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ఉపల దాాతం
ఒకసార్శ ఒక వృదుధడు సంఘ నాయకులను ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: “వార్మ ప్ర్శప్ూర్మణలు కార్మ, కాని
అందువలన నాకు వచిున నషర మేమి లేదు. నేటికి కరస్ట
ీ తత ర్ాజయ
ై ునాిడు.” ఈ జఞాని దదనిని గూర్శు
మాటాోడుతునాిడో మనందర్శకర అర్ామవుతుంది. మన నాయకులు ఎంత ప్ర్శప్ూర్మణలుగా ఉండాలని మనము
కోర్శనప్పటికర, వార్మ ఏనాడు ప్ర్శప్ూర్మణలు కాలేర్మ. అయితద వార్శ వఫ
ై లయముల మధ్య కూడా, కరీసత ు మన
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై ర్ాజు గనుక భ్విషయతు
త ను గూర్శున మన నిర్రక్షణలనిిటిని మనము ఆయన మీద
పటురకోవచుు.
అనేక విధాలుగా, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన వాసత విక పారచీన ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు కూడా
ఇలాంటి దృకపధ్మునే అందించాడు. భ్విషయతు
త లో దదవుని ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేయుటకు దదవుడు నీతిగల దావీదు కుమార్మని గూర్శు వాగాేనము చదశాడు అని అతనికి మర్శయు
అతని వాసత విక శరీతలకు తెలుసు. అయితద దావీదు కుటుంబము విఫలమగుట వలన ఈ వాగాేనము
నర్వేర్ుబడుట కషర మని అనేకమంది సందదహించార్మ. కాబటిర, ఈ గొప్ప దావీదు కుమార్మని గూర్శు
దదవుడిచిున వాగాేనము ఖ్చిుతముగా నర్వేర్ుబడుతుంది అని ఇశాీయిేలులో ఉని నముకమన
ై వార్శకి
నిశుయతనిచుుటకు, దావీదు ప్టో మర్శయు అతని గృహము ప్టో దదవుడు చూపిన కటాక్షమును గూర్శు
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వారశాడు.
సమూయిేలు గీంథములో దావీదు ప్ర్శపాలన ఇవే విధ్ములుగా కరీసత ు మీద మనము కల్వగశయుని
నిర్రక్షణను ప్ునర్మదాాటించుటకు కస
ై త వులమన
ై మనకు పిలుప్ునిసుతంది. మనము నేడు కూడా దదవునికి
నముకమన
ై ప్ర్శచర్య చదయుటలో విఫలమవుతాము. అయితద మనము చింతించవలస్టిన ప్ని లేదు. కరీసత ు
మన ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల ర్ాజు గనుక దావీదు ప్టో మర్శయు అతని గృహము ప్టో దదవుడు చూపిన
కటాక్షము కరస
ీ త ులో నర్వేర్ుబడుతుంది.

సమూయిేలు గీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది మూడవ పాఠము, మర్శయు దీనికి “దావీదు
ర్ాజు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, దావీదు ప్టో మర్శయు అతని గృహము ప్టో దదవుడు చూపిన
కటాక్షమును కనుప్ర్చు అధాయయములు గల సమూయిేలు గీంథములోని చివర్శ ప్రధానమన
ై విభాగము
మీద మనము దృషిరపడదాము. మనము చూడబర వుచునిటు
ో , మన గీంథములోని ఈ అధాయయము పారచీన
ఇశాీయిేలీయులకు దావీదును గూర్శు ఒక నిజఞయితీగల మర్శయు నిర్రక్షణతో కూడిన అవగాహనను

-1వీడియోలు, సర డీ గైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు, దర్శించండి http://thirdmill.org/scribd

సమూయిేలు గీంథము

మూడవ పాఠము: దావీదు ర్ాజు

అందించింది, మర్శయు దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెన
ై యిేసును మనము స్టతవించుచుండగా ఇది
మనలను పల ర తిహిసత ుంది.
ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో, ఇశాీయిేలు ప్రజలు శరధ్నలను ఎదుర్ొునుచుండగా సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత తన గీంథమును — అయితద ర్ాజయము విభ్జంచబడిన కాలములో లేక బబులోను చెర్ కాలములో
— వారశాడని మనము చూశాము. అతడు వార్శ జీవితములను అనేక విధాలుగా ప్రభావితము చదయాలని
కోర్ాడు, కాని మొతత ము మీద, అతని వాసత విక ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచుట సహాయకర్ముగా
ఉంటుంది:
ర్ాజర్శకములోనికి ఇశాీయిేలు యొకు మార్మప దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నకు
కార్ణమన
ై విధానమును, తదావర్ా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలనలో దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాక మీద ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణను
కల్వగశయుండగల విధానమును సమూయిేలు గీంథము యొకు ర్చయిత
వివర్శంచాడు.
ఈ సార్ాంశము తెల్వయజేయుచునిటు
ో , దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నతో ర్ాజర్శకములోనికి
ఇశాీయిేలు యొకు మార్మప ముగశస్టన
ి విధానమును బయలుప్ర్చుటకు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన
కాలమునకు ముందు జర్శగశన కొనిి చార్శతిరక సనిివేశములను గూర్శు వారశాడు. దదవుని ర్ాజయము యొకు
భ్విషయతు
త ను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని నిర్రక్షణలను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద
నిలుప్మని తన వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు పిలుప్ునిచుుటకు కూడా అతడు తన చార్శతిక
ర నివేదికను
ర్ూప ందించాడు.
సమూయిేలు గీంథము ఈ విషయములను మూడు ప్రధానమైన విభాగములలో చర్శుసుతంది అని
మునుప్టి పాఠములలో మనము చూశాము: 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. ఈ పాఠంలో మన గీంథములోని
మూడవ విభాగము మీద మన దృషిరని కేందీరకర్శదే ాము.
దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శున నివేదిక మూడు ప్రధానమన
ై భాగములుగా
విభాగశంచబడుతుంది: 2 సమూయిేలు 2-9లో దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందిన
ఆశీర్ావదములు; 2 సమూయిేలు 10-20లో తాను తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందిన
శాప్ములు; మర్శయు 2 సమూయిేలు 21-24లో దావీదు కుటుంబము విఫలమన
ై తర్మవాత కూడా దాని
దావర్ా ఆయన అందించిన కొనసాగు లాభ్ములు.
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దావీదు ర్ాజును గూర్శున మన పాఠము ముందుగా 2 సమూయిేలు 2-9లో దావీదు దదవుని నుండి
ప ందిన ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదములను గూర్శు చర్శుసూ
త , దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శున
ఈ మూడవ ప్రధానమన
ై భాగమును విశదీకర్శసత ుంది.

ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదములు
ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో, దావీదు ప్ర్శపాలనను గూర్శు మన ర్చయిత కల్వగశయుని
దృకోుణములు ఈ గీంథము యొకు ఉదదేశయమునకు కరలకమైయునివని మనము చూశాము. అతని
అభిపారయం ప్రకార్ం, నాయయాధిప్తుల ప్ర్శపాలనలో నుండి ర్ాజుల ప్ర్శపాలనలోనికి ఇశాీయిేలు యొకు
మార్మప దావీదు ర్ాజు అగుటతో ప్ూర్శత అయియంది. దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో ఇశాీయిేలు సంప్ూర్ణమన
ై
ర్ాజయమయి
ై యంది, మర్శయు దావీదు యొకు శాశవత ర్ాజవంశము యొకు ప్ర్శపాలన కిీంద ఐకయప్ర్చబడింది.
దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ఈ ప్తాక సవభావమును ఉదాాటించుటకు, దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ్
సంవతిర్ములలో దదవుడు ల కులేననిి ఆశీర్ావదములను ఎందుకు మర్శయు ఎలా కుముర్శంచాడో
వివర్శంచు నివేదక
ి నిసూ
త మన ర్చయిత ఆర్ంభించాడు.
దావీదు ఆశీర్ావదములను ప ందిన ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున అధాయయములను మనము
ర్ండు మార్గ ములలో చూదాేము. మొదటిగా వాటి యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయముల వలుగులో
వాటి వాసత విక అర్ామును విశదీకర్శదే ాము. తర్మవాత వాటి యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును — కరస
ీ తు
అనుచర్మలముగా సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగము మనలను ప్రభావితము చదయవలస్టిన
విధానమును — చూదాేము. దావీదు దదవుని నుండి ప ందుకొనిన ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదముల యొకు నిర్ాుణము
మర్శయు విషయములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు
ఈ అధాయయములు అనేక సనిివేశములను చర్శుసాతయి, కాని మన గీంథములోని ఇతర్
భాగములనిిటిలో వల నే, ఈ సనిివేశములు ర్ండు ముఖ్యమైన అంశముల వైప్ుకు మర్లా మర్లా దృషిరని
ఆకర్శషసత ాయి. మొదటిగా, ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము దావీదు ప్ర్శపాలనలో ఎలా ముందుకు సాగశనదో
మన ర్చయిత చూపాడు. దావీదు గోతరములనిిటిని ఐకయప్ర్శచాడు, యిెర్ూషలేమును నూతన ర్ాజధానిగా
చదశాడు, యిెర్ూషలేము యొకు పారకార్ములను నిర్శుంచాడు, మర్శయు తన కొర్కు ఒక కోటను నిర్శుంచాడు.

-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

మూడవ పాఠము: దావీదు ర్ాజు

అయితద అనిిటి కంటే ముఖ్యముగా, ఈ అధాయయములలో దావీదు కుటుంబమును ఇశాీయిేలులో
నితయముండు ర్ాజర్శక వంశముగా చదసత ానని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు.
ర్ండవదిగా, దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియ
ీ ాశీలకముల దృష్టారా దావీదు ప ందిన విషయములను
గూర్శు కూడా సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ అధాయయములలో వివర్శంచాడు. దావీదు సాధించిన ప్రతిది
కూడా దదవుని దయ మూలముగా కల్వగశంది అని మన ర్చయిత సూచించాడు. అయితద మానవ సావమిభ్కిత
కొర్కు దదవుడు కోర్శన అవసర్తలను దావీదు తర్చుగా నర్వేర్ాుడు అని అతడు మర్లా మర్లా
ఉదాాటించాడు. ఈ అధాయయములలో, ఆర్ాధ్న మర్శయు ర్ాజర్శక అధికార్మును ఉప్యోగశంచు
విషయములో మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ై నముకతవమును
ర ు యొకు పారమాణికతకు దావీదు విశేషమన
కనుప్ర్చాడు. దావీదు చూపిన సావమిభ్కిత కార్ణంగా, అతడు దదవుని నుండి గొప్ప ఆశీర్ావదముల
ప్ర్శణామాలను ప ందాడు. మొతాతనికి, తన వాసత విక శరీతల కొర్కు మన ర్చయిత ఇచిున పాఠం చాలా
సపషర ముగా ఉనిది: దదవుని ఆశీర్ావదములకు సంబంధించిన ప్రతి నిర్రక్షణ దావీదు చూపిన విధదయత మీద,
తర్ముల పాటు అతని కుమార్మలు చూపిన విధదయత మీద, మర్శయు చివర్శకి, ర్ానయ
ై ుండిన దావీదు
యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల కుమార్మని మీద ఆధార్ప్డియుండినది.
సమూయిేలు గీంథములో మనము చూస్టత దావీదు ప ందిన ఆశీర్ావదములు అతని
వంశములో తర్మవాత వచిున ర్ాజుల కొర్కు మంచి మాదిర్ని
శ చాుయి. ఇలా నేను
ఎందుకు అంటునాిను అంటే, దదవునికి దావీదు చూపిన విధదయత దావర్ా,
“దివతీయోప్దదశ నియమము” అని పిలచుదానిని అతడు కనుప్ర్చాడు: విధదయత
ఆశీర్ావదములను కల్వగశసత ుంది మర్శయు అవిధదయత శాప్ములను కల్వగశసత ుంది.
మర్శయు దావీదు ర్ాజు అగుటకు ముందు, మర్శయు ఇశాీయిేలునకు ర్ాజుగా ఉని
కాలములో కూడా, దావీదు దదవునికి విధదయత చూపాడు... ఇప్ుపడు, దదవునికి
చూపిన ఈ విధదయత దావర్ా, దదవుడద తనను ర్ాజుగా చదశాడు అని దావీదు గుర్శతంచుట
దావర్ా, [అతడు] దదవుని సూచనలను మర్శయు దదవుని ప్రవకత దావర్ా అతడు
ప ందుకొనిన సూచనలను అనుసర్శంచునటు
ో చాలా, చాలా జఞగీతతప్డా్డు. అతడు
ఫిల్వష్త యులతో పల ర్ాడవలస్టివచిునప్ుపడు, అతడు ఊర్కనే లేచి వళ్ో లేదు. కాని
అతడు వళ్ల
ో ట సర్శయిన
ెై ప్నేనా కాదా, మర్శయు అతడు ఏమి చదయవలస్టియునిది
అను విషయములను గూర్శు తెలుసుకొనుటకు దదవుని సంప్రదంి చాడు. “సర్ే, వళ్ల
ో ”
అని అతడు జవాబును ప ందుకొనినప్ుపడు అతడు వళ్లోడు. “వళ్ో వదుే” అనినప్ుపడు
అతడు వళ్ో లేదు. మర్శయు దదవునికి విధదయత చూప్ుట మీద ముఖ్యముగా
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దృషిరనిల్వపిన అతని ర్ాజర్శక విధానము అతనిని అనుసర్శంచిన తర్మవాత ర్ాజులకు
కూడా అవసర్మయ
ై ుండెను అని నా అభిపారయము.
— ర్వ. డా. హమెర్ అకోగైర్ామ్
దావీదు ఆర్ంభ్ములో ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదములను గూర్శున నివేదిక, ఫిల్వష్త యుల పారంతములో
ఉని స్టికోగులోని తన గృహము నుండి యూదా పారంతములలో నివస్టించుటకు దావీదు వళ్లోటతో
ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఇది ర్ండు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది: మొదటిగా, 2:1-5:5లో హెబర నులో
దావీదు యొకు అనుభ్వములు; మర్శయు ర్ండవదిగా, 5:6-9:13లో యిెర్ూషలేములో అతని
అనుభ్వములు.

హెబర నులో (2 సమూయిేలు 2:1-5:5)
దదవుడు హెబర నులో దావీదును దీవించిన విధానమును గూర్శు మన ర్చయిత ర్ండు భాగములలో
నివేదించాడు. అతడు 2:1-4:12లో దావీదు యొకు ర్ాజర్శకము కొర్కు పర్మగుతుని మదే తుతో
ఆర్ంభించాడు.
పర్మగుతుని మదే తు (2 సమూయిేలు 2:1-4:12). దావీదు యొకు పర్మగుతుని మదే తును గూర్శున
కథనము మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంది. ప్రతి ఉపాఖ్ాయనములో, దదవుని ప్టో దావీదు
చూపిన సావమిభ్కిత దావీదు ర్ాజర్శకము కొర్కు పర్మగుతుని మదే తు ర్ూప్ములో దదవుని ఆశీర్ావదములకు
కార్ణమయి
ై యంది.
2:1-4లో ఉని మొదటి ఉపాఖ్ాయనము యూదా మీద దృషిరపడుతుంది. ఇకుడ, సౌలు మర్ణించిన
తర్మవాత యిెహో వా యొకు నడిపింప్ును అడుగుట దావర్ా, తర్మవాత దదవుడు ఆజఞాపించినప్ుపడు వంటనే
స్టికోగులో ఉని భ్దరతను విడచి యూదా పారంతమునకు వళ్లోట దావర్ా దావీదు తననుతాను దదవునికి
విధదయునిగా కనుప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు హెబర నులో యూదా కుటుంబము మీద అతనిని యూదాలోని
ప్రజలు ర్ాజుగా అభిషతకించినప్ుపడు దదవుడు అతనిని దీవించాడు.
2:5-7లో ఉని తర్మవాత ఉపాఖ్ాయనములో, దావీదు యాబేషలాదులోని
ిగ
ప్రజల యొకు మదే తును
కూడా ప ందుకునాిడు. యాబేషలాదులోని
ిగ
ప్రజలను విర్ోధ్ులుగా ఎంచుటకు దావీదుకు అనేక కార్ణములు
ఉనాియి. వార్మ సౌలు ప్టో ఎంత భ్కితని కనుప్ర్చార్ంటే, సౌలుకు మర్శయు అతని కుమార్మలకు
గౌర్వముతో కూడిన సమాధిని చదయుటకు వార్మ తమ పారణములను ప్ణంగా పటారర్మ. అయితద దావీదు వార్శ
మీద దాడి చదయలేదు లేక వార్శని బెదిర్శంచలేదు. బదులుగా, ర్ాజులు తమను తాము తమ దదశప్రజల కంటే
ఉతత మన
ై వార్శగా ప్ర్శగణించుకోకూడదు అని దదవుడు దివతీ. 17:20లో ఆజఞాపించిన నిబంధ్నా అవసర్తను
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అతడు నర్వేర్ాుడు. యాబేషలాదు
ిగ
ప్రజలతో సర్శగా వయవహర్శసత ానని దావీదు వాగాేనము చదశాడు. 7వ
వచనములో ఇలా చెబుతూ అతడు వార్శని పల ర తిహించాడు, “మీ యజమానుడగు సౌలు మృతిన ందెనుగాని
యూదావార్మ నాకు తమమీద ర్ాజుగా ప్టారభిషతకము చదస్టియునాిర్మ గనుక మీర్మ ధెైర్యము తెచుుకొని
బలాఢ్ుయల ై యుండుడని ఆజా నిచెును.” ఫల్వతంగా, దదవుడు దావీదుకు మర్శంత మదే తును కూడబెటర ాడు,
మర్శయు సౌలునకు నముకముగా ఉనివార్మ కూడా అతనికి మదే తునిచాుర్మ.
యూదావార్మ మర్శయు యాబేషలాదు
ిగ
ప్రజలను గూర్శు నివేదంి చిన తర్మవాత, దావీదు ర్ాజర్శకము
కొర్కు పర్మగుతుని మదే తును తెల్వయప్ర్చు మూడవ ఉపాఖ్ాయనమును గూర్శు మన ర్చయిత
మాటాోడాడు. 2:8-4:12లో ఉని ఈ సుదీర్ామన
ై ఉపాఖ్ాయనము, సౌలు స్టన
ై ాయధిప్తియిెన
ై అబేిర్మ మర్శయు
సౌలు కుమార్మడెైన ఇష్టల ోషతు నుండి ఎదుర్ైన తిర్మగుబాటుతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఇష్టల ోషతుకు
వాసత వానికి ఇషోయలు — అనగా “యిెహో వా స్టతవకుడు” — అని పతర్మ పటర బడింది, కాని అతని యొకు
నిజమన
ై సవభావమును బయలుప్ర్చుటకు మన ర్చయిత అతనిని ఇష్టల ోషతు — “అవమానము
కల్వగశంచువాడు” — అని పిల్వచాడు. అబేిర్మ ఇష్టల ోషతును ఇశాీయిేలువార్ందర్శ మీద ర్ాజుగా చదస్టి, దావీదుతో
చాలా కాలము పాటు కొనసాగశన వివాదమును ఆర్ంభించాడు. “దావీదు అంతకంతకు ప్రబల ను; సౌలు
కుటుంబము అంతకంతకు నీర్స్టిలో ను” అని 3:1 మనకు తెల్వయజేసత ుంది.
హెబర నులో దావీదుకు అనేకమంది కుమార్మలు ప్ుటిరర్శ అని నివేదించుట దావర్ా దావీదు యొకు
పర్మగుతుని బలము అను ఆశీర్ావదమును మన ర్చయిత మొదట ఉదహర్శంచాడు. తర్మవాత సౌలు
కుటుంబము ఏ విధ్ంగా నీర్స్టిల్వోనదో వివర్శంచుటకు, అబేిర్మ మర్శయు ఇష్టల ోషతు ఒకర్శకి విర్ోధ్ముగా ఒకర్మ
లేచార్మ అని మన ర్చయిత నివేదించాడు. పాత నిబంధ్నలోని అనేక వాకయభాగములు నివేదించునటు
ో , వార్శ
విర్ోధ్ులు ఒకర్శతో ఒకర్మ పల ర్ాడునటు
ో చదయుట దావర్ా దదవుడు చాలాసార్మో తాను కటాక్షమును చూపిన
ప్రజలకు సహాయము చదశాడు. అబేిర్మ సౌలు ఉప్ప్తుిలలో ఒకదానిని కూడినాడని ఇష్టల ోషతు అతని మీద
అబదధ నేర్ము మోప్ుటతో వార్శ మధ్య వివాదము ఆర్ంభ్మన
ై ది. అబేిర్మ దావీదుతో చదర్మట దావర్ా మర్శయు
దావీదు యొకు ర్ాజర్శకమునకు మదే తు ప్లుకుటలో తనతో కలవమని ఇశాీయిేలు పదే లను పల ర తిహించుట
దావర్ా సపందించాడు. 3:18లో, “నా స్టతవకుడెైన దావీదుచదత నా జనులగు ఇశాీయిేలీయులను ...
విమోచించెద[ను]” అని దదవుడు ప్రకటించిన విషయమును అబేిర్మ పదే లకు జఞాప్కము చదస్టినప్ుపడు
దదవుడు దావీదుకు ఇచిున ఒక గొప్ప ఆశీర్ావదమును మనము చూసాతము.
సౌలు కుటుంబము నీర్స్టిలో ుచుండగా, దావీదు ప్రబల్వన విషయమును మర్శ ఎకుువగా
ఉదాాటించుటకు, మన ర్చయిత అబేిర్మ మర్శయు ఇష్టల ోషతు యొకు మర్ణములను చాలా జఞగీతతగా
వివర్శంచాడు. ర్ండు సందర్భములలో కూడా, దావీదు ఎలాంటి తప్ుపను చదయలేదు అని అతడు తెల్వపాడు.
మొదటిగా, దావీదు స్టన
ై ాయధిప్తియిెన
ై యోవాబు అబేిర్మను హతమార్ాుడని అతడు నివేదంి చాడు. మర్శయు
దావీదు యొకు నీతిని కనుప్ర్చుటకు, 3:26లో వంటనే మన ర్చయిత ఈ మాటలు జోడించాడు, “అతడు
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వచిున సంగతి దావీదునకు తెల్వయకయుండెను.” అంతదగాక ఈ విషయమును గూర్శు తెలుసుకుని వంటనే,
28వ వచనములో తానుగాని, తన ర్ాజయముగాని “అబేిర్మ పారణము తీయుట విషయములో ... ఎప్పటికిని
నిర్ప్ర్ాధ్ులమే” అని దావీదు ప్రకటించాడు. వాసత వానికి, 31వ వచనములో, అబేిర్మ కొర్కు విలపించమని
దావీదు ఇశాీయిేలువార్ందర్శకర ఆజఞాపించాడు. ఫల్వతంగా, 37వ వచనములో, “నేర్మ కుమార్మడెన
ై అబేిర్మను
చంప్ుట ర్ాజు పతరర్ప్
ే ణ వలననన
ై ది కాదని ఆ దినమున జనులందర్శకని
ి ఇశాీయిేలు వార్శకందర్శకిని
తెల్వయబడెను.”
ర్ండవదిగా, దావీదు ఇష్టల ోషతు ర్కత ము విషయములో కూడా నిర్ప్ర్ాధియిెైయునాిడు. ఇదే ర్మ
మనుషుయలు ఇష్టల ోషతును తన ప్డక మీద హతమార్శు, వార్శ కియ
ీ లను గర్వముగా దావీదునకు తెల్వపార్మ
అని మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. అయితద ఇష్టల ోషతు నీతిప్ర్మడని ప్రకటించుట దావర్ా మర్శయు అతని
హంతకులను హతమార్ముట దావర్ా దావీదు తన నిర్ోేషతవమును కనుప్ర్చాడు. మర్ొకసార్శ, మన ర్చయిత
యొకు ఉదాాటన చాలా సపషర ముగా ఉనిది. దదవుడు దావీదునకు సౌలు సమర్ాకులు మర్శయు కుటుంబము
నుండి కూడా మదే తును అనుగీహించాడు, ఎందుకంటే ఈ సమయమందు దావీదు దదవునికి నముకమన
ై
స్టతవకునిగా ఉనాిడు.
ప్ూర్శత మదే తు (2 సమూయిేలు 5:1-5) ఇది మనలను హెబర నులో దావీదు ప ందిన ఆశీర్ావదములలోని
ర్ండవ భాగములోనికి నడిపిసత ుంది, అది 5:1-5లో ఇశాీయిేలువార్ందర్శ నుండి అతడు ప ందిన ప్ూర్శత
మదే తు. ఈ వచనములలో, ఇశాీయిేలులోని గోతరములనిిటి ప్రతినిధ్ులు హెబర నులో సమావేశమై,
దావీదును తమకు ర్ాజుగా అభిషతకించార్మ. మర్ొకసార్శ, ప్రజలకు నముకముగా ఉంటానని వినయముతో
ప్రతిజా చదస్టి దావీదు దదవుని ప్టో తన విధదయతను కనుప్ర్చాడు. 5:3లో, “దావీదు ... యిెహో వా సనిిధిని
వార్శతో నిబంధ్న చదస్టను.” ఫల్వతంగా, ఇశాీయిేలులోని గోతరములనిిటి యొకు ఉతాిహభ్ర్శతమన
ై మదే తు
దావర్ా దదవుడు దావీదును దీవించాడు.
హెబర నులో దావీదు ఆర్ంభ్ములో ప ందిన ఆశీర్ావదములను గూర్శున నివేదక
ి తర్మవాత, 5:69:13లో మన ర్చయిత యిెర్ూషలేములో దావీదు ప ందిన ఆశీర్ావదములను గూర్శు మాటాోడాడు. ఈ
విశాలమన
ై నివేదక
ి లో కథనములు, నివేదికలు, ఒక ఉప్నాయసము మర్శయు ఒక పారర్ాన ఉనాియి మర్శయు
ఇవనీి యిెర్ూషలేములో దదవునికి విధదయతను చూప్ుటను కొనసాగశంచినప్ుపడు దావీదు మర్శనిి
ఆశీర్ావదములను ప ందుకుని విధానమును కనుప్ర్మసాతయి.

యిెర్ూషలేములో (2 సమూయిేలు 5:6-9:13)
యిెర్ూషలేము బెైబిలు చర్శతర అంతటికి భౌగోళిక కేందరమయ
ై ునిదని బెైబిలు తెల్వస్టిన అందర్శకి తెల్వస్టిన
విషయమే. ఆదికాండము మొదలుకొని ప్రకటన గీంథము వర్కు, భ్ూమి మీద తన ర్ాజయము
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యిెర్ూషలేములో ఆర్ంభ్మై భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపించాలనునది దదవుని ప్రణాళిక అయుయనిది.
దదవుని ర్ాజయము కొర్కన
ై ఈ నిర్రక్షణను దావీదు కుటుంబము నర్వేర్ముతుంది అని సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత నిశుయతను వయకత ప్ర్చాడు. కాబటిర, యిెర్ూషలేములో దదవుడు దావీదును ఎంతగా దీవించాడో
తెల్వయప్ర్చుటకు అతడు సమయమును కేటాయించుట ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు.
ఆర్ంభ్ సాఫలయతలు (2 సమూయిేలు 5:6-6:23) యిెర్ూషలేములో దావీదు గడిపన
ి సమయమును
గూర్శున కథనము మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంది. అది 5:6-6:23లో దావీదు
ఆర్ంభ్ములో ప ందిన సాఫలయతలతో పారర్ంభ్మవుతుంది. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు
ఆర్ంభ్ములో సాధించిన సాఫలయతలను మూడు దశలలో నివేదించాడు. మొదటి దశలో, 5:6-16లో,
యిెర్ూషలేములో యిెబూస్ట్యుల దుర్గ ములను నిర్భయముగా సావధీనము చదసుకొనుట దావర్ా దావీదు
దదవుని ప్టో తన సావమిభ్కితని కనుప్ర్చాడు. ఇది కేవలం ఒక మానవ యుదధ ము మాతరమే కాదు. సవయంగా
దదవుడు దావీదునకు విజయమునిచిు దీవించాడు. 5:10లో మన ర్చయిత వివర్శంచినటు
ో ,
“స్టైనయములకధిప్తియగు యిెహో వా అతనికి తోడుగా ఉండెను.” “స్టైనయములకధిప్తియగు యిెహో వా” అను
వయకరతకర్ణ దదవుడు ప్ర్లోక స్టన
ై యములకు అధిప్తిగా ఉనాిడు అని వయకత ప్ర్చు దెవి
ై క బిర్మదు అయుయనిది.
కాబటిర, దదవుడు దావీదుతో ఉనాిడు అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తెల్వయజేస్టన
ి ప్ుపడు, దావీదు
యిెర్ూషలేమును జయించినప్ుపడు దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్ర్లోక స్టైనయములు అతనితో కలస్టి
మర్శయు అతని కొర్కు యుదధ ము చదయు ఆశీర్ావదమును దావీదు ప ందుకునాిడు అని అతడు తెల్వపాడు.
యిెర్ూషలేములో దావీదు యొకు విజయము దదవుని ఆశీర్ావదము అయుయనిదని మర్ొక ర్ండు
దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు కుోప్త ంగా నివేదించుట దావర్ా సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత నిర్ాార్శంచాడు.
మొదటి నివేదక
ి లో, యిెర్ూషలేములో దావీదు చదప్టిరన నిర్ాుణ కార్యములను గూర్శు అతడు ప్రసత ావించాడు.
దావీదు ప్టర ణము చుటట
ర పారకార్ములను నిర్శుంచాడు, మర్శయు దావీదు కోటను నిర్శుంచుటకు దదవదార్మ
వృక్షములను, వడరంగశవార్శని మర్శయు కాస్టప్నివార్శని తూర్మ దదశప్ు ర్ాజైన హీర్ాము ప్ంపాడు. ర్ండవ
నివేదికలో, దదవుడు దావీదుకు మర్శకొందర్మ పిలోలను అనుగీహించి దీవించాడు అని మన ర్చయిత
ప్రసత ావించాడు. అయితద ఈ ఆశీర్ావదములు కేవలం దావీదు కొర్కు మాతరమే ఇవవబడలేదు. దావీదు
ఇశాీయిేలునకు ర్ాజైయుండెను గనుక అవి దదశమంతటి యొకు లాభ్ము కొర్కు ఇవవబడినవి. 12వ
వచనము ప్రకార్ం, “ఇశాీయిేలీయులమీద యిెహో వా తనుి ర్ాజుగా స్టిార్ప్ర్చెననియు,
ఇశాీయిేలీయులనుబటిర ఆయన జనుల నిమితత ము, ర్ాజయము ప్రబలము చదయుననియు దావీదు గీహించెను.”
5:17-25లో ఉని దావీదు ఆర్ంభ్ములో సాధించిన సాఫలయతలలోని ర్ండవ దశలో,
యిెర్ూషలేమును సమర్శాంచుటలో దావీదు ప ందిన విజయమును గూర్శు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత
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వివర్శంచాడు. ఫిల్వష్త యులు ర్ండు సందర్భములలో యిెర్ూషలేము మీద దాడిచదయుటకు ప్రయతిించార్మ,
కాని ర్ండు సందర్భములలోను, దావీదు దదవుని ప్టో తన భ్కితని కనుప్ర్చాడు. 19, 23 వచనములలో,
అతడు కార్యమును చదయుటకు ముందు “యిెహో వాయొదే విచార్ణ చదస్టను” మర్శయు దదవుడు ఆజఞాపించిన
దానిని అతడు వంటనే గైకొనాిడు. ఫల్వతంగా, దదవుడు దావీదునకు గొప్ప విజయములను ఇచిు దీవించాడు.
మొదటి యుదధ ము తర్మవాత, ఇశాీయిేలీయులు — ఏలీ దినములలో ఫిల్వష్త యులు దదవుని మందసమును
తీసుకొనినటు
ో — ఫిల్వష్త యుల విగీహములను సావధీనము చదసుకునాిర్మ. ర్ండవ యుదధ ము తర్మవాత,
దావీదు ఫిల్వష్త యులను యిెర్ూషలేము నుండి తూర్మపనకు మర్శయు ఉతత ర్ దికుునకు తర్మగల్వగాడు.
6:1-23లో ఉని దావీదు సాధించిన ఆర్ంభ్ సాఫలయతలలోని మూడవ దశలో, యిెర్ూషలేమును
సంపాదించుకొనుటలో దావీదు సఫలీకృతుడెన
ై విధానమును సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు.
ఇకుడ దావీదు దదవుని మందసమును యిెర్ూషలేములోనికి తీసుకొని వచిున సుప్ర్శచితమైన
వృతాతంతమును మనము చూసాతము. మందసము కిర్యతాయర్రములో — దీనికి బాయిలా యిెహూదా అని
కూడా పతర్మ — ఇర్వై సంవతిముల పాటు ఉండినది అను విషయమును మనము మునుప్టి పాఠంలో
చర్శుంచిన విషయము మీకు జఞాప్కముండియుంటుంది. అయితద ఈ సమయమందు, తన ర్ాజధాని
ప్టర ణములోనికి మందసమును తీసుకొనివచుుటకు ఒక పదే ఊర్ేగశంప్ును నిర్వహించుట దావర్ా దావీదు
దదవుని ప్టో తన భ్కితని కనుప్ర్చాడు.
దదవునిని నముకముగా ఆర్ాధించుట యిెర్ూషలేము భ్దరతకు చాలా పారముఖ్యమయ
ై ునిదని
దావీదు కల్వగశయుని అవగాహనను దావీదు చదస్టన
ి ఊర్ేగశంప్ు యొకు ఆర్ంభ్ము వంటనే తెల్వయజేసత ుంది.
దావీదు చదస్టన
ి ఊర్ేగశంప్ు యాజకులు మర్శయు లేవీయులు పాలుప్ంచుకుని ఆర్ాధ్నా కార్యము మాతరమే
కాదుగాని, 6:1లో మనము చదువునటు
ో , దావీదు గొప్ప స్టన
ై య బలగములను కూడా సమకూర్ాుడు.
అంతదగాక, 6:2లో, “స్టైనయములకధిప్తియగు యిెహో వా అను తన నామము పటర బడిన దదవుని మందసము”
అని గుర్శతంచినప్ుపడు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు యొకు స్టైనిక లక్షయమును ఎతిత చూపాడు.
మనము ఇంతకు ముందద ప్రసత ావించినటు
ో , “స్టన
ై యములకధిప్తియగు యిెహో వా” అను దెవి
ై క బిర్మదు దదవునిని
ప్ర్లోక స్టన
ై యములకు అధిప్తిగా గౌర్వించింది. శతురవుల నుండి యిెర్ూషలేమును భ్దరప్ర్చుటకు ఏకక
ై
మార్గ ము తన ర్ాజధాని ప్టర ణమును ఇశాీయిేలు యొకు ఆర్ాధ్నకు కేందరముగా చదయుటయిే అని దావీదు
అర్ాము చదసుకునాిడు.
ఊర్ేగశంప్ు ముందుకు కొనసాగుచుండగా, అనుకోని ఒక ఆటంకం ఎదుర్యి
ై యంది. లేవీయుడెన
ై ఉజఞా
మందసమును అంటుకునాిడు, మర్శయు దదవుడు అతనిని హతమార్ాుడు. లేవీయులు దదవుని ప్ర్శశుదధ
మందసము విషయములో మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ి
ర ును ఉలో ంఘించార్మ అని గీహించు వర్కు దదవుడు చదస్టన
కార్యము మనకు తీవరమన
ై దిగా అనిపిసత ుంది. 6:3 ప్రకార్ం, ఫిల్వష్త యులు ఇశాీయిేలీయులకు అనేక
సంవతిర్ముల కిత
ీ ం మందసమును తిర్శగశ ఇచిున విధ్ముగానే “వార్మ దదవుని మందసమును కొీతత బండి
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మీద ఎకిుంచి ... తోల్వర్శ.” నిర్గ మ 25:12-14 మర్శయు సంఖ్ాయ. 7:9 ప్రకార్ం మోషత హెచుర్శంచినటు
ో
లేవీయులు మందసమును కర్ీల మీద మోయలేదు. అంతదగాక, ఈ ప్వితరమన
ై ఊర్ేగశంప్ులో ఉజఞా
మందసమును తాకినప్ుపడు, సంఖ్ాయ 4:15లో ఈ ఉలో ంఘన కొర్కు దదవుడు సపషర ముగా ప్రకటించిన శిక్షనే
అతడు ప ందుకునాిడు — అది మర్ణ శిక్ష.
చాలాసార్మో, వాయఖ్ాయనకర్త లు ఈ విష్టాదము కొర్కు దావీదును నిందిసత ార్మ, కాని సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత ఉదదేశయము మాతరం భినిముగా ఉనిది. సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగములో, దావీదు
చూపిన నముకతవమునకు సపందనగా దదవుడు ఇశాీయిేలును దీవించిన విధానమును మన ర్చయిత
తర్చుగా ఉదాాటించాడు అని మనము చూశాము. కాబటిర, ఈ ఉపాఖ్ాయనములో అతడు దావీదు యొకు
అవిధదయతను ఉదాాటించుట సాధ్యము కాదు. బదులుగా, అతడు బాధ్యతను లేవీయుల మీద మోపాడు. 1
సమూయిేలు 6:19 సూచించుచునిటు
ో , ఇంతకు ముందు బేతష మ
ె ష్ లో లేవీయులు మందసమును మోషత
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అనుసర్శంచి మోయలేదు. మర్శయు ఇనిి సంవతిర్ముల తర్మవాత, వార్మ మర్లా దదవుని
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అగౌర్వప్ర్శచార్మ. దావీదు ముపపై వేల కంటే ఎకుువమంది ఉని ఈ ఊర్ేగశంప్ును
నడిపించుచుండగా, లేవీయులు చదస్టన
ి ప్ని మీద అతడు దృషిరపటిరయుండకపల వచుు.
అయినను 6:8లో, ఉజఞా మీదికి దదవుని తీర్మప వచిునప్ుపడు, “యిెహో వా ఉజఞాకు పారణోప్దరవము
కలుగజేయగా దావీదు” — బహుశా లేవీయుల మీద — కోప్ప్డెను. మర్శయు 9వ వచనము ప్రకార్ం,
“దావీదు యిెహో వాకు భ్యప్[డెను].” మూడు నలల పాటు మందసమును ఓబేదెదో ము గృహమునకు
ప్ంప్ుట దావర్ా అతడు లేవీయుల పాప్ములను వంటనే గుర్శతంచాడు.
దదవుడు ఓబేదద
ె ో ము గృహమును దీవించాడు అని తెలుసుకుని దావీదు, మర్ొకసార్శ ఊర్ేగంశ ప్ును
ఆర్ంభించాడు. 6:13 ప్రకార్ం, ఈసార్శ లేవీయులు “యిెహో వా మందసమును “మోశార్మ” — లేక
ఎతు
త కునాిర్మ. ఇకుడ మన ర్చయిత నస ( )נָשָ אఅను హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు — దదవుడు
ఆజఞాపించినటు
ో కర్ీల మీద మందసమును మోయుమని మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో ఇవవబడిన ఆజా లో ఇదద
ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది. ఇంతకు మించి, 13వ వచనములో, మన ర్చయిత ఇలా స్టలవిచాుడు,
“యిెహో వా మందసమును మోయువార్మ ఆర్ేస్టి యడుగులు సాగగా ఎదుే ఒకటియు కొీవివనదూడ ఒకటియు
వధింప్బడెను.” 14, 15 వచనములలో, ఊర్ేగశంప్ు ఆనందముగాను, కేకలు వేయుచు, బూర్లు ఊదుచు,
నాటయముతో కొనసాగశంది అని మనము చదువుతాము. దదవుని మందసము యిెర్ూషలేమును
చదర్మకునిప్ుపడు, దహనబలులను మర్శయు సమాధాన బలులను అర్శపంచుట దావర్ా దావీదు దదవునికి
కృతజా తను చూపాడు. మర్ొకసార్శ, మందసము అందించిన స్టైనిక భ్దరతను ఉదాాటించుటకు, 18వ
వచనములో మన ర్చయిత ఇలా నివేదించాడు “యిెహో వా” — ప్ర్లోక స్టన
ై యములకు అధిప్తి —
“నామమున దావీదు జనులను ఆశీర్వదిం[చెను].” దదవుని ప్టో దావీదు చూపిన భ్కితకి ఫల్వతంగా,
యిెర్ూషలేమును శతురవుల నుండి భ్దరప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు దావీదును దీవించాడు.
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దదవుని ప్టో దావీదు వినయముతో చూపిన భ్కితని ఉదాాటించుటకు, దావీదు దీనుడెై యాజక
ఎఫల దును ధ్ర్శంచుకొని యిెహో వా ఎదుట నాటయము చదస్టిన విధానమును సౌలు కుమార్త అయిన మీకాలు
అవమానప్ర్చిన ఒక కుోప్త సనిివేశమును మన ర్చయిత జోడించాడు. 21వ వచనములో ఈ విధ్ంగా
సపందిసత ూ ర్ాజర్శకము మీద దదవుని ఆశీర్ావదమును దావీదు గుర్శతంచాడు, “నీ తండిని
ర అతని సంతతిని
విసర్శాంచి ఇశాీయిేలీయులను తన జనులమీద ననుి అధిప్తిగా నిర్ణయించుటకై ననుి యిేర్పర్చుకొనిన
యిెహో వా సనిిధిని నేనాలాగు చదస్టితిని.” మీకాలుకు భినిముగా, దావీదు దదవుని ఎదుట దీనుడెై, ర్ాజ
ప్టర ణమునకు భ్దరత అను ఆశీర్ావదమునిచిునందుకు ప్ూర్ణ హృదయముతో కృతజుా డెయ
ై ాయడు.
ర్ాజవంశము యొకు సాాప్న (2 సమూయిేలు 7:1-29). దావీదు ఆర్ంభ్ములో సాధించిన సాఫలయతలను
వర్శణంచిన పిముట, ఇప్ుపడు యిెర్ూషలేములో అతడు గడిపిన సమయములోని ర్ండవ ప్రధానమైన
ఉపాఖ్ాయనమును మనము చూడబర వుచునాిము: 7:1-29లో దావీదు ర్ాజ వంశము యొకు సాాప్న. ఈ
సనిివేశములు — వీటిలో దావీదు, ప్రకతయిన
ెై నాతాను, మర్శయు దదవుని మధ్య సంభాషణలు జర్శగాయి —
దదవుడు దావీదునకు తన విర్ోధ్ుల నుండి ఉప్శమనము కల్వగశంచిన తర్మవాత జర్శగాయి.
ఈ సుప్ర్శచితమన
ై వృతాతంతములో, తనకు దదవుని మందిర్మును నిర్శుంచు అవకాశం లేదు అని
దావీదు తెలుసుకునాిడు. మన ఆధ్ునిక దృషిరకోణములో నుండి, ఇది అంత పారముఖ్యమన
ై విషయము
అనిపించదు. అయితద సమూయిేలు గీంథమును స్ట్వకర్శంచిన ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయుల దృషిరలో, దావీదు

ఎనిడును మందిర్మును నిర్శుంచలేదు అను విషయము వార్శలో కొనిి ప్రశిలు తల తు
త టకు దార్శతీస్టింది.
పాత నిబంధ్న కాలములలో, ఇశాీయిేలులోను మర్శయు ఇశాీయిేలు బయట కూడా, గొప్ప ర్ాజులందర్మ తమ
తమ దదవతల కొర్కు దదవాలయములను నిర్శుంచార్మ అని అంతా నమేువార్మ. దదవాలయములను నిర్శుంచుట
గొప్ప ర్ాజర్శకమునకు చిహిమైయునిది అని పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని ర్ాజుల శిలాఫలకములనీి
అధికముగా సూచించదవి. ఈ సమసయతో వయవహర్శంచుట కొర్కు దావీదు దదవుని మందిర్మును నిర్శుంచుటకు
ఇషర ప్డా్డు మర్శయు స్టిదధప్డా్డు అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు. అయితద అతని కొర్కు ఒక
నిల్వచియుండు ర్ాజవంశమును మర్శయు గృహమును నిర్శుంచుట దావర్ా ముందుగా దావీదును
ఘనప్ర్చాలని దదవుడు నిర్ాధర్శంచుకునాిడు కాబటిర దావీదు మందిర్మును నిర్శుంచలేదు. మర్శయు
దదవుడిచిున హెచుర్శకలకు వినయముతో లోబడి, అతని కుమార్మడు దదవునికి మందిర్మును లేక
గృహమును నిర్శుంచుటకు మార్గ మును స్టిదధప్ర్చు కార్యములో దావీదు నిమగిమయ
ై ాయడు.
దావీదు ర్ాజవంశము యొకు సాాప్నను గూర్శు నివేదించు నివేదక
ి మూడు భాగములుగా
విభాగశంచబడుతుంది. 7:1-3లో ఉని మొదటి భాగము దావీదు మర్శయు దదవుని ప్రవకత యిన
ెై నాతాను మధ్య
జర్శగశన కుోప్త సంభాషణను వివర్శసత ుంది. దదవునికి మందిర్మును నిర్శుంచి దావీదు దదవుని ఘనప్ర్చగోర్ాడు.
అయితద అతడు తన ప్నిని ఆర్ంభించుటకు ముందు, నాతాను యొకు అనుమతిని కోర్మట దావర్ా దావీదు
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దదవుని ప్టో సావమిభ్కితని కనుప్ర్చాడు. ఇప్ుపడు, గొప్ప ర్ాజులు తమ దదవతల కొర్కు మందిర్ములను
నిర్శుంచిన విషయము దావీదుకు మర్శయు నాతానుకు ఇర్మవుర్శకి తెలుసు. కాబటిర, 3వ వచనములో
నాతాను సావభావికముగానే ఇలా సపందించాడు, “యిెహో వా నీకు తోడుగా నునాిడు, నీకు తోచినదంతయు
నర్వేర్ముమనను.”
అయితద తర్మవాత భాగములో, 4-16 వచనములలో, నాతానుకు దదవునికి మధ్య జర్శగన
శ ఒక
ఊహించని సంభాషణను మనము చూసాతము. ఈ సంభాషణ అంతటిలో, దదవుని మాటలు సాధార్ణంగా
“గృహము” అని అనువదించబడు హెబ్రర ప్దమన
ై బయిత్ ( ) ַּ֫ביִתయొకు ర్ండు వేర్ేవర్మ అర్ాముల మీద
ఆధార్ప్డినవి. ముందుగా, 5-7 వచనములలో, దావీదు ఆయన కొర్కు గృహమును — అనగా
మందిర్మును — నిర్శుంచడు అని దదవుడు నాతానుకు బయలుప్ర్చాడు. బదులుగా, 8-16 వచనములలో,
దావీదు కొర్కు “గృహము”ను — అనగా శాశవతమైన ర్ాజ వంశమును — నిర్శుంచుట దావర్ా దావీదును
ఘనప్ర్చుదును అని దదవుడు ప్రకటించాడు. దావీదుగాక, దావీదు కుమార్మడు దదవాలయమును నిర్శుసాతడని
దదవుడు వివర్శంచుటను కొనసాగశంచాడు. మర్శయు దావీదు కుటుంబములో నుండి వలువడిన ర్ాజ
“గృహము”ను దదవుడు ఎలో ప్ుపడు స్టిార్ప్ర్మసాతడు.
యిెహో వా కొర్కు గృహమును నిర్శుసాతనని, దదవాలయమును నిర్శుసాతనని దావీదు
నాతానుతో చెపపి నప్ుపడు, నాతాను తిర్శగవ
శ చిు ఇలా అనాిడు, “నీవు యిెహో వా
కొర్కు గృహమును నిర్శుంచవు; యిెహో వా నీ కొర్కు గృహమును నిర్శుంచును.”
మర్శయు “గృహము” అనగా వంశము అని అర్ా ము; ఇది 2 సమూయిేలు 7లో
ఉనిది. మర్శయు ఆ ప్రవచనము — అతని కొర్కు దదవుడు గృహమును నిర్శుసాతడు,
అతని ర్ాజయమును నితయముండునటు
ో స్టిా ర్ప్ర్మసాతడు, మర్శయు అతని వార్సులు
దావీదు స్టింహాసనము మీద నితయము ప్ర్శపాల్వసాతర్మ అను ప్రవచనము — తర్మవాత
వచిున మస్ట్ియ ప్రవచనములకు ప్ునాదిగా మార్శంది. కాబటిర, దావీదు వంశము,
దావీదు స్టింహాసనము ప్తనమన
ై తర్మవాత ప్రవకత లు దానిని గూర్శు మాటాోడుతూ
దావీదు ర్ాజ వంశము యొకు మహిమను దదవుడు మర్లా ప్ునర్మదధ ర్స
శ త ాడు అను
నిర్రక్షణతో ముందుకు చూస్టినప్ుపడు, దావీదు వంశములో నుండి దదవుడు ర్ాజును
లేవనతు
త తాడని వార్మ నమాుర్మ.
— డా. మార్డు ఎల్. సారీస్
2 సమూయిేలు 7:14-15లో దదవుడు నాతానుతో ఇలా స్టలవిచాుడు:
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నేనతనికి [దావీదునకు] తండిన
ర ై యుందును. అతడు నాకు కుమార్మడెయ
ై ుండును;
అతడు పాప్ముచదస్టన
ి యిెడల నర్మలదండముతో ... అతని శిక్ింతునుగాని ... అతనికి
నా కృప్ దూర్ము చదయను (2 సమూయిేలు 7:14-15).
ఇప్ుపడు, ఈ వాకయభాగము “నిబంధ్న” — హెబ్రర భాషలో బెర్త్
శ ( — )בְּ ִריתఅను ప్దమును
ఉప్యోగశంచదు. అయినను, 2 సమూయిేలు 23:1-7 మర్శయు కరర్తనలు 89, 132 వంటి వాకయభాగములలో
దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో ఉని మూలకములనీి సపషర ముగా దీనిలో ఉనాియి.
ఇశాీయిేలు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజవంశముగా అతని ర్ాజర్శక వార్సులను స్టిార్ప్ర్చుట దావర్ా
దదవుడు దావీదునకు దెవి
ై కమన
ై దయను కనుప్ర్చాడు. మర్శయు బెైబిలులోని ఇతర్ దెైవిక నిబంధ్నలనిిటి
వల నే, దదవుడు కృతజా తతో కూడిన మానవ సావమిభ్కితని — అనగా దావీదు కుమార్మల నుండి
హృదయప్ూర్వక విధదయతను — ఆశించాడు. దీనికి తోడు, వార్మ విధదయుల ైనటో యితద దావీదు మర్శయు
అతని వార్సులు దదవుని నుండి ఆశీర్ావదములు అను ప్రతిఫలములను ప ందుకుంటార్మ, కాని ఆయన మీద
తిర్మగుబాటు చదస్టతత శాప్ములను అనుభ్విసాతర్మ. విశేషముగా, ఇతర్ మానవుల దావర్ా దదవుడు వార్శకి హానిని
కల్వగశసత ాడు. ర్ాజయము విభ్జంచబడినప్ుపడు మర్శయు బబులోను చెర్ కాలములో దావీదు కుటుంబము
యొకు సమసాయతుకమన
ై చర్శతర, దావీదు కుటుంబము మీదికి దదవుడు ఈ శాప్ములను తీసుకొని వచిున
విధానమును కనుప్ర్చింది. అయితద, దావీదు కుమార్మలు దదవుని మీద ఎంత తిర్మగుబాటు చదస్టన
ి ప్పటికర,
ఆయన సౌలును తిర్సుర్శంచినటు
ో దావీదు ర్ాజవంశమును ఎనిడును ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచడు అని దదవుడు
వాగాేనము చదశాడు. 7:16లో దదవుడు దావీదుకు స్టలవిచిునటు
ో :
నీ మటురకు నీ సంతానమును నీ ర్ాజయమును నితయము స్టిా ర్మగును (2 సమూయిేలు
7:16).
2 సమూయిేలు 7లో దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన వాసత విక
శరీతలకు అందించిన వేదాంతశాసత ర దృకపధ్ములకు చాలా కరలకమైనదిగా ఉనిది. దదవుడు దావీదు
కుటుంబము నుండి కృతజా తతో కూడిన సావమిభ్కితని ఆశించాడు, మర్శయు వార్మ పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు
ఆయన దావీదును మర్శయు అతని ర్ాజర్శక వార్సులను కీమశిక్షణలో పటారడు. అయితద ఈ కీమశిక్షణ ఎంత
కఠశనముగా ఉనిప్పటికర, దదవుడు దావీదు కుటుంబము సాానములో మర్ొకర్శని ఎనుికోడు. ఈ కార్ణము
చదత, భ్విషయతు
త లో మహిమగల ర్ాజయమును గూర్శున నిర్రక్షణను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలనలో మాతరమే ఇశాీయిేలు కల్వగశయుండవచుు.
యిెర్ూషలేములో దావీదు ర్ాజవంశము యొకు సాాప్నలోని మూడవ భాగము 7:17-29లో దావీదు
మర్శయు నాతానుకు మధ్య జర్శగన
శ ర్ండవ సంభాషణను గూర్శు నివేదస
ి త ుంది. నాతాను దావీదునకు దదవుని
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ప్రతయక్షతను తెల్వయజేశాడు, మర్శయు దదవుని ఎదుట పారర్ానలో తలవంచుట దావర్ా దావీదు తన విధదయత
యొకు లోతును వయకత ప్ర్శచాడు. అతని గృహము యొకు శాశవతతవము అతని కొర్కు మర్శయు ఇశాీయిేలు
కొర్కు ఆశీర్ావదమయ
ై ునిదని దావీదు పారర్ానలో గుర్శతంచాడు. మర్శయు అతడు ప ందిన ఆశీర్ావదము భ్ూమి
మీద ఉని ప్రతి దదశము యొకు భ్విషయతు
త మీద ప్రభావము చూప్ుతుంది అని కూడా అతడు గుర్శతంచాడు.
“నా ప్రభ్ువా యిెహో వా ... మానవుల ప్దధ తినిబటిర ... నీవు స్టలవిచిుయునాివు” అని 19వ వచనములో
అతడు ప్ల్వకాడు.
1 సమూయిేలు 2:10లో, ఇశాీయిేలు ర్ాజు యొకు బలము మర్శయు విజయము దావర్ా దదవుని
ర్ాజయము ఒక దినమున భ్ూమియందంతటా వాయపిసత ుంది అని హనాి పాడిన విషయమును మీర్మ
జఞాప్కము చదసుకోవచుు. దావీదు సామాాజయము యొకు సాాప్న సర్వలోకము యొకు నిర్రక్షణ అయుయండెను.
ఈ కార్ణము చదత, దావీదు దదవుని ఎదుట ఒకే వినిప్మును చదశాడు. 2 సమూయిేలు 7:29లో అతడు ఇలా
పారర్శాంచాడు, “దయచదస్టి నీ దాసుడనన
ై నా కుటుంబము నితయము నీ సనిిధిని ఉండునటు
ో గా దానిని
ఆశీర్వదించుము.”
అదనప్ు సాఫలయతలు (8:1-9:13) ఆర్ంభ్ సాఫలయతలు మర్శయు అతని ర్ాజవంశము యొకు సాాప్నలో
దదవుడు యిెర్ూషలేములో దావీదును దీవించిన విధానమును నివేదించిన తర్మవాత, 8:1-9:13లో, దావీదు
సాధించిన అదనప్ు సాఫలయతలలోని దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శున వివర్ణతో మన ర్చయిత యొకు
నివేదిక ముగుసుతంది. దావీదు సాధించిన అదనప్ు సాఫలయతలను గూర్శున నివేదిక ర్ండు భాగములుగా
విభాగశంచబడుతుంది. 8:1-14లో ఉని మొదటి భాగము, దావీదు సాధించిన అదనప్ు విజయములను
గూర్శున సార్ాంశమును ఇసుతంది. ఈ వచనములలో యిెర్ూషలేములో నుండి మనలను ప్రతి దిశలోనికి
నడిపించు అనేక నివేదికలు ఉనాియి. ఇవి ప్శిుమ దికుున ఫిల్వష్త యుల మీద, తూర్మపన మోయాబ్రయుల
మీద, ఉతత ర్ దికుున గల్వలయ సముదరమునకు ఆవల ఉని ప్రజల మీద, మర్శయు దక్ిణమున
ఎదో మీయుల మీద దావీదు సాధించిన విజయములను గూర్శు మాటాోడతాయి. ఈ యుదధ ముల
సమయములలో దావీదు దదవుని ఆర్ాధించుట ప్టో చూపిన భ్కితని మన ర్చయిత మర్ొకసార్శ ఉదాాటించాడు.
11వ వచనము ప్రకార్ం, అతడు తన విర్ోధ్ుల నుండి కొలో స ముును సాధించిన తర్మవాత “ర్ాజన
ై దావీదు
తాను జయించిన జనములయొదే ప్టురకొనిన వండి బంగార్ములతో వీటినిచదర్ుశ యిెహో వాకు ప్రతిషిఠ ంచెను.”
దదవుడు దావీదునకు ఇచిున ఆశీర్ావదముల మీదికి మర్శంత దృషిరని ఆకర్శషంచుటకుగాను, 6, 14
వచనములలో మన ర్చయిత, “దావీదు ఎకుడికి పల యినను యిెహో వా అతనిని కాపాడుచుండెను” అని
తెల్వయజేశాడు. ఈ విర్ోధ్ులలో అనేకమంది అతని స్టతవకుల న
ై ప్ుపడు దదవుడు దావీదు ప్ర్శపాలనను
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మర్శంతగా బలప్ర్చాడు అని 2, 6 మర్శయు 14 వచనములలో అతడు సూచించాడు. 2, 7, 8 మర్శయు 11
వచనముల ప్రకార్ం, దదవుడు దావీదునకు గొప్ప ఐశవర్యమును అనుగీహించి దీవించాడు.
దావీదు ప ందిన విజయములను గూర్శు సార్ాంశమును ఇచిున తర్మవాత, మన ర్చయిత దావీదు
సాధించిన అదనప్ు సాఫలయతలలోని ర్ండవ భాగము వప్
ై ుకు దృషిరని మళిో ంచాడు: 8:15-9:13లో అతని
ర్ాజయ నిర్వహణ. ఈ విభాగము ముందుగా 8:15-18లో, ర్ాజర్శక అధికార్మును అభ్యస్టించుటను గూర్శు
మోషత ఇచిున ఆజా లను దావీదు నర్వేర్శున విధానమును కోీడీకర్శసత ుంది. 15వ వచనములో మన ర్చయిత
స్టలవిచిునటు
ో , “దావీదు ... తన జనుల నందర్శని నీతి నాయయములనుబటిర యిేలుచుండెను.”
దావీదు నాయయముగాను, సమానతవముతోను పాల్వంచాడు అనుటకు ఒక ఉదాహర్ణగా, 9:1-13లో
దావీదు మఫ్బర షతుతో వయవహర్శంచిన విధానమును గూర్శు మన ర్చయిత వారశాడు. మఫ్బర షతు
యోనాతానుకు జనిుంచిన సౌలు మనమడు. కాబటిర, ఈ వృతాతంతము దావీదు హెబర నులో పాల్వంచిన
సమయములో అతడు సౌలు మదే తుదార్మలకు మర్శయు సౌలు కుటుంబమునకు చూపిన దయను
జఞాప్కము చదసుకుంటుంది. 1 సమూయిేలు 20:42లో దావీదు మర్శయు యోనాతాను ఒకర్శతో ఒకర్మ
చదసుకుని నముకతవ ప్రమాణమును గూర్శు కూడా ఇది మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. 9:1లో ఈ విధ్ంగా
అడుగుతూ దావీదు కార్యమును ఆర్ంభించుట దావర్ా ఈ వృతాతంతము ఆర్ంభ్మవుతుంది,
“యోనాతానునుబటిర నేను ఉప్కార్ము చూప్ుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడెన
ై కలడాయని దావీదు
అడిగను.” మర్శయు దావీదు ఇశాీయిేలునకు ర్ాజుగా గొప్ప “ఉప్కార్ము”ను లేక “నముకతవము”ను —
హెబ్రరలో చెస్టద్
త ( — )חֶ סֶ דచూపాడు. మఫ్బర షతు కుంటికాళ్లు కల్వగశనవాడు, మర్శయు ఆ కాలములో,
అంగవైకలయం కల్వగశనవార్శని చాలా అవమానకర్ముగా ప్ర్శగణించదవార్మ. అయితద మఫ్బర షతును తన ర్ాజ
భ్వనములోనికి, ఘనతగల సాానములోనికి కనికర్ముతో ఆహావనించుట దావర్ా దావీదు తాను ఎలాంటి ర్ాజో
కనుప్ర్చుకునాిడు.
దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో సాధించిన దీవనల యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు
విషయములను మనము విశదీకర్శంచాము. ఇప్ుపడు, ఈ అధాయయముల యొకు కస
ై త వ అనువర్త నము మీద
కొనిి వాయఖ్యలను మనము చదయవలస్టియునిది. దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ఈ భాగములోని దదవుని
ఆశీర్ావదములు నేడు మన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయి?

కస
ై త వ అనువర్త నము
దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందిన కాలములో జర్శగన
శ
సనిివేశముల యొకు వివర్ములను మనము ప్ర్శశీలన చదస్టినప్ుపడు, ఈ అధాయయములకు మనకు మధ్య
ప ంతనలేదు అని భావించుట సాధ్యమే. పైపన
ై చూస్టతత , దావీదు ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి ులు నేడు మనము
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అనుభ్వించుచుని ప్ర్శస్టా త
ి ులకు చాలా భినిముగా ఉంటాయి. మనలో చాలా తకుువ మందిమి హెబర నులో
నివస్టిసత ునాిము; చాలా తకుువ మందిమి యిెర్ూషలేములో నివస్టిసత ునాిము; మనమంతా వేర్ొక
యుగములో నివస్టిసత ునాిము. అయినను, అనిి యుగములలో నివస్టించు దదవుని ప్రజలకు బర ధించుటకు
లేఖ్నములను ప్ర్శశుదాధతు పతర్
ర ేపించాడు. కాబటిర, కరీసత ు అనుచర్మలముగా ఈ అధాయయములలో నుండి
మనము ఏమి నేర్ముకోవాల్వ?
ఎప్పటివల నే, ఈ భాగము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు అనేక
మార్గ ములు ఉనాియి, అయితద వాటనిిటిని చూచుటకు ఈ పాఠంలో మనకు సమయము అనుకూల్వంచదు.
అయితద, మునుప్టి పాఠంలో వల నే, దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో ప ందిన ఆశీర్ావదములు మర్శయు
కరీసత ునందు మన జీవితముల మధ్య అనుబంధ్మును వల్వకితీయుటకు మన ర్చయిత చదస్టిన ర్ండు
ఉదాాటనలు సహాయప్డతాయి. ముందుగా దదవుని నిబంధ్నల మీద మన ర్చయిత ఉంచిన ఉదాాటనను
చూదాేము, తర్మవాత దదవుని ర్ాజయము మీద అతడు పటిరన ఉదాాటనను చూదాేము. దదవుని నిబంధ్నలతో
ఆర్ంభిదాేము.

దదవుని నిబంధ్నలు
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటు
ో , ఈ అధాయయములు ప్దద ప్దద దావీదు జీవితములోని ఈ దశలో
దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియ
ీ ాశీలకముల వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ాయి. దావీదుకు మర్శయు దావీదు
దావర్ా ఇశాీయిేలుకు దదవుడు తన దయను చూప్ుట కొనసాగశంచాడు. మర్శయు, అతని ప్ర్శపాలనలోని ఈ
భాగములో మన ర్చయిత దావీదును ఆదర్ిముగా తీసుకునాిడు కాబటిర, సావమిభ్కిత కొర్కు దదవుడు
కల్వగశయుని పారమాణికతలను, ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్న మర్శయు ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కొర్కు మోషత ఇచిున
నియమనిబంధ్నలను దావీదు నర్వేర్శున విధానమును గూర్శు మాతరమే నివేదించాడు. దావీదుతో దదవుడు
చదస్టన
ి నిబంధ్న మన గీంథములోని ఈ భాగములో ఉని అతుయతత మమైన ఆశీర్ావదమయ
ై ుయనది. ఈ
నిబంధ్నలో, దదవుడు దావీదునకు నిల్వచియుండు ర్ాజవంశమును వాగాేనము చదశాడు.
వాసత విక శరీతలు దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న కాలములో నివస్టించుచుండగా ఈ
మూలకములు వార్మ చదస్టిన సంభాషణలలోనికి వార్శకి మళ్కువలను అందించాయి. దావీదు కుటుంబమునకు
మర్శయు వార్శ దినమున నివస్టించిన ప్రతి ఇశాీయిేలీయునికి దదవుడు ప్లు విధ్ములుగా చూపిన దెవి
ై కమైన
దయను అవి బయలుప్ర్చాయి. ఈ మూలకములు ఇశాీయిేలు నుండి మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజుల నుండి
దదవుడు కోర్శన ప్లు విధ్ముల న
ై విధదయతను మర్శయు వార్మ దదవునికి నముకమైన ప్ర్శచర్య చదస్టతత కలుగు
ఆశీర్ావదములను తెల్వయజేశాయి.
కరీసత ు అనుచర్మలముగా, దావీదు జీవితములోని ఈ సమయమందు దదవుని నిబంధ్నలోని
కిీయాశీలకములను కొీతత నిబంధ్న యొకు బర ధ్నల వలుగులో అనువర్శతంచునటు
ో మనము జఞగీతత
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వహించాల్వ. మొదటిగా, దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో ప ందిన ఆశీర్ావదములు కరస
ీ త ులో దదవుడు చూపిన
దయ వప్
ై ుకు మన హృదయములను తిరపాపల్వ. కరస
ీ త ు దదవునికి చూపిన ప్ర్శప్ూర్ణమైన విధదయతను బటిర
మనము కరీసత ును గౌర్వించాల్వ మర్శయు ఆయన చూపిన నముకతవము వలన తండిర యొదే నుండి కరస
ీ తు
ప ందుకుని నితయ ఆశీర్ావదములను మనము గుర్శతంచాల్వ. అయితద ర్ండవదిగా, ఆర్ాధ్నకు దావీదు చూపిన
నముకమన
ై భ్కిత మర్శయు అతని నాయయమన
ై ప్ర్శపాలన మర్శయు ఐకయత మనము కూడా కరీసత ునందు
దదవునితో నిబంధ్నను నిలబెటర ుకొనవలస్టిన విధానముల వప్
ై ుకు మనలను నడిపిసత ుంది. దావీదు తాను
చూపిన నముకతవము వలన అనేక ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. మర్శయు, కరీసత ునందు మనము
చదయు నముకమన
ై ప్ర్శచర్యను బటిర దదవుని జఞానమునకు అనుగుణంగా ప్ర్శశుదాధతు మనలను దీవిసాతడు
అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు.
ఇప్ుపడు, దావీదు జీవితములోని ఈ భాగములో దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియ
ీ ాశీలకములు
వివృతమైన విధానము మీద దృషిరపటురట ఎంత విలువైన విషయమైనప్పటికర, ఈ అధాయయముల యొకు
కైసతవ అనువర్త నము మన దృషిరని కరస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజయము వైప్ుకు కూడా ఆకర్శషంచాల్వ.

దదవుని ర్ాజయము
పాత నిబంధ్నను మనము చూస్టినప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము మీద పాత నిబంధ్న
కనీసం ర్ండింతల ఉదాాటన పడుతుంది అని మనము చూసాతము. ఒక వప్
ై ున,
దదవుడు ఎలో ప్ుపడు ర్ాజయ
ై ునాిడు అని పాత నిబంధ్న బర ధిసత ుంది. ఈ భావనలో,
ఆయన నితయమన
ై ర్ాజయ
ై ునాిడు. ఆయన మునుప్ు ర్ాజుగా ఉనాిడు, ఆయన
ప్రసత ుతము ర్ాజుగా ఉనాిడు, మర్శయు ఆయన ఎలో ప్ుపడూ ర్ాజుగా ఉంటాడు.
అయితద మర్ొక భావనలో, దదవుడు ఒక దినమున భ్ూమిని పాల్వంచుటకు వసాతడు
అను సందదశము కూడా పాత నిబంధ్నలో కనిపిసత ుంది. దదవుడు లోకమును
సృజంచినప్ుపడు, ఆయన ఒక ఉదదే శయమును కల్వగశయుండుట దీనికి
కార్ణమయ
ై ునిది. లోకము ఆయన యొకు ర్ాజభ్వనముగా ప్ని చెయాయలని
ఆయన కోర్ాడు. ఆయన తన ప్ర్లోక ర్ాజయమును భ్ూమి మీదికి
తదవాలనుకునాిడు... యిేసు కూడా ఇదద బర ధించాడు. ఆయన మనకు నేర్పశ ంచిన
“మా తండి”ర పారర్ానలో ఆయన ఇలా బర ధించాడు: “ప్ర్లోకమందుని మా తండి,ర నీ
నామము ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడును గాక. నీ ర్ాజయము వచుునుగాక.” “మముును నీ
ర్ాజయమునకు తీసుకొని వళ్ల
ో ము” అని అతడు అనుటలేదుగాని, “నీ ర్ాజయము
వచుునుగాక” అని నేర్పశ ంచుచునాిడు. అనగా మన ప్రభ్ువన
ై యిేసు కరీసత ు తాను
చదస్టన
ి ప్ర్శచర్యలో తండిర కల్వగశయుండిన పారధానయతనే కల్వగశయుండినాడు, అనగా
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ప్ర్లోక ర్ాజయమును భ్ూమి మీదికి తీసుకొనివచుుటను గూర్శు చెప్ుపట
అయుయనిది. ఈ సుదీర్ామన
ై చార్శతిక
ర ప్రకీయ
ి
మన ప్రభ్ువన
ై యిేసు కరీసత ు యొకు
ప్ర్శచర్యలో అంతిమ సాాయికి చదర్మకుంటుంది.
— డా. డదవిడ్స కొర్ేీ, అనువాదము
సమూయిేలు గీంథము యొకు ఈ భాగములో, దదవుడు దావీదు దావర్ా తన ర్ాజయమును అనేక
పారముఖ్యమన
ై మార్గ ములలో ముందుకు నడిపించాడు:
•

దావీదు ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిేలు వార్ందర్మ ఐకయప్ర్చబడా్ర్మ;

•

దావీదు దదవుని విర్ోధ్ులను ఓడించి, భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయమునకు ర్ాజధానిగా
యిెర్ూషలేమును సాాపించాడు;

•

దావీదు దదవుని ప్ర్శపాలన యొకు సర్శహదుేలను సౌలు ర్ాజయము కంటే ఎకుువగా
వాయపింప్జేశాడు, అలా చదయుట దావర్ా, ఎకుువమంది అనుయలను దదవుని ర్ాజయములో
చదర్ాుడు.

•

దావీదు నాయయముగాను, ధ్ర్ుముగాను పాల్వంచాడు; మర్శయు

•

ఇశాీయిేలు నముకమన
ై , శాశవతమన
ై ర్ాజ వంశము దావర్ా స్టిార్తవమును ప ందుకునిది.

తన వాసత విక శరీతలకు నిర్రక్షణను — దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా
భ్విషయతు
త లో దదవుడు మర్శ గొప్ప కార్యములను చదసత ాడు అను నిర్రక్షణ — ఇచుుటకు దదవుని ర్ాజయము
యొకు ఈ ప్ుర్ోగమనమును గూర్శు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఉదాాటించాడు.
దీనిని పల ల్వన విధ్ముగా, దదవుని ర్ాజయము మీద కొీతత నిబంధ్న యొకు ఉదాాటన, యిేసు దావీదు
యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై నీతిగల కుమార్మడెయ
ై ునాిడు అని, మర్శయు దావీదు సాఫలయతలను
ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికి తీసుకొని వసాతడని తెల్వయజేసత ుంది. అయినను, ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో మనము
ప్రసత ావించినటు
ో , కరీసత ు ఈ పాతరను మూడు దశలలో నర్వేర్ముతాడు: ఆయన మొదటి ర్ాకడ సమయములో
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో; సంఘ చర్శతర అంతట ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో; మర్శయు
ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో.
ఈ కార్ణము చదత, దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో ప ందిన ఆశీర్ావదములను గూర్శున
వృతాతంతములు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిేసు సాధించిన గొప్ప కార్యముల వప్
ై ుకు మన
మనసుిలను తిరపాపల్వ. దావీదు దదవుని ప్రజలను ఐకయప్ర్చినటేో , యిేసు తన ప్ర్శపాలన కాలములో
ఇశాీయిేలులోని ఉతత ర్ మర్శయు దక్ిణ దికుులలో ఉని నముకమన
ై శేషమును ఐకయప్ర్చాడు. దావీదు తన
విర్ోధ్ులను ఓడించిన విధ్ముగానే, యిేసు తన మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణములో
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దుషు
ర ని సమూలముగా నాశనము చదశాడు. దావీదు యిెర్ూషలేములో పాల్వంచిన విధ్ముగానే, యిేసు తన
అతి గొప్ప కార్యమును దావీదు ప్టర ణమందు చదస్టి, ప్ర్లోకమందుని దావీదు స్టింహాసనము మీద ఆయనకు
తగశక సాానమును తీసుకునాిడు. అంతదగాక, దదవుని ర్ాజయము యొకు సర్శహదుేలను దావీదు ర్ాజయప్ు
సర్శహదుేల కంటే ఎకుువగా విశాలప్ర్చమని యిేసు తన అప సత లులకు ఆజా ఇచాుడు. ఈ వాయపిత అంతటిలో
అనేక మంది అనుయలు విశావసము దావర్ా తన యొదే కు వచుుటకు యిేసు మార్గ మును సర్ాళ్ము చదశాడు.
మర్శయు దావీదు యొకు చివర్శ గొప్ప కుమార్మనిగా, యిేసు ప్ర్శప్ూర్ణ నాయయము మర్శయు ధ్ర్ుము గల
తన నితయ ప్ర్శపాలనను ఆర్ంభించాడు.
అంతదగాక, తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కరస
ీ త ు దావీదు సాధించిన సాఫలయతలను ఏ విధ్ంగా
అధిగమించాడో ప్ర్శగణించమని కూడా ఈ అధాయయములు మనకు పిలుప్ునిసాతయి. సంఘ చర్శతర అంతటిలో,
యిేసు అనేకమంది ప్రజలను తన వప్
ై ుకు ఆకర్శషంచుకునాిడు. ఆయన నేటికి తన విర్ోధ్ుల మీద తీర్మపలను
మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచు వార్శ మీద ర్క్షణ ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచుచునాిడు. ర్ండు
వేల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ కాలము పాటు, యిేసు దదవుని ర్ాజయమును మర్శంతగా వాయపింప్జేశాడు.
మర్శయు లోకమంతా ఉని తన అనుచర్మలను ఎనలేని నాయయము మర్శయు ధ్ర్ుముతో
పాల్వంచుచునాిడు.
చివర్శగా, దావీదు సాఫలయతలు వాసత విక శరీతలను భ్విషయతు
త వైప్ుకు ఆకర్శషంచిన విధ్ముగానే, నేడు
అవి మన యుగము యొకు సమాపిత యందు కరీసత ు సాధించు వాటి వప్
ై ుకు మన హృదయములను
తిరప్ుపతాయి. కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, ఆయన తన ప్రజలనందర్శనీ తన నీతిగల ప్ర్శపాలనలో
ఐకయప్ర్మసాతడు. ఆయన దదవుని యొకు ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక విర్ోధ్ులను సమూలముగా నిర్ూులము
చదస్టి, ఆయన ర్ాజయములో ఉనివార్శ మీద నితయముండు ఆశీర్ావదములను కుముర్శసత ాడు. దదవుని ర్ాజయము
యొకు సర్శహదుేలు సర్వలోకమును నింప్ునటు
ో వాయపించుచుండగా, నూతన యిెర్ూషలేము నూతన
సృషిరలో కేందరముగా కిీందికి దిగవ
శ సుతంది. మర్శయు సార్వతిరక నాయయము మర్శయు ధ్ర్ుము దావర్ా యిేసు
లోకమంతటిని ప్ర్శపాల్వసాతడు.
కాబటిర, మనము కొీతత నిబంధ్నలోని బర ధ్లను అనుసర్శంచినప్ుపడు, దావీదు ఆర్ంభ్
సంవతిర్ములలో ప ందిన ఆశీర్ావదములు మన కొర్కు కల్వగశయుని ఔచితయతను మనము చూడవచుు. ఈ
సంవతిర్ములు కరస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడలో దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఆయన చదయబర వుచుండిన గొప్ప
ఆశుర్యముల కొర్కు వేచి చూశాయి. నేడు కూడా కరస
ీ త ు చదయుటను కొనసాగశంచుచుని విషయములను
గూర్శు అవి మనకు ప్ర్శప్ూర్ణమైన అవగాహనను అనుగీహస
ి త ాయి. మర్శయు ఆయన యొకు మహిమగల
ర్ాకడలో ఆయన చదయు కార్యముల కొర్కు ఎదుర్మచూచుటలో అవి మనకు సహాయము చదసత ాయి.
ఇప్పటి వర్కు, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు ర్ాజు ప్ర్శపాలనను గూర్శున కథనమును
దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందిన అమోఘమన
ై ఆశీర్ావదములతో ఆర్ంభించిన
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విధానమును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, 2 సమూయిేలు 10-20 అధాయయములలో దావీదు తదుప్ర్శ
సంవతిర్ములలో దదవుని యొదే నుండి ప ందిన శాప్ములను చూదాేము.

తదుప్ర్శ శాప్ములు
2 సమూయిేలు 7లో దదవుడు దావీదుతో నిబంధ్న చదస్టినప్ుపడు, ఆయన సౌలుతో వయవహర్శంచిన
విధానమునకు భినిముగా దావీదుతోను మర్శయు అతని కుటుంబముతోను వయవహర్శసత ానని ఆయన
వాగాేనము చదశాడు. తుదకు, దదవుడు సౌలును మర్శయు అతని వార్సులను ఇశాీయిేలు స్టింహాసనము
నుండి ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచిన విషయము మీకు గుర్మతండద ఉంటుంది. అయితద దావీదుతో తాను చదస్టిన
నిబంధ్నలో, ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజవంశముగా అతని కుటుంబమును ఎనిడును తీస్టివేయను అని
దదవుడు దావీదునకు నిశుయతనిచాుడు. అయినను, సౌలు విషయములో ఆయన చదస్టిన విధ్ముగానే,
వార్మ నిబంధ్నను ఉలో ంఘిస్టతత దావీదును మర్శయు అతని వార్సులను కూడా కీమశిక్షణలో పడతానని
దదవుడు ప్రమాణము చదశాడు.
మన గీంథములో ఈ సమయమందు, దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజర్శక వార్సులు కొనిి ఘోర్మన
ై
ర్రతులలో దదవుని శాప్ములను ఎదుర్ొునిన విధానముల మీద సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దృషిర పటారడు.
మర్శయు ఇటిర సమసయలు అతని వాసత విక శరీతల దినములలో కూడా కొనసాగాయి. దదవుడు దావీదును
శపించినప్పటికర, ఆయన అతనిని మర్శయు అతని ర్ాజ వంశమును భ్దరప్ర్శచాడని సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత సూచించాడు. దావీదు ర్ాజవంశము దావర్ా దదవుడు తన ర్ాజయమును దాని యొకు
మహిమకర్మైన సార్వతిరక గమయము వప్
ై ుకు నడిపిసత ాడు.
దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందిన శాప్ములను గూర్శు మనము
సాధార్ణంగా అనుసర్శంచు విధానమును అనుసర్శంచి చూదాేము. ఈ అధాయయముల యొకు నిర్ాుణము
మర్శయు విషయములను చూచుట దావర్ా మనము వాటి యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శశీలన చదదే ాము.
తర్మవాత వాటి యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును చూదాేము. దావీదు దదవుని నుండి ప ందిన తదుప్ర్శ
శాప్ముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు
మన గీంథములోని ఈ భాగము ప్టో ఒక ధో ర్ణిని అందించుటకు, మనము చూడబర వుచుని
విషయముల యొకు అవలోకనమును మనము ఇవవవలస్టియునిది. మర్ొకసార్శ, దదవుని ర్ాజయము
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మర్శయు ఆయన నిబంధ్నలను గూర్శు మన ర్చయిత కల్వగశయుని దృకపధ్ములు ఈ అధాయయములలో
నాటుకొనియునాియి. అయితద ఇకుడ, సమూయిేలు గీంథములో మనము మునుప్ు చూడని
విధానములలో మన ర్చయిత ఈ ర్ండు అంశములను గూర్శు మాటాోడతాడు.
ఒక వప్
ై ున, దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ సంవతిర్ములలో దదవుని ర్ాజయము కొనిి తీవరమన
ై ఎదుర్మ
దెబోలను అనుభ్వించింది అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత బహిర్ంగముగా ఒప్ుపకునాిడు. దావీదు
యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో సాధించిన ఘనమన
ై సాఫలయతల కాలము ముగశస్టింది, తర్మవాత
సమసయల కాలము ఆర్ంభ్మయి
ై యంది. అయితద ఈ ఎదుర్మదెబోల తర్మవాత కూడా, దావీదు కుటుంబము
దావర్ా దదవుని ర్ాజయము ముగశంప్ునకు ర్ాలేదు అని వివర్శంచు విషయములో మన ర్చయిత జఞగీతత
వహించాడు. బదులుగా, ఇశాీయిేలు యొకు శాశవతమన
ై ర్ాజవంశముగా దదవుడు దావీదును మర్శయు
అతని కుటుంబమును కృప్తో భ్దరప్ర్చిన విధానమును అతడు సూచించాడు.
ఒక వప్
ై ున, ఈ అధాయయములలో దావీదు ర్ాజయము యొకు మిశీమ ప్ర్శస్టా త
ి ులు దదవుని నిబంధ్నల
యొకు కియ
ీ ాశీలకములలో నుండి వలువడినవి. మునుప్టి పాఠములలో వల , దెైవికమన
ై దయ దదవుడు
తన ప్రజలతో సంభాషించిన ప్రతి కోణమును నియంతిరంచుట కొనసాగశంది. దదవుడు మోష ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యొకు
పారమాణికతల ఆధార్ంగా కృతజా తతో కూడిన మానవ విధదయతను కోర్మట కూడా కొనసాగశంచాడు. అయితద
దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము విచులవిడిగా మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని పారమాణికతలను
ఉలో ంఘించార్మ అని ఈ అధాయయములు బయలుప్ర్చాయి. ఫల్వతంగా, దదవుని శాప్ములు దావీదు మర్శయు
అతని కుటుంబము మీదనేగాక, ఇశాీయిేలు దదశమంతటి మీద కుముర్శంప్బడా్యి. అయినను, సమూయిేలు
గీంథ ర్చయిత కేవలం దదవుని శాప్ములను గూర్శు మాతరమే నివేదించలేదు. దావీదు వినయముతో తన
పాప్ములను ఒప్ుపకొనిన విధానమును, మర్శయు దదవుడు అతని ర్ాజయమును కొనసాగశంచుట దావర్ా
కర్మణతో అతనిని దీవించిన విధానమును కూడా ఉదహర్శంచాడు.
అతడు అధికార్ములోని వచిునప్ుపడు, దావీదు ర్ాజు ఒక యౌవవనునిగా
అభిషతకంి చబడి, దదవుని పతమి
ర ంచువానిగా పాటలు వారయుట దావర్ా, మర్శయు ఇతర్
మార్గ ములలో ఆ పతమ
ర ను అనేక విధాలుగా కనుప్ర్చాడు. మర్ొక పారముఖ్యమన
ై
విషయము ఏమిటంటే, అతడు నిజముగా దదవుని చితాతనుసార్మన
ై మనుషుయడు.
మర్శయు దానిలో అతడు ఎదుగుట కొనసాగశనప్ుపడు, సౌలు అతని అభిషతకమును
ప్రతిఘటించినప్ుపడు మర్శయు అతని జీవితములో జర్శగన
శ ఇతర్ విషయముల
మధ్య కూడా అతడు నముకముగా నిల్వచాడు. 2 సమూయిేలులోనికి
ప్రవశి
ే ంచినప్ుపడు, అతడు ర్ాజుగా స్టిా ర్ప్ర్చబడిన తర్మవాత, అతడు దదవునికి
నముకముగాను, విధదయునిగాను కొనసాగాడు, కాని కొనిి సందర్ాభలలో దదవుడు
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అతనికి అప్పగశంచిన ప్ని విషయములో, మర్శయు దదవుని ఎదుట నిజఞయితీగా
ఉండు విషయములో అతడు గుర్శతపాపడు... ప్ర్శస్టత
ిా ులు దిగజఞర్శపల యాయి;
ఇప్ుపడు, అతడు యిెహో వాకు నముకముగా నిల్వచియునాిడు, అతడు యిెహో వా
యొదే కు మర్లా మర్లా తిర్శగవ
శ ళ్లోడు. అయితద దావీదు జీవితములో నుండి
మనము నేర్ముకోదగశన ఒక విషయము ఏమిటంటే, దదవుని చితాతనుసార్మన
ై
మనుషుయడు కూడా కొనిి అతయంత హీనమన
ై పాప్ప్ు కార్యములను చదయగలడు.
దీనిని మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ మర్శయు మనము దీనిని జఞగీతతగా
మనసుికు తెచుుకోవాల్వ, లేని ప్క్షమున మనము కూడా ప్డిపల తాము.
— డా. ర్శచర్డ్ ఈ. అవర్ోక్స
దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో అనుభ్వించిన శాప్ముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు
విషయములు ర్ండు ప్రధానమైన భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి. మొదటిగా, 10:1-12:31లో దావీదు
ర్ాజయములో కల్వగశన ఆదిమ సమసయలను చూదాేము. ర్ండవదిగా, 13:1-20:26లో దావీదు ర్ాజయము మీదికి
వచిున అదనప్ు సమసయలను మనము ప్ర్శగణిదే ాము. ముందుగా ఈ సంవతిర్ములలో దావీదు
ఎదుర్ొునిన ఆదిమ సమసయలను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున వివేదికను చూదాేము.

ఆదిమ సమసయలు (2 సమూయిేలు 10:1-12:31)
కరీసత ు అనుచర్మలు దావీదు యొకు ఆదిమ సమసయలను కేవలం దావీదు బతెషబతో చదస్టన
ి పాప్మును
గూర్శున వృతాతంతము దావర్ా కోీడీకర్శంచుట చాలా సామానయమైన విషయమైయునిది. మర్శయు 11:212:25లో మన ర్చయిత దావీదు మర్శయు బతెషబలతో సూటిగా వయవహర్శంచాడు. అయితద ఇకుడ మన
ర్చయిత యొకు ఉదదేశయములను వివేచించుటకు, అతడు దావీదు బతెషబలను గూర్శున తన కథనమును
అమోునీయులు-ర్ేపిన తిర్మగుబాటు మీద దావీదు సాధించిన విజయము అను విసత ృత కథనములో ఒక
భాగముగా చదర్ాుడు.
ఆదిమ విజయము (2 సమూయిేలు 10:1-11:1) ఈ విశాలమైన సపషర మైన కథనము యొకు మొదటి
భాగము 10:1-11:1లో అమోునీయులు-ర్ేపన
ి తిర్మగుబాటు మీద దావీదు సాధించిన ఆదిమ విజయములో
కనిపిసత ుంది. ఈ కథనము అమోునీయుల ర్ాజు — ఈ సమయమందు అతడు దావీదునకు సామంతగా
ఉనాిడు — మర్ణించాడనిన వార్త వినినప్ుపడు దావీదు దయతో సపందించుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది.
10:2లో దావీదు ఇలా ప్ల్వకాడు, “హానూను తండిరయిన
ెై నాహాషు నాకు చదస్టిన ఉప్కార్మునకు నేను
హానూనునకు ప్రతుయప్కార్ము చదతుననుకొ[నను].” ఇకుడ దావీదు యొకు నీతిగల మర్శయు ధ్ర్ుమన
ై
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ప్ర్శపాలనకు మర్ొక ఉదాహర్ణను మనము చూసాతము. అయితద, దావీదు యొకు దయను ఆహావనించుటకు
బదులుగా, అమోునీయులు దావీదు ప్ంపిన సందదశకులను వేగులవార్ని తప్ుపగా నిందించి, వార్శని
అగౌర్వప్ర్చి దావీదు యొదే కు తిర్శగశ ప్ంపించార్మ.
ఇప్ుపడు, అమోునీయులు దావీదు ఆధీనములో ఉండుటను ఉలో ంఘించార్మ అని వార్శకి తెలుసు,
కాబటిర ఇశాీయిేలు మీద యుదధ ము చదయుటకు వార్మ పదే సంఖ్యలో స్టిర్య
శ ావార్శతో కూటమిని
ఏర్పర్చుకునాిర్మ. దావీదు స్టన
ై ాయధిప్తియిెైన యోవాబు ఈ కూటమిని తుతు
త నియలుగా ఓడించాడు.
స్టిర్య
శ నుో దావీదు ఎదుట ల ంగశపల యార్మ. అమోునీయులు ర్బాోలో ఉని తమ ప్రకార్ములు గల
ప్టర ణములకు పార్శపల యార్మ. వసంత కాలము వచిునప్ుపడు దావీదు యిెర్ూషలేములో నిల్వచియుండి
అమోునీయుల ప్టర ణమన
ై ర్బాోను ముటర డవ
ి ేయుటకు అతడు యోవాబును ప్ంపాడు అను నివేదక
ి నిసూ
త
దావీదు సాధించిన ఆదిమ విజయము ముగుసుతంది.
అంతిమ విజయము (2 సమూయిేలు 12:26-31) 12:26-31లో అమోునీయుల తిర్మగుబాటు మీద దావీదు
సాధించిన అంతిమ విజయమును గూర్శు వివర్శసత ూ సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ విసత ృతమన
ై కథనప్ు
ఆకార్మును ప్ూర్శత చదసత ాడు. కొంత కాలము తర్మవాత, యోవాబు ర్బాోలోని ర్ాజనగర్శని సావధీనప్ర్చుకొని,
ప్టర ణమును సావధీనము చదసుకొనబర తునాిడు. దావీదు సవయంగా ఆ విజయమును సాధించుటకు
దావీదును వార్శతో కలవమని అతడు పిల్వచాడు. దావీదు మర్శయు యోవాబు అమోునీయులను
నాయయముగానే తుతు
త నియలుగా ఓడించార్మ. తర్మవాత దావీదు మర్శయు అతని స్టైనయము విజయము ప ంది
యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగశ వళిో ంది.
ఈ విశాలమన
ై కథన ఆకార్ము అంత చకుగా అమర్ుబడుతుంది అంటే మన ర్చయిత దీనిని తన
యొదే ఉని వారతప్ూర్వక మూలములలో నుండి వల్వకితీస్టియుంటాడు. అయితద దీని మధ్య దావీదు
మర్శయు బతెషబల కథను చదర్ముట దావర్ా ఈ భావార్ాకమన
ై విజయ కథనమును మార్శువేశాడు. 11:212:25లో ఉని ఈ ప దిగన
శ కథనము ఒక కరలకమన
ై సతయమును ప్ర్శచయం చదసత ుంది. ఈ కాలమందు
దదవుడు దావీదునకు అమోునీయుల మీద జయమును అనుగీహించినప్పటికర, దావీదు చదస్టిన పాప్ము
వలన ఆయన దావీదు మీద మర్శయు అతని కుటుంబము మీద శాప్ములను కూడా కల్వగశంచాడు, మర్శయు
దావీదు ర్ాజయము ఒకటి తర్మవాత మర్ొక నషర మును ఎదుర్ొునిది. అయినను, ఈ కథనము
బయలుప్ర్చుచునిటు
ో , దావీదు యొకు నిజఞయితీగల ప్శాుతాతప్మునకు ఫల్వతముగా దదవుడు దావీదు
ర్ాజవంశమును భ్దరప్ర్చుటను కొనసాగశంచాడు.
దావీదు మర్శయు బతెష బ (2 సమూయిేలు 11:2-12:25) ఈ సుప్ర్శచితమైన వృతాతంతము మూడు
ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటి ఉపాఖ్ాయనము 11:2-27లో దావీదు చదస్టిన పాప్ముతో
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ఆర్ంభ్మవుతుంది. దీని తర్మవాత, మన గీంథములో ఇంతకు ముందు సౌలు ప్లు సందర్భములలో చదస్టన
ి
విధ్ముగానే దావీదు తన సాానములో ఇతర్మలను యుదధ మునకు ప్ంపిన విషయమును 11:1లో మనము
గమనిసాతము. యుదధ ము నుండి దూర్ముగా ఉని సమయములో, దావీదు స్టన
ై యములో నముకమైన
యోధ్ుడును, హితీతయుడెన
ై ఊర్శయా యొకు భార్యయిెన
ై బతెషబ మీద దావీదు కనుి వేశాడు. ఈ
వృతత ంతమంతటిలో, బతెషబ మౌనముగాను, విధదయతతో దావీదు మాటను అనుసర్శంచినదిగాను
వర్శణంచబడింది. అయితద, దావీదు ఉదదేశయప్ూర్వకముగా మర్లా మర్లా ర్ాజర్శక అధికార్మును దుర్శవనియోగం
చదస్టన
ి టు
ో చూప్బడింది. మొదటిగా, బతెషబను తన యొదే కు ర్ముని అతడు ఆజఞాపించాడు, మర్శయు అతడు
ఆమతో శయనించాడు. తర్మవాత, బతెషబ గర్భవతియిెైనది అని ఆమ కనుగొనినప్ుపడు, తన పాప్ములను
కప్ుపకొను ప్రయతిములో ఊర్శయాను యుదధ ము నుండి తిర్శగర్
శ ముని దావీదు ఉతత ర్మవలు జఞర్ర చదశాడు. ఈ
ప్రయతిం విఫలమన
ై ప్ుపడు, యుదధ ములో ఊర్శయా మర్ణించునటు
ో చూడమని అతడు యోవాబును
ఆజఞాపించాడు.
ఇప్ుపడు, ఆ దినములలో ఇతర్ దదశములలో ఉని సాంసుృతిక నియమముల ప్రకార్ం, దావీదు
చదస్టన
ి ప్ని ఒక ర్ాజుగా తాను కల్వగశయుని హకుులలో భాగమైయునిది. దీనికి తోడు, ఊర్శయా మర్ణించిన
తర్మవాత బతెషబ ఆచార్ప్ర్మన
ై విలాప్ సమయమును అనుభ్వించుటకు అనుమతినిచుుట దావర్ా అతడు
శిష్టారచార్ముల పారమాణికతలను అనుసర్శంచాడు. ఆ తర్మవాత మాతరమే అతడు ఆమను తన ర్ాజ
భ్వనములోనికి తీసుకొని వచాుడు.
సమూయిేలు గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలు దావీదు ర్ాజుగా చదస్టిన ప్నిని ఆమోదకర్మన
ై దద అని
చెపపి స్ట్వకర్శంచియుండవచుు. అయితద దావీదు చదస్టన
ి కిీయలను దదవుడు ఈ విధ్ంగా అసిలు స్ట్వకర్శంచలేదు
అని మన ర్చయిత సపషర ము చదశాడు. దావీదు చదస్టన
ి కార్యమును తదల్వకగా తీసుకొనుటకు చదయబడు ప్రతి
ప్రయతిమును ఎదుర్శంచుటకు 11:27లో ఒక కరలకమైన వాయఖ్యతో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ
ఉపాఖ్ాయనమును ముగశంచాడు. “అయితద దావీదు చదస్టన
ి ది యిెహో వా దృషిరకి దుష్టాుర్యముగా ఉండెను” అని
అతడు వారశాడు.
బతెష బతో దావీదు చదస్టన
ి పాప్ము దావీదు కథనమంతా వేల
ర ాడు ఒక
కొంకమయ
ై ునిది. దీనికి ముందు ఒక ర్ాజయము యొకు నిర్ాుణమును మనము
చూసాతము; దీని తర్మవాత ఒక కుటుంబము యొకు ప్తనమును చూసాతర్మ.
మర్శయు ఇది అంత విష్టాదకర్మన
ై దిగా ఉండుటకు కార్ణమేమనగా, మొదటిగా,
ర్ాజయమును గూర్శు అతడు కల్వగశయుని అవగాహన విషయములో దావీదు
దిగజఞర్శపల తునాిడు. ప్ుర్ాతన లోకములో, ర్ాజు నిర్ంకుశముగా ఉండదవాడు. కాబటిర,
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అతనికి అతని ప ర్మగువాని భార్య నచిుతద, అతడు ఆమను తీసుకునేవాడు; “దీనిలో
పదే విషయము ఏమునిది?” దావీదు మర్ొకసార్శ ఆ అవగాహనలోనికి
వళిో పల తునాిడు — “ర్ాజయము యొకు నిజమన
ై ర్ాజు ఎలా ఉండవలస్టినప్పటిక,ర
నేను మాతరం నాకు నచిునది చదసత ాను.” కాబటిర, ఆ క్షణమందు ఈ వృతాతంతము
యొకు అసలు విషయము ప్రతయక్షమవుతుంది. అవును, అతడు కేవలం బతెష బను
తీసుకొనుట మాతరమే చదయలేదు. అతడు దీనిని కప్ుపటకు ఊర్శయాను ఇంటికి
తీసుకొని వచుుటకు ప్రయతిించాడు. మనము పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, మనకు కల్వగే
మొదటి ఆలోచన ఒప్ుపకొనుట మర్శయు ప్శాుతాతప్ప్డుట కాదు. దానిని ఎలా
కపాపల్వ అనునది మనకు వచదు మొదటి ఆలోచన. మర్శయు దావీదు కూడా ఇలానే
చదశాడు. అవును, ఊర్శయా తన ర్ాజు కంటే ఘనుడు అని తదల్వనప్ుపడు — ర్ాతిర తన
భార్యతో గడుప్ుటకు అతడు తన ఇంటికి వళ్ల
ో టకు ఇషర ప్డలేదు — దావీదు అతనిని
హతమార్ముటకు ప్రయతిించాడు. కాబటిర, ఇకుడ దావీదు ఒక నిర్ంకుశమన
ై ర్ాజుగా
తన ప ర్మగువాని భార్యతోనూ, ప ర్మగువానితోను తనకు తోచిన విధ్ముగా
చదయగోర్ాడు, కాని దదవుడు “కుదర్దు” అని చెపాపడు. ఈ కథనములో నాకు నచిున
విషయం ఏమిటంటే, ఈ కథనమును చెపపి నవాడు ఉనిది ఉనిటు
ో మాటాోడాడు:
అతడు ఇలా చదశాడు. అతడు ఇలా చదశాడు. అతడు అలా చదశాడు. తర్మవాత చివర్శ
మాటగా: “దావీదు చదస్టన
ి ప్ని యిెహో వా దృషిరకి దుష్టాుర్యముగా ఉండెను.” అసలు
విషయము ఇదద. అతడు చదస్టన
ి ప్ని ఇదద. అతడు దదవుని సాానమును తార్మమార్మ
చదస్ట,ి ఏది మంచో ఏది చెడో సవయంగా నిర్ణ యించుటకు ప్ూనుకునాిడు.
— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
దావీదు బతెషబలను గూర్శున కథనములోని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, 12:1-14లో సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత నాతాను యొకు ప్రవచనాతుక తీర్మపను గూర్శు వివర్శంచాడు. ఇకుడ అతడు దావీదు చదస్టన
ి
నేర్ము యొకు తీవరతను వివర్శంచాడు. నాతాను ఉప్నాయసములోని విషయములు ఎంత పారముఖ్యమన
ై వి
అంటే, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వాటిని వివర్ముగా నివేదించాడు.
నాతాను ఉప్నాయసము 12:1-7లో ఒక ప్రవచానాతుక ఉప్మానముతో ఆర్ంభ్మైయియంది. ఈ
ఉప్మానము పారచీన నాయయప్ర్మన
ై వాదమును పల ల్వయునిదని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు సర్శగానే
సూచించార్మ. ఈ ఉప్మానములో, నాతాను దావీదు ఎదుట ఒక ఊహాతుకమన
ై నాయయప్ర్మైన వాదమును
ఉంచాడు: అనేకమన
ై గొర్ల
ీ ను మర్శయు మందలను కల్వగశయుని ఒక ఐశవర్యవంతుడు, ఒక పతదవాడు
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బహుగా పతమి
ర ంచిన గొర్ప
ీ ల
ి ో ను వధించి తన అతిధికి భోజనము పటారడు. ఇటిర అనాయయమును బటిర దావీదు
ఉగుీడె,ై అటిరవాడు నిశుయముగా మర్ణ పాతురడు అని న కిుచెపాపడు. ధ్నవంతుడు ఆ పతదవాని మీద
కనికర్మును చూప్లేదు గనుక, నాలుగు వంతులు తిర్శగఇ
శ వావలని అతడు చెపాపడు. ఆ సమయమందు,
12:7 యొకు మొదటి భాగములో, నాతాను దావీదును సూటిగా నిలదీసత ూ ఇలా అనాిడు, “ఆ
మనుషుయడవు నీవే!”
తన ప్రవచనాతుక ఉప్మానమును అనుసర్శంచి, దదవుని ప్ర్లోక స్టింహాసనము యొదే నుంచి
అతడు ప ందిన మాటల దావర్ా నాతాను దావీదును మర్శనిి మాటలతో నిలదీశాడు. 7-9 వచనములలోని
ర్ండవ భాగము నుండి, దావీదు దదవునితో నిబంధ్నను ఉలో ంఘించాడు అని నాతాను మోపిన ప్రవచనాతుక
నిందను మనము చూసాతము. దావీదును ఇశాీయిేలువార్ందర్శ మీద ర్ాజుగా నియమించుట దావర్ా దదవుడు
దావీదు ప్టో చూపిన దయను నాతాను జఞాప్కము చదశాడు. అయితద దావీదు దదవుని దయకు కృతజా తతో
కూడిన సావమిభ్కితతో సపందించు విషయములో విఫలమై, మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉలో ంఘించాడు.
తర్మవాత, 10-14 వచనములలో, దావీదు చూపిన అవిధదయతకు కలుగు ప్ర్శణామాలను తెలుప్ు
ప్రవచనాతుక తీర్మపను నాతాను ప్రకటించాడు. దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము మీద ర్ండు ర్కముల
శాప్ములు కలుగుతాయి. 10వ వచనములో, దావీదు ర్ాజ కుటుంబము నితయముండు హింసతో
భ్రషరమైపల తుంది అని నాతాను ప్రకటించాడు. 11వ వచనములో, దావీదు యొకు ర్ాజ కుటుంబము అతనికి
విర్ోధ్ముగా తిర్మగుబాటు చదసత ుంది అని నాతాను ప్రకటించాడు.
వయభిచార్ము చదయుట దావర్ా, కుయుకితని ప్నుిచునిప్ుపడు, ఊర్శయాను హతమార్ముట దావర్ా
తన పాప్మును కప్ుపకొనుటకు ప్రయతిించుచునిప్ుపడు దావీదు మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉలో ంఘించాడు
అను మాట నిజమే. అయితద దావీదు విషయములో ఈ పాప్ములు మర్శంత తీవరమన
ై విగా ఉనాియి,
ఎందుకంటే అవి అతడు కల్వగశయుని ర్ాజర్శక అధికార్మును తీవరముగా దుర్శవనియోగం చదశాయి. మునుప్టి
పాఠంలో మనము చూస్టినటు
ో , ర్ాజర్శక అధికార్మును గూర్శు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలను అతడు
ఉలో ంఘించాడు కాబటిర సౌలు ప్రధానముగా దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునాిడు. మర్శయు దావీదు చదస్టన
ి
కిీయలు కూడా దదవునికి అదద విధ్ముగా హేయముల ైయుండినవి అని నాతాను యొకు ప్రవచనము
బయలుప్ర్చింది.
ఈ శాప్ములు ఎంత ఘోర్మన
ై విగా ఉనిను, దదవుడు దావీదు కుటుంబమును మర్శయు అతని
ర్ాజర్శక కీమమును సమూలముగా ఎందుకు నిర్ూులము చదయలేదో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వంటనే
తెల్వయప్ర్చాడు. సాకులు చెపపి సమూయిేలు అతనిని నిలదీస్టినప్ుపడు మాతరమే ప్శాుతాతప్ప్డిన
సౌలునకు భినిముగా, దావీదు వంటనే తన అప్ర్ాధ్మును ఒప్ుపకునాిడు, మర్శయు దదవుడు
కనికర్ముతో సపందించాడు. 2 సమూయిేలు 12:13-14లో మనము చదువునటు
ో :
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నేను పాప్ముచదస్టతి
ి నని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను– నీవు చావకుండునటు
ో
యిెహో వా నీ పాప్మును ప్ర్శహర్శంచెను. అయితద ఈ కార్యము వలన యిెహో వాను
దూషించుటకు ఆయన శతురవులకు నీవు గొప్ప హేతువు కలుగజేస్టతి
ి వి గనుక నీకు
ప్ుటిరన బిడ్ నిశుయముగా చచుు[ను] (2 సమూయిేలు 12:13-14).
దావీదు తనను తాను తగశగంచుకునాిడు. ఫల్వతంగా, నాతాను కనికర్ముతో కూడిన మాటలతో
సపందించాడు. “నీవు మర్ణమున ందవు” అని అతడు దావీదునకు తెల్వపాడు. అయితద దావీదు “ఈ కార్యము
వలన యిెహో వాను దూషించుటకు ఆయన శతురవులకు గొప్ప హేతువు” కలుగజేశాడు గనుక అతని మీదికి
కీమశిక్షణతో కూడిన శాప్ములు వసాతయి. 14వ వచనములో నాతాను తెల్వపినటు
ో , అతనికి “ప్ుటిరన బిడ్
నిశుయముగా చచుు[ను].”
దావీదు మర్శయు బతెషబను గూర్శున కథనములోని మూడవ మర్శయు చివర్శ ఉపాఖ్ాయనము, 12:1525లో నాతాను మాటల యొకు తవర్శత నర్వేర్మపను చూప్ుతుంది. బతెషబ దావర్ా దావీదునకు జనిుంచిన
బిడ్ నిజముగానే మర్ణించాడు అని ఈ ఉపాఖ్ాయనములో మనము నేర్ముకుంటాము. అయితద దావీదు దదవుని
ఎదుట తన నిజఞయితీగల ప్శాుతాతప్మును కనుప్ర్చుటను కొనసాగశంచాడు. అతని కుమార్మడు
మర్ణించుటకు ముందు, దదవుడు పాశాుతప్ుతడెై తన కుమార్మడు మర్ణించకుండా బరదుకుటకు
అనుమతినిసాతడు అను నిర్రక్షణతో దావీదు ఏకాగీతతో పారర్శాంచాడు. అయితద ఒకసార్శ బిడ్ చనిపల యిన వంటనే,
దావీదు దదవుని తీర్మపను వినయముతో స్ట్వకర్శంచాడు.
ఫల్వతంగా, 24, 25 వచనములలో, బతెషబ ర్ండవ కుమార్మనికి జనునిచిుంది అని తెలుప్ుతూ
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన కథనమును ముగశంచాడు. దావీదు ప్శాుతాతప్ప్డుట వలన దదవుడు
అతనికి కనికర్మును చూపాడు అని జఞాప్కము చదయుటకు మన ర్చయిత ఈ సనిివేశమును
ఉప్యోగశంచాడు. దావీదు ర్ండవ కుమార్మడద స ల మోను.
అవును, స ల మోను ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయమును బహుగా విసత ర్శంప్జేశాడు అని సమూయిేలు
గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలకు తెలుసు. అతడు యిెర్ూషలేములో దదవాలయమును నిర్శుంచాడు,
ర్ాజయమును కొీతత పారంతములకు వాయపింప్జేశాడు మర్శయు ఇశాీయిేలునకు మునుపనిడులేని గొప్ప
ఐశవర్యమును మర్శయు అధికార్మును కల్వగశంచాడు. మర్శయు భ్విషయతు
త లో ఇశాీయిేలును పాల్వంచిన ప్రతి
దావీదు ర్ాజర్శక కుమార్మనికి స ల మోను పితర్మడెయ
ై ాయడు. స ల మోను బతెషబ కుమార్మడు అను వాసత వము
వాసత విక శరీతలలో కొంతమంది మనసుిలలోనన
ై ా ఒక తీవరమన
ై ప్రశిను ర్ేపియుంటుంది. బతెషబ కుమార్మని
దావర్ా ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము ఎలా కొనసాగగలదు?
24వ వచనములో, “యిెహో వా అతనిని పతమి
ర ం[చెను]” అని చెబుతూ మన ర్చయిత ఈ ప్రశికు
జవాబిచాుడు. మర్శయు 25వ వచనము ప్రకార్ం, దదవుడు నాతాను ప్రవకత దావర్ా ఒక వర్త మానము
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ప్ంపాడు, మర్శయు అతడు స ల మోనుకు “యదీదాయ అని పతర్మ పటెరను,” అనగా “యిెహో వాకు పియ
ర ుడు”
అని అర్ాము. దావీదు కుటుంబము మీదికి అనిి సమసయలు వచిునప్పటికర, భ్విషయత్ ఆశీర్ావదముల కొర్కు
ఇశాీయిేలు కల్వగశయుని నిర్రక్షణ స ల మోను యొకు ర్ాజర్శక వంశములో నుండి వచిున దావీదు వార్సుల
మీద ఆధార్ప్డియుండెను అని నాతాను యొకు ప్రవచన ప్లుకులు కనుప్ర్చాయి.
దావీదు ఎదుర్ొునిన ఆదిమ సమసయల తర్మవాత, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత 13:1-20:26లో
దావీదు ర్ాజయము మీదికి వచిున అదనప్ు సమసయలను గూర్శు మాటాోడాడు.

అదనప్ు సమసయలు (2 సమూయిేలు 13:1-20:26)
ఈ అధాయయముల యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుటకు, దీనిలో ఉని ముఖ్య పాతరలను
మనము తెలుసుకొనవలస్టియునిది. అవును, దావీదు మర్శయు యోవాబు కరలక భ్ూమికలను పల షించార్మ.
అయితద ఈ అధాయయములు దావీదు కుమార్మల మీద కూడా దృషిరని పడతాయి. దావీదునకు జనిుంచిన
మొదటి ముగుగర్మ కుమార్మల పతర్ో మ అమోిను, కిలాయబు మర్శయు అబాషలోము అని 2 సమూయిేలు 3:2, 3
మనకు తెల్వయజేసత ుంది. దావీదు యొకు జేయషర కుమార్మనిగా, అమోిను దావీదు స్టింహాసనమునకు కాబర వు
వార్సుడెైయునాిడు. దావీదు ర్ండవ కుమార్మడెన
ై కిలాయబును గూర్శు లేఖ్నము ఏమి చెప్పదు. అతడు
యౌవవన కాలములోనే మర్ణించియుండవచుు. ఫల్వతంగా, దావీదు మూడవ కుమార్మడెన
ై అబాషలోము
అమోిను తర్మవాత స్టింహాసనమును అధిర్ోహించు ప్ర్మగులో ర్ండవ సాానములో ఉనాిడు. ఈ
అధాయయములలో, దావీదు స్టింహాసనమునకు మొదటి మర్శయు ర్ండవ వార్సుల విషయములో తీర్మపను
గూర్శు నాతాను ఇచిున ప్రవచనము ఎలా నర్వేర్ుబడినదో మనము చూసాతము.
దావీదు యొకు అదనప్ు సమసయలను గూర్శున ఈ నివేదక
ి ఐదు ప్రధానమన
ై దశలుగా
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటిగా ర్ంగమును స్టిదధప్ర్చిన తర్మవాత, మన ర్చయిత గడచిన
సంవతిర్ములను సూచించు ఒక తాతాుల్వక గమనికతో తర్మవాత ప్రతి దశను ప్ర్శచయం చదసత ాడు.
అమోిను తమార్మ పై బలాతాుర్ము చదయుట (2 సమూయిేలు 13:1-22) దావీదు యొకు అదనప్ు
సమసయలలోని మొదటి దశ 13:1-22లో తన సవతి చెలో లు అయిన తామార్మపై బలాతాుర్ము చదస్టన
ి ఒక
అఘోర్మన
ై వృతాతంతమును గూర్శు తెల్వయజేసత ుంది. దావీదు జేయషర కుమార్మడు అబాషలోము చెలో లు అయిన
తామార్మ ప్టో కామాతుర్తతో నిండిపల యాడు అని చెబుతూ ఈ ఉపాఖ్ాయనము ఆర్ంభ్మవుతుంది.
తామార్మను తన ప్డకగదిలోనికి ప్ంప్ునటు
ో అమోిను దావీదును మోసము చదశాడు. తర్మవాత అతడు
ఆమ మీద బలవంతము చదస్టి, తర్మవాత ఆమను దుర్మసుగా తిర్సుర్శంచాడు. ఈ సనిివేశము యొకు
భావనాతుక ప్ర్యవసానములు దావీదు కుటుంబములో కల్వగశన ఉప్దరవమును ప్రతిబింబించాయి. “కావున
తామార్మ చెర్మప్బడినదెై ... ఇంట నుండెను” అని 13:20లో మనము చదువుతాము. “ర్ాజగు దావీదు ...
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బహుర్ౌదరము తెచుుకొనను” అని 21వ వచనము మనకు తెల్వయజేసత ుంది. “అబాషలోము ... తన
సహో దర్శయగు తామార్మను బలవంతము చదస్టన
ి ందుకై [అమోిను] మీద ప్గయుంచెను” అని 22వ
వచనము నివేదిసత ుంది.
అబాషలోము ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుట మర్శయు పార్శపల వుట (2 సమూయిేలు 13:23-37) దావీదు యొకు
అదనప్ు సమసయలలోని ర్ండవ దశ తామార్మ మీద బలాతాుర్ము జర్శగన
శ ర్ండు సంవతిర్ముల తర్మవాత
చోటుచదసుకుంటుంది. 13:23-37లో అది అబాషలోము యొకు ప్రతీకార్ము మర్శయు పార్శపల వుటను గూర్శు
వర్శణసత ుంది. అబాషలోము కుయుకితతో అమోినును మర్శయు అతని ఇతర్ సహో దర్మలను యిెర్ూషలేము
నుండి గొర్ీబొ చుు కతిత ర్శంచుటకు తనతో కూడా ప్ంపాలని దావీదును పారధదయప్డా్డు. అకుడ ఉనిప్ుపడు,
అబాషలోము స్టతవకులు అమోినును హతము చదశార్మ, మర్శయు అబాషలోము తన పారణమును
దకిుంచుకొనుటకు పార్శపల యాడు. ఈ సమయమందు దావీదునకు ప్ర్శస్టా త
ి ులు ఎంత తీవరముగా ఉనాియో
సూచించుటకు, “ర్ాజును అతని స్టతవకులందర్మను దీనిని చూచి బహుగా ఏడిుర్శ ... దావీదు అనుదినమును
తన కుమార్మని కొర్కు అంగలార్ముచుండెను” అని 13:36, 37 నివేదస
ి త ుంది.
అబాషలోము తిర్శగవ
శ చుుట ( 2 సమూయిేలు 13:38-14:27) దావీదు ఎదుర్ొునిన అదనప్ు సమసయలలోని
మూడవ దశ 13:38-14:27లో అబాషలోము యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగవ
శ చుుట మీద దృషిరపడుతుంది. మూడు
సంవతిర్ముల తర్మవాత, దావీదు దుఖ్ము తగశగపల యింది, మర్శయు అతడు అబాషలోమును చూడాలని
ఆశించాడు. దావీదు యొకు ఆశను గూర్శు తెలుసుకొని, అబాషలోము యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగవ
శ చుుటకు
అనుమతి ఇవావలని యోవాబు దావీదును కుయుకితతో ఒపిపంచాడు. యోవాబు “యుకితగల ఒక స్ట్త ని
ర ” — లేక
“కుయుకిత గల స్ట్త ”ర అని అనువదించవచుు — పిలచి దావీదు ఎదుటకు వళిో , తన సహో దర్మని చంపిన అతని
కుమార్మని భ్దరత కొర్కు అతనిని అడుగుతునిటు
ో నటించమని కోర్ాడు. దావీదు యొకు కనికర్మును
ప ందుకొనిన తర్మవాత, దావీదు ఇచుు ర్ాజర్శక తీర్మపలలో అతడు ఎలాంటి తపిపదములను చదయడు అని
చెబుతూ ఆమ దావీదును ప గశడింది. ఈ అబదధ ము దావర్ా, అబాషలోము తిర్శగవ
శ చుునటు
ో అనుమతించుటకు
ఆమ దావీదును ఒపిపంచింది. అబాషలోము యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగశవచాుడుగాని, ర్ాజు ఎదుటకువళ్లోటకు
అతనికి అనుమతి ఇవవబడలేదు. కాబటిర, అబాషలోము యొకు కోప్ము పర్శగశంది. ఆసకితకర్ముగా, 14:25లో
ఇలా చెబుతూ సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తండిర కుమార్మలకు మధ్య ఉని ఎడబాటును ఉదాాటించాడు,
“ఇశాీయిేలీయులందర్శలో అబాషలోమంత సౌందర్యముగలవాడు ఒకడును లేడు.” ఒక తర్ము కిత
ీ ం సౌలు
వల నే, అబాషలోము యొకు అమోఘమన
ై శర్రర్ ధార్మడయము ఇశాీయిేలు ర్ాజయమునకు మర్శంత సమసయను
కొనితెచిుంది.
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యిెర్ూషలేములో అబాషలోము ఎదుగుట (2 సమూయిేలు 14:28-15:6) ఇది మనలను 14:28-15:6లో
ఉని మూడవ దశలోనికి నడిపిసత ుంది, అకుడ ర్ండు సంవతిర్ముల తర్మవాత యిెర్ూషలేములో
అబాషలోము ఎదుగుటను గూర్శు వారయబడియునిది. అబాషలోము దావీదు స్టింహాసనమునకు వార్సునిగా
గుర్శతంచబడాలనుకునాిడు. కాబటిర, ర్ాజును కలుసుకొనుటకు అనుమతిని కోర్మని అతడు యోవాబును
ఒపిపంచగల్వగాడు. అబాషలోము ర్ాజు ఎదుటకు వచిు, వినయము చూప్ుతునిటు
ో నటించాడు. దావీదు
మూర్ఖతవముతో సమాధానప్డి, ముదుేపటురకొని, అబాషలోమును తన వార్సునిగా ప్రకటించాడు. తర్మవాత,
అబాషలోము ర్ధ్మును, గుఱ్ఱ ములను, తన ఎదుట ప్ర్శగతు
త యాబెమ
ై ంది మనుషుయలను
కూడబెటర ుకునాిడు. అయినప్పటికర అతడు సంతృపిత చెందలేదు. దావీదును కలుసుకొనుటకు వచిున వార్శని
మార్గ మదయములోనే ఆపి అకీమముగా నాయయము తీర్ముట ఆర్ంభించాడు, మర్శయు అనేకమందికి
అనాయయముగా లాభ్ములను చదకూర్ముట దావర్ా అనేకమంది నముకమైన అనుచర్మలను
కూడబెటర ుకునాిడు. ఈ దశ యొకు చివర్శలో 15:6లో మనము చదువునటు
ో , “అబాషలోము ఈ ప్రకార్ము
చదస్టి ఇశాీయిేలీయుల నందర్శని తనతటుర తిరప్ుపకొనను.”
అబాషలోము తిర్మగుబాటు మర్శయు ఓటమి (2 సమూయిేలు 15:7-20:26) దావీదు యొకు అదనప్ు
సమసయలలో చివర్శ దశ 15:7-20:26లో ఉని అబాషలోము చదస్టన
ి తిర్మగుబాటు మర్శయు ఓటమిని గూర్శున
సుదీర్ామన
ై కథనమైయునిది. యిెర్ూషలేములో అబాషలోము ఖ్ాయతిగడించిన నాలుగు సంవతిర్ముల
తర్మవాత, అబాషలోము దావీదును మర్ొకసార్శ మోసము చదస్టి, అబదధ కార్ణము చెపిప, యిెర్ూషలేము నుండి
హెబర నుకు వళ్ల
ో టకు అనుమతి తీసుకునాిడు. అకుడ, ప్రజలు అబాషలోమును ఇశాీయిేలునకు ర్ాజుగా
ప్రకటించార్మ.
అబాషలోము చదస్టన
ి తిర్మగుబాటును గూర్శు వినిన వంటనే, దావీదు యిెర్ూషలేమును విడచి
పార్శపల యాడు. యిెర్ూషలేములో అనేకమంది దావీదుకు మదే తు ప్ల్వకి అతనితో కూడా పార్శపల యార్మ.
అయితద — దావీదుకు నముకమైన సలహాదార్మడెైన ఆహీతోపలుతో సహా — ఇతర్మలు తిర్మగుబాటులో
పాలుప్ంచుకునాిర్మ. దావీదు వివేకముతో తన స్టతిహితుడెన
ై హూషత
ై ో సహా తన అనుచర్మలలో
కొంతమందిని యిెర్ూషలేములో కరలకమన
ై సాానములలో విడిచివళ్లోడు. యాజకుల న
ై సాదో కు మర్శయు
అబాయతార్మలు యిెర్ూషలేములో దదవుని మందసము వదే నిల్వచియుండాలని కూడా దావీదు ఆజఞాపించాడు.
దావీదు యిెర్ూషలేము నుండి పార్శపల వుచుండగా, మఫిబర షతు స్టతవకుడెన
ై స్ట్బా అతనితో కల్వసాడు.
అయితద సౌలు కుటుంబమునకు చెందిన బెనాయమీయుడెన
ై షిమీ యిెర్ూషలేమును విడచివళ్లోచుని
దావీదును అప్హస్టించాడు మర్శయు శపించాడు. అతని మనుషుయలు సలహా ఇచిునటు
ో దావీదు షిమీని
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హతమార్ులేదు. బదులుగా, 16:11లో దదవుని ఎదుట తన స ంత ప్ర్శస్టా తి
ి ని గుర్శతసత ూ ఇలా ప్ల్వకాడు, “[షిమీ]
జోల్వ మానుడి, యిెహో వా వానికి స్టలవిచిుయునాిడు గనుక వానిని శపింప్నియుయడి.”
ఆ సమయమందు, అబాషలోము యిెర్ూషలేమునకు ప్రవేశించి దావీదు స్టింహాసనమును
అధిర్ోహించాడు. ఆహీతోపలు సలహా మేర్కు దావీదు ఉప్ప్తుిలతో అబాషలోము శయనించాడు. దావీదు
మీద వంటనే దాడి చదయమని ఆహీతోపలు అబాషలోమునకు సలహా ఇచాుడుగాని, దావీదు యొకు
నముకమన
ై సలహాదార్మడెైన హూషై ఆ దాడిని ఆలసయము చదయునటు
ో అబాషలోముతో కుయుకిత కల్వగశ
వయవహర్శంచాడు. దావీదును హెచుర్శంచుటకు సాదో కు మర్శయు అబాయతార్మ సందదశకులను ప్ంపార్మ,
మర్శయు దావీదు తపిపంచుకొని వళిో యుదధ మునకు స్టిదధప్డా్డు.
భీకర్మన
ై యుదధ ము తర్మవాత, దావీదు స్టన
ై యము అబాషలోము స్టైనయమును ఓడించగల్వగశంది. అయితద
అబాషలోముతో సునిితముగా వయవహర్శంచమని దావీదు ఆదదశములను ఇచిునప్పటికర, యోవాబు
అవకాశము చూస్టి అతనిని హతమార్ాుడు. ఇకుడ, దదవుడు దావీదు కుటుంబమును శపించిన విధానమును
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత మర్ొకసార్శ ఉదాాటించాడు. ఈ విజయమును ఘనముగా జర్మప్ుకొనుటకు
బదులుగా, దావీదు దుఃఖ్ముఖ్ుడెై 18:33లో ఇలా విలపించాడు, “నా కుమార్మడా అబాషలోమా, నా
కుమార్మడా అబాషలోమా, అని కేకలు వేయుచు, అయోయ నా కుమార్మడా, నీకు బదులుగా నేను
చనిపల యినయిెడల ఎంత బాగుండును.”
అబాషలోమును గూర్శు మీర్మ ఒకటి ర్ండు విషయములను చూడవచుు. ఇకుడ
అతడు అతాయశగల ఒక కుమార్మని వల ఉనాిడు. అతడు కూ
ీ ర్మడెన
ై కుమార్మనిగా
ఉనాిడు. అమోిను తన సవతి చెలో లు అయిన తామార్మను బలవంతము
చదస్టన
ి ప్ుపడు, అబాషలోము దాని కొర్కు ప్రతీకార్మును తీర్ముకునాిడు. మర్శయు
ఇకుడ అతడు కుయుకితతో ఆ ప్ని చదశాడు, అతనిని మంచి సమయమును
గడుప్ుటకు ఆహావనించాడు, ఆ విధ్ంగా ప్రతీకార్ము తీర్ముకునాిడు. దావీదు
విషయములో కూడా అతడు ఇలానే చదశాడు, దావర్ా గుముముల యొదే
నాయకులతో పదే లతో మర్శయు ఇతర్ ఖ్ాయతిగల ప్రజలతో కలుసూ
త , వార్శ మదే తును
ప ందుతూ, ర్ాజుగా తన ఆధికయతను గూర్శున ఆలోచనను తెల్వయప్ర్చుట
ఆర్ంభించాడు ... వార్శ కొీతత ర్ాజుగా తనను తాను సాాపించుకొనుటకు
ప్రయతిించాడు. ఆ సమయమందు, అబాషలోము ఖ్చిుతముగా గలుసాతడు అని
అనిపించింది అని మీర్మ అనవచుు... అయితద ఒక విషయం మాతరం నాకు
అర్ా మయి
ై యంది. వాసత వానికి ప్ర్శస్టత
ిా ులు మార్శనప్ుపడు, దావీదు స్టన
ై యము గలచుట
ఆర్ంభ్మన
ై ప్ుపడు, వాసత వానికి అబాషలోము యొకు జుటుర చెటర ుకు చికుుకొనిపల యి
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అకుడ అతడు వేల
ర ాడుచుండగా, దావీదు మనుషుయలలో ఒకడు అతనిని
హతమార్ాుడు, అయితద దావీదు అతని కొర్కు యిేడుుచు విలపించాడు. మర్శయు
వార్శ అనుబంధ్ము యొకు సవభావమును గూర్శు ఇది ఒక విషయమును
చెబుతుంది అని నేననుకుంటాను... నా ఆలోచన ప్రకార్ం దీనిలో ఒక సంఘర్ష ణ
ఉనిది, అది ఏమిటంటే ఒక కుటుంబములో తండిర కొడుకులు కల్వస్టి ఉంటట కూడా
ఎంత దూర్ముగా ఉంటార్ంటే చివర్శకి వార్మ విర్ోధ్ుల ప
ై ల తార్మ. అవును, దావీదు
ప్క్షమున కాకపల యినా చివర్శకి వార్మ విర్ోధ్ులయాయర్మ. కాబటిర, అతడు
అధికార్మును సంపాదించుట అదే ంతర్ముగా ముగశస్టంి ది, అయితద దావీదు
పార్శపల వుచునిప్ుపడు అబాషలోముకు మదే తునిచుువార్మ అతనిని
శపించుచునిప్పటికి కూడా, దదవుడు ఈ కషర కాలము నుండి కూడా గటెరకుి సాతడు
అను నిశుయతను చూప్ుటను మనము చూసాతము. మర్శయు అవును, చివర్శకి
అబాషలోముకు ఏమయి
ై యందో మనందర్శకర తెలుసు.
— డా. ఒల్వవర్డ ఎల్. టెమి
ైర వ్, జూ.
అబాషలోము తిర్మగుబాటు సదుేమణిగశన తర్మవాత, దావీదు యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగశవచాుడు.
దావీదు ర్ాజయము యొకు తర్మవాత ప్ర్శస్టా తి
ి ని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత అనేక విధ్ములుగా
ఉదహర్శంచాడు. దదవుని కనికర్ము దావర్ా, దావీదు ర్ాజయము కొనసాగశంది, అయితద దావీదు ప్ర్శపాలన
యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో అతడు అనుభ్వించిన గొప్ప ఆశీర్ావదములను అతడు ఏనాడు
అనుభ్వించలేకపల యాడు. యూదా ప్రజలు అతనికి మదే తునిచాుర్మ. దావీదు బెనాయమీను ప్రజలతో, షిమీతో
మర్శయు యిెర్ూషలేములో నిల్వచియుండిన మఫ్బర షతుతో సమాధానప్డా్డు. గశలాదు ప్రజలు కూడా
దావీదునకు మదే తునిచాుర్మ. అయితద యూదా మర్శయు ఉతత ర్ ఇశాీయిేలులో ఉని ప్రజలకు మధ్య
సమసయలు కొనసాగాయి. బెనాయమీయుడెన
ై షతబా నుండి ఎదుర్న
ై తీవరమన
ై తిర్మగుబాటును దావీదు
అధిగమించవలస్టి వచిుంది.
చివర్శకి, దావీదును మర్శయు అతని కుటుంబమును భ్దరప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు దావీదును
దీవించాడు. అయితద దావీదు చదస్టిన పాప్ము అతని ర్ాజయమునకు దదవుని శాప్ములు కలుగుటకు
కార్ణమయ
ై ుయంది అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సపషర ము చదశాడు. తమను పాల్వంచుటకు నీతిగల
దావీదు కుమార్మడు, దావీదు కంటే నీతిగలవాని యొకు అవసర్త ఇశాీయిేలుకు కల్వగశంది. అప్ుపడు
మాతరమే దదవుని శాప్ములు పల యి దావీదు ర్ాజయము కొర్కు వాగాేనము చదయబడిన ఘనమైన
ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి.
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తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దావీదు ప ందిన శాప్ముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు
విషయములను మనము ప్ర్శగణించాము గనుక, ఈ అధాయయముల యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును
చర్శుంచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ భాగమునకు మనకు
మధ్య సంబంధ్ము ఏమిటి?

కస
ై త వ అనువర్త నము
పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తన ప్రజల మీద కుముర్శంచిన ఆశీర్ావదములు నేడు మన జీవితములకు
ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచగలవో తెలుసుకోవాలని కరీసత ు అనుచర్మలు ఆశప్డుతుంటార్మ. అయితద సమూయిేలు
గీంథములోని ఈ అధాయయములు దదవుని ఆశీర్ావదముల మీద దృషిరపటర వు. బదులుగా, నిబంధ్న
శాప్ములతో దదవుడు దావీదును కీమశిక్షణలో పటిరన విధానమును అవి మనకు తెల్వయజేసత ాయి. దావీదు
జీవితములో దదవుని శాప్ములు మన జీవితమునకు అనువర్శతంచబడు విధానమును సావభావికముగా
మనము తెలుసుకోవాలని ఇషర ప్డనప్పటికర, అవి మన జీవితములకు వర్శతసత ాయి. దదవుడు మనలను ఎంతగా
పతరమిసుతనాిడంటే ఆయన మన పాప్ములను నిర్ో క్షయం చదయడు. మనము విశావసము మర్శయు నీతిలో
ఎదుగునటు
ో ఆయన కరీసత ునందు పతమి
ర ంచువార్శని కీమశిక్షణలో పడతాడు.
దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో ఎదుర్ొునిన శాప్ముల యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును గూర్శు
మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, మనము మర్ోసార్శ ఈ కథనములను కరస
ీ త ునందు మన జీవితములతో
జతప్ర్చు ర్ండు ప్రధానమైన ఉదాాటనల వైప్ుకు చూదాేము. మనము ముందుగా దదవుని నిబంధ్నల మీద
ఉదాాటనను చూదాేము, తర్మవాత దదవుని ర్ాజయము మీద దృషిరపడదాము. దదవుని నిబంధ్నలతో
ఆర్ంభిదాేము.

దదవుని నిబంధ్నలు
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , మన గీంథములోని ఈ భాగములో దదవుని నిబంధ్నలోని
కిీయాశీలకములు పారముఖ్యమైన భ్ూమికను పల షించాయి. అయితద ఈ అధాయయములలో, సమూయిేలు
గీంథ ర్చయిత దదవుడు దావీదునకు చూపిన దయ మీద తకుువ దృషిరపటారడు మర్శయు దదవునికి
నముకముగా ఉండుటలో దావీదు విఫలమైన విధానము మీద ఎకుువ దృషిరని పటారడు. బతెషబ దావర్ా తనకు
జనిుంచిన జేయషర కుమార్మని చంప్ుట దావర్ా మర్శయు అతని కుమార్మల ైన అమోిను మర్శయు అబాషలోము
దావర్ా దావీదు ర్ాజయము మీదికి వచిున తీవరమన
ై శీమల దావర్ా దదవుడు శాప్ములతో దావీదును
కీమశిక్షణలో పటిరన విధానమును మన ర్చయత ఉదాాటించాడు. అయినను, ఇటిర తీవరమన
ై శాప్ములు
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కల్వగశన తర్మవాత కూడా, దావీదు నిజఞయితీతో చూపిన తగశగంప్ు మర్శయు ప్శాుతాతప్మునకు దదవుడు
సపందించి అతని ర్ాజయమును కొనసాగశంచు ఆశీర్ావదమును అనుగీహించాడు.
ఇప్ుపడు, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, కొీతత నిబంధ్నను సర్శగా ఉప్యోగశసత ూ ఈ నిబంధ్న
కిీయాశీలకములను అనువర్శతంచునటు
ో మనము జఞగీతతప్డాల్వ. మొదటిగా, దావీదు తదుప్ర్శ
సంవతిర్ములలో అనుభ్వించిన శాప్ములను గూర్శున కథనము దావీదు మర్శయు మన గొప్ప ర్ాజైన
యిేసుకు మధ్య ఒక సపషర మన
ై భినితవమును చూప్ుతుంది. దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మలు దదవునికి
నముకముగా ఉండుటలో విఫలమయాయర్మ మర్శయు తమ మీదికి మర్శయు దదవుని ప్రజల మీదికి
సమసయలను కొనితెచాుర్మ. అయితద యిేసు దదవునికి ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై విధదయతను చూపాడు, ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై
విధదయతను చూప్ుచునాిడు, మర్శయు ఎలో ప్ుపడూ ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై విధదయతను చూప్ుతాడు. దదవుడు కోర్శన
ప్రతి అవసర్తను కరస
ీ త ు నీతిగా నర్వేర్ముట తుదకు కరీసత ునందు ఉని ప్రతి ఒకుర్మ తండిర యొదే నుండి నితయ
ఆశీర్ావదములు ప ందుకుంటార్మ అను నిశుయతను మనకు కల్వగశసత ుంది.
అయితద ర్ండవదిగా, నేటి కరస
ీ త ు సంఘము ప్ర్శప్ూర్ణమైనది కాదు అని మనందర్శకర తెలుసు. దావీదు
వల నే లోకములో ఉని ప్రతి కైసతవుడు విధదయత కొర్కు దదవుడు పటిరన ప్ర్శమాణములను చదర్మకొను
విషయములో విఫలమవుతాడు. మర్శయు, హెబ్ర.ర 12:3-17 వంటి వాకయభాగములు సూచించునటు
ో , దదవునికి
తోచిన విధ్ముగా మనమంతా ఈ లోకములో దదవుని కీమశిక్షణను ఎదుర్ొుంటాము. ఇప్ుపడు, తమను
తాము కరస
ీ త ు అనుచర్మలమని పిలచుకొనుచు ర్క్ింప్బడు విశావసములోనికి ర్ానివార్శకి, ఈ లోకములోని
సమసయలు దదవుని యొదే నుండి కలుగు నితయ శాప్ములకు దార్శతీసాతయి. అయితద నిజముగా ప్శాుతాతప్ప్డి
కరీసత ునందు విశావసముంచిన వార్మన
ై మనకు, దదవుని కీమశిక్షణ మధ్య మనము చూప్ు ఓర్మపనకు
ప్రతిఫలముగా కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు దదవుని యొదే నుండి నితయ ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి.
కాబటిర, పారచీన ఇశాీయిేలీయులు దావీదు యొకు వఫ
ై లయములను తిర్సుర్శంచి అతడు చూపిన
నిజఞయితీగల ప్శాుతాతప్మును అనుకర్శంచవలస్టియుండిన విధ్ముగానే, మనము కూడా చెయాయల్వ. దావీదు
మర్శయు అతని కుమార్మల యొకు వఫ
ై లయములను మనము విసర్శాంచి, వినయముతో కూడిన
ప్శాుతాప్ముతో దదవుని వప్
ై ుకు తిర్గాల్వ. మర్శయు దదవుని ర్ాజయములో దావీదు యొకు సావసా ామును
దదవుడు కర్మణతో కొనసాగశంచిన విధ్ముగానే, ఆయన ర్ాజయములోని నిజమన
ై విశావసుల యొకు
సావసా ామును కూడా ఆయన కర్మణతో కొనసాగశసత ాడు.
సమూయిేలు గీంథములోని ఈ భాగము యొకు కైసతవ అనువర్త నము దావీదు జీవితములోని ఈ
దశలోని దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియ
ీ ాశీలకముల మీద ఏ విధ్ంగా దృషిరపటారలో మనము చూశాము.
అయితద ఈ అధాయయములలో ఉని దదవుని ర్ాజయము మనకు ఎలా అనువర్శతంచబడుతుందో కూడా మనము
చూడవలస్టియునిది.
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దదవుని ర్ాజయము
కొీతత నిబంధ్నలో, దదవుని ర్ాజయము అను అంశము యిేసును దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము
యొకు వఫ
ై లయములను అధిగమించు దావీదు కుమార్మనిగా కొనియాడుతుంది. అయితద అంతయ దినములలో,
కరీసత ు తన ప్రజల యొకు వఫ
ై లయములనిిటిని ఒకేసార్శ అధిగమించడు. మనము ఇంతకు ముందద
ప్రసత ావించినటు
ో , ఆయన ఈ కార్యమును మూడు దశలలో చదసత ాడు: ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ఆయన
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో; సంఘ చర్శతల
ర ో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో; మర్శయు
ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో.
దీని వలుగులో, దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో ఎదుర్ొునిన శాప్ములను గూర్శున
వృతాతంతములు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిేసు సాధించిన విజయములను గుర్శతంచుటలో మనకు
సహాయప్డతాయి. ఆయన భ్ూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో, కరస
ీ త ు యొకు నీతిగల ప్ర్శచర్య స్టిలువ మీద
ఆయన ప ందిన మర్ణముతో ముగశంచబడింది. మర్ణించుట దావర్ా, దావీదు, అతని కుటుంబము మర్శయు
యుగములనిిటిలో ఉని నిజమైన విశావసులందర్శ యొకు వైఫలయములకు వలను చెల్వోంచాడు. ఈ
కార్ణము చదత, తాను చదస్టన
ి నముకమన
ై ప్ర్శచర్య కొర్కు కరస
ీ త ు ప్ర్శశుదాధతు శకిత దావర్ా ప్ునర్మతాానము
మర్శయు ఆర్ోహణము అను ప్రతిఫలమును ప ందాడు. మర్శయు కరీసత ు యొదే కు వచుు ప్రతిఒకుర్మ ఆతు శకిత
దావర్ా నూతన జీవమును ప ందుతార్మ. కరస
ీ త ునందు, మనము నితయ జీవ మార్గ ములో
ప్యనించుచునాిము.
దీని కంటే ఎకుువగా, ఈ అధాయయములు తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కరస
ీ త ు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై
నీతితో స్టతవించు విధానముల వైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ాయి. సంఘము యొకు చర్శతర అంతటిలో, యిేసు తండిర
యొకు కుడిపార్ివమందు నుండి పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు ప్రతి క్షణము, ఆయన ప్ర్లోకమందుని
తన స్టింహాసనము నుండి తండిర చితత మును నర్వేర్ముచునాిడు. ర్ండు వేల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ
కాలము పాటు, యిేసు దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము యొకు వఫ
ై లయములను తిర్గబెటర ాడు. సువార్త
ప్రకటన దావర్ా దదవుని ప్ర్శపాలనను భ్ూమియందంతటా వాయపింప్జేయుట దావర్ా ఆయన దదవుని
ర్ాజయమును మర్శ ఎకుువగా వాయపింప్జేశాడు.
అవును, తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దావీదు మీదికి మర్శయు అతని కుటుంబము మీదికి వచిున
శాప్ములను మనము ప్ర్శగణించినప్ుపడు, మన యుగము యొకు సమాపిత యందు కరస
ీ త ు తిర్శగశర్ావాలని
మనము ఎదుర్మచూసాతము. కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, ఆయన దదవుని యొకు భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ
విర్ోధ్ులను సమూలముగా ఓడిసత ాడు. ఆయన తన అనుచర్మలలో ప్రతి ఒకుర్శని ప్ర్శప్ూర్ణము చదసత ాడు.
మర్శయు తన సార్వతిరక ర్ాజయములో ఆయన ప్రతి ఒకుర్శ మీద నితయముండు ఆశీర్ావదములను
కుముర్శసత ాడు. ఆ దినమందు, దదవుని ప్రజల యొకు వఫ
ై లయములు ఇక జఞాప్కముండవు.
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అధిగమించినవానిగా మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచువార్శకి నూతన సృషిరలో అప్ర్శమితమన
ై
ఆనందమును అనుగీహించువానిగా మనము కరస
ీ త ును ఘనప్ర్మసాతము.
ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో కల్వగశన ఆశీర్ావదములు మర్శయు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో కల్వగశన
శాప్ముల కాలములో దావీదు ర్ాజు యొకు ప్ర్శపాలనను మనము చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు 2
సమూయిేలు 21-24లో మన ర్చయిత ఇచిున నివేదక
ి లోని మూడవ ప్రధానమైన భాగమును — దావీదు
కుటుంబము దావర్ా ఇశాీయిేలు ప ందదగశన కొనసాగు లాభ్ములు.

కొనసాగు లాభ్ములు
ఈ పాఠయకీమము అంతటిలో మనము చూస్టినటు
ో , దావీదు కుటుంబము యొకు అవిధదయత వలన
వార్మ అనేక శీమలను ఎదుర్ొునిన కాలములో తన వాసత విక శరీతలను పల ర తిహించుటకు సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత ఈ గీంథమును వారశాడు. వార్శ ర్ాజయము విభాగశంచబడింది, శతురవులు వార్శని ఓడించార్మ, మర్శయు
దదవుని ప్రజలలో అనేకమంది చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. మర్శయు, దావీదు శాప్ములను ప ందిన సంవతిర్ములను
గూర్శున వృతాతంతములు ఇశాీయిేలుకు ఉప్శమనమును గూర్శు ఎలాంటి నిర్రక్షణను ఇవవలేదు అని మనము
ఒప్ుపకోవాల్వ. అయితద సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన శరీతలకు భ్విషయతు
త ను గూర్శు నిశుయతను
ఇవవగోర్ాడు. కాబటిర, తన గీంథమును ప్రతికూలమైన ప్ర్శస్టా త
ి ులతో ముగశంచుటకు బదులుగా, దావీదు
కుటుంబము నుండి వచుు నీతిగల ర్ాజు దదవుని ప్రజల మీదికి తీసుకొని ర్ాబర వు ప్లు ర్కముల
ఆశీర్ావదములను గూర్శు తెల్వయజేయుటకు దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో ప్లు సందర్భములలో జర్శగన
శ
కొనిి సనిివేశములను అతడు సంకలనం చదశాడు.
దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఇతర్ భాగములను మనము విశదీకర్శంచిన విధ్ముగానే దావీదు
కుటుంబము యొకు కొనసాగు లాభ్ములను కూడా మనము చూదాేము. మొదటిగా, సమూయిేలు
గీంథములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విషయములను ప్ర్రక్ద
ి ే ాము. తర్మవాత, కస
ై తవ
అనువర్త నమును మనము చూదాేము. ఈ అధాయయముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములతో
ఆర్ంభిదాేము.

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు
మునుప్టి భాగములలో మనము చూస్టినటు
ో , మనము ముందు ఈ అధాయయములను దదవుని
ర్ాజయము మర్శయు దదవుని నిబంధ్నల వలుగులో కోీడీకర్శదే ాము. ఒక వప్
ై ున, దావీదు ప్ర్శపాలలోని ప్లు
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కాలములలో దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిేలులో వాయపించబడిన కొనిి మార్గ ములను మన గీంథములోని చివర్శ
అధాయయములు ఉదహర్శసత ాయి మర్శయు ప్ునర్శిర్ాార్శసత ాయి. ఈ అధాయయములలో, దదశము మీదికి వచిున
దదవుని శాప్ముల నుండి దావీదునకు ఉప్శమనమును కల్వగశంది; దదవుడు దావీదునకు గొప్ప
విజయములను అనుగీహించాడు; మర్శయు, సవయంగా అతని పతర్
ర ప
ే ిత మాటలలో, ర్ాజయము యొకు వాయపిత
కొర్కు సాధ్నముగా దదవుడు అతని గృహమును అభిషతకించాడు అని దావీదు మర్ొకసార్శ సపషర ం చదశాడు.
మర్ొక వైప్ున, దదవుని నిబంధ్నల యొకు కిీయాశీలకముల వలుగులో కూడా సమూయిేలు గీంథ
ర్చయిత దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజవంశము యొకు కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శు వివర్శంచాడు.
దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ప్లు సందర్భములలో దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్టో చూపిన దెైవికమన
ై దయను ఈ
అధాయయములు ఉదహర్శసత ాయి. దావీదు మర్శయు అతని వార్సుల నుండి దదవుడు సావమిభ్కితని కోర్శన
విధానమును అవి కనుప్ర్మసాతయి. అవిధదయత మర్శయు విధదయత శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు
అను ప్ర్శణామాలను కల్వగశంచిన విధానమును కూడా అవి తెల్వయజేసత ాయి. దావీదు ప్ర్శపాలన అంతటిలోని
ఈ నిబంధ్న కిీయాశీలకములను గూర్శు తెలుప్ుట దావర్ా, మన ర్చయిత తన ఆలోచనను సపషర ము
చదశాడు: దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా ప్రతి తర్ములో ఉని దదవుని ప్రజలకు
ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి అను నిర్రక్షణ నర్వేర్ుబడుతుంది.
మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను వివేచించుట అంత
కషర మైన ప్నేమీ కాదు. ఈ అధాయయములు ఆర్మ ముఖ్య భాగములుగా విభ్జంచబడతాయి:
•

2 సమూయిేలు 21:1-14లో సౌలు యొకు పాప్ము దావర్ా ఇశాీయిేలు మీదికి వచిున
దదవుని శాప్ము నుండి కల్వగశన ఉప్శమనమును గూర్శున వృతాతంతము.

•

2 సమూయిేలు 21:15-22లో దావీదు యొకు అజేయుల ైన యోధ్ులను గూర్శున
కథనములు;

•

22:1-51లో దావీదు ర్ాజవంశమును గూర్శు పాడిన పాట;

•

23:1-7లో ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటలు;

•

23:8-38లో దావీదు యొకు అజేయుల ైన యోధ్ుల యొకు ప్టిరక మర్శయు వార్మ చదస్టన
ి
వీర్ోచిత కార్యములు; మర్శయు

•

24:1-25లో దావీదు పాప్ము వలన కల్వగశన దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు ప ందిన
ఉప్శమనమును గూర్శున వృతాతంతము.

ఈ అమర్శకను గూర్శు మనము కొనిి సామానయ వాయఖ్యలను చదయవలస్టియునిది. ఆర్ంభించుటకు,
ఈ అధాయయములలో నివేదించబడిన సనిివేశములు కాలకీమానుసార్ముగా అమర్ుబడలేదు. వివర్ముల
విషయములో వాయఖ్ాయనకర్త ల మధ్య భినాిభిపారయాలు ఉనాియి, అయితద దావీదు యొకు తదుప్ర్శ
సంవతిర్ములలో వార్శ మీదికి వచిున దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు ప ందిన ఉప్శమనమును
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గూర్శున మొదటి కథనమునకు వార్శలో అనేకమంది సర్శయిన
ెై తదదని
ి ఇచాుర్మ. దావీదు యొకు అజేయుల న
ై
యోధ్ులకు సంబంధించిన సనిివేశములను గూర్శున మొదటి ప్రసత ావన దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో
ప ందిన ఆశీర్ావదముల కాలములో జర్శగయ
శ ుంటుంది. 22:1లో, దావీదు ర్ాజవంశమును గూర్శు పాడిన
పాట, “యిెహో వా [దావీదును] సౌలుచదతిలోనుండియు, తన శతురవులందర్శ చదతిలోనుండియు తపిపం[చిన]”
కాలమునకు — అతని ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ్ దినములకు — విశేషముగా ఆపాదించబడింది.
ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటలను అతని “చివర్శ మాటలు” అని పిలుసాతర్మ మర్శయు
ఇవి అతని జీవితము యొకు చివర్శ ఘడియలలో మాటాోడిన మాటల ైయునివి. దావీదు యొకు
అజేయుల ైన యోధ్ులను గూర్శున ర్ండవ నివేదిక అతని ప్ర్శపాలన కాలములోని అనేక సందర్భములలో
జర్శగశన సనిివేశములను సూచిసుతంది. దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు ప ందుకొనిన ఉప్శమనమును
గూర్శున ర్ండవ ఉదాహర్ణను 1 దిన. 21లో ఉని సమాంతర్ లేఖ్న భాగముతో మనము పల ల్వునప్ుపడు,
అది ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దావీదు ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదముల యొకు చివర్శ ఘడియలలో జర్శగశన
సనిివేశములను సూచిసుతంది అని మనము చూసాతము.
ఈ అధాయయములను కాలకీమములో అమర్ముటకు బదులుగా, ఒక ఖ్యాజంను నిర్శుంచుటకు
మన ర్చయిత వాటిని అంశముల వార్శగా నిర్శుంచాడు అను విషయము సపషర మవుతుంది. అనేక లేఖ్న
భాగములలో మనము చూచునటు
ో , తర్మవాత భాగములు ముందు భాగములను పల ల్వనవిధ్ముగా లేక
ప్రతిధ్వనించు విధ్ముగా ఉండునటు
ో ఈ అధాయయములు ఉదదేశయప్ూర్వకముగా అమర్ుబడినవి.
2 సమూయిేలు గీంథములోని చివర్శ అధాయయములు కాలకీమములో లేనటు
ో గా
ఎందుకు అనిపిసత ాయంటే, నిజముగానే అవి కాలకీమమును అనుసర్శంచవు. ఇదద
దీనికి కుోప్త జవాబు... ఆదికాండము 37 మర్శయు 38లో కూడా మనము ఇలాంటి
విషయమునే చూసాతము, ఆదికాండము 38 యూదా తామార్మతో చదస్టన
ి పాప్మును
గూర్శు మనకు తెల్వయజేసత ుంది; యోస్టతప్ు ఐగుప్ుతనకు అముబడుటను గూర్శు 37
తెల్వయజేసత ుంది. ఇవి కీమములో లేనటు
ో గా అనిపిసత ుంది, మర్శయు అవును, వీటిని
ఒక సల మర్శ సంపాదకరయుడు సంపాదకరయము చదస్టయ
ి ుంటాడు అని విమర్ికులు
అంటార్మ. అయితద యోస్టతప్ు ఐగుప్ుతనకు ఎందుకు వళ్ో వలస్టి వచిుంది? అని
తెల్వయప్ర్చుటకు ఇది ర్చయిత ఉప్యోగశంచిన నప్
ై ుణయమయ
ై ునిది. ఎందుకంటే
సహో దర్మలు కుటుంబము యొకు పారముఖ్యతను కోలోపతునాిర్మ, దదవుని
ఆర్ాధించుట యొకు పారముఖ్యతను కోలోపతునాిర్మ, మర్శయు వార్మ ఇతర్
దదశములతో పాలుప్ంచుకోలేని ఒక సా లములోనికి వార్శని ప్ంప్వలస్టి యుండెను...
నాయయాధిప్తుల గీంథము యొకు ముగశంప్ులో కూడా మనము ఇలాంటి
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విషయమునే చూసాతము, దానిలో ల ంై గశకత, ల ంై గశక అనతి
ై కత మర్శయు
అతాయచార్ము, విచులవిడిగా చదయబడిన విగీహార్ాధ్న ఉనాియి. మర్శయు అవి
కూడా కాలకీమానుసార్ంగా లేవు అని మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే ల ంై గశక అనతి
ై కత
మర్శయు విగీహార్ాధ్న ఈ కాలమంతటిలో జర్శగన
శ వి అని మన ర్చయిత
చూప్గోర్ాడు, ముందుగా ప్లు నాయయాధిప్తులను గూర్శు మర్శయు ఆ కాలములో
ర్ాజయమునకు కల్వగశన ఒడుదిడుకులను గూర్శు వివర్శంచాడు, కాని ఈ చెడు నడత
నాయయాధిప్తుల కాలమంతా కొనసాగశంది అని అతడు చూప్గోర్ాడు. 2 సమూయిేలు
గీంథములో కూడా ఇలాంటిదద జర్శగన
శ ది అని నేను వాదిసత ాను.
— డా. చిప్ మక్స డదనియల్
మన ఆకార్ము సూచించుచునిటు
ో , దదవుని శాప్ము నుండి ఉప్శమనమును గూర్శున అంశము
ర్ండు సార్మో ప్రతయక్షమవుతుంది. స్టైనిక విషయముల మీద దృషిర దావీదు యొకు అజేయుల ైన యోధ్ులను
గూర్శున ర్ండు నివేదక
ి లలోను ప్రతయక్షమవుతుంది. మర్శయు ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు పాడిన పాట
ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటలతో అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది, ఎందుకంటే ఈ
ర్ండు వాకయభాగములలోను దావీదు తన ర్ాజవంశము మీద దృషిరపటారడు. ఈ ఖ్యాజం ర్ూప్ములో
అంశములు ప్ునర్ావృతమగుట ఈ అధాయయములలో మన ర్చయిత యొకు ముఖ్య ఉదదేశములను అర్ాము
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది: మొదటి మర్శయు చివర్శ భాగములు ఇశాీయిేలు మీద దదవుడు
మోపిన శాప్ముల నుండి ఉప్శమనమును సూచిసాతయి. ర్ండవ మర్శయు ఐదవ భాగములు విర్ోధ్ుల మీద
విజయమునకు సంబంధించిన ఆశీర్ావదముల వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషసత ాయి. దావీదు ప్టో దదవుడు విర్శవిగా
చూపిన అనుగీహము అతని ర్ాజవంశము మీదికి కూడా వాయపించింది అని మూడవ మర్శయు నాలగ వ
భాగములు సూచిసాతయి.
సమూయిేలు గీంథము యొకు వాసత విక శరీతలు విభ్జంచబడిన ర్ాజయము లేక బబులోను చెర్ వంటి
కఠశనమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులను ఎదుర్ొునుచుండగా వార్శ కొర్కు పారముఖ్యమైన విషయములను ఈ అంశములు
తెల్వయప్ర్చాయి. వాసత విక శరీతలకు దదవుని శాప్ముల నుండి ఉప్శమనము అవసర్మయి
ై యంది. వార్శ
విర్ోధ్ుల మీద వార్మ జయమును ప ందగోర్ార్మ. మర్శయు దదవుడు అనుగీహము చూపిన ర్ాజు వార్శకి
అవసర్మైయుండెను. దావీదు కుటుంబము యొకు కొనసాగు ప్ర్శపాలన దావర్ా ఈ విధ్మన
ై కొనసాగు
లాభ్ములు వార్శ వశమవుతాయని దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ సనిివేశములు వాసత విక శరీతలకు
నిశుయతను కల్వగశంచాయి.
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దావీదు సవయంగా ప్ల్వకిన మాటలను నివేదించు ర్ండు భాగములతో ఆర్ంభించి, ఈ ఖ్యజంతో
కూడిన అమర్శకను మనము వివర్ముగా ప్ర్శశీలన చదదే ాము: 22:1-51లో అతడు పాడిన ర్ాజవంశప్ు పాట
మర్శయు 23:1-7లో ర్ాజవంశమును గూర్శు అతడు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటలు.

ర్ాజవంశమును గూర్శున పాట (2 సమూయిేలు 22:1-51)
ఒక వప్
ై ున, 22:1-51లో ఉని ర్ాజవంశమును గూర్శున పాట, 18వ కరర్తనను పల ల్వయునిది —
దావీదు సౌలు నుండి విమోచించబడినప్ుపడు పాడిన కరర్తన. 18వ కరర్తనలో, ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు
పాడిన పాట 1-4 వచనములలో యిెహో వాను సుతతిసూ
త ఆర్ంభ్మవుతుంది. తర్మవాత 5-20 వచనములలో
అది యిెహో వా దావీదును విమోచించిన విధానమును వర్శణసత ుంది. 21-29 వచనములలో అది దావీదు
ప ందిన విమోచనకు కార్ణములను తెల్వయజేసత ుంది. 30-46 వచనములలో అది మర్శయొకసార్శ యిెహో వా
ప ందిన విమోచనను వివర్శసత ుంది. మర్శయు 47-50 వచనములలో, అది యిెహో వాను మర్శఎకుువగా
సుతతిసుతంది.
ఇప్ుపడు, దదవుడు దావీదును విమోచించుట ఎంత మహిమకర్మన
ై కార్యమన
ై ప్పటికర, మన ర్చయిత
ఈ పాటను చదర్ముటలో గల కార్ణమును మనము అర్ాము చదసుకొనుటకు 2 సమూయిేలు 22:51లో అతడు
ఒక కరలకమైన అదనప్ు గమనికను ఇసాతడు. అకుడ మనం ఇలా చదువుతాము:
[దదవా] నీవు నియమించిన ర్ాజునకు గొప్ప ర్క్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషతకంి చిన
దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయము కనికర్ము చూప్ువాడవు (2
సమూ. 22:51).
ఈ అదనప్ు గమనిక భ్విషయతు
త లో ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజు దావర్ా దదవుడు చదయబర వు
కార్యములను గూర్శు హనాి వయకత ప్ర్చిన నిశుయతను మర్ొకసార్శ జఞాప్కము చదసత ుంది. 1 సమూయిేలు
2:10లో, హనాి ఇలా ప్లుకుతూ దదవుని సుతతించిన విషయం మీకు జఞాప్కముండదయుంటుంది:
తాను నియమించిన ర్ాజునకు [యిెహో వా] బలమిచుును; తాను అభిషతకంి చినవానికి
అధిక బలము కలుగజేయును (1 సమూయిేలు 2:10).
హనాి సుతతిని పల ల్వన విధ్ముగానే, దదవుడు “తాను నియమించిన ర్ాజునకు బలమిచుును” — లేక
విమోచననిచుును అని అనువదించవచుు — అని దావీదు పాడాడు. మర్శయు దదవుడు “తాను
అభిషతకించినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును.” అయితద ధ్నుయడెన
ై ర్ాజు మర్శయు అభిషతకించబడినవాని
యొకు పతర్మను తెలుప్ుట దావర్ా ఈ మాటలు హనాి సుతతిని అధిగమించాయి. అతడు “దావీదు” మర్శయు
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దావీదు మాతరమే కాదుగాని “అతని సంతతివార్మ కూడా.” 2 సమూయిేలు 7లో దావీదుతో దదవుడు చదస్టిన
నిబంధ్న సూచించినటు
ో , ఈ నిర్రక్షణ “నితయము” వర్కు దావీదు ర్ాజవంశమునకు కొనసాగశంచబడుతుంది.
ఇశాీయిేలు మీద, మర్శయు తదుప్ర్శ చర్శతల
ర ో యూదా మీద నితయ ర్ాజవంశముగా
ఉండునటు
ో దదవుడు దావీదు వంశమును ఎనుికునాిడు. మర్శయు ఆర్ంభ్ము
నుండద దదవుడు యూదా గోతరమును ఎంపిక చదశాడు అని లేఖ్నము తెల్వయజేసత ుంది
— యూదా వంశములో నుండి నాయకులు ప్ుడతార్మ... మర్శయు దావీదు
“యిెహో వా చితాతనుసార్మన
ై మనుషుయడు” అని దావీదును గూర్శు ఇది చెబుతుంది.
ఇందుమూలముగానే ఆయన అతనిని ఎనుికునాిడు. మర్శయు దావీదు
హృదయము ఎలో ప్ుపడు యిెహో వా కొర్కు ఎదుర్మచూస్టింది అని కూడా లేఖ్నము
స్టలవిసు
త ంది. అతడు అనిి విధ్ములుగా యిెహో వాకు సమర్పణ కల్వగశయునాిడు...
మీర్మ గమనించినటో యితద, దావీదు తర్మవాత వచిున ప్రతి ర్ాజు దావీదుతో
పల లుబడా్డు మర్శయు వార్మ ఇలా అనేవార్మ, “అతడు దదవుని దృషిరలో మంచి
చదశాడు, కాని తన తండియి
ర న
ెై దావీదు వల అతడు ప్ర్శప్ూర్ణముగా యిెహో వాను
వంబడించలేదు.” కాబటిర, ర్ాజు ఎలా ఉండాల్వ అనుటకు దావీదు ఒక మంచి మాదిర్శ
అయుయనాిడు, మర్శయు అది దదవుని ప్టో దావీదు కల్వగశయుండిన హృదయము
వలన అయుయండినది. అతడు దదవుని ప్టో సంప్ూర్ణ మన
ై విధదయతను చూపాడు,
కాబటిర ఇందుమూలముగానే అతని గృహము నితయముండునటు
ో యిేర్పర్చబడినది.
— డా. ర్సూల్ టి. ఫులో ర్డ

ర్ాజవంశములను గూర్శు చివర్శ మాటలు (2 సమూయిేలు 23:1-7)
దావీదు ప్టో మర్శయు అతని కుటుంబము మీద దదవుని అనుగీహము ప్టో ఈ దృషిరని 23:1-7లో
ఉని ర్ాజవంశమును గూర్శున చివర్శ మాటలలో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత మర్ొకసార్శ
ప్ునర్మదాాటించాడు. దావీదు ఉప్నాయసములో దెైవిక అధికార్ము ఉనిదని ఉదాాటించుటకు, మొదటి
వచనము ఈ వాకయభాగమును గూర్శు ర్ండు సార్మో దావీదు యొకు “దదవోకిత” అని పిలుసుతంది, మర్శయు

నియుమ్ ( )נְּ אֻםఅను హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశసత ుంది. పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు దెవి
ై క
మూలములను సూచించుటకు బెైబిలు ర్చయితలు అనేక సందర్భములలో ఇదద ప్దమును
ఉప్యోగశంచార్మ. దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటల యొకు దెవి
ై కమైన మూలమును గూర్శున ఉదాాటనను 2వ
వచనములో కూడా మనము చూసాతము, అకుడ దావీదు ఇలా ప్ల్వకాడు:
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యిెహో వా ఆతు నా దావర్ా ప్లుకుచునాిడు ఆయన వాకుు నా నోట ఉనిది (2
సమూయిేలు 23:2).
దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటల యొకు నముకతవమును గూర్శున సందదహములనిిటిని
తొలగశంచుటకు మన ర్చయిత దదవుని ఆతు యొకు పతర్
ర ణను ఉదాాటించాడు.
కాబటిర ఈ ఉప్నాయసములో దావీదు దావర్ా దదవుడు ఏమి ప్ల్వకాడు? “దదవునియందు భ్యభ్కుతలు
గల్వగశయిల
ే ు” ర్ాజు తన ప్రజల మీదికి అమోఘమన
ై ఆశీర్ావదములను తీసుకొని వసాతడని 3, 4
వచనములలో దావీదు ప్రకటించాడు. తర్మవాత, 5వ వచనములో, నీతిగల ర్ాజర్శకమును గూర్శున ఈ
సామానయమైన నియమమును దావీదు తనకు మర్శయు తన వంశమునకు అనువర్శతంచుకునాిడు. అతని
కుటుంబము దదవుని దృషిరకి విశేషమైనదిగా ఉండినది అని దావీదు యిెర్శగయ
శ ుండెను. 2 సమూయిేలు 7లో
దదవుడు అతనితో ఒక “నితయమన
ై నిబంధ్న”ను స్టిార్ప్ర్చాడు. కాబటిర, అతడు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటలలో, అతని
ర్ాజర్శక కుటుంబము నీతిగాను, దదవునియందు భ్యభ్కుతలు కల్వగశ జీవించినప్ుపడు, అది ఇశాీయిేలు మీదికి
అమోఘమన
ై ఆశీర్ావదములను తీసుకొని వసుతంది అని దావీదు సూచించాడు. చివర్శగా, 6, 7
వచనములలో, దదవుడు అతనితో చదస్టన
ి నిబంధ్నను సందదహంి చువార్మ అతని కుటుంబము మీద
కల్వగశయుని నిర్రక్షణను కోలోపకూడదు అని దావీదు హెచుర్శంచాడు. అతడు ఇలా ప్ల్వకాడు:
ఒకడు ముండో ను చదతప్టురకొనుటకు భ్యప్డినటు
ో దుర్ాుర్మగలు విసర్శాంప్బడుదుర్మ
... మనుషుయలు ... విడువక అంతయు ఉనిచోటనే కాల్వువేయుదుర్మ (2
సమూయిేలు 23:6-7).
ఇకుడ సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వాసత విక శరీతలకు తాను ఆనేక మార్మో ఇచిున పిలుప్ును
ప్ునర్ావృతం చదశాడు. వార్మ భ్విషయతు
త ను గూర్శున తమ నిర్రక్షణలను దావీదు గృహము మీద ఉంచాల్వ.
నితయమైన నిబంధ్న దావర్ా ఇశాీయిేలు యొకు నితయమైన ర్ాజవంశముగా దదవుడు దావీదు కుటుంబమును
అభిషతకించాడు. ఈ ర్ాజర్శక కుటుంబము లేకుండా ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఎలాంటి నిర్రక్షణ
లేదు.
దావీదు ర్ాజవంశము యొకు కేందర సాానము మీద పటర బడిన ఈ దృషిరని మనసుిలో ఉంచుకొని,
దావీదు యొకు కొనసాగు లాభ్ములలోని ర్ండవ మర్శయు ఐదవ భాగములను మనము చూదాేము:
21:15-22లో దావీదు యొకు అజేయుల ైన యోధ్ులను గూర్శు మర్శయు 23:8-38లో అజేయుల న
ై
యోధ్ులను గూర్శు ఇవవబడిన కథనములు. ఈ ర్ండు విభాగములు కలస్టి దావీదు ర్ాజవంశము యొకు
నీతిగల ప్ర్శపాలన ఇశాీయిేలు వార్శకి ఇచిున అతి గొప్ప లాభ్ములలో ఒకదానిని ఉదాాటిసత ాయి: దదవుని
విర్ోధ్ుల మీద విజయము.
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అజేయుల న
ై యోధ్ులు (2 సమూయిేలు 21:15-22)
21:15-22లో దావీదు యొకు అజేయుల ైన యోధ్ులను గూర్శు ఇవవబడిన మొదటి నివేదక
ి ,
ఫిల్వష్త యులతో జర్శగశన నాలుగు వేర్ేవర్మ యుదధ ములలో దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచిున విజయములను
కోీడీకర్శసత ుంది. వీటిలో ప్రతి ఒకుటి దావీదు యోధ్ులు దావీదు ప్ర్శపాలనను స్టిార్ప్ర్చుటలో
మదే తునిచుుచుండగా, “శూర్మలను,” లేక గొప్ప ఫిల్వష్త య యోధ్ులను జయించార్మ అని తెల్వయజేసత ుంది.
15-17 వచనములు ఈ కథనములనిిటిని గూర్శు ఒక కరలకమైన దృకోుణమును ఇసాతయి. అకుడ మనము
ఇలా చదువుతాము:
దావీదు ... స ము స్టిలో ను ... దావీదు జనులు దీనిచూచి, ఇశాీయిేలీయులకు
దీప్మగు నీవు ఆర్శపల కుండునటు
ో నీవు ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధ మునకు
ర్ావదే ని అతనిచదత ప్రమాణము చదయించిర్శ (2 సమూయిేలు 21:15-17).
ఇకుడ మనము చూచునటు
ో , సవయంగా దావీదు “స ముస్టిల్వో”నప్ుపడు కూడా దదవుని ర్ాజయము
ప్తనము కాలేదు. బదులుగా, దావీదు యొకు నముకమైన యోధ్ులు దావీదు ప్ర్శపాలనను నిలబెటర ార్మ
మర్శయు వాయపింప్జేశార్మ.
తన గీంథములోని ఈ భాగములో సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ యుదధ నివేదక
ి లను ఎందుకు
చదర్ాుడో అర్ాము చదసుకొనుట అంత కషర మన
ై ప్నేమీ కాది. అతని దినములలో, తన తదుప్ర్శ
సంవతిర్ములలో దావీదు బలహీనుడెన
ై విధ్ముగానే, దావీదు కుటుంబము బలహీనమన
ై దిగా ఉండెను.
అయితద దావీదు యొకు బలహీనతలో కూడా, దదవుడు గొప్ప విజయములను అనుగీహించి ఇశాీయిేలును
దీవించాడు. మర్శయు ప్రతి యుగములోను ఇశాీయిేలు విషయములో ఇలానే జర్శగశంది. ఇశాీయిేలు యోధ్ులు
దావీదు ర్ాజయమునకు తమను తాము సమర్శపంచుకుంటే, వార్మ కూడా బలమన
ై విర్ోధ్ులను జయిసాతర్మ.

అజేయుల న
ై యోధ్ులు (2 సమూయిేలు 23:8-38)
23:8-28లో ఉని దావీదు యొకు అజేయుల న
ై యోధ్ులను గూర్శున ర్ండవ నివేదక
ి కూడా
ఇలాంటి అంశములనే కల్వగశయునిది. ఈ భాగములో, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు యొకు గొప్ప
యోధ్ులలో ముపైప-ఆర్మగుర్శ పతర్ోను ప్రసత ావించాడు. మొదటిగా, అతడు “ముగుగర్మ బలాఢ్ుయల”ను మర్శయు
వార్మ చదస్టన
ి వీర్ోచిత కార్యములను వర్శణంచాడు. తర్మవాత దావీదుతో కలస్టి పల ర్ాడిన “ముప్పదిమంది
అధిప్తుల”ను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. వీర్మ యుదధ ములో గొప్ప పతర్మను సంపాదించినవార్మ,
ఉదాహర్ణకు 8వ వచనములో యోషత బెషష బత
ె ను “ఒక యుదధ ములో ఎనిమిది వందలమందిని హతము
చదస్టను.” 10వ వచనములో, ఎల్వయాజర్మ “లేచి ... ఫిల్వష్త యులను హతము చదయుచు వచెును. ఆ దినమున
యిెహో వా ఇశాీయిేలీయులకు గొప్ప ర్క్షణ కలుగజేస్టను.” 11, 12 వచనముల ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలీయులు
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పార్శపల యిన తర్మవాత షమాు ఫిల్వష్త యులతో పల ర్ాడి ఒక భ్ూభాగమును కాపాడాడు. 18వ వచనములో,
అబ్రషై “యుదధ ములో మూడువందలమందిని హతముచదస్టి వార్శమీద తన యిలటెను ఆడించెను.” 20, 21
వచనములలో, బెనాయా మోయాబు దదశప్ు ఇదే ర్మ స్టని
ై కులను కతిత వాత ప్డవేశాడు, ఒక స్టింహమును
హతమార్ాుడు, మర్శయు ఒక ఐగుప్త యుని కాపాడాడు. వీర్శలో అనేకమంది దావీదు ర్ాజయములో తర్మవాత
అధికార్ సాానములను ప ందుకునాిర్మ.
అతని వాసత విక శరీతలకు నిర్రక్షణను కలుగుజేయుటకు దావీదు యొకు గొప్ప యోధ్ులను గూర్శున
ర్ండు నివేదికలను మన ర్చయిత ర్ూప ందించాడు. విభ్జంచబడిన ర్ాజయము మర్శయు బబులోను చెర్
కాలములో, ఇశాీయిేలు విర్ోధ్ులు చాలాసార్మో జయించలేనివార్శగా అగుప్డదవార్మ. అయితద దావీదు
దినములలోని ఈ గొప్ప యోధ్ుల వల నే, దావీదు ప్టో దదవుడు చూపిన అనుగీహము మీద నిర్రక్షణను
ఇశాీయిేలు కోలోపకూడదు. బదులుగా, దావీదు కుటుంబము కొర్కు బలాఢ్ుయల ైన యోధ్ులను లేవనతు
త నటు
ో
వార్మ దదవునియందు నమిుకయుంచాల్వ.
ఇప్ుపడు దావీదు కుటుంబము దావర్ా దదవుడు అందించిన కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శు మన
ర్చయిత తెల్వయప్ర్చిన మొదటి మర్శయు చివర్శ భాగములను మనము చూదాేము. 21:1-14 మర్శయు
24:1-25లో దదవుని శాప్ముల నుండి ఇశాీయిేలు ప ందిన ఉప్శమనమును వివర్శంచు ఈ ర్ండు
కథనములను చూదాేము.

దదవుని శాప్ముల నుండి ఉప్శమనము (2 సమూయిేలు 21:1-14)
దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు యొకు ఉప్శమనమును గూర్శున మొదటి ఉదాహర్ణ 21:114లో, దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో సంభ్వించిన కర్మవును గూర్శున ఒక సుప్ర్శచితమన
ై
వృతాతంతమైయునిది. దదశములో కర్మవు సంభ్వించినది అని వివర్శసత ూ 1వ వచనము ర్ంగమును స్టిదధము
చదసత ుంది. కర్మవు కొనసాగశనప్ుపడు, దావీదు అవగాహన కొర్కు పారర్ాన చదశాడు. ఇశాీయిేలు
గశబియోనీయులతో చదసుకొనిన ఒప్పందమును ఉలో ంఘించి సౌలు మర్శయు అతని కుటుంబము వార్శని
హతమార్శునందున ఇశాీయిేలులో కర్మవు సంభ్వించినది అని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. ఇప్ుపడు, ఈ
విషయమును గూర్శు ఎలాంటి బెైబిలు నివేదక
ి లేదు, కాని ఇది సౌలు యొకు ర్ాజర్శక అధికార్మునకు
తీవరమన
ై ఉలో ంఘన అయుయనిది. యిెహో షువ 9:15-18లో, గశబియోనీయులను స్ట్వకర్శంచి, వార్శని
భ్దరప్ర్మసాతము అని ఇశాీయిేలు గోతరములవార్మ ప్రమాణము చదశార్మ. అయితద సౌలు ఈ ఒప్పందమును
ఉలో ంఘించాడు, మర్శయు ఆ ఉలో ంఘన కార్ణంగా, దదవుడు తన ప్జల మీదికి కర్మవు అను శాప్మును
ప్ంపాడు.
తర్మవాత మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ప్రకార్ం గశబర యోనీయుల కొర్కు పారయశిుతత మును చెల్వోంచు
మార్గ మును దావీదు వదకిన విధానమును 21:2-6 వర్శణసత ుంది. ఆర్ంభ్ములో, గశబియోనీయులు ఏ విధ్మైన
-44వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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పారయశిుతత మునైనా అడుగుటకు తిర్సుర్శంచార్మ. అయినను, దావీదు బలవంతము చదయుట వలన, సౌలు
కుటుంబము తాము చదస్టన
ి నేర్మునకు వల చెల్వోంచాల్వ అని గశబియోనీయులు కోర్ార్మ. సౌలు కుమార్మలలో
ఏడుగుర్శని హతమార్ముట కొర్కు తమకు అప్పజపాపలని వార్మ అడిగార్మ, మర్శయు దావీదు ఈ షర్తులకు
ఒప్ుపకునాిడు.
7-9 వచనములలో, యోనాతానుతో అతడు చదస్టిన ఒడంబడిక వలన దావీదు మఫ్బర షతును
అప్పగశంచలేదు అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు. తర్మవాత దావీదు గశబియోనీయులకు
అప్పగశంచిన ఏడుగుర్మ కుమార్మల పతర్ోను మన ర్చయిత నమోదు చదశాడు, మర్శయు వార్శని
గశబియోనీయులు హతముచదస్టన
ి విధానమును వర్శణంచాడు.
10-14 వచనములలో కర్మవు యొకు ముగశంప్ుతో ఈ వృతాతంతము ముగుసుతంది. సౌలు
కుటుంబము ప్టో కనికర్మును చూప్ుట దావర్ా దావీదు తనను తాను గౌర్వనీయునిగా
కనుప్ర్చుకునాిడు. సౌలు మర్శయు యోనాతాను ఎముకలతో పాటుగా అతడు సౌలు యొకు ఇతర్
కుమార్మల శర్రర్ములను కూడా సౌలు తండియి
ర ెైన కరషు యొకు సమాధిలో పాతిపటారడు. దావీదు యొకు
నీతిగల మర్శయు గౌర్వనీయమైన కిీయల వలన, 14వ వచనములోని ర్ండవ భాగములో, “దదశము కొర్కు
చదయబడిన విజఞాప్నమును దదవుడంగరకర్శంచెను.” దదశము కొర్కు చదయబడిన పారర్ానలకు జవాబు లభించింది,
మర్శయు కర్మవు ముగశంచబడింది.
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ వృతాతంతమును వేర్ొక నేప్థయములో అమర్శుయుంటే, ఇది అతని
శరీతల కొర్కు అనేక అంతర్ాభవములను కల్వగశయుండదది. అయితద దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు కొనసాగు
లాభ్ముల నేప్థయములో, సౌలు మర్శయు అతని కుటుంబము దావర్ా కల్వగశన దెైవిక శాప్ము నుండి
ఉప్శమనమును కల్వగశంచుటకు దావీదు పల షించిన పాతరను ఇది ఉదాాటిసత ుంది. ఈ కథనములో, ఇశాీయిేలు
మీదికి సౌలు కుటుంబము కొనితెచిున దెైవిక శాప్ము నుండి ఉప్శమనము దావీదు యొకు నీతిగల
ప్ర్శపాలన దావర్ా కల్వగశంది అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ప్ునర్మదాాటించాడు. వాసత విక శరీతల కొర్కు ఈ
సనిివేశము యొకు అంతర్ాభవము సపషర ముగా కనిపిసత ుంది. వార్శ దినములలో కూడా, దావీదు
ర్ాజవంశము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలాన దావర్ా దదవుని ర్ాజయము దదవుని శాప్ములు లేకుండా ఉండగలదు.

దదవుని శాప్ము నుండి ఉప్శమనము (2 సమూయిేలు 24:1-25)
దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు యొకు ఉప్శమనమును గూర్శున సమాంతర్ ఉదాహర్ణ 24:125లో, మన గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములో కనిపిసత ుంది. ఇది దావీదు జనాభాల కులను
తీసుకొనుట, ఫల్వతంగా దదవుడు ఇశాీయిేలును శపించుటను గూర్శున సుప్ర్శచితమన
ై వృతాతంతమైయునిది.
ఈ కథనము తన ప్రజల మీదికి వచిున శాప్ము నుండి దావీదు ఉప్శమనమును కల్వగశంచిన విధానమును
గూర్శు నివేదించిన, మనము ఇంతకుముందద చుస్టిన వృతాతంతమును పల ల్వనదిగా ఉనిది. అయితద ఒక
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పారముఖ్యమన
ై విధానములో ఇది భినిముగా ఉనిది: ఈ సార్శ, సవయంగా దావీదు చదస్టన
ి పాప్ము వలన
ఇశాీయిేలు మీదికి తీర్మప వచిుంది.
ఈ చివర్శ కథనము 1-9 వచనములలో దావీదు జనాభాను ల కిుంచుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది.
ఇప్ుపడు, 1వ వచనము ప్రకార్ం, యుదధ ము చదయగల మనుషుయలను ల కిుంచమని దదవుడు దావీదును
ప్ుర్శకొలాపడు. అయితద 1 దిన. 21:1లో ఉని దీనికి సమాంతర్ వాకయభాగం ప్రకార్ం, ఈ ప్ని చదయుటకు
దదవుడు సాతానును సాధ్నంగా వాడుకునాిడు. ఈ జనాభా ల కులు ఎందుకు అంత పాప్భ్ర్శతమైనవో
మనకు ఖ్చిుతముగా తెల్వయదుగాని, దావీదు తన స్టన
ై యము యొకు బలమును నిర్ాధర్శంచుటకు ఈ
జనాభాల కును చదయమని ఆజా ఇచిుయుండవచుు. ఇశాీయిేలు యొకు భ్దరత కొర్కు దావీదు ఇక దదవుని
మీద ప్ూర్శతగా ఆధార్ప్డుటలేదు అని ఈ కియ
ీ
సూచించింది. ఏది ఏమన
ై ా, దావీదు యొకు స్టన
ై ాయధిప్తియిెైన
యోవాబు దీనిని తిర్సుర్శంచాడు, కాని దావీదు బలవంతము చదస్టత సర్శకి, యోవాబు ఒప్ుపకునాిడు.
తర్మవాత ఈ కథనము దావీదు ప్శాుతాతప్ప్డుటను మర్శయు 10-17 వచనములలో దదవుని
తీర్మపను నివేదస
ి త ుంది. జనాభా ల కులను తీసుకుని తర్మవాత, దావీదు తన పాప్మును గీహించి, తన
దో షమును దదవుని ఎదుట ఒప్ుపకునాిడు. గాదు ప్రవకత దావర్ా, యిెహో వా దావీదు ఎదుట కొనిి శిక్షలను
ప్రతిపాదించాడు. దదవుని యొకు మహా కనికర్ము మీద ఆధార్ప్డి, తాను మనుషుయల చదతులలో ప్డక
దదవుని చదతులలో ప్డతానని దావీదు కోర్ాడు. అయితద ఇశాీయిేలు మీదికి తీవరమన
ై తెగులు వచిునప్ుపడు,
సుమార్మగా డెబెైో వేలమంది ప్రజలు మర్ణించార్మ. దదవుని దూత యిెర్ూషలేములోని ప్రజలను చంప్ుటకు
వచిునప్ుపడు, దావీదు తనను తాను మర్శంతగా తగశగంచుకునాిడు. 24:17లో, దావీదు ఇలా ప్ల్వకాడు:
చితత గశంచుము; పాప్ము చదస్టన
ి వాడను నేన;ే దుర్ాుర్గ ముగా ప్రవర్శతంచినవాడను నేన;ే
గొఱ్ఱఱ లవంటి వీర్ేమి చదస్టర్
ి ?
శ ననుిను నా తండిర యింటివార్శని శిక్ించుము (2
సమూయిేలు 24:17).
దావీదు తన దో షమును ప్ూర్శతగా ఒప్ుపకొని తీర్మపను ప్రజల మీదికి గాక తన మీదికి మర్శయు తన
కుటుంబము మీదికి ప్ంప్మని దదవుని కోర్ాడు.
18-25 వచనములలో, అర్ౌనా యొకు కళ్ో ములో ఒక బల్వప్ఠమును కటర మని దావీదునకు
ఆజఞాపించుట దావర్ా గాదు ప్రవకత దావీదు యొకు నిజఞయితీ గల ప్శాుతాతప్మునకు సపందించాడు. ఇదద
కళ్ో ము వదే కొనిి శతాబే ముల తర్మవాత స ల మోను దదవాలయమును నిర్శుంచాడు. దావీదు ఆ భ్ూమిని
కొనుగోలు చదస్టి, తన ప్క్షమున మర్శయు దదశము ప్క్షమున అకుడ నముకముగా బలులను అర్శపంచాడు.
మర్శయు 25వ వచనములో వృతాతంతము ఈ మాటలతో ముగుసుతంది: “యిెహో వా దదశముకొర్కు చదయబడిన
విజఞాప్నలను ఆలకింప్గా ఆ తెగులు ఆగశ ఇశాీయిేలీయులను విడిచిపల యిెను.”
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21వ అధాయయములో తాను ఇంతకు ముందు ఇచిున కథనమునకు సమాంతర్ముగా ఉండునటు
ో
సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఉదదేశయప్ూర్వకముగా ఈ వృతాతంతమును ఈ విధ్ంగా ముగశంచాడు. దదవుని
శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు ప ందిన ఉప్శమనమును గూర్శున ర్ండు నివేదికలు దదశము కొర్కు తన ప్రజలు
చదస్టన
ి విజఞాప్నములను దదవుడు వినాిడు అని నివేదస
ి త ు ముగుసాతయి. ర్ండు సందర్భములలోను, దావీదు
కిీయల మూలముగా దదవుడు శాప్ములను ఆప్ుచదశాడు.
దీని వలుగులో, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును ఈ వృతాతంతముతో ఎందుకు
ముగశంచాడో అర్ాము చదసుకొనుట అంత కషర మన
ై ప్ని కాదు. ఇశాీయిేలు దదశము మీదికి తీవరమైన శిక్ష వచిున
కాలములో అతని వాసత విక శరీతలు నివశించార్మ. అయితద తన వాసత విక శరీతలు దదవుని శాప్ముల నుండి —
దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము దావర్ా వార్శ మీదికి వచిున శాప్మును నుండి కూడా —
ఉప్శమనము ప ందగల విధానమును మన ర్చయిత ఇకుడ బయలుప్ర్చాడు. దదవుడు దావీదును
ఘనముగా ఎంచాడు. క్షమాప్ణ మర్శయు దదవుని తీర్మప నుండి ఉప్శమనము కేవలం దావీదు కుటుంబము
దావర్ా మాతరమే కలుగుతాయి అని గుర్శతంచుట దావర్ా దావీదునకు దదవుడు చూపిన అనుగీహము మీద వార్మ
ఆధార్ప్డవలస్టియుండెను.
దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు కొనసాగు శాప్ముల నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను మనసుిలో
ఉంచుకొని, ఈ అధాయయముల యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును విశదీకర్శంచుటకు మనము స్టిదధముగా
ఉనాిము. సమూయిేలు గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములలో నుండి నేడు మనము ఏమి
నేర్ముకోవాల్వ?

కస
ై త వ అనువర్త నము
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ గీంథమును దావీదు
ప్ర్శపాలన యొకు కొనసాగు ఆశీర్ావదములతో ముగశంచాడు. దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజవంశప్ు వార్సుల
యొకు వఫ
ై లయముల వలన కల్వగశన శీమల మధ్య కూడా నిర్రక్షణను కల్వగశయుండుట కొనసాగశంచమని ఈ
ఆశీర్ావదములు ఇశాీయిేలును పల ర తిహించాయి. కైసతవులముగా మనము కూడా
పల ర తిహించబడుచునాిముగాని, ఒక కరలకమన
ై భేదము ఉనిది. సమూయిేలు యొకు వాసత విక శరీతలకు
భినిముగా, మనము గొప్ప మస్ట్ియయిెన
ై యిేసును స్టతవించుచునాిము, మర్శయు ఆయన ఏ విధ్ంగా
కూడా దదవుని చితత మును నర్వేర్ముటలో ఎనిడును విఫలము కాలేదు. అవును, కరస
ీ త ు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై
ప్ర్శపాలన ఇంకా ప్ూర్ణతలోనికి ర్ాలేదు. పాప్ము వలన మనము ఇప్పటికర కషర ములను ఎదుర్ముంటాము.
ఈ కార్ణముల చదత, సమూయిేలు గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములు మనకు కూడా ఎనోి
విషయములను నేర్శపసాతయి.
-47వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

సమూయిేలు గీంథము

మూడవ పాఠము: దావీదు ర్ాజు

ఈ పాఠంలో మన మునుప్టి సంభాషణలను పల ల్వన విధ్ముగానే సమూయిేలు గీంథములోని ఈ
భాగము యొకు కస
ై త వ అనువర్త నమును కూడా మనము చూదాేము. మొదటిగా, మనము దదవుని
నిబంధ్నలను చర్శుదాేము, మర్శయు ర్ండవదిగా, మనము దదవుని ర్ాజయమును చూదాేము. తన
గీంథములోని ఈ భాగములో మన ర్చయిత దదవుని నిబంధ్నలను ఏ విధ్ంగా ఉదాాటించాడు?

దదవుని నిబంధ్నలు
అనేక విధాలుగా, దావీదు యొకు కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శు తెల్వయజేయు ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము
దదవుని నిబంధ్నలలోని కిీయాశీలకములనిిటి వప్
ై ునకు దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది. దావీదునకు మర్శయు
ఇశాీయిేలునకు దదవుడు దయను చూప్ుట కొనసాగశంచిన విధానములను గూర్శు ఆర్మ ఉపాఖ్ాయనములనిి
మాటాోడతాయి. ప్రతిదానిలోను, మన ర్చయిత కృతజా తతో కూడిన సావమిభ్కిత కొర్కు దదవుని
పారమాణికతలను ఎతిత ప్టురకునాిడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు అవిధదయత కొర్కు శాప్ములను మర్శయు
విధదయత కొర్కు ఆశీర్ావదములను దదవుడు కల్వగశంచిన విధానమును గూర్శు కూడా ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము
మాటాోడుతుంది.
మనము ప్రతిసార్శ చదయు విధ్ముగానే, దదవుని నిబంధ్నల కియ
ీ ాశీలకముల యొకు ఈ దృషిర
కోణములను మనము అనువర్శతంచుచుండగా, కొీతత నిబంధ్న బర ధ్నలను అనుసర్శంచునటు
ో మనము
జఞగీతతప్డాల్వ. మన హృదయములు ముందుగా సవయంగా కరీసత ు వప్
ై ుకు తిర్గాల్వ. ఈ అధాయయములలో
దావీదునకు మర్శయు ఇశాీయిేలుకు దదవుడు చదస్టన
ి ప్రతి దయా కార్యము కరీసత ునందు దదవుడు చూపిన
మర్శగొప్ప దయ వప్
ై ుకు మన దృషిరని మళిుసాతయి. ప్రతి విధదయత కార్యము కరీసత ు యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై
విధదయత ఎంత ఉనితమన
ై దిగా ఉనిదో చూప్ుతుంది. దావీదు మర్శయు ఇశాీయిేలు మీదికి వచిున
శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను గూర్శు ఈ అధాయయములు మాటాోడునప్ుపడు, కరస
ీ త ు తీసుకొని
ర్ాబర వుచుని నితయ శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను మనము గుర్శతంచాలని మనకు పిలుప్ునిసాతయి.
అయితద కరీసత ు మీద దృషిర పటురట ఎంత పారముఖ్యమయ
ై ునిప్పటికర, దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు
కొనసాగు లాభ్ములను మనము మన స ంత జీవితములకు కూడా అనువర్శతంచుకోవాల్వ. సౌలు మర్శయు
దావీదు చదస్టన
ి పాప్ముల వలన దదవుడు దదశములో శాప్ములను కల్వగశంచాడు అని మనము చదివినప్ుపడు,
దదవుడు తన సంఘము మీదికి కూడా తాతాుల్వక కీమశిక్షణను తీసుకొని వసాతడని మనము జఞాప్కము
చదసుకోవాల్వ. దావీదు వల నే, మనము కూడా తగశగంప్ుగల ప్శాుతాతప్ము మర్శయు కరస
ీ త ునందు విశావసముతో
సపందించాల్వ.
దావీదు యోధ్ుల యొకు విజయములను గూర్శు మనము నేర్ముకునిప్ుపడు, దదవుని ప్రజలుగా
మనము దుషర తవముతో చదయు సంఘర్షణలో మనకు నిశుయత కలుగుతుంది. అతడు సవయంగా
విఫలమన
ై తర్మవాత కూడా, అతని మీద మర్శయు అతని కుటుంబము మీద దదవుడు చూపిన కొనసాగు
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అనుగీహమును దావీదు ఉదాాటించిన విధ్ముగానే, మనము కూడా దదవునియందు నిశుయతను
కల్వగశయుండవచుు. కిీసత ునందుని నూతన నిబంధ్న కార్ణంగా కరీసత ులో ఉని ఏ ప్ుర్మషుని, స్ట్త ని
ర లేక చిని
బిడ్ ను దదవుడు ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచడు.
సౌలు తన ఉతత మ ఘడియలలో ఫిల్వష్త యులను ఓడించాడు మర్శయు అది ర్ాజు మీద
నిర్రక్షణ ఉంచమని ఇశాీయిేలును పల ర తిహించింది. అయితద, సౌలు బహుగా
అవిధదయుడెయ
ై ాయడని మనకు తెలుసు, కాబటిర దదవుడు సౌలు యొదే నుండి
ర్ాజయమును తీస్టివశ
ే ాడు, మర్శయు అలా చదయుట దావర్ా ఆయన ఇలా అనాిడు,
“మీర్మ సౌలు ర్ాజు నుండి దావీదు ర్ాజు మర్శయు అతని వంశము మీదికి మీ
నిర్రక్షణను మర్శయు నిశుయతను మార్ముకోవాలని నేను కోర్మచునాిను.” ...
మోషతతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నకు దావీదు నముకముగా ఉండినంత వర్కు దావీదు
చదస్టన
ి గొప్ప యుదధ ముల దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిేలును విమోచించిన విధానమును
కూడా మనము చూసాతము. చూడండి, ఇది కరలకమయ
ై ునిది: మోషతతో దదవుడు
చదస్టన
ి నిబంధ్నకు నముకముగా ఉని ఒక వయకిత మీద మీ నిర్రక్షణను మర్శయు
నిశుయతను నిలుప్ుకోండి. అవును, దావీదు ఘోర్ముగా పాప్ము చదస్టి ఆ
నిబంధ్నను సవయంగా ఉలో ంఘించాడు అని మనకు తెలుసు, కాబటిర పాఠకులు ఇలా
ప్రశిించార్మ, “మముును విడిపంి చుటకు మేము దావీదు మీద మర్శయు అతని
వార్సుల మీద నిర్రక్షణను పటురకోవచాు?” ... కాబటిర, దావీదుతోను, అతని
వార్సులతోను దదవుడు కృప్తో చదస్టన
ి నితయమన
ై నిబంధ్న మీద సమూయిేలు
గీంథము ఎకుువ ఉదాాటన పడుతుంది; ఒకదినమున నముకమన
ై , నీతిగల
నాయకుడు వసాతడు, ఆయన మోషతతో చదయబడిన నిబంధ్నకు సంప్ూర్ణ
నముకతవమును చూప్ుతాడు, కాబటిర ర్ానుని దావీదు వార్సుని మీద మీ
నిర్రక్షణను నిలుప్ుకోండి. ఇప్ుపడు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ంతటికర ప్ూర్శతగా విధదయత
చూపిన పాప్ములేని కరీసత ు వయకితతవములో వచాుడు అని మనకు తెలుసు. నేడు
మనము ఆయనయందద నిర్రక్షణను మర్శయు నిశుయతను కల్వగశయునాిము.
— డా. ఆండూ
ర పార్ేో
దావీదు జీవితములోని ఈ భాగములో ఉని దదవుని నిబంధ్నల యొకు కిీయాశీలకములను
మనసుిలో ఉంచుకొని, కైసతవ అనువర్త నము కరీసత ులో వివృతమగుచుని దదవుని ర్ాజయము మీద మనము
దృషిర నిలపాలని ఏ విధ్ంగా కోర్మతుందో కూడా మనము చూడవలస్టియునిది.
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దదవుని ర్ాజయము
ఈ అధాయయములలో, దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము మీద ఆయన చూపిన అనుగీహము
కార్ణంగా, ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము విఫలముకాదు అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సపషర ము
చదశాడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, యిేసు సంప్ూర్ణమన
ై నీతిగల దావీదు కుమార్మడెయ
ై ుండి దావీదునకు
దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి సమసత మును నర్వేర్ముతాడు గనుక, కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా దదవుని ర్ాజయము
విఫలము కాదు అని మనకు తెలుసు. అయినను, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటు
ో , కరీసత ు ఈ
నిర్రక్షణలను మూడు దశలలో నర్వేర్ముతాడు: ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము యొకు
ఆర్ంభ్ములో, సంఘ చర్శతల
ర ో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, మర్శయు ఆయన మహిమలో
తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో.
మొదటిగా, సమూయిేలు గీంథములోని ఈ చివర్శ అధాయయములు తన ర్ాజయము యొకు
ఆర్ంభ్ములో కరస
ీ త ు సాధించిన ప్రతిదాని వప్
ై ునకు మన మనసుిలను తిరప్ుపతాయి. దావీదు కుటుంబము
ప్టో దదవుడు చూపిన అనుగీహము కరీసత ునందు నర్వేర్ుబడుట ఆర్ంభ్మయి
ై యంది. దావీదు యోధ్ులు తమ
విర్ోధ్ులను ఓడించినటు
ో , యిేసు తన మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్ా దుషు
ర ని
తుతు
త నియలుగా ఓడించాడు. మర్శయు, దావీదు ఇశాీయిేలును దదవుని శాప్ముల నుండి విమోచించిన
విధ్ముగానే, యిేసు తన అనుచర్మలను దదవుని యొకు నితయ శాప్ముల నుండి విమోచించి, వార్శని
భ్దరప్ర్చాడు.
ర్ండవదిగా, తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దావీదు సాధించిన ప్రతిదానిని కరస
ీ తు
అధిగమించిన విధానమును కూడా మనము ప్ర్శగణించాలని ఈ అధాయయములు మనకు పిలుప్ునిసాతయి.
దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము ప్టో దదవుడు చూపిన కృప్ కరస
ీ త ు ర్ాజయ వాయపిత లో నర్వేర్ుబడింది.
దావీదు యోధ్ుల యొకు సాఫలయతలు ప్రతి యుగములోను దదవుని విర్ోధ్ుల మీద యిేసు సాధించిన
కొనసాగు విజయముల దావర్ా నర్వేర్ుబడతాయి. ఇశాీయిేలు దదశములో కల్వగశన శాప్ములకు ఉప్శమనము
కల్వగశంచుటలో దావీదు పల షించిన భ్ూమిక దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట యిేసు అనుదినము మన ప్క్షమున
విజఞాప్న చదయుచుండగా ఉనితమన
ై ర్రతిలో నర్వేర్ుబడింది.
మూడవదిగా, దావీదు కుటుంబము మీద దదవుని యొకు కొనసాగు ఆశీర్ావదములు వాసత విక
శరీతలను దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతు
త వప్
ై ుకు చూపిన విధ్ముగానే, మన యుగము యొకు
ముగశంప్ులో కరస
ీ త ు సాధించు విషయముల వైప్ుకు అవి మన దృషిరని కూడా మళిో సత ాయి. కరస
ీ తు
తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన దదవుని నముకతవమును దావీదు గృహమునకు చూప్ుతాడు. ఆయన తుదకు
దదవుని ఆతీుయ మర్శయు శార్రర్శక విర్ోధ్ులను ఓడించి, ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రతి ఒకుర్శ మీద
ఆయన నితయముండు ఆశీర్ావదములను కుముర్శసత ాడు. మర్శయు, దదశములో కల్వగశన దదవుని శాప్ముల
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నుండి దావీదు ఉప్శమనమును కల్వగశంచిన విధ్ముగానే, యిేసు మహిమలో తిర్శగవ
శ చిు సమసత మును
నూతనప్ర్చినప్ుపడు ఆయన సృషిర యావతు
త ను దదవుని శాప్ముల నుండి విమోచిసాతడు.

ముగశంప్ు
దావీదు ర్ాజును గూర్శున ఈ పాఠములో, హెబర ను మర్శయు యిెర్ూషలేములో దావీదు ర్ాజుగా
ఉండిన ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో కల్వగశన ఆశీర్ావదములను, మర్శయు అతడు బతెషబతో పాప్ము
చదస్టన
ి ప్ుపడు అతని ర్ాజయములో కల్వగశన సమసయలను, తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో కల్వగశన శాప్ములను
చూశాము. అయినను, ఈ శాప్ములు కల్వగశన తర్మవాత కూడా, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన
గీంథమును దావీదు తన ర్ాజవంశమును గూర్శు ప్ల్వకిన మాటలు, ఆజేయుల ైన యోధ్ులు మర్శయు
దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా ఇశాీయిేలుకు అందించబడిన కొనసాగు లాభ్ములను
తెల్వయప్ర్చిన దదవుని శాప్ముల నుండి కల్వగశన ఉప్శమనముతో ముగశంచిన విషయమును కూడా మనము
చూశాము.
సమూయిేలు గీంథములో దావీదు ప్ర్శపాలనను గూర్శున నివేదిక వార్శ ర్ాజయము యొకు
వైఫలయములను ఎదుర్ొునుచుని ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఒక కరలకమైన మార్గ దర్ికమును అందించాయి.
దావీదు మర్శయు అతని వార్సులు విఫలమై, ఇశాీయిేలు ప్రజల మీదికి దదవుని కీమశిక్షణను తెచిునప్పటికర,
నముకమన
ై వార్మ దావీదునకు దదవుడు ఇచిున వాగాేనముల మీద నిర్రక్షణను కల్వగశయుండుటను
కొనసాగశంచాల్వ. విధదయతగల ప్ర్శచర్య చదయు విషయములో దదవుని అవసర్తలను అందుకొనుటలో మనము
తర్చుగా విఫలమవుతాము కాబటిర నేడు మీర్మ నేను కూడా సమసయలను ఎదుర్ొుంటాము. అయితద దావీదు
ప్ర్శపాలనను గూర్శున అదుభతమైన వృతాతంతము మనము ఎనిడును మర్శచిపల కూడని ఒక విషయమును
మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. దావీదు కుటుంబమునకు దదవుడిచిున వాగాేనములు మన గొప్ప ర్ాజన
ై
యిేసులో నర్వేర్ుబడినవి. కరస
ీ త ునందు దదవుడు మనలను దీవించుటకు మర్శయు కీమశిక్షణలో పటురటకు
స్టిదధముగా ఉనాిడు. అయితద ఈ విషయమును గూర్శు మాతరం మనము నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు:
కరీసత ు తిర్శగవ
శ చుునంత వర్కు దదవుడు తన నముకమన
ై ప్రజలను భ్దరప్ర్మసాతడు మర్శయు కొీతత ఆకాశములు
మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో మనము మహిమగల దదవుని ర్ాజయమును సావధీనప్ర్చుకుంటాము.
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