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సృషిర యొకు లక్షయము

ఉపో ద్ాతాం
ప్ర్లోక పారర్ానను గూర్శు, “నీ ర్ాజయము వచుునుగాక. నీ చతత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మనటట
ో

భూమియందు నర్వేర్ుబడును గాక,” అని అది బో ధించు విధానమును గూర్శు ఇంచుమించు ప్రతి కరస
ీ తు

అనుచర్మనికన తెలుసు. ఈ మాటలు ఎంత సుప్ర్శచతమన
ై విగా ఉనిప్పటికర, వీటి యొకు పారముఖ్యతను
చాలాసార్మో మనము గుర్శతంచలేకుండా ఉంటాము. ఈ విజఞాప్నలలో యిేసు, చర్శతర మర్శయు సృషిర కొర్కు
దదవుడు కల్వగశయుని లక్షయములను కరీడీకర్శంచాడు. మనము ఈ భూమి మీద ఎందుకు

నివస్టించుచునాిమో మర్శయు ఆయన మన విమోచకునిగా ఎందుకు వచాుడో ఆయన వివర్శంచాడు.

దీనికన కార్ణం చాలా సులువన
ై దిగా ఉనిది: దదవుడు భూమియంతటిని తన ప్ర్లోక ర్ాజయము యొకు
విసత ర్ణగా మార్ముచునాిడు. ఆయన ఈ ప్నిని ముగశంచనప్ుపడు, ప్ర్లోకమందు ఆయన చతత ము
నర్వేర్ుబడుచునిటట
ో భూమి మీద కూడా ఆయన చతత ము నర్వేర్ుబడుతయంది. అయితద ఈ

కీమములో, దదవుని ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప కొర్కు పారర్శాంచుట మర్శయు దాని కొర్కు ప్ని చదయుట
మన బాధ్యత అయుయనిది.
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మొదటి పాఠము. ఈ పాఠయ కీమములో, కరస
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విష్యములను మనము చూదాేము, మర్శ విశేష్ముగా దాని యొకు అంతిమ లేక సంప్ూర్ణ సాాయి
మీద దృషిరపడదాము. ఈ పాఠమునకు “సృషిర యొకు లక్షయము” అని పేర్మ పటారము, ఎందుకంటే చర్శతర

కొర్కు దదవుని యొకు ప్రణాళిక ఆయన ర్ాజయమును ప్ూర్శత చదయు అంతిమ లక్షయము వప్
ై ుకు ఏ విధ్ంగా
నడిపస
ి త ుందో మనము చూడబో తయనాిము.

ఆర్ంభించుటకు ముందు, ఈ అధ్యయన విభాగమును వర్శణంచు పార్శభాషిక ప్దమన
ై ,

“యుగాంతశాసత మ
ర ు” మీద మనము దృషిర సార్శంచాల్వ. యుగాంతశాసత మ
ర ు లేక ఎసుటాలజి అను ప్దము
ర్ండు గరీకు ప్దముల నుండి వలువడుతయంది: ఎసుటోస్ (ἔσχατος), అనగా “చవర్శ” లేక “అంతిమ”;

మర్శయు లోగపస్ (λόγος), అనగా ఈ సందర్ుములో “అధ్యయనము” అని అర్ాం. కాబటిర, “ఎసుటాలజి”
లేక యుగాంతశాసత మ
ర ు అనగా “అంతిమ విష్యములను గూర్శున అధ్యయనము” లేక “అంతిమ
విష్యముల స్టిదధ ాంతము” అయుయనిది. విశాలమైన అవగాహనలో, యుగాంతశాసత మ
ర ు యిేసు

జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్యతో ఆర్ంభమై, ఆయన తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు ప్ూర్శత అయిేయ అంతయ దినముల
కాలమంతటని గూర్శు మాటాోడుతయంది.

“సృషిర యొకు లక్షయము” అను మన పాఠం ర్ండు చార్శతిరక కాలముల మీద దృషిరపడుతయంది.

మొదటిగా, అంతయ దినముల కొర్కు పాత నిబంధ్న యొకు ఆకాంక్షలను మనము ప్ర్శగణిదే ాము.

మర్శయు ర్ండవదిగా, వాటి యొకు కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్మపలతో వాటిని పల ల్వు చూదాేము. చర్శతర యొకు
ముగశంప్ును గూర్శు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలతో ఆర్ంభిదాేము.

-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

నీ ర్ాజయము వచుునుగాక : యుగాంతశాసత ర స్టిదధ ాంతము

మొదటి పాఠం: సృషిర యొకు లక్షయము

పాత నిబాంధన ఆకాాంక్ష్లు
పాత నిబంధ్నలో, దదవుని ర్ాజయము మూడు దశలలో వసుతంది అని ఆకాంక్ించబడింది: విశవము

మర్శయు దానిలోని సృష్ర ముల యొకు ఆర్ంభ సృషిర; మానవాళి పాప్ములోనికన ప్తనమగుట వలన
కల్వగశన సుదీర్ఘకాల విమోచన; మర్శయు చవర్శగా, నితయముండు అంతయకాలము — విమోచన ప్ూర్శత

అయిన తర్మవాత దదవుని ప్ర్లోక ర్ాజయము భూమిని నింప్ునప్ుపడు కలుగు విశవము యొకు అంతిమ
స్టిాతి. “ఎసుటాలజి” లేక యుగాంతశాసత రము అను ప్దము వల నే, “ఎసుటోన్” అను ప్దము కూడా

ఎసుటోస్ (ἔσχατος) అను గరక
ీ ు ప్దము నుండి వలువడుతయంది. కాబటిర, సావభావికముగా,

యుగాంతశాసత మ
ర ులో మనము అధ్యయనము చదయు సనిివేశములు ఎసుటోన్ లేక అంతయకాలములో
జర్శగశన సనిివేశముల ైయునివి.

చర్శతన
ర ు గూర్శు పాత నిబంధ్న అవగాహనను అనుసర్శంచ, దదవుని ర్ాజయము యొకు

సంప్ూర్ణతను గూర్శు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను మూడు భాగములలో చూదాేము. మొదటిగా,

సృషిరయందు దదవుడు బయలుప్ర్చన ప్రణాళికలను మనము ప్రసత ావిదాేము. ర్ండవదిగా, విమోచన చర్శతర
అంతటిలో ఆయన బయలుప్ర్చన నిర్రక్షణలను గూర్శు మాటాోడదాము. మర్శయు మూడవదిగా,

అంతయకాలమును గూర్శున కొనిి ప్రవచన చతరములను మనము ప్ర్శగణిదే ాము. ముందుగా సృషిరలో
దదవుడు బయలుప్ర్చన ప్రణాళికలను చూదాేము.

స్తృష్ిి
ఆదికాండము 1, 2లో వివర్శంచబడిన దదవుడు చదస్టన
ి సృషిర కార్యమును గూర్శు ఇంచుమించు

కైసతవులందర్శకర తెలుసు. దదవుడు సృషిరని చదస్టి భూమాయకాశములను ఆజఞాపించాడు అని ఆదికాండము 1వ
అధాయయము బో ధిసత ుంది. నీర్మ, ఆర్శన నేల, మర్శయు ఆకాశములు వంటి విశవములోని

భూమండలములనిిటిని ఆయన సృజించాడు. మర్శయు ఈ భూమండలములలో నివస్టించు చదప్లు,
భూజంతయవులు, మర్శయు ప్క్షులు వంటి జీవులను కూడా ఆయన సృజించాడు. మర్శయు అవును,

సృషిరయంతటిని అనగా సవయంగా భూమిని మర్శయు దానిలోని సృష్ర ములను పాల్వంచుటకు మర్శయు
ఏలుటకు ఆయన మానవులను సృజించాడు. ఆది. 1:27-28లో మోషే వారస్టిన మాటలను వినండి:
దేవుడు తన స్తవరూపమాందచ నరపని స్తృజాంచెనచ; దేవుని స్తవరూపమాందచ వాని
స్తృజాంచెనచ; స్్ ని
ర గానచ పురపషునిగానచ వారిని స్తృజాంచెనచ. దేవుడు వారిని
ఆశీరవదిాంచెనచ; ఎటి నగా “మీరప ఫలాంచి అభివృదిధప ాంది విస్త్ రిాంచి భూమిని
నిాండిాంచి ద్నిని లోపరచ్చకొనచడి; స్తముదిపు చేపలనచ ఆకాశ పక్షులనచ

భూమిమీద పాికు పిత్ర జీవిని ఏలుడని” దేవుడు వారితో చెప్ుప నచ (ఆది. 1:2728).

ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియా ప్ర్శభాష్లో, మానవులు తన “సామంతయలు”గా లేక స్టేవక ర్ాజులుగా

ఉండాలని దదవుడు ఉదదేశ్చంచాడు. గొప్ప “ప్రభువు” లేక చకీవర్శత అయిన దదవుని ప్క్షమున సృషిరని
-2-

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

నీ ర్ాజయము వచుునుగాక : యుగాంతశాసత ర స్టిదధ ాంతము

మొదటి పాఠం: సృషిర యొకు లక్షయము

పాల్వంచుట మనకు ఇవవబడిన బాధ్యత అయుయనిది. మానవులు “దదవుని సవర్ూప్మందు”

చదయబడితిర్శ అను వాసత వము దావర్ా ఈ ఆలోచన బలప్ర్చబడింది. ప్ుర్ాతన ప్రప్ంచంలో, ర్ాజులు తమ
ర్ాజయమందంతట తమ విగీహములు మర్శయు ఇతర్ సవర్ూప్ములను నిలబెటర వ
ే ార్మ. ఇది ఆ ర్ాజయము

మీద మర్శయు ప్రజల మీద వార్శ అధికార్మును మర్శయు ప్ర్శపాలనను సూచంచుటకు, మర్శయు వార్శకన
మహిమను మర్శయు ఘనతను తెచుుకొనుటకు ఒక విధానమైయుండినది. కాబటిర, దదవుడు

మానవులను తన సవర్ూప్మందు సృజించనప్ుపడు, ఒక భూలోక ర్ాజయమును సాాపించుట ఆయన
ప్రణాళిక అయుయండినది అని ఆయన సూచంచాడు. లోకము యొకు ఈ ఆర్ంభ అమర్శకను బటిర,

మర్శయు ఆయన మానవులకు ఇచున బాధ్యతను బటిర దదవుడు సంతోషించాడు అని మనకు తెలుసు,
ఎందుకంటే, తాను సృజించన సమసత ము “చాలా మంచది”గా ఉనిదని ఆది. 1:31లో ఆయన

స్టలవిచాుడు. అయితద, దానిని ఇంకా మంచగా చదయుటకు కూడా ఆయన ప్రణాళికలు కల్వగశయునాిడు.
ఆది. 1:27-28ని చూడండి:
దేవుడు తన స్తవరూపమాందచ నరపని స్తృజాంచెనచ.. “మీరప ఫలాంచి అభివృదిధప ాంది
విస్త్ రిాంచి భూమిని నిాండిాంచి ద్నిని లోపరచ్చకొనచ[డని]”... దేవుడు వారితో
చెప్ుప నచ (ఆది. 1:27-28).

తాను చదస్టన
ి సృషిరని నియంతిరంచుటకు దదవుడు ఒక జంటను మాతరమే కరర్లేదు. బదులుగా,

వార్మ లోకమును నింపి దానిని ఆయన యొకు భూలోక ర్ాజయముగా మార్ాులని ఆయన కరర్ాడు.

వేదాంతవేతతలు సాధార్ణంగా ఈ వచనములను “సాంసుృతిక ఆజా ” అని పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే

సర్వలోకములో సంసుృతిని నిర్శుంచుటకు వార్శకన మానవాళి యొకు అవసర్మయ
ై ునిది. దీని అర్ాము
లోకమును నింప్ుటకు సర్శప్డిన ప్రజలను సృజించు విధ్ముగా ప్ునర్మతపతిత చదయుట మాతరమే

కాదుగాని, లోకమంతటా మానవ సంసుృతిని — అనగా కుటటంబములు మర్శయు ప్రభుతవములు,
వయవసాయం మర్శయు జంతయ పాలన, మర్శయు కళలు మర్శయు విజఞానము కూడా — సృజించుట
అయుయనిది.

ఆదికాండము 2వ అధాయయములో సాంసుృతిక ఆజా యొకు ప్ర్శణామములు సపష్ర మవుతాయి,

అకుడ దదవుడు ఏదెనులో ఒక తోటను నాటాడు. విశేష్ముగా, మానవాళి యొకు నాయకతవములో

లోకము చదర్మకరవాలని దదవుడు కరర్శన ప్ర్శప్ూర్ణతకు తోట ఒక నిదర్ినమయి
ై యంది. ఆది. 2:15లో ఇలా
చదువుతాము:

మరియు దేవుడెన
ై యెహో వా నరపని తీసికొని ఏదెనచ తోటనచ సేదయపరచ్చటకునచ
ద్ని కాచ్చటకునచ ద్నిలో ఉాంచెనచ (ఆది. 2:15).

తోటను సాగుచదయుట మానవాళి యొకు బాధ్యత అయుయండెను. అయితద ఇకుడ మోషే

ఉప్యోగశంచన ప్దముల జంట — “స్టేదయప్ర్చుట” మర్శయు “కాచుట” — ఒక పార్శభాషిక భాషా

ఉప్యోగమైయుయనిది. మందిర్ములో యాజకుల యొకు ప్నిని వర్శణంచుటకు సంఖ్ాయకాండము 3:8లో
కూడా మోషే ఇదద ప్దముల జంటను ఉప్యోగశంచాడు.
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కాబటిర, ఆదికాండము 1లో స్టేవక ర్ాజులుగా, మర్శయు 2వ అధాయయములో యాజకులుగా

మానవాళి యొకు పాతరకు సంబంధించన మిశీమ చతరము మానవులు దదవుని యొకు ర్ాజర్శక మర్శయు
యాజక సవర్ూప్ములు అయుయనాిర్ని తెల్వయజేసత ుంది. లోకమంతా వాయపించునంత వర్కు ఆయన
ప్ర్శపాలనను వాయపింప్జేయుట, మర్శయు సమసత ము ఏదెను తోటను ప్రతిబింబించు విధ్ముగా

భూమియంతటిని సాగు చదయుట మనకు ఇవవబడిన బాధ్యత అయుయనిది. మానవాళికన ఇవవబడిన ఈ
బాధ్యత బెైబిలులో యుగాంతశాసత మ
ర ు యొకు మొటర మొదటి తళుకు అయుయనిది. ఆయన ప్క్షమున
సృషిరని పాల్వంచుట దావర్ా ఆయనను స్టేవించు మర్శయు గౌర్వించు సవర్ూప్ముల దావర్ా భూమిని
నింప్ుటకు దదవుడు ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడని ఇది సూచసుతంది.

సృషిరయందు సాాపించబడిన దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను మనము

చూశాము కాబటిర, విమోచన చర్శతత
ర ో ముడిప్డియుని ఆకాంక్షలను ఇప్ుపడు చూదాేము.

విమోచ్నము
మానవాళి పాప్ములో ప్డుటను గూర్శు ఆదికాండము 3వ అధాయయములో ఇవవబడిన

వృతాతంతమును కైసతవులందర్మ తెలుసుకరవాల్వ. తోటను స్టేదయప్ర్చుటకు మర్శయు కాయుటకు దదవుడు

ఆదాము హవవలను తోటలో ఉంచాడు. అయితద సర్పము దావర్ా సాతానుడు తోటలో మాటాోడాడు. అతడు
దదవుడు నిషేధించన మంచ చెడ్ల తెల్వవినిచుు వృక్షము యొకు ఫలమును తినునటట
ో హవవను

మోసగశంచాడు. తర్మవాత హవవ ఆ ఫలమును ఆదాముకు ఇచుంది, మర్శయు అతడు కూడా దానిని

తినాిడు. ఈ పాప్ము కార్ణంగా, దదవుడు మానవాళి అంతటిని శపించాడు, మర్శయు ఆయన యుగాంత
ర్ాజయమును గూర్శున గొప్ప నిర్రక్షణ అంతర్శంచపల యినటట
ో అనిపించంది. అయితద దదవుడు కనికర్ముతో
వయకనతగత ర్క్షణ దావర్ా మానవులను విమోచంచ, భూమి మీద ఆయన గొప్ప మస్ట్ియ ర్ాజయమును
గూర్శున నిర్రక్షణను ప్ునర్మదధ ర్ంశ చు విమోచన ప్రణాళికను ప్ర్శచయం చదశాడు.

దదవుడు సర్పముతో ఈ మాటలను ప్ల్వకననప్ుపడు ఆది. 3:15లో ఈ విమోచన ప్రణాళిక

మొదటిసార్శగా ప్ర్శచయం చదయబడింది:

మరియు నీకునచ స్్ రకని
ల నీ స్తాంత్నమునకునచ ఆమె స్తాంత్నమునకునచ వెైరము
కలుగజ్ేసద
ప నచ. అది నినచు తలమీద కొటటినచ; నీవు ద్నిని మడిమె మీద
కొటటిదచవని చెప్పునచ (ఆది. 3:15).

ఈ విమోచన ప్రతిపాదనను వేదాంతవేతతలు పల ర టో-ఇవనగ ల్వయోన్ లేక “మొదటి సువార్త ” అని

పిలుసాతర్మ, ఎందుకంటే మానవాళి పాప్ములో ప్డిపల యిన తర్మవాత ఇది మొటర మొదటి ర్క్షణ ప్రతిపాదన
అయుయనిది.

మీకు తెలుసా, కొాంత మాంది బబి
ై లు బో ధకులు ఆదికాాండము 3:15నచ బైబిలులో

అతయాంత పాిముఖ్యమెైన వచ్నముగా పరిగణిస్ ారప, ఎాందచకాంటే పతనము తరపవాత
వెాంటనే మన పాప స్తమస్తయనచ పరిషకరిాంచ్చటకు ఒక విమోచ్కుని పాంపుత్నని
దేవుడు చేసన
ి వాగాదనమునచ మనము ప ాందచకుాంటాము. వారి స్తాంత్నముల
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మధయ వెైరము ఉాంటటాంది అని ఆయన స్తరుమునకు మరియు స్్ రకల సపలవిచ్ుడు. స్్ ర
స్తాంతత్రని స్తరుము మడిమె మీద కొడుతుాంది, కాని ఆ స్తాంత్నము ఎదిగిన

తరపవాత స్తరుము యొకక తలనచ చితకదరి కుకత్డు. కాబటిి సామానయముగా, ఈ
తలనచ చితకదరి కుక ఘనమెన
ై విమోచ్న వృత్్ాంతమునచ బైబిలులోని మిగిలన
భాగమాంత్ బయలుపరపస్తచ్ాంది, మరియు రోమా. 16:20 పికారాం ఆ తలనచ
చితకదరి కుక కారయము కలవరి సిలువ మీద జ్రిగిాంది.

— డా. డదని అకనన్
స్ట్త ర సంతతి సర్పము యొకు సంతానమును ఓడిసత ుంది అని దదవుడు వాగాేనము చదస్టన
ి ప్ుపడు,

మానవాళి పాప్మను శాప్ము నుండి విమోచంచబడుతయంది అని ఆయన సూచంచాడు. మర్శయు

సుదీర్ఘమన
ై విమోచన చర్శతర అంతటిలో, దదవుడు తన విమోచన కార్యముల దావర్ా — ముఖ్యముగా
ఆయన చదస్టన
ి నిబంధ్నలకు అనుబంధ్ంగా ఉని కార్యముల దావర్ా — ఈ ఆకాంక్షను ఉదాఘటించుటను
కొనసాగశంచాడు.

పాత నిబంధ్నలో, ఆయన ఆదాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్నతో ఆర్ంభించ దదవుడు ఐదు ప్రధానమైన

విమోచన నిబంధ్నలను చదశాడు.

ఆద్ము
ఏదెను తోటలో ఆదాము దదవునికన విర్పధ్ముగా పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, పల ర టో-ఇవనగ ల్వయాన్ లేక

“మొదటి సువార్త ” దావర్ా దదవుడు అతనికన ర్క్షణను అనుగీహంి చాడు. ప్రప్ంచవాయప్త ర్ాజయము కొర్కు
దదవుని యొకు ప్రణాళిక తయదకు నర్వేర్మతయంది అను ఆకాంక్షను ఇది సృషిరంచంది. అయితద ఈ

ఎదుగుదల సర్ప సంతతి మర్శయు స్ట్త ర సంతతి మధ్య వైర్ము దావర్ా కొనసాగుతయంది. వాసత వానికన,

ఆదాము హవవల యొకు నముకమైన కుమార్మడెైన షేతయ యొకు సంతానమువార్శకన, వార్శ నర్హంతక

కుమార్మడెన
ై కయిాను సంతతివార్శకన మధ్య తర్చుగా కలహములు కొనసాగుతాయని ఆదికాండము 4, 5
సూచసాతయి. ఆది నుండద, మానవ జఞతి అంతా దదవుని ఉదదేశయములను స్టేవించువార్మ మర్శయు దదవునిపై
తిర్మగుబాటట చదస్టేవార్మ అను ర్ండు గుంప్ులుగా విభాగశంచబడినది.

ఆదాము కాలము తర్మవాత అనేక తర్ములకు దదవుడు తన ర్ండవ ప్రధానమైన విమోచన

నిబంధ్నను నోవహుతో చదశాడు.

నోవహు
నోవహు దినములలో లోకమును నాశనము చదస్టన
ి జలప్రళయమును గూర్శు ఆదికాండము 6-9

అధాయయములు నమోదు చదసత ాయి. ఈ వృతాతంతములో, నోవహుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్నను ఆది.

8:21-9:17 వివర్శసత ుంది. భూమిని మర్ొకసార్శ జలప్రళయముతో నాశనము చదయనని వాగాేనము చదస్టన
ి
నేప్థయములో, దదవుడు ప్రకృతిలో ఒక విశాలమైన స్టిార్తవమును కూడా సాాపించాడు. లోకమును దదవుని

సవర్ూప్ములతో నింపి, సృషిరని పాల్వంచుటకు ఆయన కల్వగశయుండిన ఉదదేశయములను ప్ూర్శత చదయునటట
ో
మానవాళిని ప్ుర్శకొలుపటకు ఆయన ఇలా చదశాడు. మర్శ ఏ విధ్మన
ై సార్వతిరక పారకృతిక వైప్ర్శతాయలు
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లేకుండా మానవాళి యొకు ఎదుగుదల, తదావర్ా దదవుని ర్ాజయము యొకు ఎదుగుదలను గూర్శున
ఆకాంక్షను ఇది కల్వగశంచంది. అయితద దదవుడు ఈ అర్హతను జోడించన ఆది. 8:22ను వినండి:

భూమి నిలచియునుాంతవరకు వెదకాలమునచ, కోతకాలమునచ శీతోషణములునచ

ి నచ ఉాండక మానవని తన హృదయములో
వేస్తవి శీత కాలములునచ రాత్రిాంబగళ్ల
అనచకొనెనచ (ఆది. 8:22).

"భూమి నిల్వచయునింత వర్కు” మాతరమే ప్రకృతి యొకు స్టిార్తవము కొనసాగుతయంది. అనగా,
సృషిర యొకు ప్రసత ుత కీమము నిల్వచయునింత వర్కు మాతరమే. భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును

నిర్శుంచు కార్యమును మానవాళి ప్ూర్శత చదస్టిన తర్మవాత ప్రసత ుత ప్రకృతి కీమము అంతర్శంచపల యి నూతన
కీమము వసుతంది అను ఆకాంక్షను ఇది సాాపిసత ుంది.

నోవహు తర్మవాత చాలా కాలానికన, దదవుడు తన మూడవ ప్రధానమన
ై విమోచన నిబంధ్నను

అబారహాముతో చదశాడు.

అబాిహాము
ఆదికాండము 15, 17 మర్శయు 22 వంటి వాకయభాగముల ప్రకార్ం, ఒక విశేష్మన
ై ర్రతిలో
ఆయనను స్టేవించుటకు దదవుడు అబారహామును మర్శయు అతని సంతతిని పిలచాడు. భూమిని నింపి,

సావధీనప్ర్చుకొను బాధ్యతను మానవాళి అంతా కొనసాగశంచవలస్టియుండెను. అయితద ఆ సమయము
మొదలుకొని, దదవుని యొకు యుగాంత ర్ాజయమును భూమి మీదికన తెచుు కార్యములో ముఖ్యమన
ై
భూమికను అబారహాము మర్శయు అతని వార్సులు పల షించార్మ. విశేష్ముగా, దదవుడు మిగశల్వన

మానవాళికన విమోచనను వాయపింప్జేయుటకు వార్మ ప్రతదయకనంచబడిన దదశముగా ఎనుికొనబడా్ర్మ.

వాగాేన దదశములో దదవుడు తన ర్ాజయ ప్రతయక్షతను సాాపించుట దావర్ా ఇది ఆర్ంభమయి
ై యంది . అబారహాము
మర్శయు తర్మవాత ఇశాీయిేలు దదశము వాగాేన దదశము యొకు సర్శహదుేలను భూదిగంతముల వర్కు
వాయపింప్జేయుచుండగా ఇది కొనసాగశంది. ఆది. 22:18లో దదవుడు అబారహాముతో చెపిపనటట
ో :
భూలోకములోని జ్నములనిుయు నీ స్తాంత్నము వలన ఆశీరవదిాంపబడునచ
(ఆది. 22:18).

దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయములో కేవలం ఒక దదశము లేక జఞతికన చెందిన ప్రజలు మాతరమే

ఉండర్మ అను ఆకాంక్షను అబారహాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న సృషిరంచంది. బదులుగా, తయదకు
దానిలో “భూలోకములోని జనములనిియు” సభుయలుగా చదర్ుబడతార్మ.

అబారహాము తర్మవాత అనేక శతాబే ములకు, దదవుడు తన నాలగ వ ప్రధానమన
ై విమోచన

నిబంధ్నను మోషేతో చదశాడు.

మోష్ే
దదవుడు తనతో చదస్టిన నిబంధ్నను గూర్శు మోషే అనేక చపటో వారశాడు. మోషే నిబంధ్న ఇంతకు

ముందు ఆదాము, నోవహు మర్శయు అబారహాముతో చదయబడిన నిబంధ్నలను కల్వగశయునిది మర్శయు
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వాటి యొకు కొనసాగశంప్ుగా ఉనిది అని అనేకసార్మో అతడు నిర్ాార్శంచాడు. దదవుని భూలోక
ర్ాజయమునకు అదనప్ు ఆకాంక్షలను జోడించన కొీతత కనయ
ీ ాశీలకములను కూడా అతడు

బయలుప్ర్చాడు. లేవీయకాండము 26 మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండము 4, 30 వంటి

వాకయభాగములలో, తన విశేష్మైన నిబంధ్నా ప్రజలు ఆయనకు ఎలో ప్ుపడు నముకముగా ఉండర్మ అని
దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. మునుప్టి నిబంధ్నా నిర్వహణల వల నే, మోషేతో చదయబడిన నిబంధ్న
కూడా నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను నర్వేర్ముటకు దదవుడు కల్వగశయుని సమర్పణను ప్రసత ావిసుతంది .

అయితద ఆయన ప్రజలు ఆయనకు అవిధదయుల త
ై ద, ఆయన వార్శని శ్చక్ిసత ాడు. దివతీ. 4:27-31లో మోషే
వారస్టిన మాటలను వినండి:

మరియు యెహో వా జ్నములలో మిముునచ చెదరగొటటినచ; ... మీరప కొదిదమాందే
మిగిలయుాందచరప... అయతే అకకడనచాండి నీ దేవుడెన
ై యెహో వానచ మీరప

వెదకలనయెడల, నీ పూరణ హృదయముతోనచ నీ పూరాణతుతోనచ వెదకునపుుడు

ఆయన నీకు పితయక్ష్మగునచ... తరపవాత... అాంతయదినములలో నీవు నీ దేవుడెన
ై
యెహో వావెప
ై ు త్రరిగి ఆయన మాట వినినయెడల నీ దేవుడెన
ై యెహో వా

కనికరముగల దేవుడు గనచక నినచు చెయయ విడువడు; నినచు న్శనముచేయడు;
త్నచ నీ ప్ితరపలతో పిమాణము చేసిన నిబాంధననచ మరచిపో డు (దివతీ. 4:2731).

వాగాేన దదశము నుండి చెర్గొనిపల బడి దదవుని ప్రజలు దదశములయందంతట చెదిర్శపల వుట అతయంత

ఘోర్మన
ై నిబంధ్న శాప్మయ
ై ునిది. అయితద దదవుని కనికర్ము ఆయన ప్రజలను నితయము వర్కు
విడనాడదు. వార్మ తమ పాప్ములను ఒప్ుపకొని, తమ ప్ూర్ణ హృదయముతోను ప్ూర్ాణతుతోను

ఆయనను వదకననటో యితద, ఆయన వార్శని మర్లా కనికర్శసత ాడు. అంతదగాక, “అంతయ దినములలో” దదవుని
కర్మణ దీనిని సాధిసత ుంది అని మోషే వారశాడు.

“అంతయ దినముల” కొర్కు మోషే ఉప్యోగశంచన హెబ్రర వయకరతకర్ణము బయహర్శయత్

హయయమిమ్. ఈ వయకరతకర్ణ చాలాసార్మో భవిష్యతయ
త ను గూర్శున ప్రసత ావనగా ఉనిది. అయితద దివతీ. 4లో,
మోషే భవిష్యత్ యుగమును గూర్శున ఒక ఆకాంక్షను సృషిరంచాడు, ఆ యుగములో దదవుడు తన
ప్రజలతో చదస్టన
ి నిబంధ్న వాగాేనములలోని ఆశీర్ావదములను నర్వేర్ముతాడు మర్శయు ఆయన
శతయరవులకు తీర్మపతీర్ముతాడు.

హెబ్రర పాత నిబంధ్న యొకు గరక
ీ ు అనువాదమును స్టప్ురజంట్ అని పిలుసాతర్మ. మోషే వారస్టిన

బయహర్శయత్ హయయమిమ్ అను ప్దములు భవిష్యత్ అంతయ కాలమునకు సూచనగా ఉనాియని

అనువాదకులు అర్ాము చదసుకునాిర్మ. కాబటిర వార్మ గరీకు అనువాదములో ఎప్ ఎసుటో టోన్ హెమర్పన్
(ἐπ̓ ἐσχάτῳ τῶν ἡμερῶν) అను ప్దములను ఉప్యోగశంచార్మ, దీనికన అక్షర్ార్ాము “అంతయ

దినములలో.” ఈ మాటలో ఎసుటో (ἐσχάτῳ) అను ప్దమును మీర్మ చూడవచుు. ఇది ఎసుటోస్
అను ప్దమునకు ఒక ర్ూప్మైయునిది, మర్శయు ఈ ప్దములో నుండి “ఎసుటోన్” మర్శయు

“ఎసుటాలాజి” అను ప్దములు వలువడతాయి. తర్మవాత బెబి
ై లు ర్చయితలు కూడా మోషే మాటలను
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ఇదద విధ్ంగా అర్ాము చదసుకునాిర్మ. మర్శయు “అంతయ దినములను” గూర్శు వార్మ ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి
తిర్శగశవచున తర్మవాత కలుగు భవిష్యత్ అంతిమ యుగ ఆశీర్ావదముగా ఆలోచంచుట కొనసాగశంచార్మ.
పాంచ్గొాంథములో “అాంతయ దినములు” అనచ మాటనచ ఉపయోగిాంచిన

స్తాందరభములనచ మీరప చ్ూసా్రప. ఒక ఉద్హరణ దివతీయోపదేశకాాండము 4వ
అధ్్యయములో ఉనుది. ఇపుుడు “అాంతయ దినములు” అనచ పదమునచ

చ్ూసినపుుడు ఎస్తకటోన్ వాంటి అాంత్రమ, యుగాాంత విషయములనచ గూరిు
ఆలోచిాంచ్కుాండ్ జ్ాగొత్పడ్ల. అయతే ఆ నేపథయములో ఇశాొయేలు వాగాదన
దేశములోనికల పివేశాంచ్చటకు సిదధముగా ఉనుది కాబటిి మోష్ే వారిని

హెచ్ురిాంచ్చచ్చ అాంటాడు, వారప వాగాదన దేశములోనికల పివేశాంచినపుుడు దేవునికల
అవిధ్ేయుల ై, స్న్య నిబాంధనలోని ఆజ్ఞ లనచ పాటిాంచ్కుాండ్ ఉాంటే, తుదకు

వారప వాగాదన దేశములో నచాండి తరమబడి చెరగొనిపో బడత్రప. కాబటిి , వారప
ఒకసారి దేశములో నచాండి తరమబడిన తరపవాత, అవిధ్ేయత వలన

చెరగొనిపో బడిన తరపవాత, దేశములో నచాండి తరమబడినవారికల కూడ్ నిరీక్ష్ణ
ఉనుదని, “అాంతయ దినములలో” వారప దేవుని తటటి త్రరిగి, ఆయననచ ప్ిలచిన
యెడల పునరపదధ రిాంచ్బడత్రని మోష్ే హెచ్ురిాంచ్చచ్చన్ుడు లేక

చెబుతున్ుడు. అవునచ ఇది మన దేవుని యొకక అదచభతమెైన తళ్లకు

అయుయనుది, ఆయన తన పిజ్లనచ విడన్డక, వారిని త్రరిగి తీస్తచకొనివచిు

పునరపదధ రిస్ ాడు, మరియు ఇది దేవుని గూరిు, పునరపదధ రిాంచ్చ దేవుని గూరిు,
పాపము తరపవాత కూడ్ విమోచిాంచ్చ దేవుని గూరిు ఒక గొపు వేద్ాంతశాస్త్ ర

ఆధ్్రమునచ నిరిుస్తచ్ాంది. యేస్తచ కరస్త
ొ ్ చ యొకక వయకల్తవములో దేవుడు చేయు

కారయములకు మరియు తుదకు యుగాాంతములో ఆయన ఏమి చేయబో తున్ుడు
అనచటకు ఇది ఒక ఆధ్్రమునచ అాందిస్త్ చాంది.

— ఆండూ
ర అబెర్ితి, Ph.D.
కరీ.ప్ూ. ప్దియవ శతాబే ము యొకు ఆర్ంభములో, పాత నిబంధ్నలోని ఐదవ మర్శయు అంతిమ
ప్రధానమైన విమోచన నిబంధ్నను దదవుడు దావీదుతో చదశాడు.

ద్వీదచ
దావీదుతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న యొకు చార్శతిక
ర కథనము 2 సమూయిేలు 7వ

అధాయయములో ప్రసత ావించబడింది. మర్శయు దానిలోని అనేక ఇతర్ వివర్ములు కరర్తనలు 89 మర్శయు
132లో నమోదు చదయబడా్యి. యుగాంత ఆకాంక్షల దృషిరకరణములో, ఈ నిబంధ్నలోని అతయంత
పారముఖ్యమన
ై వివర్ము ఏమనగా, దదవుని భూలోక ర్ాజయమును పాల్వంచుటకు దదవుడు దావీదు

కుటటంబమును శాశవతమన
ై ర్ాజవంశముగా సాాపించాడు. కరర్తనలు 89:34-37లోని దదవుని మాటలను
వినండి:
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న్ నిబాంధననచ నేనచ రదచదపరచ్నచ న్ ప్పదవులగుాండ బయలువెళ్లిన మాటనచ
మారునచ. [ద్వీదచ] స్తాంత్నము శాశవతముగా ఉాండుననియు అతని
సిాంహాస్తనము స్తూరపయడునుాంతకాలము న్ స్తనిుధ్ిని ఉాండుననియు

చ్ాందచిడునుాంతకాలము అది నిలుచ్చననియు మిాంటనచాండు సాక్షి నముకముగా
ఉనుటట
ి అది సిిరపరచ్బడుననియు న్ పరిశుదధ తతోడని నేనచ పిమాణము
చేసత్ర
ి ని (కరర్నలు 89:34-37).

ర్ాజుగా దదవుని ప్ర్శపాలనను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రసత ావించునప్ుపడు, ఆయన కనయ
ీ ాశీల,

సంక్ేప్ ప్ర్శపాలన మీద అది దృషిరపడుతయంది అని కొందర్మ వేదాంతవేతతలు చెబుతార్మ. అది ర్ాజయము
మర్శయు పౌర్మలు ఉని వాసత విక ర్ాజయము కాదు. ఇప్ుపడు, దదవుని ర్ాజయములో ఆయన ప్ర్శపాలన

ఉనిదను మాట వాసత వమే. కాని అది కేవలం సంక్ేప్మైనది మాతరమే కాదు. ఆదాము భూమిని నింపి
దానిని లోప్ర్చుకొనవలస్టియుండెను. సృషిరలో స్టిార్తవమును గూర్శు నోవహుకు వాగాేనము

చదయబడింది. దదశములనిిటిని ర్క్ించు జనములకు తండిరగా అబారహాము ఏర్పర్చుకొనబడా్డు. మోషే
వాగాేన దదశము మీద దృషిరపటారడు. అతని వంశము దదవుని భూలోక ర్ాజయమును నితయము పాల్వసుతంది
అని దావీదుకు నిశుయత ఇవవబడినది. దదవుని ర్ాజయము నిజమన
ై సా లములో, నిజమన
ై ప్రజలను
కల్వగశనదిగా ఉనిది. ఆ సా లము మర్శయు ఆ ప్రజలు దదవునితో ప్ర్శప్ూర్ణమైన సామర్సయము కల్వగశ
జీవిసాతర్మ అని పాత నిబంధ్న నిబంధ్నలు ఆకాంక్ించాయి.

ఇప్పటి వర్కు, సృషిర మర్శయు విమోచన చర్శతల
ర ో నుండి వలువడు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను

మనము ప్ర్శగణించాము. కాబటిర, ఇప్ుపడు అంతయ కాలమును గూర్శు ప్రవచన వర్ణనలను చూచుటకు
మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

అాంతయ కాలము
దావీదు ర్ాజుగా ఉని కాలములో, ఇశాీయిేలు దదశము వాగాేన భూమిలో బాగుగా స్టిార్ప్డింది.

మర్శయు అతని కుమార్మడెన
ై స లొమోను ప్ర్శపాలనలో, ర్ాజయము యొకు సర్శహదుేలు మర్శ ఎకుువగా
వాయపించాయి. విచార్కర్ంగా, తర్మవాత తర్ములలో, దదవుని ప్రజలు దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టి,
విగీహార్ాధ్నలోను పాప్ములోను ప్డిపల యార్మ.

స లొమోను కుమార్మడెన
ై ర్హబాము ప్ర్శపాలన కాలములో, కరీ.ప్ూ. 930లో, దదశము ర్ండుగా

చీల్వపల యింది. ఉతత ర్ ర్ాజయము “ఇశాీయిేలు” అను పేర్మను ప ందుకుంది, మర్శయు దక్ిణ ర్ాజయము

“యూదా” అను పేర్మను ప ందుకుంది. ఈ ర్ండు ర్ాజయములు దదవునికన నముకతవమును చూప్లేదుగాని,
ఇశాీయిేలు మాతరం మర్శంత ఘోర్ముగా విఫలమైయియంది. కరీ.ప్ూ. 722 నాటికన, ప్శాుతాతప్ప్డమని
ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడిన ప్రవచన హెచుర్శకలను సుమార్మగా ర్ండు వందల సంవతిర్ముల పాటట
తిర్సుర్శంచంది. కాబటిర, ఇశాీయిేలును ఓడించ, దానిలోని ప్రజలను చెర్గొనిపల వుటకు దదవుడు

అష్ష
ష ర్రయులను ప్ంపాడు. తర్మవాత, ఇశాీయిేలుకు ప్టిరన గతిని తపిపంచుకొనుటకు ప్శాుతాతప్ప్డమని
ప్రవకత లు యూదాను హెచుర్శంచార్మ. అయితద యూదా కూడా పాప్ములో కొనసాగశంది. కాబటిర, కరీ.ప్ూ.

-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

నీ ర్ాజయము వచుునుగాక : యుగాంతశాసత ర స్టిదధ ాంతము

మొదటి పాఠం: సృషిర యొకు లక్షయము

586లో యూదా దదశప్ు ర్ాజధానియిెన
ై యిెర్ూష్లేమును నాశనం చదస్టి, యూదులను కూడా
చెర్గొనిపల వుటకు దదవుడు బబులోనీయులను ప్ంపాడు.

ఈ ఘోర్మైన సంఘటనలు ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా దదశములు తర్చుగా మర్శయు

ఘోర్ముగా తిర్మగుబాటట చదయుట వలన కల్వగశన దదవుని నిబంధ్నా శాప్ముల య
ై ునివని ప్రవకత లు
వివర్శంచార్మ. ప్రజలు నిబంధ్నలను ఉలో ంఘించార్మ, మర్శయు మోషే హెచుర్శంచనటట
ో వార్మ చెర్ అను

గొప్ప నిబంధ్న శాప్మును ప ందుకునాిర్మ. అయితద చెర్ తర్మవాత ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శు మోషే చదస్టన
ి
వాగాేనమును కూడా ప్రవకత లు జఞాప్కము చదసుకునాిర్మ. కాబటిర, చవర్శ దినములలో, లేక అంతయ
దినములలో, దదవుడు వార్శకన ప్శాుతాతప్మును అనుగీహిసత ాడు అని దదవుని ప్రజలకు

నిశుయతనిచుుటను వార్మ కొనసాగశంచార్మ. ఆయన వార్శని క్షమిసాతడు, వార్శని వాగాేన దదశములోనికన
తిర్శగశ తీసుకొనివళాతడు, మర్శయు తన ప్ర్శప్ూర్ణమైన సార్వతిరక ర్ాజయములో చర్శతరను ముగశసత ాడు.
యిెష్యా 2:2-4లో యిెష్యా యొకు మాటలను వినండి:
అాంతయదినములలో... జ్నములు గుాంపులు గుాంపులుగా వచిు యాకోబు దేవుని
మాందిరమునకు యెహో వా పరవతమునకు మనము వెళ్ి లదము రాండి. ఆయన
తన మారగ ముల విషయమెై మనకు బో ధ్ిాంచ్చనచ మనము ఆయన తోివలలో

నడుతము అని చెపుుకొాందచరప. ఆయన మధయవరి్యెై అనయజ్నచలకు న్యయము
తీరపునచ అనేక జ్నములకు తీరపుతీరపునచ వారప తమ ఖ్డగ ములనచ న్గటి
నకుకలుగానచ తమ యీటెలనచ మచ్చుకతు
్ లుగానచ సాగగొటటిదచరప

జ్నముమీదికల జ్నము ఖ్డగ మెత్క యుాండునచ యుదధ ముచేయ నేరపుకొనచట ఇక
మానివేయునచ (యెషయా 2:2-4).

దదవుని యొకు సంప్ూర్ణమైన భూలోక ర్ాజయము ఇశాీయిేలు చెర్ నుండి తిర్శగవ
శ చున తర్మవాత

“అంతయ దినములలో” నర్వేర్మతయంది అను చతరమును ఇకుడ గమనించండి. ఇదద ప్దజఞలము యొకు
ఉప్యోగము మీకా 4:1 మర్శయు హో షేయ 3:5 వంటి ఇతర్ చపటో కూడా కనిపిసత ుంది.

హెబ్రర భాష్లో “అంతయ దినములు” అను మాటకు యిెష్యా బయహర్శయత్ హయయమిమ్ అను

ప్దజఞలమును ఉప్యోగశంచాడు — దివతీయోప్దదశకాండము 4:30లో మోషే కూడా ఇదద ప్దజఞలమును
ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు ఇది మోషే మనసుిలో ఉని అదద యుగాంత ర్ాజయమును సూచసుతంది.
అయితద ఈ ప్రవచనము ఏ విధ్మైన నిర్రక్షణలను సృషిరంచంది?

యిెష్యా ప్రసత ావించన ఒక నిర్రక్షణ ఏమనగా, ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ ముగశస్టన
ి తర్మవాత,

యిెర్ూష్లేములో ఉని తన దదవాలయములో ఉని స్టింహాసనము నుండి దదవుడు భూమియంతటిని
ప్ర్శపాల్వసాతడు. ఆ ర్ాజయములో భాగముగా భూమి మీద ఉని ప్రతి దదశము ఆయనను స్టేవిసుతంది
అనునది మర్ొక నిర్రక్షణ అయుయనిది. ఆయనకు సర్శగా విధదయులగునటట
ో ప్రజలు దదవుని

ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును నేర్ముకొనుటకు ఇష్ర ప్డతార్మ. దదవుని ప్ర్శపాలనలో ఆయన యొకు నీతిగల తీర్మపలు
కూడా భాగమైయుంటాయి అనునది మర్ొక నిర్రక్షణ అయుయనిది. ప్రతి దదశము ఎంతో స్టిార్మన
ై

సమాధానముతో నివస్టిసత ుంది కాబటిర, వార్మ తమ ఆయుధ్ములను ప్రకునపడతార్మ అనునది ఇంకొక
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నిర్రక్షణ అయుయనిది. దదవుని యొకు యుగాంత ర్ాజయము యొకు గొప్ప ఆకాంక్షలలో ఒకటి యిెష్యా

యొకు చవర్శ మాటలలో సూచంచబడింది. యిెష్యా 2:4లో అతడు ఏమని వారశాడో మర్ొకసార్శ వినండి:
జ్నముమీదికల జ్నము ఖ్డగ మెత్క యుాండునచ (యెషయా 2:4)
ఇకుడ, యిెష్యా యుదధ ముల యొకు శాశవత ముగశంప్ును సూచంచాడు. మర్ొక మాటలో,

దదవుని ర్ాజయము నితయముండు సమాధానమును సాాపిసత ుంది. లేక దానియిేలు 2:44 మనకు
స్టలవిచుుచునిటట
ో :

పరలోకమాందచను దేవుడు ఒక రాజ్యము సాిప్ిాంచ్చనచ. ద్నికెనుటికని
ల న్శనము
కలుగదచ, ఆ రాజ్యము ద్ని ప ాందినవారికల గాక మరెవరికని
ల చెాందదచ; ...అది
యుగములవరకు నిలుచ్చనచ (ద్నియేలు 2:44).
అయితద దావీదు వార్సుడు దానికన ర్ాజైయుంటాడు అనునది దదవుని యొకు యుగాంత

ర్ాజయమును గూర్శున అతి గొప్ప ప్రవచన ఆకాంక్ష అయుయనిది. దావీదు నిబంధ్నలో, దావీదు

కుటటంబము ఆయన యొకు భూలోక ర్ాజయమును నితయము ప్ర్శపాల్వసుతంది అని దదవుడు చదస్టిన

వాగాేనము మీకు జఞాప్కముండదయుంటటంది. అవును, దావీదు వంశమునకు చెందిన ఆ ఒకు వార్సుడు
నితయము ప్ర్శపాల్వసాతడు అని ఉదాఘటించుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా ప్రవకత లు ఈ ఆకాంక్ష మీద నిర్శుంచార్మ.
ఒక ర్ాజుల వర్మస ఉండదు; ఒకే ర్ాజు నితయము ప్ర్శపాల్వసాతడు. యిెష్యా 9:7 బో ధించుచునిటట
ో :
ఇది మొదలుకొని మిత్రలేకుాండ ద్నికల వృదిధయు క్షేమమునచ కలుగునటట
ి
స్తరవకాలము ద్వీదచ సిాంహాస్తనమునచ రాజ్యమునచ నియమిాంచ్చనచ

న్యయమువలననచ నీత్రవలననచ రాజ్యమునచ సిిరపరచ్చటకు అతడు
సిాంహాస్తన్స్నచడెై రాజ్యపరిపాలన చేయునచ (యెషయా 9:7).

దదవుని యుగాంత ర్ాజయమును గూర్శు ప్రవచన దర్ినము ఎంత అదుుతమైనదంటే యిెష్యా

65:17 మర్శయు 66:22లో, ఆకాంక్ించబడిన ర్ాజయము “కొీతత ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమి” అని
పిలువబడింది.

దేవుని అాంతయకాల రాజ్యమునచ గూరిు, ఆయన యుగాాంత రాజ్యమునచ గూరిు,
పాత నిబాంధన పివక్ లు అనేక విధ్్లుగా ఆలోచ్న చేశారప: మొదటిగా... ఆ

రాజ్యము ఒకేసారి ఏకముగా వస్తచ్ాంది. అది తడబడుతూ రాదచ. రెాండవదిగా, అది
భౌత్రకముగానచ, రాజ్కరయముగానచ ఉాంటటాంది; అది మతము మరియు

రాజ్కరయము ఏకముగా కలగినదిగా ఉాంటటాంది. మూడవదిగా, అది మెస్ీయ
ద్వరా కలుగబో తుాంది... కాబటిి మెస్ీయ ద్నిలోనికల నడిప్స
ి ్ ాడు, మరియు

విపి వమునకు ఆయన న్యకతవము వహిస్ ాడు. చివరిగా, తమ చ్చటటి ఉను
దేశములనచ ఇశాొయేలు పూరి్గా సావధ్ీనము చేస్తచకుాంటటాంది కాబటిి మరియు

తమ చ్చటటి ఉనువారాందరినీ లోపరచ్చకుాంటటాంది కాబటిి గొపు రక్ పాతము కూడ్
స్తాంభవిస్తచ్ాంది... అయతే ఇది ద్నిలో భాగమెైయునుది... అనగా దేవుని
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విశాలమెన
ై పిణ్ళ్లకలో భాగమెైయునుదని న్ అభిపాియము. కేవలాం రాజ్యము
మాతిమే వచ్చుటలేదచ, దేవుని ఆతు దిగివచ్చు చ్చనుది, పాపక్ష్మాపణ

కలుగుతుాంది, పునరపత్ినము జ్రపగుతుాంది, కొొత్ ఆకాశములు మరియు కొొత్

భూమి కలుగుత్య. ఇది ఒక విశాలమెన
ై పిణ్ళ్లకలో భాగమెైయునుది... ద్ని
రాజ్యము మరియు స్తమస్త్ ము కలసి పని చేస్ ాయ, మరియు ఇది దేవుని

విశాలమెన
ై పిణ్ళ్లకలో భాగమెైయునుది, మరియు ఇది కొొత్ ఆకాశములు
మరియు కొొత్ భూమిలో స్తుషిమెైన స్తాంపూరణ తనచ ప ాందచతుాంది.

— డా. బెంజమిన్ గాోడ్డ్
తయదకు, దదవుడు సృషిరలో ఆదియందు సాాపించబడి విమోచన చర్శతర అంతటా వివర్శంచబడిన

ప్రణాళికలను ఆయన నర్వేర్ాులని ప్రవకత లు ఆశ్చంచార్మ. సృషిర దదవుని ప్ర్లోక ర్ాజయము యొకు
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై విస్ట్త ర్ణతగా ఉంటటంది, మర్శయు ప్ూర్మణల ైన విమోచంచబడిన మానవుల దావర్ా

పాల్వంచబడుతయంది మర్శయు కాయబడుతయంది. దదవుని విర్పధ్ుల యొకు ఘోర్ ప్ర్ాజయము మర్శయు
ఆయన ప్రజలకు ఇవవబడు విసాతర్మన
ై ఆశీర్ావదములతో సహా ప్రతి విమోచన నిబంధ్నలో చదయబడిన

ప్రతి వాగాేనమును అది నర్వేర్ముతయంది. మర్శయు మస్ట్ియ లేక కరీసత ు అని పిలువబడిన గొప్ప దావీదు
కుమార్మడు యిెర్ూష్లేములో ప్ునర్మదధ ర్శంచబడిన దావీదు స్టింహాసనము మీద నుండి నితయము
ప్ర్శపాల్వసాతడు.

“సృషిర యొకు లక్షయము” అను మన పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు, అంతయ కాలముల కొర్కు పాత

నిబంధ్న ఆకాంక్షలను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, మన ర్ండవ ప్రధానమైన అంశమును చూచుటకు
మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: ఆ ఆకాంక్షల యొకు కొీతత నిబంధ్న నేర్వేర్మపలు.

కొొత్ నిబాంధన నెరవేరపులు
యిేసు కరస
ీ త ు యొకు వయకనతతవము మర్శయు కార్యమును అర్ాము చదసుకొనుట కొీతత నిబంధ్నను

అర్ాము చదసుకొనుటకు ఆధార్మైయునిది. మర్శయు దదవుని భూలోక ర్ాజయ విష్యమునకు వస్టేత ఇది

మర్శవిశేష్ముగా వాసత వమయ
ై ునిది. యిేసు దదవుని ర్ాజయమును భూలోకమునకు తీసుకొని వచాుడని,
మర్శయు దానికన ర్ాజుగా ఆయన దానిని ప్ర్శపాల్వసుతనాిడని కొీతత నిబంధ్న నొకనుచెబుతయంది. అదద
సమయములో, పాత నిబంధ్నలో వర్శణంచబడిన ర్ాజయ ఆశీర్ావదములనిిటిని మనము ఇప్ుపడు

అనుభవించుటలేదని కూడా కొీతత నిబంధ్న తెల్వయజేసత ుంది. ఇప్ుపడు, ఈ ఉదిరకతతతో మనము ఎలా

వయవహర్శంచగలము? సర్ే, యిేసు ఏమి చదయుటకు వచాుడు, మర్శయు ఆయన ఏమి చదసత ునాిడు,

మర్శయు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు ఏమి ప్రణాళికలను కల్వగశయునాిడు అను విష్యములను నేర్ముకొనుట
దీనికన ఒక మార్గ మయ
ై ునిది.
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పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షల యొకు కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్మపలను మనము మూడు దశలలో

ప్ర్శగణిదే ాము. మొదటిగా, పాత నిబంధ్న నిర్రక్షణలలో నుండి వలువడిన కొనిి వేదాంతశాసత ర

ప్ుర్పగమనములను మనము కరీడీకర్శదే ాము. ర్ండవదిగా, కొీతత నిబంధ్న సంఘము ఎదుర్ొునిన కొనిి
చార్శతిరక సంకనోష్రతలను మనము చూదాేము. మర్శయు మూడవదిగా, ఆ సంకనోష్రతల వలుగులో

సర్శదద
ి ే బడిన ఆకాంక్షలను మనము వివర్శదే ాము. పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నల మధ్య జర్శగన
శ కొనిి
వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములతో మనము ఆర్ంభిదాేము.

వేద్ాంతశాస్త్ ర పురోగమనములు
పాత నిబంధ్న ముగశంప్ుకు మర్శయు కరీసత ు ర్ాకకు మధ్య ఉని శతాబే ములలో, విర్శవిగా
ప్రచల్వతమన
ై యుగాంతశాసత ర అభిపారయములను ర్బ్రీలు మర్శయు యూదా మత వేదాంతవేతతలు

అభివృదిధ చదశార్మ. సులువన
ై ర్ూప్ములో, లోక చర్శతన
ర ు ర్ండు గొప్ప యుగములుగా విభజించవచుు

అని యూదుల యుగాంతశాసత మ
ర ు నమిుంది. వార్మ మొదటి యుగమును “ఈ యుగము” — లేక హెబ్రర
భాష్లో ఒలం హజహ్ — అని పిల్వచార్మ. ఇది పాప్ము, చెర్, శీమలు మర్శయు మర్ణముతో

నిండియునిది. ఆదాము హవవలు పాప్ములో ప్డినప్ుపడు “ఈ యుగము” ఆర్ంభమైయియంది,

మర్శయు మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించన విమోచన యుగముతో ఇది గుర్శతంచబడుతయంది.

యూదా మత వేదాంతవేతతలు ర్ండవ యుగమును “ర్ాబో వు యుగము” — లేక హెబ్రల
ర ో ఒలం

హబ — అని పిల్వచార్మ. ఇది దదవుని ర్ాజయము భూమిని నింపినప్ుపడు కలుగు భవిష్యత్ అంతయ

కాలమైయునిది. ఇది క్షమాప్ణ, నీతి, సమాధానము మర్శయు నితయ జీవముతో నిండియుంటటంది.

మొదటి శతాబే ములో, యుగముల మధ్య మార్మపను గూర్శు యూదుల తెగలవార్మ భినిమైన

అభిపారయములను కల్వగశయుండదవార్మ. అయితద ఒక గొప్ప విప్తయ
త తో కూడిన యుదధ ము జర్శగశ,

ఒకుసార్శగా మార్మప కలుగుతయంది అని ఎకుువమంది అంగరకర్శంచార్మ. మస్ట్ియ లేక కరస
ీ త ు ఒక
దదవదూతలు మర్శయు నముకమైన ప్ుర్మష్యల మహాస్టన
ై యముతో దిగవ
శ చు ఇశాీయిేలు యొకు విర్పధ్ుల
మీద జయమును సాధిసత ాడు అని వార్మ నమాుర్మ. ఆ తర్మవాత, దావీదు స్టింహాసనమునకు

వార్సునిగా, మస్ట్ియ ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడు. అప్పటి నుండి, దదవుని ర్ాజయమును
గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలు నర్వేర్ుబడతాయి, మర్శయు దదవుని ప్రజలు సమాధానముతో
నితయము నివస్టిసత ార్మ.

యేస్తచ దినములలో నివసిాంచిన యూదచలకు మెస్ీయ మరియు దేవుని

రాజ్యమునకు మధయ గల అనచబాంధము చ్లావరకు రాజ్కరయపరమెైనదిగా

ఉాండేది. ఎాందచకాంటే పాత నిబాంధన అాంతటిలో మెస్ీయ, లేక అభిష్ిక్ ుడెైన రాజు
కాలములో మరియు స్తి లములో ఒక రాజ్కరయ వయవస్తి గల దేశమునచ — అనగా
ఇశాొయేలు దేశమునచ — పాలాంచ్డు, మరియు ఇశాొయేలు శతుివులతోనచ,

ప రపగు దేశములతోనచ, ఇతర పిజ్ల స్తమూహములతోనచ మొదలగువారితోనచ
యుదధ ములు చేసిాంది. కాబటిి , ఇశాొయేలు పతనమెైన తరపవాత, ఇశాొయేలు

చెరలోనికల వెళ్లి త్రరిగివచిున తరపవాత, రోమా సావధ్ీనములోనచ, రోమీయుల
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పరిపాలనలోనచ, మరొక రాజ్కరయమెైన రాజు లేక మెస్ీయ ఇశాొయేలునచ
బాంధకములలో నచాండి, బానిస్తతవములో నచాండి విడిప్ిాంచి మునచపటి

వెైభవములోనికల లేక అాంతకాంటే ఎకుకవ వెభ
ై వములోనికల నడిప్ిస్ ాడు అని

ఇశాొయేలు నిరీక్షిాంచిాంది. కాబటిి , యేస్తచ వెలుగులోనికల వచిు పిజ్లు ఆయనే

మెస్ీయ అని ఆలోచిాంచ్చట మొదలుప్పటన
ిి పుుడు ఆయన చేయబో వుచ్చను

కారయములనచ గూరిు కొనిు రాజ్కరయమెన
ై ఆకాాంక్ష్లనచ వారప కలగియుాండుటనచ
మనము పూరి్గా అరి ము చేస్తచకోవచ్చు, కాని ఆయన రాజ్యము ఈ భూమికల
చెాందిన రాజ్యము కాదని ఆయన నచాండి మనము తెలుస్తచకుాంటాము.

— డా. కాన్టంటెన్
ై కాంపీల్
కరీ.ప్ూ. 722లో, ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు అష్ష
ష ర్రయుల చెర్లోనికన, మర్శయు కరీ.ప్ూ. 586లో
దక్ిణ ర్ాజయమన
ై యూదా బబులోనీయుల చెర్లోనికన కొనిపల బడిన విష్యము మీకు గుర్మతండద ఉంటటంది .
కాబటిర, కరీ.శ. మొదటి శతాబే ములో యిేసు ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి కాలము నాటికన, వార్మ అనయదదశ ఆధీనములో
అనేక శతాబే ములుగా చెర్లో నివస్టించుచుండిర్శ. అష్ష
ష ర్రయులు, బబులోనీయులు, మాదీయులు

మర్శయు పార్స్ట్కులు, గరీకులు మర్శయు ర్పమీయులు వార్శని ప్ర్శపాల్వంచార్మ. ఏది ఏమైనా, దదవుని

ప్రజలలో అనేకమంది నిర్రక్షణను కూడా కల్వగశయుండదవార్మ. అంతయ దినములను గూర్శు ఆయన చదస్టన
ి
వాగాేనమును వార్మ నమాుర్మ. దానియిేలు 2లో విగీహమును గూర్శు, మర్శయు దానియిేలు 7లో

మృగములను గూర్శున ప్రవచనములు వార్శని పాల్వంచన ర్ాజయములను సంబో ధిసత ునాియని, మర్శయు
వార్శ చెర్కాలము ముగశయబో వుచునిటట
ో సూచసుతనాియని కూడా అనేకమంది ఆలోచంచార్మ.

నిర్ాశుర్యముగా, యిేసు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలోని ఇతర్ ర్చయితలు కూడా చర్శతల
ర ోని ర్ండు

ప్రధానమైన యుగములను గూర్శు “ఈ యుగము” మర్శయు “ర్ాబో వు యుగము” అని సంబో ధిసత ూ

మాటాోడార్మ. మర్శయు ఇతర్ యూదా వేదాంతవేతతలు ఈ యుగములను వర్శణంచన విధానముకు వార్మ
సముతించార్మ. మస్ట్ియ పాప్ము మర్శయు మర్ణముతో నిండిన ఈ యుగమును ముగశంచ అనేక

ఆశీర్ావదములతో ర్ాబో వు యుగములోనికన నడిపిసత ాడు అని వార్మ బో ధించార్మ. మార్ము 10:29-30లో
యిేసు యిేమని స్టలవిసుతనాిడో వినండి:

న్ నిమిత్ మునచ స్తచవార్ నిమిత్ మునచ ఇాంటినెైననచ అనుదముులనెైననచ అకక
చెలి ాండి నెైననచ తల దాండుిలనెన
ై నచ ప్ిలిలనెన
ై నచ భూములనెన
ై నచ విడిచినవాడు
ఇపుుడు ఇహమాందచ హిాంస్తలతో పాటట నూరాంతలుగా... రాబో వు లోకమాందచ
నితయజీవమునచ ప ాందచనని మీతో నిశుయముగా చెపుుచ్చన్ునచ (మారపక
10:29-30).

తన సమకాలీనులు చదస్టన
ి విధ్ముగానే, యిేసు కూడా “ఈ యుగము”ను “ర్ాబో వు యుగముతో”

వయతాయసప్ర్చాడు. మర్శయు ఆయనను అనుసర్శంచనవార్శకన ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని ఆయన

సపష్ర ము చదశాడు. మార్ము 10:29లో, ఈ యుగము నుండి ర్ాబో వు యుగములోనికన వార్శని నడిపించు
మస్ట్ియ తానేనని యిేసు సూచంచాడు. మతత యి 12:32లో కూడా ఇదద విధ్ముగా, తనను తాను
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మస్ట్ియగా సంబో ధించుకొనుట కొర్కు యిేసు “మనుష్య కుమార్మడు” అను ప్దమును
ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు ఎఫస్ట్. 1:20-21లో పౌలు వారస్టిన మాటలను వినండి:
స్తమస్త్ మెన
ై ఆధ్ిపతయముకాంటెనచ అధ్ికారముకాంటెనచ శకల్కాంటెనచ

పిభుతవముకాంటెనచ, ఈ యుగమునాందచ మాతిమేగాక రాబో వు యుగము

నాందచనచ ప్ేరపప ాందిన పిత్ర న్మముకాంటెనచ, ఎాంతో హెచ్చుగా పరలోకమునాందచ
[కరొస్త్ చనచ] [దేవుని] కుడిపార్వ మున కూరపుాండబటటికొనియున్ుడు (ఎఫపస్.
1:20-21).

యిేసు వలే, పౌలు కూడా ప్రసత ుత దుష్ర యుగమును మర్శయు ర్ాబో వు ఆశీర్ావదప్ు

యుగమును వయతాయసప్ర్చ చూపాడు, మర్శయు ర్ాబో వు జయోతివ యుగమును కరస
ీ త ుతో, అనగా

మస్ట్ియతో అనుసంధానప్ర్చాడు. 1 కొర్శంథీ. 2:6-8; 2 కొర్శంథీ. 4:4; మర్శయు 1 తిమోతి 6:17-19లో
పౌలు ఇదద విధ్మన
ై భాష్ను ఉప్యోగశంచాడు. అంతయ కాలమును గూర్శున మౌల్వక నిర్ాుణములను
గూర్శు తమ దినములలోని యూదుల అభిపారయములకు యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు
ప్రవకత లు సముతించార్మ అని ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ వాకయభాగములు సూచంచుచునివి.

వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనముల దృషారయ కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్మపలను ప్ర్శగణించాము కాబటిర, కొీతత

నిబంధ్న సంఘము ఎదుర్ొుని కొనిి చార్శతిరక సంకనోష్రతలను ఇప్ుపడు చూదాేము.

చ్రిత్రిక స్తాంకలిషితలు
యూదుల వేదాంతవేతతల యొకు ఆకాంక్షలనిిటిని యిేసు నర్వేర్ులేదు అని కొీతత నిబంధ్న

యుగము అందర్శకర సపష్ర ము చదసత ుంది. ఆయన విర్పధ్ులను జయించుటకు దదవుని స్టన
ై యమునకు

నాయకతవము వహించలేదు. యిెర్ూష్లేములో దావీదు స్టింహాసనమును ఆయన ప్ునర్మదధ ర్శంచలేదు.
మర్శయు ఆయనకు నముకమైన ప్రజలు పాప్ము, బాధ్, ర్పగము మర్శయు మర్ణముతో

సతమతమవుతషనే ఉనాిర్మ. కుోప్త ంగా, ఆయన ఈ యుగమును ముగశంచలేదు, మర్శయు ర్ాబో వు
యుగము యొకు వైభవములను కూడా ఆయన ఎకుువగా తీసుకొనివచునటట
ో అనిపించలేదు. ఈ

కార్ణము చదత, ఎకుువ మంది యూదులు యిేసును మస్ట్ియగా తిర్సుర్శంచార్మ. అయితద, సంఘము

ఆయనను ఎందుకు అంగరకర్శంచంది? ఈ చార్శతిక
ర సంకనోష్రతల మధ్య, యిేస్టే కరీసత ు అని సంఘము ఎందుకు
నముుట కొనసాగశంచంది?

కొీతత నిబంధ్న సంఘము ఎదుర్ొుని చార్శతిరక సంకనోష్రతలను గూర్శున మన చర్ు నాలుగు

భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించ నర్వేర్ని

ఆకాంక్షలను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఈ ఊహించని ప్ర్శస్టా త
ి యలకు వివర్ణగా ప్రవచన
మర్ుమును మనము ప్ర్శశీలన చదదే ాము. మూడవదిగా, ఈ వివర్ణలో భాగముగా నిబంధ్న ష్ర్తయలను
మనము ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు నాలగ వదిగా, మన వివర్ణలోని మర్ొక భాగముగా దెైవిక

సావతంతరయమును మనము ప్రసత ావిదాేము. ఆదిమ సంఘము యొకు నర్వేర్ని ఆకాంక్షలను చర్శుసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.
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నెరవేరని ఆకాాంక్ష్లు
ఆయన జీవితము మర్శయు ప్ర్శచర్య కాలములో, అంతయ దినముల కొర్కు సమకాలీన

ఆకాంక్షలనిిటిని యిేసు నర్వేర్ులేదు. మర్శయు ఆదిమ అనుచర్మలలో ఇది ఉదిక
ర త తను, సందిగధతను

సృషిరంచంది. జీర్శణంచుకొనుటకు కష్ర మైన మూడు సతయములతో వార్మ పల ర్ాడవలస్టి వచుంది. మొదటిగా,

మస్ట్ియ ఈ యుగమును ముగశంప్ుకు తెచు ర్ాబో వు యుగములోనికన నడిపిసత ాడు అని పాత నిబంధ్న
బో ధించనటట
ో వార్మ నమాుర్మ. ర్ండవదిగా, యిేస్టే మస్ట్ియ అను వాసత వముకు వార్మ

కటటరబడియునాిర్మ. మర్శయు మూడవదిగా, వార్మ ఆశ్చంచనదానిని యిేసు చదయలేదు అని వార్మ
గీహించార్మ. ఆయన ఈ యుగమును ముగశంచలేదు లేక ర్ాబో వు యుగములోనికన సంప్ూర్ణంగా
నడిపించలేదు.

ఆదిమ విశావసులు ఈ సతయములతో ఎందుకు సతమతమయాయర్ప అర్ాము చదసుకొనుట అంత

కష్ర మైన ప్నేమీ కాదు. నిసిందదహముగా, మస్ట్ియ దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయమును తీసుకొని
వసాతడు అను పాత నిబంధ్న బో ధ్ను యిేసు ఉదాఘటించాడు. ఆయన స్టిలువవేయబడుటకు ముందు

యిేసు దీనిని గూర్శు బో ధించాడు, మర్శయు ఆయన ఆర్పహణమన
ై తర్మవాత అప సత లులు దీనిని గూర్శు

బో ధించుటను కొనసాగశంచార్మ. యిేసు నిజముగా మస్ట్ియ లేక కరస
ీ త ు అయుయనాిడని ఆయన మర్శయు
ఆయన అప సత లులు తెల్వయజపాపర్మ. అయితద ఈ సతయములు నిసిందదహమన
ై వి కాబటిర, ర్ాబో వు

యుగమును గూర్శు వార్మ కల్వగశయుని ఆకాంక్షలను మస్ట్ియ అయిన యిేసు ఎందుకు నర్వేర్ులేదు?
ఆయన ప్ునర్మతాానము తర్మవాత, ఆయన అనుచర్మలు ఆశ్చంచన ప్నులనిిటిని ఆయన

ఎందుకు చదయలేదో వివర్శంచుటకు యిేసు కొంత సమయమును కేటాయించయుండవచుు. యిేసు
మర్ణము నుండి తిర్శగల
శ ేచన తర్మవాత, తన అప సత లులకు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు బో ధించుచు
నలభెై దినములను గడిపాడని లూకా వారసుతనాిడు. అనగా ఈ సతయములను వివర్శంచుటకు యిేసు

ఎకుువ సమయమును కేటాయించయుంటాడు అని ఇది సూచసుతంది. అయితద నలభెై దినముల తర్రీదు

ముగశస్టన
ి తర్మవాత కూడా, అప సత లులు సమసత మును సపష్ర ముగా అర్ాము చదసుకరలేదు. అప . 1:4-6లో
లూకా వారస్టిన కథనమును వినండి:

[యేస్తచ] వారిని కలసికొని యీలాగు ఆజ్ాఞప్ిాంచెనచ: మీరప యెరూషలేమునచాండి
వెళ్ిక, న్వలన వినిన తాండిియొకక వాగాదనముకొరకు కనిప్పటి టడి... కొదిద

దినములలోగా మీరప పరిశుద్ధతులో బాప్ి్ స్తుము ప ాందెదరనెనచ. కాబటిి వారప
కూడివచిునపుుడు పిభువా, యీ కాలమాందచ ఇశాొయేలునకు రాజ్యమునచ మరల
అనచగొహిాంచెదవా? అని ఆయననచ అడుగగా... (అప . 1:4-6).

అంతయ దినములయందు దదవుడు తన ప్రజలందర్శ మీద ఆతును కుముర్శసత ాడని పాత నిబంధ్న

చెబుతయంది కాబటిర ఈ ప్రశి అప సత లులకు అవగాహన కల్వగశంచయుంటటంది. యిెహజ
ె ేులు 39:27-29,

మర్శయు యోవేలు 2:28-3:2లో, ఆయన ఆతు యొకు కుముర్శంప్ును దదవుడు ఇశాీయిేలు ర్ాజయము
యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణతో విశేష్ముగా అనుసంధానప్ర్చాడు. కాబటిర, ఈ అనుబంధ్మును గూర్శు

అప సత లులు సవభావికముగానే ఆలోచన చదస్టయ
ి ుంటార్మ. అయితద ఈ ర్ండు సంఘటనలు ఒకేసార్శ
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జర్గాలని మాతరం పాత నిబంధ్న ఎకుడ చెప్పలేదు. అప . 1:7-8లో యిేసు అప సత లులతో
స్టలవిచునటట
ో :

కాలములనచ స్తమయములనచ తాండిి తన సావధ్ీనమాందచాంచ్చకొని యున్ుడు;
వాటిని తెలసికొనచట మీ పనికాదచ.. అయననచ పరిశుద్ధతు మీ మీదికల
వచ్చునపుుడు మీరప శకల్న ాందెదరప (అప . 1:7-8).

ర్ాజయము యొకు కాలము ఎవర్శకర బయలుప్ర్చబడలేదు అని యిేసు నొకను చెపాపడు.
వాసత వానికన, మతత యి 24:36 మర్శయు మార్ము 13:32లో, అది ఆయనకు కూడా

బయలుప్ర్చబడలేదని — ఆయన మానవతవ దృషిరకరణములో నుండి —ఆయన చెపాపడు. ఇప్ుపడు,

పాత నిబంధ్న అంతయ దినములలోని సనిివేశముల యొకు కాలమును గూర్శు మాటాోడలేదు అని దీని
అర్ాము కాదు. అయితద ఖ్చుతముగా ఆదిమ సంఘము ఆశ్చంచన విధ్ముగా ఈ సనిివేశములు
జర్మగుతాయని మాతరం పాత నిబంధ్న ఎకుడా నిశుయతను ఇవవలేదు.

చార్శతిరక సంకనోష్రతలను గూర్శున మన చర్ులో ఇప్పటి వర్కు, ఆదిమ సంఘము యొకు

నర్వేర్ని ఆకాంక్షలను మనము ప్ర్శచయం చదశాము. ఇప్ుపడు, ఈ ఊహించని సనిివేశములకు
వివర్ణలో భాగముగా ప్రవచన మర్ుమును మనము ప్ర్శగణిదే ాము.

పివచ్న మరుము
బెైబిలులోని ప్రవకత లు తమ ప్రవచనముల యొకు నేర్వేర్మపలను గూర్శు చాలా అర్మదుగా

వివర్ణలు ఇచాుర్మ. మర్శయు వార్మ అందించన సమాచార్ములో కనీసం కొనిి ఖ్ాళీలనన
ై ా

విడిచపటేరవార్మ. ఫల్వతంగా, వార్శ ప్రవచనములను అనువదించుటకు అనేక మార్గ ములు ఉండదవి.
పాత నిబాంధన లేఖ్నములలో మనము చ్దచవు పివచ్నములు చ్లా

విశేషమెైనవిగా ఉన్ుయ, కాబటిి ఉద్హరణకు, రక్ష్కుడు బేతహే
ెి ములో

జ్నిుసా్డని మనము నేరపుకుాంటాము — ఇది చ్లా స్తుషిముగా ఉాంది మరియు
ఒక పటి ణమునచ గూరిు తెలయజ్ేస్త్ చాంది — కాని పాత నిబాంధనలోని

పివచ్నములనిు ఈ విధాంగా లేవు. అవి రానచను తీరపునచ గూరిు లేక భవిషయత్

ఆశీరావదమునచ గూరిునవి, మరియు అవి అాంత స్తుషిమన
ెై విగా లేవు. అవి చ్లా

అస్తుషిముగా ఉన్ుయని కొాందరప ఆలోచ్న చేస్ ారప. అవి ఖ్చిుతముగా సాధ్్రణ
పివచ్నముల ైయునువి. మరియు అవి దేవుని ఉదేదశయములనచ నెరవేరపుటకు
పరిశుద్ధతు మనస్తచీలో ఈ పివచ్నముల వెనచక గొపు జ్ాఞనము

ఇమిడియునుదని న్ ఆలోచ్న... బైబిలు పివచ్నములోని అనిశుత్రలో ఒక
విశేషత ఉనుది, ఏమిటాంటే అనిు కాలములలోనచ, అనిు స్తి లములలోనచ

నివసిాంచిన దేవుని పిజ్లకు అది ఔచితయముగానచ, అనచవరి్ాంపబడునదిగానచ
ఇవవబడిాంది.

— డా. ఫిల్వప్ ర్ైకన్
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ఉదదేశయప్ూర్వకముగా అసపష్ర ముగా ఉని ప్రవచనములను గూర్శు ర్పమా. 16:25లో పౌలు

మాటాోడుతష, ఇలా ప్రసత ావించాడు,

అన్దినచాండి రహస్తయముగా ఉాంచ్బడి యపుుడు పితయక్ష్పరచ్బడిన మరుము,

నితయదేవుని ఆజ్ఞ పికారము పివక్ ల లేఖ్నముల ద్వరా వారికల తెలుపబడియునుది
(రోమా. 16:25)

ఇకుడ పౌలు ప్రసత ావించన మర్ుము అనుయలకు కూడా విసత ర్శంప్బడిన ర్క్షణకు
సంబంధించనదెైయునిది, దీనిని గూర్శు ర్పమా 11లో అతడు అంతకు ముందద వివర్శంచాడు. ఈ మర్ుము
వాసత వానికన పాత నిబంధ్న ప్రవచన ర్చనలలో మర్మగుచదయబడియునిది. అయితద మర్ుమును
బయలుప్ర్చు విధ్ముగా ఈ ప్రవచనములను అర్ాము చదసుకొనమని యిేసు తన అప సత లులకు
బో ధించాడు.

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , ఆదిమ సంఘము మస్ట్ియ ఆకాంక్షను

కల్వగశయునిప్పటికన కూడా, దదవుని యుగాంత ర్ాజయము ఒకేసార్శ వసుతంది అని పాత నిబంధ్న
ప్రవచనములు బో ధింప్వు. వాసత వానికన, మునుప్టి శరీతలకు మర్మగుచదయబడియుని దదవుని ర్ాజయ
విష్యములను దాని శరీతలు అర్ాము చదసుకొనునటట
ో సహాయము చదయుట కొీతత నిబంధ్న యొకు
ప్రధాన లక్షయములలో ఒకటెయ
ై ునిది.

పాత నిబంధ్న యుగాంత ప్రవచనములను దూర్మున ఉని ర్ండు ప్ర్వతములతో పల లుుట

దావర్ా దదవుని యొకు మర్ాుతుక సమయమును గూర్శు మనము ఆలోచన చదయవచుు. మొదటి

శతాబే ప్ు శరీతల దృషిరకరణములో నుండి, “ప్ర్వతములు” చాలా దగగ ర్గా ఉనిటట
ో ప్రతయక్షమయాయయి.
కాబటిర, అంతయ దినములలోని సనిివేశములు ఒకే సమయములో జర్మగుతాయని వార్మ ఆశ్చంచార్మ.
అయితద చర్శతర కొనసాగుచుండగా మర్శయు ప్ర్వతములు దగగ ర్కు వచుుచుండగా, వాసత వానికన అవి

ఒకదానికొకటి చాలా దూర్ముగా ఉనిటట
ో సపష్ర మైయియంది. కాబటిర, తర్మవాత శరీతలు ఇంతకు ముందు
మర్మగుచదయబడియుండిన మర్ుములను, విశేష్ముగా, అంతయ కాలమును ప్ర్శచయం చదయు
సనిివేశములు జర్మగుటకు ఎకుువ సమయము ప్డుతయంది అని అర్ాము చదసుకరగల్వగార్మ.

నర్వేర్ని ఆకాంక్షలు మర్శయు ప్రవచన మర్ుము దృషారయ చార్శతిరక సంకనోష్రతలను మనము ఇప్పటి

వర్కు చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు నిబంధ్నా ష్ర్తయలను చూదాేము.

నిబాంధన్ షరతులు
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టన
ి నిబంధ్నలో ష్ర్తయలు

ఉనాియి. తన ప్రజలు ష్ర్తయలకు విధదయుల ైతద, ఆశీర్వదించబడదవార్మ. అవిధదయుల ైతద, శపించబడదవార్మ.
ఉదాహర్ణకు, వార్శ అవిధదయత కార్ణంగా వార్మ వాగాేన దదశములో నుండి చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. తన

నిబంధ్నకు విధదయులగునటట
ో ప్రజలను ప్ుర్శకొలుపటకు దదవుడు ప్రవచనమును ఒక పారధ్మికమన
ై
సాధ్నముగా ఉప్యోగశంచుకునాిడు కాబటిర, అది కూడా పారధ్మికముగా ష్ర్తయలతో

కూడినదెైయునిది. మర్ొక మాటలో, ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణను గూర్శున ప్రవచనములు
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ఇశాీయిేలు యొకు ప్శాుతాప్ము మీద మర్శయు నూతన నిబంధ్నకు వార్మ చూప్ు విధదయత మీద
ఆధార్ప్డియుండినవి.

పాత నిబంధ్న ప్రవకత యిన
ెై యిర్రుయా ఈ పారధ్మిక ష్ర్తయను గూర్శు యిర్రుయా 18వ

అధాయయములో వివర్శంచాడు. ఆ అధాయయములో, అతడు కుముర్శవాని ఇంటికన వళిో న సందర్ుమును
వర్శణంచాడు, మర్శయు అకుడ కుముర్శవాడు ఒక కుండను చదయుచునాిడు. కుముర్శ ఆశ్చంచన

విధ్ముగా ఆ కుండ తయార్మ కానప్ుపడు, అతడు తన ఇషారనుసార్ముగా, తనకు నచునటట
ో మటిరని

మర్లా ర్ూప్ుదిదే ాడు. యిర్రుయా 18:6-10లో కుముర్శవాని ప్నిని గూర్శు దదవుడు చెపపి న మాటలను
వినండి:

ఇశాొయేలువారలారా, ఈ కుమురి మాంటికల చేసినటట
ి నేనచ మీకు చేయలేన్? ...
ద్ని ప్పలిగిాంతుననియు, విరపగగొటటిదచననియు, నశాంపజ్ేయుదచననియు

ఏదో యొక జ్నమునచ గూరిు గాని రాజ్యమునచగూరిు గాని నేనచ చెప్ిుయుాండగా
ఏ జ్నమునచగూరిు నేనచ చెప్ుి త్రనో ఆ జ్నము చెడుతనముచేయుట

మానినయెడల నేనచ వారికల చేయనచదేదశాంచిన కరడునచగూరిు స్తాంత్పపడుదచనచ.
మరియు కటెి దననియు, న్టెదననియు ఒక జ్నమునచ గూరిు గాని

రాజ్యమునచగూరిు గాని నేనచ చెప్ుి యుాండగా ఆ జ్నము న్ మాట వినకుాండ న్
దృష్ిికల కరడుచేసన
ి యెడల ద్నికల చేయదలచిన మేలునచగూరిు నేనచ
స్తాంత్పపడుదచనచ (యరీుయా 18:6-10) .

ఇకుడ, ప్రవచనములు అవి పారతినిధ్యం వహించు నిబంధ్నల వల నే ప్రధానముగా ష్ర్తయలతో
కూడినవైయునివని యిర్రుయా సూచంచాడు. ఇశాీయిేలు దదశమునకు సంబంధించన ప్రవచనముల
విష్యములో, మర్శయు అవి సూచంచు ర్ాజయము దదవుని ర్ాజయమన
ై ప్ుపడు కూడా ఇది
నిజమయ
ై ునిది.

అవును, దదవుడు ప్రవచన నర్వేర్మపలను మార్ముతయనాిడు అని మనము చెప్ుపనప్ుపడు,

కొంచెం జఞగీతత వహించాల్వ. దదవుడు ప్రమాణము చదస్టన
ి ప్ుపడు, లేక ఒడంబడిక చదస్టినప్ుపడు, లేక ఒక

నిబంధ్నను సాాపించనప్ుపడు, ఆ వాగాేనములు నిశుయముగా ఖ్చుతమన
ై విగా ఉంటాయి. అయితద
దదవుడు స్టలవిచుు ప్రతిది కూడా వాగాేనము కాదు. మర్శయు ప్రవచనములలో వాగాేనములు
లేనప్ుపడు, వాటి యొకు నర్వేర్మప సునిశ్చుతము చదయబడుతయంది.

పితర్మడెన
ై అబారహాము దీనిని సపష్ర ముగా అర్ాము చదసుకునాిడు. ఆది. 15:7, 8లో అబారహాము

వాగాేన దదశమును సావధీనము చదసుకుంటాడని దదవుడు స్టలవిచాుడు. అయితద ఆ మాట ఖ్చుతముగా
జర్మగుతయంది అని అది అబారహాముకు నిశుయతను కలుగజేయలేకపల యింది. కాబటిర, తన
వాగాేనమును నిబంధ్నా వాగాేనముగా చదయమని అబారహాము దదవుని కరర్ాడు.

ప్రవకత యిన
ెై దానియిేలు కూడా ఈ నియమమును అర్ాము చదసుకునాిడు. యిర్రుయా ప్ర్శచర్య

చదస్టన
ి ఒక తర్ము తర్మవాత, బబులోనులో నివస్టించుచుండిన దదవుని ప్రజల మధ్య దానియిేలు ప్ర్శచర్య
చదశాడు. అవును, వార్మ యిర్రుయా యొకు హెచుర్శకలను నిర్ో క్షయం చదస్టి, ప్శాుతాతప్ప్డుటకు

తిర్సుర్శంచార్మ కాబటిర వార్మ చెర్గొనిపల బడా్ర్మ. వార్శ చెర్ ముగశంప్ుకు వచుుచునిటట
ో అనిపిసత ుంది అని
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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దానియిేలు గుర్శతంచాడు. యిర్రుయా 25:11, 12 ప్రకార్ం, చెర్ కాలము 70 సంవతిర్ముల పాటట

కొనసాగవలస్టియుండినది. కాబటిర, ఆ 70 సంవతిర్ములు ముగశస్టన
ి తర్మవాత, వార్శ ర్ాజయమును

ప్ునర్మదధ ర్శంచమని దానియిేలు దదవునికన పారర్శాంచాడు. అయితద, దానియిేలు 9లో మనము చదువునటట
ో ,
ప్రజలు అప్పటికర దదవుని నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఉలో ంఘించుచుండిర్శ. వార్మ పాప్ము చదస్టినప్పటికర
దదవుడు వార్శని కర్మణించగలడు అని దానియిేలుకు తెలుసు. అయితద వార్శ నిబంధ్న శ్చక్షను

ప డిగశంచునటటో కూడా దదవుడు నిర్ణయించవచుు అని అతడు భయప్డా్డు. విచార్కర్ముగా, అతని

భయము నిజమైయియంది. చెర్ను ముగశంచుటకు బదులుగా, దదవుడు దానిని ఏడు మార్మో గుణించాడు —
మర్శయు దానిని 490 సంవతిర్ాలకు ప డిగశంచాడు!

ఈ ప డిగశంచబడిన చెర్ కాలము యిేసు దినములలో ముగశంప్ుకు వచుుచుండినది. ర్ాజయము

ప్ునర్మదధ ర్శంచబడుటకుగాను దదవుడు తన స ంత కుమార్మని మస్ట్ియ ర్ాజుగా ప్ంపి ప్శాుతాతప్మును
బో ధించు బాధ్యతను ఆయనకు ఇచాుడు. మార్ము 1:15 యిేసు బో ధ్ను ఈ విధ్ంగా కరీడీకర్శసత ుంది:
యేస్తచ [చెప్పునచ] కాలము స్తాంపూరణ మెైయునుది. దేవుని రాజ్యము

స్తమీప్ిాంచియునుది; మారపమనస్తచీ ప ాంది స్తచవార్ నముుడి (మారపక 1:15).
నర్వేర్ని ఆకాంక్షలు, ప్రవచన మర్ుము, మర్శయు నిబంధ్నా ష్ర్తయల చుటట
ర ఉని చార్శతిక
ర

సంకనోష్రతలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు దదవుని దెైవిక సావతంతరయమును
చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

దెైవిక సావతాంతియము
దెైవిక సావతంతరయము లేఖ్నమంతటా ఉదాఘటించబడింది. సూటిగా ఉని ప్రవచనముల యొకు

నర్వేర్మపను ప్రజలు ప్రశ్చించనప్ుపడు ఇది విశేష్ముగా ప్రతయక్షమవుతయంది. ఉదాహర్ణకు, దావీదు

బెతష బ
ె తో పాప్ము చదస్టన
ి ప్ుపడు, బెతష బ
ె గర్ువతికాగా, ఆమకు ప్ుటర బో వు బిడ్ మర్ణిసత ాడని నాతాను
ప్రవకత ప్రవచంచాడు. అయితద ఇలా జర్మగుతయంది అని దావీదు నములేదు. బిడ్ పారణమునకు కల్వగశన

ముప్ుపను దదవుడు తొలగశంచు సావతంతరయము కల్వగశయునాిడని దావీదుకు తెలుసు. కాబటిర, దావీదు
ప్శాుతాతప్ప్డి తనను తాను తగశగంచుకునాిడు. అతని కుమార్మడు మర్ణించన తర్మవాత, 2
సమూయిేలు 12:22లో దావీదు ఈ మాటలను ప్ల్వకాడు:

బిడ్ పాిణముతో ఉనుపుుడు దేవుడు న్యాందచ కనికరిాంచి వాని బిదక
ి లాంచ్చనేమో
యనచకొని నేనచ ఉపవాస్తముాండి యేడుుచ్చాంటిని (2 స్తమూ. 12:22).

“బరదక
ి నంచునేమో?” అని దావీదు ప్రశ్చించాడు, ఎందుకంటే ఆ బాలుని ర్క్ించుటకు లేక

మర్ణించుటకు అనుమతి ఇచుుటకు దదవుడు ప్ూర్శతగా సవతంతయరడెయ
ై ునాిడని అతనికన తెలుసు.

“నేమో” అను తెలుగు ప్దములు మి యోడెయ అను హెబ్రర మాటను అనువదిసత ాయి. ఇదద మాట

యోవేలు 2:14లో కూడా కనిపిసత ుంది, అకుడ యోవేలు ప్రవచంచబడిన తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు

ప్శాుతాతప్ము ఒక మార్గ మయ
ై ునిదని పల ర తిహించుచునాిడు. యోవేలు విష్యములో దదవుడు ఎలా

సపందించాడో మనకు తెల్వయదు. అయితద తాను చదస్టిన ప్రవచనమును గూర్శు ప్రవకత యొకు అవగాహన
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మాతరం చాలా సపష్ర ముగా ఉంది: దదవుడు తన ప్రజల మీద తీర్మపను ప్రకటించాడు. అయితద ఆ తీర్మపను
మానిప, బదులుగా తన ప్రజలను ర్క్ించుటకు కూడా ఆయన సవతంతయరడెయ
ై ునాిడు.

మి యోడెయ అను మాటను యోనా 3:9లో కూడా మనము చూసాతము. ఈ సందర్ుములో,

నీనవ నాశనమవుతయంది అని యోనా ప్రకటించాడు. కాబటిర, దదవుడు వార్శని విమోచసాతడెమో అను

నిర్రక్షణతో ప్టర ణమంతా తమ పాప్ములను ఒప్ుపకరవాలని నీనవ ర్ాజు ఆజఞాపించాడు. ఇకుడ, మి

యోడెయ దదవుడు నీనవపై కనికర్మును చూప్ుతాడని ర్ాజు కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణను వయకత ప్ర్మసుతంది.
మర్శయు ఈ సందర్ుములో దదవుడు చదశాడు; యోనా ప్రవచంచన తీర్మపను ఆయన ఇవవకుండా
మానివేశాడు.

మన ఆకాంక్షలను దదవుని వాకయము మీద మనము ఆధార్శతము చదయుటకు

ప్రయతిించనప్ుపడు కూడా, ఆ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా కార్యములను చదయుటకు దదవుడు బదుధడెై
లేడు. ప్రవచనము లేనప్ుపడు, ఆయనకు తోచన విధ్ముగా ప్రవచనము నర్వేర్ముటకు దదవుడు

సవతంతయరడెయ
ై ునాిడు. కాబటిర, మస్ట్ియ ఇశాీయిేలుకు ర్ాజయమును ఎప్ుపడు, ఎలా ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడు

అని మొదటి-శతాబే ప్ు యూదా వేదాంతవేతతలు ప్రశ్చించనప్ుపడు, వార్మ కూడా “ప్ునర్మదధ ర్స
శ త ాడదమో?”
అని అడిగశయుండవలస్టింది.

మనము పాత నిబంధ్న ప్రవచన ఆకాంక్షలను దూర్మున ఉని ప్ర్వతములు, కుముర్శ చదతిలో

మటిర, లేక దెవి
ై క సావతంతరయములో దదని దృషారయ ప్ర్శశీల్వంచనను, ఒక విష్యము మాతరం సపష్ర ం

అవుతయంది: దదవుడు తన యుగాంత ర్ాజయమును మొదటి శతాబే ములో ముగశంచలేదు. కొనిి వందల

సంవతిర్ాల పాటట, మస్ట్ియ వచునప్ుపడు లోకమంతా మంచగా అయియపల తయంది అని దదవుని ప్రజలు

ఆశ్చంచార్మ. అయితద దీనికన భినింగా, మస్ట్ియ స్టిలువవేయబడా్డు, మర్శయు ఆయన ప్రజలు హింసను
అనుభవించార్మ. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , ఈ వాసత వముల మధ్య ప ంతన కల్వగశంచుటకు
బెైబిలు అనేక మార్గ ములను అందిసత ుంది కాబటిర కృతజా తలు.

వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు మర్శయు చార్శతిరక సంకనోష్రతల దృషారయ కొీతత నిబంధ్న

నర్వేర్మపలను మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఆదిమ సంఘము యొకు సర్శదద
ి ే బడిన
ఆకాంక్షలను మనము చూదాేము.

స్తరిదిదదబడిన ఆకాాంక్ష్లు
ఈ యుగము మర్శయు ర్ాబో వు యుగము మధ్య మార్మప కాలమును గూర్శు యిేసు మర్శయు
ఆయన అప సత లులు యూదా వేదాంతవేతతలతో అసముతి తెల్వపార్మ. మనము ఇంతకు ముందు

చూస్టినటట
ో , యూదా వేదాంతవేతతలు యుగాంతము ఆకస్టిుకముగా, బలవంతముగా కలుగుతయంది
మర్శయు ర్ాబో వు యుగములో కలుగు ర్ాజయము, లేక అంతయ కాలము ఒకేసార్శ వసుతంది అని

ఆకాంక్ించార్మ. అయితద ఆ ఆకాంక్ష నిబంధ్న లేక ప్రవచన వాగాేనముల మీద ఆధార్ప్డియుండలేదు.
మనము తర్మవాత ప్ర్శస్టా త
ి యలను గమనించనటో యితద, ఈ ఆకాంక్ష ప ర్పాటట అయియంది.

యూదుల ఆకాంక్షలకు భినిముగా, యుగముల మధ్య మార్మప తవర్శతముగా జర్మగదు అని

యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు బో ధించార్మ. ర్ాబో వు యుగము యిేసు జీవితము మర్శయు

భూలోక ప్ర్శచర్యతో ఆర్ంభమయి
ై యంది, కాని ఈ యుగము ఇంకా ముగశంచబడలేదు. మర్ొక మాటలో,
-21వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యుగముల కలయిక జర్మగు కాలమును యిేసు సాాపించ అంతయ కాలము యొకు సంప్ూర్ణ నర్వేర్మపను

ప డిగశంచాడు. ఫల్వతంగా, మనము ఈ యుగము యొకు కష్ర ములను అనుభవించుచునాిము మర్శయు
ర్ాబో వు యుగము యొకు ఆర్ంభ ఆశీర్ావదములను ఆసావదించుచునాిము. సంఘము ఈ

అభిపారయమునే స్ట్వకర్శంచంది. దీనిని చాలాసార్మో “యుగాంతము యొకు ఆర్ంభము” అని పిలుసాతర్మ,
ఎందుకంటే దదవుని యుగాంత ర్ాజయము ఆర్ంభమైనది అని, లేక కరీసత ులో ఆవిష్ుృతమన
ై ది అని అది
గుర్శతసత ుంది. అయితద అది దాని సంప్ూర్ణతలో ఇంకా ర్ాలేదు.

బైబిలునచ అరి ము చేస్తచకొనచటలో అతయాంత పాిముఖ్యమెన
ై అలి కనచ చ్లాసారపి
పారిభాష్ికముగా “యుగాాంతము యొకక ఆరాంభము” అని ప్ిలుసా్ము.

“యుగాాంతశాస్త్ మ
ర ు” అనచ పదమునచ మనము వినినపుుడు కొనిుసారపి
మనము, చ్రితి యొకక అాంతమునచ గూరిు, అాంతయ దినములనచ గూరిు

మాటాిడుతున్ుము అని మనమనచకుాంటాము. మరియు ఇది నిజ్మే, కాని కొొత్
నిబాంధన పికారాం, యేస్తచ భూమి మీదికల వచిునపుుడు, ఆయన అాంతయ

దినములనచ ఆవిషకృతము చేశాడు. దేవుడు తన పిజ్లనచ తుదకు రక్షిాంచ్చటనచ
గూరిు పాత నిబాంధనలోని పివచ్నములు యేస్తచ భూమి మీదికల వచిునపుుడు
ఆరాంభమెైయాయయ, కాబటిి దేవుని వాగాదనములలో అనేకము ఇపుటికే

నెరవేరుబడిన కాలములో కెరైస్త్వులముగా మనము జీవిస్తచ్న్ుము, మరియు

భవిషయతు
్ లో ఇతర వాగాదనముల యొకక నెరవేరపు కొరకు ఎదచరపచ్ూస్తచ్న్ుము.
కాబటిి కొొత్ నిబాంధననచ మరియు మన స ాంత కెరైస్త్వ జీవితములనచ అరి ము

చేస్తచకొనచటకు ఈ విధమెైన పాిధమిక యుగాాంత ఆరాంభము యొకక నిరాుణము
స్తహాయపడుతుాంది.

— డా. డగో స్ మూ
దదవుని ర్ాజయము సుదీర్ఘ కాలము పాటట ఎదుగుతయంది అని యిేసు అనేక ఉప్మానములను

బో ధించాడు. ఉదాహర్ణకు, మతత యి 13లో, ఆయన దదవుని ర్ాజయమును కరత కొర్కు స్టిదధప్డుచుని
ప లముతో, చని వితత నము నుండి ఎదుగు ఆవ గశంజతో, మర్శయు పిండిని ప్ుల్వయబెటర ట ప్ుల్వస్టిన

పిండితో పల లాుడు. 39, 40 మర్శయు 49 వచనములలో, “యుగసమాపిత ” వర్కు ర్ాజయము ఎదుగుట
కొనసాగుతయంది అని ఆయన బో ధించాడు. అప్ుపడు మాతరమే “ఈ యుగము” ముగశంచబడుతయంది

మర్శయు “ర్ాబో వు యుగము” ప్ూర్ణతలో ప్రతయక్షమవుతయంది. ఇందుమూలముగానే దదవుని ర్ాజయము
మూడు దశలలో సంభవిసుతంది అని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. అది ఇప్పటికే వచుయునిది,

ప్రసత ుతము వచుుచునిది, మర్శయు భవిష్యతయ
త లో ర్ాబో వుచునిది. ఈ మూడు నిజమయ
ై ునివి అను
మాట వాసత వమైయునిది. యిేసు బో ధించన యుగాంతము యొకు ఆర్ంభము ప్రకార్ం, ర్ాజయము

వచుయునిది, వచుుచునిది మర్శయు ర్ాబో వుచునిది.

అంతయ దినముల యొకు కాలకీమమును మనము మూడు ప్రధానమైన భాగములుగా

విభాగశంచవచుు. ఆర్ంభముతో అంతయ దినములు పారర్ంభించబడా్యి. అప సత లులు చదస్టన
ి ప్ునాది
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్ర్శచర్యలతో సహా యిేసు జీవితము మర్శయు భూలోక ప్ర్శచర్యలో ఈ కాలములోనే యుగముల యొకు
కలయిక ఆర్ంభమైయియంది. ఆర్ంభము తర్మవాత కొనసాగశంప్ు జర్మగుతయంది. ఈ కాలములో కరీసత ు

యొకు ర్ాకడకు స్టిదధపాటటగా సంఘము దదవుని ర్ాజయమును కడుతయంది. చవర్శగా, అంతయ కాలమును
గూర్శు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్ించన సంప్ూర్ణ ఆశీర్ావదములను నర్వేర్మప తీసుకొనివసుతంది. అది ఈ

యుగముతో ముగశంచబడి ర్ాబో వు యుగముతో దానిని శాశవతముగా భర్రత చదసత ుంది.

ఆర్ంభముతో మొదలుపటిర అంతయ దినముల యొకు కాలకీమమును మర్శంత క్షుణణ ంగా ప్ర్శశీలన

చదదే ాము. దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయమును తాను ఆర్ంభించానని సపష్ర మన
ై బో ధ్లు మర్శయు
ఉప్మానముల దావర్ా యిేసు బో ధించాడు.

ఆరాంభము
ఉదాహర్ణకు, లూకా 16:16లో యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:
యోహానచ కాలమువరకు ధరుశాస్త్ మ
ర ునచ పివక్ లునచ ఉాండిర;ి అపుటినచాండి
దేవుని రాజ్య స్తచవార్ పికటిాంపబడుచ్చనుది; పిత్రవాడునచ ఆ రాజ్యములో
బలవాంతముగా జ్ొరబడుచ్చన్ుడు (లూకా 16:16).

అదద విధ్ంగా, మతత యి 11:12లో, యిేసు తన శరీతలతో ఇలా అనాిడు:
బాప్ి్ స్తుమిచ్చు యోహానచ దినములు మొదలుకొని యపుటి వరకు

పరలోకరాజ్యము బలాత్కరముగా పటి బడుచ్చనుది, బలాత్కరపలు ద్ని
న్కొమిాంచ్చకొనచచ్చన్ురప (మత్ య 11:12).

కనీసం బాపిత సుమిచుు యోహాను కాలము నుండి లోకములో ర్ాజయము కొనసాగుతయంది లేక

ఎదుగుతయంది. మర్శయు, బెైబిలు బో ధించునటట
ో , యోహాను చదస్టన
ి ప్ర్శచర్య యిేసు యొకు బహిర్ంగ
ప్ర్శచర్య కొర్కు మార్గ మును స్టిదధప్ర్చంది. అయితద ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు యిేసు
కేవలం బో ధించలేదు మర్శయు ఉప్మానములను మాతరమే చెప్పలేదు. ఆయన చదస్టిన ఆశుర్య
కార్యములు దదవుని ర్ాజయము మన మధ్యన ఉనిదని ర్మజువు చదసత ునాియని కూడా ఆయన
వాదించాడు. లూకా 11:20లో ఆయన చెపపి నటట
ో :
అయతే నేనచ దేవుని వేిలతో దయయములనచ వెళ్ిగొటటిచ్చనుయెడల నిశుయముగా
దేవుని రాజ్యము మీయొదద కు వచిుయునుది (లూకా 11:20).
మతత యి 12:28లో కూడా ఆయన ఇదద మాటను ఉదాఘటించాడు.

దయయములను వళో గొటటరటకు, వాటిని ముందుగా ఓడించాలని యిేసు బో ధించాడు. వాటి కంటే

బలమన
ై శకనత వాటిని జయించనప్ుపడద ఇది సాధ్యప్డుతయంది. దయయములు ఓడించబడా్యి కాబటిర,
దదవుడు తన స్టన
ై యములను ప్ంపి, విర్పధ్ులను జయించ, తన ర్ాజయమును నిర్శుంచాడు అని దీని
అర్ామయ
ై ునిది.
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సంఘము మీద ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్ు అంతయ దినములు ఆర్ంభమయ
ై ాయయి అనుటకు

మర్ొక సూచనగా ఉనిది. పంతెకొసుత దినమున సంఘము మీద ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్బడెను అని

అప . 2:1-11 బో ధిసత ుంది. ఈ కుముర్శంప్ు వలన వార్మ అనయ భాష్లలో మాటాోడసాగార్మ, మర్శయు అగశి
జఞవలల వంటి నాలుకలతో వార్మ ముదరవేయబడా్ర్మ. అప . 2:16-17లో పేతయర్మ ఈ సనిివేశమును
వివర్శంచన విధానమును వినండి:
యోవేలు పివక్ ద్వరా చెపుబడిన స్తాంగత్ర యదే, ఏమనగా అాంతయ

దినములయాందచ నేనచ మనచషుయలాందరిమీద న్ ఆతునచ కుమురిాంచెదనచ (అప .
2:16-17).

ఇకుడ, పేతయర్మ ప్ర్శశుదాధతు కుముర్శంప్ును అంతయ దినములయొకు ఆర్ంభమునకు

ర్మజువుగా చూశాడు.

అయితద ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును సంబో ధించుటకు కొీతత నిబంధ్న తర్చుగా

ఉప్యోగశంచు ప్దము “సువార్త .” ప్ుర్ాతన కాలములో, “సువార్త ” లేక “శుభవార్త ” అను ప్దమును కొీతత
ర్ాజయమును జయించన ర్ాజును సంబో ధించుట కొర్కు ఉప్యోగశంచదవార్మ. ప్రజలకు కొీతత ప్రభుతవమును
ప్రకటించుట కొర్కు, ఆయన వార్శ యొకు కొీతత ర్ాజు అను “శుభవార్త ”ను ప్రకటించుట కొర్కు ర్ాజు

సందదశకులను ఉప్యోగశంచదవాడు. అదద విధ్ముగా, చెర్ తర్మవాత ఇశాీయిేలు యొకు ప్ునర్మదధ ర్ణ
చెందిన ర్ాజయమును సంబో ధించుటకు పాత నిబంధ్న ఈ ప్దమును ఉప్యోగశంచంది. యిెష్యా
52:7లో యిెష్యా వారస్టిన మాటలను వినండి:

స్తచవార్ పికటిాంచ్చచ్చ స్తమాధ్్నము చ్టిాంచ్చచ్చ స్తచవర్ మానము పికటిాంచ్చచ్చ

రక్ష్ణ స్తమాచ్రము పిచ్చరిాంచ్చవాని పాదములు, “నీ దేవుడు ఏలుచ్చన్ుడని”

స్యోనచతో చెపుుచ్చను వాని పాదములు పరవతములమీద ఎాంతో స్తచాందరముల ై
యునువి (యెషయా 52:7).
చెరలోనికల వెళ్ి లటకు సిదధపడుతునువారితో యెషయా విశేషముగా

మాటాిడుతున్ుడు, లేక అపుటికే చెరలో ఉనువారప యెషయా వాిసిన

మాటలనచ వినచచ్చన్ురప, లేక అతడు వాిసిన ద్నిని చ్దచవుతున్ురప,

మరియు అతని నేపథయములో “స్తచవార్ ” అనచనది వారి రాజు జ్యమునచ

ప ాంద్డని, ఆయన సపన
ై యములు యుదధ ములో స్తఫలమెైయాయయని, మరియు

ఆయన మనలనచ బాంధకములలో నచాండి విమోచిస్తచ్న్ుడని తెలయజ్ేస్త్ చాంది
కాబటిి వారప ఆదరణ ప ాంద్రప. ఆయన మనలనచ మన దేశములోనికల త్రరిగి

తీస్తచకొని వెళ్్ ీడు. మరియు దేవుడు మునచపటి కాలములో ఈ విధాంగా చేసన
ి

స్తాందరభమునచ యెషయా గురప్చేస్త్ చన్ుడు. 4వ వచ్నములో, ఐగుపు్లో దేవుడు
ఈ కారయమునచ చేసి వారిని ఐగుపు్ నచాండి విడిప్ిాంచిన విధ్్నమునచ గూరిు
అతడు మాటాిడ్డు. మరియు 4వ వచ్నములో అతడు ఇలా అాంటాడు,
అషూ
ూ రపలో అషూ
ూ రీయులు వచ్ురప, కాని వారి నచాండి నేనచ మిముునచ
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విడిప్ిస్ ానచ. కాబటిి , బబులోనచ చెరతో, దేవుడు మరొకసారి జ్యమునచ

ప ాందచత్డు అనచ ఒక ఆకాాంక్ష్ చిగురిాంచిాంది... కాబటిి , యేస్తచ, యెషయా

గొాంథములోని “స్తచవార్ ” అనచ ఈ అాంశమునచ ఉపయోగిాంచినపుుడు, ఆయన
పిజ్ల జీవితములలో నిజ్మెన
ై విమోచ్ననచ గూరిు మాటాిడుతున్ుడు, ఆ

విమోచ్నలో స్తచవార్ పిజ్లనచ స్తవతాంతుిలనచ చేస్త్ చాంది, స్తచవార్ పరిసి తులనచ
మారిువేస్త్ చాంది, మరియు మన దేవుడు జ్యమునచ ప ాందచత్డు.

— డా. గీగ్ పర్రీ
తన విర్పధ్ుల మీద దదవుడు ప ందిన జయమును సందదశకులు ప్రకటించుచునాిర్మ అను

ఆలోచన యిెష్యా యొకు మనసుిలో ఉండినది. అనగా దదవుడు పాల్వంచుచునాిడు అని — ఆయన

ర్ాజయము సాాపించబడింది అని — అర్ాము. ఇందు మూలముగానే యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు
యిెష్యా గీంథములోని “సువార్త ” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచార్మ. దదవుడు తన విర్పధ్ులను ఓడించ,
భూమి మీద పాల్వంచుట ఆర్ంభించాడని ప్రజలు అర్ాము చదసుకరవాలని వార్మ కరర్ార్మ. లేక ఇకుడ

మనము ఉప్యోగశంచుచుని ప్దజఞలములో, దదవుడు తన భూలోక ర్ాజయమును ఆర్ంభించాడు.
అంతయ దినములలో ర్ండవ దశ ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అయుయనిది.

కొనసాగిాంపు
దదవుని ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు కరస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడ మొదలుకొని ఆయన

తిర్శగశవచుునంత వర్కు కొనసాగుతయంది. ఈ కాలములో, ప్ర్శశుదాధతు వర్ములు మర్శయు మన

ఆతీుయ విర్పధ్ుల మీద జయము వంటి ర్ానుని యుగమునకు చెందిన ఆనేక ఆశీర్ావదములను
మనము ఆసావదిసత ాము. అయితద ఈ యుగములోని కష్ర ముల న
ై పాప్ము, వాయధి మర్శయు

మర్ణములను కూడా మనము అనుభవిసాతము. అయినను, మన ప్రభువు దదవుని ర్ాజయమును

వాయపింప్జేయుచునాిడు, మర్శయు నముకమన
ై వార్శకన ఆయన ప్రతిఫలమును ఇసాతడు అని ఎర్శగశ ఈ
ఉదిక
ర త త మధ్యలో కూడా ఓర్శమి కల్వగశయుండుటకు మనకు గొప్ప కార్ణములు ఉనాియి.

దదవుని ర్ాజయము భూమి మీద సుదీర్ఘ కాలము పాటట ఎదుగుతయంది అనుటకు యిేసు చెపిపన

ఉప్మానములు ర్మజువుగా ఉనాియని ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము ప్రసత ావించాము. మతత యి
13లో యిేసు దదవుని ర్ాజయమును కరత కొర్కు స్టిదధప్డుచుని ప లముతో, చని వితత నము నుండి

ఎదుగు ఆవ గశంజతో, మర్శయు పిండిని ప్ుల్వయబెటర ట ప్ుల్వస్టిన పిండితో పల లాుడని కూడా మనము

ప్రసత ావించాము. ప్రధానముగా సంఘము యొకు ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుని ర్ాజయము లోకమంతటా ఏ

విధ్ంగా వాయపిసత ుందో మర్శయు ఎదుగుతయందో ఉప్మానములు వర్శణంచాయి. మతత యి 28:18-20లో,
యిేసు సంఘమునకు ఈ కనీంది హెచుర్శకలను ఇచాుడు:

ఆకాశమాందచనచ భూమిమీదనచ స్తరావధ్ికారము న్కలయయబడినది కాబటిి మీరప
వెళ్లి, స్తమస్త్ జ్నచలనచ శషుయలనచగా చేయుడి; తాండిియొకకయు

కుమారపనియొకకయు పరిశుద్ధతుయొకకయు న్మములోనికల వారికల బాప్ి్ స్తు
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మిచ్చుచ్చ నేనచ మీకు ఏ యే స్తాంగతులనచ ఆజ్ాఞప్ిాంచిత్రనో వాటిననిుటిని

గెరకొనవల నని వారికల బో ధ్ిాంచ్చడి. ఇదిగో నేనచ యుగస్తమాప్ి్ వరకు స్తద్కాలము
మీతో కూడ ఉన్ునని వారితో చెప్ుప నచ (మత్ య 28:19-20).

గొప్ప ఆజా గా సుప్ర్శచతమన
ై ఈ వాకయ భాగములో, ర్ాజుగా ఆయనకు అధికార్ము ఇవవబడినది
అని, సంఘము ఆయన ర్ాజయమును దదశములనిిట వాయపింప్జేసత ుంది అని, మర్శయు ఈ ప్ర్శచర్య
యుగసమాపిత వర్కు కొనసాగుతయంది అని యిేసు సూచంచాడు.

కరీసత ు ర్ాజయము యొకు సర్శహదుేలను దదశములనిిటికన వాయపింప్జేయమని, యుగసమాపిత వర్కు

ఈ ప్ర్శచర్యను కొనసాగశంచమని గొప్ప ఆజా మనకు పిలుప్ునిసుతంది. అంతదగాక, మనము శ్చష్యయలను

చదయుచునిప్ుపడు, దదవుని మస్ట్ియ యుగాంత ర్ాజయములో పౌర్మలుగా వార్మ మనలో కలుసాతర్మ.
కొలస్ట్ి. 1:13లో పౌలు తన పాఠకులకు స్టలవిచునటట
ో :

[దేవుడు] మనలనచ అాంధకారస్తాంబాంధమెైన అధ్ికారములోనచాండి విడుదలచేసి,
త్నచ ప్ేమి
ి ాంచిన తన కుమారపనియొకక రాజ్యనివాస్తచలనచగా చేసన
ప చ (కొలస్ీ.
1:13).
మర్శయు ప్రకటన 1:5-6లో యోహాను ప్రకటించనటట
ో :
[యేస్తచ] మనలనచ ప్ేిమిాంచ్చచ్చ తన రక్ మువలన మన పాపములనచాండి

మనలనచ విడిప్ిాంచి... మనలనచ తన తాండిియగు దేవునికల ఒక రాజ్యముగానచ
యాజ్కులనచగానచ జ్ేసపనచ (పికటన 1:5-6).

ఈ కొనసాగశంప్ు కాలములో, సంఘ వాయపిత కంటే తకుువగా దృశయమగు మార్గ ములలో యిేసు

ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుచునాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తన ప్ర్లోకమందుని స్టింహాసనము

మీద నుండి తన భూలోక ర్ాజయమును పాల్వసూ
త తన విర్పధ్ులతో యుదధ ము చదయుచునాిడు. 1 కొర్శంథీ.
15:25లో పౌలు వారస్టినటట
ో :
ఎాందచకనగా తన శతుివులనాందరిని తన పాదముల కలొాంద ఉాంచ్చవరకు [యేస్తచ]
రాజ్యపరిపాలన చేయుచ్చాండవల నచ (1 కొరిాంథీ. 15:25).

యిేసు ఇప్పటికే తన ర్ాజయమును పాల్వంచుచునాిడు, మర్శయు ఆయన విర్పధ్ులందర్శని

ఓడించు వర్కు తన ర్ాజయమును ముందుకు కొనసాగశసత ాడు.

అంతయ దినములలో మూడవ మర్శయు చవర్శ కాలము ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప అయుయనిది,

అప్ుపడు ఈ యుగము ప్ూర్శతగా ర్ాబో వు యుగముతో భర్రత చదయబడుతయంది.

నెరవేరపు
ఈ పాఠం యొకు ఆర్ంభములో మనము చూస్టినటట
ో , పాత నిబంధ్న దదవుని ర్ాజయము యొకు

చర్శతన
ర ు మూడు దశలలో వర్శణసత ుంది: విశవము మర్శయు దానిలోని సృష్ర ముల యొకు ఆర్ంభ సృషిర;
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ీ ను thirdmill.org నందు
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మానవాళి పాప్ములోనికన ప్తనమగుట వలన కల్వగశన సుదీర్క
ఘ ాల విమోచన; మర్శయు అంతయకాలము,
అనగా దదవుని ర్ాజయము సంప్ూర్ణముగా భూమిని నింప్ు సమయము.

మస్ట్ియ పాప్ము మర్శయు మర్ణముతో నిండిన ఈ యుగమును ముగశంచ యిెర్ూష్లేములో

దావీదు స్టింహాసనము మీద నుండి ఆయన నితయము పాల్వంచు అంతయ కాలమును పాత నిబంధ్న
చతీరకర్శసత ుంది. ఆయన ప్ర్శపాలన సృషిరని నూతనప్ర్మసుతంది, లోకమంతటా సమాధానమును

కల్వగశసత ుంది, ప్ూర్ణమన
ై నాయయమును మర్శయు నీతిని సాాపిసత ుంది, మర్శయు నితయము నిలుసుతంది.
మర్శయు సృషిర యొకు అంతిమ స్టిాతి మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు పాత నిబంధ్న కొీతత

నిబంధ్నతో సముతిసుతంది. అయితద యిేసును మస్ట్ియగా గుర్శతంచుట వంటి అనేక ఇతర్ వివర్ములను
కొీతత నిబంధ్న మనకు ఇసుతంది. లూకా 1:32-33లో, దదవదూత ఈ మాటల దావర్ా యిేసు యొకు
జననమును ప్రకటించంది:

పిభువెైన దేవుడు ఆయన తాండిియెైన ద్వీదచ సిాంహాస్తనమునచ ఆయన కలచ్చునచ.
ఆయన యాకోబు వాంశస్తచిలనచ యుగయుగములు ఏలునచ; ఆయన రాజ్యము
అాంతములేనిదెై యుాండునని ఆమెతో చెప్ుప నచ (లూకా 1:32-33).

అయితద కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్ం, పాత నిబంధ్నలో ఆకాంక్ించబడిన అతి గొప్ప యుగాంత

ఆశీర్ావదములు దదవుని ర్ాజయము నర్వేర్మపలోనికన వచుునంత వర్కు నర్వేర్ుబడవు. వీటిలో యిేసు

తిర్శగశ వచుుట, సాధార్ణ మృతయల ప్ునర్మతాానము, ప్రసత ుత సృషిర యొకు నాశనము, కొీతత ఆకాశములు
మర్శయు కొీతత భూమి సృషిరంచబడుట ఉనాియి. అంతదగాక, 1 కొర్శంథీ. 15:52-54 వంటి చపటో, నూతన
సృషిరలో మనము మహిమగల శర్రర్ములతో శాశవత కాలము జీవిసాతమని కొీతత నిబంధ్న

నిశుయతనిసుతంది. మర్ణము ప్ూర్శతగా నాశనము చదయబడుతయంది, మర్శయు మనమిక శీమను
అనుభవించము. మర్శయు 2 పేతయర్మ 3:10, 13లో, ప్రసత ుత సృషిర అగశితో కాలుబడుతయంది అను

వివర్మును అప సత లుడెన
ై పేతయర్మ ఇచాుడు. ఇది సృషిరలోని పాప్ప్ు భరష్రతవమును శుదిధచస్ట
ద ి, కొీతత
ఆకాశము మర్శయు కొీతత భూమి కొర్కు మార్గ మును స్టిదధప్ర్మసుతంది.

కొీతత వివర్ములలో ఎకుువ శాతం ప్రకటన గీంథమును వారస్టిన అప సత లుడెన
ై యోహాను యొదే

నుండి మనము ప ందుతాము. ఆ ప్ుసత కము యొకు ముగశంప్ులో, దదవుని యుగాంత ర్ాజయములో

నూతన యిెర్ూష్లేము ర్ాజధానిగా ఉని కొీతత ఆకాశము మర్శయు కొీతత భూమిని గూర్శు యోహాను
వర్శణంచాడు. ప్రకటన 21:1-4లో యోహాను యొకు వర్ణనను వినండి:

అాంతట నేనచ కొొత్ ఆకాశమునచ కొొత్ భూమిని చ్ూచిత్రని. మొదటి ఆకాశమునచ

మొదటి భూమియు గత్రాంచిపో యెనచ. స్తముదిమునచ ఇకనచ లేదచ. మరియు నేనచ
నూతనమెైన యెరూషలేము అనచ ఆ పరిశుదధ పటి ణము తన భర్ కొరకు

అలాంకరిాంపబడిన ప్పాండిి కుమారె్వల సిదధపడి పరలోకమాందచను దేవుని

యొదద నచాండి దిగి వచ్చుట చ్ూచిత్రని. అపుుడు ఇదిగో దేవుని నివాస్తము

మనచషుయలతో కూడ ఉనుది, ఆయన వారితో కాపురముాండునచ, వారాయన

పిజ్ల ైయుాందచరప, దేవుడు త్నే వారి దేవుడెైయుాండి వారికల తోడెైయుాండునచ.
ఆయన వారి కనచుల పిత్ర బాషుబిాందచవునచ తుడిచివేయునచ, మరణము ఇక
-27వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఉాండదచ, దచుఃఖ్మెైననచ ఏడెుై ననచ వేదనయెైననచ ఇక ఉాండదచ, మొదటి

స్తాంగతులు గత్రాంచి పో యెనని సిాంహాస్తనములోనచాండి వచిున గొపు స్తవరము
చెపుుట విాంటిని (పికటన 21:1-4).

ఈ పాఠయకీమములో తర్మవాత ఈ సనిివేశములను మర్శంత వివర్ముగా చూదాేము. కాబటిర
ప్రసత ుతానికన, కొీతత నిబంధ్న నర్వేర్మపలు పాత నిబంధ్నకు ఎప్ుపడు కూడా అసముతి చూప్వు అని
మాతరం చెప్పగపర్మచునాిము. బదులుగా, మస్ట్ియగా యిేసు కార్యమునకు సంబంధించన చార్శతిరక
సంకనోష్రతల వలుగులో పాత నిబంధ్నను అర్ాము చదసుకొనుటలో అవి మనకు సహాయప్డతాయి.

మర్శయు మనలో ఆయనను నముకముగా వంబడించువార్శకన అవి ఆశీర్ావదమును గూర్శున గొప్ప
నిర్రక్షణను మర్శయు నిశుయతను అనుగీహిసత ాయి.

ముగిాంపు
“సృషిర యొకు లక్షయము”ను గూర్శున ఈ పాఠమును, సృషిర, విమోచన మర్శయు అంతయ
కాలమునకు అనుసంధానముగా పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షల దృషారయ చర్శతన
ర ు చూసూ
త మనము

ఆర్ంభించాము. తర్మవాత, వేదాంతశాసత ర ప్ుర్పగమనములు, చార్శతిరక సంకనోష్రతలు, మర్శయు సర్శదద
ి ే బడిన
ఆకాంక్షల మీద దృషిర పడుతష ఆ ఆకాంక్షలకు సంబంధించన కొనిి కొీతత నిబంధ్న న ర్వేర్మపలను
ప్ర్శగణించాము.

మనము ఒక అదుుతమన
ై కాలములో నివస్టించుచునాిము. కొనిి వేల సంవతిర్ముల పాటట,

దదవుడు తన ర్ాజయమును భూలోకమునకు తీసుకొనివచుు అంతయ దినముల కొర్కు పాత నిబంధ్న

ఎదుర్మచూస్టింది. అది పాత నిబంధ్నలోని ప్ర్శశుదుధలు కల్వగశయుండిన గొప్ప నిర్రక్షణ అయుయనిది.
మర్శయు ఆ ర్ాజయములో నివస్టించు ధ్నయతను మనము ప ందుకునాిము. అవును, అది ఇప్పటికర
ప్ర్శప్ూర్ణమన
ై దిగా లేదు; నర్వేర్మప భవిష్యతయ
త లో జర్మగుతయంది. అయినను, మనము ర్ాజయ

ఆశీర్ావదములలో చాలావాటిని అనుభవించుచునాిము. ప్ర్శశుదాధతు వర్ములు మనకు ఇవవబడినవి.

కరీసత ు ప్ర్లోకము నుండి పాల్వంచుచు మన ఆతీుయ విర్పధ్ులను జయించుచునాిడు. మర్శయు దదవుడు
సపష్ర ముగా తన ప్ర్శపాలనను ప్రప్ంచవాయప్త ంగా వాయపింప్జేయుచునాిడు. కాబటిర, పాప్ము మర్శయు
దాని యొకు ప్ర్శణామాలతో మనము సతమతమవుతయనిను, నర్వేర్మప కలుగుతయంది అని, కొీతత

ఆకాశములు మర్శయు కొీతత భూమిలో మనము నితయము దదవునితో నివస్టిసత ాము అను నిశుయతను
మనము కల్వగశయుండవచుు.

-28వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

