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ఉపల దాా తం 

ఒకసార్శ ఒక వృదుధ డు సంఘ నాయకులను ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: “వార్మ ప్ర్శప్ూర్మణ లు కార్మ, కాని 
అందువలన నాకు వచిున నషరమేమి లేదు. నటేిక ికరసీ్టతత  ర్ాజ యైునాిడు.” ఈ జఞా ని దదనిని గూర్శు 
మాటాో డుతునాిడో  మనందర్శకర అరా్మవుతుంది. మన నాయకులు ఎంత ప్ర్శప్ూర్మణ లుగా ఉండాలని మనము 
కోర్శనప్పటకిర, వార్మ ఏనాడు ప్ర్శప్ూర్మణ లు కాలేర్మ. అయితద వార్శ వ ఫైలయముల మధ్య కూడా, కరీసుత  మన 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ర్ాజు గనుక భ్విషయతుత ను గూర్శున మన నిర్రక్షణలనిిటిని మనము ఆయన మీద 
ప టుర కోవచుు. 

అనకే విధాలుగా, సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తన వాసతవిక పరా చీన ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు కూడా 
ఇలాంటి దృకపధ్మునే అందించాడు. భ్విషయతుత లో దదవుని ర్ాజయమును భ్ూదగింతముల వర్కు 
వాయపింప్జయేుటకు దదవుడు నీతిగల దావీదు కుమార్మని గూర్శు వాగాే నము చదశాడు అని అతనిక ిమర్శయు 
అతని వాసతవిక శరీతలకు తలెుసు. అయితద దావీదు కుటుంబము విఫలమగుట వలన ఈ వాగాే నము 
న ర్వేర్ుబడుట కషరమని అనేకమంది సందదహించార్మ. కాబటిర , ఈ గొప్ప దావీదు కుమార్మని గూర్శు 
దదవుడచిిున వాగాే నము ఖ్చిుతముగా న ర్వరే్ుబడుతుంది అని ఇశాీయిలేులో ఉని నముకమ నైవార్శకి 
నిశుయతనిచుుటకు, దావీదు ప్టో మర్శయు అతని గృహము ప్టో దదవుడు చూపిన కటాక్షమును గూర్శు 
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత వరా శాడు. 

సమూయిలేు గీంథములో దావీదు ప్ర్శపాలన ఇవే విధ్ములుగా కరీసుత  మీద మనము కల్వగశయుని 
నిర్రక్షణను ప్ునర్మదాా టించుటకు క ైసైతవులమ నై మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. మనము నేడు కూడా దదవునిక ి
నముకమ నై ప్ర్శచర్య చదయుటలో విఫలమవుతాము. అయితద మనము చింతించవలస్టని ప్ని లేదు. కరీసుత  
మన ప్ర్శప్ూర్ణమ నై నీతిగల ర్ాజు గనుక దావీదు ప్టో మర్శయు అతని గృహము ప్టో దదవుడు చూపని 
కటాక్షము కరసీుత లో న ర్వేర్ుబడుతుంది. 

సమూయిలేు గీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిమూడవ పాఠము, మర్శయు దీనికి “దావీదు 
ర్ాజు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, దావీదు ప్టో మర్శయు అతని గృహము ప్టో దదవుడు చూపని 
కటాక్షమును కనుప్ర్చు అధాయయములు గల సమూయిలేు గీంథములోని చివర్శ ప్రధానమ నై విభాగము 
మీద మనము దృషిరప డదాము. మనము చూడబర వుచునిటుో , మన గీంథములోని ఈ అధాయయము పరా చీన 
ఇశాీయిలేీయులకు దావీదును గూర్శు ఒక నిజఞయితీగల మర్శయు నిర్రక్షణతో కూడని అవగాహనను 



సమూయేిలు గీంథము మూడవ పాఠము: దావీదు ర్ాజు 

-2- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అందించింది, మర్శయు దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెనై యిేసును మనము స్టతవించుచుండగా ఇది 
మనలను పల ర తిహసిుత ంది. 

ఈ పాఠయకమీము అంతటలిో, ఇశాీయిలేు ప్రజలు శరధ్నలను ఎదుర్ొునుచుండగా సమూయిలేు గీంథ 
ర్చయిత తన గీంథమును — అయితద ర్ాజయము విభ్జంచబడిన కాలములో లేక బబులోను చరె్ కాలములో 
— వరా శాడని మనము చూశాము. అతడు వార్శ జీవితములను అనకే విధాలుగా ప్రభావితము చదయాలని 
కోర్ాడు, కాని మొతతము మీద, అతని వాసతవిక ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచుట సహాయకర్ముగా 
ఉంటుంది: 

ర్ాజర్శకములోనిక ిఇశాీ యిలేు యొకు మార్మప దావీదుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నకు 
కార్ణమ నై విధానమును, తదావర్ా దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల 
ప్ర్శపాలనలో దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాక మీద ఇశాీ యిలేు నిర్రక్షణను 
కల్వగశయుండగల విధానమును సమూయిలేు గీంథము యొకు ర్చయిత 
వివర్శంచాడు. 

ఈ సార్ాంశము తెల్వయజేయుచునిటుో , దావీదుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నతో ర్ాజర్శకములోనిక ి
ఇశాీయిలేు యొకు మార్మప ముగశస్టని విధానమును బయలుప్ర్చుటకు సమూయిలేు గంీథ ర్చయిత తన 
కాలమునకు ముందు జర్శగశన కొనిి చార్శతిరక సనిివేశములను గూర్శు వరా శాడు. దదవుని ర్ాజయము యొకు 
భ్విషయతుత ను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని నిర్రక్షణలను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన మీద 
నిలుప్మని తన వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు పలిుప్ునిచుుటకు కూడా అతడు తన చార్శతిరక నివదేికను 
ర్ూప ందించాడు. 

సమూయిలేు గీంథము ఈ విషయములను మూడు ప్రధానమ ైన విభాగములలో చర్శుసుత ంది అని 
మునుప్టి పాఠములలో మనము చూశాము: 1 సమూయిేలు 1-7లో ర్ాజర్శకమునకు సమూయిేలు ఇచిున 
ప్ర్శచయం; 1 సమూయిలేు 8-2 సమూయిలేు 1 వర్కు సౌలు యొకు విఫలమ నై ర్ాజర్శకము; మర్శయు 2 
సమూయిలేు 2-24లో దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకము. ఈ పాఠంలో మన గీంథములోని 
మూడవ విభాగము మీద మన దృషిరని కేందీరకర్శదాే ము. 

దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శున నివదేిక మూడు ప్రధానమ నై భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతుంది: 2 సమూయిేలు 2-9లో దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండ ిప ందని 
ఆశీర్ావదములు; 2 సమూయిలేు 10-20లో తాను తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందని 
శాప్ములు; మర్శయు 2 సమూయిేలు 21-24లో దావీదు కుటుంబము విఫలమ నై తర్మవాత కూడా దాని 
దావర్ా ఆయన అందించిన కొనసాగు లాభ్ములు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావీదు ర్ాజును గూర్శున మన పాఠము ముందుగా 2 సమూయిేలు 2-9లో దావీదు దదవుని నుండి 
ప ందిన ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదములను గూర్శు చర్శుసూత , దావీదు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజర్శకమును గూర్శున 
ఈ మూడవ ప్రధానమ నై భాగమును విశదీకర్శసుత ంది. 

ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదములు 

ఈ పాఠయకమీము అంతటలిో, దావీదు ప్ర్శపాలనను గూర్శు మన ర్చయిత కల్వగశయుని 
దృకోుణములు ఈ గీంథము యొకు ఉదదేశయమునకు కరలకమ ైయునివని మనము చూశాము. అతని 
అభిపరా యం ప్రకార్ం, నాయయాధపి్తుల ప్ర్శపాలనలో నుండ ిర్ాజుల ప్ర్శపాలనలోనికి ఇశాీయిలేు యొకు 
మార్మప దావీదు ర్ాజు అగుటతో ప్ూర్శత అయియంది. దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో ఇశాీయిలేు సంప్ూర్ణమ నై 
ర్ాజయమ యైియంది, మర్శయు దావీదు యొకు శాశవత ర్ాజవంశము యొకు ప్ర్శపాలన కిీంద ఐకయప్ర్చబడింది. 
దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ఈ ప్తాక సవభావమును ఉదాా టించుటకు, దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ్ 
సంవతిర్ములలో దదవుడు ల కులేననిి ఆశీర్ావదములను ఎందుకు మర్శయు ఎలా కుముర్శంచాడో  
వివర్శంచు నివేదకినిసూత  మన ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. 

దావీదు ఆశీర్ావదములను ప ందిన ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములను గూర్శున అధాయయములను మనము 
ర్ ండు మార్గములలో చూదాే ము. మొదటిగా వాట ియొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయముల వ లుగులో 
వాటి వాసతవిక అరా్మును విశదీకర్శదాే ము. తర్మవాత వాటి యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును — కరసీుత  
అనుచర్మలముగా సమూయిలేు గీంథములోని ఈ భాగము మనలను ప్రభావితము చదయవలస్టని 
విధానమును — చూదాే ము. దావీదు దదవుని నుండి ప ందుకొనిన ఆర్ంభ్ ఆశీర్ావదముల యొకు నిర్ాుణము 
మర్శయు విషయములను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు 
ఈ అధాయయములు అనకే సనిివశేములను చర్శుసాత యి, కాని మన గీంథములోని ఇతర్ 

భాగములనిిటలిో వల నే, ఈ సనిివశేములు ర్ ండు ముఖ్యమ ైన అంశముల వ ైప్ుకు మర్లా మర్లా దృషిరని 
ఆకర్శషసాత యి. మొదటిగా, ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము దావీదు ప్ర్శపాలనలో ఎలా ముందుకు సాగశనదో 
మన ర్చయిత చూపాడు. దావీదు గోతరములనిిటిని ఐకయప్ర్శచాడు, యిరె్ూషలేమును నూతన ర్ాజధానిగా 
చదశాడు, యిెర్ూషలేము యొకు పరా కార్ములను నిర్శుంచాడు, మర్శయు తన కొర్కు ఒక కోటను నిర్శుంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద అనిిటి కంట ేముఖ్యముగా, ఈ అధాయయములలో దావీదు కుటుంబమును ఇశాీయిేలులో 
నితయముండు ర్ాజర్శక వంశముగా చదసాత నని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. 

ర్ ండవదగిా, దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియీాశీలకముల దృష్టార ా దావీదు ప ందిన విషయములను 
గూర్శు కూడా సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఈ అధాయయములలో వివర్శంచాడు. దావీదు సాధంిచిన ప్రతిది 
కూడా దదవుని దయ మూలముగా కల్వగశంది అని మన ర్చయిత సూచించాడు. అయితద మానవ సావమిభ్కిత 
కొర్కు దదవుడు కోర్శన అవసర్తలను దావీదు తర్చుగా న ర్వరే్ాుడు అని అతడు మర్లా మర్లా 
ఉదాా టించాడు. ఈ అధాయయములలో, ఆర్ాధ్న మర్శయు ర్ాజర్శక అధికార్మును ఉప్యోగశంచు 
విషయములో మోషత ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణికతకు దావీదు విశషేమ నై నముకతవమును 
కనుప్ర్చాడు. దావీదు చూపని సావమిభ్కిత కార్ణంగా, అతడు దదవుని నుండి గొప్ప ఆశీర్ావదముల 
ప్ర్శణామాలను ప ందాడు. మొతాత నికి, తన వాసతవిక శరీతల కొర్కు మన ర్చయిత ఇచిున పాఠం చాలా 
సపషరముగా ఉనిది: దదవుని ఆశీర్ావదములకు సంబంధించిన ప్రతి నిర్రక్షణ దావీదు చూపిన విధదయత మీద, 
తర్ముల పాటు అతని కుమార్మలు చూపిన విధదయత మీద, మర్శయు చివర్శకి, ర్ాన యైుండిన దావీదు 
యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై నీతిగల కుమార్మని మీద ఆధార్ప్డియుండనిది. 

సమూయిలేు గీంథములో మనము చూస్టత దావీదు ప ందని ఆశీర్ావదములు అతని 
వంశములో తర్మవాత వచిున ర్ాజుల కొర్కు మంచి మాదరి్శనిచాుయి. ఇలా ననేు 
ఎందుకు అంటునాిను అంట,ే దదవునిక ిదావీదు చూపని విధదయత దావర్ా, 
“దవితీయోప్దదశ నియమము” అని పలిచుదానిని అతడు కనుప్ర్చాడు: విధదయత 
ఆశీర్ావదములను కల్వగశసుత ంద ిమర్శయు అవిధదయత శాప్ములను కల్వగశసుత ంద.ి 
మర్శయు దావీదు ర్ాజు అగుటకు ముందు, మర్శయు ఇశాీ యిలేునకు ర్ాజుగా ఉని 
కాలములో కూడా, దావీదు దదవునిక ివిధదయత చూపాడు... ఇప్ుపడు, దదవునిక ి
చూపని ఈ విధదయత దావర్ా, దదవుడద తనను ర్ాజుగా చదశాడు అని దావీదు గుర్శతంచుట 
దావర్ా, [అతడు] దదవుని సూచనలను మర్శయు దదవుని ప్రవకత దావర్ా అతడు 
ప ందుకొనిన సూచనలను అనుసర్శంచునటుో  చాలా, చాలా జఞగీతతప్డా్ డు. అతడు 
ఫలి్వష్తయులతో పల ర్ాడవలస్టవిచిునప్ుపడు, అతడు ఊర్కన ేలేచి వ ళో్లేదు. కాని 
అతడు వ ళ్లో ట సర్శయిెనై ప్ననేా కాదా, మర్శయు అతడు ఏమి చదయవలస్టయిునిద ి
అను విషయములను గూర్శు తలెుసుకొనుటకు దదవుని సంప్రదంిచాడు. “సర్,ే వ ళ్లో ” 
అని అతడు జవాబును ప ందుకొనినప్ుపడు అతడు వ ళ్లో డు. “వ ళో్వదుే ” అనినప్ుపడు 
అతడు వ ళో్లేదు. మర్శయు దదవునిక ివిధదయత చూప్ుట మీద ముఖ్యముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దృషిరనిల్వపని అతని ర్ాజర్శక విధానము అతనిని అనుసర్శంచిన తర్మవాత ర్ాజులకు 
కూడా అవసర్మ యైుండనెు అని నా అభిపరా యము. 

— ర్ వ. డా. హమ ె ర్  అకోగ ైర్ామ్ 

దావీదు ఆర్ంభ్ములో ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదములను గూర్శున నివదేిక, ఫలి్వష్తయుల పరా ంతములో 
ఉని స్టికోగులోని తన గృహము నుండి యూదా పరా ంతములలో నివస్టించుటకు దావీదు వ ళ్లో టతో 
ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఇది ర్ ండు భాగములుగా విభాగశంచబడుతుంది: మొదటిగా, 2:1-5:5లో హెబరర నులో 
దావీదు యొకు అనుభ్వములు; మర్శయు ర్ ండవదగిా, 5:6-9:13లో యిరె్ూషలేములో అతని 
అనుభ్వములు. 

హబెరర నులో (2 సమూయిలేు 2:1-5:5) 
దదవుడు హెబరర నులో దావీదును దవీించిన విధానమును గూర్శు మన ర్చయిత ర్ ండు భాగములలో 

నివదేించాడు. అతడు 2:1-4:12లో దావీదు యొకు ర్ాజర్శకము కొర్కు ప ర్మగుతుని మదేతుతో 
ఆర్ంభించాడు. 
ప ర్మగుతుని మదేతు (2 సమూయిలేు 2:1-4:12). దావీదు యొకు ప ర్మగుతుని మదేతును గూర్శున 
కథనము మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంద.ి ప్రతి ఉపాఖ్ాయనములో, దదవుని ప్టో దావీదు 
చూపని సావమిభ్కిత దావీదు ర్ాజర్శకము కొర్కు ప ర్మగుతుని మదేతు ర్ూప్ములో దదవుని ఆశీర్ావదములకు 
కార్ణమ యైియంది. 

2:1-4లో ఉని మొదటి ఉపాఖ్ాయనము యూదా మీద దృషిరప డుతుంది. ఇకుడ, సౌలు మర్ణించిన 
తర్మవాత యిహెో వా యొకు నడిపింప్ును అడుగుట దావర్ా, తర్మవాత దదవుడు ఆజఞా పించినప్ుపడు వ ంటనే 
స్టికోగులో ఉని భ్దరతను విడచి యూదా పరా ంతమునకు వ ళ్లో ట దావర్ా దావీదు తననుతాను దదవునికి 
విధదయునిగా కనుప్ర్చుకునాిడు. మర్శయు హబెరర నులో యూదా కుటుంబము మీద అతనిని యూదాలోని 
ప్రజలు ర్ాజుగా అభిషతకించినప్ుపడు దదవుడు అతనిని దవీించాడు. 

2:5-7లో ఉని తర్మవాత ఉపాఖ్ాయనములో, దావీదు యాబషేిగ లాదులోని ప్రజల యొకు మదేతును 
కూడా ప ందుకునాిడు. యాబషేిగ లాదులోని ప్రజలను విర్ోధ్ులుగా ఎంచుటకు దావీదుకు అనేక కార్ణములు 
ఉనాియి. వార్మ సౌలు ప్టో ఎంత భ్కితని కనుప్ర్చార్ంటే, సౌలుకు మర్శయు అతని కుమార్మలకు 
గౌర్వముతో కూడని సమాధిని చదయుటకు వార్మ తమ పరా ణములను ప్ణంగా ప టార ర్మ. అయితద దావీదు వార్శ 
మీద దాడి చదయలేదు లేక వార్శని బదెిర్శంచలేదు. బదులుగా, ర్ాజులు తమను తాము తమ దదశప్రజల కంటే 
ఉతతమ నైవార్శగా ప్ర్శగణించుకోకూడదు అని దదవుడు దివతీ. 17:20లో ఆజఞా పించిన నిబంధ్నా అవసర్తను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతడు న ర్వేర్ాుడు. యాబషేిగ లాదు ప్రజలతో సర్శగా వయవహర్శసాత నని దావీదు వాగాే నము చదశాడు. 7వ 
వచనములో ఇలా చెబుతూ అతడు వార్శని పల ర తిహించాడు, “మీ యజమానుడగు సౌలు మృతిన ందనెుగాని 
యూదావార్మ నాకు తమమీద ర్ాజుగా ప్టార భిషతకము చదస్టియునాిర్మ గనుక మీర్మ ధెైర్యము తచెుుకొని 
బలాఢ్ుయల ై యుండుడని ఆజానిచెును.” ఫల్వతంగా, దదవుడు దావీదుకు మర్శంత మదేతును కూడబెటార డు, 
మర్శయు సౌలునకు నముకముగా ఉనివార్మ కూడా అతనికి మదేతునిచాుర్మ. 

యూదావార్మ మర్శయు యాబషేిగ లాదు ప్రజలను గూర్శు నివదేంిచిన తర్మవాత, దావీదు ర్ాజర్శకము 
కొర్కు ప ర్మగుతుని మదేతును తెల్వయప్ర్చు మూడవ ఉపాఖ్ాయనమును గూర్శు మన ర్చయిత 
మాటాో డాడు. 2:8-4:12లో ఉని ఈ సుదరీ్ామ నై ఉపాఖ్ాయనము, సౌలు స్ట నైాయధపి్తియిెనై అబేి ర్మ మర్శయు 
సౌలు కుమార్మడెైన ఇష్టల ోష తు నుండి ఎదుర్ ైన తిర్మగుబాటుతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. ఇష్టల ోష తుకు 
వాసతవానిక ిఇషోయలు — అనగా “యిెహో వా స్టతవకుడు” — అని పతర్మ ప టరబడింది, కాని అతని యొకు 
నిజమ నై సవభావమును బయలుప్ర్చుటకు మన ర్చయిత అతనిని ఇష్టల ోష తు — “అవమానము 
కల్వగశంచువాడు” — అని పిల్వచాడు. అబేిర్మ ఇష్టల ోష తును ఇశాీయిలేువార్ందర్శ మీద ర్ాజుగా చదస్టి, దావీదుతో 
చాలా కాలము పాటు కొనసాగశన వివాదమును ఆర్ంభించాడు. “దావీదు అంతకంతకు ప్రబల ను; సౌలు 
కుటుంబము అంతకంతకు నీర్స్టిల ో ను” అని 3:1 మనకు తెల్వయజసేుత ంది. 

హెబరర నులో దావీదుకు అనకేమంది కుమార్మలు ప్ుటిరర్శ అని నివదేించుట దావర్ా దావీదు యొకు 
ప ర్మగుతుని బలము అను ఆశీర్ావదమును మన ర్చయిత మొదట ఉదహర్శంచాడు. తర్మవాత సౌలు 
కుటుంబము ఏ విధ్ంగా నీర్స్టలోి్వనదో  వివర్శంచుటకు, అబేిర్మ మర్శయు ఇష్టల ోష తు ఒకర్శకి విర్ోధ్ముగా ఒకర్మ 
లేచార్మ అని మన ర్చయిత నివేదించాడు. పాత నిబంధ్నలోని అనేక వాకయభాగములు నివదేించునటుో , వార్శ 
విర్ోధ్ులు ఒకర్శతో ఒకర్మ పల ర్ాడునటుో  చదయుట దావర్ా దదవుడు చాలాసార్మో  తాను కటాక్షమును చూపని 
ప్రజలకు సహాయము చదశాడు. అబేి ర్మ సౌలు ఉప్ప్తుిలలో ఒకదానిని కూడినాడని ఇష్టల ోష తు అతని మీద 
అబదధ  నేర్ము మోప్ుటతో వార్శ మధ్య వివాదము ఆర్ంభ్మ నైది. అబేిర్మ దావీదుతో చదర్మట దావర్ా మర్శయు 
దావీదు యొకు ర్ాజర్శకమునకు మదేతు ప్లుకుటలో తనతో కలవమని ఇశాీయిేలు ప దేలను పల ర తిహించుట 
దావర్ా సపందించాడు. 3:18లో, “నా స్టతవకుడెైన దావీదుచదత నా జనులగు ఇశాీయిేలీయులను ... 
విమోచించెద[ను]” అని దదవుడు ప్రకటించిన విషయమును అబేి ర్మ ప దేలకు జఞా ప్కము చదస్టినప్ుపడు 
దదవుడు దావీదుకు ఇచిున ఒక గొప్ప ఆశీర్ావదమును మనము చూసాత ము. 

సౌలు కుటుంబము నీర్స్టలిుో చుండగా, దావీదు ప్రబల్వన విషయమును మర్శ ఎకుువగా 
ఉదాా టించుటకు, మన ర్చయిత అబేి ర్మ మర్శయు ఇష్టల ోష తు యొకు మర్ణములను చాలా జఞగీతతగా 
వివర్శంచాడు. ర్ ండు సందర్భములలో కూడా, దావీదు ఎలాంటి తప్ుపను చదయలేదు అని అతడు తెల్వపాడు. 
మొదటగిా, దావీదు స్ట నైాయధపి్తియిెనై యోవాబు అబేిర్మను హతమార్ాుడని అతడు నివేదంిచాడు. మర్శయు 
దావీదు యొకు నీతిని కనుప్ర్చుటకు, 3:26లో వ ంటన ేమన ర్చయిత ఈ మాటలు జోడంిచాడు, “అతడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచిున సంగతి దావీదునకు తలె్వయకయుండనెు.” అంతదగాక ఈ విషయమును గూర్శు తెలుసుకుని వ ంటనే, 
28వ వచనములో తానుగాని, తన ర్ాజయముగాని “అబేిర్మ పరా ణము తీయుట విషయములో ... ఎప్పటికిని 
నిర్ప్ర్ాధ్ులమే” అని దావీదు ప్రకటించాడు. వాసతవానికి, 31వ వచనములో, అబేిర్మ కొర్కు విలపించమని 
దావీదు ఇశాీయిలేువార్ందర్శకర ఆజఞా పించాడు. ఫల్వతంగా, 37వ వచనములో, “నరే్మ కుమార్మడెనై అబేిర్మను 
చంప్ుట ర్ాజు పతరర్పే్ణ వలనన నైద ికాదని ఆ దనిమున జనులందర్శకనిి ఇశాీయిలేు వార్శకందర్శకిని 
తెల్వయబడనెు.” 

ర్ ండవదగిా, దావీదు ఇష్టల ోష తు ర్కతము విషయములో కూడా నిర్ప్ర్ాధయిిెైయునాిడు. ఇదేర్మ 
మనుషుయలు ఇష్టల ోష తును తన ప్డక మీద హతమార్శు, వార్శ కియీలను గర్వముగా దావీదునకు తెల్వపార్మ 
అని మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. అయితద ఇష్టల ోష తు నీతిప్ర్మడని ప్రకటించుట దావర్ా మర్శయు అతని 
హంతకులను హతమార్ముట దావర్ా దావీదు తన నిర్ోే షతవమును కనుప్ర్చాడు. మర్ొకసార్శ, మన ర్చయిత 
యొకు ఉదాా టన చాలా సపషరముగా ఉనిది. దదవుడు దావీదునకు సౌలు సమరా్కులు మర్శయు కుటుంబము 
నుండ ికూడా మదేతును అనుగీహించాడు, ఎందుకంట ేఈ సమయమందు దావీదు దదవునికి నముకమ నై 
స్టతవకునిగా ఉనాిడు. 
ప్ూర్శత మదేతు (2 సమూయిలేు 5:1-5) ఇది మనలను హెబరర నులో దావీదు ప ందని ఆశీర్ావదములలోని 
ర్ ండవ భాగములోనిక ినడపిిసుత ంది, అది 5:1-5లో ఇశాీయిలేువార్ందర్శ నుండి అతడు ప ందిన ప్ూర్శత 
మదేతు. ఈ వచనములలో, ఇశాీయిలేులోని గోతరములనిిట ిప్రతినిధ్ులు హబెరర నులో సమావేశమ ై, 
దావీదును తమకు ర్ాజుగా అభిషతకించార్మ. మర్ొకసార్శ, ప్రజలకు నముకముగా ఉంటానని వినయముతో 
ప్రతిజా చదస్టి దావీదు దదవుని ప్టో తన విధదయతను కనుప్ర్చాడు. 5:3లో, “దావీదు ... యిహెో వా సనిిధిని 
వార్శతో నిబంధ్న చదస్ట ను.” ఫల్వతంగా, ఇశాీయిేలులోని గోతరములనిిట ియొకు ఉతాిహభ్ర్శతమ నై మదేతు 
దావర్ా దదవుడు దావీదును దవీించాడు. 

హెబరర నులో దావీదు ఆర్ంభ్ములో ప ందని ఆశీర్ావదములను గూర్శున నివేదకి తర్మవాత, 5:6-
9:13లో మన ర్చయిత యిరె్ూషలేములో దావీదు ప ందని ఆశీర్ావదములను గూర్శు మాటాో డాడు. ఈ 
విశాలమ నై నివదేకిలో కథనములు, నివదేికలు, ఒక ఉప్నాయసము మర్శయు ఒక పరా రా్న ఉనాియి మర్శయు 
ఇవనీి యిెర్ూషలేములో దదవునికి విధదయతను చూప్ుటను కొనసాగశంచినప్ుపడు దావీదు మర్శనిి 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకుని విధానమును కనుప్ర్మసాత యి. 

యిరె్ూషలేములో (2 సమూయిలేు 5:6-9:13) 
యిెర్ూషలేము బెైబిలు చర్శతర అంతటిక ిభౌగోళిక కేందరమ యైునిదని బెైబిలు తలె్వస్టిన అందర్శకి తెల్వస్టని 

విషయమే. ఆదికాండము మొదలుకొని ప్రకటన గీంథము వర్కు, భ్ూమి మీద తన ర్ాజయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిెర్ూషలేములో ఆర్ంభ్మ ై భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపించాలనునది దదవుని ప్రణాళిక అయుయనిది. 
దదవుని ర్ాజయము కొర్క నై ఈ నిర్రక్షణను దావీదు కుటుంబము న ర్వరే్ముతుంది అని సమూయిేలు గీంథ 
ర్చయిత నిశుయతను వయకతప్ర్చాడు. కాబటిర , యిరె్ూషలేములో దదవుడు దావీదును ఎంతగా దవీించాడో  
తెల్వయప్ర్చుటకు అతడు సమయమును కటేాయించుట ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. 
ఆర్ంభ్ సాఫలయతలు (2 సమూయిలేు 5:6-6:23) యిెర్ూషలేములో దావీదు గడపిని సమయమును 
గూర్శున కథనము మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంది. అది 5:6-6:23లో దావీదు 
ఆర్ంభ్ములో ప ందని సాఫలయతలతో పరా ర్ంభ్మవుతుంది. సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు 
ఆర్ంభ్ములో సాధించిన సాఫలయతలను మూడు దశలలో నివేదించాడు. మొదటి దశలో, 5:6-16లో, 
యిెర్ూషలేములో యిబెూస్టయ్ుల దుర్గములను నిర్భయముగా సావధీనము చదసుకొనుట దావర్ా దావీదు 
దదవుని ప్టో తన సావమిభ్కితని కనుప్ర్చాడు. ఇద ికవేలం ఒక మానవ యుదధము మాతరమే కాదు. సవయంగా 
దదవుడు దావీదునకు విజయమునిచిు దీవించాడు. 5:10లో మన ర్చయిత వివర్శంచినటుో , 
“స్ట ైనయములకధపి్తియగు యిహెో వా అతనికి తోడుగా ఉండనెు.” “స్ట ైనయములకధపి్తియగు యిెహో వా” అను 
వయకరతకర్ణ దదవుడు ప్ర్లోక స్ట నైయములకు అధపి్తిగా ఉనాిడు అని వయకతప్ర్చు దెవైిక బిర్మదు అయుయనిది. 
కాబటిర , దదవుడు దావీదుతో ఉనాిడు అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తెల్వయజసే్టనిప్ుపడు, దావీదు 
యిెర్ూషలేమును జయించినప్ుపడు దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్ర్లోక స్ట ైనయములు అతనితో కలస్ట ి
మర్శయు అతని కొర్కు యుదధము చదయు ఆశీర్ావదమును దావీదు ప ందుకునాిడు అని అతడు తలె్వపాడు. 

యిెర్ూషలేములో దావీదు యొకు విజయము దదవుని ఆశీర్ావదము అయుయనిదని మర్ొక ర్ ండు 
దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు కుో ప్త ంగా నివదేించుట దావర్ా సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత నిర్ాా ర్శంచాడు. 
మొదట ినివదేకిలో, యిెర్ూషలేములో దావీదు చదప్టిరన నిర్ాుణ కార్యములను గూర్శు అతడు ప్రసాత వించాడు. 
దావీదు ప్టరణము చుటటర  పరా కార్ములను నిర్శుంచాడు, మర్శయు దావీదు కోటను నిర్శుంచుటకు దదవదార్మ 
వృక్షములను, వడరంగశవార్శని మర్శయు కాస్ట ప్నివార్శని తూర్మ దదశప్ు ర్ాజ ైన హరీ్ాము ప్ంపాడు. ర్ ండవ 
నివదేికలో, దదవుడు దావీదుకు మర్శకొందర్మ పలోిలను అనుగహిీంచి దీవించాడు అని మన ర్చయిత 
ప్రసాత వించాడు. అయితద ఈ ఆశీర్ావదములు కవేలం దావీదు కొర్కు మాతరమే ఇవవబడలేదు. దావీదు 
ఇశాీయిలేునకు ర్ాజ ైయుండనెు గనుక అవి దదశమంతటి యొకు లాభ్ము కొర్కు ఇవవబడనివి. 12వ 
వచనము ప్రకార్ం, “ఇశాీయిలేీయులమీద యిహెో వా తనుి ర్ాజుగా స్టిార్ప్ర్చనెనియు, 
ఇశాీయిలేీయులనుబటిర ఆయన జనుల నిమితతము, ర్ాజయము ప్రబలము చదయుననియు దావీదు గహిీంచనెు.” 

5:17-25లో ఉని దావీదు ఆర్ంభ్ములో సాధించిన సాఫలయతలలోని ర్ ండవ దశలో, 
యిెర్ూషలేమును సమర్శాంచుటలో దావీదు ప ందని విజయమును గూర్శు సమూయిలేు గంీథ ర్చయిత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వివర్శంచాడు. ఫలి్వష్తయులు ర్ ండు సందర్భములలో యిెర్ూషలేము మీద దాడచిదయుటకు ప్రయతిించార్మ, 
కాని ర్ ండు సందర్భములలోను, దావీదు దదవుని ప్టో తన భ్కితని కనుప్ర్చాడు. 19, 23 వచనములలో, 
అతడు కార్యమును చదయుటకు ముందు “యిెహో వాయొదే విచార్ణ చదస్ట ను” మర్శయు దదవుడు ఆజఞా పించిన 
దానిని అతడు వ ంటనే గ ైకొనాిడు. ఫల్వతంగా, దదవుడు దావీదునకు గొప్ప విజయములను ఇచిు దీవించాడు. 
మొదట ియుదధము తర్మవాత, ఇశాీయిలేీయులు — ఏలీ దినములలో ఫిల్వష్తయులు దదవుని మందసమును 
తీసుకొనినటుో  — ఫలి్వష్తయుల విగీహములను సావధీనము చదసుకునాిర్మ. ర్ ండవ యుదధము తర్మవాత, 
దావీదు ఫలి్వష్తయులను యిెర్ూషలేము నుండ ితూర్మపనకు మర్శయు ఉతతర్ దకిుునకు తర్మగల్వగాడు. 

6:1-23లో ఉని దావీదు సాధంిచిన ఆర్ంభ్ సాఫలయతలలోని మూడవ దశలో, యిరె్ూషలేమును 
సంపాదించుకొనుటలో దావీదు సఫలీకృతుడెనై విధానమును సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు. 
ఇకుడ దావీదు దదవుని మందసమును యిరె్ూషలేములోనిక ితీసుకొని వచిున సుప్ర్శచితమ ైన 
వృతాత ంతమును మనము చూసాత ము. మందసము కరి్యతాయర్రములో — దీనికి బాయిలా యిహెూదా అని 
కూడా పతర్మ — ఇర్వ ై సంవతిముల పాటు ఉండనిద ిఅను విషయమును మనము మునుప్ట ిపాఠంలో 
చర్శుంచిన విషయము మీకు జఞా ప్కముండియుంటుంది. అయితద ఈ సమయమందు, తన ర్ాజధాని 
ప్టరణములోనికి మందసమును తీసుకొనివచుుటకు ఒక ప దే ఊర్ేగశంప్ును నిర్వహించుట దావర్ా దావీదు 
దదవుని ప్టో తన భ్కితని కనుప్ర్చాడు. 

దదవునిని నముకముగా ఆర్ాధంిచుట యిరె్ూషలేము భ్దరతకు చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిదని 
దావీదు కల్వగశయుని అవగాహనను దావీదు చదస్టని ఊర్గేశంప్ు యొకు ఆర్ంభ్ము వ ంటన ేతలె్వయజసేుత ంది. 
దావీదు చదస్టని ఊర్గేశంప్ు యాజకులు మర్శయు లేవీయులు పాలుప్ంచుకుని ఆర్ాధ్నా కార్యము మాతరమే 
కాదుగాని, 6:1లో మనము చదువునటుో , దావీదు గొప్ప స్ట నైయ బలగములను కూడా సమకూర్ాుడు. 
అంతదగాక, 6:2లో, “స్ట ైనయములకధపి్తియగు యిెహో వా అను తన నామము ప టరబడిన దదవుని మందసము” 
అని గుర్శతంచినప్ుపడు సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు యొకు స్ట ైనిక లక్షయమును ఎతితచూపాడు. 
మనము ఇంతకు ముందద ప్రసాత వించినటుో , “స్ట నైయములకధపి్తియగు యిెహో వా” అను దెవైిక బిర్మదు దదవునిని 
ప్ర్లోక స్ట నైయములకు అధపి్తిగా గౌర్వించింది. శతుర వుల నుండి యిరె్ూషలేమును భ్దరప్ర్చుటకు ఏక కై 
మార్గము తన ర్ాజధాని ప్టరణమును ఇశాీయిేలు యొకు ఆర్ాధ్నకు కేందరముగా చదయుటయిే అని దావీదు 
అరా్ము చదసుకునాిడు. 

ఊర్గేశంప్ు ముందుకు కొనసాగుచుండగా, అనుకోని ఒక ఆటంకం ఎదుర్ యైియంది. లేవీయుడెనై ఉజఞా  
మందసమును అంటుకునాిడు, మర్శయు దదవుడు అతనిని హతమార్ాుడు. లేవీయులు దదవుని ప్ర్శశుదధ  
మందసము విషయములో మోషత ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘించార్మ అని గీహించు వర్కు దదవుడు చదస్టని 
కార్యము మనకు తీవరమ నైదగిా అనిపిసుత ంది. 6:3 ప్రకార్ం, ఫలి్వష్తయులు ఇశాీయిేలీయులకు అనేక 
సంవతిర్ముల కితీం మందసమును తిర్శగశ ఇచిున విధ్ముగానే “వార్మ దదవుని మందసమును కొీతత  బండ ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీద ఎకిుంచి ... తోల్వర్శ.” నిర్గమ 25:12-14 మర్శయు సంఖ్ాయ. 7:9 ప్రకార్ం మోషత హచెుర్శంచినటుో  
లేవీయులు మందసమును కర్ీల మీద మోయలేదు. అంతదగాక, ఈ ప్వితరమ నై ఊర్గేశంప్ులో ఉజఞా  
మందసమును తాకినప్ుపడు, సంఖ్ాయ 4:15లో ఈ ఉలోంఘన కొర్కు దదవుడు సపషరముగా ప్రకటించిన శిక్షన ే
అతడు ప ందుకునాిడు — అది మర్ణ శిక్ష. 

చాలాసార్మో , వాయఖ్ాయనకర్తలు ఈ విష్టాదము కొర్కు దావీదును నిందిసాత ర్మ, కాని సమూయిలేు గీంథ 
ర్చయిత ఉదదేశయము మాతరం భినిముగా ఉనిది. సమూయిలేు గీంథములోని ఈ భాగములో, దావీదు 
చూపని నముకతవమునకు సపందనగా దదవుడు ఇశాీయిలేును దవీించిన విధానమును మన ర్చయిత 
తర్చుగా ఉదాా టించాడు అని మనము చూశాము. కాబటిర , ఈ ఉపాఖ్ాయనములో అతడు దావీదు యొకు 
అవిధదయతను ఉదాా టించుట సాధ్యము కాదు. బదులుగా, అతడు బాధ్యతను లేవీయుల మీద మోపాడు. 1 
సమూయిలేు 6:19 సూచించుచునిటుో , ఇంతకు ముందు బతేెషమ ష్ లో లేవీయులు మందసమును మోషత 
ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచి మోయలేదు. మర్శయు ఇనిి సంవతిర్ముల తర్మవాత, వార్మ మర్లా దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును అగౌర్వప్ర్శచార్మ. దావీదు ముప పై వేల కంటే ఎకుువమంది ఉని ఈ ఊర్గేశంప్ును 
నడపిించుచుండగా, లేవీయులు చదస్టని ప్ని మీద అతడు దృషిరప టిరయుండకపల వచుు. 

అయినను 6:8లో, ఉజఞా  మీదకిి దదవుని తీర్మప వచిునప్ుపడు, “యిెహో వా ఉజఞా కు పరా ణోప్దరవము 
కలుగజయేగా దావీదు” — బహుశా లేవీయుల మీద — కోప్ప్డనెు. మర్శయు 9వ వచనము ప్రకార్ం, 
“దావీదు యిెహో వాకు భ్యప్[డెను].” మూడు న లల పాటు మందసమును ఓబదేెదోము గృహమునకు 
ప్ంప్ుట దావర్ా అతడు లేవీయుల పాప్ములను వ ంటన ేగుర్శతంచాడు. 

దదవుడు ఓబేదదెోము గృహమును దీవించాడు అని తెలుసుకుని దావీదు, మర్ొకసార్శ ఊర్ేగశంప్ును 
ఆర్ంభించాడు. 6:13 ప్రకార్ం, ఈసార్శ లేవీయులు “యిెహో వా మందసమును “మోశార్మ” — లేక 
ఎతుత కునాిర్మ. ఇకుడ మన ర్చయిత నస (ָנָשא) అను హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు — దదవుడు 
ఆజఞా పించినటుో  కర్లీ మీద మందసమును మోయుమని మోషత ధ్ర్ుశాసత రములో ఇవవబడని ఆజాలో ఇదద 
ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది. ఇంతకు మించి, 13వ వచనములో, మన ర్చయిత ఇలా స్ట లవిచాుడు, 
“యిెహో వా మందసమును మోయువార్మ ఆర్సే్టి యడుగులు సాగగా ఎదుే  ఒకటయిు కొీవివనదూడ ఒకటయిు 
వధింప్బడనెు.” 14, 15 వచనములలో, ఊర్గేశంప్ు ఆనందముగాను, కేకలు వేయుచు, బూర్లు ఊదుచు, 
నాటయముతో కొనసాగశంది అని మనము చదువుతాము. దదవుని మందసము యిెర్ూషలేమును 
చదర్మకునిప్ుపడు, దహనబలులను మర్శయు సమాధాన బలులను అర్శపంచుట దావర్ా దావీదు దదవునిక ి
కృతజాతను చూపాడు. మర్ొకసార్శ, మందసము అందించిన స్ట ైనిక భ్దరతను ఉదాా టించుటకు, 18వ 
వచనములో మన ర్చయిత ఇలా నివేదించాడు “యిహెో వా” — ప్ర్లోక స్ట నైయములకు అధపి్తి — 
“నామమున దావీదు జనులను ఆశీర్వదిం[చనెు].” దదవుని ప్టో దావీదు చూపిన భ్కితక ిఫల్వతంగా, 
యిెర్ూషలేమును శతుర వుల నుండి భ్దరప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు దావీదును దీవించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ప్టో దావీదు వినయముతో చూపిన భ్కితని ఉదాా టించుటకు, దావీదు దనీుడెై యాజక 
ఎఫల దును ధ్ర్శంచుకొని యిెహో వా ఎదుట నాటయము చదస్టిన విధానమును సౌలు కుమార్ త అయిన మీకాలు 
అవమానప్ర్చిన ఒక కుో ప్త  సనిివశేమును మన ర్చయిత జోడించాడు. 21వ వచనములో ఈ విధ్ంగా 
సపందిసూత  ర్ాజర్శకము మీద దదవుని ఆశీర్ావదమును దావీదు గుర్శతంచాడు, “నీ తండిరని అతని సంతతిని 
విసర్శాంచి ఇశాీయిలేీయులను తన జనులమీద ననుి అధిప్తిగా నిర్ణయించుటక ై ననుి యిేర్పర్చుకొనిన 
యిెహో వా సనిిధిని నేనాలాగు చదస్టితిని.” మీకాలుకు భినిముగా, దావీదు దదవుని ఎదుట దనీుడెై, ర్ాజ 
ప్టరణమునకు భ్దరత అను ఆశీర్ావదమునిచిునందుకు ప్ూర్ణ హృదయముతో కృతజాుడెయైాయడు. 
ర్ాజవంశము యొకు సాా ప్న (2 సమూయిలేు 7:1-29). దావీదు ఆర్ంభ్ములో సాధించిన సాఫలయతలను 
వర్శణంచిన పమిుట, ఇప్ుపడు యిెర్ూషలేములో అతడు గడపిిన సమయములోని ర్ ండవ ప్రధానమ ైన 
ఉపాఖ్ాయనమును మనము చూడబర వుచునాిము: 7:1-29లో దావీదు ర్ాజ వంశము యొకు సాా ప్న. ఈ 
సనిివశేములు — వీటలిో దావీదు, ప్రకతయిెనై నాతాను, మర్శయు దదవుని మధ్య సంభాషణలు జర్శగాయి — 
దదవుడు దావీదునకు తన విర్ోధ్ుల నుండ ిఉప్శమనము కల్వగశంచిన తర్మవాత జర్శగాయి. 

ఈ సుప్ర్శచితమ నై వృతాత ంతములో, తనకు దదవుని మందిర్మును నిర్శుంచు అవకాశం లేదు అని 
దావీదు తలెుసుకునాిడు. మన ఆధ్ునిక దృషిరకోణములో నుండి, ఇద ిఅంత పరా ముఖ్యమ నై విషయము 
అనిపించదు. అయితద సమూయిేలు గీంథమును స్ట్వకర్శంచిన ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేీయుల దృషిరలో, దావీదు 
ఎనిడును మందిర్మును నిర్శుంచలేదు అను విషయము వార్శలో కొనిి ప్రశిలు తల తుత టకు దార్శతీస్టింది. 
పాత నిబంధ్న కాలములలో, ఇశాీయిలేులోను మర్శయు ఇశాీయిేలు బయట కూడా, గొప్ప ర్ాజులందర్మ తమ 
తమ దదవతల కొర్కు దదవాలయములను నిర్శుంచార్మ అని అంతా నమేువార్మ. దదవాలయములను నిర్శుంచుట 
గొప్ప ర్ాజర్శకమునకు చిహిమ ైయునిది అని పరా చీన ప్శిుమ ఆస్టియాలోని ర్ాజుల శిలాఫలకములనీి 
అధకిముగా సూచించదవి. ఈ సమసయతో వయవహర్శంచుట కొర్కు దావీదు దదవుని మందిర్మును నిర్శుంచుటకు 
ఇషరప్డా్ డు మర్శయు స్టదిధప్డా్ డు అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు. అయితద అతని కొర్కు ఒక 
నిల్వచియుండు ర్ాజవంశమును మర్శయు గృహమును నిర్శుంచుట దావర్ా ముందుగా దావీదును 
ఘనప్ర్చాలని దదవుడు నిర్ాధ ర్శంచుకునాిడు కాబటిర  దావీదు మందిర్మును నిర్శుంచలేదు. మర్శయు 
దదవుడచిిున హచెుర్శకలకు వినయముతో లోబడి, అతని కుమార్మడు దదవునిక ిమందిర్మును లేక 
గృహమును నిర్శుంచుటకు మార్గమును స్టదిధప్ర్చు కార్యములో దావీదు నిమగిమ యైాయడు. 

దావీదు ర్ాజవంశము యొకు సాా ప్నను గూర్శు నివదేించు నివేదకి మూడు భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతుంది. 7:1-3లో ఉని మొదట ిభాగము దావీదు మర్శయు దదవుని ప్రవకతయిెనై నాతాను మధ్య 
జర్శగశన కుో ప్త  సంభాషణను వివర్శసుత ంది. దదవునిక ిమందిర్మును నిర్శుంచి దావీదు దదవుని ఘనప్ర్చగోర్ాడు. 
అయితద అతడు తన ప్నిని ఆర్ంభించుటకు ముందు, నాతాను యొకు అనుమతిని కోర్మట దావర్ా దావీదు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ప్టో సావమిభ్కితని కనుప్ర్చాడు. ఇప్ుపడు, గొప్ప ర్ాజులు తమ దదవతల కొర్కు మందిర్ములను 
నిర్శుంచిన విషయము దావీదుకు మర్శయు నాతానుకు ఇర్మవుర్శకి తలెుసు. కాబటిర , 3వ వచనములో 
నాతాను సావభావికముగానే ఇలా సపందించాడు, “యిహెో వా నీకు తోడుగా నునాిడు, నీకు తోచినదంతయు 
న ర్వేర్ముమన ను.” 

అయితద తర్మవాత భాగములో, 4-16 వచనములలో, నాతానుకు దదవునికి మధ్య జర్శగశన ఒక 
ఊహించని సంభాషణను మనము చూసాత ము. ఈ సంభాషణ అంతటిలో, దదవుని మాటలు సాధార్ణంగా 
“గృహము” అని అనువదించబడు హెబ్రర ప్దమ నై బయిత్ (ִית  యొకు ర్ ండు వరే్ేవర్మ అరా్ముల మీద (ב ַּ֫
ఆధార్ప్డనివి. ముందుగా, 5-7 వచనములలో, దావీదు ఆయన కొర్కు గృహమును — అనగా 
మందిర్మును — నిర్శుంచడు అని దదవుడు నాతానుకు బయలుప్ర్చాడు. బదులుగా, 8-16 వచనములలో, 
దావీదు కొర్కు “గృహము”ను — అనగా శాశవతమ ైన ర్ాజ వంశమును — నిర్శుంచుట దావర్ా దావీదును 
ఘనప్ర్చుదును అని దదవుడు ప్రకటించాడు. దావీదుగాక, దావీదు కుమార్మడు దదవాలయమును నిర్శుసాత డని 
దదవుడు వివర్శంచుటను కొనసాగశంచాడు. మర్శయు దావీదు కుటుంబములో నుండి వ లువడని ర్ాజ 
“గృహము”ను దదవుడు ఎలోప్ుపడు స్టిార్ప్ర్మసాత డు. 

యిహెో వా కొర్కు గృహమును నిర్శుసాత నని, దదవాలయమును నిర్శుసాత నని దావీదు 
నాతానుతో చపెపినప్ుపడు, నాతాను తిర్శగశవచిు ఇలా అనాిడు, “నీవు యిహెో వా 
కొర్కు గృహమును నిర్శుంచవు; యిహెో వా నీ కొర్కు గృహమును నిర్శుంచును.” 
మర్శయు “గృహము” అనగా వంశము అని అరా్ము; ఇద ి2 సమూయిలేు 7లో 
ఉనిద.ి మర్శయు ఆ ప్రవచనము — అతని కొర్కు దదవుడు గృహమును నిర్శుసాత డు, 
అతని ర్ాజయమును నితయముండునటుో  స్టిార్ప్ర్మసాత డు, మర్శయు అతని వార్సులు 
దావీదు స్టంిహాసనము మీద నితయము ప్ర్శపాల్వసాత ర్మ అను ప్రవచనము — తర్మవాత 
వచిున మ స్ట్ి య ప్రవచనములకు ప్ునాదగిా మార్శంద.ి కాబటిర , దావీదు వంశము, 
దావీదు స్టంిహాసనము ప్తనమ నై తర్మవాత ప్రవకతలు దానిని గూర్శు మాటాో డుతూ 
దావీదు ర్ాజ వంశము యొకు మహమిను దదవుడు మర్లా ప్ునర్మదధర్శసాత డు అను 
నిర్రక్షణతో ముందుకు చూస్టనిప్ుపడు, దావీదు వంశములో నుండ ిదదవుడు ర్ాజును 
లేవన తుత తాడని వార్మ నమాుర్మ. 

— డా. మార్డు ఎల్. సార ీ స్ 

2 సమూయిలేు 7:14-15లో దదవుడు నాతానుతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ననేతనిక ి[దావీదునకు] తండిరన  ైయుందును. అతడు నాకు కుమార్మడెయైుండును; 
అతడు పాప్ముచదస్టనియిడెల నర్మలదండముతో ... అతని శిక్ంితునుగాని ... అతనిక ి
నా కృప్ దూర్ము చదయను (2 సమూయిలేు 7:14-15). 

ఇప్ుపడు, ఈ వాకయభాగము “నిబంధ్న” — హెబ్రర భాషలో బెర్శత్ (ִרית  అను ప్దమును — (בְּ
ఉప్యోగశంచదు. అయినను, 2 సమూయిలేు 23:1-7 మర్శయు కరర్తనలు 89, 132 వంటి వాకయభాగములలో 
దదవుడు దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నలో ఉని మూలకములనీి సపషరముగా దీనిలో ఉనాియి. 

ఇశాీయిలేు యొకు నిల్వచియుండు ర్ాజవంశముగా అతని ర్ాజర్శక వార్సులను స్టిార్ప్ర్చుట దావర్ా 
దదవుడు దావీదునకు దెవైికమ నై దయను కనుప్ర్చాడు. మర్శయు బెైబిలులోని ఇతర్ దెైవిక నిబంధ్నలనిిటి 
వల నే, దదవుడు కృతజాతతో కూడిన మానవ సావమిభ్కితని — అనగా దావీదు కుమార్మల నుండి 
హృదయప్ూర్వక విధదయతను — ఆశించాడు. దీనికి తోడు, వార్మ విధదయుల ైనటోయితద దావీదు మర్శయు 
అతని వార్సులు దదవుని నుండి ఆశీర్ావదములు అను ప్రతిఫలములను ప ందుకుంటార్మ, కాని ఆయన మీద 
తిర్మగుబాటు చదస్టతత  శాప్ములను అనుభ్విసాత ర్మ. విశేషముగా, ఇతర్ మానవుల దావర్ా దదవుడు వార్శకి హానిని 
కల్వగశసాత డు. ర్ాజయము విభ్జంచబడనిప్ుపడు మర్శయు బబులోను చెర్ కాలములో దావీదు కుటుంబము 
యొకు సమసాయతుకమ నై చర్శతర, దావీదు కుటుంబము మీదకిి దదవుడు ఈ శాప్ములను తీసుకొని వచిున 
విధానమును కనుప్ర్చింది. అయితద, దావీదు కుమార్మలు దదవుని మీద ఎంత తిర్మగుబాటు చదస్టనిప్పటికర, 
ఆయన సౌలును తిర్సుర్శంచినటుో  దావీదు ర్ాజవంశమును ఎనిడును ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచడు అని దదవుడు 
వాగాే నము చదశాడు. 7:16లో దదవుడు దావీదుకు స్ట లవిచిునటుో : 

నీ మటుర కు నీ సంతానమును నీ ర్ాజయమును నితయము స్టిార్మగును (2 సమూయిలేు 
7:16). 

2 సమూయిలేు 7లో దావీదుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన వాసతవిక 
శరీతలకు అందించిన వేదాంతశాసత ర దృకపధ్ములకు చాలా కరలకమ ైనదిగా ఉనిది. దదవుడు దావీదు 
కుటుంబము నుండ ికృతజాతతో కూడని సావమిభ్కితని ఆశించాడు, మర్శయు వార్మ పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు 
ఆయన దావీదును మర్శయు అతని ర్ాజర్శక వార్సులను కమీశిక్షణలో ప టార డు. అయితద ఈ కీమశిక్షణ ఎంత 
కఠశనముగా ఉనిప్పటకిర, దదవుడు దావీదు కుటుంబము సాా నములో మర్ొకర్శని ఎనుికోడు. ఈ కార్ణము 
చదత, భ్విషయతుత లో మహిమగల ర్ాజయమును గూర్శున నిర్రక్షణను దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల 
ప్ర్శపాలనలో మాతరమే ఇశాీయిలేు కల్వగశయుండవచుు. 

యిెర్ూషలేములో దావీదు ర్ాజవంశము యొకు సాా ప్నలోని మూడవ భాగము 7:17-29లో దావీదు 
మర్శయు నాతానుకు మధ్య జర్శగశన ర్ ండవ సంభాషణను గూర్శు నివదేసిుత ంది. నాతాను దావీదునకు దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయక్షతను తెల్వయజేశాడు, మర్శయు దదవుని ఎదుట పరా రా్నలో తలవంచుట దావర్ా దావీదు తన విధదయత 
యొకు లోతును వయకతప్ర్శచాడు. అతని గృహము యొకు శాశవతతవము అతని కొర్కు మర్శయు ఇశాీయిలేు 
కొర్కు ఆశీర్ావదమ యైునిదని దావీదు పరా రా్నలో గుర్శతంచాడు. మర్శయు అతడు ప ందిన ఆశీర్ావదము భ్ూమి 
మీద ఉని ప్రతి దదశము యొకు భ్విషయతుత  మీద ప్రభావము చూప్ుతుంద ిఅని కూడా అతడు గుర్శతంచాడు. 
“నా ప్రభ్ువా యిహెో వా ... మానవుల ప్దధతినిబటిర ... నీవు స్ట లవిచిుయునాివు” అని 19వ వచనములో 
అతడు ప్ల్వకాడు. 

1 సమూయిేలు 2:10లో, ఇశాీయిేలు ర్ాజు యొకు బలము మర్శయు విజయము దావర్ా దదవుని 
ర్ాజయము ఒక దనిమున భ్ూమియందంతటా వాయపసిుత ంది అని హనాి పాడిన విషయమును మీర్మ 
జఞా ప్కము చదసుకోవచుు. దావీదు సామాా జయము యొకు సాా ప్న సర్వలోకము యొకు నిర్రక్షణ అయుయండనెు. 
ఈ కార్ణము చదత, దావీదు దదవుని ఎదుట ఒకే వినిప్మును చదశాడు. 2 సమూయిలేు 7:29లో అతడు ఇలా 
పరా ర్శాంచాడు, “దయచదస్టి నీ దాసుడన నై నా కుటుంబము నితయము నీ సనిిధిని ఉండునటుో గా దానిని 
ఆశీర్వదించుము.” 
అదనప్ు సాఫలయతలు (8:1-9:13) ఆర్ంభ్ సాఫలయతలు మర్శయు అతని ర్ాజవంశము యొకు సాా ప్నలో 
దదవుడు యిెర్ూషలేములో దావీదును దవీించిన విధానమును నివదేించిన తర్మవాత, 8:1-9:13లో, దావీదు 
సాధించిన అదనప్ు సాఫలయతలలోని దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శున వివర్ణతో మన ర్చయిత యొకు 
నివదేిక ముగుసుత ంది. దావీదు సాధించిన అదనప్ు సాఫలయతలను గూర్శున నివదేిక ర్ ండు భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతుంది. 8:1-14లో ఉని మొదటి భాగము, దావీదు సాధించిన అదనప్ు విజయములను 
గూర్శున సార్ాంశమును ఇసుత ంది. ఈ వచనములలో యిరె్ూషలేములో నుండి మనలను ప్రతి దిశలోనిక ి
నడపిించు అనకే నివదేికలు ఉనాియి. ఇవి ప్శిుమ దకిుున ఫలి్వష్తయుల మీద, తూర్మపన మోయాబ్రయుల 
మీద, ఉతతర్ దకిుున గల్వలయ సముదరమునకు ఆవల ఉని ప్రజల మీద, మర్శయు దక్ణిమున 
ఎదోమీయుల మీద దావీదు సాధించిన విజయములను గూర్శు మాటాో డతాయి. ఈ యుదధముల 
సమయములలో దావీదు దదవుని ఆర్ాధించుట ప్టో చూపని భ్కితని మన ర్చయిత మర్ొకసార్శ ఉదాా టించాడు. 
11వ వచనము ప్రకార్ం, అతడు తన విర్ోధ్ుల నుండ ికొలోస ముును సాధించిన తర్మవాత “ర్ాజ నై దావీదు 
తాను జయించిన జనములయొదే ప్టుర కొనిన వ ండి బంగార్ములతో వీటినిచదర్శు యిహెో వాకు ప్రతిషిఠ ంచనెు.” 

దదవుడు దావీదునకు ఇచిున ఆశీర్ావదముల మీదిక ిమర్శంత దృషిరని ఆకర్శషంచుటకుగాను, 6, 14 
వచనములలో మన ర్చయిత, “దావీదు ఎకుడిక ిపల యినను యిెహో వా అతనిని కాపాడుచుండెను” అని 
తెల్వయజేశాడు. ఈ విర్ోధ్ులలో అనేకమంది అతని స్టతవకుల ైనప్ుపడు దదవుడు దావీదు ప్ర్శపాలనను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శంతగా బలప్ర్చాడు అని 2, 6 మర్శయు 14 వచనములలో అతడు సూచించాడు. 2, 7, 8 మర్శయు 11 
వచనముల ప్రకార్ం, దదవుడు దావీదునకు గొప్ప ఐశవర్యమును అనుగీహించి దీవించాడు. 

దావీదు ప ందిన విజయములను గూర్శు సార్ాంశమును ఇచిున తర్మవాత, మన ర్చయిత దావీదు 
సాధించిన అదనప్ు సాఫలయతలలోని ర్ ండవ భాగము వ పై్ుకు దృషిరని మళోించాడు: 8:15-9:13లో అతని 
ర్ాజయ నిర్వహణ. ఈ విభాగము ముందుగా 8:15-18లో, ర్ాజర్శక అధికార్మును అభ్యస్టించుటను గూర్శు 
మోషత ఇచిున ఆజాలను దావీదు న ర్వరే్శున విధానమును కోీడీకర్శసుత ంది. 15వ వచనములో మన ర్చయిత 
స్ట లవిచిునటుో , “దావీదు ... తన జనుల నందర్శని నీతి నాయయములనుబటిర  యిలేుచుండనెు.” 

దావీదు నాయయముగాను, సమానతవముతోను పాల్వంచాడు అనుటకు ఒక ఉదాహర్ణగా, 9:1-13లో 
దావీదు మ ఫ్బర ష తుతో వయవహర్శంచిన విధానమును గూర్శు మన ర్చయిత వరా శాడు. మ ఫబ్ర ష తు 
యోనాతానుకు జనిుంచిన సౌలు మనమడు. కాబటిర , ఈ వృతాత ంతము దావీదు హబెరర నులో పాల్వంచిన 
సమయములో అతడు సౌలు మదేతుదార్మలకు మర్శయు సౌలు కుటుంబమునకు చూపని దయను 
జఞా ప్కము చదసుకుంటుంది. 1 సమూయిలేు 20:42లో దావీదు మర్శయు యోనాతాను ఒకర్శతో ఒకర్మ 
చదసుకుని నముకతవ ప్రమాణమును గూర్శు కూడా ఇది మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. 9:1లో ఈ విధ్ంగా 
అడుగుతూ దావీదు కార్యమును ఆర్ంభించుట దావర్ా ఈ వృతాత ంతము ఆర్ంభ్మవుతుంద,ి 
“యోనాతానునుబటిర  నేను ఉప్కార్ము చూప్ుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడెనై కలడాయని దావీదు 
అడగి ను.” మర్శయు దావీదు ఇశాీయిలేునకు ర్ాజుగా గొప్ప “ఉప్కార్ము”ను లేక “నముకతవము”ను — 
హెబ్రరలో చెస్టతద్ (ֶחֶסד) — చూపాడు. మ ఫబ్ర ష తు కుంటకిాళ్లు కల్వగశనవాడు, మర్శయు ఆ కాలములో, 
అంగవ ైకలయం కల్వగశనవార్శని చాలా అవమానకర్ముగా ప్ర్శగణంిచదవార్మ. అయితద మ ఫబ్ర ష తును తన ర్ాజ 
భ్వనములోనికి, ఘనతగల సాా నములోనికి కనికర్ముతో ఆహావనించుట దావర్ా దావీదు తాను ఎలాంట ిర్ాజో 
కనుప్ర్చుకునాిడు. 

దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో సాధించిన దీవ నల యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు 
విషయములను మనము విశదీకర్శంచాము. ఇప్ుపడు, ఈ అధాయయముల యొకు క ైసైతవ అనువర్తనము మీద 
కొనిి వాయఖ్యలను మనము చదయవలస్టియునిది. దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు ఈ భాగములోని దదవుని 
ఆశీర్ావదములు నడేు మన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయి? 

క ైసైతవ అనువర్తనము 
దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందిన కాలములో జర్శగశన 

సనిివశేముల యొకు వివర్ములను మనము ప్ర్శశీలన చదస్టినప్ుపడు, ఈ అధాయయములకు మనకు మధ్య 
ప ంతనలేదు అని భావించుట సాధ్యమే. ప ైప నై చూస్టతత , దావీదు ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టిాతులు నడేు మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుభ్వించుచుని ప్ర్శస్టిాతులకు చాలా భినిముగా ఉంటాయి. మనలో చాలా తకుువ మందిమి హబెరర నులో 
నివస్టిసుత నాిము; చాలా తకుువ మందిమి యిరె్ూషలేములో నివస్టసిుత నాిము; మనమంతా వరే్ొక 
యుగములో నివస్టసిుత నాిము. అయినను, అనిి యుగములలో నివస్టించు దదవుని ప్రజలకు బర ధించుటకు 
లేఖ్నములను ప్ర్శశుదాధ తు పతరర్ేపించాడు. కాబటిర , కరీసుత  అనుచర్మలముగా ఈ అధాయయములలో నుండి 
మనము ఏమి నేర్ముకోవాల్వ? 

ఎప్పటవిల నే, ఈ భాగము యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును గూర్శు ఆలోచన చదయుటకు అనకే 
మార్గములు ఉనాియి, అయితద వాటనిిటిని చూచుటకు ఈ పాఠంలో మనకు సమయము అనుకూల్వంచదు. 
అయితద, మునుప్టి పాఠంలో వల నే, దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో ప ందని ఆశీర్ావదములు మర్శయు 
కరీసుత నందు మన జీవితముల మధ్య అనుబంధ్మును వ ల్వకతిీయుటకు మన ర్చయిత చదస్టిన ర్ ండు 
ఉదాా టనలు సహాయప్డతాయి. ముందుగా దదవుని నిబంధ్నల మీద మన ర్చయిత ఉంచిన ఉదాా టనను 
చూదాే ము, తర్మవాత దదవుని ర్ాజయము మీద అతడు ప టిరన ఉదాా టనను చూదాే ము. దదవుని నిబంధ్నలతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

దదవుని నిబంధ్నలు 
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటుో , ఈ అధాయయములు ప్దద ప్దద దావీదు జీవితములోని ఈ దశలో 

దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియీాశీలకముల వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసాత యి. దావీదుకు మర్శయు దావీదు 
దావర్ా ఇశాీయిేలుకు దదవుడు తన దయను చూప్ుట కొనసాగశంచాడు. మర్శయు, అతని ప్ర్శపాలనలోని ఈ 
భాగములో మన ర్చయిత దావీదును ఆదర్ిముగా తీసుకునాిడు కాబటిర , సావమిభ్కిత కొర్కు దదవుడు 
కల్వగశయుని పరా మాణికతలను, ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్న మర్శయు ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కొర్కు మోషత ఇచిున 
నియమనిబంధ్నలను దావీదు న ర్వరే్శున విధానమును గూర్శు మాతరమ ేనివదేించాడు. దావీదుతో దదవుడు 
చదస్టని నిబంధ్న మన గీంథములోని ఈ భాగములో ఉని అతుయతతమమ ైన ఆశీర్ావదమ యైుయనది. ఈ 
నిబంధ్నలో, దదవుడు దావీదునకు నిల్వచియుండు ర్ాజవంశమును వాగాే నము చదశాడు. 

వాసతవిక శరీతలు దావీదుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న కాలములో నివస్టించుచుండగా ఈ 
మూలకములు వార్మ చదస్టిన సంభాషణలలోనికి వార్శక ిమ ళ్కువలను అందించాయి. దావీదు కుటుంబమునకు 
మర్శయు వార్శ దినమున నివస్టించిన ప్రతి ఇశాీయిేలీయునిక ిదదవుడు ప్లు విధ్ములుగా చూపని దెవైికమ ైన 
దయను అవి బయలుప్ర్చాయి. ఈ మూలకములు ఇశాీయిేలు నుండి మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజుల నుండి 
దదవుడు కోర్శన ప్లు విధ్ముల ైన విధదయతను మర్శయు వార్మ దదవునిక ినముకమ ైన ప్ర్శచర్య చదస్టతత  కలుగు 
ఆశీర్ావదములను తలె్వయజశేాయి. 

కరీసుత  అనుచర్మలముగా, దావీదు జీవితములోని ఈ సమయమందు దదవుని నిబంధ్నలోని 
కిీయాశీలకములను కొీతత  నిబంధ్న యొకు బర ధ్నల వ లుగులో అనువర్శతంచునటుో  మనము జఞగతీత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వహించాల్వ. మొదటిగా, దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో ప ందిన ఆశీర్ావదములు కరసీుత లో దదవుడు చూపిన 
దయ వ పై్ుకు మన హృదయములను తిరపాపల్వ. కరసీుత  దదవునికి చూపని ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన విధదయతను బటిర  
మనము కరీసుత ను గౌర్వించాల్వ మర్శయు ఆయన చూపని నముకతవము వలన తండిర యొదే నుండ ికరసీుత  
ప ందుకుని నితయ ఆశీర్ావదములను మనము గుర్శతంచాల్వ. అయితద ర్ ండవదగిా, ఆర్ాధ్నకు దావీదు చూపని 
నముకమ నై భ్కిత మర్శయు అతని నాయయమ నై ప్ర్శపాలన మర్శయు ఐకయత మనము కూడా కరీసుత నందు 
దదవునితో నిబంధ్నను నిలబటెుర కొనవలస్టని విధానముల వ పై్ుకు మనలను నడపిిసుత ంది. దావీదు తాను 
చూపని నముకతవము వలన అనకే ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. మర్శయు, కరీసుత నందు మనము 
చదయు నముకమ నై ప్ర్శచర్యను బటిర  దదవుని జఞా నమునకు అనుగుణంగా ప్ర్శశుదాధ తు మనలను దీవిసాత డు 
అను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. 

ఇప్ుపడు, దావీదు జీవితములోని ఈ భాగములో దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియీాశీలకములు 
వివృతమ ైన విధానము మీద దృషిరప టుర ట ఎంత విలువ ైన విషయమ ైనప్పటకిర, ఈ అధాయయముల యొకు 
క ైైసతవ అనువర్తనము మన దృషిరని కరసీుత లో దదవుని ర్ాజయము వ ైప్ుకు కూడా ఆకర్శషంచాల్వ. 

దదవుని ర్ాజయము 

పాత నిబంధ్నను మనము చూస్టనిప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము మీద పాత నిబంధ్న 
కనీసం ర్ ండంితల ఉదాా టన ప డుతుంద ిఅని మనము చూసాత ము. ఒక వ పై్ున, 
దదవుడు ఎలోప్ుపడు ర్ాజ యైునాిడు అని పాత నిబంధ్న బర ధసిుత ంద.ి ఈ భావనలో, 
ఆయన నితయమ నై ర్ాజ యైునాిడు. ఆయన మునుప్ు ర్ాజుగా ఉనాిడు, ఆయన 
ప్రసుత తము ర్ాజుగా ఉనాిడు, మర్శయు ఆయన ఎలోప్ుపడూ ర్ాజుగా ఉంటాడు. 
అయితద మర్ొక భావనలో, దదవుడు ఒక దనిమున భ్ూమిని పాల్వంచుటకు వసాత డు 
అను సందదశము కూడా పాత నిబంధ్నలో కనిపసిుత ంద.ి దదవుడు లోకమును 
సృజంచినప్ుపడు, ఆయన ఒక ఉదదేశయమును కల్వగశయుండుట దనీిక ి
కార్ణమ యైునిద.ి లోకము ఆయన యొకు ర్ాజభ్వనముగా ప్ని చయెాయలని 
ఆయన కోర్ాడు. ఆయన తన ప్ర్లోక ర్ాజయమును భ్ూమి మీదకి ి
తదవాలనుకునాిడు... యిసేు కూడా ఇదద బర ధంిచాడు. ఆయన మనకు నరే్శపంచిన 
“మా తండిర” పరా రా్నలో ఆయన ఇలా బర ధంిచాడు: “ప్ర్లోకమందుని మా తండిర, నీ 
నామము ప్ర్శశుదధప్ర్చబడును గాక. నీ ర్ాజయము వచుునుగాక.” “మముును నీ 
ర్ాజయమునకు తీసుకొని వ ళ్లో ము” అని అతడు అనుటలేదుగాని, “నీ ర్ాజయము 
వచుునుగాక” అని నరే్శపంచుచునాిడు. అనగా మన ప్రభ్ువ నై యిసేు కరీసుత  తాను 
చదస్టని ప్ర్శచర్యలో తండిర కల్వగశయుండని పరా ధానయతన ేకల్వగశయుండనిాడు, అనగా 



సమూయేిలు గీంథము మూడవ పాఠము: దావీదు ర్ాజు 

-18- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్లోక ర్ాజయమును భ్ూమి మీదకి ితీసుకొనివచుుటను గూర్శు చపె్ుపట 
అయుయనిద.ి ఈ సుదరాీ్మ నై చార్శతిరక ప్రకిీయ మన ప్రభ్ువ నై యిసేు కరీసుత  యొకు 
ప్ర్శచర్యలో అంతిమ సాా యిక ిచదర్మకుంటుంద.ి 

— డా. డదవిడ్స కొర్ేీ, అనువాదము 

సమూయిలేు గీంథము యొకు ఈ భాగములో, దదవుడు దావీదు దావర్ా తన ర్ాజయమును అనేక 
పరా ముఖ్యమ నై మార్గములలో ముందుకు నడపిించాడు: 

• దావీదు ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిలేు వార్ందర్మ ఐకయప్ర్చబడా్ ర్మ; 
• దావీదు దదవుని విర్ోధ్ులను ఓడించి, భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయమునకు ర్ాజధానిగా 

యిెర్ూషలేమును సాా పించాడు; 
• దావీదు దదవుని ప్ర్శపాలన యొకు సర్శహదుే లను సౌలు ర్ాజయము కంటే ఎకుువగా 

వాయపింప్జశేాడు, అలా చదయుట దావర్ా, ఎకుువమంది అనుయలను దదవుని ర్ాజయములో 
చదర్ాుడు. 

• దావీదు నాయయముగాను, ధ్ర్ుముగాను పాల్వంచాడు; మర్శయు 
• ఇశాీయిలేు నముకమ నై, శాశవతమ నై ర్ాజ వంశము దావర్ా స్టిార్తవమును ప ందుకునిది. 

తన వాసతవిక శరీతలకు నిర్రక్షణను — దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా 
భ్విషయతుత లో దదవుడు మర్శ గొప్ప కార్యములను చదసాత డు అను నిర్రక్షణ — ఇచుుటకు దదవుని ర్ాజయము 
యొకు ఈ ప్ుర్ోగమనమును గూర్శు సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఉదాా టించాడు. 

దీనిని పల ల్వన విధ్ముగా, దదవుని ర్ాజయము మీద కొీతత  నిబంధ్న యొకు ఉదాా టన, యిసేు దావీదు 
యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై నీతిగల కుమార్మడెయైునాిడు అని, మర్శయు దావీదు సాఫలయతలను 
ప్ర్శప్ూర్ణతలోనిక ితీసుకొని వసాత డని తలె్వయజసేుత ంది. అయినను, ఈ పాఠయకమీము అంతటలిో మనము 
ప్రసాత వించినటుో , కరీసుత  ఈ పాతరను మూడు దశలలో న ర్వేర్ముతాడు: ఆయన మొదటి ర్ాకడ సమయములో 
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో; సంఘ చర్శతర అంతట ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో; మర్శయు 
ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో. 

ఈ కార్ణము చదత, దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో ప ందని ఆశీర్ావదములను గూర్శున 
వృతాత ంతములు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిసేు సాధంిచిన గొప్ప కార్యముల వ పై్ుకు మన 
మనసుిలను తిరపాపల్వ. దావీదు దదవుని ప్రజలను ఐకయప్ర్చినటేో , యిేసు తన ప్ర్శపాలన కాలములో 
ఇశాీయిలేులోని ఉతతర్ మర్శయు దక్ణి దికుులలో ఉని నముకమ నై శేషమును ఐకయప్ర్చాడు. దావీదు తన 
విర్ోధ్ులను ఓడించిన విధ్ముగానే, యిసేు తన మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దుషుర ని సమూలముగా నాశనము చదశాడు. దావీదు యిరె్ూషలేములో పాల్వంచిన విధ్ముగానే, యిేసు తన 
అతి గొప్ప కార్యమును దావీదు ప్టరణమందు చదస్టి, ప్ర్లోకమందుని దావీదు స్టింహాసనము మీద ఆయనకు 
తగశక సాా నమును తీసుకునాిడు. అంతదగాక, దదవుని ర్ాజయము యొకు సర్శహదుే లను దావీదు ర్ాజయప్ు 
సర్శహదుే ల కంట ేఎకుువగా విశాలప్ర్చమని యిసేు తన అప సతలులకు ఆజా ఇచాుడు. ఈ వాయపిత  అంతటలిో 
అనకే మంది అనుయలు విశావసము దావర్ా తన యొదేకు వచుుటకు యిసేు మార్గమును సర్ాళ్ము చదశాడు. 
మర్శయు దావీదు యొకు చివర్శ గొప్ప కుమార్మనిగా, యిసేు ప్ర్శప్ూర్ణ నాయయము మర్శయు ధ్ర్ుము గల 
తన నితయ ప్ర్శపాలనను ఆర్ంభించాడు. 

అంతదగాక, తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కరసీుత  దావీదు సాధించిన సాఫలయతలను ఏ విధ్ంగా 
అధగిమించాడో  ప్ర్శగణించమని కూడా ఈ అధాయయములు మనకు పలిుప్ునిసాత యి. సంఘ చర్శతర అంతటలిో, 
యిేసు అనేకమంద ిప్రజలను తన వ పై్ుకు ఆకర్శషంచుకునాిడు. ఆయన నటేికి తన విర్ోధ్ుల మీద తీర్మపలను 
మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచు వార్శ మీద ర్క్షణ ఆశీర్ావదములను కుముర్శంచుచునాిడు. ర్ ండు 
వేల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ కాలము పాటు, యిసేు దదవుని ర్ాజయమును మర్శంతగా వాయపింప్జశేాడు. 
మర్శయు లోకమంతా ఉని తన అనుచర్మలను ఎనలేని నాయయము మర్శయు ధ్ర్ుముతో 
పాల్వంచుచునాిడు. 

చివర్శగా, దావీదు సాఫలయతలు వాసతవిక శరీతలను భ్విషయతుత  వ ైప్ుకు ఆకర్శషంచిన విధ్ముగానే, నేడు 
అవి మన యుగము యొకు సమాపితయందు కరీసుత  సాధించు వాటి వ పై్ుకు మన హృదయములను 
తిరప్ుపతాయి. కరసీుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన తన ప్రజలనందర్శనీ తన నీతిగల ప్ర్శపాలనలో 
ఐకయప్ర్మసాత డు. ఆయన దదవుని యొకు ఆతీుయ మర్శయు భౌతిక విర్ోధ్ులను సమూలముగా నిర్ూులము 
చదస్టి, ఆయన ర్ాజయములో ఉనివార్శ మీద నితయముండు ఆశీర్ావదములను కుముర్శసాత డు. దదవుని ర్ాజయము 
యొకు సర్శహదుే లు సర్వలోకమును నింప్ునటుో  వాయపించుచుండగా, నూతన యిెర్ూషలేము నూతన 
సృషిరలో కేందరముగా కిీందకిి దిగశవసుత ంది. మర్శయు సార్వతిరక నాయయము మర్శయు ధ్ర్ుము దావర్ా యిేసు 
లోకమంతటిని ప్ర్శపాల్వసాత డు. 

కాబటిర , మనము కొీతత  నిబంధ్నలోని బర ధ్లను అనుసర్శంచినప్ుపడు, దావీదు ఆర్ంభ్ 
సంవతిర్ములలో ప ందని ఆశీర్ావదములు మన కొర్కు కల్వగశయుని ఔచితయతను మనము చూడవచుు. ఈ 
సంవతిర్ములు కరసీుత  యొకు మొదటి ర్ాకడలో దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఆయన చదయబర వుచుండని గొప్ప 
ఆశుర్యముల కొర్కు వేచి చూశాయి. నడేు కూడా కరసీుత  చదయుటను కొనసాగశంచుచుని విషయములను 
గూర్శు అవి మనకు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన అవగాహనను అనుగహిీసాత యి. మర్శయు ఆయన యొకు మహమిగల 
ర్ాకడలో ఆయన చదయు కార్యముల కొర్కు ఎదుర్మచూచుటలో అవి మనకు సహాయము చదసాత యి. 

ఇప్పటి వర్కు, సమూయిలేు గంీథ ర్చయిత దావీదు ర్ాజు ప్ర్శపాలనను గూర్శున కథనమును 
దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందని అమోఘమ నై ఆశీర్ావదములతో ఆర్ంభించిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధానమును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, 2 సమూయిలేు 10-20 అధాయయములలో దావీదు తదుప్ర్శ 
సంవతిర్ములలో దదవుని యొదే నుండ ిప ందిన శాప్ములను చూదాే ము. 

తదుప్ర్శ శాప్ములు 

2 సమూయిలేు 7లో దదవుడు దావీదుతో నిబంధ్న చదస్టినప్ుపడు, ఆయన సౌలుతో వయవహర్శంచిన 
విధానమునకు భినిముగా దావీదుతోను మర్శయు అతని కుటుంబముతోను వయవహర్శసాత నని ఆయన 
వాగాే నము చదశాడు. తుదకు, దదవుడు సౌలును మర్శయు అతని వార్సులను ఇశాీయిలేు స్టింహాసనము 
నుండ ిప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచిన విషయము మీకు గుర్మత ండద ఉంటుంది. అయితద దావీదుతో తాను చదస్టిన 
నిబంధ్నలో, ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజవంశముగా అతని కుటుంబమును ఎనిడును తీస్టవిేయను అని 
దదవుడు దావీదునకు నిశుయతనిచాుడు. అయినను, సౌలు విషయములో ఆయన చదస్టిన విధ్ముగానే, 
వార్మ నిబంధ్నను ఉలోంఘసి్టతత  దావీదును మర్శయు అతని వార్సులను కూడా కమీశిక్షణలో ప డతానని 
దదవుడు ప్రమాణము చదశాడు. 

మన గీంథములో ఈ సమయమందు, దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజర్శక వార్సులు కొనిి ఘోర్మ నై 
ర్రతులలో దదవుని శాప్ములను ఎదుర్ొునిన విధానముల మీద సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దృషిర  ప టార డు. 
మర్శయు ఇటిర సమసయలు అతని వాసతవిక శరీతల దినములలో కూడా కొనసాగాయి. దదవుడు దావీదును 
శపించినప్పటకిర, ఆయన అతనిని మర్శయు అతని ర్ాజ వంశమును భ్దరప్ర్శచాడని సమూయిేలు గీంథ 
ర్చయిత సూచించాడు. దావీదు ర్ాజవంశము దావర్ా దదవుడు తన ర్ాజయమును దాని యొకు 
మహిమకర్మ ైన సార్వతిరక గమయము వ పై్ుకు నడపిిసాత డు. 

దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దదవుని నుండి ప ందిన శాప్ములను గూర్శు మనము 
సాధార్ణంగా అనుసర్శంచు విధానమును అనుసర్శంచి చూదాే ము. ఈ అధాయయముల యొకు నిర్ాుణము 
మర్శయు విషయములను చూచుట దావర్ా మనము వాట ియొకు వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
తర్మవాత వాట ియొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును చూదాే ము. దావీదు దదవుని నుండి ప ందని తదుప్ర్శ 
శాప్ముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు 
మన గీంథములోని ఈ భాగము ప్టో ఒక ధోర్ణిని అందించుటకు, మనము చూడబర వుచుని 

విషయముల యొకు అవలోకనమును మనము ఇవవవలస్టయిునిది. మర్ొకసార్శ, దదవుని ర్ాజయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఆయన నిబంధ్నలను గూర్శు మన ర్చయిత కల్వగశయుని దృకపధ్ములు ఈ అధాయయములలో 
నాటుకొనియునాియి. అయితద ఇకుడ, సమూయిలేు గీంథములో మనము మునుప్ు చూడని 
విధానములలో మన ర్చయిత ఈ ర్ ండు అంశములను గూర్శు మాటాో డతాడు. 

ఒక వ పై్ున, దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ సంవతిర్ములలో దదవుని ర్ాజయము కొనిి తీవరమ నై ఎదుర్మ 
దెబోలను అనుభ్వించింది అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత బహరి్ంగముగా ఒప్ుపకునాిడు. దావీదు 
యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో సాధించిన ఘనమ నై సాఫలయతల కాలము ముగశస్టింది, తర్మవాత 
సమసయల కాలము ఆర్ంభ్మ యైియంది. అయితద ఈ ఎదుర్మదబెోల తర్మవాత కూడా, దావీదు కుటుంబము 
దావర్ా దదవుని ర్ాజయము ముగశంప్ునకు ర్ాలేదు అని వివర్శంచు విషయములో మన ర్చయిత జఞగీతత  
వహించాడు. బదులుగా, ఇశాీయిేలు యొకు శాశవతమ నై ర్ాజవంశముగా దదవుడు దావీదును మర్శయు 
అతని కుటుంబమును కృప్తో భ్దరప్ర్చిన విధానమును అతడు సూచించాడు. 

ఒక వ పై్ున, ఈ అధాయయములలో దావీదు ర్ాజయము యొకు మిశీమ ప్ర్శస్టిాతులు దదవుని నిబంధ్నల 
యొకు కియీాశీలకములలో నుండి వ లువడనివి. మునుప్టి పాఠములలో వల , దెైవికమ నై దయ దదవుడు 
తన ప్రజలతో సంభాషించిన ప్రతి కోణమును నియంతిరంచుట కొనసాగశంది. దదవుడు మోష ధ్ర్ుశాసత రము యొకు 
పరా మాణకితల ఆధార్ంగా కృతజాతతో కూడని మానవ విధదయతను కోర్మట కూడా కొనసాగశంచాడు. అయితద 
దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము విచులవిడగిా మోషత ధ్ర్ుశాసత రములోని పరా మాణికతలను 
ఉలోంఘించార్మ అని ఈ అధాయయములు బయలుప్ర్చాయి. ఫల్వతంగా, దదవుని శాప్ములు దావీదు మర్శయు 
అతని కుటుంబము మీదనేగాక, ఇశాీయిలేు దదశమంతటి మీద కుముర్శంప్బడా్ యి. అయినను, సమూయిేలు 
గీంథ ర్చయిత కేవలం దదవుని శాప్ములను గూర్శు మాతరమే నివదేించలేదు. దావీదు వినయముతో తన 
పాప్ములను ఒప్ుపకొనిన విధానమును, మర్శయు దదవుడు అతని ర్ాజయమును కొనసాగశంచుట దావర్ా 
కర్మణతో అతనిని దీవించిన విధానమును కూడా ఉదహర్శంచాడు. 

అతడు అధకిార్ములోని వచిునప్ుపడు, దావీదు ర్ాజు ఒక యౌవవనునిగా 
అభిషతకంిచబడ,ి దదవుని పతరమించువానిగా పాటలు వార యుట దావర్ా, మర్శయు ఇతర్ 
మార్గములలో ఆ పతరమను అనకే విధాలుగా కనుప్ర్చాడు. మర్ొక పరా ముఖ్యమ నై 
విషయము ఏమిటంట,ే అతడు నిజముగా దదవుని చితాత నుసార్మ నై మనుషుయడు. 
మర్శయు దానిలో అతడు ఎదుగుట కొనసాగశనప్ుపడు, సౌలు అతని అభిషతకమును 
ప్రతిఘటంిచినప్ుపడు మర్శయు అతని జీవితములో జర్శగశన ఇతర్ విషయముల 
మధ్య కూడా అతడు నముకముగా నిల్వచాడు. 2 సమూయిలేులోనిక ి
ప్రవశేించినప్ుపడు, అతడు ర్ాజుగా స్టిార్ప్ర్చబడని తర్మవాత, అతడు దదవునిక ి
నముకముగాను, విధదయునిగాను కొనసాగాడు, కాని కొనిి సందర్ాభలలో దదవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతనిక ిఅప్పగశంచిన ప్ని విషయములో, మర్శయు దదవుని ఎదుట నిజఞయితీగా 
ఉండు విషయములో అతడు గుర్శతపాపడు... ప్ర్శస్టిాతులు దగిజఞర్శపల యాయి; 
ఇప్ుపడు, అతడు యిహెో వాకు నముకముగా నిల్వచియునాిడు, అతడు యిహెో వా 
యొదేకు మర్లా మర్లా తిర్శగశవ ళ్లో డు. అయితద దావీదు జీవితములో నుండ ి
మనము నరే్ముకోదగశన ఒక విషయము ఏమిటంట,ే దదవుని చితాత నుసార్మ నై 
మనుషుయడు కూడా కొనిి అతయంత హనీమ నై పాప్ప్ు కార్యములను చదయగలడు. 
దనీిని మనము మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ మర్శయు మనము దనీిని జఞగీతతగా 
మనసుికు తచెుుకోవాల్వ, లేని ప్క్షమున మనము కూడా ప్డపిల తాము. 

— డా. ర్శచర్్డ ఈ. అవ ర్ ో క్స 

దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో అనుభ్వించిన శాప్ముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు 
విషయములు ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి. మొదటగిా, 10:1-12:31లో దావీదు 
ర్ాజయములో కల్వగశన ఆదిమ సమసయలను చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, 13:1-20:26లో దావీదు ర్ాజయము మీదిక ి
వచిున అదనప్ు సమసయలను మనము ప్ర్శగణిదాే ము. ముందుగా ఈ సంవతిర్ములలో దావీదు 
ఎదుర్ొునిన ఆదిమ సమసయలను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచిున వివదేికను చూదాే ము. 

ఆదమి సమసయలు (2 సమూయిలేు 10:1-12:31) 
కరీసుత  అనుచర్మలు దావీదు యొకు ఆదిమ సమసయలను కవేలం దావీదు బతెషబతో చదస్టని పాప్మును 

గూర్శున వృతాత ంతము దావర్ా కోీడీకర్శంచుట చాలా సామానయమ ైన విషయమ ైయునిది. మర్శయు 11:2-
12:25లో మన ర్చయిత దావీదు మర్శయు బతెషబలతో సూటగిా వయవహర్శంచాడు. అయితద ఇకుడ మన 
ర్చయిత యొకు ఉదదేశయములను వివచేించుటకు, అతడు దావీదు బతెషబలను గూర్శున తన కథనమును 
అమోునీయులు-ర్పేిన తిర్మగుబాటు మీద దావీదు సాధించిన విజయము అను విసత ృత కథనములో ఒక 
భాగముగా చదర్ాుడు. 
ఆదమి విజయము (2 సమూయిలేు 10:1-11:1) ఈ విశాలమ ైన సపషరమ ైన కథనము యొకు మొదటి 
భాగము 10:1-11:1లో అమోునీయులు-ర్పేని తిర్మగుబాటు మీద దావీదు సాధించిన ఆదమి విజయములో 
కనిపసిుత ంది. ఈ కథనము అమోునీయుల ర్ాజు — ఈ సమయమందు అతడు దావీదునకు సామంతగా 
ఉనాిడు — మర్ణించాడనిన వార్త వినినప్ుపడు దావీదు దయతో సపందించుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. 
10:2లో దావీదు ఇలా ప్ల్వకాడు, “హానూను తండిరయిెనై నాహాషు నాకు చదస్టిన ఉప్కార్మునకు ననేు 
హానూనునకు ప్రతుయప్కార్ము చదతుననుకొ[న ను].” ఇకుడ దావీదు యొకు నీతిగల మర్శయు ధ్ర్ుమ నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ర్శపాలనకు మర్ొక ఉదాహర్ణను మనము చూసాత ము. అయితద, దావీదు యొకు దయను ఆహావనించుటకు 
బదులుగా, అమోునీయులు దావీదు ప్ంపని సందదశకులను వేగులవార్ని తప్ుపగా నిందించి, వార్శని 
అగౌర్వప్ర్చి దావీదు యొదేకు తిర్శగశ ప్ంపించార్మ. 

ఇప్ుపడు, అమోునీయులు దావీదు ఆధనీములో ఉండుటను ఉలోంఘించార్మ అని వార్శకి తలెుసు, 
కాబటిర ఇశాీయిేలు మీద యుదధము చదయుటకు వార్మ ప దే సంఖ్యలో స్టిర్శయావార్శతో కూటమిని 
ఏర్పర్చుకునాిర్మ. దావీదు స్ట నైాయధిప్తియిెైన యోవాబు ఈ కూటమిని తుతుత నియలుగా ఓడించాడు. 
స్టిర్శయనుో  దావీదు ఎదుట ల ంగశపల యార్మ. అమోునీయులు ర్బాోలో ఉని తమ ప్రకార్ములు గల 
ప్టరణములకు పార్శపల యార్మ. వసంత కాలము వచిునప్ుపడు దావీదు యిరె్ూషలేములో నిల్వచియుండ ి
అమోునీయుల ప్టరణమ నై ర్బాోను ముటరడవిేయుటకు అతడు యోవాబును ప్ంపాడు అను నివేదకినిసూత  
దావీదు సాధించిన ఆదిమ విజయము ముగుసుత ంది. 
అంతిమ విజయము (2 సమూయిలేు 12:26-31) 12:26-31లో అమోునీయుల తిర్మగుబాటు మీద దావీదు 
సాధించిన అంతిమ విజయమును గూర్శు వివర్శసూత  సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత ఈ విసత ృతమ నై కథనప్ు 
ఆకార్మును ప్ూర్శత చదసాత డు. కొంత కాలము తర్మవాత, యోవాబు ర్బాోలోని ర్ాజనగర్శని సావధీనప్ర్చుకొని, 
ప్టరణమును సావధీనము చదసుకొనబర తునాిడు. దావీదు సవయంగా ఆ విజయమును సాధంిచుటకు 
దావీదును వార్శతో కలవమని అతడు పిల్వచాడు. దావీదు మర్శయు యోవాబు అమోునీయులను 
నాయయముగానే తుతుత నియలుగా ఓడించార్మ. తర్మవాత దావీదు మర్శయు అతని స్ట ైనయము విజయము ప ంది 
యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగశ వ ళోింది. 

ఈ విశాలమ నై కథన ఆకార్ము అంత చకుగా అమర్ుబడుతుంది అంటే మన ర్చయిత దీనిని తన 
యొదే ఉని వరా తప్ూర్వక మూలములలో నుండి వ ల్వకతిీస్టయిుంటాడు. అయితద దీని మధ్య దావీదు 
మర్శయు బతెషబల కథను చదర్ముట దావర్ా ఈ భావారా్కమ నై విజయ కథనమును మార్శువశేాడు. 11:2-
12:25లో ఉని ఈ ప దిగశన కథనము ఒక కరలకమ నై సతయమును ప్ర్శచయం చదసుత ంది. ఈ కాలమందు 
దదవుడు దావీదునకు అమోునీయుల మీద జయమును అనుగీహించినప్పటికర, దావీదు చదస్టిన పాప్ము 
వలన ఆయన దావీదు మీద మర్శయు అతని కుటుంబము మీద శాప్ములను కూడా కల్వగశంచాడు, మర్శయు 
దావీదు ర్ాజయము ఒకటి తర్మవాత మర్ొక నషరమును ఎదుర్ొునిది. అయినను, ఈ కథనము 
బయలుప్ర్చుచునిటుో , దావీదు యొకు నిజఞయితీగల ప్శాుతాత ప్మునకు ఫల్వతముగా దదవుడు దావీదు 
ర్ాజవంశమును భ్దరప్ర్చుటను కొనసాగశంచాడు. 
దావీదు మర్శయు బతెషబ (2 సమూయిలేు 11:2-12:25) ఈ సుప్ర్శచితమ ైన వృతాత ంతము మూడు 
ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతుంది. మొదటి ఉపాఖ్ాయనము 11:2-27లో దావీదు చదస్టిన పాప్ముతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్ంభ్మవుతుంది. దీని తర్మవాత, మన గీంథములో ఇంతకు ముందు సౌలు ప్లు సందర్భములలో చదస్టని 
విధ్ముగాన ేదావీదు తన సాా నములో ఇతర్మలను యుదధమునకు ప్ంపని విషయమును 11:1లో మనము 
గమనిసాత ము. యుదధము నుండి దూర్ముగా ఉని సమయములో, దావీదు స్ట నైయములో నముకమ ైన 
యోధ్ుడును, హతిీతయుడెనై ఊర్శయా యొకు భార్యయిెనై బతెషబ మీద దావీదు కనుి వశేాడు. ఈ 
వృతతంతమంతటలిో, బతెషబ మౌనముగాను, విధదయతతో దావీదు మాటను అనుసర్శంచినదగిాను 
వర్శణంచబడింది. అయితద, దావీదు ఉదదేశయప్ూర్వకముగా మర్లా మర్లా ర్ాజర్శక అధకిార్మును దుర్శవనియోగం 
చదస్టనిటుో  చూప్బడింది. మొదటిగా, బతెషబను తన యొదేకు ర్ముని అతడు ఆజఞా పించాడు, మర్శయు అతడు 
ఆమ తో శయనించాడు. తర్మవాత, బతెషబ గర్భవతియిెైనది అని ఆమ  కనుగొనినప్ుపడు, తన పాప్ములను 
కప్ుపకొను ప్రయతిములో ఊర్శయాను యుదధము నుండి తిర్శగశర్ముని దావీదు ఉతతర్మవలు జఞర్ర చదశాడు. ఈ 
ప్రయతిం విఫలమ నైప్ుపడు, యుదధములో ఊర్శయా మర్ణించునటుో  చూడమని అతడు యోవాబును 
ఆజఞా పించాడు. 

ఇప్ుపడు, ఆ దనిములలో ఇతర్ దదశములలో ఉని సాంసుృతిక నియమముల ప్రకార్ం, దావీదు 
చదస్టని ప్ని ఒక ర్ాజుగా తాను కల్వగశయుని హకుులలో భాగమ ైయునిది. దీనికి తోడు, ఊర్శయా మర్ణించిన 
తర్మవాత బతెషబ ఆచార్ప్ర్మ నై విలాప్ సమయమును అనుభ్వించుటకు అనుమతినిచుుట దావర్ా అతడు 
శిష్టార చార్ముల పరా మాణికతలను అనుసర్శంచాడు. ఆ తర్మవాత మాతరమే అతడు ఆమ ను తన ర్ాజ 
భ్వనములోనికి తీసుకొని వచాుడు. 

సమూయిలేు గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతలు దావీదు ర్ాజుగా చదస్టిన ప్నిని ఆమోదకర్మ నైదద అని 
చెపపి స్ట్వకర్శంచియుండవచుు. అయితద దావీదు చదస్టని కిీయలను దదవుడు ఈ విధ్ంగా అసిలు స్ట్వకర్శంచలేదు 
అని మన ర్చయిత సపషరము చదశాడు. దావీదు చదస్టని కార్యమును తదల్వకగా తీసుకొనుటకు చదయబడు ప్రతి 
ప్రయతిమును ఎదుర్శంచుటకు 11:27లో ఒక కరలకమ ైన వాయఖ్యతో సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఈ 
ఉపాఖ్ాయనమును ముగశంచాడు. “అయితద దావీదు చదస్టనిద ియిెహో వా దృషిరక ిదుష్టాుర్యముగా ఉండనెు” అని 
అతడు వరా శాడు. 

బతెషబతో దావీదు చదస్టని పాప్ము దావీదు కథనమంతా వేరలాడు ఒక 
కొంక మ యైునిద.ి దనీిక ిముందు ఒక ర్ాజయము యొకు నిర్ాుణమును మనము 
చూసాత ము; దనీి తర్మవాత ఒక కుటుంబము యొకు ప్తనమును చూసాత ర్మ. 
మర్శయు ఇద ిఅంత విష్టాదకర్మ నైదగిా ఉండుటకు కార్ణమమేనగా, మొదటగిా, 
ర్ాజయమును గూర్శు అతడు కల్వగశయుని అవగాహన విషయములో దావీదు 
దగిజఞర్శపల తునాిడు. ప్ుర్ాతన లోకములో, ర్ాజు నిర్ంకుశముగా ఉండదవాడు. కాబటిర , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అతనిక ిఅతని ప ర్మగువాని భార్య నచిుతద, అతడు ఆమ ను తీసుకునవేాడు; “దనీిలో 
ప దే విషయము ఏమునిద?ి” దావీదు మర్ొకసార్శ ఆ అవగాహనలోనిక ి
వ ళోిపల తునాిడు — “ర్ాజయము యొకు నిజమ నై ర్ాజు ఎలా ఉండవలస్టనిప్పటకిర, 
ననేు మాతరం నాకు నచిునద ిచదసాత ను.” కాబటిర , ఆ క్షణమందు ఈ వృతాత ంతము 
యొకు అసలు విషయము ప్రతయక్షమవుతుంద.ి అవును, అతడు కవేలం బతెషబను 
తీసుకొనుట మాతరమ ేచదయలేదు. అతడు దనీిని కప్ుపటకు ఊర్శయాను ఇంటకి ి
తీసుకొని వచుుటకు ప్రయతిించాడు. మనము పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, మనకు కల్వగ ే
మొదట ిఆలోచన ఒప్ుపకొనుట మర్శయు ప్శాుతాత ప్ప్డుట కాదు. దానిని ఎలా 
కపాపల్వ అనునద ిమనకు వచదు మొదట ిఆలోచన. మర్శయు దావీదు కూడా ఇలాన ే
చదశాడు. అవును, ఊర్శయా తన ర్ాజు కంట ేఘనుడు అని తదల్వనప్ుపడు — ర్ాతిర తన 
భార్యతో గడుప్ుటకు అతడు తన ఇంటకి ివ ళ్లో టకు ఇషరప్డలేదు — దావీదు అతనిని 
హతమార్ముటకు ప్రయతిించాడు. కాబటిర , ఇకుడ దావీదు ఒక నిర్ంకుశమ నై ర్ాజుగా 
తన ప ర్మగువాని భార్యతోనూ, ప ర్మగువానితోను తనకు తోచిన విధ్ముగా 
చదయగోర్ాడు, కాని దదవుడు “కుదర్దు” అని చపెాపడు. ఈ కథనములో నాకు నచిున 
విషయం ఏమిటంట,ే ఈ కథనమును చపెపినవాడు ఉనిద ిఉనిటుో  మాటాో డాడు: 
అతడు ఇలా చదశాడు. అతడు ఇలా చదశాడు. అతడు అలా చదశాడు. తర్మవాత చివర్శ 
మాటగా: “దావీదు చదస్టని ప్ని యిహెో వా దృషిరక ిదుష్టాుర్యముగా ఉండనెు.” అసలు 
విషయము ఇదద. అతడు చదస్టని ప్ని ఇదద. అతడు దదవుని సాా నమును తార్మమార్మ 
చదస్ట,ి ఏద ిమంచో ఏద ిచడెో  సవయంగా నిర్ణయించుటకు ప్ూనుకునాిడు. 

— డా. జఞన్ ఒసవల్ర 

దావీదు బతెషబలను గూర్శున కథనములోని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, 12:1-14లో సమూయిేలు గీంథ 
ర్చయిత నాతాను యొకు ప్రవచనాతుక తీర్మపను గూర్శు వివర్శంచాడు. ఇకుడ అతడు దావీదు చదస్టని 
నేర్ము యొకు తీవరతను వివర్శంచాడు. నాతాను ఉప్నాయసములోని విషయములు ఎంత పరా ముఖ్యమ నైవి 
అంటే, సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత వాటనిి వివర్ముగా నివదేించాడు. 

నాతాను ఉప్నాయసము 12:1-7లో ఒక ప్రవచానాతుక ఉప్మానముతో ఆర్ంభ్మ ైయియంది. ఈ 
ఉప్మానము పరా చీన నాయయప్ర్మ నై వాదమును పల ల్వయునిదని అనేకమంద ివాయఖ్ాయనకర్తలు సర్శగానే 
సూచించార్మ. ఈ ఉప్మానములో, నాతాను దావీదు ఎదుట ఒక ఊహాతుకమ నై నాయయప్ర్మ ైన వాదమును 
ఉంచాడు: అనకేమ నై గొర్ లీను మర్శయు మందలను కల్వగశయుని ఒక ఐశవర్యవంతుడు, ఒక పతదవాడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బహుగా పతరమించిన గొర్ పీలోిను వధించి తన అతిధకిి భోజనము ప టార డు. ఇటిర అనాయయమును బటిర  దావీదు 
ఉగుీడె,ై అటిరవాడు నిశుయముగా మర్ణ పాతుర డు అని న కిుచెపాపడు. ధ్నవంతుడు ఆ పతదవాని మీద 
కనికర్మును చూప్లేదు గనుక, నాలుగు వంతులు తిర్శగశఇవావలని అతడు చెపాపడు. ఆ సమయమందు, 
12:7 యొకు మొదటి భాగములో, నాతాను దావీదును సూటిగా నిలదసీూత  ఇలా అనాిడు, “ఆ 
మనుషుయడవు నీవే!” 

తన ప్రవచనాతుక ఉప్మానమును అనుసర్శంచి, దదవుని ప్ర్లోక స్టింహాసనము యొదే నుంచి 
అతడు ప ందని మాటల దావర్ా నాతాను దావీదును మర్శనిి మాటలతో నిలదీశాడు. 7-9 వచనములలోని 
ర్ ండవ భాగము నుండి, దావీదు దదవునితో నిబంధ్నను ఉలోంఘించాడు అని నాతాను మోపని ప్రవచనాతుక 
నిందను మనము చూసాత ము. దావీదును ఇశాీయిలేువార్ందర్శ మీద ర్ాజుగా నియమించుట దావర్ా దదవుడు 
దావీదు ప్టో చూపని దయను నాతాను జఞా ప్కము చదశాడు. అయితద దావీదు దదవుని దయకు కృతజాతతో 
కూడని సావమిభ్కితతో సపందించు విషయములో విఫలమ ై, మోషత ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘించాడు. 

తర్మవాత, 10-14 వచనములలో, దావీదు చూపని అవిధదయతకు కలుగు ప్ర్శణామాలను తలెుప్ు 
ప్రవచనాతుక తీర్మపను నాతాను ప్రకటించాడు. దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము మీద ర్ ండు ర్కముల 
శాప్ములు కలుగుతాయి. 10వ వచనములో, దావీదు ర్ాజ కుటుంబము నితయముండు హంిసతో 
భ్రషరమ ైపల తుంది అని నాతాను ప్రకటించాడు. 11వ వచనములో, దావీదు యొకు ర్ాజ కుటుంబము అతనికి 
విర్ోధ్ముగా తిర్మగుబాటు చదసుత ంది అని నాతాను ప్రకటించాడు. 

వయభిచార్ము చదయుట దావర్ా, కుయుకితని ప్నుిచునిప్ుపడు, ఊర్శయాను హతమార్ముట దావర్ా 
తన పాప్మును కప్ుపకొనుటకు ప్రయతిించుచునిప్ుపడు దావీదు మోషత ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘించాడు 
అను మాట నిజమే. అయితద దావీదు విషయములో ఈ పాప్ములు మర్శంత తీవరమ నైవిగా ఉనాియి, 
ఎందుకంటే అవి అతడు కల్వగశయుని ర్ాజర్శక అధకిార్మును తీవరముగా దుర్శవనియోగం చదశాయి. మునుప్ట ి
పాఠంలో మనము చూస్టనిటుో , ర్ాజర్శక అధకిార్మును గూర్శు మోషత ఇచిున నియమనిబంధ్నలను అతడు 
ఉలోంఘించాడు కాబటిర సౌలు ప్రధానముగా దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునాిడు. మర్శయు దావీదు చదస్టని 
కిీయలు కూడా దదవునికి అదద విధ్ముగా హయేముల ైయుండినవి అని నాతాను యొకు ప్రవచనము 
బయలుప్ర్చింది. 

ఈ శాప్ములు ఎంత ఘోర్మ నైవిగా ఉనిను, దదవుడు దావీదు కుటుంబమును మర్శయు అతని 
ర్ాజర్శక కమీమును సమూలముగా ఎందుకు నిర్ూులము చదయలేదో  సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత వ ంటనే 
తెల్వయప్ర్చాడు. సాకులు చపెపి సమూయిలేు అతనిని నిలదసీ్టినప్ుపడు మాతరమే ప్శాుతాత ప్ప్డని 
సౌలునకు భినిముగా, దావీదు వ ంటన ేతన అప్ర్ాధ్మును ఒప్ుపకునాిడు, మర్శయు దదవుడు 
కనికర్ముతో సపందించాడు. 2 సమూయిలేు 12:13-14లో మనము చదువునటుో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ననేు పాప్ముచదస్టతిినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను– నీవు చావకుండునటుో  
యిహెో వా నీ పాప్మును ప్ర్శహర్శంచనెు. అయితద ఈ కార్యము వలన యిహెో వాను 
దూషంిచుటకు ఆయన శతుర వులకు నీవు గొప్ప హతేువు కలుగజసే్టతిివి గనుక నీకు 
ప్ుటిరన బిడ్ నిశుయముగా చచుు[ను] (2 సమూయిలేు 12:13-14). 

దావీదు తనను తాను తగశగంచుకునాిడు. ఫల్వతంగా, నాతాను కనికర్ముతో కూడిన మాటలతో 
సపందించాడు. “నీవు మర్ణమున ందవు” అని అతడు దావీదునకు తెల్వపాడు. అయితద దావీదు “ఈ కార్యము 
వలన యిెహో వాను దూషించుటకు ఆయన శతుర వులకు గొప్ప హతేువు” కలుగజేశాడు గనుక అతని మీదిక ి
కీమశిక్షణతో కూడని శాప్ములు వసాత యి. 14వ వచనములో నాతాను తలె్వపినటుో , అతనిక ి“ప్ుటిరన బిడ్ 
నిశుయముగా చచుు[ను].” 

దావీదు మర్శయు బతెషబను గూర్శున కథనములోని మూడవ మర్శయు చివర్శ ఉపాఖ్ాయనము, 12:15-
25లో నాతాను మాటల యొకు తవర్శత న ర్వరే్మపను చూప్ుతుంది. బతెషబ దావర్ా దావీదునకు జనిుంచిన 
బిడ్ నిజముగాన ేమర్ణించాడు అని ఈ ఉపాఖ్ాయనములో మనము నరే్ముకుంటాము. అయితద దావీదు దదవుని 
ఎదుట తన నిజఞయితీగల ప్శాుతాత ప్మును కనుప్ర్చుటను కొనసాగశంచాడు. అతని కుమార్మడు 
మర్ణించుటకు ముందు, దదవుడు పాశాుతప్ుత డె ైతన కుమార్మడు మర్ణించకుండా బరదుకుటకు 
అనుమతినిసాత డు అను నిర్రక్షణతో దావీదు ఏకాగతీతో పరా ర్శాంచాడు. అయితద ఒకసార్శ బిడ్ చనిపల యిన వ ంటనే, 
దావీదు దదవుని తీర్మపను వినయముతో స్ట్వకర్శంచాడు. 

ఫల్వతంగా, 24, 25 వచనములలో, బతెషబ ర్ ండవ కుమార్మనికి జనునిచిుంద ిఅని తెలుప్ుతూ 
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తన కథనమును ముగశంచాడు. దావీదు ప్శాుతాత ప్ప్డుట వలన దదవుడు 
అతనికి కనికర్మును చూపాడు అని జఞా ప్కము చదయుటకు మన ర్చయిత ఈ సనిివేశమును 
ఉప్యోగశంచాడు. దావీదు ర్ ండవ కుమార్మడద స ల మోను. 

అవును, స ల మోను ఇశాీయిలేులో దదవుని ర్ాజయమును బహుగా విసతర్శంప్జశేాడు అని సమూయిేలు 
గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతలకు తలెుసు. అతడు యిెర్ూషలేములో దదవాలయమును నిర్శుంచాడు, 
ర్ాజయమును కొీతత  పరా ంతములకు వాయపింప్జశేాడు మర్శయు ఇశాీయిలేునకు మునుప నిడులేని గొప్ప 
ఐశవర్యమును మర్శయు అధికార్మును కల్వగశంచాడు. మర్శయు భ్విషయతుత లో ఇశాీయిలేును పాల్వంచిన ప్రతి 
దావీదు ర్ాజర్శక కుమార్మనిక ిస ల మోను పితర్మడెయైాయడు. స ల మోను బతెషబ కుమార్మడు అను వాసతవము 
వాసతవిక శరీతలలో కొంతమంద ిమనసుిలలోన నైా ఒక తీవరమ నై ప్రశిను ర్పేియుంటుంది. బతెషబ కుమార్మని 
దావర్ా ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము ఎలా కొనసాగగలదు? 

24వ వచనములో, “యిెహో వా అతనిని పతరమిం[చనెు]” అని చెబుతూ మన ర్చయిత ఈ ప్రశికు 
జవాబిచాుడు. మర్శయు 25వ వచనము ప్రకార్ం, దదవుడు నాతాను ప్రవకత దావర్ా ఒక వర్తమానము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ంపాడు, మర్శయు అతడు స ల మోనుకు “యదదీాయ అని పతర్మ ప టెరను,” అనగా “యిహెో వాకు పిరయుడు” 
అని అరా్ము. దావీదు కుటుంబము మీదిక ిఅనిి సమసయలు వచిునప్పటికర, భ్విషయత్ ఆశీర్ావదముల కొర్కు 
ఇశాీయిలేు కల్వగశయుని నిర్రక్షణ స ల మోను యొకు ర్ాజర్శక వంశములో నుండి వచిున దావీదు వార్సుల 
మీద ఆధార్ప్డియుండనెు అని నాతాను యొకు ప్రవచన ప్లుకులు కనుప్ర్చాయి. 

దావీదు ఎదుర్ొునిన ఆదమి సమసయల తర్మవాత, సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత 13:1-20:26లో 
దావీదు ర్ాజయము మీదకి ివచిున అదనప్ు సమసయలను గూర్శు మాటాో డాడు. 

అదనప్ు సమసయలు (2 సమూయిలేు 13:1-20:26) 
ఈ అధాయయముల యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనుటకు, దీనిలో ఉని ముఖ్య పాతరలను 

మనము తలెుసుకొనవలస్టియునిది. అవును, దావీదు మర్శయు యోవాబు కరలక భ్ూమికలను పల షించార్మ. 
అయితద ఈ అధాయయములు దావీదు కుమార్మల మీద కూడా దృషిరని ప డతాయి. దావీదునకు జనిుంచిన 
మొదట ిముగుగ ర్మ కుమార్మల పతర్మో  అమోిను, కిలాయబు మర్శయు అబాష లోము అని 2 సమూయిేలు 3:2, 3 
మనకు తలె్వయజసేుత ంది. దావీదు యొకు జయేషర కుమార్మనిగా, అమోిను దావీదు స్టింహాసనమునకు కాబర వు 
వార్సుడెైయునాిడు. దావీదు ర్ ండవ కుమార్మడెనై కిలాయబును గూర్శు లేఖ్నము ఏమి చపె్పదు. అతడు 
యౌవవన కాలములోన ేమర్ణంిచియుండవచుు. ఫల్వతంగా, దావీదు మూడవ కుమార్మడెనై అబాష లోము 
అమోిను తర్మవాత స్టింహాసనమును అధిర్ోహించు ప్ర్మగులో ర్ ండవ సాా నములో ఉనాిడు. ఈ 
అధాయయములలో, దావీదు స్టింహాసనమునకు మొదటి మర్శయు ర్ ండవ వార్సుల విషయములో తీర్మపను 
గూర్శు నాతాను ఇచిున ప్రవచనము ఎలా న ర్వేర్ుబడనిదో  మనము చూసాత ము. 

దావీదు యొకు అదనప్ు సమసయలను గూర్శున ఈ నివదేకి ఐదు ప్రధానమ నై దశలుగా 
విభాగశంచబడుతుంది. మొదటగిా ర్ంగమును స్టదిధప్ర్చిన తర్మవాత, మన ర్చయిత గడచిన 
సంవతిర్ములను సూచించు ఒక తాతాుల్వక గమనికతో తర్మవాత ప్రతి దశను ప్ర్శచయం చదసాత డు. 
అమోిను తమార్మ ప  ైబలాతాుర్ము చదయుట (2 సమూయిలేు 13:1-22) దావీదు యొకు అదనప్ు 
సమసయలలోని మొదటి దశ 13:1-22లో తన సవతి చెల ో లు అయిన తామార్మప  ైబలాతాుర్ము చదస్టని ఒక 
అఘోర్మ నై వృతాత ంతమును గూర్శు తలె్వయజసేుత ంది. దావీదు జేయషర కుమార్మడు అబాష లోము చలె ో లు అయిన 
తామార్మ ప్టో కామాతుర్తతో నిండిపల యాడు అని చబెుతూ ఈ ఉపాఖ్ాయనము ఆర్ంభ్మవుతుంది. 
తామార్మను తన ప్డకగదలిోనికి ప్ంప్ునటుో  అమోిను దావీదును మోసము చదశాడు. తర్మవాత అతడు 
ఆమ  మీద బలవంతము చదస్టి, తర్మవాత ఆమ ను దుర్మసుగా తిర్సుర్శంచాడు. ఈ సనిివశేము యొకు 
భావనాతుక ప్ర్యవసానములు దావీదు కుటుంబములో కల్వగశన ఉప్దరవమును ప్రతిబింబించాయి. “కావున 
తామార్మ చరె్మప్బడనిదెై ... ఇంట నుండనెు” అని 13:20లో మనము చదువుతాము. “ర్ాజగు దావీదు ... 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బహుర్ౌదరము తెచుుకొన ను” అని 21వ వచనము మనకు తెల్వయజేసుత ంది. “అబాష లోము ... తన 
సహో దర్శయగు తామార్మను బలవంతము చదస్టనిందుక  ై[అమోిను] మీద ప్గయుంచెను” అని 22వ 
వచనము నివదేిసుత ంది. 

అబాష లోము ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుట మర్శయు పార్శపల వుట (2 సమూయిలేు 13:23-37) దావీదు యొకు 
అదనప్ు సమసయలలోని ర్ ండవ దశ తామార్మ మీద బలాతాుర్ము జర్శగశన ర్ ండు సంవతిర్ముల తర్మవాత 
చోటుచదసుకుంటుంది. 13:23-37లో అది అబాష లోము యొకు ప్రతీకార్ము మర్శయు పార్శపల వుటను గూర్శు 
వర్శణసుత ంది. అబాష లోము కుయుకితతో అమోినును మర్శయు అతని ఇతర్ సహో దర్మలను యిరె్ూషలేము 
నుండ ిగొర్ ీబొ చుు కతితర్శంచుటకు తనతో కూడా ప్ంపాలని దావీదును పరా ధదయప్డా్ డు. అకుడ ఉనిప్ుపడు, 
అబాష లోము స్టతవకులు అమోినును హతము చదశార్మ, మర్శయు అబాష లోము తన పరా ణమును 
దకిుంచుకొనుటకు పార్శపల యాడు. ఈ సమయమందు దావీదునకు ప్ర్శస్టిాతులు ఎంత తీవరముగా ఉనాియో 
సూచించుటకు, “ర్ాజును అతని స్టతవకులందర్మను దనీిని చూచి బహుగా ఏడిుర్శ ... దావీదు అనుదనిమును 
తన కుమార్మని కొర్కు అంగలార్ముచుండనెు” అని 13:36, 37 నివేదసిుత ంది. 

అబాష లోము తిర్శగశవచుుట ( 2 సమూయిలేు 13:38-14:27) దావీదు ఎదుర్ొునిన అదనప్ు సమసయలలోని 
మూడవ దశ 13:38-14:27లో అబాష లోము యిరె్ూషలేమునకు తిర్శగశవచుుట మీద దృషిరప డుతుంది. మూడు 
సంవతిర్ముల తర్మవాత, దావీదు దుఖ్ము తగశగపల యింది, మర్శయు అతడు అబాష లోమును చూడాలని 
ఆశించాడు. దావీదు యొకు ఆశను గూర్శు తలెుసుకొని, అబాష లోము యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగశవచుుటకు 
అనుమతి ఇవావలని యోవాబు దావీదును కుయుకితతో ఒపపించాడు. యోవాబు “యుకితగల ఒక స్ట్త రని” — లేక 
“కుయుకిత గల స్ట్త ర” అని అనువదించవచుు — పలిచి దావీదు ఎదుటకు వ ళోి, తన సహో దర్మని చంపని అతని 
కుమార్మని భ్దరత కొర్కు అతనిని అడుగుతునిటుో  నటించమని కోర్ాడు. దావీదు యొకు కనికర్మును 
ప ందుకొనిన తర్మవాత, దావీదు ఇచుు ర్ాజర్శక తీర్మపలలో అతడు ఎలాంటి తపిపదములను చదయడు అని 
చెబుతూ ఆమ  దావీదును ప గశడింది. ఈ అబదధము దావర్ా, అబాష లోము తిర్శగశవచుునటుో  అనుమతించుటకు 
ఆమ  దావీదును ఒపిపంచింది. అబాష లోము యిరె్ూషలేమునకు తిర్శగశవచాుడుగాని, ర్ాజు ఎదుటకువ ళ్లో టకు 
అతనికి అనుమతి ఇవవబడలేదు. కాబటిర , అబాష లోము యొకు కోప్ము ప ర్శగశంది. ఆసకితకర్ముగా, 14:25లో 
ఇలా చబెుతూ సమూయిేలు గంీథ ర్చయిత తండిర కుమార్మలకు మధ్య ఉని ఎడబాటును ఉదాా టించాడు, 
“ఇశాీయిేలీయులందర్శలో అబాష లోమంత సౌందర్యముగలవాడు ఒకడును లేడు.” ఒక తర్ము కితీం సౌలు 
వల నే, అబాష లోము యొకు అమోఘమ నై శర్రర్ ధార్మడయము ఇశాీయిలేు ర్ాజయమునకు మర్శంత సమసయను 
కొనితెచిుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిరె్ూషలేములో అబాష లోము ఎదుగుట (2 సమూయిలేు 14:28-15:6) ఇది మనలను 14:28-15:6లో 
ఉని మూడవ దశలోనిక ినడపిిసుత ంది, అకుడ ర్ ండు సంవతిర్ముల తర్మవాత యిెర్ూషలేములో 
అబాష లోము ఎదుగుటను గూర్శు వరా యబడియునిది. అబాష లోము దావీదు స్టింహాసనమునకు వార్సునిగా 
గుర్శతంచబడాలనుకునాిడు. కాబటిర , ర్ాజును కలుసుకొనుటకు అనుమతిని కోర్మని అతడు యోవాబును 
ఒపపించగల్వగాడు. అబాష లోము ర్ాజు ఎదుటకు వచిు, వినయము చూప్ుతునిటుో  నటించాడు. దావీదు 
మూర్ఖతవముతో సమాధానప్డ,ి ముదుే ప టుర కొని, అబాష లోమును తన వార్సునిగా ప్రకటించాడు. తర్మవాత, 
అబాష లోము ర్ధ్మును, గుఱ్ఱములను, తన ఎదుట ప్ర్శగ తుత  యాబెమైంద ిమనుషుయలను 
కూడబటెుర కునాిడు. అయినప్పటకిర అతడు సంతృపిత  చెందలేదు. దావీదును కలుసుకొనుటకు వచిున వార్శని 
మార్గమదయములోనే ఆప ిఅకమీముగా నాయయము తీర్ముట ఆర్ంభించాడు, మర్శయు అనేకమందిక ి
అనాయయముగా లాభ్ములను చదకూర్ముట దావర్ా అనేకమంద ినముకమ ైన అనుచర్మలను 
కూడబటెుర కునాిడు. ఈ దశ యొకు చివర్శలో 15:6లో మనము చదువునటుో , “అబాష లోము ఈ ప్రకార్ము 
చదస్ట ిఇశాీయిేలీయుల నందర్శని తనతటుర  తిరప్ుపకొన ను.” 

అబాష లోము తిర్మగుబాటు మర్శయు ఓటమి (2 సమూయిలేు 15:7-20:26) దావీదు యొకు అదనప్ు 
సమసయలలో చివర్శ దశ 15:7-20:26లో ఉని అబాష లోము చదస్టని తిర్మగుబాటు మర్శయు ఓటమిని గూర్శున 
సుదరీ్ామ నై కథనమ ైయునిద.ి యిెర్ూషలేములో అబాష లోము ఖ్ాయతిగడించిన నాలుగు సంవతిర్ముల 
తర్మవాత, అబాష లోము దావీదును మర్ొకసార్శ మోసము చదస్టి, అబదధ కార్ణము చపెిప, యిరె్ూషలేము నుండ ి
హెబరర నుకు వ ళ్లో టకు అనుమతి తీసుకునాిడు. అకుడ, ప్రజలు అబాష లోమును ఇశాీయిలేునకు ర్ాజుగా 
ప్రకటించార్మ. 

అబాష లోము చదస్టని తిర్మగుబాటును గూర్శు వినిన వ ంటనే, దావీదు యిరె్ూషలేమును విడచి 
పార్శపల యాడు. యిెర్ూషలేములో అనేకమంద ిదావీదుకు మదేతు ప్ల్వక ిఅతనితో కూడా పార్శపల యార్మ. 
అయితద — దావీదుకు నముకమ ైన సలహాదార్మడెైన ఆహీతోప లుతో సహా — ఇతర్మలు తిర్మగుబాటులో 
పాలుప్ంచుకునాిర్మ. దావీదు వివేకముతో తన స్టతిహతిుడెనై హూష తైో సహా తన అనుచర్మలలో 
కొంతమందిని యిెర్ూషలేములో కరలకమ నై సాా నములలో విడచిివ ళ్లో డు. యాజకుల ైన సాదోకు మర్శయు 
అబాయతార్మలు యిెర్ూషలేములో దదవుని మందసము వదే నిల్వచియుండాలని కూడా దావీదు ఆజఞా పించాడు. 

దావీదు యిరె్ూషలేము నుండ ిపార్శపల వుచుండగా, మ ఫబిర ష తు స్టతవకుడెనై స్టబ్ా అతనితో కల్వసాడు. 
అయితద సౌలు కుటుంబమునకు చెందని బనెాయమీయుడెనై షమిీ యిరె్ూషలేమును విడచివ ళ్లో చుని 
దావీదును అప్హస్టించాడు మర్శయు శపించాడు. అతని మనుషుయలు సలహా ఇచిునటుో  దావీదు షమిీని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హతమార్ులేదు. బదులుగా, 16:11లో దదవుని ఎదుట తన స ంత ప్ర్శస్టిాతిని గుర్శతసూత  ఇలా ప్ల్వకాడు, “[షిమీ] 
జోల్వ మానుడి, యిహెో వా వానికి స్ట లవిచిుయునాిడు గనుక వానిని శపింప్నియుయడి.” 

ఆ సమయమందు, అబాష లోము యిరె్ూషలేమునకు ప్రవేశించి దావీదు స్టింహాసనమును 
అధరి్ోహించాడు. ఆహతీోప లు సలహా మరే్కు దావీదు ఉప్ప్తుిలతో అబాష లోము శయనించాడు. దావీదు 
మీద వ ంటన ేదాడ ిచదయమని ఆహీతోప లు అబాష లోమునకు సలహా ఇచాుడుగాని, దావీదు యొకు 
నముకమ నై సలహాదార్మడెైన హూష ై ఆ దాడిని ఆలసయము చదయునటుో  అబాష లోముతో కుయుకిత కల్వగశ 
వయవహర్శంచాడు. దావీదును హెచుర్శంచుటకు సాదోకు మర్శయు అబాయతార్మ సందదశకులను ప్ంపార్మ, 
మర్శయు దావీదు తపిపంచుకొని వ ళోి యుదధమునకు స్టదిధప్డా్ డు. 

భీకర్మ నై యుదధము తర్మవాత, దావీదు స్ట నైయము అబాష లోము స్ట ైనయమును ఓడించగల్వగశంది. అయితద 
అబాష లోముతో సునిితముగా వయవహర్శంచమని దావీదు ఆదదశములను ఇచిునప్పటకిర, యోవాబు 
అవకాశము చూస్ట ిఅతనిని హతమార్ాుడు. ఇకుడ, దదవుడు దావీదు కుటుంబమును శపించిన విధానమును 
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత మర్ొకసార్శ ఉదాా టించాడు. ఈ విజయమును ఘనముగా జర్మప్ుకొనుటకు 
బదులుగా, దావీదు దుఃఖ్ముఖ్ుడెై 18:33లో ఇలా విలపించాడు, “నా కుమార్మడా అబాష లోమా, నా 
కుమార్మడా అబాష లోమా, అని కేకలు వయేుచు, అయోయ నా కుమార్మడా, నీకు బదులుగా నేను 
చనిపల యినయిడెల ఎంత బాగుండును.” 

అబాష లోమును గూర్శు మీర్మ ఒకట ిర్ ండు విషయములను చూడవచుు. ఇకుడ 
అతడు అతాయశగల ఒక కుమార్మని వల  ఉనాిడు. అతడు కూీ ర్మడెనై కుమార్మనిగా 
ఉనాిడు. అమోిను తన సవతి చలె ో లు అయిన తామార్మను బలవంతము 
చదస్టనిప్ుపడు, అబాష లోము దాని కొర్కు ప్రతీకార్మును తీర్ముకునాిడు. మర్శయు 
ఇకుడ అతడు కుయుకితతో ఆ ప్ని చదశాడు, అతనిని మంచి సమయమును 
గడుప్ుటకు ఆహావనించాడు, ఆ విధ్ంగా ప్రతీకార్ము తీర్ముకునాిడు. దావీదు 
విషయములో కూడా అతడు ఇలాన ేచదశాడు, దావర్ా గుముముల యొదే 
నాయకులతో ప దేలతో మర్శయు ఇతర్ ఖ్ాయతిగల ప్రజలతో కలుసూత , వార్శ మదేతును 
ప ందుతూ, ర్ాజుగా తన ఆధకియతను గూర్శున ఆలోచనను తలె్వయప్ర్చుట 
ఆర్ంభించాడు ... వార్శ కొీ తత  ర్ాజుగా తనను తాను సాా పంిచుకొనుటకు 
ప్రయతిించాడు. ఆ సమయమందు, అబాష లోము ఖ్చిుతముగా గ లుసాత డు అని 
అనిపంిచింద ిఅని మీర్మ అనవచుు... అయితద ఒక విషయం మాతరం నాకు 
అరా్మ యైియంద.ి వాసతవానిక ిప్ర్శస్టిాతులు మార్శనప్ుపడు, దావీదు స్ట నైయము గ లచుట 
ఆర్ంభ్మ నైప్ుపడు, వాసతవానిక ిఅబాష లోము యొకు జుటుర  చటెుర కు చికుుకొనిపల యి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అకుడ అతడు వేరలాడుచుండగా, దావీదు మనుషుయలలో ఒకడు అతనిని 
హతమార్ాుడు, అయితద దావీదు అతని కొర్కు యిడేుుచు విలపంిచాడు. మర్శయు 
వార్శ అనుబంధ్ము యొకు సవభావమును గూర్శు ఇద ిఒక విషయమును 
చబెుతుంద ిఅని ననేనుకుంటాను... నా ఆలోచన ప్రకార్ం దనీిలో ఒక సంఘర్షణ 
ఉనిద,ి అద ిఏమిటంట ేఒక కుటుంబములో తండిర కొడుకులు కల్వస్ట ిఉంటట కూడా 
ఎంత దూర్ముగా ఉంటార్ంట ేచివర్శక ివార్మ విర్ోధ్ుల పైల తార్మ. అవును, దావీదు 
ప్క్షమున కాకపల యినా చివర్శక ివార్మ విర్ోధ్ులయాయర్మ. కాబటిర , అతడు 
అధకిార్మును సంపాదంిచుట అదేంతర్ముగా ముగశస్టంిద,ి అయితద దావీదు 
పార్శపల వుచునిప్ుపడు అబాష లోముకు మదేతునిచుువార్మ అతనిని 
శపంిచుచునిప్పటకి ికూడా, దదవుడు ఈ కషర కాలము నుండ ికూడా గటెరకుిసాత డు 
అను నిశుయతను చూప్ుటను మనము చూసాత ము. మర్శయు అవును, చివర్శక ి
అబాష లోముకు ఏమ యైియందో  మనందర్శకర తలెుసు. 

— డా. ఒల్వవర్డ ఎల్. టెైరమివ్, జూ. 

అబాష లోము తిర్మగుబాటు సదుే మణగిశన తర్మవాత, దావీదు యిెర్ూషలేమునకు తిర్శగశవచాుడు. 
దావీదు ర్ాజయము యొకు తర్మవాత ప్ర్శస్టిాతిని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత అనకే విధ్ములుగా 
ఉదహర్శంచాడు. దదవుని కనికర్ము దావర్ా, దావీదు ర్ాజయము కొనసాగశంది, అయితద దావీదు ప్ర్శపాలన 
యొకు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో అతడు అనుభ్వించిన గొప్ప ఆశీర్ావదములను అతడు ఏనాడు 
అనుభ్వించలేకపల యాడు. యూదా ప్రజలు అతనికి మదేతునిచాుర్మ. దావీదు బనెాయమీను ప్రజలతో, షమిీతో 
మర్శయు యిెర్ూషలేములో నిల్వచియుండని మ ఫ్బర ష తుతో సమాధానప్డా్ డు. గశలాదు ప్రజలు కూడా 
దావీదునకు మదేతునిచాుర్మ. అయితద యూదా మర్శయు ఉతతర్ ఇశాీయిలేులో ఉని ప్రజలకు మధ్య 
సమసయలు కొనసాగాయి. బనెాయమీయుడెనై షతబా నుండ ిఎదుర్ నై తీవరమ నై తిర్మగుబాటును దావీదు 
అధగిమించవలస్టి వచిుంది. 

చివర్శకి, దావీదును మర్శయు అతని కుటుంబమును భ్దరప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు దావీదును 
దీవించాడు. అయితద దావీదు చదస్టిన పాప్ము అతని ర్ాజయమునకు దదవుని శాప్ములు కలుగుటకు 
కార్ణమ యైుయంది అని సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత సపషరము చదశాడు. తమను పాల్వంచుటకు నీతిగల 
దావీదు కుమార్మడు, దావీదు కంటే నీతిగలవాని యొకు అవసర్త ఇశాీయిలేుకు కల్వగశంది. అప్ుపడు 
మాతరమ ేదదవుని శాప్ములు పల యి దావీదు ర్ాజయము కొర్కు వాగాే నము చదయబడని ఘనమ ైన 
ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దావీదు ప ందని శాప్ముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు 
విషయములను మనము ప్ర్శగణించాము గనుక, ఈ అధాయయముల యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును 
చర్శుంచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ భాగమునకు మనకు 
మధ్య సంబంధ్ము ఏమిటి? 

క ైసైతవ అనువర్తనము 
పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తన ప్రజల మీద కుముర్శంచిన ఆశీర్ావదములు నేడు మన జీవితములకు 

ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచగలవో తెలుసుకోవాలని కరీసుత  అనుచర్మలు ఆశప్డుతుంటార్మ. అయితద సమూయిేలు 
గీంథములోని ఈ అధాయయములు దదవుని ఆశీర్ావదముల మీద దృషిరప టరవు. బదులుగా, నిబంధ్న 
శాప్ములతో దదవుడు దావీదును కీమశిక్షణలో ప టిరన విధానమును అవి మనకు తలె్వయజసేాత యి. దావీదు 
జీవితములో దదవుని శాప్ములు మన జీవితమునకు అనువర్శతంచబడు విధానమును సావభావికముగా 
మనము తలెుసుకోవాలని ఇషరప్డనప్పటికర, అవి మన జీవితములకు వర్శతసాత యి. దదవుడు మనలను ఎంతగా 
పతరమిసుత నాిడంట ేఆయన మన పాప్ములను నిరో్క్షయం చదయడు. మనము విశావసము మర్శయు నీతిలో 
ఎదుగునటుో  ఆయన కరీసుత నందు పతరమించువార్శని కీమశిక్షణలో ప డతాడు. 

దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో ఎదుర్ొునిన శాప్ముల యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును గూర్శు 
మనము ఆలోచన చదయుచుండగా, మనము మర్ోసార్శ ఈ కథనములను కరసీుత నందు మన జీవితములతో 
జతప్ర్చు ర్ ండు ప్రధానమ ైన ఉదాా టనల వ ైప్ుకు చూదాే ము. మనము ముందుగా దదవుని నిబంధ్నల మీద 
ఉదాా టనను చూదాే ము, తర్మవాత దదవుని ర్ాజయము మీద దృషిరప డదాము. దదవుని నిబంధ్నలతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

దదవుని నిబంధ్నలు 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , మన గీంథములోని ఈ భాగములో దదవుని నిబంధ్నలోని 

కిీయాశీలకములు పరా ముఖ్యమ ైన భ్ూమికను పల షించాయి. అయితద ఈ అధాయయములలో, సమూయిలేు 
గీంథ ర్చయిత దదవుడు దావీదునకు చూపని దయ మీద తకుువ దృషిరప టార డు మర్శయు దదవునికి 
నముకముగా ఉండుటలో దావీదు విఫలమ ైన విధానము మీద ఎకుువ దృషిరని ప టార డు. బతెషబ దావర్ా తనకు 
జనిుంచిన జయేషర కుమార్మని చంప్ుట దావర్ా మర్శయు అతని కుమార్మల ైన అమోిను మర్శయు అబాష లోము 
దావర్ా దావీదు ర్ాజయము మీదకిి వచిున తీవరమ నై శీమల దావర్ా దదవుడు శాప్ములతో దావీదును 
కీమశిక్షణలో ప టిరన విధానమును మన ర్చయత ఉదాా టించాడు. అయినను, ఇటిర  తీవరమ నై శాప్ములు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశన తర్మవాత కూడా, దావీదు నిజఞయితీతో చూపిన తగశగంప్ు మర్శయు ప్శాుతాత ప్మునకు దదవుడు 
సపందించి అతని ర్ాజయమును కొనసాగశంచు ఆశీర్ావదమును అనుగీహించాడు. 

ఇప్ుపడు, కరసీుత  అనుచర్మలముగా, కొీతత  నిబంధ్నను సర్శగా ఉప్యోగశసూత  ఈ నిబంధ్న 
కిీయాశీలకములను అనువర్శతంచునటుో  మనము జఞగతీతప్డాల్వ. మొదటగిా, దావీదు తదుప్ర్శ 
సంవతిర్ములలో అనుభ్వించిన శాప్ములను గూర్శున కథనము దావీదు మర్శయు మన గొప్ప ర్ాజ ైన 
యిేసుకు మధ్య ఒక సపషరమ నై భినితవమును చూప్ుతుంది. దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మలు దదవునికి 
నముకముగా ఉండుటలో విఫలమయాయర్మ మర్శయు తమ మీదకిి మర్శయు దదవుని ప్రజల మీదకిి 
సమసయలను కొనితచెాుర్మ. అయితద యిసేు దదవునిక ిప్ర్శప్ూర్ణమ నై విధదయతను చూపాడు, ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
విధదయతను చూప్ుచునాిడు, మర్శయు ఎలోప్ుపడూ ప్ర్శప్ూర్ణమ నై విధదయతను చూప్ుతాడు. దదవుడు కోర్శన 
ప్రతి అవసర్తను కరసీుత  నీతిగా న ర్వేర్ముట తుదకు కరీసుత నందు ఉని ప్రతి ఒకుర్మ తండిర యొదే నుండ ినితయ 
ఆశీర్ావదములు ప ందుకుంటార్మ అను నిశుయతను మనకు కల్వగశసుత ంది. 

అయితద ర్ ండవదిగా, నటేి కరసీుత  సంఘము ప్ర్శప్ూర్ణమ ైనద ికాదు అని మనందర్శకర తలెుసు. దావీదు 
వల నే లోకములో ఉని ప్రతి క ైైసతవుడు విధదయత కొర్కు దదవుడు ప టిరన ప్ర్శమాణములను చదర్మకొను 
విషయములో విఫలమవుతాడు. మర్శయు, హెబ్రర. 12:3-17 వంటి వాకయభాగములు సూచించునటుో , దదవునిక ి
తోచిన విధ్ముగా మనమంతా ఈ లోకములో దదవుని కమీశిక్షణను ఎదుర్ొుంటాము. ఇప్ుపడు, తమను 
తాము కరసీుత  అనుచర్మలమని పిలచుకొనుచు ర్క్ింప్బడు విశావసములోనికి ర్ానివార్శకి, ఈ లోకములోని 
సమసయలు దదవుని యొదే నుండి కలుగు నితయ శాప్ములకు దార్శతీసాత యి. అయితద నిజముగా ప్శాుతాత ప్ప్డి 
కరీసుత నందు విశావసముంచిన వార్మ నై మనకు, దదవుని కమీశిక్షణ మధ్య మనము చూప్ు ఓర్మపనకు 
ప్రతిఫలముగా కరసీుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు దదవుని యొదే నుండ ినితయ ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి. 

కాబటిర , పరా చీన ఇశాీయిలేీయులు దావీదు యొకు వ ఫైలయములను తిర్సుర్శంచి అతడు చూపిన 
నిజఞయితీగల ప్శాుతాత ప్మును అనుకర్శంచవలస్టయిుండిన విధ్ముగానే, మనము కూడా చెయాయల్వ. దావీదు 
మర్శయు అతని కుమార్మల యొకు వ ఫైలయములను మనము విసర్శాంచి, వినయముతో కూడని 
ప్శాుతాప్ముతో దదవుని వ పై్ుకు తిర్గాల్వ. మర్శయు దదవుని ర్ాజయములో దావీదు యొకు సావసాామును 
దదవుడు కర్మణతో కొనసాగశంచిన విధ్ముగానే, ఆయన ర్ాజయములోని నిజమ నై విశావసుల యొకు 
సావసాామును కూడా ఆయన కర్మణతో కొనసాగశసాత డు. 

సమూయిలేు గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైైసతవ అనువర్తనము దావీదు జీవితములోని ఈ 
దశలోని దదవుని నిబంధ్నల యొకు కియీాశీలకముల మీద ఏ విధ్ంగా దృషిరప టార లో మనము చూశాము. 
అయితద ఈ అధాయయములలో ఉని దదవుని ర్ాజయము మనకు ఎలా అనువర్శతంచబడుతుందో  కూడా మనము 
చూడవలస్టయిునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ర్ాజయము 
కొీతత  నిబంధ్నలో, దదవుని ర్ాజయము అను అంశము యిసేును దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము 

యొకు వ ఫైలయములను అధిగమించు దావీదు కుమార్మనిగా కొనియాడుతుంది. అయితద అంతయ దనిములలో, 
కరీసుత  తన ప్రజల యొకు వ ఫైలయములనిిటిని ఒకేసార్శ అధగిమించడు. మనము ఇంతకు ముందద 
ప్రసాత వించినటుో , ఆయన ఈ కార్యమును మూడు దశలలో చదసాత డు: ఆయన మొదట ిర్ాకడలో ఆయన 
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో; సంఘ చర్శతరలో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో; మర్శయు 
ఆయన మహిమలో తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో. 

దీని వ లుగులో, దావీదు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో ఎదుర్ొునిన శాప్ములను గూర్శున 
వృతాత ంతములు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ములో యిసేు సాధంిచిన విజయములను గుర్శతంచుటలో మనకు 
సహాయప్డతాయి. ఆయన భ్ూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో, కరసీుత  యొకు నీతిగల ప్ర్శచర్య స్టలిువ మీద 
ఆయన ప ందని మర్ణముతో ముగశంచబడింది. మర్ణించుట దావర్ా, దావీదు, అతని కుటుంబము మర్శయు 
యుగములనిిటలిో ఉని నిజమ ైన విశావసులందర్శ యొకు వ ైఫలయములకు వ లను చలోె్వంచాడు. ఈ 
కార్ణము చదత, తాను చదస్టని నముకమ నై ప్ర్శచర్య కొర్కు కరసీుత  ప్ర్శశుదాధ తు శకిత దావర్ా ప్ునర్మతాా నము 
మర్శయు ఆర్ోహణము అను ప్రతిఫలమును ప ందాడు. మర్శయు కరీసుత  యొదేకు వచుు ప్రతిఒకుర్మ ఆతు శకిత 
దావర్ా నూతన జీవమును ప ందుతార్మ. కరసీుత నందు, మనము నితయ జీవ మార్గములో 
ప్యనించుచునాిము. 

దీని కంట ేఎకుువగా, ఈ అధాయయములు తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కరసీుత  ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
నీతితో స్టతవించు విధానముల వ ైప్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసాత యి. సంఘము యొకు చర్శతర అంతటలిో, యిసేు తండిర 
యొకు కుడిపార్ివమందు నుండి పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు ప్రతి క్షణము, ఆయన ప్ర్లోకమందుని 
తన స్టింహాసనము నుండ ితండిర చితతమును న ర్వేర్ముచునాిడు. ర్ ండు వేల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ 
కాలము పాటు, యిసేు దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము యొకు వ ఫైలయములను తిర్గబటెార డు. సువార్త 
ప్రకటన దావర్ా దదవుని ప్ర్శపాలనను భ్ూమియందంతటా వాయపింప్జయేుట దావర్ా ఆయన దదవుని 
ర్ాజయమును మర్శ ఎకుువగా వాయపింప్జశేాడు. 

అవును, తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో దావీదు మీదిక ిమర్శయు అతని కుటుంబము మీదకిి వచిున 
శాప్ములను మనము ప్ర్శగణంిచినప్ుపడు, మన యుగము యొకు సమాపితయందు కరసీుత  తిర్శగశర్ావాలని 
మనము ఎదుర్మచూసాత ము. కరసీుత  తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన దదవుని యొకు భౌతిక మర్శయు ఆతీుయ 
విర్ోధ్ులను సమూలముగా ఓడిసాత డు. ఆయన తన అనుచర్మలలో ప్రతి ఒకుర్శని ప్ర్శప్ూర్ణము చదసాత డు. 
మర్శయు తన సార్వతిరక ర్ాజయములో ఆయన ప్రతి ఒకుర్శ మీద నితయముండు ఆశీర్ావదములను 
కుముర్శసాత డు. ఆ దనిమందు, దదవుని ప్రజల యొకు వ ఫైలయములు ఇక జఞా ప్కముండవు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధగిమించినవానిగా మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచువార్శకి నూతన సృషిరలో అప్ర్శమితమ నై 
ఆనందమును అనుగహిీంచువానిగా మనము కరసీుత ను ఘనప్ర్మసాత ము. 

ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో కల్వగశన ఆశీర్ావదములు మర్శయు తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో కల్వగశన 
శాప్ముల కాలములో దావీదు ర్ాజు యొకు ప్ర్శపాలనను మనము చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు 2 
సమూయిలేు 21-24లో మన ర్చయిత ఇచిున నివదేకిలోని మూడవ ప్రధానమ ైన భాగమును — దావీదు 
కుటుంబము దావర్ా ఇశాీయిేలు ప ందదగశన కొనసాగు లాభ్ములు. 

కొనసాగు లాభ్ములు 

ఈ పాఠయకమీము అంతటలిో మనము చూస్టనిటుో , దావీదు కుటుంబము యొకు అవిధదయత వలన 
వార్మ అనేక శీమలను ఎదుర్ొునిన కాలములో తన వాసతవిక శరీతలను పల ర తిహించుటకు సమూయిేలు గీంథ 
ర్చయిత ఈ గీంథమును వరా శాడు. వార్శ ర్ాజయము విభాగశంచబడింది, శతుర వులు వార్శని ఓడించార్మ, మర్శయు 
దదవుని ప్రజలలో అనకేమంది చెర్గొనిపల బడా్ ర్మ. మర్శయు, దావీదు శాప్ములను ప ందిన సంవతిర్ములను 
గూర్శున వృతాత ంతములు ఇశాీయిేలుకు ఉప్శమనమును గూర్శు ఎలాంట ినిర్రక్షణను ఇవవలేదు అని మనము 
ఒప్ుపకోవాల్వ. అయితద సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన శరీతలకు భ్విషయతుత ను గూర్శు నిశుయతను 
ఇవవగోర్ాడు. కాబటిర , తన గీంథమును ప్రతికూలమ ైన ప్ర్శస్టిాతులతో ముగశంచుటకు బదులుగా, దావీదు 
కుటుంబము నుండ ివచుు నీతిగల ర్ాజు దదవుని ప్రజల మీదకిి తీసుకొని ర్ాబర వు ప్లు ర్కముల 
ఆశీర్ావదములను గూర్శు తలె్వయజయేుటకు దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో ప్లు సందర్భములలో జర్శగశన 
కొనిి సనిివేశములను అతడు సంకలనం చదశాడు. 

దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఇతర్ భాగములను మనము విశదీకర్శంచిన విధ్ముగాన ేదావీదు 
కుటుంబము యొకు కొనసాగు లాభ్ములను కూడా మనము చూదాే ము. మొదటగిా, సమూయిేలు 
గీంథములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విషయములను ప్ర్రక్దిాే ము. తర్మవాత, క ైసైతవ 
అనువర్తనమును మనము చూదాే ము. ఈ అధాయయముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

నిర్ాుణము మర్శయు విషయములు 
మునుప్టి భాగములలో మనము చూస్టనిటుో , మనము ముందు ఈ అధాయయములను దదవుని 

ర్ాజయము మర్శయు దదవుని నిబంధ్నల వ లుగులో కోీడకీర్శదాే ము. ఒక వ పై్ున, దావీదు ప్ర్శపాలలోని ప్లు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాలములలో దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిలేులో వాయపించబడని కొనిి మార్గములను మన గీంథములోని చివర్శ 
అధాయయములు ఉదహర్శసాత యి మర్శయు ప్ునర్శిర్ాా ర్శసాత యి. ఈ అధాయయములలో, దదశము మీదికి వచిున 
దదవుని శాప్ముల నుండి దావీదునకు ఉప్శమనమును కల్వగశంది; దదవుడు దావీదునకు గొప్ప 
విజయములను అనుగీహించాడు; మర్శయు, సవయంగా అతని పతరర్పేిత మాటలలో, ర్ాజయము యొకు వాయపిత  
కొర్కు సాధ్నముగా దదవుడు అతని గృహమును అభిషతకించాడు అని దావీదు మర్ొకసార్శ సపషరం చదశాడు. 

మర్ొక వ ైప్ున, దదవుని నిబంధ్నల యొకు కిీయాశీలకముల వ లుగులో కూడా సమూయిేలు గీంథ 
ర్చయిత దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజవంశము యొకు కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శు వివర్శంచాడు. 
దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ప్లు సందర్భములలో దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్టో చూపని దెైవికమ నై దయను ఈ 
అధాయయములు ఉదహర్శసాత యి. దావీదు మర్శయు అతని వార్సుల నుండి దదవుడు సావమిభ్కితని కోర్శన 
విధానమును అవి కనుప్ర్మసాత యి. అవిధదయత మర్శయు విధదయత శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములు 
అను ప్ర్శణామాలను కల్వగశంచిన విధానమును కూడా అవి తలె్వయజేసాత యి. దావీదు ప్ర్శపాలన అంతటిలోని 
ఈ నిబంధ్న కిీయాశీలకములను గూర్శు తలెుప్ుట దావర్ా, మన ర్చయిత తన ఆలోచనను సపషరము 
చదశాడు: దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా ప్రతి తర్ములో ఉని దదవుని ప్రజలకు 
ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి అను నిర్రక్షణ న ర్వేర్ుబడుతుంది. 

మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను వివచేించుట అంత 
కషరమ ైన ప్నేమీ కాదు. ఈ అధాయయములు ఆర్మ ముఖ్య భాగములుగా విభ్జంచబడతాయి: 

• 2 సమూయిలేు 21:1-14లో సౌలు యొకు పాప్ము దావర్ా ఇశాీయిలేు మీదిక ివచిున 
దదవుని శాప్ము నుండి కల్వగశన ఉప్శమనమును గూర్శున వృతాత ంతము. 

• 2 సమూయిలేు 21:15-22లో దావీదు యొకు అజయేుల ైన యోధ్ులను గూర్శున 
కథనములు; 

• 22:1-51లో దావీదు ర్ాజవంశమును గూర్శు పాడని పాట; 
• 23:1-7లో ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు ప్ల్వకని చివర్శ మాటలు; 
• 23:8-38లో దావీదు యొకు అజయేుల ైన యోధ్ుల యొకు ప్టిరక మర్శయు వార్మ చదస్టని 

వీర్ోచిత కార్యములు; మర్శయు 
• 24:1-25లో దావీదు పాప్ము వలన కల్వగశన దదవుని శాప్ము నుండ ిఇశాీయిేలు ప ందని 

ఉప్శమనమును గూర్శున వృతాత ంతము. 
ఈ అమర్శకను గూర్శు మనము కొనిి సామానయ వాయఖ్యలను చదయవలస్టయిునిది. ఆర్ంభించుటకు, 

ఈ అధాయయములలో నివేదించబడని సనిివశేములు కాలకమీానుసార్ముగా అమర్ుబడలేదు. వివర్ముల 
విషయములో వాయఖ్ాయనకర్తల మధ్య భినాిభిపరా యాలు ఉనాియి, అయితద దావీదు యొకు తదుప్ర్శ 
సంవతిర్ములలో వార్శ మీదకి ివచిున దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిలేు ప ందని ఉప్శమనమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శున మొదట ికథనమునకు వార్శలో అనకేమంది సర్శయిెనై తదదనిి ఇచాుర్మ. దావీదు యొకు అజేయుల ైన 
యోధ్ులకు సంబంధించిన సనిివశేములను గూర్శున మొదటి ప్రసాత వన దావీదు ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో 
ప ందిన ఆశీర్ావదముల కాలములో జర్శగశయుంటుంది. 22:1లో, దావీదు ర్ాజవంశమును గూర్శు పాడిన 
పాట, “యిెహో వా [దావీదును] సౌలుచదతిలోనుండియు, తన శతుర వులందర్శ చదతిలోనుండయిు తపిపం[చిన]” 
కాలమునకు — అతని ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ్ దనిములకు — విశేషముగా ఆపాదించబడింది. 
ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు ప్ల్వకని చివర్శ మాటలను అతని “చివర్శ మాటలు” అని పలిుసాత ర్మ మర్శయు 
ఇవి అతని జీవితము యొకు చివర్శ ఘడయిలలో మాటాో డిన మాటల ైయునివి. దావీదు యొకు 
అజయేుల ైన యోధ్ులను గూర్శున ర్ ండవ నివదేిక అతని ప్ర్శపాలన కాలములోని అనేక సందర్భములలో 
జర్శగశన సనిివేశములను సూచిసుత ంది. దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిలేు ప ందుకొనిన ఉప్శమనమును 
గూర్శున ర్ ండవ ఉదాహర్ణను 1 దని. 21లో ఉని సమాంతర్ లేఖ్న భాగముతో మనము పల ల్వునప్ుపడు, 
అద ిఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో దావీదు ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదముల యొకు చివర్శ ఘడయిలలో జర్శగశన 
సనిివశేములను సూచిసుత ంద ిఅని మనము చూసాత ము. 

ఈ అధాయయములను కాలకీమములో అమర్ముటకు బదులుగా, ఒక ఖ్యాజంను నిర్శుంచుటకు 
మన ర్చయిత వాటిని అంశముల వార్శగా నిర్శుంచాడు అను విషయము సపషరమవుతుంది. అనేక లేఖ్న 
భాగములలో మనము చూచునటుో , తర్మవాత భాగములు ముందు భాగములను పల ల్వనవిధ్ముగా లేక 
ప్రతిధ్వనించు విధ్ముగా ఉండునటుో  ఈ అధాయయములు ఉదదేశయప్ూర్వకముగా అమర్ుబడనివి. 

2 సమూయిలేు గీంథములోని చివర్శ అధాయయములు కాలకీమములో లేనటుో గా 
ఎందుకు అనిపసిాత యంట,ే నిజముగాన ేఅవి కాలకీమమును అనుసర్శంచవు. ఇదద 
దనీిక ికుో ప్త  జవాబు... ఆదకిాండము 37 మర్శయు 38లో కూడా మనము ఇలాంట ి
విషయమున ేచూసాత ము, ఆదకిాండము 38 యూదా తామార్మతో చదస్టని పాప్మును 
గూర్శు మనకు తలె్వయజసేుత ంద;ి యోస్టతప్ు ఐగుప్ుత నకు అముబడుటను గూర్శు 37 
తలె్వయజసేుత ంద.ి ఇవి కీమములో లేనటుో గా అనిపసిుత ంద,ి మర్శయు అవును, వీటనిి 
ఒక సల మర్శ సంపాదకరయుడు సంపాదకరయము చదస్టయిుంటాడు అని విమర్ికులు 
అంటార్మ. అయితద యోస్టతప్ు ఐగుప్ుత నకు ఎందుకు వ ళో్వలస్ట ివచిుంద?ి అని 
తలె్వయప్ర్చుటకు ఇద ిర్చయిత ఉప్యోగశంచిన న పై్ుణయమ యైునిద.ి ఎందుకంట ే
సహో దర్మలు కుటుంబము యొకు పరా ముఖ్యతను కోలోపతునాిర్మ, దదవుని 
ఆర్ాధంిచుట యొకు పరా ముఖ్యతను కోలోపతునాిర్మ, మర్శయు వార్మ ఇతర్ 
దదశములతో పాలుప్ంచుకోలేని ఒక సాలములోనిక ివార్శని ప్ంప్వలస్ట ియుండనెు... 
నాయయాధపి్తుల గీంథము యొకు ముగశంప్ులో కూడా మనము ఇలాంట ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విషయమున ేచూసాత ము, దానిలో ల ంైగశకత, ల ంైగశక అన తైికత మర్శయు 
అతాయచార్ము, విచులవిడగిా చదయబడని విగీహార్ాధ్న ఉనాియి. మర్శయు అవి 
కూడా కాలకీమానుసార్ంగా లేవు అని మనకు తలెుసు, ఎందుకంట ేల ంైగశక అన తైికత 
మర్శయు విగీహార్ాధ్న ఈ కాలమంతటలిో జర్శగశనవి అని మన ర్చయిత 
చూప్గోర్ాడు, ముందుగా ప్లు నాయయాధపి్తులను గూర్శు మర్శయు ఆ కాలములో 
ర్ాజయమునకు కల్వగశన ఒడుదడిుకులను గూర్శు వివర్శంచాడు, కాని ఈ చడెు నడత 
నాయయాధపి్తుల కాలమంతా కొనసాగశంద ిఅని అతడు చూప్గోర్ాడు. 2 సమూయిలేు 
గీంథములో కూడా ఇలాంటదిద జర్శగశనద ిఅని ననేు వాదసిాత ను. 

— డా. చిప్ మ క్స డదనియల్ 

మన ఆకార్ము సూచించుచునిటుో , దదవుని శాప్ము నుండ ిఉప్శమనమును గూర్శున అంశము 
ర్ ండు సార్మో  ప్రతయక్షమవుతుంది. స్ట ైనిక విషయముల మీద దృషిర  దావీదు యొకు అజయేుల ైన యోధ్ులను 
గూర్శున ర్ ండు నివేదకిలలోను ప్రతయక్షమవుతుంది. మర్శయు ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు పాడని పాట 
ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు ప్ల్వకని చివర్శ మాటలతో అనుబంధ్ము కల్వగశయునిది, ఎందుకంటే ఈ 
ర్ ండు వాకయభాగములలోను దావీదు తన ర్ాజవంశము మీద దృషిరప టార డు. ఈ ఖ్యాజం ర్ూప్ములో 
అంశములు ప్ునర్ావృతమగుట ఈ అధాయయములలో మన ర్చయిత యొకు ముఖ్య ఉదదేశములను అరా్ము 
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది: మొదట ిమర్శయు చివర్శ భాగములు ఇశాీయిేలు మీద దదవుడు 
మోపిన శాప్ముల నుండ ిఉప్శమనమును సూచిసాత యి. ర్ ండవ మర్శయు ఐదవ భాగములు విర్ోధ్ుల మీద 
విజయమునకు సంబంధించిన ఆశీర్ావదముల వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసాత యి. దావీదు ప్టో దదవుడు విర్శవిగా 
చూపని అనుగీహము అతని ర్ాజవంశము మీదకిి కూడా వాయపించింది అని మూడవ మర్శయు నాలగవ 
భాగములు సూచిసాత యి. 

సమూయిలేు గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతలు విభ్జంచబడని ర్ాజయము లేక బబులోను చరె్ వంటి 
కఠశనమ నై ప్ర్శస్టిాతులను ఎదుర్ొునుచుండగా వార్శ కొర్కు పరా ముఖ్యమ ైన విషయములను ఈ అంశములు 
తెల్వయప్ర్చాయి. వాసతవిక శరీతలకు దదవుని శాప్ముల నుండి ఉప్శమనము అవసర్మ యైియంది. వార్శ 
విర్ోధ్ుల మీద వార్మ జయమును ప ందగోర్ార్మ. మర్శయు దదవుడు అనుగహీము చూపిన ర్ాజు వార్శకి 
అవసర్మ ైయుండనెు. దావీదు కుటుంబము యొకు కొనసాగు ప్ర్శపాలన దావర్ా ఈ విధ్మ నై కొనసాగు 
లాభ్ములు వార్శ వశమవుతాయని దావీదు ప్ర్శపాలనలోని ఈ సనిివేశములు వాసతవిక శరీతలకు 
నిశుయతను కల్వగశంచాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావీదు సవయంగా ప్ల్వకని మాటలను నివదేించు ర్ ండు భాగములతో ఆర్ంభించి, ఈ ఖ్యజంతో 
కూడని అమర్శకను మనము వివర్ముగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము: 22:1-51లో అతడు పాడని ర్ాజవంశప్ు పాట 
మర్శయు 23:1-7లో ర్ాజవంశమును గూర్శు అతడు ప్ల్వకని చివర్శ మాటలు. 

ర్ాజవంశమును గూర్శున పాట (2 సమూయిలేు 22:1-51) 
ఒక వ పై్ున, 22:1-51లో ఉని ర్ాజవంశమును గూర్శున పాట, 18వ కరర్తనను పల ల్వయునిది — 

దావీదు సౌలు నుండ ివిమోచించబడనిప్ుపడు పాడని కరర్తన. 18వ కరర్తనలో, ర్ాజవంశమును గూర్శు దావీదు 
పాడని పాట 1-4 వచనములలో యిహెో వాను సుత తిసూత  ఆర్ంభ్మవుతుంది. తర్మవాత 5-20 వచనములలో 
అద ియిెహో వా దావీదును విమోచించిన విధానమును వర్శణసుత ంది. 21-29 వచనములలో అద ిదావీదు 
ప ందిన విమోచనకు కార్ణములను తెల్వయజసేుత ంది. 30-46 వచనములలో అది మర్శయొకసార్శ యిెహో వా 
ప ందిన విమోచనను వివర్శసుత ంది. మర్శయు 47-50 వచనములలో, అద ియిెహో వాను మర్శఎకుువగా 
సుత తిసుత ంది. 

ఇప్ుపడు, దదవుడు దావీదును విమోచించుట ఎంత మహిమకర్మ నై కార్యమ నైప్పటకిర, మన ర్చయిత 
ఈ పాటను చదర్ముటలో గల కార్ణమును మనము అరా్ము చదసుకొనుటకు 2 సమూయిేలు 22:51లో అతడు 
ఒక కరలకమ ైన అదనప్ు గమనికను ఇసాత డు. అకుడ మనం ఇలా చదువుతాము: 

[దదవా] నీవు నియమించిన ర్ాజునకు గొప్ప ర్క్షణ కలుగ జయేువాడవు అభిషతకంిచిన 
దావీదునకును అతని సంతానమునకును నితయము కనికర్ము చూప్ువాడవు (2 
సమూ. 22:51). 

ఈ అదనప్ు గమనిక భ్విషయతుత లో ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజు దావర్ా దదవుడు చదయబర వు 
కార్యములను గూర్శు హనాి వయకతప్ర్చిన నిశుయతను మర్ొకసార్శ జఞా ప్కము చదసుత ంది. 1 సమూయిలేు 
2:10లో, హనాి ఇలా ప్లుకుతూ దదవుని సుత తించిన విషయం మీకు జఞా ప్కముండదయుంటుంది: 

తాను నియమించిన ర్ాజునకు [యిహెో వా] బలమిచుును; తాను అభిషతకంిచినవానిక ి
అధకి బలము కలుగజయేును (1 సమూయిలేు 2:10). 

హనాి సుత తిని పల ల్వన విధ్ముగానే, దదవుడు “తాను నియమించిన ర్ాజునకు బలమిచుును” — లేక 
విమోచననిచుును అని అనువదించవచుు — అని దావీదు పాడాడు. మర్శయు దదవుడు “తాను 
అభిషతకించినవానిక ిఅధిక బలము కలుగజయేును.” అయితద ధ్నుయడెనై ర్ాజు మర్శయు అభిషతకించబడనివాని 
యొకు పతర్మను తలెుప్ుట దావర్ా ఈ మాటలు హనాి సుత తిని అధిగమించాయి. అతడు “దావీదు” మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావీదు మాతరమే కాదుగాని “అతని సంతతివార్మ కూడా.” 2 సమూయిలేు 7లో దావీదుతో దదవుడు చదస్టిన 
నిబంధ్న సూచించినటుో , ఈ నిర్రక్షణ “నితయము” వర్కు దావీదు ర్ాజవంశమునకు కొనసాగశంచబడుతుంది. 

ఇశాీ యిలేు మీద, మర్శయు తదుప్ర్శ చర్శతరలో యూదా మీద నితయ ర్ాజవంశముగా 
ఉండునటుో  దదవుడు దావీదు వంశమును ఎనుికునాిడు. మర్శయు ఆర్ంభ్ము 
నుండద దదవుడు యూదా గోతరమును ఎంపకి చదశాడు అని లేఖ్నము తలె్వయజసేుత ంద ి
— యూదా వంశములో నుండ ినాయకులు ప్ుడతార్మ... మర్శయు దావీదు 
“యిహెో వా చితాత నుసార్మ నై మనుషుయడు” అని దావీదును గూర్శు ఇద ిచబెుతుంద.ి 
ఇందుమూలముగాన ేఆయన అతనిని ఎనుికునాిడు. మర్శయు దావీదు 
హృదయము ఎలోప్ుపడు యిహెో వా కొర్కు ఎదుర్మచూస్టంిద ిఅని కూడా లేఖ్నము 
స్ట లవిసుత ంద.ి అతడు అనిి విధ్ములుగా యిహెో వాకు సమర్పణ కల్వగశయునాిడు... 
మీర్మ గమనించినటోయితద, దావీదు తర్మవాత వచిున ప్రతి ర్ాజు దావీదుతో 
పల లుబడా్ డు మర్శయు వార్మ ఇలా అనవేార్మ, “అతడు దదవుని దృషిరలో మంచి 
చదశాడు, కాని తన తండిరయిెనై దావీదు వల  అతడు ప్ర్శప్ూర్ణముగా యిహెో వాను 
వ ంబడంిచలేదు.” కాబటిర , ర్ాజు ఎలా ఉండాల్వ అనుటకు దావీదు ఒక మంచి మాదరి్శ 
అయుయనాిడు, మర్శయు అద ిదదవుని ప్టో దావీదు కల్వగశయుండని హృదయము 
వలన అయుయండనిద.ి అతడు దదవుని ప్టో సంప్ూర్ణమ నై విధదయతను చూపాడు, 
కాబటిర  ఇందుమూలముగాన ేఅతని గృహము నితయముండునటుో  యిరే్పర్చబడనిద.ి 

— డా. ర్సూల్ టి. ఫులోర్డ 

ర్ాజవంశములను గూర్శు చివర్శ మాటలు (2 సమూయిలేు 23:1-7) 
దావీదు ప్టో మర్శయు అతని కుటుంబము మీద దదవుని అనుగీహము ప్టో ఈ దృషిరని 23:1-7లో 

ఉని ర్ాజవంశమును గూర్శున చివర్శ మాటలలో సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత మర్ొకసార్శ 
ప్ునర్మదాా టించాడు. దావీదు ఉప్నాయసములో దెైవిక అధకిార్ము ఉనిదని ఉదాా టించుటకు, మొదటి 
వచనము ఈ వాకయభాగమును గూర్శు ర్ ండు సార్మో  దావీదు యొకు “దదవోకిత” అని పలిుసుత ంది, మర్శయు 
నియుమ్ (ֻאם అను హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశసుత (נְּ ంది. పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు దెవైిక 
మూలములను సూచించుటకు బెైబిలు ర్చయితలు అనకే సందర్భములలో ఇదద ప్దమును 
ఉప్యోగశంచార్మ. దావీదు ప్ల్వకిన చివర్శ మాటల యొకు దెవైికమ ైన మూలమును గూర్శున ఉదాా టనను 2వ 
వచనములో కూడా మనము చూసాత ము, అకుడ దావీదు ఇలా ప్ల్వకాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిహెో వా ఆతు నా దావర్ా ప్లుకుచునాిడు ఆయన వాకుు నా నోట ఉనిద ి(2 
సమూయిలేు 23:2). 

దావీదు ప్ల్వకని చివర్శ మాటల యొకు నముకతవమును గూర్శున సందదహములనిిటిని 
తొలగశంచుటకు మన ర్చయిత దదవుని ఆతు యొకు పతరర్ణను ఉదాా టించాడు. 

కాబటిర ఈ ఉప్నాయసములో దావీదు దావర్ా దదవుడు ఏమి ప్ల్వకాడు? “దదవునియందు భ్యభ్కుత లు 
గల్వగశయిలేు” ర్ాజు తన ప్రజల మీదకిి అమోఘమ నై ఆశీర్ావదములను తీసుకొని వసాత డని 3, 4 
వచనములలో దావీదు ప్రకటించాడు. తర్మవాత, 5వ వచనములో, నీతిగల ర్ాజర్శకమును గూర్శున ఈ 
సామానయమ ైన నియమమును దావీదు తనకు మర్శయు తన వంశమునకు అనువర్శతంచుకునాిడు. అతని 
కుటుంబము దదవుని దృషిరక ివిశేషమ ైనదగిా ఉండనిది అని దావీదు యిరె్శగశయుండెను. 2 సమూయిేలు 7లో 
దదవుడు అతనితో ఒక “నితయమ నై నిబంధ్న”ను స్టిార్ప్ర్చాడు. కాబటిర , అతడు ప్ల్వకని చివర్శ మాటలలో, అతని 
ర్ాజర్శక కుటుంబము నీతిగాను, దదవునియందు భ్యభ్కుత లు కల్వగశ జీవించినప్ుపడు, అది ఇశాీయిలేు మీదకిి 
అమోఘమ నై ఆశీర్ావదములను తీసుకొని వసుత ంద ిఅని దావీదు సూచించాడు. చివర్శగా, 6, 7 
వచనములలో, దదవుడు అతనితో చదస్టని నిబంధ్నను సందదహంిచువార్మ అతని కుటుంబము మీద 
కల్వగశయుని నిర్రక్షణను కోలోపకూడదు అని దావీదు హచెుర్శంచాడు. అతడు ఇలా ప్ల్వకాడు: 

ఒకడు ముండోను చదతప్టుర కొనుటకు భ్యప్డనిటుో  దుర్ాుర్మగ లు విసర్శాంప్బడుదుర్మ 
... మనుషుయలు ... విడువక అంతయు ఉనిచోటన ేకాల్వువయేుదుర్మ (2 
సమూయిలేు 23:6-7). 

ఇకుడ సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత వాసతవిక శరీతలకు తాను ఆనేక మార్మో  ఇచిున పలిుప్ును 
ప్ునర్ావృతం చదశాడు. వార్మ భ్విషయతుత ను గూర్శున తమ నిర్రక్షణలను దావీదు గృహము మీద ఉంచాల్వ. 
నితయమ ైన నిబంధ్న దావర్ా ఇశాీయిేలు యొకు నితయమ ైన ర్ాజవంశముగా దదవుడు దావీదు కుటుంబమును 
అభిషతకించాడు. ఈ ర్ాజర్శక కుటుంబము లేకుండా ఇశాీయిలేులో దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఎలాంటి నిర్రక్షణ 
లేదు. 

దావీదు ర్ాజవంశము యొకు కేందర సాా నము మీద ప టరబడిన ఈ దృషిరని మనసుిలో ఉంచుకొని, 
దావీదు యొకు కొనసాగు లాభ్ములలోని ర్ ండవ మర్శయు ఐదవ భాగములను మనము చూదాే ము: 
21:15-22లో దావీదు యొకు అజయేుల ైన యోధ్ులను గూర్శు మర్శయు 23:8-38లో అజయేుల ైన 
యోధ్ులను గూర్శు ఇవవబడని కథనములు. ఈ ర్ ండు విభాగములు కలస్ట ిదావీదు ర్ాజవంశము యొకు 
నీతిగల ప్ర్శపాలన ఇశాీయిేలు వార్శకి ఇచిున అతి గొప్ప లాభ్ములలో ఒకదానిని ఉదాా టిసాత యి: దదవుని 
విర్ోధ్ుల మీద విజయము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అజయేుల నై యోధ్ులు (2 సమూయిలేు 21:15-22) 
21:15-22లో దావీదు యొకు అజయేుల ైన యోధ్ులను గూర్శు ఇవవబడని మొదటి నివదేకి, 

ఫిల్వష్తయులతో జర్శగశన నాలుగు వరే్ేవర్మ యుదధములలో దదవుడు ఇశాీయిలేుకు ఇచిున విజయములను 
కోీడీకర్శసుత ంది. వీటిలో ప్రతి ఒకుటి దావీదు యోధ్ులు దావీదు ప్ర్శపాలనను స్టిార్ప్ర్చుటలో 
మదేతునిచుుచుండగా, “శూర్మలను,” లేక గొప్ప ఫలి్వష్తయ యోధ్ులను జయించార్మ అని తెల్వయజేసుత ంది. 
15-17 వచనములు ఈ కథనములనిిటిని గూర్శు ఒక కరలకమ ైన దృకోుణమును ఇసాత యి. అకుడ మనము 
ఇలా చదువుతాము: 

దావీదు ... స ము స్టలి ో ను ... దావీదు జనులు దనీిచూచి, ఇశాీ యిలేీయులకు 
దపీ్మగు నీవు ఆర్శపల కుండునటుో  నీవు ఇకమీదట మాతోకూడ యుదధమునకు 
ర్ావదేని అతనిచదత ప్రమాణము చదయించిర్శ (2 సమూయిలేు 21:15-17). 

ఇకుడ మనము చూచునటుో , సవయంగా దావీదు “స ముస్టలోి్వ”నప్ుపడు కూడా దదవుని ర్ాజయము 
ప్తనము కాలేదు. బదులుగా, దావీదు యొకు నముకమ ైన యోధ్ులు దావీదు ప్ర్శపాలనను నిలబటెార ర్మ 
మర్శయు వాయపింప్జశేార్మ. 

తన గీంథములోని ఈ భాగములో సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఈ యుదధ  నివదేకిలను ఎందుకు 
చదర్ాుడో  అరా్ము చదసుకొనుట అంత కషరమ నై ప్నమేీ కాది. అతని దనిములలో, తన తదుప్ర్శ 
సంవతిర్ములలో దావీదు బలహనీుడెనై విధ్ముగానే, దావీదు కుటుంబము బలహనీమ నైదిగా ఉండనెు. 
అయితద దావీదు యొకు బలహీనతలో కూడా, దదవుడు గొప్ప విజయములను అనుగీహించి ఇశాీయిలేును 
దీవించాడు. మర్శయు ప్రతి యుగములోను ఇశాీయిలేు విషయములో ఇలానే జర్శగశంది. ఇశాీయిలేు యోధ్ులు 
దావీదు ర్ాజయమునకు తమను తాము సమర్శపంచుకుంటే, వార్మ కూడా బలమ నై విర్ోధ్ులను జయిసాత ర్మ. 

అజయేుల నై యోధ్ులు (2 సమూయిలేు 23:8-38) 
23:8-28లో ఉని దావీదు యొకు అజేయుల ైన యోధ్ులను గూర్శున ర్ ండవ నివేదకి కూడా 

ఇలాంటి అంశములనే కల్వగశయునిది. ఈ భాగములో, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత దావీదు యొకు గొప్ప 
యోధ్ులలో ముప ైప-ఆర్మగుర్శ పతరో్ను ప్రసాత వించాడు. మొదటగిా, అతడు “ముగుగ ర్మ బలాఢ్ుయల”ను మర్శయు 
వార్మ చదస్టని వీర్ోచిత కార్యములను వర్శణంచాడు. తర్మవాత దావీదుతో కలస్టి పల ర్ాడని “ముప్పదమింది 
అధపి్తుల”ను గూర్శు మనము నరే్ముకుంటాము. వీర్మ యుదధములో గొప్ప పతర్మను సంపాదించినవార్మ, 
ఉదాహర్ణకు 8వ వచనములో యోషత బషె షబతెను “ఒక యుదధములో ఎనిమిది వందలమందిని హతము 
చదస్ట ను.” 10వ వచనములో, ఎల్వయాజర్మ “లేచి ... ఫిల్వష్తయులను హతము చదయుచు వచెును. ఆ దినమున 
యిెహో వా ఇశాీయిలేీయులకు గొప్ప ర్క్షణ కలుగజసే్ట ను.” 11, 12 వచనముల ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలీయులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పార్శపల యిన తర్మవాత షమాు ఫిల్వష్తయులతో పల ర్ాడి ఒక భ్ూభాగమును కాపాడాడు. 18వ వచనములో, 
అబ్రష  ై“యుదధములో మూడువందలమందిని హతముచదస్టి వార్శమీద తన యిలటెను ఆడించెను.” 20, 21 
వచనములలో, బనెాయా మోయాబు దదశప్ు ఇదేర్మ స్ట నైికులను కతితవాత ప్డవశేాడు, ఒక స్టింహమును 
హతమార్ాుడు, మర్శయు ఒక ఐగుప్తయుని కాపాడాడు. వీర్శలో అనేకమంద ిదావీదు ర్ాజయములో తర్మవాత 
అధకిార్ సాా నములను ప ందుకునాిర్మ. 

అతని వాసతవిక శరీతలకు నిర్రక్షణను కలుగుజయేుటకు దావీదు యొకు గొప్ప యోధ్ులను గూర్శున 
ర్ ండు నివదేికలను మన ర్చయిత ర్ూప ందించాడు. విభ్జంచబడని ర్ాజయము మర్శయు బబులోను చరె్ 
కాలములో, ఇశాీయిేలు విర్ోధ్ులు చాలాసార్మో  జయించలేనివార్శగా అగుప్డదవార్మ. అయితద దావీదు 
దినములలోని ఈ గొప్ప యోధ్ుల వల నే, దావీదు ప్టో దదవుడు చూపని అనుగీహము మీద నిర్రక్షణను 
ఇశాీయిలేు కోలోపకూడదు. బదులుగా, దావీదు కుటుంబము కొర్కు బలాఢ్ుయల ైన యోధ్ులను లేవన తుత నటుో  
వార్మ దదవునియందు నమిుకయుంచాల్వ. 

ఇప్ుపడు దావీదు కుటుంబము దావర్ా దదవుడు అందించిన కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శు మన 
ర్చయిత తెల్వయప్ర్చిన మొదట ిమర్శయు చివర్శ భాగములను మనము చూదాే ము. 21:1-14 మర్శయు 
24:1-25లో దదవుని శాప్ముల నుండి ఇశాీయిలేు ప ందని ఉప్శమనమును వివర్శంచు ఈ ర్ ండు 
కథనములను చూదాే ము. 

దదవుని శాప్ముల నుండ ిఉప్శమనము (2 సమూయిలేు 21:1-14) 
దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు యొకు ఉప్శమనమును గూర్శున మొదటి ఉదాహర్ణ 21:1-

14లో, దావీదు ప్ర్శపాలన కాలములో సంభ్వించిన కర్మవును గూర్శున ఒక సుప్ర్శచితమ నై 
వృతాత ంతమ ైయునిది. దదశములో కర్మవు సంభ్వించినది అని వివర్శసూత  1వ వచనము ర్ంగమును స్టదిధము 
చదసుత ంది. కర్మవు కొనసాగశనప్ుపడు, దావీదు అవగాహన కొర్కు పరా రా్న చదశాడు. ఇశాీయిలేు 
గశబియోనీయులతో చదసుకొనిన ఒప్పందమును ఉలోంఘించి సౌలు మర్శయు అతని కుటుంబము వార్శని 
హతమార్శునందున ఇశాీయిలేులో కర్మవు సంభ్వించినది అని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. ఇప్ుపడు, ఈ 
విషయమును గూర్శు ఎలాంట ిబెైబిలు నివదేకి లేదు, కాని ఇది సౌలు యొకు ర్ాజర్శక అధకిార్మునకు 
తీవరమ నై ఉలోంఘన అయుయనిది. యిెహో షువ 9:15-18లో, గశబియోనీయులను స్ట్వకర్శంచి, వార్శని 
భ్దరప్ర్మసాత ము అని ఇశాీయిేలు గోతరములవార్మ ప్రమాణము చదశార్మ. అయితద సౌలు ఈ ఒప్పందమును 
ఉలోంఘించాడు, మర్శయు ఆ ఉలోంఘన కార్ణంగా, దదవుడు తన ప్జల మీదకిి కర్మవు అను శాప్మును 
ప్ంపాడు. 

తర్మవాత మోషత ధ్ర్ుశాసత రము ప్రకార్ం గశబర యోనీయుల కొర్కు పరా యశిుతతమును చెలో్వంచు 
మార్గమును దావీదు వ దకిన విధానమును 21:2-6 వర్శణసుత ంది. ఆర్ంభ్ములో, గశబియోనీయులు ఏ విధ్మ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా యశిుతతమున ైనా అడుగుటకు తిర్సుర్శంచార్మ. అయినను, దావీదు బలవంతము చదయుట వలన, సౌలు 
కుటుంబము తాము చదస్టని నరే్మునకు వ ల చెలో్వంచాల్వ అని గశబియోనీయులు కోర్ార్మ. సౌలు కుమార్మలలో 
ఏడుగుర్శని హతమార్ముట కొర్కు తమకు అప్పజ పాపలని వార్మ అడిగార్మ, మర్శయు దావీదు ఈ షర్తులకు 
ఒప్ుపకునాిడు. 

7-9 వచనములలో, యోనాతానుతో అతడు చదస్టిన ఒడంబడకి వలన దావీదు మ ఫబ్ర ష తును 
అప్పగశంచలేదు అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత వివర్శంచాడు. తర్మవాత దావీదు గశబియోనీయులకు 
అప్పగశంచిన ఏడుగుర్మ కుమార్మల పతరో్ను మన ర్చయిత నమోదు చదశాడు, మర్శయు వార్శని 
గశబియోనీయులు హతముచదస్టని విధానమును వర్శణంచాడు. 

10-14 వచనములలో కర్మవు యొకు ముగశంప్ుతో ఈ వృతాత ంతము ముగుసుత ంది. సౌలు 
కుటుంబము ప్టో కనికర్మును చూప్ుట దావర్ా దావీదు తనను తాను గౌర్వనీయునిగా 
కనుప్ర్చుకునాిడు. సౌలు మర్శయు యోనాతాను ఎముకలతో పాటుగా అతడు సౌలు యొకు ఇతర్ 
కుమార్మల శర్రర్ములను కూడా సౌలు తండిరయిెైన కరషు యొకు సమాధలిో పాతిప టార డు. దావీదు యొకు 
నీతిగల మర్శయు గౌర్వనీయమ ైన కిీయల వలన, 14వ వచనములోని ర్ ండవ భాగములో, “దదశము కొర్కు 
చదయబడిన విజఞా ప్నమును దదవుడంగరకర్శంచనెు.” దదశము కొర్కు చదయబడిన పరా రా్నలకు జవాబు లభించింది, 
మర్శయు కర్మవు ముగశంచబడంిది. 

సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఈ వృతాత ంతమును వరే్ొక నపే్థయములో అమర్శుయుంటే, ఇది అతని 
శరీతల కొర్కు అనకే అంతర్ాభవములను కల్వగశయుండదది. అయితద దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు కొనసాగు 
లాభ్ముల నేప్థయములో, సౌలు మర్శయు అతని కుటుంబము దావర్ా కల్వగశన దెైవిక శాప్ము నుండి 
ఉప్శమనమును కల్వగశంచుటకు దావీదు పల షించిన పాతరను ఇద ిఉదాా టసిుత ంది. ఈ కథనములో, ఇశాీయిలేు 
మీదకిి సౌలు కుటుంబము కొనితెచిున దెైవిక శాప్ము నుండి ఉప్శమనము దావీదు యొకు నీతిగల 
ప్ర్శపాలన దావర్ా కల్వగశంది అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ప్ునర్మదాా టించాడు. వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఈ 
సనిివశేము యొకు అంతర్ాభవము సపషరముగా కనిపసిుత ంద.ి వార్శ దనిములలో కూడా, దావీదు 
ర్ాజవంశము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలాన దావర్ా దదవుని ర్ాజయము దదవుని శాప్ములు లేకుండా ఉండగలదు. 

దదవుని శాప్ము నుండ ిఉప్శమనము (2 సమూయిలేు 24:1-25) 
దదవుని శాప్ము నుండి ఇశాీయిేలు యొకు ఉప్శమనమును గూర్శున సమాంతర్ ఉదాహర్ణ 24:1-

25లో, మన గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములో కనిపసిుత ంది. ఇది దావీదు జనాభాల కులను 
తీసుకొనుట, ఫల్వతంగా దదవుడు ఇశాీయిలేును శపించుటను గూర్శున సుప్ర్శచితమ నై వృతాత ంతమ ైయునిది. 
ఈ కథనము తన ప్రజల మీదకిి వచిున శాప్ము నుండ ిదావీదు ఉప్శమనమును కల్వగశంచిన విధానమును 
గూర్శు నివేదించిన, మనము ఇంతకుముందద చుస్టని వృతాత ంతమును పల ల్వనదగిా ఉనిది. అయితద ఒక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా ముఖ్యమ నై విధానములో ఇద ిభినిముగా ఉనిది: ఈ సార్శ, సవయంగా దావీదు చదస్టని పాప్ము వలన 
ఇశాీయిలేు మీదిక ితీర్మప వచిుంది. 

ఈ చివర్శ కథనము 1-9 వచనములలో దావీదు జనాభాను ల కిుంచుటతో ఆర్ంభ్మవుతుంది. 
ఇప్ుపడు, 1వ వచనము ప్రకార్ం, యుదధము చదయగల మనుషుయలను ల కిుంచమని దదవుడు దావీదును 
ప్ుర్శకొలాపడు. అయితద 1 దని. 21:1లో ఉని దనీిక ిసమాంతర్ వాకయభాగం ప్రకార్ం, ఈ ప్ని చదయుటకు 
దదవుడు సాతానును సాధ్నంగా వాడుకునాిడు. ఈ జనాభా ల కులు ఎందుకు అంత పాప్భ్ర్శతమ ైనవో 
మనకు ఖ్చిుతముగా తెల్వయదుగాని, దావీదు తన స్ట నైయము యొకు బలమును నిర్ాధ ర్శంచుటకు ఈ 
జనాభాల కును చదయమని ఆజా ఇచిుయుండవచుు. ఇశాీయిేలు యొకు భ్దరత కొర్కు దావీదు ఇక దదవుని 
మీద ప్ూర్శతగా ఆధార్ప్డుటలేదు అని ఈ కియీ సూచించింది. ఏది ఏమ నైా, దావీదు యొకు స్ట నైాయధిప్తియిెైన 
యోవాబు దనీిని తిర్సుర్శంచాడు, కాని దావీదు బలవంతము చదస్టత సర్శకి, యోవాబు ఒప్ుపకునాిడు. 

తర్మవాత ఈ కథనము దావీదు ప్శాుతాత ప్ప్డుటను మర్శయు 10-17 వచనములలో దదవుని 
తీర్మపను నివదేసిుత ంది. జనాభా ల కులను తీసుకుని తర్మవాత, దావీదు తన పాప్మును గహిీంచి, తన 
దోషమును దదవుని ఎదుట ఒప్ుపకునాిడు. గాదు ప్రవకత దావర్ా, యిెహో వా దావీదు ఎదుట కొనిి శిక్షలను 
ప్రతిపాదించాడు. దదవుని యొకు మహా కనికర్ము మీద ఆధార్ప్డి, తాను మనుషుయల చదతులలో ప్డక 
దదవుని చదతులలో ప్డతానని దావీదు కోర్ాడు. అయితద ఇశాీయిేలు మీదకిి తీవరమ నై తెగులు వచిునప్ుపడు, 
సుమార్మగా డబెెైో వేలమంద ిప్రజలు మర్ణించార్మ. దదవుని దూత యిెర్ూషలేములోని ప్రజలను చంప్ుటకు 
వచిునప్ుపడు, దావీదు తనను తాను మర్శంతగా తగశగంచుకునాిడు. 24:17లో, దావీదు ఇలా ప్ల్వకాడు: 

చితతగశంచుము; పాప్ము చదస్టనివాడను ననే;ే దుర్ాుర్గముగా ప్రవర్శతంచినవాడను ననే;ే 
గొఱ్ఱఱ లవంట ివీర్మేి చదస్టరి్శ? ననుిను నా తండిర యింటవిార్శని శిక్ంిచుము (2 
సమూయిలేు 24:17). 

దావీదు తన దోషమును ప్ూర్శతగా ఒప్ుపకొని తీర్మపను ప్రజల మీదకిి గాక తన మీదకిి మర్శయు తన 
కుటుంబము మీదకిి ప్ంప్మని దదవుని కోర్ాడు. 

18-25 వచనములలో, అర్ౌనా యొకు కళో్ములో ఒక బల్వపఠ్మును కటరమని దావీదునకు 
ఆజఞా పించుట దావర్ా గాదు ప్రవకత దావీదు యొకు నిజఞయితీ గల ప్శాుతాత ప్మునకు సపందంిచాడు. ఇదద 
కళో్ము వదే కొనిి శతాబేముల తర్మవాత స ల మోను దదవాలయమును నిర్శుంచాడు. దావీదు ఆ భ్ూమిని 
కొనుగోలు చదస్టి, తన ప్క్షమున మర్శయు దదశము ప్క్షమున అకుడ నముకముగా బలులను అర్శపంచాడు. 
మర్శయు 25వ వచనములో వృతాత ంతము ఈ మాటలతో ముగుసుత ంది: “యిెహో వా దదశముకొర్కు చదయబడిన 
విజఞా ప్నలను ఆలకింప్గా ఆ తగెులు ఆగశ ఇశాీయిేలీయులను విడచిిపల యినెు.” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

21వ అధాయయములో తాను ఇంతకు ముందు ఇచిున కథనమునకు సమాంతర్ముగా ఉండునటుో  
సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఉదదేశయప్ూర్వకముగా ఈ వృతాత ంతమును ఈ విధ్ంగా ముగశంచాడు. దదవుని 
శాప్ము నుండి ఇశాీయిలేు ప ందిన ఉప్శమనమును గూర్శున ర్ ండు నివదేికలు దదశము కొర్కు తన ప్రజలు 
చదస్టని విజఞా ప్నములను దదవుడు వినాిడు అని నివదేసిుత  ముగుసాత యి. ర్ ండు సందర్భములలోను, దావీదు 
కిీయల మూలముగా దదవుడు శాప్ములను ఆప్ుచదశాడు. 

దీని వ లుగులో, సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత తన గీంథమును ఈ వృతాత ంతముతో ఎందుకు 
ముగశంచాడో అరా్ము చదసుకొనుట అంత కషరమ నై ప్ని కాదు. ఇశాీయిలేు దదశము మీదిక ితీవరమ ైన శిక్ష వచిున 
కాలములో అతని వాసతవిక శరీతలు నివశించార్మ. అయితద తన వాసతవిక శరీతలు దదవుని శాప్ముల నుండి — 
దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము దావర్ా వార్శ మీదకిి వచిున శాప్మును నుండి కూడా — 
ఉప్శమనము ప ందగల విధానమును మన ర్చయిత ఇకుడ బయలుప్ర్చాడు. దదవుడు దావీదును 
ఘనముగా ఎంచాడు. క్షమాప్ణ మర్శయు దదవుని తీర్మప నుండి ఉప్శమనము కవేలం దావీదు కుటుంబము 
దావర్ా మాతరమే కలుగుతాయి అని గుర్శతంచుట దావర్ా దావీదునకు దదవుడు చూపని అనుగహీము మీద వార్మ 
ఆధార్ప్డవలస్టయిుండెను. 

దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు కొనసాగు శాప్ముల నిర్ాుణము మర్శయు విషయములను మనసుిలో 
ఉంచుకొని, ఈ అధాయయముల యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును విశదకీర్శంచుటకు మనము స్టిదధముగా 
ఉనాిము. సమూయిలేు గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములలో నుండ ినడేు మనము ఏమి 
నేర్ముకోవాల్వ? 

క ైసైతవ అనువర్తనము 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటుో , సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత ఈ గీంథమును దావీదు 

ప్ర్శపాలన యొకు కొనసాగు ఆశీర్ావదములతో ముగశంచాడు. దావీదు మర్శయు అతని ర్ాజవంశప్ు వార్సుల 
యొకు వ ఫైలయముల వలన కల్వగశన శీమల మధ్య కూడా నిర్రక్షణను కల్వగశయుండుట కొనసాగశంచమని ఈ 
ఆశీర్ావదములు ఇశాీయిలేును పల ర తిహించాయి. క ైైసతవులముగా మనము కూడా 
పల ర తిహించబడుచునాిముగాని, ఒక కరలకమ నై భదేము ఉనిది. సమూయిలేు యొకు వాసతవిక శరీతలకు 
భినిముగా, మనము గొప్ప మ స్ట్ియయిెనై యిసేును స్టతవించుచునాిము, మర్శయు ఆయన ఏ విధ్ంగా 
కూడా దదవుని చితతమును న ర్వేర్ముటలో ఎనిడును విఫలము కాలేదు. అవును, కరసీుత  యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
ప్ర్శపాలన ఇంకా ప్ూర్ణతలోనిక ిర్ాలేదు. పాప్ము వలన మనము ఇప్పటికర కషరములను ఎదుర్ముంటాము. 
ఈ కార్ణముల చదత, సమూయిేలు గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములు మనకు కూడా ఎనోి 
విషయములను నరే్శపసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాఠంలో మన మునుప్ట ిసంభాషణలను పల ల్వన విధ్ముగాన ేసమూయిలేు గీంథములోని ఈ 
భాగము యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును కూడా మనము చూదాే ము. మొదటగిా, మనము దదవుని 
నిబంధ్నలను చర్శుదాే ము, మర్శయు ర్ ండవదగిా, మనము దదవుని ర్ాజయమును చూదాే ము. తన 
గీంథములోని ఈ భాగములో మన ర్చయిత దదవుని నిబంధ్నలను ఏ విధ్ంగా ఉదాా టించాడు? 

దదవుని నిబంధ్నలు 
అనకే విధాలుగా, దావీదు యొకు కొనసాగు లాభ్ములను గూర్శు తెల్వయజేయు ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము 

దదవుని నిబంధ్నలలోని కిీయాశీలకములనిిట ివ పై్ునకు దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. దావీదునకు మర్శయు 
ఇశాీయిలేునకు దదవుడు దయను చూప్ుట కొనసాగశంచిన విధానములను గూర్శు ఆర్మ ఉపాఖ్ాయనములనిి 
మాటాో డతాయి. ప్రతిదానిలోను, మన ర్చయిత కృతజాతతో కూడని సావమిభ్కిత కొర్కు దదవుని 
పరా మాణకితలను ఎతితప్టుర కునాిడు. మర్శయు ఇశాీయిలేు అవిధదయత కొర్కు శాప్ములను మర్శయు 
విధదయత కొర్కు ఆశీర్ావదములను దదవుడు కల్వగశంచిన విధానమును గూర్శు కూడా ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము 
మాటాో డుతుంది. 

మనము ప్రతిసార్శ చదయు విధ్ముగానే, దదవుని నిబంధ్నల కియీాశీలకముల యొకు ఈ దృషిర  
కోణములను మనము అనువర్శతంచుచుండగా, కొీతత  నిబంధ్న బర ధ్నలను అనుసర్శంచునటుో  మనము 
జఞగతీతప్డాల్వ. మన హృదయములు ముందుగా సవయంగా కరీసుత  వ పై్ుకు తిర్గాల్వ. ఈ అధాయయములలో 
దావీదునకు మర్శయు ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చదస్టని ప్రతి దయా కార్యము కరీసుత నందు దదవుడు చూపని 
మర్శగొప్ప దయ వ పై్ుకు మన దృషిరని మళిుసాత యి. ప్రతి విధదయత కార్యము కరీసుత  యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై 
విధదయత ఎంత ఉనితమ నైదగిా ఉనిదో  చూప్ుతుంది. దావీదు మర్శయు ఇశాీయిలేు మీదకిి వచిున 
శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను గూర్శు ఈ అధాయయములు మాటాో డునప్ుపడు, కరసీుత  తీసుకొని 
ర్ాబర వుచుని నితయ శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను మనము గుర్శతంచాలని మనకు పిలుప్ునిసాత యి. 

అయితద కరీసుత  మీద దృషిర  ప టుర ట ఎంత పరా ముఖ్యమ యైునిప్పటికర, దావీదు ప్ర్శపాలన యొకు 
కొనసాగు లాభ్ములను మనము మన స ంత జీవితములకు కూడా అనువర్శతంచుకోవాల్వ. సౌలు మర్శయు 
దావీదు చదస్టని పాప్ముల వలన దదవుడు దదశములో శాప్ములను కల్వగశంచాడు అని మనము చదవిినప్ుపడు, 
దదవుడు తన సంఘము మీదకి ికూడా తాతాుల్వక కమీశిక్షణను తీసుకొని వసాత డని మనము జఞా ప్కము 
చదసుకోవాల్వ. దావీదు వల నే, మనము కూడా తగశగంప్ుగల ప్శాుతాత ప్ము మర్శయు కరసీుత నందు విశావసముతో 
సపందించాల్వ. 

దావీదు యోధ్ుల యొకు విజయములను గూర్శు మనము నేర్ముకునిప్ుపడు, దదవుని ప్రజలుగా 
మనము దుషరతవముతో చదయు సంఘర్షణలో మనకు నిశుయత కలుగుతుంది. అతడు సవయంగా 
విఫలమ నై తర్మవాత కూడా, అతని మీద మర్శయు అతని కుటుంబము మీద దదవుడు చూపిన కొనసాగు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుగీహమును దావీదు ఉదాా టించిన విధ్ముగానే, మనము కూడా దదవునియందు నిశుయతను 
కల్వగశయుండవచుు. కిీసుత నందుని నూతన నిబంధ్న కార్ణంగా కరీసుత లో ఉని ఏ ప్ుర్మషుని, స్ట్త రని లేక చిని 
బిడ్ను దదవుడు ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచడు. 

సౌలు తన ఉతతమ ఘడయిలలో ఫలి్వష్తయులను ఓడంిచాడు మర్శయు అద ిర్ాజు మీద 
నిర్రక్షణ ఉంచమని ఇశాీ యిలేును పల ర తిహంిచింద.ి అయితద, సౌలు బహుగా 
అవిధదయుడెయైాయడని మనకు తలెుసు, కాబటిర  దదవుడు సౌలు యొదే నుండ ి
ర్ాజయమును తీస్టవిశేాడు, మర్శయు అలా చదయుట దావర్ా ఆయన ఇలా అనాిడు, 
“మీర్మ సౌలు ర్ాజు నుండ ిదావీదు ర్ాజు మర్శయు అతని వంశము మీదకి ిమీ 
నిర్రక్షణను మర్శయు నిశుయతను మార్ముకోవాలని ననేు కోర్మచునాిను.” ... 
మోషతతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నకు దావీదు నముకముగా ఉండనింత వర్కు దావీదు 
చదస్టని గొప్ప యుదధముల దావర్ా దదవుడు ఇశాీ యిలేును విమోచించిన విధానమును 
కూడా మనము చూసాత ము. చూడండ,ి ఇద ికరలకమ యైునిద:ి మోషతతో దదవుడు 
చదస్టని నిబంధ్నకు నముకముగా ఉని ఒక వయకిత మీద మీ నిర్రక్షణను మర్శయు 
నిశుయతను నిలుప్ుకోండ.ి అవును, దావీదు ఘోర్ముగా పాప్ము చదస్ట ిఆ 
నిబంధ్నను సవయంగా ఉలోంఘంిచాడు అని మనకు తలెుసు, కాబటిర  పాఠకులు ఇలా 
ప్రశిించార్మ, “మముును విడపింిచుటకు మమేు దావీదు మీద మర్శయు అతని 
వార్సుల మీద నిర్రక్షణను ప టుర కోవచాు?” ... కాబటిర , దావీదుతోను, అతని 
వార్సులతోను దదవుడు కృప్తో చదస్టని నితయమ నై నిబంధ్న మీద సమూయిలేు 
గీంథము ఎకుువ ఉదాా టన ప డుతుంద;ి ఒకదనిమున నముకమ నై, నీతిగల 
నాయకుడు వసాత డు, ఆయన మోషతతో చదయబడని నిబంధ్నకు సంప్ూర్ణ 
నముకతవమును చూప్ుతాడు, కాబటిర  ర్ానుని దావీదు వార్సుని మీద మీ 
నిర్రక్షణను నిలుప్ుకోండ.ి ఇప్ుపడు, ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమంతటకిర ప్ూర్శతగా విధదయత 
చూపని పాప్ములేని కరీసుత  వయకితతవములో వచాుడు అని మనకు తలెుసు. నడేు 
మనము ఆయనయందద నిర్రక్షణను మర్శయు నిశుయతను కల్వగశయునాిము. 

— డా. ఆండూర  పార్ేో 

దావీదు జీవితములోని ఈ భాగములో ఉని దదవుని నిబంధ్నల యొకు కిీయాశీలకములను 
మనసుిలో ఉంచుకొని, క ైైసతవ అనువర్తనము కరీసుత లో వివృతమగుచుని దదవుని ర్ాజయము మీద మనము 
దృషిర  నిలపాలని ఏ విధ్ంగా కోర్మతుందో  కూడా మనము చూడవలస్టియునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ర్ాజయము 
ఈ అధాయయములలో, దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము మీద ఆయన చూపిన అనుగహీము 

కార్ణంగా, ఇశాీయిలేులో దదవుని ర్ాజయము విఫలముకాదు అని సమూయిలేు గీంథ ర్చయిత సపషరము 
చదశాడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, యిసేు సంప్ూర్ణమ నై నీతిగల దావీదు కుమార్మడెయైుండ ిదావీదునకు 
దదవుడు వాగాే నము చదస్టని సమసతమును న ర్వేర్ముతాడు గనుక, కరసీుత  అనుచర్మలముగా దదవుని ర్ాజయము 
విఫలము కాదు అని మనకు తెలుసు. అయినను, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటుో , కరీసుత  ఈ 
నిర్రక్షణలను మూడు దశలలో న ర్వేర్ముతాడు: ఆయన మొదటి ర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభ్ములో, సంఘ చర్శతరలో ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, మర్శయు ఆయన మహిమలో 
తిర్శగశవచిునప్ుపడు ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో. 

మొదటగిా, సమూయిేలు గీంథములోని ఈ చివర్శ అధాయయములు తన ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభ్ములో కరసీుత  సాధించిన ప్రతిదాని వ పై్ునకు మన మనసుిలను తిరప్ుపతాయి. దావీదు కుటుంబము 
ప్టో దదవుడు చూపని అనుగీహము కరీసుత నందు న ర్వేర్ుబడుట ఆర్ంభ్మ యైియంది. దావీదు యోధ్ులు తమ 
విర్ోధ్ులను ఓడించినటుో , యిసేు తన మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్ా దుషుర ని 
తుతుత నియలుగా ఓడించాడు. మర్శయు, దావీదు ఇశాీయిలేును దదవుని శాప్ముల నుండి విమోచించిన 
విధ్ముగానే, యిసేు తన అనుచర్మలను దదవుని యొకు నితయ శాప్ముల నుండి విమోచించి, వార్శని 
భ్దరప్ర్చాడు. 

ర్ ండవదగిా, తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దావీదు సాధించిన ప్రతిదానిని కరసీుత  
అధగిమించిన విధానమును కూడా మనము ప్ర్శగణించాలని ఈ అధాయయములు మనకు పలిుప్ునిసాత యి. 
దావీదు మర్శయు అతని కుటుంబము ప్టో దదవుడు చూపిన కృప్ కరసీుత  ర్ాజయ వాయపితలో న ర్వేర్ుబడింది. 
దావీదు యోధ్ుల యొకు సాఫలయతలు ప్రతి యుగములోను దదవుని విర్ోధ్ుల మీద యిసేు సాధించిన 
కొనసాగు విజయముల దావర్ా న ర్వరే్ుబడతాయి. ఇశాీయిలేు దదశములో కల్వగశన శాప్ములకు ఉప్శమనము 
కల్వగశంచుటలో దావీదు పల షించిన భ్ూమిక దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట యిేసు అనుదినము మన ప్క్షమున 
విజఞా ప్న చదయుచుండగా ఉనితమ నై ర్రతిలో న ర్వరే్ుబడింది. 

మూడవదగిా, దావీదు కుటుంబము మీద దదవుని యొకు కొనసాగు ఆశీర్ావదములు వాసతవిక 
శరీతలను దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్విషయతుత  వ పై్ుకు చూపిన విధ్ముగానే, మన యుగము యొకు 
ముగశంప్ులో కరసీుత  సాధించు విషయముల వ ైప్ుకు అవి మన దృషిరని కూడా మళోిసాత యి. కరసీుత  
తిర్శగశవచిునప్ుపడు, ఆయన దదవుని నముకతవమును దావీదు గృహమునకు చూప్ుతాడు. ఆయన తుదకు 
దదవుని ఆతీుయ మర్శయు శార్రర్శక విర్ోధ్ులను ఓడించి, ఆయనయందు విశావసముంచు ప్రతి ఒకుర్శ మీద 
ఆయన నితయముండు ఆశీర్ావదములను కుముర్శసాత డు. మర్శయు, దదశములో కల్వగశన దదవుని శాప్ముల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నుండ ిదావీదు ఉప్శమనమును కల్వగశంచిన విధ్ముగానే, యిేసు మహమిలో తిర్శగశవచిు సమసతమును 
నూతనప్ర్చినప్ుపడు ఆయన సృషిర  యావతుత ను దదవుని శాప్ముల నుండి విమోచిసాత డు. 

ముగశంప్ు 

దావీదు ర్ాజును గూర్శున ఈ పాఠములో, హబెరర ను మర్శయు యిెర్ూషలేములో దావీదు ర్ాజుగా 
ఉండని ఆర్ంభ్ సంవతిర్ములలో కల్వగశన ఆశీర్ావదములను, మర్శయు అతడు బతెషబతో పాప్ము 
చదస్టనిప్ుపడు అతని ర్ాజయములో కల్వగశన సమసయలను, తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో కల్వగశన శాప్ములను 
చూశాము. అయినను, ఈ శాప్ములు కల్వగశన తర్మవాత కూడా, సమూయిేలు గీంథ ర్చయిత తన 
గీంథమును దావీదు తన ర్ాజవంశమును గూర్శు ప్ల్వకని మాటలు, ఆజయేుల ైన యోధ్ులు మర్శయు 
దావీదు కుటుంబము యొకు నీతిగల ప్ర్శపాలన దావర్ా ఇశాీయిేలుకు అందించబడని కొనసాగు లాభ్ములను 
తెల్వయప్ర్చిన దదవుని శాప్ముల నుండి కల్వగశన ఉప్శమనముతో ముగశంచిన విషయమును కూడా మనము 
చూశాము. 

సమూయిలేు గీంథములో దావీదు ప్ర్శపాలనను గూర్శున నివదేిక వార్శ ర్ాజయము యొకు 
వ ైఫలయములను ఎదుర్ొునుచుని ఇశాీయిలేు ప్రజలకు ఒక కరలకమ ైన మార్గదర్ికమును అందించాయి. 
దావీదు మర్శయు అతని వార్సులు విఫలమ ై, ఇశాీయిలేు ప్రజల మీదిక ిదదవుని కమీశిక్షణను తెచిునప్పటకిర, 
నముకమ నైవార్మ దావీదునకు దదవుడు ఇచిున వాగాే నముల మీద నిర్రక్షణను కల్వగశయుండుటను 
కొనసాగశంచాల్వ. విధదయతగల ప్ర్శచర్య చదయు విషయములో దదవుని అవసర్తలను అందుకొనుటలో మనము 
తర్చుగా విఫలమవుతాము కాబటిర  నేడు మీర్మ ననేు కూడా సమసయలను ఎదుర్ొుంటాము. అయితద దావీదు 
ప్ర్శపాలనను గూర్శున అదుభతమ ైన వృతాత ంతము మనము ఎనిడును మర్శచిపల కూడని ఒక విషయమును 
మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. దావీదు కుటుంబమునకు దదవుడిచిున వాగాే నములు మన గొప్ప ర్ాజ నై 
యిేసులో న ర్వేర్ుబడనివి. కరసీుత నందు దదవుడు మనలను దీవించుటకు మర్శయు కీమశిక్షణలో ప టుర టకు 
స్టిదధముగా ఉనాిడు. అయితద ఈ విషయమును గూర్శు మాతరం మనము నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు: 
కరీసుత  తిర్శగశవచుునంత వర్కు దదవుడు తన నముకమ నై ప్రజలను భ్దరప్ర్మసాత డు మర్శయు కొీతత  ఆకాశములు 
మర్శయు కొీతత  భ్ూమిలో మనము మహిమగల దదవుని ర్ాజయమును సావధీనప్ర్చుకుంటాము. 
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