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కొీతత నిబంధనలో రాజాము మరియు నిబంధన
రండవ పాఠము
దదవుని రాజాము

ఉపో దఘాత్ము
మీర్మ ఎప్ుపడెైనా ఒక్ సంకిోషరమైన క్థను చదవినప్ుపడు, ఆ క్థలోని వివరాలనిిటిలో

దారితపిపపల వడం సహజమే. క్థలోని అనేక్ పారముఖ్ామైన భాగములను గురితంచి వాటిని ప్దద ప్దద ప్రసత ావిసూ
త
ఉండడం దావరా ఈ సమసాను ప్రిషురించవచుు. ప్రధానమైన విషయయలను మనసుిలో ఉంచుకొనుట

దావరా, ఆ వివరాలక ఏ విధంగా ఒక్దానితో మరొక్టి క్ల్వస్టి ఉంటాయో మనం చూడవచుు. అనేక్ విధాలకగా,
కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ును అర్ాం చదసుక్కనే విషయంలో క్ూడా ఇటువంటిదద జర్మగుతుంద. మనము
ఈ లేఖ్నాలను లోతుగా ప్రిశీలన చదయునప్ుపడు, మన స ంత ఉదదేశములను మర్చిపల వునంతగా అనేక్

వివరాలను క్నుగొంటాము. కాబటిర, కొీతత నిబంధన గీంథములోని ప్రధాన అంశాలను గురితంచి వాటిని ప్దద ప్దద
ప్రసత ావించద విషయంలో మనం జాగీతత వహించాల్వ.

కొీతత నిబంధనలో రాజాము మరియు నిబంధన అను మన పాఠాక్ీమములో ఇద రండవ పాఠము,

దీనికి మనము “దదవుని రాజాము” అను పతర్మ పటారము. ఈ పాఠంలో, కొీతత నిబంధనలో అతాంత
పారముఖ్ామైన బో ధనలలో ఒక్దానిని మనం ప్రిశీలన చదదే ాము: దదవుని రాజాము.

మనము చూడబో వుచునిటుోగా, కొీతత నిబంధన గీంథములో దదవుని రాజాము అను అంశము చాలయ

పారముఖ్ామైనద, సరిగా అర్ాం చదసుక్కంటే కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ు నిజముగా రాజామును గూరిున
శాసత రమే. మరోమయటలో చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధన ర్చయితలక వారస్టినదంతా, కొంతవర్క్క, దదవుని
రాజామును వివరించడానికి మరియు అభివృదధ చదయడానికి అంకితం చదయబడింద.

కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని రాజాము యొక్ు పారముఖ్ాతను రండు కోణాలలో మనం

ప్రిశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, కొీతత నిబంధన ర్చయితలక రాజాము యొక్ు సువర్త మయనమును, లేదా
సువార్త ను ఏ విధముగా పిల్వచార్మ అను విషయమును ప్రిశీల్వదాేము. మరియు రండవదగా, రాజా

ఆగమనము వార్మ వారస్టిన వాటిననిిటినీ ఏ విధముగా ప్రభావితం చదస్టిందో ప్రిశీల్వదాేము. దదవుని రాజాము
అను స్టిదధ ాంతము కొీతత నిబంధన యొక్ు ప్రతి కోణమును ఉదాాటిసత ుందని చూచుటక్క ఈ రండు అంశాలక
మనక్క సహాయప్డతాయి. దదవుని రాజా సువర్తమయనమును మొదటిగా ప్రిశీల్వదాేము.

-1వీడియోలక, అధాయనమయర్గ దరిిలక, మరియుఅనేక్ ఇతర్ నిధుల కొర్క్క థరర్ీలీనియం మినిస్ట్రీసుి thirdmill.org నందు
సందరిించండి.
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సువరత మానము
కొీతత నిబంధనను ఎరిగిన ప్రతివారికని
ి దాని యొక్ు వేదాంతశాసత మ
ర ు సంకిోషరంగా ఉంటుందని తెలకసు.

కాని ప్రతి యొక్ుర్మ అర్ాం చదసుకొని తమ జీవితాలలో అనువరితంచుకొనవలస్టిన ఒక్ కొీతత నిబంధన బో ధన

ఉందంటే, అద సువార్త అయుాండాల్వ. వాసత వానికి, కరీసత ు సువర్తమయనమును మనం అర్ాం చదసుకొనక్పల తద, కొీతత
నిబంధన వేదాంతశాసత రము యొక్ు ఏ కోణమునైనా అర్ాం చదసుకొనే మన సామర్ాయం తీవరంగా ప్రిమితం

చదయబడుతుందను విషయయనిి మనం ఒప్ుపకోవాల్వ. అయితద ఇద ఒక్ తీవరమైన ప్రశిను లేవనతు
త తుంద.
కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులో సువార్త లేదా “సువర్త మయనము” ఎందుక్క కరలక్మైయుాంద? కొీతత
నిబంధనలో క్నిపించద అనేక్ స్టిదధ ాంతములలో ఒక్టిగా కాక్కండా ఇద ఎందుమినితత ము సపషర ముగా

ఉనితమైనద? మనము చూడబో వుచునిటుోగా, కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రములో సువార్త చాలయ

పారముఖ్ామైనద, ఎందుక్ంటే దదవుని రాజాము పై విసత ృత బో ధనతో దీనికి సంబంధం ఉంద. మరియు దదవుని
రాజా సువర్త మయనము యొక్ు ఈ స్టిదధ ాంతము కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రము యొక్ు ప్రతి కోణమును
ర్ూప ందసుతంద.

రాజా సువర్త మయనమును గూరిు మూడు దశలోో మనం ప్రిశీల్వదాేము. మొదటి గా, సువర్త మయనము

యొక్ు అర్ామును చూదాేము. రండవదగా, దదవుని రాజాము యొక్ు పారధమిక్ భావనను చూదాేము.

మరియు మూడవదగా, బెైబిలక చరితరలో ఈ అంశము యొక్ు వృదధ న ందుచుని పారముఖ్ాతను చూదాేము.
దదవుని రాజా సువర్తమయనము యొక్ు అర్ాముతో ఆర్ంభించుదము.

అరథము
రాజ్య సువారత అనగా రాజును, పాభువును గూరిి మనకు పాకటంచబడిన

సువరత మానము. పాత్ేయకంగా, యేసును గూరిిన క్రొత్త నిబంధన పాకటనలను మనం

ఆలోచన చేస్టినపుుడు, ఇదధ “రాజు వచఘిడు” అనే పాకటనను త్ెలియజ్ేసత ుందధ. క్ాని
“రాజు వచఘిడు” అని మాత్ామే క్ాద్ుగాని, యేసు యొకక పాభుత్వము, రాచరికము

పాకటంచబడిందధ, ఆయన మరణ పునరుత్ఘథనములు ఆయన యొకక రాచరికమును
ధృవీకరించఘయ అను విషయము ఆధఘరముగా ఇదధ పాకటంచబడిందధ. క్ాబటర ,

సువరత మానము అనునదధ ఇపుటక్ే జ్రిగిన ఒక విషయమును గూరిిన పాకటనగా
కనిపిసత ుందధ. మనము జీవించే విధఘనము మీద్ దీని పాభావం ఉంట ందధ. క్ాని
సువరత మానము ఏమిటంటే యేసు వచఘిడు; ఆయన మరణంచుట వలన

అద్ుుత్ముగా మరణఘనిన ఓడించఘడు ... క్ాబటర , ఈ సువరత మానము ఇపుటక్ే
సంభవించినటు దేవుడు మనకు పాకటసుతనఘనడు. క్ాగా, సువరత మానములో

నిత్యత్వమునకు సంబంధధంచిన క్రనిన సూచకములు ఉనఘనయ అనుదఘనిలో
నెరవేరిబడవలస్టిన వాగాానములు ఇంక్ా క్రనిన ఉనఘనయ.
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— డా. రిచార్డ్ ల్వంట్ి
లూకా 4:43లో, యిేసు తన ప్రిచర్ా ఉదదేశమును ఈ విధంగా సంగీహంి చాడు:
నేను దేవుని రాజ్య సువారత ను పాకటంపవలెను (లూక్ా 4:43).
“సువార్త ” అను ప్దము లూకా 4:43లో ఒక్సారి మయతరమే క్నిపించినప్పటికర, సువార్త యొక్ు భావన

మయతరం ఈ వచనములో రండుసార్మో సూచించబడింద.“సువార్త ” అను ప్దము గరీక్క నామవాచక్మైన

యువాంగిల్వయోన్ నుండి వసుతంద, ఈ ప్దము కొీతత నిబంధనలో సుమయర్మ 76 సార్మో ఉప్యోగించబడింద.
యువాంగిల్వయోన్ యొక్ు శబే ఉతపతిత దీనిని “మంచి ప్రక్టన” లేదా “శుభ్ సందదశము” అని సూచిసుతంద.
కాని గమనించండి, ఈ వచనములో యిేసు క్ూడా “సువార్త ను ప్రక్టింప్వల ను” అని చెపాపడు.

“ప్రక్టింప్వల ను” అని అనువదంచబడిన గరీక్క కిీయయప్దము యువాంగిల్వజో. ఈ ప్దము యువాంగిల్వయోన్
వల నే అదద గరీక్క ప్దముల క్కటుంబమునక్క చెందనదెైయునిద, మరియు దీని అర్ాం “సువార్త ను

ప్రక్టించుట లేదా ప్రచురించుట.” కొీతత నిబంధనలో ఇద దాదాప్ు 54 సార్మో క్నిపిసత ుంద. ఈ ప్దముల యొక్ు
తర్చుదనం కొీతత నిబంధన ర్చయితలక్క ఈ అంశము ఎంత పారముఖ్ామోయుండినదో తెల్వయజేసత ుంద.

నేడు చాలయమంద సువారితక్కలక సువర్తమయనము లేదా సువార్త ను, కరీసత ులో ర్క్షణ ప ందడానికి ఒక్

వాకిత తీసుకొనవలస్టిన చర్ాలక్క వివర్ణగా ప్రిగణిసత ునాిర్మ. కాని ఇద యిేసు మనసుిలో ఉని ఆలోచన
కాదు. కరీసత ు అనుచర్మలక ఎలయ ఉండాల్వ అను విషయయనిి ప్రక్టించడానికి మనం ఎంత స్టిదధంగా ఉంటామో,

లేఖ్నాలలోని సువార్త మరింత ముఖ్ామైన విషయమును తెల్వయజేసత ుంద అని ప్రక్టించడానికి క్ూడా అంతద

స్టిదధంగా ఉండాల్వ. మనము చూడబో వుచునిటుోగా, సువార్త అనునద ఒక్ వాకిత లేదా ప్రజల యొక్ు ర్క్షణను
సూచించదదగా ఉండుట క్ంటే, దదవుని రాజా విజయమును గూరిున సువార్త యిైయునిద.

దీనిని అర్ాం చదసుకోవాలంటే, కొీతత నిబంధన ర్చయితలక “సువార్త ను ప్రక్టింప్వల ను” అను

వాకరతక్ర్ణమును పాత నిబంధన యొక్ు గరీక్క అనువాదమైన స్టప్ురజంట్ నుండి తీసుక్కనాిర్మ అని మనం

గమనించాల్వ. మనము మునుప్ు ఉప్యోగించిన యువాంగిల్వజో అను కిీయయప్దమునే స్టప్ురజంట్ సుమయర్మ
20 మయర్మో ఉప్యోగిసత ుంద. ఈ ప్దము హెబ్రర కియ
ీ యప్దమైన బసార్డను అనువదసుతంద, దీని అర్ాం
“సువార్త ను తీసుక్కవచుుట లేదా ప్రక్టించుట.” కాని, ఈ ప్దాలక రాజులను మరియు రాజాాలను
సూచించుటక్క ఉప్యోగించినప్ుపడు, అవి యుదధ ములో జయమును ప్రక్టించు సువార్త ను

తెల్వయజేసత ునాియని 1 సమూయిేలక 31:9 మరియు 2 సమూయిేలక 18:19 వంటి వాక్ాభాగాలక

సూచిసుతనాియి. ఈ ప్రిశీలన పారముఖ్ామైనద ఎందుక్ంటే కొీతత నిబంధనలో “సువార్త ” అనేద చాలయసార్మో

దదవుని రాజాము యొక్ు విజయముతో ముడిప్డి ఉంద. సంగీహంగా చెపాపలంటే, లూకా 4:43లో, యిేసు ఈ
విధముగా చెపాపడు:

నేను దేవుని రాజ్య సువారత ను పాకటంపవలెను (లూక్ా 4:43).
వాసత వానికి ఈ వాక్ామును మనము ఈ విధంగా అనువదంచవచుు:
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నేను దేవుని రాజ్యము [యొకక విజ్యము]ను పాకటంపవలెను (లూక్ా 4:43).
కొీతత నిబంధన గీంథములో దదవుని రాజాము యొక్ు విజయమును గూరిు మయటాోడినప్ుపడు, ఇద

చాలయ ప్రతదాక్మైన విజయయనిి సూచిసుతంద, దీనిని మనము ఈ పాఠంలో తర్మవాత చూసాతము. కాబటిర,

మొదటిగా ఇద వింతగా అనిపించిననూ, కొీతత నిబంధనలో సువార్త లేదా సువర్త మయనము యొక్ు పారధమిక్
భావన దదవుని రాజాము యొక్ు [విజయము]ను గూరిున సువార్త అయుానిదని మనం గురితంచాల్వ.

రాజా సువార్త అనగా దదవుని రాజాము యొక్ు విజయమును గూరిున సువార్త అని ఇప్పటివర్క్క

మనం చూశాము గనుక్, దదవుని రాజాము యొక్ు పారధమిక్ భావనను అనేవషించడానికి ఇప్ుపడు స్టిదధంగా
ఉనాిము.

దేవుని రాజ్యము
కొీతత నిబంధనలో దదవుని రాజాము సువార్త తో క్నీసం ఏడుసార్మో ముడిప్డి ఉంద. మతత యి 4:23;

9:35; మరియు 24:14; లూకా 4:43; 8:1; 16:16 మరియు అప సత లకల కార్ాములక 8:12లో “దదవుని రాజా
సువార్త ” అను వాకరతక్ర్ణమును సవలప వాతాాసాలతో మనం చూసాతము. ఈ తర్చుదనం సువార్త ను — లేదా

విజయ సందదశమును —దదవుని రాజాముతో అనుసంధానప్ర్చుటలో గల పారముఖ్ాతను సూచిసుతంద. కాని
దీనిని అర్ాం చదసుకోవాలంటే, యిేసు మరియు ఆయన అనుచర్మలక దదవుని రాజామును గూరిు
మయటాోడినప్ుపడు వారి ఉదదేశం ఏమిటో మొదటిగా మనం అర్ాం చదసుకోవాల్వ.

దేవుని రాజ్యము అనగా దేవుని సథ లములో దేవుని పాజ్ల మీద్ దేవుని పరిపాలన.
దీనిని మనం ఆదధక్ాండము 1 మరియు 2 అధఘయయాలలో చూస్ాతము, అకకడ దేవుని
పాజ్లెైన ఆదఘము హవవ దేవునిత్ో అనుబంధం కలిగియునఘనరు, దేవుడు

పరిపాలకుడుగా ఉనఘనడు, మరియు వారు దేవుని సథ లమైన ఏదెను వనములో

ఉనఘనరు. త్రువాత్, పాపము దఘవరా, ఆ పాణఘళిక త్ఘరుమారయ
ై యందధ, క్ాని దేవుడు

మొద్ట అబాాహాము దఘవరా, త్రువాత్ అబాాహాము వారసుల దఘవరా మరియు చివరిగా
నిరగ మము త్రువాత్ మోషే దఘవరా ఇశ్ాొయేలు పాజ్ల దఘవరా త్న రాజ్యమును

పునరినరిమంచుకునఘనడు. దేవుని సథ లమైన కనఘను దేశములో దేవుని పాజ్లెైన

ఇశ్ాొయేలు మీద్, ఇదధ దేవుని పరిపాలనయయ
ై ుననదధ. అయత్ే క్రొసత ు రాకత్ో ఈ

విషయం మరింత్ పూరితగా నెరవేరుటను, మరియు దేవుడు త్ఘను నియమించిన త్న
రాజుగా క్రొసత ు దఘవరా పరిపాలించడఘనిన మనం చూస్ాతము. మరియు దేవుని పాజ్లలో

యూద్ులు, అనుయలు మరియు పాతి జ్నము, పాతి వంశము మరియు ఆయా భాషలు
మాటలాడువారు ఉనఘనరు, అయత్ే దేవుని సథ లము భౌగోళిక పాదేశము క్ాద్ుగాని

నూత్న యరూషలేము, మన పరలోక గృహమయ
ై ుననదధ ... క్ాబటర , ఒక పాత్ేయకమైన
భౌగోళిక పాదేశములో క్ాకుండఘ పరలోకములో, మన ఆత్మమయ గృహములో
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కొీతత నిబంధనలో రాజాము మరియు నిబంధన

రండవ పాఠము: దదవుని రాజాము

పాపంచములో నలుదధశలా ఉనన పాతి జ్నము, పాతి వంశము మరియు ఆయా భాషలు
మాటు డువారి మీద్ క్రొసత ు పరిపాలన దఘవరా దేవుని రాజ్యము ఉనిక్ిలో ఉంద్ని క్రొత్త

నిబంధనలో మనం చూస్ాతము. అయత్ే, యేసు తిరిగివచిినపుుడు దేవుని రాజ్యం

ఎలా ఉంట ందో క్రొత్త నిబంధన మనక్రక అవగాహన ఇసుతందధ, ఇపుుడునన రాజ్యము
పాపంచంలో క్రంత్ మరమముగా ఉననపుటక్ర, క్రొసత ు తిరిగి వచిినపుుడు అదధ

సుషరముగా కనిపిసత ుందధ; పాతి నోరు యేసు క్రొసత ు పాభువని ఒపుుకుంట ందధ, పాతి

మోక్ాలు ఆయన నఘమమున వంగుత్ ందధ, మరియు నూత్న యరూషలేములో

ఆయనను త్ండిాగా పిలిచేవారి మీద్ను మరియు ఆయనను ఎరిగిన వారి మీద్ను
దేవుడు త్న రాజ్ైన క్రొసత ు దఘవరా పరిపూరణ ంగా పరిపాలన చేస్త ాడు.

— డా. కానాటానర న్
ట ఆర్డ. కాంపెల్
లేఖ్నము దదవుని రాజామును రండు ప్రధానమైన మయర్గ ములలో సూచిసుతంద. ఒక్వైప్ు, సృషర ంతటి

మీద దదవుని యొక్ు దృఢమైన సార్వభౌమతవమును లేదా ఆయన యొక్ు మయర్మపలేని పాలనను దదవుని
రాజాము సూచిసుతంద. బయలకప్ర్చబడుచుని ఆయన రాజామును మరియు మయనవ చరితరలో దదవుడు

తన రాజామును ప్రతాక్షప్ర్చిన విధానమును క్ూడా ఇద సూచిసుతంద. మొదటిగా ఆయన యొక్ు దృఢమైన
సార్వభౌమతవమును చూదాేము.

ద్ృఢమైన స్ారవభౌమత్వము
1 దనవృతాతంతములక 29:11 మరియు 1 తిమోతి 6:15 వంటి వాక్ాభాగాలక సృషిర అంతా దదవుని

రాజాముగా ఉనిదని మయటాోడుతాయి ఎందుక్ంటే దదవుడు ఆయన చదస్టిన సమసత మును ప్రిపాల్వంచాడు
మరియు నితామూ ప్రిపాల్వసాతడు. దదవుని సార్వభౌమతవము రండు సాాయిలలో జర్మగుతుందని లేఖ్నములక
స్టలవిచుు విషయమును మనం దృషిరలో ఉంచుకోవాల్వ: ప్ర్లోక్ములో మరియు భ్ూమిమీద.

ప్ర్లోక్ముక్క సంబంధంచి, 1 రాజులక 8:27 వంటి చోటో లేఖ్నాలక దదవుని రాజతవమును గూరిు

మయటాోడుతునాియి. ఈ వచనములో, “ఆకాశము, మహాకాశము” [దదవునిని] ప్రిమితము చదయలేని
సృషిరంచబడిన ప్రదదశము అని స లొమోను సపషర ం చదశాడు. కాని దదవుడు అక్ుడ ఉని ఆయన జీవుల
యొదే క్క వచిు తననుతాను ప్రతాక్షప్ర్చుక్కంటాడు.

యిషయయ 6:1; 2 దనవృతాతంతములక 18:18; యోబు 1:6; కరర్తనలక 82:1; మరియు దానియిేలక

7:9-10 వంటి వాక్ాభాగాలక; అదద విధంగా లూకా 22:30; ప్రక్టన 4-6 వంటి కొీతత నిబంధన వాక్ాభాగాలక

ఆకాశమును అనిి విధాల కార్ాక్ీమయలక జరిగే దృశామైన ప్రప్ంచముక్క పైన ఉని దదవుని రాజభ్వనముగా
సూచిసుతనాియి. దదవుడు ఆకాశములో స్టింహాసనాస్ట్నుడెై ఉండగా, ఆయన నివేదనలను అంగరక్రిసత ాడు,

పారర్ానలను వింటాడు, ఉదదేశప్ుర్వక్ముగా ప్రణాళిక్లక వేసత ాడు మరియు రాజాజఞ లను జారరచదసత ాడు. ఆయన
ఆదదశాలను భ్ూమిమీద జారరచదయడానికి ఆతీుయ జీవులను నిరేేశిసాతడు. ఒక్ సందర్భములో, ఆయన
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కొీతత నిబంధనలో రాజాము మరియు నిబంధన

రండవ పాఠము: దదవుని రాజాము

ప్రతదాక్ముగా ఏరాపటుచదసుకొనిన బిడ్ లక్క దర్ినముల దావరా తన రాజభ్వనమును చూస్టత ప్రవేశం
క్ల్వగిసత ాడు, మరియు ఆయన స్టతవక్క వారిని నియమిసాతడు. ఆయన యొక్ు ప్ర్లోక్ ఆసాానములో

అప్రాధమును మరియు నిరోేషతవమును ప్రక్టిసత ాడు, మరియు ఆయన యొక్ు నాాయము, క్నిక్ర్ము
చొప్ుపన ఆతీుయ జీవులక్క, వాకితగత మయనవులక్క మరియు రాజాాలక్క శిక్షను అమలక చదసత ాడు. కాని

దదవుని యొక్ు ప్ర్లోక్ సంబంధమైన కారాాలక కేవలం ఆయన ప్ర్లోక్ రాజామును మయతరమే నిరేేశక్ం

చదయవు. ఆయన సృషిర యొక్ు కిీంద భాగములో క్ూడా ఆయన సార్వభౌముడుగా ఉనాిడు — భ్ూమిమీద.
దదవుని రాజామును ప్ర్లోక్ము మరియు భ్ూమిమీద దదవుని యొక్ు దృఢమైన

సార్వభౌమతవముగా లేఖ్నాలక మయటాోడుతునిప్పటికర, యిేసు మరియు కొీతత నిబంధన ర్చయితలక

భ్ూమిమీద దదవుని రాజామును గూరిు మయటాోడినప్ుపడు, దదవుని యొక్ు ప్రతాక్షప్ర్చబడిన రాజాము అని
మనం పిలచుచుని వాటిని వార్మ తమ మనసుిలో క్ల్వగియునాిర్మ. మరియు మయనవ చరితర దావరా

దదవుడు తన రాజామును ఏ విధముగా ప్రతాక్షప్ర్చాడో ఈ భ్ూసంబంధమైన రాజాములో మనం చూసాతము.

పాత్యక్షపరచబడిన రాజ్యము
ఇప్ుపడు, ఇంతక్క ముందు మనము చూచినటుోగా, దదవుడు తన సృషిరప్టో ప్రిప్ూర్ణ నియంతరణ

క్ల్వగియునాిడు మరియు ఎలో ప్ుపడు క్ల్వగియుంటాడు. కాని ప్రతాక్షప్ర్చబడిన దదవుని రాజాము

చరితరయందంతటా సృషిరమీద దదవుడు తన సార్వభౌమతవమును వలో డించద, ప్రతాక్షప్ర్చద లేదా ప్రదరిించద ఒక్
నిరిేషర మయరాగనిి సూచిసుతంద. కాబటిర, దదవుడు ప్ర్లోక్ములో తన రాజతవమును ఏ విధముగా

ప్రతాక్షప్ర్చాడో లేఖ్నము ధృవీక్రించుచుండగా, దదవుడు తన రాజతవమును భ్ూమిమీద ఏ విధముగా
ప్రతాక్షప్ర్చాడో వివరించుటక్క బెైబిలక ర్చయితలక ఎక్కువ ఆసకిత చూపార్మ.

ఆర్ంభ్ములో, దదవుడు తన రాజతవమును ఏదెను తోటలో ప్రతాక్షంగా చూపించాడు. ఆ ప్వితరమైన

తోటలో మొదటి మయనవులను ఉంచాడు మరియు దృశామైన ఆయన రాజామును ప్రప్ంచమంతటా

వాాపించడానికి వారిని నియమించాడు. వార్మ దదవుని యొక్ు రాజరిక్ మరియు యయజక్తవ సవర్ూప్ులకగా

భ్ూమిని నిండించి దానిని లోప్ర్చుకోవాల్వ. అయితద సాతానుడు ఆదాము మరియు హవవలను రాజాానికి పదే
ఆటంక్ముగా ఉండునటుో పతరరేపించాడు. తతఫల్వతంగా, దదవుడు ఆయన సృషిరని శపించి మయనవుల బాధాతను
మరింత క్షర తర్ం చదశాడు. మయనవాళిని రండు ప్రతారిా వరాగలకగా విభాగించాడు: దదవునిని స్టతవించువార్మ
మరియు సాతానుతో క్లస్టి దదవునికి విర్మదధ ంగా తిర్మగుబాటు చదయువార్మ.

ఈ శతృతవం బెైబిలక చరితరయంతటా అనేక్ ర్ూపాలను సంతరించుక్కంద మరియు దదవుని రాజాానికి

అనేక్ సవాళ్ో ను క్ల్వగించింద. కాని చివరికి దదవుడు తనను వాతిరేకంి చిన వార్ందరిమీద విజయం
ప ందుతాడని లేఖ్నాలక ప్దద ప్దద సూచిసుతనాియి. ఆయన సవర్ూప్ము భ్ూమిని నింపి దానిని

లోప్ర్చుకొనుటలో ఫలవంతమౌతుంద, మరియు దదవుని రాజాము యొక్ు అదుభతాలక ప్రతిచోట

ప్రతాక్షప్ర్చబడతాయి. ఆ సమయములో, తిర్మగుబాటుచదయువారిమీద దదవుని యొక్ు విజయము బహు

గొప్పదగా ఉంటుంద గనుక్ ప్రతి సృషర ము ఆయనను సృషిరకి రాజుగా గురితసత ుంద. ఫిల్వప్పయులక్క 2:10-11లో
అప సత లకడెైన పౌలక వివరించినటుోగా:

-6వీడియోలక, అధాయనమయర్గ దరిిలక,మరియు ఇతర్ నిధుల కొర్క్క థరి్ీలీనియం మినిస్ట్రీసుి thirdmill.org నందు సందరిించండి.

కొీతత నిబంధనలో రాజాము మరియు నిబంధన

రండవ పాఠము: దదవుని రాజాము

భూమి క్ిొంద్ ఉననవారిలో గాని, పాతివాని మోక్ాలును యేసునఘమమున

వంగునటు ను, పాతివాని నఘలుకయు త్ండియ
ా ైన దేవుని మహిమారథ మై యేసుక్రొసత ు
పాభువని ఒపుుక్రనునటు ను, దేవుడు ఆయనను అధధకముగా హెచిించి, పాతి

నఘమమునకు పన
ై ఘమమును ఆయనకు అనుగొహంి చెను (ఫిలిప్ు. 2:10-11).
చరితర లక్షామును గూరిున ఈ అదుభతక్ర్మైన దృశాము యిేసు మరియు ఆయన అనుచర్మలక

“దదవుని రాజా సువార్త ’గా ప్రక్టించిన విజయమును గూరిునదెై యునిద.

సువార్త మరియు దదవుని రాజాము రండింటినీ చూచుట దావరా ఇప్పటివర్క్క మనము రాజా సువార్త

యొక్ు పారధమిక్ భావనను ర్ూప ందంచాము, గనుక్ ఇప్ుపడు దదవుని రాజా విజయమును గూరిున ప్రక్టన
యొక్ు వృదధ న ందుచుని పారముఖ్ాతను చూదాేము.

వృదధిన ంద్ుచునన పాాముఖ్యత్
రాజా విజయమును గూరిున సువార్త కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్ూరితగా అల్వో క్ చదయబడింద

గనుక్ కొీతత నిబంధన గీంథములో ఇద ప్రతాక్షంగా లేదా ప్రోక్షంగా క్నిపిసత ుంద. కొీతత నిబంధన

వారయబడిననాటికి, దదవుని రాజాము విజయం సాధంచాలనే నిరరక్షణ చాలయ పారముఖ్ాతను సంతరించుక్కంద
కావున ఇద కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ు యొక్ు ప్రతి కోణములోకి చొచుుక్కపల యింద.

కొీతత నిబంధనలో దదవుని రాజాము యొక్ు వృదధ న ందుచుని పారముఖ్ాతను తెలకసుకోడానికి అనేక్

మయరాగలక ఉనాియి, కాని మన ఉదదేశాల కొర్క్క కేవలము రండింటిని మయతరమే చూదాేము. మొదటిగా, కొీతత
నిబంధన కాలము వర్క్క ఇశాీయిేలీయుల యొక్ు వైఫలయాలను ప్రిశీలన చదదే ాము. మరియు రండవదగా,
కరస
ీ త ు రాక్క్క ముందు రాజాము కొర్కైన ఇశాీయిేలక యొక్ు నిరరక్షణలను ప్రిశీలన చదదే ాము. ఇశాీయిేలక
యొక్ు వైఫలయాలను మొదటిగా ప్రిశీల్వదాేము.

ఇశ్ాొయేలు యొకక వెైఫలాయలు
పాప్ము వలన సృషిర మరియు మయనవాళి శపింప్బడగా, ఆర్ంభ్ములో ఆదాము హవవలక్క

ఇవవబడిన రాజాజఞ ను నర్వేర్ుడానికి దదవుడు అబారహామును మరియు ఆయన వార్సులను

ఎనుిక్కనాిడు. అబారహాము క్కటుంబమును వృదధ చదసత ానని వాగాేనం చదశాడు. మరియు దదవుని

ఆశీరావదములను ప్రప్ంచమంతటా వాాపింప్జేయుటక్క ఆర్ంభ్ బిందువుగా వాగాేన దదశమును అబారహాము

వార్సులక్క ఆయన అనుగీహంి చాడు. మోషత మరియు యిహో షువ కాలములో, దదవుడు ఇశాీయిేలీయులక్క
క్నానీయుల మీద మరియు క్నానీయులక స్టతవించద సాతాను ఆతుల మీద విజయము ఇచుుట దావరా వారి

అధకారాలను మరియు బాధాతలను కొనసాగించాడు. తర్మవాత, దావీదు, స లొమోను, ఇశాీయిేలక మరియు
యూదా రాజులక కొందర్మ దదవుని రాజామును ఇతర్ దదశాలలో వాాపింప్జేయుటలో విజయం సాధంచార్మ.
వాసత వానికి, స లొమోను పాలనలో, ఇశాీయిేలక ప్రప్ంచములోని అతాంత అదుభతమైన సామయాజాాలలో
ఒక్టిగా ఉండినద.
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ఈ అధకారాలక ఉనిప్పటికర, ప్రతి తర్ములోని అబారహాము వార్సులక ఒక్ విధంగా లేదా మరొక్

విధంగా దదవునిలో తపిపపల యయర్మ. కాని దదవుడు సహనము చూపించి వార్మ పాప్ములక చదస్టన
ి ప్పటికర వారిని
ముందుక్క నడిపించాడు. విచార్క్ర్ంగా, ఒక్సారి దదవుని ప్రజలక రాజ వంశముగా రాజనగర్ంలో

దదవాలయము క్ల్వగిన స ంత రాజాంగా ఏర్పడిన తర్మవాత, ఇశాీయిేలక యొక్ు వైఫలయాలక చాలయ

ఘోర్మయయాయి గనుక్ దదవుడు వారికి వాతిరేక్ముగా తీర్మపనిచాుడు. యుదధ ములో ఇశాీయిేలక మీద

విజయం ప ందదానికి చెడ్ సామయాజాాలైన అషష
ష ర్మక్క మరియు బబులోనుక్క ఆయన పిలకప్ునిచాుడు. ఈ
తీవరమైన ఓటముల వలన చివరికి దావీదు క్కటుంబం రాజాము నుండి తొలగించబడింద, దదవాలయము
సమూలంగా నాశనము చదయబడింద, యిర్ూషలేము నాశనము చదయబడింద మరియు అనేక్మంద

ఇశాీయిేలీయులక చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. వాగాేన దదశము శిథలయవసత క్క చదర్మక్కంద. మరియు పాత నిబంధన

యొక్ు ముగింప్ులో, దదవుని రాజా నర్వేర్మపలనీి మయయమైపల యినటుోగా క్నిపించాయి. కొీతత నిబంధన
కాలయనికి, ఇశాీయిేలకలో దదవుని రాజాము అనాదదశాల దౌర్జనామును బటిర మరియు 500 సంవతిరాలక్క
మించి వార్మ స్టతవించుచుని సాతాను దదవతలను బటిర బాధంచబడింద.

దుర్దృషర వశాతష
త , ఇప్పటివర్క్క ఆధునిక్ కైసతవులనేక్కలక ఇటువంటి అనుభ్వాలను గూరిు

అవగాహన లేక్కండా ఉనాిర్మ గనుక్, పాత నిబంధనలో దదవుని రాజాము యొక్ు ఓటమి కొీతత నిబంధన
యొక్ు వేదాంతశాసత రముపై ఎంత ప్రభావం చూపిందో తెల్వయక్కండా ఉనాిర్మ. కాని, ఇశాీయిేలకను

అనాదదశాలక చెర్గొనిపల యిన విషయం మయతరం మొదటి శాతబే ములోని యూదుల మనసుిలలో మరియు

యిేసు అనుచర్మల మనసుిలలో నాటుక్కపల యింద. చెర్ అనేద దదవుని దృశామైన రాజాముక్క ముగింప్ుగా
ఉందా? దదవుని రాజామును గూరిు ఆశాజనక్మైన సువార్త ఏదెైనా ఉందా? అని మొదటి శతాబే ప్ు

యూదులక ఆశుర్ాపల యయర్మ. దదవుని రాజాము ముగించబడలేదు అని ఉదాాటించడానికి ఈ ప్రిస్టా తి
ి కొీతత
నిబంధన ర్చయితలను బలవంతం చదస్టింద. సమసత ము కోలోపలేదు. చెర్ ముగుసుతంద అను సువార్త ను

నజరేయుడెైన యిేసు ప్రక్టించాడు. మరియు ఇశాీయిేలక యొక్ు వైఫలయాలక ఉనిప్పటికర, దదవుని యొక్ు
విజయవంతమైన రాజాము కరీసత ులో ప్రప్ంచమంతటా సాాపించబడుతుంద.

ఇశాీయిేలక యొక్ు వైఫలయాల దావరా రాజాము యొక్ు వృదధ చెందుచుని పారముఖ్ాతను

ఇప్పటివర్క్క మనము చూశాము గనుక్, చెర్ తర్మవాత దదవుని రాజాము కొర్కైన ఇశాీయిేలక యొక్ు
నిరరక్షణలను చూచుటక్క ఇప్ుపడు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ఇశ్ాొయేలు యొకక నిరీక్షణలు
పాత నిబంధనలో, ఇశాీయిేలక యొక్ు అవిశావసము వలన వార్మ ఓటమి పాల ై చెర్లోకి వళ్లోర్ని

దదవుడు ఆయన ప్రవక్త ల దావరా మయటాోడాడు. కాని, ఆయన దయలో, చెర్లో ఉనివార్మ గొప్ప విజయము

ప ందాలనే నిరరక్షణతో ప్శాుతాతప్ం ప ందునటుో వారిని పిలకవడానికి క్ూడా ఆయన ప్రవక్త లను పతరరేపించాడు.
ఈ ప్రవచనాలక సంకిోషరమైనవి, కాని సాధార్ణ మయటలోో చెపాపలంటే, దదవుడు తన శతురవులను ఓడించి తన
ప్రజలను విమోచించి మహిమక్ర్మైన ప్రప్ంచవాాప్త రాజా ఆశీరావదములలోనికి వారిని నడిపించద
సమయము కొర్క్క ఇశాీయిేలక నిరరక్షణ క్ల్వగియుండినద.
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ఈ నిరరక్షణలను పాత నిబంధన ప్రవచనములో అనేక్చోటో మనం చూడవచుు, కాని సమయమును

దృషిరలో ఉంచుకొని, యిషయయ 52లోని సుప్రస్టిదధ ప్రవచనం నుండి కేవలము రండు వచనములను
ప్రిశీల్వదాేము. మొదటిగా, యిషయయ 52:7లో మనము ఇలయ చదువుతాము:

సువారత పాకటంచుచు సమాధఘనము చఘటంచుచు సువరత మానము పాకటంచుచు రక్షణ

సమాచఘరము పాచురించువాని పాద్ములు, “నీ దేవుడు ఏలుచునఘనడని” స్ట్యోనుత్ో
చెపుుచునన వాని పాద్ములు పరవత్ములమీద్ ఎంత్ో సుంద్రములెై యుననవి
(యషయా 52:7).
ఇద సపషర ముగా దదవుని రాజా విజయమును గూరిున సువార్త మయనముగా ఉంద గనుక్ ఈ వచనము

మనక్క పారముఖ్ామైనదగా ఉంద. ఇద యిషయయ 40:9తో సమయంతర్ంగా ఉంటుంద, అక్ుడ యిషయయ
ఇటువంటి ప్రక్టననే చదసత ునాిడు. ఇశాీయిేలక చెర్ ముగిస్టిన తర్మవాత దదవుని యొక్ు అప్ూర్వమైన

విజయమును “సువర్త మయనము” సూచిసుతందని ఈ రండు వాక్ాభాగముల యొక్ు విసత ృత నేప్థాములక

తెల్వయజేసత ునాియి. ఈ ఆశాజనక్మైన అంచనాలక మొదటి శతాబే ములో అధక్శాతం యూదుల యొక్ు

వేదాంత విశలోషణలలో విసత రించాయి. మరియు నిరాశుర్ాంగా, అవి కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులో క్ూడా
వాాపించియునాియి.

పాత్ నిబంధన కథఘనఘలనినటలో చెర అను అంశము ఎకుకవగా కనిపిసత ుందధ. ఇదధ
ఏదెను వనములో ఆదఘము హవవలత్ో ఆరంభమౌత్ ందధ మరియు అదే , ఇశ్ాొయేలు

చరిత్ాలో పునశిరణ చేయబడిందధ. క్ాబటర , పాత్ నిబంధన కథనఘలలో విసత ృత్ంగా ఉనన
ఈ విధమైన నిరుత్ఘాహ సంఘటనలు, సహజ్ంగా చెరకు మించిన నిరీక్షణ క్రరకు
పిలుపునిస్ాతయ. క్ాబటర , దేవుడు త్న పాజ్లను పునరుద్ి రిస్త ాడని చెపేు సమీప-

క్ాలపు పావచనఘలు చఘలా ఉనఘనయ, పాత్ేయకంగా యషయా గొంథములో ఉనఘనయ,

అయత్ే దఘనిని మీరు తిరిగి సృషిర కథనముత్ో ముడివేస్టత ే, ఆరంభంలో లేదఘ క్రంత్క్ాలం
త్రువాత్ జ్రిగిన ఆ పాాధమిక నష్ారనిక్ి భూమిని తిరిగి ఇస్టేత చఘలద్ు అని మీకు

అరథ మౌత్ ందధ ... క్ాబటర , పాత్ేయకమైన రాజు చేతిలో ఇశ్ాొయేలు యొకక సమీప-క్ాల
విమోచన క్రరకు అంత్ేక్ాక దేవుని పాజ్ల పాతినిధధయైన చివరి రాజు దఘవరా కూడఘ
విమోచన క్రరకు ఆశంచుట పాత్ నిబంధన పావకత లలో సహజ్ంగా కనిపిసత ుందధ.

— డా. స్ట్న్ మక్స డో నో
యిషయయ 52:7ను దగగ ర్గా ప్రిశీల్వస్టతత దదవుని రాజా విజయము కొర్క్క ఇశాీయిేలక యొక్ు
నిరరక్షణలక్క సంబంధంచిన నాలకగు లక్షణాలను ఇవి న కిు చెబుతాయి.

మొదటిగా, సందదశక్కలక స్ట్యోనుక్క “సువర్త మయనము ప్రక్టించుచు” “ర్క్షణ సమయచార్ము

ప్రచురించువార్మ”గా ఉనాిర్ని యిషయయ చెపాపడు. ఈ రండు ప్దసమూహాలక హెబ్రర కిీయయప్దమైన బసర్డ ను
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అనువదసుతనాియి, దీనిని స్టప్ురజంట్ యువాంగిల్వజో అని అనువదసుతంద. మునుప్ు మనం చూచినటుోగా,
కరీసత ులో దదవుని రాజాము యొక్ు విజయమును గూరిున సువర్త మయనమును సూచించుటక్క కొీతత
నిబంధనలో ఇదద ప్దము ఉప్యోగించబడింద.

రండవదగా, యిషయయ 52:7 రోమయ 10:15లో ఉలేో ఖంచబడుట మనం చూసాతము. ఇక్ుడ,

ఇశాీయిేలక యొక్ు చెర్ ముగింప్ులో సువర్తమయనము ప్రక్టించు సందదశక్కలను గూరిున యిషయయ
ప్రవచనము కైసతవ బో ధనలో నర్వేర్ుబడిందని పౌలక సూచించాడు.

మూడవదగా, సువర్త మయనము అనగా “సమయధానము” మరియు “ర్క్షణ”ను గూరిున ప్రక్టన అని

యిషయయ తెల్వయజేశాడు. పౌలక, ఎఫస్ట్యులక్క 6:15లో, కైసతవ “సమయధాన సువార్త ”ను గూరిు చెపాపడు
మరియు ఎఫస్ట్యులక్క 1:13లో “ర్క్షణ సువార్త ”ను గూరిు చెపాపడు.

మరియు నాలగ వదగా, “నీ దదవుడు ఏలకచునాిడు” అని చెప్పబడినప్ుపడు ఈ వచనములోని చివరి

వర్మస సువర్త మయనమును సంగీహిసత ుంద. ఈ సందదశము సువార్త క్క పారధమిక్ ఆధార్ంగా ఉంద గనుక్ యిేసు
మరియు కొీతత నిబంధన ర్చయితలక ప్దద ప్దద “దదవుని రాజా సువార్త ను” — లేదా “దదవుని యొక్ు”—
యిేలకబడిని సూచించార్మ.

యిషయయ 52:7లో యిషయయ రాబో వుచుని ఇశాీయిేలక నిరరక్షణలను ఏ విధముగా ప్రవచించాడో

ఇప్పటివర్క్క మనం చూశాము గనుక్, అదద అధాాయములోని వచనము 10ను ఇప్ుపడు చూదాేము.

ఇక్ుడ, ఇశాీయిేలక చూడాలని ఆశించిన విజయము యొక్ు రండు వైప్ులను యిషయయ ప్రవచించాడు.
మొదటిగా, దదవుని శతురవుల యొక్ు ఓటమి కొర్క్క ఆయన ఎదుర్మచూశాడు.

యిషయయ 52:10లోని మొదటి భాగము దదవుని శతురవుల యొక్ు ఓటమిని గూరిు సపషర ంగా

చెబుతుంద, అక్ుడ యిషయయ ఇలయ చెపాపడు:

సమసత జ్నముల కనునలయద్ుట యహో వా త్న పరిశుద్ి బాహువును
బయలుపరచియునఘనడు (యషయా 52:10).

దదవుడు “తన ప్రిశుదధ బాహువును బయలకప్ర్చియునాిడు” అనగా తన శతురవులను

ఓడించుటక్క యుదధ ములో తన బలమైన హసత ము ఉంచాడని అర్ాం.

వాసత వానికి, పాత నిబంధన ప్రిజఞ ానం క్ల్వగిన ప్రతిఒక్ురికర దదవుడు అనేక్మయర్మో శతురవులను

ఓడించాడని తెలకసు. కాబటిర, దదవుని విజయమును గూరిున ఈ ప్రవచనం ఎందుక్క ప్రతాద క్మైనదగా ఉంద?
ఈ వచనములో, “సమసత జనముల క్నుిలయిదుట” దదవుడు తన శతురవులను ఓడిసత ాడని యిషయయ
తెల్వయజేశాడు. మరొక్మయటలో చెపాపలంటే, ఇశాీయిేలక యొక్ు చెర్ తర్మవాత, ప్రతిచోట ఉని తన
శతురవులందరినీ దదవుడు సంప్ూర్ణంగా నాశనం చదసత ాడని యిషయయ చెపాపడు. ఆయన వారిని
బలహీనప్ర్మసాతడు, భ్ూమిమీద నుండి తొలగించి వారిని నితాతీర్మపలోకి ప్ంప్ుతాడు.

రండవదగా, యిషయయ 52:10లోని చివరి భాగము దదవుని విజయము దదవుని ప్రజలక్క విమోచన

క్ల్వగించి తన రాజా ఆశీరావదములక్క పాతురలను చదసత ుందని క్ూడా చెబుతుంద. యిషయయ 52:10లోని ఈ
భాగమును వినండి:
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భూదధగంత్ నివాసులంద్రు మన దేవుని రక్షణ చూచెద్రు (యషయా 52:10).
పాత నిబంధన గీంథములో దదవుడు తన ప్రజలను ప్దద ప్దద విడిపిం చాడని మనక్క తెలకసు. కాని

ఇక్ుడ యిషయయ ప్రవచించిన విమోచనలో, “భ్ూదగంత నివాసులందర్మ” దానిని చూసాతర్మ. దదవుని శతురవుల
యొక్ు ఓటమి సార్వతిరక్ంగా ఎలయ ఉంటుందో , అలయగే ఆయన విమోచన క్ూడా ప్రప్ంచవాాప్త ంగా మరియు
అంతిమంగా ఉంటుంద. చివరిలో, దదవుడు తన ప్రజలను ఆనందం, పతరమ, నీతి, సమయధానం, శలీయసుితో

క్ూడిన తన రాజాములోకి చదర్ముతాడు మరియు వార్మ ఆయన యొక్ు మహిమగల ఉనికిలో అంతులేని
ఆనందం ప ందుక్కంటార్మ.

దదవుని విజయమును గూరిున ఈ రండు విషయయలను తర్మవాత పాఠంలో మరింత విప్ులంగా

ప్రిశీల్వదాేము, కాని ఈ వచనాలక ఉదహరిసత ునిటుోగా, రాబో వు రాజామును గూరిున ప్రవచనాలక పాత
నిబంధన అంతటా క్నిపిసత ాయి.

దుర్దృషర వశాతష
త , 2,000 సంవతిరాలక్క పైబడి, సాంప్రదాయ కైసతవ వేదాంతశాసత మ
ర ు కొీతత

నిబంధనలో రాజాము యొక్ు పారముఖ్ాతను మర్ుముగా ఉంచింద. సంఘ చరితరలో వేరవే ర్మ సమయయలోో,
కైసతవులక వివిధ సమసాలక్క ప్రతిసపందనగా వివిధ వేదాంత దృక్పథాలను సరిగా న కిు చెపాపర్మ. కాని కొీతత
నిబంధన వారయబడినప్ుపడు, దదవుని రాజాము యొక్ు ఓటమి కరీసత ు అనుచర్మల మీద భారరగా ఉందని
విషయం మనం ఎలో ప్ుపడు జాఞప్క్ం చదసుకోవాల్వ. దదవుని రాజాము యిేసులో అప్ూర్వమైన విజయయనిి

ప ందుతుందనే నముక్ము తప్ప మరేదయు వారికి ముఖ్ామైనదగా లేదు. మరియు ఈ కార్ణమును బటిర,
కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని రాజా సువార్త యొక్ు ప్రిధలోనే ఉంచబడింద.

దదవుని రాజామును గూరిున ఈ పాఠంలో ఇప్పటివర్క్క మనము, కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులో

రాజా సువార్త అను పారముఖ్ామైన అంశమును ప్రిచయం చదశాము. ఇప్ుపడు, మన రండవ ప్రధాన

అంశమును చూదాేము: రాజా ఆగమనము కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ును ఏ విధముగా ర్ూప ందంచింద.

ఆగమనము
కొనిి కారాాలక జర్మగబో తునివి అని నమిున అనుభ్వాలక మనలో అనేక్మందకి ఉనాియి. కాని

కాలము సమీపించినప్ుపడు, అక్ుడ వాసత వంగా జరిగినద మనం ఊహించిన దానిక్ంటే భినింగా ఉంటుంద.
అనేక్ విధాలకగా కొీతత నిబంధన ర్చయితలోో క్ూడా ఇదద వాసత వమై ఉంద. మొదటి శతాబే ములో నివస్టిసత ుని
యూదులక అనేక్కలక దదవుని రాజా విజయము ఏ విధముగా రాబో తుంద అనే విషయముపై గటిర

అంచనాలను క్ల్వగియునాిర్మ. కాని వార్మ ఊహించిన రరతిగా అద రాలేదు అని యిేసు యొక్ు ఆర్ంభ్
అనుచర్మలక నిదానంగా తెలకసుక్కనాిర్మ. కాబటిర, వివిధ మయరాగలలో, కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రము
రాజాము యొక్ు విజయము ఏ విధముగా రాబో తుందో వివరించడానికి అంకితం చదయబడింద.
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రాజా ఆగమనము కొీతత నిబంధన వేదాంతశాతరమును ఏ విధముగా ప్రభావితము చదస్టిందో అర్ాం

చదసుకొనుటక్క, మొదటిగా దదవుని రాజా ఆగమనమును గూరిున అంచనాలను చూదాేము. తర్మవాత

రాజాము యొక్ు మూడు దశల విజయముగా పిలకవబడద కొీతత నిబంధన దృక్పథాలను ప్రిశీల్వదాేము. రాజా
ఆగమనమును గూరిున అంచనాలను మొదటిగా చూదాేము.

అంచనఘలు
కరీ.శ. మొదటి శతాబే ములో యూదులందర్మ, తమ ప్ూరివక్కల విశావసముక్క తక్కువ నిబదధ త

ఉనివారితో సహా, అందర్ూ దదవుని విజయవంతమైన రాజాము రావాలని ఆశించార్మ. దదవుడు తమ

శతురవులను ఓడించి తన ప్రజలను తన రాజా ఆశీరావదములోకి నడిపిసత ాడని వార్మ ఆశించార్మ. యిేసు
అనుచర్మల విషయములో క్ూడా ఇదద వాసత వమయ
ై ునిద. అయితద దదవుని విజయవంతమైన రాజాము ఏ
విధముగా వసుతందో అను విషయములో మయతరం కొంత వాతాాసం ఉంద.

ఒక్వైప్ు, ర్బ్రెలక మరియు ఇతర్ ఇశాీయిేలక నాయక్కలక రాబో వు దదవుని రాజాము యొక్ు తుద

విజయమును గూరిు బో ధంచినప్ుపడు, వార్మ “అంతాదనములక” మరియు “ప్రభ్ువు దనము” అను పాత
నిబంధన ప్దాలను సూచించార్మ. అయితద వార్మ చరితర యొక్ు రండు గొప్ప యుగాలను గూరిు క్ూడా

మయటాోడార్మ. ర్బ్రెలక తర్చు పాప్ము, బాధ మరియు మర్ణం అను ప్రసత ుత యుగమును “ఈ యుగము” —
హెబ్రరలో ఓలం హజహ్ అని పిలకసాతర్మ — మరియు చెర్ తర్మవాత వచదు నీతి, పతరమ, ఆనందం, మరియు
సమయధానం అను యుగమును “రాబో యిే యుగము” - హెబ్రరలో ఓలం హబ అని పిలకసాతర్మ.

“ఈ యుగము” వాగాేన దదశము నుండి ఇశాీయిేలక బహిషురించబడుటలో క్నిషర సాాయికి

దగజార్మతుంద వార్మ బో ధంచార్మ. నిజానికి, దదవుడు ఈ యుగంలో సార్వభౌమయధకారి, మరియు

అప్ుపడప్ుపడు ఆయన తన రాజతవమును గొప్ప మయరాగలలో వలో డిచదసత ు లేదా బయలకప్ర్మసుత ఉండదవాడు.
అయితద కరీ.శ. మొదటి శతాబే ము నాటికి, దదవుని ప్రజలక బాధంచబడా్ర్మ మరియు వందల సంవతిరాలకగా
దదవుని రాజా ఆశీరావదములను ప ందుకోలేక్పల యయర్మ. “రాబో వు యుగములో” దదవుని శతురవులక

ప్రిప్ూర్ణంగా ఓడించబడి ఈ భ్ూలోక్ము నుండి తొలగించబడతార్మ మరియు దదవుని ప్రజలక విమోచించబడి

దదవుని ప్రప్ంచవాాప్త రాజాము యొక్ు అప్రిమితమైన ఆశీరావదములను శాశవతంగా ప ందుక్కంటార్మ అను
నిరరక్షణ విసత ృతంగా ఉండినద.

బైబిలు సంబంధమైన స్ాహిత్యములో మరియు బైబిలును గూరిిన చరిలో, మనము
క్రనినస్ారుు “ఈ యుగము” మరియు “రాబో వు యుగము” అను పదఘలను

కనుగ ంటాము లేదఘ చూస్ాతము. ఈ పదఘల యొకక అరథ ము ఏమిటో క్ిొంద్ ఇవవబడిందధ:
“ఈ యుగము” పత్నమైన యుగము మొద్లుక్రని మానవులు నివాసము చేసత ునన

యుగము, క్ాలము మరియు శకమును సూచిసుతందధ. ఇదధ పత్నమైన పాపంచములో

జీవించుటయయ
ై ుందధ. “రాబో వు యుగము,” పాత్ నిబంధన పావకత లు ఊహించినటు గా,
దేవుడు పరలోకమును ఏదో ఒక క్ోణంలో పునరినరిమంచే సమయము; అకకడ క్రొత్త
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ఆక్ాశము మరియు క్రొత్త భూమి ఉంటాయ, మరియు మానవుని యొకక కఠినమైన
హృద్యము త్ొలగించబడుత్ ందధ మరియు అంద్రు కూడఘ పరిపూరణ ంగా దేవుని

చిత్ఘతనిన అనుసరిస్త ారు, జ్రిగిస్త ారు. మానవుల మధయ హింస ఉండద్ు; జ్ంత్ వుల
మధయ కూడఘ ఎట వంట హింస ఉండద్ు.

— డా. ఎకాార్డ్ జ. సాుబెల్
మొదటి శతాబే ములో, చరితర “ఈ యుగము” నుండి “రాబో వు యుగము”క్క మయరే ముందు ఏమి

జర్మగుతుంద అనే విషయము మీద అనేక్ యూదుల తెగలవార్మ వివిధ దృక్పథాలక క్ల్వగియుండిరి. అయితద
ఈ ఓటమి యుగము నుండి దదవుని విజయవంతమైన రాజా యుగములోకి మయర్మప ఒక్ విధవంశక్ర్మైన

యుదధ ము దావరా జర్మగుతుందని అనేక్ పారరరలక అంగరక్రించాయి. దావీదు స్టింహాసన వార్సుడెైన మస్ట్ియ
ప్ర్లోక్ దూతలక్క మరియు దదవునికి నముక్ముగా ఉని ప్రజలక్క దదవుని యొక్ు మయనవ మరియు
ఆతీుయ విరోధుల మీద జయము అనుగీహిసత ాడని వార్మ నమయుర్మ.

దదవుడు మయనవ విరోధులను మయతరమే కాక్కండా ఆతీుయ విరోధులను క్ూడా ఓడించును అనే

నముకానికి పాత నిబంధన గీంథాలక మదే తిచాుయి. ఉదాహర్ణక్క, నిర్గ మకాండము 12:12లో

ఐగుప్తయులను మయతరమే కాక్కండా ఐగుప్ుత దదవతలను క్ూడా ఓడించినటుో దదవుడు మటాోడాడు. 1

సమూయిేలక 5:1-12లో దదవుడు ఫిల్వష్తయులతో యుదధ ము చదశాడు మరియు వారి అబదధ దదవతయిైన,

దాగోనును ఓడించాడు. అందుకే యిషయయ 21:9 బబులోను మరియు బబులోను దదవతల నాశనమును
గూరిు మయటాోడుతుంద.

హగగ యి 2:6-9; జక్రాా 9-12 మరియు యిహెజుే లక 38-39 వంటి వాక్ాభాగాలక యూదుల

అంతాదనముల సాహితాంలో భ్ూమండల సంబంధమైన గొప్ప యుదధ మును గూరిున ప్రవచనాలను

వాాఖ్యానించాయి, ఆ యుదధ ములో మస్ట్ియ దదవుని స్టైనాానికి రాజాాల మీద మరియు వారిని పాల్వసుతని
అప్వితారతుల మీద విజయం అనుగీహిసత ాడు. ఈ విధముగా, మస్ట్ియ దదవుని విరోధులందరినీ ఓడించి,
దదవుని ప్రజలందరినీ తన మహిమక్ర్మైన సార్వతిరక్ రాజాంలోకి నడిపిసత ాడు.

మరోవైప్ు, ఈ యూదుల దృక్పథాలక విసత ృతంగా ఉనిందున, యిేసు అనుచర్మలక దదవుని రాజా

విజయ ఆగమనమును భినింగా భావించుట ఆర్ంభించార్మ. వారి సమకాల్వక్కల వల నే, కొీతత నిబంధన

ర్చయితలక చరితర రండు గొప్ప యుగాలకగా విభాగించబడింద అని నమయుర్మ. మరియు మస్ట్ియ దదవుని

యొక్ు మయనవ, ఆతీుయ విరోధులను ఓడించి మరియు విమోచించబడిన దదవుని ప్రజలను “ఈ యుగము”
నుండి “రానుని యుగప్ు” ఆశీరావదములలోనికి నడిపిసత ాడని వార్మ నమయుర్మ. అయితద ఈ యుగము
నుండి రానుని యుగముక్క మధా జరిగే మయర్మప వారి దనములలోని యూదుల నముక్మునక్క
భినిముగా ఉందని యిేసు అనుచర్మలక నమయుర్మ.

మొదటి సాానంలో, అనేక్మంద యూదుల వల గాక్, కొీతత నిబంధన ర్చయితలక యిేసు వాగాేనం

చదయబడిన మస్ట్ియ అనియు, ఎనుికొనబడిన దావీదు క్కమయర్మడనియు, దదవుని రాజాానికి సార్వతిరక్
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రండవ పాఠము: దదవుని రాజాము

విజయము తెచదువాడనియు నమయుర్మ. మరియు యిేసును మస్ట్ియగా అంగరక్రించద ఈ నిబధ్ధ త వార్మ కొీతత
నిబంధనలో వారస్టిన ప్రతివిషయమును లోతుగా ర్ూప ందంచింద.

కొీతత నిబంధన ఆయనక్క ఇచిున రాజ బిర్మదులలో యిేసు యొక్ు మస్ట్ియతవ రాజతవము ప్టో ఈ

భ్కితని మనం చూడవచుు. ఉదాహర్ణక్క, కొీతత నిబంధన యిేసును “కరీసత ు” అను రాజ బిర్మదుతో దాదాప్ు
529 సార్మో సూచిసుతంద. కిీసర ల స్ అను గరక్
ీ క ప్దము పాత నిబంధన హెబ్రర ప్దమైన మషియయఖ్ ను

అనువదసుతంద దీని నుండియిే మస్ట్ియ అను ప్దము వసుతంద. వాసత వంగా, ఈ ప్దాలక్క “అభిషిక్త కడు” అని
అర్ాం. పాత నిబంధన కాలంలో, ప్రవక్త లక, యయజక్కలక మరియు రాజులక ఇశాీయిేలకలో ప్రతదాక్ంగా

అభిషతకించబడిన సాానములకగా ఉనాియి. కాని కొీతత నిబంధన నాటికి, “అభిషిక్త కడు,” లేదా “మస్ట్ియ,” అను
ప్దాలక రాబో వు యుగముక్క నడిపించద దావీదు మహారాజు గృహమునక్క ప్రాాయప్దములకగా ఉనాియి.
కొీతత నిబంధన గీంథములో యిేసుక్క ఆపాదంచబడిన రండవ బిర్మదు “దదవుని క్కమయర్మడు.” ఈ

వాకరతక్ర్ణం, లేదా “క్కమయర్మడు” లేదా “సరోవనితుని క్కమయర్మడు” వంటి కొనిి వాతాాసాలక కొీతత నిబంధనలో
దాదాప్ు 118 సార్మో క్నిపిసత ాయి. యిేసు ఇశాీయిేలక యొక్ు సరైన రాజు అని ఈ ప్దాలక సూచిసుతనాియి.
యోహాను 1:49 వినండి, అక్ుడ నతనియిేలక యిేసుతో ఈ విధముగా చెబుతునాిడు:
నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశ్ాొయేలు రాజువు (యోహాను 1:49).
పతతుర్మ యిేసునందు తన విశావసమును ఒప్ుపక్కనిప్ుపడు మతత యి 16:16లో ఇలయ చెపాపడు:
నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవెైన క్రొసత ువని చెపును (మత్త య 16:16).
ఈ వాకరతక్ర్ణం యిేసుక్క ఇవవబడిన మూడవ రాజ బిర్మదును పల ల్వ ఉంద: “దావీదు క్కమయర్మడు.”

దావీదు స్టింహాసనముక్క వార్సునిగా ఉండుటక్క దదవుడు నియమించిన సరైన రాజుగా యిేసును

సూచించుటక్క దీనిని మతత యి, మయర్ము మరియు లూకా సువార్త లో క్నీసం 20 సార్మో ఉప్యోగించార్మ.

ఉదాహర్ణక్క, లూకా 1:32-33లో, గబిరయిేలను దూత తన ప్రక్టనలో మరియతో ఇలయ అనాిడు:
[యేసు] ఆయన గ పువాడెై సరోవననత్ ని కుమారుడనబడును; పాభువెైన దేవుడు
ఆయన త్ండియ
ా ైన దఘవీద్ు స్టింహాసనమును ఆయన క్ిచుిను. ఆయన యాక్ోబు
వంశసుథలను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంత్ములేనిదెై
యుండునని ఆమత్ో చెపును (లూక్ా 1:32-33).

ఇక్ుడ యిేసును గూరిు “సరోవనితుని క్కమయర్మడు” అను రాజ బిర్మదుతో గబిరయిేలక మయటాోడాడు.

తర్మవాత యిేసు “ఆయన తండిరయిైన దావీదు స్టింహాసనము మీద” క్ూర్ముంటాడు అని వివరించాడు. యిేసు
“యుగయుగములక ఏలకను [మరియు] ఆయన రాజాము అంతములేనిదెై యుండును” అని లూకా

నివేదంచాడు. సరోవనితుడెైన క్కమయర్మనిగా, యిేసు రాజాము యొక్ు ముగింప్ును, దదవుని రాజాము
యొక్ు అంతము-లేని విజయమును తీసుక్కవసాతడు.
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ఈ వాక్ాభాగాలనీి క్ూడా కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రములో సంకిోషర బో ధనను సూచిసుతనాియి:

దదవుని రాజామును దాని సంప్ూర్ణతతో భ్ూమిమీదకి తీసుక్కవచదు మస్ట్ియ యిేసు.

రండవ సాానంలో, వార్మ మరియు ఇతర్మలక ఆశించని రరతిలో యిేసు ఈ యుగము నుండి

రానునియుగములోకి నడిపిసత ాడని ఆర్ంభ్ అనుచర్మలక నమయుర్మ.

మతత యి 13:31-32లో దదవుని రాజామును గూరిున అంచనాలలోని ఈ మయర్మపను యిేసు ఎలయ

బయలకప్ర్చాడో చూడండి.

ఆయన [జ్నసంద్ాముత్ో] ఇలా చెపాుడు ... “పరలోకరాజ్యము, ఒకడు త్మస్టిక్రని త్న
పొ లములో వితిత న ఆవగింజ్ను పో లియుననదధ. అదధ విత్త నములనినటలో చిననదేగాని
పరిగినపుుడు కూర మొకకలనినటలో పద్ా దెై ఆక్ాశపక్షులు వచిి దఘని
క్రమమలయంద్ు నివస్టించునంత్ చెటరగును” (మత్త య 13:31-32).

ఈ ఉప్మయనములో, దదవుని విజయవంతమైన రాజాము “ఆవగింజను పల ల్వనదగా” చినిదగా

ఆర్ంభ్మౌతుంద, కొంతకాలములో పర్మగుతుంద, తర్మవాత ముగింప్ుక్క చదర్మతుంద.

రానుని దదవుని మస్ట్ియతవ రాజాము మీద యిేసు యొక్ు దృక్పథాలను ఆధునిక్

వేదాంతప్ండితులక “ఆవిషుృత అంతాకాల శాసత మ
ర ు” అని పిలకసాతర్మ. మస్ట్ియ కార్ాము ఇప్పటికే

భ్ూమిమీద బయలకప్ర్చబడుతుంద, కాని తుద విజయము రాబో వుతుంద అని ఈ ప్దసమూహము
సూచిసుతంద. దీనిని గూరిు “వచిుంద, కాని రాలేదు” అని క్ూడా చెబుతార్మ. మరోమయటలో చెపాపలంటే,
దదవుని రాజా విజయము వచిుంద, కాని సంప్ూర్ణంగా రాలేదు. రాబో యిే దదవుని రాజా విజయమును

గూరిున ఈ దృక్పథము కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులోని అనేక్మైన అంతర్ేృషురలను అందసుతంద.
యేసు దేవుని రాజ్యమును గూరిి పాకటంచినపుుడు ఎద్ురయేయ ఒక పద్ా పాశన
ఏమిటంటే, ఇదధ పాసత ుత్ సత్యమయ
ై ుననదఘ? ఇదధ ఆయన మాటలలో మరియు

క్ారాయలలో వచిిందఘ, లేదఘ ఇదధ భవిషయత్త కు సంబంధధంచినదఘ? మంచిదధ, “ఆవిషకృత్
దేవుని రాజ్యము” గూరిి పండిత్ లు మాటాుడత్ఘరు. “ఆవిషకృత్ము” అనగా అదధ

పాసత ుత్ము ఉందధ మరియు భవిషయత్త లో వసుతందధ. యేసు రాజ్యమును పాకటంచఘడు.
రాజ్యము ఆయన మాటలు మరియు క్ారయముల దఘవరా వచిిందధ, పాత్ేయకముగా

స్టిలువలో ఆయన మరణము మరియు పునరుత్ఘథనము దఘవరా వచిిందధ. క్ాబటర ,

రాజ్యము ఆవిషకృత్మైందధ, క్ాని ముగింపుకు రాలేద్ు. అదధ సంపూరణ ంగా ముగింపులోక్ి
వచిినపుుడు, అదధ భూలోకములోక్ి సంపూరణ ంగా వసుతందధ, మనం మహిమ శరీరాలు
పొ ంద్ుత్ఘము, దేవునిత్ో నిత్య సహవాసములోక్ి పావేశస్ాతము. క్ాబటర , మనము రాజ్య
ఆవిషకృత్ క్ాలము మరియు దఘని ముగింపు క్ాలముకు మధయ జీవిసుతనఘనము.
మనమింకను ఈ శరీరములలోనే జీవిసుతనఘనము; మనమింకను ఈ పత్నమైన

పాపంచములోనే జీవిసుతనఘనము, అయనపుటక్ర రాజ్యము వచిిందధ ఎంద్ుకంటే క్రొసత ు
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త్ండిా కుడిపార్వము యొద్ా యేలుచునఘనడు. ఆయన మన హృద్యాలలో కూడఘ
ఏలుచునఘనడు. రాజ్యము వచిిందధ గనుక, ఇదధ “మన మధయలో ఉందధ,” క్ాని ఇదధ
“భవిషయత్త లో రాబో వుచుననదధ”. ఇదధ ఒక విధంగా “ఇంక్ా రాలేద్ు.”

— డా. మయర్డు ఎల్. సారీస్
మొతత ం మీద, దదవుని రాజా ఆగమనము మూడింతల విజయముతో వసుతందను కొీతత నిబంధన

దృక్పథానిి తెలకసుకొనుటక్క ఇద సహాయప్డుతుంద. మొదటిగా, ఆవిషుృతములో, దదవుడు రాజా

విజయమును యిేసు యొక్ు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మరియు ఆరోహణము దావరా

మరియు ఆయన యొక్ు మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లకలక మరియు ప్రవక్త ల యొక్ు ఆధారిత ప్రిచర్ాల

దావరా ఆర్ంభించాడు. అటు తర్మవాత, కొనసాగింప్ులో, యిేసు ప్ర్లోక్ములో ఆయన స్టింహాసము మీద

నుండి దదవుని రాజా విజయమును కొనసాగించాడు. మరియు సంఘ చరితరయంతటి దావరా యిేసు ఆయన
రాజామును కొనసాగిసత ాడు. మరియు చివర్క్క, యిేసు మహిమలో తిరిగి వచిునప్ుపడు రాజామును
ముగింప్ుక్క తెసత ాడు. ఇద దదవుని రాజాము యొక్ు తుద విజయముగా ఉంటుంద, అప్ుపడు చెడు

అంతయు నాశనము చదయబడుతుంద మరియు దదవుని యొక్ు మహిమక్ర్మైన రాజాము ప్రప్ంచములో
నలకమూలలయ వాాపిసత ుంద.

కొీతత నిబంధన ర్చయితలక వివిధ ర్కాల వేదాంతశాసత ర విషయయలను వివరించడానికి ప్ూనుకొనగా,

యిేసు మస్ట్ియతవ కార్ాము యొక్ు ఈ మూడు దశలను గూరిు ఎక్కువగా వివరించార్మ.

మనము చూచినటుోగా, రాజా ఆగమనము మొదటి శతాబే ములో యిేసు అనుచర్మల అంచనాలను

మయరిువేస్టింద. ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రములో దదవుని రాజాము యొక్ు మూడింతల
విజయముక్క ఉని పారముఖ్ామైన సాానమును ప్రిశీలన చదదే ాము.

మూడు ద్శల విజ్యము
దదవుని రాజాము యొక్ు విజయము యిేసు మస్ట్ియతవ కార్ాము యొక్ు ఆవిషుృతము,

కొనసాగింప్ు మరియు ముగింప్ులో వసుతంద అను వాసత వము ఆదమ సంఘములో అనేక్ ప్రశిలను

లేవనేతితంద. యిేసు దదనిని నర్వేరాుడు? ఆయన సంఘ చరితరలో ఏమి నర్వేర్ముతాడు? ఆయన తిరిగి

వచిునప్ుపడు ఏమి చదసత ాడు? మొదటి శతాబే ములో ఈ విధమైన ప్రశిలక చాలయ పారముఖ్ామైనవి, గనుక్
అవి కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ును లోతుగా ప్రభావితం చదశాయి. దదవుని శతురవుల ఓటమి మరియు

దదవుని ప్రజల విమోచన కరీసత ు యొక్ు మొదటి ఆగమనములోనే పారర్ంభ్మంై దనే సతామును కొీతత నిబంధన
ర్చయితలక తెలకసుక్కనాిర్మ. ఈ సంఘటనలక సంఘ చరితరయంతటా కొనసాగుతాయి, మరియు కరీసత ు
యొక్ు రండవ రాక్డలో ముగింప్ుక్క వసాతయి.

ఈ మూడింతల విజయము కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రమును ర్ూప ందంచిన కొనిి మయరాగలను

చూచుటక్క మయతరమే సమయము అనుక్ూల్వసుతంద, కానీ రండు దశలలో చూచుట ఉప్యోగక్ర్ముగా
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ఉంటుంద. మొదటిగా, రాజాము యొక్ు మూడు దశలలో దదవుని శతురవుల ఓటమిని కొీతత నిబంధన ఏ

విధముగా వివరిసత ుందో మనము చూదాేము. తర్మవాత, దదవుని ప్రజల విమోచనను గూరిున కొీతత నిబంధన
బో ధనను మూడు దశలలో ప్రిశీల్వదాేము. దదవుని శతురవుల ఓటమిని గూరిు మొదటిగా చూదాేము ర్ండి.

ఓటమి
దదవునికి విరోధముగా ఉని మయనవ మరియు ఆతీుయ విరోధులను మస్ట్ియ ఓడిసత ాడని,
విశవస్టించని యూదులక నమయుర్మ. కొీతత నిబంధన ర్చయితలక క్ూడా దీనిని నమయుర్మ. అయితద యిేసు తన
రాజాంలోని ప్రతి దశక్క అనుగుణంగా దీనిని చదసత ాడని క్ూడా వార్మ అర్ాం చదసుక్కనాిర్మ.

రాజా ఆవిషుృతములో యిేసు యొక్ు ప్రణాళిక్ రండు భాగములకగా ఉందని కొీతత నిబంధన

వేదాంతశాసత రము ఉదాాటిసత ుంద. ఒక్వైప్ు, దదవుని యొక్ు ఉగీతను ఆతీుయ విరోధుల మీదకి ప్ంపించాడు.
ఆయన ప్రిచర్ా అంతటా, యిేసు దురాతులను తమ సాానముల నుండి తరిమికొటురట దావరా వాటిని
శకితహీనులను చదశాడు. అయితద మరోప్రక్ు, దదవుని యొక్ు మయనవ విరోధుల మీద దదవుడు దయ

చూపించాడు. ఖ్చిుతంగా చెపాపలంటే, ప్రజల యిడల కరీసత ుక్క ఉని దయ అనేక్ ఆశీరావదములను

క్ల్వగించింద, కాని వాటి యొక్ు మయనవ స్టతవక్కలను దో చుకొనుట దావరా దురాతుల ఓటమిని క్ూడా
కొనసాగించింద.

మతత యి 12:28-29లో, యిేసు ఈ విధముగా చెపిపనప్ుపడు సవయంగా ఈ ప్దధ తిని ఆయన

వివరించాడు:

దేవుని ఆత్మవలన నేను ద్యయములను వెళ్ుగ టర చునన యడల నిశియముగా
దేవుని రాజ్యము మీ యొద్ా కు వచిియుననదధ. ఒకడు మొద్ట బలవంత్ ని
బంధధంపని యడల యేలాగు ఆ బలవంత్ ని యంటలో చ చిి అత్ని స్ామగిొ

దో చుక్రనగలడు? అటు బంధధంచినయడల వాని యలుు దో చుక్రనును (మత్త య 12:2829).
యిేసు వచిు దయాములను బంధంచాడు, లేదా “వాని యిలకో దో చుకొనుటక్క” “బలవంతుని

బంధంచాడు.” మరొక్మయటలో, యిేసు దయాములను వళ్ో గొటిర, దయాముల సావధీనములో ఉనివారిని
విడిపించాడు.

యోహాను 12:31-32 వంటి చోటో క్ూడా ఈ రండింతల ప్రణాళిక్ను మనం చూడవచుు, అక్ుడ యిేసు

ఇలయ స్టలవిచాుడు:

ఇపుుడు ఈ లోకమునకు త్మరుు జ్రుగుచుననదధ, ఇపుుడు ఈ లోక్ాధధక్ారి బయటకు
త్ోాస్టివేయబడును; నేను భూమిమీద్నుండి పైక్త్త బడినయడల అంద్రిని నఘయొద్ా కు
ఆకరిషంచుక్రంద్ునని చెపును (యోహాను 12:31-32).
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మరోసారి, రాజా ఆవిషుృతములో, యిేసు దురాతుల మీద లేదా “ఈ లోకాధకారియిైన” సాతాను మీద

సూటిగా దాడిచదశాడు. ఆయన వానిని బయటక్క వళ్ో గొటిర శకితహీనుని చదశాడు. అయితద సాతాను మీద ఈ
దౌర్జనాముతో పాటుగా, యిేసు మయనవాళికి ర్క్షణ అనుగీహించాడు.

క్ిొసరస్ వికరర్డ, విజ్యవంత్ డెైన క్రొసత ు అను ద్ృకుథము, క్రొసత ు మన పాపముల క్రరకు

పాాయశిత్త ముగా మరణంచఘడు అను ఆలోచనత్ో ఎలా సంబంధం కలిగియుందధ ? అని

చఘలామందధ ఆశిరయపో త్ఘరు ... యోహాను సువారత లో, అరణయములో మోషే సరుమును
పైక్తిత నటు , మనుషయకుమారుడు పైక్త్త బడవలెనని మూడవస్ారి యేసు

మాటాుడినపుుడు — “ఇపుుడు ఈ లోక్ాధధక్ారి పడగ టర బడత్ఘడు” అను వాకయముత్ో ఆ
పైక్త్త బడుటను పాత్ేయకంగా ఆయన అనుసంధఘనం చేసత ునఘనడు — ఇదధ యోహాను
12లో ఉందధ. క్ాబటర , యేసు శపించబడిన ఆ సరుము యొకక స్ాథనమును

త్మసుకునఘనడు, మరణమును లోపలనుండి నఘశనము చేయడఘనిక్ి ఆయన

మరణంచఘడు. క్ాబటర , క్ిొసరస్ వికరర్డ గా ఆయన చేస్టిన మొద్ట పని ఏమిటంటే స్టిలువ
మీద్ పైక్త్త బడుట దఘవరా మరణఘనిన లోపలనుండి నఘశనము చేయుట.

— రవ. మైఖ్ేల్ గోోడో
దదవుని ఆతీుయ విరోధుల యొక్ు ఓటమి కరీసత ు యొక్ు ఆవిషుృత కార్ాముక్క చాలయ

పారముఖ్ామైనద గనుక్ హెబ్రర 2:14-15 వంటి వాక్ాభాగాలలో, కొీతత నిబంధన ర్చయితలక ఈ రండుభాగాలక
క్ల్వగిన ప్రణాళిక్ ప్రకార్ంగా స్టిలకవపై కరీసత ు యొక్ు పారయశిుతత మర్ణమును గూరిు వారశార్మ. ఆయన

మర్ణము దావరా, మయనవుల మీద సాతాను క్ల్వగిన అధకార్మును యిేసు కొటిరవేశాడు అని వార్మ సపషర ం
చదశార్మ. మరియు మయనవాళి పాప్ముల నిమితత ము పారయశిుతత ము చదయుట దావరా, పాప్ము మరియు
మర్ణముక్క బానిసలకగా ఉని ప్రజలను యిేసు విడిపించాడు.

ఈ ఆలోచనలక కొలసియులక్క 2:15లో సపషర ంగా క్నిపిసత ాయి, అక్ుడ అప సత లకడెైన పౌలక ఇలయ

వారశాడు:

ఆయన పాధఘనులను అధధక్ారులను నిరాయుధులనుగా చేస్టి, [క్రొసత ు] స్టిలువచేత్
జ్యోత్ావముత్ో వారిని పటర త్ెచిి బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను
(క్రలసాయులకు 2:15).

యిేసు స్టిలకవ మీద మర్ణించుట దావరా తన ప్రజలను పాప్ బానిసతవం నుండి విడిపించినప్ుపడు,

దయాప్ు శక్కతలక మరియు అధకార్మలక తమ పారముఖ్ామైన సాానములను కోలోపయయర్మ.

ఈ వలకగులో, ఎఫస్ట్యులక్క 4:8లో, కరీసత ు ప్ునర్మతాానము మరియు ఆరోహణము సాతాను యొక్ు

దాసులను చెర్గా ప్టురకొనిపల యినటుో వరింణ చుటలో ఆశుర్ాం లేదు:
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అంద్ుచేత్ ఆయన ఆరోహణమైనపుుడు, చెరను చెరగా పటర క్రనిపో య మనష యలకు
ఈవులను అనుగొహంి చెనని చెపుబడియుననదధ (ఎఫస్ట్యులకు. 4:8).

ఈ వాక్ాభాగము సూచించునటుోగా, స్ట్తరలక మరియు ప్ుర్మషులక కరీసత ునందు విశావసముంచినప్ుపడు,

కరీసత ు వారిని సాతాను రాజాము నుండి తీసుక్కనిటుోగా ఇక్ుడ క్నిపిసత ుంద.

దదవుని యొక్ు ఆతీుయ విరోధులను ఓడించు ఈ ప్రణాళిక్ అప సత లకల కార్ాములలో కరీసత ు యొక్ు

అప సత లకల ఆర్ంభ్ ప్రిచర్ాలో క్ూడా క్నిపిసత ుంద. యిేసు మయదరిని అనుసరించి, అనాదదశాలలో అప సత లకలక
సువార్త ప్రక్టించినప్ుపడు తర్చూ దయయాలను వళ్ో గొటారర్మ మరియు అనేక్మైన మయనవ దాసులలో ఉండిన
సాతానును వార్మ వళ్ో గొటారర్మ.

నిరాశుర్ాంగా, సంఘ చరితరయంతటిలో కరీసత ు రాజాము కొనసాగించబడుటను మనం

ప్రిశీల్వంచినప్ుపడు, కరీసత ు అనుచర్మలక ఆవిషుృతములో యిేసు ఉప్యోగించిన ప్రణాళిక్ను అనుసరించుటను
మనం చూసాతము. దదవుని యొక్ు మయనవ విరోధుల మీద విజయము సాధంచద విషయం క్ంటే దదవుని
మయర్గ ములను వాతిరేకించద దురాతుల మీద మనం దృషిరపటారల్వ.

చాలయమంద ఆధునిక్ కైసతవులక దీనిని గీహించద విషయంలో విఫలమైననూ, యిేసు యొక్ు సంఘము

ప్రజలతో పల రాడుటలేదు గాని, సాతానుతోను మరియు ఇతర్ దురాతులతోనూ పల రాడుతుందని కొీతత నిబంధన
రాజా వేదాంతశాసత మ
ర ు తర్చూ మనక్క జాఞప్క్ం చదసత ుంద. మరియు దదవుని యొక్ు ఈ ఆతీుయ విరోధులతో
పల రాడటం అనేద మన బాధాతయిైయుంద.

ఇందుమూలముగా, ఎఫస్ట్యులక్క 6:11-12 వంటి వాక్ాభాగాలలో, కొీతత నిబంధన గీంథము మన

బాధలను మరియు మన క్ష్ారలను దురాతులతో విభేదాలకగా వివరిసత ుంద. అక్ుడ మనము ఈ విధముగా
చదువుతాము:

మీరు అపవాదధ త్ంత్ాములను ఎదధరంి చుటకు శక్ితమంత్ లగునటు దేవుడిచుి
సరావంగకవచమును ధరించుక్రనుడి. ఏలయనగా మనము పో రాడునదధ శరీరులత్ో
క్ాద్ుగాని పాధఘనులత్ోను, అధధక్ారులత్ోను, పాసత ుత్ అంధక్ారసంబంధులగు లోక
నఘథులత్ోను, ఆక్ాశమండలమంద్ునన ద్ురాత్మల సమూహములత్ోను
పో రాడుచునఘనము (ఎఫస్ట్యులకు 6:11-12).

ఆధునిక్ కైసతవులక తమ జీవిత పల రాటాలను కేవలం తోటి మయనవులతో విభేదాలకగా భావిసాతర్మ.

అయితద ఇక్ుడ సంఘము ఎదురొునుచుని పల రాటములక “దయాము,” “ప్రధానులక,” “అధకార్మలక,”

అంధకార్సంబంధులగు లోక్ నాథులతో” మరియు “ఆకాశమండలమందుని దురాతుల సమూహములతో”
జర్మగుచునివి. మరియు దదవుడిచుు సరావంగక్వచమును ధరించుకొనుట దావరా దదవుని రాజామును
వాతిరేకించద దురాతులను మనము బలహీనప్ర్చగలకగుతాము.

కైసతవ చరితర అంతటా, ఆతీుయ పల రాటము అనునద కరీసత ు రాజాములో ఒక్ కోణముగా ఉందని న కిు

చెప్ుపటలో ఈ వాక్ాభాగం అసాధార్ణమైనద కాదు. సాతాను మరియు ఇతర్ దురాతులతో మనం
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అనుభ్వించద నిర్ంతర్ సంఘర్షణను ఎఫస్ట్యులక్క 4:27; 1 తిమోతి 3:7; 2 తిమోతి 2:26; యయకోబు 4:7; 1
పతతుర్మ 5:8; 1 యోహాను 3:8; మరియు యూదా 9 వంటి ఇతర్ అనేక్ వాక్ాభాగాలలో క్ూడా మనం

చూసాతము. అయితద అదద సమయములో, 2 కొరింథీయులక్క 5:20లో మనం చదవినటుోగా, మనం క్ూడా
దదవుని దయను ఆయన యొక్ు మయనవ విరోధుల ప్టో చూపించాల్వ.

క్ావున దేవుడు మా దఘవరా వేడుక్రనినటర మేము క్రొసత ుకు రాయబారులమై దేవునిత్ో
సమాధఘనపడుడని క్రొసత ు పక్షముగా మిముమను బతిమాలుక్రనుచునఘనము (2
క్రరింథీయులకు 5:20).
పౌలక మయదరిని అనుసరిసత ూ, “కరీసత ు రాయబార్మలముగా,” దదవుని రాజా ప్రతినిధులముగా, దదవునికి

మరియు ఆయన మయనవ విరోధులక్క మధా సమయధానమును వదక్కటచదత దదవుని యొక్ు ఆతీుయ
విరోధులను ఓడించుట మనం కొనసాగిసత ాము.

కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ు క్ూడా దదవుని విరోధుల ఓటమిని కరీసత ు రాజాం యొక్ు సంప్ూర్ణతతో

ముడిపడుతుంద. ఏదదమైనా, ముగింప్ులో యిేసు యొక్ు ప్రణాళిక్లో నాటకరయమైన మయర్మప సంభ్విసుతందని
గమనించుట ఎంతెైనా పారముఖ్ాం. కరీసత ు తిరిగి వచిునప్ుపడు, ఆయన ఇక్ మీదట దదవుని యొక్ు మయనవ
విరోధులక్క దయను క్నుప్ర్చడు. బదులకగా, దదవుని యొక్ు ఆతీుయ మరియు మయనవ విరోధులను

సంప్ూర్ణముగా ఓడించుటక్క, వారిని భ్ూమిమీద నుండి నిర్ూులము చదయుటక్క మరియు శాశవత తీర్మపలోకి
నడిపించుటక్క కరీసత ు నాయక్తవం వహిసత ాడు.

ప్రక్టన 19:13-15 దదవుని మయనవ విరోధుల ఓటమిని ఏ విధముగా వివరిసత ుందో వినండి:
దేవుని వాకయము అను నఘమము ఆయనకు పటర బడియుననదధ. పరలోకమంద్ునన
స్టేనలు ... ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. జ్నములను క్రటర టక్ై ఆయన నోటనుండి
వాడిగల ఖ్డగ ము బయలు వెడలుచుననదధ (పాకటన 19:13-15).

అదద విధంగా, ప్రక్టన 20:10 కరీసత ు యొక్ు మహిమయనివతమైన రాక్డను దురాతులక్క మరియు

సాతానుక్క వాతిరేక్ముగా తుద తీర్మప ఇచదు సమయముగా వరిణసత ుంద:

వారిని మోసపరచిన అపవాదధ అగిన గంధకములుగల గుండములో పడవేయబడెను.
అచిట ఆ కూ
ొ రమృగమును అబద్ి పావకతయు ఉనఘనరు; వారు యుగయుగములు
రాతిాంబగళ్లు బాధధంపబడుద్ురు (పాకటన 20:10).

వాసత వానికి, ఈ విషయయలను మనం క్కోప్త ంగా సంగీహించాము: అయితద రాజాము యొక్ు

విజయమును గూరిున ఈ కోణమును ప్దద ప్దద సపషర ం చదయుట ఆవశాక్మని కొీతత నిబంధన ర్చయితలక

భావించినటుోగా ఈ ఉదాహర్ణల దావరా మనం చూడవచుు. వార్మ రాజాము యొక్ు ఆవిషుృతము మరియు
కొనసాగింప్ు రండింటిలోనూ దురాతుల మీద దౌర్జనామును గూరిు న కిు చెపాపర్మ మరియు దదవుని యొక్ు
మయనవ విరోధుల మీద దయ చూపించుటను గూరిు ఉదాాటించార్మ. అయితద, తుదక్క, కరీసత ు తిరిగి
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వచిునప్ుపడు, మయనవ మరియు ఆతీుయ విరోధుల్వదే ర్ూ క్ూడా దదవుని తీర్మపలోకి తీసుక్కరాబడతార్మ అని

క్ూడా వార్మ సూచించార్మ. దదవుని విరోధుల ఓటమి కొీతత నిబంధన రాజా వేదాంతశాసత రములో ప్రధాన భాగమని
ఈ ఉదాాటనలక ధృవీక్రించుచునాియి.

రాజ్యము ఆరంభమైనదధ, అదధ ఇకకడ ఉందధ, క్ాని అదధ దఘని మారగ ంలోనే ఉందధ,

ముగింపు వరకు అదధ క్రనస్ాగుత్ూ ఉంట ందధ. క్ాబటర , ఏ విధముగా యేసు ఆయన

శత్ా వుల మీద్ విజ్యం పొ ందఘడు అనేదధ మన పాశన? మంచిదధ, మొద్టగా, అత్యంత్
పాాముఖ్యమైన విజ్యం స్టిలువలోనే జ్రిగిందధ గనుక ఆయన స్ాత్ఘనును

ఓడించఘడు ... ఆ క్ోణంలో, క్ిుషరమైన పో రాటము జ్రిగిందధ మరియు ఆయన గలచఘడు.
అంద్ువలనే, ఉదఘహరణకు, పాకటన12లో, సహో ద్రులను నిందధంచిన వానిక్ి
పరిశుద్ుిలు సుందధంచఘరు, గ రొపిలు రకత ము దఘవరా వానిని ఓడించఘరు. వారు

స్ాత్ఘనును ఓడించఘరు అను మాట — పాకటన 12లో అలంక్ార రూపకముగా

ఉపయోగించబడిందధ — వారు గ రొపిలు రకత ము దఘవరా వానిని ఓడించఘరు. క్ాబటర , ఆ
పో రాటము ఇపుటక్ే గలువబడిందధ. అయత్ే, రండవ పాపంచ యుద్ి ములో హిటుర్డ
మాదధరిగానే, యుద్ి ము ముగిస్టినద్ని అత్డు గొహించినపుుడు, అత్డు

వెనుదధరుగలేద్ు. సమయము చఘలా త్కుకవగా ఉననద్ని అత్డు గొహించినంద్ున

ఆగొహముత్ో నిండిపో యాడు. స్ాత్ఘనును గూరిి కూడఘ అదే చెపుబడిందధ. క్ాబటర ,

స్ాత్నుడు ఇపుుడు మరింత్ కూ
ొ రముగా ఉనఘనడు, మరియు సువారత వాయపిసత ునన
పాతిస్ారి, అనేకులు మారుత్ నఘనరు, పాతియొకకరి జీవిత్ములోను, స్ాథనిక

సంఘములోను, పాతి విధమైన ఉపసంసకృతిలోనూ నీతి అనేదధ స్ాథపించబడుత్ ందధ,

ఇదధ ఇపుటక్ే స్ాత్ఘను మరియు చీకటని పేామించే వారి యొకక ఓటమిని చూపిసత ుందధ .
ఈ లోక రాజ్యము దేవుని మరియు ఆయన క్రొసత ు రాజ్యములుగా మారినపుుడు

ఆయన నిరంత్రం ఏలుబడి చేస్త ాడు అనునదధ అంతిమ విజ్యము వెైపుకు త్ దధ
మలుపైయుననదధ ... దీని అరథ ం ఏమిటంటే విక్షేపమారగ ముకు స్ాథనం ఇవవబడిందధ
క్ాబటర , దీనిని ఫిలిప్ుయులకు 2 ఇలా చెబుత్ ందధ, పాతివాని మోక్ాలును
యేసునఘమమున వంగుత్ ందధ, పాతివాని నఘలుకయు త్ండియ
ా ైన దేవుని

మహిమారథ మై యేసుక్రొసత ు పాభువని ఒపుుక్రంట ందధ, మరియు పాాథమిక విజ్యం

స్ాధధంచబడిందధ. అదధ ఇపుటక్ర క్రనిన విషయాలోు పని చేయాలిా ఉందధ. ఆత్మ శక్ిత దఘవరా
సంత్ోషంగా మోక్ాళ్లు వంచిన వారి జీవిత్ఘలోు ఇదధ పని చేసత ుందధ. అయత్ే అంత్య
దధనమున పాతివారి మోక్ాలు వంగుత్ దధ.

— డా. డి. ఎ. కార్ిన్
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దదవుని రాజా విజయము యొక్ు మూడు దశలక దదవుని శతురవుల ఓటమిని ఎలయ క్ల్వగియునాియో

ఇప్పటివర్క్క మనం చూశాము, గనుక్ కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని ప్రజల విమోచన అను
అంశము క్ూడా పారముఖ్ామైన పాతరను పల షిసత ుంద అను విషయమును చూచుటక్క ఇప్ుపడు స్టిదధంగా
ఉనాిము.

విమోచన
అనేక్మంద పాఠక్కలక్క రాజా ఆవిషుృతమును గూరిున ఏదెైనా ఒక్ కోణము ఉంద అంటే, అద

దదవుని ప్రజలను రాజా ఆశీరావదములలోకి నడిపించుటయిైయునిద. ఉదాహర్ణక్క, సువార్తలక యిేసు
చదస్టిన అదుభతముల మీద దృషిరపటర డానికిగల ఒక్ ముఖ్ా కార్ణం ఏమిటంటే ఈ అదుభతాలక యిేసు

భ్ూలోక్ముక్క తెచిున రాజాము యొక్ు ఆశీరావదములను సూచిసుతనాియి. యిేసు అదుభతాలక అనేవి

దదవుని ప్రజలక రానుని యుగములో నిర్ంతర్ం ఆనందంచద ఆశీరావదములక్క తాతాుల్వక్మన
ై ఛాయలకగా
ఉనాియి.

అంతదకాక్, బ్రదలక, అవసర్తలో ఉనివార్మ, మరియు ఇతర్మలవలో బాధప్డదవారికి సమయజంలో

నాాయం జర్గాలనే విషయం మీద యిేసు యొక్ు ఆసకిత క్ూడా పారముఖ్ామైన రాజా ఆశీరావదములను

సూచిసుతంద. యిేసు, ఆయన అప సత లకలక మరియు ప్రవక్త ల యొక్ు అదుభతాలక మరియు సమయజములో
నాాయం జర్గాలనే వారి ఆసకిత అసాధార్ణమైన ఆశీరావదములకగా ఉనాియి. అయితద దదవుని రాజా
ఆవిషుృతములోని గొప్ప ఆశీరావదము కరీసత ునందు విశావసముంచినవారికి ఆయన అనుగీహంి చు
నితార్క్షణయిైయునిద.

ఇందుమూలముగానే కొలసియుాలక్క 1:13-14లో కరీసత ులో ర్క్షణ ప ందుకొనుట అంటే ఒక్ రాజాము

నుండి విడుదల ప ంద మరో రాజాములోకి చదర్మట అని పౌలక వరిణంచాడు.

ఆయన మనలను అంధక్ారసంబంధమైన అధధక్ారములోనుండి విడుద్లచేస్టి, త్ఘను
పేామించిన త్న కుమారుని యొకక రాజ్యనివాసులనుగా చేస్టను. ఆ కుమారునియంద్ు
మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ కలుగుచుననదధ (క్రలసాయులకు 1:1314).

విడుదల ప ంద రాజా ఆశీరావదములక ప ందుకొనుట అను అంశము కొీతత నిబంధన ప్రిశుదాధతుుని

కార్ామును గూరిు ఎందుక్క ఉదాాటిసత ుందో అర్ాం చదసుకొనుటక్క సహాయప్డుతుంద. అప సత లకల యొక్ు

ప్రిచర్ా కాలము ముగిస్టతసరికి, కరీసత ు అనుచర్మలపై ప్రిశుదాధతు క్కమురింప్ు అనునద రానుని యుగము
యొక్ు ఆశీరావదముగా ఉంద, ఇద ప్రతి విశావస్టికి అనుగీహించబడింద. 2 కొరింథీయులక్క 1:21-22లో
మనము ఇలయ చదువుతాము:

మముమను అభిషేక్ించినవాడు దేవుడే. ఆయన మనకు ముద్ావేస్టి, మన
హృద్యములలో మనకు ఆత్మ అను సంచకరువును అనుగొహంి చియునఘనడు (2
క్రరింథీయులకు 1:21-22).
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ఈ వాక్ాభాగము ఎఫస్ట్యులక్క 1:14క్క సమయంతర్ంగా ఉంద. ప్రిశుదాధతుుడు “మన మీద కరీసత ు

ముదరగా” ఉనాిడు అని ఈ రండు వాక్ాభాగాలక సూచిసుతనాియి. ఆయన “మనక్క సంచక్ర్మవును

అనుగీహించియునాిడు.” మరొక్మయటలో, నేడు మన జీవితములో ప్రిశుదాధతుుడు, దదవుని శకిత, కరీసత ు

మహిమలో తిరిగి వచిునప్ుపడు ఆయన అనుచర్మలక ప ందుకొనే గొప్ప వార్సతవములో మొదటి వంతుగా
ఇవవబడెను.

కరీసత ు రాజాము కొనసాగింప్ు కాలములో దదవుని ప్రజల విడుదలను గూరిు క్ూడా కొీతత నిబంధన

మయటాోడుతుంద. సంఘ జీవితములో, కరీసత ు యొక్ు అనుచర్మలక అప్పటికే రాజా ఆశీరావదములను ఏ

విధముగా ప ందుక్కనాిరో జాఞప్క్ము చదసుకొనునటుో కొీతత నిబంధన ర్చయితలక వారిని ప్ురికొలయపర్మ.

దదవుడు మన పాప్ముల తీర్మపనుండి మయతరమే మనలను ర్క్ించలేదుగాని, దదవుడు తన సంఘముక్క
ప్రిశుదాధతు వర్మును క్ూడా ఇచాుడు అని కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత మ
ర ు న కిు చెబుతుంద.
ఉదాహర్ణక్క, 1 కొరింథీయులక్క 4:20ను వినండి:

దేవుని రాజ్యము మాటలత్ో క్ాద్ు శక్ితత్ోనేయుననదధ (1 క్రరింథీయులకు 4:20).
ఇతర్ అనేక్ వాక్ాభాగాలలో వల నే ఇక్ుడ క్ూడా, పౌలక మనసుిలో ఉని “శకిత” ప్రిశుదాధతు శకితగా

వరిణంచబడింద.

అనుదనం మనము అనుభ్వించుచుని దదవుని ఆశీరావదములలో దదవుని ఆతు అనునద ఒక్

అదుభతమైన వాసత విక్తగా ఉంద. ఆయన మనలను ప్వితురలనుగా చదసత ాడు, మన జీవితాలలో ఆయన
ఫలమును క్ల్వగిసత ాడు, ఆనందంతో నింప్ుతాడు, మన శతురవులక్క విరోధముగా తన శకితతో మనలను
బలప్ర్మసాతడు, నేడు సంఘములోని అనేక్ శాఖ్లక విశావస్టి జీవితములో ప్రిశుదాధతుుని పాతరను

ఉదాాటించనప్పటికర క్ూడా, కరీసత ు రాజాము కొనసాగించబడుచుని కాలములో ఆయన మనక్క గొప్ప
ఆశీరావదముగా ఉనాిడు.

ఆయన రాజాము యొక్ు కొనసాగింప్ు కాలములో జీవించుచుని కరీసత ు అనుచర్మలక, రానుని

రాజాములో మరినిి గొప్ప ఆశీరావదముల కొర్క్క నిరరక్షణగలవారై ఉండాలని కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రము
పల ర తిహిసత ుంద.

కరీసత ు అనుచర్మలక రానుని ఆశీరావదముల కొర్క్క నముక్ముగా ఉండాలని హెబ్రరయులక్క 12:28

చెబుతుంద:

అంద్ువలన మనము నిశిలమైన రాజ్యమును పొ ందధ, దెైవ కృప కలిగియుంద్ము. ఆ
కృప కలిగి వినయ భయభకుతలత్ో దేవునిక్ి ప్ాతికరమైన స్టేవచేయుద్ము
(హెబ్రయ
ా ులకు 12:28).

మరియు యయకోబు 2:5లో మనము ఇలయ చదువుతాము:
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ఈ లోక విషయములో ద్రిద్ుాలెైనవారిని విశ్ావసమంద్ు భాగయవంత్ లుగాను, త్నున
పేామించువారిక్ి త్ఘను వాగాానముచేస్టిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు
దేవుడేరురచుక్రనలేదఘ?(యాక్ోబు 2:5).

రాజామును ప ందుకొనేద ధనవంతులక కాదు గనుక్ ధనవంతుల యిడల ప్క్షపాతము చూపించుట
మయనివేయుమని యయకోబు సంఘముక్క పిలకప్ునిచాుడు. బదులకగా, “విశావసమందు భాగావంతులకగా”
ఉనివార్మ మరియు “తనుి పతమి
ర ంచువార్మ” “వాగాేనము చదస్టిన రాజాముక్క వార్సులౌతార్మ.”

యిేసు రాజామును ఆవిషురించినప్ుపడు తన ప్రజలక్క రాజా ఆశీరావదములను ఇచాుడు. మరియు

ఆయన రాజా ఆశీరావదములక చరితరయంతటా సంఘ జీవితములో కొనసాగించబడా్యి. అయితద రాజాము
సంప్ూర్ణముగా వచదు వర్క్క దదవుని ప్రజలక సంప్ూర్ణంగా దదవుని రాజా ఆశీరావదములక ప ందుకోలేర్మ అని
లేఖ్నము బో ధసుతంద. ముగింప్ులో, వాగాేనము చదయబడిన రాజా ఆశీరావదములనిిటినీ దదవుని ప్రజలక
సంప్ూర్ణంగా ప ందుక్కంటార్మ. ప్రక్టన 11:15లో మనము ఈ విధంగా చదువుతాము:

ఈ లోక రాజ్యము మన పాభువు రాజ్యమును ఆయన క్రొసత ు రాజ్యము నఘయను; ఆయన
యుగయుగముల వరకు ఏలును (పాకటన 11:15).

కరీసత ు తిరిగి వచిునప్ుపడు, లోక్ రాజాము ప్రిప్ూర్ణంగా దదవుని రాజాముగా మయరిపల తుంద.
మరియు ప్రక్టన 5:9-10 వినండి, అక్ుడ ప్ర్లోక్ జీవులక కరీసత ును సుతతిసూ
త ఈ విధంగా

పాడుతునాిర్మ:

నీవు ఆ గొంథమును త్మస్టిక్రని దఘని ముద్ాలను విపుుటకు యోగుయడవు, నీవు
వధధంపబడినవాడవెై నీ రకత మిచిి, పాతి వంశములోను, ఆయా భాషలు

మాటలాడువారిలోను, పాతి పాజ్లోను, పాతి జ్నములోను, దేవునిక్రరకు మనుష యలను
క్రని మా దేవునిక్ి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజ్కులనుగాను చేస్టితివి; గనుక వారు
భూలోకమంద్ు ఏలుద్ురు (పాకటన 5:9-10).

ముగింప్ులో, దదవుని ప్రజలక “యయజక్కల రాజాముగా” ఉంటార్మ, మరియు “భ్ూలోక్మందు

ఏలకదుర్మ.”

యేసు మరలా వచిి అంతిమ విజ్యమును పొ ంద్ుత్ఘడు అను విషయాలను మనం
ఆలోచించినపుుడు ఫాంచివారు ఫో ర్డా మజురే , నిలువరించుక్ోలేని శక్ిత అని పిలిచే

భావంలో యేసు మామూలు విధఘనంలో త్న శత్ా వులను జ్యంచే విషయమును
గూరిి మనం ఆలోచించఘలని అనుక్ోము. పాకటన గొంథములో ఇదధ యేసు నోటలో
నుండి వచేి ఖ్డగ మును గూరిి మాటాుడుత్ ందధ, మరియు ఖ్చిిత్ముగా అదధ

వాకయమనే ఖ్డగ ము, నఘయయమనే ఖ్డగ మయ
ై ుననదధ, మరియు అంతిమ త్మరుు అనునదధ
అనినట కంటే ఎకుకవగా ఒక పాత్యక్షత్ అయుయననదధ. మరియు అదే విధంగా
-24వీడియోలక, అధాయనమయర్గ దరిిలక,మరియు ఇతర్ నిధుల కొర్క్క థరి్ీలీనియం మినిస్ట్రీసుి thirdmill.org నందు సందరిించండి.

కొీతత నిబంధనలో రాజాము మరియు నిబంధన

రండవ పాఠము: దదవుని రాజాము

పరిశుద్ుిలకు, పాత్ేయకముగా క్రొత్త నిబంధన నేపథయంలో, విమోచన అనేదధ ఒక
ముఖ్యమైన అంశమయ
ై ుననదధ. ఇద్ంత్యు వెరిొత్నము అని లోకము

భావించినపుటక్ర, వారు యేసును నమామరు, మర క చెంప చూపించఘరు, శత్ా వులను
పేామించఘరు మరియు ఇట వంట ఇత్ర విషయాలను ఎనోన చేశ్ారు. క్ాబటర , త్మరుులో,
సమసత ము సుషరపరచబడుత్ ందధ, సమసత ము త్ేటపరచబడుత్ ందధ; సత్యము

వెలుడిచేయబడుత్ ందధ, మరియు అదధ పరిశుద్ుిలకు సువరత మానముగాను మరియు

యేసును, ఆయన సందేశమును తిరసకరించిన ద్ుషర లకు ద్ురావరత గాను ఉంట ందధ.
— డా. స్ట్న్ మక్స డో నో
మనము చూసుతనిటుోగా, యిేసు మస్ట్ియతవ కార్ాము యొక్ు ప్రతి దశలోనూ దదవుని శతురవులక

ఓడించబడతార్మ మరియు ఆయన ప్రజలక విడుదల ప ంద రాజా ఆశీరావదములక ప ందుతార్ను విషయము
మీద కొీతత నిబంధన ర్చయితలక ఆసకిత చూపార్మ. ఈ విషయయలక ఆర్ంభ్ంలో ఒక్దానితో ఒక్టి ప ంతనలేని
విధముగా క్నిపించినప్పటికర, అవి ఒక్దానితోన క్టి ప ందక్ చదయబడి కొీతత నిబంధనలో ఉదాాటించబడా్యి
ఎందుక్ంటే అవి ఒక్ కరలక్మైన అంశమును సూచిసుతనాియి: కరీసత ులో దదవుని రాజా విజయము యొక్ు
ఆగమనము.

ముగింపు
ఈ పాఠంలో, కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రములో దదవుని రాజాము యొక్ు పారముఖ్ాతను మనం

చూశాము. కొీతత నిబంధన యొక్ు చిని లేదా ఉపాంత బో ధనగా కాక్కండా, దదవుని రాజాము కొీతత నిబంధన

ర్చయితల యొక్ు బో ధనలలో కేందరభాగముగా ఉనిద. రాజా సువార్త విషయంలో ఇదెంత వాసత వమో మనం
అనేవషించాము. మరియు కరీసత ు యొక్ు రాజా ఆగమనము, కొనసాగింప్ు మరియు ముగింప్ు మీద కొీతత
నిబంధన వేదాంతశాసత రము ఏ విధముగా దృషిరపటిరందో మనం చూశాము.

మనము చూచినటుోగా, కొీతత నిబంధన విశావసము సంప్ూర్ణంగా దదవుని రాజామును గూరిునద అని

చెప్ుపట అతిశయోకిత కాదు. కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రము దదవుని రాజా విజయ సువార్త ను మరియు ఈ

విజయము కరీసత ు రాజాము యొక్ు మూడు దశలోో ఏ విధముగా వచిుంద, వసుతంద మరియు రాబో తుంద
అను విషయయలను న కిు చెబుతుంద. ఈ పారధమిక్ రాజా అంశాలక కొీతత నిబంధనలో కొనిి అతి

పారముఖ్ామైన అంశాలను సూచిసుతనాియి. వీటిని దృషిరలో ఉంచుకొనుట కొీతత నిబంధన వేదాంతశాసత రము

మీద మన అవగాహనను మర్మగుప్ర్మసుతంద. మరియు కొీతత నిబంధన బో ధనలలో నూతన పారముఖ్ాతను
మనం క్నుగొంటాము. నిసిందదహంగా, కరీసత ులో దదవుని రాజాము అను అంశము కొీతత నిబంధన
వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి కోణమును సూచిసుతంద.
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