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ఉపో ద్ఘా తము 

యిేసు బంధింప్బడని తర్మవాత, ఆయన ప ంతి పలిాతు నొదేకు తదబడెను, మర్శయు యూదుల 
ర్ాజువు నీవనేా అని పలిాతు ఆయనను అడగి ను. యిసేు నరే్మగా దానికి సమాధానమియయలేదు. దానికి 
బదులుగా, “నా ర్ాజయము ఈ లోక సంబంధ్మ నైది కాదు... నా ర్ాజయము ఇహసంబంధ్మ నైద ికాదని” ఆయన 
చెప పను. పిలాతు క సైర్మను ఎర్శగశనవాడు మర్శయు ఆయన అంతఃప్ుర్మును చూచినవాడు. ఒక ర్ాజు ఏ 
విధ్ముగా ఉంటాడో , ఒక ఖ్చిుతమ నై అవగాహనను ఆయన కల్వగశయునాిడు. మర్శయు తన ముందు 
నిల్వచియుని ఈ మనుషుయడు ఒక ర్ాజువల  కనిపించుటలేదు. యిసేు చెపపిన మాటలు ఆయనకు ఎంత 
నముశకయముగా లేవో ఊహించండి. 

యిేసు నిజముగా ర్ాజు అవునా, కాదా అని ఈ దినమున విశావసులు కూడా ప్రశిించడానికి 
శోధించబడుతునాిర్ేమో. తుదకు, ఒకుసార్శ మన చుటటర  చూస్టతత , లోకమందంతటా దదవుని ప్ర్శపాలనకు 
వయతిర్కేత కనబడుతుంది. కానీ పలిాతు ప్రశికు యిసేు ఇచిున జవాబు ప్రకటన గీంథములోని 
పరా ముఖ్యమ నై అంశములలో ఒకటి. యిేసు ర్ాజుగా ప్ర్శపాలన చదయుచునాిడు, కానీ ఆయన ర్ాజయము ఈ 
లోక సంబంధ్మ నైది కాదు. మర్శయు ఆయన ర్ాజయము వచుుచునిదన ేనిర్రక్షణను ప్రకటన గీంథము 
ఇచుుచునిది. దానిని మనము ఇప్ుపడు పాక్షికముగా అనుభ్వించుచునాిము, కానీ కరసీుత  తిర్శగశ 
వచుునప్ుపడు ప్ూర్శతగా అనుభ్వించుదము. ఏలయనగా, ఈ లోకములో అంతిమ విజయము కరసీుత దద, 
ఆయన తిర్శగశవచుు ప్ర్యంతము వర్కు ఆయనను పతరమించాలని మర్శయు విధదయులముగా ఉండాలని 
యోహాను మనలను పలిచుచునాిడు. 

ప్రకటన గీంథముప  ైశీర్శషకలో ఇది మన మూడవ పాఠము, మర్శయు దనీికి మనము “ర్ాజు మర్శయు 
ఆయన ర్ాజయము” అని పతర్మప టిరయునాిము. “దదవుని ర్ాజయము” అనే ముఖ్య అంశము ప్రకటన 
గీంథమంతటిలో యిటెుో  కొనసాగశంచబడనిదో  మర్శయు దానికి సంబంధించిన అనకేమ నై బో ధ్లను ఏ 
విధ్ముగా కలుప్ుతూ ఉందో  ఈ పాఠము ప్ర్శశోధిసుత ంది. 

దదవుడు తన ర్ాజయమును ప్ర్శపాల్వంచుట, పరా చీన కాలములో ర్ాజయప్ు ఒప్పందములకు ఛాయగా 
ఉనిటుో  మునుప్ట ిపాఠయభాగములో చపె్ుపకునాిము, ఇది పరా ముఖ్యముగా గొప్ప చకవీర్మత లు మర్శయు 
వార్శకి స్టతవచదయుచుని ర్ాజయములప ై అధికార్ము కల్వగశన సామంత ర్ాజులకు మధ్యన కుదుర్ుబడదది. 
దదవుడు తన ప్రజలతో కల్వగశయుని సంబంధ్ములు మూడింటిని ఈ ఒప్పందములలో లేదా నిబంధ్నలలో 
మనము ఎతిత  చూపయిునాిము, అదదమనగా: చకవీర్మత లు సామంతులప్టో దయచూప్ుట, దదవుడు తన 
ప్రజల యిడెల దయచూప్ుటకు సాదృశయముగా ఉనిది. చకవీర్శత తన సామంతుల యొదే నుండ ికోర్మచుని 
విధదయత, దదవుడు తన ప్రజల యొదే నుండ ికోర్మచుని విధదయతకు సాదృశయముగా ఉనిది. మర్శయు 
సామంతుల విధదయత లేదా అవిధదయత వలన కలుగు ఫల్వతము, ఆయనకు నముకముగా ఉండువార్శక ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీర్ావదమును మర్శయు నముకతవములేని వార్శక ిశాప్మును దదవుడు అనుగీహించుటకు సాదృశయముగా 
ఉనిది. నిబంధ్న యొకు ఈ మూడు ప్రతదయకతలు ప్రకటన గంీథమంతటలిో పరా ముఖ్యతను 
సంతర్శంచుకునాియి. 

“ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము” అను మన పాఠము, పరా చీన నిబంధ్నల పరా థమిక ఆకృతిని 
కల్వగశయుని నాలుగు భాగములుగా విభ్జంచబడనిది. మొదటిగా, దదవుడు, దెైవికమ నై ప్రభ్ువుగా లేదా 
చకవీర్శతగా కల్వగశయుని ర్ాజయయధికార్మును, అదద ప్రకార్ముగా దదవుని సామంతర్ాజుగా యిసేు కల్వగశయుని 
ర్ాజయయధకిార్మును మనము ప్ర్శగణ ంచుదము. ర్ ండవదగిా, తన నిబంధ్న ప్రజలప్టో దదవుడు చూపించు 
దయను ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా ఎతిత  చూప్ుచునిదో ప్ర్శశోధించదెము. మూడవదగిా, దదవుడు తన 
ప్రజల యొదే నుండి కోర్మచుని విధదయతను చూచదెము. నాలగవదగిా, దదవునిక ివిధదయత లేదా అవిధదయత 
చూపించుట వలన కలుగు ప్ర్యవసానముల వ పై్ు తిర్మగుదము. దెైవికమ నై ప్రభ్ువుగా దదవుని ర్ాజయమును 
మర్శయు ఆయన సామంతర్ాజుగా యిసేుతో మనము పరా ర్ంభంచుదము. 

రాజ్తవము 

దదవుడు మర్శయు యిసేు యొకు ర్ాజతవమును గూర్శున మన సంభాషణ ర్ ండు అంశములప ైన 
దృషిర  సార్శంచుచునిది. మొదటిగా, సృషిరయంతటపి నై ప్రభ్ువుగా దదవుని యొకు ర్ాజతవమును మనము 
ప్ర్శశీల్వంచెదము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, దదవుని సామంతర్ాజుగా లేదా ర్ాజు స్టతవకునిగా కరసీుత  యొకు 
ర్ాజతవమును మనము వివర్శంచెదము. దదవుని యొకు ర్ాజతవముతో పరా ర్ంభంచుకుందాము. 

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

సృషిరయంతటపి నై అధపి్తిగాను వర్శణంచుచునివి. తాను సృషిరంచిన దానంతటపి నై సంప్ూర్ణ అధకిార్ము 
మర్శయు శకిత ఆయన కల్వగశయునాిడు. మర్శయు ఈ విశవమును దాని జీవర్ాశులను ప్ర్శపాల్వంచుట దావర్ా 
ఆ అధకిార్మును మర్శయు శకితని ఆయన కార్యసాధ్కము చదయుచునాిడు. 

ఆయన ేసృష్టరకరు గ్నతక ఈ సృష్టరయంతటిని ప్రిపాలంచే అధకిారము ద్వేుడు 
కలగియునఘాడు. ఆయన ద్నీంతటిని చేస్టటయునఘాడు. ఇద్ి ఆయనకు చ ంద్ినద్ి, 
మరియు ద్ీనిప ై ప్రిపాలన హకుకనత ఆయన కలగియునఘాడు. మరియు కరరునల 
గ్రంథములో ఒక లేఖన భాగ్ము ఉనాద్ి — కరరునలు 24:12 — అద్ి ఈ సతయమునత 
సపషరము చయేుచతనాద్ి: “భూమియు ద్ఘని సంప్ూరణతనత లోకమునత ద్ఘని 
నివాసతలునత యెహో వావే” — ఏలయనగా — “ఆయన సముద్రముల మీద్ ద్ఘనికి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ునఘద్ి వసే్ట నత, ప్రవాహ జ్లముల మీద్ ద్ఘని స్టటిరప్రచ నత.” కావున ఆయన ద్ఘనిని 
సొ తతు గా కలగియునఘాడు. ఆయన ద్ఘనిని చసే్ట నత గ్నతక ద్ఘనిని పాలంచతచతనఘాడు. 
అద్ి ఆయనకు చ ంద్ినద్ి. 

— డా. ర్ాబర్డర బి. చిషలో ం, జూ. 

తనకు వేర ైన ద్ఘనినతండి ద్ేవుడు అధికారమునత పొ ంద్జ్ాలడు. ఆయన ేతన 
అధికారమ ైయునఘాడు. అయన గ్ుణలక్షణములు, అనిాయు, అధికారప్ూరితమ నైవి. 
అయతే మానవులు కలగియునా అధికారము వంటిద్ి కాద్త అద్ి, మానవాధికారము 
కరర రమ ైనద్ి, లేద్ఘ చప్లమ నైద్ి లేద్ఘ నిరంకుశమ నైద్ి. ఆయన అధికారము మంచిద్ి 
ఏలయనగా ద్వేుడు మంచివాడు. మనము ఆయన అధికారమునత నమ ెద్ము 
ఏలయనగా ఆయన అద్తుతమ ైన కారయములనత చసే్టటయునఘాడు. ఆయన 
అధికారమునకు గొప్ప రుజువు ఏద్నగా, మన పాప్ముల కొరకు మరణ ంచతటకు తన 
కుమారుని ప్ంపటంచతట మరయిు మనలనత నీతిమంతతలనత చేయుటకు ఆయననత 
లేప్ుట. ఏ తతవజ్ాా నము లేద్ఘ, ఏ ద్ేవుడు ఇటటవంటి అధికారముతో 
ప్రతతయతురమియయలేద్త. కావున ద్ేవుని అధికారము ఆయనయంద్ే ఉనాద్ి, అయతే 
అద్ి మరలా మరలా యేసత కరరసతు  నంద్త రుజువు చేయబడుచతనాద్ి. 

— డా. విల్వయమ్ ఎడగ ర్డ 

సృషిరయంతటపి నై దదవుడు గొప్ప ర్ాజుగా ఉనిటుో  ప్రకటన గీంథము తర్చూ మాటాో డుచునిది, 
మర్శయు విశవమంతటిప నై కియీాశీలతగల ఆయన ప్ర్శపాలనను గూర్శు నొకిు చపె్ుపచునిది. ఈ విషయానిి 
ప్రకటన 1:4-6లో యోహాను తన పాఠకులకు వందనములు చెప్ుపటలో మనము చూడవచుు. ప్రకటన 4–5 
అధాయయములలో ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణను గూర్శున వివర్ణలో మనము దీనిని చూడవచుు. 
ప్రకటన 7:9-10లో, ప్రతీ జనములో నుండి ప్రజలు స్టింహాసనము యిదెుట నిలువబడి ఆయనను 
సుత తించుటలో మనము దనీిని చూడవచుు. 11 మర్శయు 12 వచనములలో దదవదూతలు కూడా అదద 
ప్రకార్ము చదయుటలో కూడా మనము దీనిని చూడవచుును. మర్శయు ఈ ప్ుసతకములో మిగశల్వన 
భాగములలో దదవుడు తన స్టింహాసనముప నై ఆస్టన్ుడెై యుండుటను గూర్శు తర్చూ చెప్ుపచుని వాటలిో 
కూడా దనీిని మనము చూడవచుు. 

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

యోహానత ఆస్టటయలో ఉనా యడేు సంఘములకు శుభమని చ పటప వార యునద్ి: 
వరుమాన భూత భవిషయతఘకలములలో ఉనావానినతండియు, ఆయన స్టటంహాసనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎద్తటనతనా యేడు ఆతెలనతండియు, నమెకమ నై సాక్షియు, మృతతలలోనతండి 
ఆద్ి సంభూతతడుగా లేచిన వాడునత, భూప్తతలకు అధిప్తియున నై యసేతకరరసతు  
నతండయిు, కృపాసమాధఘనములు మీకు కలుగ్ునతగాక. మనలనత పరరమించతచత తన 
రకుమువలన మన పాప్ములనతండి మనలనత విడపిటంచినవానికి, మహమియు 
ప్రభావమునత యుగ్యుగ్ములు కలుగ్ునతగాక — ఆమేన ! ఆయన మనలనత తన 
తండిరయగ్ు ద్వేునికి ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత జ్ేస్ట నత (ప్రకటన 1:4-6). 

ఈ కొనిి వచనాలలో దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున విషయాలు ఎనిి ఉనాియో గమనించండి. 
దదవుడు తన స్టింహాసనముప ైన ఆస్ట్నుడెయైునాిడు; భ్ూర్ాజుల ప నై యిేసు ఆధపి్తయము కల్వగశయునాిడు; 
మర్శయు సంఘము దదవుని స్టతవించద ర్ాజయమ ైయునిది. 

ద్ేవుని రాజ్యము అనే అంశము లేఖనములో అధికమ నై పరా ముఖయతగ్ల అంశము, 
మరియు అద్ి యసేత బో ధకు కంేద్రమ ైయునాద్ని అనేకమంద్ి ఒప్ుపకుంటారు. కావున 
ద్ేవుని రాజ్యమంటే అరిమేమిటి? తతద్కు అరిమేమనగా ద్వేుడే రాజు, ద్వేుడే 
సారవభౌముడు, ద్వేుడే ప్రభువు, ఆయన ఈ విశవమంతటికి ప్రభువ ైయునఘాడు. 
లేఖనములలో చ ప్పబడని ప్రకారము లేద్ఘ వార యబడని ప్రకారము, లేఖనముప ై అద్ి 
ర ండు ప్రధఘనమ నై పారశములనత కలగియునాద్ి. మొద్టిద్ి, ఆద్ి నతండి అంతము 
వరకు ద్వేుడు సారవభౌముడుగా నతండుట — చరితరలో, ప్రతీ కాలములో, ప్రతీ 
సిలములో ద్వేుడు రాజుగానతండుట. వేరొకట ిమానవుల ప ైన మరియు మానవ చరితర 
ప ైన ఆయన ప్రభువుగా రాజ్తవమునత కనబరచతట. 

— డా. మార్డు ఎల్. సార ీ స్ 

ద్ేవుని రాజ్యము సకరమమ ైనద్,ి ద్ేవుని యొకక నఘయయప్ూరవకమ ైన అధికారమునత 
గ్ురిుంచి, వారి యొకక జీవితములలో అంగీకరించిన ప్రజ్ల యంద్త ద్వేుని ప్రిపాలన 
నిజ్ముగా ఉనాద్ి, వారు పరరమతో, నమెకముతో, సంప్ూరణముగా మరియు 
ఉద్ేేశప్ూరవకముగా ద్వేుని యొకక సారవభౌమతవమునకు అప్పగించతకొనిన వారు. 
ఇప్ుపడు, ద్ఘనరిమేమనగా సంఘము ఒక విధముగా ద్ేవుని రాజ్యమునకు ప్రతయక్ష 
సాద్ృశయము. సృష్టరలో, చరితరలో, మరియు ఇప్ుపడు కరడఘ ద్వేుని రాజ్యము 
కనబడునటటు  సంఘము రూపటంచబడనిద్ి. అయతే మనము ఇప్ుపడు విధేయత 
చూప్ుట కేవలము రానతనా ద్ఘనికి ముంగ్ురుు గా ఉనాద్ి. తతద్కు, ద్వేుడు అనిాటిని 
నూతన ప్రుసాు డు. ప్రతీ శతతర వునత ద్వేుడు నఘశనము చేసాు డు. మనము ఆయననత 
సంప్ూరణముగా త లుసతకొనతటకు మరియు ఆయనకు సంప్ూరణముగా విధేయత 
చూప్ుటకు ఆయన ప్రతీ ఆటంకమునత తొలగిసాు డు. ఆయన ఆ ఆటంకములనత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తొలగిసాు డు. అద్ి ద్ేవుని అంతిమ వాగాే నము. కానీ ఇప్ుడ తైే, యేసతకరరసతు  ద్వేుని 
యొకక రక్షణయెైయునఘాడని మరియు మన జీవితముల ప నై ద్వేుడు అధకిారమునత 
కలగియునఘాడని మనము గ్ురిుంచి, హృద్యప్ూరవకముగా, పరరమగా, స్టరవచఛగా 
కనిప డుతూ ఆ ప్రకారముగా, మనము పాలగొ నవలస్టటయునాద్ి. మరియు ద్ఘని ద్ఘవరా, 
రాకడలో వాగాే నము చయేబడని ద్వేుని రాజ్యము కొరకు సంఘము 
సాక్షయమియయవలస్టటయునాద్ి. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

ప్శిుమ ఆస్టయి సామాాజయ చకవీర్మత ల వల , తన ఆజఞలను న ర్వేర్ముటకు దదవుడు స్టతవకులను 
నియమించియునాిడు — వార్మ తన తర్ప్ున ప్ర్శపాల్వంచు మర్శయు తన ర్ాజయమును స్టిార్ప్ర్చు 
సామంతులు. సాధార్ణ మాటలలో, నిబంధ్నను సాా పించద వాని యొకు అధకిార్మునకు ఒప్ుపకొనిన మానవ 
జయతికి, దదవుడు ఈ బాధ్యతను అప్పగశంచియునాిడు. 

ముందు పాఠములో చూచినటుో , దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టని ఆర్మ ప్రధాన నిబంధ్నలలో నిబంధ్న 
సాా ప్న వృదిధచెందనిద ిఅవవేనగా: ఆదాము, నోవహు, అబరా హాము, మోషత, దావీదు మర్శయు కరీసుత తో 
చదయబడిన నిబంధ్నలు. మొదట ిర్ ండు నిబంధ్నలు — ఆదాము మర్శయు నోవహుతో చదస్టినవి — 
భ్ూమియందంతటపి నై దదవుడు ర్ార్ాజుగా ఉనిటుో , మర్శయు మానవ జయతి ఈ భ్ూమి మీద ఆయన 
చితతమును జర్శగశంచు సామంత ర్ాజయముగా సూచిసుత ంది. ఈ నిబంధ్నల యొకు షర్తుల ప్రకార్ము, దదవుని 
యొకు సార్వభౌమతవము ఈ భ్ూమి మీద ఇతర్ ర్ాజయములకు వాయపించుచునిది; ప్రతీ ఒకుర్ూ ఆయనకు 
ల కు అప్పగశంచవలస్టియునిది. 

ఆదాము మర్శయు నోవహుతో తాను నిబంధ్నలు చదస్టని తర్మవాత, దదవుడు అబరా హాము, మోషత 
మర్శయు దావీదులతో నిబంధ్నలు చదస్టి, పరా చీన ఇశాీయిలేు ర్ాజయముతో ఒక ప్రతదయకమ నై విధానములో తన 
ర్ాజతవమును దదవుడు సాా పించియునాిడు. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, నిర్గమకాండము 19:4-6లో దదవుడు పరా చీన ఇశాీయిేలు ర్ాజయముతో చపెిపన 
మాటలను వినండి: 

నేనత ఐగ్ుప్ుయులకు ఏమి చసే్టటతినో, మిముెనత గ్దే్ ర కకలమీద్ మోస్టట నఘ యొదే్కు 
మిముె న టటు  చేరుుకొంటినో మీరు చూచితిర.ి కాగా మీరు నఘ మాట శరద్ధగా విని నఘ 
నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల, మీరు సమసుద్ేశ జ్నతలలో నఘకు సవకరయ 
సంపాద్యమగ్ుద్తరు. సమసుభూమియు నఘద్ేగ్ద్ఘ. మీరు నఘకు యాజ్క రూప్కమ నై 
రాజ్యముగానత ప్రిశుద్ధమ ైన జ్నముగానత ఉంద్తరు (నిరొమకాండము 19:4-6). 

ఈ లేఖ్న భాగములో, ఐగుప్ుత  బానిసతవములో నుండ ివార్శని విమోచించినప్ుపడు వార్శప్టో 
ఎటువంటి కనికర్మును చూపంిచియునాిడో  దదవుడు ఇశాీయిేలు వార్శకి జయఞ ప్కము చదయుచునాిడు. తాను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార్శతో చదస్టని నిబంధ్నకు లోబడుట దావర్ా విధదయతను చూపించాలని ఇశాీయిలేు వార్శకి చెప్ుపచునాిడు. 
వార్మ నిబంధ్నకు విధదయత చూపించుటవలన ప ందు ఆశీర్ావదములను ఆయన వార్శకి 
సూచించుచునాిడు. 

ప్రతదయకముగా దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నలో, తన ప్రజలకు ఆశీర్ావదప్ు ప్రవాహము మర్శయు 
తీర్మపనకు సాదృశయముగా దావీదు వంశావళిని దదవుడు స్టిార్ప్ర్చుచునాిడు. ఈ నిబంధ్న 2 సమూయిలేు 
7:1-17, కరర్తనలు 89 మర్శయు కరర్తనలు 132 వంటి లేఖ్న భాగాలలో చపె్పబడనిది. దావీదు యొకు 
కుమార్మలు దదవుని సామంతులని అవి చపె్ుపచునాియి. వార్మ దదవుని యిదెుట ఇశాీయిలేు వార్శ 
ర్ాజయమంతటకిి పరా తినిధ్యము వహించుచునాిర్మ. మిగశల్వన అనిి నిబంధ్నలలో ఉని ప్రకార్ము, దదవుడు 
దయను చూపించియునాిడు, విధదయత కోర్మకునాిడు మర్శయు తన ఆశీర్ావదమునకు లేదా శాప్మునకు 
దావీదు కుటుంబీకులే కార్ణమని జయఞ ప్కము చదస్టయిునాిడు. 

తర్మవాత ఇశాీయిలేు చర్శతరలో, దావీదు సంతానము ఘోర్ముగా విఫలమ ైనందున ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయము శపించబడి, దదవుని చదత చరె్కు అప్పగశంచబడా్ ర్మ. అయితద చెర్లో కూడా, కడవర్శ దినములలో 
నీతిమంతుడెైన దావీదు కుమార్మని దావర్ా దదవుడు తన నిబంధ్నను నూతన ప్ర్మసాత డని ఇశాీయిలేు ప్రవకతల 
దావర్ా తలె్వయజసే్టియునాిడు. యిర్రుయా 31:31లో, ప్రవకతయిెైన యిర్రుయా ఈ నూతన ప్ునర్మదధర్ణను కొీతత  
నిబంధ్నగా పతర్ొునాిడు. ఈ కొీతత  నిబంధ్న దదవుని గొప్పదెైన కనికర్మునకు సాదృశయముగానునిది. ఆయన 
తన ప్రజల హృదయములను మార్మపచదయుట వలన వార్మ ఆయనకు లోబడుదుర్మ. అంతములేని తన 
నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను వార్మ అనుభ్వింతుర్మ, మర్శయు ఇంక నిటకిర శాప్ము నొందర్మ. అదద 
సమయములో, ఆయనను వయతిర్కేించిన వార్ందర్శకి, తన సామంత ర్ాజులకు, మర్శయు తన ర్ాజయ ప్రజలకు, 
ఆయన తీర్మపతీర్మును. 

దావీదు మర్శయు పరా చీన ఇశాీయిేలుతో దదవుని యొకు నిబంధ్నలు, దావీదు మర్శయు ఇశాీయిేలు 
వార్శక ిమించి ఆశీర్ావదములు విసతర్శంచబడుటకు ఉదదేశించబడినవి. దావీదు ఇంటవిార్శప నై దదవుని ప్ర్శపాలన 
ఇశాీయిలేు వార్ందర్శ మలేు కొర్క ై ఉదదేశించబడనిది, మర్శయు ఇశాీయిలేు వార్శ ఆశీర్ావదములు 
లోకమంతటికి మలేు కలుగుటక ై ఉదదేశించబడినవి. ఈ విషయానిి మనము కరరీ్తనలు 2, 67; యిషెయా 2:2-
4; మర్శయు ఆమోసు 9:11-15లో చూడవచుును. దావీదు ఇంటలిోనుండి దదవుడు ఒక విమోచకుని 
ప్ంపిసాత డు, మర్శయు ఆ విమోచకుడు ఇశాీయిేలును ర్క్షిసాత డు. మర్శయు ఇశాీయిలేు దావర్ా, ఆయన సమసత 
సృషిరని ర్క్షిసాత డు. 

ఇప్ుపడు, కరసీుత  దావర్ా దదవుడు సంఘమును విమోచిసుత నాిడు, మర్శయు మనలను తన ప్ర్శశుదధ , 
నిబంధ్న జనులుగా సమకూర్ముతునాిడు. మర్శయు దాని ఫల్వతముగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిేలుతో 
సంఘము ఇప్ుపడు ఒక ేర్ాజయముగా ఉనిది. 

ప్రకటన 1:5-6లో ఈ నిబంధ్న సంబంధ్ము ఏ విధ్ముగా వయకరతకర్శంచబడినదో  వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూప్తతలకు అధిప్తియున నై యసేతకరరసతు  ... మనలనత పరరమించతచత తన రకుమువలన 
మన పాప్ములనతండి మనలనత విడపిటంచి, మరియు ఆయన మనలనత తన 
తండిరయగ్ు ద్వేునికి ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత జ్ేస్ట నత (ప్రకటన 1:5-6). 

మన పాప్ములనుండి మనలను విమోచించుటకు యిేసు మర్ణ ంచినందున, మనము ఇప్ుపడు 
దదవుని ప్రతదయకమ ైన సంపాదయముగాను మర్శయు ర్ాజయముగాను ఉనాిమని ఈ వచనములు 
సూచిసుత నాియి. పాత నిబంధ్నలో దదవుడు ఇశాీయిేలు వార్శకి ఇచిున పతర్మను: “ర్ాజయము మర్శయు 
యాజకులు” అనేద ిమనము కూడా కల్వగశయునాిము. 

నిర్గమకాండము 19:6లో దదవుడు ఈ పతర్మను పరా చీన ఇశాీయిలేు వార్శకి ఇచిుయునాిడు, అది 
ఇశాీయిలేు వార్శకి ఒక నిబంధ్న ఆశీర్ావదమ ైయునిది, వార్మ “యాజక ర్ూప్మ నై ర్ాజయముగాను, ప్ర్శశుదధ 
జనముగా” ఉందుర్ని తలెుప్బడనిది. 

అనేక శతఘబాే లనతండి అనేకమంద్ి ద్వేుని రాజ్యప్ు సవభావమునత గ్ూరిు 
వాద్ించతచతనఘారు. ద్ఘనిని మనము బ ైబిలు గ్రంథములో సపషరముగా కనతగొంటాము, 
అయనప్పటకిర ద్ఘని అరిమునత గ్ూరిు అనేకమ ైన వివాద్ములు ఉనావి. అయతే ఈ 
విధముగా మనము చ ప్పవచుని నేనత భావిసతు నఘానత చివరకు ద్ఘని 
సారాంశమేమనగా, ఈ లోకములో, సంఘములో మరియు వయకుు ల హృద్యములలో 
ద్ేవుని ప్రిపాలనయే ద్వేుని రాజ్యముగా వివరించబడనిద్ి, అనగా నీవు మరియు 
నేనత లేఖనఘనతసారముగా ద్ ైవికమ ైన జీవితమునత జీవిస్టరు , మనము ద్వేుని 
రాజ్యములో పాలభాగ్సతు లము అయాయమని మనము చ ప్పవచతునత. 

— డా. జయన్ ఆసావల్ర 

ద్ేవుని రాజ్యమనగా ఏమిట?ి మంచిద్ి, మనము నిశుయముగా ద్ఘనిని అనేక 
విధములుగా వివరించవచతునత, కానీ ద్వేుని రాజ్యము ఎచుట సాి పటంచబడుచతనాద్ి 
అని చ ప్ుపకొనతట మనకు చఘలా ప్రయోజ్నకరముగా ఉంటటంద్ని ననేత భావిసతు నఘానత 
— అద్ి ద్వేుని రాజ్యము రాజు ద్ఘవరా సాి పటంచబడే పరా ంతమ యైునాద్ి, అచుట ద్వేుని 
సతు తించతట, ద్ేవుని మహమిప్రచతట మరియు భూమి మీద్ జీవించిన విధఘనమునకు 
తీరుపతీరుబడుట ఉంటటంద్ి. అంద్తవలన యసేత బో ధలో ద్వేుని రాజ్యమునత గ్ూరిు 
చఘలా పరా ముఖయత ఉండుట మనము చూడవచతు. మరియు కరొ తు  నిబంధనలో మనము 
కనతగొనతనద్మేనగా, యేసత రాజుగా నతండుట మరియు ద్వేుని రాజ్యమునత 
బలముతో ఈ లోకములోనికి త చతుట. సాంకతేిక భాషలో ప్గిల ప ైకివచతుట. అచుట 
బరద్ధలగ్ుట ఉనాద్ి; తన మ స్ట్ీయ రాజు ద్ఘవరా ద్వేుడు ఈ లోకములోనికి ప్రవేశంచతట 
కలద్త. రాజ్యము ఎచుట నతండి వచిునద్ో  ఒక గొప్ప విధముగా చ ప్ుపట గీర్డ హార్డ డస్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నతండి వచిుంద్ి, మరియు సతవారు వాయపటంచిన చోట, హృద్యాలు 
మారుపన ంద్నిప్ుపడు, పాప్ము, అప్రాధముములు అధిగ్మించబడనిప్ుపడు, 
నీతిమతవము సాధన చేయబడనిప్ుపడు మరియు ద్ేవునితో ఒక సజీవమ నై 
సహవాసము ఏరపడనిప్ుపడు ద్ేవుని రాజ్యము వసతు ంద్ి అని ఆయన చ పాపడు. 

— డా. బరా ండన్ కోీ 

ప్ర్లోక ర్ాజయమును భ్ూమిమీద సాా పించి, నముకసుత ల ైన ప్రజలతో ఈ భ్ూమిని నిండించుటయి ే
దదవుని యొకు లక్షయమ ైయునిది. ప్ర్లోకమందు, దదవుని చితతము సంప్ూర్ణముగా న ర్వరే్ుబడుతుంది. కాని 
భ్ూమి మీద, ఆయన సృషిర ఆయన చితతము చదయుటకు తర్చూ నిర్ాకర్శసుత ంది. వార్మ దదవునిని ర్ాజుగా 
అంగరకర్శంచుటకు నిర్ాకర్శసుత నాిర్మ, మర్శయు ఈ లోక ర్ాజయములు దదవుని ప్ర్శపాలనను వయతిర్కేసిుత నాియి. 
కావున, యిసేు ప్ర్లోక పరా రా్నను బో ధించినప్ుపడు, ఒకర్ోజున వయతిర్కేించద ఈ ర్ాజయయలనీి ఓడించబడి, 
కేవలము దదవుని ర్ాజయము మాతరమే నిల్వచి ఉండాలని ఆయన పరా ర్శాంచాడు. 

ర్ానుని దినములను గూర్శు ప్రకటన 11:15 ఏ విధ్ముగా మాటాో డుతుందో  వినండి: 

ఈ లోక రాజ్యము మన ప్రభువు రాజ్యమునత ఆయన కరరసతు  రాజ్యము నఘయనెత; ఆయన 
యుగ్యుగ్ముల వరకు యేలునన నత (ప్రకటన 11:15). 

ఈ లోకమంతటిని జయించి, నిండించద వర్కూ దదవుని ప్రతదయక ర్ాజయము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. 
బెైబిలు ప్రవచనము యొకు అంతిమ గమయము ఇదద. యిేసు తన మహమితో తిర్శగశవచిునప్ుపడు, దదవుని 
ప్రతదయకమ ైన ప్ర్శపాలన ఈ భ్ూమి మీద నుని ప్రతి ర్ాజయమును చుటుర కొంటుంది. యిర్రుయా 31:31-34, 
జ కర్ాయ 14:9 మర్శయు లేఖ్నాలలోని అనేక భాగములలో ఇదద నిర్రక్షణ బో ధించబడనిది. 

ప్శిుమ ఆస్టయిాలో ఉని ర్ాజయప్ు సాదృశయములు కంట ేదదవుని ర్ాజర్శకము చాలా అధికముగా 
ఉంటుంది. పరా చీన ప్రప్ంచములో, మానవ చకీవర్మత లు తమ నిబంధ్నల దావర్ా చదస్టని వాగాే నప్ు 
ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా న ర్వేర్ులేకపల యిేవార్మ. వార్మ తమ దాసుల యొకు విధదయతను ఎనిడూ 
సంప్ూర్ణముగా ప్ర్శశీల్వంచదవార్మ కాదు, మర్శయు వార్మ ఎనిడూ నిబంధ్నా ప్ర్యవసానములను జర్శగశంచద 
వార్మ కాదు. కానీ దదవుని నిబంధ్నలో మన ప్రభ్ువు నిబంధ్న ఆశీర్ావదములకు తగశనటుో  జర్శగశసాత డు. 
ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణముగా మన విధదయతను ప్ర్శగణ సాత డు. మర్శయు నిబంధ్నా ప్ర్యవసానముగా కలుగు 
ఆశీర్ావదమును లేదా శాప్మును సంప్ూర్ణ కీమశిక్షణతో ఆయన తీర్మపతీర్ముతాడు. మర్శయు మనము 
చూడబో తునిటుో గా, మన తర్ప్ున యిసేుకరసీుత ను తన యొకు ర్ాకుమార్మని ఆయన ప్ంపించియునాిడు 
మర్శయు ఆయన సంప్ూర్ణముగా దదవునిక ివిధదయత చూపించి, మన అవిధదయతకు కలుగు ఫల్వతమును 
తాన ేభ్ర్శంచినందున మనము ఆయనలో ర్క్షణ కల్వగశయునాిము. 

దదవుని యొకు సార్వతిరక ర్ాజర్శకమును గూర్శున అవగాహనను మనసుిలో ప టుర కొని, దదవుని 
స్టతవకునిగా లేదా సామంత ర్ాజుగా కరసీుత  యొకు ర్ాజతవమును తలెుసుకొనుటకు స్టిదధప్డుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరరసతు  యొకక రాజ్తవము 
పరా చీన ద్ఘవీద్త రాజ్తవము వ లుగ్ులో కరరసతు  యొకక రాజ్తవమునత అవగాహన 
చేసతకొనవలస్టటయునాద్ి ఏలయనగా ద్ఘవీద్త యసేతనకు ఛఘయగా ఉనఘాడు. ఆయనే 
మ స్ట్ీయగా ఉనఘాడు. పాత నిబంధనలో, ద్ఘవీద్త యొకక రాజ్తవము అప్పట ితూరుప 
ద్ేశాల రాజ్యములనత పో ల ఉండేద్ి, అద్ి చకరవరిు – సామంతరాజు సంబంధముగా 
ఉండదే్ి, అంద్తలో చకరవరిుయెనై రాజు, సాధఘరణముగా ఒక ఒప్పంద్ముతో ప్రజ్లనత 
పాలంచవేాడు. మరియు లోకమునత ప్రిపాలంచతటకు ద్ఘవీద్త ద్వేునిచేత 
ఎనతాకొనబడనివాడు. కావున, తన తరప్ున ప్రిపాలన చేయుటకు ద్వేుడు 
ద్ఘవీద్తనత నియమించినటటు  అగ్ుప్డుతతంద్ి. మరియు ద్ఘనిని తతద్కు సంప్ూరణముగా 
న రవేరుునద్ి మాతరము యసే్టర. 

— డా. ర్ాబర్డర బి. చిషలో ం, జూ. 

ఈ విశవమునకు ప్రభ్ువుగా కాకుండా ఒక సామంతునిగా లేక ఒక చినిపాట ిర్ాజుగా యిేసును 
తలంచుట కొీతతగా అనిపసిుత ంది. అంతా చూస్టతత , యిేసు దదవుడు, ఉనికలిో ఉని ప్రతిదానిని సృషిరంచి, 
ప్ర్శపాల్వంచదవాడు దదవుడు. యిసేు సంప్ూర్ణముగా దదవుడని మేము నిశుయముగా చెప్ుపచునాిము, కానీ 
యిేసు కవేలము దదవుడు మాతరమే కాదు అని గీహించుట చాలా పరా ముఖ్యము. ఆయన సంప్ూర్ణముగా 
మానవుడు కూడా. మర్శయు మానవునిగా, తన తండిరయిెనై దావీదు స్టింహాసనము ప నై ఆయన 
ఆస్టన్ుడెైయునాిడు, ఆ ప్రకార్ముగా దదవుని సామంత ర్ాజయమ ైన పరా చీన ఇశాీయిలేుప నై ర్ాజుగా తన 
కర్తవయమును న ర్వేర్శుయునాిడు. ఈ విధ్ముగా చూస్టతత , యిసేు యొకు ర్ాజతవము మానవ సంబంధ్మ నై 
కార్యముగా నునిది. కావున, పాత నిబంధ్నలో దావీదువల , యిసేు దదవుని సామంతునిగా ఉనాిడు. 

బ ైబిలు గ్రంథములో ఉనా నిబంధన కరమము ప్శుమ ఆస్టటయా ద్ేశాల రాజుల మధయ 
జ్రిగిన ఒడంబడికల ఆధఘరముగా ఉనఘాయ. మరియు అనేకసారుు  చకరవరిు ఒక గొప్ప 
రాజుగానత, వారి మధయ నిబంధనలో ఒక సామంత రాజు గొప్ప రాజుతో సంబంధము 
కలగియుంటాడు. యూద్ఘ గోతరప్ు స్టటంహముగా, రాజుగా — ద్ఘవీద్త వంశప్ు రాజుగా 
యసేతనత ప్రకటన గ్రంథము వరిణంచతచతనాద్ి. అటటవంటి భాష కొనిా విషయాలనత 
బయలుప్రచతచతనాద్ి. వాటిలో ఒకటి ఏమనగా యసేత ద్వేునిని ప్రతయక్షప్రచతట 
మాతరమే కాద్తగానీ, తన నిజ్మ ైన మానవతవమునత బయలుప్రచి, ఒక మనతషతయని 
సవభావము ఏమిటో సంప్ూరణముగా త లయజ్యేుచతనఘాడు. కావున కరొ తు  నిబంధనలో 
ద్ఘవీద్త కుమారునిగా, ద్వేుని కుమారుని భాష వాసువముగా, చఘలా సారుు , ద్ఘవీద్త 
వంశప్ు రాజుగా, మ స్ట్ీయగా ఆయన పాతరనత సూచిసతు ంద్ి. ఆ విధముగా, ఆయన 
చఘరితరక జ్నఘంగ్మునకు పరా తినిధయము వహించతచతనఘాడు. ప్రకటన గ్రంథము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంద్రుములో, ద్వేుని ప్రజ్లు అనేక రాజ్యములలోనికి విసు రించియునఘారు, ఆయనే 
మన రాజు, తండిర యదె్తట మన ప్రతినిధి లేక మన చకరవరిుయెైయునఘాడు. కావున 
చరితరలో, కాలములో, ఆయన ేమన రాజ్ ైయునఘాడు, తండిర యదె్తట తన ప్రజ్లకు 
పరా తినిధయము వహించత సంప్ూరణ మానవుడ ైయునఘాడు. ఆయన ద్వేునికి కరడఘ 
పరా తినిధయము వహించతచతనఘాడు, కానీ అద్ి ఆయన సంప్ూరణ మానవుడు మరియు 
మన తరప్ున ద్వేుని యదె్తట పరా తినిధయము వహించతచతనఘాడనే సతయమునత 
తోర స్టటప్ుచుద్త. 

—డా. గ గీ్ ప ర్ర ీ

కరీసుత  అనే పతర్మ, దావీదు వంశప్ు ర్ాజుగా ఆయన చదయుచుని కార్యమును సూచించుచునిది. కరీసుత  
అనగా అభషకిుత డు అని అరా్ము. ఇది పాత నిబంధ్నలోని మాట, తర్చూ దావీదు వంశప్ు ర్ాజులకు 
వర్శతసుత ంది ఏలయనగా ఆ కార్యము చదయ మొదలు ప టుర టకు వార్మ అభషతకించబడనిార్మ. దనీిని మనము 2 
దినవృతాత ంతములు 6:42; కరర్తనలు 2:2, 6; కరర్తనలు 18:50; కరర్తనలు 20:6, 9; మర్శయు కరర్తనలు 45:1-2 
వంట ిలేఖ్న భాగాలలో చూడవచుును. అందువలననే యిసేు దదవుని కరీసుత  అని కూడా ప్రకటన 11:15 
మర్శయు 12:10 వంటి లేఖ్న భాగాలలో చెప్పబడనిది. ఆయన దదవుడు అభషతకించిన ర్ాజు — ఆయన 
యొకు సామంత ర్ాజు. 

దావీదు గొప్ప కుమార్మనిగా, పాత నిబంధ్నలో ఎదుర్మచూచిన నూతన నిబంధ్న అంశాలను యిసేు 
న ర్వేర్ ును. ఆయనలో, దదవుని శరషీఠమ నై దయ కనప్ర్చబడనిది. మన ప్క్షముగా సమసత  విధ్ముల ైన 
ఆవశయకమ నై విధదయతను కరసీుత , తనంతటతాన ేచూపించియునాిడు. మన సాా నములో ఆయన 
మర్ణ ంచినప్ుపడు, నిబంధ్న ఫల్వతముగా సంభ్వించు శాప్ములనిిటిని భ్ర్శంచాడు. మర్శయు ఆయన 
మర్ణము నుండి ప్ునర్మతాా నుడెై, ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమ ైనప్ుపడు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను 
ఆయన ప ందయిునాిడు. 

స్టిలువలో మర్ణ ంచి, మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచినందున దదవుని సామంతర్ాజుగా యిసేు తన 
సాా నమును భ్దరప్ర్చుకునాిడు. దదవుని ప్రజలను శిక్షించి, నాశనము చదయు ఎటువంటి పాప్మున నైా 
ఆయన మర్ణము తొలగశసుత ంది. 

ప్రకటన 12:10-11లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

రాతిరంబగ్ళుు  మన ద్వేునియదె్తట మన సహో ద్రులమీద్ నేరము మోప్ువాడ నై 
అప్వాద్ి ప్డద్ోరయబడి యునఘాడు గ్నతక ఇప్ుపడు రక్షణయు శకిుయు రాజ్యమునత 
మన ద్ేవుని వాయనెత; ఇప్ుపడు అధికారము ఆయన కరరసతు ద్ఘయనెత. వారు గొఱ్ఱపటలు  
రకుమునత బటిర  వానిని జ్యంచియునఘారు (ప్రకటన 12:10-11). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత  స్టలిువయందు అర్శపంచబడినందున, సాతాను ఓడించబడా్ డు. మర్శయు ఇప్ుపడు కరసీుత  దదవుని 
ర్ాజయమందు అధకిార్మును కల్వగశయునాిడు గనుక ఆయన ర్క్షణ తన ప్రజలకు వచిుయునిది. 

యిేసు యొకు విధదయత మర్ణములోనుండి ప్ునర్మతాా న ప్రతిఫలమును సంపాదించినద ిమర్శయు 
సృషిరంచబడిన ఏ అధకిార్ము కంటే కూడా అనగా మనుషుయలు, దదవాదూతలు లేదా దుర్ాతులకంటే 
ఉనితమ నై సాా నము ఆయనకు ఇవవబడనిది. 

తన ప్ునర్మతాా నము తర్మవాత మతతయి 28:18-19లో ఆయన చెపపినటుో గా, 

ప్రలోకమంద్తనత భూమిమీద్నత నఘకు సరావధకిారము ఇయయబడియునాద్ి. కాబటిర  
మీరు వ ళ్లు, సమసు  జ్నతలనత శషతయలనతగా చేయుడి (మతుయ 28:18-19). 

ఆయన యొకు దెవైిక సవభావములో, యిసేు ఎనిడూ అధకిార్ము ప ందుకొనలేదు. 
ఆయన ప్ుపడూ దానిని కల్వగశయునాిడు. కానీ ఆయన మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచిన తర్మవాత, తండిరయిెనై 
దదవుడు ర్ాజయములనిిటిప నై తనకు ర్ాజర్శకప్ు అధికార్మును ఇచిుయునాిడని యిసేు చెప పను, 
దానరా్ము ఆయన ప్ర్లోకము, భ్ూమి మీద తన తండిర యొకు మానవ సామంత ర్ాజుగా అగుట. 

తన ప్ునర్మతాా నము తర్మవాత, యిసేు ప్ర్లోకమునకు ఆర్ోహణమ నైప్ుపడు, ఆయన ర్ాజుగా 
స్టింహాసనాస్టన్ుడెైనాడు. హెబీరయులకు 1:3, 10:12, మర్శయు 12:2 వంటి లేఖ్న భాగాలలో కొీతత  నిబంధ్న ఈ 
విషయానిి సపషరము చదయుచునిది, అచుట యిసేు తండిరయిెైన దదవుని కుడ ిపార్ివమందు 
ఆస్టన్ుడెైయునాిడని చెప్పబడుచునిది. ఈ దృశయము తండిర మహా గొప్పర్ాజు లేదా ప్రభ్ువుగాను, మర్శయు 
ఆయన కుమార్మడెనై యిేసు ఆయనను స్టతవించి, ఆయనకు పరా తినిధ్యము వహించద మానవ సామంతునిగాను 
సూచించుచునిది. దావీదు వంశావళిలో మర్శయు భ్ూమి మీద అనిి ర్ాజయముల ప నై యిేసు చిటర చివర్శ 
ర్ాజ యైునాిడు. ఆయన దావర్ా లోకమంతా నూతనప్ర్చబడుతుంది. ఆయన 
స్టింహాసనాస్టన్ుడెైయునిందున, యిేసు సంఘమును ఒక ర్ాజుగా పాల్వంచుచునాిడు. మర్శయు 
భ్ూదగింతముల వర్కు ర్క్షణ కలుగజయేుటవలన ఆయన తన ర్ాజయమును విసతర్శంప్జయేుచునాిడు. 

మానవ ర్ాజులకు చాలా విర్మదధముగా, మన విమోచనను స్టలిువయందు కీమప్ర్చుటకు దదవుడు 
తన కుమార్మని సంప్ూర్ణమ నై సామంత ర్ాజుగా ప్ంపించాడు. భ్ూమిమీద తన జీవితములో విధదయతను 
కనబర్చాడు మర్శయు మన అవిధదయత వలన కలుగు శీమను ఆయన స్టలిువయందు భ్ర్శంచాడు. మన 
క్షమాప్ణ మర్శయు విధదయతను కొనుటకు తన జీవితమును స్టలిువయందు అర్శపంచాడు మర్శయు 
మనలను కాపాడుతూ, సంర్క్షంిచుచునాిడు. కావున మనలను కనికర్శంచద మన దదవునికి మర్శయు ర్ాజుకు 
పతరమగల భ్కితతో లోబడుతూ ఆయన కృప్గల ప్ర్శపాలనకు మనము తప్పక అప్పగశంచుకొనవలస్టి యునిది. 

ఇంతవర్కూ మనము తండిరయిెైన దదవుని యొకు సార్వభౌమ ర్ాజతవమును మర్శయు సామంత 
ర్ాజుగా యిసేు యొకు ర్ాజతవమును ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, ఇప్ుపడు దదవుని ర్ాజయము సందర్భములో 
ప్రకటన గీంథము దదవుని దయాళుతవమును వర్శణంచు విధానమును ప్ర్శగణ ంచుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్యాళుతవము 

నిబంధ్నలో ప్రభ్ువుగా దదవుని యొకు దయాళుతవము ప్రకటన గీంథమంతటిలో అనకే విధ్ముగా 
చూడవచుును. సందదహము లేదు, మన పాప్ముల కొర్కు మర్ణ ంచుటకు తన కుమార్మని ప్ంపించుటయిే 
గొప్పదెనై తన దయాళుతవము. ఈ అంశము ప్రకటన 1:5; 5:9-10; 7:14; మర్శయు 14:3-4 వంటి 
లేఖ్నాలలో తలెుప్బడనిది. 

కానీ, ప్రకటన 1:6; 11:15; మర్శయు 17:14లో ఉనిటుో , మనలను ఆయన నొదేకు పిలచి, ఆయన 
ర్ాజయములో మనలను పాల్వభాగసుత లను చదయుటయందు దదవుని ర్ాజర్శక దయాళుతవమును మనము 
చూడవచుు. 

ప్రకటన 7:3-4 మర్శయు 9:4లో ఉనిటుో , అవిశావసుల ైన వార్శక ిఈ గీంథములో చపె్పబడని 
అనకేమ నై తీర్మపలు ఆయన ప్రజలమ నై మనప ైక ిర్ాకుండా ఆయన తన కనికర్మును విసతర్శంప్ 
జేయుచునాిడు. 

ప్రకటన గీంథములో సంఘములకు ఇవవబడిన ప్రవచన హచెుర్శకలు మనము ప్శాుతాత ప్ము 
నొందడానిక ిఇవవబడని దయాళుతవప్ు అవకాశముల ైయునివి. దదవుడు తన తీర్మపలను 
నిల్వపివయేుచునిందున ప్రజలు శిక్షావిధి నుండి తపిపంచుకొనుటకు అవకాశము కలుగుచునిది. ఇటువంట ి
దయాళుతవమును గూర్శు యోహాను ప్రకటన గీంథము 2:5, 16, 21 మర్శయు 3:3, 19లో 
వరా యుచునాిడు. 

ఆతీుయ పల ర్ాటములో తన ప్రజలను కాపాడుట దావర్ా దదవుని కృప్, మర్శయు కనికర్ము 
కనబర్చబడుట ప్రకటన గీంథములో తర్చూ చూడవచుును. కావున, ఈ పాఠములో, ఆయా పల ర్ాటములలో 
తన ప్రజలు నశించిపల కుండా ఆయన కాపాడు విధానములోని దదవుని ర్ాజర్శకప్ు దయాళుతవమును 
చర్శుంచుటయందు దృషిరప టుర దము. 

మంచిద్ి, నఘ అంచనఘ ప్రకారము ఏ క ైైసువునిక నైఘ ఆతీెయ పో రాటము 
నిజ్మ నైద్ిగాయునాద్ి. అచుట ఆతెసంబంధమ నై లోకము ఉనాద్ని, అచుట 
సాతఘనతడు, మరియు ఆ ఆతెలు ఉనఘారనియు — ఆ సాతఘనతడు — మనలనత 
ఇషరప్డడని అవగాహన అవుతతంద్ి. సాతఘనత యేసతనే ముటరడిస్టరు , ఈ ద్ినమున ఒక 
విశావస్టట యొకక జీవితమునత సాతఘనతడు ఏ విధముగా ముటరడి చేసాు డో  ఊహించండి, 
కావున ద్ఘనికి మనము స్టటద్ధప్డియుండఘల. యసేత ద్ కపొ ల పరా ంతఘనికి వ ళ్లునప్ుపడు 
తనకు కలగిన మొద్ట ిఅనతభవము ద్తరాతె-శకుు లతో నింప్బడని వయకిు, ఒక 
ద్యయము ప్టిరన వయకిుని కనతగొనతట ఊహించండి ఈ రోజున అటటవంటి ద్యయములు 
ప్టిరన వారు ఉనఘారు, కావున ఆ విషయానిా మనము తీవరముగా 
ఆలోచించవలస్టటయునాద్ి, మరియు ఈ విషయాలనత తీవరముగా ప్రిగ్ణ ంచడఘనికి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన ప్రిశుద్తధ డ ైయునా ప్రకారము మనము ప్రిశుద్తధ లమ ై యునఘామని మనము 
నిశుయప్రచతకోవాల. 

—డా. మాయట్ ఫ్్రడెమాన్ 

కొీతత  నిబంధ్నలో, ఆతీుయ పల ర్ాటము పరా థమికముగా మన వయకితగత పాప్ములకు వయతిర్కేముగా 
జర్శగశంచునది కాదు, కానీ ఈ లోకములో దదవునిక ిమర్శయు దుర్ాతు సమూహాలకు మధ్య పల ర్ాటము 
కొనసాగుతూ ఉంది. దుర్ాతు శకుత లకు వయతిర్ేకముగా తన ర్ాజయమును స్టిార్ప్ర్చుటదావర్ా దదవుడు ఇందులో 
ఒక విధ్ముగా ప్నిచదయుచునాిడు. ముందు పాఠములో తలెుప్బడనిటుో గా, దదవుని యొకు 
సహజయతీతమ నై లోకములో చదయు కార్యములను మర్శయు అతీందిరయశకుత లు దదవదూతలు, దయయములను 
గూర్శు మర్శయు మనము నివశిసుత ని ఈ లోకములో వాటి ప్రభావములను గూర్శు ప్రకటన గీంథము తర్చూ 
తెలుప్ుతూ ఉంది. క ైసైతవ జీవితములో ఆతీుయ పల ర్ాటము యొకు మూలాంశము అతీందిరయ శకుత లు 
ఒకదానితో ఒకటి యుదధముచదయుటలోను, వార్మ మన లోకమును ప్రభావితము చదస్టి దదవునికి 
అవిధదయులుగా మనకు హానిచదయుట మర్శయు దయయప్ు ప్రభావము నుండి, కార్యకీమాలనుండి 
దదవదూతలను ప్ంపి మనలను కాపాడుటలోను ఉనిది. 

ఆతీెయ పో రాటము అనే అంశము క ైసైువులకు చఘలా సంకిుషరమ ైనద్ి ఏలయనగా, 
ప్రతీవయకిుకి అద్ి వేరవేేరేగా జ్రుగ్ుతతంద్ి. ద్ఘని ఫలతము జ్రుగ్ు ఒక సంగ్తమేనగా, 
క ైైసువులు ద్ఘనిని గ్ూరిు చరిుంచతకునాప్ుపడు, వారు తరచూ చఘలా విప్రీతము 
లోనికి వ ళ్లుపో తఘరు. ఒక విప్రతీమ ైన సంగ్తి ఏమనగా, వారు ప్రతీద్ఘనిని ప్రకృతి లేద్ఘ 
శాసు రము ఆధఘరముగా వివరించడఘనికి ప్రయతిాసాు రు, ఆతీెయ పో రాటప్ు 
వాసువికతనత మరచిపో తఘరు. అయతే, జ్రుగ్ుతతనా వాటనిాటిని శాసు రము ద్ఘవరా 
వివరించతట సాధయము కాద్త. మరొక విప్రీతమ ైన సంగ్తి ఏమనగా, ప్రజ్లు ప్రతీద్ఘని 
వ నతక ద్యయము ఉంద్ని మరయిు ప్రతీవిషయములో ఆతీెయ పో రాటమునత 
చూసాు రు. ఈ ర ండింటికి మధయలో ఏద్ో  ఒక చోట సతయము ఉనాద్ని ననేత 
అనతకొనతచతనఘానత. మనము ఆరాధన చయేుటకు స్టటద్ధప్డునప్ుపడు, లేక 
ఆతెసంబంధమ ైన విషయములలో, సతవారు కారయకరమాలలో, చతరుకుగా 
పాలగొ నతచతనాప్ుపడు, లేద్ఘ ఇతరులకు ఆతీెయముగా సహాయప్డునప్ుపడు, 
మనము తరచూ ఆతీెయ వయతిరేకతనత ఎద్తరొకంటాము. అద్ి ఒక అనఘరోగ్యముగా 
రావచతు, లేద్ఘ నీకు సహాయము చేయుటకు ఇషరప్డని అధకిారి ద్ఘవరా కనబడవచతు. 
అద్ి ఎకకడనతండో  వచిున అడ్ంకులుగా కనబడవచతు, ద్ఘనిని నీవు సాధఘరణరతీిలో 
వివరించలేవు. వాసువానికి, ఈ భౌతిక లోకములో చఘలామటటర కు ఆతీెయ లోకము 
వాయపటంచియునాద్ి. అంద్తవలననే మన జీవితములలో జ్రుగ్ుచతనా అనేక భౌతిక 
ప్రకిరయలు ఆతీెయ లోకములో జ్రుగ్ు సంఘటనలనత ప్రతిబింబిసతు నఘాయ. అయతే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ సంఘటనలకు హేతతవు పరా ముఖయమ ైన విషయము కాద్త. వాటికి ఆతీెయ 
కారణములు కావచతు లేద్ఘ మన పాప్ము వలన వచతు ప్రతిఫలము కావచతు. కానీ 
మనము ఎకకడ ఉనాప్పటకిర మరియు మనకు ఏద్ి జ్రిగినప్పటికర, మన ప్రభువు 
మనలనత కాపాడుతఘడని మనము అరిము చసేతకోవాల. మనము ఆయన శకిుప నై — 
ఆయన బలముప ైన ఆధఘరప్డవచతునత. మనము ఆయన యొదే్నతండి సహాయము 
పొ ంద్వచతునత. మరియు మనము ఎటటవంటి ఆతెసంబంధమ ైన పో రాటము 
ఎద్తరొకనినప్పటకిర అద్ి మనకు నమెకమునత ఇసతు ంద్ి. వాసువమేమనగా, మనము 
మన ప్రభువునకు చ ంద్నివారము, మన శరీరము మరియు ఆతెకరడఘ. మన 
ప్రలోకప్ు తండిర చితుము లేకుండఘ, మన తల నతండి ఒక వ ంటటర క కరడఘ రాలపో ద్త. 
అంద్తవలన ఎటటవంటి ఆతీెయ పో రాటములోన ైనఘ, నిశుయముగా విజ్యము 
ప్రభువుద్ి — ఆయనతో కలస్టట — మనద్ి కరడఘ అని మనము నిమెళముగా ఉండఘల. 

— ర్ వ. ఇవాన్ బసె్ ప్లోవ్, తర్ము మాచదయబడనిది. 

ఆతీుయ పల ర్ాటములో క ైసైతవులకు విజయము నిశుయము. మన ర్క్షణను నాశనము చదయుటకు 
లేదా దదవుని ర్ాజయములో మన సావసాయమును కదలి్వంచుటకు దయయములకు శకిత ఏమియూ లేదు. ఆతీుయ 
పల ర్ాటము అధెరై్యప్ర్మసుత ంది, శీమ ప డుతుంది లేదా ఇంకా భ్యప డుతుంది. కాని దదవుని యొకు 
దయాళుతవము వలన, దరీ్ఘకాలప్ు ప్ర్మగులో అద ిమన ప నై జయమును ప ందనరే్దు. 

దదవుని నిబంధ్న దయాళుతవము అన ేఈ అంశమును మూడు భాగములుగా విభ్జంచుదము. 
మొదటగా, పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తన ర్ాజయమును కాపాడని విధ్మును చూచదెము. ర్ ండవదగిా, 
ప్రకటన గీంథము మినహాయించి కొీతత  నిబంధ్నలో తన ర్ాజయమును ఆయన ఏ విధ్ముగా కాపాడెనో 
చూచదెము. మర్శయు మూడవదగిా, ప్రకటన గీంథములోన ేఆయన దయాళుతవప్ు కాప్ుదలప నై 
దృషిరయుంచుదము. ఇప్ుపడు పాత నిబంధ్నలో దదవుని దయాళుతవముతో పరా ర్ంభంచుకుందాము. 

పాత నిబంధన 
పాత నిబంధ్న యుదధ చర్శతరలతో నిండయిునిది. ఇశాీయిలేు వార్మ ప ర్మగు ర్ాజయయలతో తర్చూ 

యుదధము చదసూత  ఉండదవార్మ. అనకే ప్ర్ాయయములు ఇశాీయిలేీయులు తమతో తామే యుదధము చదస్టనిటుో  
కనబడుతుంది. పాత నిబంధ్నలో అనేకమ నై యుదాధ లు భౌతికముగా మనుషుయల ఆయుధ్ములతో 
పల ర్ాడుట ఎతిత  చూపించబడనిప్పటికర, అదృశయమ నై ర్రతిలో ఆతుసంబంధ్మ నై యుదాధ లు కూడా అందులో 
చోటు చదసుకునిటుో  అప్ుపడప్ుపడు లేఖ్నాలు తరె్ను లాగశ ప్రతయక్షప్ర్మసుత నాియి. వాసతవానికి, అదృశయమ నై 
ఈ యుదాధ లు మానవ స్ట నైయముల యొకు జయము లేదా అప్జయమును ప్రభావితము చదస్టతవి. 

ఈ అదృశయమ నై యుదధములు ఎలోప్ుపడూ, దదవుడు మర్శయు ఆయన దూతలు ఒక ప్క్షమున, 
సాతానుడు మర్శయు వాడ ిఅనుచర్మలు మర్ొకవ పై్ున ఉండగా వార్శ మధ్యలో జర్శగేవి. ఇశాీయిేలు వార్శకి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయతిర్కేముగా వచుు అనేకమ నై ఇతర్ స్ట నైయములు, ఇతర్ దదవతలను అనుసర్శంచిన వార్ే అయినప్పటికర, 
దివతీయోప్దదశకాండము 32:17 వంటి వచనములు ఆ ర్ాజయములకు చెందని అబదే దదవతలు నిజముగా 
దయయములని సపషరము చదయుచునాియి. 

పాత నిబంధనలో, ద్వేద్ూతలు మరియు ద్తరాతెలు భౌగోళ్లక వివాద్ములలో పాలు 
పొ ంద్తనటటు  లేక వాట ివ నతక ఉనాటటు  వరిణంచబడనివి. ఆయా సంఘటనలు లేద్ఘ 
వివాద్ములు ఏ విధముగా జ్రుగ్ుచతనావో ద్ఘని వ నతక ద్వేాద్ూతల లేక ద్తరాతెల 
హసుము ఉనాటటు  కనబడుతతంద్ి. ఉద్ఘహరణకు ద్ఘనియేలు 10లో ఒక సంద్రుమునత 
మనము చూడవచతు, అచుట గాబిరయేలనత ఒక ద్ూత ద్ఘనియేలు యొదే్కు వచిు ఈ 
విధముగా చ పటపనద్ి, “నీవు చసే్టటన పరా రినలనత ననేత వినియునఘానత. నినతా 
కనతగొనతటకు ననేత ముంద్తగానే వచిుతిని, కాని పారస్ట్కుల రాజ్ాయధిప్తి ననతా 
ఎద్తరించ నత, మిఖాయేలనత ఒకడు నఘకు సహాయము చేయవచ ునత.” కొంతవరకర, 
ఈ లేఖన భాగ్ములు మరెము కలగియునావి, ద్ఘని అరిమేమిటో, ఆయా 
సంఘటనలు ఏ విధముగా జ్రగిియో, మరియు ఈ విధమ నై యుద్ధ  ప్రకిరయ ఏమిటో 
ఖచిుతముగా త లుసతకొనతట మనకు కషరమే. కాని ద్వేద్ూతలు మరియు ద్తరాతెలు 
వ నతక నిలచియునాటటు  లేద్ఘ భౌగోళ్లక యుద్ధములనత ప్రభావితము చేయుచతనాటటు  
మనం చూడవచతు. పాత నిబంధనలోని శరర తలకు, ఈ రాజ్యముల మధయ యుద్ధములు 
కేవలము మనతషతయలు లేద్ఘ సహజ్ముగా జ్రిగే సంఘటనలు కాద్తగానీ, వాటనిాటకిర 
అసాధఘరణమ నై నపే్థయము ఉనాద్ి. ద్వేద్ూతలు ద్తరాతెలతో యుద్ధము 
చేయుచతనఘారు. భూమిమీద్ ఉనా స్ట నైయములు యుద్ధములు చేయుచతనాటేు  
మానవాతీతమ ైన స్ట ైనయములు కరడఘ యుద్ధములు చేయుచతనఘాయ. వార ిచతటటర  
జ్రుగ్ుచతనా వాట ివ నతక ఉనావాటనిి వారు అరిము చసేతకొనేవారు, కావున, 
పారస్ట్కప్ు రాజ్ాయధపి్తతల కారణముగా తన యొదే్కు వచతుటకు గాబిరయేలు 
నిలువరించబడఘ్ డు అని చ పటపనప్ుపడు, ద్ఘనియేలు ఆశురయప్డయిుండడు. 

—డా. సాుట్ ర్ డ్్డ 

దదవదూతలు మర్శయు దుర్ాతుల సమూహములకు మధ్య జర్శగశన యుదధములకు మర్శయొక 
ఉదాహర్ణ నిర్గమకాండము 7 – 15 అధాయయములలో కనుగొనవచుును. మోషత కాలములో, దదవుని ప్రజలు 
ఐగుప్ుత  బానిసతవములో ఉండదవార్మ. అయితద తన ప్రజలను వార్శ కూీ ర్తవము నుండి విడిపంిచుటకు, 
ఐగుప్తయులు మర్శయు వార్శ దదవతలకు వయతిర్కేముగా యుదధము చదయుటకు దదవుడు తన దూతల 
స్ట ైనయమును నడపిించియునాిడు. ఐగుప్తయుల మీదిక ిప్ద ితెగుళోను ప్ంపించుట పరా ర్ంభంచాడు, మర్శయు 
ప్రతీ ఐగుప్తయుల ఇంటలిో ప్రథమ సంతానము చంప్బడునటుో  తన మర్ణ దూతను కూడా ప్ంపించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అటుతర్మవాత, చివర్శలో తన శకితని కనబర్మసూత , ఐగుప్ుత  స్ట నైయములను ఎర్ ీసముదరములో ముంచివేయుట 
దావర్ా తన ప్రజలను విమోచించాడు. 

బ ైబిలు గ్రంథమంతటిలో, పాత నిబంధన మరియు కరొ తు  నిబంధనలలో, ద్వేుడు 
ప్రతయక్షప్రచబడని ఒక విధఘనము ఏద్నగా, ఆయన ఒక యుద్ధశూరునిగా 
ప్రతయక్షప్రచతట. చఘలా పరా ముఖయమ ైన లేఖన భాగాలలో నిరొమకాండము 15:3 ఒకటి, 
అచుట ఐగ్ుప్ుయులనత ఓడించిన తరువాత మోష్ర పాట పాడుతూ ఈ విధముగా 
చ ప్ుపచతనఘాడు, “యహెో వా యుద్ధ  శూరుడు, యహెో వా అని ఆయనకు పరరు.” 
ద్ేవుని సంప్ూరణముగా వయకుప్రచడఘనికి యెహో వా అనతనద్ ిసంక్షిప్ునఘమము, 
యహెో వా సబాఓత్ అనగా స్ట ైనయములకు అధపి్తియగ్ు యహెో వా అని అరిము. 
అచుట కరడఘ, నిరొమకాండము 15:3లో మోష్ర చ ప్ుపచతనాటటు , పరా ముఖయముగా 
ద్ేవుని యొకక సారము మరియు ఉనికి యుద్ధశూరుడనే ఈ ఆలోచన అయుయనాద్ి. 
ద్ేవుడు యుద్ధశూరుడ ైయునఘాడు. 

—డా. ర్శచార్్డ ఎల్. పరా ట్, జూ. 

తర్మవాత నిర్గమకాండము 15:11లో మోషత ఈ విధ్ముగా పాడుచునాిడు. 

వేలుపలలో నీవంటివాడ వడు ప్రిశుద్ధతనతబటిర  నీవు మహానీయుడవు 
సతు తికరరునలనతబటిర  ప్ూజుయడవు అద్తుతములు చయేువాడవు నీవంటివాడ వడు? 
(నిరొమకాండము 15:11). 

మోషత మర్శయు తన పాఠకులు ఈ ప్రశికు సమాధానమును ఎర్మగుదుర్మ. యిెహో వా వంటి దదవుడు 
లేడు. దనీంతటలిో, ఐగుప్ుత  స్ట నైయమును నాశనము చదస్టని నిజమ నై దదవుని ఆప్ుటకు ఐగుప్ుత  దదవతలు 
ప్ూర్శతగా అసమర్మా ల ైనార్మ. 

పాత నిబంధ్న అంతయు ఇటువంట ిఉదాహర్ణలతో నిండియునిది. ఇశాీయిలేు వార్శని 
యుదధములోనిక ినడపిించద శూర్మడెనై ర్ాజుగా దదవుడు తర్చు తనను బయలుప్ర్చుకునాిడు. అయితద ఈ 
యుదధములు కవేలము మానవ శతుర స్ట నైయముతో చదస్టనివి కావు; అవి ఎలోప్ుపడు ఆయా ర్ాజయముల 
దదవతలతో దదవుడు యుదధము చదయుటకలదు. 

ఉదాహర్ణకు, 2 ర్ాజులు 19వ అధాయయములో, అషూష ర్మ ర్ాజ ైన సన ెర్రబు, యూదార్ాజ నై 
హిజుయాను దూషించెను, ఏలయనగా ఇశాీయిలేు దదవుని కంటే అషూష ర్మ దదవతలు బలవంతులని తాను 
విశవస్టించనెు. 

కావున 2 ర్ాజులు 19:17-19లో హిజుయా ఈ విధ్ముగా దదవునికి పరా ర్శాంచెను: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యహెో వా, అషూూ రురాజులు ఆ జ్నములనత వారి ద్శేములనత పాడుచసే్టట వార ి
ద్ేవతలనత అగిాలో వసే్టటనద్ి నిజ్మే. ఆ రాజ్యముల ద్వేతలు నిజ్మ నై ద్వేుండుు  కాక 
మనతషతయలచేత చేయబడని కఱ్ఱలు రాళ్లు  గ్నతక వారు వారనిి నిరూెలము చసే్టటర.ి 
యహెో వా మా ద్వేా; లోక మంద్తనా సమసు  జ్నతలు నీవే నిజ్ముగా అద్ివతీయ 
ద్ేవుడ వ నై యహెో వావని త లస్టటకొనతనటటు గా అతనిచతేిలోనతండి మముెనత 
రక్షించతము (2 రాజులు 19:17-19). 

అషూష ర్మ వార్శతో చదయుచుని యుదధము కవేలము సన ెర్రబు మర్శయు అతని స్ట ైనయములకు 
వయతిర్కేముగా మాతరమే కాదని హిజుయా అరా్ము చదసుకునాిడు. అద ియిెహో వా, అషూష ర్మ దదవతలతో 
చదయుచుని ఆతీుయసంబంధ్మ ైన యుదధమ యైునిది. అందుకే, ఆయన యుదధములో విజయమును 
మాతరమ ేకోర్మటలేదు గాని, వార్శ దదవతలప నై యిెహో వా మహమిప్ర్చబడాలని కోర్మచునాిడు. 

మర్శయు దదవుడు ఆయన పరా రా్న వినాిడు. ఆ ర్ాతిర అషూష ర్మ స్ట ైనయములో 185, 000 మందనిి ఒక 
దూత సంహర్శంచింది మర్శయు సన ెర్రబు ఓడించబడనివాడె ైఇంటికి వచాుడు. హజిుయా స్ట నైయము 
యుదధములో అషూష ర్రయులను అసలు ఎదుర్ొునవలస్టని అవసర్తద లేదు. దదవుని ఆతుసంబంధ్మ నై శకిత 
సమూలనముగా మానవ స్ట ైనయమును నాశనము చదస్టనిది. 

పాత నిబంధనలో యెహో వానత గ్ూరిున పరా ముఖయమ నై వరణనలలో ఒకటి రాజుగా 
ద్ేవుని పాతర, మరియు ఒక రాజుగా, ప్శుమ ఆస్టటయా ద్శే రాజువలె ఆయనకు 
అనేకమ ైన బాధయతలు ఉనఘాయ, రాజుగా ఆయన ప్నిని కనబరచే అనేక కారయములు, 
బాధయతలు ఉనఘాయ. ఆ కారయములలో ఒకటి యుద్ధశూరునిగా చేయవలస్టటన 
కారయము. ప్శుమ ఆస్టటయాలో రాజు ద్ండునఘయకునిగా, తన రాజ్యప్ు స్ట నైయములకు 
నఘయకునిగా, మరియు గొప్ప శూరునిగా కరడఘ ప్రిగ్ణ ంచబడేవాడు. అంద్తవలన, 
ద్ేవుడు లేక యెహో వా పాత నిబంధన అంతటిలో యుద్ధశూరునిగా ఉండుట వలన 
ద్ేవునిని యుద్ధశూరుడ నై రాజుగా వరిణసతు ంద్ి. తఘనత బయటకు వ ళ్లు పో రాడుతఘడు, 
యుద్ధము చేసాు డు, విడిపటసాు డు మరియు తన సొ ంత ప్రజ్లనత కాపాడుతఘడు. 
యుద్ధశూరుడ నై రాజుగా ద్ేవుని పాతర ఆద్రణ మరియు ఓద్ఘరుపనకు కారణమ తైే, ఇద్ి 
నమెకమునకు కరడఘ కారణమగ్ుచతనాద్ి. మనచతటటర  ఉనా ప్రప్ంచములోనికి 
మనము వ ళుు నప్ుపడు, తమ ద్ేవుడు యుద్ధశూరుడనియు, ఆయన వ లుప్లకవి ళ్లు 
వారికొరకు యుద్ధము చేసాు డనియు , వారిని కాపాడి, వార ికొరకు పో రాడి, విజ్యము 
పొ ంద్తతఘడని ద్వేుని ప్రజ్లు నిశుయము కలగి యుండవచతు. 

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

పాత నిబంధ్నలో యుదధమును గూర్శున వృతాత ంతములు, ఇశాీయిలేు నిజ దదవునిక ిమర్శయు ఇతర్ 
ర్ాజయముల అబదధ దదవతలకు మధ్య ఆతు సంబంధ్మ ైన పల ర్ాటములను గూర్శు ఎలోప్ుపడూ విసత ృతముగా 
చెప్పవు. ఆ విధ్ముగా ఉండనిప్పటికర, భౌతికమ నై యుదధములు ఆతు సంబంధ్మ ైన యుదధములచద బహుగా 
ప్రభావితము చదయబడుతునాియని పాత నిబంధ్న ఎలోప్ుపడూ ప్రతయక్షప్ర్మసుత ంది. 

తన ర్ాజయమును కాపాడుట దావర్ా పాత నిబంధ్నలోని దదవుడు ఏ విధ్ముగా తన 
దయాళుతవమును ప్రతయక్షప్ర్చాడో  ఇంతవర్కూ మనము చూచియునాిము, ఇప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్నలో 
ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములలో ఆయన దయాళుతవము వ ైప్ు మన దృషిరని తిరప్ుపదము. 

కరొ తు  నిబంధన 
కొీతత  నిబంధ్నలో, ఆతీుయ పల ర్ాటము భ్ూసంబంధ్మ నై స్ట నైయ సమూహాలతో సంబంధ్ము కల్వగశ 

యుండదు. కావున, ఆతు సంబంధ్మ ైన పల ర్ాటములలో దదవుని దయాళుతవము అనునది 
అతీందిరయలోకములో అదృశయమ ైన పల ర్ాటములుగా వర్శణంచబడుచునిది, మర్శయు ఈ ఆతుసంబంధ్మ నై 
పల ర్ాటములు, సహజ లోకమును ఏ విధ్ముగా ప్రభావితము చదసుత నాియో తలెుప్ుతుంది. ఇప్ుపడ, పాత 
నిబంధ్నవల , దదవుడు, దదవదూతలు మర్శయు దుర్ాతులు మానవ యుదధములలోను మర్శయు 
అంతర్ాు తీయ ర్ాజకరయాలలోను సంబంధ్ము కల్వగశయునాిర్మ. అయితద, కొీతత  నిబంధ్నలో తనకు 
నముకముగా ఉండువార్శని దుర్ాతు శకుత లనుండి ఏ విధ్ముగా కాపాడుతాడో  దానినిబటిర దదవుని 
దయాళుతవము దృషిరంచబడుతుంది. 

పాతనిబంధ్నవల , కొీతత  నిబంధ్న కూడా, దదవుడు తన ప్రజలను దయతో కాపాడుటను గూర్శు అనకే 
విధ్ములుగా ప్రసాత విసుత ంది. కావున, సమయమును బటిర , మన యొకు సంభాషణను ర్ ండింటితో 
సర్శప టుర దము. మొదటగా, ఆతుసంబంధ్మ నై పల ర్ాటములో దదవుని దయాళుతవము కరసీుత  యొకు 
విజయములో వయకరతకర్శంచబడనిది. 

కరరసతు  విజ్యము 
యిేసు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణమును పాప్ముప నై మర్శయు 

దాని ఫల్వతముగా వచుు వాటనిింటినిప నై విజయముగా కొీతత  నిబంధ్న తలెుప్ుచునిది. 
యిేసు జీవితము దుర్ాతులను అనేక ర్రతులుగా జయించెను, ప్రతదయకముగా దుర్ాతులను 

వ ళోగొటుర టలో ప్రతయక్షప్ర్చబడనిది. దనీిని మనము మతతయి 12:25-28 వంట ిలేఖ్న భాగాలలో చూడవచుు, 
అచుట, దదవుని ర్ాజయము వచిుయునిది గనుక గొప్ప అధికార్ము మర్శయు శకితతో దయయములను 
వ ళోగొటుర చునాినని యిసేు బో ధించనెు. 

కరీసుత  మర్ణమును గూర్శు కొలస్ట్ి 2:15లో పౌలు ఏ విధ్ముగా వరా యుచునాిడో వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన ప్రధఘనతలనత అధకిారులనత నిరాయుధతలనతగాచసే్టట, స్టటలువచేత 
జ్యోతీవముతో వారిని ప్టిర  త చిు బాహాటముగా వేడుకకు కనతప్రచ నత (కొలస్ట్ీ 
2:15). 

ఈ లేఖ్న భాగములో, ప్రధానులు మర్శయు అధికార్మలు దుర్ాతుశకుత ల ై యునాిర్మ. కరసీుత  స్టిలువలో 
చదస్టని కార్యమునుబటిర  వార్మ నిర్ాయుధ్ులుగా చదయబడి ఓడించబడా్ ర్మ. ఇదద తలంప్ును మనము హెబీర 
ప్తిరక 2:14లో చూడవచుును. 

కరీసుత  యొకు ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ప్ర్లోకములోనికి ఆర్ోహణము కూడా తన ప్రజలకు దదవుని 
దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను సూచించుచునిది. ఉదాహర్ణకు, ఆ విధ్ముగా చదయుటవలన 
ఆతుసంబంధ్మ ైన ప్రతీ దుషరశకిత ప ైన యిసేు అధకిార్మును ప ందియునాిడు, గనుక సంఘమును కాపాడి 
ఆశీర్వదించును. ఈ తలంప్ు మతతయి 28:18-20, ఎఫ్ స్ట ్1:19-23, మర్శయు 1 పతతుర్మ 3:22లో 
సపషరముగా బో ధించబడనిది. 

ఆతుసంబంధ్మ ైన పల ర్ాటములో దదవుని దయాళుతవమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న తలెుప్ుచుని 
ర్ ండవ విధానము ఏమనగా, దుర్ాతును మర్శయు వాని తంతరములను ఎదుర్శంచుటకు సామరా్యము 
కలుగజయేు ప్ర్శశుధ్ాే తు శకితని వివర్శంచుట. 

ప్రిశుద్ఘధ తె శకిు 
దదవునిక ివిధదయత చూపి, స్టలిువలో మర్ణ ంచి, మర్ణము నుండి లేచి మర్శయు ప్ర్లోకమునకు 

ఆర్ోహణమగుట దావర్ా యిసేు తన యొకు మన యొకు ఆతుసంబంధ్మ నై శతుర వులందర్శప నై 
అధకిార్మును ప ందయిునాిడు. అయితద ప్రసుత త సమయమందు, మన శతుర వులను సమూలనముగా 
నాశనము చదయుటకు ఆయన ఈ అధకిార్మును ఉప్యోగశంచుట లేదు. నిజయనికి, దుర్ాతులు అనేక 
విధ్ములుగా ఈ లోకమును ప్రభావితము చదయుటకు ఇంకనూ దదవుడు అనుమతిసుత నాిడు. అయితద, 
వాటిని ఎదుర్శంచుటకు ఆయన మనలను తన ప్ర్శశుదాధ తు చదత బలప్ర్మసుత నాిడు. దనీిని మనము గలతీ 
3:2-3, ఎఫ్ స్ట్ 3:16, కొలస్ట్ి 1:9-11 మర్శయు అనేకమ నై ఇతర్ భాగాలలో కూడా చూడవచుును. 

 ఒక ఉదాహర్ణగా, యాకోబు 4:5-7లో వరా యబడని మాటలు ఆలకించండి: 

ఆయన మనయంద్త నివస్టటంప్జ్ేస్టటన ఆతె ... ఆయన ఎకుకవ కృప్ నిచతునత ... 
కాబటిర  ద్ేవునికి లోబడియుండుడి, అప్వాద్నిి ఎద్తరించతడి, అప్ుపడు వాడు మీ 
యొదే్నతండి పారిపో వునత (యాకోబు 4:5-7). 

ఇచుట, ప్ర్శశుదాధ తువలన మనము ప ందని కృప్ ఆతుసంబంధ్మ నై పల ర్ాటము చదయుటకు 
మనలను బలప్ర్మసుత ందని యాకోబు చపె్ుపచునాిడు, ఈ సందర్భములో దదవునికి లోబడుతూ, దుర్ాతుల 
శోధ్న మర్శయు పతరర్ేప్ణలను ఎదుర్శంచుట కలదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆతెసంబంధమ ైన పో రాటము కొరకు ప్రిశుద్ఘధ తె మనలనత బలప్రుచతటలో మొద్టి 
సంగ్తి, ఆతెసంబంధమ నై లోకమునత గ్ూరిు మనకు త లయప్రచతట అని నేనత 
భావిసతు నఘానత. మనము చూచిన ద్ఘనిని మరియు అనతభవించిన ద్ఘనివ పై్ు మనము 
సాధఘరణముగా ఆకరిూతతలమౌతఘము. అయతే ఒక ఆతెసంబంధమ ైన లోకము ఉంద్ని 
అంద్తలోనే ప్నిచేయాలని మరయిు పో రాటము చేయాలని ఎరుగ్ుట చఘలా 
పరా ముఖయము. కావున ప్రధమ సాి నములో ఆయన ఆతెసంబంధమ ైన లోకమునత 
గ్ూరిు మనకు త లయజ్ేసాు డు. పాప్మునత గ్ూరిు ఆయన ప్శాుతఘు ప్మునత 
కలుగ్జ్ేసాు డు. మన జీవితములో పాప్ము జ్యంచతటలో, మొద్ట మన పాప్మునత 
ఎరుగ్ుట ఆవశయకము, అటటతరువాత పాప్మునత జ్యంచతటకు ఆయన 
బలమునిసాు డు. మరియు పరా రినలో కొనసాగించతట మరియు పో రాటములో 
ముంద్తంచతటకు మన జీవితములో ఆయన పాతర చఘలా పరా ముఖయము. 

—డా. క.ే ఎర్శక్స ధోయినె్ి 

ఎఫ్ స్ట్ 6వ అధాయయములో, ఆతుసంబంధ్మ నై పల ర్ాటములో దదవుని కాప్ుదలను వివర్శంచుటకు 
స్ట ైనికుని యొకు సర్ావంగ కవచమును మర్శయు ఆయుధ్ములను ఉప్మానముగా పౌలు చెప్ుపచునాిడు. 
ప్రతదయకముగా, క ైసైతవులు దదవుని సర్ావంగ కవచమును ధ్ర్శంచుకొనుటను గూర్శు మాటాో డుచునాిడు. 

ఎఫ్ స్ట్ 6:12-13లో ఆయన మాటలను వినండి: 

ఏలయనగా మనము పో రాడునద్ి శరీరులతో కాద్త, గాని ప్రధఘనతలతోనత, 
అధికారులతోనత, ప్రసతు త అంధకారసంబంధతలగ్ు లోక నఘథతలతోనత, 
ఆకాశమండలమంద్తనా ద్తరాతెల సమూహ ములతోనత పో రాడుచతనఘాము. 
అంద్తచేతనత మీరు ఆప్ద్ిేనమంద్త వారనిి ఎద్ిరించతటకునత, సమసుము 
న రవేరిునవార ై నిలువ బడుటకునత శకిుమంతతలగ్ునటటు , ద్వేుడచితు సరావంగ్ 
కవచమునత ధరించతకొనతడి (ఎఫ స్ట్ 6:12-13). 

ఆ తర్మవాత 17 మర్శయు 18 వచనములలో, ఈ సర్ావంగ కవచమును ర్ూప ందించుటలోను, పతరర్ణ 
కలుగజయేుటలోను మర్శయు పల ర్ాటములో శకిత కల్వగశయుండుటలో ప్ర్శశుదాధ తు చాలా సంకిోషరమ నై పాతరను 
పల షించుచునాిడని పౌలు చపె్ుపచునాిడు. ఆయన బో ధించినదదమనగా: 

... ద్ేవుని వాకయమనత ఆతెఖడొము ధరించతకొనతడి. ఆతెవలన ప్రతి 
సమయమునంద్తనత ప్రతి విధమ ైన పరా రిననత విజ్ాా ప్ననత చయేుచత ... (ఎఫ స్ట్ 6:17-
18). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తాను పరా ర్ంభంచునది ముగశంచుటకు యిసేు తిర్శగశవచుునంతవర్కు, ఈ లోకములో ఇంకనూ 
ప్నిచదయుచుని అతీందిరయ శకుత లకు వయతిర్కేముగా మనము ఆతుసంబంధ్మ నై పల ర్ాటము చదయాలని కొీతత  
నిబంధ్న మనలను పలిచుచునిది. మర్శయు దానికి కావలస్టిన యుదోధ ప్కర్ణములను మర్శయు దాని 
చదయుటకు బలమును ప్ర్శశుదాధ తు ఇచుునని అద ివాగాే నము చదయుచునిది. 

2 కొర్శంథీ 10:4లో పౌలు చపె్ుపచునిటుో : 

మా యుద్ోధ ప్కరణములు శరీరసంబంధమ ైనవి కావుగాని, ద్వేుని యదె్తట 
ద్తరొములనత ప్డద్ోరయజ్ాలనంత బలముకలవ ై యునావి (2 కొరింథీ 10:4). 

మా యుదోధ ప్కర్ణములకు దెవైశకిత ఉనిది ఏలయనగా అవి ప్ర్శశుదాధ తు నుండ ివచుునవి. ప్రతి 
విధ్మ ైన ఆతీుయ ప్రమాదమునకు వయతిర్కేముగా అవి ప్రభావవంతముగా ఉనాియి, తప్ుపడు బో ధ్లు 
మొదలుకొని దయయప్ు శకుత ల వర్కు. 

ద్ఘనిని మనము ఎద్తరొకంద్ము రండి, ద్తషతర డు ఈ భూమి మీద్ మనలనత 
బాధించతనత. అద్ి జ్రిగినప్ుపడు, ప్రశా ఏమంటే, మనకు నిరీక్షణ కలద్ఘ? నఘకు నేనే 
ఉనఘానఘ? ద్ీనిని గ్ూరిు ద్ేవుడు ఎరిగియునాడఘ, ఏద్ ైనఘ చసేతు నఘాడఘ? ప్రతిధవనించే 
సమాధఘనమేమనగా, అవునత ఆయన చూసతు నఘాడు, ద్తషతర ని యొకక ఎటటవంటి 
ద్ఘడని ైనఘ అధిగ్మించడఘనికి సమృద్ిధయెనై శకిుని ఆయన ఇచతుచతనఘాడు. వీటితో 
పాటట నఘకు ఇషరమ ైన ఒక లేఖన భాగ్మునత మీ కొరకు ననేత చద్వాలని 
ఆశసతు నఘానత. 1 యోహానత 4:3-4లో యోహానత ఈ విధముగా చ ప్ుపచతనఘాడు, “యే 
ఆతె యసేతనత ఒప్ుపకొనద్ో  అద్ి ద్వేుని సంబంధమ ైనద్ి కాద్త. ... కరరసతు విరోధి ఆతె 
వచతునని మీరు వినినసంగ్తి ఇద్ే; యద్ివరకే అద్ి లోకములో ఉనాద్ి. 
చినాపటలులారా, మీరు ద్ేవుని సంబంధతలు; మీలో ఉనావాడు లోకములో ఉనావాని 
కంట ెగొప్పవాడు గ్నతక మీరు వారిని జ్యంచియునఘారు.” మనకు గొప్ప శకిు ఉంద్ని 
ద్ేవుడు వాగాే నము చేసతు నఘాడు. మరియు అద్ి అధికారము కొరక నై పో రాటము. 
ద్తషతర డు అధికమ నై బలమునత కలగియునఘాడు, మనము ద్వేుని కలగియునఘామనే 
మినహా, మనకంట ేకరడఘ ఎకుకవ బలమునత కలగియునఘాడు. 

— మిషరర్డ. స్ట్రవ్ డగోస్ 

ఇంతవర్కూ, ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములో, దదవుడు తన దయాళుతవమును ప్రతయక్షప్ర్చుటను 
పాత నిబంధ్న మర్శయు కొీతతనిబంధ్నలో మనము చూసాము, ఇప్ుపడు తన ప్రజలను కాపాడి, వార్శ 
శతుర వులకు వయతిర్కేముగా ఆయన ఏ విధ్ముగా యుదధము చదసాత డో  ప్రకటన గీంథములో నుండి చూచుటకు 
మన దృషిరని తిరప్ుపదము. 



ప్రకటన గీంథము మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 

-22- 

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

ప్రకటన గ్రంథము 
ప్రకటన గ్రంథము, ప్రతేయకముగా 12వ అధఘయయము వంటి ద్ఘనిలో, భూమి మీద్ ఏద్ తైే 
సంభవిసతు ంద్ో  ద్ఘనికి అనతబంధముగా ప్రలోకప్ు సాి నములో జ్రుగ్ుతతంద్ని ప్రకటన 
గ్రంథము బో ధిసతు ంద్ని ననేత భావిసతు నఘానత మరియు నిజ్ముగా చరితరలో 
జ్రుగ్ుచతనాద్ి ఆతెసంబంధమ ైన పో రాటముతో సంబంధము కలగియునాద్ి, మన 
జీవితములలో జ్రుగ్ుచతనావి, చరితరలో ప్నిచేయుచతనా ద్తషరశకుు లు మరియు మహా 
ఘటసరపమ ైన సాతఘనతడు, కరర రమృగ్ము ఇవనిాయు ఒకద్ఘనితో ఒకటి సంబంధము 
కలగి ఉనఘాయ, లవొద్ికయ మరియు ఎఫ స్ట్ సంఘములలో ఉనావారకిి వాసువముగా 
కాప్ుద్ల అవసరమ ైయునాద్ి, అయతే అద్ి వారి యొకక రక్షణ గొర రపటలు , 
ప్ునరుతఘి నప్ు గొర రపటలులో ఉనాద్ి. కావున ప్రలోక సాి నములలో సాతఘనతకు మరియు 
యసేతకు మధయనతనా పో రాటములు చరితరలో ప్రతయక్షప్రచబడినఘయ, కవేలము 
మొద్ట ిచరితరలోనే కాద్త గాని ఇప్ుపడు కరడఘ ద్ఘని ప్రభావము ఉనాద్ి. వార ి
విశావసమునత బటిర  శరమప్డుచతనా క ైసైువుల విషయములో ఈ సంగ్తతలు జ్రుగ్ుట 
మనము చూడవచతునత. కేవలము రాజ్కరయ శకుు లు మాతరమే ప్నిచేయుట కాద్త. 
ద్తరాతెశకుు లు ప్ని చేయుచతనఘాయ. 

—డా. గ గీ్ ప ర్ర ీ

ప్రకటన గీంథమంతటిలో, మానవజయతి పాప్ములో ప్డి ప్తనమ నైప్పటి నుండ ికొనసాగుతుని 
ఆతుసంబంధ్మ ైన పల ర్ాటమును గూర్శు యోహాను హచెుర్శక చదసుత నాిడు, మర్శయు ఆ పల ర్ాటము కరసీుత  
తిర్శగశవచుునంతవర్కూ కొనసాగుతుంది. కూీ ర్మృగము మర్శయు ప్రకటన 12వ అధాయయములోని స్ట్త కీి మధ్య 
జర్మగు యుదధమును మర్శయు 13వ అధాయయములో సముదరములో నుండ ివచుు కూీ ర్ మృగముతోను, 
భ్ూమిమీద నుండి వచుు కూీ ర్ మృగముతో చదయు యుదధమును ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటప్ు 
దృశయర్ూప్కముగా యోహాను వివర్శంచుచునాిడు. కరీసుత  మర్శయు తన శతుర వు మధ్యనుని 
ఆతుసంబంధ్మ ైన యుదధము కార్ణముగా వార్మ నేర్మగా శమీలను, హింసను మర్శయు శోధ్నను 
అనుభ్వించుచుని విషయము తన పాఠకులు గహిీంచాలని యోహాను కోర్మతునాిడు. 

పాత నిబంధ్నవల , దదవదూతలు మర్శయు దుర్ాతుల సమూహముల మధ్య సంభ్వించు ఆతు 
సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములు మానవ ర్ాజకరయాలను ప్రభావితము చదసాత యని యోహాను సూచిసుత నాిడు. 
ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 16:14-16లో దీనిని మనము చూడవచుు, అకుడ దదవునికి వయతిర్కేముగా యుదధము 
చదయుటకు భ్ూలోక ర్ాజులందర్ూ పల గుచదయబడుట. మర్శయొక సపషరమ నై ఉదాహర్ణ ఏమనగా ప్రకటన 
17వ అధాయయములో వివర్శంచబడని కూీ ర్ మృగము యొకు తలలు, మర్శయు కొముులు భ్ూలోక ర్ాజులను 
సూచించుచునివి. కొనిి దుర్ాతు శకుత లు భ్ూసంబంధ్మ ైన ప్రభ్ుతవములను పతరర్పేించుట వలన యోహాను 
యొకు వాసతవ పాఠకులే శమీప ందుచునాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద కొీతత  నిబంధ్నవల , తన వాసతవమ నై పాఠకులు పరా థమికముగా సహజయతీతమ నై లోకములో 
ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములు చదయుచునాిర్ని యోహాను వివర్శంచుచునాిడు. కరసీుత కు విధదయత 
చూపించునటుో , పాప్మును ఎదుర్శంచునటుో  మర్శయు సువార్త దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును 
విసతర్శంప్జయేునటుో  వార్మ చదయవలస్టిన వయకితగత పల ర్ాటములు; ఇతర్మలతో పల ర్ాడుటకు ఆయుధ్ములు 
ప్టుర కొనుట కాదు. 

అయితద ప్రతీ సందర్భములోను —విశవములో జర్మగు యుదధములు లేదా మానవ ర్ాజకరయాలు లేదా 
వయకితగత పల ర్ాటములు ఏవ నైా సర్ ే— దదవుడద వార్శని దయతో కాపాడునని యోహాను తన పాఠకులకు 
నిశుయప్ర్మసుత నాిడు. అప్ర్శమితమ ైన దాడుల నుండ ిఆయన వార్శని కాపాడుతాడు, నముకముగా 
ఉండుటకు వార్శని బలప్ర్మసాత డు, మర్శయు చివర్శగా వార్శకి సమాధానము అనుగీహిసాత డు. 

ప్రకటన గ్రంథము ఎకుకవగా ఆతె సంబంధమ ైన పో రాటము ప ైన ద్ృష్టర  
సారించతచతనాద్ి. అద్ి ఒకవ ైప్ున ద్వేుడు, కరరసతు  మరియు ఆయన స్టరవకుల నతండి, 
మరోవ పై్ు సాతఘనత, వాని అనతచరుల నతండి వేరు చసే్టర ద్ృశయమునత చూప డుతతంద్ి. 
అద్ి మనమ ంత భకిు కలగియునఘామో త లుసతకొనతటకు సహాయప్డుతతంద్ి — నీవు 
ద్ేవుని వ ంబడసితు నఘావా లేక సవయమునత వ ంబడించి సాతఘనత రాజ్ాయనికి చ ంద్ని 
వానిగా ఉనఘావా? అటటవంటి వ ైరుధయము చూచతట మనకు చఘలా పరా ముఖయము. నేనత 
అడుగ్ుటకు ఆసకిు చూప డుతతనా ర ండవ విషయమేమనగా మనమ ంతవరకర 
అప్పగించతకుంటటనఘాము. మన ఆలోచనలు ఎకకడకు వ ళుతతనఘాయ, మన 
హృద్యాలు ఎకకడకు వ ళుతతనఘాయ అని అడగ్డం, అంతేకాని, కేవలము మన 
బాహయప్రవరున మాతరమే కాద్త. ఇంద్తలో ననేత భావిసతు నా మూడవ సంగ్తి ఏమనగా 
సాతఘనతడు ఒక నకిలీవాడు, మనతషతయలనత ప్లువసే్టర విధముగా వాసువమ నై ద్ఘనికి 
చేరువగా ఉండేలా తన కారాయలు చేసాు డు, కాని అవి నకలిీవి, అయతే ఈ రోజున 
మనలనత ఆకరిూంచత ఆ నకిలీ గ్ుణములనత కనతగొనతట మన ముంచత ఉనా సవాలు.  

—డా. వ ర్డి యస్. ప తెరస్ 

ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటము దావర్ా వచుు ఒతితడులు మర్శయు సమసయలకు ప్రతుయతతర్ముగా, 
దదవుని యొకు దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను తలె్వయజేయు మూడు ప్దధతులను పాఠకులకు ప్రకటన 
గీంథము ఇచుుచునిది. మొదటగిా, తనకు నముకసుత ల ైన వార్ందర్శకి కరసీుత  విజయమును 
సంపాదించియునాిడని నొకిు చెబుతుంది. 

కరీసుత  యొకు జీవితము, మర్ణము, భ్ూసాా పతిము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్ా 
ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములో మన అంతిమ విజయమును ప్రకటన గీంథము నొకిు చపె్ుపచునిది. 
దదవుని శతుర వులకు తీర్మపతీర్ము గీంథప్ు చుటరను తరె్చుటకు యోగయతగల వధించబడని గొర్ ీపలోిగా ప్రకటన 
గీంథము 4 మర్శయు 5 అధాయయములో వర్శణంచబడుటలో ఈ విజయము సపషరమగుచునిది. తన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శతుర వులప  ైకరసీుత  ప ందని విజయము యుదాధ నికి ముగశంప్ు కాదు. అయితద ఆయన శతుర వులు 
సమూలనముగా నాశనము చదయబడతార్ని మర్శయు తనకు నముకసుత ల ైన వార్మ సంప్ూర్ణముగా 
ఆశీర్వదించబడతార్ని అది నిశుయము చదసుత ంది. ఈ విధ్ముగా, దదవుని దయాళుతవము మర్శయు కాప్ుదల 
విజయముతో ముదర వయేబడుతుంది. మనము అప్జయము ప ందు అవకాశమే లేదు ఏలయనగా ఇప్పటిక ే
విజయము కరసీుత నకు చెందియునిది. ఆయన దానిని తెచదువర్కు మనము ప్టుర దలతో ఉండాల్వ. 

ర్ ండవదగిా, ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములో విశావసుల జీవితములలో కరసీుత  యొకు 
విజయమును ప్ర్శశుదాధ తుుడు ప్రసుత తము అనవయింప్జయేుటను జయఞ ప్కము చదయుట దావర్ా దదవుని 
యొకు దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను గూర్శు ప్రకటన గీంథము తలెుప్ుచునిది. 

ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటములో కరసీుత  విజయము సంపాదించినప్ుపడు, తనకు నముకసుత ల ైన 
వార్శకి ఆ విజయము యొకు ఆశీర్ావదములను ప్ంచి ఇచుుటకు ఆయన అధికార్మును ప ందియునాిడు. 
మర్శయు తన దయాళుతవము చొప్ుపన, ఆశీర్ావదములు మన జీవితములలో అనవయించబడునటుో  ఆ 
ఆశీర్ావదములను మనకు ప్ంచునటుో  ఆయన ప్ర్శశుదాధ తును ఏర్ాపటు చదస్టయిునాిడు. 

ఈ దయాళుతవప్ు ఆశీర్ావదములలో అనకేము ప్రకటన గీంథమునకు సంబంధించినవే. 
ఉదాహర్ణకు, ర్ోమా సామాా జయము ప్తనమ ైపల యింది. నిజయనికి, సంఘమును ఆర్శపవేయాలని ప్రయతిించిన 
శకుత లనీి విఫలమ ైనటుో  చర్శతరలో చూడవచుు. ఓటమి లేకుండా, ప్రతీ ర్ాజయము, తగె, జనాంగము మర్శయు 
ఆయా భాషలు మాటాో డు ప్రజల మధ్య దదవుని ర్ాజయము సాా పించబడుతూ కొనసాగుతుంది. మర్శయు ప్రకటన 
గీంథము 7వ అధాయయము ప్రకార్ము, అద ిలక్షయమును నేర్వేర్ముతుంది. 

మూడవదగిా, కరసీుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు మన ఆతు సంబంధ్మ నై శతుర వులను సమూలనముగా 
నాశనము చదయుట దావర్ా విజయముతో యుదధమును సమాపిత  చదసాత డని జయఞ ప్కము చదయుట దావర్ా దదవుని 
యొకు దయాళుతవప్ు కాప్ుదలను ప్రకటన గీంథము తలెుప్ుచునిది. 

కరీసుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, సాతాను మర్శయు వాడి అనుచర్మలు అంతయముగా నాశనము 
చదయబడతార్ని ప్రకటన గీంథము మనకు ధెరై్యము నిచుుచునిది. మనలను శోధించడానికి మర్శయు 
ఇబబంద ిప టరడానిక ివార్మ ప్ూర్శతగా శకితహనీులుగా చదయబడతార్మ. వార్శంక ఏ మాతరము యుదధము చదయలేని 
స్టిాతిలో వార్శప  ైవచుు శిక్ష వార్శని ప్ర్శమితము చదసుత ంది. 

మహావశేయయిెైన, బబులోను ప్టరణమునకు కలుగు శిక్ష మర్శయు భ్ూమి మీద ఆమ ను వ ంబడించిన 
ర్ాజులకు, భ్ూనివాసులకు కలుగు శిక్షను గూర్శు ప్రకటన గీంథము 17 మర్శయు 18 అధాయయములు 
తెలుప్ుచునాియి. కూీ ర్మృగము మర్శయు వాని స్ట నైయము యొకు ఓటమిని ప్రకటన గీంథము 20వ 
అధాయయము ల కిుంచుచునిది. మర్శయు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమి సంప్ూర్ణముగా 
దుషరతవము నుండ ితపపించబడినటుో  ప్రకటన గీంథము 21 మర్శయు 22 అధాయయములు 
బో ధించుచునాియి. 

దదవుని శతుర వులు శకితహనీులుగా చదయబడినప్ుపడు, ఆతు సంబంధ్మ ైన గొప్ప పల ర్ాటము 
ముగశంచబడుతుంది మర్శయు దదవుని నముకసుత ల ైన ప్రజలు అంతర్ాయములేని సమాధానము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కల్వగశయుంటార్మ. దదవుని దయాళుతవము మర్శయు కాప్ుదల అంతయముగా ఈ విధ్ముగా 
వయకతప్ర్చబడుతుంది; మనము సదాకాలము క్షేమముగా ఉందుము. 

తన ప్రజలకు అనుగీహించుట మర్శయు కాపాడుట దావర్ా దదవుని యొకు దయాళుతవమును ప్రకటన 
గీంథమంతటిలో చూడవచుును. దదవుని ప్రజల కొర్కు యిసేు స్టలిువలో విజయమును కొనియునాిడు 
మర్శయు ప్ునర్మతాా నమగుట దావర్ా ఆయన విజయము దదవుని నముకసుత ల ైన ప్రజలకు వర్శతంచుచునిది. 
ప్రసుత త కాలమందు, ఈ విజయమును కొంతమటుర కు సంఘము అనుభ్వించుచునిది. కరీసుత  తిర్శగశ 
వచుునప్ుపడు, మనము సంప్ూర్ణముగా ఆ విజయమును అనుభ్వించుతామని దదవుని యొకు 
నిశుయమ నై వాగాే నము మనకు ఉనిది. కరీసుత  యొకు శతుర వులందర్ూ తీర్మపతీర్ుబడుదుర్మ, మర్శయు 
నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో మనము మహిమకర్మ నై సావసాయమును ప ందుతాము. 

మన పాఠములో ఇంతవర్కూ, దదవుని యొకు నిబంధ్నా ర్ాజతవమును మర్శయు కరసీుత  
సామంతర్ాజుగా, ప్రభ్ువుగా ఉండుట ప్ర్శశీల్వంచాము మర్శయు దదవుని దయాళుతవము ఆయన నిబంధ్న 
ప్రజలతో ప్రకటన గీంథములో ఏ విధ్ముగా ఉనిదో  ప్ర్శశోధించాము. కావున, ఈ సమయములో, మూడవ 
పరా ముఖ్యమ నై అంశము వ పై్ు తిర్మగుదాము అదదదనగా: దదవుని ర్ాజయపౌర్మలుగా ఆయన కోర్మతుని 
విధదయత. 

విధేయత 

మనము చూచినటుో , పరా చీన కాలములో ప్రభ్వులకు – సామంతులకు మధ్య జర్మగు ఒప్పందములు 
లేదా నిబంధ్నలు, దదవునితో మనకుని సంబంధ్ప్ు లక్షణములకు కనీసము మూడు సమాంతర్ములు 
ఉనాియి, అవి: తన ప్రజలుగా దదవుడు మనప ై చూప టుర  దయాళుతవము; తన సామంత ర్ాజయముగా దదవుని 
యిెడల మనము చూపించవలస్టిన విధదయత లేదా లోబడుటను దదవుడు కోర్మకొనుట; మర్శయు విధదయతకు 
ప్రతుయతతర్ముగా ఆశీర్ావదము, అవిధదయతకు ప్రతుయతతర్ముగా శాప్ము. ఈ సందర్భములో, తన కృప్చదత 
ర్క్షించుకొనిన ప్రజల యొదే నుండి దదవుడు కోర్మతుని విధదయతప ై దృషిరప టుర దము. 

ప్రకటన గీంథమును తాను వరా యుచునిప్ుపడు, సంఘము దదవునితో కల్వగశయుని నిబంధ్నా 
సంబంధ్మును గూర్శు అప సతలుడెనై యోహాను బాగుగా ఎర్శగశయునాిడు. వార్మ ఎదుర్ొునుచుని శీమలలో 
దదవునిక ిలోబడ ియుండాలని దదవుడు చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘములను పల ర తిహించుటయి ేఈ 
గీంథము వరా యుటకు ఒక కార్ణము. దదవుడు చూప్ుచుని కనికర్మును, ఆ విధ్ముగానే దదవుడు 
అనుగీహించుచుని ఆశీర్ావదములను వార్మ జయఞ ప్కము చదసుకొని, ఆ ప్రకార్ముగా వార్మ ప్రభ్ువునకు 
నముకముగా విధదయుల ై యుండాలని ఆయన కోర్మతునాిడు. 

దదవుని కొర్క నై వార్శ విధదయతలో సంఘములు ర్ాజీప్డద శోధ్నను జయించుటకు హచెుర్శంచబడుట 
ప్రకటన గీంథములో ఉందని ముందటి పాఠములో నుండి మీర్మ జయఞ ప్కము చదస్టకిొనవచుును. దదవునికి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవిధదయత చూప్ు విషయములో యోహాను యొకు అసల ైన పాఠకులు కనీసము నాలుగు ర్కముల ైన 
శోధ్నలను ఎదుర్ొునాిర్మ. 

మొదటగిా, అప్ుపడుని వర్తక సంఘములు వార్శ పితర్మల దదవతలను కల్వగశయుండద వార్మ, కావున 
ఈ సంఘసభ్ుయలు ఈ అబదధ  దదవతలను ప్ూజంచుమని బలవంతము ప టేరవార్మ. అటువంట ివర్తకము 
చదయాలని మర్శయు ప్నిచదయుటకు అవకాశమును ఆశించద విశావసులు విగీహార్ాధ్న చదయుటకు 
శోధించబడదవార్మ. 

ర్ ండవదగిా, ర్ోమా సామాాజయములోని దదవతలను, చకీవర్శతని ప్ూజంచాలని ఒతితడి చదశార్మ. 
ప్రభ్ుతవము నుండి కల్వగ ేశిక్షలను తపిపంచుకొనుటకు క ైసైతవులు అనయదదవతలను ప్ూజంచుటకు 
శోధించబడా్ ర్మ. 

మూడవదగిా, కరసీుత ను తిర్సుర్శంచులాగున యూదా మతము క ైైసతవులను ఒతితడి చదస్టియునిది. 
యూదా మతమునకు అనయదదవతా ఆర్ాధ్న నుండ ిప్రతదయకమ నై మినహాయింప్ు ఇవవబడినది మర్శయు 
వాసతవముగా క ైైసతవతవము ఈ మినహాయింప్ులో దాచబడనిది. అయితద యూదా మతము క ైైసతవతవము 
నుండ ివరే్మచదయబడనిందున ఈ మినహాయింప్ు సంఘమునకు వర్శతంచలేదు. ర్ోమా ప్రభ్ుతవ హింసలను 
తపపించుకొనుటకు, అనేకమంది క ైైసతవులు కరసీుత ను తృణీకర్శంచి యూదా మత సాంప్రదాయములోనికి తిర్శగశ 
వచదుసార్మ. 

నాలగవదిగా, ర్ోమా సామాా జయమంతటిలో అవిధదయుల ైన క ైసైతవులు విశావసములో ర్ాజీప్డి 
విగీహార్ాధ్న మర్శయు వయభచార్ము చదయుచుండరి్శ. వార్శ యొకు పాప్ములో పాలుప ందుమని ఇతర్ 
క ైైసతవులను పల ర తిహించదవార్మ. 

చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘముల విధదయత విషయములో ఈ శోధ్నలు విశరషమ ైన సవాళోను 
కనబర్మసుత నాియి. ఇటువంట ిసందర్భములో, వార్మ తమ విర్ోధ్ులకు లోబడకుండా, దదవునికి 
లోబడుటయందు బలప్ర్చుటయిే ఈ గీంథమును యోహాను వరా యుటకు పరా ముఖ్య కార్ణము. 

విధదయత అను మన ముఖ్య అంశము ప్రకటన గీంథమంతటలిో ర్ ండు పరా ముఖ్యమ నై ర్రతులలో 
తెల్వయజేయబడుట యందు మన ప్ర్శశీలనను కేందీరకర్శంచుదము: ప్టుర దల మర్శయు ఆర్ాధ్న. మొదట, 
ప్టుర దలగా ఉండుటకు ప్రకటన గీంథము పలిుప్ునిచుుటను గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుదాము. 

ప్టటర ద్ల 
ప్టుర దలను ఈ విధ్ముగా నిర్వచించవచుు: 

శరధన, వయతిరేకత లేక నిరుతఘీహము కలగినప్పటకిర, విశావసము మరియు కిరయలలో 
ద్ేవునియంద్త నమెకతవముతో నిలచియుండుట. 

ప్టుర దల కల్వగశయుండుట అనగా దదవునియందు మన విశావసమును తృణకీర్శంప్జయేు ఏ శకితన ైనా 
జయించుట లేదా అనిి విధ్ములుగా ఆయనకు వయతిర్కేముగా తిర్మగుబాటు చదయుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చిని ఆస్టయిాలో ఉని విశావసులు అనేకమ ైన శోధ్నలు ప ందినందుకు ప్రతుయతతర్ముగా, ప్టుర దల 
కల్వగశయుండాలని లేదా జయించాలని తన పాఠకులను యోహాను మర్లా మర్లా పలిచుచునాిడు. ప్రకటన 
గీంథము 2 మర్శయు 3 అధాయయములలో వరా యబడిన ప్తిరకలలోను మర్శయు ఇదద గీంథములోని ఇతర్ 
భాగాలలో కూడా ఈ హెచుర్శకలను కనుగొనవచుును. 

ప్తిరకలలో, ప్రకటన 2:7,11, 17, 26; మర్శయు 3:5, 12, 21 భాగాలలో మనము వాటిని 
చూడవచుు. అదద విధ్ముగా ప్రకటన 14:12; 16:15; 18:4; 20:4; 21:7; మర్శయు 22:7, 11, 14 వంటి 
భాగాలలో కూడా మనము వాటిని చూడవచుును. ప్రకటన గంీథమంతటలిో ప్టుర దల అనునద ిచాలా 
పరా ముఖ్యమ నై అంశమని చపె్ుపట అతిశయోకిత కాదు. 

ఏడు సంఘములకు వార యబడని ప్తిరకలలో మనము చూచినటటర గానే ప్రకటన 
గ్రంథము యొకక కేంద్ర భాగ్ములో కరడఘ జ్యంచతట అనే ప్ద్జ్ాలమునత ఎకుకవగా 
చూసాు ము. 11:7 మరియు 13:7లో, కరర రమృగ్ము, లేద్ఘ ద్తషతర డు, ప్రిశుద్తధ లనత 
జ్యంచతట, లేద్ఘ ద్ేవుని ప్రతినిధతలనత జ్యంచతట, లేక ద్ేవుని సాక్షులనత చంప్ుట 
మనము చూసాు ము. అయనప్పటికర, 12:11లో ద్ేవుని వివాద్ముప నై ప్రలోకప్ు 
ద్ృకపథము మనకు కనబడుతతంద్ి, మరియు అద్ేద్నగా వారు వానిని జ్యంచతట — 
ఈ సంద్రుములో, వారు అప్వాద్ిని జ్యంచతట అని అరిము — వారు గొర రపటలు  
రకుమునతబటిరయు, తఘమిచిున సాక్షయమునత బటిరయు వానిని జ్యంచియునఘారు 
గాని, మరణము వరకు తమ పరా ణములనత పరరమించిన వారు కారు. వధించబడని 
గొర రపటలువలె వారు కరర ర మృగ్మునత జ్యంచియునఘారు గ్నతక ద్వేుని స్టటంహాసము 
యదె్తట వారు ఏ విధముగా నిలువబడయిునఘారో ప్రకటన గ్రంథము చ బుతూనే ఉంద్ి. 
ఆయన జ్యంచత స్టటంహమ ైయునఘాడు, కానీ ఆయన గొర రపటలువలె ప్రద్రిశంచబడఘ్ డు. 
స్టటంహమువలె గొర రపటలు  హత సాక్షిగా మరణ ంచతట ద్ఘవరా జ్యంచియునఘాడు, ఈ 
ద్ేవుని ప్రజ్లు లోకముతో యుద్ధము చసే్టట జ్యంచలేద్త గాని, ద్ేవునియంద్త 
విశావసము ద్ఘవరా మరియు వారియొకక సాక్షయము ద్ఘవరా జ్యంచియునఘారు, 
ఏలయనగా లోకము మనకు గొప్ప కరడు చసే్టటనఘ, మనము ద్ేవునికి చ ంద్ినవరము 
గ్నతక మనము జ్యంచతద్ము. చినా ఆస్టటయాలో ఉనా యడేు సంఘములు 
ప్రతీఒకకట ివేరేవరు శరధనలు కలగియునఘాయ మరియు ప్రతీ ఒకకట ిజ్యంచతటకు 
పటలువబడఘ్ య. మనలో ప్రతీ ఒకకరిక ివేరేవరు శరధనలు ఉనఘాయ. వేరొకర ిశరధన 
మనకు చతలకనగా ఉండవచతు లేద్ఘ మరొకర ిశరధన భీతికరముగా నతండవచతు, కానీ 
మనకు మన సొ ంతవే ఉనఘాయ, మరియు వాటనిి జ్యంచతటకు మనము 
పటలువబడఘ్ ము. శరధన ఏద్ నైప్పటికర, వాగాే నమనతనద్ి ప్రకటన గ్రంథము చివర 21వ 
అధఘయయములో జ్యంచత వారనిి గ్ూరిు ద్ేవుడు చ ప్ుపచతనఘాడు, “నేనతనికి 
ద్ేవుడన ై యుంద్తనత అతడు నఘకు కుమారుడ ై యుండునత.” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

—డా. క గీ్ ఎస్. కరనర్డ 

యోహాను ప్రకటన గీంథములో ఎతిత  చూప్ుతుని ఐదు ర్కాల ైన ప్టుర దలలను మనము 
ప్రసాత వించుకుందము, విశావసములో ప్టుర దలతో పరా ర్ంభంచదెము. 

హెబీర 11:1లో, విశావసమును లేఖ్న భాగాలూ ఈ విధ్ముగా నిర్వచిసుత నాియి: 

విశావసమనతనద్ి నిరీక్షింప్బడువాటియొకక నిజ్ సవరూప్మునత, అద్ృశయమ నైవి 
యునావనతటకు రుజువున ై యునాద్ి (హెబ్రర 11:1). 

లేఖ్నాలలో చదువుకొనుచుని కాప్ుదల, పల షణ మర్శయు ఆశీర్ావదములు మన జీవితములలో 
ప్రతయక్షప్ర్చబడని ప్ర్శస్టిాతులలో దదవునియందు నముకముంచుట చాలా కషరము. ఆయా విషయాలు మన 
జీవితాలలో చడెుగా ఉనిప్ుపడు, మనము తప్ుప చదశామనిపిసుత ంది, మోసప్ుచుబడా్ మనిపసిుత ంది, బెైబిలు 
గీంథములోని దదవుడు నిజము కాదనిపిసుత ంది, మర్శయు ఆయనకు లోబడనవసర్ము లేదనిపిసుత ంది. ఈ 
సంగతి మొదట ిశతాబేములో ఎంత వాసతవమో ఇప్ుపడూ అంతద. కావున, ప్రకటన గీంథమును 
వరా యుచునిప్ుపడు యోహాను యొకు ఒక ఉదదేశమేమనగా, ప్ర్శస్టిాతులు ప కైి కనబడుతుని దానికంటే 
వేర్మగా ఉనిటుో  పాఠకులు గహిీంచాల్వ. ఇప్ుపడు కనిపసిుత నిదానికంట ేఈ లోకము ఎంతో చెడ్ది; మర్శయు 
వార్మ ఊహించుకొను దానికంట ేదదవుని ర్ాజయము చాలా శరషీఠమ ైనదిగా ఉంటుంది. 

అనయదదవతలు మర్శయు ర్ోమా చకవీర్శత ఆశీర్ావదమునకు కార్కులుగా ఉనాిర్న ేఅంశమును 
యోహాను యొకు అసల నై శోీతలు గొప్ప శోధ్నగా ఎదుర్ొునాిర్మ. బాహయముగా, ఇవి భ్దరత, ఆహోాదము 
మర్శయు ఐశవర్యమును ఇచుు బలమ నై శకుత లుగా కనబడుతునాియి. మర్శయు దనీిక ివిర్మదధముగా, క ైైసతవ 
జీవితము చాలా కషరమ నైది. వర్తకము విశావసులకు కషరముగా ఉనిది. వార్మ ప్రభ్ుతవము చదత 
హింస్టించబడుచునాిర్మ. అనుయల యొదేనుండ ివార్మ ప ందుకొనే లోకానుసార్మ నై సంతోషము వంటదిి 
సంఘము ఇచుుట లేదు. దదవునిలో విశావసమును తృణకీర్శంచునటుో  మర్శయు విశావసమునకు బదులుగా 
లోకమును యిెంచుకొనేటటుో  చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘములను ఇటువంటి శోధ్నలు పతరర్పేించదవి. 

ఈ ప్ర్శస్టిాతులకు ప్రతుయతతర్ముగా, తన పాఠకులు విశావసములో బలము ప ందాలని యోహాను 
ప్టుర బటిర చెప్ుపచునాిడు. లోకము యొకు ప్దధతులు అవి కనిపించినంత మంచివి కావన ేవార్శ 
నముకములో దృఢముగా ఉండాలని, మర్శయు క ైైసతవ జీవితము ఎంత కషరముగా ఉండనిప్పటకిర, భ్దరత, 
సంతోషము మర్శయు ఐశవర్యమునకు అదొకుటే సర్శయిెనై మార్గమని వార్మ తెలుసుకోవాలని తాను 
కోర్మచునాిడు. 

అందువలనే, లోకము, పాప్భ్ర్శతమ ైన శకుత లు మర్శయు కోర్శకలను ప్రకటన గీంథము వికృతముగా, 
వికార్ముగా, మోసప్ూర్శతమ నైవి మర్శయు చడ్ెవిగా ప్దదప్దద వర్శణంచుచునిది. అవును, సాతాను ర్ాజయము 
మర్శయు వాని అనుచర్మలు అందమ నై ముసుగులను ధ్ర్శంచియునాిర్మ. అయితద వాసతవమ నై దానిని 
మనము చూడగల్వగశతద, దాని హేయతను నిర్ాకర్శంచుదము. మర్శయు అదద సంగతి ఇప్పటకిర 
వాసతవమ ైయునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాప్ము ఎంత ఆకర్షణయీముగా ఉండనిప్పటికర, మర్శయు కరసీుత ను వ ంబడించువార్ముగా 
జీవితములో ఎంత కషరము, ఎంత నిర్మతాిహము కల్వగశనా, దదవుడు ఏమ ైయునాిడో , తాను చపె్ుపనది తప్పక 
చదస్టత మర్శయు మనము ఆయనకు లోబడతిద ఆశీర్వదిసాత డు అన ేవిశావసములో కొనసాగుట చాలా 
పరా ముఖ్యము. 

విశావసములో ప్టుర దల కల్వగశయుండుట, ప్టుర దలలోని ఇతర్ ర్కములకంట ేచాలా 
పరా ముఖ్యమ నైదెనైా, ఇతర్ ర్కముల ైన ప్టుర దలలో కూడా, యదారా్మ నై విశావసము కనబర్చబడుతుందని 
ప్రకటన గీంథము నొకిు చెబుతుంది. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన గంీథములో చెప్పబడని ర్ ండవ ర్కమ నై ప్టుర దల 
ఏమనగా దదవునిప్టో స్టిార్మ నై పతరమ కల్వగశయుండుట. 

దదవునిప్టో వార్శ పతరమ సజీవముగా, బలముగా ఉండాలని ప్రకటన గీంథము విశావసులందర్శని 
పిలచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 2:19లో, తుయతెరై్లో ఉని సంఘము పతరమ మర్శయు విశావసము 
విషయములో ప్టుర దల కనబర్మచుటలో కొనియాడబడనిది. దీనిక ివిర్మదధముగా, ప్రకటన 2:4లో, ఎఫ్ స్ట్లో 
ఉని సంఘము మొదట ిపతరమను కోలోపయినందుకు గదిే ంచబడనిది. ఈ విఫలత చాలా గొప్పది గనుక దాని 
దీప్ సతంభ్మును తొలగశసాత నని, అనగా, సంఘమును తొలగశసాత నని ప్రభ్ువు హెచుర్శంచియునాిడు. 

ప్రకటన గీంథములో మూడవ ర్కమ నై ప్టుర దల, క ైైసతవునిగా ఇతర్మలకు మనము సాక్షయమిచుుటకు 
సంబంధించినది. 

యోహాను దనిములలో కరీసుత నకు నముకముగా ఉని సంఘములు వాటచిుటటర  ఉని సాంసుృతికి 
లోబడక అనివార్యముగా ఎదుర్మ నిల్వచాయి. కావున, ప్రకటన గీంథము 2 మర్శయు 3 అధాయయములలోని 
ఏడు సంఘములను లోకప్ు చీకటిలో వ లుగుచుని దపీ్ సతంభ్ములని యోహాను వర్శణంచుచునాిడు. ఎఫ్ స్ట ్
సంఘమునకు వరా యబడిన ప్తిరక మనకు బో ధిసుత నిటుో , క ైసైతవులు లోకముతో ర్ాజీప్డనిటోయితద, శరీషఠమ నై 
వార్శ సాక్షయమును కోలోపవుదుర్మ, మర్శయు లోకమునకు సాక్షులుగా ఉండుటలో చలాో ర్శపల వుదుర్మ. 

ఇటువంటదిి ప్రకటన 7:10లో చూడవచుు, అచుట, లోకమునకు సాక్షయము చపె్ుపచుని తలోెని 
వసతమీులు ధ్ర్శంచిన గొప్ప సమూహము స్టింహాసనము చుటటర  చదర్శ దదవుని సుత తిసూత  ప్దద ప్దద ఇలా 
చెప్ుపచునాిది: “ర్క్షణ మన దదవునిక ేచెందును.” క సైర్మయందు లేక మర్ొకచోట ర్క్షణ దొర్కదు కానీ, 
కేవలము దదవుని గొర్ పీిలోయిెనై, యిసేుకరసీుత  చదస్టిన కార్యము దావర్ా మాతరమే దొర్మకుతుంది. ఈ ఒకు 
సతయము విశావసుల యొకు సాక్షయమును మర్శంత పరా ముఖ్యము చదయుచునిది. వార్శ యొకు స ంత 
ప్ూజలు అబదధమ నైవి మర్శయు తప్ుపతరోవ ప్టిరసాత యని మర్శయు సంఘము మాతరమ ేజీవము మర్శయు 
నిర్రక్షణ సందదశములను కల్వగశయునిదని అవిశావసుల ైనవార్మ గీహించవలస్టియునిది. 

ప్రకటన గీంథము ప్టుర దలను గూర్శు చపె్ుపచుని నాలగవ విధానము, న తైిక ప్ర్శశుదధత. 
న ైతిక ప్ర్శశుదధతను గూర్శున హెచుర్శకలు ఏడు సంఘములకు వరా స్టని ప్తిరకలలో తర్చూ 

కనుగొనవచుును. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 2:12-17లో, జయర్తవము అంగరకర్శంచుట మాతరమే గాక, ఇతర్మలను 
కూడా వార్శ కియీలలో పాలుప ందునటుో  పల ర తిహించుచుని ప ర్గమము సంఘములో ఉని వార్శని యిసేు 
గదిే ంచుచునాిడు. మర్శయు ప్రకటన 3:14-22లో, లవొదకియలో ఉని సంఘమును యిసేు గదిే ంచనెు 
ఏలయనగా, కరీసుత నకు విధదయత చూపించుట కంటే సంప్ద, సుఖ్మునకు వార్మ విలువనిచాుర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము ప్రసాత వించబో వు ఐదవ ర్కమ నై ప్టుర దల ఏదనగా, సర్శయిెైన బో ధ్లో నిలచుట. 

ద్ేవుని పరరమించతచతనఘామని విశావసముంచే ప్రజ్లు అనిా చోటాు  అనేకమంద్ి 
ఉనఘారు. అయతే, ద్వేునిని గ్ూరిున వార ిఅవగాహన సంప్ూరణముగా తప్ుప 
అయనటు యతే, సతయద్వేునిని గ్రహించకపో తే, వారు ఎంతగా ద్వేునిని “స్టరవిసాు రో” 
అంతగా ద్ేవుని యొదే్నతండి ప్డిపో తఘరు. ఒక చ టటర  యొకక వరేులు భూమి కిరంద్న 
ఉండి, కనిపటంచకుండఘ ఎలా ఉంటాయో, ఆ విధముగానే స్టరవకు సరియెనై బో ధ 
ఆధఘరము. అనేకమంద్ి ద్ఘని కొమెలనత, ఫలములనత చూసాు రు గానీ, ఆ వేరులు ఆ 
ఫలమునత ఏ విధముగా ప్రభావితము చేసాు యో చఘలామంద్ి చూడరు. అనేకమంద్ి 
లోతతలేని క ైైసువులు సరయిెైన బో ధకు సంబంధించిన విషయాలనత ప్టిర ంచతకొనతట 
లేద్త, అయతే శరద్ధ  కలగిన క ైసైువులు సరయిెనై బో ధ అనతనద్ి అనిాంటికి ఆధఘరమని 
ఎరుగ్ుద్తరు — అద్ి చఘలా పరా ముఖయము. 

—ర్ వ. డా. స్ట్రవ న్ టాంగ్, భాషాంతర్ము చదయబడనిది. 

సర్శయిెైన బో ధ్ను వ ంబడించుమని మర్శయు లోకానుసార్మ నై ఆలోచనలతో ర్ాజీప్డవదేని ప్రకటన 
గీంథము విశావసులను యిడెతెగక పిలచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 2:1-7లో, సర్శయిెైన క ైసైతవ బో ధ్లో 
కొనసాగుతునిందుకు, నిజమ నై మర్శయు అబదధప్ు అప సతలుల మధ్య వయతాయసమును గూర్శు గీహింప్ు 
కల్వగశయునిందుకు యిసేు ఎఫ్ స్ట ్సంఘమును మ చుుకుంటునాిడు. మర్శయు ప్రకటన 2:20-23లో, 
తుయతెైర్ సంఘము బో ధ్ విషయములో ర్ాజీప్డనిందున, ప్రతదయకముగా అబదధ  ప్రవకతయిెైన యిజె బలెును 
ఉండనిచుుచునిందున గదిే ంచబడనిది. 

సంఘము అనకే విధ్ములుగా ప్టుర దల కల్వగశయుండాలని ప్రకటన గీంథము పలిచుచునిద.ి అయితద 
ఈ విషయాలలో సవాలును ప ందుచుని విశావసులు, వార్మ ఎదుర్ొునుచుని శీమలు శోధ్నలు మర్శయు 
కషరములను జయించుటకు ఏమిచదయాలో వార్శకి అనిివళేలోో  తెల్వయటము లేదు. 

కృతజఞత ప్ూర్వకంగా, మనము కవేలము ప్టుర దల కల్వగశయుండాలని మాతరమే ప్రకటన గీంథము 
బో ధించుటలేదు. కాని యిటెుో  ప్టుర దల కల్వగశయుండగలమో అభాయసప్ూర్వకమ నై సూచనలు కూడా 
ఇచుుచునిది. 

నఘ ఆలోచన ప్రకారం, శరమలు ఎద్తరొకనతచతనాప్ుపడు ప్టటర ద్ల కలగియుండుటకు 
తీసతకోవలస్టటన అభాయసప్ూరవకమ ైన అడుగ్ులు, ప్రకటన గ్రంథములోని గ్లబిలయెైన 
చఘరితరక లేక ఇతర ప్రిస్టటితతల మధయ కరడఘ, లేఖనమంతటిలో ఉనాటటవంటి అడుగ్ులే 
అనతనద్ి ఆసకిుకరమ నై విషయము. ద్వేుని ప్రజ్లు నమెకముగా ఉండుటకు 
పటలవబడుచతనఘారు, వారు ఎరగిియునాద్ఘనికి, వారకిి ప్రతయక్షప్రచబడిన ద్ఘనికి 
విధేయత కలగియుండుటకు, పటలువబడుచతనఘారని, నేనత భావిసతు నఘానత. వారు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కలస్టటయుండుటకు, కలస్టట విశవస్టటంచతటకు, కలస్టట ఆరాధించతనటటు  ఒక 
సమూహములోనికి వారు పటలువబడఘ్ రు. కలస్టట సాక్షయమిచతుటకు పటలువబడఘ్ రు. ఏ 
సంద్రుమ నైఘ, ఎటటవంటి శరమయెైనఘ, అనిా వళేలలో మనము ఏ విధముగా 
ఉండఘలని ద్వేుడు కోరుచతనఘాడో  అటటవ ైప్ు మన ప్టటర ద్ల కంేద్ీరకరించబడఘల, 
ప్రిస్టటితతలు బాగ్ునఘా లేద్ఘ చ డ్విగా ఉండినఘ, ప్రిశుద్ధమ ైన జీవితము జీవించఘల. 
అంద్తవలన, ప్రకటన గ్రంథము మరియు అటటవంటి ఇతర ప్ుసుకములు చఘలా 
పోర తఘీహకరముగా ఉనాటటు  కనతగొనఘానత; అద్ి ప్రిశుద్ధమ నై జీవితము జీవించతటకు 
సవాలు చేయుచతనాద్ి, కానీ ఆ విధముగా జీవించతట అసాధయము కాద్త అని కరడఘ 
పోర తీహించతచతనాద్ి. చఘలా కిుషరతరమ ైన ప్రిస్టటితతలలో కరడఘ, ద్ేవుని ప్రజ్లు కృపా 
మారొమునత వ ంబడించవలస్టటయునాద్ి మరియు కరరసతు  యొకక నఘమమునత 
ప్రకటించవలస్టటయునాద్ి, మరయిు కరరసతు  లేని వారు ప్రతిసపంద్ించతద్ఘనికి విరుద్ధముగా 
సపంద్ిసూు  జీవించవలస్టట యునాద్ి. 

—డా. విల్వయం ఊర్ ే

దదవునిని వయతిర్ేకించుచుని పాప్భ్ర్శతమ నై మానవ ప్రభ్ుతావలు చదస్టని మోసప్ు తరె్ను ప్రకటన 
గీంథము తొలగశంచుతుంది. దదవుని ర్ాజయము మర్శయు కరీసుత  అధకిార్మును గూర్శున సౌందర్యము మర్శయు 
అదుభతములను బయలుప్ర్మసుత ంది. దదవుడు తన ప్రజలను దీవిసాత డని మర్శయు ఆయన మహిమ కల్వగశన 
ర్ాజయములో వార్శని దీవిసాత డని బయలుప్ర్మసుత ంది. మర్శయు మనము అంతము వర్కు నముకముగా 
ప్టుర దల కల్వగశయునిటోయితద, నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో కలుగు ఆశీర్ావదములను 
నిశుయప్ర్మసుత ంది. సంక్షపి్తముగా, మన జీవితాంతము నముకతవముతో ప్టుర దల కల్వగశయుండుటకు, 
మర్శయు చర్శతరలో, యిసేు సమసతమును నూతనముగా చదయుటకు తిర్శగశవచుు వర్కు దదవునికి 
నముకముగా ఉండుటకు హతేువును ఇది ఇసుత ంది. 

తాను స్టిలువ వేయబడిన తర్మవాత మర్ణము యిసేును నిలువర్శంచలేదు, మూడవ దనిమున 
ఆయన మర్ణము నుండి లేచియునాిడు. ప్రసుత తముని లోక ప్ర్శస్టిాతుల విషయములో ఇద ిసతయము. 
అనకేమ నై భ్ూసంబంధ్మ నై శకుత లు మర్శయు సమూహాలు దదవుని వయతిర్కేించవచుు, మర్శయు దదవుని 
ప్రజలు శీమప్డవచుు. అవి జీవితమును చాలా నిర్మతాిహప్ర్చవచుు. అయితద మనము జయఞ ప్కము 
చదసుకొనవలస్టనిదదమనగా, జీవితము చాలా నిర్మతాిహముగా కనిపించినప్పటికర, దదవుడు సావధీనము 
కల్వగశయునాిడు, మర్శయు శరషీఠమ నై మన ఇషరమును ఆయన హృదయమందు కల్వగశయునాిడు. ఏది 
ఏమ ైనప్పటకిర, తన వాగాే నముల విషయమ  ైతాను మలేు చదసాత డు. యిేసు తిర్శగశవచుునప్ుపడు మనకు 
కలుగు మహిమతో ప్రసుత తమందుని శీమలు పల లుుటకు సర్శపల వు. మనము విశావసములో, మర్శయు 
సమర్పణలో స్టిార్ముగా ఉండునటుో , పతరమలో నిలకడగా ఉండునటుో , మన సాక్షయములో కొనసాగునటుో , 
సర్శయిెైన బో ధ్లో ప్టుర దల కల్వగశ జీవితములో కొనసాగునటుో , ఇది మనలను ప్ుర్శగొలాపల్వ. చీకటి వంట ి



ప్రకటన గీంథము మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 

-32- 

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

యిేసు మర్ణమును వ లుగు అన ేప్ునర్మతాా నము వ ంబడించినటుో , చీకట ిలాంటి మన ప్రసుత త కషరములు 
వ ంబడి ఆయన తన సంప్ూర్ణ ర్ాజయముతో తిర్శగశవచుుట అన ేవ లుగు వచుును. 

దదవునిక ివిధదయత చూప్ుటలో ప్టుర దల కల్వగశయుండుటను గూర్శు ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా 
పల ర తిహించుచునిదో మనము ఇంతవర్కూ చూచియునాిము, కాబటిర  ఆర్ాధ్న దావర్ా మన విధదయతను 
వయకతప్ర్చుటను అద ిఏ విధ్ముగా పల ర తిహిసుత ందో  ఇప్ుపడు చూచదెము. 

ఆరాధన 
యోహాను యొకు అసల నై శోీతలు గొప్ప శీమలు అనుభ్వించుట వాసతవమ ైనప్పటకిర, ప్రకటన 

గీంథము ఆర్ాధ్న గూర్శు విశరషముగా నొకిు చపె్ుపచునిది. ప్ర్లోక సాా నములో స్టింహాసనము 
ఆవర్ణములో అదుభతమ నై ఆర్ాధ్న దృశయము ప్రకటన గీంథము 4 మర్శయు 5 అధాయయములలో 
వర్శణంచబడనిది, దదవుని స్టింహాసనము చుటటర  ఇర్మవది – నలుగుర్మ ప దేలు ఆస్ట్నుల ై యుండుట, మర్శయు 
నాలుగు జీవులు ఎగుర్మతూ దదవుని సుత తించుట కలదు. ప్రకటన గీంథము 22వ అధాయయము అరా్భాగములో 
అటువంటి ఆర్ాధ్నా దృశయమే కనబడుతుంది. 

మొదటగా ఈ సంగతి మనకు ఆశుర్యముగా అనిపించినప్పటకిర, శమీలు మర్శయు ఆర్ాధ్న మధ్య 
సంబంధ్మును ప్రకటన గీంథము సపషరము చదయుచునిది. మనలను బలవంతము చదయుచుని 
ప్ర్శస్టిాతులునిప్పటికర, బహుగా వాయకులము చెందని సందర్భములలో కూడా, దదవుడు ఇంకనూ 
సంప్ూర్మణ డు, ప్ర్శశుదుధ డు మర్శయు మంచివాడు. ఆయన ఈ సంగతులనిిటిని మన మలేుకొర్క  ై
చదయుచునాిడు, కావున ర్ానుని యుగములో కరీసుత లోనుని సంప్ూర్ణ సావసాయముతో ఆయన మనలను 
ఆశీర్వదిసాత డు. 

దదవుని ఆర్ాధించుటను గూర్శు ప్రకటన గీంథము అనేకమ నై కార్ణాలు చూపించుచుండగా, ప్రకటన 
గీంథము 5వ అధాయయములో తెలుప్ునటుో  ఇర్మవద ి- నలుగుర్మ ప దేలు దదవుని సుత తించుటను గూర్శున 
మూడు తలంప్ులను ఈ పాఠములో మనము దృషిరంచుదము. 

ప్రకటన 5:9-10లో ప దేలు ప్రకటించిన దానిని వినండి: 

నీవు వధింప్బడనివాడవ ై నీ రకుమిచిు, ప్రతి వంశములోనత, ఆయా భాషలు 
మాటలాడువారిలోనత, ప్రతి ప్రజ్లోనత, ప్రతి జ్నములోనత, ద్వేునికొరకు మనతషతయలనత 
కొని, మా ద్వేునికి వారిని ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత చసే్టటతివి; గ్నతక 
వారు భూలోకమంద్త ఏలుద్తరని కరొ తుపాట పాడుద్తరు (ప్రకటన 5:9-10). 

దదవుని సుత తించుటకు కనీసము మూడు కార్ణములను ప దేలు ప్రసాత వించుచునాిర్మ. మొదటదిి, ప్రతి 
వంశములోనుండి, ఆయా భాషలు మాటలాడువార్శలో నుండ,ి ప్రతి ప్రజలోనుండ ిమర్శయు ప్రతి 
జనములోనుండి వార్శని కరీసుత  కొనియునాిడు లేదా విమోచించియునాిడు. ర్ ండవదగిా, ఈ విమోచించబడిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రజలను ఒక ర్ాజయముగాను, యాజకులనుగాను కరసీుత  నియమించియునాిడు. మర్శయు మూడవదగిా, 
భ్విషయతుత లో వార్మ భ్ూమి మీద ప్ర్శపాలన చదసాత ర్ని ఆయన నిశుయప్ర్మసుత నాిడు. 

ఆర్ాధ్న దావర్ా దదవునికి విధదయత వయకతము చదయబడుతుంది అన ేఅంశము ప్రకటన 5:9-10లో 
ఉని ఈ మూడు తలంప్ులలో సర్శసమానముగా ఉనిది. 

మొదటదిి, గతములో కరసీుత  న ర్వరే్శున విమోచనా కార్యము దదవుని ఆర్ాధించుటకు కార్ణముగా 
మనము చూచదెము. 

ర్ ండవది, ఆయన ర్ాజయములో యాజకులనుగా నియమించుట దావర్ా ప్రసుత తము మనకు ఘనత 
కలుగజయేుచునిందున దదవుని ఆర్ాధించుట యందు మనము దృషిరసార్శంచుదము. 

మర్శయు మూడవదగిా, మనము నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో 
ప్ర్శపాల్వంచునప్ుపడు భ్విషయతుత లో మనము ప ందబో వు ఆశీర్ావదమును బటిర ఆర్ాధించవలస్టయిునిది 
మనము చూచుదము. మొదటిగా గతములో కరసీుత  న ర్వేర్శున కార్యమును ప్ర్శశీల్వంచదెము. 

గ్తకాల విమోచన 
తన సృషిరయంతట ినుండి ఆర్ాధించబడుటకు దదవుడు యోగుయడెైయునాిడని ప్రకటన గీంథము 

ప్రతయక్షప్ర్మసుత ంది. ప్ర్లోకములో ఉని తన ప్ర్శశుదుధ లందర్ూ ఆయనను ఆర్ాధసిుత ని విధ్మును గూర్శు 
ఇద ిసుందర్మ నై దృశాయనిసుత ంది. దదవునిని ఆర్ాధించవలస్టయిునిదని ప్రకటన గీంథము మనము 
చూప్ుచుని ఒక కార్ణమే కరసీుత  మనకొర్కు చదస్టిన ర్క్షణ కార్యము. 

కరీసుత నుండి మనము ఇప్పటిక ేప ందియుని విమోచనను గూర్శున సుందర్ దృశయము ప్రకటన 14:1-
4 ఇవవబడయిునిది. గొర్ పీలోి యొకు నామము మర్శయు తండిరయొకు నామము విశావసుల యొకు 
నొసళోయందు ల్వఖంచబడయిుండుటను గూర్శు 1వ వచనములో యోహాను వర్శణంచుచునాిడు. విశావసులు 
మనుషుయలలో నుండి కొనబడయిునాిర్ని, మర్శయు వీర్మ దదవునికిని మర్శయు గొర్ పీలోికు 
సమర్శపంచబడా్ ర్ని 4వ వచనములో యోహాను వరా యుచునాిడు. ఈ గొప్ప ర్క్షణకు ప్రతుయతతర్ముగా, 
నూతన గరతముతో తమ కృతజఞతలు వయకతప్ర్చుటకు విశావసులు దదవుని సుత తించి, ఆర్ాధసిుత నాిర్మ. 

మనము ప ందుకొనిన ఈ ర్క్షణకు ప్రతుయతతర్ముగా ప్రతీ విశావస్టి ఇటువంట ిఅనుభ్వమును తప్పక 
కల్వగశయుండాల్వ. మనమందర్మూ కరసీుత  చదత కొనబడయిునాిము, మర్శయు మనమందర్ము దదవునికి, 
గొర్ పీిలోకు అర్పణగా సమర్శపంచబడయిునాిము. కృతజఞతతో మర్శయు సుత తులతో మనమందర్ము 
ప్రతిసపందించవలస్టియునిది, దదవునిని మర్శయు ఆయన కరసీుత ను సంతోషముతో పాడుతూ ఆర్ాధించాల్వ. 

మనము కషరములను ఎదుర్ొునుచునిప్ుపడు, దదవుని మంచితనమును సందదహించుట మర్శయు 
ర్క్షణలో మనకు ఇవవబడిన మంచివర్ములను మర్చిపల వుట మనకు సుళువే — ఆ వర్ములేవనగా, 
క్షమాప్ణ, మన సృషిరకర్తయిెనై ప్రభ్ువుతో సమకూర్ుబడుట మర్శయు నితయజీవము వంటవిి. 

కరీసుత  మనకొర్కు న ర్వేర్శు, వర్శతంప్జసే్టని విమోచన కార్యమును మనము తర్చూ జయఞ ప్కము 
చదసుకొనిన, ఎటువంటి ప్ర్శస్టిాతులు ఉనిప్పటకిర, అది ఆయనను ఆర్ాధింప్జసేుత ంది. దదవుడు మనలను 
పతరమించి పాప్భ్ర్శతమ నై లోకములోకి వచాుడు, కఠశనమ ైన శీమలను, హింసలను సహించాడు మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకొర్కు స్టిలువలో మర్ణ ంచాడు. కరసీుత  మనకొర్కు సహించిన శమీలతో ఈ లోకములోని ఏ శమీలు లేదా 
కషరము పల లుదగశనవి కావు. అదద సమసత ఆర్ాధ్నలకు, సుత తులకు మర్శయు కృతజఞతలకు ఆయనను 
యోగుయనిగా చదయుచునిది. 

ఇంతవర్కూ కరసీుత  గతములో న ర్వేర్శున విమోచన కార్యము విధదయతతో ఆర్ాధించునటుో  ఏ 
విధ్ముగా పతరర్పేించుచునిదో  మనము చూశాము, కాబటిర ఇప్ుపడు మనలను ఆయన ర్ాజయములో 
యాజకులను చదయుట దావర్ా ప్రసుత తమందు మనలను ఏ విధ్ముగా దదవుడు ఘనప్ర్చుచునాిడో  
చూదాే ము. 

ప్రసతు త ఘనత 
ప్రసుత త కాలములో, ప్ర్లోక దదవాలయములో తన స్టింహాసముప  ైదదవుడు ప్ర్శపాలన 

చదయుచునాిడు. భ్ూమి మీదనుని తన ప్రజలను ఆయన ర్ాజయప్ు యాజకులుగా పలిచుచునాిడు. 
పాత నిబంధ్నలో, ర్ాజులు మర్శయు యాజకులు ఎకుువగా ఘనప్ర్చబడదవార్మ ఏలయనగా, తన 

నిబంధ్న ప్రజలకు ప్రతినిధ్ులుగా వీర్మ దదవుని చదత ఎనుికొనబడని వార్మ. అయితద దదవుడు వార్శ యొకు 
ప్రభ్ువ యైుని ప్రకార్ము వార్మ లోబడుచునింత కాలము ఈ ప్ర్శచర్యలో వార్మ ఘనప్ర్చబడుతూ వృదిధ  
చెందుదుర్మ. పాత నిబంధ్నలోని ర్ాజులకు సంబంధించి, 1 ర్ాజులు 3:13-14, యిర్రుయా 34:4-5, మర్శయు 
దానియిేలు 4:34-37 వంట ిలేఖ్న భాగాలలో దీనిని మనము చూడవచుు. యాజకతవప్ు విధదయత 
మర్శయు ఘనతకు మధ్య సంబంధ్మును 2 దినవృతాత ంతములు 26:18, మర్శయు విలాప్వాకయములు 
4:12-16 వంటి లేఖ్న భాగాలలో మనము చూడవచుును. 

అయితద, పాత నిబంధ్నలో కొదిేమంది మాతరమే ర్ాజులుగాను, యాజకులుగాను ఎనిిక 
చదయబడినప్పటకిర, దదవుని యొకు నముకసుత ల ైన ప్రజలు ఈ భ్ూమి మీద ర్ాజులుగాను, యాజకులుగాను 
ఉండద దనిము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఎదుర్మచూచినది. 

నిర్గమకాండము 19:5-6లో దదవుడు ఇశాీయిేలీయులకు చపెపినటుో : 

కాగా మీరు నఘ మాట శరద్ధగా విని నఘ నిబంధన ననతసరించి నడిచినయెడల మీరు 
సమసుద్ేశ జ్నతలలో నఘకు సవకరయ సంపాద్యమగ్ుద్తరు. సమసుభూమియు నఘద్ేగ్ద్ఘ. 
మీరు నఘకు యాజ్క రూప్కమ నై రాజ్యముగానత ప్రిశుద్ధమ నై జ్నము గానత ఉంద్తరు 
(నిరొమ. కా.19:5-6). 

ప్రకటన గీంథము ప్రకార్ము, పాత నిబంధ్న ఎదుర్మచూచుచుని దనిము ఇకుడద ఉనిది. సంఘము 
యాజక ర్ూప్మ ైన ర్ాజయముగా ఈ భ్ూమి మీద ప్ర్శపాలన చదయుచునిది. ఈ సంగతిని ప్రకటన 5:9-10, 
మర్శయు 20:6లో మనము విసత ృతముగా చూడవచుు, మర్శయు అనకేమ నై ఇతర్ భాగములలో ఇది 
వయకతప్ర్చబడుచునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీకు త లుసా, ద్వేుడు వారనిి రాజులెైన యాజ్క సమూహముగా యెనిాక 
చేస్టటయునఘానని నిరొమకాండము 19లో ద్వేుడు ఇశరా యేలుతో చ పటపయునఘాడు, అద్ి 
ఒక రాజ్య సంబంధమ నై యాజ్కతవమ ైయునాద్ి. నిరొమకాండము 19లో 
ఉప్యోగించిన ప్ద్జ్ాలమే కరొతు  నిబంధనలో సంఘమునత గ్ూరిు పరతతరు ఎతిు  
చూపటయునఘాడు. అంద్తవలన ఈ ద్ృకపథమునత బటిర  మనము కవేలము పరా చీన 
ఇశరా యేలువారికి సాద్ృశయముగా నతండుట మాతరమే కాద్తగానీ, క ైైసువులముగా 
మనము యాజ్క రూప్మ నై రాజ్యముగానత, ఒక ఎనిాక చయేబడిన జ్నతలముగానత, 
ఒక రాజ్య సంబంధమ నై యాజ్కులుగా ఉనఘాము. ఈ విషయము అనేక విధములుగా 
కరొ తుగా వినబడుతతంద్ని నేన రుగ్ుద్తనత, ఏలయనగా యాజ్కులనత గ్ూరిు మనము 
సాధఘరణముగా ఏ విధముగా అలోచిసాు మంటే, యాజ్కులు చఘలా ప్రిమితమ నై 
ప్నతలు మాతరమే చేసాు రు; వారు బలులనత అరిపసాు రు, వారు పరా రిన చేసాు రు, ఆయా 
సంద్రాులలో పాటలు పాడుతఘరు, బహుశా బూరలు ఊద్తతఘరు మరియు గాన 
బృంద్ఘలతో ఉంటారు, ఇటటవంటి ప్నతలే చేసాు రని మన ఆలోచన. కాని నిజ్ానికి, 
బ ైబిలు గ్రంథము చ ప్ుపచతనాద్ేమనగా, శాసు ర సమెతమ నై ప్రతీ కారయము, ద్ేవుడు – 
ప్రతిష్టఠ ంచినద్ి పరా రంభము నతండి ముగింప్ు వరకర ఈ భూమి మీద్ ద్ేవుని 
స్టరవించతచతనా రాజులెైన యజ్కతవ సమూహము యొకక కారయములే. ద్వేుని 
స్టరవించతటకు కొనిా ప్నతలనత మాతరమే చేసతు  — ఆయననత ఆరాధించే కారయకరమములు 
— అటటతరువాత మిగిలన ప్నతలు ఏ కారణము లేకుండఘ మన కొరకు మనము 
చేసతకొనే ప్నతలు కాద్త. బద్తలుగా, క ైైసువులముగా మనము చేయు ప్రతీ కారయము 
ప్రభువునకు చసే్టటనటటు గా హృద్యప్ూరవకముగా చేయాల ఏలయనగా మనము 
ప్రభువుకే చసేతు నఘాము, అద్ి నీవు చసే్టటన ఆరు రోజుల ప్ని కావచతు, అద్ి 
నిద్రపో వడమే కావచతు, అద్ి పటలుల ప ంప్కము కావచతు. ఏద్ నైప్పటికర, అద్ి రాజులెైన 
యాజ్కుని కారయము ఏలయనగా లోకములో ద్వేుని ప్రిశుద్ధతనత చలంప్జ్ేయుటయే 
మన ప్ని, మనము సవచఛమ నై, ప్రిశుద్ధమ నై, ప్వితరప్రచబడిన భూమిప నై, 
సద్ఘకాలము తన యొకక రాజులెైన యాజ్క సమూహముగా ద్ేవునిని స్టరవించత 
నూతన ప్రప్ంచము కొరకు ఎద్తరుచూచతచతనఘాము. 

—డా. ర్శచార్్డ యల్. పరా ట్, జూ 

అయితద, ఈ సతయమును గూర్శు అనేక అనవయింప్ులు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ఈ భ్ూమి మీద 
క ైైసతవులు దదవుని యొకు ర్ాయబార్మలు. మనము ఆయనకు మర్శయు ఇతర్మలకు స్టతవ చదయుటకు 
పిలువబడా్ ము. మనము ఈ భ్ూమిని బాధ్యతాయుతముగా పాల్వంచవలస్టియునిది, ఇటువంటవిి అనకేము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉనాియి. అయితద ఈ పాఠములో మనము దృషిరంచుచుని అనవయింప్ులు అనగా ఈ ఘనత ఆయనను 
ఆర్ాధించు విధ్ముగా మనలను ప్ుర్శగొలాపల్వ. 

ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 5:8-14లో, ప్ర్లోకప్ు ఆవర్ణములో ఆర్ాధ్న చదయుచుని అదుభతమ నై 
దృశయము ఉనిది. ఈ దృశయములో భాగముగా, నాలుగు జీవులు మర్శయు ఇర్మవది - నలుగుర్మ ప దేలు 
స్టితార్ాలతోను, పాటలతోను మర్శయు ధ్ూప్ముతోను గొర్ పీిలో యిసేును సుత తించి, ఆర్ాధిసుత నాిర్మ. 

దదవుని నముకసుత ల ైన ప్రజలను గూర్శు వార్ేమి పాడుచునాిర్ో ప్రకటన 5:10లో నుండ ివినండి: 

ద్ేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత చసే్టటతివి; గ్నతక వారు 
భూలోకమంద్త ఏలుద్తరని కరొతుపాట పాడుద్తరు (ప్రకటన 5:10). 

యిేసు ఆర్ాధ్నకు యోగుయడని చపె్ుపటకు ఒక పరా ముఖ్యమ నై కార్ణమేమనగా, ప్రసుత తమందు 
మనము ఆయన యాజకులముగా స్టతవించి, భ్ూమి మీద ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజులుగా మనలను నియమించి తన 
ప్రజలను ఆయన ఘనప్ర్చుచునాిడు. 

దీనిక ిసార్ూప్యమ నైదద ప్రకటన 4:10-11లో చూడవచుు. ప్ర్లోకములో ప దేలు వార్శకవివబడిన 
ఘనత మర్శయు ర్ాజర్శకప్ు అధికార్మునకు ప్రతుయతతర్ముగా వార్మ యిసేు యిదెుట సాషార ంగప్డి, వార్శ 
కిర్రటములను ఆయన పాదముల చెంత ప టిర , ఆయనను సుత తించుట, ఈ లేఖ్న భాగములో చూడవచుు. 

మర్శయొక ఉదాహర్ణ 7వ అధాయయములో కనుగొనవచుును, అచుట అసంఖ్ాయకమ నై జనము 
దదవుని స్టతవకులుగా ముదిరంచబడా్ ర్మ. వార్శకవివబడిన కృప్, ఘనతలకు ప్రతుయతతర్ముగా, ప్రభ్ువు యొకు 
దయాళుతవము, కనికర్ము మర్శయు అధకిార్ము కొర్క  ైవార్మ ఆయనను సుత తిసుత నాిర్మ. 

ప్రకటన 1:5-6లో, అప సతలుడెనై యోహాను ఇటువంటి మాదరి్శని మనకు చూపిసుత నాిడు. అకుడ 
ఆయన చెపపినద ివినండి: 

... మన పాప్ములనతండి మనలనత విడిపటంచినవానికి మహమియు ప్రభావమునత 
యుగ్యుగ్ములు కలుగ్ునతగాక, ఆమేన  — ఆయన మనలనత తన తండిరయగ్ు 
ద్ేవునికి ఒక రాజ్యముగానత యాజ్కులనతగానత జ్సే్ట నత! (ప్రకటన 1:5-6). 

ఈ వచనములలో, మనలను యాజకర్ూప్మ నై ర్ాజయముగా ఆశీర్వదించుచుని ప్రభ్ువును 
ఆర్ాధించుట దావర్ా కలుగు ఘనతకు అనిి యుగములలో ఉని సంఘము ప్రతిసపందించాలని యోహాను 
ప్రతయక్షప్ర్మసుత నాిడు. 

ఆయన సవతంతతర డు, అవసరత లేనివాడు; ఆయన సంప్ూరణముగా సవయం – సమృద్ిధ  
గ్లవాడు అని మనము గ్రహించినప్ుపడు, ద్వేునికి ప్రిచరయ చేయుట మరియు 
ద్ేవునిని సతు తించతటనత గ్ూరిు మాటాు డుట కొంచ ము కరొ తుగాన ేఉంటటంద్ి. అయతే, 
ఆయనతో మనకునా సంబంధములో, ఆయనకు విధయేత చూప్ుటలో లేద్ఘ 
ఆరాధించతట ద్ఘవరా లేక నమెకముగా జీవించతట ద్ఘవరా మనము ఆయననత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంతోషప్రచవచతు. అంద్తవలన, అనతద్ినము నమెకతవము, అనతద్నిము 
విధేయత మరియు ద్ేవుని ఆరాధించతట నిజ్ానికి ద్వేునికి సతు తి చ లుు తతంద్ి మరియు 
ఆయన హృద్యానికి ఆనంద్ము నిసతు ంద్ి. నిజ్ముగా క ైసైువునిగా ఉండుటలో ముఖయ 
ఉద్ేేశము అద్ే. అలాగ్ని మనకు చ డ్ కారాయలు జ్రగ్వని లేక ద్ేవుడు మనప్టు  
కోప్గించతకుంటాడని కాద్త గానీ, మనము నివస్టటంచత జీవితము ద్ఘవరా మన సృష్టరకరు 
హృద్యమునకు ఆనంద్ము త చతువారవిలె ఉండఘల. 

—డా. క . ఎర్శక్స. థియోన ిస్ 

దదవుని యాజకులుగా, విశావసులే నిజముగా ప్ర్లోకములో దదవునిక ిస్టతవచదయుదుర్న ే
విషయమును కొనిిసార్మో  మర్శుపల తునాిము. అనగా, ప్ర్లోకప్ు దదవాలయమును కొనసాగశంచుటలో 
ప్రభ్ువు సంతోషించు విధ్ముగా మనము స్టతవచదయుదము. ఉదాహర్ణకు, దదవుని ప్ర్లోకప్ు 
దదవాలయములో ప్ర్శశుదుధ ల పరా రా్నలు నిండని సువర్ణ పాతరలోని ధ్ూప్మువల  ఉనాియని ప్రకటన 5:8 
నిశుయప్ర్మసుత ంది. మర్శయు ప్రకటన 8:3-5లో, ఈ పరా రా్నలు దదవుని సనిిధిని చదర్మతునాియి, మర్శయు 
భ్ూమి మీదకి తీర్మపను ప్ంపించుట దావర్ా ఆయన ప్రతుయతతర్మిసుత నాిడు. 

ఆయన ర్ాజయప్ు యాజకులుగా దదవుని ప్రజలు నడేు ఘనతను కల్వగశయునాిర్మ. దదవుడు మనలను 
తన ర్ాజయములోనిక ితీసుకొని వచిుయునాిడు, మర్శయు ఆయన ర్ాజయమును లోకమంతటా వాయపించాలని 
మనలను నియమించియునాిడు. ఆయన యాజకులముగా, ప్ర్లోకప్ు దదవాలయములో ఆయన ప్ర్శచర్య 
చదయు ఘనత మనకు ఉనిద.ి దీనిని గూర్శు ఆలోచించండి — ఈ విశవమంతటకిి సృషిరకర్త మర్శయు 
ప్ర్శపాలకుడెనై వానికి మనము నరే్మగా ప్నిచదయనునాిము. తన సృషిరప నై ఆయన మనకు అధికార్మును 
ఇచిుయునాిడు, మన స్టతవ మర్శయు పరా రా్న ఆయనకు అప్పగశంచునప్ుపడు ఆయన మన మాటలు శదీధగా 
వింటాడు. ఆయన మన పరా రా్నలు కూడా వింటాడు, మర్శయు నముకమ నై వార్శని ఆశీర్వదించుటకు మర్శయు 
ఆయన ప్ర్శపాలనను వయతిర్కేంిచువార్శని తీర్మపతీర్ముటకు ఆ పరా రా్నలను సాధ్నముగా ఉప్యోగశసాత డు. 
ఇటువంట ిగొప్ప ఘనతకు మనము ఏ విధ్ముగా సపందించాల్వ? కృతజఞతప్ూర్వకమ నై విధదయత మర్శయు 
సవచఛమ నై ఆర్ాధ్నను ఇచుుట దావర్ా చదయగలము. 

గతములో కరసీుత  న ర్వరే్శున కార్యమును మర్శయు ప్రసుత తమందు మనకుని ఘనతను చూచిన 
తర్మవాత, ఆయన భ్విషయతుత లో మనకు ఇవవబో వు ఆశీర్ావదమును బటిర మన విధదయతతో కూడని 
ఆర్ాధ్నకు దదవుడు యోగుయడెయైునాిడని చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. 

భవిషయతతు  ఆశీరావద్ములు 
సంఘము దదవుని ఆర్ాధించాలని ప్రకటన గీంథము పలిుప్ునిచుుచునిది, ఏలయనగా 

తీర్మపతీర్మునప్ుపడు ఆయన గొప్ప ఆశీర్ావదము మనకు అనుగహిీంచుచునాిడు, అది నూతన ఆకాశము, 
నూతన భ్ూమిలో కరసీుత తో కలస్టి శాశవతకాలము ప్ర్శపాల్వంచునప్ుపడు జర్మగుతుంది. మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ంబడించుటకు కొనిి ఉదాహర్ణలు ఇచుుట దావర్ా దదవునిని ఆర్ాధించునటుో  ఈ గీంథము తర్చూ 
పలర తిహిసుత ంది. 

ప్రకటన గీంథము 11:16-18లో ప దేలు ఇచుుచుని ఉదాహర్ణ ప్ర్శగణ ంచండి: 

అంతట ద్ేవునియదె్తట స్టటంహాసనఘస్టన్తలగ్ు ఆ ఇరువద్ి - నలుగ్ురు ప దే్లు, 
సాషార ంగ్ప్డి ద్వేునికి సమసాకరము చేస్టట: “వరుమాన భూత కాలములలో ఉండు 
ద్ేవుడ నై ప్రభువా, సరావధకిారి, నీవు నీ మహాబలమునత స్ట్వకరించి యేలుచతనఘావు 
గ్నతక మేము నీకు కృతజా్తఘ సతు తతలు చ లుంచతచతచతనఘాము ... మృతతలు తీరుప 
పొ ంద్తటకునత, నీ ద్ఘసతలగ్ు ప్రవకులకునత, ప్రిశుద్తధ లకునత, నీ నఘమమునకు 
భయప్డువారికనిి తగిన ఫలమునిచతుటకునత, గొప్పవారమేి కొద్ిేవారేమి భూమిని 
నశంప్జ్ేయు వారిని నశంప్జ్యేుటకునత ... సమయము వచిుయునాద్ని చ పటపరి 
(ప్రకటన 11:16-18). 

ఈ దర్ినములో, భ్విషయతుత  తీర్మపదనిమును యోహాను చూచియునాిడు. ఆ దినమున, దదవుని 
నముకసుత ల ైన వార్ందర్ూ శాశవతమ నై ప్రతిఫలము ప ందుదుర్మ, మర్శయు దదవుని శతుర వులనందర్శని 
శాశవతమ నై నాశనమునకు ప్ంపించును. ఈ దృశయములో భాగముగా, ప దేలు దదవుని ఆర్ాధించుటను 
యోహాను గమనించుచునాిడు, ఏలయనగా ఆయన వార్శక ిప్రతిఫలమిచుుచునాిడు మర్శయు వార్శ 
శతుర వులను తొలగశంచుచునాిడు. ఈ ఉదాహర్ణ దావర్ా, ఇప్ుపడు, ప్రసుత త కాలములో కూడా దదవుడు మన 
ఆర్ాధ్నకు యోగుయడని యోహాను దనిములలో ఉని సంఘములు అరా్ము చదసుకునాియి ఏలయనగా, 
అవ ేభ్విషయతుత  ఆశీర్ావదములు మనకు కూడా వాగాే నము చదయబడా్ యి. 

మర్శయొక ఉదాహర్ణ 7:9-10లో కనుగొనవచుు, అచుట ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

... ఇద్ిగో, ప్రతి జ్నములోనతండియు ప్రతివంశములో నతండయిు ప్రజ్లలోనతండియు, 
ఆయా భాషలు మాటలాడు వారిలో నతండియు వచిు, యవెడునత లెకికంప్జ్ాలని 
యొక గొప్ప సమూహము కనబడ నత. వారు త లుని వసు రములు ధరించత కొనావార ై, 
ఖరూూ రప్ుమటరలు చేత ప్టటర కొని “స్టటంహాసనఘస్టన్తడ నై మా ద్వేునికనిి గొఱ్ఱపటలు కునత 
మా రక్షణక ై సోు తరమని” మహాశబేముతో ఎలుగ తిు  చ పటపర ి(ప్రకటన 7:9-10). 

ఈ లేఖ్న భాగములో, యోహాను వివర్శంచుచుని జనసమూహము తలోెని వసతమీులు ధ్ర్శంచి, 
ఖ్ర్ూు ర్ప్ు మటరలు చదతప్టుర కొనియునాిర్మ. ప్రకటన 7:14-17 ప్రకార్ము, తలోెని వసతమీులు వార్మ 
ప ందుకొనిన ఆశీర్ావదమునకు సాదృశయముగా ఉనివి. వార్మ శీమల గుండా తీసుకుర్ాబడని వార్మ మర్శయు 
వార్శ పాప్ములు కరీసుత  ర్కతములో క్షమించబడియునివి. 

మర్శయికెుువగా, వార్మ శాశవతమ ైన దదవుని ర్ాజయములోనికి అనుమతించబడా్ ర్మ, మర్శయు 
వార్శయొకు శాశవత ప్రతి ఫలమును ప ందియునాిర్మ. అయితద వార్మ దదవునిక ిఏ విధ్ముగా 
ప్రతిసపందించార్మ? ఆయనను ఆర్ాధించుట దావర్ా. మర్శయు వార్శ యొకు మాదిర్శ యోహాను యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అసల ైన శోీతలును ఆ విధ్ముగా చదయుటకు పతరర్పేించియుండదది, ఏలయనగా, అవే ఆశీర్ావదములు వార్శకి 
కూడా ఇవవబడనివి. మర్శయు అదద విషయము అనిి కాలములలో ఉని విశావసులకు వర్శతసుత ంది. 

ఆ జన సమూహము చదతప్టుర కొనిన ఖ్ర్ూు ర్మటరల విషయము కూడా ఆ విధ్ముగానే ఉనిది. 
లేవీయకాండము 23:40 ప్రకార్ము, ప్రభ్ువు న ర్వరే్ము ర్క్షణ కార్యమునకు సూచనగా ప్ర్ణశాలల ప్ండుగలో 
ఖ్ర్ూు ర్ప్ు మటరలు ఎలోప్ుపడూ ఉప్యోగశంచదవార్మ. యోహాను 12వ అధాయయములో యిేసు యిెర్ూషలేము 
లోనిక ివిజయోతివముతో ప్రవేశించునప్ుపడు, మనకు తెలుప్బడిన ఒక విషయమేమనగా ఆ 
జనసమూహములు ఆయనను ఖ్ర్ూు ర్ మటరలతో ఆహావనించార్మ, దదవుని మ స్ట్ియ ర్ాజయమును ఆయన 
తీసుకువసాత డని వార్మ విశవస్టించుచుని దానిక ిఅది సూచనగా ఉనిది. కావున, యోహాను దర్ినములో 
ఖ్ర్ూు ర్ప్ు మటరలు చదతప్టిరన సమూహములు దదవుని ర్ాజయప్ు భ్విషయతుత  ఆశీర్ావదములను 
ప ందియుండుటను సూచించుచునిది. వార్శని ఆశీర్వదించిన వానిని ఆర్ాధించుచూ తమ కృతజఞతా 
సుత తులను చెలో్వంచార్మ. 

దదవుని శతుర వులప నై యిసేు ఇప్పటిక ేవిజయమును ప ందయిునాిడు. మర్శయు భ్విషయతుత లో 
ప ందబో వు గొప్ప ఆశీర్ావదము కొర్కు ప్రతీ విశావస్ట ిఎదుర్మ చూడవచుును, మనము మర్ణ ంచునప్ుపడు 
ప్ర్లోకములోను, మర్శయు యిేసు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమి 
యందు కూడా ప ందుదము. జయశీలుడెైన మన దదవుని సుత తించి, ఆర్ాధించుటకు మనందర్శకి అది ఒక 
కార్ణము నిచుుచునిది. 

ద్ేవుని ఆరాధించతట అనగా ఏమిటో అని ఆలోచన చేయునప్ుపడు, తరచతగా మనము 
సృష్టర  కరమమునత చూచతద్ము, కరరసతు  యొకక స్టటలువ మరియు మన పాప్క్షమాప్ణ 
నిమితుము మనము కలగియునా అవగాహననత చూచ ద్ము మరియు మనము 
అయన పటలులముగా ద్తుత చయేబడఘ్ ము. ఇవనీా ప్రసతు తమునా సంప్ద్గా మనము 
చూసతు నఘాము. ద్ఘవీద్త 19వ కరరునలో చ ప్ుపచతనాటటు  మనము కరడఘ ఈ విధముగా 
చ ప్పవచతునత, “ఆకాశములు ద్ేవుని మహమినత వివరించతచతనావి, అంతరిక్షము 
ఆయన చేతిప్నిని ప్రచతరప్రచతచతనాద్ి.” మన చతటటర  ఉనా స ంద్రయమునత 
మనము చూచతచతనఘాము; మనము వీటనిాటకిొరకు కృతజా్తలు చ లుంచతవారమ ై 
యుండఘల. కరరసతు  న రవేరిున కారయమునత గ్ూరిు మరియు మనము ద్వేుని 
పటలులముగా, క్షమాప్ణ పొ ంద్ిన ప్రజ్లముగా మనకునా ధనయతనత గ్ూరిు లేఖన 
ప్రిభాషలో మనము చూసూు  ఉనఘాము మరియు ద్ఘనికొరకు ద్ేవునిని 
సతు తిసతు నఘాము. అయతే, లేఖనఘలలో మనము కలగియునా ఒక సంగ్తమేనగా, 
భవిషయతతు లో ఉనా ఆశీరావద్మునత భద్రప్రచతకోవాల మరయిు నిశుయత 
కలగియుండఘల. నిజ్ానికి, మనకు భవిషయతతు  ఆశీరావద్ములు మన మిప్ుపడు 
కలగియునా వాటికంట ేఎంతో విసాు రమ ైనవి మరియు మహమిానివతమ ైనవిగా 
లేఖనఘలు సూచిసతు నఘాయని నేనత తలంచతచతనఘానత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

—డా. థామస్. జ . న టరల్ి 

మన జీవితములలో ఇప్పటికింకా న రవేరుబడని విషయాలలో కరడఘ ద్వేుడు 
ఆరాధనకు యోగ్ుయడ ైయునఘాడు ఏలయనగా అవి నిశుయముగా జ్రుగ్ుతఘయని 
మనకు త లుసత. క ైసైువ విశావసమేమనగా, ద్వేుని సారవభౌమతవప్ు ద్యాళుతవము, 
అధికారము నంద్త నిరకీ్షణ యుంచతట, కావున ఏద్ నైఘ చేసాు నని ద్ేవుడు వాగాే నము 
చేస్టరు , అద్ి తప్పక జ్రుగ్ుతతంద్ని మనము ఆయననత సతు తించి, ఆరాధించఘల. ఆయన 
చేస్టటన ద్ఘని కొరకు, చసేతు నాద్ఘని కొరకు మరయిు చయేబో వుచతనా ద్ఘని కొరకు 
మనము ద్వేునిని ఆరాధించఘల. 

—డా. క . ఎర్శక్స. ధోయినే్ి 

దదవునిక ివిధదయత అనే అంశము ప్రకటన గీంథములో అనేక విధ్ములుగా వయకతప్ర్చబడినది. అయితద 
ముందు మనము చూచినటుో , ప్రసుత త లోకములో దదవుని యిడెల మన విధదయతను ఆర్ాధ్న మర్శయు 
ప్టుర దల దావర్ా వయకతప్ర్చవచుని ప్రకటన గీంథము ఎతిత  చూప్ుతుంది అయితద, ఇది అనిి సమయాలలో 
సుళువు కాదు. నిజయనికి, మనము ఎకుువ శీమ ప ందుచుని కొలది, ప్టుర దల కల్వగశయుండుట 
కషరమౌతుంది, మర్శయు ఆర్ాధించాలనే పతరర్ణ తకుువగా ఉనిటుో  కనుగొంటాము. కానీ మికిుల్వ కషరతర్మ ైన 
ప్ర్శస్టిాతులలో కూడా ఆయనకు నముకసుత ల ై యుండునటుో  దదవుడు తన ప్రజలకు బలము నిచుుచునాిడని 
యోహాను సపషరము చదయుచునాిడు. ప్రసుత తమందుని మన ప్ర్శస్టిాతులు ఏ విధ్ముగా ఉండినప్పటకిర, 
దదవుని ఆర్ాధించడానికి అప్ర్శమితమ ైన కార్ణాలు ఉనాియని యోహాను సూచించుచునాిడు అవవేనగా 
గతములో మనము ప ందియుని ర్క్షణ, ప్రసుత తమందు ఉని ఘనత మర్శయు భ్విషయతుత లో మనము 
ప ందుకోబో వుచుని ఆశీర్ావదము. 

మనము దదవుని యొకు ర్ాజతవమును, దయాళుతవమును మర్శయు మన యొదేనుండి 
కోర్మచుని విధదయతను ఇంతవర్కూ విశరోషించియునాిము, ఇప్ుపడు దదవుని యిడెల విధదయత మర్శయు 
అవిధదయత చూపించుట వలన కలుగు ప్ర్యవసానములను గూర్శు ప్రకటన గీంథము ఏమి చబెుతుందో  
చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ప్రయవసానములు 

ఈ భాగములో, కరీసుత  ర్ాకడలో దదవుని ర్ాజయమును దాని సంప్ూర్ణతతో తీసుకువచుుచునిప్ుపడు 
మానవజయతి ప ందుకొనే ప్ర్యవసానములు యందు దృషిరప టుర దము. విధదయతకు కలుగు అనేక 
ఆశీర్ావదములను మర్శయు అవిధదయతకు కలుగు అనకేమ నై శిక్షలు, శాప్ములను ప్రకటన గీంథము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెలుప్ుతుంది. వీటలిో అనకేమ ైన వాటిని ఈ యుగములో కూడా అనుభ్వించవచుు. మన పాఠములో ఈ 
సందర్భములో కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు వచదు ప్ర్యవసానములను మనము దృషిరంచబో వుచునాిము. 

నీతిమంతులకు మర్శయు అనీతిమంతులకు కరసీుత  ర్ ండవ ర్ాకడలో అంతయ తీర్మపతీర్ముతాడని 
ఇవాంజల్వకల్ క ైైసతవులందర్ూ ఎదుర్మచూసుత నాిర్మ. మునుప్ట ిపాఠములో, యోహాను ప ందిన నాలుగు 
దర్ినములలో వర్మసగా వచుు తీర్మపలలో నుండి ఈ అంతయతీర్మప వర్శణంచబడనిటుో  మనము 
అభపరా యప్డా్ ము. ఈ అభపరాయముతో అందర్ూ ఏకరభ్వించక పల యినప్పటికర, యోహాను వివర్శంచిన 
తీర్మపను గూర్శున సాధార్ణ విధ్మును చాలామటుర కు క ైసైతవులు అంగరకర్శంచుదుర్మ. 

సామంత ర్ాజుగా కరసీుత తో చదస్టని దదవుని నిబంధ్నకు ప్ర్యవసానముగా అంతయతీర్మప 
ఆవశయకమ ైయునిది. ర్ాజుగా కరీసుత  ప్ర్శపాలనలో భ్ూమి, ఆకాశము నూతన ప్ర్చబడుచునాియి, ఆ 
ప్రకార్ముగా సృషిర సంప్ూర్ణముగా దదవుని మహిమను కనబర్చును. ఆ విధ్ముగా జర్మగుటకు, 
మంచితనము ఘనప్ర్చబడాల్వ మర్శయు ఆశీర్వదించబడాల్వ, మర్శయు దుషరతవము, దదవుని ర్ాజయయనికి 
వయతిర్కేత శిక్షించబడి, తొలగశంచబడాల్వ. 

దదవునిక ివిధదయత మర్శయు అవిధదయత చూపించుటవలన కలుగు ప్ర్యవసానములను ర్ ండు 
భాగములుగా మనము విశరోషించెదము. మొదటగా, దదవునికి అవిధదయుల ైన వార్శకి కలుగు కడవర్శ 
శాప్ములను చూచదెము. ర్ ండవదగిా, విధదయుల ైన వార్శకి నూతన ఆకాశము, నూతన భ్ూమిలో 
ఇవవబడిన కడవర్శ ఆశీర్ావదములను మనము ప్ర్శగణ ంచదెము. దదవుని శతుర వులప ై వచుు కడవర్శ 
శాప్ములను మొదట చూచదెము. 

కడవర ిశాప్ములు 
దదవుని శతుర వులకు కలుగు కడవర్శ శాప్ములను కనీసము మూడింటిని ప్రకటన గీంథము 

వర్రగకర్శంచుచునిది. ఘటసర్పము, కూీ ర్మృగము మర్శయు అబదధ  ప్రవకత యొకు నాశనము గూర్శు 
మొదటగా ప్రసాత వించుదము. 

మానవ చర్శతరయంతటిలో ఘటసర్పము మర్శయు వాని అనుచర్మలు దదవునిని వయతిర్ేకించార్మ. 
సాతనుడు ఏదనెు వనములో ఉనాిడు, మంచి చడెుల తెల్వవినిచుు వృక్షఫలము తినునటుో గా హవవను 
శోధించాడు. అప్పటి నుండి వాని శకుత లు దదవునిని, ఆయన ర్ాజయమును ఓడించుటకు 
ప్రయతిించుచునాియి. కానీ, యిసేు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, సాతానుడు ప్ూర్శతగా తుదకు ఓడించబడతాడు. 
కూీ ర్మృగము మర్శయు అబదధ ప్రవకత ప్టరబడి, అగశి గుండములో తరోయబడతార్ని ప్రకటన 19:19-21 
బో ధించుచునివి. మర్శయు ఘటసర్పము కూడా ఓడించబడి అగశిగుండములో ప్డవయేబడతాడని 20:9-
10లో చూసాత ము, అప్పటి నుండి నముకసుత ల ైన దదవుని ప్రజలకు వాడెంతమాతరము హాని చదయడు వానితో 
పాటు పల ర్ాడుచుని దుర్ాతుశకుత లనిియు శాశవతముగా నాశనము చదయబడతాయి. 

ర్ ండవ కడవర్శ శాప్ము ఏదనగా, శతుర  ర్ాజులను మర్శయు దదశములను ఓడించుట. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనకేచోటో, దదవుని శతుర వుల ైన ర్ాజులు మర్శయు ర్ాజయముల నాశనమును గూర్శు ప్రకటన గీంథము 
వివర్శంచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, భ్ూర్ాజులును, సహసరా ధపి్తులును, ధ్నికులును మర్శయు బల్వషుఠ లును 
గొర్ పీిలో ఉగతీనుండి తమను మర్మగుచదయమని ప్ర్వతములను కోర్మచునిటుో  ప్రకటన 6:16-17లో 
వివర్శంచబడనిది. తన ప్ర్శపాలనను వయతిర్కేించు మానవ శకుత లకు కరసీుత  తీర్మపతీర్ముటకు ఇది సాదృశయముగా 
కనబడుతుంది. 

ప్రకటన 19:15-21లో, యిసేు తెలోని గుఱ్ఱముప ై ప్రతయక్షమగుతాడు, ప్ర్లోక స్టతనలను నడపిిసూత , వార్శ 
సాా నములో తాను ప్ర్శపాల్వంచు విధ్ముగా భ్ుర్ాజులను అణగదొరకుుతాడు. 

మర్శయు దదవుడు బబులోనుకు తరా గశంచుటను గూర్శు ప్రకటన 16:19లో ఉంది: 

తన తీక్షణమ నై ఉగ్రతయనత మద్యముగ్ల పాతరనత మహా బబులోనతనకు 
ఇయయవలెనని ... (ప్రకటన 16:19). 

ముందు పాఠములో చూచినటుో గా, కరసీుత  ర్ాజయమును వయతిర్కేించు మానవ, ప్రభ్ుతవ శకుత లకు 
బబులోను సాదృశయముగా ఉనిది. వార్శ యొకు అవిధదయతను బటిర  ఈ ర్ాజయములు మర్శయు వార్శ 
పాలకులు దదవుని ఉగతీను ప్ూర్శతగా అనుభ్వించుటకు శాస్టించునటుో  ఈ లేఖ్న భాగము వర్శణంచుచునిది. 

మూడవ కడవర్శ శాప్మేదనగా అవిశావసులను శిక్షించుట: 
కరీసుత  యొకు ర్ాకడలో శతుర  ర్ాజులు మర్శయు ర్ాజయములు నాశనము చదయబడుట మాతరమ ేకాదు, 

దదవునిక ివయతిర్ేకముగా వార్మ తిర్మగుబాటు చదస్టినదానికి ప్రతిఫలముగా ఈ ర్ాజయములలో అవిశావసుల ైన 
భ్ూనివాసులందర్ూ తీర్మప తీర్ుబడతార్మ. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 14:17-20లో, ఇదేర్మ దదవదూతలు భ్ూమి 
మీదనుని అవిశావసులను పల ర గుచదస్ట ిదరా క్ష గ లలవల  వార్శని “దదవుని కోప్మను దరా క్షల ప దేతొటిరలో వసే్ట ను.” 
మర్శయు ప్రకటన 20వ అధాయయములో, జీవగీంథమందు పతర్మో  వరా యబడని వార్శని అగశిగుండములో 
ప్డవయేుటను గూర్శు వరా యబడనిది. 

ప్రకటన 20:12-15లో యోహాను ఇచుుచుని వివర్ణ వినండి: 

మరియు గొప్పవారేమి, కొద్ిేవారేమి, మృతతలెైనవారంద్రు ఆ స్టటంహాసనము ఎద్తట 
నిలువబడియుండుట చూచితిని, అప్ుపడు గ్రంథములు విప్పబడ నత. మరియు 
జీవగ్రంథమునత వేరొక గ్రంథము విప్పబడ నత. ఆ గ్రంథములయంద్త వార యబడియునా 
వాటినిబటిర  తమ కిరయలచొప్ుపన మృతతలు తీరుప పొ ంద్ిర ి... ఎవని పరర ైననత 
జీవగ్రంథమంద్త వార యబడనిటటర  కనబడనియడెల వాడు అగిాగ్ుండములో 
ప్డవేయబడ నత (ప్రకటన 20:12-15). 

ఇచుట అవిశావసుల ైన వార్ందర్శకి భ్విషయతుత లో కలుగు శిక్షను గూర్శు యోహాను 
వివర్శంచుచునాిడు. వార్మ ఆయనకు వయతిర్ేకముగా పాప్ము చదస్టనిందున ఎనిటికనిి అంతము కాని దదవుని 
ఉగతీను అనుభ్వించుటకు వార్శలో ప్రతి ఒకుర్ూ అగశిగుండములోనికి తరోయబడుదుర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన చతటటర  ఉనా లోకమునత మరియు అవిశావసతలనత ప్రజ్లనత గ్ూరిు 
తలంచతనప్ుపడు, వారిని గ్ూరిు మనము ఏమి ఆలోచించఘల? వార ియెడల మన 
వ ైఖర ిఏ విధముగా ఉండఘల? మనము వారికంటే ఆధికయము కలగినవారమని 
ఆలోచించతటకు పరరరపేటంచబడతఘము మరియు పరా ముఖయముగా మనప్టు  కఠినముగా 
ప్రవరిుంచినప్ుపడు లేక మనలనత గేలచసే్టటనప్ుపడు, అటటవంటివి ఏవ ైనఘ చేస్టటనప్ుపడు 
ఇలా ఆలోచిసాు ము. అయతే వారిక ిస్టరవ చేస్టర ఆకాంక్ష, వారిప్టు  కనికరము కలగి, 
తపటపపో యన వారిగా చూడఘలని యేసత కోరుతతనఘాడని ననేత భావిసతు నఘానత 
ఏలయనగా ఎవరు మారుపచ ంద్తతఘరో మనమ రుగ్ము, కావున వారకిి సతవారు 
ప్రకటించఘల వారు ప్రతిసపంద్ిసాు రనే నిరీక్షించఘల. తీరుప యొకక వేరొక కోణమునత 
గ్ూరిు మనము ఆలోచన చసే్టటనప్ుపడు, వార ిప్టు  మన వ ైఖర ిఏమిట?ి కనికర 
సవభావము మరియు వార ియడెల విచఘరము కనతప్రచఘలని నేనత భావిసతు నఘానత. ఆ 
ద్ినమున వారు వేరలు చూపటంచి, “నీకు త లుసత కద్ఘ, ఈ కరరసతు నత గ్ూరిు నీ వ ంద్తకు 
చ ప్పలేద్త?” అని వారు చ ప్పకముంద్ే, వారకిి సతవారు అంద్ించత అవకాశము 
ఉనాప్ుపడే వారిని పరరమించే సపషరమ నై మనసాీక్షనిి మనము కలగియుండఘల. వారనిి 
ముంద్తగానే నింద్ించకుండఘ, భవిషయతతు  ద్ృకపథము కలగి వారితో మనము కలస్టట 
జీవించఘల, అయతే వారకిి స్టరవచేయుటలో మరియు సహాయము చేయుటలో కరరసతు  
విమోచన కనబడుతతంద్ి. 

—డా. జయన్. ఇ. మ కిున ో  

ద్ేవుని యొకక శతతర వులంద్రూ అంతయతీరుపలో శక్షించబడి, నఘశనము 
చేయబడతఘరని ప్రకటన గ్రంథము చఘలా సపషరముగా చూప్ుచతనాంద్తన, నడేు 
అవిశావసతలెైన వాటిప్టు  మన ఆలోచనఘ విధఘనము ధ ైరయముగా నతండునటటు  
కనికరముతో సాక్షయమిచతునటటు  మరియు తగొింప్ు కలగియుండఘల. ధ ైరయముగా 
నతండుట ఎంద్తకంటే, అంతయముగా విజ్యము కరరసతు నకే చ ంద్తనని మనకు 
త లయునత. మన విశావసమునత, మన ప్రభువునత అసహియంచతకొనిన అవిశావసతలెైన 
వారు మనకు వయతిరేకముగా చయేుచతనా బ ద్ిరింప్ులకు మనము 
నిరుతఘీహప్డవలస్టటన అవసరం లేద్త. అద్ే సమయములో, మనము కనికరము 
కరడఘ కలగియుండఘల. మనము గ్రహించతచతనాటటు , ఈ ఆలసయము, అనగా కరరసతు  
ర ండవ రాకడ ఆలసయము, ప్రకటన గ్రంథము మనకు చూప్ుతతనాటటు , ద్వేుని యొకక 
ప్రజ్లంద్రిని సమకరరుుటకే అని మనము గ్రహించఘల. ద్వేుని యొకక తీరుపతో 
ముడపి్డియునా ఏడు బూరల సూచనలు, హచెురిక సవరములు, ప్రజ్లనత 
ప్శాుతఘు ప్ము చ ంద్తటకు పటలచతచతనఘాయ. అయతే వారు సతవారు ద్ఘవరా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్శాుతఘు ప్ప్డుద్తరు గ్నతక మనము సాక్షయమియయవలస్టట యునాద్ి. మనము 
తగొింప్ునత కలగియుండఘల, ఏలయనగా ద్వేునికి తిరుగ్ుబాటట చేయుటవలన 
సంభవించత తీరుప అంతయమున మనకు జ్ాా ప్కము చేయబడునత, మనము ద్నేికి 
పాతతర లమో అద్ి మరియొకసార ిమనకు గ్ురుు చసేతు ంద్ి. ఈ రోజు అవిశావసతలెైన 
వారికంట ేమనము అధికులము కాము. మనము ఒకప్ుపడు శతతర వులము అయతే 
విశావసము ద్ఘవరా కరరసతు తో ఐకయమగ్ుటకు ద్ేవుడు కృప్ నిచిుయునఘాడు. 

—డా. డనెిిస్ ఇ. జయనిన్ 

కడవర్శ తీర్మపలో సంభ్వించు శాప్ములు భ్యప డుతూ ఉనిప్పటికర, ఆ శాప్ములు నాయయమ ైనవే 
అని మనము జయఞ ప్కము చదసుకోవాల్వ. వార్శ యొకు అవిధదయతను బటిర శిక్షించబడుటకు అవిశావసులు 
తీర్మపనొందదగశన వార్మ. దదవుడు తన సృషిరప నై ర్ాజ ైయునాిడు, ఆయనకు అవిధదయత చూప్ుట పాప్మును 
మర్శయు తిర్మగుబాటున  ైయునిది. ఈ సంగతి గహిీంచుటకు బాధాకర్మ నైప్పటికర, పాప్ము మర్శయు 
తిర్మగుబాటు శిక్షించబడాలని దదవుని నీతి కోర్మచునిది. ఈ ప్రకార్ముగా, దదవుని నీతియుకతమ నై 
ర్ాజర్శకములో దుషుర లను శిక్షంిచుట పరా ముఖ్యమ ైన అంశము. 

కడవర్శ శాప్ములలో పాప్ము మర్శయు అవిధదయత వలన కలుగు ప్ర్యవసానములను ఇంతవర్కూ 
మనము చూచియునాిము, ఇప్ుపడు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో దదవుని 
నముకసుత ల ైన ప్రజలకు ప్ర్యవసానముగా కలుగు ఆశీర్ావదములను చూచదెము. 

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

ప్రభ్ుతవ బలగాలు ఈ లోకములో నుండి తుడిచి వయేబడతాయి, మర్శయు వార్శతో పాటు అవిశావసుల ైన 
వార్మ తీర్మపతీర్ుబడతార్మ. దదవుని శతుర వుల నుండి సృషిర  శుదిధచదయబడిన తర్మవాత, ఈ విశవమంతా 
నూతనప్ర్చబడుతుంది, ఫల్వతముగా దదవుని నముకసుత ల ైన ప్రజలు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన 
భ్ూమిని సదాకాలము అనుభ్వింతుర్మ. 

ప్రకటన 21:1-5 నూతన సృషిరని ఈ విధ్ముగా వర్శణసుత ంది: 

అంతట నేనత కరొ తు  ఆకాశమునత కరొ తు  భూమిని చూచితిని. మొద్ట ిఆకాశమునత 
మొద్ట ిభూమియు గ్తించిపో యనెత ... “మొద్టి సంగ్తతలు గ్తించి పో యెనని 
“స్టటంహాసనములోనతండి వచిున గొప్ప సవరము చ ప్ుపట వింటిని. అప్ుపడు 
స్టటంహాసనఘస్ట్నతడ ైయునావాడు, “ఇద్ిగో సమసుమునత నూతనమ ైనవిగా 
చేయుచతనఘానని చ ప పనత” (ప్రకటన 21:1-5). 



ప్రకటన గీంథము మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 

-45- 

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

యోహాను చపెపినటుో  దదవునిక ివిధదయుల ైన వార్శక ికలుగు మూడు ఆశీర్ావదములను మనము 
ప్రసాత వించుదము. మొదటగా, సృషిరయంతయు సంప్ూర్ణముగా నూతనప్ర్చుబడుతుంది లేదా సర్శకొీతతదిగా 
చదయబడుతుంది. 

సృష్టర  నూతనప్రచతటబడుట 
మొదట ిఆకాశము మర్శయు మొదట ిభ్ూమి గతించిపల వుటను గూర్శు ప్రకటన 21:1, 4 

మాటాో డుచునాియి, ఇవి ఒక విధ్ముగా అవి ఉనికలిో ఉండవని సూచిసుత నాియి. ఇటువంటి తలంప్ులను 
మనము 2 పతతుర్మ 3:10-11లో చూసాత ము, కొీతతది వచుుటకు ప్రసుత తమందుని లోకము నాశనము 
చదయబడుచునిటుో  అవి మాటాో డుచునాియి. 

అయితద, నూతనప్ర్చబడుట దావర్ా కొీతత  ఆకాశము, కొీతత  భ్ూమి కలుగుటను ప్రకటన 21:5 
వర్శణంచుచునిది, అది ప్ూర్శతగా తుడచిిప టుర టకు బదులుగా, పాత సృషిర  నూతనము చదయబడుట లేదా 
కొీతతదగిా చదయబడుటను సూచిసుత ంది. ఇదద తలంప్ు ర్ోమా 8:19-22 వంటి భాగాలలో కనబడుతుంది. ర్ ండు 
సృషుర ల మధ్య వాసతవమ నై కొనసాగశంప్ు ఉంటుందని, ఒకదానికొకట ిపల ల్వయుండదని ఈ లేఖ్న భాగాలు 
బో ధించుచునాియి. జనముల మహిమ, ఘనత నూతన యిరె్ూషలేములోనిక ితీసుకుర్ాబడుతుందని 
ప్రకటన 21:24-26 తలెుప్ుచునిది, అనగా మన ప్రసుత త జీవితముల విమోచనా అంశము కొీతత  ఆకాశము 
మర్శయు కొీతత  భ్ూమితో ముడపి్డయిునిదని సూచిసుత ంది. 

ఫల్వతముగా, ప్రసుత తముని సృషిర  ప్ూర్శతగా తీస్టవిేయబడదు మర్శయు దాని సాా నములో వరే్ొకటరి్ాదని 
అనకేమంది వేదాంతప్ండతిులు ముగశంప్ు చెప్ుపచునాిర్మ. దానికి బదులుగా, అది సమూలనముగా 
ర్ూపాంతర్ము చెందును. 

మంచిద్ి, నూతన యెరూషలేములో ఛఘయగా కనిపటంచే విషయాలు అనేకము ప్రకటన 
గ్రంథములో ఉనాటటు  చూడవచతు మరియు నిజ్ానికి, ఆద్కిాండము 2, 3 
అధఘయయములలో సృష్టర  ఆరంభములో ఉనా ద్ృశాయలకు, జీవవృక్ష ఫలముల చ టటర  
వంటి వాటకిి పో లక కలగియునఘాయ. కావున అవి ఎంద్తకు పరా తినిధయము 
వహిసతు నఘాయని మనలనత మనము ప్రశాంచతకోవాల? మంచిద్ి, ద్ఘనిని 
అనవయంచతటకు అనేక విధఘనఘలు అచుట ఉనఘాయ కానీ, నూతన యెరూషలేముతో 
ముడపి్డియునా అనేక అంశాలు, వాసువముగా సృష్టర  యొకక ఉద్ేేశము మరియు 
నడపిటంచబడు రీతిలో ఈ అంశాలు ఏకరభవించతచతనఘాయని మామూలుగా చద్విినఘ 
అరిమౌతఘయని నేనత భావిసతు నఘానత. కాబటిర  ఒక విధముగా, నూతన యుగ్ముతో 
సమముగానతనా మారుప అచుట ఉంటటంద్ి, కానీ అద్ి సమూలనముగా 
మారుబడుట కాద్త. ద్వేుడు చేస్టటన ఆ సృష్టర  యొకక గ్ురుతతలు అచుట ఎకుకవ 
పాతరనత కలగి సర నై సాి నములో ఉంటాయ. కావున, వాసువానికి ఒకద్ఘనికి బద్తలుగా 
మరొకట ిమారుబడుట అచుట చూడలేము కానీ, ప్రసతు తమంద్తనా వాసువము 
రూపాంతరము పొ ంద్తట బహుశా మనము చూడవచతు — అనగా ఒక నూతన 



ప్రకటన గీంథము మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 

-46- 

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

విధఘనము — వాసువములోనిక ితీసతకురాబడుతతంద్ి. మరియు జీవవృక్షము వంటి 
ద్ృశయములు మరియు గ్ురుతతలు, ర ండు వాసువాల మధయనతండే కొనసాగింప్ునత 
అరిము చసేతకోవడఘనికి సహకరిసతు నఘాయ. 

—బరా డీో  టి. జయనిన్ 

ఈ ర్ూపాంతర్ము చాలా శదీధగా నూతనప్ర్చబడుతుంది, అది మొదట ిసృషిరంచబడని దానికంటే 
లోకము శరషీఠమ ైనదిగా చదయబడుతుంది. సృషిరయంతా దదవుడు నివాసముండు విధ్ముగా ప్ర్శశుదధముగాను 
మర్శయు సవచఛముగాను ఉంటుంది. 

ప్రకటన 21:3-4లో దదవదూత ఈ విధ్ముగా ప్రకటిసుత ంది: 

ఇద్ిగో ద్వేుని నివాసము మనతషతయలతో కరడఘ ఉనాద్ి, మరయిు ఆయన వారతిో 
కాప్ురముండునత. వారాయన ప్రజ్లెైయుంద్తరు, ద్వేుడు తఘనే వార ిద్వేుడ ైయుండి 
వారికి తోడ ైయుండునత. ఆయన వార ికనతాల ప్రతి బాషపబింద్తవునత 
తతడిచివేయునత, మరణము ఇక ఉండద్త, ద్తుఃఖమ నైనత ఏడ పైననత వదే్నయెనైనత ఇక 
ఉండద్త, మొద్టి సంగ్తతలు గ్తించి పో యనెని స్టటంహాసనములోనతండి వచిున గొప్ప 
సవరము చ ప్ుపట వింటిని (ప్రకటన 21:3-4). 

సృషిర  నూతనప్ర్చబడుటలో మర్శయొక పరా ముఖ్యమ నై అంశము ప్రకటన 22:3లో ప్రసాత వించబడనిది, 
అచుట మనకు ఈ విధ్ముగా చెప్పబడుతుంది: 

ఇకమీద్ట శాప్గ్రసుమ నైద్దే్ియు ద్ఘనిలో ఉండద్త (ప్రకటన 22:3) 

కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భ్ూమిలో, ఏదనెు వనములో దదవుడు ఆదాము, హవవలప ై మోపిన 
శాప్ము చివర్గా తొలగశంచబడుతుంది. ప్రసుత తముందుని ఆకాశము మర్శయు భ్ూమి మనుషుయని యొకు 
ప్తనము మర్శయు పాప్ము వలన తీవరముగా శపించబడా్ యని ఆదకిాండము 3:17-19, 5:29, మర్శయు 
8:21 వంట ిలేఖ్న భాగాలు సపషరము చదయుచునాియి. ఆహార్ము ప ంచుటకు మన ప్రయతిమును భ్ూమి 
అడు్ కొంటుంది. అడవి మృగములు మనకు వయతిర్ేకముగా కూీ ర్ముగా ప్రవర్శతసుత నాియి. వర్దలు, 
భ్ూకంప్ములు మర్శయు తుఫానులు వంటి ప్రకృతి వ ైప్ర్రతాయలు ప్రప్ంచమంతటలిో ప్రజలను శీమలపాలు 
చదసుత నాియి. మర్శయు సూక్షు – జీవులు వాయధ్ులను, ఇంకా మర్ణమును కలుగజేసుత నాియి. 

అయితద కరీసుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, ఈ శాప్ము యొకు ప్రతి అంశము నుండి లోకమును ఆయన 
విమోచిసాత డు. నూతనప్ర్చబడిన సృషిరయొకు ఆశీర్ావదములను యోహాను అనేక విధ్ములుగా 
వివర్శంచుచునాిడు, అందులో ప్ర్శశుదధ  ప్టరణము, ఆయన నూతన యిెర్ూషలేము, యిేసు యొకు 
వధ్ువుగా అలంకర్శంచుకొని, దదవుని మహిమతో వ లుగొందుట కూడా అందులో ఉనిది. మర్శయు, నూతన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిెర్ూషలేము నుండి ప్రవహించుచుని జీవనది, జీవవృక్షమును తడుప్ుచుని అదుభతమ నై దృశయమును 
యోహాను ఈ సందర్భములో ఉప్యోగశంచుచునాిడు. 

ప్రకటన 22:1-2లో తాను వరా స్టనిద ివినండి: 

మరియు సఫటికమువలె మ రయునటిర  జీవజ్లముల నద్ి ద్వేునియొకకయు గొఱ్ఱపటలు  
యొకకయు స్టటంహాసనము న దే్నతండి, ఆ ప్టరణప్ు రాజ్వీధమిధయనత ప్రవహించతట ఆ 
ద్ూత నఘకు చూప నత. ఆ నద్యిొకక ఈవలనత ఆవలనత జీవవృక్షముండ నత ... ఆ 
వృక్షము యొకక ఆకులు జ్నములనత సవసిప్రచతటక ై వినియోగించతనత (ప్రకటన 
22:1-2). 

దదవుని స్టింహాసనము నుండి ఒక నది ప్రవహించి జీవవృక్షమును తడుప్ుచునిదని అందువలన అద ి
జనములకు సవసాతనిచుుచునిదని ఈ అదుభతమ ైన లేఖ్నాలు చపె్ుపచునాియి. ఈ అంశాలు వ నుకకు 
ఆదకిాండములోనిక ివ ళుతునాియి. ఏదనెులో నుండి ఒక నద ిప్రవహించి, ఏదనెు వనమును మర్శయు 
జీవవృక్షమును తడుప్ుచునిటుో  ఆదికాండము 2:10 చబెుతుంది. ఈ నద ిఆనంద ప్రవాహముగా కరర్తనలు 
36:8లో జయఞ ప్కము చదయబడనిది, మర్శయు ఈ నది ప్రవాహములు దదవుని ప్టరణమును సర్ోవనితుని 
మందిర్ప్ు ప్ర్శశుదధ  సాలమును సంతోషప్ర్చుచునివని కరర్తనలు 46:4లో ఉంది. 

ఈ నదిని గూర్శు విసత ృతమ నై సంభాషణ యిెహజేేులు 47:1-12లో కనుగొనవచుును. యిహెేజేులు 
దర్ినములో, దదవుని మందరి్ములో నుండి ఒక జలధార్ ప్రవహించి, దాటలేనంత మహానదిగా వృదిధప ందినది 
యునిద.ి ఆ నీర్మ ప్రవహించు చోటెలో జీవమును తెచిునది, మర్శయు ఉప్ుపదెైన మృత సముదరమును 
కూడా సవచఛమ నై నీర్మగా మార్ముతుంది. 

ఈ నదిని గూర్శు యోవలేు 3:17-18లో దదవుడు ఏమి చెపాపడో చూడండి: 

అనతయలకమీద్ట ద్ఘనిలో సంచరింప్కుండ యెరూషలేము ప్ర ిశుద్ధప్టరణముగా 
ఉండునత; మీ ద్ేవుడన నై యహెో వానత నేనే, నఘకు ప్రతిష్టఠ తమగ్ు స్టయ్ోనత 
ప్రవతమంద్త నివస్టటంచతచతనఘానని మీరు త లస్టటకొంద్తరు ఆ ద్ినమంద్త 
ప్రవతములలోనతండి కరొతు  ద్ఘర క్షారసము పారునత, కొండలలోనతండి పాలు 
ప్రవహించతనత. యూద్ఘ నద్తలనిాటిలో నీళుు  పారునత, నీట ిఊట యహెో వా మంద్ిర 
ములోనతండి ఉబిక ిపారి ష్టతీుము లోయనత తడుప్ునత (యోవేలు 3:17-18). 

ప్రకటన 22లో, ఈ జీవ నద ిమునుప్టికంటే గొప్పదిగా అగుట ఉంది. అది దదవుని స్టింహాసనము 
మర్శయు గొర్ పీలోి యొదేనుండ ినరే్మగా యిెర్ూషలేము ప్టరణము మధ్యలోనికి ప్రవహించుచూ, సమసత  
జీవము మర్శయు సవసాతకు దదవుడద తుదకు మూలమ ైయునాిడని సూచించుచునిది. 

యోహాను దర్ినములో, ఈ సమృదిధయిెనై జీవప్ు ఊట అనునద ిఇర్మవ పై్ులా ఉని జీవవృక్షమును 
తడుప్ుచునిది. ఆ వృక్షము సమృదిధయిెైన ఫలములను ఇచుుచునిది, దాని ఆకులు కూడా జనములకు 
సవసాతను తెచుుచునిది. 



ప్రకటన గీంథము మూడవ పాఠము : ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 

-48- 

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

ప్రకటన గ్రంథము చివరిలో నూతన యెరూషలేమునత గ్ూరిు చద్తవుచతండగా, 
ఆద్కిాండములో ఏద్ నత వనము గ్ూరిు వార యబడని అనేక విషయాలు జ్ాా ప్కము 
చేయుట మనము చూసాు ము, అద్ి ఉద్ేేశంచబడని విధముగా నూతన యెరూషలేము 
సృష్టరని తిరిగి నూతన ప్రచతటయెైయునాద్ి. ఆ ప్రకారముగా ద్ేవుడు మనతషతయలనత 
తయారుచేస్టట వారిని సరయిెనై సాి నములో నతంచతట మనము చూడవచతు. ఏద్ నత 
వనములో వారు ప్రపి్కవత చ ంద్ఘలని ఉద్ేేశంచబడనిద్ి, బహుశా ఉనాతమ నై 
మహమినత వారు చేరుకోవలస్టటయుండగా, ఆయన నతండి వ నతద్ిరిగి, ద్వేుని 
ఉద్ేేశములనత తృణీకరించతట ద్ఘవరా ప్రకకకు తొలగిపో యరి. అయతే నిజ్ముగా, 
ద్ేవుడు ఉద్ేేశంచిన ద్ఘనిని ఏద్ నతలో మనము చూడవచతు, మనతషతయల నతండి ఏమి 
కోరుచతనఘాడో  చూడవచతు, కావున, మనతషతయలకు మరియు ద్ేవునికి మధయనతనా 
ప్రిప్ూరణ సంబంధము, మనము కలగియుండవలస్టటనద్ి, నూతన యెరూషలేములో 
తిరిగి సమకరరుబడుటనత మనము ఆశంచవచతు. 

—డా. మార్డు ఎల్. సార ీ స్ 

ప్రకటన గ్రంథములోనికి చూచినప్ుపడు, నూతన యెరూషలేమునత గ్ూరిున వరణనలనత 
చూడగ్లము. అద్ి ఏద్ నత వనములో ఉండే అంశాలనత అనగా జీవవృక్షము వంటివి, 
కలగియునాటటు  కనతగొంటాము. బ ైబిలు గ్రంథములోని మొద్ట ిప్ుసుకము నతండి 
బ ైబిలు గ్రంథములోని చివర ిప్ుసుకము వరకు ఎంద్తకు ఈ విధముగా ఉంద్ి? అద్ి 
పాక్షికముగా మనకు చూపటంచతచతనాద్ేమనగా పాప్ము ద్ఘవరా అచుట 
సంప్ూరణముగా విరుద్ధమ నైద్ి సంభవించినద్ి మరియు ద్వేుడు సమసుమునత 
సరయిెైనద్ిగా చేసాడని ననేత భావిసతు నఘానత. ఆయన ఉద్ేేశంచిన ద్ఘనిని పాప్ము 
శథిలము చేయలేద్త, మరియు అద్ి పరా రంభములో ఎచుట ఉనాద్ో  అచుటకిే ద్ఘనిని 
ఆయన తీసతకువసతు నఘాడు, అయతే ద్ఘనిని ఆయన సంప్ూరణతలోనికి 
త చతుచతనఘాడు. అద్ి మరలా ప్తనము కాని సృష్టర  మాతరమే కాద్తగానీ, అద్ి 
నిరంతరము నిలచియుండు సృష్టరయెైయునాద్ి. 

—డా. జయన్. ఇ. మ కిున ో  

ఏదెను వనములో ఆదాము, హవవలు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, దదవుడు వార్శని శపించి తోటలో నుండి 
బహషిుర్శంచాడు, ప్రతదయకముగా వార్మ జీవవృక్ష ఫలములను తిని నిర్ంతర్ము ఆ విధ్ముగా 
జీవించకుండునటుో  చదసాడు. అయితద కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు, జీవజల నది జీవవృక్షమును మర్ల 
తడుప్ుతుంది, మర్శయు సమసత  జనములు ఆ ఫలమును ప ందుదుర్మ. విమోచించబడని మానవులంతా 
సవసాత ప ందుతార్మ. అచుట పాప్ము, అనార్ోగయము లేదా వాయధ్ులు ఎంతమాతరము ఉండవు. ప్రకృతి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ ైప్ర్రతాయలు మర్లా జర్గవు. సమసత  దదశములు తమునుతాము నీతితో మర్శయు సమాధానముతో 
ప్ర్శపాల్వంచుకుంటార్మ. మర్శయు సమసత దదవుని సృషిర  సంప్ూర్ణముగా ఆయన మహిమను ప్రచుర్ప్ర్చును. 

కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భ్ూమిలో దదవుని నముకసుత ల ైన ప్రజలు ప ందుకొనే ర్ ండవ 
ఆశీర్ావదమేమనగా, లోకమంతయూ దదవుని సనిిధ ికల్వగశన సార్వతిరక దదవాలయము అవుతుంది. 

సారవతిరక ద్ేవాలయము 
పాత నిబంధ్న అంతటిలో, తన సనిిధనిి ఒక ప్రతదయకమ నై విధ్ముగా ప్రతయక్ష ప్ర్చుటకు దదవుడు 

కొనిి ప్ర్శశుదధ  సాలములను ప్రతదయకప్ర్చుకునాిడు. ఏదనెు వనములో ఆయన ఆదాము, హవవలతో 
నడచినటుో గా ఆదకిాండము 3:8 సూచిసుత ంది. ఆ తోట దదవుని ప్ర్శశుదధ  సాలము లేదా దదవాలయమని ఇతర్ 
లేఖ్న భాగాలలో సూచించబడనిది. 

ఉదాహర్ణకు, తోటను స్టతదయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును దదవుడు ఆదామును అందులో 
ఉంచాడని ఆదికాండము 2:15లో సూచిసుత ంది. ఇచుట “స్టతదయప్ర్చుట” అనే ప్దమునకు అవద్ అనే హెబీర 
ప్దము వరా యబడనిది. మర్శయు “కాచుటకు” అనే ప్దానిక ిషమార్డ అన ేప్దము వరా యబడినది. ఇది 
గుర్శతంచదగశనద ిఏలయనగా సంఖ్ాయకాండము 3:8లో దదవాలయములో యాజకులు చదయవలస్టని ప్ర్శచర్య 
ఉదోయగమును గూర్శు వివర్శంచునప్ుపడు మోషత ఈ ప్దాలన ేఉప్యోగశంచాడు. మర్ొక మాటలో, ఆదాము 
హవవలు తోటలో యాజకతవప్ు ప్ని చదసార్నమాట మర్శయు ఆ తోట భ్ూమి మీద దదవుని ప్ర్శశుదధ 
సాలమునకు సాదృశయముగా ఉనిది. 

దీనిక ిఆవల, యిెహజేేులు 47:7లో ఉనిటుో  ర్ాబో వు దదవాలయములో నద ిమర్శయు వృక్షములు, 
ఏదెను తోటలో ఉని నదికి, అదద విధ్ముగా జీవవృక్షమునకు బలమ నై సాదృశయముగా ఉనాియి’, ఇద ి
ఆదకిాండము 2:9-10లో వివర్శంచబడింది. 

మర్శయు యిెహజేేులు 28:13-14 ఏదనెు తోటను “దదవుని ప్ర్వతమని” సూచించునప్ుపడు, పరా చీన 
కాలములో ప్ర్వతముల ప నై దదవాలయములు కటుర నప్ుపడు ఉప్యోగశంచద ప్దజయలమ ే
ఉప్యోగశంచబడనిది. 

ఏదెను తోట ఆయన భ్ూసంబంధ్మ నై ప్ర్శశుదధ సాలములుగా ఉప్యోగశంచబడని తర్మవాత, తన 
ప్రతదయకమ ైన సనిిధిని దదవుడు ప్రతయక్ష గుడార్ములో కనబర్చాడు. దీనిని గూర్శు మనము నిర్గమకాండము 
40:34-38లో చదువుతాము. 

ప్రతదయక్ష గుడార్ము తర్మవాత, తన ప్రతదయకమ నై సనిిధనిి దదవాలయములో ప్రతయక్షప్ర్చాడు, దీనిని 
మనము 1 ర్ాజులు 8:10-11, మర్శయు 2 దినవృతాత ంతములు 7:1-3లో చదువుతాము. 

ఈ భ్ూసంబంధ్మ నై ప్ర్శశుదధ  సాలములు నిజయనిక ితన ప్రతదయకమ నై సనిిధిని సపషరముగా 
ప్రతయక్షప్ర్చుచుని దదవుని స్టంిహాసనప్ు ఆవర్ణమునకు ఛాయగా ఉదదేశించబడనివని హెబీర 8:5 
వివర్శంచుచునిది. అయితద కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భ్ూమిలో దదవుని సనిిధి ఒక తోటకు లేదా 
భావనానికి ప్ర్శమితము చదయబడదు. దానికి బదులుగా, లోకమందంతటా దదవుడు తన ప్రతదయక సనిిధిని 
ప్రతయక్ష ప్ర్చుచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నూతన యిెర్ూషలేమును గూర్శు ప్రకటన 21:22-23లో యోహాను యిటెుో  వర్శణసుత నాిడో  వినండి: 

ద్ఘనిలో ఏ ద్వేాలయమునత నఘకు కనబడలేద్త. సరావధకిారయిెనై ద్వేుడగ్ు 
ప్రభువునత గొఱ్ఱఱ పటలుయు ద్ఘనిక ిద్ేవాలయమ ై యునఘారు. ఆ ప్టరణములో 
ప్రకాశంచతటక ై సూరుయడ నైనత చంద్తర డ నైనత ద్ఘనికకకరలేద్త; ద్వేుని మహిమయే 
ద్ఘనిలో ప్రకాశంచతచతనాద్ి. గొఱ్ఱఱ పటలుయే ద్ఘనికి ద్పీ్ము (ప్రకటన 21:22-23). 

నూతన యిెర్ూషలేములో దదవాలయము అకుర్లేని ఒక సమయము కొర్కు ప్రకటన గీంథము 
ఎదుర్మ చూసుత ంది. దానికి బదులుగా, ప్రతీ చోట దదవుడద తన ప్రతదయక సనిిధిని ప్రతయక్షప్ర్మసాత డు. తన ప్రజల 
మధ్యలో నివాసముండుట దావర్ా ఆయన తన ప్రజలను ఆశీర్వదిసాత డు మర్శయు జనములు ఆయన 
వ లుగులో నడచిెదర్మ. ఆ సమయము వచిునప్ుపడు, ప్గటకిి సూర్మయడు ఏ విధ్ముగా వ లుగునిసుత నాిడో  ఆ 
ప్రకార్మ ేలోకమంతయు దదవుని మహమిచదత సంప్ూర్ణముగా నిండయిుంటుంది. 

 ప్రకటన 21:6లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుతాము: 

అప్ుపడు ఇద్ిగో ద్వేుని నివాసము మనతషతయలతో కరడ ఉనాద్ి, ఆయన వారతిో 
కాప్ుర ముండునత, వారాయన ప్రజ్లెైయుంద్తరు, ద్వేుడు తఘనే వార ిద్వేుడ ైయుండి 
వారికి తోడ ైయుండునత (ప్రకటన 21:3). 

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

యిేసు కరసీుత  యొకు కార్యము దావర్ా లోకము నూతనప్ర్చబడుట ఈ విధ్మ ైన సార్వతిరక 
దదవాలయమును సృషిరసుత ంది. ప్రకటన గీంథము 1వ అధాయయములో, ప్ర్లోకప్ు సాా నములో ఏడు దపీ్ 
సతంభ్ములు మధ్యన యిేసు సంచర్శంచెను, అది తన సంఘములలో దదవుని సనిిధకిి సాదృశయముగా ఉనిది. 
అయితద, కరసీుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు, సృషిరయంతటపి ైన తన ప్రతదయకమ ైన ప్ర్శపాలనను ఆయన సాా పిసాత డు, ఆ 
విధ్ముగా లోకమంతా దదవుని మందిర్ముగా ఉంటుంది, మర్శయు ఆయన ప్రతదయక సనిిధి ప్రతీ చోటా 
ప్రతయక్షప్ర్చబడుతుంది. 

యోహాను ప్రసాత వించిన మూడవ ఆశీర్ావదమేమనగా, యిసేు ర్ాజుగా అంతము లేని యిసేు కరసీుత  
ప్ర్శపాలనను భ్ూమి మీద దదవుడు సాా పించుట. 

అంతము లేని ప్రిపాలన 
కొీతత  భ్ూమిలో దాని ర్ాజధానియిెైన నూతన యిరె్ూషలేము ప్టరణమే కేందరమ యైునిదని ప్రకటన 

21, 22 అధాయయాలు సూచిసుత నాియి. మర్శయు ఆ ప్టరణప్ు కేందరము దదవుని స్టింహాసనము. దదవుని 
స్టింహాసనము ర్ాజుగా ఆయన ప్ర్శపాలనకు సాదృశయమ ైయునిది. యిసేు తిర్శగశవచుునప్ుపడు, ఆయన 
నూతన యిెర్ూషలేములో స్టింహాసనాస్టన్ుడెై, తన తండిర తర్ప్ున లోకమునంతటనిి ప్ర్శపాల్వంచును. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దావీదు వంశప్ు ర్ాజులందర్ూ యిెర్ూషలేము దదవుని స్టింహాసనముప ై ఆస్టన్ులయియే ఘనతలో 
పాలుప ందుకొనుట 1 దనివృతాత ంతములు 29:23లో సూచించబడనిది. అయితద, దావీదు వంశప్ు చివర్శ 
ర్ాజ నై యిసేుకరసీుత  మాతరమే నూతన యిెర్ూషలేములో స్టింహాసనాస్టన్ుడగును మర్శయు ఆయన ప్ర్శపాలన 
మాతరమ ేఅంతము లేనిదెై యుండును. విమోచించబడిన వార్ందర్ూ ఆయనతో పాటు నూతన సృషిరలో 
ఉంటార్మ, ఆయన అధకిార్మును, శకితని గుర్శతంచుదుర్మ, ఆయన స్టింహాసనమునకు నమసాుర్ము 
చదయుదుర్మ, మర్శయు ప్రకటన 22:5లో చదువుచునిటుో  ఆయనను మహిమప్ర్చి, ఘనప్ర్చుదుర్మ, 
ఇంకా అంతములేని ప్ర్శపాలనలో పాలుప ందుదుర్మ. 

కొంతమంద్ి 70, ఇతరులు 80 మరకిొంత మంద్ి 90 లేక 100 సంవతీరములు 
జీవిసాు రు, ఆ తరువాత ముగింప్ు. ఈ నూతన భూమిలో ఆ విధముగా ఉండద్త. ఈ 
భూమిలో మనము సద్ఘకాలము జీవిసాు ము. ఎంద్తకని? ఏలయనగా ప్రభువ నై 
యసేతకరరసతు  మనతో ఎలుప్ుపడు ఉంటారు. ఆయన ప్రలోకములో ఉంటాడు కద్ఘ, అని 
మీరంటారేమో. కాద్త. ఆయన ప్రలోకమునకునత భూమికిని రాజ్ ైయునఘాడు. 
భూమిమీద్ ఆయన నిరంతరము మనతషయ కుమారునిగా ఉంటాడు. అయతే ఇంకా నీకు 
కావలస్టటనద్మేిటి? యేసతతో నిరంతరము జీవిసాు వా లేక ఆయన లేకుండఘ ఉంటావా? 
అంద్తవలన, నూతన ప్రచబడని భూమిమీద్ నిరంతరమూ ప్రభువ నై యసేత కరరసతు తో 
నతండుటకు నేనత ఎద్తరుచూసతు నఘానత. 

—డా. స్ట మైన్ జ . కసి్ర  మేకర్డ 

కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భ్ూమిలో కరసీుత  యొకు ప్ర్శపాలన ఖ్చిుతముగా సంప్ూర్ణముగా 
ఉంటుంది. తన ప్రజలకు కావలస్టని దానంతటిని ఆయన సమకూర్మును. అచుట ఎటువంటి పాప్ము, 
ఎటువంటి దుర్రి తి, ఎటువంట ిర్ోగము లేక ఎటువంట ిమర్ణము ఉండదు. మన సంతోషము నుండి 
మనలను ఏదీ వేర్మచదయుటలేదు. దదవుని నిబంధ్నలో ఉని ప్రతి ఆశీర్ావదము ఎలోప్ుపడు మనదగును. 

విశావసులముగా, నూతన ఆకాశము, నూతన భ్ూమిలో మనప నై దదవుడు ప్ర్శపాలన చదయాలని 
మనము ఎదుర్మచూడాల్వ. మర్శయు ఇప్ుపడద నముకసుత ల ైన విధదయత చూపించాల్వ మనము శోధించబడి, 
హింస్టించబడనిప్ుపడు కూడా — మనము నముకతవములో ప్టుర దల కల్వగశయునిప్ుపడు, తన సృషిర  కొర్కు 
దదవుడు ఉదదేశించిన శరషీఠమ నై ఆశీర్ావదములో మనము పాలుప ందుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింప్ు 

ఈ పాఠములో, ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము అన ేఅంశములను దృషిరంచి ప్రకటన గీంథమును 
ప్ునఃప్ర్శశీలన చదస్టయిునాిము. ర్ాజతవము అనే భావనను ప్ర్శశీల్వంచాము, దదవుని ర్ాజర్శకప్ు 
దయాళుతవమును విశరోషించాము, ర్ాజునకు మానవ విధదయత యొకు పరా ముఖ్యతను ప్ర్శగణ ంచాము 
మర్శయు విధదయత వలన కలుగు ఆశీర్ావదములను, అవిధదయత వలన కలుగు శాప్ములను వివర్శంచాము. 

క ైైసతవులందర్శకర ఉని నిర్రక్షణ ఏమనగా, ఒక ర్ోజున యిసేు తిర్శగశ వసాత డు. మనము జీవితములో 
అనుభ్విసుత ని ప్రతీ శీమను జయించుటకును, ప్టుర దల కల్వగశ ఉండుటకును ఈ నిర్రక్షణ మనలను 
పతరర్పేసిుత ంది. మన విశావసమును బటిర  ఎటువంటి కషరమును మనము ఎదుర్ొునుచునిప్పటికర, మనము 
దదవునిక ిమర్శయు ఆయన కరసీుత నకు విధదయత చూపించవలస్టియునిద ిఏలయనగా ఆయన వాకయము 
సతయమని మనము ఎర్మగుదము. మనలను ప్ర్శపాల్వంచుటకు మర్శయు ప్రతిఫలమిచుుటకు యిసేు తిర్శగశ 
వచుును. అది జర్గనంతవర్కూ, ప్రకటన గీంథము చివర్శలో ఆయన ఇచిున వాగాే నమును నముుదము, 
అదదదనగా; “అవును, తవర్గా వచుుచునాిను.” మర్శయు మన ప్రతుయతతర్ము యోహాను ఇచిున 
విధ్ముగాన ేఉండాల్వ: “ఆమ న్. ప్రభ్ువ ైన యిసేూ, ర్ముు!” 
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