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ఉపో దఘా తము 

వివర్ాలు చబెుతూ దార్శతప్ుప ఒకర్శని వర్శణంచడానికన ఆంగో భాష్లో ఒక అభివయకరతకర్ణమునిది. 
ఇలాంటి వయకనత "వృక్షాలనిిటిని చూసుత నాి, అడవిని చూడలేడు" అని తర్చుగా చెప్ుత ంటాము. అలాగే, 
ఇదద విధ్మ నై అభివయకరతకర్ణములు అనకే సంసుృతయలలో ఉనాియి, కాబటిర మనమిలా చెపపినప్ుపడు 
మన భావమమే ైయునిదర అరా్ం చదసుకొనడం ఏమంత కష్రం కాదు. మన తలంప్ులలో అనకే 
వివర్ాలునిప్ుపడు, అలపమ యైుని అంశాలలో దార్శతపపిపల యి ప దే ప దే విష్యాలలో, మర్శ ఎకుువ 
ముఖ్యమ ైన విష్యాలలో తికమక ప్డుతయంటాము. కాబటిర , ఇలా తికమకప టటర  ప్ర్శస్టిాతయలలో, 
కొంచెమాగశ, అసలు విష్యమమేిటో ఆలోచంచు అంటూ మనము తర్చుగా ఒకర్శకొకర్ము 
గుర్మత చదసుత ంటాము. 

చాలా మందకిన, ఏదెనై ఒక విష్యమును గూర్శున ప్ూర్శత వివర్ాలు సులభంగా అరా్ం కాకుండా 
ఉంటటనాియంటే, అది పాత నిబంధ్న విష్యంలోనే. పాత నిబంధ్న ఒక ప దే ప్ుసతకము, దానిలో అనేక 
పేర్మో , సాలాలు, సంఘటనలు, వేదాంతశాసత ర సంబంధ్మ నై బో ధ్లు, మర్శయు నీతి సూకుత లు ఉనాియి, 
మర్శయు వీట ివిష్యంలో మనము పాత నిబంధ్నను ఏకరకృతము చదయు సంగతయల వ నుకనుని 
దృషిరకోణానిి సులభంగా కోలోపతయంటాము. ఈ విధ్ంగా తికమకప టటర  మర్శయు కొనిిసార్మో  దగిా్రంతి 
కలుగజయేు ఇటిర  అనుభవాలను అధగిమించవల నంటే, మనము వ నుదిర్శగశ పాత నిబంధ్న యొకు 
అసలు అంశమేమిటో అవగాహన చదసుకొనవల ను. 

ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణకి గీంథము అన ేశీర్శషకన 
మనము పాత నిబంధ్నను గూర్శు చదయుచుని అవలోకనము సంబంధ్మ నై పాఠములలో ఇద ిర్ ండవ 
పాఠము. ఈ అంశముల వర్మస కీమములో మనము చూడబో తయనిటటర , పాత నిబంధ్న దదవుని 
ర్ాజయమును గూర్శున ప్ుసతకమ ైయునిది, మర్శయు అద ిదదవుని నిబంధ్నల చదత నిర్వహ ంప్బడుతయంద ి
మర్శయు ఇవనీి వివర్శంప్బడుచు, పరా మాణికమ నై పాత నిబంధ్న ప్ుసతకముల దావర్ా నిర్శేష్రమ నై 
ప్ర్శస్టిాతయలకు అనవయింప్బడుచునివి. ఈ పాఠమునకు “దదవుని ర్ాజయము” అను శీర్శషక ప టార ము 
మర్శయు “ర్ాజయము” లేదా దదవుని ప్ర్శపాలనను గూర్శున బెబైిలు యొకు వదేాంతశాసత ర సంబంధ్మ ైన 
సర్ నై అవగాహన, మనకు పాత నిబంధ్నను గూర్శు పరా పిత ంచగల అతయంత సమగీమ నై మర్శయు 
ఏకరకృతము చదయు దృషిరకోణమును సమకూర్ముననే విష్యానిి మనము ఈ పాఠంలో నేర్ముకుంటాము. 

ఈ పాఠంలో, మనము దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధించ, బెబైిలు సంబంధ్మ నై బో ధ్ను గూర్శున 
నాలుగు కోణాలను అనేవషిసాత ము. మొదటదిి, లేఖ్నాలు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు విశాలమ నై 
మర్శయు సంకుచతమ నై అవగాహనల ప్రకార్ం ఏమని స్ట లవిసుత నాియో మనము చూసాత ము. ర్ ండవది, 
పరా చీన యుగప్ు కాలములో, భూగీహ చర్శతర యొకు ఆది దశల కాలములో దదవుని ర్ాజయము ఎలా 
ఉండిందర  మనము తలెుసుకుంటాము. మూడవది, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు జాతీయ చర్శతర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విష్యంలో దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉండనిదర  మనము అనేవషిసాత ము. ఇక నాలుగవది, దదవుని ర్ాజయము 
కొీతత  నిబంధ్నలో ఎలా కనబడుతయనిదర మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ నాలుగు అంశాలను 
తెలుసుకొనడం దావర్ా మనము పాత నిబంధ్న అంతటనిి గూర్శు విసత ృతమ నై మర్శయు ప ందిక నై 
దృషిరకోణమును సంపాదించుకుంటాము. దదవుని ఏలుబడ ిగూర్శు పాత నిబంధ్న విశాలమ ైన మర్శయు 
సంకుచతమ నై అవగాహనల ప్రకార్ం ఏమని తలె్వయజయేుచునిదర  మొదట చూదాే ము. 

విశాలమ ైన మరియు సంక్ుచితమ ైన 

మన పాఠమును మొదలుప టటర చుండగా, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు సర్ నై గీహ ంప్ు నిమితతమ ై 
నిర్పకే్షంగా ఆవశయకమ ైయుని ర్ ండు దృషిరకోణాలను వివర్శంచడానికన అది మనకు సహాయప్డుతయంది. 
మొదటదిి, విశాలమ ైన అవగాహన చొప్ుపన, దదవుని సార్వభౌమాధికార్ము సంప్ూర్ణమ నైద ిమర్శయు 
అద ిమార్నిదెయైునిదని పాత నిబంధ్న బో ధసిుత ందన ేవిష్యానిి మనము చూసాత ము. ర్ ండవది, 
సంకుచతమ నై అవగాహన చొప్ుపన, చర్శతరయందంతటను దదవుని ర్ాజయము అభివృదిధ  చెందుచు 
ఎదుగుచునిదనే విష్యానిి మనము చూసాత ము. దదవుని నిర్పకే్షముగా మార్ని సార్వభౌమాధికార్ము 
విష్యంలో ఎకుువ సాధార్ణమ ైనదెైయుని దృషిరకోణమును గూర్శు మొదట ఆలోచంచుదాము. 

మారపులేని 
బెైబిలును గూర్శు ఒక సువిదతిమ ైన సుబో ధ్ ఏదెనైాగాని ఉనిటోయితద, అది ఇదద: తన సమసత  

సృషిరకన దదవుడు సృషిరకర్త మర్శయు దానిని ఆదుకొనువాడున యైునాిడు; మర్ొక సృషిరకర్తయి ైన దదవుడు 
లేనలేేడు. ఈ హతేయవునుబటిరయిే, దదవుడు ఎలోప్ుపడు తన సృషిర  అంతటిప  ైసుస్టిార్మ నై ర్ాజాయధికార్ం 
కల్వగశయుండనెు మర్శయు కల్వగశయుంటాడు. కరర్తనలు 93:1-2ను గమనించండి, అకుడ ర్ాజ ైన సృషిరకర్త 
యొకు సుత తిగానమును మనం వినవచుు: 

యహెో వా రాజ్యము చేయుచునఘాడు, పా్భావమును ఆయన వసత రముగా 
ధరించియునఘాడు యహెో వా బలముధరించి బలముతో నడుము 
క్ట్టర కొనియునఘాడు. క్ద్లక్ుండునట్టు  భూలోక్ము స్టథథరప్రచబడయిునాదధ. 
ప్ురాతనకాలమునుండి నీ స్టథంహాసనము స్టథథరమాయనెు సదఘకాలము 
ఉనావాడవు నీవే (కీరతనలు 93:1-2). 

ఈ విధ్ంగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలు యొకు విశావసం దాని ప ర్మగువార్శ మతముల కంటే 
గొప్ప భినితవము గలదెై యుండినది. సార్వభౌమాధికార్ం కోసం అనకేమంది దదవుళలో  పల టపీ్డా్ ర్నియు, 
గనుక ఈ దదవుళో శకనత కీమపే ిక్షణీించపల తూ చార్శతరక ప్ర్శస్టిాతయల ప్రకార్ం కొనసాగశందని ప ర్మగున ఉండని 
మతములు సామానయంగా ఉప్దదశంచాయి. కొనిి సందర్ాులలో, దదవుళలో  సంవతిర్ములోని కాలములు 
లేక ఋతయవులు ఆవర్తనమగుచుండని ప్రకార్ం లేచార్మ, ప్తనమయాయర్మ. ఇతర్ సందర్ాులలో, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార్శకనష్రమ నై దదశాలు పల ర్ాటాలలో గ లుపల టములను అనుభవించుచుండిన దాని ప్రకార్ం దదవుళలో  లేచార్మ 
మర్శయు ప్తనమయాయర్మ. 

కాని ఇటటవంటి భావనలు బెైబిలు సంబంధ్మ నై విశావసంలో భాగం కాదు. ఇశాీయిలేు దదవుడెైన 
యి హో వా సృషిర  యావతయత నకు, అనగా ప్ర్లోక సంబంధ్మ నై జీవులకు లేదా “దదవుళలో ” అని పిలువబడని 
వార్శకన సహ తం ఏక ైన సృషిరకర్త, ఆదుకొనువాడు మర్శయు ప్ర్శపాలకుడున  ైయుండనెు. ఈ అవగాహన 
చొప్ుపన, దదవుని సార్వభౌమతవముగల ర్ాజాయధకిార్ము మార్నిదెయైునిది. సృషిర  యావతయత  ఆయన 
ర్ాజయమ యైుండనిది మర్శయు అయుయంటటంది. 

దదవుడు సమసత సృషిరని ఎలోప్ుపడు ఏలుచుండనెని నముడం ఒక సాధార్ణ అవగాహన చొప్ుపన 
ఎంత పరా ముఖ్యమ యైునిదర , అలాగ ేదదవుని ర్ాజయము అభివృదిధ  చెందుచుండనిదని బెైబిలు తెల్వయజ ప్ుప 
సంకుచతమ నై ర్ ండవ అవగాహనను కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. 

అభివృదధి  
సంకుచతమ నై ఈ అవగాహన చొప్ుపన, దదవుని ర్ాజయం అభివృదిధ  చెందుతయంది, తిర్పగమిసుత ంది, 

ముందుకు సాగుతయంది, మర్శయు చవర్కు అద ిప్రప్ంచమంతా వాయపించునంతగా ఎదుగుతయంది. 
మనము చూడబో తయనిటటర , దదవుని ర్ాజాయధకిార్ము మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శు బెైబిలు 
చెప్ుపనప్ుపడు, సర్వసాధార్ణముగా ఈ చార్శతరక అవగాహన దాని మనసుిలో ఉంటటంది. ప్రభువు 
నేర్శపనపరా రా్నలోని పరా ర్ంభ ప్లుకులను గమనించుట, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ఈ దృషిరకోణానిి 
చూడటానికన అతయంత అనుకూలమ నై మార్గములలో ఒకటి. మతతయి 6:9-10లో, తన శష్యయలు ఈ కనీంది 
విధ్ంగా పరా ర్శాంచాలని వార్శకన నరే్మపతూ యిసేు, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న మొతతం 
ఉప్దదశానిి అందులో కోీడకీర్శంచాడు. 

ప్రలోక్మంద్ునా మా తండరా, 
నీ నఘమము ప్రిశుది్ప్రచబడునుగాక్, 
నీ రాజ్యము వచుునుగాక్, 
నీ చితతము ప్రలోక్మంద్ు నెరవేరపచునాట్టు  
భూమియంద్ును నెరవేరపను గాక్ (మతతయ 6:9-10). 

దదవుడు ఈ భూగీహమంతటతిోపాటట సమసత  సృషిరని ఎలోప్ుపడు ఏలుచునాిడని మర్శ ఎకుువ 
సాధార్ణమ ైన అవగాహన చొప్ుపన మనకు తలెుసు గనుక, మనము ఒకునిమిష్మాగశ ఆలోచంచడానికన 
అద ిమనకొక అవకాశం కల్వపంచాల్వ. “నీ ర్ాజయము వచుుగాక” అని యిసేు మనకు నరే్ాపడంటే, ఆయన 
అరా్మమే ైయుంటటంద?ి ఇదివర్కే ఇకుడ ఉని విష్యం, మర్లా ఎలా “వసుత ంద?ి” 

అద ిసర్ే, కాని, ఒకు మాటలో చెప్ుపకొంటే, దదవుడు చార్శతరక ర్ాజాయధకిార్ానిి అభివృదిధ  
చదయుచునాిడనే పాత నిబంధ్న బో ధ్ను యిసేు సూచంచాడు. దదవుని ర్ాజయం ఈ లోకమునకు వచు 
ప్ర్లోకానిి ప్రతిబింబించు విధ్ంగా దానిని మార్ుేసుత ందని ఆయన ఉప్దదశంచాడు. యిసేు ఈ 
విష్యానిి మతతయి 6:9-10లో ఎలా అమర్ాుడర  మర్ొక ప్ర్ాయయం గమనించండి. పరా చీన హెబ్రర 
కవితవము యొకు వాడుకను ఉప్యోగశసూత  చూచనటోయితద, ర్ాజయమును గూర్శున యిసేు మాటలలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడు సమాంతర్ ర్ేఖ్లునాియని తలెుసుత ంది. మొటరమొదటిది, దదవుని నామము ప్ర్శశుదధంగా 
పాటింప్బడవల నని ఆయన చపెాపడు. దనీిని విశదంగా విప్ులీకర్శసూత , ర్ాజయము వచునప్ుపడు దదవుని 
నామము ప్ర్శశుదధప్ర్చబడుతయందని ఆయన వివర్శంచాడు. ర్ాజయము వచుుగాక అని ప్లుకడంలో 
ఆయన భావమేమ యైుండినదర  వివర్శంచడానికన, ర్ాజయము వచుుగాక అనదేి దదవుని చతతము 
ప్ర్లోకమందు న ర్వరే్మచునిటటర  భూమియందును న ర్వేర్మటయని యిసేు చెపాపడు. 

దదవుని నామము ఎలోప్ుపడు అనిిచపటో ప్ర్శశుదధప్ర్చబడునటటో , ఈ భూలోకం ప్ర్లోకము 
వంటదిగునంత విసత ృతంగా దదవుడు తన ర్ాజాయనిి ఈ లోకానికన తెచుునటటో  మనము పరా ర్శాంచాలని యిేసు 
మనకు నరే్శపంచాడు. దదవుడు ఇదవిర్కే ఈ భూలోకమంతటిని తన ఆధనీంలో ఉంచుకునాిడన ేవిష్యం 
యిేసుకు తలెుసు, కాని అద ిప్ర్లోకము యొకు ఆశుర్యమును ప్రతిబింబించునటటో  దదవుడు ఒకానొక 
దినాన ఈ భూగీహానిి విమోచంచ, వినూతిప్ర్చ, ప్ర్శప్ూర్ణం చదసాత డని పాత నిబంధ్న వాగాే నం 
చదస్టిందనే విష్యం కూడా ఆయనకు తలెుసు. గనుక ఇటిర అవగాహన చొప్ుపన దదవుని ర్ాజయము ఆయన 
కాలములో ఈ లోకంలోనికన ర్ావాలని యిసేు కోర్ాడు. యిసేునకు సంబంధించనంత మరే్కు, ఈ 
భూగీహంప ,ై ఈ భూమికన ఏదర ఒకటి సంభవించాల్వి ఉండినది. ఆయన చతతం భూమియందును 
న ర్వేర్మనటటో  దదవుడు తన ప్ర్లోక సంబంధ్మ నై ప్ర్శపాలనను విసతర్శంచాల్వి ఉండనిది. 

 దదవుని చతతం ప్ర్లోకమందు వల  భూమియందును ఎలా న ర్వరే్ుబడగలదర  అరా్ం చదసుకోడానికన 
దానియిేలు 7వ అధాయయంలోగల దదవుని ప్ర్లోక సంబంధ్మ నై ప్ర్శపాలనను గూర్శున ర్ూప్చతరా నిి 
మనము చూదాే ము. దానియిలేు 7:9-10 వచనాలలో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ఇంక్ స్టథంహాసనములను వేయుట్ చూచితిని; మహా వృద్ుి డొక్డు క్ూరపుండనెు. 
ఆయన వసత రము హిమము వలె ధవళముగాను, ఆయన తలవంెడుా క్లు శుది్మ ైన 
గొఱ్ఱబొ చుువలె తెలు గాను ఉండనెు. ఆయన స్టథంహాసనము అగిాజ్వాలలవలె 
మండుచుండనెు; దఘని చక్ర ములు అగిావలె ఉండనెు. అగిావంటి్ పా్వాహము 
ఆయనయొద్దనుండి పా్వహించుచుండెను. వవేేలకొలదధ ఆయనక్ు 
ప్రిచఘరక్ులుండిరి; కోట్ు కొలదధ మనుషయయలు ఆయనయెద్ుట్ నిలిచిర,ి 
తీరపుతీరపుట్క ై గ్రంథములు తరెపవబడనెు (దఘనియేలు 7:9-10). 

ప్ర్లోకమును గూర్శున ఈ ర్ూప్చతరము అసాధార్ణమ నైద ికాదు. అది దదవుని ప్ర్లోక 
స్టింహాసనమును గూర్శు లేఖ్నము మాటలాడు ప్రతిసార్శ మనము కనుగొనునటటవంటి 
దృశయమ యైునిది. కాని మనము చూడవలస్టని దవియమ నై పాలనను గూర్శున ఈ ర్ూప్చతరా నికన కనీసం 
ర్ ండు కోణాలునాియి. 

ఒక ప్రకు, దదవుడు ప్ర్లోకమందు ప్ర్శపాల్వసూత  తననుతాన ేతన సృషిరజాలమునకు తన 
ప్రతదయకమ ైన, మహ మానివతమ నై ఉనికనలో బయలుప్ర్మసుత నాిడు. లేఖ్నములో ఉప్దదశసుత నిటటర గా, 
దదవుడు సర్వవాయపి; ఆయన అంతటా ఉనాిడు — కాని ఆయన తన సర్వవాయప్కమునుబటిర  మన కంటికన 
కనబడడు. ఏదదమ ైనా, ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనముని చపట, దదవుడు స్టింహాసనాస్ట్నుడెై, హ మము వల  
ధ్వళముగా నుండు వసత రములు ధ్ర్శంచయునాిడు, ఆయన తలవ ండుర కలు గొర్ ీబొ చుువల  తెలోగా 
ఉనివి. ఆయన స్టింహాసనము అగశి జావలలవల  మండుచునిది మర్శయు అగశి వంటి ప్రవాహము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన స్టింహాసనము యొదే నుండ ిప్రవహ సుత ంది. ఆయన స్టింహాసనముని చపట దదవుని ప్రతదయకమ ైన 
సనిిధి మహతవప్ూర్ణమ నైదెయైునిది; ఆయన సమసత  మహ మగలవాడుగా కనబడును; కనుిలు 
కానలేని ఆయన శోభ ప్ర్లోకమును నింప్ుతయంది. 

ప్ర్లోకమందల్వ స్టింహాసనముని సాలములోని దదవుని మహ మను భూమి మీదనుని దదవుని 
మహ మతో పల ల్వు చూడుము. మహా అయితద, మనము భూమి మీద చూచదది మహతవప్ూర్ణమ నై ఆయన 
ప్ర్లోక దదదవియమానము యొకు నిస్టేతజమ ైన ప్రతిబింబమ యైునిది. అవును, సృషిరలోని 
ఆశుర్యకార్యములలో ప్రతిబింబింప్బడు దదవుని మహ మను మనము చూసుత ంటాము కాని 
ప్ర్లోకమందుని దదవుని మహ మతో ఏదియు పల లుబడజాలదు. కాబటిర , దదవుని ఏలుబడ ిభూమి 
మీదకు ప్ర్లోకమందువల  ర్ావల నని యిసేు పరా ర్శాంచనప్ుపడు, దదవుని ప్రతదయక సనిిధ ియొకు 
మహతెతతన ప్రతిభ ప్ర్లోకమును నింప్ుచునిటటర గానే ఈ భూమిని నింపాలనదేి ఆయన మనసుిలో 
ఉండని ఒక కోర్శక ైయునిది. 

అప సతలుడెనై యోహాను కరసీుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు ప్ర్లోకము నుండ ిభూలోకమునకు వచుు 
నూతన యి ర్ూష్లేమును వర్శణంచనప్ుపడు అతని మనసుిలో ఉండని విష్యమిది. ప్రకటన 21:23లో 
మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

ఆ ప్ట్రణములో పా్కాశంచుట్క ై సూరపయడెైనను చంద్ుా డెనైను దఘనిక్క్కరలేద్ు; 
దేవుని మహమియే దఘనిలో పా్కాశంచుచునాదధ. గొఱ్ఱపథలుయే దఘనికి దీప్ము 
(పా్క్ట్న 21:23). 

కాబటిర , దదవుని ర్ాజయము ప్ర్లోకమందు వయకతము చదయబడినటటర గానే భూమియందును 
వయకతముచదయబడవల నని మనము పరా ర్శాంచాలని యిసేు మనకు నేర్శపంచనప్ుపడు, దదవుడు తన 
మహ మానివతమ నై, ర్ాచర్శక వ ైభవంతో ఈ భూమి మీదకిన ర్ావాలని మనము అడగాలనేద ిఆయన పాక్షిక 
భావమ ైయునిది. 

మర్ొక ప్రకు దదవుని మహతెతతన, మహ మానివతమ నై సనిిధి, ప్ర్లోక స్టింహాసనమందు కొనిి 
ప్ర్శణామములు కలుగుటకు కార్ణమవావలని కూడా మనము గమనించుకోవాల్వ. దానియిలేు 7:10లో 
మనమిలా చదువుతయనాిము: 

వేవేల కొలదధ ఆయనక్ు ప్రచిఘరక్ులుండిరి. కోట్ు కొలదధ మనుషయయలు ఆయన 
యదె్ుట్ నిలిచిరి (దఘనియేలు 7:10). 

అసంఖ్ాయకమ నై జీవులు దదవుని స్టింహాసనము యి దుట నిల్వచయుండి ఆయనను ఆర్ాధించుచు, 
వినయముతో ఆయన చెపపినటటర  చదయుచుండిర్శ. 

దదవుని దదదవీయమానమ ైన సనిిధి యొకు ప్ర్యవసానం దదవుని ర్ాజయము భూమి మీదకిన ర్ావడం 
వలన కల్వగశన ర్ ండవ ఫల్వతమ యైునిది. భూమి మీద, ఈ సమయంలో దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్శగశబాటట 
చదయడం సులభం. వాసతవానికన, జీవులలో అధకి సంఖ్ాయకులు చదస్టదేి ఇదద. ఆతుసంబంధ్మ నై మర్శయు 
మానవీయమ నై దదవుని శతయర వులు అయన ఏలుబడనిి వయతిర్కేనసుత నాిర్మ. కాని ఒకానొక దనిాన, కరీసుత  
తిర్శగశ వచునప్ుపడు మర్శయు ప్రతదయకమ ైన మహ మానివతమ నై దదవుని సనిిధి నూతన భూమి మీదికన 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము  ర్ ండవ పాఠము : దదవుని ర్ాజయము 

-6- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచునప్ుపడు, భూమి మీదనుని సకల పరా ణులు నాశనమవుతార్మ లేదా వార్మ ఇచుట ఆయన 
చతతమును ఇప్ుపడద ిప్ర్లోకమందు న ర్వరే్మచునిటటర  న ర్వేర్మసాత ర్మ. ఈ హతేయవునుబటిరయిే 
అప సతలుడెనై పౌలు ఫలి్వప్ప 2:10లో ప్ల్వకననటటర గా ప్లుకగలుగుతయనాిడు: 

ప్రలోక్మంద్ునావారిలో గాని, భూమి మీద్ ఉనావారిలో గాని, . . . పా్తివాని 
మోకాలును యసేు నఘమమున వంగ్ును (ఫథలిపు్ 2:10). 

కాబటిర యిసేు, దదవుని ర్ాజయము అభివృదిధ  చెందుచునిదానిగాను, చార్శతరకమ నైదానిగాను, 
భూసంబంధ్మ ైన వాసతవికతగాను ప్రకటించాడని మనము గమనిసుత నాిము. దదవుని చతతము 
ప్ర్లోకమందు న ర్వరే్మచునిటటర  భూమి మీదను విసత ృతంగా న ర్వరే్మనప్ుపడు భూమి మీద ఆయన 
యొకు ప్రతదయక సనిిధలిో దదవుని మహ మ ఎంతో విదతింగా కనబడు ఆ దనిము కోసం ఆయన కోర్ాడు. 
ఆ భవిష్య దర్ినమును మనము ఆయనతో ప్ంచుకొనవల నని ఆయన మనకు నేర్శపసుత నాిడు. 

దదవుని ప్ర్శపాలనను మనము దాని విశాల అవగాహన మర్శయు సంకుచతమ నై అవగాహన 
చొప్ుపన నుండు భదేాలను గమనించాము గనుక, దదవుని ర్ాజయము యొకు భూమి యందల్వ అభివృదిధ  
జాడలో పాత నిబంధ్న దాని ఐకయతను ఎలా కనుగొంటటందర  చూడగల్వగేంతట ిసమరా్వంతయలమ ై 
యునాిము. ఇప్ుపడు, పరా చీన చర్శతర అని తర్చుగా ప్రసాత వింప్బడుచుండు ఆదికాండము 1:1-11:9లో 
పేర్ొునబడని దదవుని ర్ాజయమును మనము చూదాే ము. 

పాాచీన చరితా 

మనము పరా చీన చర్శతరను ప్ర్శశీలనగా ప్ర్శశోధసిూత , ముఖ్యంగా మూడు విష్యాలను చూదాే ము: 
మొదటదిిగా, బెైబిలులోని ఈ భాగం భూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సాలానిి ఎలా 
నిర్వచసుత ంది; ర్ ండవదగిా, అది దదవుని ర్ాజయములోని ప్రజలను ఎలా నిర్వచసుత ంది; మర్శయు 
మూడవదగిా, అది దదవుడు భూసంబంధ్మ నై ర్ాజయము యొకు ఆదిమ ప్ుర్పభివృదిధని ఎలా వర్శణసుత ంది. 
మొటరమొదట, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సాలమును పరా చీన చర్శతర ఎలా స్టిార్ప్ర్మసుత ందర  చూదాే ము. 

సథలము 
భూమిని ఆయన ర్ాజయము యొకు సాలముగా స్టిార్ప్ర్చడానికన దదవుడు మొదట ఎలా 

ఆర్ంభించాడర ఆదికాండములోని పరా ర్ంభ అధాయయాలు వివర్శసుత నాియి. దదవుని మహ మానివతమ నై 
ఏలుబడి గూర్శున భూగపళ సంబంధ్మ ైన ఈ ప్ర్శమాణము ర్ ండు అంచలెలో ఎలా బయలుప్ర్చబడిందర  
మనము చూదాే ము. మొదటదిిగా, దదవుడు ర్ాన ైయుండని ఆయన ప్ర్శపాలన కొర్కు భూమిని మొదట ి
నుండ ిస్టదిధప్ర్చాడన ేవిష్యానిి మనము తెలుసుకుంటాము. ర్ ండవదగిా, దదవుడు తన ఏలుబడిని ఒక 
కేందర సాా నంలో ఎలా మొదలుప టార లో, మొదలుప టిరనదాని భూగపళ సంబంధ్మ ైన సర్శహదుే లలో ఈ 
లోకమంతటిని కలుప్ుకోడానికన దానిని ఎలా విసతర్శంప్జయేాలో అని ర్చంచన ప్రణాళికను గూర్శు మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేర్ముకుంటాము. దదవుడు ఆయన ర్ాజయమును కటటర ట కొర్కు లోకమును ఆర్ంభములో స్టిదధం చదస్టని 
విధానములతో మొదలుప డదాము, ర్ండి. 

తొలి స్టథది్పాట్టు  
ఆదకిాండము యొకు మొదట ిఅధాయయం, దాని దృషిరని ఈ లోకం ఆయన ర్ాజయమగునటటో  

దదవుడు దానిని మొదట స్టదిధంచదస్టని విధానముప ై కేందీరకర్శసుత ంది. ఈ ఆధాయయం యొకు శీర్శషక 
ఆదకిాండము 1వ అధాయయం 1వ వచనములో కనిపసిుత ంది. 

ఆదధయంద్ు దవేుడు భూమాయకాశములను సృజంచెను (ఆదధ. 1:1). 

ఈ శీర్శషక తర్మవాత, ఆది. 1:2-2:3 వర్కు, దదవుడు భూమిని ఆయన మహ మానివతమ నై 
ఏలుబడి నిమితతమ నై ఒక మూడింతల నిర్ాుణముని సాలంగా ర్ూప ందించడమును వ ంటన ే
మొదలుప టార డని వరా యబడయిునిది. 

 మొదటిదగిా, సృషిరని గూర్శున కథ ఆది. 1:2లో ఆర్ంభమవుతయంది, అప్ుపడు లోకం 
అసతవయసతంగా ఉండనిది గనుక ఇటిర అసతవయసతమ నై ప్ర్శస్టిాతిని చకుబర్చడానికన దదవుడు 
స్టిదధప్డుచుండనెనియు తలెుసుత ంది. ఈ వచనంలో భూమి వర్శణంప్బడని విధానానిి గమనించండి: 

భూమి నిరాకారముగాను శూనయముగాను ఉండనెు, చీక్ట్ ిఅగాధ జ్లముప నై 
క్మిియుండనెు, దవేుని ఆతి జ్లములప నై అలాు డుచుండనెు (ఆదధ. 1:2). 

ఈ వచనంలో ర్ ండు ముఖ్యమ నై విష్యాలు చపె్పబడియునివి. ఒక ప్రకు భూమి 
“నిర్ాకార్ముగాను, శూనయముగాను,” చీకట ికముుకొని యుండెను, అగాధ్ం అసతవయసతమ నైదెై యుండనెు. 
ఈ సమయంలో, భూమి మానవుడు నివస్టించడానికన ఆహోాదకర్మ నై సాలము కాదు; అద ి
ఆదర్ివంతమ నైది కాదు. “నిర్ాకార్ము మర్శయు శూనయము” అనే ప్దములు భూమి మీద ఉండని 
ఆటవికమ ైన అర్ణయ ప్రదదశములను, మానవులు నివస్టించడానికన యోగయంకాని సాలాలను సూచంచడానికన 
పాత నిబంధ్నలో మర్ొకచపట ప్రయోగశంప్బడినవి. దీనికన తోడుగా, “చీకటి” మర్శయు “అగాధ్ము” అనే 
ప్దములు లేఖ్నముల యందంతటను చాలా వయతిర్ేకారా్కమ ైన సహజారా్ములుగలవ యైునివి. 
పరా ర్ంభములోనే, భూమి విర్పధ్మ ైనది మర్శయు జీవములేనిదియున  ైయుండనెు. 

కాని మర్ొక ప్రకు భూమి యొకు చర్శతర ఆర్ంభమును గూర్శున అగతయమ నై వాసతవమును 
మనకు 2వ వచనం తలె్వయజసేుత ంద ి— “దదవుని ఆతు జలముల ప నై అలాో డుచుండనెు.” 
అసతవయసతమ యైుని దాని తొల్వ ప్ర్శస్టిాతినిబటిర భూమిని విడిచప టరడానికన వ లుగు మర్శయు జీవమ యైుని 
దదవుడు తృపితచెందలేదు. అంధ్కార్మయమ ై యుండ ిజీవములేనిదెనై సృషిరకన విర్పధ్ంగా కార్యము 
చదయుటకు ఆయన ప్ూనుకునాిడు. 

ఆది. 1:3-31లోని వివర్ము ఆదదశములు జార్రచదయబడని ఆర్మ దినముల సృషిర  కీమములోని 
ర్ ండవ భాగమ ైయునిది. భూమి ఆయన ర్ాజయమగునటటో  దదవుడు లోకమును ఎలా సంస్టదిధం చదశాడర  ఈ 
వచనములు వివర్శసుత నాియి. దదవుడు తన సృషిరని ర్ూప ందంిచన విధానములోగల జాా నమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఉదదేశాలను ప్రదర్శించు వివచేంప్బడగల నమూనాను ఈ ఆర్మ దనిములు ప్రదర్శిసుత నాియని 
అనకే మంది అనువాదకులు సూచంచార్మ. 

మొదట ిమూడు దనిములలో దదవుడు భూమి నిర్ాకార్ముగా ఉండినదను విష్యానిి 
సర్శచదశాడు. తర్మవాత మూడు దినములలో ఆయన భూమి శూనయముగా ఉనిదన ేవాసతవంతో 
వయవహర్శంచాడు. అంతమాతరమేగాక, మూడదస్టి చొప్ుపన గల ఈ ర్ ండింటిలోను ఆయన చదప్టిరన చర్యలు 
ఒకదానితో మర్ొకటి కొనిి చపె్ుపకోదగశన విధానాలలో సమాంతర్మ ైనవ ై ఉనాియి. మొదట ిదనిాన 
దదవుడు ప్గలును చదస్టి, చీకటనిి ర్ాతిరకన ప్ర్శమితం చదశాడు. దనీికన అనుగుణయంగా, నాలుగవ దినాన 
ఆయన సూర్య చందర నక్షతరా దులను ఈ కీమమును నిర్వహ ంచడానికన ఆకాశంలో వాటి సాా నాలలో 
ఉంచాడు. ర్ ండవ దనిాన దదవుడు వాతావర్ణమును సృజంచాడు; జలముల మధ్య ఒక 
విశాలమునరే్పర్చ కనీంది నీటపి  ైనీళో నుండి వరే్మచదశాడు. ఐదవ దినాన, జలముల మధ్య ఉండిన 
సాలమును నింప్డానికన ఆకాశప్క్షులను, కనీంద ఉండని నీటనిి నింప్డానికన దదవుడు జలచర్ములను 
సృజంచాడు. మూడవ దనిాన దదవుడు ఆకాశము కనీంద నుని జలములు ఒకు చపటనే కూర్ుబడ ిఆర్శన, 
సార్వంతమ నై నలే కనబడునటటో  చదశాడు. ఆర్వ దినాన, దదవుడు భూమిని నిండించడానికన భూమి మీద 
నుండు జంతయవులను మర్శయు మానవ జాతిని సృజంచాడు. అసతవయసతంగా ఉండని ప్ర్శస్టిాతిని 
ఆశుర్యకర్ముగా సకమీములో నుండిన చపటట కావల నని ప్లుకుచు, దానిని మార్మపనొందసిూత , దదవుడు 
చెప్పశకయముకాని తన జాా నమును మర్శయు అధికార్మును ప్రదర్శించాడు. 

ఇక మనము 3-31 వర్కు గల వచనాలలో ప్ునర్ావృతతం చదయబడని ప్రధానాంశమును గూర్శు 
ప్రతదయక శదీధను వహ ంచాల్వ. మర్శ నిర్శేష్రంగా, ఆయన సృజంచన సమసత  సృషిరని దదవుడు చూచనప్ుపడు, 
అద ిమంచదిగా ప్ర్శగణించాడని ఆదికాండము 1వ అధాయయం మనకు తలె్వయజసేుత ంది. 31వ వచనంలో, 
ఆర్వ దినాన దదవుడు తాను సృజంచన దానిని చూచ అద ిచాలామంచదిగా ఉండనిటటర  చూశాడనే 
విష్యానిి మనము గమనిసాత ము. 

సృషిర  మంచదె ైయుండనెని బెబైిలు స్ట లవిసుత నిప్ుపడు, దదవుడు అసతవయసతంగా ఉండని ప్ర్శస్టిాతిని, 
చీకటిని మర్శయు అగాధ్మును, ఆయన గణనీయంగా చకుదిదిే  లోకమును ఒక కీమంలో ప టార డు కాబటిర  
ఆయన చదస్టని కార్యములను న ైతిక అవగాహన చొప్ుపన ఆమోదించాడనేదకిొంత మేర్కు దాని 
అరా్మ యైునిది. కాని “మంచది” అని అనువదింప్బడిన ప్దము, హెబ్రర భాష్లో tov (טֹוב), అంతకు 
మించన అర్ాా నిి కూడా ఇసుత ంది. ఇకుడ మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ చపటో, ఈ ప్దము 
“ఆహోాదకర్మ ైన” “ఆనందమును కలుగజయేు” మర్శయు “అందమ నై” అనే అర్ాా నిి కూడా ఇసుత ంది. ఆర్మ 
దినములలో, దానిని ఆయనకు ఆనందానిి కలుగజేస్ట ేఒక అందమ నై చపటటగా చదసూత  అది ఆయన స ంత 
చతతమును మర్శయు కోర్శకలను వ లోడిప్ర్చునటటో  దదవుడు ఈ విశాల విశవమంతటనిి మార్శువేశాడు. 

ఈ హతేయవునుబటిర సృషిర వృతాత ంతమును గూర్శు ఆది. 2:1-3లో గల మూడవ భాగం సబాాతయను 
గూర్శు చపె్ుపతయంది. ఆదకిాండము 1వ అధాయయం ఆర్ంభంలో దదవుడు సృషిర విష్యం తానాశంచనంతగా 
తృపితచెందలేదు. కాని ఆది. 2:1-3లో దదవుడు ఆయన చదస్టని సృషిర  విష్యమ  ైఆనందించాడు. వాసతవానికన, 
భూమిని గూర్శున ఆదమిమ నై ఏర్ాపటటతో దదవుడు ఎంతో ఆనందించాడు గనుక ఆయన ఈ ప్నంతటి 
నుండ ివిశీమించ ఆ దనిమును ఏడవ దనిముగా లేదా సబాాతయ దనిముగా ప్ర్శశుదధప్ర్చాడు. ఒకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మాటలో చపె్ుపకొంటే, ఆయన చదప్టిరన మొటరమొదటి ఏర్ాపటటో  భూమి ఎటటవంటి సాలమ యైుండవల నని 
ఆయన ఆశంచాడర ఆ విధ్ంగా ఉనాియని దదవుడు తృపితచెందాడు. 

మనము ఇదివర్క ేతలెుసుకొనిటటర గా, భూమి ఆయనకు ఆనందమును కలుగజయేు 
సాలమ ైయుండునటటో  దదవుడు దానిని ఆదియందు స్టదిధప్ర్చాడు, కాని భూమి విష్యమ ై దదవుని 
మనసుిలో ఉండిన గంభీర్మ నై ఉదదేశముల నిమితతము అద ిమర్శ ఎకుువగా అభివృదిధ  చదయబడవలస్టి 
ఉండనిదన ేవిష్యానిి కూడా మనము గమనించవలస్టయిునిది. 

కొనసాగ్ుచునేయునా విసతరింప్ు 
దదవుడు సృషిర  కీమములోని మొదట ివార్ం ర్పజులలో ఆయన చదయదలచన దానంతటిని 

చదస్టనిప్పటికనని, ఆయన ఈ లోకమంతటిని ఆశుర్యకర్మ నై ప్ర్దెసైుగా మార్ులేదు. కొంత మేర్కు 
లోకమంతయు కీమప్ర్చబడ ియుండగా, ప్ర్దెసైు అని పలిువబడద సాలం భూమి మీద వాసతవంగా ఒకే 
ఒకు సాలం ఉండనిదన ేవిష్యం వ పై్ు ఆదకిాండము 2వ అధాయయం మన దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. ఈ 
సాలమును గూర్శు ఆది. 2:8-9 వర్శణసుత ని తీర్మను గమనించండి. 

దేవుడెనై యహెో వా తూరపున ఏదెనులో ఒక్ తోట్వసే్టథ తఘను నిరిించిన నరపని 
దఘనిలో ఉంచనెు. మరియు దవేుడెైన యహెో వా చూప్ు నక్ు రమయమ నైదధయు 
ఆహారమునక్ు మంచిదధయునెనై పా్తి వృక్షమును, ఆ తోట్మధయను 
జీవవృక్షమును, మంచి చెడ్ల తెలివినిచుు వృక్షమును నేలనుండి మొలిపథంచనెు 
(ఆదధ. 2:8-9). 

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచంచుదాము. చతరకళాకార్మలు ఏదెనై ఒక ప్టమునకు ర్ంగులు 
వేయక ముందు వార్మ చాలా సార్మో  మొదట గటిర కనతతనార్గుడ్ప  ైప నిిలుతో వార్ాశంచద చతరా నిి 
గరయుచుండు విధ్ంగా, దదవుడు వార్శ వల  మొదట భూమినంతటనిి చకుదిదాే డు. భూమి అనబడద గటిర  
కనతతనార్గుడ్ అంతటపి ై దదవుడు ర్ంగులు వ ంటనే వయేలేదు; ఆయన మామూలుగా ఈ లోకము 
ఉండాలని ఆయన ఆశంచుచుండిన విధ్ంగా ఉండునటటో  ఒక పరా థమిక కీమమును మర్శయు 
దృగశవనాయసమును ఏర్ాపటట చదశాడు. అయితద, ర్ంగులు వయేడం ప్ూర్శత కాలేదు. 

అదద విధ్ంగా, దదవుడు భూమి యొకు ఏదర ఒకు భాగంలో మాతరమే వ భైవోపేతమ నై ర్ంగులు వసే్టి 
దానిని తన సృషిరకన కేందరముగా అలంకర్శంచాడు. భూమి మీద ఈ ప్రదదశం ఏదనెు అని పలిువబడింది, 
మర్శయు హెబ్రరలో దీని అరా్ము “ఆహోాదకర్మ నై” లేక “ఆనందము కలుగజసే్టేది,” గనుక ఈ ప్రదదశం 
దదవునికన ప్రతదయకమ నై ఆనందానిి కలుగజేయునదెై యుండనిది. ఏదనెు తోట మధ్యలో ఒక అతయంత 
ఆకర్షణయీమ నై వనముండదది, అద ిఆశుర్యజనకంగా అందమ నై సాలం, ఇంత వర్కు ఎనిడూ చూడని 
ఎడార్శలోని నీట ిచెలమవంటదిెై, ఒక ర్ాజుకు మాతరమే తగశనిటిర  దివయమ నై ప్ర్దెసైుగా ఉనిది. కాబటిర 
దదవుడు తన సృషిరలో సర్వవాయపియి నైప్పటికనని, కంటికన కనబడని ర్రతిగా ప్రతి చపట ఉనాిడనిటటర  
ఉండనిది. ఆయన ఏదెను ప్రదదశమును, ప్రతదయకముగా ఏదనెు ఉని సాలమును ఆయన విశషే్ దృశయ 
సనిిధగిా ఎనుికునాిడు. దదవుడు తనను తాను భూమి మీద మహ మానివతముగా ప్రదర్శించుకొనిద ి
ఇకుడద. కాని ఈ తోట మర్శయు దాని ప్రదదశం భూమిలోని ఒక చని భాగము మాతరమే. మిగశల్వన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లోకమంతా కొంత మేర్కు కీమప్ర్చబడింది, కాని దాని విష్యంలో చదయాల్వింది యింకా ఎంతో 
ఉండనిది. 

భూమి ఆయన ప్ర్శపాల్వంచు చపటెైయుండునటటో , ఏదనెు తోట మర్శయు ఆయన యొకు 
ప్ర్శశుదధమ ైన వనము దానిలోని అందమ నై మర్శయు అతయంత ఆకర్షణయీమ నై విష్యంగా చదసుకొని 
దదవుడు మొదట దానిని ఎలా స్టిదధప్ర్చాడర  మనము తలెుసుకునాిము గనుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని 
ప్రప్ంచ ఆదియుగమునకు సంబంధించన ర్ ండవ అంశముప ై కేందీరకర్శంచుదాము: దదవుని ర్ాజయములోని 
ప్రజలు ఈ సమయంలో, దదవుడు మానవ జాతిని తన ర్ాజయసంబంధ్ుల ైన ప్ర్శచార్కులనుగా, 
ఉప్కర్ణములుగా అభిషకేనంచాడు మర్శయు వార్శ దావర్ా ఆయన భూమి తన ర్ాజయమగునటటో  
అవసర్మ ైయుండు తన స్టిదధపాటటను ప్ూర్శత చదయును. 

పా్జ్లు 
దదవుడు ఏదనెు తోటలో ఉంచన మానవుని గూర్శు చదస్ట ేవాయఖ్ాయనముల దావర్ా మానవాళి యొకు 

ప్రతదయకమ ైన పాతర సువిదతిమవుతయంది. దదవుని తొల్వ సృషిరలో ఆయన చదస్టనిదంతయు మంచది — చాలా 
మంచద ికూడా — అయుయండనిప్పటికనని ఆది. 2:18లో మనము ఈ కనీంది మాటలు చదువుతాము: 

మరియు దేవుడెనై యహెో వా నరపడు ఒంట్రిగా నుండుట్ మంచిదధ కాద్ు; వానికి 
సాటి్యెనై సహాయమును వానికొరక్ు చేయుద్ుననుకొననెు (ఆదధ. 2:18). 

సృషిర  అంతా “మంచది” అయుయండినదని తీర్మపనిచున దదవుడు, తన ప్రతదయకమ నై మర్శయు 
ప్ర్శశుదధమ ైన వనములో “మంచగా లేని” ఒక విష్యమును కనుగొనాిడు — ఆదామునకు భార్య లేదు. 
అద ిసర్ే, కాని అది ఎందుకు మంచద ికాదు? ఒకు మాటలో చపె్ుపకుంటే, ఒకుడు తన స ంతగా 
సాధించడానికన అతి గొప్పదె ైయుండని ఒక ప్ని నిమితతమ ై దదవుడు మానవ జాతిని సృజంచాడు. 

మానవాళి వహ ంచవలస్టని పాతర ర్ ండు విధాలుగా వర్శణంప్బడనిదని గుర్శతంచడం దావర్ా ఈ 
కార్యభార్ము ఒకునికన ఎందుకు అతి గొప్పదెై యుండినదర  మనము తలెుసుకొనగలము. ఆదాము 
మర్శయు హవవ ఆయన యొకు యాజకులుగా, ఉప్ప్రతినిధ్ులుగా లేక ర్ాచర్శక ప్రతినిధ్ులుగా 
ఆయనను స్టేవించాలని దదవుడు వార్శదేర్శని సృజంచాడు. 

యాజ్క్ులు 
మొటరమొదట, ఆదాము మర్శయు హవవప ై యాజకతవ భార్ము ప టరబడింది. వార్మ ఆర్ాధ్న 

సంబంధ్మ నై చర్యలతో దదవునికన ప్ర్శచార్ము చదసూత  ఆయనను ఘనప్ర్చాలని వార్శకన పలిుప్ు 
ఇవవబడింది. ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనమునిచపట నుండు జీవులు చదస్టేద ిఇదద అని మనము ఇదవిర్కే 
నేర్ముకునాిము; గనుక ఈ భూమిప ై ఆదాము మర్శయు హవవ కూడా ఇదద ప్ని చదయవలస్టి ఉండనిది. 
ఆది. 2:15లో ఇలా వరా యబడయిునిది: 

మరియు దేవుడెనై యహెో వా నరపని తీస్టథకొని ఏదనెు తోట్ను స్టేద్యప్రచుట్క్ును 
దఘని కాచుట్క్ును దఘనిలో ఉంచెను (ఆదధ. 2:15). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మొటరమొదట చూడగానే, ఆదాము మర్శయు హవవ తోటప్నివార్  ైయుండాలని దదవుడు వార్శని 
నియమించాడని మనము మామూలుగా అనుకొనవచుు, కాని వార్మ అంతకు మించనవార్  ైయుండరి్శ. 
వాసతవానికన, “తోటను స్టదేయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును” అనే వయకరతకర్ణము అసాధార్ణమ ైనదెై 
యునిద ిగనుక ఈ కథనమును మొటరమొదట చదవిిన మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేీయులకు దీని 
విష్యంలో ఒక ప్రతదయక పరా ధానయత ఉండినది. 

ఉదాహర్ణకు, యాజకులు లేదా లేవీయులు దదవుని గుడార్ములో చదయవలస్టిన ప్నులను 
వర్శణంచడానికన సంఖ్ాయ 3:8లో ఇదద విధ్మ నై వయకరతకర్ణములు ప్రయోగశంచబడా్ యి. అకుడ ఇలా 
చదువుతాము: 

మందధరప్ు స్టవేచేయుట్క్ు పా్తయక్షప్ు గ్ుడఘరముయొక్క ఉప్క్రణములనిాట్నిి, 
ఇశరా యేలీయులు కాపాడవలస్టథన ద్ంతట్ిని, వార ేకాపాడవలెను (సంఖ్ాయ 3:8). 

ఆదాము మర్శయు హవవలు తోటలో చదప్పటరవలస్టిన పాతర లేవీయులు దదవునికన చదస్ట ేవార్శ 
యాజకతవ పాతరకు సంబంధించన సాంకతేికప్ర్మ నై ఈ వర్ణనను ప్రదర్శించు విధానాలలో వర్శణంప్బడింది. 

ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని ప్ర్శశుదధమ నై తోటలో ఉంచబడరి్శ, అద ిమోష ేదనిములలో 
ఉండని గుడార్ము వల నే, భూమి మీద దెవైికమ నై ర్ాజు యొకు ప్రతదయక సనిిధెయైుండినది. దదవుని 
ప్ర్శశుదధ వనమును అందముగా నిర్వహ సూత , గొప్ప ర్ాజుకు చదయబడుచుండని ఆర్ాధ్నప్ూర్వకమ నై 
ప్ర్శచార్ము చదయడం దావర్ా వార్మ యాజకతవప్ు ప్నులు చదశార్మ. ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని 
ప్ర్శశుదధమ ైన నివాసములో యాజకులుగా ప్నులు చదయడం దావర్ా దదవుని స్టేవించార్మ. 

ఉప్ పా్తినిధులు 
ర్ ండవ సాా నంలో, ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని ఉప్ప్రతినిధ్ులవల , ర్ాజప్దవికన కూడా 

నియమింప్బడా్ ర్మ. నిజానికన, వార్మ ర్ాజుల ైన యాజకుల ైయుండిర్శ. ఆదాము మర్శయు హవవను 
గూర్శున ఈ వర్ణనను మనము ఆది. 1:26లో చూడవచుు, అకుడ ఇలా వరా యబడియునిది: 

దేవుడు మన సారూప్మంద్ు మన పో లిక  చొప్ుున నరపలను చేయుద్ము; 
వారపసముదా్ప్ు చేప్లను ఆకాశ ప్క్షులను ప్శువులను సమసత  భూమిని 
భూమిమీద్ పాాక్ు పా్తి జ్ంతయవును ఏలుద్ురపగాక్నియు ప్లిక ను (ఆదధ. 1:26). 

ఈ వచనము మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగాలు మానవులను “దదవుని సవర్ూప్ము లేక దదవుని 
పల ల్వక ” అని సంబో ధసిుత నాియని ఇప్ుపడు మనకు తెలుసుత ంది. మానవులు వివచేనాతుకమ ైన, 
న ైతికమ నై జీవులని ఇది అరా్మిసుత ందని గతంలో వదేాంత ప్ండితయలు సర్వసాధార్ణముగా 
అనుకొనాిర్మ. కాని ఆదకిాండము 1వ అధాయయంలోని ప్రధానాంశము ఇది కాదు. 

దదవుని పల ల్వక  చొప్ుపన ఉండుటలోగల పరా ధానయతను అరా్ం చదసుకోడానికన, పాత నిబంధ్నకు 
సంబంధించన పరా చీన ప్రప్ంచములో ఇశాీయిలేు లోప్ల మర్శయు దాని చుటటర ప్రకుల ఉండని ర్ాజులు 
మర్శయు సామాా టటర లు “సవర్ూప్ములు,” “పల ల్వక లు,” సర్శకదా, “దదవుని కుమార్మలు” అని కూడా 
పిలువబడటం సర్వసాధార్ణమ ైన సంగతె ైయుండనిదని తలె్వస్టకిొనడం సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. ర్ాజులు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు చకవీర్మత లు ఈ బిర్మదులు సంపాదించుకొనాిర్మ ఎందుకనగా పాత నిబంధ్న కాలములో, 
ర్ాజర్శకమునకు సంబంధించనవార్మ, లోకంలో సామానయ మానవుల నుండి వార్మ ప్రతదయకమ నైవార్  ై
యునాిర్ని గుర్శతంప్బడుచుండిన చాలా ప్రతదయకమ నై పాతర కల్వగశయుండరి్ని ప్రజలు నమాుర్మ. ర్ాజులు 
ప్ర్లోకమునకును భూమికనని మధ్య నిలబడుచుండరి్ని తలంచబడింది, ర్ాజులు మర్శయు చకీవర్మత లు 
ప్ర్లోకమందల్వ దదవుళో చతతము లేక జాా నమును నేర్ముకొని, అటిర ప్ర్లోక చతతమును భూమి మీద 
అమలుప్ర్చబడునటటో  చూచుటకు వార్శ ర్ాజర్శక అధికార్మును ఉప్యోగశంచుకోడానికన ప్రతదయకమ నై 
కార్యభార్ములు కల్వగశయుండరి్ని ప్రజలు నమాుర్మ. ప్రభువు నేర్శపన పరా రా్నలో యిసేు ప్రయోగశంచన 
భాష్ను ప్రయోగశస్టేత , ర్ాజులు ప్ర్లోకమందుని దదవుని చతతమును నరే్ముకొని అది భూమి మీద 
న ర్వేర్మనటటో  చూడవలస్టినవార్ ై యుండరి్శ. 

మోషే తన దినములలో విపో్వ భావాలుగలవాడె ైయుండనెని మనము గమనించవచుు, 
ఎందుకనగా మానవులందర్మ — కేవలము ర్ాజులు మర్శయు చకీవర్మత లు మాతరమ ేగాక — దదవుని 
సవర్ూప్ముగలవార్  ైయునాిర్ని అతడు ప్రకటించాడు. పాత నిబంధ్న ప్రకార్ం, మానవులందర్మ దదవుని 
ఉప్ప్రతినిధ్ుల ై యుండుటకు, వార్శ దదవుళో ప్క్షాన పరా చీన కాలమందల్వ చకవీర్మత లు ఏలవలస్టినవార్ ై 
యుండరి్ని భావింప్బడనిటటో గానే, దదవుని ప్క్షాన భూమిని ఏలుటకు, ఇచుట ఆయన చతతము 
న ర్వేర్మనటటో  చూచుటకు సృజంప్బడా్ ర్మ. 

దదవుడు ఆది. 1:27, 28లో వర్శణంచనటటర , మానవాళి పాతరను ఎందుకు వర్శణంచాడర , ర్ాజర్శకమునకు 
సంబంధించన ఈ అలంకార్శక దృషార ంతము వివర్శసుత ంది. ఈ వచనాలలో మోష ేఏమని వరా శాడర  ఒకసార్శ 
గమనించండి: 

దేవుని సారూప్మంద్ు వాని సృజంచనెు; స్ట్త రనిగాను ప్ురపషయనిగాను వారిని 
సృజంచనెు. దవేుడు వారిని ఆశీరా దధంచనెు; ఎట్ు నగామీరప ఫలించి అభివృదధిప ందధ 
విసత రించి భూమిని నిండించి దఘనిని లోప్రచుకొనుడి; సముదా్ప్ు చపే్లను ఆకాశ 
ప్క్షులను భూమిమీద్ పాాక్ు పా్తి జీవిని ఏలుడని దవేుడు వారితో చపె ును (ఆదధ. 
1:27-28). 

దదవుని సవర్ూప్మును గూర్శున ఈ ర్ాజర్శక పాతరను మనము ఈ కనీంద ివిధ్ంగా 
కోీడీకర్శంచవచుు. మనము నరే్ముకునిటటర గా, దదవుడు సృషిరలో కమీము మర్శయు అందము విష్యమ ై 
కొంత ప్ర్శమాణమును న లకొలాపడు, మర్శయు వార్మ తన అదుుతకర్మ నై, ప్ర్శశుదధమ ైన వనములో 
యాజకులుగా ఆయన స్టవేించాలని ఆయన మానవాళిని అకుడ ఉంచాడు. అయితద తన ర్ాజర్శక 
సవర్ూప్ముగలవార్మ సంఖ్ాయప్ర్ంగా అభివృదిధ  చెందుచు ఏదనెు తోటను మాతరమ ేకాదు గాని 
భూమియంతటిని నిండించాలని కూడా దదవుడు పలిుప్ునిచాుడు. ఇంకా, వార్మ ఏదనెు తోటప  ైమాతరమే 
గాక సమసత భూమిప  ైతన ప తతనమును చలెాయింప్వచుునని ఆయన వార్శని నియమించాడు. 

ప్ర్లోకప్ు గొప్ప ర్ాజు ఆయన ర్ాజయ విసతర్ణకు ప్రయోజనప్డు ప్నిముటటర గా మానవజాతిని 
నియమించాడు. వార్మ దదవుని చతతమును భూమి మీద న ర్వరే్మసూత  లోకమందంతటను ఆయన 
యాజకులుగా ఆయనను స్టవేించునటటో , మానవులు అభివృదిధచెందుచు, సకల ప్రదదశాలకు విసతర్శసూత , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూమినంతటిని దదవుని వనముగా మార్ువలస్టినవార్ ై యుండిర్శ. లోకమందంతటను దదవుని ర్ాజయమును 
వాయపింప్జయేవల ననదేద దదవుడు మానవులను ఈ భూమి మీద ఉంచుటలోగల ఉదదేశమ యైుండనిది. 

దదవుడు పరా ర్ంభములోన ేఆయన ర్ాజయము నిమితతమ ై ఒక సాలమును మర్శయు ఒక ప్రజను 
న లకొల్వపన విధానమును, మనము తలెుసుకొనాిము, గనుక దదవుని ర్ాజయం పరా చీన కాలంలో ఈ భూమి 
మీద విసతర్శంచన ప్ుర్పభివృదిధని గూర్శున ప్టము గరయడానికన మనము స్టదిధంగా ఉనాిము. 

ప్ురోభివృదధి  
మోషే నివదేికను మనము ఈ కనీంది మూడు విధాలుగా కోీడకీర్శంచుదాము. మొదటిగా, గొప్ప 

ర్ాజునకు విర్పధ్ంగా సంభవించన విశవసంబంధ్మ నై విదరరహమును గూర్శు చపె్ుపకొందుము. ర్ ండవదగిా, 
మానవజాతి యొకు దుర్రితి ఊహ ంప్శకయముకాని మరే్లకు విసతర్శలో్వ తీవరమ నై తీర్మపనకు దార్శతీస్టిన 
విధానమును మనము తెలుసుకొందాము. మూడవదిగా, మానవాళి విఫలమ ైనప్పటకినని, ఆయన 
ర్ాజయసంబంధ్మ నై ఉదదేశములను ఈ భూమి మీద న ర్వరే్ుడానికన దదవుడు దరీ్ఘకాల్వక వూయహమును 
బయలుప్ర్చాడనే విష్యానిి మనము తలెుసుకుంటాము. మొదట భూమి మీద సంభవించన 
విదరరహమును తలెుసుకుందాము. 

విశాసంబంధమ ైన విదరాహం 
దదవుని చతతమును భూమి యందంతటను న ర్వేర్ముటకు బదులుగా, ఆదాము మర్శయు హవవ 

సాతాను శోధ్నకు లోనయాయర్మ, తినవదేని నిషేధింప్బడని ఫలమును తినాిర్మ, దెవైికమ నై ర్ాజునకు 
విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదశార్మ. తతీల్వతంగా, ఏదనెు తోట అందమును భూదిగంతముల మేర్కు 
విసతర్శంప్జయేడానికన బదులుగా, వార్మ ఏదెను తోటలో నుండ ివ ల్వవయేబడా్ ర్మ, శాప్ము చదత 
సతమతమవుతూ జీవించాల్వి వచుంది. 

అటోయినప్పటకినని, దదవుని ర్ాజయ నిర్ాుణకులుగా మానవజాతి యొకు బాధ్యత ప్ూర్శతగా 
ఆవిర్ ైపల లేదు. అటోయినను, ఆదాము మర్శయు హవవ యింకను దదవుని ఆర్ాధింప్వలస్టనివార్ ై 
యుండరి్శ; ఇంకను అభివృదిధ  చెందుచు ప తతనం చెలాయించవలస్టనివార్  ైయుండిర్శ. అయినను, వార్మ 
తిర్శగశబాటట చదయుటనుబటిర , అభివృదిధ  చెందడము మర్శయు ప తతనం చలెాయించడము 
కష్రతర్మగునటటో ను, అది ఆశాభంగంగలదెై బాధాకర్మ నైనదగునటటో  వార్మ మర్శయు భూమి 
శపింప్బడనివి. అభివృదిధనొంది భూమిని నిండించు విష్యంలో, దదవుడు హవవతో స్ట లవిచున మాటలు 
ఆది. 3:16లో ఇలా ఉనాియి: 

నీ పా్యాసమును నీ గ్రభవదే్నను నేను మికికలి హెచిుంచదె్ను; వదే్నతో 
పథలులను క్ంద్ువు (ఆదధ. 3:16). 

ప తతనం చలెాయించడమును గూర్శు దదవుడు ఆదాముతో స్ట లవిచున మాటలు ఆది. 3:17లో 
ఇలా ఉనాియి: 

. . . నీ నిమితతము నేల శపథంప్బడయిునాదధ; పా్యాసముతోనే నీవు బాద్ుక్ు 
దధనములనిాయు దఘని ప్ంట్ తింద్ువు (ఆదధ. 3:17). 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము  ర్ ండవ పాఠము : దదవుని ర్ాజయము 

-14- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని సవర్ూప్మును ధ్ర్శంచనవార్  ైతమ కార్యభార్మును చెప్ుపకోదగశనంత సులభంగాను, 
అంతములేని గౌర్వముతోను న ర్వేర్ముటకు బదులుగా, వ రై్ముతో నిండని లోకంలో నివాసముంటూ, 
దదవుని పల ల్వక గా బాధ్ను మర్శయు నిష్ీలమును అనుభవిసూత  జీవించునటటో  మానవాళి బలవంతం 
చదయబడింది. 

ద్ురనాతి మరియు తీరపు 
ర్ ండవదగిా, పరా చీన కాలములో మానవజాతి దుర్రితి బాటలో కొనసాగుచుండనిది, అయితద 

చవర్కు అద ితీవరమ నై దదవుని తీర్మపనకు దార్శతీస్టింది. మానవజాతి పాప్ములో ప్డిపల క మునుప్ు, 
పిలోలను కనుట వలన విశవసనీయమ  ైయుండని ఉప్ప్రతినిధ్ులు మర్శయు యాజకుల వంటి మర్శ 
ఎకుువ పల ల్వక లు ఉతపతిత  అయిేయవి. కాని ఆదాము మర్శయు హవవ పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, వార్శ శార్రర్క 
సంతానము దదవుని యి డల నిజముగా విశవసనీయమ నైవార్  ైయుంటార్నే హామీ ఏమీ 
లేకుండాపల యింది. వాసతవానికన, ప్తనమ నై వార్శ సవభావమునుబటిర , పాప్ము యొకు శకనత నుండ ి
దదవుడు వార్శని విమోచంప్నటోయితద వార్శలో ఏ ఒకుర్ ైనను విశవసనీయమ నైవార్  ైయుండలేర్మ. 

విచార్కర్ంగా, మానవ జాతిలోని ఎకుువ మంది దదవునికన విర్పధ్ంగా తిర్మగుబాటట చదయుచునే 
యుండరి్శ. ఆదాము హవవల తొల్వ ప్ుతయర డు కయిాను, అతని తముుడెైన హబేెలును హతమార్ాుడు. 
కయిాను సంతానము అభివృదిధచెందుచు భూమి మీద ప తతనం చలెాయించడం చదప్టిరనది మొదలుకొని 
వార్శ తిర్మగుబాటట ర్ాను ర్ాను మర్శంత ఘోర్మ నైదయియందని ఆదికాండము 4వ అధాయయంలోని 
కయిాను వంశావళి మనకు తలె్వయజ ప్ుపతయంది. ర్ాజుల ైన దదవుని యాజకులుగా దదవుని ఆర్ాధసిూత , 
భూమి మీద ఆయన చతతమును న ర్వరే్ముచు, బలమ నై మానవ సంసుృతిని నిర్శుంచడానికన బదులుగా, 
కయిాను సంతానము తముును తాము హచెుంచుకొనుచు దదవుని ఏలుబడిని ఎదరి్శంచన 
సంసుృతయలను న లకొలాపర్మ. వాసతవానికన, కాలము దొర్శోపల యిన కొలది, మానవులు నికృష్రంగా నీతి 
చెడనివార్యాయర్మ గనుక దదవుడు మానవజాతిని నిర్ూుల్వంచాలని తీర్ాునించుకొనాిడు. ఆది. 6:5-7లో 
మనము ఈ కనీంది మాటలు చదువుతాము: 

నరపల చెడుతనము భూమిమీద్ గొప్ుద్నియు, వార ిహృద్యము యొక్క 
తలంప్ులలోని ఊహ అంతయు ఎలుప్ుుడు కవేలము చెడ్ద్నియు యహెో వా 
చూచి తఘను భూమిమీద్ నరపలను చసే్టథనంద్ుక్ు యహెో వా సంతఘప్ము న ందధ తన 
హృద్యములో న చుుకొననెు. అప్ుుడు యహెో వా నేను సృజంచిన నరపలును 
నరపలతోక్ూడ జ్ంతయవులును ప్ురపగ్ులును ఆకాశ ప్క్ష్యయద్ులును భూమిమీద్ 
నుండక్ుండ తయడచిివయేుద్ును; ఏలయనగా నేను వారిని సృషథరంచినంద్ుక్ు 
సంతఘప్ము న ందధయునఘానననెు (ఆదధ. 6:5-7). 

దీరాకాలిక్ వయయహము 
ఏదదమ నైా, మూడవదిగా, దదవుడు తన ర్ాజయమును లోకమందంతటను విసతర్శంప్జయేుటకు ఒక 

దీర్ఘకాల్వక వూయహమును ర్ూప ందించాడని పరా చీన చర్శతర మనకు తలె్వయజసేుత ంది. నిజానికన, మానవ జాతి 
యొకు దుర్రితిని బటిర , పాప్ము యొకు అధికార్ములో నుండి ఏర్పర్చుకొనబడని ఒక గుంప్ును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విమోచంచ, వార్శ దావర్ా ఆయన ర్ాజయమును నిర్శుంచవల నని దదవుడు నిశుయించుకొనాిడు. ఈ 
పల ల్వక లు ఆయన సంకలపములను సాధించునటటో  దదవుడు వార్శ ప్టో ర్క్షణారా్మ ైన కనికర్మును 
కనుప్ర్చాడు. 

ఈ దరీ్ఘకాల్వక వూయహమును గూర్శున తొల్వ సంకతేం ఆదాము హవవలు పాప్ము చదస్టని వ ంటనే 
ఆది. 3:15లో ప్రవశేప టరబడింద.ి అకుడ, ఆదాము హవవలు పాప్ము చదయునటటో  వార్శని ర్ చుగొటిరన 
సర్పమును దదవుడు ఈ కనీంద ివిధ్ంగా శపించాడు: 

మరియు నీక్ును స్ట్త రకనిి నీ సంతఘనమునక్ును ఆమ  సంతఘనమునక్ును వెైరము 
క్లుగ్జ్ేస్ట ద్ను. అదధ నినుా తలమీద్ కొట్టర ను; నీవు దఘనిని మడిమ  మీద్ 
కొట్టర ద్ువని చపె ును (ఆదధ. 3:15). 

దీని సార్ాంశమమేనగా, సాతాను మర్శయు వానిని వ ంబడించన మానవులు హవవ 
సంతానమునకు కష్రము కల్వగశసూత నే ఉండినను, చవర్కు ఆమ  యొకు నిజమ ైన సంతానము, 
విమోచంప్బడని మానవాళి, సర్పము యొకు తలను చతకబాదును, విశవసంబంధ్మ నై 
విదరరహములోనికన వార్శని నడపింిచన వానిని జయించుదుర్ని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. అందుచదత పౌలు 
ర్పమా క ైసైతవులకు ర్పమా 16:20లో ఈ కనీంది విధ్ంగా అభయమిసుత నాిడు. 

సమాధఘనక్రతయగ్ు దవేుడు సాతఘనును మీ కాళు  కిరంద్ శీఘ్రముగా చితక్ 
తొా కికంచును (రోమా. 16:20). 

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

ఇతోధికంగా దుర్రి తిమయమగుచుండని కయిాను వంశావళికన తార్తమయంగా, మూడవ 
కుమార్మడు, విశవసనీయమ నై హేబలెు సాా నంలో షతేయ ప్ుటార డు. ఆదకిాండము 5వ అధాయయంలోగల 
వంశావళి మనకు తలె్వయజేయుచునిటటర గా, షతేయ మర్శయు అతని సంతానము దదవుని చతతము భూమి 
మీదను న ర్వరే్వల నని ఆశసూత , అందునిమితతం వ దకుతూ, వార్మ తమ జీవితముల దావర్ా దదవుని 
ఘనప్ర్చార్మ. భూమి మీద ప్ర్శస్టిాతయలు తీవరంగా విష్మించనప్ుపడు దదవుడు మానవాళిని విశవవాయప్త  
జలప్రళయము దావర్ా నాశనము చదస్టనిప్ుపడు సహ తం, విశవసనీయమ నైవాడెై దదవుని దృషిరలో 
అనుగీహము ప ందనివాడు షతేయ సంతానములో ఒకడుండినాడు — నోవహు. మిగశల్వన 
మానవాళినంతటిని జలప్రళయము సమూలంగా నిర్ూుల్వంచనప్ుపడు దదవుడు నోవాహును మర్శయు 
అతని కుటటంబానిి కాపాడి సంర్క్షించాడు. 

ఇప్ుపడు, ఆది. 8:21-22లో పరా చీన చర్శతర ముగశంప్ునకు వచుుచుండనిప్ుపడు విమోచంప్బడని 
ఆయన పల ల్వక లో నుని ప్రజలు దదవుని సవర్ూప్ులుగా వార్శ ఉదదేశములను న ర్వరే్ుగల దరీ్ఘకాల్వక, 
జటలిమ ైన వూయహమునకు దదవుడు మార్గమును సుగమంచదశాడు. అకుడ ఇలా చదువుతాము: 

అప్ుుడు యహెో వా ఇంప్యన సువాసన నఘఘ్ార ణించి ఇక్ మీద్ట్ నరపలనుబటి్ర  
భూమిని మరల శపథంచను. ఎంద్ుక్నగా నరపల హృద్యాలోచన వార ి
బాలయమునుండి చెడ్దధ. నేనిప్ుుడు చసే్టథన పా్కారముగా ఇక్ను సమసత  జీవులను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంహరింప్ను. భూమి నిలిచియునాంతవరక్ు వదె్కాలమును, కోతకాలమును 
శీతోషణములును వసేవి శీత కాలములును రాతిాంబగ్ళలు ను ఉండక్ మానవని తన 
హృద్యములో అనుకొననెు (ఆదధ. 8:21-22). 

దదవుని పేరర్ణను గమనించండి. విమోచంప్బడని మానవులు సహ తం పాపాతుకమ నైవార్  ై
యునాిర్ని ఆయన గుర్శతసుత నాిడు. పాప్ము ప్తనమ ైన తన పల ల్వక గలవార్శని నాశనం చదసూత నే 
ఉంటటందని ఆయన అరా్ంచదసుకునాిడు. కాబటిర , తన సృషిర  మానవ జాతికన దీర్ఘకాల్వక స్టిార్తవమును 
సమకూర్మునటటో  ప్ర్లోక ర్ాజు దానిని ఏర్ాపటట చదశాడు. ఈ స్టిార్తవమునకు కార్ణము ఆది. 9:1లో 
విదతిమవుతయంది: 

మరియు దేవుడు నోవహును అతని క్ుమారపలను ఆశీరాదధంచి మీరప ఫలించి 
అభివృదధిప ందధ భూమిని నింప్ుడి (ఆదధ. 9:1). 

మానవాళి యొకు ఆర్ంభ ప్నిని ఆయన పల ల్వక లో ఉండ ివిమోచంప్బడవిార్మ న ర్వేర్మునటటో  
దదవుడు సృషిరలో సుస్టిార్తను న లకొల్వప విశవవాయప్తమ నై జలప్రళయమును గూర్శున బదెిర్శంప్ును 
తొలగశంచాడని ఒకు మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. 

మిగతా లేఖ్నము సుసపష్రం చదసుత ని విష్యమమేిటో దదవునికన తెల్వయును. ఆయన ర్ాజయము 
విసతర్శంచాల్విన బాట తినిగాను, అడ్ంకులు లేనిదగిాను ఉండదు. ఆయన స ంత ప్రజలే తొటిరలో్వ 
ప్డిపల తార్ని ఆయనకు తలెుసు, మర్శయు ఆయన ర్ాజయ విసతర్ణను చదప్టటర  స్టవేకులకు ఎదుర్యిేయ 
వయతిర్కేత హచెుుతగుగ లవుతయంటటందని కూడా ఆయనకు తలె్వయును. కాబటిర  ముందుని భవిష్యతయత లో 
ఒకానొక దనిాన ఆయన విమోచంచనవార్మ, విశవసనీయమ నై పల ల్వక లుగలవార్మ ప్తనమ నై ఈ 
లోకమందంతటను ఆయన ర్ాజయమును విసతర్శంప్జేయు కార్యములను చదయునటటో , ఆయన సృషిరలోని 
దీర్ఘకాల్వక స్టిార్తవమును గూర్శున ఒక నూతన కమీమును న లకొలాపడు. 

గనుక ఏదనెు తోటలో మొదల ైన దదవుని చార్శతరా తుక ర్ాజయము ర్ాజుల ైన యాజక సమూహమ ైన, 
మానవ జాతి చదత భూదగింతముల వర్కు విసతర్శంచాల్వి యునిది. పాప్ము వలన ప్రవశేప టరబడని 
సంకనోష్రతలు ఏర్పడనిప్పటకినని, వార్మ ఆయన ర్ాజయము ప్ర్లోకమందు న ర్వేర్మచునిటటో  ఈ భూమి 
మీదను న ర్వరే్మునటటో  ఆయన పల ల్వక లో ఉనివార్శలో కొందర్శని విమోచంచడానికన దదవుడు ఒక దరీ్ఘకాల్వక 
చార్శతరా తుకమ నై వూయహమును కల్వపంచాడు. పరా చీన చర్శతరను గూర్శునవి పరా థమికమ ైన ఈ ర్ూప్ుర్ేఖ్లు 
బెైబిలు సంబంధ్మ ైన మిగతా చర్శతర కొర్క నై మార్గమును సర్ాళం చదశాయి. 

భూమి చర్శతర యొకు ఆదమి సంవతిర్ాలలో దదవుని ర్ాజయం ఆర్ంభమ నై తీర్మతనెుిలను గూర్శు 
తెలుసుకునాిము గనుక, పాత నిబంధ్నలోని అతయధకి భాగంలో వివర్శంప్బడని తర్మవాత ప దే 
చార్శతరా తుకమ నై దశను గూర్శు తలెుసుకోడానికన మనమిప్ుపడు సంస్టదిధంగా ఉనాిమని అరా్ం, దదవుడు 
ప్రతదయకనంచ ఇశాీయిలేుతో ఆయన ఏర్ాపటటచదసుకొనిన జనాంగముగా వయవహర్శంచన కాలమే, ఆ దశ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశరా యేలు జ్నఘంగ్ము 

పాత నిబంధ్న దృషిరకోణం ప్రకార్ం, పరా చీన ఇశాీయిలేు జనాంగము యొకు చర్శతర దదవుని 
ర్ాజయము ప్ర్లోకమందు వల  భూమి మీదకు వచుుటను గూర్శున ప్రధాన ప్రగతికన ప్రతినిధగిా నిల్వచంది. 

దదవుని ర్ాజయం పరా చీన ఇశాీయిలేులో అభివృదిధ  చెందని విధానమును తలెుసుకోడానికన మనము 
మర్ొక ప్ర్ాయయం మూడు అంశాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటదిి, చర్శతర యొకు ఈ దశలోని 
ర్ాజయమునకు సంబంధించన సాలమును మనము అనేవషదిాే ము. ర్ ండవది, ర్ాజయమునకు సంబంధించన 
ప్రజలను చూదాే ము. మూడవదిగా, ర్ాజయము యొకు ఈ కాలములోని ప్ుర్పభివృదిధని మనము 
ప్ర్రక్షించుదాము. అలాగ తైద, మొదట, ఇశాీయిలేు జనాంగములోని దదవుని ర్ాజయము యొకు సాలమును 
అనేవషిదాే ము. 

సథలము 
ఇశాీయిలేు యొకు పతిామహుడెనై అబరా హాముతో మొదలుప టరడం, ఈ కాలములోని ర్ాజయము 

యొకు సాలమును గూర్శున మన చర్ును మొదలుప టరడానికన ఉతతమమ నై మార్గములలో ఒకటి. 
అబరా హాము ఇశాీయిేలు యొకు పతిామహుడెైయుండనెు కాబటిర దదవుడు అబరా హాముతో 
ఇచుప్ుచుుకొనుచుండిన విష్యాలు దదవుడు ఇశాీయిలేు దావర్ా చదయన ైయుండని ప్రతి విష్యానికన 
మార్గమును సుగమంచదశాయి. ఆది. 12:1-3లో, అబరా హాము ఆయన యొకు ప్రతదయకమ నై స్టవేకుడెై 
యుండునటటో  దదవుడు అబరా హామును ఈ కనీంద ిమాటలతో పలి్వచన విధానమును మనము 
చదువుతయనాిము: 

యహెో వానీవు లేచి నీ దేశమునుండయిు నీ బంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండిా 
యంటి్ నుండియు బయలుదేర ినేను నీక్ు చూపథంచు దేశమునక్ు వళెలు ము. 
నినుా గొప్ు జ్నముగా చేస్టథ నినుా ఆశీరాదధంచి నీ నఘమమును గొప్ు 
చేయుద్ును, నీవు ఆశీరాాద్ముగా నుంద్ువు. నినుా ఆశీరాదధంచువారిని 
ఆశీరాదధంచదె్ను; నినుా ద్ూషథంచువాని శపథంచదె్ను; భూమియొక్క 
సమసతవంశములు నీయంద్ు ఆశీరాదధంచబడును (ఆదధ. 12:1-3). 

మొదట ివచనంలో దదవుడు స్ట లవిచున విష్యానిి గమనించండి; అబరా హాము 
మ సప తమియలోని తన సవసాలమును విడిచప టిర  అతడు ఇంత వర్కును చూడని ప్రదదశానికన 
వలనవ ళోవల నని దదవుడు పలిుప్ునిచాుడు. 

ఆదకిాండము 12వ అధాయయమంతటిని చదువుతయంటే, దదవుడు అబరా హామును, దక్షిణ 
మ సప తమియలోని ఊర్మ అను తన సవసాలము నుండ ిఉతతర్ మ సప తమయలోని హార్ాను 
పరా ంతమునకు, ఆ తర్మవాత హార్ాను నుండి “ప్ర్శశుదధ  ప్రదదశము” అని ఇప్ుపడు మనము పలిుసుత ని 
కనాను దదశానికన నడపిించాడన ేవిష్యానిి మనము తెలుసుకుంటాము. అబరా హాము కనాను దదశం 
చదర్మకొనిప్ుపడు, అబరా హాము సంతానము నిర్శేష్రమ నై ఈ భౌగపళిక ప్రదదశానిి తమ సవదదశంగా 
ప ందుదుర్ని దదవుడు ధ్ృవీకర్శంచాడు, మర్శయు మిగతా పాత నిబంధ్న సుసపష్రం గావిసుత నిటటర , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హామునకు వాగాే నం చదయబడని ప్రదదశం, ఇప్పటి నుండి ఇక ముందటి ప్రప్ంచంలో దదవుని 
కార్యకలాప్ముల కొర్కు భౌగపళిక కేందరమయియంది. 

అబరా హాము వాగాే న దదశానికన వ ళోవల నని ఆయనకనయయబడని పిలుప్ు, దదవుని ర్ాజయము యొకు 
సాలమును గూర్శు మనము కనీసం ర్ ండు విధాలుగా అరా్ం చదసుకోడానికన సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 
మొదటదిి, వార్మ ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆదిమ కేందరములో ఆయనను స్టవేించాలని దదవుడు 
అబరా హామును మర్శయు ఇశాీయిేలును పిల్వచాడని మనము తెలుసుకుంటాము. ర్ ండవది, ఆయన 
ర్ాజయమును ఆ ఆదిమ కేందరా నికన ఆవల విసతర్శంప్జయేాల్విందని దదవుడు ఇశాీయిేలును పలి్వచాడనే 
విష్యం అరా్మవుతయంది. వార్మ ఆయనను ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆదిమ ప్రధాన కంేదరములలో 
స్టేవించాలని దదవుడు అబరా హామును మర్శయు, ఆయన సంతానమును పలి్వచాడనే ఆలోచనను మొదట 
చూదాే ము. 

ఆరంభ కేందా్ం 
మనమిదవిర్కు చూచనటటర గా, ఏదనెు తోట దదవుని ఇహలోక ర్ాజయప్ు ఆదిమ 

కేందరమ యైుండనిది. దుర్దృష్రవశాతయత , ఏదనెు తోట మ సప తమియలో ఉండనిదనే తప్ుపడు నమిుక 
అనకే మంది అనువాదకులలో ఉనిది. గనుక, కనాను దదశానికన వ ళోడానికన అబరా హాము వాసతవానికన 
ఏదెను తోట యొకు ప్ర్శసర్ పరా ంతానిి విడచిప టార డనే తప్ుపడు నమిుక కూడా వార్శలో ఉనిది. కాని 
అబరా హామునకు వాగాే నము చదయబడని ప్రదదశమునకును ఏదెను పరా ంతమునకును మధ్య లేఖ్నము 
అతయంత సనిిహ త సంబంధానిి ర్ాబటటర తయనిది. 

వాసతవానికన, దదవుడు అబరా హామును ఏదెను తోటకు దూర్ంగా కంటే, దానికన సమీప్ంగా 
వచుునటటో  పలి్వచాడు. ఆది. 2:10-14లో దదవుడు ఏదెను తోట యొకు సర్శహదుే లను వర్శణంచన 
విధానమును గమనించండి: 

మరియు ఆ తోట్ను తడుప్ుట్క్ు ఏదెనులోనుండి ఒక్ నదధ బయలుదేర ను; అదధ 
అక్కడ నుండి చీలిపోయ నఘలుగ్ు శాఖ్లాయనెు. మొద్ట్దిఘని పేరప ప్షో ను; అదధ 
హవీలా దశేమంతట్ి చుట్టర  పారపచునాదధ . . . ర ండవ నదధ పరేప గనహో ను; అదధ 
క్ూషయ దశేమంతట్ి చుట్టర  పారపచునాదధ. మూడవ నదధ పేరప హిదెదక లు . . . 
నఘలుగ్వ నదధ యూఫాటీ్సు (ఆదధ. 2:10-14). 

ఏదెను తోట సర్శహదుే లు నాలుగు నదులు: పషిల ను మర్శయు గరహో ను నదులు, ఐగుప్ుత నకు 
ఈశానయమున నుని పరా ంతంలో న ైర్మతి దిశన గల ప్రదదశములతో సంబంధ్ంగలవి, మర్శయు హ దెేక లు 
మర్శయు యూప్రటసీు నదులు, కనానునకు న రై్మతి దశిన గల పరా ంతములతో సంబంధ్ంగలవి. 

భౌగపళిక సంబంధ్మ ైన ఈ సూచనలు మనకు ముఖ్యమ నైవ ై యునివి, ఎందుకనగా వాగాే నం 
చదయబడిన ప్రదదశం ఇటటవంటి సర్శహదుే లనే కల్వగశయుండనిద.ి ఆది. 15:18లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ఆ దధనమందే యహెో వా ఐగ్ుప్ుత  నదధ మొద్లుకొని గొప్ు నదధయెనై యూఫాటీ్సు 
నదధ వరక్ు ఈ దశేమును . . . నీ సంతఘనమున కిచిుయునఘానని (ఆదధ. 15:18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“ఐగుప్ుత  నది” అనదేి న లైు నద ికాదు, కాని ఐగుప్ుత నకు ఈశానయములోగల చని నదులలో 
ఒకటని అనువాదకులలో అనకేులు అంగరకర్శసాత ర్మ. కాని విష్యమేమనగా, ఈశానయములో యూప్రటీసు 
నద ిమర్శయు న ైర్మతి దశిలో ఐగుప్ుత  దదశం సర్శహదుే గా నుని ప్రదదశమును దదవుడు అబరా హామునకు 
వాగాే నం చదశాడని మనము గమనించగలము, మర్శయు మనము చూచనటటర గా, వాగాే నము చదయబడిన 
ప్రదదశము యొకు భౌగపళిక సర్శహదుే లు ఏదనెు తోట సర్శహదుే లను ప్రతిబింబిసుత నాియి. కనాను దదశానికన 
మనము ఏదనెుతో ఎంత దగగర్ సంబంధానిి జోడించాలో అనదేి కొంత మరే్కు ప్రశాిరా్కమ ైనప్పటికనని, 
దదవుడు అబరా హామును కనాను దదశానికన పిల్వచనప్ుపడు, ఆదాము మర్శయు హవవ మొటరమొదట 
దదవునిని స్టవేించన చపటకిే పలి్వచాడన ేవిష్యమ ైనా సపష్రంగా ఉనిది. కాబటిర , ఏదనెు తోట దదవుని 
సనిిధకిన ఈ భూగహీంప  ైప్రధాన కేందరంగా ఆదలిోన ేన లకొలపబడనిటటర గానే, పరా చీన చర్శతర యొకు 
వ ైఫలయముల తర్మవాత, దదవుడు తన ప్రతదయకమ ైన స్టవేకుడు ర్ాజయమును ప్ునఃనిర్శుంచుటను 
ఆర్ంభించునటటో  భౌగపళిక కేందరా నికే పిల్వచాడు. 

దదవుడు ఈ దదశమును పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేుకు ఒక చవర్శ గమయముగా కాదు, కాని ఆయన 
ఏలుబడిని భూదిగంతముల వర్కు విసతర్శంప్జయేు నిమితతమ నై ఒక పరా ర్ంభ వదేికగా ఇచాుడనదేి 
వాగాే నము చదయబడని దదశమునకును ఏదనెు తోటకును మధ్య నుని సంబంధ్మును గూర్శున ర్ ండవ 
ధ్వనింప  ైయునిది. 

విసతరింప్ు 
వాగాే నము చదయబడని దదశం అబరా హామునకుగాని మర్శయు ఇశాీయిలేునకుగాని చటరచవర్శ 

భౌగపళిక లక్షయమ  ైయుండలేదు — అద ిభూమి మీద దదవుని ర్ాజయమునకు అతి చని చపటెయైుండనిది. 
ఆది. 12:3ను మర్ొక ప్ర్ాయయం గమనించండి: 

నినుా ఆశీరాదధంచువారిని ఆశీరాదధంచదె్ను; నినుా ద్ూషథంచువాని శపథంచదె్ను; 
భూమి యొక్క సమసత  వంశములు నీయంద్ు ఆశీరాదధంచబడును (ఆదధ. 12:3). 

అబరా హాము మర్శయు అతని సంతానము ప్టో ప్రదర్శింప్బడని దానికన ప్రతిసపందనగా 
జనాంగములను ఆశీర్వదసిూత , శపించడమనే ప్రకనయీ దావర్ా, భూమి మీద నుని సమసత  ప్రజలు చవర్కు 
ఆశీర్వదింప్బడుదుర్మ. అబరా హాము విశావసము — ప్రసుత తం క ైసైతవ విశావసం — వేర్ేవర్మ జాతయలకు 
మర్శయు భాషాప్ర్మ నై గుంప్ులకు వాయపసిుత ందనదేి వాగాే నములోని ఒక కోణమ నైప్పటికనని, అలా 
జర్మగుతయందని ఈ వాగాే నము సామానయంగా సూచంచడంలేదు. ఈ వచనము భూగపళిశాసత రమును 
సహ తం సూచసుత ంది. అబరా హాము యొకు ఆశీర్ావదము భూమియందంతటను ఉని సకల 
కుటటంబాలకు చదర్మకుంటటంది. 

ఈ హతేయవునుబటిరయిే అప సతలుడెనై పౌలు, దదవుడు అబరా హామునకనచున వాగాే నమును ర్పమా 
4:13లో ఈ కనీంది విధ్ంగా కోీడకీర్శంచాడు: 

అతడు లోక్మునక్ు వారసుడగ్ునను వాగాద నము అబాా హామునక నైను అతని 
సంతఘనమునక నైను ధరిశాసత రమూలముగా క్లుగ్లేద్ుగాని విశాాసమువలననెైన 
నీతి మూలముగానే క్లిగ ను (రోమా 4:13). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హామునకు సావసాయముగా ఏదర  ఒక చని భూభాగం మాతరమే వాగాే నం చదయబడలేదు; 
అతనికన లోకమంతా వాగాే నం చదయబడింది. కనాను దదశం ఈ సంప్ూర్ణ సావసాయమునకు, లోకం మొతాత నికన, 
కేవలము ఒక సంచకర్మవు వంటిదయియంది. 

వాగాే నము చదయబడని దదశము యొకు ఆదమి సర్శహదుే లకు ఆవల వర్కుండని దదవుని 
ర్ాజయము యొకు విసతర్శంప్ు పాత నిబంధ్నలోని వ వేవర్మ కాలములలో అలపమ నై ప్ర్శమాణంతో 
చపటటచదసుకొనిది. మోష ేర్పజులోో ను మర్శయు అటటతర్మవాత కాలంలోను, యోర్ాే నుకు తూర్మపనగల 
ర్ ండునిర్ గపతరములు ఆకమీించుకొనాిర్మ. ఆ యా ర్ాజులు ఏలుబడిలో, ఇశాీయిలేు యొకు 
సర్శహదుే లు ఉతతర్ము, తూర్మప, మర్శయు దక్షణి దిశలలో విసతర్శంచాయి. కాబటిర  పాత నిబంధ్న 
ఇశాీయిలేు కాలములో దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్రధాన కేందరం కనాను దదశమ యైుండినది, కాని 
అటోయినప్పటకినని దదవుని ర్ాజయము భూదిగంతముల వర్కు వాయపించుట ఆర్ంభమయియంది. 

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు ర్పజులలోని ర్ాజయము యొకు సాలమును మనసుిలో ఉంచుకొని, 
మనమిప్ుపడు ర్ాజయసంబంధ్మ ైన ప్రజలను గూర్శు తలెుసుకుందాము. 

పా్జ్లు 
ఈ కాలములోని దదవుని ప్రజల చర్శతర చాలా సంకనోష్రమ నైది, గనుక మనలను మనము కొనిి 

ప్రధానాంశములక ేప్ర్శమితం చదసుకొనడం మంచది. అయినప్పటకిర, దదవుని ర్ాజయములో ఇశాీయిేలు 
పాతరను గూర్శున సమగీమ నై బృహత్ ప్టమును మనము చూడగలుగుతాము, అద ిదదవుడు మానవ 
జాతిని గూర్శు కల్వగశయుండని ఆర్ంభ ఉదదేశములతో ఎలా కలుసుత ందర  చూసాత ము. మూడు విష్యాలను 
చూదాే ము: మొదటదిి, ర్ాజయము నిమితతము ఇశాీయిలేును ఒక ప్రతదయక జనాంగముగా ఏర్పర్చుకొనుట; 
ర్ ండవది, ఈ ప్రజలు ఒక యాజక సమూహముతో కూడని ర్ాజయముగా ర్ూప్ుదదిుే కొనుట; మూడవది, 
ర్ాజయసంబంధ్ుల ైన ప్రజలను నడిపించడానికన అధకిార్ప్ూర్వకమ ైన యాజకులు మర్శయు ర్ాజులు 
నియమింప్బడుట. మొటరమొదటగిా, ఇశాీయిలేు ఒక ప్రతదయక జనాంగముగా ఏర్పర్చుకొనబడుటను 
చూదాే ము. 

ఇశరా యేలును ఏరురచుకొనుట్ 
పరా చీన చర్శతర కాలములో, లోకములోనికన పాప్ము ప్రవేశప టరబడుటతో, లోకములో ఆయన 

యొకు ప్రతదయకమ నై పల ల్వక లుగా ప్రయోజనప్డునటటో  దదవుడు మానవాళి యంతట ినుండి ఒక 
కుటటంబానిి ఏర్పర్చుకొనాిడన ేవిష్యానిి మనము జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. 

ఒక ేఒకు కుటటంబము యొకు నమూనాను మనము మొదట ఆదకిాండము 5వ అధాయయంలో 
చూసాత ము, అకుడ ఆదాము కుమార్మడెైన షతేయ నీతిగల మానవాళి వంశానికన తండిర అయాయడు. 
అటటతర్మవాతః, అతని సంతానమ ైన నోవహు దావర్ా షతేయ కుటటంబానిి దదవుడు కొనసాగశంచాడు. 
నోవహుకు ముగుగ ర్మ కుమార్మలని మీర్మ జాా ప్కము చదసుకోవచుు: షమేు, హాము మర్శయు యాప తయ. 
అయితద షేము మాతరమే దదవుడు ప్రతదయకముగా ఏర్పర్చుకొనిన పల ల్వక  లేక కుమార్మడెయైుండెను. 
ప్రతదయకమ ైన ఈ పాతరను కొనసాగశంచడానికన షేము సంతానములో నుండి ఒకడు, అనగా అబరా హాము 
ఏర్పర్చుకొనబడనెు. ఆ తర్మవాత అబరా హాము యొకు అదుుతకర్మ నై కుమార్మడు ఇసాికు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏర్పర్చుకొనబడ ిఈ వంశకీమమును కొనసాగశంచనెు. ఆ తర్మవాత, ఇశాీయిేలు అని కూడా 
పిలవబడినవాడెనై ఇసాికు కుమార్మడెనై యాకోబు, దదవుడు ప్రతదయకంగా గౌర్వించన పల ల్వక  అయాయడు. 
చవర్శగా, యాకోబునకు ప్న ి ండు మంది కుమార్మలు, వార్మ యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు, 
మర్శయు ఈ ప్న ిండు మంది కుమార్మలు ఇశాీయిలేు జనాంగము యొకు ప్న ి ండు గపతరములకు 
తండుర లయాయర్మ. ఈ ప్న ిండు గపతరములను దదవుడు పిరయాతిపిరయంగా పేరమించాడు, మర్శయు వార్శకన 
దదవుని ప్రజలు అన ేప్రతదయక బిర్మదునిచాుడు, వార్మ దదవుడు తన తొల్వచూలు సంతాము వల  
పేరమించనవార్ ై యుండరి్శ. మానవజాతిలోని జనాంగములనిిటిలో నుండి, ఇశాీయిలేు గపతరములు దదవుని 
ర్ాజయసంబంధ్ుల ైన ప్రతదయక ప్రజల ైయుండిర్శ. 

యాజ్క్ుల రాజ్యము 
ర్ ండవది, దదవుడు ఇశాీయిలేు గపతరములను ఏర్పర్చుకొనాిడు, ఆదాము మర్శయు హవవకు 

ఇవవబడిన ఆదిమ యాజాకతవ మర్శయు ర్ాచర్శక పాతరలను న ర్వేర్మునటటో  ఆయన వార్శని ఒక యాజక 
సమూహముతో కూడిన ర్ాజయముగా చదశాడు. ఇశాీయిలేు, ఆయన ర్ాజయ నిర్ాుణములోని అతయంత 
ప్రతదయకమ ైన ఈ పాతరను ప్ూర్శంచవలస్టి యునిదని దదవుడు ర్ూఢయిి నై మాటలలో ప్రకటించాడు, 
మర్శయు ఈ విష్యానిి మనము నిర్గమ 19:4-6లో చూడవచుు. ఇశాీయిలేు స్ట్నాయి ప్ర్వతము 
యొకు దగిువ భాగంలో శబిర్ములు ఏర్పర్చుకొని నివస్టించుచుండని సమయంలో దదవుడు ఇలా 
ప్ల్వకాడు: 

నేను ఐగ్ుప్తయులక్ు ఏమి చసే్టథతినో, మిముిను గ్ద్ద  ర క్కలమీద్ మోస్టథ నఘ 
యొద్దక్ు మిముినెట్టు  చేరపుకొంటి్నో మీరప చూచితిర.ి కాగా మీరప నఘ మాట్ శరది్గా 
విని నఘ నిబంధన ననుసరించి నడచిినయడెల మీరప సమసతదశే జ్నులలో నఘక్ు 
సాకీయ సంపాద్యమగ్ుద్ురప. సమసత  భూమియు నఘదేగ్దఘ. మీరప నఘక్ు యాజ్క్ 
రూప్క్మ ైన రాజ్యముగాను ప్రిశుది్మ నై జ్నముగాను ఉంద్ురని చెప్ుుము 
(నిరగమ 19:4-6). 

ఇశాీయిలేు ప్న ిండు గపతరా లను గూర్శు దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను గమనించండి. ఇశాీయిలేు 
“యాజక ర్ూప్కమ నై ర్ాజయముగాను, ప్ర్శశుదధమ ైన జనముగాను” ఉండాల్వ. మనమిదవిర్కు 
చూచనటటర గా, వార్మ “ప్ర్శశుదధ జనమ ై” యుండాల్వ, అనగా ప్రతదయకమ నై, వేర్మప్ర్చబడని, ఇతర్ 
ప్రజలందర్శ నుండి ప్రతదయకనంప్బడినవార్ ై యుండాల్వ. కాని మర్శ ఎకుువ ఖ్చుతంగా చపె్ుపకొంటే, వార్మ 
“యాజక ర్ూప్కమ నై ర్ాజయము” లేక, ఒక యాజకతవ ర్ాజయమ ై యుండాల్వ. 

ఆదలిోన ేఆదాము మర్శయు హవవ కుండని ర్ ండింతల పాతరను ఇశాీయిలేు న ర్వేర్ముచుండనిదని 
యాజక ర్ూప్కమ నై ర్ాజయము అని ఇశాీయిలేుకు ప టరబడని ఈ పరే్మ తలె్వయజ ప్ుపచునిది. ఆదాము 
మర్శయు హవవ దదవుని ర్ాజుల ైన యాజకతవ ప్ర్శచర్య చదయడానికన పలిువబడనిార్న ేవిష్యానిి 
మనము జాా ప్కము చదసుకొనవచుు. ఇశాీయిలేు గపతరములు కూడా దదవుని సామాా జయవాద యాజకుల ై 
యుండుటకు పలిువబడనివని ఇకుడ మనము గమనిసుత నాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాజ్క్ులు మరియు రాజులు 
మూడవది, దదవుని ర్ాజయము కొర్కు ఇశాీయిలేు ఒక జనాంగముగా ర్ాజుల ైన యాజక 

సమూహమ ై యుండు ప్రతదయకార్హత కల్వగశయుండినది, అయినప్పటికనని, వార్మ బలమ నై ఒక జనాంగముగా 
అభివృదిేచెందుచుండని కొలద ికొందర్మ ఇశాీయిలేీయులు ప్రతదయకాధికార్ముగల యాజకుడు మర్శయు 
ర్ాజు అయుయండు హో దా కల్వపంప్బడిందన ేవిష్యానిి కూడా మనము గమనించాల్వ. సాధార్ణ 
అవగాహన చొప్ుపన, ఇశాీయిలేు జనాంగము మొతతం దదవుని ప్రతదయకమ నై యాజకుల ర్ాజయముగా 
ప్ర్శశుదధప్ర్చబడింది. కాని యాజకులుగాను ర్ాజులుగాను ఆయనను స్టవేించుట దావర్ా వార్మ ఆయన 
యొకు అతయంత ప్రతదయకమ ైన పల ల్వక ల ై యుండాలని, చవర్కు దదవుడు ఇశాీయిలేులో ఉండద కొందర్మ 
నిర్శేష్రమ నై ప్రజలను మర్శయు కుటటంబాలను ఎంపిక చదసుకునాిడు, గనుక వార్మ దదవునికన ప్ర్శశుదధ 
స్టేవలనందించునటటో  ఇది ఈ జనాంగమును నడపిించంది. 

నిర్గమకాండము మనకు తెల్వయజయేుచునిటటర గా, అహర్పను మర్శయు అతని సంతానము 
దదవుని యాజకులుగా ఆయనను స్టేవించవలస్టని వార్శగా ఉండిర్శ. వార్మ పరా థమికంగా ప్రజలను 
గుడార్ము మర్శయు ఆలయములోని దదవుని ప్రతదయక సనిిధిలోనికన నడిపసిూత , ఆర్ాధ్నలు, 
బల్వయాగములు మర్శయు సుత తయలనర్శపంచర్శ. ఆ తర్మవాత, దదవుని ప్రజలకు ర్ాజులుగా తమ 
స్టేవలనందించడానికన దావీదు మర్శయు అతని సంతానము అభిషకేనంప్బడా్ ర్మ. వార్మ దదవుని యొకు 
ప్రతదయక ప్ర్శచార్కుల వల  ఎకుువగా దదశము యొకు ర్ాజకరయ కోణాలలో ప్నులు చదశార్మ. 

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు యొకు సాలము మర్శయు ర్ాజయసంబంధ్ుల ైన ప్రజలను గూర్శు 
తెలుసుకునాిము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ కాలములో ఆ ర్ాజయము ప్ుర్పభివృదిధ  చెందిన విష్యానిి 
కొంతస్టపే్ు అధ్యయనం చదదాే ము. 

ప్ురోభివృదధి  
విచార్కర్ంగా, ఇశాీయిేలు చర్శతర ఎకుువగా పరా చీన కాలము వంటదిెై యునిది. అద ి

నిర్ాుణాతుకమ నై గటిర  సాధింప్ులు మర్శయు అంతయలేని వ ఫైలాయల మిశీమమ యైునిది. దదవుని 
ర్ాజయము ప్ుర్పగమించంది, కాని మానవుల పాపషిిరతనమునుబటిర , ఈ ప్ుర్పగమనములు ఆశంచన 
అంతిమ లక్షయమును సాధించలేదు; దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జయేలేదు. 

బెైబిలు సంబంధ్మ ైన ఈ చర్శతర కాలము సుదరీ్ఘమ నైది మర్శయు సంకనోష్రమ నైది గనుక మనము 
కొనిి ప్రధానాంశములను మాతరమే చూదాే ము. ఈ కాలములో కొనసాగశన ర్ాజయము యొకు 
ప్ుర్పభివృదిధలోని మూడు దశలను గూర్శు చపె్ుపకుందాము: మొదటదిి, వాగాే న దశ; ర్ ండవది, 
నిర్గమము మర్శయు విజయము; మూడవది, ఇశాీయిేలు ఒక సామాా జయముగా న లకొనియుండని 
కాలము. 

వాగాద నము 
మొదట, వాగాే న కాలమును గూర్శు మనము మాటాో డదాము. ఇశాీయిలేు పితర్మల కాలమును 

గూర్శున తలంప్ు మన మనసుిలో ఉనిది. అబరా హాము, ఇసాికు, యాకోబు మర్శయు ప్న ిండు మంది 
ఇశాీయిలేు గపతరముల కాలములో, ఇశాీయిేలు భవిష్యతయత ను గూర్శు దదవుడు అనేక వాగాే నములు చదశాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరా థమికంగా, ఈ వాగాే నాలను ర్ ండు వర్గములుగా విభజంప్వచుు: మొదటదిి, సంఖ్ాయప్ర్ంగా 
హెచుగుచుండుటను గూర్శున వాగాే నములు; ర్ ండవది, ప తతనం చెలాయించుటను గూర్శున 
వాగాే నములు. 

వార్మ ఫల్వంచ అభివృదిధప ందుచు దదవుని పల ల్వక లను విసతర్శంప్వల నని దదవుడు ఆదాము మర్శయు 
హవవను పిల్వచనటటర గానే, అతని సంతానము ల కనుంప్శకయము కానంతగా విసతర్శంచునని దదవుడు 
అబరా హామునకు వాగాే నమిచాుడు. ఆది. 15:5లో దదవుడు అబరా హామునకనచున గొప్ప వాగాే నమమేిటో 
చూడండి: 

నీవు ఆకాశమువెపై్ు తేరచిూచి నక్షతాములను లెకికంచుట్క్ు నీ చేతనెతైే 
లెకికంచుమని చెపథు నీ సంతఘనము ఆలాగ్వునని చపె ును (ఆదధ. 15:5). 

మనమిదవిర్కు తెలుసుకొనిటటర , మానవ జాతికన మార్గదర్ికంగా ఉంటూ, దదవుని 
సవర్ూప్ుల ైయుండు పాతరను అద ిన ర్వరే్మునటటో  నడిపించడానికన అబరా హాము మర్శయు అతని 
సంతానము ఏర్పర్చుకొనబడా్ ర్మ. విమోచంప్బడని మానవులు నక్షతరముల వల  ల కుుంప్లేనంతట ి
సంఖ్యలో ఉండునటటో  ప్ర్శశుదధ  సంతానము విసతర్శంచుట దావర్ా కొంత మేర్కు ఇద ిజర్గాల్వి ఉంటటంది. 
అందు చదతనే ఇసాికు, శార్ా దావర్ా అబరా హామునకు జనిుంచన అదుుతకర్మ నై ప్ుతయర ని జనుము 
అంత ఎకుువగా నొకనువకాుణింప్బడుతయంది. బెైబిలు సంబంధ్మ ైన కథ దాని దృషిరని ఇసాికు 
కుమార్మడు యాకోబు మర్శయు యాకోబు యొకు ప్న ిండు మంది కుమార్మలప ై కేందీరకర్శంచుటకు 
కూడా ఇదద హతేయవ ై యునిది. దదవుని ప్రజలు, వాగాే న సంబంధ్మ నై ఈ ఆదిమ కాలములోనే, పాత 
నిబంధ్నలో అదవిర్కే విసతర్శంచుచుండరి్శ. అందుకే ఇశాీయిలేు జనాంగములోని విమోచంప్బడిన దదవుని 
పల ల్వక ల విసతర్శంప్ు పాత నిబంధ్న యందంతటను ఒక ప్రధానాంశమ ైయునిది. 

దీనిని మించ, పతిర్మలను గూర్శున బెైబిలు సంబంధ్మ ైన కథలు కూడా వాటి దృషిరని ప తతనం 
చెలాయించుటను గూర్శున వాగాే నముప ై కేందీరకర్శసుత నాియి. దదవుడు అబరా హామునకు 
ల కనుంప్శకయముకాని సంతానము నిచుుటను గూర్శు మాతరమే కాదు, కాని అతని సంతానము 
ప్ర్శశుదధమ ైన కనాను దదశమును సావధనీం చదసుకొందుర్ని కూడా వాగాే నం చదశాడు. ఆది. 15:7లో ఇలా 
వరా యబడియునిది: 

మరియు ఆయన నీవు ఈ దశేమును సాతంతిాంచుకొనునట్టు  దఘని నీకచిుుట్క్ు 
క్లీదయుల ఊరను ప్ట్రణములోనుండి నినుా ఇవతలక్ు తీస్టథకొని వచిున 
యహెో వాను ననేే అని చపెథునప్ుుడు . . . (ఆదధ. 15:7). 

వార్మ భూమిని లోప్ర్చుకొని ఏలవలస్టిందని దదవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు 
స్ట లవిచునటటర గానే, ఆయన యొకు ప్రతదయక ప్రజల ైన, ఇశాీయిేలు, వాగాే న దదశానిి లోప్ర్చుకొని, 
ఏలుచు, దానియందు శేయీోభివృదిధని అనుభవించుదుర్ని ఆయన వాగాే నం చదశాడు. 

అందుచదతనే, తన కుటటంబము పాతిప టరబడుటకు ప్నికనవచుునటటో  అబరా హాము కనాను దదశంలో 
చహాితుకమ నై ఒక చని సాలానిి కొనుగపలు చదశాడు. ఇంకా, వాగాే న దదశానిి యాకోబు కొంత కాలము 
వర్కు విడిచప టిర  వ ళోిపల యినప్పటకినని, అపాయకర్మ నై ప్ర్శస్టిాతి తన ఎదుట ఉనిదని తెల్వస్టనిను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎందుకు తిర్శగశవచాుడర  ఇద ివివర్శసుత ంది. ఇంకా, వార్మ ఐగుప్ుత  దదశానిి వదలి్వప టిర  వాగాే నము 
చదయబడిన దదశానికన తిర్శగశ వ ళలో దుర్ని ప్లుకుతూ, యోస్టపే్ు తన అవసానకాల మాటలోో  
ఇశాీయిలేీయులకు ఎందుకు అభయమిచాుడర  కూడా ఇది వివర్శసుత ంది. పతిర్మల కాలము, ఆయన వార్శని 
విసతర్శంప్జసే్టి ఆయన ర్ాజయమును వాయపింప్జయేు ప్రజగా వార్శకన పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేుప ై ఏలుబడితో 
కూడని అధికార్మును అనుగహీ ంచునని దదవుడు వాగాే నము చదస్టని కాలమ ై యుండినది. 

నిరగమము మరియు విజ్యము 
నిర్గమము మర్శయు విజయమును గూర్శున కాలము, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలు చర్శతరలో, 

దదవుని ర్ాజయము భూమి మీద వచుుటకు సంబంధించన ర్ ండవ ప్రధాన దశయి  ైయునిది. ఈ 
కాలములో దదవుడు ఇశాీయిలేుతో చదస్టని కార్యము భూమి మీద ఆయన ర్ాజయమును సాా పించుటకు 
ఉదదేశంప్బడినదని ప్రతదయకనంచ ఒక వాకయభాగము సువిదితం చదసుత నిది. నిర్శేష్రంగా, మోషే మర్శయు 
ఇశాీయిలేీయులు ఎర్ీ సముదరము గుండా వ ళోినప్ుపడు, వార్మ సుప్రస్టదిధమ నై ఒక పాట పాడార్మ, అది 
నిర్గమ. 15:1-18 వచనాలలో ఉనిది. దదవుని ఏలుబడిని గూర్శున ప్రధానాంశము ఇంత విదితంగా 
విశదీకర్శంప్బడని లేఖ్నములలోని మొదటి వాకయభాగము ఇదద. ఈ పాటలో ర్ాజయమునకు సంబంధించన 
అదుుతకర్మ ైన ప్రధానాంశములు అనకేమునాియి కాని మనము ఒకు దానిని మాతరమే పేర్ొుందాము. 
భవిష్యతయత  విష్యమ  ైమోష ేకల్వగశయుండని ఆతుస్ట లా ర్యమును గూర్శున మాటలను మనము నిర్గమ. 
15:13లో చదవవచుు: 

నీవు విమోచించిన యీ పా్జ్లను నీ క్ృప్చేత తోడుకొనిపో తివి. నీ బలముచేత 
వారిని నీ ప్రిశుదఘి లయమునక్ు నడి పథంచితివి (నిరగమ. 15:13). 

దదవుడు ఇశాీయిలేీయులను తన ప్ర్శశుదధ నివాసమునకు నడిపించాడు గనుక వార్మ ఆయనను 
సుత తించార్న ేవిష్యానిి గమనించండి. మనమిదవిర్కే చూచనటటర , ఏదెను వల నే, వాగాే నము 
చదయబడిన దదశం భూమి మీద దదవుని ప్రతదయక ప్ర్శశుదధ  సనిిధిగల కేందరమ ైయుండాల్వ. కాని 
“తోడుకొనిపల వుట” అని అనువదింప్బడిన nahal (ָנַהל) అన ేహెబ్రర ప్దము, ఎకుువ అక్షర్ారా్ంతో గొర్ లీ 
కాప్ర్శ అని అనువదింప్బడవచుు అనే విష్యానిి మనము దనీి కంటే ఎకుువగా గుర్శతంచాల్వ. కాయుట 
అన ేఈ అలంకార్ము సర్వసాధార్ణంగా పరా చీన ప్శుమ ఆస్టయిలోని మర్శయు బెైబిలులోని ర్ాజుల 
కార్యకలాప్ములను గూర్శున ఒక సామానయ వర్ణనయి ై యునిది. దదవుడు తన ప్రజలను వార్శ ర్ాజ నై 
కాప్ర్శగా ఆయన ప్ర్శశుదధ నివాస సాలమునకు తోడుకొనివ ళలో చుండనెు. 

దదవుని ర్ాజర్శక మర్శయు ర్ాజయమును గూర్శున ప్రధానాంశము వార్మ ఎర్ీ సముదరము యి దుట 
పాడని పాట చవర్లో నిర్గమ. 15:17-18లో కనబడుతయంది. 

నీవు నీ పా్జ్ను తోడుకొని వచుెద్వు యహెో వా, నీ సాాసథ యమ నై కొండమీద్ నఘ 
పా్భువా, నీవు నివస్టథంచుట్క్ు నిరిించుకొనిన చోట్ను నీ చతేయలు సాథ పథంచిన 
ప్రిశుదఘి లయమంద్ు వారిని నిలువ ప ట్టరద్వు. యహెో వా నిరంతరమును 
ఏలువాడు (నిరగమ. 15:17-18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వచనములను బటిర  చూస్టేత , దదవుడు ఇశాీయిలేును ఒక ప్ర్శశుదధ  ప్ర్వతమునకు, అనగా 
మనకు బెైబిలు అటట తర్మవాత బయలుప్ర్చు ఒక ప్వితర సాలమ నై యి ర్ూష్లేమునకు తోడుకొని 
వ ళలో చుండనెు. ప్ర్వతమందుని ఈ ప్వితర సాలము యొకు సవభావం ఏమ యైుండాల్వ? మొదటదిిగా, 
అద ిదదవుని “నివాస సాలమని” మోషే చెపాపడు. మర్ొక ప్ర్ాయయం, “నివాస సాలము” అని 
అనువదింప్బడిన yashav (ָיַשב) అనే హెబ్రర ప్దము, తర్చుగా “ఒక ర్ాజు యొకు ప్టార భిషేకమును” 
సూచసుత ంది. ఆ వాకయభాగములోని ప్రధాన ర్ాజ భావముల దృషార య, ప్ర్శశుదధ  ప్ర్వతమనదే ిదదవుని 
స్టింహాసనార్పహణ సాలమ ై యుంటటందని అరా్ం చదసుకొనడం ఉతతమం. 

ఈ కార్ణానిి బటేర  వచనము 18 వ ంటనే విశదమ నై ర్ాజ ప్దజాలముతో దదవుని ఇలా 
సుత తించుచునిది: 

యహెో వా నిరంతరమును ఏలువాడు (నిరగమ. 15:18). 

ఇశాీయిలేు జనాంగమును వాగాే న దదశములోనికన తోడుకొని వ ళోిన కాప్ర్శయి ై యుంటూ దదవుడు 
దాని ర్ాజుగా తన చర్యను చదప్టార డు, మర్శయు వార్శని తన ర్ాజ స్టింహాసనమును చుటటర ముటిరయుండు 
జనాంగముగా స్టిార్ప్ర్చవల నని ఆ సమయంలో ఆయన ఉదదేశంచాడు. అనగా, దదవుడు ఏలుబడిని, 
ఆయన ర్ాజతవమును, భూమి మీద ఆయన ర్ాజయము నిర్ంతర్ము నిలుచునటటో  సాా పించాలనదేి 
నిర్గమము మర్శయు విజయము యొకు ఉదదేశమ ై యుండనిదని మర్ొక మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 

సామార జ్యము 
పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు పరా ముఖ్యతను గూర్శున కాలములోని దదవుని ర్ాజయము యొకు 

మూడవ దశను సామాాజయ దశ, అనగా ఇశాీయిేలు, ఒక ర్ాజు మర్శయు ఆలయము కల్వగశయుండని 
జనాంగముగా సుస్టిార్ంగా సాా పంిప్బడి యుండిన కాలమని చపె్ుపకొనవచుు. దుర్దృష్రవశాతయత , 
ఇశాీయిలేు కొర్కు దదవుని ప్రణాళిక ప్రకార్మ నై మానవ ర్ాజుల చపటట కొంత వివాదాసపదమ నై 
విష్యమ యైునిది. ఇశాీయిలేునకు మానవ ర్ాజొకడుండాలని దదవుడు ఎలోప్ుపడు ఆశంచాడనియు, 
ఇశాీయిలేులో ర్ాజర్శకము అభివృదిధ  చెందని విధానమును గూర్శున వాసతవానిి మనము తర్మవాత 
పాఠంలో జాగతీతగా చూదాే ము. అయితద ప్రసుత తానికన దదవుడు దావీదును మర్శయు అతని కుమార్మలను 
తన ప్రజలప ై ర్ాజులనుగా సాా పంిచాలని నిశుయించుకొనగాన ేఆయన ర్ాజయము ముందుకు కొనసాగశన 
విధానానిి మాతరమ ేచూదాే ము. 

దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మడు స లొమోను యి ర్ూష్లేమును ర్ాజు మర్శయు 
ఆలయముండని సాలంగా సాా పంిచడం దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును భూమి మీద ముందుకు తీసుకొని 
వ ళాో ర్మ. మర్ొక ప్రకు యి ర్ూష్లేములో దావీదు స్టింహాసనము సాా పించబడుట, భూమి మీద దదవుని 
ఏలుబడికన ప్రతినిధ్ులుగా నుండి ర్ాజ కుటటంబము సాా పింప్బడుటయి ేఅయియంది. 1 దిన. 29:23లో 
దావీదు కుటటంబము యొకు స్టింహాసనము ఈ విధ్ంగా వర్శణంప్బడింది: 

అప్ుుడు స లొమోను తన తండిాయెైన దఘవీద్ునక్ు మారపగా యహెో వా స్టథంహా 
సనమంద్ు రాజుగా క్ూరపుండి వరిిలుు చుండనెు (1 దధన. 29:23). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావీదు స్టింహాసనము ప్రభువు యొకు స్టింహాసనమ ై యుండనిది. దావీదు యొకు ర్ాజ 
కుటటంబము దదవుని ర్ాజతవ అధకిార్మునకు ప్రతినిధ్ులుగా నిలుసూత  ఇశాీయిేలు ప్రజలను 
నడపిించంది. దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మలు దదవుని ఇతర్ సవర్ూప్ులను నడిపించుట దావర్ా 
హెచుంప్బడని దదవుని పల ల్వక లుగా ఉనితమ నై అధకిార్ప్ూర్వక పాతర వహ ంచార్మ. 

మర్ొక ప్రకు దావీదు స్టదిధప్ర్చన దదవాలయమును స లొమోను నిర్శుంచాడు, మర్శయు దనీిని 
బెైబిలు సాధార్ణంగా దదవుని “మందిర్ము” లేక దదవుని “ర్ాజ భవనము” అని సూచసుత ంది. ఇశాీయిలేు 
జనాంగమును, దదవునికన ఆర్ాధ్నాసహ తమ ైన స్టవేలుచదయు ర్ాజుల ైన యాజక సమూహముండని 
జనాంగమును, నడపిించువార్మగా యాజకులు ఈ ఆలయములో న లకొలపబడిర్శ. దావీదు 
యి ర్ూష్లేమునకు తీస్టకిొని వచున నిబంధ్న మందసమును స లొమోను దదవాలయము మధ్యలో 
ఉంచాడు. నిబంధ్న మందసమును గూర్శున ప్రతీకవాదము అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన విష్యం. దావీదు 
ప్రకార్ం, నిబంధ్న మందసము దదవుని పాదపఠ్ం. 1 దిన. 28:2లో ఇలా వరా యబడియునిద:ి 

యహెో వా నిబంధన మంద్సమునక్ును మన దవేుని పాద్ప్ఠమునక్ును 
విశరమసాథ నముగా ఉండుట్క్ు ఒక్ మందధరము క్టి్ర ంచ వలెనని నేను నఘ 
హృద్యమంద్ు నిశుయము చేస్టథకొని సమసతము స్టథది్ప్రచితిని (1 దధన. 28:2). 

దదవుని స్టింహాసనము ప్ర్లోకమందుండినది కాని ఆయన స్టంిహాసనము యొకు పాదప్ఠము 
యి ర్ూష్లేములోని దదవాలయమందుండిన నిబంధ్న మందసమ ై యుండనిది. నిజానికన, స లొమోను 
యి ర్ూష్లేము దావీదు కుటటంబము కొర్కు ఒక ముఖ్య ప్టరణముగా, దదవుని కొర్క ేఉదదేశంప్బడని 
ర్ాజతవ ప్వితర సాలంగా మార్ాుడు. 

కాబటిర , దావీదు మర్శయు స లొమోను కాలము నాటకిన, అబరా హాము దనిములలో 
సంచర్శంచుచుండిన జాతిగా ఉండిన ఇశాీయిేలు, నిర్గమము మర్శయు విజయము దావర్ా సాా పింప్బడని 
జనాంగమయియందనియు, చవర్కు సామాా జయ నగర్మ ైన యి ర్ూష్లేము ప్టరణంలో ఒక ర్ాజు మర్శయు 
ఒక దదవాలయముగల ఒక సామాా జయమయియందనియు మనము గమనిసుత నాిము. దదవుని ర్ాజయము 
ఇశాీయిలేు జనాంగములో సాా పింప్బడుచుండనిది. 

అలాగ తైద, ఇశాీయిలేును ఒక సామాాజయంగా నిర్శుంచుటలో గల నిర్రక్షణ, ఉదదేశం ఏమ ై యుండనిద?ి 
ఇశాీయిలేు యొకు మానవ ర్ాజు దావర్ా, దదవుని ప్రతదయకమ నై ప్ర్శచార్కుడెనై ర్ాజ ై యుండని వాని దావర్ా, 
దదవుని ఏలుబడి భూదగింతముల వర్కు వాయపించునటటో  దదవుడు తన ప్రజలను ఆ యా దశల గుండా 
నడపిించాడు అని ఒకు మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. ఈ గమయమును గూర్శు కరర్తనకార్మడు కరర్తనలు 72:1-
17లో ఈ విధ్ంగా వయకతం చదసుత నాిడు: 

దేవా, రాజునక్ు నీ నఘయయవిధులను రాజ్క్ుమారపనికి నీ నీతిని 
తెలియజ్ేయుము . . . సముదా్మునుండి సముదా్ము వరక్ు యూఫాటీ్సు నదధ 
మొద్లుకొని భూదధగ్ంతములవరక్ు అతడు రాజ్యము చయేును . . . రాజులంద్రప 
అతనిక ినమసాకరము చసే్ట ద్రప. అనయజ్నులంద్రప అతని స్టవేించెద్రప . . . అతని 
పేరప నితయము నిలుచును అతని నఘమము సూరపయడునాంత కాలము 
చిగ్ురపుచుండును. అతనినిబటి్ర  మనుషయయలు దీవింప్బడుద్ురప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనయజ్నులంద్రపను అతడు ధనుయడని చపె్ుుకొంద్ురప (కీరతనలు 72:1, 8, 11, 
17). 

ఇందులో మనము అనకే ముఖ్ాయంశాలను చూడవచుు. మొదటదిి, దావీదు కుటటంబము 
దీవింప్బడాలని కరర్తనకార్మడు పరా ర్శాంచాడు మర్శయు దావీదు వంశము నీతి మర్శయు నాయయమును 
లక్షణములు గలదె ైయుండాల్వ. అయితద ఇది దావీదు ఏలుబడనిి అతి విసాత ర్ంగా విసతర్శంప్జేసుత ందని 
అతనికన తలెుసు. దావీదు కుటటంబము భూదగింతముల వర్కు ఏలుతయంది; అతడు సముదరము నుండి 
సముదరము వర్కు ప్ర్శపాలన చదసాత డు, ర్ాజులందర్మ, అనయజనులందర్మ దావీదు స్టింహాసనముప  ై
ఆస్టన్ుడెై యుండువానిని స్టేవిసాత ర్మ, ఏలయనగా అతడు దదవుని నీతి నాయయములకు ప్రతినిధియి  ై
యునాిడు. దదవుని ప్రతదయక దాసుని ఏలుబడి, ఇశాీయిలేు ర్ాజు ప్ర్శపాలన, దదవుని ఏలుబడనిి 
భూదగింతముల వర్కు విసతర్శంప్జసేుత ంది. 

కాని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ఈ విసతర్శంప్ు ఎందుకు జర్మగుతయంది? దాని లక్షయమేమిట?ి 
అవును, దదవుడు ఇశాీయిేలును ఏర్పర్చుకొనుటలోగల ఆర్ంభ ఉదదేశం న ర్వరే్ాులనేద ిఇశాీయిేలు 
చర్శతరను గూర్శున సామాాజయ దశ యొకు ఉదదేశమ ైయుండిందని 72వ కరర్తన ఆశుర్యకర్మ నై ర్రతిలో 
ప్రకటసిుత ంది. ఆది. 12:3 ప్రకార్ం, దదవుడు అబరా హామును ఆయన కొర్కే పిల్వచనప్ుపడు ఆయన తన 
మనసుిలో ఒక లక్షయమును కల్వగశయుండనెని నీవు జాా ప్కం చదసుకొనవచుు. అదదమనగా: 

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

అయితద అబరా హామునకనయయబడిన ఈ వాగాే నం ఎలా న ర్వేర్మతయంద?ి కరర్తనలు 72:17ను మర్ొక 
ప్ర్ాయయం చూడండి. దావీదు కుటటంబము యొకు నీతి నాయయముగల ఏలుబడ ిదావర్ా: 

మనుషయయలు దవీింప్బడుద్ురప. అనయజ్నులంద్రపను అతనిని ధనుయడని 
చెప్ుుకొంద్ురప (కీరతనలు 72:17). 

ఆది. 12:3కు సంబంధించన సూచన సపష్రంగా ఉనిది. అబరా హామును ఏర్పర్చుకొనుటలో గల 
దదవుని లక్షయము చవర్కు దావీదు కుటటంబము దదవుని దవీ నలను సమసత  జనాంగములకు 
విసతర్శంప్జసే్టనిప్ుపడు న ర్వేర్మతయంది. 

చవర్శగా, దావీదు వంశములో ఇశాీయిలేు యొకు ఆర్ంభ ఉదదశం న ర్వరే్మట వలన కల్వగశన 
ప్ర్శణామమేమ  ైయుండనిద?ి అన ేప్రశి మనలను మనము అడుగుకోవాల్వ. అబరా హాము దవీ నలను 
దావీదు కుటటంబము లోకమంతటకిన ఎందుకు విసతర్శంప్జేస్టింది? దదవుని మహ మానివతమ నై ఏలుబడి 
భూదగింతముల వర్కు విసతర్శంచుట దాని ప్ర్శణామమ ై యుంటటందని ఒకు మాటలో చపె్ుపకొనవచుు. 
అందుకే కరర్తనలు 72 ప్రతిధ్వనిసుత ని దదవుని సుత తిగానముతో 19వ వచనంలో ఇలా ముగశయుచునిది: 

ఆయన మహమిగ్ల నఘమము నితయము సుత తింప్బడును గాక్ సరాభూమియు 
ఆయన మహమితో నిండియుండును గాక్. ఆమేన . ఆమేన  (కరీతనలు 72:19). 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము  ర్ ండవ పాఠము : దదవుని ర్ాజయము 

-28- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరర్తనలు 72లో ఈ ముగశంప్ు వచనము, పితర్మలకనయయబడని వాగాే నములు మొదలుకొని 
నిర్గమము మర్శయు విజయము దావర్ా సామాా జయమునకు ఇశాీయిలేుతో చపటటచదసుకొని సమసత  
ప్ుర్పగమనముల కొర్క ైన చటరచవర్శ లక్షయమును వ లోడసిుత ంద.ి భూదిగంతములను దదవుని మహ మతో 
నింప్డానిక ేర్ాజయమును గూర్శున ఈ దశలనీి ఉదదేశంప్బడనివి. దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిలేు 
సర్శహదుే ల నుండి భూదగింతముల వర్కు కుటటంబము యొకు ఏలుబడ ిదావర్ా విసతర్శంచుచుండగా, 
దదవుని మహ మానివతమ నై సనిిధ ిప్ర్లోకమును నింపనిటటర గానే లోకమంతటిని నింప్ుతయంది. 

పరా చీన చర్శతర మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు చర్శతరలోని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున 
నేప్థ్ాయనిి మనము తలెుసుకొనాిము, గనుక ఇక చవర్శ అంశానిి చూదాే ము: కొీతత  నిబంధ్నలో దదవుని 
ర్ాజయము. కరసీుత  అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్నను ఈనాడు సర్శగా 
అనవయించుకొనగపర్మతయనిటోయితద, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున కొీతత  నిబంధ్న యొకు దృషిరకోణాలను 
మనము అరా్ంచదసుకోవాల్వ. 

కరొతత  నిబంధన 

క ైైసతవులంతా ఏకరభవించద ఒక విష్యమునిటోయితద, అద ియిసేు సందదశంలోని ప్రధానాంశం, కొీతత  
నిబంధ్న అంతట ిప్రధానాంశం, సువార్తయి ై యునిదనేదద. కాని కొీతత  నిబంధ్న సువార్త, లేదా కరసీుత ను 
గూర్శున సువర్తమానము, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న యొకు ప్రధానంశము 
న ర్వేర్మటయని తర్చుగా మనము తెలుసుకోము. మతతయి 4:23లో యిసేు బో ధ్ను మతతయి 
కోీడీకర్శంచన విధానమును గమనించండి: 

యసేు వారి సమాజ్మందధరములలో బో ధధంచుచు, (దవేుని) రాజ్యమును గ్ూరిున 
సువారతను [లేక్ సువరతమానమును] పా్క్టి్ంచుచు, పా్జ్లలోని పా్తి వాయధధని, 
రోగ్మును సాసథప్రచుచు గ్లిలయయంద్ంతట్ సంచరించనెు (మతతయ 4:23). 

యిేసు సువార్తను లేక సువర్తమానమును ప్రకటించాడు. అయితద ఈ సువర్తమానమమే ై 
యునిద?ి అద ిదదవుని ర్ాజయమును గూర్శున సందదశమ యైునిది. ఈ కార్ణానిి బటేర , మనము నమిు 
ఇతర్మలతో ప్ంచుకొనుచుని సువార్తను గూర్శున మన గీహ ంప్ు, కొీతత  నిబంధ్న యొకు ప్రధానాంశమే, 
దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున మన అవగాహనప ై ప్రతయక్షంగా ఆధార్ప్డయిునిది. 

కొీతత  నిబంధ్నలో గల దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ప్రధానాంశమును మనము బెైబిలు 
సంబంధ్మ నై చర్శతర దశలో చూస్టనిటటర గా మూడు విష్యాలుగా అనేవషదిాే ము. మొదట, ర్ాజయము 
యొకు సాలమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న తెల్వయజసేుత ని విష్యం. ర్ ండవది, దదవుని ర్ాజయ 
సంబంధ్ులను గూర్శు మాటాో డదాము. మూడవది, కొీతత  నిబంధ్న కాలములోని ర్ాజయము యొకు 
ప్ుర్పభివృదిధని గూర్శు మాటాో డదాము. మొదటిగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని ర్ాజయము యొకు సాలమును 
చూదాే ము. 



ర్ాజయము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకు పరా మాణిక గీంథము  ర్ ండవ పాఠము : దదవుని ర్ాజయము 

-29- 

వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సథలము 
అనకే విధాలుగా కొీతత  నిబంధ్న, దదవుని ర్ాజయము యొకు సాలము ప్టో మనము పాత 

నిబంధ్నలో చూచద అదద ఉనుుఖ్త కల్వగశయునిది. మొదటిగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు కంేదరం 
ఇశాీయిలేు దదశమ యైుండినదని అది సూచసుత ంది, మర్శయు ర్ ండవదగిా, దదవుని ర్ాజయము 
భూదగింతముల వర్కు విసతర్శంచాల్వి ఉండినదని అది ఉప్దదశసుత ంది. మొదట, కొీతత  నిబంధ్న 
దినములలో ఇశాీయిలేులో ర్ాజయము ఉండని సాలమును చూదాే ము. 

కేందా్ము 
కొీతత  నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిలేులో కేందీరకృతమ ై యునిదని మనము 

కనుగొనిటోయితద, మనము ఆశుర్యప్డాల్విన అవసర్ం లేదు. పాత నిబంధ్నలో ప్లుమార్మో  
ప్ునర్ావృతమ నైటటో  మనము చూచన నమూనా ఇదద. ఆదయిందు దదవుని ర్ాజయము భూమి మీద ఏదనెు 
తోటలో కేందీరకృతమ ై యుండనిది. ఆ తర్మవాత, దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచడానికన ఇశాీయిలేు 
జనాంగగము మోషే నాయకతావన ఏదెను తోటకు తిర్శగశ వచుంది. కాబటిర , దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున 
కొీతత  నిబంధ్న దశ ఆర్ంభమ నైప్ుపడు, ఈ ర్ాజయము మర్ొక ప్ర్ాయయం ఇశాీయిలేు దదశంలో 
ఆర్ంభమయియంది. 

ఇశాీయిలేు దదశం కొీతత  నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజాయనికన భౌగపళికంగా కేందర సాా నమ ైయునిదని 
గమనించడం అంత కష్రమేమి కాదు. మనకందర్శకన తలె్వస్టనిటటర గానే, యిసేు ప్ుటిరప ర్శగశంది, తన 
అప సతలులను పల గుచదసుకొనిది, ప్ర్శచర్య చదస్టింది, మర్ణించంది, ప్ునర్మతాా నుడయియంది, మర్శయు 
ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణుడయియంద ిఇశాీయిేలులోనే. యిసేు బాలయములో ఐగుప్ుత లో గడపిిన కొంత 
కాలమును మినహాయిస్టేత , ఆయన తన జీవితకాలమంతటనిి వాగాే నము చదయబడిన భూభాగంలోన ే
గడిపాడు. 

కొీతత  నిబంధ్నలో సహ తం దదవుని ర్ాజయము ఎందుకు వాగాే నము చదయబడిన భూభాగంలోన ే
కేందీరకృతమ ై యుండినదర  తలెుసుకొనుటకు, ఈ కాలములోని దదవుని ప్రజల ప్ర్శస్టిాతిని జాా ప్కం 
చదసుకొనడం సహాయప్డుతయంది. దదవుడు పాత నిబంధ్నలో ఇశాీయిలేు జనాంగమును ఆశీర్వదించాడు. 
మన పతిర్మల దినములలో దదవుడు వార్శని సగం-దదశ సంచార్మలు వంటి మనుగడతో వార్ొక జీతీయతగా 
ఏర్పడునటటో  మోషే మర్శయు యి హో ష్యవ నాయకతవంలోను, ఆ మీదట ముఖ్య ప్టరణం గల సామాా జయ 
మహ మకును, ఒక నిర్శేష్ర సాలము మర్శయు దదవాలయముగల చపటకిన దావీదు మర్శయు స లొమోను 
నాయకతవంలోను తోడుకొని వచాుడు. భూమి మీద దదవుని ఏలుబడి విష్యంలో ఇవి గొప్ప 
ప్ుర్పగమనముల ై యుండనివి. కాని మనకు పాత నిబంధ్న తెల్వయజేయుచునిటటర , ప్ర్శశుదధ  
ప్రదదశములో నుండి తన ప్రజలను నిర్ావస్టితయలనుగా చదస్టని దవీ నకర్మగు దినములలో 
ఇశాీయిలేీయులు దదవునికన విర్పధ్ంగా బహు తీవరంగా తిర్మగుబాటట చదశార్మ. యిసేు కాలము నాటకిన, 
ఇశాీయిలేు ప్రజలు నిర్ావస్టతియలుగా చదయబడా్ ర్మ, చదెిర్శపల యార్మ, అనయమత సామాా జాయల చదత అనగా, 
అష్ూష ర్రయులు, బబులోనీయులు, మాదయీులు, పార్స్టక్ులు, గరీకులు మర్శయు ర్పమీయుల చదత 
నాలుగు వందల సంవతిర్ాల వర్కు నిర్ంకుశంగా పాల్వంప్బడా్ ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ విష్యానిి నేట ిక ైసైతవులు తెలుసుకొనకపల యినప్పటికర, ఈ దదశ బహ ష్ుర్ణను అంతం 
చదయడానికే యిేసు భూమి మీదకు వచాుడు. దదవుని ప్రజలలోని నీతిమంతమ నై ఒక శషే్మునకు 
పిలుప్ునియయడానికన మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును ప్ునఃనిర్శుంచడానికన ఆయన వచాుడు. యిేసు చదస్టని 
తొల్వ ప్రసంగములలో ఒకదానిని గూర్శు లూకా 4:17-19లో లూకా ర్చంచన వివర్మును గమనించండి: 

పా్వక్తయెనై యెషయా గ్రంథము ఆయన చతేి కియయబడనెు; ఆయన గ్రంథము 
విప్ుగా: పా్భువు ఆతి నఘమీద్ ఉనాదధ బీద్లక్ు సువారత పా్క్ట్ించుట్క ై ఆయన 
ననుా అభిషేకించనెు. చెరలోనునా వారికి విడుద్లను, గ్ుర డి్వారికి చూప్ును, 
(క్లుగ్ునని) పా్క్టి్ంచుట్క్ును నలిగినవారిని విడపిథంచుట్క్ును, పా్భువు 
హితవతసరము పా్క్టి్ంచుట్క్ును ఆయన ననుా ప్ంపథయునఘాడు. అని 
వాా యబడని చోట్ట ఆయనక్ు దొరక ను (లూకా 4:17-19). 

యిేసు నజర్ేతయలోని సమాజమందిర్ములో ఉనిప్ుపడు, దదశబహ ష్ుృతయల నైవార్మ ఒకానొక 
దినాన వాగాే నము చదయబడిన ప్రదదశానికన తిర్శగశ వచుెదర్ని వాగాే నం చదస్టని ఒక ప్రవచనమును యి ష్యా 
గీంథము 61వ అధాయయంలో నుండ ిచదవిాడు. యి ష్యా ప్రవచనము, “బ్రదలు,” “చెర్లోనునివార్మ,” 
“గుీడి్వార్మ,” “నల్వగశనవార్మ” అని పరే్ొునిద ి— యి ష్యా 61వ అధాయయంలో పరే్ొునబడని ఈ 
ప్దాలనీి దదశబహ ష్ుృతయల ై యుని ఇశాీయిలేీయులను వర్శణంచాయి. ఈ ప్రవచనము ఏమి 
తెల్వయజేయుచునిదర  గమనించండ ి— ఎవర్ప ఒకర్మ వచు “సువార్తను,” “విడుదలను,” “చూప్ు తిర్శగశ 
కలుగజయేబడుటను” మర్శయు “విడిపింప్బడుటను” ప్రకటిసాత ర్మ. అనయజనాంగముల చదత నిర్ంకుశంగా 
పాల్వంప్బడనివార్శకన సువర్తమానము ప్రకటింప్బడవలస్టి యుండినది. ఈ సువర్తమానము ఎవర్మ 
న ర్వేర్ాుర్మ? యిేసు లూకా 4:20-21లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ఆయన గ్రంథము చుటి్ర  ప్రచిఘరక్ునికిచిు క్ూరపుండెను. సమాజ్ మందధరములో 
నునావారంద్రప ఆయనను తరేిచూడగా, ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ 
లేఖ్నము నెరవేరనిద్ని వారితో చెప్ుసాగ ను (లూకా 4:20-21). 

వార్శ నిర్ావస్టతిము అంతము కానునిదని ఇశాీయిలేీయులకు సువర్తమానమును 
ప్రకటించడానికన దదవుడు అభిషకేనంచనవాడు యిసే్టే. 

విసతరింప్ు 
కొీతత  నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము వాగాే నము చదయబడని భూభాగము చుటూర ర్ కేందీరకృతమ ై 

యునిదని తలెుసుకొనడం ఎంత ముఖ్యమ యైునిదర , దదవుని ర్ాజయము భూదిగంతముల వర్కు 
విసతర్శసుత ందని కొీతత  నిబంధ్న ఉదాఘ టించుటను గమనించడం కూడా అంతద ముఖ్యమ యైునిది. 
వాసతవానికన, ఒకానొక దనిాన విశవవాయప్తమ ైన విసతర్శంప్ును గూర్శున నిర్రక్షణ వాసతవంగా కరసీుత నందు 
న ర్వేర్మతయందని కొీతత  నిబంధ్న ఉప్దదశసుత నిది. చర్శతరలోని ప్రతి ప్ూర్వ దశ వల నే, ఆయన ర్ాజయమును 
వాగాే నము చదయబడని దదశంలో నుండ ిభూదిగంతముల వర్కు విసతర్శంప్జయేాలని దదవుడు కొీతత  
నిబంధ్నలో ప్రణాళికను ర్చంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ర్ాజయము సర్వలోకంలో విసతర్శంప్బడునటటో  వార్మ పరా ర్శాంచాలని యిసేు తన శష్యయలకు ప్రభువు 
పరా రా్నలో నేర్శపంచాడనే విష్యానిి మనమిదవిర్కే తెలుసుకునాిము. మనము ఈ కనీంది విధ్ంగా 
పరా ర్శాంచాలని యిసేు మతతయి 6:10లో మనకు నేర్శపంచాడు: 

నీ రాజ్యము వచుుగాక్, నీ చితతము ప్రలోక్మంద్ు నెరవేరపచునాట్టు  
భూమియంద్ును నెరవేరపను గాక్ (మతతయ 6:10). 

ఈ ప్రధానాంశమును యిసేు తన ప్ర్శచర్యయందంతటను కొనసాగశంచాడు. వాసతవానికన, ఈ 
విశవవాయప్త  లక్షయముప నైే ఆయన తన శష్యయల దృషిరని కేందీరకర్శంప్జేశాడు. యిసేు తన శష్యయలతో చపెిపన 
మాటలు మతతయి 24:14లో ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా యబడయిునాియి: 

మరియు ఈ రాజ్య సువారత సక్ల జ్నములక్ు సాక్ష్యయరథమ  ైలోక్మంద్ంతట్ను 
పా్క్టి్ంప్బడును; అట్టతరపవాత అంతము వచుును (మతతయ 24:14). 

దదవుని ర్ాజయము ర్ాకడ యొకు సువర్తమానమును గూర్శున సందదశము సర్వలోకములో 
వాయపించాల్వ, అప్ుపడు యిేసు తిర్శగశ వచుును. 

ర్ాజయము యొకు సాలమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్నలో గల వివర్మును మనసుిలో ఉంచుకొని, 
ఇప్ుపడు మన దృషిరని కొీతత  నిబంధ్నలో ర్ాజయ సంబంధ్ుల ైన ప్రజల వ ైప్ు మళోిదాే ము. 

పా్జ్లు 
మనమిదవిర్కే చూచనటటర , విశవవాయప్తంగా వాయపించయుని ఆయన ర్ాజయము 

ప్ర్లోకమందుని ఆయన ర్ాజయమును ప్రతిబింబించాలని ఆదియందద దదవుడు తన నిర్ణయప్ూర్వకంగా 
నియమించాడు. ఇదంతా ఆయన పల ల్వక  దావర్ా అనగా, మానవ జాతి దావర్ా జర్గాల్వి ఉండింది. కాని 
పాప్ము ప్రవశేంచడంతో, మానవ జాతి దాని పాతరను యిక న ర్వరే్ులేకపల యింది. కాబటిర  దదవుడు ఒక 
ప్రతదయకమ ైన ప్రజలను ఏర్పర్చుకొని వార్మ తన కార్యమందు కొనసాగునటటో  వార్శని పాప్ము నుండ ి
విమోచంచాడు. ఎటరకలేకు ప్రతదయకమ నై ఈ ప్రజలు ఇశాీయిలేు జనాంగమయాయర్మ. అటటపిముట పాత 
నిబంధ్న చర్శతర ముందుకు సాగుతయండగా, ఆయన విమోచంచన జనాంగమును ర్ాజయ సంబంధ్మ ైన 
ప్నులోో  నడిపించుటకుగాను దదవుడు ఇశాీయిలేులోని ప్రతదయకమ ైన ప్రజలను, యాజకులను మర్శయు 
ర్ాజులను హచెుర్శంచాడు. ఇవ ేవిష్యాలు కొీతత  నిబంధ్నలోను కనబడుతాయి. ఈ విష్యాలను గూర్శు 
కొీతత  నిబంధ్న తలె్వయజయేుచుని విధానమును అవగాహన చదసుకొనుటకుగాను, మనము ముఖ్యంగా 
ర్ ండు అంశాలను చూదాే ము: మొదటదిి, దదవుని ప్రధానమ ైన సవర్ూపయిి ైన కరసీుత ; ర్ ండవద,ి దదవుని 
విమోచంప్బడని పల ల్వక ల ైన కరసీుత నందల్వ విశావసులు. దదవుని సవర్ూపయిి ైన యిసేునకు ఇవవబడని 
పరా ముఖ్యమ నై సాా నమును గూర్శు మొదట చూదాే ము. 

కీరసుత  
తిరతవములోని ర్ ండవ వయకనత, దదవుని నితయ వాకుు శర్రర్ధార్శయగుటను గూర్శు నటే ిఇవాంజ ల్వకల్ 

క ైైసతవులు తర్చుగా అలపమ ైన అభిపరా యము కల్వగశయునాిర్నేద ివిచార్కర్మ నై విష్యమ ేఅయినా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అద ినిజం. యిసేు, దదవుడెయైునాిడని మేము యుకతంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునాిము గనుక ఆయన యొకు 
ప్రతాయమాియ స్టిలువ మర్ణము మర్శయు మృతయల ప్ునర్మతాా నమును గూర్శు మేము ఎకుువగా 
చెప్ుపకొంటాము. కాని పేర్ొునబడని విష్యాలను చదయగలుగునటటో  యిేసు శర్రర్ధార్శయగుటలో గల 
హేతయవును ఆధ్ునిక క ైైసతవులు అంతంత మాతరమే అరా్ం చదసుకొంటటనాిర్మ. అది సర్ే, కాని దదవుని 
ర్ాజయములో మానవ జాతి వహ ంచాల్విన పాతర, మర్శయు ఆ పాతరను యిసేు న ర్వరే్శున విధానమును 
గూర్శు యోచంచుట, దదవుడు మనలో ఒకనివంటివాడు ఎందుకు అయాయడర అరా్ం చదసుకోడానికన 
ఉతతమమ నై మార్గములలో ఒకటెైయునిది. ప్రతదయకంగా ఈ పాతరకు సంబంధించన ర్ ండు కోణాలు మన 
ప్రతదయక ధాయసను కోర్మతయనాియి: మొదటదిి, యిసేు కడప్టి ఆదామ ైయునాిడనే వాసతవం; ర్ ండవది, 
యిేసు మన యాజకుడు మర్శయు ర్ాజ ైయునాిడనే వాసతవం. 

ఆదాము మర్శయు కరీసుత నకు మధ్య అప సతలుడెైన పౌలు ఒక సమాంతర్మును, ఒక 
సమర్ూప్మును చూశాడనే వాసతవం మనకందర్శకన సుప్ర్శచతమే. ఈ సంబంధానిి పౌలు తన ప్తిరకలలో 
అనకే ప్ర్ాయయాలు పరే్ొునాిడు. ఆదాము తచెున శాప్మును కరసీుత  తిర్గర్ాశాడని ఒకు మాటలో 
చెప్ుపకొనవచుు; ఆదాము చదస్టిన పాప్ము మానవ జాతిని ఖ్ండించంది, అయితద దదవుని పల ల్వక గా 
మానవ జాతి వహ ంచాల్వి ఉండిన పాతరను యిసేు విధదయత న ర్వేర్శుంది. దనీికన సంబంధించన పౌలు 
దృషిరకోణం యొకు అతయంత సంక్షిప్తమ ైన అభివయకతము 1 కొర్శంథ్ీ 15:21-22లో కనబడుతయంది. పౌలు ఈ 
కనీంది మాటలు వరా సుత నాిడు: 

మనుషయయని దఘారా మరణము వచుెను గ్నుక్ మనుషయయని దఘారానే మృతయల 
ప్ునరపతఘథ నమును క్లిగ ను. ఆదఘమునంద్ు అంద్రప ఏలాగ్ు 
మృతిప ంద్ుచునఘారో, ఆలాగ్ుననే కీరసుత నంద్ు అంద్రప బాదధకింప్బడుద్ురప (1 
కొరింథీ 15:21-22). 

మనము ఆశంచద దానికన ఈ మాటలు ఎంత తార్తమయంగా ఉనాియో గమనించండి. “ఒక 
మనుష్యయని దావర్ా మర్ణం వచుంది, కాని మృతయల ప్ునర్మతాా నము దవీుని శకనత దావర్ా కలుగుతయంది” 
అని పౌలు చపె్పవచుునని మనము ఆశంచయుండవచుు. దానికన సంబంధించనంత మరే్కు అది నిజమే, 
కాని పౌలు ఇచుట ఉదాఘ టసిుత ని ఉదంతం ఇద ికాదు. 

దానికన బదులుగా, మానవుల మర్ణం ఒక మనుష్యయని దావర్ా అనగా, ఆదాము దావర్ా కల్వగశంది 
గనుక, నితయజీవమునక ైన మానవ జాతి యొకు మృతయల ప్ునర్మతాా నము కూడా ఒక మనుష్యయని 
దావర్ానే అనగా, కరసీుత  దావర్ాన ేకలుగవలస్టి యుండిందని పౌలు ప్ల్వకాడు. ఆదాము దదవుని 
అవిశవసనీయమ నై పల ల్వక యి ై యుండనెు, కాబటిర  ఆయన దావర్ా మనకు మర్ణము పరా పిత ంచంది; కాని 
కరీసుత  ప్ర్శప్ూర్ణంగా దదవుని విశవసనీయమ నై పల ల్వక యి  ైయుండెను, కాబటిర  ఆయన దావర్ా మనకు 
ప్ునర్మతాా న జీవము పరా పిత ంచంది. 

ఆదాము పాప్ము వలన కల్వగశన శాప్మును బటిర  కరీసుత  ఆయన యందు విశావసముంచు 
వార్ందర్శ కోసం ప్రతాయమాియంగా మర్ణించాడు, కాబటిర ఆయన తన నీతినిమిుతము దదవుడచిున 
ప్రతిఫలము ప ందాడు — ఈ ప్రతిఫలములో మర్ణముప  ైవిజయము, మర్శయు సర్వ సృషిరప ై 
అధకిార్ము కల్వస్టయిుండినవి. కొీతత  నిబంధ్న తన దృషిరని కరసీుత  యొకు మానవతవముప ై ఇంతగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కేందీరకర్శంచడానికన ఇదొక కార్ణం. ఆయన కడప్టి ఆదాము అనగా, ఆద ినుండి మానవ జాతి చదయవలస్ట ి
యుండని సకలము చదస్టిన మానవుడు. ఆయన ప్రయాసముల దావర్ా దదవుని ర్ాజయము యొకు 
ఉదదేశములు న ర్వరే్ ను. 

దదవుని ప్ర్శప్ూర్ణమ నై పల ల్వక యి ై యుండుటతో పాటట, యాజకుడు మర్శయు ర్ాజు యొకు 
ర్ాజాయధకిార్ాలను కూడా కరసీుత  న ర్వేర్ముతయనాిడు. ఆదాము మర్శయు హవవ దదవుని యొకు ర్ాజుల ైన 
యాజక సమూహంగా ఆయనను స్టేవించార్ని, యాజకుల ర్ాజయమ  ైయుండుటకు దదవుడు ఇశాీయిలేును 
పిల్వచాడని, అధకిార్మల చదత అనగా, ఒక ర్ాజు, మర్శయు ప్రధాన యాజకుడు నాయకతవం వహ ంచు 
అధకిార్ప్ూర్వక యాజకతవము చదత ఇశాీయిలేు ర్ాజయము నడిపింప్బడునని, మనము జాా ప్కం 
చదసుకొనవచుు. కొీతత  నిబంధ్న కరసీుత ను మన ప్రధాన యాజకునిగాను ర్ాజుగాను చతీరకర్శసుత నిదని 
మనము కనుగొనునిటోయితద అద ిమనలను ఏమాతరమును ఆశుర్యప్ర్చనకుర్ేోదు. ఉదాహర్ణకు, కరసీుత  
యొకు యాజకతవ పాతరను హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత ప్లుమార్మో  నొకనువకాుణించాడు. హెబ్రర. 4:14లో 
ర్చయిత ఇలా వరా సుత నాిడు: 

ఆకాశమండలము గ్ుండఘ వళె్లున దవేుని క్ుమారపడెనై యసేు అను గొప్ు పా్ధఘన 
యాజ్క్ుడు మనక్ు ఉనఘాడు (హెబాీ. 4:14). 

ఇంతదగాక, కొీతత  నిబంధ్న యందంతటను కరీసుత , దావీదు యొకు ర్ాజతవ ప్దవిని న ర్వేర్శున 
దావీదు కుమార్మనిగా ప్రసాత వించబడుతయనాిడు. వాసతవానికన, కరీసుత  జనుమును గూర్శు మర్శయకు 
తెలుప్బడనిప్ుపడు ఆయనను గూర్శు దదవదూత లూకా 1:32-33లో వరా యబడనిటటో , ఈ కనీంది విధ్ంగా 
ప్ల్వకాడు. 

ఆయన గొప్ువాడెై సరోానాతయని క్ుమారపడనబడును; పా్భువెైన దేవుడు ఆయన 
తండిాయెనై దఘవీద్ు స్టథంహాసనమును ఆయన కచిుును. ఆయన యాకోబు 
వంశసుథ లను యుగ్యుగ్ములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదెై 
యుండునని ఆమ తో చెప ును (లూకా 1:32-33). 

ర్ాజ ప్దవిని కరసీుత  ప్ర్శప్ూర్ణంగా న ర్వేర్ముచునాిడు, గనుక ఆయన నాయకతవంలో దదవుని 
ర్ాజయము ఎనిటికనని అంతము కాదు. కరీసుత  ఒక యాజకుడుగాను ర్ాజుగాను చదప్టటర  నాయకతవం దావర్ా 
దదవుని ర్ాజయము నిజముగా అది ప్ర్లోకమందునిటటర  భూమి మీదకు వచుును. 

నిసిందదహంగా కొీతత  నిబంధ్న యుగంలో, దదవుని ర్ాజయములో కరీసుత  అతయంత పరా ముఖ్యమ నై 
వయకనతయి ై యునిప్పటకినని, ఆయన అనుచర్మలు సహ తం ర్ాజయములో భాగమ ై యునాిర్న ేవిష్యానిి 
మనము చదర్ునటోయితద, మనము ప ర్పాటట చదస్టినవార్మవుదుము. 

విశాాసులు 
కొీతత  నిబంధ్న ఆదలిోనే, యూదుల ైన ప్రజలు అనగా, అబరా హాము యొకు శార్రర్క వంశసుా లు, 

ర్ాజయములో ఒక ప్రతదయకమ నై పాతరను నిర్వహ ంచార్మ. యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలులు మాతరమే 
కాదు, కాని ప ంతకెొసుత  దనిాన కూడకిొని యుండని ఆది సంఘం మొతతం యూదుల ై యుండిర్శ. ఆ దనిాన, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార్మ సువార్త విని విశవస్టించునటటో , దదవుడు ఇశాీయిేలులోని విశవసనీయమ నై శేష్మును 
సర్వలోకములో నుండి సమావేశప్ర్చాడు. 

ఆ తర్మవాత, దదవుని ర్ాజయము ఇశాీయిలేు సర్శహదుే లను మించ ర్పమా సామాా జయమందంతటను 
నలుదిశలోో  వేగంగా విసతర్శంచంది. కరసీుత నంగరకర్శంచన ఇతర్ దదశసుత లలో అనేకులు అనయజనుల ై 
యుండనిప్పటికనని, కరసీుత  ననుసర్శంచ ప్రతి ఒకుర్మ, వార్మ యూదుల ైనా లేదా అనయజనుల ైనా, దదవుని 
ప్రజలతో కూడా ల కనుంప్బడి దదవుని ర్ాజయమును నిర్శుంచు పాతర అనుగీహ ంప్బడుదుర్ని కొీతత  నిబంధ్న 
తెలుప్ుతయనిది. అందుచదతనే కొీతత  నిబంధ్న కరసీుత  అనుచర్మలు దదవుని వినూతిప్ర్చబడని పల ల్వక ల ై 
యునాిర్ని వార్శ గూర్శు చపె్ుపతయనిది. మనము ఏమ ైయునాిమో, పౌలు ఎఫ స్ట్. 4:24లో ఈ కనీంది 
విధ్ంగా వివర్శసుత నాిడు: 

నీతి మరియు ప్రిశుది్త విషయంలో యథఘరథమ ైన భకితగ్లవారమ ై దేవుని పో లిక గా 
సృషథరంప్బడిన నూతన సాభావమును ధరించుకొనవలెను. 

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు వహ ంచన పాతరకు సంబంధించనంత వర్కు యూదులు మర్శయు 
అనయజనులు చదర్శయుండని కొీతత  నిబంధాన సంఘానిి పతేయర్మ వర్శణంచడానికన ఇది కూడా ఒక హతేయవే. 1 
పేతయర్మ 2:9లో పతేయర్మ ఈ కనీంది విధ్ంగా వరా సుత నాిడు: 

అయతే మీరప చీక్ట్ిలోనుండి ఆశురయక్రమ ైన తన వెలుగ్ులోనికి మిముిను 
పథలిచిన వాని గ్ుణఘతిశయములను పా్చురముచేయు నిమితతము, ఏరురచబడని 
వంశమును, రాజులెైన యాజ్క్ సమూహమును, ప్రిశుది్ జ్నమును, దవేుని 
స తతయన పా్జ్లునెై యునఘారప (1 పేతయరప 2:9). 

నిర్గమ 19:6లో ఇశాీయిలేు, యాజకుల ైన ర్ాజయము అని పలిువబడని విష్యానిి పేతయర్మ 
ప్ర్పక్షంగా సూచంచాడు. పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలును గూర్శున లక్షయములో పాలుప ందడానికన భూమి 
మీద నుని ప్రతి జాతికన చెందని క ైైసతవులు పలిువబడి యునాిర్నే విష్యానిి పతేయర్మ ప్ర్పక్షమ నై ఈ 
ప్రసాత వన దావర్ా విదితం గావిసుత నాిడు, ఆ లక్షయమేమనగా దదవుని ర్ాజయము భూమి మీద సాా పింప్బడి 
విసతర్శంప్బడవల ను. మనము కరీసుత ను అనుసర్శసూత  ఆయన ఆతు అనుగీహ ంచు శకనతతో జీవించునప్ుపడు, 
మనమందర్ము దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్రతదయకమ నై, ఏర్పర్చుకొనబడని సాధ్నములమ  ై
యుంటాము. 

కొీతత  నిబంధ్న యుగములోని దదవుని ర్ాజయమునకు సంబంధంిచన సాలము మర్శయు ప్రజలు అనే 
ర్ ండు విష్యాలు మనము తలెుసుకొనాిము, గనుక మన దృషిరని ఇక చవర్శ అంశముప ై 
కేందీరకర్శదాే ము: కొీతత  నిబంధ్నలో ర్ాజయము యొకు ప్ుర్పభివృదిధ . 

ప్ురోభివృదధి  
అనకే విధాలుగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్పభివృదిధ  మనము 

లేఖ్నములలో కనుగొను అతయంత సమగీమ నై భావనలలో ఒకటెయైునిది. మనము తర్మవాత 
పాఠములలో నేర్ముకొనబో తయనిటటర గా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను గూర్శు మనము చదువునప్ుపడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత  భూమి మీదకిన వచాుడంటే దదవుని ర్ాజయము వేగంగా వసుత ందనే అభిపరాయమును ఏర్పర్చుకొనుట 
సులభమవుతయంది. దుష్రతవము భూమి మీద నుండి అకసాుతయత గా నిర్ూుల్వంప్బడుతయంద,ి మర్శయు 
దదవుని మహ మానివతమ నై సనిిధతిో భూమి నింప్బడుతయంది, ల కనుంప్బడజాలనంత మంది దదవుని 
ప్రజలు భూమిని నింప్ుదుర్మ, నిర్ంతర్ము ఆయనన ేస్టవేిసూత  ఆర్ాధించుదుర్మ. వాసతవానికన, యిసేు 
కాలములో నివస్టించన ప్రజలలో ఎకుువ మంది కూడా ఇలాగే జర్మగుతయందని ఎదుర్మచూశార్మ. కాని 
ఇశాీయిలేులో ఎకుువ మంద ిఆయనను వార్శ మ స్ట్ియగా అనుసర్శంచుటకు బదులుగా ఆయనను 
తృణీకర్శంచునంతగా, యిసేు ఈ ఎదుర్మచూప్ును బహు బలంగా సవాలుచదశాడు. 

ఆవగశంజను గూర్శు యిేసు చపెపిన ఉప్మానము దావర్ా కోీడకీర్శంచుట, కొీతత  నిబంధ్నలోని 
ర్ాజయము యొకు ప్ుర్పభివృదిధని కోీడకీర్శంచడానికన ఉతతమమ నై మార్గములలో ఒకటెైయునిది. దదవుని 
ర్ాజయమును గూర్శు యిేసు స్ట లవిచున వివర్ము మతతయి 13:31-32లో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా 
వరా యబడియునిది: 

ఆయన మరియొక్ ఉప్మానము వారతిో చపె ును ప్రలోక్రాజ్యము, ఒక్డు 
తీస్టథకొని తన ప లములో వితితన ఆవగింజ్ను పో లియునాదధ. అదధ 
వితతనములనిాటి్లో చినాదేగాని ప రిగినప్ుుడు క్ూర మొక్కలనిాట్ిలో ప ద్దదెై 
ఆకాశప్క్షులు వచిు దఘని కొమిలయంద్ు నివస్టథంచునంత చటె్రగ్ును (మతతయ 
13:31-32). 

ఈ చని ఉప్మానములో, దదవుని ర్ాజయము ఆకసాుతయత గాను మర్శయు ఒక విప్తయత గాను 
వచుుటకు బదులుగా అది ఒక చని ఆవగశంజ వల  ఆర్ంభమవుతయందని యిసేు వివర్శంచాడు, కాని అద ి
ప్ర్శప్కవత చెంది ఆవగశంజ చటెెలరయుండునటటో  సర్ ైన సమయంలో ఆ ర్ాజయము ఎదుగుతయంది, అది 
లోకము ఎప్ుపడెనైాగాని ఎర్శగశన దాని కంట ెవిసాత ర్మ ైనదెై యుంటటంది. 

మిగతా కొీతత  నిబంధ్న మనకు తెల్వయజేయుచునిటటో , ర్ాజయము యొకు కొీతత  నిబంధ్న దశ 
యిేసు ఈ లోకంలో చదస్టని ప్ర్శచర్యతో అది ఉండినంతలోనే చనిదిగాను నిముళంగాను 
ఆర్ంభమయియంది. కాని ముగశంప్ులో, కరీసుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు, ఆయన ర్ాజయము భూదగింతముల 
వర్కు విసతర్శంచ యుంటటంది. ఈ పాఠముల ప్ర్ంప్ర్ల యందంతటను, కొీతత  నిబంధ్న యుగములోన ే
దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ుర్పభివృదిధని గూర్శు మనము ప్దద ప్దద ముఖ్యమ నై మూడు దశలుగా 
చెప్ుపకొనుచుందుము. 

పాారంభోతసవము 
మొదటదిి, కరీసుత  మర్శయు ఆయన అప సతలులు ప్ర్శచర్యలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము లేదా 

పరా ర్ంభోతివమును గూర్శు తలెుసుకొంటాము. ర్ ండు వేల కంటె ఎకుువ నై సంవతిర్ముల కనీతం, యిసేు 
మర్శయు ఆయన అప సతలులు భూమి మీద దదవుని మహ మానివతమ నై ర్ాజయము యొకు 
పరా ర్ంభోతివమును చదశార్మ. అందుచదతన ేసంఘము ఏమ యైునిదర  అప సతలుడెైన పౌలు ఎఫ స్ట్. 2:20లో 
ఈ కనీంది విధ్ంగా స్ట లవిసుత నాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కీరసుత యసే్టే ముఖ్యమ నై మూలరాయయెై యుండగా అప సతలులును పా్వక్తలును 
వేస్టథన ప్ునఘదధమీద్ మీరప క్ట్రబడయిునఘారప (ఎఫ స్ట్. 2:20). 

కొనసాగింప్ు 
ర్ ండవదగిా, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ును గూర్శు మనము నేర్ముకొంటాము, మర్శయు ఇది 

యిేసు యొకు మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడ మధ్యకాలంలోని సంఘ చర్శతర యందంతటను 
కొనసాగుచున ేఉంటటంది. ఇది నీవూ ననేు జీవిసుత ని కాలము. మనము దదవుని చతతమును న ర్వరే్ముట 
దావర్ా దదవుని ర్ాజయము వచుునటటో  అతయంత పరా ధానయతను ఇవాల్వింది ఈ కాలములోనే, మర్శయు ఇదద 
విష్యానిి యిసేు మతతయి 6:33లో ఈ కనీంద ివిధ్ంగా స్ట లవిసుత నాిడు: 

ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొద్ట్ వెద్క్ుడి (మతతయ 6:33). 

మన జీవితములోని ప్రతి ర్పజు మనము కరీసుత  ర్ాజయము నిమితతమ ై సువార్తను విసతర్శంప్జేయాల్వ, 
మర్శయు సంఘమును బలంగా కటార ల్వ, మర్శయు సర్వలోకంలోని సంసుృతయలను మార్శువయేాల్వ. 

లక్షయస్టథదధి  
మూడవదగిా, ర్ాజయము యొకు అంతయ లక్షయస్టదిిధని గూర్శు, కరసీుత  తిర్శగశ వచు లోకమంతటిని 

ఆయన ర్ాజయముగా మార్శువయేు దదవుని ప్రణాళికను న ర్వరే్ము సమయమును గూర్శు మనము 
తెలుసుకొంటాము. 

కరీసుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము ఎలా ఉంటటందర  అని ప్రకటన 11:15 వచనములో 
యోహాను ఈ కనీంద ివిధ్ంగా వర్శణసుత నాిడు: 

ఏడవ ద్ూత బూర ఊదధనప్ుుడు ప్రలోక్ములో గొప్ు శబదములు ప్ుట్టరను. ఆ 
శబదములు ఈ లోక్ రాజ్యము మన పా్భువు రాజ్యమును ఆయన కీరసుత  రాజ్యము 
నఘయనెు; ఆయన యుగ్యుగ్ముల వరక్ు ఏలునననెు (పా్క్ట్న 11:15). 

యిేసు భూమి మీదకిన తిర్శగశవచునప్ుపడు, లోకములోని ర్ాజయం మొతతం నిర్ంతర్మునకు దదవుని 
మర్శయు కరీసుత  ర్ాజయమవుతయంది. 

ఈనాడు జీవిసుత ని కరసీుత  అనుచర్మలముగా, ర్ ండు వలే సంవతిర్ముల కనతీం మన ప్రభువు 
చదప్టిరన పరా ర్ంభోతివ కార్యమును మనము జాా ప్కం చదసుకొనుచునాిము. ర్ాజయము కొనసాగుతయని 
తర్మణంలో ఈనాడు మనము ఆయన ర్ాజయమును విసతర్శంప్జేసుత నాిము, దదవుని ర్ాజయమును కరసీుత  అద ి
ప్ర్లోకమందునిటటర గా భూమి మీదికన తీస్టకిొనవచుు ఆ దనిము కొర్కు మనము పరా ర్శాసుత నాిము, ప్ని 
చదసుత నాిము, నిర్రక్షసిుత నాిము. ఇది ఆనాడు పాత నిబంధ్న విశావసము విష్యంలో ఉండనిటేో , ఈనాడు 
మన క ైసైతవ విశావసము యొకు ప్రధానాంశమ యైునిది. పాత నిబంధ్నలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున 
నిర్రక్షణలనిియు వాటి న ర్వరే్మపను కరీసుత నందు ఈ మూడు దశలలో అనగా, దదవుని ర్ాజయము యొకు 
పరా ర్ంభోతివము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు అంతయ లక్షయస్టదిిధలో కనుగొనుచునివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింప్ు 

ఈ పాఠంలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ముఖ్యమ నై బెైబిలు నపే్థయమును, పాత నిబంధ్న 
యొకు బృహత్ వివర్మును మొతతమును అవగాహన చదసుకోడానికన అనువుగానుని ఉతతమమ నై 
మార్గములలో ఒకదానిగా మమేు ప్రవశేప టార ము. దదవుడు తన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలన భూమి మీదకిన 
వచుుటను గూర్శు ఆదియందద ప్రణాళిక వశేాడని మనము తలెుసుకొనాిము. దదవుడు ఈ లక్షయస్టదిిధ  దశిగా 
పరా చీనకాల చర్శతరలో, ఇశాీయిలేు చర్శతరలో, మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న యుగములో ముందుకు సాగశన 
విధానమును మనము చూశాము. పాత నిబంధ్నను గూర్శున మన అవలోకనము విష్యంలో మనము 
ముందు సాగుతయండగా, ర్ాజయమును గూర్శున ఈ ముఖ్య నపే్థ్ాయనిి ప్దద ప్దద చూసాత ము, ఎందుకనగా 
అద ిపాత నిబంధ్న అంతటలిో అతి ముఖ్యమ నై సమగీమ నై మర్శయు ఏకరకృతముచదయు ప్రధాన 
నేప్థయమ ైయునిది. మనము ఇలా చదస్టనిప్ుపడు, ఈనాడు సహ తం ర్ాజుల ర్ాజు మర్శయు ఆయన 
ర్ాజయము కొర్కు జీవించడానికన మనము పాత నిబంధ్నను మార్గదర్ికముగా సదివనియోగం 
చదసుకోడానికన కొీతత  నిబంధ్న విశావసులమ నై మనకు అదొక తర్మణమునిసుత ంది. 
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