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

ఉపో ద్నా తమ్మ 

అతయంత బలమ నై మర్శయు ప్రఖ్ాయతిగాంచన ఒక వయకనతని కలవడానికన ఆహావనము ఇవవబడుటను 
గూర్శు మనము చాలా అర్మదుగా ఊహ ంచుకుంటాము. కాని అదద జర్శగశతద మనము ఎలా సపందిసాత మో 
మనకు తలెుసు. “ననుి ఎవర్ నైా ప్ర్శచయం చదసాత ర్ా? ననేు ఏమి వసేుకోవాల్వ? ననేు ఏమి చెయాయల్వ? 
నేను ఏమి చెపాపల్వ? అకుడ ననేు ఎలా ప్రవర్శతంచాలో నాకు ఎవర్మ చబెుతార్మ?” అని మనము ఆలోచన 
చదసాత ము. 

మహ మకర్మ ైన దదవుని స్టింహాసనము యొదేకు మీర్మ ఆహావనించబడా్ ర్ని ఊహ ంచండి. ఆయన 
సమసతమును సృషిరంచనవాడు. అకుడ కూడా మీర్మ ఇదద విధ్ంగా, లేక ఇంతకంట ేబలముగా 
సపందిసాత ర్మ. “ననుి దదవునికన ప్ర్శచయం చదయుటకు ఎవర్ ైనా ఉనాిర్ా? ననేు ఏమి చయెాయల్వ? ననేు 
ఏమి మాటాో డాల్వ? దదవుని సనిిధలిో ఎలా ప్రవర్శతంచాలో నాకు ఎవర్మ చబెుతార్మ?” 

సంతోష్కర్ముగా, మనలను దదవుని కలవడానికన స్టిదధప్ర్చువాడు, మనలను ఆయనకు 
ప్ర్శచయం చదయువాడు, మర్శయు ఆయన తీర్మపకు మనము భయప్డకుండా ఉండుటకు దదవుడు 
మనలను దయతో చూచునటటో  చదయగలవాడు ఉనాిడు. అవును, ఆయనే యిేసు కరసీుత , మర్శయు 
ఆయన మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడెైయునాిడు. 

యిేసును నముుచునాిము అను మన పాఠయ కీమములో ఇద ినాలగవ పాఠం, మర్శయు దీనికన 
“యాజకుడు” అని పరే్మ ప టార ము. ఈ పాఠంలో, దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజల మధ్య నిబంధ్నా 
మధ్యవర్శతగా ఉంటూ యిసేు బెబైిలు సాా నమ నై యాజకుని పాతరను ఏ విధ్ంగా న ర్వరే్ముతాడో  మనము 
చూదాే ము. 

మునుప్టి పాఠంలో మనం ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు పాత నిబంధ్నలో మూడు సాా నములను 
సాా పించ, వాట ిదావర్ా తన ర్ాజయమును పాల్వంచాడు: ప్రవకత, యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు సాా నములు. 
మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ సాా యిలో, దీనిని మనము సాధార్ణంగా కొీతత  నిబంధ్న 
యుగము అని పలిుసాత ము, ఈ మూడు సాా నములు వాటి అంతిమ న ర్వేర్మపను కరసీుత లో 
ప ందుకుంటాయి. 

ఈ కార్ణము చదత, చర్శతరయంతటలిో ఈ సాా నముల యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు 
కార్యకలాపాలను అధ్యయనము చదయుట యిేసు కరసీుత  ప్రసుత తము దదవుని ర్ాజయమును పాల్వంచుటను 
గూర్శు, మర్శయు ఆయనకు నముకమ ైన అనుచర్మల యొకు బాధ్యతలు మర్శయు ఆశీర్ావదములను 
గూర్శు అరా్ము చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతయంది. ఈ పాఠంలో, యిసేు యొకు యాజక సాా నము మీద 
దృషిరప డదాము. యాజకుని మనము ఈ విధ్ంగా నిర్వచదాే ము: 

ఆయన ఆశీర్ాాద్మ్మలను వార్ కి అనుగరహ ంచుటకు తన విశషేమ ైన పర్ శుద్ధ  
స్ాా నమ్మలోనికి ద్వేుడు వార్ ని ఆహ్వానించునటలు  ద్వేునికి మ్ర్ యమ ఆయన 
పరజలకు మ్ధయ మ్ధయవర్ తగా ఉండు వయకిత. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు అనిివళేల అనిి చపటో అదృశయ ర్ూప్ములో ఉనాిడు అని మనందర్శకర తలెుసు. కాని 
కొనిి సాలములలో మర్శయు సమయాలలో, ఆయన విశషే్మ ైన దృశయమ ైన ర్రతయలలో కూడా తనను 
తాను బయలుప్ర్చుకుంటాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన దనీిని తన ప్ర్లోక స్టింహాసనప్ు గది యొకు 
ప్రకాశమానమ నై వ భైవములో కనుప్ర్చుకుంటాడు. మర్శయు ఆయన కొనిిసార్మో  దనీిని భూమి మీద 
కూడా చదసాత డు. మర్శయు ఇటిర  దదవుని ప్రతయక్షతలను జీవులు సమీపించన ప్రతిసార్శ, దదవుని 
ఆమోదమును మర్శయు ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు సర్శగా స్టదిధప్డి, పరా తినిధ్యం వహ ంచ 
నాయకతవం వహ ంచాల్వ. బెైబిలులో, ఈ విధ్మ ైన స్టదిధపాటట, పరా తినిధ్యం మర్శయు నాయకతవం 
యాజకులకు ఇవవబడింది. 

యిేసు యొకు ప్రవకత సాా నమును ప్రసాత వించన మన పాఠం వల న , యిసేు యొకు యాజక 
సాా నమును గూర్శున ఈ పాఠంలో కూడా మూడు ముఖ్య బిందువులు ఉనాియి. మొదటిగా, ఆయన 
యాజక సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును ప్ర్రక్షదిాే ము. ర్ ండవదగిా, యిసేు యొకు 
వయకనతతవము మర్శయు కార్యములో ఈ సాా నము యొకు న ర్వరే్మపను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
యిేసు యొకు యాజక కార్యమునకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను చూదాే ము. మొదటిగా యిసేు యొకు 
యాజక సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును చూదాే ము. 

పాత నిబంధన న్ేపథయం 

పాత నిబంధ్నలోని యాజకతవమును గూర్శు ఆలోచన చదస్టని ప్రతిసార్శ, చాలా మంది క ైసైతవుల 
దృషిర  మనము లేవీ. 8-9లో చదువునటటో  మోషే కాలములో యాజకులుగా అభిషేకనంచబడని అహర్పను 
మర్శయు అతని వార్సుల మీదికన వ ళ్త ంది. 

అయితద మోషే దనిములకు ముందు కూడా, దదవుని స్టేవించన యాజకులు ఉండరి్శ అని మనము 
గుర్శతంచుట చాలా అవసర్ము. విశాల దృకపథములో, పాప్ములోనికన ప్డుటకు ముందద దదవుడు మానవ 
జఞతి యొకు పతిామహుడెైన ఆదామును యాజకునిగా నియమించాడు. మర్శయు ఆదాము తర్మవాత, 
సాధార్ణ భావనలో మానవాళి అంతా వాసతవానికన దదవుని యాజకులుగా ఉండుటకు పలిువబడా్ ర్మ. 

సాంకేతిక భావనలో, ఆదకిాండము 14లో ప్రసాత వించబడిన, అబరా హాము కాలములోని 
మ లీుస్ట దకెును మనము చూసాత ము. ఆయన షాలేము దదశమునకు ర్ాజు మర్శయు యాజకుడు కూడా. 
యోబు సవయంగా తన కుటటంబమునకు యాజకునిగా వయవహర్శంచదవాడని యోబు 1 సూచసుత ంది. 
మర్శయు నిర్గమ. 3 ప్రకార్ం, మోషే మామయి నై యితరో  మిదాయను దదశములో దదవుని 
యాజకుడెైయుండనెు. 

చవర్శకన, దదవుడు అధికార్శకమ నై ప్రతదయకమ ైన యాజకతవ సాా నమును సాా పించాడు మర్శయు 
దానిలో అహర్పను అతని వార్సులు ఇతర్ విధ్ముల యాజకతవములనిిటిని ప్రతాయమాియప్ర్చార్మ. 
అయితద వీర్ందర్మ కూడా దదవుని యొకు నిజమ ైన యాజకుల ైయుండిర్శ. మర్శయు ప్రతి ఒకుర్మ యిసేు 
యొకు యాజకతవమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయముగా ఉనాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజకతవ సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును మనము మూడు మార్గములలో 
చూదాే ము. మొదటగిా, యాజకుల యొకు అర్హతలను చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, వార్శ కార్యములను 
మనము ప్ర్శగణిదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, యాజకతవ ప్ర్శచర్య యొకు భవిష్యతయత  కొర్కు పాత 
నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షలను మనము అనేవషదిాే ము. పాత నిబంధ్నలో యాజకులకు ఉండవలస్టని 
అర్హతలను మొదటిగా చూదాే ము. 

అరహతలు 
ప్ుర్ాతన యాజకులు అనకే అర్హతలను కల్వగశయుండవలస్టయిుండదది, కాని లేఖ్నము ఉదాా టించు 

ర్ ండింటిని మాతరమ ేమనము ప్రసాత విదాే ము. మొదటగిా, యాజకులు దదవుని దావర్ా నియమించబడా్ ర్మ 
అని చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, దదవునికన సావమిభకనత చూప్వలస్టిన బాధ్యత వార్శ మీద ఉండనెను 
విష్యమును ఉదాా టిదాే ము. తమ సాా నములో దదవుని స్టేవించుటకు యాజకులు దదవుని దావర్ా 
నియమించబడా్ ర్ను సతయమును చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

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

ఎనిడు కూడా సవయం-నియుకుత లు కార్మ. వార్శ సాా నమునకు ఎనిికలు జర్శగేవి కావు. ర్ాజులు లేక 
ఇతర్ నాయకులకు వార్శని నియమించద అధకిార్ం ఉండదద ికాదు. మర్శయు తమ సాా నములలో 
స్టేవించుటకు సవయంగా యాజకులు కూడా ఇతర్మలను ఎనుికునే అవకాశం ఉండదదకిాదు. నిర్గమ. 28:1 
వినండి, అకుడ దదవుడు మోషకేు ఈ ఆజాను ఇసుత నాిడు: 

మ్ర్ యమ న్నకు యాజకతామ్మ చేయమటక ై నీ సహో ద్రపడ నై అహర్ోనును అతని 
కుమ్ారపలను... నీ యొద్దకు పలిిపింపుమ్మ (నిరగమ్ 28:1). 

దదవుని యొకు నియామకము ప్రధాన యాజకునిగా అహర్పను అభిషేకనంచబడుటలో ఒక అతి 
పరా ముఖ్యమ నై భాగమని నిర్గమ. 28లో తర్మవాత ఇవవబడని విసాత ర్మ నై వివర్ణ సూచసుత ంది. ఇతర్ 
గపతరమునకు చెందని ఇశాీయిలేీయుడు యాజక సాా నమును తీసుకుంటే, అతడు చంప్బడాలని సంఖ్ాయ. 
18:22-23 తలె్వయజసేుత ంది. హెబ్రర. 5:1, 4 ఈ మాటలతో ఈ ఆలోచనను నిర్ాా ర్శసుత ంది: 

పరతి పరధననయాజకుడును మ్నుషయయలలోనుండి యేరురచబడినవాడ ై, ... ద్ేవుని 
విషయమ నై కారయమ్మలు జర్ గ ంచుటక ై మ్నుషయయలనిమితతమ్మ 
నియమింపబడును. మ్ర్ యమ ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతనన్ే వహ ంచుకొనడు 
గాని, అహర్ోను పిలువబడినటలర గా ద్ేవునిచేత పిలువబడినవాడ ై యీ 
ఘనతప ంద్ును (హెబ్రర. 5:1, 4). 

ఇదద నియమము ప్రధాన యాజకునికన మాతరమగేాక, పాత నిబంధ్నలోని యాజకులందర్శకర 
వర్శతంచంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని దావర్ా నియమింప్బడుటతో పాటటగా, యాజక సాా నమునకు అర్మహ లగుటకు యాజకులు 
దదవునికన సావమిభకనత కూడా కనుప్ర్చవలస్టయిుండనిది. 

ద్ేవునిక ిస్ాామిభకిత 
యాజకులు మందిర్ము మర్శయు దదవాలయములో దదవుని యొకు ప్రతదయకనంచబడిన సనిిధిలో 

స్టేవించదవార్మ కాబటిర , ఆయనను మాతరమే స్టేవిసూత  మర్శయు ఆయనను మాతరమే ఆర్ాధసిూత  వార్మ దదవుని 
ప్టో ఒక విశషే్మ ైన సావమిభకనతని కనుప్ర్చవలస్టియుండనిది, మర్శయు తమ బాధ్యతలను శీదధగా 
న ర్వేర్ువలస్టయిుండనిది. ఆయన ప్ర్శశుదధ  సనిిధలిోనికన ప్రవశేంచునటటో  దదవుని ప్రజలు దదవునికన 
సావమిభకనత కల్వగశయుండునటటో  చూచుకొనుటకు కూడా వార్మ దీనిని చదయవలస్టియుండనిది. 

వారప పాట ంచవలస్టిన కొనిా నియమ్మ్మలు ఉండవేని, బలి కొరకు అగ ాని కూడన 
వారప ఒక విశషేమ ైన ర్ీతిలో అర్ ుంచవలస్టియమండేద్ని, బలి కొరకు తబేడిన 
జంతయవులు నిషకళంకమ ైనవని నిర్ాా ర్ ంచుటకు వాట ని ఒక విశషేమ ైన ర్తీిలో 
పర్ీక్ించవలస్టియమండదే్ని పాత నిబంధన యాజకుల నుండి మ్నమ్మ 
న్ేరపుకుంటామ్మ. ద్ేవుడు వార్  నుండి ద్నీిని ఆశంచనడు. అలాగే యాజకుడు 
ధర్ ంచుకొనుటకు పరతేయకమ నై వసత రమ్మలు ఉండేవి, అతడు ఒక విశేషమ నై 
శుద్ీధకరణ పరకిరయను అనుసర్ ంచవలస్టియమండదే్ి, మ్ంద్ిరమ్మ మ్ర్ యమ 
మ్ంద్ిరమ్మలోని వసుత వులతో సహ్వ సమ్సతమ్మ “పరలోక మ్ంద్ిరమ్మ”ను — అనగా 
సాయంగా ద్వేుని సనిాధనిి — పో లియమన్నాయ కాబట ర  అవి ఇవాబడినవని హెబ్రర 
పతిరక ఉద్నా ట సుత ంద్ి. కాబట ర , యాజకులు పరభమవెైన యేసు కరరసుత కు పరతినిధులుగా 
ఉన్నారప. క్షమించబడుటకు ద్వేునికి అర్ ుంచవలస్టని పర్ శుద్ధతన మ్ర్ యమ 
సంతృపిత కి యాజకులు పరా తినిధయం వహ ంచనరప. కాబట ర , యాజక అమ్ర్ కలలో, 
యాజక నియమ్ాలలో ఇవాబడిన పరతిద్ి కరరసుత  యొకక పూరణతను చూపుటకు 
మ్ర్ యమ ఆయన నిజమ్మగా పరజల యొకక పాపమ్మను మోస్ాత డని 
త లియజేయమటకు ఇవాబడనివి. వారప ధర్ ంచిన వసత రమ్మలు మ్ర్ యమ గోతరమ్మల 
పేరపు  ఆ వసత రమ్మల మీద్ వార యబడయిమండుట మ్ర్ యమ బలుల యొకక పూరణత, 
ఇవనీా కూడన ద్వేుడు ద్ీనిని ఎంత తీవరమ్మగా పర్ గణ ంచుచున్నాడో , ఆయన 
ఎంత పర్ శుద్ుధ డో  చూపుటకు ఇవాబడినవి, మ్ర్ యమ మ్మగ ంపులో రక్షణ కొరకు 
ఏక ైక మ్ారగమ్మ మ్ాతరమే ఉండబో తయంద్ి. ఒకవళే ఆ ఏక ైక మ్ారగమ్మను 
అనుసర్ ంచుటలో మ్నమ్మ ర్ాజీపడతిే, మ్నమ్మ తపుిపో తనమ్మ మ్ర్ యమ సంతృపిత  
కలుగద్ు. కాబట ర , మ్న మ్నసుులలో ద్ేవుని పర్ శుద్ధత మ్ర్ యమ నీతి, మ్ర్ యమ 
కరరసుత  అరుణలోని ఐకయత యొకక తీవరతను స్ాా పించుకొనుటకు యాజక 
నియమ్మ్మలు ఎంతో అవసరమ ైయమనావి. 

— డా. థామస్ న టెరల్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజకులు ప్ర్శశుదధల ైయుండవలస్టని అవసర్తకు ఉతతమమ నై ఉదాహర్ణ లేవీ. 10:1-2లో 
ఉంది. అకుడ, తాము అర్శపంచన అప్వితరమ నై అర్పణ వలన దదవుడు నాదాబు అబ్రహులను చంపాడు. 
మర్శయు 1 సమూ. 4లో, హో ఫ్ి ఫన్ హాసులు దదవునికన భయప్డనందున హతమార్ుబడా్ ర్మ, 

ఈ ఉదాహర్ణలతో పాటటగా, ఆయన ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను నిమితతము ఆయన 
విశషే్మ నై సనిిధలిోనికన ఆయన ప్రజలను నడిపించుటకు మర్శయు స్టదిధప్డుటకు ఆశగల యాజకులు 
సవయంగా దదవునికన నముకసుత ల ైయుండాలని కరర్తనలు 132:9 మర్శయు విలాప్. 4:11, 13 వంటి లేఖ్న 
భాగములు సపష్రము చదసాత యి. లేకపల తద, దదవునికన దగగర్గా వ ళ్ో ట దావర్ా తీవరమ నై తీర్మపను 
ఎదుర్ొునవలస్ట ివసుత ంది. 

పాత నిబంధ్నలో యాజకుల యొకు అర్హతలను చూశాము కాబటిర , వార్శ కార్యములను ఇప్ుపడు 
చూదాే ము. 

కారయమ్మలు 
యాజకుల యొకు కార్యములలో మూడు అంశములను మనము చూదాే ము. మొదటిగా, వార్మ 

అందించన నాయకతవమును మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, వార్మ నిర్వహ ంచన ఆచార్ములను 
మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, ఇతర్మల కొర్కు వార్మ చదస్టని విజఞా ప్నను చూదాే ము. 
యాజకులు అందించన నాయకతవముతో ఆర్ంభించుదాము. 

న్నయకతామ్మ 
పాత నిబంధ్న యాజకులు దదవుని ప్రజలకు అనకే విధాలుగా నాయకతవం వహ ంచార్మ. కాని 

మన ఉదదేశముల కొర్కు వీటనిి మనము మూడు ముఖ్య బిందువులలో కోీడీకర్శదాే ము. మొదటగిా, 
యాజకులు అతయంత పరా ముఖ్యముగా ఆర్ాధ్నలో నాయకతవము అందించార్మ. 

దదవుని ప్రజలను ఆయన ప్ర్శశుదధమ నై సనిిధలిోనికన నడపింిచుటలో మర్శయు స్టదిధప్ర్చుటలో 
ఆర్ాధ్న ముఖ్యమ ైన పాతరను పల షిసుత ంది. ఇశాీయిలేులో, ఇశాీయిేలు యొకు వార్శషక ప్ండుగల వంట ి
జఞతీయ ఆర్ాధ్నా సనిివశేములలో యాజకులు మర్శయు లేవీయులు నాయకతవం వహ ంచార్మ. వార్మ 
అనుదనిము మందిర్ములోను మర్శయు దదవాలయములోను ఆర్ాధ్నా కార్యకమీాలను నడపిించార్మ, 
మర్శయు వార్ం వార్ం విశాీంతి దనిమున ప్రతదయకమ నై కూడికలను నిర్వహ ంచదవార్మ. మర్శయు వార్మ 
ప్రజలను సుత తి ఆర్ాధ్నలో నడపిించదవార్మ. 1 దని. 15; 2 దని. 7, 8, 29 మర్శయు 30; మర్శయు 
న హెమాయ 12 వంటి చపటో ఈ వివర్ాలను మనము చూసాత ము. 

ర్ ండవదగిా, పౌర్ మర్శయు ఆచార్ తీర్మపల ర్ూప్ములో యాజకులు విశేష్మ ైన 
మార్గదర్ికతవమును అందించార్మ. వార్మ ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టిాతయలకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అనవయిసూత  
వార్మ దీనిని చదశార్మ. నిర్గమ. 28:29-30, సంఖ్ాయ. 21:27, దవితీ. 21:5 మర్శయు యి హే. 44:24 వంటి 
అనకే చపటో ఈ సతయము ప్రసాత వించబడింది. 

ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 17:8-9లో యాజకులు ఇవవగల పౌర్ తీర్మపలను గూర్శు మోష ేవివర్శంచన 
విధానమును వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హతయకు హతయకు వాయజ యమ్మనకు వాయజ యమ్మనకు ద్ బబకు ద్ బబకు నీ గార మ్మ్మలలో 
వివాద్మ్మలు పుటరగా వీట  భేద్మ్మ కనుగొనుటకు నీకు స్ాధయమ్మకాని యెడల 
నీవు లేచి నీ ద్వేుడ నై యెహో వా ఏరురచుకొను సాలమ్మనకు వెళ్లు యాజకుల ైన 
లేవీయమలను ఆ ద్నిమ్మలలో నుండు న్నయయాధపితిని విచనర్ ంపవల ను. వారప 
ద్ననికి తగ న తీరపు నీకు త లియజ పుుద్ురప (ద్ిాతీ. 17:8-9). 

ఈ లేఖ్నభాగము సూచంచుచునిటటో , చటరప్ర్మ ైన విష్యములు సాా నిక నాయయసాా నాలలో 
కుదర్ుబడదవి. అయితద కఠశనమ నై కేసులలో, తీర్మపను ప ందుటకు ప్రజలు యాజకుల యొదేకు లేక 
ప్రతదయకమ ైన నాయయాధిప్తయల యొదేకు వ ళ్ో టకు అవకాశం ఉండదది. వాసతవానికన, ఇశాీయిలేులో 
నాయయాలయములను మర్శయు నాయయాధపి్తయలను ఎలా సాా పించాలో మిదాయనీయ యాజకుడెైన యితరో  
మోషేకు సవయంగా తెల్వపాడు. యితరో  యొకు యాజకతవము అటిర  విష్యములకు ఆయనను అధకిార్శగా 
చదస్టింది. 

యాజక నిర్ణయాలు మర్శయు మార్గదర్ికములో ఆర్పగయము మర్శయు ప్ర్శశుదధతకు 
సంబంధించన విష్యముల యొకు విచార్ణ, వాయఖ్య మర్శయు తీర్మప కూడా ఇమిడయిునాియి. 
యాజకులు దదవుని ధ్ర్ుశాసత ర ఆధార్ంగా ఇండోకు ప్టిరన బూజును విచార్శంచార్మ, ర్పగములను 
కనుగొనాిర్మ, వయకుత లను లేక వసుత వులను ప్వితరమ నైవిగాను లేక అప్వితరమ నైవిగాను నిర్ాా ర్శంచార్మ. 
లేవీ. 11-15 వంటి లేఖ్న భాగములలో ఇటిర  యాజక బాధ్యతలు ప్రసాత వించబడనివి. 

ఇవి యాజక సంబంధ్మ ైన విష్యముల ైయునివి ఎందుకంటే ఆదాము చదస్టిన పాప్మునకు 
దదవుని శాప్ముగా లోకములోనికన వయకనతగత మర్శయు బహ ర్ంగ ఆర్పగయ సమసయలు ప్రవేశంచాయి, 
ఇందుమూలమున ేఏదెను తోటలో ప్రతదయకమ నై దదవుని సనిిధి నుండ ిఆదాము దూర్ము చదయబడా్ డు. 
మర్ణమను సార్వతిరక శాప్ము ఆది. 3:19లో సాా పించబడింది. మర్శయు ఈ సామానయ తీర్మపతో పాటట 
ఆర్పగయమునకు సంబంధించన ఇతర్ తీర్మపలు కూడా చదర్ుబడా్ యి, దనీిని మనము లేవీ. 26:16 
మర్శయు దివతీ. 28:21-28 వంటి వాకయ భాగములలో చూసాత ము. ఈ కార్ణం చదత, ఆశీర్ావదముల కొర్కు 
దదవుని యొదేకు ప్రవశేంచుటకు ముందు స్టదిధపాటటలో ఆర్పగయ విష్యములు పరా ముఖ్యమ నై పాతరను 
పల షించాయి. 

ప్రజలకు దదవుని వాకయమును బో ధించుట దావర్ా యాజకులు మూడవ విధ్ముగా 
నాయకతవమును కనుప్ర్చార్మ, దీనిని మనము 2 దని. 35:3, న హెమాయ 8 మర్శయు మలాకర 2 వంటి 
చపటో చదువుతాము. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, మలాకర 2:7లో ప్రభువు యొకు మాటలను వినండి: 

యాజకులు స్ట ైనయమ్మలకు అధపితియగమ యహెో వా ద్ూతలు గనుక జనులు 
వార్ న్ోట ధరుశాసత రవిధులను న్రేపుకొంద్ురప, వారప జఞా నమ్మనుబట ర  బో ధింపవల ను 
(మ్లాకర 2:7). 

అబదధ బో ధ్లు లోకములో పాప్మునకు ప్ర్శణామముగా ఉనాియి, మర్శయు దదవుని 
వాకయమును ఉలోంఘ ంచుట ప్రజలను ఆయన విశేష్మ నై సనిిధకిన వ ళ్ో టకు అనర్మహ లను చదస్టింది. కాబటిర , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీర్ావదమును తెచుు విధ్ముగా దదవుని ప్రజలను ఆయన విశషే్మ నై సనిిధలిోనికన నడపిించుటకు 
మర్శయు స్టిదధప్ర్చుటకు దదవుని వాకయమును బో ధించు బాధ్యత యాజకులకు ఇవవబడింది. 

యాజకులు అందించన నాయకతవమును చూశాము కాబటిర , తమ ప్రజల కొర్కు వార్మ 
నిర్వహ ంచన ఆచార్ములను ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ఆచనరమ్మలు 

పాత నిబంధన విశాాసుల జీవితనలలో, అన్ేక పండుగలు, విశరా ంతి ద్నిమ్మలను 
ఆచర్ ంచుట, వారప అర్ ుంచిన బలయరుణలు పరా మ్మఖ్యమ నై పాతరను పో షించనయ. 
మొద్ట గా, ద్వేుని పరజలుగా వార్  జీవితమ్మ వార్ కి ద్ేవుడచిిున బహుమ్ానమ్ని 
వారప ఇశరా యేలుకు జఞా పకమ్మ చ యాయలి. ఉద్నహరణకు, పస్ాక పండుగ వార్ కి 
తనమ్మ ఒకపుుడు ఐగమపుత లో బానిసలుగా ఉండిరని, మ్ర్ యమ ద్వేుడు మ్ాతరమే 
వార్ ని విడపిించనడని జఞా పకమ్మ చసేుత ంద్ి. అయతే వారప విమోచించబడన్ రప అని 
జఞా పకమ్మ చేయమట మ్ాతరమే కాద్ు, కాని స్ట్న్నయ యొద్దకు తీసుకొని వళె్లు 
ద్ేవునితో ఒక నిబంధనను స్ాా పించుటకు వారప ఐగమపుత  నుండి విడిపించబడన్ రప. 
కాబట ర  ద్ేవుడే ద్వేుడు మ్ాతరమే తన పరజలుగా ఉండుటకు వార్ ని పిలచనడని 
జఞా పకమ్మ చసేుకొనుటకు, వార్ ని రక్ించుటకు ద్వేుడు చేస్టని ఆశ్ురయ 
కారయమ్మలను జఞా పకమ్మ చసేుకొనుటకు ఇశరా యేలు యొకక పండుగల జీవితమ్మ 
స్ాా పించబడింద్ి. విశరా ంతి ద్నిమ్మలు ర్ ండు విషయమ్మలను జఞా పకమ్మ చేయమటకు 
స్ాా పించబడనివి, లోకమ్మ యహెో వాద్ి మ్ర్ యమ వారప తమ్ను తనమ్మ 
సృషిరంచుకొనలేద్ు, మ్ర్ యమ వారప తమ్ను తనమ్మ బానిసతామ్మ నుండి 
విమోచించుకొనలేద్ు. నిరగమ్కాండమ్మలో, “విశరా ంతి ద్నిమ్మను పాట ంచండి, 
ఎంద్ుకంటే ద్వేుడు విశరా ంతి ద్నిమ్మన విశరా ంతిని తీసుకున్నాడు” అని మోషే 
చ బమతయన్నాడు. ద్ిాతీయోపద్శే్కాండమ్మలో, ద్ేవుడు విశరా ంతి ద్నిమ్మన 
విశరా ంతిని ఆచర్ ంచనడు అని మ్ాతరమేగాక, ఒకపుుడు మీరప ఐగమపుత లో 
బానిసల ైయమండిర్  అను విషయమ్మను జఞా పకమ్మ చసేుకొనుటకు కూడన విశరా ంతి 
ద్ినమ్మను ఆచర్ ంచమ్ని మోషే చ బమతయన్నాడు. కాబట ర , ఈ పండుగలనీా వార్ ని 
విమోచించుటకు ద్వేుడు ఏమి చేశాడో  జఞా పకమ్మ చేయమటకు, మ్ర్ యమ వార్  పటు  
ద్ేవుడు చూపని కృపగల మ్ంచితనమ్మ ద్నార్ా వారప మ్ాతరమే ద్ేవుని పరజలని 
జఞా పకమ్మ చేయమటకు నియమించబడనివి, మ్ర్ యమ ఆ ఆచనరమ్మలలో నుండి 
వార్  జీవితమ్మలు రూపుద్ిద్దబడినవి, తద్నార్ా వారప విధేయత, నమ్ుకమ్మ, పేరమ్ 
మ్ర్ యమ స్టేవ కలిగ న జీవితనలతో ద్వేునికి నమ్ుకమ్మగా సుంద్ించుట 
ఆరంభిస్ాత రప. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషే దినములలో, తర్మవాత దావీదు దనిములలో, దదవుని విశషే్మ నై సనిిధలిోనికన 
ప్రవశేంచుటకు దదవుని ప్రజలను స్టదిధప్ర్చుటకు యాజకులు అనకే ర్కముల ఆచార్ములను 
నిర్వహ ంచదవార్మ. ఈ ఆచార్ములలో ప్వితరమ నై దనిములు, సనిివశేములు మర్శయు వసుత వులు 
ఇమిడియుండదవి, వీటనిి మనము లేవీ. 1–7 మర్శయు 23; సంఖ్ాయ. 18–19; 1 దని. 23; మర్శయు 2 
దిన. 8 వంటి చపటో చూసాత ము. 

చాలాసార్మో , ఈ ఆచార్ములు ప్వితరమ నై సాలముల — దదవుని విశేష్ సనిిధి కనిపించు మర్శయు 
ఆయన ప్రజలు ఆయనను ఆర్ాధించు సాలములు — మధ్య కంేదీరకృతమ యైుండదవి. ఉదాహర్ణకు, 
మందిర్ము మర్శయు దదవాలయము ఉని సాలములు వీల ైనంత అందముగాను ప్ర్శప్ూర్ణముగాను 
ఉండునటటో  చూచుట యాజకుల బాధ్యతయి యైుండదది, తదావర్ా విశషే్మ నై దృశయ మహ మలో దదవుడు 
అకుడ నివస్టించుటకు అనువుగా ఉండదది. లేవీ. 24:1-9; సంఖ్ాయ. 3–4; మర్శయు 1 దిన. 24:25-32 
వంట ిలేఖ్న భాగములలో దనీిని గూర్శు మనము చదువుతాము. 

అయితద యాజకుల స్టవేలో సుప్రస్టదిధమ ైన ఆచార్ము అర్పణలను అర్శపంచుట. ఈ అర్పణలలో 
కృతజాత వయకరతకర్ణలు, సహవాస వయకరతకర్ణలు, పాప్ పరా యశుతత  అర్పణలు ఉండదవి. వీటిలో కొనిి 
తర్చుగా కీమ కాలములలో అర్శపంచబడదవి, అనుదిన ఉదయకాల మర్శయు సాయంకాల అర్పణలు, 
మర్శయు వార్శషక పరా యశుతత  దనిము వంటవిి. ఇంకా కొనిి కొనిి విశషే్మ నై సందర్ాులలో అర్శపంచబడదవి, 
పాప్ము ర్మజువు చదయబడనిప్ుపడు వంటవిి. మర్శకొనిి అర్పణలు ఆర్ాధికుని ఇష్రమునకు అనుగుణంగా 
అర్శపంచబడదవి, స్టేవచాుర్పణలు వంటివి. లేవీయకాండము 1-7 మర్శయు 16 వంటి చపటో అనకే ర్కముల 
సూచత అర్పణలు సంగీహ ంచబడనివి. 

యాజకులు నిర్వహ ంచు ఆచార్ కార్యములనిిటలిో, అర్పణలు అర్శపంచుట — ముఖ్యముగా 
పరా యశుతత  అర్పణలు — యిసేు యొకు స ంత ప్ర్శచర్యలో కూడా అతయంత పరా ముఖ్యమ నైదిగా ఉనిది. 
కాబటిర మన దృషిరని ముఖ్యముగా వాటి మీద కేందీరకర్శదాే ము. 

నేడు మనము, ఒక మర్శంత విలువ నై దానిని ప ందుకొనుటకు విలువ నై దానిని వదలి్వప టటర టను 
అర్పణ అని పలిుసాత ము. ఒక బహుమానమునకు అతయంత విలువ ైన వ లను చలోె్వంచవలస్టవిచునప్ుపడు 
ఒక బహుమానము అర్పణ అవుతయంది. పాత నిబంధ్నలో, దదవునికన అవసర్ము కాబటిర  ప్రజలు 
ఆయనకు అర్పణలు అర్శపంచలేదు. అతయంత విలువ నై దానిని — పాప్ముల క్షమాప్ణ వంటివి — 
ప ందుకొనుట కొర్కు దదవుని ప్రజలు తమకు విలువ ైనదానిని ఇచుుటకు అర్పణలు అనుమతించాయి. 

విశావసులు దదవుని ఆర్ాధించుటకు, ఆయనకు విధదయతను చూప్ుటకు, మర్శయు ఆయన 
ఇచున బహుమానముల కొర్కు కృతజాతలను తలెుప్ుటకు కూడా అర్పణలు అనుమతించాయి. 
అవును, అర్పణలు ఎలోప్ుపడూ విశావసము యొకు వయకరతకర్ణముగా ఉండినవి, కాని వాటనిి సర్ నై 
ఉదదేశములతో అర్శపంచవలస్టయిుండనెు. యథారా్ హృదయముతో అర్శపంచని అర్పణలను దదవుడు 
తిర్సుర్శంచాడు కూడా. అర్పణల యొకు దక్షత ఎలోప్ుపడూ దదవునికన అర్పణను అర్శపంచనవాని యొకు 
యథారా్త మీద ఆధార్ప్డయిుండినది. 

మోషే దావర్ా విసాత ర్మ నై ఆచర్ణ నియమాలు ఇవవబడక ముందు కూడా పరా యశుతత  అర్పణలు 
యాజక ప్ర్శచర్యలో పరా ముఖ్యమ ైన భాగముగా ఉండదవి. ఉదాహర్ణకు, యోబు 1లో, వార్మ కల్వస్టి 
చదయుచుని వడేుకలలో తన పిలోలు నిరో్క్షయముగా పాప్ము చదశార్ేమోనని తన పిలోల కొర్కు యోబు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జంతయవులను అర్శపంచాడు. వాసతవానికన, మానవాళి పాప్ములో ప్డనిది మొదలుకొని పరా యశుతత  
అర్పణలు అర్శపంచబడుచునివి. ఆదాము హవవలు మొదట పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, పాప్ములను 
క్షమించ ప్రజలను తనతో సమాధానప్ర్చుకొనుటకు దదవుడు పరా యశుతత  అర్పణలను నియమించాడు. 
లేవీ. 4-6, మర్శయు సంఖ్ాయ. 15:25-28 వంటి చపటో ఇలాంట ిఅర్పణ వర్శణంచబడింది. 

ఈ పరా యశుతతము వ నుక ఉని సామానయ ఆలోచన చాలా సూటగిా ఉనిది: మన పాప్ముల 
నిమితతము, మానవాళి అంతా శక్షింప్దగశనదగిా ఉనిది. కాబటిర , ఈ నాయయప్ూర్శతమ నై శక్షను 
నిర్పధించుటకు, తమ తర్మప్ున దదవుడచిుు శక్షను స్ట్వకర్శంచుటకు ఆర్ాధికులు అర్పణలు అర్శపంచదవార్మ. 
వేదాంతవేతతలు దీనిని తర్చుగా “ప్రతాయమాియ పరా యశుతతము” అని పలిుసాత ర్మ ఎందుకంట ేఈ అర్పణ 
పరా యశుతత  ఆచార్ములో పాలుప్ంచుకొను ఆర్ాధకిునికన ప్రతాయమాియముగా ఉనిది. 

పాత నిబంధ్నలోని సందర్ుములనిిటలిో, పరా యశుతత  అర్పణలు చహాితుకముగా ఉండదవి. 
పరా యశుతత  బలుల దావర్ా దదవుడు క్షమాప్ణను తన ప్రజలకు అనువర్శతంచాడు, కాని అర్పణ యొకు 
విలువ లేక గొప్పదనము ఆధార్ముగా కాదు. బదులుగా, పాత నిబంధ్న అర్పణలు కొీతత  నిబంధ్నలో 
యిేసు అర్శపంచన బల్వ యొకు విలువను మర్శయు గొప్పదనమును ప్రసాత వించాయి కాబటేర  అవి 
ప్రభావవంతముగా ఉనివి. 

పాత నిబంధ్న అర్పణల ఆధార్ంగా ప్రజలు ఎనిడు కూడా తమ పాప్ముల నుండ ిశాశవత 
క్షమాప్ణను ప ందలేదు అని కొీతత  నిబంధ్న వివర్శసుత ంది. పాప్ప్ర్శహార్ారా్ బలులు దదవుని తీర్మపను 
ఆలసయం చదశాయి అంతద, మర్శయు వాటిని మర్లా మర్లా నూతనప్ర్చవలస్టవిచదుది. పాప్ముల కొర్కు 
సంప్ూర్ణమ నై, శాశవతమ నై వ లగా స్టిలువ మీద కరసీుత  మర్ణము మాతరమ ేఏక కై అర్పణగా ఉనిది. కరసీుత  
మర్ణములోని లాభములను పాత నిబంధ్న విశావసులకు అనువర్శతంచుట కొర్కు పాత నిబంధ్న బలుల 
వయవసాను దదవుడు ఒక సాధ్నముగా అందించాడు. 

నముకమ నై విశావసుల కొర్కు పరా యశుతత  అర్పణలను అర్శపంచనప్ుపడు, అవి కనీసం ర్ ండు 
పరా ముఖ్యమ నై ఫల్వతాలను ఇచాుయి, మర్శయు ర్ ండు భవిష్యతయత లో కరీసుత  అర్శపంచు అర్పణ యొకు 
ప్రభావము మీద ఆధార్ప్డనివి. మనము ప్రసాత వించబో వు మొదట ిఫల్వతము పరా యశుతతము. 

పరా యశుతతము ఆర్ాధకిుని మీద అర్పణ యొకు ప్రభావమును సూచసుత ంది. ఇది ఆర్ాధకిుల 
మీద నుండి పాప్ అప్ర్ాధ్మును తీస్టివయేుటకు సంబంధించనది. దదవుడు వార్శ మీద మోప్వలస్టని 
ఉగతీ నుండి ఇద ివార్శని కాపాడుతయంది. పరా యశుతతము దావర్ా, ఆర్ాధకిుని పాప్ము యొకు శక్ష 
ప్రతాయమాియము మీద ఉంచబడుతయంది, తదావర్ా వార్మ దదవుని యొకు తీర్మప నుండి 
భదరప్ర్చబడతార్మ. 

పాప్ము “కప్పబడనెు” లేక “మర్మగుచదయబడనెు” అని ప్రసాత వించబడని చపటో పరా యశుతతము 
ప్రసాత వించబడింది, దీనిని మనము యోబు 14:17, మర్శయు కరర్తనలు 32:1, 5 వంట ిచపటో చూసాత ము. 
పాప్ము లేక అప్ర్ాధ్ము “తొలగశంచబడింది” అని చెప్పబడని లేవీ. 10:17, కరర్తనలు 25:18 వంటి 
వాకయభాగములలో కూడా ఇద ికనిపసిుత ంది, మర్శయు పాప్ము ప్రతాయమాియము మీదకిన “బదలిీ 
చదయబడింది” అని చపె్పబడిన యి ష్యా 53:6 వంటి చపటో కూడా ఇది కనిపిసుత ంది. 

పరా యశుతత  అర్పణలు విశావసులకు ఇచున ర్ ండవ ఫల్వతము శాంతికర్ము. శాంతికర్ము దదవుని 
మీద అర్పణ యొకు ప్రభావమును సూచసుత ంది. శాంతికర్ము అనగా పాప్మునకు విర్పధ్ముగా దదవుని 



యేిసును నముుచునాిము నాలుగవ పాఠము: యాజకుడు 

-10- 

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

తీర్మప మర్శయు ఉగతీ సంతృపిత  ప ందుట అయుయనిది. దదవుని ఉగతీ వయకతప్ర్చబడుటకు సాలము 
దొర్శకనంద ిఅని మర్శయు ఆయన సంతృపిత  ప ందాడని శాంతికర్ము సూచసుత ంది. దీని మూలముగా, 
ఆయన నాయయమును ప్రకునప టరకుండా దదవుడు ఆర్ాధికునికన దయను మర్శయు పేరమను 
వయకతప్ర్చగల్వగాడు. 

దదవుని కోప్ము సంతృపితప ందదిి లేక చలాో ర్శంద ిఅని ప్రసాత వించు సంఖ్ాయ. 25:11-13 మర్శయు 
దివతీ. 13:16-17 వంటి వాకయభాగములలో శాంతికర్ము సూచంచబడింది. 

పాత నిబంధన బలుల వయవసా ద్ేవుని గూర్ ున అన్ేక సతయమ్మలకు, మ్మఖ్యమ్మగా 
కరపణకు, గొపు వయకరతకరణగా ఉనాద్ి. ద్ీనిని గూర్ ు మ్నమ్మ చనలా స్ారపు  పరజల 
మీద్ ద్వేుని యొకక అసంతృపితని, ఆయన ఇచుు శక్షను మ్ర్ యమ ఆయన 
ఉగరతను జంతయవుల మీద్ పరతనయమ్ాాయపరచు ద్ వైకృతమ్మ ద్ృష్టార ా ఆలోచన 
చేస్ాత మ్మ. అయతే ద్నీి వనెుక ఉనా పుర్ కొలుు అంతన ఆయన పేరమ్, ఆయన 
కరపణ — కరపణ అనగా ఆయన మ్నప ైన చూపు జఞలి — మ్ర్ యమ మ్నమ్మ 
యోగమయలమ్మ కానిద్ననిని ఇచుు ఆయన కృపతో కూడన మ్మడపిడయిమనాద్ని 
మ్నమ్మ ఎలుపుుడూ జఞా పకమ్మ చసేుకోవాలి. లేవీ. 17:11 ఇకకడ చనలా 
పరా మ్మఖ్యమ ైయమనాద్ి, ఇకకడ ద్ేవుని తమ్ వెపైున ఉంచుకొనుటకు 
ఇశరా యేలీయమలు బలుల వయవసాను స్ాా పించనరప అను విధంగా ఈ వయవసాను 
మ్నమ్మ చూడకూడద్ు. కాద్ు, ఇకకడ ద్వేుడు కారయమ్మను తన పేరమ్లో 
ఆరంభిసుత న్నాడు, తద్నార్ా ఆయన ద్శే్మ్మలో నివస్టించుటకు ఒక మ్ాధయమ్మ్మ 
ఏరుడుతయంద్ి. వారప ఆయన సనిాధిలో నివస్టించగలుగమతనరప. వారప ఆయన 
పరజల ైయమంటారప; ఆయన వార్  ద్ేవుడ ైయమంటాడు. ఇద్ంతన ఆయన కరపణ, 
ఆయన పేరమ్, ఆయన కృపకు పరద్రశనగా ఉంటలంద్ి. మ్ర్ యమ ఇద్ంతన తయద్కు 
ద్ీనంతట కి న్ెరవేరపుగా ఉనా యసేు కరరసుత  అను ద్ వైకృతమ్మ వెైపునకు 
చూపుతయంద్ి. తద్నార్ా రూపకమ్మలుగా ఇవాబడిన ఈ అరుణలు ఆయనలో 
న్ెరవేర్ాయ కాబట ర  ఇపుుడు మ్నమ్మ ద్వేుని ఒక నూతన నిబంధన్న భావనలో 
త లుసుకున్నామ్మ. ఇపుుడు మ్న గొపు అరుణయెనై మ్న పరభమవెైన యసేు కరరసుత  
ద్నార్ా ఆయన యొద్దకు మ్నమ్మ సూట గా సమీపించు అవకాశ్ం ద్ొర్ కింద్ి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

సర్,ే పాత నిబంధన బలుల వయవసా ద్ీనిని అన్ేక విధనలుగా సూచించింద్ి, అద్ి 
ద్ేవుని కరపణను కనుపరచింద్ి, కాని ఒక విశేషమ నై విధననమ్మలో పరా యశుతత  
ద్ినమ్మన చేస్టింద్ి, అకకడ మ్ంద్ిరమ్మ లేక ద్ేవాలయమ్మ ఉంద్ి, ద్ననిలోని లోపలి 
భాగమ్మ అతి పర్ శుద్ధ  సాలమ్మ, మ్ర్ యమ ద్ననిలో నిబంధన్న మ్ంద్సమ్మ ఉంద్ి, 
ద్ననిలో పద్ి ఆజాలు ఉనావి, మ్ర్ యమ ఆ డబాబ యొకక ప ైభాగమ్మను కరపణన 
ప్ఠమ్మ అన్ేవారప. మ్ర్ యమ పరా యశుతత  ద్నిమ్మన, పరధనన యాజకుడు గొర్ రపిలును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవాలయమ్మ లేక మ్ంద్ిరమ్మ యొకక వెలుపల ఉనా బలిపఠ్మ్మ మీద్ అర్ ుంచి 
గొర్ రపిలు  రకతమ్మను తీసుకొని, అతి పర్ శుద్ధమ నై సాలమ్మలోనికి త రలో నుండి వచిు 
ఆ రకతమ్మను ఆ డబాబ మీద్ చిలకర్ ంచేవాడు. ఉలు ంఘ ంచబడని నియమ్మ్మను 
గొర్ రపిలు  రకతమ్మతో కపిునపుుడు ద్ేవుడు కరపణను చూపుతనడు అన్ేద్ి ఇకకడ 
ఆలోచన. అవును, అద్ి మ్న ధరుశాసత ర ఉలు ంఘనను కపుు నిజమ నై గొర్ రపిలుయెనై 
యసేు కరరసుత  అను సతయమ్మ వెపైుకు చూపుతయంద్ి. కాని, గమ్నించండి, మ్న 
ధరుశాసత ర ఉలు ంఘనను కపుిన ఆ రకతమ్మ మీద్ ద్వేుని కరపణ కనబడుతయంద్ి. 

— డా. ఫరా ంక్స బార్ుర్డ 

యాజక నాయకతవము మర్శయు అర్పణలను గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో 
ఉంచుకొని, వార్మ పరా తినిధ్యం వహ ంచన ప్రజల కొర్కు వార్మ చదస్టని విజఞా ప్న కార్యమును చూచుటకు 
మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

విజఞా పన 
విజఞా ప్నను మనము మధ్యవర్శతతవం అని నిర్వచంచవచుు; లేక మర్ొకర్శ కొర్కు అర్రీ చదయుట అని 

చెప్పవచుు. ఒక విజఞా ప్కుడు మీర్మ సమసయలో ఉనప్ుపడు మీ వ పై్ున ఉండి మీ తర్మప్ున వాదిసాత డు, 
లేక మీకు మర్ొకర్శకన మధ్య ఉని విభలదములను సమాధానప్ర్చుటకు ప్రయతిిసాత డు. 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు తమ నాయకతవము మర్శయు మార్గదర్ికతవము దావర్ా, మర్శయు 
దదవుడు వార్శకన ప్ుర్మాయించన ఆచార్ముల దావర్ా మధ్యవర్శతతవం చదస్టేవార్మ. ఉదాహర్ణకు, 
చటరప్ర్మ నై విభలదములలో వార్మ సదర్మ వయకుత ల మధ్య, మర్శయు పరా యశుతత  అర్పణలు 
అర్శపంచనప్ుపడు ప్రజలకు దదవునికన మధ్య మధ్యవర్శతతవం చదస్టవేార్మ. అయితద యాజకులు ఇతర్ ర్కముల 
విజఞా ప్న కూడా చదస్టవేార్మ. 

సహాయం కొర్కు అర్రీ ఒక సాధార్ణమ ైన విజఞా ప్నా ర్కము. తన ప్రజలను సవసాప్ర్చమని, 
విమోచంచమని లేక వార్శకన సహాయము చదయమని యాజకులు తర్చుగా పరా ర్శాంచదవార్మ. దనీికన 
ఉదాహర్ణలను మనము 1 సమూ. 1:17 మర్శయు 1 దిన. 16:4లో చూసాత ము. ఒక ఉదాహర్ణగా, తన 
ప్రజల కొర్కు యోబు చదస్టని విజఞా ప్నను యోబు 1:5లో చూడండి: 

వార్  వార్  వింద్ుద్నిమ్మలు పూర్ తకాగా యోబమ, తన కుమ్ారపలు పాపమ్మచసే్టి 
తమ్ హృద్యమ్మలలో ద్వేుని ద్ూషించిర్ేమో అని వార్ ని పలిువనంపించి వార్ ని 
పవితరపరచి, అరపణోద్యమ్మన లేచి వార్ లో ఒకొకకని నిమితతమ ై ద్హనబలి 
నర్ ుంచుచు వచ ును (యోబమ 1:5). 

తన కుటటంబమునకు యాజకునిగా, వార్శ పాప్ములకు కలుగు ప్ర్శణామముల నుండి వార్శని 
ర్క్షించుటకు యోబు వార్శ కొర్కు విజఞా ప్న చదశాడు. 

ఆశీర్ావదమును ప్లుకుట మర్ొక సాధార్ణ విజఞా ప్నా ర్కమ యైునిది. యాజకులు ప్రజలను 
దీవించనప్ుపడు ప్రజలకు కనికర్మును చూప్మని దదవుని వార్మ కోర్వేార్మ. ఆది. 14:19-20లో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ లీుస్ట దకు అబరా హామును దవీించన సందర్ుములో, సంఖ్ాయ. 6:22-27లో ప్రజల మీద ప్లకమని 
యాజకులకు ఇవవబడని ఆశీర్ావదములో దీనిని మనము చూడవచుు. ఉదాహర్ణకు, 2 దని. 
30:27లో ఉని ఈ కథనమును వినండి: 

అపుుడు లేవీయమల ైన యాజకులు లేచి జనులను ద్ీవింపగా వార్ మ్ాటలు 
వినబడ ను; వార్  పరా రాన ఆకాశ్మ్మననునా పర్ శుద్ధ  నివాసమ్మనకు చేర్ ను (2 
ద్ిన. 30:27). 

దదవుడు వార్శ మనవి వినాిడని లేఖ్నము చెబుతయనప్ుపడు, వార్మ దవీించన ప్రజల ప్టో దయ 
చూప్ుట దావర్ా ఆయన యాజక విజఞా ప్నను గౌర్వించాడు అని అరా్ము. యాజక ప్ర్శచర్యలోని ఈ 
భాగము నటేి దనిమున ఆర్ాధ్నల ముగశంప్ులో స్టవేకులు అర్శపంచు ఆశీర్ావదములో 
ప్రతిబింబించబడుతయంది. అనేక సంఘములు సంఖ్ాయ. 6లో అహర్పనుకు మొదట ఇవవబడని 
ఆశీర్ావదమున ేప్ునర్ావృతం చదసాత ర్మ. 

మనము చూస్టనిటటో గా, యాజకుల యొకు కార్యములు విభినిమ నైవిగా ఉనాియి. వార్మ 
నాయకతవమును అందించార్మ, ఆచార్ములను నిర్వహ ంచార్మ, మర్శయు విజఞా ప్నలను చదశార్మ. ఈ 
కార్యములు ఎంత భినిముగా కనిపించనా, వార్మ తమ నితయ ఉదదేశము దావర్ా ఐకయప్ర్చబడా్ ర్మ. 
నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములనిిటిని వార్మ ప ందుకొనుటకుగాను దదవుని ప్రజలను దదవుని సనిిధలిో 
నివస్టించుటకు యోగుయలుగా చదయుటకు వార్ంతా ర్ూపించబడా్ ర్మ. 

ఇప్పటి వర్కు మనము ప్రవకత సాా నము యొకు అర్హతలు మర్శయు కార్యములను చూశాము 
కాబటిర , భవిష్యత్ ప్రవచన ప్ర్శచర్యల కొర్కు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షల వ ైప్ుకు మన దృషిరని 
మళోించుదాము. 

ఆకాంక్షలు 
పాత నిబంధ్న దినములలో, యాజక సాా నము కనయీాశీలకముగాను మార్మచునిదగిాను 

ఉండదది. దానికన ఆపాదించబడని బాధ్యతలు మర్శయు ప్నులు కాలకీమములో మార్మతయండదవి. 
మ లీుస్ట దకు యొకు యాజకతవము ఖ్చుతముగా యోబును పల ల్వనదిగా లేదు. యోబు యాజకతవము 
యితరో  కంటే భినిముగా ఉంది. యితరో  యాజకతవము అహర్పను మర్శయు అతని వార్సుల కంటే 
భినిముగా ఉంది. మర్శయు భవిష్యతయత లో సంభవించు మర్శనిి మార్మపలను గూర్శు పాత నిబంధ్న 
ప్రసాత వించంది. 

భవిష్యతయత  కొర్కు పాత నిబంధ్న యాజకతవములు సృషిరంచన ఆకాంక్షలను అరా్ము 
చదసుకొనుటకు, మనము ర్ ండు దిశలలో చూదాే ము. మొదటగిా, పాత నిబంధ్న అంతటా ఈ సాా నము 
యొకు చార్శతిరక అభివృదిధని ప్ర్రక్షదిాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, యాజక సాా నమును గూర్శు ఇవవబడని 
కొనిి విశషే్మ నై ప్రవచనముల మీద దృషిర ప డదాము. యాజక సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధతో 
ఆర్ంభించుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చనర్ తిరక అభివృద్ిధ  
దదవుని యొకు విశేష్మ నై, ప్ర్శశుదధమ నై సనిిధికన వ ళోవలస్టిన అవసర్త మానవులకు 

ఎలోప్ుపడూ ఉండనిద ికాబటిర , యాజకుల కార్యముల యొకు అవసర్త ఎలోప్ుపడూ ఉండనిది. 
వాసతవానికన, మానవాళి మర్శయు సృషిర  కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండని దీర్-ాకాల ప్రణాళికను గూర్శు 
యాజకులు ఎలోప్ుపడూ విమర్ినాతుకముగానే సపందించార్మ. కాని చార్శతిరకముగా, దదవుని ప్రజల 
యొకు మార్మతయని ప్ర్శస్టిాతయలకు సపందసిూత  యాజకుల యొకు పాతర కొనిిసార్మో  మార్మపచెందనిది. 

చర్శతరలోని నాలుగు విభిని కాలములలో యాజకుల యొకు మార్మతయని పాతరలను మనము 
ప్ర్శగణదిాే ము, సృషిర  జర్శగశన కాలముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

సృషిర . ఇద ిదదవుడు ఆదాముతో నిబంధ్న చదస్టని కాలమునకు సంబంధించనది. మానవులు 
ఉంచబడిన ఏదనెు తోట దదవుడు నడచన మర్శయు తన ప్రజలతో మాటాో డని ఒక ప్వితరమ నై 
సాలమ ైయుండదది. ఈ నపే్థయములో, మందిర్ము మర్శయు దదవాలయములో అహర్పను వంశప్ు 
యాజకులు స్టవేించన మాదరి్శగాన ేఆదాము హవవలు దదవుని స్టవేించార్మ. ఈ కార్ణము చదత, యాజకతవ 
సాా నము మానవాళి అంత ప్ుర్ాతనమ యైునిదని మనము చెప్పవచుు. నిర్గమ 2:15లో మోషే గీంథసాం 
చదస్టని వివర్ాలను వినండి: 

మ్ర్ యమ ద్ేవుడ నై యహెో వా నరపని తీస్టికొని ఏద్ ను తోటను స్టేద్యపరచుటకును 
ద్నని కాచుటకును ద్ననిలో ఉంచ ను (ఆద్ి. 2:15). 

ఈ వాకయభాగములో, తోటలో ఆదాము హవవల యొకు ప్నిని మోషే “ప్ని” అని 
అనువదించబడిన ”అవద్” మర్శయు “సంర్క్షించు” అని అనువదించబడని “ష్మార్డ” అను హెబ్రర 
ప్దములను ఉప్యోగశసూత  వర్శణంచాడు. సంఖ్ాయ 3:7-8లో, మందిర్ములో లేవీయుల యొకు ప్నిని 
వర్శణంచుటకు కూడా మోషే ఇదద ప్ద సమూహమును ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు ఆది. 3:8 మర్శయు 2 
సమూ. 7:6 వంటి చపటో కూడా మనము ఇదద విధ్మ నై మౌఖక పల ల్వకలను చూసాత ము. 

ఏదెను వనములో మానవుల కార్యములను మర్శయు మందరి్ములో యాజకుల కార్యములను 
వర్శణంచుటకు ఒక ేభాష్ను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా, ఆదాము హవవలు వాసతవిక యాజకులని, మందిర్ము 
మర్శయు దదవాలయము వంట ిసాలములు ఏదనెు వనములో జర్శగశన కార్యకలాపాలను న ర్వరే్ముట కొర్కు 
చదయబడినవని మోష ేసూచంచుచునాిడు. వాసతవానికన, మందిర్ము మర్శయు దదవాలయము యొకు 
అలంకర్ణలు మర్శయు సామానుో  ఏదనెు వనమును జఞా ప్కము చదసుకొను విధ్ముగా 
ర్ూపించబడనిాయని అనకేమంది ప్ండతియలు సూచసాత ర్మ. 

ఏది ఏమ నైా, ఏదనెులో మానవుల యొకు యాజతవములో ఆయన వన ప్వితర సాలములో 
దదవునికన స్టవే చదయుట, ఆయన ప్ర్శశుదధమ ైన వసుత వులను సంర్క్షించుట, మర్శయు ఆయనకు 
నివాసయోగయముగా ఉండునటటో  ఆ సాలమును చూచుకొనుట భాగముగా ఉనాియి. అంతదగాక, తమ 
ప్నిని లోకమంతా వాయపింప్జయేుట దావర్ా యాజక ర్ాజయము కముని దదవుడు ఆదాము హవవలకు 
మర్శయు వార్శ సంతతికన ఆజా ఇచాుడు. 

ఆది. 1:28లో మానవాళితో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీరప ఫలించి అభివృద్ిధప ంద్ి విసతర్ ంచి భూమిని నిండించి ద్ననిని లోపరచుకొనుడి 
(ఆద్ి. 1:28). 

భూమిని నింప ిలోప్ర్చుకొనమని దదవుడు ఇచున ఆజాను చాలాసార్మో  “సాంసుృతిక ఆజా” 
అంటార్మ, ఎందుకంటే లోకమంతటనిి ఏదెను వనమును పల ల్వన విధ్ముగా చదయుటకు దానిని సాగుచదస్టి 
అభివృదిధ  చదయు బాధ్యత మానవాళికన ఇవవబడింది. యాజక దృషిరకోణములో, లోకమంతటనిి దదవుని 
ప్ర్శశుదధ సాలముగా మార్శు నితయము దానిలో ప్ర్శచర్య చదయుట మానవాళి యొకు 
బాధ్యతయి యైుండనెు. 

ద్ేవుడు మ్ానవాళ్లని తన సారూపమ్మలో చసే్టనిపుుడు, ఏ కారణమ్మ లేకుండన 
ఆయన అలా చేయలేద్ు. ఆయన మ్నకు “సృషిర  యొకక స్ాంసకృతిక ఆజా” అని 
చనలా స్ారపు  పిలువబడు ద్ననిని ఇచనుడు. భూమిని లోపరచుకొనుటకు మ్నమ్మ 
కేవలం పర్ పాలనతో, ర్ాజ పాతరతో అనుసంధననపరచు విధంగా మ్ాతరమే చూడక, 
యాజకులుగా కూడన అనుసంధననపరచుకొనుట సహ్వయకరమ్మగా ఉంటలంద్ి. 
పాపమ్మ లోకమ్మలోనికి పరవేశంచకపోయనపుట కర, ఆద్ి. 2లో ఏద్ ను ఒక 
ద్ేవాలయమ్మ, వన పవితర సాలమ్మను పో లియమనాద్ని చూపు చితరమ్మలు 
ఉన్నాయ, కాబట ర  సృషిరలో ఏద్ ను యొకక సర్ హద్ుద లను భూమి యొకక ఇతర 
భాగమ్మలలోనికి వాయపింపజేయమ పాతర మ్నకు ఇవాబడింద్ి. తయద్కు, కరొ తత  
ఆకాశ్మ్మ మ్ర్ యమ కరొ తత  భూమిలో ఇద్ి కరరసుత  ద్నార్ా కలుగమతయంద్ి. ఈ యాజక 
కారయమ్మ యొకక కేంద్ర భాగమ్మగా ఆర్ాధన కూడన ఉంద్ి, కాబట ర  మ్నమ్మ చేయమ 
పరతిద్ి ద్వేుని మ్హ మ్ కొరకు చేయమచున్నామ్మ, సృషిర  యొకక ఉద్ేదశ్మ్మను 
పూర్ తచేయమచున్నామ్మ. స్టవే — మ్ర్ యమ ఇతర ర్ ండు పాతరలు యాజక 
కారయమ్మలకు మ్ర్ యమ ర్ాజు యొకక కారయమ్మలకు అనుబంధమ్మ కలిగ నవిగా 
ఉన్నాయ. కాబట ర , సృషిరలో మ్నకు ఇవాబడని స్ాంసకృతిక ఆజా స్టవేకులుగా 
ఉండుట, ద్వేునితో అనుబంధమ్మలో ఆయన సృషరమ్మలుగా ఉండుట, ఆ వన 
పవితర సాలమ్మ యొకక సర్ హద్ుద లను వాయపింపజేయమట, ఆర్ాధన, భకిత, విధేయత 
ద్నార్ా, ఆయన సృషిరలోని నిధులనిా అన్ేాషించుట అయమయనాద్ి, మ్ర్ యమ, 
అవును, ద్ీనిని మ్రలా కరొ తత  ఆకాశ్మ్మ మ్ర్ యమ కరొ తత  భూమిలో కూడన మ్నమ్మ 
చేస్ాత మ్మ. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

ఆద్కిాండమ్మలో స్ాంసకృతిక ఆజాను గూర్ ు మ్నమ్మ న్ేరపుకుంటామ్మ. ఇద్ి 
మ్ానవ కారయకలాపాలలో అతి పరా మ్మఖ్యమ నై భాగమ ైయమనాద్ి, జీవిత వరమ్మను 
మ్నమ్మ జీవించుచుండగా మ్నమ్మ ద్వేుని ద్ృషిరలో ఏమ ైయమండనలో ఇద్ి 
త లియజేసుత ంద్ి. అవును, మ్నకు ఇవాబడిన స్ాంసకృతిక ఆజా ఏ విధమ్మగా 
కూడన సువారత పరకట ంచు ఆజాను నిరుక్షయం చేయమ విధంగా నడపిిసుత ంద్ి అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్నమ్మ ఆలోచించకూడద్ు. ర్ ండు ద్ేవుని యొద్ద నుండి వచనుయ, ర్ ండు 
అధికార్ కమ నైవే, ర్ ండు పరా మ్మఖ్యమ ైనవే. మ్మఖ్యమ్మగా, స్ాంసకృతిక ఆజా ఒక 
గొపు బహుమ్ానమ్మగాను ధనయతగాను ఉనాద్ి. ద్ వైకృతమ్మను అనుగరహ ంచు 
ద్ేవుడు ఆయన పో లికలో చయేబడిన ఆయన పరజలను, బాధుయలుగా ఉండుటకు, 
సంరక్ించుటకు, స్టేవకులుగా ఉండుటకు, సృషిర  కరమ్మ్మలో గొపు స్ామ్రాామ్మను 
అభివృద్ిధ  చేయమటకు, ద్యగల ద్ేవుని నమ్ుకమ ైన ర్ాయబారపలుగా లేక 
నిర్ాా ర్ ంచబడని పరతినిధులుగా ఉండుటకు పిలచుచున్నాడు. ఈ విధంగా, సృషిరకరత 
యొకక పో లికలో సృజన్నతుక పరజలుగా ఉండుట మ్ాతరమేగాక, మ్నమ్మ 
కృపకలిగ , ద్నతృతామ్మ కలిగ  సృషిర  ఆజాను న్ెరవేరపుటకు పరజలను 
బాధయతనయమతమ్మగా సమ్కూరపు వార్ గా ఉండనలి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

యాజక సాా నములోని మొదట ిమార్మపలు మానవాళి పాప్ములో ప్డనిప్ుపడు, అనగా 
ఆదకిాండము 3లో నిషేధించబడిన మంచ చెడ్ల జఞా నమునిచుు వృక్ష ఫలమును తినినప్ుపడు 
కల్వగాయి. 

ప్తనము. ఈ సమయానికన, ఆదాము హవవలు ఏదనెు తోటలో నుండ ిబహ ష్ుర్శంచబడా్ ర్మ 
మర్శయు తమ పాప్ముల పరా యశుతతము కొర్కు అర్పణలు అర్శపంచుట ఆర్ంభించార్మ. దీనికన 
ఉదాహర్ణలను మనము ఆది. 3:21లోనే చూసాత ము, అకుడ దదవుడు ఆదాము హవవలను జంతయవుల 
యొకు తోళళతో కపాపడు. దీనికన మర్శంత సపష్రమ నై ఉదాహర్ణను మనము ఆది. 4:4లో చూసాత ము, 
అకుడ హబేలెు దదవునికన జంతయవును బల్వగా అర్శపంచాడు. 

ఈ కాలములో మర్శకొనిి ఉదాహర్ణలను మనము చూడవచుు, అవి: ఆది. 8:20లో 
జలప్రళయము తర్మవాత నోవహు అర్శపంచన బలులు; ఆది. 22:13లో అబరా హాము ప టేరలును బల్వగా 
అర్శపంచుట; ఆది. 31:54లో యాకోబు అర్శపంచన బలులు. ఈ కాలంలో, కుటటంబ యజమానులు తమ 
వార్సులకు యాజకులుగా వయవహర్శంచదవార్మ, మర్శయు ఇంత కంటే ఎకుువగా ప్ర్శచర్య చదయుటకు కొంత 
మంది యాజకులు మాతరమ ేపలిువబడదవార్మ. 

ఈ కాలములో యాజక ప్ర్శచర్య యొకు సాలము విష్యములో మార్మప జర్శగశంది. ప్తనమునకు 
ముందు, ఇది దదవుని యొకు వన ప్వితర సాలములో మాతరమే విశషే్ముగా జర్శగదేి. అయితద 
ఆదకిాండము 3లో మానవాళి ఏదెను వనములో నుండి తరోస్టవిేయబడినప్ుపడు, తనను ఆర్ాధించుటకు 
ప్రతదయకమ ైన సాలములను ఏర్ాపటట చదయమని, మర్శయు ఆయన వార్శతో కలస్టని సాలములను 
గుర్శతంచుటకు జఞా ప్క ర్ాళళను పాతమని దదవుడు యాజకులను సూచంచాడు. సృషిర  కాలమునకు 
భినిముగా, చర్శతరలోని ఈ కాలములో భూమి మీద ఏ సాలమును కూడా దదవుడు నివాసముండు 
సాలమని వర్శణంచలేము. 

తర్మవాత ప్రథానమ నై మార్మపలు ఐగుప్ుత లో నుండి ఇశాీయిలేు ప్రజల యొకు నిర్గమన 
దినములలో జర్శగశంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్గమము. ఇశాీయిలేు దదశము 400 సంవతిర్ాల కంటే ఎకుువ కాలము ఐగుప్ుత  ఫర్ప యొకు 
బానిసతవములో ఉండని తర్మవాత, వార్మ దదవుని పరా ర్శాంచగా ఆయన బలమ నై అదుుతములను చదస్ట ి
వార్శని విడపిించాడు. ఈ సనిివేశము నిర్గమకాండము అని పిలువబడు బెైబిలు యొకు ర్ ండవ 
ప్ుసతకములో వర్శణంచబడింది. 

ఈ కాలములో, దదవుడు తన యాజక పలిుప్ును సర్వమానవాళి నుండి ఇశాీయిలేు దదశమునకు 
కుదించాడు. నిర్గమ. 19:6లో ఆయన చెపపినటటో , ఇశాీయిలేు ప్రజలు ఆయనకు యాజక ర్ాజయముగా 
ఉండవలస్టయిుండెను. ఆయన కొర్కు ప్రతదయకనంచబడని జనాంగముగా ఆయన లేవీయ గపతరమును 
ప్రతదయకప్ర్చాడు. ఈ గపతరమువార్మ చాలా వర్కు దదశములో యాజకులుగా ప్ని చదస్టని కొంతమంది 
లేవీయులకు సహాయక పాతరలను పల షించార్మ. లేవీయులలో, అహర్పను మర్శయు అతని సంతతివార్మ 
మాతరమ ేయాజకులుగా నియమించబడా్ ర్మ, మర్శయు ఒక సమయమందు ఒక ేవయకనత ప్రధాన 
యాజకునిగా ఉండదవాడు. అహర్పను యాజకతవము యొకు కొీతత  బాధ్యతలను గూర్శు 
లేవీయకాండమంతా, మర్శయు సంఖ్ాయకాండములోని కొనిి భాగములలో దదవుడు సూచనలను 
ఇచాుడు. 

ఇదద కాలములో మందిర్ము యొకు నిర్ాుణమును గూర్శు కూడా దదవుడు సూచనలను 
ఇచాుడు. మందిర్ము అలంకర్శంచబడని ఒక ప దే గుడార్మ యైుండదది, మర్శయు అది ఇశాీయిేలీయులు 
తమ ప్రయాణాలలో తీసుకొనివ ళ్ో టకు వీలుగా ఉండదది. ఇది ముఖ్యముగా సృషిర  సమయములో ఏదెను 
వనము ప్ని చదస్టని విధ్ముగా ప్ని చదస్టేది; ఇది భూమి మీద దదవుని యొకు ప్వితరమ నై సాలము, ఇది 
ఆయన నడచన మర్శయు తన ప్రజలతో సంభాషించన సాలము. ప్తనము తర్మవాత, అప్ుపడప్ుపడు 
దదవుడు ప్లు చపటో ప్రజలను కల్వశాడు. అయితద మందరి్ము సృషిరంచబడిన తర్మవాత, దదవుడు తన 
ఆర్ాధ్నను మర్ొకసార్శ ఒకే సాలములో కేందీరకృతము చదశాడు. మర్శయు దదవునిచద ఎనుికొనబడని 
స్టేవకుల ైన యాజకులు ఈ ఆర్ాధ్నా సాలమును భదరప్ర్చ, ప్ర్శచర్య చదయవలస్టియుండదది. మందిర్ము 
కొర్కు ఇవవబడిన సూచనలు, మర్శయు దాని యొకు నిర్ాుణమును గూర్శున సూచనలను నిర్గమ. 25-
40లో చూడవచుు. 

మానవాళి కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండని వాసతవిక ప్రణాళికను న ర్వరే్ముటకు మ టటో గా నిర్గమన 
కాలములోని యాజకతవములో మార్మపలు తదవాలని దదవుడు కోర్ాడు. మొదటిగా ఇశాీయిలేును యాజక 
ర్ాజయముగా మార్ముటకు, తర్మవాత ఈ ప్రతదయకనంచబడిన దదశములో నముకముగా స్టేవ చదయుటకు, 
మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపంిప్జయేుటకు ఆయన అహర్పను 
కుటటంబమునకు చెందని యాజకులను ఉప్యోగశంచగపర్ాడు. 

పాత నిబంధ్నలోని యాజక సాా నమునకు చవర్శ మార్మపలు ఇశాీయిలేులో ర్ాజుల పాలన 
కాలములో జర్శగాయి, ఆ సమయములో ఇశాీయిలేు దదశము వాగాే న దదశములో స్టిార్ప్డి ర్ాజు యొకు 
ప్ర్శపాలనలో నివస్టించంది. 

ర్ాజుల ప్ర్శపాలన. ర్ాజుల కాలము ఇశాీయిలేు యొకు మొదటి ర్ాజ ైన సౌలుతో దుర్ార్ంభం 
అయియంది. అయితద సౌలు తర్మవాత వచున దావీదు మర్శయు అతని సంతతి దావర్ా అది శుభార్ంభము 
అయియంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు ర్ాజులు పాల్వంచనప్ుపడు, వార్మ యాజక సాా నముతో దగగర్గా ప్ని చదస్టవేార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, దావీదు మందరి్ నిర్ాుణము కొర్కు ప్రణాళికను స్టదిధప్ర్చాడు. యాజక స్టవేలు 
జర్మగునటటో  అతడు జఞగతీతప్డా్ డు. అతడు యాజక కుటటంబములను కీమప్ర్చ వార్శకన బాధ్యతలను 
ప్ుర్మాయించాడు. ఈ విష్యములను మనము 1 దని. 15 మర్శయు 16 మర్శయు 23-28 వంటి 
లేఖ్నభాగములలో చూడవచుు. 

దావీదు ఇతర్ లేవీయ కుటటంబములకు కూడా బాధ్యతలను, ముఖ్యముగా దావర్పాలక 
మర్శయు సంగరతకార్మల బాధ్యతలను, అప్పగశంచాడు. 2 సమూ. 6:17-18లో కనిపించునటటో , తర్చుగా 
యాజకులతో కలస్టి అతడు బలులను అర్శపంచాడు మర్శయు ప్రజల మీద ఆశీర్ావదములను 
ఉచుర్శంచాడు. ఒక సమయములో, అతడు ర్ాజ వసత రమును తీస్ట ిలేవీయుల అంగరని ధ్ర్శంచాడు కూడా, 
ఇద ి1 దిన. 15:27లో నమోదు చదయబడింది. ఎజఞర  8:20లో కనిపించునటటో , దావీదు దినముల తర్మవాత 
కూడా ఈ ప్ుర్పగమనములు కొనసాగాయి. 

దావీదు కాలములో, ప్రధాన యాజకులుగా ప్ని చదయుటకు ర్ ండు కుటటంబాలకు మాతరమ ే
అనుమతి ఇవవబడదది: అహర్పను సంతతివార్ ైన సాదోకు మర్శయు అబాయతార్మ. దీనిని గూర్శు 1 దని. 
18:16లో నమోదు చదయబడింది. 

దావీదు తర్మవాత, తన కుమార్మడెనై స లొమోను దదవుని ర్ాజయమునకు ర్ాజుగా పాల్వంచాడు, 
మర్శయు అతడు దావీదు కంట ేఎకుువగా యాజక స్టవేలలో పాలుప్ంచుకునాిడు. స లొమోను మందరి్ 
నిర్ాుణమును ప్ర్యవేక్షించాడు. ల కులేననిి బలులను అతడు ప్ర్యవకే్షించాడు. తన తండిర వల  అతడు 
దదవాలయములో ప్రజలను పరా రా్నలో నడపిించ వార్శ మీద దవీ నలను ప్ల్వకాడు. ఈ వివర్ములు 1 దని. 
21:28; 2 దని. 3-6, మర్శయు 1 ర్ాజులు 8-9లో ప్రసాత వించబడనివి. వీటనిి మనము దావీదు వరా స్టిన 
అనకే కరర్తనలలో కూడా చూడవచుు, ఉదాహర్ణకు కరర్తనలు 5, 11, 18, 27, 65, 66 మర్శయు 68. 

స లొమోను ప్రధాన యాజక వర్మసను మర్ొకసార్శ కుదించాడు. అబాయతార్మ ర్ాజదోరహము చదశాడు 
కాబటిర , స లొమోను అతనిని అతని కుటటంబమును యాజక స్టవేల నుండ ితొలగశంచాడు, దనీిని మనము 
1 ర్ాజులు 2:26, 27, 35లో చూసాత ము. ఇది నాయయాధపి్తయల కాలములో అప్నముకమ నై 
యాజకుడెైన ఏలీ కుటటంబమునకు ఇవవబడిన తీర్మపను న ర్వేర్ముతయంద ిమర్శయు 1 సమూ. 27-36లో 
నమోదు చదయబడింది. 

దదవాలయములో కొనిి ప్ర్శచర్యలు యాజకుల కొర్కు మాతరమే ప్రతదయకనంచబడియుండగా, యూదా 
దదశప్ు ర్ాజులు యాజక స్టేవలలో పాలుప్ంచుకొనుచు దావీదు మర్శయు స లొమోనులను 
అనుసర్శంచార్మ. తదావర్ా, వార్మ స లొమోను దదవాలయములో ర్ాజుల ైన యాజకుల ైయాయర్మ. 

కరీ.ప్ూ. 587 లేక 586లో బబులోనీయులు యి ర్ూష్లేమును మర్శయు స లొమోను 
దదవాలయమును నాశనం చదస్ట ిప్రజలను చెర్గొనిపల వుటతో ర్ాజుల ప్ర్శపాలన ముగశస్టింది. అయితద 
సుమార్మగా కరీ.ప్ూ. 515లో, చరె్ తర్మవాత ప్ునర్మదధర్ణ ప్రకనయీలో, తిర్శగశవచున ఇశాీయిేలీయులు 
ర్ ండవ దదవాలయమును నిర్శుంచార్మ. ఈ కాలములో, సాదోకు సంతతివాడెైన యి హో ష్యవను దదవుడు 
ప్రధాన యాజకునిగా నియమించాడని ప్రవకతల ైన యి హజెేులు మర్శయు జ కర్ాయ ప్రకటించార్మ. యి హో ష్యవ 
ప్ునర్మదధర్ణకు నాయకతవం వహ ంచు దావీదు సంతతివాడెనై జ ర్మబాాబెలుతో కలస్ట ిస్టవేిసాత డని కూడా 
వార్మ ప్రకటించార్మ. దు:ఖ్కర్ముగా, జర్మబాాబలెు మర్శయు యి హో ష్యవ యొకు ప్రయతాిలు ఎకుువ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాలం కొనసాగలేదు. కాలకీమములో, చాలామంద ియాజకులు మర్శయు లేవీయులు దదవునికన 
దూర్మయాయర్మ, మర్శయు దదశములో చాలా వర్కు ఆయనకు దూర్మ ైయియంది. ఇశాీయిలేీయుల 
ఆర్ాధ్న భరష్రమ ైపల యింది, మర్శయు దదవుని తీర్మప దదశము మీద కొనిి వందల సంవతిర్ాల పాటట 
కొనసాగశంది. 

అయినను, ఈ దనిములలోని ఇశాీయిలేు ప్రజలు దావీదు మర్శయు స లొమోను కాలములను 
జఞా ప్కము చదసుకొనుట కొనసాగశంచార్మ. ర్ాజులు మర్శయు యాజకులు సర్ నై విధ్ముగా దదవుని 
స్టేవించనప్ుపడు ఎలా ఉంటటందో  నముకమ నై ప్రజలు జఞా ప్కము చదసుకునాిర్మ. మర్శయు మునుప్టి 
కంటే వ భైవవంతముగా ర్ాజ మర్శయు యాజక బాధ్యతలు న ర్వేర్ుబడు నూతన దనిము కొర్కు 
మర్శయు దదవుడు ప్శాుతాత ప్ప్డిన ప్రజలను తన విశషే్మ నై సనిిధలిోనికన ఆహావనించు దనిము కొర్కు 
వార్మ నిర్రక్షించార్మ. 

యాజక సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  దావర్ా సృషిరంచబడిన ఆకాంక్షలను మనము 
చూశాము కాబటిర , కొనిి విశేష్మ ైన పాత నిబంధ్న ప్రవచనములు భవిష్యత్ యాజకులను గూర్శు 
సృషిరంచన ఆకాంక్షలను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

విశేషమ ైన పరవచనమ్మలు 
ఈ భాగంలో, యాజక సాా నమును గూర్శు మూడు విశషే్మ నై పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల మీద 

దృషిరప డదాము. మనము ప్ర్శగణించు మొదట ిఆకాంక్ష ఏమనగా తయదకు ఒక గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు 
వసాత డు మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్య ఎనిటికర ముగశయదు. 

అనకే విధాలుగా, ఒక ర్పజున యాజకతవము నితయము స్టేవించు ఒక ప్రధాన యాజకునితో 
ముగుసుత ంది అని పాత నిబంధ్న సూచసుత ంది. మోషే కాలములో దదవుడు ఆహర్పనును ప్రధాన 
యాజకునిగా నియమించాడు, కాని అతని యాజకతవము కూడా ముగశంచబడు ఒక కాలము కొర్కు పాత 
నిబంధ్న కూడా ఆశతో ఎదుర్మచూస్టింది. కాబటిర  అహర్పను యాజకతవము తాతాుల్వకమ నైదిగా గొప్ప 
ప్రధాన యాజకుని యొకు ర్ాక వర్కు మాతరమే కొనసాగవలస్టియుండనిది. వాసతవానికన, గొప్ప ప్రధాన 
యాజకుడు మర్శయు మ స్ట్ియ ర్ాజు ఆధ్వర్యంలో ర్ ండు సాా నములు ఒక ేసాా నముగా 
ఐకయప్ర్చబడతాయి అనునది పాత నిబంధ్న యొకు నిర్రక్షణయి ైయుండనిది. 

ఈ ఆలోచనకు సపష్రమ ైన కథనము కరర్తనలు 110:4లో ఇవవబడనిది, అకుడ మనము ఈ 
మాటలను చదువుతాము: 

మ లీకస్ట ద్ కు కరమ్మ్మ చొపుున నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెైయమంద్ువని 
యహెో వా పరమ్ాణమ్మ చేస్టియమన్నాడు, ఆయన మ్ాట తపునివాడు (కరరతనలు 
110:4) 

ఈ కరర్తన నపే్థయములో, యాజకునిగా మ స్ట్ియ యొకు ప్ర్శచర్య ఎనిడును ఆగశపల దు అని 
దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. అద ినితయముంటటంది. 

హెబ్రర. 7 ఈ ఆలోచనను ఉప్యోగశంచ దదవుని ప్రజల మీద ప్రధాన యాజకుని సాా నములో యిసేు 
ఉనాిడు అను విష్యముతో సూటిగా అనుసంధానప్ర్మసుత ంది. కరసీుత  యొకు శాశవత యాజకతవము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నూతన నిబంధ్నకు అనుసంధానముగా ఉనిది అను సతయము దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడింది అని ఇదద 
అధాయయము సూచసుత ంది, దనీిని గూర్శు యిర్రుయా 31:31లో యిర్రుయా ప్రవచంచాడు. ఆ వాకయ 
భాగములో, నూతన నిబంధ్నలోని జీవితము ప్ర్శప్ూర్ణముగాను అదుుతముగాను ఉంటటంది అని 
యిర్రుయా సూచంచాడు. మర్శయు దీనికన అనుసంధానముగా, ఈ ఉతతమమ నై నిబంధ్న కొర్కు 
ఉతతమమ నై యాజకతవము — నితయముండు యాజకతవము — అవసర్మని హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత 
వాదించాడు. 

కరర్తనలు 110:4ను ఉదధర్ణముగా చబెుతూ, హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత హెబ్రర. 7:20-21లో దనీిని ఈ 
విధ్ముగా చెబుతయనాిడు. 

మ లీకస్ట ద్ కు కరమ్మ్మ చొపుున నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెైయమంద్ువని 
యహెో వా పరమ్ాణమ్మ చేస్టియమన్నాడు, నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెై 
యమన్నావని పరభమవు పరమ్ాణమ్మ చేస్ట ను (హెబ్రర. 7:20-21). 

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

యాజక సాా నమును గూర్శు పాత నిబంధ్నలో విశషే్ముగా ప్రవచంచబడని ర్ ండవ ఆకాంక్ష 
ఏమనగా, గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు ర్ాజుగా పాల్వసాత డు. 

ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , ఏదనెు తోటలో మానవులు యాజకులుగాను 
ర్ాజులుగాను స్టవేించార్మ. మర్శయు మ లీుస్ట దకు కూడా ర్ ండు సాా యిలలో స్టవేించాడు. ఈ సాా నములు 
చర్శతరలో తర్మవాత వరే్మచదయబడినప్పటకిర, తయదకు అవి మ స్ట్ి య యొకు వయకనతతవములో 
ఐకయప్ర్చబడతాయని పాత నిబంధ్న ప్రవచంచంది. 

మర్ొకసార్శ కరర్తనలు 110ను చూదాే ము, ఈ సార్శ 2-4 వచనములను చూదాే ము, అకుడ 
ర్ానుని మ స్ట్ియను గూర్శు దదవుడు ఈ వాగాే నమును చదశాడు: 

యహెో వా నీ పర్ పాలనద్ండమ్మను స్టయ్ోనులోనుండి స్ాగజయేమచున్నాడు నీ 
శ్తయర వులమ్ధయను నీవు పర్ పాలన చేయమమ్మ. మ లీకస్ట ద్ కు కరమ్మ్మ చొపుున 
నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెయైమంద్ువని యహెో వా పరమ్ాణమ్మ 
చేస్టయిమన్నాడు, ఆయన మ్ాట తపునివాడు (కరరతనలు 110:4) 

మ స్ట్ియ దావీదు వంశమునకు చెందినవాడని మర్శయు ఆయన ర్ాజుగాను యాజకునిగాను 
స్టేవిసాత డని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. 

ఇదద ఆలోచన జ కర్ాయ 6:13లో కూడా ఉంది, అకుడ ర్ానుని మ స్ట్ియను గూర్శు మనము ఈ 
ప్రవచనమును చూసాత ము: 

స్టింహ్వసన్నస్ట్నుడ ై అతడు యాజకతామ్మ చేయగా ... (జ కర్ాయ 6:13). 

పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, మ స్ట్ియ యాజక సాా నమును ర్ాజ సాా నముతో తిర్శగశ ఐకయప్ర్మసాత డు 
అనునది యాజక సాా నము కొర్కు కల్వగశయుండని ఆకాంక్షలలో ఒకటెైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సవయంగా దదవుని ప్రజలు యాజకుల ర్ాజయమవుతార్మ అనునద ియాజక సాా నము కొర్కు 
విశషే్ముగా ప్రవచంచబడని మూడవ ఆకాంక్ష అయుయనిద.ి 

ఆది. 2:15లో మనము చూచునటటో , యాజక సాా నములో ప్ర్శచర్య చదయుట దావర్ా మానవాళి 
ఏదెను వనములో ఆర్ంభమయియంది. కాబటిర , పాప్ములో ప్డని తర్మవాత మనము ప ందుచుని 
ప్ునర్మదధర్ణలో, విమోచంచబడిన మానవాళి మర్ొకసార్శ దదవుని యాజకులుగా స్టవేిసాత ర్మ అను 
విష్యము మనకు ఆశుర్యం కల్వగశంచనవసర్ం లేదు. మర్శయు వాసతవానికన, నిర్గమ 19:6 మర్శయు 
యి ష్యా 61:6 వంటి సాా నములలో ఇది విశేష్ముగా ప్రవచంచబడింది. 

మ స్ట్ియ ర్ాజుగా పాల్వంచునప్ుపడు దదవుని ప్రజలు అందర్మ నముకమ నై యాజకులుగా 
స్టేవిసాత ర్ని, మర్శయు ఒకే దదశముగా లేక యాజకుల ర్ాజయముగా ఐకయప్ర్చబడతార్ని ఈ 
లేఖ్నభాగములు ర్ ండు సూచంచుచునాియి. వదేాంతవతేతలు చాలాసార్మో  దీనిని విశావసులందర్శ యొకు 
యాజకతవము అని సంబో ధిసాత ర్మ. మర్శయు ఇది తన దనిములలోన ేజర్మగుతయంది అని అప సతలుడెనై 
పేతయర్మ సూచంచాడు. 1 పేతయర్మ 2:5లో ఆయన వరా స్టిన మాటలు వినండి: 

యసేుకరరసుత ద్నార్ా ద్వేునికి అనుకూలమ్మలగమ ఆతుసంబంధమ ైన 
బలులనర్ ుంచుటకు పర్ శుద్ధయాజకులుగా ఉండునటలు , మీరపను సజీవమ ైన 
ర్ాళువల నుండి ఆతు సంబంధమ ైన మ్ంద్ిరమ్మగా కటరబడుచున్నారప (1 పేతయరప 
2:5). 

నిబంధ్నా సమాధానకర్తలుగా, పాత నిబంధ్నలోని యాజకులు దదవునితో వార్శ నిబంధ్నా 
అనుబంధ్ము యొకు పరా ముఖ్యతను తర్చుగా తమ ప్రజలకు జఞా ప్కము చదస్టేవార్మ. మర్శయు 
సృషిరలోనికన పాప్ము తీసుకొనివచున నాశనమును దృషిరలో ఉంచుకొని, దదవుని ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగు ప్రగతి కొర్కు మర్శయు ఆయన ఉదదేశముల యొకు న ర్వేర్మప కొర్కు యాజక సాా నము ఎంతో 
పరా ముఖ్యమ నైద ిమర్శయు అవసర్మ ైయునిది. కాని చార్శతరయంతటలిో అతయంత పరా ముఖ్యమ ైయుని 
యాజక పాతర — పాత నిబంధ్న అంతా ఎదుర్మచూస్టిన మ స్ట్ి య — లేకుండా ఈ ఉదదేశములు 
న ర్వేర్ుబడలేవు. 

యాజక సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును చూశాము కాబటిర , మన ర్ ండవ 
ముఖ్ాయంశమును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: యిసేులో యాజక సాా నము యొకు 
న ర్వేర్మప. 

యేసులో న్ెరవేరపు 

యాజక సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను యిసేు న ర్వరే్ాుడు అని సువార్తలు 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ప్తిరకలు విశేష్ముగా తలె్వయజేయుచునాియని సూచసూత  మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్ంభించాల్వ. ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర 3:1లో, యిసేు యొకు యాజక ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఈ సపష్రమ నై 
ఉదాా టనను మనము చదువుతాము: 

మ్నమ్మ ఒపుుకొనిన ద్ననికి అప సతలుడును పరధననయాజకుడున్ెైన యేసుమీద్ 
లక్షయమ్మంచుడి (హెబ్రర. 3:1). 

మర్శయు హెబ్రర. 4:14 దనీిని ఈ విధ్ంగా చెబుతయంది: 

ద్ేవుని కుమ్ారపడ ైన యసేు అను గొపు పరధననయాజకుడు మ్నకు ఉన్నాడు 
(హెబ్రర. 4:14). 

మన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా, యిేసు మనకు మర్శయు దదవునికన మధ్య మధ్యవర్శతగా 
ఉనాిడు, తదావర్ా మనము దదవుని యొకు విశేష్మ నై ప్ర్శశుదధమ నై సనిిధలిోనికన 
అంగరకర్శంచబడతాము. మనము ప్ర్శశుదుధ లమ  ైదదవుని కొర్కు ప్వితరప్ర్చబడునటటో  ఆయన 
చూచుకుంటాడు, తదావర్ా మనము దదవుని సనిిధిలో నివస్టంిచ ఆయన నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకుంటాము. 

యాజక సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చర్శుంచుటకు మనము ఉప్యోగశంచన 
అవ ేవిభాగములను ఉప్యోగశంచ యాజక సాా నము యొకు న ర్వేర్మపను మనము విశదీకర్శదాే ము. 
మొదటగిా, యిేసు ఈ సాా నము యొకు అర్హతలను ఎలా న ర్వేర్ాుడో  మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, 
దాని యొకు కార్యములను యిేసు ఏ విధ్ంగా నిర్వహ ంచాడో  చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
యాజక సాా నము యొకు ఆకాంక్షలను యిసేు ఎలా అందుకోగల్వగాడో  చూదాే ము. యాజక సాా నము 
యొకు అర్హతలను యిేసు ఏ విధ్ంగా న ర్వరే్ాుడో  మొదట చూదాే ము. 

అరహతలు 
యిేసు ఎనిడు దదవాలయములో స్టవేించలేదు లేక సంఘ సాహ తయములను చదవిి 

వినిపించలేదు, మర్శయు ఆయన అహర్పను సంతతివాడు కూడా కాదు అని చాలామంది ఎతితచూప్ుతార్మ. 
కాబటిర , యిసేు యాజకతవ కార్యములను మర్శయు ప్ర్శచర్యలను చదశాడని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు 
ఎందుకు చబెుతార్మ? మర్శయు యాజక సాా నమును కల్వగశయుండుటకు ఆయన అసలు అర్హతను ఎలా 
ప ందాడు? సులువుగా చెపాపలంటే, యిసేు పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణ అయిన యాజక ప్ర్శచర్యలనిిటి మీద 
దదవుడు సవయంగా నియమించు ర్ాజర్శక యాజకుని యొకు న ర్వరే్మపగా ఉనాిడు కాబటిర  ఆయన ఈ 
సాా నమునకు అర్మహ నిగా ఉనాిడు. 

యాజక సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయములో మనము సూచంచన అవ ేఅర్హతలను 
యాజకునిగా యిసేు యొకు అర్హతల కొర్కు కూడా ఉప్యోగశంచుదాము. మొదటిగా, యాజకతవ 
కార్యము కొర్కు యిసేు దదవుని దావర్ా నియమించబడా్ డని చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఆయన 
దదవునికన సావమిభకనతని కూడా చూపాడని మనము చూదాే ము. యిేసు దదవుని దావర్ా నియమించబడనెు 
అను వాసతవమును మొదట చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని ద్నార్ా నియమించబడుట 
దదవుడు యిసేును ప్రధాన యాజకునిగా నియమించాడని హబె్రర. 5:4-10 సపష్రముగా 

తెల్వయప్ర్మసుత ంది. అకుడ వరా యబడని మాటలను వినండి: 

మ్ర్ యమ ఎవడును ఈ ఘనత తనకుతనన్ే వహ ంచుకొనడు గాని, అహర్ోను 
పిలువబడనిటలర గా ద్వేునిచేత పిలువబడనివాడ ై యీ ఘనతప ంద్ును అటలవల  
కరరసుత కూడ పరధనన యాజకుడగమటకు తనుాతనన్ే మ్హ మ్పరచుకొనలేద్ు గాని ... 
పరధననయాజకుడని ద్వేునిచేత పిలువబ[డ ను] (హెబ్రర. 5:4-10). 

దదవుడు ఆయనను నియమించాడు కాబటిర , యిేసు నిశుయముగా ఈ అర్హతను న ర్వరే్ాుడు. అదద 
సమయములో, ఈ నియామకము కొంతవర్కు అసాధార్ణమ నైదగిా ఉనిది, ఎందుకంట ేయిేసు లేవీయ 
యాజక వంశావళికన చెందనివాడు కాదు. పాత నిబంధ్న యొకు ఆర్ంభములో, యాజకులుగా 
ఉండుటకు దదవుడు అనేకమందికన అనుమతి ఇచాుడు. అయితద పాత నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ు 
సమయమునకు, ఆయన సాదోకు వార్సులకు మాతరమే యాజకతవమును అప్పగశంచాడు. ఇదద 
విధ్ముగా, యిేసు యొకు నియామకము కూడా ముందు కనిపించనంత అసాధార్ణమ ైనది ఏమి కాదు. 

ఏదెను వనములో, దదవుని యొకు సామంత ర్ాజుగా భూమిని పాల్వంచుటకు ఆదాము 
నియమించబడా్ డు. అయితద అతని ప్ర్శపాలన యాజక ప్ర్శపాలన కూడా అయుయండి, లోకమంతటిని 
దదవుని యొకు మహ మకర్మ నై సనిిధకిన అనువుగా ఉండునటటో  మార్ము విధ్ముగా 
ర్ూప ందించబడింది. ర్ాజుల ప్ర్శపాలన కాలములోని ర్ాజుల మధ్య కూడా యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు 
సాా నములు దగగర్ అనుబంధ్ం కల్వగశయుండదవి. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, కరీసుత  ఒక ర్ాజర్శక యాజకుడెయైునాిడు. ఆయన దదవుని యొకు 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై సామంత ర్ాజుగా పాల్వసాత డు. కాని ఆయన ప్ర్శపాలన యాజక ప్ర్శచర్య కూడా అయుయనిది 
మర్శయు అద ిమనలను మర్శయు భూమిని దదవుని యొకు మహ మకర్మ ైన ప్రతదయక సనిిధి కొర్కు 
స్టిదధప్ర్మసుత ంది. ఈ విధ్ముగా, ఆదాము మర్శయు అతని ఇతర్ వార్సులు చదయుటలో విఫలమ నై 
కార్యములను కరీసుత  న ర్వేర్ముతాడు. 

కరర్తనలు 110:1-4లో గొప్ప మ స్ట్ియను గూర్శు దావీదు మాటాో డిన విధానమును మర్ొకసార్శ 
వినండి: 

పరభమవు న్న పరభమవుతో స్ట లవిచిునవాకుక న్ేను నీ శ్తయర వులను నీ పాద్మ్మలకు 
ప్ఠమ్మగా చేయమవరకు న్న కుడి పారశవమ్మన కూరపుండుమ్మ. యెహో వా నీ 
పర్ పాలనద్ండమ్మను స్టయ్ోనులోనుండి స్ాగజేయమచున్నాడు నీ 
శ్తయర వులమ్ధయను నీవు పర్ పాలన చేయమమ్మ... మ లీకస్ట ద్ కు కరమ్మ్మ చొపుున 
నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెయైమంద్ువని యహెో వా పరమ్ాణమ్మ 
చేస్టయిమన్నాడు, ఆయన మ్ాట తపునివాడు (కరరతనలు 110:1-4). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ లేఖ్న భాగములో, మ స్ట్ియ — దావీదు ఆయనను “నా ప్రభువు” అని పిలుసుత నాిడు — 
ప్ర్శపాలనదండము మర్శయు ప్ర్శపాలన అను ర్ాజర్శక ర్ూప్కములతోను, మర్శయు యాజకునిగాను 
వర్శణంచబడా్ డు. 

తన వార్సులలో ఒకర్మ ఉనితమ నై ర్ాజర్శక సాా యిని అధిర్పహ ంచ ర్ాజర్శక ప్ర్శచర్యను మాతరమే 
గాక, మ లీుస్ట దకు వల  యాజక ప్ర్శచర్యను కూడా న ర్వరే్ము దనిము కొర్కు దావీదు యొకు ప్రవచనము 
ఎదుర్మచూస్టింది. ఇందును బటిరయి ేయిసేు యూదా ర్ాజర్శక గపతరమునకు చెందనివాడుగాని, యాజక 
గపతరమ ైన లేవీయ గపతరమునకు చెందినవాడు కాదని హెబ్రర. 7:14 ఉదాా టిసుత ంది. యిసేు యూదా గపతరప్ు 
ర్ాజు మర్శయు గొప్ప ప్రధాన యాజకుడెైయునాిడు అను సతయము ఆయన ఎంతో కాలముగా 
ఎదుర్మచూచుచుని దావీదు కుమార్మడెనై మ స్ట్ియ అనుటకు ర్మజువుగా ఉనిది. 

ఇద్ి చనలా వరకు ఆద్ికాండమ్మ 14 మ్ర్ యమ మ లీకస్ట ద్కు కాలమ్మలో 
ఆరంభమ ైయమయండవచుు, అతడు ర్ాజు మ్ర్ యమ యాజకునిగా వర్ ణంచబడన్ డు 
ఎంద్ుకంటే అబార హ్వమ్మ బలులు అర్ ుంచనడు మ్ర్ యమ మ లీకస్ట ద్కు ఒక 
యాజకునిగా వాట ని స్ట్ాకర్ ంచనడు. కాని అద్ే సమ్యమ్మలో, అతడు ష్టాలేమ్మ 
ద్ేశ్మ్మనకు ర్ాజుగా కూడన ఉన్నాడు. ఇద్ి ఇకకడ ఆరంభమ ై మిగ లిన బ బైిలు 
కథనమ్మలలో కొనిాస్ారపు  ఒకకర్ ేర్ాజులుగాను యాజకులుగాను వయవహర్ ంచిన 
సంద్రభమ్మలకు ద్నర్ తీస్టింద్ి. 110వ కరరతనలో ర్ాజు “నీతిగల ప ైవిచనరకుని”గా 
సంబో ధించబడిన్నడు. సర్,ే ద్నీితో నిశ్ుయమ్మగా పరభమతా విషయమ్మలు 
మ్మడపిడియమన్నాయ, కాని నీవు నీతికి ప వైిచనరకునిగా ఉంటే, నీవు యాజక 
పాతరను కూడన పంచుకొనుచున్నావు, ఎంద్ుకంట ేద్వేుని నీతి లోకమ్ంతన నీతిగా 
ఉండుటకు ద్వేుని చితతమ ైయమనాద్ి. కాబట ర  ర్ాజు ద్ననిలో పాలుపంచుకుంటాడు, 
నియమిత యాజకులు ఉనాపుట కర, ర్ాజు యాజక మ్ారగమ్మలో కారయమ్మ 
చేయమచున్నాడు. తరపవాత, యసేు విషయానికొస్టేత , ఆయనలో ఇవనీా ఉన్నాయ 
కాబట ర  ఆయనను మ్నమ్మ పరవకత, యాజకుడు మ్ర్ యమ ర్ాజు అని పిలుస్ాత మ్మ. 
అవును, ఆయన హెబ్రర పతిరకలో త లుపబడినటలు  నూతన మ లీకస్ట ద్కు. పాత 
నిబంధనలో ద్ేవుడు పో షించిన పాతరకు ఆయన నూతన నిబంధనలో 
శ్ర్ీరధనర్ యెైయమన్నాడు. 

— డా. స్ట్రవ్ హార్పర్డ 

యిేసు దదవుని దావర్ా నియమించబడా్ డు అని చూశాము గనుక, దదవునిప్టో సావమిభకనత 
కల్వగశయుండు అవసర్తను కూడా ఆయన న ర్వరే్ాుడు అని చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ద్ేవునిక ిస్ాామిభకిత 
ఇంతకు ముందు మనము ప్రసాత వించనటటో , ఆయనను మాతరమే ఆర్ాధించుట దావర్ా మర్శయు 

స్టేవించుట దావర్ా, దదవుడు వార్శకన ప్ుర్మాయించన బాధ్యతలను జఞగతీతగా న ర్వేర్ముట దావర్ా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజకులు దదవుని ప్టో ఒక విశషే్మ నై సావమిభకనతని ప్రదర్శించవలస్టియుండనిది. దదవుని ప్రజలు 
న ైతికముగా మర్శయు ఆచార్ప్ర్ముగా దదవునికన సావమిభకనత కనుప్ర్చ నిర్ుయంగా దదవుని ప్రతదయకమ ైన 
సనిిధలిోనికన ప్రవేశంచునటటో  చూచుట వార్శ బాధ్యతలకు పరా థమిక కార్ణములలో ఒకటిగా ఉనిది. 
యాజకులు అందించన ప్రథానమ ైన స్టవేలలో ఇది ఒకటి. 

యిేసు ఈ అర్హతలను నిర్ాటంకమ ైన ప్ూర్ణతతో కల్వగశయుండెను. ఆయన ఎలోప్ుపడూ దదవుని 
మర్శయు దదవుని మాతరమ ేఆర్ాధించదవాడు మర్శయు స్టవేించదవాడు. మర్శయు ఎలోప్ుపడు ఆయన దదవుని 
ఆజాలకు విధదయుడెయైాయడు. మర్శయు ఈ యాజక ప్ర్శచర్య దావర్ా, దదవుని యొకు విశషే్మ ైన ప్ర్శశుదధ  
సనిిధలిోనికన ప్రవేశంచుటకు యిేసు మనలను స్టదిధప్ర్చగల్వగాడు. 

సాధార్ణ భావనలో, దదవుని ప్టో యిేసు యొకు సావమిభకనతకన ర్మజువుగా మనము నాలుగు 
సువార్తలలోని విష్యములనిిటిని చూడవచుు. తండిర ఆయనకనచున ఆజాను ఆయన అనుసర్శంచాడు; 
తండిర తనకు ఇచున మాటలన ేఆయన ప్ల్వకాడు; మర్శయు తండిర చదస్టని కార్యములను మాతరమే 
చదశాడు. కాని ఈ ఆలోచనలను సపష్రముగా కోీడీకర్శంచన కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్నభాగములు కూడా చాలా 
ఉనాియి, మతతయి 26:42; యోహాను 5:19, 14:31, మర్శయు 17:4; మర్శయు హెబ్రర. 7:5-7 వంటవిి. 

దదవుని ప్టో యిసేు చూపని ప్ూర్ణమ నై సావమిభకనత మన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా ఆయన 
ప ందిన సఫలతలో ముఖ్య భాగమ ైయునిది. దదవునికన సంప్ూర్ణమ నై సావమిభకనత చూప్ుట దావర్ా 
మాతరమే, ఆయన తన అనుచర్మలను ప్ర్శప్ూర్ణ ప్ర్శశుదుధ లుగా చదయగలడు, మర్శయు దదవుని విశేష్మ నై 
ప్ర్శశుదధ సనిిధిలో నితయముండునటటో  మనలను బలప్ర్చగలడు. మర్శయు దనీికన అనేక ఉదాహర్ణలను 
మనము లేఖ్నములలో చూడవచుు. 

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 17:19లో ఆయన చదస్టిన ప్రధాన యాజక పరా రా్నలో ఆయన విశషే్ముగా 
మన ప్ర్శశుదధత కొర్కు పరా ర్శాంచాడు. మర్శయు ర్పమా 15:16 మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 6:11 వంట ిలేఖ్న 
భాగముల ప్రకార్ం, ఆయన దృషిరలో మనలను ప్ర్శశుదుధ లుగా చదయుట దావర్ా దదవుడు ఆ పరా రా్నకు 
జవాబు ఇచదుశాడు. 

యాజకతవమునకు కావలస్టిన అర్హతలను యిసేు న ర్వరే్ాుడు అని చూశాము కాబటిర , యాజకుని 
యొకు కార్యములను ఆయన న ర్వరే్శున విధానమును ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

కారయమ్మలు 
పాత నిబంధ్నలో మనము గుర్శతంచన యాజకతవ పాతరలను చూసూత  యాజకునిగా యిసేు 

యొకు కార్యమును మనము విశదీకర్శదాే ము: మొదటిగా, దదవుని ప్రజలప  ైయాజకతవ నాయకతవము; 
ర్ ండవదగిా, యాజకతవ ఆచార్ములు; మర్శయు మూడవదిగా, యాజకతవ విజఞా ప్న. యాజకతవ 
నాయకతవ కార్యమును యిసేు న ర్వరే్శున విధానమును మొదట చూదాే ము. 

న్నయకతామ్మ 
యిేసు నాయకతవములోని అనేక కోణములను మనము ఎతిత  చూప్వచుుగాని, యిేసు యొకు 

యాజకతవ సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయము యొకు సర్ేవలో మనము కనుగొని మూడింటి 
మీదనే దృషిరప డదాము, మర్శయు ఆర్ాధ్నలో ఆయన అందంిచన నాయకతవముతో ఆర్ంభించుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా మహ మప్ర్చబడువానిగా, ఇశాీయిేలు దదశములోను, ఆయన 
అనుచర్మల మధ్యను నిజమ నై ఆతీుయ ఆర్ాధ్నను పల ర తిహ ంచుటకు యిసేు అనేక కార్యములను 
చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 21:12-13లో, ఆయన వర్తకులను మర్శయు డబుా మార్మువార్శని 
దదవాలయము నుండ ివ ళోగొటార డు, ఎందుకంటే వార్మ దదవుని పరా రా్నా గృహమును దొంగల గుహగా 
మార్శువేశార్మ. 

అయితద అనిిటికంటే ముఖ్యంగా, ప్ర్లోక దదవాలయములో ప్ర్శశుదధ సాలములో ఉని దదవుని 
యొదేకు వ ళ్ో టకు తన ప్రజల కొర్కు మార్గమును తరె్చాడు. పాత నిబంధ్నలో, మొదటిగా మందిర్ము 
తర్మవాత దదవాలయము ఆకాశము మర్శయు భూమి కలుసుకుని సాలముల ైయుండదవి. అర్ాధకిులు 
ఒకేసార్శ భూమి మీద మర్శయు దదవుని ప్ర్లోక పరా ంగణములలో ఉప్స్టిాతయల ైయుండని సందర్ాులు కూడా 
ఉనాియి. కాని కొీతత  నిబంధ్నలో, యిసేు సవయంగా ఈ బాధ్యతను తీసుకునాిడు. కాబటిర , దదవుని 
యొకు ప్ర్లోక పరా ంగణములోనికన ప్రవేశంచుటకు ఒక ప్రతదయకమ ైన భవనములోనికన ప్రవేశంచుటకు 
బదులుగా, యిసేు సవయంగా మనలను అకుడకన తీసుకువ ళాత డు. ఆయన దావర్ా, దదవుని యొకు 
విశషే్మ నై ప్ర్శశుదధ సనిిధలిోనికన మనము ఆహావనించబడా్ ము, అకుడ మనము సహవాస 
ఆశీర్ావదమును ప ందుకుంటాము. 

దీనిని గూర్శు హెబ్రర 10:19-22 మాటాో డుతయని విధానమును వినండి: 

సహో ద్రపలార్ా, యసేు మ్నకొరకు పరతిషిఠ ంచిన మ్ారగమ్మన, అనగా 
నూతనమ ైనద్ియమ, జీవమ్మగలద్ియమ, ఆయన శ్ర్ీరమ్మ అను త రద్నార్ా 
యేరురచబడనిద్ియమన్ెనై మ్ారగమ్మన, ఆయన రకతమ్మవలన 
పర్ శుద్ధసాలమ్మనంద్ు పరవశేంచుటకు మ్నకు ధ ైరయమ్మ కలిగ యమనాద్ి గనుకను, 
ద్ేవుని యంట ప నై మ్నకు గొపు యాజకుడున్నాడు గనుకను... 
విశాాసవిషయమ్మలో సంపూరణ నిశ్ుయత కలిగ , యథనరామ ైన హృద్యమ్మతో 
మ్నమ్మ ద్వేుని సనిాధననమ్మనకు చేరపద్మ్మ (హెబ్రర. 10:19-22). 

పౌర్ మర్శయు ఆచార్ తీర్మపలలో కూడా విశేష్మ ైన మార్గదర్ికతవమును అందిసూత  యిసేు 
యాజకతవ నాయకతవమును కనుప్ర్చాడు. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 12:1-8లో, విశాీంతి దనిమును ఉలోంఘ ంచనందుకు తన శష్యయలు 
శపించబడనిప్ుపడు యిేసు యాజకతవ తీర్మపను ఇచాుడు. మార్ము 7:19లో ఆహార్ము యొకు ఆచార్ 
శుదధతను గూర్శు తీర్మపలను ఆయన ప్రకటించాడు. మతతయి 8లో కుష్యర వాయధగిలవాని బాగుచదయుట 
దావర్ా, ఆ మనిషి ఆచార్ర్శతాయ శుదిధ  చదయబడా్ డు అని ప్రకటించ యాజకతవ ప్రకటనను చదశాడు, 
మర్శయు తగశన బల్వని దదవాలయమునకు తీసుకొని వ ళోమని చెపాపడు. తనను తాను యాజకులకు 
కనుప్ర్చుకొనమని యిేసు ఆజఞా పించనిప్పటకిర, అతని ప్ర్శస్టిాతిని ప్ర్రక్షించమన ేఉదదేశముతో ఆయన 
అతనిని ప్ంప్లేదు. బదులుగా, మతతయి 8:4 ప్రకార్ం, అది యిేసు యొకు శకనత మర్శయు 
అధకిార్మునకు సాక్షయమ ైయుండవలస్టియుండనెు. 

మనము ప్రసాత వించన మూడవ ర్కమ ైన నాయకతవము బో ధ్న. మర్శయు యిేసు ఈ బాధ్యతను 
చాలా సకీమముగా న ర్వేర్ాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలులో అనేక ర్కముల బో ధ్కులు ఉండిర్శ అను మాట నిజమే. ప్రవకతలు దదవుని 
నిబంధ్నను మర్శయు చతతమును ప్రకటించన బో ధ్కులు. తలో్వదండుర లు తమ పలోిలకు బో ధించార్మ. 
ర్బ్రాలు మర్శయు ప దేలు తమ సమాజములకు బో ధించార్మ. అయితద, యాజకులు ప్రతదయకముగా 
మార్మమనసుి మర్శయు నముకతవమును గూర్శు బో ధించార్మ తదావర్ా దదవుని ప్రజలు ఆయన 
ప్రతదయకమ ైన సనిిధిలోనికన ఆహావనించబడాలని కోర్ార్మ. దీనికన ఒక ఉదాహర్ణను మనము న హెమాయ 8లో 
చూసాత ము. మర్శయు యిసేు యొకు బో ధ్ ఈ యాజకతవ బాధ్యతను కూడా న ర్వేర్శుంది. 

ఉదాహర్ణకు, మతతయి 5-7లో ఉని కొండ మీద ప్రసంగములో, తన మాటలను వినినవార్శని 
నిబంధ్నా నముకతవములోనికన నడపిించుటకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము యొకు నిజమ నై ఉదదేశమును 
మర్శయు అనువర్తనను యిసేు వివర్శంచాడు. మార్మమనసుి మర్శయు నముకతవమును గూర్శు ఆయన 
తన బో ధ్లలో తర్చుగా మాటాో డాడు, దనీిని మనము మతతయి 4:17, లూకా 5:32, మర్శయు యోహాను 
14:15-24 వంట ివాకయభాగములలో చూసాత ము. 

యిేసు నాయకతవము యొకు యాజకతవ బాధ్యతను న ర్వరే్ాుడు అని చూశాము కాబటిర , 
ఆచార్ముల విష్యములో ఆయన యాజకతవ బాధ్యతలను న ర్వరే్ము విధానమును ఇప్ుపడు 
చూదాే ము. 

ఆచనరమ్మలు 
నిసిందదహముగా, యిేసు యొకు స్టలిువ మర్ణము ఆయన యాజకతవ ప్ర్శచర్యలో గొప్ప 

ఆచార్ విష్యమ యైునిది. 
యిేసు సవయంగా ఇశాీయిేలు యొకు ఆచార్ములలో పాలుప్ంచుకునాిడు. వాసతవానికన, 

వాటిలో కొనిి యోహాను సువార్తలో ప్రసాత వించబడనివి. అయితద యిేసు యొకు స్టలిువ బల్వదానము 
దదవుని ప్రజల కొర్కు సాధించన విమోచనను వీటలిో ఏ ఆచార్ము కూడా సాధించలేకపల యింది. 
నిసిందదహముగా, యిేసు యొకు స్టలిువ మర్ణము ఆయన యాజక ప్ర్శచర్యలో అతి గొప్ప ఆచార్ 
అంశముగా ఉనిది. మోషే ధ్ర్ుశాసత రము ఇశాీయిేలు యొకు నముకతవమును కోర్శంది, కాని ఇశాీయిేలు 
తమ అవిధదయతను కొనసాగశసుత ంది అని దదవునికన తలెుసు కాబటిర , ఆ పాప్ములకు పరా యశుతతం 
చెలో్వంచుటకు బలులను అర్శపంచమని దదవుడు ఇశాీయిలేును ఆజఞా పించాడు. కాని ఈ బలులు ఎంత 
పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనిను, వాటిని ప్రతి సంవతిర్ము తర్చుగా అర్శపంచవలస్టయిుండనిది — వాటిలో 
ఏది కూడా ఇశాీయిలేు యొకు పాప్మును శాశవతముగా తీస్టివయేలేదు. కాబటిర యిసేు వచు పాప్ము 
కొర్కు తనను తాను ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన బల్వగా అర్శపంచుకునాిడు. ఇశాీయిలేులోని బలులు ఎనిడు కూడా 
సాధించలేని విమోచనను ఆయన పరా యశుతత  బల్వ సాధించంది. ఈ విధ్ముగా పాప్ము కొర్కు ఆయన 
అందర్శకన ఒకేసార్శ అర్శపంచన ఏక ైక బల్వ ఇశాీయిలేు యొకు యాజకతవ ఆకాంక్షలను న ర్వరే్శుంది. 

సర్,ే పాపమ్మను ఇక ఉండకుండన ఒకేస్ార్  తీస్టివేయమ బలి కొరకు పాత నిబంధన 
బలులు ఎద్ురపచూశాయ. మ్ర్ యమ స్టిలువప ై యసేు యొకక పాతరను 
పాపమ్మనకు బలిగాను, మ్ర్ యమ ఆ బలికి ఆయన్ ేయాజకుడు అని కూడన బ ైబిలు 
వర్ ణసుత ంద్ి. ఒకవిధంగా ఆయన ఈ ర్ ండు బాధయతలను న్ెరవేరపుచున్నాడు. 
ఆయన లోక పాపమ్మలను మోస్టికొనిపో వు ద్ేవుని గొర్ రపిలును అంద్ిసుత న్నాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని ఇతర బలులనానిట ని మ్మగ ంచు బలిని ఇచుుటకు యాజకునిగా యసేు 
తనను తనను అర్ ుంచుకొనుచున్నాడు. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

యసేు మ్రణమ్మ మ్ర్ యమ పాత నిబంధన బలులకు మ్ధయ ఉనా 
అనుబంధమ్మను అన్ేక విధనలుగా అభివృద్ిధ  చేయవచుు. మ్మఖ్యమ్మగా, పాత 
నిబంధన బలులను ద్వేుడు ఇశరా యేలు ద్శే్మ్మనకు ఇచిున పాత నిబంధనలో 
ఉంచి చూడనలి. బలుల వయవసా ద్నార్ా పరజల పాపమ్మలు తీస్టవిేయబడన్ య; 
ద్ేవుని ఉగరత చలాు ర్ ంద్ి; ద్ేవుడు మ్ర్ యమ ఆయన పరజల మ్ధయ ఒక అనుబంధం 
ఏరుడింద్ి. ఈ బలులను మ్నమ్మ పరతీకలు అని పిలువవచుు; అవి మ్ాద్ిరపలు; 
అవి మ్ర్ ంత గొపుద్ ైన ఒకద్నని వెైపు చూపుతనయ. ఒక జంతయవును అర్ ుంచుట 
మ్ాతరమే పాపమ్మను తీస్టవిేయలేద్ు అని త లుపు అన్ేక సూచనలు పాత 
నిబంధనలో ఉన్నాయ. అద్ి ఏన్నడు కూడన పాపమ్మను శాశ్ాతమ్మగా 
తీస్టవిేయమనద్ిగా పర్ గణ ంచబడలేద్ు. అవి మ్ర్ ంత గొపుద్ననికి ఛనయలుగా 
ఉన్నాయ. కాని అవి కరరసుత  యొకక బలి వెైపుకు చూపుచున్నాయ, ఆయన ఆ 
బలుల వల న్ె మ్న పరతనయమ్ాాయమ్మగా ఉన్నాడు. ఆయన మ్న స్ాా నమ్మను 
తీసుకుంటాడు. ఆయన మ్ానవుడు గనుక ద్ీనిని మ్ర్ ంత గొపు స్ాా యలో ఆయన 
చేస్ాత డు. ఆయన మ్న మ్ానవతామ్మను ధర్ ంచుకుంటాడు. అయతే ఆ జంతయ 
బలులు అలా చేయలేద్ు. అయనను, ఆయన కుమ్ారపడ నై ద్ేవునిగా ఉన్నాడు, 
నరవతనర్ యెనై కుమ్ారపడ ైన ద్వేునిగా ఉన్నాడు, తద్నార్ా మ్న పాపమ్మను 
పరకకనబ ట ర , మ్న పరతినిధిగా, మ్న పరతనయమ్ాాయమ్మగా, మ్న యాజకునిగా 
నిలువబడి ఆయన తన స్ ంత నీతిగల అరహతలను న్ెరవేరపుచున్నాడు. మ్ర్ యమ 
ఆ బలులు ఎద్ురపచూస్టినవనిాట ని ఆయన న్ెరవేరపుచున్నాడు, మ్నలను 
ద్ేవునితో అనుబంధమ్మలోనికి పునరపద్ధర్ ంచుచున్నాడు, మ్ర్ యమ ద్వేుడు 
మ్నలను ఆరంభమ్మలో చసే్టని స్ాా యకి — ఆయన పరజలు ఆయన కొరకు జీవిసూత , 
ఆయనను స్టేవిసూత , లోకమ్మలో ఆయన సారూపమ్మలుగా మ్న పాతరను మ్ర్ యమ 
బాధయతను న్ెరవేరపుట — తీసుకొనివసుత న్నాడు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , పాత నిబంధ్న యాజకులు పాప్ప్ర్శహార్ారా్ బలులు, 
కృతజాత అర్పణలు మర్శయు సహవాస అర్పణలతో సహా అనేక ర్కముల అర్పణలకు 
బాధ్ుయల ైయుండదవార్మ. మర్శయు స్టలిువప ై ఆయన ప ందని మర్ణము దావర్ా, చర్శతరలో అప్పటి వర్కు 
అర్శపంచబడని ప్రతి బల్వకన ఒక యోగయమ నై ఆధార్మును ర్ూప ందించన ఏక కై బల్వని యిసేు అర్శపంచాడు. 
పరా యశుతతము కొర్కు ఇంతకు ముందు అర్శపంచబడని ప్రతి అర్పణ స్టలిువలో మర్ణించనప్ుపడు యిేసు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అర్శపంచన అర్పణకు కవేలం ప్ూర్వగామి అయియంది. ఈ సతయము ర్పమా 3:25 మర్శయు 8:3, మర్శయు 1 
యోహాను 2:2 మర్శయు 4:10 వంటి లేఖ్నభాగములలో ప్రకటించబడింది. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, హెబ్రర. 10:1-4లోని మాటలు గమనించండ:ి 

ధరుశాసత రమ్మ ర్ాబో వుచునా మేలుల ఛనయగలద్యిే గాని ఆ వసుత వుల 
నిజసారూపమ్మ గలద్కిాద్ు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడత గకుండ అర్ ుంచు 
ఒకకట ేవిధమ నై బలులు వాట ని త చుువార్ కి ఎనాడును సంపూరణస్టది్ిధ  
కలుగజేయన్ేరవు... అయతే ఆ బలులు అర్ ుంచుటచేత ఏటేట పాపమ్మలు 
జఞా పకమ్మనకు వచుుచునావి ఏలయనగా ఎడుయొకకయమ మేకలయొకకయమ 
రకతమ్మ పాపమ్మలను తీస్టవిేయమట అస్ాధయమ్మ (హెబ్రర. 10:1-4). 

పాత నిబంధ్న బలులు అర్శపంచబడని బలుల ఆధార్ంగా ఆర్ాధికులకు ప్రయోజనము 
చదకూర్ులేదుగాని, స్టలిువ మీద తయదకు కరసీుత  అర్శపంచబో వు విశషే్మ ైన బల్వ కొర్కు ఎదుర్మచూచుట 
దావర్ా ప్రయోజనమును చదకూర్ాుయి. అంతదగాక, మిగశల్వనవనీి ఎదుర్మచూస్టని యిేసు అర్శపంచన ఆ 
ఏక ైక బల్వ లేకుండా అవి అందంిచన ప్రయోజనము ఎనిటికర సంప్ూర్ణతను ప ందియుండలేదు. 
ఇందుమూలముగాన ేపాత నిబంధ్న బలులు పాప్మును శాశవతముగా తీస్టవియేలేకపల యాయి. 
దదవుడు తన ఉగతీను జఞగుచదయుటకు మర్శయు స్టిలువ మీద యిేసు మర్ణించునంత వర్కు 
సహనమును చూప్ుటకు మాతరమే అవి మార్గముల ైయుండనివి. 

ఈ విష్యములో, యిసేు మునుప్ట ిపరా యశుతత  అర్పణలు చూపని ఒక విష్యము మాతరమే 
అయుయండలేదు. ఆయన అంతిమ పరా యశుతతమ యైునాిడు. పరా యశుతత  అర్పణల యొకు ప్ూర్ణత 
యిేసులో న ర్వేర్ుబడింది కాబటిర , ఛాయలను అర్శపంచవలస్టని అవసర్ము ఇక లేకపల యింది. అందుకన ే
పాత నిబంధ్నలో వర్శణంచబడని పరా యశుతత  అర్పణలను క ైసైతవులు అర్శపంచర్మ. పరా యశుతత  అర్పణలు 
అనవసర్మ నైవి అని మనము నముుతాము కాబటిర  కాదు. బదులుగా, పరా యశుతతము అనునద ి
ఖ్చుతముగా అవసర్మని మనకు తలెుసు. పరా యశుతతమునకు మనము అర్పణలను ఇవవకపల వుటకు 
గల కార్ణము ఏమిటంటే, అనిి కాలములలోని దదవుని నముకమ నై ప్రజలందర్శ పరా యశుతతము యొకు 
అవసర్తను యిేసు యొకు ఏక ైక బల్వ ప్ూర్శతగా న ర్వరే్శుంది అని మనము నముుతాము. మర్శయు ఈ 
ఒకు కార్యము దావర్ా, ఆయన మన ప్ర్శశుదధతను సంపాదించాడు, మర్శయు దదవుని యొకు విశషే్మ నై 
ప్ర్శశుదధమ ైన సనిిధిలో నివస్టంిచుటకు మనలను సమర్మా లుగా చదశాడు. 

హెబ్రర. 10:10లో ఇలా చదువుతాము: 

యసేుకరరసుత  యొకక శ్ర్ీరమ్మ ఒకకస్ార్ యే అర్ ుంపబడుటచేత ఆ చితతమ్మను బట ర  
మ్నమ్మ పర్ శుద్ధపరచబడియమన్నామ్మ (హెబ్రర. 10:10). 

యిేసు యొకు బల్వ దదవుని ర్ాజయము యొకు నూతన యుగములోనికన ప్రవేశం కల్వపంచంది; 
దదవుని ప్రజల యొకు చెర్ మర్శయు తీర్మప యొకు ముగశంప్ునకు అద ిఆర్ంభమ ైయియంది. ఈ ఒకు బల్వ 
దదవుని క్షమాప్ణను భూమి మీద ప్రతి దదశము సూటగిా ప ందుకొనునటటో  చదస్టింది. అంతదగాక అది దదవుని 



యేిసును నముుచునాిము నాలుగవ పాఠము: యాజకుడు 

-29- 

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

దీర్శాాంతము యొకు ముగశంప్ును మర్శయు అనకేమంది అవిశావసుల ప్టో ఆయన చూపని ఓర్శమి 
యొకు ముగశంప్ుకు కూడా నాంది ప్ల్వకనంది. 

అప . 17:30లో మనము చదువునటటో , కరీసుత  అర్శపంచన బల్వకన ముందు సతయమును ఎర్మగనివార్శ 
మీదకిన తీర్మపను తచెుుటలో దదవుడు ఆలసయమును చూపాడు. అయితద కరసీుత  యొకు బల్వ సతయమును ఏ 
విధ్ంగా ప్రకటించంది అంట ేఅజఞా నత అను సాకును ప్రకునబటెటర  విధ్ంగా చదస్టింది. ఫల్వతంగా, సువార్తను 
ప్రకటించనప్ుపడు ప్రజలు మార్మమనసుి ప ందుటలో విఫలమ ైనప్ుపడు పాప్ుల మీదకిన తీర్మపను 
దదవుడు మర్శంత కఠశనముగాను తవర్శతముగాను తచెుుట ఆర్ంభించాడు. 

కొంతమ్ంద్ి సంద్ిగధవాద్ులు యసేు యొకక మ్రణమ్మను ఒక ద్ిశ్లేని 
జీవితమ్మనకు కలిగ న ద్ుుఃఖ్కరమ ైన మ్మగ ంపుగా పర్ గణ స్ాత రప. కాని విశాాసుల 
విషయంలో, కరరసుత  యొకక మ్రణమ్మ ఉద్ేదశ్పూరాకమ నైద్ి, పరా మ్మఖ్యమ ైనద్ి, 
మ్ర్ యమ విమోచనను కలిగ ంచింద్ి. అద్ి పాత నిబంధన బలి యొకక పరతీక, లేక 
పుర్ాాలోచనకు న్ెరవేరపుగా ఉనాద్ి అనాటలు  మ్నమ్మ స్టిలువ యొకక 
నిగూఢమ ైన కిరయాశీలకమ్మలను అరామ్మ చసేుకుంటామ్మ. అంతేగాక న్ేడు రకతమ్మ 
యొకక అవసరతను గూర్ ు చనలా అస్ౌకరయమ్మగా భావించు పరజలు చనలామ్ంద్ి 
ఉన్నారప. ఇద్ి ఎకుకవ జఞా న్ోద్మ్మ కలిగ న మ్ర్ యమ న్నగర్ కత ప ంద్ుకునా 
పరజలకు అన్నంగీకారమ్మగాను, పుర్ాతనమ నైద్ిగాను అనిపసిుత ంద్ి. ద్వేుడు తన 
అవసరతలను తీరపుకొనుటకు రకతమ్మను కోరప ఒక లోక సంబంధమ ైన పిశాచి 
కాద్ని గరహ ంచుట చనలా అవసరమ్ని న్న ఆలోచన. పాత నిబంధన బలి, పాత 
నిబంధన బలుల వయవసా గంభీరమ్మగాను, ఘోరమ్మగాను, భీకరమ్మగాను ఉండదే్ి, 
కాని ఇద్ంతన పాపమ్మ యొకక తీవరతను త లుపుటకు చేయబడినద్ి. ద్వేుని 
విశ్ామ్మ యొకక న్ెతైిక వయవసాను పునరపద్ధర్ ంచుటకు పాపమ్మనకు పర్ ష్టాకరమ్మ 
అవసరమ్ని పుర్ాతన పరజలకు జఞా పకమ్మ చేయమటకు పాత నిబంధన బలుల 
వయవసా ఇవాబడినద్ి. మ్ర్ యమ యేసు కరరసుత  ఆ అవసరత యొకక న్ెరవేరపుగా ఏ 
విధంగా ఉన్నాడంటే, ద్ేవుని న్నయయమ్మ మ్ర్ యమ లోక న్ెైతిక వయవసా యొకక 
అవసరతలను తీరపుటకు ఆయన పేరమ్తో సాయం పర్ తనయగ కారయమ్మను చేశాడు. 
పాత నిబంధన పుర్ాతన బలుల వయవసా యొకక వివర్ాలను కరరసుత లో 
న్ెరవేరుబడునంత వరకు చూపుతయంద్ి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

నాయకతవము మర్శయు ఆచార్ముల దావర్ా యిసేు యాజకతవ పాతరను న ర్వేర్శున 
విధానమును చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన యాజక బాధ్యతయి నై విజఞా ప్నను ఏ విధ్ముగా 
న ర్వేర్ాుడో  చూడవలస్టయిునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విజఞా పన 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, విజఞా ప్న అనగా మర్ొకర్శ కొర్కు మధ్యవర్శతతవం చదయుట లేక అర్రీ 

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

ఒక స్టేాహ తయడు ననుా ఇలా అడిగాడు, “ఒకవేళ యసేు మ్నలను ద్వేుని 
యొద్దకు తీసుకొనివళె్తత , తరపవాత కూడన మ్నకు యేసు యొకక అవసరత ఏంట ? 
ఇపుుడు ఆయన మ్నలను ద్వేుని ద్గగరకు తీసుకొని వళె్ీు డు కాబట ర , ఆయనను 
పరకకనబ ట ర , తండిరకే పరా రాన చసే్టేత  పో లా? మ్నకు ఇక యేసుతో పని లేద్ు.” అంటే, 
ఇద్ి యసేు యొకక కొనస్ాగమ పాతరను మ్రచిపో తయనాటేు . ఎంద్ుకంట ేయసేు 
ద్ేవునికి మ్ానవునికి మ్ధయ ఉనా ఏక ైక మ్ధయవర్ త అని కరొ తత  నిబంధన చ బమతయంద్ి, 
ఇద్ి వరతమ్ాన కాలమ్మలో ఉంద్ి, నరపడ నై యేసు మ్న కొరకు విజఞా పన చేయమటకు 
నితయమ్మ నివస్టిస్ాత డు. అంటే ద్ీని అరామ్మ స్టిలువ మీద్ యసేు చేస్టని పరా యశుతత  
కారయమ్మ అసంపూరణమ ైనద్ి అని ఏ విధంగా కూడన కాద్ు. సుషరమ్మగా ఉండుటకు, 
యసేు పరా యశుతత  కారయమ్మ ఒకేస్ార్  అంద్ర్  కొరకు చేయబడనిద్ి, అద్ి 
పర్ పూరణమ నైద్ి; ద్ననికి ఇంకా ఏద్ి కూడన జోడించవలస్టిన పని లేద్ు. మ్న 
న్నయయవాద్ిగా, మ్న మ్ధయవర్ తగా, మ్న పరతినిధిగా యసేు ఒక కొనస్ాగమచునా, 
వయకితగతమ నై, అనుబంధ పాతరను మ్న జీవితమ్మలలో పో షించుచున్ే ఉన్నాడు. 
గొపు న్నయయాధిపతి ఎద్ుటకు అనుద్నిమ్మ తరచుగా వెళ్లు మ్న పక్షమ్మన 
వాయజయమ్ాడు మ్న న్నయయవాధి ఆయన. ఆయన పరా యశుతత  కారయమ్మ వలన 
ఆయన ఎనాడును వాయజయమ్మను ఓడిపో డు అనునద్ి గొపు శుభవారత. మ్న గొపు 
పరధనన యాజకునిగా విజఞా పకుని పాతరలో మ్న పక్షమ్మన తన పూరణమ ైన, పూర్ త 
చేయబడని కారయమ్మను ఆయన ఎలుపుుడు పరస్ాత విసుత న్నాడు, మ్ర్ యమ అద్ి 
ఎలుపుుడు సఫలమ్వుతయంద్ి, ఎలుపుుడు పరభావవంతమ నైద్ి. కాని అద్ి 
కొనస్ాగమనద్ి, అనుబంధమ్మగలద్ి, మ్ర్ యమ కిరయాశీలమ ైనద్.ి కాబట ర  యసేు, 
ఆయన చేస్టని పర్ పూరణమ నై పరా యశుతత  కారయమ్మ ఆధనరంగా మ్న మ్ధయవర్ తగా, 
మ్న కొరకు విజఞా పన చేయమవానిగా, మ్న గొపు పరధనన యాజకునిగా 
కొనస్ాగమచున్నాడు. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

తాను అప్పగశంచబడని ర్ాతిర తన శష్యయల కొర్కు యిేసు చదస్టని పరా రా్న బెైబిలులో యిసేు చదస్టిన 
విజఞా ప్న కార్యమునకు అతయంత సపష్రమ నై ఉదాహర్ణగా ఉనిది, ఇద ియోహాను 17లో నమోదు 
చదయబడింది. వాసతవానికన, దీనిని సాధార్ణంగా ఆయన చదస్టని “ప్రధాన యాజక పరా రా్న” అని పిలుసాత ర్మ. 
ఈ పరా రా్నలో, అప సతలుల కొర్కు యిసేు అనేక విజఞా ప్నలను చదశాడు. మర్శయు యోహాను 17:20-21లో, 
వార్మ చదయు సువార్త ప్ని దావర్ా శష్యయలు కాబో వు వార్శ కొర్కు కూడా యిేసు పరా ర్శాంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు స్టలిువ మీద తాను ప ందిన మర్ణములో కూడా విజఞా ప్న కార్యమును కొనసాగశంచాడు, 
అకుడ ఆయన దదవునికన మానవునికన మధ్య అతయంత ప్రభావవంతమ ైన మార్గములో మధ్యవర్శతతవం 
చదశాడు. మర్శయు ఇప్ుపడు ఆయన ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమయాయడు కాబటిర , తన స ంత ర్కతమును 
బల్వపఠ్ము మీద పలర క్షించుచు మన కొర్కు తండిర ఎదుట వడేుకొనుచు ఆయన మన కొర్కు విజఞా ప్న 
చదయుటను కొనసాగశంచుచునాిడు. హెబ్రర. 7:24-25లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

ఈయన నిరంతరమ్మ ఉనావాడు గనుక మ్ారపులేని యాజకతామ్మ కలిగ న 
వాడనయెను. ఈయన తన ద్నార్ా ద్ేవుని యొద్దకు వచుువార్  పక్షమ్మన, 
విజఞా పనమ్మ చేయమటకు నిరంతరమ్మ జీవించుచున్నాడు గనుక వార్ ని 
సంపూరణమ్మగా రక్ించుటకు శ్కితమ్ంతయడ ై యమన్నాడు (హెబ్రర 7:24-25). 

మన ర్క్షణ శాశవతముగా భదరప్ర్చబడింది, ఎందుకంట ేమన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడెైన యిేసు 
మన కొర్కు నిర్ంతర్ము విజఞా ప్న చదయుచునాిడు, మర్శయు మనము చదయు ప్రతి పాప్మునకు వ లగా 
కుమార్మని మర్ణమును స్ట్వకర్శంచమని తండిరని అడుగుచునాిడు. 

యిేసు పాత నిబంధ్న యాజకతవము యొకు కార్యములను ప్ర్శప్ూర్ణంగా న ర్వరే్ాుడు. ఆయన 
నాయకతవమును అందించాడు, ఆచార్ములను నిర్వహ ంచాడు — చర్శతరలో అతయంత పరా ముఖ్యమ నై 
ఆచార్మ నై ఆయన స్టలిువ మర్ణముతో సహా — మర్శయు తన ప్రజల కొర్కు విజఞా ప్న చదశాడు. 
వాసతవానికన, ఈ కార్యములను ఆయన నేడు కూడా, తన సంఘము దావర్ా మర్శయు ప్ర్లోక 
పరా ంగణములలో తన ప్రధాన యాజక బాధ్యతల దావర్ా న ర్వేర్ముచునాిడు. కాబటిర , ఆయన 
అనుచర్మలుగా, తండిర యొదేకు వ ళ్ో టకు ఏక కై మార్గముగా యిేసును గుర్శతంచ ఆయన మీద 
ఆధార్ప్డుట, మర్శయు దదవుని యొకు విశషే్మ నై ప్ర్శశుదధ సనిిధలిోనికన తీసుకొని వ ళ్ో టకు మనలను 
స్టిదధప్ర్చుచుండగా ఆయన ప్ర్శచర్యకు సమర్శపంచుకొనుట మన బాధ్యతయి ైయునిది. 

యిేసు యొకు అర్హతలు మర్శయు యాజకునిగా ఆయన కార్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
యాజక సాా నము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను ఆయన ఏ విధ్ంగా న ర్వేర్ాుడో  చూదాే ము. 

ఆకాంక్షలు 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , యాజక సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ , 

ప్రజలు దదవుని యొకు విశషే్మ ైన ప్ర్శశుదధ  సనిిధలిోనికన అంగరకర్శంప్బడుటకుగాను దదవునికన మర్శయు 
ఆయన ప్రజలకు మధ్య మధ్యవర్శతతవమును కొనసాగశంచుటకు యాజక సాా నము భవిష్యతయత లో 
కొనసాగుతయంది అన ేఆకాంక్షను సృషిరంచంది. యాజక సాా నము యొకు కార్యములను చదయుట దావర్ా 
యిేసు ఈ ఆకాంక్షలను న ర్వేర్ాుడని ఇంతకు ముందద మనము చూశాము. కాబటిర , ఈ భాగములో, 
యాజక సాా నము యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శు కొనిి పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను యిసేు న ర్వరే్శున 
కొనిి మార్గముల మీద మన దృషిరని కేందీరకర్శదాే ము. 

మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభజంచబడింది. మొదటగిా, గొప్ప ప్రధాన యాజకుని గూర్శు 
ఇవవబడిన ప్రవచనమును మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఈ గొప్ప యాజకుడు ర్ాజుగా స్టేవించుటను 
గూర్శు ఇవవబడని ప్రవచనమును మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, దదవుని ప్రజలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజకుల ర్ాజయము అవుతార్ని ఇవవబడని ప్రవచనమును చూదాే ము. గొప్ప ప్రధాన యాజకుని గూర్శు 
ఇవవబడిన ప్రవచనమును యిసేు ఎలా న ర్వరే్ాుడో  చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

గొపు పరధనన యాజకుడు 
అనకే విధాలుగా, కొనిిసార్మో  సపష్రముగా, మ స్ట్ియ ర్ాజయములోనికన నడిపించు ఒక గొప్ప ప్రధాన 

యాజకుడు ర్ాబో వుచునాిడని, మర్శయు ఆయన సవయంగా మ స్ట్ియ అని పాత నిబంధ్న 
ప్రవచంచంది. కరర్తనలు 110 ప్రకార్ం, ఈ గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు “మ లీుస్ట దకు కీమమునకు” 
చెందనివాడు అవుతాడు, అనగా ఆయన అహర్పను వార్సుడు అయుయండడు. ఆయన తన సాా నములో 
నితయము స్టవేిసాత డు, అనగా తన బాధ్యతను న ర్వేర్ముట నుండి మర్ణము ఆయనను ఆప్ుచదయలేదు. 
మర్శయు హెబ్రర ప్తిరక యొకు ర్చయిత ప్రకార్ం, ఈ ప్రవచనములనీి యిసేులో న ర్వరే్ాయి. 

హెబ్రర. 7:21-22 కరర్తనలు 110:4ను ఉదధర్ణముగా చెబుతూ, ఈ విధ్ంగా వాయఖ్ాయనిసుత ంది: 

మ లీకస్ట ద్ కు కరమ్మ్మ చొపుున నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెైయమంద్ువని 
యహెో వా పరమ్ాణమ్మ చేస్టియమన్నాడు, నీవు నిరంతరమ్మ యాజకుడవెై 
యమన్నావని పరభమవు పరమ్ాణమ్మ చేస్ట ను (హెబ్రర. 7:20-21). 

మ స్ట్ియ శాశవత యాజకునిగా ఉంటాడని దదవుడు ప్రమాణం చదస్టనిప్ుపడు, ర్ానుని గొప్ప 
ప్రధాన యాజకుడు మ స్ట్ియ అని ఆయన నూతన నిబంధ్నను తెసాత డని దదవుడు తలె్వయప్ర్చనటటో  
హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత స్ట లవిచాుడు. మర్శయు హెబ్రర ప్తిరకలోని ఇదద వాకయభాగం ప్రకార్ం, యిేసు గొప్ప 
ప్రధాన యాజకుడెయైునాిడు. 

వాసతవానికన, ప్రవచంచబడిన గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా యిసేు యొకు పాతరను హెబ్రర ప్తిరక 
కనీసం ప్దిసార్మో  ప్రసాత విసుత ంది. అంతదగాక యిేసును “కరీసుత ”గా లేక “మ స్ట్ియ”గా అద ితర్చుగా 
సంభోదిసుత ంది మర్శయు నూతన నిబంధ్నను తచెుువాడు ఆయననేని 8, 9 మర్శయు 12 
అధాయయములలో అద ిసపష్రముగా తలె్వయజసేుత ంది. కొీతత  నిబంధ్నలో ఏ ఇతర్ ప్ుసతకము కంటే 
ఎకుువగా, యిసేు గొప్ప ప్రధాన యాజకుని గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షను న ర్వరే్ముచునాిడని 
హెబ్రర ప్తిరక నిసిందదహముగా ర్మజువు చదసుత ంది. 

గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు ర్ాజుగా కూడా పాల్వసాత డు అనునది యిేసును గూర్శు పాత నిబంధ్న 
కల్వగశయుండని ర్ ండవ ఆకాంక్ష. 

ర్ాజుగా యాజకుడు 
ఆదాము కాలము మొదలుకొని అబరా హాము కాలము వర్కు యాజకడు మర్శయు ర్ాజు 

సాా నములు ఒక ేవయకనతలో ఐకయప్ర్చబడిన విష్యమును మనము చూడవచుు. ఇశాీయిలేును ర్ాజులు 
పాల్వంచన కాలములో అవి వరే్మప్ర్చబడనిప్పటికర, తయదకు మ స్ట్ియ యొకు వయకనతతవములో అవి 
మర్లా ఐకయప్ర్చబడతాయని పాత నిబంధ్న ప్రవచంచంది. ఈ విష్యము కరర్తనలు 110:2-4, మర్శయు 
జ కర్ాయ 6:13లో ప్రసాత వించబడంిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ఈ పాఠంలోను మర్శయు మునుప్టి పాఠములలోను చూస్టనిటటో , యిసేు మ స్ట్ియగా 
వచునప్ుపడు, ఆయన ర్ాజు సాా నమును మర్శయు యాజకతవ సాా నమును ర్ ండిటనిి తీసుకునాిడు. 
ఇద ిమార్ము 8:29; లూకా 23:3; మర్శయు హెబ్రర. 8–9 వంట ివాకయభాగములలో ప్రసాత వించబడింది. 

యిేసు ర్ాక మునుప్ు, అహర్పను యాజకతవము వ యియ సంవతిర్ములకు ప గైా దదవుని 
ప్రజలను స్టవేించంది. కాని వార్శ ప్ర్శచర్య వార్శని మించన ర్ానుని మ స్ట్ియ వ ైప్ుకు చూపింద ిమర్శయు 
ఆయన యాజకునిగాను ర్ాజుగాను ర్ాన యైుండెను. వాసతవానికన, అప . 6:7 ప్రకార్ం, యి ర్ూష్లేము 
మర్శయు ఇశాీయిలేులో ఉని అనకేమంది యాజకులు యిసేును మ స్ట్ియగా గుర్శతంచ ఆయన 
అనుచర్మలయాయర్మ. 

యిేసు ఎనిడును సవతంతర యాజకతవమును సాా పించలేదు కాబటిర , దదవాలయము మర్శయు 
అహర్పను యాజకతవము యొకు కొనసాగు ప్ర్శచర్యను నిర్ాా ర్శంచలేదు కాబటిర , ఇశాీయిలేు యాజకుల 
నుండ ిఆయన ప ందని మదేతయ ఆ యాజకులు మ స్ట్ియ వచునప్ుపడు ఆయన తన వయకనతతవములో 
ప్రధాన యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు యొకు సాా నములను ఐకయప్ర్మసాత డను పాత నిబంధ్న బో ధ్ను 
అరా్ము చదసుకునాిర్మ అని సూచసుత ంది. మర్శయు మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో , యిేసు 
చదస్టనిది ఖ్చుతముగా ఇదద. 

యిేసు యొకు యాజకతవము న ర్వరే్శున విశషే్ముగా ప్రవచంచబడని మూడవ ఆకాంక్ష 
ఏమనగా, గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు దదవుని ప్రజలను యాజకుల ర్ాజయము అగునటటో  నడపిిసాత డు. 

యాజకుల ర్ాజయమ్మ 
దదవుని ప్రజలు యాజకుల దదశముగా లేక ర్ాజయముగా అయియే కాలమును గూర్శు నిర్గమ. 19:6 

మర్శయు యి ష్యా 61:6 ప్రవచంచాయని మనము ఇంతకు ముందద చూశాము. ఆయన ఇచున ప్నిని 
చదయుట దావర్ా, సుత తి మర్శయు విధదయతా బలులను అర్శపంచుట దావర్ా, మర్శయు తమకు ఇవవబడని 
ఇతర్ యాజక కార్యములను చదయుట దావర్ా వార్ంతా దదవుని ప్ర్శశుదధ  సనిిధలిో స్టేవ చదసాత ర్మ. 
మర్శయు పరా ముఖ్యముగా, లూకా 4లో నమోదు చదయబడని యిసేు యొకు ప్రసంగములో, ప్రభువు 
యి ష్యా 61ని ఉదధర్ణముగా చెబుతూ దానిని న ర్వరే్ాునని తెల్వయప్ర్చాడు. ఈ విధ్ంగా, తాను 
సవయంగా దదవుని ప్రజలను యాజకుల ర్ాజయముగా మార్ముతానని యిసేు సూచంచాడు. మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగముల వల న , ఆయన ఇదద చదశాడు. 

ఉదాహర్ణకు, 1 పతేయర్మ 2:5లో, పతేయర్మ సంఘమును “ప్ర్శశుదధ  యాజకులు” అని పిలచాడు. 
మర్శయు 9వ వచనములో “ర్ాజుల ైన యాజకులు” అని పలిచాడు. ఇదద ఆలోచనను మనము ప్రకటన 
1:6, 5:10, మర్శయు 20:6లో చూడవచుు. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రకటన 1:6లో యిసేును గూర్శున ఈ మాటలను వినండి: 

ఆయన మ్నలను తన తండిరయగమ ద్ేవునికి ఒక ర్ాజయమ్మగాను 
యాజకులనుగాను జసే్ట ను (పరకటన 1:6). 

మ స్ట్ియగా, యిసేు గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా పాల్వంచు ర్ాజ ైయునాిడు, మర్శయు ఆయన 
తన అనుచర్మలందర్శని తన ర్ాజయములో యాజకులుగా స్టవేించుటకు నియమిసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాత నిబంధనలో నుండి మ్నమ్మ న్ేరపుకొను ఒక పరా మ్మఖ్యమ ైన విషయం 
ఏమిటంట ేద్ననిలోని మ్మఖ్యమ నై మ్త న్నయకులు అంద్రూ 
యాజకుల ైయమన్నారప. కాని కరొతత  నిబంధనలో క ైైసతవులలో కొంద్రప మ్ాతరమేగాక, 
విశాాసులంద్రప యాజకులేనని మ్నమ్మ కనుగొంటామ్మ. ఈ సతయమ్మ చనలాస్ారపు  
సుపర్ చితమ నై ఈ మ్ాట ద్నార్ా త లియజయేబడుతయంద్ి, “విశాాసులంద్ర్  
యొకక యాజకతామ్మ.” క ైసైతవులంద్రప పర్ చరయ చేయమటకు, కరరసుత  శ్ర్ీరమ్మలో 
యసేు యొకక చేతయలుగాను, హృద్యమ్మగాను, కళలు గాను ఉండుటకు 
పిలువబడన్ రప అను విషయమ్మను మ్నమ్మ ఉద్నా ట ంచనలి. ఇపుుడు, ఇద్ి ఎంతో 
బలమ ైన ఒక సతయమ్మ. ఈ అద్ుభతమ ైన సతయమ్మను అరామ్మ చేసుకొనుట వలన 
కలుగమ ఒక చనర్ తిరక న్నటకరయమ ైన పర్ ణనమ్మ్మ ఏమిటంట,ే ఇక ఏ ఒకకరప కూడన 
తమ్కు మ్ర్ యమ ద్వేునికి మ్ధయ ఒక మ్ధయవర్ తగా, లేక వంత నగా ఉండుటకు 
మ్ర్ొక మ్ానవుని పర్ గణ ంచవలస్టిన అవసరత లేద్ు. మీకు ద్వేునికి మ్ధయ ఒక 
మ్ధయవరపత లను ప టలర  ఏ వయవసా అయన్న మిమ్మును ద్ుర్ ానియోగం చేయమటకు, 
స్ామ్ాజికమ్మగా నియంతిరంచుటకు, బంధించుటకు పరయతిాసుత ంద్ి అంతే. కాబట ర  
ఇద్ి ఎంతో బలపరచు గౌరవమ్మనిచుు మ్ర్ యమ విమోచించు సతయమ ైయమనాద్ి, 
అయనను, ఈ సతయమ్మ ద్వేుడు తన శ్ర్ీరమ్మనకు వివిధ వరమ్మలను ఇచనుడను 
సతయమ్మను, మ్ర్ యమ ఆ వరమ్మలలో, న్నకు నచిున మ్ర్ యమ ననుా 
స్టేవించినవార్ లో న్నేు మ చిున కాపర్  వరమ్మను తోర స్టపిుచుద్ు. కాపర్  
వరమ్మనకు ఒక పరతయేకమ ైన హృద్యమ్మ కావాలి. ద్ననిలో కాయమటకు, 
నడపిించుటకు, పోర తుహ ంచుటకు, మ్ర్ యమ ఆద్ర్ ంచుటకు హృద్యమ్మ 
మ్ర్ యమ న్ెపైుణయమ్మ అవసరమ్మ. ఇద్ి ఇతరపలకు మ్ర్ యమ వార్  ద్వేునికి మ్ధయ 
నిలబడుట కాద్ు. ఇద్ి వారప తమ్ మ్ంచి పనిని చేయమచు తమ్ను తనమ్మ ఆ పని 
కొరకు కరమ్శక్షణలో ప టలర చుండగా ద్ేవుడు వార్  మ్నసుులకు జఞా నమ్మ 
కలిగ ంచుచుండగా లేఖ్నమ్మలను అనువద్ించుటకు వార్ కి ఇవాబడని హకుకను 
చినాచూపు చూచుట కాద్ు. కాని ఇద్ి మ్నకు ఇవాబడని కృప అయమయనాద్ి, ఇద్ి 
పరతి ఒకకరప యాజకునిగా ఉనా పరయాణమ్మలో మ్నకు సహ్వయపడుతయంద్ి, 
మ్ర్ యమ ఈ యాజకులంద్రప కాపర్  శ్రద్ధను గౌరవిస్ాత రప మ్ర్ యమ హతయత కుంటారప. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

యిేసు యాజక సాా నమును న ర్వరే్ముట మనకు ఎంతో ముఖ్యమ ైన ఒక విష్యమును 
జఞా ప్కము చదసుత ంది. సృషిరలో దదవుని యొకు వాసతవిక ఉదదేశములు పాప్ము దావర్ా కనోష్రప్ర్చబడినవి, 
కాని పాప్ము వాటిని అధిగమించలేదు. యిసేు సవయంగా వచుుట మర్శయు యాజక అర్హతలను 
న ర్వేర్ముట దదవుని ప్రణాళికల యొకు మంచతనము ప్టో తన నముకతవమును చూపాయి. ఆయన ఆ 
సాా నమును బలప్ర్చుట మర్శయు దాని యొకు ఉనితమ నై అరా్ము దదవుని ప్రణాళికను 
కొనసాగశంచుటలో ఆయన పరా ముఖ్యతను తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు ర్ాజుగా ప్ర్శపాల్వంచ గొప్ప ప్రధాన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజకునిగా యిసేు యాజక ప్ర్శచర్య యొకు వాసతవిక మర్శయు ఊహ ంచదగశన విష్యములను 
న ర్వేర్ముతాడు. కాబటిర , ఆయన ప్రజలుగా, యిసేును గౌర్వించుటకు, ఆర్ాధించుటకు, నముుటకు, 
మర్శయు ఆయన యాజకుల ర్ాజయముగా నముకముగా ఆయనను స్టవేించుటకు ఒక గొప్ప 
కార్ణముంది. 

ఇప్పటి వర్కు, యాజక సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును, మర్శయు యిేసులో దాని 
యొకు న ర్వరే్మపను మనము చూశాము. కాబటిర , ఈ సమయములో, యిసేు యాజకతవము యొకు 
ఆధ్ునిక అనువర్తనను చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. గొప్ప ప్రధాన యాజకునిగా యిసేు 
యొకు పాతర నేట ిమన జీవితముల మీద ఎలాంట ిప్రభావమును చూప్ుతయంది? 

ఆధునిక అనువరతన 

కరీసుత  యాజక కార్యము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను ప్ర్రక్షించుటకు ఒక సులువ నై 
మార్గమును వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం, 25వ జవాబులో మనము చూడవచుు, అకుడ ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

ద్ేవుని యొకక న్నయయమ్మను తీరపుటకు తనను తనను ఒకేస్ార్  బలిగా 
అర్ ుంచుకొనుట ద్నార్ా, మ్ర్ యమ ద్వేునితో మ్నలను సమ్ాధననపరచుట ద్నార్ా, 
మ్ర్ యమ మ్న కొరకు నిరంతరమ్మ విజఞా పన చేయమట ద్నార్ా కరరసుత  యాజక 
స్ాా నమ్మను న్ెరవేరపుచున్నాడు. 

ఈ జవాబులో, ఆయన విశావసులకు చదస్టిన ప్ర్శచర్య దృషార ా కరసీుత  యొకు యాజక కార్యమును 
కేటకనజం కోీడకీర్శసుత ంది. మర్శయు ఇది ఆయన చదస్టని కార్యములో కనీసం మూడు విష్యములను 
తెల్వయజేసుత ంది. మొదటగిా, కరసీుత  యొకు సవయం-బల్వ ప్ర్శచర్యను గూర్శు ఇది మాటాో డుతయంది. 
ర్ ండవదగిా, అందర్శ కొర్కు ఒకసేార్శ చదయబడిన ఆయన సమర్పణ ప్ర్శచర్య విశావసులు మర్శయు దదవుని 
మధ్య సమాధానమునకు కార్ణమ నైది అని చెబుతయంది. మర్శయు మూడవదగిా, విశావసులు మర్శయు 
దదవుని మధ్య ఆయన చదయుచుని కొనసాగు విజఞా ప్నను గూర్శు మాటాో డుతయంది. 

యిేసు యాజక సాా నము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను గూర్శున మన చర్ు వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ 
కేటకనజం అందించన ఉదాా టనలను అనుసర్శసుత ంది. మొదటగిా, కరసీుత  యొకు బల్వని మనము చూదాే ము. 
ర్ ండవది, ఆయన చదస్టని సమాధాన కార్యము మీద దృషిరప డదాము. మర్శయు మూడవదగిా, కరసీుత  చదస్టిన 
విజఞా ప్న యొకు అనువర్తనను మనము ప్ర్శగణించుదాము. మొదటగిా బల్వని చూదాే ము. 

బలి 
కరీసుత  అర్శపంచన బల్వ యొకు అనువర్తనను మనము ఇవవవలస్టిన మూడు ప్రతిసపందనల దృషాటా 

చూదాే ము: ర్క్షణ కొర్కు ఆయనను నమాుల్వ; ఆయనను మర్శయు ఆయన పేరమించువార్శని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నముకముగా స్టవేించాల్వ; మర్శయు ఆర్ాధ్న. నముకము అను విష్యమును చూసూత  
మొదలుప డదాము. 

నమ్ుకమ్మ 
దదవుడచిుు ర్క్షణ బహుమానము స్టిలువ మీద యిసేు అర్శపంచన బల్వ దావర్ా మాతరమే 

సాధ్యమవుతయంది అని లేఖ్నము బో ధిసుత ంది. పాప్ులను ర్క్షించుట కొర్కు కరీసుత  స్టిలువ మీద 
మర్ణించాడు. ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము నేర్ముకుని మాటలను ఉప్యోగశంచుటకు, 
ఆయనయందు విశావసముంచువార్శ అప్ర్ాధ్మును తీస్టివయేుటకు ఆయన దదవుని శాంతింప్జేశాడు, 
మర్శయు దదవుని నాయయమును ఉగీతను సంతృపితప్ర్చాడు. 

మర్శయు అటిర విశావసము చాలా పరా ముఖ్యమ ైనది. కరీసుత  అనుగీహ ంచు పాప్ క్షమాప్ణను 
ప ందుటకు, ఆయనను మనము నమాుల్వ, ఆయనను మాతరమే నమాుల్వ. ఆయన మన పాప్ముల 
కొర్కు మర్ణించన దదవుని కుమార్మడని మర్శయు ఆయన మన కొర్కు అర్శపంచన అర్పణ వలనన ే
మనము క్షమించబడా్ మని మనము నమాుల్వ. యోహాను 20:31, ర్పమా. 10:9-10, మర్శయు 1 
యోహాను 4:14-16 వంటి చపటో ఈ నమిుకను గూర్శు లేఖ్నము మాటాో డుతయంది. 

మన ర్క్షణ యిసేు అర్శపంచన బల్వ మీద ఆధార్ప్డయిునిదని, మర్శయు అది ఆయన చదస్టని 
కార్యము దావర్ానే ప్రభావితమ యైియందని కరసీుత  అనుచర్మలు నమాుల్వ. ఇంకా ఎవవర్మ మనలను 
ర్క్షించలేర్మ. 

అప . 4:12లో పతేయర్మ ప్రకటించనటటో : 

మ్ర్  ఎవనివలనను రక్షణ కలుగద్ు; ఈ న్నమ్మ్మనన్ే మ్నమ్మ రక్షణ 
ప ంద్వల ను గాని, ఆకాశ్మ్మ కిరంద్ మ్నుషయయలలో ఇయయబడిన మ్ర్  ఏ 
న్నమ్మ్మన రక్షణ ప ంద్లేమ్మ అన్ెను (అప  4:12). 

మనము ర్క్షణను సంపాదించలేము. ఏ సంఘము లేక ప్ర్శశుదుధ డు మనకు దానిని ఇవవలేడు. 
మనలను ర్క్షించుటకు కరసీుత  యొకు గుణములు మర్శయు ఆయన అర్శపంచన బల్వని మాతరమే మనము 
నమాుల్వ. 

యిేసు మీద మాతరమ ేమనము నమిుక ఉంచనప్ుపడు, దదవుని ఎదుట మనము నిశుయతను 
ఆనందమును కల్వగశయుండవచుు. తండిర ఆజఞా పించన ప్రతిదానిని యిసేు నముకముగా చదశాడు. 
మర్శయు ఆయన మనకు వాగాే నము చదస్టని ప్రతిదానిని కూడా నముకముగా చదసాత డన ేనిశుయతను 
కూడా మనము కల్వగశయుండవచుు. 

హెబ్రర. 10:20-22లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ఆయన రకతమ్మవలన పర్ శుద్ధసాలమ్మనంద్ు పరవశేంచుటకు మ్నకు ధ ైరయమ్మ 
కలిగ యమనాద్ి గనుకను, ద్ేవుని యంట ప నై మ్నకు గొపు యాజకుడున్నాడు 
గనుకను ... విశాాసవిషయమ్మలో సంపూరణ నిశ్ుయత కలిగ , యథనరామ ైన 
హృద్యమ్మతో మ్నమ్మ ద్ేవుని సనిాధననమ్మనకు చేరపద్మ్మ (హెబ్రర. 10:20-
22). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ ప్రసాత వించబడిన ధెరై్యమును నముకము అని కూడా పలివవచుు. మన పాప్ములకు 
పరా యశుతతము చదయుటకు యిేసు అర్శపంచన బల్వ సర్శపల తయందని మర్శయు అద ిమనలను ర్క్షించుట 
నుండ ిఏ విధ్ముగా కూడా విఫలము కాదనే స్టిార్మ ైన నముకము ఇది. 

రక్షణను అనుభవించుట రక్షణకు ఒక చిహామ్మగా ఉనాద్ి. ద్ేవుని 
కుటలంబమ్మలో సభమయలమ ై ఉనా భావన మ్నకుంద్ి. మ్నమ్మ ద్ేవుని పిలులమ్ని 
పర్ శుద్నధ తు మ్న ఆతుకు స్ాక్షయమిస్ాత డని బ ైబిలు చ బమతయంద్ి. కాబట ర , నిజమ నై 
ద్ేవుని పిలులకు ఆ ద్తతతయ అనుభవం ఉంటలంద్ి. అంటే రక్షణను గూర్ ు మ్నమ్మ 
కలిగ గ యమనా నిశ్ుయత యొకక స్ాా యలో భదే్మ్మలు ఉండవని ద్నీి అరామ్మ 
కాద్ు. ఆ నిశ్ుయతలో మ్నమ్మ ఎద్గాలని ఆశ్పడతనమ్మ గాని, అద్ి 
నిశ్ుయమ్మగా కాలకరమ్మ్మలో వసూత  పో తూ ఉంటలంద్ి. యేసు మ్న స్ాా నమ్మను 
తీసుకునపుుడు మ్న కొరకు ఏమి చశేాడో  అరామ్మ చసేుకొని ఒకర్ కొకరమ్మ 
సహ్వయం చసేుకొనుటకు సువారతను అరామ్మ చసేుకొని అనుద్నిమ్మ ద్ననిని మ్నకు 
మ్నమ్మ పరసంగ ంచుకొనుటకు పరయతిాంచనలి. సహవాసమ్మలో మ్నమ్మ ఇద్ే 
చేస్ాత మ్మ, మ్న ద్తతతయను గూర్ ు, మ్న రక్షణను గూర్ ు, మ్నమ్మ ప ంద్ని 
క్షమ్ాపణను గూర్ ు ఎకుకవ నిశ్ుయత కలిగ యమండుటలో ఒకర్ కొకరమ్మ 
సహ్వయపడతనమ్మ, మ్ర్ యమ మ్నమ్మ వాకయమ్మను ధనయనించుటకు 
కూరపునపుుడు పర్ శుద్నధ తయుడు ద్ీనిని మ్న హృద్యమ్మలలో న్నటలతనడు 
మ్ర్ యమ కరరసుత ను గూర్ ు ఆయన చసే్టిన కారయమ్మలను గూర్ ు మ్నమ్మ 
మ్ర్ ఎకుకవ నిశ్ుయతను ప ంద్ుకుంటామ్మ. కాబట ర , పరతి విశాాస్టి కలిగ యమనా 
రక్షణ నిశ్ుయత ద్ినద్నిమ్మ వసూత  పో తూ ఉంటలంద్ి, కాని స్ాధనరణమ్మగా 
కాలకరమ్మ్మలో కొనస్ాగమ ఎద్ుగమద్ల ఉంటలంద్ి. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

నిజమ నై విశాాసులు తమ్ రక్షణను గూర్ ు సంద్ేహ ంచగలర్ా? నిరపేక్షంగా. ద్నీికి 
ఒక ఉద్నహరణను లేఖ్నమ్మలో చూడవచుు. వీట ని మ్నమ్మ ఏలీయా స్ రచ టలర  
కిరంద్ కూర్ొుని ఉనా సంద్రభమ్మలో చూడవచుు; ద్వేునితో తనను కలిగ యమనా 
అనుబంధమ్మను గూర్ ు పరశ్ాలు అడుగమతూ ద్నవీద్ు రచించిన కొనిా విలాప 
కరరతనలలో ద్ీనిని చూడవచుు. ద్ీనిని మ్నమ్మ పేతయరప యొకక ఆతుకథలో, 
యసేును తిరసకర్ ంచిన వెంటన్ే, బయటకు వెళ్లు విలపించిన సంద్రభమ్మలో 
చూడవచుు. ఖ్చిుతమ్మగా. నిజమ ైన విశాాసులు తమ్ రక్షణను 
సంద్హే ంచవచుు. మీకు త లుసుకద్న, మ్న రక్షణ “న్నకు ఉనా నిశ్ుయత స్ాా య 
ద్నార్ా రక్ించబడన్ ను,” అని కాద్ు. కొనిాస్ారపు  ఇవాంజ లికల్ క ైసైతవులమ నై 
మ్నమ్మ ఆ ద్శి్లో వళెలత నాటలు  అనిపిసుత ంద్ి. పరజలను స్ాక్షయమివామ్ని 
అడుగమతనమ్మ — న్నకు ఒక స్ాక్షయమ్మంద్ి; న్ేను పౌలు వంట  మ్ారపమ్నసుు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుభవమ్మ కలిగ యమన్నాను. అద్ి అనుకోకుండన న్నటకరయమ్మగా జర్ గ ంద్ి. 
మీరప అడుగమతయన్నారప కాబట ర  మీకు ఒక గంట ఒక నిమిషం ఇవాగలను. 
ఒకపుుడు యసేు ఉన్నాడని న్ేను నమేువాడను కాద్ు, అసలు 
పట ర ంచుకున్వేాడిన్ే కాద్ు, కాని 24 గంటలలోన్ే, ఆయన ద్ేవుని కుమ్ారపడని 
మ్ర్ యమ న్న రక్షకుడని న్ేను నమ్ాును. కాని కరరసుత  యొకక మ్మగ ంచబడని 
మ్ర్ యమ స్ాధించిన కారయమ్మ వలనన్ే విశాాసమ్మ ద్నార్ా కృప మ్ూలమ్మగా న్నేు 
రక్ింపబడన్ ను గాని న్నేు కలిగ యమండని నిశ్ుయత స్ాా య ఆధనరంగా కాద్ు. 
మీరప కలిగ యమనా నిశ్ుయతను అన్ేక విషయాలు ద్ొంగ లించగలవు. 
అనుకోకుండన జరపగమ విష్టాద్మ్మలు, అనగా లోకమ్మలో మీరప బహుగా పేరమించు 
స్ట్త రని లేక పురపషయని పరభమవు పలిచిన పర్ స్టిాతయలు మిమ్మును 
కంగమతినిపించగలవు. కొనిాస్ారపు  భౌతిక, మ్ానస్టిక కారణమ్మలు ఉంటాయ. 
కొంతమ్ంద్ి వార్ లో ఉనా వెలితిని మ్ాతరమే చూడడననికి పరయతిాస్ాత రప. వారప 
ఎపుుడు చూస్టని్న పరశాసూత న్ే ఉంటారప. ఈ లోకమ్మలోని “ఇయోర్ీలు” మ్నంద్ర్ కర 
త లుసు, మ్ర్ యమ న్ేను వార్ లో ఒకడిని అని, పరకృతిని గూర్ ు ఎలుపుుడూ 
పరశాసూత  ఉంటానని న్న ఆలోచన. ద్ీనికి కొనిా కారణనలు ఉన్నాయ, ద్ వైిక 
కారణనలు, ఉద్నహరణకు ద్ేవుడు కొనిాస్ారపు  ఆయన సనిాధ ియొకక వెలుగమను 
మ్న నుండి ద్ూరమ్మ చేస్ాత డు అని, మ్నమ్మ ఆయనను మ్ర్  ఎకుకవగా 
ఆశంచునటలు  తనను తనను మ్న నుండి ద్ూరమ్మ చసేుకుంటాడని, మ్ర్ యమ 
ఆయన సనిాధి కొరకు తనపతరయపడుట మ్నలను ఎద్ిగ ంపజేస్టి మ్న 
విశాాసమ్మను ఉద్నా ట సుత ంద్ి అని 17వ శ్తనబదమ్మ న్నట  వసె్టిర ినిసరర్డ ష్టారరర్డ కేటకజిం 
సూచిసుత ంద్ి. ఇద్ి సులువెనై అనుభవమ్మ కాద్ు. కాని తలిుద్ండుర లు కొనిాస్ారపు  
ఇలా చేస్ాత రప. అపుుడపుుడే నడచుట న్ేరపుకునా తమ్ బిడ్ చేతయలను వారప 
విడచిప డతనరప. వారప ఒకవళే పడిపో తయంటే పటలర కొనుటకు వారప పరకకన్ే 
ఉంటారప, కాని ఒక క్షణం పాటల వారప ఎలాంట  సహ్వయం లేకుండన ఉంటారప. 
ఇంచుమించు ఇలాంట ద్ే, ద్ేవుడు మ్నతో చేస్ాత డు, మ్నమ్మ ఆయన కొరకు 
తనపతరయపడునటలు  చేస్ాత డు, ఫలితమ్మగా మ్నమ్మ ఎద్ుగమతనమ్మ. 

— డా. డెర్ క్స డబుో ా. హెచ్. థామస్ 

కరీసుత  చదస్టని బల్వకన నముకము సపందనగా ఉండాలని మనము చూశాము కాబటిర , ఆయన 
అర్శపంచన బల్వ దావర్ా ప్ుర్శకొలపబడి మనము అందించవలస్టని స్టేవను చూదాే ము. 

స్టేవ 
మన కొర్కు యిసేు అర్శపంచన బల్వ మనము ఆయనను నముకముగా స్టవేించునటటో  

ప్ుర్శకొలాపలని బెైబిలు బో ధసిుత ంది. ర్పమా. 6వ అధాయయం అంతటా, యిసేు మనలను ర్క్షించుటకు 
మర్ణించాడు కాబటిర , మనము ఆయనను పేరమించ ఆయనకు విధదయులవవబదుే లమ ైయునాిమని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు సపష్రము చదశాడు. మనకు నూతన జీవమునిచుుటకు — పాప్ము యొకు ప్రభుతవము నుండ ి
మనలను సవతంతయర లను చదయు జీవితము — ఆయన మర్ణించాడు. ఈ ర్క్షణ కొర్కు మనము 
కృతజాతలు తలెుప్వలస్టని ఒక మార్గము ఏమనగా మన జీవితములలోని పాప్ముతో పల ర్ాడుట, 
మర్శయు దానికన మర్శయొకసార్శ విధదయులగుటకు నిర్ాకర్శంచుట. 

ర్పమా 6:2-4లో పౌలు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

... పాపమ్మ విషయమ ై చనిపోయన మ్నమ్మ ఇకమీద్ట ఏలాగమ ద్ననిలో 
జీవించుద్ుమ్మ? కాబట ర  తండిర మ్హ మ్వలన కరరసుత  మ్ృతయలలోనుండి యేలాగమ 
లేపబడ న్ో, ఆలాగే మ్నమ్మను నూతనజీవమ్మ ప ంద్నివారమ  ైనడుచుకొనునటలు , 
మ్నమ్మ బాపితసుమ్మ వలన మ్రణమ్మలో పాలుప ంద్ుటక ై ఆయనతో కూడ 
పాతిప టరబడతిివిు. 

పాప్ము యొకు ప్రభుతవము నుండ ిమనలను సవతంతయర లను చదయుటకు యిేసు మర్ణించాడు. 
ఆయనకు ఇషార నుసార్మ నై మార్గములలో నడచుట ఆ బల్వకన మనము ఇవవదగశన సర్శయి నై సపందన. 

ఆయన బల్వకన అనుగుణంగా మనము కరీసుత ను ఇంకా అనకే విధాలుగా స్టవేించవచుు అని 
లేఖ్నము తలె్వయజసేుత ంది. నిశుయముగా, ఆయన ఉదదేశముల కొర్కు శమీప ందుటకు మర్శయు 
మర్ణించుటకు కూడా స్టదిధప్డుట దావర్ా కరసీుత  యొకు మాదరి్శని మనము అనుసర్శంచవచుు. 
వాసతవానికన, కరసీుత  కొర్కు మనము శీమను అనుభవించుట గొప్ప సౌభాగయము మర్శయు ఆశీర్ావదము అని 
అప . 5:41 మర్శయు ఫలి్వపప్. 1:29 వంట ిలేఖ్నభాగములు సూచసుత నాియి. 

యిేసు ర్క్షించుటకు మర్ణించన ప్రజల కొర్కే మనలను మనము సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా 
కరీసుత ను స్టవేించమని కూడా బెబైిలు మనలను పల ర తిహ సుత ంద.ి ఒకర్శతో ఒకర్ము ఓర్శమి కల్వగశ దయతో 
వయవహర్శంచమని ఎఫ స్ట్. 4:32-5:2 బో ధసిుత ంది. విశావసములో బలహనీుల ైనవార్శ కొర్కు మనకు 
ఇవవబడిన సవతంతరతలను కూడా విడచిప టరమని ర్పమా 14 మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 8 బో ధిసాత యి. 
అంతదగాక, కరసీుత  వల  ఇతర్ విశావసుల కొర్కు మన పరా ణములను కూడా ధార్పల యమని అద ిమనకు 
ఆజఞా పిసుత ంది. 1 యోహాను 3:16లో యోహాను వరా స్టినటటో : 

ఆయన మ్న నిమితతమ్మ తన పరా ణమ్మప టటరను గనుక ద్ీనివలన పేరమ్ యెట రద్ని 
త లిస్టకిొనుచున్నామ్మ. మ్నమ్మకూడ సహో ద్రపలనిమితతమ్మ మ్న పరా ణమ్మలను 
ప టర  బద్ుధ లమ ైయమన్నామ్మ (1 యోహ్వను 3:16). 

యిేసు స్టలిువ మీద అందర్శ కొర్కు ఒకేసార్శ అర్శపంచన బల్వ దాని యొకు ఉదదేశము కొర్కు, 
అనగా, పాప్ముల కొర్కు దదవుడిచుు నాయయమ నై శక్షను తనప ై తీసుకొనుటకు ప్ూర్శతగా సర్శపల తయంది. 
ఇతర్ మానవులను ప్రకున ప టరండి, మనము ఎనిడు మన కొర్కు మనము కూడా పరా యశుతతము 
చదసుకొనలేము. కాని ఇతర్మల కొర్కు మన జీవితములను సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా మనము యిేసు 
యొకు మాదరి్శని అనుసర్శంచవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు వార్శ కొర్కు మర్ణించుటకు మనము స్టిదధముగా ఉంటే, మన సమయము, మన 
డబుా, మన సౌకర్యము, మర్శయు మన ఆసుత లను వార్శని స్టవేించుట కొర్కు విడచ తకుువ అర్పణలను 
కూడా మనము చదయవచుు. 

ఇతర్మలను పేరమించుట యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు మాటాో డుట చాలా సులభమే. కాని ఈ 
ఆలోచనలను అనుసర్శంచుట కొనిిసార్మో  మనకు కష్రమవుతయంది. ప్రజలను సర్శగా పేరమించుటకు, 
మనము అతిగా పేరమించువాటనిి — మన సమయము, మన ఆసుత లు, మర్శయు మన సౌకర్యము — 
మనము విడచిప టటర టకు స్టిదధముగా ఉండాల్వ. ఇతర్మలను పేరమించుట కొర్కు కొనిి సమర్పణలు 
మాతరమ ేఅవసర్మ యైునివి. దదవుని ర్ాజయము మర్శయు దాని నీతికన, మన స ంత సౌకర్యముల కంటే 
ఎకుువ విలువనిచుుట మనకు కష్రమవుతయంది. కాని అలా మనము చదయలేనప్ుపడు, ఒక 
పరా ముఖ్యమ నై సతయమును మనము కోలోపతాము: ఈ అర్పణల కంటే ఎకుువగా ఈ అర్పణలను 
అర్శపంచనప్ుపడు మనము ప ందుకుంటాము. ఇతర్మల కొర్కు మన జీవితములను అర్శపంచుట దావర్ా 
దదవుని ఆర్ాధించు మర్శయు ఈ లోకములో ఆయన ర్ాజయ వాయపితని వీక్షించు అవకాశమును మనము 
ప ందుకుంటాము. 

కరీసుత  యొకు బల్వకన ర్ ండు ఆధ్ునిక అనువర్తనముల ైన నముకము మర్శయు స్టవేను మనము 
చూశాము కాబటిర , ఆర్ాధ్న వ పై్ుకు మన దృషిరని మళోించుదాము. 

ఆర్ాధన 
క ైైసతవులముగా, యిసేు మన కొర్కు స్టలిువ మీద చదస్టని కార్యమును జఞా ప్కము చదసుకునప్ుపడు 

ఆయనను ఆర్ాధించుటకు ప్ుర్శకొలపబడతాము. ఆయన చదస్టని నిసావరా్మ నై బల్వ ఆయన మన ప్టో 
చూపని పేరమను బటిర  ఆయనను సుత తించుటకు మన హృదయములను ప్ుర్శకొలుపతయంది. మర్శయు 
ఆయన మన కొర్కు వ లబెటిర  కొనిన అదుుతమ నై ర్క్షణ ఆశీర్ావదములను బటిర ఆయనకు మర్లా 
మర్లా కృతజాతలు తలెుప్ుటకు మనలను పేరర్ేపసిుత ంది. 

మర్శయు యిేసు అర్శపంచన బల్వ తండిర మర్శయు ఆతును కూడా ఆర్ాధించునటటో  మనలను 
పేరర్పేించాల్వ. ఎందుకంటే, యోహాను 14:31 వంట ిలేఖ్నముల ప్రకార్ం, యిేసు అర్శపంచన బల్వ తండిర 
యొకు ప్రణాళిక అయుయనిది. మర్శయు యిసేు ప్ర్శశుదాధ తు శకనత దావర్ా తనను తాను 
అర్శపంచుకునాిడని హెబ్రర. 9:14 బో ధసిుత ంది. కాబటిర , తండిర మర్శయు ఆతు కూడా మనము యిసేుకు 
చదయు సుత తి ఆర్ాధ్నలకు అర్మహ ల ైయునాిర్మ. 

యిేసు యొకు బల్వ మనలను ఆర్ాధించుటకు పల ర తిహ ంచుట మాతరమేగాక, ఆర్ాధ్న కొర్కు ఒక 
మాదిర్శగా కూడా ప్ని చదసుత ంది. ర్పమా 12:1లో పౌలు ఏమని వరా సుత నాిడో  ఒకసార్శ చూడండ:ి 

కాబట ర  సహో ద్రపలార్ా, పర్ శుద్ధమ్మను ద్వేునికి అనుకూలమ్మన్ెైన సజీవ 
యాగమ్మగా మీ శ్ర్ీరమ్మలను ఆయనకు సమ్ర్ ుంచుకొనుడని ద్ేవుని 
వాతులయమ్మనుబట ర  మిమ్మును బతిమ్ాలుకొనుచున్నాను. ఇట ర  స్టేవ మీకు 
యమకతమ ైనద్ి (ర్ోమ్ా 12:1). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ లేఖ్నభాగము సావభావికముగా ర్ ండు ప్రశిలను లేవన తయత తయంది. మొదటగిా, స్టలిువప ై 
యిేసు యొకు మర్ణము ఒక ఆర్ాధ్నా కార్యము ఎలా అవుతయంద?ి ర్ ండవదగిా, దానికన అనుగుణంగా 
మన స ంత ఆర్ాధ్నను మనము ఎలా నిర్శుంచగలము? 

మొదట ిప్రశికు జవాబుగా, స్టలిువప ై యిేసు యొకు మర్ణము ఆర్ాధ్నా కార్యమ యైునిది, 
ఎందుకంటే పాత నిబంధ్నలోని బలులు సాా పించన పాత నిబంధ్న ప్రతీకలను మర్శయు మాదిర్శలను అద ి
న ర్వేర్శుంది. పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ఆర్ాధ్న బలుల వయవసా చుటూర  కేందీరకృతమ ైయుండనిది. 
మర్శయు ఈ పాత నిబంధ్న బలులు అనిి యిసేు యొకు బల్వ వ ైప్ుకు చూపాయని హెబ్రర. 9 బో ధసిుత ంది. 
మర్శయు యిేసు మన కొర్కు ప్ర్పక్షంగా బల్వ అర్శపంచబడలేదు అని కూడా అద ిస్ట లవిసుత ంద.ి బదులుగా, 
ఆయన ప్రతయక్షముగా మన కొర్కు బల్వ అయాయడు. ఆయన పాత నిబంధ్న ఆర్ాధ్నా నియమాలను 
అనుసర్శంచ, బలాయర్పణగా తనను తాను దదవునికన అప్పగశంచుకుని ప్రధాన యాజకుడు. మర్శయు ఈ 
కార్ణము చదత, మన అర్పణలలో కూడా ఆర్ాధ్న ఇమిడయిునిది. 

అయితద మనము మన ఆర్ాధ్నను యిసేు యొకు బల్వకన అనుగుణంగా ఎలా నిర్శుంచగలము? 
మనము ఎటటవంటి అర్పణలు చదయవలస్టయిునిది? సర్ే, దదవుడు అర్పణగా ప్ర్శగణించు అనేక 
విష్యములను లేఖ్నము మన కొర్కు సూచసుత ంది. మనము ఇంతకు ముందద చూస్టనిటటో , మన 
శర్రర్ములను సజీవయాగముగా దదవునికన సమర్శపంచుట దావర్ా మనము కరీసుత ను అనుకర్శంచవచుు అని 
ర్పమా. 12:1 తెల్వయజేసుత ంది. అయితద 2వ వచనము దనీి అరా్మును వివర్శసూత  కొనసాగుతయంది: మనము 
లోకానుసార్ముగా జీవించకూడదు; బదులుగా, కరసీుత లో నూతనప్ర్చబడిన మనసుిలు మనలను 
నూతన అలవాటోలోనికన నడిపంిచునటటో  అవకాశం ఇవావల్వ. మన శర్రర్ములను పాప్భర్శతమ ైన 
ఉప్యోగముల నుండ ిదూర్ముగా ఉంచ, దదవునికన మహ మను కల్వగశంచు నూతనమ నై మార్గములలో 
మనము ప్రవర్శతంచాల్వ. 

పేరమగల జీవితమును జీవించుట కరీసుత  యొకు బల్వని మనము అనుకర్శంచగల ర్ ండవ మార్గమని 
ఎఫ స్ట్. 5:1-2 బో ధసిుత ంది. స్టలిువప ై యిసేు యొకు మర్ణము పేరమకు ఉనితమ నై ప్రతిర్ూప్ము. 
కాబటిర మనము ఒకర్శప్టో ఒకర్ము దయ మర్శయు కనికర్మును చూపినప్ుపడు, మన జీవితములను 
కరీసుత  యొకు పేరమగల బల్వకన అనుగుణంగా మార్ముకొనుచునాిము. 

ఫిల్వప్ప. 4:18 సూచంచుచునటటో , మూడవ విధ్ముగా అర్పణల దావర్ా మనము దదవుని 
ఆర్ాధించవచుు: ఇతర్ విశావసులకు సహాయం చదయుటకు మన డబుా, నిధ్ులు మర్శయు 
సమయమును ఇచుుట దావర్ా. ఫలి్వప్పయులు తనకు ఇచున బహుమానములు దదవునికన ఇవవబడని 
అర్పణలు మర్శయు బలుల ైయునివని పౌలు చెపాపడు, ఎందుకంటే అవి ఫిల్వప్పయుల కొర్కు చాలా 
విలువ ైనవగేాని అవి దదవుని పేరమించువార్శ కొర్కు ప్రయోజకకర్మయాయయి. 

ఇప్ుపడు, అవును, ఈ సూచనలు అర్పణల దావర్ా దదవుని ఆర్ాధించు సాధ్యతల ప్టిరకను 
ప్ర్శమితము చదయవు. కాని పేరమగల అర్పణ దావర్ా దదవుని ఆర్ాధసిూత  కరసీుత  అడుగుజఞడలలో మనము 
నడచుచుండగా ఇవి మంచ ఆర్ంభ బిందువులుగా ఉనాియి. 

యిేసు అర్శపంచన బల్వలో నుండి కొనిి అభాయస్టకి అనువర్తనలను ప ందుకొను మార్గములను 
మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన యాజకతవ సమాధాన కార్యము మన ప్ర్శచర్యను ఏ 
విధ్ముగా ప్రభావితము చదసుత ందో  చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమ్ాధననపరచుట 
యిేసు చదస్టని యాజక సమాధాన కార్యము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను మూడు 

మార్గములలో చూదాే ము: మొదటగిా అది మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్మసుత ంది అని చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, అది ప ంప ందించు ఐకయతను చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, అద ిమనకు అప్పగశంచు 
ప్నిని చూదాే ము. మొదటిగా దదవునితో మనము ప ందని సమాధానమును చూదాే ము. 

సమ్ాధననమ్మ 
యిేసు మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన దదవునికన మనకు మధ్య 

సమాధానమును కల్వగశంచుచునాిడు. ఈ సమాధాన కార్యమునకు మునుప్ు, దదవునిప  ైమనము చదస్టని 
తిర్మగుబాటట మనలను ఆయన విర్పధ్ులుగా చదస్టింది, దనీిని మనము ర్పమా. 5:10 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 2:2 
వంట ిచపటో చదువుతాము. ఆ సమయములో, మనము దదవుని నాయయము మర్శయు ఉగతీకు 
పాతయర లమయాయము. కాని మనలను దదవునితో సమాధానప్ర్చుట దావర్ా, ఈ వ రై్మునకు దదవుడు 
ముగశంప్ు ప్ల్వకాడు. ఆయన దదవుని ఉగతీను చలాో ర్ాుడు, మర్శయు మన మధ్య సమాధానమును 
కల్వగశంచాడు. 

ఇప్ుపడు, దదవునికన విర్పధ్ులుగా ఉండుటకు బదులుగా, మనము ఆయన పేరమించు పలోిలుగాను, 
ఆయన ర్ాజయములో నముకమ ైన పౌర్మలుగాను ఉనాిము. అనగా మన విర్పధ్ులంట ేమనము 
భయప్డు విధ్ముగా దదవుడంటే భయప్డవలస్టని అవసర్ము లేదు. ఆయన మనలను నాశనము 
చదయగపర్మచునాిడు అని మనము ఎనిడు ఆలోచంచవలస్టని ప్ని లేదు. మన జీవితములు కరసీుత లో 
దాచబడియునాియి, మర్శయు తండిరయి నై దదవునికన మర్శయు కుమార్మడెైన దదవునికన మధ్య ఉని 
సమాధానమే దదవునికన మనకు మధ్య కూడా ఏర్పడింది. మర్శయు ఇటిర  సమాధానము మన 
హృదయములను సుత తించునటటో , మన చదతయలను కార్యములు చదయునటటో , మర్శయు మనసుిలను 
గొప్ప దదవుని గూర్శు మర్శ ఎకుువగా తలెుసుకొనునటటో  చదయాల్వ. 

దీనిని గూర్శు కొలస్ట్ి. 1:19-22లో పౌలు చెప్ుపచుని మాటలు ఆలకనంచండి: 

ఆయనయంద్ు సరాసంపూరణత నివస్టింపవల ననియమ, ఆయన స్టిలువ రకతమ్మచేత 
సంధచిసే్టి, ఆయనద్నార్ా సమ్సతమ్మను, ... తనతో సమ్ాధననపరచుకొన 
వల ననియమ తండిర అభీషరమ్ాయనెు. మ్ర్ యమ గతకాల మ్ంద్ు ద్వేునికి 
ద్ూరసుా లును, మీ ద్ుష కిరయలవలన మీ మ్నసుులో విర్ోధభావమ్మగలవారపన్ెై 
యమండని మిమ్మును కూడ తన సనిాధనిి పర్ శుద్ుధ లుగాను నిర్ోద షయలుగాను 
నిరపర్ాధులుగాను నిలువబ టలర టకు ఆయన మ్ాంసయమకతమ ైన ద్హేమ్ంద్ు 
మ్రణమ్మవలన ఇపుుడు మిమ్మును సమ్ాధననపరచ ను (కొలస్ట్ు. 1:19-22). 

“ద్ేవునితో మ్నమ్మ సమ్ాధననం కలిగ యమన్నామ్మ” అను విషయం ఇకకడ చనలా 
చనలా సుషరమ్మగా ఉంద్ి. అయతే ఆయన పిలులను, విశాాసులను కరమ్శక్షణలో 
ప టరవలస్టని పని ఏమిట ? న్న ఆలోచన పరకారం, ద్ీనికి సులువెైన జవాబమ ఆయన 
పేరమిసుత న్నాడు కాబట ర . ద్ేవునితో సమ్ాధననమ్మ కలిగ యమండుట అనగా మ్నమ్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయనతో అనుబంధమ్మలోనిక ిమ్రలా చేరుబడతిిమి. ద్ేవుని త లుసుకొనుటకు, 
ఆయనను స్టేవించుటకు, ఆయనను పేరమించుటకు, ఆయనకు విధేయమలగమటకు, 
ఆయనను సనిాహ తమ్మగా త లుసుకొనుటకు మ్నమ్మ సృషిరంచబడతిిమి. 
మ్ర్ యమ మ్న పాపమ్మ మ్నలను వీట  నుండి ద్ూరమ్మ చసేుత ంద్ి. రక్షణ మ్నకు 
— సమ్ాధననమ్మ, శాంతి, మ్ర్ యమ రక్షణను త లియపరచు ఇతర చితరమ్మలను — 
తిర్ గ  త సుత ంద్ి, తద్నార్ా ఇపుుడు మ్నమ్మ ఆయనతో అనుబంధమ్మలో 
ఉన్నామ్మ. మ్నమ్మ పాపమ్మ చేస్టనిపుుడు, ఆయన మ్నలను 
పేరమించుచున్నాడు కాబట ర  మ్నకు నచిున మ్ారగమ్మలో ఆయన మ్నలను 
వెళునియయడు. ఆయన మ్నలను వనెుకకు లాగమతనడు. ఆయన మ్నలను 
కరమ్శక్షణలో ప డతనడు. అనగా, లేఖ్నమ్మలో ఉపయోగ ంచబడిన రూపకమ నై ఒక 
తండిర బిడ్ను కరమ్శక్షణలో ప ట రనటలు . కాబట ర  న్న పిలులకు హ్వని కలిగ ంచు పనులను 
చేసుత నపుుడు, న్నేు వార్ కి ఆజఞా పించిన పనులను చేయనపుుడు వార్ క ిన్నేు 
అనుమ్తి ఇస్టేత , న్నేు వార్ ని పేరమించుటలేద్ు మ్ర్ యమ వార్  పటు  శ్రద్ధ  
వహ ంచుటలేద్ు అని అరామ్మ. మ్న పరలోక తండిర, మ్న పరభమవెైన యసేు కరరసుత  
ద్నార్ా, మ్నమ్మ కరరసుత  పో లికలోనికి మ్ారుబడునటలు  మ్నలను కరమ్శక్షణలో 
ప డుతయన్నాడు. ఇద్ి మ్న మేలు కొరక.ే కాబట ర  ఒకవళే మ్నమ్మ ద్ేవుని 
కరమ్శక్షణను అనుభవించకపో తే, అద్ి మ్న జీవితమ్మలో ఒక సమ్స్టేయ. కరమ్శక్షణ 
చ డ్ పని కాద్ు; అద్ి మ్ంచి పని, మ్ర్ యమ అద్ి ద్ేవుని పిలుల పటు  ఆయన 
కలిగ యమనా పేరమ్ను కనుపరపసుత ంద్ి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

దదవునితో మనము కల్వగశయుని సమాధానము మన కొర్కు ఆయన చూపని గొప్ప 
కనికర్మును ప్రచుర్ప్ర్మసూత  ఆయనకు కృతజాతలు తలెుప్ుతూ దదవుని సుత తించునటటో  మన 
హృదయములను ప్ుర్శకొలాపల్వ. దదవుని గూర్శు మర్శయు ఆయన గుణములను గూర్శు దదవునితో 
పరా రా్నలో మాటాో డుటకు అది మనలను పల ర తిహ ంచాల్వ. మన జీవితములలో ఆయన చదస్టని అదుుత 
కార్యములను గూర్శు ధాయనించుటకు, మర్శయు ఆయనను పేరమించుటకు అనుసర్శంచుటకు నూతనమ నై 
మార్గములను ప్ర్శగణించుటకు అది మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. దదవునితో విశావసులు కల్వగశయుని 
సమాధానమును గూర్శు జఞా ప్కము చదసూత , మర్శయు ఆయనతో సమాధానప్డని యి డల అవిశావసులు 
కూడా దానిని కల్వగశయుండవచుని జఞా ప్కము చదసూత  మన చుటటర  ఉనివార్శని పల ర తిహ ంచు ఆశను అద ి
మనకు ఇవావల్వ. 

దదవునితో మనము కల్వగశయుని సమాధానము మన చదతయలను కార్యములు చదయుటకు 
కదలి్వంచాల్వ కూడా. ఇతర్ మానవులతో కూడా మనము సమాధానప్డాల్వ. న ైతిక మర్శయు సామాజక 
నాయయము దావర్ా, మర్శయు అవసర్తలో ఉనివార్శకన సహాయప్డుట దావర్ా దదవుని సమాధానకర్మ ైన 
ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదములను మనము కనుప్ర్చాల్వ. తమ జీవితములలో సమాధానము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఆశీర్ావదము లేక హృదయములు గాయప్డని వార్శకన మనము ఆదర్ణను సలహాలను 
ఇవావల్వ. 

దదవునితో మనము కల్వగశయుని సమాధానము మన గొప్ప దదవుడు మర్శయు ర్క్షకుని గూర్శు 
కూడా మర్శఎకుువగా తలెుసుకొనుటకు మర్శయు అరా్ము చదసుకొనుటకు మనలను పల ర తిహ ంచాల్వ. 
ఆయనను గూర్శున ఆలోచనలను ఆలోచసూత  మన మనసుిలను దదవుని ఆలోచనా ప్రకనీయకు 
అనుగుణంగా మలచుకోవాలని ఆయన వాకయము మనకు స్ట లవిసుత ంది. మర్శయు ఆయన సమృదిధలో 
సమాధానకర్ముగా విశాీంతి తీసుకొనుచు, లోకములో దదవుడు మనలను విడచిప డతాడు అనే చంత 
లేకుండా, ఆయన మనలను పేరమిసుత నాిడు మర్శయు మన ప్టో శీదధ  వహ సుత నాిడు అనే సంప్ూర్ణ 
నిశుయతతో మనము ఉండవచుు. 

యిేసు యొకు యాజక ప్ర్శచర్య అయిన సమాధానప్ర్చుట అనునది మనకు అనవయింప్బడు 
ర్ ండవ మార్గము ఏమనగా, దదవుని ప్రజల మధ్య ఐకయత యొకు వయకరతకర్ణలు. 

ఐకయత 
దదవుని పేరమించువార్మ దదవుడు పేరమించు ప్రజలను కూడా పేరమిసాత ర్మ అనునది కొీతత  నిబంధ్నలో 

తర్చుగా కనిపించు అంశములలో ఒకటి. 1 యోహాను 4:21లో మనము చదువునటటో : 

ద్ేవుని పేరమించువాడు తన సహో ద్రపని కూడ పేరమింపవల నను ఆజాను 
మ్నమ్ాయనవలన ప ంద్ియమన్నామ్మ (1 యోహ్వను 4:21). 

దదవుడు ఒక వయకనతతో సమాధానప్డనిప్ుపడు, ఆ వయకనతతో మనము కూడా సమాధానప్డాల్వ. 
ఇందు మూలముగానే దదవుని యొదే నుండ ివార్మ ప ందుకుని సమాధానప్ర్చబడుట అను 

గొప్ప బహుమానమును గుర్శతంచ ఇతర్ విశావసులతో ఐకయత కల్వగశ దానిని వయకతప్ర్చమని అప సతలుడెనై 
పౌలు తన పాఠకులకు విజాపిత  చదసుత నాిడు. ఆదిమ సంఘములో, సంఘములోని యూదులు మర్శయు 
అనయజనులకు మధ్య ఉని ఉదిరకతకర్మ ైన అనుబంధ్మునకు అతడు ఈ ఆలోచనను తర్చుగా 
అనవయించాడు. 

ఎఫ స్ట్. 2:13-16లో ఆయన చపెిపన మాటలను వినండి: 

అయనను మ్మనుపు ద్ూరసుా ల ైన మీరప ఇపుుడు కరరసుత యసేునంద్ు కరరసుత  
రకతమ్మవలన సమీపసుా ల ై యమన్నారప... ఇటలు  సంధచిేయమచు, ఈ యద్దర్ ని 
తనయంద్ు ఒకక నూతన పురపషయనిగా సృషిరంచి, తన స్టిలువవలన ఆ 
ద్ేాషమ్మను సంహర్ ంచి, ద్నని ద్నార్ా వీర్ ద్దర్ ని ఏకశ్ర్ీరమ్మగా చేస్టి, ద్వేునితో 
సమ్ాధననపరచవల నని యీలాగమ చేస్ట ను గనుక ఆయనయే మ్నకు 
సమ్ాధననకారకుడ ైయమన్నాడు (ఎఫ స్ట్. 2:13-16). 

ఐకయత మీద ఇలాంటి ఉదాా టననే మనము యోహాను 17:23, ర్పమా. 15:5, మర్శయు ఎఫ స్ట.్ 
4:3-13 వంటి వాకయభాగములలో కూడా చూడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూదులు మర్శయు అనయజనుల మధ్య సర్ నై అనుబంధ్ములు అను విశషే్మ నై సమసయను 
ఆధ్ునిక సంఘము ఎకుువగా ఎదుర్ొునదు. అయితద దనీిని పల ల్వన అనకే సమసయలు మన మధ్యన 
ఉనాియి. విశావసుల మధ్య జఞతి, కులం, పరా ంతం వంటి భినితవములతో మనము 
ఇబాందపి్డుతయంటాం. మర్శయు యిేసు చదస్టని సమాధానప్ర్శచర్య ఈ విష్యములలో ఐకయతను ప ందుట 
కొర్కు సహాయప్డుతయంది. కరసీుత తో మనము ప ందిన ఐకయత దావర్ా మనము దదవునితోను ఒకర్శతో 
ఒకర్ము సమాధానప్డతిిమి. మర్శయు సంఘములో మనము కల్వగశయుండు అనుబంధ్ముల దావర్ా ఈ 
ఐకయత వయకతప్ర్చబడాల్వ. కొనిిసార్మో  మనలను ఇతర్మలతో వరే్మప్ర్చు కొనిి విష్యములను 
విడచిప టరవలస్టవిచునప్పటకిర, ఐకయ సంఘము కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని లక్షయమును బటిర 
సంతోషించుటకు మర్శయు దాని సాధ్నలో కృష ిచదయుటకు ఇద ిమనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

సమాధానము మర్శయు ఐకయతతో పాటటగా, కరసీుత  యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యయి ైన 
సమాధానప్ర్చుట నుండి మనము ప ందగల మూడవ అనువర్తన ఏమనగా, లోకములో మన స ంత 
సమాధాన ప్ర్శచర్యను న ర్వరే్ముటకు మనకు ఇవవబడిన ప్ని. 

పని 
యిేసు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యయి నై సమాధానప్ర్చుట ఇంకా ముగశంప్బడలేదు. ఆయన 

బల్వయాగము సమాధానమును వ లప టిర  కొనిద ిమర్శయు నిర్ాా ర్ణ కల్వగశంచంది. కాని ఆ సమాధానము 
లోకమంతటికన ఇంకా అనవయింప్బడలేదు. కాబటిర , చర్శతరలోని ఈ సమయములో, ఆయన సమాధాన 
ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచుటకు యిేసు సంఘమును నియమించాడు. మనము ఆయన సమాధాన 
ప్ర్శచర్యకు ర్ాయబార్మలముగా ఉనాిము. మర్శయు పాప్ులను దదవునితో సమాధానప్ర్చు ప్ర్శచర్యను 
ప్రకటించుట మన బాధ్యతయి యైునిది. మనకు అప్పగశంచబడని ప్నిని 2 కొర్శంథీ. 5:18-20లో పౌలు 
ఎలా వర్శణంచాడో  వినండి: 

ఆయన మ్నలను కరరసుత ద్నార్ా తనతో సమ్ాధననపరచుకొని, ఆ సమ్ాధననపరచు 
పర్ చరయను మ్ాకు అనుగరహ ంచ ను. అద్మే్నగా, ద్వేుడు వార్  అపర్ాధమ్మలను 
వార్ మీద్ మోపక, కరరసుత నంద్ు లోకమ్మను తనతో సమ్ాధననపరచుకొనుచు, ఆ 
సమ్ాధననవాకయమ్మను మ్ాకు అపుగ ంచ ను. కావున ద్వేుడు మ్ా ద్నార్ా 
వేడుకొనినటలర  మేమ్మ కరరసుత కు ర్ాయబారపలమ ై ద్వేునితో సమ్ాధననపడుడని కరరసుత  
పక్షమ్మగా మిమ్మును బతిమ్ాలుకొనుచున్నామ్మ (2 కొర్ ంథీ. 5:18-20) 

దదవునితో సమాధానప్ర్చు కార్యము నటేకిన కూడా సంఘము యొకు పరా ముఖ్యమ ైన 
ప్ర్శచర్యలలో ఒకటెయైునిది. కరీసుత  దావర్ా దదవుడు మనలను తనతో సమాధానప్ర్చుకునాిడని, 
మర్శయు లోకమంతటిని తనతో సమాధానప్ర్చు కార్యమును ఆయన కొనసాగశంచుచునాిడని పౌలు 
కొర్శంథీ సంఘమునకు వరా సుత నాిడు. కరీసుత  అనుచర్మలుగా ఈ సందదశమును ఇతర్మలకు ప్రకటించుట 
మన బాధ్యతయి ైయునిది, తదావర్ా ఆయన దావర్ా వార్మ కూడా దదవునితో సమాధానప్డగలుగుతార్మ. 
కరీసుత  మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము దావర్ా పాప్ులు దదవునితో సమాధానప్డగలర్మ 
అను శుభవార్తను ప్రకటసిూత  మనము దీనిని పరా థమికముగా చదయగలము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యను బల్వ మర్శయు సమాధానప్ర్చబడుట దృషార ా చూశాము 
కాబటిర , యిసేు యొకు యాజకతవ విజఞా ప్నకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను ఇప్ుపడు ప్ర్శశీల్వంచాల్వ. 

విజఞా పన 
యిేసు యొకు యాజకతవ విజఞా ప్నకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను ర్ ండు అంశములలో ప్ర్రక్షదిాే ము. 

మొదటగిా, అద ిదదవుని ఎదుట మన కొర్కు మనము మొర్ప టటర టకు సహాయయము చదసుత ంది అని 
చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, కరీసుత  యొకు విజఞా ప్న ఇతర్ ప్రజల కొర్కు వాదించు బదుే లను 
చదసుత ంది అని చూదాే ము. అది మనలను మన స ంత అవసర్తల కొర్కు దదవుని ఎదుట మొర్ ప టటర నటటో  
ఎలా బలప్ర్మసుత ందో  మొదట చూదాే ము. 

మొర 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో గా, మన కొర్కు ఆయన చదస్టని బల్వయాగమును 

తండిరయి నై దదవునికన జఞా ప్కము చదసూత , మర్శయు ఆయన బల్వ ఆధార్ముగా మనలను క్షమించ 
ఆశీర్వదించమని తండిరని అడుగుతూ యిసేు మన కొర్కు విజఞా ప్న చదయుచునాిడు. మర్శయు తండిర 
కుమార్మని పేరమించునాిడు కాబటిర  మర్శయు ఆయన బల్వయాగమునకు విలువనిసుత నాిడు కాబటిర , 
మన కొర్కు కుమార్మడు చదయుచుని విజఞా ప్నకు ఆయన అనుకూలంగా సపందిసాత డు. క్షమాప్ణ, 
ప్ర్శశుదధత, జీవితము మర్శయు ర్క్షణ యొకు ఇతర్ ఆశీర్ావదములు మనకు తర్చుగా 
అనవయించబడుటకు కరసీుత  యొకు యాజకతవ విజఞా ప్నలను ఆయన వింటాడు మర్శయు జవాబు 
ఇసాత డు. 

దీనికన ఒక ఫల్వతం ఏమనగా, మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మన కొర్కు పరా ర్శాంచుచునాిడు 
గనుక ఆయన పరా రా్నలను ఆలకనంచుచునాిడని గుర్ తర్శగశ అనుదనిము మన స ంత అవసర్తలతో 
మనము తండిరని ఆశయీించవచుు, దీనిని ఎఫ స్ట్. 3:12, హబె్రర. 10:19లో మర్శయు అనేక ఇతర్ చపటో 
మనము చూసాత ము. 

ఉదాహర్ణకు, హెబ్రర. 4:14-15ను గమనించండి: 

ఆకాశ్మ్ండలమ్మగమండ వళె్లున ద్ేవుని కుమ్ారపడ ైన యసేు అను గొపు 
పరధననయాజకుడు మ్నకు ఉన్నాడు గనుక మ్నమ్మ ఒపుుకొనినద్ననిని గట ర గా 
చేపటలర ద్మ్మ. మ్న పరధననయాజకుడు మ్న బలహనీతలయంద్ు మ్నతో 
సహ్వనుభవమ్మ లేనివాడు కాడు గాని, సమ్సత  విషయమ్మలలోను మ్నవల న్ే 
శోధింపబడనిను, ఆయన పాపమ్మ లేనివాడుగా ఉండ ను. గనుక మ్నమ్మ 
కనికర్ ంపబడి సమ్యోచితమ ైన సహ్వయమ్మ కొరకు కృప ప ంద్ునటలు  ధ ైరయమ్మతో 
కృపాసనమ్మన్ొద్దకు చేరపద్మ్మ (హెబ్రర 4:14-16). 

హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ఎతిత  చూపినటటో , యిేసు “ఆకాశమండలము గుండ వ ళాో డు.” అనగా, మన 
కొర్కు విజఞా ప్న చదయుటకు ఆయన తన స ంత ర్కతముతో ప్ర్లోక సాా నములోనికన వ ళాో డు. మర్శయు 
ఆయన చదయు విజఞా ప్న కార్ణంగా, దదవుడు మనప ై దయ చూప్ుతాడు అనే నిశుయతను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశయుండవచుు, మర్శయు మనము పరా ర్శాంచనప్ుపడు మనకు కర్మణను కృప్ను ఇచుుటకు 
బదుే డెయైునాిడు. 

మన అవసర్తలనిిటి కొర్కు సమసతమును సృషిరంచన సృషిరకర్త ఎదుట మనము 
మొర్ప టరవచుు, అవి క్షమాప్ణ మర్శయు ర్క్షణ వంటి లోతెనై అవసర్తలు కావచుు, లేక అనుదని 
ఆహార్ము కొర్కు, వసత రములు మర్శయు ఆశయీము కొర్కు చదయు సామానయ పరా రా్నలు కావచుు. ఏ 
అవసర్త కూడా మన కొర్కు కరీసుత  చదయు విజఞా ప్న అవసర్ము లేనంత చనిద ికాదు. మర్శయు ఆయన 
బల్వయాగము యొకు విలువ తీర్ులేని గొప్ప అవసర్త కూడా ఏది లేదు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, 
మన అవసర్తలనిిటి కొర్కు మర్శయు నీతిగల ఆశలనిిటి కొర్కు మన పేరమగల ప్ర్లోక తండిరకన 
మొర్ప డుతూ మనము చదయు పరా రా్నలలో నిశుయత కల్వగశ ధెైర్యముగా ఉండవచుు, 

కరీసుత  యొకు విజఞా ప్న మన కొర్కు మనము దదవుని ఎదుట మొర్ప టటర కొనుటకు ఇచుు హకుు 
మర్శయు నిశుయతను గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇతర్మల కొర్కు వాదంిచుటకు 
ఇద ిమనలను ఎలా పల ర తిహ సుత ందో  చూదాే ము. 

వాద్ించుట 

యసేు విజఞా పన చసేుత న్నాడు కద్న, మ్నమ్మ ఇతరపల కొరకు ఎంద్ుకు పరా రాన 
చ యాయలి? ద్నీికి మ్మఖ్యమ నై కారణం ర్ ండు పద్మ్మలు అని న్న ఆలోచన — 
“ననుా వెంబడించుమ్మ.” యసేు విజఞా పన చయేమచునపుుడు, మీరప ననుా 
వెంబడించనలి మ్ర్ యమ మీరప విజఞా పన కూడన చ యాయలని ఆయన చ బమతయన్నాడు. 
మ్న పరా రానలో కూడన శ్కిత ఉనాద్ని న్న నమ్ుకమ్మ. ద్ననిలో శ్కిత ఉండుట 
మ్ాతరమేకాద్ుగాని కొనిా సంద్ర్ాభలలో మీరప పరా రాన చేయకపో తే మీరప పరా రాన 
చేయలేద్ు కాబట ర  కొనిా పనులు జరగవని న్నేు నమ్ముతనను, మ్ర్ యమ 
లేఖ్నమ్మ కూడన ఇద్ే బో ధిసుత ంద్ి అని న్న ఆలోచన. కాబట ర , మ్నమ్మ పరా రానను 
నమ్ముచున్నామ్ా? నమ్ముచున్నామ్మ. కాని ఎంద్ుకు? ఎంద్ుకంట ే“ననుా 
వెంబడించుమ్మ” అని యసేు స్ట లవిచుుచున్నాడు మ్ర్ యమ ఆయన పరా ర్ ాంచనడు. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

కరీసుత  యొకు ప్ర్లోక విజఞా ప్నలోని పరా ముఖ్యమ నై పాఠములలో ఒకటి ఏమనగా, పరా రా్నలో 
ఇతర్మల కొర్కు వాదించుట దావర్ా మనము ఆయన మాదిర్శని అనుసర్శంచాల్వ. ఇతర్మల కొర్కు మనము 
కల్వగశయుండు పేరమ మర్శయు ఆసకనత వార్శ తర్మప్ున దదవునితో మాటాో డుటకు, వార్మ ఎదుర్ొునుచుని 
ప్ర్శస్టిాతయలనిిటలిో వార్శకన తన పేరమను కర్మణను చూప్మని కోర్మటకు మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. 

ఎఫ స్ట్. 6:18లో పౌలు ఏమి వరా శాడో వినండి: 

ఆతువలన పరతి సమ్యమ్మనంద్ును పరతి విధమ ైన పరా రానను విజఞా పనను 
చేయమచు, ఆ విషయమ ై సమ్సత  పర్ శుద్ుధ ల నిమితతమ్మను పూరణమ ైన పటలర ద్లతో 
విజఞా పనచేయమచు మ లకువగా ఉండుడి (ఎఫ స్ట్. 6:18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ, ఇతర్మల ప్క్షమున దదవుని ఆశయీించమని పౌలు విశావసులందర్శకర హచెుర్శంచాడు. 
మర్శయు అవును, మనము అలా చదస్టని ప్రతిసార్శ, యిసేు మన కొర్కు చదయు వాదన వల న , మనము 
చదయు వాదన కరసీుత  మన కొర్కు చదస్టని బల్వయాగము మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది. 

కాబట ర  యేసు ఎంద్ుకు పరా ర్ ాంచనడు అని ననుా న్ేను పరశాంచివచుు, ఆయనకు 
న్న అవసరతలు త లుసు, ఆయన న్న అవసరతలను అరామ్మ చసేుకుంటాడు, 
అలాంటపుుడు, ఆయన న్న కొరకు ఎంద్ుకు విజఞా పన చ యాయలి? ద్ేవుని 
హృద్యమ్మనకు ఉద్నహరణయెనై ఏద్ో  ఒకట  విజఞా పనకు ఆధనరమ్మగా ఉండనలి, 
మ్ర్ యమ ద్ననిన్ే ఆయన కలిగ యమన్నాడు మ్ర్ యమ మోయమచున్నాడు. పరభమవు 
యొకక నరవతనర జీవితమ్మలో, ఆయన తిరతా జీవితమ్మలో, మ్ానవాళ్ల యొకక 
అవసరతలను స్ట్ాకర్ ంచు ఒక పేరమ్, ఒక భారమ్మ ఉంద్ి. అద్ి స్టిలువకు పున్నద్ిగా 
ఉంద్ి, యేసుతో న్న నడకకు పున్నద్ిగా ఉంద్ి. కాబట ర  పరభమవు న్నతో ఒక ఆజా 
రూపమ్మలో మ్ాటాు డుచున్నాడు ఎంద్ుకంటే న్ేను వాసతవమ్మను త లుసుకోవాలని 
ఆయన కోరపచున్నాడు, అంతేగాక న్న హృద్యమ్మలో మ్ర్ొకర్ ని మోయమ 
అవకాశ్మ్మను కూడన ఆయన న్నకు ఇచుుచున్నాడు. న్ేను ద్ీనిని ఈ విధమ్మగా 
చ పుగలిగ తే, పరతి వయకిత కలిగ యమనా అవసరతకు జవాబమ మ్ర్ొకర్  యొద్ద ఉనాద్ి. 
ఇపుుడు, మ్నంద్ర్  అవసరతలకు జవాబమ యసేు యొకక హృద్యమ్మలో 
ఉనాద్ి. కాని ఆయన, తన పో లికలో మ్నలను చేయమట ద్నార్ా మ్ర్ యమ ఆయన 
శషయయలుగా ఉండుటకు పిలచుట ద్నార్ా, మీరప కూడన మోయాలని 
స్ట లవిచుుచున్నాడు. ఇశరా యలేు యాజకుల వల  మీరప కూడన యాజకులుగా 
ఉండనలి. అహర్ోను వల  మీరప కూడన హృద్యమ్మలో భారం కలిగ యమండనలి. న్న 
వల  మీ హృద్యమ్మలో లోకమ్మ యొకక అవసరతలను మోయాలి. కాబట ర  
విజఞా పన సాయంగా ద్వేుని హృద్యమ్మ యొకక వయకరతకరణ అయమయనాద్ి. 

— డా. బిల్ ఉర్శ 

వాదించు విజఞా ప్న పరా రా్నలను జీవితములోని ఏ విష్యమునక నైా అనవయించవచుు. 
ఉదాహర్ణకు, క ైసైతవ ప్ర్శచర్యల యొకు వృదిధ  కొర్కు పరా ర్శాంచమని ర్పమా. 15:30; ఎఫ స్ట్. 6:20; కొలస్ట్ి. 
4:4; 1 థసెి. 5:25; మర్శయు హెబ్రర. 13:19 వంటి చపటో మనము ప్ుర్శకొలపబడా్ ము. 

1 యోహాను 5:16లో మనము చూచునటటో , ఆతీుయ అపాయము లేక పాప్ములో ఉనివార్శ 
కొర్కు పరా ర్శాంచమని మనకు నరే్పబడింది. మతతయి 6:13లో యిేసు యొకు బో ధ్ను, మర్శయు లూకా 
22:32లో ఆయన మాదరి్శని అనుసర్శసూత  శోధ్న నుండి తపపించబడునటటో  ఇతర్మల కొర్కు మనము 
పరా రా్న చెయాయల్వ. వార్శ ఆర్పగయము కొర్కు మనము పరా ర్శాంచాల్వ, వార్శ శార్రర్క మర్శయు మానస్టకి 
గాయములను కటరమని దదవుని కోర్ాల్వ. యాకోబు 5:14-16లో యాకోబు ఇచున హచెుర్శకలను వినండి: 

మీలో ఎవడ నైను ర్ోగ యెైయమన్నాడన? అతడు సంఘపు ప ద్దలను పిలిపింపవల ను; 
వారప పరభమవు న్నమ్మ్మన అతనిక ినూన్ె ర్ాచి అతనికొరకు పరా రానచయేవల ను. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశాాససహ తమ నై పరా రాన ఆ ర్ోగ ని సాసాపరచును, పరభమవు అతని లేపును; 
అతడు పాపమ్మలు చేస్టనివాడ తైే పాపక్షమ్ాపణ న్ొంద్ును మీ పాపమ్మలను 
ఒకనితోన్ొకడు ఒపుుకొనుడి; మీరప సాసాతప ంద్ునటలు  ఒకనికొరకు ఒకడు 
పరా రానచేయమడి. నీతిమ్ంతయని విజఞా పన మ్నుఃపూరాకమ నైద్ ై బహు బలమ్మగలద్ ై 
యమండును (యాకోబమ 5:14-16). 

ప్రభువు పరే్ట మనము ఇతర్మల కొర్కు వాదించనప్ుపడు, అనగా వార్మ కరీసుత నకు చెందనివార్ని 
ప్రభువుకు జఞా ప్కము చదసూత  వార్శ కొర్కు మనము విజఞా ప్న చదస్టినప్ుపడు, ప్రభువు మన వాదనను 
అంగరకర్శసాత డని, మన మనవులను అనుగీహ సాత డని యాకోబు బో ధసిుత నాిడు. మర్శయు ఈ కార్ణము 
చదత, ఈ ధ్నయతను ప్ూర్శతగా ఉప్యోగశంచుకుంటూ, అవసర్తలో ఉనివార్శ కొర్కు తర్చుగా మనము 
పరా ర్శాంచాల్వ. 

ద్ేవుని యొకక స్ారాభౌమ్తామ్మ మీద్ న్నకు కద్లుబడని నమ్ుకమ్మ ఉంద్ి. 
యసేు కరరసుత  ఈ క్షణమ్ంద్ే న్న కొరకు మ్ర్ యమ విశాాసులంద్ర్  కొరకు తండిర 
స్టింహ్వసనమ్మ ఎద్ుట విజఞా పన చేయమచున్నాడు అన్ే పూరణ నిశ్ుయత న్నకు 
ఉంద్ి. న్నకు అవసరమ నై పరతిద్ి కరరసుత లో కలద్ు అన్ే సంపూరణ నిశ్ుయత న్నకు 
ఉంద్ి. అయతే, అవసరతలో ఉన్నారని న్నకు త లిస్టినవార్  కొరకు న్ేను విజఞా పన 
పరా రానలు చేయని యడెల అద్ి హ్వని కలిగ సుత ంద్న? ఒక మ్ాట వినండి, ఒకరప 
అవసరతలో ఉనపుుడు ఈ పరశ్ా అడగన్ే అడగరప. న్ేను గొపు అవసరత ఉండిన 
సంద్ర్ాభలను ఎద్ుర్ొకన్నాను. వెైద్యపరమ్మగా న్న జీవితమ్మ అంచులలోకి 
వెళ్లుపో యన సంద్ర్ాభలు ఉన్నాయ. నమ్ుకమ నైవార్  యొకక పరా రానలు చనలా 
పరా మ్మఖ్యమ నైవని న్నకు త లుసు. న్న కొరకు పరా ర్ ాంచుచునా సహో ద్ర్ీ 
సహో ద్రపలు న్న జీవితమ్మనకు ఎంతో పరా మ్మఖ్యమ ైన కారయమ్మను చసేుత న్నారని 
న్నకు త లుసు. న్న అంతిమ్ విశాాసమ్మ మ్ర్ యమ నమ్ుకమ్మ స్ారాభౌమ్ ద్వేుని 
మీద్ మ్ర్ యమ మ్హ మ్గల కరరసుత  మీద్ ఉన్నాయ, కాని కరరసుత  పటు  మ్నమ్మ చూపు 
నమ్ుకతామ్మ కరరసుత  ఆజఞా పించినద్ననిని చేయమనటలు  మ్నలను కోరపతయంద్ి, అనగా 
నమ్ుకమ ైనవార్  కొరకు పరా ర్ ాంచుట అని ద్ీని అరామ్మ. ఇద్ి పరా మ్మఖ్యమ్నుటకు 
న్నకొక కారణమ్మ త లుసు. అవసరతలో ఉన్నారని న్నకు త లిస్టనివార్  కొరకు 
పరా ర్ ాంచుట ద్నార్ా న్నేు మ్ర్  ఎకుకవ నమ్ుకమ నై క ైసైతవుడనవుతనను. 

— డా. ఆర్డ. ఆలార్డర మొహోర్డ, జూ. 

అవును, అనుదని జీవిత విష్యములలో మనము ఇతర్మల కొర్కు కూడా మనవులను 
చదయాల్వ. ఉదాహర్ణకు, మన కొర్కు మనము ర్ొటెరను అడుగుచునప్ుపడు, ఇతర్మల కొర్కు కూడా 
అడుగుచు, వార్శ అనుదిన అవసర్తలను కూడా తీర్ుమని దదవుని కోర్ాల్వ. ఆయన ప్రజలకు ఆర్పగయము, 
మంచ ప్ని, అనుబంధ్ములలో జయముతో సహా అనిి ర్కముల దవీ నలను ఇవవమని మనము 
ఆయనను అడగాల్వ. మన జీవిత ప్ర్శస్టిాతయలు మన హృదయములో భార్ము కల్వగశంచనప్ుపడు, మనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సహాయం చదయమని దదవునికన మొర్ప టార ల్వ. అదద విధ్ముగా, ఇతర్మల అవసర్తల కొర్కు కూడా, అవి 
ప దేవ నైా లేక చనివ ైనా సర్ే, పరా ర్శాంచుటకు మనము ప్ుర్శకొలపబడాల్వ. 

పరజలు చనలా స్ారపు  పరా రాన అను మ్రుమ్మను బట ర  ఆశ్ురయపడుతయంటారప. 
మ్నమ్మ ఎంద్ుకు పరా రాన చ యాయలి? ద్ేవునికి అనిా విషయమ్మలు త లిస్టియమంటే, 
మ్ర్ యమ యసేు ఇపుట కే విజఞా పన చేసుత ంటే, మ్నమ్మ ఎంద్ుకు పరా రాన చ యాయలి? 
లోకమ్మ కొరకు మ్ర్ యమ ఇతరపల కొరకు మ్నమ్మ పరా ర్ ాంచకపో తే లేక విజఞా పన 
చేయకపో తే ఏమ ైన్న అయపో తయంద్న, లేక హ్వని ఏమ ైన్న జరపగమతయంద్న? సర్ే, ఈ 
పరశ్ాకు జవాబమ అవును అని న్న ఆలోచన, అవును హ్వని జరపగమతయంద్ి, ఈ 
విధంగా జరపగమతయంద్ి. మొద్ట గా, మ్నమ్మ విజఞా పన చేయకపో తే, మ్నమ్మ 
ద్ేవునికి అవిధేయమలమ్వుతనమ్మ, ఎంద్ుకంట ేఆయన పరా ర్ ాంచమ్ని 
ఆజఞా పించనడు. ఒక స్ాా యలో, ఇంత మ్టలర కే మ్నమ్మ త లుసుకొనవలస్టనిద్ి. అద్ి 
ఎలా జరపగమతయంద్ి అన్ే మ్రుమ్మను మ్నమ్మ త లుసుకోవలస్టిన పని లేద్ు. 
పరా ర్ ాంచమ్ని ద్వేుడు మ్నకు ఆజా ఇచనుడు. మ్ర్ యమ మ్నమ్మ ఆయనను 
నమిుతే మ్ర్ యమ పేరమిస్టేత , మ్నమ్మ పరా ర్ ాస్ాత మ్మ. కాని ర్ ండవద్ిగా, మ్నలను 
పరా ర్ ాంచమ్ని మ్ాతరమే ద్వేుడు ఆజఞా పించలేద్ుగాని, ఈ మ్రుమ్ంతట లో, యసేు 
యొకక విజఞా పనలోన్ే ఆయన పర్ శుద్ుధ ల యొకక విజఞా పనను కూడన 
జతపరచనడు. పరకటన గరంథమ్మలో ఇవాబడిన, ద్ేవుని యొద్దకు ఎగయమచునా ఈ 
మ్ండుచునా ధూపమ్మ యొకక రూపకమ్మ ననుా ఆశ్ురయపరపసుత ంద్ి, అద్ి 
పర్ శుద్ుధ ల యొకక పరా రాన అని వర్ ణంచబడింద్ి. అలాగే మ్నమ్మ పరా ర్ ాంచని యెడల 
మ్నమ్మ ద్వేునితో మ్న అనుబంధమ్మనకు కూడన హ్వని కలిగ ంచుచున్నామ్మ, 
ఎంద్ుకంటే ఆయన లోకమ్మలో చేయమచునా పరతిద్ననిలో మ్నమ్మ కూడన 
పాలివారమ్మ కావాలని ఆయన కోరపచున్నాడు. పౌలు తనను తనను మ్ర్ యమ 
ఇతరపలను గూర్ ు వివర్ ంచునటలు గా, మ్న విజఞా పన ద్నార్ా విమోచన కారయమ్మలో 
ద్ేవుని తోట -పనివార్ గా ఉండునటలు , మ్నలను ఆయన యొకక తోట -పనివార్ గా 
చూచుట ద్నార్ా ఆయనతో లోత ైన పర్ పూరణమ నై అనుబంధమ్మలోనికి ఆయన 
మ్నలను పిలచుచున్నాడు. కాబట ర  ద్వేునితో మ్న అనుబంధమ్మనకు హ్వని 
కలుగమతయంద్ి. అయతే మ్ూడవద్ిగా, అనిాట  కంట ేగొపు మ్రుమిద్ి. బయట 
నుండి కారయమ్మలు చేయమట ద్నార్ా గాక, తన కృప యొకక స్ామ్రాామ్మను 
లోపలన్ే సృషిరంచుట ద్నార్ా ద్వేుడు లోకమ్మను విమోచించనలని 
నిరణయంచుకున్నాడు. కాబట ర  మ్నమ్మ యసేుతో కలస్టి విజఞా పన చేయమనపుుడు, 
ద్ేవుడు చేయమటకు ఇషరపడని ద్ననిని చేయమ్ని ఆయనను ఒపుించువార్ గా, లేక 
యసేు పరా రానలకు కొంత జోడించువార్ గా మ్నలను మ్నమ్మ 
పర్ గణ ంచుకోకూడద్ు. లోకమ్మ కొరకు లేక ఇతరపల కొరకు మ్నమ్మ చేయమ 
విజఞా పనను గూర్ ు మ్నమ్మ ఈ విధమ్మగా ఆలోచన చ యాయలి. మ్నమ్మ 
లోకమ్మను లేక ఇతరపలను తీసుకొని ద్వేుని ద్ీవనెలు మ్ర్ యమ కృప వార్  మీద్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కుమ్ుర్ ంపబడునటలు  వారప ఉండనలని ద్వేుడు కోరపచునా సాలమ్మనకు మ్న 
పరా రానల ద్నార్ా లాగమటకు పరయతిాంచుచున్నామ్మ. ఈ విధంగా, ద్ేవుని 
మ్ర్ాుతుక రూప రచనలో, మ్నమ్మ పరా ర్ ాంచకపో తే ఏద్ో  వెలితి కలుగమతయంద్ి, 
ఎంద్ుకంటే ఆయన సృషిరలో నుండి, విమోచించబడని ఆయన పిలులు కవేలం తమ్ 
అంతిమ్ రక్షణ కొరకు ఎద్ురప చూచుట మ్ాతరమేగాక, ద్వేుడు వార్ ని రక్ించు 
సాలమ్మనకు తమ్ పరా రాన ద్నార్ా లోకమ్మను మ్ర్ యమ ఇతరపలను లాగమవార్ గా 
ఉండనలని ఆయన వార్ ని విడచిిప టార డు. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

మ్మగ ంపు 

యాజకుడెైన యిసేు అను ఈ పాఠంలో, యిసేు సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును 
చూశాము, మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదము ప ందుకొనునటటో  దదవుని ప్రజలను ఆయన యొకు విశషే్మ నై 
ప్ర్శశుదధ సనిిధిలోనికన నడపిించుటకు మర్శయు స్టిదధప్ర్చుటకు దదవుడు యాజకులను అభిషేకనంచాడు 
అని చూశాము. మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడగుట దావర్ా కొీతత  నిబంధ్నలో యిేసు ఈ సాా నమును ఎలా 
న ర్వేర్ాుడో  కూడా చూశాము. ఆధ్ునిక లోకములో యిసేు యాజకతవ ప్ర్శచర్య యొకు నియమాలను 
మన జీవితములకు అనవయించుకోగల మార్గములను కొనిింటిని చూశాము. 

బెైబిలు సాా నమ ైన యాజకతవమునకు యిసేు అంతిమ న ర్వరే్మపగా ఉనాిడు. మన గొప్ప ప్రధాన 
యాజకునిగా, దదవుని ప్ర్శశుదధ సనిిధలిో ఉండుటకు, మర్శయు దదవుని దావర్ా అదుుతమ ైన 
విధ్ములుగా దవీించబడుటకు ఆయన మనలను స్టిదధప్ర్చుచునాిడు. మర్శయు ఆ ఆశీర్ావదములు 
కేవలం భవిష్యతయత  కొర్కు మాతరమే దాచయుంచబడలేదు. యిసేు యొకు బల్వ మర్శయు విజఞా ప్న దావర్ా, 
మన నితయజీవము యొకు ముందు ర్మచని ప్రసుత త లోకములోనే తండిర మనకు ఇవావలని 
ఇష్రప్డుతయనాిడు. ఈ కార్ణము చదత, కరసీుత  అనుచర్మలు యిేసు యొకు యాజకతవ ప్ర్శచర్యను బటిర  
ఆనందించాల్వ మర్శయు కొీతత  ఆకాశము కొీతత  భూమిలో సవయంగా యిసేు దావర్ా దదవుని యొకు 
విశషే్మ నై సనిిధలిోనికన మనము ఆహావనించబడు దినము కొర్కు ఎదుర్మచూడాల్వ. మన గొప్ప ప్రధాన 
యాజకునిగా కరసీుత  యొకు ప్రసుత త ప్ర్శచర్య మీద ఆధార్ప్డ ిదాని లాభములను ప ందుకోవాల్వ, మర్శయు 
ఆయన ఇప్ుపడు కూడా ప్ర్లోకములో మన కొర్కు విజఞా ప్న చదయుచునాిడు. 
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