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యిేసును నముుచునాిము 
ఐదవ పాఠము 

ర్ాజు 

-1-  

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

ఉపో ద్నా తమ్మ 

చాలా సార్మో  మానవ చర్శతర బలమ ైన ర్ాజుల ప్ర్శపాలన ఆధార్ంగా ల్వఖంచబడుతయంది. ఆస్టయిా, 
ఐర్పపా, ఆఫిరకా, మర్శయు లాయటిన్ అమ ర్శకాలోని ఎకుువ భాగములను ప్ర్శపాల్వంచన ర్ాజులను గూర్శు 
మనమంతా వినే ఉంటాము. వీర్శలో కొంత మంది ఎంత మంద ిశతయర వులను జయించార్మ అంటే, వార్శ 
సామాా జయములు భూదిగంతముల వర్కు పరా కననటటో  అనిపిసుత ంది. మర్శయు వీర్ందర్శలో ఒక విష్యము 
మాతరం సామానయముగా ఉంది. వార్ంతా వ ళో్లపల యార్మ; వార్మ మర్ణ ంచార్మ; వార్మ ఇక పాల్వంచుట లేదు. 
మహా స్ట ైనయములు అంతర్శంచపల యాయి, మర్శయు వార్శ ప్ర్శపాలన కనుమర్మగ ైపల యింది. 

ఈ నియమమునకు ఒకే మినహాయింప్ు ఉంది. శకనతని కోలోపని, ఆయన ర్ాజయము ఎనిడును 
అంతర్శంచని ఒక ర్ాజు ఉనాిడు. అవును, ఆ ర్ాజు యిసే్టే. 

యిేసును నముుచునాిము అను మన పాఠయ కీమములో ఇద ిఐదవ పాఠం, మర్శయు దనీికన 
“ర్ాజు” అని పరే్మ ప టార ము. ఈ పాఠంలో, దదవుని యొకు నముకమ నై స్టవేకునిగా మర్శయు కుమార్మనిగా 
పాల్వసతత  యిసేు పాత నిబంధ్న సాా నమ ైన ర్ాజు సాా నమును ఏ విధ్ంగా న ర్వేర్ాుడో చతదాే ము. 
మునుప్టి పాఠంలో మనం ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు పాత నిబంధ్నలో మూడు సాా నములను సాా పించ, 
వాటి దావర్ా తన ర్ాజయమును పాల్వంచాడు: ప్రవకత, యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు సాా నములు. మర్శయు 
దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ సాా యిలో, దీనిని మనము సాధార్ణంగా కొీతత  నిబంధ్న యుగము అని 
పిలుసాత ము, ఈ మూడు సాా నములు వాటి అంతిమ న ర్వరే్మపను కతసీుత లో ప ందుకుంటాయి. ఈ పాఠంలో, 
యిేసు యొకు ర్ాజు సాా నము మీద దృషిరప డదాము. 

మన ఉదదేశముల కొర్కు, ర్ాజు సాా నమును ఈ విధ్ముగా నిర్వచంచుదాము: 

ద్ేవుని పక్షమ్మన ఆయన రాజ్యమ్మను పాలించుటకు ద్వేుడు నియమించిన 
మ్ానవుడు. 

ఈ నిర్వచనము సతచంచుచునిటటో , దదవుడు ఎలోప్ుపడత సృషిరయంతటి మీద ఉనితమ నై 
ప్ర్శపాలకుడెయైునాిడు మర్శయు ప్ర్శపాలకుడెయైుంటాడు. అయితద తనకు ర్ాజ ప్రతినిధ్ులుగా ప్ని 
చదయుటకు ఆయన మానవులను నియమించాడు. ఈ మానవ ర్ాజులు ఆయన ఆధనీములో స్టవేిసాత ర్మ, 
మర్శయు ఆయన ర్ాజయ ఉదదేశములు మర్శయు లక్షయములను న ర్వరే్ముటకు ప్ని చదసాత ర్మ. ఈ సామానయ 
నిర్వచనమును మనసుిలో ఉంచుకొని, బెైబిలు సాా నమ నై ర్ాజు సాా నమును గూర్శు అనకే మ ళకువలను 
మనము నేర్ముకొని, యిసేు ఈ సాా నమును ఎలా న ర్వరే్ముతాడో  చతడగలుగుతాము. 

యిేసు యొకు ప్రవకత మర్శయు యాజక సాా నములను గూర్శున మన పాఠముల ప్దధతినే ఈ 
పాఠం కూడా అనుసర్శసుత ంది. మొదటగిా, ఆయన ర్ాజు సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును 
ప్ర్రక్షిదాే ము. ర్ ండవదిగా, యిసేులో ర్ాజు సాా నము యొకు న ర్వేర్మపను చతదాే ము. మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడవదగిా, మన జీవితముల మీద యిసేు ర్ాజతవము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను చతదాే ము. 
మొదటగిా యిేసు యొకు ర్ాజు సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును చతదాే ము. 

పాత నిబంధన న్ేపథయం 

తాను వరా స్టిన ద ిర్శప్బోిక్స అను ప్ుసతకములో, ప్రభుతవములనిిటలిో తతవవేతత  ర్ాజుగా ఉని 
ప్ర్శపాలన ఉతతమ నైద ిఅని గరకీు తతవవతేతయి నై పాో టో వరా శాడు. అతని అభిపరా యములో, ఐశవర్యము 
మర్శయు అధకిార్ము కంటే జఞా నమును నిజముగా పేరమించన ర్ాజులు తమ దదశములను ఎనలేని 
లాభములలోనికన నడపిిసాత ర్మ. ఇదద విధ్ముగా, ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవునికన భయప్డ ిఆయన ఆజాలను 
పాటించనప్ుపడు, తమ దదశములు దదవుని ఆశీర్ావదములలో వర్శధలాో యి అని లేఖ్నము చెబుతయంది. కాని 
దీనికన వయతిర్కేము కూడా జర్శగశంది: వార్మ దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టనిప్ుపడు, దదశమంతా దదవుని 
తీర్మపను అనుభవించంది. ఈ భావనలో, భూమి మీద దదవుని ర్ాజయము క్షేమముగా ఉండుటకు 
ఇశాీయిలేు దదశప్ు ర్ాజులు కేందరమ యైుండరి్శ. 

ర్ాజు సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును మూడు అంశములలో ప్ర్శశీల్వదాే ము: 
మొదటగిా, ర్ాజు సాా నము యొకు అర్హతలు; ర్ ండవదగిా, ర్ాజు యొకు కార్యములు; మర్శయు 
మూడవదగిా, ఇశాీయిలేులో ర్ాబో వు ర్ాజతవమును గూర్శు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షలు. ర్ాజు 
సాా నము కొర్కు కావలస్టని అర్హతలతో ఆర్ంభిదాే ము. 

అరహతలు 
పాత నిబంధ్నలో, ర్ాజుల కొర్కు అర్హతలను దదవుడు ర్ ండు సాా యిలలో బయలుప్ర్చాడు. 

మొదటగిా, మోషే ధ్ర్ుశాసత రములో, ఇశాీయిలేు దదశమునకు ర్ాజు లేకమునుపే దదవుడు ర్ాజతవమునకు 
అర్హతలను బయలుప్ర్చాడు. మర్శయు ర్ ండవదిగా, ర్ాజర్శకము సాా పించబడని తర్మవాత దావీదుతో 
దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న మర్ొక పరా ముఖ్యమ ైన అర్హతను జోడించంది. మోషే ధ్ర్ుశాసత రములో ఇవవబడని 
ర్ాజతవ నియమములను మొదట చతదాే ము. 

మోషే ధరుశాసత రమ్మ 

పాత నిబంధనను, మ్మఖ్యమ్మగా మొదటి ఐదు పుసత కమ్మల ైన పంచకాండమ్మలను 
చదువునపుుడు, అకకడ రాజు యొకక రాక కొరకు ఒక ఎదురపచూపు ఉండుట 
ఆసకతతకరమ ైన విషయమ్మ. రాజులు లేకమ్మనుపే వారప ఎలా ఉండనలి మ్ర్యమ 
ఏమి చెయాయలి అను సమ్ాచనరమ్మ ఉనికతలో ఉండనిద్ి. ఇలా ఎందుకు జ్ర్గ్ంద్ి? 
రాజును గూర్ిన ఎదురపచూపు మ్ర్యమ రాజు చేయవలస్టని కారయమ్మలను గూర్ి 
ఇవవబడిన ద్ివతీ. 17 వంటి వాకయభాగమ్మలను ద్వేుని పరణనళిక వెలుగమలో 
మ్నమ్మ చూడనలని న్న ఆలోచన. మీరప ఆద్నమ్మ కాలమ్మ నుండి ఆలోచన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెయాయలి. ఆద్నమ్మ పరవకతగాను, యాజ్కునిగాను, రాజుగాను పని చేశాడు. భూమి 
మీద అతని అధికారమ్మ, ఆ పర్పాలన మ్ర్యమ రాజ్తవమ్మ, కొంత వరకు 
తర్గ్పో యంద్ి. అబార హామ్మ నిబంధన ద్నవరా ఇశాాయేలు ద్ేశమ్మలో అద్ి మ్రలా 
ఆరంభమ యైయంద్ి. అబార హామ్మ సంతతిలో నుండి రాజులు వస్ాత రని ఆద్ి. 17లో 
కూడన వాగాా నమ్మలు ఉన్నాయ. తరపవాత అద్ి ఇశాాయేలులో మ్ర్యమ 
పరత్యేకమ్మగా రాజు ద్నవరా న్ెరవేరిబడుత ంద్ి. మోషే ద్నవరా ద్ివతీ. 17 వంటి చ ోటల  
అన్ేక సంవతసరమ్మల కతాతమే పరకటించబడినపుటికీ పాత నిబంధనలోని రాజులు 
లోకమ్మ మీద పాపమ్మ యొకక పరభావమ్మను తిర్గ్త్చెుిటకు, రాజుల ద్నవరా, 
మ్మఖ్యమ్మగా ద్నవీదు రాజుల ద్నవరా వచుి పునరపదధ రణ కొరకు మ్ారగ మ్మను 
స్టిదధ మ్మ చశేారప. ద్ీని కంటే ఎకుకవగా, ఈ పాతరలను తీసుకునా పరభమవెైన యసేు 
కీాసుత  యొకక రాకడ ద్నవరా ద్నవీదు యొకక పాతర న్ెరవేరిబడంిద్ి, ఇశాాయేలు 
యొకక పాతర న్ెరవేరిబడింద్ి, ఆద్నమ్మ యొకక పాతర న్ెరవేరిబడింద్ి, మ్ర్యమ 
మ్నమ్మ సృజంచబడని వాసత విక ఉద్ేా శమ్మలలోనికత పునరపదధ ర్ంచబడతిిమి, 
మ్ర్యమ ఇదంత్న ఎదురపచూపులో ఉండనిద్ి. ఇదంత్న వివృతమ్గమ ద్వేుని 
పరణనళికల కొరకు మ్నలను స్టదిధ పర్చింద్ి మ్ర్యమ మ్నలను “ఇద్ి జ్రగబో త ంద్ి. 
ఈయన రాబో వుచున్నాడు. రాజు ఈ విధమ్మగా ఆ పాతరలను న్ెరవేరపిత్నడు” 
అను మ స్ట్సయ ఆపేక్ష వెైపుకు నడపిించింద్ి. ఇందుమ్ూలమ్మగాన్ే రాజులు 
లేకమ్మనుపే మోషే ద్నీిని గూర్ి మ్ాటాల డుత న్నాడని న్న ఆలోచన. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

ఇశాీయిలేు దదశమును వాగాే న భూమిలోనికన ప్రవేశంచ సావధనీప్ర్చుకొనుటకు మోష ే
స్టిదధప్ర్చుచుండగా, దదవుడు తయదకు వార్శ మీద ఒక ర్ాజును నియమిసాత డని అతడు వివర్శంచాడు. 
దదవుడు నియమించన ర్ాజును నడిపించవలస్టని నాలుగు నియమాలను మోష ేతలె్వయప్ర్చాడు. దివతీ. 
17:14-20లో మోషే వరా స్టని మాటలను వినండి: 

నీ ద్ేవుడెనై యహెో వా నీకతచుిచునా ద్శేమ్మన నీవు పరవశేంచి ద్నని 
స్ావధీనపరచుకొని అందులో నివస్టించి ... నీ ద్ేవుడెైన యహెో వా ఏరురచువానిని 
అవశయమ్మగా నీమీద రాజుగా నియమించుకొనవల ను. నీ సహో దరపలలోన్ే ఒకని 
నీమీద రాజుగా నియమించుకొనవల ను ... అతడు గమఱ్ఱ మ్మలను విస్ాత రమ్మగా 
సంపాద్ించుకొనవలదు; త్నను గమఱ్ఱ మ్మలను హెచుిగా సంపాద్ించుటకుగాను 
జ్నులను ఐగమపుత నకు తిర్గ్ వళె్ల నియయకూడదు ... ... అతడు అన్ేక స్ట్త రలను 
వివాహమ్మ చసే్టికొనకూడదు ... వెండి బంగారమ్మలను అతడు తనకొరకు బహుగా 
విసత ర్ంపజ్ేస్టకిొనకూడదు. మ్రయ్మ అతడు... ధరుశాసత రమ్మనకు ఒక పరతిని 
తనకొరకు వార స్టకిొనవల ను... తన ద్వేుడెైన యెహో వాకు భయపడి యీ ధరుశాసత ర 
వాకయమ్మలనిాటిని యీ కటర డలను అనుసర్ంచి నడువ న్ేరపికొనుటకు అతడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్నను బరదుకు ద్ినమ్మలనిాటను ఆ గాంథమ్మను చదువుచుండవల ను (ద్ివతీ. 
17:14-20). 

ర్ాజతవమునకు అర్హతలుగా మోషే నాలుగు నియమాలను సతచంచాడు. మొదటగిా, ఇశాీయిేలు 
యొకు ర్ాజు దదవుని దావర్ా నియమించబడాల్వ. దదవుడు కోర్శన మార్గములలో వార్శని నడపింిచుటకు 
ప్రజలు ర్ాజును నియమించుకొనుటకు అర్మహ లు కార్మ. మర్శయు దదవుడు ఇచుు అధికార్మును ఒక 
వయకనతకన ఇచుు హకుు వార్శకన లేదు. కేవలం దదవుడు మాతరమే తన అధికార్మును ఇయయగలడు. మర్శయు 
తనకు నచున వయకనతకే దదవుడు దానిని ఇసాత డు. 

దివతీ. 17లో మోష ేప్రసాత వించన ర్ ండవ విష్యము ఏమనగా, ర్ాజు 
ఇశాీయిలేీయుడెయైుండవల ను. అనగా, అతడు దదవుడు ఎనుికొని దదశము యొకు 
పౌర్మడెైయుండవల ను. ఇది ఆది. 17:1-8లో దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టిన నిబంధ్నా వాగాే నమును 
న ర్వేర్ముటకు ఇలా జర్గవలస్టయిుండనిది, అకుడ అబరా హాము వార్సులు తమ ప్రజలకు ర్ాజులుగా 
ఉంటార్ని ఆయన ప్రమాణం చదశాడు. 

దివతీ. 17లో ఇవవబడని మూడవ అర్హత ఏమనగా, దదశములో సమాధానమును ఐశవర్యమును 
కల్వగశంచుటకు ర్ాజు మానవ ప్రణాళ్లకల కంటే ఎకుువగా దదవుని మీద ఆధార్ప్డాల్వ. దదవుని మీద 
ఆధార్ప్డుట నుండ ిర్ాజులు దార్శ మళలో టకు మోషే నాలుగు మార్గములను సతచంచాడు. 

• తన స్ట నైయమునకు పరా ముఖ్యమ ైనవి కాబటిర ర్ాజు ఎకుువ సంఖ్యలో గుఱ్ఱములను 
కూడబటెటర కొనుట నిషధేించబడనిది. దదశమును భదరప్ర్చుటకు ర్ాజు దదవుని యొకు శకనత 
మీద ఆధార్ప్డియుండాల్వగాని మానవ సామరా్యము మీద కాదు. 

• ఐగుప్ుత కు తిర్శగశ వ ళలో ట భదరత మర్శయు అవసర్తల కొర్కు దదవుని ఆధీనములో 
ఉండకుండా, ఏదెనైా ప దే ర్ాజయము మీద ఆధార్ప్డుటను సతచసుత ంది. 

• ఎకుువ భార్యలప  ైనిషేధ్ము ర్ాజకతయ కూటముల కొర్కు వివాహములను 
చదసుకొనుటకు సంబంధించనద ికావచుు. ఇది ఇశాీయిలేును దదవుని మీద గాక అనయ 
దదశముల మీద ఆధార్ప్డునటటో  చదసుత ంది కాబటేర  సమసయ కాదుగాని, అనయ దదశ భార్యలు 
అనయ దదవతలను ఆర్ాధిసాత ర్మ, మర్శయు ర్ాజును కూడా ఆలా చదయునటటో  శోధిసాత ర్మ 
కాబటిర . 

• వ ండ ిబంగార్ములను అధకిముగా సంపాదించుటకు విర్పధ్ముగా ఇవవబడని ఆజా 
అనాయయముగా విధించు ప్నుిను సతచసుత ంది. ర్ాజు ధ్నవంతయడెయైుండుట తప్ుప 
కాదు. కాని దదవుని ప్రజలను అణగదరరకను ధ్నవంతయలగుట నరే్ము. 

మొతతం మీద, తన ప్ర్శపాలన విజయవంతమగుటకు మర్శయు దదశము యొకు భదరత కొర్కు 
ర్ాజు దదవుని మీద ఆధార్ప్డునటటో  ఈ ప్ర్శమితయలు సహాయం చదశాయి. 

దివతీ. 17లో మోష ేఉదాా టించన నాలగవ విష్యం ఏమనగా, దదవుని నిబంధ్నా ధ్ర్ుశాసత రమును 
ప ందుకొనుట, తిర్శగశ వరా యుట మర్శయు ధాయనించుట దావర్ా ర్ాజు దదవుని ప్టో నిబంధ్నా నముకతవము 
చతప్వలస్టయిుండనిది. వయకనతగత గౌర్వము, తగశన నమతా మర్శయు నముకమ ైన ప్ర్శపాలనను 
ప ంప ందించుటకు ఈ కార్యములు ర్ూప ందించబడనివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాాయేలు రాజులు మ్ర్యమ యూద్న రాజులు ద్ేవుని పరజ్లకు 
పరతినిధుల ైయమండిర్, కాబటిర  భూమి మీద ద్వేుని పరతినిధులుగా మ్ర్యమ ద్వేుని 
పరజ్ల యొకక పరతినిధులుగా అన్ేక విధనలుగా వారప సంస్ాకర సంబంధమ నై 
సనిాధిని కలిగ్యమండిర్. కాబటిర , వారప కలిగ్యమండని ఆ మ్ారపుచెందు స్టిి తి 
ద్ేవుడు రాజుకు సుంద్ించిన విధననమ్మనకు మ్ర్యమ త దకు అద్ి ద్ేశం అంతటి 
మీద చూపని పరభావమ్మనకు పరా మ్మఖ్యమ నైద్ి. ఇశాాయేలు మ్ర్యమ యూద్నలో 
కూడన ఈ చర్తర అంత్న జ్ర్గ్ంద్ి అని న్న ఆలోచన. ఇశాాయేలులో మ్ంచి రాజులు 
లేరప. అందరప చెడ్వారే. తరపవాత, వారప కీా.పూ. 722లో మొదట 
పతనమ ైయాయరప. కాని యూద్నలోన్ే, ఈ విధమ నై ఊగ్సలాట కొనస్ాగ్ంద్ి, మ్ంచి 
రాజు ఉనాపుుడు, అతడు ద్వేుని దృషిర లో మ్ంచి పని చశేాడు, తరపవాత దుషర  
రాజు వచిి ద్వేుని దృషిర లో దుషర తవమ్మను చశేాడు. అయత్ే దుషర  రాజులు ద్ేవుని 
దృషిర లో దుషర తవమ్మను చసే్టనిపుుడు, ద్నని వలన తీవర పర్ణనమ్ాలు 
ఎదురయాయయ. ఈ సమ్యమ్మలోన్ే రాజు కొరకు మ్ర్యమ ఆయన పరజ్ల కొరకు 
ద్ేవుని న్నయయమ్మలోని ద్ెైవికమ ైన “విసరజన” వినిపించింద్ి. మ్ర్యమ ద్ీని పరకారం 
రాజు యొకక స్టిి తి మ్ర్యమ పరజ్లు ద్ననిని అనుసర్ంచిన విధననమ్మ మ్ధయ కరభన 
సంబంధమ ైన అనుబంధం ఉనాటలల  అనిపిసుత ంద్ి. రాజు ఉనాత సిలమ్మలను 
స్ాి పించి అనయ ద్వేతలను ఆరాధిస్టేత , పరజ్లు కూడన అలాన్ే చేశారప. అద్ే విధమ్మగా, 
పునరపదధ రణలు జ్ర్గ్నపుుడు, యోష్యా కాలమ్మలో మ్నమ్మ చూస్టినటలల , 
పరజ్లు ద్వేునికత మ్ర్యమ ధరుశాసత రమ్మనకు సుంద్ించిన విధననమ్మలో అద్ి 
బలమ ైన జ్ాతీయ పరభావమ్మను చూపింద్ి. కాబటిర , ద్వేునికత మ్ర్యమ పరజ్లకు 
పరా తినిథయం వహ ంచుటలో రాజు మ్మఖ్యమ ైన పాతరను పో షించనడు. 

— డా. మార్డు గశగశిలో్వయట్ 

ర్ాజతవము కొర్కు మోషే బయలుప్ర్చన అర్హతలను చతశాము కాబటిర , దావీదుతో చదస్టని 
నిబంధ్నలో దదవుడు సాా పించన అదనప్ు అర్హతను చతచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ద్నవీదుత్ో చేయబడిన నిబంధన 
దదవుడు 2 సమూ. 7:8-16లో దావీదుతో నిబంధ్నను సాా పించాడు, మర్శయు దాని యొకు 

ష్ర్తయలు 89 మర్శయు 132 కతర్తనలు వంటి చపటో ప్రసాత వించబడినవి. ఈ నిబంధ్న దావీదు సంతతివార్శని 
ఇశాీయిలేు యొకు నితయ ర్ాజవంశముగా చదసుత ంది. దావీదు సంతతి వార్మ ప్ర్శపాలన చదసాత ర్ని, మర్శయు 
ఇశాీయిలేు ర్ాజవంశము యొకు స్టిార్తవమును అనుభవిసుత ంది అని వాగాే నము చదస్టి, దదవుడు దావీదు 
ప్టో మర్శయు ఇశాీయిేలు ప్టో గొప్ప దయను కనుప్ర్చాడు. 2 సమూ. 7:8-16లో దదవుడు దావీదుతో 
చదస్టని నిబంధ్నా వాగాే నములను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

... గొఱ్ఱ ల కాపులోనునా నినుా గొఱ్ఱ లద్ొ డి్ లోనుండి తీస్టి ఇశాాయేలీయమలను న్న 
జ్నులమీద అధపితిగా నియమించితిని... లోకమ్మలోని ఘనుల ైన వార్కత కలుగమ 
పేరప నీకు కలుగజ్సే్టియమన్నాను... ఇశాాయేలీయమలను న్న జ్నులు ఇకను 
కద్ిలింపబడకుండ తమ్ సవసిలమ్ందు నివస్టించునటలల  ద్ననియందు వార్ని 
న్నట.ి.. నీ శత ర వుల మీద నీకు జ్యమిచిి నీకు న్మె్ుద్ి కలుగజ్ేస్టయిమన్నాను... 
నీ గరభమ్మలోనుండి వచిిన నీ సంతతిని హచెిించి, రాజ్యమ్మను అతనికత 
స్టిి రపరచదెను... నీ మ్టలర కు నీ సంత్ననమ్మను నీ రాజ్యమ్మను నితయమ్మ 
స్టిి రమ్గమను, నీ స్టింహాసనమ్మ నితయమ్మ స్టిి రపరచబడును (2 సమ్ూ. 7:8-16). 

ఈ దెవైిక నిబంధ్న ప్రకార్ం, ఇశాీయిలేులోని ర్ాజుల కొర్కు దదవుడు ఒక కొీతత  అర్హతను 
జోడించాడు. ఈ కాలము మొదలుకొని, దదవుని ప్రజలు దావీదు కుమార్మని దావర్ా 
నడపిింప్బడవలస్టయిుండినది. కవేలం అతని గృహము మాతరమే దదశమంతటిని అధకిార్శకముగా 
పాల్వంచవల ను. 

ఆదకిాండములోనే, ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజులుగా దదవుడు యూదా గపతరమును ఆశీర్వదించాడు. 
“యూదా కాళో మధ్య నుండ ిర్ాజదండము తొలగదు” అని ఆదికాండము 49లో యాకోబు స్ట లవిచాుడు. 
దావీదు యూదా గపతరమునకు చెందనివాడు కాబటిర , దావీదుతో దదవుడు చదస్టిన వాగాే నము 
ఆదకిాండములోని ఈ ఆశీర్ావదమునకు న ర్వరే్మపగా ఉనిద.ి ఇశాీయిలేుకు ఒక దనిమున యూదా 
గపతరప్ు ర్ాజు ఉంటాడు అని దదవుడు ఎలోప్ుపడు యోచంచాడు. దదవుని ప్టో దావీదు చతపని విధదయత 
మర్శయు భకనత కార్ణంగా, ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజ వంశము దావీదు వంశమునకు మాతరమే చెందుతయంద ి
అని ఆయన వాగాే నము చదశాడు. దావీదు కుటటంబమునకు చెందని ఏ ఒకుడు కూడా అధకిార్శకముగా 
ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజుగా ప్రకటించుకొనలేడు. ఇందును బటిరయి ేయిసేు దదవుని దావర్ా పలిువబడుట 
మాతరమ ేకాదుగాని, ఆయన దావీదు స్టింహాసనమునకు అధకిార్శక వార్సతవము కల్వగశన దావీదు 
వంశము నుండ ిజనిుంచనవాడని సువార్త ర్చయితలు ర్మజువు చదయుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైపల యింది. 

ర్ాజతవమునకు కావలస్టిన అర్హతలను ఇప్పటి వర్కు మనము చతశాము కాబటిర ఇప్ుపడు మన 
ర్ ండవ అంశమును చతదాే ము, పాత నిబంధ్నలో ర్ాజుల యొకు కార్యములు. 

కారయమ్మలు 
పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉప్యోగశంచుట దావర్ా మర్శయు అమలుప్ర్చుట 

దావర్ా ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవుని ప్రజల మీద నముకమ నై ప్ర్శపాలనను చదశార్మ. ఇంతకు ముందు 
పాఠములలో మనము చతస్టనిటటో , ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిాలోని బలమ ైన చకీవర్మత లు లేక ప్రభువులు 
బలహీనమ నై ర్ాజయములను జయించ అదుప్ులోకన తీసుకొని, వార్శని బానిసలుగా లేక సామంతయలుగా 
చదసుకొనుట చాలా సహజముగా జర్శగదేి. ఈ ప్రభువులు సాధార్ణంగా ఒప్పందములు లేక నిబంధ్నల 
దావర్ా ఈ అనుబంధ్ములను నియంతిరంచదవార్మ, మర్శయు సామంత ర్ాజయములు నియమములను 
పాటించుట దావర్ా జయించన ప్రభువులను స్టవేించవలస్ట ివచదుది. దదవునితో ఇశాీయిేలు యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుబంధ్ము విష్యములో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. దదవుని నిబంధ్నను పాటించవలస్టని 
బాధ్యత దదశమంతటి మీద ఉండదది, మర్శయు వార్మ పాటించునటటో  చతస్ట ేబాధ్యత ర్ాజుకు ఉండదది.  

ర్ాజులు తమ ప్రజలను అనేక విధాలుగా దదవుని నిబంధ్నా నియమాలకు బాధ్ుయలుగా 
ఎంచదవార్మ. కాని ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, ధ్ర్ుశాసత రములోని ప్రధానమ ైన విష్యములని 
యిేసు పలిచనవాటి మీద మనము దృషిరప డదాము. మ్తత య 23:23లో యిేసు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

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

యిేసు మాటల ప్రకార్ం, ఆచార్ములు మర్శయు ప్ర్ంప్ర్ల మీద దృషిర  ప టిరన ప్ర్శసయుయల 
ఆలోచనలకు భినిముగా, ధ్ర్ుశాసత రములో ప్రధానమ ైన విష్యములు నాయయము, కనికర్ము మర్శయు 
విశావసము లేక నముకతవము. 

ఈ అతయంత ముఖ్యమ ైన గుణములకు అనుగుణంగా పాత నిబంధ్న ర్ాజులు దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచార్ప మర్శయు ఆచర్ణలో ప టార ర్ప చతదాే ము. మొదటిగా, 
నాయయమును జర్శగశంచుటకు ర్ాజుకు ఇవవబడిన బాధ్యతను చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, ర్ాజు కనికర్మును 
చతపాలని చతదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ర్ాజు నముకతవమును కల్వగశయుండాల్వ అను సతయము 
మీద దృషిరప డదాము. నాయయమును జర్శగశంచు ర్ాజు బాధ్యతను మొదటగిా చతదాే ము. 

న్నయయమ్మ 
ర్ాజు యొకు బాధ్యతల సందర్ుములో, నాయయమును దదవుని ధ్ర్ుశాసాత ీ నుసార్ముగా ఒకని 

యోగయత చొప్ుపన అతనికన నాయయము తీర్ముట అని నిర్వచంచవచుు. 

వయకుత లుగా లేక పర్పాలకులుగా, ఒక భదరమ ైన మ్ారగ మ్మను లేక పాపభర్తమ నై 
మ్ారగ మ్మను ఎనుాకున్ే హకుక, సవతంతరత మ్నకు ఉంద్ి. కడవర్ ద్నిమ్మన 
ద్ేవుని తీరపు మ్నందర్ మీద్ికత వసుత ంద్ి. ఫలితమ్మగా ఆ న్నయకులకు కూడన 
తీరపు తీరిబడుత ంద్ి. యసేు వచిినపుుడు ఆయన సమ్సత  విషయమ్మలను 
వాటి స్ాి నమ్మలో పెడత్నడు. అపుటి వరకు మ్నమ్మ చేయవలస్టిన పని ఒకటి 
ఉంద్ి. అద్మే్నగా ద్వేుని రాజ్యమ్మనకు చెంద్ిన వయకుత లుగా, మ్ర్యమ పరలోక 
భూలోక పౌరపలుగా జీవించుట. కొంత కాలం వరకు, మ్నమ్మ న్నయయమ్మను 
ఐకయతను అభయస్టిస్ాత మ్మ, ఇతరపలను గౌరవిస్ాత మ్మ, బలహీనులను గౌరవిస్ాత మ్మ, 
అన్నయయమ్మ చేయమవార్త్ో జ్ాగాతత గా వయవహర్స్ాత మ్మ, మ్రయ్మ పాప లోకమ్మలో, 
విర్గ్న లోకమ్మలో, ద్వేుని ఉగాతలో ఉనా లోకమ్మలో, భరషర తవమ్మ, కూారతవమ్మ, 
అవివేకమ్మ, పేదర్కమ్మ ఉనా లోకమ్మలో మ్నమ్మ జీవిసుత న్నామ్మ అని ఎర్గ్ 
కూడన న్నయయమ్మను స్ాధించుటకు శామ్పడత్నమ్మ. మ్నమ్మ వెలుగమనిచుి 
కొవవవత త ల వల  ఉండి, పరలోకమ్మలో పేరమించు ద్వేుడు ఉన్నాడని, ఆయన 
అన్నయయమ్మను చూసుత న్నాడని మ్ర్యమ ఈ కూారతవమ్మ, భరషర తవమ్మ, మ్ర్యమ 
అహంకారమ్మ, భూమి మీద ఎంత కాలమ్మ నుండి ఉన్నా, అద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

త్నత్నకలికమ నైదని, మ్ర్యమ మ్మగ్ంపులో సమ్సత మ్మను సర్చేయమ ద్ేవుడు 
ఉన్నాడు కాబటిర  అద్ి పర్మితమ ైనదని ఇతరపలకు జ్ాా పకమ్మ చేయమచున్నామ్మ. 

— డా. జోనాథన్ కుటరబ్, అనువాదము 

ఇశాీయిలేు ర్ాజులు దదవుని నాయయమును కనీసం ర్ ండు సాా యిలలో కనుప్ర్చవలస్టయిుండెను. 
మొదటగిా, వార్మ దదవుని అంతర్ాా తీయ నాయయమును కనుప్ర్చార్మ, మర్శయు ఇశాీయిేలు, ఇతర్ 
దదశముల మధ్య దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలుచదశార్మ.  

అంతర్ాా తీయ సాా యిలో ర్ాజులు నాయయమును అమలుచదస్టని ఒక మార్గము ఏమనగా, 1 ర్ాజులు 
5:1-12లో తూర్మ దదశప్ు ర్ాజ నై హరీ్ాముతో స లొమోను చదస్టినటటో , ఇతర్ దదశములతో శాంతియుతమ ైన 
మంతనాలు చదయుట. 

యుదధము దావర్ా కూడా ర్ాజు అంతర్ాా తీయ నాయయమును అమలు చదశాడు. 1 సమ. 14:47-
48లో సౌలు చదస్టినటటో , మర్శయు 2 సమూ. 8:1-13లో దావీదు చదస్టనిటటో  దుష్ర దదశములను శక్షించుట 
దావర్ా వార్మ దీనిని చదశార్మ. 2 సమూ. 5:17-25లో దావీదు వల , మర్శయు 2 ర్ాజులు 19లో హజి్కుయా 
వల  ఇశాీయిలేు మీద దాడి జర్శగశనప్ుపడు ర్ాజు దానిని కాపాడాడు. వార్శకన మర్శయు దదవునికన 
విర్పధ్ముగా లేచన దదశములకు ఇశాీయిేలు ర్ాజులు చదయవలస్టని నాయయమును 2వ కతర్తన 
కోీడీకర్శసుత ంది. 6-12 వచనాలలో అది ఏమి చెబుతయందో  వినండి: 

[యెహో వా న్నత్ో స్టెలవిచెి ను,] “న్ేను న్న పర్శుదధ  పరవతమ నై స్టయ్ోను మీద న్న 
రాజును ఆస్టన్ునిగా చసే్టియమన్నాను”... యహెో వా న్నకీలాగమ స్టెలవిచెిను నీవు న్న 
కుమ్ారపడవు న్ేడు నినుా కనియమన్నాను. ననుా అడుగమమ్మ, జ్నమ్మలను నీకు 
స్ావసియమ్మగాను భూమిని ద్ిగంతమ్మలవరకు సొ్ త త గాను ఇచెి దను. 
ఇనుపదండమ్మత్ో నీవు వార్ని నలుగగొటటర దవు కుండను పగమలగొటిర నటలర  వార్ని 
మ్మకక చకెకలుగా పగమలగొటటర దవు. కాబటిర  రాజులారా, వివేకుల ై యమండుడి 
భూపత లారా, బో ధన్ ందుడి. భయభకుత లు కలిగ్ యహెో వాను స్టేవించుడి గడగడ 
వణకుచు సంత్ోషించుడి. ఆయన కోపమ్మ తవరగా రగమలుకొనును కుమ్ారపని 
మ్మదుా పెటలర కొనుడి; లేనియడెల ఆయన కోపించును అపుుడు మీరప త్ోర వ తపుి 
నశంచెదరప. ఆయనను ఆశాయంచువారందరప ధనుయలు (కీరత నలు 2:6-12). 

ఈ వచనములు, ప్రభువును తండిర అని పిలచు మర్శయు సామంత ర్ాజును కుమార్మడు అని 
పిలచు ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టయిా ప్దధతిని అనుసర్శసాత యి. ఈ సందర్ుములో, దదవుడు 
ప్రభువ యైునాిడు మర్శయు దావీదు వంశప్ు ర్ాజు కుమార్మడెయైునాిడు. దదశములు దావీదు వంశప్ు 
ర్ాజును స్టవేించ విధదయులు కావాలని లోకము కొర్కు దదవుని ప్రణాళ్లకయి ైయునిది. ఆయన లోకములో 
దదవుని నాయయమునకు సాధ్నముగా ఉనాిడు కాబటిర  వార్మ ఆయనకు భయప్డాల్వ మర్శయు 
గౌర్వించాల్వ. 

ర్ ండవ సాా నములో, జఞతీయ సాా యిలో, అనగా ఇశాీయిేలు లోప్ల దదవుని నాయయమును అమలు 
చదయు బాధ్యత కూడా ర్ాజులకు ఇయయబడింది. దదవుని యొకు విశషే్మ నై ప్రజలను ధ్ర్ుశాసత రమునకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధదయులగునటటో  నడపిించుట దావర్ా ర్ాజులు జఞతీయ నాయయమును అమలు చదశార్మ. దనీిలో మనము 
కతర్తనలు 29:14లో చతచునటటో , బలహనీుల శేయీసుి కొర్కు సహాయం చదయుట; 2 సమూ. 4:9-12లో 
దావీదు వల , దుష్యర ల నుండి సంర్క్షించుట; 2 ర్ాజులు 14:5లో వల , నేర్సుత లకు శక్ష విధించుట; 
కతర్తనలు 72 బో ధసిుత నిటటో  పౌర్మల యొకు ఎదుగుదల మర్శయు ఐశవర్యము కొర్కు స్టిార్తవమును 
సాా పించుట ఉనాియి. అంతదగాక, ధ్నిక దర్శదుర లకు, బలవంతయలు లేక బలహనీులకు ప్క్షపాతము 
చతప్ుటకు ర్ాజులు నాయయమును తార్మమార్మ చదయకూడదు. ర్ాజులకు ఇవవబడని ఈ పాతరను గూర్శు 
లేఖ్నము లేవీ. 19:15 మర్శయు యి ష్యా 11:1-5 వంటి అనకే చపటో మాటాో డుతయంది. 

యిేసు గుర్శతంచన ధ్ర్ుశాసత రములోని ప్రధానమ ైన విష్యములలో నుండి, ర్ాజులు దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును అనువర్శతంచవలస్టని ర్ ండవ మార్గము కనికర్ము. 

కనికరమ్మ 
కనికర్ము అనగా తాను సృజ్కంచనవాటి మీద దదవుడు కల్వగశయుని దయను అనుకర్శంచుట. 

తాను సృజ్కంచన సృష్రములు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, దదవుడు వార్శ బలహీనతను అరా్ము చదసుకొని వార్శ 
ప్టో దరీ్ాశాంతమును చతప్ుతాడు. తాను సృజ్కంచనవార్శ ప్టో దయను చతప్ుట ఆయనకు ఇష్రము 
కాబటిర ఆయన వార్శకన జీవితములో మంచ యిావులను ఇచు బాధ్ నుండ ిఉప్శమనమును కల్వగశసాత డు. 
లేఖ్నము దదవుని కనికర్మును గూర్శు అనకే చపటో మాటాో డుతయంది, ఉదాహర్ణకు కతర్తనలు 40:11; 
కతర్తనలు 103:8; మర్శయు యోనా 4:2. 

నాయయము వల న , ర్ాజులు కనీసం ర్ ండు సాా యిలలో కనికర్మును చతప్వలస్టియుండనెు అని 
చతదాే ము, అంతర్ాా తీయ అనుబంధ్ములతో ఆర్ంభిదాే ము. అంతర్ాా తీయ సాా యిలో, ర్ాజులు ఇశాీయిేలు 
దదవునికన సమర్శపంచుకుని దదశములు మర్శయు ప్రజలకు కనికర్మును చతపార్మ. ఉదాహర్ణకు, 2 
సమూ. 10:19లో, ఇశాీయిలేు విర్పధ్ులలో ఒకని అనకే సామంత ర్ాజులు దావీదుతో సమాధాన 
ప్డనిప్ుపడు వార్మ దావీదు కనికర్మును ప ందుకునాిర్మ. మర్శయు 2 సమూ. 10:1-2లో, 
అమోునీయుల ర్ాజు ప్టో దావీదు కనికర్మును చతపాడు. 

అంతదగాక, అనయ దదశములు తయదకు యి ర్ూష్లేమునకు అప్పగశంచుకుంటాయని పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. వార్మ దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాజధానికన బహుమతయలను తెసాత ర్మ, మర్శయు 
దదవుని ర్ాజు నుండి కనికర్మును భదరతను ప ందుకుంటార్మ. ఈ విష్యములు యి ష్యా 60:1-22 
మర్శయు 66:18-23, మీకా 4:1-8, మర్శయు జ ఫనాయ 2:11 వంట ిచపటో ప్రవచంచబడా్ యి. 

అవును, నాయయమును గూర్శు మన సంభాష్ణలో చతస్టనిటేో , దదవుడు ఎలోప్ుపడత కనికర్మును 
చతపాలని కోర్డు. మర్శయు కొనిిసార్మో  ర్ాజు దుష్ర దదశములకు కనికర్ము చతప్కూడదని ఆయన 
ఆజఞా పించాడు. ఉదాహర్ణకు, 2 సమూ. 5:17-25లో, ఫలి్వష్తయులను నాశనము చదయమని దదవుడు 
దావీదుకు హచెుర్శంచాడు, మర్శయు దావీదు కనికర్ము చతప్క వార్శని హతమార్ాుడు. వార్శ 
దుష్రతవము బహు గొప్పదెనైద ికాబటిర  వార్శని విడచిప టరకూడదు. కాబటిర , దదవుడు కనికర్మును ఎప్ుపడు 
చతప్మంటాడో , మర్శయు దదవుడు కనికర్మును ఎప్ుపడు చతప్మనడో వివేచంచుట ర్ాజు యొకు 
బాధ్యతయి యైుండనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతర్ాా తీయ అనుబంధాలలో కనికర్మును చతప్ుటతో పాటటగా, జఞతీయ సాా యిలో కూడా 
కనికర్మును చతప్ుతయ దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలు చదయు బాధ్యత ర్ాజుకు ఇవవబడంిది. ర్ాజు 
దదవుని యొకు సామంత ర్ాజు కాబటిర , దదవుడు వార్శతో వయవహర్శంచు విధ్ముగాన ేఅతడు దదవుని 
ప్రజలతో వయవహర్శంచవలస్టియుండనెు. అనగా వార్శకన కనికర్మును చతప్ుట. హో షేయా 6:6 వంటి చపటో 
మనము చదవునటటో , ధ్ర్ుశాసత రములో నిర్ాా ర్శంచబడిన బలులను అర్శపంచుట కంటే ఎకుువగా దదవుడు 
తన ప్రజల నుండి కనికర్మును చతప్ుటను కోర్ాడు. అంటే దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము పరా ముఖ్యమ ైనది కాదని 
కాదు, కాని ధ్ర్ుశాసత రములో కనికర్ము అతయంత ప్రధానమ నై విష్యములలో ఒకటెైయునిది. ఈ 
కార్ణము చదత, కనికర్ముగల ర్ాజు దదవుని స ంత సంర్క్షణ ప్దధతిని అనుసర్శంచు ఆదర్ివంతమ నై 
నాయకుడెయైునాిడు. 2 సమూ. 19:18-23 వంటి చపటో దావీదు దనీిని ఉదాహర్శంచాడు, మర్శయు 
తనకు సమర్శపంచుకుని విర్పధ్ులకు కనికర్మును చతపాడు. 

కనికరమ్మ పాత నిబంధన ధరుశాసత రమ్ంతటిలో ఉనాద్ి. ధరుశాసత రమ్మ చెడ్ద్ి అన్ే 
మ్న పక్షపాతమ్మను పరకకన పటిెర , ద్ేవుని కరపణకు వాహనమ్మగా ధరుశాసత రమ్మను 
మ్నమ్మ చద్ివినటల యత్ే, ద్ననిని మ్నమ్మ అనిా చ ోటల  చూచుట ఆరంభిస్ాత మ్మ. 
మ్నమ్మ పద్ి ఆజా్లను ఆరంభ బిందువుగా చూచుట ఆరంభించిన్న, విశాాంతి 
ద్ినమ్మను ఆచర్ంచమ్ని చపెేు న్నలగ వ ఆజా్ను మీరప చూడవచుి. పరభమవు 
ద్ినమ్ందు లేక విశాాంతి ద్నిమ్మన మ్నమ్మ విశాాంతిని తీసుకొనుట మ్ాతరమే 
కాదుగాని, మ్న ఇంటిలోని ద్నసులు, పశువులు, మ్ర్యమ మ్న ఆధనీమ్మలో 
ఉనా సమ్సత మ్మనకు విశాాంతి ఇవావలని ఆజా్ యొకక మొదట ిభాగమ్మను ద్నటి 
చద్విినపుుడు చూడగలుగమత్నమ్మ. మ్న ఆధునిక లోకమ్మలో, వాయపారమ్మ 
కలిగ్యమనా ద్వేుని-భయంగల స్ట్త ర లేక పురపష డు అతని లేక ఆమ  యొదా పని 
చేయమవార్ పటల  కనికరమ్మను చూపాలి, మ్ర్యమ వార్త్ో కొలల గొటర వలస్టని 
నిధులుగా వయవహర్ంచక, వారన్ి పరజ్ల వల  చూడనలి. ద్ేవుడు మ్న ఆధనీమ్మలో 
ఉంచిన పరజ్లను కాయమవార్గా ఉండనలి. కాబటిర  ఇకకడ ఒక కనికరమ్మత్ో కూడని 
మ్ారగ మ్మ ఉంద్ి. కనికరమ్మ చూపు పాత నిబంధనలోని వయకతతగతమ ైన 
వివర్ంపబడని నియమ్మ్మలు చనలా ఉన్నాయ. పొ లమ్మలో పర్గెను 
విడచిిపెటర మ్ని ద్ివతీయోపద్శేకాండమ్మలో ఇవవబడని ఆజా్, అవసరతలో 
ఉనావారప ద్ననిని తీసుకొని తినుటకు, విడచిిపెటర బడని ద్ననిని వారప 
ఎత త కొనుటకు ఇవవబడింద్ి. త్ోట ిపౌరపని యొదా వడడ్  తీసుకొనరాదు 
అనునటలవంటి ఇతర పాత నిబంధన నియమ్ాలు ఉన్నాయ. ఆ లోకమ్మలో 
పెటలర బడది్నరపలు లాభం కొరకు వెచిించు ఆరి్క వయవసి ఉండక, వడడ్  వసూలు 
చేయమట చనలాస్ారపల  పరజ్లను హ ంస్టించుట మ్ర్యమ ద్ో చుకొనుటగా 
భావించబడదే్ి. అద్ి ద్నతృతవమ్మనకు పరత్నయమ్ాాయమ్మ అవుత ంద్ి. అవసరతలో 
ఉనా ఒక త్ోటి ఇశాాయేలీయమని నుండి ఒకడు లాభమ్మ సంపాద్ించనలని చూస్టేత , 
అతడు ధనవంత డవుత్నడుగాని, ఇతరపలను బీదలను చేస్ాత డు. కాబటిర  అలా 
చేయవదాని ఆజా్ చెబమత ంద్ి. బదులుగా, వడడ్  అడగకుండన ద్నతృతవమ్మను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూపుమ్మ, మ్ర్యమ అవసరతలో ఉనావారక్త అపుు ఇమ్ము. ఏడు 
సంవతసరమ్మలకు ఒకస్ార్ బానిసలను విడిచిపెటలర  నియమ్మ్మ లేక హ త 
వతసరమ్మన కొనిా అనివారయ కారణమ్మల వలన భూమిని కోలోుయన పరజ్లకు 
తిర్గ్ ఇచుి నియమ్మ్మ, ఇవి పునరపదధ రణ నియమ్మ్మల ైయమనావి. ద్ేవుడు 
తన పరజ్ల పటల  కనికరమ్మను చూపాడు, తన స్ొ ంత సవభావమ్మను 
పరతిబింబించమ్ని పాత నిబంధన నియమ్ాలలో ఆయన వార్ని ఆజ్ాా పించనడు. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ గపో డో 

నాయయము మర్శయు కనికర్ముతో పాటటగా, ర్ాజు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలుచదయవలస్టని 
మూడవ మార్గము దదవునికన నముకతవమును చతప్ుట. 

నమ్ుకతవమ్మ 
నముకతవమును హృదయప్ూర్వకమ నై నముకము మర్శయు విధదయతతో దదవుని ప్టో చతప్ు 

సావమిభకనత అని నిర్వచంచవచుు. నముకతవములో దదవుడు తనను గూర్శు ఏమి చెబుతయనాిడో  అది 
అయుయనాిడని నమిు, ఇతర్ దదవతలను గాక ఆయనను మాతరమే సావమిభకనతతో స్టవేిసతత , ఆయనకు 
పేరమగల విధదయతను చతప్ుట ఇమిడయిునాియి. 

నాయయము మర్శయు కనికర్ము విష్యములో మనము చతస్టనిటటో , నముకతవమును 
అమలుచదయుటకు ర్ాజు బాధ్ుయడెైయుని ర్ ండు మార్గములను చతదాే ము, అంతర్ాా తీయ సాా యితో 
ఆర్ంభిదాే ము. ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవుని ప్రజలను దదవుని ప్టో నముకతవములోనికన ఏ విధ్ంగా 
నడపిించాలంటే, వార్శని చతస్ట ిచుటటర  ప్రకున ఉని దదశములు తమ విగీహార్ాధ్న మర్శయు పాప్ము 
నుండ ిమార్మమనసుిప ంది దదవుని స్టవేించుట ఆర్ంభించాల్వ. ఇశాీయిలేు దదశములో నముకమ ైన 
ఆర్ాధ్నను సాా పించుట దావర్ా ర్ాజులు ముఖ్యముగా ఈ పాతరను పల షించగలర్మ, దనీిని మనము 1 
ర్ాజులు 8:41-43లో దదవాలయమును ప్రతిషిరంచనప్ుపడు స లొమోను చదస్టని పరా రా్నలో చతడవచుు. 
దదశములను కమీశక్షణలో ఉంచ శష్యయలను చదయమన ేసార్వతిరక ఆజా కతర్తనలు 72:8-11 మర్శయు జ కర్ాయ 
8:20-23 వంటి లేఖ్న భాగములలో సతచంచబడనిది. 

అంతర్ాా తీయముగా దదవుని ప్టో నముకతవమును అమలు చదయుటతో పాటటగా, ర్ాజు జఞతీయ 
సాా యిలో కూడా నముకతవమును పల ర తిహించాల్వ. ఆర్ాధ్నలో ప్వితరత కొర్కు పాటటప్డుట దావర్ా 
మర్శయు దానిని సమకూర్ముట దావర్ా ఇశాీయిేలు దదశములో ర్ాజు నముకతవమును ప ంప ందించాల్వ. 
మంచ ర్ాజులు ఆర్ాధ్న కొర్కు నిధ్ులను ప్రణాళ్లకలను సమకూర్ాుర్మ, స్టబిబందనిి నియమించార్మ, 
దదవాలయమును నిర్వహించుటకు ప్ధ్కాలను శాస్టించార్మ, మర్శయు చాలాసార్మో  బహిర్ంగ ఆర్ాధ్నలలో 
పరా ముఖ్యమ నై పాతరలను పల షంిచార్మ. ఉదాహర్ణకు, 1 దని. 15, 16, మర్శయు 23-28లో దావీదు వీటిని 
చదశాడు. 

ఇశాీయిలేు యొకు నముకతవమును ప ంప ందించుటలో ర్ాజు చతపని సమర్పణ దదశము మీద 
అనకే విధాలుగా ప్రభావము చతపింది. ఆయన దదవుని ఎదుట దదశము యొకు ప్రతినిధ ికాబటిర , 
నముకమ నై ర్ాజుల ఆధీనములో ప్రజలు చాలా సార్మో  బహుగా దీవించబడా్ ర్మ, మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప్నముకసుత ల ైన ర్ాజుల ఆధనీములో బహుగా శక్షించబడా్ ర్మ. దదవుడు నముకమ నై ర్ాజులను 
ఇశాీయిలేులో ఐశవర్యమునిచు దవీించాడు మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు సర్శహదుే లను విశాలప్ర్చాడు. 
అప్నముకసుత ల ైన ర్ాజులు శక్షింప్బడా్ ర్మ. వాసతవానికన, యూదా దదశము చెర్గొనిపల బడుటకు న ప్మును 
ర్ాజుల గీంథము కొంత వర్కు ఇశాీయిలేు ర్ాజుల యొకు అవిధదయత మీద ప డుతయంది. 

1 ర్ాజులు 9:6-7లో స లొమోను ర్ాజుకు దదవుడు స్ట లవిచున మాటలను వినండి: 

అయత్ే మీరేగాని మీ కుమ్ారపలే గాని యేమ్ాతరమ ైనను ననుా వెంబడించుట 
మ్ాని, న్ేనిచిిన ఆజా్లను కటర డలను అనుసర్ంపక యతరమ ైన ద్వేతలను కొలిచి 
పూజంచినయడెల న్ేను ఇశాాయేలీయమల కతచిిన యీ ద్ేశమ్మలో వార్ని 
ఉండనియయక వార్ని నిరములమ్మ చేస్టి, న్న న్నమ్మ్మనకు న్నేు పర్శుదధ పరచిన 
యీ మ్ంద్ిరమ్మను న్న సమ్మఖ్మ్మలోనుండి కొటిర వసే్టెదను; ఇశాాయేలీయమలు 
సరవజ్నమ్మలలో చదెర్పో య స్ామ తగాను హళే్నగాను చయేబడుదురప (1 
రాజులు 9:6-7). 

దుఃఖ్కర్ముగా, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా ర్ాజులందర్మ దదవునికన నముకసుత లుగా 
ఉండలేదు, కాబటిర  ప్రజలు శీమను అనుభవించార్మ. దదవాలయము నిరో్క్షయము చదయబడ ిప్రజలు 
విగీహార్ాధ్న చదస్టనిప్ుపడు కూడా, నముకమ నై ర్ాజులు దదశములోని ఆర్ాధ్నను సర్శచదస్టి 
ప్ునర్మదధర్శంచగల్వగార్మ. దనీిని మనము 2 ర్ాజులు 18:1-8లో హిజ్కుయా విష్యములో, మర్శయు 2 
ర్ాజులు 22:1-23:25లో యోష్యా విష్యములో చతసాత ము. వార్శ ప్ునర్మదధర్ణ కార్యములు దదవుని 
ప్రజల మధ్య నముకతవమును పల ర తిహించాయి మర్శయు ప ంప ందించాయి కూడా, తదావర్ా వార్శ 
ప్ర్శపాలన కాలములో దదవుడు దదశమును దవీించునటటో  పల ర తిహించాయి. 

పాత నిబంధ్న ర్ాజుల యొకు అర్హతలు మర్శయు కార్యములను చతశాము కాబటిర , ఇశాీయిలేులో 
ర్ాజతవము యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షలను చతచుటకు స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

ఆకాంక్షలు 
భవిష్యత్ ర్ాజుల కొర్కు, ముఖ్యముగా భూమి మీద ఆయన ర్ాజయమును సాా పించు దదవుని 

లక్షయమును న ర్వరే్ముతాడని ప్రవచంచబడని ఒక ప్రతదయకమ నై మ స్ట్ియ ర్ాజు కొర్కు పాత నిబంధ్న అనేక 
ఆకాంక్షలను సాా పించంది. అవును, ఈ మ స్ట్ియ ర్ాజు యిసే్టే అని కొీతత  నిబంధ్న బయలుప్ర్మసుత ంది. 
కాబటిర , ఈ పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను మనము కొంత వివర్ముగా చతడవలస్టియునిది. 

ఇశాీయిలేులో ర్ాజతవము యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శున ఆకాంక్షలు ర్ ండు నిధ్ుల దావర్ా 
సృషిరంచబడా్ యని చతదాే ము: మొదటగిా, పాత నిబంధ్నలో ర్ాజతవము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ ; 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఇశాీయిలేు యొకు భవిష్యత్ ర్ాజును గూర్శు ఇవవబడని విశషే్మ ైన 
ప్రవచనములు. ర్ాజతవము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  దావర్ా సృషిరంచబడిన ఆకాంక్షలను మొదట 
చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చనర్తిరక అభివృద్ిధ  
ఇశాీయిలేులో ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు మానవ ర్ాజతవము పల షించన పాతరను చతసతత  

ఆర్ంభిదాే ము. 
ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు. దదవుడు లోకమును సృజ్కంచనప్ుపడు, సృషిర  మీద తనకు ర్ాజ 

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

పాత నిబంధ్న దినములలో, “దదవత ర్ూప్ము,” “దదవతల పల ల్వక ,” మర్శయు “దదవుని 
కుమార్మడు” అను ప్దములు ర్ాజులు మర్శయు చకవీర్మత లను సంబో ధించుట కొర్కు సాధార్ణంగా 
ఉప్యోగశంచదవార్మ. ర్ాజులు తమ దదవతలకు భూలోక ప్రతినిధ్ులు లేక ర్ాజప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ అను 
నముకమును ఈ మాటలు వయకతప్ర్మసాత యి. భూమి మీద తమ దదవుని యొకు చతతమును జర్శగశంచుట 
ర్ాజు యొకు బాధ్యతయి యైుండెను. కాబటిర , ఆదాము హవవలను బెైబిలు దదవుని ర్ూప్ములు అని 
పిలచనప్ుపడు, దదవుడు మానవ జఞతిని సృషిర  మీద తన ర్ాజ ప్రతినిధ్ులుగా ఉండుటకు నియమించాడు 
అనునది ఒక అరా్ము. విశాలమ ైన భావనలో, మానవులందర్మ ర్ాజుల వల , అనగా భూమి మీద ఆయన 
చతతము జర్మగునటటో  చతచు దదవుని స్టవేక ర్ాజుల వల  ఉండుటకు సృషిరంచబడా్ ర్మ. దెవైిక ర్ూప్ములు 
ర్ాజ మూర్మత లు అను ఆలోచన ఆది. 1:28ని వివర్శంచుటలో ఉప్యోగప్డుతయంది, అకుడ దదవుడు మన 
ప్రథమ తలో్వదండుర లకు ఒక ఆజాను ఇచాుడు: 

మీరప ఫలించి అభివృద్ిధ పొ ంద్ి విసత ర్ంచి భూమిని నిండించి ద్ననిని లోపరచుకొనుడి. 
సమ్మదరపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద పరా కు పరతి జీవిని ఏలుడని 
ద్ేవుడు వార్త్ో చపెెును (ఆద్ి. 1:28). 

దదవుడు భూమియంతటిని తన ర్ాజయముగా మార్ాులని కోర్ాడు. కాబటిర , ఆయన ర్ాజ 
ప్రతినిధ్ులను అనగా మానవులను దదవుని యొకు అనేక ర్ూప్ములతో లోకమును నింప్ుటకు, 
మర్శయు సృషిర  అంతటిని పాల్వంచుటకు నియమించాడు. ఈ ఆజాను చాలాసార్మో  సాంసుృతిక ఆజా అని 
పిలుసాత ర్మ ఎందుకంటే, లోకమంతా సంసుృతయలను మర్శయు నాగర్శకతలను సాా పిసతత  దదవుని 
ర్ాజయమును నిర్శుంచమని ఇద ిమనకు ఆజఞా పిసుత ంది.  

ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డిన తర్మవాత, వార్మ మర్శయు వార్శ సంతతివార్మ దదవుడచిున 
వాసతవిక బాధ్యతల నుండి ఎంత దతర్మయాయర్ంటే, దదవుడు పాప్భర్శతమ ైన మానవాళ్లని నోవహు 
కాలములోని జలప్రళయము దావర్ా శక్షించవలస్టవిచుంది. అయినను, లోకములో మానవులకు 
ఇవవబడిన ర్ాజ బాధ్యతను దదవుడు తీస్టవిేయలేదు. నోవహు మర్శయు అతని కుటటంబము ఓడలో 
నుండ ిబయటకు వచున తర్మవాత, దదవుడు సాంసుృతిక ఆజాను ప్ునర్మదాా టించ, లోకమంతట దదవుని-
గౌర్వించు నాకర్శకతలను వాయపింప్జయేమని తన ర్ాజ ర్ూప్ములనిిటకిన ఆయన ఆజా ఇచాుడు. 

కాని మానవాళ్లలోని ర్ాజ-ప్రతినిధ్ులు అబరా హాము దనిములలో బహుగా తరోవతపిపపల యార్మ. 
దదవుడు అబరా హామును విమోచంచ తన యిరే్పర్చబడని జనాంగమ ైన ఇశాీయిేలునకు అతనిని తండిరగా 
చదశాడు. ఇప్పటికత సాధార్ణ భావనలో మానవులందర్మ దదవుని ర్ాజ-ప్రతినిధ్ుల ైయునిప్పటికత, భూమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీద ఉని కుటటంబములనిిటికన జయేష్యర నిగా దదవుడు అబరా హాము మర్శయు అతని సంతతిని 
ఎనుికునాిడు. దదవుని కొర్కు ప్ర్శశుదధమ ైన దదశమును నిర్శుంచు విశషే్మ నై ర్ాజర్శక బాధ్యత 
ఇశాీయిలేుకు ఇవవబడనిదని సతచసతత  ఆది. 15 మర్శయు 17లో దదవుడు అబరా హాముతో ఒక ప్రతదయకమ నై 
నిబంధ్నను చదశాడు. మర్శయు దదవుని చతతమును ఇతర్ దదశములనిిటికన వాయపింప్జేయుటకు ఈ 
దదశము ఆర్ంభ బిందువ ైయియంది. 

చర్శతరలో తర్మవాత, ఇశాీయిలేుకు నాయకతవము వహించుటకు మోషనేు మర్శయు 
యి హో ష్యవను ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్నలను న ర్వేర్ముట ఆర్ంభించాడు. 
వార్శ ప్ర్శపాలనలో, దదవుడు తన ప్రజలను ఐగుప్ుత  బానిసతవము నుండ ివిడపిించాడు, మర్శయు వార్మ 
విమోచంచబడని ప్ర్శశుదధమ ైన దదవుని ర్ూప్ములు గల ప దే దదశముగా అభివృదిధ  చెందవలస్టిన 
కనానును — వాగాే న దదశమును — జయించుటకు వార్శకన బలమునిచాుడు. 

దుఃఖ్కర్ముగా, కనానును సంప్ూర్ణంగా సావధనీప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిేలు విఫలమ ైయియంది. 
కాబటిర , యి హో ష్యవా మర్ణ ంచన తర్మవాత, జఞతీయ ఐకయత చదెిర్శపల యింది మర్శయు అనకేమంద ిసాా నిక 
నాయయాధపి్తయలూ మర్శయు లేవీయులు తమ గపతరములను కష్ర కాలములలో నడపిించార్మ. ఈ 
సంవతిర్ములలో దదవుడు ఇశాీయిలేును దవీించనప్పటికత, నాయయాధపి్తయలు మర్శయు లేవీయుల 
యొకు ప్ర్శపాలన ఇశాీయిలేును దదవుని యొకు ర్ాజ ర్ూప్ముల ైన దదశముగా జయములోనికన 
నడపిించుటలో విఫలమ ైయియంది. నాయయాధపి్తయలు గీంథకర్త దీనిని ప్ుసతకమంతటలిో సపష్రము చదశాడు. 
నాయయాధి. 21:25లో ఆయన ప్ుసతకము యొకు చవర్శ వర్మసను వినండి: 

ఆ ద్నిమ్మలలో ఇశాాయేలీయమలకు రాజు లేడు; పరతివాడును తన తన 
ఇష్ార నుస్ారమ్మగా పరవర్త ంచుచువచెిను (న్నయయాధి. 21:25). 

ఇలాంటి వాయఖ్యలే నాయయాధి. 17:6, 18:1, మర్శయు 19:1లో కూడా కనిపిసాత యి. దదవుని కొర్కు 
ప్రతదయకనంచబడని ర్ాజ ప్రతినిధయిి ైన నీతిగల ర్ాజు ప్ర్శపాలనలోనే ఇశాీయిలేు దదవుడు ఏర్పర్చుకొనిన 
దదశముగా ముందుకు కొనసాగగలదు అని ఈ ప్ునర్ావృతతములు ఉదాా టిసాత యి. 

సర,ే న్నయయాధపిత ల గాంథమ్మ రాజు యొకక రాకకు తగ్న కారణమ్మగా ఉంద్ి. 
న్నయయాధపిత ల గాంథమ్మలో ఒక వృతత మ్మ ఉనాద్ి, న్నయయాధిపతి లేస్ాత డు, 
కొంతకాలం అంత్న బాగమంటలంద్ి, తరపవాత పరజ్లు పాపమ్మలో పడిపో త్నరప, వారప 
ద్ేవునికత మొరపెడత్నరప మ్ర్యమ ద్వేుడు మ్రొక న్నయయాధపితిని లేవన్ెత త త్నడు. 
మ్ర్ంత స్టిి రమ ైన, మ్ర్ంత భదరమ ైన ఒకని అవసరతను రచయత సుషర మ్మ 
చేయమటకు పరయతిాస్ాత డు మ్ర్యమ ద్వేునికత పిరయమ ైన న్నయకుడు మ్ర్యమ 
పర్పాలకుని కొరకు ఎదురప చూస్ాత డు. అవును ఈ గమణమ్మ ద్నవీదుకు 
ఆపాద్ించబడింద్ి, ద్వేునికత పిరయమడెనై రాజు, మ్ర్యమ అతడు రాజ్తవమ్మనకు, 
అనగా కేవలం ఆ ద్నిమ్మలలోని ఇశాాయేలు పరజ్ల కొరకు మ్ాతరమేగాక, ద్ేవుడు 
తన పరజ్లను ఎలా పాలిస్ాత డు అను విషయమ్మనకు మ్ాద్ిర్గా చూడబడన్ డు. 
కాబటిర , న్నయయాధపిత ల గాంథమ్మ రాజు, అనగా ద్వేుని ఆధనీమ్మలో పర్పాలించు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రాజు, న్నడు మ్ర్యమ న్ేడు కూడన తన పరజ్లను ద్వేుడు ఎలా పాలిస్ాత డో  చూపు 
రాజు యొకక అవసరత కొరకు ఒక తరకమ్మగా ఉనాద్ి. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

న్నయయాధపిత ల గాంథమ్మను ద్ేవుని పరణనళిక అంతటి దృష్ార య, అనగా 
ఆద్కిాండమ్మ మొదలుకొని యసేు కీసాుత  యొకక రాకడ వరకు ఉనా పరణనళిక 
దృష్ార య చూచుట చనలా పరా మ్మఖ్యమ్మ. న్నయయాధపిత ల గాంథమ్మ మ్మనుపటి 
పరతయక్షత వెపైుకు, అనగా రాజు రమపమ్మగా ఆద్నమ్మ మొదలుకొని, అతని సంతతి 
నుండి రాజులు రాబో వుచున్నారప అని ఎదురపచూస్టిన అబార హామ్మ నిబంధనలోని 
అబార హమ్మ, మోషే పాత నిబంధనను ఇచుిట, రాజు యొకక రాకడను 
ఎదురపచూసుత నా ద్ివతీ. 17 వరకు చూసుత ంద్ి. అయనను, ఆ కాలమ్మలోని ద్వేుని 
పరణనళికలో వాసత విక రాజులు రాలేదు. కాబటిర  కొంత వరకు న్నయయాధిపత లు 
గాంథమ్మ న్నయకుల యొకక అవసరతను, పర్పాలన యొకక అవసరతను 
చూపుత ంద్ి. మోషే తరపవాత యహెో ష వ న్నయకుడవుత్నడు; యెహో ష వ 
తరపవాత న్నయయాధిపత లు. అయనను, ద్ేవుడు ఎదురపచూస్టని రాజు ఇంకను 
వచిియమండలేదు. ద్నని న్ెరవరేపు ఇంకా జ్రగలేదు. న్నయయాధిపత లు, తమ్ 
న్నయకతవమ్మ మీద ఆధనరపడన్ రప, వారప మేలు చసే్టేత  ద్శేమ్మ బాగమండదే్ి. వారప 
చెడు చేస్టేత  ద్ేశమ్మ ఇబబంద్ి పడేద్ి, కాని రాజు మ్ాతరమ్మ రాలేదు. రాజు 
వచిినపుుడు పర్స్టిి త లు మ రపగమపడత్నయని అని న్నయయాధిపత ల గాంథమ్మ 
మ్నకు త్ెలియజ్సేుత ంద్ి. పాత నిబంధన మ్నకు ఇచిిన మ్ాటను బటిర  మ్ాటలు 
న్ెరవేరిబడత్నయ. తరపవాత, న్నయయాధపిత ల నుండి స్ౌలు మ్ర్యమ ద్నవీదు 
వెైపుకు మ్మందుకు కదులుత్నమ్మ, వీరప ఒకర్కత వయతిరేకమ్మగా మ్రొకరప ఉనాటలల  
అనిపిసుత ంద్ి — పరజ్ల రాజు, ద్వేుని రాజు — తరపవాత ఇద్ి గొపు ద్నవీదు 
నిబంధన, ద్నవీదు యొకక గొపు కుమ్ారపని గూర్ి ఇవవబడని వాగాా నమ్మల 
వెైపుకు నడపిిసుత ంద్ి. ఇదంత్న ద్ేవుని పరణనళికలో భాగమ ైయమనాద్ి, పరభమవెనై 
యసేు కీాసుత  యొకక రాకడ కొరకు మ్నలను స్టిదధ పరచింద్ి, ఈ ఇతర రాజులకు 
భినామ్మగా నిజ్మ ైన రాజు ఎలా ఉంటాడో  చూపింద్ి, మ్నమ్మ ఒకపుుడు 
చేయబడని విధమ్మగా మ్నలను పునరపదధ ర్ంచుటకు రాజు యొకక అవసరతను 
త్ెలియజ్ేస్టింద్ి. మ్ర్యమ ఇదంత్న మ్నలను యసేు కీసాుత  వెపైునకు నడుపు 
ద్ేవుని పరణనళికలో భాగమ ైయమనాద్ి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 



యేిసును నముుచునాిము ఐదవ పాఠము: ర్ాజు 

-16-  

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

ఇశాీయిలేు యొకు ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు మానవ ర్ాజతవము యొకు ఆర్ంభములను 
మనము చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఇశాీయిలేులో ర్ాజర్శక కాలములోని చార్శతిరక అభివృదుధ లను 
చతదాే ము. 

ర్ాజర్శకము. 1 సమూ. 8:5-20 ప్రకార్ం, నాయయాధిప్తయల కాలము ముగశంప్ులో తమ చుటటర  
ఉని ర్ాజులు తమ ర్ాజయములకు అందించన స్టిార్తవమును కీమమును చతస్టి ఇశాీయిలేు దదశము ఈర్షయ 
చెందింది. దదవుడు తనదెైన సమయములో ర్ాజును లేవన తయత  వర్కు వేచయుండుటకు వార్మ 
నిర్ాకర్శంచార్మ. బదులుగా, ఆయన వార్శకన ర్ాజును వ ంటన ేఇవావలని వార్మ కోర్ార్మ. దీనికన సపందసితత , 
దదవుడు ఇశాీయిలేు యొకు మొదట ిఅధికార్శక ర్ాజుగా సౌలును నియమించాడు. 

మానవ ర్ాజు కొర్కు ఇశాీయిలేు కల్వగశయుండని కోర్శక పాప్భర్శతమ ైనది కాదని గీహించుట చాలా 
అవసర్ము. ఇశాీయిలేు గొప్ప మానవ ర్ాజును కల్వగశ బలమ నై దదశము కావాలని తాను ముందు నుండద 
నిర్ణయించనటటో  దదవుడు అనేకమార్మో  బయలుప్ర్చాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 17:6లో, అబరా హాము 
సంతతిలో ర్ాజులు వసాత ర్ని దదవుడు అబరా హాముకు వాగాే నము చదశాడు. ఆది. 49:8-10లో, యూదా 
సంతతి వార్శలో ఒకర్మ ఇశాీయిలేుకు ర్ాజు అవుతార్ని యాకోబు తన కుమార్మడెనై యూదాను 
దీవించాడు. మర్శయు మనము ఈ పాఠములో ఇంతకు ముందు చతస్టనిటటో , దివతీ. 17:14-19లో 
ఇశాీయిలేు ర్ాజుల కొర్కు మోషే కొనిి హచెుర్శకలను కూడా సతచంచుట చతసాత ము. ఇంతదగాక, 1 
సమూ. 2:10లో, ఇశాీయిలేు ర్ాజు కొర్కు అడుగుటకు కొంత కాలము మునుప్ు, తన ప్రజల మీద 
దదవుడు తయదకు ఒక నీతిగల ర్ాజును సాా పిసాత డని నీతిమంతయర్ాల ైన హనాి ప్రవచంచంది. 

ఇశాీయిలేులో ర్ాజతవము కొర్కు దదవుడు మంచ ప్రణాళ్లకలను కల్వగశయుండని తర్మవాత కూడా, 
దదవుని నముుటకు మర్శయు ఆయన సమయము కొర్కు వచేయుండుటకు నిర్ాకర్శంచ దదశము పాప్ము 
చదస్టింది. మర్శయు సౌలును వార్శకన ర్ాజుగా నియమించుట కొంత వర్కు వార్మ చదస్టిన పాప్మునకు 
కీమశక్షణగా జర్శగశంది. సౌలు కొనిి మార్గములలో ఇశాీయిలేును ముందుకు నడపిించనా, దదవునిప ై 
అతడు సవయంగా చదస్టని తిర్శగశబాటట దదవుడు అతనిని అతని కుటటంబమును తొలగశంచునటటో  చదస్టింది. 

కాని సౌలు విఫలమ నై తర్మవాత, దావీదును ర్ాజుగా ఇచుుట దావర్ా దదవుడు కృప్తో 
ఇశాీయిలేుకు కావలస్టినటటవంటి ర్ాజును అనుగీహించాడు. మిగశల్వన ప్తనమ నై మానవాళ్ల వల న , 
దావీదు కూడా ఒక పాపియిే. అయితద ఆతడు దదవునికన ఇష్యర డెైన మనుష్యయడు కూడా. దదశమును 
ఐకయప్ర్చుటకు, శతయర వులను జయించుటకు, మర్శయు ఇశాీయిేలుకు భదరతను ఐశవర్యమును తచెుుటకు 
దదవుడు అతనిని బలప్ర్చాడు. అంతదగాక, నిర్ంతర్ ర్ాజ వంశముగా తన సంతతివార్మ ఏలుబడ ిచదసాత ర్ని 
దదవుడు దావీదుతో నిబంధ్న చదశాడు. ఈ నిబంధ్నను గూర్శు 2 సమూ. 7; 1 దని. 17; మర్శయు కతర్తనలు 
89, 132 వంట ిలేఖ్నభాగములలో చదవవచుు. 

దావీదు మర్ణ ంచనప్ుపడు, తన కుమార్మడెనై స లొమోను అతని సాా నములో ర్ాజు అయాయడు. 
అనకే విధాలుగా, ఇశాీయిేలు ర్ాజుల చర్శతరలో స లొమోను యొకు ప్ర్శపాలన ఉనిత శఖ్ర్మ ైయునిది. 
అతడు ఇశాీయిలేు యొకు పరా ంతములను వాయపితచదస్టి, దాని యొకు ఐశవర్యమును మంచ పేర్మను 
ప ంచాడు. దుఃఖ్కర్ముగా, తన అనయదదశ భార్యల యొకు దదవతలను ఆర్ాధించుట దావర్ా అతడు కూడా 
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘించాడు. కాబటిర , దదవుడు స లొమోను కుమార్మడెనై ర్ హబాము 
కాలములో ర్ాజయమును విభజ్కంచాడు. తర్మవాత వచున తర్ములు మర్శ ఎకుువగా దదవునికన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప్నముకసుత ల ైయాయర్మ, కాబటిర  ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా ర్ాజయములు ర్ ండు దదవుని తీర్మపను 
ఎదుర్ొుని అనయ దదశములకు చెర్గొనిపల బడా్ యి. ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన ఇశాీయిేలును కతీ. ప్ూ. 723 లేక 
722లో అష్ూష ర్మ ర్ాజయము చరె్గొనిపల గా, దక్షణి ర్ాజయమ నై యూదాను కతీ. ప్ూ. 587 లేక 586లో 
బబులోను చెర్గొనిపల యింది. చవర్శ చటరబదధమ నై ర్ాజు దావీదు వంశమువాడెైన యి కొనాయ అని కూడా 
పిలువబడు యి హోయాకతను కత.ీ ప్ూ. 597లో చరె్గొనిపల బడా్ డు. 

ర్ాజర్శక కాలము ముగశంప్ు అయిేయ సర్శకన, మానవ ర్ాజతవమును గూర్శు దదవుడు అనేక 
విష్యములను బయలుప్ర్చాడు. విశాలమ నై భావనలో, మానవులందర్మ భూమి మీద దదవుని ర్ాజ-
ప్రతినిధ్ుల ైయునాిర్మ. సతక్షు భావనలో, ఇతర్ దదశములకు మాదిర్శగా ఉండుటకు ఇశాీయిలేు దదశము 
తమకు ర్ాజ ప్రతినిధ్ులుగా ఉండుటకు ఒక మానవాళ్లలోని ప్వితరమ నై కుటటంబమును ఎనుికుంది. 
మర్శయు అతయంత సతక్షు భావనలో, దావీదు యొకు ర్ాజ సంతతివార్మ దదవుని యొకు ప్రధాన ర్ాజ-
ప్రతినిధ ిసాా నమును అధిర్పహించార్మ. ఉనితమ నై ర్ాజుయి ైన దదవుని చతతమును స్టేవించునటటో  
ఇశాీయిలేీయులను మర్శయు లోకమంతటిని నడిపించుటకు దదవుడు దావీదు కుమార్మలను 
అభిషకేనంచాడు. 

ఇశాీయిలేు ర్ాజర్శకమునకు ముందు మర్శయు ర్ాజర్శక కాలములో ర్ాజు సాా నము యొకు 
చార్శతిరక అభివృదిధని మనము చతశాము కాబటిర , ర్ాజర్శకము తర్మవాత కాలమును ఇప్ుపడు 
విశదీకర్శదాే ము, ఈ కాలములో ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా చరె్లో నివస్టించార్మ మర్శయు దావీదు 
వంశప్ు ర్ాజు ఆ కాలములో ఉండలేదు. 

చెర్. బబులోనీయులు యి ర్ూష్లేమును నాశనము చదస్ట ిదావీదు సంతతివానిని స్టింహాసనము 
నుండ ితొలగశంచనప్పటికత, పార్స్ట్క ర్ాజ నై కోర్ ష్య బబులోనును జయించ ఇశాీయిలేీయులు వాగాే న 
దదశమునకు తిర్శగశ వ ళోవచుని ఆదదశంచాడు. దీనిని గూర్శు మనము 2 దని. 36 మర్శయు ఎజఞర  1లో 
చదువుతాము. 

కోర్ ష్య ఇచున శాసనము తర్మవాత సంవతిర్ములను ప్ునర్మదధర్ణ కాలము అని పిలుసాత ర్మ. 
తిర్శగశవచునవార్మ దదవుని బల్వప్ఠమును ప్ునఃప్రతిషిరంచార్మ, నతతన దదవాలయమును నిర్శుంచార్మ, 
మర్శయు యి ర్ూష్లేము గపడలను ప్ునఃనిర్శుంచార్మ. ఇంతకు ముందు, హగగయి 2:21-23లో, 
ప్ునర్మదధర్శంచబడిన శషే్ము నముకముగా ఉంటే, దావీదు స్టంిహాసనము మీద దావీదు సంతతివాడెనై 
జర్మబాబబెలును దదవుడు నియమించవచుని ప్రవకతయి నై హగగయి స్ట లవిచాుడు. కాని ప్రజలు దదవునికన 
నముకసుత ల ైయుండలేదు. కాబటిర , కవేలం ఇశాీయిేలీయులలో ఒక శషే్ము మాతరమే వాగాే న దదశములో 
నివస్టించుటతో, మహమి కొర్కు వార్మ కల్వగశయుండని నిర్రక్షణలు భవిష్యతయత లోనికన వాయిదా 
వేయబడుటతో పాత నిబంధ్న ముగుసుత ంది. 

పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నల మధ్య కాలములో,ఇశాీయిలేు యొకు విగీహార్ాధ్న ఇశాీయిేలులో 
ర్ాజతవము యొకు ప్ునర్మదధర్ణను మర్శంత ఆలసయం చదస్టింది. గరకీు సామాా జయము పార్స్ట్క 
సామాా జయమును జయించ పాలస్ట్తనాలో ఉని ఇశాీయిలేును సావధీనము చదసుకుంది. తర్మవాత, ర్పమా 
సామాా జయము గరీకులను జయించ వాగాే న భూమిని ఏలనార్ంభించంది. ఈ కాలమంతటలిో, ఇశాీయిలేు 
మీద దదవుడు అభిషేకనంచన ర్ాజు ఉండలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అష్ూష ర్రయులు, బబులోనీయులు, మాదయీులు మర్శయు పార్స్టక్ులు, గరీకులు మర్శయు 
ర్పమీయుల ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిేలు అనుభవించన దయనీయమ నై స్టిాతి ఒక విష్యమును మాతరం 
సపష్రము చదస్టింది: దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు పాల్వంచుట భవిష్యతయత  కొర్కు ఎంతో 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. దదవుని దావర్ా ఎనుికొనబడని ప్రజలుగా లోకములో దాని యొకు పాతరను 
న ర్వేర్ముటకు ఇశాీయిేలుకు దావీదు వంశప్ు ర్ాజు అవసర్మయాయడు. కాబటిర , తమను హింస్టించువార్శ 
నుండ ితమను విమోచంచుటకు మర్శయు లోకమంతటా దదవుని చతతమును వాయపిత  చదయుటకు నీతిగల 
దావీదు వంశప్ు ర్ాజును ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నను న ర్వేర్ము దినము 
కొర్కు దదవుని యొకు నముకమ ైన ప్రజలు ఆశతో ఎదుర్మచతశార్మ. 

ర్ాజు సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదుధ లను ఇప్పటి వర్కు మనము చతశాము కాబటిర , పాత 
నిబంధ్నలోని విశషే్మ నై ప్రవచనములలో నుండి వ లువడిన ర్ాజతవము యొకు భవిష్యతయత  కొర్కు 
ఆకాంక్షలను చతచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

విశేషమ ైన పరవచనమ్మలు 
ఇశాీయిలేులో ర్ాజతవము యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శు పాత నిబంధ్నలో చాలా ప్రవచనములు 

ఉనాియి కాబటిర  ఇకుడ అనిిటిని ప్రసాత వించుట సాధ్యము కాదు. కాబటిర , ఈ పాఠములో మన 
ఉదదేశముల కొర్కు, మనము కవేలం నాలుగు పరా ముఖ్యమ ైన శీర్శషకలను మాతరమ ేప్రసాత విదాే ము. మొదటి 
సాా నములో, దదవుడు దావీదు ర్ాజ వంశమును ప్ునర్మదధర్శసాత డని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. 

మ స్ట్సయ ద్నవీదు కుమ్ారపడని పాత నిబంధన పరపరధమ్మ్మగా ఉద్నా టిసుత ంద్ి. 
అవును, ద్నవీదు రాజు బహుగా ద్ేవుని నమిున, అదుభతమ నై విషయమ్మలు 
స్ాధించిన, అన్ేక విధనలుగా ద్వేునికత విధేయమడెైన ఇశాాయేలు యొకక గొపు 
రాజ్ెైయమన్నాడు. అవును అతడు అన్ేక స్ారపల  పడిపో యాడు కూడన, కాని ద్నవీదు 
రానునా మ స్ట్సయకు ఒక ఉద్నహరణ అయాయడు. ఆయన ద్ేశమ్మనకు శాంతిని 
త్ెచుి న్నయకుడవుత్నడు. కాబటిర , ద్నవీదు మ్రణ ంచిన తరపవాత ద్నవీదు 
కుమ్ారపడు వస్ాత డని మ్ర్యమ ఆయన సమ్ాధననమ్మను, నీతిని మ్ర్యమ 
ఆనందమ్మను త్ెస్ాత డన్ే నిరీక్షణను పాత నిబంధనలోని చివర్ భాగమ్మలో మ్నమ్మ 
చూస్ాత మ్మ. 

— డా. థామస్ స్ట రరయినర్డ 

కాని పాత నిబంధనలో మ స్ట్సయ అని పిలువబడినవాడు రాజ్ెైయమండనెు, ద్నవీదు 
వంశమ్మలో నుంచి వచిిన రాజ్ెైయమండనెు. ద్నవీదుకు ద్వేుడు నిబంధనను 
ఇచనిడు మ్ర్యమ ఆ నిబంధనలో ఒక ద్నిమ్మన ద్ేవుడు ఒక రాజును 
లేవన్ెత త త్నడని అతనికత విశేషమ ైన ద్వేుని కుమ్ారపని అనుబంధం ఉంటలందని, 
ఆయన ద్ేవునిత్ో కుమ్ారపని అనుబంధం కలిగ్యమంటాడని ద్నవీదుకు వాగాా నమ్మ 
చేయబడింద్ి. ఆయన ద్నవీదు స్టింహాసనమ్మ మీద నితయమ్మ పాలిస్ాత డు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న్నయయమ్మను మ్ర్యమ నీతిని స్ాి పిస్ాత డు. కాబటిర , నిజ్మ్మగా, మ్నమ్మ పాత 
నిబంధనలోని మ స్ట్సయను గూర్ి పరస్ాత వించుకొనునపుుడు, మ్నమ్మ ఒక 
రాజును సూచిసుత న్నామ్మ. ఆ రాజు కడపటి రాజు, ద్వేుని రక్షణను మ్ర్యమ 
విడుదలను పరవేశపెటలర  రాజు. 

— డా. మార్డు సార ీ స్ 

ఇశాీయిలేుకు దావీదు ర్ాజతవమును ప్ునర్మదధర్శంచుటకు దదవుడు తయదకు దావీదు యొకు 
నీతిగల కుమార్మని ప్ంప్ుతాడని ప్రవకతలు స్ట లవిచాుర్మ. దనీిని మనము కతర్తనలు 89, యి ష్యా 9:7 
మర్శయు 16:5, యిర్రుయా 23:5 మర్శయు 33:25-26, మర్శయు యి హజెేులు 34:23-24 వంటి అనేక 
చపటో చతడవచుు. ఒక ఉదాహర్ణగా, ఆమోసు ప్రవకత దావర్ా ఆమోసు 9:11లో దదవుడు స్ట లవిచున 
మాటను వినండి: 

పడిపో యన ద్నవీదు గమడనరమ్మను ఆ ద్నిమ్మన న్ేను లేవన్తెిత  ద్నని గోడను 
బాగమచసే్టి ద్నని పో యన చ ోటల ను బాగమచేస్టి, ... పూరవపురీతిగా ద్ననిని మ్రల 
కటలర దును (ఆమోసు 9:11). 

ర్ ండవ సాా నములో, ఈ భవిష్యత్ దావీదు కుమార్మడు దదవుని ప్రజలకు తమ విర్పధ్ుల మీద 
జయమును మర్శయు సవతంతరమును ఇసాత డని ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. ఆయనకు నముకముగా ఉని 
ప్రజల నిమితతము వార్శ శతయర వులను జయించుటకు దదవుడు నాటకతయముగా చర్శతరలో 
పాలుప్ంచుకుంటాడని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు తర్చుగా మాటాో డార్మ. ఇశాీయిలేులోని 
అప్నముకసుత లతో సహా ఆయన మార్గములను వయతిర్కేనంచన వార్ందర్శకత తీర్మప తీర్ముతానని దదవుడు 
వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు ప్రవకతలు ఈ జయమును దదవుని యొకు గొప్ప ర్ాజ-ప్రతినిధగిా ప్ని 
చదయు దావీదు స్టింహాసనమునకు భవిష్యతయత  వార్సునికన ఆపాదించార్మ. ఈ ఆకాంక్షలు కతర్తనలు 132:17-
18, యి ష్యా 9:4-7, యిర్రుయా 30:5-17, యి హెజేులు 34:2, మర్శయు జ కర్ాయ 12:1-10 వంటి చపటో 
ప్రవచంచబడనివి. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 30:8-9లో ఇవవబడని ఈ ప్రవచనమును వినండి: 

స్టెైనయమ్మలకధిపతియగమ యహోె వా ఈలాగమ స్టెలవిచుిచున్నాడు నీకునా కాడి నీ 
మ డనుండకుండ ఆ ద్ినమ్మన న్ేను ద్నని విర్చి నీ కటల ను త్ెంపెదను; ఇకను 
అనుయలు యాకోబమ సంతతివారచ్ేత ద్నసయమ్మ చయేంచుకొనరపగాని వారప తమ్ 
ద్ేవుడెనై యహెో వానగమ న్నేు వార్మీద రాజుగా నియమించు ద్నవీదును 
స్టేవించుదురప (యరీుయా 30:8-9). 

మూడవ సాా నములో, ఈ భవిష్యత్ దావీదు కుమార్మడు ఒక నితయమ ైన ర్ాజయమును సాా పిసాత డని 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచంచార్మ. దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడు ఇశాీయిలేును 
పాల్వంచునప్ుపడు, వార్మ దదవుని యొకు ఆశీర్ావదములను నితయము అనుభవిసాత ర్ని పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతలు తర్చుగా ప్రవచంచార్మ. దావీదు ర్ాజు యొకు పాలన భూమిని ప్ర్లోకము వల  చదసుత ంది, 
మర్శయు ఆయన ప్రజలు నితయముండు సమాధానము మర్శయు ఐశవర్యములో జీవిసాత ర్మ. ఈ ఆకాంక్షలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి ష్యా 55:3-13, మర్శయు యి హజెేులు 37:24-25 వంటి వాకయభాగములలో ఉనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, ర్ానుని దావీదు కుమార్మని గూర్శు యి ష్యా 9:7లో యి ష్యా ఏమి చపెాపడో వినండి: 

ఇద్ి మొదలుకొని మితిలేకుండ ద్ననికత వృద్ిధ యమ క్షమే్మ్మను కలుగమనటలల  
సరవకాలమ్మ ద్నవీదు స్టింహాసనమ్మను రాజ్యమ్మను నియమించును 
న్నయయమ్మవలనను నీతివలనను రాజ్యమ్మను స్టిి రపరచుటకు అతడు 
స్టింహాసన్నస్ట్నుడెై రాజ్యపర్పాలన చేయమను. స్టెనైయమ్మలకధపితియగమ యహెో వా 
ఆసకతతకలిగ్ ద్ీనిని న్ెరవేరపిను (యెషయా 9:7). 

మర్శయు నాలగవ సాా నములో, ఈ భవిష్యత్ దావీదు కుమార్మడు సార్వతిరక ర్ాజయమును 
సాా పిసాత డని కూడా ప్రవకతలు బో ధించార్మ. భవిష్యత్ దావీదు ర్ాజయము కాలములో మాతరమగేాక, 
భౌగపళ్లకముగా కూడా ప్ర్శమితయలు లేకుండా ఉంటటంది. అది భూమి అంతటిని నింపవిసేుత ంద.ి తమ 
పాప్ములను ఒప్ుపకునివార్ంతా, వార్మ ఏ జఞతివార్ నైా లేక ఏ దదశమువార్ నైా సర్ే, దానిలోని 
ఆశీర్ావదములను అనుభవిసాత ర్మ. దీనిని మనము కతర్తనలు 2, 68, 72, 110, మర్శయు 122 వంటి చపటో 
చతసాత ము. ర్ానుని ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము యొకు ఈ అంశమును గూర్శు దాని. 7:13-14లో 
దానియిేలు వర్శణంచన విధానమును వినండి: 

ఆకాశమేఘారమఢుడెై మ్నుషయకుమ్ారపని పో లిన యొకడు [వచెిను] ... సకల 
జ్నులును రాషర మీ్మలును ఆ యా భాషలు మ్ాటలాడువారపను ఆయనను 
స్టేవించునటలల  పరభమతవమ్మను మ్హ మ్యమ ఆధపితయమ్మను ఆయన కీయబడనెు 
(ద్నని. 7:13-14). 

మ స్ట్సయ యొకక పాతరను అరిమ్మ చేసుకొనుటకు 2వ కీరతన పాత నిబంధనలో 
పరా మ్మఖ్యమ నై లేఖ్నభాగమ్మలలో ఒకటటైయమనాద్ి, ద్వేుడు ఒక విశషేమ నై 
రాజును తన పర్శుదధ  పరవతమ ైన స్టయ్ోనులో నియమించనడని అద్ి సుషర మ్మగా 
పరవచిసుత ంద్ి. ద్ేవుడు నియమించబో వు ఈ రాజు ద్ేశమ్మల మీద న్నయకుడు 
అవుత్నడని ద్ీనిని జ్ాగాతత గా చద్ివిత్ే మీరప కనుగొంటారప. ద్ేశమ్మల యొకక 
విధేయత ఆయనదవుత ంద్ి. ద్ేశమ్మలనిా, మ్ర్యమ భూమి మీద 
పర్పాలకులందర్ యొకక రాకకు ఆయన అధకిార్క రమపమ్వుత్నడు, వారప 
ఆరాధించుటకు ఆయన ఎదుట స్ాగ్లపడత్నరప, ద్నీికత 2వ కీరతనలో “కుమ్ారపని 
మ్మదుా పెటలర కొనుట” అను మ్ాట ఉపయోగ్ంచబడింద్ి. ఆయన ఇశాాయేలుకు 
మ స్ట్సయ అయనపుటికీ ఇశాాయేలుకు మ్ాతరమే మ స్ట్సయ కాడను ఆలోచన 
ఇకకడ కనిపిసుత ంద్ి, ఎందుకంటే ఆయన ఇశాాయేలుకు మ స్ట్సయ కాబటిర , ఆయన 
లోకమ్ంతటికీ పరభమవెైయమన్నాడు, లోకమ్ంతటికత అరహమ ైన పరభమవెైయమన్నాడు. 
కాబటిర  మ స్ట్సయ ఒక మ్ానవ రమపమ్మ అని అరిమ్మ చేసుకొనుట ఇకకడ 
పరా మ్మఖ్యమ నై విషయమ్మ, వాసత వానికత, ఒక మ్ానవ రమపమ్మ మ్ాతరమే ద్ిగ్వచిి 
లోకమ్ంతటికత పాలకుడెైయమండనలి అని అరిమ్మ చసేుకొనబడంిద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. పట్ర్డ వాలుర్డ 

ర్ాజతవము యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శు గొప్ప నిర్రక్షణలతో పాత నిబంధ్న ముగుసుత ంది. దదవుడు 
దావీదు యొకు ప్రతదయకమ ైన ప్ుతయర ని ప్ంప్ుతాడు, ఆయన సర్పవనితమ నై ర్ాజ-ప్రతినిధి అయుయంటాడు. 
ఆయన దదవుని ప్రజల శతయర వులందర్శనీ జయిసాత డు. ఆయన పాలనకు లోబడువార్ందర్శ కొర్కు భూమి 
మీద ఆయన నితయముండు ర్ాజయమును సాా పిసాత డు. దదవుని యొకు ర్ూప్ముగా మానవాళ్ల యొకు 
వాసతవిక ఉదదేశమును ఆ ర్ాజయము న ర్వేర్ముతయంది; ఇశాీయిలేు కొర్కు దదవుని యొకు వాసతవిక 
ఉదదేశములను అది న ర్వేర్ముతయంది; మర్శయు దావీదు స్టింహాసనమును సాా పించుటకు దదవుని యొకు 
వాసతవిక ఉదదేశములను అది న ర్వరే్ముతయంది. దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు లోకమంతటనిి 
దదవుని ర్ాజయముగా మార్ముతాడు, మర్శయు దానిలోని దుష్రతవమును కడిగశవేసాత డు, మర్శయు తన 
ప్రజలందర్శ కొర్కు అనిి కాలముల కొర్కు సమాధానమును ఐశవర్యమును సాా పిసాత డు. 

ర్ాజు సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును చతశాము కాబటిర , ర్ ండవ ముఖ్ాయంశమును 
చతచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: యిసేులో ర్ాజు సాా నము యొకు న ర్వరే్మప. 

యేసులో న్ెరవేరపు 

పాత నిబంధ్నలో వాగాే నము చదయబడిన దావీదు వంశప్ు ర్ాజు యిేస్ట ేఅని కొీతత  నిబంధ్న 
సపష్రముగా బో ధసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 2:2లో జఞా నులు ఆయనను యూదుల ర్ాజు అని 
వర్శణంచార్మ. మార్ము 8:27-29 వంట ిచపటో యిసేు శష్యయలు మ స్ట్ియ లేక కతసీుత  అను ర్ాజ బిర్మదులను 
ఆయనకు ఆపాదించార్మ. యోహాను 1:49లో ఆయన ఇశాీయిేలు ర్ాజు అని పిలువబడా్ డు. అనిిటి కంట ే
ముఖ్యముగా, ఆయన మర్ణమునకు ముందద, పాత నిబంధ్నలో వాగాే నము చదయబడిన మ స్ట్ియ ర్ాజు 
తాననేని యిసేు సవయంగా చపెాపడు. మతతయి 27:11లో ప ంతయ పలిాతయతో ఆయన సంభాష్ణను 
వినండి: 

యసేు అధపితియదెుట నిలిచనెు; అపుుడు అధపితియూదుల రాజ్వు నీవేన్న? 
అని ఆయననడుగగా యసేు అతని చూచి నీవనాటేర  అన్ెను (మ్తత య 27:11). 

మార్ము 15:2, లూకా 23:1-3, మర్శయు యోహాను 18:33-37 వంటి చపటో కూడా మనము 
ఇలాంటి నివదేికలనే చతసాత ము. యిసేు తన భూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో ఇశాీయిేలు స్టింహాసనమును 
అధరి్పహించకపల యినప్పప్టకిత, ఆయన నియముగా వాగాే నము చదయబడిన దావీదు వంశప్ు ర్ాజు అని 
కొీతత  నిబంధ్న సపష్రముగా బో ధిసుత ంది. మర్శయు దావీదు స్టంిహాసనము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్ష 
అంతటిని న ర్వరే్ముటకు ఆయన భవిష్యతయత లో తిర్శగశ ర్ాన యైునాిడు. 

యిేసు యొకు వయకనతతవములో ర్ాజు సాా నము యొకు న ర్వరే్మపను ఈ సాా నము యొకు పాత 
నిబంధ్న నపే్థయమును గూర్శు మనము చదస్టని సర్ేవకు అనుగుణంగా ప్ర్రక్షించుదాము. మొదటగిా, ర్ాజు 
సాా నము యొకు అర్హతలను యిేసు న ర్వేర్ాుడు అని చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, యిసేు ర్ాజుల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కార్యములకు మాదరి్శ అయాయడు అని చతదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, ర్ాజతవ ప్ర్శచర్య యొకు 
భవిష్యతయత  కొర్కు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షలను యిసేు న ర్వరే్శున విధానములను మనము 
అనేవషిదాే ము. యిసేు యొకు ర్ాజతవ అర్హతలతో ఆర్ంభించుదాము. 

అరహతలు 
మోషే ధ్ర్ుశాసత రము ర్ాజుల కొర్కు నాలుగు అర్హతలను సతచంచంది అని ఈ పాఠంలో ఇంతకు 

మునుప్ు మనము చతశాము. మొదటగిా, ర్ాజు దదవునిచద యిేర్పర్చబడనివాడెయైుండాల్వ. ర్ ండవదిగా, 
అతడు ఇశాీయిలేీయుడెయైుండాల్వ. మూడవదగిా, జయము మర్శయు భదరత కొర్కు అతడు దదవుని మీద 
ఆధార్ప్డాల్వ. మర్శయు నాలగవదిగా, తన ప్ర్శపాలన మర్శయు వయకనతగత జీవితములో నిబంధ్నా 
నముకతవమును కనుప్ర్చాల్వ. మర్శయు ఈ అర్హతలతో పాటట, ర్ాజు దావీదు కుమార్మడెయైుండవల ను 
అని దావీదుతో చదయబడని నిబంధ్న సతచంచంది. మన పాఠంలో ఈ సమయమందు, దదవునిచద 
యిేర్పర్చబడుట అను దానితో ఆర్ంభించ యిసేు ఈ అర్హతలను ఎలా న ర్వరే్ాుడో చతదాే ము. 

ద్ేవునిచే యరేురచబడుట 
మనము ఇంతకు ముందు చతస్టనిటటో , దదవుడు సర్వసృషిర  మీద గొప్ప చకీవర్శత లేక 

ప్రభువ యైునాిడు. మర్శయు ఇశాీయిలేు ర్ాజు దదవుని యొకు ప్రతదయకనంచబడని ప్ర్శశుదధ దదశమ ైన 
ఇశాీయిలేునకు స్టవేక ర్ాజు లేక సామంత అయుయనాిడు. మర్శయు దదవుడు మాతరమే తన 
అధకిార్మును ఇతర్మలకు ఇవవగలడు కాబటిర , దదశము మీద దదవుని అధకిార్మును ప ందుకొని 
ఉప్యోగశంచు అర్హమ ైన ర్ాజులను ఆయన మాతరమ ేయిరే్పర్చాల్వ. 

ఇశాీయిలేు మీద ర్ాజుగా ఉండుటకు దదవుడు ఆయనను ఎనుికొని నియుకనత చదశాడు కాబటిర 
యిేసు ఈ అర్హతను న ర్వేర్ాుడు. దీనిని మనము మతతయి 1:1-17లో ఉని యిేసు యొకు వంశావళ్లలో, 
మర్శయు యిేసు యొకు జననమును గూర్శు గబిరయిలేు దతత మర్శయకు చదస్టని ప్రకటనలో చతసాత ము. 
లూకా 1:31-33లో గబిరయిలేు మర్శయతో ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

ఇద్ిగో నీవు గరభమ్మ ధర్ంచి కుమ్ారపని కని ఆయనకు యేసు అను పేరప 
పెటలర దువు. ఆయన గొపువాడెై సరోవనాత ని కుమ్ారపడనబడును; పరభమవెనై 
ద్ేవుడు ఆయన తండిరయెనై ద్నవీదు స్టింహాసనమ్మను ఆయన కతచుిను. ఆయన 
యాకోబమ వంశసుి లను యమగయమగమ్మలు ఏలును; ఆయన రాజ్యమ్మ 
అంతమ్మలేనిద్ెై యమండునని ఆమ త్ో చపెుెను (లూకా 1:31-33). 

ఆయన ప్రజల మీద ర్ాజుగా ఉండుటకు తాను యిసేును యిరే్పర్చుకునాినని దదవుడు సపష్రము 
చదశాడు. 

ర్ాజుకు ఉండవలస్టని ర్ ండవ అర్హత, అతడు ఇశాీయిలేీయుడెయైుండాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాాయేలీయమడు 
యిేసు ఇశాీయిేలీయుల కుటటంబములో జనిుంచాడు కాబటిర  ఈ అర్హతను ఆయన న ర్వరే్ాుడు 

అని చెప్పవలస్టని అవసర్ం లేదు. కనయ మర్శయ గర్ుములో అదుుతమ ైన నర్ావతార్ము ఆయన 
జననమును అసాధార్ణమ నైదిగా చదస్టింది. అయినను ఆయన యోస్టపే్ు మర్శయకు చటరబదధమ నై 
కుమార్మడెయైునాిడు, మర్శయు ఇశాీయిలేు నిబంధ్నా సమాజములో సంప్ూర్ణ సభుయడెయైునాిడు. 
మతతయి 1 మర్శయు లూకా 3లో ఉని యిసేు యొకు వంశావళలలు దీనిని నిర్ాా ర్శంచాయి, మర్శయు 
ర్పమా 9:5లో యిసేు యొకు ఇశాీయిలేీ వార్సతవమును గూర్శు నివదేించబడింది. 

సమాధానమును మర్శయు ఐశవర్యమును సంపాదించుటకు ర్ాజు మానవ ప్రణాళ్లకల మీద గాక 
దదవుని మీద ఆధార్ప్డాల్వ అనునద ిపాత నిబంధ్నలో ఇవవబడిన మూడవ అర్హత. 

ద్ేవుని మీద ఆధనరపడుట 
తన ప్రజల మధ్య భదరతను మర్శయు ఐశవర్యమును సాా పించుటకు యిేసు దదవుని శకనత మీద 

ఆధార్ప్డా్ డు కాబటిర ఆయన ఈ అర్హతను న ర్వరే్ాుడు. హేర్పదు లేక పలిాతయతో, లేక ఏ ఇతర్ మానవ 
ప్రభుతవముతో కూడా ఆయన కూటమిని యిేర్పర్చుటకు ప్రయతిించలేదు. బదులుగా, తన ర్ాజయమును 
సాా పించుటకు మర్శయు కొనసాగశంచుటకు ఆయన దదవుని అధకిార్ము మర్శయు శకనత మీద ఆధార్ప్డా్ డు, 
దీనిని మనము యోహాను 13:3, మర్శయు 19:10-11 వంటి లేఖ్నభాగములలో చతసాత ము. 

దదవుని నిబంధ్నా ధ్ర్ుశాసత రముతో తాను కల్వగశయుండిన అనుబంధ్ం దావర్ా యిేసు దదవుని ప్టో 
నిబంధ్నా నముకతవమును కనుప్ర్చాడు అనునద ిర్ాజు కొర్కు నాలగవ పాత నిబంధ్న అర్హత 
అయుయనిది. 

నిబంధన్న నమ్ుకతవమ్మ 
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ప్టో యిసేు చతపని నముకతవమును అనకే విధాలుగా చతడవచుు, కాని 

దాని యొకు వాసతవిక అరా్మును ఆయన ఎతితప్టిరన విధానములో మర్శయు ధ్ర్ుశాసత రములోని 
సమసతమును న ర్వేర్ముట ప్టో ఆయన చతపని సమర్పణలో దీనిని విశేష్ముగా చతడవచుు. 
ఉదాహర్ణకు, మతతయి 5-7లో ఉని కొండ మీద ప్రసంగములో, ధ్ర్ుశాసత ర బో ధ్కులు బో ధంిచన మౌఖక 
బో ధ్లకు భినిముగా, ధ్ర్ుశాసత రములో వరా యబడయిుని వాటి యొకు వాసతవిక అరా్మును యిసేు 
మర్లా మర్లా ఉదాా టించాడు. దీనికన తోడు, ధ్ర్ుశాసత రములోని ప్రతి ప లుో ను కూడా న ర్వరే్ముటక ేతాను 
వచాుడని ఆయన ప్రతదయకముగా స్ట లవిచాుడు. మతతయి 5:17-18లో ఆయన చపెిపన మాటలను వినండి: 

ధరుశాసత రమ్మన్ెనైను పరవకతల వచనమ్మలన్ెనైను కొటిర  వేయవచిితినని 
తలంచవదుా ; న్ెరవేరపిటకే గాని కొటిర  వేయమటకు న్నేు రాలేదు. ఆకాశమ్మను 
భూమియమ గతించిపో యనన్ే గాని ధరుశాసత రమ్ంతయమ న్ెరవేరపవరకు ద్ననినుండి 
యొక పొ లల యనను ఒక సునాయెనైను తపిుపో దని నిశియమ్మగా మీత్ో 
చెపుుచున్నాను (మ్తత య 5:17-18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుడెనై పౌలు ఇదద ఆలోచనను ర్పమా 8:3-4లో వయకతప్ర్చాడు, కేవలం ఆయన కొర్కు 
మాతరమగేాక, మనందర్శ కొర్కు కూడా యిేసు ధ్ర్ుశాసత రమంతటిని న ర్వరే్ాుడని ఆయన స్ట లవిచాుడు. 

ధరుశాసత రమ్మ మ్నలను కీసాుత  వెపైుకు చూచునటలల  చేయమ, ఆయన యొదాకు 
నడపిించి, ఆయన కొరకు స్టిదధ పరచు ఒక విద్నయలయ అధనయపకుని పో లియమనాద్ి 
అని బ ైబిలు స్టెలవిసుత ంద్ి. ధరుశాసత రమ్మ ఇవవబడనిద్ి మ్ర్యమ అద్ి ద్వేుని 
సవభావమ్మనకు పరతిబింబమ్మగా ఉనాద్ి. కాని మ్నమ్మ ధరుశాసత రమ్మను 
పాటించుటలో విఫలమ్వుత్నమ్మ. కాబటిర  యేసు వచిినపుుడు ద్నని యొకక 
వాసత విక ఉద్ేా శమ్మను న్ెరవేరపిట ద్నవరా మ్నకు పూరణమ నై మ్ానవతవమ్మను 
చూపుత్నడు, ద్వేుని ఆజా్లకు నమ్ుకసుత ల ైయమండి ద్ేవునిత్ో అనుబంధం 
కలిగ్యమండుటే ఆ ఉద్ేా శమ్మ. కాబటిర  యేసు వస్ాత డు, మ్నకు నిజ్మ ైన 
మ్ానవతవమ్మను అద్ి ఉండవలస్టిన విధంగా చూపుత్నడు, మ్ర్యమ ఆ 
ధరుశాసత రమ్మను మ్న కొరకు న్రెవేరపిత్నడు కూడన. నిబంధనను పాటించుటలో, 
ధరుశాసత రమ్మను-అనుసర్ంచు సవభావమ్మలో కొనస్ాగమ నమ్ుకతవమ్మను 
కనుపరచుట ద్నవరా యేసు ధరుశాసత రమ్మను న్ెరవేరపిత్నడు. తద్నవరా ఆయన 
మ్న నీతి అవుత్నడు. ద్ేవుడు నీతిగలవాడు మ్ర్యమ నీతిమ్ంత లుగా 
తీరపివాడు కూడన అని బ ైబిలు స్టెలవిసుత ంద్ి. కాబటిర  ఆయన తన ధరుశాసత రమ్మను 
మొదట నియమిస్ాత డు, మ్రయ్మ తరపవాత తన కుమ్ారపడు మ్న కొరకు 
ధరుశాసత రమ్మను న్ెరవేరపిట ద్నవరా ఆయన మ్రలా వస్ాత డు. కాబటిర  ఆయన 
నీతిమ్ంత డెైయమన్నాడు, మ్ర్యమ కీాసుత లో మ్నలను నీతిమ్ంత లుగా 
తీరపివాడెై కూడన ఉన్నాడు. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

యసేు నిబంధన పటల  నమ్ుకతవమ్మను చూపాడని న్ కతక చపెుుట చనలా 
పరా మ్మఖ్యమ ైయమనాద్ి, మ్రయ్మ మ్నలను ఆయన పాలించుటకు ఇద్ి 
ఆధనరమ ైయమనాద్ి. అనగా ఇద్ి ఆద్నమ్మ యొదా నుండి మొదల ైన అన్ేక 
అంశమ్మలను ఎనుాకొనుట అని న్న అభిపరా యం. మ్న శరసుసగా, సరవ మ్ానవాళి 
యొకక పరతినిధిగా ఆద్నమ్మ మిగ్లిన ద్వేుని సృషర మ్మల వల  విధేయమడెై, 
నమ్ుకసుత డెై యమండవలస్టియమండెను. మ్నమ్మ సృషర మ్మలమ యైమన్నామ్మ. 
మ్నమ్మ మ్న రక్షకుని మ్ాటకు విధేయమలమ్వావలి, మ్న జీవితమ్మలోని పరతి 
భాగమ్మలో ఆయనను స్టవేించనలి, ఆయనకు విధేయమలమ్వావలి మ్ర్యమ 
ఆయనను పేరమించనలి. త్నను చూపిన అవిధేయత ద్నవరా, అతడు పాపమ్మను, 
మ్రణమ్మను మ్ర్యమ తీరపును కొనిత్ెచనిడు. ఇద్ి తిరగరాయబడుటకు ఏకెైక 
మ్ారగ మ్మ ఏమ్నగా, ద్ేవుడు మ్న కొరకు ఒక పర్ష్ాకరమ్మను స్టదిధ పరచనలి 
మ్ర్యమ అద్ి కూడన మ్రొక ఆద్నమ్మ ద్నవరా, మ్రొక మ్ానవుని ద్నవరా జ్రగాలి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర  పరవకతలు, యాజ్కులు మ్ర్యమ రాజులు “ఆద్నమ్మ వంటి వానిని ద్వేుడు 
అనుగాహ స్ాత డు” అని బలమ్మగా ఉద్నా టించనరప, మ్ర్యమ ద్ీనికత న్ెరవేరపుగా 
త దకు మ్నమ్మ సువారత లలో చూచునటలల  ద్ేవుని చితత మ్మను న్ెరవేరపిటకు మ్న 
పరభమవెైన యసేు కీాసుత  వచనిడు. ఆయన విధేయమడగమటకు వచనిడు. ఆయన స్ట్త ర 
ద్నవరా జ్నిుంచనడని, ధరుశాసత రమ్మనకు లోబడి జ్నిుంచనడని, ధరుశాసత రమ్ంతటిని 
న్ెరవేరపిటకు జ్నిుంచనడని గలతీ. 4 స్టెలవిసుత ంద్ి. అయత్ే, ఇద్ి ఎందుకు 
అవసరమ ైయమండనెు? ఎందుకంటే ఆయన ఆద్నమ్మ చసే్టని ద్ననిని 
తిరగరాయవలస్టియమండనెు. తన విధేయత ద్నవరా — ద్ీనిని గూర్ి మ్నమ్మ 
కేవలం ఆయన జీవితమ్మ విషయమ్మలో మ్ాతరమే ఆలోచించమ్మ, కాని ఆయన 
జీవితమ్మ కూడన చనలా పరా మ్మఖ్యమ ైయమనాద్ి — ఆయన చూపిన విధేయత 
ద్నవరా, కొనిాస్ారపల  ద్ీనిని మ్నమ్మ “విధేయత్న కారయమ్మ” అని పిలుస్ాత మ్మ, మ్న 
కొరకు ధరుశాసత రమ్మ యొకక షరత లననిాటిని ఆయన న్ెరవరేాిడు. తన 
విధేయత ద్నవరా, ఫిలిప్ు. 2 పరకారం సరోవనాతమ్మగా తన మ్రణమ్మలో, ఆయన 
స్టిలువ మ్రణమ్మ వరకు కూడన విధేయమడెైయాయడు. ఆ కారయమ్మ ద్నవరా, మ్న 
రాజు, మ్న యాజ్కునిగా ఆయన చూపని విధేయత ద్నవరా, ఆయన ద్వేుని 
కుడిపార్వమ్మనకు ఎతత బడన్ డు. అంటే ఆయన ఇంతకు మ్మందు రాజు మ్ర్యమ 
పరభమవు కాదు అని అరిమ్మ కాదు. కుమ్ారపడెైన ద్వేునిగా ఆయన ఎలల పుుడు రాజు 
మ్ర్యమ పరభమవెై యమన్నాడు. అయనను, త్నను చేస్టని కారయమ్మ ద్నవరా ఆయన 
నరావత్నర్యెనై కుమ్ారపడెనై ద్ేవుడు, మ్ర్యమ ఆయన తన మ్ానవతవమ్మ 
ద్నవరా విధేయత చూపాలి, నమ్ుకతవమ్మ చూపాలి, మ్ర్యమ మ్న కొరకు 
రక్షణను సంపాద్ించుటకు మ్న పక్షమ్మన ఆయన ద్ీనిని చయేాలి. తండిరకత 
సంపూరణ విధేయత మ్ర్యమ నమ్ుకతవమ్మ చూపకుండన ఈ రాజ్తవ కారయమ్మలో, 
మ స్ట్సయ కారయమ్మలో ఆయన రాజుల రాజు మ్ర్యమ పరభమవుల 
పరభమవెైయమండలేడు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

యిేసు న ర్వేర్శున ఐదవ పాత నిబంధ్న అర్హత ఏమనగా, ఆయన దావీదు కుమార్మడెయైుండుట. 

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

సంతతివార్శని సాా పించంది. కాబటిర , దావీదు వార్సులు మాతరమే ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజతవమునకు 
చటరబదధమ నై దావాదార్మల ైయుండగలర్మ. దావీదు కుటటంబములో యిేసు యొకు సభయతవం లేఖ్నములో 
అనకే చపటో సపష్రముగా బో ధించబడింది. మతతయి 1:1-25, ర్పమా. 1:1-3, ప్రకటన 5:5 మర్శయు 22:16 
వంట ిచపటో దీనిని మనము చతడవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజతవము కొర్కు యిసేు యొకు అర్హతలను మనము చతశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ర్ాజ 
ప్ర్శచర్య కార్యమును యిసేు ఎలా న ర్వేర్ాుడో  చతదాే ము. 

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

నముకమ నై ప్ర్శపాలన చదయుట, ముఖ్యముగా దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలు చదయుట ర్ాజు 
చదయవలస్టని ముఖ్యమ నై ప్ని అని మనము చెపాపము. ఇప్ుపడు, యిసేు భూలోక ప్ర్శచర్యలో తన 
ప్నిని ప్ూర్శత చదయలేదు అని క ైసైతవులంతా గుర్శతసాత ర్మ. వాసతవానికన, యిేసు ఇప్పటకిత ప్ర్లోకము నుండ ి
సంఘములో తన ప్నిని కొనసాగశంచుచునాిడు. తన ప్నిని ముగశంచుటకు ఆయన మర్లా 
తిర్శగశవసాత డు. ఆయన నిజముగా కతీసుత  అని, తన ర్ాజయమును ప్ునర్మదధర్శంచుటకు దదవుడు ప్ంపని 
దావీదు ర్ాజు అని మనము ఆనందించుటకు ఆయన ఎంతో చదశాడు. 

ఈ సాా నము కొర్కు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును గమనించనప్ుపడు మనము ఉప్యోగశంచన 
విభాగములను ఉప్యోగశసతత నే ర్ాజుగా యిసేు యొకు కార్యములను చతదాే ము. మొదటగిా యిేసు 
నాయయమును అమలు చదస్టని విధానమును చతదాే ము.  

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

భాగములలో చతదాే ము, అంతర్ాా తీయ నాయయముతో ఆర్ంభిదాే ము. తన భూలోక ప్ర్శచర్యలో చాలా 
వర్కు, యిసేు సవయంగా ఏ మానవ ప్రభుతవములలో సతటిగా పాలుప్ంచుకోలేదు. కాని సాతాను 
మర్శయు వాని దయయముల ర్ాజయముతో మాతరము ఆయన యుదధము చదస్టి, తన ప్రజలను పాప్ప్ు 
దాసతవము నుండ ివిడపిించుట దావర్ా నాయయమును జర్శగశంచాడు. లూకా 11:14-20 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 
2:2 వంట ిచపటో లేఖ్నము దనీిని దదవుని ర్ాజయము మర్శయు సాతాను ర్ాజయమునకు మధ్య జర్మగు 
ఆతీుయ యుదధముగా వర్శణసుత ంది. కాబటిర , యుదధము దావర్ా అంతర్ాా తీయ నాయయమును జర్శగశంచన 
పాత నిబంధ్న ర్ాజుల విధానములతో దీనిని పల లుుట సమంజసమే. మతతయి 12:28లో యిేసు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

ద్ేవుని ఆతువలన న్నేు దయయమ్మలను వళె్ల గొటలర చునాయడెల నిశియమ్మగా 
ద్ేవుని రాజ్యమ్మ మీయొదాకు వచిియమనాద్ి (మ్తత య 12:28). 

ఈ వచనములో, తాను దయయములను వ ళళగొటటర ట సాతాను ర్ాజయమునకు విర్పధ్ముగా 
యుదధములో తాను దదవుని ర్ాజయమునకు నాయకతవము వహిసుత నాిడనుటకు ర్మజువ యైునిది అని 
యిేసు సతచంచాడు. 

ఇతర్ ర్ాజయములతో శాంతియుతమ నై మంతనాలు జర్మప్ుట దావర్ా పాత నిబంధ్న ర్ాజులు 
కూడా అంతర్ాా తీయ నాయయమును జర్శగశంచార్మ. యిేసు దీనిని తర్చుగా చదయనప్పటికత, మతతయి 2లో 
తన కొర్కు బహుమతయలు తచెున తూర్మప దదశప్ు జఞా నుల యొకు శాంతియుతమ ైన నివాళ్లని ఆయన 
స్ట్వకర్శంచాడు. ఈ జఞా నులు అనయ దదశములకు ప్రతినిధ్ులుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు తమ దదశములకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేులో నతతనముగా జనిుంచన ర్ాజుకు మధ్య సతింబంధాలను ఆర్ంభించుట వార్శ ముఖ్య 
ఉదదేశమ యైుండెను. 

అంతర్ాా తీయముగా నాయయమును జర్శగశంచుటతో పాటటగా, యిేసు ఇశాీయిేలులో జఞతీయముగా 
కూడా దదవుని నాయయమును జర్శగశంచాడు. ఇతర్ మానవ ర్ాజుల వల , యిసేు సాధార్ణంగా వయకనతగత 
వాదములలో పాలుప్ంచుకునవేాడు కాదు. బదులుగా, ఆయన వాటిని కనీంద నాయయాలయములకు 
మర్శయు మధ్యవర్మత లకు విడచిప టేరశాడు. అయితద తమ ప్రజల మధ్య మాతరం ఆయన తర్చుగా 
నాయయమును జర్శగశంచాడు. మతతయి 5:25-26, 12:15-21; లూకా 18:7-8 వంట ిచపటో దనీిని మనము 
చతసాత ము. తాను తీర్మప తీర్ముటకు తిర్శగశవచుునప్ుపడు జీతమిచుుటకు తాను మంచ చడెుల ల కును 
వరా యుచునాినని యిసేు నిశుయతతో తెల్వపాడు. ఆయన ర్ాజతవ పాతరలోని ఈ అంశము మతతయి 
10:15, 11:22-24, మర్శయు 12:36 వంటి లేఖ్న భాగములలో సపష్రముగా కనిపసిుత ంది, అకుడ 
ఆయన భవిష్యతయత లో సంభవించు శక్షలను గూర్శు మాటోడుచునాిడు. దీనిని మనము యోహాను 5:22 
వంట ిచపటో కూడా చతసాత ము, అకుడ ఆ శక్షను విధించువాడు ఆయననేని సతచంచుచునాిడు. 

నాయయమును జర్శగశంచుటతో పాటటగా, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును కనికర్ముతో అనువర్శతంచుట 
దావర్ా యిసేు ర్ాజు యొకు పాతరను న ర్వేర్ాుడు. 

కనికరమ్మ 
తన సృష్రముల ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని దయను అనుకర్శంచుట దావర్ా యిసేు ర్ాజర్శక 

కనికర్మును కనుప్ర్చాడు. ప్రజలు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు ఆయన దీర్శాాంతమును చతపాడు. ఆయన 
వార్శ బలహీనతలను అరా్ము చదసుకునాిడు. ఆయన వార్శ కొర్కు సమకూర్ాుడు. మర్శయు వార్శకన 
దుఃఖ్ము నుండి ఉప్శమనమును కల్వగశంచాడు. 

ఒక రాజును గూర్ి మ్నమ్మ ఆలోచన చేయమనపుుడు, మ్న స్ామ్ానయ రాజ్తవ 
మ్ానవ చర్తరలో, మ్నమ్మ సంపూరణ అధికారమ్మ ఉనా ఒక వయకతతని గూర్ి 
ఆలోచన చేస్ాత మ్మ. వారప గద్ిలోనికత పరవేశంచినపుుడు పరజ్లు స్ాష్ార ంగ పడి వార్కత 
నచిింద్ి చేస్ాత రప, అనగా రాజు కోర్ంద్ి చేస్ాత రప. కాని యేసు యొకక రాజ్తవమ్మ, 
ఆయన జీవితమ్మలో మిగ్లిన విషయమ్మలనిాటి వల  సరవలోకమ్మను 
తలల కతందులు చేస్టింద్ి. న్ేను యోహానులోని ఆ మొదటి అధనయయమ్మను గూర్ి 
ఆలోచన చేయమచున్నాను, అకకడ అద్ి సృషిర కరత , లోకమ్మను సృజంచినవాడు, 
అను అంశమ్మను ఉపయోగ్సుత ంద్ి. “ఆయన తన సవకీయమల యొదాకు వచెి ను; 
ఆయన సవకీయమలు ఆయనను అంగీకర్ంపలేదు,” అని అద్ి స్టెలవిసుత ంద్ి. యసేు 
రాజు అని న్ేను నమ్ముచున్నాను, అవును నమ్ముచున్నాను, అలాంటపుుడు 
ఇలాంటి ఒక వచనమ్మను న్న మ్మందు ఉంచిత్ే, ఎటలవంటి రాజు త్నను సృషిర ంచిన 
లోకమ్మలోనికత వచిి త్నను తిరసకర్ంచబడుటకు ఒపుుకుంటాడు? అని కొందరప 
అంటారప. కాబటిర  కనికరమ్మను చూపుట ద్నవరా పరభమవు మ్నలను చూస్టి జ్ాలి 
పడుట మ్ాతరమే కాదు, అవును ఆయన జ్ాలి పడత్నడు కూడన, కాని ఆయన 
ద్ేవుని యొకక అంతరంగ జీవితమ్మను గూర్ి ఏద్ో  బయలుపరచుటకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరయతిాంచుచున్నాడని న్న ఆలోచన. కనికరమ్మను తిరయేక జీవితమ్మత్ో 
అనుబంధపరచనలి. మ్ర్యమ తిరతవమ్మ, న్న ఆలోచన పరకారం నితయతవం నుండి, 
సవయంగా రాజు, తండిర, కుమ్ారపడు మ్ర్యమ పర్శుద్నధ తు, సరవ లోకమ్మనకు 
రాజు, తిరయేక ద్వేుడు ఒకర్ కొరకు మ్రొకర్ని ఇచుిచున్నారప, తండిర 
కుమ్ారపనికత, కుమ్ారపడు తండిరకత, ఆతు మిగ్లిన ఇరపవుర్కత సవయం-సమ్రుణ 
చేయమచున్నారప. కాబటిర  యసేు పాపమ్మలకు కనికరమ్మను చూపుటకు 
వచిినపుుడు, ఆయన ఆ సవయం-సమ్రుణ పేరమ్ను వయకతపరచుచున్నాడు, అద్ి 
రాజు యొకక సవయం-పరతయక్షత. ఆయన న్నయయాధిపతిగా ఉంటాడు. ఆయనను 
పేరమించని వార్ని ఆయన త దకు శక్షిస్ాత డు. కాని ఆయన భూమి మీద్ికత 
వచిినపుుడు మ్ాతరం, వధేించబడు పరజ్ల కొరకు ఆయన వసుత న్నాడు, అనిా 
విధమ్మల ైన అబదధ  అధికారమ్మలు మ్ర్యమ దయయమ్మ చేత పటర బడని వార్ కొరకు 
ఆయన వసుత న్నాడు, మ్ర్యమ ఈ రాజు వచిి అంటాడు కద్న, న్ేను మీ దగగ ర 
నుండి ఏమియమ కోరపట లేదు. మొదటిగా, న్నేు వచిి ననుా న్ేను మీకు 
అపుగ్ంచుకుంటాను. కాబటిర  ఆయన చేయమ కనికర కారయమ్మలనీా లోకమ్మలో 
తమ్ను త్నమ్మ సమ్రు్ంచుకొను తిరయేక ద్ేవుని హృదయ కారయమ్మలు. అయత్ే 
మ్న రాజు ఈ విధమ్మగాన్ే పని చేస్ాత డు. ఆయన ఏమియమ కోరకుండన వస్ాత డు. 
ఆయన సవయం-సమ్రుణ కలిగ్వస్ాత డు. మ్ర్యమ ద్వేుని హృదయమ్మలో, 
యసేు వెళిల న పరతి చ ోట పరజ్లకు అర్ుంచిన నరావత్నరమ్మలో ఆరంభమ్యేయ 
సవయం-సమ్రుణ పేరమ్కు కనికరమ్మ ఒక అదుభతమ నై వయకీతకరణమ్మ అని న్న 
ఆలోచన, అవును, ద్నని యొకక ఉనాత శేణా  స్టిలువలో కనిపసిుత ంద్ి, అద్ి మ్న 
కొరకు ఆయన చూపని కనికరమ్మ, రక్షణ కొరకు ద్వేుని యొకక కనికరమ్మను 
మ్నమ్మ పొ ందునటలల  తన జీవితమ్మను ధనరపో స్టని రాజు ఆయన. కాబటిర  ఆయన 
మ్ాతరమే నిజ్మ నై కనికరమ్మగల రాజు, మ్ర్యమ ఆయన కనికరమ్మను తన 
రాజ్తవమ్మలో వర్ణస్ాత డు. 

— డా. బిల్ ఉర్శ 

ఆయన కనికరసంపనుాడు గనుక యసేు వచిి కనికరమ్మను చూపుత్నడు. 
అయత్ే, ఇపుుడు న్నేు ఆయన పలికతన ధనయవచనమ్మలను గూర్ి 
ఆలోచించుచున్నాను. వాటిలో కొనిా న్న మీద బలమ నై పరభావం చూపుత్నయ. 
రెండవ ధనయవచనమ్మను వినండి: దుుఃఖ్పడువారప ధనుయలు; వారప 
ఓద్నరిబడుదురప. అనగా ద్వేుని హృదయమ్మను కలవరపరచు విషయమ్మల 
ద్నవరా తమ్ హృదయమ్మలను కలవరపరచుకొనువారప ధనుయలు అని ద్ీని 
అరిమ్మ. కాబటిర  ద్వేుడు మ్ానవ శరీరమ్మను ధర్ంచుకొని ఇకకడికత వచిినపుుడు, 
ఆయన లోకమ్ంత్న చూచి ఆయనను దుుఃఖ్పరచు విషయమ్మలను చూస్ాత డు. 
కేవలం దుుఃఖంచుటకు బదులుగా, ఆయన అంటాడు, న్ేను కేవలం కనీారప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కారపిట మ్ాతరమే కాదుగాని, ఆ పర్స్టిి త లను న్నేు కనికరమ్మత్ో స్ట్వకర్స్ాత ను. 
గాీకు కొాతత  నిబంధనలో కనికరమ్మ అను పదమ్మనకు అరిమ్మ ఒకని స్ాి నమ్మను 
తీసుకొనుట అని బారేలే సూచించుట ఆసకతతకరమ్మగా ఉంద్ి. కాబటిర  కనికరమ్మ 
అనగా ఎదుటవాని యొకక భావనను న్న జీవితమ్మలో జ్రపగమచునాటలల  న్ేను 
అనుభవించగలను. న్నేు ద్ననిని అనుభవించుట లేదు కాబటిర  
సంత్ోషించుచున్నాను అని చెపుుటకు బదులుగా, న్నేు ద్ననిని అనుభవిస్ాత ను 
అని చెపుుట జ్రపగమత ంద్ి. న్నేు వాటిని ఎదురొకంటాను, మ్ర్యమ ఈ 
సమ్యమ్మలో ఈ క్షణమ్మలో న్ేను వార్ కొరకు ఏమి చెయాయలని తండిరయెనై 
ద్ేవుడు కోరపచున్నాడని న్నేు నమ్ముచున్నాన్ో ద్ననిని న్ేను చేస్ాత ను. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

యిేసు తన కనికర్మును కనుప్ర్చన ర్ ండు మార్గములను మనము చతదాే ము, అంతర్ాా తీయ 
సాా యితో ఆర్ంభించుదాము. అంతర్ాా తీయ సాా యిలో, ర్ాజు దదశములకు మర్శయు దదవునికన 
సమర్శపంచుకుని ప్రజలకు కనికర్మును అనువర్శతంచవలస్టయిునిది. మర్శయు యిసేు దనీిని అనకే 
విధాలుగా చదశాడు. ఒక వ పై్ు, ఇశాీయిలేు దదశమునకు వ లుప్ల ఉని అనకేమంది అనుయలకు ఆయన 
అదుుతమ ైన సవసాతను అందంిచాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 15:28లో ఆయన కనానీయుర్ాల్వ 
కుమార్ తను సవసాప్ర్చాడు. మతతయి 8:13లో ర్పమా శతాధిప్తి యొకు దాసుని ఆయన సవసాప్ర్చాడు. 
మార్ము 5:1-20లో, దకెప ల్వ అను అనయ పరా ంతములో ఉని స్టనేా దయయములు ప్టిరన వయకనతని ఆయన 
బాగుచదశాడు. 

అంతదగాక, యిసేు తూర్మ, స్టదిోను, దెకప ల్వతో సహా అనేక అనయ పరా ంతములలో కూడా ప్ర్శచర్య 
చదశాడు, తదావర్ా లూకా 2:32లో సుమ యోను ప్రవచంచనటటో , ఆయన సందదశము మర్శయు 
కార్యములు అనయజనులకు ప్రతయక్షతా వ లుగు అయాయయి. 

కాని ఆయన చతపని అంతర్ాా తీయ కనికర్ము కంట ేఎకుువగా యిేసు జఞతీయ సాా యిలో 
చతపని ర్ాజర్శక కనికర్ము మర్శంత సపష్రముగా ఉనిది. ర్ాజుగా, దదవుడు వయవహర్శంచన విధ్ముగా 
దదవుని ప్రజలతో వయవహర్శంచవలస్టని బాధ్యత యిసేుకు ఇవవబడింది. అనగా వార్శకన కనికర్మును 
చతప్ుట. ఒక ఆదర్ివంతమ నై ర్ాజు దయ చతప్ు దదవుని ప్దధతిని ప్రతిబింబించు కర్మణాసంప్నుిడు. 
వార్శ ర్ాజుగా యిేసు ఇశాీయిేలు మీద అమోఘమ ైన కనికర్మును చతపాడు. వార్శని హెచుర్శసతత  
మర్శయు వార్శకన బో ధసితత  ఆయన అనేక సంవతిర్ములను సహనంతో గడిపాడు. ఆయన ల కులేననిి 
ఆశుర్య కార్యములను చదశాడు — వార్శ ర్పగములను సవసాప్ర్చాడు, దయయములను వ ళోగొటార డు, 
ఆకల్వగొనిన వార్శకన ఆహార్ము సమకూర్ాుడు, మర్శయు మృతయలను కూడా లేపాడు. 

అయితద ఆయన ర్ాజర్శక కనికర్మును ఉతతమమ ైన ర్రతిలో ప్క్షవాయువు గలవానిని సవసాప్ర్చన 
ఆశుర్యకార్యము బయలుప్ర్మసుత ంది, ఇది మతతయి 9:1-7, మార్ము 2:1-11, మర్శయు లూకా 5:17-
25లలో నివదేించబడింది. ఆ సందర్ుములో, యిసేు ఆ వయకనత యొకు ప్క్షవాతమును సవసాప్ర్చుట 
మాతరమ ేకాదుగాని, అతని పాప్ములను కూడా క్షమించాడు. మర్శయు ఆయన ఇలాంట ిఅదుుతమునే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లూకా 7:36-50లో కూడా చదశాడు, అకుడ ఆయన తన పాదములను సుగంధ్ దరవయముతో అభిషకేనంచన 
స్ట్త ర యొకు పాప్ములను క్షమించాడు. 

ఈ పరశాకు సరెనై జ్వాబమను ఇచుిట చనలా పరా మ్మఖ్యమ్మ: ద్వేుడు మ్ాతరమే 
పాపమ్మలను ఎందుకు క్షమించగలడు? ఆయనకు విరోధమ్మగాన్ే మ్నమ్మ 
పాపమ్మ చేశామ్మ కాబటిర , అనునద్ి ద్ీనికత బ ైబిలు ఇచుి జ్వాబమ. ఆయన 
పరభమవెైయమన్నాడు. ఆయన సృషిర కరెతత యమన్నాడు. మ్నలను సృజంచినద్ి ఆయన్ే. 
మ్నమ్మ కలిగ్యమనా సమ్సత మ్మ ఆయన ఇచిినద్ే. మ్రయ్మ మ్నమ్మ చేయమ 
పాపమ్మ అనిాటి కంటే మ్మందు మ్ర్యమ అనిాటి కంటే ఎకుకవగా ఆయనకు 
విరోధమ్మగాన్ే. ఇపుుడు, ఒకర్కొకర్ మీద కూడన పాపమ్మ యొకక పర్ణనమ్ాలు 
ఉంటాయ. పాపమ్మ యొకక పర్ణనమ్ాలు లోకమ్మ మీద కూడన ఉంటాయ. అయత్ే 
అనిాటి కంటే ఎకుకవగా ద్వేుని యొకక పరతిరమపమ్మలుగా మ్న 
అనుబంధమ్మలో, ఆయనపెై మ్నమ్మ చేయమ తిరపగమబాటల ఆయనకు విరోధమ్మగా 
చేయమ పాపమ్వుత ంద్ి. ఆయన మ్ాతరమే పాపమ్మలను క్షమించగలడు. 51వ 
కీరత నను గూర్ి ఆలోచన చెయయండి, “నీకు కవేలమ్మ నీకు విరోధమ్మగా న్నేు 
పాపమ్మ చేస్టియమన్నాను” అని ద్నవీదు అంటలన్నాడు. ద్నవీదు జీవితమ్మను 
గూర్ి ఆలోచన చెయయండి, అతడు అన్ేక మ్ంద్ి పరజ్లకు విరోధమ్మగా పాపమ్మ 
చేశాడు. అతడు ద్శేమ్మను పరభావితమ్మ చశేాడు; అతడు ఊరయ్ాను పరభావితమ్మ 
చేశాడు; అతడు బత్ెె బను పరభావితమ్మ చశేాడు; అతడు తన కుమ్ారపని 
పరభావితమ్మ చేశాడు. కాని త దకు అతడు ద్వేునికత విరోధమ్మగా పాపమ్మ 
చేశాడని ద్నవీదు సర్గాన్ే గాహ ంచనడు. మ్న సమ్సయ, మ్ర్యమ పరజ్లు 
గమర్త ంచలేని మ్ానవ సమ్సయ ఏమిటంటే, ద్వేుడు మ్ాతరమే క్షమించగలడు. 
ద్ేవుడు మ్ాతరమే పాపమ్ను సమ్సయను పర్షకర్ంచగలడు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

న్ేను ఒకనికత విరోధమ్మగా పాపమ్మ చేస్టనిపుుడు లేక ఒకరప న్నకు విరోధమ్మగా 
పాపమ్మ చేస్టనిపుుడు, క్షమ్ాపణ కొరకు వినాపమ్మ చేయబడ ి
పొ ందుకునాపుుడు, మ్ానవుల మ్ధయ ఏమి జ్రపగమత ంద్ి అంటే, ఒక పక్షమ్మ 
అంటలంద్ి కద్న, “నీవు చసే్టని తపిుదమ్మ మ్న బంధమ్మనకు హాని కలిగ్ంచుటకు 
న్ేను అనుమ్తించను,” ఇద్ి చనలా పరా మ్మఖ్యమ నైద్ి, మ్నమ్మ ద్ేవుని ద్నవరా 
క్షమించబడతిిమి అను విషయమ్మను గూర్ిన మ్న అవగాహనను 
పరతిబింబించుటకు ద్ీనిని మ్నమ్మ ఒకర్కొరకు ఒకరమ్మ చయేాలి. కాని ద్ేవుడు 
క్షమించినపుుడు, న్న అపరాధమ్మ యొకక అపుును ఆయన పూర్త గా కొటిర వేస్ాత డు, 
మ్ర్యమ న్నేు అలా ఎవవర్కత చేయలేను మ్ర్యమ ఎవవరప న్న కొరకు అలా 
చేయలేరప. కాబటిర  న్న అపరాధమ్మ యొకక అరవు అంత్న కొటిర వేయబడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విధమ్మగా ద్వేుడు క్షమిస్ాత డు. ఇద్ి ద్ెైవిక క్షమ్ాపణ, మ్ర్యమ ఇద్ి చనలా 
ఆసకతతకరమ ైన విషయమ్మ, మ్ారపక 2లో యేసు పక్షవాయమవు గలవానిని 
సవసిపరచిన ఒక ఉద్నహరణను చూడండి, “న్న కుమ్ారపడన, నీ పాపమ్మలు 
క్షమించబడనివి” అని ఆయన అంటాడు. అకకడ శాసుత ీ లు కూరొిని ద్ీనిని 
వినుచున్నారప, మ్ర్యమ తమ్ హృదయాలలో నిశబామ్మగా ఈ విధమ్మగా ఆలోచన 
చేయమచున్నారప, “పాపమ్మలు ద్ేవుడు తపు ఎవవరప క్షమించలేరప కద్న, 
పాపమ్మలు క్షమించబడనివని చెబమత నా ఈ వయకతత ఎవరప,” ఇద్ి సరెనై ఆలోచన్ే 
అనిపిసుత ంద్ి. కవేలం ద్వేుడు మ్ాతరమే క్షమించు విధమ్మగా ఈ వయకతతని 
క్షమించుచున్నాను అని యేసు చెపుిన మ్ాటను విని, వారప కలత చెంద్నరప; 
ఆయన ద్ెైవదూషణ చేయమచున్నాడని వారప అనుకున్నారప. అనగా వారప ఆయన 
మ్ాటలను సర్గాన్ే విన్నారప గాని తపుుగా సుంద్ించనరప. యసేు యొకక 
ద్ెైవతవమ్మనకు సువారత లలో లభయమ్వువ ఆకరెణీయమ నై రపజువులలో ఇద్ి ఒకటి. 
అనగా తన స్ొ ంత-అవగాహనలో, తన స్ొ ంత-పరకటనలో, ఆయన పాపమ్మలను 
క్షమించినటలల  పరకటించుచున్నాడు, కేవలం అనుబంధమ్మలోని తపిుదమ్మలను 
త్ొలగ్ంచుట మ్ాతరమే కాదు — ఆయన ఇంతకు మ్మందు ఈ పక్షవాయమవు 
గలవానిని చూస్టియమండడు — కాని ద్వేుడు మ్ాతరమే చేయమ విధమ్మగా అపరాధ 
భారమ్మ కొటిర వేయబడునటలల  ఆయన పాపమ్మలను క్షమించుచున్నాడు. 

— డా. ర్పబ్ ల్వసరర్డ 

ప్రతి పాప్ము నీతికన ఉనిత సాా యియి నై దదవునికన విర్పధ్ముగా చదయు అప్ర్ాధ్ము మర్శయు 
తపపిదమ యైునిది. అంతదగాక, దదవుడు మాతరమే ఉనితమ నై ర్ాజు మర్శయు అంతిమ 
నాయయాధపి్తియి ైయునాిడు కాబటిర , తనకు విర్పధ్ముగా చదస్టిన పాప్ములను క్షమించు అంతిమ 
అధకిార్ము ఆయనకు మాతరమే ఉనిది. ఈ సాా యిలో కనికర్మును చతప్గల అధకిార్ము ఆయనకు 
మాతరమ ేఉనిది. అయితద యిసేు దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన నీతిగల సామంత ర్ాజ యైునాిడు 
కాబటిర , క్షమాప్ణను అనుగహిీంచు అధకిార్మును దదవుడు ఆయనకు ఇచాుడు, తదావర్ా యిేసు కూడా 
దదవుని కనికర్మును ప్రజలకు అనువర్శతంచవచుు. 

యిేసు ర్ాజు బాధ్యతను న ర్వరే్శున మూడవ విధానము ఏమనగా, దదవుని ప్టో నముకతవమును 
ప్రచుర్ప్ర్చన విధ్ముగా దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును అమలు చదయుట. 

నమ్ుకతవమ్మ 
నాయయము మర్శయు కనికర్ములో మనము చతస్టని విధ్ముగానే, యిసేు నముకతవమును 

ప్రచుర్ప్ర్చన విధానమును ర్ ండు భాగములలో చతదాే ము, అంతర్ాా తీయ సాా యితో ఆర్ంభిదాే ము. 
దదవుని ర్ాజయమును అనయ దదశములకు ప్రకటించుట దావర్ా దదవుని ప్టో హృదయప్ూర్వకమ నై ఆర్ాధ్న 
మర్శయు విధదయతను యిసేు సతటిగా ప్రచుర్ప్ర్చాడు. దీనిని మనము మతతయి 4:13-25, 24:14, 
లూకా 24:47, మర్శయు ముఖ్యముగా యిేసు తన శష్యయలకు గొప్ప ఆజాను ఇచునప్ుపడు మతతయి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

28:18-20 మర్శయు అప . 1:8లో చతసాత ము. ఈ ర్ ండు ఆజాలలోను, సర్వ జనులను శష్యయలనుగా చదస్టి, 
భూదగింతముల వర్కు సాక్ష్యయల ైయుండమని యిసేు తన అనుచర్మలకు ఆజా ఇచాుడు. 

అవును, యిసేు నముకతవమును జఞతీయ సాా యిలో కూడా ప్రచుర్ప్ర్చాడు. అనుయల మధ్య 
ఆయన చదస్టని అంతర్ాా తీయ కార్యము వల న , ముఖ్యముగా సువార్తను ప్రకటించుట దావర్ా యిేసు 
నముకతవమును ఇశాీయిలేు దదశములో ప్రచుర్ప్ర్చాడు. ఆయన ఒక గాీమము నుండి మర్ొక 
గాీమమునకు వ ళలో చుండగా, దదవుని ర్ాజయము సమీపించయునిది కాబటిర  మార్మమనసుి ప ందమని, 
పాప్ములను విడచ దదవుని నముమని ఆయన ప్రజలకు ఆజఞా పించాడు. మతతయి 4:17లో యిేసు 
బో ధ్ను మతతయి కోీడకీర్శంచన విధానమును గమనించండి: 

అపుటనిుండి యసేు పరలోక రాజ్యమ్మ సమీపించియమనాద్ి గనుక 
మ్ారపమ్నసుస పొ ందుడని చపెుుచు పరకటింప మొదలుపెటటర ను (మ్తత య 4:17).  

ఇలాంటి కోీడీకర్ణలనే మనము మార్ము 1:15, లూకా 5:32 మర్శయు 10:13లో కూడా 
చతసాత ము. మర్శయు ఇలాంట ిప్రసంగముల యొకు ఉదాహర్ణలను సువార్తలలో అనకే చపటో మనము 
చతసాత ము. 

ద్ేవుని పటల  నమ్ుకతవమ్మ మీద యసేు బలమ నై ఉద్నా టనను ఉంచనడు. 
నమ్ుకతవమ్మ నమిుక యొకక వయకీతకరణ కాబటిర  ఆయన ఇలా చేశాడు. ద్వేుడు 
నిజ్మ్మగా మ్న నమ్ుకతవమ్మనకు, మ్న నమ్ుకమ్మనకు, మ్న విధేయతకు, 
మ్న భకతతకత అందర్ కంటే ఎకుకవ అరపహ డు అన్ే అవగాహన యొకక వయకీతకరణ ఇద్ి. 
ఒక వెదైుయని యొకక ఆజా్లకు మీరప అవిధేయమల ైనపుుడు, మీరప ఆజా్లను గూర్ి 
మ్ాతరమే చెపుుట లేదు; మీరప వెైదుయని గూర్ి ఏద్ో  చబెమత న్నారప. మ్ర్యమ 
మీరప ద్ేవునికత అవిధేయమల ైనపుుడు, మీరప ఉలల ంఘ సుత నా ఆయన ఆజా్లను 
గూర్ి మ్ాతరమే మీరప ఏద్ో  చెపుుట లేదుగాని, ఆ ఆజా్లను ఇచిిన ద్వేుని గూర్ి 
మీరప ఏద్ో  చెబమత న్నారప. కాబటిర  నమ్ుకతవమ్మ నమిుక యొకక 
వయకీతకరణయెైయమనాద్ి. ద్ేవుడు ఏమ ైయమన్నాడో  చూస్టి, ఆయన చపెుు వాటిని 
చేయమ వయకీతకరణ ఇద్ి. కాబటిర , ద్ేవుని పటల  నమ్ుకతవమ్మను చూపుట 
విధేయతకు వయకీతకరణగా ఉనాద్ి. ఆయన ఏమ ైయమన్నాడో  ద్నని పటల  మ్నమ్మ 
చూపు అనుద్ిన భకతత మ్ర్యమ నమిుకకు అద్ి వయకీతకరణయెయైమనాద్ి. పౌలు తన 
అపొ సత లుల పర్చరయలో రోమ్ా పతిరకలో కెైసైత వ జీవితమ్మను గూర్ి మ్ాటాల డుతూ 
అద్ి విశావసమ్ను విధయేతలోనికత నడిపించనలని బో ధించనడు. ఇద్ి కొనిా 
విధనలుగా కెైైసత వ జీవితమ్మను కోాడడకర్ంచు అదుభతమ నై వయకీతకరణ. ఆయన 
ఏమ ైయమన్నాడో  అందును బటిర  మ్నమ్మ ద్వేుని చూస్ాత మ్మ, మ్న విశావసమ్మను 
ఆయన మీద ఉంచుత్నమ్మ, మ్ర్యమ అద్ి స్ావభావికమ్మగా మ్నలను 
విధేయతలోనికత నడపిిసుత ంద్ి. మ్నమ్మ నమ్ము ద్ేవునికత మ్నమ్మ 
విధేయమలమ్వుత్నమ్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

ఆయనత్ో నడుచుట, ఆయనను దగగ రగా త్ెలుసుకొనుటకు ఫలితమ ైన 
ఆనందమ్మగా యసేు మ్నకు నమ్ుకతవమ్మను అనుగాహ ంచనడు. కాని 
అనుద్నిమ్మ న్నేు ఆయనకు సుంద్ించనలని ఆయన కోరపచున్నాడు. ఆయనకు 
విధేయమనికమ్ుని ఆయన ననుా బలవంతమ్మ చేయమట లేదు. ఒక 
నియమ్మ్మను అనుసర్ంచమ్ని ఆయన బలవంతమ్మ చేయమట లేదు. ఆయన 
అంటాడు, మీ భావనలు న్ేడు ఏ విధంగా ఉన్నా, న్నకు ఒక నమ్ుకమ నై 
హృదయమ్మ కావాలి, ఈ లోకమ్మలో ఏమి జ్రపగమత ంద్ి అని నీవు తలంచిన్న, 
మ్ంచెనై్న చడెెైన్న, న్నకు ఒక నమ్ుకమ నై వధువు కావాలి. న్నకు నమ్ుకమ ైన 
స్టేవకుడు కావాలి, న్న పిరయమ నై నమ్ుకమ నై పేరమిక కావాలి. ఆతీుయతకు 
నిరవచనమ్మనిచుిటకు లోకమ్మ వెపైు చూచుటకు పరయతిాంచు న్న లాంటివార్ని 
ఆయన ఇలాన్ే చూసుత న్నాడని న్న ఆలోచన. ద్ీని కంటే లోత్ెనైద్ి ఏద్ియమ లేదు 
అని పరభమవు చెబమత న్నాడు. న్నకు నమ్ుకమ నై హృదయమ్మ కావాలి. 
వివాహ త ల ైన దంపత ల జీవితమ్మ వల న్ె, ఇద్ి నిజ్మ నై పేరమ్కు 
పున్నద్యిెైయమనాద్ి. ఏద్ిఏమ నై్న నమ్ుకతవమ్మ అంతమ్మ వరకు ఉండనలి. 
కాబటిర , ద్ేవుడు నమ్ుకతవమ్మను కోరపచున్నాడు, అయత్ే తన పర్శుద్నధ తు 
సనిాధి ద్నవరా కూడన ఆయన నమ్ుకతవమ్మను బలపరపస్ాత డు. 

— డా. బిల్ ఉర్శ 

యిేసు యొకు ర్ాజర్శక అర్హతలు మర్శయు ర్ాజు సాా నములో ఆయన కార్యములను ఇప్పట ి
వర్కు చతశాము కాబటిర , భవిష్యతయత  మ స్ట్ియ ర్ాజు కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను ఆయన ఏ 
విధ్ముగా న ర్వేర్ాుడో  చతచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ఆకాంక్షలు 
ఇశాీయిలేు చర్శతర అంతటిలో, దాని ర్ాజుల యొకు బలహనీతలు మర్శయు పాప్ములు దదవుని 

ఎదుట తమ బాధ్యతలను న ర్వేర్ుకుండా వార్శని నివార్శంచాయి. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు తమను 
తాము సమర్శపంచుకొని ఆయన ప్రజలను నడిపించన నముకమ నై నాయకుల ైన మోషే, యి హో ష్యవ 
మర్శయు దావీదు వంటి వార్మ కూడా దదవుడు ఆశంచనదంతా చదయలేకపలయార్మ. వార్మ కొంత కాలము 
వర్కు మాతరమే సమాధానమును భదరతను అందించగల్వగార్మ. అయితద ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ష్ర్తయలు 
వార్మ ఎడతగెక అనుసర్శంచుటకు చాలా ఉనితమ నైవయాయయి. దదవుడు సంతృపితప ందు విధ్ముగా 
ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచుట ప్తనమ ైన ఏ మానవునిక నైా చాలా కష్రమవుతయంది. అంతదగాక, 
ఉతతమమ నై నాయకులు కూడా వయసుి మర్శయు మర్ణము అను ప్ర్శమితయలను అనుభవించార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇలాంటి సమసయలు బెైబిలులో జ కర్ాయ 4:6, అప . 13:34-39, హెబ్రర. 4:8, మర్శయు ర్పమా. 8:3-4 వంట ి
అనకే చపటో గుర్శతంచబడనివి. 

పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజలను పాల్వంచన ర్ాజులు ఎనిడు కూడా దదవుడు తన ప్రజల కొర్కు 
దాచయుంచన అతయయనితమ నై ఆశీర్ావదములను ప ందలేకపల యార్మ. వార్మ ప ందలేకపల యార్మ. వార్మ 
బలహీనమ నై, ప్తనమ నై మానవులు. అయితద తన ప్రజలను విమోచంచుటకు నీతిగల దావీదు 
కుమార్మని ప్ంప్ుట దావర్ా దదవుడు దావీదుతో చదస్టిన నిబంధ్నను గౌర్విసాత డను నిర్రక్షణను ఈ 
వ ైఫలాయలు వార్శలో కల్వగశంచాయి. ఈ ర్ాజు ప్రతదయకముగా దదవుని ఆతు దావర్ా బలప్ర్చబడతాడు కాబటిర  
ఆయనలో మానవ బలహనీతల యొకు సామానయ ప్ర్శమితయలు ఉండవు. దావీదు వంశావళ్ల, ఇశాీయిేలు 
దదశము, మర్శయు మానవ జఞతి యొకు మునుప్ట ివ ైఫలయములకు విమోచకునిగా ఆయన దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును ప్ర్శప్ూర్ణముగా న ర్వేర్మువాడు. మర్శయు యిేసులో దదవుడు ఖ్చుతముగా ఇలాంటి 
ర్ాజునే ప్ంపాడు. దావీదు యొకు నీతిగల కుమార్మడు, మ స్ట్ి యయి ైన యిసేు దావర్ా మన కొర్కు 
మనము చదసుకోలేనిదానిని దదవుడు మానవాళ్ల కొర్కు తయదకు చదశాడు. 

ఆయన ర్ాజతవము యొకు నాలుగు కోణములను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా యిసేు ఈ పాత 
నిబంధ్న ఆకాంక్షలను న ర్వరే్శున విధానమును చతదాే ము. మొదటగిా, యిేసు దావీదు ర్ాజవంశమును 
ప్ునర్మదధర్శంచాడు అని చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఆయన తన ప్రజలకు ఇచున సావతంతరయమును 
జయమును చతదాే ము. మూడవదగిా, యిేసు తెచున నితయ ర్ాజయమును ప్ర్శశీల్వదాే ము. మర్శయు 
నాలగవదిగా, ర్ాజయము యొకు సార్వతిరక సవభావము మీద దృషిర  ప డదాము. యిేసు దావీదు 
ర్ాజవంశమును ప్ునర్మదధర్శంచాడు అను సతయముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

ద్నవీదు రాజ్వంశమ్మ 
కొీతత  నిబంధ్నలో అనకే సందర్ాులలో, యిసేు దావీదు ర్ాజవంశమును ప్ునర్మదధర్శంచు 

ప్రవచంచబడని దావీదు కుమార్మనిగా విశేష్ముగా గుర్శతంచబడా్ డు. పేరర్ేపించబడని ర్చయితలు ఈ 
సంబంధ్మును మతతయి 1:1, మార్ము 3:31, మర్శయు ర్పమా. 1:3 వంటి లేఖ్నభాగములలో 
వ ల్వకనతీశార్మ. అప . 13:22-23లో అప సతలుడెైన పౌలు దీనిని ప్రకటించాడు. మర్శయు యిసేు సవయంగా 
తాన ేదావీదు యొకు మ స్ట్ియ కుమార్మడనని మతతయి 21:15-16, ప్రకటన 3:7 మర్శయు 22:16లో 
ప్రకటించాడు. యిసేు నిజముగా ప్రవచంచబడని దావీదు కుమార్మడని, సృషిరయావతయత  కొర్కు దదవుని 
ర్ాజయ ఉదదేశములను న ర్వరే్ము భవిష్యత్ మ స్ట్ియ ర్ాజు అని ఈ ర్మజువు కనుప్ర్మసుత ంది. 

దావీదు స్టింహాసనమునకు వార్సునిగా, ఇశాీయిేలు దదశములోని నముకమ నై శషే్మును, అనగా 
నముకమ నై అప సతలులు మర్శయు శష్యయలను ప్ునర్మదధర్శంచుట దావర్ా యిసేు మొదటిగా దదవుని ర్ాజయ 
ఉదదేశములను న ర్వరే్ముట ఆర్ంభించాడు. తర్మవాత, మతతయి 28:19-20లో యిసేు ఆజఞా పించనటటో , 
వార్మ వ ళళగల్వగశన దదశములనిిటకిత వ ళో్ల యూదులకు మర్శయు అనయజనులకు సువార్త ప్రకటించ 
శష్యయలను చదయుట దావర్ా ఈ అనుచర్మలు తమ సంఖ్యను వాయపింప్జశేార్మ. మర్శయు వార్శ శష్యయలు 
లోకములో మర్శంత ముందుకు వ ళో్ల ఇంకా అనకే మందిని శష్యయలను చదశార్మ. ఈ ప్రకనయీ అప్పట ినుండి 
కొనసాగుతూ ఉంది, ఫల్వతంగా దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయములో ప్రప్ంచములోని అధకి శాతం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జనాభా ఉనాిర్మ, మర్శయు ఇంచుమించు భూమి మీద ఉని ప్రతి జఞతి మర్శయు ప్రతి దదశములో కొంత 
వర్కు శష్యయలు ఉనాిర్మ. 

ఆయనకు నముకముగా ఉనివార్శకన సావతంతరయమును జయమును ఇచుుట దావర్ా కూడా 
యిేసు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను న ర్వేర్ాుడు. 

స్ావతంత్రమ్మ మ్ర్యమ జ్యమ్మ 
యిేసు భూమి మీద నివస్టించన కాలములో, తన ప్రజలకు ఆతీుయ విర్పధ్ుల ైన పాప్ము, 

మర్ణము మర్శయు దయయముల నుండి సావతంత్రమును జయమును ఇచుుటకు యిసేు 
నిర్ణయాతుకముగా వయవహర్శంచాడు. మతతయి 1:21-23లో వరా యబడని ఈ కనీంది మాటలను వినండి: 

[ద్ేవుని దూత యోస్టపేుత్ో ఇలా అన్ెను] ఆమ  యొక కుమ్ారపని కనును; తన 
పరజ్లను వార్ పాపమ్మలనుండ ిఆయన్ే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను 
పేరప పెటలర దువన్ెను. ఇద్ిగో కనయక గరభవతియెై కుమ్ారపని కనును ఆయనకు 
ఇమ్ాునుయేలను పేరప పెటలర దురప అని పరభమవు తన పరవకతద్నవరా పలికతన మ్ాట 
న్ెరవేరపనటలల  ఇదంతయమ జ్ర్గెను. ఇమ్ాునుయేలను పేరపనకు భాష్ాంతరమ్మన 
ద్ేవుడు మ్నకు త్ోడని అరిమ్మ (మ్తత య 1:21-23). 

ఈ వాకయభాగములో, మతతయి యిేసు యొకు జననమును యి ష్యా 7:14లో ప్రసాత వించబడిన 
ఇమాునుయిలేు అను బాలునితో పల లాుడు. 

యి ష్యా యొకు ప్రవచనము నపే్థయములో, ఇమాునుయిలేు అను బాలుడు యుదధము 
చదయునప్ుపడు దదవుడు తన ప్రజలతో ఉండు యుదధవీర్మడెనై ర్ాజు అనుటకు చహిముగా ఉండదది. 
ఆయన వార్శ కొర్కు పల ర్ాడి వార్శ విర్పధ్ులను జయిసాత డు, మర్శయు యుదధములో జయము 
సంపాదించుట దావర్ా వార్మ ఎదుర్ొును హింస నుండి వార్శకన సావతంతరయమును అనుగీహిసాత డు. మర్శయు 
ఇదద యిసేును ప్రతదయకమ ైనవానిగా చదస్టింది. అందర్శకత అతి గొప్ప విర్పధియి నై పాప్ముతో పల ర్ాడి దానిని 
జయించుటకు దదవుడు ఉప్యోగశంచు ప్రవచంచబడిన ర్ాజు ఆయనే. యోహాను 8:36లో కూడా మనము 
ఇదద అంశమును చతసాత ము, అకుడ తాను మాతరమే పాప్ము నుండ ినిజమ నై సావతంతరయమును 
ఇవవగలనని యిసేు స్ట లవిచాుడు. 

యిేసు తన ప్రజలకు మర్ణము మీద కూడా జయమును కల్వగశంచాడు. దీనిని గూర్శు పౌలు 
ర్పమా. 6:4-9, మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 15:54-57లో మాటాో డాడు, యిసేు యొకు ప్ునర్మతాా నము మన 
ప్క్షమున పాప్మును మర్శయు మర్ణమును ఓడించనదని అతడు నిశుయతను ఇచాుడు. ఇప్ుపడు, 
ఈ భావనలో, మనము ఇప్పటకిత పాప్ము చదసాత ము కాబటిర  మర్శయు మన శర్రర్ములు మర్ణ సాత యి 
కాబటిర పాప్ము మర్శయు మర్ణము ఇప్పటకిత మనకు సమసయల ైయునాియి. అయితద వీట ిమీద 
ఇప్పటికే మనము జయమును ప ందియునాిము, ఎందుకంటే మనలను నియతిరంచు మర్శయు శక్షించు 
శకనత వాటకిన ఇక లేదు. 

దయయముల విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. మన గొప్ప ర్ాజుగా, యిసేు వాటిని 
ఓడించాడు, మర్శయు మనకు జయమును అనుగీహించాడు. అవి ఇప్పటకిన మనలను ఇబబందిప డతాయి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు శోధిసాత యి. అవి మనకు శర్రర్కముగా హాని కూడా కల్వగశంచగలవు. అయితద మనలను 
బంధించుటకు లేక మన పరా ణములకు హాని కల్వగశంచుటకు వాటికన ఎలాంటి శకనత లేదు. దయయముల మీద 
యిేసు యొకు జయమును కొలస్ట్ి 2:15లో పౌలు వర్శణంచు విధానమును వినండి: 

ఆయనత్ో కూడ మిమ్మును జీవింపచసే్టెను; ఆయన పరధననులను అధికారపలను 
నిరాయమధులనుగాచేస్టి, స్టిలువచేత జ్యోతసవమ్మత్ో వార్ని పటిర  త్చెిి 
బాహాటమ్మగా వేడుకకు కనుపరచెను (కొలస్ట్స. 2:15). 

యిేసు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, ఆయనను ఆయన ప్రజలను వయతిర్కేనంచు ప్రతి విర్పధిని ఆయన 
సమూలంగా ఓడిసాత డు. కాని ఇప్ుపడు కూడా, వార్శ యాజమానయము నుండ ిమనకు సావతంతరయమును 
అనుగీహించుటకు మనకు అధకిముగా హాని కల్వగశంచువార్శకన ఆయన పరా ధ్మిక తీర్మపను ఇచదుశాడు. 

ర్ాజుల కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలలో యిేసు న ర్వేర్శున మూడవ ఆకాంక్ష ఏమనగా ఆయన 
నితయ ర్ాజయమును సాా పించాడు. 

నితయ రాజ్యమ్మ 
వాగాే నము చదయబడని ర్ాజు ఒక ర్ాజయములోనికన నడపిిసాత డని మర్శయు అది నితయముంటటంది 

అని పాత నిబంధ్న వాగాే నం చదస్టింది. అద ిభూమి మీద ప్ర్లోకమ యైుంటటంది, మర్శయు దావీదు ర్ాజు 
ప్ర్శపాలనలో అది అనిి కాలములలో ఉంటటంది. ర్ాజుగా యిేసు యొకు ప్ర్శపాలన నితయము ఉంటటంది 
అని మతతయి 19:28-29 మర్శయు 25:34, లూకా 1:33, మర్శయు హెబ్రర. 1:8-13 వంటి లేఖ్న 
భాగములలో కొీతత  నిబంధ్న ఉదాా టసిుత ంది. అయితద ఆ ర్ాజయము ఇప్ుపడు ఎకుడ ఉంది? యిేసు ఈ 
ఆకాంక్షను నిజముగా న ర్వరే్ాుడా? లేక ఆయన దానిని చదయుట కొర్కు ఇప్ుపడు కూడా మనము 
ఎదుర్మచతచుచునాిమా? 

భూమి మీద ద్వేుని రాజ్యమ్మను స్ాి పించుట యసేు తన భూలోక పర్చరయలో 
చేస్టని ఒక కారయమ ైయమనాద్ి. ఇపుుడు, ద్ీని అరిమ్మ ఏమిటంటే, ద్ెైవిక శకతత 
కారయమ్మలో, యసేు ఒక అపాయకరమ ైన భూభాగమ్మలో తీర పరా ంత పర్చరయను 
స్ాి పించనడు, మ్ర్యమ ఈ గోళ్మ్మను ద్నని యొకక నిజ్మ నై సృషిర కరత , 
యజ్మ్ానుడు మ్ర్యమ రాజు కొరకు తిర్గ్ సంపాద్ించు ఒక ఎదురపద్నడనిి 
ఆరంభించనడు. ఈ అపాయకరమ ైన భూభాగమ్మ మీద చసే్టని ఆరంభ ఎదురపద్నడి 
అన్ేక న్నటకీయ విధమ్మలుగా బయలుపరచబడింద్ి: వయవస్ాి  దుషర తవమ్మను 
సవాలు చేయమట, దయయపు దుషర తవమ్మను సవాలు చేయమట, వెలుగమ మ్ర్యమ 
సతయమ్మత్ో మోసమ్మను త్ొలగ్ంచుట. ఇద్ి పరత్నయమ్ాాయ అజ్ాా ధనరకతవమ్మనకు 
బలమ ైన పర్చయమ్మగా ఉనాద్ి. ఈ ఎదురపద్నడి ఇపుటికీ కొనస్ాగమత ంద్ి. 
త డిచిపెటలర  కారయకామ్మ్మ, శుద్ిధ  చేయమ కారయకామ్మ్మ, చివర్ స్ాి వరమ్మలను 
నిరములమ్మ చేయమ కారయకామ్మ్మ ఇపుుడు మిగ్లియమనాద్ి. మ్ర్యమ మ్రణమ్మ 
జ్యంచవలస్టని ఆఖ్ర్ విరోధయిెైయమనాద్ి. కాబటిర , ఈ కొనస్ాగమచునా రాజ్య 
కారయకామ్మ్మలో ఆతు శకతతలో మ్నమ్మ పాలుపంచుకొనుచుండగా, “నీ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రాజ్యమొచుిను గాక, నీ చితత మ్మ న్ెరవేరిబడునుగాక” అని మ్నమ్మ 
పరా రి్ంచుచున్నామ్మ. ఒక అస్ామ్ానయమ నై సహకారమ్మ యొకక అవసరతత్ో 
మ్నమ్మ స్ాధించవలస్టనిద్ి ఇంకా ఉంద్ి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

పాత నిబంధన నిరకీ్షణ యొకక న్ెరవేరపులో, యేసు కీాసుత లో ద్వేుని యొకక 
రక్షించు నియమ్మ్మ ఈ లోకమ్మనకు వచిింద్ి, ఆయన మ్రణమ్మ, ఆయన 
పునరపత్ని నమ్మలో అద్ి న్ెరవేరపు పొ ంద్ింద్ి, మ్ర్యమ ఆయన మ్రణమ్మ 
జ్యమ్మను పొ ంద్ినద్ి అని ఆయన పునరపత్ని నమ్మ కనుపరచింద్ి. పాపమ్మనకు 
పర్ష్ాకరం ద్ొ ర్కతంద్ి. పాపమ్మ యొకక జీతమ ైన మ్రణమ్మ ఓడించబడింద్ి. కవేలం 
పునరపత్ని నమ్మలో మ్ాతరమే కాదు. ఆయన మ్హ మ్రకమ నై ఆరోహణమ్మ — 
ఇపుుడు ఆయన ద్ేవుని కుడి పార్వమ్ందు కూరపిన్నాడు. పెంత్కెొసుత  — 
ఆయన తన ఆతును కుమ్ుర్ంచనడు. ఇదంత్న రాజ్యమ్మ యొకక రాకలో 
భాగమ ైయమనాద్ి. “రాజ్యమ్మ యొకక ఆరంభమ్మ” అని మ్నమ్మ పిలుచునద్ి 
ఇపుుడు మ్న మ్ధయలో ఉనాద్ి. అయనను, ఇంకా భవిషయత త  ఉనాదని మ్న 
పరభమవెైన యసేు కీాసుత  మ్నకు త్ెలియపరచనడు. మ్నమ్మ ఇపుటికీ 
పరా రి్ంచుచున్నామ్మ. “నీ రాజ్యమొచుిను గాక,” అని మ్నమ్మ చేయమ పరభమవు 
పరా రినను గూర్ి ఆలోచించండి. అవును, రాజ్యమ్మ వచిియమనాద్ి. ఆయన 
జ్యంచియమన్నాడు. ద్నని మ్మగ్ంపు కొరకు అద్ి ఎదురపచూచుచునాద్ి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

పరజ్లు అరిమ్మ చేసుకొనుటకు, మ్మఖ్యమ్మగా యూదులు అరిమ్మ చేసుకొనుటకు 
అతి కషర మ ైన విషయమ్మలలో ఒకటి ఏమిటంటే, మ స్ట్సయయెనై యసేు యొకక 
మొదటి మ్ర్యమ రెండవ రాకడల మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ. స్టింహమ్మలు 
గొరాెపిలల లత్ో కలస్టి విశమాించుట మ్నమ్మ చూడమ్మకద్న, అలాంటపుుడు యసేు 
మ స్ట్సయయెైయమండి మ స్ట్సయ ఆకాంక్షలను ఎలా న్ెరవేరాిడు అని కొందరప 
అడుగమట సహజ్మే. పరజ్లు తమ్ ఖ్డగ మ్మలను న్నగటి నకుకలుగా స్ాగగొటలర ట 
మ్నమ్మ చూడమ్మ. మ్నమ్మ భూమి మీద సమ్ాధననమ్మను, పరజ్ల పటల  
సద్నభవనను చూడమ్మ. కాబటిర  మ స్ట్సయ ఎలా వచనిడు? ద్ననిని మ్నమ్మ 
ఆరంభించబడని రాకడ శాసత రమ్మ అని పిలుస్ాత మ్మ. యేసు యొకక మొదటి రాకడ 
ద్నవరా అంతయ ద్ినమ్మల వాసత వమ్మలు చర్తరలోనికత వచనియ. అవి 
ఆరంభించబడనివి, అవి ఆరంభించబడి నిరణయాతుకమ్మగా కొనస్ాగమచునావి, కాని 
వీటనిాటి యొకక అంతిమ్ మ్మగ్ంపు కలుగమ విధమ్మగా ఈ వాసత వమ్మలు 
కొనస్ాగమచునావి. ద్ీనిని రాజ్యమ్మ యొకక “ఇపుుడు మ్రయ్మ ఇంకా రాలేదు” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అని పిలుస్ాత రప. రాజ్యమ్మ వచిియమనాద్ి, యసేు ద్ననిని త్చెిియమన్నాడు. 
ఆయన యమదధ మ్మలో నిరణయాతుకమ ైన ఎదురప ద్బెబ కొటార డు. కాని యమదధ మ్మ 
ఇపుటికీ కొనస్ాగమత ంద్ి మ్రయ్మ ద్నని యొకక భవిషయత్, అంతిమ్ న్ెరవేరపు 
కొరకు ఎదురప చూసుత ంద్ి. 

— డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయి న్ి 

ప్ర్లోకములోని ఆయన స్టింహాసనమునకు ఆర్పహణమగుటకు ముందు యిసేు సపష్రముగా తన 
మ స్ట్ియ ర్ాజయమును సాా పించాడు. దనీిని మనము మతతయి 12:28 వంటి వాకయభాగములలో 
చతసాత ము, అకుడ దయయముల మీద తనకు ఇవవబడని అధికార్ము దదవుని ర్ాజయము వచుయునిద ి
అనుటకు ర్మజువుగా ఉనిదని యిసేు స్ట లవిచాుడు. దయయములను వ ళళగొటటర ట ర్ాజయము 
వచుుచునిద ిఅనుటకు చహిము కాదు. బదులుగా, ర్ాజయము శకనతతో ఉనికనలో ఉనిది, మర్శయు దాని 
ర్ాజు తన విర్పధ్ులను ప్డగొటటర చునాిడు అనుటకు ర్మజువుగా ఉనిది. అనకేమంద ిఊహంిచన 
విధ్ముగా ర్ాజయము దృశయమ నై ర్రతిలో ర్ాలేదు అని కొంత మంది ప్ండతియలు అభయంతర్ం 
చెబుతయనప్పటికత, సాంప్రదాయిక ర్ాజకతయ అధికార్ము వల  దాని యొకు భౌతిక వయకతతకర్ణముల కొర్కు 
చతచుట ప ర్పాటట అని యిసేు చెపాపడు. లూకా 17:20-21లో ఆయన ప్ర్శసయుయలతో చపెిపనటటో : 

ఆయన ద్ేవుని రాజ్యమ్మ పరతయక్షమ్మగా రాదు. ఎందుకనగా ఇద్ిగో ద్ేవుని రాజ్యమ్మ 
మీ మ్ధయన్ే యమనాద్ి గనుక, ఇద్ిగో యకకడనని, అద్ిగో అకకడనని చెపు 
వీలుపడదని వార్కత ఉతత రమిచెి ను (లూకా 17:20-21). 

చవర్శగా, దావీదు ర్ాజును గూర్శు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలలో యిేసు న ర్వేర్శున నాలగవ ఆకాంక్ష 
ఏమనగా, ఆయన సార్వతిరక ర్ాజయమును సాా పించాడు. 

స్ారవతిరక రాజ్యమ్మ 
యిేసు తిర్శగశవచునప్ుపడు, కొీతత  భూమి అంతా ఆయన ర్ాజయములో భాగమవుతయంది. మర్శయు 

ఆయన భౌతిక అధికార్ము మర్శయు ప్ర్శపాలన భూలోక ప్రభుతవములనిిటనిి తొలగశంచవసేుత ంది. 
ప్రసుత తానికన, ఆయన సార్వతిరక ప్ర్శపాలన పరా ధ్మికముగా ఆతీుయముగా ఉనిది, దీనిని మనము 
ఎఫ స్ట్. 1:21-22లో చతసాత ము. కాని ఆయన తిర్శగశవచునప్ుపడు, అది భౌతికమ నైదగిా కూడా ఉంటటంది. 
ప్రకటన 21-22 కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిని గూర్శు ఒక మహమికర్మ నై చతరమును 
ఇసాత యి, అకుడ నతతన యి ర్ూష్లేములోని ఆయన ర్ాజధాని నుండి యిసేు ర్ాజుగా ప్ర్శపాల్వసాత డు. 

యిేసు నిజముగా ఎంతో కాలముగా ఎదుర్మచతస్టని మ స్ట్ియ అని, దదవుని ర్ాజయమును భూమి 
మీదకిన తెచున దావీదు కుమార్మడని కొీతత  నిబంధ్న సపష్రము చదసుత ంది. తన భూలోక ప్ర్శచర్యలో ఆయన 
పాత నిబంధ్న ప్రవచనములు మర్శయు ఆకాంక్షలు అనిిటిని న ర్వరే్ులేదు. కాని ఆయన వాటిలో చాలా 
వాటిని న ర్వరే్ాుడు కాబటిర ఆయన నిజమ నై ర్ాజు అని ర్మజువు చదశాడు, మర్శయు తాను 
ఆర్ంభించనదానిని ముగశంచుటకు మర్లా వసాత నని ఆయన మనకు నిశుయతను ఇచాుడు. ఆ 
దినమందు, ఆయన ర్ాజయము నిశుయముగా సృషిర కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండిన వాసతవిక ప్రణాళ్లకలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

న ర్వేర్ముతయంది. సర్వలోకము పాప్ము మర్శయు బాధ్ నుండి సవతంతరమ ై, సమాధానము మర్శయు 
ఐశవర్యము కల్వగశ దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయమవుతయంది, మర్శయు దదవుని యొకు సహవాసము, 
సనిిధి దావర్ా దీవించబడుతయంది. 

ర్ాజ నై యిసేు అను మన పాఠములో ఇప్పటి వర్కు, యిసేు యొకు ర్ాజు సాా నమునకు పాత 
నిబంధ్న నపే్థయమును మర్శయు కతీసుత లో ఈ సాా నము యొకు న ర్వేర్మపను మనము చతశాము. కాబటిర , 
ఇప్ుపడు మన చవర్శ ముఖ్ాయంశమును చతచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము: ర్ాజుగా యిసేు పాతరకు 
ఆధ్ునిక అనువర్తన. 

ఆధునిక అనువరత న 

యిేసు ర్ాజతవమునకు ఆధ్ునిక భావనలు వర్శణంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనిప్పటకిత, 
వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం 26వ ప్రశోితతర్ములో ఒక సహాయకర్మ నై ప్దధతిని మనము చతడవచుు. ఈ 
కనీంది ప్రశికు జవాబుగా: 

పర. యసేు రాజు స్ాి నమ్మను ఎలా న్ెరవేరాిడు? 

మతోప్దదశము ఇచున జవాబు: 

జ్. మ్నలను ఆయనకు లోపరచుకొనుట ద్నవరా, మ్నలను పాలించుచు 
సమ్రి్ంచుట ద్నవరా, ఆయన మ్ర్యమ మ్న విరోధులందర్నీ అడ్గ్ంచి 
జ్యంచుట ద్నవరా కీాసుత  రాజు యొకక స్ాి నమ్మను న్ెరవేరాిడు. 

కీమబదధమ ైన వదేాంతశాసత రము యొకు మూడు సాంప్రదాయిక విభాగముల దృషార య యిసేు 
యొకు ర్ాజతవము మన జీవితముల మీద ప్రభావము చతప్ు విధానములను ఈ జవాబు వర్శణసుత ంది. 
మొదటగిా, యిేసు మనలను తనకు లోప్ర్చుకునాిడు, అనగా, మనమిక ఆయన శతయర వుల వల  
ఉండక పిరయమ ైన పౌర్మల వల  ఉండునటటో  ఆయన మనలను ర్ాజయములోనికన తీసుకొనివసాత డు. 
ర్ ండవదగిా, మనలను పాల్వంచుట మర్శయు సమర్శాంచుట దావర్ా ఆయన తన ర్ాజయమును పాల్వసాత డు. 
మర్శయు మూడవదగిా, ఆయన తన మర్శయు మన విర్పధ్ులందర్శనీ అడ్గశంచ తయదకు జయిసాత డు. 

వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజంలోని ఉదాా టనను అనుసర్శసతత , యిసేు ర్ాజు సాా నము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనను మూడు భాగములలో చతదాే ము: మొదటిగా, యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుసాత డు అని 
చతదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఆయన తన ప్రజలను పాల్వసాత డు అను వాసతవమును ప్ర్శగణ దాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, ఆయన తన శతయర వులను జయించు విధానము మీద దృషిర  ప డదాము. యిేసు తన 
ర్ాజయమును నిర్శుంచు విధానమును మొదట చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన రాజ్యమ్మను నిరు్ంచుట 
యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు విధానమును మూడు దృషిరకోణములలో మనము చతదాే ము: 

మొదటగిా, ఆయన చదయు ప్ని యొకు లక్షయము; ర్ ండవదగిా, లోకములో ఆయన ర్ాజయము యొకు 
వయకతతకర్ణ; మర్శయు మూడవదిగా, తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు యిసేు ఉప్యోగశంచు విధానములు. 
యిేసు చదయు ప్ని యొకు లక్షయముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

లక్షయమ్మ 
భూమి మీద తన ప్ర్శపాలన తన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలనను ప్రతిబింబించునటటో  లోకమంతటనిి తన 

భూలోక ర్ాజయముగా మార్ముటకు దదవుడు ప్రణాళ్లక చదయుచునాిడు అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. దీనిని 
మనము మతతయి 6:10లో చతసాత ము, అకుడ దదవుని ర్ాజయము వచుునటటో , మర్శయు ప్ర్లోకమందు 
న ర్వేర్మనటటో  భూమి మీద కూడా తన చతతము న ర్వేర్మునటటో  పరా ర్శాంచమని యిసేు మనకు బో ధించాడు. 
మర్శయు దీనిని ప్రకటన 21-22లో వర్శణంచబడని కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భూమి చతరములో 
మనము చతసాత ము. కాబటిర , విశాలమ నై భావనలో, లోకమును దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయముగా 
మార్ముట, ఆయనకు నివాస యోగయముగా చదసుకొనుట, మర్శయు తన ప్టో సావమిభకనత గల ప్రజలతో 
దానిని నింప్ుట యిసేు ర్ాజయ నిర్ాుణము యొకు లక్షయమ యైునిది. 

అయితద భూలోక ర్ాజయమును సాా పించుట దదవుని లక్షయమ ైతద, దీనిలో యిసేు ఎలాంటి పాతరను 
పల షిసాత డు? సర్ే, సృషిర  యావతయత  మీద దదవుడు సర్పవనితమ ైన ర్ాజు అయుయనిప్పటకిత, మర్శంత సతటిగా 
దానిని పాల్వంచుటకు ఆయన యిేసును నియమించాడు, తదావర్ా దదవుని ర్ాజయము సర్శగానే యిేసు 
ర్ాజయము అని పిలువబడుతయంది. ఈ విష్యములో, దదవుడు ప్ుర్ాతన ప్శుమ ఆస్టియా ప్రభువును 
పల ల్వయునాిడు, మర్శయు యిసేు ఆయన యొకు సామంత ర్ాజుగా ఉనాిడు. మర్శయు యిేసు తన 
ప్రభువును సంతోష్ప్ర్చాలని కోర్తాడు కాబటిర , దదవుని లక్షయమును న ర్వేర్ముటకు ఆయన తనను తాను 
సమర్శపంచుకుంటాడు. తండిరయి ైన దదవునికన యిేసు సమర్శపంచుకుని విధానమును గూర్శు 1 కొర్శంథీ. 
15:24, 28లో పౌలు వర్శణంచన విధానమును వినండి: 

అటలతరపవాత ఆయన సమ్సత మ ైన ఆధపితయమ్మను, సమ్సత మ ైన అధికారమ్మను, 
బలమ్మను కొటిర వసే్టి తన తండిరయెనై ద్వేునికత రాజ్యమ్మ అపుగ్ంచును; అపుుడు 
అంతమ్మ వచుిను... మ్రయ్మ సమ్సత మ్మను ఆయనకు లోపరచబడనిపుుడు 
ద్ేవుడు సరవమ్మలో సరవమ్గమ నిమితత మ్మ కుమ్ారపడు తనకు సమ్సత మ్మను 
లోపరచిన ద్వేునికత త్నన్ే లోబడును (1 కొర్ంథీ. 15:24, 28). 

దదవుని యొకు ఉనితమ నై సామంత ర్ాజుగా, యిసేుకు దదవుని ర్ాజయము మీద, మర్శయు సృషిర  
మీద కూడా అధకిార్ము ఉనిది. మర్శయు దదవుని ఎదుర్శంచు ప్రతిదానిని జయించుటకు, దదవునికన 
సమసతమును లోప్ర్చుటకు, ఆయన సృషిరలో దదవుని ఉదదేశములను న ర్వరే్ముటకు ఆయన ఆ 
అధకిార్మును ఉప్యోగశంచుచునాిడు. 

అయితద ఈ లక్షయముకు మనకు సంబంధ్ం ఏమిటి? లోకమంతటనిి దదవుని ర్ాజయముగా మార్ముట 
యిేసు యొకు లక్షయము అను ఆలోచనకు ఆధ్ునిక క ైైసతవులు ఏ విధ్ంగా సపందించాల్వ? మనము కూడా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని ర్ాజయమును మన జీవితముల యొకు ప్రధానమ ైన లక్షయముగా చదసుకోవాల్వ అనునది దీనికన 
సులువ ైన జవాబు. మనము కల్వగశయుండు ఏ ఇతర్ లక్షయముల ైనా — జీవనము కొర్కు సంపాదించుట, 
కుటటంబముల కొర్కు సమకూర్ముట, ఆర్పగయవంతముగా జీవించుట, చదువుకొనుట — అవనీి దదవుని 
ర్ాజయమును వాయపిత  చెందించు విధ్ముగా జర్ప్బడాల్వ. యిసేు మతతయి 6:33లో బో ధించనటటర గా: 

కాబటిర  మీరప ఆయన [ద్వేుని] రాజ్యమ్మను నీతిని మొదట వదెకుడి; 
అపుుడవనిాయమ మీకనుగాహ ంపబడును (మ్తత య 6:33). 

యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు ఉప్యోగశంచు మార్గములో మనము ప్రసాత వించు ర్ ండవ 
కోణము ఏమనగా, లోకములో ర్ాజయము యొకు వయకతతకర్ణ. 

వయకీతకరణ 
యిేసు ర్ాజయము యొకు ప్రసుత త వయకతతకర్ణమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న మాటాో డునప్ుపడు అద ి

తర్చుగా ర్ాజయమును సంఘముతో ముడపి డుతయంది అని చాలామంది వదేాంతవతేతలు అనేక 
యుగములుగా ఆలోచంచుచునాిర్మ. ర్ాజయము మర్శయు సంఘము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును 
ఎఫ స్ట్. 1:19-2:20; మర్శయు ప్రకటన 1:4-6 వంటి అనకే లేఖ్న భాగములు వర్శణంచుచునివి. ఒక 
ఉదాహర్ణగా, మతతయి 16:16-19లో యిసేుకు పతేయర్మకు మధ్య జర్శగశన ఈ సంభాష్ణను వినండి: 

అందుకు స్ట్మోను పేత రప నీవు సజీవుడగమ ద్వేుని కుమ్ారపడవెనై కీాసుత వని 
చెపుెను. అందుకు యేసు స్టమ్ోను బర్డ  యోన్న, నీవు ధనుయడవు, 
పరలోకమ్ందునా న్న తండిర ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెన్కేాని నరపలు నీకు 
బయలు పరచలేదు. మ్ర్యమ నీవు పేత రపవు. ఈ బండమీద న్న సంఘమ్మను 
కటలర దును, పాత్నళ్లోక ద్నవరమ్మలు ద్నని యెదుట నిలువన్రేవని న్నేు నీత్ో 
చెపుుచున్నాను. పరలోకరాజ్యమ్మ యొకక త్నళ్పుచెవులు నీ కతచెిదను, నీవు 
భూలోకమ్ందు ద్నేి బంధించుదువో అద్ి పరలోక మ్ందును బంధింపబడును, 
భూలోకమ్ందు ద్నేి విపుుదువో అద్ి పరలోకమ్ందును విపుబడునని అతనిత్ో 
చెపుెను (మ్తత య 16:16-19). 

ర్ాజయమును సంఘముతో దగగర్గా అనుబంధ్ప్ర్చు కనీసం మూడు విష్యములను ఈ వాకయ 
భాగం తలె్వయజసేుత ంది. మొదటిగా, “నా సంఘమును కటటర దును” అని యిేసు స్ట లవిచాుడు. తర్మవాత 
“ప్ర్లోకర్ాజయము యొకు తాళప్ుచవెులు నీ కనచుెదను” అని పతేయర్మతో చబెుతూ ఆయన ఈ 
కథనమును కొనసాగశంచాడు. ఇకుడ సంబంధ్మును చతడండి: అప సతలుడును సంఘము యొకు 
ప్ునాదలిో భాగమ ైయుని పేతయర్మ ప్ర్లోక “ర్ాజయము” మీద అధకిార్మును కల్వగశయుంటాడు. 

ర్ాజయము మర్శయు సంఘము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును ఎతిత  చతప్ు ర్ ండవ విష్యము 
ఏమనగా, పతేయర్మ యిసేు కొర్కు కతసీుత  అను బిర్మదును ఉప్యోగశంచాడు అను వాసతవము. “కతీసుత ” అను 
మాటకు అభిషకిుత డు అని అరా్ము. స్టింహాసనము మీద వార్శ అధికార్మును ప్రకటించుటకు ర్ాజులు 
నతన తో అభిషేకనంచబడదవార్మ అను సతయమునకు ఇద ిఒక విశేష్మ ైన సంబో ధ్న అయుయనిది. కాబటిర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసును “కతీసుత ” అని పిలచుట దావర్ా, పేతయర్మ యిసేును ప్రవచంచబడని దావీదు ర్ాజుగా 
గుర్శతంచుచునాిడు. మర్శయు ర్ాజుగా ఆయన పల షించు పాతరలో యిసేు సంఘమును 
నిర్శుంచబో తయనాిడు. 

ర్ాజయము మర్శయు సంఘము మధ్య ఉని అనుబంధ్మును తెల్వయప్ర్చు మతతయి 16:16-
19లో ఇవవబడిన మూడవ వివర్ణ ఏమనగా, పాతాళము లేక “నర్కము” మర్శయు దదవుని 
ర్ాజయమునకు మధ్య జర్మగు యుదధములో పాలుప్ంచుకోవాలని యిసేు సంఘమును సతచంచాడు. 

యిేసు మర్శయు పతేయర్మ ఇర్మవుర్మ సంఘమును గూర్శు మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శు 
అనుబంధిత అంశములుగా ఆలోచంచార్మ అను సతయమును ఈ వివర్ములు తలె్వయప్ర్చుచునివి. కాని 
సంఘము మర్శయు ర్ాజయము ఎంత దగగర్ అనుబంధ్ము కల్వగశయునిను, అవి కొీతత  నిబంధ్నలో 
ఖ్చుతమ నై పల ల్వకలను మాతరం కల్వగశలేవు. ర్ాజయము సంఘము కంటే చాలా ప దే అంశమ యైునిదని 
ఎకుువమంది ప్ండితయలు ఒప్ుపకుంటార్మ. 

సంఘమ్మ మ్ర్యమ ద్ేవుని రాజ్యమ్మనకు మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ చనలా 
ఆసకతతకరమ ైనద్ి. ద్వేుని రాజ్యమ్మ సమ్సత  విషయమ్మలను ద్వేుని యొకక 
సంపూరణ చితత మ్మ యొకక ఆధనీమ్మలోనికత పునరపదధ ర్ంచు సూి ల-
దర్నమ ైయమనాద్ి. ఇద్ి విశవమ్ంతటిని గూర్ిన, ఈ గోళ్మ్మ మ్ర్యమ మ్ానవ 
జీవితమ్మ అంతటిని గూర్ిన దర్నమ ైయమనాద్ి. ద్వేుని మ్హ మ్ కొరకు 
మ్ర్యమ మ్న గొపు ఆనందమ్మ కొరకు రమపించబడిన గొపు శాంతికరమ నై 
జీవితమ్మను కలిగ్ంచు రాజుకు సమ్రుణ ఇద్ి. ఈ సూి ల-దర్నమ్మను 
న్ెరవేరపిటకు ద్వేుడు ఎనుాకొనిన పరధననమ ైన పర్కరమ్మ సంఘమ్మ. 
సంఘమ్మను మ్ర్యమ ఇతర మ్తపరమ నై సంఘ భవనమ్మలను రాజ్యమ్మత్ో 
పో లుిట సర్కాదు; అవి ఒకటి కాదు, కాని ఒకటి మ్రొక ద్ననిని స్ాధించుటకు 
మ్ారగ మ ైయమనాద్ి. అలాగే, కొండ మీద పటర ణమ్మ వల  సంఘమ్మ ద్నని యొకక 
అంతరంగ జీవితమ్మలో మ్ర్యమ స్ామ్ాజక కతాయాశీలకమ్మలలో, ద్ేవుడు ఒక 
ద్ినమ్మన సృషిర  అంతటిలో సమ్మదరమ్మ నుండి సమ్మదరమ్మ వరకు చూపు అవే 
కతాయాశీలకమ్మలను వయకతపరచనలి. మ్నమ్మ రాజ్యమ్మనకు నమ్ూన్నగాను 
రాజ్యమ్మనకు పరతినిధులుగాను ఉండనలి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

ద్ేవుని రాజ్యమ్మ మ్ర్యమ సంఘమ్మ అను అంశమ్మలు మ్న జీవితమ్మలోని పరతి 
భాగమ్మలో మ్నమ్మ జీవించవలస్టిన విధననమ్మను గూర్ి సంపూరణ కెైైసత వ 
అవగాహన కలిగ్యమండుటకు అగతయమ ైనవిగా ఉన్నాయ. కాని ఈ రెంటి మ్ధయ 
కొంత త్డేన కలిగ్యమండుట కూడన పరా మ్మఖ్యమ్ని న్న ఆలోచన. చనలా మ్ంద్ి 
కెైైసత వులు, కొనిా సంవతసరమ్మల వరకు న్ేను కూడన, సంఘమ్మ రాజ్యమ్మ యొకక 
మ్మగ్ంపు అని, కాబటిర  ఇద్ి అతయంత పరా మ్మఖ్యమ ైనద్ి అని ఆలోచించనమ్మ. కాని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నమ్ంతటిలో ఉనా రాజ్య ఆలోచన సంఘమ్మ కంటే చనలా పెదాద్ెై యమనాద్ి. 
కాబటిర  న్న ఆలోచన పరకారం, మ్ర్యమ బ ైబిలు ఆలోచన కూడన ఇద్ే అనుకుంటాను, 
సంఘమ్మ రాజ్యమ్మలో ఒక మ్ారిలేని భాగమేగాని, అద్ి రాజ్య కారయమ్మలో ఒక 
ఉపభాగమ ైయమనాద్ి. ద్ేవుని రాజ్యమ్మ, ఆయన పర్పాలన ఎలల పుుడు 
సతయమ్మనకు పున్నద్ిగా ఉన్నాయ. ఆయన విశవమ్మను, సృషిర యంతటిని, 
మ్ర్యమ మ్నలను పాలించుచునా రాజ్ెైయమన్నాడు. ఆయన పరజ్లందర్ మీద, 
ద్ేశమ్మలనిాటి మీద, రాజులందర్ మీద, జ్ాత లనిాటి మీద పరభమవెైయమన్నాడు. 
ఇపుుడు చనలా మ్ంద్కిత ఇద్ి త్లెియదుగాని, ఆయన పాలించుచున్నాడు. కాబటిర  
ద్ేవుని రాజ్యమ్మ, ద్వేుని పర్పాలన లేఖ్నమ్మలో పరా మ్మఖ్యమ నై అంశమ్మలుగా 
ఉన్నాయ. కాబటిర  సంఘమ్మ యసేు యొకక పరభమతవమ్మనకు సమ్ర్ుంచుకునా, 
ఆయన స్ారవభౌమ్ పరభమతవమ్మను గమర్త ంచి లోకమ్మలో ఆయన పరతినిధులుగా 
ఉండుటకు తమ్ను త్నమ్మ సమ్ర్ుంచుకునా పరజ్ల గమంపెయైమనాద్ి. 

— డా. బిల్ ఉర్శ 

సృషిర  మీద దదవుని ప్ర్శపాలన యొకు అంతిమ మహిమర్కమ ైన సాా యి కతసీుత  యొకు మొదట ి
ర్ాకడలో ఆర్ంభమ ైయియంది అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధసిుత ంది. ఆ సమయము నుండి భూమి మీద దదవుని 
ర్ాజయము ఎదుగుట మర్శయు మానవ సంసుృతి యొకు అనకే కోణములను దదవుని ఆధనీములోనికన 
తెచుుట కొనసాగుతూన ేఉంది. కతసీుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము ప్ూర్శతగా 
ఎదుర్మలేనిదవుతయంద ిమర్శయు ప్రకృతి, మానవ సంసుృతిలోని ప్రతి కోణములోను ప్ూర్శతగా 
వయకతప్ర్చబడుతయంది. 

అయితద సంఘము ఈ చర్శతర యొకు ఆకార్ములో ఎలా ఇమడుబడుతయంది? ముఖ్యముగా, 
ప్రసుత త యుగములో భూమి మీద సంఘము దదవుని ర్ాజయము యొకు మూలముగా ఉనిది. దదవుని 
ర్ాజయమును వాయపితప్ర్చుటకు మనలను మనము ఇప్ుపడు సమర్శపంచుకొనుచునాిము. మర్శయు కతీసుత  
తిర్శగశవచునప్ుపడు, మనము ర్ాజయము యొకు సంప్ూర్ణ ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటాము. ఆ 
కాలము వర్కు, కతీసుత  ర్ాకకు ముందు వీల ైనంత వర్కు మానవ సమాజము యొకు ప్రతి కోణములో 
దదవుని యొకు ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జయేుటకు, ఆయన ఆజఞా పించన ప్రతిదానిని బో ధించుట దావర్ా 
మనము కతీసుత  సువార్తను ప్రకటిసాత ము. 

రాజ్యమ్మలో ద్నని యొకక స్ాి నమ్మను సంఘమ్మ అరిమ్మ చసేుకొనుట చనలా 
అవసరమ్మ. భవిషయత త లో మ్నమ్మ ఆయనత్ో ఉండబో వుచునాపుుడు, ఆయన 
మ్రలా తిర్గ్ వచిినపుుడు, మ్నమ్మ సంఘమ్మ అని సంబో ధించబడత్నమ్ని 
న్ేననుకొనుట లేదు. అద్ి రాజ్యమ్మ అని పిలువబడుత ంద్ి అని న్న ఆలోచన. 
లేఖ్నమ్మలో మ్రొక పరా మ్మఖ్యమ ైన చితరమ్మ పరకారం, వధువు వరపని ఎదుట 
నిలబడుత ంద్ి. కాబటిర  ఈ విధమ్మగా, కొనిాస్ారపల  సంఘమ్మగా మ్నలను గూర్ి 
మ్నమ్మ ఉనాతమ్మగా ఆలోచించుకుంటామ్మ. మ్నమ్మ మ్ాతరమే జ్వాబమ అని, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేక ద్ేవుని ఏకెైక ఉద్ేా శమ్మ మ్నమేనని ఆలోచిస్ాత మ్మ. మ్రయ్మ మ్నమ్మ చనలా 
చనలా పరా మ్మఖ్యమ నై వారమ్నుకుంటామ్మ. ఆయన సంఘమ్మ కొరకు 
మ్రణ ంచనడు. ఆయన తనను త్నను అర్ుంచుకొనుటకు మ్రణ ంచనడు. కాని 
ఆయన లోకమ్మ కొరకు కూడన మ్రణ ంచనడు. న్నకు ఒక లక్షయమ్మనాద్ి అద్ి కీసాుత  
శరీరమ ైయమండుట అని చపెుుట యేసు కీసాుత  సంఘమ్మలో సభమయనిగా ననుా న్నేు 
చూచుకొనుటకు ఉతత మ్మ నై మ్ారగ మ ైయమనాద్ి. ఒకవేళ్ ఆయన ఇకకడ ఉంటే 
ఆయన చేయమనటేల  లోకమ్మనకు ఆయన చేత లుగా, ఆయన పాదమ్మలుగా, 
ఆయన భమజ్మ్మలుగా ఉండుటకు న్ేను పిలువబడతిిని. సంఘమ్మగా ఇద్ి న్నకు 
మ్ర్యమ మ్నకు న్న రాజు ఇచిిన ఆజా్. “అవును, మ్నమ్మ రాజ్యమ్మ యొకక 
మ్మగ్ంపుగా ఉన్నామ్మ, కాబటిర , ఆయన చేయమటకు వచుిద్ననికత మ్నమ్మ 
మ్మగ్ంపుగా ఉన్నామ్మ కాబటిర , మ్నమ్మ ఊరకన్ే ఏమి చేయకుండన కూరొిని 
ఆయన మ్రలా వచుి వరకు ఆయన సనిాధిని ఆస్ావద్ించుద్నమ్మ” అని 
సంఘమ్మ చపెుుట దుుఃఖ్కరమ నై విషయమ్ని న్న ఆలోచన. ఇద్ి ఒక తపుుడు 
అభిపరా యమ్ని న్న ఆలోచన కాబటిర  మ్నలను మ్నమ్మ సర్ చసేుకొని సంఘ 
ఉద్ేా శమ్మను మ్న పరభమవును రక్షకుడెైన రాజు యొకక ఉద్ేా శమ్మలత్ో కలుపు 
పనిలో మ్నమ్మ నిమ్గామ్మ కావాలి. 

— డా. బిల్ ఉర్శ 

యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు గల లక్షయమును, మర్శయు ఆయన ర్ాజయము యొకు 
వయకతతకర్ణములను మనము చతశాము కాబటిర , తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు యిసేు ఉప్యోగశంచు 
విధానములను ఇప్ుపడు చతదాే ము. 

విధననమ్మలు 
యిేసు తన ర్ాజయమును ర్ ండు ప్రధానమ నై మార్గములలో నిర్శుసాత డు, ఈ ర్ ంటలిో సంఘము 

సతటిగా పాలుప్ంచుకుంటటంద:ి ఆయన సంఘములో ఎకుువమంది ప్రజలను చదర్ముతాడు, మర్శయు 
ఆయన దాని యొకు భౌగపళ్లక సర్శహదుే లను విశాలప్ర్మసాత డు. కొీతత  నిబంధ్నలో, యిేసు ప్రధానముగా 
ఇశాీయిలేులోని ప్రజలను సమకూర్ముట ఆర్ంభించాడు. కాని తన ర్ాజయమును యూదయ, సమర్య, 
మర్శయు భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జేయమని తాను ఆర్పహణము చెందనిప్ుపడు సంఘమును 
హెచుర్శంచాడు, దీనిని మనము అప . 1:6-8లో చదువుతాము. సంఘములో మానవ జఞతి అంతా 
చదర్ుబడి లోకమంతా పరా కునటటో  సంఘమును వాయపింప్జేయుట దావర్ా యిసేు తన ర్ాజయమును 
నిర్శుంచుచునాిడు. 

అయితద సంఘమ నై మనము ఈ ప్నికన ఎలా సపందిసాత ము మర్శయు దీనిలో ఏ విధ్ముగా 
పాలుప్ంచుకుంటాము? సాధార్ణ ప్దములలో, మతతయి 28:19-20లోని గొప్ప ఆజాలో ఇవవబడని ఈ 
మాటలలో దీనికన జవాబు కనిపిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర  మీరప వెళిల , సమ్సత  జ్నులను శష యలనుగా చేయమడి; తండిరయొకకయమ 
కుమ్ారపనియొకకయమ పర్శుద్నధ తుయొకకయమ న్నమ్మ్మలోనికత వార్కత 
బాపిత సుమిచుిచు న్నేు మీకు ఏ యే సంగత లను ఆజ్ాా పించితిన్ో వాటిననిాటిని 
గైెకొనవల నని వార్కత బో ధించుడి (మ్తత య 28:19-20). 

ఇకుడ మనము చతసుత నిటటో , తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుటకు యిసేు ఉప్యోగశంచు పరా ధ్మిక 
విధానములు సువార్త ప్రకటన, బాపితసుము మర్శయు బెైబిలు బో ధ్న అయుయనాియి. మర్శయు ఈ 
ప్దధతయలను ఒంటి చదతితో ఉప్యోగశంచక, ఆయన తర్మప్ున ఈ బాధ్యతను ఆయన సంఘముకు 
ప్ుర్మాయించాడు. సువార్త ప్రకటన ప్రజలను విశావసములోనికన నడిపసిుత ంది. బాపితసుము వార్శని 
సంఘములో చదర్ముతయంది. సంఘమును బలప్ర్చు విధ్ముగా మర్శయు దానిని మర్శంతగా 
వాయపింప్జయేునటటో  వార్మ ఎదుగుటకు బో ధ్ సహాయప్డుతయంది. 

సరవలోకమ్మనకు వెళిల , సువారత  పరకటించి శష యలను చేయమ సవాలు సువారత ల 
యొకక మ్మగ్ంపులో మ్నకు ఇవవబడింద్ి. శషయతవ పర్భాష మ్నమ్మ కేవలం 
న్ేరపికొనువార్గా మ్ాతరమే ఉండకూడదు అని త్ెలియజ్ేసుత ంద్.ి మ్నమ్మ కవేలం 
విశావసులుగా మ్ాతరమే ఉండకూడదు అని అద్ి బో ధసిుత ంద్ి. మ్నమ్మ ద్వేునిత్ో 
అనుబంధమ్మలో కూడన ఉండనలని అద్ి త్ెలియజ్సేుత ంద్ి. అవును, మ్నకు 
బో ధించు ద్ేవుడు. అవును, మ్నలను నడిపించు ద్వేుడు, కాని శష యలను 
చేయమటలో ఇమిడియమనా సవాలు ఏమ్నగా ద్వేుని నుండి జీవిత కాలమ్ంత్న 
న్ేరపికొనుచు, ఆయనత్ో అనుబంధమ్మ కలిగ్యమండు పరజ్లను కలిగ్యమండుట. 
మ్ర్యమ ఇద్ి సరెైన పరణనళికలో జ్రగవలస్టియమనాద్ి, కాబటిర  కెైైసత వ జీవితమ్మను 
సర్గా ఎలా జీవించనలో తమ్కు చూపు ఇతర విశావసులత్ో పరజ్లు అనుబంధమ్మ 
కలిగ్యమండనలని న్న ఆలోచన. ద్ీని కొరకు బో ధ ఖ్చిితమ్మగా అవసరమే. తనను 
అనుసర్ంచువార్ కొరకు, తన శష యల కొరకు ద్వేుడు ఆశంచుచునా అరహతలను 
పరజ్లు అరిం చేసుకోవాలి. అంత్గేాక ఇద్ి సంఘమ్మలో కూడన న్నటబడనలని న్న 
ఆలోచన, ఎందుకంటే సంఘమ్మలోన్ే పరజ్లు కెైసైత వులుగా ఎదుగమ, జీవిత్నంతమ్మ 
న్ేరపికొనువార్గా ఉండు, ద్వేునిత్ో అనుబంధం కలిగ్యమండు మ్ర్యమ 
నమ్ుకమ్మగా ఆయనను అనుసర్ంచు నిరాుణమ్మలను ద్వేుడు 
నియమించియమంచనడు. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 

యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుసాత డు అను ఆలోచన యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను చతశాము 
కాబటిర , ఆ ర్ాజయములో ఆయన తన ప్రజలను ప్ర్శపాల్వసాత డు అను సతయమును ఇప్ుపడు చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తన పరజ్లను పాలిస్ాత డు 
యిేసు తన ప్రజలను పాల్వంచు విధానములో ర్ ండు కోణములను మనము ప్ర్శగణ దాే ము. 

మొదటగిా, ఆయన వార్శని తమ మలేు కొర్కు పాల్వసాత డు అను సతయమును చతదాే ము. ర్ ండవదిగా, 
ఆయన వార్శని తన విర్పధ్ుల నుండ ికాపాడతాడు అని చతదాే ము. మొదటగిా యిేసు తన ప్రజలను ఎలా 
పాల్వసాత డో  చతదాే ము. 

పాలిస్ాత డు 
మన కొర్కు నితయమ నై మేలు, అనగా ఆయనతో మనము నితయము అనుభవించు ఆశీర్ావదముల 

మీద యిసేు యొకు ప్ల్వపాలన దృషిర  ప డుతయంది. ఆయన యొదేకు వచుు ప్రతివార్మ కనికర్మును 
క్షమాప్ణను ప ందుకుంటార్మ, దీనిని మనము యోహాను 6:35-37, 7:37, మర్శయు 10:28-29; 
మర్శయు అప . 5:31 వంటి లేఖ్న భాగములలో చతడవచుు. ఆయన మనలను దదవుని వార్సులుగా 
స్ట్వకర్శసాత డు, మర్శయు తాను చతపని ప్ూర్ణ విధదయత దావర్ా ప ందుకుని నిబంధ్నా దవీ నలనిిటిని 
మనతో ప్ంచుకుంటాడు. యిసేు పాలనలోని ఈ కోణములను మనము అప . 13:34-39; ర్పమా. 8:17, 
32; మర్శయు హెబ్రర. 2:13లలో చతసాత ము. అంతదగాక, యోహాను 1:16, మర్శయు ఎఫ స్ట్. 2:8-9 వంటి 
చపటో మనము చతచునటటో  కృపా వర్ముగా ఆయన మనకు ఈ దవీ నలనిిటిని అనుగీహిసాత డు. 

కతీసుత  యొకు పేరమగల ప్ర్శపాలన ప్రసుత త లోకములో మనకు తాతాుల్వక మలేును కూడా 
చదకూర్ముతయంది. ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా ఆయన తన సనిిధనిి కూడా మనకు అనుగీహిసాత డు, దీనిని 
మనము అప . 2:33, గలతీ. 4:6, మర్శయు ఫిల్వపప్. 1:19లో చతసాత ము. ఆయనను మనము 
నముకముగా స్టవేించునటటో  బెబైిలులో మనకు ఆయన సపష్రమ ైన దశిను చతప్ుతాడు, దీనిని మనము 
1 కొర్శంథీ. 9:21, గలతీ. 6:2, మర్శయు కొలస్ట్ి. 3:16లో చతసాత ము. మర్శయు ఆయన సంఘము కొర్కు 
నాయకతవమును నియమిసాత డు, మర్శయు ప్రజలకు ప్ర్శచర్య చదయు అధికార్మును శకనతని ఆయన వార్శకన 
అనుగీహిసాత డు, దీనిని మనము 1 కొర్శంథీ. 12:28, మర్శయు ఎఫ స్ట్. 4:11-12లో చదువుతాము.  

ర్ాజ నై యిసేు కఠశనమ నై నియంత కాదు; ఆయన మన కొర్కు శదీధ  వహించు మర్శయు మనకు 
అనుగీహించు పేరమగల ర్ాజు. ఆయన మనకు ఇబబందిని కల్వగశంచువాడు కానకేాదు, కాని ఆయన 
ప్ర్శపాలన మనకు ఇప్ుపడు మర్శయు ఎలోప్ుపడు ఉప్యోగప్డు దయగల దీవ నయి ైయునిది. ఈ 
ప్ర్శపాలనకు మన సపందన సపష్రముగా ఉండాల్వ. మన ర్ాజు మన కొర్కు కల్వగశయుని దవీ నలను 
ప ందుకొనుటకు, మనము ఆయన ప్ర్శపాలనకు సమర్శపంచుకోవాల్వ. మన వ ఫైలాయలను మర్శయు 
కష్రములను అధిగమించుటకు మనము ఆయన ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయుల ై ఆయన కనికర్ము 
మర్శయు శకనత మీద నముకముంచాల్వ. అవును, ఆయన అనుగీహించు నాయకతవమును బటిర  కృతజాత 
కల్వగశ, మన ప్టో ఆయన చతప్ు మంచతనమును బటిర  ఆయనను సుత తించాల్వ. 

యిేసు తన ప్రజలను పాల్వసాత డు అను సతయము యొకు భావనలు గూర్శు మనము మాటాో డాము 
కాబటిర , ఆయన మనలను కాపాడతాడు అను ఆలోచనను ఇప్ుపడు చతదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

కొర్కు మనము కేవలం మూడంిటిని మాతరమ ేచతదాే ము. మొదటగిా, యిేసు మనలను పాప్ శోధ్న 
నుండ ికాపాడతాడు. 

మన ర్ాజుగా, యిసేు మనలను శోధ్నలో నుండ ిఅనేక విధాలుగా కాపాడతాడు. ఉదాహర్ణకు, 
మతతయి 6:13లో మనము చదువునటటో  ఆయన శోధ్నలను గూర్శు మనకు ముందు నుండద 
హెచుర్శకలను ఇసాత డు. హెబ్రర. 2:16లో మనము చదువునటటో , పాప్మును ఎదుర్శంచుటకు ఆయన 
మనకు బలమునిసాత డు. 1 కొర్శంథీ. 10:13 మర్శయు 2 తిమోతి 4:18లో మనము చదువునటటో , మనకు 
ఎలోప్ుపడత పాప్మును తపిపంచుకొను మార్గమును అనుగహిీసతత  మనలను చకుులోో  ప టటర  ప్ర్శస్టిాతయల 
నుండ ిఆయన మనలను కాపాడతాడు. 

ర్ ండవదగిా, మనము శోధ్నలోనికన ప్డినప్ుపడు, మనలను పాప్ము యొకు భరష్రతవము నుండ ి
యిసేు కాపాడతాడు. మనము పాప్ము చదస్టినప్ుపడు మనకు కమీశక్షణ కల్వగశంచ మనలను సర్శ 
చదయుట దావర్ా యిేసు మనలను భరష్రతవము నుండ ికాపాడతాడు, తదావర్ా మనము పాప్మునకు 
బానిసలము కాము. దీనిని మనము యిర్రుయా 46:28, హబె్రర. 12:5-11, ప్రకటన 3:19 వంటి అనకే 
ఇతర్ లేఖ్న భాగములలో చతసాత ము. మనకు క్షమాప్ణను అనుగీహించుట దావర్ా మర్శయు మనము 
ప్శాుతాత ప్ప్డినప్ుపడు మన పాప్మును కడుగుట దావర్ా కూడా ఆయన మనలను భరష్రతవము నుండ ి
కాపాడతాడు, దీనిని మనము 1 యోహాను 1:9లో చతసాత ము. 

మూడవదగిా, యిసేు మనలను పాప్ము యొకు నిందల నుండి కాపాడతాడు. క ైైసతవులంతా 
పాప్ములో ప్డద అవకాశం ఉనివార్ే. మర్శయు మనము పాప్ములో ప్డినప్ుపడు, మనలను 
శక్షించమని సాతానుడు దదవుని బలవంతం చదసాత డు, దీనిని మనము ప్రకటన 12:10 వంట ిచపటో 
చదువుతాము. అయితద దదవుడు మనలను ప్ర్శప్ూర్ణ నీతిమంతయలుగా ఎంచునటటో  యిేసు మనలను ఈ 
నిందల నుండ ికాపాడతాడు. ఆయన చదస్టని ప్రధాన యాజక పరా రా్న దృషార య కతసీుత  మన కొర్కు చదయు 
విజఞా ప్నను గూర్శు లేఖ్నము తర్చుగా మాటాో డుచునిను, ఇద ిఒక ర్ాజతవ కోణము కూడా 
అయుయనిదని ర్పమా. 8:34 సతచసుత ంది. గొప్ప సామంత ర్ాజుగా, ఆ గొప్ప ప్రభువు ఎదుట మన కొర్కు 
విజఞా ప్న చదయుట దావర్ా యిసేు తన ప్రజలను నిందల నుండి కాపాడతాడు. 

యిేసు మనలను అంత బలముగా సమర్శాసాత డు కాబటిర , పాప్ముతో మనము చదయు 
యుదధములలో మనము గొప్ప నిశుయత కల్వగశయుండవచుు. శోధ్నను ఎదుర్శంచుటకు ఆయన 
బలము మీద, పాప్ము యొకు ప్రభావములను కడగిశవయేుటకు ఆయన క్షమాప్ణ మీద, మర్శయు 
పాప్ము యొకు ప్ర్శణామముల నుండ ిమనలను భదరప్ర్చుటకు ఆయన చదయు విజఞా ప్న మీద 
మనము ఆధార్ప్డనిప్ుపడు మనకు ఏ హాని కలుగదు. యిసేు పాప్ముతో మనము చదయు 
యుదధములో మనలను నడపింిచు గొప్ప, శకనతవంతమ ైన యుదధవీర్మడెనై ర్ాజ ైయునాిడు. మర్శయు 
మనము సర్శగా పల ర్ాడకపల యినా, మనము ఓడిపల ము — ఎందుకంటే మనలను ఆయన 
ఓడిపల నియయడు. ఆయన ఎలోప్ుపడు మనలను కాప్డతాడు మర్శయు భదరప్ర్మసాత డు, క్షమిసాత డు 
మర్శయు శుదిధచదసాత డు, సమర్శాసాత డు మర్శయు నిర్పే ష్యలుగా ఎంచుతాడు. మర్శయు తయదకు, ఆయన 
మనలను తన నితయ ర్ాజయము యొకు విఫలముకాని ఆశీర్ావదముల లోనికన నడపిిసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు తన ప్రజలను పాల్వంచు విధానములను మనము ఇప్పట ివర్కు చతశాము కాబటిర , 
ఆయన తన విర్పధ్ులను కూడా జయిసాత డు అను సతయమును చతచుటకు మనము స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

తన విరోధులను జ్యస్ాత డు 
దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ఉలోంఘించబడనిప్ుపడు, అనకేమంది చాలాసార్మో  గాయప్ర్చబడతార్మ. 

నేర్ములు జర్మగుతయనిప్ుపడు దీనిని మనము అనుదనిము చతసాత ము. దోచుకొనబడని, లేక 
వంచంచబడని, లేక కొటరబడని, లేక మోసప్ర్చబడిన, లేక హతయచదయబడిన క్షతగాతయర లు ఉనాిర్మ. 
మర్శయు లేఖ్న ప్ర్శభాష్లో, ఈ నరే్ములు చదయు నేర్సుత లు దదవునికన మర్శయు తాము హాని చదస్టనివార్శకన 
ఇర్మవుర్శకన విర్పధ్ులయాయర్మ. ఈ నరే్సుత లను ప్టటర కొని వార్శని శక్షించుట ప్రభుతవము యొకు సర్శయి నై 
సపందన అవుతయంది. వార్శకన ఇవవబడు తీర్మప వార్మ చదస్టిన నరే్ములకు సర్శయి నై శక్షగా ఉండాల్వ, 
మర్శయు వార్మ చదస్టని నేర్ముల నుండ ివార్శ బాధతియలను మర్శయు మిగశల్వన సమాజమును భదరప్ర్చు 
మార్గమ ై ఉండాల్వ. సామ తలు 20:8 మర్శయు 25:5 వంటి చపటో లేఖ్నము దీనిని గూర్శు మాటాో డుతయంది. 

యిేసు తచెుు తీర్మప విష్యములో కూడా ఇలాంటదిద వాసతవమ యైునిది. వార్మ చదస్టిన నేర్ముల 
యొకు దండనగా నాయయప్ర్ముగా ఆయన తన మర్శయు మన విర్పధ్ులను శక్షిసాత డు. అంతదగాక వార్శ 
పాప్ము మర్శయు హింస నుండి మనలను భదరప్ర్చుటకు, మన కొర్కు ఆయన చదయుచుని 
లోకమును శుదిధచదయుటకు మర్శయు భదరప్ర్చుటకు మన ప్టో చతప్ు ఆశీర్ావదము మర్శయు దయా 
కార్యముగా కూడా ఆయన వార్శని శక్షిసాత డు. ఇందువలనే పాప్ుల యొకు తీర్మప మర్శయు నాశనము 
లోకమును దదవుని భూలోక ర్ాజయముగా మార్ము యిసేు యొకు ప్నిలో ముఖ్యమ నై భాగమ యైునిది. 
లోకము దదవునికన నచునదగిాను ఆయన నివస్టించుటకు యోగయముగాను ఉండుటకు, దాని యొకు నితయ 
ఆశీర్ావదములను మనము ఆసావదించుటకు గాను, పాప్ భరష్రతవము దానిలో నుండ ిప్ూర్శతగా 
తీస్టవియేబడాల్వ. 

ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చతస్టనిటటో , యిసేు తన భూలోక ప్ర్శచర్యలో అనకేమంది 
తన మర్శయు మన విర్పధ్ులకు తీర్మప తీర్ముటను ఆయన ఆర్ంభించాడు. ఈ విర్పధ్ులలో పాప్ము, 
మర్ణము మర్శయు దయయములు కూడా ఉనాియి. ఈ విర్పధ్ుల మీద యిసేు యొకు విజయము 
భదరప్ర్చబడియునిదగిాని, ఆయన వార్శని శక్షించుట ఇంకా ముగశంచలేదు. కాబటిర , ప్రసుత త 
యుగములో, వార్శకన విర్పధ్ముగా తీర్మప తీర్ముటను యిసేు కొనసాగశంచుచునాిడు, మర్శయు ఆయన 
తిర్శగశవచునప్ుపడు వార్శ తీర్మపను ప్ూర్శత చదసాత డు. ఈ సతయము 2 పతేయర్మ 2:4; యూదా 6; మర్శయు 
ప్రకటన 20:10, 14లో బో ధించబడింది. 

కాని యిసేుకు మర్శయు ఆయన సంఘమునకు ఇతర్ విర్పధ్ులు కూడా ఉనాిర్మ. తనను తాను 
కతీసుత కు సమర్శపంచుకొనని ప్రతి పాప ిసాతాను ర్ాజయ పౌర్మడెయైునాిడు మర్శయు దదవునికన 
విర్పధియి యైునాిడు. మతతయి 13:37-43; లూకా 19:27; మర్శయు ఎఫ స్ట్. 2:1-3లో లేఖ్నము దీనిని 
సపష్రము చదసుత ంది. 

ప్రసుత త కాలములో, యిసేు ఈ సవలప తీర్మపను ఈ విర్పధ్ులలో కొంతమందికన వార్శ భూలోక జీవిత 
కాలములోన ేఇసాత డు, దీనిని మనము అప . 12:23లో ప్రజలు తనతో దదవుని వల  వయవహర్శంచుటకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుమతి ఇచునందున హరే్పదు కొటరబడ ిచంప్బడని సందర్ుములో చతసాత ము. కాని చాలా వర్కు, 
యిేసు విర్పధ్ులకు తీర్మప తీర్ముటలో దీర్శాాంతము చతప్ుతాడు, మర్శయు ఆయన తిర్శగశవచుునంత 
వర్కు సహనముతో తీర్మపను నివార్శసాత డు. 

భవిషయత్త  తీరపు కొాతత  నిబంధనలో త్ెలుపబడిన సువారత లో ఒక భాగమ్మగా 
వయకతపరచబడుట చనలా ఆసకతతకరమ ైన విషయమ్మ. ఇద్ి సువారత లో ఒక 
ఆసకతతకరమ ైన అంశమ్మగా ఉనాద్ి. కాని సతయమేమిటంటే ఇద్ ిసువారత లో 
భాగమ ైయమనాద్ి. మ్ర్యమ ఇద్ి సువారత లో భాగమ ైయమండుటకు 
కారణమేమిటంటే, ఏ విధమ్మగాన్ెైత్ే శమా్లు నితయమ్మండక, సవసితత్ో వాటికత 
జ్వాబమ ఇవవబడుత ంద్ో , అలాగే అన్నయయమ్మ అదుపు లేకుండన కొనస్ాగమటకు 
అవకాశం ఇవవబడదు గాని, తపుు సర్ద్దాిబడుత ంద్ి అని ద్వేుడచిేి  నిశియత 
ద్ీనిలో ఉనాద్ి. అన్నయయమ్మ నిలువబడలేదు, లేక మ్నమ్మ మ్మందుకు 
కొనస్ాగమచున్నామ్మ కాబటిర  అంత మ్మఖ్యమ నైద్ి కానిద్ిగా కొటిర వేయబడుత ంద్ి 
అన్ే ఒక లోత్ెైన వాంఛ పరతి మ్ానవ హృదయమ్మలో కనబడుత ంద్ి. ఇద్ి 
సహ ంచబడదు అని హ ంస్టించబడువార్కత ద్ేవుడచిుి నిశియత 
వాగాా నమ ైయమనాద్ి. వారక్త ఒక న్నయయవాద్ి ఉన్నాడు, కాబటిర  వారప 
పరతీకారమ్మత్ో త్నమ్మ సవయంగా న్నయయమ్మ తీరపిటకు పరయతిాంచక మేలు 
చేయమ నమ్ుకమ ైన న్నయయాధపితికత తమ్ను త్నమ్మ సమ్ర్ుంచుకోవాలి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

ర్ాజుగా యిసేు యొకు ప్ర్శపాలనలో భవిష్యత్ తీర్మప దనిము కూడా ఇమిడయిునిదని, 
అప్ుపడు ప్రతి ఒకుర్మ ఆయన ప్ర్శపాలనకు మర్శయు ఆయన నియమమునకు జవాబుదార్మలుగా 
ఉంటార్ని అప సతలులు సపష్రము చదశార్మ. అంతయదని తీర్మపను గూర్శు అప . 17:31, ర్పమా. 14:10-12, 
మర్శయు హెబ్రర. 10:26-31 వంటి చపటో ప్రసాత వించబడింది. ర్ానుని తీర్మప దనిము ర్ాజుగా కతసీుత  యొకు 
ప్నికన కేందరముగా ఉనిది ఎందుకంటే అద ిపాప్ుల ప్టో ఆయన నాయయమును, విశావసుల ప్టో ఆయన 
కనికర్మును, మర్శయు ర్ాజయమును శుదిధచదయుచుండగా తండిర ప్టో ఆయన నముకతవమును 
న ర్వేర్ముతయంది. 

కతీసుత ను ప్రభువుగా అంగరకర్శంచనివార్శకన అంతయ తీర్మప స్టిదాధ ంతము భయమును 
కల్వగశంచునప్పటికత, ఇది చడ్ెది కాదు. ఈ హెచుర్శకలు తమ పాప్మును ఒప్ుపకొని, మన ర్ాజ ైన యిసేు 
కతీసుత  నుండి క్షమాప్ణను, కనికర్మును మర్శయు కృప్ను ప ందుకొనుటకు అప్నముకసుత లకు ఒక 
అవకాశమును అనుగీహిసాత యి. అవును, ఇకుడ కఠశనమ నై మాటలు ఉప్యోగశంచబడినవి. కాని 
వాసతవానికన, ప్శాుతాత ప్ప్డువార్శ కొర్కు ఇవి దవీ నలను ప్రతిపాదిసాత యి. వాసతవానికన, ఇందు 
మూలముగానే బెైబిలులో ఇవవబడని సువార్త సందదశములు భవిష్యత్ తీర్మపను గూర్శున హచెుర్శకను 
కల్వగశయుంటాయి. ఉదాహర్ణకు, దీనిని మనము మతతయి 21:32-44 మర్శయు అప . 17:30-31లో 
చతసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నమ్మలో సువారత  యొకక వివరణ మ్ర్యమ ఇవవబడని విధననమ్మను బటిర  
కొనిాస్ారపల  కెైైసత వులు కలవరపడత్నరని న్నేనుకుంటాను, ద్ననిలో 
పశాిత్నత పపడని, కీాసుత లో లేని, తమ్ పాపమ్మలలో చచిినవార ్యొకక 
న్నశనకరమ ైన నితయ శక్షను గూర్ి సుషర మ నై సంద్శేమ్మ ఉంద్.ి మీకు త్ెలుస్ా, 
ఒక వెదైుయడు న్న మ్మఖ్మ్మను సూటిగా చూస్టి, “నీలోపల ఒక గడ్ ఉంద్ి” అని 
చెపుినపుుడు న్నేు కొంచెం సర్గా అరిమ్మ చసేుకుంటానని న్న ఆలోచన. 
ఇపుుడు, ఇద్ి శుభవారత లా అనిపించదు గాని, ఇద్ి నిజ్మ్మగా శుభవారేత . ఆయన 
ద్ననిని కనుగొన్నాడు కాబటిర  ఇద్ి శుభవారత . ద్ననిని గూర్ి న్నకు చెపాుడు కాబటిర  
ఇద్ి శుభవారత . న్నలో గడ్ ఉందని న్నకు చపెుుట మ్ంచిద్ి కాదు అని అతడు 
అనుకుంటే ఏమ ైయయేద్ి? అద్ి పేరమించుట అవవదు; అద్ి కృప చూపుట అవవదు. 
అద్ి మ్ంచిద్ి కాదు. ఆయన గడ్ను చూశాడు, “ఇద్ి నిజ్ం. నీలో గడ్ ఉంద్ి, అద్ి 
నినుా చంపుత ంద్ి. కాని ద్ననికత ఒక పర్ష్ాకరం మ్నం వదెకగలమ్మ” అని న్నకు 
చెపాుడు. కాబటిర  ఇద్ి శుభవారత. మీకు త్ెలుస్ా, రానునా తీరపును గూర్ి, 
పాపమ్మ యొకక పర్ణనమ్మ్మలను గూర్ి లేఖ్నమ్మ చనలా సుషర మ్మగా 
మ్ాటాల డుత ంద్ి. అద్ి శుభవారత అని మ్నకు త్ెలుసు. అద్ి ద్వేుని యొకక 
మ్హ మ్ను కనుపరపసుత ంద్ి కాబటిర  కూడన అద్ి శుభవారత . తీరపు వసుత ంద్ి అని 
మ్నకు చపెుబడలేదు, మ్రయ్మ ఇద్ి జ్రగకుండన ద్వేుడు ఆపలేడు. ఇద్ి ద్వేుని 
నీతి, ఆయన న్నయయమ్మ మ్ర్యమ ఆయన పర్శుదధ త యొకక కుమ్ుర్ంపు అని 
మ్నకు త్ెలుపబడింద్ి. కాబటిర , మ్నమ్మ కీసాుత  దగగ రకు పర్గెత త టకుగాను, 
మ్నమ్మ న్నశనమ్మను తపుించుకొనుటకుగాను తీరపు జ్రపగమత ంద్ి అని 
త్ెలుసుకొనుట మ్ంచిద్ి. కాని, కొాతత  నిబంధన యొకక చివర్ అధనయయమ్మలలో 
పరకటన గాంథమ్మలో బ ైబిలు చనలా నిజ్ాయతీగా మ్ాటాల డుతూ ద్ేవుని మ్హ మ్ 
విమోచించబడనివార్ యొకక మ్హ మ్లో మ్ర్యమ పశాిత్నత పపడనివార్ మీద 
కుమ్ుర్ంపబడు తీరపులో ఉనాదని త్ెలియజ్ేసుత ంద్ి. ఇపుుడు, ద్ీనిని మ్నమ్మ 
చూస్టినపుుడు, ద్వేుని మ్హ మ్ చనలా పరత్ేయకమ నైద్ిగా ఉనాదని, ఆయన నీతి 
కనుపరచబడినపుుడు అపారమ్మగా కనబడుత ంద్ి అని, కీసాుత లో ఉండి తమ్ 
సొ్ ంత నీతి వలన గాక కీాసుత లో పాపమ్మల క్షమ్ాపణ పొ ంద్నివారప, మ్ర్యమ 
చివర్కత ఆయనను పూర్త గా నిరాకర్ంచిన వార్కత కూడన కనబడుత ంద్ి అని 
మ్నమ్మ గమర్త ంచనలి. వాసత వమేమిటంటే, ద్ీనిని మ్నమ్మ త్ెలుసుకోవాలి. సువారత  
మొటర మొదటిగా శుభవారత  ఎందుకు అవుత ంద్ి అంటే, రానునా న్నశనమ్మ నుండి 
ఎలా పార్పో వాలో, కీాసుత ను నమిు, ఆయనలో కనుగొనబడి నితయ జీవమ్మను ఎలా 
పొ ందుకోవాలో అద్ి మ్నకు త్ెలియజ్సేుత ంద్ి. మ్నమ్మ మిగ్లిన కథను కూడన 
త్ెలుసుకోవాలి కాబటిర  కూడన ఇద్ి శుభవారత  అయమయనాద్ి. ఇద్ ికూడన సువారత లో 
భాగమ ైయమనాద్ి. 

— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతిమ తీర్మపను గూర్శు బెైబిలు యొకు బో ధ్న విశావసులను పల ర తిహించునదిగా ఉండాల్వ. 
మన శీమ వయరా్ము కాదు అని అది మనకు నిశుయతను ఇసుత ంది. యాకోబు 5:7-8, మర్శయు 2 థెసి. 
1:4-10లో మనము చదువునటటో  ప్రతి తప్ుప సర్శచదయబడుతయంది. కతసీుత  ఇచుు తీర్మప సుత తికన 
యోగయమ నైది, ఎందుకంట ేఅద ిప్రతివిధ్మ నై చడెు యొకు సనిిధనిి, భరష్రతవమును మర్శయు 
ప్రభావమును నాశనము చదసుత ంది, మర్శయు మనము నితయము ఉండునటటో  సంపాదించుకొను 
శుదిధచదయబడిన ప్ూర్ణమ నై లోకమును అద ిసాా పిసుత ంది. ప్రకటన 14:7లో దదవదతత ప్రకటించనటటో : 

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

మ్మగ్ంపు 

ఈ పాఠంలో, యిసేు యొకు ర్ాజు సాా నమును మనము విశదీకర్శంచాము. అర్హతలు మర్శయు 
కార్యములు, మర్శయు భవిష్యతయత  కొర్కు ఆకాంక్షల దృషార య ఆయన సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న 
నేప్థయమును మనము ప్ర్శగణ ంచాము. ర్ాజు సాా నములోని ప్రతి కోణము యొకు న ర్వేర్మపను మనము 
కతీసుత లో చతశాము. యిేసు తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు విధానము, తన ప్రజలను పాల్వంచు విధానము 
మర్శయు తన విర్పధ్ులను జయించు విధానము దృషార య యిసేు ర్ాజతవము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనను కూడా మనము చతశాము. 

ఈ పాఠయకమీములో, కతసీుత  స్టదిాధ ంతములోని నిధ్ులను మనము విశేోషించాము. చర్శతరయంతటలిో 
విమోచకునిగా యిసేును మనము చతశాము; ఆయన జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యను ప్ర్శగణ ంచాము; 
మర్శయు ప్రవకతగా, యాజకునిగా మర్శయు ర్ాజుగా ఆయన సాా నమును విశదీకర్శంచాము. అయితద, 
యిేసును గూర్శు మనము కల్వగశయుండు జఞా నము ఎనిడు కూడా కేవలం అధ్యయన సంబంధ్మ నైది 
మాతరమ ేఅయుయండకూడదు. కాని ఆయన ఎవర్ప మనము గీహించనప్ుపడు, తనను గూర్శు ఆయన 
బయలుప్ర్చనదానిని అరా్ము చదసుకునిప్ుపడు, మనము చదయు ప్రతిదానిలో, మన ఇండోలో, మన 
ప్నిలో, మన సంఘములలో మన జీవిత కాలమంతా మనము ఆయనను పేరమించ ఆయనను 
వ ంబడిసాత ము. 
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