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ఉపో ద్నాతమ్మ
అతయంత బలమన
ై మర్శయు ప్రఖ్ాయతిగాంచన ఒక వయకనతని కలవడానికన ఆహావనము ఇవవబడుటను

గూర్శు మనము చాలా అర్మదుగా ఊహంచుకుంటాము. కాని అదద జర్శగత
శ ద మనము ఎలా సపందిసత ామో

మనకు తెలుసు. “ననుి ఎవర్న
ై ా ప్ర్శచయం చదసత ార్ా? నేను ఏమి వేసుకోవాల్వ? నేను ఏమి చెయాయల్వ?

నేను ఏమి చెపాపల్వ? అకుడ నేను ఎలా ప్రవర్శతంచాలో నాకు ఎవర్మ చెబుతార్మ?” అని మనము ఆలోచన
చదసత ాము.

మహమకర్మైన దదవుని స్టింహాసనము యొదే కు మీర్మ ఆహావనించబడా్ర్ని ఊహంచండి. ఆయన

సమసత మును సృషిరంచనవాడు. అకుడ కూడా మీర్మ ఇదద విధ్ంగా, లేక ఇంతకంటే బలముగా

సపందిసత ార్మ. “ననుి దదవునికన ప్ర్శచయం చదయుటకు ఎవర్ైనా ఉనాిర్ా? నేను ఏమి చెయాయల్వ? నేను
ఏమి మాటాోడాల్వ? దదవుని సనిిధిలో ఎలా ప్రవర్శతంచాలో నాకు ఎవర్మ చెబుతార్మ?”

సంతోష్కర్ముగా, మనలను దదవుని కలవడానికన స్టిదధప్ర్చువాడు, మనలను ఆయనకు

ప్ర్శచయం చదయువాడు, మర్శయు ఆయన తీర్మపకు మనము భయప్డకుండా ఉండుటకు దదవుడు

మనలను దయతో చూచునటట
ో చదయగలవాడు ఉనాిడు. అవును, ఆయనే యిేసు కరస
ీ త ు, మర్శయు
ఆయన మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడెైయునాిడు.

యిేసును నముుచునాిము అను మన పాఠయ కీమములో ఇది నాలగ వ పాఠం, మర్శయు దీనికన

“యాజకుడు” అని పేర్మ పటారము. ఈ పాఠంలో, దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజల మధ్య నిబంధ్నా

మధ్యవర్శతగా ఉంటూ యిేసు బెబి
ై లు సాానమన
ై యాజకుని పాతరను ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ముతాడో మనము
చూదాేము.

మునుప్టి పాఠంలో మనం ప్రసత ావించనటట
ో , దదవుడు పాత నిబంధ్నలో మూడు సాానములను

సాాపించ, వాటి దావర్ా తన ర్ాజయమును పాల్వంచాడు: ప్రవకత , యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు సాానములు.
మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ సాాయిలో, దీనిని మనము సాధార్ణంగా కొీతత నిబంధ్న
యుగము అని పిలుసాతము, ఈ మూడు సాానములు వాటి అంతిమ నర్వేర్మపను కరస
ీ త ులో
ప ందుకుంటాయి.

ఈ కార్ణము చదత, చర్శతయ
ర ంతటిలో ఈ సాానముల యొకు పారముఖ్యతను మర్శయు

కార్యకలాపాలను అధ్యయనము చదయుట యిేసు కరస
ీ త ు ప్రసత ుతము దదవుని ర్ాజయమును పాల్వంచుటను

గూర్శు, మర్శయు ఆయనకు నముకమైన అనుచర్మల యొకు బాధ్యతలు మర్శయు ఆశీర్ావదములను

గూర్శు అర్ాము చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతయంది. ఈ పాఠంలో, యిేసు యొకు యాజక సాానము మీద
దృషిరపడదాము. యాజకుని మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచదాేము:
ఆయన ఆశీర్ాాద్మ్మలను వార్కి అనుగరహంచుటకు తన విశేషమైన పర్శుద్ధ
స్ాానమ్మలోనికి ద్ేవుడు వార్ని ఆహ్వానించునటల
ు ద్ేవునికి మ్ర్యమ ఆయన
పరజలకు మ్ధయ మ్ధయవర్త గా ఉండు వయకిత.
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ీ ను thirdmill.org నందు
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దదవుడు అనిివేళల అనిి చపటో అదృశయ ర్ూప్ములో ఉనాిడు అని మనందర్శకర తెలుసు. కాని

కొనిి సా లములలో మర్శయు సమయాలలో, ఆయన విశేష్మైన దృశయమైన ర్రతయలలో కూడా తనను

తాను బయలుప్ర్చుకుంటాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన దీనిని తన ప్ర్లోక స్టింహాసనప్ు గది యొకు

ప్రకాశమానమన
ై వభ
ై వములో కనుప్ర్చుకుంటాడు. మర్శయు ఆయన కొనిిసార్మో దీనిని భూమి మీద
కూడా చదసత ాడు. మర్శయు ఇటిర దదవుని ప్రతయక్షతలను జీవులు సమీపించన ప్రతిసార్శ, దదవుని

ఆమోదమును మర్శయు ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు సర్శగా స్టిదధప్డి, పారతినిధ్యం వహంచ
నాయకతవం వహంచాల్వ. బెైబిలులో, ఈ విధ్మైన స్టిదధపాటట, పారతినిధ్యం మర్శయు నాయకతవం
యాజకులకు ఇవవబడింది.

యిేసు యొకు ప్రవకత సాానమును ప్రసత ావించన మన పాఠం వల న, యిేసు యొకు యాజక

సాానమును గూర్శున ఈ పాఠంలో కూడా మూడు ముఖ్య బిందువులు ఉనాియి. మొదటిగా, ఆయన
యాజక సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును ప్ర్రక్షద
ి ే ాము. ర్ండవదిగా, యిేసు యొకు

వయకనతతవము మర్శయు కార్యములో ఈ సాానము యొకు నర్వేర్మపను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా,
యిేసు యొకు యాజక కార్యమునకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను చూదాేము. మొదటిగా యిేసు యొకు
యాజక సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చూదాేము.

పాత నిబంధన న్ేపథయం
పాత నిబంధ్నలోని యాజకతవమును గూర్శు ఆలోచన చదస్టన
ి ప్రతిసార్శ, చాలా మంది కస
ై త వుల

దృషిర మనము లేవీ. 8-9లో చదువునటట
ో మోషే కాలములో యాజకులుగా అభిషేకనంచబడిన అహర్పను
మర్శయు అతని వార్సుల మీదికన వళ్తంది.

అయితద మోషే దినములకు ముందు కూడా, దదవుని స్టేవించన యాజకులు ఉండిర్శ అని మనము

గుర్శతంచుట చాలా అవసర్ము. విశాల దృకపథములో, పాప్ములోనికన ప్డుటకు ముందద దదవుడు మానవ
జఞతి యొకు పితామహుడెైన ఆదామును యాజకునిగా నియమించాడు. మర్శయు ఆదాము తర్మవాత,
సాధార్ణ భావనలో మానవాళి అంతా వాసత వానికన దదవుని యాజకులుగా ఉండుటకు పిలువబడా్ర్మ.
సాంకేతిక భావనలో, ఆదికాండము 14లో ప్రసత ావించబడిన, అబారహాము కాలములోని

మలీుస్టదెకును మనము చూసాతము. ఆయన షాలేము దదశమునకు ర్ాజు మర్శయు యాజకుడు కూడా.
యోబు సవయంగా తన కుటటంబమునకు యాజకునిగా వయవహర్శంచదవాడని యోబు 1 సూచసుతంది.
మర్శయు నిర్గ మ. 3 ప్రకార్ం, మోషే మామయిన
ై యితోర మిదాయను దదశములో దదవుని
యాజకుడెైయుండెను.

చవర్శకన, దదవుడు అధికార్శకమన
ై ప్రతయద కమైన యాజకతవ సాానమును సాాపించాడు మర్శయు

దానిలో అహర్పను అతని వార్సులు ఇతర్ విధ్ముల యాజకతవములనిిటిని ప్రతాయమాియప్ర్చార్మ.
అయితద వీర్ందర్మ కూడా దదవుని యొకు నిజమైన యాజకుల ైయుండిర్శ. మర్శయు ప్రతి ఒకుర్మ యిేసు
యొకు యాజకతవమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయముగా ఉనాిర్మ.
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యాజకతవ సాానము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును మనము మూడు మార్గ ములలో

చూదాేము. మొదటిగా, యాజకుల యొకు అర్హతలను చూదాేము. ర్ండవదిగా, వార్శ కార్యములను

మనము ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు మూడవదిగా, యాజకతవ ప్ర్శచర్య యొకు భవిష్యతయ
త కొర్కు పాత

నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షలను మనము అనేవషిదే ాము. పాత నిబంధ్నలో యాజకులకు ఉండవలస్టిన
అర్హతలను మొదటిగా చూదాేము.

అరహతలు
ప్ుర్ాతన యాజకులు అనేక అర్హతలను కల్వగశయుండవలస్టియుండదది, కాని లేఖ్నము ఉదాాటించు

ర్ండింటిని మాతరమే మనము ప్రసత ావిదాేము. మొదటిగా, యాజకులు దదవుని దావర్ా నియమించబడా్ర్మ
అని చూదాేము. ర్ండవదిగా, దదవునికన సావమిభకనత చూప్వలస్టిన బాధ్యత వార్శ మీద ఉండెనను

విష్యమును ఉదాాటిదే ాము. తమ సాానములో దదవుని స్టేవించుటకు యాజకులు దదవుని దావర్ా
నియమించబడా్ర్ను సతయమును చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

ద్ేవుని ద్నార్ా నియమించబడుట
పాత నిబంధ్నలో, యాజకుని నియమించద అధికార్ం దదవునికన మాతరమే ఉండదది. యాజకులు

ఎనిడు కూడా సవయం-నియుకుతలు కార్మ. వార్శ సాానమునకు ఎనిికలు జర్శగేవి కావు. ర్ాజులు లేక
ఇతర్ నాయకులకు వార్శని నియమించద అధికార్ం ఉండదది కాదు. మర్శయు తమ సాానములలో

స్టేవించుటకు సవయంగా యాజకులు కూడా ఇతర్మలను ఎనుికునే అవకాశం ఉండదదక
ి ాదు. నిర్గ మ. 28:1
వినండి, అకుడ దదవుడు మోషేకు ఈ ఆజా ను ఇసుతనాిడు:

మ్ర్యమ న్నకు యాజకతామ్మ చేయమటకై నీ సహో ద్రపడన
ై అహర్ోనును అతని
కుమ్ారపలను... నీ యొద్ద కు పిలిపింపుమ్మ (నిరగ మ్ 28:1).

దదవుని యొకు నియామకము ప్రధాన యాజకునిగా అహర్పను అభిషేకనంచబడుటలో ఒక అతి

పారముఖ్యమన
ై భాగమని నిర్గ మ. 28లో తర్మవాత ఇవవబడిన విసాతర్మన
ై వివర్ణ సూచసుతంది. ఇతర్

గపతరమునకు చెందిన ఇశాీయిేలీయుడు యాజక సాానమును తీసుకుంటే, అతడు చంప్బడాలని సంఖ్ాయ.
18:22-23 తెల్వయజేసత ుంది. హెబ్ర.ర 5:1, 4 ఈ మాటలతో ఈ ఆలోచనను నిర్ాార్శసత ుంది:

పరతి పరధననయాజకుడును మ్నుషయయలలోనుండి యేరురచబడినవాడై, ... ద్ేవుని
విషయమన
ై కారయమ్మలు జర్గంచుటకై మ్నుషయయలనిమితత మ్మ

నియమింపబడును. మ్ర్యమ ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతనన్ే వహంచుకొనడు
గాని, అహర్ోను పిలువబడినటలరగా ద్ేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ
ఘనతప ంద్ును (హెబ్ర.ర 5:1, 4).

ఇదద నియమము ప్రధాన యాజకునికన మాతరమగ
ే ాక, పాత నిబంధ్నలోని యాజకులందర్శకర

వర్శతంచంది.
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దదవుని దావర్ా నియమింప్బడుటతో పాటటగా, యాజక సాానమునకు అర్మహలగుటకు యాజకులు

దదవునికన సావమిభకనత కూడా కనుప్ర్చవలస్టియుండినది.

ద్ేవునికి స్ాామిభకిత
యాజకులు మందిర్ము మర్శయు దదవాలయములో దదవుని యొకు ప్రతదయకనంచబడిన సనిిధిలో

స్టేవించదవార్మ కాబటిర, ఆయనను మాతరమే స్టేవిసూ
త మర్శయు ఆయనను మాతరమే ఆర్ాధిసత ూ వార్మ దదవుని
ప్టో ఒక విశేష్మైన సావమిభకనతని కనుప్ర్చవలస్టియుండినది, మర్శయు తమ బాధ్యతలను శీదధగా

నర్వేర్ువలస్టియుండినది. ఆయన ప్ర్శశుదధ సనిిధిలోనికన ప్రవశ
ే ంచునటట
ో దదవుని ప్రజలు దదవునికన
సావమిభకనత కల్వగశయుండునటట
ో చూచుకొనుటకు కూడా వార్మ దీనిని చదయవలస్టియుండినది.

వారప పాటంచవలస్టిన కొనిా నియమ్మ్మలు ఉండేవని, బలి కొరకు అగాని కూడన
వారప ఒక విశేషమైన ర్ీతిలో అర్ుంచవలస్టియమండేద్ని, బలి కొరకు తేబడిన

జంతయవులు నిషకళంకమైనవని నిర్ాార్ంచుటకు వాటని ఒక విశేషమైన ర్ీతిలో
పర్ీక్ించవలస్టియమండేద్ని పాత నిబంధన యాజకుల నుండి మ్నమ్మ

న్ేరపుకుంటామ్మ. ద్ేవుడు వార్ నుండి ద్ీనిని ఆశంచనడు. అలాగే యాజకుడు
ధర్ంచుకొనుటకు పరతేయకమన
ై వసత మ్
ర మలు ఉండేవి, అతడు ఒక విశేషమన
ై
శుద్ీధకరణ పరకిరయను అనుసర్ంచవలస్టియమండేద్ి, మ్ంద్ిరమ్మ మ్ర్యమ

మ్ంద్ిరమ్మలోని వసుతవులతో సహ్వ సమ్సత మ్మ “పరలోక మ్ంద్ిరమ్మ”ను — అనగా
సాయంగా ద్ేవుని సనిాధిని — పో లియమన్నాయ కాబటర అవి ఇవాబడినవని హెబ్రర
పతిరక ఉద్నాటసుతంద్ి. కాబటర , యాజకులు పరభమవెైన యేసు కరస
ర త ుకు పరతినిధులుగా
ఉన్నారప. క్షమించబడుటకు ద్ేవునికి అర్ుంచవలస్టిన పర్శుద్ధ తన మ్ర్యమ

సంతృపిత కి యాజకులు పారతినిధయం వహంచనరప. కాబటర , యాజక అమ్ర్కలలో,
యాజక నియమ్ాలలో ఇవాబడిన పరతిద్ి కరస
ర త ు యొకక పూరణతను చూపుటకు
మ్ర్యమ ఆయన నిజమ్మగా పరజల యొకక పాపమ్మను మోస్ాతడని

తలియజేయమటకు ఇవాబడినవి. వారప ధర్ంచిన వసత మ్
ర మలు మ్ర్యమ గోతరమ్మల
పేరు ప ఆ వసత రమ్మల మీద్ వారయబడియమండుట మ్ర్యమ బలుల యొకక పూరణ త,
ఇవనీా కూడన ద్ేవుడు ద్ీనిని ఎంత తీవరమ్మగా పర్గణంచుచున్నాడో , ఆయన

ఎంత పర్శుద్ుధడో చూపుటకు ఇవాబడినవి, మ్ర్యమ మ్మగంపులో రక్షణ కొరకు
ఏకైక మ్ారగ మ్మ మ్ాతరమే ఉండబో తయంద్ి. ఒకవేళ ఆ ఏకైక మ్ారగ మ్మను

అనుసర్ంచుటలో మ్నమ్మ ర్ాజీపడితే, మ్నమ్మ తపిుపో తనమ్మ మ్ర్యమ సంతృపిత
కలుగద్ు. కాబటర , మ్న మ్నసుులలో ద్ేవుని పర్శుద్ధ త మ్ర్యమ నీతి, మ్ర్యమ
కరరసత ు అరుణలోని ఐకయత యొకక తీవరతను స్ాాపించుకొనుటకు యాజక
నియమ్మ్మలు ఎంతో అవసరమైయమనావి.

— డా. థామస్ నటెరల్ి
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యాజకులు ప్ర్శశుదధ ల ైయుండవలస్టిన అవసర్తకు ఉతత మమన
ై ఉదాహర్ణ లేవీ. 10:1-2లో

ఉంది. అకుడ, తాము అర్శపంచన అప్వితరమన
ై అర్పణ వలన దదవుడు నాదాబు అబ్రహులను చంపాడు.
మర్శయు 1 సమూ. 4లో, హో ఫ్ి ఫ్నహాసులు దదవునికన భయప్డనందున హతమార్ుబడా్ర్మ,

ఈ ఉదాహర్ణలతో పాటటగా, ఆయన ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను నిమితత ము ఆయన

విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన ఆయన ప్రజలను నడిపించుటకు మర్శయు స్టిదధప్డుటకు ఆశగల యాజకులు

సవయంగా దదవునికన నముకసుతల ైయుండాలని కరర్తనలు 132:9 మర్శయు విలాప్. 4:11, 13 వంటి లేఖ్న
భాగములు సపష్ర ము చదసత ాయి. లేకపల తద, దదవునికన దగగ ర్గా వళ్ోట దావర్ా తీవరమన
ై తీర్మపను
ఎదుర్ొునవలస్టి వసుతంది.

పాత నిబంధ్నలో యాజకుల యొకు అర్హతలను చూశాము కాబటిర, వార్శ కార్యములను ఇప్ుపడు

చూదాేము.

కారయమ్మలు
యాజకుల యొకు కార్యములలో మూడు అంశములను మనము చూదాేము. మొదటిగా, వార్మ

అందించన నాయకతవమును మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, వార్మ నిర్వహంచన ఆచార్ములను
మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ఇతర్మల కొర్కు వార్మ చదస్టన
ి విజఞాప్నను చూదాేము.
యాజకులు అందించన నాయకతవముతో ఆర్ంభించుదాము.

న్నయకతామ్మ
పాత నిబంధ్న యాజకులు దదవుని ప్రజలకు అనేక విధాలుగా నాయకతవం వహంచార్మ. కాని

మన ఉదదేశముల కొర్కు వీటిని మనము మూడు ముఖ్య బిందువులలో కోీడీకర్శదే ాము. మొదటిగా,
యాజకులు అతయంత పారముఖ్యముగా ఆర్ాధ్నలో నాయకతవము అందించార్మ.

దదవుని ప్రజలను ఆయన ప్ర్శశుదధ మన
ై సనిిధిలోనికన నడిపంి చుటలో మర్శయు స్టిదధప్ర్చుటలో

ఆర్ాధ్న ముఖ్యమైన పాతరను పల షిసత ుంది. ఇశాీయిేలులో, ఇశాీయిేలు యొకు వార్శషక ప్ండుగల వంటి

జఞతీయ ఆర్ాధ్నా సనిివేశములలో యాజకులు మర్శయు లేవీయులు నాయకతవం వహంచార్మ. వార్మ
అనుదినము మందిర్ములోను మర్శయు దదవాలయములోను ఆర్ాధ్నా కార్యకీమాలను నడిపించార్మ,
మర్శయు వార్ం వార్ం విశాీంతి దినమున ప్రతదయకమన
ై కూడికలను నిర్వహంచదవార్మ. మర్శయు వార్మ
ప్రజలను సుతతి ఆర్ాధ్నలో నడిపించదవార్మ. 1 దిన. 15; 2 దిన. 7, 8, 29 మర్శయు 30; మర్శయు
నహెమాయ 12 వంటి చపటో ఈ వివర్ాలను మనము చూసాతము.

ర్ండవదిగా, పౌర్ మర్శయు ఆచార్ తీర్మపల ర్ూప్ములో యాజకులు విశేష్మైన

మార్గ దర్ికతవమును అందించార్మ. వార్మ ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టా త
ి యలకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
త
ర ును అనవయిసూ
వార్మ దీనిని చదశార్మ. నిర్గ మ. 28:29-30, సంఖ్ాయ. 21:27, దివతీ. 21:5 మర్శయు యిహే. 44:24 వంటి
అనేక చపటో ఈ సతయము ప్రసత ావించబడింది.

ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 17:8-9లో యాజకులు ఇవవగల పౌర్ తీర్మపలను గూర్శు మోషే వివర్శంచన

విధానమును వినండి:
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హతయకు హతయకు వాయజయమ్మనకు వాయజయమ్మనకు ద్బబకు ద్బబకు నీ గారమ్మ్మలలో
వివాద్మ్మలు పుటర గా వీట భేద్మ్మ కనుగొనుటకు నీకు స్ాధయమ్మకాని యెడల

నీవు లేచి నీ ద్ేవుడన
ై యెహో వా ఏరురచుకొను సా లమ్మనకు వెళ్లు యాజకుల ైన
లేవీయమలను ఆ ద్ినమ్మలలో నుండు న్నయయాధిపతిని విచనర్ంపవల ను. వారప
ద్ననికి తగన తీరపు నీకు తలియజపుుద్ురప (ద్ిాతీ. 17:8-9).
ఈ లేఖ్నభాగము సూచంచుచునిటట
ో , చటర ప్ర్మైన విష్యములు సాానిక నాయయసాానాలలో

కుదర్ుబడదవి. అయితద కఠశనమన
ై కేసులలో, తీర్మపను ప ందుటకు ప్రజలు యాజకుల యొదే కు లేక
ప్రతయద కమైన నాయయాధిప్తయల యొదే కు వళ్ోటకు అవకాశం ఉండదది. వాసత వానికన, ఇశాీయిేలులో

నాయయాలయములను మర్శయు నాయయాధిప్తయలను ఎలా సాాపించాలో మిదాయనీయ యాజకుడెైన యితోర

మోషేకు సవయంగా తెల్వపాడు. యితోర యొకు యాజకతవము అటిర విష్యములకు ఆయనను అధికార్శగా
చదస్టింది.

యాజక నిర్ణయాలు మర్శయు మార్గ దర్ికములో ఆర్పగయము మర్శయు ప్ర్శశుదధ తకు

సంబంధించన విష్యముల యొకు విచార్ణ, వాయఖ్య మర్శయు తీర్మప కూడా ఇమిడియునాియి.
యాజకులు దదవుని ధ్ర్ుశాసత ర ఆధార్ంగా ఇండో కు ప్టిరన బూజును విచార్శంచార్మ, ర్పగములను

కనుగొనాిర్మ, వయకుతలను లేక వసుతవులను ప్వితరమన
ై విగాను లేక అప్వితరమన
ై విగాను నిర్ాార్శంచార్మ.
లేవీ. 11-15 వంటి లేఖ్న భాగములలో ఇటిర యాజక బాధ్యతలు ప్రసత ావించబడినవి.

ఇవి యాజక సంబంధ్మైన విష్యముల ైయునివి ఎందుకంటే ఆదాము చదస్టిన పాప్మునకు

దదవుని శాప్ముగా లోకములోనికన వయకనతగత మర్శయు బహర్ంగ ఆర్పగయ సమసయలు ప్రవేశంచాయి,

ఇందుమూలమునే ఏదెను తోటలో ప్రతదయకమన
ై దదవుని సనిిధి నుండి ఆదాము దూర్ము చదయబడా్డు.
మర్ణమను సార్వతిరక శాప్ము ఆది. 3:19లో సాాపించబడింది. మర్శయు ఈ సామానయ తీర్మపతో పాటట
ఆర్పగయమునకు సంబంధించన ఇతర్ తీర్మపలు కూడా చదర్ుబడా్యి, దీనిని మనము లేవీ. 26:16

మర్శయు దివతీ. 28:21-28 వంటి వాకయ భాగములలో చూసాతము. ఈ కార్ణం చదత, ఆశీర్ావదముల కొర్కు
దదవుని యొదే కు ప్రవశ
ే ంచుటకు ముందు స్టిదధపాటటలో ఆర్పగయ విష్యములు పారముఖ్యమన
ై పాతరను
పల షించాయి.

ప్రజలకు దదవుని వాకయమును బో ధించుట దావర్ా యాజకులు మూడవ విధ్ముగా

నాయకతవమును కనుప్ర్చార్మ, దీనిని మనము 2 దిన. 35:3, నహెమాయ 8 మర్శయు మలాకర 2 వంటి
చపటో చదువుతాము.

ఒక ఉదాహర్ణగా, మలాకర 2:7లో ప్రభువు యొకు మాటలను వినండి:
యాజకులు స్టైనయమ్మలకు అధిపతియగమ యెహో వా ద్ూతలు గనుక జనులు

వార్న్ోట ధరుశాసత రవిధులను న్ేరపుకొంద్ురప, వారప జఞానమ్మనుబటర బో ధింపవల ను
(మ్లాకర 2:7).

అబదధ బో ధ్లు లోకములో పాప్మునకు ప్ర్శణామముగా ఉనాియి, మర్శయు దదవుని

వాకయమును ఉలో ంఘంచుట ప్రజలను ఆయన విశేష్మన
ై సనిిధికన వళ్ోటకు అనర్మహలను చదస్టింది. కాబటిర,
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ఆశీర్ావదమును తెచుు విధ్ముగా దదవుని ప్రజలను ఆయన విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన నడిపించుటకు
మర్శయు స్టిదధప్ర్చుటకు దదవుని వాకయమును బో ధించు బాధ్యత యాజకులకు ఇవవబడింది.

యాజకులు అందించన నాయకతవమును చూశాము కాబటిర, తమ ప్రజల కొర్కు వార్మ

నిర్వహంచన ఆచార్ములను ఇప్ుపడు చూదాేము.

ఆచనరమ్మలు
పాత నిబంధన విశాాసుల జీవితనలలో, అన్ేక పండుగలు, విశారంతి ద్ినమ్మలను

ఆచర్ంచుట, వారప అర్ుంచిన బలయరుణలు పారమ్మఖ్యమన
ై పాతరను పో షించనయ.

మొద్టగా, ద్ేవుని పరజలుగా వార్ జీవితమ్మ వార్కి ద్ేవుడిచిున బహుమ్ానమ్ని
వారప ఇశారయేలుకు జఞాపకమ్మ చయాయలి. ఉద్నహరణకు, పస్ాక పండుగ వార్కి

తనమ్మ ఒకపుుడు ఐగమపుతలో బానిసలుగా ఉండిరని, మ్ర్యమ ద్ేవుడు మ్ాతరమే
వార్ని విడిపించనడని జఞాపకమ్మ చేసత ుంద్ి. అయతే వారప విమోచించబడన్రప అని
జఞాపకమ్మ చేయమట మ్ాతరమే కాద్ు, కాని స్ట్న్నయ యొద్ద కు తీసుకొని వెళ్లు

ద్ేవునితో ఒక నిబంధనను స్ాాపించుటకు వారప ఐగమపుత నుండి విడిపించబడన్రప.
కాబటర ద్ేవుడే ద్ేవుడు మ్ాతరమే తన పరజలుగా ఉండుటకు వార్ని పిలచనడని
జఞాపకమ్మ చేసుకొనుటకు, వార్ని రక్ించుటకు ద్ేవుడు చేస్టన
ి ఆశ్ురయ

కారయమ్మలను జఞాపకమ్మ చేసుకొనుటకు ఇశారయేలు యొకక పండుగల జీవితమ్మ

స్ాాపించబడింద్ి. విశారంతి ద్ినమ్మలు ర్ండు విషయమ్మలను జఞాపకమ్మ చేయమటకు
స్ాాపించబడినవి, లోకమ్మ యెహో వాద్ి మ్ర్యమ వారప తమ్ను తనమ్మ

సృషిరంచుకొనలేద్ు, మ్ర్యమ వారప తమ్ను తనమ్మ బానిసతామ్మ నుండి

విమోచించుకొనలేద్ు. నిరగ మ్కాండమ్మలో, “విశారంతి ద్ినమ్మను పాటంచండి,

ఎంద్ుకంటే ద్ేవుడు విశారంతి ద్ినమ్మన విశారంతిని తీసుకున్నాడు” అని మోషే
చబమతయన్నాడు. ద్ిాతీయోపద్ేశ్కాండమ్మలో, ద్ేవుడు విశారంతి ద్ినమ్మన
విశారంతిని ఆచర్ంచనడు అని మ్ాతరమేగాక, ఒకపుుడు మీరప ఐగమపుతలో

బానిసల ైయమండిర్ అను విషయమ్మను జఞాపకమ్మ చేసుకొనుటకు కూడన విశారంతి

ద్ినమ్మను ఆచర్ంచమ్ని మోషే చబమతయన్నాడు. కాబటర , ఈ పండుగలనీా వార్ని
విమోచించుటకు ద్ేవుడు ఏమి చేశాడో జఞాపకమ్మ చేయమటకు, మ్ర్యమ వార్ పటు
ద్ేవుడు చూపిన కృపగల మ్ంచితనమ్మ ద్నార్ా వారప మ్ాతరమే ద్ేవుని పరజలని
జఞాపకమ్మ చేయమటకు నియమించబడినవి, మ్ర్యమ ఆ ఆచనరమ్మలలో నుండి

వార్ జీవితమ్మలు రూపుద్ిద్దబడినవి, తద్నార్ా వారప విధేయత, నమ్ుకమ్మ, పేరమ్
మ్ర్యమ స్టేవ కలిగన జీవితనలతో ద్ేవునికి నమ్ుకమ్మగా సుంద్ించుట
ఆరంభిస్ాతరప.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
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మోషే దినములలో, తర్మవాత దావీదు దినములలో, దదవుని విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన

ప్రవశ
ే ంచుటకు దదవుని ప్రజలను స్టిదధప్ర్చుటకు యాజకులు అనేక ర్కముల ఆచార్ములను

నిర్వహంచదవార్మ. ఈ ఆచార్ములలో ప్వితరమన
ై దినములు, సనిివేశములు మర్శయు వసుతవులు

ఇమిడియుండదవి, వీటిని మనము లేవీ. 1–7 మర్శయు 23; సంఖ్ాయ. 18–19; 1 దిన. 23; మర్శయు 2
దిన. 8 వంటి చపటో చూసాతము.

చాలాసార్మో, ఈ ఆచార్ములు ప్వితరమన
ై సా లముల — దదవుని విశేష్ సనిిధి కనిపించు మర్శయు

ఆయన ప్రజలు ఆయనను ఆర్ాధించు సా లములు — మధ్య కేందీరకృతమయ
ై ుండదవి. ఉదాహర్ణకు,

మందిర్ము మర్శయు దదవాలయము ఉని సా లములు వీల ైనంత అందముగాను ప్ర్శప్ూర్ణముగాను

ఉండునటట
ో చూచుట యాజకుల బాధ్యతయియ
ై ుండదది, తదావర్ా విశేష్మన
ై దృశయ మహమలో దదవుడు

అకుడ నివస్టించుటకు అనువుగా ఉండదది. లేవీ. 24:1-9; సంఖ్ాయ. 3–4; మర్శయు 1 దిన. 24:25-32
వంటి లేఖ్న భాగములలో దీనిని గూర్శు మనము చదువుతాము.

అయితద యాజకుల స్టేవలో సుప్రస్టద
ి ధ మైన ఆచార్ము అర్పణలను అర్శపంచుట. ఈ అర్పణలలో

కృతజా త వయకరతకర్ణలు, సహవాస వయకరతకర్ణలు, పాప్ పారయశుతత అర్పణలు ఉండదవి. వీటిలో కొనిి

తర్చుగా కీమ కాలములలో అర్శపంచబడదవి, అనుదిన ఉదయకాల మర్శయు సాయంకాల అర్పణలు,

మర్శయు వార్శషక పారయశుతత దినము వంటివి. ఇంకా కొనిి కొనిి విశేష్మన
ై సందర్ాులలో అర్శపంచబడదవి,
పాప్ము ర్మజువు చదయబడినప్ుపడు వంటివి. మర్శకొనిి అర్పణలు ఆర్ాధికుని ఇష్ర మునకు అనుగుణంగా
అర్శపంచబడదవి, స్టేవచాుర్పణలు వంటివి. లేవీయకాండము 1-7 మర్శయు 16 వంటి చపటో అనేక ర్కముల
సూచత అర్పణలు సంగీహంచబడినవి.

యాజకులు నిర్వహంచు ఆచార్ కార్యములనిిటిలో, అర్పణలు అర్శపంచుట — ముఖ్యముగా

పారయశుతత అర్పణలు — యిేసు యొకు స ంత ప్ర్శచర్యలో కూడా అతయంత పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది.
కాబటిర మన దృషిరని ముఖ్యముగా వాటి మీద కేందీరకర్శదే ాము.

నేడు మనము, ఒక మర్శంత విలువన
ై దానిని ప ందుకొనుటకు విలువన
ై దానిని వదిల్వపటటరటను

అర్పణ అని పిలుసాతము. ఒక బహుమానమునకు అతయంత విలువైన వలను చెల్వోంచవలస్టివచునప్ుపడు
ఒక బహుమానము అర్పణ అవుతయంది. పాత నిబంధ్నలో, దదవునికన అవసర్ము కాబటిర ప్రజలు

ఆయనకు అర్పణలు అర్శపంచలేదు. అతయంత విలువన
ై దానిని — పాప్ముల క్షమాప్ణ వంటివి —

ప ందుకొనుట కొర్కు దదవుని ప్రజలు తమకు విలువైనదానిని ఇచుుటకు అర్పణలు అనుమతించాయి.
విశావసులు దదవుని ఆర్ాధించుటకు, ఆయనకు విధదయతను చూప్ుటకు, మర్శయు ఆయన

ఇచున బహుమానముల కొర్కు కృతజా తలను తెలుప్ుటకు కూడా అర్పణలు అనుమతించాయి.

అవును, అర్పణలు ఎలో ప్ుపడూ విశావసము యొకు వయకరతకర్ణముగా ఉండినవి, కాని వాటిని సర్న
ై
ఉదదేశములతో అర్శపంచవలస్టియుండెను. యథార్ా హృదయముతో అర్శపంచని అర్పణలను దదవుడు

తిర్సుర్శంచాడు కూడా. అర్పణల యొకు దక్షత ఎలో ప్ుపడూ దదవునికన అర్పణను అర్శపంచనవాని యొకు
యథార్ాత మీద ఆధార్ప్డియుండినది.

మోషే దావర్ా విసాతర్మన
ై ఆచర్ణ నియమాలు ఇవవబడక ముందు కూడా పారయశుతత అర్పణలు

యాజక ప్ర్శచర్యలో పారముఖ్యమైన భాగముగా ఉండదవి. ఉదాహర్ణకు, యోబు 1లో, వార్మ కల్వస్టి

చదయుచుని వేడుకలలో తన పిలోలు నిర్ో క్షయముగా పాప్ము చదశార్ేమోనని తన పిలోల కొర్కు యోబు
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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జంతయవులను అర్శపంచాడు. వాసత వానికన, మానవాళి పాప్ములో ప్డినది మొదలుకొని పారయశుతత

అర్పణలు అర్శపంచబడుచునివి. ఆదాము హవవలు మొదట పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, పాప్ములను

క్షమించ ప్రజలను తనతో సమాధానప్ర్చుకొనుటకు దదవుడు పారయశుతత అర్పణలను నియమించాడు.
లేవీ. 4-6, మర్శయు సంఖ్ాయ. 15:25-28 వంటి చపటో ఇలాంటి అర్పణ వర్శణంచబడింది.

ఈ పారయశుతత ము వనుక ఉని సామానయ ఆలోచన చాలా సూటిగా ఉనిది: మన పాప్ముల

నిమితత ము, మానవాళి అంతా శక్షింప్దగశనదిగా ఉనిది. కాబటిర, ఈ నాయయప్ూర్శతమన
ై శక్షను

నిర్పధించుటకు, తమ తర్మప్ున దదవుడిచుు శక్షను స్ట్వకర్శంచుటకు ఆర్ాధికులు అర్పణలు అర్శపంచదవార్మ.
వేదాంతవేతతలు దీనిని తర్చుగా “ప్రతాయమాియ పారయశుతత ము” అని పిలుసాతర్మ ఎందుకంటే ఈ అర్పణ
పారయశుతత ఆచార్ములో పాలుప్ంచుకొను ఆర్ాధికునికన ప్రతాయమాియముగా ఉనిది.

పాత నిబంధ్నలోని సందర్ుములనిిటిలో, పారయశుతత అర్పణలు చహాితుకముగా ఉండదవి.

పారయశుతత బలుల దావర్ా దదవుడు క్షమాప్ణను తన ప్రజలకు అనువర్శతంచాడు, కాని అర్పణ యొకు

విలువ లేక గొప్పదనము ఆధార్ముగా కాదు. బదులుగా, పాత నిబంధ్న అర్పణలు కొీతత నిబంధ్నలో
యిేసు అర్శపంచన బల్వ యొకు విలువను మర్శయు గొప్పదనమును ప్రసత ావించాయి కాబటేర అవి
ప్రభావవంతముగా ఉనివి.

పాత నిబంధ్న అర్పణల ఆధార్ంగా ప్రజలు ఎనిడు కూడా తమ పాప్ముల నుండి శాశవత

క్షమాప్ణను ప ందలేదు అని కొీతత నిబంధ్న వివర్శసత ుంది. పాప్ప్ర్శహార్ార్ా బలులు దదవుని తీర్మపను

ఆలసయం చదశాయి అంతద, మర్శయు వాటిని మర్లా మర్లా నూతనప్ర్చవలస్టివచదుది. పాప్ముల కొర్కు

సంప్ూర్ణమన
ై , శాశవతమన
ై వలగా స్టిలువ మీద కరస
ీ త ు మర్ణము మాతరమే ఏకక
ై అర్పణగా ఉనిది. కరస
ీ తు

మర్ణములోని లాభములను పాత నిబంధ్న విశావసులకు అనువర్శతంచుట కొర్కు పాత నిబంధ్న బలుల
వయవసా ను దదవుడు ఒక సాధ్నముగా అందించాడు.

నముకమన
ై విశావసుల కొర్కు పారయశుతత అర్పణలను అర్శపంచనప్ుపడు, అవి కనీసం ర్ండు

పారముఖ్యమన
ై ఫల్వతాలను ఇచాుయి, మర్శయు ర్ండు భవిష్యతయ
త లో కరీసత ు అర్శపంచు అర్పణ యొకు
ప్రభావము మీద ఆధార్ప్డినవి. మనము ప్రసత ావించబో వు మొదటి ఫల్వతము పారయశుతత ము.

పారయశుతత ము ఆర్ాధికుని మీద అర్పణ యొకు ప్రభావమును సూచసుతంది. ఇది ఆర్ాధికుల

మీద నుండి పాప్ అప్ర్ాధ్మును తీస్టివయ
ే ుటకు సంబంధించనది. దదవుడు వార్శ మీద మోప్వలస్టిన
ఉగీత నుండి ఇది వార్శని కాపాడుతయంది. పారయశుతత ము దావర్ా, ఆర్ాధికుని పాప్ము యొకు శక్ష
ప్రతాయమాియము మీద ఉంచబడుతయంది, తదావర్ా వార్మ దదవుని యొకు తీర్మప నుండి
భదరప్ర్చబడతార్మ.

పాప్ము “కప్పబడెను” లేక “మర్మగుచదయబడెను” అని ప్రసత ావించబడిన చపటో పారయశుతత ము

ప్రసత ావించబడింది, దీనిని మనము యోబు 14:17, మర్శయు కరర్తనలు 32:1, 5 వంటి చపటో చూసాతము.
పాప్ము లేక అప్ర్ాధ్ము “తొలగశంచబడింది” అని చెప్పబడిన లేవీ. 10:17, కరర్తనలు 25:18 వంటి
వాకయభాగములలో కూడా ఇది కనిపిసత ుంది, మర్శయు పాప్ము ప్రతాయమాియము మీదికన “బదిలీ
చదయబడింది” అని చెప్పబడిన యిష్యా 53:6 వంటి చపటో కూడా ఇది కనిపిసత ుంది.

పారయశుతత అర్పణలు విశావసులకు ఇచున ర్ండవ ఫల్వతము శాంతికర్ము. శాంతికర్ము దదవుని

మీద అర్పణ యొకు ప్రభావమును సూచసుతంది. శాంతికర్ము అనగా పాప్మునకు విర్పధ్ముగా దదవుని
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తీర్మప మర్శయు ఉగీత సంతృపిత ప ందుట అయుయనిది. దదవుని ఉగీత వయకత ప్ర్చబడుటకు సా లము

దొ ర్క
శ నంది అని మర్శయు ఆయన సంతృపిత ప ందాడని శాంతికర్ము సూచసుతంది. దీని మూలముగా,
ఆయన నాయయమును ప్రకునపటర కుండా దదవుడు ఆర్ాధికునికన దయను మర్శయు పేరమను
వయకత ప్ర్చగల్వగాడు.

దదవుని కోప్ము సంతృపిత ప ందిది లేక చలాోర్శంది అని ప్రసత ావించు సంఖ్ాయ. 25:11-13 మర్శయు

దివతీ. 13:16-17 వంటి వాకయభాగములలో శాంతికర్ము సూచంచబడింది.

పాత నిబంధన బలుల వయవసా ద్ేవుని గూర్ున అన్ేక సతయమ్మలకు, మ్మఖ్యమ్మగా
కరపణకు, గొపు వయకరతకరణగా ఉనాద్ి. ద్ీనిని గూర్ు మ్నమ్మ చనలా స్ారపు పరజల
మీద్ ద్ేవుని యొకక అసంతృపిత ని, ఆయన ఇచుు శక్షను మ్ర్యమ ఆయన

ఉగరతను జంతయవుల మీద్ పరతనయమ్ాాయపరచు ద్వ
ై కృతమ్మ ద్ృష్టారా ఆలోచన
చేస్త ామ్మ. అయతే ద్ీని వెనుక ఉనా పుర్కొలుు అంతన ఆయన పేమ్
ర , ఆయన
కరపణ — కరపణ అనగా ఆయన మ్నపైన చూపు జఞలి — మ్ర్యమ మ్నమ్మ

యోగమయలమ్మ కానిద్ననిని ఇచుు ఆయన కృపతో కూడన మ్మడిపడియమనాద్ని
మ్నమ్మ ఎలు పుుడూ జఞాపకమ్మ చేసుకోవాలి. లేవీ. 17:11 ఇకకడ చనలా
పారమ్మఖ్యమైయమనాద్ి, ఇకకడ ద్ేవుని తమ్ వెప
ై ున ఉంచుకొనుటకు

ఇశారయేలీయమలు బలుల వయవసా ను స్ాాపించనరప అను విధంగా ఈ వయవసా ను
మ్నమ్మ చూడకూడద్ు. కాద్ు, ఇకకడ ద్ేవుడు కారయమ్మను తన పేమ్
ర లో

ఆరంభిసుతన్నాడు, తద్నార్ా ఆయన ద్ేశ్మ్మలో నివస్టించుటకు ఒక మ్ాధయమ్మ్మ
ఏరుడుతయంద్ి. వారప ఆయన సనిాధిలో నివస్టించగలుగమతనరప. వారప ఆయన
పరజల ైయమంటారప; ఆయన వార్ ద్ేవుడైయమంటాడు. ఇద్ంతన ఆయన కరపణ,

ఆయన పేరమ్, ఆయన కృపకు పరద్రశనగా ఉంటలంద్ి. మ్ర్యమ ఇద్ంతన తయద్కు
ద్ీనంతటకి న్ెరవేరపుగా ఉనా యేసు కరరసత ు అను ద్వ
ై కృతమ్మ వెైపునకు

చూపుతయంద్ి. తద్నార్ా రూపకమ్మలుగా ఇవాబడిన ఈ అరుణలు ఆయనలో

న్ెరవేర్ాయ కాబటర ఇపుుడు మ్నమ్మ ద్ేవుని ఒక నూతన నిబంధన్న భావనలో

తలుసుకున్నామ్మ. ఇపుుడు మ్న గొపు అరుణయెన
ై మ్న పరభమవెైన యేసు కరరసత ు
ద్నార్ా ఆయన యొద్ద కు మ్నమ్మ సూటగా సమీపించు అవకాశ్ం ద్ొ ర్కింద్ి.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
సర్ే, పాత నిబంధన బలుల వయవసా ద్ీనిని అన్ేక విధనలుగా సూచించింద్ి, అద్ి

ద్ేవుని కరపణను కనుపరచింద్ి, కాని ఒక విశేషమన
ై విధననమ్మలో పారయశుతత

ద్ినమ్మన చేస్టింద్ి, అకకడ మ్ంద్ిరమ్మ లేక ద్ేవాలయమ్మ ఉంద్ి, ద్ననిలోని లోపలి
భాగమ్మ అతి పర్శుద్ధ సా లమ్మ, మ్ర్యమ ద్ననిలో నిబంధన్న మ్ంద్సమ్మ ఉంద్ి,
ద్ననిలో పద్ి ఆజా లు ఉనావి, మ్ర్యమ ఆ డబాబ యొకక పైభాగమ్మను కరపణన

ప్ఠమ్మ అన్ేవారప. మ్ర్యమ పారయశుతత ద్ినమ్మన, పరధనన యాజకుడు గొర్రపిలును
-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము: యాజకుడు

ద్ేవాలయమ్మ లేక మ్ంద్ిరమ్మ యొకక వెలుపల ఉనా బలిప్ఠమ్మ మీద్ అర్ుంచి

గొర్రపిలు రకత మ్మను తీసుకొని, అతి పర్శుద్ధ మన
ై సా లమ్మలోనికి తరలో నుండి వచిు
ఆ రకత మ్మను ఆ డబాబ మీద్ చిలకర్ంచేవాడు. ఉలు ంఘంచబడిన నియమ్మ్మను
గొర్రపిలు రకత మ్మతో కపిునపుుడు ద్ేవుడు కరపణను చూపుతనడు అన్ేద్ి ఇకకడ

ఆలోచన. అవును, అద్ి మ్న ధరుశాసత ర ఉలు ంఘనను కపుు నిజమన
ై గొర్రపిలుయెన
ై
యేసు కరరసత ు అను సతయమ్మ వెప
ై ుకు చూపుతయంద్ి. కాని, గమ్నించండి, మ్న

ధరుశాసత ర ఉలు ంఘనను కపిున ఆ రకత మ్మ మీద్ ద్ేవుని కరపణ కనబడుతయంద్ి.
— డా. ఫారంక్స బార్ుర్డ
యాజక నాయకతవము మర్శయు అర్పణలను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో

ఉంచుకొని, వార్మ పారతినిధ్యం వహంచన ప్రజల కొర్కు వార్మ చదస్టన
ి విజఞాప్న కార్యమును చూచుటకు
మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

విజఞాపన
విజఞాప్నను మనము మధ్యవర్శతతవం అని నిర్వచంచవచుు; లేక మర్ొకర్శ కొర్కు అర్రీ చదయుట అని

చెప్పవచుు. ఒక విజఞాప్కుడు మీర్మ సమసయలో ఉనప్ుపడు మీ వప్
ై ున ఉండి మీ తర్మప్ున వాదిసత ాడు,
లేక మీకు మర్ొకర్శకన మధ్య ఉని విభలదములను సమాధానప్ర్చుటకు ప్రయతిిసాతడు.

పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు తమ నాయకతవము మర్శయు మార్గ దర్ికతవము దావర్ా, మర్శయు

దదవుడు వార్శకన ప్ుర్మాయించన ఆచార్ముల దావర్ా మధ్యవర్శతతవం చదస్టేవార్మ. ఉదాహర్ణకు,
చటర ప్ర్మన
ై విభలదములలో వార్మ సదర్మ వయకుతల మధ్య, మర్శయు పారయశుతత అర్పణలు

అర్శపంచనప్ుపడు ప్రజలకు దదవునికన మధ్య మధ్యవర్శతతవం చదస్టవ
ే ార్మ. అయితద యాజకులు ఇతర్ ర్కముల
విజఞాప్న కూడా చదస్టవ
ే ార్మ.

సహాయం కొర్కు అర్రీ ఒక సాధార్ణమైన విజఞాప్నా ర్కము. తన ప్రజలను సవసా ప్ర్చమని,

విమోచంచమని లేక వార్శకన సహాయము చదయమని యాజకులు తర్చుగా పారర్శాంచదవార్మ. దీనికన

ఉదాహర్ణలను మనము 1 సమూ. 1:17 మర్శయు 1 దిన. 16:4లో చూసాతము. ఒక ఉదాహర్ణగా, తన
ప్రజల కొర్కు యోబు చదస్టన
ి విజఞాప్నను యోబు 1:5లో చూడండి:

వార్ వార్ వింద్ుద్ినమ్మలు పూర్త కాగా యోబమ, తన కుమ్ారపలు పాపమ్మచేస్టి

తమ్ హృద్యమ్మలలో ద్ేవుని ద్ూషించిర్ేమో అని వార్ని పిలువనంపించి వార్ని
పవితరపరచి, అరపణోద్యమ్మన లేచి వార్లో ఒకొకకని నిమితత మై ద్హనబలి
నర్ుంచుచు వచును (యోబమ 1:5).

తన కుటటంబమునకు యాజకునిగా, వార్శ పాప్ములకు కలుగు ప్ర్శణామముల నుండి వార్శని

ర్క్షించుటకు యోబు వార్శ కొర్కు విజఞాప్న చదశాడు.

ఆశీర్ావదమును ప్లుకుట మర్ొక సాధార్ణ విజఞాప్నా ర్కమయ
ై ునిది. యాజకులు ప్రజలను

దీవించనప్ుపడు ప్రజలకు కనికర్మును చూప్మని దదవుని వార్మ కోర్ేవార్మ. ఆది. 14:19-20లో
-11-

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

యిేసును నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము: యాజకుడు

మలీుస్టదకు అబారహామును దీవించన సందర్ుములో, సంఖ్ాయ. 6:22-27లో ప్రజల మీద ప్లకమని
యాజకులకు ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములో దీనిని మనము చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, 2 దిన.
30:27లో ఉని ఈ కథనమును వినండి:

అపుుడు లేవీయమల ైన యాజకులు లేచి జనులను ద్ీవింపగా వార్మ్ాటలు

వినబడను; వార్ పారరాన ఆకాశ్మ్మననునా పర్శుద్ధ నివాసమ్మనకు చేర్ను (2
ద్ిన. 30:27).

దదవుడు వార్శ మనవి వినాిడని లేఖ్నము చెబుతయనప్ుపడు, వార్మ దీవించన ప్రజల ప్టో దయ

చూప్ుట దావర్ా ఆయన యాజక విజఞాప్నను గౌర్వించాడు అని అర్ాము. యాజక ప్ర్శచర్యలోని ఈ
భాగము నేటి దినమున ఆర్ాధ్నల ముగశంప్ులో స్టేవకులు అర్శపంచు ఆశీర్ావదములో

ప్రతిబింబించబడుతయంది. అనేక సంఘములు సంఖ్ాయ. 6లో అహర్పనుకు మొదట ఇవవబడిన
ఆశీర్ావదమునే ప్ునర్ావృతం చదసత ార్మ.

మనము చూస్టినటట
ో గా, యాజకుల యొకు కార్యములు విభినిమన
ై విగా ఉనాియి. వార్మ

నాయకతవమును అందించార్మ, ఆచార్ములను నిర్వహంచార్మ, మర్శయు విజఞాప్నలను చదశార్మ. ఈ
కార్యములు ఎంత భినిముగా కనిపించనా, వార్మ తమ నితయ ఉదదేశము దావర్ా ఐకయప్ర్చబడా్ర్మ.

నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములనిిటిని వార్మ ప ందుకొనుటకుగాను దదవుని ప్రజలను దదవుని సనిిధిలో
నివస్టించుటకు యోగుయలుగా చదయుటకు వార్ంతా ర్ూపించబడా్ర్మ.

ఇప్పటి వర్కు మనము ప్రవకత సాానము యొకు అర్హతలు మర్శయు కార్యములను చూశాము

కాబటిర, భవిష్యత్ ప్రవచన ప్ర్శచర్యల కొర్కు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షల వైప్ుకు మన దృషిరని
మళిో ంచుదాము.

ఆకాంక్షలు
పాత నిబంధ్న దినములలో, యాజక సాానము కనయ
ీ ాశీలకముగాను మార్మచునిదిగాను

ఉండదది. దానికన ఆపాదించబడిన బాధ్యతలు మర్శయు ప్నులు కాలకీమములో మార్మతయండదవి.

మలీుస్టదకు యొకు యాజకతవము ఖ్చుతముగా యోబును పల ల్వనదిగా లేదు. యోబు యాజకతవము
యితోర కంటే భినిముగా ఉంది. యితోర యాజకతవము అహర్పను మర్శయు అతని వార్సుల కంటే

భినిముగా ఉంది. మర్శయు భవిష్యతయ
త లో సంభవించు మర్శనిి మార్మపలను గూర్శు పాత నిబంధ్న
ప్రసత ావించంది.

భవిష్యతయ
త కొర్కు పాత నిబంధ్న యాజకతవములు సృషిరంచన ఆకాంక్షలను అర్ాము

చదసుకొనుటకు, మనము ర్ండు దిశలలో చూదాేము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న అంతటా ఈ సాానము
యొకు చార్శతిరక అభివృదిధని ప్ర్రక్షద
ి ే ాము. మర్శయు ర్ండవదిగా, యాజక సాానమును గూర్శు ఇవవబడిన
కొనిి విశేష్మన
ై ప్రవచనముల మీద దృషిర పడదాము. యాజక సాానము యొకు చార్శతిక
ర అభివృదిధతో
ఆర్ంభించుదాము.
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చనర్తిరక అభివృద్ిధ
దదవుని యొకు విశేష్మన
ై , ప్ర్శశుదధ మన
ై సనిిధికన వళో వలస్టిన అవసర్త మానవులకు

ఎలో ప్ుపడూ ఉండినది కాబటిర, యాజకుల కార్యముల యొకు అవసర్త ఎలో ప్ుపడూ ఉండినది.

వాసత వానికన, మానవాళి మర్శయు సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండిన దీర్-ా కాల ప్రణాళికను గూర్శు

యాజకులు ఎలో ప్ుపడూ విమర్ినాతుకముగానే సపందించార్మ. కాని చార్శతిక
ర ముగా, దదవుని ప్రజల
యొకు మార్మతయని ప్ర్శస్టా త
ి యలకు సపందిసత ూ యాజకుల యొకు పాతర కొనిిసార్మో మార్మపచెందినది.

చర్శతల
ర ోని నాలుగు విభిని కాలములలో యాజకుల యొకు మార్మతయని పాతరలను మనము

ప్ర్శగణిదే ాము, సృషిర జర్శగన
శ కాలముతో ఆర్ంభిదాేము.

సృషిర. ఇది దదవుడు ఆదాముతో నిబంధ్న చదస్టన
ి కాలమునకు సంబంధించనది. మానవులు

ఉంచబడిన ఏదెను తోట దదవుడు నడచన మర్శయు తన ప్రజలతో మాటాోడిన ఒక ప్వితరమన
ై

సా లమైయుండదది. ఈ నేప్థయములో, మందిర్ము మర్శయు దదవాలయములో అహర్పను వంశప్ు
యాజకులు స్టేవించన మాదిర్గ
శ ానే ఆదాము హవవలు దదవుని స్టేవించార్మ. ఈ కార్ణము చదత, యాజకతవ

సాానము మానవాళి అంత ప్ుర్ాతనమయ
ై ునిదని మనము చెప్పవచుు. నిర్గ మ 2:15లో మోషే గీంథసా ం
చదస్టన
ి వివర్ాలను వినండి:

మ్ర్యమ ద్ేవుడన
ై యెహో వా నరపని తీస్టికొని ఏద్ను తోటను స్టేద్యపరచుటకును
ద్నని కాచుటకును ద్ననిలో ఉంచను (ఆద్ి. 2:15).

ఈ వాకయభాగములో, తోటలో ఆదాము హవవల యొకు ప్నిని మోషే “ప్ని” అని

అనువదించబడిన ”అవద్” మర్శయు “సంర్క్షించు” అని అనువదించబడిన “ష్మార్డ” అను హెబ్రర

ప్దములను ఉప్యోగశసత ూ వర్శణంచాడు. సంఖ్ాయ 3:7-8లో, మందిర్ములో లేవీయుల యొకు ప్నిని

వర్శణంచుటకు కూడా మోషే ఇదద ప్ద సమూహమును ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు ఆది. 3:8 మర్శయు 2
సమూ. 7:6 వంటి చపటో కూడా మనము ఇదద విధ్మన
ై మౌఖక పల ల్వకలను చూసాతము.

ఏదెను వనములో మానవుల కార్యములను మర్శయు మందిర్ములో యాజకుల కార్యములను

వర్శణంచుటకు ఒకే భాష్ను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా, ఆదాము హవవలు వాసత విక యాజకులని, మందిర్ము

మర్శయు దదవాలయము వంటి సా లములు ఏదెను వనములో జర్శగశన కార్యకలాపాలను నర్వేర్ముట కొర్కు
చదయబడినవని మోషే సూచంచుచునాిడు. వాసత వానికన, మందిర్ము మర్శయు దదవాలయము యొకు
అలంకర్ణలు మర్శయు సామాను
ో ఏదెను వనమును జఞాప్కము చదసుకొను విధ్ముగా
ర్ూపించబడినాయని అనేకమంది ప్ండితయలు సూచసాతర్మ.

ఏది ఏమన
ై ా, ఏదెనులో మానవుల యొకు యాజతవములో ఆయన వన ప్వితర సా లములో

దదవునికన స్టేవ చదయుట, ఆయన ప్ర్శశుదధ మైన వసుతవులను సంర్క్షించుట, మర్శయు ఆయనకు

నివాసయోగయముగా ఉండునటట
ో ఆ సా లమును చూచుకొనుట భాగముగా ఉనాియి. అంతదగాక, తమ
ప్నిని లోకమంతా వాయపింప్జేయుట దావర్ా యాజక ర్ాజయము కముని దదవుడు ఆదాము హవవలకు
మర్శయు వార్శ సంతతికన ఆజా ఇచాుడు.

ఆది. 1:28లో మానవాళితో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:
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మీరప ఫలించి అభివృద్ిధప ంద్ి విసత ర్ంచి భూమిని నిండించి ద్ననిని లోపరచుకొనుడి
(ఆద్ి. 1:28).

భూమిని నింపి లోప్ర్చుకొనమని దదవుడు ఇచున ఆజా ను చాలాసార్మో “సాంసుృతిక ఆజా ”

అంటార్మ, ఎందుకంటే లోకమంతటిని ఏదెను వనమును పల ల్వన విధ్ముగా చదయుటకు దానిని సాగుచదస్టి
అభివృదిధ చదయు బాధ్యత మానవాళికన ఇవవబడింది. యాజక దృషిరకోణములో, లోకమంతటిని దదవుని
ప్ర్శశుదధ సా లముగా మార్శు నితయము దానిలో ప్ర్శచర్య చదయుట మానవాళి యొకు
బాధ్యతయియ
ై ుండెను.

ద్ేవుడు మ్ానవాళ్లని తన సారూపమ్మలో చేస్టన
ి పుుడు, ఏ కారణమ్మ లేకుండన

ఆయన అలా చేయలేద్ు. ఆయన మ్నకు “సృషిర యొకక స్ాంసకృతిక ఆజా ” అని

చనలా స్ారపు పిలువబడు ద్ననిని ఇచనుడు. భూమిని లోపరచుకొనుటకు మ్నమ్మ

కేవలం పర్పాలనతో, ర్ాజ పాతరతో అనుసంధననపరచు విధంగా మ్ాతరమే చూడక,
యాజకులుగా కూడన అనుసంధననపరచుకొనుట సహ్వయకరమ్మగా ఉంటలంద్ి.
పాపమ్మ లోకమ్మలోనికి పరవేశంచకపో యనపుటకర, ఆద్ి. 2లో ఏద్ను ఒక

ద్ేవాలయమ్మ, వన పవితర సా లమ్మను పో లియమనాద్ని చూపు చితరమ్మలు

ఉన్నాయ, కాబటర సృషిరలో ఏద్ను యొకక సర్హద్ుదలను భూమి యొకక ఇతర
భాగమ్మలలోనికి వాయపింపజేయమ పాతర మ్నకు ఇవాబడింద్ి. తయద్కు, కొరతత

ఆకాశ్మ్మ మ్ర్యమ కొరతత భూమిలో ఇద్ి కరరసత ు ద్నార్ా కలుగమతయంద్ి. ఈ యాజక

కారయమ్మ యొకక కేంద్ర భాగమ్మగా ఆర్ాధన కూడన ఉంద్ి, కాబటర మ్నమ్మ చేయమ
పరతిద్ి ద్ేవుని మ్హమ్ కొరకు చేయమచున్నామ్మ, సృషిర యొకక ఉద్ేదశ్మ్మను
పూర్త చేయమచున్నామ్మ. స్టేవ — మ్ర్యమ ఇతర ర్ండు పాతరలు యాజక

కారయమ్మలకు మ్ర్యమ ర్ాజు యొకక కారయమ్మలకు అనుబంధమ్మ కలిగనవిగా
ఉన్నాయ. కాబటర , సృషిరలో మ్నకు ఇవాబడిన స్ాంసకృతిక ఆజా స్టేవకులుగా

ఉండుట, ద్ేవునితో అనుబంధమ్మలో ఆయన సృషరమ్మలుగా ఉండుట, ఆ వన

పవితర సా లమ్మ యొకక సర్హద్ుదలను వాయపింపజేయమట, ఆర్ాధన, భకిత, విధేయత
ద్నార్ా, ఆయన సృషిరలోని నిధులనిా అన్ేాషించుట అయమయనాద్ి, మ్ర్యమ,

అవును, ద్ీనిని మ్రలా కొరతత ఆకాశ్మ్మ మ్ర్యమ కొరతత భూమిలో కూడన మ్నమ్మ
చేస్త ామ్మ.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
ఆద్ికాండమ్మలో స్ాంసకృతిక ఆజా ను గూర్ు మ్నమ్మ న్ేరపుకుంటామ్మ. ఇద్ి

మ్ానవ కారయకలాపాలలో అతి పారమ్మఖ్యమన
ై భాగమైయమనాద్ి, జీవిత వరమ్మను
మ్నమ్మ జీవించుచుండగా మ్నమ్మ ద్ేవుని ద్ృషిరలో ఏమైయమండనలో ఇద్ి

తలియజేసత ుంద్ి. అవును, మ్నకు ఇవాబడిన స్ాంసకృతిక ఆజా ఏ విధమ్మగా
కూడన సువారత పరకటంచు ఆజా ను నిరు క్షయం చేయమ విధంగా నడిపిసత ుంద్ి అని
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మ్నమ్మ ఆలోచించకూడద్ు. ర్ండు ద్ేవుని యొద్ద నుండి వచనుయ, ర్ండు

అధికార్కమన
ై వే, ర్ండు పారమ్మఖ్యమైనవే. మ్మఖ్యమ్మగా, స్ాంసకృతిక ఆజా ఒక

గొపు బహుమ్ానమ్మగాను ధనయతగాను ఉనాద్ి. ద్వ
ై కృతమ్మను అనుగరహంచు

ద్ేవుడు ఆయన పో లికలో చేయబడిన ఆయన పరజలను, బాధుయలుగా ఉండుటకు,
సంరక్ించుటకు, స్టేవకులుగా ఉండుటకు, సృషిర కరమ్మ్మలో గొపు స్ామ్రా ామ్మను
అభివృద్ిధ చేయమటకు, ద్యగల ద్ేవుని నమ్ుకమైన ర్ాయబారపలుగా లేక

నిర్ాార్ంచబడిన పరతినిధులుగా ఉండుటకు పిలచుచున్నాడు. ఈ విధంగా, సృషిరకరత
యొకక పో లికలో సృజన్నతుక పరజలుగా ఉండుట మ్ాతరమేగాక, మ్నమ్మ
కృపకలిగ, ద్నతృతామ్మ కలిగ సృషిర ఆజా ను న్ెరవేరపుటకు పరజలను
బాధయతనయమతమ్మగా సమ్కూరపు వార్గా ఉండనలి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
యాజక సాానములోని మొదటి మార్మపలు మానవాళి పాప్ములో ప్డినప్ుపడు, అనగా

ఆదికాండము 3లో నిషేధించబడిన మంచ చెడ్ల జఞానమునిచుు వృక్ష ఫలమును తినినప్ుపడు
కల్వగాయి.

ప్తనము. ఈ సమయానికన, ఆదాము హవవలు ఏదెను తోటలో నుండి బహష్ుర్శంచబడా్ర్మ

మర్శయు తమ పాప్ముల పారయశుతత ము కొర్కు అర్పణలు అర్శపంచుట ఆర్ంభించార్మ. దీనికన

ఉదాహర్ణలను మనము ఆది. 3:21లోనే చూసాతము, అకుడ దదవుడు ఆదాము హవవలను జంతయవుల
యొకు తోళళతో కపాపడు. దీనికన మర్శంత సపష్ర మన
ై ఉదాహర్ణను మనము ఆది. 4:4లో చూసాతము,
అకుడ హేబల
ె ు దదవునికన జంతయవును బల్వగా అర్శపంచాడు.

ఈ కాలములో మర్శకొనిి ఉదాహర్ణలను మనము చూడవచుు, అవి: ఆది. 8:20లో

జలప్రళయము తర్మవాత నోవహు అర్శపంచన బలులు; ఆది. 22:13లో అబారహాము ప టేరలును బల్వగా

అర్శపంచుట; ఆది. 31:54లో యాకోబు అర్శపంచన బలులు. ఈ కాలంలో, కుటటంబ యజమానులు తమ
వార్సులకు యాజకులుగా వయవహర్శంచదవార్మ, మర్శయు ఇంత కంటే ఎకుువగా ప్ర్శచర్య చదయుటకు కొంత
మంది యాజకులు మాతరమే పిలువబడదవార్మ.

ఈ కాలములో యాజక ప్ర్శచర్య యొకు సా లము విష్యములో మార్మప జర్శగశంది. ప్తనమునకు

ముందు, ఇది దదవుని యొకు వన ప్వితర సా లములో మాతరమే విశేష్ముగా జర్శగద
ే ి. అయితద

ఆదికాండము 3లో మానవాళి ఏదెను వనములో నుండి తోరస్టివేయబడినప్ుపడు, తనను ఆర్ాధించుటకు
ప్రతయద కమైన సా లములను ఏర్ాపటట చదయమని, మర్శయు ఆయన వార్శతో కలస్టిన సా లములను

గుర్శతంచుటకు జఞాప్క ర్ాళళను పాతమని దదవుడు యాజకులను సూచంచాడు. సృషిర కాలమునకు
భినిముగా, చర్శతరలోని ఈ కాలములో భూమి మీద ఏ సా లమును కూడా దదవుడు నివాసముండు
సా లమని వర్శణంచలేము.

తర్మవాత ప్రథానమన
ై మార్మపలు ఐగుప్ుతలో నుండి ఇశాీయిేలు ప్రజల యొకు నిర్గ మన

దినములలో జర్శగశంది.
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నిర్గ మము. ఇశాీయిేలు దదశము 400 సంవతిర్ాల కంటే ఎకుువ కాలము ఐగుప్ుత ఫర్ప యొకు

బానిసతవములో ఉండిన తర్మవాత, వార్మ దదవుని పారర్శాంచగా ఆయన బలమన
ై అదుుతములను చదస్టి
వార్శని విడిపించాడు. ఈ సనిివేశము నిర్గ మకాండము అని పిలువబడు బెైబిలు యొకు ర్ండవ
ప్ుసత కములో వర్శణంచబడింది.

ఈ కాలములో, దదవుడు తన యాజక పిలుప్ును సర్వమానవాళి నుండి ఇశాీయిేలు దదశమునకు

కుదించాడు. నిర్గ మ. 19:6లో ఆయన చెపపి నటట
ో , ఇశాీయిేలు ప్రజలు ఆయనకు యాజక ర్ాజయముగా
ఉండవలస్టియుండెను. ఆయన కొర్కు ప్రతదయకనంచబడిన జనాంగముగా ఆయన లేవీయ గపతరమును
ప్రతయద కప్ర్చాడు. ఈ గపతరమువార్మ చాలా వర్కు దదశములో యాజకులుగా ప్ని చదస్టన
ి కొంతమంది

లేవీయులకు సహాయక పాతరలను పల షించార్మ. లేవీయులలో, అహర్పను మర్శయు అతని సంతతివార్మ
మాతరమే యాజకులుగా నియమించబడా్ర్మ, మర్శయు ఒక సమయమందు ఒకే వయకనత ప్రధాన
యాజకునిగా ఉండదవాడు. అహర్పను యాజకతవము యొకు కొీతత బాధ్యతలను గూర్శు

లేవీయకాండమంతా, మర్శయు సంఖ్ాయకాండములోని కొనిి భాగములలో దదవుడు సూచనలను
ఇచాుడు.

ఇదద కాలములో మందిర్ము యొకు నిర్ాుణమును గూర్శు కూడా దదవుడు సూచనలను

ఇచాుడు. మందిర్ము అలంకర్శంచబడిన ఒక పదే గుడార్మయ
ై ుండదది, మర్శయు అది ఇశాీయిేలీయులు
తమ ప్రయాణాలలో తీసుకొనివళ్
ో టకు వీలుగా ఉండదది. ఇది ముఖ్యముగా సృషిర సమయములో ఏదెను
వనము ప్ని చదస్టన
ి విధ్ముగా ప్ని చదస్టేది; ఇది భూమి మీద దదవుని యొకు ప్వితరమన
ై సా లము, ఇది
ఆయన నడచన మర్శయు తన ప్రజలతో సంభాషించన సా లము. ప్తనము తర్మవాత, అప్ుపడప్ుపడు
దదవుడు ప్లు చపటో ప్రజలను కల్వశాడు. అయితద మందిర్ము సృషిరంచబడిన తర్మవాత, దదవుడు తన
ఆర్ాధ్నను మర్ొకసార్శ ఒకే సా లములో కేందీక
ర ృతము చదశాడు. మర్శయు దదవునిచద ఎనుికొనబడిన

స్టేవకుల న
ై యాజకులు ఈ ఆర్ాధ్నా సా లమును భదరప్ర్చ, ప్ర్శచర్య చదయవలస్టియుండదది. మందిర్ము

కొర్కు ఇవవబడిన సూచనలు, మర్శయు దాని యొకు నిర్ాుణమును గూర్శున సూచనలను నిర్గ మ. 2540లో చూడవచుు.

మానవాళి కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండిన వాసత విక ప్రణాళికను నర్వేర్ముటకు మటట
ో గా నిర్గ మన

కాలములోని యాజకతవములో మార్మపలు తదవాలని దదవుడు కోర్ాడు. మొదటిగా ఇశాీయిేలును యాజక
ర్ాజయముగా మార్ముటకు, తర్మవాత ఈ ప్రతదయకనంచబడిన దదశములో నముకముగా స్టేవ చదయుటకు,
మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటకు ఆయన అహర్పను
కుటటంబమునకు చెందిన యాజకులను ఉప్యోగశంచగపర్ాడు.

పాత నిబంధ్నలోని యాజక సాానమునకు చవర్శ మార్మపలు ఇశాీయిేలులో ర్ాజుల పాలన

కాలములో జర్శగాయి, ఆ సమయములో ఇశాీయిేలు దదశము వాగాేన దదశములో స్టిార్ప్డి ర్ాజు యొకు
ప్ర్శపాలనలో నివస్టించంది.

ర్ాజుల ప్ర్శపాలన. ర్ాజుల కాలము ఇశాీయిేలు యొకు మొదటి ర్ాజైన సౌలుతో దుర్ార్ంభం

అయియంది. అయితద సౌలు తర్మవాత వచున దావీదు మర్శయు అతని సంతతి దావర్ా అది శుభార్ంభము
అయియంది.
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ఇశాీయిేలు ర్ాజులు పాల్వంచనప్ుపడు, వార్మ యాజక సాానముతో దగగ ర్గా ప్ని చదస్టవ
ే ార్మ.

ఉదాహర్ణకు, దావీదు మందిర్ నిర్ాుణము కొర్కు ప్రణాళికను స్టిదధప్ర్చాడు. యాజక స్టేవలు

జర్మగునటట
ో అతడు జఞగీతతప్డా్డు. అతడు యాజక కుటటంబములను కీమప్ర్చ వార్శకన బాధ్యతలను
ప్ుర్మాయించాడు. ఈ విష్యములను మనము 1 దిన. 15 మర్శయు 16 మర్శయు 23-28 వంటి
లేఖ్నభాగములలో చూడవచుు.

దావీదు ఇతర్ లేవీయ కుటటంబములకు కూడా బాధ్యతలను, ముఖ్యముగా దావర్పాలక

మర్శయు సంగరతకార్మల బాధ్యతలను, అప్పగశంచాడు. 2 సమూ. 6:17-18లో కనిపించునటట
ో , తర్చుగా
యాజకులతో కలస్టి అతడు బలులను అర్శపంచాడు మర్శయు ప్రజల మీద ఆశీర్ావదములను

ఉచుర్శంచాడు. ఒక సమయములో, అతడు ర్ాజ వసత మ
ర ును తీస్టి లేవీయుల అంగరని ధ్ర్శంచాడు కూడా,

ఇది 1 దిన. 15:27లో నమోదు చదయబడింది. ఎజఞర 8:20లో కనిపించునటట
ో , దావీదు దినముల తర్మవాత
కూడా ఈ ప్ుర్పగమనములు కొనసాగాయి.

దావీదు కాలములో, ప్రధాన యాజకులుగా ప్ని చదయుటకు ర్ండు కుటటంబాలకు మాతరమే

అనుమతి ఇవవబడదది: అహర్పను సంతతివార్ైన సాదో కు మర్శయు అబాయతార్మ. దీనిని గూర్శు 1 దిన.
18:16లో నమోదు చదయబడింది.

దావీదు తర్మవాత, తన కుమార్మడెన
ై స లొమోను దదవుని ర్ాజయమునకు ర్ాజుగా పాల్వంచాడు,

మర్శయు అతడు దావీదు కంటే ఎకుువగా యాజక స్టేవలలో పాలుప్ంచుకునాిడు. స లొమోను మందిర్
నిర్ాుణమును ప్ర్యవేక్షించాడు. ల కులేననిి బలులను అతడు ప్ర్యవేక్షించాడు. తన తండిర వల అతడు

దదవాలయములో ప్రజలను పారర్ానలో నడిపించ వార్శ మీద దీవనలను ప్ల్వకాడు. ఈ వివర్ములు 1 దిన.
21:28; 2 దిన. 3-6, మర్శయు 1 ర్ాజులు 8-9లో ప్రసత ావించబడినవి. వీటిని మనము దావీదు వారస్టిన
అనేక కరర్తనలలో కూడా చూడవచుు, ఉదాహర్ణకు కరర్తనలు 5, 11, 18, 27, 65, 66 మర్శయు 68.

స లొమోను ప్రధాన యాజక వర్మసను మర్ొకసార్శ కుదించాడు. అబాయతార్మ ర్ాజదోర హము చదశాడు

కాబటిర, స లొమోను అతనిని అతని కుటటంబమును యాజక స్టేవల నుండి తొలగశంచాడు, దీనిని మనము
1 ర్ాజులు 2:26, 27, 35లో చూసాతము. ఇది నాయయాధిప్తయల కాలములో అప్నముకమన
ై

యాజకుడెైన ఏలీ కుటటంబమునకు ఇవవబడిన తీర్మపను నర్వేర్ముతయంది మర్శయు 1 సమూ. 27-36లో
నమోదు చదయబడింది.

దదవాలయములో కొనిి ప్ర్శచర్యలు యాజకుల కొర్కు మాతరమే ప్రతదయకనంచబడియుండగా, యూదా

దదశప్ు ర్ాజులు యాజక స్టేవలలో పాలుప్ంచుకొనుచు దావీదు మర్శయు స లొమోనులను

అనుసర్శంచార్మ. తదావర్ా, వార్మ స లొమోను దదవాలయములో ర్ాజుల ైన యాజకుల య
ై ాయర్మ.

కరీ.ప్ూ. 587 లేక 586లో బబులోనీయులు యిర్ూష్లేమును మర్శయు స లొమోను

దదవాలయమును నాశనం చదస్టి ప్రజలను చెర్గొనిపల వుటతో ర్ాజుల ప్ర్శపాలన ముగశస్టింది. అయితద

సుమార్మగా కరీ.ప్ూ. 515లో, చెర్ తర్మవాత ప్ునర్మదధ ర్ణ ప్రకయ
నీ లో, తిర్శగవ
శ చున ఇశాీయిేలీయులు

ర్ండవ దదవాలయమును నిర్శుంచార్మ. ఈ కాలములో, సాదో కు సంతతివాడెైన యిహో ష్యవను దదవుడు

ప్రధాన యాజకునిగా నియమించాడని ప్రవకత ల ైన యిహెజేులు మర్శయు జకర్ాయ ప్రకటించార్మ. యిహో ష్యవ
ప్ునర్మదధ ర్ణకు నాయకతవం వహంచు దావీదు సంతతివాడెన
ై జర్మబాాబెలుతో కలస్టి స్టేవిసాతడని కూడా

వార్మ ప్రకటించార్మ. దు:ఖ్కర్ముగా, జర్మబాాబెలు మర్శయు యిహో ష్యవ యొకు ప్రయతాిలు ఎకుువ
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము: యాజకుడు

కాలం కొనసాగలేదు. కాలకీమములో, చాలామంది యాజకులు మర్శయు లేవీయులు దదవునికన

దూర్మయాయర్మ, మర్శయు దదశములో చాలా వర్కు ఆయనకు దూర్మైయియంది. ఇశాీయిేలీయుల

ఆర్ాధ్న భరష్రమైపల యింది, మర్శయు దదవుని తీర్మప దదశము మీద కొనిి వందల సంవతిర్ాల పాటట
కొనసాగశంది.

అయినను, ఈ దినములలోని ఇశాీయిేలు ప్రజలు దావీదు మర్శయు స లొమోను కాలములను

జఞాప్కము చదసుకొనుట కొనసాగశంచార్మ. ర్ాజులు మర్శయు యాజకులు సర్న
ై విధ్ముగా దదవుని

స్టేవించనప్ుపడు ఎలా ఉంటటందో నముకమన
ై ప్రజలు జఞాప్కము చదసుకునాిర్మ. మర్శయు మునుప్టి
కంటే వభ
ై వవంతముగా ర్ాజ మర్శయు యాజక బాధ్యతలు నర్వేర్ుబడు నూతన దినము కొర్కు

మర్శయు దదవుడు ప్శాుతాతప్ప్డిన ప్రజలను తన విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన ఆహావనించు దినము కొర్కు
వార్మ నిర్రక్షించార్మ.

యాజక సాానము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ దావర్ా సృషిరంచబడిన ఆకాంక్షలను మనము

చూశాము కాబటిర, కొనిి విశేష్మైన పాత నిబంధ్న ప్రవచనములు భవిష్యత్ యాజకులను గూర్శు
సృషిరంచన ఆకాంక్షలను చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

విశేషమైన పరవచనమ్మలు
ఈ భాగంలో, యాజక సాానమును గూర్శు మూడు విశేష్మన
ై పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల మీద

దృషిరపడదాము. మనము ప్ర్శగణించు మొదటి ఆకాంక్ష ఏమనగా తయదకు ఒక గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు
వసాతడు మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్య ఎనిటికర ముగశయదు.

అనేక విధాలుగా, ఒక ర్పజున యాజకతవము నితయము స్టేవించు ఒక ప్రధాన యాజకునితో

ముగుసుతంది అని పాత నిబంధ్న సూచసుతంది. మోషే కాలములో దదవుడు ఆహర్పనును ప్రధాన

యాజకునిగా నియమించాడు, కాని అతని యాజకతవము కూడా ముగశంచబడు ఒక కాలము కొర్కు పాత
నిబంధ్న కూడా ఆశతో ఎదుర్మచూస్టింది. కాబటిర అహర్పను యాజకతవము తాతాుల్వకమన
ై దిగా గొప్ప

ప్రధాన యాజకుని యొకు ర్ాక వర్కు మాతరమే కొనసాగవలస్టియుండినది. వాసత వానికన, గొప్ప ప్రధాన
యాజకుడు మర్శయు మస్ట్ియ ర్ాజు ఆధ్వర్యంలో ర్ండు సాానములు ఒకే సాానముగా
ఐకయప్ర్చబడతాయి అనునది పాత నిబంధ్న యొకు నిర్రక్షణయిైయుండినది.

ఈ ఆలోచనకు సపష్ర మైన కథనము కరర్తనలు 110:4లో ఇవవబడినది, అకుడ మనము ఈ

మాటలను చదువుతాము:

మలీకస్టద్కు కరమ్మ్మ చొపుున నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెైయమంద్ువని

యెహో వా పరమ్ాణమ్మ చేస్టియమన్నాడు, ఆయన మ్ాట తపునివాడు (కరరతనలు
110:4)

ఈ కరర్తన నేప్థయములో, యాజకునిగా మస్ట్ియ యొకు ప్ర్శచర్య ఎనిడును ఆగశపల దు అని

దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. అది నితయముంటటంది.

హెబ్ర.ర 7 ఈ ఆలోచనను ఉప్యోగశంచ దదవుని ప్రజల మీద ప్రధాన యాజకుని సాానములో యిేసు

ఉనాిడు అను విష్యముతో సూటిగా అనుసంధానప్ర్మసుతంది. కరస
ీ త ు యొకు శాశవత యాజకతవము
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము
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నూతన నిబంధ్నకు అనుసంధానముగా ఉనిది అను సతయము దావర్ా నిర్ాార్శంచబడింది అని ఇదద
అధాయయము సూచసుతంది, దీనిని గూర్శు యిర్రుయా 31:31లో యిర్రుయా ప్రవచంచాడు. ఆ వాకయ

భాగములో, నూతన నిబంధ్నలోని జీవితము ప్ర్శప్ూర్ణముగాను అదుుతముగాను ఉంటటంది అని
యిర్రుయా సూచంచాడు. మర్శయు దీనికన అనుసంధానముగా, ఈ ఉతత మమన
ై నిబంధ్న కొర్కు

ఉతత మమన
ై యాజకతవము — నితయముండు యాజకతవము — అవసర్మని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత
వాదించాడు.

కరర్తనలు 110:4ను ఉదధ ర్ణముగా చెబుతూ, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్ర.ర 7:20-21లో దీనిని ఈ

విధ్ముగా చెబుతయనాిడు.

మలీకస్టద్కు కరమ్మ్మ చొపుున నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెైయమంద్ువని
యెహో వా పరమ్ాణమ్మ చేస్టియమన్నాడు, నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెై
యమన్నావని పరభమవు పరమ్ాణమ్మ చేస్టను (హెబ్ర.ర 7:20-21).

తయదకు, నూతన నిబంధ్నలో దదవుడు ఒక గొప్ప ప్రధాన యాజకుని నియమించాడు అని
మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్య ఎనిడును ముగశయదని పాత నిబంధ్న ప్రతదయకముగా ప్రవచసుతంది.

యాజక సాానమును గూర్శు పాత నిబంధ్నలో విశేష్ముగా ప్రవచంచబడిన ర్ండవ ఆకాంక్ష

ఏమనగా, గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు ర్ాజుగా పాల్వసాతడు.

ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , ఏదెను తోటలో మానవులు యాజకులుగాను

ర్ాజులుగాను స్టేవించార్మ. మర్శయు మలీుస్టదకు కూడా ర్ండు సాాయిలలో స్టేవించాడు. ఈ సాానములు
చర్శతల
ర ో తర్మవాత వేర్మచదయబడినప్పటికర, తయదకు అవి మస్ట్ియ యొకు వయకనతతవములో
ఐకయప్ర్చబడతాయని పాత నిబంధ్న ప్రవచంచంది.

మర్ొకసార్శ కరర్తనలు 110ను చూదాేము, ఈ సార్శ 2-4 వచనములను చూదాేము, అకుడ

ర్ానుని మస్ట్ియను గూర్శు దదవుడు ఈ వాగాేనమును చదశాడు:

యెహో వా నీ పర్పాలనద్ండమ్మను స్ట్యోనులోనుండి స్ాగజేయమచున్నాడు నీ
శ్తయరవులమ్ధయను నీవు పర్పాలన చేయమమ్మ. మలీకస్టద్కు కరమ్మ్మ చొపుున
నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెయ
ై మంద్ువని యెహో వా పరమ్ాణమ్మ
చేస్టయ
ి మన్నాడు, ఆయన మ్ాట తపునివాడు (కరరతనలు 110:4)

మస్ట్ియ దావీదు వంశమునకు చెందినవాడని మర్శయు ఆయన ర్ాజుగాను యాజకునిగాను

స్టేవిసాతడని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు.

ఇదద ఆలోచన జకర్ాయ 6:13లో కూడా ఉంది, అకుడ ర్ానుని మస్ట్ియను గూర్శు మనము ఈ

ప్రవచనమును చూసాతము:

స్టింహ్వసన్నస్ట్నుడై అతడు యాజకతామ్మ చేయగా ... (జకర్ాయ 6:13).
పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, మస్ట్ియ యాజక సాానమును ర్ాజ సాానముతో తిర్శగశ ఐకయప్ర్మసాతడు

అనునది యాజక సాానము కొర్కు కల్వగశయుండిన ఆకాంక్షలలో ఒకటెైయునిది.
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సవయంగా దదవుని ప్రజలు యాజకుల ర్ాజయమవుతార్మ అనునది యాజక సాానము కొర్కు

విశేష్ముగా ప్రవచంచబడిన మూడవ ఆకాంక్ష అయుయనిది.

ఆది. 2:15లో మనము చూచునటట
ో , యాజక సాానములో ప్ర్శచర్య చదయుట దావర్ా మానవాళి

ఏదెను వనములో ఆర్ంభమయియంది. కాబటిర, పాప్ములో ప్డిన తర్మవాత మనము ప ందుచుని
ప్ునర్మదధ ర్ణలో, విమోచంచబడిన మానవాళి మర్ొకసార్శ దదవుని యాజకులుగా స్టేవిసాతర్మ అను

విష్యము మనకు ఆశుర్యం కల్వగశంచనవసర్ం లేదు. మర్శయు వాసత వానికన, నిర్గ మ 19:6 మర్శయు
యిష్యా 61:6 వంటి సాానములలో ఇది విశేష్ముగా ప్రవచంచబడింది.

మస్ట్ియ ర్ాజుగా పాల్వంచునప్ుపడు దదవుని ప్రజలు అందర్మ నముకమన
ై యాజకులుగా

స్టేవిసాతర్ని, మర్శయు ఒకే దదశముగా లేక యాజకుల ర్ాజయముగా ఐకయప్ర్చబడతార్ని ఈ

లేఖ్నభాగములు ర్ండు సూచంచుచునాియి. వేదాంతవేతతలు చాలాసార్మో దీనిని విశావసులందర్శ యొకు
యాజకతవము అని సంబో ధిసత ార్మ. మర్శయు ఇది తన దినములలోనే జర్మగుతయంది అని అప సత లుడెన
ై
పేతయర్మ సూచంచాడు. 1 పేతయర్మ 2:5లో ఆయన వారస్టిన మాటలు వినండి:

యేసుకరస
ర త ుద్నార్ా ద్ేవునికి అనుకూలమ్మలగమ ఆతుసంబంధమైన

బలులనర్ుంచుటకు పర్శుద్ధ యాజకులుగా ఉండునటల
ు , మీరపను సజీవమైన

ర్ాళు వల నుండి ఆతు సంబంధమైన మ్ంద్ిరమ్మగా కటర బడుచున్నారప (1 పేతయరప
2:5).

నిబంధ్నా సమాధానకర్త లుగా, పాత నిబంధ్నలోని యాజకులు దదవునితో వార్శ నిబంధ్నా

అనుబంధ్ము యొకు పారముఖ్యతను తర్చుగా తమ ప్రజలకు జఞాప్కము చదస్టేవార్మ. మర్శయు

సృషిరలోనికన పాప్ము తీసుకొనివచున నాశనమును దృషిరలో ఉంచుకొని, దదవుని ర్ాజయము యొకు

కొనసాగు ప్రగతి కొర్కు మర్శయు ఆయన ఉదదేశముల యొకు నర్వేర్మప కొర్కు యాజక సాానము ఎంతో
పారముఖ్యమన
ై ది మర్శయు అవసర్మైయునిది. కాని చార్శతయ
ర ంతటిలో అతయంత పారముఖ్యమైయుని
యాజక పాతర — పాత నిబంధ్న అంతా ఎదుర్మచూస్టిన మస్ట్ియ — లేకుండా ఈ ఉదదేశములు
నర్వేర్ుబడలేవు.

యాజక సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చూశాము కాబటిర, మన ర్ండవ

ముఖ్ాయంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: యిేసులో యాజక సాానము యొకు
నర్వేర్మప.

యేసులో న్ెరవేరపు
యాజక సాానము యొకు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను యిేసు నర్వేర్ాుడు అని సువార్త లు

మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ప్తిరకలు విశేష్ముగా తెల్వయజేయుచునాియని సూచసూ
త మనము
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ఆర్ంభించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 3:1లో, యిేసు యొకు యాజక ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఈ సపష్ర మన
ై
ఉదాాటనను మనము చదువుతాము:

మ్నమ్మ ఒపుుకొనిన ద్ననికి అప సత లుడును పరధననయాజకుడున్ెైన యేసుమీద్
లక్షయమ్మంచుడి (హెబ్ర.ర 3:1).

మర్శయు హెబ్ర.ర 4:14 దీనిని ఈ విధ్ంగా చెబుతయంది:
ద్ేవుని కుమ్ారపడైన యేసు అను గొపు పరధననయాజకుడు మ్నకు ఉన్నాడు
(హెబ్ర.ర 4:14).

మన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా, యిేసు మనకు మర్శయు దదవునికన మధ్య మధ్యవర్శతగా
ఉనాిడు, తదావర్ా మనము దదవుని యొకు విశేష్మన
ై ప్ర్శశుదధ మన
ై సనిిధిలోనికన

అంగరకర్శంచబడతాము. మనము ప్ర్శశుదుధలమై దదవుని కొర్కు ప్వితరప్ర్చబడునటట
ో ఆయన

చూచుకుంటాడు, తదావర్ా మనము దదవుని సనిిధిలో నివస్టించ ఆయన నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను
ప ందుకుంటాము.

యాజక సాానము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చర్శుంచుటకు మనము ఉప్యోగశంచన

అవే విభాగములను ఉప్యోగశంచ యాజక సాానము యొకు నర్వేర్మపను మనము విశదీకర్శదే ాము.

మొదటిగా, యిేసు ఈ సాానము యొకు అర్హతలను ఎలా నర్వేర్ాుడో మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా,
దాని యొకు కార్యములను యిేసు ఏ విధ్ంగా నిర్వహంచాడో చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా,

యాజక సాానము యొకు ఆకాంక్షలను యిేసు ఎలా అందుకోగల్వగాడో చూదాేము. యాజక సాానము
యొకు అర్హతలను యిేసు ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ాుడో మొదట చూదాేము.

అరహతలు
యిేసు ఎనిడు దదవాలయములో స్టేవించలేదు లేక సంఘ సాహతయములను చదివి

వినిపించలేదు, మర్శయు ఆయన అహర్పను సంతతివాడు కూడా కాదు అని చాలామంది ఎతిత చూప్ుతార్మ.
కాబటిర, యిేసు యాజకతవ కార్యములను మర్శయు ప్ర్శచర్యలను చదశాడని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు

ఎందుకు చెబుతార్మ? మర్శయు యాజక సాానమును కల్వగశయుండుటకు ఆయన అసలు అర్హతను ఎలా

ప ందాడు? సులువుగా చెపాపలంటే, యిేసు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణ అయిన యాజక ప్ర్శచర్యలనిిటి మీద
దదవుడు సవయంగా నియమించు ర్ాజర్శక యాజకుని యొకు నర్వేర్మపగా ఉనాిడు కాబటిర ఆయన ఈ
సాానమునకు అర్మహనిగా ఉనాిడు.

యాజక సాానము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయములో మనము సూచంచన అవే అర్హతలను

యాజకునిగా యిేసు యొకు అర్హతల కొర్కు కూడా ఉప్యోగశంచుదాము. మొదటిగా, యాజకతవ

కార్యము కొర్కు యిేసు దదవుని దావర్ా నియమించబడా్డని చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఆయన

దదవునికన సావమిభకనతని కూడా చూపాడని మనము చూదాేము. యిేసు దదవుని దావర్ా నియమించబడెను
అను వాసత వమును మొదట చూదాేము.
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ద్ేవుని ద్నార్ా నియమించబడుట
దదవుడు యిేసును ప్రధాన యాజకునిగా నియమించాడని హెబ్ర.ర 5:4-10 సపష్ర ముగా

తెల్వయప్ర్మసుతంది. అకుడ వారయబడిన మాటలను వినండి:

మ్ర్యమ ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతనన్ే వహంచుకొనడు గాని, అహర్ోను

పిలువబడినటలరగా ద్ేవునిచేత పిలువబడినవాడై యీ ఘనతప ంద్ును అటలవల

కరరసత ుకూడ పరధనన యాజకుడగమటకు తనుాతనన్ే మ్హమ్పరచుకొనలేద్ు గాని ...
పరధననయాజకుడని ద్ేవునిచేత పిలువబ[డను] (హెబ్ర.ర 5:4-10).

దదవుడు ఆయనను నియమించాడు కాబటిర, యిేసు నిశుయముగా ఈ అర్హతను నర్వేర్ాుడు. అదద

సమయములో, ఈ నియామకము కొంతవర్కు అసాధార్ణమన
ై దిగా ఉనిది, ఎందుకంటే యిేసు లేవీయ
యాజక వంశావళికన చెందినవాడు కాదు. పాత నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభములో, యాజకులుగా

ఉండుటకు దదవుడు అనేకమందికన అనుమతి ఇచాుడు. అయితద పాత నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ు
సమయమునకు, ఆయన సాదో కు వార్సులకు మాతరమే యాజకతవమును అప్పగశంచాడు. ఇదద

విధ్ముగా, యిేసు యొకు నియామకము కూడా ముందు కనిపించనంత అసాధార్ణమైనది ఏమి కాదు.
ఏదెను వనములో, దదవుని యొకు సామంత ర్ాజుగా భూమిని పాల్వంచుటకు ఆదాము

నియమించబడా్డు. అయితద అతని ప్ర్శపాలన యాజక ప్ర్శపాలన కూడా అయుయండి, లోకమంతటిని
దదవుని యొకు మహమకర్మన
ై సనిిధికన అనువుగా ఉండునటట
ో మార్ము విధ్ముగా

ర్ూప ందించబడింది. ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములోని ర్ాజుల మధ్య కూడా యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు
సాానములు దగగ ర్ అనుబంధ్ం కల్వగశయుండదవి.

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, కరీసత ు ఒక ర్ాజర్శక యాజకుడెయ
ై ునాిడు. ఆయన దదవుని యొకు

ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై సామంత ర్ాజుగా పాల్వసాతడు. కాని ఆయన ప్ర్శపాలన యాజక ప్ర్శచర్య కూడా అయుయనిది
మర్శయు అది మనలను మర్శయు భూమిని దదవుని యొకు మహమకర్మైన ప్రతదయక సనిిధి కొర్కు
స్టిదధప్ర్మసుతంది. ఈ విధ్ముగా, ఆదాము మర్శయు అతని ఇతర్ వార్సులు చదయుటలో విఫలమన
ై
కార్యములను కరీసత ు నర్వేర్ముతాడు.
వినండి:

కరర్తనలు 110:1-4లో గొప్ప మస్ట్ియను గూర్శు దావీదు మాటాోడిన విధానమును మర్ొకసార్శ
పరభమవు న్న పరభమవుతో స్టలవిచిునవాకుక న్ేను నీ శ్తయరవులను నీ పాద్మ్మలకు
ప్ఠమ్మగా చేయమవరకు న్న కుడి పారశవమ్మన కూరపుండుమ్మ. యెహో వా నీ
పర్పాలనద్ండమ్మను స్ట్యోనులోనుండి స్ాగజేయమచున్నాడు నీ

శ్తయరవులమ్ధయను నీవు పర్పాలన చేయమమ్మ... మలీకస్టద్కు కరమ్మ్మ చొపుున
నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెయ
ై మంద్ువని యెహో వా పరమ్ాణమ్మ
చేస్టయ
ి మన్నాడు, ఆయన మ్ాట తపునివాడు (కరరతనలు 110:1-4).
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ఈ లేఖ్న భాగములో, మస్ట్ియ — దావీదు ఆయనను “నా ప్రభువు” అని పిలుసుతనాిడు —

ప్ర్శపాలనదండము మర్శయు ప్ర్శపాలన అను ర్ాజర్శక ర్ూప్కములతోను, మర్శయు యాజకునిగాను
వర్శణంచబడా్డు.

తన వార్సులలో ఒకర్మ ఉనితమన
ై ర్ాజర్శక సాాయిని అధిర్పహంచ ర్ాజర్శక ప్ర్శచర్యను మాతరమే

గాక, మలీుస్టదకు వల యాజక ప్ర్శచర్యను కూడా నర్వేర్ము దినము కొర్కు దావీదు యొకు ప్రవచనము
ఎదుర్మచూస్టింది. ఇందును బటిరయిే యిేసు యూదా ర్ాజర్శక గపతరమునకు చెందినవాడుగాని, యాజక

గపతరమైన లేవీయ గపతరమునకు చెందినవాడు కాదని హెబ్రర. 7:14 ఉదాాటిసత ుంది. యిేసు యూదా గపతరప్ు
ర్ాజు మర్శయు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడెైయునాిడు అను సతయము ఆయన ఎంతో కాలముగా
ఎదుర్మచూచుచుని దావీదు కుమార్మడెన
ై మస్ట్ియ అనుటకు ర్మజువుగా ఉనిది.

ఇద్ి చనలా వరకు ఆద్ికాండమ్మ 14 మ్ర్యమ మలీకస్టద్కు కాలమ్మలో

ఆరంభమైయమయండవచుు, అతడు ర్ాజు మ్ర్యమ యాజకునిగా వర్ణ ంచబడన్డు
ఎంద్ుకంటే అబారహ్వమ్మ బలులు అర్ుంచనడు మ్ర్యమ మలీకస్టద్కు ఒక

యాజకునిగా వాటని స్ట్ాకర్ంచనడు. కాని అద్ే సమ్యమ్మలో, అతడు ష్టాలేమ్మ
ద్ేశ్మ్మనకు ర్ాజుగా కూడన ఉన్నాడు. ఇద్ి ఇకకడ ఆరంభమై మిగలిన బబి
ై లు

కథనమ్మలలో కొనిాస్ారపు ఒకకర్ే ర్ాజులుగాను యాజకులుగాను వయవహర్ంచిన
సంద్రభమ్మలకు ద్నర్తీస్టింద్ి. 110వ కరరతనలో ర్ాజు “నీతిగల పైవిచనరకుని”గా
సంబో ధించబడిన్నడు. సర్ే, ద్ీనితో నిశ్ుయమ్మగా పరభమతా విషయమ్మలు

మ్మడిపడియమన్నాయ, కాని నీవు నీతికి పవి
ై చనరకునిగా ఉంటే, నీవు యాజక
పాతరను కూడన పంచుకొనుచున్నావు, ఎంద్ుకంటే ద్ేవుని నీతి లోకమ్ంతన నీతిగా

ఉండుటకు ద్ేవుని చితత మైయమనాద్ి. కాబటర ర్ాజు ద్ననిలో పాలుపంచుకుంటాడు,
నియమిత యాజకులు ఉనాపుటకర, ర్ాజు యాజక మ్ారగ మ్మలో కారయమ్మ

చేయమచున్నాడు. తరపవాత, యేసు విషయానికొస్టేత , ఆయనలో ఇవనీా ఉన్నాయ
కాబటర ఆయనను మ్నమ్మ పరవకత , యాజకుడు మ్ర్యమ ర్ాజు అని పిలుస్ాతమ్మ.
అవును, ఆయన హెబ్రర పతిరకలో తలుపబడినటల
ు నూతన మలీకస్టద్కు. పాత
నిబంధనలో ద్ేవుడు పో షించిన పాతరకు ఆయన నూతన నిబంధనలో
శ్ర్ీరధనర్యెైయమన్నాడు.

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ
యిేసు దదవుని దావర్ా నియమించబడా్డు అని చూశాము గనుక, దదవునిప్టో సావమిభకనత

కల్వగశయుండు అవసర్తను కూడా ఆయన నర్వేర్ాుడు అని చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

ద్ేవునికి స్ాామిభకిత
ఇంతకు ముందు మనము ప్రసత ావించనటట
ో , ఆయనను మాతరమే ఆర్ాధించుట దావర్ా మర్శయు

స్టేవించుట దావర్ా, దదవుడు వార్శకన ప్ుర్మాయించన బాధ్యతలను జఞగీతతగా నర్వేర్ముట దావర్ా
-23-

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

యిేసును నముుచునాిము

నాలుగవ పాఠము: యాజకుడు

యాజకులు దదవుని ప్టో ఒక విశేష్మన
ై సావమిభకనతని ప్రదర్శించవలస్టియుండినది. దదవుని ప్రజలు

నైతికముగా మర్శయు ఆచార్ప్ర్ముగా దదవునికన సావమిభకనత కనుప్ర్చ నిర్ుయంగా దదవుని ప్రతయద కమైన
సనిిధిలోనికన ప్రవేశంచునటట
ో చూచుట వార్శ బాధ్యతలకు పారథమిక కార్ణములలో ఒకటిగా ఉనిది.
యాజకులు అందించన ప్రథానమైన స్టేవలలో ఇది ఒకటి.

యిేసు ఈ అర్హతలను నిర్ాటంకమైన ప్ూర్ణతతో కల్వగశయుండెను. ఆయన ఎలో ప్ుపడూ దదవుని

మర్శయు దదవుని మాతరమే ఆర్ాధించదవాడు మర్శయు స్టేవించదవాడు. మర్శయు ఎలో ప్ుపడు ఆయన దదవుని
ఆజా లకు విధదయుడెయ
ై ాయడు. మర్శయు ఈ యాజక ప్ర్శచర్య దావర్ా, దదవుని యొకు విశేష్మైన ప్ర్శశుదధ
సనిిధిలోనికన ప్రవేశంచుటకు యిేసు మనలను స్టిదధప్ర్చగల్వగాడు.

సాధార్ణ భావనలో, దదవుని ప్టో యిేసు యొకు సావమిభకనతకన ర్మజువుగా మనము నాలుగు

సువార్త లలోని విష్యములనిిటిని చూడవచుు. తండిర ఆయనకనచున ఆజా ను ఆయన అనుసర్శంచాడు;
తండిర తనకు ఇచున మాటలనే ఆయన ప్ల్వకాడు; మర్శయు తండిర చదస్టన
ి కార్యములను మాతరమే

చదశాడు. కాని ఈ ఆలోచనలను సపష్ర ముగా కోీడీకర్శంచన కొీతత నిబంధ్న లేఖ్నభాగములు కూడా చాలా

ఉనాియి, మతత యి 26:42; యోహాను 5:19, 14:31, మర్శయు 17:4; మర్శయు హెబ్ర.ర 7:5-7 వంటివి.
దదవుని ప్టో యిేసు చూపిన ప్ూర్ణమన
ై సావమిభకనత మన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా ఆయన

ప ందిన సఫలతలో ముఖ్య భాగమైయునిది. దదవునికన సంప్ూర్ణమన
ై సావమిభకనత చూప్ుట దావర్ా

మాతరమే, ఆయన తన అనుచర్మలను ప్ర్శప్ూర్ణ ప్ర్శశుదుధలుగా చదయగలడు, మర్శయు దదవుని విశేష్మన
ై
ప్ర్శశుదధ సనిిధిలో నితయముండునటట
ో మనలను బలప్ర్చగలడు. మర్శయు దీనికన అనేక ఉదాహర్ణలను
మనము లేఖ్నములలో చూడవచుు.

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 17:19లో ఆయన చదస్టిన ప్రధాన యాజక పారర్ానలో ఆయన విశేష్ముగా

మన ప్ర్శశుదధ త కొర్కు పారర్శాంచాడు. మర్శయు ర్పమా 15:16 మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 6:11 వంటి లేఖ్న

భాగముల ప్రకార్ం, ఆయన దృషిరలో మనలను ప్ర్శశుదుధలుగా చదయుట దావర్ా దదవుడు ఆ పారర్ానకు
జవాబు ఇచదుశాడు.

యాజకతవమునకు కావలస్టిన అర్హతలను యిేసు నర్వేర్ాుడు అని చూశాము కాబటిర, యాజకుని

యొకు కార్యములను ఆయన నర్వేర్శున విధానమును ఇప్ుపడు మనము చూదాేము.

కారయమ్మలు
పాత నిబంధ్నలో మనము గుర్శతంచన యాజకతవ పాతరలను చూసూ
త యాజకునిగా యిేసు
యొకు కార్యమును మనము విశదీకర్శదే ాము: మొదటిగా, దదవుని ప్రజలపై యాజకతవ నాయకతవము;
ర్ండవదిగా, యాజకతవ ఆచార్ములు; మర్శయు మూడవదిగా, యాజకతవ విజఞాప్న. యాజకతవ
నాయకతవ కార్యమును యిేసు నర్వేర్శున విధానమును మొదట చూదాేము.

న్నయకతామ్మ
యిేసు నాయకతవములోని అనేక కోణములను మనము ఎతిత చూప్వచుుగాని, యిేసు యొకు

యాజకతవ సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయము యొకు సర్ేవలో మనము కనుగొని మూడింటి

మీదనే దృషిరపడదాము, మర్శయు ఆర్ాధ్నలో ఆయన అందించన నాయకతవముతో ఆర్ంభించుదాము.
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గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా మహమప్ర్చబడువానిగా, ఇశాీయిేలు దదశములోను, ఆయన

అనుచర్మల మధ్యను నిజమన
ై ఆతీుయ ఆర్ాధ్నను పల ర తిహంచుటకు యిేసు అనేక కార్యములను

చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 21:12-13లో, ఆయన వర్త కులను మర్శయు డబుా మార్మువార్శని
దదవాలయము నుండి వళో గొటారడు, ఎందుకంటే వార్మ దదవుని పారర్ానా గృహమును దొ ంగల గుహగా
మార్శువేశార్మ.

అయితద అనిిటికంటే ముఖ్యంగా, ప్ర్లోక దదవాలయములో ప్ర్శశుదధ సా లములో ఉని దదవుని

యొదే కు వళ్
ో టకు తన ప్రజల కొర్కు మార్గ మును తెర్చాడు. పాత నిబంధ్నలో, మొదటిగా మందిర్ము
తర్మవాత దదవాలయము ఆకాశము మర్శయు భూమి కలుసుకుని సా లముల ైయుండదవి. అర్ాధికులు

ఒకేసార్శ భూమి మీద మర్శయు దదవుని ప్ర్లోక పారంగణములలో ఉప్స్టిాతయల ైయుండిన సందర్ాులు కూడా
ఉనాియి. కాని కొీతత నిబంధ్నలో, యిేసు సవయంగా ఈ బాధ్యతను తీసుకునాిడు. కాబటిర, దదవుని
యొకు ప్ర్లోక పారంగణములోనికన ప్రవేశంచుటకు ఒక ప్రతదయకమైన భవనములోనికన ప్రవేశంచుటకు

బదులుగా, యిేసు సవయంగా మనలను అకుడకన తీసుకువళాతడు. ఆయన దావర్ా, దదవుని యొకు
విశేష్మన
ై ప్ర్శశుదధ సనిిధిలోనికన మనము ఆహావనించబడా్ము, అకుడ మనము సహవాస
ఆశీర్ావదమును ప ందుకుంటాము.

దీనిని గూర్శు హెబ్రర 10:19-22 మాటాోడుతయని విధానమును వినండి:
సహో ద్రపలార్ా, యేసు మ్నకొరకు పరతిషిఠ ంచిన మ్ారగ మ్మన, అనగా

నూతనమైనద్ియమ, జీవమ్మగలద్ియమ, ఆయన శ్ర్ీరమ్మ అను తరద్నార్ా
యేరురచబడినద్ియమన్ెన
ై మ్ారగ మ్మన, ఆయన రకత మ్మవలన

పర్శుద్ధ సాలమ్మనంద్ు పరవశ
ే ంచుటకు మ్నకు ధైరయమ్మ కలిగయమనాద్ి గనుకను,
ద్ేవుని యంటపన
ై మ్నకు గొపు యాజకుడున్నాడు గనుకను...

విశాాసవిషయమ్మలో సంపూరణ నిశ్ుయత కలిగ, యథనరా మైన హృద్యమ్మతో
మ్నమ్మ ద్ేవుని సనిాధననమ్మనకు చేరపద్మ్మ (హెబ్ర.ర 10:19-22).

పౌర్ మర్శయు ఆచార్ తీర్మపలలో కూడా విశేష్మైన మార్గ దర్ికతవమును అందిసత ూ యిేసు

యాజకతవ నాయకతవమును కనుప్ర్చాడు.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 12:1-8లో, విశాీంతి దినమును ఉలో ంఘంచనందుకు తన శష్యయలు

శపించబడినప్ుపడు యిేసు యాజకతవ తీర్మపను ఇచాుడు. మార్ము 7:19లో ఆహార్ము యొకు ఆచార్
శుదధ తను గూర్శు తీర్మపలను ఆయన ప్రకటించాడు. మతత యి 8లో కుష్య
ర వాయధిగలవాని బాగుచదయుట
దావర్ా, ఆ మనిషి ఆచార్ర్శతాయ శుదిధ చదయబడా్డు అని ప్రకటించ యాజకతవ ప్రకటనను చదశాడు,

మర్శయు తగశన బల్వని దదవాలయమునకు తీసుకొని వళో మని చెపాపడు. తనను తాను యాజకులకు

కనుప్ర్చుకొనమని యిేసు ఆజఞాపించనిప్పటికర, అతని ప్ర్శస్టా తి
ి ని ప్ర్రక్షించమనే ఉదదేశముతో ఆయన
అతనిని ప్ంప్లేదు. బదులుగా, మతత యి 8:4 ప్రకార్ం, అది యిేసు యొకు శకనత మర్శయు
అధికార్మునకు సాక్షయమైయుండవలస్టియుండెను.

మనము ప్రసత ావించన మూడవ ర్కమైన నాయకతవము బో ధ్న. మర్శయు యిేసు ఈ బాధ్యతను

చాలా సకీమముగా నర్వేర్ాుడు.
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ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలులో అనేక ర్కముల బో ధ్కులు ఉండిర్శ అను మాట నిజమే. ప్రవకత లు దదవుని

నిబంధ్నను మర్శయు చతత మును ప్రకటించన బో ధ్కులు. తల్వో దండురలు తమ పిలోలకు బో ధించార్మ.
ర్బ్రాలు మర్శయు పదే లు తమ సమాజములకు బో ధించార్మ. అయితద, యాజకులు ప్రతదయకముగా
మార్మమనసుి మర్శయు నముకతవమును గూర్శు బో ధించార్మ తదావర్ా దదవుని ప్రజలు ఆయన

ప్రతయద కమైన సనిిధిలోనికన ఆహావనించబడాలని కోర్ార్మ. దీనికన ఒక ఉదాహర్ణను మనము నహెమాయ 8లో
చూసాతము. మర్శయు యిేసు యొకు బో ధ్ ఈ యాజకతవ బాధ్యతను కూడా నర్వేర్ుశ ంది.

ఉదాహర్ణకు, మతత యి 5-7లో ఉని కొండ మీద ప్రసంగములో, తన మాటలను వినినవార్శని

నిబంధ్నా నముకతవములోనికన నడిపించుటకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ై ఉదదేశమును
ర ు యొకు నిజమన

మర్శయు అనువర్త నను యిేసు వివర్శంచాడు. మార్మమనసుి మర్శయు నముకతవమును గూర్శు ఆయన

తన బో ధ్లలో తర్చుగా మాటాోడాడు, దీనిని మనము మతత యి 4:17, లూకా 5:32, మర్శయు యోహాను
14:15-24 వంటి వాకయభాగములలో చూసాతము.

యిేసు నాయకతవము యొకు యాజకతవ బాధ్యతను నర్వేర్ాుడు అని చూశాము కాబటిర,

ఆచార్ముల విష్యములో ఆయన యాజకతవ బాధ్యతలను నర్వేర్ము విధానమును ఇప్ుపడు
చూదాేము.

ఆచనరమ్మలు
నిసిందదహముగా, యిేసు యొకు స్టిలువ మర్ణము ఆయన యాజకతవ ప్ర్శచర్యలో గొప్ప

ఆచార్ విష్యమయ
ై ునిది.

యిేసు సవయంగా ఇశాీయిేలు యొకు ఆచార్ములలో పాలుప్ంచుకునాిడు. వాసత వానికన,

వాటిలో కొనిి యోహాను సువార్త లో ప్రసత ావించబడినవి. అయితద యిేసు యొకు స్టిలువ బల్వదానము
దదవుని ప్రజల కొర్కు సాధించన విమోచనను వీటిలో ఏ ఆచార్ము కూడా సాధించలేకపల యింది.

నిసిందదహముగా, యిేసు యొకు స్టిలువ మర్ణము ఆయన యాజక ప్ర్శచర్యలో అతి గొప్ప ఆచార్

అంశముగా ఉనిది. మోషే ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఇశాీయిేలు యొకు నముకతవమును కోర్శంది, కాని ఇశాీయిేలు
తమ అవిధదయతను కొనసాగశసత ుంది అని దదవునికన తెలుసు కాబటిర, ఆ పాప్ములకు పారయశుతత ం

చెల్వోంచుటకు బలులను అర్శపంచమని దదవుడు ఇశాీయిేలును ఆజఞాపించాడు. కాని ఈ బలులు ఎంత
పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనిను, వాటిని ప్రతి సంవతిర్ము తర్చుగా అర్శపంచవలస్టియుండినది — వాటిలో
ఏది కూడా ఇశాీయిేలు యొకు పాప్మును శాశవతముగా తీస్టివయ
ే లేదు. కాబటిర యిేసు వచు పాప్ము
కొర్కు తనను తాను ప్ర్శప్ూర్ణమైన బల్వగా అర్శపంచుకునాిడు. ఇశాీయిేలులోని బలులు ఎనిడు కూడా
సాధించలేని విమోచనను ఆయన పారయశుతత బల్వ సాధించంది. ఈ విధ్ముగా పాప్ము కొర్కు ఆయన
అందర్శకన ఒకేసార్శ అర్శపంచన ఏకైక బల్వ ఇశాీయిేలు యొకు యాజకతవ ఆకాంక్షలను నర్వేర్శుంది.
సర్ే, పాపమ్మను ఇక ఉండకుండన ఒకేస్ార్ తీస్టివేయమ బలి కొరకు పాత నిబంధన
బలులు ఎద్ురపచూశాయ. మ్ర్యమ స్టిలువపై యేసు యొకక పాతరను

పాపమ్మనకు బలిగాను, మ్ర్యమ ఆ బలికి ఆయన్ే యాజకుడు అని కూడన బైబిలు
వర్ణ సత ుంద్ి. ఒకవిధంగా ఆయన ఈ ర్ండు బాధయతలను న్ెరవేరపుచున్నాడు.

ఆయన లోక పాపమ్మలను మోస్టికొనిపో వు ద్ేవుని గొర్రపిలును అంద్ిసత ున్నాడు.
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కాని ఇతర బలులనానిటని మ్మగంచు బలిని ఇచుుటకు యాజకునిగా యేసు
తనను తనను అర్ుంచుకొనుచున్నాడు.

— డా. స్టైమన్ వబ
ై ర్డర
యేసు మ్రణమ్మ మ్ర్యమ పాత నిబంధన బలులకు మ్ధయ ఉనా

అనుబంధమ్మను అన్ేక విధనలుగా అభివృద్ిధ చేయవచుు. మ్మఖ్యమ్మగా, పాత

నిబంధన బలులను ద్ేవుడు ఇశారయేలు ద్ేశ్మ్మనకు ఇచిున పాత నిబంధనలో
ఉంచి చూడనలి. బలుల వయవసా ద్నార్ా పరజల పాపమ్మలు తీస్టివేయబడన్య;

ద్ేవుని ఉగరత చలాుర్ంద్ి; ద్ేవుడు మ్ర్యమ ఆయన పరజల మ్ధయ ఒక అనుబంధం
ఏరుడింద్ి. ఈ బలులను మ్నమ్మ పరతీకలు అని పిలువవచుు; అవి మ్ాద్ిరపలు;

అవి మ్ర్ంత గొపుద్ైన ఒకద్నని వెైపు చూపుతనయ. ఒక జంతయవును అర్ుంచుట
మ్ాతరమే పాపమ్మను తీస్టివేయలేద్ు అని తలుపు అన్ేక సూచనలు పాత
నిబంధనలో ఉన్నాయ. అద్ి ఏన్నడు కూడన పాపమ్మను శాశ్ాతమ్మగా

తీస్టివేయమనద్ిగా పర్గణంచబడలేద్ు. అవి మ్ర్ంత గొపుద్ననికి ఛనయలుగా

ఉన్నాయ. కాని అవి కరరసత ు యొకక బలి వెైపుకు చూపుచున్నాయ, ఆయన ఆ

బలుల వల న్ె మ్న పరతనయమ్ాాయమ్మగా ఉన్నాడు. ఆయన మ్న స్ాానమ్మను

తీసుకుంటాడు. ఆయన మ్ానవుడు గనుక ద్ీనిని మ్ర్ంత గొపు స్ాాయలో ఆయన
చేస్త ాడు. ఆయన మ్న మ్ానవతామ్మను ధర్ంచుకుంటాడు. అయతే ఆ జంతయ

బలులు అలా చేయలేద్ు. అయనను, ఆయన కుమ్ారపడన
ై ద్ేవునిగా ఉన్నాడు,
నరవతనర్యెన
ై కుమ్ారపడైన ద్ేవునిగా ఉన్నాడు, తద్నార్ా మ్న పాపమ్మను
పరకకనబటర , మ్న పరతినిధిగా, మ్న పరతనయమ్ాాయమ్మగా, మ్న యాజకునిగా

నిలువబడి ఆయన తన స్ ంత నీతిగల అరహతలను న్ెరవేరపుచున్నాడు. మ్ర్యమ
ఆ బలులు ఎద్ురపచూస్టినవనిాటని ఆయన న్ెరవేరపుచున్నాడు, మ్నలను
ద్ేవునితో అనుబంధమ్మలోనికి పునరపద్ధ ర్ంచుచున్నాడు, మ్ర్యమ ద్ేవుడు

మ్నలను ఆరంభమ్మలో చేస్టన
ి స్ాాయకి — ఆయన పరజలు ఆయన కొరకు జీవిసూ
త ,
ఆయనను స్టేవిసూ
త , లోకమ్మలో ఆయన సారూపమ్మలుగా మ్న పాతరను మ్ర్యమ
బాధయతను న్ెరవేరపుట — తీసుకొనివసుతన్నాడు.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , పాత నిబంధ్న యాజకులు పాప్ప్ర్శహార్ార్ా బలులు,

కృతజా త అర్పణలు మర్శయు సహవాస అర్పణలతో సహా అనేక ర్కముల అర్పణలకు

బాధ్ుయల ైయుండదవార్మ. మర్శయు స్టిలువపై ఆయన ప ందిన మర్ణము దావర్ా, చర్శతల
ర ో అప్పటి వర్కు

అర్శపంచబడిన ప్రతి బల్వకన ఒక యోగయమన
ై ఆధార్మును ర్ూప ందించన ఏకక
ై బల్వని యిేసు అర్శపంచాడు.

పారయశుతత ము కొర్కు ఇంతకు ముందు అర్శపంచబడిన ప్రతి అర్పణ స్టిలువలో మర్ణించనప్ుపడు యిేసు
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అర్శపంచన అర్పణకు కేవలం ప్ూర్వగామి అయియంది. ఈ సతయము ర్పమా 3:25 మర్శయు 8:3, మర్శయు 1
యోహాను 2:2 మర్శయు 4:10 వంటి లేఖ్నభాగములలో ప్రకటించబడింది.
ఒక ఉదాహర్ణగా, హెబ్ర.ర 10:1-4లోని మాటలు గమనించండి:

ధరుశాసత మ్
ర మ ర్ాబో వుచునా మేలుల ఛనయగలద్ియే గాని ఆ వసుతవుల

నిజసారూపమ్మ గలద్ికాద్ు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతగకుండ అర్ుంచు
ఒకకటే విధమన
ై బలులు వాటని తచుువార్కి ఎనాడును సంపూరణ స్టద్
ి ధి

కలుగజేయన్ేరవు... అయతే ఆ బలులు అర్ుంచుటచేత ఏటేట పాపమ్మలు

జఞాపకమ్మనకు వచుుచునావి ఏలయనగా ఎడు యొకకయమ మేకలయొకకయమ
రకత మ్మ పాపమ్మలను తీస్టివేయమట అస్ాధయమ్మ (హెబ్ర.ర 10:1-4).

పాత నిబంధ్న బలులు అర్శపంచబడిన బలుల ఆధార్ంగా ఆర్ాధికులకు ప్రయోజనము

చదకూర్ులేదుగాని, స్టిలువ మీద తయదకు కరస
ీ త ు అర్శపంచబో వు విశేష్మైన బల్వ కొర్కు ఎదుర్మచూచుట

దావర్ా ప్రయోజనమును చదకూర్ాుయి. అంతదగాక, మిగశల్వనవనీి ఎదుర్మచూస్టిన యిేసు అర్శపంచన ఆ
ఏకైక బల్వ లేకుండా అవి అందించన ప్రయోజనము ఎనిటికర సంప్ూర్ణతను ప ందియుండలేదు.

ఇందుమూలముగానే పాత నిబంధ్న బలులు పాప్మును శాశవతముగా తీస్టివయ
ే లేకపల యాయి.
దదవుడు తన ఉగీతను జఞగుచదయుటకు మర్శయు స్టిలువ మీద యిేసు మర్ణించునంత వర్కు
సహనమును చూప్ుటకు మాతరమే అవి మార్గ ముల ైయుండినవి.

ఈ విష్యములో, యిేసు మునుప్టి పారయశుతత అర్పణలు చూపిన ఒక విష్యము మాతరమే

అయుయండలేదు. ఆయన అంతిమ పారయశుతత మయ
ై ునాిడు. పారయశుతత అర్పణల యొకు ప్ూర్ణత

యిేసులో నర్వేర్ుబడింది కాబటిర, ఛాయలను అర్శపంచవలస్టిన అవసర్ము ఇక లేకపల యింది. అందుకనే
పాత నిబంధ్నలో వర్శణంచబడిన పారయశుతత అర్పణలను కస
ై త వులు అర్శపంచర్మ. పారయశుతత అర్పణలు
అనవసర్మన
ై వి అని మనము నముుతాము కాబటిర కాదు. బదులుగా, పారయశుతత ము అనునది

ఖ్చుతముగా అవసర్మని మనకు తెలుసు. పారయశుతత మునకు మనము అర్పణలను ఇవవకపల వుటకు

గల కార్ణము ఏమిటంటే, అనిి కాలములలోని దదవుని నముకమన
ై ప్రజలందర్శ పారయశుతత ము యొకు
అవసర్తను యిేసు యొకు ఏకైక బల్వ ప్ూర్శతగా నర్వేర్శుంది అని మనము నముుతాము. మర్శయు ఈ

ఒకు కార్యము దావర్ా, ఆయన మన ప్ర్శశుదధ తను సంపాదించాడు, మర్శయు దదవుని యొకు విశేష్మన
ై
ప్ర్శశుదధ మైన సనిిధిలో నివస్టించుటకు మనలను సమర్మాలుగా చదశాడు.
హెబ్ర.ర 10:10లో ఇలా చదువుతాము:

యేసుకరస
ర త ు యొకక శ్ర్ీరమ్మ ఒకకస్ార్యే అర్ుంపబడుటచేత ఆ చితత మ్మను బటర
మ్నమ్మ పర్శుద్ధ పరచబడియమన్నామ్మ (హెబ్రర. 10:10).

యిేసు యొకు బల్వ దదవుని ర్ాజయము యొకు నూతన యుగములోనికన ప్రవేశం కల్వపంచంది;

దదవుని ప్రజల యొకు చెర్ మర్శయు తీర్మప యొకు ముగశంప్ునకు అది ఆర్ంభమైయియంది. ఈ ఒకు బల్వ

దదవుని క్షమాప్ణను భూమి మీద ప్రతి దదశము సూటిగా ప ందుకొనునటట
ో చదస్టింది. అంతదగాక అది దదవుని
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దీర్శ
ా ాంతము యొకు ముగశంప్ును మర్శయు అనేకమంది అవిశావసుల ప్టో ఆయన చూపిన ఓర్శమి
యొకు ముగశంప్ుకు కూడా నాంది ప్ల్వకనంది.

అప . 17:30లో మనము చదువునటట
ో , కరీసత ు అర్శపంచన బల్వకన ముందు సతయమును ఎర్మగనివార్శ

మీదికన తీర్మపను తెచుుటలో దదవుడు ఆలసయమును చూపాడు. అయితద కరస
ీ త ు యొకు బల్వ సతయమును ఏ
విధ్ంగా ప్రకటించంది అంటే అజఞానత అను సాకును ప్రకునబెటర ట విధ్ంగా చదస్టింది. ఫల్వతంగా, సువార్త ను
ప్రకటించనప్ుపడు ప్రజలు మార్మమనసుి ప ందుటలో విఫలమైనప్ుపడు పాప్ుల మీదికన తీర్మపను
దదవుడు మర్శంత కఠశనముగాను తవర్శతముగాను తెచుుట ఆర్ంభించాడు.

కొంతమ్ంద్ి సంద్ిగధవాద్ులు యేసు యొకక మ్రణమ్మను ఒక ద్ిశ్లేని

జీవితమ్మనకు కలిగన ద్ుుఃఖ్కరమైన మ్మగంపుగా పర్గణస్ాతరప. కాని విశాాసుల
విషయంలో, కరస
ై ద్ి, పారమ్మఖ్యమైనద్ి,
ర త ు యొకక మ్రణమ్మ ఉద్ేదశ్పూరాకమన

మ్ర్యమ విమోచనను కలిగంచింద్ి. అద్ి పాత నిబంధన బలి యొకక పరతీక, లేక
పుర్ాాలోచనకు న్ెరవేరపుగా ఉనాద్ి అనాటల
ు మ్నమ్మ స్టిలువ యొకక

నిగూఢమైన కిరయాశీలకమ్మలను అరా మ్మ చేసుకుంటామ్మ. అంతేగాక న్ేడు రకత మ్మ
యొకక అవసరతను గూర్ు చనలా అస్ౌకరయమ్మగా భావించు పరజలు చనలామ్ంద్ి
ఉన్నారప. ఇద్ి ఎకుకవ జఞాన్ోద్మ్మ కలిగన మ్ర్యమ న్నగర్కత ప ంద్ుకునా

పరజలకు అన్నంగీకారమ్మగాను, పుర్ాతనమన
ై ద్ిగాను అనిపిసత ుంద్ి. ద్ేవుడు తన
అవసరతలను తీరపుకొనుటకు రకత మ్మను కోరప ఒక లోక సంబంధమైన పిశాచి
కాద్ని గరహంచుట చనలా అవసరమ్ని న్న ఆలోచన. పాత నిబంధన బలి, పాత

నిబంధన బలుల వయవసా గంభీరమ్మగాను, ఘోరమ్మగాను, భీకరమ్మగాను ఉండేద్ి,
కాని ఇద్ంతన పాపమ్మ యొకక తీవరతను తలుపుటకు చేయబడినద్ి. ద్ేవుని

విశ్ామ్మ యొకక న్ెతి
ై క వయవసా ను పునరపద్ధ ర్ంచుటకు పాపమ్మనకు పర్ష్టాకరమ్మ
అవసరమ్ని పుర్ాతన పరజలకు జఞాపకమ్మ చేయమటకు పాత నిబంధన బలుల

వయవసా ఇవాబడినద్ి. మ్ర్యమ యేసు కరస
ర త ు ఆ అవసరత యొకక న్ెరవేరపుగా ఏ
విధంగా ఉన్నాడంటే, ద్ేవుని న్నయయమ్మ మ్ర్యమ లోక న్ెైతిక వయవసా యొకక

అవసరతలను తీరపుటకు ఆయన పేమ్
ర తో సాయం పర్తనయగ కారయమ్మను చేశాడు.
పాత నిబంధన పుర్ాతన బలుల వయవసా యొకక వివర్ాలను కరరసత ులో
న్ెరవేరుబడునంత వరకు చూపుతయంద్ి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
నాయకతవము మర్శయు ఆచార్ముల దావర్ా యిేసు యాజకతవ పాతరను నర్వేర్ుశ న

విధానమును చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆయన యాజక బాధ్యతయిన
ై విజఞాప్నను ఏ విధ్ముగా
నర్వేర్ాుడో చూడవలస్టియునిది.
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విజఞాపన
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, విజఞాప్న అనగా మర్ొకర్శ కొర్కు మధ్యవర్శతతవం చదయుట లేక అర్రీ

చదయుట అని చెపాపము. ఇది యిేసు యొకు భూలోక ప్ర్శచర్యలో, మర్శయు ఇప్పటి ప్ర్లోక ప్ర్శచర్యలో
కూడా ముఖ్య భాగముగా ఉనిది.

ఒక స్టేాహతయడు ననుా ఇలా అడిగాడు, “ఒకవేళ యేసు మ్నలను ద్ేవుని

యొద్ద కు తీసుకొనివెళ్త త, తరపవాత కూడన మ్నకు యేసు యొకక అవసరత ఏంట?
ఇపుుడు ఆయన మ్నలను ద్ేవుని ద్గగ రకు తీసుకొని వెళ్ు ీడు కాబటర , ఆయనను
పరకకనబటర , తండిరకే పారరాన చేస్టేత పో లా? మ్నకు ఇక యేసుతో పని లేద్ు.” అంటే,
ఇద్ి యేసు యొకక కొనస్ాగమ పాతరను మ్రచిపో తయనాటేు . ఎంద్ుకంటే యేసు

ద్ేవునికి మ్ానవునికి మ్ధయ ఉనా ఏకైక మ్ధయవర్త అని కొరతత నిబంధన చబమతయంద్ి,

ఇద్ి వరత మ్ాన కాలమ్మలో ఉంద్ి, నరపడన
ై యేసు మ్న కొరకు విజఞాపన చేయమటకు
నితయమ్మ నివస్టిస్త ాడు. అంటే ద్ీని అరా మ్మ స్టిలువ మీద్ యేసు చేస్టన
ి పారయశుతత

కారయమ్మ అసంపూరణ మైనద్ి అని ఏ విధంగా కూడన కాద్ు. సుషరమ్మగా ఉండుటకు,
యేసు పారయశుతత కారయమ్మ ఒకేస్ార్ అంద్ర్ కొరకు చేయబడినద్ి, అద్ి

పర్పూరణ మన
ై ద్ి; ద్ననికి ఇంకా ఏద్ి కూడన జోడించవలస్టిన పని లేద్ు. మ్న

న్నయయవాద్ిగా, మ్న మ్ధయవర్త గా, మ్న పరతినిధిగా యేసు ఒక కొనస్ాగమచునా,
వయకితగతమన
ై , అనుబంధ పాతరను మ్న జీవితమ్మలలో పో షించుచున్ే ఉన్నాడు.
గొపు న్నయయాధిపతి ఎద్ుటకు అనుద్ినమ్మ తరచుగా వెళ్లు మ్న పక్షమ్మన

వాయజయమ్ాడు మ్న న్నయయవాధి ఆయన. ఆయన పారయశుతత కారయమ్మ వలన

ఆయన ఎనాడును వాయజయమ్మను ఓడిపో డు అనునద్ి గొపు శుభవారత . మ్న గొపు
పరధనన యాజకునిగా విజఞాపకుని పాతరలో మ్న పక్షమ్మన తన పూరణ మైన, పూర్త
చేయబడిన కారయమ్మను ఆయన ఎలు పుుడు పరస్త ావిసుతన్నాడు, మ్ర్యమ అద్ి
ఎలు పుుడు సఫలమ్వుతయంద్ి, ఎలు పుుడు పరభావవంతమన
ై ద్ి. కాని అద్ి

కొనస్ాగమనద్ి, అనుబంధమ్మగలద్ి, మ్ర్యమ కియ
ర ాశీలమైనద్ి. కాబటర యేసు,

ఆయన చేస్టన
ి పర్పూరణ మన
ై పారయశుతత కారయమ్మ ఆధనరంగా మ్న మ్ధయవర్త గా,
మ్న కొరకు విజఞాపన చేయమవానిగా, మ్న గొపు పరధనన యాజకునిగా
కొనస్ాగమచున్నాడు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
తాను అప్పగశంచబడిన ర్ాతిర తన శష్యయల కొర్కు యిేసు చదస్టన
ి పారర్ాన బెైబిలులో యిేసు చదస్టిన

విజఞాప్న కార్యమునకు అతయంత సపష్ర మన
ై ఉదాహర్ణగా ఉనిది, ఇది యోహాను 17లో నమోదు

చదయబడింది. వాసత వానికన, దీనిని సాధార్ణంగా ఆయన చదస్టన
ి “ప్రధాన యాజక పారర్ాన” అని పిలుసాతర్మ.

ఈ పారర్ానలో, అప సత లుల కొర్కు యిేసు అనేక విజఞాప్నలను చదశాడు. మర్శయు యోహాను 17:20-21లో,
వార్మ చదయు సువార్త ప్ని దావర్ా శష్యయలు కాబో వు వార్శ కొర్కు కూడా యిేసు పారర్శాంచాడు.
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యిేసు స్టిలువ మీద తాను ప ందిన మర్ణములో కూడా విజఞాప్న కార్యమును కొనసాగశంచాడు,

అకుడ ఆయన దదవునికన మానవునికన మధ్య అతయంత ప్రభావవంతమైన మార్గ ములో మధ్యవర్శతతవం

చదశాడు. మర్శయు ఇప్ుపడు ఆయన ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమయాయడు కాబటిర, తన స ంత ర్కత మును
బల్వప్ఠము మీద పల ర క్షించుచు మన కొర్కు తండిర ఎదుట వేడుకొనుచు ఆయన మన కొర్కు విజఞాప్న
చదయుటను కొనసాగశంచుచునాిడు. హెబ్ర.ర 7:24-25లో ఇలా వారయబడియునిది:
ఈయన నిరంతరమ్మ ఉనావాడు గనుక మ్ారపులేని యాజకతామ్మ కలిగన
వాడనయెను. ఈయన తన ద్నార్ా ద్ేవుని యొద్ద కు వచుువార్ పక్షమ్మన,
విజఞాపనమ్మ చేయమటకు నిరంతరమ్మ జీవించుచున్నాడు గనుక వార్ని

సంపూరణమ్మగా రక్ించుటకు శ్కితమ్ంతయడై యమన్నాడు (హెబ్రర 7:24-25).
మన ర్క్షణ శాశవతముగా భదరప్ర్చబడింది, ఎందుకంటే మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడెైన యిేసు

మన కొర్కు నిర్ంతర్ము విజఞాప్న చదయుచునాిడు, మర్శయు మనము చదయు ప్రతి పాప్మునకు వలగా
కుమార్మని మర్ణమును స్ట్వకర్శంచమని తండిని
ర అడుగుచునాిడు.

యిేసు పాత నిబంధ్న యాజకతవము యొకు కార్యములను ప్ర్శప్ూర్ణంగా నర్వేర్ాుడు. ఆయన

నాయకతవమును అందించాడు, ఆచార్ములను నిర్వహంచాడు — చర్శతల
ర ో అతయంత పారముఖ్యమన
ై
ఆచార్మన
ై ఆయన స్టిలువ మర్ణముతో సహా — మర్శయు తన ప్రజల కొర్కు విజఞాప్న చదశాడు.
వాసత వానికన, ఈ కార్యములను ఆయన నేడు కూడా, తన సంఘము దావర్ా మర్శయు ప్ర్లోక
పారంగణములలో తన ప్రధాన యాజక బాధ్యతల దావర్ా నర్వేర్ముచునాిడు. కాబటిర, ఆయన

అనుచర్మలుగా, తండిర యొదే కు వళ్
ో టకు ఏకక
ై మార్గ ముగా యిేసును గుర్శతంచ ఆయన మీద
ఆధార్ప్డుట, మర్శయు దదవుని యొకు విశేష్మన
ై ప్ర్శశుదధ సనిిధిలోనికన తీసుకొని వళ్ోటకు మనలను
స్టిదధప్ర్చుచుండగా ఆయన ప్ర్శచర్యకు సమర్శపంచుకొనుట మన బాధ్యతయిైయునిది.

యిేసు యొకు అర్హతలు మర్శయు యాజకునిగా ఆయన కార్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని,

యాజక సాానము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను ఆయన ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ాుడో చూదాేము.

ఆకాంక్షలు
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , యాజక సాానము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ,

ప్రజలు దదవుని యొకు విశేష్మైన ప్ర్శశుదధ సనిిధిలోనికన అంగరకర్శంప్బడుటకుగాను దదవునికన మర్శయు
ఆయన ప్రజలకు మధ్య మధ్యవర్శతతవమును కొనసాగశంచుటకు యాజక సాానము భవిష్యతయ
త లో

కొనసాగుతయంది అనే ఆకాంక్షను సృషిరంచంది. యాజక సాానము యొకు కార్యములను చదయుట దావర్ా
యిేసు ఈ ఆకాంక్షలను నర్వేర్ాుడని ఇంతకు ముందద మనము చూశాము. కాబటిర, ఈ భాగములో,

యాజక సాానము యొకు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు కొనిి పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను యిేసు నర్వేర్శున
కొనిి మార్గ ముల మీద మన దృషిరని కేందీక
ర ర్శదే ాము.

మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభజంచబడింది. మొదటిగా, గొప్ప ప్రధాన యాజకుని గూర్శు

ఇవవబడిన ప్రవచనమును మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఈ గొప్ప యాజకుడు ర్ాజుగా స్టేవించుటను
గూర్శు ఇవవబడిన ప్రవచనమును మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, దదవుని ప్రజలు
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యాజకుల ర్ాజయము అవుతార్ని ఇవవబడిన ప్రవచనమును చూదాేము. గొప్ప ప్రధాన యాజకుని గూర్శు
ఇవవబడిన ప్రవచనమును యిేసు ఎలా నర్వేర్ాుడో చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

గొపు పరధనన యాజకుడు
అనేక విధాలుగా, కొనిిసార్మో సపష్ర ముగా, మస్ట్ియ ర్ాజయములోనికన నడిపించు ఒక గొప్ప ప్రధాన

యాజకుడు ర్ాబో వుచునాిడని, మర్శయు ఆయన సవయంగా మస్ట్ియ అని పాత నిబంధ్న

ప్రవచంచంది. కరర్తనలు 110 ప్రకార్ం, ఈ గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు “మలీుస్టదకు కీమమునకు”

చెందినవాడు అవుతాడు, అనగా ఆయన అహర్పను వార్సుడు అయుయండడు. ఆయన తన సాానములో
నితయము స్టేవిసాతడు, అనగా తన బాధ్యతను నర్వేర్ముట నుండి మర్ణము ఆయనను ఆప్ుచదయలేదు.
మర్శయు హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత ప్రకార్ం, ఈ ప్రవచనములనీి యిేసులో నర్వేర్ాయి.

హెబ్ర.ర 7:21-22 కరర్తనలు 110:4ను ఉదధ ర్ణముగా చెబుతూ, ఈ విధ్ంగా వాయఖ్ాయనిసుతంది:
మలీకస్టద్కు కరమ్మ్మ చొపుున నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెైయమంద్ువని
యెహో వా పరమ్ాణమ్మ చేస్టియమన్నాడు, నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెై
యమన్నావని పరభమవు పరమ్ాణమ్మ చేస్టను (హెబ్ర.ర 7:20-21).

మస్ట్ియ శాశవత యాజకునిగా ఉంటాడని దదవుడు ప్రమాణం చదస్టన
ి ప్ుపడు, ర్ానుని గొప్ప

ప్రధాన యాజకుడు మస్ట్ియ అని ఆయన నూతన నిబంధ్నను తెసత ాడని దదవుడు తెల్వయప్ర్చనటట
ో
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత స్టలవిచాుడు. మర్శయు హెబ్రర ప్తిరకలోని ఇదద వాకయభాగం ప్రకార్ం, యిేసు గొప్ప
ప్రధాన యాజకుడెయ
ై ునాిడు.

వాసత వానికన, ప్రవచంచబడిన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా యిేసు యొకు పాతరను హెబ్రర ప్తిరక

కనీసం ప్దిసార్మో ప్రసత ావిసుతంది. అంతదగాక యిేసును “కరీసత ు”గా లేక “మస్ట్ియ”గా అది తర్చుగా
సంభోదిసత ుంది మర్శయు నూతన నిబంధ్నను తెచుువాడు ఆయనేనని 8, 9 మర్శయు 12

అధాయయములలో అది సపష్ర ముగా తెల్వయజేసత ుంది. కొీతత నిబంధ్నలో ఏ ఇతర్ ప్ుసత కము కంటే

ఎకుువగా, యిేసు గొప్ప ప్రధాన యాజకుని గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షను నర్వేర్ముచునాిడని
హెబ్రర ప్తిరక నిసిందదహముగా ర్మజువు చదసత ుంది.

గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు ర్ాజుగా కూడా పాల్వసాతడు అనునది యిేసును గూర్శు పాత నిబంధ్న

కల్వగశయుండిన ర్ండవ ఆకాంక్ష.

ర్ాజుగా యాజకుడు
ఆదాము కాలము మొదలుకొని అబారహాము కాలము వర్కు యాజకడు మర్శయు ర్ాజు
సాానములు ఒకే వయకనతలో ఐకయప్ర్చబడిన విష్యమును మనము చూడవచుు. ఇశాీయిేలును ర్ాజులు
పాల్వంచన కాలములో అవి వేర్మప్ర్చబడినప్పటికర, తయదకు మస్ట్ియ యొకు వయకనతతవములో అవి

మర్లా ఐకయప్ర్చబడతాయని పాత నిబంధ్న ప్రవచంచంది. ఈ విష్యము కరర్తనలు 110:2-4, మర్శయు
జకర్ాయ 6:13లో ప్రసత ావించబడింది.
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మనము ఈ పాఠంలోను మర్శయు మునుప్టి పాఠములలోను చూస్టినటట
ో , యిేసు మస్ట్ియగా

వచునప్ుపడు, ఆయన ర్ాజు సాానమును మర్శయు యాజకతవ సాానమును ర్ండిటని
ి తీసుకునాిడు.
ఇది మార్ము 8:29; లూకా 23:3; మర్శయు హెబ్ర.ర 8–9 వంటి వాకయభాగములలో ప్రసత ావించబడింది.
యిేసు ర్ాక మునుప్ు, అహర్పను యాజకతవము వయియ సంవతిర్ములకు పగ
ై ా దదవుని

ప్రజలను స్టేవించంది. కాని వార్శ ప్ర్శచర్య వార్శని మించన ర్ానుని మస్ట్ియ వైప్ుకు చూపింది మర్శయు
ఆయన యాజకునిగాను ర్ాజుగాను ర్ానయ
ై ుండెను. వాసత వానికన, అప . 6:7 ప్రకార్ం, యిర్ూష్లేము
మర్శయు ఇశాీయిేలులో ఉని అనేకమంది యాజకులు యిేసును మస్ట్ియగా గుర్శతంచ ఆయన
అనుచర్మలయాయర్మ.

యిేసు ఎనిడును సవతంతర యాజకతవమును సాాపించలేదు కాబటిర, దదవాలయము మర్శయు

అహర్పను యాజకతవము యొకు కొనసాగు ప్ర్శచర్యను నిర్ాార్శంచలేదు కాబటిర, ఇశాీయిేలు యాజకుల
నుండి ఆయన ప ందిన మదే తయ ఆ యాజకులు మస్ట్ియ వచునప్ుపడు ఆయన తన వయకనతతవములో
ప్రధాన యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు యొకు సాానములను ఐకయప్ర్మసాతడను పాత నిబంధ్న బో ధ్ను
అర్ాము చదసుకునాిర్మ అని సూచసుతంది. మర్శయు మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , యిేసు
చదస్టన
ి ది ఖ్చుతముగా ఇదద.

యిేసు యొకు యాజకతవము నర్వేర్శున విశేష్ముగా ప్రవచంచబడిన మూడవ ఆకాంక్ష

ఏమనగా, గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు దదవుని ప్రజలను యాజకుల ర్ాజయము అగునటట
ో నడిపిసత ాడు.

యాజకుల ర్ాజయమ్మ
దదవుని ప్రజలు యాజకుల దదశముగా లేక ర్ాజయముగా అయిేయ కాలమును గూర్శు నిర్గ మ. 19:6
మర్శయు యిష్యా 61:6 ప్రవచంచాయని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. ఆయన ఇచున ప్నిని
చదయుట దావర్ా, సుతతి మర్శయు విధదయతా బలులను అర్శపంచుట దావర్ా, మర్శయు తమకు ఇవవబడిన
ఇతర్ యాజక కార్యములను చదయుట దావర్ా వార్ంతా దదవుని ప్ర్శశుదధ సనిిధిలో స్టేవ చదసత ార్మ.

మర్శయు పారముఖ్యముగా, లూకా 4లో నమోదు చదయబడిన యిేసు యొకు ప్రసంగములో, ప్రభువు
యిష్యా 61ని ఉదధ ర్ణముగా చెబుతూ దానిని నర్వేర్ాునని తెల్వయప్ర్చాడు. ఈ విధ్ంగా, తాను

సవయంగా దదవుని ప్రజలను యాజకుల ర్ాజయముగా మార్ముతానని యిేసు సూచంచాడు. మర్శయు కొీతత
నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగముల వల న, ఆయన ఇదద చదశాడు.

ఉదాహర్ణకు, 1 పేతయర్మ 2:5లో, పేతయర్మ సంఘమును “ప్ర్శశుదధ యాజకులు” అని పిలచాడు.

మర్శయు 9వ వచనములో “ర్ాజుల ైన యాజకులు” అని పిలచాడు. ఇదద ఆలోచనను మనము ప్రకటన
1:6, 5:10, మర్శయు 20:6లో చూడవచుు.

ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రకటన 1:6లో యిేసును గూర్శున ఈ మాటలను వినండి:
ఆయన మ్నలను తన తండిరయగమ ద్ేవునికి ఒక ర్ాజయమ్మగాను
యాజకులనుగాను జేస్టను (పరకటన 1:6).

మస్ట్ియగా, యిేసు గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా పాల్వంచు ర్ాజైయునాిడు, మర్శయు ఆయన
తన అనుచర్మలందర్శని తన ర్ాజయములో యాజకులుగా స్టేవించుటకు నియమిసాతడు.
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పాత నిబంధనలో నుండి మ్నమ్మ న్ేరపుకొను ఒక పారమ్మఖ్యమైన విషయం
ఏమిటంటే ద్ననిలోని మ్మఖ్యమన
ై మ్త న్నయకులు అంద్రూ

యాజకుల ైయమన్నారప. కాని కొరతత నిబంధనలో కైసతవులలో కొంద్రప మ్ాతరమేగాక,

విశాాసులంద్రప యాజకులేనని మ్నమ్మ కనుగొంటామ్మ. ఈ సతయమ్మ చనలాస్ారపు
సుపర్చితమన
ై ఈ మ్ాట ద్నార్ా తలియజేయబడుతయంద్ి, “విశాాసులంద్ర్

యొకక యాజకతామ్మ.” కస
ై త వులంద్రప పర్చరయ చేయమటకు, కరరసత ు శ్ర్ీరమ్మలో
ు గాను ఉండుటకు
యేసు యొకక చేతయలుగాను, హృద్యమ్మగాను, కళల

పిలువబడన్రప అను విషయమ్మను మ్నమ్మ ఉద్నాటంచనలి. ఇపుుడు, ఇద్ి ఎంతో

బలమైన ఒక సతయమ్మ. ఈ అద్ుభతమైన సతయమ్మను అరా మ్మ చేసుకొనుట వలన

కలుగమ ఒక చనర్తిరక న్నటకరయమైన పర్ణనమ్మ్మ ఏమిటంటే, ఇక ఏ ఒకకరప కూడన
తమ్కు మ్ర్యమ ద్ేవునికి మ్ధయ ఒక మ్ధయవర్త గా, లేక వంతనగా ఉండుటకు

మ్ర్ొక మ్ానవుని పర్గణంచవలస్టిన అవసరత లేద్ు. మీకు ద్ేవునికి మ్ధయ ఒక

మ్ధయవరపతలను పటలర ఏ వయవసా అయన్న మిమ్మును ద్ుర్ానియోగం చేయమటకు,

స్ామ్ాజికమ్మగా నియంతిరంచుటకు, బంధించుటకు పరయతిాసుతంద్ి అంతే. కాబటర
ఇద్ి ఎంతో బలపరచు గౌరవమ్మనిచుు మ్ర్యమ విమోచించు సతయమైయమనాద్ి,

అయనను, ఈ సతయమ్మ ద్ేవుడు తన శ్ర్ీరమ్మనకు వివిధ వరమ్మలను ఇచనుడను
సతయమ్మను, మ్ర్యమ ఆ వరమ్మలలో, న్నకు నచిున మ్ర్యమ ననుా

స్టేవించినవార్లో న్ేను మచిున కాపర్ వరమ్మను తోరస్టిపుచుద్ు. కాపర్

వరమ్మనకు ఒక పరతయే కమైన హృద్యమ్మ కావాలి. ద్ననిలో కాయమటకు,

నడిపించుటకు, పోర తుహంచుటకు, మ్ర్యమ ఆద్ర్ంచుటకు హృద్యమ్మ

మ్ర్యమ న్ెప
ై ుణయమ్మ అవసరమ్మ. ఇద్ి ఇతరపలకు మ్ర్యమ వార్ ద్ేవునికి మ్ధయ

నిలబడుట కాద్ు. ఇద్ి వారప తమ్ మ్ంచి పనిని చేయమచు తమ్ను తనమ్మ ఆ పని
కొరకు కరమ్శక్షణలో పటలరచుండగా ద్ేవుడు వార్ మ్నసుులకు జఞానమ్మ

కలిగంచుచుండగా లేఖ్నమ్మలను అనువద్ించుటకు వార్కి ఇవాబడిన హకుకను

చినాచూపు చూచుట కాద్ు. కాని ఇద్ి మ్నకు ఇవాబడిన కృప అయమయనాద్ి, ఇద్ి
పరతి ఒకకరప యాజకునిగా ఉనా పరయాణమ్మలో మ్నకు సహ్వయపడుతయంద్ి,

మ్ర్యమ ఈ యాజకులంద్రప కాపర్ శ్రద్ధను గౌరవిస్ాతరప మ్ర్యమ హతయ
త కుంటారప.
— డా. గో న్ సల ుర్శగ
యిేసు యాజక సాానమును నర్వేర్ముట మనకు ఎంతో ముఖ్యమైన ఒక విష్యమును
జఞాప్కము చదసత ుంది. సృషిరలో దదవుని యొకు వాసత విక ఉదదేశములు పాప్ము దావర్ా కనోష్రప్ర్చబడినవి,
కాని పాప్ము వాటిని అధిగమించలేదు. యిేసు సవయంగా వచుుట మర్శయు యాజక అర్హతలను

నర్వేర్ముట దదవుని ప్రణాళికల యొకు మంచతనము ప్టో తన నముకతవమును చూపాయి. ఆయన ఆ
సాానమును బలప్ర్చుట మర్శయు దాని యొకు ఉనితమన
ై అర్ాము దదవుని ప్రణాళికను

కొనసాగశంచుటలో ఆయన పారముఖ్యతను తెల్వయజేసత ుంది. మర్శయు ర్ాజుగా ప్ర్శపాల్వంచ గొప్ప ప్రధాన
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యాజకునిగా యిేసు యాజక ప్ర్శచర్య యొకు వాసత విక మర్శయు ఊహంచదగశన విష్యములను

నర్వేర్ముతాడు. కాబటిర, ఆయన ప్రజలుగా, యిేసును గౌర్వించుటకు, ఆర్ాధించుటకు, నముుటకు,
మర్శయు ఆయన యాజకుల ర్ాజయముగా నముకముగా ఆయనను స్టేవించుటకు ఒక గొప్ప
కార్ణముంది.

ఇప్పటి వర్కు, యాజక సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును, మర్శయు యిేసులో దాని

యొకు నర్వేర్మపను మనము చూశాము. కాబటిర, ఈ సమయములో, యిేసు యాజకతవము యొకు

ఆధ్ునిక అనువర్త నను చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా యిేసు
యొకు పాతర నేటి మన జీవితముల మీద ఎలాంటి ప్రభావమును చూప్ుతయంది?

ఆధునిక అనువరత న
కరీసత ు యాజక కార్యము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను ప్ర్రక్షించుటకు ఒక సులువన
ై

మార్గ మును వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకనజం, 25వ జవాబులో మనము చూడవచుు, అకుడ ఇలా
వారయబడియునిది:

ద్ేవుని యొకక న్నయయమ్మను తీరపుటకు తనను తనను ఒకేస్ార్ బలిగా

అర్ుంచుకొనుట ద్నార్ా, మ్ర్యమ ద్ేవునితో మ్నలను సమ్ాధననపరచుట ద్నార్ా,
మ్ర్యమ మ్న కొరకు నిరంతరమ్మ విజఞాపన చేయమట ద్నార్ా కరరసత ు యాజక
స్ాానమ్మను న్ెరవేరపుచున్నాడు.

ఈ జవాబులో, ఆయన విశావసులకు చదస్టిన ప్ర్శచర్య దృషారా కరస
ీ త ు యొకు యాజక కార్యమును

కేటకనజం కోీడీకర్శసత ుంది. మర్శయు ఇది ఆయన చదస్టన
ి కార్యములో కనీసం మూడు విష్యములను
తెల్వయజేసత ుంది. మొదటిగా, కరస
ీ త ు యొకు సవయం-బల్వ ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఇది మాటాోడుతయంది.

ర్ండవదిగా, అందర్శ కొర్కు ఒకేసార్శ చదయబడిన ఆయన సమర్పణ ప్ర్శచర్య విశావసులు మర్శయు దదవుని
మధ్య సమాధానమునకు కార్ణమన
ై ది అని చెబుతయంది. మర్శయు మూడవదిగా, విశావసులు మర్శయు
దదవుని మధ్య ఆయన చదయుచుని కొనసాగు విజఞాప్నను గూర్శు మాటాోడుతయంది.

యిేసు యాజక సాానము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను గూర్శున మన చర్ు వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ

కేటకనజం అందించన ఉదాాటనలను అనుసర్శసత ుంది. మొదటిగా, కరస
ీ త ు యొకు బల్వని మనము చూదాేము.

ర్ండవది, ఆయన చదస్టన
ి సమాధాన కార్యము మీద దృషిరపడదాము. మర్శయు మూడవదిగా, కరస
ీ త ు చదస్టిన
విజఞాప్న యొకు అనువర్త నను మనము ప్ర్శగణించుదాము. మొదటిగా బల్వని చూదాేము.

బలి
కరీసత ు అర్శపంచన బల్వ యొకు అనువర్త నను మనము ఇవవవలస్టిన మూడు ప్రతిసపందనల దృషాటా

చూదాేము: ర్క్షణ కొర్కు ఆయనను నమాుల్వ; ఆయనను మర్శయు ఆయన పేమి
ర ంచువార్శని
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నముకముగా స్టేవించాల్వ; మర్శయు ఆర్ాధ్న. నముకము అను విష్యమును చూసూ
త
మొదలుపడదాము.

నమ్ుకమ్మ
దదవుడిచుు ర్క్షణ బహుమానము స్టిలువ మీద యిేసు అర్శపంచన బల్వ దావర్ా మాతరమే

సాధ్యమవుతయంది అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. పాప్ులను ర్క్షించుట కొర్కు కరీసత ు స్టిలువ మీద

మర్ణించాడు. ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము నేర్ముకుని మాటలను ఉప్యోగశంచుటకు,

ఆయనయందు విశావసముంచువార్శ అప్ర్ాధ్మును తీస్టివయ
ే ుటకు ఆయన దదవుని శాంతింప్జేశాడు,
మర్శయు దదవుని నాయయమును ఉగీతను సంతృపిత ప్ర్చాడు.

మర్శయు అటిర విశావసము చాలా పారముఖ్యమైనది. కరీసత ు అనుగీహంచు పాప్ క్షమాప్ణను

ప ందుటకు, ఆయనను మనము నమాుల్వ, ఆయనను మాతరమే నమాుల్వ. ఆయన మన పాప్ముల
కొర్కు మర్ణించన దదవుని కుమార్మడని మర్శయు ఆయన మన కొర్కు అర్శపంచన అర్పణ వలననే
మనము క్షమించబడా్మని మనము నమాుల్వ. యోహాను 20:31, ర్పమా. 10:9-10, మర్శయు 1
యోహాను 4:14-16 వంటి చపటో ఈ నమిుకను గూర్శు లేఖ్నము మాటాోడుతయంది.

మన ర్క్షణ యిేసు అర్శపంచన బల్వ మీద ఆధార్ప్డియునిదని, మర్శయు అది ఆయన చదస్టన
ి

కార్యము దావర్ానే ప్రభావితమయి
ై యందని కరస
ీ త ు అనుచర్మలు నమాుల్వ. ఇంకా ఎవవర్మ మనలను
ర్క్షించలేర్మ.

అప . 4:12లో పేతయర్మ ప్రకటించనటట
ో :
మ్ర్ ఎవనివలనను రక్షణ కలుగద్ు; ఈ న్నమ్మ్మనన్ే మ్నమ్మ రక్షణ

ప ంద్వల ను గాని, ఆకాశ్మ్మ కింర ద్ మ్నుషయయలలో ఇయయబడిన మ్ర్ ఏ
న్నమ్మ్మన రక్షణ ప ంద్లేమ్మ అన్ెను (అప 4:12).

మనము ర్క్షణను సంపాదించలేము. ఏ సంఘము లేక ప్ర్శశుదుధడు మనకు దానిని ఇవవలేడు.

మనలను ర్క్షించుటకు కరస
ీ త ు యొకు గుణములు మర్శయు ఆయన అర్శపంచన బల్వని మాతరమే మనము
నమాుల్వ.

యిేసు మీద మాతరమే మనము నమిుక ఉంచనప్ుపడు, దదవుని ఎదుట మనము నిశుయతను

ఆనందమును కల్వగశయుండవచుు. తండిర ఆజఞాపించన ప్రతిదానిని యిేసు నముకముగా చదశాడు.

మర్శయు ఆయన మనకు వాగాేనము చదస్టన
ి ప్రతిదానిని కూడా నముకముగా చదసత ాడనే నిశుయతను
కూడా మనము కల్వగశయుండవచుు.

హెబ్ర.ర 10:20-22లో ఇలా వారయబడియునిది:
ఆయన రకతమ్మవలన పర్శుద్ధ సాలమ్మనంద్ు పరవశ
ే ంచుటకు మ్నకు ధైరయమ్మ

కలిగయమనాద్ి గనుకను, ద్ేవుని యంటపన
ై మ్నకు గొపు యాజకుడున్నాడు
గనుకను ... విశాాసవిషయమ్మలో సంపూరణ నిశ్ుయత కలిగ, యథనరా మైన

హృద్యమ్మతో మ్నమ్మ ద్ేవుని సనిాధననమ్మనకు చేరపద్మ్మ (హెబ్ర.ర 10:2022).
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ఇకుడ ప్రసత ావించబడిన ధెర్
ై యమును నముకము అని కూడా పిలవవచుు. మన పాప్ములకు

పారయశుతత ము చదయుటకు యిేసు అర్శపంచన బల్వ సర్శపల తయందని మర్శయు అది మనలను ర్క్షించుట
నుండి ఏ విధ్ముగా కూడా విఫలము కాదనే స్టిార్మైన నముకము ఇది.

రక్షణను అనుభవించుట రక్షణకు ఒక చిహామ్మగా ఉనాద్ి. ద్ేవుని

కుటలంబమ్మలో సభమయలమై ఉనా భావన మ్నకుంద్ి. మ్నమ్మ ద్ేవుని పిలులమ్ని
పర్శుద్నధతు మ్న ఆతుకు స్ాక్షయమిస్ాతడని బైబిలు చబమతయంద్ి. కాబటర , నిజమన
ై

ద్ేవుని పిలులకు ఆ ద్తత తయ అనుభవం ఉంటలంద్ి. అంటే రక్షణను గూర్ు మ్నమ్మ
కలిగగయమనా నిశ్ుయత యొకక స్ాాయలో భేద్మ్మలు ఉండవని ద్ీని అరా మ్మ
కాద్ు. ఆ నిశ్ుయతలో మ్నమ్మ ఎద్గాలని ఆశ్పడతనమ్మ గాని, అద్ి

నిశ్ుయమ్మగా కాలకరమ్మ్మలో వసూ
త పో తూ ఉంటలంద్ి. యేసు మ్న స్ాానమ్మను
తీసుకునపుుడు మ్న కొరకు ఏమి చేశాడో అరా మ్మ చేసుకొని ఒకర్కొకరమ్మ

సహ్వయం చేసుకొనుటకు సువారత ను అరా మ్మ చేసుకొని అనుద్ినమ్మ ద్ననిని మ్నకు
మ్నమ్మ పరసంగంచుకొనుటకు పరయతిాంచనలి. సహవాసమ్మలో మ్నమ్మ ఇద్ే
చేస్త ామ్మ, మ్న ద్తత తయను గూర్ు, మ్న రక్షణను గూర్ు, మ్నమ్మ ప ంద్ిన
క్షమ్ాపణను గూర్ు ఎకుకవ నిశ్ుయత కలిగయమండుటలో ఒకర్కొకరమ్మ
సహ్వయపడతనమ్మ, మ్ర్యమ మ్నమ్మ వాకయమ్మను ధనయనించుటకు

కూరపునపుుడు పర్శుద్నధతయుడు ద్ీనిని మ్న హృద్యమ్మలలో న్నటలతనడు
మ్ర్యమ కరస
ర త ును గూర్ు ఆయన చేస్టిన కారయమ్మలను గూర్ు మ్నమ్మ

మ్ర్ఎకుకవ నిశ్ుయతను ప ంద్ుకుంటామ్మ. కాబటర , పరతి విశాాస్టి కలిగయమనా
రక్షణ నిశ్ుయత ద్ినద్ినమ్మ వసూ
త పో తూ ఉంటలంద్ి, కాని స్ాధనరణమ్మగా
కాలకరమ్మ్మలో కొనస్ాగమ ఎద్ుగమద్ల ఉంటలంద్ి.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
నిజమన
ై విశాాసులు తమ్ రక్షణను గూర్ు సంద్ేహంచగలర్ా? నిరపేక్షంగా. ద్ీనికి
ఒక ఉద్నహరణను లేఖ్నమ్మలో చూడవచుు. వీటని మ్నమ్మ ఏలీయా స్ రచటలర
కిరంద్ కూర్ొుని ఉనా సంద్రభమ్మలో చూడవచుు; ద్ేవునితో తనను కలిగయమనా
అనుబంధమ్మను గూర్ు పరశ్ాలు అడుగమతూ ద్నవీద్ు రచించిన కొనిా విలాప
కరరతనలలో ద్ీనిని చూడవచుు. ద్ీనిని మ్నమ్మ పేతయరప యొకక ఆతుకథలో,
యేసును తిరసకర్ంచిన వెంటన్ే, బయటకు వెళ్లు విలపించిన సంద్రభమ్మలో
చూడవచుు. ఖ్చిుతమ్మగా. నిజమైన విశాాసులు తమ్ రక్షణను

సంద్ేహంచవచుు. మీకు తలుసుకద్న, మ్న రక్షణ “న్నకు ఉనా నిశ్ుయత స్ాాయ
ద్నార్ా రక్ించబడన్ను,” అని కాద్ు. కొనిాస్ారపు ఇవాంజలికల్ కస
ై త వులమన
ై
మ్నమ్మ ఆ ద్ిశ్లో వెళత లనాటల
ు అనిపిసత ుంద్ి. పరజలను స్ాక్షయమివామ్ని

అడుగమతనమ్మ — న్నకు ఒక స్ాక్షయమ్మంద్ి; న్ేను పౌలు వంట మ్ారపమ్నసుు
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అనుభవమ్మ కలిగయమన్నాను. అద్ి అనుకోకుండన న్నటకరయమ్మగా జర్గంద్ి.
మీరప అడుగమతయన్నారప కాబటర మీకు ఒక గంట ఒక నిమిషం ఇవాగలను.
ఒకపుుడు యేసు ఉన్నాడని న్ేను నమేువాడను కాద్ు, అసలు

పటర ంచుకున్ేవాడిన్ే కాద్ు, కాని 24 గంటలలోన్ే, ఆయన ద్ేవుని కుమ్ారపడని
మ్ర్యమ న్న రక్షకుడని న్ేను నమ్ాును. కాని కరస
ర త ు యొకక మ్మగంచబడిన

మ్ర్యమ స్ాధించిన కారయమ్మ వలనన్ే విశాాసమ్మ ద్నార్ా కృప మ్ూలమ్మగా న్ేను
రక్ింపబడన్ను గాని న్ేను కలిగయమండిన నిశ్ుయత స్ాాయ ఆధనరంగా కాద్ు.
మీరప కలిగయమనా నిశ్ుయతను అన్ేక విషయాలు ద్ొ ంగలించగలవు.

అనుకోకుండన జరపగమ విష్టాద్మ్మలు, అనగా లోకమ్మలో మీరప బహుగా పేమి
ర ంచు
స్ట్త రని లేక పురపషయని పరభమవు పిలచిన పర్స్టిాతయలు మిమ్మును

కంగమతినిపించగలవు. కొనిాస్ారపు భౌతిక, మ్ానస్టిక కారణమ్మలు ఉంటాయ.

కొంతమ్ంద్ి వార్లో ఉనా వెలితిని మ్ాతరమే చూడడననికి పరయతిాస్ాతరప. వారప

ఎపుుడు చూస్టిన్న పరశాసూ
త న్ే ఉంటారప. ఈ లోకమ్మలోని “ఇయోర్ీలు” మ్నంద్ర్కర
తలుసు, మ్ర్యమ న్ేను వార్లో ఒకడిని అని, పరకృతిని గూర్ు ఎలు పుుడూ
పరశాసూ
ై క
త ఉంటానని న్న ఆలోచన. ద్ీనికి కొనిా కారణనలు ఉన్నాయ, ద్వి

కారణనలు, ఉద్నహరణకు ద్ేవుడు కొనిాస్ారపు ఆయన సనిాధి యొకక వెలుగమను
మ్న నుండి ద్ూరమ్మ చేస్త ాడు అని, మ్నమ్మ ఆయనను మ్ర్ ఎకుకవగా

ఆశంచునటల
ు తనను తనను మ్న నుండి ద్ూరమ్మ చేసుకుంటాడని, మ్ర్యమ
ఆయన సనిాధి కొరకు తనపతరయపడుట మ్నలను ఎద్ిగంపజేస్టి మ్న

విశాాసమ్మను ఉద్నాటసుతంద్ి అని 17వ శ్తనబద మ్మ న్నట వెస్టర ిి నిసర ర్డ ష్టారరర్డ కేటకిజం
సూచిసుతంద్ి. ఇద్ి సులువెన
ై అనుభవమ్మ కాద్ు. కాని తలిు ద్ండురలు కొనిాస్ారపు
ఇలా చేస్త ారప. అపుుడపుుడే నడచుట న్ేరపుకునా తమ్ బిడ్ చేతయలను వారప
విడచిపడతనరప. వారప ఒకవేళ పడిపో తయంటే పటలరకొనుటకు వారప పరకకన్ే

ఉంటారప, కాని ఒక క్షణం పాటల వారప ఎలాంట సహ్వయం లేకుండన ఉంటారప.
ఇంచుమించు ఇలాంటద్ే, ద్ేవుడు మ్నతో చేస్త ాడు, మ్నమ్మ ఆయన కొరకు
తనపతరయపడునటల
ు చేస్త ాడు, ఫలితమ్మగా మ్నమ్మ ఎద్ుగమతనమ్మ.

— డా. డెర్క్స డబుోా. హెచ్. థామస్
కరీసత ు చదస్టన
ి బల్వకన నముకము సపందనగా ఉండాలని మనము చూశాము కాబటిర, ఆయన

అర్శపంచన బల్వ దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడి మనము అందించవలస్టిన స్టేవను చూదాేము.

స్టేవ
మన కొర్కు యిేసు అర్శపంచన బల్వ మనము ఆయనను నముకముగా స్టేవించునటట
ో

ప్ుర్శకొలాపలని బెైబిలు బో ధిసత ుంది. ర్పమా. 6వ అధాయయం అంతటా, యిేసు మనలను ర్క్షించుటకు

మర్ణించాడు కాబటిర, మనము ఆయనను పేరమించ ఆయనకు విధదయులవవబదుేలమైయునాిమని
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పౌలు సపష్ర ము చదశాడు. మనకు నూతన జీవమునిచుుటకు — పాప్ము యొకు ప్రభుతవము నుండి
మనలను సవతంతయరలను చదయు జీవితము — ఆయన మర్ణించాడు. ఈ ర్క్షణ కొర్కు మనము

కృతజా తలు తెలుప్వలస్టిన ఒక మార్గ ము ఏమనగా మన జీవితములలోని పాప్ముతో పల ర్ాడుట,
మర్శయు దానికన మర్శయొకసార్శ విధదయులగుటకు నిర్ాకర్శంచుట.
ర్పమా 6:2-4లో పౌలు ఇలా వారసుతనాిడు:
... పాపమ్మ విషయమై చనిపో యన మ్నమ్మ ఇకమీద్ట ఏలాగమ ద్ననిలో

జీవించుద్ుమ్మ? కాబటర తండిర మ్హమ్వలన కరస
ర త ు మ్ృతయలలోనుండి యేలాగమ

లేపబడన్ో, ఆలాగే మ్నమ్మను నూతనజీవమ్మ ప ంద్ినవారమై నడుచుకొనునటల
ు ,
మ్నమ్మ బాపిత సుమ్మ వలన మ్రణమ్మలో పాలుప ంద్ుటకై ఆయనతో కూడ
పాతిపటర బడితివిు.

పాప్ము యొకు ప్రభుతవము నుండి మనలను సవతంతయరలను చదయుటకు యిేసు మర్ణించాడు.

ఆయనకు ఇషారనుసార్మన
ై మార్గ ములలో నడచుట ఆ బల్వకన మనము ఇవవదగశన సర్శయిన
ై సపందన.
ఆయన బల్వకన అనుగుణంగా మనము కరీసత ును ఇంకా అనేక విధాలుగా స్టేవించవచుు అని

లేఖ్నము తెల్వయజేసత ుంది. నిశుయముగా, ఆయన ఉదదేశముల కొర్కు శీమప ందుటకు మర్శయు
మర్ణించుటకు కూడా స్టిదధప్డుట దావర్ా కరస
ీ త ు యొకు మాదిర్శని మనము అనుసర్శంచవచుు.

వాసత వానికన, కరస
ీ త ు కొర్కు మనము శీమను అనుభవించుట గొప్ప సౌభాగయము మర్శయు ఆశీర్ావదము అని
అప . 5:41 మర్శయు ఫిల్వప్ప. 1:29 వంటి లేఖ్నభాగములు సూచసుతనాియి.

యిేసు ర్క్షించుటకు మర్ణించన ప్రజల కొర్కే మనలను మనము సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా

కరీసత ును స్టేవించమని కూడా బెబి
ై లు మనలను పల ర తిహసుతంది. ఒకర్శతో ఒకర్ము ఓర్శమి కల్వగశ దయతో
వయవహర్శంచమని ఎఫస్ట్. 4:32-5:2 బో ధిసత ుంది. విశావసములో బలహీనుల ైనవార్శ కొర్కు మనకు
ఇవవబడిన సవతంతరతలను కూడా విడిచపటర మని ర్పమా 14 మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 8 బో ధిసత ాయి.

అంతదగాక, కరస
ీ త ు వల ఇతర్ విశావసుల కొర్కు మన పారణములను కూడా ధార్పల యమని అది మనకు
ఆజఞాపిసత ుంది. 1 యోహాను 3:16లో యోహాను వారస్టినటట
ో :

ఆయన మ్న నిమితత మ్మ తన పారణమ్మపటటర ను గనుక ద్ీనివలన పేమ్
ర యెటర ద్ని

తలిస్టికొనుచున్నామ్మ. మ్నమ్మకూడ సహో ద్రపలనిమితత మ్మ మ్న పారణమ్మలను
పటర బద్ుధలమైయమన్నామ్మ (1 యోహ్వను 3:16).

యిేసు స్టిలువ మీద అందర్శ కొర్కు ఒకేసార్శ అర్శపంచన బల్వ దాని యొకు ఉదదేశము కొర్కు,
అనగా, పాప్ముల కొర్కు దదవుడిచుు నాయయమన
ై శక్షను తనపై తీసుకొనుటకు ప్ూర్శతగా సర్శపల తయంది.
ఇతర్ మానవులను ప్రకున పటర ండి, మనము ఎనిడు మన కొర్కు మనము కూడా పారయశుతత ము

చదసుకొనలేము. కాని ఇతర్మల కొర్కు మన జీవితములను సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా మనము యిేసు
యొకు మాదిర్శని అనుసర్శంచవచుు.
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మర్శయు వార్శ కొర్కు మర్ణించుటకు మనము స్టిదధముగా ఉంటే, మన సమయము, మన

డబుా, మన సౌకర్యము, మర్శయు మన ఆసుతలను వార్శని స్టేవించుట కొర్కు విడచ తకుువ అర్పణలను
కూడా మనము చదయవచుు.

ఇతర్మలను పేరమించుట యొకు పారముఖ్యతను గూర్శు మాటాోడుట చాలా సులభమే. కాని ఈ

ఆలోచనలను అనుసర్శంచుట కొనిిసార్మో మనకు కష్ర మవుతయంది. ప్రజలను సర్శగా పేరమించుటకు,

మనము అతిగా పేరమించువాటిని — మన సమయము, మన ఆసుతలు, మర్శయు మన సౌకర్యము —
మనము విడిచపటటరటకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. ఇతర్మలను పేమి
ర ంచుట కొర్కు కొనిి సమర్పణలు

మాతరమే అవసర్మయ
ై ునివి. దదవుని ర్ాజయము మర్శయు దాని నీతికన, మన స ంత సౌకర్యముల కంటే
ఎకుువ విలువనిచుుట మనకు కష్ర మవుతయంది. కాని అలా మనము చదయలేనప్ుపడు, ఒక

పారముఖ్యమన
ై సతయమును మనము కోలోపతాము: ఈ అర్పణల కంటే ఎకుువగా ఈ అర్పణలను
అర్శపంచనప్ుపడు మనము ప ందుకుంటాము. ఇతర్మల కొర్కు మన జీవితములను అర్శపంచుట దావర్ా
దదవుని ఆర్ాధించు మర్శయు ఈ లోకములో ఆయన ర్ాజయ వాయపిత ని వీక్షించు అవకాశమును మనము
ప ందుకుంటాము.

కరీసత ు యొకు బల్వకన ర్ండు ఆధ్ునిక అనువర్త నముల ైన నముకము మర్శయు స్టేవను మనము

చూశాము కాబటిర, ఆర్ాధ్న వప్
ై ుకు మన దృషిరని మళిో ంచుదాము.

ఆర్ాధన
కైసతవులముగా, యిేసు మన కొర్కు స్టిలువ మీద చదస్టన
ి కార్యమును జఞాప్కము చదసుకునప్ుపడు

ఆయనను ఆర్ాధించుటకు ప్ుర్శకొలపబడతాము. ఆయన చదస్టన
ి నిసావర్ామన
ై బల్వ ఆయన మన ప్టో

చూపిన పేరమను బటిర ఆయనను సుతతించుటకు మన హృదయములను ప్ుర్శకొలుపతయంది. మర్శయు
ఆయన మన కొర్కు వలబెటర ి కొనిన అదుుతమన
ై ర్క్షణ ఆశీర్ావదములను బటిర ఆయనకు మర్లా
మర్లా కృతజా తలు తెలుప్ుటకు మనలను పేర్
ర ేపస
ి త ుంది.

మర్శయు యిేసు అర్శపంచన బల్వ తండిర మర్శయు ఆతును కూడా ఆర్ాధించునటట
ో మనలను

పేరర్ప
ే ించాల్వ. ఎందుకంటే, యోహాను 14:31 వంటి లేఖ్నముల ప్రకార్ం, యిేసు అర్శపంచన బల్వ తండిర
యొకు ప్రణాళిక అయుయనిది. మర్శయు యిేసు ప్ర్శశుదాధతు శకనత దావర్ా తనను తాను

అర్శపంచుకునాిడని హెబ్రర. 9:14 బో ధిసత ుంది. కాబటిర, తండిర మర్శయు ఆతు కూడా మనము యిేసుకు
చదయు సుతతి ఆర్ాధ్నలకు అర్మహల ైయునాిర్మ.

యిేసు యొకు బల్వ మనలను ఆర్ాధించుటకు పల ర తిహంచుట మాతరమేగాక, ఆర్ాధ్న కొర్కు ఒక

మాదిర్గ
శ ా కూడా ప్ని చదసత ుంది. ర్పమా 12:1లో పౌలు ఏమని వారసుతనాిడో ఒకసార్శ చూడండి:
కాబటర సహో ద్రపలార్ా, పర్శుద్ధ మ్మను ద్ేవునికి అనుకూలమ్మన్ెైన సజీవ
యాగమ్మగా మీ శ్ర్ీరమ్మలను ఆయనకు సమ్ర్ుంచుకొనుడని ద్ేవుని

వాతులయమ్మనుబటర మిమ్మును బతిమ్ాలుకొనుచున్నాను. ఇటర స్టేవ మీకు
యమకత మైనద్ి (ర్ోమ్ా 12:1).
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ఈ లేఖ్నభాగము సావభావికముగా ర్ండు ప్రశిలను లేవనతయ
త తయంది. మొదటిగా, స్టిలువపై

యిేసు యొకు మర్ణము ఒక ఆర్ాధ్నా కార్యము ఎలా అవుతయంది? ర్ండవదిగా, దానికన అనుగుణంగా
మన స ంత ఆర్ాధ్నను మనము ఎలా నిర్శుంచగలము?

మొదటి ప్రశికు జవాబుగా, స్టిలువపై యిేసు యొకు మర్ణము ఆర్ాధ్నా కార్యమయ
ై ునిది,

ఎందుకంటే పాత నిబంధ్నలోని బలులు సాాపించన పాత నిబంధ్న ప్రతీకలను మర్శయు మాదిర్ల
శ ను అది
నర్వేర్ుశ ంది. పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ఆర్ాధ్న బలుల వయవసా చుటూ
ర కేందీక
ర ృతమైయుండినది.

మర్శయు ఈ పాత నిబంధ్న బలులు అనిి యిేసు యొకు బల్వ వైప్ుకు చూపాయని హెబ్రర. 9 బో ధిసత ుంది.
మర్శయు యిేసు మన కొర్కు ప్ర్పక్షంగా బల్వ అర్శపంచబడలేదు అని కూడా అది స్టలవిసుతంది. బదులుగా,
ఆయన ప్రతయక్షముగా మన కొర్కు బల్వ అయాయడు. ఆయన పాత నిబంధ్న ఆర్ాధ్నా నియమాలను

అనుసర్శంచ, బలాయర్పణగా తనను తాను దదవునికన అప్పగశంచుకుని ప్రధాన యాజకుడు. మర్శయు ఈ
కార్ణము చదత, మన అర్పణలలో కూడా ఆర్ాధ్న ఇమిడియునిది.

అయితద మనము మన ఆర్ాధ్నను యిేసు యొకు బల్వకన అనుగుణంగా ఎలా నిర్శుంచగలము?

మనము ఎటటవంటి అర్పణలు చదయవలస్టియునిది? సర్ే, దదవుడు అర్పణగా ప్ర్శగణించు అనేక

విష్యములను లేఖ్నము మన కొర్కు సూచసుతంది. మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , మన

శర్రర్ములను సజీవయాగముగా దదవునికన సమర్శపంచుట దావర్ా మనము కరీసత ును అనుకర్శంచవచుు అని

ర్పమా. 12:1 తెల్వయజేసత ుంది. అయితద 2వ వచనము దీని అర్ామును వివర్శసత ూ కొనసాగుతయంది: మనము
లోకానుసార్ముగా జీవించకూడదు; బదులుగా, కరస
ీ త ులో నూతనప్ర్చబడిన మనసుిలు మనలను
నూతన అలవాటో లోనికన నడిపంి చునటట
ో అవకాశం ఇవావల్వ. మన శర్రర్ములను పాప్భర్శతమైన

ఉప్యోగముల నుండి దూర్ముగా ఉంచ, దదవునికన మహమను కల్వగశంచు నూతనమన
ై మార్గ ములలో
మనము ప్రవర్శతంచాల్వ.

పేరమగల జీవితమును జీవించుట కరీసత ు యొకు బల్వని మనము అనుకర్శంచగల ర్ండవ మార్గ మని

ఎఫస్ట్. 5:1-2 బో ధిసత ుంది. స్టిలువపై యిేసు యొకు మర్ణము పేమ
ర కు ఉనితమన
ై ప్రతిర్ూప్ము.

కాబటిర మనము ఒకర్శప్టో ఒకర్ము దయ మర్శయు కనికర్మును చూపినప్ుపడు, మన జీవితములను
కరీసత ు యొకు పేరమగల బల్వకన అనుగుణంగా మార్ముకొనుచునాిము.

ఫిల్వప్ప. 4:18 సూచంచుచునటట
ో , మూడవ విధ్ముగా అర్పణల దావర్ా మనము దదవుని

ఆర్ాధించవచుు: ఇతర్ విశావసులకు సహాయం చదయుటకు మన డబుా, నిధ్ులు మర్శయు

సమయమును ఇచుుట దావర్ా. ఫిల్వప్పయులు తనకు ఇచున బహుమానములు దదవునికన ఇవవబడిన
అర్పణలు మర్శయు బలుల ైయునివని పౌలు చెపాపడు, ఎందుకంటే అవి ఫిల్వప్పయుల కొర్కు చాలా
విలువైనవేగాని అవి దదవుని పేమి
ర ంచువార్శ కొర్కు ప్రయోజకకర్మయాయయి.

ఇప్ుపడు, అవును, ఈ సూచనలు అర్పణల దావర్ా దదవుని ఆర్ాధించు సాధ్యతల ప్టిరకను

ప్ర్శమితము చదయవు. కాని పేమ
ర గల అర్పణ దావర్ా దదవుని ఆర్ాధిసత ూ కరస
ీ త ు అడుగుజఞడలలో మనము
నడచుచుండగా ఇవి మంచ ఆర్ంభ బిందువులుగా ఉనాియి.

యిేసు అర్శపంచన బల్వలో నుండి కొనిి అభాయస్టిక అనువర్త నలను ప ందుకొను మార్గ ములను

మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆయన యాజకతవ సమాధాన కార్యము మన ప్ర్శచర్యను ఏ
విధ్ముగా ప్రభావితము చదసత ుందో చూదాేము.
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సమ్ాధననపరచుట
యిేసు చదస్టన
ి యాజక సమాధాన కార్యము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను మూడు
మార్గ ములలో చూదాేము: మొదటిగా అది మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్మసుతంది అని చూదాేము.

ర్ండవదిగా, అది పంప ందించు ఐకయతను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, అది మనకు అప్పగశంచు
ప్నిని చూదాేము. మొదటిగా దదవునితో మనము ప ందిన సమాధానమును చూదాేము.

సమ్ాధననమ్మ
యిేసు మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన దదవునికన మనకు మధ్య

సమాధానమును కల్వగశంచుచునాిడు. ఈ సమాధాన కార్యమునకు మునుప్ు, దదవునిపై మనము చదస్టన
ి

తిర్మగుబాటట మనలను ఆయన విర్పధ్ులుగా చదస్టింది, దీనిని మనము ర్పమా. 5:10 మర్శయు ఎఫస్ట్. 2:2
వంటి చపటో చదువుతాము. ఆ సమయములో, మనము దదవుని నాయయము మర్శయు ఉగీతకు

పాతయరలమయాయము. కాని మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్చుట దావర్ా, ఈ వర్
ై మునకు దదవుడు

ముగశంప్ు ప్ల్వకాడు. ఆయన దదవుని ఉగీతను చలాోర్ాుడు, మర్శయు మన మధ్య సమాధానమును
కల్వగశంచాడు.

ఇప్ుపడు, దదవునికన విర్పధ్ులుగా ఉండుటకు బదులుగా, మనము ఆయన పేరమించు పిలోలుగాను,

ఆయన ర్ాజయములో నముకమైన పౌర్మలుగాను ఉనాిము. అనగా మన విర్పధ్ులంటే మనము

భయప్డు విధ్ముగా దదవుడంటే భయప్డవలస్టిన అవసర్ము లేదు. ఆయన మనలను నాశనము

చదయగపర్మచునాిడు అని మనము ఎనిడు ఆలోచంచవలస్టిన ప్ని లేదు. మన జీవితములు కరస
ీ త ులో
దాచబడియునాియి, మర్శయు తండిరయిన
ై దదవునికన మర్శయు కుమార్మడెైన దదవునికన మధ్య ఉని
సమాధానమే దదవునికన మనకు మధ్య కూడా ఏర్పడింది. మర్శయు ఇటిర సమాధానము మన

హృదయములను సుతతించునటట
ో , మన చదతయలను కార్యములు చదయునటట
ో , మర్శయు మనసుిలను
గొప్ప దదవుని గూర్శు మర్శ ఎకుువగా తెలుసుకొనునటట
ో చదయాల్వ.

దీనిని గూర్శు కొలస్ట్ి. 1:19-22లో పౌలు చెప్ుపచుని మాటలు ఆలకనంచండి:
ఆయనయంద్ు సరాసంపూరణ త నివస్టింపవల ననియమ, ఆయన స్టిలువ రకతమ్మచేత
సంధిచస్ట
ే ి, ఆయనద్నార్ా సమ్సత మ్మను, ... తనతో సమ్ాధననపరచుకొన

వల ననియమ తండిర అభీషరమ్ాయెను. మ్ర్యమ గతకాల మ్ంద్ు ద్ేవునికి

ద్ూరసుాలును, మీ ద్ుషకిరయలవలన మీ మ్నసుులో విర్ోధభావమ్మగలవారపన్ెై
యమండిన మిమ్మును కూడ తన సనిాధిని పర్శుద్ుధలుగాను నిర్ోదషయలుగాను
నిరపర్ాధులుగాను నిలువబటలరటకు ఆయన మ్ాంసయమకత మైన ద్ేహమ్ంద్ు

మ్రణమ్మవలన ఇపుుడు మిమ్మును సమ్ాధననపరచను (కొలస్ట్ు. 1:19-22).
“ద్ేవునితో మ్నమ్మ సమ్ాధననం కలిగయమన్నామ్మ” అను విషయం ఇకకడ చనలా
చనలా సుషరమ్మగా ఉంద్ి. అయతే ఆయన పిలులను, విశాాసులను కరమ్శక్షణలో

పటర వలస్టిన పని ఏమిట? న్న ఆలోచన పరకారం, ద్ీనికి సులువెైన జవాబమ ఆయన

పేరమిసుతన్నాడు కాబటర . ద్ేవునితో సమ్ాధననమ్మ కలిగయమండుట అనగా మ్నమ్మ
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ఆయనతో అనుబంధమ్మలోనికి మ్రలా చేరుబడితిమి. ద్ేవుని తలుసుకొనుటకు,

ఆయనను స్టేవించుటకు, ఆయనను పేమి
ర ంచుటకు, ఆయనకు విధేయమలగమటకు,
ఆయనను సనిాహతమ్మగా తలుసుకొనుటకు మ్నమ్మ సృషిరంచబడితిమి.

మ్ర్యమ మ్న పాపమ్మ మ్నలను వీట నుండి ద్ూరమ్మ చేసత ుంద్ి. రక్షణ మ్నకు

— సమ్ాధననమ్మ, శాంతి, మ్ర్యమ రక్షణను తలియపరచు ఇతర చితరమ్మలను —
తిర్గ తసుతంద్ి, తద్నార్ా ఇపుుడు మ్నమ్మ ఆయనతో అనుబంధమ్మలో
ఉన్నామ్మ. మ్నమ్మ పాపమ్మ చేస్టన
ి పుుడు, ఆయన మ్నలను

పేరమించుచున్నాడు కాబటర మ్నకు నచిున మ్ారగ మ్మలో ఆయన మ్నలను
వెళునియయడు. ఆయన మ్నలను వెనుకకు లాగమతనడు. ఆయన మ్నలను

కరమ్శక్షణలో పడతనడు. అనగా, లేఖ్నమ్మలో ఉపయోగంచబడిన రూపకమన
ై ఒక
తండిర బిడ్ ను కరమ్శక్షణలో పటర నటల
ు . కాబటర న్న పిలులకు హ్వని కలిగంచు పనులను
చేసత ునపుుడు, న్ేను వార్కి ఆజఞాపించిన పనులను చేయనపుుడు వార్కి న్ేను
అనుమ్తి ఇస్టేత , న్ేను వార్ని పేమి
ర ంచుటలేద్ు మ్ర్యమ వార్ పటు శ్రద్ధ

వహంచుటలేద్ు అని అరా మ్మ. మ్న పరలోక తండిర, మ్న పరభమవెైన యేసు కరస
ర తు
ద్నార్ా, మ్నమ్మ కరస
ర త ు పో లికలోనికి మ్ారుబడునటల
ు మ్నలను కరమ్శక్షణలో
పడుతయన్నాడు. ఇద్ి మ్న మేలు కొరకే. కాబటర ఒకవేళ మ్నమ్మ ద్ేవుని

కరమ్శక్షణను అనుభవించకపో తే, అద్ి మ్న జీవితమ్మలో ఒక సమ్స్టేయ. కరమ్శక్షణ
చడ్ పని కాద్ు; అద్ి మ్ంచి పని, మ్ర్యమ అద్ి ద్ేవుని పిలుల పటు ఆయన
కలిగయమనా పేమ్
ర ను కనుపరపసుతంద్ి.

— డా. స్ట్రఫన్ వలో మ్
దదవునితో మనము కల్వగశయుని సమాధానము మన కొర్కు ఆయన చూపిన గొప్ప

కనికర్మును ప్రచుర్ప్ర్మసూ
త ఆయనకు కృతజా తలు తెలుప్ుతూ దదవుని సుతతించునటట
ో మన
హృదయములను ప్ుర్శకొలాపల్వ. దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన గుణములను గూర్శు దదవునితో

పారర్ానలో మాటాోడుటకు అది మనలను పల ర తిహంచాల్వ. మన జీవితములలో ఆయన చదస్టన
ి అదుుత

కార్యములను గూర్శు ధాయనించుటకు, మర్శయు ఆయనను పేమి
ర ంచుటకు అనుసర్శంచుటకు నూతనమన
ై
మార్గ ములను ప్ర్శగణించుటకు అది మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. దదవునితో విశావసులు కల్వగశయుని

సమాధానమును గూర్శు జఞాప్కము చదసత ూ, మర్శయు ఆయనతో సమాధానప్డిన యిడల అవిశావసులు
కూడా దానిని కల్వగశయుండవచుని జఞాప్కము చదసత ూ మన చుటటర ఉనివార్శని పల ర తిహంచు ఆశను అది
మనకు ఇవావల్వ.

దదవునితో మనము కల్వగశయుని సమాధానము మన చదతయలను కార్యములు చదయుటకు

కదిల్వంచాల్వ కూడా. ఇతర్ మానవులతో కూడా మనము సమాధానప్డాల్వ. నైతిక మర్శయు సామాజక

నాయయము దావర్ా, మర్శయు అవసర్తలో ఉనివార్శకన సహాయప్డుట దావర్ా దదవుని సమాధానకర్మైన
ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదములను మనము కనుప్ర్చాల్వ. తమ జీవితములలో సమాధానము
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మర్శయు ఆశీర్ావదము లేక హృదయములు గాయప్డిన వార్శకన మనము ఆదర్ణను సలహాలను
ఇవావల్వ.

దదవునితో మనము కల్వగశయుని సమాధానము మన గొప్ప దదవుడు మర్శయు ర్క్షకుని గూర్శు

కూడా మర్శఎకుువగా తెలుసుకొనుటకు మర్శయు అర్ాము చదసుకొనుటకు మనలను పల ర తిహంచాల్వ.
ఆయనను గూర్శున ఆలోచనలను ఆలోచసూ
త మన మనసుిలను దదవుని ఆలోచనా ప్రకనీయకు

అనుగుణంగా మలచుకోవాలని ఆయన వాకయము మనకు స్టలవిసుతంది. మర్శయు ఆయన సమృదిధలో

సమాధానకర్ముగా విశాీంతి తీసుకొనుచు, లోకములో దదవుడు మనలను విడిచపడతాడు అనే చంత
లేకుండా, ఆయన మనలను పేరమిసుతనాిడు మర్శయు మన ప్టో శీదధ వహసుతనాిడు అనే సంప్ూర్ణ
నిశుయతతో మనము ఉండవచుు.

యిేసు యొకు యాజక ప్ర్శచర్య అయిన సమాధానప్ర్చుట అనునది మనకు అనవయింప్బడు

ర్ండవ మార్గ ము ఏమనగా, దదవుని ప్రజల మధ్య ఐకయత యొకు వయకరతకర్ణలు.

ఐకయత
దదవుని పేరమించువార్మ దదవుడు పేరమించు ప్రజలను కూడా పేమి
ర సాతర్మ అనునది కొీతత నిబంధ్నలో

తర్చుగా కనిపించు అంశములలో ఒకటి. 1 యోహాను 4:21లో మనము చదువునటట
ో :
ద్ేవుని పేమి
ర ంచువాడు తన సహో ద్రపని కూడ పేమి
ర ంపవల నను ఆజా ను
మ్నమ్ాయనవలన ప ంద్ియమన్నామ్మ (1 యోహ్వను 4:21).

దదవుడు ఒక వయకనతతో సమాధానప్డినప్ుపడు, ఆ వయకనతతో మనము కూడా సమాధానప్డాల్వ.

ఇందు మూలముగానే దదవుని యొదే నుండి వార్మ ప ందుకుని సమాధానప్ర్చబడుట అను

గొప్ప బహుమానమును గుర్శతంచ ఇతర్ విశావసులతో ఐకయత కల్వగశ దానిని వయకత ప్ర్చమని అప సత లుడెన
ై
పౌలు తన పాఠకులకు విజా పిత చదసత ునాిడు. ఆదిమ సంఘములో, సంఘములోని యూదులు మర్శయు
అనయజనులకు మధ్య ఉని ఉదిరకతకర్మైన అనుబంధ్మునకు అతడు ఈ ఆలోచనను తర్చుగా
అనవయించాడు.

ఎఫస్ట్. 2:13-16లో ఆయన చెపిపన మాటలను వినండి:
అయనను మ్మనుపు ద్ూరసుాల ైన మీరప ఇపుుడు కరరసత ుయేసునంద్ు కరరసత ు

రకత మ్మవలన సమీపసుాల ై యమన్నారప... ఇటల
ు సంధిచేయమచు, ఈ యద్ద ర్ని
తనయంద్ు ఒకక నూతన పురపషయనిగా సృషిరంచి, తన స్టిలువవలన ఆ

ద్ేాషమ్మను సంహర్ంచి, ద్నని ద్నార్ా వీర్ద్ద ర్ని ఏకశ్ర్ీరమ్మగా చేస్టి, ద్ేవునితో
సమ్ాధననపరచవల నని యీలాగమ చేస్టను గనుక ఆయనయే మ్నకు
సమ్ాధననకారకుడైయమన్నాడు (ఎఫస్ట్. 2:13-16).
ఐకయత మీద ఇలాంటి ఉదాాటననే మనము యోహాను 17:23, ర్పమా. 15:5, మర్శయు ఎఫస్ట్.

4:3-13 వంటి వాకయభాగములలో కూడా చూడవచుు.
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యూదులు మర్శయు అనయజనుల మధ్య సర్న
ై అనుబంధ్ములు అను విశేష్మన
ై సమసయను

ఆధ్ునిక సంఘము ఎకుువగా ఎదుర్ొునదు. అయితద దీనిని పల ల్వన అనేక సమసయలు మన మధ్యన
ఉనాియి. విశావసుల మధ్య జఞతి, కులం, పారంతం వంటి భినితవములతో మనము

ఇబాందిప్డుతయంటాం. మర్శయు యిేసు చదస్టన
ి సమాధానప్ర్శచర్య ఈ విష్యములలో ఐకయతను ప ందుట
కొర్కు సహాయప్డుతయంది. కరస
ీ త ుతో మనము ప ందిన ఐకయత దావర్ా మనము దదవునితోను ఒకర్శతో

ఒకర్ము సమాధానప్డితిమి. మర్శయు సంఘములో మనము కల్వగశయుండు అనుబంధ్ముల దావర్ా ఈ
ఐకయత వయకత ప్ర్చబడాల్వ. కొనిిసార్మో మనలను ఇతర్మలతో వేర్మప్ర్చు కొనిి విష్యములను
విడిచపటర వలస్టివచునప్పటికర, ఐకయ సంఘము కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని లక్షయమును బటిర
సంతోషించుటకు మర్శయు దాని సాధ్నలో కృషి చదయుటకు ఇది మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ.

సమాధానము మర్శయు ఐకయతతో పాటటగా, కరస
ీ త ు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యయిైన

సమాధానప్ర్చుట నుండి మనము ప ందగల మూడవ అనువర్త న ఏమనగా, లోకములో మన స ంత
సమాధాన ప్ర్శచర్యను నర్వేర్ముటకు మనకు ఇవవబడిన ప్ని.

పని
యిేసు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యయిన
ై సమాధానప్ర్చుట ఇంకా ముగశంప్బడలేదు. ఆయన

బల్వయాగము సమాధానమును వలపటిర కొనిది మర్శయు నిర్ాార్ణ కల్వగశంచంది. కాని ఆ సమాధానము
లోకమంతటికన ఇంకా అనవయింప్బడలేదు. కాబటిర, చర్శతరలోని ఈ సమయములో, ఆయన సమాధాన
ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుటకు యిేసు సంఘమును నియమించాడు. మనము ఆయన సమాధాన

ప్ర్శచర్యకు ర్ాయబార్మలముగా ఉనాిము. మర్శయు పాప్ులను దదవునితో సమాధానప్ర్చు ప్ర్శచర్యను
ప్రకటించుట మన బాధ్యతయియ
ై ునిది. మనకు అప్పగశంచబడిన ప్నిని 2 కొర్శంథీ. 5:18-20లో పౌలు
ఎలా వర్శణంచాడో వినండి:

ఆయన మ్నలను కరస
ర త ుద్నార్ా తనతో సమ్ాధననపరచుకొని, ఆ సమ్ాధననపరచు
పర్చరయను మ్ాకు అనుగరహంచను. అద్ేమ్నగా, ద్ేవుడు వార్ అపర్ాధమ్మలను
వార్మీద్ మోపక, కరస
ర త ునంద్ు లోకమ్మను తనతో సమ్ాధననపరచుకొనుచు, ఆ
సమ్ాధననవాకయమ్మను మ్ాకు అపుగంచను. కావున ద్ేవుడు మ్ా ద్నార్ా

వేడుకొనినటలర మేమ్మ కరరసత ుకు ర్ాయబారపలమై ద్ేవునితో సమ్ాధననపడుడని కరస
ర తు
పక్షమ్మగా మిమ్మును బతిమ్ాలుకొనుచున్నామ్మ (2 కొర్ంథీ. 5:18-20)

దదవునితో సమాధానప్ర్చు కార్యము నేటక
ి న కూడా సంఘము యొకు పారముఖ్యమైన

ప్ర్శచర్యలలో ఒకటెయ
ై ునిది. కరీసత ు దావర్ా దదవుడు మనలను తనతో సమాధానప్ర్చుకునాిడని,

మర్శయు లోకమంతటిని తనతో సమాధానప్ర్చు కార్యమును ఆయన కొనసాగశంచుచునాిడని పౌలు
కొర్శంథీ సంఘమునకు వారసుతనాిడు. కరీసత ు అనుచర్మలుగా ఈ సందదశమును ఇతర్మలకు ప్రకటించుట

మన బాధ్యతయిైయునిది, తదావర్ా ఆయన దావర్ా వార్మ కూడా దదవునితో సమాధానప్డగలుగుతార్మ.

కరీసత ు మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము దావర్ా పాప్ులు దదవునితో సమాధానప్డగలర్మ
అను శుభవార్త ను ప్రకటిసత ూ మనము దీనిని పారథమికముగా చదయగలము.
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యిేసు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యను బల్వ మర్శయు సమాధానప్ర్చబడుట దృషారా చూశాము

కాబటిర, యిేసు యొకు యాజకతవ విజఞాప్నకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను ఇప్ుపడు ప్ర్శశీల్వంచాల్వ.

విజఞాపన
యిేసు యొకు యాజకతవ విజఞాప్నకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను ర్ండు అంశములలో ప్ర్రక్షద
ి ే ాము.

మొదటిగా, అది దదవుని ఎదుట మన కొర్కు మనము మొర్పటటరటకు సహాయయము చదసత ుంది అని
చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, కరీసత ు యొకు విజఞాప్న ఇతర్ ప్రజల కొర్కు వాదించు బదుేలను

చదసత ుంది అని చూదాేము. అది మనలను మన స ంత అవసర్తల కొర్కు దదవుని ఎదుట మొర్ పటటరనటట
ో
ఎలా బలప్ర్మసుతందో మొదట చూదాేము.

మొర
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో గా, మన కొర్కు ఆయన చదస్టన
ి బల్వయాగమును

తండియి
ర న
ై దదవునికన జఞాప్కము చదసత ూ, మర్శయు ఆయన బల్వ ఆధార్ముగా మనలను క్షమించ

ఆశీర్వదించమని తండిరని అడుగుతూ యిేసు మన కొర్కు విజఞాప్న చదయుచునాిడు. మర్శయు తండిర
కుమార్మని పేరమించునాిడు కాబటిర మర్శయు ఆయన బల్వయాగమునకు విలువనిసుతనాిడు కాబటిర,
మన కొర్కు కుమార్మడు చదయుచుని విజఞాప్నకు ఆయన అనుకూలంగా సపందిసత ాడు. క్షమాప్ణ,
ప్ర్శశుదధ త, జీవితము మర్శయు ర్క్షణ యొకు ఇతర్ ఆశీర్ావదములు మనకు తర్చుగా

అనవయించబడుటకు కరస
ీ త ు యొకు యాజకతవ విజఞాప్నలను ఆయన వింటాడు మర్శయు జవాబు
ఇసాతడు.

దీనికన ఒక ఫల్వతం ఏమనగా, మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మన కొర్కు పారర్శాంచుచునాిడు

గనుక ఆయన పారర్ానలను ఆలకనంచుచునాిడని గుర్త ర్శగశ అనుదినము మన స ంత అవసర్తలతో

మనము తండిని
ర ఆశీయించవచుు, దీనిని ఎఫస్ట్. 3:12, హెబ్ర.ర 10:19లో మర్శయు అనేక ఇతర్ చపటో
మనము చూసాతము.

ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 4:14-15ను గమనించండి:
ఆకాశ్మ్ండలమ్మగమండ వెళ్లున ద్ేవుని కుమ్ారపడైన యేసు అను గొపు

పరధననయాజకుడు మ్నకు ఉన్నాడు గనుక మ్నమ్మ ఒపుుకొనినద్ననిని గటర గా
చేపటలరద్మ్మ. మ్న పరధననయాజకుడు మ్న బలహీనతలయంద్ు మ్నతో

సహ్వనుభవమ్మ లేనివాడు కాడు గాని, సమ్సత విషయమ్మలలోను మ్నవల న్ే
శోధింపబడినను, ఆయన పాపమ్మ లేనివాడుగా ఉండను. గనుక మ్నమ్మ

కనికర్ంపబడి సమ్యోచితమైన సహ్వయమ్మ కొరకు కృప ప ంద్ునటల
ు ధైరయమ్మతో
కృపాసనమ్మన్ొద్దకు చేరపద్మ్మ (హెబ్రర 4:14-16).

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఎతిత చూపినటట
ో , యిేసు “ఆకాశమండలము గుండ వళాోడు.” అనగా, మన

కొర్కు విజఞాప్న చదయుటకు ఆయన తన స ంత ర్కత ముతో ప్ర్లోక సాానములోనికన వళాోడు. మర్శయు
ఆయన చదయు విజఞాప్న కార్ణంగా, దదవుడు మనపై దయ చూప్ుతాడు అనే నిశుయతను
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కల్వగశయుండవచుు, మర్శయు మనము పారర్శాంచనప్ుపడు మనకు కర్మణను కృప్ను ఇచుుటకు
బదుేడెయ
ై ునాిడు.

మన అవసర్తలనిిటి కొర్కు సమసత మును సృషిరంచన సృషిరకర్త ఎదుట మనము

మొర్పటర వచుు, అవి క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ వంటి లోతెన
ై అవసర్తలు కావచుు, లేక అనుదిన
ఆహార్ము కొర్కు, వసత మ
ర ులు మర్శయు ఆశీయము కొర్కు చదయు సామానయ పారర్ానలు కావచుు. ఏ

అవసర్త కూడా మన కొర్కు కరీసత ు చదయు విజఞాప్న అవసర్ము లేనంత చనిది కాదు. మర్శయు ఆయన
బల్వయాగము యొకు విలువ తీర్ులేని గొప్ప అవసర్త కూడా ఏది లేదు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత,
మన అవసర్తలనిిటి కొర్కు మర్శయు నీతిగల ఆశలనిిటి కొర్కు మన పేమ
ర గల ప్ర్లోక తండిక
ర న
మొర్పడుతూ మనము చదయు పారర్ానలలో నిశుయత కల్వగశ ధెైర్యముగా ఉండవచుు,

కరీసత ు యొకు విజఞాప్న మన కొర్కు మనము దదవుని ఎదుట మొర్పటటరకొనుటకు ఇచుు హకుు

మర్శయు నిశుయతను గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇతర్మల కొర్కు వాదించుటకు
ఇది మనలను ఎలా పల ర తిహసుతందో చూదాేము.

వాద్ించుట
యేసు విజఞాపన చేసత ున్నాడు కద్న, మ్నమ్మ ఇతరపల కొరకు ఎంద్ుకు పారరాన
చయాయలి? ద్ీనికి మ్మఖ్యమన
ై కారణం ర్ండు పద్మ్మలు అని న్న ఆలోచన —
“ననుా వెంబడించుమ్మ.” యేసు విజఞాపన చేయమచునపుుడు, మీరప ననుా

వెంబడించనలి మ్ర్యమ మీరప విజఞాపన కూడన చయాయలని ఆయన చబమతయన్నాడు.
మ్న పారరానలో కూడన శ్కిత ఉనాద్ని న్న నమ్ుకమ్మ. ద్ననిలో శ్కిత ఉండుట

మ్ాతరమేకాద్ుగాని కొనిా సంద్ర్ాభలలో మీరప పారరా న చేయకపో తే మీరప పారరా న
చేయలేద్ు కాబటర కొనిా పనులు జరగవని న్ేను నమ్ముతనను, మ్ర్యమ

లేఖ్నమ్మ కూడన ఇద్ే బో ధిసత ుంద్ి అని న్న ఆలోచన. కాబటర , మ్నమ్మ పారరా నను
నమ్ముచున్నామ్ా? నమ్ముచున్నామ్మ. కాని ఎంద్ుకు? ఎంద్ుకంటే “ననుా

వెంబడించుమ్మ” అని యేసు స్టలవిచుుచున్నాడు మ్ర్యమ ఆయన పారర్ా ంచనడు.
— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
కరీసత ు యొకు ప్ర్లోక విజఞాప్నలోని పారముఖ్యమన
ై పాఠములలో ఒకటి ఏమనగా, పారర్ానలో

ఇతర్మల కొర్కు వాదించుట దావర్ా మనము ఆయన మాదిర్ని
శ అనుసర్శంచాల్వ. ఇతర్మల కొర్కు మనము
కల్వగశయుండు పేరమ మర్శయు ఆసకనత వార్శ తర్మప్ున దదవునితో మాటాోడుటకు, వార్మ ఎదుర్ొునుచుని
ప్ర్శస్టా త
ి యలనిిటిలో వార్శకన తన పేరమను కర్మణను చూప్మని కోర్మటకు మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ.
ఎఫస్ట్. 6:18లో పౌలు ఏమి వారశాడో వినండి:
ఆతువలన పరతి సమ్యమ్మనంద్ును పరతి విధమైన పారరానను విజఞాపనను

చేయమచు, ఆ విషయమై సమ్సత పర్శుద్ుధల నిమితత మ్మను పూరణ మైన పటలరద్లతో
విజఞాపనచేయమచు మలకువగా ఉండుడి (ఎఫస్ట్. 6:18).
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ఇకుడ, ఇతర్మల ప్క్షమున దదవుని ఆశీయించమని పౌలు విశావసులందర్శకర హెచుర్శంచాడు.

మర్శయు అవును, మనము అలా చదస్టన
ి ప్రతిసార్శ, యిేసు మన కొర్కు చదయు వాదన వల న, మనము
చదయు వాదన కరస
ీ త ు మన కొర్కు చదస్టన
ి బల్వయాగము మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది.

కాబటర యేసు ఎంద్ుకు పారర్ా ంచనడు అని ననుా న్ేను పరశాంచివచుు, ఆయనకు
న్న అవసరతలు తలుసు, ఆయన న్న అవసరతలను అరా మ్మ చేసుకుంటాడు,
అలాంటపుుడు, ఆయన న్న కొరకు ఎంద్ుకు విజఞాపన చయాయలి? ద్ేవుని

హృద్యమ్మనకు ఉద్నహరణయెన
ై ఏద్ో ఒకట విజఞాపనకు ఆధనరమ్మగా ఉండనలి,
మ్ర్యమ ద్ననిన్ే ఆయన కలిగయమన్నాడు మ్ర్యమ మోయమచున్నాడు. పరభమవు
యొకక నరవతనర జీవితమ్మలో, ఆయన తిరతా జీవితమ్మలో, మ్ానవాళ్ల యొకక

అవసరతలను స్ట్ాకర్ంచు ఒక పేరమ్, ఒక భారమ్మ ఉంద్ి. అద్ి స్టిలువకు పున్నద్ిగా
ఉంద్ి, యేసుతో న్న నడకకు పున్నద్ిగా ఉంద్ి. కాబటర పరభమవు న్నతో ఒక ఆజా

రూపమ్మలో మ్ాటాుడుచున్నాడు ఎంద్ుకంటే న్ేను వాసత వమ్మను తలుసుకోవాలని
ఆయన కోరపచున్నాడు, అంతేగాక న్న హృద్యమ్మలో మ్ర్ొకర్ని మోయమ

అవకాశ్మ్మను కూడన ఆయన న్నకు ఇచుుచున్నాడు. న్ేను ద్ీనిని ఈ విధమ్మగా

చపుగలిగతే, పరతి వయకిత కలిగయమనా అవసరతకు జవాబమ మ్ర్ొకర్ యొద్ద ఉనాద్ి.
ఇపుుడు, మ్నంద్ర్ అవసరతలకు జవాబమ యేసు యొకక హృద్యమ్మలో

ఉనాద్ి. కాని ఆయన, తన పో లికలో మ్నలను చేయమట ద్నార్ా మ్ర్యమ ఆయన
శషయయలుగా ఉండుటకు పిలచుట ద్నార్ా, మీరప కూడన మోయాలని

స్టలవిచుుచున్నాడు. ఇశారయేలు యాజకుల వల మీరప కూడన యాజకులుగా

ఉండనలి. అహర్ోను వల మీరప కూడన హృద్యమ్మలో భారం కలిగయమండనలి. న్న
వల మీ హృద్యమ్మలో లోకమ్మ యొకక అవసరతలను మోయాలి. కాబటర
విజఞాపన సాయంగా ద్ేవుని హృద్యమ్మ యొకక వయకరతకరణ అయమయనాద్ి.

— డా. బిల్ ఉర్శ
వాదించు విజఞాప్న పారర్ానలను జీవితములోని ఏ విష్యమునకన
ై ా అనవయించవచుు.
ఉదాహర్ణకు, కస
ై త వ ప్ర్శచర్యల యొకు వృదిధ కొర్కు పారర్శాంచమని ర్పమా. 15:30; ఎఫస్ట్. 6:20; కొలస్ట్ి.
4:4; 1 థెసి. 5:25; మర్శయు హెబ్ర.ర 13:19 వంటి చపటో మనము ప్ుర్శకొలపబడా్ము.

1 యోహాను 5:16లో మనము చూచునటట
ో , ఆతీుయ అపాయము లేక పాప్ములో ఉనివార్శ

కొర్కు పారర్శాంచమని మనకు నేర్పబడింది. మతత యి 6:13లో యిేసు యొకు బో ధ్ను, మర్శయు లూకా
22:32లో ఆయన మాదిర్శని అనుసర్శసత ూ శోధ్న నుండి తపిపంచబడునటట
ో ఇతర్మల కొర్కు మనము
పారర్ాన చెయాయల్వ. వార్శ ఆర్పగయము కొర్కు మనము పారర్శాంచాల్వ, వార్శ శార్రర్క మర్శయు మానస్టిక

గాయములను కటర మని దదవుని కోర్ాల్వ. యాకోబు 5:14-16లో యాకోబు ఇచున హెచుర్శకలను వినండి:
మీలో ఎవడన
ై ను ర్ోగయెైయమన్నాడన? అతడు సంఘపు పద్ద లను పిలిపింపవల ను;
వారప పరభమవు న్నమ్మ్మన అతనికి నూన్ె ర్ాచి అతనికొరకు పారరా నచేయవల ను.
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విశాాససహతమన
ై పారరా న ఆ ర్ోగని సాసా పరచును, పరభమవు అతని లేపును;
అతడు పాపమ్మలు చేస్టన
ి వాడత
ై ే పాపక్షమ్ాపణ న్ొంద్ును మీ పాపమ్మలను
ఒకనితోన్ొకడు ఒపుుకొనుడి; మీరప సాసా తప ంద్ునటల
ు ఒకనికొరకు ఒకడు

పారరా నచేయమడి. నీతిమ్ంతయని విజఞాపన మ్నుఃపూరాకమన
ై ద్ై బహు బలమ్మగలద్ై
యమండును (యాకోబమ 5:14-16).

ప్రభువు పేర్ట మనము ఇతర్మల కొర్కు వాదించనప్ుపడు, అనగా వార్మ కరీసత ునకు చెందినవార్ని

ప్రభువుకు జఞాప్కము చదసత ూ వార్శ కొర్కు మనము విజఞాప్న చదస్టినప్ుపడు, ప్రభువు మన వాదనను

అంగరకర్శసత ాడని, మన మనవులను అనుగీహసాతడని యాకోబు బో ధిసత ునాిడు. మర్శయు ఈ కార్ణము
చదత, ఈ ధ్నయతను ప్ూర్శతగా ఉప్యోగశంచుకుంటూ, అవసర్తలో ఉనివార్శ కొర్కు తర్చుగా మనము
పారర్శాంచాల్వ.

ద్ేవుని యొకక స్ారాభౌమ్తామ్మ మీద్ న్నకు కద్లుబడని నమ్ుకమ్మ ఉంద్ి.
యేసు కరరసత ు ఈ క్షణమ్ంద్ే న్న కొరకు మ్ర్యమ విశాాసులంద్ర్ కొరకు తండిర

స్టింహ్వసనమ్మ ఎద్ుట విజఞాపన చేయమచున్నాడు అన్ే పూరణ నిశ్ుయత న్నకు

ఉంద్ి. న్నకు అవసరమన
ై పరతిద్ి కరస
ర త ులో కలద్ు అన్ే సంపూరణ నిశ్ుయత న్నకు

ఉంద్ి. అయతే, అవసరతలో ఉన్నారని న్నకు తలిస్టినవార్ కొరకు న్ేను విజఞాపన
పారరా నలు చేయని యెడల అద్ి హ్వని కలిగసుతంద్న? ఒక మ్ాట వినండి, ఒకరప

అవసరతలో ఉనపుుడు ఈ పరశ్ా అడగన్ే అడగరప. న్ేను గొపు అవసరత ఉండిన
సంద్ర్ాభలను ఎద్ుర్ొకన్నాను. వెైద్యపరమ్మగా న్న జీవితమ్మ అంచులలోకి

వెళ్లుపో యన సంద్ర్ాభలు ఉన్నాయ. నమ్ుకమన
ై వార్ యొకక పారరా నలు చనలా
పారమ్మఖ్యమన
ై వని న్నకు తలుసు. న్న కొరకు పారర్ా ంచుచునా సహో ద్ర్ీ

సహో ద్రపలు న్న జీవితమ్మనకు ఎంతో పారమ్మఖ్యమైన కారయమ్మను చేసత ున్నారని

న్నకు తలుసు. న్న అంతిమ్ విశాాసమ్మ మ్ర్యమ నమ్ుకమ్మ స్ారాభౌమ్ ద్ేవుని

మీద్ మ్ర్యమ మ్హమ్గల కరరసత ు మీద్ ఉన్నాయ, కాని కరస
ర త ు పటు మ్నమ్మ చూపు
నమ్ుకతామ్మ కరరసత ు ఆజఞాపించినద్ననిని చేయమనటల
ు మ్నలను కోరపతయంద్ి, అనగా
నమ్ుకమైనవార్ కొరకు పారర్ా ంచుట అని ద్ీని అరా మ్మ. ఇద్ి పారమ్మఖ్యమ్నుటకు
న్నకొక కారణమ్మ తలుసు. అవసరతలో ఉన్నారని న్నకు తలిస్టినవార్ కొరకు
పారర్ా ంచుట ద్నార్ా న్ేను మ్ర్ ఎకుకవ నమ్ుకమన
ై కస
ై త వుడనవుతనను.

— డా. ఆర్డ. ఆలార్డర మొహోర్డ, జూ.
అవును, అనుదిన జీవిత విష్యములలో మనము ఇతర్మల కొర్కు కూడా మనవులను

చదయాల్వ. ఉదాహర్ణకు, మన కొర్కు మనము ర్ొటెరను అడుగుచునప్ుపడు, ఇతర్మల కొర్కు కూడా

అడుగుచు, వార్శ అనుదిన అవసర్తలను కూడా తీర్ుమని దదవుని కోర్ాల్వ. ఆయన ప్రజలకు ఆర్పగయము,
మంచ ప్ని, అనుబంధ్ములలో జయముతో సహా అనిి ర్కముల దీవనలను ఇవవమని మనము

ఆయనను అడగాల్వ. మన జీవిత ప్ర్శస్టా త
ి యలు మన హృదయములో భార్ము కల్వగశంచనప్ుపడు, మనకు
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సహాయం చదయమని దదవునికన మొర్పటారల్వ. అదద విధ్ముగా, ఇతర్మల అవసర్తల కొర్కు కూడా, అవి
పదే వన
ై ా లేక చనివైనా సర్ే, పారర్శాంచుటకు మనము ప్ుర్శకొలపబడాల్వ.

పరజలు చనలా స్ారపు పారరా న అను మ్రుమ్మను బటర ఆశ్ురయపడుతయంటారప.

మ్నమ్మ ఎంద్ుకు పారరా న చయాయలి? ద్ేవునికి అనిా విషయమ్మలు తలిస్టియమంటే,

మ్ర్యమ యేసు ఇపుటకే విజఞాపన చేసత ుంటే, మ్నమ్మ ఎంద్ుకు పారరా న చయాయలి?
లోకమ్మ కొరకు మ్ర్యమ ఇతరపల కొరకు మ్నమ్మ పారర్ా ంచకపో తే లేక విజఞాపన

చేయకపో తే ఏమైన్న అయపో తయంద్న, లేక హ్వని ఏమైన్న జరపగమతయంద్న? సర్ే, ఈ
పరశ్ాకు జవాబమ అవును అని న్న ఆలోచన, అవును హ్వని జరపగమతయంద్ి, ఈ

విధంగా జరపగమతయంద్ి. మొద్టగా, మ్నమ్మ విజఞాపన చేయకపో తే, మ్నమ్మ
ద్ేవునికి అవిధేయమలమ్వుతనమ్మ, ఎంద్ుకంటే ఆయన పారర్ా ంచమ్ని

ఆజఞాపించనడు. ఒక స్ాాయలో, ఇంత మ్టలరకే మ్నమ్మ తలుసుకొనవలస్టినద్ి. అద్ి
ఎలా జరపగమతయంద్ి అన్ే మ్రుమ్మను మ్నమ్మ తలుసుకోవలస్టిన పని లేద్ు.
పారర్ా ంచమ్ని ద్ేవుడు మ్నకు ఆజా ఇచనుడు. మ్ర్యమ మ్నమ్మ ఆయనను

నమిుతే మ్ర్యమ పేరమిస్టేత , మ్నమ్మ పారర్ా స్త ామ్మ. కాని ర్ండవద్ిగా, మ్నలను

పారర్ా ంచమ్ని మ్ాతరమే ద్ేవుడు ఆజఞాపించలేద్ుగాని, ఈ మ్రుమ్ంతటలో, యేసు
యొకక విజఞాపనలోన్ే ఆయన పర్శుద్ుధల యొకక విజఞాపనను కూడన

జతపరచనడు. పరకటన గరంథమ్మలో ఇవాబడిన, ద్ేవుని యొద్ద కు ఎగయమచునా ఈ
మ్ండుచునా ధూపమ్మ యొకక రూపకమ్మ ననుా ఆశ్ురయపరపసుతంద్ి, అద్ి

పర్శుద్ుధల యొకక పారరా న అని వర్ణ ంచబడింద్ి. అలాగే మ్నమ్మ పారర్ా ంచని యెడల
మ్నమ్మ ద్ేవునితో మ్న అనుబంధమ్మనకు కూడన హ్వని కలిగంచుచున్నామ్మ,
ఎంద్ుకంటే ఆయన లోకమ్మలో చేయమచునా పరతిద్ననిలో మ్నమ్మ కూడన

పాలివారమ్మ కావాలని ఆయన కోరపచున్నాడు. పౌలు తనను తనను మ్ర్యమ

ఇతరపలను గూర్ు వివర్ంచునటల
ు గా, మ్న విజఞాపన ద్నార్ా విమోచన కారయమ్మలో
ద్ేవుని తోట-పనివార్గా ఉండునటల
ు , మ్నలను ఆయన యొకక తోట-పనివార్గా
చూచుట ద్నార్ా ఆయనతో లోతైన పర్పూరణ మన
ై అనుబంధమ్మలోనికి ఆయన
మ్నలను పిలచుచున్నాడు. కాబటర ద్ేవునితో మ్న అనుబంధమ్మనకు హ్వని

కలుగమతయంద్ి. అయతే మ్ూడవద్ిగా, అనిాట కంటే గొపు మ్రుమిద్ి. బయట
నుండి కారయమ్మలు చేయమట ద్నార్ా గాక, తన కృప యొకక స్ామ్రా ామ్మను
లోపలన్ే సృషిరంచుట ద్నార్ా ద్ేవుడు లోకమ్మను విమోచించనలని

నిరణ యంచుకున్నాడు. కాబటర మ్నమ్మ యేసుతో కలస్టి విజఞాపన చేయమనపుుడు,

ద్ేవుడు చేయమటకు ఇషరపడని ద్ననిని చేయమ్ని ఆయనను ఒపిుంచువార్గా, లేక
యేసు పారరా నలకు కొంత జోడించువార్గా మ్నలను మ్నమ్మ

పర్గణంచుకోకూడద్ు. లోకమ్మ కొరకు లేక ఇతరపల కొరకు మ్నమ్మ చేయమ
విజఞాపనను గూర్ు మ్నమ్మ ఈ విధమ్మగా ఆలోచన చయాయలి. మ్నమ్మ

లోకమ్మను లేక ఇతరపలను తీసుకొని ద్ేవుని ద్ీవన
ె లు మ్ర్యమ కృప వార్ మీద్
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కుమ్ుర్ంపబడునటల
ు వారప ఉండనలని ద్ేవుడు కోరపచునా సా లమ్మనకు మ్న
పారరా నల ద్నార్ా లాగమటకు పరయతిాంచుచున్నామ్మ. ఈ విధంగా, ద్ేవుని

మ్ర్ాుతుక రూప రచనలో, మ్నమ్మ పారర్ా ంచకపో తే ఏద్ో వెలితి కలుగమతయంద్ి,

ఎంద్ుకంటే ఆయన సృషిరలో నుండి, విమోచించబడిన ఆయన పిలులు కేవలం తమ్
అంతిమ్ రక్షణ కొరకు ఎద్ురప చూచుట మ్ాతరమేగాక, ద్ేవుడు వార్ని రక్ించు

సా లమ్మనకు తమ్ పారరాన ద్నార్ా లోకమ్మను మ్ర్యమ ఇతరపలను లాగమవార్గా
ఉండనలని ఆయన వార్ని విడిచిపటారడు.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ

మ్మగంపు
యాజకుడెైన యిేసు అను ఈ పాఠంలో, యిేసు సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును

చూశాము, మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదము ప ందుకొనునటట
ో దదవుని ప్రజలను ఆయన యొకు విశేష్మన
ై
ప్ర్శశుదధ సనిిధిలోనికన నడిపించుటకు మర్శయు స్టిదధప్ర్చుటకు దదవుడు యాజకులను అభిషేకనంచాడు

అని చూశాము. మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడగుట దావర్ా కొీతత నిబంధ్నలో యిేసు ఈ సాానమును ఎలా
నర్వేర్ాుడో కూడా చూశాము. ఆధ్ునిక లోకములో యిేసు యాజకతవ ప్ర్శచర్య యొకు నియమాలను
మన జీవితములకు అనవయించుకోగల మార్గ ములను కొనిింటిని చూశాము.

బెైబిలు సాానమైన యాజకతవమునకు యిేసు అంతిమ నర్వేర్మపగా ఉనాిడు. మన గొప్ప ప్రధాన

యాజకునిగా, దదవుని ప్ర్శశుదధ సనిిధిలో ఉండుటకు, మర్శయు దదవుని దావర్ా అదుుతమైన

విధ్ములుగా దీవించబడుటకు ఆయన మనలను స్టిదధప్ర్చుచునాిడు. మర్శయు ఆ ఆశీర్ావదములు

కేవలం భవిష్యతయ
త కొర్కు మాతరమే దాచయుంచబడలేదు. యిేసు యొకు బల్వ మర్శయు విజఞాప్న దావర్ా,
మన నితయజీవము యొకు ముందు ర్మచని ప్రసత ుత లోకములోనే తండిర మనకు ఇవావలని

ఇష్ర ప్డుతయనాిడు. ఈ కార్ణము చదత, కరస
ీ త ు అనుచర్మలు యిేసు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యను బటిర
ఆనందించాల్వ మర్శయు కొీతత ఆకాశము కొీతత భూమిలో సవయంగా యిేసు దావర్ా దదవుని యొకు

విశేష్మన
ై సనిిధిలోనికన మనము ఆహావనించబడు దినము కొర్కు ఎదుర్మచూడాల్వ. మన గొప్ప ప్రధాన
యాజకునిగా కరస
ీ త ు యొకు ప్రసత ుత ప్ర్శచర్య మీద ఆధార్ప్డి దాని లాభములను ప ందుకోవాల్వ, మర్శయు
ఆయన ఇప్ుపడు కూడా ప్ర్లోకములో మన కొర్కు విజఞాప్న చదయుచునాిడు.
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