర్ాజయము
యొకు ఈ మూడు దశల వలుగులో అనువర్శతంచాల్వ.

ఆర్ంభ్ము
మొదటిగా, కీీసత ు అనుచర్మలముగా, కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములోనికి వనుకకు తిర్శగచ
శ ూసూ
త
సమూయిేలు గీంథమును మనము మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకుంటాము. ఆయన భ్ూలోక ప్ర్శచర్య
కాలములో, యిేసు మానవ సావమిభ్కితలోని ప్రతి అవసర్తను నర్వేర్శు, ఆయనను నముువార్ందర్శ కొర్కు
నితయ ర్క్షణను భ్దరప్ర్చాడు. యిేసు చూపిన విధదయత కార్ణంగా, దదవుని ఆతు ఆయనను మర్ణములో
నుండి తిర్శగల
శ ేపాడు, మర్శయు ఆయన ప్ర్లోకమందుని తన స్టింహానము మీదికి ఎకిువళాోడు.
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో, యిేసు సాతాను యొకు శకితని నాశనము చదయుట ఆర్ంభించాడు
మర్శయు లోకమందంతటా ఉని ప్రజలు సాతాను కోర్లలో నుండి విమోచించబడుటకు మార్గ మును
సర్ాళము చదశాడు. మర్శయు ప్ర్లోకమందుని తన స్టింహానము మీద నుండి, ర్ానుని లోకములో కలుగు
ఆశీర్ావదములకు సంచకర్వుగా సంఘము మీద యిేసు ఆతును కుముర్శంచాడు. కాబటిర, దదవుని
ర్ాజయమును గూర్శున తమ నిర్రక్షణలను నూతనప్ర్చుకోమని సమూయిేలు గీంథము ఇశాీయిేలుకు
పిలుప్ునిచుుటను మనము చదివినప్ుపడు, ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో దావీదు యొకు గొప్ప
కుమార్మనిగా కీస
ీ త ు సాధించిన దాని మీద మనము నిర్రక్షణను ఉంచాల్వ.

కొనసాగశంప్ు
ర్ండవదిగా, సంఘ చర్శతర అంతటిలో కీీసత ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు కూడా సమూయిేలు
గీంథమును అనువర్శతంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. ర్ండు వేల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ
కాలము పాటు, యిేసు తన నీతిగల ప్ర్శపాలనను అనుదినము తన స్టింహాసనము మీద నుండి
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చదయుచునాిడు. ప్రతి క్షణము, దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత పటిరన నిర్రక్షణలను ఆయన మర్శ ఎకుువగా నర్వేర్ముచునాిడు. సువార్త ప్రకటన దావర్ా, కీస
ీ తు
దదవుని విర్ోధ్ులను ఓడించుట కొనసాగశంచుచునాిడు. ఆయన లోకమందంతటా ఉని ల కులేనంత మంది
ప్ుర్మషులను, స్ట్త ల
ి ను మర్శయు పిలోలను చీకటి ర్ాజయము యొకు కోర్ల నుండి విమోచించాడు. మర్శయు
సంఘ చర్శతల
ర ో ఆయన దీనిని చదయుటను కొనసాగశసత ాడు అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు.
వార్మ నిర్ాశాజనకమైన ప్ర్శస్టా త
ి ులను ఎదుర్ొునిప్ుపడు తన వాసత విక శోీతలు దావీదు కుటుంబము
యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద నిర్రక్షణను పటారలని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వార్శకి పిలుప్ునిచాుడు.
ఇదద విధ్ంగా, ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో ర్ాజుగా కీీసత ు సాధించిన సఫలత వప్
ై ుకు మనము
మన హృదయములను తిప్ుపకోవాల్వ.

నర్వేర్మప
చివర్శగా, ఆయన మహిమగల ర్ాకడలో కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప వైప్ునకు మన
హృదయములను తిప్ుపట దావర్ా సమూయిేలు గీంథమును అనువర్శతంచాలని కూడా కొీతత నిబంధ్న
బో ధిసత ుంది. మనము మునుప్టిని మర్శయు వర్త మానమును మాతరమే చూడముగాని, భ్విషయతు
త లో
కీీసత ుయొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన యొకు నర్వేర్మప వప్
ై ుకు కూడా చూసాతము. కీస
ీ త ు మహిమలో
తిర్శగశవచుునప్ుపడు, దదవుని విర్ోధ్ులందర్మ ఆయన నితయ శాప్ములను అనుభ్విసాతర్మ, మర్శయు ఆయన
విమోచించిన ప్రజలందర్మ నూతన సృషిరలో దదవుని ఆశీర్ావదముల యొకు ప్ూర్ణతలో నివస్టిసత ార్మ.
ఏదో ఒక విధ్ముగా, దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా భ్ూమి యొకు
నూతనీకర్ణ కొర్కు వార్శ నిర్రక్షణలను ప్ునర్మదధ ర్శంచుకోవాలని ఇశాీయిేలుకు పిలుప్ునిచుు విధ్ముగా
సమూయిేలు గీంథములోని ప్రతి భాగము ర్ూప ందించబడింది. ఈ కార్ణము చదత, కీీసత ు మహిమలో
తిర్శగశవచిునప్ుపడు సృషిర అంతటిలో ఆయన సాాపించు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద మన నిర్రక్షణలను
నూతనప్ర్చుకోమని సమూయిేలు గీంథములోని ప్రతి భాగము మనకు పిలుప్ునిసుతంది.

ముగశంప్ు
సమూయిేలు గీంథము యొకు ప్ర్శచయంలో, మనము దాని యొకు నేప్థయమును చూశాము
మర్శయు దాని కర్త ృతవము, తదది, మర్శయు అది వారయబడిన ప్ర్శస్టా త
ి ులను గూర్శు నేర్ముకునాిము. దావీదు
కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన ప్టో తమ నిర్రక్షణలను నూతనప్ర్చుకొనుటకు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు
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పిలుప్ునిచుుట కొర్కు సమూయిేలు గీంథము ర్ూప ందించబడిన విధానమును కూడా మనము
గుర్శతంచాము. చివర్శగా, మన గీంథము యొకు కైసతవ అనువర్త నము దెవి
ై క నిబంధ్నలను ఉదాాటించు
విధానమును మనము చూశాము మర్శయు ప్ర్లోకమందు ఉనిటు
ో భ్ూమి మీదికి కూడా దదవుని
ర్ాజయమును తీసుకొనివచుు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్యవర్శతగా కీస
ీ త ు మీద మన విశావసమును
బలప్ర్చుకొనునటు
ో దదవుని ర్ాజయము మనలను బలప్ర్చాల్వ.
ఇశాీయిేలులో అనేకమంది నిర్రక్షణను కోలోపయినప్ుపడు దదవుడు మొదటిగా పారచీన ప్రజలకు
సమూయిేలు గీంథమును ఇచాుడు. మన జీవితములలో ఎదుర్యి
ై ేయ కషర ములు మనము కూడా నిర్రక్షణను
కోలోపవునటు
ో చదసత ాయి. వార్శని దార్శమళ్లో ంచుచుని ప్రతి సంకటమును విడిచిపటిర, దదవుని ర్ాజయము దాని
అంతిమ లక్షయమును చదర్మకుంటుంది అనే నిశుయతను ప ందుకోమని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
ఇశాీయిేలును పల ర తిహించాడు. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఇశాీయిేలును ఈ దిశలో నడిపంి చిన
విధానమును మనము నేర్ముకొనుచుండగా, మన జీవితములలోని ప్రతి సంకటమును ప్రకునబెటర ుటకు
మనము అనేక అవకాశములను కనుగొంటాము. నీతిగల దావీదు కుమార్మడెైన యిేసు వచాుడు మర్శయు
దదవుడు ఆయనను స్టింహాసనము మీద ఉంచాడు. అనుదినము యిేసు దదవుని ప్ర్శపాలనను మర్శ ఎకుువగా
వాయపింప్జేయుచునాిడు. సమూయిేలు, సౌలు మర్శయు దావీదు జీవితములలో దదవుడు చదస్టన
ి కార్యముల
దావర్ా దదవుని ర్ాజయము విఫలము కాదు అని సమూయిేలు గీంథము మనకు నిశుయతనిసుతంది.
భ్ూదిగంతములకు తీర్మప తీర్ముటకు కీస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగవ
శ సాతడు. మర్శయు ఆయనను నమిున ప్రతి
ఒకుర్మ ర్ానుని దదవుని ర్ాజయము యొకు అదుభతములలో ఆయనతో కూడా ప్ర్శపాల్వసాతర్మ.
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