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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు
ఎనిమిదవ పాఠము

వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

ఉపో ద్ాాతము
నేను పర్మగుతయని వయసుిలో, నా కుటటంబము అంతా కార్మలో స్టలవలకు వళలోవార్ము,

మర్శయు మా మనసుిలో గమయమును గూర్శు ఒక సపష్ర త కల్వగశయుండదవార్ము మర్శయు గమయము
చదర్వ
ే ార్ము. అయితద మార్గ మధ్యలో, ప్రణాళికను వివృతము చదయు వివిధ్ విష్యాలు జర్శగవి
ే . మేము

ఒక సా లములో అనుకుని దానికంటే ఎకుువ సమయము ఆగేవార్ము, లేదా టెైర్మ ప్ంకుర్మ అవవడం,
ఇలాటివి జర్శగవి
ే .

సర్ే, పాత నిబంధ్న ప్రవచనము విష్యములో కూడా ఇలాటిదద జర్శగశంది. మానవ చర్శతర యిెడల
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చదర్మతయంది, మర్శయు మార్గ ములోని ప్రతి అడుగును దదవుడు సార్వభౌమ ప్రణాళికతో చదశాడు. అయితద
అదద సమయములో ప్రవచనము ప్టో మానవులు ఏ విధ్మైన సపందన కల్వగశ ఉనాిర్ప దదవుడు తన
దెైవకృతములో చూసాతడు అని మనకు తెలుసు, మర్శయు వార్మ ఒక విధ్ముగా సపందించనప్ుపడు
ఆయన మర్ొక విధ్ంగా సపందిసత ాడు; వార్మ మర్ొక విధ్ముగా సపందించనప్ుపడు ఆయన వేర్ొక
విధ్ముగా సపందిసత ాడు. కాబటిర మనము బెైబిలు అంతటిలో వివృతమగుచుని గమయము, లేదా

ఎసుటాన్ ను కనుగొంటాము. బెైబిలు కొనసాగుచుండగా దదవుడు తన ప్రజల కొర్కు ఏమి
చదయబో వుచునాిడో మర్శంత ఎకుువగా ఆయన వలో డిసత ాడు.

ఈ పాఠమునకు మనము “వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు” అను పేర్మ పటారము

ఎందుకంటే ప్రవచన గీంథములలో వివిధ్ దశల దావర్ా అంతయకాలము లేదా ఎసుటాలజి యొకు
ప్రవచనాతుక దృషిర ఎలా ప్ుర్పగమనము చెందినదో మనం చూసాతము. వివృతమగుచుని

యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు నాలుగు ప్రధాన దశలను ప్ర్శశీల్వదాేము, వీటిని మనము ఎలో ప్ుపడు

జఞాప్కముంచుకోవాల్వ: మొదటిగా, మోషే యొకు యుగాంతశాసత మ
ర ు; ర్ండవదిగా, ఆర్ంభ ప్రవకత ల

యుగాంతశాసత మ
ర ు; మూడవదిగా, తర్మవాత ప్రవకత ల యుగాంతశాసత మ
ర ు; మర్శయు నాలుగవదిగా, కొీతత

నిబంధ్న యుగాంతశాసత మ
ర ు. మోషే దావర్ా వలువడిన దృకపథములను ముందుగా ప్ర్శశీల్వంచుదాము.

మోషే యొకక యుగాింతశాస్తత రము
మీర్మ ఎప్ుపడెన
ై ా అతయంత కఠశన ప్ర్శస్టా త
ి యలలో ఉనిప్ుపడు, ఒక దినమున ఈ కఠశన

ప్ర్శస్టా త
ి యలకు అంతము ఉంటటంది అనే నముకమును కల్వగశ ఉనాిర్ా? సర్ే, చాలా సందర్ుములలో,

మోషే ఈ విధ్మన
ై దృకపథమును ఇశాీయిేలుకు ఇచాుడు. వాగాేన భూమి నుండి చెర్గొనిపల బడినప్ుపడు
కష్ర ప్ర్శస్టా త
ి యలు వసాతయని అతడు ఇశాీయిేలుకు చెపాపడు, అయితద ఒక దినమందు సమసత ము

సర్ైపల తాయను నిర్రక్షణను, యుగాంతప్ు నిర్రక్షణను కూడా అతడు వార్శకన ఇచాుడు. మోషే దృకపథాలను
-1వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
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అర్ాం చదసుకోవాలంటే, మునుప్టి పాఠంలో మనం ఇప్పటికే చూస్టిన కొనిి పారథమిక నిబంధ్నా

కనీయాశీలకములను ప్ర్శశీల్వంచాల్వ: మొదటిగా, నిబంధ్నా వృతత ములు; ర్ండవదిగా, నిబంధ్న ముగశంప్ు.

నిబింధనా వృతత ములు
దదవుడు తన ప్రజల యొకు సావమిభకనతని ప్ర్రక్షిసత ాడని మర్శయు ఆయన ప్రజలు ఎలో ప్ుపడూ

విఫలమౌతార్మ అని మోషే అర్ాం చదసుకునిటట
ో గా మనం జఞాప్కం చదసుకుంటాము. తతీల్వతంగా, తర్చుగా
వచుు తీర్మపలు మర్శయు ఆశీర్ావదములు దదవునికన మర్శయు ఆయన ప్రజలకు మధ్య సంబంధ్మును
వివర్శసత ాయని మోషే బో ధించాడు. దదవుని ప్రజలు ఆయన మీద తీవరంగా తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి ప్ుపడు,

వార్మ యుదధ ము మర్శయు ప్రకృతి దావర్ా కలుగు తీర్మపను అనుభవించార్మ. దదవుని ప్రజలు ఆయనకు
నముకముగా ఉనిప్ుపడు, వార్మ యుదధ ము మర్శయు ప్రకృతి దావర్ా కలుగు ఆశీర్ావదములను

అనుభవించార్మ. ఆశీర్ావదము మర్శయు తీర్మప మధ్యగల ఈ వృతాతకార్ నిబంధ్నా విధానము పాత
నిబంధ్న అంతటా చాలాసార్మో కనిపిసత ుంది.

నిబింధనా ముగింప్ు
ఇప్ుపడు మోషే ర్చనలలోని యుగాంతశాసత మ
ర ు ఈ పారథమిక ఆశీర్ావదము మర్శయు తీర్మప

నుండి ప్ుర్పగమనము చెందుతయంది. మోషే ప్రకార్ము, నిబంధ్న యొకు తీర్మపలు మర్శయు

ఆశీర్ావదములు నితయ వృతత ములో కొనసాగవు, ఎనిడును ఏ లక్షయం వప్
ై ుకు వళో వు. విర్మదధ ంగా

చెపాపలంటే, మోషే భవిష్యతయ
త లో ఒక నిర్శేష్రమన
ై ముగశంప్ును లేదా ఎసుటాన్ ను చూశాడు. నిబంధ్న
జీవితముకు ముగశంప్ును, లేదా ఎసుటాన్ ను గూర్శు మోషే ఏమి బో ధించాడో అర్ాం చదసుకోవాలంటే,

చర్శతర మీద అతడు కల్వగశయుని దృకపథములోని మూడు విష్యములను మనము ప్ర్శశీలన చదయాల్వ:
మొదటిగా, చెర్; ర్ండవదిగా, ప్శాుతాతప్ము మర్శయు క్షమాప్ణ; మర్శయు మూడవదిగా, చెర్ నుండి
ప్ునర్మదధ ర్ణ.

మొదటిగా, ఇశాీయిేలు దదవుని నుండి దూర్ముగా వళతతని కొదదే తీర్మపలు పర్శగుతాయని మోషే

భావించాడు. తీర్మపలోని ఈ పర్మగుదల వాగాేన భూమి నుండి ఇశాీయిేలు చెర్గొనిపల బడుటతో

ముగుసుతంది. దదవుని ప్రజలు యుదధ ములో ఓటమిని అనుభవిసాతర్మ, మర్శయు వాగాేన భూమిలో ప్రకృతి
యొకు సామర్సయం ప్రకృతి యొకు క్షయతగా మార్మతయంది. దదవుని ప్రజలు అనయదదశములలో

చెదర్శపల తార్మ, మర్శయు వాగాేన భూమి శిధిలావసా లో ఉంటటంది. దివతీయోప్దదశకాండము 4:25-28లో
దదనిని గూర్శు మోషే చెపిపన విధానమును వినండి:

మీరు పటలలలను పటలలల పటలలలను కని ఆ ద్ేశమిందు బహు కాలము నివస్టటించిన
తరువాత మిముమను మీరు పాడుచేస్టటకొని, యిే స్తవరూప్ము కలిగన

విగ్రహమునైనను చేస్టట నీ ద్ేవుడైన యిెహో వాకు కోప్ము ప్ుట్ర ించి ఆయన కనునల
యిెదుట కీడు చేస్టన
ట యిెడల మీరు ఈ యొర్ాదను ద్ాట్ సావధీనప్రచుకొనబో వు

ద్ేశములో ఉిండకుిండ తవరలోనే బొ తిత గా నశించిపో దురని భూమాయకాశములను

మీమీద సాక్షులుగా ఉించుచునానను. ఆ ద్ేశమిందు బహు ద్ినములుిండక మీరు
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ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
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బొ తిత గా నశించిపో దురు. మర్యు యిెహో వా జనములలో మిముమను

చదరగొటటరను; యిెహో వా ఎకకడికి మిముమను తోలివేయునో అకకడి జనములలో

మీరు కొద్ిదమింద్ే మిగలియుిందురు. అకకడ మీరు మనుషయయల చేతిప్నియిెన
ై కఱ్ఱ
ర్ాతిద్ేవతలను ప్ూజించదరు; అవి చూడవు, వినవు, తినవు, వాస్తన చూడవు.
(ద్ివతీయోప్ద్ేశకాిండము 4:25-28).
ఒక భయంకర్మన
ై చెర్ వసుతంది అని మోషే ఊహంచనటట
ో గా ఇకుడ మనం చూసాతము, అయితద

ఈ చెర్ ఎంత భయంకర్ముగా ఉనిప్పటికీ, ఇశాీయిేలుతో దదవుని నిబంధ్న యొకు చర్శతక
ర ు ఇది

ముగశంప్ు కాదు. ప్శాుతాతప్ము మర్శయు క్షమాప్ణ చెర్ యొకు ప్ర్శస్టా తి
ి ని మార్ుగలదు. 4:29లో
మోషే చెపపి నటట
ో గా:

అయితే అకకడ నుిండి నీ ద్ేవుడైన యిెహో వాను మీరు వదకినయిెడల, నీ
ప్ూరణ హృదయముతోను నీ ప్ూర్ాణతమతోను వదకునప్ుపడు ఆయన నీకు
ప్రతయక్షమగ్ును (ద్ివతీయోప్ద్ేశకాిండము 4:29).

ఒకసార్శ చెర్ సంభవించన తర్మవాత, దదవుని ప్రజలు సపృహలోకన వచు, ప్శాుతాతప్ప్డి, దదవుని

నుండి క్షమాప్ణ ప ందుకుంటార్మ.

ఈ ప్శాుతాతప్ము మర్శయు క్షమాప్ణ యొకు ఫల్వతము ఏమిటి? ఒక మాటలో చెపాపలంటే, ఇది

చెర్ నుండి ప్ునర్మదధ ర్ణను కల్వగశసత ుంది. దదవుడు ఆయన ప్రజల మీద కనికర్ప్డి ఊహంచలేని నిబంధ్నా
అశీర్వదముల శాశవత స్టిాతిని ఆసావదించడానికన వాగాేన భూమికన వార్శని తిర్శగశ తీసుకువసాతడని మోషే

బో ధించాడు. దివతీయోప్దదశకాండము 4:30-31లో నిబంధ్న ఆశీర్ావదము యొకు ముగశంప్ును గూర్శు
మోషే ఎలా వివర్శంచాడో వినండి:
ఈ స్తింగ్తయలనినయు నీకు స్తింభవిించిన తరువాత నీకు బాధ కలుగ్ునప్ుపడు
అింతయద్ినములలో నీవు నీ ద్ేవుడన
ై యిెహో వావప్
ై ు తిర్గ ఆయన మాట

వినినయిెడల నీ ద్ేవుడన
ై యిెహో వా కనికరముగ్ల ద్ేవుడు గ్నుక నినున చయియ
విడువడు; నినున నాశనముచేయడు; తాను నీ పటతరులతో ప్రమాణము చేస్టన
ట
నిబింధనను మరచిపో డు (ద్ివతీయోప్ద్ేశకాిండము 4:30-31).

4:30లో, చవర్శ ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ఈ కాలముకు మోషే ఒక సాంకేతిక ప్దమును

ర్ూప ందించాడు. చెర్ సంభవించన తర్మవాత ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ “అంతయదినములలో”

జర్మగుతయంది అని అతడు చెపాపడు. ఈ వయకీతకర్ణము వనుక ఉని హెబ్రర ప్దము బహార్శత్ హయయమిమ్
()הַ י ִִָּ֔מים ְּבאַ ח ֲִרית. అనేక సందర్ాులలో ఈ విధ్మైన భాష్ ఒక అనిశిుత విధ్మైన “భవిష్యతయ
త ” అను

అర్ాము ఇసుతంది. అయితద ఇకుడ, దివతీయోప్దదశకాండము 4:30లో “అంతయదినములు” లేదా “చర్శతర
యొకు ముగశంప్ు” అను సాంకేతిక ప్దముల ప్రయోగమును మనం చూసాతము. ఈ సాంకేతిక ప్ద

ప్రయోగము యిెష్యా 2:2; మీకా 4:1; మర్శయు హో షేయ 3:5తో పాటటగా ప్రవచన గీంథములలో ఇతర్
అనేకచపటో కనిపిసత ుంది. కొీతత నిబంధ్నలో, ఇదద వయకీతకర్ణము అప సత లుల కార్యములు 2:17;

హెబ్రరయులకు 1:2; మర్శయు యాకోబు 5:3లో కనిపిసత ుంది. వాసత వంగా చెపాపలంటే, ఈ విధ్మైన
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వయకీతకర్ణము దావర్ానే వేదాంత ప్దమన
ై “ఎసుటాలజి” వలువడుతయంది – అంతయదినములు లేదా అంతయ
సంఘటనలను గూర్శున అధ్యయనము.

మోషే యొకు యుగాంతశాసత మ
ర ును మనము ఈ విధ్ముగా సంగీహంచవచుు. ఇశాీయిేలు

తీవరమన
ై పాప్ములో ప్డిపల యి మర్శయు భూమి నుండి చెర్గొనిపల బడుతయంది అని మోషేకు తెలుసు.
అయితద ఒకసార్శ ప్రజలు భూమి నుండి బయటకు వళిో న తర్మవాత, తమ పాప్ములను బటిర

ప్శాుతాతప్ప్డినటెో తద
ల , దదవుడు వార్శని క్షమిసాతడు. తర్మవాత, అంతయదినములలో, లేదా ఎసుటానలో, వార్మ
వాగాేన భూమికన తిర్శగశ తీసుకొనిర్ాబడి అదుుతమన
ై ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటార్మ. మోషే

యొకుఈ పారధ్మిక దృకపథము ప్రవచనాతుక ప్రవచనముల యొకు చర్శతర అంతటికన నేప్థయమును
అందిసత ుంది.

యుగాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున మోషే దృకపథమును మనసుిలో ఉంచుకొని, పాత నిబంధ్న

ఆర్ంభ ప్రవకత ల యొకు యుగాంతశాసత మ
ర ును ప్ర్శశీల్వంచడానికన మనం ఇప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిము.

బబులోనుకు చెర్గొనిపల బడుటకు ముందు ప్రవకత లు అంతయదినములలో చర్శతర యొకు ముగశంప్ును ఎలా
చూశార్మ?

ఆరింభ ప్రవచనాతమక యుగాింతశాస్తత రము
ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో, ఆర్ంభ ప్రవచనాతుక ప్రవచనములను గూర్శు మాటాోడునప్ుపడు,

దానియిేలు కాలము వర్కు ప్ర్శచర్య జర్శగశంచన ప్రవకత లు మన మనసులో ఉంటార్మ. దానియిేలు కాలము

వర్కు ఉని ప్రవకత లు మోషే దృకపథము వల కనిపించద ఒక పారధ్మిక యుగాంతశసత ర దృకపథమును కల్వగశ
ఉనాిర్మ. ఆర్ంభ ప్రవకత ల యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు ర్ండు కోణములను మనం చూదాేము: మొదటిగా,
మోషే దృకపథముకు సార్మప్యతలు; మర్శయు ర్ండవదిగా, మోషే దృకపథముకు అదనముగా

చదర్ుబడినవి. మోషే దావర్ా స్టిార్ప్ర్చబడిన పారధ్మిక నమూనాలతో సార్మప్యతలు కల్వగశయుని ఆర్ంభ
ప్రవచనాతుక యుగాంతశాసత మ
ర ును మొదటిగా చూదాేము.

మోషేకు సారుప్యతలు
జఞతీయ తీర్మప చెర్కు నడిపిసత ుంది తదుప్ర్శ ప్శాుతాతప్ము గొప్ప ప్ునర్మదధ ర్ణకు నడిపిసత ుంది ,

అను నమూనాను మోషే ప్రసత ుతించాడు. ర్ాబో వు చెర్ను గూర్శు హెచుర్శంచడానికన పాత నిబంధ్న

ప్రవకత లు ఎకుువ సమయము కేటాయించార్మ. తదుప్ర్శ, మోషే తర్మవాత, దానియిేలు కాలముకు
ముందుని ప్రవకత లు చెర్లో ప్శాుతాతప్ము మర్శయు క్షమాప్ణ జర్మగుతాయను నిర్రక్షణను

విడిచపటర లేదు. వాసత వంగా చెపాపలంటే, దదవుడు చెర్లోని తన ప్రజల శేష్మును అతీదియ
ర ంగా
ప్ునర్మదధ ర్శంచ వార్శకన క్షమాప్ణను అనుగీహసాతడని ప్రవకత లు నమాుర్మ. యిెష్యా 10:20లో, యిెష్యా
దదనిని గూర్శు చెపిపనటట
ో గా:
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ఆ ద్ినమున ఇశారయిేలు శేషమును యాకోబు కుటటింబికులలో తపటపించుకొనిన
వారును తముమను హతము చేస్టటనవానిని ఇకను ఆశరయిింప్క స్తతయమునుబట్ర
ఇశారయిేలీయుల ప్ర్శుదధ ద్ేవుడైన యిెహో వాను నిజముగా ఆశరయిించదరు
(యిెషయా 10:20).

చెర్గొనిపల బడిన ప్రజలు నముకముగా ఉండుటకు నూతన హృదయమును ప ందుకొని దదవుని

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు యిెడల విధదయత కల్వగశ ఉంటార్ని ప్రకటించనప్ుపడు యిర్రుయా కూడా అదద విధ్ంగా

మటాోడాడు. యిర్రుయా 31:33లో చెర్లో ఉని వార్శని గూర్శు మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:
వార్ మనస్తుులలో నా ధరమవిధి ఉించదను, వార్ హృదయముమీద ద్ాని
వారస్టెదను; నేను వార్కి ద్ేవుడనై యుిందును వారు నాకు జనులగ్ుదురు
(యిర్మమయా 31:33).

ఆర్ంభ ప్రవకత లు చెర్గొనిపల బడిన ప్రజలలో మార్మమనసుిను ఆశించార్మ.

అయితద మూడవదిగా, ప్శాుతాతప్ప్డిన శేష్ము గొప్ప ప్ునర్మదధ ర్ణ కొర్కు ఇశాీయిేలు
దదశమునకు తిర్శగశ వసాతర్ని ఆర్ంభ పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు కూడా ధ్ృవీకర్శంచార్మ. యిెష్యా మాటలు
మర్ొకసార్శ సందర్ుముకు సర్శపల యిన విధ్ంగా ఉనాియి. యిెష్యా 44:14లో మనము ఈ మాటలు
చదువుతాము:

యాకోబూ, ఇశారయిేలూ; వీట్ని జఞాప్కము చేస్టటకొనుము నీవు నా స్టేవకుడవు నేను
నినున నిర్మించితిని ఇశారయిేలూ, నీవు నాకు స్టేవకుడవై యునానవు నేను నినున
మరచిపో జఞలను. మించు విడిపో వునటట
ల గా నేను నీ యతికరమములను మబుు
తొలగ్ునటట
ల గా నీ పాప్ములను తయడిచివేస్టట యునానను నేను నినున

ల కొనుము (యిెషయా 44:21-22).
విమోచిించియునానను, నాయొదద కు మళ్ల
మోషే యొకు పారథమిక యుగాంతశాసత మ
ర ు వాసత వము అని ఆర్ంభ ప్రవకత లు సపష్ర ం చదశార్మ.

ఇశాీయిేలు చెర్గొనిపల బడుతయంది మర్శయు ప్శాుతాతప్ము మర్శయు క్షమాప్ణ భూమికన తిర్శగశ వచుుటకు
సహాయం చదసత ాయి. అయితద ఆర్ంభ ప్రవకత లు ఈ పారధ్మిక మోషే నమూనాకు కొనిి ప్రతదయకమన
ై
లక్షణములను కూడా చదర్ాుర్మ.

మోషేకు అదనముగా చేరచబడినవి
సులభంగా చెపాపలంటే, మోషే మర్శయు ఆర్ంభ ప్రవకత లకు మధ్య ఒక ప్రధానమన
ై నిబంధ్న

సంఘటన జర్శగశంది, మర్శయు ఈ నిబంధ్న ఏమనగా, వాసత వంగా చెపాపలంటే, దావీదుతో చదయబడిన

ర్ాజతవ నిబంధ్న. తతీల్వతంగా, ఆర్ంభ యుగాంతశాసత మ
ర ు, లేదా అంతయదినములను గూర్శు మోషే కల్వగశ
ఉండిన దృకపథముకు అదనముగా ఆర్ంభ ప్రవకత లు మూడు ప్రధానమైన అదనప్ు విష్యాలను

చదర్ాుర్మ. మొదటిగా, వార్మ ర్ాజతవము మీద దృషిర పటారర్మ; ర్ండవదిగా, దదవాలయము మీద దృషిర
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పటారర్మ; మర్శయు మూడవదిగా, అనయర్ాజయముల మీద దృషిరపటారర్మ. ఆర్ంభ ప్రవకత లు ర్ాజతవము మీద
దృషిరపటిరన విధానమును మొదటిగా చూదాేము.

ర్ాజతవము
ఒకవప్
ై ు, మోషే వల కాకుండా, ర్ాజయము ఓటమిని మర్శయు ప్రకృతి వప్
ై ర్రతాయలను

ఎదుర్ొుంటటంది అని మాతరమే ఆర్ంభ ప్రవకత లు చెప్పలేదు. ఈ ప్రవకత ల ప్రకార్ము, దావీదు స్టింహాసనము
దదవుని ప్రజల జీవితములలో కేందర సాానమును ప ందుకొనినందున, దదవుని తీర్మపలో దావీదు

స్టింహాసనమును విడిచపటటరట జర్మగుతయంది. ఉదాహర్ణకు, యిెష్యా 39:5-7లో యిెష్యా ర్ాజన
ై
హజిుయాను ఖ్ండించనప్ుపడు దావీదు స్టింహాసనముకు వయతిర్ేకముగా వచుు తీర్మపను గూర్శు
మనము చదువుతాము.

అింతట యిెషయా హజకయాతో నిటల నను, యిెహో వా స్టెలవిచుచమాట వినుము
ర్ాబో వు ద్ినములలో ఏమియు మిగ్ులకుిండ నీ యిింటనునన స్తమస్తత మును,
నేట్వరకు నీ పటతరులు స్తమ కూర్చ ద్ాచిపెటన
్ర ద్ి అింతయును బబులోను
ప్టర ణమునకు ఎతిత కొని పో వుదురని స్టెన
ై యముల కధిప్తియగ్ు యిెహో వా

స్టెలవిచుచచునానడు. మర్యు నీ గ్రభమిందు ప్ుట్ర న నీ ప్ుతరస్తింతయను

బబులోను ర్ాజు నగ్రునిందు నప్ుింస్తకులగా చేయుటకై వారు తీస్టటకొనిపో వుదురు
(యిెషయా 39:5-7).

దావీదు స్టింహాసనము విడువబడుట అనునది దదవుని ప్రజల చర్శతక
ర ు ముగశంప్ు ప్ల్వకనన చెర్లో

ఒక భాగమై ఉంది.

దావీదు స్టింహాసనమునకు విర్పధ్ముగా తీర్మప అను విషాదం ఉనిప్పటికీ, దదవుడు దావీదు

స్టింహాసనమును విడిచపటటరటతో సమసత మును ముగశంచలేదు అని ప్రవకత లు ఇశాీయిేలుకు

ధ్ృవీకర్శంచార్మ. బదులుగా, చెర్ తర్మవాత ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణలో దావీదు స్టింహాసనము
మహా మహమకు ప్ునర్మదధ ర్ణ చెందడం కూడా జర్మగుతయంది. యిర్రుయా 23:5-6లో దావీదు
స్టింహాసనము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శు యిర్రుయా ఎలా వివర్శంచాడో వినండి:

యిెహో వా ఈలాగ్ు ఆజా ఇచుచచునానడు ర్ాబో వు ద్ినములలో నేను ద్ావీదునకు
నీతి చిగ్ురును ప్ుట్ర ించదను; అతడు ర్ాజై ప్ర్పాలన చేయును, అతడు
వివేకముగా నడుచుకొనుచు కారయము జర్గించును, భూమిమీద నీతి

నాయయములను జర్గించును. అతని ద్ినములలో యూద్ా రక్షణన ిందును,

ఇశారయిేలు నిరభయముగా నివస్టటించును, యిెహో వా మనకు నీతియని అతనికి
పేరు పెటర టదురు (యిర్మమయా 23:5-6).

దావీదుకు నీతి జర్శగశంచు కుమార్మని అనుగీహసాతననిన వాగాేనము, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు

అంతయదినములను గూర్శున చతరప్టములో ముఖ్యమన
ై అంశముగా మార్శంది.

ఆర్ంభ ప్రవకత లు దావీదు స్టింహాసనమును గూర్శు మాతరమే వివర్శంచలేదుగాని, దావీదు

కుమార్మడెన
ై స లొమోను నిర్శుంచన దదవాలయము మీద కూడా దృషిరపటారర్మ.
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ద్ేవాలయము
యిెర్ూష్లేములో ఉని దదవాలయము నాశనము కానేర్నిది అని అనేకమంది ఇశాీయిేలీయులు

తప్ుపగా అర్ాం చదసుకునాిర్మ. యిెర్ూష్లేములోని దదవాలయము యొకు నాశనమును గూర్శు ప్రవకత లు
ధెైర్యంగా మాటాోడవలస్టి వచుంది. ఉదాహర్ణకు, యిెర్ూష్లేము ఎప్పటికీ నాశనము చదయబడదు అని
దృఢముగా చెప్ుపచుని అబదధ ప్రవకత లు మర్శయు యాజకులకు వయతిర్ేకముగా యిర్రుయా గటిరగా

మాటాోడాడు. యిర్రుయా 7లో, ఈ అబదధ బో ధ్ను నమువదే ని ప్రవకత ప్రజలను హెచుర్శంచాడు. 4వ
వచనములో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

ఈ స్తథ లము యిెహో వా ఆలయము, ఈ స్తథ లము యిెహో వా ఆలయము, ఈ స్తథ లము
యిెహో వా ఆలయము అని మీరు చప్ుపకొనుచునానర్ే; యిీ మోస్తకరమైన
మాటలు ఆధారము చేస్టటకొనకుడి (యిర్మమయా 7:4).

చెర్ సమయములో దదవాలయము నాశనము చదయబడుతయంది అని యిెహో వా యొకు నిజమైన

ప్రవకత లు ఏకర్రతిగా ప్రకటించార్మ.

చెర్ తర్మవాత జర్మగు ప్ునర్మదధ ర్ణ సమయంలో మహమకర్మన
ై దదవాలయము

ప్ునర్శిర్శుంచబడుతయంది అని కూడా ప్రవకత లు వాగాేనం చదశార్మ. ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములో జర్మగు ఈ
మహమకర్మైన దదవాలయము యొకు ప్ునర్శిర్ాుణమును గూర్శు ఇతర్ ప్రవకత ల కంటే ఎకుువగా
యిెహజ
ె ేులు మాటాోడాడు. అతని గీంథములోని 40-48 అధాయయములు ఈ అంశము మీద

దృషిరపడతాయి. ప్ునర్శిర్శుంచవలస్టిన దదవాలయము యొకు ప్రతదయకమన
ై చతరమును దదవుడు

యిెహజ
ె ేులుకు ఇచాుడు మర్శయు దానిని నిర్శుంచుమని ప్రజలకు ఆజఞాపించాడు. యిెహజ
ె ుే లు 43:1011లో దదవుడు యిెహజ
ె ేులుతో ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:

కాబట్ర నరప్ుతయరడా, ఇశారయిేలీయులు తాము చేస్టటన ద్ో షములనుబట్ర

స్టటగ్ు ుప్డునటట
ల ఈ మింద్ిరమును వార్కి చూపటించుము, వారు ద్ాని వైఖర్ని
కనిపెటరవలెను. తాము చేస్టటనవాటనినట్నిబట్ర వారు స్టటగ్ు ుప్డినయిెడల,

మింద్ిరముయొకక వైఖర్ని ద్ాని యిేర్ాపటటను ... వార్కి కనుప్రచి, వారు ఆ
ఆచార విధులనినట్ని గైకొని ఆచర్ించునటట
ల వారు చూచుచుిండగా వాట్ని
వారయిించుము (యిెహజ
ె ేకలు 43:10-11).

ఆర్ంభ ప్రవకత లు దావీదు స్టింహాసనము మర్శయు దదవాలయము గూర్శు అదనముగా చదర్ాుర్మ.

అయితద వార్మ మోషే సర్శగా చర్శుంచని మూడవ విష్యమును కూడా చదర్ాుర్మ – వార్మ అనయర్ాజయముల
మీద దృషిరపటారర్మ.

అనయజనులు
మొదటిగా, ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ దదవుని ప్రజల మీద కొనిి అనయర్ాజయములకు విజయము

అని ప్రవకత లు చాలా సపష్ర ంగా చెపాపర్మ. మనకు తెల్వస్టినటట
ో గా, అష్ష
ష ర్రయులు మర్శయు
బబులోనీయులు ఇశాీయిేలును ఓడించ మర్శయు దదవుని ప్రజలను అవమానప్ర్చార్మ.
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ఇశాీయిేలు చెర్ సమయంలో అనయర్ాజయములకు విజయము లభించనప్పటికీ, ఈ

అనయర్ాజయముల ఆధిప్తయం శాశవతకాలం ఉండదని ఆర్ంభ ప్రవకత లు ప్రకటించార్మ. చెర్ నుండి

ప్ునర్మదధ ర్ణ జర్శగశనప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన దావీదు స్టింహాసనము దావర్ా, ఆయన ప్రజలను
అవమానప్ర్చన అనయర్ాజయములను దదవుడు కొటిరవేసత ాడు. దదవుడు అనయజనులను ఓడించ,

అనయజనులతో జర్మగు యుదధ ములో ఇశాీయిేలుకు గొప్ప విజయము అనుగీహసాతడు. ఈ అంశము
ప్రవచన గీంథములనిిటిలో అనేక విధాలుగా కనిపిసత ుంది, అయితద ముందుగా కనిపించద అతయంత

నాటకీయమన
ై విధానము “యిెహో వా దినము” హెబ్రల
ర ో యోమ్ యహవవ అను సాంకేతిక వయకీతకర్ణములో
కనిపిసత ుంది. ఈ ప్దసమూహము వనుక ఉని పారధ్మిక ఆలోచన ఏమిటంటే యిెహో వా తన
శతయరవులందర్శనీ ఒకే దినమందు నాశనము చదయగలడు, మర్శయు ఈ కార్ణమును బటిర,

విజయవంతమైన స్టని
ై కులు యుదధ ములోకన వళిో నప్ుపడు, “ఇది మా దినము” అని చెపిపనటట
ో గానే,
“యిెహో వా దినము” అనునది ఆయనకు చెందినదిగా చెప్పబడింది.

ఈ ప్దము ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ మధ్య

వయతాయసమును నిర్ేేశించద విధానంలో ప్రతదయకముగా శకనతవంతమైనదిగా ఉంది. ప్రవకత యిన
ెై యోవేలు

“యిెహో వా దినము” అను వయకీతకర్ణమును ఉప్యోగశంచన విధానమును చూచుట బహుశా దదనిని

చూడగల ఉతత మమైన మార్గ ము. యోవేలు 1:15, 2:1, 2:11, 2:31, మర్శయు 3:14లో ఈ వయకీతకర్ణము
కనిపిసత ుంది. “యిెహో వా దినము”ను గూర్శున మొదటి మూడు ర్శఫర్నుిలు దదవుడు యూదా

ర్ాజయమును ఓడించుటను సూచసాతయి. నిబంధ్నా ప్రజలు తమ పాప్ముల వలన దదవుని శతయరవులుగా

మార్ార్మ, మర్శయు “యిెహో వా దినము” ఆయన వార్శని నాశనము చదస్టి చెర్కు ప్ంపించు సమయముగా
ఉంది.

అయితద యోవేలు తన గీంథము యొకు ర్ండవ భాగంలో ఈ ప్దమును ఉప్యోగశంచు

విధానమును కూడా మార్ాుడు. అతడు మర్ొక సంఘటనను “యిెహో వా దినము”గా వివర్శంచాడు.

ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి తిర్శగశ వచునప్ుపడు ఈ “యిెహో వా దినము” వసుతంది. ఇది దదవుని ప్రజలను
హంస్టించన ర్ాజయముల యొకు ఓటమి అవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, యోవేలు 2:31-32లో మనము ఈ
మాటలు చదువుతాము:

యిెహో వా యొకక భయింకరమన
ై ఆ మహాద్ినము ర్ాకముిందు స్తూరుయడు తేజో
హీనుడగ్ును, చిందురడు రకతవరణమగ్ును. యిెహో వా స్టెలవిచిచనటట
ల స్ట్యోను

కొిండమీదను యిెరూషలేములోను తపటపించుకొనినవారుిందురు, శేషటించినవార్లో
యిెహో వా పటలుచువారు కనబడుదురు. ఆ ద్ినమున యిెహో వా నామమునుబట్ర
ఆయనకు పారరథ నచేయు వారిందరును రక్ిింప్బడుదురు (యోవేలు 2:31-32).

కాబటిర యోవేలు దృషిరలో “యిెహో వా దినము” దదవుని ప్రజలకు వయతిర్ేకముగా వచుు తీర్మపను

సూచంచడమే కాకుండా, దదవుని ప్రజలు వాగాేన 9భూమికన తిర్శగశ వచుునప్ుపడు జర్శగే గొప్ప
యుదే మును కూడా సూచసుతంది అని మనం చూసాతము.

ఇశాీయిేలు యొకు యుగాంతశాసత మ
ర ులో అనుయలు అను అంశమును మనము విడిచపటేర

ముందు, మనము ఒక చవర్శ విష్యము చూడాల్వ – అనయజనులు అంటటరకటర బడట దావర్ా ఇశాీయిేలు

యొకు విసత ర్ణ. ఇశాీయిేలు ప్ునర్మదధ ర్శంచబడినప్ుపడు “యిెహో వా దినము” అనయజనులకు వయతిర్ేకంగా
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వచునప్ుపడు, అనయజనులందర్ూ నాశనము చదయబడర్మ. దదనికన భినింగా, యుదధ ము తర్మవాత,

చాలామంది అనయజనులు దదవుని ప్రజల యొదే కు వచు, వార్శతో కలస్టి నిజమన
ై మర్శయు సజీవమన
ై
దదవునిని ఆర్ాధిసత ార్మ. యిెష్యా 2:2-3లో ప్రవకత యిన
ెై యిెష్యా చెపిపనటట
ో గా:

అింతయద్ినములలో ప్రవతములపెైన యిెహో వా మింద్ిర ప్రవతము ప్రవత

శఖరమున స్టటథరప్రచబడి కొిండల కింటె ఎతయ
త గా ఎతత బడును ప్రవాహము వచిచనటట
ల
స్తమస్తత అనయజనులు ద్ానిలోనికి వచచదరు జనములు గ్ుింప్ులు గ్ుింప్ులుగా
వచిచ యాకోబు ద్ేవుని మింద్ిరమునకు యిెహో వా ప్రవత మునకు మనము
ల దము రిండి ఆయన తన మారు ముల విషయమై మనకు బో ధిించును
వళ్ల

మనము ఆయన తోరవలలో నడుతము అని చప్ుపకొిందురు (యిెషయా 2:2-3).
ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగములు పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలోని

యుగాంతశాసత ర నిర్రక్షణల యొకు ముగశంప్ును సూచసాతయి. దదవుని ఆశీర్వదములు ఇశాీయిేలు మీద

కుముర్శంచబడతాయి, అయితద ఈ ఆశీర్ావదములలో అనేకమంది అనయజనులు నిజమన
ై విశావసములోకన
చదర్ుబడుట జర్మగుతయంది, తదావర్ా దదవుని నిబంధ్నా జనులు భూమియందంతటను నింప్ునంతగా
విసత ర్శసత ార్మ. ఈ గొప్ప కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమి దదవుని జఞానముతో నింప్బడిన

ప్రప్ంచముగా ఉంటటంది. భూమి మీదకు సమాధానం వసుతంది మర్శయు మిగశల్వన ప్రజలంతా నిజమైన
సజీవ దదవునిని ఆర్ాధిసత ార్మ.

కాబటిర ఆర్ంభ ప్రవకత లు మోషే నియమించన పారధ్మిక నమూనాను అనుసర్శంచడం మనం

చూసాతము. చెర్ జర్మగుతయందని వార్మ నమాుర్మ, అయితద ప్శాుతాతప్ము మర్శయు క్షమాప్ణ ఎసుటాన్,
లేదా గొప్ప ప్ునర్మదధ ర్ణలోకన నడిపస
ి త ుంది. ఇప్ుపడు, ఈ పారధ్మిక నమూనాకు ఆర్ంభ ప్రవకత లు

అనేకమన
ై ముఖ్య అంశములను అదనముగా చదర్ాుర్మ: మొదటిగా, దావీదు స్టింహాసనము యొకు

కేందదక
ర ృతము; ర్ండవదిగా, దదవాలయము యొకు పారముఖ్యత; మర్శయు మూడవదిగా, ఇశాీయిేలు
చెర్లో మర్శయు దదవుని ప్రజల యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణలో అనయజనులు పల షించద ముఖ్యమన
ై పాతర.

మోషే యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్ునాదిని మర్శయు ఆర్ంభ ప్రవకత ల యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు

సార్ూప్యతలు మర్శయు అదనముగా చదర్ుబడిన విష్యాలను మనం చూశాము. ఇప్ుపడు తర్మవాత
ప్రవకత ల యుగాంతశాసత ప్
ర ు ప్ుర్పభివృదిధని వివర్శంచద స్టిాతిలో మనం ఉనాిము.

తరువాత ప్రవకత ల యుగాింతశాస్తత రము
ఇతర్ పాఠములలో, చార్శతిక
ర అనిశిుతముల జోకయము దదవుడు తన ప్రవకత ల యొకు

ప్రవచనములను జర్శగశంచు విధానము మీద ముఖ్యమన
ై ప్రభావమును చూపిసత ుంది అని మనము
చూశాము. సర్ే, అనేక సందర్ుములలో, పాత నిబంధ్నలో జర్మగు అతయంత గొప్ప చార్శతిక
ర

అనిశిుతముల యొకు జోకయమును తర్మవాత ప్రవకత లలో మనం చూసాతము. దదవుని ప్రజల యొకు
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ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

ప్రతిచర్యలు అంతయదినములు, లేదా ఎసుటాన్ వివృతము చదయు మార్గ ముల మీద విప్ర్రతమైన
ప్రభావమును చూపించాయని మనం చూసాతము.

ఈ విష్యమును మనం ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, మూడు అంశములను మనం చూదాేము:

మొదటిగా, యిర్రుయా ప్రవచనములు; ర్ండవదిగా, దానియిేలు యొకు అంతర్ేృషిర; మర్శయు చవర్శగా,
పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథముల యొకు చవర్శ దృకపథములు. మొదటిగా, ఇశాీయిేలు
ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శు యిర్రుయా ఇచున ప్రవచనమును చూదాేము.

యిర్మమయా ప్రవచనము
అనేక సందర్ుములలో, యిర్రుయా ఆర్ంభ బెైబిలు ప్రవచనమును అనుసర్శంచాడు. అయితద,
ర్ండు వాకయభాగములలో, ఇంతకు ముందు లేని విష్యమును యిర్రుయా చదర్ాుడు. చెర్ కాలము
డెబబది సంవతిర్ములు అని అతడు ప్రవచంచాడు. 25:11-12లో మనము ఈ మాటలను
చదువుతాము:

ఈ ద్ేశమింతయు పాడుగాను నిరజ నముగాను ఉిండును; ఈ జనులు డబుద్ి
స్తింవతురములు బబులోను ర్ాజునకు ద్ాస్తులుగా ఉిందురు. డబుద్ి

స్తింవతురములు గ్డచిన తరువాత బబులోను ర్ాజును ఆ జనులను కలీదయుల
ద్ేశమును శక్ిింతయను (యిర్మమయా 25:11-12).

అదద విధ్ంగా, యిర్రుయా 29:10-11లో యిర్రుయా ఇలా చెపాపడు:
బబులోను ర్ాజయమునకు డబుద్ి స్తింవతురములు గ్తిించిన తరువాతనే

మిముమనుగ్ూర్చ నేను ప్లికిన శుభవారత నరవేర్చ యిీ స్తథ లమునకు మిముమను
తిర్గ రపటపించునటట
ల నేను మిముమను దర్శింతయను. నేను మిముమను గ్ూర్చ

ఉద్ేదశించిన స్తింగ్తయలను నేనరుగ్ుదును, ర్ాబో వు కాలమిందు మీకు నిర్మక్షణ

కలుగ్ునటట
ల గా అవి స్తమాధానకరమైన ఉద్ేదశములేగాని హానికరమైనవి కావు; ఇద్ే
యిెహో వా వాకుక (యిర్మమయా 29:10-11).

కాబటిర డెబబది సంవతిర్ములలో చెర్ ముగుసుతందని యిర్రుయా ప్రవచంచనటట
ో మనం

చూసాతము.

వాసత వంగా చెపాపలంటే, 2 దినవృతాతంతములు 36:21-22 ప్రకార్ం, కీీ.ప్ూ. 539లో,

జర్మబాబబెలు నాయకతవంలో మొదటిగా వచునవార్మ భూమికన చదర్మకునిప్ుపడు ఈ ప్రవచనము

నర్వేర్ుబడింది. జకర్ాయ 1:12 మర్శయు జకర్ాయ 7:5లో జకర్ాయ కూడా ఈ సమయమును ధ్ృవీకర్శంచాడు.
కాబటిర చెర్ డెబబది సంవతిర్ములు ఉంటటందని యిర్రుయా ప్రవచంచనటట
ో మనం చూసాతము, మర్శయు
కొనిి సందర్ుములలో అలానే జర్శగశంది. 539లో, పార్స్ట్క ర్ాజగు కోర్ేష్య, ఇశాీయిేలీయులు తిర్శగశ తమ
భూమికన వళిో తమ దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచుకోవాలని ప్రకటించాడు.

-10వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

డెబబది సంవతిర్ములను గూర్శున యిర్రుయా ప్రవచనమును దృషిరలో ఉంచుకొని,

యుగాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున దానియిేలు యొకు అంతర్ేృషిరని అర్ాం చదసుకొనుటకు మనం స్టిదధంగా
ఉనాిము.

ద్ానియిేలు అింతరద ృషటర
ప్రవచనములో దానియిేలు చదర్ుశ న ముఖ్యమన
ై విష్యం ఏమిటంటే దానియిేలు 9లో

సంవతిర్ముల యొకు డెబబది వార్ములను గూర్శు సుప్రస్టద
ి ధ దర్ినము. ఈ వాకయభాగము సుమార్మ
539వ సంవతిర్ములో ఇశాీయిేలీయులు తమ వాగాేన భూమికన తిర్శగశ వళాోలని కోర్ేష్య తన

శాసనమును విధించనప్ుపడు దానియిేలు ప ందుకుని అంతర్ేృషిర యొకు ఆతుకథగా ఉంది.
దానియిేలు 9, 1-3 వచనములలోని ప్ర్శచయముతో ఆర్ంభమౌతయంది. అకుడ, డెబబది

సంవతిర్ముల చెర్ను గూర్శున యిర్రుయా ప్రవచనమును చదువుతయనాినని దానియిేలు నివేదించాడు.
2వ వచనములో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

అతని ఏలుబడిలో మొదట్ స్తింవతురమిందు ద్ానియిేలను నేను యిెహో వా తన
ప్రవకతయగ్ు యిర్మమయాకు స్టెలవిచిచ తలియజేస్టన
ట టటర, యిెరూషలేము పాడుగా

ఉిండవలస్టటన డబుద్ి స్తింవతురములు స్తింప్ూర్త యౌచుననవని గ్రింథములవలన
గ్రహించితిని.

ఇప్ుపడు, చెర్ కేవలము డెబబది సంవతిర్ములు మాతరమే ఉంటటందని యిర్రుయా చెపపి నటట
ో
దానియిేలుకు తెలుసు, అయితద ఆనందించుటకు బదులుగా, మన ఆలోచనకు భినింగా దానియిేలు
చదశాడని 3వ వచనము చెబుతయంది:

అింతట నేను గోనప్టర కటటరకొని, ధూళి తలపెన
ై వేస్టటకొని ఉప్వాస్తముిండి, పారరథ న
విజఞాప్నలు చేయుటకై ప్రభువగ్ు ద్ేవుని యిెదుట నా మనస్తుును నిబురము
చేస్టక
ట ొింట్ని (ద్ానియిేలు 9:3).

యిర్రుయా చెపపి న డెబబది సంవతిర్ములు ముగశస్టినందుకు దానియిేలు సంతోష్ంగా ఉండాలని

మనం ఆశించననూ, బదులుగా అతడు గపనప్టర కటటరకొని, ధ్ూళి వేస్టికొని దదవుని అనుగీహమును
కోర్ాడు.

4-19 వచనములలో, దానియిేలు పారర్ాన యొకు సార్ాంశమును మనం చూసాతము. ఈ

పారర్ానలో, అతడు అతి తీవరమన
ై సమసయను గూర్శు విజఞాప్న చదశాడు. యిర్రుయా ప్రవచంచన డెబబది
సంవతిర్ములు ముగశసాయి, కాని ప్రజలు తమ పాప్ముల నిమితత ము ప్శాుతాతప్ప్డలేదు. 13
మర్శయు 14 వచనములలో అతడు చెపిపనటట
ో గా:

కీడింతయు మాకు స్తింభవిించినను మేము మా చడునడవడి మానకపో తివిు; నీ
స్తతయమును అనుస్తర్ించి బుద్ిధ తచుచకొనునటట
ై యిెహో వాను
ల మా ద్ేవుడన

స్తమాధానప్రచుకొనకపో తివిు ... మేము మా ద్ేవుడన
ై యిెహో వా మాట వినలేదు
(ద్ానియిేలు 9:13-14).
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ఇప్పటికే ఈ పాఠంలో మనము చూస్టిన దానిని దానియిేలు అర్ాం చదసుకునాిడు. దదవుని ప్రజలు

తమ పాప్ముల నిమితత ము ప్శాుతాతప్ప్డితదనే చెర్ తలకనీందులు చదయబడుతయంది అని మోషే

ప్రకటించాడు, అయితద ఇకుడ ఊహంచని విధ్ంగా జోకయం చదసుకుని చార్శతిరక అనిశిుతము ఉంది.

ఇశాీయిేలీయులు చెర్లోకన వళాోర్మ, అయితద వార్శంకను తమ పాప్ముల నిమితత ము ప్శాుతాతప్ప్డలేదు,
గనుక, ఎసుటాన్ ను వివృతము చదయు విధానములో గణనీయమన
ై మార్మపలు జర్శగాయి.

దానియిేలు తన పారర్ానను దయ చూపించుము అను వినిప్ముతో ముగశంచాడు. ప్రజలు తమ

తిర్మగుబాటట నిమితత ము ప్శాుతాతప్ప్డనందున, ఆయన మహమప్ర్చబడుటకు ప్రజల యొదే కు తిర్శగశ
ర్ముని దానియిేలు దదవునిని బరతిమాలుకునాిడు. 17 మర్శయు 18 వచనములలో మనము ఇలా
చదువుతాము:

ప్రభువు చితాతనుసారముగా శథిలమై పో యిన నీ ప్ర్శుదధ స్తథ లముమీద్ికి నీ
ముఖప్రకాశము ర్ానిముమ. నీ గొప్ప కనికరములనుబట్ర యిే మేము నినున

పారర్థ ించుచునానము గాని మా స్తవనీతికారయములనుబట్ర నీ స్తనినధిని నిలువబడి
పారర్థ ించుటలేదు. మా ద్ేవా, చవి యొగు ఆలకిింప్ుము; నీ కనునలు తరచి, నీ

పేరుపెటరబడిన యిీ ప్టర ణముమీద్ికి వచిచన నాశనమును, నీ పేరు పెటరబడిన
యిీ ప్టర ణమును దృషటరించి చూడుము (ద్ానియిేలు 9:17-18).

వార్మ తమ పాప్ముల నిమితత ము ప్శాుతాతప్ము ప ందనప్పటికీ కూడా, దదవుడు తన ప్రజలను

ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడని అతడు బహుగా నిర్రక్షించాడు.

దానియిేలు 9:20-27 యొకు మిగశల్వన భాగము దానియిేలు పారర్ానకు దదవుని ప్రతిసపందనను

కల్వగశ ఉంది. గబిరయిేలను మనుష్యయడు ఒక సందదశముతో దదవుని యొదే నుండి వసుతనాిడు. 9:24లో
దదనిని అతడు దానియిేలుకు చెపాపడు:

తిరుగ్ుబాటటను మానుపటకును, పాప్మును నివారణ చేయుటకును, ద్ో షము

నిమితత ము పారయశచతత ము చేయుటకును, యుగాింతము వరకుిండునట్ర నీతిని
బయలుప్రచుటకును, దరశనమును ప్రవచనమును ముద్ిరించుటకును, అతి
ప్ర్శుదధ స్తథ లమును అభిషేకిించుటకును, నీ జనమునకును ప్ర్శుదధ

ప్టర ణమునకును డబుద్ివారములు విధిింప్బడను (ద్ానియిేలు 9:24).
సులభంగా చెపాపలంటే, చెర్ డెబబది సంవతిర్ముల నుండి, యిర్రుయా ప్రకార్ము, డెబబది

వార్ములు లేదా సుమార్మ 490 సంవతిర్ముల వర్కు వాయపించబడింది. ప్రజలు ప్శాుతాతప్ప్డుటకు
నిర్ాకర్శంచనందున, దదవుడు చెర్ యొకు కాలమును ఏడు ర్టట
ో పంచాలని నిర్ణయించుకునాిడు.
లేవీయకాండము 26:18లో దదవుడు చెపపి నటట
ో గా:

ఇవనినయు స్తింభవిించినను మీర్ింక నా మాటలు విననియిెడల నేను మీ

పాప్ములను బట్ర మర్ ఏడింతలుగా మిముమను దిండిించదను (లేవీయకాిండము
26:18).
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దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్ునర్మదధ ర్ణను ఆలసయం చదశాడు, మర్శయు వాగాేన భూమి మీద నియంతరణ

ఒక అనయర్ాజయము నుండి మర్ొకదానికన, ఆ ర్ాజయము నుండి ఇంకొక ర్ాజయముకు, దదవుని ర్ాజయము
కీీసత ునందు వచదువర్కు ఇవవబడుతష ఉంది.

డెబబది సంవతిర్ముల చెర్ కాలమును గూర్శున యిర్రుయా ప్రవచనమును మర్శయు అది

ఏడింతలుగా, 490 సంవతిర్ములు వర్కు పంచబడుతయంది అను ఆలోచనను ఇప్పటివర్కు మనం

చూశాము గనుక, పాత నిబంధ్న ప్రవచనాతుక యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు చవర్శ దశలను చూచుటకు
స్టిదధంగా ఉనాిము.

అింతిమ దృకపథములు
పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు అంతిమ దశలు అనేకమంది ఇశాీయిేలీయులు చెర్ నుండి

వాగాేనభూమికన తిర్శగశ వచున తర్మవాత ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములో జర్శగాయి. పాత నిబంధ్న

యుగాంతశాసత మ
ర ు ఈ అంతిమ దశలో ఏ విధ్ముగా ఉనిదో అర్ాం చదసుకోవాలంటే, మనము ర్ండు

విష్యాలను చూడాల్వ: మొదటిగా, ఆర్ంభ ప్ునర్మదధ ర్ణ నిర్రక్షణలు; మర్శయు ర్ండవదిగా, తర్మవాత

ప్ునర్మదధ ర్ణ నిర్రక్షణలు. ఇశాీయిేలీయులలో మొదటి గుంప్ు బబులోను చెర్ నుండి వాగాేన భూమికన

తిర్శగశ వచున తర్మవాత ఆర్ంభ సంవతిర్ములలో ప్ర్శచర్య చదస్టిన ప్రవకత ల యొకు ఆర్ంభ నిర్రక్షణలను
మొదటిగా చూదాేము.

ఆరింభ నిర్మక్షణలు
ఈ సమయములో, కీీ.ప్ూ. 539 నుండి 515 వర్కు గల ఆర్ంభ కాలము మీద మనము

దృషిరపడదాము. ఈ కాలములో, ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన దదవుని ప్రజల మీద దదవుని గొప్ప ఆశీర్ావదములు
కుముర్శంచబడుతయనాియి అని నిర్రక్షణతో చూచుటకు ఇశాీయిేలీయులు చని సమూహములుగా
భూమికన తిర్శగశ వచాుర్మ. అనేక సందర్ుములలో, వార్మ ప్శాుతాతప్ప్డుట మర్శయు ప్రభువును
నముకముగా స్టేవించుట దావర్ా ప డిగశంచబడిన దానియిేలు యొకు 490 సంవతిర్ములు

కుదించబడాలని ఆశించార్మ. హగగ యి మర్శయు జకర్ాయ నాలుగు యుగాంతశాసత ర నిర్రక్షణల మీద
దృషిరపటారర్మ: దావీదు స్టింహాసనము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ, అనయర్ాజయముల మీద విజయము,
దదవాలయము యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ, మర్శయు ప్రకృతి యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ. దదవుని ప్రజల

విష్యములో హగగ యి మర్శయు జకర్ాయ గొప్ప నిర్రక్షణలు కల్వగశ ఉనాిర్మ. ఈ సమయములో దదవుని

ప్రజల యొకు నముకతవము ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన ర్ాజయముకు అనేక ఆశీర్ావదములను తెసత ుంది అని
వార్మ నిర్రక్షించార్మ.

ఇశాీయిేలు భూమికన తిర్శగశ వచున ఆర్ంభ సంవతిర్ములలో జర్మబాబబెలు మర్శయు

దదవాలయము యిెడల వార్మ కల్వగశయుని నిర్రక్షణలు ఉనితమైనవిగా ఉనిప్పటికీ, ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి

ఎకుువకాలం కొనసాగలేదు. బదులుగా, తర్మవాత ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలము యొకు నిర్రక్షణలు మర్ొక
మలుప్ును తీసుకోవడం మనం గమనిసాతము. హగగ యి మర్శయు జకర్ాయ హెచుర్శంచనటట
ో గా

జర్మబాబబెలు దదవాలయమును ప్ూర్శత చదశాడు, అయితద జకర్ాయ గీంథము యొకు ర్ండవ భాగము, ఎజఞర,
నహెమాయ మర్శయు మలాకీ నుండి మనం నేర్ముకునిటట
ో గా, ఇశాీయిేలు ప్రజలు దదవుని చతాతనికన బాహయ

-13వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

సమర్పణ మాతరమే కల్వగశ ఉనాిర్మ. ఒక తర్ములో, అనయ స్ట్త ల
ర తో విసత ృతముగా వివాహములు జర్శగాయి
కాబటిర విసత ృతమన
ై మతభరష్రతవం జర్శగశంది. ఫల్వతంగా, ఆర్ంభ చెర్ తర్మవాత కాలములో ఇశాీయిేలుకు
గొప్ప ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయను నిర్రక్షణలు సుదూర్ భవిష్యతయ
త కు కేటాయించబడా్యి.

అింతిమ నిర్మక్షణలు
ఇతర్ ప్రవకత ల కంటే ఎకుువగా మలాకీ ఈ సుదూర్ నిర్రక్షణ మీద దృషిర పటారడు.
యిెర్ూష్లేములో నివేస్టించద వార్శని ఆయన సూటిగా ఖ్ండించాడు మర్శయు తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావద

దినము భవిష్యతయ
త లో ర్ాబో వుచునిదని వార్శని హెచుర్శంచాడు. ఉదాహర్ణకు, మలాకీ 3:1లో మనము
ఈ మాటలు చదువుతాము:

ఇద్ిగో నాకు ముిందుగా మారు ము స్టటదధప్రచుటకై నేను నా దూతను

ప్ింప్ుచునానను; మీరు వదకుచునన ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబింధన దూత,
తన ఆలయమునకు హఠాతయ
త గా వచుచను; ఇద్ిగో ఆయన వచుచచునానడని
స్టెైనయములకు అధిప్తియగ్ు యిెహో వా స్టెలవిచుచచునానడు (మలాకీ 3:1).

4:1-2లోని అతని చవర్శ మాటలలో, ఆ గొప్ప భవిష్యతయ
త దినమందు ఏమి జర్మగుతయందో మలాకీ
మాటాోడాడు:
ఏలయనగా నియమిింప్బడిన ద్ినము వచుచచుననద్ి, కొలిమి కాలునటట
ల అద్ి
కాలును; గ్ర్వషయ
ు లిందరును దుర్ామరుులిందరును కొయయకాలువలె ఉిందురు,
వార్లో ఒకనికి వేర్న
ై ను చిగ్ుర్న
ై ను లేకుిండ, ర్ాబో వు ద్ినము అిందర్ని

కాలిచవేయునని స్టెైనయములకు అధిప్తియగ్ు యిెహో వా స్టెలవిచుచచునానడు.
అయితే నా నామమిందు భయభకుతలుగ్లవారగ్ు మీకు నీతి స్తూరుయడు

ఉదయిించును; అతని ర్కకలు ఆర్ోగ్యము కలుగ్జేయును గ్నుక మీరు

బయలుద్ేర్ కొరవివన దూడలు గ్ింతయలు వేయునటట
ల గ్ింతయలు వేయుదురు (మలాకీ
4:1-2).

పాత నిబంధ్న ముగశంచబడినప్ుపడు, ఈ ర్క్షణ తక్షణమే వచుుట లేదు అని సపష్ర ం అవుతయంది.

దదవుని ప్రజలు ప్ర్శప్ూర్ణ ప్ునర్మదధ ర్ణ కొర్కు వేచయుండాల్వ.

పాత నిబంధ్న గీంథములోని యుగాంతశాసత మ
ై దని, మర్శయు ఆర్ంభ
ర ు మోషేతో ఆర్ంభమన

ప్రవకత లు ర్ాజతవము మర్శయు దదవాలయము అను అంశములను చదర్ముట దావర్ా ఈ విష్యముల మీద
అనేకమన
ై అంతర్ేృష్య
ర లను అందించార్ని మనం చూశాము. ఇప్ుపడు, పాత నిబంధ్న గీంథములోని

దానియిేలు మర్శయు తర్మవాత ప్రవకత లు చెర్ కాలము మర్శంత పర్మగుతయందని నేర్ముకునిటట
ో గా మనం
చూశాము. అప్ుపడద గొప్ప దెవి
ై క జోకయము జర్మగుతయంది మర్శయు దదవుని ప్రజలకు ప్ునర్మదధ ర్ణ

తెసత ుంది. ఇది మనలను బెైబిలు యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు చవర్శ దశకు తీసుకువసుతంది, కొీతత నిబంధ్న
యుగాంతశాసత మ
ర ు.
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

కొరతత నిబింధన యుగాింతశాస్తత రము
కైసతవులముగా పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును చదువునప్ుపడెలో ా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితల

యొకు దృకపథములను మనము అనుసర్శంచాల్వ. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్నలోని

యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్ుర్పభివృదిధని అర్ాం చదసుకునాిర్మ, అయితద వార్మ దదనికన యిేసు ప్ర్శచర్య

యొకు వాసత వికతను జోడించార్మ. యిేసు ఈ లోకమునకు వచు యుగాంతశాసత మ
ర ు వివృతమగుచుని
విధానములో మార్మపను కల్వగశంచాడు, మర్శయు కస
ై త వులంగా, కొీతత నిబంధ్నలో మనకు ఇవవబడిన ఈ

దృకపథమును మనము అనుసర్శంచాల్వ. మూడు విష్యాలను ప్ర్శశీల్వసుతనిప్ుపడు యుగాంతశాసత మ
ర ు
యొకు కొీతత నిబంధ్న చతరమును మనం గీహంచవచుు: మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్నలోని కొనిి

ముఖ్యమైన ప్దాలు; ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు పారధ్మిక నిర్ాుణము;
మర్శయు మూడవదిగా, కొీతత నిబంధ్నలో కనిపించద ప్రధానమైన యుగాంతశాసత ర అంశాలు. కొీతత

నిబంధ్నలోని అనేక ముఖ్యమన
ై ప్దాలను మొదటిగా చూదాేము, అవి అంతయదినములను గూర్శున కొీతత
నిబంధ్న దృకపథాల యిెడల మనకొక ధో ర్ణిని ఇసాతయి.

ప్దములు
ప్రతయద కముగా మూడు ముఖ్యమైన వయకీతకర్ణముల మీద మనం దృషిర పడదాము: మొదటిగా,

“సువార్త ” అను ప్దము; తర్మవాత, “ర్ాజయము” అను ప్దము; మర్శయు చవర్శగా, “అంతయదినములు”
అను వయకీతకర్ణము.

స్తువారత
“సువార్త ” అను ప్దము ప్రతి విశావస్టికన సుప్ర్శచతమైన ప్దము. ఇది గరీకు ప్దమన
ై

యువాంగశల్వయోన్ నుండి వసుతంది, అనగా “శుభవార్త ” అని అర్ాం. ప్దద ప్దద, యిేసు మర్శయు

అప సత లులు “సువార్త ” లేదా “శుభవార్త ” ప్రకటించార్ని కొీతత నిబంధ్న చెబుతయంది. కొీతత నిబంధ్న
ర్చయితలు కీీసత ును గూర్శున కైసతవ సందదశమును సువార్త లేదా శుభవార్త అని వందసార్మో కంటే

ఎకుువగా మాటాోడార్మ. కొీతత నిబంధ్న “సువార్త ” అను ప్దమును కొీతత గా ర్ూప ందించలేదని గీహంచడం
చాలా ముఖ్యమన
ై విష్యం. బదులుగా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు “సువార్త ” అను ప్దమును పాత
నిబంధ్న ప్రవకత ల నుండి ప ందుకునాిర్మ.

పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు హెబ్రర ప్దమన
ై బసర్డ ( )בָּ ַׂשרను ఉప్యోగశంచార్మ, దదనిని తర్చుగా

“శుభవార్త ” లేదా “ఆనందభర్శతమైన వార్త ” అని అనేక సందర్ుములలో అనువదిసత ార్మ. వార్శ మనసులో
ఎటటవంటి సువార్త ఉంది? సర్ే, ఒక మాటలో చెపాపలంటే, ప్రవకత లు ప్రకటించన శుభవార్త ఏమనగా చెర్

ముగశస్టింది మర్శయు దదవుని ప్రజల యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ జర్మగబో తయంది అను శుభవార్త . ఉదాహర్ణకు,
యిెష్యా 52:5-7లో ప్రవకత యిెైన యిెష్యా మాటాోడిన విధ్మును వినండి: 5 మర్శయు 6
వచనములలో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

-15వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

నా జనులు ఊరకయిే కొనిపో బడియునానరు వార్ని బాధప్రచువారు వార్ని చూచి
గ్ర్జ ించుచునానరు ... నా జనులు నా నామము తలిస్టటకొిందురు నేనునాననని

చప్ుపవాడను నేనే అని వారు ఆ ద్ినమున తలిస్టటకొిందురు (యిెషయా 52:5-6).
ఆయన ప్రజలు తన శకనత యొకు గొప్ప ప్రదర్ినను చూసాతర్ని దదవుడు ప్రకటించాడు, మర్శయు
చెర్ నుండి ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శు ఆయన చెపాపడని వార్శకన తెలుసుతంది. కాబటిర, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు
ఈ ధ్ృవీకర్ణను ప్రతిబింబిసూ
త , 7వ వచనములో యిెష్యా ఇలా చెపాపడు:

స్తువారత ప్రకట్ించుచు స్తమాధానము చాట్ించుచు స్తువరత మానము ప్రకట్ించుచు

రక్షణ స్తమాచారము ప్రచుర్ించువాని పాదములు, “నీ ద్ేవుడు ఏలుచునానడని”

స్ట్యోనుతో చప్ుపచునన వాని పాదములు ప్రవతముల మీద ఎింతో స్తుిందరములెై
యుననవి (యిెషయా 52:7).

కొంతమంది దూతల యొకు ర్ూప్ము చూచుటకు ఖ్చుతంగా అందముగా ఉంటటందని

యిెష్యా ప్రకటించాడు. ఎటటవంటి దూతలు? సువర్త మానము లేదా “సువార్త ” ప్రకటించువార్మ.

ఇప్ుపడు, “సువార్త ” అను ప్దముకు ఈ ప్రవచనాతుక నేప్థయము యిేసు మర్శయు ఆయన

అప సత లులు కీస
ీ త ు సువార్త ను ఎందుకు ప్రకటించార్ప అర్ాం చదసుకొనుటకు సహాయప్డుతయంది. యిేసు చెర్
నుండి ప్ునర్మదధ ర్ణను తెచాుడు. లూకా 4:18-19లో యిెష్యా 61:1-2ను యిేసు ఉలేోఖంచాడు,
మర్శయు ఆయన దదనిని తన జీవితముకు అనువర్శతంచుకునాిడు:

ప్రభువు ఆతమ నామీద ఉననద్ి బీదలకు స్తువారత ప్రకట్ించుటకై ఆయన ననున
అభిషేకిించను. చరలోనునన వార్కి విడుదలను, గ్ురడి్వార్కి చూప్ును,

(కలుగ్ునని) ప్రకట్ించుటకును నలిగన వార్ని విడిపటించుటకును ప్రభువు

హతవతురము ప్రకట్ించుటకును ఆయన ననున ప్ింపటయునానడు (లూకా 4:1819).
ఈ వాకయభాగము సపష్ర ము చదసత ునిటట
ో గా, యిేసు తననుతాను చెర్ నుండి దదవుని ప్రజలను

ప్ునర్మదధ ర్శంచన వానిగా ప్ర్శగణించుకునాిడు.

కొీతత నిబంధ్న గీంథములోని ర్ండవ ముఖ్యమన
ై ప్దము కూడా ఇదద దృకపథమును

వలో డిసత ుంది. ఇది “ర్ాజయము” అను ప్దము.

ర్ాజయము
కొీతత నిబంధ్న తర్చుగా కొీతత నిబంధ్న యుగమును ర్ాజయ యుగము అని సంక్షిపక
్త ర్శసత ుంది. కొీతత

నిబంధ్న గీంథములో ఈ ప్దము ఎందుకు అంత పారముఖ్యమైనదిగా ఉంది? ర్ాజయము అను ప్దము
యిేసు చెర్ తర్మవాత ప్ునర్మదధ ర్ణ నిర్రక్షణలను నర్వేర్ాుడని గుర్శతసత ూ కొీతత నిబంధ్న అంగరకర్శంచన

మర్ొక మార్గ ముగా ఉంది. యిెష్యా 52:7లో చెర్ నుండి ప్ునర్మదధ ర్ణ జర్మగబో యిే విష్యమును
గూర్శున యిెష్యా ప్రవచనమును వినండి. అకుడ అతడు సువార్త ను దదవుని పాలనతో
అనుసంధానప్ర్చాడు:

-16వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఎనిమిదవ పాఠము : వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు

స్తువారత ప్రకట్ించుచు స్తమాధానము చాట్ించుచు స్తువరత మానము ప్రకట్ించుచు

రక్షణ స్తమాచారము ప్రచుర్ించువాని పాదములు, “నీ ద్ేవుడు ఏలుచునానడని”

స్ట్యోనుతో చప్ుపచునన వాని పాదములు ప్రవతముల మీద ఎింతో స్తుిందరములెై
యుననవి (యిెషయా 52:7).

ఈ చవర్శ మాటలు – “నీ దదవుడు ఏలుచునాిడు” – దదవుని ప్రజల యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణను

మర్శయు ప్రప్ంచము మీద వార్శ యొకు విజయమును ప్రకటిసత ాయి మర్శయు ఈ ప్రకటన దదవుని

ర్ాజయమును గూర్శున యిేసు బో ధ్లకు నేప్థయమును అందిసత ుంది. భూమి మీద దదవుని ప్ర్శపాలన
సాాపించబడింది గనుక తనలో ప్ునర్మదధ ర్ణ వచుందని యిేసు ప్రకటించాడు.

“అంతయదినములు” లేదా చవర్శ సమయమును గూర్శున కొీతత నిబంధ్న దృకపథములను అర్ాం

చదసుకొనుటకు మూడవ వయకీతకర్ణము కూడా మనకు సహాయము చదసత ుంది.

అింతయద్ినములు
పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు చెర్ తర్మవాత కాలమును వివర్శంచడానికన అంతయ దినములు అనే

ప్దమును ఉప్యోగశంచార్ని మీర్మ జఞాప్కం చదసుకుంటార్మ. కొీతత నిబంధ్న కాలమును వివర్శంచడానికన
కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కూడా ఇదద వయకీతకర్ణమును ఉప్యోగశంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల
కార్యములు 2:17లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

అింతయ ద్ినములయిందు నేను మనుషయయలిందర్మీద నా ఆతమను కుమమర్ించదను
(అపొ స్తత లుల కారయములు 2:17).

ప్దద ప్దద, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కొీతత నిబంధ్న కాలమంతటినీ ఎసుటాన్, లేదా

అంతయదినములుగా సూచసాతర్మ. వార్మ పాత నిబంధ్న ప్రవచనాతుక ప్దముల మీద ఆధార్ప్డా్ర్మ గనుక
వార్మ ఇలా చదశార్మ. వార్మ కొీతత నిబంధ్న యుగమును ప్రవచనాతుక ప్రవచనములకు ముగశంప్ుగా,

దదవుని ప్రజల యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణగా చూశార్మ. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు తమ యుగమును పాత

నిబంధ్న యుగాంతశాసత ర నిర్రక్షణలకు నర్వేర్మపగా చూశార్ని ఈ ముఖ్యమన
ై ప్దములు వలో డిచదసత ాయి.
ఒక మాటలో చెపాపలంటే, మానవ చర్శతర యొకు ముగశంప్ు దశ కీస
ీ త ు దావర్ా వచుంది.

నిర్ామణిం
కొీతత నిబంధ్న యుగాంతశాసత మ
ర ు యిెడల ఈ ధో ర్ణి ప్ునర్మదధ ర్ణ ర్ాజయము కొర్కు కొీతత నిబంధ్న

వలో డిచదయు పారధ్మిక నిర్ాుణమును చూచు స్టిాతిలో మనలను ఉంచుతయంది. యుగాంతశాసత మ
ర ును
గూర్శున ఈ నూతన దృకపథమును ప్ర్శశీల్వంచాలంటే, కొీతత నిబంధ్నలో వివర్శంచబడిన ర్ండు

ప్రవచనములను మనం చూదాేము: మొదటిగా, బాపిత సుమిచుు యోహాను యొకు ప్రవచనము,

మర్శయు ర్ండవదిగా, యిేసు యొకు ప్రవచనము. బాపిత సుమిచుు యోహాను యొకు దృకపథమును
మొదటిగా చూదాేము.
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బాపటత స్తమమిచుచ యోహాను
అతని దినములలో దదవుని ర్ాజయము ప్టో ప్రజలు సాధార్ణముగా కల్వగశ ఉని అవగాహనను

బాపిత సుమిచుు యోహాను కూడా కల్వగశయునాిడు. పాత నిబంధ్నను చదువుట దావర్ా, మస్ట్ియ

వచునప్ుపడు ఆయన దదవుని ర్ాజయమును ఒకేసార్శ తీసుకువసాతడు అని యోహాను నమాుడు. లూకా
3:16-17లో మస్ట్ియను గూర్శు యోహాను ఎలా మాటాోడాడో వినండి:

అయితే నాకింటె శకితమింతయడొ కడు వచుచచునానడు ... ఆయన ప్ర్శుద్ాధతమలోను

అగనతోను మీకు బాపటత స్తమమిచుచను; ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనుననద్ి; ఆయన
తన కళ్ల మును బాగ్ుగా శుభరముచేస్టట, తన కొటటరలో గోధుమలుపో స్టట, ఆరని అగనతో
పొ టటర కాలిచ వేయునని అిందర్తో చపెపను (లూకా 3:16-17).

ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ జర్శగశనప్ుపడు, అది తక్షణ తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదప్ు

సమయముగా ఉంటటంది అని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు నమిునటేో , యోహాను కూడా నమాుడు.

యిేస్తు
తక్షణ తయది తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదము అను ఈ పాత నిబంధ్న అంచనాల వలన, యోహాను

మర్శయు ఇతర్మలు ఆశించనటట
ో గా ఎసుటాన్ ర్ావడము లేదు అని యిేసు తన అనుచర్మలకు వివర్శసత ూ
తన ప్ర్శచర్యలో ఎకుువ సమయం గడిపాడు. బదులుగా, దదవుడు ప్ునర్మదధ ర్ణను నిదానముగా
తీసుకుర్ావడానికన, కాలకీమణ
ే ా విసత ర్శంచునటట
ో గా తీసుకుర్ావడానికన నిర్ణయించుకునాిడు.

యుగాంతశాసత రమును గూర్శు యిేసు కల్వగశయుని నూతన దర్ినము యొకు సపష్ర మైన వయకీతకర్ణము
మతత యి 13:31-35లోని ర్ండు ఉప్మానములలో కనిపిసత ుంది: 31-35. ఆయన మర్శయొక

ఉప్మానము వార్శతో చెపపను ప్ర్లోకర్ాజయము, ఒకడు తీస్టికొని తన ప లములో వితిత న ఆవగశంజను

పల ల్వయునిది. పిండి అంతయు ప్ుల్వస్టి ప ంగువర్కు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచ పటిరన ప్ులో ని

పిండిని పల ల్వయునిది. ఈ ర్ండు ఉప్మానముల యొకు తాతపర్యము ఏమిటంటే ప్ునర్మదధ ర్ణ ర్ాజయము
తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదముతో ఒకేసార్శ ర్ావడం లేదు. బదులుగా, అది అభివృదిధన ందుచు, లేదా దశల
వార్రగా వసుతంది.

యిేసు మర్శయు అప సత లుల దావర్ా బో ధించబడిన యుగాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున కొీతత నిబంధ్న

దృకపథము ఆవిష్ుృత యుగాంతశాసత మ
ర ుగా పిలువబడుతయంది. ఈ అవిష్ుృత యుగాంతశాసత మ
ర ు అనేక
విధాలుగా వివర్శంచబడింది, అయితద దదనిని మూడింతల నిర్ాుణముగా చూచుట సహాయకర్ముగా
ఉంటటంది. మొదటిగా, కీస
ీ త ు ర్ాకడ ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతముగా పిలువబడుతయంది. కీస
ీ తు

జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము, ఆర్పహణము, పంతెకొసుత, మర్శయు అప సత లుల యొకు

ప్ర్శచర్యలు ఎసుటాన్ యొకు ప్ునాదిని లేదా ఆర్ంభమును ఏర్ాపటట చదసత ాయి. కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్ం,
ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ర్ండవ దశ ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుగా పిలువబడుతయంది. ఇది మనము
నేడు నివస్టించద కాలము – యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడ తర్మవాత, కాని ఆయన ర్ండవ ర్ాకడకు
ముందు సమయము. ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు మూడవ దశ ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపగా

వివర్శంచబడుతయంది. కీీసత ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, అనేక సంవతిర్ముల కనత
ీ ము ప్రవకత లు వాగాేనము
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చదస్టన
ి సంప్ూర్ణ ప్ునర్మదధ ర్ణను ఆయన తెసత ాడు. కొీతత నిబంధ్న అంతా ఆవిష్ుృత యుగాంతశాసత మ
ర ు
యొకు ఈ పారధ్మిక నిర్ాుణములో భాగమై ఉంది.

అింశాలు
కొనిి ముఖ్యమైన ప్దములు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న దృకపథముల యొకు పారధ్మిక

నిర్ాుణమును చూశాము గనుక, పాత నిబంధ్నలో అదద విధ్ముగా కొీతత నిబంధ్నలో కూడా కనిపించద

యుగాంతశాసత మ
ర ును గూర్శున కొనిి అంశములను మనము ఇప్ుపడు చూదాేము. ర్ండు ముఖ్యమైన
అంశములను చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: చెర్ అను అంశము మర్శయు ప్ునర్మదధ ర్ణ అను
అంశము.

చర
మొదటిగా, చెర్ అను అంశమును చూదాేము. చెర్ అను పాత నిబంధ్న అంశము దదవుడు తన

ప్రజలను యుదధ ము మర్శయు ప్రకృతి దావర్ా కలుగు తీర్మపలతో బాధించాడను వాసత వమును మీకు

జఞాప్కం చదసత ుంది. చెర్ను గూర్శున ఈ అంశాలు కొీతత నిబంధ్నలో ఆవిష్ుృతము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు
నర్వేర్మప యొకు నిర్ాుణములో చదర్ుబడా్యి. మొదటిగా, కీీసత ు ఆయన యొకు భూలోక ప్ర్శచర్య

సమయములో ర్ాజయమును ఆర్ంభించనప్ుపడు, నిబంధ్నా ప్రజల మీద ఆయన తీర్మపను గూర్శున
మాటలను ప్ల్వకాడు.

చెర్ అను అంశము ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు కూడా అనుసంధానించబడింది. ఒకవప్
ై ు,

దదవుని ఆశీర్ావదములు ప ందకుండునటట
ో చదయు ఆతీుయ చెర్ అను తీర్మప తమ మస్ట్ియను

స్టేవించుటకు తిర్సుర్శంచన అబారహాము యొకు భౌతిక సంతానమునకు కొనసాగుతయంది. వార్మ దదవుని
ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదముల నుండి మినహాయించబడా్ర్మ. మర్పవప్
ై ు, దృశయమన
ై సంఘములోకన

వచున అనయజనుల విష్యములో కూడా ఇదద జర్మగుతయంది. సంఘ కీమశిక్షణ, చెర్ యొకు ముగశంప్ు,
సంఘములోని అనయజనులు మర్శయు యూదులు దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి ప్ుపడు తీర్మప
ప్రకార్ం చెర్గొనిపల బడతార్మ అని కొీతత నిబంధ్న ప్దద ప్దద సపష్ర ం చదసత ుంది.

చవర్శగా, ర్ాజయము యొకు ముగశంప్ులో శాశవతమన
ై చెర్ కలుగుతయంది అని కూడా కొీతత

నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. కీస
ీ త ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, మతభరష్ర యల మీద తీర్పర్శగా ఉండి వార్శని కొీతత
ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమికన దూర్ముగా నితయనాశనముకు ఆయన ప్ంప్ుతాడు. ఈ

మార్గ ములలో, చెర్ అను అంశము కొీతత నిబంధ్నలో నర్వేర్న
శ టట
ో గా మనం చూసాతము. అయితద ఈ

నర్వేర్మప ఆవిష్ుృతము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మప అను దశల ప్రకార్ంగా ర్ూప ందించబడింది.
ఇప్ుపడు, వాసత వంగా చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న గీంథము కేవలము చెర్ అను అంశమును

గూర్శు మాతరమే మాటాోడదు. దదవుని ప్రజలకు ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు ఆశీర్ావదములు కీస
ీ త ులో వచాుయని
కూడా అది సపష్ర ంగా బో ధిసత ుంది.
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ప్ునరుదధ రణ
అంతయదినములలో దదవుడు యుదధ ములో మర్శయు ప్రకృతి విష్యంలో ప్ర్శమితి లేకుండా తన

ప్రజలను ఆశీర్వదిసత ాడని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు బో ధించార్మ. ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆశీర్ావదములు కీస
ీ తు
ర్ాజయము యొకు మూడు దశలలో కూడా వసాతయని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది.

మొదటిగా, ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో, కీస
ీ త ు ప్ర్శచర్యను సూచంచద అనేకమన
ై

ప్ునర్మదధ ర్ణ అంశములను మనం చూసాతము. దావీదు స్టింహాసనము ప్ునఃనిర్శుంచబడుతయంది అని పాత
నిబంధ్న ప్రవకత లు చెపిపనటట
ో గానే, యిేసు “దావీదు కుమార్మడు,” “ర్ాజు” అని పిలువబడా్డు.

అంతయదినములలో దదవాలయము ప్ునర్శిర్శుంచబడుతయంది అని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు చెపపి నటట
ో గానే,
యిేసు దదవుని ఆలయమై ఉనాిడు. ప్రవకత లు దుష్ర తవము మీద, అనయర్ాజయముల మీద మర్శయు వార్శ
దదవతల మీద గొప్ప విజయమును ప్రవచంచనటేో , సాతనును మర్శయు మర్ణ బలమును ఓడించుట

దావర్ా యిేసు తన ప్రజలకు విజయము తెచాుడు. పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు దదవుని ప్రజల కొర్కు గొప్ప
సావసా యమును గూర్శు ప్రవచంచనటేో , యిేసు మన సావసా యము యొకు పారధ్మిక చెల్వోంప్ుగా

ప్ర్శశుదాధతును ప్ంపాడు. మర్శయు, వాసత వంగా చెపాపలంటే, ప్రవకత లు ప్రకృతి దావర్ా ఆశీర్ావదములను
ప్రవచంచనటట
ో గానే, యిేసు ఆయన ప్ర్శచర్యలో ల కులేననిి శార్రర్క సవసా త కార్యములు జర్శగశంచాడు.

యిేసు యొకు మొదటి ర్ాకడ దదవుని ఆశీర్ావదముల కొర్కన
ై చవర్శ గొప్ప ప్ునర్మదధ ర్ణకు ఆర్ంభము
అని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది.

ర్ండవదిగా, ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శున ఈ అంశములు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ును కూడా

సూచసాతయి – కీస
ీ త ు యొకు మొదటి మర్శయు ర్ండవ ర్ాకడకు మధ్య సమయము. ప్రవకత లు దావీదు
కుమార్మని కొర్కు ప్రవచంచనటేో యిేసు ప్రప్ంచము మీద ర్ాజుగా పాల్వంచుట కొనసాగశసత ునాిడు. కీీసత ు
శర్రర్ము దదవుని యొకు అంతయకాలప్ు ఆలయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న దర్ినములకు

నర్వేర్మపగా ఉంది. సంఘము ఇప్ుపడు దదవుని ఆలయముగా పిలువబడుతయంది. దదవుని ప్రజలు

ప్రప్ంచము మీద జయము సాధిసత ార్మ అని ప్రవకత లు చెపపి నటట
ో గానే, సంఘము దుష్ర తవము మర్శయు

ఆతీుయ యుదధ ముల మీద జయము ప ందుతయంది. ప్ర్శశుదాధతయుడు మన సంప్ూర్ణ సావసా యము యొకు

మొదటి చెల్వోంప్ుగా సంఘములో కొనసాగుచునాిడు. అంతదకాకుండ, కస
ై త వులు ఎలో ప్ుపడు దదవుని ప్రజల
మీద భౌతిక సవసా త మర్శయు ఇతర్ ప్రతదయక దెైవకృత కార్యముల దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదమును

చూసాతర్మ. ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ మార్గ ములలో, ప్ునర్మదధ ర్ణ యొకు గొప్ప వాగాేనముల నర్వేర్మప
కీీసత ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో జర్మగుతాయని కొీతత నిబంధ్న సపష్ర ం చదసత ుంది.

మూడవదిగా, కీస
ీ త ు ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆశీర్ావదములను ఆర్ంభించాడు మర్శయు కొనసాగశసత ునాిడు

అని మాతరమే కొీతత నిబంధ్న బో ధించుట లేదుగాని, ర్ాజయము యొకు ముగశంప్ు పాత నిబంధ్నలోని
ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆశీర్ావదములను నర్వేర్మపనకు తెసత ుందని కూడా అది బో ధిసత ుంది. యిేసు తిర్శగశ

వచునప్ుపడు, దావీదు కుమార్మడు ర్ాజయములు అనిిటిని ఏలుతాడు అని ప్రవకత లు చెపిపనటట
ో గానే
ఆయన ర్ాజతవము ప్రప్ంచమంతటికీ విసత ర్స
శ త ుంది. యిేసు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, ప్ునర్మదధ ర్ణ

దదవాలయమును గూర్శున వాగాేనము దదవుడు సమసత నూతన సృషిరని ఒకే దదవుని ఆలయముగా

ర్ూప్ుదిదే ుతయండగా నర్వేర్మతయంది. ఈ యుగము యొకు ముగశంప్ులో, దదవుని ప్రజలకు దుష్ర తవము
మీద సంప్ూర్ణ విజయం లభిసుతంది. దదవుని ప్రజలు నూతన సృషిర యొకు సంప్ూర్ణ సావసా యమును
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ప ందుకుంటార్మ. మర్శయు, వాసత వంగా చెపాపలంటే, ర్క్షణ మహమలో ప్రకృతి ప్ర్దెస
ై ుగా మార్మతయంది,
సంప్ూర్ణంగా నూతనప్ర్చబడుతయంది. ఈ మార్గ ములలో మర్శయు మర్శనిి మార్గ ములలో,

ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శున ప్రవచనములు కీస
ీ త ు తన ర్ాజయమును ముగశంప్ుకు తెచునప్ుపడు
నర్వేర్ుబడతాయి.

ముగింప్ు
వివృతమగుచుని యుగాంతశాసత మ
ర ు అను ఈ పాఠంలో, చర్శతర యొకు ముగశంప్ును గూర్శున

ప్రవచనములు, మోషే మొదలుకొని, ఆర్ంభ ప్రవకత లు, తర్మవాత ప్రవకత లు మర్శయు అటట తర్మవాత కొీతత
నిబంధ్న వర్కు ఎలా అభివృదిధ చెందినవో మనం చూశాము. ప్రప్ంచము యొకు ముగశంప్ు కొర్కు
దదవుడు కల్వగశయుని ప్రణాళికను ప్రతి అడుగులోను ఆయన ఎలా వలో డించాడో మనం చూశాము.
చెర్ అను తీర్మపను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములు మాటాోడుటను మనం

చదువునప్ుపడెలో ా, కొీతత నిబంధ్న దృకపథములో నుండి దదనిని మనం చూడాల్వ. నిబంధ్నను

ఉలో ఘంచువార్శకన ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, మర్శయు
నర్వేర్మప, లేదా ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో చెర్ ఉంటటంది. ప్ునర్మదధ ర్ణ అను భవిష్యత్

ఆశీర్ావదములను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములు మాటాోడుటను మనం చదువునప్ుపడెలో ా,
ఈ ఆశీర్ావదములు కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములోను, కొనసాగశంప్ులోను, మర్శయు

ముగశంప్ులోను వసాతయని మనం ఎలో ప్ుపడు జఞాప్కం ఉంచుకోవాల్వ. ఈ దృకపథములను మనము

దృషిరలో ఉంచుకొనినటెో తద
ల , పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు మర్శయు
యిేసు దృషిరలో మనం చూడగలుగుతాము.
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