
కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద ఒక సీటు

2 శామ్యూల్ 9:1-13 NKJV
9 అప్పుడు దావీదు, “సౌలు వంశంలో ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారా, యోనాతాను కోసం నేను అతనికి 
దయ చూపుతాను?” అని అన్నాడు.
2మరియుఉందిఅతని పేరు సౌలు ఇంటి సేవకుడుఉందిజిబా కాబట్టి, వారు అతనిని దావీదు 
వద్దకు పిలిచినప్పుడు, రాజు అతనితో, “ఉన్నాయినువ్వు జిబా?" అతను, "మీ సేవలో!"

3అప్పుడు రాజు ఇలా అన్నాడు.ఉందిసౌలు ఇంటిలో ఇంకెవరూ లేరా, నేను దేవుని దయ 
చూపగలనా?”
మరియు సీబా రాజుతో, “ఇంకా యోనాతాను కొడుకు ఉన్నాడుఎవరుకుంటితనంతనఅడుగులు."
4కాబట్టి రాజు అతనితో, “ఎక్కడఉందిఅతను?"
మరియు సీబా రాజుతో, “నిజమే అతడుఉందిలో దేబార్ లో అమ్మియేలు కుమారుడైన మాకీరు 
ఇంట్లో”
5అప్పుడు దావీదు రాజు పంపి లోదేబార్ నుండి అమ్మీయేలు కుమారుడైన మాకీరు ఇంటి నుండి అతనిని 
రప్పించాడు.
6సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను కుమారుడైన మెఫీబోషెతు దావీదు వద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు 
సాష్టాంగపడి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసాడు. అప్పుడు దావీదు, “మెఫీబోషెతు?” అన్నాడు.
మరియు అతను, "ఇదిగో మీ సేవకుడు!"
7కాబట్టి దావీదు అతనితో, “భయపడకు, నీ తండ్రి యోనాతాను నిమిత్తము నేను నీకు దయ 
చూపి నీ తాతయైన సౌలు దేశమంతటిని నీకు తిరిగి ఇస్తాను. మరియు మీరు నిరంతరం నా టేబుల్ 
వద్ద రొట్టెలు తింటారు.
8అప్పుడు అతను నమస్కరించి, “ఏమిటిఉందినీ సేవకుడు, నాలాంటి చచ్చిపోయిన కుక్కను నువ్వు 
చూసుకోవాలా?”
9మరియు రాజు సౌలు సేవకుడైన సీబాను పిలిచి అతనితో ఇలా అన్నాడు: “సౌలుకు మరియు అతని ఇంటి వారందరికీ నేను 
నీ యజమాని కుమారునికి ఇచ్చాను.10కాబట్టి మీరు, మీ కుమారులు మరియు మీ సేవకులు అతని కోసం భూమిని పని 
చేయాలి, మరియు మీరు తీసుకురావాలపింట,నీ యజమాని కొడుక్కి తినడానికి తిండి ఉంటుంది. అయితే నీ యజమాని 
కొడుకు మెఫీబోషెతు ఎప్పుడూ నా బల్ల దగ్గర రొట్టెలు తింటాడు.” ఇప్పుడు సీబాకు పదిహేను మంది కుమారులు 
మరియు ఇరవై మంది సేవకులు ఉన్నారు.
11అప్పుడు సీబా రాజుతో, “నా ప్రభువైన రాజు తన సేవకుడికి ఆజ్ఞాపించిన దాని ప్రకారం నీ 
సేవకుడు అలాగే చేస్తాను” అన్నాడు.
“మెఫీబోషెతు విషయానికొస్తే,”అన్నాడు రాజు,"అతను తినాలి[సి]నా బల్ల రాజు కుమారుల్లో ఒకడిలా ఉంది.”12

మెఫీబోషెతుకు ఒక చిన్న కుమారుడు ఉన్నాడు, అతని పేరుఉందమిిచా. మరియు సీబా ఇంటిలో నివసించిన వారందరూ
ఉన్నారుమెఫీబోషెతు సేవకులు.13కాబట్టి మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో నివసించాడు, ఎందుకంటే అతను రాజు బల్ల వద్ద 
నిరంతరం భోజనం చేసేవాడు. మరియు అతను తన రెండు పాదాలలో కుంటివాడు.

పోరాటాలు ఎల్లప్పుడూ మానవ అనుభవంలో ఒక భాగం. అన్నింటినీ కలిగి ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఆపై, వారిపై జీవితం 
క్రాష్ అయింది. కేవలం ఒక ప్రతికూల సందేశం/చెడు వార్తలు మీ మొత్తం జీవితాన్ని మార్చగలవు. నేను 71 ఏళ్ల వృద్ధురాలితో 
మాట్లాడుతున్నాను, ఆలస్యమైన విడాకుల కారణంగా ఆమె జీవితం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఆమె ఒంటరిగా ఉంది, ఇప్పటికీ ఆమె 
పదవీ విరమణ చేయగలిగే ఆర్థిక స్థోమత లేనందున ఇప్పటికీ పని చేస్తోంది, కనీసం ఇంకా లేదు, ఆమె చెప్పింది. జాన్ వెస్ట్ హేవర్ 
కారు ప్రమాదంలో ఉన్నాడు, అతని ముగ్గురు స్నేహితులు మరణించారు మరియు అతని శరీరం 75% కాలిన గుర్తులతో 
మిగిలిపోయింది. మిమ్మల్ని స్థిరీకరించడానికి, మీ స్థితిని మార్చడానికి, మీ సామర్థ్యాలను తగ్గించడానికి ఒక ప్రమాదం లేదా చెడు 
పరిస్థితి మాత్రమే పడుతుంది. కేవలం ఒకటి.
మెఫీబోషెతు యోనాతాను కుమారుడు మరియు ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు సౌలు రాజు మనవడు కూడా. సౌలు 
మనవడుగా, మెఫీబోషెత్ ప్రత్యేక హోదాలో జన్మించాడు, ఇది ఫిలిష్తీయులు ఇజ్రాయెల్ పై దాడి 
చేసినప్పుడు నాటకీయంగా మారిపోయింది. 1 సమూయేలు 31:1–6 మరియు సౌలు ప్రకారం,
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యోనాతాను మరియు సౌలు ఇతర ఇద్దరు కుమారులు గిల్బోవా పర్వతం వద్ద జరిగిన ఆ యుద్ధంలో మరణించారు. 2 సమూయేలు 4:4 మనకు ఆ 

సమయంలో మెఫీబోషెత్ వయస్సు కేవలం అయిదు సంవత్సరాలు మరియు ఈ వార్త నగరానికి వచ్చినప్పుడు, అతని నర్సు అతనిని ఎత్తుకొని 

పారిపోతోంది, కానీ ఆమె తొందరపాటుతో, ఆమె అతనిని పడవేసి, అతని రెండు పాదాలకు గాయపరిచింది, మరియు అతడిని జీవితాంతం కుంటివాడిని 

చేస్తున్నాడు.

మీలో ఎంతమంది డ్రాప్ అయ్యారుముందు? బహుశా శారీరకంగా, మరియు కొంతమందికి మానసికంగా. మీరు హాజరుకాని 
తండ్రిచే తొలగించబడి ఉండవచ్చు, మీరు మీ జీవితాంతం గడుపుతారని మీరు భావించిన పురుషుడు లేదా స్త్రీచే 
తొలగించబడి ఉండవచ్చు. ఒకరోజు వాళ్ళు నిన్ను వదిలేశారు. కొందరిని బాస్ తొలగించి ఉండవచ్చు, ఎవరైనా మీ 
స్నేహితుడిగా భావించి, వారు మిమ్మల్ని వదిలివేశారు. తొలగించబడటం వలన పరిణామాలు ఉంటాయి. ఇది ఒకరి 
ఆత్మగౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది, ముందుకు సాగడానికి మీకు ఆందోళన మరియు భయాన్ని ఇస్తుంది. పడవేయబడటం 
ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా, ముందుకు సాగడానికి వ్యతిరేకంగా మీ హృదయాన్ని కఠినతరం చేస్తుంది. పడవేయబడటం వలన 
మీ విలువ యొక్క భావం తొలగిపోతుంది మరియు మేము దానిని మెఫీబోషెత్ తో చూస్తాము.
సౌలు రాజు జీవించి ఉన్న వారసుల గురించి దావీదు అడిగాడు. సాధారణంగా, మాజీ రాజు వంశంలో ఉన్న 
ఎవరైనా వారు లేచి తిరుగుబాటు చేస్తారనే భయంతో చంపబడాలి. దావీదు వారిని చంపడానికి సౌలు వంశం 
కోసం వెతకలేదు. అతను ఒడంబడిక చేసుకున్న తన స్నేహితుడైన యోనాతాను ఇంటిలో మిగిలి ఉన్న 
ఎవరికైనా దయ చూపించాలనుకున్నాడు.
సౌలు సేవకుడు సీబా లో-దేబార్ లో నివసిస్తున్న యోనాతాను కుమారుడైన మెఫీబోషెతు గురించి రాజు దావీదుకు చెప్పాడు. 
హీబ్రూలో డిబార్ అంటే "చర్చ", "విషయం" లేదా "పదం". "లో" ఉపసర్గ ప్రతికూల అర్థాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి లో-డెబార్ 
అంటే "పదం లేదు", "ఏ విషయం", "ఏదీ లేని భూమి". దీని అర్థం "పచ్చదనం లేదు", కొరత ఉన్న ప్రదేశం, మిమ్మల్ని 
పునరుద్ధరించడానికి ఏమీ లేదు, స్థిరత్వం లేదు, మీరు కనుగొనకూడదనుకునే ప్రదేశం. లో-దేబార్ తక్కువ ప్రదేశం. ఈ ప్రదేశం 
మేము ఘెట్టో ప్రాంతంగా భావించే దానికంటే తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఘెట్టోలో కూడా మీరు ఆహారం, 
జీవితం, సంగీతం, పిల్లలు తమ వద్ద ఉన్న కొద్దిపాటితో నవ్వుతూ మరియు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. లో-డెబార్ నిశ్శబ్ద వైపు 
ఉంది; సంతోషించడానికి ఏమీ లేదు మరియు మాట్లాడటానికి ఏమీ లేదు.

డేవిడ్ అడిగాడు:"యోనాతాను నిమిత్తము నేను అతనికి దయ చూపడానికి సౌలు ఇంటిలో 
ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారా?"
అలాంటి ప్రశ్న దావీదుకు ఎలాంటి ప్రేమను చూపించింది. డేవిడ్ ప్రతీకార సూత్రానికి వ్యతిరేకంగా మరియు స్వీయ-
సంరక్షణ సూత్రానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లి తన శత్రువు కుటుంబానికి ఏమి చేయగలనని అడిగాడు. దావీదు ఇలా అన్నాడు: 
“యోనాతాను నిమిత్తము నేను అతనికి దయ చూపుతాను. డేవిడ్ 1సామ్యూల్ 20:14-16 (NIV)లో జోనాథన్ తో తన 
ఒడంబడికను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు:
14అయితే నేను చంపబడకుండా ఉండేలా నేను జీవించి ఉన్నంత కాలం ప్రభువు దయవలె నాపై 
కనికరం చూపు.15మరియు నా కుటుంబం నుండి నీ దయను ఎప్పటికీ తీసివేయకు-ప్రభువు దావీదు 
యొక్క శత్రువులలో ప్రతి ఒక్కరినీ భూమి ముఖం నుండి నరికివేసినప్పటికీ.
16కాబట్టి యోనాతాను దావీదు ఇంటివారితో, “ప్రభువు దావీదు శత్రువులను లెక్కచేయును 
గాక” అని ఒక నిబంధన చేశాడు.

డేవిడ్ యొక్క చర్యలు భావాలపై మాత్రమే కాకుండా, అతను జోనాథన్ తో చేసిన ఒడంబడికపై కూడా ఆధారపడి ఉన్నాయి. 
ఆయన మాటకు కట్టుబడి ఉండే వ్యక్తి.
మెఫీబోషెతు గురించి తెలుసుకున్న దావీదు వెంటనే అతన్ని పిలిపించాడు. మెఫీబోషెతును పట్టుకోవడానికి 
రాజు రాజభవనం నుండి ఈ వ్యక్తులు లో-దేబార్ లోకి వెళ్లినప్పుడు జరిగిన కోలాహలం, సందడిని మీరు 
ఊహించగలరా? అతనికి సొంత ఇల్లు కూడా లేదు. బదులుగా, అతను మరొకరి ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. 
అయినప్పటికీ, ఇది మెఫీబోషెత్ కు చాలా భయాన్ని కలిగించింది.
రాజు రాజభవనం నుండి సైనికులు మెఫీబోషెతుతో అతను తమతో వెళ్లాలని చెప్పినప్పుడు ఇది ఎంత భయానకంగా 
ఉంటుంది. డేవిడ్ ఇతర రాజులు చేసినట్లుగా మరియు అతని సింహాసనానికి వచ్చే ప్రతి ముప్పును ఊచకోత కోసే 
రోజుని అతని మనస్సులో అతను ఊహించి ఉండవచ్చు. అతని తండ్రి చనిపోయినప్పుడు అతనికి కేవలం 5 
సంవత్సరాలు, కాబట్టి అతని తండ్రి జోనాథన్ డేవిడ్తో చేసిన ఒడంబడిక గురించి అతనికి తెలియదు.
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తలుపు తట్టడం, ఒక వస్త్రాన్ని లాగడం, రాజు యొక్క మనుషుల ఉనికిని వెల్లడిచేసే అరుపు, 
మెఫీబోషెత్ దావీదు నుండి దాగి లేడని కూడా సూచించింది. డేవిడ్ రాజుకు తన గురించి లేదా అతని ఆచూకీ 
తెలియదని భావించి అతను సురక్షితంగా భావించి ఉండవచ్చు. ఈ సమయం వరకు, అతను భయంతో 
డేవిడ్ ను తప్పించాడు.
కొన్నిసార్లు మన భయాలు మరియు మనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు మనల్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయి, మనల్ని ముందుకు సాగనివ్వవు. మన 

గతం మనల్ని నిర్వీర్యం చేయగలదు, మనకు సహాయం చేయాలనుకునే వారి గురించి భయపడి మరియు తీర్పు చెప్పేలా చేస్తుంది. మీరు 

భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే పరలోకంలోని దేవుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా చూస్తాడు మరియు ఈ రోజు మీ లో-

డెబార్ అనుభవం నుండి మిమ్మల్ని ఆ అధమ ప్రదేశం నుండి బయటకు పిలుస్తున్నాడు.

మెఫీబోషెతు దావీదు రాజు ముందుకు వచ్చినప్పుడు, అతడు అతని ముందు సాష్టాంగపడి పడుకున్నాడని బైబిల్ చెబుతోంది. 
డేవిడ్ యువకుడి భయాన్ని పసిగట్టాడు మరియు అతనికి హాని కలిగించే ఉద్దేశ్యం లేదని త్వరగా అతనికి భరోసా ఇచ్చాడు. 
బదులుగా, డేవిడ్ ఇలా అన్నాడు:
“భయపడకు, నీ తండ్రి యోనాతాను నిమిత్తము నేను నీకు దయ చూపి నీ తాతయైన సౌలు 
దేశమంతటిని నీకు తిరిగి ఇస్తాను; మరియు మీరు నిరంతరం నా టేబుల్ వద్ద రొట్టెలు తింటారు.

దావీదు మెఫీబోషెతుకు మొదట వాగ్దానం చేశాడు. మెఫీబోషెతుకు తన తాతకు ఆస్తి ఉందని తెలిసి 
ఉండవచ్చు, కానీ అతను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి చాలా భయపడ్డాడు. మీరు మీ వారసత్వాన్ని 
పొందవచ్చు మెఫీబోషెత్, ప్రాథమికంగా దావీదు మెఫీబోషెతుతో చెప్పాడు. ఇది విముక్తికి సంబంధించిన 
కథ.
మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ తన బల్ల దగ్గర ఎప్పటికీ తినమని పిలుస్తున్న ఆ రాజు యేసు. మీరు అనారోగ్యంతో ఉన్నా లేదా కుంటివారైనా, నలుపు, 

ఆకుపచ్చ, బంగారం లేదా తెలుపు, తిరస్కరించబడినవారు, అవమానం, వికలాంగులు, గాయపడినవారు, యువకులు లేదా ముసలివారైనా, మనందరికీ 

కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద సీటు ఇవ్వబడుతుంది.

రాజుల రాజు మిమ్మల్ని తన టేబుల్ కి పిలుస్తున్నందున మీ భయాన్ని పక్కన పెట్టండి. రాజు మిమ్మల్ని తన 
టేబుల్ వద్ద కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు కలిగి ఉన్న అన్ని వైకల్యాలను మరచిపోండి.
మీరు గత వారం, నిన్న, ఈ ఉదయం చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపపడి రండి, ఎందుకంటే రాజు మిమ్మల్ని తన టేబుల్ 
వద్ద కోరుకుంటున్నారు.
మీరు జేమ్స్ టౌన్, జాన్ గార్లాండ్, రీజెంట్ పార్క్, మాల్టన్, బ్రాంప్టన్, ఎటోబికోక్, యార్క్, నార్త్ యార్క్, 
హామిల్టన్, స్కార్ బరో, మిస్సిసౌగా, వాఘన్ లేదా జేన్ అండ్ ఫించ్ లేదా లో-డెబార్ నుండి వచ్చిన వారైనా, 
కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద ఒక స్థలం ఉంది మీరు.
కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద కూర్చోవడానికి మీరు PHD లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీని సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు.

రాజు టేబుల్ కి ఆహ్వానించడానికి మీరు కొండపై కోటలో లేదా మైదానాల్లోని ఇంట్లో నివసించాల్సిన అవసరం లేదు.

మెఫీబోషెతులాగే, మనం రాజు టేబుల్ వద్ద కూర్చున్నప్పుడు అతనితో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. యేసు తన 
శిష్యులతో ఇలా అన్నాడు:

లూకా 22:29-30 (NLT) -29మరియు నా తండ్రి నాకు రాజ్యాన్ని ఇచ్చినట్లే, ఇప్పుడు నేను మీకు హక్కును ఇస్తున్నాను
30నా రాజ్యంలో నా టేబుల్ వద్ద తినడానికి మరియు త్రాగడానికి. మరియు మీరు సింహాసనాలపై కూర్చొని ఇశ్రాయేలు 
పన్నెండు గోత్రాలకు తీర్పుతీరుస్తారు.

కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద మాకు స్థానం ఉంది.
దావీదు చేయాలనుకున్నదంతా మెఫీబోషెతుకు తగినదని భావించలేదు. అతను \ వాడు చెప్పాడు: "
ఏమిటిఉందనిీ సేవకుడు, నాలాంటి చచ్చిపోయిన కుక్కను నువ్వు చూసుకోవాలా?”
వావ్! చనిపోయిన కుక్క అని పిలవడానికి ప్రజలు చాలా ఎక్కువ పోరాడుతారు. మీలో కొందరు ఫామిలీ 
క్యాంప్ లో ఉన్నారు: “హే డాగ్” అని తమ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి వైపు తిరగమని బోధకులలో ఒకరు సంఘాన్ని 
అడుగుతున్నారు. అయితే, ఇది స్పెల్లింగ్ లేదా ఉచ్ఛరిస్తారు, చాలా మంది కోరినది చేశారని నేను అనుకోను. 
వాస్తవానికి, ప్రేక్షకుల నుండి చాలా సంకోచం ఉంది...ఈ కుక్క సందేశంతో బోధకుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో 
అందరూ తెలుసుకోవాలని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. నిజానికి, నేను వైపు తిరిగాను
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నా పక్కన ఉన్న సోదరి: హే సిస్, వాట్ ఎ గ్వాన్?" నేను ఆమెను కుక్క అని పిలవను మరియు ఆమె అదే 
ఆలోచిస్తోంది.

"నాలాంటి చచ్చిన కుక్కను చూడడానికి నీ సేవకుడు ఏమిటి?" అది మెఫీబోషెతు మనస్తత్వాన్ని మీకు తెలియజేస్తుంది. 
ఆ సమయంలో కుక్కలు ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు కావు లేదా వాటికి కుక్కల గృహాలు లేవు. కుక్కలు అడవిలో 
ఉన్నాయి, ఇంటికి దగ్గరగా లేవు. నేను జమైకాలో కొన్ని చనిపోయిన కుక్కలను చూశాను, వాటిని పాతిపెట్టలేదు. వాటిని 
బహిరంగ ప్రదేశంలో దహనం చేశారు. చనిపోయిన కుక్క ప్రమాదకరం కాదు. మెఫీబోషెత్ యొక్క మనస్తత్వం అతన్ని 
అల్పమైనది, వికలాంగుడు, విలువ లేనివాడు, ఎవరూ, విలువ లేనివాడు, గౌరవం లేనివాడు, రాజు యొక్క శత్రువుగా 
భావించేలా చేసింది. అతను తనను తాను మానసికంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా విచ్ఛిన్నం చేసిన వ్యక్తిగా 
చూసుకున్నాడు. మానసికంగా, అతను మంచివాడు కాదని, అతను ఎప్పటికీ ఏమీ చేయనని చెప్పే అతని తలలోని ఈ 
స్వరాలన్నీ అతనికి కౌన్సెలింగ్ అవసరం. అభద్రతాభావం అతన్ని దాచిపెట్టి కుక్కలా భావించేలా చేసింది.

మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూస్తారు అనేది మీరు ఎలా వ్యవహరిస్తారో మరియు మీరు సంఘంలో ఎలా జీవిస్తున్నారో నిర్ణయిస్తుంది. 

అతనికి "పూర్ మి" సిండ్రోమ్ ఉంది మరియు సహాయం కావాలి! కానీ అతనికి అవసరమైన సహాయం చేయడానికి రాజు ఉన్నాడు. మీ లో-డెబార్ 

అనుభవం నుండి పైకి వెళ్లడానికి మరియు బయటికి వెళ్లడానికి మీ వైకల్యాలు మీకు ఆటంకం కలిగించనివ్వవద్దు - దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మీ 

కోసం ఏదైనా మంచిని కలిగి ఉంటాడు.

మెఫీబోషెత్ గుర్తింపు దెబ్బతింది. అతని పేరు "అవమానకరమైన నోటి నుండి" అని అర్ధం. డేవిడ్ మెఫీబోషెతు గుర్తింపును 
పునరుద్ధరించాడు. అతను ఇప్పుడు రాజు టేబుల్ వద్ద ఉన్నాడు. రాజు టేబుల్ వద్ద ప్రతికూల స్వీయ-చర్చ మరియు 
విధ్వంసక ప్రవర్తనలకు స్థలం లేదు. అతను ఇప్పటికీ తన కాళ్ళలో కుంటివాడు, కానీ రాజు టేబుల్ వద్ద, అతని కుంటితనం 
కప్పబడి ఉంది. అతను ఇప్పుడు గౌరవప్రదమైన ప్రదేశంలో ఉన్నాడు.

మెఫీబోషెత్ ప్రమాదవశాత్తూ పడిపోయాడు మరియు శారీరకంగా కుంటివాడు అయ్యాడు.

మనలో కొందరిని ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించారు మరియు కుంటివాళ్ళు అయ్యారు, మానసికంగా, మానసికంగా మా ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం 

చేసారు.

విస్మరించిన వస్తువుల వలె 
పడవేయబడింది, అపరాధ తండ్రి 
పట్టించుకోని తల్లిచే పడవేయబడింది

నిన్ను మోసం చేసిన స్నేహితులు
స్నేహితులు అకస్మాత్తుగా శత్రువులుగా మారారు, వారు మీ కంటే మంచివారని 
అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మీకు వైకల్యం లేదా మానసిక సవాళ్లు ఉన్నాయి
మీరు గ్రేడ్ లో విఫలమైనందున మీరు 
గ్రాడ్యుయేట్ చేయనందున పడిపోయారు
మీరు పాఠశాలలో "కూల్ గ్రూప్"లో భాగం కానందున తొలగించబడింది, 
ఎందుకంటే మీరు అందరికంటే భిన్నంగా ఉన్నందున మీ వద్ద తాజా 
స్నీకర్లు లేదా బట్టలు లేనందున తొలగించబడ్డాయి. మీరు గీక్ గా 
పరిగణించబడుతున్నందున తొలగించబడింది.

ఈరోజు గొప్ప సంతోషకరమైన శుభవార్త ఉంది: రాజుల 

రాజు తన టేబుల్ వద్ద మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు రాజు 

మీ కోసం కొన్ని రుచికరమైన వంటకాలను కలిగి ఉన్నాడు 

రాజు మీకు ఇష్టమైన భోజనం

రాజు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు 
రాజు నీకు కావలసింది రాజుకు నీ 
కష్టాలు తెలుసు
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మీ బాధ రాజుకు తెలుసు
రాజుకు నీ జీవితానికి సంబంధించిన కళంకాలు, మీ ఆరోగ్య పరిస్థితులకు సంబంధించిన కళంకాలు, మీ వైకల్యాలకు 
సంబంధించిన కళంకాలు తెలుసు, అయినప్పటికీ రాజు మిమ్మల్ని తన టేబుల్ వద్ద కూర్చోమని పిలుస్తున్నాడు.

పోగొట్టుకున్నవాటిని, విరిగిపోయినవాటిని పునరుద్ధరించడానికి యేసు వచ్చాడు.

అతను మిమ్మల్ని తన సొంతమని పిలుస్తాడు. అతను మిమ్మల్ని ప్రతికూల పేర్లతో పిలిచే రాజు లేదా తల్లిదండ్రులు 
కాదు. మీరు మంచివారు కాదని, అందంగా లేరని, దేనికీ సరిపోదని లేదా మీరు తెలివితక్కువవారు అని అతను మీకు ఎప్పటికీ 
చెప్పడు. అతను నిన్ను ప్రేమించడం లేదని, మీరు ఎన్నడూ కోరుకోలేదని, మీరు చాలా మంది ఉన్నారని, మీరు పొరపాటు 
చేశారని అతను మీకు ఎప్పటికీ చెప్పడు.

విరిగిన తల్లిదండ్రులు, ఉన్నతాధికారులు మరియు ప్రతికూల వ్యక్తులు ఈ విషయాలు చెబుతారు. కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద తమ 
స్థానాన్ని గుర్తించని లోడెబార్ లో ఉన్నవారు ఈ విషయాలు చెబుతారు. ప్రజలను బాధపెట్టడం వల్ల ప్రజలకు నష్టం 
జరుగుతుంది.

ఈ ప్రపంచం మన పట్ల దయ చూపదు. అలా కానప్పటికీ, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, ఇతర మాధ్యమాలలో 
ప్రపంచ వ్యవస్థను మనం ఫీడ్ చేస్తున్నాము, వాణిజ్య ప్రకటనలను వింటూ, మనం తగినంత స్మార్ట్ గా లేము, 
సరిపోలేమని భావించి, స్వీయ-తరుగుదల మరియు ఆందోళనకు కారణమవుతుంది ఎందుకంటే కొందరు మనం చూసే అన్ని 
విషయాల నుండి అబద్ధాలను నమ్ముతాము.

ఇక్కడ Tik Tok మిమ్మల్ని అప్పులపాలు చేయమని చెబుతోంది (మీ దగ్గర డబ్బు లేనందున అప్పు), తాజా 
పర్స్, బూట్లు, బట్టలు, బోటాక్స్, మీరు చూసే మీ స్నేహితులు లేదా మీరు అనుసరించే వ్యక్తులు కలిగి 
ఉన్నవన్నీ పొందండి. , మీ దగ్గర లేని విషయాలు.

ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, దేవుడు "రండి, నా దగ్గరకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను. నా పచ్చసొనను మీపైకి తీసుకువెళ్లండి మరియు నా నుండి 

నేర్చుకోండి ఎందుకంటే నేను సాత్వికము మరియు వినయ హృదయంతో ఉన్నాను, మరియు మీరు మీ ఆత్మకు విశ్రాంతి పొందుతారు. ఎందుకంటే నా 

పచ్చసొన తేలికైనది మరియు నా భారం తేలికైనది. దేవుడు చెబుతున్నాడు: "మీ సీటు ఖాళీగా ఉంది, వచ్చి నా టేబుల్ వద్ద మీ స్థానంలో ఉండండి."

నీవు ప్రేమించబడ్డావు, ఎన్నుకోబడ్డావు, క్షమించబడ్డావు, ఆశీర్వదించబడ్డావు, విమోచించబడ్డావు, రక్షించబడ్డావు, భయంకరంగా మరియు అద్భుతంగా 

సృష్టించబడ్డావు, నా కన్నుల మణికట్టు అయినందున నీవు తన బల్ల వద్ద కూర్చోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు."

కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద సమృద్ధిగా ఉంది, మీరు కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద అంగీకరించబడ్డారు. కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద 
ఆనందం మరియు భద్రత ఉంది. రాజు టేబుల్ వద్ద మరియు అతని ఇంటిలో మీకు దైవిక దయ ఉంది. మీరు 
ఎంత విరిగిపోయినా, యేసు "రండి" అని చెప్పాడు.

(క్రేయాన్స్….)

మీరు విచ్ఛిన్నమైనట్లు భావించాల్సిన అవసరం లేదు లేదా విచ్ఛిన్నమైన స్థితిలో జీవించాల్సిన అవసరం లేదు. యేసు విరిగిన హృదయాన్ని 

బాగుచేసేవాడు. అతను విరిగిన మనస్సులను, విరిగిన హృదయాలను మరియు విడిపోయిన ఆత్మలను పరిష్కరిస్తాడు. విరిగిన పాత్రల నుండి 

అందమైన వస్తువును తయారు చేయడం దేవుని ప్రత్యేకత. అతను ఈ రోజు మీ జీవితంతో అలా చేయాలనుకుంటున్నాడు.

దేవుడు నీకు గుర్తింపు ఇచ్చాడు. అతను మిమ్మల్ని తన సొంతమని పిలుస్తాడు. మీరు రాజు యొక్క బిడ్డ, అతని రక్తంలో కడుగుతారు, 

అతని ఆత్మతో నిండి ఉన్నారు. మీరు శాశ్వతత్వానికి ఉద్దేశించబడ్డారు. దేవుని వాక్యం మీ మనస్సును పునరుద్ధరించనివ్వండి, 

తద్వారా మీరు లేచి, మిమ్మల్ని మీరు బ్రష్ చేసి, రాజు టేబుల్ వద్ద మీ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకోవచ్చు.

దేవుడు మిమ్మల్ని గౌరవప్రదమైన ప్రదేశానికి పునరుద్ధరించాలని కోరుకుంటున్నాడు.
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1 పీటర్ 5:10 (NIV) -10మరియు క్రీస్తులో తన శాశ్వతమైన మహిమకు మిమ్మును పిలిచిన దయగల దేవుడు, మీరు 
కొద్దికాలం బాధలు అనుభవించిన తర్వాత, స్వయంగా మిమ్మల్ని పునరుద్ధరించి, మిమ్మల్ని బలంగా, దృఢంగా 
మరియు స్థిరంగా చేస్తారు.

జెర్మీయా 30:17 (NIV) -17కానీ నేను మీకు ఆరోగ్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తాను మరియు మీ గాయాలను నయం చేస్తాను' 
అని ఎల్ORD, 'ఎందుకంటే నువ్వు బహిష్కృతుడని పిలువబడ్డావు, ఎవరూ పట్టించుకోని సీయోను.'
మీరు చనిపోయారని, నిర్జీవంగా ఉన్నారని, ప్రయోజనం లేదని శత్రువు అనుకోవచ్చు, మీరు మళ్లీ లేవలేరు. మీరు ఆ అనారోగ్యంతో 
చనిపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ దేవుడు వస్తాడు, మిమ్మల్ని ఆరోగ్యానికి పునరుద్ధరిస్తుంది మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న మరియు మీ 
మనస్సులో ఉన్నవారిని మూసివేసి అందరినీ మూసివేస్తుంది.

కీర్తన 51:12 (NIV) -12మీ మోక్షం యొక్క ఆనందాన్ని నాకు పునరుద్ధరించండి మరియు నన్ను నిలబెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న 

స్ఫూర్తిని నాకు ఇవ్వండి.

దేవుడు మన ఆత్మలో లోతైన ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. ప్రభువు ఆనందమే మన బలం.
మేము దానిని జీవనోపాధి కోసం బయటకు తీయాలి. మన రక్షణలో ఆనందం ఉంది. దేవుని మంచితనం మరియు దయ 
ఆనందాన్ని తెస్తుంది.

బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: మన జీవితాంతం మంచితనం మరియు దయ మనల్ని అనుసరిస్తాయి. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలోని 
అన్ని రోజులు. అందువల్ల, మంచి సమయాల్లో, నన్ను అనుసరించే మంచితనం ఉంది మరియు మంచితనం పక్కన దయ ఉంది. 
చెడు సమయాల్లో నేను దయతో నన్ను అనుసరించాను మరియు మంచితనంలో దయతో పాటు దయ కలిగి ఉన్నాను. నా 
జీవితంలోని అన్ని రోజులు! వారు నిన్ను విడిచిపెట్టరు; వారు నన్ను విడిచిపెట్టరు.

దేవుని మంచితనం అందించి కాపాడుతుంది
దేవుని మంచితనం మరియు దయ క్షమాపణ మరియు క్షమాపణను తెస్తుంది 
దేవుని మంచితనం మరియు దయ మీకు దైవిక అనుగ్రహాన్ని తెస్తుంది దేవుని 
మంచితనం మరియు దయ మీ అవసరాలను తీరుస్తుంది
దేవుని మంచితనం మరియు దయ మీకు సహాయం చేస్తుంది దేవుని 

మంచితనం మరియు దయ మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తుంది. దేవుని 

మంచితనం మరియు దయ మీకు ఓదార్పునిస్తుంది.

దేవుని మంచితనం మరియు దయ మీ జీవితమంతా మీకు తోడుగా ఉంటుంది. అది సంతోషించదగ్గ 
విషయం.

దావీదు మెఫీబోషెతుకు దయను అందజేస్తాడు. అలాగే, మనం వెతకనప్పుడు కూడా దేవుని దయ మనకు 
లభిస్తుంది. మెఫీబోషెతు జీవితం ముగిసిందని అనుకున్నాడు, కాని రాజు అతన్ని టేబుల్ కి పిలిచాడు. లోడెబార్ 
మీ విశ్వాసాన్ని బలపరిచే ప్రదేశంగా ఉండనివ్వండి మరియు అక్కడ దేవుని శక్తి మీలో కనిపిస్తుంది.

చార్లెస్ స్పర్జన్ ఇలా అన్నాడు:
“యేసు నిమిత్తమే ప్రభువు ప్రజలు దేవునికి ప్రియమైనవారు. తండ్రి తన ఏకైక సంతానం పట్ల చూపే ప్రేమ 
అలాంటిది, అతను తన పేదరికం మరియు బహిష్కరణ నుండి తన నిరుపేద సోదరులు మరియు సోదరీమణులను రాజు 
యొక్క ఆస్థానం, గొప్ప హోదా మరియు రాజభోగాలను అనుభవించడానికి లేవనెత్తాడు. వారి వైకల్యం వారి 
అధికారాలను దోచుకోదు. కుంటితనం పుత్రత్వానికి అడ్డంకి కాదు; వికలాంగుడు ఒక గజెల్ లాగా పరిగెత్తగలిగినంత 
వారసుడు."

మేము ఒకప్పుడు మెఫీబోషెతులా ఉండేవాళ్లం. మన రాజు వచ్చి మన వ్యక్తిగత లో-దేబార్ల నుండి మమ్మల్ని విడిపించే వరకు పాపం 

మరియు అవమానంతో, బలహీనంగా, కుంటిగా మరియు భయంతో దాక్కున్నాడు.
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మా పూర్వీకులు పాపం చేసినందున మేము మా రాజు నుండి విడిపోయాము - మా స్వంత చర్యల కారణంగా విడిపోయి లో-
డెబార్ లో దాక్కున్నాము. మేము రాజును ఎరుగనందున మేము అతని నుండి విడిపోయాము. కానీ మా రాజు మమ్మల్ని 
వెతికాడు. అతని కళ్ళు భూమి అంతటా తిరుగుతాయి, అతనితో సంబంధంలోకి అతని ఆత్మ ద్వారా మనలను 
ఆకర్షిస్తుంది. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, రాజు మిమ్మల్ని ప్రవాసం నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. 
బైబిల్ ప్రకటన 22:15 (NIV)లో ఇలా చెబుతోంది:15వెలుపల కుక్కలు, మాయా విన్యాసాలు చేసేవారు, లైంగిక 
అనైతికత, హంతకులు, విగ్రహారాధకులు మరియు అసత్యాన్ని ఇష్టపడే మరియు ఆచరించే ప్రతి ఒక్కరూ 
ఉన్నారు.

మీరు మీ జీవితాన్ని ఆయనకు అప్పగించిన రోజు నుండి, మీరు ఇకపై నగరం, అతని నగరం వెలుపల ఉండరని మీరు తెలుసుకోవాలని దేవుడు 

కోరుకుంటున్నాడు. అతను మిమ్మల్ని చీకటిలో నుండి తన అద్భుతమైన వెలుగులోకి పిలిచాడని మీరు తెలుసుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. 

అతను మిమ్మల్ని చీకటి నుండి సత్యంలోకి పిలిచాడని మరియు అతని సత్యం మిమ్మల్ని విడిపించిందని మీరు తెలుసుకోవాలని ఆయన 

కోరుకుంటున్నాడు.

అతను మిమ్మల్ని నిస్సహాయతతో, మీకు సిగ్గు కలిగించని ఆశతో పిలిచాడని మీరు తెలుసుకోవాలని ఆయన 
కోరుకుంటున్నారు. అతను నిన్ను లో-దేబార్ నుండి తన రాజభవనానికి పిలుస్తున్నాడు.
ఈ ప్రపంచం విరిగిపోయినట్లుగా మరియు గందరగోళంగా ఉన్నందున, నిరీక్షణ ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. అతను మీ 

విరిగిన స్థితిలో మిమ్మల్ని చూశాడు మరియు ఇప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. అతను మన గందరగోళాన్ని, మన విచ్ఛిన్నతను చూసి మనకు 

మోక్షాన్ని తెచ్చాడు. బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది:16దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు, ఆయన తన అద్వితీయ కుమారుడిని ఇచ్చాడు, 

అతనిని విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ నశించకుండా, నిత్యజీవం పొందాలి.

17దేవుడు తన కుమారుని లోకమును ఖండించుటకు పంపలేదు; కానీ అతని ద్వారా 
ప్రపంచం రక్షించబడవచ్చు.
దేవుడు నిన్ను మరియు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను మమ్మల్ని పుత్రత్వ స్థితికి తీసుకువచ్చాడు మరియు శాశ్వతంగా 

ఉండే వారసత్వాన్ని ఇచ్చాడు. మన జీవితాలను క్రీస్తుకు అప్పగించినప్పుడు, మనం ఇకపై పాపానికి బానిసలం కాదు, దేవుని శాశ్వతమైన 

రాజ్యానికి కుమారులు మరియు కుమార్తెలు. మీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకు అప్పగించడం అంటే మీ పాపాల గురించి పశ్చాత్తాపం చెందడం, అంటే 

మీరు చేసిన అన్ని తప్పు మరియు చెడు పనుల కోసం మిమ్మల్ని క్షమించమని దేవుడిని అడగడం.

మీరు క్రీస్తుకు కట్టుబడి ఉంటే, మీరు అతని పేరు మీద నీటి బాప్టిజంతో అనుసరించాలని కోరుకుంటారు 
మరియు ఆయన తన పవిత్ర ఆత్మ యొక్క బాప్టిజంతో మిమ్మల్ని నింపుతానని వాగ్దానం చేశాడు. మీరు 
కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద కూర్చోవాలనుకుంటే, మీరు అతని సూచనలను పాటించాలి.
ఒక కొడుకు లేదా కుమార్తె తండ్రి టేబుల్ వద్ద అతను లేదా ఆమె ఎలా కనిపిస్తుందో లేదా అతని గురించి ఇతరులు ఏమి చెప్పాలనే 
దానితో సంబంధం లేకుండా కూర్చుంటారు. ఒక కొడుకు లేదా కుమార్తె తక్కువ ప్రదేశాలలో దాక్కోదు, కాదు, తండ్రి ఎత్తైన ప్రదేశాలకు 
మరియు లోతైన లోతులకు పిలిచినప్పుడు కాదు, తండ్రికి పచ్చని పచ్చిక బయళ్ళు మరియు జీవన నీటి ప్రవాహాలు ఉన్నప్పుడు 
కాదు.
దేవుని బిడ్డ నుండి బయటపడండి, తక్కువ ప్రదేశాల నుండి బయటపడండి, రూట్ నుండి బయటపడండి, మీ జాలి పార్టీల నుండి 
బయటపడండి, మీ సణుగుల నుండి బయటపడండి, దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడని మీ ముఖానికి తెలియజేయండి. అతను మీ కోసం 
వస్తాడు. జీవితంలో మరికొందరు అవయవాలను కోల్పోయిన లేదా పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలతో జన్మించారు, మరియు వారు కింగ్స్ 
టేబుల్ వద్ద తమను తాము కనుగొన్నారు. మీ సంగతి ఏంటి? ఏ పాపం లేదా అసమ్మతి మీరు మీ కుటుంబంతో టేబుల్ వద్ద 
కూర్చోకుండా చేస్తుంది?
మీరు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉండి, క్రీస్తుకు మీ జీవితాన్ని ఇవ్వకపోతే, ఏమి ఊహించండి? రాజు ఇక్కడ ఉన్నాడు. రాజు ఇక్కడే ఉన్నాడు, అతని 

ఆత్మతో మిమ్మల్ని నింపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, మిమ్మల్ని క్రీస్తులో కొత్త సృష్టిగా మార్చాడు. బహుశా మీరు మీ మనస్సులో, మీ 

జీవితంలో, అవమానంగా, నిస్సహాయంగా, బాధతో బాధపడుతున్నారు, రాజు మిమ్మల్ని రిఫ్రెష్ చేయడానికి మరియు మరొక రోజు 

ఎదుర్కొనేందుకు మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ఇక్కడ ఉన్నారు. మనకు అవసరమైన ప్రతిదీ మరియు ఏదైనా, కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద ఉంది, 

కాబట్టి రండి.

మీరు రాజు బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు కింగ్స్ టేబుల్ వద్ద కూర్చునే స్వేచ్ఛ మీకు ఉంది.
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