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ప్రకటన గీంథము
మూడవ పాఠము

ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము

ఉపో ద్ఘాతము
యిేసు బంధింప్బడిన తర్మవాత, ఆయన ప ంతి పిలాతు నొదేకు తదబడెను, మర్శయు యూదుల

ర్ాజువు నీవేనా అని పిలాతు ఆయనను అడిగను. యిేసు నేర్మగా దానికి సమాధానమియయలేదు. దానికి
బదులుగా, “నా ర్ాజయము ఈ లోక సంబంధ్మన
ై ది కాదు... నా ర్ాజయము ఇహసంబంధ్మన
ై ది కాదని” ఆయన
చెపపను. పిలాతు కస
ై ర్మను ఎర్శగన
శ వాడు మర్శయు ఆయన అంతఃప్ుర్మును చూచినవాడు. ఒక ర్ాజు ఏ
విధ్ముగా ఉంటాడో , ఒక ఖ్చిుతమన
ై అవగాహనను ఆయన కల్వగశయునాిడు. మర్శయు తన ముందు

నిల్వచియుని ఈ మనుషుయడు ఒక ర్ాజువల కనిపించుటలేదు. యిేసు చెపపి న మాటలు ఆయనకు ఎంత
నముశకయముగా లేవో ఊహించండి.

యిేసు నిజముగా ర్ాజు అవునా, కాదా అని ఈ దినమున విశావసులు కూడా ప్రశిించడానికి

శోధించబడుతునాిర్ేమో. తుదకు, ఒకుసార్శ మన చుటట
ర చూస్టతత , లోకమందంతటా దదవుని ప్ర్శపాలనకు
వయతిర్ేకత కనబడుతుంది. కానీ పిలాతు ప్రశికు యిేసు ఇచిున జవాబు ప్రకటన గీంథములోని

పారముఖ్యమన
ై అంశములలో ఒకటి. యిేసు ర్ాజుగా ప్ర్శపాలన చదయుచునాిడు, కానీ ఆయన ర్ాజయము ఈ
లోక సంబంధ్మన
ై ది కాదు. మర్శయు ఆయన ర్ాజయము వచుుచునిదనే నిర్రక్షణను ప్రకటన గీంథము
ఇచుుచునిది. దానిని మనము ఇప్ుపడు పాక్షికముగా అనుభ్వించుచునాిము, కానీ కరస
ీ త ు తిర్శగశ

వచుునప్ుపడు ప్ూర్శతగా అనుభ్వించుదము. ఏలయనగా, ఈ లోకములో అంతిమ విజయము కరస
ీ త ుదద,
ఆయన తిర్శగవ
శ చుు ప్ర్యంతము వర్కు ఆయనను పతరమించాలని మర్శయు విధదయులముగా ఉండాలని
యోహాను మనలను పిలచుచునాిడు.

ప్రకటన గీంథముపై శీర్శషకలో ఇది మన మూడవ పాఠము, మర్శయు దీనికి మనము “ర్ాజు మర్శయు

ఆయన ర్ాజయము” అని పతర్మపటిరయునాిము. “దదవుని ర్ాజయము” అనే ముఖ్య అంశము ప్రకటన

గీంథమంతటిలో యిెటో ు కొనసాగశంచబడినదో మర్శయు దానికి సంబంధించిన అనేకమన
ై బో ధ్లను ఏ
విధ్ముగా కలుప్ుతూ ఉందో ఈ పాఠము ప్ర్శశోధిసత ుంది.

దదవుడు తన ర్ాజయమును ప్ర్శపాల్వంచుట, పారచీన కాలములో ర్ాజయప్ు ఒప్పందములకు ఛాయగా

ఉనిటు
ో మునుప్టి పాఠయభాగములో చెప్ుపకునాిము, ఇది పారముఖ్యముగా గొప్ప చకీవర్మతలు మర్శయు
వార్శకి స్టతవచదయుచుని ర్ాజయములపై అధికార్ము కల్వగశన సామంత ర్ాజులకు మధ్యన కుదుర్ుబడదది.

దదవుడు తన ప్రజలతో కల్వగశయుని సంబంధ్ములు మూడింటిని ఈ ఒప్పందములలో లేదా నిబంధ్నలలో
మనము ఎతిత చూపియునాిము, అదదమనగా: చకీవర్మతలు సామంతులప్టో దయచూప్ుట, దదవుడు తన

ప్రజల యిెడల దయచూప్ుటకు సాదృశయముగా ఉనిది. చకీవర్శత తన సామంతుల యొదే నుండి కోర్మచుని
విధదయత, దదవుడు తన ప్రజల యొదే నుండి కోర్మచుని విధదయతకు సాదృశయముగా ఉనిది. మర్శయు

సామంతుల విధదయత లేదా అవిధదయత వలన కలుగు ఫల్వతము, ఆయనకు నముకముగా ఉండువార్శకి
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రకటన గీంథము

మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము

ఆశీర్ావదమును మర్శయు నముకతవములేని వార్శకి శాప్మును దదవుడు అనుగీహించుటకు సాదృశయముగా
ఉనిది. నిబంధ్న యొకు ఈ మూడు ప్రతదయకతలు ప్రకటన గీంథమంతటిలో పారముఖ్యతను
సంతర్శంచుకునాియి.

“ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము” అను మన పాఠము, పారచీన నిబంధ్నల పారథమిక ఆకృతిని

కల్వగశయుని నాలుగు భాగములుగా విభ్జంచబడినది. మొదటిగా, దదవుడు, దెైవికమన
ై ప్రభ్ువుగా లేదా

చకీవర్శతగా కల్వగశయుని ర్ాజయయధికార్మును, అదద ప్రకార్ముగా దదవుని సామంతర్ాజుగా యిేసు కల్వగశయుని
ర్ాజయయధికార్మును మనము ప్ర్శగణంచుదము. ర్ండవదిగా, తన నిబంధ్న ప్రజలప్టో దదవుడు చూపించు

దయను ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా ఎతిత చూప్ుచునిదో ప్ర్శశోధించెదము. మూడవదిగా, దదవుడు తన

ప్రజల యొదే నుండి కోర్మచుని విధదయతను చూచెదము. నాలగ వదిగా, దదవునికి విధదయత లేదా అవిధదయత
చూపించుట వలన కలుగు ప్ర్యవసానముల వప్
ై ు తిర్మగుదము. దెైవికమన
ై ప్రభ్ువుగా దదవుని ర్ాజయమును
మర్శయు ఆయన సామంతర్ాజుగా యిేసుతో మనము పారర్ంభంచుదము.

రాజ్తవము
దదవుడు మర్శయు యిేసు యొకు ర్ాజతవమును గూర్శున మన సంభాషణ ర్ండు అంశములపైన

దృషిర సార్శంచుచునిది. మొదటిగా, సృషిరయంతటిపన
ై ప్రభ్ువుగా దదవుని యొకు ర్ాజతవమును మనము
ప్ర్శశీల్వంచెదము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవుని సామంతర్ాజుగా లేదా ర్ాజు స్టతవకునిగా కరస
ీ త ు యొకు
ర్ాజతవమును మనము వివర్శంచెదము. దదవుని యొకు ర్ాజతవముతో పారర్ంభంచుకుందాము.

ద్ేవుని రాజ్తవము
కరర్తనలు 103:19 వంటి అనేక లేఖ్న భాగములు, దదవునిని సార్వభౌమునిగాను, మర్శయు

సృషిరయంతటిపన
ై అధిప్తిగాను వర్శణంచుచునివి. తాను సృషిరంచిన దానంతటిపన
ై సంప్ూర్ణ అధికార్ము

మర్శయు శకిత ఆయన కల్వగశయునాిడు. మర్శయు ఈ విశవమును దాని జీవర్ాశులను ప్ర్శపాల్వంచుట దావర్ా
ఆ అధికార్మును మర్శయు శకితని ఆయన కార్యసాధ్కము చదయుచునాిడు.
ఆయనే సృష్టరకరు గ్నతక ఈ సృష్టరయంతటిని ప్రిపాలంచే అధికారము ద్ేవుడు

కలగియునఘాడు. ఆయన ద్ీనంతటిని చేస్టటయునఘాడు. ఇద్ి ఆయనకు చంద్ినద్ి,
మరియు ద్ీనిపై ప్రిపాలన హకుకనత ఆయన కలగియునఘాడు. మరియు కరరునల

గ్రంథములో ఒక లేఖన భాగ్ము ఉనాద్ి — కరరునలు 24:12 — అద్ి ఈ సతయమునత
సపషరము చేయుచతనాద్ి: “భూమియు ద్ఘని సంప్ూరణ తనత లోకమునత ద్ఘని

నివాసతలునత యెహో వావే” — ఏలయనగా — “ఆయన సముద్రముల మీద్ ద్ఘనికి
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ప్ునఘద్ి వేస్టనత, ప్రవాహ జ్లముల మీద్ ద్ఘని స్టటిరప్రచనత.” కావున ఆయన ద్ఘనిని

సొ తత
ు గా కలగియునఘాడు. ఆయన ద్ఘనిని చేస్టనత గ్నతక ద్ఘనిని పాలంచతచతనఘాడు.
అద్ి ఆయనకు చంద్ినద్ి.

— డా. ర్ాబర్డర బి. చిషలో ం, జూ.
తనకు వేరైన ద్ఘనినతండి ద్ేవుడు అధికారమునత పొ ంద్జ్ాలడు. ఆయనే తన

అధికారమైయునఘాడు. అయన గ్ుణలక్షణములు, అనిాయు, అధికారప్ూరితమన
ై వి.
అయతే మానవులు కలగియునా అధికారము వంటిద్ి కాద్త అద్ి, మానవాధికారము
కర
ై ద్ి లేద్ఘ నిరంకుశమన
ై ద్ి. ఆయన అధికారము మంచిద్ి
ర రమైనద్ి, లేద్ఘ చప్లమన
ఏలయనగా ద్ేవుడు మంచివాడు. మనము ఆయన అధికారమునత నమెద్ము
ఏలయనగా ఆయన అద్తుతమైన కారయములనత చేస్టటయునఘాడు. ఆయన

అధికారమునకు గొప్ప రుజువు ఏద్నగా, మన పాప్ముల కొరకు మరణంచతటకు తన
కుమారుని ప్ంపటంచతట మరియు మనలనత నీతిమంతతలనత చేయుటకు ఆయననత
లేప్ుట. ఏ తతవజ్ాానము లేద్ఘ, ఏ ద్ేవుడు ఇటటవంటి అధికారముతో

ప్రతతయతు రమియయలేద్త. కావున ద్ేవుని అధికారము ఆయనయంద్ే ఉనాద్ి, అయతే
అద్ి మరలా మరలా యేసత కరరసు త నంద్త రుజువు చేయబడుచతనాద్ి.

— డా. విల్వయమ్ ఎడగ ర్డ
సృషిరయంతటిపన
ై దదవుడు గొప్ప ర్ాజుగా ఉనిటు
ో ప్రకటన గీంథము తర్చూ మాటాోడుచునిది,

మర్శయు విశవమంతటిపన
ై కియ
ీ ాశీలతగల ఆయన ప్ర్శపాలనను గూర్శు నొకిు చెప్ుపచునిది. ఈ విషయానిి
ప్రకటన 1:4-6లో యోహాను తన పాఠకులకు వందనములు చెప్ుపటలో మనము చూడవచుు. ప్రకటన 4–5
అధాయయములలో ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణను గూర్శున వివర్ణలో మనము దీనిని చూడవచుు.
ప్రకటన 7:9-10లో, ప్రతీ జనములో నుండి ప్రజలు స్టింహాసనము యిెదుట నిలువబడి ఆయనను

సుతతించుటలో మనము దీనిని చూడవచుు. 11 మర్శయు 12 వచనములలో దదవదూతలు కూడా అదద
ప్రకార్ము చదయుటలో కూడా మనము దీనిని చూడవచుును. మర్శయు ఈ ప్ుసత కములో మిగశల్వన

భాగములలో దదవుడు తన స్టింహాసనముపన
ై ఆస్ట్నుడెై యుండుటను గూర్శు తర్చూ చెప్ుపచుని వాటిలో
కూడా దీనిని మనము చూడవచుు.

ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రకటన 1:4-6లో చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘములకు యోహాను ఏ విధ్ముగా

వందనములు చెప్ుపచునాిడో వినండి:

యోహానత ఆస్టటయలో ఉనా యేడు సంఘములకు శుభమని చపటప వారయునద్ి:

వరు మాన భూత భవిషయతఘకలములలో ఉనావానినతండియు, ఆయన స్టటంహాసనము
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఎద్తటనతనా యేడు ఆతెలనతండియు, నమెకమన
ై సాక్షియు, మృతతలలోనతండి
ఆద్ి సంభూతతడుగా లేచిన వాడునత, భూప్తతలకు అధిప్తియునన
ై యేసతకరస
ర ుత

నతండియు, కృపాసమాధఘనములు మీకు కలుగ్ునతగాక. మనలనత పరమి
ర ంచతచత తన
రకు మువలన మన పాప్ములనతండి మనలనత విడిపటంచినవానికి, మహిమయు

ప్రభావమునత యుగ్యుగ్ములు కలుగ్ునతగాక — ఆమేన! ఆయన మనలనత తన

తండిరయగ్ు ద్ేవునికి ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత జ్ేస్టనత (ప్రకటన 1:4-6).
ఈ కొనిి వచనాలలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున విషయాలు ఎనిి ఉనాియో గమనించండి.

దదవుడు తన స్టింహాసనముపైన ఆస్ట్నుడెయ
ై ునాిడు; భ్ూర్ాజుల పన
ై యిేసు ఆధిప్తయము కల్వగశయునాిడు;
మర్శయు సంఘము దదవుని స్టతవించద ర్ాజయమైయునిది.

ద్ేవుని రాజ్యము అనే అంశము లేఖనములో అధికమన
ై పారముఖయతగ్ల అంశము,

మరియు అద్ి యేసత బో ధకు కేంద్రమైయునాద్ని అనేకమంద్ి ఒప్ుపకుంటారు. కావున
ద్ేవుని రాజ్యమంటే అరి మేమిటి? తతద్కు అరి మేమనగా ద్ేవుడే రాజు, ద్ేవుడే

సారవభౌముడు, ద్ేవుడే ప్రభువు, ఆయన ఈ విశవమంతటికి ప్రభువైయునఘాడు.

లేఖనములలో చప్పబడిన ప్రకారము లేద్ఘ వారయబడిన ప్రకారము, లేఖనముపై అద్ి
రండు ప్రధఘనమన
ై పారశములనత కలగియునాద్ి. మొద్టిద్ి, ఆద్ి నతండి అంతము
వరకు ద్ేవుడు సారవభౌముడుగా నతండుట — చరితరలో, ప్రతీ కాలములో, ప్రతీ

సి లములో ద్ేవుడు రాజుగానతండుట. వేరొకటి మానవుల పైన మరియు మానవ చరితర
పైన ఆయన ప్రభువుగా రాజ్తవమునత కనబరచతట.

— డా. మార్డు ఎల్. సారీస్
ద్ేవుని రాజ్యము సకరమమైనద్ి, ద్ేవుని యొకక నఘయయప్ూరవకమైన అధికారమునత

గ్ురిుంచి, వారి యొకక జీవితములలో అంగీకరించిన ప్రజ్ల యంద్త ద్ేవుని ప్రిపాలన
నిజ్ముగా ఉనాద్ి, వారు పరమ
ర తో, నమెకముతో, సంప్ూరణముగా మరియు

ఉద్ేేశప్ూరవకముగా ద్ేవుని యొకక సారవభౌమతవమునకు అప్పగించతకొనిన వారు.
ఇప్ుపడు, ద్ఘనరి మమ
ే నగా సంఘము ఒక విధముగా ద్ేవుని రాజ్యమునకు ప్రతయక్ష
సాద్ృశయము. సృష్టరలో, చరితరలో, మరియు ఇప్ుపడు కరడఘ ద్ేవుని రాజ్యము

కనబడునటట
ు సంఘము రూపటంచబడినద్ి. అయతే మనము ఇప్ుపడు విధేయత

చూప్ుట కేవలము రానతనా ద్ఘనికి ముంగ్ురుుగా ఉనాద్ి. తతద్కు, ద్ేవుడు అనిాటిని
నూతన ప్రుసాుడు. ప్రతీ శతతరవునత ద్ేవుడు నఘశనము చేసు ాడు. మనము ఆయననత
సంప్ూరణముగా తలుసతకొనతటకు మరియు ఆయనకు సంప్ూరణ ముగా విధేయత

చూప్ుటకు ఆయన ప్రతీ ఆటంకమునత తొలగిసు ాడు. ఆయన ఆ ఆటంకములనత
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తొలగిసు ాడు. అద్ి ద్ేవుని అంతిమ వాగాేనము. కానీ ఇప్ుడత
ై ే, యేసతకరరసు త ద్ేవుని

యొకక రక్షణయెైయునఘాడని మరియు మన జీవితముల పన
ై ద్ేవుడు అధికారమునత
కలగియునఘాడని మనము గ్ురిుంచి, హృద్యప్ూరవకముగా, పరరమగా, స్టరవచఛగా

కనిపడుతూ ఆ ప్రకారముగా, మనము పాలగొనవలస్టటయునాద్ి. మరియు ద్ఘని ద్ఘవరా,
రాకడలో వాగాేనము చేయబడిన ద్ేవుని రాజ్యము కొరకు సంఘము
సాక్షయమియయవలస్టటయునాద్ి.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
ప్శిుమ ఆస్టియ సామాాజయ చకీవర్మతల వల , తన ఆజఞ లను నర్వేర్ముటకు దదవుడు స్టతవకులను

నియమించియునాిడు — వార్మ తన తర్ప్ున ప్ర్శపాల్వంచు మర్శయు తన ర్ాజయమును స్టిార్ప్ర్చు

సామంతులు. సాధార్ణ మాటలలో, నిబంధ్నను సాాపించద వాని యొకు అధికార్మునకు ఒప్ుపకొనిన మానవ
జయతికి, దదవుడు ఈ బాధ్యతను అప్పగశంచియునాిడు.

ముందు పాఠములో చూచినటు
ో , దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టన
ి ఆర్మ ప్రధాన నిబంధ్నలలో నిబంధ్న

సాాప్న వృదిధచెందినది అవేవనగా: ఆదాము, నోవహు, అబారహాము, మోషత, దావీదు మర్శయు కరీసత ుతో
చదయబడిన నిబంధ్నలు. మొదటి ర్ండు నిబంధ్నలు — ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదస్టినవి —

భ్ూమియందంతటిపన
ై దదవుడు ర్ార్ాజుగా ఉనిటు
ో , మర్శయు మానవ జయతి ఈ భ్ూమి మీద ఆయన

చితత మును జర్శగశంచు సామంత ర్ాజయముగా సూచిసుతంది. ఈ నిబంధ్నల యొకు షర్తుల ప్రకార్ము, దదవుని
యొకు సార్వభౌమతవము ఈ భ్ూమి మీద ఇతర్ ర్ాజయములకు వాయపించుచునిది; ప్రతీ ఒకుర్ూ ఆయనకు
ల కు అప్పగశంచవలస్టియునిది.

ఆదాము మర్శయు నోవహుతో తాను నిబంధ్నలు చదస్టన
ి తర్మవాత, దదవుడు అబారహాము, మోషత

మర్శయు దావీదులతో నిబంధ్నలు చదస్టి, పారచీన ఇశాీయిేలు ర్ాజయముతో ఒక ప్రతదయకమన
ై విధానములో తన
ర్ాజతవమును దదవుడు సాాపించియునాిడు.

ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గ మకాండము 19:4-6లో దదవుడు పారచీన ఇశాీయిేలు ర్ాజయముతో చెపిపన

మాటలను వినండి:
నేనత ఐగ్ుప్ు యులకు ఏమి చేస్టతి
ట నో, మిముెనత గ్ద్ే రకకలమీద్ మోస్టట నఘ యొద్ే కు
మిముె నటట
ు చేరుుకొంటినో మీరు చూచితిరి. కాగా మీరు నఘ మాట శరద్ధగా విని నఘ
నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల, మీరు సమసు ద్ేశ జ్నతలలో నఘకు సవకరయ

సంపాద్యమగ్ుద్తరు. సమసు భూమియు నఘద్ేగ్ద్ఘ. మీరు నఘకు యాజ్క రూప్కమన
ై
రాజ్యముగానత ప్రిశుద్ధ మైన జ్నముగానత ఉంద్తరు (నిరొ మకాండము 19:4-6).

ఈ లేఖ్న భాగములో, ఐగుప్ుత బానిసతవములో నుండి వార్శని విమోచించినప్ుపడు వార్శప్టో

ఎటువంటి కనికర్మును చూపించియునాిడో దదవుడు ఇశాీయిేలు వార్శకి జయఞప్కము చదయుచునాిడు. తాను
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వార్శతో చదస్టన
ి నిబంధ్నకు లోబడుట దావర్ా విధదయతను చూపించాలని ఇశాీయిేలు వార్శకి చెప్ుపచునాిడు.
వార్మ నిబంధ్నకు విధదయత చూపించుటవలన ప ందు ఆశీర్ావదములను ఆయన వార్శకి
సూచించుచునాిడు.

ప్రతయద కముగా దావీదుతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో, తన ప్రజలకు ఆశీర్ావదప్ు ప్రవాహము మర్శయు

తీర్మపనకు సాదృశయముగా దావీదు వంశావళిని దదవుడు స్టిార్ప్ర్చుచునాిడు. ఈ నిబంధ్న 2 సమూయిేలు
7:1-17, కరర్తనలు 89 మర్శయు కరర్తనలు 132 వంటి లేఖ్న భాగాలలో చెప్పబడినది. దావీదు యొకు
కుమార్మలు దదవుని సామంతులని అవి చెప్ుపచునాియి. వార్మ దదవుని యిెదుట ఇశాీయిేలు వార్శ

ర్ాజయమంతటికి పారతినిధ్యము వహించుచునాిర్మ. మిగశల్వన అనిి నిబంధ్నలలో ఉని ప్రకార్ము, దదవుడు

దయను చూపించియునాిడు, విధదయత కోర్మకునాిడు మర్శయు తన ఆశీర్ావదమునకు లేదా శాప్మునకు
దావీదు కుటుంబీకులే కార్ణమని జయఞప్కము చదస్టయ
ి ునాిడు.

తర్మవాత ఇశాీయిేలు చర్శతల
ర ో, దావీదు సంతానము ఘోర్ముగా విఫలమైనందున ఇశాీయిేలు

ర్ాజయము శపించబడి, దదవుని చదత చెర్కు అప్పగశంచబడా్ర్మ. అయితద చెర్లో కూడా, కడవర్శ దినములలో

నీతిమంతుడెైన దావీదు కుమార్మని దావర్ా దదవుడు తన నిబంధ్నను నూతన ప్ర్మసాతడని ఇశాీయిేలు ప్రవకత ల

దావర్ా తెల్వయజేస్టియునాిడు. యిర్రుయా 31:31లో, ప్రవకత యిెైన యిర్రుయా ఈ నూతన ప్ునర్మదధ ర్ణను కొీతత

నిబంధ్నగా పతర్ొునాిడు. ఈ కొీతత నిబంధ్న దదవుని గొప్పదెైన కనికర్మునకు సాదృశయముగానునిది. ఆయన
తన ప్రజల హృదయములను మార్మపచదయుట వలన వార్మ ఆయనకు లోబడుదుర్మ. అంతములేని తన
నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను వార్మ అనుభ్వింతుర్మ, మర్శయు ఇంకనిటికర శాప్ము నొందర్మ. అదద

సమయములో, ఆయనను వయతిర్ేకించిన వార్ందర్శకి, తన సామంత ర్ాజులకు, మర్శయు తన ర్ాజయ ప్రజలకు,
ఆయన తీర్మపతీర్మును.

దావీదు మర్శయు పారచీన ఇశాీయిేలుతో దదవుని యొకు నిబంధ్నలు, దావీదు మర్శయు ఇశాీయిేలు

వార్శకి మించి ఆశీర్ావదములు విసత ర్శంచబడుటకు ఉదదేశించబడినవి. దావీదు ఇంటివార్శపన
ై దదవుని ప్ర్శపాలన
ఇశాీయిేలు వార్ందర్శ మేలు కొర్కై ఉదదేశించబడినది, మర్శయు ఇశాీయిేలు వార్శ ఆశీర్ావదములు

లోకమంతటికి మేలు కలుగుటకై ఉదదేశించబడినవి. ఈ విషయానిి మనము కరర్
ీ త నలు 2, 67; యిెషయా 2:24; మర్శయు ఆమోసు 9:11-15లో చూడవచుును. దావీదు ఇంటిలోనుండి దదవుడు ఒక విమోచకుని

ప్ంపిసత ాడు, మర్శయు ఆ విమోచకుడు ఇశాీయిేలును ర్క్షిసత ాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలు దావర్ా, ఆయన సమసత
సృషిరని ర్క్షిసత ాడు.

ఇప్ుపడు, కరస
ీ త ు దావర్ా దదవుడు సంఘమును విమోచిసుతనాిడు, మర్శయు మనలను తన ప్ర్శశుదధ ,

నిబంధ్న జనులుగా సమకూర్ముతునాిడు. మర్శయు దాని ఫల్వతముగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలుతో
సంఘము ఇప్ుపడు ఒకే ర్ాజయముగా ఉనిది.

ప్రకటన 1:5-6లో ఈ నిబంధ్న సంబంధ్ము ఏ విధ్ముగా వయకరతకర్శంచబడినదో వినండి:
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భూప్తతలకు అధిప్తియునన
ై యేసతకరస
ర ు త ... మనలనత పరరమించతచత తన రకుమువలన
మన పాప్ములనతండి మనలనత విడిపటంచి, మరియు ఆయన మనలనత తన

తండిరయగ్ు ద్ేవునికి ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత జ్ేస్టనత (ప్రకటన 1:5-6).
మన పాప్ములనుండి మనలను విమోచించుటకు యిేసు మర్ణంచినందున, మనము ఇప్ుపడు
దదవుని ప్రతయద కమైన సంపాదయముగాను మర్శయు ర్ాజయముగాను ఉనాిమని ఈ వచనములు

సూచిసుతనాియి. పాత నిబంధ్నలో దదవుడు ఇశాీయిేలు వార్శకి ఇచిున పతర్మను: “ర్ాజయము మర్శయు
యాజకులు” అనేది మనము కూడా కల్వగశయునాిము.

నిర్గ మకాండము 19:6లో దదవుడు ఈ పతర్మను పారచీన ఇశాీయిేలు వార్శకి ఇచిుయునాిడు, అది

ఇశాీయిేలు వార్శకి ఒక నిబంధ్న ఆశీర్ావదమైయునిది, వార్మ “యాజక ర్ూప్మన
ై ర్ాజయముగాను, ప్ర్శశుదధ
జనముగా” ఉందుర్ని తెలుప్బడినది.

అనేక శతఘబాేలనతండి అనేకమంద్ి ద్ేవుని రాజ్యప్ు సవభావమునత గ్ూరిు

వాద్ించతచతనఘారు. ద్ఘనిని మనము బైబిలు గ్రంథములో సపషరముగా కనతగొంటాము,
అయనప్పటికర ద్ఘని అరి మునత గ్ూరిు అనేకమైన వివాద్ములు ఉనావి. అయతే ఈ
విధముగా మనము చప్పవచుని నేనత భావిసతునఘానత చివరకు ద్ఘని

సారాంశమేమనగా, ఈ లోకములో, సంఘములో మరియు వయకుుల హృద్యములలో
ద్ేవుని ప్రిపాలనయే ద్ేవుని రాజ్యముగా వివరించబడినద్ి, అనగా నీవు మరియు
నేనత లేఖనఘనతసారముగా ద్ైవికమైన జీవితమునత జీవిస్టరు , మనము ద్ేవుని
రాజ్యములో పాలభాగ్సతులము అయాయమని మనము చప్పవచతునత.

— డా. జయన్ ఆసావల్ర
ద్ేవుని రాజ్యమనగా ఏమిటి? మంచిద్ి, మనము నిశుయముగా ద్ఘనిని అనేక

విధములుగా వివరించవచతునత, కానీ ద్ేవుని రాజ్యము ఎచుట సాిపటంచబడుచతనాద్ి

అని చప్ుపకొనతట మనకు చఘలా ప్రయోజ్నకరముగా ఉంటటంద్ని నేనత భావిసతునఘానత
— అద్ి ద్ేవుని రాజ్యము రాజు ద్ఘవరా సాిపటంచబడే పారంతమయ
ై ునాద్ి, అచుట ద్ేవుని

సతుతించతట, ద్ేవుని మహిమప్రచతట మరియు భూమి మీద్ జీవించిన విధఘనమునకు
తీరుపతీరుబడుట ఉంటటంద్ి. అంద్తవలన యేసత బో ధలో ద్ేవుని రాజ్యమునత గ్ూరిు

చఘలా పారముఖయత ఉండుట మనము చూడవచతు. మరియు కొరతు నిబంధనలో మనము
కనతగొనతనద్ేమనగా, యేసత రాజుగా నతండుట మరియు ద్ేవుని రాజ్యమునత

బలముతో ఈ లోకములోనికి తచతుట. సాంకేతిక భాషలో ప్గిల పైకివచతుట. అచుట

బరద్ధలగ్ుట ఉనాద్ి; తన మస్ట్ీయ రాజు ద్ఘవరా ద్ేవుడు ఈ లోకములోనికి ప్రవేశంచతట
కలద్త. రాజ్యము ఎచుట నతండి వచిునద్ో ఒక గొప్ప విధముగా చప్ుపట గీర్డ హార్డ డస్
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నతండి వచిుంద్ి, మరియు సతవారు వాయపటంచిన చోట, హృద్యాలు

మారుపన ంద్ినప్ుపడు, పాప్ము, అప్రాధముములు అధిగ్మించబడినప్ుపడు,
నీతిమతవము సాధన చేయబడినప్ుపడు మరియు ద్ేవునితో ఒక సజీవమన
ై

సహవాసము ఏరపడినప్ుపడు ద్ేవుని రాజ్యము వసతుంద్ి అని ఆయన చపాపడు.
— డా. బారండన్ కోీ
ప్ర్లోక ర్ాజయమును భ్ూమిమీద సాాపించి, నముకసుతల న
ై ప్రజలతో ఈ భ్ూమిని నిండించుటయిే

దదవుని యొకు లక్షయమైయునిది. ప్ర్లోకమందు, దదవుని చితత ము సంప్ూర్ణముగా నర్వేర్ుబడుతుంది. కాని
భ్ూమి మీద, ఆయన సృషిర ఆయన చితత ము చదయుటకు తర్చూ నిర్ాకర్శసత ుంది. వార్మ దదవునిని ర్ాజుగా

అంగరకర్శంచుటకు నిర్ాకర్శసత ునాిర్మ, మర్శయు ఈ లోక ర్ాజయములు దదవుని ప్ర్శపాలనను వయతిర్ేకస
ి త ునాియి.
కావున, యిేసు ప్ర్లోక పారర్ానను బో ధించినప్ుపడు, ఒకర్ోజున వయతిర్ేకించద ఈ ర్ాజయయలనీి ఓడించబడి,
కేవలము దదవుని ర్ాజయము మాతరమే నిల్వచి ఉండాలని ఆయన పారర్శాంచాడు.

ర్ానుని దినములను గూర్శు ప్రకటన 11:15 ఏ విధ్ముగా మాటాోడుతుందో వినండి:
ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభువు రాజ్యమునత ఆయన కరస
ర ు త రాజ్యము నఘయెనత; ఆయన
యుగ్యుగ్ముల వరకు యేలునననత (ప్రకటన 11:15).

ఈ లోకమంతటిని జయించి, నిండించద వర్కూ దదవుని ప్రతదయక ర్ాజయము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.

బెైబిలు ప్రవచనము యొకు అంతిమ గమయము ఇదద. యిేసు తన మహిమతో తిర్శగవ
శ చిునప్ుపడు, దదవుని
ప్రతయద కమైన ప్ర్శపాలన ఈ భ్ూమి మీద నుని ప్రతి ర్ాజయమును చుటురకొంటుంది. యిర్రుయా 31:31-34,
జకర్ాయ 14:9 మర్శయు లేఖ్నాలలోని అనేక భాగములలో ఇదద నిర్రక్షణ బో ధించబడినది.

ప్శిుమ ఆస్టియాలో ఉని ర్ాజయప్ు సాదృశయములు కంటే దదవుని ర్ాజర్శకము చాలా అధికముగా

ఉంటుంది. పారచీన ప్రప్ంచములో, మానవ చకీవర్మతలు తమ నిబంధ్నల దావర్ా చదస్టన
ి వాగాేనప్ు

ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా నర్వేర్ులేకపల యిేవార్మ. వార్మ తమ దాసుల యొకు విధదయతను ఎనిడూ

సంప్ూర్ణముగా ప్ర్శశీల్వంచదవార్మ కాదు, మర్శయు వార్మ ఎనిడూ నిబంధ్నా ప్ర్యవసానములను జర్శగశంచద
వార్మ కాదు. కానీ దదవుని నిబంధ్నలో మన ప్రభ్ువు నిబంధ్న ఆశీర్ావదములకు తగశనటు
ో జర్శగశసత ాడు.

ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణముగా మన విధదయతను ప్ర్శగణసాతడు. మర్శయు నిబంధ్నా ప్ర్యవసానముగా కలుగు
ఆశీర్ావదమును లేదా శాప్మును సంప్ూర్ణ కీమశిక్షణతో ఆయన తీర్మపతీర్ముతాడు. మర్శయు మనము

చూడబో తునిటు
ో గా, మన తర్ప్ున యిేసుకరస
ీ త ును తన యొకు ర్ాకుమార్మని ఆయన ప్ంపించియునాిడు
మర్శయు ఆయన సంప్ూర్ణముగా దదవునికి విధదయత చూపించి, మన అవిధదయతకు కలుగు ఫల్వతమును
తానే భ్ర్శంచినందున మనము ఆయనలో ర్క్షణ కల్వగశయునాిము.

దదవుని యొకు సార్వతిరక ర్ాజర్శకమును గూర్శున అవగాహనను మనసుిలో పటురకొని, దదవుని

స్టతవకునిగా లేదా సామంత ర్ాజుగా కరస
ీ త ు యొకు ర్ాజతవమును తెలుసుకొనుటకు స్టిదధప్డుదము.
-8-

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

ప్రకటన గీంథము

మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము

కరస
ర ు త యొకక రాజ్తవము
పారచీన ద్ఘవీద్త రాజ్తవము వలుగ్ులో కరరసు త యొకక రాజ్తవమునత అవగాహన

చేసతకొనవలస్టటయునాద్ి ఏలయనగా ద్ఘవీద్త యేసతనకు ఛఘయగా ఉనఘాడు. ఆయనే
మస్ట్ీయగా ఉనఘాడు. పాత నిబంధనలో, ద్ఘవీద్త యొకక రాజ్తవము అప్పటి తూరుప
ద్ేశాల రాజ్యములనత పో ల ఉండేద్ి, అద్ి చకరవరిు – సామంతరాజు సంబంధముగా

ఉండేద్ి, అంద్తలో చకరవరిుయన
ెై రాజు, సాధఘరణముగా ఒక ఒప్పంద్ముతో ప్రజ్లనత
పాలంచేవాడు. మరియు లోకమునత ప్రిపాలంచతటకు ద్ఘవీద్త ద్ేవునిచేత

ఎనతాకొనబడినవాడు. కావున, తన తరప్ున ప్రిపాలన చేయుటకు ద్ేవుడు

ద్ఘవీద్తనత నియమించినటట
ు అగ్ుప్డుతతంద్ి. మరియు ద్ఘనిని తతద్కు సంప్ూరణముగా
నరవేరుునద్ి మాతరము యేస్టర.

— డా. ర్ాబర్డర బి. చిషలో ం, జూ.
ఈ విశవమునకు ప్రభ్ువుగా కాకుండా ఒక సామంతునిగా లేక ఒక చినిపాటి ర్ాజుగా యిేసును

తలంచుట కొీతత గా అనిపిసత ుంది. అంతా చూస్టతత , యిేసు దదవుడు, ఉనికిలో ఉని ప్రతిదానిని సృషిరంచి,

ప్ర్శపాల్వంచదవాడు దదవుడు. యిేసు సంప్ూర్ణముగా దదవుడని మేము నిశుయముగా చెప్ుపచునాిము, కానీ
యిేసు కేవలము దదవుడు మాతరమే కాదు అని గీహించుట చాలా పారముఖ్యము. ఆయన సంప్ూర్ణముగా
మానవుడు కూడా. మర్శయు మానవునిగా, తన తండిరయిన
ెై దావీదు స్టింహాసనము పన
ై ఆయన

ఆస్ట్నుడెైయునాిడు, ఆ ప్రకార్ముగా దదవుని సామంత ర్ాజయమైన పారచీన ఇశాీయిేలుపన
ై ర్ాజుగా తన

కర్త వయమును నర్వేర్ుశ యునాిడు. ఈ విధ్ముగా చూస్టతత , యిేసు యొకు ర్ాజతవము మానవ సంబంధ్మన
ై
కార్యముగా నునిది. కావున, పాత నిబంధ్నలో దావీదువల , యిేసు దదవుని సామంతునిగా ఉనాిడు.
బైబిలు గ్రంథములో ఉనా నిబంధన కరమము ప్శుమ ఆస్టటయా ద్ేశాల రాజుల మధయ

జ్రిగిన ఒడంబడికల ఆధఘరముగా ఉనఘాయ. మరియు అనేకసారుు చకరవరిు ఒక గొప్ప
రాజుగానత, వారి మధయ నిబంధనలో ఒక సామంత రాజు గొప్ప రాజుతో సంబంధము

కలగియుంటాడు. యూద్ఘ గోతరప్ు స్టటంహముగా, రాజుగా — ద్ఘవీద్త వంశప్ు రాజుగా
యేసతనత ప్రకటన గ్రంథము వరిణంచతచతనాద్ి. అటటవంటి భాష కొనిా విషయాలనత
బయలుప్రచతచతనాద్ి. వాటిలో ఒకటి ఏమనగా యేసత ద్ేవునిని ప్రతయక్షప్రచతట

మాతరమే కాద్తగానీ, తన నిజ్మైన మానవతవమునత బయలుప్రచి, ఒక మనతషతయని

సవభావము ఏమిటో సంప్ూరణముగా తలయజ్ేయుచతనఘాడు. కావున కొరతు నిబంధనలో
ద్ఘవీద్త కుమారునిగా, ద్ేవుని కుమారుని భాష వాసు వముగా, చఘలా సారుు, ద్ఘవీద్త
వంశప్ు రాజుగా, మస్ట్ీయగా ఆయన పాతరనత సూచిసతుంద్ి. ఆ విధముగా, ఆయన
చఘరితరక జ్నఘంగ్మునకు పారతినిధయము వహించతచతనఘాడు. ప్రకటన గ్రంథము
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సంద్రుములో, ద్ేవుని ప్రజ్లు అనేక రాజ్యములలోనికి విసు రించియునఘారు, ఆయనే
మన రాజు, తండిర యెద్తట మన ప్రతినిధి లేక మన చకరవరిుయెైయునఘాడు. కావున
చరితరలో, కాలములో, ఆయనే మన రాజ్ైయునఘాడు, తండిర యెద్తట తన ప్రజ్లకు
పారతినిధయము వహించత సంప్ూరణ మానవుడైయునఘాడు. ఆయన ద్ేవునికి కరడఘ

పారతినిధయము వహించతచతనఘాడు, కానీ అద్ి ఆయన సంప్ూరణ మానవుడు మరియు
మన తరప్ున ద్ేవుని యెద్తట పారతినిధయము వహించతచతనఘాడనే సతయమునత
తోరస్టటప్ుచుద్త.

—డా. గగ్
ీ పర్రీ
కరీసత ు అనే పతర్మ, దావీదు వంశప్ు ర్ాజుగా ఆయన చదయుచుని కార్యమును సూచించుచునిది. కరీసత ు

అనగా అభషికత ుడు అని అర్ాము. ఇది పాత నిబంధ్నలోని మాట, తర్చూ దావీదు వంశప్ు ర్ాజులకు

వర్శతసత ుంది ఏలయనగా ఆ కార్యము చదయ మొదలు పటురటకు వార్మ అభషతకించబడినార్మ. దీనిని మనము 2

దినవృతాతంతములు 6:42; కరర్తనలు 2:2, 6; కరర్తనలు 18:50; కరర్తనలు 20:6, 9; మర్శయు కరర్తనలు 45:1-2
వంటి లేఖ్న భాగాలలో చూడవచుును. అందువలననే యిేసు దదవుని కరీసత ు అని కూడా ప్రకటన 11:15

మర్శయు 12:10 వంటి లేఖ్న భాగాలలో చెప్పబడినది. ఆయన దదవుడు అభషతకించిన ర్ాజు — ఆయన
యొకు సామంత ర్ాజు.

దావీదు గొప్ప కుమార్మనిగా, పాత నిబంధ్నలో ఎదుర్మచూచిన నూతన నిబంధ్న అంశాలను యిేసు

నర్వేర్ును. ఆయనలో, దదవుని శరష
ీ ఠ మన
ై దయ కనప్ర్చబడినది. మన ప్క్షముగా సమసత విధ్ముల ైన
ఆవశయకమన
ై విధదయతను కరస
ీ త ు, తనంతటతానే చూపించియునాిడు. మన సాానములో ఆయన

మర్ణంచినప్ుపడు, నిబంధ్న ఫల్వతముగా సంభ్వించు శాప్ములనిిటిని భ్ర్శంచాడు. మర్శయు ఆయన
మర్ణము నుండి ప్ునర్మతాానుడెై, ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమైనప్ుపడు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను
ఆయన ప ందియునాిడు.

స్టిలువలో మర్ణంచి, మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచినందున దదవుని సామంతర్ాజుగా యిేసు తన

సాానమును భ్దరప్ర్చుకునాిడు. దదవుని ప్రజలను శిక్షించి, నాశనము చదయు ఎటువంటి పాప్మునన
ై ా
ఆయన మర్ణము తొలగశసత ుంది.

ప్రకటన 12:10-11లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:
ు మన ద్ేవునియెద్తట మన సహో ద్రులమీద్ నేరము మోప్ువాడన
రాతిరంబగ్ళు
ై

అప్వాద్ి ప్డద్ోర యబడి యునఘాడు గ్నతక ఇప్ుపడు రక్షణయు శకిుయు రాజ్యమునత

మన ద్ేవుని వాయెనత; ఇప్ుపడు అధికారము ఆయన కరస
ర ు తద్ఘయెనత. వారు గొఱ్ఱ పటలు
రకు మునత బటిర వానిని జ్యంచియునఘారు (ప్రకటన 12:10-11).
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కరీసత ు స్టిలువయందు అర్శపంచబడినందున, సాతాను ఓడించబడా్డు. మర్శయు ఇప్ుపడు కరస
ీ త ు దదవుని

ర్ాజయమందు అధికార్మును కల్వగశయునాిడు గనుక ఆయన ర్క్షణ తన ప్రజలకు వచిుయునిది.

యిేసు యొకు విధదయత మర్ణములోనుండి ప్ునర్మతాాన ప్రతిఫలమును సంపాదించినది మర్శయు

సృషిరంచబడిన ఏ అధికార్ము కంటే కూడా అనగా మనుషుయలు, దదవాదూతలు లేదా దుర్ాతులకంటే
ఉనితమన
ై సాానము ఆయనకు ఇవవబడినది.

తన ప్ునర్మతాానము తర్మవాత మతత యి 28:18-19లో ఆయన చెపపి నటు
ో గా,
ప్రలోకమంద్తనత భూమిమీద్నత నఘకు సరావధికారము ఇయయబడియునాద్ి. కాబటిర
మీరు వళ్లు , సమసు జ్నతలనత శషతయలనతగా చేయుడి (మతు య 28:18-19).

ఆయన యొకు దెవి
ై క సవభావములో, యిేసు ఎనిడూ అధికార్ము ప ందుకొనలేదు.

ఆయనప్ుపడూ దానిని కల్వగశయునాిడు. కానీ ఆయన మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచిన తర్మవాత, తండియి
ర న
ెై
దదవుడు ర్ాజయములనిిటిపన
ై తనకు ర్ాజర్శకప్ు అధికార్మును ఇచిుయునాిడని యిేసు చెపపను,
దానర్ాము ఆయన ప్ర్లోకము, భ్ూమి మీద తన తండిర యొకు మానవ సామంత ర్ాజుగా అగుట.

తన ప్ునర్మతాానము తర్మవాత, యిేసు ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమన
ై ప్ుపడు, ఆయన ర్ాజుగా

స్టింహాసనాస్ట్నుడెైనాడు. హెబీయ
ర ులకు 1:3, 10:12, మర్శయు 12:2 వంటి లేఖ్న భాగాలలో కొీతత నిబంధ్న ఈ
విషయానిి సపషర ము చదయుచునిది, అచుట యిేసు తండియి
ర ెైన దదవుని కుడి పార్ివమందు

ఆస్ట్నుడెైయునాిడని చెప్పబడుచునిది. ఈ దృశయము తండిర మహా గొప్పర్ాజు లేదా ప్రభ్ువుగాను, మర్శయు

ఆయన కుమార్మడెన
ై యిేసు ఆయనను స్టతవించి, ఆయనకు పారతినిధ్యము వహించద మానవ సామంతునిగాను
సూచించుచునిది. దావీదు వంశావళిలో మర్శయు భ్ూమి మీద అనిి ర్ాజయముల పన
ై యిేసు చిటర చివర్శ
ర్ాజయ
ై ునాిడు. ఆయన దావర్ా లోకమంతా నూతనప్ర్చబడుతుంది. ఆయన

స్టింహాసనాస్ట్నుడెైయునిందున, యిేసు సంఘమును ఒక ర్ాజుగా పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు

భ్ూదిగంతముల వర్కు ర్క్షణ కలుగజేయుటవలన ఆయన తన ర్ాజయమును విసత ర్శంప్జేయుచునాిడు.

మానవ ర్ాజులకు చాలా విర్మదధ ముగా, మన విమోచనను స్టిలువయందు కీమప్ర్చుటకు దదవుడు

తన కుమార్మని సంప్ూర్ణమన
ై సామంత ర్ాజుగా ప్ంపించాడు. భ్ూమిమీద తన జీవితములో విధదయతను

కనబర్చాడు మర్శయు మన అవిధదయత వలన కలుగు శీమను ఆయన స్టిలువయందు భ్ర్శంచాడు. మన
క్షమాప్ణ మర్శయు విధదయతను కొనుటకు తన జీవితమును స్టిలువయందు అర్శపంచాడు మర్శయు

మనలను కాపాడుతూ, సంర్క్షించుచునాిడు. కావున మనలను కనికర్శంచద మన దదవునికి మర్శయు ర్ాజుకు

పతరమగల భ్కితతో లోబడుతూ ఆయన కృప్గల ప్ర్శపాలనకు మనము తప్పక అప్పగశంచుకొనవలస్టి యునిది.
ఇంతవర్కూ మనము తండియి
ర ెైన దదవుని యొకు సార్వభౌమ ర్ాజతవమును మర్శయు సామంత

ర్ాజుగా యిేసు యొకు ర్ాజతవమును ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, ఇప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము సందర్భములో
ప్రకటన గీంథము దదవుని దయాళుతవమును వర్శణంచు విధానమును ప్ర్శగణంచుదము.
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ద్యాళుతవము
నిబంధ్నలో ప్రభ్ువుగా దదవుని యొకు దయాళుతవము ప్రకటన గీంథమంతటిలో అనేక విధ్ముగా

చూడవచుును. సందదహము లేదు, మన పాప్ముల కొర్కు మర్ణంచుటకు తన కుమార్మని ప్ంపించుటయిే
గొప్పదెన
ై తన దయాళుతవము. ఈ అంశము ప్రకటన 1:5; 5:9-10; 7:14; మర్శయు 14:3-4 వంటి
లేఖ్నాలలో తెలుప్బడినది.

కానీ, ప్రకటన 1:6; 11:15; మర్శయు 17:14లో ఉనిటు
ో , మనలను ఆయన నొదేకు పిలచి, ఆయన

ర్ాజయములో మనలను పాల్వభాగసుతలను చదయుటయందు దదవుని ర్ాజర్శక దయాళుతవమును మనము
చూడవచుు.

ప్రకటన 7:3-4 మర్శయు 9:4లో ఉనిటు
ో , అవిశావసుల న
ై వార్శకి ఈ గీంథములో చెప్పబడిన

అనేకమన
ై తీర్మపలు ఆయన ప్రజలమన
ై మనపైకి ర్ాకుండా ఆయన తన కనికర్మును విసత ర్ంశ ప్
జేయుచునాిడు.

ప్రకటన గీంథములో సంఘములకు ఇవవబడిన ప్రవచన హెచుర్శకలు మనము ప్శాుతాతప్ము

నొందడానికి ఇవవబడిన దయాళుతవప్ు అవకాశముల ైయునివి. దదవుడు తన తీర్మపలను

నిల్వపివయ
ే ుచునిందున ప్రజలు శిక్షావిధి నుండి తపిపంచుకొనుటకు అవకాశము కలుగుచునిది. ఇటువంటి
దయాళుతవమును గూర్శు యోహాను ప్రకటన గీంథము 2:5, 16, 21 మర్శయు 3:3, 19లో
వారయుచునాిడు.

ఆతీుయ పల ర్ాటములో తన ప్రజలను కాపాడుట దావర్ా దదవుని కృప్, మర్శయు కనికర్ము

కనబర్చబడుట ప్రకటన గీంథములో తర్చూ చూడవచుును. కావున, ఈ పాఠములో, ఆయా పల ర్ాటములలో
తన ప్రజలు నశించిపల కుండా ఆయన కాపాడు విధానములోని దదవుని ర్ాజర్శకప్ు దయాళుతవమును
చర్శుంచుటయందు దృషిరపటురదము.

మంచిద్ి, నఘ అంచనఘ ప్రకారము ఏ కైసువునికన
ై ఘ ఆతీెయ పో రాటము

నిజ్మన
ై ద్ిగాయునాద్ి. అచుట ఆతెసంబంధమన
ై లోకము ఉనాద్ని, అచుట

సాతఘనతడు, మరియు ఆ ఆతెలు ఉనఘారనియు — ఆ సాతఘనతడు — మనలనత

ఇషరప్డడని అవగాహన అవుతతంద్ి. సాతఘనత యేసతనే ముటర డిస్టరు, ఈ ద్ినమున ఒక

విశావస్టట యొకక జీవితమునత సాతఘనతడు ఏ విధముగా ముటర డి చేసు ాడో ఊహించండి,
కావున ద్ఘనికి మనము స్టటద్ధప్డియుండఘల. యేసత ద్కపొ ల పారంతఘనికి వళ్లు నప్ుపడు
తనకు కలగిన మొద్టి అనతభవము ద్తరాతె-శకుులతో నింప్బడిన వయకిు, ఒక

ద్యయము ప్టిర న వయకిుని కనతగొనతట ఊహించండి ఈ రోజున అటటవంటి ద్యయములు
ప్టిర న వారు ఉనఘారు, కావున ఆ విషయానిా మనము తీవరముగా

ఆలోచించవలస్టటయునాద్ి, మరియు ఈ విషయాలనత తీవరముగా ప్రిగ్ణంచడఘనికి
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ఆయన ప్రిశుద్తధడైయునా ప్రకారము మనము ప్రిశుద్తధలమై యునఘామని మనము
నిశుయప్రచతకోవాల.

—డా. మాయట్ ఫ్్డ
ర ెమాన్
కొీతత నిబంధ్నలో, ఆతీుయ పల ర్ాటము పారథమికముగా మన వయకితగత పాప్ములకు వయతిర్ేకముగా
జర్శగశంచునది కాదు, కానీ ఈ లోకములో దదవునికి మర్శయు దుర్ాతు సమూహాలకు మధ్య పల ర్ాటము

కొనసాగుతూ ఉంది. దుర్ాతు శకుతలకు వయతిర్ేకముగా తన ర్ాజయమును స్టిార్ప్ర్చుటదావర్ా దదవుడు ఇందులో
ఒక విధ్ముగా ప్నిచదయుచునాిడు. ముందు పాఠములో తెలుప్బడినటు
ో గా, దదవుని యొకు

సహజయతీతమన
ై లోకములో చదయు కార్యములను మర్శయు అతీందిరయశకుతలు దదవదూతలు, దయయములను

గూర్శు మర్శయు మనము నివశిసుతని ఈ లోకములో వాటి ప్రభావములను గూర్శు ప్రకటన గీంథము తర్చూ
తెలుప్ుతూ ఉంది. కస
ై త వ జీవితములో ఆతీుయ పల ర్ాటము యొకు మూలాంశము అతీందియ
ర
శకుతలు
ఒకదానితో ఒకటి యుదధ ముచదయుటలోను, వార్మ మన లోకమును ప్రభావితము చదస్టి దదవునికి

అవిధదయులుగా మనకు హానిచదయుట మర్శయు దయయప్ు ప్రభావము నుండి, కార్యకీమాలనుండి
దదవదూతలను ప్ంపి మనలను కాపాడుటలోను ఉనిది.

ఆతీెయ పో రాటము అనే అంశము కస
ై ు వులకు చఘలా సంకిుషరమైనద్ి ఏలయనగా,

ప్రతీవయకిుకి అద్ి వేరవ
ే ేరేగా జ్రుగ్ుతతంద్ి. ద్ఘని ఫలతము జ్రుగ్ు ఒక సంగ్తేమనగా,
కైసువులు ద్ఘనిని గ్ూరిు చరిుంచతకునాప్ుపడు, వారు తరచూ చఘలా విప్రీతము

లోనికి వళ్లు పో తఘరు. ఒక విప్రీతమైన సంగ్తి ఏమనగా, వారు ప్రతీద్ఘనిని ప్రకృతి లేద్ఘ
శాసు మ
ర ు ఆధఘరముగా వివరించడఘనికి ప్రయతిాసాురు, ఆతీెయ పో రాటప్ు

వాసు వికతనత మరచిపో తఘరు. అయతే, జ్రుగ్ుతతనా వాటనిాటిని శాసు రము ద్ఘవరా

వివరించతట సాధయము కాద్త. మరొక విప్రీతమైన సంగ్తి ఏమనగా, ప్రజ్లు ప్రతీద్ఘని
వనతక ద్యయము ఉంద్ని మరియు ప్రతీవిషయములో ఆతీెయ పో రాటమునత
చూసాురు. ఈ రండింటికి మధయలో ఏద్ో ఒక చోట సతయము ఉనాద్ని నేనత

అనతకొనతచతనఘానత. మనము ఆరాధన చేయుటకు స్టటద్ధప్డునప్ుపడు, లేక
ఆతెసంబంధమైన విషయములలో, సతవారు కారయకరమాలలో, చతరుకుగా

పాలగొనతచతనాప్ుపడు, లేద్ఘ ఇతరులకు ఆతీెయముగా సహాయప్డునప్ుపడు,

మనము తరచూ ఆతీెయ వయతిరేకతనత ఎద్తరొకంటాము. అద్ి ఒక అనఘరోగ్యముగా

రావచతు, లేద్ఘ నీకు సహాయము చేయుటకు ఇషరప్డని అధికారి ద్ఘవరా కనబడవచతు.
అద్ి ఎకకడనతండో వచిున అడ్ ంకులుగా కనబడవచతు, ద్ఘనిని నీవు సాధఘరణరీతిలో
వివరించలేవు. వాసు వానికి, ఈ భౌతిక లోకములో చఘలామటటరకు ఆతీెయ లోకము

వాయపటంచియునాద్ి. అంద్తవలననే మన జీవితములలో జ్రుగ్ుచతనా అనేక భౌతిక
ప్రకిరయలు ఆతీెయ లోకములో జ్రుగ్ు సంఘటనలనత ప్రతిబింబిసతునఘాయ. అయతే
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ఈ సంఘటనలకు హేతతవు పారముఖయమైన విషయము కాద్త. వాటికి ఆతీెయ

కారణములు కావచతు లేద్ఘ మన పాప్ము వలన వచతు ప్రతిఫలము కావచతు. కానీ
మనము ఎకకడ ఉనాప్పటికర మరియు మనకు ఏద్ి జ్రిగన
ి ప్పటిక,ర మన ప్రభువు

మనలనత కాపాడుతఘడని మనము అరి ము చేసతకోవాల. మనము ఆయన శకిుపన
ై —
ఆయన బలముపైన ఆధఘరప్డవచతునత. మనము ఆయన యొద్ే నతండి సహాయము
పొ ంద్వచతునత. మరియు మనము ఎటటవంటి ఆతెసంబంధమైన పో రాటము

ఎద్తరొకనినప్పటికర అద్ి మనకు నమెకమునత ఇసతుంద్ి. వాసు వమేమనగా, మనము
మన ప్రభువునకు చంద్ినవారము, మన శరీరము మరియు ఆతెకరడఘ. మన

ప్రలోకప్ు తండిర చితు ము లేకుండఘ, మన తల నతండి ఒక వంటటరక కరడఘ రాలపో ద్త.
అంద్తవలన ఎటటవంటి ఆతీెయ పో రాటములోనైనఘ, నిశుయముగా విజ్యము

ప్రభువుద్ి — ఆయనతో కలస్టట — మనద్ి కరడఘ అని మనము నిమెళముగా ఉండఘల.
— ర్వ. ఇవాన్ బెస్ ప్లోవ్, తర్ముమాచదయబడినది.
ఆతీుయ పల ర్ాటములో కస
ై త వులకు విజయము నిశుయము. మన ర్క్షణను నాశనము చదయుటకు

లేదా దదవుని ర్ాజయములో మన సావసా యమును కదిల్వంచుటకు దయయములకు శకిత ఏమియూ లేదు. ఆతీుయ
పల ర్ాటము అధెర్
ై యప్ర్మసుతంది, శీమ పడుతుంది లేదా ఇంకా భ్యపడుతుంది. కాని దదవుని యొకు
దయాళుతవము వలన, దీర్ఘకాలప్ు ప్ర్మగులో అది మన పన
ై జయమును ప ందనేర్దు.

దదవుని నిబంధ్న దయాళుతవము అనే ఈ అంశమును మూడు భాగములుగా విభ్జంచుదము.

మొదటగా, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తన ర్ాజయమును కాపాడిన విధ్మును చూచెదము. ర్ండవదిగా,
ప్రకటన గీంథము మినహాయించి కొీతత నిబంధ్నలో తన ర్ాజయమును ఆయన ఏ విధ్ముగా కాపాడెనో
చూచెదము. మర్శయు మూడవదిగా, ప్రకటన గీంథములోనే ఆయన దయాళుతవప్ు కాప్ుదలపన
ై

దృషిరయుంచుదము. ఇప్ుపడు పాత నిబంధ్నలో దదవుని దయాళుతవముతో పారర్ంభంచుకుందాము.

పాత నిబంధన
పాత నిబంధ్న యుదధ చర్శతరలతో నిండియునిది. ఇశాీయిేలు వార్మ ప ర్మగు ర్ాజయయలతో తర్చూ

యుదధ ము చదసత ూ ఉండదవార్మ. అనేక ప్ర్ాయయములు ఇశాీయిేలీయులు తమతో తామే యుదధ ము చదస్టన
ి టు
ో
కనబడుతుంది. పాత నిబంధ్నలో అనేకమన
ై యుదాధలు భౌతికముగా మనుషుయల ఆయుధ్ములతో

పల ర్ాడుట ఎతిత చూపించబడినప్పటికర, అదృశయమన
ై ర్రతిలో ఆతుసంబంధ్మన
ై యుదాధలు కూడా అందులో
చోటు చదసుకునిటు
ో అప్ుపడప్ుపడు లేఖ్నాలు తెర్ను లాగశ ప్రతయక్షప్ర్మసుతనాియి. వాసత వానికి, అదృశయమన
ై
ఈ యుదాధలు మానవ స్టన
ై యముల యొకు జయము లేదా అప్జయమును ప్రభావితము చదస్టతవి.

ఈ అదృశయమన
ై యుదధ ములు ఎలో ప్ుపడూ, దదవుడు మర్శయు ఆయన దూతలు ఒక ప్క్షమున,

సాతానుడు మర్శయు వాడి అనుచర్మలు మర్ొకవప్
ై ున ఉండగా వార్శ మధ్యలో జర్శగేవి. ఇశాీయిేలు వార్శకి
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వయతిర్ేకముగా వచుు అనేకమన
ై ఇతర్ స్టన
ై యములు, ఇతర్ దదవతలను అనుసర్శంచిన వార్ే అయినప్పటికర,
దివతీయోప్దదశకాండము 32:17 వంటి వచనములు ఆ ర్ాజయములకు చెందిన అబదే దదవతలు నిజముగా
దయయములని సపషర ము చదయుచునాియి.

పాత నిబంధనలో, ద్ేవద్ూతలు మరియు ద్తరాతెలు భౌగోళ్లక వివాద్ములలో పాలు
పొ ంద్తనటట
ు లేక వాటి వనతక ఉనాటట
ు వరిణంచబడినవి. ఆయా సంఘటనలు లేద్ఘ

వివాద్ములు ఏ విధముగా జ్రుగ్ుచతనావో ద్ఘని వనతక ద్ేవాద్ూతల లేక ద్తరాతెల
హసు ము ఉనాటట
ు కనబడుతతంద్ి. ఉద్ఘహరణకు ద్ఘనియేలు 10లో ఒక సంద్రుమునత
మనము చూడవచతు, అచుట గాబిరయేలనత ఒక ద్ూత ద్ఘనియేలు యొద్ే కు వచిు ఈ
విధముగా చపటపనద్ి, “నీవు చేస్టటన పారరినలనత నేనత వినియునఘానత. నినతా

కనతగొనతటకు నేనత ముంద్తగానే వచిుతిని, కాని పారస్ట్కుల రాజ్ాయధిప్తి ననతా

ఎద్తరించనత, మిఖాయేలనత ఒకడు నఘకు సహాయము చేయవచునత.” కొంతవరకర,
ఈ లేఖన భాగ్ములు మరెము కలగియునావి, ద్ఘని అరి మేమిటో, ఆయా

సంఘటనలు ఏ విధముగా జ్రిగియో, మరియు ఈ విధమన
ై యుద్ధ ప్రకిరయ ఏమిటో

ఖచిుతముగా తలుసతకొనతట మనకు కషరమే. కాని ద్ేవద్ూతలు మరియు ద్తరాతెలు
వనతక నిలచియునాటట
ు లేద్ఘ భౌగోళ్లక యుద్ధ ములనత ప్రభావితము చేయుచతనాటట
ు

మనం చూడవచతు. పాత నిబంధనలోని శరరతలకు, ఈ రాజ్యముల మధయ యుద్ధ ములు

కేవలము మనతషతయలు లేద్ఘ సహజ్ముగా జ్రిగే సంఘటనలు కాద్తగానీ, వాటనిాటికర
అసాధఘరణమన
ై నేప్థయము ఉనాద్ి. ద్ేవద్ూతలు ద్తరాతెలతో యుద్ధ ము

చేయుచతనఘారు. భూమిమీద్ ఉనా స్టన
ై యములు యుద్ధ ములు చేయుచతనాటేు

మానవాతీతమైన స్టైనయములు కరడఘ యుద్ధ ములు చేయుచతనఘాయ. వారి చతటట
ర
జ్రుగ్ుచతనా వాటి వనతక ఉనావాటిని వారు అరి ము చేసతకొనేవారు, కావున,
పారస్ట్కప్ు రాజ్ాయధిప్తతల కారణముగా తన యొద్ే కు వచతుటకు గాబిరయేలు
నిలువరించబడఘ్డు అని చపటపనప్ుపడు, ద్ఘనియేలు ఆశురయప్డియుండడు.

—డా. సాుట్ ర్డ్డ్
దదవదూతలు మర్శయు దుర్ాతుల సమూహములకు మధ్య జర్శగశన యుదధ ములకు మర్శయొక

ఉదాహర్ణ నిర్గ మకాండము 7 – 15 అధాయయములలో కనుగొనవచుును. మోషత కాలములో, దదవుని ప్రజలు
ఐగుప్ుత బానిసతవములో ఉండదవార్మ. అయితద తన ప్రజలను వార్శ కూ
ీ ర్తవము నుండి విడిపంి చుటకు,
ఐగుప్త యులు మర్శయు వార్శ దదవతలకు వయతిర్ేకముగా యుదధ ము చదయుటకు దదవుడు తన దూతల

స్టైనయమును నడిపించియునాిడు. ఐగుప్త యుల మీదికి ప్ది తెగుళో ను ప్ంపించుట పారర్ంభంచాడు, మర్శయు
ప్రతీ ఐగుప్త యుల ఇంటిలో ప్రథమ సంతానము చంప్బడునటు
ో తన మర్ణ దూతను కూడా ప్ంపించాడు.
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అటుతర్మవాత, చివర్శలో తన శకితని కనబర్మసూ
త , ఐగుప్ుత స్టన
ై యములను ఎర్ీ సముదరములో ముంచివేయుట
దావర్ా తన ప్రజలను విమోచించాడు.

బైబిలు గ్రంథమంతటిలో, పాత నిబంధన మరియు కొరతు నిబంధనలలో, ద్ేవుడు
ప్రతయక్షప్రచబడిన ఒక విధఘనము ఏద్నగా, ఆయన ఒక యుద్ధ శూరునిగా

ప్రతయక్షప్రచతట. చఘలా పారముఖయమైన లేఖన భాగాలలో నిరొ మకాండము 15:3 ఒకటి,
అచుట ఐగ్ుప్ు యులనత ఓడించిన తరువాత మోష్ర పాట పాడుతూ ఈ విధముగా
చప్ుపచతనఘాడు, “యెహో వా యుద్ధ శూరుడు, యెహో వా అని ఆయనకు పరరు.”
ద్ేవుని సంప్ూరణ ముగా వయకుప్రచడఘనికి యెహో వా అనతనద్ి సంక్షిప్ునఘమము,

యెహో వా సబాఓత్ అనగా స్టైనయములకు అధిప్తియగ్ు యెహో వా అని అరి ము.

అచుట కరడఘ, నిరొ మకాండము 15:3లో మోష్ర చప్ుపచతనాటట
ు , పారముఖయముగా

ద్ేవుని యొకక సారము మరియు ఉనికి యుద్ధ శూరుడనే ఈ ఆలోచన అయుయనాద్ి.
ద్ేవుడు యుద్ధ శూరుడైయునఘాడు.

—డా. ర్శచార్డ్ ఎల్. పారట్, జూ.
తర్మవాత నిర్గ మకాండము 15:11లో మోషత ఈ విధ్ముగా పాడుచునాిడు.
వేలుపలలో నీవంటివాడవడు ప్రిశుద్ధ తనతబటిర నీవు మహానీయుడవు

సతుతికరరునలనతబటిర ప్ూజుయడవు అద్తుతములు చేయువాడవు నీవంటివాడవడు?
(నిరొ మకాండము 15:11).

మోషత మర్శయు తన పాఠకులు ఈ ప్రశికు సమాధానమును ఎర్మగుదుర్మ. యిెహో వా వంటి దదవుడు

లేడు. దీనంతటిలో, ఐగుప్ుత స్టన
ై యమును నాశనము చదస్టన
ి నిజమన
ై దదవుని ఆప్ుటకు ఐగుప్ుత దదవతలు
ప్ూర్శతగా అసమర్మాల ైనార్మ.

పాత నిబంధ్న అంతయు ఇటువంటి ఉదాహర్ణలతో నిండియునిది. ఇశాీయిేలు వార్శని

యుదధ ములోనికి నడిపించద శూర్మడెన
ై ర్ాజుగా దదవుడు తర్చు తనను బయలుప్ర్చుకునాిడు. అయితద ఈ
యుదధ ములు కేవలము మానవ శతురస్టన
ై యముతో చదస్టన
ి వి కావు; అవి ఎలో ప్ుపడు ఆయా ర్ాజయముల
దదవతలతో దదవుడు యుదధ ము చదయుటకలదు.

ఉదాహర్ణకు, 2 ర్ాజులు 19వ అధాయయములో, అషూ
ష ర్మ ర్ాజైన సనె ర్రబు, యూదార్ాజన
ై

హిజుయాను దూషించెను, ఏలయనగా ఇశాీయిేలు దదవుని కంటే అషూ
ష ర్మ దదవతలు బలవంతులని తాను
విశవస్టించెను.

కావున 2 ర్ాజులు 19:17-19లో హిజుయా ఈ విధ్ముగా దదవునికి పారర్శాంచెను:
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యెహో వా, అషూ
ూ రురాజులు ఆ జ్నములనత వారి ద్ేశములనత పాడుచేస్టట వారి

ద్ేవతలనత అగిాలో వేస్టటనద్ి నిజ్మే. ఆ రాజ్యముల ద్ేవతలు నిజ్మన
ై ద్ేవుండుు కాక
మనతషతయలచేత చేయబడిన కఱ్ఱ లు రాళ్లు గ్నతక వారు వారిని నిరూెలము చేస్టటర.ి
యెహో వా మా ద్ేవా; లోక మంద్తనా సమసు జ్నతలు నీవే నిజ్ముగా అద్ివతీయ
ద్ేవుడ వన
ై యెహో వావని తలస్టటకొనతనటట
ు గా అతనిచేతిలోనతండి మముెనత
రక్షించతము (2 రాజులు 19:17-19).

అషూ
ష ర్మ వార్శతో చదయుచుని యుదధ ము కేవలము సనె ర్బ
ర ు మర్శయు అతని స్టైనయములకు

వయతిర్ేకముగా మాతరమే కాదని హిజుయా అర్ాము చదసుకునాిడు. అది యిెహో వా, అషూ
ష ర్మ దదవతలతో

చదయుచుని ఆతీుయసంబంధ్మైన యుదధ మయ
ై ునిది. అందుకే, ఆయన యుదధ ములో విజయమును
మాతరమే కోర్మటలేదు గాని, వార్శ దదవతలపన
ై యిెహో వా మహిమప్ర్చబడాలని కోర్మచునాిడు.

మర్శయు దదవుడు ఆయన పారర్ాన వినాిడు. ఆ ర్ాతిర అషూ
ష ర్మ స్టైనయములో 185, 000 మందిని ఒక

దూత సంహర్శంచింది మర్శయు సనె ర్బ
ర ు ఓడించబడినవాడెై ఇంటికి వచాుడు. హిజుయా స్టన
ై యము

యుదధ ములో అషూ
ష ర్రయులను అసలు ఎదుర్ొునవలస్టిన అవసర్తద లేదు. దదవుని ఆతుసంబంధ్మన
ై శకిత
సమూలనముగా మానవ స్టైనయమును నాశనము చదస్టన
ి ది.

పాత నిబంధనలో యెహో వానత గ్ూరిున పారముఖయమన
ై వరణనలలో ఒకటి రాజుగా
ద్ేవుని పాతర, మరియు ఒక రాజుగా, ప్శుమ ఆస్టటయా ద్ేశ రాజువలె ఆయనకు

అనేకమైన బాధయతలు ఉనఘాయ, రాజుగా ఆయన ప్నిని కనబరచే అనేక కారయములు,
బాధయతలు ఉనఘాయ. ఆ కారయములలో ఒకటి యుద్ధ శూరునిగా చేయవలస్టటన

కారయము. ప్శుమ ఆస్టటయాలో రాజు ద్ండునఘయకునిగా, తన రాజ్యప్ు స్టన
ై యములకు
నఘయకునిగా, మరియు గొప్ప శూరునిగా కరడఘ ప్రిగ్ణంచబడేవాడు. అంద్తవలన,
ద్ేవుడు లేక యెహో వా పాత నిబంధన అంతటిలో యుద్ధ శూరునిగా ఉండుట వలన
ద్ేవునిని యుద్ధ శూరుడన
ై రాజుగా వరిణసు తంద్ి. తఘనత బయటకు వళ్లు పో రాడుతఘడు,
యుద్ధ ము చేసు ాడు, విడిపటసు ాడు మరియు తన సొ ంత ప్రజ్లనత కాపాడుతఘడు.

యుద్ధ శూరుడన
ై రాజుగా ద్ేవుని పాతర ఆద్రణ మరియు ఓద్ఘరుపనకు కారణమత
ై ే, ఇద్ి
నమెకమునకు కరడఘ కారణమగ్ుచతనాద్ి. మనచతటట
ర ఉనా ప్రప్ంచములోనికి

ు నప్ుపడు, తమ ద్ేవుడు యుద్ధ శూరుడనియు, ఆయన వలుప్లకివళ్లు
మనము వళు

వారికొరకు యుద్ధ ము చేసు ాడనియు , వారిని కాపాడి, వారి కొరకు పో రాడి, విజ్యము
పొ ంద్తతఘడని ద్ేవుని ప్రజ్లు నిశుయము కలగి యుండవచతు.

—డా. సాుట్ ర్రడ్డ
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పాత నిబంధ్నలో యుదధ మును గూర్శున వృతాతంతములు, ఇశాీయిేలు నిజ దదవునికి మర్శయు ఇతర్

ర్ాజయముల అబదధ దదవతలకు మధ్య ఆతు సంబంధ్మైన పల ర్ాటములను గూర్శు ఎలో ప్ుపడూ విసత ృతముగా

చెప్పవు. ఆ విధ్ముగా ఉండినప్పటికర, భౌతికమన
ై యుదధ ములు ఆతు సంబంధ్మైన యుదధ ములచద బహుగా
ప్రభావితము చదయబడుతునాియని పాత నిబంధ్న ఎలో ప్ుపడూ ప్రతయక్షప్ర్మసుతంది.

తన ర్ాజయమును కాపాడుట దావర్ా పాత నిబంధ్నలోని దదవుడు ఏ విధ్ముగా తన

దయాళుతవమును ప్రతయక్షప్ర్చాడో ఇంతవర్కూ మనము చూచియునాిము, ఇప్ుపడు కొీతత నిబంధ్నలో
ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములలో ఆయన దయాళుతవము వైప్ు మన దృషిరని తిరప్ుపదము.

కొరతు నిబంధన
కొీతత నిబంధ్నలో, ఆతీుయ పల ర్ాటము భ్ూసంబంధ్మన
ై స్టన
ై య సమూహాలతో సంబంధ్ము కల్వగశ

యుండదు. కావున, ఆతు సంబంధ్మైన పల ర్ాటములలో దదవుని దయాళుతవము అనునది

అతీందిరయలోకములో అదృశయమైన పల ర్ాటములుగా వర్శణంచబడుచునిది, మర్శయు ఈ ఆతుసంబంధ్మన
ై

పల ర్ాటములు, సహజ లోకమును ఏ విధ్ముగా ప్రభావితము చదసత ునాియో తెలుప్ుతుంది. ఇప్ుపడ, పాత
నిబంధ్నవల , దదవుడు, దదవదూతలు మర్శయు దుర్ాతులు మానవ యుదధ ములలోను మర్శయు

అంతర్ాుతీయ ర్ాజకరయాలలోను సంబంధ్ము కల్వగశయునాిర్మ. అయితద, కొీతత నిబంధ్నలో తనకు
నముకముగా ఉండువార్శని దుర్ాతు శకుతలనుండి ఏ విధ్ముగా కాపాడుతాడో దానినిబటిర దదవుని
దయాళుతవము దృషిరంచబడుతుంది.

పాతనిబంధ్నవల , కొీతత నిబంధ్న కూడా, దదవుడు తన ప్రజలను దయతో కాపాడుటను గూర్శు అనేక

విధ్ములుగా ప్రసత ావిసుతంది. కావున, సమయమును బటిర, మన యొకు సంభాషణను ర్ండింటితో

సర్శపటురదము. మొదటగా, ఆతుసంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములో దదవుని దయాళుతవము కరస
ీ త ు యొకు
విజయములో వయకరతకర్శంచబడినది.

కరరసు త విజ్యము
యిేసు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణమును పాప్ముపన
ై మర్శయు

దాని ఫల్వతముగా వచుు వాటనిింటినిపన
ై విజయముగా కొీతత నిబంధ్న తెలుప్ుచునిది.

యిేసు జీవితము దుర్ాతులను అనేక ర్రతులుగా జయించెను, ప్రతదయకముగా దుర్ాతులను

వళో గొటురటలో ప్రతయక్షప్ర్చబడినది. దీనిని మనము మతత యి 12:25-28 వంటి లేఖ్న భాగాలలో చూడవచుు,
అచుట, దదవుని ర్ాజయము వచిుయునిది గనుక గొప్ప అధికార్ము మర్శయు శకితతో దయయములను
వళో గొటురచునాినని యిేసు బో ధించెను.

కరీసత ు మర్ణమును గూర్శు కొలస్ట్ి 2:15లో పౌలు ఏ విధ్ముగా వారయుచునాిడో వినండి:
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ఆయన ప్రధఘనతలనత అధికారులనత నిరాయుధతలనతగాచేస్టట, స్టటలువచేత

జ్యోతీవముతో వారిని ప్టిర తచిు బాహాటముగా వేడుకకు కనతప్రచనత (కొలస్ట్ీ
2:15).

ఈ లేఖ్న భాగములో, ప్రధానులు మర్శయు అధికార్మలు దుర్ాతుశకుతల ై యునాిర్మ. కరస
ీ త ు స్టిలువలో
చదస్టన
ి కార్యమునుబటిర వార్మ నిర్ాయుధ్ులుగా చదయబడి ఓడించబడా్ర్మ. ఇదద తలంప్ును మనము హెబీర
ప్తిరక 2:14లో చూడవచుును.

కరీసత ు యొకు ప్ునర్మతాానము మర్శయు ప్ర్లోకములోనికి ఆర్ోహణము కూడా తన ప్రజలకు దదవుని

దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను సూచించుచునిది. ఉదాహర్ణకు, ఆ విధ్ముగా చదయుటవలన

ఆతుసంబంధ్మైన ప్రతీ దుషర శకిత పైన యిేసు అధికార్మును ప ందియునాిడు, గనుక సంఘమును కాపాడి
ఆశీర్వదించును. ఈ తలంప్ు మతత యి 28:18-20, ఎఫ్స్ట్ 1:19-23, మర్శయు 1 పతతుర్మ 3:22లో
సపషర ముగా బో ధించబడినది.

ఆతుసంబంధ్మైన పల ర్ాటములో దదవుని దయాళుతవమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న తెలుప్ుచుని

ర్ండవ విధానము ఏమనగా, దుర్ాతును మర్శయు వాని తంతరములను ఎదుర్శంచుటకు సామర్ాయము
కలుగజేయు ప్ర్శశుధ్ాేతు శకితని వివర్శంచుట.

ప్రిశుద్ఘధతె శకిు
దదవునికి విధదయత చూపి, స్టిలువలో మర్ణంచి, మర్ణము నుండి లేచి మర్శయు ప్ర్లోకమునకు

ఆర్ోహణమగుట దావర్ా యిేసు తన యొకు మన యొకు ఆతుసంబంధ్మన
ై శతురవులందర్శపన
ై

అధికార్మును ప ందియునాిడు. అయితద ప్రసత ుత సమయమందు, మన శతురవులను సమూలనముగా
నాశనము చదయుటకు ఆయన ఈ అధికార్మును ఉప్యోగశంచుట లేదు. నిజయనికి, దుర్ాతులు అనేక

విధ్ములుగా ఈ లోకమును ప్రభావితము చదయుటకు ఇంకనూ దదవుడు అనుమతిసుతనాిడు. అయితద,

వాటిని ఎదుర్శంచుటకు ఆయన మనలను తన ప్ర్శశుదాధతు చదత బలప్ర్మసుతనాిడు. దీనిని మనము గలతీ
3:2-3, ఎఫ్స్ట్ 3:16, కొలస్ట్ి 1:9-11 మర్శయు అనేకమన
ై ఇతర్ భాగాలలో కూడా చూడవచుును.
ఒక ఉదాహర్ణగా, యాకోబు 4:5-7లో వారయబడిన మాటలు ఆలకించండి:

ఆయన మనయంద్త నివస్టటంప్జ్ేస్టన
ట ఆతె ... ఆయన ఎకుకవ కృప్ నిచతునత ...
కాబటిర ద్ేవునికి లోబడియుండుడి, అప్వాద్ిని ఎద్తరించతడి, అప్ుపడు వాడు మీ
యొద్ే నతండి పారిపో వునత (యాకోబు 4:5-7).
ఇచుట, ప్ర్శశుదాధతువలన మనము ప ందిన కృప్ ఆతుసంబంధ్మన
ై పల ర్ాటము చదయుటకు

మనలను బలప్ర్మసుతందని యాకోబు చెప్ుపచునాిడు, ఈ సందర్భములో దదవునికి లోబడుతూ, దుర్ాతుల
శోధ్న మర్శయు పతర్
ర ేప్ణలను ఎదుర్శంచుట కలదు.
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ఆతెసంబంధమైన పో రాటము కొరకు ప్రిశుద్ఘధతె మనలనత బలప్రుచతటలో మొద్టి
సంగ్తి, ఆతెసంబంధమన
ై లోకమునత గ్ూరిు మనకు తలయప్రచతట అని నేనత

భావిసతునఘానత. మనము చూచిన ద్ఘనిని మరియు అనతభవించిన ద్ఘనివప్
ై ు మనము

సాధఘరణముగా ఆకరిూతతలమౌతఘము. అయతే ఒక ఆతెసంబంధమైన లోకము ఉంద్ని
అంద్తలోనే ప్నిచేయాలని మరియు పో రాటము చేయాలని ఎరుగ్ుట చఘలా

పారముఖయము. కావున ప్రధమ సాినములో ఆయన ఆతెసంబంధమైన లోకమునత
గ్ూరిు మనకు తలయజ్ేసు ాడు. పాప్మునత గ్ూరిు ఆయన ప్శాుతఘుప్మునత

కలుగ్జ్ేసు ాడు. మన జీవితములో పాప్ము జ్యంచతటలో, మొద్ట మన పాప్మునత
ఎరుగ్ుట ఆవశయకము, అటటతరువాత పాప్మునత జ్యంచతటకు ఆయన

బలమునిసాుడు. మరియు పారరినలో కొనసాగించతట మరియు పో రాటములో
ముంద్తంచతటకు మన జీవితములో ఆయన పాతర చఘలా పారముఖయము.

—డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిన్
ె ి
ఎఫ్స్ట్ 6వ అధాయయములో, ఆతుసంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములో దదవుని కాప్ుదలను వివర్శంచుటకు

స్టైనికుని యొకు సర్ావంగ కవచమును మర్శయు ఆయుధ్ములను ఉప్మానముగా పౌలు చెప్ుపచునాిడు.
ప్రతయద కముగా, కస
ై త వులు దదవుని సర్ావంగ కవచమును ధ్ర్శంచుకొనుటను గూర్శు మాటాోడుచునాిడు.
ఎఫ్స్ట్ 6:12-13లో ఆయన మాటలను వినండి:

ఏలయనగా మనము పో రాడునద్ి శరీరులతో కాద్త, గాని ప్రధఘనతలతోనత,
అధికారులతోనత, ప్రసు తత అంధకారసంబంధతలగ్ు లోక నఘథతలతోనత,

ఆకాశమండలమంద్తనా ద్తరాతెల సమూహ ములతోనత పో రాడుచతనఘాము.
అంద్తచేతనత మీరు ఆప్ద్ిేనమంద్త వారిని ఎద్ిరించతటకునత, సమసు ము

నరవేరిునవారై నిలువ బడుటకునత శకిుమంతతలగ్ునటట
ు , ద్ేవుడిచతు సరావంగ్
కవచమునత ధరించతకొనతడి (ఎఫస్ట్ 6:12-13).

ఆ తర్మవాత 17 మర్శయు 18 వచనములలో, ఈ సర్ావంగ కవచమును ర్ూప ందించుటలోను, పతరర్ణ

కలుగజేయుటలోను మర్శయు పల ర్ాటములో శకిత కల్వగశయుండుటలో ప్ర్శశుదాధతు చాలా సంకిోషరమన
ై పాతరను
పల షించుచునాిడని పౌలు చెప్ుపచునాిడు. ఆయన బో ధించినదదమనగా:
... ద్ేవుని వాకయమనత ఆతెఖడొ ము ధరించతకొనతడి. ఆతెవలన ప్రతి

సమయమునంద్తనత ప్రతి విధమైన పారరి ననత విజ్ాాప్ననత చేయుచత ... (ఎఫస్ట్ 6:1718).
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తాను పారర్ంభంచునది ముగశంచుటకు యిేసు తిర్శగవ
శ చుునంతవర్కు, ఈ లోకములో ఇంకనూ

ప్నిచదయుచుని అతీందియ
ర
శకుతలకు వయతిర్ేకముగా మనము ఆతుసంబంధ్మన
ై పల ర్ాటము చదయాలని కొీతత
నిబంధ్న మనలను పిలచుచునిది. మర్శయు దానికి కావలస్టిన యుదోధ ప్కర్ణములను మర్శయు దాని
చదయుటకు బలమును ప్ర్శశుదాధతు ఇచుునని అది వాగాేనము చదయుచునిది.
2 కొర్శంథీ 10:4లో పౌలు చెప్ుపచునిటు
ో :
మా యుద్ోధ ప్కరణములు శరీరసంబంధమైనవి కావుగాని, ద్ేవుని యెద్తట

ద్తరొ ములనత ప్డద్ోర యజ్ాలనంత బలముకలవై యునావి (2 కొరింథీ 10:4).
మా యుదోధ ప్కర్ణములకు దెవ
ై శకిత ఉనిది ఏలయనగా అవి ప్ర్శశుదాధతు నుండి వచుునవి. ప్రతి

విధ్మైన ఆతీుయ ప్రమాదమునకు వయతిర్ేకముగా అవి ప్రభావవంతముగా ఉనాియి, తప్ుపడు బో ధ్లు
మొదలుకొని దయయప్ు శకుతల వర్కు.

ద్ఘనిని మనము ఎద్తరొకంద్ము రండి, ద్తషత
ర డు ఈ భూమి మీద్ మనలనత

బాధించతనత. అద్ి జ్రిగినప్ుపడు, ప్రశా ఏమంటే, మనకు నిరీక్షణ కలద్ఘ? నఘకు నేనే

ఉనఘానఘ? ద్ీనిని గ్ూరిు ద్ేవుడు ఎరిగియునాడఘ, ఏద్ైనఘ చేసు తనఘాడఘ? ప్రతిధవనించే
సమాధఘనమేమనగా, అవునత ఆయన చూసతునఘాడు, ద్తషత
ర ని యొకక ఎటటవంటి
ద్ఘడినైనఘ అధిగ్మించడఘనికి సమృద్ిధయన
ెై శకిుని ఆయన ఇచతుచతనఘాడు. వీటితో
పాటట నఘకు ఇషరమైన ఒక లేఖన భాగ్మునత మీ కొరకు నేనత చద్వాలని

ఆశసతునఘానత. 1 యోహానత 4:3-4లో యోహానత ఈ విధముగా చప్ుపచతనఘాడు, “యే
ఆతె యేసతనత ఒప్ుపకొనద్ో అద్ి ద్ేవుని సంబంధమైనద్ి కాద్త. ... కరస
ర ు తవిరోధి ఆతె
వచతునని మీరు వినినసంగ్తి ఇద్ే; యద్ివరకే అద్ి లోకములో ఉనాద్ి.

చినాపటలులారా, మీరు ద్ేవుని సంబంధతలు; మీలో ఉనావాడు లోకములో ఉనావాని

కంటె గొప్పవాడు గ్నతక మీరు వారిని జ్యంచియునఘారు.” మనకు గొప్ప శకిు ఉంద్ని
ద్ేవుడు వాగాేనము చేసు తనఘాడు. మరియు అద్ి అధికారము కొరకన
ై పో రాటము.

ద్తషత
ై బలమునత కలగియునఘాడు, మనము ద్ేవుని కలగియునఘామనే
ర డు అధికమన
మినహా, మనకంటే కరడఘ ఎకుకవ బలమునత కలగియునఘాడు.

— మిషర ర్డ. స్ట్రవ్ డగో స్
ఇంతవర్కూ, ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములో, దదవుడు తన దయాళుతవమును ప్రతయక్షప్ర్చుటను
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో మనము చూసాము, ఇప్ుపడు తన ప్రజలను కాపాడి, వార్శ

శతురవులకు వయతిర్ేకముగా ఆయన ఏ విధ్ముగా యుదధ ము చదసత ాడో ప్రకటన గీంథములో నుండి చూచుటకు
మన దృషిరని తిరప్ుపదము.
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ప్రకటన గ్రంథము
ప్రకటన గ్రంథము, ప్రతేయకముగా 12వ అధఘయయము వంటి ద్ఘనిలో, భూమి మీద్ ఏద్త
ై ే

సంభవిసతుంద్ో ద్ఘనికి అనతబంధముగా ప్రలోకప్ు సాినములో జ్రుగ్ుతతంద్ని ప్రకటన
గ్రంథము బో ధిసు తంద్ని నేనత భావిసతునఘానత మరియు నిజ్ముగా చరితరలో

జ్రుగ్ుచతనాద్ి ఆతెసంబంధమైన పో రాటముతో సంబంధము కలగియునాద్ి, మన

జీవితములలో జ్రుగ్ుచతనావి, చరితరలో ప్నిచేయుచతనా ద్తషరశకుులు మరియు మహా
ఘటసరపమైన సాతఘనతడు, కర
ర రమృగ్ము ఇవనిాయు ఒకద్ఘనితో ఒకటి సంబంధము
కలగి ఉనఘాయ, లవొద్ికయ మరియు ఎఫస్ట్ సంఘములలో ఉనావారికి వాసు వముగా
కాప్ుద్ల అవసరమైయునాద్ి, అయతే అద్ి వారి యొకక రక్షణ గొరరపటలు,

ప్ునరుతఘినప్ు గొరప
ర టలులో ఉనాద్ి. కావున ప్రలోక సాినములలో సాతఘనతకు మరియు
యేసతకు మధయనతనా పో రాటములు చరితరలో ప్రతయక్షప్రచబడినఘయ, కేవలము
మొద్టి చరితరలోనే కాద్త గాని ఇప్ుపడు కరడఘ ద్ఘని ప్రభావము ఉనాద్ి. వారి

విశావసమునత బటిర శరమప్డుచతనా కస
ై ు వుల విషయములో ఈ సంగ్తతలు జ్రుగ్ుట
మనము చూడవచతునత. కేవలము రాజ్కరయ శకుులు మాతరమే ప్నిచేయుట కాద్త.
ద్తరాతెశకుులు ప్ని చేయుచతనఘాయ.

—డా. గగ్
ీ పర్రీ
ప్రకటన గీంథమంతటిలో, మానవజయతి పాప్ములో ప్డి ప్తనమన
ై ప్పటి నుండి కొనసాగుతుని

ఆతుసంబంధ్మైన పల ర్ాటమును గూర్శు యోహాను హెచుర్శక చదసత ునాిడు, మర్శయు ఆ పల ర్ాటము కరస
ీ తు

తిర్శగశవచుునంతవర్కూ కొనసాగుతుంది. కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు ప్రకటన 12వ అధాయయములోని స్ట్త క
ీ ి మధ్య
జర్మగు యుదధ మును మర్శయు 13వ అధాయయములో సముదరములో నుండి వచుు కూ
ీ ర్ మృగముతోను,
భ్ూమిమీద నుండి వచుు కూ
ీ ర్ మృగముతో చదయు యుదధ మును ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటప్ు
దృశయర్ూప్కముగా యోహాను వివర్శంచుచునాిడు. కరీసత ు మర్శయు తన శతురవు మధ్యనుని

ఆతుసంబంధ్మైన యుదధ ము కార్ణముగా వార్మ నేర్మగా శీమలను, హింసను మర్శయు శోధ్నను
అనుభ్వించుచుని విషయము తన పాఠకులు గీహించాలని యోహాను కోర్మతునాిడు.

పాత నిబంధ్నవల , దదవదూతలు మర్శయు దుర్ాతుల సమూహముల మధ్య సంభ్వించు ఆతు

సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములు మానవ ర్ాజకరయాలను ప్రభావితము చదసత ాయని యోహాను సూచిసుతనాిడు.

ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 16:14-16లో దీనిని మనము చూడవచుు, అకుడ దదవునికి వయతిర్ేకముగా యుదధ ము
చదయుటకు భ్ూలోక ర్ాజులందర్ూ పల గుచదయబడుట. మర్శయొక సపషర మన
ై ఉదాహర్ణ ఏమనగా ప్రకటన

17వ అధాయయములో వివర్శంచబడిన కూ
ీ ర్ మృగము యొకు తలలు, మర్శయు కొముులు భ్ూలోక ర్ాజులను
సూచించుచునివి. కొనిి దుర్ాతు శకుతలు భ్ూసంబంధ్మైన ప్రభ్ుతవములను పతర్
ర ప
ే ించుట వలన యోహాను
యొకు వాసత వ పాఠకులే శీమప ందుచునాిర్మ.
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అయితద కొీతత నిబంధ్నవల , తన వాసత వమన
ై పాఠకులు పారథమికముగా సహజయతీతమన
ై లోకములో

ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములు చదయుచునాిర్ని యోహాను వివర్శంచుచునాిడు. కరస
ీ త ుకు విధదయత
చూపించునటు
ో , పాప్మును ఎదుర్శంచునటు
ో మర్శయు సువార్త దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును

విసత ర్శంప్జేయునటు
ో వార్మ చదయవలస్టిన వయకితగత పల ర్ాటములు; ఇతర్మలతో పల ర్ాడుటకు ఆయుధ్ములు
ప్టురకొనుట కాదు.

అయితద ప్రతీ సందర్భములోను —విశవములో జర్మగు యుదధ ములు లేదా మానవ ర్ాజకరయాలు లేదా

వయకితగత పల ర్ాటములు ఏవన
ై ా సర్ే — దదవుడద వార్శని దయతో కాపాడునని యోహాను తన పాఠకులకు
నిశుయప్ర్మసుతనాిడు. అప్ర్శమితమైన దాడుల నుండి ఆయన వార్శని కాపాడుతాడు, నముకముగా
ఉండుటకు వార్శని బలప్ర్మసాతడు, మర్శయు చివర్శగా వార్శకి సమాధానము అనుగీహిసత ాడు.
ప్రకటన గ్రంథము ఎకుకవగా ఆతె సంబంధమైన పో రాటము పైన ద్ృష్టర

సారించతచతనాద్ి. అద్ి ఒకవైప్ున ద్ేవుడు, కరస
ర ు త మరియు ఆయన స్టరవకుల నతండి,

మరోవప్
ై ు సాతఘనత, వాని అనతచరుల నతండి వేరు చేస్టర ద్ృశయమునత చూపడుతతంద్ి.

అద్ి మనమంత భకిు కలగియునఘామో తలుసతకొనతటకు సహాయప్డుతతంద్ి — నీవు
ద్ేవుని వంబడిసు తనఘావా లేక సవయమునత వంబడించి సాతఘనత రాజ్ాయనికి చంద్ిన

వానిగా ఉనఘావా? అటటవంటి వైరుధయము చూచతట మనకు చఘలా పారముఖయము. నేనత
అడుగ్ుటకు ఆసకిు చూపడుతతనా రండవ విషయమేమనగా మనమంతవరకర
అప్పగించతకుంటటనఘాము. మన ఆలోచనలు ఎకకడకు వళుతతనఘాయ, మన

హృద్యాలు ఎకకడకు వళుతతనఘాయ అని అడగ్డం, అంతేకాని, కేవలము మన
బాహయప్రవరు న మాతరమే కాద్త. ఇంద్తలో నేనత భావిసతునా మూడవ సంగ్తి ఏమనగా
సాతఘనతడు ఒక నకిలీవాడు, మనతషతయలనత ప్లువేస్టర విధముగా వాసు వమన
ై ద్ఘనికి
చేరువగా ఉండేలా తన కారాయలు చేసు ాడు, కాని అవి నకిలీవి, అయతే ఈ రోజున

మనలనత ఆకరిూంచత ఆ నకిలీ గ్ుణములనత కనతగొనతట మన ముంచత ఉనా సవాలు.
—డా. వర్డి యస్. ప తెస్
ర
ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటము దావర్ా వచుు ఒతిత డులు మర్శయు సమసయలకు ప్రతుయతత ర్ముగా,
దదవుని యొకు దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను తెల్వయజేయు మూడు ప్దధ తులను పాఠకులకు ప్రకటన
గీంథము ఇచుుచునిది. మొదటిగా, తనకు నముకసుతల ైన వార్ందర్శకి కరస
ీ త ు విజయమును
సంపాదించియునాిడని నొకిు చెబుతుంది.

కరీసత ు యొకు జీవితము, మర్ణము, భ్ూసాాపితము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్ా

ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములో మన అంతిమ విజయమును ప్రకటన గీంథము నొకిు చెప్ుపచునిది.

దదవుని శతురవులకు తీర్మపతీర్ము గీంథప్ు చుటర ను తెర్చుటకు యోగయతగల వధించబడిన గొర్ీపల
ి ో గా ప్రకటన
గీంథము 4 మర్శయు 5 అధాయయములో వర్శణంచబడుటలో ఈ విజయము సపషర మగుచునిది. తన
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శతురవులపై కరస
ీ త ు ప ందిన విజయము యుదాధనికి ముగశంప్ు కాదు. అయితద ఆయన శతురవులు

సమూలనముగా నాశనము చదయబడతార్ని మర్శయు తనకు నముకసుతల ైన వార్మ సంప్ూర్ణముగా

ఆశీర్వదించబడతార్ని అది నిశుయము చదసత ుంది. ఈ విధ్ముగా, దదవుని దయాళుతవము మర్శయు కాప్ుదల

విజయముతో ముదర వేయబడుతుంది. మనము అప్జయము ప ందు అవకాశమే లేదు ఏలయనగా ఇప్పటికే
విజయము కరస
ీ త ునకు చెందియునిది. ఆయన దానిని తెచుద వర్కు మనము ప్టురదలతో ఉండాల్వ.
ర్ండవదిగా, ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములో విశావసుల జీవితములలో కరస
ీ త ు యొకు

విజయమును ప్ర్శశుదాధతుుడు ప్రసత ుతము అనవయింప్జేయుటను జయఞప్కము చదయుట దావర్ా దదవుని
యొకు దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను గూర్శు ప్రకటన గీంథము తెలుప్ుచునిది.

ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటములో కరస
ీ త ు విజయము సంపాదించినప్ుపడు, తనకు నముకసుతల ైన

వార్శకి ఆ విజయము యొకు ఆశీర్ావదములను ప్ంచి ఇచుుటకు ఆయన అధికార్మును ప ందియునాిడు.
మర్శయు తన దయాళుతవము చొప్ుపన, ఆశీర్ావదములు మన జీవితములలో అనవయించబడునటు
ో ఆ
ఆశీర్ావదములను మనకు ప్ంచునటు
ో ఆయన ప్ర్శశుదాధతును ఏర్ాపటు చదస్టయ
ి ునాిడు.

ఈ దయాళుతవప్ు ఆశీర్ావదములలో అనేకము ప్రకటన గీంథమునకు సంబంధించినవే.

ఉదాహర్ణకు, ర్ోమా సామాాజయము ప్తనమైపల యింది. నిజయనికి, సంఘమును ఆర్శపవేయాలని ప్రయతిించిన
శకుతలనీి విఫలమైనటు
ో చర్శతల
ర ో చూడవచుు. ఓటమి లేకుండా, ప్రతీ ర్ాజయము, తెగ, జనాంగము మర్శయు

ఆయా భాషలు మాటాోడు ప్రజల మధ్య దదవుని ర్ాజయము సాాపించబడుతూ కొనసాగుతుంది. మర్శయు ప్రకటన
గీంథము 7వ అధాయయము ప్రకార్ము, అది లక్షయమును నేర్వేర్ముతుంది.

మూడవదిగా, కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు మన ఆతు సంబంధ్మన
ై శతురవులను సమూలనముగా

నాశనము చదయుట దావర్ా విజయముతో యుదధ మును సమాపిత చదసత ాడని జయఞప్కము చదయుట దావర్ా దదవుని
యొకు దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను ప్రకటన గీంథము తెలుప్ుచునిది.

కరీసత ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, సాతాను మర్శయు వాడి అనుచర్మలు అంతయముగా నాశనము

చదయబడతార్ని ప్రకటన గీంథము మనకు ధెర్
ై యము నిచుుచునిది. మనలను శోధించడానికి మర్శయు
ఇబబంది పటర డానికి వార్మ ప్ూర్శతగా శకితహన
ీ ులుగా చదయబడతార్మ. వార్శంక ఏ మాతరము యుదధ ము చదయలేని
స్టిాతిలో వార్శపై వచుు శిక్ష వార్శని ప్ర్శమితము చదసత ుంది.

మహావేశయయిెైన, బబులోను ప్టర ణమునకు కలుగు శిక్ష మర్శయు భ్ూమి మీద ఆమను వంబడించిన

ర్ాజులకు, భ్ూనివాసులకు కలుగు శిక్షను గూర్శు ప్రకటన గీంథము 17 మర్శయు 18 అధాయయములు

తెలుప్ుచునాియి. కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు వాని స్టన
ై యము యొకు ఓటమిని ప్రకటన గీంథము 20వ

అధాయయము ల కిుంచుచునిది. మర్శయు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమి సంప్ూర్ణముగా
దుషర తవము నుండి తపిపంచబడినటు
ో ప్రకటన గీంథము 21 మర్శయు 22 అధాయయములు
బో ధించుచునాియి.

దదవుని శతురవులు శకితహన
ీ ులుగా చదయబడినప్ుపడు, ఆతు సంబంధ్మైన గొప్ప పల ర్ాటము

ముగశంచబడుతుంది మర్శయు దదవుని నముకసుతల న
ై ప్రజలు అంతర్ాయములేని సమాధానము
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కల్వగశయుంటార్మ. దదవుని దయాళుతవము మర్శయు కాప్ుదల అంతయముగా ఈ విధ్ముగా
వయకత ప్ర్చబడుతుంది; మనము సదాకాలము క్షేమముగా ఉందుము.

తన ప్రజలకు అనుగీహించుట మర్శయు కాపాడుట దావర్ా దదవుని యొకు దయాళుతవమును ప్రకటన

గీంథమంతటిలో చూడవచుును. దదవుని ప్రజల కొర్కు యిేసు స్టిలువలో విజయమును కొనియునాిడు

మర్శయు ప్ునర్మతాానమగుట దావర్ా ఆయన విజయము దదవుని నముకసుతల ైన ప్రజలకు వర్శతంచుచునిది.
ప్రసత ుత కాలమందు, ఈ విజయమును కొంతమటురకు సంఘము అనుభ్వించుచునిది. కరీసత ు తిర్శగశ
వచుునప్ుపడు, మనము సంప్ూర్ణముగా ఆ విజయమును అనుభ్వించుతామని దదవుని యొకు

నిశుయమన
ై వాగాేనము మనకు ఉనిది. కరీసత ు యొకు శతురవులందర్ూ తీర్మపతీర్ుబడుదుర్మ, మర్శయు
నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో మనము మహిమకర్మన
ై సావసా యమును ప ందుతాము.
మన పాఠములో ఇంతవర్కూ, దదవుని యొకు నిబంధ్నా ర్ాజతవమును మర్శయు కరస
ీ తు

సామంతర్ాజుగా, ప్రభ్ువుగా ఉండుట ప్ర్శశీల్వంచాము మర్శయు దదవుని దయాళుతవము ఆయన నిబంధ్న

ప్రజలతో ప్రకటన గీంథములో ఏ విధ్ముగా ఉనిదో ప్ర్శశోధించాము. కావున, ఈ సమయములో, మూడవ
పారముఖ్యమన
ై అంశము వప్
ై ు తిర్మగుదాము అదదదనగా: దదవుని ర్ాజయపౌర్మలుగా ఆయన కోర్మతుని
విధదయత.

విధేయత
మనము చూచినటు
ో , పారచీన కాలములో ప్రభ్వులకు – సామంతులకు మధ్య జర్మగు ఒప్పందములు

లేదా నిబంధ్నలు, దదవునితో మనకుని సంబంధ్ప్ు లక్షణములకు కనీసము మూడు సమాంతర్ములు

ఉనాియి, అవి: తన ప్రజలుగా దదవుడు మనపై చూపటుర దయాళుతవము; తన సామంత ర్ాజయముగా దదవుని
యిెడల మనము చూపించవలస్టిన విధదయత లేదా లోబడుటను దదవుడు కోర్మకొనుట; మర్శయు విధదయతకు
ప్రతుయతత ర్ముగా ఆశీర్ావదము, అవిధదయతకు ప్రతుయతత ర్ముగా శాప్ము. ఈ సందర్భములో, తన కృప్చదత
ర్క్షించుకొనిన ప్రజల యొదే నుండి దదవుడు కోర్మతుని విధదయతపై దృషిరపటురదము.

ప్రకటన గీంథమును తాను వారయుచునిప్ుపడు, సంఘము దదవునితో కల్వగశయుని నిబంధ్నా

సంబంధ్మును గూర్శు అప సత లుడెన
ై యోహాను బాగుగా ఎర్శగశయునాిడు. వార్మ ఎదుర్ొునుచుని శీమలలో
దదవునికి లోబడి యుండాలని దదవుడు చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘములను పల ర తిహించుటయిే ఈ
గీంథము వారయుటకు ఒక కార్ణము. దదవుడు చూప్ుచుని కనికర్మును, ఆ విధ్ముగానే దదవుడు

అనుగీహించుచుని ఆశీర్ావదములను వార్మ జయఞప్కము చదసుకొని, ఆ ప్రకార్ముగా వార్మ ప్రభ్ువునకు
నముకముగా విధదయుల ై యుండాలని ఆయన కోర్మతునాిడు.

దదవుని కొర్కన
ై వార్శ విధదయతలో సంఘములు ర్ాజీప్డద శోధ్నను జయించుటకు హెచుర్శంచబడుట

ప్రకటన గీంథములో ఉందని ముందటి పాఠములో నుండి మీర్మ జయఞప్కము చదస్టక
ి ొనవచుును. దదవునికి
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అవిధదయత చూప్ు విషయములో యోహాను యొకు అసల ైన పాఠకులు కనీసము నాలుగు ర్కముల న
ై
శోధ్నలను ఎదుర్ొునాిర్మ.

మొదటిగా, అప్ుపడుని వర్త క సంఘములు వార్శ పితర్మల దదవతలను కల్వగశయుండద వార్మ, కావున

ఈ సంఘసభ్ుయలు ఈ అబదధ దదవతలను ప్ూజంచుమని బలవంతము పటేరవార్మ. అటువంటి వర్త కము
చదయాలని మర్శయు ప్నిచదయుటకు అవకాశమును ఆశించద విశావసులు విగీహార్ాధ్న చదయుటకు
శోధించబడదవార్మ.

ర్ండవదిగా, ర్ోమా సామాాజయములోని దదవతలను, చకీవర్శతని ప్ూజంచాలని ఒతిత డి చదశార్మ.

ప్రభ్ుతవము నుండి కల్వగే శిక్షలను తపిపంచుకొనుటకు కస
ై త వులు అనయదదవతలను ప్ూజంచుటకు
శోధించబడా్ర్మ.

మూడవదిగా, కరస
ీ త ును తిర్సుర్శంచులాగున యూదా మతము కైసతవులను ఒతిత డి చదస్టియునిది.

యూదా మతమునకు అనయదదవతా ఆర్ాధ్న నుండి ప్రతదయకమన
ై మినహాయింప్ు ఇవవబడినది మర్శయు

వాసత వముగా కైసతవతవము ఈ మినహాయింప్ులో దాచబడినది. అయితద యూదా మతము కైసతవతవము

నుండి వేర్మచదయబడినందున ఈ మినహాయింప్ు సంఘమునకు వర్శతంచలేదు. ర్ోమా ప్రభ్ుతవ హింసలను

తపిపంచుకొనుటకు, అనేకమంది కైసతవులు కరస
ీ త ును తృణీకర్శంచి యూదా మత సాంప్రదాయములోనికి తిర్శగశ
వచదుసార్మ.

నాలగ వదిగా, ర్ోమా సామాాజయమంతటిలో అవిధదయుల ైన కస
ై త వులు విశావసములో ర్ాజీప్డి

విగీహార్ాధ్న మర్శయు వయభచార్ము చదయుచుండిర్శ. వార్శ యొకు పాప్ములో పాలుప ందుమని ఇతర్
కైసతవులను పల ర తిహించదవార్మ.

చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘముల విధదయత విషయములో ఈ శోధ్నలు విశరషమైన సవాళో ను

కనబర్మసుతనాియి. ఇటువంటి సందర్భములో, వార్మ తమ విర్ోధ్ులకు లోబడకుండా, దదవునికి

లోబడుటయందు బలప్ర్చుటయిే ఈ గీంథమును యోహాను వారయుటకు పారముఖ్య కార్ణము.

విధదయత అను మన ముఖ్య అంశము ప్రకటన గీంథమంతటిలో ర్ండు పారముఖ్యమన
ై ర్రతులలో

తెల్వయజేయబడుట యందు మన ప్ర్శశీలనను కేందీరకర్శంచుదము: ప్టురదల మర్శయు ఆర్ాధ్న. మొదట,
ప్టురదలగా ఉండుటకు ప్రకటన గీంథము పిలుప్ునిచుుటను గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుదాము.

ప్టటరద్ల
ప్టురదలను ఈ విధ్ముగా నిర్వచించవచుు:
శరధన, వయతిరేకత లేక నిరుతఘీహము కలగినప్పటికర, విశావసము మరియు కిరయలలో
ద్ేవునియంద్త నమెకతవముతో నిలచియుండుట.

ప్టురదల కల్వగశయుండుట అనగా దదవునియందు మన విశావసమును తృణీకర్శంప్జేయు ఏ శకితనైనా

జయించుట లేదా అనిి విధ్ములుగా ఆయనకు వయతిర్ేకముగా తిర్మగుబాటు చదయుట.
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చిని ఆస్టియాలో ఉని విశావసులు అనేకమైన శోధ్నలు ప ందినందుకు ప్రతుయతత ర్ముగా, ప్టురదల

కల్వగశయుండాలని లేదా జయించాలని తన పాఠకులను యోహాను మర్లా మర్లా పిలచుచునాిడు. ప్రకటన
గీంథము 2 మర్శయు 3 అధాయయములలో వారయబడిన ప్తిరకలలోను మర్శయు ఇదద గీంథములోని ఇతర్
భాగాలలో కూడా ఈ హెచుర్శకలను కనుగొనవచుును.

ప్తిరకలలో, ప్రకటన 2:7,11, 17, 26; మర్శయు 3:5, 12, 21 భాగాలలో మనము వాటిని

చూడవచుు. అదద విధ్ముగా ప్రకటన 14:12; 16:15; 18:4; 20:4; 21:7; మర్శయు 22:7, 11, 14 వంటి
భాగాలలో కూడా మనము వాటిని చూడవచుును. ప్రకటన గీంథమంతటిలో ప్టురదల అనునది చాలా
పారముఖ్యమన
ై అంశమని చెప్ుపట అతిశయోకిత కాదు.

ఏడు సంఘములకు వారయబడిన ప్తిరకలలో మనము చూచినటటరగానే ప్రకటన

గ్రంథము యొకక కేంద్ర భాగ్ములో కరడఘ జ్యంచతట అనే ప్ద్జ్ాలమునత ఎకుకవగా
చూసాుము. 11:7 మరియు 13:7లో, కర
ర రమృగ్ము, లేద్ఘ ద్తషత
ర డు, ప్రిశుద్తధలనత

జ్యంచతట, లేద్ఘ ద్ేవుని ప్రతినిధతలనత జ్యంచతట, లేక ద్ేవుని సాక్షులనత చంప్ుట
మనము చూసాుము. అయనప్పటిక,ర 12:11లో ద్ేవుని వివాద్ముపన
ై ప్రలోకప్ు

ద్ృకపథము మనకు కనబడుతతంద్ి, మరియు అద్ేద్నగా వారు వానిని జ్యంచతట —
ఈ సంద్రుములో, వారు అప్వాద్ిని జ్యంచతట అని అరి ము — వారు గొరరపటలు

రకు మునతబటిర యు, తఘమిచిున సాక్షయమునత బటిర యు వానిని జ్యంచియునఘారు
గాని, మరణము వరకు తమ పారణములనత పరమి
ర ంచిన వారు కారు. వధించబడిన

గొరప
ర టలువలె వారు కర
ర ర మృగ్మునత జ్యంచియునఘారు గ్నతక ద్ేవుని స్టటంహాసము

యెద్తట వారు ఏ విధముగా నిలువబడియునఘారో ప్రకటన గ్రంథము చబుతూనే ఉంద్ి.
ఆయన జ్యంచత స్టటంహమైయునఘాడు, కానీ ఆయన గొరరపటలువలె ప్రద్రిశంచబడఘ్డు.
స్టటంహమువలె గొరరపటలు హత సాక్షిగా మరణంచతట ద్ఘవరా జ్యంచియునఘాడు, ఈ
ద్ేవుని ప్రజ్లు లోకముతో యుద్ధ ము చేస్టట జ్యంచలేద్త గాని, ద్ేవునియంద్త

విశావసము ద్ఘవరా మరియు వారియొకక సాక్షయము ద్ఘవరా జ్యంచియునఘారు,

ఏలయనగా లోకము మనకు గొప్ప కరడు చేస్టటనఘ, మనము ద్ేవునికి చంద్ినవరము
గ్నతక మనము జ్యంచతద్ము. చినా ఆస్టటయాలో ఉనా యేడు సంఘములు

ప్రతీఒకకటి వేరేవరు శరధనలు కలగియునఘాయ మరియు ప్రతీ ఒకకటి జ్యంచతటకు
పటలువబడఘ్య. మనలో ప్రతీ ఒకకరికి వేరేవరు శరధనలు ఉనఘాయ. వేరొకరి శరధన

మనకు చతలకనగా ఉండవచతు లేద్ఘ మరొకరి శరధన భీతికరముగా నతండవచతు, కానీ
మనకు మన సొ ంతవే ఉనఘాయ, మరియు వాటిని జ్యంచతటకు మనము

పటలువబడఘ్ము. శరధన ఏద్న
ై ప్పటికర, వాగాేనమనతనద్ి ప్రకటన గ్రంథము చివర 21వ
అధఘయయములో జ్యంచత వారిని గ్ూరిు ద్ేవుడు చప్ుపచతనఘాడు, “నేనతనికి
ద్ేవుడనై యుంద్తనత అతడు నఘకు కుమారుడై యుండునత.”
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—డా. కగ్
ీ ఎస్. కరనర్డ
యోహాను ప్రకటన గీంథములో ఎతిత చూప్ుతుని ఐదు ర్కాల ైన ప్టురదలలను మనము

ప్రసత ావించుకుందము, విశావసములో ప్టురదలతో పారర్ంభంచెదము.

హెబీర 11:1లో, విశావసమును లేఖ్న భాగాలూ ఈ విధ్ముగా నిర్వచిసుతనాియి:
విశావసమనతనద్ి నిరీక్షింప్బడువాటియొకక నిజ్ సవరూప్మునత, అద్ృశయమన
ై వి
యునావనతటకు రుజువునై యునాద్ి (హెబ్రర 11:1).

లేఖ్నాలలో చదువుకొనుచుని కాప్ుదల, పల షణ మర్శయు ఆశీర్ావదములు మన జీవితములలో

ప్రతయక్షప్ర్చబడని ప్ర్శస్టా త
ి ులలో దదవునియందు నముకముంచుట చాలా కషర ము. ఆయా విషయాలు మన

జీవితాలలో చెడుగా ఉనిప్ుపడు, మనము తప్ుప చదశామనిపిసత ుంది, మోసప్ుచుబడా్మనిపిసత ుంది, బెైబిలు
గీంథములోని దదవుడు నిజము కాదనిపిసత ుంది, మర్శయు ఆయనకు లోబడనవసర్ము లేదనిపిసత ుంది. ఈ
సంగతి మొదటి శతాబే ములో ఎంత వాసత వమో ఇప్ుపడూ అంతద. కావున, ప్రకటన గీంథమును

వారయుచునిప్ుపడు యోహాను యొకు ఒక ఉదదేశమేమనగా, ప్ర్శస్టా త
ి ులు పక
ై ి కనబడుతుని దానికంటే
వేర్మగా ఉనిటు
ో పాఠకులు గీహించాల్వ. ఇప్ుపడు కనిపిసత ునిదానికంటే ఈ లోకము ఎంతో చెడ్ది; మర్శయు
వార్మ ఊహించుకొను దానికంటే దదవుని ర్ాజయము చాలా శరష
ీ ఠ మైనదిగా ఉంటుంది.

అనయదదవతలు మర్శయు ర్ోమా చకీవర్శత ఆశీర్ావదమునకు కార్కులుగా ఉనాిర్నే అంశమును

యోహాను యొకు అసల న
ై శోీతలు గొప్ప శోధ్నగా ఎదుర్ొునాిర్మ. బాహయముగా, ఇవి భ్దరత, ఆహాోదము

మర్శయు ఐశవర్యమును ఇచుు బలమన
ై శకుతలుగా కనబడుతునాియి. మర్శయు దీనికి విర్మదధ ముగా, కైసతవ
జీవితము చాలా కషర మన
ై ది. వర్త కము విశావసులకు కషర ముగా ఉనిది. వార్మ ప్రభ్ుతవము చదత

హింస్టించబడుచునాిర్మ. అనుయల యొదే నుండి వార్మ ప ందుకొనే లోకానుసార్మన
ై సంతోషము వంటిది

సంఘము ఇచుుట లేదు. దదవునిలో విశావసమును తృణీకర్శంచునటు
ో మర్శయు విశావసమునకు బదులుగా
లోకమును యిెంచుకొనేటటు
ో చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘములను ఇటువంటి శోధ్నలు పతరర్ప
ే ించదవి.

ఈ ప్ర్శస్టా త
ి ులకు ప్రతుయతత ర్ముగా, తన పాఠకులు విశావసములో బలము ప ందాలని యోహాను

ప్టురబటిర చెప్ుపచునాిడు. లోకము యొకు ప్దధ తులు అవి కనిపించినంత మంచివి కావనే వార్శ

నముకములో దృఢముగా ఉండాలని, మర్శయు కైసతవ జీవితము ఎంత కషర ముగా ఉండినప్పటికర, భ్దరత,
సంతోషము మర్శయు ఐశవర్యమునకు అదొ కుటే సర్శయిన
ెై మార్గ మని వార్మ తెలుసుకోవాలని తాను
కోర్మచునాిడు.

అందువలనే, లోకము, పాప్భ్ర్శతమైన శకుతలు మర్శయు కోర్శకలను ప్రకటన గీంథము వికృతముగా,

వికార్ముగా, మోసప్ూర్శతమన
ై వి మర్శయు చెడ్విగా ప్దదప్దద వర్శణంచుచునిది. అవును, సాతాను ర్ాజయము
మర్శయు వాని అనుచర్మలు అందమన
ై ముసుగులను ధ్ర్శంచియునాిర్మ. అయితద వాసత వమన
ై దానిని
మనము చూడగల్వగశతద, దాని హేయతను నిర్ాకర్శంచుదము. మర్శయు అదద సంగతి ఇప్పటికర
వాసత వమైయునిది.
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పాప్ము ఎంత ఆకర్షణయ
ీ ముగా ఉండినప్పటికర, మర్శయు కరస
ీ త ును వంబడించువార్ముగా

జీవితములో ఎంత కషర ము, ఎంత నిర్మతాిహము కల్వగశనా, దదవుడు ఏమైయునాిడో , తాను చెప్ుపనది తప్పక
చదస్టత మర్శయు మనము ఆయనకు లోబడితద ఆశీర్వదిసత ాడు అనే విశావసములో కొనసాగుట చాలా
పారముఖ్యము.

విశావసములో ప్టురదల కల్వగశయుండుట, ప్టురదలలోని ఇతర్ ర్కములకంటే చాలా

పారముఖ్యమన
ై దెన
ై ా, ఇతర్ ర్కముల న
ై ప్టురదలలో కూడా, యదార్ామన
ై విశావసము కనబర్చబడుతుందని

ప్రకటన గీంథము నొకిు చెబుతుంది. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన గీంథములో చెప్పబడిన ర్ండవ ర్కమన
ై ప్టురదల
ఏమనగా దదవునిప్టో స్టిార్మన
ై పతరమ కల్వగశయుండుట.

దదవునిప్టో వార్శ పతరమ సజీవముగా, బలముగా ఉండాలని ప్రకటన గీంథము విశావసులందర్శని

పిలచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 2:19లో, తుయతెర్
ై లో ఉని సంఘము పతరమ మర్శయు విశావసము
విషయములో ప్టురదల కనబర్మచుటలో కొనియాడబడినది. దీనికి విర్మదధ ముగా, ప్రకటన 2:4లో, ఎఫ్స్ట్లో

ఉని సంఘము మొదటి పతమ
ర ను కోలోపయినందుకు గదిేంచబడినది. ఈ విఫలత చాలా గొప్పది గనుక దాని
దీప్ సత ంభ్మును తొలగశసత ానని, అనగా, సంఘమును తొలగశసత ానని ప్రభ్ువు హెచుర్శంచియునాిడు.

ప్రకటన గీంథములో మూడవ ర్కమన
ై ప్టురదల, కైసతవునిగా ఇతర్మలకు మనము సాక్షయమిచుుటకు

సంబంధించినది.

యోహాను దినములలో కరీసత ునకు నముకముగా ఉని సంఘములు వాటిచుటట
ర ఉని సాంసుృతికి

లోబడక అనివార్యముగా ఎదుర్మ నిల్వచాయి. కావున, ప్రకటన గీంథము 2 మర్శయు 3 అధాయయములలోని

ఏడు సంఘములను లోకప్ు చీకటిలో వలుగుచుని దీప్ సత ంభ్ములని యోహాను వర్శణంచుచునాిడు. ఎఫ్స్ట్
సంఘమునకు వారయబడిన ప్తిరక మనకు బో ధిసత ునిటు
ో , కస
ై త వులు లోకముతో ర్ాజీప్డినటో యితద, శరీషఠమన
ై
వార్శ సాక్షయమును కోలోపవుదుర్మ, మర్శయు లోకమునకు సాక్షులుగా ఉండుటలో చలాోర్శపల వుదుర్మ.

ఇటువంటిది ప్రకటన 7:10లో చూడవచుు, అచుట, లోకమునకు సాక్షయము చెప్ుపచుని తెలోని

వసత మ
ర చదర్శ దదవుని సుతతిసూ
త ప్దద ప్దద ఇలా
ీ ులు ధ్ర్శంచిన గొప్ప సమూహము స్టింహాసనము చుటట

చెప్ుపచునాిది: “ర్క్షణ మన దదవునికే చెందును.” కస
ై ర్మయందు లేక మర్ొకచోట ర్క్షణ దొ ర్కదు కానీ,
కేవలము దదవుని గొర్ప
ీ ిలోయిెన
ై , యిేసుకరస
ీ త ు చదస్టిన కార్యము దావర్ా మాతరమే దొ ర్మకుతుంది. ఈ ఒకు

సతయము విశావసుల యొకు సాక్షయమును మర్శంత పారముఖ్యము చదయుచునిది. వార్శ యొకు స ంత

ప్ూజలు అబదధ మన
ై వి మర్శయు తప్ుపతోరవ ప్టిరసత ాయని మర్శయు సంఘము మాతరమే జీవము మర్శయు
నిర్రక్షణ సందదశములను కల్వగశయునిదని అవిశావసుల న
ై వార్మ గీహించవలస్టియునిది.

ప్రకటన గీంథము ప్టురదలను గూర్శు చెప్ుపచుని నాలగ వ విధానము, నతి
ై క ప్ర్శశుదధ త.
నైతిక ప్ర్శశుదధ తను గూర్శున హెచుర్శకలు ఏడు సంఘములకు వారస్టిన ప్తిరకలలో తర్చూ

కనుగొనవచుును. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 2:12-17లో, జయర్తవము అంగరకర్శంచుట మాతరమే గాక, ఇతర్మలను
కూడా వార్శ కియ
ీ లలో పాలుప ందునటు
ో పల ర తిహించుచుని పర్గ మము సంఘములో ఉని వార్శని యిేసు
గదిేంచుచునాిడు. మర్శయు ప్రకటన 3:14-22లో, లవొదికయలో ఉని సంఘమును యిేసు గదిేంచెను
ఏలయనగా, కరీసత ునకు విధదయత చూపించుట కంటే సంప్ద, సుఖ్మునకు వార్మ విలువనిచాుర్మ.
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మనము ప్రసత ావించబో వు ఐదవ ర్కమన
ై ప్టురదల ఏదనగా, సర్శయిెైన బో ధ్లో నిలచుట.
ద్ేవుని పరమి
ర ంచతచతనఘామని విశావసముంచే ప్రజ్లు అనిా చోటాు అనేకమంద్ి

ఉనఘారు. అయతే, ద్ేవునిని గ్ూరిున వారి అవగాహన సంప్ూరణ ముగా తప్ుప

అయనటు యతే, సతయద్ేవునిని గ్రహించకపో తే, వారు ఎంతగా ద్ేవునిని “స్టరవిసాురో”

అంతగా ద్ేవుని యొద్ే నతండి ప్డిపో తఘరు. ఒక చటటర యొకక వేరులు భూమి కిరంద్న
ఉండి, కనిపటంచకుండఘ ఎలా ఉంటాయో, ఆ విధముగానే స్టరవకు సరియన
ెై బో ధ

ఆధఘరము. అనేకమంద్ి ద్ఘని కొమెలనత, ఫలములనత చూసాురు గానీ, ఆ వేరులు ఆ
ఫలమునత ఏ విధముగా ప్రభావితము చేసు ాయో చఘలామంద్ి చూడరు. అనేకమంద్ి

లోతతలేని కైసువులు సరియెైన బో ధకు సంబంధించిన విషయాలనత ప్టిర ంచతకొనతట

లేద్త, అయతే శరద్ధ కలగిన కస
ై ు వులు సరియన
ెై బో ధ అనతనద్ి అనిాంటికి ఆధఘరమని
ఎరుగ్ుద్తరు — అద్ి చఘలా పారముఖయము.

—ర్వ. డా. స్ట్రవన్ టాంగ్, భాషాంతర్ము చదయబడినది.
సర్శయిెైన బో ధ్ను వంబడించుమని మర్శయు లోకానుసార్మన
ై ఆలోచనలతో ర్ాజీప్డవదే ని ప్రకటన

గీంథము విశావసులను యిెడతెగక పిలచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 2:1-7లో, సర్శయిెైన కస
ై త వ బో ధ్లో
కొనసాగుతునిందుకు, నిజమన
ై మర్శయు అబదధ ప్ు అప సత లుల మధ్య వయతాయసమును గూర్శు గీహింప్ు
కల్వగశయునిందుకు యిేసు ఎఫ్స్ట్ సంఘమును మచుుకుంటునాిడు. మర్శయు ప్రకటన 2:20-23లో,

తుయతెైర్ సంఘము బో ధ్ విషయములో ర్ాజీప్డినందున, ప్రతయద కముగా అబదధ ప్రవకత యిెైన యిెజబెలును
ఉండనిచుుచునిందున గదిేంచబడినది.

సంఘము అనేక విధ్ములుగా ప్టురదల కల్వగశయుండాలని ప్రకటన గీంథము పిలచుచునిది. అయితద

ఈ విషయాలలో సవాలును ప ందుచుని విశావసులు, వార్మ ఎదుర్ొునుచుని శీమలు శోధ్నలు మర్శయు
కషర ములను జయించుటకు ఏమిచదయాలో వార్శకి అనిివేళలోో తెల్వయటము లేదు.

కృతజఞ త ప్ూర్వకంగా, మనము కేవలము ప్టురదల కల్వగశయుండాలని మాతరమే ప్రకటన గీంథము

బో ధించుటలేదు. కాని యిెటో ు ప్టురదల కల్వగశయుండగలమో అభాయసప్ూర్వకమన
ై సూచనలు కూడా
ఇచుుచునిది.

నఘ ఆలోచన ప్రకారం, శరమలు ఎద్తరొకనతచతనాప్ుపడు ప్టటరద్ల కలగియుండుటకు

తీసతకోవలస్టటన అభాయసప్ూరవకమైన అడుగ్ులు, ప్రకటన గ్రంథములోని గ్లబిలయెైన
చఘరితరక లేక ఇతర ప్రిస్టి త
ట తల మధయ కరడఘ, లేఖనమంతటిలో ఉనాటటవంటి అడుగ్ులే
అనతనద్ి ఆసకిుకరమన
ై విషయము. ద్ేవుని ప్రజ్లు నమెకముగా ఉండుటకు

పటలవబడుచతనఘారు, వారు ఎరిగియునాద్ఘనికి, వారికి ప్రతయక్షప్రచబడిన ద్ఘనికి

విధేయత కలగియుండుటకు, పటలువబడుచతనఘారని, నేనత భావిసతునఘానత. వారు
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కలస్టటయుండుటకు, కలస్టట విశవస్టటంచతటకు, కలస్టట ఆరాధించతనటట
ు ఒక

సమూహములోనికి వారు పటలువబడఘ్రు. కలస్టట సాక్షయమిచతుటకు పటలువబడఘ్రు. ఏ
సంద్రుమన
ై ఘ, ఎటటవంటి శరమయెైనఘ, అనిా వేళలలో మనము ఏ విధముగా

ఉండఘలని ద్ేవుడు కోరుచతనఘాడో అటటవైప్ు మన ప్టటరద్ల కేంద్ీరకరించబడఘల,

ప్రిస్టి త
ట తలు బాగ్ునఘా లేద్ఘ చడ్ విగా ఉండినఘ, ప్రిశుద్ధ మైన జీవితము జీవించఘల.
అంద్తవలన, ప్రకటన గ్రంథము మరియు అటటవంటి ఇతర ప్ుసు కములు చఘలా

పోర తఘీహకరముగా ఉనాటట
ై జీవితము జీవించతటకు
ు కనతగొనఘానత; అద్ి ప్రిశుద్ధ మన
సవాలు చేయుచతనాద్ి, కానీ ఆ విధముగా జీవించతట అసాధయము కాద్త అని కరడఘ
పోర తీహించతచతనాద్ి. చఘలా కిుషరతరమైన ప్రిస్టి త
ట తలలో కరడఘ, ద్ేవుని ప్రజ్లు కృపా
మారొ మునత వంబడించవలస్టటయునాద్ి మరియు కరస
ర ు త యొకక నఘమమునత

ప్రకటించవలస్టటయునాద్ి, మరియు కరరసు త లేని వారు ప్రతిసపంద్ించతద్ఘనికి విరుద్ధ ముగా
సపంద్ిసు ూ జీవించవలస్టట యునాద్ి.

—డా. విల్వయం ఊర్ే
దదవునిని వయతిర్ేకించుచుని పాప్భ్ర్శతమన
ై మానవ ప్రభ్ుతావలు చదస్టన
ి మోసప్ు తెర్ను ప్రకటన

గీంథము తొలగశంచుతుంది. దదవుని ర్ాజయము మర్శయు కరీసత ు అధికార్మును గూర్శున సౌందర్యము మర్శయు
అదుభతములను బయలుప్ర్మసుతంది. దదవుడు తన ప్రజలను దీవిసాతడని మర్శయు ఆయన మహిమ కల్వగశన
ర్ాజయములో వార్శని దీవిసాతడని బయలుప్ర్మసుతంది. మర్శయు మనము అంతము వర్కు నముకముగా

ప్టురదల కల్వగశయునిటో యితద, నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో కలుగు ఆశీర్ావదములను
నిశుయప్ర్మసుతంది. సంక్షిప్తముగా, మన జీవితాంతము నముకతవముతో ప్టురదల కల్వగశయుండుటకు,
మర్శయు చర్శతల
ర ో, యిేసు సమసత మును నూతనముగా చదయుటకు తిర్శగశవచుు వర్కు దదవునికి
నముకముగా ఉండుటకు హేతువును ఇది ఇసుతంది.

తాను స్టిలువ వేయబడిన తర్మవాత మర్ణము యిేసును నిలువర్శంచలేదు, మూడవ దినమున

ఆయన మర్ణము నుండి లేచియునాిడు. ప్రసత ుతముని లోక ప్ర్శస్టా త
ి ుల విషయములో ఇది సతయము.
అనేకమన
ై భ్ూసంబంధ్మన
ై శకుతలు మర్శయు సమూహాలు దదవుని వయతిర్ేకించవచుు, మర్శయు దదవుని
ప్రజలు శీమప్డవచుు. అవి జీవితమును చాలా నిర్మతాిహప్ర్చవచుు. అయితద మనము జయఞప్కము

చదసుకొనవలస్టినదదమనగా, జీవితము చాలా నిర్మతాిహముగా కనిపించినప్పటికర, దదవుడు సావధీనము

కల్వగశయునాిడు, మర్శయు శరష
ీ ఠ మన
ై మన ఇషర మును ఆయన హృదయమందు కల్వగశయునాిడు. ఏది

ఏమైనప్పటికర, తన వాగాేనముల విషయమై తాను మేలు చదసత ాడు. యిేసు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు మనకు
కలుగు మహిమతో ప్రసత ుతమందుని శీమలు పల లుుటకు సర్శపల వు. మనము విశావసములో, మర్శయు
సమర్పణలో స్టిార్ముగా ఉండునటు
ో , పతరమలో నిలకడగా ఉండునటు
ో , మన సాక్షయములో కొనసాగునటు
ో ,

సర్శయిెైన బో ధ్లో ప్టురదల కల్వగశ జీవితములో కొనసాగునటు
ో , ఇది మనలను ప్ుర్శగొలాపల్వ. చీకటి వంటి
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యిేసు మర్ణమును వలుగు అనే ప్ునర్మతాానము వంబడించినటు
ో , చీకటి లాంటి మన ప్రసత ుత కషర ములు
వంబడి ఆయన తన సంప్ూర్ణ ర్ాజయముతో తిర్శగశవచుుట అనే వలుగు వచుును.

దదవునికి విధదయత చూప్ుటలో ప్టురదల కల్వగశయుండుటను గూర్శు ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా

పల ర తిహించుచునిదో మనము ఇంతవర్కూ చూచియునాిము, కాబటిర ఆర్ాధ్న దావర్ా మన విధదయతను
వయకత ప్ర్చుటను అది ఏ విధ్ముగా పల ర తిహిసత ుందో ఇప్ుపడు చూచెదము.

ఆరాధన
యోహాను యొకు అసల న
ై శోీతలు గొప్ప శీమలు అనుభ్వించుట వాసత వమైనప్పటికర, ప్రకటన
గీంథము ఆర్ాధ్న గూర్శు విశరషముగా నొకిు చెప్ుపచునిది. ప్ర్లోక సాానములో స్టింహాసనము

ఆవర్ణములో అదుభతమన
ై ఆర్ాధ్న దృశయము ప్రకటన గీంథము 4 మర్శయు 5 అధాయయములలో

వర్శణంచబడినది, దదవుని స్టింహాసనము చుటట
ర ఇర్మవది – నలుగుర్మ పదే లు ఆస్ట్నుల ై యుండుట, మర్శయు

నాలుగు జీవులు ఎగుర్మతూ దదవుని సుతతించుట కలదు. ప్రకటన గీంథము 22వ అధాయయము అర్ాభాగములో
అటువంటి ఆర్ాధ్నా దృశయమే కనబడుతుంది.

మొదటగా ఈ సంగతి మనకు ఆశుర్యముగా అనిపించినప్పటికర, శీమలు మర్శయు ఆర్ాధ్న మధ్య

సంబంధ్మును ప్రకటన గీంథము సపషర ము చదయుచునిది. మనలను బలవంతము చదయుచుని
ప్ర్శస్టా త
ి ులునిప్పటికర, బహుగా వాయకులము చెందిన సందర్భములలో కూడా, దదవుడు ఇంకనూ

సంప్ూర్మణడు, ప్ర్శశుదుధడు మర్శయు మంచివాడు. ఆయన ఈ సంగతులనిిటిని మన మేలుకొర్కై

చదయుచునాిడు, కావున ర్ానుని యుగములో కరీసత ులోనుని సంప్ూర్ణ సావసా యముతో ఆయన మనలను
ఆశీర్వదిసత ాడు.

దదవుని ఆర్ాధించుటను గూర్శు ప్రకటన గీంథము అనేకమన
ై కార్ణాలు చూపించుచుండగా, ప్రకటన

గీంథము 5వ అధాయయములో తెలుప్ునటు
ో ఇర్మవది - నలుగుర్మ పదే లు దదవుని సుతతించుటను గూర్శున
మూడు తలంప్ులను ఈ పాఠములో మనము దృషిరంచుదము.
ప్రకటన 5:9-10లో పదే లు ప్రకటించిన దానిని వినండి:

నీవు వధింప్బడినవాడవై నీ రకు మిచిు, ప్రతి వంశములోనత, ఆయా భాషలు

మాటలాడువారిలోనత, ప్రతి ప్రజ్లోనత, ప్రతి జ్నములోనత, ద్ేవునికొరకు మనతషతయలనత
కొని, మా ద్ేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత చేస్టతి
ట వి; గ్నతక
వారు భూలోకమంద్త ఏలుద్తరని కొరతు పాట పాడుద్తరు (ప్రకటన 5:9-10).

దదవుని సుతతించుటకు కనీసము మూడు కార్ణములను పదే లు ప్రసత ావించుచునాిర్మ. మొదటిది, ప్రతి

వంశములోనుండి, ఆయా భాషలు మాటలాడువార్శలో నుండి, ప్రతి ప్రజలోనుండి మర్శయు ప్రతి

జనములోనుండి వార్శని కరీసత ు కొనియునాిడు లేదా విమోచించియునాిడు. ర్ండవదిగా, ఈ విమోచించబడిన
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ప్రజలను ఒక ర్ాజయముగాను, యాజకులనుగాను కరస
ీ త ు నియమించియునాిడు. మర్శయు మూడవదిగా,
భ్విషయతు
త లో వార్మ భ్ూమి మీద ప్ర్శపాలన చదసత ార్ని ఆయన నిశుయప్ర్మసుతనాిడు.

ఆర్ాధ్న దావర్ా దదవునికి విధదయత వయకత ము చదయబడుతుంది అనే అంశము ప్రకటన 5:9-10లో

ఉని ఈ మూడు తలంప్ులలో సర్శసమానముగా ఉనిది.

మొదటిది, గతములో కరస
ీ త ు నర్వేర్శున విమోచనా కార్యము దదవుని ఆర్ాధించుటకు కార్ణముగా

మనము చూచెదము.

ర్ండవది, ఆయన ర్ాజయములో యాజకులనుగా నియమించుట దావర్ా ప్రసత ుతము మనకు ఘనత

కలుగజేయుచునిందున దదవుని ఆర్ాధించుట యందు మనము దృషిరసార్శంచుదము.

మర్శయు మూడవదిగా, మనము నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో

ప్ర్శపాల్వంచునప్ుపడు భ్విషయతు
త లో మనము ప ందబో వు ఆశీర్ావదమును బటిర ఆర్ాధించవలస్టియునిది
మనము చూచుదము. మొదటిగా గతములో కరస
ీ త ు నర్వేర్ుశ న కార్యమును ప్ర్శశీల్వంచెదము.

గ్తకాల విమోచన
తన సృషిరయంతటి నుండి ఆర్ాధించబడుటకు దదవుడు యోగుయడెైయునాిడని ప్రకటన గీంథము

ప్రతయక్షప్ర్మసుతంది. ప్ర్లోకములో ఉని తన ప్ర్శశుదుధలందర్ూ ఆయనను ఆర్ాధిసత ుని విధ్మును గూర్శు
ఇది సుందర్మన
ై దృశాయనిసుతంది. దదవునిని ఆర్ాధించవలస్టియునిదని ప్రకటన గీంథము మనము
చూప్ుచుని ఒక కార్ణమే కరస
ీ త ు మనకొర్కు చదస్టిన ర్క్షణ కార్యము.

కరీసత ునుండి మనము ఇప్పటికే ప ందియుని విమోచనను గూర్శున సుందర్ దృశయము ప్రకటన 14:1-

4 ఇవవబడియునిది. గొర్ప
ీ ల
ి ో యొకు నామము మర్శయు తండియొ
ర
కు నామము విశావసుల యొకు

నొసళో యందు ల్వఖంచబడియుండుటను గూర్శు 1వ వచనములో యోహాను వర్శణంచుచునాిడు. విశావసులు
మనుషుయలలో నుండి కొనబడియునాిర్ని, మర్శయు వీర్మ దదవునికిని మర్శయు గొర్ప
ీ ల
ి ో కు

సమర్శపంచబడా్ర్ని 4వ వచనములో యోహాను వారయుచునాిడు. ఈ గొప్ప ర్క్షణకు ప్రతుయతత ర్ముగా,
నూతన గరతముతో తమ కృతజఞ తలు వయకత ప్ర్చుటకు విశావసులు దదవుని సుతతించి, ఆర్ాధిసత ునాిర్మ.

మనము ప ందుకొనిన ఈ ర్క్షణకు ప్రతుయతత ర్ముగా ప్రతీ విశావస్టి ఇటువంటి అనుభ్వమును తప్పక

కల్వగశయుండాల్వ. మనమందర్మూ కరస
ీ త ు చదత కొనబడియునాిము, మర్శయు మనమందర్ము దదవునికి,
గొర్ప
ీ ిలోకు అర్పణగా సమర్శపంచబడియునాిము. కృతజఞ తతో మర్శయు సుతతులతో మనమందర్ము

ప్రతిసపందించవలస్టియునిది, దదవునిని మర్శయు ఆయన కరస
ీ త ును సంతోషముతో పాడుతూ ఆర్ాధించాల్వ.

మనము కషర ములను ఎదుర్ొునుచునిప్ుపడు, దదవుని మంచితనమును సందదహించుట మర్శయు

ర్క్షణలో మనకు ఇవవబడిన మంచివర్ములను మర్చిపల వుట మనకు సుళువే — ఆ వర్ములేవనగా,
క్షమాప్ణ, మన సృషిరకర్త యిన
ెై ప్రభ్ువుతో సమకూర్ుబడుట మర్శయు నితయజీవము వంటివి.

కరీసత ు మనకొర్కు నర్వేర్ుశ , వర్శతంప్జేస్టన
ి విమోచన కార్యమును మనము తర్చూ జయఞప్కము

చదసుకొనిన, ఎటువంటి ప్ర్శస్టా త
ి ులు ఉనిప్పటికర, అది ఆయనను ఆర్ాధింప్జేసత ుంది. దదవుడు మనలను

పతరమించి పాప్భ్ర్శతమన
ై లోకములోకి వచాుడు, కఠశనమైన శీమలను, హింసలను సహించాడు మర్శయు
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మనకొర్కు స్టిలువలో మర్ణంచాడు. కరస
ీ త ు మనకొర్కు సహించిన శీమలతో ఈ లోకములోని ఏ శీమలు లేదా
కషర ము పల లుదగశనవి కావు. అదద సమసత ఆర్ాధ్నలకు, సుతతులకు మర్శయు కృతజఞ తలకు ఆయనను
యోగుయనిగా చదయుచునిది.

ఇంతవర్కూ కరస
ీ త ు గతములో నర్వేర్ుశ న విమోచన కార్యము విధదయతతో ఆర్ాధించునటు
ో ఏ

విధ్ముగా పతరర్ప
ే ించుచునిదో మనము చూశాము, కాబటిర ఇప్ుపడు మనలను ఆయన ర్ాజయములో
యాజకులను చదయుట దావర్ా ప్రసత ుతమందు మనలను ఏ విధ్ముగా దదవుడు ఘనప్ర్చుచునాిడో
చూదాేము.

ప్రసు తత ఘనత
ప్రసత ుత కాలములో, ప్ర్లోక దదవాలయములో తన స్టింహాసముపై దదవుడు ప్ర్శపాలన

చదయుచునాిడు. భ్ూమి మీదనుని తన ప్రజలను ఆయన ర్ాజయప్ు యాజకులుగా పిలచుచునాిడు.

పాత నిబంధ్నలో, ర్ాజులు మర్శయు యాజకులు ఎకుువగా ఘనప్ర్చబడదవార్మ ఏలయనగా, తన

నిబంధ్న ప్రజలకు ప్రతినిధ్ులుగా వీర్మ దదవుని చదత ఎనుికొనబడిన వార్మ. అయితద దదవుడు వార్శ యొకు

ప్రభ్ువయ
ై ుని ప్రకార్ము వార్మ లోబడుచునింత కాలము ఈ ప్ర్శచర్యలో వార్మ ఘనప్ర్చబడుతూ వృదిధ

చెందుదుర్మ. పాత నిబంధ్నలోని ర్ాజులకు సంబంధించి, 1 ర్ాజులు 3:13-14, యిర్రుయా 34:4-5, మర్శయు
దానియిేలు 4:34-37 వంటి లేఖ్న భాగాలలో దీనిని మనము చూడవచుు. యాజకతవప్ు విధదయత

మర్శయు ఘనతకు మధ్య సంబంధ్మును 2 దినవృతాతంతములు 26:18, మర్శయు విలాప్వాకయములు
4:12-16 వంటి లేఖ్న భాగాలలో మనము చూడవచుును.

అయితద, పాత నిబంధ్నలో కొదిేమంది మాతరమే ర్ాజులుగాను, యాజకులుగాను ఎనిిక

చదయబడినప్పటికర, దదవుని యొకు నముకసుతల ైన ప్రజలు ఈ భ్ూమి మీద ర్ాజులుగాను, యాజకులుగాను
ఉండద దినము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఎదుర్మచూచినది.

నిర్గ మకాండము 19:5-6లో దదవుడు ఇశాీయిేలీయులకు చెపపి నటు
ో :
కాగా మీరు నఘ మాట శరద్ధగా విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరు

సమసు ద్ేశ జ్నతలలో నఘకు సవకరయ సంపాద్యమగ్ుద్తరు. సమసు భూమియు నఘద్ేగ్ద్ఘ.
మీరు నఘకు యాజ్క రూప్కమన
ై రాజ్యముగానత ప్రిశుద్ధ మన
ై జ్నము గానత ఉంద్తరు
(నిరొ మ. కా.19:5-6).

ప్రకటన గీంథము ప్రకార్ము, పాత నిబంధ్న ఎదుర్మచూచుచుని దినము ఇకుడద ఉనిది. సంఘము

యాజక ర్ూప్మైన ర్ాజయముగా ఈ భ్ూమి మీద ప్ర్శపాలన చదయుచునిది. ఈ సంగతిని ప్రకటన 5:9-10,
మర్శయు 20:6లో మనము విసత ృతముగా చూడవచుు, మర్శయు అనేకమన
ై ఇతర్ భాగములలో ఇది
వయకత ప్ర్చబడుచునిది.
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మీకు తలుసా, ద్ేవుడు వారిని రాజులెన
ై యాజ్క సమూహముగా యెనిాక

చేస్టయ
ట ునఘానని నిరొ మకాండము 19లో ద్ేవుడు ఇశారయేలుతో చపటపయునఘాడు, అద్ి
ఒక రాజ్య సంబంధమన
ై యాజ్కతవమైయునాద్ి. నిరొ మకాండము 19లో

ఉప్యోగించిన ప్ద్జ్ాలమే కొరతు నిబంధనలో సంఘమునత గ్ూరిు పరతతరు ఎతిు

చూపటయునఘాడు. అంద్తవలన ఈ ద్ృకపథమునత బటిర మనము కేవలము పారచీన
ఇశారయేలువారికి సాద్ృశయముగా నతండుట మాతరమే కాద్తగానీ, కైసువులముగా

మనము యాజ్క రూప్మన
ై రాజ్యముగానత, ఒక ఎనిాక చేయబడిన జ్నతలముగానత,
ఒక రాజ్య సంబంధమన
ై యాజ్కులుగా ఉనఘాము. ఈ విషయము అనేక విధములుగా
కొరతు గా వినబడుతతంద్ని నేనరుగ్ుద్తనత, ఏలయనగా యాజ్కులనత గ్ూరిు మనము
సాధఘరణముగా ఏ విధముగా అలోచిసాుమంటే, యాజ్కులు చఘలా ప్రిమితమన
ై

ప్నతలు మాతరమే చేసు ారు; వారు బలులనత అరిపసాురు, వారు పారరి న చేసు ారు, ఆయా
సంద్రాులలో పాటలు పాడుతఘరు, బహుశా బూరలు ఊద్తతఘరు మరియు గాన

బృంద్ఘలతో ఉంటారు, ఇటటవంటి ప్నతలే చేసు ారని మన ఆలోచన. కాని నిజ్ానికి,

బైబిలు గ్రంథము చప్ుపచతనాద్ేమనగా, శాసు ర సమెతమన
ై ప్రతీ కారయము, ద్ేవుడు –
ప్రతిష్టఠ ంచినద్ి పారరంభము నతండి ముగింప్ు వరకర ఈ భూమి మీద్ ద్ేవుని

స్టరవించతచతనా రాజులెన
ై యజ్కతవ సమూహము యొకక కారయములే. ద్ేవుని
స్టరవించతటకు కొనిా ప్నతలనత మాతరమే చేసు త — ఆయననత ఆరాధించే కారయకరమములు
— అటటతరువాత మిగిలన ప్నతలు ఏ కారణము లేకుండఘ మన కొరకు మనము

చేసతకొనే ప్నతలు కాద్త. బద్తలుగా, కైసువులముగా మనము చేయు ప్రతీ కారయము
ప్రభువునకు చేస్టన
ట టట
ు గా హృద్యప్ూరవకముగా చేయాల ఏలయనగా మనము
ప్రభువుకే చేసు తనఘాము, అద్ి నీవు చేస్టన
ట ఆరు రోజుల ప్ని కావచతు, అద్ి

నిద్రపో వడమే కావచతు, అద్ి పటలుల పంప్కము కావచతు. ఏద్న
ై ప్పటికర, అద్ి రాజులెన
ై

యాజ్కుని కారయము ఏలయనగా లోకములో ద్ేవుని ప్రిశుద్ధ తనత చలంప్జ్ేయుటయే
మన ప్ని, మనము సవచఛమన
ై , ప్రిశుద్ధ మన
ై , ప్వితరప్రచబడిన భూమిపన
ై ,

సద్ఘకాలము తన యొకక రాజులెైన యాజ్క సమూహముగా ద్ేవునిని స్టరవించత
నూతన ప్రప్ంచము కొరకు ఎద్తరుచూచతచతనఘాము.

—డా. ర్శచార్డ్ యల్. పారట్, జూ
అయితద, ఈ సతయమును గూర్శు అనేక అనవయింప్ులు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ఈ భ్ూమి మీద
కైసతవులు దదవుని యొకు ర్ాయబార్మలు. మనము ఆయనకు మర్శయు ఇతర్మలకు స్టతవ చదయుటకు

పిలువబడా్ము. మనము ఈ భ్ూమిని బాధ్యతాయుతముగా పాల్వంచవలస్టియునిది, ఇటువంటివి అనేకము
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ఉనాియి. అయితద ఈ పాఠములో మనము దృషిరంచుచుని అనవయింప్ులు అనగా ఈ ఘనత ఆయనను
ఆర్ాధించు విధ్ముగా మనలను ప్ుర్శగొలాపల్వ.

ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 5:8-14లో, ప్ర్లోకప్ు ఆవర్ణములో ఆర్ాధ్న చదయుచుని అదుభతమన
ై

దృశయము ఉనిది. ఈ దృశయములో భాగముగా, నాలుగు జీవులు మర్శయు ఇర్మవది - నలుగుర్మ పదే లు
స్టితార్ాలతోను, పాటలతోను మర్శయు ధ్ూప్ముతోను గొర్ప
ీ ిలో యిేసును సుతతించి, ఆర్ాధిసత ునాిర్మ.

దదవుని నముకసుతల న
ై ప్రజలను గూర్శు వార్ేమి పాడుచునాిర్ో ప్రకటన 5:10లో నుండి వినండి:
ద్ేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత చేస్టటతివి; గ్నతక వారు
భూలోకమంద్త ఏలుద్తరని కొరతు పాట పాడుద్తరు (ప్రకటన 5:10).

యిేసు ఆర్ాధ్నకు యోగుయడని చెప్ుపటకు ఒక పారముఖ్యమన
ై కార్ణమేమనగా, ప్రసత ుతమందు

మనము ఆయన యాజకులముగా స్టతవించి, భ్ూమి మీద ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజులుగా మనలను నియమించి తన
ప్రజలను ఆయన ఘనప్ర్చుచునాిడు.

దీనికి సార్ూప్యమన
ై దద ప్రకటన 4:10-11లో చూడవచుు. ప్ర్లోకములో పదే లు వార్శకవ
ి వబడిన

ఘనత మర్శయు ర్ాజర్శకప్ు అధికార్మునకు ప్రతుయతత ర్ముగా వార్మ యిేసు యిెదుట సాషారంగప్డి, వార్శ

కిర్ట
ర ములను ఆయన పాదముల చెంత పటిర, ఆయనను సుతతించుట, ఈ లేఖ్న భాగములో చూడవచుు.
మర్శయొక ఉదాహర్ణ 7వ అధాయయములో కనుగొనవచుును, అచుట అసంఖ్ాయకమన
ై జనము

దదవుని స్టతవకులుగా ముదిరంచబడా్ర్మ. వార్శకవ
ి వబడిన కృప్, ఘనతలకు ప్రతుయతత ర్ముగా, ప్రభ్ువు యొకు
దయాళుతవము, కనికర్ము మర్శయు అధికార్ము కొర్కై వార్మ ఆయనను సుతతిసుతనాిర్మ.

ప్రకటన 1:5-6లో, అప సత లుడెన
ై యోహాను ఇటువంటి మాదిర్శని మనకు చూపిసత ునాిడు. అకుడ

ఆయన చెపపి నది వినండి:
... మన పాప్ములనతండి మనలనత విడిపటంచినవానికి మహిమయు ప్రభావమునత
యుగ్యుగ్ములు కలుగ్ునతగాక, ఆమేన — ఆయన మనలనత తన తండిరయగ్ు
ద్ేవునికి ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత జ్ేస్టనత! (ప్రకటన 1:5-6).

ఈ వచనములలో, మనలను యాజకర్ూప్మన
ై ర్ాజయముగా ఆశీర్వదించుచుని ప్రభ్ువును

ఆర్ాధించుట దావర్ా కలుగు ఘనతకు అనిి యుగములలో ఉని సంఘము ప్రతిసపందించాలని యోహాను
ప్రతయక్షప్ర్మసుతనాిడు.

ఆయన సవతంతతరడు, అవసరత లేనివాడు; ఆయన సంప్ూరణముగా సవయం – సమృద్ిధ
గ్లవాడు అని మనము గ్రహించినప్ుపడు, ద్ేవునికి ప్రిచరయ చేయుట మరియు

ద్ేవునిని సతుతించతటనత గ్ూరిు మాటాుడుట కొంచము కొరతు గానే ఉంటటంద్ి. అయతే,
ఆయనతో మనకునా సంబంధములో, ఆయనకు విధేయత చూప్ుటలో లేద్ఘ

ఆరాధించతట ద్ఘవరా లేక నమెకముగా జీవించతట ద్ఘవరా మనము ఆయననత
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సంతోషప్రచవచతు. అంద్తవలన, అనతద్ినము నమెకతవము, అనతద్ినము

విధేయత మరియు ద్ేవుని ఆరాధించతట నిజ్ానికి ద్ేవునికి సతుతి చలుుతతంద్ి మరియు
ఆయన హృద్యానికి ఆనంద్ము నిసతుంద్ి. నిజ్ముగా కస
ై ు వునిగా ఉండుటలో ముఖయ
ఉద్ేేశము అద్ే. అలాగ్ని మనకు చడ్ కారాయలు జ్రగ్వని లేక ద్ేవుడు మనప్టు

కోప్గించతకుంటాడని కాద్త గానీ, మనము నివస్టటంచత జీవితము ద్ఘవరా మన సృష్టరకరు
హృద్యమునకు ఆనంద్ము తచతువారివలె ఉండఘల.

—డా. క. ఎర్శక్స. థియోనిస్
దదవుని యాజకులుగా, విశావసులే నిజముగా ప్ర్లోకములో దదవునికి స్టతవచదయుదుర్నే

విషయమును కొనిిసార్మో మర్శుపల తునాిము. అనగా, ప్ర్లోకప్ు దదవాలయమును కొనసాగశంచుటలో
ప్రభ్ువు సంతోషించు విధ్ముగా మనము స్టతవచదయుదము. ఉదాహర్ణకు, దదవుని ప్ర్లోకప్ు

దదవాలయములో ప్ర్శశుదుధల పారర్ానలు నిండిన సువర్ణ పాతరలోని ధ్ూప్మువల ఉనాియని ప్రకటన 5:8

నిశుయప్ర్మసుతంది. మర్శయు ప్రకటన 8:3-5లో, ఈ పారర్ానలు దదవుని సనిిధిని చదర్మతునాియి, మర్శయు
భ్ూమి మీదకి తీర్మపను ప్ంపించుట దావర్ా ఆయన ప్రతుయతత ర్మిసుతనాిడు.

ఆయన ర్ాజయప్ు యాజకులుగా దదవుని ప్రజలు నేడు ఘనతను కల్వగశయునాిర్మ. దదవుడు మనలను

తన ర్ాజయములోనికి తీసుకొని వచిుయునాిడు, మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపించాలని

మనలను నియమించియునాిడు. ఆయన యాజకులముగా, ప్ర్లోకప్ు దదవాలయములో ఆయన ప్ర్శచర్య
చదయు ఘనత మనకు ఉనిది. దీనిని గూర్శు ఆలోచించండి — ఈ విశవమంతటికి సృషిరకర్త మర్శయు

ప్ర్శపాలకుడెన
ై వానికి మనము నేర్మగా ప్నిచదయనునాిము. తన సృషిరపన
ై ఆయన మనకు అధికార్మును
ఇచిుయునాిడు, మన స్టతవ మర్శయు పారర్ాన ఆయనకు అప్పగశంచునప్ుపడు ఆయన మన మాటలు శీదధగా

వింటాడు. ఆయన మన పారర్ానలు కూడా వింటాడు, మర్శయు నముకమన
ై వార్శని ఆశీర్వదించుటకు మర్శయు
ఆయన ప్ర్శపాలనను వయతిర్ేకంి చువార్శని తీర్మపతీర్ముటకు ఆ పారర్ానలను సాధ్నముగా ఉప్యోగశసత ాడు.

ఇటువంటి గొప్ప ఘనతకు మనము ఏ విధ్ముగా సపందించాల్వ? కృతజఞ తప్ూర్వకమన
ై విధదయత మర్శయు
సవచఛమన
ై ఆర్ాధ్నను ఇచుుట దావర్ా చదయగలము.

గతములో కరస
ీ త ు నర్వేర్శున కార్యమును మర్శయు ప్రసత ుతమందు మనకుని ఘనతను చూచిన

తర్మవాత, ఆయన భ్విషయతు
త లో మనకు ఇవవబో వు ఆశీర్ావదమును బటిర మన విధదయతతో కూడిన
ఆర్ాధ్నకు దదవుడు యోగుయడెయ
ై ునాిడని చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

భవిషయతత
ు ఆశీరావద్ములు
సంఘము దదవుని ఆర్ాధించాలని ప్రకటన గీంథము పిలుప్ునిచుుచునిది, ఏలయనగా

తీర్మపతీర్మునప్ుపడు ఆయన గొప్ప ఆశీర్ావదము మనకు అనుగీహించుచునాిడు, అది నూతన ఆకాశము,
నూతన భ్ూమిలో కరస
ీ త ుతో కలస్టి శాశవతకాలము ప్ర్శపాల్వంచునప్ుపడు జర్మగుతుంది. మనము
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వంబడించుటకు కొనిి ఉదాహర్ణలు ఇచుుట దావర్ా దదవునిని ఆర్ాధించునటు
ో ఈ గీంథము తర్చూ
పల ర తిహిసత ుంది.

ప్రకటన గీంథము 11:16-18లో పదే లు ఇచుుచుని ఉదాహర్ణ ప్ర్శగణంచండి:
అంతట ద్ేవునియెద్తట స్టటంహాసనఘస్ట్నతలగ్ు ఆ ఇరువద్ి - నలుగ్ురు పద్ే లు,

సాషారంగ్ప్డి ద్ేవునికి సమసాకరము చేస్టట: “వరు మాన భూత కాలములలో ఉండు

ద్ేవుడన
ై ప్రభువా, సరావధికారి, నీవు నీ మహాబలమునత స్ట్వకరించి యేలుచతనఘావు
గ్నతక మేము నీకు కృతజ్ా తఘ సతుతతలు చలు ంచతచతచతనఘాము ... మృతతలు తీరుప
పొ ంద్తటకునత, నీ ద్ఘసతలగ్ు ప్రవకు లకునత, ప్రిశుద్తధలకునత, నీ నఘమమునకు

భయప్డువారికని
ి తగిన ఫలమునిచతుటకునత, గొప్పవారేమి కొద్ిేవారేమి భూమిని

నశంప్జ్ేయు వారిని నశంప్జ్ేయుటకునత ... సమయము వచిుయునాద్ని చపటపరి
(ప్రకటన 11:16-18).

ఈ దర్ినములో, భ్విషయతు
త తీర్మపదినమును యోహాను చూచియునాిడు. ఆ దినమున, దదవుని
నముకసుతల న
ై వార్ందర్ూ శాశవతమన
ై ప్రతిఫలము ప ందుదుర్మ, మర్శయు దదవుని శతురవులనందర్శని
శాశవతమన
ై నాశనమునకు ప్ంపించును. ఈ దృశయములో భాగముగా, పదే లు దదవుని ఆర్ాధించుటను
యోహాను గమనించుచునాిడు, ఏలయనగా ఆయన వార్శకి ప్రతిఫలమిచుుచునాిడు మర్శయు వార్శ

శతురవులను తొలగశంచుచునాిడు. ఈ ఉదాహర్ణ దావర్ా, ఇప్ుపడు, ప్రసత ుత కాలములో కూడా దదవుడు మన
ఆర్ాధ్నకు యోగుయడని యోహాను దినములలో ఉని సంఘములు అర్ాము చదసుకునాియి ఏలయనగా,
అవే భ్విషయతు
త ఆశీర్ావదములు మనకు కూడా వాగాేనము చదయబడా్యి.

మర్శయొక ఉదాహర్ణ 7:9-10లో కనుగొనవచుు, అచుట ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:
... ఇద్ిగో, ప్రతి జ్నములోనతండియు ప్రతివంశములో నతండియు ప్రజ్లలోనతండియు,
ఆయా భాషలు మాటలాడు వారిలో నతండియు వచిు, యెవడునత లెకికంప్జ్ాలని

యొక గొప్ప సమూహము కనబడనత. వారు తలు ని వసు మ
ర ులు ధరించత కొనావారై,

ూ రప్ుమటర లు చేత ప్టటరకొని “స్టటంహాసనఘస్ట్నతడన
ఖరూ
ై మా ద్ేవునికిని గొఱ్ఱ పటలుకునత
మా రక్షణకై సోు తరమని” మహాశబే ముతో ఎలుగతిు చపటపరి (ప్రకటన 7:9-10).

ఈ లేఖ్న భాగములో, యోహాను వివర్శంచుచుని జనసమూహము తెలోని వసత మ
ీ ులు ధ్ర్శంచి,

ఖ్ర్ూ
ు ర్ప్ు మటర లు చదతప్టురకొనియునాిర్మ. ప్రకటన 7:14-17 ప్రకార్ము, తెలోని వసత మ
ీ ులు వార్మ

ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదమునకు సాదృశయముగా ఉనివి. వార్మ శీమల గుండా తీసుకుర్ాబడిన వార్మ మర్శయు
వార్శ పాప్ములు కరీసత ు ర్కత ములో క్షమించబడియునివి.

మర్శయిక
ె ుువగా, వార్మ శాశవతమైన దదవుని ర్ాజయములోనికి అనుమతించబడా్ర్మ, మర్శయు

వార్శయొకు శాశవత ప్రతి ఫలమును ప ందియునాిర్మ. అయితద వార్మ దదవునికి ఏ విధ్ముగా

ప్రతిసపందించార్మ? ఆయనను ఆర్ాధించుట దావర్ా. మర్శయు వార్శ యొకు మాదిర్శ యోహాను యొకు
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అసల ైన శోీతలును ఆ విధ్ముగా చదయుటకు పతర్
ర ప
ే ించియుండదది, ఏలయనగా, అవే ఆశీర్ావదములు వార్శకి
కూడా ఇవవబడినవి. మర్శయు అదద విషయము అనిి కాలములలో ఉని విశావసులకు వర్శతసత ుంది.

ఆ జన సమూహము చదతప్టురకొనిన ఖ్ర్ూ
ు ర్మటర ల విషయము కూడా ఆ విధ్ముగానే ఉనిది.

లేవీయకాండము 23:40 ప్రకార్ము, ప్రభ్ువు నర్వేర్ము ర్క్షణ కార్యమునకు సూచనగా ప్ర్ణశాలల ప్ండుగలో
ఖ్ర్ూ
ు ర్ప్ు మటర లు ఎలో ప్ుపడూ ఉప్యోగశంచదవార్మ. యోహాను 12వ అధాయయములో యిేసు యిెర్ూషలేము
లోనికి విజయోతివముతో ప్రవేశించునప్ుపడు, మనకు తెలుప్బడిన ఒక విషయమేమనగా ఆ

జనసమూహములు ఆయనను ఖ్ర్ూ
ు ర్ మటర లతో ఆహావనించార్మ, దదవుని మస్ట్ియ ర్ాజయమును ఆయన

తీసుకువసాతడని వార్మ విశవస్టించుచుని దానికి అది సూచనగా ఉనిది. కావున, యోహాను దర్ినములో
ఖ్ర్ూ
ు ర్ప్ు మటర లు చదతప్టిరన సమూహములు దదవుని ర్ాజయప్ు భ్విషయతు
త ఆశీర్ావదములను

ప ందియుండుటను సూచించుచునిది. వార్శని ఆశీర్వదించిన వానిని ఆర్ాధించుచూ తమ కృతజఞ తా
సుతతులను చెల్వోంచార్మ.

దదవుని శతురవులపన
ై యిేసు ఇప్పటికే విజయమును ప ందియునాిడు. మర్శయు భ్విషయతు
త లో

ప ందబో వు గొప్ప ఆశీర్ావదము కొర్కు ప్రతీ విశావస్టి ఎదుర్మ చూడవచుును, మనము మర్ణంచునప్ుపడు
ప్ర్లోకములోను, మర్శయు యిేసు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమి

యందు కూడా ప ందుదము. జయశీలుడెైన మన దదవుని సుతతించి, ఆర్ాధించుటకు మనందర్శకి అది ఒక
కార్ణము నిచుుచునిది.

ద్ేవుని ఆరాధించతట అనగా ఏమిటో అని ఆలోచన చేయునప్ుపడు, తరచతగా మనము
సృష్టర కరమమునత చూచతద్ము, కరస
ర ు త యొకక స్టటలువ మరియు మన పాప్క్షమాప్ణ
నిమితు ము మనము కలగియునా అవగాహననత చూచద్ము మరియు మనము

అయన పటలులముగా ద్తు త చేయబడఘ్ము. ఇవనీా ప్రసు తతమునా సంప్ద్గా మనము
చూసతునఘాము. ద్ఘవీద్త 19వ కరరునలో చప్ుపచతనాటట
ు మనము కరడఘ ఈ విధముగా
చప్పవచతునత, “ఆకాశములు ద్ేవుని మహిమనత వివరించతచతనావి, అంతరిక్షము
ఆయన చేతిప్నిని ప్రచతరప్రచతచతనాద్ి.” మన చతటట
ర ఉనా స ంద్రయమునత

మనము చూచతచతనఘాము; మనము వీటనిాటికొరకు కృతజ్ా తలు చలు ంచతవారమై
యుండఘల. కరస
ర ు త నరవేరిున కారయమునత గ్ూరిు మరియు మనము ద్ేవుని

పటలులముగా, క్షమాప్ణ పొ ంద్ిన ప్రజ్లముగా మనకునా ధనయతనత గ్ూరిు లేఖన
ప్రిభాషలో మనము చూసూ
ు ఉనఘాము మరియు ద్ఘనికొరకు ద్ేవునిని

సతుతిసతునఘాము. అయతే, లేఖనఘలలో మనము కలగియునా ఒక సంగ్తేమనగా,
భవిషయతత
ు లో ఉనా ఆశీరావద్మునత భద్రప్రచతకోవాల మరియు నిశుయత

కలగియుండఘల. నిజ్ానికి, మనకు భవిషయతత
ు ఆశీరావద్ములు మన మిప్ుపడు

కలగియునా వాటికంటే ఎంతో విసాురమైనవి మరియు మహిమానివతమైనవిగా
లేఖనఘలు సూచిసతునఘాయని నేనత తలంచతచతనఘానత
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—డా. థామస్. జ. నటర ల్ి
మన జీవితములలో ఇప్పటికింకా నరవేరుబడని విషయాలలో కరడఘ ద్ేవుడు

ఆరాధనకు యోగ్ుయడైయునఘాడు ఏలయనగా అవి నిశుయముగా జ్రుగ్ుతఘయని

మనకు తలుసత. కస
ై ు వ విశావసమేమనగా, ద్ేవుని సారవభౌమతవప్ు ద్యాళుతవము,
అధికారము నంద్త నిరీక్షణ యుంచతట, కావున ఏద్న
ై ఘ చేసు ానని ద్ేవుడు వాగాేనము

చేస్టరు, అద్ి తప్పక జ్రుగ్ుతతంద్ని మనము ఆయననత సతుతించి, ఆరాధించఘల. ఆయన
చేస్టన
ట ద్ఘని కొరకు, చేసు తనాద్ఘని కొరకు మరియు చేయబో వుచతనా ద్ఘని కొరకు
మనము ద్ేవునిని ఆరాధించఘల.

—డా. క. ఎర్శక్స. ధో యిన్
ే ి
దదవునికి విధదయత అనే అంశము ప్రకటన గీంథములో అనేక విధ్ములుగా వయకత ప్ర్చబడినది. అయితద
ముందు మనము చూచినటు
ో , ప్రసత ుత లోకములో దదవుని యిెడల మన విధదయతను ఆర్ాధ్న మర్శయు

ప్టురదల దావర్ా వయకత ప్ర్చవచుని ప్రకటన గీంథము ఎతిత చూప్ుతుంది అయితద, ఇది అనిి సమయాలలో
సుళువు కాదు. నిజయనికి, మనము ఎకుువ శీమ ప ందుచుని కొలది, ప్టురదల కల్వగశయుండుట

కషర మౌతుంది, మర్శయు ఆర్ాధించాలనే పతరర్ణ తకుువగా ఉనిటు
ో కనుగొంటాము. కానీ మికిుల్వ కషర తర్మైన

ప్ర్శస్టా త
ి ులలో కూడా ఆయనకు నముకసుతల ై యుండునటు
ో దదవుడు తన ప్రజలకు బలము నిచుుచునాిడని
యోహాను సపషర ము చదయుచునాిడు. ప్రసత ుతమందుని మన ప్ర్శస్టా త
ి ులు ఏ విధ్ముగా ఉండినప్పటికర,

దదవుని ఆర్ాధించడానికి అప్ర్శమితమైన కార్ణాలు ఉనాియని యోహాను సూచించుచునాిడు అవేవనగా
గతములో మనము ప ందియుని ర్క్షణ, ప్రసత ుతమందు ఉని ఘనత మర్శయు భ్విషయతు
త లో మనము
ప ందుకోబో వుచుని ఆశీర్ావదము.

మనము దదవుని యొకు ర్ాజతవమును, దయాళుతవమును మర్శయు మన యొదే నుండి

కోర్మచుని విధదయతను ఇంతవర్కూ విశరోషించియునాిము, ఇప్ుపడు దదవుని యిెడల విధదయత మర్శయు
అవిధదయత చూపించుట వలన కలుగు ప్ర్యవసానములను గూర్శు ప్రకటన గీంథము ఏమి చెబుతుందో
చూచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము.

ప్రయవసానములు
ఈ భాగములో, కరీసత ు ర్ాకడలో దదవుని ర్ాజయమును దాని సంప్ూర్ణతతో తీసుకువచుుచునిప్ుపడు

మానవజయతి ప ందుకొనే ప్ర్యవసానములు యందు దృషిరపటురదము. విధదయతకు కలుగు అనేక

ఆశీర్ావదములను మర్శయు అవిధదయతకు కలుగు అనేకమన
ై శిక్షలు, శాప్ములను ప్రకటన గీంథము
-40వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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తెలుప్ుతుంది. వీటిలో అనేకమైన వాటిని ఈ యుగములో కూడా అనుభ్వించవచుు. మన పాఠములో ఈ
సందర్భములో కరస
ీ త ు తిర్శగశవచుునప్ుపడు వచదు ప్ర్యవసానములను మనము దృషిరంచబో వుచునాిము.
నీతిమంతులకు మర్శయు అనీతిమంతులకు కరస
ీ త ు ర్ండవ ర్ాకడలో అంతయ తీర్మపతీర్ముతాడని

ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులందర్ూ ఎదుర్మచూసుతనాిర్మ. మునుప్టి పాఠములో, యోహాను ప ందిన నాలుగు
దర్ినములలో వర్మసగా వచుు తీర్మపలలో నుండి ఈ అంతయతీర్మప వర్శణంచబడినటు
ో మనము

అభపారయప్డా్ము. ఈ అభపారయముతో అందర్ూ ఏకరభ్వించక పల యినప్పటికర, యోహాను వివర్శంచిన
తీర్మపను గూర్శున సాధార్ణ విధ్మును చాలామటురకు కస
ై త వులు అంగరకర్శంచుదుర్మ.

సామంత ర్ాజుగా కరస
ీ త ుతో చదస్టన
ి దదవుని నిబంధ్నకు ప్ర్యవసానముగా అంతయతీర్మప

ఆవశయకమైయునిది. ర్ాజుగా కరీసత ు ప్ర్శపాలనలో భ్ూమి, ఆకాశము నూతన ప్ర్చబడుచునాియి, ఆ
ప్రకార్ముగా సృషిర సంప్ూర్ణముగా దదవుని మహిమను కనబర్చును. ఆ విధ్ముగా జర్మగుటకు,

మంచితనము ఘనప్ర్చబడాల్వ మర్శయు ఆశీర్వదించబడాల్వ, మర్శయు దుషర తవము, దదవుని ర్ాజయయనికి
వయతిర్ేకత శిక్షించబడి, తొలగశంచబడాల్వ.

దదవునికి విధదయత మర్శయు అవిధదయత చూపించుటవలన కలుగు ప్ర్యవసానములను ర్ండు

భాగములుగా మనము విశరోషించెదము. మొదటగా, దదవునికి అవిధదయుల న
ై వార్శకి కలుగు కడవర్శ
శాప్ములను చూచెదము. ర్ండవదిగా, విధదయుల ైన వార్శకి నూతన ఆకాశము, నూతన భ్ూమిలో

ఇవవబడిన కడవర్శ ఆశీర్ావదములను మనము ప్ర్శగణంచెదము. దదవుని శతురవులపై వచుు కడవర్శ
శాప్ములను మొదట చూచెదము.

కడవరి శాప్ములు
దదవుని శతురవులకు కలుగు కడవర్శ శాప్ములను కనీసము మూడింటిని ప్రకటన గీంథము
వర్రగకర్శంచుచునిది. ఘటసర్పము, కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు అబదధ ప్రవకత యొకు నాశనము గూర్శు
మొదటగా ప్రసత ావించుదము.

మానవ చర్శతరయంతటిలో ఘటసర్పము మర్శయు వాని అనుచర్మలు దదవునిని వయతిర్ేకించార్మ.

సాతనుడు ఏదెను వనములో ఉనాిడు, మంచి చెడుల తెల్వవినిచుు వృక్షఫలము తినునటు
ో గా హవవను
శోధించాడు. అప్పటి నుండి వాని శకుతలు దదవునిని, ఆయన ర్ాజయమును ఓడించుటకు

ప్రయతిించుచునాియి. కానీ, యిేసు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, సాతానుడు ప్ూర్శతగా తుదకు ఓడించబడతాడు.
కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు అబదధ ప్రవకత ప్టర బడి, అగశి గుండములో తోరయబడతార్ని ప్రకటన 19:19-21

బో ధించుచునివి. మర్శయు ఘటసర్పము కూడా ఓడించబడి అగశిగుండములో ప్డవేయబడతాడని 20:910లో చూసాతము, అప్పటి నుండి నముకసుతల న
ై దదవుని ప్రజలకు వాడెంతమాతరము హాని చదయడు వానితో
పాటు పల ర్ాడుచుని దుర్ాతుశకుతలనిియు శాశవతముగా నాశనము చదయబడతాయి.

ర్ండవ కడవర్శ శాప్ము ఏదనగా, శతుర ర్ాజులను మర్శయు దదశములను ఓడించుట.

-41వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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అనేకచోటో, దదవుని శతురవుల ైన ర్ాజులు మర్శయు ర్ాజయముల నాశనమును గూర్శు ప్రకటన గీంథము

వివర్శంచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, భ్ూర్ాజులును, సహసారధిప్తులును, ధ్నికులును మర్శయు బల్వషు
ఠ లును
గొర్ప
ీ ిలో ఉగీతనుండి తమను మర్మగుచదయమని ప్ర్వతములను కోర్మచునిటు
ో ప్రకటన 6:16-17లో

వివర్శంచబడినది. తన ప్ర్శపాలనను వయతిర్ేకించు మానవ శకుతలకు కరస
ీ త ు తీర్మపతీర్ముటకు ఇది సాదృశయముగా
కనబడుతుంది.

ప్రకటన 19:15-21లో, యిేసు తెలోని గుఱ్ఱ ముపై ప్రతయక్షమగుతాడు, ప్ర్లోక స్టతనలను నడిపిసత ూ, వార్శ

సాానములో తాను ప్ర్శపాల్వంచు విధ్ముగా భ్ుర్ాజులను అణగదొర కుుతాడు.

మర్శయు దదవుడు బబులోనుకు తారగశంచుటను గూర్శు ప్రకటన 16:19లో ఉంది:
తన తీక్షణమన
ై ఉగ్రతయనత మద్యముగ్ల పాతరనత మహా బబులోనతనకు
ఇయయవలెనని ... (ప్రకటన 16:19).

ముందు పాఠములో చూచినటు
ో గా, కరస
ీ త ు ర్ాజయమును వయతిర్ేకించు మానవ, ప్రభ్ుతవ శకుతలకు

బబులోను సాదృశయముగా ఉనిది. వార్శ యొకు అవిధదయతను బటిర ఈ ర్ాజయములు మర్శయు వార్శ

పాలకులు దదవుని ఉగీతను ప్ూర్శతగా అనుభ్వించుటకు శాస్టించునటు
ో ఈ లేఖ్న భాగము వర్శణంచుచునిది.
మూడవ కడవర్శ శాప్మేదనగా అవిశావసులను శిక్షించుట:

కరీసత ు యొకు ర్ాకడలో శతుర ర్ాజులు మర్శయు ర్ాజయములు నాశనము చదయబడుట మాతరమే కాదు,

దదవునికి వయతిర్ేకముగా వార్మ తిర్మగుబాటు చదస్టినదానికి ప్రతిఫలముగా ఈ ర్ాజయములలో అవిశావసుల ైన

భ్ూనివాసులందర్ూ తీర్మప తీర్ుబడతార్మ. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 14:17-20లో, ఇదే ర్మ దదవదూతలు భ్ూమి
మీదనుని అవిశావసులను పల ర గుచదస్టి దారక్ష గలలవల వార్శని “దదవుని కోప్మను దారక్షల పదే తొటిరలో వేస్టను.”
మర్శయు ప్రకటన 20వ అధాయయములో, జీవగీంథమందు పతర్ో మ వారయబడని వార్శని అగశిగుండములో
ప్డవేయుటను గూర్శు వారయబడినది.

ప్రకటన 20:12-15లో యోహాను ఇచుుచుని వివర్ణ వినండి:
మరియు గొప్పవారేమి, కొద్ిేవారేమి, మృతతలెైనవారంద్రు ఆ స్టటంహాసనము ఎద్తట
నిలువబడియుండుట చూచితిని, అప్ుపడు గ్రంథములు విప్పబడనత. మరియు

జీవగ్రంథమునత వేరొక గ్రంథము విప్పబడనత. ఆ గ్రంథములయంద్త వారయబడియునా
వాటినిబటిర తమ కిరయలచొప్ుపన మృతతలు తీరుప పొ ంద్ిరి ... ఎవని పరరైననత
జీవగ్రంథమంద్త వారయబడినటటర కనబడనియెడల వాడు అగిాగ్ుండములో
ప్డవేయబడనత (ప్రకటన 20:12-15).

ఇచుట అవిశావసుల ైన వార్ందర్శకి భ్విషయతు
త లో కలుగు శిక్షను గూర్శు యోహాను

వివర్శంచుచునాిడు. వార్మ ఆయనకు వయతిర్ేకముగా పాప్ము చదస్టన
ి ందున ఎనిటికని
ి అంతము కాని దదవుని
ఉగీతను అనుభ్వించుటకు వార్శలో ప్రతి ఒకుర్ూ అగశిగుండములోనికి తోరయబడుదుర్మ.
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మన చతటట
ర ఉనా లోకమునత మరియు అవిశావసతలనత ప్రజ్లనత గ్ూరిు

తలంచతనప్ుపడు, వారిని గ్ూరిు మనము ఏమి ఆలోచించఘల? వారి యెడల మన
వైఖరి ఏ విధముగా ఉండఘల? మనము వారికంటే ఆధికయము కలగినవారమని

ఆలోచించతటకు పరరరప
ే టంచబడతఘము మరియు పారముఖయముగా మనప్టు కఠినముగా

ప్రవరిుంచినప్ుపడు లేక మనలనత గేలచేస్టటనప్ుపడు, అటటవంటివి ఏవైనఘ చేస్టన
ట ప్ుపడు
ఇలా ఆలోచిసాుము. అయతే వారికి స్టరవ చేస్టర ఆకాంక్ష, వారిప్టు కనికరము కలగి,
తపటపపో యన వారిగా చూడఘలని యేసత కోరుతతనఘాడని నేనత భావిసతునఘానత

ఏలయనగా ఎవరు మారుపచంద్తతఘరో మనమరుగ్ము, కావున వారికి సతవారు

ప్రకటించఘల వారు ప్రతిసపంద్ిసు ారనే నిరీక్షించఘల. తీరుప యొకక వేరొక కోణమునత
గ్ూరిు మనము ఆలోచన చేస్టన
ట ప్ుపడు, వారి ప్టు మన వైఖరి ఏమిటి? కనికర

సవభావము మరియు వారి యెడల విచఘరము కనతప్రచఘలని నేనత భావిసతునఘానత. ఆ
ద్ినమున వారు వేరలు చూపటంచి, “నీకు తలుసత కద్ఘ, ఈ కరస
ర ు తనత గ్ూరిు నీ వంద్తకు
చప్పలేద్త?” అని వారు చప్పకముంద్ే, వారికి సతవారు అంద్ించత అవకాశము

ఉనాప్ుపడే వారిని పరరమించే సపషరమన
ై మనసాీక్షిని మనము కలగియుండఘల. వారిని
ముంద్తగానే నింద్ించకుండఘ, భవిషయతత
ు ద్ృకపథము కలగి వారితో మనము కలస్టట
జీవించఘల, అయతే వారికి స్టరవచేయుటలో మరియు సహాయము చేయుటలో కరస
ర ుత
విమోచన కనబడుతతంద్ి.

—డా. జయన్. ఇ. మకిునో
ద్ేవుని యొకక శతతరవులంద్రూ అంతయతీరుపలో శక్షించబడి, నఘశనము

చేయబడతఘరని ప్రకటన గ్రంథము చఘలా సపషరముగా చూప్ుచతనాంద్తన, నేడు
అవిశావసతలెైన వాటిప్టు మన ఆలోచనఘ విధఘనము ధైరయముగా నతండునటట
ు

కనికరముతో సాక్షయమిచతునటట
ు మరియు తగిొంప్ు కలగియుండఘల. ధైరయముగా
నతండుట ఎంద్తకంటే, అంతయముగా విజ్యము కరస
ర ు తనకే చంద్తనని మనకు

తలయునత. మన విశావసమునత, మన ప్రభువునత అసహియంచతకొనిన అవిశావసతలెైన
వారు మనకు వయతిరేకముగా చేయుచతనా బద్ిరింప్ులకు మనము

నిరుతఘీహప్డవలస్టటన అవసరం లేద్త. అద్ే సమయములో, మనము కనికరము
కరడఘ కలగియుండఘల. మనము గ్రహించతచతనాటట
ర ుత
ు , ఈ ఆలసయము, అనగా కరస

రండవ రాకడ ఆలసయము, ప్రకటన గ్రంథము మనకు చూప్ుతతనాటట
ు , ద్ేవుని యొకక
ప్రజ్లంద్రిని సమకరరుుటకే అని మనము గ్రహించఘల. ద్ేవుని యొకక తీరుపతో
ముడిప్డియునా ఏడు బూరల సూచనలు, హెచురిక సవరములు, ప్రజ్లనత
ప్శాుతఘుప్ము చంద్తటకు పటలచతచతనఘాయ. అయతే వారు సతవారు ద్ఘవరా
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ప్శాుతఘుప్ప్డుద్తరు గ్నతక మనము సాక్షయమియయవలస్టట యునాద్ి. మనము

తగిొంప్ునత కలగియుండఘల, ఏలయనగా ద్ేవునికి తిరుగ్ుబాటట చేయుటవలన

సంభవించత తీరుప అంతయమున మనకు జ్ాాప్కము చేయబడునత, మనము ద్ేనికి
పాతతరలమో అద్ి మరియొకసారి మనకు గ్ురుుచేసు తంద్ి. ఈ రోజు అవిశావసతలెైన

వారికంటే మనము అధికులము కాము. మనము ఒకప్ుపడు శతతరవులము అయతే
విశావసము ద్ఘవరా కరరసు తతో ఐకయమగ్ుటకు ద్ేవుడు కృప్ నిచిుయునఘాడు.

—డా. డెనిిస్ ఇ. జయనిన్
కడవర్శ తీర్మపలో సంభ్వించు శాప్ములు భ్యపడుతూ ఉనిప్పటికర, ఆ శాప్ములు నాయయమైనవే

అని మనము జయఞప్కము చదసుకోవాల్వ. వార్శ యొకు అవిధదయతను బటిర శిక్షించబడుటకు అవిశావసులు

తీర్మపనొందదగశన వార్మ. దదవుడు తన సృషిరపన
ై ర్ాజైయునాిడు, ఆయనకు అవిధదయత చూప్ుట పాప్మును
మర్శయు తిర్మగుబాటునై యునిది. ఈ సంగతి గీహించుటకు బాధాకర్మన
ై ప్పటికర, పాప్ము మర్శయు
తిర్మగుబాటు శిక్షించబడాలని దదవుని నీతి కోర్మచునిది. ఈ ప్రకార్ముగా, దదవుని నీతియుకత మన
ై
ర్ాజర్శకములో దుషు
ర లను శిక్షించుట పారముఖ్యమైన అంశము.

కడవర్శ శాప్ములలో పాప్ము మర్శయు అవిధదయత వలన కలుగు ప్ర్యవసానములను ఇంతవర్కూ

మనము చూచియునాిము, ఇప్ుపడు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో దదవుని
నముకసుతల న
ై ప్రజలకు ప్ర్యవసానముగా కలుగు ఆశీర్ావదములను చూచెదము.

కడవరి ఆశీరావద్ములు
పాప్మునకు వయతిర్ేకముగా దదవుని తీర్మపలో, ఆయన ప్ర్శపాలనను వయతిర్ేకించిన ఆతీుయ మర్శయు

ప్రభ్ుతవ బలగాలు ఈ లోకములో నుండి తుడిచి వేయబడతాయి, మర్శయు వార్శతో పాటు అవిశావసుల ైన
వార్మ తీర్మపతీర్ుబడతార్మ. దదవుని శతురవుల నుండి సృషిర శుదిధచదయబడిన తర్మవాత, ఈ విశవమంతా

నూతనప్ర్చబడుతుంది, ఫల్వతముగా దదవుని నముకసుతల ైన ప్రజలు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన
భ్ూమిని సదాకాలము అనుభ్వింతుర్మ.

ప్రకటన 21:1-5 నూతన సృషిరని ఈ విధ్ముగా వర్శణసత ుంది:
అంతట నేనత కొరతు ఆకాశమునత కొరతు భూమిని చూచితిని. మొద్టి ఆకాశమునత

మొద్టి భూమియు గ్తించిపో యెనత ... “మొద్టి సంగ్తతలు గ్తించి పో యెనని
“స్టటంహాసనములోనతండి వచిున గొప్ప సవరము చప్ుపట వింటిని. అప్ుపడు
స్టటంహాసనఘస్ట్నతడైయునావాడు, “ఇద్ిగో సమసు మునత నూతనమైనవిగా
చేయుచతనఘానని చపపనత” (ప్రకటన 21:1-5).
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యోహాను చెపపి నటు
ో దదవునికి విధదయుల ైన వార్శకి కలుగు మూడు ఆశీర్ావదములను మనము

ప్రసత ావించుదము. మొదటగా, సృషిరయంతయు సంప్ూర్ణముగా నూతనప్ర్చుబడుతుంది లేదా సర్శకొీతత దిగా
చదయబడుతుంది.

సృష్టర నూతనప్రచతటబడుట
మొదటి ఆకాశము మర్శయు మొదటి భ్ూమి గతించిపల వుటను గూర్శు ప్రకటన 21:1, 4
మాటాోడుచునాియి, ఇవి ఒక విధ్ముగా అవి ఉనికిలో ఉండవని సూచిసుతనాియి. ఇటువంటి తలంప్ులను
మనము 2 పతతుర్మ 3:10-11లో చూసాతము, కొీతత ది వచుుటకు ప్రసత ుతమందుని లోకము నాశనము
చదయబడుచునిటు
ో అవి మాటాోడుచునాియి.

అయితద, నూతనప్ర్చబడుట దావర్ా కొీతత ఆకాశము, కొీతత భ్ూమి కలుగుటను ప్రకటన 21:5

వర్శణంచుచునిది, అది ప్ూర్శతగా తుడిచిపటురటకు బదులుగా, పాత సృషిర నూతనము చదయబడుట లేదా

కొీతత దిగా చదయబడుటను సూచిసుతంది. ఇదద తలంప్ు ర్ోమా 8:19-22 వంటి భాగాలలో కనబడుతుంది. ర్ండు
సృషు
ర ల మధ్య వాసత వమన
ై కొనసాగశంప్ు ఉంటుందని, ఒకదానికొకటి పల ల్వయుండదని ఈ లేఖ్న భాగాలు
బో ధించుచునాియి. జనముల మహిమ, ఘనత నూతన యిెర్ూషలేములోనికి తీసుకుర్ాబడుతుందని

ప్రకటన 21:24-26 తెలుప్ుచునిది, అనగా మన ప్రసత ుత జీవితముల విమోచనా అంశము కొీతత ఆకాశము
మర్శయు కొీతత భ్ూమితో ముడిప్డియునిదని సూచిసుతంది.

ఫల్వతముగా, ప్రసత ుతముని సృషిర ప్ూర్శతగా తీస్టివేయబడదు మర్శయు దాని సాానములో వేర్ొకటిర్ాదని

అనేకమంది వేదాంతప్ండితులు ముగశంప్ు చెప్ుపచునాిర్మ. దానికి బదులుగా, అది సమూలనముగా
ర్ూపాంతర్ము చెందును.
మంచిద్ి, నూతన యెరూషలేములో ఛఘయగా కనిపటంచే విషయాలు అనేకము ప్రకటన
గ్రంథములో ఉనాటట
ు చూడవచతు మరియు నిజ్ానికి, ఆద్ికాండము 2, 3

అధఘయయములలో సృష్టర ఆరంభములో ఉనా ద్ృశాయలకు, జీవవృక్ష ఫలముల చటటర
వంటి వాటికి పో లక కలగియునఘాయ. కావున అవి ఎంద్తకు పారతినిధయము
వహిసు తనఘాయని మనలనత మనము ప్రశాంచతకోవాల? మంచిద్ి, ద్ఘనిని

అనవయంచతటకు అనేక విధఘనఘలు అచుట ఉనఘాయ కానీ, నూతన యెరూషలేముతో
ముడిప్డియునా అనేక అంశాలు, వాసు వముగా సృష్టర యొకక ఉద్ేేశము మరియు

నడిపటంచబడు రీతిలో ఈ అంశాలు ఏకరభవించతచతనఘాయని మామూలుగా చద్ివినఘ
అరి మౌతఘయని నేనత భావిసతునఘానత. కాబటిర ఒక విధముగా, నూతన యుగ్ముతో
సమముగానతనా మారుప అచుట ఉంటటంద్ి, కానీ అద్ి సమూలనముగా

మారుబడుట కాద్త. ద్ేవుడు చేస్టన
ట ఆ సృష్టర యొకక గ్ురుతతలు అచుట ఎకుకవ

పాతరనత కలగి సరన
ై సాినములో ఉంటాయ. కావున, వాసు వానికి ఒకద్ఘనికి బద్తలుగా
మరొకటి మారుబడుట అచుట చూడలేము కానీ, ప్రసు తతమంద్తనా వాసు వము
రూపాంతరము పొ ంద్తట బహుశా మనము చూడవచతు — అనగా ఒక నూతన
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విధఘనము — వాసు వములోనికి తీసతకురాబడుతతంద్ి. మరియు జీవవృక్షము వంటి
ద్ృశయములు మరియు గ్ురుతతలు, రండు వాసు వాల మధయనతండే కొనసాగింప్ునత
అరి ము చేసతకోవడఘనికి సహకరిసు తనఘాయ.

—బారడీో టి. జయనిన్
ఈ ర్ూపాంతర్ము చాలా శీదధగా నూతనప్ర్చబడుతుంది, అది మొదటి సృషిరంచబడిన దానికంటే

లోకము శరష
ీ ఠ మైనదిగా చదయబడుతుంది. సృషిరయంతా దదవుడు నివాసముండు విధ్ముగా ప్ర్శశుదధ ముగాను
మర్శయు సవచఛముగాను ఉంటుంది.

ప్రకటన 21:3-4లో దదవదూత ఈ విధ్ముగా ప్రకటిసత ుంది:
ఇద్ిగో ద్ేవుని నివాసము మనతషతయలతో కరడఘ ఉనాద్ి, మరియు ఆయన వారితో

కాప్ురముండునత. వారాయన ప్రజ్లెైయుంద్తరు, ద్ేవుడు తఘనే వారి ద్ేవుడైయుండి
వారికి తోడైయుండునత. ఆయన వారి కనతాల ప్రతి బాషపబింద్తవునత

తతడిచివేయునత, మరణము ఇక ఉండద్త, ద్తుఃఖమన
ై నత ఏడపై ననత వేద్నయెన
ై నత ఇక
ఉండద్త, మొద్టి సంగ్తతలు గ్తించి పో యెనని స్టటంహాసనములోనతండి వచిున గొప్ప
సవరము చప్ుపట వింటిని (ప్రకటన 21:3-4).

సృషిర నూతనప్ర్చబడుటలో మర్శయొక పారముఖ్యమన
ై అంశము ప్రకటన 22:3లో ప్రసత ావించబడినది,

అచుట మనకు ఈ విధ్ముగా చెప్పబడుతుంది:

ఇకమీద్ట శాప్గ్రసుమన
ై ద్ేద్ియు ద్ఘనిలో ఉండద్త (ప్రకటన 22:3)
కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో, ఏదెను వనములో దదవుడు ఆదాము, హవవలపై మోపిన

శాప్ము చివర్గా తొలగశంచబడుతుంది. ప్రసత ుతముందుని ఆకాశము మర్శయు భ్ూమి మనుషుయని యొకు
ప్తనము మర్శయు పాప్ము వలన తీవరముగా శపించబడా్యని ఆదికాండము 3:17-19, 5:29, మర్శయు

8:21 వంటి లేఖ్న భాగాలు సపషర ము చదయుచునాియి. ఆహార్ము పంచుటకు మన ప్రయతిమును భ్ూమి
అడు్కొంటుంది. అడవి మృగములు మనకు వయతిర్ేకముగా కూ
ీ ర్ముగా ప్రవర్శతసత ునాియి. వర్దలు,

భ్ూకంప్ములు మర్శయు తుఫానులు వంటి ప్రకృతి వైప్ర్రతాయలు ప్రప్ంచమంతటిలో ప్రజలను శీమలపాలు
చదసత ునాియి. మర్శయు సూక్షు – జీవులు వాయధ్ులను, ఇంకా మర్ణమును కలుగజేసత ునాియి.

అయితద కరీసత ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, ఈ శాప్ము యొకు ప్రతి అంశము నుండి లోకమును ఆయన

విమోచిసాతడు. నూతనప్ర్చబడిన సృషిరయొకు ఆశీర్ావదములను యోహాను అనేక విధ్ములుగా

వివర్శంచుచునాిడు, అందులో ప్ర్శశుదధ ప్టర ణము, ఆయన నూతన యిెర్ూషలేము, యిేసు యొకు

వధ్ువుగా అలంకర్శంచుకొని, దదవుని మహిమతో వలుగొందుట కూడా అందులో ఉనిది. మర్శయు, నూతన
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యిెర్ూషలేము నుండి ప్రవహించుచుని జీవనది, జీవవృక్షమును తడుప్ుచుని అదుభతమన
ై దృశయమును
యోహాను ఈ సందర్భములో ఉప్యోగశంచుచునాిడు.
ప్రకటన 22:1-2లో తాను వారస్టినది వినండి:

మరియు సఫటికమువలె మరయునటిర జీవజ్లముల నద్ి ద్ేవునియొకకయు గొఱ్ఱ పటలు
యొకకయు స్టటంహాసనము న ద్ే నతండి, ఆ ప్టర ణప్ు రాజ్వీధిమధయనత ప్రవహించతట ఆ
ద్ూత నఘకు చూపనత. ఆ నద్ియొకక ఈవలనత ఆవలనత జీవవృక్షముండనత ... ఆ
వృక్షము యొకక ఆకులు జ్నములనత సవసి ప్రచతటకై వినియోగించతనత (ప్రకటన
22:1-2).

దదవుని స్టింహాసనము నుండి ఒక నది ప్రవహించి జీవవృక్షమును తడుప్ుచునిదని అందువలన అది

జనములకు సవసా తనిచుుచునిదని ఈ అదుభతమైన లేఖ్నాలు చెప్ుపచునాియి. ఈ అంశాలు వనుకకు
ఆదికాండములోనికి వళుతునాియి. ఏదెనులో నుండి ఒక నది ప్రవహించి, ఏదెను వనమును మర్శయు

జీవవృక్షమును తడుప్ుచునిటు
ో ఆదికాండము 2:10 చెబుతుంది. ఈ నది ఆనంద ప్రవాహముగా కరర్తనలు
36:8లో జయఞప్కము చదయబడినది, మర్శయు ఈ నది ప్రవాహములు దదవుని ప్టర ణమును సర్ోవనితుని
మందిర్ప్ు ప్ర్శశుదధ సా లమును సంతోషప్ర్చుచునివని కరర్తనలు 46:4లో ఉంది.

ఈ నదిని గూర్శు విసత ృతమన
ై సంభాషణ యిెహజ
ే ేులు 47:1-12లో కనుగొనవచుును. యిెహేజేులు

దర్ినములో, దదవుని మందిర్ములో నుండి ఒక జలధార్ ప్రవహించి, దాటలేనంత మహానదిగా వృదిధప ందినది
యునిది. ఆ నీర్మ ప్రవహించు చోటెలో జీవమును తెచిునది, మర్శయు ఉప్ుపదెైన మృత సముదరమును
కూడా సవచఛమన
ై నీర్మగా మార్ముతుంది.

ఈ నదిని గూర్శు యోవేలు 3:17-18లో దదవుడు ఏమి చెపాపడో చూడండి:
అనతయలకమీద్ట ద్ఘనిలో సంచరింప్కుండ యెరూషలేము ప్రి శుద్ధ ప్టర ణముగా
ఉండునత; మీ ద్ేవుడనన
ై యెహో వానత నేనే, నఘకు ప్రతిష్టఠ తమగ్ు స్ట్యోనత
ప్రవతమంద్త నివస్టటంచతచతనఘానని మీరు తలస్టటకొంద్తరు ఆ ద్ినమంద్త

ప్రవతములలోనతండి కొరతు ద్ఘరక్షారసము పారునత, కొండలలోనతండి పాలు

ు పారునత, నీటి ఊట యెహో వా మంద్ిర
ప్రవహించతనత. యూద్ఘ నద్తలనిాటిలో నీళు
ములోనతండి ఉబికి పారి ష్టతీుము లోయనత తడుప్ునత (యోవేలు 3:17-18).

ప్రకటన 22లో, ఈ జీవ నది మునుప్టికంటే గొప్పదిగా అగుట ఉంది. అది దదవుని స్టింహాసనము
మర్శయు గొర్ప
ీ ల
ి ో యొదే నుండి నేర్మగా యిెర్ూషలేము ప్టర ణము మధ్యలోనికి ప్రవహించుచూ, సమసత
జీవము మర్శయు సవసా తకు దదవుడద తుదకు మూలమైయునాిడని సూచించుచునిది.

యోహాను దర్ినములో, ఈ సమృదిధయిన
ెై జీవప్ు ఊట అనునది ఇర్మవప్
ై ులా ఉని జీవవృక్షమును

తడుప్ుచునిది. ఆ వృక్షము సమృదిధయిెైన ఫలములను ఇచుుచునిది, దాని ఆకులు కూడా జనములకు
సవసా తను తెచుుచునిది.
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ప్రకటన గ్రంథము చివరిలో నూతన యెరూషలేమునత గ్ూరిు చద్తవుచతండగా,

ఆద్ికాండములో ఏద్నత వనము గ్ూరిు వారయబడిన అనేక విషయాలు జ్ాాప్కము

చేయుట మనము చూసాుము, అద్ి ఉద్ేేశంచబడిన విధముగా నూతన యెరూషలేము
సృష్టరని తిరిగి నూతన ప్రచతటయెైయునాద్ి. ఆ ప్రకారముగా ద్ేవుడు మనతషతయలనత
తయారుచేస్టట వారిని సరియన
ెై సాినములో నతంచతట మనము చూడవచతు. ఏద్నత
వనములో వారు ప్రిప్కవత చంద్ఘలని ఉద్ేేశంచబడినద్ి, బహుశా ఉనాతమన
ై
మహిమనత వారు చేరుకోవలస్టటయుండగా, ఆయన నతండి వనతద్ిరిగి, ద్ేవుని

ఉద్ేేశములనత తృణీకరించతట ద్ఘవరా ప్రకకకు తొలగిపో యరి. అయతే నిజ్ముగా,

ద్ేవుడు ఉద్ేేశంచిన ద్ఘనిని ఏద్నతలో మనము చూడవచతు, మనతషతయల నతండి ఏమి
కోరుచతనఘాడో చూడవచతు, కావున, మనతషతయలకు మరియు ద్ేవునికి మధయనతనా
ప్రిప్ూరణ సంబంధము, మనము కలగియుండవలస్టటనద్ి, నూతన యెరూషలేములో
తిరిగి సమకరరుబడుటనత మనము ఆశంచవచతు.

—డా. మార్డు ఎల్. సారీస్
ప్రకటన గ్రంథములోనికి చూచినప్ుపడు, నూతన యెరూషలేమునత గ్ూరిున వరణ నలనత
చూడగ్లము. అద్ి ఏద్నత వనములో ఉండే అంశాలనత అనగా జీవవృక్షము వంటివి,
కలగియునాటట
ు కనతగొంటాము. బైబిలు గ్రంథములోని మొద్టి ప్ుసు కము నతండి

బైబిలు గ్రంథములోని చివరి ప్ుసు కము వరకు ఎంద్తకు ఈ విధముగా ఉంద్ి? అద్ి
పాక్షికముగా మనకు చూపటంచతచతనాద్ేమనగా పాప్ము ద్ఘవరా అచుట

సంప్ూరణముగా విరుద్ధ మన
ై ద్ి సంభవించినద్ి మరియు ద్ేవుడు సమసు మునత

సరియెైనద్ిగా చేసాడని నేనత భావిసతునఘానత. ఆయన ఉద్ేేశంచిన ద్ఘనిని పాప్ము

శథిలము చేయలేద్త, మరియు అద్ి పారరంభములో ఎచుట ఉనాద్ో అచుటికే ద్ఘనిని
ఆయన తీసతకువసతునఘాడు, అయతే ద్ఘనిని ఆయన సంప్ూరణతలోనికి

తచతుచతనఘాడు. అద్ి మరలా ప్తనము కాని సృష్టర మాతరమే కాద్తగానీ, అద్ి
నిరంతరము నిలచియుండు సృష్టరయెైయునాద్ి.

—డా. జయన్. ఇ. మకిునో
ఏదెను వనములో ఆదాము, హవవలు పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, దదవుడు వార్శని శపించి తోటలో నుండి

బహిషుర్శంచాడు, ప్రతదయకముగా వార్మ జీవవృక్ష ఫలములను తిని నిర్ంతర్ము ఆ విధ్ముగా

జీవించకుండునటు
ో చదసాడు. అయితద కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, జీవజల నది జీవవృక్షమును మర్ల
తడుప్ుతుంది, మర్శయు సమసత జనములు ఆ ఫలమును ప ందుదుర్మ. విమోచించబడిన మానవులంతా
సవసా త ప ందుతార్మ. అచుట పాప్ము, అనార్ోగయము లేదా వాయధ్ులు ఎంతమాతరము ఉండవు. ప్రకృతి
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వైప్ర్రతాయలు మర్లా జర్గవు. సమసత దదశములు తమునుతాము నీతితో మర్శయు సమాధానముతో

ప్ర్శపాల్వంచుకుంటార్మ. మర్శయు సమసత దదవుని సృషిర సంప్ూర్ణముగా ఆయన మహిమను ప్రచుర్ప్ర్చును.
కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో దదవుని నముకసుతల న
ై ప్రజలు ప ందుకొనే ర్ండవ

ఆశీర్ావదమేమనగా, లోకమంతయూ దదవుని సనిిధి కల్వగశన సార్వతిరక దదవాలయము అవుతుంది.

సారవతిరక ద్ేవాలయము
పాత నిబంధ్న అంతటిలో, తన సనిిధిని ఒక ప్రతదయకమన
ై విధ్ముగా ప్రతయక్ష ప్ర్చుటకు దదవుడు

కొనిి ప్ర్శశుదధ సా లములను ప్రతదయకప్ర్చుకునాిడు. ఏదెను వనములో ఆయన ఆదాము, హవవలతో

నడచినటు
ో గా ఆదికాండము 3:8 సూచిసుతంది. ఆ తోట దదవుని ప్ర్శశుదధ సా లము లేదా దదవాలయమని ఇతర్
లేఖ్న భాగాలలో సూచించబడినది.

ఉదాహర్ణకు, తోటను స్టతదయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును దదవుడు ఆదామును అందులో

ఉంచాడని ఆదికాండము 2:15లో సూచిసుతంది. ఇచుట “స్టతదయప్ర్చుట” అనే ప్దమునకు అవద్ అనే హెబీర
ప్దము వారయబడినది. మర్శయు “కాచుటకు” అనే ప్దానికి షమార్డ అనే ప్దము వారయబడినది. ఇది

గుర్శతంచదగశనది ఏలయనగా సంఖ్ాయకాండము 3:8లో దదవాలయములో యాజకులు చదయవలస్టిన ప్ర్శచర్య
ఉదో యగమును గూర్శు వివర్శంచునప్ుపడు మోషత ఈ ప్దాలనే ఉప్యోగశంచాడు. మర్ొక మాటలో, ఆదాము
హవవలు తోటలో యాజకతవప్ు ప్ని చదసార్నమాట మర్శయు ఆ తోట భ్ూమి మీద దదవుని ప్ర్శశుదధ
సా లమునకు సాదృశయముగా ఉనిది.

దీనికి ఆవల, యిెహజ
ే ేులు 47:7లో ఉనిటు
ో ర్ాబో వు దదవాలయములో నది మర్శయు వృక్షములు,

ఏదెను తోటలో ఉని నదికి, అదద విధ్ముగా జీవవృక్షమునకు బలమన
ై సాదృశయముగా ఉనాియి’, ఇది
ఆదికాండము 2:9-10లో వివర్శంచబడింది.

మర్శయు యిెహజ
ే ేులు 28:13-14 ఏదెను తోటను “దదవుని ప్ర్వతమని” సూచించునప్ుపడు, పారచీన

కాలములో ప్ర్వతముల పన
ై దదవాలయములు కటురనప్ుపడు ఉప్యోగశంచద ప్దజయలమే
ఉప్యోగశంచబడినది.

ఏదెను తోట ఆయన భ్ూసంబంధ్మన
ై ప్ర్శశుదధ సా లములుగా ఉప్యోగశంచబడిన తర్మవాత, తన

ప్రతయద కమైన సనిిధిని దదవుడు ప్రతయక్ష గుడార్ములో కనబర్చాడు. దీనిని గూర్శు మనము నిర్గ మకాండము
40:34-38లో చదువుతాము.

ప్రతయద క్ష గుడార్ము తర్మవాత, తన ప్రతదయకమన
ై సనిిధిని దదవాలయములో ప్రతయక్షప్ర్చాడు, దీనిని

మనము 1 ర్ాజులు 8:10-11, మర్శయు 2 దినవృతాతంతములు 7:1-3లో చదువుతాము.

ఈ భ్ూసంబంధ్మన
ై ప్ర్శశుదధ సా లములు నిజయనికి తన ప్రతదయకమన
ై సనిిధిని సపషర ముగా

ప్రతయక్షప్ర్చుచుని దదవుని స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణమునకు ఛాయగా ఉదదేశించబడినవని హెబీర 8:5

వివర్శంచుచునిది. అయితద కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో దదవుని సనిిధి ఒక తోటకు లేదా

భావనానికి ప్ర్శమితము చదయబడదు. దానికి బదులుగా, లోకమందంతటా దదవుడు తన ప్రతదయక సనిిధిని
ప్రతయక్ష ప్ర్చుచునాిడు.
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నూతన యిెర్ూషలేమును గూర్శు ప్రకటన 21:22-23లో యోహాను యిెటో ు వర్శణసత ునాిడో వినండి:
ద్ఘనిలో ఏ ద్ేవాలయమునత నఘకు కనబడలేద్త. సరావధికారియన
ెై ద్ేవుడగ్ు
ప్రభువునత గొఱ్ఱఱపటలుయు ద్ఘనికి ద్ేవాలయమై యునఘారు. ఆ ప్టర ణములో

ప్రకాశంచతటకై సూరుయడన
ై నత చంద్తరడన
ై నత ద్ఘనికకకరలేద్త; ద్ేవుని మహిమయే
ద్ఘనిలో ప్రకాశంచతచతనాద్ి. గొఱ్ఱఱపటలుయే ద్ఘనికి ద్ీప్ము (ప్రకటన 21:22-23).

నూతన యిెర్ూషలేములో దదవాలయము అకుర్లేని ఒక సమయము కొర్కు ప్రకటన గీంథము
ఎదుర్మ చూసుతంది. దానికి బదులుగా, ప్రతీ చోట దదవుడద తన ప్రతయద క సనిిధిని ప్రతయక్షప్ర్మసాతడు. తన ప్రజల
మధ్యలో నివాసముండుట దావర్ా ఆయన తన ప్రజలను ఆశీర్వదిసత ాడు మర్శయు జనములు ఆయన

వలుగులో నడిచెదర్మ. ఆ సమయము వచిునప్ుపడు, ప్గటికి సూర్మయడు ఏ విధ్ముగా వలుగునిసుతనాిడో ఆ
ప్రకార్మే లోకమంతయు దదవుని మహిమచదత సంప్ూర్ణముగా నిండియుంటుంది.
ప్రకటన 21:6లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము:

అప్ుపడు ఇద్ిగో ద్ేవుని నివాసము మనతషతయలతో కరడ ఉనాద్ి, ఆయన వారితో

కాప్ుర ముండునత, వారాయన ప్రజ్లెైయుంద్తరు, ద్ేవుడు తఘనే వారి ద్ేవుడైయుండి
వారికి తోడైయుండునత (ప్రకటన 21:3).

కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో, లోకమందంతటా దదవుని యొకు సనిిధి తన ప్రజలందర్శతో

ఉంటుంది.

యిేసు కరస
ీ త ు యొకు కార్యము దావర్ా లోకము నూతనప్ర్చబడుట ఈ విధ్మైన సార్వతిరక

దదవాలయమును సృషిరసత ుంది. ప్రకటన గీంథము 1వ అధాయయములో, ప్ర్లోకప్ు సాానములో ఏడు దీప్

సత ంభ్ములు మధ్యన యిేసు సంచర్శంచెను, అది తన సంఘములలో దదవుని సనిిధికి సాదృశయముగా ఉనిది.
అయితద, కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, సృషిరయంతటిపైన తన ప్రతయద కమైన ప్ర్శపాలనను ఆయన సాాపిసత ాడు, ఆ
విధ్ముగా లోకమంతా దదవుని మందిర్ముగా ఉంటుంది, మర్శయు ఆయన ప్రతదయక సనిిధి ప్రతీ చోటా
ప్రతయక్షప్ర్చబడుతుంది.

యోహాను ప్రసత ావించిన మూడవ ఆశీర్ావదమేమనగా, యిేసు ర్ాజుగా అంతము లేని యిేసు కరస
ీ తు

ప్ర్శపాలనను భ్ూమి మీద దదవుడు సాాపించుట.

అంతము లేని ప్రిపాలన
కొీతత భ్ూమిలో దాని ర్ాజధానియిెైన నూతన యిెర్ూషలేము ప్టర ణమే కేందరమయ
ై ునిదని ప్రకటన

21, 22 అధాయయాలు సూచిసుతనాియి. మర్శయు ఆ ప్టర ణప్ు కేందరము దదవుని స్టింహాసనము. దదవుని

స్టింహాసనము ర్ాజుగా ఆయన ప్ర్శపాలనకు సాదృశయమైయునిది. యిేసు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, ఆయన
నూతన యిెర్ూషలేములో స్టింహాసనాస్ట్నుడెై, తన తండిర తర్ప్ున లోకమునంతటిని ప్ర్శపాల్వంచును.
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దావీదు వంశప్ు ర్ాజులందర్ూ యిెర్ూషలేము దదవుని స్టింహాసనముపై ఆస్ట్నులయిేయ ఘనతలో

పాలుప ందుకొనుట 1 దినవృతాతంతములు 29:23లో సూచించబడినది. అయితద, దావీదు వంశప్ు చివర్శ

ర్ాజన
ై యిేసుకరస
ీ త ు మాతరమే నూతన యిెర్ూషలేములో స్టింహాసనాస్ట్నుడగును మర్శయు ఆయన ప్ర్శపాలన
మాతరమే అంతము లేనిదెై యుండును. విమోచించబడిన వార్ందర్ూ ఆయనతో పాటు నూతన సృషిరలో
ఉంటార్మ, ఆయన అధికార్మును, శకితని గుర్శతంచుదుర్మ, ఆయన స్టింహాసనమునకు నమసాుర్ము

చదయుదుర్మ, మర్శయు ప్రకటన 22:5లో చదువుచునిటు
ో ఆయనను మహిమప్ర్చి, ఘనప్ర్చుదుర్మ,
ఇంకా అంతములేని ప్ర్శపాలనలో పాలుప ందుదుర్మ.

కొంతమంద్ి 70, ఇతరులు 80 మరికొంత మంద్ి 90 లేక 100 సంవతీరములు

జీవిసాురు, ఆ తరువాత ముగింప్ు. ఈ నూతన భూమిలో ఆ విధముగా ఉండద్త. ఈ
భూమిలో మనము సద్ఘకాలము జీవిసాుము. ఎంద్తకని? ఏలయనగా ప్రభువన
ై

యేసతకరస
ర ు త మనతో ఎలు ప్ుపడు ఉంటారు. ఆయన ప్రలోకములో ఉంటాడు కద్ఘ, అని
మీరంటారేమో. కాద్త. ఆయన ప్రలోకమునకునత భూమికిని రాజ్ైయునఘాడు.

భూమిమీద్ ఆయన నిరంతరము మనతషయ కుమారునిగా ఉంటాడు. అయతే ఇంకా నీకు
కావలస్టటనద్ేమిటి? యేసతతో నిరంతరము జీవిసాువా లేక ఆయన లేకుండఘ ఉంటావా?
అంద్తవలన, నూతన ప్రచబడిన భూమిమీద్ నిరంతరమూ ప్రభువన
ై యేసత కరస
ర ు తతో
నతండుటకు నేనత ఎద్తరుచూసతునఘానత.

—డా. స్టమ
ై న్ జ. కిస్ర మేకర్డ
కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భ్ూమిలో కరస
ీ త ు యొకు ప్ర్శపాలన ఖ్చిుతముగా సంప్ూర్ణముగా
ఉంటుంది. తన ప్రజలకు కావలస్టిన దానంతటిని ఆయన సమకూర్మును. అచుట ఎటువంటి పాప్ము,
ఎటువంటి దుర్రితి, ఎటువంటి ర్ోగము లేక ఎటువంటి మర్ణము ఉండదు. మన సంతోషము నుండి

మనలను ఏదీ వేర్మచదయుటలేదు. దదవుని నిబంధ్నలో ఉని ప్రతి ఆశీర్ావదము ఎలో ప్ుపడు మనదగును.
విశావసులముగా, నూతన ఆకాశము, నూతన భ్ూమిలో మనపన
ై దదవుడు ప్ర్శపాలన చదయాలని

మనము ఎదుర్మచూడాల్వ. మర్శయు ఇప్ుపడద నముకసుతల ైన విధదయత చూపించాల్వ మనము శోధించబడి,

హింస్టించబడినప్ుపడు కూడా — మనము నముకతవములో ప్టురదల కల్వగశయునిప్ుపడు, తన సృషిర కొర్కు
దదవుడు ఉదదేశించిన శరష
ీ ఠ మన
ై ఆశీర్ావదములో మనము పాలుప ందుదము.
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ముగింప్ు
ఈ పాఠములో, ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము అనే అంశములను దృషిరంచి ప్రకటన గీంథమును

ప్ునఃప్ర్శశీలన చదస్టయ
ి ునాిము. ర్ాజతవము అనే భావనను ప్ర్శశీల్వంచాము, దదవుని ర్ాజర్శకప్ు

దయాళుతవమును విశరోషించాము, ర్ాజునకు మానవ విధదయత యొకు పారముఖ్యతను ప్ర్శగణంచాము
మర్శయు విధదయత వలన కలుగు ఆశీర్ావదములను, అవిధదయత వలన కలుగు శాప్ములను వివర్శంచాము.
కైసతవులందర్శకర ఉని నిర్రక్షణ ఏమనగా, ఒక ర్ోజున యిేసు తిర్శగశ వసాతడు. మనము జీవితములో

అనుభ్విసుతని ప్రతీ శీమను జయించుటకును, ప్టురదల కల్వగశ ఉండుటకును ఈ నిర్రక్షణ మనలను

పతరర్ప
ే స
ి త ుంది. మన విశావసమును బటిర ఎటువంటి కషర మును మనము ఎదుర్ొునుచునిప్పటికర, మనము
దదవునికి మర్శయు ఆయన కరస
ీ త ునకు విధదయత చూపించవలస్టియునిది ఏలయనగా ఆయన వాకయము

సతయమని మనము ఎర్మగుదము. మనలను ప్ర్శపాల్వంచుటకు మర్శయు ప్రతిఫలమిచుుటకు యిేసు తిర్శగశ

వచుును. అది జర్గనంతవర్కూ, ప్రకటన గీంథము చివర్శలో ఆయన ఇచిున వాగాేనమును నముుదము,
అదదదనగా; “అవును, తవర్గా వచుుచునాిను.” మర్శయు మన ప్రతుయతత ర్ము యోహాను ఇచిున
విధ్ముగానే ఉండాల్వ: “ఆమన్. ప్రభ్ువైన యిేసూ, ర్ముు!”

-52వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

