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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న
ర్ండవ పాఠము

దదవుని ర్ాజయము

ఉపో దఘాత్ము
మీర్మ ఎప్ుపడెన
ై ా ఒక సంకనోష్రమైన కథను చదివినప్ుపడు, ఆ కథలోని వివర్ాలనిిటిలో

దార్శతపిపపల వడం సహజమే. కథలోని అనేక పారముఖ్యమైన భాగములను గుర్శతంచ వాటిని ప్దద ప్దద
ప్రసత ావిసత
త ఉండడం దావర్ా ఈ సమసయను ప్ర్శష్ుర్శంచవచుు. ప్రధానమైన విష్యాలను మనసుిలో

ఉంచుకొనుట దావర్ా, ఆ వివర్ాలు ఏ విధ్ంగా ఒకదానితో మర్ొకటి కల్వస్టి ఉంటాయో మనం చతడవచుు.
అనేక విధాలుగా, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును అర్ాం చదసుకునే విష్యంలో కూడా ఇటటవంటిదద

జర్మగుతయంది. మనము ఈ లేఖ్నాలను లోతయగా ప్ర్శశీలన చదయునప్ుపడు, మన స ంత ఉదదేశములను
మర్చపల వునంతగా అనేక వివర్ాలను కనుగొంటాము. కాబటిర, కొీతత నిబంధ్న గీంథములోని ప్రధాన
అంశాలను గుర్శతంచ వాటిని ప్దద ప్దద ప్రసత ావించద విష్యంలో మనం జాగీతత వహంచాల్వ.
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పారముఖ్యమన
ై బో ధ్నలలో ఒకదానిని మనం ప్ర్శశీలన చదదే ాము: దదవుని ర్ాజయము.

మనము చతడబో వుచునిటట
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ై ది, సర్శగా అర్ాం చదసుకుంటే కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు నిజముగా ర్ాజయమును
గూర్శున శాసత మ
ర ే. మర్పమాటలో చెపాపలంటే, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు వారస్టినదంతా, కొంతవర్కు,
దదవుని ర్ాజయమును వివర్శంచడానికన మర్శయు అభివృదిధచయ
ద డానికన అంకనతం చదయబడింది.

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు పారముఖ్యతను ర్ండు కోణాలలో

మనం ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ర్ాజయము యొకు సువర్త మానమును,
లేదా సువార్త ను ఏ విధ్ముగా పిల్వచార్మ అను విష్యమును ప్ర్శశీల్వదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ర్ాజయ
ఆగమనము వార్మ వారస్టిన వాటిననిిటినీ ఏ విధ్ముగా ప్రభావితం చదస్టిందో ప్ర్శశీల్వదాేము. దదవుని

ర్ాజయము అను స్టిదధ ాంతము కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్రతి కోణమును ఉదాాటిసత ుందని చతచుటకు ఈ ర్ండు
అంశాలు మనకు సహాయప్డతాయి. దదవుని ర్ాజయ సువర్త మానమును మొదటిగా ప్ర్శశీల్వదాేము.

సువరత మానము
కొీతత నిబంధ్నను ఎర్శగశన ప్రతివార్శకని
న దాని యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ు సంకనోష్రంగా ఉంటటందని

తెలుసు. కాని ప్రతి యొకుర్మ అర్ాం చదసుకొని తమ జీవితాలలో అనువర్శతంచుకొనవలస్టిన ఒక కొీతత

నిబంధ్న బో ధ్న ఉందంటే, అది సువార్త అయుయండాల్వ. వాసత వానికన, కరీసత ు సువర్త మానమును మనం అర్ాం
చదసుకొనకపల తద, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై ా అర్ాం చదసుకొనే మన సామర్ాయం
ర ు యొకు ఏ కోణమునన
-1వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు, మర్శయుఅనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్ర్ీలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: దదవుని ర్ాజయము

తీవరంగా ప్ర్శమితం చదయబడుతయందను విష్యానిి మనం ఒప్ుపకోవాల్వ. అయితద ఇది ఒక తీవరమన
ై

ప్రశిను లేవనతయ
త తయంది. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో సువార్త లేదా “సువర్త మానము” ఎందుకు
కరలకమయ
ై ుయంది? కొీతత నిబంధ్నలో కనిపించద అనేక స్టిదధ ాంతములలో ఒకటిగా కాకుండా ఇది

ఎందుమినితత ము సపష్ర ముగా ఉనితమన
ై ది? మనము చతడబో వుచునిటట
ో గా, కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత మ
ర ులో సువార్త చాలా పారముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే దదవుని ర్ాజయము పై విసత ృత బో ధ్నతో

దీనికన సంబంధ్ం ఉంది. మర్శయు దదవుని ర్ాజయ సువర్త మానము యొకు ఈ స్టిదధ ాంతము కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్రతి కోణమును ర్ూప ందిసత ుంది.

ర్ాజయ సువర్త మానమును గూర్శు మూడు దశలోో మనం ప్ర్శశీల్వదాేము. మొదటిగా,

సువర్త మానము యొకు అర్ామును చతదాేము. ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు పారధ్మిక

భావనను చతదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, బెైబిలు చర్శతల
ర ో ఈ అంశము యొకు వృదిధన ందుచుని
పారముఖ్యతను చతదాేము. దదవుని ర్ాజయ సువర్త మానము యొకు అర్ాముతో ఆర్ంభించుదము.

అరథ ము
రాజ్య సువారత అనగా రాజును, పాభువును గూరిి మనకు పాకటంచబడిన

సువరత మానము. పాత్ేయకంగా, యేసును గూరిిన క్రొత్త నిబంధన పాకటనలను మనం
ఆలోచన చేస్టన
ి పుుడు, 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.

— డా. ర్శచార్డ్ ల్వంట్ి
లూకా 4:43లో, యిేసు తన ప్ర్శచర్య ఉదదేశమును ఈ విధ్ంగా సంగీహంచాడు:
నేను దేవుని రాజ్య సువారత ను పాకటంపవలెను (లూక్ా 4:43).
“సువార్త ” అను ప్దము లూకా 4:43లో ఒకసార్శ మాతరమే కనిపించనప్పటికర, సువార్త యొకు

భావన మాతరం ఈ వచనములో ర్ండుసార్మో సతచంచబడింది.“సువార్త ” అను ప్దము గరీకు

నామవాచకమైన యువాంగశల్వయోన్ నుండి వసుతంది, ఈ ప్దము కొీతత నిబంధ్నలో సుమార్మ 76 సార్మో
-2వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఉప్యోగశంచబడింది. యువాంగశల్వయోన్ యొకు శబే ఉతపతిత దీనిని “మంచ ప్రకటన” లేదా “శుభ
సందదశము” అని సతచసుతంది.

కాని గమనించండి, ఈ వచనములో యిేసు కూడా “సువార్త ను ప్రకటింప్వల ను” అని చెపాపడు.

“ప్రకటింప్వల ను” అని అనువదించబడిన గరక
ీ ాప్దము యువాంగశల్వజో. ఈ ప్దము
ీ ు కనయ

యువాంగశల్వయోన్ వల నే అదద గరీకు ప్దముల కుటటంబమునకు చెందినదెయ
ై ునిది, మర్శయు దీని అర్ాం
“సువార్త ను ప్రకటించుట లేదా ప్రచుర్శంచుట.” కొీతత నిబంధ్నలో ఇది దాదాప్ు 54 సార్మో కనిపిసత ుంది. ఈ

ప్దముల యొకు తర్చుదనం కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలకు ఈ అంశము ఎంత పారముఖ్యమోయుండినదో
తెల్వయజేసత ుంది.

నేడు చాలామంది సువార్శతకులు సువర్త మానము లేదా సువార్త ను, కరీసత ులో ర్క్షణ ప ందడానికన ఒక

వయకనత తీసుకొనవలస్టిన చర్యలకు వివర్ణగా ప్ర్శగణిసత ునాిర్మ. కాని ఇది యిేసు మనసుిలో ఉని

ఆలోచన కాదు. కరస
ీ త ు అనుచర్మలు ఎలా ఉండాల్వ అను విష్యానిి ప్రకటించడానికన మనం ఎంత స్టిదధంగా
ఉంటామో, లేఖ్నాలలోని సువార్త మర్శంత ముఖ్యమన
ై విష్యమును తెల్వయజేసత ుంది అని

ప్రకటించడానికన కూడా అంతద స్టిదధంగా ఉండాల్వ. మనము చతడబో వుచునిటట
ో గా, సువార్త అనునది ఒక
వయకనత లేదా ప్రజల యొకు ర్క్షణను సతచంచదదగ
ి ా ఉండుట కంటే, దదవుని ర్ాజయ విజయమును గూర్శున
సువార్త యిైయునిది.

దీనిని అర్ాం చదసుకోవాలంటే, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు “సువార్త ను ప్రకటింప్వల ను” అను

వయకరతకర్ణమును పాత నిబంధ్న యొకు గరక
ై స్టప్ురజంట్ నుండి తీసుకునాిర్మ అని మనం
ీ ు అనువాదమన
గమనించాల్వ. మనము మునుప్ు ఉప్యోగశంచన యువాంగశల్వజో అను కనయ
ీ ాప్దమునే స్టప్ురజంట్

సుమార్మ 20 మార్మో ఉప్యోగశసత ుంది. ఈ ప్దము హెబ్రర కనయ
ీ ాప్దమన
ై బసార్డను అనువదిసత ుంది, దీని

అర్ాం “సువార్త ను తీసుకువచుుట లేదా ప్రకటించుట.” కాని, ఈ ప్దాలు ర్ాజులను మర్శయు ర్ాజాయలను
సతచంచుటకు ఉప్యోగశంచనప్ుపడు, అవి యుదధ ములో జయమును ప్రకటించు సువార్త ను

తెల్వయజేసత ునాియని 1 సమూయిేలు 31:9 మర్శయు 2 సమూయిేలు 18:19 వంటి వాకయభాగాలు
సతచసుతనాియి. ఈ ప్ర్శశీలన పారముఖ్యమన
ై ది ఎందుకంటే కొీతత నిబంధ్నలో “సువార్త ” అనేది చాలాసార్మో
దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయముతో ముడిప్డి ఉంది. సంగీహంగా చెపాపలంటే, లూకా 4:43లో,
యిేసు ఈ విధ్ముగా చెపాపడు:

నేను దేవుని రాజ్య సువారత ను పాకటంపవలెను (లూక్ా 4:43).
వాసత వానికన ఈ వాకయమును మనము ఈ విధ్ంగా అనువదించవచుు:
నేను దేవుని రాజ్యము [యొకక విజ్యము]ను పాకటంపవలెను (లూక్ా 4:43).
కొీతత నిబంధ్న గీంథములో దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయమును గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు,

ఇది చాలా ప్రతదయకమన
ై విజయానిి సతచసుతంది, దీనిని మనము ఈ పాఠంలో తర్మవాత చతసాతము.

కాబటిర, మొదటిగా ఇది వింతగా అనిపించననత, కొీతత నిబంధ్నలో సువార్త లేదా సువర్త మానము యొకు
పారధ్మిక భావన దదవుని ర్ాజయము యొకు [విజయము]ను గూర్శున సువార్త అయుయనిదని మనం
గుర్శతంచాల్వ.
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ర్ాజయ సువార్త అనగా దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయమును గూర్శున సువార్త అని

ఇప్పటివర్కు మనం చతశాము గనుక, దదవుని ర్ాజయము యొకు పారధ్మిక భావనను అనేవషించడానికన
ఇప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిము.

దేవుని రాజ్యము
కొీతత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయము సువార్త తో కనీసం ఏడుసార్మో ముడిప్డి ఉంది. మతత యి 4:23;

9:35; మర్శయు 24:14; లూకా 4:43; 8:1; 16:16 మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 8:12లో “దదవుని

ర్ాజయ సువార్త ” అను వయకరతకర్ణమును సవలప వయతాయసాలతో మనం చతసాతము. ఈ తర్చుదనం సువార్త ను
— లేదా విజయ సందదశమును —దదవుని ర్ాజయముతో అనుసంధానప్ర్చుటలో గల పారముఖ్యతను
సతచసుతంది. కాని దీనిని అర్ాం చదసుకోవాలంటే, యిేసు మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు దదవుని

ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు వార్శ 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
పాజ్లెన
ై ఇశ్ాొయేలు మీద్, ఇదధ దేవుని పరిపాలనయైయుననదధ. అయత్ే క్రస
ొ తు
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 పాదశ
ే ము క్ాద్ుగాని నూత్న యరూషలేము, మన పరలోక

గృహమైయుననదధ ... క్ాబటర , ఒక పాత్ేయకమన
ై భౌగోళిక పాదశ
ే ములో క్ాకుండఘ

పరలోకములో, మన ఆత్మమయ గృహములో 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
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త్ండిాగా పిలిచేవారి మీద్ను మరియు ఆయనను ఎరిగిన వారి మీద్ను దేవుడు త్న
రాజ్న
ై క్రొసత ు దఘవరా పరిపూరణ ంగా పరిపాలన చేస్త ాడు.

— డా. కానాటానర న్
ల ఆర్డ. కాంపెల్
లేఖ్నము దదవుని ర్ాజయమును ర్ండు ప్రధానమన
ై మార్గ ములలో సతచసుతంది. ఒకవప్
ై ు,
సృష్ర ంతటి మీద దదవుని యొకు దృఢమన
ై సార్వభౌమతవమును లేదా ఆయన యొకు మార్మపలేని
పాలనను దదవుని ర్ాజయము సతచసుతంది. బయలుప్ర్చబడుచుని ఆయన ర్ాజయమును మర్శయు
మానవ చర్శతరలో దదవుడు తన ర్ాజయమును ప్రతయక్షప్ర్చన విధానమును కూడా ఇది సతచసుతంది.
మొదటిగా ఆయన యొకు దృఢమన
ై సార్వభౌమతవమును చతదాేము.

ద్ృఢమైన స్ారవభౌమత్వము
1 దినవృతాతంతములు 29:11 మర్శయు 1 తిమోతి 6:15 వంటి వాకయభాగాలు సృషిర అంతా దదవుని

ర్ాజయముగా ఉనిదని మాటాోడుతాయి ఎందుకంటే దదవుడు ఆయన చదస్టన
ి సమసత మును ప్ర్శపాల్వంచాడు
మర్శయు నితయమూ ప్ర్శపాల్వసాతడు. దదవుని సార్వభౌమతవము ర్ండు సాాయిలలో జర్మగుతయందని
లేఖ్నములు స్టలవిచుు విష్యమును మనం దృషిరలో ఉంచుకోవాల్వ: ప్ర్లోకములో మర్శయు
భూమిమీద.

ప్ర్లోకముకు సంబంధించ, 1 ర్ాజులు 8:27 వంటి చపటో లేఖ్నాలు దదవుని ర్ాజతవమును గూర్శు

మాటాోడుతయనాియి. ఈ వచనములో, “ఆకాశము, మహాకాశము” [దదవునిని] ప్ర్శమితము చదయలేని
సృషిరంచబడిన ప్రదశ
ద ము అని స లొమోను సపష్ర ం చదశాడు. కాని దదవుడు అకుడ ఉని ఆయన జీవుల
యొదే కు వచు తననుతాను ప్రతయక్షప్ర్చుకుంటాడు.

యిష్యా 6:1; 2 దినవృతాతంతములు 18:18; యోబు 1:6; కరర్తనలు 82:1; మర్శయు దానియిేలు

7:9-10 వంటి వాకయభాగాలు; అదద విధ్ంగా లూకా 22:30; ప్రకటన 4-6 వంటి కొీతత నిబంధ్న

వాకయభాగాలు ఆకాశమును అనిి విధాల కార్యకీమాలు జర్శగే దృశయమన
ై ప్రప్ంచముకు పన
ై ఉని దదవుని
ర్ాజభవనముగా సతచసుతనాియి. దదవుడు ఆకాశములో స్టింహాసనాస్ట్నుడెై ఉండగా, ఆయన

నివేదనలను అంగరకర్శసత ాడు, పారర్ానలను వింటాడు, ఉదదేశప్ుర్వకముగా ప్రణాళికలు వేసత ాడు మర్శయు
ర్ాజాజఞ లను జార్రచదసత ాడు. ఆయన ఆదదశాలను భూమిమీద జార్రచదయడానికన ఆతీుయ జీవులను

నిర్ేేశిసాతడు. ఒక సందర్ుములో, ఆయన ప్రతయద కముగా ఏర్ాపటటచదసుకొనిన బిడ్ లకు దర్ినముల దావర్ా

తన ర్ాజభవనమును చతస్టే ప్రవేశం కల్వగశసత ాడు, మర్శయు ఆయన స్టేవకు వార్శని నియమిసాతడు. ఆయన
యొకు ప్ర్లోక ఆసాానములో అప్ర్ాధ్మును మర్శయు నిర్పేష్తవమును ప్రకటిసత ాడు, మర్శయు ఆయన

యొకు నాయయము, కనికర్ము చొప్ుపన ఆతీుయ జీవులకు, వయకనతగత మానవులకు మర్శయు ర్ాజాయలకు
శిక్షను అమలు చదసత ాడు. కాని దదవుని యొకు ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై కార్ాయలు కేవలం ఆయన ప్ర్లోక
ర్ాజయమును మాతరమే నిర్ేేశకం చదయవు. ఆయన సృషిర యొకు కనీంది భాగములో కూడా ఆయన
సార్వభౌముడుగా ఉనాిడు — భూమిమీద.

దదవుని ర్ాజయమును ప్ర్లోకము మర్శయు భూమిమీద దదవుని యొకు దృఢమన
ై

సార్వభౌమతవముగా లేఖ్నాలు మాటాోడుతయనిప్పటికర, యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు
-5వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్రస
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భూమిమీద దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు, దదవుని యొకు ప్రతయక్షప్ర్చబడిన ర్ాజయము
అని మనం పిలచుచుని వాటిని వార్మ తమ మనసుిలో కల్వగశయునాిర్మ. మర్శయు మానవ చర్శతర

దావర్ా దదవుడు తన ర్ాజయమును ఏ విధ్ముగా ప్రతయక్షప్ర్చాడో ఈ భూసంబంధ్మన
ై ర్ాజయములో మనం
చతసాతము.

పాత్యక్షపరచబడిన రాజ్యము
ఇప్ుపడు, ఇంతకు ముందు మనము చతచనటట
ో గా, దదవుడు తన సృషిరప్టో ప్ర్శప్ూర్ణ నియంతరణ

కల్వగశయునాిడు మర్శయు ఎలో ప్ుపడు కల్వగశయుంటాడు. కాని ప్రతయక్షప్ర్చబడిన దదవుని ర్ాజయము

చర్శతరయందంతటా సృషిరమీద దదవుడు తన సార్వభౌమతవమును వలో డించద, ప్రతయక్షప్ర్చద లేదా ప్రదర్శించద
ఒక నిర్శేష్ర మార్ాగనిి సతచసుతంది. కాబటిర, దదవుడు ప్ర్లోకములో తన ర్ాజతవమును ఏ విధ్ముగా

ప్రతయక్షప్ర్చాడో లేఖ్నము ధ్ృవీకర్శంచుచుండగా, దదవుడు తన ర్ాజతవమును భూమిమీద ఏ విధ్ముగా
ప్రతయక్షప్ర్చాడో వివర్శంచుటకు బెైబిలు ర్చయితలు ఎకుువ ఆసకనత చతపార్మ.

ఆర్ంభములో, దదవుడు తన ర్ాజతవమును ఏదెను తోటలో ప్రతయక్షంగా చతపించాడు. ఆ

ప్వితరమన
ై తోటలో మొదటి మానవులను ఉంచాడు మర్శయు దృశయమన
ై ఆయన ర్ాజయమును

ప్రప్ంచమంతటా వాయపించడానికన వార్శని నియమించాడు. వార్మ దదవుని యొకు ర్ాజర్శక మర్శయు

యాజకతవ సవర్ూప్ులుగా భూమిని నిండించ దానిని లోప్ర్చుకోవాల్వ. అయితద సాతానుడు ఆదాము
మర్శయు హవవలను ర్ాజాయనికన పదే ఆటంకముగా ఉండునటట
ో పేర్
ర ేపించాడు. తతీల్వతంగా, దదవుడు

ఆయన సృషిరని శపించ మానవుల బాధ్యతను మర్శంత కష్ర తర్ం చదశాడు. మానవాళిని ర్ండు ప్రతయర్శా
వర్ాగలుగా విభాగశంచాడు: దదవునిని స్టేవించువార్మ మర్శయు సాతానుతో కలస్టి దదవునికన విర్మదధ ంగా
తిర్మగుబాటట చదయువార్మ.

ఈ శతృతవం బెబి
ై లు చర్శతయ
ర ంతటా అనేక ర్ూపాలను సంతర్శంచుకుంది మర్శయు దదవుని

ర్ాజాయనికన అనేక సవాళో ను కల్వగశంచంది. కాని చవర్శకన దదవుడు తనను వయతిర్ేకనంచన వార్ందర్శమీద

విజయం ప ందుతాడని లేఖ్నాలు ప్దద ప్దద సతచసుతనాియి. ఆయన సవర్ూప్ము భూమిని నింపి

దానిని లోప్ర్చుకొనుటలో ఫలవంతమౌతయంది, మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు అదుుతాలు ప్రతిచపట
ప్రతయక్షప్ర్చబడతాయి. ఆ సమయములో, తిర్మగుబాటటచదయువార్శమీద దదవుని యొకు విజయము

బహు గొప్పదిగా ఉంటటంది గనుక ప్రతి సృష్ర ము ఆయనను సృషిరకన ర్ాజుగా గుర్శతసత ుంది. ఫిల్వప్పయులకు
2:10-11లో అప సత లుడెన
ై పౌలు వివర్శంచనటట
ో గా:

భూమి క్ిొంద్ ఉననవారిలో గాని, పాతివాని మోక్ాలును యేసునఘమమున

వంగునటు ను, పాతివాని నఘలుకయు త్ండిాయన
ై దేవుని మహిమారథ మై యేసుక్రస
ొ తు
పాభువని ఒపుుక్రనునటు ను, దేవుడు ఆయనను అధధకముగా హెచిించి, పాతి

నఘమమునకు పైనఘమమును ఆయనకు అనుగొహించెను (ఫిలిప్ు. 2:10-11).
చర్శతర లక్షయమును గూర్శున ఈ అదుుతకర్మైన దృశయము యిేసు మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు

“దదవుని ర్ాజయ సువార్త ’గా ప్రకటించన విజయమును గూర్శునదెై యునిది.
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

ర్ండవ పాఠము: దదవుని ర్ాజయము

సువార్త మర్శయు దదవుని ర్ాజయము ర్ండింటినీ చతచుట దావర్ా ఇప్పటివర్కు మనము ర్ాజయ

సువార్త యొకు పారధ్మిక భావనను ర్ూప ందించాము, గనుక ఇప్ుపడు దదవుని ర్ాజయ విజయమును
గూర్శున ప్రకటన యొకు వృదిధన ందుచుని పారముఖ్యతను చతదాేము.

వృదధిన ంద్ుచునన పాాముఖ్యత్
ర్ాజయ విజయమును గూర్శున సువార్త కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్ూర్శతగా అల్వో క

చదయబడింది గనుక కొీతత నిబంధ్న గీంథములో ఇది ప్రతయక్షంగా లేదా ప్ర్పక్షంగా కనిపిసత ుంది. కొీతత

నిబంధ్న వారయబడిననాటికన, దదవుని ర్ాజయము విజయం సాధించాలనే నిర్రక్షణ చాలా పారముఖ్యతను
సంతర్శంచుకుంది కావున ఇది కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు యొకు ప్రతి కోణములోకన
చొచుుకుపల యింది.

కొీతత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయము యొకు వృదిధన ందుచుని పారముఖ్యతను తెలుసుకోడానికన

అనేక మార్ాగలు ఉనాియి, కాని మన ఉదదేశాల కొర్కు కేవలము ర్ండింటిని మాతరమే చతదాేము.

మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్న కాలము వర్కు ఇశాీయిేలీయుల యొకు వఫ
ై లాయలను ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

మర్శయు ర్ండవదిగా, కరస
ీ త ు ర్ాకకు ముందు ర్ాజయము కొర్కన
ై ఇశాీయిేలు యొకు నిర్రక్షణలను ప్ర్శశీలన
చదదే ాము. ఇశాీయిేలు యొకు వైఫలాయలను మొదటిగా ప్ర్శశీల్వదాేము.

ఇశ్ాొయేలు యొకక వెైఫలాయలు
పాప్ము వలన సృషిర మర్శయు మానవాళి శపింప్బడగా, ఆర్ంభములో ఆదాము హవవలకు

ఇవవబడిన ర్ాజాజఞ ను నర్వేర్ుడానికన దదవుడు అబారహామును మర్శయు ఆయన వార్సులను

ఎనుికునాిడు. అబారహాము కుటటంబమును వృదిధ చదసత ానని వాగాేనం చదశాడు. మర్శయు దదవుని
ఆశీర్ావదములను ప్రప్ంచమంతటా వాయపింప్జేయుటకు ఆర్ంభ బిందువుగా వాగాేన దదశమును

అబారహాము వార్సులకు ఆయన అనుగీహంచాడు. మోషే మర్శయు యిహో ష్యవ కాలములో, దదవుడు
ఇశాీయిేలీయులకు కనానీయుల మీద మర్శయు కనానీయులు స్టేవించద సాతాను ఆతుల మీద

విజయము ఇచుుట దావర్ా వార్శ అధికార్ాలను మర్శయు బాధ్యతలను కొనసాగశంచాడు. తర్మవాత,
దావీదు, స లొమోను, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ర్ాజులు కొందర్మ దదవుని ర్ాజయమును ఇతర్

దదశాలలో వాయపింప్జేయుటలో విజయం సాధించార్మ. వాసత వానికన, స లొమోను పాలనలో, ఇశాీయిేలు
ప్రప్ంచములోని అతయంత అదుుతమన
ై సామాాజాయలలో ఒకటిగా ఉండినది.

ఈ అధికార్ాలు ఉనిప్పటికర, ప్రతి తర్ములోని అబారహాము వార్సులు ఒక విధ్ంగా లేదా మర్ొక

విధ్ంగా దదవునిలో తపిపపల యార్మ. కాని దదవుడు సహనము చతపించ వార్మ పాప్ములు చదస్టినప్పటికర

వార్శని ముందుకు నడిపించాడు. విచార్కర్ంగా, ఒకసార్శ దదవుని ప్రజలు ర్ాజ వంశముగా ర్ాజనగర్ంలో
దదవాలయము కల్వగశన స ంత ర్ాజయంగా ఏర్పడిన తర్మవాత, ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లాయలు చాలా

ఘోర్మయాయయి గనుక దదవుడు వార్శకన వయతిర్ేకముగా తీర్మపనిచాుడు. యుదధ ములో ఇశాీయిేలు మీద

విజయం ప ందదానికన చెడ్ సామాాజాయల ైన అష్ష
ష ర్మకు మర్శయు బబులోనుకు ఆయన పిలుప్ునిచాుడు.
ఈ తీవరమన
ై ఓటముల వలన చవర్శకన దావీదు కుటటంబం ర్ాజయము నుండి తొలగశంచబడింది,

దదవాలయము సమూలంగా నాశనము చదయబడింది, యిర్ూష్లేము నాశనము చదయబడింది మర్శయు
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న
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అనేకమంది ఇశాీయిేలీయులు చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. వాగాేన దదశము శిథిలావసత కు చదర్మకుంది. మర్శయు

పాత నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ులో, దదవుని ర్ాజయ నర్వేర్మపలనీి మాయమైపల యినటట
ో గా కనిపించాయి.
కొీతత నిబంధ్న కాలానికన, ఇశాీయిేలులో దదవుని ర్ాజయము అనయదదశాల దౌర్జనయమును బటిర మర్శయు 500
సంవతిర్ాలకు మించ వార్మ స్టేవించుచుని సాతాను దదవతలను బటిర బాధించబడింది.

దుర్దృష్ర వశాతష
త , ఇప్పటివర్కు ఆధ్ునిక కస
ై త వులనేకులు ఇటటవంటి అనుభవాలను గూర్శు

అవగాహన లేకుండా ఉనాిర్మ గనుక, పాత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయము యొకు ఓటమి కొీతత నిబంధ్న
యొకు వేదాంతశాసత మ
ర ుపై ఎంత ప్రభావం చతపిందో తెల్వయకుండా ఉనాిర్మ. కాని, ఇశాీయిేలును
అనయదదశాలు చెర్గొనిపల యిన విష్యం మాతరం మొదటి శాతబే ములోని యూదుల మనసుిలలో

మర్శయు యిేసు అనుచర్మల మనసుిలలో నాటటకుపల యింది. చెర్ అనేది దదవుని దృశయమన
ై ర్ాజయముకు
ముగశంప్ుగా ఉందా? దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు ఆశాజనకమైన సువార్త ఏదెైనా ఉందా? అని మొదటి
శతాబే ప్ు యూదులు ఆశుర్యపల యార్మ. దదవుని ర్ాజయము ముగశంచబడలేదు అని ఉదాాటించడానికన ఈ

ప్ర్శస్టా తి
ి కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలను బలవంతం చదస్టింది. సమసత ము కోలోపలేదు. చెర్ ముగుసుతంది అను
సువార్త ను నజర్ేయుడెైన యిేసు ప్రకటించాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు యొకు వైఫలాయలు ఉనిప్పటికర,
దదవుని యొకు విజయవంతమైన ర్ాజయము కరీసత ులో ప్రప్ంచమంతటా సాాపించబడుతయంది.

ఇశాీయిేలు యొకు వఫ
ై లాయల దావర్ా ర్ాజయము యొకు వృదిధచెందుచుని పారముఖ్యతను

ఇప్పటివర్కు మనము చతశాము గనుక, చెర్ తర్మవాత దదవుని ర్ాజయము కొర్కన
ై ఇశాీయిేలు యొకు
నిర్రక్షణలను చతచుటకు ఇప్ుపడు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ఇశ్ాొయేలు యొకక నిరీక్షణలు
పాత నిబంధ్నలో, ఇశాీయిేలు యొకు అవిశావసము వలన వార్మ ఓటమి పాల ై చెర్లోకన వళాోర్ని

దదవుడు ఆయన ప్రవకత ల దావర్ా మాటాోడాడు. కాని, ఆయన దయలో, చెర్లో ఉనివార్మ గొప్ప

విజయము ప ందాలనే నిర్రక్షణతో ప్శాుతాతప్ం ప ందునటట
ో వార్శని పిలువడానికన కూడా ఆయన ప్రవకత లను
పేరర్ప
ే ించాడు. ఈ ప్రవచనాలు సంకనోష్రమన
ై వి, కాని సాధార్ణ మాటలోో చెపాపలంటే, దదవుడు తన
శతయరవులను ఓడించ తన ప్రజలను విమోచంచ మహమకర్మైన ప్రప్ంచవాయప్త ర్ాజయ

ఆశీర్ావదములలోనికన వార్శని నడిపించద సమయము కొర్కు ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణ కల్వగశయుండినది.
ఈ నిర్రక్షణలను పాత నిబంధ్న ప్రవచనములో అనేకచపటో మనం చతడవచుు, కాని

సమయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, యిష్యా 52లోని సుప్రస్టిదధ ప్రవచనం నుండి కేవలము ర్ండు
వచనములను ప్ర్శశీల్వదాేము. మొదటిగా, యిష్యా 52:7లో మనము ఇలా 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).

ఇది సపష్ర ముగా దదవుని ర్ాజయ విజయమును గూర్శున సువార్త మానముగా ఉంది గనుక ఈ
వచనము మనకు పారముఖ్యమైనదిగా ఉంది. ఇది యిష్యా 40:9తో సమాంతర్ంగా ఉంటటంది, అకుడ
యిష్యా ఇటటవంటి ప్రకటననే చదసత ునాిడు. ఇశాీయిేలు చెర్ ముగశస్టన
ి తర్మవాత దదవుని యొకు
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అప్ూర్వమన
ై విజయమును “సువర్త మానము” సతచసుతందని ఈ ర్ండు వాకయభాగముల యొకు విసత ృత
నేప్థయములు తెల్వయజేసత ునాియి. ఈ ఆశాజనకమన
ై అంచనాలు మొదటి శతాబే ములో అధికశాతం
యూదుల యొకు వేదాంత విశలోష్ణలలో విసత ర్శంచాయి. మర్శయు నిర్ాశుర్యంగా, అవి కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా వాయపించయునాియి.

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
ముడివేస్టేత, ఆరంభంలో లేదఘ క్రంత్క్ాలం త్రువాత్ జ్రిగిన ఆ పాాధమిక నష్ారనిక్ి

భూమిని తిరిగి ఇస్టేత చఘలద్ు అని మీకు అరథ మౌత్ ందధ ... క్ాబటర , పాత్ేయకమన
ై రాజు
చేతిలో ఇశ్ాొయేలు యొకక సమీప-క్ాల విమోచన క్రరకు అంత్ేక్ాక దేవుని పాజ్ల

పాతినిధధయన
ై చివరి రాజు దఘవరా కూడఘ విమోచన క్రరకు ఆశంచుట పాత్ నిబంధన
పావకత లలో సహజ్ంగా కనిపిసత ుందధ.

— డా. స్ట్న్ మక్స డో నో
యిష్యా 52:7ను దగగ ర్గా ప్ర్శశీల్వస్టేత దదవుని ర్ాజయ విజయము కొర్కు ఇశాీయిేలు యొకు
నిర్రక్షణలకు సంబంధించన నాలుగు లక్షణాలను ఇవి న కను చెబుతాయి.

మొదటిగా, సందదశకులు స్ట్యోనుకు “సువర్త మానము ప్రకటించుచు” “ర్క్షణ సమాచార్ము

ప్రచుర్శంచువార్మ”గా ఉనాిర్ని యిష్యా చెపాపడు. ఈ ర్ండు ప్దసమూహాలు హెబ్రర కనయ
ీ ాప్దమన
ై బసర్డ
ను అనువదిసత ునాియి, దీనిని స్టప్ురజంట్ యువాంగశల్వజో అని అనువదిసత ుంది. మునుప్ు మనం
చతచనటట
ో గా, కరస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయమును గూర్శున సువర్త మానమును
సతచంచుటకు కొీతత నిబంధ్నలో ఇదద ప్దము ఉప్యోగశంచబడింది.

ర్ండవదిగా, యిష్యా 52:7 ర్పమా 10:15లో ఉలేోఖంచబడుట మనం చతసాతము. ఇకుడ,

ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ ముగశంప్ులో సువర్త మానము ప్రకటించు సందదశకులను గూర్శున యిష్యా
ప్రవచనము కస
ై త వ బో ధ్నలో నర్వేర్ుబడిందని పౌలు సతచంచాడు.

మూడవదిగా, సువర్త మానము అనగా “సమాధానము” మర్శయు “ర్క్షణ”ను గూర్శున ప్రకటన

అని యిష్యా తెల్వయజేశాడు. పౌలు, ఎఫస్ట్యులకు 6:15లో, కైసతవ “సమాధాన సువార్త ”ను గూర్శు
చెపాపడు మర్శయు ఎఫస్ట్యులకు 1:13లో “ర్క్షణ సువార్త ”ను గూర్శు చెపాపడు.

మర్శయు నాలగ వదిగా, “నీ దదవుడు ఏలుచునాిడు” అని చెప్పబడినప్ుపడు ఈ వచనములోని

చవర్శ వర్మస సువర్త మానమును సంగీహసుతంది. ఈ సందదశము సువార్త కు పారధ్మిక ఆధార్ంగా ఉంది

గనుక యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ప్దద ప్దద “దదవుని ర్ాజయ సువార్త ను” — లేదా “దదవుని
యొకు”—యిేలుబడిని సతచంచార్మ.
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యిష్యా 52:7లో యిష్యా ర్ాబో వుచుని ఇశాీయిేలు నిర్రక్షణలను ఏ విధ్ముగా ప్రవచంచాడో

ఇప్పటివర్కు మనం చతశాము గనుక, అదద అధాయయములోని వచనము 10ను ఇప్ుపడు చతదాేము.

ఇకుడ, ఇశాీయిేలు చతడాలని ఆశించన విజయము యొకు ర్ండు వప్
ై ులను యిష్యా ప్రవచంచాడు.
మొదటిగా, దదవుని శతయరవుల యొకు ఓటమి కొర్కు ఆయన ఎదుర్మచతశాడు.

యిష్యా 52:10లోని మొదటి భాగము దదవుని శతయరవుల యొకు ఓటమిని గూర్శు సపష్ర ంగా

చెబుతయంది, అకుడ యిష్యా ఇలా చెపాపడు:

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

దదవుడు “తన ప్ర్శశుదధ బాహువును బయలుప్ర్చయునాిడు” అనగా తన శతయరవులను

ఓడించుటకు యుదధ ములో తన బలమన
ై హసత ము ఉంచాడని అర్ాం.

వాసత వానికన, పాత నిబంధ్న ప్ర్శజఞ ానం కల్వగశన ప్రతిఒకుర్శకర దదవుడు అనేకమార్మో శతయరవులను

ఓడించాడని తెలుసు. కాబటిర, దదవుని విజయమును గూర్శున ఈ ప్రవచనం ఎందుకు ప్రతదయకమైనదిగా
ఉంది? ఈ వచనములో, “సమసత జనముల కనుిలయిదుట” దదవుడు తన శతయరవులను ఓడిసత ాడని

యిష్యా తెల్వయజేశాడు. మర్ొకమాటలో చెపాపలంటే, ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ తర్మవాత, ప్రతిచపట ఉని
తన శతయరవులందర్శనీ దదవుడు సంప్ూర్ణంగా నాశనం చదసత ాడని యిష్యా చెపాపడు. ఆయన వార్శని
బలహీనప్ర్మసాతడు, భూమిమీద నుండి తొలగశంచ వార్శని నితయతీర్మపలోకన ప్ంప్ుతాడు.

ర్ండవదిగా, యిష్యా 52:10లోని చవర్శ భాగము దదవుని విజయము దదవుని ప్రజలకు

విమోచన కల్వగశంచ తన ర్ాజయ ఆశీర్ావదములకు పాతయరలను చదసత ుందని కూడా చెబుతయంది. యిష్యా
52:10లోని ఈ భాగమును వినండి:
భూదధగంత్ నివాసులంద్రు మన దేవుని రక్షణ చూచెద్రు (యషయా 52:10).
పాత నిబంధ్న గీంథములో దదవుడు తన ప్రజలను ప్దద ప్దద విడిపించాడని మనకు తెలుసు. కాని

ఇకుడ యిష్యా ప్రవచంచన విమోచనలో, “భూదిగంత నివాసులందర్మ” దానిని చతసాతర్మ. దదవుని
శతయరవుల యొకు ఓటమి సార్వతిరకంగా ఎలా ఉంటటందో , అలాగే ఆయన విమోచన కూడా

ప్రప్ంచవాయప్త ంగా మర్శయు అంతిమంగా ఉంటటంది. చవర్శలో, దదవుడు తన ప్రజలను ఆనందం, పేరమ, నీతి,
సమాధానం, శలీయసుితో కూడిన తన ర్ాజయములోకన చదర్ముతాడు మర్శయు వార్మ ఆయన యొకు
మహమగల ఉనికనలో అంతయలేని ఆనందం ప ందుకుంటార్మ.

దదవుని విజయమును గూర్శున ఈ ర్ండు విష్యాలను తర్మవాత పాఠంలో మర్శంత విప్ులంగా

ప్ర్శశీల్వదాేము, కాని ఈ వచనాలు ఉదహర్శసత ునిటట
ో గా, ర్ాబో వు ర్ాజయమును గూర్శున ప్రవచనాలు పాత
నిబంధ్న అంతటా కనిపిసత ాయి.

దుర్దృష్ర వశాతష
త , 2,000 సంవతిర్ాలకు పైబడి, సాంప్రదాయ కస
ై త వ వేదాంతశాసత మ
ర ు కొీతత

నిబంధ్నలో ర్ాజయము యొకు పారముఖ్యతను మర్ుముగా ఉంచంది. సంఘ చర్శతల
ర ో వేర్ేవర్మ

సమయాలోో, కైసతవులు వివిధ్ సమసయలకు ప్రతిసపందనగా వివిధ్ వేదాంత దృకపథాలను సర్శగా న కను

చెపాపర్మ. కాని కొీతత నిబంధ్న వారయబడినప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయము యొకు ఓటమి కరస
ీ త ు అనుచర్మల
-10వీడియోలు, అధ్యయనమార్గ దర్శిలు,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ీలీనియం మినిస్ట్రస
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మీద భార్రగా ఉందని విష్యం మనం ఎలో ప్ుపడు జాఞప్కం చదసుకోవాల్వ. దదవుని ర్ాజయము యిేసులో

అప్ూర్వమన
ై విజయానిి ప ందుతయందనే నముకము తప్ప మర్ేదియు వార్శకన ముఖ్యమైనదిగా లేదు.

మర్శయు ఈ కార్ణమును బటిర, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ి ోనే
ర ు దదవుని ర్ాజయ సువార్త యొకు ప్ర్శధల
ఉంచబడింది.

దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ఈ పాఠంలో ఇప్పటివర్కు మనము, కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ర ులో ర్ాజయ సువార్త అను పారముఖ్యమైన అంశమును ప్ర్శచయం చదశాము. ఇప్ుపడు, మన
ర్ండవ ప్రధాన అంశమును చతదాేము: ర్ాజయ ఆగమనము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును ఏ
విధ్ముగా ర్ూప ందించంది.

ఆగమనము
కొనిి కార్ాయలు జర్మగబో తయనివి అని నమిున అనుభవాలు మనలో అనేకమందికన ఉనాియి.

కాని కాలము సమీపించనప్ుపడు, అకుడ వాసత వంగా జర్శగశనది మనం ఊహంచన దానికంటే భినింగా
ఉంటటంది. అనేక విధాలుగా కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలోో కూడా ఇదద వాసత వమై ఉంది. మొదటి

శతాబే ములో నివస్టిసత ుని యూదులు అనేకులు దదవుని ర్ాజయ విజయము ఏ విధ్ముగా ర్ాబో తయంది అనే
విష్యముపై గటిర అంచనాలను కల్వగశయునాిర్మ. కాని వార్మ ఊహంచన ర్రతిగా అది ర్ాలేదు అని యిేసు
యొకు ఆర్ంభ అనుచర్మలు నిదానంగా తెలుసుకునాిర్మ. కాబటిర, వివిధ్ మార్ాగలలో, కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత మ
ర ు ర్ాజయము యొకు విజయము ఏ విధ్ముగా ర్ాబో తయందో వివర్శంచడానికన అంకనతం
చదయబడింది.

ర్ాజయ ఆగమనము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాతరమును ఏ విధ్ముగా ప్రభావితము చదస్టిందో అర్ాం

చదసుకొనుటకు, మొదటిగా దదవుని ర్ాజయ ఆగమనమును గూర్శున అంచనాలను చతదాేము. తర్మవాత

ర్ాజయము యొకు మూడు దశల విజయముగా పిలువబడద కొీతత నిబంధ్న దృకపథాలను ప్ర్శశీల్వదాేము.
ర్ాజయ ఆగమనమును గూర్శున అంచనాలను మొదటిగా చతదాేము.

అంచనఘలు
కరీ.శ. మొదటి శతాబే ములో యూదులందర్మ, తమ ప్ూర్శవకుల విశావసముకు తకుువ నిబదధ త

ఉనివార్శతో సహా, అందర్ూ దదవుని విజయవంతమన
ై ర్ాజయము ర్ావాలని ఆశించార్మ. దదవుడు తమ

శతయరవులను ఓడించ తన ప్రజలను తన ర్ాజయ ఆశీర్ావదములోకన నడిపిసత ాడని వార్మ ఆశించార్మ. యిేసు

అనుచర్మల విష్యములో కూడా ఇదద వాసత వమైయునిది. అయితద దదవుని విజయవంతమైన ర్ాజయము
ఏ విధ్ముగా వసుతందో అను విష్యములో మాతరం కొంత వయతాయసం ఉంది.

ఒకవప్
ై ు, ర్బ్రెలు మర్శయు ఇతర్ ఇశాీయిేలు నాయకులు ర్ాబో వు దదవుని ర్ాజయము యొకు

తయది విజయమును గూర్శు బో ధించనప్ుపడు, వార్మ “అంతయదినములు” మర్శయు “ప్రభువు దినము”
అను పాత నిబంధ్న ప్దాలను సతచంచార్మ. అయితద వార్మ చర్శతర యొకు ర్ండు గొప్ప యుగాలను
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గూర్శు కూడా మాటాోడార్మ. ర్బ్రెలు తర్చు పాప్ము, బాధ్ మర్శయు మర్ణం అను ప్రసత ుత యుగమును
“ఈ యుగము” — హెబ్రల
ర ో ఓలం హజహ్ అని పిలుసాతర్మ — మర్శయు చెర్ తర్మవాత వచదు నీతి, పేమ
ర ,
ఆనందం, మర్శయు సమాధానం అను యుగమును “ర్ాబో యిే యుగము” - హెబ్రల
ర ో ఓలం హబ అని
పిలుసాతర్మ.

“ఈ యుగము” వాగాేన దదశము నుండి ఇశాీయిేలు బహష్ుర్శంచబడుటలో కనిష్ర సాాయికన

దిగజార్మతయంది వార్మ బో ధించార్మ. నిజానికన, దదవుడు ఈ యుగంలో సార్వభౌమాధికార్శ, మర్శయు
అప్ుపడప్ుపడు ఆయన తన ర్ాజతవమును గొప్ప మార్ాగలలో వలో డిచస
ద త ు లేదా బయలుప్ర్మసుత

ఉండదవాడు. అయితద కరీ.శ. మొదటి శతాబే ము నాటికన, దదవుని ప్రజలు బాధించబడా్ర్మ మర్శయు వందల

సంవతిర్ాలుగా దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను ప ందుకోలేకపల యార్మ. “ర్ాబో వు యుగములో” దదవుని
శతయరవులు ప్ర్శప్ూర్ణంగా ఓడించబడి ఈ భూలోకము నుండి తొలగశంచబడతార్మ మర్శయు దదవుని ప్రజలు
విమోచంచబడి దదవుని ప్రప్ంచవాయప్త ర్ాజయము యొకు అప్ర్శమితమైన ఆశీర్ావదములను శాశవతంగా
ప ందుకుంటార్మ అను నిర్రక్షణ విసత ృతంగా ఉండినది.

బైబిలు సంబంధమన
ై స్ాహిత్యములో మరియు బబి
ై లును 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” పత్నమన
ై యుగము మొద్లుక్రని

మానవులు నివాసము చేసత ునన యుగము, క్ాలము మరియు శకమును

సూచిసుతందధ. ఇదధ పత్నమన
ై పాపంచములో జీవించుటయయ
ై ుందధ. “రాబో వు

యుగము,” పాత్ నిబంధన పావకత లు ఊహించినటు గా, దేవుడు పరలోకమును ఏదో
ఒక క్ోణంలో పునరినరిమంచే సమయము; అకకడ క్రొత్త 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, చర్శతర “ఈ యుగము” నుండి “ర్ాబో వు యుగము”కు మార్ే ముందు ఏమి

జర్మగుతయంది అనే విష్యము మీద అనేక యూదుల తెగలవార్మ వివిధ్ దృకపథాలు కల్వగశయుండిర్శ.
అయితద ఈ ఓటమి యుగము నుండి దదవుని విజయవంతమన
ై ర్ాజయ యుగములోకన మార్మప ఒక

విధ్వంశకర్మన
ై యుదధ ము దావర్ా జర్మగుతయందని అనేక పార్రరలు అంగరకర్శంచాయి. దావీదు స్టింహాసన
వార్సుడెన
ై మస్ట్ియ ప్ర్లోక దతతలకు మర్శయు దదవునికన నముకముగా ఉని ప్రజలకు దదవుని
యొకు మానవ మర్శయు ఆతీుయ విర్పధ్ుల మీద జయము అనుగీహసాతడని వార్మ నమాుర్మ.

దదవుడు మానవ విర్పధ్ులను మాతరమే కాకుండా ఆతీుయ విర్పధ్ులను కూడా ఓడించును అనే

నముకానికన పాత నిబంధ్న గీంథాలు మదే తిచాుయి. ఉదాహర్ణకు, నిర్గ మకాండము 12:12లో

ఐగుప్త యులను మాతరమే కాకుండా ఐగుప్ుత దదవతలను కూడా ఓడించనటట
ో దదవుడు మటాోడాడు. 1
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సమూయిేలు 5:1-12లో దదవుడు ఫిల్వష్త యులతో యుదధ ము చదశాడు మర్శయు వార్శ అబదధ దదవతయిైన,

దాగపనును ఓడించాడు. అందుకే యిష్యా 21:9 బబులోను మర్శయు బబులోను దదవతల నాశనమును
గూర్శు మాటాోడుతయంది.

హగగ యి 2:6-9; జకర్ాయ 9-12 మర్శయు యిహెజేులు 38-39 వంటి వాకయభాగాలు యూదుల

అంతయదినముల సాహతయంలో భూమండల సంబంధ్మన
ై గొప్ప యుదధ మును గూర్శున ప్రవచనాలను
వాయఖ్ాయనించాయి, ఆ యుదధ ములో మస్ట్ియ దదవుని స్టన
ై ాయనికన ర్ాజాయల మీద మర్శయు వార్శని
పాల్వసుతని అప్వితారతుల మీద విజయం అనుగీహసాతడు. ఈ విధ్ముగా, మస్ట్ియ దదవుని

విర్పధ్ులందర్శనీ ఓడించ, దదవుని ప్రజలందర్శనీ తన మహమకర్మన
ై సార్వతిరక ర్ాజయంలోకన నడిపిసత ాడు.

మర్పవైప్ు, ఈ యూదుల దృకపథాలు విసత ృతంగా ఉనిందున, యిేసు అనుచర్మలు దదవుని ర్ాజయ

విజయ ఆగమనమును భినింగా భావించుట ఆర్ంభించార్మ. వార్శ సమకాల్వకుల వల నే, కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు చర్శతర ర్ండు గొప్ప యుగాలుగా విభాగశంచబడింది అని నమాుర్మ. మర్శయు మస్ట్ియ దదవుని
యొకు మానవ, ఆతీుయ విర్పధ్ులను ఓడించ మర్శయు విమోచంచబడిన దదవుని ప్రజలను “ఈ

యుగము” నుండి “ర్ానుని యుగప్ు” ఆశీర్ావదములలోనికన నడిపిసత ాడని వార్మ నమాుర్మ. అయితద ఈ
యుగము నుండి ర్ానుని యుగముకు మధ్య జర్శగే మార్మప వార్శ దినములలోని యూదుల
నముకమునకు భినిముగా ఉందని యిేసు అనుచర్మలు నమాుర్మ.

మొదటి సాానంలో, అనేకమంది యూదుల వల గాక, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు యిేసు వాగాేనం

చదయబడిన మస్ట్ియ అనియు, ఎనుికొనబడిన దావీదు కుమార్మడనియు, దదవుని ర్ాజాయనికన సార్వతిరక
విజయము తెచుద వాడనియు నమాుర్మ. మర్శయు యిేసును మస్ట్ియగా అంగరకర్శంచద ఈ నిబధ్ధ త వార్మ
కొీతత నిబంధ్నలో వారస్టిన ప్రతివిష్యమును లోతయగా ర్ూప ందించంది.

కొీతత నిబంధ్న ఆయనకు ఇచున ర్ాజ బిర్మదులలో యిేసు యొకు మస్ట్ియతవ ర్ాజతవము

ప్టో ఈ భకనతని మనం చతడవచుు. ఉదాహర్ణకు, కొీతత నిబంధ్న యిేసును “కరస
ీ త ు” అను ర్ాజ బిర్మదుతో
దాదాప్ు 529 సార్మో సతచసుతంది. కనస
ీ ర ల స్ అను గరక
ై మషియాఖ్
ీ ు ప్దము పాత నిబంధ్న హెబ్రర ప్దమన
ను అనువదిసత ుంది దీని నుండియిే మస్ట్ియ అను ప్దము వసుతంది. వాసత వంగా, ఈ ప్దాలకు

“అభిషికత ుడు” అని అర్ాం. పాత నిబంధ్న కాలంలో, ప్రవకత లు, యాజకులు మర్శయు ర్ాజులు ఇశాీయిేలులో
ప్రతయద కంగా అభిషేకనంచబడిన సాానములుగా ఉనాియి. కాని కొీతత నిబంధ్న నాటికన, “అభిషికత ుడు,” లేదా
“మస్ట్ియ,” అను ప్దాలు ర్ాబో వు యుగముకు నడిపించద దావీదు మహార్ాజు గృహమునకు
ప్ర్ాయయప్దములుగా ఉనాియి.

కొీతత నిబంధ్న గీంథములో యిేసుకు ఆపాదించబడిన ర్ండవ బిర్మదు “దదవుని కుమార్మడు.” ఈ

వయకరతకర్ణం, లేదా “కుమార్మడు” లేదా “సర్పవనితయని కుమార్మడు” వంటి కొనిి వయతాయసాలు కొీతత

నిబంధ్నలో దాదాప్ు 118 సార్మో కనిపిసత ాయి. యిేసు ఇశాీయిేలు యొకు సర్న
ై ర్ాజు అని ఈ ప్దాలు

సతచసుతనాియి. యోహాను 1:49 వినండి, అకుడ నతనియిేలు యిేసుతో ఈ విధ్ముగా చెబుతయనాిడు:
నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశ్ాొయేలు రాజువు (యోహాను 1:49).
పేతయర్మ యిేసునందు తన విశావసమును ఒప్ుపకునిప్ుపడు మతత యి 16:16లో ఇలా చెపాపడు:
నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవెైన క్రస
ొ త ువని చెపును (మత్త య 16:16).
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సందర్శించండి.

కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

ర్ండవ పాఠము: దదవుని ర్ాజయము

ఈ వయకరతకర్ణం యిేసుకు ఇవవబడిన మూడవ ర్ాజ బిర్మదును పల ల్వ ఉంది: “దావీదు కుమార్మడు.”

దావీదు స్టింహాసనముకు వార్సునిగా ఉండుటకు దదవుడు నియమించన సర్ైన ర్ాజుగా యిేసును

సతచంచుటకు దీనిని మతత యి, మార్ము మర్శయు లూకా సువార్త లో కనీసం 20 సార్మో ఉప్యోగశంచార్మ.
ఉదాహర్ణకు, లూకా 1:32-33లో, గబిరయిల
ే ను దతత తన ప్రకటనలో మర్శయతో ఇలా

అనాిడు:
[యేసు] ఆయన గ పువాడెై సరోవననత్ ని కుమారుడనబడును; పాభువెన
ై దేవుడు
ఆయన త్ండిాయన
ై దఘవీద్ు స్టింహాసనమును ఆయన క్ిచుిను. ఆయన యాక్ోబు
వంశసుథలను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంత్ములేనిదెై
యుండునని ఆమత్ో చెపును (లూక్ా 1:32-33).

ఇకుడ యిేసును గూర్శు “సర్పవనితయని కుమార్మడు” అను ర్ాజ బిర్మదుతో గబిరయిల
ే ు

మాటాోడాడు. తర్మవాత యిేసు “ఆయన తండియి
ర ైన దావీదు స్టింహాసనము మీద” కూర్ముంటాడు అని
వివర్శంచాడు. యిేసు “యుగయుగములు ఏలును [మర్శయు] ఆయన ర్ాజయము అంతములేనిదెై
యుండును” అని లూకా నివేదంి చాడు. సర్పవనితయడెైన కుమార్మనిగా, యిేసు ర్ాజయము యొకు
ముగశంప్ును, దదవుని ర్ాజయము యొకు అంతము-లేని విజయమును తీసుకువసాతడు.

ఈ వాకయభాగాలనీి కూడా కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో సంకనోష్ర బో ధ్నను సతచసుతనాియి:

దదవుని ర్ాజయమును దాని సంప్ూర్ణతతో భూమిమీదికన తీసుకువచదు మస్ట్ియ యిేసు.

ర్ండవ సాానంలో, వార్మ మర్శయు ఇతర్మలు ఆశించని ర్రతిలో యిేసు ఈ యుగము నుండి

ర్ానునియుగములోకన నడిపస
ి త ాడని ఆర్ంభ అనుచర్మలు నమాుర్మ.

మతత యి 13:31-32లో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున అంచనాలలోని ఈ మార్మపను యిేసు ఎలా

బయలుప్ర్చాడో చతడండి.

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 ఉప్మానములో, దదవుని విజయవంతమన
ై ర్ాజయము “ఆవగశంజను పల ల్వనదిగా” చనిదిగా

ఆర్ంభమౌతయంది, కొంతకాలములో పర్మగుతయంది, తర్మవాత ముగశంప్ుకు చదర్మతయంది.

ర్ానుని దదవుని మస్ట్ియతవ ర్ాజయము మీద యిేసు యొకు దృకపథాలను ఆధ్ునిక

వేదాంతప్ండితయలు “ఆవిష్ుృత అంతయకాల శాసత మ
ర ు” అని పిలుసాతర్మ. మస్ట్ియ కార్యము ఇప్పటికే

భూమిమీద బయలుప్ర్చబడుతయంది, కాని తయది విజయము ర్ాబో వుతయంది అని ఈ ప్దసమూహము
సతచసుతంది. దీనిని గూర్శు “వచుంది, కాని ర్ాలేదు” అని కూడా చెబుతార్మ. మర్పమాటలో చెపాపలంటే,
దదవుని ర్ాజయ విజయము వచుంది, కాని సంప్ూర్ణంగా ర్ాలేదు. ర్ాబో యిే దదవుని ర్ాజయ విజయమును

గూర్శున ఈ దృకపథము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ై అంతర్ేృష్య
ర లను అందిసత ుంది.
ర ులోని అనేకమన
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యేసు దేవుని రాజ్యమును గూరిి పాకటంచినపుుడు ఎద్ురయేయ ఒక పద్ా పాశన
ఏమిటంటే, ఇదధ పాసత ుత్ సత్యమైయుననదఘ? 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,
పాత్యే కముగా 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 పత్నమన
ై పాపంచములోనే
జీవిసుతనఘనము, అయనపుటక్ర రాజ్యము వచిిందధ ఎంద్ుకంటే క్రస
ొ త ు 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. మార్డు ఎల్. సారీస్
మొతత ం మీద, దదవుని ర్ాజయ ఆగమనము మూడింతల విజయముతో వసుతందను కొీతత నిబంధ్న

దృకపథానిి తెలుసుకొనుటకు ఇది సహాయప్డుతయంది. మొదటిగా, ఆవిష్ుృతములో, దదవుడు ర్ాజయ

విజయమును యిేసు యొకు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము దావర్ా

మర్శయు ఆయన యొకు మొదటి శతాబే ప్ు అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు ఆధార్శత ప్ర్శచర్యల
దావర్ా ఆర్ంభించాడు. అటట తర్మవాత, కొనసాగశంప్ులో, యిేసు ప్ర్లోకములో ఆయన స్టింహాసము మీద
నుండి దదవుని ర్ాజయ విజయమును కొనసాగశంచాడు. మర్శయు సంఘ చర్శతరయంతటి దావర్ా యిేసు
ఆయన ర్ాజయమును కొనసాగశసత ాడు. మర్శయు చవర్కు, యిేసు మహమలో తిర్శగశ వచునప్ుపడు

ర్ాజయమును ముగశంప్ుకు తెసత ాడు. ఇది దదవుని ర్ాజయము యొకు తయది విజయముగా ఉంటటంది,

అప్ుపడు చెడు అంతయు నాశనము చదయబడుతయంది మర్శయు దదవుని యొకు మహమకర్మన
ై
ర్ాజయము ప్రప్ంచములో నలుమూలలా వాయపిసత ుంది.

కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు వివిధ్ ర్కాల వేదాంతశాసత ర విష్యాలను వివర్శంచడానికన ప్ూనుకొనగా,

యిేసు మస్ట్ియతవ కార్యము యొకు ఈ మూడు దశలను గూర్శు ఎకుువగా వివర్శంచార్మ.

మనము చతచనటట
ో గా, ర్ాజయ ఆగమనము మొదటి శతాబే ములో యిేసు అనుచర్మల

అంచనాలను మార్శువేస్టింది. ఇప్ుపడు, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు
మూడింతల విజయముకు ఉని పారముఖ్యమన
ై సాానమును ప్ర్శశీలన చదదే ాము.
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మూడు ద్శల విజ్యము
దదవుని ర్ాజయము యొకు విజయము యిేసు మస్ట్ియతవ కార్యము యొకు ఆవిష్ుృతము,
కొనసాగశంప్ు మర్శయు ముగశంప్ులో వసుతంది అను వాసత వము ఆదిమ సంఘములో అనేక ప్రశిలను

లేవనేతితంది. యిేసు దదనిని నర్వేర్ాుడు? ఆయన సంఘ చర్శతరలో ఏమి నర్వేర్ముతాడు? ఆయన తిర్శగశ

వచునప్ుపడు ఏమి చదసత ాడు? మొదటి శతాబే ములో ఈ విధ్మైన ప్రశిలు చాలా పారముఖ్యమైనవి, గనుక
అవి కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును లోతయగా ప్రభావితం చదశాయి. దదవుని శతయరవుల ఓటమి మర్శయు
దదవుని ప్రజల విమోచన కరస
ీ త ు యొకు మొదటి ఆగమనములోనే పారర్ంభమైందనే సతయమును కొీతత

నిబంధ్న ర్చయితలు తెలుసుకునాిర్మ. ఈ సంఘటనలు సంఘ చర్శతరయంతటా కొనసాగుతాయి,
మర్శయు కరీసత ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడలో ముగశంప్ుకు వసాతయి.

ఈ మూడింతల విజయము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ును ర్ూప ందించన కొనిి మార్ాగలను

చతచుటకు మాతరమే సమయము అనుకూల్వసుతంది, కానీ ర్ండు దిశలలో చతచుట ఉప్యోగకర్ముగా

ఉంటటంది. మొదటిగా, ర్ాజయము యొకు మూడు దశలలో దదవుని శతయరవుల ఓటమిని కొీతత నిబంధ్న ఏ
విధ్ముగా వివర్శసత ుందో మనము చతదాేము. తర్మవాత, దదవుని ప్రజల విమోచనను గూర్శున కొీతత

నిబంధ్న బో ధ్నను మూడు దశలలో ప్ర్శశీల్వదాేము. దదవుని శతయరవుల ఓటమిని గూర్శు మొదటిగా
చతదాేము ర్ండి.

ఓటమి
దదవునికన విర్పధ్ముగా ఉని మానవ మర్శయు ఆతీుయ విర్పధ్ులను మస్ట్ియ ఓడిసత ాడని,

విశవస్టించని యూదులు నమాుర్మ. కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు కూడా దీనిని నమాుర్మ. అయితద యిేసు
తన ర్ాజయంలోని ప్రతి దశకు అనుగుణంగా దీనిని చదసత ాడని కూడా వార్మ అర్ాం చదసుకునాిర్మ.

ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో యిేసు యొకు ప్రణాళిక ర్ండు భాగములుగా ఉందని కొీతత నిబంధ్న

వేదాంతశాసత మ
ై ు, దదవుని యొకు ఉగీతను ఆతీుయ విర్పధ్ుల మీదకన
ర ు ఉదాాటిసత ుంది. ఒకవప్

ప్ంపించాడు. ఆయన ప్ర్శచర్య అంతటా, యిేసు దుర్ాతులను తమ సాానముల నుండి తర్శమికొటటరట

దావర్ా వాటిని శకనతహన
ీ ులను చదశాడు. అయితద మర్పప్రకు, దదవుని యొకు మానవ విర్పధ్ుల మీద దదవుడు
దయ చతపించాడు. ఖ్చుతంగా చెపాపలంటే, ప్రజల యిడల కరస
ీ త ుకు ఉని దయ అనేక ఆశీర్ావదములను
కల్వగశంచంది, కాని వాటి యొకు మానవ స్టేవకులను దో చుకొనుట దావర్ా దుర్ాతుల ఓటమిని కూడా
కొనసాగశంచంది.

మతత యి 12:28-29లో, యిేసు ఈ విధ్ముగా చెపపి నప్ుపడు సవయంగా ఈ ప్దధ తిని ఆయన

వివర్శంచాడు:
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
12:28-29).
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యిేసు వచు దయయములను బంధించాడు, లేదా “వాని యిలుో దో చుకొనుటకు” “బలవంతయని

బంధించాడు.” మర్ొకమాటలో, యిేసు దయయములను వళో గొటిర, దయయముల సావధీనములో ఉనివార్శని
విడిపించాడు.

యోహాను 12:31-32 వంటి చపటో కూడా ఈ ర్ండింతల ప్రణాళికను మనం చతడవచుు, అకుడ

యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:
ఇపుుడు ఈ లోకమునకు త్మరుు జ్రుగుచుననదధ, ఇపుుడు ఈ లోక్ాధధక్ారి

బయటకు త్ోాస్టివయ
ే బడును; నేను భూమిమీద్నుండి పైక్త్త బడినయడల అంద్రిని
నఘయొద్ా కు ఆకరిషంచుక్రంద్ునని చెపును (యోహాను 12:31-32).

మర్పసార్శ, ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో, యిేసు దుర్ాతుల మీద లేదా “ఈ లోకాధికార్శయిన
ై ” సాతాను

మీద సతటిగా దాడిచదశాడు. ఆయన వానిని బయటకు వళో గొటిర శకనతహన
ీ ుని చదశాడు. అయితద సాతాను
మీద ఈ దౌర్జనయముతో పాటటగా, యిేసు మానవాళికన ర్క్షణ అనుగీహంచాడు.

క్ిొసరస్ వికరర్డ, విజ్యవంత్ డెన
ై 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 పక్
ై త్త 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 , క్ిస
ొ ర స్ వికరర్డ గా
ఆయన చేస్టన
ి మొద్ట పని ఏమిటంటే స్టిలువ మీద్ పైక్త్త బడుట దఘవరా
మరణఘనిన లోపలనుండి నఘశనము చేయుట.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే గపోడో
దదవుని ఆతీుయ విర్పధ్ుల యొకు ఓటమి కరస
ీ త ు యొకు ఆవిష్ుృత కార్యముకు చాలా

పారముఖ్యమన
ై ది గనుక హెబ్రర 2:14-15 వంటి వాకయభాగాలలో, కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఈ

ర్ండుభాగాలు కల్వగశన ప్రణాళిక ప్రకార్ంగా స్టిలువపై కరస
ీ త ు యొకు పారయశిుతత మర్ణమును గూర్శు

వారశార్మ. ఆయన మర్ణము దావర్ా, మానవుల మీద సాతాను కల్వగశన అధికార్మును యిేసు కొటిరవేశాడు
అని వార్మ సపష్ర ం చదశార్మ. మర్శయు మానవాళి పాప్ముల నిమితత ము పారయశిుతత ము చదయుట దావర్ా,
పాప్ము మర్శయు మర్ణముకు బానిసలుగా ఉని ప్రజలను యిేసు విడిపించాడు.

ఈ ఆలోచనలు కొలసియులకు 2:15లో సపష్ర ంగా కనిపిసత ాయి, అకుడ అప సత లుడెైన పౌలు ఇలా

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

యిేసు స్టిలువ మీద మర్ణించుట దావర్ా తన ప్రజలను పాప్ బానిసతవం నుండి
విడిపించనప్ుపడు, దయయప్ు శకుతలు మర్శయు అధికార్మలు తమ పారముఖ్యమన
ై సాానములను
కోలోపయార్మ.

ఈ వలుగులో, ఎఫస్ట్యులకు 4:8లో, కరస
ీ త ు ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము సాతాను

యొకు దాసులను చెర్గా ప్టటరకొనిపల యినటట
ో వర్శణంచుటలో ఆశుర్యం లేదు:

అంద్ుచేత్ ఆయన ఆరోహణమన
ై పుుడు, చెరను చెరగా పటర క్రనిపో య

మనష యలకు ఈవులను అనుగొహించెనని చెపుబడియుననదధ (ఎఫస్ట్యులకు.
4:8).

ఈ వాకయభాగము సతచంచునటట
ో గా, స్ట్త ల
ీ త ునందు
ర ు మర్శయు ప్ుర్మష్యలు కరస

విశావసముంచనప్ుపడు, కరస
ీ త ు వార్శని సాతాను ర్ాజయము నుండి తీసుకునిటట
ో గా ఇకుడ కనిపిసత ుంది.
దదవుని యొకు ఆతీుయ విర్పధ్ులను ఓడించు ఈ ప్రణాళిక అప సత లుల కార్యములలో కరస
ీ తు

యొకు అప సత లుల ఆర్ంభ ప్ర్శచర్యలో కూడా కనిపిసత ుంది. యిేసు మాదిర్శని అనుసర్శంచ, అనయదదశాలలో
అప సత లులు సువార్త ప్రకటించనప్ుపడు తర్చత దయాయలను వళో గొటారర్మ మర్శయు అనేకమన
ై మానవ
దాసులలో ఉండిన సాతానును వార్మ వళో గొటారర్మ.

నిర్ాశుర్యంగా, సంఘ చర్శతరయంతటిలో కరీసత ు ర్ాజయము కొనసాగశంచబడుటను మనం

ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, కరీసత ు అనుచర్మలు ఆవిష్ుృతములో యిేసు ఉప్యోగశంచన ప్రణాళికను

అనుసర్శంచుటను మనం చతసాతము. దదవుని యొకు మానవ విర్పధ్ుల మీద విజయము సాధించద
విష్యం కంటే దదవుని మార్గ ములను వయతిర్ేకనంచద దుర్ాతుల మీద మనం దృషిరపటారల్వ.

చాలామంది ఆధ్ునిక కస
ై త వులు దీనిని గీహంచద విష్యంలో విఫలమన
ై నత, యిేసు యొకు

సంఘము ప్రజలతో పల ర్ాడుటలేదు గాని, సాతానుతోను మర్శయు ఇతర్ దుర్ాతులతోనత

పల ర్ాడుతయందని కొీతత నిబంధ్న ర్ాజయ వేదాంతశాసత మ
ర ు తర్చత మనకు జాఞప్కం చదసత ుంది. మర్శయు
దదవుని యొకు ఈ ఆతీుయ విర్పధ్ులతో పల ర్ాడటం అనేది మన బాధ్యతయియ
ై ుంది.

ఇందుమూలముగా, ఎఫస్ట్యులకు 6:11-12 వంటి వాకయభాగాలలో, కొీతత నిబంధ్న గీంథము

మన బాధ్లను మర్శయు మన కషారలను దుర్ాతులతో విభేదాలుగా వివర్శసత ుంది. అకుడ మనము ఈ
విధ్ముగా చదువుతాము:

మీరు అపవాదధ త్ంత్ాములను ఎదధరించుటకు 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).
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ఆధ్ునిక కస
ై త వులు తమ జీవిత పల ర్ాటాలను కేవలం తోటి మానవులతో విభేదాలుగా భావిసాతర్మ.

అయితద ఇకుడ సంఘము ఎదుర్ొునుచుని పల ర్ాటములు “దయయము,” “ప్రధానులు,” “అధికార్మలు,”
అంధ్కార్సంబంధ్ులగు లోక నాథులతో” మర్శయు “ఆకాశమండలమందుని దుర్ాతుల

సమూహములతో” జర్మగుచునివి. మర్శయు దదవుడిచుు సర్ావంగకవచమును ధ్ర్శంచుకొనుట దావర్ా
దదవుని ర్ాజయమును వయతిర్ేకనంచద దుర్ాతులను మనము బలహీనప్ర్చగలుగుతాము.

కైసతవ చర్శతర అంతటా, ఆతీుయ పల ర్ాటము అనునది కరస
ీ త ు ర్ాజయములో ఒక కోణముగా ఉందని

న కను చెప్ుపటలో ఈ వాకయభాగం అసాధార్ణమన
ై ది కాదు. సాతాను మర్శయు ఇతర్ దుర్ాతులతో మనం
అనుభవించద నిర్ంతర్ సంఘర్షణను ఎఫస్ట్యులకు 4:27; 1 తిమోతి 3:7; 2 తిమోతి 2:26; యాకోబు

4:7; 1 పేతయర్మ 5:8; 1 యోహాను 3:8; మర్శయు యూదా 9 వంటి ఇతర్ అనేక వాకయభాగాలలో కూడా

మనం చతసాతము. అయితద అదద సమయములో, 2 కొర్శంథీయులకు 5:20లో మనం చదివినటట
ో గా, మనం
కూడా దదవుని దయను ఆయన యొకు మానవ విర్పధ్ుల ప్టో చతపించాల్వ.
క్ావున దేవుడు మా దఘవరా వేడుక్రనినటర మేము క్రస
ొ త ుకు రాయబారులమై
దేవునిత్ో సమాధఘనపడుడని క్రొసత ు పక్షముగా మిముమను
బతిమాలుక్రనుచునఘనము (2 క్రరింథీయులకు 5:20).

పౌలు మాదిర్శని అనుసర్శసత త, “కరీసత ు ర్ాయబార్మలముగా,” దదవుని ర్ాజయ ప్రతినిధ్ులముగా,

దదవునికన మర్శయు ఆయన మానవ విర్పధ్ులకు మధ్య సమాధానమును వదకుటచదత దదవుని యొకు

ఆతీుయ విర్పధ్ులను ఓడించుట మనం కొనసాగశసత ాము.

కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు కూడా దదవుని విర్పధ్ుల ఓటమిని కరీసత ు ర్ాజయం యొకు

సంప్ూర్ణతతో ముడిపడుతయంది. ఏదదమన
ై ా, ముగశంప్ులో యిేసు యొకు ప్రణాళికలో నాటకరయమన
ై
మార్మప సంభవిసుతందని గమనించుట ఎంతెైనా పారముఖ్యం. కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, ఆయన ఇక

మీదట దదవుని యొకు మానవ విర్పధ్ులకు దయను కనుప్ర్చడు. బదులుగా, దదవుని యొకు ఆతీుయ
మర్శయు మానవ విర్పధ్ులను సంప్ూర్ణముగా ఓడించుటకు, వార్శని భూమిమీద నుండి నిర్ూులము
చదయుటకు మర్శయు శాశవత తీర్మపలోకన నడిపించుటకు కరస
ీ త ు నాయకతవం వహసాతడు.

ప్రకటన 19:13-15 దదవుని మానవ విర్పధ్ుల ఓటమిని ఏ విధ్ముగా వివర్శసత ుం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 విధ్ంగా, ప్రకటన 20:10 కరీసత ు యొకు మహమానివతమన
ై ర్ాకడను దుర్ాతులకు మర్శయు

సాతానుకు వయతిర్ేకముగా తయది తీర్మప ఇచదు సమయముగా వర్శణసత ుంది:

వారిని మోసపరచిన అపవాదధ అగిన గంధకములుగల గుండములో

పడవేయబడెను. అచిట ఆ కూ
ొ రమృగమును అబద్ి పావకతయు ఉనఘనరు; వారు
ు బాధధంపబడుద్ురు (పాకటన 20:10).
యుగయుగములు రాతిాంబగళ్ల
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వాసత వానికన, ఈ విష్యాలను మనం కుోప్త ంగా సంగీహంచాము: అయితద ర్ాజయము యొకు

విజయమును గూర్శున ఈ కోణమును ప్దద ప్దద సపష్ర ం చదయుట ఆవశయకమని కొీతత నిబంధ్న

ర్చయితలు భావించనటట
ో గా ఈ ఉదాహర్ణల దావర్ా మనం చతడవచుు. వార్మ ర్ాజయము యొకు

ఆవిష్ుృతము మర్శయు కొనసాగశంప్ు ర్ండింటిలోనత దుర్ాతుల మీద దౌర్జనయమును గూర్శు న కను
చెపాపర్మ మర్శయు దదవుని యొకు మానవ విర్పధ్ుల మీద దయ చతపించుటను గూర్శు ఉదాాటించార్మ.
అయితద, తయదకు, కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, మానవ మర్శయు ఆతీుయ విర్పధ్ుల్వదే ర్ూ కూడా దదవుని
తీర్మపలోకన తీసుకుర్ాబడతార్మ అని కూడా వార్మ సతచంచార్మ. దదవుని విర్పధ్ుల ఓటమి కొీతత నిబంధ్న
ర్ాజయ వేదాంతశాసత మ
ర ులో ప్రధాన భాగమని ఈ ఉదాాటనలు ధ్ృవీకర్శంచుచునాియి.

రాజ్యము ఆరంభమన
ై దధ, 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 పేమి
ా ంచే వారి యొకక ఓటమిని చూపిసత ుందధ. ఈ లోక రాజ్యము
దేవుని మరియు ఆయన క్రొసత ు రాజ్యములుగా మారినపుుడు ఆయన నిరంత్రం
ఏలుబడి చేస్త ాడు అనునదధ అంతిమ విజ్యము వెప
ై ుకు త్ దధ

మలుపైయుననదధ ... దీని అరథ ం ఏమిటంటే విక్షేపమారగ ముకు స్ాథనం ఇవవబడిందధ
క్ాబటర , దీనిని ఫిలిప్ుయులకు 2 ఇలా చెబుత్ ందధ, పాతివాని మోక్ాలును
యేసునఘమమున వంగుత్ ందధ, పాతివాని నఘలుకయు త్ండిాయన
ై దేవుని

మహిమారథ మై యేసుక్రస
ొ త ు పాభువని ఒపుుక్రంట ందధ, మరియు పాాథమిక విజ్యం
స్ాధధంచబడిందధ. అదధ ఇపుటక్ర క్రనిన విషయాలోు పని చేయాలిా ఉందధ. ఆత్మ శక్ిత
ు వంచిన వారి జీవిత్ఘలోు ఇదధ పని చేసత ుందధ. అయత్ే
దఘవరా సంత్ోషంగా మోక్ాళ్ల
అంత్య దధనమున పాతివారి మోక్ాలు వంగుత్ దధ.
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— డా. డి. ఎ. కార్ిన్
దదవుని ర్ాజయ విజయము యొకు మూడు దశలు దదవుని శతయరవుల ఓటమిని ఎలా

కల్వగశయునాియో ఇప్పటివర్కు మనం చతశాము, గనుక కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని
ప్రజల విమోచన అను అంశము కూడా పారముఖ్యమన
ై పాతరను పల షిసత ుంది అను విష్యమును
చతచుటకు ఇప్ుపడు స్టిదధంగా ఉనాిము.

విమోచన
అనేకమంది పాఠకులకు ర్ాజయ ఆవిష్ుృతమును గూర్శున ఏదెన
ై ా ఒక కోణము ఉంది అంటే, అది

దదవుని ప్రజలను ర్ాజయ ఆశీర్ావదములలోకన నడిపించుటయియ
ై ునిది. ఉదాహర్ణకు, సువార్త లు యిేసు
చదస్టన
ి అదుుతముల మీద దృషిరపటర డానికనగల ఒక ముఖ్య కార్ణం ఏమిటంటే ఈ అదుుతాలు యిేసు

భూలోకముకు తెచున ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదములను సతచసుతనాియి. యిేసు అదుుతాలు అనేవి
దదవుని ప్రజలు ర్ానుని యుగములో నిర్ంతర్ం ఆనందించద ఆశీర్ావదములకు తాతాుల్వకమైన
ఛాయలుగా ఉనాియి.

అంతదకాక, బ్రదలు, అవసర్తలో ఉనివార్మ, మర్శయు ఇతర్మలవలో బాధ్ప్డదవార్శకన సమాజంలో

నాయయం జర్గాలనే విష్యం మీద యిేసు యొకు ఆసకనత కూడా పారముఖ్యమన
ై ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను
సతచసుతంది. యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల యొకు అదుుతాలు మర్శయు

సమాజములో నాయయం జర్గాలనే వార్శ ఆసకనత అసాధార్ణమన
ై ఆశీర్ావదములుగా ఉనాియి. అయితద
దదవుని ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములోని గొప్ప ఆశీర్ావదము కరస
ీ త ునందు విశావసముంచనవార్శకన ఆయన
అనుగీహంచు నితయర్క్షణయియ
ై ునిది.

ఇందుమూలముగానే కొలసియుయలకు 1:13-14లో కరస
ీ త ులో ర్క్షణ ప ందుకొనుట అంటే ఒక

ర్ాజయము నుండి విడుదల ప ంది మర్ప ర్ాజయములోకన చదర్మట అని పౌలు వర్శణంచాడు.

ఆయన మనలను అంధక్ారసంబంధమన
ై అధధక్ారములోనుండి విడుద్లచేస్టి,
త్ఘను పేమి
ా ంచిన త్న కుమారుని యొకక రాజ్యనివాసులనుగా చేస్టను. ఆ

కుమారునియంద్ు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ కలుగుచుననదధ
(క్రలసాయులకు 1:13-14).

విడుదల ప ంది ర్ాజయ ఆశీర్ావదములు ప ందుకొనుట అను అంశము కొీతత నిబంధ్న

ప్ర్శశుదాధతయుని కార్యమును గూర్శు ఎందుకు ఉదాాటిసత ుందో అర్ాం చదసుకొనుటకు సహాయప్డుతయంది.
అప సత లుల యొకు ప్ర్శచర్య కాలము ముగశస్టస
ే ర్శకన, కరస
ీ త ు అనుచర్మలపై ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్ు

అనునది ర్ానుని యుగము యొకు ఆశీర్ావదముగా ఉంది, ఇది ప్రతి విశావస్టికన అనుగీహంచబడింది. 2
కొర్శంథీయులకు 1:21-22లో మనము ఇలా చదువుతాము:

మముమను అభిషేక్ించినవాడు దేవుడే. ఆయన మనకు ముద్ావేస్టి, మన

హృద్యములలో మనకు ఆత్మ అను సంచకరువును అనుగొహించియునఘనడు (2
క్రరింథీయులకు 1:21-22).
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ఈ వాకయభాగము ఎఫస్ట్యులకు 1:14కు సమాంతర్ంగా ఉంది. ప్ర్శశుదాధతయుడు “మన మీద కరీసత ు

ముదరగా” ఉనాిడు అని ఈ ర్ండు వాకయభాగాలు సతచసుతనాియి. ఆయన “మనకు సంచకర్మవును

అనుగీహంచయునాిడు.” మర్ొకమాటలో, నేడు మన జీవితములో ప్ర్శశుదాధతయుడు, దదవుని శకనత, కరస
ీ తు
మహమలో తిర్శగశ వచునప్ుపడు ఆయన అనుచర్మలు ప ందుకొనే గొప్ప వార్సతవములో మొదటి
వంతయగా ఇవవబడెను.

కరీసత ు ర్ాజయము కొనసాగశంప్ు కాలములో దదవుని ప్రజల విడుదలను గూర్శు కూడా కొీతత నిబంధ్న

మాటాోడుతయంది. సంఘ జీవితములో, కరస
ీ త ు యొకు అనుచర్మలు అప్పటికే ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను ఏ

విధ్ముగా ప ందుకునాిర్ప జాఞప్కము చదసుకొనునటట
ో కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు వార్శని ప్ుర్శకొలాపర్మ.

దదవుడు మన పాప్ముల తీర్మపనుండి మాతరమే మనలను ర్క్ించలేదుగాని, దదవుడు తన సంఘముకు
ప్ర్శశుదాధతు వర్మును కూడా ఇచాుడు అని కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు న కను చెబుతయంది.
ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీయులకు 4:20ను వినండి:

దేవుని రాజ్యము మాటలత్ో క్ాద్ు శక్ితత్ోనేయుననదధ (1 క్రరింథీయులకు 4:20).
ఇతర్ అనేక వాకయభాగాలలో వల నే ఇకుడ కూడా, పౌలు మనసుిలో ఉని “శకనత” ప్ర్శశుదాధతు

శకనతగా వర్శణంచబడింది.

అనుదినం మనము అనుభవించుచుని దదవుని ఆశీర్ావదములలో దదవుని ఆతు అనునది ఒక

అదుుతమైన వాసత వికతగా ఉంది. ఆయన మనలను ప్వితయరలనుగా చదసత ాడు, మన జీవితాలలో ఆయన
ఫలమును కల్వగశసత ాడు, ఆనందంతో నింప్ుతాడు, మన శతయరవులకు విర్పధ్ముగా తన శకనతతో మనలను
బలప్ర్మసాతడు, నేడు సంఘములోని అనేక శాఖ్లు విశావస్టి జీవితములో ప్ర్శశుదాధతయుని పాతరను

ఉదాాటించనప్పటికర కూడా, కరస
ీ త ు ర్ాజయము కొనసాగశంచబడుచుని కాలములో ఆయన మనకు గొప్ప
ఆశీర్ావదముగా ఉనాిడు.

ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు కాలములో జీవించుచుని కరీసత ు అనుచర్మలు, ర్ానుని

ర్ాజయములో మర్శనిి గొప్ప ఆశీర్ావదముల కొర్కు నిర్రక్షణగలవార్ై ఉండాలని కొీతత నిబంధ్న
వేదాంతశాసత మ
ర ు పల ర తిహసుతంది.

కరీసత ు అనుచర్మలు ర్ానుని ఆశీర్ావదముల కొర్కు నముకముగా ఉండాలని హెబ్రరయులకు

12:28 చెబుతయంది:
అంద్ువలన మనము నిశిలమైన రాజ్యమును పొ ందధ, దెైవ కృప కలిగియుంద్ము.
ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుతలత్ో దేవునిక్ి ప్తి
ా కరమన
ై స్టేవచేయుద్ము
(హెబ్రాయులకు 12:28).
మర్శయు యాకోబు 2:5లో మనము ఇలా చదువుతాము:
ఈ లోక విషయములో ద్రిద్ాులెన
ై వారిని విశ్ావసమంద్ు భాగయవంత్ లుగాను,

త్నున పేామించువారిక్ి త్ఘను వాగాానముచేస్టిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను
ఉండుటకు దేవుడేరురచుక్రనలేదఘ?(యాక్ోబు 2:5).
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ర్ాజయమును ప ందుకొనేది ధ్నవంతయలు కాదు గనుక ధ్నవంతయల యిడల ప్క్షపాతము

చతపించుట మానివేయుమని యాకోబు సంఘముకు పిలుప్ునిచాుడు. బదులుగా, “విశావసమందు
భాగయవంతయలుగా” ఉనివార్మ మర్శయు “తనుి పేరమించువార్మ” “వాగాేనము చదస్టన
ి ర్ాజయముకు
వార్సులౌతార్మ.”

యిేసు ర్ాజయమును ఆవిష్ుర్శంచనప్ుపడు తన ప్రజలకు ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను ఇచాుడు.

మర్శయు ఆయన ర్ాజయ ఆశీర్ావదములు చర్శతరయంతటా సంఘ జీవితములో కొనసాగశంచబడా్యి.

అయితద ర్ాజయము సంప్ూర్ణముగా వచదు వర్కు దదవుని ప్రజలు సంప్ూర్ణంగా దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదములు
ప ందుకోలేర్మ అని లేఖ్నము బో ధిసత ుంది. ముగశంప్ులో, వాగాేనము చదయబడిన ర్ాజయ

ఆశీర్ావదములనిిటినీ దదవుని ప్రజలు సంప్ూర్ణంగా ప ందుకుంటార్మ. ప్రకటన 11:15లో మనము ఈ
విధ్ంగా చదువుతాము:

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

కరీసత ు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, లోక ర్ాజయము ప్ర్శప్ూర్ణంగా దదవుని ర్ాజయముగా మార్శపల తయంది.
మర్శయు ప్రకటన 5:9-10 వినండి, అకుడ ప్ర్లోక జీవులు కరీసత ును సుతతిసత
త ఈ విధ్ంగా

పాడుతయనాిర్మ:

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
చేస్టతి
ి వి; గనుక వారు భూలోకమంద్ు ఏలుద్ురు (పాకటన 5:9-10).

ముగశంప్ులో, దదవుని ప్రజలు “యాజకుల ర్ాజయముగా” ఉంటార్మ, మర్శయు “భూలోకమందు

ఏలుదుర్మ.”

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 పరిశుద్ుిలకు, పాత్యే కముగా క్రొత్త నిబంధన నేపథయంలో,

విమోచన అనేదధ ఒక ముఖ్యమన
ై అంశమైయుననదధ. ఇద్ంత్యు వెరిొత్నము అని
లోకము భావించినపుటక్ర, వారు యేసును నమామరు, మర క చెంప చూపించఘరు,
శత్ా వులను పేమి
ా ంచఘరు మరియు ఇట వంట ఇత్ర విషయాలను ఎనోన చేశ్ారు.
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కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము మర్శయు నిబంధ్న

ర్ండవ పాఠము: దదవుని ర్ాజయము

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 చతసుతనిటట
ో గా, యిేసు మస్ట్ియతవ కార్యము యొకు ప్రతి దశలోనత దదవుని

శతయరవులు ఓడించబడతార్మ మర్శయు ఆయన ప్రజలు విడుదల ప ంది ర్ాజయ ఆశీర్ావదములు

ప ందుతార్ను విష్యము మీద కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు ఆసకనత చతపార్మ. ఈ విష్యాలు ఆర్ంభంలో

ఒకదానితో ఒకటి ప ంతనలేని విధ్ముగా కనిపించనప్పటికర, అవి ఒకదానితోన కటి ప ందిక చదయబడి కొీతత
నిబంధ్నలో ఉదాాటించబడా్యి ఎందుకంటే అవి ఒక కరలకమన
ై అంశమును సతచసుతనాియి: కరస
ీ త ులో
దదవుని ర్ాజయ విజయము యొకు ఆగమనము.

ముగింపు
ఈ పాఠంలో, కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు పారముఖ్యతను మనం

చతశాము. కొీతత నిబంధ్న యొకు చని లేదా ఉపాంత బో ధ్నగా కాకుండా, దదవుని ర్ాజయము కొీతత

నిబంధ్న ర్చయితల యొకు బో ధ్నలలో కేందరభాగముగా ఉనిది. ర్ాజయ సువార్త విష్యంలో ఇదెంత

వాసత వమో మనం అనేవషించాము. మర్శయు కరస
ీ త ు యొకు ర్ాజయ ఆగమనము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు
ముగశంప్ు మీద కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు ఏ విధ్ముగా దృషిరపటిరందో మనం చతశాము.

మనము చతచనటట
ో గా, కొీతత నిబంధ్న విశావసము సంప్ూర్ణంగా దదవుని ర్ాజయమును గూర్శునది

అని చెప్ుపట అతిశయోకనత కాదు. కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుని ర్ాజయ విజయ సువార్త ను
మర్శయు ఈ విజయము కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు మూడు దశలోో ఏ విధ్ముగా వచుంది, వసుతంది
మర్శయు ర్ాబో తయంది అను విష్యాలను న కను చెబుతయంది. ఈ పారధ్మిక ర్ాజయ అంశాలు కొీతత

నిబంధ్నలో కొనిి అతి పారముఖ్యమన
ై అంశాలను సతచసుతనాియి. వీటిని దృషిరలో ఉంచుకొనుట కొీతత
నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ు మీద మన అవగాహనను మర్మగుప్ర్మసుతంది. మర్శయు కొీతత నిబంధ్న

బో ధ్నలలో నతతన పారముఖ్యతను మనం కనుగొంటాము. నిసిందదహంగా, కరీసత ులో దదవుని ర్ాజయము
అను అంశము కొీతత నిబంధ్న వేదాంతశాసత మ
ర ులోని ప్రతి కోణమును సతచసుతంది.
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