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యిేసును నముుచునాిము
ఐదవ పాఠము
ర్ాజు

ఉపో ద్నాతమ్మ
చాలా సార్మో మానవ చర్శతర బలమైన ర్ాజుల ప్ర్శపాలన ఆధార్ంగా ల్వఖంచబడుతుంది. ఆస్టియా,

ఐర్ోపా, ఆఫ్ిరకా, మర్శయు లాయటిన్ అమర్శకాలోని ఎకుువ భాగములను ప్ర్శపాల్వంచిన ర్ాజులను గూర్శు
మనమంతా వినే ఉంటాము. వీర్శలో కొంత మంది ఎంత మంది శతురవులను జయించార్మ అంటే, వార్శ

సామాాజయములు భ్ూదిగంతముల వర్కు పారకినటుో అనిపిసత ుంది. మర్శయు వీర్ందర్శలో ఒక విషయము

మాతరం సామానయముగా ఉంది. వార్ంతా వళ్లో పల యార్మ; వార్మ మర్ణంచార్మ; వార్మ ఇక పాల్వంచుట లేదు.
మహా స్టైనయములు అంతర్శంచిపల యాయి, మర్శయు వార్శ ప్ర్శపాలన కనుమర్మగైపల యింది.

ఈ నియమమునకు ఒకే మినహాయింప్ు ఉంది. శకితని కోలోపని, ఆయన ర్ాజయము ఎనిడును

అంతర్శంచని ఒక ర్ాజు ఉనాిడు. అవును, ఆ ర్ాజు యిేస్టత.

యిేసును నముుచునాిము అను మన పాఠయ కీమములో ఇది ఐదవ పాఠం, మర్శయు దీనికి “ర్ాజు”

అని పతర్మ పటారము. ఈ పాఠంలో, దదవుని యొకు నముకమైన స్టతవకునిగా మర్శయు కుమార్మనిగా పాల్వసూ
త
యిేసు పాత నిబంధ్న సాానమైన ర్ాజు సాానమును ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ాుడో చూదాేము. మునుప్టి పాఠంలో
మనం ప్రసత ావించినటుో, దదవుడు పాత నిబంధ్నలో మూడు సాానములను సాాపించి, వాటి దావర్ా తన

ర్ాజయమును పాల్వంచాడు: ప్రవకత , యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు సాానములు. మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు
చివర్శ సాాయిలో, దీనిని మనము సాధార్ణంగా కొీతత నిబంధ్న యుగము అని పిలుసాతము, ఈ మూడు

సాానములు వాటి అంతిమ నర్వేర్మపను కతీసత ులో ప ందుకుంటాయి. ఈ పాఠంలో, యిేసు యొకు ర్ాజు సాానము
మీద దృషిరపడదాము.

మన ఉదదేశముల కొర్కు, ర్ాజు సాానమును ఈ విధ్ముగా నిర్వచించుదాము:
ద్ేవుని పక్షమ్మన ఆయన రాజ్యమ్మను పాలించుటకు ద్ేవుడు నియమించిన
మ్ానవుడు.

ఈ నిర్వచనము సూచించుచునిటుో, దదవుడు ఎలో ప్ుపడూ సృషిరయంతటి మీద ఉనితమైన

ప్ర్శపాలకుడెైయునాిడు మర్శయు ప్ర్శపాలకుడెైయుంటాడు. అయితద తనకు ర్ాజ ప్రతినిధ్ులుగా ప్ని

చదయుటకు ఆయన మానవులను నియమించాడు. ఈ మానవ ర్ాజులు ఆయన ఆధీనములో స్టతవిసాతర్మ,
మర్శయు ఆయన ర్ాజయ ఉదదేశములు మర్శయు లక్షయములను నర్వేర్ముటకు ప్ని చదసత ార్మ. ఈ సామానయ

నిర్వచనమును మనసుిలో ఉంచుకొని, బెైబిలు సాానమైన ర్ాజు సాానమును గూర్శు అనేక మళకువలను
మనము నేర్ముకొని, యిేసు ఈ సాానమును ఎలా నర్వేర్ముతాడో చూడగలుగుతాము.

యిేసు యొకు ప్రవకత మర్శయు యాజక సాానములను గూర్శున మన పాఠముల ప్దధ తినే ఈ పాఠం

కూడా అనుసర్శసత ుంది. మొదటిగా, ఆయన ర్ాజు సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును ప్ర్రక్షిదే ాము.
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ర్ండవదిగా, యిేసులో ర్ాజు సాానము యొకు నర్వేర్మపను చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, మన

జీవితముల మీద యిేసు ర్ాజతవము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను చూదాేము. మొదటిగా యిేసు యొకు
ర్ాజు సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చూదాేము.

పాత నిబంధన న్ేపథయం
తాను వారస్టిన ది ర్శప్బిో క్స అను ప్ుసత కములో, ప్రభ్ుతవములనిిటిలో తతవవేతత ర్ాజుగా ఉని

ప్ర్శపాలన ఉతత మైనది అని గరీకు తతవవేతతయిైన పాోటో వారశాడు. అతని అభిపారయములో, ఐశవర్యము మర్శయు
అధికార్ము కంటే జఞానమును నిజముగా పతమి
ర ంచిన ర్ాజులు తమ దదశములను ఎనలేని లాభ్ములలోనికి
నడిపిసత ార్మ. ఇదద విధ్ముగా, ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవునికి భ్యప్డి ఆయన ఆజా లను పాటించినప్ుపడు,

తమ దదశములు దదవుని ఆశీర్ావదములలో వర్శధలో ాయి అని లేఖ్నము చెబుతుంది. కాని దీనికి వయతిర్ేకము

కూడా జర్శగశంది: వార్మ దదవుని మీద తిర్మగుబాటు చదస్టినప్ుపడు, దదశమంతా దదవుని తీర్మపను అనుభ్వించింది.
ఈ భావనలో, భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయము క్షేమముగా ఉండుటకు ఇశాీయిేలు దదశప్ు ర్ాజులు
కేందరమైయుండిర్శ.

ర్ాజు సాానము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును మూడు అంశములలో ప్ర్శశీల్వదాేము:

మొదటిగా, ర్ాజు సాానము యొకు అర్హతలు; ర్ండవదిగా, ర్ాజు యొకు కార్యములు; మర్శయు మూడవదిగా,
ఇశాీయిేలులో ర్ాబో వు ర్ాజతవమును గూర్శు పాత నిబంధ్న సృషిరం చిన ఆకాంక్షలు. ర్ాజు సాానము కొర్కు
కావలస్టిన అర్హతలతో ఆర్ంభిదాేము.

అరహతలు
పాత నిబంధ్నలో, ర్ాజుల కొర్కు అర్హతలను దదవుడు ర్ండు సాాయిలలో బయలుప్ర్చాడు. మొదటిగా,

మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో, ఇశాీయిేలు దదశమునకు ర్ాజు లేకమునుపత దదవుడు ర్ాజతవమునకు అర్హతలను

బయలుప్ర్చాడు. మర్శయు ర్ండవదిగా, ర్ాజర్శకము సాాపించబడిన తర్మవాత దావీదుతో దదవుడు చదస్టిన
నిబంధ్న మర్ొక పారముఖ్యమైన అర్హతను జోడించింది. మోషత ధ్ర్ుశాసత రములో ఇవవబడిన ర్ాజతవ
నియమములను మొదట చూదాేము.

మోషే ధరుశాసత రమ్మ
పాత నిబంధనను, మ్మఖ్యమ్మగా మొదటి ఐదు పుసత కమ్మల ైన పంచకాండమ్మలను
చదువునపుుడు, అకకడ రాజు యొకక రాక కొరకు ఒక ఎదురపచూపు ఉండుట

ఆసకతతకరమైన విషయమ్మ. రాజులు లేకమ్మనుపే వారప ఎలా ఉండనలి మ్ర్యమ ఏమి
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చెయాయలి అను సమ్ాచనరమ్మ ఉనికతలో ఉండినద్ి. ఇలా ఎందుకు జ్ర్గ్ంద్ి? రాజును

గూర్ిన ఎదురపచూపు మ్ర్యమ రాజు చేయవలస్టిన కారయమ్మలను గూర్ి ఇవవబడిన

ద్ివతీ. 17 వంటి వాకయభాగమ్మలను ద్ేవుని పరణనళిక వెలుగమలో మ్నమ్మ చూడనలని న్న
ఆలోచన. మీరప ఆద్నమ్మ కాలమ్మ నుండి ఆలోచన చెయాయలి. ఆద్నమ్మ పరవకత గాను,
యాజ్కునిగాను, రాజుగాను పని చేశాడు. భూమి మీద అతని అధికారమ్మ, ఆ

పర్పాలన మ్ర్యమ రాజ్తవమ్మ, కొంత వరకు తర్గ్పో యంద్ి. అబారహామ్మ నిబంధన
ద్నవరా ఇశాాయేలు ద్ేశమ్మలో అద్ి మ్రలా ఆరంభమయ
ై యంద్ి. అబారహామ్మ సంతతిలో
నుండి రాజులు వస్ాతరని ఆద్ి. 17లో కూడన వాగాానమ్మలు ఉన్నాయ. తరపవాత అద్ి

ఇశాాయేలులో మ్ర్యమ పరత్ేయకమ్మగా రాజు ద్నవరా న్ెరవేరిబడుత ంద్ి. మోషే ద్నవరా
ద్ివతీ. 17 వంటి చోటల అన్ేక సంవతసరమ్మల కతాతమే పరకటించబడినపుటికీ పాత

నిబంధనలోని రాజులు లోకమ్మ మీద పాపమ్మ యొకక పరభావమ్మను తిర్గ్త్ెచుిటకు,
రాజుల ద్నవరా, మ్మఖ్యమ్మగా ద్నవీదు రాజుల ద్నవరా వచుి పునరపదధ రణ కొరకు

మ్ారగ మ్మను స్టిదధమ్మ చేశారప. ద్ీని కంటే ఎకుకవగా, ఈ పాతరలను తీసుకునా పరభమవెైన
యేసు కీాసత ు యొకక రాకడ ద్నవరా ద్నవీదు యొకక పాతర న్ెరవేరిబడింద్ి, ఇశాాయేలు
యొకక పాతర న్ెరవేరిబడింద్ి, ఆద్నమ్మ యొకక పాతర న్ెరవేరిబడింద్ి, మ్ర్యమ

మ్నమ్మ సృజంచబడిన వాసత విక ఉద్ేాశమ్మలలోనికత పునరపదధ ర్ంచబడితిమి, మ్ర్యమ
ఇదంత్న ఎదురపచూపులో ఉండినద్ి. ఇదంత్న వివృతమ్గమ ద్ేవుని పరణనళికల కొరకు
మ్నలను స్టిదధపర్చింద్ి మ్ర్యమ మ్నలను “ఇద్ి జ్రగబో త ంద్ి. ఈయన

రాబో వుచున్నాడు. రాజు ఈ విధమ్మగా ఆ పాతరలను న్ెరవేరపిత్నడు” అను మస్ట్సయ
ఆపేక్ష వెైపుకు నడిపించింద్ి. ఇందుమ్ూలమ్మగాన్ే రాజులు లేకమ్మనుపే మోషే ద్ీనిని
గూర్ి మ్ాటాలడుత న్నాడని న్న ఆలోచన.

— డా. స్ట్రఫ్న్ వలో మ్
ఇశాీయిేలు దదశమును వాగాేన భ్ూమిలోనికి ప్రవేశించి సావధీనప్ర్చుకొనుటకు మోషత

స్టిదధప్ర్చుచుండగా, దదవుడు తుదకు వార్శ మీద ఒక ర్ాజును నియమిసాతడని అతడు వివర్శంచాడు. దదవుడు

నియమించిన ర్ాజును నడిపించవలస్టిన నాలుగు నియమాలను మోషత తెల్వయప్ర్చాడు. దివతీ. 17:14-20లో
మోషత వారస్టిన మాటలను వినండి:

నీ ద్ేవుడెైన యెహో వా నీకతచుిచునా ద్ేశమ్మన నీవు పరవేశంచి ద్నని స్ావధీనపరచుకొని
అందులో నివస్టించి ... నీ ద్ేవుడెైన యెహో వా ఏరురచువానిని అవశయమ్మగా నీమీద
రాజుగా నియమించుకొనవల ను. నీ సహో దరపలలోన్ే ఒకని నీమీద రాజుగా

నియమించుకొనవల ను ... అతడు గమఱ్ఱ మ్మలను విస్ాతరమ్మగా సంపాద్ించుకొనవలదు;
త్నను గమఱ్ఱ మ్మలను హెచుిగా సంపాద్ించుటకుగాను జ్నులను ఐగమపుతనకు తిర్గ్
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వెళ్లనియయకూడదు ... ... అతడు అన్ేక స్ట్తరలను వివాహమ్మ చేస్టికొనకూడదు ... వెండి
బంగారమ్మలను అతడు తనకొరకు బహుగా విసత ర్ంపజ్ేస్టక
ి ొనకూడదు. మ్ర్యమ

అతడు... ధరుశాసత రమ్మనకు ఒక పరతిని తనకొరకు వారస్టికొనవల ను... తన ద్ేవుడెైన

యెహో వాకు భయపడి యీ ధరుశాసత ర వాకయమ్మలనిాటిని యీ కటర డలను అనుసర్ంచి
నడువ న్ేరపికొనుటకు అతడు త్నను బరదుకు ద్ినమ్మలనిాటను ఆ గాంథమ్మను
చదువుచుండవల ను (ద్ివతీ. 17:14-20).

ర్ాజతవమునకు అర్హతలుగా మోషత నాలుగు నియమాలను సూచించాడు. మొదటిగా, ఇశాీయిేలు

యొకు ర్ాజు దదవుని దావర్ా నియమించబడాల్వ. దదవుడు కోర్శన మార్గ ములలో వార్శని నడిపించుటకు ప్రజలు
ర్ాజును నియమించుకొనుటకు అర్మహలు కార్మ. మర్శయు దదవుడు ఇచుు అధికార్మును ఒక వయకితకి ఇచుు

హకుు వార్శకి లేదు. కేవలం దదవుడు మాతరమే తన అధికార్మును ఇయయగలడు. మర్శయు తనకు నచిున
వయకితకే దదవుడు దానిని ఇసాతడు.

దివతీ. 17లో మోషత ప్రసత ావించిన ర్ండవ విషయము ఏమనగా, ర్ాజు ఇశాీయిేలీయుడెైయుండవల ను.

అనగా, అతడు దదవుడు ఎనుికొని దదశము యొకు పౌర్మడెైయుండవల ను. ఇది ఆది. 17:1-8లో దదవుడు
అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్నా వాగాేనమును నర్వేర్ముటకు ఇలా జర్గవలస్టియుండినది, అకుడ
అబారహాము వార్సులు తమ ప్రజలకు ర్ాజులుగా ఉంటార్ని ఆయన ప్రమాణం చదశాడు.

దివతీ. 17లో ఇవవబడిన మూడవ అర్హత ఏమనగా, దదశములో సమాధానమును ఐశవర్యమును

కల్వగశంచుటకు ర్ాజు మానవ ప్రణాళ్లకల కంటే ఎకుువగా దదవుని మీద ఆధార్ప్డాల్వ. దదవుని మీద
ఆధార్ప్డుట నుండి ర్ాజులు దార్శ మళల
ో టకు మోషత నాలుగు మార్గ ములను సూచించాడు.
•

తన స్టైనయమునకు పారముఖ్యమైనవి కాబటిర ర్ాజు ఎకుువ సంఖ్యలో గుఱ్ఱ ములను

కూడబెటర ుకొనుట నిషతధించబడినది. దదశమును భ్దరప్ర్చుటకు ర్ాజు దదవుని యొకు శకిత
•
•

మీద ఆధార్ప్డియుండాల్వగాని మానవ సామర్ాయము మీద కాదు.

ఐగుప్ుతకు తిర్శగశ వళలోట భ్దరత మర్శయు అవసర్తల కొర్కు దదవుని ఆధీనములో
ఉండకుండా, ఏదెైనా పదే ర్ాజయము మీద ఆధార్ప్డుటను సూచిసుతంది.

ఎకుువ భార్యలపై నిషతధ్ము ర్ాజకతయ కూటముల కొర్కు వివాహములను చదసుకొనుటకు
సంబంధించినది కావచుు. ఇది ఇశాీయిేలును దదవుని మీద గాక అనయ దదశముల మీద

ఆధార్ప్డునటుో చదసత ుంది కాబటేర సమసయ కాదుగాని, అనయ దదశ భార్యలు అనయ దదవతలను
•

ఆర్ాధిసత ార్మ, మర్శయు ర్ాజును కూడా ఆలా చదయునటుో శోధిసత ార్మ కాబటిర.

వండి బంగార్ములను అధికముగా సంపాదించుటకు విర్ోధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజా

అనాయయముగా విధించు ప్నుిను సూచిసుతంది. ర్ాజు ధ్నవంతుడెైయుండుట తప్ుప కాదు.
కాని దదవుని ప్రజలను అణగదర ర కిు ధ్నవంతులగుట నేర్ము.

మొతత ం మీద, తన ప్ర్శపాలన విజయవంతమగుటకు మర్శయు దదశము యొకు భ్దరత కొర్కు ర్ాజు

దదవుని మీద ఆధార్ప్డునటుో ఈ ప్ర్శమితులు సహాయం చదశాయి.
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దివతీ. 17లో మోషత ఉదాాటించిన నాలగ వ విషయం ఏమనగా, దదవుని నిబంధ్నా ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

ప ందుకొనుట, తిర్శగశ వారయుట మర్శయు ధాయనించుట దావర్ా ర్ాజు దదవుని ప్టో నిబంధ్నా నముకతవము
చూప్వలస్టియుండినది. వయకితగత గౌర్వము, తగశన నమాత మర్శయు నముకమై న ప్ర్శపాలనను
పంప ందించుటకు ఈ కార్యములు ర్ూప ందించబడినవి.

ఇశాాయేలు రాజులు మ్ర్యమ యూద్న రాజులు ద్ేవుని పరజ్లకు పరతినిధులయ
ై మండిర్,
కాబటిర భూమి మీద ద్ేవుని పరతినిధులుగా మ్ర్యమ ద్ేవుని పరజ్ల యొకక
పరతినిధులుగా అన్ేక విధనలుగా వారప సంస్ాకర సంబంధమైన సనిాధిని

కలిగ్యమండిర్. కాబటిర, వారప కలిగ్యమండిన ఆ మ్ారపుచెందు స్టిితి ద్ేవుడు రాజుకు
సుంద్ించిన విధననమ్మనకు మ్ర్యమ త దకు అద్ి ద్ేశం అంతటి మీద చూపిన

పరభావమ్మనకు పారమ్మఖ్యమైనద్ి. ఇశాాయేలు మ్ర్యమ యూద్నలో కూడన ఈ చర్తర
అంత్న జ్ర్గ్ంద్ి అని న్న ఆలోచన. ఇశాాయేలులో మ్ంచి రాజులు లేరప. అందరప
చెడ్వారే. తరపవాత, వారప కీా.పూ. 722లో మొదట పతనమయ
ై ాయరప. కాని

యూద్నలోన్ే, ఈ విధమైన ఊగ్సలాట కొనస్ాగ్ంద్ి, మ్ంచి రాజు ఉనాపుుడు, అతడు
ద్ేవుని దృషిరలో మ్ంచి పని చేశాడు, తరపవాత దుషర రాజు వచిి ద్ేవుని దృషిరలో
దుషరతవమ్మను చేశాడు. అయత్ే దుషర రాజులు ద్ేవుని దృషిరలో దుషరతవమ్మను

చేస్టినపుుడు, ద్నని వలన తీవర పర్ణనమ్ాలు ఎదురయాయయ. ఈ సమ్యమ్మలోన్ే
రాజు కొరకు మ్ర్యమ ఆయన పరజ్ల కొరకు ద్ేవుని న్నయయమ్మలోని ద్ెైవికమైన

“విసరజ న” వినిపించింద్ి. మ్ర్యమ ద్ీని పరకారం రాజు యొకక స్టిితి మ్ర్యమ పరజ్లు

ద్ననిని అనుసర్ంచిన విధననమ్మ మ్ధయ కరభన సంబంధమైన అనుబంధం ఉనాటల
ల

అనిపిసత ుంద్ి. రాజు ఉనాత సి లమ్మలను స్ాిపించి అనయ ద్ేవతలను ఆరాధిస్టత ే, పరజ్లు
కూడన అలాన్ే చేశారప. అద్ే విధమ్మగా, పునరపదధ రణలు జ్ర్గ్నపుుడు, యోష్యా
కాలమ్మలో మ్నమ్మ చూస్టినటల
ల , పరజ్లు ద్ేవునికత మ్ర్యమ ధరుశాసత రమ్మనకు

సుంద్ించిన విధననమ్మలో అద్ి బలమైన జ్ాతీయ పరభావమ్మను చూపింద్ి. కాబటిర,
ద్ేవునికత మ్ర్యమ పరజ్లకు పారతినిథయం వహంచుటలో రాజు మ్మఖ్యమైన పాతరను
పో షించనడు.
— డా. మార్డు గశగశిల్వో యట్
ర్ాజతవము కొర్కు మోషత బయలుప్ర్చిన అర్హతలను చూశాము కాబటిర, దావీదుతో చదస్టిన

నిబంధ్నలో దదవుడు సాాపించిన అదనప్ు అర్హతను చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.
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ద్నవీదుత్ో చేయబడిన నిబంధన
దదవుడు 2 సమూ. 7:8-16లో దావీదుతో నిబంధ్నను సాాపించాడు, మర్శయు దాని యొకు షర్తులు

89 మర్శయు 132 కతర్తనలు వంటి చోటో ప్రసత ావించబడినవి. ఈ నిబంధ్న దావీదు సంతతివార్శని ఇశాీయిేలు
యొకు నితయ ర్ాజవంశముగా చదసత ుంది. దావీదు సంతతి వార్మ ప్ర్శపాలన చదసత ార్ని, మర్శయు ఇశాీయిేలు

ర్ాజవంశము యొకు స్టిార్తవమును అనుభ్విసుతంది అని వాగాేనము చదస్టి, దదవుడు దావీదు ప్టో మర్శయు
ఇశాీయిేలు ప్టో గొప్ప దయను కనుప్ర్చాడు. 2 సమూ. 7:8-16లో దదవుడు దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నా
వాగాేనములను వినండి:

... గొఱ్ఱ ల కాపులోనునా నినుా గొఱ్ఱ లద్ొ డ్ ల
ి ోనుండి తీస్టి ఇశాాయేలీయమలను న్న
జ్నులమీద అధిపతిగా నియమించితిని... లోకమ్మలోని ఘనుల ైన వార్కత కలుగమ పేరప
నీకు కలుగజ్ేస్టయ
ి మన్నాను... ఇశాాయేలీయమలను న్న జ్నులు ఇకను

కద్ిలింపబడకుండ తమ్ సవసి లమ్ందు నివస్టించునటల
ల ద్ననియందు వార్ని న్నటి... నీ
శతర వుల మీద నీకు జ్యమిచిి నీకు న్ెమ్ుద్ి కలుగజ్ేస్టయ
ి మన్నాను... నీ
గరభమ్మలోనుండి వచిిన నీ సంతతిని హెచిించి, రాజ్యమ్మను అతనికత

స్టిిరపరచెదను... నీ మ్టలరకు నీ సంత్ననమ్మను నీ రాజ్యమ్మను నితయమ్మ స్టిిరమ్గమను,
నీ స్టింహాసనమ్మ నితయమ్మ స్టిిరపరచబడును (2 సమ్ూ. 7:8-16).

ఈ దెైవిక నిబంధ్న ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలులోని ర్ాజుల కొర్కు దదవుడు ఒక కొీతత అర్హతను జోడించాడు. ఈ

కాలము మొదలుకొని, దదవుని ప్రజలు దావీదు కుమార్మని దావర్ా నడిపింప్బడవలస్టియుండినది. కేవలం
అతని గృహము మాతరమే దదశమంతటిని అధికార్శకముగా పాల్వంచవల ను.

ఆదికాండములోనే, ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజులుగా దదవుడు యూదా గోతరమును ఆశీర్వదించాడు.

“యూదా కాళో మధ్య నుండి ర్ాజదండము తొలగదు” అని ఆదికాండము 49లో యాకోబు స్టలవిచాుడు.

దావీదు యూదా గోతరమునకు చెందినవాడు కాబటిర, దావీదుతో దదవుడు చదస్టిన వాగాేనము ఆదికాండములోని
ఈ ఆశీర్ావదమునకు నర్వేర్మపగా ఉనిది. ఇశాీయిేలుకు ఒక దినమున యూదా గోతరప్ు ర్ాజు ఉంటాడు అని
దదవుడు ఎలో ప్ుపడు యోచించాడు. దదవుని ప్టో దావీదు చూపిన విధదయత మర్శయు భ్కిత కార్ణంగా,

ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజ వంశము దావీదు వంశమునకు మాతరమే చెందుతుంది అని ఆయన వాగాేనము

చదశాడు. దావీదు కుటుంబమునకు చెందని ఏ ఒకుడు కూడా అధికార్శకముగా ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజుగా
ప్రకటించుకొనలేడు. ఇందును బటిరయిే యిేసు దదవుని దావర్ా పిలువబడుట మాతరమే కాదుగాని, ఆయన
దావీదు స్టింహాసనమునకు అధికార్శక వార్సతవము కల్వగశన దావీదు వంశము నుండి జనిుంచినవాడని
సువార్త ర్చయితలు ర్మజువు చదయుట చాలా పారముఖ్యమైపల యింది.

ర్ాజతవమునకు కావలస్టిన అర్హతలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర ఇప్ుపడు మన

ర్ండవ అంశమును చూదాేము, పాత నిబంధ్నలో ర్ాజుల యొకు కార్యములు.

-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ఐదవ పాఠము: ర్ాజు

కారయమ్మలు
పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా మర్శయు అమలుప్ర్చుట దావర్ా

ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవుని ప్రజల మీద నముకమైన ప్ర్శపాలనను చదశార్మ. ఇంతకు ముందు పాఠములలో
మనము చూస్టినటుో, ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని బలమైన చకీవర్మతలు లేక ప్రభ్ువులు బలహీనమైన

ర్ాజయములను జయించి అదుప్ులోకి తీసుకొని, వార్శని బానిసలుగా లేక సామంతులుగా చదసుకొనుట చాలా
సహజముగా జర్శగేది. ఈ ప్రభ్ువులు సాధార్ణంగా ఒప్పందములు లేక నిబంధ్నల దావర్ా ఈ

అనుబంధ్ములను నియంతిరంచదవార్మ, మర్శయు సామంత ర్ాజయములు నియమములను పాటించుట దావర్ా
జయించిన ప్రభ్ువులను స్టతవించవలస్టి వచదుది. దదవునితో ఇశాీయిేలు యొకు అనుబంధ్ము విషయములో
కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. దదవుని నిబంధ్నను పాటించవలస్టిన బాధ్యత దదశమంతటి మీద ఉండదది,
మర్శయు వార్మ పాటించునటుో చూస్టత బాధ్యత ర్ాజుకు ఉండదది.

ర్ాజులు తమ ప్రజలను అనేక విధాలుగా దదవుని నిబంధ్నా నియమాలకు బాధ్ుయలుగా ఎంచదవార్మ.

కాని ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని ప్రధానమైన విషయములని యిేసు
పిలచినవాటి మీద మనము దృషిరపడదాము. మ్తత య 23:23లో యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:

ధరుశాసత రమ్మలో పరధననమైన విషయమ్మలను, అనగా న్నయయమ్మను, కనికరమ్మను,
విశావసమ్మను ... (మ్తత య 23:23).

యిేసు మాటల ప్రకార్ం, ఆచార్ములు మర్శయు ప్ర్ంప్ర్ల మీద దృషిర పటిరన ప్ర్శసయుయల
ఆలోచనలకు భినిముగా, ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులో ప్రధానమైన విషయములు నాయయము, కనికర్ము మర్శయు
విశావసము లేక నముకతవము.

ఈ అతయంత ముఖ్యమైన గుణములకు అనుగుణంగా పాత నిబంధ్న ర్ాజులు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచార్ో మర్శయు ఆచర్ణలో పటారర్ో చూదాేము. మొదటిగా, నాయయమును జర్శగశంచుటకు
ర్ాజుకు ఇవవబడిన బాధ్యతను చూదాేము. ర్ండవదిగా, ర్ాజు కనికర్మును చూపాలని చూదాేము. మర్శయు
మూడవదిగా, ర్ాజు నముకతవమును కల్వగశయుండాల్వ అను సతయము మీద దృషిరపడదాము. నాయయమును
జర్శగశంచు ర్ాజు బాధ్యతను మొదటిగా చూదాేము.

న్నయయమ్మ
ర్ాజు యొకు బాధ్యతల సందర్భములో, నాయయమును దదవుని ధ్ర్ుశాసాతీనుసార్ముగా ఒకని

యోగయత చొప్ుపన అతనికి నాయయము తీర్ముట అని నిర్వచించవచుు.

వయకుతలుగా లేక పర్పాలకులుగా, ఒక భదరమైన మ్ారగ మ్మను లేక పాపభర్తమైన
మ్ారగ మ్మను ఎనుాకున్ే హకుక, సవతంతరత మ్నకు ఉంద్ి. కడవర్ ద్ినమ్మన ద్ేవుని
తీరపు మ్నందర్ మీద్ికత వసుతంద్ి. ఫలితమ్మగా ఆ న్నయకులకు కూడన తీరపు

తీరిబడుత ంద్ి. యేసు వచిినపుుడు ఆయన సమ్సత విషయమ్మలను వాటి
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స్ాినమ్మలో పెడత్నడు. అపుటి వరకు మ్నమ్మ చేయవలస్టిన పని ఒకటి ఉంద్ి.

అద్ేమ్నగా ద్ేవుని రాజ్యమ్మనకు చెంద్ిన వయకుతలుగా, మ్ర్యమ పరలోక భూలోక
పౌరపలుగా జీవించుట. కొంత కాలం వరకు, మ్నమ్మ న్నయయమ్మను ఐకయతను

అభయస్టిస్త ామ్మ, ఇతరపలను గౌరవిస్ాతమ్మ, బలహీనులను గౌరవిస్ాతమ్మ, అన్నయయమ్మ
చేయమవార్త్ో జ్ాగాతతగా వయవహర్స్త ామ్మ, మ్ర్యమ పాప లోకమ్మలో, విర్గ్న

లోకమ్మలో, ద్ేవుని ఉగాతలో ఉనా లోకమ్మలో, భరషరతవమ్మ, కూ
ా రతవమ్మ, అవివేకమ్మ,

పేదర్కమ్మ ఉనా లోకమ్మలో మ్నమ్మ జీవిసుతన్నామ్మ అని ఎర్గ్ కూడన న్నయయమ్మను
స్ాధించుటకు శామ్పడత్నమ్మ. మ్నమ్మ వెలుగమనిచుి కొవవవతత ల వల ఉండి,

పరలోకమ్మలో పేరమించు ద్ేవుడు ఉన్నాడని, ఆయన అన్నయయమ్మను చూసుతన్నాడని
మ్ర్యమ ఈ కూ
ా రతవమ్మ, భరషరతవమ్మ, మ్ర్యమ అహంకారమ్మ, భూమి మీద ఎంత

కాలమ్మ నుండి ఉన్నా, అద్ి త్నత్నకలికమైనదని, మ్ర్యమ మ్మగ్ంపులో సమ్సత మ్మను
సర్చేయమ ద్ేవుడు ఉన్నాడు కాబటిర అద్ి పర్మితమైనదని ఇతరపలకు జ్ాాపకమ్మ
చేయమచున్నామ్మ.

— డా. జోనాథన్ కుటర బ్, అనువాదము
ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవుని నాయయమును కనీసం ర్ండు సాాయిలలో కనుప్ర్చవలస్టియుండెను.

మొదటిగా, వార్మ దదవుని అంతర్ాాతీయ నాయయమును కనుప్ర్చార్మ, మర్శయు ఇశాీయిేలు, ఇతర్ దదశముల
మధ్య దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అమలుచదశార్మ.

అంతర్ాాతీయ సాాయిలో ర్ాజులు నాయయమును అమలుచదస్టిన ఒక మార్గ ము ఏమనగా, 1 ర్ాజులు

5:1-12లో తూర్మ దదశప్ు ర్ాజైన హీర్ాముతో స లొమోను చదస్టినటుో, ఇతర్ దదశములతో శాంతియుతమైన
మంతనాలు చదయుట.

యుదధ ము దావర్ా కూడా ర్ాజు అంతర్ాాతీయ నాయయమును అమలు చదశాడు. 1 సమ. 14:47-48లో

సౌలు చదస్టినటుో, మర్శయు 2 సమూ. 8:1-13లో దావీదు చదస్టినటుో దుషర దదశములను శిక్షించుట దావర్ా వార్మ
దీనిని చదశార్మ. 2 సమూ. 5:17-25లో దావీదు వల , మర్శయు 2 ర్ాజులు 19లో హిజ్కుయా వల ఇశాీయిేలు

మీద దాడి జర్శగశనప్ుపడు ర్ాజు దానిని కాపాడాడు. వార్శకి మర్శయు దదవునికి విర్ోధ్ముగా లేచిన దదశములకు
ఇశాీయిేలు ర్ాజులు చదయవలస్టిన నాయయమును 2వ కతర్తన కోీడీకర్శసత ుంది. 6-12 వచనాలలో అది ఏమి
చెబుతుందో వినండి:

[యెహో వా న్నత్ో స్టెలవిచెిను,] “న్ేను న్న పర్శుదధ పరవతమైన స్ట్యోను మీద న్న

రాజును ఆస్ట్నునిగా చేస్టయ
ి మన్నాను”... యెహో వా న్నకీలాగమ స్టెలవిచెిను నీవు న్న
కుమ్ారపడవు న్ేడు నినుా కనియమన్నాను. ననుా అడుగమమ్మ, జ్నమ్మలను నీకు
స్ావసి యమ్మగాను భూమిని ద్ిగంతమ్మలవరకు స్ొ తత గాను ఇచెిదను.

ఇనుపదండమ్మత్ో నీవు వార్ని నలుగగొటటరదవు కుండను పగమలగొటిరనటలర వార్ని
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మ్మకక చెకకలుగా పగమలగొటటరదవు. కాబటిర రాజులారా, వివేకుల ై యమండుడి

భూపత లారా, బో ధన్ ందుడి. భయభకుతలు కలిగ్ యెహో వాను స్టేవించుడి గడగడ
వణకుచు సంత్ోషించుడి. ఆయన కోపమ్మ తవరగా రగమలుకొనును కుమ్ారపని

మ్మదుాపెటర లకొనుడి; లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుుడు మీరప త్ోరవ తపిు
నశంచెదరప. ఆయనను ఆశాయంచువారందరప ధనుయలు (కీరతనలు 2:6-12).

ఈ వచనములు, ప్రభ్ువును తండిర అని పిలచు మర్శయు సామంత ర్ాజును కుమార్మడు అని పిలచు

ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియా ప్దధ తిని అనుసర్శసత ాయి. ఈ సందర్భములో, దదవుడు ప్రభ్ువైయునాిడు మర్శయు
దావీదు వంశప్ు ర్ాజు కుమార్మడెైయునాిడు. దదశములు దావీదు వంశప్ు ర్ాజును స్టతవించి విధదయులు
కావాలని లోకము కొర్కు దదవుని ప్రణాళ్లకయియ
ై ునిది. ఆయన లోకములో దదవుని నాయయమునకు
సాధ్నముగా ఉనాిడు కాబటిర వార్మ ఆయనకు భ్యప్డాల్వ మర్శయు గౌర్వించాల్వ.

ర్ండవ సాానములో, జఞతీయ సాాయిలో, అనగా ఇశాీయిేలు లోప్ల దదవుని నాయయమును అమలు

చదయు బాధ్యత కూడా ర్ాజులకు ఇయయబడింది. దదవుని యొకు విశేషమైన ప్రజలను ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు

విధదయులగునటుో నడిపించుట దావర్ా ర్ాజులు జఞతీయ నాయయమును అమలు చదశార్మ. దీనిలో మనము
కతర్తనలు 29:14లో చూచునటుో, బలహీనుల శేీయసుి కొర్కు సహాయం చదయుట; 2 సమూ. 4:9-12లో

దావీదు వల , దుషురల నుండి సంర్క్షించుట; 2 ర్ాజులు 14:5లో వల , నేర్సుతలకు శిక్ష విధించుట; కతర్త నలు 72
బో ధిసత ునిటుో పౌర్మల యొకు ఎదుగుదల మర్శయు ఐశవర్యము కొర్కు స్టిార్తవమును సాాపించుట ఉనాియి.
అంతదగాక, ధ్నిక దర్శదురలకు, బలవంతులు లేక బలహీనులకు ప్క్షపాతము చూప్ుటకు ర్ాజులు

నాయయమును తార్మమార్మ చదయకూడదు. ర్ాజులకు ఇవవబడిన ఈ పాతరను గూర్శు లేఖ్నము లేవీ. 19:15
మర్శయు యిషయా 11:1-5 వంటి అనేక చోటో మాటాోడుతుంది.

యిేసు గుర్శతంచిన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని ప్రధానమైన విషయములలో నుండి, ర్ాజులు దదవుని

ధ్ర్ుశాసత రమును అనువర్శతంచవలస్టిన ర్ండవ మార్గ ము కనికర్ము.

కనికరమ్మ
కనికర్ము అనగా తాను సృజ్కంచినవాటి మీద దదవుడు కల్వగశయుని దయను అనుకర్శంచుట. తాను

సృజ్కంచిన సృషర ములు పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, దదవుడు వార్శ బలహీనతను అర్ాము చదసుకొని వార్శ ప్టో
దీర్ాశాంతమును చూప్ుతాడు. తాను సృజ్కంచినవార్శ ప్టో దయను చూప్ుట ఆయనకు ఇషర ము కాబటిర

ఆయన వార్శకి జీవితములో మంచి యిీవులను ఇచిు బాధ్ నుండి ఉప్శమనమును కల్వగశసత ాడు. లేఖ్నము
దదవుని కనికర్మును గూర్శు అనేక చోటో మాటాోడుతుంది, ఉదాహర్ణకు కతర్తనలు 40:11; కతర్తనలు 103:8;
మర్శయు యోనా 4:2.

నాయయము వల న, ర్ాజులు కనీసం ర్ండు సాాయిలలో కనికర్మును చూప్వలస్టియుండెను అని

చూదాేము, అంతర్ాాతీయ అనుబంధ్ములతో ఆర్ంభిదాేము. అంతర్ాాతీయ సాాయిలో, ర్ాజులు ఇశాీయిేలు

దదవునికి సమర్శపంచుకుని దదశములు మర్శయు ప్రజలకు కనికర్మును చూపార్మ. ఉదాహర్ణకు, 2 సమూ.
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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10:19లో, ఇశాీయిేలు విర్ోధ్ులలో ఒకని అనేక సామంత ర్ాజులు దావీదుతో సమాధాన ప్డినప్ుపడు వార్మ

దావీదు కనికర్మును ప ందుకునాిర్మ. మర్శయు 2 సమూ. 10:1-2లో, అమోునీయుల ర్ాజు ప్టో దావీదు
కనికర్మును చూపాడు.

అంతదగాక, అనయ దదశములు తుదకు యిర్ూషలేమునకు అప్పగశంచుకుంటాయని పాత నిబంధ్న

ప్రవకత లు ప్రవచించార్మ. వార్మ దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాజధానికి బహుమతులను తెసత ార్మ, మర్శయు
దదవుని ర్ాజు నుండి కనికర్మును భ్దరతను ప ందుకుంటార్మ. ఈ విషయములు యిషయా 60:1-22
మర్శయు 66:18-23, మీకా 4:1-8, మర్శయు జఫనాయ 2:11 వంటి చోటో ప్రవచించబడా్యి.

అవును, నాయయమును గూర్శు మన సంభాషణలో చూస్టినటేో , దదవుడు ఎలో ప్ుపడూ కనికర్మును

చూపాలని కోర్డు. మర్శయు కొనిిసార్మో ర్ాజు దుషర దదశములకు కనికర్ము చూప్కూడదని ఆయన

ఆజఞాపించాడు. ఉదాహర్ణకు, 2 సమూ. 5:17-25లో, ఫ్ిల్వష్తయులను నాశనము చదయమని దదవుడు
దావీదుకు హెచుర్శంచాడు, మర్శయు దావీదు కనికర్ము చూప్క వార్శని హతమార్ాుడు. వార్శ దుషర తవము

బహు గొప్పదెైనది కాబటిర వార్శని విడిచిపటర కూడదు. కాబటిర, దదవుడు కనికర్మును ఎప్ుపడు చూప్మంటాడో ,
మర్శయు దదవుడు కనికర్మును ఎప్ుపడు చూప్మనడో వివేచించుట ర్ాజు యొకు బాధ్యతయిైయుండినది.
అంతర్ాాతీయ అనుబంధాలలో కనికర్మును చూప్ుటతో పాటుగా, జఞతీయ సాాయిలో కూడా

కనికర్మును చూప్ుతు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అమలు చదయు బాధ్యత ర్ాజుకు ఇవవబడింది. ర్ాజు దదవుని
యొకు సామంత ర్ాజు కాబటిర, దదవుడు వార్శతో వయవహర్శంచు విధ్ముగానే అతడు దదవుని ప్రజలతో

వయవహర్శంచవలస్టియుండెను. అనగా వార్శకి కనికర్మును చూప్ుట. హో షతయా 6:6 వంటి చోటో మనము
చదవునటుో, ధ్ర్ుశాసత రములో నిర్ాార్శంచబడిన బలులను అర్శపంచుట కంటే ఎకుువగా దదవుడు తన ప్రజల

నుండి కనికర్మును చూప్ుటను కోర్ాడు. అంటే దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము పారముఖ్యమైనది కాదని కాదు, కాని
ధ్ర్ుశాసత రములో కనికర్ము అతయంత ప్రధానమైన విషయములలో ఒకటెైయునిది. ఈ కార్ణము చదత,

కనికర్ముగల ర్ాజు దదవుని స ంత సంర్క్షణ ప్దధ తిని అనుసర్శంచు ఆదర్ివంతమైన నాయకుడెైయునాిడు. 2
సమూ. 19:18-23 వంటి చోటో దావీదు దీనిని ఉదాహర్శంచాడు, మర్శయు తనకు సమర్శపంచుకుని
విర్ోధ్ులకు కనికర్మును చూపాడు.

కనికరమ్మ పాత నిబంధన ధరుశాసత రమ్ంతటిలో ఉనాద్ి. ధరుశాసత రమ్మ చెడ్ద్ి అన్ే మ్న
పక్షపాతమ్మను పరకకన పెటర ి, ద్ేవుని కరపణకు వాహనమ్మగా ధరుశాసత రమ్మను మ్నమ్మ
చద్ివినటల యత్ే, ద్ననిని మ్నమ్మ అనిా చోటల చూచుట ఆరంభిస్ాతమ్మ. మ్నమ్మ పద్ి
ఆజ్ా లను ఆరంభ బిందువుగా చూచుట ఆరంభించిన్న, విశాాంతి ద్ినమ్మను

ఆచర్ంచమ్ని చెపేు న్నలగ వ ఆజ్ా ను మీరప చూడవచుి. పరభమవు ద్ినమ్ందు లేక
విశాాంతి ద్ినమ్మన మ్నమ్మ విశాాంతిని తీసుకొనుట మ్ాతరమే కాదుగాని, మ్న

ఇంటిలోని ద్నసులు, పశువులు, మ్ర్యమ మ్న ఆధీనమ్మలో ఉనా సమ్సత మ్మనకు
విశాాంతి ఇవావలని ఆజ్ా యొకక మొదటి భాగమ్మను ద్నటి చద్ివినపుుడు

చూడగలుగమత్నమ్మ. మ్న ఆధునిక లోకమ్మలో, వాయపారమ్మ కలిగ్యమనా ద్ేవుని-10వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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భయంగల స్ట్తర లేక పురపష డు అతని లేక ఆమ యొదా పని చేయమవార్ పటల

కనికరమ్మను చూపాలి, మ్ర్యమ వార్త్ో కొలల గొటర వలస్టిన నిధులుగా వయవహర్ంచక,
వార్ని పరజ్ల వల చూడనలి. ద్ేవుడు మ్న ఆధీనమ్మలో ఉంచిన పరజ్లను

కాయమవార్గా ఉండనలి. కాబటిర ఇకకడ ఒక కనికరమ్మత్ో కూడిన మ్ారగ మ్మ ఉంద్ి.

కనికరమ్మ చూపు పాత నిబంధనలోని వయకతతగతమైన వివర్ంపబడిన నియమ్మ్మలు
చనలా ఉన్నాయ. పొ లమ్మలో పర్గెను విడిచిపెటరమ్ని ద్ివతీయోపద్ేశకాండమ్మలో

ఇవవబడిన ఆజ్ా , అవసరతలో ఉనావారప ద్ననిని తీసుకొని తినుటకు, విడిచిపెటరబడిన
ద్ననిని వారప ఎతత కొనుటకు ఇవవబడింద్ి. త్ోటి పౌరపని యొదా వడడ్ తీసుకొనరాదు
అనునటలవంటి ఇతర పాత నిబంధన నియమ్ాలు ఉన్నాయ. ఆ లోకమ్మలో

పెటర లబడిద్నరపలు లాభం కొరకు వెచిించు ఆర్ిక వయవసి ఉండక, వడడ్ వసూలు చేయమట
చనలాస్ారపల పరజ్లను హంస్టించుట మ్ర్యమ ద్ో చుకొనుటగా భావించబడేద్ి. అద్ి
ద్నతృతవమ్మనకు పరత్నయమ్ాాయమ్మ అవుత ంద్ి. అవసరతలో ఉనా ఒక త్ోటి
ఇశాాయేలీయమని నుండి ఒకడు లాభమ్మ సంపాద్ించనలని చూస్టేత, అతడు

ధనవంత డవుత్నడుగాని, ఇతరపలను బీదలను చేస్త ాడు. కాబటిర అలా చేయవదా ని ఆజ్ా
చెబమత ంద్ి. బదులుగా, వడడ్ అడగకుండన ద్నతృతవమ్మను చూపుమ్మ, మ్ర్యమ

అవసరతలో ఉనావార్కత అపుు ఇమ్ము. ఏడు సంవతసరమ్మలకు ఒకస్ార్ బానిసలను
విడిచిపెటర ల నియమ్మ్మ లేక హత వతసరమ్మన కొనిా అనివారయ కారణమ్మల వలన
భూమిని కోలోుయన పరజ్లకు తిర్గ్ ఇచుి నియమ్మ్మ, ఇవి పునరపదధ రణ

నియమ్మ్మలయ
ై మనావి. ద్ేవుడు తన పరజ్ల పటల కనికరమ్మను చూపాడు, తన స్ొ ంత
సవభావమ్మను పరతిబింబించమ్ని పాత నిబంధన నియమ్ాలలో ఆయన వార్ని
ఆజ్ాాపించనడు.

— ర్వ. మైఖ్ేల్ గోోడో
నాయయము మర్శయు కనికర్ముతో పాటుగా, ర్ాజు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలుచదయవలస్టిన

మూడవ మార్గ ము దదవునికి నముకతవమును చూప్ుట.

నమ్ుకతవమ్మ
నముకతవమును హృదయప్ూర్వకమైన నముకము మర్శయు విధదయతతో దదవుని ప్టో చూప్ు

సావమిభ్కిత అని నిర్వచించవచుు. నముకతవములో దదవుడు తనను గూర్శు ఏమి చెబుతునాిడో అది

అయుయనాిడని నమిు, ఇతర్ దదవతలను గాక ఆయనను మాతరమే సావమిభ్కితతో స్టతవిసూ
త , ఆయనకు
పతరమగల విధదయతను చూప్ుట ఇమిడియునాియి.
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నాయయము మర్శయు కనికర్ము విషయములో మనము చూస్టినటుో, నముకతవమును

అమలుచదయుటకు ర్ాజు బాధ్ుయడెైయుని ర్ండు మార్గ ములను చూదాేము, అంతర్ాాతీయ సాాయితో
ఆర్ంభిదాేము. ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవుని ప్రజలను దదవుని ప్టో నముకతవములోనికి ఏ విధ్ంగా

నడిపించాలంటే, వార్శని చూస్టి చుటుర ప్రకున ఉని దదశములు తమ విగీహార్ాధ్న మర్శయు పాప్ము నుండి
మార్మమనసుిప ంది దదవుని స్టతవించుట ఆర్ంభించాల్వ. ఇశాీయిేలు దదశములో నముకమైన ఆర్ాధ్నను

సాాపించుట దావర్ా ర్ాజులు ముఖ్యముగా ఈ పాతరను పల షించగలర్మ, దీనిని మనము 1 ర్ాజులు 8:41-43లో
దదవాలయమును ప్రతిషిరంచినప్ుపడు స లొమోను చదస్టిన పారర్ానలో చూడవచుు. దదశములను కీమశిక్షణలో
ఉంచి శిషుయలను చదయమనే సార్వతిరక ఆజా కతర్తనలు 72:8-11 మర్శయు జకర్ాయ 8:20-23 వంటి లేఖ్న
భాగములలో సూచించబడినది.

అంతర్ాాతీయముగా దదవుని ప్టో నముకతవమును అమలు చదయుటతో పాటుగా, ర్ాజు జఞతీయ

సాాయిలో కూడా నముకతవమును పల ర తిహించాల్వ. ఆర్ాధ్నలో ప్వితరత కొర్కు పాటుప్డుట దావర్ా మర్శయు
దానిని సమకూర్ముట దావర్ా ఇశాీయిేలు దదశములో ర్ాజు నముకతవమును పంప ందించాల్వ. మంచి ర్ాజులు
ఆర్ాధ్న కొర్కు నిధ్ులను ప్రణాళ్లకలను సమకూర్ాుర్మ, స్టిబబందిని నియమించార్మ, దదవాలయమును
నిర్వహించుటకు ప్ధ్కాలను శాస్టించార్మ, మర్శయు చాలాసార్మో బహిర్ంగ ఆర్ాధ్నలలో పారముఖ్యమైన
పాతరలను పల షించార్మ. ఉదాహర్ణకు, 1 దిన. 15, 16, మర్శయు 23-28లో దావీదు వీటిని చదశాడు.

ఇశాీయిేలు యొకు నముకతవమును పంప ందించుటలో ర్ాజు చూపిన సమర్పణ దదశము మీద అనేక

విధాలుగా ప్రభావము చూపింది. ఆయన దదవుని ఎదుట దదశము యొకు ప్రతినిధి కాబటిర, నముకమైన ర్ాజుల
ఆధీనములో ప్రజలు చాలా సార్మో బహుగా దీవించబడా్ర్మ, మర్శయు అప్నముకసుతల ైన ర్ాజుల ఆధీనములో

బహుగా శిక్షించబడా్ర్మ. దదవుడు నముకమైన ర్ాజులను ఇశాీయిేలులో ఐశవర్యమునిచిు దీవించాడు మర్శయు
ఇశాీయిేలు యొకు సర్శహదుేలను విశాలప్ర్చాడు. అప్నముకసుతల ైన ర్ాజులు శిక్షింప్బడా్ర్మ. వాసత వానికి,
యూదా దదశము చెర్గొనిపల బడుటకు నప్మును ర్ాజుల గీంథము కొంత వర్కు ఇశాీయిేలు ర్ాజుల యొకు
అవిధదయత మీద పడుతుంది.

1 ర్ాజులు 9:6-7లో స లొమోను ర్ాజుకు దదవుడు స్టలవిచిున మాటలను వినండి:
అయత్ే మీరేగాని మీ కుమ్ారపలే గాని యేమ్ాతరమైనను ననుా వెంబడించుట మ్ాని,
న్ేనిచిిన ఆజ్ా లను కటర డలను అనుసర్ంపక యతరమైన ద్ేవతలను కొలిచి

పూజంచినయెడల న్ేను ఇశాాయేలీయమల కతచిిన యీ ద్ేశమ్మలో వార్ని ఉండనియయక

వార్ని నిరములమ్మ చేస్టి, న్న న్నమ్మ్మనకు న్ేను పర్శుదధ పరచిన యీ మ్ంద్ిరమ్మను

న్న సమ్మఖ్మ్మలోనుండి కొటిరవేస్టెదను; ఇశాాయేలీయమలు సరవజ్నమ్మలలో చెదర్పో య
స్ామతగాను హేళ్నగాను చేయబడుదురప (1 రాజులు 9:6-7).

దుఃఖ్కర్ముగా, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ర్ాజులందర్మ దదవునికి నముకసుతలుగా ఉండలేదు,

కాబటిర ప్రజలు శీమను అనుభ్వించార్మ. దదవాలయము నిర్ో క్షయము చదయబడి ప్రజలు విగీహార్ాధ్న

చదస్టినప్ుపడు కూడా, నముకమైన ర్ాజులు దదశములోని ఆర్ాధ్నను సర్శచదస్టి ప్ునర్మదధ ర్శంచగల్వగార్మ. దీనిని
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మనము 2 ర్ాజులు 18:1-8లో హిజ్కుయా విషయములో, మర్శయు 2 ర్ాజులు 22:1-23:25లో యోష్యా
విషయములో చూసాతము. వార్శ ప్ునర్మదధ ర్ణ కార్యములు దదవుని ప్రజల మధ్య నముకతవమును

పల ర తిహించాయి మర్శయు పంప ందించాయి కూడా, తదావర్ా వార్శ ప్ర్శపాలన కాలములో దదవుడు దదశమును
దీవించునటుో పల ర తిహించాయి.

పాత నిబంధ్న ర్ాజుల యొకు అర్హతలు మర్శయు కార్యములను చూశాము కాబటిర, ఇశాీయిేలులో

ర్ాజతవము యొకు భ్విషయతు
త ను గూర్శు పాత నిబంధ్న సృషిరంచిన ఆకాంక్షలను చూచుటకు స్టిదధముగా
ఉనాిము.

ఆకాంక్షలు
భ్విషయత్ ర్ాజుల కొర్కు, ముఖ్యముగా భ్ూమి మీద ఆయన ర్ాజయమును సాాపించు దదవుని

లక్షయమును నర్వేర్ముతాడని ప్రవచించబడిన ఒక ప్రతదయకమైన మస్ట్ియ ర్ాజు కొర్కు పాత నిబంధ్న అనేక

ఆకాంక్షలను సాాపించింది. అవును, ఈ మస్ట్ియ ర్ాజు యిేస్టత అని కొీతత నిబంధ్న బయలుప్ర్మసుతంది. కాబటిర,
ఈ పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను మనము కొంత వివర్ముగా చూడవలస్టియునిది.

ఇశాీయిేలులో ర్ాజతవము యొకు భ్విషయతు
త ను గూర్శున ఆకాంక్షలు ర్ండు నిధ్ుల దావర్ా

సృషిరంచబడా్యని చూదాేము: మొదటిగా, పాత నిబంధ్నలో ర్ాజతవము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ;

మర్శయు ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు యొకు భ్విషయత్ ర్ాజును గూర్శు ఇవవబడిన విశేషమైన ప్రవచనములు.
ర్ాజతవము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ దావర్ా సృషిరంచబడిన ఆకాంక్షలను మొదట చూదాేము.

చనర్తిరక అభివృద్ిధ
ఇశాీయిేలులో ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు మానవ ర్ాజతవము పల షించిన పాతరను చూసూ
త

ఆర్ంభిదాేము.

రాజ్ర్కమ్మనకు మ్మనుపు. దదవుడు లోకమును సృజ్కంచినప్ుపడు, సృషిర మీద తనకు ర్ాజ

ప్రతినిధ్ులుగా ఉండుటకు దదవుడు ఆదాము హవవలను ఏదదను వనములో ఉంచాడు. మానవాళ్ల కొర్కు ఈ
పాతరను దదవుడు ఆది. 1:26-27లో సూచిసుతనాిడు, అకుడ ఆయన ఆదాము హవవలను ప్రణాళ్లక
ప్రకార్ముగా తన ర్ూప్ముతో సృజ్కంచాడు.

పాత నిబంధ్న దినములలో, “దదవత ర్ూప్ము,” “దదవతల పల ల్వక,” మర్శయు “దదవుని కుమార్మడు”

అను ప్దములు ర్ాజులు మర్శయు చకీవర్మతలను సంబో ధించుట కొర్కు సాధార్ణంగా ఉప్యోగశంచదవార్మ.
ర్ాజులు తమ దదవతలకు భ్ూలోక ప్రతినిధ్ులు లేక ర్ాజప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ అను నముకమును ఈ
మాటలు వయకత ప్ర్మసాతయి. భ్ూమి మీద తమ దదవుని యొకు చితత మును జర్శగశంచుట ర్ాజు యొకు

బాధ్యతయిైయుండెను. కాబటిర, ఆదాము హవవలను బెైబిలు దదవుని ర్ూప్ములు అని పిలచినప్ుపడు,
దదవుడు మానవ జఞతిని సృషిర మీద తన ర్ాజ ప్రతినిధ్ులుగా ఉండుటకు నియమించాడు అనునది ఒక
అర్ాము. విశాలమైన భావనలో, మానవులందర్మ ర్ాజుల వల , అనగా భ్ూమి మీద ఆయన చితత ము
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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జర్మగునటుో చూచు దదవుని స్టతవక ర్ాజుల వల ఉండుటకు సృషిరంచబడా్ర్మ. దెవి
ై క ర్ూప్ములు ర్ాజ

మూర్మతలు అను ఆలోచన ఆది. 1:28ని వివర్శంచుటలో ఉప్యోగప్డుతుంది, అకుడ దదవుడు మన ప్రథమ
తల్వో దండురలకు ఒక ఆజా ను ఇచాుడు:

మీరప ఫలించి అభివృద్ిధపొ ంద్ి విసత రం్ చి భూమిని నిండించి ద్ననిని లోపరచుకొనుడి .

సమ్మదరపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద పారకు పరతి జీవిని ఏలుడని ద్ేవుడు
వార్త్ో చెపెును (ఆద్ి. 1:28).

దదవుడు భ్ూమియంతటిని తన ర్ాజయముగా మార్ాులని కోర్ాడు. కాబటిర, ఆయన ర్ాజ ప్రతినిధ్ులను

అనగా మానవులను దదవుని యొకు అనేక ర్ూప్ములతో లోకమును నింప్ుటకు, మర్శయు సృషిర అంతటిని
పాల్వంచుటకు నియమించాడు. ఈ ఆజా ను చాలాసార్మో సాంసుృతిక ఆజా అని పిలుసాతర్మ ఎందుకంటే,

లోకమంతా సంసుృతులను మర్శయు నాగర్శకతలను సాాపిసత ూ దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచమని ఇది మనకు
ఆజఞాపిసత ుంది.

ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిన తర్మవాత, వార్మ మర్శయు వార్శ సంతతివార్మ దదవుడిచిున

వాసత విక బాధ్యతల నుండి ఎంత దూర్మయాయర్ంటే, దదవుడు పాప్భ్ర్శతమైన మానవాళ్లని నోవహు

కాలములోని జలప్రళయము దావర్ా శిక్షించవలస్టివచిుంది. అయినను, లోకములో మానవులకు ఇవవబడిన
ర్ాజ బాధ్యతను దదవుడు తీస్టివేయలేదు. నోవహు మర్శయు అతని కుటుంబము ఓడలో నుండి బయటకు
వచిున తర్మవాత, దదవుడు సాంసుృతిక ఆజా ను ప్ునర్మదాాటించి, లోకమంతట దదవుని-గౌర్వించు
నాకర్శకతలను వాయపింప్జేయమని తన ర్ాజ ర్ూప్ములనిిటికి ఆయన ఆజా ఇచాుడు.

కాని మానవాళ్లలోని ర్ాజ-ప్రతినిధ్ులు అబారహాము దినములలో బహుగా తోరవతపిపపల యార్మ.

దదవుడు అబారహామును విమోచించి తన యిేర్పర్చబడిన జనాంగమైన ఇశాీయిేలునకు అతనిని తండిరగా

చదశాడు. ఇప్పటికత సాధార్ణ భావనలో మానవులందర్మ దదవుని ర్ాజ-ప్రతినిధ్ుల ైయునిప్పటికత, భ్ూమి మీద
ఉని కుటుంబములనిిటికి జేయషురనిగా దదవుడు అబారహాము మర్శయు అతని సంతతిని ఎనుికునాిడు.

దదవుని కొర్కు ప్ర్శశుదధ మైన దదశమును నిర్శుంచు విశేషమైన ర్ాజర్శక బాధ్యత ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడినదని
సూచిసూ
త ఆది. 15 మర్శయు 17లో దదవుడు అబారహాముతో ఒక ప్రతదయకమైన నిబంధ్నను చదశాడు. మర్శయు
దదవుని చితత మును ఇతర్ దదశములనిిటికి వాయపింప్జేయుటకు ఈ దదశము ఆర్ంభ్ బిందువైయియంది.

చర్శతరలో తర్మవాత, ఇశాీయిేలుకు నాయకతవము వహించుటకు మోషతను మర్శయు యిహో షువను

ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు అబారహాముతో చదస్టిన నిబంధ్నలను నర్వేర్ముట ఆర్ంభించాడు. వార్శ ప్ర్శపాలనలో,
దదవుడు తన ప్రజలను ఐగుప్ుత బానిసతవము నుండి విడిపించాడు, మర్శయు వార్మ విమోచించబడిన
ప్ర్శశుదధ మైన దదవుని ర్ూప్ములు గల పదే దదశముగా అభివృదిధ చెందవలస్టిన కనానును — వాగాేన
దదశమును — జయించుటకు వార్శకి బలమునిచాుడు.

దుఃఖ్కర్ముగా, కనానును సంప్ూర్ణంగా సావధీనప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిేలు విఫలమైయియంది.

కాబటిర, యిహో షువా మర్ణంచిన తర్మవాత, జఞతీయ ఐకయత చెదిర్శపల యింది మర్శయు అనేకమంది సాానిక
నాయయాధిప్తులూ మర్శయు లేవీయులు తమ గోతరములను కషర కాలములలో నడిపించార్మ. ఈ
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ఐదవ పాఠము: ర్ాజు

సంవతిర్ములలో దదవుడు ఇశాీయిేలును దీవించినప్పటికత, నాయయాధిప్తులు మర్శయు లేవీయుల యొకు
ప్ర్శపాలన ఇశాీయిేలును దదవుని యొకు ర్ాజ ర్ూప్ముల ైన దదశముగా జయములోనికి నడిపించుటలో
విఫలమైయియంది. నాయయాధిప్తులు గీంథకర్త దీనిని ప్ుసత కమంతటిలో సపషర ము చదశాడు. నాయయాధి.
21:25లో ఆయన ప్ుసత కము యొకు చివర్శ వర్మసను వినండి:

ఆ ద్ినమ్మలలో ఇశాాయేలీయమలకు రాజు లేడు; పరతివాడును తన తన
ఇష్ారనుస్ారమ్మగా పరవర్తంచుచువచెిను (న్నయయాధి. 21:25).

ఇలాంటి వాయఖ్యలే నాయయాధి. 17:6, 18:1, మర్శయు 19:1లో కూడా కనిపిసత ాయి. దదవుని కొర్కు

ప్రతదయకించబడిన ర్ాజ ప్రతినిధియిైన నీతిగల ర్ాజు ప్ర్శపాలనలోనే ఇశాీయిేలు దదవుడు ఏర్పర్చుకొనిన
దదశముగా ముందుకు కొనసాగగలదు అని ఈ ప్ునర్ావృతత ములు ఉదాాటిసత ాయి.

సరే, న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మ రాజు యొకక రాకకు తగ్న కారణమ్మగా ఉంద్ి .
న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మలో ఒక వృతత మ్మ ఉనాద్ి, న్నయయాధిపతి లేస్త ాడు,

కొంతకాలం అంత్న బాగమంటలంద్ి, తరపవాత పరజ్లు పాపమ్మలో పడిపో త్నరప, వారప

ద్ేవునికత మొరపెడత్నరప మ్ర్యమ ద్ేవుడు మ్రొక న్నయయాధిపతిని లేవన్ెతత త్నడు.

మ్ర్ంత స్టిిరమైన, మ్ర్ంత భదరమైన ఒకని అవసరతను రచయత సుషరమ్మ చేయమటకు
పరయతిాస్ాతడు మ్ర్యమ ద్ేవునికత పియ
ర మైన న్నయకుడు మ్ర్యమ పర్పాలకుని

కొరకు ఎదురప చూస్ాతడు. అవును ఈ గమణమ్మ ద్నవీదుకు ఆపాద్ించబడింద్ి, ద్ేవునికత
పిరయమడెైన రాజు, మ్ర్యమ అతడు రాజ్తవమ్మనకు, అనగా కేవలం ఆ ద్ినమ్మలలోని
ఇశాాయేలు పరజ్ల కొరకు మ్ాతరమేగాక, ద్ేవుడు తన పరజ్లను ఎలా పాలిస్ాతడు అను
విషయమ్మనకు మ్ాద్ిర్గా చూడబడన్డు. కాబటిర, న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మ రాజు,
అనగా ద్ేవుని ఆధీనమ్మలో పర్పాలించు రాజు, న్నడు మ్ర్యమ న్ేడు కూడన తన
పరజ్లను ద్ేవుడు ఎలా పాలిస్ాతడో చూపు రాజు యొకక అవసరత కొరకు ఒక
తరకమ్మగా ఉనాద్ి.

— డా. స్టైమన్ వైబర్డర
న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మను ద్ేవుని పరణనళిక అంతటి దృష్ారయ, అనగా ఆద్ికాండమ్మ

మొదలుకొని యేసు కీాసత ు యొకక రాకడ వరకు ఉనా పరణనళిక దృష్ారయ చూచుట చనలా
పారమ్మఖ్యమ్మ. న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మ మ్మనుపటి పరతయక్షత వెైపుకు, అనగా రాజు

రమపమ్మగా ఆద్నమ్మ మొదలుకొని, అతని సంతతి నుండి రాజులు రాబో వుచున్నారప
అని ఎదురపచూస్టిన అబారహామ్మ నిబంధనలోని అబారహమ్మ, మోషే పాత నిబంధనను
ఇచుిట, రాజు యొకక రాకడను ఎదురపచూసుతనా ద్ివతీ. 17 వరకు చూసుతంద్ి.

అయనను, ఆ కాలమ్మలోని ద్ేవుని పరణనళికలో వాసత విక రాజులు రాలేదు. కాబటిర కొంత
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వరకు న్నయయాధిపత లు గాంథమ్మ న్నయకుల యొకక అవసరతను, పర్పాలన యొకక
అవసరతను చూపుత ంద్ి. మోషే తరపవాత యెహో ష వ న్నయకుడవుత్నడు;

యెహో ష వ తరపవాత న్నయయాధిపత లు. అయనను, ద్ేవుడు ఎదురపచూస్టిన రాజు

ఇంకను వచిియమండలేదు. ద్నని న్ెరవేరపు ఇంకా జ్రగలేదు. న్నయయాధిపత లు, తమ్
న్నయకతవమ్మ మీద ఆధనరపడన్రప, వారప మేలు చేస్టత ే ద్ేశమ్మ బాగమండేద్ి. వారప చెడు
చేస్టత ే ద్ేశమ్మ ఇబబంద్ి పడేద్ి, కాని రాజు మ్ాతరమ్మ రాలేదు. రాజు వచిినపుుడు
పర్స్టి త లు మరపగమపడత్నయని అని న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మ మ్నకు
త్ెలియజ్ేసత ుంద్ి. పాత నిబంధన మ్నకు ఇచిిన మ్ాటను బటిర మ్ాటలు

న్ెరవేరిబడత్నయ. తరపవాత, న్నయయాధిపత ల నుండి స్ౌలు మ్ర్యమ ద్నవీదు

వెైపుకు మ్మందుకు కదులుత్నమ్మ, వీరప ఒకర్కత వయతిరేకమ్మగా మ్రొకరప ఉనాటల
ల
అనిపిసత ుంద్ి — పరజ్ల రాజు, ద్ేవుని రాజు — తరపవాత ఇద్ి గొపు ద్నవీదు నిబంధన,
ద్నవీదు యొకక గొపు కుమ్ారపని గూర్ి ఇవవబడిన వాగాానమ్మల వెైపుకు

నడిపిసత ుంద్ి. ఇదంత్న ద్ేవుని పరణనళికలో భాగమయ
ై మనాద్ి, పరభమవెైన యేసు కీాసత ు
యొకక రాకడ కొరకు మ్నలను స్టిదధపరచింద్ి, ఈ ఇతర రాజులకు భినామ్మగా

నిజ్మైన రాజు ఎలా ఉంటాడో చూపింద్ి, మ్నమ్మ ఒకపుుడు చేయబడిన విధమ్మగా
మ్నలను పునరపదధ ర్ంచుటకు రాజు యొకక అవసరతను త్ెలియజ్ేస్టింద్ి. మ్ర్యమ
ఇదంత్న మ్నలను యేసు కీాసత ు వెైపునకు నడుపు ద్ేవుని పరణనళికలో
భాగమైయమనాద్ి.

— డా. స్ట్రఫ్న్ వలో మ్
ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు మానవ ర్ాజతవము యొకు ఆర్ంభ్ములను

మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఇశాీయిేలులో ర్ాజర్శక కాలములోని చార్శతిరక అభివృదుధలను
చూదాేము.

రాజ్ర్కమ్మ. 1 సమూ. 8:5-20 ప్రకార్ం, నాయయాధిప్తుల కాలము ముగశంప్ులో తమ చుటుర ఉని

ర్ాజులు తమ ర్ాజయములకు అందించిన స్టిార్తవమును కీమమును చూస్టి ఇశాీయిేలు దదశము ఈర్షయ చెందింది.

దదవుడు తనదెైన సమయములో ర్ాజును లేవనతు
త వర్కు వేచియుండుటకు వార్మ నిర్ాకర్శంచార్మ. బదులుగా,
ఆయన వార్శకి ర్ాజును వంటనే ఇవావలని వార్మ కోర్ార్మ. దీని కి సపందిసత ూ, దదవుడు ఇశాీయిేలు యొకు
మొదటి అధికార్శక ర్ాజుగా సౌలును నియమించాడు.

మానవ ర్ాజు కొర్కు ఇశాీయిేలు కల్వగశయుండిన కోర్శక పాప్భ్ర్శతమైనది కాదని గీహించుట చాలా

అవసర్ము. ఇశాీయిేలు గొప్ప మానవ ర్ాజును కల్వగశ బలమైన దదశము కావాలని తాను ముందు నుండద

నిర్ణయించినటుో దదవుడు అనేకమార్మో బయలుప్ర్చాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 17:6లో, అబారహాము సంతతిలో
ర్ాజులు వసాతర్ని దదవుడు అబారహాముకు వాగాేనము చదశాడు. ఆది. 49:8-10లో, యూదా సంతతి వార్శలో
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఒకర్మ ఇశాీయిేలుకు ర్ాజు అవుతార్ని యాకోబు తన కుమార్మడెైన యూదాను దీవించాడు. మర్శయు

మనము ఈ పాఠములో ఇంతకు ముందు చూస్టినటుో, దివతీ. 17:14-19లో ఇశాీయిేలు ర్ాజుల కొర్కు మోషత
కొనిి హెచుర్శకలను కూడా సూచించుట చూసాతము. ఇంతదగాక, 1 సమూ. 2:10లో, ఇశాీయిేలు ర్ాజు కొర్కు
అడుగుటకు కొంత కాలము మునుప్ు, తన ప్రజల మీద దదవుడు తుదకు ఒక నీతిగల ర్ాజును సాాపిసత ాడని
నీతిమంతుర్ాల ైన హనాి ప్రవచించింది.

ఇశాీయిేలులో ర్ాజతవము కొర్కు దదవుడు మంచి ప్రణాళ్లకలను కల్వగశయుండిన తర్మవాత కూడా,

దదవుని నముుటకు మర్శయు ఆయన సమయము కొర్కు వేచియుండుటకు నిర్ాకర్శంచి దదశము పాప్ము
చదస్టింది. మర్శయు సౌలును వార్శకి ర్ాజుగా నియమించుట కొంత వర్కు వార్మ చదస్టిన పాప్మునకు

కీమశిక్షణగా జర్శగశంది. సౌలు కొనిి మార్గ ములలో ఇశాీయిేలును ముందుకు నడిపించినా, దదవునిపై అతడు
సవయంగా చదస్టిన తిర్శగశబాటు దదవుడు అతనిని అతని కుటుంబమును తొలగశంచునటుో చదస్టింది.

కాని సౌలు విఫలమైన తర్మవాత, దావీదును ర్ాజుగా ఇచుుట దావర్ా దదవుడు కృప్తో ఇశాీయిేలుకు

కావలస్టినటువంటి ర్ాజును అనుగీహించాడు. మిగశల్వన ప్తనమైన మానవాళ్ల వల న, దావీదు కూడా ఒక

పాపియిే. అయితద ఆతడు దదవునికి ఇషురడెైన మనుషుయడు కూడా. దదశమును ఐకయప్ర్చుటకు, శతురవులను

జయించుటకు, మర్శయు ఇశాీయిేలుకు భ్దరతను ఐశవర్యమును తెచుుటకు దదవుడు అతనిని బలప్ర్చాడు.
అంతదగాక, నిర్ంతర్ ర్ాజ వంశముగా తన సంతతివార్మ ఏలుబడి చదసత ార్ని దదవుడు దావీదుతో నిబంధ్న
చదశాడు. ఈ నిబంధ్నను గూర్శు 2 సమూ. 7; 1 దిన. 17; మర్శయు కతర్తనలు 89, 132 వంటి
లేఖ్నభాగములలో చదవవచుు.

దావీదు మర్ణంచినప్ుపడు, తన కుమార్మడెైన స లొమోను అతని సాానములో ర్ాజు అయాయడు. అనేక

విధాలుగా, ఇశాీయిేలు ర్ాజుల చర్శతరలో స లొమోను యొకు ప్ర్శపాలన ఉనిత శిఖ్ర్మైయునిది. అతడు
ఇశాీయిేలు యొకు పారంతములను వాయపితచదస్టి, దాని యొకు ఐశవర్యమును మంచి పతర్మను పంచాడు.
దుఃఖ్కర్ముగా, తన అనయదదశ భార్యల యొకు దదవతలను ఆర్ాధించుట దావర్ా అతడు కూడా దదవుని
ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలో ంఘించాడు. కాబటిర, దదవుడు స లొమోను కుమార్మడెైన ర్హబాము కాలములో

ర్ాజయమును విభ్జ్కంచాడు. తర్మవాత వచిున తర్ములు మర్శ ఎకుువగా దదవునికి అప్నముకసుతల ైయాయర్మ,
కాబటిర ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ర్ాజయములు ర్ండు దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొుని అనయ దదశములకు
చెర్గొనిపల బడా్యి. ఉతత ర్ ర్ాజయమైన ఇశాీయిేలును కతీ. ప్ూ. 723 లేక 722లో అషూ
ష ర్మ ర్ాజయము

చెర్గొనిపల గా, దక్షిణ ర్ాజయమైన యూదాను కతీ. ప్ూ. 587 లేక 586లో బబులోను చెర్గొనిపల యింది. చివర్శ
చటర బదధ మైన ర్ాజు దావీదు వంశమువాడెైన యికొనాయ అని కూడా పిలువబడు యిహో యాకతను కతీ. ప్ూ.
597లో చెర్గొనిపల బడా్డు.

ర్ాజర్శక కాలము ముగశంప్ు అయిేయ సర్శకి, మానవ ర్ాజతవమును గూర్శు దదవుడు అనేక

విషయములను బయలుప్ర్చాడు. విశాలమైన భావనలో, మానవులందర్మ భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ. సూక్షు భావనలో, ఇతర్ దదశములకు మాదిర్శగా ఉండుటకు ఇశాీయిేలు దదశము
తమకు ర్ాజ ప్రతినిధ్ులుగా ఉండుటకు ఒక మానవాళ్లలోని ప్వితరమైన కుటుంబమును ఎనుికుంది.

మర్శయు అతయంత సూక్షు భావనలో, దావీదు యొకు ర్ాజ సంతతివార్మ దదవుని యొకు ప్రధాన ర్ాజ-ప్రతినిధి
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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సాానమును అధిర్ోహించార్మ. ఉనితమైన ర్ాజుయిైన దదవుని చితత మును స్టతవించునటుో ఇశాీయిేలీయులను
మర్శయు లోకమంతటిని నడిపించుటకు దదవుడు దావీదు కుమార్మలను అభిషతకంి చాడు.

ఇశాీయిేలు ర్ాజర్శకమునకు ముందు మర్శయు ర్ాజర్శక కాలములో ర్ాజు సాానము యొకు చార్శతిరక

అభివృదిధని మనము చూశాము కాబటిర, ర్ాజర్శకము తర్మవాత కాలమును ఇప్ుపడు విశదీకర్శదే ాము, ఈ

కాలములో ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా చెర్లో నివస్టించార్మ మర్శయు దావీదు వంశప్ు ర్ాజు ఆ కాలములో
ఉండలేదు.

చెర. బబులోనీయులు యిర్ూషలేమును నాశనము చదస్టి దావీదు సంతతివానిని స్టింహాసనము నుండి

తొలగశంచినప్పటికత, పార్స్ట్క ర్ాజైన కోర్షు బబులోనును జయించి ఇశాీయిేలీయులు వాగాేన దదశమునకు
తిర్శగశ వళో వచుని ఆదదశించాడు. దీనిని గూర్శు మనము 2 దిన. 36 మర్శయు ఎజఞర 1లో చదువుతాము.

కోర్షు ఇచిున శాసనము తర్మవాత సంవతిర్ములను ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలము అని పిలుసాతర్మ.

తిర్శగశవచిునవార్మ దదవుని బల్వప్ఠమును ప్ునఃప్రతిషిరంచార్మ, నూతన దదవాలయమును నిర్శుంచార్మ, మర్శయు
యిర్ూషలేము గోడలను ప్ునఃనిర్శుంచార్మ. ఇంతకు ముందు, హగగ యి 2:21-23లో, ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన

శేషము నముకముగా ఉంటే, దావీదు స్టింహాసనము మీద దావీదు సంతతివాడెైన జర్మబాబబెలును దదవుడు
నియమించవచుని ప్రవకత యిైన హగగ యి స్టలవిచాుడు. కాని ప్రజలు దదవునికి నముకసుతల ైయుండలేదు.

కాబటిర, కేవలం ఇశాీయిేలీయులలో ఒక శేషము మాతరమే వాగాేన దదశములో నివస్టించుటతో, మహిమ కొర్కు
వార్మ కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణలు భ్విషయతు
త లోనికి వాయిదా వేయబడుటతో పాత నిబంధ్న ముగుసుతంది.

పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నల మధ్య కాలములో,ఇశాీయిేలు యొకు విగీహార్ాధ్న ఇశాీయిేలులో

ర్ాజతవము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణను మర్శంత ఆలసయం చదస్టింది. గరీకు సామాాజయము పార్స్ట్క సామాాజయమును

జయించి పాలస్ట్తనాలో ఉని ఇశాీయిేలును సావధీనము చదసుకుంది. తర్మవాత, ర్ోమా సామాాజయము గరీకులను
జయించి వాగాేన భ్ూమిని ఏలనార్ంభించింది. ఈ కాలమంతటిలో, ఇశాీయిేలు మీద దదవుడు అభిషతకించిన
ర్ాజు ఉండలేదు.

అషూ
ష ర్రయులు, బబులోనీయులు, మాదీయులు మర్శయు పార్స్ట్కులు, గరక
ీ ులు మర్శయు

ర్ోమీయుల ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిేలు అనుభ్వించిన దయనీయమైన స్టిాతి ఒక విషయమును మాతరం
సపషర ము చదస్టింది: దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు పాల్వంచుట భ్విషయతు
త కొర్కు ఎంతో

పారముఖ్యమైయునిది. దదవుని దావర్ా ఎనుికొనబడిన ప్రజలుగా లోకములో దాని యొకు పాతరను

నర్వేర్ముటకు ఇశాీయిేలుకు దావీదు వంశప్ు ర్ాజు అవసర్మయాయడు. కాబటిర, తమను హింస్టించువార్శ
నుండి తమను విమోచించుటకు మర్శయు లోకమంతటా దదవుని చితత మును వాయపిత చదయుటకు నీతిగల

దావీదు వంశప్ు ర్ాజును ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నను నర్వేర్ము దినము కొర్కు
దదవుని యొకు నముకమైన ప్రజలు ఆశతో ఎదుర్మచూశార్మ.

ర్ాజు సాానము యొకు చార్శతిరక అభివృదుధలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, పాత

నిబంధ్నలోని విశేషమైన ప్రవచనములలో నుండి వలువడిన ర్ాజతవము యొకు భ్విషయతు
త కొర్కు
ఆకాంక్షలను చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.
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విశేష మైన పరవచనమ్మలు
ఇశాీయిేలులో ర్ాజతవము యొకు భ్విషయతు
త ను గూర్శు పాత నిబంధ్నలో చాలా ప్రవచనములు

ఉనాియి కాబటిర ఇకుడ అనిిటిని ప్రసత ావించుట సాధ్యము కాదు. కాబటిర, ఈ పాఠములో మన ఉదదేశముల
కొర్కు, మనము కేవలం నాలుగు పారముఖ్యమైన శీర్శషకలను మాతరమే ప్రసత ావిదాేము. మొదటి సాానములో,
దదవుడు దావీదు ర్ాజ వంశమును ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు ప్రవచించార్మ.

మస్ట్సయ ద్నవీదు కుమ్ారపడని పాత నిబంధన పరపరధమ్మ్మగా ఉద్నాటిసత ుంద్ి . అవును,
ద్నవీదు రాజు బహుగా ద్ేవుని నమిున, అదుభతమైన విషయమ్మలు స్ాధించిన, అన్ేక
విధనలుగా ద్ేవునికత విధేయమడెైన ఇశాాయేలు యొకక గొపు రాజ్ెయ
ై మన్నాడు. అవును
అతడు అన్ేక స్ారపల పడిపో యాడు కూడన, కాని ద్నవీదు రానునా మస్ట్సయకు ఒక
ఉద్నహరణ అయాయడు. ఆయన ద్ేశమ్మనకు శాంతిని త్ెచుి న్నయకుడవుత్నడు.

కాబటిర, ద్నవీదు మ్రణంచిన తరపవాత ద్నవీదు కుమ్ారపడు వస్ాతడని మ్ర్యమ ఆయన
సమ్ాధననమ్మను, నీతిని మ్ర్యమ ఆనందమ్మను త్ెస్త ాడన్ే నిరీక్షణను పాత
నిబంధనలోని చివర్ భాగమ్మలో మ్నమ్మ చూస్ాతమ్మ.

— డా. థామస్ స్టరరయినర్డ
కాని పాత నిబంధనలో మస్ట్సయ అని పిలువబడినవాడు రాజ్ెైయమండెను, ద్నవీదు

వంశమ్మలో నుంచి వచిిన రాజ్ెైయమండెను. ద్నవీదుకు ద్ేవుడు నిబంధనను ఇచనిడు

మ్ర్యమ ఆ నిబంధనలో ఒక ద్ినమ్మన ద్ేవుడు ఒక రాజును లేవన్ెతత త్నడని అతనికత
విశేషమైన ద్ేవుని కుమ్ారపని అనుబంధం ఉంటలందని, ఆయన ద్ేవునిత్ో కుమ్ారపని
అనుబంధం కలిగ్యమంటాడని ద్నవీదుకు వాగాానమ్మ చేయబడింద్ి. ఆయన ద్నవీదు

స్టింహాసనమ్మ మీద నితయమ్మ పాలిస్ాతడు, న్నయయమ్మను మ్ర్యమ నీతిని స్ాిపిస్త ాడు.
కాబటిర, నిజ్మ్మగా, మ్నమ్మ పాత నిబంధనలోని మస్ట్సయను గూర్ి

పరస్త ావించుకొనునపుుడు, మ్నమ్మ ఒక రాజును సూచిసుతన్నామ్మ. ఆ రాజు కడపటి
రాజు, ద్ేవుని రక్షణను మ్ర్యమ విడుదలను పరవేశపెటర ల రాజు.

— డా. మార్డు సారీస్
ఇశాీయిేలుకు దావీదు ర్ాజతవమును ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు దదవుడు తుదకు దావీదు యొకు నీతిగల

కుమార్మని ప్ంప్ుతాడని ప్రవకత లు స్టలవిచాుర్మ. దీనిని మనము కతర్తనలు 89, యిషయా 9:7 మర్శయు
16:5, యిర్రుయా 23:5 మర్శయు 33:25-26, మర్శయు యిహెజేులు 34:23-24 వంటి అనేక చోటో

చూడవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగా, ఆమోసు ప్రవకత దావర్ా ఆమోసు 9:11లో దదవుడు స్టలవిచిున మాటను
వినండి:
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పడిపో యన ద్నవీదు గమడనరమ్మను ఆ ద్ినమ్మన న్ేను లేవన్ెతిత ద్నని గోడను బాగమచేస్టి
ద్నని పో యన చోటల ను బాగమచేస్టి, ... పూరవపురీతిగా ద్ననిని మ్రల కటలరదును
(ఆమోసు 9:11).

ర్ండవ సాానములో, ఈ భ్విషయత్ దావీదు కుమార్మడు దదవుని ప్రజలకు తమ విర్ోధ్ుల మీద
జయమును మర్శయు సవతంతరమును ఇసాతడని ప్రవకత లు ప్రవచించార్మ. ఆయనకు నముకముగా ఉని

ప్రజల నిమితత ము వార్శ శతురవులను జయించుటకు దదవుడు నాటకతయముగా చర్శతరలో పాలుప్ంచుకుంటాడని
పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు తర్చుగా మాటాోడార్మ. ఇశాీయిేలులోని అప్నముకసుతలతో సహా ఆయన

మార్గ ములను వయతిర్ేకించిన వార్ందర్శకత తీర్మప తీర్ముతానని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. మర్శయు ప్రవకత లు
ఈ జయమును దదవుని యొకు గొప్ప ర్ాజ-ప్రతినిధిగా ప్ని చదయు దావీదు స్టింహాసనమునకు భ్విషయతు
త

వార్సునికి ఆపాదించార్మ. ఈ ఆకాంక్షలు కతర్తనలు 132:17-18, యిషయా 9:4-7, యిర్రుయా 30:5-17,
యిహెజేులు 34:2, మర్శయు జకర్ాయ 12:1-10 వంటి చోటో ప్రవచించబడినవి. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా
30:8-9లో ఇవవబడిన ఈ ప్రవచనమును వినండి:

స్టెైనయమ్మలకధిపతియగమ యెహో వా ఈలాగమ స్టెలవిచుిచున్నాడు నీకునా కాడి నీ

మడనుండకుండ ఆ ద్ినమ్మన న్ేను ద్నని విర్చి నీ కటల ను త్ెంపెదను; ఇకను అనుయలు
యాకోబమ సంతతివార్చేత ద్నసయమ్మ చేయంచుకొనరపగాని వారప తమ్ ద్ేవుడెైన
యెహో వానగమ న్ేను వార్మీద రాజుగా నియమించు ద్నవీదును స్టేవించుదురప
(యరీుయా 30:8-9).

మూడవ సాానములో, ఈ భ్విషయత్ దావీదు కుమార్మడు ఒక నితయమైన ర్ాజయమును సాాపిసత ాడని పాత

నిబంధ్న ప్రవకత లు ప్రవచించార్మ. దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడు ఇశాీయిేలును పాల్వంచునప్ుపడు, వార్మ
దదవుని యొకు ఆశీర్ావదములను నితయము అనుభ్విసాతర్ని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు తర్చుగా ప్రవచించార్మ.
దావీదు ర్ాజు యొకు పాలన భ్ూమిని ప్ర్లోకము వల చదసత ుంది, మర్శయు ఆయన ప్రజలు నితయముండు

సమాధానము మర్శయు ఐశవర్యములో జీవిసాతర్మ. ఈ ఆకాంక్షలు యిషయా 55:3-13, మర్శయు యిహెజేులు
37:24-25 వంటి వాకయభాగములలో ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ర్ానుని దావీదు కుమార్మని గూర్శు
యిషయా 9:7లో యిషయా ఏమి చెపాపడో వినండి:

ఇద్ి మొదలుకొని మితిలేకుండ ద్ననికత వృద్ిధయమ క్షేమ్మ్మను కలుగమనటల
ల సరవకాలమ్మ
ద్నవీదు స్టింహాసనమ్మను రాజ్యమ్మను నియమించును న్నయయమ్మవలనను

నీతివలనను రాజ్యమ్మను స్టిిరపరచుటకు అతడు స్టింహాసన్నస్ట్నుడెై రాజ్యపర్పాలన
చేయమను. స్టెైనయమ్మలకధిపతియగమ యెహో వా ఆసకతతకలిగ్ ద్ీనిని న్ెరవేరపిను
(యెషయా 9:7).
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మర్శయు నాలగ వ సాానములో, ఈ భ్విషయత్ దావీదు కుమార్మడు సార్వతిరక ర్ాజయమును సాాపిసత ాడని

కూడా ప్రవకత లు బో ధించార్మ. భ్విషయత్ దావీదు ర్ాజయము కాలములో మాతరమగ
ే ాక, భౌగోళ్లకముగా కూడా
ప్ర్శమితులు లేకుండా ఉంటుంది. అది భ్ూమి అంతటిని నింపివేసత ుంది. తమ పాప్ములను

ఒప్ుపకునివార్ంతా, వార్మ ఏ జఞతివార్ైనా లేక ఏ దదశమువార్ైనా సర్ే, దానిలోని ఆశీర్ావదములను

అనుభ్విసాతర్మ. దీనిని మనము కతర్తనలు 2, 68, 72, 110, మర్శయు 122 వంటి చోటో చూసాతము. ర్ానుని
ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము యొకు ఈ అంశమును గూర్శు దాని. 7:13-14లో దానియిేలు వర్శణంచిన
విధానమును వినండి:

ఆకాశమేఘారమఢుడెై మ్నుషయకుమ్ారపని పో లిన యొకడు [వచెిను] ... సకల
జ్నులును రాషరీమ్మలును ఆ యా భాషలు మ్ాటలాడువారపను ఆయనను

స్టేవించునటల
ల పరభమతవమ్మను మ్హమ్యమ ఆధిపతయమ్మను ఆయన కీయబడెను
(ద్నని. 7:13-14).

మస్ట్సయ యొకక పాతరను అరి మ్మ చేసుకొనుటకు 2వ కీరతన పాత నిబంధనలో

పారమ్మఖ్యమైన లేఖ్నభాగమ్మలలో ఒకటటయ
ై మనాద్ి, ద్ేవుడు ఒక విశేషమైన రాజును

తన పర్శుదధ పరవతమైన స్ట్యోనులో నియమించనడని అద్ి సుషరమ్మగా పరవచిసుతంద్ి.
ద్ేవుడు నియమించబో వు ఈ రాజు ద్ేశమ్మల మీద న్నయకుడు అవుత్నడని ద్ీనిని

జ్ాగాతతగా చద్ివిత్ే మీరప కనుగొంటారప. ద్ేశమ్మల యొకక విధేయత ఆయనదవుత ంద్ి.
ద్ేశమ్మలనిా, మ్ర్యమ భూమి మీద పర్పాలకులందర్ యొకక రాకకు ఆయన

అధికార్క రమపమ్వుత్నడు, వారప ఆరాధించుటకు ఆయన ఎదుట స్ాగ్లపడత్నరప,
ద్ీనికత 2వ కీరతనలో “కుమ్ారపని మ్మదుాపెటర లకొనుట” అను మ్ాట ఉపయోగ్ంచబడింద్ి.
ఆయన ఇశాాయేలుకు మస్ట్సయ అయనపుటికీ ఇశాాయేలుకు మ్ాతరమే మస్ట్సయ

కాడను ఆలోచన ఇకకడ కనిపిసత ుంద్ి, ఎందుకంటే ఆయన ఇశాాయేలుకు మస్ట్సయ
కాబటిర, ఆయన లోకమ్ంతటికీ పరభమవెయ
ై మన్నాడు, లోకమ్ంతటికత అరహమైన

పరభమవెైయమన్నాడు. కాబటిర మస్ట్సయ ఒక మ్ానవ రమపమ్మ అని అరిమ్మ చేసుకొనుట
ఇకకడ పారమ్మఖ్యమైన విషయమ్మ, వాసత వానికత, ఒక మ్ానవ రమపమ్మ మ్ాతరమే
ద్ిగ్వచిి లోకమ్ంతటికత పాలకుడెయ
ై మండనలి అని అరి మ్మ చేసుకొనబడింద్ి.

— డా. ప్టర్డ వాలుర్డ
ర్ాజతవము యొకు భ్విషయతు
త ను గూర్శు గొప్ప నిర్రక్షణలతో పాత నిబంధ్న ముగుసుతంది. దదవుడు

దావీదు యొకు ప్రతదయకమైన ప్ుతురని ప్ంప్ుతాడు, ఆయన సర్ోవనితమైన ర్ాజ-ప్రతినిధి అయుయంటాడు.

ఆయన దదవుని ప్రజల శతురవులందర్శనీ జయిసాతడు. ఆయన పాలనకు లోబడువార్ందర్శ కొర్కు భ్ూమి మీద
ఆయన నితయముండు ర్ాజయమును సాాపిసత ాడు. దదవుని యొకు ర్ూప్ముగా మానవాళ్ల యొకు వాసత విక
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ఉదదేశమును ఆ ర్ాజయము నర్వేర్ముతుంది; ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుని యొకు వాసత విక ఉదదేశములను అది

నర్వేర్ముతుంది; మర్శయు దావీదు స్టింహాసనమును సాాపించుటకు దదవుని యొకు వాసత విక ఉదదేశములను

అది నర్వేర్ముతుంది. దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు లోకమంతటిని దదవుని ర్ాజయముగా మార్ముతాడు,
మర్శయు దానిలోని దుషర తవమును కడిగశవేసత ాడు, మర్శయు తన ప్రజలందర్శ కొర్కు అనిి కాలముల కొర్కు
సమాధానమును ఐశవర్యమును సాాపిసత ాడు.

ర్ాజు సాానమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చూశాము కాబటిర, ర్ండవ ముఖ్ాయంశమును

చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: యిేసులో ర్ాజు సాానము యొకు నర్వేర్మప.

యేసులో న్ెరవేరపు
పాత నిబంధ్నలో వాగాేనము చదయబడిన దావీదు వంశప్ు ర్ాజు యిేస్టత అని కొీతత నిబంధ్న

సపషర ముగా బో ధిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 2:2లో జఞానులు ఆయనను యూదుల ర్ాజు అని

వర్శణంచార్మ. మార్ము 8:27-29 వంటి చోటో యిేసు శిషుయలు మస్ట్ియ లేక కతీసత ు అను ర్ాజ బిర్మదులను
ఆయనకు ఆపాదించార్మ. యోహాను 1:49లో ఆయన ఇశాీయిేలు ర్ాజు అని పిలువబడా్డు. అనిిటి కంటే

ముఖ్యముగా, ఆయన మర్ణమునకు ముందద, పాత నిబంధ్నలో వాగాేనము చదయబడిన మస్ట్ియ ర్ాజు

తానేనని యిేసు సవయంగా చెపాపడు. మతత యి 27:11లో ప ంతు పిలాతుతో ఆయన సంభాషణను వినండి:
యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుుడు అధిపతియూదుల రాజ్వు నీవేన్న? అని
ఆయననడుగగా యేసు అతని చూచి నీవనాటేర అన్ెను (మ్తత య 27:11).

మార్ము 15:2, లూకా 23:1-3, మర్శయు యోహాను 18:33-37 వంటి చోటో కూడా మనము ఇలాంటి

నివేదికలనే చూసాతము. యిేసు తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో ఇశాీయిేలు స్టింహాసనమును

అధిర్ోహించకపల యినప్పప్టికత, ఆయన నియముగా వాగాేనము చదయబడిన దావీదు వంశప్ు ర్ాజు అని కొీతత
నిబంధ్న సపషర ముగా బో ధిసత ుంది. మర్శయు దావీదు స్టింహాసనము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్ష అంతటిని
నర్వేర్ముటకు ఆయన భ్విషయతు
త లో తిర్శగశ ర్ానైయునాిడు.

యిేసు యొకు వయకితతవములో ర్ాజు సాానము యొకు నర్వేర్మపను ఈ సాానము యొకు పాత

నిబంధ్న నేప్థయమును గూర్శు మనము చదస్టిన సర్ేవకు అనుగుణంగా ప్ర్రక్షించుదాము. మొదటిగా, ర్ాజు

సాానము యొకు అర్హతలను యిేసు నర్వేర్ాుడు అని చూదాేము. ర్ండవదిగా, యిేసు ర్ాజుల కార్యములకు

మాదిర్శ అయాయడు అని చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ర్ాజతవ ప్ర్శచర్య యొకు భ్విషయతు
త కొర్కు పాత

నిబంధ్న సృషిరంచిన ఆకాంక్షలను యిేసు నర్వేర్శున విధానములను మనము అనేవషిదే ాము. యిేసు యొకు
ర్ాజతవ అర్హతలతో ఆర్ంభించుదాము.
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అరహతలు
మోషత ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ర్ాజుల కొర్కు నాలుగు అర్హతలను సూచించింది అని ఈ పాఠంలో ఇంతకు

మునుప్ు మనము చూశాము. మొదటిగా, ర్ాజు దదవునిచద యిేర్పర్చబడినవాడెైయుండాల్వ. ర్ండవదిగా,

అతడు ఇశాీయిేలీయుడెైయుండాల్వ. మూడవదిగా, జయము మర్శయు భ్దరత కొర్కు అతడు దదవుని మీద
ఆధార్ప్డాల్వ. మర్శయు నాలగ వదిగా, తన ప్ర్శపాలన మర్శయు వయకితగత జీవితములో నిబంధ్నా

నముకతవమును కనుప్ర్చాల్వ. మర్శయు ఈ అర్హతలతో పాటు, ర్ాజు దావీదు కుమార్మడెైయుండవల ను అని

దావీదుతో చదయబడిన నిబంధ్న సూచించింది. మన పాఠంలో ఈ సమయమందు, దదవునిచద యిేర్పర్చబడుట
అను దానితో ఆర్ంభించి యిేసు ఈ అర్హతలను ఎలా నర్వేర్ాుడో చూదాేము.

ద్ేవునిచే యేరురచబడుట
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటుో, దదవుడు సర్వసృషిర మీద గొప్ప చకీవర్శత లేక

ప్రభ్ువైయునాిడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజు దదవుని యొకు ప్రతయద కించబడిన ప్ర్శశుదధ దదశమైన

ఇశాీయిేలునకు స్టతవక ర్ాజు లేక సామంత అయుయనాిడు. మర్శయు దదవుడు మాతరమే తన అధికార్మును
ఇతర్మలకు ఇవవగలడు కాబటిర, దదశము మీద దదవుని అధికార్మును ప ందుకొని ఉప్యోగశంచు అర్హమైన
ర్ాజులను ఆయన మాతరమే యిేర్పర్చాల్వ.

ఇశాీయిేలు మీద ర్ాజుగా ఉండుటకు దదవుడు ఆయనను ఎనుికొని నియుకిత చదశాడు కాబటిర యిేసు

ఈ అర్హతను నర్వేర్ాుడు. దీనిని మనము మతత యి 1:1-17లో ఉని యిేసు యొకు వంశావళ్లలో, మర్శయు

యిేసు యొకు జననమును గూర్శు గబిరయిేలు దూత మర్శయకు చదస్టిన ప్రకటనలో చూసాతము. లూకా 1:3133లో గబిరయిేలు మర్శయతో ప్ల్వకిన మాటలను వినండి:

ఇద్ిగో నీవు గరభమ్మ ధర్ంచి కుమ్ారపని కని ఆయనకు యేసు అను పేరప పె టర లదువు.
ఆయన గొపువాడెై సరోవనాత ని కుమ్ారపడనబడును; పరభమవెైన ద్ేవుడు ఆయన
తండిరయెైన ద్నవీదు స్టింహాసనమ్మను ఆయన కతచుిను. ఆయన యాకోబమ

వంశసుిలను యమగయమగమ్మలు ఏలును; ఆయన రాజ్యమ్మ అంతమ్మలేనిద్ెై
యమండునని ఆమత్ో చెపెును (లూకా 1:31-33).

చదశాడు.

ఆయన ప్రజల మీద ర్ాజుగా ఉండుటకు తాను యిేసును యిేర్పర్చుకునాినని దదవుడు సపషర ము
ర్ాజుకు ఉండవలస్టిన ర్ండవ అర్హత, అతడు ఇశాీయిేలీయుడెైయుండాల్వ.

ఇశాాయేలీయమడు
యిేసు ఇశాీయిేలీయుల కుటుంబములో జనిుంచాడు కాబటిర ఈ అర్హతను ఆయన నర్వేర్ాుడు అని

చెప్పవలస్టిన అవసర్ం లేదు. కనయ మర్శయ గర్భములో అదుభతమైన నర్ావతార్ము ఆయన జననమును
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అసాధార్ణమైనదిగా చదస్టింది. అయినను ఆయన యోస్టతప్ు మర్శయకు చటర బదధ మైన కుమార్మడెైయునాిడు,
మర్శయు ఇశాీయిేలు నిబంధ్నా సమాజములో సంప్ూర్ణ సభ్ుయడెైయునాిడు. మతత యి 1 మర్శయు లూకా
3లో ఉని యిేసు యొకు వంశావళలలు దీనిని నిర్ాార్శంచాయి, మర్శయు ర్ోమా 9:5లో యిేసు యొకు
ఇశాీయిేలీ వార్సతవమును గూర్శు నివేదించబడింది.

సమాధానమును మర్శయు ఐశవర్యమును సంపాదించుటకు ర్ాజు మానవ ప్రణాళ్లకల మీద గాక

దదవుని మీద ఆధార్ప్డాల్వ అనునది పాత నిబంధ్నలో ఇవవబడిన మూడవ అర్హత.

ద్ేవుని మీద ఆధనరపడుట
తన ప్రజల మధ్య భ్దరతను మర్శయు ఐశవర్యమును సాాపించుటకు యిేసు దదవుని శకిత మీద

ఆధార్ప్డా్డు కాబటిర ఆయన ఈ అర్హతను నర్వేర్ాుడు. హేర్ోదు లేక పిలాతుతో, లేక ఏ ఇతర్ మానవ

ప్రభ్ుతవముతో కూడా ఆయన కూటమిని యిేర్పర్చుటకు ప్రయతిించలేదు. బదులుగా, తన ర్ాజయమును
సాాపించుటకు మర్శయు కొనసాగశంచుటకు ఆయన దదవుని అధికార్ము మర్శయు శకిత మీద ఆధార్ప్డా్డు,
దీనిని మనము యోహాను 13:3, మర్శయు 19:10-11 వంటి లేఖ్నభాగములలో చూసాతము.

దదవుని నిబంధ్నా ధ్ర్ుశాసత మ
ర ుతో తాను కల్వగశయుండిన అనుబంధ్ం దావర్ా యిేసు దదవుని ప్టో

నిబంధ్నా నముకతవమును కనుప్ర్చాడు అనునది ర్ాజు కొర్కు నాలగ వ పాత నిబంధ్న అర్హత అయుయనిది.

నిబంధన్న నమ్ుకతవమ్మ
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ప్టో యిేసు చూపిన నముకతవమును అనేక విధాలుగా చూడవచుు, కాని దాని

యొకు వాసత విక అర్ామును ఆయన ఎతిత ప్టిరన విధానములో మర్శయు ధ్ర్ుశాసత రములోని సమసత మును

నర్వేర్ముట ప్టో ఆయన చూపిన సమర్పణలో దీనిని విశేషముగా చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 57లో ఉని కొండ మీద ప్రసంగములో, ధ్ర్ుశాసత ర బో ధ్కులు బో ధించిన మౌఖక బో ధ్లకు భినిముగా,

ధ్ర్ుశాసత రములో వారయబడియుని వాటి యొకు వాసత విక అర్ామును యిేసు మర్లా మర్లా ఉదాాటించాడు.
దీనికి తోడు, ధ్ర్ుశాసత రములోని ప్రతి ప లుోను కూడా నర్వేర్ముటకే తాను వచాుడని ఆయన ప్రతదయకముగా
స్టలవిచాుడు. మతత యి 5:17-18లో ఆయన చెపిపన మాటలను వినండి:

ధరుశాసత రమ్మన్ెైనను పరవకత ల వచనమ్మలన్ెైనను కొటిర వేయవచిితినని తలంచవదుా ;
న్ెరవేరపిటకే గాని కొటిర వేయమటకు న్ేను రాలేదు. ఆకాశమ్మను భూమియమ

గతించిపో యనన్ే గాని ధరుశాసత రమ్ంతయమ న్ెరవేరపవరకు ద్ననినుండి యొక

పొ లల యనను ఒక సునాయెైనను తపిుపో దని నిశియమ్మగా మీత్ో చెపుుచున్నాను
(మ్తత య 5:17-18).

అప సత లుడెైన పౌలు ఇదద ఆలోచనను ర్ోమా 8:3-4లో వయకత ప్ర్చాడు, కేవలం ఆయన కొర్కు

మాతరమగ
ే ాక, మనందర్శ కొర్కు కూడా యిేసు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ంతటిని నర్వేర్ాుడని ఆయన స్టలవిచాుడు.
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ధరుశాసత రమ్మ మ్నలను కీాసత ు వెైపుకు చూచునటల
ల చేయమ, ఆయన యొదా కు నడిపించి,
ఆయన కొరకు స్టిదధపరచు ఒక విద్నయలయ అధనయపకుని పో లియమనాద్ి అని బైబిలు
స్టెలవిసుతంద్ి. ధరుశాసత రమ్మ ఇవవబడినద్ి మ్ర్యమ అద్ి ద్ేవుని సవభావమ్మనకు
పరతిబింబమ్మగా ఉనాద్ి. కాని మ్నమ్మ ధరుశాసత రమ్మను పాటించుటలో

విఫలమ్వుత్నమ్మ. కాబటిర యేసు వచిినపుుడు ద్నని యొకక వాసత విక ఉద్ేాశమ్మను

న్ెరవేరపిట ద్నవరా మ్నకు పూరణ మైన మ్ానవతవమ్మను చూపుత్నడు, ద్ేవుని ఆజ్ా లకు
నమ్ుకసుతలయ
ై మండి ద్ేవునిత్ో అనుబంధం కలిగ్యమండుటే ఆ ఉద్ేాశమ్మ. కాబటిర
యేసు వస్ాతడు, మ్నకు నిజ్మైన మ్ానవతవమ్మను అద్ి ఉండవలస్టిన విధంగా
చూపుత్నడు, మ్ర్యమ ఆ ధరుశాసత రమ్మను మ్న కొరకు న్ెరవేరపిత్నడు కూడన.

నిబంధనను పాటించుటలో, ధరుశాసత రమ్మను-అనుసర్ంచు సవభావమ్మలో కొనస్ాగమ
నమ్ుకతవమ్మను కనుపరచుట ద్నవరా యేసు ధరుశాసత రమ్మను న్ెరవేరపిత్నడు.
తద్నవరా ఆయన మ్న నీతి అవుత్నడు. ద్ేవుడు నీతిగలవాడు మ్ర్యమ

నీతిమ్ంత లుగా తీరపివాడు కూడన అని బైబిలు స్టెలవిసుతంద్ి. కాబటిర ఆయన తన

ధరుశాసత రమ్మను మొదట నియమిస్ాతడు, మ్ర్యమ తరపవాత తన కుమ్ారపడు మ్న

కొరకు ధరుశాసత రమ్మను న్ెరవేరపిట ద్నవరా ఆయన మ్రలా వస్ాతడు. కాబటిర ఆయన
నీతిమ్ంత డెయ
ై మన్నాడు, మ్ర్యమ కీాసత ులో మ్నలను నీతిమ్ంత లుగా తీరపివాడెై
కూడన ఉన్నాడు.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
యేసు నిబంధన పటల నమ్ుకతవమ్మను చూపాడని న్ కతక చెపుుట చనలా
పారమ్మఖ్యమయ
ై మనాద్ి, మ్ర్యమ మ్నలను ఆయన పాలించుటకు ఇద్ి

ఆధనరమయ
ై మనాద్ి. అనగా ఇద్ి ఆద్నమ్మ యొదా నుండి మొదల ైన అన్ేక అంశమ్మలను
ఎనుాకొనుట అని న్న అభిపారయం. మ్న శరసుసగా, సరవ మ్ానవాళి యొకక

పరతినిధిగా ఆద్నమ్మ మిగ్లిన ద్ేవుని సృషరమ్మల వల విధేయమడెై, నమ్ుకసుతడెై

యమండవలస్టియమండెను. మ్నమ్మ సృషరమ్మలమయ
ై మన్నామ్మ. మ్నమ్మ మ్న రక్షకుని
మ్ాటకు విధేయమలమ్వావలి, మ్న జీవితమ్మలోని పరతి భాగమ్మలో ఆయనను

స్టేవించనలి, ఆయనకు విధేయమలమ్వావలి మ్ర్యమ ఆయనను పేరమించనలి. త్నను

చూపిన అవిధేయత ద్నవరా, అతడు పాపమ్మను, మ్రణమ్మను మ్ర్యమ తీరపును

కొనిత్ెచనిడు. ఇద్ి తిరగరాయబడుటకు ఏకెైక మ్ారగ మ్మ ఏమ్నగా, ద్ేవుడు మ్న కొరకు
ఒక పర్ష్ాకరమ్మను స్టిదధపరచనలి మ్ర్యమ అద్ి కూడన మ్రొక ఆద్నమ్మ ద్నవరా, మ్రొక
మ్ానవుని ద్నవరా జ్రగాలి. కాబటిర పరవకత లు, యాజ్కులు మ్ర్యమ రాజులు “ఆద్నమ్మ
వంటి వానిని ద్ేవుడు అనుగాహస్ాతడు” అని బలమ్మగా ఉద్నాటించనరప, మ్ర్యమ ద్ీనికత
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న్ెరవేరపుగా త దకు మ్నమ్మ సువారత లలో చూచునటల
ల ద్ేవుని చితత మ్మను

న్ెరవేరపిటకు మ్న పరభమవెైన యేసు కీాసత ు వచనిడు. ఆయన విధేయమడగమటకు

వచనిడు. ఆయన స్ట్తర ద్నవరా జ్నిుంచనడని, ధరుశాసత రమ్మనకు లోబడి జ్నిుంచనడని,

ధరుశాసత రమ్ంతటిని న్ెరవేరపిటకు జ్నిుంచనడని గలతీ. 4 స్టెలవిసుతంద్ి. అయత్ే, ఇద్ి
ఎందుకు అవసరమయ
ై మండెను? ఎందుకంటే ఆయన ఆద్నమ్మ చేస్టిన ద్ననిని

తిరగరాయవలస్టియమండెను. తన విధేయత ద్నవరా — ద్ీనిని గూర్ి మ్నమ్మ కేవలం
ఆయన జీవితమ్మ విషయమ్మలో మ్ాతరమే ఆలోచించమ్మ, కాని ఆయన జీవితమ్మ

కూడన చనలా పారమ్మఖ్యమయ
ై మనాద్ి — ఆయన చూపిన విధేయత ద్నవరా, కొనిాస్ారపల
ద్ీనిని మ్నమ్మ “విధేయత్న కారయమ్మ” అని పిలుస్ాతమ్మ, మ్న కొరకు ధరుశాసత రమ్మ
యొకక షరత లననిాటిని ఆయన న్ెరవేరాిడు. తన విధేయత ద్నవరా, ఫిలిప్ు. 2

పరకారం సరోవనాతమ్మగా తన మ్రణమ్మలో, ఆయన స్టిలువ మ్రణమ్మ వరకు కూడన
విధేయమడెయ
ై ాయడు. ఆ కారయమ్మ ద్నవరా, మ్న రాజు, మ్న యాజ్కునిగా ఆయన

చూపిన విధేయత ద్నవరా, ఆయన ద్ేవుని కుడిపార్వమ్మనకు ఎతత బడన్డు. అంటే
ఆయన ఇంతకు మ్మందు రాజు మ్ర్యమ పరభమవు కాదు అని అరి మ్మ కాదు.

కుమ్ారపడెైన ద్ేవునిగా ఆయన ఎలల పుుడు రాజు మ్ర్యమ పరభమవెై యమన్నాడు.

అయనను, త్నను చేస్టిన కారయమ్మ ద్నవరా ఆయన నరావత్నర్యెైన కుమ్ారపడెైన
ద్ేవుడు, మ్ర్యమ ఆయన తన మ్ానవతవమ్మ ద్నవరా విధేయత చూపాలి,

నమ్ుకతవమ్మ చూపాలి, మ్ర్యమ మ్న కొరకు రక్షణను సంపాద్ించుటకు మ్న

పక్షమ్మన ఆయన ద్ీనిని చేయాలి. తండిరకత సంపూరణ విధేయత మ్ర్యమ నమ్ుకతవమ్మ
చూపకుండన ఈ రాజ్తవ కారయమ్మలో, మస్ట్సయ కారయమ్మలో ఆయన రాజుల రాజు
మ్ర్యమ పరభమవుల పరభమవెయ
ై మండలేడు.

— డా. స్ట్రఫ్న్ వలో మ్
యిేసు నర్వేర్శున ఐదవ పాత నిబంధ్న అర్హత ఏమనగా, ఆయన దావీదు కుమార్మడెైయుండుట.

ద్నవీదు కుమ్ారపడు
దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు శాశవత ర్ాజ వంశముగా దావీదు

సంతతివార్శని సాాపించింది. కాబటిర, దావీదు వార్సులు మాతరమే ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజతవమునకు

చటర బదధ మైన దావాదార్మల ైయుండగలర్మ. దావీదు కుటుంబములో యిేసు యొకు సభ్యతవం లేఖ్నములో

అనేక చోటో సపషర ముగా బో ధించబడింది. మతత యి 1:1-25, ర్ోమా. 1:1-3, ప్రకటన 5:5 మర్శయు 22:16 వంటి
చోటో దీనిని మనము చూడవచుు.
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ర్ాజతవము కొర్కు యిేసు యొకు అర్హతలను మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ర్ాజ ప్ర్శచర్య

కార్యమును యిేసు ఎలా నర్వేర్ాుడో చూదాేము.

కారయమ్మలు
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, దదవుని తర్మప్ున ఆయన యొకు సామంత దదశము మీద

నముకమైన ప్ర్శపాలన చదయుట, ముఖ్యముగా దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలు చదయుట ర్ాజు చదయవలస్టిన
ముఖ్యమైన ప్ని అని మనము చెపాపము. ఇప్ుపడు, యిేసు భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో తన ప్నిని ప్ూర్శత

చదయలేదు అని కైసతవులంతా గుర్శతసత ార్మ. వాసత వానికి, యిేసు ఇప్పటికత ప్ర్లోకము నుండి సంఘములో తన
ప్నిని కొనసాగశంచుచునాిడు. తన ప్నిని ముగశంచుటకు ఆయన మర్లా తిర్శగశవసాతడు. ఆయన నిజముగా
కతీసత ు అని, తన ర్ాజయమును ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు దదవుడు ప్ంపిన దావీదు ర్ాజు అని మనము
ఆనందించుటకు ఆయన ఎంతో చదశాడు.

ఈ సాానము కొర్కు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును గమనించినప్ుపడు మనము ఉప్యోగశంచిన

విభాగములను ఉప్యోగశసత ూనే ర్ాజుగా యిేసు యొకు కార్యములను చూదాేము. మొదటిగా యిేసు
నాయయమును అమలు చదస్టిన విధానమును చూదాేము.

న్నయయమ్మ
మన పాత నిబంధ్న భాగము వల న, నాయయము అను అంశమును కూడా మనము ర్ండు

భాగములలో చూదాేము, అంతర్ాాతీయ నాయయముతో ఆర్ంభిదాేము. తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో చాలా వర్కు,
యిేసు సవయంగా ఏ మానవ ప్రభ్ుతవములలో సూటిగా పాలుప్ంచుకోలేదు. కాని సాతాను మర్శయు వాని
దయయముల ర్ాజయముతో మాతరము ఆయన యుదధ ము చదస్టి, తన ప్రజలను పాప్ప్ు దాసతవము నుండి
విడిపించుట దావర్ా నాయయమును జర్శగంశ చాడు. లూకా 11:14-20 మర్శయు ఎఫ్స్ట్. 2:2 వంటి చోటో

లేఖ్నము దీనిని దదవుని ర్ాజయము మర్శయు సాతాను ర్ాజయమునకు మధ్య జర్మగు ఆతీుయ యుదధ ముగా
వర్శణసత ుంది. కాబటిర, యుదధ ము దావర్ా అంతర్ాాతీయ నాయయమును జర్శగంశ చిన పాత నిబంధ్న ర్ాజుల
విధానములతో దీనిని పల లుుట సమంజసమే. మతత యి 12:28లో యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:
ద్ేవుని ఆతువలన న్ేను దయయమ్మలను వెళ్లగొటలరచునాయెడల నిశియమ్మగా ద్ేవుని
రాజ్యమ్మ మీయొదా కు వచిియమనాద్ి (మ్తత య 12:28).

ఈ వచనములో, తాను దయయములను వళళగొటురట సాతాను ర్ాజయమునకు విర్ోధ్ముగా

యుదధ ములో తాను దదవుని ర్ాజయమునకు నాయకతవము వహిసత ునాిడనుటకు ర్మజువయ
ై ునిది అని యిేసు
సూచించాడు.

ఇతర్ ర్ాజయములతో శాంతియుతమైన మంతనాలు జర్మప్ుట దావర్ా పాత నిబంధ్న ర్ాజులు కూడా

అంతర్ాాతీయ నాయయమును జర్శగశంచార్మ. యిేసు దీనిని తర్చుగా చదయనప్పటికత, మతత యి 2లో తన కొర్కు
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బహుమతులు తెచిున తూర్మప దదశప్ు జఞానుల యొకు శాంతియుతమైన నివాళ్లని ఆయన స్ట్వకర్శంచాడు. ఈ
జఞానులు అనయ దదశములకు ప్రతినిధ్ులుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు తమ దదశములకు ఇశాీయిేలులో

నూతనముగా జనిుంచిన ర్ాజుకు మధ్య సతింబంధాలను ఆర్ంభించుట వార్శ ముఖ్య ఉదదేశమైయుండెను.
అంతర్ాాతీయముగా నాయయమును జర్శగశంచుటతో పాటుగా, యిేసు ఇశాీయిేలులో జఞతీయముగా

కూడా దదవుని నాయయమును జర్శగంశ చాడు. ఇతర్ మానవ ర్ాజుల వల , యిేసు సాధార్ణంగా వయకిత గత

వాదములలో పాలుప్ంచుకునేవాడు కాదు. బదులుగా, ఆయన వాటిని కిీంద నాయయాలయములకు మర్శయు
మధ్యవర్మతలకు విడిచిపటేరశాడు. అయితద తమ ప్రజల మధ్య మాతరం ఆయన తర్చుగా నాయయమును

జర్శగశంచాడు. మతత యి 5:25-26, 12:15-21; లూకా 18:7-8 వంటి చోటో దీనిని మనము చూసాతము. తాను
తీర్మప తీర్ముటకు తిర్శగశవచుునప్ుపడు జీతమిచుుటకు తాను మంచి చెడుల ల కును వారయుచునాినని
యిేసు నిశుయతతో తెల్వపాడు. ఆయన ర్ాజతవ పాతరలోని ఈ అంశము మతత యి 10:15, 11:22-24,
మర్శయు 12:36 వంటి లేఖ్న భాగములలో సపషర ముగా కనిపిసత ుంది, అకుడ ఆయన భ్విషయతు
త లో

సంభ్వించు శిక్షలను గూర్శు మాటో డుచునాిడు. దీనిని మనము యోహాను 5:22 వంటి చోటో కూడా
చూసాతము, అకుడ ఆ శిక్షను విధించువాడు ఆయనేనని సూచించుచునాిడు.

నాయయమును జర్శగశంచుటతో పాటుగా, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును కనికర్ముతో అనువర్శతంచుట దావర్ా

యిేసు ర్ాజు యొకు పాతరను నర్వేర్ాుడు.

కనికరమ్మ
తన సృషర ముల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని దయను అనుకర్శంచుట దావర్ా యిేసు ర్ాజర్శక

కనికర్మును కనుప్ర్చాడు. ప్రజలు పాప్ము చదస్టినప్ుపడు ఆయన దీర్ాశాంతమును చూపాడు. ఆయన వార్శ
బలహీనతలను అర్ాము చదసుకునాిడు. ఆయన వార్శ కొర్కు సమకూర్ాుడు. మర్శయు వార్శకి దుఃఖ్ము
నుండి ఉప్శమనమును కల్వగశంచాడు.

ఒక రాజును గూర్ి మ్నమ్మ ఆలోచన చేయమనపుుడు, మ్న స్ామ్ానయ రాజ్తవ
మ్ానవ చర్తరలో, మ్నమ్మ సంపూరణ అధికారమ్మ ఉనా ఒక వయకతతని గూర్ి ఆలోచన
చేస్త ామ్మ. వారప గద్ిలోనికత పరవేశంచినపుుడు పరజ్లు స్ాష్ారంగ పడి వార్కత నచిింద్ి
చేస్త ారప, అనగా రాజు కోర్ంద్ి చేస్త ారప. కాని యేసు యొకక రాజ్తవమ్మ, ఆయన

జీవితమ్మలో మిగ్లిన విషయమ్మలనిాటి వల సరవలోకమ్మను తలల కతందులు చేస్టింద్ి .
న్ేను యోహానులోని ఆ మొదటి అధనయయమ్మను గూర్ి ఆలోచన చేయమచున్నాను,

అకకడ అద్ి సృషిరకరత , లోకమ్మను సృజంచినవాడు, అను అంశమ్మను ఉపయోగ్సత ుంద్ి.
“ఆయన తన సవకీయమల యొదా కు వచెిను; ఆయన సవకీయమలు ఆయనను

అంగీకర్ంపలేదు,” అని అద్ి స్టెలవిసుతంద్ి. యేసు రాజు అని న్ేను నమ్ముచున్నాను,
అవును నమ్ముచున్నాను, అలాంటపుుడు ఇలాంటి ఒక వచనమ్మను న్న మ్మందు
ఉంచిత్ే, ఎటలవంటి రాజు త్నను సృషిరంచిన లోకమ్మలోనికత వచిి త్నను
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తిరసకర్ంచబడుటకు ఒపుుకుంటాడు? అని కొందరప అంటారప. కాబటిర కనికరమ్మను
చూపుట ద్నవరా పరభమవు మ్నలను చూస్టి జ్ాలి పడుట మ్ాతరమే కాదు, అవును

ఆయన జ్ాలి పడత్నడు కూడన, కాని ఆయన ద్ేవుని యొకక అంతరంగ జీవితమ్మను

గూర్ి ఏద్ో బయలుపరచుటకు పరయతిాంచుచున్నాడని న్న ఆలోచన. కనికరమ్మను
తిరయేక జీవితమ్మత్ో అనుబంధపరచనలి. మ్ర్యమ తిరతవమ్మ, న్న ఆలోచన పరకారం

నితయతవం నుండి, సవయంగా రాజు, తండిర, కుమ్ారపడు మ్ర్యమ పర్శుద్నధతు, సరవ
లోకమ్మనకు రాజు, తిరయక
ే ద్ేవుడు ఒకర్ కొరకు మ్రొకర్ని ఇచుిచున్నారప, తండిర
కుమ్ారపనికత, కుమ్ారపడు తండిరకత, ఆతు మిగ్లిన ఇరపవుర్కత సవయం-సమ్రుణ
చేయమచున్నారప. కాబటిర యేసు పాపమ్మలకు కనికరమ్మను చూపుటకు

వచిినపుుడు, ఆయన ఆ సవయం-సమ్రుణ పేరమ్ను వయకత పరచుచున్నాడు, అద్ి
రాజు యొకక సవయం-పరతయక్షత. ఆయన న్నయయాధిపతిగా ఉంటాడు. ఆయనను
పేరమించని వార్ని ఆయన త దకు శక్షిస్త ాడు. కాని ఆయన భూమి మీద్ికత

వచిినపుుడు మ్ాతరం, వేధించబడు పరజ్ల కొరకు ఆయన వసుతన్నాడు, అనిా

విధమ్మల ైన అబదధ అధికారమ్మలు మ్ర్యమ దయయమ్మ చేత పటర బడిన వార్ కొరకు

ఆయన వసుతన్నాడు, మ్ర్యమ ఈ రాజు వచిి అంటాడు కద్న, న్ేను మీ దగగ ర నుండి
ఏమియమ కోరపట లేదు. మొదటిగా, న్ేను వచిి ననుా న్ేను మీకు

అపుగ్ంచుకుంటాను. కాబటిర ఆయన చేయమ కనికర కారయమ్మలనీా లోకమ్మలో తమ్ను
త్నమ్మ సమ్ర్ుంచుకొను తిరయక
ే ద్ేవుని హృదయ కారయమ్మలు. అయత్ే మ్న రాజు ఈ
విధమ్మగాన్ే పని చేస్త ాడు. ఆయన ఏమియమ కోరకుండన వస్ాతడు. ఆయన సవయంసమ్రుణ కలిగ్వస్ాతడు. మ్ర్యమ ద్ేవుని హృదయమ్మలో, యేసు వెళిలన పరతి చోట
పరజ్లకు అర్ుంచిన నరావత్నరమ్మలో ఆరంభమ్యేయ సవయం-సమ్రుణ పేరమ్కు

కనికరమ్మ ఒక అదుభతమైన వయకీతకరణమ్మ అని న్న ఆలోచన, అవును, ద్నని యొకక
ఉనాత శేాణ స్టిలువలో కనిపిసత ుంద్ి, అద్ి మ్న కొరకు ఆయన చూపిన కనికరమ్మ,

రక్షణ కొరకు ద్ేవుని యొకక కనికరమ్మను మ్నమ్మ పొ ందునటల
ల తన జీవితమ్మను
ధనరపో స్టిన రాజు ఆయన. కాబటిర ఆయన మ్ాతరమే నిజ్మైన కనికరమ్మగల రాజు,
మ్ర్యమ ఆయన కనికరమ్మను తన రాజ్తవమ్మలో వర్ణస్త ాడు.

— డా. బిల్ ఉర్శ
ఆయన కనికరసంపనుాడు గనుక యేసు వచిి కనికరమ్మను చూపుత్నడు. అయత్ే,
ఇపుుడు న్ేను ఆయన పలికతన ధనయవచనమ్మలను గూర్ి ఆలోచించుచున్నాను.

వాటిలో కొనిా న్న మీద బలమైన పరభావం చూపుత్నయ. రెండవ ధనయవచనమ్మను
వినండి: దుుఃఖ్పడువారప ధనుయలు; వారప ఓద్నరిబడుదురప. అనగా ద్ేవుని
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హృదయమ్మను కలవరపరచు విషయమ్మల ద్నవరా తమ్ హృదయమ్మలను

కలవరపరచుకొనువారప ధనుయలు అని ద్ీని అరి మ్మ. కాబటిర ద్ేవుడు మ్ానవ

శరీరమ్మను ధర్ంచుకొని ఇకకడికత వచిినపుుడు, ఆయన లోకమ్ంత్న చూచి

ఆయనను దుుఃఖ్పరచు విషయమ్మలను చూస్ాతడు. కేవలం దుుఃఖంచుటకు బదులుగా,

ఆయన అంటాడు, న్ేను కేవలం కనీారప కారపిట మ్ాతరమే కాదుగాని, ఆ పర్స్టి త లను
న్ేను కనికరమ్మత్ో స్ట్వకర్స్త ాను. గీాకు కొాతత నిబంధనలో కనికరమ్మ అను పదమ్మనకు

అరి మ్మ ఒకని స్ాినమ్మను తీసుకొనుట అని బారేలే సూచించుట ఆసకతతకరమ్మగా ఉంద్ి .
కాబటిర కనికరమ్మ అనగా ఎదుటవాని యొకక భావనను న్న జీవితమ్మలో

జ్రపగమచునాటల
ల న్ేను అనుభవించగలను. న్ేను ద్ననిని అనుభవించుట లేదు కాబటిర
సంత్ోషించుచున్నాను అని చెపుుటకు బదులుగా, న్ేను ద్ననిని అనుభవిస్ాతను అని

చెపుుట జ్రపగమత ంద్ి. న్ేను వాటిని ఎదురొకంటాను, మ్ర్యమ ఈ సమ్యమ్మలో ఈ
క్షణమ్మలో న్ేను వార్ కొరకు ఏమి చెయాయలని తండియ
ర ెైన ద్ేవుడు కోరపచున్నాడని
న్ేను నమ్ముచున్నాన్ో ద్ననిని న్ేను చేస్త ాను.

— డా. మాయట్ ఫ్్రడమ
ె ాన్
యిేసు తన కనికర్మును కనుప్ర్చిన ర్ండు మార్గ ములను మనము చూదాేము, అంతర్ాాతీయ

సాాయితో ఆర్ంభించుదాము. అంతర్ాాతీయ సాాయిలో, ర్ాజు దదశములకు మర్శయు దదవునికి సమర్శపంచుకుని
ప్రజలకు కనికర్మును అనువర్శతంచవలస్టియునిది. మర్శయు యిేసు దీనిని అనేక విధాలుగా చదశాడు. ఒక
వైప్ు, ఇశాీయిేలు దదశమునకు వలుప్ల ఉని అనేకమంది అనుయలకు ఆయన అదుభతమైన సవసా తను

అందించాడు. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 15:28లో ఆయన కనానీయుర్ాల్వ కుమార్త ను సవసా ప్ర్చాడు. మతత యి
8:13లో ర్ోమా శతాధిప్తి యొకు దాసుని ఆయన సవసా ప్ర్చాడు. మార్ము 5:1-20లో, దెకప ల్వ అను అనయ
పారంతములో ఉని స్టతనా దయయములు ప్టిరన వయకితని ఆయన బాగుచద శాడు.

అంతదగాక, యిేసు తూర్మ, స్టిదో ను, దెకప ల్వతో సహా అనేక అనయ పారంతములలో కూడా ప్ర్శచర్య

చదశాడు, తదావర్ా లూకా 2:32లో సుమయోను ప్రవచించినటుో, ఆయన సందదశము మర్శయు కార్యములు
అనయజనులకు ప్రతయక్షతా వలుగు అయాయయి.

కాని ఆయన చూపిన అంతర్ాాతీయ కనికర్ము కంటే ఎకుువగా యిేసు జఞతీయ సాాయిలో చూపిన

ర్ాజర్శక కనికర్ము మర్శంత సపషర ముగా ఉనిది. ర్ాజుగా, దదవుడు వయవహర్శంచిన విధ్ముగా దదవుని ప్రజలతో
వయవహర్శంచవలస్టిన బాధ్యత యిేసుకు ఇవవబడింది. అనగా వార్శకి కనికర్మును చూప్ుట. ఒక

ఆదర్ివంతమైన ర్ాజు దయ చూప్ు దదవుని ప్దధ తిని ప్రతిబింబించు కర్మణాసంప్నుిడు. వార్శ ర్ాజుగా యిేసు
ఇశాీయిేలు మీద అమోఘమైన కనికర్మును చూపాడు. వార్శని హెచుర్శసత ూ మర్శయు వార్శకి బో ధిసత ూ

ఆయన అనేక సంవతిర్ములను సహనంతో గడిపాడు. ఆయన ల కులేననిి ఆశుర్య కార్యములను చదశాడు
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— వార్శ ర్ోగములను సవసా ప్ర్చాడు, దయయములను వళో గొటారడు, ఆకల్వగొనిన వార్శకి ఆహార్ము
సమకూర్ాుడు, మర్శయు మృతులను కూడా లేపాడు.

అయితద ఆయన ర్ాజర్శక కనికర్మును ఉతత మమైన ర్రతిలో ప్క్షవాయువు గలవానిని సవసా ప్ర్చిన

ఆశుర్యకార్యము బయలుప్ర్మసుతంది, ఇది మతత యి 9:1-7, మార్ము 2:1-11, మర్శయు లూకా 5:17-25లలో
నివేదించబడింది. ఆ సందర్భములో, యిేసు ఆ వయకిత యొకు ప్క్షవాతమును సవసా ప్ర్చుట మాతరమే

కాదుగాని, అతని పాప్ములను కూడా క్షమించాడు. మర్శయు ఆయన ఇలాంటి అదుభతమునే లూకా 7:3650లో కూడా చదశాడు, అకుడ ఆయన తన పాదములను సుగంధ్ దరవయముతో అభిషతకించిన స్ట్తర యొకు
పాప్ములను క్షమించాడు.

ఈ పరశాకు సరెైన జ్వాబమను ఇచుిట చనలా పారమ్మఖ్యమ్మ: ద్ేవుడు మ్ాతరమే
పాపమ్మలను ఎందుకు క్షమించగలడు? ఆయనకు విరోధమ్మగాన్ే మ్నమ్మ పాపమ్మ

చేశామ్మ కాబటిర, అనునద్ి ద్ీనికత బైబిలు ఇచుి జ్వాబమ. ఆయన పరభమవెయ
ై మన్నాడు.

ఆయన సృషిరకరెతయమన్నాడు. మ్నలను సృజంచినద్ి ఆయన్ే. మ్నమ్మ కలిగ్యమనా
సమ్సత మ్మ ఆయన ఇచిినద్ే. మ్ర్యమ మ్నమ్మ చేయమ పాపమ్మ అనిాటి కంటే

మ్మందు మ్ర్యమ అనిాటి కంటే ఎకుకవగా ఆయనకు విరోధమ్మగాన్ే. ఇపుుడు,

ఒకర్కొకర్ మీద కూడన పాపమ్మ యొకక పర్ణనమ్ాలు ఉంటాయ. పాపమ్మ యొకక

పర్ణనమ్ాలు లోకమ్మ మీద కూడన ఉంటాయ. అయత్ే అనిాటి కంటే ఎకుకవగా ద్ేవుని
యొకక పరతిరమపమ్మలుగా మ్న అనుబంధమ్మలో, ఆయనపెై మ్నమ్మ చేయమ

తిరపగమబాటల ఆయనకు విరోధమ్మగా చేయమ పాపమ్వుత ంద్ి. ఆయన మ్ాతరమే
పాపమ్మలను క్షమించగలడు. 51వ కీరతనను గూర్ి ఆలోచన చెయయండి, “నీకు
కేవలమ్మ నీకు విరోధమ్మగా న్ేను పాపమ్మ చేస్టయ
ి మన్నాను” అని ద్నవీదు

అంటలన్నాడు. ద్నవీదు జీవితమ్మను గూర్ి ఆలోచన చెయయండి, అతడు అన్ేక మ్ంద్ి
పరజ్లకు విరోధమ్మగా పాపమ్మ చేశాడు. అతడు ద్ేశమ్మను పరభావితమ్మ చేశాడు;

అతడు ఊర్యాను పరభావితమ్మ చేశాడు; అతడు బత్ెెబను పరభావితమ్మ చేశాడు;
అతడు తన కుమ్ారపని పరభావితమ్మ చేశాడు. కాని త దకు అతడు ద్ేవునికత

విరోధమ్మగా పాపమ్మ చేశాడని ద్నవీదు సర్గాన్ే గాహంచనడు. మ్న సమ్సయ, మ్ర్యమ
పరజ్లు గమర్తంచలేని మ్ానవ సమ్సయ ఏమిటంటే, ద్ేవుడు మ్ాతరమే క్షమించగలడు.
ద్ేవుడు మ్ాతరమే పాపమ్ను సమ్సయను పర్షకర్ంచగలడు.

— డా. స్ట్రఫ్న్ వలో మ్
న్ేను ఒకనికత విరోధమ్మగా పాపమ్మ చేస్టినపుుడు లేక ఒకరప న్నకు విరోధమ్మగా

పాపమ్మ చేస్టినపుుడు, క్షమ్ాపణ కొరకు వినాపమ్మ చేయబడి పొ ందుకునాపుుడు,

మ్ానవుల మ్ధయ ఏమి జ్రపగమత ంద్ి అంటే, ఒక పక్షమ్మ అంటలంద్ి కద్న, “నీవు చేస్టిన
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తపిుదమ్మ మ్న బంధమ్మనకు హాని కలిగ్ంచుటకు న్ేను అనుమ్తించను,” ఇద్ి చనలా
పారమ్మఖ్యమైనద్ి, మ్నమ్మ ద్ేవుని ద్నవరా క్షమించబడితిమి అను విషయమ్మను

గూర్ిన మ్న అవగాహనను పరతిబింబించుటకు ద్ీనిని మ్నమ్మ ఒకర్కొరకు ఒకరమ్మ
చేయాలి. కాని ద్ేవుడు క్షమించినపుుడు, న్న అపరాధమ్మ యొకక అపుును ఆయన
పూర్తగా కొటిరవేస్త ాడు, మ్ర్యమ న్ేను అలా ఎవవర్కత చేయలేను మ్ర్యమ ఎవవరప న్న

కొరకు అలా చేయలేరప. కాబటిర న్న అపరాధమ్మ యొకక అరవు అంత్న కొటిరవయ
ే బడు
విధమ్మగా ద్ేవుడు క్షమిస్ాతడు. ఇద్ి ద్ెైవిక క్షమ్ాపణ, మ్ర్యమ ఇద్ి చనలా

ఆసకతతకరమైన విషయమ్మ, మ్ారపక 2లో యేసు పక్షవాయమవు గలవానిని సవసి పరచిన
ఒక ఉద్నహరణను చూడండి, “న్న కుమ్ారపడన, నీ పాపమ్మలు క్షమించబడినవి” అని
ఆయన అంటాడు. అకకడ శాసుతీలు కూరొిని ద్ీనిని వినుచున్నారప, మ్ర్యమ తమ్
హృదయాలలో నిశబా మ్మగా ఈ విధమ్మగా ఆలోచన చేయమచున్నారప, “పాపమ్మలు

ద్ేవుడు తపు ఎవవరప క్షమించలేరప కద్న, పాపమ్మలు క్షమించబడినవని చెబమత నా

ఈ వయకతత ఎవరప,” ఇద్ి సరెైన ఆలోచన్ే అనిపిసత ుంద్ి. కేవలం ద్ేవుడు మ్ాతరమే క్షమించు
విధమ్మగా ఈ వయకతతని క్షమించుచున్నాను అని యేసు చెపిున మ్ాటను విని, వారప

కలత చెంద్నరప; ఆయన ద్ెైవదూషణ చేయమచున్నాడని వారప అనుకున్నారప. అనగా
వారప ఆయన మ్ాటలను సర్గాన్ే విన్నారప గాని తపుుగా సుంద్ించనరప. యేసు

యొకక ద్ెైవతవమ్మనకు సువారత లలో లభయమ్వువ ఆకరెణయ
ీ మైన రపజువులలో ఇద్ి

ఒకటి. అనగా తన స్ొ ంత-అవగాహనలో, తన స్ొ ంత-పరకటనలో, ఆయన పాపమ్మలను
క్షమించినటల
ల పరకటించుచున్నాడు, కేవలం అనుబంధమ్మలోని తపిుదమ్మలను

త్ొలగ్ంచుట మ్ాతరమే కాదు — ఆయన ఇంతకు మ్మందు ఈ పక్షవాయమవు గలవానిని
చూస్టియమండడు — కాని ద్ేవుడు మ్ాతరమే చేయమ విధమ్మగా అపరాధ భారమ్మ
కొటిరవయ
ే బడునటల
ల ఆయన పాపమ్మలను క్షమించుచున్నాడు.

— డా. ర్ోబ్ ల్వసర ర్డ
ప్రతి పాప్ము నీతికి ఉనిత సాాయియిైన దదవునికి విర్ోధ్ముగా చదయు అప్ర్ాధ్ము మర్శయు

తపిపదమైయునిది. అంతదగాక, దదవుడు మాతరమే ఉనితమైన ర్ాజు మర్శయు అంతిమ

నాయయాధిప్తియిైయునాిడు కాబటిర, తనకు విర్ోధ్ముగా చదస్టిన పాప్ములను క్షమించు అంతిమ

అధికార్ము ఆయనకు మాతరమే ఉనిది. ఈ సాాయిలో కనికర్మును చూప్గల అధికార్ము ఆయనకు

మాతరమే ఉనిది. అయితద యిేసు దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమైన నీతిగల సామంత ర్ాజైయునాిడు కాబటిర,
క్షమాప్ణను అనుగీహించు అధికార్మును దదవుడు ఆయనకు ఇచాుడు, తదావర్ా యిేసు కూడా దదవుని
కనికర్మును ప్రజలకు అనువర్శతంచవచుు.
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యిేసు ర్ాజు బాధ్యతను నర్వేర్శున మూడవ విధానము ఏమనగా, దదవుని ప్టో నముకతవమును

ప్రచుర్ప్ర్చిన విధ్ముగా దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును అమలు చదయుట.

నమ్ుకతవమ్మ
నాయయము మర్శయు కనికర్ములో మనము చూస్టిన విధ్ముగానే, యిేసు నముకతవమును

ప్రచుర్ప్ర్చిన విధానమును ర్ండు భాగములలో చూదాేము, అంతర్ాాతీయ సాాయితో ఆర్ంభిదాేము. దదవుని
ర్ాజయమును అనయ దదశములకు ప్రకటించుట దావర్ా దదవుని ప్టో హృదయప్ూర్వకమైన ఆర్ాధ్న మర్శయు

విధదయతను యిేసు సూటిగా ప్రచుర్ప్ర్చాడు. దీనిని మనము మతత యి 4:13-25, 24:14, లూకా 24:47,
మర్శయు ముఖ్యముగా యిేసు తన శిషుయలకు గొప్ప ఆజా ను ఇచిునప్ుపడు మతత యి 28:18-20 మర్శయు

అప . 1:8లో చూసాతము. ఈ ర్ండు ఆజా లలోను, సర్వ జనులను శిషుయలనుగా చదస్టి, భ్ూదిగంతముల వర్కు
సాక్ష్యయల ైయుండమని యిేసు తన అనుచర్మలకు ఆజా ఇచాుడు.

అవును, యిేసు నముకతవమును జఞతీయ సాాయిలో కూడా ప్రచుర్ప్ర్చాడు. అనుయల మధ్య ఆయన

చదస్టిన అంతర్ాాతీయ కార్యము వల న, ముఖ్యముగా సువార్త ను ప్రకటించుట దావర్ా యిేసు నముకతవమును
ఇశాీయిేలు దదశములో ప్రచుర్ప్ర్చాడు. ఆయన ఒక గాీమము నుండి మర్ొక గాీమమునకు వళలోచుండగా,
దదవుని ర్ాజయము సమీపించియునిది కాబటిర మార్మమనసుి ప ందమని, పాప్ములను విడచి దదవుని
నముమని ఆయన ప్రజలకు ఆజఞాపించాడు. మతత యి 4:17లో యిేసు బో ధ్ను మతత యి కోీడీకర్శంచిన
విధానమును గమనించండి:

అపుటినుండి యేసు పరలోక రాజ్యమ్మ సమీపించియమనాద్ి గనుక మ్ారపమ్నసుస
పొ ందుడని చెపుుచు పరకటింప మొదలుపెటర న
ట ు (మ్తత య 4:17).

ఇలాంటి కోీడీకర్ణలనే మనము మార్ము 1:15, లూకా 5:32 మర్శయు 10:13లో కూడా చూసాతము.

మర్శయు ఇలాంటి ప్రసంగముల యొకు ఉదాహర్ణలను సువార్త లలో అనేక చోటో మనము చూసాతము.
ద్ేవుని పటల నమ్ుకతవమ్మ మీద యేసు బలమైన ఉద్నాటనను ఉంచనడు.

నమ్ుకతవమ్మ నమిుక యొకక వయకీతకరణ కాబటిర ఆయన ఇలా చేశాడు. ద్ేవుడు

నిజ్మ్మగా మ్న నమ్ుకతవమ్మనకు, మ్న నమ్ుకమ్మనకు, మ్న విధేయతకు, మ్న
భకతతకత అందర్ కంటే ఎకుకవ అరపహడు అన్ే అవగాహన యొకక వయకీతకరణ ఇద్ి . ఒక

వెైదుయని యొకక ఆజ్ా లకు మీరప అవిధేయమల ైనపుుడు, మీరప ఆజ్ా లను గూర్ి మ్ాతరమే
చెపుుట లేదు; మీరప వెైదుయని గూర్ి ఏద్ో చెబమత న్నారప. మ్ర్యమ మీరప ద్ేవునికత

అవిధేయమల ైనపుుడు, మీరప ఉలల ంఘసుతనా ఆయన ఆజ్ా లను గూర్ి మ్ాతరమే మీరప

ఏద్ో చెపుుట లేదుగాని, ఆ ఆజ్ా లను ఇచిిన ద్ేవుని గూర్ి మీరప ఏద్ో చెబమత న్నారప.
కాబటిర నమ్ుకతవమ్మ నమిుక యొకక వయకీతకరణయెయ
ై మనాద్ి . ద్ేవుడు

ఏమయ
ై మన్నాడో చూస్టి, ఆయన చెపుు వాటిని చేయమ వయకీతకరణ ఇద్ి. కాబటిర, ద్ేవుని
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పటల నమ్ుకతవమ్మను చూపుట విధేయతకు వయకీతకరణగా ఉనాద్ి. ఆయన

ఏమయ
ై మన్నాడో ద్నని పటల మ్నమ్మ చూపు అనుద్ిన భకతత మ్ర్యమ నమిుకకు అద్ి
వయకీతకరణయెయ
ై మనాద్ి. పౌలు తన అపొ సత లుల పర్చరయలో రోమ్ా పతిరకలో కెైసతవ

జీవితమ్మను గూర్ి మ్ాటాలడుతూ అద్ి విశావసమ్ను విధేయతలోనికత నడిపించనలని
బో ధించనడు. ఇద్ి కొనిా విధనలుగా కెైసతవ జీవితమ్మను కోాడడకర్ంచు అదుభతమైన

వయకీతకరణ. ఆయన ఏమయ
ై మన్నాడో అందును బటిర మ్నమ్మ ద్ేవుని చూస్ాతమ్మ, మ్న

విశావసమ్మను ఆయన మీద ఉంచుత్నమ్మ, మ్ర్యమ అద్ి స్ావభావికమ్మగా మ్నలను
విధేయతలోనికత నడిపిసత ుంద్ి. మ్నమ్మ నమ్ము ద్ేవునికత మ్నమ్మ
విధేయమలమ్వుత్నమ్మ.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
ఆయనత్ో నడుచుట, ఆయనను దగగ రగా త్ెలుసుకొనుటకు ఫలితమైన ఆనందమ్మగా

యేసు మ్నకు నమ్ుకతవమ్మను అనుగాహంచనడు. కాని అనుద్ినమ్మ న్ేను ఆయనకు
సుంద్ించనలని ఆయన కోరపచున్నాడు. ఆయనకు విధేయమనికమ్ుని ఆయన ననుా
బలవంతమ్మ చేయమట లేదు. ఒక నియమ్మ్మను అనుసర్ంచమ్ని ఆయన

బలవంతమ్మ చేయమట లేదు. ఆయన అంటాడు, మీ భావనలు న్ేడు ఏ విధంగా ఉన్నా,
న్నకు ఒక నమ్ుకమైన హృదయమ్మ కావాలి, ఈ లోకమ్మలో ఏమి జ్రపగమత ంద్ి అని
నీవు తలంచిన్న, మ్ంచెన్
ై న చెడెైన్న, న్నకు ఒక నమ్ుకమైన వధువు కావాలి. న్నకు
నమ్ుకమైన స్టేవకుడు కావాలి, న్న పియ
ర మైన నమ్ుకమైన పేరమిక కావాలి.

ఆతీుయతకు నిరవచనమ్మనిచుిటకు లోకమ్మ వెైపు చూచుటకు పరయతిాంచు న్న

లాంటివార్ని ఆయన ఇలాన్ే చూసుతన్నాడని న్న ఆలోచన. ద్ీని కంటే లోత్ెైనద్ి ఏద్ియమ
లేదు అని పరభమవు చెబమత న్నాడు. న్నకు నమ్ుకమైన హృదయమ్మ కావాలి.
వివాహత ల ైన దంపత ల జీవితమ్మ వలన్ె, ఇద్ి నిజ్మైన పేరమ్కు

పున్నద్ియయ
ెై మనాద్ి. ఏద్ిఏమన్
ై న నమ్ుకతవమ్మ అంతమ్మ వరకు ఉండనలి. కాబటిర,

ద్ేవుడు నమ్ుకతవమ్మను కోరపచున్నాడు, అయత్ే తన పర్శుద్నధతు సనిాధి ద్నవరా
కూడన ఆయన నమ్ుకతవమ్మను బలపరపస్ాతడు.

— డా. బిల్ ఉర్శ
యిేసు యొకు ర్ాజర్శక అర్హతలు మర్శయు ర్ాజు సాానములో ఆయన కార్యములను ఇప్పటి వర్కు

చూశాము కాబటిర, భ్విషయతు
త మస్ట్ియ ర్ాజు కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను ఆయన ఏ విధ్ముగా
నర్వేర్ాుడో చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.
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ఆకాంక్షలు
ఇశాీయిేలు చర్శతర అంతటిలో, దాని ర్ాజుల యొకు బలహీనతలు మర్శయు పాప్ములు దదవుని ఎదుట

తమ బాధ్యతలను నర్వేర్ుకుండా వార్శని నివార్శంచాయి. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు తమను తాము

సమర్శపంచుకొని ఆయన ప్రజలను నడిపించిన నముకమైన నాయకుల ైన మోషత, యిహో షువ మర్శయు

దావీదు వంటి వార్మ కూడా దదవుడు ఆశించినదంతా చదయలేకపల యార్మ. వార్మ కొంత కాలము వర్కు మాతరమే
సమాధానమును భ్దరతను అందించగల్వగార్మ. అయితద ధ్ర్ుశాసత రము యొకు షర్తులు వార్మ ఎడతెగక
అనుసర్శంచుటకు చాలా ఉనితమైనవయాయయి. దదవుడు సంతృపితప ందు విధ్ముగా ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

అనుసర్శంచుట ప్తనమైన ఏ మానవునికైనా చాలా కషర మవుతుంది. అంతదగాక, ఉతత మమైన నాయకులు
కూడా వయసుి మర్శయు మర్ణము అను ప్ర్శమితులను అనుభ్వించార్మ. ఇలాంటి సమసయలు బెైబిలులో
జకర్ాయ 4:6, అప . 13:34-39, హెబ్రర. 4:8, మర్శయు ర్ోమా. 8:3-4 వంటి అనేక చోటో గుర్శతంచబడినవి.

పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజలను పాల్వంచిన ర్ాజులు ఎనిడు కూడా దదవుడు తన ప్రజల కొర్కు

దాచియుంచిన అతుయనితమైన ఆశీర్ావదములను ప ందలేకపల యార్మ. వార్మ ప ందలేకపల యార్మ. వార్మ

బలహీనమైన, ప్తనమైన మానవులు. అయితద తన ప్రజలను విమోచించుటకు నీతిగల దావీదు కుమార్మని
ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నను గౌర్విసాతడను నిర్రక్షణను ఈ వైఫలాయలు వార్శలో

కల్వగశంచాయి. ఈ ర్ాజు ప్రతదయకముగా దదవుని ఆతు దావర్ా బలప్ర్చబడతాడు కాబటిర ఆయనలో మానవ

బలహీనతల యొకు సామానయ ప్ర్శమితులు ఉండవు. దావీదు వంశావళ్ల, ఇశాీయిేలు దదశము, మర్శయు
మానవ జఞతి యొకు మునుప్టి వైఫలయములకు విమోచకునిగా ఆయన దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

ప్ర్శప్ూర్ణముగా నర్వేర్మువాడు. మర్శయు యిేసులో దదవుడు ఖ్చిుతముగా ఇలాంటి ర్ాజునే ప్ంపాడు.

దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు, మస్ట్ియయిైన యిేసు దావర్ా మన కొర్కు మనము చదసుకోలేనిదానిని
దదవుడు మానవాళ్ల కొర్కు తుదకు చదశాడు.

ఆయన ర్ాజతవము యొకు నాలుగు కోణములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా యిేసు ఈ పాత నిబంధ్న

ఆకాంక్షలను నర్వేర్శున విధానమును చూదాేము. మొదటిగా, యిేసు దావీదు ర్ాజవంశమును

ప్ునర్మదధ ర్శంచాడు అని చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఆయన తన ప్రజలకు ఇచిున సావతంతరయమును జయమును
చూదాేము. మూడవదిగా, యిేసు తెచిున నితయ ర్ాజయమును ప్ర్శశీల్వదాేము. మర్శయు నాలగ వదిగా, ర్ాజయము
యొకు సార్వతిరక సవభావము మీద దృషిర పడదాము. యిేసు దావీదు ర్ాజవంశమును ప్ునర్మదధ ర్శం చాడు
అను సతయముతో ఆర్ంభిదాేము.

ద్నవీదు రాజ్వంశమ్మ
కొీతత నిబంధ్నలో అనేక సందర్ాభలలో, యిేసు దావీదు ర్ాజవంశమును ప్ునర్మదధ ర్శంచు

ప్రవచించబడిన దావీదు కుమార్మనిగా విశేషముగా గుర్శతంచబడా్డు. పతరర్ేపించబడిన ర్చయితలు ఈ

సంబంధ్మును మతత యి 1:1, మార్ము 3:31, మర్శయు ర్ోమా. 1:3 వంటి లేఖ్నభాగములలో వల్వకితీశార్మ.
అప . 13:22-23లో అప సత లుడెైన పౌలు దీనిని ప్రకటించాడు. మర్శయు యిేసు సవయంగా తానే దావీదు
-35వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యొకు మస్ట్ియ కుమార్మడనని మతత యి 21:15-16, ప్రకటన 3:7 మర్శయు 22:16లో ప్రకటించాడు. యిేసు
నిజముగా ప్రవచించబడిన దావీదు కుమార్మడని, సృషిరయావతు
త కొర్కు దదవుని ర్ాజయ ఉదదేశములను
నర్వేర్ము భ్విషయత్ మస్ట్ియ ర్ాజు అని ఈ ర్మజువు కనుప్ర్మసుతంది.

దావీదు స్టింహాసనమునకు వార్సునిగా, ఇశాీయిేలు దదశములోని నముకమైన శేషమును, అనగా

నముకమైన అప సత లులు మర్శయు శిషుయలను ప్ునర్మదధ ర్ంశ చుట దావర్ా యిేసు మొదటిగా దదవుని ర్ాజయ

ఉదదేశములను నర్వేర్ముట ఆర్ంభించాడు. తర్మవాత, మతత యి 28:19-20లో యిేసు ఆజఞాపించినటుో, వార్మ
వళళగల్వగశన దదశములనిిటికత వళ్లో యూదులకు మర్శయు అనయజనులకు సువార్త ప్రకటించి శిషుయలను

చదయుట దావర్ా ఈ అనుచర్మలు తమ సంఖ్యను వాయపింప్జేశార్మ. మర్శయు వార్శ శిషుయలు లోకములో

మర్శంత ముందుకు వళ్లో ఇంకా అనేక మందిని శిషుయలను చదశార్మ. ఈ ప్రకిీయ అప్పటి నుండి కొనసాగుతూ
ఉంది, ఫల్వతంగా దదవుని యొకు భ్ూలోక ర్ాజయములో ప్రప్ంచములోని అధిక శాతం జనాభా ఉనాిర్మ,
మర్శయు ఇంచుమించు భ్ూమి మీద ఉని ప్రతి జఞతి మర్శయు ప్రతి దదశములో కొంత వర్కు శిషుయలు
ఉనాిర్మ.

ఆయనకు నముకముగా ఉనివార్శకి సావతంతరయమును జయమును ఇచుుట దావర్ా కూడా యిేసు

పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను నర్వేర్ాుడు.

స్ావతంత్రమ్మ మ్ర్య మ జ్యమ్మ
యిేసు భ్ూమి మీద నివస్టించిన కాలములో, తన ప్రజలకు ఆతీుయ విర్ోధ్ుల ైన పాప్ము, మర్ణము

మర్శయు దయయముల నుండి సావతంత్రమును జయమును ఇచుుటకు యిేసు నిర్ణయాతుకముగా
వయవహర్శంచాడు. మతత యి 1:21-23లో వారయబడిన ఈ కిీంది మాటలను వినండి:

[ద్ేవుని దూత యోస్టేపుత్ో ఇలా అన్ెను] ఆమ యొక కుమ్ారపని కనును; తన

పరజ్లను వార్ పాపమ్మలనుండి ఆయన్ే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరప
పెటర లదువన్ెను. ఇద్ిగో కనయక గరభవతియెై కుమ్ారపని కనును ఆయనకు

ఇమ్ాునుయేలను పేరప పెటర లదురప అని పరభమవు తన పరవకత ద్నవరా పలికతన మ్ాట

న్ెరవేరపనటల
ల ఇదంతయమ జ్ర్గెను. ఇమ్ాునుయేలను పేరపనకు భాష్ాంతరమ్మన
ద్ేవుడు మ్నకు త్ోడని అరి మ్మ (మ్తత య 1:21-23).

ఈ వాకయభాగములో, మతత యి యిేసు యొకు జననమును యిషయా 7:14లో ప్రసత ావించబడిన

ఇమాునుయిేలు అను బాలునితో పల లాుడు.

యిషయా యొకు ప్రవచనము నేప్థయములో, ఇమాునుయిేలు అను బాలుడు యుదధ ము

చదయునప్ుపడు దదవుడు తన ప్రజలతో ఉండు యుదధ వీర్మడెైన ర్ాజు అనుటకు చిహిముగా ఉండదది. ఆయన
వార్శ కొర్కు పల ర్ాడి వార్శ విర్ోధ్ులను జయిసాతడు, మర్శయు యుదధ ములో జయము సంపాదించుట దావర్ా
వార్మ ఎదుర్ొును హింస నుండి వార్శకి సావతంతరయమును అనుగీహిసత ాడు. మర్శయు ఇదద యిేసును

ప్రతదయకమైనవానిగా చదస్టింది. అందర్శకత అతి గొప్ప విర్ోధియిైన పాప్ముతో పల ర్ాడి దానిని జయించుటకు
-36వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దదవుడు ఉప్యోగశంచు ప్రవచించబడిన ర్ాజు ఆయనే. యోహాను 8:36లో కూడా మనము ఇదద అంశమును
చూసాతము, అకుడ తాను మాతరమే పాప్ము నుండి నిజమైన సావతంతరయమును ఇవవగలనని యిేసు
స్టలవిచాుడు.

యిేసు తన ప్రజలకు మర్ణము మీద కూడా జయమును కల్వగశంచాడు. దీనిని గూర్శు పౌలు ర్ోమా.

6:4-9, మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 15:54-57లో మాటాోడాడు, యిేసు యొకు ప్ునర్మతాానము మన ప్క్షమున

పాప్మును మర్శయు మర్ణమును ఓడించినదని అతడు నిశుయతను ఇచాుడు. ఇప్ుపడు, ఈ భావనలో,
మనము ఇప్పటికత పాప్ము చదసత ాము కాబటిర మర్శయు మన శర్రర్ములు మర్ణసాతయి కాబటిర పాప్ము
మర్శయు మర్ణము ఇప్పటికత మనకు సమసయలయ
ై ునాియి. అయితద వీటి మీద ఇప్పటికే మనము

జయమును ప ందియునాిము, ఎందుకంటే మనలను నియతిరంచు మర్శయు శిక్షించు శకిత వాటికి ఇక లేదు.
దయయముల విషయములో కూడా ఇదద నిజమైయునిది. మన గొప్ప ర్ాజుగా, యిేసు వాటిని

ఓడించాడు, మర్శయు మనకు జయమును అనుగీహించాడు. అవి ఇప్పటికి మనలను ఇబబందిపడతాయి
మర్శయు శోధిసత ాయి. అవి మనకు శర్రర్కముగా హాని కూడా కల్వగశంచగలవు. అయితద మనలను

బంధించుటకు లేక మన పారణములకు హాని కల్వగశంచుటకు వాటికి ఎలాంటి శకిత లేదు. దయయముల మీద
యిేసు యొకు జయమును కొలస్ట్ి 2:15లో పౌలు వర్శణంచు విధానమును వినండి:

ఆయనత్ో కూడ మిమ్మును జీవింపచేస్టెను; ఆయన పరధననులను అధికారపలను

నిరాయమధులనుగాచేస్టి, స్టిలువచేత జ్యోతసవమ్మత్ో వార్ని పటిర త్ెచిి బాహాటమ్మగా
వేడుకకు కనుపరచెను (కొలస్ట్స. 2:15).

యిేసు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, ఆయనను ఆయన ప్రజలను వయతిర్ేకించు ప్రతి విర్ోధిని ఆయన
సమూలంగా ఓడిసత ాడు. కాని ఇప్ుపడు కూడా, వార్శ యాజమానయము నుండి మనకు సావతంతరయమును
అనుగీహించుటకు మనకు అధికముగా హాని కల్వగశంచువార్శకి ఆయన పారధ్మిక తీర్మపను ఇచదుశాడు.

ర్ాజుల కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలలో యిేసు నర్వేర్శున మూడవ ఆకాంక్ష ఏమనగా ఆయన

నితయ ర్ాజయమును సాాపించాడు.

నితయ రాజ్యమ్మ
వాగాేనము చదయబడిన ర్ాజు ఒక ర్ాజయములోనికి నడిపిసత ాడని మర్శయు అది నితయముంటుంది అని

పాత నిబంధ్న వాగాేనం చదస్టింది. అది భ్ూమి మీద ప్ర్లోకమైయుంటుంది, మర్శయు దావీదు ర్ాజు

ప్ర్శపాలనలో అది అనిి కాలములలో ఉంటుంది. ర్ాజుగా యిేసు యొకు ప్ర్శపాలన నితయము ఉంటుంది అని

మతత యి 19:28-29 మర్శయు 25:34, లూకా 1:33, మర్శయు హెబ్రర. 1:8-13 వంటి లేఖ్న భాగములలో కొీతత
నిబంధ్న ఉదాాటిసత ుంది. అయితద ఆ ర్ాజయము ఇప్ుపడు ఎకుడ ఉంది? యిేసు ఈ ఆకాంక్షను నిజముగా

నర్వేర్ాుడా? లేక ఆయన దానిని చదయుట కొర్కు ఇప్ుపడు కూడా మనము ఎదుర్మచూచుచునాిమా?
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భూమి మీద ద్ేవుని రాజ్యమ్మను స్ాిపించుట యేసు తన భూలోక పర్చరయలో చేస్టిన
ఒక కారయమయ
ై మనాద్ి. ఇపుుడు, ద్ీని అరి మ్మ ఏమిటంటే, ద్ెైవిక శకతత కారయమ్మలో,
యేసు ఒక అపాయకరమైన భూభాగమ్మలో తీర పారంత పర్చరయను స్ాిపించనడు,

మ్ర్యమ ఈ గోళ్మ్మను ద్నని యొకక నిజ్మైన సృషిరకరత , యజ్మ్ానుడు మ్ర్యమ

రాజు కొరకు తిర్గ్ సంపాద్ించు ఒక ఎదురపద్నడిని ఆరంభించనడు. ఈ అపాయకరమైన
భూభాగమ్మ మీద చేస్టిన ఆరంభ ఎదురపద్నడి అన్ేక న్నటకీయ విధమ్మలుగా
బయలుపరచబడింద్ి: వయవస్ాి దుషరతవమ్మను సవాలు చేయమట, దయయపు

దుషరతవమ్మను సవాలు చేయమట, వెలుగమ మ్ర్యమ సతయమ్మత్ో మోసమ్మను

త్ొలగ్ంచుట. ఇద్ి పరత్నయమ్ాాయ అజ్ాాధనరకతవమ్మనకు బలమైన పర్చయమ్మగా

ఉనాద్ి. ఈ ఎదురపద్నడి ఇపుటికీ కొనస్ాగమత ంద్ి. త డిచిపెటర ల కారయకామ్మ్మ, శుద్ిధ
చేయమ కారయకామ్మ్మ, చివర్ స్ాివరమ్మలను నిరములమ్మ చేయమ కారయకామ్మ్మ
ఇపుుడు మిగ్లియమనాద్ి. మ్ర్యమ మ్రణమ్మ జ్యంచవలస్టిన ఆఖ్ర్

విరోధియయ
ెై మనాద్ి. కాబటిర, ఈ కొనస్ాగమచునా రాజ్య కారయకామ్మ్మలో ఆతు శకతతలో
మ్నమ్మ పాలుపంచుకొనుచుండగా, “నీ రాజ్యమొచుిను గాక, నీ చితత మ్మ

న్ెరవేరిబడునుగాక” అని మ్నమ్మ పారర్ించుచున్నామ్మ. ఒక అస్ామ్ానయమైన
సహకారమ్మ యొకక అవసరతత్ో మ్నమ్మ స్ాధించవలస్టినద్ి ఇంకా ఉంద్ి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
పాత నిబంధన నిరీక్షణ యొకక న్ెరవేరపులో, యేసు కీాసత ులో ద్ేవుని యొకక రక్షించు
నియమ్మ్మ ఈ లోకమ్మనకు వచిింద్ి, ఆయన మ్రణమ్మ, ఆయన

పునరపత్నినమ్మలో అద్ి న్ెరవేరపు పొ ంద్ింద్ి, మ్ర్యమ ఆయన మ్రణమ్మ జ్యమ్మను
పొ ంద్ినద్ి అని ఆయన పునరపత్నినమ్మ కనుపరచింద్ి. పాపమ్మనకు పర్ష్ాకరం
ద్ొ ర్కతంద్ి. పాపమ్మ యొకక జీతమైన మ్రణమ్మ ఓడించబడింద్ి. కేవలం

పునరపత్నినమ్మలో మ్ాతరమే కాదు. ఆయన మ్హమ్రకమైన ఆరోహణమ్మ — ఇపుుడు
ఆయన ద్ేవుని కుడి పార్వమ్ందు కూరపిన్నాడు. పెంత్ెకొసుత — ఆయన తన ఆతును
కుమ్ుర్ంచనడు. ఇదంత్న రాజ్యమ్మ యొకక రాకలో భాగమయ
ై మనాద్ి. “రాజ్యమ్మ

యొకక ఆరంభమ్మ” అని మ్నమ్మ పిలుచునద్ి ఇపుుడు మ్న మ్ధయలో ఉనాద్ి.
అయనను, ఇంకా భవిషయతత ఉనాదని మ్న పరభమవెైన యేసు కీాసత ు మ్నకు

త్ెలియపరచనడు. మ్నమ్మ ఇపుటికీ పారర్ించుచున్నామ్మ. “నీ రాజ్యమొచుిను గాక,”
అని మ్నమ్మ చేయమ పరభమవు పారరి నను గూర్ి ఆలోచించండి. అవును, రాజ్యమ్మ
వచిియమనాద్ి. ఆయన జ్యంచియమన్నాడు. ద్నని మ్మగ్ంపు కొరకు అద్ి
ఎదురపచూచుచునాద్ి.
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— డా. స్ట్రఫ్న్ వలో మ్
పరజ్లు అరి మ్మ చేసుకొనుటకు, మ్మఖ్యమ్మగా యూదులు అరి మ్మ చేసుకొనుటకు అతి
కషరమైన విషయమ్మలలో ఒకటి ఏమిటంటే, మస్ట్సయయెైన యేసు యొకక మొదటి

మ్ర్యమ రెండవ రాకడల మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ. స్టింహమ్మలు గొరెాపిలలలత్ో కలస్టి
విశామించుట మ్నమ్మ చూడమ్మకద్న, అలాంటపుుడు యేసు మస్ట్సయయెయ
ై మండి

మస్ట్సయ ఆకాంక్షలను ఎలా న్ెరవేరాిడు అని కొందరప అడుగమట సహజ్మే . పరజ్లు
తమ్ ఖ్డగ మ్మలను న్నగటి నకుకలుగా స్ాగగొటలరట మ్నమ్మ చూడమ్మ. మ్నమ్మ

భూమి మీద సమ్ాధననమ్మను, పరజ్ల పటల సద్నభవనను చూడమ్మ. కాబటిర మస్ట్సయ
ఎలా వచనిడు? ద్ననిని మ్నమ్మ ఆరంభించబడిన రాకడ శాసత రమ్మ అని పిలుస్ాతమ్మ.
యేసు యొకక మొదటి రాకడ ద్నవరా అంతయ ద్ినమ్మల వాసత వమ్మలు చర్తరలోనికత
వచనియ. అవి ఆరంభించబడినవి, అవి ఆరంభించబడి నిరణయాతుకమ్మగా

కొనస్ాగమచునావి, కాని వీటనిాటి యొకక అంతిమ్ మ్మగ్ంపు కలుగమ విధమ్మగా ఈ

వాసత వమ్మలు కొనస్ాగమచునావి. ద్ీనిని రాజ్యమ్మ యొకక “ఇపుుడు మ్ర్యమ ఇంకా

రాలేదు” అని పిలుస్ాతరప. రాజ్యమ్మ వచిియమనాద్ి, యేసు ద్ననిని త్ెచిియమన్నాడు.
ఆయన యమదధ మ్మలో నిరణయాతుకమైన ఎదురప ద్ెబబ కొటారడు. కాని యమదధ మ్మ

ఇపుటికీ కొనస్ాగమత ంద్ి మ్ర్యమ ద్నని యొకక భవిషయత్, అంతిమ్ న్ెరవేరపు కొరకు
ఎదురప చూసుతంద్ి.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్ి
ప్ర్లోకములోని ఆయన స్టింహాసనమునకు ఆర్ోహణమగుటకు ముందు యిేసు సపషర ముగా తన

మస్ట్ియ ర్ాజయమును సాాపించాడు. దీనిని మనము మతత యి 12:28 వంటి వాకయభాగములలో చూసాతము,
అకుడ దయయముల మీద తనకు ఇవవబడిన అధికార్ము దదవుని ర్ాజయము వచిుయునిది అనుటకు

ర్మజువుగా ఉనిదని యిేసు స్టలవిచాుడు. దయయములను వళళగొటురట ర్ాజయము వచుుచునిది అనుటకు
చిహిము కాదు. బదులుగా, ర్ాజయము శకితతో ఉనికిలో ఉనిది, మర్శయు దాని ర్ాజు తన విర్ోధ్ులను

ప్డగొటురచునాిడు అనుటకు ర్మజువుగా ఉనిది. అనేకమంది ఊహించిన విధ్ముగా ర్ాజయము దృశయమైన
ర్రతిలో ర్ాలేదు అని కొంత మంది ప్ండితులు అభ్యంతర్ం చెబుతునప్పటికత, సాంప్రదాయిక ర్ాజకతయ

అధికార్ము వల దాని యొకు భౌతిక వయకతతకర్ణముల కొర్కు చూచుట ప ర్పాటు అని యిేసు చెపాపడు.
లూకా 17:20-21లో ఆయన ప్ర్శసయుయలతో చెపిపనటుో:

ఆయన ద్ేవుని రాజ్యమ్మ పరతయక్షమ్మగా రాదు. ఎందుకనగా ఇద్ిగో ద్ేవుని రాజ్యమ్మ మీ
మ్ధయన్ే యమనాద్ి గనుక, ఇద్ిగో యకకడనని, అద్ిగో అకకడనని చెపు వీలుపడదని
వార్కత ఉతత రమిచెిను (లూకా 17:20-21).
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చివర్శగా, దావీదు ర్ాజును గూర్శు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలలో యిేసు నర్వేర్శున నాలగ వ ఆకాంక్ష

ఏమనగా, ఆయన సార్వతిరక ర్ాజయమును సాాపించాడు.

స్ారవతిరక రాజ్యమ్మ
యిేసు తిర్శగశవచిునప్ుపడు, కొీతత భ్ూమి అంతా ఆయన ర్ాజయములో భాగమవుతుంది. మర్శయు

ఆయన భౌతిక అధికార్ము మర్శయు ప్ర్శపాలన భ్ూలోక ప్రభ్ుతవములనిిటిని తొలగశంచివేసత ుంది.

ప్రసత ుతానికి, ఆయన సార్వతిరక ప్ర్శపాలన పారధ్మికముగా ఆతీుయముగా ఉనిది, దీనిని మనము ఎఫ్స్ట్.
1:21-22లో చూసాతము. కాని ఆయన తిర్శగశవచిునప్ుపడు, అది భౌతికమైనదిగా కూడా ఉంటుంది. ప్రకటన

21-22 కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భ్ూమిని గూర్శు ఒక మహిమకర్మైన చితరమును ఇసాతయి, అకుడ
నూతన యిర్ూషలేములోని ఆయన ర్ాజధాని నుండి యిేసు ర్ాజుగా ప్ర్శపాల్వసాతడు.

యిేసు నిజముగా ఎంతో కాలముగా ఎదుర్మచూస్టిన మస్ట్ియ అని, దదవుని ర్ాజయమును భ్ూమి

మీదికి తెచిున దావీదు కుమార్మడని కొీతత నిబంధ్న సపషర ము చదసత ుంది. తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో ఆయన

పాత నిబంధ్న ప్రవచనములు మర్శయు ఆకాంక్షలు అనిిటిని నర్వేర్ులేదు. కాని ఆయన వాటిలో చాలా

వాటిని నర్వేర్ాుడు కాబటిర ఆయన నిజమైన ర్ాజు అని ర్మజువు చదశాడు, మర్శయు తాను ఆర్ంభించినదానిని
ముగశంచుటకు మర్లా వసాతనని ఆయన మనకు నిశుయతను ఇచాుడు. ఆ దినమందు, ఆయన ర్ాజయము
నిశుయముగా సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండిన వాసత విక ప్రణాళ్లకలను నర్వేర్ముతుంది. సర్వలోకము
పాప్ము మర్శయు బాధ్ నుండి సవతంతరమై, సమాధానము మర్శయు ఐశవర్యము కల్వగశ దదవుని యొకు

భ్ూలోక ర్ాజయమవుతుంది, మర్శయు దదవుని యొకు సహవాసము, సనిిధి దావర్ా దీవించబడుతుంది.
ర్ాజైన యిేసు అను మన పాఠములో ఇప్పటి వర్కు, యిేసు యొకు ర్ాజు సాానమునకు పాత

నిబంధ్న నేప్థయమును మర్శయు కతీసత ులో ఈ సాానము యొకు నర్వేర్మపను మనము చూశాము. కాబటిర,

ఇప్ుపడు మన చివర్శ ముఖ్ాయంశమును చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము: ర్ాజుగా యిేసు పాతరకు ఆధ్ునిక
అనువర్త న.

ఆధునిక అనువరత న
యిేసు ర్ాజతవమునకు ఆధ్ునిక భావనలు వర్శణంచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనిప్పటికత, వస్టిరినిసర ర్డ

షార్రర్డ కేటకిజం 26వ ప్రశోితత ర్ములో ఒక సహాయకర్మైన ప్దధ తిని మనము చూడవచుు. ఈ కిీంది ప్రశికు
జవాబుగా:

పర. యేసు రాజు స్ాినమ్మను ఎలా న్ెరవేరాిడు?
మతోప్దదశము ఇచిున జవాబు:
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జ్. మ్నలను ఆయనకు లోపరచుకొనుట ద్నవరా, మ్నలను పాలించుచు సమ్ర్ించుట
ద్నవరా, ఆయన మ్ర్యమ మ్న విరోధులందర్నీ అడ్ గం్ చి జ్యంచుట ద్నవరా కీాసత ు
రాజు యొకక స్ాినమ్మను న్ెరవేరాిడు.

కీమబదధ మైన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు మూడు సాంప్రదాయిక విభాగముల దృషారయ యిేసు యొకు

ర్ాజతవము మన జీవితముల మీద ప్రభావము చూప్ు విధానములను ఈ జవాబు వర్శణసత ుంది. మొదటిగా,
యిేసు మనలను తనకు లోప్ర్చుకునాిడు, అనగా, మనమిక ఆయన శతురవుల వల ఉండక పిరయమైన
పౌర్మల వల ఉండునటుో ఆయన మనలను ర్ాజయములోనికి తీసుకొనివసాతడు. ర్ండవదిగా, మనలను

పాల్వంచుట మర్శయు సమర్శాంచుట దావర్ా ఆయన తన ర్ాజయమును పాల్వసాతడు. మర్శయు మూడవదిగా,
ఆయన తన మర్శయు మన విర్ోధ్ులందర్శనీ అడ్ గశంచి తుదకు జయిసాతడు.

వస్టిరినిసర ర్డ షార్రర్డ కేటకిజంలోని ఉదాాటనను అనుసర్శసత ూ, యిేసు ర్ాజు సాానము యొకు ఆధ్ునిక

అనువర్త నను మూడు భాగములలో చూదాేము: మొదటిగా, యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుసాతడు అని

చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఆయన తన ప్రజలను పాల్వసాతడు అను వాసత వమును ప్ర్శగణదాేము. మర్శయు
మూడవదిగా, ఆయన తన శతురవులను జయించు విధానము మీద దృషిర పడదాము. యిేసు తన
ర్ాజయమును నిర్శుంచు విధానమును మొదట చూదాేము.

ఆయన రాజ్యమ్మను నిర్ుంచుట
యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు విధానమును మూడు దృషిరకోణములలో మనము చూదాేము:

మొదటిగా, ఆయన చదయు ప్ని యొకు లక్షయము; ర్ండవదిగా, లోకములో ఆయన ర్ాజయము యొకు

వయకతతకర్ణ; మర్శయు మూడవదిగా, తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు యిేసు ఉప్యోగశంచు విధానములు.
యిేసు చదయు ప్ని యొకు లక్షయముతో ఆర్ంభిదాేము.

లక్షయమ్మ
భ్ూమి మీద తన ప్ర్శపాలన తన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలనను ప్రతిబింబించునటుో లోకమంతటిని తన

భ్ూలోక ర్ాజయముగా మార్ముటకు దదవుడు ప్రణాళ్లక చదయుచునాిడు అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. దీనిని
మనము మతత యి 6:10లో చూసాతము, అకుడ దదవుని ర్ాజయము వచుునటుో, మర్శయు ప్ర్లోకమందు

నర్వేర్మనటుో భ్ూమి మీద కూడా తన చితత ము నర్వేర్మునటుో పారర్శంా చమని యిేసు మనకు బో ధించాడు.

మర్శయు దీనిని ప్రకటన 21-22లో వర్శంణ చబడిన కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమి చితరములో మనము
చూసాతము. కాబటిర, విశాలమైన భావనలో, లోకమును దదవుని యొకు భ్ూలోక ర్ాజయముగా మార్ముట,

ఆయనకు నివాస యోగయముగా చదసుకొనుట, మర్శయు తన ప్టో సావమిభ్కిత గల ప్రజలతో దానిని నింప్ుట
యిేసు ర్ాజయ నిర్ాుణము యొకు లక్షయమైయునిది.
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అయితద భ్ూలోక ర్ాజయమును సాాపించుట దదవుని లక్షయమైతద, దీనిలో యిేసు ఎలాంటి పాతరను

పల షిసత ాడు? సర్ే, సృషిర యావతు
త మీద దదవుడు సర్ోవనితమైన ర్ాజు అయుయనిప్పటికత, మర్శంత సూటిగా

దానిని పాల్వంచుటకు ఆయన యిేసును నియమించాడు, తదావర్ా దదవుని ర్ాజయము సర్శగానే యిేసు ర్ాజయము
అని పిలువబడుతుంది. ఈ విషయములో, దదవుడు ప్ుర్ాతన ప్శిుమ ఆస్టియా ప్రభ్ువును పల ల్వయునాిడు,
మర్శయు యిేసు ఆయన యొకు సామంత ర్ాజుగా ఉనాిడు. మర్శయు యిేసు తన ప్రభ్ువును
సంతోషప్ర్చాలని కోర్తాడు కాబటిర, దదవుని లక్షయమును నర్వేర్ముటకు ఆయన తనను తాను

సమర్శపంచుకుంటాడు. తండిరయిైన దదవునికి యిేసు సమర్శపంచుకుని విధానమును గూర్శు 1 కొర్శంథీ. 15:24,
28లో పౌలు వర్శణంచిన విధానమును వినండి:

అటలతరపవాత ఆయన సమ్సత మైన ఆధిపతయమ్మను, సమ్సత మైన అధికారమ్మను,
బలమ్మను కొటిరవేస్టి తన తండియ
ర ెైన ద్ేవునికత రాజ్యమ్మ అపుగ్ంచును; అపుుడు
అంతమ్మ వచుిను... మ్ర్యమ సమ్సత మ్మను ఆయనకు లోపరచబడినపుుడు
ద్ేవుడు సరవమ్మలో సరవమ్గమ నిమితత మ్మ కుమ్ారపడు తనకు సమ్సత మ్మను
లోపరచిన ద్ేవునికత త్నన్ే లోబడును (1 కొర్ంథీ. 15:24, 28).

దదవుని యొకు ఉనితమైన సామంత ర్ాజుగా, యిేసుకు దదవుని ర్ాజయము మీద, మర్శయు సృషిర

మీద కూడా అధికార్ము ఉనిది. మర్శయు దదవుని ఎదుర్శంచు ప్రతిదానిని జయించుటకు, దదవునికి
సమసత మును లోప్ర్చుటకు, ఆయన సృషిరలో దదవుని ఉదదేశములను నర్వేర్ముటకు ఆయన ఆ
అధికార్మును ఉప్యోగశంచుచునాిడు.

అయితద ఈ లక్షయముకు మనకు సంబంధ్ం ఏమిటి? లోకమంతటిని దదవుని ర్ాజయముగా మార్ముట

యిేసు యొకు లక్షయము అను ఆలోచనకు ఆధ్ునిక కైసతవులు ఏ విధ్ంగా సపందించాల్వ? మనము కూడా

దదవుని ర్ాజయమును మన జీవితముల యొకు ప్రధానమైన లక్షయముగా చదసుకోవాల్వ అనునది దీనికి సులువైన
జవాబు. మనము కల్వగశయుండు ఏ ఇతర్ లక్షయముల ైనా — జీవనము కొర్కు సంపాదించుట, కుటుంబముల
కొర్కు సమకూర్ముట, ఆర్ోగయవంతముగా జీవించుట, చదువుకొనుట — అవనీి దదవుని ర్ాజయమును వాయపిత
చెందించు విధ్ముగా జర్ప్బడాల్వ. యిేసు మతత యి 6:33లో బో ధించినటురగా:

కాబటిర మీరప ఆయన [ద్ేవుని] రాజ్యమ్మను నీతిని మొదట వెదకుడి;
అపుుడవనిాయమ మీకనుగాహంపబడును (మ్తత య 6:33).

యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు ఉప్యోగశంచు మార్గ ములో మనము ప్రసత ావించు ర్ండవ

కోణము ఏమనగా, లోకములో ర్ాజయము యొకు వయకతతకర్ణ.

వయకీతకరణ
యిేసు ర్ాజయము యొకు ప్రసత ుత వయకతతకర్ణమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న మాటాోడునప్ుపడు అది

తర్చుగా ర్ాజయమును సంఘముతో ముడిపడుతుంది అని చాలామంది వేదాంతవేతతలు అనేక యుగములుగా
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ఐదవ పాఠము: ర్ాజు

ఆలోచించుచునాిర్మ. ర్ాజయము మర్శయు సంఘము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును ఎఫ్స్ట్. 1:19-2:20;
మర్శయు ప్రకటన 1:4-6 వంటి అనేక లేఖ్న భాగములు వర్శణంచుచునివి. ఒక ఉదాహర్ణగా, మతత యి
16:16-19లో యిేసుకు పతతుర్మకు మధ్య జర్శగశన ఈ సంభాషణను వినండి:

అందుకు స్ట్మోను పేత రప నీవు సజీవుడగమ ద్ేవుని కుమ్ారపడవెైన కీాసత ువని చెపెును.
అందుకు యేసు స్ట్మోను బర్డ యోన్న, నీవు ధనుయడవు, పరలోకమ్ందునా న్న తండిర

ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెన్క
ే ాని నరపలు నీకు బయలు పరచలేదు. మ్ర్యమ నీవు
పేత రపవు. ఈ బండమీద న్న సంఘమ్మను కటలరదును, పాత్నళ్లోక ద్నవరమ్మలు ద్నని
యెదుట నిలువన్ేరవని న్ేను నీత్ో చెపుుచున్నాను. పరలోకరాజ్యమ్మ యొకక

త్నళ్పుచెవులు నీ కతచెిదను, నీవు భూలోకమ్ందు ద్ేని బంధించుదువో అద్ి పరలోక
మ్ందును బంధింపబడును, భూలోకమ్ందు ద్ేని విపుుదువో అద్ి పరలోకమ్ందును
విపుబడునని అతనిత్ో చెపెును (మ్తత య 16:16-19).

ర్ాజయమును సంఘముతో దగగ ర్గా అనుబంధ్ప్ర్చు కనీసం మూడు విషయములను ఈ వాకయ భాగం

తెల్వయజేసత ుంది. మొదటిగా, “నా సంఘమును కటురదును” అని యిేసు స్టలవిచాుడు. తర్మవాత

“ప్ర్లోకర్ాజయము యొకు తాళప్ుచెవులు నీ కిచెుదను” అని పతతుర్మతో చెబుతూ ఆయన ఈ కథనమును
కొనసాగశంచాడు. ఇకుడ సంబంధ్మును చూడండి: అప సత లుడును సంఘము యొకు ప్ునాదిలో
భాగమైయుని పతతుర్మ ప్ర్లోక “ర్ాజయము” మీద అధికార్మును కల్వగశయుంటాడు.

ర్ాజయము మర్శయు సంఘము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును ఎతిత చూప్ు ర్ండవ విషయము

ఏమనగా, పతతుర్మ యిేసు కొర్కు కతీసత ు అను బిర్మదును ఉప్యోగశంచాడు అను వాసత వము. “కతీసత ు” అను
మాటకు అభిషికత ుడు అని అర్ాము. స్టింహాసనము మీద వార్శ అధికార్మును ప్రకటించుటకు ర్ాజులు నూనతో
అభిషతకించబడదవార్మ అను సతయమునకు ఇది ఒక విశేషమైన సంబో ధ్న అయుయనిది. కాబటిర యిేసును

“కతీసత ు” అని పిలచుట దావర్ా, పతతుర్మ యిేసును ప్రవచించబడిన దావీదు ర్ాజుగా గుర్శతంచుచునాిడు. మర్శయు
ర్ాజుగా ఆయన పల షించు పాతరలో యిేసు సంఘమును నిర్శుంచబో తునాిడు.

ర్ాజయము మర్శయు సంఘము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును తెల్వయప్ర్చు మతత యి 16:16-19లో

ఇవవబడిన మూడవ వివర్ణ ఏమనగా, పాతాళము లేక “నర్కము” మర్శయు దదవుని ర్ాజయమునకు మధ్య
జర్మగు యుదధ ములో పాలుప్ంచుకోవాలని యిేసు సంఘమును సూచించాడు.

యిేసు మర్శయు పతతుర్మ ఇర్మవుర్మ సంఘమును గూర్శు మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శు అనుబంధిత

అంశములుగా ఆలోచించార్మ అను సతయమును ఈ వివర్ములు తెల్వయప్ర్చుచునివి. కాని సంఘము
మర్శయు ర్ాజయము ఎంత దగగ ర్ అనుబంధ్ము కల్వగశయునిను, అవి కొీతత నిబంధ్నలో ఖ్చిుతమైన

పల ల్వకలను మాతరం కల్వగశలేవు. ర్ాజయము సంఘము కంటే చాలా పదే అంశమైయునిదని ఎకుువమంది
ప్ండితులు ఒప్ుపకుంటార్మ.
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సందర్శించండి.
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ఐదవ పాఠము: ర్ాజు

సంఘమ్మ మ్ర్యమ ద్ేవుని రాజ్యమ్మనకు మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ చనలా

ఆసకతతకరమైనద్ి. ద్ేవుని రాజ్యమ్మ సమ్సత విషయమ్మలను ద్ేవుని యొకక సంపూరణ
చితత మ్మ యొకక ఆధీనమ్మలోనికత పునరపదధ రం్ చు సూ
ి ల-దర్నమయ
ై మనాద్ి. ఇద్ి

విశవమ్ంతటిని గూర్ిన, ఈ గోళ్మ్మ మ్ర్యమ మ్ానవ జీవితమ్మ అంతటిని గూర్ిన
దర్నమయ
ై మనాద్ి. ద్ేవుని మ్హమ్ కొరకు మ్ర్యమ మ్న గొపు ఆనందమ్మ కొరకు

రమపించబడిన గొపు శాంతికరమైన జీవితమ్మను కలిగ్ంచు రాజుకు సమ్రుణ ఇద్ి. ఈ
సూ
ి ల-దర్నమ్మను న్ెరవేరపిటకు ద్ేవుడు ఎనుాకొనిన పరధననమైన పర్ కరమ్మ
సంఘమ్మ. సంఘమ్మను మ్ర్యమ ఇతర మ్తపరమైన సంఘ భవనమ్మలను
రాజ్యమ్మత్ో పో లుిట సర్కాదు; అవి ఒకటి కాదు, కాని ఒకటి మ్రొక ద్ననిని

స్ాధించుటకు మ్ారగ మయ
ై మనాద్ి. అలాగే, కొండ మీద పటర ణమ్మ వల సంఘమ్మ ద్నని
యొకక అంతరంగ జీవితమ్మలో మ్ర్యమ స్ామ్ాజక కతయ
ా ాశీలకమ్మలలో, ద్ేవుడు ఒక
ద్ినమ్మన సృషిర అంతటిలో సమ్మదరమ్మ నుండి సమ్మదరమ్మ వరకు చూపు అవే
కతాయాశీలకమ్మలను వయకత పరచనలి. మ్నమ్మ రాజ్యమ్మనకు నమ్ూన్నగాను
రాజ్యమ్మనకు పరతినిధులుగాను ఉండనలి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
ద్ేవుని రాజ్యమ్మ మ్ర్యమ సంఘమ్మ అను అంశమ్మలు మ్న జీవితమ్మలోని పరతి

భాగమ్మలో మ్నమ్మ జీవించవలస్టిన విధననమ్మను గూర్ి సంపూరణ కెైసతవ అవగాహన
కలిగ్యమండుటకు అగతయమైనవిగా ఉన్నాయ. కాని ఈ రెంటి మ్ధయ కొంత త్ేడన

కలిగ్యమండుట కూడన పారమ్మఖ్యమ్ని న్న ఆలోచన. చనలా మ్ంద్ి కెైసతవులు, కొనిా
సంవతసరమ్మల వరకు న్ేను కూడన, సంఘమ్మ రాజ్యమ్మ యొకక మ్మగ్ంపు అని,

కాబటిర ఇద్ి అతయంత పారమ్మఖ్యమైనద్ి అని ఆలోచించనమ్మ. కాని లేఖ్నమ్ంతటిలో

ఉనా రాజ్య ఆలోచన సంఘమ్మ కంటే చనలా పెదాద్ెై యమనాద్ి. కాబటిర న్న ఆలోచన
పరకారం, మ్ర్యమ బైబిలు ఆలోచన కూడన ఇద్ే అనుకుంటాను, సంఘమ్మ రాజ్యమ్మలో
ఒక మ్ారిలేని భాగమేగాని, అద్ి రాజ్య కారయమ్మలో ఒక ఉపభాగమయ
ై మనాద్ి. ద్ేవుని
రాజ్యమ్మ, ఆయన పర్పాలన ఎలల పుుడు సతయమ్మనకు పున్నద్ిగా ఉన్నాయ. ఆయన
విశవమ్మను, సృషిరయంతటిని, మ్ర్యమ మ్నలను పాలించుచునా రాజ్ెయ
ై మన్నాడు.

ఆయన పరజ్లందర్ మీద, ద్ేశమ్మలనిాటి మీద, రాజులందర్ మీద, జ్ాత లనిాటి మీద
పరభమవెైయమన్నాడు. ఇపుుడు చనలా మ్ంద్ికత ఇద్ి త్ెలియదుగాని, ఆయన

పాలించుచున్నాడు. కాబటిర ద్ేవుని రాజ్యమ్మ, ద్ేవుని పర్పాలన లేఖ్నమ్మలో
పారమ్మఖ్యమైన అంశమ్మలుగా ఉన్నాయ. కాబటిర సంఘమ్మ యేసు యొకక

పరభమతవమ్మనకు సమ్ర్ుంచుకునా, ఆయన స్ారవభౌమ్ పరభమతవమ్మను గమర్తంచి
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లోకమ్మలో ఆయన పరతినిధులుగా ఉండుటకు తమ్ను త్నమ్మ సమ్ర్ుంచుకునా పరజ్ల
గమంపెయ
ై మనాద్ి.

— డా. బిల్ ఉర్శ
సృషిర మీద దదవుని ప్ర్శపాలన యొకు అంతిమ మహిమర్కమైన సాాయి కతీసత ు యొకు మొదటి
ర్ాకడలో ఆర్ంభ్మైయియంది అని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. ఆ సమయము నుండి భ్ూమి మీద దదవుని
ర్ాజయము ఎదుగుట మర్శయు మానవ సంసుృతి యొకు అనేక కోణములను దదవుని ఆధీనములోనికి

తెచుుట కొనసాగుతూనే ఉంది. కతీసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము ప్ూర్శతగా ఎదుర్మలేనిదవుతుంది
మర్శయు ప్రకృతి, మానవ సంసుృతిలోని ప్రతి కోణములోను ప్ూర్శతగా వయకత ప్ర్చబడుతుంది.

అయితద సంఘము ఈ చర్శతర యొకు ఆకార్ములో ఎలా ఇమడుబడుతుంది? ముఖ్యముగా, ప్రసత ుత

యుగములో భ్ూమి మీద సంఘము దదవుని ర్ాజయము యొకు మూలముగా ఉనిది. దదవుని ర్ాజయమును
వాయపితప్ర్చుటకు మనలను మనము ఇప్ుపడు సమర్శపంచుకొనుచునాిము. మర్శయు కతీసత ు

తిర్శగశవచిునప్ుపడు, మనము ర్ాజయము యొకు సంప్ూర్ణ ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటాము. ఆ కాలము
వర్కు, కతీసత ు ర్ాకకు ముందు వీల ైనంత వర్కు మానవ సమాజము యొకు ప్రతి కోణములో దదవుని యొకు
ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జేయుటకు, ఆయన ఆజఞాపించిన ప్రతిదానిని బో ధించుట దావర్ా మనము కతీసత ు
సువార్త ను ప్రకటిసత ాము.

రాజ్యమ్మలో ద్నని యొకక స్ాినమ్మను సంఘమ్మ అరి మ్మ చేసుకొనుట చనలా

అవసరమ్మ. భవిషయతత లో మ్నమ్మ ఆయనత్ో ఉండబో వుచునాపుుడు, ఆయన
మ్రలా తిర్గ్ వచిినపుుడు, మ్నమ్మ సంఘమ్మ అని సంబో ధించబడత్నమ్ని
న్ేననుకొనుట లేదు. అద్ి రాజ్యమ్మ అని పిలువబడుత ంద్ి అని న్న ఆలోచన.
లేఖ్నమ్మలో మ్రొక పారమ్మఖ్యమైన చితరమ్మ పరకారం, వధువు వరపని ఎదుట

నిలబడుత ంద్ి. కాబటిర ఈ విధమ్మగా, కొనిాస్ారపల సంఘమ్మగా మ్నలను గూర్ి

మ్నమ్మ ఉనాతమ్మగా ఆలోచించుకుంటామ్మ. మ్నమ్మ మ్ాతరమే జ్వాబమ అని, లేక
ద్ేవుని ఏకెైక ఉద్ేాశమ్మ మ్నమేనని ఆలోచిస్ాతమ్మ. మ్ర్యమ మ్నమ్మ చనలా చనలా

పారమ్మఖ్యమైన వారమ్నుకుంటామ్మ. ఆయన సంఘమ్మ కొరకు మ్రణంచనడు. ఆయన
తనను త్నను అర్ుంచుకొనుటకు మ్రణంచనడు. కాని ఆయన లోకమ్మ కొరకు కూడన
మ్రణంచనడు. న్నకు ఒక లక్షయమ్మనాద్ి అద్ి కీాసత ు శరీరమయ
ై మండుట అని చెపుుట
యేసు కీాసత ు సంఘమ్మలో సభమయనిగా ననుా న్ేను చూచుకొనుటకు ఉతత మ్మైన

మ్ారగ మైయమనాద్ి. ఒకవేళ్ ఆయన ఇకకడ ఉంటే ఆయన చేయమనటేల లోకమ్మనకు

ఆయన చేత లుగా, ఆయన పాదమ్మలుగా, ఆయన భమజ్మ్మలుగా ఉండుటకు న్ేను
పిలువబడితిని. సంఘమ్మగా ఇద్ి న్నకు మ్ర్యమ మ్నకు న్న రాజు ఇచిిన ఆజ్ా .
“అవును, మ్నమ్మ రాజ్యమ్మ యొకక మ్మగ్ంపుగా ఉన్నామ్మ, కాబటిర, ఆయన
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చేయమటకు వచుిద్ననికత మ్నమ్మ మ్మగ్ంపుగా ఉన్నామ్మ కాబటిర, మ్నమ్మ ఊరకన్ే
ఏమి చేయకుండన కూరొిని ఆయన మ్రలా వచుి వరకు ఆయన సనిాధిని

ఆస్ావద్ించుద్నమ్మ” అని సంఘమ్మ చెపుుట దుుఃఖ్కరమైన విషయమ్ని న్న ఆలోచన.
ఇద్ి ఒక తపుుడు అభిపారయమ్ని న్న ఆలోచన కాబటిర మ్నలను మ్నమ్మ సర్

చేసుకొని సంఘ ఉద్ేాశమ్మను మ్న పరభమవును రక్షకుడెైన రాజు యొకక ఉద్ేాశమ్మలత్ో
కలుపు పనిలో మ్నమ్మ నిమ్గామ్మ కావాలి.

— డా. బిల్ ఉర్శ
యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు గల లక్షయమును, మర్శయు ఆయన ర్ాజయము యొకు

వయకతతకర్ణములను మనము చూశాము కాబటిర, తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు యిేసు ఉప్యోగశంచు
విధానములను ఇప్ుపడు చూదాేము.

విధననమ్మలు
యిేసు తన ర్ాజయమును ర్ండు ప్రధానమైన మార్గ ములలో నిర్శుసాతడు, ఈ ర్ంటిలో సంఘము సూటిగా

పాలుప్ంచుకుంటుంది: ఆయన సంఘములో ఎకుువమంది ప్రజలను చదర్ముతాడు, మర్శయు ఆయన దాని
యొకు భౌగోళ్లక సర్శహదుేలను విశాలప్ర్మసాతడు. కొీతత నిబంధ్నలో, యిేసు ప్రధానముగా ఇశాీయిేలులోని
ప్రజలను సమకూర్ముట ఆర్ంభించాడు. కాని తన ర్ాజయమును యూదయ, సమర్య, మర్శయు

భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయమని తాను ఆర్ోహణము చెందినప్ుపడు సంఘమును హెచుర్శంచాడు,
దీనిని మనము అప . 1:6-8లో చదువుతాము. సంఘములో మానవ జఞతి అంతా చదర్ుబడి లోకమంతా
పారకునటుో సంఘమును వాయపింప్జేయుట దావర్ా యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుచునాిడు.

అయితద సంఘమైన మనము ఈ ప్నికి ఎలా సపందిసత ాము మర్శయు దీనిలో ఏ విధ్ముగా

పాలుప్ంచుకుంటాము? సాధార్ణ ప్దములలో, మతత యి 28:19-20లోని గొప్ప ఆజా లో ఇవవబడిన ఈ
మాటలలో దీనికి జవాబు కనిపిసత ుంది.

కాబటిర మీరప వెళిల, సమ్సత జ్నులను శష యలనుగా చేయమడి; తండిరయొకకయమ
కుమ్ారపనియొకకయమ పర్శుద్నధతుయొకకయమ న్నమ్మ్మలోనికత వార్కత

బాపితసుమిచుిచు న్ేను మీకు ఏ యే సంగత లను ఆజ్ాాపించితిన్ో వాటిననిాటిని
గెైకొనవల నని వార్కత బో ధించుడి (మ్తత య 28:19-20).

ఇకుడ మనము చూసుతనిటుో, తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు యిేసు ఉప్యోగశంచు పారధ్మిక
విధానములు సువార్త ప్రకటన, బాపితసుము మర్శయు బెైబిలు బో ధ్న అయుయనాియి. మర్శయు ఈ
ప్దధ తులను ఒంటి చదతితో ఉప్యోగశంచక, ఆయన తర్మప్ున ఈ బాధ్యతను ఆయన సంఘముకు

ప్ుర్మాయించాడు. సువార్త ప్రకటన ప్రజలను విశావసములోనికి నడిపిసత ుంది. బాపితసుము వార్శని
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సంఘములో చదర్ముతుంది. సంఘమును బలప్ర్చు విధ్ముగా మర్శయు దానిని మర్శంతగా
వాయపింప్జేయునటుో వార్మ ఎదుగుటకు బో ధ్ సహాయప్డుతుంది.

సరవలోకమ్మనకు వెళిల, సువారత పరకటించి శష యలను చేయమ సవాలు సువారత ల యొకక
మ్మగ్ంపులో మ్నకు ఇవవబడింద్ి. శషయతవ పర్భాష మ్నమ్మ కేవలం

న్ేరపికొనువార్గా మ్ాతరమే ఉండకూడదు అని త్ెలియజ్ేసత ుంద్ి. మ్నమ్మ కేవలం
విశావసులుగా మ్ాతరమే ఉండకూడదు అని అద్ి బో ధిసత ుంద్ి. మ్నమ్మ ద్ేవునిత్ో

అనుబంధమ్మలో కూడన ఉండనలని అద్ి త్ెలియజ్ేసత ుంద్ి. అవును, మ్నకు బో ధించు
ద్ేవుడు. అవును, మ్నలను నడిపించు ద్ేవుడు, కాని శష యలను చేయమటలో

ఇమిడియమనా సవాలు ఏమ్నగా ద్ేవుని నుండి జీవిత కాలమ్ంత్న న్ేరపికొనుచు,

ఆయనత్ో అనుబంధమ్మ కలిగ్యమండు పరజ్లను కలిగ్యమండుట. మ్ర్యమ ఇద్ి సరెైన
పరణనళికలో జ్రగవలస్టియమనాద్ి, కాబటిర కెైసతవ జీవితమ్మను సర్గా ఎలా జీవించనలో
తమ్కు చూపు ఇతర విశావసులత్ో పరజ్లు అనుబంధమ్మ కలిగ్యమండనలని న్న

ఆలోచన. ద్ీని కొరకు బో ధ ఖ్చిితమ్మగా అవసరమే. తనను అనుసర్ంచువార్ కొరకు,
తన శష యల కొరకు ద్ేవుడు ఆశంచుచునా అరహతలను పరజ్లు అరి ం చేసుకోవాలి.
అంత్ేగాక ఇద్ి సంఘమ్మలో కూడన న్నటబడనలని న్న ఆలోచన, ఎందుకంటే

సంఘమ్మలోన్ే పరజ్లు కెైసతవులుగా ఎదుగమ, జీవిత్నంతమ్మ న్ేరపికొనువార్గా ఉండు,

ద్ేవునిత్ో అనుబంధం కలిగ్యమండు మ్ర్యమ నమ్ుకమ్మగా ఆయనను అనుసర్ంచు
నిరాుణమ్మలను ద్ేవుడు నియమించియమంచనడు.

— డా. స్టైమన్ వైబర్డర
యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుసాతడు అను ఆలోచన యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను చూశాము కాబటిర,

ఆ ర్ాజయములో ఆయన తన ప్రజలను ప్ర్శపాల్వసాతడు అను సతయమును ఇప్ుపడు చూదాేము.

తన పరజ్లను పాలిస్ాతడు
యిేసు తన ప్రజలను పాల్వంచు విధానములో ర్ండు కోణములను మనము ప్ర్శగణదాేము.

మొదటిగా, ఆయన వార్శని తమ మేలు కొర్కు పాల్వసాతడు అను సతయమును చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఆయన
వార్శని తన విర్ోధ్ుల నుండి కాపాడతాడు అని చూదాేము. మొదటిగా యిేసు తన ప్రజలను ఎలా పాల్వసాతడో
చూదాేము.

-47వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

యిేసును నముుచునాిము

ఐదవ పాఠము: ర్ాజు

పాలిస్ాతడు
మన కొర్కు నితయమైన మేలు, అనగా ఆయనతో మనము నితయము అనుభ్వించు ఆశీర్ావదముల

మీద యిేసు యొకు ప్ల్వపాలన దృషిర పడుతుంది. ఆయన యొదే కు వచుు ప్రతివార్మ కనికర్మును

క్షమాప్ణను ప ందుకుంటార్మ, దీనిని మనము యోహాను 6:35-37, 7:37, మర్శయు 10:28-29; మర్శయు
అప . 5:31 వంటి లేఖ్న భాగములలో చూడవచుు. ఆయన మనలను దదవుని వార్సులుగా స్ట్వకర్శసత ాడు,
మర్శయు తాను చూపిన ప్ూర్ణ విధదయత దావర్ా ప ందుకుని నిబంధ్నా దీవనలనిిటిని మనతో

ప్ంచుకుంటాడు. యిేసు పాలనలోని ఈ కోణములను మనము అప . 13:34-39; ర్ోమా. 8:17, 32;

మర్శయు హెబ్రర. 2:13లలో చూసాతము. అంతదగాక, యోహాను 1:16, మర్శయు ఎఫ్స్ట్. 2:8-9 వంటి చోటో
మనము చూచునటుో కృపా వర్ముగా ఆయన మనకు ఈ దీవనలనిిటిని అనుగీహిసత ాడు.

కతీసత ు యొకు పతమ
ర గల ప్ర్శపాలన ప్రసత ుత లోకములో మనకు తాతాుల్వక మేలును కూడా

చదకూర్ముతుంది. ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా ఆయన తన సనిిధిని కూడా మనకు అనుగీహిసత ాడు, దీనిని మనము
అప . 2:33, గలతీ. 4:6, మర్శయు ఫ్ిల్వప్ప. 1:19లో చూసాతము. ఆయనను మనము నముకముగా

స్టతవించునటుో బెైబిలులో మనకు ఆయన సపషర మైన దిశను చూప్ుతాడు, దీనిని మనము 1 కొర్శం థీ. 9:21,

గలతీ. 6:2, మర్శయు కొలస్ట్ి. 3:16లో చూసాతము. మర్శయు ఆయన సంఘము కొర్కు నాయకతవమును

నియమిసాతడు, మర్శయు ప్రజలకు ప్ర్శచర్య చదయు అధికార్మును శకితని ఆయన వార్శకి అనుగీహిసత ాడు, దీనిని
మనము 1 కొర్శంథీ. 12:28, మర్శయు ఎఫ్స్ట్. 4:11-12లో చదువుతాము.

ర్ాజైన యిేసు కఠశనమైన నియంత కాదు; ఆయన మన కొర్కు శీదధ వహించు మర్శయు మనకు

అనుగీహించు పతరమగల ర్ాజు. ఆయన మనకు ఇబబందిని కల్వగశంచువాడు కానేకాదు, కాని ఆయన ప్ర్శపాలన
మనకు ఇప్ుపడు మర్శయు ఎలో ప్ుపడు ఉప్యోగప్డు దయగల దీవనయిైయునిది. ఈ ప్ర్శపాలనకు మన
సపందన సపషర ముగా ఉండాల్వ. మన ర్ాజు మన కొర్కు కల్వగశయుని దీవనలను ప ందుకొనుటకు, మనము
ఆయన ప్ర్శపాలనకు సమర్శపంచుకోవాల్వ. మన వైఫలాయలను మర్శయు కషర ములను అధిగమించుటకు

మనము ఆయన ధ్ర్ుశాసత మ
ర ునకు విధదయుల ై ఆయన కనికర్ము మర్శయు శకిత మీద నముకముంచాల్వ.
అవును, ఆయన అనుగీహించు నాయకతవమును బటిర కృతజా త కల్వగశ, మన ప్టో ఆయన చూప్ు
మంచితనమును బటిర ఆయనను సుతతించాల్వ.

యిేసు తన ప్రజలను పాల్వసాతడు అను సతయము యొకు భావనలు గూర్శు మనము మాటాోడాము

కాబటిర, ఆయన మనలను కాపాడతాడు అను ఆలోచనను ఇప్ుపడు చూదాేము.

కాపాడత్నడు
యిేసు విశావసులను అనేక విధాలుగా కాపాడతాడు, అయితద ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు

మనము కేవలం మూడింటిని మాతరమే చూదాేము. మొదటిగా, యిేసు మనలను పాప్ శోధ్న నుండి
కాపాడతాడు.
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మన ర్ాజుగా, యిేసు మనలను శోధ్నలో నుండి అనేక విధాలుగా కాపాడతాడు. ఉదాహర్ణకు,

మతత యి 6:13లో మనము చదువునటుో ఆయన శోధ్నలను గూర్శు మనకు ముందు నుండద హెచుర్శకలను

ఇసాతడు. హెబ్రర. 2:16లో మనము చదువునటుో, పాప్మును ఎదుర్శంచుటకు ఆయన మనకు బలమునిసాతడు.
1 కొర్శంథీ. 10:13 మర్శయు 2 తిమోతి 4:18లో మనము చదువునటుో, మనకు ఎలో ప్ుపడూ పాప్మును

తపిపంచుకొను మార్గ మును అనుగీహిసత ూ మనలను చికుులోో పటుర ప్ర్శస్టా త
ి ుల నుండి ఆయన మనలను
కాపాడతాడు.

ర్ండవదిగా, మనము శోధ్నలోనికి ప్డినప్ుపడు, మనలను పాప్ము యొకు భ్రషరతవము నుండి

యిేసు కాపాడతాడు. మనము పాప్ము చదస్టినప్ుపడు మనకు కీమశిక్షణ కల్వగశంచి మనలను సర్శ చదయుట
దావర్ా యిేసు మనలను భ్రషరతవము నుండి కాపాడతాడు, తదావర్ా మనము పాప్మునకు బానిసలము
కాము. దీనిని మనము యిర్రుయా 46:28, హెబ్రర. 12:5-11, ప్రకటన 3:19 వంటి అనేక ఇతర్ లేఖ్న
భాగములలో చూసాతము. మనకు క్షమాప్ణను అనుగీహించుట దావర్ా మర్శయు మనము

ప్శాుతాతప్ప్డినప్ుపడు మన పాప్మును కడుగుట దావర్ా కూడా ఆయన మనలను భ్రషరతవము నుండి
కాపాడతాడు, దీనిని మనము 1 యోహాను 1:9లో చూసాతము.

మూడవదిగా, యిేసు మనలను పాప్ము యొకు నిందల నుండి కాపాడతాడు. కైసతవులంతా

పాప్ములో ప్డద అవకాశం ఉనివార్ే. మర్శయు మనము పాప్ములో ప్డినప్ుపడు, మనలను శిక్షించమని
సాతానుడు దదవుని బలవంతం చదసత ాడు, దీనిని మనము ప్రకటన 12:10 వంటి చోటో చదువుతాము. అయితద

దదవుడు మనలను ప్ర్శప్ూర్ణ నీతిమంతులుగా ఎంచునటుో యిేసు మనలను ఈ నిందల నుండి కాపాడతాడు.
ఆయన చదస్టిన ప్రధాన యాజక పారర్ాన దృషారయ కతీసత ు మన కొర్కు చదయు విజఞాప్నను గూర్శు లేఖ్నము

తర్చుగా మాటాోడుచునిను, ఇది ఒక ర్ాజతవ కోణము కూడా అయుయనిదని ర్ోమా. 8:34 సూచిసుతంది.

గొప్ప సామంత ర్ాజుగా, ఆ గొప్ప ప్రభ్ువు ఎదుట మన కొర్కు విజఞాప్న చదయుట దావర్ా యిేసు తన ప్రజలను
నిందల నుండి కాపాడతాడు.

యిేసు మనలను అంత బలముగా సమర్శాసత ాడు కాబటిర, పాప్ముతో మనము చదయు యుదధ ములలో

మనము గొప్ప నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. శోధ్నను ఎదుర్శంచుటకు ఆయన బలము మీద, పాప్ము

యొకు ప్రభావములను కడిగశవేయుటకు ఆయన క్షమాప్ణ మీద, మర్శయు పాప్ము యొకు ప్ర్శణామముల

నుండి మనలను భ్దరప్ర్చుటకు ఆయన చదయు విజఞాప్న మీద మనము ఆధార్ప్డినప్ుపడు మనకు ఏ హాని
కలుగదు. యిేసు పాప్ముతో మనము చదయు యుదధ ములో మనలను నడిపించు గొప్ప, శకితవంతమైన
యుదధ వీర్మడెైన ర్ాజైయునాిడు. మర్శయు మనము సర్శగా పల ర్ాడకపల యినా, మనము ఓడిపల ము —
ఎందుకంటే మనలను ఆయన ఓడిపల నియయడు. ఆయన ఎలో ప్ుపడు మనలను కాప్డతాడు మర్శయు

భ్దరప్ర్మసాతడు, క్షమిసాతడు మర్శయు శుదిధచదసత ాడు, సమర్శాసత ాడు మర్శయు నిర్ోేషులుగా ఎంచుతాడు. మర్శయు
తుదకు, ఆయన మనలను తన నితయ ర్ాజయము యొకు విఫలముకాని ఆశీర్ావదముల లోనికి నడిపిసత ాడు.
యిేసు తన ప్రజలను పాల్వంచు విధానములను మనము ఇప్పటి వర్కు చూశాము కాబటిర, ఆయన

తన విర్ోధ్ులను కూడా జయిసాతడు అను సతయమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.
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తన విరోధులను జ్యస్ాతడు
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ఉలో ంఘించబడినప్ుపడు, అనేకమంది చాలాసార్మో గాయప్ర్చబడతార్మ.

నేర్ములు జర్మగుతునిప్ుపడు దీనిని మనము అనుదినము చూసాతము. దో చుకొనబడిన, లేక

వంచించబడిన, లేక కొటర బడిన, లేక మోసప్ర్చబడిన, లేక హతయచదయబడిన క్షతగాతురలు ఉనాిర్మ. మర్శయు
లేఖ్న ప్ర్శభాషలో, ఈ నేర్ములు చదయు నేర్సుతలు దదవునికి మర్శయు తాము హాని చదస్టినవార్శకి ఇర్మవుర్శకి
విర్ోధ్ులయాయర్మ. ఈ నేర్సుతలను ప్టురకొని వార్శని శిక్షించుట ప్రభ్ుతవము యొకు సర్శయిైన సపందన

అవుతుంది. వార్శకి ఇవవబడు తీర్మప వార్మ చదస్టిన నేర్ములకు సర్శయిైన శిక్షగా ఉండాల్వ, మర్శయు వార్మ

చదస్టిన నేర్ముల నుండి వార్శ బాధితులను మర్శయు మిగశల్వన సమాజమును భ్దరప్ర్చు మార్గ మై ఉండాల్వ.
సామతలు 20:8 మర్శయు 25:5 వంటి చోటో లేఖ్నము దీనిని గూర్శు మాటాోడుతుంది.

యిేసు తెచుు తీర్మప విషయములో కూడా ఇలాంటిదద వాసత వమైయునిది. వార్మ చదస్టిన నేర్ముల

యొకు దండనగా నాయయప్ర్ముగా ఆయన తన మర్శయు మన విర్ోధ్ులను శిక్షిసత ాడు. అంతదగాక వార్శ

పాప్ము మర్శయు హింస నుండి మనలను భ్దరప్ర్చుటకు, మన కొర్కు ఆయన చదయుచుని లోకమును

శుదిధచదయుటకు మర్శయు భ్దరప్ర్చుటకు మన ప్టో చూప్ు ఆశీర్ావదము మర్శయు దయా కార్యముగా కూడా
ఆయన వార్శని శిక్షిసత ాడు. ఇందువలనే పాప్ుల యొకు తీర్మప మర్శయు నాశనము లోకమును దదవుని
భ్ూలోక ర్ాజయముగా మార్ము యిేసు యొకు ప్నిలో ముఖ్యమైన భాగమైయునిది. లోకము దదవునికి

నచిునదిగాను ఆయన నివస్టించుటకు యోగయముగాను ఉండుటకు, దాని యొకు నితయ ఆశీర్ావదములను
మనము ఆసావదించుటకు గాను, పాప్ భ్రషరతవము దానిలో నుండి ప్ూర్శతగా తీస్టివేయబడాల్వ.

ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటుో, యిేసు తన భ్ూలోక ప్ర్శచర్యలో అనేకమంది తన

మర్శయు మన విర్ోధ్ులకు తీర్మప తీర్ముటను ఆయన ఆర్ంభించాడు. ఈ విర్ోధ్ులలో పాప్ము, మర్ణము
మర్శయు దయయములు కూడా ఉనాియి. ఈ విర్ోధ్ుల మీద యిేసు యొకు విజయము

భ్దరప్ర్చబడియునిదిగాని, ఆయన వార్శని శిక్షించుట ఇంకా ముగశంచలేదు. కాబటిర, ప్రసత ుత యుగములో,

వార్శకి విర్ోధ్ముగా తీర్మప తీర్ముటను యిేసు కొనసాగశంచుచునాిడు, మర్శయు ఆయన తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు
వార్శ తీర్మపను ప్ూర్శత చదసత ాడు. ఈ సతయము 2 పతతుర్మ 2:4; యూదా 6; మర్శయు ప్రకటన 20:10, 14లో
బో ధించబడింది.

కాని యిేసుకు మర్శయు ఆయన సంఘమునకు ఇతర్ విర్ోధ్ులు కూడా ఉనాిర్మ. తనను తాను

కతీసత ుకు సమర్శపంచుకొనని ప్రతి పాపి సాతాను ర్ాజయ పౌర్మడెైయునాిడు మర్శయు దదవునికి

విర్ోధియిైయునాిడు. మతత యి 13:37-43; లూకా 19:27; మర్శయు ఎఫ్స్ట్. 2:1-3లో లేఖ్నము దీనిని
సపషర ము చదసత ుంది.

ప్రసత ుత కాలములో, యిేసు ఈ సవలప తీర్మపను ఈ విర్ోధ్ులలో కొంతమందికి వార్శ భ్ూలోక జీవిత

కాలములోనే ఇసాతడు, దీనిని మనము అప . 12:23లో ప్రజలు తనతో దదవుని వల వయవహర్శంచుటకు

అనుమతి ఇచిునందున హేర్ోదు కొటర బడి చంప్బడిన సందర్భములో చూసాతము. కాని చాలా వర్కు, యిేసు
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విర్ోధ్ులకు తీర్మప తీర్ముటలో దీర్ాశాంతము చూప్ుతాడు, మర్శయు ఆయన తిర్శగశవచుునంత వర్కు
సహనముతో తీర్మపను నివార్శసత ాడు.

భవిషయత్త తీరపు కొాతత నిబంధనలో త్ెలుపబడిన సువారత లో ఒక భాగమ్మగా

వయకత పరచబడుట చనలా ఆసకతతకరమైన విషయమ్మ. ఇద్ి సువారత లో ఒక ఆసకతతకరమైన

అంశమ్మగా ఉనాద్ి. కాని సతయమేమిటంటే ఇద్ి సువారత లో భాగమయ
ై మనాద్ి. మ్ర్యమ
ఇద్ి సువారత లో భాగమైయమండుటకు కారణమేమిటంటే, ఏ విధమ్మగాన్ెైత్ే శామ్లు
నితయమ్మండక, సవసి తత్ో వాటికత జ్వాబమ ఇవవబడుత ంద్ో , అలాగే అన్నయయమ్మ

అదుపు లేకుండన కొనస్ాగమటకు అవకాశం ఇవవబడదు గాని, తపుు సర్ద్ిదాబడుత ంద్ి
అని ద్ేవుడిచేి నిశియత ద్ీనిలో ఉనాద్ి. అన్నయయమ్మ నిలువబడలేదు, లేక

మ్నమ్మ మ్మందుకు కొనస్ాగమచున్నామ్మ కాబటిర అంత మ్మఖ్యమైనద్ి కానిద్ిగా
కొటిరవయ
ే బడుత ంద్ి అన్ే ఒక లోత్ెైన వాంఛ పరతి మ్ానవ హృదయమ్మలో

కనబడుత ంద్ి. ఇద్ి సహంచబడదు అని హంస్టించబడువార్కత ద్ేవుడిచుి నిశియత
వాగాానమైయమనాద్ి. వార్కత ఒక న్నయయవాద్ి ఉన్నాడు, కాబటిర వారప పరతీకారమ్మత్ో
త్నమ్మ సవయంగా న్నయయమ్మ తీరపిటకు పరయతిాంచక మేలు చేయమ నమ్ుకమైన
న్నయయాధిపతికత తమ్ను త్నమ్మ సమ్ర్ుంచుకోవాలి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
ర్ాజుగా యిేసు యొకు ప్ర్శపాలనలో భ్విషయత్ తీర్మప దినము కూడా ఇమిడియునిదని, అప్ుపడు

ప్రతి ఒకుర్మ ఆయన ప్ర్శపాలనకు మర్శయు ఆయన నియమమునకు జవాబుదార్మలుగా ఉంటార్ని

అప సత లులు సపషర ము చదశార్మ. అంతయదిన తీర్మపను గూర్శు అప . 17:31, ర్ోమా. 14:10-12, మర్శయు హెబ్రర.
10:26-31 వంటి చోటో ప్రసత ావించబడింది. ర్ానుని తీర్మప దినము ర్ాజుగా కతీసత ు యొకు ప్నికి కేందరముగా
ఉనిది ఎందుకంటే అది పాప్ుల ప్టో ఆయన నాయయమును, విశావసుల ప్టో ఆయన కనికర్మును,
మర్శయు ర్ాజయమును శుదిధచదయుచుండగా తండిర ప్టో ఆయన నముకతవమును నర్వేర్ముతుంది.

కతీసత ును ప్రభ్ువుగా అంగరకర్శంచనివార్శకి అంతయ తీర్మప స్టిదధ ాంతము భ్యమును కల్వగశంచునప్పటికత,

ఇది చెడ్ది కాదు. ఈ హెచుర్శకలు తమ పాప్మును ఒప్ుపకొని, మన ర్ాజైన యిేసు కతీసత ు నుండి

క్షమాప్ణను, కనికర్మును మర్శయు కృప్ను ప ందుకొనుటకు అప్నముకసుతలకు ఒక అవకాశమును
అనుగీహిసత ాయి. అవును, ఇకుడ కఠశనమైన మాటలు ఉప్యోగశంచబడినవి. కాని వాసత వానికి,

ప్శాుతాతప్ప్డువార్శ కొర్కు ఇవి దీవనలను ప్రతిపాదిసత ాయి. వాసత వానికి, ఇందు మూలముగానే బెైబిలులో

ఇవవబడిన సువార్త సందదశములు భ్విషయత్ తీర్మపను గూర్శున హెచుర్శకను కల్వగశయుంటాయి. ఉదాహర్ణకు,
దీనిని మనము మతత యి 21:32-44 మర్శయు అప . 17:30-31లో చూసాతము.
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లేఖ్నమ్మలో సువారత యొకక వివరణ మ్ర్యమ ఇవవబడిన విధననమ్మను బటిర

కొనిాస్ారపల కెైసతవులు కలవరపడత్నరని న్ేననుకుంటాను, ద్ననిలో పశాిత్నతపపడని,
కీాసత ులో లేని, తమ్ పాపమ్మలలో చచిినవార్ యొకక న్నశనకరమైన నితయ శక్షను

గూర్ి సుషరమైన సంద్ేశమ్మ ఉంద్ి. మీకు త్ెలుస్ా, ఒక వెైదుయడు న్న మ్మఖ్మ్మను
సూటిగా చూస్టి, “నీలోపల ఒక గడ్ ఉంద్ి” అని చెపిునపుుడు న్ేను కొంచెం సర్గా

అరి మ్మ చేసుకుంటానని న్న ఆలోచన. ఇపుుడు, ఇద్ి శుభవారత లా అనిపించదు గాని,

ఇద్ి నిజ్మ్మగా శుభవారేత. ఆయన ద్ననిని కనుగొన్నాడు కాబటిర ఇద్ి శుభవారత . ద్ననిని
గూర్ి న్నకు చెపాుడు కాబటిర ఇద్ి శుభవారత . న్నలో గడ్ ఉందని న్నకు చెపుుట

మ్ంచిద్ి కాదు అని అతడు అనుకుంటే ఏమయ
ై ేయద్ి? అద్ి పేరమించుట అవవదు; అద్ి

కృప చూపుట అవవదు. అద్ి మ్ంచిద్ి కాదు. ఆయన గడ్ ను చూశాడు, “ఇద్ి నిజ్ం.
నీలో గడ్ ఉంద్ి, అద్ి నినుా చంపుత ంద్ి. కాని ద్ననికత ఒక పర్ష్ాకరం మ్నం

వెదకగలమ్మ” అని న్నకు చెపాుడు. కాబటిర ఇద్ి శుభవారత . మీకు త్ెలుస్ా, రానునా
తీరపును గూర్ి, పాపమ్మ యొకక పర్ణనమ్మ్మలను గూర్ి లేఖ్నమ్మ చనలా

సుషరమ్మగా మ్ాటాలడుత ంద్ి. అద్ి శుభవారత అని మ్నకు త్ెలుసు. అద్ి ద్ేవుని యొకక
మ్హమ్ను కనుపరపసుతంద్ి కాబటిర కూడన అద్ి శుభవారత . తీరపు వసుతంద్ి అని మ్నకు
చెపుబడలేదు, మ్ర్యమ ఇద్ి జ్రగకుండన ద్ేవుడు ఆపలేడు. ఇద్ి ద్ేవుని నీతి,

ఆయన న్నయయమ్మ మ్ర్యమ ఆయన పర్శుదధ త యొకక కుమ్ుర్ంపు అని మ్నకు
త్ెలుపబడింద్ి. కాబటిర, మ్నమ్మ కీాసత ు దగగ రకు పర్గెతత టకుగాను, మ్నమ్మ

న్నశనమ్మను తపిుంచుకొనుటకుగాను తీరపు జ్రపగమత ంద్ి అని త్ెలుసుకొనుట

మ్ంచిద్ి. కాని, కొాతత నిబంధన యొకక చివర్ అధనయయమ్మలలో పరకటన గాంథమ్మలో
బైబిలు చనలా నిజ్ాయతీగా మ్ాటాలడుతూ ద్ేవుని మ్హమ్ విమోచించబడినవార్

యొకక మ్హమ్లో మ్ర్యమ పశాిత్నతపపడనివార్ మీద కుమ్ుర్ంపబడు తీరపులో

ఉనాదని త్ెలియజ్ేసత ుంద్ి. ఇపుుడు, ద్ీనిని మ్నమ్మ చూస్టినపుుడు, ద్ేవుని మ్హమ్
చనలా పరత్ేయకమైనద్ిగా ఉనాదని, ఆయన నీతి కనుపరచబడినపుుడు అపారమ్మగా
కనబడుత ంద్ి అని, కీాసత ులో ఉండి తమ్ స్ొ ంత నీతి వలన గాక కీాసత ులో పాపమ్మల

క్షమ్ాపణ పొ ంద్ినవారప, మ్ర్యమ చివర్కత ఆయనను పూర్తగా నిరాకర్ంచిన వార్కత

కూడన కనబడుత ంద్ి అని మ్నమ్మ గమర్తంచనలి. వాసత వమేమిటంటే, ద్ీనిని మ్నమ్మ
త్ెలుసుకోవాలి. సువారత మొటర మొదటిగా శుభవారత ఎందుకు అవుత ంద్ి అంటే,

రానునా న్నశనమ్మ నుండి ఎలా పార్పో వాలో, కీాసత ును నమిు, ఆయనలో కనుగొనబడి
నితయ జీవమ్మను ఎలా పొ ందుకోవాలో అద్ి మ్నకు త్ెలియజ్ేసత ుంద్ి . మ్నమ్మ మిగ్లిన
కథను కూడన త్ెలుసుకోవాలి కాబటిర కూడన ఇద్ి శుభవారత అయమయనాద్ి . ఇద్ి కూడన
సువారత లో భాగమైయమనాద్ి.
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— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ.
అంతిమ తీర్మపను గూర్శు బెైబిలు యొకు బో ధ్న విశావసులను పల ర తిహించునదిగా ఉండాల్వ. మన

శీమ వయర్ాము కాదు అని అది మనకు నిశుయతను ఇసుతంది. యాకోబు 5:7-8, మర్శయు 2 థెసి. 1:410లో మనము చదువునటుో ప్రతి తప్ుప సర్శచదయబడుతుంది. కతీసత ు ఇచుు తీర్మప సుతతికి యోగయమైనది,

ఎందుకంటే అది ప్రతివిధ్మైన చెడు యొకు సనిిధిని, భ్రషరతవమును మర్శయు ప్రభావమును నాశనము

చదసత ుంది, మర్శయు మనము నితయము ఉండునటుో సంపాదించుకొను శుదిధచదయబడిన ప్ూర్ణమైన లోకమును
అది సాాపిసత ుంది. ప్రకటన 14:7లో దదవదూత ప్రకటించినటుో:

మీరప ద్ేవునికత భయపడి ఆయనను మ్హమ్పరచుడి; ఆయన తీరపుతీరపి గడియ
వచెిను గనుక ఆకాశమ్మను భూమిని సమ్మదరమ్మను జ్లధనరలను కలుగజ్ేస్టిన
వానికే నమ్స్ాకరమ్మ చేయమడి (పరకటన 14:7).

మ్మగ్ంపు
ఈ పాఠంలో, యిేసు యొకు ర్ాజు సాానమును మనము విశదీకర్శంచాము. అర్హతలు మర్శయు

కార్యములు, మర్శయు భ్విషయతు
త కొర్కు ఆకాంక్షల దృషారయ ఆయన సాానము యొకు పాత నిబంధ్న

నేప్థయమును మనము ప్ర్శగణంచాము. ర్ాజు సాానములోని ప్రతి కోణము యొకు నర్వేర్మపను మనము
కతీసత ులో చూశాము. యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు విధానము, తన ప్రజలను పాల్వంచు విధానము

మర్శయు తన విర్ోధ్ులను జయించు విధానము దృషారయ యిేసు ర్ాజతవము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నను
కూడా మనము చూశాము.

ఈ పాఠయకీమములో, కతీసత ు స్టిదధ ాంతములోని నిధ్ులను మనము విశేోషించాము. చర్శతరయంతటిలో

విమోచకునిగా యిేసును మనము చూశాము; ఆయన జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను ప్ర్శగణంచాము;

మర్శయు ప్రవకతగా, యాజకునిగా మర్శయు ర్ాజుగా ఆయన సాానమును విశదీకర్శంచాము. అయితద, యిేసును
గూర్శు మనము కల్వగశయుండు జఞానము ఎనిడు కూడా కేవలం అధ్యయన సంబంధ్మైనది మాతరమే
అయుయండకూడదు. కాని ఆయన ఎవర్ో మనము గీహించినప్ుపడు, తనను గూర్శు ఆయన

బయలుప్ర్చినదానిని అర్ాము చదసుకునిప్ుపడు, మనము చదయు ప్రతిదానిలో, మన ఇండో లో, మన ప్నిలో,
మన సంఘములలో మన జీవిత కాలమంతా మనము ఆయనను పతమి
ర ంచి ఆయనను వంబడిసత ాము.
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