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ఉపల దాా తిం 

మా సింఘ విశాేస్థ అయిన ఒక యౌవేన సాకర్డ ఆటగాడు వరా స్థన ఒక వాయసము ఈ మధ్యన సాి నిక 
దినపతిరకలో ముదిరించబడిింది. ఆ వాయసములో అతడు సాకర్డ ను — లేక పరపించవాయపతింగా సుపరచిితమ నై 
“ఫుటాాల్”ను — కేవలిం కొనిి గోల్ి లేక లక్ష్యములు కల్వగయిుని సుదీరమా ైన ఆటగా వరిణించాడు. ఒక 
ఆదరివింతమ నై సాకర్డ ఆట సాధారణింగా ఒకటి నుిండి సున్ాి గోల్ి తో ముగుసుత ింది అని కూడా అతడు 
చెపాపడు. 

సరే, కొింత వరకు, న్ ైతికమ నై క ైైసతవ జీవనము కూడా ఒక ఆదరివింతమ ైన సాకర్డ ఆటను 
పల ల్వయునిది. అింతిమ విశలోషణలో, మనమింతా ఏక వ భై్వమానమ నై లక్ష్యమును అన్వేష్థించుచున్ాిము — 
ఆ లక్ష్యము దదవుని రాజయము యొకు అింతిమ విజయమ యైునిది. అయితద ఈ లక్ష్యమును మనము 
వ ింటన్వ చదరలేము. వాసతవానికి, దదవుని పరజలు ఈ లక్ష్యము కొరకు అన్వక వవల సింవతిరములుగా 
పరయాసపడుచున్ాిరమ, మరయిు ఇపపటిక ీమనము ఆ లక్ష్యమును చదరమకోవలస్థయునిది. ఏదిఏమ నై్ా, 
మన ఆలోచనలు, మాటలు, కియీలు అనీి దదవుని రాజయము యొకు విజయము దాేరా దదవుని 
మహిమపరచు లక్ష్యమును చదధిించుటకు పాటుపడాల్వ. 

బ ైబిలానుసారమ నై నిరణయాలను తీసుకొనుట అను మన పాఠయ కీమములో ఇది ఆరవ పాఠము, 
మరియు దీనికి “పరసి్థితుల దృష్థికోణము: మన లక్ష్యమును అన్వేష్థించుట” అను శీరిషకనిచాుము. ఈ 
పాఠములో, దదవుడు మనముిందు ఉించిన పరా ముఖ్యమ నై లక్ష్యమును, అనగా ఆయన రాజయము పరలోకము 
నుిండ ిభ్ూమియిందింతటా వాయపథించుచుిండగా ఆ రాజయము యొకు సఫలత మరియు విజయమును 
అన్వేష్థించుచున్ాిము. 

న్ ైతిక వివవచనలో ఒక వయకిత ఒక పరిస్థితిక ిదదవుని వాకయమును అనువరితించుట భాగమ యైుింటుింది అని 
ఈ పాఠములనిిటలిో మనము ఉదాా టిించాము. ఒక న్ ైతిక పరశిలో మనము పరిగణ ించవలస్థన మూడు 
పరా ముఖ్యమ నై విషయములు ఉన్ాియను వాసతవమును ఈ సారాింశము ఉదాా టసిుత ింది, అవి దదవుని 
వాకయము, పరసి్థితి, మరయిు నిరణయము తీసుకొను వయకిత. 

న్ ైతిక వివవచనలోని ఈ మూడు విషయములు న్ తైిక సమసయలను పరషిురిించుటకు మనము 
ఉపయోగిించు మూడు దృష్థికోణములకు అనుగుణింగా ఉిండాల్వ: దదవుడు బయలుపరచిన పరమాణముల మీద 
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దృష్థిప టుి  నిరాణ యక దృష్థికోణము; పరసి్థితులు మరయిు సిందరాముల మీద దృష్థిప టుి  పరిస్థితుల 
దృష్థికోణము; మరయిు మానవుల మీద దృష్థిప టుి  అస్థతతే దృష్థికోణము. 

మునుపటి పాఠములో మనము మన పరిస్థితిలోని వాసతవములను అరిము చదసుకోవలస్థన 
పరా ముఖ్యతను ఉదాా టిించుట దాేరా క ైసైతవ నీతిశాసత రము పటో పరసి్థితుల దృష్థికోణమును పరిచయిం చదశాము. 
అింతదగాక, నీతిశాసత రములో ర ిండు రకముల వాసతవములు విశలషమ ైన భ్ూమికను పల ష్థసాత యని కూడా 
మనము చూశాము: మనము సాధిించాలని పరయతిిించు లక్ష్యములు, మరయిు ఆ లక్ష్యములను 
సాధిించుటకు మనము ఉపయోగిించు మాధ్యమాలు. ఈ పాఠములో, మనము పరసి్థితుల పరిగణలలో 
ఒకదాని వ పైుకు మన దృష్థిని మళోిించుచున్ాిము: క ైైసతవ నీతిశాసత రము యొకు లక్ష్యములు. విశలషముగా, 
క ైైసతవ నీతిశాసత రము యొకు ఉనితమ నై లేక అింతిమ లక్ష్యముగా దదవుని రాజయము మీద దృష్థిప డదాము. 

మన పాఠిం మూడు పరధానమ నై భాగములుగా విభాగిించబడుతుింది. మొదటగిా, దదవుని రాజయము 
అింటే ఏమిటి మరియు చరతిరలో అద ిఎలా బయలుపరచబడుతుింద?ి వింట ిపరశిలకు జవాబిసూత  మనము 
దదవుని రాజయము యొకు పరసి్థితులను విశదీకరదిాే ము. ర ిండవదగిా, దదవుని రాజయములో మన వయకితగత 
అనుభ్వాల మీద దృష్థిప డుతూ, దదవుడు మన ముిందుించిన సామానయ లక్ష్యముల దృష్టాి ా వాటిని 
మూలాయింకనిం చదయుట దాేరా రాజయములో జీవితమును మనము పరిగణ దాే ము. మరియు మూడవదిగా, 
రాజయము యొకు పరా ముఖ్యమ నై లక్ష్యమును సాధిించుటకు మాధ్యమాలుగా దదవుడు నియమిించిన 
విశలషమ నై మరయిు తేరతి లక్ష్యములను కొనిిింటనిి చూచుట దాేరా, మనము రాజయము కొరకు 
పథకమును వరిణదాే ము. దదవుని రాజయము యొకు పరసి్థితులను చూసూత  ఆరింభిదాే ము. 

రాజయము యొకు పరిస్థితులు 

రాజయము యొకు పరిస్థితులలోని మూడు విషయములను మనము చరుిదాే ము. మొదటగిా, దదవుని 
రాజయము యొకు పరా ముఖ్యతను వివరిించి, దదవుని రాజయము క ైసైతవ నీతిశాసత రమునకు అింతిమ 
లక్ష్యమ ైయునిద ిఅని చెపుపట ఎిందుకు సబబో  చూదాే ము. ర ిండవదిగా, రాజయములోని భాగములను, అనగా 
దదవుని పరిపాలనలోని ముఖ్య భాగములను గురితదాే ము. మరయిు మూడవదగిా, రాజయము యొకు 
పురోగమనమును, అనగా చరతిరలో అది పురోగమనము చెిందిన విధానములను విశదకీరదిాే ము. దదవుని 
రాజయము యొకు పరా ముఖ్యతను ముిందుగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

రాజయము యొకు పరా ముఖ్యత 
మునుపటి పాఠములలో మనము పరసాత విించినటుో , న్ తైిక వివవచనలో ఎలోపుపడు సరయిి ైన లక్ష్యము 

మనసుిలో ఉింటుింది. మరయిు మనము మరలా మరలా చపెథపనటుో , నీతిశాసత రము యొకు ఉనితమ ైన 
లక్ష్యము దదవుని మహమిపరచుట అయుయనిది. అయితద దదవుని మహమి ఆయన రాజతేము మరియు 
ఆయన రాజయములో కనుపరచబడుతుింద ిఅని కూడా మనము గీహిించాల్వ. 

ఆదకిాిండము మొదలుకొని పరకటన గీింథము వరకు, దదవుడు సరేసృష్థిక ిరాజ యైున్ాిడు అని 
లేఖ్నము బయలుపరమసుత ింది. మరయిు కీసీుత  పరిపాలన దాేరా దదవుని రాజతేమును కనుపరచుట చరతిర 
యొకు అింతిమ లక్ష్యమ యైునిది అని అద ిబో ధసిుత ింది. ఈ భావనలో, దదవుని రాజయము బ ైబిలింతటిలో 
ఎకుువగా కనిపథించు వృతాత ింతమ ైయునిది అని మనము ఆలోచిించవచుు. 

కీీసుత నిందు ఆయన రాజయ సాి పన మరియు విజయము దాేరా దదవుడు బహుగా 
మహిమపరచబడతాడు అని లేఖ్నము బో ధసిుత ింది. అనగా, సరేపరా ణులు ఆయనను సరోేనితమ నై 
సృష్థికరతగా, అిందరకిీ రాజుగా గురితించినపుపడు ఆయన ఉనితమ నై ఘనతను ప ిందుతాడు. 1 తిమోతి 
1:17లో పౌలు మహిమను చలోె్వించినపుపడు చరతిర యొకు ఈ అింతిమ ముగిింపును మనసుిలో 
కల్వగియుిండని్ాడు: 

సకల యుగములలో రాజ యైుిండ ిఅక్ష్యుడును అదృశ్యయడునగు అదిే తీయ 
దదవునిక ిఘనతయు మహమియు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమనే్ (1 
తిమోతి 1:17). 

కాబటిి , దదవుని మహమి నీతిశాసత రమునకు ఉనితమ ైన లక్ష్యమ ైయునిది అని మనము 
మాటాో డినపుపడు, దదవుని రాజయము కూడా నీతిశాసత రమునకు ఉనితమ నై లక్ష్యమ ైయునిద ిఅని 
తెల్వయజేయుచున్ాిము. ఇపుపడు, క ైసైతవ నీతిశాసత రము యొకు లక్ష్యముగా దదవుని రాజయమును గూరిు 
లేఖ్నములు అన్వక విషయములను తెల్వయజేసాత యి. అయితద ఈ అింశమును పరచియిం చదయుటకు, 
మతతయి 5-7లోని కొిండమీద పరసింగములో యిేసు దదవుని రాజయమును గూరిు మాటాో డని విధానముల మీద 
మనము దృష్థిప డదాము. 

కొిండమీద పరసింగములో యిేసు నీతిశాసత రము యొకు లక్ష్యముగా దదవుని రాజయమును గూరుి 
మాటాో డిన మూడు విభినిమ నై సిందరాములను మనము పరగిణ దాే ము. మొదటగిా, పరసింగము యొకు 
ఆరింభ్ములోని ధ్నయవచనములలో దదవుని రాజయమును గూరుిన చరును మనము చూదాే ము. ర ిండవదగిా, 
మనము పరభ్ువు పరా రినను లేక పరలోక పరా రినను చూదాే ము. మరయిు మూడవదిగా, భ్ూసింబింధ్మ నై 
అవసరతలను గూరిు యిసేు చదస్థన బో ధ్నల మీద దృష్థిప డదాము. ఈ భాగములనిిటలిో, దదవుని రాజయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మన జీవితములకు ముఖ్య పరా ధానయతగా ఉిండాలని యిసేు సూచిించాడు. మతతయి 5:3-12లోని ధ్నయ 
వచనములతో ఆరింభిదాే ము. 

ధ్నయవచనములు 
ధ్నయవచనము అనగా ధ్నయతను గూరుిన వాయఖ్యయి యైునిద.ి ఇదద విధ్ముగా, మతతయి 5:3-

12లోని యిేసు వాయఖ్యలను “ధ్నయవచనములు” అని పథలుసాత రమ, ఎిందుకింటే అవి “ధ్నుయలు” అను పదముతో 
ముగుసాత యి. ఈ ధ్నయవచనములు దదవుడు దవీిించు అన్వక విషయములను తలె్వయజేసాత యి. 

మన నీతిశాసత ర అధ్యయనమునకు ధ్నయతలను గూరిు యిసేు చదస్థన బో ధ్నలు 
పరా ముఖ్యమ ైయునివి, ఎిందుకింటే, క ైసైతవ నీతిశాసత రమును మనము ఈ విధ్ముగా నిరేచిించామని మీకు 
గురమత ిండద ఉింటుింది: 

మానవ వయకితతేములు, కిీయలు మరయిు కిీయలలో ఏవి దదవుని ఆశీరాేదములను 
ప ిందుతాయి మరయిు ఏవి ప ిందవు అని నిరాధ రిించు మాధ్యమముగా పరగిణ ించబడు 
వవదాింతశాసత రము. 

ఈ నిరేచనము పరకారిం, దదవుడు దీవిించు పరతిద ిన్ తైికముగా మించిది మరయిు 
సరయిి ైనదెయైునిది. కాబటిి , ధ్నయవచనముల దాేరా, న్ ైతికముగా జీవిించమని పరజలను పల ర తిహిసూత  
యిేసు తన పరసింగమును ఆరింభిించాడు. మరయిు పరా ముఖ్యముగా, ఆయన ఆశీరాేదములను మరియు 
నీతిశాసత రమును దదవుని రాజయము దృష్టాి ా వరిణించాడు. దీనిని గూరిు సపషిమ నై ఉదాహరణలలో కొనిిింటిని 
పరగిణ ించిండి: 

• మతతయి 5:3లో, “పరలోకరాజయము వారిది” అను దవీ న ఉనిది. ఇదద దీవ న 10వ 
వచనములో కూడా పునరావృతమవుతుింది. ఇకుడ మతతయి “పరలోక రాజయము” అను 
పదమును ఉపయోగిించినపపటికీ, ఈ పదము మతతయి సువారతలో విశలషముగా 
ఉపయోగిించబడిింది అని, మరయిు దీని అరిము “దదవుని రాజయమ యైునిది” అని 
అన్వకమింది పిండతిులు గురితించారమ. 

• 5వ వచనములో “భ్ూలోకమును సేతింతిరించుకొిందురమ” అను ఆశీరాేదము ఉనిది. ఇది 
కూడా రాజయ దీవ న అయుయనిది ఎిందుకింటే, ఆయన రాజయము పూరణతలో వచిునపుపడు 
ఆసనిమగు కొీతత  భ్ూమిని గూరిు ఇది మాటాో డుతుింది. 

• మరియు 9వ వచనములో, “వారమ దదవుని కుమారమలనబడుదురమ” అనునది దీవ న 
అయుయనిది. ధ్నయతను గూరుిన ఈ వాయఖ్య కూడా రాజతేము మరియు దదవుని 
రాజయమును సూచిసుత ింది. బ ైబిలు దనిములలో, మానవ రాజులను వార ిపరజలు “తిండిర” అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

పథలచదవారమ. లేఖ్నముల విషయములో కూడా ఇదద వాసతవమ ైయునిది; దదవుడు కూడా 
చాలాసారమో  మన తిండిర అని పథలువబడతాడు ఎిందుకింటే ఆయన మన రాజరకి తిండిర 
అయుయన్ాిడు. కాబటిి , ఈ వచనములో దదవుడు మన రాజరిక తిండిర అని, ఆయన 
దీవిించబడని పథలోల యొకు పతరమగల తిండిర అని యిసేు బో ధిించాడు. 

ఏదో  ఒక విధ్ముగా, యిసేు పరసాత విించిన ఈ ధ్నయతలలో పరతిది దదవుని రాజయము అను అింశమునకు 
దగగర సింబింధ్ము కల్వగినదిగా ఉనిది. మరియు తన శరీతలు న్ తైికముగా జీవిించునటుో  వారిని 
పురకిొలుపటకు దదవుని రాజయము యొకు దవీ నలను యిసేు బహుమతిగా లేక లక్ష్యముగా వారి 
ముిందుించాడు. క ైసైతవ నీతిశాసత రమునకు దదవుని రాజయము ముఖ్యమ ైన దృష్థిగా ఉనిదని ఆయన 
తెల్వయజేశాడు. 

పరలోక పరా రిన 
ధ్నయ వచనములతో పాటు, మతతయి 6:9-13లో ఉని పరలోక పరా రిన కూడా నీతిశాసత రమునకు 

లక్ష్యముగా దదవుని రాజయము మీద దృష్థిప డుతుింది. మతతయి 6:9-10లో పరలోక పరా రిన యొకు 
ఆరింభ్మును వినిండి: 

పరలోకమిందుని మా తిండీర, నీ న్ామము పరశి్యదధపరచబడుగాక, నీ రాజయము 
వచుుగాక, నీ చితతము పరలోకమిందు న్ రవవరమచునిటుో  భ్ూమియిందును 
న్ రవవరమనుగాక (మతతయి 6:9-10). 

ఈ న్ాలుగు వాయఖ్యలకు రాజయ దృష్థి  ఉనిది. 
“పరలోకమిందుని మా తిండీర” అను మాటలో, దదవుడు మన తిండిరగా గురితించబడిన్ాడు, అయితద 

ఆయన పరలోకమిందుని తిండీర అని విశలషముగా వరిణించబడని విధానమును గమనిించిండి. బ ైబిలు 
అింతటిలో పరలోకము యొకు చితరము ఒకే విధ్ముగా ఉనిది: అద ిదదవుని స్థింహాసనముని 
సిలమ ైయునిది. కాబటిి , “పరలోకమిందుని మా తిండీర” అని పరా రిిించమని యిసేు శిషుయలకు చపెథపనపుపడు, 
వార ిరాజరిక తిండిరగా, పరలోకమిందు ఆస్్నుడెయైుని దెవైిక రాజుగా, ఆయన రాజయమునకు గొపప తిండిరగా 
వారమ తిండిరక ిపరా రిిించాలని ఆయన కోరాడు. 

మొదట ివిజఞఞ పనయి ైన, “నీ న్ామము పరిశ్యదధపరచబడుగాక”లో దదవుని న్ామమును గౌరవిించమని 
యిేసు శిషుయలను హచెురిించాడు. లేఖ్నము తరచుగా దదవుని న్ామమును ఆయన వయకితతేము మరియు 
అధకిారముతో సమానముగా చూపుతుింది. పరలోక పరా రిన న్వపథయములో, ఇది ఆయన యొకు 
అసమానమ నై రాజరకి అధకిారము కారణింగా సరేజీవులు దదవునిక ినమసురిసాత యి అను విజఞఞ పన 
అయుయనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

ర ిండవ విజఞఞ పన అయిన, “నీ రాజయము వచుు గాక”లో, భ్ూమి మీద దదవుని రాజయము 
న్ రవవరుబడునటుో  పరా రిిించమని యిసేు తన శిషుయలకు ఉపదదశిించుచున్ాిడు. ఇది దదవుడు తన పరలోక 
రాజయమును భ్ూమి మీదిక ివాయపథింపజయేుచున్ాిడు అను బో ధ్నకు అనుగుణింగా ఉనిది. 

మూడవ విజఞఞ పన అయిన, “నీ చితతము పరలోకమిందు న్ రవవరమచునిటుో  భ్ూమియిందును 
న్ రవవరమనుగాక”లో, పరలోకములో ఉని సరేజీవులు దదవుని చితతమునకు విధదయతను చూపుతాయని 
యిేసు సూచిించాడు. భ్ూమి మీద ఉని జీవులనీి కూడా ఇదద విధ్ముగా తమ దెవైికమ నై రాజుకు విధదయత 
చూపునటుో  పరా రిిించమని యిసేు ఉపదదశిించాడు. కాబటిి , క ైసైతవ నీతిశాసత రములో యిేసు దదవుని రాజయమునకు 
ఉనితమ నై పరా ధానయత ఇచాుడు అని మనము మరొకసార ిచూసాత ము. 

భ్ూసింబింధ్మ నై అవసరతలు 
ఇపపటి వరకు మనము ధ్నయవచనములను మరియు పరలోక పరా రినను చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు 

భ్ూసింబింధ్మ ైన అవసరతలను గూరుి యిేసు చదయు బో ధ్నలను చూచుటకు మనము స్థదధముగా 
ఉన్ాిము. ఈ వాకయభాగము మతతయి 6:25-34లో కనిపథసుత ింది. 

పరతి వయకితకి ఆహారము మరయిు వసత రములు వింటి భ్ూసింబింధ్మ నై అవసరతలు ఉింటాయి. అయితద 
ఈ విషయముల కొరకు మనము చిింతిించకూడదు అని యిసేు బో ధిించాడు. బదులుగా, మనము దదవుని 
రాజయము మీద దృష్థిప టాి ల్వ. మతతయి 6:31-33లో యిసేు పల్వకని మాటలను వినిండి: 

కాబటిి– ఏమి తిిందుమో యిమేి తార గుదుమో యిమేి ధ్రిించుకొిందుమో అని 
చిింతిింపకుడ;ి ... ఇవనిియు మీకు కావల నని మీ పరలోకపు తిండిరక ితలె్వయును. 
కాబటిి  మీరమ ఆయన రాజయమును నీతిని మొదట వ దకుడ;ి అపుపడవనిియు 
మీకనుగీహిింపబడును (మతతయి 6:31-33). 

ఆహారము మరయిు వసత రముల వింటి భ్ూసింబింధ్మ ైన అవసరతల మీద సరియి నై దృష్థిప టుి ట 
తపతపమీ కాదు. అయితద దదవుని రాజయమును వ దకుట కీసీుత  అనుచరమలముగా మనము కల్వగయిుని అన్వక 
లక్ష్యములలో ఒకటి మాతరమే కాదు అని యిసేు సపషిము చదశాడు. మనము జీవితములో కల్వగియుని 
లక్ష్యములనిిటలిో, భ్ూమి మీద ఆయన రాజయము యొకు జయము దాేరా దదవుని మహమిపరచుట మన 
మొదట ిలేక పరా ధ్మిక ఆలోచన అయుయిండాల్వ. 

కాబటిి , కొిండ మీద పరసింగములోని అన్వక సిందరాాలలో, క ైసైతవ జీవితము యొకు అింతిమ లక్ష్యము, 
మనము పాటుపడుచుని అతి గొపప గమయము, ఆయన రాజయము యొకు విజయము దాేరా దదవుని 
మహిమపరచుట అని యిేసు చాలా సపషిముగా మాటాో డాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రమునకు లక్ష్యముగా దదవుని రాజయము యొకు పరా ముఖ్యతను చూశాము కాబటిి , 
దానిలోని పరా ముఖ్యమ నై విషయములను కనుగొనుటకు మనము రాజయములోని భాగములను 
పరరక్ిించవలస్థయునిది. 

రాజయములోని భాగములు 
దదవుని రాజయమును వరిణించుటకు అన్వక మారగములు ఉన్ాియి, కాని మనము రాజయములో మూడు 

ముఖ్య భాగములను గూరుి మాతరమ ేమాటాో డదాము. మొదటగిా, మనము రాజు యొకు భ్ూమికను గూరిు 
మాటాో డదాము. ర ిండవదిగా, మనము రాజయములోని పరజలు లేక పౌరమలను చూదాే ము. మరియు 
మూడవదగిా, రాజు మరియు ఆయన పరజల మధ్య ఉని అనుబింధ్మును నిరేహిించు నిబింధ్నలను 
మనము చూదాే ము. రాజయములో రాజు యొకు భ్ూమికను చూసూత  ఆరింభిదాే ము. 

రాజు 
మనలో చాలామిందిమి మానవ రాజు యొకు అధకిారము కిిీంద ఏన్ాడూ జీవిించలేదు కాబటిి , 

దదవుడు తన రాజయమునకు పాలకుడు అయుయన్ాిడు అను విషయము యొకు అరిమును గీహిించుట 
ఆధ్ునిక పరజలమ నై మనకు చాలాసారమో  కషిమవుతుింది. అయితద పరా చీన బ ైబిలు పరపించములో, పరజలు 
రాజులు మరియు రాజయములను గూరిు సుపరిచితుల యైుిండదవారమ. ఆ దినములలో రాజులు తమ దదశ 
పౌరమల పటో తాము కల్వగయిుిండిన బాధ్యతలను న్ రవవరువలస్థ వచదుది. వారమ పరజలను భ్దరపరచి, వారి 
కొరకు సమకూరుి, వారతిో దయతో వయవహరిించవలస్థ వచదుది. రాజులకు కూడా పనుి వసూలు చదయుటకు, 
స్ ైనయములను స్థదధపరచుటకు, మరియు జీవితములోని అన్వక విషయములను నియింతిరించుటకు 
చటిబదధమ నై అధకిారము ఉిండదది. మించి రాజులు తమ పరజల పరయోజనము కొరకు జఞఞ నముతో 
పాల్వించదవారమ. ఇతర దదశ అధికారముల నుిండి, అదద విధ్ముగా సాేభావిక మరియు అింతరగత సమసయల 
నుిండ ివారిని భ్దరపరచుటకు రాజులు కషిపడ ిపని చదస్తవారమ. 

బ ైబిలులో, దదవుడు చాలాసారమో  సరేసృష్థికి పరభ్ువుగా, లేక సరోేనితమ నై చకీవరితగా 
కనుపరచబడా్ డు. మరయిు భ్ూలోక రాజులిందరమ, భ్ూమి మీద నివస్థించుచు పరలోకమిందుని తమ 
అధకిారకిి కపపము చెలో్వించు సామింతలుగా, లేక స్తవక రాజులుగా పరిగణ ించబడదవారమ. ఉదాహరణకు 
కీరతనలు. 103:19లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

యి హో వా ఆకాశమిందు తన స్థింహాసనమును స్థిరపరచియున్ాిడు. ఆయన 
అనిిటమిీద రాజయపరపిాలన చదయుచున్ాిడు (కరీతనలు 103:19). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మరియు కీరతనలు 47:9 ఇలా పరకటసిుత ింది: 

జనముల పరధానులు అబార హాముయొకు దదవునిక ిజనుల  ైకూడుకొనియున్ాిరమ 
(కరీతనలు 47:9). 

అిందరికీ రాజుగా దదవుని యొకు సరోేనిత పరిపాలన బ ైబిలు అింతటా కనిపథించు ఒక పరధానమ నై 
అింశమ యైునిది. 

సృష్థికరతగా, దదవుడు దదశములనిిటకిి రాజుగా ఉనిపపటకిీ, పాత నిబింధ్నలో ఇశాీయిలేుమీద 
మరియు కొీతత  నిబింధ్నలో సింఘము మీద ఆయన విశలషమ నై రరతిగా రాజ ైయున్ాిడు అని కూడా 
లేఖ్నములు బో ధిసాత యి. వాసతవానికి, దదవుడు ఇశాీయిలేు మీద దావీదు స్థింహాసనమును స్థిరపరచిన 
తరమవాత, దావీదు స్థింహాసనము సేయింగా దదవుని అధకిారమునకు మరయిు శకితకి పరా తినిధ్యిం వహిించిింది. 
1 దని. 29:23 ఇశాీయిలేు యొకు మానవ రాజును గూరుి మాటాో డు విధానమును గూరిు వినిండి: 

అపుపడు స లొమోను తన తిండిరయి నై దావీదునకు మారమగా యి హో వా స్థింహా 
సనమిందు రాజుగా కూరముిండ ివరిధలుో చుిండనెు (1 దని. 29:23). 

దావీదు మరయిు స లొమోను ఇరమవురమ యి రూషలేములో ఉని యి హో వా స్థింహాసనమిందు 
రాజుగా కూరముిండని విధానమును గమనిించిండి. స్థింహాసనము అపపటకిీ దదవునిక ిచెిందనిదెైయుిండనెు 
కాబటిి , ఇశాీయిలేు యొకు మానవ రాజులు దాని మీద కేవలిం సామింతలుగా మాతరమే కూరొునిరి. 

తన దనిములలో కూడా ఇదద జరగిినది అని మతతయి 5:34-35లో యిసేు నిరాి రిించాడు. 
ఒటుి ప టుి కొనుటను గూరిు ఇవేబడని ఉపదదశమును గూరుి వినిండి: 

ఎింతమాతరము ఒటుి ప టుి కొనవదుే ; ఆకాశము తోడన వదుే ; అద ిదదవుని 
స్థింహాసనము, భ్ూమి తోడన వదుే , అద ిఆయన పాదపఠ్ము, యి రూషలేము 
తోడనవదుే ; అద ిమహారాజు పటిణము (మతతయి 5:34-35). 

పరలోకమిందుని తన స్థింహాసనము నుిండి దదవుడు ఇశాీయిేలును పాల్వించాడు, మరయిు 
యి రూషలేము అపపటికీ ఆయన రాజయము యొకు భ్ూలోక రాజధాని అయుయిండనెు. 

సరేసృష్థిక ిదదవుడు రాజ యైున్ాిడు అని మరియు విశలషమ నై రరతిలో ఇశాీయిలేు మీద మరియు 
సింఘము మీద రాజ ైయున్ాిడు అని ఇపపటి వరకు మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు దదవుని 
రాజయములో నివస్థించు పరజలు లేక పౌరమల వ పైుకు మన దృష్థిని మళోిించవలస్థయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

పరజలు 
దదవుడు సరేసృష్థికి చకవీరిత అయుయన్ాిడు కాబటిి , జీవిించిన పరతి వయకితని ఆయన ఎలోపుపడూ 

పాల్వించాడు అను ఒక భావన ఉనిది. అయితద దదవుని రాజయములోని పరజలను గూరిు బ ైబిలు 
మాటాో డునపుపడు, దుషి మారగములను అనుసరిించు ఈ లోక పరజలకు భినిముగా అది సాధారణింగా 
దదవుడు తన కొరకు పథలచుకుని పరజలను సింబో ధిసుత ింది. పాత నిబింధ్న సామానయముగా అబరా హాము 
మరియు అతని వారసులను గూరిు ఈవిధ్ింగా మాటాో డుతుింది. మరియు సింఘమును గూరిు 
మాటాో డుటకు కొీతత  నిబింధ్న సాధారణింగా ఈ భాషను ఉపయోగసిుత ింది, ఎిందుకింట ేకీసీుత నిందు సమసత  
జఞతులకు చెిందిన క ైసైతవులు అబరా హాము కుటుింబములోనికి దతతతుచదయబడా్ రమ. 

దదవుడు లోకమును సృజించినపుపడు, ఆయన మానవాళిని తన సామింత రాజులుగా 
నియమిించాడు. ఆయన ఆదాము హవేలను మరియు వారకిి పుటిబో వు పథలోలను తన స్తవక రాజులుగా 
సరేసృష్థిని పాల్వించుటకు నియమిించాడు. దదవుని రాజయము యొకు సఫలత కొరకు జింతువులనిిటిని, 
మరియు తమను తాము పాల్వించుకొనుట వారి పని అయుయిండెను. 8వ కీరతన 5 మరయిు 6 వచనములలో 
దావీదు పల్వకని ఈ మాటలను వినిండి: 

మహమిా పరభావములతో [మనుషుయనిక]ి కరిరటము ధ్రిింపజసే్థయున్ాివు. నీ 
చదతిపనులమీద వానిక ిఅధకిారమిచిుయున్ాివు (కరీతనలు 8:5-6). 

ఆదకిాిండము 1వ అధాయయములో ఉని సృష్థి  వృతాత ింతమును సింబో ధసిూత , సరేలోకమునకు 
మరియు దానిలో ఉని జీవులనిిటకిి ప ైన నియమిించబడని న్ాయకులుగా మానవాళి కరిరటమును ప ిందనెు 
అని దావీదు సూచిించాడు. కుో పత ింగా, దదవుడు మానవాళిని తన సృష్థి  మీద సామింత రాజులుగా 
నియమిించాడు. 

సరేలోకము ఏదెను తోటను పరతిబిింబిించు విధ్ముగా స్థదధపరచుట మానవాళి యొకు బాధ్యత 
అయుయనిద ిఅని ఆదికాిండములోన్వ మనము చూసాత ము. దదవుడు లోకమును సృజించినపుపడు, సమసతము 
మించిగా ఉిండనెు, కాని మానవులకు నివాస యోగయముగా ఉిండుటకు దదవుడు ఏదనెు తోటను మాతరమే 
న్ాటాడు. ఆది. 2:8-9లో మనము చదువునటుో : 

దదవుడెనై యి హో వా తూరమపన ఏదనెులో ఒక తోటవవస్థ తాను నిరుిించిన నరమని 
దానిలో ఉించనెు. మరయిు దదవుడెనై యి హో వా చూపునకు రమయమ నైదయిు 
ఆహారమునకు మించిదయిున్ నై పరతి వృక్ష్మును, ఆ తోటమధ్యను జీవవృక్ష్మును, 
మించి చడ్ెల తలె్వవినిచుు వృక్ష్మును న్వలనుిండ ిమొల్వపథించనెు (ఆద.ి 2:8-9). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

తోట మానవుల కొరకు స్థదధపరచబడిింది మరియు మానవులతో నిింపబడిింది. మరయిు అద ి
లోకమింతా ఈ కమీమును వాయపథింపజయేుటకు సామింత రాజులుగా మానవులను నియమిించుట 
అయుయనిది. ఆది. 1:28లో దనీిని సపషిముగా తలె్వయజసేూత  మన మొదటి తలో్వదిండుర లకు దదవుడు ఈ 
ఉపదదశమును ఇచాుడు: 

మీరమ ఫల్వించి అభివృదిధప ింద ివిసతరిించి భ్ూమిని నిిండిించి దానిని లోపరచుకొనుడ ి
(ఆద.ి 1:28). 

కాబటిి , సరేలోకమును పరజలతో నిింపుట, దదవుని రాజయ పౌరమలతో దానిని నిింపుట, దదవుడు ఏదనెు 
తోటను వృదిధ  చదస్థన విధ్ముగా దానిని అభివృదిధ  చదయుట మానవాళి యొకు బాధ్యత అయుయిండనెు అని 
మనము చూసాత ము. 

కాబటిి , ఆది నుిండి, దదవుని రాజయము దాని యొకు దృష్థి  మరియు లక్ష్యము విషయములో ఆదాము 
లోకముప  ైకేిందిరతమ ై యుిండనిది. దదవుడు సరేమానవాళిని సూటగిా పాల్వించాడు, మరియు సరేలోకము 
ఆయన రాజయమ యైుిండాలని ఆయన ఉదదేశిించాడు. మరయిు ఇది ఆదాము హవేల కాలము నుిండ ికీసీుత కు 
ర ిండు వవల సింవతిరముల ముిందు కాలములో నివస్థించిన అబరా హాము దనిముల వరకు కొనసాగిింది. దీనిని 
గూరిు మనము ఆదికాిండము 17:6లో చదువుతాము, అకుడ యి హో వా అబరా హాముకు ఇలా వాగాే నము 
చదశాడు: 

నీకు అతయధకిముగా సింతానవృదిధ  కలుగజసే్థ నీలోనుిండ ిజనములు వచుునటుో  
నియమిించుదును, రాజులును నీలోనుిండ ివచుెదరమ (ఆద.ి 17:6). 

అబరా హాము దనిములలో, దదవుడు తన దృష్థిని జఞతీయసాి యికి కుదిించి, ఆయన యొకు సారేతిరక 
లోక పరిపాలనలోన్వ ఆయనకు విశలషమ ైన రాజయముగా అబరా హాము వారసుల మీద దృష్థిప టాి డు. జఞతీయ 
దృష్థి  భ్ూమి మీద దదవుని పరజలకు చివరి సామింత రాజ నై యిేసులో ముగిించబడిింది. 

మతతయి 27:11 వింటి అన్వక చోటో తన రాజరికమును గూరిు యిేసు మాటాో డాడు, అకుడ మనము 
ఇలా చదువుతాము: 

యిసేు అధపితియి దుట నిల్వచనెు; అపుపడు అధపితి యూదుల రాజవు నీవవన్ా? అని 
ఆయననడుగగా యిసేు అతని చూచి నీవనిటేి  అన్ ను (మతతయి 27:11). 

యిేసు యొకు రాజరకిములో, దదవుని రాజయము యొకు గుర ిసింఘ కేిందిరతమ నైది, అనగా 
సింఘము కేిందర బిిందువు అయినద.ి సువారత అింతట, ఇశాీయిేలులోని పరజలు మరియు సరహిదుే లను దాటి 
రక్ష్ణ అింత సఫలీకృతముగా వాయపథించిింది అింటే, దదవుని రాజయము యొకు కేిందర బిిందువు కవేలిం ఒక 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ఆరవ పాఠము: పరిస్థితుల దృష్థికోణము: మన లక్ష్యమును అన్వేష్థించుట 

-11- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దదశము మాతరమ ేగాక లోకమింతా వాయపథించిన సింఘమ ైయుయింది. దదవుని రాజయములో ఇపుపడు పరతి జఞతికి 
చెిందని పరజలు భాగమ యైున్ాిరమ మరియు అది భ్ూదిగింతముల వరకు వాయపథించుట కొనసాగిింది. 

ఉదాహరణకు, పరకటన 5:9-10ని పరిగణ ించిండి, అకుడ యిసేును సుత తిించు పరలోక పాటలో ఈ 
మాటలు ఉన్ాియి: 

నీవు వధిింపబడనివాడవ  ైనీ రకతమిచిు, పరతి వింశములోను, ఆయా భాషలు 
మాటలాడువారలిోను, పరతి పరజలోను, పరతి జనములోను, దదవునికొరకు 
మనుషుయలనుకొని, మా దదవునిక ివారనిి ఒక రాజయముగాను యాజకులనుగాను 
చదస్థతివి; గనుక వారమ భ్ూలోకమిందు ఏలుదురని కొీ తతపాట పాడుదురమ (పరకటన 
5:9-10). 

రాజు మరయిు పరజలను గూరుి ఇపపట ివరకు మాటాో డాము కాబటిి , ఇపుపడు రాజయములోని 
మూడవ భాగమును గూరిు మనము మాటాో డవలస్థయునిది: వారి మధ్య ఉని అనుబింధ్ములను 
పాల్వించు నిబింధ్నలు. 

నిబింధ్నలు 
పరా చీన లోకములో, తమ సామింత దదశములు మరియు వారి రాజుల మీద నిబింధ్నలు లేక 

ఒపపిందములను మోపుట దాేరా సామింత రాజులు తమ గొపప సామాా జయములను పాల్వించారమ. ఈ 
నిబింధ్నలు సామింత పటో పరభ్ువు కల్వగియుిండు సదాావనను పరసాత విించాయి, పరభ్ువు పటో సామింత 
కల్వగియుని బాధ్యతలను తెల్వయజశేాయి, మరియు ఈ బాధ్యతల పటో చూపు విధదయత లేక అవిధదయతకు 
కలుగు పరణిామాలను గూరిు వాయఖ్ాయనిించాయి. 

ఇదద విధ్ముగా, బ ైబిలు అింతటిలో, దదవుడు నిబింధ్నల దాేరా తన రాజయమును పాల్వించాడు. 
ఆయన నిబింధ్నలు తన పరజల పటో దదవుడు కల్వగియుని సదాావనను వయకతపరచాయి, దదవుని పటో 
పరజలకు ఉని బాధ్యతలను తలె్వయపరచాయి, మరియు ఈ బాధ్యతల పటో చూపు విధదయత లేక 
అవిధదయతకు కలుగు పరిణామాలను, ముఖ్యముగా, విధదయతకు ఆశీరాేదములు మరయిు అవిధదయతకు 
శాపములను వాయఖ్ాయనిించాయి. 

దదవుడు మరయిు ఆయన పరజల మధ్య ఉని ఆరమ పరధానమ నై నిబింధ్నలను గూరిు సాధారణింగా 
మాటాో డవచుు. హో ష్తయ 6:7లో ఆదాముతో దదవుడు చదస్థన నిబింధ్నను గూరుి; ఆదకిాిండము 6 మరియు 
9 అధాయయములలో న్ోవహుతో నిబింధ్న; ఆదకిాిండము 15 మరియు 17 అధాయయములలో అబరా హాముతో 
నిబింధ్న; నిరగమ. 19-24 అధాయయములలో మోష్తతో నిబింధ్న; 2 సమూయిలేు 7 మరియు కరీతనలు 89 
మరియు 132లో దావీదుతో నిబింధ్న; మరయిు లూకా 22:20 మరయిు హెబ్రర. 12:23-29 వింటి చోటో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

కీీసుత తో చదస్థన చివరి నిబింధ్నను గూరిు బ ైబిలు మాటాో డుతుింది. ఈ నిబింధ్నలు ఏన్ాడు కూడా ఒకదానితో 
ఒకటి వయతిరకేముగా ఉిండవు. బదులుగా, దదవుని రాజయము చరతిరయిందింతటా వాయపథించుచుిండగా అవి ఒక 
కీమ రూపములో దదవుని రాజయమును అమలు చదశాయి మరయిు పరభ్ుతేము చదశాయి. ఆది నుిండద 
మానవాళితో దదవుని అనుబింధ్ము నిబింధ్న దాేరా నియింతిరించబడిింది. తన పరజలతో దదవుడు కల్వగయిుని 
నిబింధ్న రూప అనుబింధ్ము ఇశాీయిలేు చరతిరలో పాత నిబింధ్న కాలమింతటా కొనసాగిింది. మరియు కొీతత  
నిబింధ్నలోని క ైైసతవ విశాేసము కూడా కీసీుత నిందు నూతన నిబింధ్న దృష్టాి ా వివరిించబడిింది. 

దదవుడు ఎలోపుపడూ తన రాజయమును తన నిబింధ్న దాేరా నిరేహిించాడు అని గీహిించుట క ైసైతవ 
నీతిశాసత రములో ఎింతో పరా ముఖ్యమ ైయునిది, మన పాఠముల దృష్టాి ా దీనిని చూచుటకు, బ ైబిలు నిబింధ్నలు 
మన పరిస్థితిలోని వాసతవములను సూచిసాత యి — దదవుడు మన రాజ ైయున్ాిడు మరియు మనము ఆయన 
రాజయ స్తవకులమ ైయున్ాిము. అవి దదవుడు దీవిించునటువింటి రాజయ లక్ష్యములను సాి పథసాత యి, మరియు 
ఆయన దీవిించు లక్ష్యములను సాధిించుట కొరకు మనము ఉపయోగిించవలస్థన మాధ్యమాలను అవి 
విపులపరమసాత యి. కుో పత ింగా, మన గొపప రాజు అయిన దదవునికి మహిమను తచెుునటుో  మన జీవితములోని 
పరతి విషయము ఎలా పని చదయాలో అరిము చదసుకొనుటకు దదవునితో మన నిబింధ్న అనుబింధ్ము 
సహాయపడుతుింది. 

క ైైసతవ నీతిశాసత రము యొకు లక్ష్యముగా దదవుని రాజయము యొకు పరా ముఖ్యతను మనము 
విశదీకరిించి, రాజయములోని భాగములను చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు రాజయము యొకు చారితిరరక 
పురోగమనమును, దదవుని రాజయము కనుపరచిన మరియు చరతిర అింతట కనుపరచబో వు ఆకృతులను 
కుో పత ింగా చూడవలస్థయునిద.ి 

రాజయము యొకు పురోగమనము 
బ ైబిలు వృతాత ింతమును మూడు చారతిిరక దశలలో కోీడకీరిించుట సుదీరకాాల పరింపర అయుయనిది: 

సృష్థి , పతనము, మరియు విమోచన. మరియు మనము ఇదద మౌల్వక ఆకారమును అనుసరదిాే ము. అయితద 
మన రాజయ ఉదాా టనను ఎతితచూపుటకు ఈ దశలను మనము అన్వక పతరోతో పథలుదాే ము. సృష్థి  దశను గూరుి 
మనము రాజయము ఆరింభ్ సమాధాన స్థితితో ఉని సమయముగా మాటాో డదాము. మానవాళి 
పాపములోనికి పతనమగుటను దెవైికమ ైన రాజుకు విరోధ్ముగా తిరమగుబాటు చదయుట అని సింబో ధదిాే ము. 
మరియు విమోచన దశను, దదవుడు తన రాజయమును మహమికరమ నై ముగిింపులోనికి నడిపథించుచుిండగా 
సృష్థిలోని ఆరింభ్ సమాధాన సాి యిని అధిగమిించు అింతిమ సమాధాన కాలముగా పథలుదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

ఈ మూడు దశలను గూరిు మనము చారతిిరక కీమములో మాటాో డదాము, ఆరింభ్ సమాధానముతో 
ఆరింభిించి, మానవ తిరమగుబాటుతో కొనసాగిించి, రాజయములోని అింతిమ సమాధాన కాలముతో 
ముగిించుదాము. ఆరింభ్ సమాధాన కాలము వ ైపుకు ముిందుగా మన దృష్థిని తిపుపదాము. 

ఆరింభ్ సమాధానము 
ఆదయిిందు, దదవుడు లోకమును సృజించినపుపడు, మానవాళి దదవునితో సింపూరణ సామరసయము 

కల్వగి జీవిించదది. ఆదాము హవేలు విధదయుల ైన స్తవకుల వల  ఉిండదవారమ. ఫల్వతింగా, దదవుడు మరియు 
మానవాళి మధ్య సమాధానము న్ లకొనిది. 

మనము ఇింతకు ముిందు చూస్థనటుో , తన సామింత రాజులుగా స్తవిించుట కొరకు దదవుడు ఈ 
కాలములో మానవులను నియమిించాడు. మరయిు మొదటిగా, దదవుని పటో వారమ కల్వగయిుని బాధ్యతకు 
పరపిూరణ అనుగుణయముగా మానవాళి ఈ భ్ూమికను న్ రవవరిుింది. ఫల్వతింగా, ఆదాము హవేలు దదవునితో 
దగగర సింబింధ్ము దాేరా దవీిించబడి, జీవితము ఆనిందముగాను, సులభ్ముగాను ఉని ఏదెను తోటలో 
నివస్థించారమ. 

వాసతవానికి, మిగిల్వన లేఖ్నమింతా ఈ తోట సిందరామును గొపప సమాధానము మరియు 
ఐశేరయము కల్వగయిుని సమయముగా చూస్తవారమ. ఉదాహరణకు, యి షయా 51:3లో మనము ఈ 
మాటలను చదువుతాము: 

యి హో వా స్య్ోనును ఆదరిించుచున్ాిడు, దాని పాడెనై సిలములనిిటనిి ఆదరిించి, 
దాని అరణయసిలములను ఏదనెువల  చదయుచున్ాిడు. దాని యి డార ిభ్ూములు 
యి హో వా తోటవల నగునటుో  చదయుచున్ాిడు. ఆనింద సింతోషములును 
కృతజఞతాసుత తియు సింగరతగానమును దానిలో వినబడును (యి షయా 51:3). 

ఏదెను తోటలో సమాధానము ఉని కాలమిందు, మానవ జీవితము ఆనిందము మరయిు 
సింతోషముతో నిిండనిదిగాను, కృతజఞత మరయిు గానములతో నిిండినదగిాను ఉిండదది. ఈ ఆరింభ్ కాలములో 
మిగలి్వన లోకమింతా అభివృదిధ  చెిందనిదగిా ఉిండదది. అయితద మానవ సమాజము ఉనికలిో ఉిండని తోటలో, 
గొపప సమాధానము ఉిండదది. 

మరియు ఆది. 3లో మనము చదువునటుో , ఇది పనిచదయుట మరియు పథలోలకు జనునిచుుట 
సుళువుగాను, ఎింతో ఆనిందముగాను ఉిండు లోకమ యైుిండెను. ఏ విరోధి యుదధమునకు రాలేదు; ఏ 
జింతువు హిింసకు పూనుకోలేదు; ఏ రోగము ఆరోగయమునకు ఆటింకిం కల్వగిించలేదు; ఏ కరవు లేక వరద లేక 
అగిి గృహములను మరయిు పింటలను న్ాశనిం చదయలేదు. బదులుగా, దదవుడు ఆదాము హవేలకు 
మృదువ నై సింరక్ష్ణ ఇచిు, తోటలో చలోని వవళ వారితో కల్వసాడు మరియు వారతిో నడచిాడు కూడా. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

కుో పత ింగా చబెితద, ఇది నిబింధ్నలోని భాగములనీి మానవాళికి మలేు చదయు విధ్ముగా సరయిి ైన 
రరతిలో పని చదస్థన లోకమ యైునిది. గొపప రాజు అయిన దదవుడు, వారనిి సృజించుట దాేరా, వారిని 
ఆహోాదకరమ నై తోటలో ఉించుట దాేరా మరియు సరేసృష్థి మీద వారిక ిఅధికారమును అనుగహిీించుట 
దాేరా తన పరజల పటో అమోఘమ నై సదాావనను కనుపరచాడు. మానవ బాధ్యతల విషయములో, వారమ 
ఆయనను స్తవిించాలని మరయిు వారికి విధదయత చూపాలని దదవుడు కోరాడు. మరయిు వారమ ఏ తపథపదము 
లేకుిండా అ బాధ్యతను న్ రవవరాురమ. మరయిు పరణిామాల విషయములో, మానవాళి యొకు విధదయత 
దదవుని నుిండ ిగొపప ఆశీరాేదములను కల్వగిించిింది. మానవాళి కొరకు దదవుడు లోకమును ఈ విధ్ముగా 
సృజించాడు, మరయిు లోకము ఇపపటకిీ ఇదద విధ్ముగా ఉిండవలస్థయునిది. 

విచారకరముగా, దదవుని రాజయము యొకు చరితర ఈ ఆరింభ్ సమాధాన కాలమును దాట ిదదవుని 
మీద తిరమగుబాటు చదయబడని కాలములోనికి నడుసుత ింది — మానవాళి తమ గొపప రాజు పటో తాము 
కల్వగియుని నిబింధ్న బాధ్యతలను ఉలోింఘిించి, ఆయనకు విరోధ్ముగా తిరమగుబాటు చదస్థన కాలము. 

తిరమగుబాటు 
ఆదయిిందు మానవాళి దదవుని మీద చదస్థన తిరమగుబాటును గూరిు మనిందరిక ీతలెుసు. 

నిష్తధిించబడిన మించి చడ్ెల తెల్వవినిచుు వృక్ష్ ఫలములో నుిండ ితినునటుో  సరపము హవేను శరధిించగా, 
హవే శరధ్నకు లొింగిపల యినటుో  ఆదికాిండము 3 నమోదు చదసుత ింది. ఆమ  తినిన మీదట ఆ ఫలములో 
కొింత ఆదామునకు ఇచిుింది, ఆదాము కూడా తిన్ాిడు. ఈ విధ్ముగా పాపము చదయుట దాేరా, 
మానవులు తమ నిబింధ్న బాధ్యతలలో ఒకదానిని ఉలోింఘిించారమ. ఫల్వతింగా, వారమ నిబింధ్న శాపములను 
ఎదురొున్ాిరమ. 

వార ితిరమగుబాటుకు సపిందనగా, దదవుడు ఆదాము హవేలను తోటలో నుిండి బయటకు తొలగిించి, 
భ్ూమిని సాగుచదయుటకు కషిమ ైన, పరసవ వవదనతో కూడని, రోగము కరమవు కూీ ర మృగములు మరియు 
యుదధము వారిక ిమరియు వారి పథలోలకు అపాయము కల్వగిించిన లోకములోనిక ిపింపథవవశాడు. వారమ 
అపపటకిీ నిబింధ్న బాధ్యతలకు కటుి బడయిున్ాిరమ, కాని వారమ ఈ బాధ్యతల విషయములో 
విఫలమ నైిందుకు పరతికూల పరిణామాలను అనుభ్విించారమ. 

మరియు ఈ తిరమగుబాటు చరతిరయిందింతటా లోకములో కనిపథించిింది. మానవాళి గొపప రాజుకు 
విరోధ్ముగా తిరమగుబాటు చదయుట కొనసాగిించిింది, మరయిు దదవుడు నిబింధ్న శాపములతో మానవాళిని 
శిక్ిించుట కొనసాగిించాడు. న్ోవహు దినములలో ఆయన జలపరళయముతో సరేలోకమును న్ాశనిం చదశాడు. 
రోగము మరియు పరకృతి మరయిు యుదధము అన్వక తరముల పాటు మానవాళిని అతలాకుతలిం చదయుటకు 
ఆయన అనుమతిించాడు. మరియు ఇింత జరగినిపపటికీ, మానవాళి తగిన గుణపాఠమును న్వరముకోలేదు. 
పశాుతాత పముతో దదవుని వ పైుకు తిరమగుటకు మరయిు నిబింధ్న బాధ్యతలను పాటిించుటకు బదులుగా, 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ఆరవ పాఠము: పరిస్థితుల దృష్థికోణము: మన లక్ష్యమును అన్వేష్థించుట 

-15- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మనము తిరమగుబాటు చదయుట కొనసాగిించి, నిబింధ్న శాపములను కూడగటుి కున్ాిము. అయితద 
కనికరముతో, తిరమగుబాటు మరియు శాపములో దదవుడు మనలను విడిచిప టిలేదు. బదులుగా, ఆయన 
రాజయమునకు అింతిమ సమాధానమును తీసుకొనివచుుటకు, ఆయన పరజలను ఆశీరేదిించుటకు ఆయన 
నిరాి రిించుకున్ాిడు. 

అింతిమ సమాధానము 
కొనిి చిని మారగములలో, మానవాళి పాపములోనికి పడపిల యిన తరమవాత వ ింటన్వ ఆయన 

రాజయములో సమాధానమును పునరమదధరిించుటను దదవుడు ఆరింభిించాడు. ఆదికాిండము 3వ 
అధాయయములో మనము చూచునటుో , ఆదాము హవేలు పాపము చదస్థనపుపడు వ ింటన్వ దదవుడు వారిని 
మొతతలేదు. బదులుగా, వారమ జీవిించుటకు ఆయన అనుమతినిచాుడు. మరియు వారనిి శపథించుటకు మధ్య, 
వారకిి ఆయన మొదటిసారగిా సువారతను పరతిపాదిించాడు. ఆది. 3:15లో దదవుడు సరపముతో పల్వకని 
మాటలను వినిండి: 

మరయిు నీకును స్్త రకనిి నీ సింతానమునకును ఆమ  సింతానమునకును వ రైము 
కలుగజసే్ దను. అద ినినుి తలమీద కొటుి ను; నీవు దానిని మడమి  మీద 
కొటుి దువని చపె పను (ఆద.ి 3:15). 

ఇకుడ, స్్త ర సింతతి సరపము యొకు తలను చితకదరరకుుతుింది అని దదవుడు వివరిించాడు. 
వవదాింతవవతతలు సాధారణింగా దనీిని పలర టోఎవన్ గ ల్వయోన్ లేక “మొదట ిసువారత” అని పథలుసాత రమ, ఎిందుకింట ే
పాపమను శాపము నుిండ ిమానవాళిని విమోచిించుట కొరకు ఇకుడ చరితరలో మొదటిసారి దదవుడు 
విమోచకుని పింపుతానని పరతిపాదిించాడు. 

ఈ భావనలో, పతనము తరమవాత లోకము యొకు చరితర అింతటిలో, పూరణ విమోచన మరియు 
ఆయన రాజయము యొకు సాఫలయత అను లక్ష్యము కొరకు దదవుడు పని చదశాడు. దదవునితో కొిందరిని 
సమాధాన పరమసూత , దదవుడు మరియు అయన విమోచిించబడిన పరజల మధ్య సమాధానమును స్థిరపరమసూత  
సువారత పనిచదయుచుిండనిది అని పాత నిబింధ్న తెల్వయజసేుత ింది. అయితద పాత నిబింధ్న కాలమింతా తనకు 
నముకముగా ఉని పరజలను దదవుడు కల్వగియుిండనిపపటికీ, ఆరింభ్ సమాధాన దినములలో అది 
కనుపరచిన మహిమలోనిక ిఆయన తన రాజయమును పునరమదధరిించలేదు. 

కాని కీసీుత  యొకు భ్ూలోక పరిచరయ కాలములో, రాజయము దాని న్ రవవరమప యొకు అింతిమ దశలకు 
చదరగా సమాధానము యొకు పునరమదధరణ వవగింగా ముిందుకు కొనసాగిింది. పాత నిబింధ్న అింతా 
ఎదురమచూస్థన విమోచకుడు యిేస్త. భ్ూమి మీద నముకమ నై రాజయమును పునఃనిరిుించుటకు మరయిు 
దదవుని పరలోక రాజయమును సరేలోకమునకు వాయపథింపజయేుటకు దదవుని సామింత రాజుగా ఆయన భ్ూమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మీదకిి వచాుడు. ఆయన ఈ పనిని ఇపపటకిి కూడా కొనసాగిించుచున్ాిడు. మరియు ఆయన మహమిలో 
మరలా తిరిగవిచిునపుపడు, రాజయము యొకు పునరమదధరణను యిేసు పూరితచదస్థ, మన దెవైికమ ైన రాజుతో 
మహిమగల అింతిమ సమాధానములోనికి సరేలోకమును నడపిథసాత డు. 

దదవుని రాజయము యొకు పరసి్థితులను ఇపపటి వరకు మనము విశదీకరిించాము కాబటిి , ఇపుపడు 
మన ర ిండవ పరధానమ నై అింశమును చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము: దదవుని రాజయములో 
జీవితము. ఈ భాగములో, తన రాజయములో దదవుడు మనకు పురమాయిించిన ర ిండిింతల లక్ష్యము మీద 
మనము దృష్థిప డదాము. 

రాజయములో జీవితము 

ఈ పాఠములో ఇింతకు ముిందు, మనము అనుసరిించవలస్థన అతయింత పరా ముఖ్యమ నై న్ తైిక 
లక్ష్యము ఆయన రాజయము యొకు విజయము దాేరా దదవుని మహిమపరచుట అయుయనిది అని మనము 
చూశాము. ఇపుపడు, ఈ లక్ష్యము యొకు కొనిి ఆచరణాతుక అింతరాావములను, ముఖ్యముగా దదవుని 
రాజయ పౌరమలముగా మన జీవితములకు సింబింధిించిన అింతరాావములను పరగిణ దాే ము. పరతదయకముగా, ఈ 
పరశికు జవాబుల కొరకు మనము చూదాే ము: దదవుని రాజయమును వ దకుచుిండగా మనము ఏ విధ్మ నై 
లక్ష్యములను అన్వేష్థించాల్వ? 

వ స్థిినిసిర్డ ష్టారిర్డ కేటకజిిం దాని యొకు మొదట ిపరశరితతరములో జీవితములో మన లక్ష్యముల 
కొరకు విశలషమ నై మారగదరికమును అిందసిుత ింది. పరశి: 

మానవుని యొకు ముఖ్య లక్ష్యము ఏమిట?ి 

దీనిక ిమతోపదదశము ఇచిున జవాబు: 

దదవుని మహమిపరచుట మరయిు నితయము ఆయనను ఆసాేదిించుట మానవుని 
ముఖ్య లక్ష్యమ యైునిద.ి 

కేటకిజిం ర ిండిింతల లక్ష్యమును వరిణసుత ింది అని మీరమ గమనిించవచుు. ఒక వ పైున, మనము దదవుని 
మహిమను వ దకాలని అది చబెుతుింది. మరొక వ పైున, నితయము మనము దదవునియిందు ఆనిందిించుటను 
వ దకాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దదవుని రాజయము యొకు ర ిండిింతల లక్ష్యమును గూరిున మన సింభాషణ ఇదద విభ్జనను 
అనుసరసిుత ింది. మొదటగిా, మన దెైవికమ నై రాజుగా దదవుని మహిమపరచుట అింట ేఏమిటో మనము 
పరగిణ దాే ము. మరయిు ర ిండవదగిా, ఆయన రాజయములో దదవుని ఆసాేదిించుటను గూరిు మనము 
మాటాో డదాము. మన దెవైికమ నై రాజుగా దదవుని మహమిపరచు లక్ష్యమును గూరుి మాటాో డుతూ 
ఆరింభిదాే ము. 

దదవుని మహమిపరచుట 
ఈ భాగములో, ఆయన రాజయము యొకు విజయము దాేరా దదవుడు పరధానముగా 

మహిమపరచబడతాడు అను ఆలోచనను మనము విశదకీరదిాే ము, మరియు దనీిని మనము ర ిండు 
భాగములలో చూదాే ము. మొదటగిా, మనము దదవుని మహమిను నిరేచిదాే ము, మరయిు ర ిండవదిగా 
దదవుని మహిమపరచు విషయమును మనము పరగిణ దాే ము. దదవుని మహిమతో ఆరింభిదాే ము. 

దదవుని మహిమ 
దదవుని గూరిు అన్వక విభినిమ ైన విషయములను తలె్వయజేయుటకు లేఖ్నము “మహమి” — లేక 

హెబ్రర భాషలో కవోద్ మరియు గరీకు భాషలో డరకి — అను పదమును ఉపయోగిసుత ింది. చాలాసారమో , దదవుని 
“మహిమ” ఆయన పరతయక్ష్త అయుయనిది, పరతదయకముగా నిరగమ. 24:17 లేక యి హే. 10:4లో వల  ఆయన 
చుటటి  ఉని అగిి సతింభ్ము. అయితద దదవుని మహిమ నీతిశాసత రము యొకు లక్ష్యమ యైునిది అని మనము 
చెపుపనపుపడు, మనము పరధానముగా ఆయన పరతయక్ష్త దృష్టాి ా మాటాో డుటలేదు. బదులుగా, మనము 
దదవుని ఖ్ాయతి లేక పతరమను గూరిు, ముఖ్యముగా ఆయన చదయు బలమ నై కారయముల దాేరా ఆయన ప ిందు 
ఖ్ాయతిని గూరుి మాటాో డతాము. ఉదాహరణకు, నిరగమ. 14:4లో దదవుడు ఈ మాటలను పల్వకాడు: 

అయితద న్వను ఫరో హృదయమును కఠనిపరచదెను; అతడు వారనిి తరమమగా; న్వను 
ఫరోవలనను అతని సమసత  స్తనవలనను మహమి తచెుుకొిందును; న్వను 
యి హో వానని ఐగుప్తయులిందరమ తలె్వస్థకొిందురన్ ను. వారమ ఆలాగు దగిరి ి(నిరగమ. 
14:4). 

ఈ వాకయభాగములో, ఆయన శకిత వారనిి ఓడిించిింద ిఅని ఐగుప్తయులు చూస్థనపుపడు ఆయన 
మహిమ, అనగా ఆయన పతరమ లేక ఖ్ాయతి యొకు గురితింపు ప రమగుతుింది అని దదవుడు సూచిించాడు. వారమ 
ఆయన మహిమను దదేష్థసాత రమగాని, వారమ దానిని గురితించవలస్థయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దదవుని ఖ్ాయతి మరయిు పతరమకు అనుబింధ్ముగాన్వ, ఆయనకు ఇవేబడు గౌరవము మరయిు సుత తి 
దృష్టాి ా కూడా దదవుని మహమిప ై మనము ఆసకిత కల్వగియున్ాిము. దదవుని మహిమతో నిిండిన శకితగల 
కారయములను వయతిరకేిించిన ఐగుప్తయులకు భినిముగా, క ైసైతవులు దదవుని శకితని మ చుుకొని ఆయన 
కిీయలను పరకటిించుట దాేరా మరియు ఆయనకు కృతజఞతలు తెలుపుట దాేరా ఆయన ఖ్ాయతిని మరయిు 
పతరమను గొపపచదయవలస్థయునిది. ఉదాహరణకు, కీరతనలు 29:1-2లో “మహిమ” అను మాట యొకు 
అరిము ఇదద, అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

పరభావ మహాతుాములను యి హో వాకు ఆరోపథించుడ ియి హో వా న్ామమునకు 
చిెందవలస్థన పరభావమును ఆయనకు ఆరోపథించుడ;ి పరతిష్థి తములగు 
ఆభ్రణములను ధ్రిించుకొని ఆయన యి దుట సాగలిపడుడ ి(కరీతనలు 29:1-2). 

మరొక ఉదాహరణగా, పరకటన 4:9-11లోని మాటలను వినిండి: 

ఆ స్థింహాసనమునిందు ఆస్న్ుడెయైుిండ ియుగయుగములు జీవిించుచుని వానిక ి
మహమియు ఘనతయు కృతజఞతాసుత తులును కలుగునుగాకని ఆ జీవులు 
కరీితించుచుిండగా ఆ యిరమవద ినలుగురమ ప దేలు స్థింహాసనమునిందు 
ఆస్న్ుడెయైుిండువాని యి దుట సాగలిపడ,ి యుగయుగములు జీవిించుచుని 
వానిక ినమసాురము చదయుచు– పరభ్ువా, మా దదవా, నీవు సమసతమును 
సృష్థిించితివి; నీ చితతమునుబటిి  అవి యుిండనెు; దానినిబటిియి ేసృష్థిింపబడనెు గనుక 
నీవవ మహమి ఘనత పరభావములు ప ింద నరము డవని చపెుపచు, తమ కరిరటములను 
ఆ స్థింహాసనము ఎదుట వవస్థర ి(పరకటన 4:9-11). 

దదవుడు తన స్థింహాసనము మీద కూరొునియుిండ ిఈ ఆరాధ్నను ప ిందుతాడు అని ఈ చిని 
వాకయభాగములో మూడు సారమో  మనము చూసాత ము. మరియు లేఖ్నమింతటా ఈ దృశయము స్థిరముగా 
కనిపథసుత ింది. 

దదవుని మహిమ ఏమిటో మరయిు ఆయన రాజరకిముతో అది ఎలాింట ిఅనుబింధ్ము 
కల్వగియునిదో మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు మనము దదవుని మహిమను చూడవలస్థయునిది. 
ఈ భాగములో, మనము ఇలాింటి పరశిలను అడుగుతాము: దదవుని మహిమ మన లక్ష్యము ఎిందుకు 
అయుయనిద?ి మరియు, మన దెవైిక రాజు యొకు మహమిను మనము ఎలా ప ించగలము? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దదవుని మహిమపరచుట 
అతయింత పరా ధ్మికముగా, ఆయన మన రాజు అయుయన్ాిడు గనుక మానవులు దదవుని 

మహిమపరచ బదుధ ల ైయున్ాిరమ. మరయిు మన రాజుగా, మన సుత తి ఆరాధ్నను కోరమ హకుు ఆయనకు 
ఉనిది. దాని మొదట ిపరశరితతరములో వ స్థిినిసిర్డ ష్టారిర్డ కేటకిజిం సూచిించుచునిటుో , దదవుని మహమిను 
ప ించుట మానవాళి యొకు పరా ధ్మిక ఉదదేశయమ ైయునిది. లేఖ్నములో దీనిని చూడగల ఉతతమమ ైన 
సిలము సృష్థి  వృతాత ింతమ యైునిది, అకుడ మానవాళిని సృజించుటకు తాను కల్వగయిుని ఉదదేశయమును 
దదవుడు విశలషముగా తెల్వయజశేాడు. ఆది. 1:26-28లోని మాటలను వినిండి: 

దదవుడు మన సేరూపమిందు మన పల ల్వక  చొపుపన నరమలను చదయుదము; 
వారమసముదరపు చదపలను ఆకాశ పక్షులను పశ్యవులను సమసత  భ్ూమిని 
భ్ూమిమీద పరా కు పరతి జింతువును ఏలుదురమగాకనియు పల్వక ను. దదవుడు వారనిి 
ఆశీరేదిించనెు; ఎటోనగా మీరమ ఫల్వించి అభివృదిధప ింద ివిసతరిించి భ్ూమిని నిిండిించి 
దానిని లోపరచుకొనుడ;ి సముదరపు చదపలను ఆకాశ పక్షులను భ్ూమిమీద పరా కు 
పరతి జీవిని ఏలుడని దదవుడు వారతిో చపె పను (ఆద.ి 1:26-28). 

దదవుడు మానవాళిని సృజించినపుపడు, ఆయన మనకు ఒక ఉదదేశయమును ఇచాుడు. మరయిు దాని 
సామింత రాజులుగా భ్ూమిని లోపరచుకొనుట, ఆయన పాలనను మరియు ఆయన రాజయములోని 
ఆశీరాేదములను సరేలోకములో వాయపథింపజయేుట ఆ ఉదదేశయమ ైయునిది. మరయిు కీసీుత  యొకు 
సామింత రాజరికములో కూడా, ఇదద మన ఉదదేశయమ యైునిది. మనము లోకమును అభివృదిధ  చదస్థ, దదవుని 
పరిపాలన మరయిు ఆశీరాేదములను ప ించాల్వ. మరియు ఆయన రాజయములో పౌరమలను ప ించి, మన గొపప 
పరభ్ువును రాజున్ నై ఆయన మహిమను మరయిు సుత తిని గురితించునటుో  వారిక ిబో ధిించాల్వ. మనము ఈ 
ఉదదేశయమును న్ రవవరముటకు పరయతిిించుచుిండగా, దదవుని యోగయత, పతరమ మరయిు ఖ్ాయతి ప రమగుతాయి. ఈ 
విధ్ింగా, ఆయన మహిమ కూడా ప రమగుతుింది. 

మరియు లేఖ్నమింతటా దదవుని మహమి మీద ఈ ఉదాా టన అన్వకసారమో  పునరావృతమగుటను 
మనము చూసాత ము. ఉదాహరణకు, ఆయన ఖ్ాయతిని ప ించు దదవుని సతియిలను మరియు శకితని 
ధాయనిించమని కరీతనలు మనకు బో ధిసాత యి. మరియు ఈ విషయములను గూరిు పాడమని అవి మనకు 
బో ధిసాత యి, అవి ఆయనను ఘనపరచు మరయిు సుత తిించు విధానముల ైయునివి. 

మరియు చారతిిరక గీింథములు శకిత, కనికరము, మరియు తీరమపలతో నిిండయిుని దదవుని 
కారయములను నమోదు చదసాత యి. వాట ినివవదకిల దాేరా, దదవుని మించితనమును మరయిు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

సారేభౌమతేమును జఞఞ పకముించుకోమని మనకు బో ధిసాత యి. మరియు ఆయనను సుత తిించుటకు అదనపు 
కారణములను ఇసాత యి. 

అలాగే, పరవచన గీింథములు, దదవుని భ్విషయత్ మహిమను గూరిు నిరరక్ిించమని మనకు బో ధిసాత యి. 
మరియు ఈ జీవితములో నీతిని అన్వేష్థించుటకు ఈ నిరరక్ష్ణ మన పురికొలుప అయుయిండాల్వ. 

ఇింతదగాక, దదవుని ధ్రుశాసత రములో, దదవుని ఆజఞలనిిటకిీ విధదయత చూపుట ఆయన మహమిను 
గౌరవిించుటతో సరిపల లుబడిింది. దిేతీ. 28:58లో మోష్త ధ్రుశాసత రమును కోీడకీరిించిన విధానమును వినిండి: 

నీవు జఞగీతతపడ ియిీ గీింథములో వార యబడని యిీ ధ్రుశాసత ర వాకయములనిిటనిి 
అనుసరిించి గ కైొనుచు, నీ దదవుడెనై యి హో వా అను ఆ మహమిగల భీకరమ నై 
న్ామమునకు భ్యపడనియి డల యి హో వా నీకును నీ సింతతికనిి ఆశురయమ నై 
తగెుళోను కలుగజయేును. అవి దరాీకాలముిండు గొపప తగెుళుో ను చడ్ె రోగములున్  ై
యుిండును (దిే తీ. 28:58). 

పరధానముగా, మోష్త ఇకుడ కవేలిం ఒక ఆజఞను మాతరమే తలె్వయజేశాడు. అయితద అతడు దానిని 
ర ిండు విధానములలో వరిణించాడు. సులువుగా చెబితద, దదవుని మహిమగల అదుాతమ ైన పతరమను గౌరవిించుట 
ఆయన ధ్రుశాసత రములోని మాటలను జఞగీతతగా పాటిించుట అయుయనిది. ఎిందుకింటే దదవుని పటో మరయిు 
ఆయన మహిమ పటో సరియి నై గౌరవమును మనము కల్వగయిునిపుపడు, ఆ గౌరవమును మనము 
ఆయన ఆజఞలనిిటకిీ విధదయత చూపుట దాేరా వయకతపరమసాత ము. 

మతతయి 22:37-40లో యిసేు ఇదద ఆలోచనను బో ధిించాడు. అకుడ ఆయన పల్వకని మాటలను 
వినిండి: 

అిందుకాయన నీ పూరణహృదయముతోను నీ పూరాణ తుతోను నీ పూరణమనసుితోను నీ 
దదవుడెనై పరభ్ువును పతరమిింపవల ననునదయిి.ే ఇద ిముఖ్య మ నైదయిు 
మొదటదియిున్ నై ఆజఞ. నినుివల  నీ ప రమగువాని పతరమిింపవల నను ర ిండవ 
ఆజఞయు దానివింటదిద. ఈ ర ిండు ఆజఞలు ధ్రుశాసత రమింతటకినిి పరవకతలకును ఆధారమ  ై
యునివని అతనితో చపె పను (మతతయి 22:37-40). 

దదవుని పతరమిించమను ఆజఞ మిగిల్వన ఆజఞలనిిటకిీ ఆధారముగా ఉనిది అని బో ధిించుటకు యిేసు 
దిేతీ. 6:5ను ఉలేో ఖించాడు. మరియు అవును, దదవుని పతరమిించుటలో ఆయన యోగయతను గురితించుట 
మరియు ఉదాా టిించుట, అలాగ ేఆయనను మ చుుకొనుట మరియు గౌరవిించుట భాగమ ైయునివి. కుో పత ింగా, 
దదవుని పతరమిించుట ఆయనను మహిమపరచుటకు ఒక పరా ముఖ్యమ నై మారగమ యైునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

ఇపుపడు, దదవుని మహమిపరచు లక్ష్యము మీద మన హృదయములను నిలుపుట ఎింత 
పరా ముఖ్యమ ైయునిపపటికీ, దదవుని మహిమపరచుట మన ర ిండిింతల లక్ష్యములో ఒక భాగము మాతరమ ే
అయుయనిది. మనము నితయము దదవుని ఆసాేదిించవలస్థయునిది. కాబటిి , మన ముఖ్య లక్ష్యములో ఎింతో 
పరా ముఖ్యమ నై విషయమ నై దదవుని ఆసాేదిించుటను విశదీకరిదాే ము. 

దదవుని ఆసాేదిించుట 
ఇపుపడు, బ ైబిలు నీతిశాసత రము యొకు పరధానమ నై లక్ష్యములలో మన స ింత ఆసాేదిింపు కూడా 

ఒకటెైయునిదని మనము మాటాో డునపుపడు, కొింతమింద ిక ైసైతవులు ఆశురయమును వయకతపరమసాత రమ. 
ఎిందుకింటే, న్ తైిక జీవనము కొరకు మనము కల్వగయిుని పరా మాణ కత దదవుని గుణమ ైయునిదిగాని, మన 
స ింత ఆశలు మరయిు కోరికలు కాదు. కాబటిి , మనము ఈ ఉదిరకతతను ఎలా పరషిురిించాల్వ? ఆనిందిించుటకు 
మనము కల్వగియుని కోరకిలను ఆయనను మహిమపరచు మరియు ఆయన రాజరకిమును ఘనపరచు 
లోకముతో ఎలా సింధచిదయగలము? సరే, నిరాశురయముగా, తగిన రరతిలో మానవులు విషయములను 
ఆసాేదిించుట దదవునిక ిమహమిను కల్వగసిుత ింది అనునది దనీికి జవాబ యైునిది. 

మానవులు దదవుని ఆసాేదిించుట వాసతవానిక ిదదవునికి మహిమను కల్వగసిుత ింది అని సూచిించు 
ర ిండు పరగిణలను గూరుి మనము మాటాో డదాము. మొదటిగా, దదవుని రాజయములో మానవాళి యొకు 
భ్ూమికను పరిగణ దాే ము. మరియు ర ిండవదగిా, ఆయన రాజయమును పాల్వించుటకు దదవుడు ఇచిున 
ధ్రుశాసత రము యొకు భ్ూమికను చూదాే ము. దెైవికమ నై రాజుకు మహిమను తచెుుటకు మాధ్యమముగా 
మానవాళి కొరకు దదవుడు కల్వగియుని ఉదదేశయమును చూసూత  ఆరింభిదాే ము. 

మానవాళి యొకు భ్ూమిక 
దదవుడు లోకమును సృజించినపుపడు, దదవుని రాజయమును నిింపుట మరియు దానిని పాల్వించుట 

మానవాళి యొకు భ్ూమిక అయుయిండినది. అయితద ఆయనను ఊరకన్వ స్తవిించు పౌరమలు మాతరమ ేదదవునికి 
అకురలేదు. దదవుడు పతరమగల రాజ యైున్ాిడు. ఆయన మించివాడు, కృపగలవాడు మరయిు మనకు దయ 
చూపువాడు. మరియు మనము ఆయనను పతరమిించాలని ఆయన కోరమతున్ాిడు. ఆయన ఆదరివింతమ నై 
రాజయము మనము ఆయన అింటే భ్యపడు మరియు శిక్ష్ను తపథపించుకొనుటకు ఆయనకు విధదయత 
చూపు రాజయము కాదు. బదులుగా, దదవుని ఆదరివింతమ నై రాజయములో పరతి ఒకురమ పరభ్ువును పతరమిసాత రమ 
ఆయనతోను ఆయన పరజలతోను సహవాసము చదసాత రమ. 

రోమా. 14:17ను పరిగణ ించిండ,ి అకుడ పౌలు ఈ విషయమును తెల్వయజేశాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దదవుని రాజయము భోజనమును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును 
పరశి్యదాధ తుయిందల్వ ఆనిందమున్  ైయునిద ి(రోమా. 14:17). 

దదవుని రాజయములోని పరజలు శాింతి సమాధానములతో నిిండియుిండాల్వ. మరొక మాటలో, వారి 
దదవుడు వారికచిుు ఆశీరాేదములను వారమ అనుభ్విించాల్వ. మరయిు మతతయి 13:44లో యిసేు బో ధిించిన 
ఈ మాటలను వినిండి: 

పరలోకరాజయము, ప లములో దాచబడని ధ్నమును పల ల్వయునిద.ి ఒక 
మనుషుయడు దాని కనుగొని దాచి ప టిి , అద ిదరరకిని సింతోషముతో వ ళోి, తనకు 
కల్వగనిదింతయు అమిు ఆ ప లమును కొనును (మతతయి 13:44). 

దదవుని రాజయము గొపప ఆనిందమునకు కారణమ యైునిది. ఆనిందము మరియు ఆసాేదిింపు 
దదవుని రాజయ ఆశీరాేదములకు సరయిి ైన మానవ సపిందన అయుయనిది. 

రానుని దదవుని తీరమప దనిమును వివరిించిన న్వపథయములో యిేసు ఈ బో ధ్ను ఇచుుట 
గురితించదగని విషయము. ఆ దినమిందు, దదవునికి నముకముగా ఉిండువారమ అమోఘమ ైన మహమిను 
ప ిందుకుింటారమ — ఈ జీవితములో మనము చలోె్వించగల వ ల అింతటిని మిించిన మహిమ అది. ఈ రాబో వు 
మహిమను బటిి , మనము పరలోకమిందు ధ్నమును కూడబ టుి కొనుచున్ాిము అని తలెుసుకొని మన 
పరసుత త రాజయ పాలుపింపులలో ఆనిందిించాల్వ. 

దదవుని రాజయములో మానవాళికి ఇవేబడని భ్ూమిక కారణింగా సరయిి నై రరతిలో మానవులు 
విషయములను ఆసాేదిించుట దదవునిక ిమహమిను కల్వగసిుత ింద ిఅని మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు 
ధ్రుశాసత రము యొకు భ్ూమికను పరశిీల్వసూత , మనకు ఆనిందము కల్వగిించు విధ్ముగా దదవుని రాజయ 
నియమాలు ఎలా రూప ిందిించబడనివో మరియు ఉదదేశిించబడినవో చూదాే ము. 

ధ్రుశాసత రము యొకు భ్ూమిక 
దదవుని ధ్రుశాసత రము ఆయన తన రాజయమును పాల్వించుటకు బయలుపరచబడని పరా మాణ కత 

అయుయనిది, మరయిు మనము దానిని అనుసరిించి జీవిించబదుధ లమ యైున్ాిము. మరయిు మనము 
ధ్రుశాసత రమునకు అనుగుణింగా జీవిించినపుపడు, ఆయన రాజయములోని విధదయతగల పౌరమల కొరకు దదవుడు 
ఉదదేశిించిన ఆశీరాేదములను మనము ప ిందుకుింటాము. కాబటిి , ఆశీరాేదము మరియు ఆసాేదిింపులోనికి 
నడపిథించు విధానములలో జీవిించునటుో  మనకు ఉపదదశిించుట ధ్రుశాసత రము యొకు భ్ూమికలలో 
ఒకటెైయునిద ిఅని మనము చెపపవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

ఇపుపడు, మనము ధ్రుశాసత రమును తపుపగా ఉపయోగసి్తత , దదవుడు ఎనిడునూ ఉదదేశిించని 
భ్ూమికను న్ రవవరుమని మనము ధ్రుశాసత రమును అడుగుట అవుతుింది. మరియు అద ితీవరమ నై 
పరణిామాలకు దారతిీసుత ింది. ఉదాహరణకు, ధ్రుశాసత రమును అనుసరిించి మనము రక్ష్ణను ప ిందుటకు 
పరయతిిస్తత , ధ్రుశాసత రము మనలను మరణమునకు పాతుర లనుగా చదసుత ింది. గలతీ. 3:10లో ఈ మాటల 
దాేరా ధ్రుశాసత రమును గూరుి వాయఖ్ాయనిించినపుపడు పౌలు యొకు అభిపరాయము ఇదద అయుయిండినది: 

ధ్రుశాసత రము విధిించిన కిీయలకు సింబింధ్ులిందరమ శాపమునకు లోన్ యైున్ాిరమ: 
ఎిందుకనగా ధ్రుశాసత రగీింథమిందు వార యబడని విధ్ులనిియు చదయుటయిందు 
నిలుకడగా ఉిండని పరతివాడును శాపగీసుత డు అని వార యబడయిునిద ి(గలతీ. 
3:10). 

ధ్రుశాసత రమును మనము తపుపగా ఉపయోగిించినపుపడు, అనగా ఉదాహరణకు కీసీుత  చదస్థన 
కారయము దాేరా గాక మన సతిియల దాేరా రక్ష్ణను సింపాదిించుకొనుటకు మనము పరయతిిించినపుపడు, 
అద ిశాపము అవుతుింద ిమరయిు అన్వక సిందరాములలో, ధ్రుశాసత రము యొకు దురమపయోగమును 
గూరిు బ ైబిలు కఠనిమ నై పరతికూల పదములను ఉపయోగిించి మాటాో డుతుింది. 

అయితద దీని కింట ేఎకుువగా, దదవుని ధ్రుశాసత రమును సరయిి ైన రరతిలో ఉపయోగిించుట మానవాళికి 
గొపప ఆశీరాేదమును కల్వగిసుత ింది అని బ ైబిలు చబెుతుింది. మరియు ఇద ిఆశురయము కల్వగిించకూడదు. 
ఎిందుకింటే, ధ్రుశాసత రము మనకు దదవుని బయలుపరమసుత ింది, మరియు ఆయనను ఎలా సింతోషపరచాలో, 
ఆయన ఆశీరాేదములను ఎలా ప ిందుకోవాలో మనకు బో ధసిుత ింది. వాసతవానికి, లేఖ్నము దదవుని 
ధ్రుశాసత రమును గూరిు కీరతనలు 1:2 వింటి చోటో ఆనిందిించదగినది అని, మరయిు కీరతనలు 119:29 వింట ి
చోటో కృపా వరము అని మాటాో డుతుింది. దిేతీ. 28:1-14 వింటి చోటో వల , ధ్రుశాసత రమును అనుసరిించుట 
దదవుని రాజయములో నిబింధ్న ఆశీరాేదములకు దారతిీసుత ింద ిఅని కూడా అద ిబో ధసిుత ింది. కుో పత ింగా, మన 
మేలు కొరకు, మన వృదిధ  కొరకు, మరియు మన ఆనిందము కొరకు ధ్రుశాసత రము ఇవేబడనిది. కరీతనలు 
19:7-8లో ధ్రుశాసత రమును గూరిున ఈ అభిపరాయమును కోీడీకరిసూత  దావీదు ఈ మాటలను వరా శాడు: 

యి హో వా నియమిించిన ధ్రుశాసత రము యథారిమ నైద;ి అద ిపరా ణమును 
తపెపరలోిజయేును... యి హో వా ఉపదదశములు నిరోే షమ నైవి, అవి హృదయమును 
సింతోషపరచును (కరీతనలు 19:7-8). 

మన జీవితములలో ఆనిందమును ప ిందుకొనుటకు గాను అనుసరిించుటకు దదవుడు మనకు కొనిి 
నియమములను ఇచాుడు. మరియు ఆ నియమములు ఆయన ధ్రుశాసత రము అయుయనిది. కాబటిి , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మనము దదవుని ధ్రుశాసత రమునకు విధదయత చూపథనపుపడు, మనము ఆయనను ఆసాేదసిాత ము మరయిు 
అదద సమయములో ఆయనను మహమిపరమసాత ము. ఆయన మన విధదయతను దవీిసాత డు కాబటిి  మరయిు 
మనము పతరమిించు దదవుని సింతోషపరచుట మనకు నచుుతుింది కాబటిి  మనము ఆయనను ఆసాేదిసాత ము. 
మన దెవైికమ ైన ఆనిందము ఆయన ఉదదేశయమును న్ రవవరముట దాేరా, ఆయన యోగయతను గురితించుట 
దాేరా, మరయిు ఆయనకు కృతజఞత తలెుపుట దాేరా దదవునికి మహిమను తసెుత ింది. ఈ 
మారగములనిిటలిో, దదవుని ఆసాేదిించుట మానవాళి కొరకు దదవుడు కల్వగియుని లక్ష్యములో 
పరా ముఖ్యమ నై భాగమ ైయునిది అని ధ్రుశాసత రము యొకు భ్ూమిక చూపుతుింది. 

ఇపుపడు, మన పరసుత త లోకములో, మనము దదవుని ఆసాేదిించుటకు మన శమీలు చాలాసారమో  
ఆటింకముగా ఉింటాయి. అయితద దదవుడు మన కొరకు కల్వగయిుని పరణాళికలో, మన శమీలు మనము 
దదవుని మరి ఎకుువగా ఆసాేదిించుటకు మాధ్యమాల ైయున్ాియని మనము గురమత ించుకోవాల్వ. పరశసతమ నై 
లోహములలోని అశ్యదధ పదారిములను శ్యదిధచదయుటకు కింసాల్వ అగిి ని ఉపయోగిించు విధ్ముగాన్వ దదవుడు 
శీమను ఉపయోగిించుకుింటాడు అని రోమా. 5:3-5, యాకోబు 1:2-4, మరియు 1 పతతురమ 4:13 వింట ి
వాకయభాగములు మనకు బో ధసిాత యి. దదవుని హసతములలో, మన శీమ మన విశాేసమును రమజువుచదయు, 
మనలను ఆతీుయ పరపికేతలోనిక ినడపిథించు, మరయిు తుదకు మనకు ఆనిందము కల్వగిించు 
పరకిరమ ైయునిది. 

విమోచిించబడని మానవాళి ఆనిందమును అనుభ్విించుట ఆయన రాజయము కొరకు దదవుడు 
కల్వగియుని పరణాళికలో ఒక కలీకమ ైన విషయము అయుయనిది. ఆయన మానవాళికి ఇచిున భ్ూమికను, 
మరియు ఆయన రాజయములో తన ధ్రుశాసత రమునకు ఆయన ఇచిున భ్ూమికను చూచుట దాేరా, తన 
విమోచిించబడని పరజల కొరకు దదవుడు కల్వగియుని అింతిమ లక్ష్యములలో ఒకటి మనము ఆయనను 
ఆసాేదిించుట అయుయనిద ిఅని మనము చూడవచుు. మరయిు మన ఆనింద అనుభ్వములు మన దెవైిక 
రాజుకు గొపప మహమిను తదగలవు. 

ఈ పాఠములో ఇపపట ివరకు, దదవుని రాజయము యొకు పరసి్థితులను, దదవుని రాజయములో 
జీవితమును మనము పరశిరధిించాము. ఇపుపడు, మన చివరి ముఖ్ాయింశము వ ైపుకు మన దృష్థిని 
తిపుపటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము: దదవుని రాజయము కొరకు పథకము. ఈ భాగములో, సింఘము 
దదవుని రాజయమును నిరుిించుచుిండగా దదవుడు దానిక ిపురమాయిించిన విశలషమ నై లక్ష్యముల మీద 
దృష్థిప డదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

రాజయము యొకు పథకము 

పరతి యుగములోను, లోకము కొరకు దదవుని పరణాళిక ఒకే విధ్ముగా ఉనిది. ఆయన మహిమగల 
సనిిధి నివస్థించుట కొరకు లోకమును పరదెసైుగా మారము నముకమ నై మరయిు నీతిగల పౌరమలతో 
నిింపుట దాేరా లోకమింతట ఆయన రాజయమును సాి పథించుట ఆయన లక్ష్యమ యైునిది. అయితద పరతి 
యుగములోను ఈ పరధానమ నై లక్ష్యమును ఎలా సాధిించాలో తన పరజలకు తెలుపుటకు దదవుడు విశలషమ ైన 
లక్ష్యములను ఇచాుడు అని గురమత ించుకొనుట ఎలోపుపడూ పరా ముఖ్యమ ైయునిది. 

మన పాఠములోని ఈ భాగములో, పరపించ చరతిరలోని కొనిి కీలకమ నై దశలలో దదవుడు తన 
పరజలకు ఇచిున ర ిండు అలాింటి ఆదదశములను దగగరగా పరశిీలన చదదాే ము. మొదటిగా, లోకమును 
సృజించినపుపడు దదవుడు ఆదాము హవేలకు ఇచిున సాింసుృతిక ఆజఞను పరగిణ దాే ము. మరియు 
ర ిండవదగిా, తన పునరమతాి నము  తరమవాత యిేసు సింఘమునకు ఇచిున గొపప ఆజఞను మనము 
చూదాే ము. ముిందుగా సాింసుృతిక ఆజఞను చూదాే ము. 

సాింసుృతిక ఆజఞ 
మూడు విషయములను పరిగణ సూత  మనము సాింసుృతిక ఆజఞను పరశిరధదిాే ము: మొదటగిా, 

సాింసుృతిక ఆజఞ అింటే ఏమిటో మరయిు అది సాధారణముగా ఏమి కోరమతుిందో  వివరిసూత  దానికి 
నిరేచనమునిదాే ము. ర ిండవదిగా, సాింసుృతిక ఆజఞ మరయిు వివాహము మరియు పరయాసమును గూరిు 
సృష్థి  వృతాత ింతములో ఇవేబడని శాసన్ాల మధ్య ఉని అనుబింధ్మును చరుిదాే ము. మరయిు 
మూడవదగిా, దదవుని రాజయము యొకు చారతిిరక పురోగమనము అింతటిలో సాింసుృతిక ఆజఞ 
అనువరితించబడని పలు విధానములను మనము చూదాే ము. సాింసుృతిక ఆజఞను నిరేచిసూత  ఆరింభిదాే ము. 

నిరేచనిం 
సులువ ైన పదములలో, “సాింసుృతిక ఆజఞ” అను మాట, మానవ సింసుృతి యొకు పురోగమనము 

దాేరా ఆయన రాజయమును భ్ూదిగింతముల వరకు వాయపథింపజేయమని మానవులకు దదవుడిచిున ఆజఞను 
సూచిసుత ింది. ఈ పాఠములో ఇింతకు ముిందు మనము చూస్థనటుో , దదవుడు లోకమును సృజించినపుపడు, 
భ్ూమిని నిిండిించి లోపరచుకోమని ఆయన మానవాళిని ఆదదశిించాడు. ఈ ఆజఞను మనము ఆది. 1:28లోని 
ఈ మాటలలో చూసాత ము: 

మీరమ ఫల్వించి అభివృదిధప ింద ివిసతరిించి భ్ూమిని నిిండిించి దానిని లోపరచుకొనుడ ి
(ఆద.ి 1:28). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దదవుని రాజయమును లోకమిందింతటా వాయపథింపజేయుటకు మనకు ఇవేబడిన బాధ్యత దృష్టాి ా ఈ 
ఆజఞను గూరుి ఇింతకు ముిందద మనము మాటాో డాము. అయితద వవదాింతవవతతలు దీనిని సాింసుృతిక ఆజఞ అని 
కూడా పథలుసాత రమ, ఎిందుకింట ేభ్ూమిని నిింపుట మరయిు లోపరచుకొనుటలో ఇింతకుముిందు ఎవరమ లేని 
చోట మానవ సింసుృతులను కటుి ట కూడా భాగమ యైునిది. 

దదవుడు లోకమును సృజించినపుపడు, ఆయన ఏదనెు తోటను మాతరమే మానవాళిక ి
నివాసయోగయముగా మారాుడు, మరయిు అద ిమాతరమే మానవాళితో ఆయన తన మహమిలో 
నివస్థించుటకు స్థదధపరచబడని ఏక ైక సిలమ ైయుిండని విషయమును మీరమ జఞఞ పకము చదసుకోవచుు. 
మిగలి్వన లోకమును అభివృదిధ  చదస్థ, దానిని నిిండిించుట, దదవుని పరజల సమాజమును వాయపథింపజయేుట, 
తదాేరా లోకమింతటా దదవుని మహిమగల రాజయ సనిిధిని సాి పథించుట మానవాళి బాధ్యత అయుయిండనిది. 

ఈ భావనలో, సాింసుృతిక ఆజఞ నీతిగల, దదవుని-గౌరవిించు మానవ జన్ాభాలను మరియు 
సమాజములను, మరియు ఈ సమాజముల దాేరా లోకములో కలుగు అభివృదుధ లను సాి పథించుటకు 
ఇవేబడిన ఆజఞ అయుయనిది. జనులులేని లోకమును నిింపుట, కొీతత  సమాజములను కటుి ట, లోకములోని 
అడవి భ్ూములను మరయిు బ్రడుభ్ూములను దదవుని మహిమ కొరకు అిందమ నై, ఫలభ్రితమ ైన, 
జీవమునిచుు తోటలుగా మారముట సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు గుర ిఅయుయనిది. 

సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు మౌల్వక నిరేచనమును ఇపపట ివరకు మనము చూశాము కాబటిి , మన 
ర ిండవ అింశమును చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము: సాింసుృతిక ఆజఞలోని కలీక విషయములకు 
పరా తినిధ్యము వహిించు వివాహము మరయిు పరయాసము అను సృష్థి శాసనములు. 

సృష్థి  శాసన్ాలు 
దదవుడు తన ఆజఞలను అన్వక విధాలుగా మనకు తలె్వయజేసాత డు. ఉదాహరణకు, లేఖ్నములో 

నమోదు చదయబడని ఆజఞలలో చాలా వరకు మౌఖకమ నైవ యైునివి. అనగా, అవి న్ోట ిమాటల దాేరా 
తెల్వయజేయబడనివి. అలాగ ేపరకృతి మరియు ఇతర మానవులతో సహా మన చుటటి  ఉని లోకము దాేరా 
పరా కృతిక మాధ్యమాలను ఉపయోగిించి దదవుడు తన ఆజఞలను మనకు బయలుపరమసాత డు. అయితద దదవుని 
సృష్థి  కిీయల దాేరా కూడా దదవుని ఆజఞలు బయలుపరచబడగలవు. సృష్థి  శానము అనగా 
భ్ూమాయకాశములను చదస్థనపుపడు దదవుని మొదటి సృష్థి  కారయముల దాేరా బయలుపరచబడిన ఒక ఆజఞ 
అయుయనిది. 

ఇింతకు ముిందు మనము చూస్థనటుో , సాింసుృతిక ఆజఞ మౌఖక ఆదదశమ యైునిది. దదవుడు 
మానవాళిని సృజించినపుపడు వారకిి సాింసుృతిక ఆజఞను ఇసూత , భ్ూమిని నిింపథ దానిని లోపరచుకోమని 
ఆజఞఞ పథించాడు అని ఆది. 1:28 బో ధిసుత ింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మరియు సాింసుృతిక ఆజఞలో దదవుడు పల్వకని కొనిి విషయములను ఆయన వివాహము మరియు 
పరయాసము అను సృష్థి  శాసనముల దాేరా కూడా బయలుపరచాడు. ఉదాహరణకు, వివాహము అను సృష్థి  
శాసనము దదవుడు ర ిండు ల్వింగములను, అనగా స్్త ర పురమషులను సృజించుట వ నుక ఉని ఉదదేశయము మీద 
ఆధారపడ ిఉింటుింది. 

ఆదాము హవేల మధ్య జరగిని వివాహములోని మౌల్వక విషయములు మనిందరిక ీ
సుపరిచితమ ైనవవ: మొదట, ఆదాము సృజించబడా్ డు; తరమవాత దదవుడు ఆదాము పరకుటమెుకలో నుిండ ి
హవేను చదశాడు; మరయిు చివరకిి, దదవుడు హవేను ఆదాము ఎదుటకు తదగా, వారమ భారయభ్రతలయాయరమ. 
అయితద ఆది. 2:24లో ఆదాము హవేల మధ్య జరగిని వివాహమును గూరిు మోష్త వాయఖ్ాయనిించిన 
విధానమును వినిండి: 

ఇిందు నిమితతము పురమషుడు తల్వదిండుర లను విడచిి తన భారయను హతుత కొనును, 
వారదేిరమను ఏకశరరరముగా ఉిందురమ (ఆద.ి 2:24). 

ఇకుడ, దదవుడు వివాహ ఉదదేశయము కొరకు మానవులను స్్త ర పురమషులుగా సృజించాడు అని మోష్త 
సూచిించాడు, ఒక పురమషుడు ఒక స్్త రతో వివాహము చదసుకొనుట. 

సృష్థియిందు దదవుని ఉదదేశయములు దదవుని గుణము యొకు వయకీతకరణముల ైయునివి. ఫల్వతింగా, 
అవి మానవులిందరిక ీనిరాణ యకమ నైవిగా ఉన్ాియి. కాబటిి , వివాహ ఉదదేశయము కొరకు ఆయన మానవాళిని 
ర ిండు ల్వింగములలో సృజించాడు అని మనము చూస్థనపుపడు, మానవాళి వివాహములో పాలుపించుకొను 
బదుధ ల ైయున్ాిరని మరియు వివాహము ఒక పురమషుడు మరియు ఒక స్్త ర మధ్య బింధ్మ ైయుిండాలని 
మనము నిరాి రిించాల్వ. అింట ేపరతి వయకిత వివాహము చదసుకోవాలని దీని అరిము కాదు. అయితద మొతతము 
మీద మానవ జఞతి అింతా దెవైిక వ ైవాహిక వయవసిను అనుసరిించాల్వ అని దనీి అరిము అయుయనిది. 

మరియు వివాహమును గూరుిన సృష్థి శాసనము భ్ూమిని నిింపథ, ఫల్వించి వృదిధ  చెిందమని 
ఇవేబడిన సాింసుృతిక ఆజఞకు అనుబింధ్ము కల్వగియునిద.ి సులువ నై మాటలలో, పథలోలు వివాహ 
బింధ్ము లోపల మాతరమే జనిుించాల్వ అని లేఖ్నము హచెురిసుత ింది, కాబటిి మానవులు వృదిధ  చెిందుటకు 
వివాహము నిశుయముగా అవసరమ యైునిది. 

ఇదద విధ్ముగా, భ్ూమియిందింతటా దదవుని రాజయమును వాయపథింపజయేుటకు పరయాసపడమని 
సూటిగా మనలను ఆజఞఞ పథించు సృష్థి  శాసనము ఉనిది. ఆద.ి 2:15, 18లోని ఈ వివరములను వినిండి: 

మరయిు దదవుడెనై యి హో వా నరమని తీస్థకొని ఏదనెు తోటను స్తదయపరచుటకును దాని 
కాచుటకును దానిలో ఉించనెు. . . మరయిు దదవుడెనై యి హో వా నరమడు ఒింటరగిా 



బ ైబిలానుసారమ ైన నిరణయాలను తీసుకొనుట ఆరవ పాఠము: పరిస్థితుల దృష్థికోణము: మన లక్ష్యమును అన్వేష్థించుట 

-28- 

వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

నుిండుట మించిద ికాదు; వానిక ిసాటయిి నై సహాయమును వానికొరకు 
చదయుదుననుకొన్ ను (ఆద.ి 2:15, 18) 

మొదట ిపురమషుడెైన ఆదాము దదవుని తోటలో పరయాసపడి పని చదయుటకు సృజించబడా్ డు. 
మరియు అతని భారయ అయిన హవే ఈ పనిలో అతనిక ిసహాయము చదయుటకు సృజించబడినది. 

కాబటిి , మనము ఆయన కొరకు పరయాసపడుట మానవాళి కొరకు దదవుని ఉదదేశయమ ైయునిది అని 
మనము చదివినపుపడు, దదవుని కొరకు పరయాసపడుటకు మనము న్ తైికముగా బాధ్ుయలమ యైున్ాిము 
అని మనము నిరాధ రిించాల్వ. మరియు పరయాసపడుటను గూరుి, అనగా లోకమిందింతటా మానవ 
సమాజములను సాి పథించమని ఇవేబడిన ఈ సృష్థి  శాసనము భ్ూమిని లోపరచుకోమని ఇవేబడని 
సాింసుృతిక ఆజఞకు సూటెనై అనుబింధ్ము కల్వగియునిది. ఎిందుకింటే, పరయాసము మరయిు కృష్థ దాేరా 
మానవాళి దదవుని తోటను స్తదయపరచవలస్థయుింటే, దీనిని భ్ూమియిందింతటా వాయపథింపజయేుట కూడా 
ఎింతో పరయాసముతో కూడిన పని అయుయిండాల్వ. 

ఈ పాఠము అింతటలిో మనము చపెథపన విధ్ముగాన్వ, దదవుని రాజయమును కటుి ట మానవాళి యొకు 
లక్ష్యమ ైయునిది. మరియు ఈ లక్ష్యమును సాధిించుటకు దదవుడు మనకు ఆజఞఞ పథించిన అతయింత మౌల్వకమ నై 
ర ిండు విధానములను సృష్థి  శాసనములు మనకు చూపుతాయి. ఫల్వతింగా, సింఘము ఎలోపుపడూ 
వివాహము మరియు పరయాసమును ఉదాా టిించాల్వ మరయిు వాటిలో పాలుపించుకోవాల్వ. మరియు మనము 
అలా చదస్థనపుపడు, మనము భ్ూమి మీద దదవుని రాజయమును వాయపథింపజసే్థ, ఆయనకు మహిమను 
ఘనతను తీసుకొని వసాత ము. 

ఇపపటి వరకు మనము సాింసుృతిక ఆజఞను మరియు సృష్థి  శాసనముల ైన వివాహము మరియు 
పరయాసముతో దాని సింబింధ్మును వివరిించాము కాబటిి , ఇపుపడు దదవుని రాజయములోని పలు చారతిిరక 
కాలములలో సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు పలు అనువరతనములను చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము. 

అనువరతనములు 
మనము ఇింతకు ముిందు చూస్థనటుో , మానవాళి పాపములోనిక ిపతనమగుటకు ముిందు 

సాింసుృతిక ఆజఞ ఇవేబడిింది. ఆ సమయమిందు, దదవుడు తన పరజలతో సమాధానము కల్వగియుిండదవాడు. 
మరియు మానవ సమాజములో అపుపడు పాపము లేదు కాబటిి , సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు లక్ష్యము 
ముఖ్యముగా దదవుని రాజయములో పౌరమలను వృదిధ  చదయుట దాేరా మరియు మానవ సమాజములను 
రూప ిందిించుటకు పరా కృతిక లోకమును తిరిగి కీమపరచుట దాేరా కవేలిం దదవుని రాజయమును 
వాయపథింపజయేుట మరియు అభివృదిధ  చదయుట అయుయిండదది. ఈ భావనలో, సాింసుృతిక ఆజఞ వాసతవానిక ి
విమోచన లేక పునరమదధరణ ఆజఞ మాతరమగేాక ఒక సులువ నై సృజన్ాతుక ఆజఞ అయుయనిది; వివాహము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

దాేరా మానవులు ఎకుువమింది పరజలను ఉతపతిత  చదయవలస్థయుిండనిది, మరియు పరయాసము దాేరా 
కీమబదధమ ైన సమాజములను సృజించవలస్థయుిండనిది. 

అయితద మానవాళి పాపములోనికి పడిపల వుట వలన, మానవ సింసుృతి భ్రషిమ ైపల యిింది, మరియు 
పాపము వలన దదవుడు మానవాళిని శపథించాడు. ఇతర విషయములతో పాటుగా, ఈ భ్రషితేము మరయిు 
శాపము వివాహము మరయిు పరయాసముకు కూడా అనువరితించబడనివి. 

వివాహము విషయములో, ఆది. 3:16లో దదవుడు హవేను ఈ విధ్ింగా శపథించాడు: 

నీ పరయాసమును నీ గరావవదనను న్వను మికుిల్వ హచెిుించదెను; ... నీ భ్రతయి డల 
నీకు వాింఛ కలుగును; అతడు నినుి ఏలు[ను] (ఆద.ి 3:16). 

హవే ప ిందని శాపము పునరమతపతితకి అనువరితించబడిింది, ఇపుపడు ఆమ  ఎింతో వవదనతో 
పరసవిసుత ింది, మరియు వివాహముకు కూడా అనువరితించబడిింది, ఇపుపడు వివాహము సింఘరషణలతో 
వివాదములతో నిిండియుింటుింది. 

ఆది. 3:17, 19లో ఈ మాటల దాేరా దదవుడు ఆదామును శపథించాడు: 

నీ నిమితతము న్వల శపథింపబడయిునిద;ి పరయాసముతోన్వ నీవు బరదుకు 
దనిములనిియు దాని పింట తిిందువు; ... నీ ముఖ్పు చమెట కారుి ఆహారము 
తిిందువు (ఆద.ి 3:17, 19). 

ఈ విధ్ింగా న్వల శపథించబడుటకు ముిందు, న్వల మానవ పరయాసముకు సులువుగా 
ఫలములనిచదుది. ఈ శాపము వలన భ్ూమిని లోపరచుకొనుటకు మరయిు భౌగోళికముగా దదవుని 
రాజయమును వాయపథింపజేయుటకు మానవాళికి ఇవేబడని బాధ్యతను చదరమకొనుట మనకు కషిమ యైియింది. 

మానవాళి చరితర యిందింతటా పాపములో కొనసాగిింద ికాబటిి , ఏ మానవ సమాజము కూడా భ్ూమి 
మీద రాజయమును సరయిి ైన రరతిలో వయకతపరచలేదు. ఆయితద ఇపపటికీ మనము దదవుని రాజయమును 
భ్ూదగిింతముల వరకు వాయపథింపజయేుటకు వివాహము చదసుకొని, బిడ్లను కని, పరయాసపడవలస్థన 
బాధ్యతను సాింసుృతిక ఆజఞ మనకు ఇసుత ింది. కాబటిి , పరపించములోని భ్రషితేము వ లుగులో సాింసుృతిక 
ఆజఞను మనము ఎలా అరిము చదసుకోవాల్వ? 

సాింసుృతిక ఆజఞకు ఇపుపడు విసతరిించబడని అనువరతనము ఉనిద ిఅనునద ిదీనిక ి
జవాబ యైునిది. భ్ూమి మీద ఆయన పరజలు నివస్థించుటకు యోగయముగా ఉిండునటుో  లోకమింతటిని 
దదవుని రాజయముగా మారముట సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు లక్ష్యమ ైయునిది. పతనమునకు ముిందు, కొీతత  
సమాజములను మరియు సింసుృతులను కటుి ట దాేరా సులువుగా ఇది సాధిించుట జరిగదేి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

కాని ఇపుపడు ఈ పని కఠనిమ పైల యిింది. మనము భ్ూమిని దదవుని నముకమ నై పరజలతో నిింపుట 
మాతరమ ేకాదుగాని, మన సింసుృతులలో నుిండ ిపాపమును కడుగుట దాేరా పతనమ నై మానవ 
సమాజమును మనము పునరమదధరిించి మరియు విమోచిించవలస్థన అవసరత కూడా ఉనిది. మరియు 
వాసతవానికి, మానవాళి పాపములోనికి పడిపల యిన వ ింటన్వ పునరమదధరణ మరయిు విమోచన మీద 
ఉదాా టనను బ ైబిలు సపషిము చదసుత ింది. ఉదాహరణకు, ఏదనెు తోటలో దదవుడు సరపమును శపథించినపుపడు, 
ఆయన మానవ జఞతికి విమోచన నిరరక్ష్ణను కూడా ఇచాుడు. మతతయి 3:15లో ఆయన మాటలను వినిండి: 

మరయిు నీకును స్్త రకనిి నీ సింతానమునకును ఆమ  సింతానమునకును వ రైము 
కలుగజసే్ దను. అద ినినుి తలమీద కొటుి ను; నీవు దానిని మడమి  మీద 
కొటుి దువని చపె పను (ఆద.ి 3:15). 

పతనము తరమవాత ఇవేబడని శాపములనిిట ిమధ్య, దదవుడు పల ర టోఇవాన్ గ ల్వయోన్ ను లేక 
“మొదటి సువారత”ను కూడా ఇసూత , తన సృష్థిని పాపము మరియు శాపములో విడిచిప టిను అని 
సూచిించాడు. 

కాబటిి , వివాహము మరయిు పరయాసము ర ింటిలో విమోచన గుణములు ఉన్ాియని మనము 
చూసాత ము. వివాహము మరయిు పునరమతపతిత , ఎింత బాధాకరముగాను వివాదములతో కూడనివిగాను 
అయిన్ా, తుదకు లోక రక్ష్కుని ఉతపతిత  చదశాయి. మరియు పరయాసము, ఎింత కఠినమ నైదెైనపపటకిీ, 
రానుని విమోచకుని ఉతపతిత  చదయుటకు కావలస్థనింత కాలము పాటు మానవ జఞతిని కొనసాగిించిింది. 
మరియు ఈ పదధతి చరతిరయిందింతటా కొనసాగి, తుదకు సరేలోకము యొకు పునరమదధరణకు 
కారణమ యైియింది. 

ఉదాహరణకు, ఆదికాిండము 9లో, న్ోవహు దినములలో కల్వగిన జలపరళయిం తరమవాత, భ్ూమిని 
నిిండిించమనిన ఆజఞను దదవుడు పునరావృతిం చదశాడు. మరయిు మానవజఞతి దానిని మరొకసార ి
లోపరచుకొనుటకుగాను లోకమును కొనసాగిసాత ను అని ఆయన వాగాే నము చదశాడు. 

మరియు న్ోవహు దనిములలో సాింసుృతిక ఆజఞను మరియు సృష్థి  శాసనములను దదవుడు 
లోకమునకు అనువరితించుచుిండగా, అది పునరమదధరణ మరయిు విమోచన కారయమ యైుిండినది అను 
విషయమును గమనిించిండి. దదవుడు అపుపడద సింపూరణ పాపభ్రతిమ నై లోకమును న్ాశనము చదశాడు, 
మరియు తరమవాత దానిని పునరిి రిుించి, న్ాశనమ నై పాపపు సింసుృతులను నీతిగల, దెవైికమ నై పరజలతో 
నిింపథ, పరభ్ువునకు విధదయత చూపథ ఆయన ఘనపరచు మానవులతో భ్ూమిని నిింపుట న్ోవహు బాధ్యత 
అయుయిండనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

అదద విధ్ముగా, ఆదికాిండము 15, 17 మరయిు 22లో, అబరా హామునకు ల కుకుమిించినింతమింది 
వారసులు కలుగుతారని, వారమ వాగాే న దదశమును మాతరమగేాక, తుదకు భ్ూమియింతటనిి పాల్వసాత రమ అని 
దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. 

అయితద దీనిలో విమోచన కోణము కూడా ఉనిది. అబరా హాము వాగాే న దదశములో ఉనికలిో ఉని 
అనయ సింసుృతులను అధిగమిించి, వాటనిి దదవుని రాజయముతో భ్రరత చదయవలస్థయుిండినద.ి మరయిు తన 
వారసులు తుదకు ఈ సాేధనీపరచుకొను పరకియీను భ్ూదగిింతముల వరకు 
వాయపథింపజయేవలస్థయుిండనిది. 

మరియు న్ోవహు మరయిు అబరా హాము విషయములో జరిగనిద ిబ ైబిలు అింతటా కొనసాగిింది. 
ఉదాహరణకు, దిేతీ. 28లో మోష్త దినములలో దదవుడు ఇవవ అబరా హాము వాగాే నములను నిరాి రిించాడు. 
మరియు 89వ కీరతనలో అవి దావీదు మరయిు అతని వారసులకు నిరాి రిించబడనివి. 

పరకటన 11:15లో మనము చదివినటుో , యిసేు తుదకు భ్ూమి అింతటనిి పాల్వసాత డు, మరయిు దదవుని 
రాజయమును భ్ూదిగింతముల వరకు వాయపథింపజేసాత డు. మరయిు యిేసు ఈ విధ్ింగా చదస్థనపుపడు, ఆయన 
తన విరోధ్ులను ఓడిించుట దాేరా మరియు విశాేసులను పూరితగా విమోచిించి పునరమదధరిించుట దాేరా 
లోకము మరియు మానవ జఞతి ర ింటిని పరపిూరణము చదసాత డు అని హెబ్రర. 10:12-14 సూచిసుత ింది. 

అింతదగాక, కీసీుత  తన రాజయములోనిక ివచిునపుపడు, ఆయన సింఘముతో వివాహము చదసుకుింటాడు 
అని ఎఫ స్్. 5:25-27 మనకు బో ధిసుత ింది. మరయిు హెబ్రర. 2:13 పరకారిం, పరతి విశాేస్థ ఆయన బిడ్ 
అయుయన్ాిడు కాబటిి  కీసీుత  అన్వకమింద ిపథలోలను కల్వగయిుింటాడు. 

మనము చూచిన విధ్ముగా, సాింసుృతిక ఆజఞ తన రాజయము కొరకు దదవుడు కల్వగియుని 
పథకమును వయకతపరమసుత ింది. అయితద మానవ పతనము మొదలుకొని, ఈ పథకమును అమలుచదయుటలో 
సుదరీామ నై మరయిు కఠినమ నై విమోచన మరయిు పునరమదధరణ పరకియీ భాగమ యైునిది. అింతదగాక, 
వివాహము మరియు పరయాసము వింటవిాటి దాేరా, దదవుడు ఇపపటిక ీసాింసుృతిక ఆజఞను న్ రవవరముటకు 
మానవాళిని ఉపయోగిించుకొనుచున్ాిడు. అవును, కీీసుత  మహిమలో తిరిగవిచుునింత వరకు ఆయన 
రాజయము పూరిత చదయబడదు. కాని ఆ దనిము వచిునపుపడు, లోకమింతా దదవుడు ఎలోపుపడూ ఉదదేశిించిన 
పరదెసైుగా మారిపల తుింది. 

సాింసుృతిక ఆజఞను గూరిున ఈ మౌల్వక అవగాహనను మనసుిలో ఉించుకొని, తన రాజయము కొరకు 
దదవుని పథకములో గొపప ఆజఞ యొకు భ్ూమికను చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

గొపప ఆజఞ 
గొపప ఆజఞను గూరుిన మన సింభాషణ మూడు భాగములుగా విభాగిించబడుతుింది: మొదటగిా, 

గొపప ఆజఞ యొకు నిరేచనమును మనము ఇదాే ము. ర ిండవదగిా, గొపప ఆజఞ యొకు పరణిామాలను 
మనము వివరదిాే ము. మరయిు మూడవదగిా, గొపప ఆజఞ మరియు సాింసుృతిక ఆజఞ మధ్య ఉని 
అనుబింధ్మును మనము విశదీకరిదాధ ము. గొపప ఆజఞ యొకు నిరేచనముతో ఆరింభిదాే ము. 

నిరేచనిం 
గొపప ఆజఞ తన అధికారిక పరతినిధ్ులుగా కీసీుత  పదకొిండు మింది నముకమ నై అప సతలులను 

నియమిించుట మరియు దదవుని రాజయమును సరేలోకమునకు వాయపథింపజేయమని ఆయన వారిక ిఇచిున 
ఆదదశము అయుయనిది. ఈ ఆజఞను సాధారణముగా “గొపప” అని పథలుసాత రమ ఎిందుకింటే, అది కేవలిం 
అప సతలుల కొరకు మాతరమగేాక వారమ కటిిన సింఘము కొరకు కూడా ఇవేబడని ముఖ్యమ నై బాధ్యతను 
వివరసిుత ింది. 

గొపప ఆజఞను మనము మతతయి 28:18-20లో చదువుతాము, అకుడ పరభ్ువు పదకొిండుమిందతిో 
పల్వకని ఈ మాటలను మనము చదువుతాము: 

ఆకాశమిందును భ్ూమిమీదను సరాేధకిారము న్ాకయియబడనిద ికాబటిి  మీరమ వ ళోి, 
సమసత  జనులను శిషుయలనుగా చదయుడ;ి తిండిరయొకుయు కుమారమనియొకుయు 
పరశి్యదాధ తుయొకుయు న్ామములోనిక ివారకి ిబాపథతసు మిచుుచు న్వను మీకు ఏ 
యి ేసింగతులను ఆజఞఞ పథించితిన్ో వాటనినిిటనిి గ కైొనవల నని వారకి ిబో ధిించుడ.ి 
ఇదగిో న్వను యుగసమాపథత  వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్ాినని వారతిో 
చపె పను (మతతయి 28:19-20). 

గొపప ఆజఞలో మూడు పరధానమ ైన అింశములు ఉన్ాియి: మొదటదిి, తన రాజయమును కటుి టకు 
తాను అధకిారమును కల్వగియున్ాినని యిసేు చదస్థన వాయఖ్య, మరయిు ఆ పనిని చదయుటకు అప సతలులను 
ఆదదశిించుట; ర ిండవది, తన రాజయమును కటిమని ఉపదదశిసూత  మరయిు అధికారమునిసూత  యిేసు 
అప సతలులకు ఇచిున ఆజఞ; మరియు మూడవది, ఈ పనిలో అప సతలులను బలపరచి, వీరిని భ్దరపరమసాత నని 
యిేసు ఇచిున నిశుయత. 

గొపప ఆజఞ కవేలిం అప సతలులకు మాతరమే ఇవేబడినపపటకి,ీ వారమ ఆరింభిించిన పనిని కొనసాగిించు 
బాధ్యతను గొపప ఆజఞ సింఘమునకు కూడా ఇసుత ింది. ఎిందుకింటే, సమసత దదశముల పరజలను శిషుయలనుగా 
చదయమని యిేసు అప సతలులను ఆజఞఞ పథించాడు — ఇది కేవలిం కొింతమింద ిమాతరమే చదయలేని చాలా ప దే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

పని అయుయనిది. వారతిో యుగసమాపథత  వరకు ఉిందునని కూడా ఆయన వాగాే నము చదశాడు, మరియు 
తాను తిరగిివచిునపుపడు ఈ పనిని పూరిత చదసాత నని సూచిించాడు. ఈ పనిని చదయుటకు సింఘమును 
సాి పథించుట దాేరా అప సతలులు గొపప ఆజఞను ముిందుకు కొనసాగిించాలని యిసేు ఎలోపుపడూ ఉదదేశిించాడు 
అని ఈ వివరములు సూచిసాత యి. 

ఇపపటి వరకు మనము గొపప ఆజఞను నిరేచిించాము కాబటిి , ఇపుపడు మనము దాని 
అింతరాావముల వ పైుకు మన దృష్థిని తిపాపల్వ. ఈ విభాగములో, గొపప ఆజఞ వ లుగులో సింఘము 
కల్వగియుని బాధ్యతలను మనము పరిగణ దాే ము. 

అింతరాావములు 
సులువ ైన పదములలో చెబితద, అప సతలులు ఆరింభిించిన రాజయ పథకమును కొనసాగిించుట 

సింఘము యొకు బాధ్యత అయుయనిది. ఈ బాధ్యతలు గొపప ఆజఞలోని ర ిండవ పరా ముఖ్యమ ైన విషయములో 
కోీడీకరిించబడినవి: అప సతలులకు ఇవేబడని ఆదదశము. ఈ ఆదదశమును మనము మతతయి 28:19-20లో 
చూడవచుు, మరయిు అకుడ ఈ కిీింది హెచురకిలు ఉన్ాియి: 

కాబటిి  మీరమ వ ళోి, సమసత  జనులను శిషుయలనుగా చదయుడ;ి తిండిరయొకుయు 
కుమారమనియొకుయు పరశి్యదాధ తుయొకుయు న్ామములోనిక ివారకి ిబాపథతసు 
మిచుుచు న్వను మీకు ఏ యి ేసింగతులను ఆజఞఞ పథించితిన్ో వాటనినిిటనిి గ కైొన 
వల నని వారకి ిబో ధిించుడ ి(మతతయి 28:19-20). 

పరతి దదశములో ఉని పరజలను శిషుయలుగా చదయమని మాతరమే యిసేు హెచురిించలేదుగాని, ఆ 
దదశములే దదవుని రాజయములో భాగమ ైయుిండునటుో  దానిని వాయపథింపజయేమని కూడా హచెురిించాడు. మరొక 
మాటలో, భౌగోళికమ నై మరయిు సింఖ్ాయపరమ ైన వాయపథత  కొరకు ఆయన ఎదురమచూశాడు. 

లోకములో ఉని పరతి ఒకురిక ిసువారత పరకటిించుట, విశాేసులను మరియు వార ికుటుింబములను 
సింఘములోనికి తీసుకొని వచుుట, వారిక ిబాపథతసుమిచుుట, మరయిు యిసేు ఆజఞఞ పథించిన పరతి 
విషయమును వారకిి బో ధిించుట సింఘము యొకు బాధ్యత అయుయిండనిది. పరతి యుగములోను, 
సరేలోకమును దదవుని రాజయములోనికి తీసుకొని వచుుటకు మనము పని చయెాయల్వ. 

గొపప ఆజఞను నిరేచిించి, సింఘము కొరకు దాని అింతరాావములను పరిచయిం చదశాము కాబటిి , 
ఇపుపడు మన చివరి అింశమును చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము: సాింసుృతిక ఆజఞ మరియు 
గొపప ఆజఞకు మధ్య ఉని అనుబింధ్ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

సాింసుృతిక ఆజఞ 
సాింసుృతిక ఆజఞ మరయిు గొపప ఆజఞకు మధ్య ఉని అనుబింధ్ములోని మూడు విషయములను 

మనము పరగిణ దాే ము: వాటి మధ్య ఉని పల ల్వకలు, వాటి మధ్య ఉని భినితేములు, మరియు పరతిదాని 
మీద మనము ఉించవలస్థన పరా ధానయతలు. మొదటగిా, సాింసుృతిక ఆజఞ మరయిు గొపప ఆజఞ మధ్య ఉని 
పల ల్వకలను మనము విశదీకరదిాే ము. 

సాింసుృతిక ఆజఞ మరయిు గొపప ఆజఞ మధ్య ఉని పల ల్వకలు చాలా దూరము వరకున్ాియి. 
ఉదాహరణకు, దదవుని రాజయమును కటుి టకు మరయిు దీనిని మన జీవితములో పరా ధ్మిక లక్ష్యముగా 
చదసుకొనుటకు ఈ ర ిండు మానవులను బాధ్ుయలనుగా చదసాత యి. మరియు ఈ రాజయ నిరాుణములో భాగముగా, 
వ ైవాహిక జీవితములో బిడ్లను కనుట దాేరా లేక సువారత పరకటన దాేరా మనము భ్ూమిని నిింపాలని ఈ 
ర ిండు కోరతాయి. మరయిు సమాజములను కటుి ట దాేరా లేక దదశములను శిషుయలనుగా చదయుట దాేరా 
మనము భ్ూమిని లోపరచుకోవాలని ర ిండూ కోరతాయి. 

గొపప ఆజఞ ఆయన తిరమగవిచుు వరకు సాింసుృతిక ఆజఞను కీసీుత  అనువరితించుట అని చపెుపట దాేరా 
మనము ఈ పల ల్వకలను కోీడకీరిించవచుు. కీీసుత  యొకు భ్ూలోక పరచిరయ కాలము నుిండి, గొపప ఆజఞ 
సాింసుృతిక ఆజఞను అనువరితించుటకు ఒక పరా ముఖ్యమ నై మారగముగా ఉిండనిది మరియు కొనసాగుతుింది, 
మరియు సింఘము దీనిని అనుసరిించ బాధ్యత కల్వగయిునిది. 

ఈ పల ల్వకలతో పాటుగా, సాింసుృతిక ఆజఞ మరయిు గొపప ఆజఞకు మధ్య ఉని కొనిి భినితేములను 
కూడా మనము పరగిణ ించాల్వ. 

సాింసుృతిక ఆజఞ మరయిు గొపప ఆజఞకు మధ్య ఉని ఒక పరా ముఖ్యమ నై భినితేము ఏమనగా, 
సాింసుృతిక ఆజఞ పరతి యుగమునకు చెిందినదగిాని, గొపప ఆజఞ కీీసుత  రాకకు ముిందు సింఘము యొకు 
పరతదయకమ ైన పరసి్థితి మీద దృష్థిప డుతుింది. సాింసుృతిక ఆజఞ సృష్థిలో ఇవేబడనిది, మరియు ఆ కాలము 
మొదలుకొని దదవుని నివాసము కొరకు యోగయమ నై పరదెసైుగా లోకమును మారముట మానవాళి యొకు 
బాధ్యత అయుయిండనిది. 

దీనిక ిభినిముగా, యిసేు భ్ూలోక పరచిరయ ముగిింపునకు వచుు వరకు గొపప ఆజఞ ఇవేబడలేదు, 
మరియు అద ిపరతదయకముగా రాజయ చరితరలోని చివరి యుగములో దదవుని పరజల యొకు పరా ధ్మిక న్ తైిక 
బాధ్యతల మీద దృష్థిప డుతుింది. 

కాబటిి , సాింసుృతిక ఆజఞ మన పరా ధ్మిక బాధ్యత అయుయిండగా, గొపప ఆజఞ చరతిరలోని పరసుత త 
కాలములో ఆ బాధ్యత యొకు పరా ధ్మిక అనువరతనము అయుయనిది. 

మరొక పరా ముఖ్యమ ైన భినితేము ఏమనగా, ఒకదానితో మరొకదానిని పల ల్వు చూస్థనపుపడు, 
సాింసుృతిక ఆజఞ విశాలమ ైన ఆజఞ అయుయనిది, కాని గొపప ఆజఞ సింకుచితమ నై ఆజఞ అయుయనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

మరిఎకుువ మింది మానవులను ఉతపతిత  చదయుటకు మానవాళి వివాహము చదసుకొని భౌతికమ ైన బిడ్లను 
కన్ాలని సాింసుృతిక ఆజఞ కోరమతుింది. మరయిు ఆయన రాజయములో నముకమ నై దదవుని సేరూపములుగా 
ఉిండు ఆతీుయ పథలోలను కూడా కన్ాలని అది కోరమతుింది. దీనిక ిభినిముగా, శిషుయలను చదయుట దాేరా 
ఆతీుయ బిడ్లను కనుటను మాతరమ ేగొపప ఆజఞ ఉదాా టసిుత ింది. 

పరయాసము విషయములో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. సాింసుృతిక ఆజఞ లోకమిందింతటా దదవుని 
రాజయమును సాి పథించు గురి కల్వగియుని విధ్ముగాన్వ, అది శిషుయలను చదయాలని కూడా కోరమతుింది. కాని 
మానవ సమాజములను కటుి టకు మనము పరయాసపడాలని కూడా అది కోరమతుింది. దీనికి భినిముగా, 
శిషుయలను చదయుట కొరకు మాతరమే మనము పరయాసపడాలని గొపప ఆజఞ ఆశిసుత ింది. మానవ 
సమాజములను కటుి టకు ఇవేబడని విశలషమ నై అవసరత దానిలో లేదు. 

చివరిగా, సాింసుృతిక ఆజఞ మరియు గొపప ఆజఞకు మధ్య ఉని పల ల్వకలు మరయిు భినితేములను 
మనము చూశాము కాబటిి , ఇపుపడు పరా ధానయతలను చూచుటకు మనము స్థదధముగా ఉన్ాిము. 

సింఘ చరితరలో చాలాసారమో  దదవుని గొపప ఆజఞలలో దదనికి ఎకుువ పరా ధానయత ఇవాేల్వ అను 
విషయముప  ైసింఘ క ైసైతవులు అసముతి వయకతపరచారమ. మానవ సింసుృతిని కడుతూ వివాహము, 
పునరమతపతిత , మరియు పరయాసములో పాలుపించుకొనుట దాేరా క ైసైతవులు సాింసుృతిక ఆజఞలోని 
అవసరతల మీద తమ జీవితములను వ చిుించాలని కొిందరమ క ైసైతవులు వాదిించారమ. సువారత పరకటన 
మరియు బో ధ్న దాేరా శిషుయలను చదయమను సువారత ఆజఞ ఈ అవసరతలను అధిగమిసుత ింది అని ఇతరమలు 
వాదిించారమ. ఈ ఉదిరకతత మనలో పరతి ఒకురి కొరకు ఒక పరా ముఖ్యమ ైన ఆచరణాతుక పరా ముఖ్యతను 
కల్వగియునిది. మనము ఒక దిశ మీద దృష్థిప టాి లా లేక మరొక దశి మీద దృష్థిప టాి లా? మానవ 
సింసుృతులను కటుి ట సువారత పరిచరయ కింట ేఎకుువ పరా ధానయతను ప ిందుకోవాలా? లేక సువారత పరచిరయకు 
ఎకుువ పరా ధానయత ఇవాేలా? 

ఒక భావనలో, సాింసుృతిక ఆజఞ ముిందు వచిుింది మరయిు మానవాళి యొకు అింతిమ 
లక్ష్యమును, అనగా సేరలోకములో దదవుని రాజయము యొకు సింపూరణ విజయమును వయకతపరమసుత ింది అను 
విషయములలో అది గొపప ఆజఞ కింటే ఎకుువ పరా ధానయతను కల్వగియునిది. 

అయితద మరొక భావనలో, మన యుగములో ఏమి జరగవలస్థయునిదో అను విషయము మీద 
దృష్థిప టుి ట దాేరా, గొపప ఆజఞ సాింసుృతిక ఆజఞను పరసుత త యుగమునకు అనువరితించు విషయములో 
పరా ధానయతను కల్వగయిునిది. కీీసుత  మహమిలో తిరిగవిచుుట కొరకు మనము ఎదురమచూచుచుిండగా, 
సువారత పరకటన దాేరా లోకములో ఉని స్్త ర పురమషులను పాపపు బానిసతేము నుిండ ివిమోచిించుట 
మనము కల్వగియుని ముఖ్యమ ైన పరా ధానయతలలో ఒకటెైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

ఫల్వతింగా, సాింసుృతిక ఆజఞలోని సపషిమ నై ఆజఞలు మరియు గొపప ఆజఞ ఉదిరకతతలో ఉనిటుో  
కనిపథించు సిందరాములు ఉింటాయి. ఈ ఉదిరకతతను మనము అనుభ్విించినపుపడు, గొపప ఆజఞలోని 
పరా ధానయతలకు విశలషమ నై ఆసకితని చూపునటుో  మనము ఎలోపుపడూ జఞగతీతపడాల్వ. వివాహము మరియు 
పరయాసమును గూరుి సాింసుృతిక ఆజఞ ఇచిున ఆదదశములు మరయిు సువారత పరకటిించుట మరయిు 
శిషుయలను చదయుటను గూరుి గొపప ఆజఞ ఇచిున ఆదదశముల మధ్య ఉదిరకతతను మన జీవితములలో 
మనము కనుగొనునపుపడు, మనము సాింసుృతిక ఆజఞను గొపప ఆజఞ యొకు వ లుగులో విశలోష్థించాల్వ. గొపప 
ఆజఞ యొకు కథనములు మన సమయము కొరకు సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు నిరాణ యక వాయఖ్ాయనములు 
మరియు అనువరతనములు అయుయనివి అని మనము అరిము చదసుకోవాల్వ. ఈ భావనలో, ఆధ్ునిక 
అనువరతనము విషయములో గొపప ఆజఞకు మనము కొింత పరా ధానయత ఇవాేల్వ. 

1 కొరిింథీ. 9:15-23లో పౌలు వివాహము చదసుకొనుటకు తనకుని హకుును విడిచిప టుి టను 
గూరిు, తాను పడు పరయాస కొరకు జీతము ప ిందుటను గూరిు మాటాో డాడు. అకుడ అతడు పల్వకని 
మాటలను వినిండి: 

న్వన్ తైద వీటలిో దదనిన్ నైను వినియోగిించుకొనలేదు... ఏ విధ్ముచదతన్ నైను కొిందరనిి 
రక్ిింపవల నని అిందరకి ిఅనిివిధ్ముల వాడన్ యైున్ాిను. మరయిు న్వను 
సువారతలో వారతిో పాల్వవాడనగుటక  ైదానికొరక ేసమసతమును చదయుచున్ాిను (1 
కొరిింథ.ీ 9:15-23). 

ముగిింపులో, సాింసుృతిక ఆజఞ దదవుడు తన రాజయము కొరకు కల్వగియుని సపషిమ నై పథకము 
అయుయనిది. సరేసృష్థిలో ఆయన రాజయమును వాయపథింపజసే్థ, ఆయన రాజయమును నముకమ నై పౌరమలతో 
నిింపుట ఆయన అింతిమ లక్ష్యమ ైయునిది. మరయిు ఈ లక్ష్యమును చదధిించుటకు మాధ్యమముగా ఆయన 
వివాహము మరియు పరయాసము వింట ిసృష్థి శాసనములను సాి పథించాడు. 

అయితద మానవాళి పాపములోనికి పడిపల వుట మనము ఈ లక్ష్యమును న్ రవవరముటను అసాధ్యము 
చదస్థింది. కాబటిి , మనము లోకమును పునరమదధరిించుటకుగాను మరయిు దానిని పరపిూరణమ ైన రాజయముగా 
మారముటకుగాను దదవుడు మానవ జఞతినింతటిని విమోచిించుట ఆరింభిించాడు. మరయిు ఈ విమోచన 
మరియు పునరమదధరణ కొరకు దదవుడు ఇచిున పరా ధ్మిక మాధ్యమాలు ఆయన గొపప ఆజఞలో ఆజఞఞ పథించిన 
సువారత పరకటన మరయిు శిషుయలను చదయుట అయుయనివి. 

కాబటిి , గొపప ఆజఞ ఈ పరసుత త యుగము కొరకు సాింసుృతిక ఆజఞ యొకు నిరాణ యక అనువరతనము 
అయుయనిద ిమరియు ఈ పరసుత త యుగములో దదవుని రాజయము యొకు అింతిమ దశలు 
ఆరింభ్మ యైాయయిగాని, ఇింకా న్ రవవరమపలోనికి రాలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మారగదరిిలు, మరియు ఇతర నిధ్ుల కొరకు థర్్డ మిలీనియిం మినిస్్ి సీ్ ను thirdmill.org నిందు 
సిందరిిించిండి. 

ముగిింపు 

ఈ పాఠములో, దదవుని రాజయము క ైైసతవ నీతిశాసత రము యొకు అింతిమ లక్ష్యమ ైయునిద ిఅని 
మనము చూశాము. వాటి పరా ముఖ్యత, వాటలిోని భాగములు మరియు వాటి యొకు పురోగమనములతో 
సహా దదవుని రాజయము యొకు పరిస్థితులను మనము పరగిణ ించాము. మన ర ిండిింతల ముఖ్య అింతమును 
చూచుట దాేరా, మన దదవుని రాజయ అనుభ్వమును మనము చరిుించాము. సాింసుృతిక ఆజఞ మరియు 
గొపప ఆజఞ ర ింటిలో తలె్వయజయేబడని విధ్ముగా రాజయము కొరకు పథకమును మనము చూశాము. 

రాజయము యొకు సఫలత తన సృష్థి  కొరకు దదవుడు కల్వగయిుని అింతిమ లక్ష్యమ యైునిది. 
కాబటిి , అది మన అింతిమ లక్ష్యమ యైుిండాల్వ. వాసతవానికి, మన ఆలోచనలు, మాటలు మరియు కిీయలలో 
పరతి ఒకుటి ఏదో  ఒక విధ్ముగా దదవుని రాజయమును కటుి టకు తోడపడాల్వ. అవి అలా చదస్థనింత వరకు, 
దదవుడు వాటిని ఆమోదిించి దవీిసాత డు, కాబటిి  వాటిని మనము న్ ైతికముగా మించివి అని సరిగాన్వ 
పథలువవచుు. మరియు అవి రాజయ లక్ష్యము నుిండ ితపథపపల తద, దదవుడు వాటనిి ఖ్ిండిసాత డు మరియు వాటిని 
సరగిాన్వ చెడ్వి అని పథలువవచుు. న్ తైిక తీరమపలను చదయుటకు మనము స్థదధపడు పరతిసార,ి మన 
నిరణయములు దదవుని రాజయమును పరభావితము చదయు విధానములను మనము పరిగణలోనికి తీసుకోవాల్వ. 
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