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దదవుని ర్ాజయము

ఉపో దఘాతము
వివర్ాలు చెబుతూ దార్శతప్ుప ఒకర్శని వర్శణంచడానికి ఆంగో భాషలో ఒక అభివయకరతకర్ణమునిది.

ఇలాంటి వయకిత "వృక్షాలనిిటిని చూసుతనాి, అడవిని చూడలేడు" అని తర్చుగా చెప్త ుంటాము. అలాగే, ఇదద
విధ్మైన అభివయకరతకర్ణములు అనేక సంసుృతులలో ఉనాియి, కాబటిర మనమిలా చెపిపనప్ుపడు మన

భావమేమయ
ై ునిదర అర్ాం చదసుకొనడం ఏమంత కషర ం కాదు. మన తలంప్ులలో అనేక వివర్ాలునిప్ుపడు,
అలపమయ
ై ుని అంశాలలో దార్శతపిపపల యి పదే పదే విషయాలలో, మర్శ ఎకుువ ముఖ్యమన
ై విషయాలలో
తికమక ప్డుతుంటాము. కాబటిర, ఇలా తికమకపటుర ప్ర్శస్టా త
ి ులలో, కొంచెమాగశ, అసలు విషయమేమిటో
ఆలోచించు అంటూ మనము తర్చుగా ఒకర్శకొకర్ము గుర్మతచదసత ుంటాము.

చాలా మందికి, ఏదెన
ై ఒక విషయమును గూర్శున ప్యర్శత వివర్ాలు సులభ్ంగా అర్ాం కాకుండా

ఉంటునాియంటే, అది పాత నిబంధ్న విషయంలోనే. పాత నిబంధ్న ఒక పదే ప్ుసత కము, దానిలో అనేక
పతర్ో మ, సా లాలు, సంఘటనలు, వేదాంతశాసత ర సంబంధ్మన
ై బో ధ్లు, మర్శయు నీతి సూకుతలు ఉనాియి,
మర్శయు వీటి విషయంలో మనము పాత నిబంధ్నను ఏకరకృతము చదయు సంగతుల వనుకనుని

దృషిరకోణానిి సులభ్ంగా కోలోపతుంటాము. ఈ విధ్ంగా తికమకపటుర మర్శయు కొనిిసార్మో దిగా్రంతి

కలుగజేయు ఇటిర అనుభ్వాలను అధిగమించవల నంటే, మనము వనుదిర్గ
శ శ పాత నిబంధ్న యొకు అసలు
అంశమేమిటో అవగాహన చదసుకొనవల ను.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము అనే శీర్శషకన మనము

పాత నిబంధ్నను గూర్శు చదయుచుని అవలోకనము సంబంధ్మన
ై పాఠములలో ఇది ర్ండవ పాఠము. ఈ
అంశముల వర్మస కీమములో మనము చూడబో తునిటుర, పాత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున
ప్ుసత కమయ
ై ునిది, మర్శయు అది దదవుని నిబంధ్నల చదత నిర్వహింప్బడుతుంది మర్శయు ఇవనీి
వివర్శంప్బడుచు, పారమాణికమన
ై పాత నిబంధ్న ప్ుసత కముల దావర్ా నిర్శేషరమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులకు

అనవయింప్బడుచునివి. ఈ పాఠమునకు “దదవుని ర్ాజయము” అను శీర్శషక పటారము మర్శయు “ర్ాజయము”

లేదా దదవుని ప్ర్శపాలనను గూర్శున బెైబిలు యొకు వేదాంతశాసత ర సంబంధ్మన
ై సర్న
ై అవగాహన, మనకు
పాత నిబంధ్నను గూర్శు పారపిత ంచగల అతయంత సమగీమైన మర్శయు ఏకరకృతము చదయు దృషిరకోణమును
సమకూర్ముననే విషయానిి మనము ఈ పాఠంలో నేర్ముకుంటాము.

ఈ పాఠంలో, మనము దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించి, బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై బో ధ్ను గూర్శున

నాలుగు కోణాలను అనేవషిసత ాము. మొదటిది, లేఖ్నాలు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు విశాలమన
ై మర్శయు
సంకుచితమన
ై అవగాహనల ప్రకార్ం ఏమని స్టలవిసుతనాియో మనము చూసాతము. ర్ండవది, పారచీన
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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యుగప్ు కాలములో, భ్ూగీహ చర్శతర యొకు ఆది దశల కాలములో దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉండిందర

మనము తెలుసుకుంటాము. మూడవది, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ చర్శతర విషయంలో

దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉండినదర మనము అనేవషిసత ాము. ఇక నాలుగవది, దదవుని ర్ాజయము కొీతత నిబంధ్నలో
ఎలా కనబడుతునిదర మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ నాలుగు అంశాలను తెలుసుకొనడం దావర్ా మనము
పాత నిబంధ్న అంతటిని గూర్శు విసత ృతమన
ై మర్శయు ప ందికైన దృషిరకోణమును సంపాదించుకుంటాము.

దదవుని ఏలుబడి గూర్శు పాత నిబంధ్న విశాలమన
ై మర్శయు సంకుచితమైన అవగాహనల ప్రకార్ం ఏమని
తెల్వయజేయుచునిదర మొదట చూదాేము.

విశాలమైన మరియు సంక్ుచితమైన
మన పాఠమును మొదలుపటురచుండగా, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు సర్న
ై గీహింప్ు నిమితత మై

నిర్పతక్షంగా ఆవశయకమైయుని ర్ండు దృషిరకోణాలను వివర్శంచడానికి అది మనకు సహాయప్డుతుంది.

మొదటిది, విశాలమైన అవగాహన చొప్ుపన, దదవుని సార్వభౌమాధికార్ము సంప్యర్ణమన
ై ది మర్శయు అది
మార్నిదెైయునిదని పాత నిబంధ్న బో ధిసత ుందనే విషయానిి మనము చూసాతము. ర్ండవది,

సంకుచితమన
ై అవగాహన చొప్ుపన, చర్శతయ
ర ందంతటను దదవుని ర్ాజయము అభివృదిధ చెందుచు

ఎదుగుచునిదనే విషయానిి మనము చూసాతము. దదవుని నిర్పతక్షముగా మార్ని సార్వభౌమాధికార్ము
విషయంలో ఎకుువ సాధార్ణమైనదెైయుని దృషిరకోణమును గూర్శు మొదట ఆలోచించుదాము.

మారపులేని
బెైబిలును గూర్శు ఒక సువిదితమైన సుబో ధ్ ఏదెన
ై ాగాని ఉనిటో యితద, అది ఇదద: తన సమసత సృషిరకి

దదవుడు సృషిరకర్త మర్శయు దానిని ఆదుకొనువాడునయ
ై ునాిడు; మర్ొక సృషిరకర్త యిన
ై దదవుడు లేనల
ే ేడు. ఈ
హేతువునుబటిరయిే, దదవుడు ఎలో ప్ుపడు తన సృషిర అంతటిపై సుస్టిార్మన
ై ర్ాజాయధికార్ం కల్వగశయుండెను
మర్శయు కల్వగశయుంటాడు. కరర్తనలు 93:1-2ను గమనించండి, అకుడ ర్ాజైన సృషిరకర్త యొకు
సుతతిగానమును మనం వినవచుు:
యెహో వా రాజ్యము చేయుచునఘాడు, ప్ాభావమును ఆయన వసత మ
ర ుగా

ధరించియునఘాడు యెహో వా బలముధరించి బలముతో నడుము క్ట్టరకొనియునఘాడు.
క్ద్లక్ుండునట్ట
ు భూలోక్ము స్టథథరప్రచబడియునాదధ. ప్ురాతనకాలమునుండి నీ
స్టథంహాసనము స్టథథరమాయెను సదఘకాలము ఉనావాడవు నీవే (కీరతనలు 93:1-2).

ఈ విధ్ంగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలు యొకు విశావసం దాని ప ర్మగువార్శ మతముల కంటే

గొప్ప భినితవము గలదెై యుండినది. సార్వభౌమాధికార్ం కోసం అనేకమంది దదవుళ్లో పల టీప్డా్ర్నియు,
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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గనుక ఈ దదవుళ్ో శకిత కీమప
ే ి క్షీణించిపల తూ చార్శతరక ప్ర్శస్టా త
ి ుల ప్రకార్ం కొనసాగశందని ప ర్మగున ఉండిన

మతములు సామానయంగా ఉప్దదశించాయి. కొనిి సందర్ాాలలో, దదవుళ్లో సంవతిర్ములోని కాలములు లేక
ఋతువులు ఆవర్త నమగుచుండిన ప్రకార్ం లేచార్మ, ప్తనమయాయర్మ. ఇతర్ సందర్ాాలలో, వార్శకష
ి ర మన
ై
దదశాలు పల ర్ాటాలలో గలుపల టములను అనుభ్వించుచుండిన దాని ప్రకార్ం దదవుళ్లో లేచార్మ మర్శయు
ప్తనమయాయర్మ.

కాని ఇటువంటి భావనలు బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విశావసంలో భాగం కాదు. ఇశాీయిేలు దదవుడెైన

యిహో వా సృషిర యావతు
త నకు, అనగా ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై జీవులకు లేదా “దదవుళ్లో” అని పిలువబడిన
వార్శకి సహితం ఏకైన సృషిరకర్త , ఆదుకొనువాడు మర్శయు ప్ర్శపాలకుడునై యుండెను. ఈ అవగాహన

చొప్ుపన, దదవుని సార్వభౌమతవముగల ర్ాజాయధికార్ము మార్నిదెయ
ై ునిది. సృషిర యావతు
త ఆయన
ర్ాజయమయ
ై ుండినది మర్శయు అయుయంటుంది.

దదవుడు సమసత సృషిరని ఎలో ప్ుపడు ఏలుచుండెనని నముడం ఒక సాధార్ణ అవగాహన చొప్ుపన ఎంత

పారముఖ్యమైయునిదర , అలాగే దదవుని ర్ాజయము అభివృదిధ చెందుచుండినదని బెైబిలు తెల్వయజప్ుప
సంకుచితమన
ై ర్ండవ అవగాహనను కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ.

అభివృదధి
సంకుచితమన
ై ఈ అవగాహన చొప్ుపన, దదవుని ర్ాజయం అభివృదిధ చెందుతుంది, తిర్ోగమిసుతంది,

ముందుకు సాగుతుంది, మర్శయు చివర్కు అది ప్రప్ంచమంతా వాయపించునంతగా ఎదుగుతుంది. మనము
చూడబో తునిటుర, దదవుని ర్ాజాయధికార్ము మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శు బెైబిలు చెప్ుపనప్ుపడు,

సర్వసాధార్ణముగా ఈ చార్శతక
ర అవగాహన దాని మనసుిలో ఉంటుంది. ప్రభ్ువు నేర్శపనపారర్ానలోని పారర్ంభ్
ప్లుకులను గమనించుట, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ఈ దృషిరకోణానిి చూడటానికి అతయంత

అనుకూలమన
ై మార్గ ములలో ఒకటి. మతత యి 6:9-10లో, తన శిషుయలు ఈ కిీంది విధ్ంగా పారర్శాంచాలని
వార్శకి నేర్మపతూ యిేసు, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న మొతత ం ఉప్దదశానిి అందులో
కోీడీకర్శంచాడు.

ప్రలోక్మంద్ునా మా తండరా,

నీ నఘమము ప్రిశుద్ి ప్రచబడునుగాక్,
నీ రాజ్యము వచుునుగాక్,

నీ చితత ము ప్రలోక్మంద్ు నెరవేరపచునాట్ట
ు

భూమియంద్ును నెరవేరపను గాక్ (మతత య 6:9-10).
దదవుడు ఈ భ్ూగీహమంతటితోపాటు సమసత సృషిరని ఎలో ప్ుపడు ఏలుచునాిడని మర్శ ఎకుువ
సాధార్ణమైన అవగాహన చొప్ుపన మనకు తెలుసు గనుక, మనము ఒకునిమిషమాగశ ఆలోచించడానికి అది
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మనకొక అవకాశం కల్వపంచాల్వ. “నీ ర్ాజయము వచుుగాక” అని యిేసు మనకు నేర్ాపడంటే, ఆయన
అర్ామమ
ే ైయుంటుంది? ఇదివర్కే ఇకుడ ఉని విషయం, మర్లా ఎలా “వసుతంది?”

అది సర్ే, కాని, ఒకు మాటలో చెప్ుపకొంటే, దదవుడు చార్శతక
ర ర్ాజాయధికార్ానిి అభివృదిధ

చదయుచునాిడనే పాత నిబంధ్న బో ధ్ను యిేసు సూచించాడు. దదవుని ర్ాజయం ఈ లోకమునకు వచిు
ప్ర్లోకానిి ప్రతిబింబించు విధ్ంగా దానిని మార్ేుసుతందని ఆయన ఉప్దదశించాడు. యిేసు ఈ విషయానిి
మతత యి 6:9-10లో ఎలా అమర్ాుడర మర్ొక ప్ర్ాయయం గమనించండి. పారచీన హెబ్రర కవితవము యొకు
వాడుకను ఉప్యోగశసత ూ చూచినటో యితద, ర్ాజయమును గూర్శున యిేసు మాటలలో మూడు సమాంతర్

ర్ేఖ్లునాియని తెలుసుతంది. మొటర మొదటిది, దదవుని నామము ప్ర్శశుదధ ంగా పాటింప్బడవల నని ఆయన
చెపాపడు. దీనిని విశదంగా విప్ులీకర్శసత ూ, ర్ాజయము వచిునప్ుపడు దదవుని నామము

ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుతుందని ఆయన వివర్శంచాడు. ర్ాజయము వచుుగాక అని ప్లుకడంలో ఆయన
భావమేమయ
ై ుండినదర వివర్శంచడానికి, ర్ాజయము వచుుగాక అనేది దదవుని చితత ము ప్ర్లోకమందు
నర్వేర్మచునిటుర భ్ూమియందును నర్వేర్మటయని యిేసు చెపాపడు.

దదవుని నామము ఎలో ప్ుపడు అనిిచోటో ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడునటు
ో , ఈ భ్ూలోకం ప్ర్లోకము

వంటిదగునంత విసత ృతంగా దదవుడు తన ర్ాజాయనిి ఈ లోకానికి తెచుునటు
ో మనము పారర్శాంచాలని యిేసు
మనకు నేర్శపంచాడు. దదవుడు ఇదివర్కే ఈ భ్ూలోకమంతటిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకునాిడనే విషయం

యిేసుకు తెలుసు, కాని అది ప్ర్లోకము యొకు ఆశుర్యమును ప్రతిబింబించునటు
ో దదవుడు ఒకానొక దినాన
ఈ భ్ూగీహానిి విమోచించి, వినూతిప్ర్చి, ప్ర్శప్యర్ణం చదసత ాడని పాత నిబంధ్న వాగాేనం చదస్టిందనే విషయం
కూడా ఆయనకు తెలుసు. గనుక ఇటిర అవగాహన చొప్ుపన దదవుని ర్ాజయము ఆయన కాలములో ఈ

లోకంలోనికి ర్ావాలని యిేసు కోర్ాడు. యిేసునకు సంబంధించినంత మేర్కు, ఈ భ్ూగీహంపై, ఈ భ్ూమికి
ఏదర ఒకటి సంభ్వించాల్వి ఉండినది. ఆయన చితత ం భ్ూమియందును నర్వేర్మనటు
ో దదవుడు తన ప్ర్లోక
సంబంధ్మన
ై ప్ర్శపాలనను విసత ర్శంచాల్వి ఉండినది.

దదవుని చితత ం ప్ర్లోకమందు వల భ్ూమియందును ఎలా నర్వేర్ుబడగలదర అర్ాం చదసుకోడానికి

దానియిేలు 7వ అధాయయంలోగల దదవుని ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై ప్ర్శపాలనను గూర్శున ర్ూప్చితారనిి
మనము చూదాేము. దానియిేలు 7:9-10 వచనాలలో ఇలా వారయబడియునిది:

ఇంక్ స్టథంహాసనములను వేయుట్ చూచితిని; మహా వృద్ుిడొ క్డు క్ూరపుండెను.

ఆయన వసత మ
ర ు హిమము వలె ధవళముగాను, ఆయన తలవెండుాక్లు శుద్ి మైన
గొఱ్ఱ బొ చుువలె తెలుగాను ఉండెను. ఆయన స్టథంహాసనము అగిాజ్వాలలవలె

మండుచుండెను; దఘని చక్ర ములు అగిావలె ఉండెను. అగిావంట్ి ప్ావాహము

ఆయనయొద్ద నుండి ప్ావహించుచుండెను. వేవేలకొలదధ ఆయనక్ు ప్రిచఘరక్ులుండిరి;
కోట్ు కొలదధ మనుషయయలు ఆయనయెద్ుట్ నిలిచిరి, తీరపుతీరపుట్కై గ్రంథములు
తెరపవబడెను (దఘనియేలు 7:9-10).
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ప్ర్లోకమును గూర్శున ఈ ర్ూప్చితరము అసాధార్ణమన
ై ది కాదు. అది దదవుని ప్ర్లోక

స్టింహాసనమును గూర్శు లేఖ్నము మాటలాడు ప్రతిసార్శ మనము కనుగొనునటువంటి దృశయమైయునిది.

కాని మనము చూడవలస్టిన దివయమన
ై పాలనను గూర్శున ఈ ర్ూప్చితారనికి కనీసం ర్ండు కోణాలునాియి.

ఒక ప్రకు, దదవుడు ప్ర్లోకమందు ప్ర్శపాల్వసూ
త తననుతానే తన సృషిరజాలమునకు తన ప్రతదయకమన
ై ,

మహిమానివతమన
ై ఉనికిలో బయలుప్ర్మసుతనాిడు. లేఖ్నములో ఉప్దదశిసుతనిటురగా, దదవుడు సర్వవాయపి;
ఆయన అంతటా ఉనాిడు — కాని ఆయన తన సర్వవాయప్కమునుబటిర మన కంటికి కనబడడు. ఏదదమైనా,
ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనముని చోట, దదవుడు స్టింహాసనాస్ట్నుడెై, హిమము వల ధ్వళ్ముగా నుండు

వసత మ
ీ ొ చుువల తెలోగా ఉనివి. ఆయన స్టింహాసనము
ర ులు ధ్ర్శంచియునాిడు, ఆయన తలవండురకలు గొర్బ
అగశిజావలలవల మండుచునిది మర్శయు అగశివంటి ప్రవాహము ఆయన స్టింహాసనము యొదే నుండి

ప్రవహిసత ుంది. ఆయన స్టింహాసనముని చోట దదవుని ప్రతదయకమైన సనిిధి మహతవప్యర్ణమన
ై దెయ
ై ునిది;
ఆయన సమసత మహిమగలవాడుగా కనబడును; కనుిలు కానలేని ఆయన శోభ్ ప్ర్లోకమును
నింప్ుతుంది.

ప్ర్లోకమందల్వ స్టింహాసనముని సా లములోని దదవుని మహిమను భ్ూమి మీదనుని దదవుని

మహిమతో పల ల్వు చూడుము. మహా అయితద, మనము భ్ూమి మీద చూచదది మహతవప్యర్ణమన
ై ఆయన
ప్ర్లోక దదదవ
ి యమానము యొకు నిస్టతత జమైన ప్రతిబింబమయ
ై ునిది. అవును, సృషిరలోని

ఆశుర్యకార్యములలో ప్రతిబింబింప్బడు దదవుని మహిమను మనము చూసుతంటాము కాని ప్ర్లోకమందుని
దదవుని మహిమతో ఏదియు పల లుబడజాలదు. కాబటిర, దదవుని ఏలుబడి భ్ూమి మీదకు ప్ర్లోకమందువల
ర్ావల నని యిేసు పారర్శాంచినప్ుపడు, దదవుని ప్రతదయక సనిిధి యొకు మహతెత న
త ప్రతిభ్ ప్ర్లోకమును
నింప్ుచునిటురగానే ఈ భ్ూమిని నింపాలనేది ఆయన మనసుిలో ఉండిన ఒక కోర్శకయ
ై ునిది.

అప సత లుడెన
ై యోహాను కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు ప్ర్లోకము నుండి భ్ూలోకమునకు వచుు

నూతన యిర్ూషలేమును వర్శణంచినప్ుపడు అతని మనసుిలో ఉండిన విషయమిది. ప్రకటన 21:23లో
మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము:

ఆ ప్ట్ర ణములో ప్ాకాశంచుట్కై సూరపయడెైనను చంద్ుాడెన
ై ను దఘనిక్క్కరలేద్ు; దేవుని

మహిమయే దఘనిలో ప్ాకాశంచుచునాదధ. గొఱ్ఱ పథలుయే దఘనికి దీప్ము (ప్ాక్ట్న 21:23).
కాబటిర, దదవుని ర్ాజయము ప్ర్లోకమందు వయకత ము చదయబడినటురగానే భ్ూమియందును

వయకత ముచదయబడవల నని మనము పారర్శాంచాలని యిేసు మనకు నేర్పశ ంచినప్ుపడు, దదవుడు తన

మహిమానివతమన
ై , ర్ాచర్శక వైభ్వంతో ఈ భ్ూమి మీదికి ర్ావాలని మనము అడగాలనేది ఆయన పాక్షిక
భావమైయునిది.

మర్ొక ప్రకు దదవుని మహతెత న,
త మహిమానివతమన
ై సనిిధి, ప్ర్లోక స్టింహాసనమందు కొనిి

ప్ర్శణామములు కలుగుటకు కార్ణమవావలని కూడా మనము గమనించుకోవాల్వ. దానియిేలు 7:10లో
మనమిలా చదువుతునాిము:
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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వేవేల కొలదధ ఆయనక్ు ప్రిచఘరక్ులుండిర.ి కోట్ు కొలదధ మనుషయయలు ఆయన యెద్ుట్
నిలిచిరి (దఘనియేలు 7:10).

అసంఖ్ాయకమన
ై జీవులు దదవుని స్టింహాసనము యిదుట నిల్వచియుండి ఆయనను ఆర్ాధించుచు,

వినయముతో ఆయన చెపపి నటుర చదయుచుండిర్శ.

దదవుని దదదవ
ీ యమానమైన సనిిధి యొకు ప్ర్యవసానం దదవుని ర్ాజయము భ్ూమి మీదికి ర్ావడం

వలన కల్వగశన ర్ండవ ఫల్వతమయ
ై ునిది. భ్ూమి మీద, ఈ సమయంలో దదవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్శగశబాటు
చదయడం సులభ్ం. వాసత వానికి, జీవులలో అధిక సంఖ్ాయకులు చదస్టద
త ి ఇదద. ఆతుసంబంధ్మన
ై మర్శయు

మానవీయమన
ై దదవుని శతురవులు అయన ఏలుబడిని వయతిర్ేకిసత ునాిర్మ. కాని ఒకానొక దినాన, కరీసత ు తిర్శగశ
వచిునప్ుపడు మర్శయు ప్రతదయకమన
ై మహిమానివతమన
ై దదవుని సనిిధి నూతన భ్ూమి మీదికి

వచిునప్ుపడు, భ్ూమి మీదనుని సకల పారణులు నాశనమవుతార్మ లేదా వార్మ ఇచుట ఆయన చితత మును
ఇప్ుపడది ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటుర నర్వేర్మసాతర్మ. ఈ హేతువునుబటిరయిే అప సత లుడెన
ై పౌలు
ఫిల్వప్ప 2:10లో ప్ల్వకినటురగా ప్లుకగలుగుతునాిడు:

ప్రలోక్మంద్ునావారిలో గాని, భూమి మీద్ ఉనావారిలో గాని, . . . ప్ాతివాని
మోకాలును యేసు నఘమమున వంగ్ును (ఫథలిప్ు 2:10).

కాబటిర యిేసు, దదవుని ర్ాజయము అభివృదిధ చెందుచునిదానిగాను, చార్శతక
ర మన
ై దానిగాను,

భ్ూసంబంధ్మైన వాసత వికతగాను ప్రకటించాడని మనము గమనిసుతనాిము. దదవుని చితత ము ప్ర్లోకమందు
నర్వేర్మచునిటుర భ్ూమి మీదను విసత ృతంగా నర్వేర్మనప్ుపడు భ్ూమి మీద ఆయన యొకు ప్రతదయక
సనిిధిలో దదవుని మహిమ ఎంతో విదితంగా కనబడు ఆ దినము కోసం ఆయన కోర్ాడు. ఆ భ్విషయ
దర్ినమును మనము ఆయనతో ప్ంచుకొనవల నని ఆయన మనకు నేర్శపసుతనాిడు.

దదవుని ప్ర్శపాలనను మనము దాని విశాల అవగాహన మర్శయు సంకుచితమన
ై అవగాహన చొప్ుపన

నుండు భేదాలను గమనించాము గనుక, దదవుని ర్ాజయము యొకు భ్ూమి యందల్వ అభివృదిధ జాడలో పాత
నిబంధ్న దాని ఐకయతను ఎలా కనుగొంటుందర చూడగల్వగేంతటి సమర్ావంతులమై యునాిము. ఇప్ుపడు,
పారచీన చర్శతర అని తర్చుగా ప్రసత ావింప్బడుచుండు ఆదికాండము 1:1-11:9లో పతర్ొునబడిన దదవుని
ర్ాజయమును మనము చూదాేము.

పాాచీన చరితా
మనము పారచీన చర్శతన
ర ు ప్ర్శశీలనగా ప్ర్శశోధిసత ూ, ముఖ్యంగా మూడు విషయాలను చూదాేము:

మొదటిదిగా, బెైబిలులోని ఈ భాగం భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సా లానిి ఎలా నిర్వచిసుతంది;
ర్ండవదిగా, అది దదవుని ర్ాజయములోని ప్రజలను ఎలా నిర్వచిసుతంది; మర్శయు మూడవదిగా, అది దదవుడు
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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భ్ూసంబంధ్మైన ర్ాజయము యొకు ఆదిమ ప్ుర్ోభివృదిధని ఎలా వర్శణసత ుంది. మొటర మొదట, దదవుని
ర్ాజయమును గూర్శున సా లమును పారచీన చర్శతర ఎలా స్టిార్ప్ర్మసుతందర చూదాేము.

సథ లము
భ్ూమిని ఆయన ర్ాజయము యొకు సా లముగా స్టిార్ప్ర్చడానికి దదవుడు మొదట ఎలా ఆర్ంభించాడర

ఆదికాండములోని పారర్ంభ్ అధాయయాలు వివర్శసత ునాియి. దదవుని మహిమానివతమన
ై ఏలుబడి గూర్శున

భ్ూగోళ్ సంబంధ్మన
ై ఈ ప్ర్శమాణము ర్ండు అంచెలలో ఎలా బయలుప్ర్చబడిందర మనము చూదాేము.
మొదటిదిగా, దదవుడు ర్ానైయుండిన ఆయన ప్ర్శపాలన కొర్కు భ్ూమిని మొదటి నుండి స్టిదధప్ర్చాడనే

విషయానిి మనము తెలుసుకుంటాము. ర్ండవదిగా, దదవుడు తన ఏలుబడిని ఒక కేందర సాానంలో ఎలా

మొదలుపటారలో, మొదలుపటిరనదాని భ్ూగోళ్ సంబంధ్మన
ై సర్శహదుేలలో ఈ లోకమంతటిని కలుప్ుకోడానికి
దానిని ఎలా విసత ర్శంప్జేయాలో అని ర్చించిన ప్రణాళికను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. దదవుడు ఆయన
ర్ాజయమును కటురట కొర్కు లోకమును ఆర్ంభ్ములో స్టిదధం చదస్టన
ి విధానములతో మొదలుపడదాము, ర్ండి.

తొలి స్టథద్ిపాట్ట
ు
ఆదికాండము యొకు మొదటి అధాయయం, దాని దృషిరని ఈ లోకం ఆయన ర్ాజయమగునటు
ో దదవుడు

దానిని మొదట స్టిదధంచదస్టన
ి విధానముపై కేందీక
ర ర్శసత ుంది. ఈ ఆధాయయం యొకు శీర్శషక ఆదికాండము 1వ
అధాయయం 1వ వచనములో కనిపిసత ుంది.

ఆదధయంద్ు దేవుడు భూమాయకాశములను సృజంచెను (ఆదధ. 1:1).
ఈ శీర్శషక తర్మవాత, ఆది. 1:2-2:3 వర్కు, దదవుడు భ్ూమిని ఆయన మహిమానివతమన
ై ఏలుబడి
నిమితత మైన ఒక మూడింతల నిర్ాుణముని సా లంగా ర్ూప ందించడమును వంటనే మొదలుపటారడని
వారయబడియునిది.

మొదటిదగ
ి ా, సృషిరని గూర్శున కథ ఆది. 1:2లో ఆర్ంభ్మవుతుంది, అప్ుపడు లోకం అసత వయసత ంగా

ఉండినది గనుక ఇటిర అసత వయసత మైన ప్ర్శస్టా తి
ి ని చకుబర్చడానికి దదవుడు స్టిదధప్డుచుండెననియు తెలుసుతంది.
ఈ వచనంలో భ్ూమి వర్శణంప్బడిన విధానానిి గమనించండి:

భూమి నిరాకారముగాను శూనయముగాను ఉండెను, చీక్ట్ి అగాధ జ్లముపన
ై
క్మిియుండెను, దేవుని ఆతి జ్లములపన
ై అలాుడుచుండెను (ఆదధ. 1:2).

ఈ వచనంలో ర్ండు ముఖ్యమన
ై విషయాలు చెప్పబడియునివి. ఒక ప్రకు భ్ూమి
“నిర్ాకార్ముగాను, శూనయముగాను,” చీకటి కముుకొని యుండెను, అగాధ్ం అసత వయసత మన
ై దెై యుండెను. ఈ
సమయంలో, భ్ూమి మానవుడు నివస్టించడానికి ఆహాోదకర్మైన సా లము కాదు; అది ఆదర్ివంతమన
ై ది
కాదు. “నిర్ాకార్ము మర్శయు శూనయము” అనే ప్దములు భ్ూమి మీద ఉండిన ఆటవికమన
ై అర్ణయ
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్రదశ
ద ములను, మానవులు నివస్టించడానికి యోగయంకాని సా లాలను సూచించడానికి పాత నిబంధ్నలో

మర్ొకచోట ప్రయోగశంప్బడినవి. దీనికి తోడుగా, “చీకటి” మర్శయు “అగాధ్ము” అనే ప్దములు లేఖ్నముల
యందంతటను చాలా వయతిర్ేకార్ాకమన
ై సహజార్ాములుగలవయ
ై ునివి. పారర్ంభ్ములోనే, భ్ూమి
విర్ోధ్మన
ై ది మర్శయు జీవములేనిదియునై యుండెను.

కాని మర్ొక ప్రకు భ్ూమి యొకు చర్శతర ఆర్ంభ్మును గూర్శున అగతయమన
ై వాసత వమును మనకు

2వ వచనం తెల్వయజేసత ుంది — “దదవుని ఆతు జలముల పన
ై అలాోడుచుండెను.” అసత వయసత మయ
ై ుని దాని
తొల్వ ప్ర్శస్టా తి
ి నిబటిర భ్ూమిని విడిచిపటర డానికి వలుగు మర్శయు జీవమయ
ై ుని దదవుడు తృపిత చెందలేదు.

అంధ్కార్మయమై యుండి జీవములేనిదెైన సృషిరకి విర్ోధ్ంగా కార్యము చదయుటకు ఆయన ప్యనుకునాిడు.
ఆది. 1:3-31లోని వివర్ము ఆదదశములు జార్రచయ
ద బడిన ఆర్మ దినముల సృషిర కీమములోని ర్ండవ

భాగమైయునిది. భ్ూమి ఆయన ర్ాజయమగునటు
ో దదవుడు లోకమును ఎలా సంస్టిదధం చదశాడర ఈ

వచనములు వివర్శసత ునాియి. దదవుడు తన సృషిరని ర్ూప ందించిన విధానములోగల జాానమును మర్శయు

ఉదదేశాలను ప్రదర్శించు వివేచింప్బడగల నమూనాను ఈ ఆర్మ దినములు ప్రదర్శిసుతనాియని అనేక మంది
అనువాదకులు సూచించార్మ.

మొదటి మూడు దినములలో దదవుడు భ్ూమి నిర్ాకార్ముగా ఉండినదను విషయానిి సర్శచదశాడు.

తర్మవాత మూడు దినములలో ఆయన భ్ూమి శూనయముగా ఉనిదనే వాసత వంతో వయవహర్శంచాడు.

అంతమాతరమగ
ే ాక, మూడదస్టి చొప్ుపన గల ఈ ర్ండింటిలోను ఆయన చదప్టిరన చర్యలు ఒకదానితో మర్ొకటి
కొనిి చెప్ుపకోదగశన విధానాలలో సమాంతర్మన
ై వై ఉనాియి. మొదటి దినాన దదవుడు ప్గలును చదస్టి,

చీకటిని ర్ాతిరకి ప్ర్శమితం చదశాడు. దీనికి అనుగుణయంగా, నాలుగవ దినాన ఆయన సూర్య చందర నక్షతారదులను
ఈ కీమమును నిర్వహించడానికి ఆకాశంలో వాటి సాానాలలో ఉంచాడు. ర్ండవ దినాన దదవుడు

వాతావర్ణమును సృజంచాడు; జలముల మధ్య ఒక విశాలమునేర్పర్చి కిీంది నీటిపై నీళ్ో నుండి వేర్మచదశాడు.
ఐదవ దినాన, జలముల మధ్య ఉండిన సా లమును నింప్డానికి ఆకాశప్క్షులను, కిీంద ఉండిన నీటిని
నింప్డానికి దదవుడు జలచర్ములను సృజంచాడు. మూడవ దినాన దదవుడు ఆకాశము కిీంద నుని

జలములు ఒకు చోటనే కూర్ుబడి ఆర్శన, సార్వంతమన
ై నేల కనబడునటు
ో చదశాడు. ఆర్వ దినాన, దదవుడు
భ్ూమిని నిండించడానికి భ్ూమి మీద నుండు జంతువులను మర్శయు మానవ జాతిని సృజంచాడు.

అసత వయసత ంగా ఉండిన ప్ర్శస్టా తి
ి ని ఆశుర్యకర్ముగా సకీమములో నుండిన చోటు కావల నని ప్లుకుచు, దానిని
మార్మపనొందిసత ూ, దదవుడు చెప్పశకయముకాని తన జాానమును మర్శయు అధికార్మును ప్రదర్శించాడు.

ఇక మనము 3-31 వర్కు గల వచనాలలో ప్ునర్ావృతత ం చదయబడిన ప్రధానాంశమును గూర్శు ప్రతదయక

శీదధను వహించాల్వ. మర్శ నిర్శేషరంగా, ఆయన సృజంచిన సమసత సృషిరని దదవుడు చూచినప్ుపడు, అది

మంచిదిగా ప్ర్శగణించాడని ఆదికాండము 1వ అధాయయం మనకు తెల్వయజేసత ుంది. 31వ వచనంలో, ఆర్వ
దినాన దదవుడు తాను సృజంచిన దానిని చూచి అది చాలామంచిదిగా ఉండినటుర చూశాడనే విషయానిి
మనము గమనిసాతము.

సృషిర మంచిదెై యుండెనని బెబి
ై లు స్టలవిసుతనిప్ుపడు, దదవుడు అసత వయసత ంగా ఉండిన ప్ర్శస్టా తి
ి ని,

చీకటిని మర్శయు అగాధ్మును, ఆయన గణనీయంగా చకుదిదే ి లోకమును ఒక కీమంలో పటారడు కాబటిర
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ఆయన చదస్టన
ి కార్యములను నైతిక అవగాహన చొప్ుపన ఆమోదించాడనేదక
ి ొంత మేర్కు దాని
అర్ామయ
ై ునిది. కాని “మంచిది” అని అనువదింప్బడిన ప్దము, హెబ్రర భాషలో tov ()טֹוב, అంతకు మించిన
అర్ాానిి కూడా ఇసుతంది. ఇకుడ మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ చోటో, ఈ ప్దము “ఆహాోదకర్మన
ై ”

“ఆనందమును కలుగజేయు” మర్శయు “అందమన
ై ” అనే అర్ాానిి కూడా ఇసుతంది. ఆర్మ దినములలో, దానిని
ఆయనకు ఆనందానిి కలుగజేస్టత ఒక అందమైన చోటుగా చదసత ూ అది ఆయన స ంత చితత మును మర్శయు
కోర్శకలను వలో డిప్ర్చునటు
ో దదవుడు ఈ విశాల విశవమంతటిని మార్శువేశాడు.

ఈ హేతువునుబటిర సృషిర వృతాతంతమును గూర్శు ఆది. 2:1-3లో గల మూడవ భాగం సబాాతును

గూర్శు చెప్ుపతుంది. ఆదికాండము 1వ అధాయయం ఆర్ంభ్ంలో దదవుడు సృషిర విషయం తానాశించినంతగా

తృపిత చెందలేదు. కాని ఆది. 2:1-3లో దదవుడు ఆయన చదస్టన
ి సృషిర విషయమై ఆనందించాడు. వాసత వానికి,

భ్ూమిని గూర్శున ఆదిమమన
ై ఏర్ాపటుతో దదవుడు ఎంతో ఆనందించాడు గనుక ఆయన ఈ ప్నంతటి నుండి
విశీమించి ఆ దినమును ఏడవ దినముగా లేదా సబాాతు దినముగా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చాడు. ఒకు మాటలో

చెప్ుపకొంటే, ఆయన చదప్టిరన మొటర మొదటి ఏర్ాపటు
ో భ్ూమి ఎటువంటి సా లమయ
ై ుండవల నని ఆయన
ఆశించాడర ఆ విధ్ంగా ఉనాియని దదవుడు తృపిత చెందాడు.

మనము ఇదివర్కే తెలుసుకొనిటురగా, భ్ూమి ఆయనకు ఆనందమును కలుగజేయు

సా లమైయుండునటు
ో దదవుడు దానిని ఆదియందు స్టిదధప్ర్చాడు, కాని భ్ూమి విషయమై దదవుని మనసుిలో
ఉండిన గంభీర్మైన ఉదదేశముల నిమితత ము అది మర్శ ఎకుువగా అభివృదిధ చదయబడవలస్టి ఉండినదనే
విషయానిి కూడా మనము గమనించవలస్టియునిది.

కొనసాగ్ుచునేయునా విసత రింప్ు
దదవుడు సృషిర కీమములోని మొదటి వార్ం ర్ోజులలో ఆయన చదయదలచిన దానంతటిని
చదస్టన
ి ప్పటికని
ి , ఆయన ఈ లోకమంతటిని ఆశుర్యకర్మన
ై ప్ర్దెస
ై ుగా మార్ులేదు. కొంత మేర్కు

లోకమంతయు కీమప్ర్చబడి యుండగా, ప్ర్దెస
ై ు అని పిలువబడద సా లం భ్ూమి మీద వాసత వంగా ఒకే ఒకు
సా లం ఉండినదనే విషయం వప్
ై ు ఆదికాండము 2వ అధాయయం మన దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది. ఈ సా లమును
గూర్శు ఆది. 2:8-9 వర్శణసత ుని తీర్మను గమనించండి.

దేవుడెన
ై యెహో వా తూరపున ఏదెనులో ఒక్ తోట్వేస్టథ తఘను నిరిించిన నరపని దఘనిలో
ఉంచెను. మరియు దేవుడెన
ై యెహో వా చూప్ు నక్ు రమయమన
ై దధయు ఆహారమునక్ు
మంచిదధయునెైన ప్ాతి వృక్షమును, ఆ తోట్మధయను జీవవృక్షమును, మంచి చెడ్ల
తెలివినిచుు వృక్షమును నేలనుండి మొలిపథంచెను (ఆదధ. 2:8-9).

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచించుదాము. చితరకళాకార్మలు ఏదెన
ై ఒక ప్టమునకు ర్ంగులు

వేయక ముందు వార్మ చాలా సార్మో మొదట గటిర కితతనార్గుడ్ పై పనిిలుతో వార్ాశించద చితారనిి గరయుచుండు
విధ్ంగా, దదవుడు వార్శ వల మొదట భ్ూమినంతటిని చకుదిదే ాడు. భ్ూమి అనబడద గటిర కితతనార్గుడ్

అంతటిపై దదవుడు ర్ంగులు వంటనే వేయలేదు; ఆయన మామూలుగా ఈ లోకము ఉండాలని ఆయన
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ఆశించుచుండిన విధ్ంగా ఉండునటు
ో ఒక పారథమిక కీమమును మర్శయు దృగశవనాయసమును ఏర్ాపటు
చదశాడు. అయితద, ర్ంగులు వేయడం ప్యర్శత కాలేదు.

అదద విధ్ంగా, దదవుడు భ్ూమి యొకు ఏదర ఒకు భాగంలో మాతరమే వభ్
ై వోపతతమన
ై ర్ంగులు వేస్టి

దానిని తన సృషిరకి కేందరముగా అలంకర్శంచాడు. భ్ూమి మీద ఈ ప్రదశ
ద ం ఏదెను అని పిలువబడింది, మర్శయు
హెబ్రరలో దీని అర్ాము “ఆహాోదకర్మన
ై ” లేక “ఆనందము కలుగజేస్టద
త ి,” గనుక ఈ ప్రదదశం దదవునికి ప్రతయద కమన
ై
ఆనందానిి కలుగజేయునదెై యుండినది. ఏదెను తోట మధ్యలో ఒక అతయంత ఆకర్షణయ
ీ మైన వనముండదది,
అది ఆశుర్యజనకంగా అందమన
ై సా లం, ఇంత వర్కు ఎనిడూ చూడని ఎడార్శలోని నీటి చెలమవంటిదెై, ఒక
ర్ాజుకు మాతరమే తగశనిటిర దివయమన
ై ప్ర్దెస
ై ుగా ఉనిది. కాబటిర దదవుడు తన సృషిరలో

సర్వవాయపియిన
ై ప్పటికిని, కంటికి కనబడని ర్రతిగా ప్రతి చోట ఉనాిడనిటుర ఉండినది. ఆయన ఏదెను

ప్రదశ
ద మును, ప్రతదయకముగా ఏదెను ఉని సా లమును ఆయన విశేష దృశయ సనిిధిగా ఎనుికునాిడు. దదవుడు
తనను తాను భ్ూమి మీద మహిమానివతముగా ప్రదర్శించుకొనిది ఇకుడద. కాని ఈ తోట మర్శయు దాని

ప్రదశ
ద ం భ్ూమిలోని ఒక చిని భాగము మాతరమే. మిగశల్వన లోకమంతా కొంత మేర్కు కీమప్ర్చబడింది, కాని
దాని విషయంలో చదయాల్వింది యింకా ఎంతో ఉండినది.

భ్ూమి ఆయన ప్ర్శపాల్వంచు చోటెైయుండునటు
ో , ఏదెను తోట మర్శయు ఆయన యొకు ప్ర్శశుదధ మన
ై

వనము దానిలోని అందమన
ై మర్శయు అతయంత ఆకర్షణీయమైన విషయంగా చదసుకొని దదవుడు మొదట
దానిని ఎలా స్టిదధప్ర్చాడర మనము తెలుసుకునాిము గనుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని ప్రప్ంచ

ఆదియుగమునకు సంబంధించిన ర్ండవ అంశముపై కేందీక
ర ర్శంచుదాము: దదవుని ర్ాజయములోని ప్రజలు ఈ
సమయంలో, దదవుడు మానవ జాతిని తన ర్ాజయసంబంధ్ుల న
ై ప్ర్శచార్కులనుగా, ఉప్కర్ణములుగా
అభిషతకించాడు మర్శయు వార్శ దావర్ా ఆయన భ్ూమి తన ర్ాజయమగునటు
ో అవసర్మయ
ై ుండు తన
స్టిదధపాటును ప్యర్శత చదయును.

ప్ాజ్లు
దదవుడు ఏదెను తోటలో ఉంచిన మానవుని గూర్శు చదస్టత వాయఖ్ాయనముల దావర్ా మానవాళి యొకు

ప్రతయద కమైన పాతర సువిదితమవుతుంది. దదవుని తొల్వ సృషిరలో ఆయన చదస్టన
ి దంతయు మంచిది — చాలా
మంచిది కూడా — అయుయండినప్పటికిని ఆది. 2:18లో మనము ఈ కిీంది మాటలు చదువుతాము:
మరియు దేవుడెన
ై యెహో వా నరపడు ఒంట్రిగా నుండుట్ మంచిదధ కాద్ు; వానికి
సాట్ియన
ెై సహాయమును వానికొరక్ు చేయుద్ుననుకొనెను (ఆదధ. 2:18).

సృషిర అంతా “మంచిది” అయుయండినదని తీర్మపనిచిున దదవుడు, తన ప్రతయద కమన
ై మర్శయు

ప్ర్శశుదధ మైన వనములో “మంచిగా లేని” ఒక విషయమును కనుగొనాిడు — ఆదామునకు భార్య లేదు.
అది సర్ే, కాని అది ఎందుకు మంచిది కాదు? ఒకు మాటలో చెప్ుపకుంటే, ఒకుడు తన స ంతగా
సాధించడానికి అతి గొప్పదెై యుండిన ఒక ప్ని నిమితత మై దదవుడు మానవ జాతిని సృజంచాడు.
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మానవాళి వహించవలస్టిన పాతర ర్ండు విధాలుగా వర్శణంప్బడినదని గుర్శతంచడం దావర్ా ఈ

కార్యభార్ము ఒకునికి ఎందుకు అతి గొప్పదెై యుండినదర మనము తెలుసుకొనగలము. ఆదాము మర్శయు

హవవ ఆయన యొకు యాజకులుగా, ఉప్ప్రతినిధ్ులుగా లేక ర్ాచర్శక ప్రతినిధ్ులుగా ఆయనను స్టతవించాలని
దదవుడు వార్శదేర్శని సృజంచాడు.

యాజ్క్ులు
మొటర మొదట, ఆదాము మర్శయు హవవపై యాజకతవ భార్ము పటర బడింది. వార్మ ఆర్ాధ్న

సంబంధ్మన
ై చర్యలతో దదవునికి ప్ర్శచార్ము చదసత ూ ఆయనను ఘనప్ర్చాలని వార్శకి పిలుప్ు ఇవవబడింది.

ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనమునిచోట నుండు జీవులు చదస్టతది ఇదద అని మనము ఇదివర్కే నేర్ముకునాిము;
గనుక ఈ భ్ూమిపై ఆదాము మర్శయు హవవ కూడా ఇదద ప్ని చదయవలస్టి ఉండినది. ఆది. 2:15లో ఇలా
వారయబడియునిది:

మరియు దేవుడెన
ై యెహో వా నరపని తీస్టథకొని ఏదెను తోట్ను స్టేద్యప్రచుట్క్ును దఘని
కాచుట్క్ును దఘనిలో ఉంచెను (ఆదధ. 2:15).

మొటర మొదట చూడగానే, ఆదాము మర్శయు హవవ తోటప్నివార్ై యుండాలని దదవుడు వార్శని
నియమించాడని మనము మామూలుగా అనుకొనవచుు, కాని వార్మ అంతకు మించినవార్ై యుండిర్శ.

వాసత వానికి, “తోటను స్టతదయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును” అనే వయకరతకర్ణము అసాధార్ణమైనదెై యునిది
గనుక ఈ కథనమును మొటర మొదట చదివిన మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలీయులకు దీని విషయంలో ఒక
ప్రతయద క పారధానయత ఉండినది.

ఉదాహర్ణకు, యాజకులు లేదా లేవీయులు దదవుని గుడార్ములో చదయవలస్టిన ప్నులను

వర్శణంచడానికి సంఖ్ాయ 3:8లో ఇదద విధ్మన
ై వయకరతకర్ణములు ప్రయోగశంచబడా్యి. అకుడ ఇలా
చదువుతాము:
మందధరప్ు స్టేవచేయుట్క్ు ప్ాతయక్షప్ు గ్ుడఘరముయొక్క ఉప్క్రణములనిాట్ిని,
ఇశారయేలీయులు కాపాడవలస్టథన ద్ంతట్ిని, వారే కాపాడవలెను (సంఖ్ాయ 3:8).

ఆదాము మర్శయు హవవలు తోటలో చదప్పటర వలస్టిన పాతర లేవీయులు దదవునికి చదస్టత వార్శ యాజకతవ

పాతరకు సంబంధించిన సాంకేతికప్ర్మన
ై ఈ వర్ణనను ప్రదర్శించు విధానాలలో వర్శణంప్బడింది.

ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని ప్ర్శశుదధ మన
ై తోటలో ఉంచబడిర్శ, అది మోషత దినములలో ఉండిన

గుడార్ము వల నే, భ్ూమి మీద దెైవికమన
ై ర్ాజు యొకు ప్రతదయక సనిిధెైయుండినది. దదవుని ప్ర్శశుదధ

వనమును అందముగా నిర్వహిసత ూ, గొప్ప ర్ాజుకు చదయబడుచుండిన ఆర్ాధ్నప్యర్వకమన
ై ప్ర్శచార్ము
చదయడం దావర్ా వార్మ యాజకతవప్ు ప్నులు చదశార్మ. ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని ప్ర్శశుదధ మన
ై
నివాసములో యాజకులుగా ప్నులు చదయడం దావర్ా దదవుని స్టతవించార్మ.
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ఉప్ ప్ాతినిధులు
ర్ండవ సాానంలో, ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని ఉప్ప్రతినిధ్ులవల , ర్ాజప్దవికి కూడా

నియమింప్బడా్ర్మ. నిజానికి, వార్మ ర్ాజుల న
ై యాజకుల ైయుండిర్శ. ఆదాము మర్శయు హవవను గూర్శున ఈ
వర్ణనను మనము ఆది. 1:26లో చూడవచుు, అకుడ ఇలా వారయబడియునిది:

దేవుడు మన సారూప్మంద్ు మన పో లిక చొప్ుున నరపలను చేయుద్ము;

వారపసముద్ాప్ు చేప్లను ఆకాశ ప్క్షులను ప్శువులను సమసత భూమిని భూమిమీద్
పాాక్ు ప్ాతి జ్ంతయవును ఏలుద్ురపగాక్నియు ప్లికను (ఆదధ. 1:26).

ఈ వచనము మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగాలు మానవులను “దదవుని సవర్ూప్ము లేక దదవుని పల ల్వక”

అని సంబో ధిసత ునాియని ఇప్ుపడు మనకు తెలుసుతంది. మానవులు వివేచనాతుకమైన, నతి
ై కమైన జీవులని
ఇది అర్ామిసుతందని గతంలో వేదాంత ప్ండితులు సర్వసాధార్ణముగా అనుకొనాిర్మ. కాని ఆదికాండము 1వ
అధాయయంలోని ప్రధానాంశము ఇది కాదు.

దదవుని పల ల్వక చొప్ుపన ఉండుటలోగల పారధానయతను అర్ాం చదసుకోడానికి, పాత నిబంధ్నకు

సంబంధించిన పారచీన ప్రప్ంచములో ఇశాీయిేలు లోప్ల మర్శయు దాని చుటురప్రకుల ఉండిన ర్ాజులు
మర్శయు సామాాటురలు “సవర్ూప్ములు,” “పల ల్వకలు,” సర్శకదా, “దదవుని కుమార్మలు” అని కూడా

పిలువబడటం సర్వసాధార్ణమైన సంగతెై యుండినదని తెల్వస్టికొనడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. ర్ాజులు
మర్శయు చకీవర్మతలు ఈ బిర్మదులు సంపాదించుకొనాిర్మ ఎందుకనగా పాత నిబంధ్న కాలములో,
ర్ాజర్శకమునకు సంబంధించినవార్మ, లోకంలో సామానయ మానవుల నుండి వార్మ ప్రతదయకమన
ై వార్ై

యునాిర్ని గుర్శతంప్బడుచుండిన చాలా ప్రతదయకమన
ై పాతర కల్వగశయుండిర్ని ప్రజలు నమాుర్మ. ర్ాజులు

ప్ర్లోకమునకును భ్ూమికిని మధ్య నిలబడుచుండిర్ని తలంచబడింది, ర్ాజులు మర్శయు చకీవర్మతలు
ప్ర్లోకమందల్వ దదవుళ్ో చితత ము లేక జాానమును నేర్ముకొని, అటిర ప్ర్లోక చితత మును భ్ూమి మీద

అమలుప్ర్చబడునటు
ో చూచుటకు వార్శ ర్ాజర్శక అధికార్మును ఉప్యోగశంచుకోడానికి ప్రతయద కమన
ై

కార్యభార్ములు కల్వగశయుండిర్ని ప్రజలు నమాుర్మ. ప్రభ్ువు నేర్పశ న పారర్ానలో యిేసు ప్రయోగశంచిన భాషను
ప్రయోగశస్టతత, ర్ాజులు ప్ర్లోకమందుని దదవుని చితత మును నేర్ముకొని అది భ్ూమి మీద నర్వేర్మనటు
ో
చూడవలస్టినవార్ై యుండిర్శ.

మోషత తన దినములలో విప్ో వ భావాలుగలవాడెై యుండెనని మనము గమనించవచుు, ఎందుకనగా

మానవులందర్మ — కేవలము ర్ాజులు మర్శయు చకీవర్మతలు మాతరమే గాక — దదవుని సవర్ూప్ముగలవార్ై
యునాిర్ని అతడు ప్రకటించాడు. పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, మానవులందర్మ దదవుని ఉప్ప్రతినిధ్ుల ై
యుండుటకు, వార్శ దదవుళ్ో ప్క్షాన పారచీన కాలమందల్వ చకీవర్మతలు ఏలవలస్టినవార్ై యుండిర్ని

భావింప్బడినటు
ో గానే, దదవుని ప్క్షాన భ్ూమిని ఏలుటకు, ఇచుట ఆయన చితత ము నర్వేర్మనటు
ో చూచుటకు
సృజంప్బడా్ర్మ.
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దదవుడు ఆది. 1:27, 28లో వర్శణంచినటుర, మానవాళి పాతరను ఎందుకు వర్శణంచాడర , ర్ాజర్శకమునకు

సంబంధించిన ఈ అలంకార్శక దృషారంతము వివర్శసత ుంది. ఈ వచనాలలో మోషత ఏమని వారశాడర ఒకసార్శ
గమనించండి:

దేవుని సారూప్మంద్ు వాని సృజంచెను; స్ట్త ని
ర గాను ప్ురపషయనిగాను వారిని

సృజంచెను. దేవుడు వారిని ఆశీరా దధంచెను; ఎట్ు నగామీరప ఫలించి అభివృదధిప ందధ
విసత రించి భూమిని నిండించి దఘనిని లోప్రచుకొనుడి; సముద్ాప్ు చేప్లను ఆకాశ
ప్క్షులను భూమిమీద్ పాాక్ు ప్ాతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపును (ఆదధ.
1:27-28).

దదవుని సవర్ూప్మును గూర్శున ఈ ర్ాజర్శక పాతరను మనము ఈ కిీంది విధ్ంగా కోీడీకర్శంచవచుు.

మనము నేర్ముకునిటురగా, దదవుడు సృషిరలో కీమము మర్శయు అందము విషయమై కొంత ప్ర్శమాణమును
నలకొలాపడు, మర్శయు వార్మ తన అదుాతకర్మన
ై , ప్ర్శశుదధ మైన వనములో యాజకులుగా ఆయన
స్టతవించాలని ఆయన మానవాళిని అకుడ ఉంచాడు. అయితద తన ర్ాజర్శక సవర్ూప్ముగలవార్మ

సంఖ్ాయప్ర్ంగా అభివృదిధ చెందుచు ఏదెను తోటను మాతరమే కాదు గాని భ్ూమియంతటిని నిండించాలని
కూడా దదవుడు పిలుప్ునిచాుడు. ఇంకా, వార్మ ఏదెను తోటపై మాతరమే గాక సమసత భ్ూమిపై తన
పతత నమును చెలాయింప్వచుునని ఆయన వార్శని నియమించాడు.

ప్ర్లోకప్ు గొప్ప ర్ాజు ఆయన ర్ాజయ విసత ర్ణకు ప్రయోజనప్డు ప్నిముటురగా మానవజాతిని

నియమించాడు. వార్మ దదవుని చితత మును భ్ూమి మీద నర్వేర్మసూ
త లోకమందంతటను ఆయన

యాజకులుగా ఆయనను స్టతవించునటు
ో , మానవులు అభివృదిధచెందుచు, సకల ప్రదదశాలకు విసత ర్స
శ త ూ,
భ్ూమినంతటిని దదవుని వనముగా మార్ువలస్టినవార్ై యుండిర్శ. లోకమందంతటను దదవుని ర్ాజయమును
వాయపింప్జేయవల ననేదద దదవుడు మానవులను ఈ భ్ూమి మీద ఉంచుటలోగల ఉదదేశమయ
ై ుండినది.
దదవుడు పారర్ంభ్ములోనే ఆయన ర్ాజయము నిమితత మై ఒక సా లమును మర్శయు ఒక ప్రజను

నలకొల్వపన విధానమును, మనము తెలుసుకొనాిము, గనుక దదవుని ర్ాజయం పారచీన కాలంలో ఈ భ్ూమి
మీద విసత ర్శంచిన ప్ుర్ోభివృదిధని గూర్శున ప్టము గరయడానికి మనము స్టిదధంగా ఉనాిము.

ప్ురోభివృదధి
మోషత నివేదికను మనము ఈ కిీంది మూడు విధాలుగా కోీడీకర్శంచుదాము. మొదటిగా, గొప్ప

ర్ాజునకు విర్ోధ్ంగా సంభ్వించిన విశవసంబంధ్మన
ై విదరర హమును గూర్శు చెప్ుపకొందుము. ర్ండవదిగా,
మానవజాతి యొకు దుర్రితి ఊహింప్శకయముకాని మేర్లకు విసత ర్శల్వో తీవరమన
ై తీర్మపనకు దార్శతీస్టిన
విధానమును మనము తెలుసుకొందాము. మూడవదిగా, మానవాళి విఫలమైనప్పటికిని, ఆయన

ర్ాజయసంబంధ్మన
ై ఉదదేశములను ఈ భ్ూమి మీద నర్వేర్ుడానికి దదవుడు దీర్ఘకాల్వక వయయహమును
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బయలుప్ర్చాడనే విషయానిి మనము తెలుసుకుంటాము. మొదట భ్ూమి మీద సంభ్వించిన
విదరర హమును తెలుసుకుందాము.

విశాసంబంధమైన విదరా హం
దదవుని చితత మును భ్ూమి యందంతటను నర్వేర్ముటకు బదులుగా, ఆదాము మర్శయు హవవ

సాతాను శోధ్నకు లోనయాయర్మ, తినవదే ని నిషతధింప్బడిన ఫలమును తినాిర్మ, దెవి
ై కమన
ై ర్ాజునకు
విర్ోధ్ంగా తిర్మగుబాటు చదశార్మ. తతఫల్వతంగా, ఏదెను తోట అందమును భ్ూదిగంతముల మేర్కు
విసత ర్శంప్జేయడానికి బదులుగా, వార్మ ఏదెను తోటలో నుండి వల్వవేయబడా్ర్మ, శాప్ము చదత
సతమతమవుతూ జీవించాల్వి వచిుంది.

అటో యినప్పటికిని, దదవుని ర్ాజయ నిర్ాుణకులుగా మానవజాతి యొకు బాధ్యత ప్యర్శతగా ఆవిర్ైపల లేదు.

అటో యినను, ఆదాము మర్శయు హవవ యింకను దదవుని ఆర్ాధింప్వలస్టినవార్ై యుండిర్శ; ఇంకను అభివృదిధ
చెందుచు పతత నం చెలాయించవలస్టినవార్ై యుండిర్శ. అయినను, వార్మ తిర్శగబ
శ ాటు చదయుటనుబటిర, అభివృదిధ
చెందడము మర్శయు పతత నం చెలాయించడము కషర తర్మగునటు
ో ను, అది ఆశాభ్ంగంగలదెై

బాధాకర్మన
ై నదగునటు
ో వార్మ మర్శయు భ్ూమి శపింప్బడినవి. అభివృదిధనొంది భ్ూమిని నిండించు
విషయంలో, దదవుడు హవవతో స్టలవిచిున మాటలు ఆది. 3:16లో ఇలా ఉనాియి:

నీ ప్ాయాసమును నీ గ్రభవేద్నను నేను మికికలి హెచిుంచెద్ను; వేద్నతో పథలులను
క్ంద్ువు (ఆదధ. 3:16).

పతత నం చెలాయించడమును గూర్శు దదవుడు ఆదాముతో స్టలవిచిున మాటలు ఆది. 3:17లో ఇలా

ఉనాియి:

. . . నీ నిమితత ము నేల శపథంప్బడియునాదధ; ప్ాయాసముతోనే నీవు బాద్ుక్ు
దధనములనిాయు దఘని ప్ంట్ తింద్ువు (ఆదధ. 3:17).

దదవుని సవర్ూప్మును ధ్ర్శంచినవార్ై తమ కార్యభార్మును చెప్ుపకోదగశనంత సులభ్ంగాను,
అంతములేని గౌర్వముతోను నర్వేర్ముటకు బదులుగా, వర్
ై ముతో నిండిన లోకంలో నివాసముంటూ, దదవుని
పల ల్వకగా బాధ్ను మర్శయు నిషఫలమును అనుభ్విసూ
త జీవించునటు
ో మానవాళి బలవంతం చదయబడింది.

ద్ురనాతి మరియు తీరపు
ర్ండవదిగా, పారచీన కాలములో మానవజాతి దుర్రితి బాటలో కొనసాగుచుండినది, అయితద చివర్కు

అది తీవరమన
ై దదవుని తీర్మపనకు దార్శతీస్టింది. మానవజాతి పాప్ములో ప్డిపల క మునుప్ు, పిలోలను కనుట
వలన విశవసనీయమై యుండిన ఉప్ప్రతినిధ్ులు మర్శయు యాజకుల వంటి మర్శ ఎకుువ పల ల్వకలు ఉతపతిత
అయిేయవి. కాని ఆదాము మర్శయు హవవ పాప్ము చదస్టినప్ుపడు, వార్శ శార్రర్క సంతానము దదవుని యిడల

నిజముగా విశవసనీయమైనవార్ై యుంటార్నే హామీ ఏమీ లేకుండాపల యింది. వాసత వానికి, ప్తనమైన వార్శ
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సవభావమునుబటిర, పాప్ము యొకు శకిత నుండి దదవుడు వార్శని విమోచింప్నటో యితద వార్శలో ఏ ఒకుర్ైనను
విశవసనీయమన
ై వార్ై యుండలేర్మ.

విచార్కర్ంగా, మానవ జాతిలోని ఎకుువ మంది దదవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్మగుబాటు చదయుచునే

యుండిర్శ. ఆదాము హవవల తొల్వ ప్ుతురడు కయిాను, అతని తముుడెైన హేబెలును హతమార్ాుడు.

కయిాను సంతానము అభివృదిధచెందుచు భ్ూమి మీద పతత నం చెలాయించడం చదప్టిరనది మొదలుకొని వార్శ
తిర్మగుబాటు ర్ాను ర్ాను మర్శంత ఘోర్మన
ై దయియందని ఆదికాండము 4వ అధాయయంలోని కయిాను

వంశావళి మనకు తెల్వయజప్ుపతుంది. ర్ాజుల ైన దదవుని యాజకులుగా దదవుని ఆర్ాధిసత ూ, భ్ూమి మీద
ఆయన చితత మును నర్వేర్ముచు, బలమన
ై మానవ సంసుృతిని నిర్శుంచడానికి బదులుగా, కయిాను
సంతానము తముును తాము హెచిుంచుకొనుచు దదవుని ఏలుబడిని ఎదిర్శంచిన సంసుృతులను

నలకొలాపర్మ. వాసత వానికి, కాలము దొ ర్ో ప
శ ల యిన కొలది, మానవులు నికృషర ంగా నీతి చెడన
ి వార్యాయర్మ గనుక
దదవుడు మానవజాతిని నిర్ూుల్వంచాలని తీర్ాునించుకొనాిడు. ఆది. 6:5-7లో మనము ఈ కిీంది మాటలు
చదువుతాము:

నరపల చెడుతనము భూమిమీద్ గొప్ుద్నియు, వారి హృద్యము యొక్క

తలంప్ులలోని ఊహ అంతయు ఎలు ప్ుుడు కేవలము చెడ్ద్నియు యెహో వా చూచి
తఘను భూమిమీద్ నరపలను చేస్టథనంద్ుక్ు యెహో వా సంతఘప్ము న ందధ తన

హృద్యములో న చుుకొనెను. అప్ుుడు యెహో వా నేను సృజంచిన నరపలును

నరపలతోక్ూడ జ్ంతయవులును ప్ురపగ్ులును ఆకాశ ప్క్ష్యయద్ులును భూమిమీద్
నుండక్ుండ తయడిచివేయుద్ును; ఏలయనగా నేను వారిని సృషథరంచినంద్ుక్ు
సంతఘప్ము న ందధయునఘాననెను (ఆదధ. 6:5-7).

దీరాకాలిక్ వయయహము
ఏదదమన
ై ా, మూడవదిగా, దదవుడు తన ర్ాజయమును లోకమందంతటను విసత ర్శంప్జేయుటకు ఒక

దీర్క
ఘ ాల్వక వయయహమును ర్ూప ందించాడని పారచీన చర్శతర మనకు తెల్వయజేసత ుంది. నిజానికి, మానవ జాతి
యొకు దుర్రితిని బటిర, పాప్ము యొకు అధికార్ములో నుండి ఏర్పర్చుకొనబడిన ఒక గుంప్ును

విమోచించి, వార్శ దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచవల నని దదవుడు నిశుయించుకొనాిడు. ఈ పల ల్వకలు
ఆయన సంకలపములను సాధించునటు
ో దదవుడు వార్శ ప్టో ర్క్షణార్ామన
ై కనికర్మును కనుప్ర్చాడు.

ఈ దీర్ఘకాల్వక వయయహమును గూర్శున తొల్వ సంకేతం ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టన
ి వంటనే ఆది.

3:15లో ప్రవేశపటర బడింది. అకుడ, ఆదాము హవవలు పాప్ము చదయునటు
ో వార్శని ర్చుగొటిరన సర్పమును
దదవుడు ఈ కిీంది విధ్ంగా శపించాడు:

మరియు నీక్ును స్ట్త రకని
ి నీ సంతఘనమునక్ును ఆమ సంతఘనమునక్ును వెైరము

క్లుగ్జ్ేస్టద్ను. అదధ నినుా తలమీద్ కొట్టరను; నీవు దఘనిని మడిమ మీద్ కొట్టరద్ువని
చెపును (ఆదధ. 3:15).

-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దీని సార్ాంశమేమనగా, సాతాను మర్శయు వానిని వంబడించిన మానవులు హవవ సంతానమునకు

కషర ము కల్వగశసత ూనే ఉండినను, చివర్కు ఆమ యొకు నిజమన
ై సంతానము, విమోచింప్బడిన మానవాళి,
సర్పము యొకు తలను చితకబాదును, విశవసంబంధ్మన
ై విదరర హములోనికి వార్శని నడిపించిన వానిని

జయించుదుర్ని దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. అందుచదత పౌలు ర్ోమా కస
ై త వులకు ర్ోమా 16:20లో ఈ కిీంది
విధ్ంగా అభ్యమిసుతనాిడు.
సమాధఘనక్రత యగ్ు దేవుడు సాతఘనును మీ కాళు కిరంద్ శీఘ్రముగా చితక్ తొాకికంచును
(రోమా. 16:20).

విమోచన గూర్శున ఈ నిర్రక్షణ ఆదాము హవవల కాలము నుండి ఈనాడు మన కాలము వర్కు

కొనసాగశంది.

ఇతోధికంగా దుర్రితిమయమగుచుండిన కయిాను వంశావళికి తార్తమయంగా, మూడవ కుమార్మడు,

విశవసనీయమన
ై హేబల
ె ు సాానంలో షతతు ప్ుటారడు. ఆదికాండము 5వ అధాయయంలోగల వంశావళి మనకు
తెల్వయజేయుచునిటురగా, షతతు మర్శయు అతని సంతానము దదవుని చితత ము భ్ూమి మీదను

నర్వేర్వల నని ఆశిసూ
త , అందునిమితత ం వదకుతూ, వార్మ తమ జీవితముల దావర్ా దదవుని ఘనప్ర్చార్మ.

భ్ూమి మీద ప్ర్శస్టా త
ి ులు తీవరంగా విషమించినప్ుపడు దదవుడు మానవాళిని విశవవాయప్త జలప్రళ్యము దావర్ా
నాశనము చదస్టన
ి ప్ుపడు సహితం, విశవసనీయమైనవాడెై దదవుని దృషిరలో అనుగీహము ప ందినవాడు షతతు
సంతానములో ఒకడుండినాడు — నోవహు. మిగశల్వన మానవాళినంతటిని జలప్రళ్యము సమూలంగా
నిర్ూుల్వంచినప్ుపడు దదవుడు నోవాహును మర్శయు అతని కుటుంబానిి కాపాడి సంర్క్షించాడు.

ఇప్ుపడు, ఆది. 8:21-22లో పారచీన చర్శతర ముగశంప్ునకు వచుుచుండినప్ుపడు విమోచింప్బడిన

ఆయన పల ల్వకలో నుని ప్రజలు దదవుని సవర్ూప్ులుగా వార్శ ఉదదేశములను నర్వేర్ుగల దీర్ఘకాల్వక,
జటిలమైన వయయహమునకు దదవుడు మార్గ మును సుగమంచదశాడు. అకుడ ఇలా చదువుతాము:
అప్ుుడు యెహో వా ఇంప్యన సువాసన నఘఘ్ారణించి ఇక్ మీద్ట్ నరపలనుబట్ిర

భూమిని మరల శపథంచను. ఎంద్ుక్నగా నరపల హృద్యాలోచన వారి బాలయమునుండి

చెడ్దధ. నేనిప్ుుడు చేస్టథన ప్ాకారముగా ఇక్ను సమసత జీవులను సంహరింప్ను. భూమి
నిలిచియునాంతవరక్ు వెద్కాలమును, కోతకాలమును శీతోషణములును వేసవి శీత
ు ను ఉండక్ మానవని తన హృద్యములో అనుకొనెను
కాలములును రాతిాంబగ్ళల
(ఆదధ. 8:21-22).

దదవుని పతరర్ణను గమనించండి. విమోచింప్బడిన మానవులు సహితం పాపాతుకమన
ై వార్ై

యునాిర్ని ఆయన గుర్శతసత ునాిడు. పాప్ము ప్తనమైన తన పల ల్వకగలవార్శని నాశనం చదసత ూనే ఉంటుందని
ఆయన అర్ాంచదసుకునాిడు. కాబటిర, తన సృషిర మానవ జాతికి దీర్క
ఘ ాల్వక స్టిార్తవమును సమకూర్మునటు
ో
ప్ర్లోక ర్ాజు దానిని ఏర్ాపటు చదశాడు. ఈ స్టిార్తవమునకు కార్ణము ఆది. 9:1లో విదితమవుతుంది:
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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మరియు దేవుడు నోవహును అతని క్ుమారపలను ఆశీరాదధంచి మీరప ఫలించి
అభివృదధిప ందధ భూమిని నింప్ుడి (ఆదధ. 9:1).

మానవాళి యొకు ఆర్ంభ్ ప్నిని ఆయన పల ల్వకలో ఉండి విమోచింప్బడివార్మ నర్వేర్మునటు
ో దదవుడు

సృషిరలో సుస్టిార్తను నలకొల్వప విశవవాయప్త మన
ై జలప్రళ్యమును గూర్శున బెదిర్శంప్ును తొలగశంచాడని ఒకు
మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

మిగతా లేఖ్నము సుసపషర ం చదసత ుని విషయమేమిటో దదవునికి తెల్వయును. ఆయన ర్ాజయము

విసత ర్శంచాల్విన బాట తినిగాను, అడ్ ంకులు లేనిదిగాను ఉండదు. ఆయన స ంత ప్రజలే తొటిరల్వో ప్డిపల తార్ని
ఆయనకు తెలుసు, మర్శయు ఆయన ర్ాజయ విసత ర్ణను చదప్టుర స్టతవకులకు ఎదుర్యిేయ వయతిర్ేకత

హెచుుతగుగలవుతుంటుందని కూడా ఆయనకు తెల్వయును. కాబటిర ముందుని భ్విషయతు
త లో ఒకానొక దినాన
ఆయన విమోచించినవార్మ, విశవసనీయమన
ై పల ల్వకలుగలవార్మ ప్తనమన
ై ఈ లోకమందంతటను ఆయన

ర్ాజయమును విసత ర్శంప్జేయు కార్యములను చదయునటు
ో , ఆయన సృషిరలోని దీర్క
ఘ ాల్వక స్టిార్తవమును గూర్శున
ఒక నూతన కీమమును నలకొలాపడు.

గనుక ఏదెను తోటలో మొదల ైన దదవుని చార్శతారతుక ర్ాజయము ర్ాజుల ైన యాజక సమూహమైన,

మానవ జాతి చదత భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంచాల్వి యునిది. పాప్ము వలన ప్రవశ
ే పటర బడిన

సంకిోషరతలు ఏర్పడినప్పటికిని, వార్మ ఆయన ర్ాజయము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటు
ో ఈ భ్ూమి మీదను
నర్వేర్మునటు
ో ఆయన పల ల్వకలో ఉనివార్శలో కొందర్శని విమోచించడానికి దదవుడు ఒక దీర్ఘకాల్వక

చార్శతారతుకమన
ై వయయహమును కల్వపంచాడు. పారచీన చర్శతన
ర ు గూర్శునవి పారథమికమైన ఈ ర్ూప్ుర్ేఖ్లు
బెైబిలు సంబంధ్మైన మిగతా చర్శతర కొర్కన
ై మార్గ మును సర్ాళ్ం చదశాయి.

భ్ూమి చర్శతర యొకు ఆదిమ సంవతిర్ాలలో దదవుని ర్ాజయం ఆర్ంభ్మన
ై తీర్మతెనుిలను గూర్శు

తెలుసుకునాిము గనుక, పాత నిబంధ్నలోని అతయధిక భాగంలో వివర్శంప్బడిన తర్మవాత పదే

చార్శతారతుకమన
ై దశను గూర్శు తెలుసుకోడానికి మనమిప్ుపడు సంస్టిదధంగా ఉనాిమని అర్ాం, దదవుడు
ప్రతయద కించి ఇశాీయిేలుతో ఆయన ఏర్ాపటుచదసుకొనిన జనాంగముగా వయవహర్శంచిన కాలమే, ఆ దశ.

ఇశారయేలు జ్నఘంగ్ము
పాత నిబంధ్న దృషిరకోణం ప్రకార్ం, పారచీన ఇశాీయిేలు జనాంగము యొకు చర్శతర దదవుని ర్ాజయము

ప్ర్లోకమందు వల భ్ూమి మీదకు వచుుటను గూర్శున ప్రధాన ప్రగతికి ప్రతినిధిగా నిల్వచింది.

దదవుని ర్ాజయం పారచీన ఇశాీయిేలులో అభివృదిధ చెందిన విధానమును తెలుసుకోడానికి మనము

మర్ొక ప్ర్ాయయం మూడు అంశాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటిది, చర్శతర యొకు ఈ దశలోని ర్ాజయమునకు
సంబంధించిన సా లమును మనము అనేవషిదే ాము. ర్ండవది, ర్ాజయమునకు సంబంధించిన ప్రజలను
-17వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

ర్ండవ పాఠము : దదవుని ర్ాజయము

చూదాేము. మూడవదిగా, ర్ాజయము యొకు ఈ కాలములోని ప్ుర్ోభివృదిధని మనము ప్ర్రక్షించుదాము.
అలాగత
ై ద, మొదట, ఇశాీయిేలు జనాంగములోని దదవుని ర్ాజయము యొకు సా లమును అనేవషిదే ాము.

సథ లము
ఇశాీయిేలు యొకు పితామహుడెన
ై అబారహాముతో మొదలుపటర డం, ఈ కాలములోని ర్ాజయము

యొకు సా లమును గూర్శున మన చర్ును మొదలుపటర డానికి ఉతత మమన
ై మార్గ ములలో ఒకటి. అబారహాము
ఇశాీయిేలు యొకు పితామహుడెయ
ై ుండెను కాబటిర దదవుడు అబారహాముతో ఇచిుప్ుచుుకొనుచుండిన

విషయాలు దదవుడు ఇశాీయిేలు దావర్ా చదయనైయుండిన ప్రతి విషయానికి మార్గ మును సుగమంచదశాయి.
ఆది. 12:1-3లో, అబారహాము ఆయన యొకు ప్రతదయకమన
ై స్టతవకుడెై యుండునటు
ో దదవుడు అబారహామును ఈ
కిీంది మాటలతో పిల్వచిన విధానమును మనము చదువుతునాిము:

యెహో వానీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువుల యొద్ద నుండియు నీ తండిా

యంట్ి నుండియు బయలుదేరి నేను నీక్ు చూపథంచు దేశమునక్ు వెళు లము. నినుా
గొప్ు జ్నముగా చేస్టథ నినుా ఆశీరాదధంచి నీ నఘమమును గొప్ు చేయుద్ును, నీవు
ఆశీరాాద్ముగా నుంద్ువు. నినుా ఆశీరాదధంచువారిని ఆశీరాదధంచెద్ను; నినుా
ద్ూషథంచువాని శపథంచెద్ను; భూమియొక్క సమసత వంశములు నీయంద్ు
ఆశీరాదధంచబడును (ఆదధ. 12:1-3).

మొదటి వచనంలో దదవుడు స్టలవిచిున విషయానిి గమనించండి; అబారహాము మసప తమియలోని

తన సవసా లమును విడిచిపటిర అతడు ఇంత వర్కును చూడని ప్రదశ
ద ానికి వలనవళ్ో వల నని దదవుడు
పిలుప్ునిచాుడు.

ఆదికాండము 12వ అధాయయమంతటిని చదువుతుంటే, దదవుడు అబారహామును, దక్షిణ

మసప తమియలోని ఊర్మ అను తన సవసా లము నుండి ఉతత ర్ మసప తమయలోని హార్ాను పారంతమునకు,
ఆ తర్మవాత హార్ాను నుండి “ప్ర్శశుదధ ప్రదదశము” అని ఇప్ుపడు మనము పిలుసుతని కనాను దదశానికి
నడిపించాడనే విషయానిి మనము తెలుసుకుంటాము. అబారహాము కనాను దదశం చదర్మకొనిప్ుపడు,
అబారహాము సంతానము నిర్శేషరమైన ఈ భౌగోళిక ప్రదదశానిి తమ సవదదశంగా ప ందుదుర్ని దదవుడు

ధ్ృవీకర్శంచాడు, మర్శయు మిగతా పాత నిబంధ్న సుసపషర ం గావిసుతనిటుర, అబారహామునకు వాగాేనం

చదయబడిన ప్రదశ
ద ం, ఇప్పటి నుండి ఇక ముందటి ప్రప్ంచంలో దదవుని కార్యకలాప్ముల కొర్కు భౌగోళిక
కేందరమయియంది.

అబారహాము వాగాేన దదశానికి వళ్ో వల నని ఆయనకియయబడిన పిలుప్ు, దదవుని ర్ాజయము యొకు

సా లమును గూర్శు మనము కనీసం ర్ండు విధాలుగా అర్ాం చదసుకోడానికి సహాయకర్ంగా ఉంటుంది.
మొదటిది, వార్మ ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆదిమ కేందరములో ఆయనను స్టతవించాలని దదవుడు

అబారహామును మర్శయు ఇశాీయిేలును పిల్వచాడని మనము తెలుసుకుంటాము. ర్ండవది, ఆయన
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము

ర్ండవ పాఠము : దదవుని ర్ాజయము

ర్ాజయమును ఆ ఆదిమ కేందారనికి ఆవల విసత ర్శంప్జేయాల్విందని దదవుడు ఇశాీయిేలును పిల్వచాడనే విషయం
అర్ామవుతుంది. వార్మ ఆయనను ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆదిమ ప్రధాన కేందరములలో స్టతవించాలని
దదవుడు అబారహామును మర్శయు, ఆయన సంతానమును పిల్వచాడనే ఆలోచనను మొదట చూదాేము.

ఆరంభ కేంద్ాం
మనమిదివర్కు చూచినటురగా, ఏదెను తోట దదవుని ఇహలోక ర్ాజయప్ు ఆదిమ కేందరమయ
ై ుండినది.
దుర్దృషర వశాతు
త , ఏదెను తోట మసప తమియలో ఉండినదనే తప్ుపడు నమిుక అనేక మంది

అనువాదకులలో ఉనిది. గనుక, కనాను దదశానికి వళ్ో డానికి అబారహాము వాసత వానికి ఏదెను తోట యొకు

ప్ర్శసర్ పారంతానిి విడిచిపటారడనే తప్ుపడు నమిుక కూడా వార్శలో ఉనిది. కాని అబారహామునకు వాగాేనము
చదయబడిన ప్రదశ
ద మునకును ఏదెను పారంతమునకును మధ్య లేఖ్నము అతయంత సనిిహిత సంబంధానిి
ర్ాబటురతునిది.

వాసత వానికి, దదవుడు అబారహామును ఏదెను తోటకు దూర్ంగా కంటే, దానికి సమీప్ంగా వచుునటు
ో

పిల్వచాడు. ఆది. 2:10-14లో దదవుడు ఏదెను తోట యొకు సర్శహదుేలను వర్శణంచిన విధానమును
గమనించండి:

మరియు ఆ తోట్ను తడుప్ుట్క్ు ఏదెనులోనుండి ఒక్ నదధ బయలుదేరను; అదధ అక్కడ
నుండి చీలిపో య నఘలుగ్ు శాఖ్లాయెను. మొద్ట్ిదఘని పేరప ప్షో ను; అదధ హవీలా
దేశమంతట్ి చుట్టర పారపచునాదధ . . . రండవ నదధ పేరప గనహో ను; అదధ క్ూషయ

దేశమంతట్ి చుట్టర పారపచునాదధ. మూడవ నదధ పేరప హిదద క
ె లు . . . నఘలుగ్వ నదధ
యూఫాట్ీసు (ఆదధ. 2:10-14).

ఏదెను తోట సర్శహదుేలు నాలుగు నదులు: పిషల ను మర్శయు గరహో ను నదులు, ఐగుప్ుతనకు

ఈశానయమున నుని పారంతంలో నైర్మతి దిశన గల ప్రదశ
ద ములతో సంబంధ్ంగలవి, మర్శయు హిదే క
ె లు
మర్శయు యూప్రటస
ీ ు నదులు, కనానునకు నర్
ై మతి దిశన గల పారంతములతో సంబంధ్ంగలవి.

భౌగోళిక సంబంధ్మైన ఈ సూచనలు మనకు ముఖ్యమన
ై వై యునివి, ఎందుకనగా వాగాేనం

చదయబడిన ప్రదశ
ద ం ఇటువంటి సర్శహదుేలనే కల్వగశయుండినది. ఆది. 15:18లో ఇలా వారయబడియునిది:
ఆ దధనమందే యెహో వా ఐగ్ుప్ుత నదధ మొద్లుకొని గొప్ు నదధయన
ెై యూఫాట్స
ీ ు నదధ
వరక్ు ఈ దేశమును . . . నీ సంతఘనమున కిచిుయునఘానని (ఆదధ. 15:18).

“ఐగుప్ుత నది” అనేది నల
ై ు నది కాదు, కాని ఐగుప్ుతనకు ఈశానయములోగల చిని నదులలో ఒకటని

అనువాదకులలో అనేకులు అంగరకర్శసత ార్మ. కాని విషయమేమనగా, ఈశానయములో యూప్రటస
ీ ు నది మర్శయు
నైర్మతి దిశలో ఐగుప్ుత దదశం సర్శహదుేగా నుని ప్రదశ
ద మును దదవుడు అబారహామునకు వాగాేనం చదశాడని

మనము గమనించగలము, మర్శయు మనము చూచినటురగా, వాగాేనము చదయబడిన ప్రదదశము యొకు

భౌగోళిక సర్శహదుేలు ఏదెను తోట సర్శహదుేలను ప్రతిబింబిసుతనాియి. కనాను దదశానికి మనము ఏదెనుతో
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ఎంత దగగ ర్ సంబంధానిి జోడించాలో అనేది కొంత మేర్కు ప్రశాిర్ాకమన
ై ప్పటికిని, దదవుడు అబారహామును
కనాను దదశానికి పిల్వచినప్ుపడు, ఆదాము మర్శయు హవవ మొటర మొదట దదవునిని స్టతవించిన చోటికే

పిల్వచాడనే విషయమన
ై ా సపషర ంగా ఉనిది. కాబటిర, ఏదెను తోట దదవుని సనిిధికి ఈ భ్ూగీహంపై ప్రధాన
కేందరంగా ఆదిలోనే నలకొలపబడినటురగానే, పారచీన చర్శతర యొకు వఫ
ై లయముల తర్మవాత, దదవుడు తన
ప్రతయద కమైన స్టతవకుడు ర్ాజయమును ప్ునఃనిర్శుంచుటను ఆర్ంభించునటు
ో భౌగోళిక కేందారనికే పిల్వచాడు.

దదవుడు ఈ దదశమును పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలుకు ఒక చివర్శ గమయముగా కాదు, కాని ఆయన

ఏలుబడిని భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జేయు నిమితత మన
ై ఒక పారర్ంభ్ వేదికగా ఇచాుడనేది వాగాేనము
చదయబడిన దదశమునకును ఏదెను తోటకును మధ్య నుని సంబంధ్మును గూర్శున ర్ండవ ధ్వనింపై
యునిది.

విసత రింప్ు
వాగాేనము చదయబడిన దదశం అబారహామునకుగాని మర్శయు ఇశాీయిేలునకుగాని చిటర చివర్శ భౌగోళిక
లక్షయమై యుండలేదు — అది భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయమునకు అతి చిని చోటెైయుండినది. ఆది. 12:3ను
మర్ొక ప్ర్ాయయం గమనించండి:

నినుా ఆశీరాదధంచువారిని ఆశీరాదధంచెద్ను; నినుా ద్ూషథంచువాని శపథంచెద్ను;
భూమి యొక్క సమసత వంశములు నీయంద్ు ఆశీరాదధంచబడును (ఆదధ. 12:3).
అబారహాము మర్శయు అతని సంతానము ప్టో ప్రదర్శింప్బడిన దానికి ప్రతిసపందనగా

జనాంగములను ఆశీర్వదిసత ూ, శపించడమనే ప్రకయ
ిీ
దావర్ా, భ్ూమి మీద నుని సమసత ప్రజలు చివర్కు

ఆశీర్వదింప్బడుదుర్మ. అబారహాము విశావసము — ప్రసత ుతం కస
ై త వ విశావసం — వేర్ేవర్మ జాతులకు మర్శయు
భాషాప్ర్మన
ై గుంప్ులకు వాయపిసత ుందనేది వాగాేనములోని ఒక కోణమైనప్పటికిని, అలా జర్మగుతుందని ఈ
వాగాేనము సామానయంగా సూచించడంలేదు. ఈ వచనము భ్ూగోళిశాసత మ
ర ును సహితం సూచిసుతంది.

అబారహాము యొకు ఆశీర్ావదము భ్ూమియందంతటను ఉని సకల కుటుంబాలకు చదర్మకుంటుంది.

ఈ హేతువునుబటిరయిే అప సత లుడెన
ై పౌలు, దదవుడు అబారహామునకిచిున వాగాేనమును ర్ోమా

4:13లో ఈ కిీంది విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాడు:

అతడు లోక్మునక్ు వారసుడగ్ునను వాగాదనము అబాాహామునకన
ై ను అతని

సంతఘనమునకన
ై ను ధరిశాసత మ
ర ూలముగా క్లుగ్లేద్ుగాని విశాాసమువలననెైన నీతి
మూలముగానే క్లిగను (రోమా 4:13).

అబారహామునకు సావసా యముగా ఏదర ఒక చిని భ్ూభాగం మాతరమే వాగాేనం చదయబడలేదు; అతనికి
లోకమంతా వాగాేనం చదయబడింది. కనాను దదశం ఈ సంప్యర్ణ సావసా యమునకు, లోకం మొతాతనికి, కేవలము
ఒక సంచకర్మవు వంటిదయియంది.
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వాగాేనము చదయబడిన దదశము యొకు ఆదిమ సర్శహదుేలకు ఆవల వర్కుండిన దదవుని ర్ాజయము

యొకు విసత ర్శంప్ు పాత నిబంధ్నలోని వవేవర్మ కాలములలో అలపమన
ై ప్ర్శమాణంతో చోటుచదసుకొనిది.

మోషత ర్ోజులోోను మర్శయు అటుతర్మవాత కాలంలోను, యోర్ాేనుకు తూర్మపనగల ర్ండునిర్ గోతరములు
ఆకీమించుకొనాిర్మ. ఆ యా ర్ాజులు ఏలుబడిలో, ఇశాీయిేలు యొకు సర్శహదుేలు ఉతత ర్ము, తూర్మప,
మర్శయు దక్షిణ దిశలలో విసత ర్ంశ చాయి. కాబటిర పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు కాలములో దదవుని ర్ాజయము

యొకు ప్రధాన కేందరం కనాను దదశమైయుండినది, కాని అటో యినప్పటికిని దదవుని ర్ాజయము భ్ూదిగంతముల
వర్కు వాయపించుట ఆర్ంభ్మయియంది.

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు ర్ోజులలోని ర్ాజయము యొకు సా లమును మనసుిలో ఉంచుకొని,

మనమిప్ుపడు ర్ాజయసంబంధ్మైన ప్రజలను గూర్శు తెలుసుకుందాము.

ప్ాజ్లు
ఈ కాలములోని దదవుని ప్రజల చర్శతర చాలా సంకిోషరమన
ై ది, గనుక మనలను మనము కొనిి

ప్రధానాంశములకే ప్ర్శమితం చదసుకొనడం మంచిది. అయినప్పటికర, దదవుని ర్ాజయములో ఇశాీయిేలు పాతరను

గూర్శున సమగీమన
ై బృహత్ ప్టమును మనము చూడగలుగుతాము, అది దదవుడు మానవ జాతిని గూర్శు
కల్వగశయుండిన ఆర్ంభ్ ఉదదేశములతో ఎలా కలుసుతందర చూసాతము. మూడు విషయాలను చూదాేము:

మొదటిది, ర్ాజయము నిమితత ము ఇశాీయిేలును ఒక ప్రతదయక జనాంగముగా ఏర్పర్చుకొనుట; ర్ండవది, ఈ

ప్రజలు ఒక యాజక సమూహముతో కూడిన ర్ాజయముగా ర్ూప్ుదిదే ుకొనుట; మూడవది, ర్ాజయసంబంధ్ుల ైన
ప్రజలను నడిపించడానికి అధికార్ప్యర్వకమన
ై యాజకులు మర్శయు ర్ాజులు నియమింప్బడుట.
మొటర మొదటిగా, ఇశాీయిేలు ఒక ప్రతదయక జనాంగముగా ఏర్పర్చుకొనబడుటను చూదాేము.

ఇశారయేలును ఏరురచుకొనుట్
పారచీన చర్శతర కాలములో, లోకములోనికి పాప్ము ప్రవేశపటర బడుటతో, లోకములో ఆయన యొకు

ప్రతయద కమైన పల ల్వకలుగా ప్రయోజనప్డునటు
ో దదవుడు మానవాళి యంతటి నుండి ఒక కుటుంబానిి
ఏర్పర్చుకొనాిడనే విషయానిి మనము జాాప్కముంచుకోవాల్వ.

ఒకే ఒకు కుటుంబము యొకు నమూనాను మనము మొదట ఆదికాండము 5వ అధాయయంలో

చూసాతము, అకుడ ఆదాము కుమార్మడెైన షతతు నీతిగల మానవాళి వంశానికి తండిర అయాయడు.

అటుతర్మవాతః, అతని సంతానమైన నోవహు దావర్ా షతతు కుటుంబానిి దదవుడు కొనసాగశంచాడు. నోవహుకు
ముగుగర్మ కుమార్మలని మీర్మ జాాప్కము చదసుకోవచుు: షతము, హాము మర్శయు యాపతు. అయితద షతము
మాతరమే దదవుడు ప్రతయద కముగా ఏర్పర్చుకొనిన పల ల్వక లేక కుమార్మడెైయుండెను. ప్రతదయకమన
ై ఈ పాతరను

కొనసాగశంచడానికి షతము సంతానములో నుండి ఒకడు, అనగా అబారహాము ఏర్పర్చుకొనబడెను. ఆ తర్మవాత
అబారహాము యొకు అదుాతకర్మన
ై కుమార్మడు ఇసాికు ఏర్పర్చుకొనబడి ఈ వంశకీమమును

కొనసాగశంచెను. ఆ తర్మవాత, ఇశాీయిేలు అని కూడా పిలవబడినవాడెన
ై ఇసాికు కుమార్మడెైన యాకోబు,
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దదవుడు ప్రతదయకంగా గౌర్వించిన పల ల్వక అయాయడు. చివర్శగా, యాకోబునకు ప్నిండు మంది కుమార్మలు,
వార్మ యోస్టతప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు, మర్శయు ఈ ప్నిండు మంది కుమార్మలు ఇశాీయిేలు
జనాంగము యొకు ప్నిండు గోతరములకు తండురలయాయర్మ. ఈ ప్నిండు గోతరములను దదవుడు

పిరయాతిపియ
ర ంగా పతరమించాడు, మర్శయు వార్శకి దదవుని ప్రజలు అనే ప్రతదయక బిర్మదునిచాుడు, వార్మ దదవుడు
తన తొల్వచూలు సంతాము వల పతరమించినవార్ై యుండిర్శ. మానవజాతిలోని జనాంగములనిిటిలో నుండి,
ఇశాీయిేలు గోతరములు దదవుని ర్ాజయసంబంధ్ుల న
ై ప్రతయద క ప్రజల ైయుండిర్శ.

యాజ్క్ుల రాజ్యము
ర్ండవది, దదవుడు ఇశాీయిేలు గోతరములను ఏర్పర్చుకొనాిడు, ఆదాము మర్శయు హవవకు

ఇవవబడిన ఆదిమ యాజాకతవ మర్శయు ర్ాచర్శక పాతరలను నర్వేర్మునటు
ో ఆయన వార్శని ఒక యాజక
సమూహముతో కూడిన ర్ాజయముగా చదశాడు. ఇశాీయిేలు, ఆయన ర్ాజయ నిర్ాుణములోని అతయంత

ప్రతయద కమైన ఈ పాతరను ప్యర్శంచవలస్టి యునిదని దదవుడు ర్ూఢియిన
ై మాటలలో ప్రకటించాడు, మర్శయు ఈ
విషయానిి మనము నిర్గ మ 19:4-6లో చూడవచుు. ఇశాీయిేలు స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొకు దిగువ
భాగంలో శిబిర్ములు ఏర్పర్చుకొని నివస్టించుచుండిన సమయంలో దదవుడు ఇలా ప్ల్వకాడు:

నేను ఐగ్ుప్త యులక్ు ఏమి చేస్టతి
థ నో, మిముిను గ్ద్ద రక్కలమీద్ మోస్టథ నఘ యొద్ద క్ు
మిముినెట్ు ట చేరపుకొంట్ినో మీరప చూచితిరి. కాగా మీరప నఘ మాట్ శరద్ిగా విని నఘ
నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరప సమసత దేశ జ్నులలో నఘక్ు సాకీయ

సంపాద్యమగ్ుద్ురప. సమసత భూమియు నఘదేగ్దఘ. మీరప నఘక్ు యాజ్క్ రూప్క్మన
ై
రాజ్యముగాను ప్రిశుద్ి మైన జ్నముగాను ఉంద్ురని చెప్ుుము (నిరగ మ 19:4-6).

ఇశాీయిేలు ప్నిండు గోతారలను గూర్శు దదవుడు ప్ల్వకిన మాటలను గమనించండి. ఇశాీయిేలు
“యాజక ర్ూప్కమన
ై ర్ాజయముగాను, ప్ర్శశుదధ మైన జనముగాను” ఉండాల్వ. మనమిదివర్కు చూచినటురగా,
వార్మ “ప్ర్శశుదధ జనమై” యుండాల్వ, అనగా ప్రతయద కమైన, వేర్మప్ర్చబడిన, ఇతర్ ప్రజలందర్శ నుండి

ప్రతయద కింప్బడినవార్ై యుండాల్వ. కాని మర్శ ఎకుువ ఖ్చిుతంగా చెప్ుపకొంటే, వార్మ “యాజక ర్ూప్కమన
ై
ర్ాజయము” లేక, ఒక యాజకతవ ర్ాజయమై యుండాల్వ.

ఆదిలోనే ఆదాము మర్శయు హవవ కుండిన ర్ండింతల పాతరను ఇశాీయిేలు నర్వేర్ముచుండినదని

యాజక ర్ూప్కమన
ై ర్ాజయము అని ఇశాీయిేలుకు పటర బడిన ఈ పతర్మ తెల్వయజప్ుపచునిది. ఆదాము

మర్శయు హవవ దదవుని ర్ాజుల న
ై యాజకతవ ప్ర్శచర్య చదయడానికి పిలువబడినార్నే విషయానిి మనము
జాాప్కము చదసుకొనవచుు. ఇశాీయిేలు గోతరములు కూడా దదవుని సామాాజయవాద యాజకుల ై యుండుటకు
పిలువబడినవని ఇకుడ మనము గమనిసుతనాిము.
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యాజ్క్ులు మరియు రాజులు
మూడవది, దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఇశాీయిేలు ఒక జనాంగముగా ర్ాజుల ైన యాజక సమూహమై

యుండు ప్రతదయకార్హత కల్వగశయుండినది, అయినప్పటికని
ి , వార్మ బలమైన ఒక జనాంగముగా

అభివృదిేచెందుచుండిన కొలది కొందర్మ ఇశాీయిేలీయులు ప్రతయద కాధికార్ముగల యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు
అయుయండు హో దా కల్వపంప్బడిందనే విషయానిి కూడా మనము గమనించాల్వ. సాధార్ణ అవగాహన

చొప్ుపన, ఇశాీయిేలు జనాంగము మొతత ం దదవుని ప్రతదయకమన
ై యాజకుల ర్ాజయముగా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడింది.

కాని యాజకులుగాను ర్ాజులుగాను ఆయనను స్టతవించుట దావర్ా వార్మ ఆయన యొకు అతయంత ప్రతయద కమన
ై
పల ల్వకల ై యుండాలని, చివర్కు దదవుడు ఇశాీయిేలులో ఉండద కొందర్మ నిర్శేషరమన
ై ప్రజలను మర్శయు
కుటుంబాలను ఎంపిక చదసుకునాిడు, గనుక వార్మ దదవునికి ప్ర్శశుదధ స్టతవలనందించునటు
ో ఇది ఈ
జనాంగమును నడిపించింది.

నిర్గ మకాండము మనకు తెల్వయజేయుచునిటురగా, అహర్ోను మర్శయు అతని సంతానము దదవుని

యాజకులుగా ఆయనను స్టతవించవలస్టిన వార్శగా ఉండిర్శ. వార్మ పారథమికంగా ప్రజలను గుడార్ము మర్శయు
ఆలయములోని దదవుని ప్రతదయక సనిిధిలోనికి నడిపస
ి త ూ, ఆర్ాధ్నలు, బల్వయాగములు మర్శయు

సుతతులనర్శపంచిర్శ. ఆ తర్మవాత, దదవుని ప్రజలకు ర్ాజులుగా తమ స్టతవలనందించడానికి దావీదు మర్శయు
అతని సంతానము అభిషతకింప్బడా్ర్మ. వార్మ దదవుని యొకు ప్రతయద క ప్ర్శచార్కుల వల ఎకుువగా దదశము
యొకు ర్ాజకరయ కోణాలలో ప్నులు చదశార్మ.

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు సా లము మర్శయు ర్ాజయసంబంధ్ుల ైన ప్రజలను గూర్శు

తెలుసుకునాిము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఈ కాలములో ఆ ర్ాజయము ప్ుర్ోభివృదిధ చెందిన విషయానిి కొంతస్టతప్ు
అధ్యయనం చదదే ాము.

ప్ురోభివృదధి
విచార్కర్ంగా, ఇశాీయిేలు చర్శతర ఎకుువగా పారచీన కాలము వంటిదెై యునిది. అది
నిర్ాుణాతుకమన
ై గటిర సాధింప్ులు మర్శయు అంతులేని వఫ
ై లాయల మిశీమమయ
ై ునిది. దదవుని ర్ాజయము
ప్ుర్ోగమించింది, కాని మానవుల పాపిషర త
ి నమునుబటిర, ఈ ప్ుర్ోగమనములు ఆశించిన అంతిమ
లక్షయమును సాధించలేదు; దదవుని ర్ాజయమును భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయలేదు.

బెైబిలు సంబంధ్మైన ఈ చర్శతర కాలము సుదీర్ఘమన
ై ది మర్శయు సంకిోషరమన
ై ది గనుక మనము కొనిి

ప్రధానాంశములను మాతరమే చూదాేము. ఈ కాలములో కొనసాగశన ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోభివృదిధలోని
మూడు దశలను గూర్శు చెప్ుపకుందాము: మొదటిది, వాగాేన దశ; ర్ండవది, నిర్గ మము మర్శయు
విజయము; మూడవది, ఇశాీయిేలు ఒక సామాాజయముగా నలకొనియుండిన కాలము.
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వాగాదనము
మొదట, వాగాేన కాలమును గూర్శు మనము మాటాోడదాము. ఇశాీయిేలు పితర్మల కాలమును

గూర్శున తలంప్ు మన మనసుిలో ఉనిది. అబారహాము, ఇసాికు, యాకోబు మర్శయు ప్నిండు మంది
ఇశాీయిేలు గోతరముల కాలములో, ఇశాీయిేలు భ్విషయతు
త ను గూర్శు దదవుడు అనేక వాగాేనములు చదశాడు.
పారథమికంగా, ఈ వాగాేనాలను ర్ండు వర్గ ములుగా విభ్జంప్వచుు: మొదటిది, సంఖ్ాయప్ర్ంగా

హెచుగుచుండుటను గూర్శున వాగాేనములు; ర్ండవది, పతత నం చెలాయించుటను గూర్శున వాగాేనములు.
వార్మ ఫల్వంచి అభివృదిధప ందుచు దదవుని పల ల్వకలను విసత ర్శంప్వల నని దదవుడు ఆదాము మర్శయు

హవవను పిల్వచినటురగానే, అతని సంతానము ల కిుంప్శకయము కానంతగా విసత ర్శంచునని దదవుడు

అబారహామునకు వాగాేనమిచాుడు. ఆది. 15:5లో దదవుడు అబారహామునకిచిున గొప్ప వాగాేనమేమిటో
చూడండి:

నీవు ఆకాశమువెప్
ై ు తేరచ
ి ూచి నక్షతాములను లెకికంచుట్క్ు నీ చేతనెత
ై ే లెకికంచుమని
చెపుథ నీ సంతఘనము ఆలాగ్వునని చెపును (ఆదధ. 15:5).

మనమిదివర్కు తెలుసుకొనిటుర, మానవ జాతికి మార్గ దర్ికంగా ఉంటూ, దదవుని
సవర్ూప్ుల ైయుండు పాతరను అది నర్వేర్మునటు
ో నడిపించడానికి అబారహాము మర్శయు అతని సంతానము

ఏర్పర్చుకొనబడా్ర్మ. విమోచింప్బడిన మానవులు నక్షతరముల వల ల కుుంప్లేనంతటి సంఖ్యలో ఉండునటు
ో
ప్ర్శశుదధ సంతానము విసత ర్శంచుట దావర్ా కొంత మేర్కు ఇది జర్గాల్వి ఉంటుంది. అందు చదతనే ఇసాికు,
శార్ా దావర్ా అబారహామునకు జనిుంచిన అదుాతకర్మన
ై ప్ుతురని జనుము అంత ఎకుువగా

నొకిువకాుణింప్బడుతుంది. బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై కథ దాని దృషిరని ఇసాికు కుమార్మడు యాకోబు మర్శయు
యాకోబు యొకు ప్నిండు మంది కుమార్మలపై కేందీక
ర ర్శంచుటకు కూడా ఇదద హేతువై యునిది. దదవుని
ప్రజలు, వాగాేన సంబంధ్మన
ై ఈ ఆదిమ కాలములోనే, పాత నిబంధ్నలో అదివర్కే విసత ర్శంచుచుండిర్శ.
అందుకే ఇశాీయిేలు జనాంగములోని విమోచింప్బడిన దదవుని పల ల్వకల విసత ర్శంప్ు పాత నిబంధ్న
యందంతటను ఒక ప్రధానాంశమైయునిది.

దీనిని మించి, పితర్మలను గూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మైన కథలు కూడా వాటి దృషిరని పతత నం

చెలాయించుటను గూర్శున వాగాేనముపై కేందీక
ర ర్శసత ునాియి. దదవుడు అబారహామునకు ల కిుంప్శకయముకాని
సంతానము నిచుుటను గూర్శు మాతరమే కాదు, కాని అతని సంతానము ప్ర్శశుదధ మైన కనాను దదశమును
సావధీనం చదసుకొందుర్ని కూడా వాగాేనం చదశాడు. ఆది. 15:7లో ఇలా వారయబడియునిది:
మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సాతంతిాంచుకొనునట్ట
ు దఘని నీకిచుుట్క్ు

క్లీదయుల ఊరను ప్ట్ర ణములోనుండి నినుా ఇవతలక్ు తీస్టథకొని వచిున యెహో వాను
నేనే అని చెపుథ నప్ుుడు . . . (ఆదధ. 15:7).
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వార్మ భ్ూమిని లోప్ర్చుకొని ఏలవలస్టిందని దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు

స్టలవిచిునటురగానే, ఆయన యొకు ప్రతదయక ప్రజల న
ై , ఇశాీయిేలు, వాగాేన దదశానిి లోప్ర్చుకొని, ఏలుచు,
దానియందు శేీయోభివృదిధని అనుభ్వించుదుర్ని ఆయన వాగాేనం చదశాడు.

అందుచదతనే, తన కుటుంబము పాతిపటర బడుటకు ప్నికివచుునటు
ో అబారహాము కనాను దదశంలో

చిహాితుకమన
ై ఒక చిని సా లానిి కొనుగోలు చదశాడు. ఇంకా, వాగాేన దదశానిి యాకోబు కొంత కాలము

వర్కు విడిచిపటిర వళిో పల యినప్పటికిని, అపాయకర్మన
ై ప్ర్శస్టా తి
ి తన ఎదుట ఉనిదని తెల్వస్టినను ఎందుకు
తిర్శగశవచాుడర ఇది వివర్శసత ుంది. ఇంకా, వార్మ ఐగుప్ుత దదశానిి వదిల్వపటిర వాగాేనము చదయబడిన దదశానికి
తిర్శగశ వళ్లోదుర్ని ప్లుకుతూ, యోస్టతప్ు తన అవసానకాల మాటలోో ఇశాీయిేలీయులకు ఎందుకు

అభ్యమిచాుడర కూడా ఇది వివర్శసత ుంది. పితర్మల కాలము, ఆయన వార్శని విసత ర్శంప్జేస్టి ఆయన

ర్ాజయమును వాయపింప్జేయు ప్రజగా వార్శకి పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలుపై ఏలుబడితో కూడిన అధికార్మును
అనుగీహించునని దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి కాలమై యుండినది.

నిరగ మము మరియు విజ్యము
నిర్గ మము మర్శయు విజయమును గూర్శున కాలము, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు చర్శతల
ర ో, దదవుని

ర్ాజయము భ్ూమి మీద వచుుటకు సంబంధించిన ర్ండవ ప్రధాన దశయిై యునిది. ఈ కాలములో దదవుడు

ఇశాీయిేలుతో చదస్టన
ి కార్యము భ్ూమి మీద ఆయన ర్ాజయమును సాాపించుటకు ఉదదేశింప్బడినదని ప్రతయద కించి
ఒక వాకయభాగము సువిదితం చదసత ునిది. నిర్శేషరంగా, మోషత మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు ఎర్ీ సముదరము

గుండా వళిో నప్ుపడు, వార్మ సుప్రస్టద
ి ధ మైన ఒక పాట పాడార్మ, అది నిర్గ మ. 15:1-18 వచనాలలో ఉనిది.
దదవుని ఏలుబడిని గూర్శున ప్రధానాంశము ఇంత విదితంగా విశదీకర్శంప్బడిన లేఖ్నములలోని మొదటి
వాకయభాగము ఇదద. ఈ పాటలో ర్ాజయమునకు సంబంధించిన అదుాతకర్మైన ప్రధానాంశములు

అనేకమునాియి కాని మనము ఒకు దానిని మాతరమే పతర్ొుందాము. భ్విషయతు
త విషయమై మోషత
కల్వగశయుండిన ఆతుస్టా ర్
థ యమును గూర్శున మాటలను మనము నిర్గ మ. 15:13లో చదవవచుు:

నీవు విమోచించిన యీ ప్ాజ్లను నీ క్ృప్చేత తోడుకొనిపో తివి. నీ బలముచేత వారిని
నీ ప్రిశుదఘిలయమునక్ు నడి పథంచితివి (నిరగ మ. 15:13).

దదవుడు ఇశాీయిేలీయులను తన ప్ర్శశుదధ నివాసమునకు నడిపించాడు గనుక వార్మ ఆయనను

సుతతించార్నే విషయానిి గమనించండి. మనమిదివర్కే చూచినటుర, ఏదెను వల నే, వాగాేనము చదయబడిన
దదశం భ్ూమి మీద దదవుని ప్రతయద క ప్ర్శశుదధ సనిిధిగల కేందరమైయుండాల్వ. కాని “తోడుకొనిపల వుట” అని
అనువదింప్బడిన nahal (ָהָ ָל
ָָ )ָנఅనే హెబ్రర ప్దము, ఎకుువ అక్షర్ార్ాంతో గొర్ీల కాప్ర్శ అని

అనువదింప్బడవచుు అనే విషయానిి మనము దీని కంటే ఎకుువగా గుర్శతంచాల్వ. కాయుట అనే ఈ
అలంకార్ము సర్వసాధార్ణంగా పారచీన ప్శిుమ ఆస్టియలోని మర్శయు బెైబిలులోని ర్ాజుల

కార్యకలాప్ములను గూర్శున ఒక సామానయ వర్ణనయిై యునిది. దదవుడు తన ప్రజలను వార్శ ర్ాజన
ై కాప్ర్శగా
ఆయన ప్ర్శశుదధ నివాస సా లమునకు తోడుకొనివళ్లోచుండెను.
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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దదవుని ర్ాజర్శక మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శున ప్రధానాంశము వార్మ ఎర్ీ సముదరము యిదుట

పాడిన పాట చివర్లో నిర్గ మ. 15:17-18లో కనబడుతుంది.

నీవు నీ ప్ాజ్ను తోడుకొని వచెుద్వు యెహో వా, నీ సాాసథ యమన
ై కొండమీద్ నఘ ప్ాభువా,
నీవు నివస్టథంచుట్క్ు నిరిించుకొనిన చోట్ను నీ చేతయలు సాథపథంచిన

ప్రిశుదఘిలయమంద్ు వారిని నిలువ పట్టర ద్వు. యెహో వా నిరంతరమును ఏలువాడు
(నిరగ మ. 15:17-18).

ఈ వచనములను బటిర చూస్టతత , దదవుడు ఇశాీయిేలును ఒక ప్ర్శశుదధ ప్ర్వతమునకు, అనగా మనకు

బెైబిలు అటు తర్మవాత బయలుప్ర్చు ఒక ప్వితర సా లమైన యిర్ూషలేమునకు తోడుకొని వళ్లోచుండెను.

ప్ర్వతమందుని ఈ ప్వితర సా లము యొకు సవభావం ఏమయ
ై ుండాల్వ? మొదటిదిగా, అది దదవుని “నివాస
సా లమని” మోషత చెపాపడు. మర్ొక ప్ర్ాయయం, “నివాస సా లము” అని అనువదింప్బడిన yashav (ָב
ָ ָ )ָיָשఅనే
హెబ్రర ప్దము, తర్చుగా “ఒక ర్ాజు యొకు ప్టారభిషతకమును” సూచిసుతంది. ఆ వాకయభాగములోని ప్రధాన
ర్ాజ భావముల దృషారయ, ప్ర్శశుదధ ప్ర్వతమనేది దదవుని స్టింహాసనార్ోహణ సా లమై యుంటుందని అర్ాం
చదసుకొనడం ఉతత మం.

ఈ కార్ణానిి బటేర వచనము 18 వంటనే విశదమన
ై ర్ాజ ప్దజాలముతో దదవుని ఇలా

సుతతించుచునిది:
యెహో వా నిరంతరమును ఏలువాడు (నిరగ మ. 15:18).
ఇశాీయిేలు జనాంగమును వాగాేన దదశములోనికి తోడుకొని వళిో న కాప్ర్శయిై యుంటూ దదవుడు దాని

ర్ాజుగా తన చర్యను చదప్టారడు, మర్శయు వార్శని తన ర్ాజ స్టింహాసనమును చుటురముటిరయుండు

జనాంగముగా స్టిార్ప్ర్చవల నని ఆ సమయంలో ఆయన ఉదదేశించాడు. అనగా, దదవుడు ఏలుబడిని, ఆయన
ర్ాజతవమును, భ్ూమి మీద ఆయన ర్ాజయము నిర్ంతర్ము నిలుచునటు
ో సాాపించాలనేది నిర్గ మము
మర్శయు విజయము యొకు ఉదదేశమై యుండినదని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

సామారజ్యము
పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు పారముఖ్యతను గూర్శున కాలములోని దదవుని ర్ాజయము యొకు మూడవ
దశను సామాాజయ దశ, అనగా ఇశాీయిేలు, ఒక ర్ాజు మర్శయు ఆలయము కల్వగశయుండిన జనాంగముగా

సుస్టిార్ంగా సాాపింప్బడి యుండిన కాలమని చెప్ుపకొనవచుు. దుర్దృషర వశాతు
త , ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుని
ప్రణాళిక ప్రకార్మన
ై మానవ ర్ాజుల చోటు కొంత వివాదాసపదమైన విషయమైయునిది. ఇశాీయిేలునకు

మానవ ర్ాజొకడుండాలని దదవుడు ఎలో ప్ుపడు ఆశించాడనియు, ఇశాీయిేలులో ర్ాజర్శకము అభివృదిధ చెందిన
విధానమును గూర్శున వాసత వానిి మనము తర్మవాత పాఠంలో జాగీతతగా చూదాేము. అయితద ప్రసత ుతానికి
దదవుడు దావీదును మర్శయు అతని కుమార్మలను తన ప్రజలపై ర్ాజులనుగా సాాపించాలని

నిశుయించుకొనగానే ఆయన ర్ాజయము ముందుకు కొనసాగశన విధానానిి మాతరమే చూదాేము.
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మడు స లొమోను యిర్ూషలేమును ర్ాజు మర్శయు ఆలయముండిన

సా లంగా సాాపించడం దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును భ్ూమి మీద ముందుకు తీసుకొని వళాోర్మ. మర్ొక ప్రకు

యిర్ూషలేములో దావీదు స్టింహాసనము సాాపించబడుట, భ్ూమి మీద దదవుని ఏలుబడికి ప్రతినిధ్ులుగా

నుండి ర్ాజ కుటుంబము సాాపింప్బడుటయిే అయియంది. 1 దిన. 29:23లో దావీదు కుటుంబము యొకు
స్టింహాసనము ఈ విధ్ంగా వర్శణంప్బడింది:
అప్ుుడు స లొమోను తన తండిాయెైన దఘవీద్ునక్ు మారపగా యెహో వా స్టథంహా
సనమంద్ు రాజుగా క్ూరపుండి వరిిలు ుచుండెను (1 దధన. 29:23).

దావీదు స్టింహాసనము ప్రభ్ువు యొకు స్టింహాసనమై యుండినది. దావీదు యొకు ర్ాజ

కుటుంబము దదవుని ర్ాజతవ అధికార్మునకు ప్రతినిధ్ులుగా నిలుసూ
త ఇశాీయిేలు ప్రజలను నడిపించింది.
దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మలు దదవుని ఇతర్ సవర్ూప్ులను నడిపించుట దావర్ా హెచిుంప్బడిన
దదవుని పల ల్వకలుగా ఉనితమన
ై అధికార్ప్యర్వక పాతర వహించార్మ.

మర్ొక ప్రకు దావీదు స్టిదధప్ర్చిన దదవాలయమును స లొమోను నిర్శుంచాడు, మర్శయు దీనిని బెైబిలు

సాధార్ణంగా దదవుని “మందిర్ము” లేక దదవుని “ర్ాజ భ్వనము” అని సూచిసుతంది. ఇశాీయిేలు

జనాంగమును, దదవునికి ఆర్ాధ్నాసహితమైన స్టతవలుచదయు ర్ాజుల ైన యాజక సమూహముండిన

జనాంగమును, నడిపించువార్మగా యాజకులు ఈ ఆలయములో నలకొలపబడిర్శ. దావీదు యిర్ూషలేమునకు
తీస్టికొని వచిున నిబంధ్న మందసమును స లొమోను దదవాలయము మధ్యలో ఉంచాడు. నిబంధ్న

మందసమును గూర్శున ప్రతీకవాదము అతయంత పారముఖ్యమన
ై విషయం. దావీదు ప్రకార్ం, నిబంధ్న
మందసము దదవుని పాదప్ఠం. 1 దిన. 28:2లో ఇలా వారయబడియునిది:

యెహో వా నిబంధన మంద్సమునక్ును మన దేవుని పాద్ప్ఠమునక్ును
విశరమసాథనముగా ఉండుట్క్ు ఒక్ మందధరము క్ట్ిర ంచ వలెనని నేను నఘ

హృద్యమంద్ు నిశుయము చేస్టక
థ ొని సమసత ము స్టథద్ిప్రచితిని (1 దధన. 28:2).
దదవుని స్టింహాసనము ప్ర్లోకమందుండినది కాని ఆయన స్టింహాసనము యొకు పాదప్ఠము

యిర్ూషలేములోని దదవాలయమందుండిన నిబంధ్న మందసమై యుండినది. నిజానికి, స లొమోను

యిర్ూషలేము దావీదు కుటుంబము కొర్కు ఒక ముఖ్య ప్టర ణముగా, దదవుని కొర్కే ఉదదేశింప్బడిన ర్ాజతవ
ప్వితర సా లంగా మార్ాుడు.

కాబటిర, దావీదు మర్శయు స లొమోను కాలము నాటికి, అబారహాము దినములలో సంచర్శంచుచుండిన

జాతిగా ఉండిన ఇశాీయిేలు, నిర్గ మము మర్శయు విజయము దావర్ా సాాపింప్బడిన జనాంగమయియందనియు,
చివర్కు సామాాజయ నగర్మన
ై యిర్ూషలేము ప్టర ణంలో ఒక ర్ాజు మర్శయు ఒక దదవాలయముగల ఒక
సామాాజయమయియందనియు మనము గమనిసుతనాిము. దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిేలు జనాంగములో
సాాపింప్బడుచుండినది.
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ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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అలాగత
ై ద, ఇశాీయిేలును ఒక సామాాజయంగా నిర్శుంచుటలో గల నిర్రక్షణ, ఉదదేశం ఏమై యుండినది?

ఇశాీయిేలు యొకు మానవ ర్ాజు దావర్ా, దదవుని ప్రతదయకమన
ై ప్ర్శచార్కుడెన
ై ర్ాజై యుండిన వాని దావర్ా,
దదవుని ఏలుబడి భ్ూదిగంతముల వర్కు వాయపించునటు
ో దదవుడు తన ప్రజలను ఆ యా దశల గుండా

నడిపించాడు అని ఒకు మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. ఈ గమయమును గూర్శు కరర్తనకార్మడు కరర్తనలు 72:1-17లో
ఈ విధ్ంగా వయకత ం చదసత ునాిడు:
దేవా, రాజునక్ు నీ నఘయయవిధులను రాజ్క్ుమారపనికి నీ నీతిని తెలియజ్ేయుము . . .
సముద్ామునుండి సముద్ాము వరక్ు యూఫాట్స
ీ ు నదధ మొద్లుకొని

భూదధగ్ంతములవరక్ు అతడు రాజ్యము చేయును . . . రాజులంద్రప అతనికి

నమసాకరము చేస్టద్రప. అనయజ్నులంద్రప అతని స్టేవించెద్రప . . . అతని పేరప

నితయము నిలుచును అతని నఘమము సూరపయడునాంత కాలము చిగ్ురపుచుండును.
అతనినిబట్ిర మనుషయయలు దీవింప్బడుద్ురప అనయజ్నులంద్రపను అతడు ధనుయడని
చెప్ుుకొంద్ురప (కీరతనలు 72:1, 8, 11, 17).

ఇందులో మనము అనేక ముఖ్ాయంశాలను చూడవచుు. మొదటిది, దావీదు కుటుంబము

దీవింప్బడాలని కరర్తనకార్మడు పారర్శాంచాడు మర్శయు దావీదు వంశము నీతి మర్శయు నాయయమును

లక్షణములు గలదెై యుండాల్వ. అయితద ఇది దావీదు ఏలుబడిని అతి విసాతర్ంగా విసత ర్శంప్జేసత ుందని అతనికి

తెలుసు. దావీదు కుటుంబము భ్ూదిగంతముల వర్కు ఏలుతుంది; అతడు సముదరము నుండి సముదరము

వర్కు ప్ర్శపాలన చదసత ాడు, ర్ాజులందర్మ, అనయజనులందర్మ దావీదు స్టింహాసనముపై ఆస్ట్నుడెై యుండువానిని
స్టతవిసాతర్మ, ఏలయనగా అతడు దదవుని నీతి నాయయములకు ప్రతినిధియిై యునాిడు. దదవుని ప్రతదయక దాసుని
ఏలుబడి, ఇశాీయిేలు ర్ాజు ప్ర్శపాలన, దదవుని ఏలుబడిని భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జేసత ుంది.

కాని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ఈ విసత ర్శంప్ు ఎందుకు జర్మగుతుంది? దాని లక్షయమేమిటి?

అవును, దదవుడు ఇశాీయిేలును ఏర్పర్చుకొనుటలోగల ఆర్ంభ్ ఉదదేశం నర్వేర్ాులనేది ఇశాీయిేలు చర్శతన
ర ు

గూర్శున సామాాజయ దశ యొకు ఉదదేశమైయుండిందని 72వ కరర్తన ఆశుర్యకర్మన
ై ర్రతిలో ప్రకటిసత ుంది. ఆది.
12:3 ప్రకార్ం, దదవుడు అబారహామును ఆయన కొర్కే పిల్వచినప్ుపడు ఆయన తన మనసుిలో ఒక
లక్షయమును కల్వగశయుండెనని నీవు జాాప్కం చదసుకొనవచుు. అదదమనగా:

. . . భూమి యొక్క సమసత వంశములు నీయంద్ు (అబాాహామునంద్ు)
ఆశీరాదధంప్బడును (ఆదధ. 12:3).

అయితద అబారహామునకియయబడిన ఈ వాగాేనం ఎలా నర్వేర్మతుంది? కరర్తనలు 72:17ను మర్ొక

ప్ర్ాయయం చూడండి. దావీదు కుటుంబము యొకు నీతి నాయయముగల ఏలుబడి దావర్ా:
మనుషయయలు దీవింప్బడుద్ురప. అనయజ్నులంద్రపను అతనిని ధనుయడని
చెప్ుుకొంద్ురప (కీరతనలు 72:17).
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ఆది. 12:3కు సంబంధించిన సూచన సపషర ంగా ఉనిది. అబారహామును ఏర్పర్చుకొనుటలో గల

దదవుని లక్షయము చివర్కు దావీదు కుటుంబము దదవుని దీవనలను సమసత జనాంగములకు
విసత ర్శంప్జేస్టన
ి ప్ుపడు నర్వేర్మతుంది.

చివర్శగా, దావీదు వంశములో ఇశాీయిేలు యొకు ఆర్ంభ్ ఉదదశం నర్వేర్మట వలన కల్వగశన

ప్ర్శణామమేమై యుండినది? అనే ప్రశి మనలను మనము అడుగుకోవాల్వ. అబారహాము దీవనలను దావీదు
కుటుంబము లోకమంతటికి ఎందుకు విసత ర్శంప్జేస్టింది? దదవుని మహిమానివతమైన ఏలుబడి

భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంచుట దాని ప్ర్శణామమై యుంటుందని ఒకు మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

అందుకే కరర్తనలు 72 ప్రతిధ్వనిసుతని దదవుని సుతతిగానముతో 19వ వచనంలో ఇలా ముగశయుచునిది:
ఆయన మహిమగ్ల నఘమము నితయము సుతతింప్బడును గాక్ సరాభూమియు ఆయన
మహిమతో నిండియుండును గాక్. ఆమేన. ఆమేన (కీరతనలు 72:19).

కరర్తనలు 72లో ఈ ముగశంప్ు వచనము, పితర్మలకియయబడిన వాగాేనములు మొదలుకొని నిర్గ మము

మర్శయు విజయము దావర్ా సామాాజయమునకు ఇశాీయిేలుతో చోటుచదసుకొని సమసత ప్ుర్ోగమనముల

కొర్కన
ై చిటర చివర్శ లక్షయమును వలో డిసత ుంది. భ్ూదిగంతములను దదవుని మహిమతో నింప్డానికే ర్ాజయమును
గూర్శున ఈ దశలనీి ఉదదేశింప్బడినవి. దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిేలు సర్శహదుేల నుండి భ్ూదిగంతముల
వర్కు కుటుంబము యొకు ఏలుబడి దావర్ా విసత ర్శంచుచుండగా, దదవుని మహిమానివతమన
ై సనిిధి
ప్ర్లోకమును నింపినటురగానే లోకమంతటిని నింప్ుతుంది.

పారచీన చర్శతర మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు చర్శతల
ర ోని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున

నేప్థ్ాయనిి మనము తెలుసుకొనాిము, గనుక ఇక చివర్శ అంశానిి చూదాేము: కొీతత నిబంధ్నలో దదవుని
ర్ాజయము. కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్నను ఈనాడు సర్శగా అనవయించుకొనగోర్మతునిటో యితద,
దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున కొీతత నిబంధ్న యొకు దృషిరకోణాలను మనము అర్ాంచదసుకోవాల్వ.

కొరతత నిబంధన
కైసతవులంతా ఏకరభ్వించద ఒక విషయమునిటో యితద, అది యిేసు సందదశంలోని ప్రధానాంశం, కొీతత

నిబంధ్న అంతటి ప్రధానాంశం, సువార్త యిై యునిదనేదద. కాని కొీతత నిబంధ్న సువార్త , లేదా కరస
ీ త ును గూర్శున
సువర్త మానము, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న యొకు ప్రధానంశము నర్వేర్మటయని

తర్చుగా మనము తెలుసుకోము. మతత యి 4:23లో యిేసు బో ధ్ను మతత యి కోీడీకర్శంచిన విధానమును
గమనించండి:
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యేసు వారి సమాజ్మందధరములలో బో ధధంచుచు, (దేవుని) రాజ్యమును గ్ూరిున

సువారత ను [లేక్ సువరత మానమును] ప్ాక్ట్ించుచు, ప్ాజ్లలోని ప్ాతి వాయధధని, రోగ్మును
సాసథ ప్రచుచు గ్లిలయయంద్ంతట్ సంచరించెను (మతత య 4:23).

యిేసు సువార్త ను లేక సువర్త మానమును ప్రకటించాడు. అయితద ఈ సువర్త మానమేమై యునిది?
అది దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సందదశమైయునిది. ఈ కార్ణానిి బటేర, మనము నమిు ఇతర్మలతో
ప్ంచుకొనుచుని సువార్త ను గూర్శున మన గీహింప్ు, కొీతత నిబంధ్న యొకు ప్రధానాంశమే, దదవుని
ర్ాజయమును గూర్శున మన అవగాహనపై ప్రతయక్షంగా ఆధార్ప్డియునిది.

కొీతత నిబంధ్నలో గల దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ప్రధానాంశమును మనము బెైబిలు సంబంధ్మన
ై

చర్శతర దశలో చూస్టినటురగా మూడు విషయాలుగా అనేవషిదే ాము. మొదట, ర్ాజయము యొకు సా లమును
గూర్శు కొీతత నిబంధ్న తెల్వయజేసత ుని విషయం. ర్ండవది, దదవుని ర్ాజయ సంబంధ్ులను గూర్శు

మాటాోడదాము. మూడవది, కొీతత నిబంధ్న కాలములోని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోభివృదిధని గూర్శు
మాటాోడదాము. మొదటిగా, కొీతత నిబంధ్నలోని ర్ాజయము యొకు సా లమును చూదాేము.

సథ లము
అనేక విధాలుగా కొీతత నిబంధ్న, దదవుని ర్ాజయము యొకు సా లము ప్టో మనము పాత నిబంధ్నలో

చూచద అదద ఉనుుఖ్త కల్వగశయునిది. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు కేందరం ఇశాీయిేలు

దదశమైయుండినదని అది సూచిసుతంది, మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవుని ర్ాజయము భ్ూదిగంతముల వర్కు

విసత ర్శంచాల్వి ఉండినదని అది ఉప్దదశిసుతంది. మొదట, కొీతత నిబంధ్న దినములలో ఇశాీయిేలులో ర్ాజయము
ఉండిన సా లమును చూదాేము.

కేంద్ాము
కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిేలులో కేందీక
ర ృతమై యునిదని మనము

కనుగొనిటో యితద, మనము ఆశుర్యప్డాల్విన అవసర్ం లేదు. పాత నిబంధ్నలో ప్లుమార్మో

ప్ునర్ావృతమన
ై టు
ో మనము చూచిన నమూనా ఇదద. ఆదియందు దదవుని ర్ాజయము భ్ూమి మీద ఏదెను

తోటలో కేందీరకృతమై యుండినది. ఆ తర్మవాత, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచడానికి ఇశాీయిేలు జనాంగగము

మోషత నాయకతావన ఏదెను తోటకు తిర్శగశ వచిుంది. కాబటిర, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున కొీతత నిబంధ్న దశ
ఆర్ంభ్మన
ై ప్ుపడు, ఈ ర్ాజయము మర్ొక ప్ర్ాయయం ఇశాీయిేలు దదశంలో ఆర్ంభ్మయియంది.

ఇశాీయిేలు దదశం కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజాయనికి భౌగోళికంగా కేందర సాానమైయునిదని

గమనించడం అంత కషర మేమి కాదు. మనకందర్శకి తెల్వస్టినటురగానే, యిేసు ప్ుటిరపర్శగశంది, తన అప సత లులను
పల గుచదసుకొనిది, ప్ర్శచర్య చదస్టింది, మర్ణించింది, ప్ునర్మతాానుడయియంది, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు

ఆర్ోహణుడయియంది ఇశాీయిేలులోనే. యిేసు బాలయములో ఐగుప్ుతలో గడిపిన కొంత కాలమును మినహాయిస్టతత ,
ఆయన తన జీవితకాలమంతటిని వాగాేనము చదయబడిన భ్ూభాగంలోనే గడిపాడు.
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కొీతత నిబంధ్నలో సహితం దదవుని ర్ాజయము ఎందుకు వాగాేనము చదయబడిన భ్ూభాగంలోనే

కేందీక
ర ృతమై యుండినదర తెలుసుకొనుటకు, ఈ కాలములోని దదవుని ప్రజల ప్ర్శస్టా తి
ి ని జాాప్కం చదసుకొనడం
సహాయప్డుతుంది. దదవుడు పాత నిబంధ్నలో ఇశాీయిేలు జనాంగమును ఆశీర్వదించాడు. మన పితర్మల

దినములలో దదవుడు వార్శని సగం-దదశ సంచార్మలు వంటి మనుగడతో వార్ొక జీతీయతగా ఏర్పడునటు
ో మోషత
మర్శయు యిహో షువ నాయకతవంలోను, ఆ మీదట ముఖ్య ప్టర ణం గల సామాాజయ మహిమకును, ఒక నిర్శేషర
సా లము మర్శయు దదవాలయముగల చోటికి దావీదు మర్శయు స లొమోను నాయకతవంలోను తోడుకొని

వచాుడు. భ్ూమి మీద దదవుని ఏలుబడి విషయంలో ఇవి గొప్ప ప్ుర్ోగమనముల ై యుండినవి. కాని మనకు

పాత నిబంధ్న తెల్వయజేయుచునిటుర, ప్ర్శశుదధ ప్రదదశములో నుండి తన ప్రజలను నిర్ావస్టితులనుగా చదస్టిన
దీవనకర్మగు దినములలో ఇశాీయిేలీయులు దదవునికి విర్ోధ్ంగా బహు తీవరంగా తిర్మగుబాటు చదశార్మ.
యిేసు కాలము నాటికి, ఇశాీయిేలు ప్రజలు నిర్ావస్టితులుగా చదయబడా్ర్మ, చెదిర్శపల యార్మ, అనయమత

సామాాజాయల చదత అనగా, అషూ
ష ర్రయులు, బబులోనీయులు, మాదీయులు, పార్స్ట్కులు, గరక
ీ ులు మర్శయు
ర్ోమీయుల చదత నాలుగు వందల సంవతిర్ాల వర్కు నిర్ంకుశంగా పాల్వంప్బడా్ర్మ.

ఈ విషయానిి నేటి కస
ై త వులు తెలుసుకొనకపల యినప్పటికర, ఈ దదశ బహిషుర్ణను అంతం

చదయడానికే యిేసు భ్ూమి మీదకు వచాుడు. దదవుని ప్రజలలోని నీతిమంతమన
ై ఒక శేషమునకు

పిలుప్ునియయడానికి మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును ప్ునఃనిర్శుంచడానికి ఆయన వచాుడు. యిేసు చదస్టన
ి తొల్వ
ప్రసంగములలో ఒకదానిని గూర్శు లూకా 4:17-19లో లూకా ర్చించిన వివర్మును గమనించండి:

ప్ావక్తయన
ెై యెషయా గ్రంథము ఆయన చేతి కియయబడెను; ఆయన గ్రంథము విప్ుగా:
ప్ాభువు ఆతి నఘమీద్ ఉనాదధ బీద్లక్ు సువారత ప్ాక్ట్ించుట్కై ఆయన ననుా

అభిషేకించెను. చెరలోనునా వారికి విడుద్లను, గ్ురడి్వారికి చూప్ును, (క్లుగ్ునని)
ప్ాక్ట్ించుట్క్ును నలిగినవారిని విడిపథంచుట్క్ును, ప్ాభువు హితవతసరము

ప్ాక్ట్ించుట్క్ును ఆయన ననుా ప్ంపథయునఘాడు. అని వాాయబడిన చోట్ట ఆయనక్ు
దొ రకను (లూకా 4:17-19).

యిేసు నజర్ేతులోని సమాజమందిర్ములో ఉనిప్ుపడు, దదశబహిషుృతుల న
ై వార్మ ఒకానొక దినాన

వాగాేనము చదయబడిన ప్రదదశానికి తిర్శగశ వచెుదర్ని వాగాేనం చదస్టన
ి ఒక ప్రవచనమును యిషయా గీంథము
61వ అధాయయంలో నుండి చదివాడు. యిషయా ప్రవచనము, “బ్రదలు,” “చెర్లోనునివార్మ,” “గుీడి్వార్మ,”
“నల్వగశనవార్మ” అని పతర్ొునిది — యిషయా 61వ అధాయయంలో పతర్ొునబడిన ఈ ప్దాలనీి

దదశబహిషుృతుల ై యుని ఇశాీయిేలీయులను వర్శణంచాయి. ఈ ప్రవచనము ఏమి తెల్వయజేయుచునిదర
గమనించండి — ఎవర్ో ఒకర్మ వచిు “సువార్త ను,” “విడుదలను,” “చూప్ు తిర్శగశ కలుగజేయబడుటను”
మర్శయు “విడిపింప్బడుటను” ప్రకటిసత ార్మ. అనయజనాంగముల చదత నిర్ంకుశంగా పాల్వంప్బడినవార్శకి

సువర్త మానము ప్రకటింప్బడవలస్టి యుండినది. ఈ సువర్త మానము ఎవర్మ నర్వేర్ాుర్మ? యిేసు లూకా
4:20-21లో ఇలా వారయబడియునిది:
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ఆయన గ్రంథము చుట్ిర ప్రిచఘరక్ునికిచిు క్ూరపుండెను. సమాజ్ మందధరములో

నునావారంద్రప ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖ్నము
నెరవేరన
ి ద్ని వారితో చెప్ుసాగను (లూకా 4:20-21).

వార్శ నిర్ావస్టితము అంతము కానునిదని ఇశాీయిేలీయులకు సువర్త మానమును ప్రకటించడానికి
దదవుడు అభిషతకించినవాడు యిేస్టత.

విసత రింప్ు
కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము వాగాేనము చదయబడిన భ్ూభాగము చుటూ
ర ర్ కేందీరకృతమై

యునిదని తెలుసుకొనడం ఎంత ముఖ్యమయ
ై ునిదర , దదవుని ర్ాజయము భ్ూదిగంతముల వర్కు

విసత ర్స
శ త ుందని కొీతత నిబంధ్న ఉదాఘటించుటను గమనించడం కూడా అంతద ముఖ్యమయ
ై ునిది. వాసత వానికి,

ఒకానొక దినాన విశవవాయప్త మన
ై విసత ర్శంప్ును గూర్శున నిర్రక్షణ వాసత వంగా కరస
ీ త ునందు నర్వేర్మతుందని కొీతత

నిబంధ్న ఉప్దదశిసుతనిది. చర్శతరలోని ప్రతి ప్యర్వ దశ వల నే, ఆయన ర్ాజయమును వాగాేనము చదయబడిన
దదశంలో నుండి భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జేయాలని దదవుడు కొీతత నిబంధ్నలో ప్రణాళికను ర్చించాడు.
ఈ ర్ాజయము సర్వలోకంలో విసత ర్శంప్బడునటు
ో వార్మ పారర్శాంచాలని యిేసు తన శిషుయలకు ప్రభ్ువు

పారర్ానలో నేర్పశ ంచాడనే విషయానిి మనమిదివర్కే తెలుసుకునాిము. మనము ఈ కిీంది విధ్ంగా
పారర్శాంచాలని యిేసు మతత యి 6:10లో మనకు నేర్పశ ంచాడు:

నీ రాజ్యము వచుుగాక్, నీ చితత ము ప్రలోక్మంద్ు నెరవేరపచునాట్ట
ు
భూమియంద్ును నెరవేరపను గాక్ (మతత య 6:10).

ఈ ప్రధానాంశమును యిేసు తన ప్ర్శచర్యయందంతటను కొనసాగశంచాడు. వాసత వానికి, ఈ విశవవాయప్త

లక్షయముపన
ై ే ఆయన తన శిషుయల దృషిరని కేందీరకర్శంప్జేశాడు. యిేసు తన శిషుయలతో చెపపి న మాటలు
మతత యి 24:14లో ఈ కిీంది విధ్ంగా వారయబడియునాియి:
మరియు ఈ రాజ్య సువారత సక్ల జ్నములక్ు సాక్ష్యయరథ మై లోక్మంద్ంతట్ను
ప్ాక్ట్ింప్బడును; అట్టతరపవాత అంతము వచుును (మతత య 24:14).

దదవుని ర్ాజయము ర్ాకడ యొకు సువర్త మానమును గూర్శున సందదశము సర్వలోకములో

వాయపించాల్వ, అప్ుపడు యిేసు తిర్శగశ వచుును.

ర్ాజయము యొకు సా లమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్నలో గల వివర్మును మనసుిలో ఉంచుకొని,

ఇప్ుపడు మన దృషిరని కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయ సంబంధ్ుల న
ై ప్రజల వైప్ు మళిో దే ాము.
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ప్ాజ్లు
మనమిదివర్కే చూచినటుర, విశవవాయప్త ంగా వాయపించియుని ఆయన ర్ాజయము ప్ర్లోకమందుని

ఆయన ర్ాజయమును ప్రతిబింబించాలని ఆదియందద దదవుడు తన నిర్ణయప్యర్వకంగా నియమించాడు. ఇదంతా

ఆయన పల ల్వక దావర్ా అనగా, మానవ జాతి దావర్ా జర్గాల్వి ఉండింది. కాని పాప్ము ప్రవేశించడంతో, మానవ
జాతి దాని పాతరను యిక నర్వేర్ులేకపల యింది. కాబటిర దదవుడు ఒక ప్రతదయకమన
ై ప్రజలను ఏర్పర్చుకొని వార్మ
తన కార్యమందు కొనసాగునటు
ో వార్శని పాప్ము నుండి విమోచించాడు. ఎటర కల
ే కు ప్రతదయకమైన ఈ ప్రజలు
ఇశాీయిేలు జనాంగమయాయర్మ. అటుపిముట పాత నిబంధ్న చర్శతర ముందుకు సాగుతుండగా, ఆయన

విమోచించిన జనాంగమును ర్ాజయ సంబంధ్మన
ై ప్నులోో నడిపించుటకుగాను దదవుడు ఇశాీయిేలులోని
ప్రతయద కమైన ప్రజలను, యాజకులను మర్శయు ర్ాజులను హెచుర్శంచాడు. ఇవే విషయాలు కొీతత

నిబంధ్నలోను కనబడుతాయి. ఈ విషయాలను గూర్శు కొీతత నిబంధ్న తెల్వయజేయుచుని విధానమును
అవగాహన చదసుకొనుటకుగాను, మనము ముఖ్యంగా ర్ండు అంశాలను చూదాేము: మొదటిది, దదవుని

ప్రధానమైన సవర్ూపియిన
ై కరీసత ు; ర్ండవది, దదవుని విమోచింప్బడిన పల ల్వకల ైన కరస
ీ త ునందల్వ విశావసులు.
దదవుని సవర్ూపియిన
ై యిేసునకు ఇవవబడిన పారముఖ్యమన
ై సాానమును గూర్శు మొదట చూదాేము.

కీస
ర తు
తిరతవములోని ర్ండవ వయకిత, దదవుని నితయ వాకుు శర్రర్ధార్శయగుటను గూర్శు నేటి ఇవాంజల్వకల్
కైసతవులు తర్చుగా అలపమైన అభిపారయము కల్వగశయునాిర్నేది విచార్కర్మన
ై విషయమే అయినా, అది
నిజం. యిేసు, దదవుడెైయునాిడని మేము యుకత ంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునాిము గనుక ఆయన యొకు
ప్రతాయమాియ స్టిలువ మర్ణము మర్శయు మృతుల ప్ునర్మతాానమును గూర్శు మేము ఎకుువగా

చెప్ుపకొంటాము. కాని పతర్ొునబడిన విషయాలను చదయగలుగునటు
ో యిేసు శర్రర్ధార్శయగుటలో గల
హేతువును ఆధ్ునిక కైసతవులు అంతంత మాతరమే అర్ాం చదసుకొంటునాిర్మ. అది సర్ే, కాని దదవుని

ర్ాజయములో మానవ జాతి వహించాల్విన పాతర, మర్శయు ఆ పాతరను యిేసు నర్వేర్శున విధానమును గూర్శు
యోచించుట, దదవుడు మనలో ఒకనివంటివాడు ఎందుకు అయాయడర అర్ాం చదసుకోడానికి ఉతత మమైన

మార్గ ములలో ఒకటెైయునిది. ప్రతదయకంగా ఈ పాతరకు సంబంధించిన ర్ండు కోణాలు మన ప్రతదయక ధాయసను
కోర్మతునాియి: మొదటిది, యిేసు కడప్టి ఆదామయ
ై ునాిడనే వాసత వం; ర్ండవది, యిేసు మన
యాజకుడు మర్శయు ర్ాజయ
ై ునాిడనే వాసత వం.

ఆదాము మర్శయు కరీసత ునకు మధ్య అప సత లుడెైన పౌలు ఒక సమాంతర్మును, ఒక సమర్ూప్మును

చూశాడనే వాసత వం మనకందర్శకి సుప్ర్శచితమే. ఈ సంబంధానిి పౌలు తన ప్తిరకలలో అనేక ప్ర్ాయయాలు
పతర్ొునాిడు. ఆదాము తెచిున శాప్మును కరస
ీ త ు తిర్గర్ాశాడని ఒకు మాటలో చెప్ుపకొనవచుు; ఆదాము
చదస్టన
ి పాప్ము మానవ జాతిని ఖ్ండించింది, అయితద దదవుని పల ల్వకగా మానవ జాతి వహించాల్వి ఉండిన

పాతరను యిేసు విధదయత నర్వేర్ుశ ంది. దీనికి సంబంధించిన పౌలు దృషిరకోణం యొకు అతయంత సంక్షిప్తమన
ై
అభివయకత ము 1 కొర్శంథ్ీ 15:21-22లో కనబడుతుంది. పౌలు ఈ కిీంది మాటలు వారసుతనాిడు:
-33వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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మనుషయయని దఘారా మరణము వచెును గ్నుక్ మనుషయయని దఘారానే మృతయల

ప్ునరపతఘథనమును క్లిగను. ఆదఘమునంద్ు అంద్రప ఏలాగ్ు మృతిప ంద్ుచునఘారో,
ఆలాగ్ుననే కీస
ర త ునంద్ు అంద్రప బాదధకింప్బడుద్ురప (1 కొరింథీ 15:21-22).

మనము ఆశించద దానికి ఈ మాటలు ఎంత తార్తమయంగా ఉనాియో గమనించండి. “ఒక మనుషుయని
దావర్ా మర్ణం వచిుంది, కాని మృతుల ప్ునర్మతాానము దీవుని శకిత దావర్ా కలుగుతుంది” అని పౌలు

చెప్పవచుునని మనము ఆశించియుండవచుు. దానికి సంబంధించినంత మేర్కు అది నిజమే, కాని పౌలు
ఇచుట ఉదాఘటిసత ుని ఉదంతం ఇది కాదు.

దానికి బదులుగా, మానవుల మర్ణం ఒక మనుషుయని దావర్ా అనగా, ఆదాము దావర్ా కల్వగశంది

గనుక, నితయజీవమునకైన మానవ జాతి యొకు మృతుల ప్ునర్మతాానము కూడా ఒక మనుషుయని దావర్ానే
అనగా, కరీసత ు దావర్ానే కలుగవలస్టి యుండిందని పౌలు ప్ల్వకాడు. ఆదాము దదవుని అవిశవసనీయమన
ై

పల ల్వకయిై యుండెను, కాబటిర ఆయన దావర్ా మనకు మర్ణము పారపిత ంచింది; కాని కరస
ీ త ు ప్ర్శప్యర్ణంగా దదవుని
విశవసనీయమన
ై పల ల్వకయిై యుండెను, కాబటిర ఆయన దావర్ా మనకు ప్ునర్మతాాన జీవము పారపిత ంచింది.

ఆదాము పాప్ము వలన కల్వగశన శాప్మును బటిర కరీసత ు ఆయన యందు విశావసముంచు వార్ందర్శ

కోసం ప్రతాయమాియంగా మర్ణించాడు, కాబటిర ఆయన తన నీతినిమిుతము దదవుడిచిున ప్రతిఫలము
ప ందాడు — ఈ ప్రతిఫలములో మర్ణముపై విజయము, మర్శయు సర్వ సృషిరపై అధికార్ము

కల్వస్టియుండినవి. కొీతత నిబంధ్న తన దృషిరని కరీసత ు యొకు మానవతవముపై ఇంతగా కేందీక
ర ర్శంచడానికి ఇదొ క
కార్ణం. ఆయన కడప్టి ఆదాము అనగా, ఆది నుండి మానవ జాతి చదయవలస్టి యుండిన సకలము చదస్టన
ి
మానవుడు. ఆయన ప్రయాసముల దావర్ా దదవుని ర్ాజయము యొకు ఉదదేశములు నర్వేర్ను.

దదవుని ప్ర్శప్యర్ణమన
ై పల ల్వకయిై యుండుటతో పాటు, యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు యొకు

ర్ాజాయధికార్ాలను కూడా కరస
ీ త ు నర్వేర్ముతునాిడు. ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని యొకు ర్ాజుల ైన

యాజక సమూహంగా ఆయనను స్టతవించార్ని, యాజకుల ర్ాజయమై యుండుటకు దదవుడు ఇశాీయిేలును
పిల్వచాడని, అధికార్మల చదత అనగా, ఒక ర్ాజు, మర్శయు ప్రధాన యాజకుడు నాయకతవం వహించు
అధికార్ప్యర్వక యాజకతవము చదత ఇశాీయిేలు ర్ాజయము నడిపింప్బడునని, మనము జాాప్కం

చదసుకొనవచుు. కొీతత నిబంధ్న కరస
ీ త ును మన ప్రధాన యాజకునిగాను ర్ాజుగాను చితీరకర్శసత ునిదని మనము
కనుగొనునిటో యితద అది మనలను ఏమాతరమును ఆశుర్యప్ర్చనకుర్ేోదు. ఉదాహర్ణకు, కరస
ీ త ు యొకు

యాజకతవ పాతరను హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ప్లుమార్మో నొకిువకాుణించాడు. హెబ్ర.ర 4:14లో ర్చయిత ఇలా
వారసుతనాిడు:

ఆకాశమండలము గ్ుండఘ వెళ్లున దేవుని క్ుమారపడెన
ై యేసు అను గొప్ు ప్ాధఘన
యాజ్క్ుడు మనక్ు ఉనఘాడు (హెబీ.ా 4:14).
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఇంతదగాక, కొీతత నిబంధ్న యందంతటను కరీసత ు, దావీదు యొకు ర్ాజతవ ప్దవిని నర్వేర్ుశ న దావీదు

కుమార్మనిగా ప్రసత ావించబడుతునాిడు. వాసత వానికి, కరస
ీ త ు జనుమును గూర్శు మర్శయకు తెలుప్బడినప్ుపడు
ఆయనను గూర్శు దదవదూత లూకా 1:32-33లో వారయబడినటు
ో , ఈ కిీంది విధ్ంగా ప్ల్వకాడు.

ఆయన గొప్ువాడెై సరోానాతయని క్ుమారపడనబడును; ప్ాభువెైన దేవుడు ఆయన
తండిాయన
ెై దఘవీద్ు స్టథంహాసనమును ఆయన కిచుును. ఆయన యాకోబు

వంశసుథలను యుగ్యుగ్ములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదెై
యుండునని ఆమతో చెపును (లూకా 1:32-33).

ర్ాజ ప్దవిని కరస
ీ త ు ప్ర్శప్యర్ణంగా నర్వేర్ముచునాిడు, గనుక ఆయన నాయకతవంలో దదవుని ర్ాజయము

ఎనిటికిని అంతము కాదు. కరస
ీ త ు ఒక యాజకుడుగాను ర్ాజుగాను చదప్టుర నాయకతవం దావర్ా దదవుని
ర్ాజయము నిజముగా అది ప్ర్లోకమందునిటుర భ్ూమి మీదకు వచుును.

నిసిందదహంగా కొీతత నిబంధ్న యుగంలో, దదవుని ర్ాజయములో కరీసత ు అతయంత పారముఖ్యమన
ై వయకితయిై

యునిప్పటికిని, ఆయన అనుచర్మలు సహితం ర్ాజయములో భాగమై యునాిర్నే విషయానిి మనము
చదర్ునటో యితద, మనము ప ర్పాటు చదస్టన
ి వార్మవుదుము.

విశాాసులు
కొీతత నిబంధ్న ఆదిలోనే, యూదుల న
ై ప్రజలు అనగా, అబారహాము యొకు శార్రర్క వంశసుాలు,

ర్ాజయములో ఒక ప్రతదయకమన
ై పాతరను నిర్వహించార్మ. యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు మాతరమే కాదు,
కాని పంతెకొసుత దినాన కూడికొని యుండిన ఆది సంఘం మొతత ం యూదుల ై యుండిర్శ. ఆ దినాన, వార్మ

సువార్త విని విశవస్టించునటు
ో , దదవుడు ఇశాీయిేలులోని విశవసనీయమన
ై శేషమును సర్వలోకములో నుండి
సమావేశప్ర్చాడు.

ఆ తర్మవాత, దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిేలు సర్శహదుేలను మించి ర్ోమా సామాాజయమందంతటను

నలుదిశలోో వేగంగా విసత ర్శంచింది. కరస
ీ త ునంగరకర్శంచిన ఇతర్ దదశసుతలలో అనేకులు అనయజనుల ై

యుండినప్పటికని
ి , కరస
ీ త ు ననుసర్శంచి ప్రతి ఒకుర్మ, వార్మ యూదుల న
ై ా లేదా అనయజనుల ైనా, దదవుని ప్రజలతో
కూడా ల కిుంప్బడి దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచు పాతర అనుగీహింప్బడుదుర్ని కొీతత నిబంధ్న

తెలుప్ుతునిది. అందుచదతనే కొీతత నిబంధ్న కరస
ీ త ు అనుచర్మలు దదవుని వినూతిప్ర్చబడిన పల ల్వకల ై

యునాిర్ని వార్శ గూర్శు చెప్ుపతునిది. మనము ఏమైయునాిమో, పౌలు ఎఫస్ట్. 4:24లో ఈ కిీంది
విధ్ంగా వివర్శసత ునాిడు:
నీతి మరియు ప్రిశుద్ి త విషయంలో యథఘరథ మైన భకితగ్లవారమై దేవుని పో లికగా
సృషథరంప్బడిన నూతన సాభావమును ధరించుకొనవలెను.

-35వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు వహించిన పాతరకు సంబంధించినంత వర్కు యూదులు మర్శయు

అనయజనులు చదర్శయుండిన కొీతత నిబంధాన సంఘానిి పతతుర్మ వర్శణంచడానికి ఇది కూడా ఒక హేతువే. 1
పతతుర్మ 2:9లో పతతుర్మ ఈ కిీంది విధ్ంగా వారసుతనాిడు:

అయతే మీరప చీక్ట్ిలోనుండి ఆశురయక్రమైన తన వెలుగ్ులోనికి మిముిను పథలిచిన

వాని గ్ుణఘతిశయములను ప్ాచురముచేయు నిమితత ము, ఏరురచబడిన వంశమును,

రాజులెైన యాజ్క్ సమూహమును, ప్రిశుద్ి జ్నమును, దేవుని స తత యన ప్ాజ్లునెై
యునఘారప (1 పేతయరప 2:9).
నిర్గ మ 19:6లో ఇశాీయిేలు, యాజకుల ైన ర్ాజయము అని పిలువబడిన విషయానిి పతతుర్మ ప్ర్ోక్షంగా

సూచించాడు. పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలును గూర్శున లక్షయములో పాలుప ందడానికి భ్ూమి మీద నుని ప్రతి

జాతికి చెందిన కస
ై త వులు పిలువబడి యునాిర్నే విషయానిి పతతుర్మ ప్ర్ోక్షమైన ఈ ప్రసత ావన దావర్ా విదితం
గావిసుతనాిడు, ఆ లక్షయమేమనగా దదవుని ర్ాజయము భ్ూమి మీద సాాపింప్బడి విసత ర్శంప్బడవల ను. మనము

కరీసత ును అనుసర్శసత ూ ఆయన ఆతు అనుగీహించు శకితతో జీవించునప్ుపడు, మనమందర్ము దదవుని ర్ాజయము
యొకు ప్రతదయకమన
ై , ఏర్పర్చుకొనబడిన సాధ్నములమై యుంటాము.

కొీతత నిబంధ్న యుగములోని దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించిన సా లము మర్శయు ప్రజలు అనే

ర్ండు విషయాలు మనము తెలుసుకొనాిము, గనుక మన దృషిరని ఇక చివర్శ అంశముపై కేందీక
ర ర్శదే ాము:
కొీతత నిబంధ్నలో ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోభివృదిధ.

ప్ురోభివృదధి
అనేక విధాలుగా, కొీతత నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోభివృదిధ మనము లేఖ్నములలో

కనుగొను అతయంత సమగీమన
ై భావనలలో ఒకటెయ
ై ునిది. మనము తర్మవాత పాఠములలో

నేర్ముకొనబో తునిటురగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకత లను గూర్శు మనము చదువునప్ుపడు, కరస
ీ త ు భ్ూమి మీదికి
వచాుడంటే దదవుని ర్ాజయము వేగంగా వసుతందనే అభిపారయమును ఏర్పర్చుకొనుట సులభ్మవుతుంది.

దుషర తవము భ్ూమి మీద నుండి అకసాుతు
త గా నిర్ూుల్వంప్బడుతుంది, మర్శయు దదవుని మహిమానివతమన
ై
సనిిధితో భ్ూమి నింప్బడుతుంది, ల కిుంప్బడజాలనంత మంది దదవుని ప్రజలు భ్ూమిని నింప్ుదుర్మ,
నిర్ంతర్ము ఆయననే స్టతవిసూ
త ఆర్ాధించుదుర్మ. వాసత వానికి, యిేసు కాలములో నివస్టించిన ప్రజలలో

ఎకుువ మంది కూడా ఇలాగే జర్మగుతుందని ఎదుర్మచూశార్మ. కాని ఇశాీయిేలులో ఎకుువ మంది ఆయనను
వార్శ మస్ట్ియగా అనుసర్శంచుటకు బదులుగా ఆయనను తృణీకర్శంచునంతగా, యిేసు ఈ ఎదుర్మచూప్ును
బహు బలంగా సవాలుచదశాడు.

ఆవగశంజను గూర్శు యిేసు చెపపి న ఉప్మానము దావర్ా కోీడీకర్శంచుట, కొీతత నిబంధ్నలోని ర్ాజయము

యొకు ప్ుర్ోభివృదిధని కోీడీకర్శంచడానికి ఉతత మమైన మార్గ ములలో ఒకటెయ
ై ునిది. దదవుని ర్ాజయమును
గూర్శు యిేసు స్టలవిచిున వివర్ము మతత యి 13:31-32లో ఈ కిీంది విధ్ంగా వారయబడియునిది:
-36వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పారమాణిక గీంథము
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ఆయన మరియొక్ ఉప్మానము వారితో చెపును ప్రలోక్రాజ్యము, ఒక్డు తీస్టథకొని
తన ప లములో వితిత న ఆవగింజ్ను పో లియునాదధ. అదధ వితత నములనిాట్ిలో

చినాదేగాని పరిగినప్ుుడు క్ూర మొక్కలనిాట్ిలో పద్ద దెై ఆకాశప్క్షులు వచిు దఘని
కొమిలయంద్ు నివస్టథంచునంత చెట్రగ్ును (మతత య 13:31-32).

ఈ చిని ఉప్మానములో, దదవుని ర్ాజయము ఆకసాుతు
త గాను మర్శయు ఒక విప్తు
త గాను వచుుటకు

బదులుగా అది ఒక చిని ఆవగశంజ వల ఆర్ంభ్మవుతుందని యిేసు వివర్శంచాడు, కాని అది ప్ర్శప్కవత
చెంది ఆవగశంజ చెటర య
ెథ ుండునటు
ో సర్న
ై సమయంలో ఆ ర్ాజయము ఎదుగుతుంది, అది లోకము
ఎప్ుపడెన
ై ాగాని ఎర్శగశన దాని కంటె విసాతర్మైనదెై యుంటుంది.

మిగతా కొీతత నిబంధ్న మనకు తెల్వయజేయుచునిటు
ో , ర్ాజయము యొకు కొీతత నిబంధ్న దశ యిేసు

ఈ లోకంలో చదస్టన
ి ప్ర్శచర్యతో అది ఉండినంతలోనే చినిదిగాను నిముళ్ంగాను ఆర్ంభ్మయియంది. కాని

ముగశంప్ులో, కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు, ఆయన ర్ాజయము భ్ూదిగంతముల వర్కు విసత ర్శంచి యుంటుంది. ఈ
పాఠముల ప్ర్ంప్ర్ల యందంతటను, కొీతత నిబంధ్న యుగములోనే దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్ోభివృదిధని
గూర్శు మనము ప్దద ప్దద ముఖ్యమన
ై మూడు దశలుగా చెప్ుపకొనుచుందుము.

పాారంభోతసవము
మొదటిది, కరీసత ు మర్శయు ఆయన అప సత లులు ప్ర్శచర్యలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ్ము లేదా

పారర్ంభోతివమును గూర్శు తెలుసుకొంటాము. ర్ండు వేల కంటె ఎకుువన
ై సంవతిర్ముల కిీతం, యిేసు
మర్శయు ఆయన అప సత లులు భ్ూమి మీద దదవుని మహిమానివతమన
ై ర్ాజయము యొకు

పారర్ంభోతివమును చదశార్మ. అందుచదతనే సంఘము ఏమయ
ై ునిదర అప సత లుడెైన పౌలు ఎఫస్ట్. 2:20లో ఈ
కిీంది విధ్ంగా స్టలవిసుతనాిడు:

కీస
ై మూలరాయయెై యుండగా అప సత లులును ప్ావక్త లును వేస్టథన
ర త ుయేస్టే ముఖ్యమన
ప్ునఘదధమీద్ మీరప క్ట్ర బడియునఘారప (ఎఫస్ట్. 2:20).

కొనసాగింప్ు
ర్ండవదిగా, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ును గూర్శు మనము నేర్ముకొంటాము, మర్శయు ఇది

యిేసు యొకు మొదటి మర్శయు ర్ండవ ర్ాకడ మధ్యకాలంలోని సంఘ చర్శతర యందంతటను కొనసాగుచునే
ఉంటుంది. ఇది నీవయ నేను జీవిసుతని కాలము. మనము దదవుని చితత మును నర్వేర్ముట దావర్ా దదవుని

ర్ాజయము వచుునటు
ో అతయంత పారధానయతను ఇవాల్వింది ఈ కాలములోనే, మర్శయు ఇదద విషయానిి యిేసు
మతత యి 6:33లో ఈ కిీంది విధ్ంగా స్టలవిసుతనాిడు:
ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొద్ట్ వెద్క్ుడి (మతత య 6:33).
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మన జీవితములోని ప్రతి ర్ోజు మనము కరీసత ు ర్ాజయము నిమితత మై సువార్త ను విసత ర్శంప్జేయాల్వ,

మర్శయు సంఘమును బలంగా కటారల్వ, మర్శయు సర్వలోకంలోని సంసుృతులను మార్శువేయాల్వ.

లక్షయస్టథది ధ
మూడవదిగా, ర్ాజయము యొకు అంతయ లక్షయస్టిదధ ని
ి గూర్శు, కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచిు లోకమంతటిని ఆయన

ర్ాజయముగా మార్శువేయు దదవుని ప్రణాళికను నర్వేర్ము సమయమును గూర్శు మనము తెలుసుకొంటాము.
కరీసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉంటుందర అని ప్రకటన 11:15 వచనములో

యోహాను ఈ కిీంది విధ్ంగా వర్శణసత ునాిడు:

ఏడవ ద్ూత బూర ఊదధనప్ుుడు ప్రలోక్ములో గొప్ు శబద ములు ప్ుట్టర ను. ఆ

శబద ములు ఈ లోక్ రాజ్యము మన ప్ాభువు రాజ్యమును ఆయన కీరసత ు రాజ్యము
నఘయెను; ఆయన యుగ్యుగ్ముల వరక్ు ఏలుననెను (ప్ాక్ట్న 11:15).

యిేసు భ్ూమి మీదికి తిర్శగశవచిునప్ుపడు, లోకములోని ర్ాజయం మొతత ం నిర్ంతర్మునకు దదవుని

మర్శయు కరీసత ు ర్ాజయమవుతుంది.

ఈనాడు జీవిసుతని కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, ర్ండు వేల సంవతిర్ముల కిత
ీ ం మన ప్రభ్ువు చదప్టిరన

పారర్ంభోతివ కార్యమును మనము జాాప్కం చదసుకొనుచునాిము. ర్ాజయము కొనసాగుతుని తర్మణంలో
ఈనాడు మనము ఆయన ర్ాజయమును విసత ర్శంప్జేసత ునాిము, దదవుని ర్ాజయమును కరస
ీ త ు అది

ప్ర్లోకమందునిటురగా భ్ూమి మీదికి తీస్టికొనవచుు ఆ దినము కొర్కు మనము పారర్శాసత ునాిము, ప్ని

చదసత ునాిము, నిర్రక్షస
ి త ునాిము. ఇది ఆనాడు పాత నిబంధ్న విశావసము విషయంలో ఉండినటేో , ఈనాడు
మన కస
ై త వ విశావసము యొకు ప్రధానాంశమయ
ై ునిది. పాత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున
నిర్రక్షణలనిియు వాటి నర్వేర్మపను కరీసత ునందు ఈ మూడు దశలలో అనగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు
పారర్ంభోతివము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు అంతయ లక్షయస్టిదధ ల
ి ో కనుగొనుచునివి.

ముగింప్ు
ఈ పాఠంలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ముఖ్యమన
ై బెైబిలు నేప్థయమును, పాత నిబంధ్న యొకు

బృహత్ వివర్మును మొతత మును అవగాహన చదసుకోడానికి అనువుగానుని ఉతత మమన
ై మార్గ ములలో
ఒకదానిగా మేము ప్రవశ
ే పటారము. దదవుడు తన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలన భ్ూమి మీదికి వచుుటను గూర్శు

ఆదియందద ప్రణాళిక వేశాడని మనము తెలుసుకొనాిము. దదవుడు ఈ లక్షయస్టిదధ ి దిశగా పారచీనకాల చర్శతల
ర ో,
ఇశాీయిేలు చర్శతరలో, మర్శయు కొీతత నిబంధ్న యుగములో ముందుకు సాగశన విధానమును మనము

చూశాము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున మన అవలోకనము విషయంలో మనము ముందు సాగుతుండగా,
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ర్ాజయమును గూర్శున ఈ ముఖ్య నేప్థ్ాయనిి ప్దద ప్దద చూసాతము, ఎందుకనగా అది పాత నిబంధ్న అంతటిలో
అతి ముఖ్యమన
ై సమగీమన
ై మర్శయు ఏకరకృతముచదయు ప్రధాన నేప్థయమైయునిది. మనము ఇలా

చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఈనాడు సహితం ర్ాజుల ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము కొర్కు జీవించడానికి మనము పాత
నిబంధ్నను మార్గ దర్ికముగా సదివనియోగం చదసుకోడానికి కొీతత నిబంధ్న విశావసులమైన మనకు అదొ క
తర్మణమునిసుతంది.
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