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ఉపో ద్ా తాం 

ఒక దంప్తయలు తమ మొదటి బిడ్కు జనునివవబో వుచునిప్ుపడు, వార్మ ఒక ఊహ ంచన 
ప్రకనయీను ఎదుర్ొుంటార్మ. వార్మ బహుగా ఉతాిహప్డతార్మ. ప్ుటరబో వు బిడ్ కొర్కు అనిి 
స్టిదధప్ర్చుటను గూర్శు వార్మ చంతిసాత ర్మ. పలోిలుగల తమ స్టేి హ తయలను వార్మ ల కులేననిి ప్రశిలు 
అడుగుతార్మ. వార్మ ప్ుసతకములను మర్శయు వాయసములను కూడా చదువుతార్మ. గర్ుధార్ణను గూర్శు, 
ప్రసవ ప్రకనయను గూర్శు, నూతన శిశువును సంర్క్ించుటను గూర్శు వార్మ నేర్ముకోవాలనుకుంటార్మ. 
మర్శయు పిలోలను కల్వగశయుని మనకు వార్మ అలా ఎందుకు చదసాత ర్ప తలెుసు. మొదట ిబిడ్ను 
కల్వగశయుండుట మీ జీవితమును నాటకయీముగా, ఉతాిహకర్ముగా, మర్శయు కొనిిసార్మో  కొంత 
భయమును కల్వగశంచు విధ్ముగా మార్శువసేుత ంది. మర్శయు మన ప్రభువ నై యియసు యొకు ర్ాకను 
గూర్శు మనము ఎదుర్మచూచుచుండగా ఇలాంటదిద జర్మగుతయంది. ఆయన ర్ాక సమసతమును 
మార్శువేయబో తయంది. కాబటిర , ఏమి జర్మగబో తయందో  అరా్ము చదసుకొని, ఆయన భూలోక ర్ాజయము కొర్కు 
మనలను స్టిదధప్ర్చు విధానములలో జీవించుట లాభదాయకముగా ఉంటటంది. ఇందువలనే మనము 
యుగాంతశాసత రమును అధ్యయనం చదసాత ము. 

నీ ర్ాజయము వచుునుగాక: యుగాంతశాసత ర స్టిదాధ ంతము అను మన పాఠయ కమీములో ఇది 
మూడవ పాఠము. దనీికన “ర్ాజు యొకు ర్ాకడ” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, కీసీుత  ర్ాకడను గూర్శు 
లేక “ర్ ండవ ర్ాకడ”ను గూర్శు మర్శయు యుగాంతములోనికన నడిపించు సనిివశేములతో దాని యొకు 
అనుబంధ్మును గూర్శు బెైబిలు ఏమి చబెుతయందో  మనము చూదాే ము. 

ఇంతకు ముందు పాఠంలో, యుగాంతశాసత రమును “అంతయ దిన విష్యములను గూర్శున 
అధ్యయనము” లేక “అంతయ దని విష్యములను గూర్శున స్టదిాధ ంతము” అని మనము నిర్వచంచాము. 
వయకనతగత యుగాంతశాసత రము అనగా “అంతయదినములలోని సనిివశేములను ఒక వయకనత ఏ విధ్ంగా 
అనుభవిసాత డు అను విష్యమును గూర్శున అధ్యయనం అయుయనిది” అని కూడా మనము చెపాపము. 
అయితద, ఈ పాఠంలో మన అంశములు “సాధార్ణ యుగాంతశాసత రము” అను మర్ొక ఉప్భాగమునకు 
చెందనివిగా ఉనాియి. సాధార్ణ యుగాంతశాసత రము అనగా: 

అాంతయ దినములలో దవేుని యొకక సారవత్రాక కారయముల ైన తీరపు మరియు 
రక్షణనచ అధ్యయనాం చేయుట. 

ఇద ికూడా వయకనతగత యుగాంతశాసతములో ఉని కొనిి అవే సమసయలను గూర్శు మాటాో డుతయంది. 
అయితద ఇద ివయకుత లు సనిివేశములను ఎలా అనుభవిసాత ర్మ అను దాని కంటే సవయంగా 
సనిివశేములను ఎకుువగా ఉదాా టసిుత ంది. 

“ర్ాజు యొకు ర్ాకడ” మీద మన చర్ు మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, 
కీీసుత  ర్ాకడను గూర్శు లేఖ్నము ఏమి చబెుతయందో  మనము ప్ర్రక్దిాే ము. ర్ ండవదిగా, ఆయన ర్ాకడను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సూచంచు కాలముల యొకు చహిములను మనము ప్ర్శగణిదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
వ యియయండో పాలనను గూర్శు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు కల్వగశయుని ప్రధానమ నై అభిపరాయములను 
ప్ర్శశీలన చదదాే ము. కీసీుత  ర్ాకడతో ఆర్ంభిదాే ము. 

కరసీ్తచ్  రాకడ 

తన భూలోక ప్ర్శచర్య ముగశంప్ునకు వచుుచుండగా, ఆయన ప్ర్లోకమునకు 
ఆర్పహణమగుటకు ముందు, ఆయన మర్లా తిర్శగశవసాత నని యియసు తన అనుచర్మలకు 
నిశుయతనిచాుడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 24, 25లోని ఒలీవల కొండ మీద ఉప్దదశములోను, 
మర్శయు యోహాను 14-17లో ముగశంప్ు ఉప్దదశములోను దనీిని మనము చూసాత ము. తర్మవాత, యియసు 
ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ నైప్ుపడు, ఆయన తిర్శగశ వసాత డని అప సతలులకు గుర్మత  చదయుటకు యియసు 
ఇదేర్మ దదవదూతలను ప్ంపాడు. అప . 1:10-11లో లూకా వరా స్టినటటో : 

ఆయన వ్ెళ్లల చ్చాండగా, వ్ారప ఆకాశమువ్ెైపు తేరి చ్ూచ్చచ్చాండిరి. ఇదిగో త లల ని 
వస్్తరములు ధ్రిాంచ్చకొనిన యద్ద రప మనచషయయలు వ్ారియొద్ద  నిలిచి – గలిలయ 
మనచషయయలయరా, మీర ాంద్చకు నిలిచి ఆకాశమువ్ెైపు చ్ూచ్చచ్చన్్నరప? 
మీయొద్ద నచాండి పరలోకమునకు చేరపుకొనబడని యీ యస్ే, ఏ రీత్రగా 
పరలోకమునకు వ్ళె్లల ట మీరప చ్ూచిత్రరో ఆ రీత్రగాన్ే ఆయన త్రరిగి వచ్చునని 
వ్ారతిో చ ప్ుిరి (అపొ . 1:10-11) 

యియసు యొకు ర్ ండవ ర్ాకడను గూర్శు అనకే ఇతర్ కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకములు కూడా 
ప్రసాత విసాత యి. థసెిలొనీక సంఘమువార్మ దీని కొర్కు స్టదిధప్డియుండునటటో  1 థసెి. 3:13లో పౌలు 
పరా ర్శాంచాడు. మర్శయు వార్మ దనీిని తపపిపల లేదు అని 2 థసెి. 2:1, 2లో అతడు వార్శకన 
ప్ునఃనిశుయతనిచాుడు. హెబ్రర. 9:28లో హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత దీనిని యియసు కొర్కు ఎదుర్మచూచనవార్శ 
ర్క్షణతో అనుసంధానం చదశాడు. 2 పేతయర్మ 3:4-10లో పేతయర్మ దీనిని లోకము యొకు ముగశంప్ు 
మర్శయు ప్ునర్మదధర్ణ అని వర్శణంచాడు. మర్శయు ప్రకటన 22:12లో యోహాను యొకు అంతయదినముల 
దర్ినములో, ఆయన తిర్శగశవచుునంత వర్కు నముకముగా ఉండమని యియసు యోహానుకు చెపాపడు. 
భూమి మీదకిన యియసు తిర్శగశవచుుటను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న అంతటా తలె్వయప్ర్చబడింది, మర్శయు ఇద ి
క ైైసతవ వదేాంతశాసత రములో ఎలోప్ుపడూ ఒక ముఖ్యమ నై విష్యముగా ప్ర్శగణించబడింది. 

యస్్తచ త్రరిగివచ్చుచ్చన్్నడు; ఆయన త్రరిగివచ్చుచ్చన్్నడని ఆయన బ ైబిలులో 
మనకు చ పాుడు. మేడగదిలో ఆయన పలికని మయటలనచ మనము చ్ూడవచ్చు; 
అపొ స్్తలులు, పౌలు, ప్ేతయరప, మరియు యోహానచ పత్రాకలలో, మరియు 
విశషేముగా పాకటన గీాంథములో మనము చ్ూడవచ్చు. కాబటటర , యుగాాంతములో 
యస్్తచ కరీస్తచ్  త్రరిగివసా్ డు అనచనది లేఖ్న స్తతయమ ైయుననది. మరియు అది 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకు గొపు నిరకీ్షణ అయుయననది, ఎాంద్చకాంటే విశావస్తచలముగా, మనము మన 
రక్షకుని చ్ూచ్చటకు ఎద్చరపచ్ూచ్చచ్చన్్నము, మరియు ఆయన 
త్రరిగివచిునపుుడు, మన అనచభవములో నచాండి మరణము పయర్ిగా 
తొలగిాంచ్బడుతయాంది, పాాణములో మరియు శరీరములో మనము పయరణ 
శుద్చధ లముగా చేయబడత్ము, మరియు మనము య్స్తచ స్తనినధిలో 
పరిశుద్చధ లాంద్రితోనచ పరిశుద్ధ మ ైన దవేద్ూతలతోనచ నిరాంతరము జీవిసా్ ము. 
కాబటటర , య్స్తచ త్రరిగి వచ్చుచ్చన్్నడు అని మయతామే మనము ఒపుుకోముగాని, 
మనము అభిరపచితోనచ, ఆశతోనచ ద్ని కొరకు ఎద్చరపచ్ూసా్ ము. 

— డా. గ ై వాటర్డి 

ఈ పాఠంలో, కీసీుత  ర్ాకడలోని ర్ ండు విష్యముల మీద మనము దృషిరప డదాము: మొదటిగా, 
ఆయన ర్ాకడ యొకు అవసర్త; మర్శయు ర్ ండవదిగా, ఆయన వచుు విధానము. ముందుగా యియసు 
ర్ ండవ ర్ాకడ యొకు అవసర్తను చూదాే ము. 

అవస్తరత 
లోకములో ధ్నిక పరా ంతములలో నివస్టించుచుని చాలామంది క ైైసతవులు కీసీుత  యొకు ర్ాకడను 

గూర్శు ప దేగా చంతించర్మ. వార్మ ఈ జీవితములో ఉని ఆశీర్ావదములను ఆసావదించుటలో 
సంతృపితప ందుతార్మ, మర్శయు మధ్య స్టిాతిలో ప్ర్లోకమందు జీవించుట కొర్కు ఎదుర్మచూసాత ర్మ. మార్ము 
10:21-25లోని ధ్నికుడెనై నాయకుని వల , యియసు తిర్శగశవచునప్ుపడు ఆయన ఆర్ంభించు ర్ాజయముకు 
ఎకుువ విలువ ఇవవకుండా వార్శ ఐశవర్యము వార్శకన ఆటంకము కల్వగశసుత ంది. అయితద లోకములోని ఇతర్ 
భాగములలో, క ైసైతవులు తమ విశావసము నిమితతం శీమను అనుభవిసాత ర్మ. కాబటిర , యియసు తీసుకొని 
ర్ాబో వుచుని ప్ూర్ణమ నై లోకమును గూర్శు ఎదుర్మచూచుట వార్శకన సులభమవుతయంది. కీసీుత  యొకు 
ర్ ండవ ర్ాకడ యొకు అవసర్తను గుర్శతంచుటలో వార్శకన ఎలాంటి సమసయ ఉండదు. 

దేవుని పని ఇాంకా పయర్ి కాలేద్చ కాబటటర  య్స్తచ త్రరిగిరావలసయిుననది. దేవుని 
పాణ్ళిక ఇాంకా పయర్ి కాలేద్చ. స్తృష్ిర  ఉననది, పతనము జ్రిగిాంది, కరీస్తచ్ లో విమోచ్న 
ఉననది, మరియు న్ెరవ్ేరపు కూడ్ జ్రపగుతయాంది. చ్రితా ముగిాంపులోనికి వస్తచ్ ాంది. 
దేవుడు స్తమస్్త విషయములనచ ముగిాంచ్బో తయన్్నడు. తపుులుగా ఉనన 
విషయములనీన స్తరచిేయబడత్య. మరియు త్రరిగివసా్ నని కరీస్తచ్  వ్ాగాద నము 
చేశాడు. ఆయన మన కొరకు స్తథ లమునచ సది్ధ ము చేయుటకు వ్ెళ్లల చ్చన్్నడని, 
మరియు ఆయన వ్ెళిల  మన కొరకు స్తథ లమునచ సది్ధ ము చసేని యెడల, ఆయన 
త్రరిగివచిు మనలనచ ఆయన యొద్ద కు చేరపుకుాంటాడని యోహానచ 14వ 
అధ్యయములో ఆయన సెలవిచ్ుడు. స్తజీవులకు మరియు మృతయలకు తీరపు 
తీరపుటకు కూడ్ య్స్తచ త్రరిగిరాబో వుచ్చన్్నడు... కరీస్తచ్  రాకడ పాాముఖ్యమ నైది 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనచటకు అన్ేక కారణములు ఉన్్నయ, మరయిు వీటటలో పాాముఖ్యమ ైనది, కరసీ్తచ్  
రాకడ ఒక విధ్ముగా కరసీ్తచ్  పునరపత్థ నము యొకక న్ెరవ్ేరపుగా ఉననది. ఆయన 
లేచియున్్నడు. ఆయన నిజ్ముగా లేచియున్్నడు. అయతే ఆయన మరలయ 
త్రరిగివచ్చునటలల  ఆయన లేచియున్్నడు. మరియు మనము పాభురాత్రా 
భోజ్నములో ఇదే చ బుత్ము. కద్? “మీరప ఈ రొటటర నచ త్రని, ఈ పాతాలోనిది త్ా గు 
నపుుడ లల  పాభువు వచ్చువరకు ఆయన మరణమునచ పాచ్చరిాంచ్చద్చరప.” స్తచవ్ార్ 
స్తాందశేమునకు ఇది క ాందా్మ యైుననది. 

— డా. వొడి్  బౌచమ్, జూ. 

యియసు ర్ాకడ యొకు అవసర్తకు అనకే కార్ణములు ఉనాియి. అయితద మన ఉదదేశముల 
కొర్కు, అబరా హాము వార్సునిగా ఆయన పాతరను మర్శయు దావీదు వార్సునిగా ఆయన పాతరను 
మనము చూదాే ము. ముందుగా అబరా హాము వార్సునిగా కీసీుత  యొకు పాతరను మనము చూదాే ము. 

అబాా హాము వ్ారస్తచడు 
ఆదకిాండము 15, 17 అధాయయములలో అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నలో అబరా హాము 

మర్శయు అతని వార్సుల కొర్కు ఒక దదశము వాగాే నము చదయబడింది. మర్శయు ఈ ర్ ండు 
అధాయయములలో, ఈ దదశము కనానుగా గుర్శతంచబడింది. వాసతవానికన, ఇందుమూలముగాన ేబెైబిలు 
మర్శయు వేదాంతవేతతలు కనానును “వాగాే న దదశము” అని పిలుసాత ర్మ. అయితద ఆదికాండము 17:5లో, 
అబరా హాము జనములకు తండిరగా కూడా ఉంటాడని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. మర్ొక మాటలో, అతని 
సావసాయములో కేందర బిందువుగా కనాను ఉంటటందగిాని, ఆ సావసాయము కవేలం కనానుకు మాతరమే 
ప్ర్శమితము కాదు. ర్పమా. 4:13లో, అబరా హాము మర్శయు అతని వార్సులు భూమియంతటిని సావధనీం 
చదసుకుంటార్మ అను విధ్ంగా పౌలు ఈ వాగాే నమును వాయఖ్ాయనించాడు. 

అంతదగాక, ఆదికాండము 17వ అధాయయములోని సనిివేశములు జర్శగశన అనేక సంవతిర్ముల 
తర్మవాత, మోర్శయా ప్ర్వతము యొదే దదవుడు అబరా హాముతో తన నిబంధ్నను మర్ొకసార్శ 
నిర్ాా ర్శంచాడు. ఆ సమయమందు, దదవునికన దహనబల్వగా తన కుమార్మడెనై ఇసాికును బల్వ ఇవవమని 
ఆజఞా పించ దదవుడు అబరా హామును ప్ర్రక్ించాడు. ర్ ండు కార్ణముల చదత ఇది ఒక అఘోర్మ నై ఆజాగా 
ఉనిది. మొదటిగా, దదవుడు ఇంతకు ముందు ఏనాడు నర్ బల్వని కోర్లేదు. మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
ఆదకిాండము 17లో, అబరా హాము యొకు నిబంధ్న వాగాే నములకు వార్సునిగా ఇసాికు 
గుర్శతంచబడా్ డు. కాబటిర , ఇసాికు మర్ణించవలస్టియుంటే, దదవుని వాగాే నములు విఫలమ ైనటటో  
కనిపించదవి. అయితద చవర్శ క్షణములో, దదవుడు ఇసాికును మర్ణము నుండి తపిపంచాడు. తర్మవాత 
దదవుని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములనీి ఇసాికు దావర్ా న ర్వేర్ుబడబో తయనాియి అను విధ్ముగా 
దదవుడు అబరా హాముతో తన నిబంధ్నను నిర్ాా ర్శంచాడు. మర్శయు నిబంధ్నలో సపష్రముగా లోకమంతా 
చదర్ుబడు విధ్ముగా నిబంధ్నా ప్దములలో దదవుడు మర్శంత వివర్ణను జోడించాడు. ఆద.ి 22:17-
18లో, దదవుడు అబరా హాముతో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీ స్తాంతత్రవ్ారప తమ శతయా వుల గవిని సావధీనపరచ్చకొాంద్చరప. మరియు... 
భూలోకములోని జ్నములనినయు నీ స్తాంత్నమువలన ఆశీరవదిాంచ్బడునచ 
(ఆది. 22:17-18) 

వాసతవిక హెబ్రర భాష్లో, ఈ వాగాే నములు కీసీుత కు ముందు సూచకముగా లేక మాదరి్శగా ఉని 
ఇసాికును సూచంచుచునివి. మొదటగిా, ఇకుడ సంతతివార్మ మర్శయు సంతానము అని 
అనువదించబడిన “జ ర్హ్” అను ప్దము యొకు అరా్ము “వితతనము” అయుయనిది. ఇప్ుపడు, ఏక 
వచనములో, జ ర్హ్ అను ప్దము అనకే వితతనములను సూచంచవచుు. అయితద ఈ సందర్ుములో, 
అద ి“యర్ాష్” అను కనీయాప్దము యొకు ఏకవచన ర్ూప్మును తీసుకొని, “సావధనీప్ర్చుకొనుట” అని 
అనువదించబడింది, మర్శయు సంబంధ్బో ధ్క సర్వనామము యొకు ఏకవచన ర్ూప్మును తీసుకొని, 
ఇకుడ “వార్మ” అని అనువదించబడింది. కాబటిర , ఈ వాకయ భాగము యొకు అక్షర్ారా్ అరా్ము ఈ విధ్ంగా 
ఉనిది: 

నీ స్తాంతత్ర తన శతయా వుల గవిని సావధీనపరచ్చకొనచనచ. మరయిు... 
భూలోకములోని జ్నములనినయు నీ వ్ారస్తచనివలన ఆశీరవదిాంచ్బడునచ (ఆది. 
22:17-18) 

మర్ొక మాటలో, అబరా హాము యొకు నిబంధ్న వాగాే నములు అతని ప్రతదయకనంచబడిన వార్సుడెనై 
ఇసాికు దావర్ా న ర్వేర్తాయి. మర్శయు ఈ వాగాే నములలో వాగాే న దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుట 
మర్శయు ఆ సావధీనమును దదశములనిిటకిన వాయపింప్జయేుట కూడా ఉనాియి. 

అయితద ఇసాికు దనిములలోని విశేష్త ఏమిటంట ేఅతడు తాను సావధీనము చదసుకొనిన 
దదశములో నివాసముంటాడు. అవును, చర్శతర ప్ుర్పగతి చెంది దదవుడు తన ప్రణాళికలను 
బయలుప్ర్చుచుండగా, ఇసాికుకు చదయబడని వాగాే నములు అతని వార్సుడెైన యియసు దావర్ా తయదకు 
న ర్వేర్ుబడతాయని సపష్రమ యైియంది. యియసు దదవునికన మానవ బల్వగా కూడా అర్శపంచబడతాడు. అయితద 
ఈసార్శ చవర్శ నిమిష్ములో ఉప్శమనము ఉండదు. అబరా హాము విధదయత ఇసాికు దదవుని నిబంధ్నా 
ప్రజలకు నాయకునిగా ఉండుటకు సాా నమును సంపాదించప టిరన విధ్ముగానే, యియసు చూపిన విధదయత 
ఆయనకు అదద హకుును ఇచుంది. మర్శయు తాను సావధనీము చదసుకొనిన భూమిలో జీవించుట దావర్ా 
యియసు కొంత వర్కు ప్రతి దదశమును వయకనతగతముగా దీవిసాత డు. 

అబరా హాము మర్శయు ఇసాికుకు చదయబడని వాగాే నములు యియసు ర్ాకడ యొకు అవసర్తకు 
ఒక కార్ణముగా ఉనాియి. అబరా హాము వార్సులలో ఒకర్మ అతని విర్పధ్ులను జయించ, అతనికన 
నివాస సాా నముగా ఉండునటటో  లోకమంతటిని ఆకీమిసాత డు అని దదవుడు ప్రమాణము చదశాడు. ఆ 
వాగాే నములు యియసు దావర్ా న ర్వేర్ుబడతాయని కొతత  నిబంధ్న సపష్రము చదసుత ంది. అయితద ఆయన 
విర్పధ్ుల పరా ంతములను సావధనీము చదసుకొనుటకు, మర్శయు ఆయన సావధనీము చదసుకుని 
లోకములో జీవించుటకు, యియసు ఇకుడ భూమి మీద నివాసముండాల్వ. అబరా హాము మర్శయు ఇసాికుతో 
చదయబడిన వాగాే నములు న ర్వేర్ుబడుటకు ఆయన వయకనతగతముగా ర్ావలస్టియునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాము వార్సునిగా యియసు ర్ాక యొకు అవసర్తతో పాటటగా, ఆయన దావీదు 
వార్సుడెైయునాిడు కాబటిర  కూడా ఆయన తిర్శగశ ర్ావలస్టయిునిది. 

ద్వీద్చ వ్ారస్తచడు 
మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో , దావీదు వార్సులలో ఒకర్మ ఇశాీయియలును నితయము 

పాల్వసాత ర్మ అని దదవుడు చదస్టని వాగాే నమును యిెష్యా 9:7 తెల్వయజేసుత ంది. 2 సమూయియలు 7:16, 
మర్శయు యిెహజెేులు 37:24-28లో మనము ఇలాంటి ఆలోచనలనే చూసాత ము. వాసతవానికన దావీదు 
వార్సుడు ప్ర్శపాలన చదస్టి “సకల జనులును ర్ాష్రమీులున ఆయా భాష్లు మాటలాడువార్మను” 
ఆయనను ఆర్ాధిసాత ర్మ అని దానియియలు 7:1 తెల్వయజేసుత ంది. అయితద తన భూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో 
యియసు స్టిార్మ నై, సార్వతిరక భూలోక ర్ాజయమును సాా పించుట సర్శకదా దావీదు స్టింహాసనమును కూడా 
ప్ునర్మదధర్శంచలేదు. మర్శయు ఆయన భూమి మీద జీవించనప్ుపడు ఆయన నిశుయముగా 
ఆర్ాధించబడలేదు కూడా. 

ఇప్ుపడు, యియసు అప్పటిక ేఆకాశమునకు భూమికన ర్ాజుగా పాల్వంచుచుండనెు అని గుర్శతంచుట 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఆయన ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమగుటకు ముందు, ఆయనకు 
ఆకాశమందును, భూమియందును సర్ావధికార్ము ఇయయబడనిది అని ఆయన తన శిష్యయలకు 
చెపాపడు. మతతయి 28:18లో, ఆయన ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

ఆకాశమాంద్చనచ భూమిమీద్నచ స్తరావధికారము న్్కియయబడనిది (మత్య 
28:18). 

యియసు ఆకాశమునకు మర్శయు భూమికన ర్ాజ ైయునాిడు; ఆయనకు సర్ావధికార్ము 
ఇవవబడియునిది. ఈ విష్యమును గూర్శు పౌలు ఎఫ స్ట.్ 1:20-22లో మాటాో డాడు. కీసీుత  ప్ర్లోకము 
నుండ ిపాల్వంచుచునాిడని, మర్శయు ఆయనకు ఇవవబడని ర్ాజర్శక సాా యి ఈ యుగములో మర్శయు 
ర్ాబో వు యుగములో ఎవవర్శకన ఇవవబడని ఉనితమ నై సాా యి అయుయనిదని అతడు వివర్శంచాడు. 
మర్శయు 1 కొర్శంథీ. 15:25, మర్శయు కొలస్ట్ి. 2:10 వంటి అనకే ఇతర్ చపటో పౌలు ఈ ఆలోచనను 
ప్ునర్ావృతం చదశాడు. 

అయితద ప్రసుత తము, యియసు స్టంిహాసనము ప్ర్లోకమందు ఉనిదిగాని, భూమి మీద లేదు. 
కాబటిర , దావీదుతో దదవుడు చదస్టని వాగాే నమును న ర్వరే్ముటకుగాను, యియసు భూమి మీదకిన 
తిర్శగశర్ావలస్టియునిది, ఇశాీయియలులో దావీదు స్టింహాసనమును సాా పించవలస్టయిునిది, మర్శయు 
అకుడ నుండి, సర్వభూమిని పాల్వంచవలస్టియునిది. లూకా 1:32-33లో యియసు తలో్వయిెనై మర్శయతో 
దదవదూత చపెపినటటో : 

పాభువ్ెైన దేవుడు ఆయన తాండిాయెైన ద్వీద్చ సిాంహాస్తనమునచ ఆయన కచి్చునచ. 
ఆయన యయకోబు వాంశస్తచథ లనచ యుగయుగములు ఏలునచ; ఆయన రాజ్యము 
అాంతములేనిద ై యుాండునని ఆమ తో చ ప్ుెనచ (లూకా 1:32-33). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అదద విధ్ంగా, మతతయి 25:31-46లో, యియసు తన స్టింహాసనము మీద కూర్ొుని దుష్యర లకు 
మర్శయు నీతిమంతయలకు ర్ాజర్శక తీర్మపలను ఇచునప్ుపడు, ఆ స్టింహాసనము భూమి మీద ఉంటటంది 
అని ఆయన సవయంగా తెల్వయప్ర్చాడు. మతతయి 25:31-32లో యియసు స్ట లవిచున ఈ మాటలను 
వినండి: 

తన మహిమతో మనచషయకుమయరపడునచ ఆయనతోకూడ స్తమస్్త ద్ూతలునచ 
వచ్చునపుుడు ఆయన తన మహమిగల సిాంహాస్తనముమీద్ 
ఆసన్చడ ైయుాండునచ. అపుుడు స్తమస్్త జ్నములు ఆయనయదె్చట పో గు 
చేయబడుద్చరప; గొలల వ్ాడు మేకలలోనచాండి గొఱ్ఱె లనచ వ్ేరపపరచ్చనటలల  ఆయన 
వ్ారిని వ్ేరపపర[చ్చనచ] (మత్య 25:31-32). 

ఇకుడ చతరము యియసు ప్ర్లోకము నుండి ప్రజవల్వంచుచుని వ భైవముతో — లేక “ప్ర్లోక 
మహ మ”తో — ఆకాశము నుండి తిర్శగశవచుుట, మర్శయు జయించుచుని దదవదూతల స్ట నైయములు 
ఆయనతో కూడా వచుుటను గూర్శునదెైయునిది. మర్శయు ఆయన ఎకుడికన వచుుచునాిడు? తాను 
తీర్మప తీర్ాులని కోర్మచుని దదశములు ఉని భూమి మీదకిన వసుత నాిడు. 

కీీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు ఆర్ంభమ యైియయ ఆయన భవిష్యత్ భూలోక ప్ర్శపాలన కొర్కు 
క ైైసతవులంతా ఎదుర్మచూడాల్వ. ప్రకటన 21, 22 అధాయయములలో అప సతలుడెనై యోహాను చూస్టని 
నూతన యిెర్ూష్లేము దర్ినములో ఈ నిర్రక్షణ ప్రతిబింబించబడుట మనము చూసాత ము. మర్శయు 
యిర్రుయా 3:17లో యిెర్ూష్లేమును గూర్శు యిర్రుయా చదస్టని ప్రవచనములలో, మర్శయు యిర్రుయా 
17:35 మర్శయు 33:17-22లో దావీదు వంశప్ు ర్ాజులను గూర్శు అతడు ప్ల్వకనన మాటలలో ఇద ి
కనుప్ర్చబడింది. ఇది యియసు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో ఆయనను అనుసర్శంచనవార్శ యొకు 
నముకము మర్శయు నిర్రక్షణ అయుయనిది, మర్శయు ఇది మన నముకము మర్శయు నిర్రక్షణ కూడా 
అయుయండాల్వ. 

కీీసుత  ర్ాకడ యొకు అవసర్తను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన 
ర్ాకడ యొకు విధానమును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

విధ్నము 
దదవుని యొకు భూలోక ర్ాజయమును న ర్వేర్మపకు తచెుుటకు యియసు చదయవలస్టని 

పరా ముఖ్యమ నై కార్యములు చాలా ఉనాియి — మర్శయు ఆ కార్యములను ఆయన సవయంగా చదసాత డు. 
కాబటిర , ఆయన తిర్శగశవసుత నాిడు అని మనకు తలెుసు. అయితద ఆయన ఎలా తిర్శగశవసాత డు? అది ఎలా 
ఉంటటంద?ి మర్శయు మనము ఆయనను ఎలా గుర్శతసాత ము? సర్ళమ నై ప్దములలో, యియసు 
విజయుడెైన, సర్వసృషిరని జయించు ర్ాజుగా ప్ర్లోకము నుండి దిగశవసాత డు. 

కీీసుత  ర్ాకడ విధానములోని నాలుగు విశేష్తలను మనము ప్రసాత విదాే ము. అది 
వయకనతగతముగాను, భౌతికముగాను, దృశయమ నైదిగాను, విజయవంతముగాను ఉంటటంది. అద ి
వయకనతగతమ నైది అను సతయమును మొదట చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయక్ిగతమ ైన 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , అబరా హాము మర్శయు దావీదులకు చదయబడిన 

వాగాే నములను న ర్వేర్ముటకుగాను యియసు భూమి మీదికన వయకనతగతముగా తిర్శగశవచుుట 
అవసర్మ ైయునిది. ప్ర్శశుదాధ తు దీనిలో పాలుప్ంచుకొనునప్పటికీ, ర్ాజయము యొకు తర్మవాత 
సాా యిని ప్రభావితము చదయుటకు ఆయన ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంప్డు. మర్శయు ఆయన కవేలం తన 
సంఘము దావర్ా మాతరమే కార్యము చదయడు, కాని ఆయన ర్ాజయమును న ర్వరే్మునప్ుపడు జర్మగు 
సనిివశేములలో మనము ఖ్చుతముగా పాలుప్ంచుకుంటాము. ఆయన ర్ాకడ నశించనవార్మ ఎకుువ 
మొతతములో మార్మమనసుి ప ందుటను గూర్శు, లేక ప్రప్ంచ దదశములనిిట సమాధానము 
వాయపించుటను గూర్శు, లేక లోకమంతటా సంఘము జయమును ప ందుటను గూర్శు వివర్శంచుటకు కొీతత  
నిబంధ్న ఉప్యోగశంచు ఉప్మాలంకార్ము కాదు. వాసతవానికన, అద ిఅసలు అలంకార్మే కాదు. యియసు 
తను ఆర్ంభించన ప్నిని ముగశంచుటకు నిజముగా — వయకనతగతముగా — తిర్శగశవచుుచునాిడు. 

యియసు మర్ణము నుండి తిర్శగశలేచన తర్మవాత, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమగుటకు 
ముందు, తనకు నముకమ ైన అప సతలులకు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు బో ధిసుత  ఆయన నలుబది 
దినములు గడిపాడు. తర్మవాత, అప . 1:4, 5లో, సంఘమును ప్ర్శచర్య కొర్కు బలప్ర్చుటకు 
ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంప్ుతానని ఆయన వివర్శంచాడు. దీనికన సపందసిూత , అప . 1:6లో, అప సతలులు 
ఆయనను ఇలా అడగిార్మ: 

పాభువ్ా, యీ కాలమాంద్చ ఇశాీయ్లునకు రాజ్యమునచ మరల అనచగీహిాంచ ద్వ్ా? 
(అపొ  1:6). 

ఈ ప్రశి ఒక పరా ముఖ్యమ నై ఆలోచనను, ముఖ్యముగా యియసు సవయంగా ఇశాీయియలు కొర్కు 
ర్ాజయమును మర్ల అనుగహీ సాత డు అను ఆలోచనను బయలుప్ర్మసుత ంది. 

వార్మ ప్ర్శశుదాధ తును ప ందని వ ంటనే యియసు యొకు ఇతర్ యుగాంత కార్యములు 
జర్మగుతాయా లేదా అని అప సతలులు సావభావికముగానే ఆశుర్యపల యార్మ. అయితద కాలములను గూర్శు 
ఊహ ంచుకోవదేని యియసు వార్శకన తెల్వపి, ప్ర్శశుదాధ తు వార్శ ప్ర్శచర్యలను బలప్ర్మసుత ంద ిఅని మాతరం 
ప్ునఃనిశుయప్ర్చాడు. తర్మవాత వ ంటనే, ఆయన ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమయాయడు. 

కాబటిర , దీనిని గూర్శు అప సతలులు ఏమి ఆలోచన చదస్టరి్శ? ర్ాజయమును 
ప్ునర్మదధర్శంచవలస్టనివాడు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ ై వ ళోిపల తద, అసలు ర్ాజయమును ఎవర్మ 
ప్ునర్మదధర్శసాత ర్మ అని వార్మ ఆలోచన చదస్టియుంటార్మ అని మనము చపె్పవచుు. వాసతవానికన, ఇలానే 
జర్శగశంద ిఅని తర్మవాత వచనములు సూచసాత యి. ఈ వృతాత ంతము కొనసాగుచుండగా, ఇదేర్మ 
దదవదూతలు ప్రతయక్షమ ై, భవిష్యతయత లో యియసు వయకనతగతముగా తిర్శగశవసాత డని, బహుశా భూమి మీద దదవుని 
ర్ాజయమును న ర్వరే్మపలోనికన తెచుుటకు తిర్శగశవసాత డని తెల్వపార్మ. అప . 1:11లో ఇంతకు ముందు 
మనము చదివినటటో , దదవదూతలు అప సతలులతో ఇలా అనిర్శ: 

గలిలయ మనచషయయలయరా, మీర ాంద్చకు నిలిచి ఆకాశమువ్ెపైు చ్ూచ్చచ్చన్్నరప? 
మీయొద్ద నచాండి పరలోకమునకు చేరపుకొనబడని యీ యస్ే, ఏ రీత్రగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పరలోకమునకు వ్ళె్లల ట మీరప చ్ూచిత్రరో ఆ రీత్రగాన్ే ఆయన త్రరిగి వచ్చు[నచ] 
(అపొ . 1:11) 

యియసు విడచ వ ళాో డు అంటే ఆయన ర్ాజయమును ప్ునర్మదధర్శంచుటను మర్చపలయాడు అని 
అరా్ము కాదు. భినిముగా, తన భూలోక ర్ాజయమును సంప్ూర్ణము చదయుటకు ఆయన వయకనతగతముగా 
తిర్శగశవచుుచునాిడు. అప సతలుడెనై పేతయర్మ ఈ వాసతవము చదత ఎంతగా ప్రభావితము అయాయడు అంటే, 
ఇద ితన సువార్త ప్రకటనలో ఒక భాగమ ైపల యింది. అప . 3:21లో పతేయర్మ జనసమూహములకు చెపిపన 
మాటలను వినండి: 

అనినటటకి కుద్చరపబాటల కాలములు వచ్చు...వరకు యస్్తచ పరలోక నివ్ాసయిెై 
యుాండుట ఆవశయకము (అపొ . 3:21). 

భూమి మీద దదవుని మ స్ట్ియ ర్ాజయమును న ర్వేర్మపలోనికన తెచుుటకు యియసు వయకనతగతముగా 
తిర్శగశవసాత డని అనకేమంది కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు మర్శయు పాతరలు వాదించార్మ. అయితద ఈ 
ఆలోచన పౌలు యొకు ర్చనలలో మర్శంత సామానయముగా కనిపసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీ. 
15:23, మర్శయు ఫలి్వపప్. 3:20, 21 వంటి చపటో, పౌలు కీీసుత  యొకు వయకనతగత ర్ాకడను విశావసుల 
యొకు ప్ునర్మతాా నముతో అనుసంధానం చదశాడు. 2 తిమోతి 4:8లో, కీసీుత  ర్ాకడ కొర్కు ఆసకనతతో 
ఎదుర్మచూచు వార్శకన దదవుడు ప్రతిఫలమిసాత డని అతడు చెపాపడు. మర్శయు తీతయ 2:12-14లో, యియసు 
యొకు వయకనతగత ర్ాకడను దెవైికమ నై జీవితములను జీవించవలస్టని అవసర్తతో అనుసంధానం చదశాడు. 

కీీసుత  తిర్శగశ వచుు విధానము వయకనతగతముగా ఉంటటంది అని చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన 
ర్ాకడ భౌతికమ నైదగిా ఉంటటంది అను ఆలోచనను మనము విశదీకర్శదాే ము. 

భౌత్రకమ ైన 
యియసు ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ నైప్ుపడు ఆయన తన మానవతవమును విడిచప టరలేదు 

అను విష్యమును జఞా ప్కము చదసుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఆయన ఒకే ప్ుర్మష్మూర్శత 
అయుయనాిడు — తిరతవములోని ర్ ండవ ప్ుర్మష్మూర్శత. అయితద ఆయనకు ర్ ండు సవభావములు 
ఉనాియి: దెవైిక సవభావము మర్శయు మానవ సవభావము. తన దెైవిక సవభావములో, యియసు ఇప్పటకిే 
భూమి మీద ఉనికనలో ఉండ ిప్రతి చపట కార్యములు చదయుచునాిడు. అయితద మానవునిగా ఆయన 
చదయవలస్టని ప్ని కొంత మిగశల్వయునిది. మర్శయు దానిని చదయుట కొర్కు, ఆయన తన సంప్ూర్ణ 
మానవతవములో, శర్రర్ముతో సహా తిర్శగశర్ావలస్టియునిది. ఉదాహర్ణకు, ఆయన కవేలం మానవ 
సవభావము ప్రకార్ం అబరా హాము మర్శయు దావీదు యొకు నిబంధ్న వార్సుడెయైునాిడు. ఫల్వతంగా, 
అబరా హాము మర్శయు దావీదుతో చదయబడని వాగాే నములు ఆయన మానవతవము దావర్ా మాతరమే 
న ర్వేర్ుబడతాయి. 

అదద విధ్ంగా, అప . 3:20-22లో, మోష ేవంటి ప్రవకతగా తనకు ఇవవబడిన బాధ్యతను ప్ూర్శత 
చదయుటకు యియసు మానవ సవభావములో తిర్శగశ ర్ావలస్టియునిదని లూకా వాదించాడు. మర్శయు 
అవును, ఆయన భౌతికముగా తిర్శగశవసాత డని ఆయన ఆర్పహణమ నైప్ుపడు దదవదూతలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెల్వయప్ర్చార్మ. అప . 1:11లో దదవదూతలు అప సతలులతో ఇలా అనిన విష్యమును జఞా ప్కము 
చదసుకోండి: 

యీ యస్ే, ఏ రీత్రగా పరలోకమునకు వ్ెళ్లల ట మీరప చ్ూచిత్రరో ఆ రీత్రగాన్ే ఆయన 
త్రరిగి వచ్చు[నచ] (అపొ . 1:11) 

యియసు మానవునిగా ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ ై వ ళలో టను అప సతలులు చూశార్మ, మర్శయు 
అదద విధ్ంగా ఆయన తిర్శగశవచుుటను వార్మ చూసాత ర్ని వార్శకన తలె్వయజేయబడింది. అనగా ఆయన 
మానవ శర్రర్ముతో తిర్శగశవసాత డు అని దీని అరా్మ ైయునిది. అంతదగాక, మహ మప్ర్చబడని మన 
మానవ శర్రర్ములను యియసు తిర్శగశవచునప్ుపడు కల్వగశయుండు మహ మప్ర్చబడని మానవ శర్రర్ముతో 
అనకే లేఖ్నభాగములు పల లుుతాయి. అనగా మన వల  ఆయన కూడా భౌతికముగా ఉంటాడు. ఈ 
విష్యానిి మనము 1 కొర్శంథ.ీ 15:20-23 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 3:20, 21 వంట ిచపటో చూడవచుు. యియసు 
తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయన తన మహ మప్ర్చబడని భౌతిక శర్రర్ములో — అనగా ఆయన మర్ణము 
నుండ ితిర్శగశలేచ ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ ైన అదద శర్రర్ముతో ప్రతయక్షమవుతాడు — అని కొీతత  
నిబంధ్న తర్చుగా బో ధసిుత ంద.ి 

యియసు తిర్శగశవచుు విధానము వయకనతగతముగాను, భౌతికముగాను ఉంటటంది అని మనము 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు అది దృశయమ నైదిగా కూడా ఉంటటంద ిఅని చూదాే ము. 

ద్ృశయమ ైన 
యియసు మహ మప్ర్చబడని మానవ శర్రర్ముతో తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయనను మనము 

చూసాత ము అని మనము సపష్రముగా చపె్పవచుు. అయితద కొనిి అబదధ  బో ధ్లు యియసు యొకు 
దృశయమ నై ర్ాకడను తిర్సుర్శసాత యి. చాలాసార్మో , ఇటిర తిర్సుర్ణ యియసు ఇప్పటిక ేతిర్శగశవచాుడు అను 
ప ర్పాటట నమిుకకు దార్శ తీసుత ంది. మర్శయు ఆయన తిర్శగశవచుుటను ఎవవర్మ చూడలేదు కాబటిర , అది 
అదృశయమ ైన ర్రతిలో జర్శగశనది అని వార్మ వాదిసాత ర్మ. యియసు తిర్శగశవచునప్ుపడు ఆయన కనిపిసాత డు అని 
కొీతత  నిబంధ్న సపష్రముగా తలె్వయప్ర్చుట ఈ ప ర్పాటట ఆలోచనలోని అతయంత సపష్రమ ైన సమసయలలో 
ఒకటెైయునిది. ఉదాహర్ణకు, 1 యోహాను 3:2లో, యోహాను ఇలా వరా శాడు: 

ఆయన పాతయక్షమ ైనపుుడు ఆయన యుననటలల గాన్ే ఆయననచ చ్ూతయము (1 
యోహానచ 3:2). 

మర్శయు ప్రకటన 1:7లో, యోహాను ఇలా ప్రవచంచాడు: 

ఇదిగో ఆయన మేఘయరూఢుడ ై వచ్చుచ్చన్్నడు; పాత్ర న్ేతాము ఆయననచ 
చ్ూచ్చనచ (పాకటన 1:7). 

మర్శయు మతతయి 24:27-30లో, యియసు సవయంగా తన ర్ ండవ ర్ాకడను ఈ విధ్ంగా 
వర్శణంచాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ రపపు తూరపున పుటటర  పడమటటవరకు ఏలయగు కనబడున్ో ఆలయగ  
మనచషయకుమయరపని రాకడయు నచాండునచ... అపుుడు మనచషయకుమయరపడు 
పాభావముతోనచ మహా మహమితోనచ ఆకాశ మేఘయరూఢుడ  ైవచ్చుట చ్ూచి, 
భూమిమీద్నచనన స్తకల గోతాములవ్ారప రొముమ కొటలర కొాంద్చరప (మత్య 24:27-
30). 

యియసు కవేలం కొంతమందకిన మాతరమ ేకనిపించడు అని సూచంచుచునాియి కాబటిర  చవర్శ ర్ ండు 
వాకయభాగములు మర్శంత సహాయకర్ముగా ఉనాియి. భూమి మీద ఉని సకల జనులు ఆయనను 
చూసాత ర్మ. మర్శయు దీనికన కార్ణమును అరా్ము చదసుకొనుట అంత కష్రమ నై ప్నమేీ కాదు: యియసు ర్ాకడ 
భూమిని-కదిల్వంచువేయు సనిివశేమ ైయునిది. ఆయన మహ మ యొకు ప్రకాశము సూర్మయని వల  
ఉంటటంది, మర్శయు ఆయన ప్ర్లోక స్ట నైయములు ఆకాశమును నింపవిేసాత యి. మర్శయు ఆయన నాయయ 
స్టింహాసనము ఎదుట ప్రతి ఒకు మానవుడు ఆయనను ఎదుర్ొునవలస్టయిునిది. మతతయి 16:27లో 
యియసు బో ధించనటటర గా: 

మనచషయకుమయరపడు తన తాండిా మహిమ గలవ్ాడ ై తన ద్ూతలతోకూడ 
రాబో వుచ్చన్్నడు. అపుుడ్యన ఎవని కిీయలచ ొపుున వ్ానికి ఫలమిచ్చునచ 
(మత్య 16:27). 

మ రపపు తూరపున పుటటర  పడమటటవరకు ఏలయగు కనబడున్ో ఆలయగ  
మనచషయకుమయరపని రాకడ ఉాంటలాంది అని కొీత్ నిబాంధ్న బో ధసి్తచ్ ాంది; అనగా అది 
చ్లయ స్తుషర ముగా కనబడుతయాంది మరియు ద్నిని చ్ూడకపో వుట ఇాంచ్చమిాంచ్చ 
అసాధ్యమే అవుతయాంది. మరయిు పౌలు రచ్నల భాషలో, కరీస్తచ్  యొకక ర ాండవ 
రాకడ బూర ధ్వనితోనచ, గొపు శబద ముతోనచ కలుగుతయాంది అని అతడు చ బుత్డు. 
మరొకసారి, ర ాండవ రాకడనచ మనము చ్ూడకుాండ్ ఉాండ్లన్్న 
తప్ిుాంచ్చకోలేము అని, మరియు ఈ విపల వ్ాతమకమ ైన మరియు చ్రిత్రాకమ ైన 
స్తనినవ్శేమునచ మనము నిశుయముగా చ్ూచ్చనటలల  దేవుడు చేసా్ డని ఈ 
విషయములు న్్కు స్తూచిాంచ్చచ్చననవి. కాబటటర , అది పయర్ిగా ద్ృశయమ ైనదిగానచ, 
గమనిాంచ్చనదిగానచ ఉాంటలాంది అని, మరియు కరసీ్తచ్  త్రరిగివచిున స్తమయములో 
భూమి మీద్ ఉనన ఏ ఒకకరప కూడ్ ద్నిని చ్ూడకుాండ్ ఉాండలేరని న్ేనాంటానచ. 

— ర్ వ. డనె్ హెండదో  

ఇప్పటి వర్కు కీసీుత  తిర్శగశవచుు విధానము వయకనతగతముగాను, భౌతికముగాను, దృశయమ నైదగిాను 
ఉంటటంద ిఅని మనము వర్శణంచాము. ఇప్ుపడు అది విజయవంతముగా కూడా ఎలా ఉంటటందో  
చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విజ్యవాంతముగా 
ఆయన మొదట ిర్ాకడ సమయములో, యియసు విజయవంతముగా ప్రతయక్షముకాలేదు. ఆయన 

పేదవానిగా, ఒక దనీ కుటటంబములో జనిుంచాడు. ఆయన ఏనాడూ ర్ాజకయీ లేక స్ట ైనిక అధకిార్మును 
ప ందలేదు. మర్శయు మర్ణములో, ఆయన ఖ్ండించబడి, ఒక నరే్సుత నివల  హతమార్ుబడుటకు 
అనుమతి ఇచాుడు. ఫలి్వపప్. 2:7-8లో పౌలు వరా స్టినటటో : 

[య్స్తచ] మనచషయయల పో లికగా పుటటర , ద్స్తచని స్తవరూపమునచ ధ్రిాంచ్చకొని, తనచన 
త్న్ే రికు్ నిగా చేసకిొన్ెనచ. మరయిు, ఆయన ఆకారమాంద్చ మనచషయయడుగా 
కనబడి, మరణము పొ ాంద్చనాంతగా, అనగా సిలువమరణము పొ ాంద్చనాంతగా 
విధేయత చ్ూప్ినవ్ాడ ై, తనచనత్నచ తగిగ ాంచ్చకొన్నెచ. (ఫిలిప్్ు. 2:7-8) 

“తనుి తాన ేతగశగంచుకొన ను” అను మాటలో ఉప్యోగశంచన గరీకు కనయీాప్దము “క నో” 
అయుయనిది. ఇకుడ ఉప్యోగశంప్బడని ఈ ప్దము “క నోస్టసి్” అను వదేాంతశాసత ర ప్దమునకు 
ఆధార్మ యైునిది, మర్శయు ఇద ియియసు యొకు మొదటి ర్ాకడలో ఆయన తన దెైవిక మహ మను 
కప్ుపకొనిన కార్యమ ైయునిది. 

యియసు యొకు క నోస్టిస్ ఆయన కొనిి దెైవిక గుణములను కోలోపయాడు అని సూచసుత ంది అని 
కొంతమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు తప్ుపగా అరా్ము చదసుకునాిర్మ. అయితద దదవుడు దదవునిగా ఉండుట 
మానలేడు. ఆయన సవతహాగా కూడా తనలో ఉని ఏ దెవైిక గుణములను ప్రకున ప టరలేడు. బదులుగా, 
యియసు యొకు క నోస్టిస్ ఆయన తన మహ మను, ముఖ్యముగా తాను నర్ావతార్శగా వచుుట దావర్ా 
మర్శయు అనుభవించన శమీల దావర్ా దాచుకునాిడు అని సూచసుత ంది. అయితద ఆయన మర్ణము 
నుండ ితిర్శగశలేచ, ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ  ైవ ళోినప్ుపడు, ఆయన క నోస్టసి్ ముగశంచబడంిది. ఆ 
సమయమందు, దదవునిగా యియసు ఎలోప్ుపడూ కల్వగశయుండని మహ మను ప్రతయక్షప్ర్చుటకు దదవుడు 
తెర్ను తొలగశంచాడు. యోహాను 17:5లో యియసు పరా ర్శాంచనటటో : 

తాండరా, లోకము పుటర కమునచపు నీయొద్ద  న్్కు ఏ మహిమయుాండ న్ో ఆ 
మహిమతో ననచన ఇపుుడు నీయొద్ద  మహిమ పరచ్చము (యోహానచ 17:5). 

యియసు మహ మ ఇకన నిడు మర్మగుచదయబడలేదు. మర్శయు ఆయన తిర్శగశవచుునప్ుపడు, 
అద ిసంప్ూర్ణముగా కనుప్ర్చబడుతయంది. ఆయన మఘేముల మీద వవేలే దూతలతో కలస్టి 
వ ైభవముతోను, ప్రకాశమానముగాను తిర్శగశవసాత డు. ఆయన “ప్రభావముతోను మహా మహ మతోను” 
వసాత డు అని మతతయి 24:30 చెబుతయంది. “ఆర్ాుటముతోను, ప్రధానదూత శబేముతోను, దదవుని 
బూర్తోను” ఆయన ప్రకటించబడతాడు అని 1 థసెి. 4:16 చెబుతయంది. ఆయన దూతల స్ట ైనయములతోను 
అగశి జఞవలలతోను తిర్శగశవసాత డని 2 థసెి. 1:7 చెబుతయంది. ఆయన అనేక కనర్రటములను కల్వగశయుండి, 
ప్ర్లోకమందుని స్టనేలతో, ఇనుప్దండముతో దదశములను ఏలుటకు వసాత డని ప్రకటన 19:11-16 
తెల్వయజేసుత ంది. కుో ప్త ంగా, తన స్ట నైయములను విజయములోనికన నడిపించు విజయుడెనై ర్ాజు వల  
ఆయన ప్రతయక్షమవుతాడు. మర్శయు ఆయన ప్రభావము మర్శయు అధికార్ము ఎదుట అందర్శ మోకాళలో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వంగుతాయి. యియసు యొకు క నోస్టసి్ యొకు ఫల్వతములను ఫిల్వప్ప. 2:9-11లో పౌలు వర్శణంచన 
విధానమును వినండి: 

అాంద్చచేతనచ పరలోకమాంద్చననవ్ారిలో గాని, భూమిమీద్ ఉననవ్ారిలో గాని, 
భూమి కిీాంద్ ఉననవ్ారిలో గాని, పాత్రవ్ాని మోకాలునచ యస్్తచన్్మమున 
వాంగునటలల నచ, పాత్రవ్ాని న్్లుకయు తాండిాయెనై దవేుని మహిమయరథమ ై య్స్తచకరసీ్తచ్  
పాభువని ఒపుుకొనచనటలల నచ, దేవుడు ఆయననచ అధికముగా హెచిుాంచి, పాత్ర 
న్్మమునకు ప్ెైన్్మమునచ ఆయనకు అనచగీహిాంచ నచ (ఫలిిప్్ు. 2:9-11). 

ఇద ిఅంతిమ విజయమ ైయునిది. యియసు తిర్శగశవచు తన శతయర వులను ఓడించనప్ుపడు, 
ఆయనను వయతిర్కేనంచువార్మ ఎవర్మ మిగశల్వయుండర్మ. ఏ భదేము లేకుండా, ప్రతి ఒకుర్మ వంగశ ఆయన 
గొప్పతనమును ఒప్ుపకొని, ఆయన ప్ర్శపాలనకు సమర్శపంచుకుంటార్మ. ఆయన స్టింహాసనము నూతన 
యిెర్ూష్లేములో ఉంటటంది అని, అకుడ ఆయన మహ మ ఎంతో ప్రకాశమానముగా ఉంటటంది కాబటిర ఆ 
ప్టరణమునకు దీప్ములు లేక సూర్మయడు కూడా అవసర్ము లేదని ప్రకటన 22:3-5 బో ధిసుత ంది. 
మర్శయు ఆయన ప్ర్లోక ర్ాజయము లోకమంతటిని చుటటర నటటో  వాయపిసుత ంది అని ప్రకటన 11:15 
సూచసుత ంది. 

విశావసులముగా, కీసీుత  యొకు భవిష్యత్ భౌతిక ర్ాకడ మనము కల్వగశయుని గొప్ప నిర్రక్షణలలో 
ఒకటెైయునిది. యియసు తిర్శగశవచునప్ుపడు, సృషిర  ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడుతయంది మర్శయు లోకమంతటా 
దదవుని మహ మ కనబడుతయంది. అప్పటవిర్కు, ఆ అంతిమ విజయమును ఎదుర్మచూచుట మర్శయు 
ప్రకటించు విధ్ములలో జీవించుట మన బాధ్యతలలో భాగమ యైునిది. మనము ప్ర్శశుదుధ లమ యైుండి, 
మన ర్ాజును గౌర్వించ, ఆయన ర్ాకడ కొర్కు ఆయన ర్ాజయమును స్టదిధప్ర్చాల్వ. ఒక విధ్ంగా, ఆయన 
చదసుత ని ఈ ఆలసయమును బటిర మనము కృతజాులమ యైుండాల్వ. ఎందుకని? ఎందుకంట ేయియసు 
ఆలసయము చదయు ప్రతి ర్పజు ఆయన శతయర వులు మార్మమనసుి ప ందుటకు ఒక అవకాశమ యైునిది, 
తదావర్ా వార్మ ఇప్ుపడు ఆయన ఇచుు క్షమాప్ణను ప ందుకొని, ఆయన తిర్శగశవచుునప్ుపడు ఆయన 
యొకు నితయ ఆశీర్ావదములను ప ందవచుు. 

కీీసుత  ర్ాకడ దృషార య ర్ాజు యొకు ర్ాకడను ఇప్పటవిర్కు మనము ప్ర్శగణించాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ ప్రధానాంశమును చూదాే ము: కాలముల యొకు చహిములు. 

కాలముల యొకక చిహ్నములు 

“కాలముల యొకు చహిములను” గూర్శు మనము మాటాో డునప్ుపడు, దదవుని యుగాంత 
కాలకీమము యొకు ప్ుర్పగతిని సూచంచు సనిివశేములు మన మనసుిలలో ఉనాియి. ఇంతకు 
ముందు పాఠములలో మనము చూస్టినటటో , “అంతయ దనిములు” లేక “ఎసుటన్” మూడు సాా యిలలో 
ప్రతయక్షమవుతయంది: యియసు యొకు మొదటి ర్ాకడలో జర్శగశన దదవుని భూలోక మ స్ట్ియ ర్ాజయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకు ఆర్ంభము; ఇప్ుపడు మనము నివస్టించుచుని, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు; మర్శయు 
యియసు తిర్శగశవచుునప్ుపడు జర్మగు ర్ాజయము యొకు భవిష్యత్ న ర్వేర్మప. మన పాఠంలోని ఈ 
భాగములో, కీసీుత  మహ మగల ర్ాకడకు ముందు సంభవించు చహిముల మీద మనము ప్రధానముగా 
దృషిరప డదాము. 

కాలముల యొకు చహిములను మనము మూడు భాగములలో చూదాే ము. మొదటగిా, కీసీుత  
ర్ాకడ యొకు సమయము దెవైిక మర్ుముగా ఉనిదని మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, కీసీుత  ర్ాకకు 
ముందు సంభవించు కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన సూచకములను మనము ఎతిత  చూప్ుదాము. మర్శయు 
మూడవదగిా, ఈ సూచకములను వివర్శంచుటకు వదేాంతవతేతలు ఉప్యోగశంచన కొనిి వాయఖ్ాయన 
వూయహములను మనము గుర్శతదాే ము. కీసీుత  ర్ాకడ సమయము దెైవిక మర్ుమ ైయునిద ిఅను 
సతయమును ప్ర్శశీల్వసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

ద ైవిక మరమము 
మతతయి 24:3లో, యియసు శిష్యయలు ఆయనను ఇలా అడగిార్మ: 

ఇవి ఎపుుడు జ్రపగునచ? నీ రాకడకునచ ఈ యుగస్తమయప్ి్ కిని స్తూచ్నలేవి? 
(మత్య 24:3). 

వార్మ ఆయనను ఈ ప్రశి అడుగుటకు ముందు, యియసు కొంత కాలము పాటట వార్శని విడచవ ళోి 
మర్లా తిర్శగశవసాత డని శిష్యయలు గీహ ంచార్మ. మర్శయు ఆయన తిర్శగశవచుునంత వర్కు దదవుని మ స్ట్ియ 
ర్ాజయము యొకు ప్ూర్ణతను ఆయన తీసుకొనిర్ాడు అని వార్శకన తలెుసు. అయినను ఇవి ఎప్ుపడు 
జర్మగును? అని వార్మ ఆశుర్యపల యార్మ. 

ఈ ప్రశికు జవాబుగా, ఆయన తిర్శగశవచుుటకు ముందు కలుగు సూచనలను యియసు వార్శకన 
చెపాపడు. మతతయి 24:27-30లో, సూర్మయడు మర్శయు చందుర డు నలుప ైపల తార్ని, అప్ుపడు ఆయన 
ఆకాశమందు ప్రతయక్షమ ై, మఘేముల మీద గొప్ప మహ మతో ప్రకాశించుచు వసాత డని ఆయన వార్శకన 
చెపాపడు. అయితద ఇది ఎప్ుపడు జర్మగుతయందో  ఆయన వార్శకన చెప్పలేదు. వాసతవానికన, అద ిఆయనకు 
కూడా తలె్వయని దెవైిక మర్ుమ ైయునిది కాబటిర దానిని ఆయన వార్శకన చెప్పలేకపల యాడు. మతతయి 
24:36లో ఆయన చపెిపనటటో : 

అయతే ఆ దనిమునచగూరిుయు ఆ గడియనచగూరిుయు తాండిా మయతామే 
(యెరపగునచ) గాని, య ్మనచషయయడ ైననచ పరలోకమాంద్లి ద్ూతల ైననచ 
కుమయరపడ నైనచ ఎరపగరప (మత్య 24:36). 

ఆయన మానవ సావభావము యొకు దృషిరకోణములో, ఆయన ఎప్ుపడు తిర్శగశవసాత డో  యియసుకు 
కూడా తలె్వయదు! విచార్కర్ముగా, చర్శతరలోని అనకేమంది వదేాంతవతేతలు తమను తాము యియసు కంటే 
జఞా నులుగాను ఎకుువ తలె్వస్టినవార్శగాను ప్ర్శగణించుకొని, ఆయన ర్ాకడ కొర్కు తదదలీను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్ణయించుటకు ప్రయతిించార్మ. అయితద వార్శ అంచనాలనీి తప్ుపల ైయాయయి. మతతయి 24:42-44లో 
యియసు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

కావున ఏ దనిమున మీ పాభువు వచ్చున్ో మీకు త లియద్చ గనచక మ లకువగా 
నచాండుడి... మీరనచకొనని గడయిలో మనచషయకుమయరపడు వచ్చునచ గనచకన్ే 
మీరపనచ సది్ధ ముగా ఉాండుడి (మత్య 24:42-44). 

మతతయి 25:13, మార్ము 13:32, 33, లూకా 12:40, 1 థసెి. 5:2, మర్శయు 2 పేతయర్మ 
3:10తో సహా అనేక ఇతర్ వాకయభాగములు యియసు తిర్శగశవచుు సమయమును తలెుసుకొనుట 
సాధ్యప్డదు అని నిర్ాా ర్శసాత యి. ఆ సమయము ఎప్ుపడు వసుత ందో  దదవునికన మాతరమే తలెుసు అని 
మాతరం కీీసుత  ర్ాకడ సమయమును గూర్శు లేఖ్నము సపష్రముగా చబెుతయంది. ఇంకా ఎవర్ూ దానిని 
ఊహ ంచలేర్మ. 

కీీసుత  ర్ాకడను గూర్శున దెైవిక మర్ుమును కాలముల యొకు చహిములు బయలుప్ర్చవని 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన ర్ ండవ ర్ాకడకు ముందు కలుగు కొనిి పరా ముఖ్యమ నై 
సూచకములను చూదాే ము. 

పాాముఖ్యమ ైన స్తూచ్కములు 
యియసు ఎప్ుపడు వసాత డో  మనకు తెల్వయకపలయినప్పటకిీ, ఆయన ర్ాకడకు సూచకములుగా 

ఉని అనకే ప్ర్శస్టిాతయలను లేఖ్నము ప్రసాత విసుత ంది. సామానయముగా మాటాో డతిద, ఈ సూచకములు 
నిర్ంకుశమ ైనవి కావు. మనము ఇంతకు ముందు పాఠంలో చూస్టనిటటో , దదవుని ప్రవచనములు 
పరా ధ్మికముగా ష్ర్తయలతో కూడనివ యైునివి. ఒక కుముర్శ మటిరని మర్ొక కుండను చదయుటకు 
ఉప్యోగశంచు విధ్ముగానే, భవిష్యతయత ను గూర్శున ప్రవచనములను న ర్వరే్ము విష్యములో దదవుడు 
సావతంతరయమును కల్వగశయునాిడు. అయినప్పటికీ, కీసీుత  ర్ాకడకు ముందు కలుగుతాయని లేఖ్నము 
చెప్ుప ప్ర్శస్టిాతయలు మనకు మార్గదర్ికమును ఇవవగలవు. భవిష్యతయత  ఏ విధ్ంగా ఉంటటంది అను 
విష్యమును గూర్శు అవి సకమీమ నై ఆకాంక్షలను కల్వగశసాత యి. మర్శయు కీసీుత  ర్ాకడ కొర్కు మనము 
స్టిదధప్డుచుండగా అవి మనలను హచెుర్శసాత యి మర్శయు పలర తిహ సాత యి. 

కీీసుత  ర్ాకడకు ముందు కలుగు అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన మూడు సూచకములను మాతరమే 
మనము ప్రసాత విదాే ము, మర్శయు దదవుని ర్ాజయమునకు దయయముల నుండి ఎదుర్ ైయియయ వయతిర్కేతతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

ద్యయముల నచాండి ఎద్చర యై్య వయత్రర కత 
చర్శతరయంతటిలో దదవుని ర్ాజయము యొకు వాయపితని సాతాను మర్శయు వాని దయయప్ు శకుత లు 

వయతిర్కేనంచాయి అని లేఖ్నము బో ధసిుత ంది. కాబటిర , దయయముల నుండి ఎదుర్ ైయియయ వయతిర్ేకత కొీతత  ఏమి 
కాదు. అయితద యియసు ర్ాకడకు ముందు మర్శంత కఠశనమ నై దయయప్ు శకుత ల వయతిర్కేత ఎదుర్వుతయంద ి
అని కూడా లేఖ్నము బో ధిసుత ంది. ప్రకటన 7:14 దనీిని “మహాశీమ” అని పలిుసుత ంది — అది భరమప్ర్చు 
సూచనలను మర్శయు అదుుతములను చదయునటటో  దయయములు అబదధ ప్రవకతలను బలప్ర్చు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాలము. మర్శయు ప్రకటన గీంథములో యోహాను చూస్టని దర్ినములలో ఇలాంటి ఇతర్ ఆలోచనలు 
కూడా కనిపిసాత యి. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 16:13-14లో, యోహాను ఇలా వరా శాడు: 

మరియు... కపులవాంటట మూడు అపవిత్ా తమలు బయలువ్ెడలగా చ్ూచిత్రని. అవి 
స్తూచ్నలు చేయునటటర  ద్యయముల ఆతమలే (పాకటన 16:13-14). 

మతతయి 24:21లో మహా శమీను గూర్శు యియసు కూడా మాటాో డుతయ, లోకము సమాప్తమగు 
కాలములో జర్మగు సనిివేశములతో దానిని అనుసంధానం చదశాడు. ఆ కాలములో అబదధప్ు 
చహిములు మర్శయు అబదధప్ు ఆశుర్య కార్యములు జర్మగుతాయని యోహాను వల  ఆయన కూడా 
చెపాపడు. మతతయి 24:24లో యియసు స్ట లవిచునటటో : 

అబద్ధ పు కరసీ్తచ్ లునచ అబద్ధ పు పావక్లునచ వచిు, సాధ్యమ ైతే ఏరురచ్బడిన వ్ారిని 
స్తహితము మోస్తపరచ్చటక ై గొపు స్తూచ్క కియీలనచ మహ్త్కరయములనచ 
కనబరచ ద్రప (మత్య 24:24). 

సపష్రముగా, తన ర్ాజయము కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ప్రణాళికలకు ఆటంకము కల్వగశంచుటకు 
ఆయన యొకు దయయప్ు విర్పధ్ులు ప్రతి విధ్మ నై కుతంతరమును మర్శయు శకనతని ఉప్యోగశసాత యి. 

దదవుని ర్ాజయమునకు మానవ వయతిర్కేత కీసీుత  ర్ాకడకు ర్ ండవ సూచకము అయుయనిది. 

మయనవ వయత్రర కత 
దదవునికన విర్పధ్ముగా దయయప్ు శకుత ల నుండ ిఎదుర్ యైియయ వయతిర్కేతలో అనకేమంది మానవులు 

కూడా సహకర్శసాత ర్మ అని లేఖ్నము వర్శణసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, సాతాను ర్ ండు మృగములను 
ఉప్యోగశసాత డు అని ప్రకటన 13 సూచసుత ంది: ఒకటి భూమి మీద నుండి, మర్ొకట ిసముదరములో 
నుండి. అయితద ఈ మృగములు వయకుత ల ర్ూప్ములో, జనముల గుంప్ులు, లేక సంసాల ర్ూప్ములో 
ఉనాియో ఇది తలె్వయప్ర్చదు. అయితద అవి మానవుల ైయునిటటో  అగుప్డతాయి. ఒక విధ్ంగా, 
సమాజములను మర్శయు ప్రభుతవములను నియంతిరంచు విధ్ముగా అవి మానవాళి మీద ప్రభావము 
చూప్ుతాయి. మర్ొక వ పై్ు, భూమి మీద నుండ ివచుు మృగము “మానవ సంఖ్య,” లేక “మానవాళి 
సంఖ్య,” లేక “ఒక వయకనత యొకు సంఖ్య” అయుయండవచుని ప్రకటన 13:18 గుర్శతసుత ంది. ఈ మృగములు 
మాతరమగేాక, ప్రకటన 16:13, 19:20 మర్శయు 20:10లో ఒక బలమ ైన “అబదధ ప్రవకత” కూడా 
ప్రసాత వించబడా్ డు. 

దదవుని ర్ాజయమునకు మానవ వయతిర్కేత 2 థసెి. 2:1-10లో కూడా కనిపసిుత ంది, అకుడ 
“ధ్ర్ువిర్మదధ  ప్ుర్మష్యని” గూర్శు మర్శయు అతని తిర్మగుబాటటను గూర్శు ప్రసాత వించబడింది. ధ్ర్ువిర్మదధ  
ప్ుర్మష్యడు అబదధ ఆశుర్య కార్యములు చదయుటకు సాతాను దావర్ా బలప్ర్చబడతాడు, మర్శయు 
తయదకు తాన ేదదవుడను అని ప్రకటించుకుంటాడు. అలాగే తకుువ సామరా్యముగల వయతిర్ేకత కూడా 
ఎదుర్వుతయంది. ఉదాహర్ణకు మతతయి 24:24లో ప్రసాత వించబడని అబదధప్ు ప్రవకతలు మర్శయు అబదధప్ు 
కీీసుత లు, మర్శయు 1 యోహాను 2:18లో ప్రసాత వించబడని అనకేమంద ిఅంతయకీీసుత లు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కొీత్ నిబాంధ్నలో ద్యయపు కారయములనచ గూరిు లేక 1 యోహానచలో అాంతయ 
కరీస్తచ్ నచ గూరిు, లేక పాకటన గీాంథములో మృగమునచ గూరిు మనము 
చ్దవిినపుుడు, ఆ ద్చషర  పాతాలు అనిన, ఆ ద్చషర  దవేతలు అనిన, దేవుడు 
అనచమత్రాంచిన కారయములనచ మయతామే చేసా్ య అని మీరప గీహిాంచ్వచ్చు. 
ఫలితాంగా, అది యోబు గీాంథమునచ పో లినదిగా ఉాంటలాంది; సాత్నచడు వచిు త్నచ 
చేయు కారయములనచ గూరిు యహె్ో వ్ా యొద్ద  అనచమత్ర తీస్తచకుాంటాడు, కాబటటర , 
దేవుడు మరియు సాత్నచ ఇకకడ ద్వాంద్వ యుద్ధ ములో ఉన్్నరప అని, మరియు 
ఎవరప గ లుసా్ రో మనకు త లియద్చ అని  అరథము కాద్చ. ఇది దవేుడు తన 
పాణ్ళికనచ న్ెరవ్ేరపుచ్చన్్నడు, మరియు ఆయన పాణ్ళికలో భాగముగా ఆయన 
ద్చషయర ని కూడ్ ఒక పాతాగా ఉపయోగిాంచ్చకొనచచ్చన్్నడు అనచ అరథమునిస్తచ్ ాంది. 
కాబటటర  ఎవవరప కూడ్ — అది మృగము కావచ్చు లేక అాంతయ కరీస్తచ్  కావచ్చు లేక 
స్తవయాంగా ద్చషయర డు కావచ్చు — ఎవవరప కూడ్ దేవుని పాణ్ళికనచ ఆపలేరప. 
మరియు వ్ాస్్తవ్ానికి, దవేుని పాణ్ళిక ఉదేద శాంచ్బడని విధ్ముగా న్ెరవ్ేరపటకు ఈ 
పాతాలనీన ఉపయోగిాంచ్బడుచ్చననవి. 

— డా. శామూయల్ లేమర్ిన్ 

ర్ ండవ ర్ాకడకు ముందు జర్మగు మూడవ సూచకము సఫలీకృతమ నై ప్రప్ంచవాయప్త  సువార్త 
ప్రకటన. 

పాపాంచ్వ్ాయప్ స్తచవ్ార్ పాకటన 
మతతయి 24:14లో, యియసు ఈ ప్రవచనమును ఇచాుడు: 

మరియు ఈ రాజ్య స్తచవ్ార్ స్తకల జ్నములకు సాక్ష్యయరథమ ై లోకమాంద్ాంతటనచ 
పాకటటాంపబడునచ; అటలతరపవ్ాత అాంతము వచ్చునచ (మత్య 24:14). 

దదవుని ర్ాజయము అనేక విధ్ముల ైన కఠశనమ ైన వయతిర్కేతను ఎదుర్ొునినప్పటకిీ, ర్ాజయము దాని 
యొకు సువార్త సందదశమును సర్వజనుల మధ్య సఫలీకృతముగా ప్రకటిసుత ంది. 

ఈ ప్రవచనము తర్మవాత యియసు కనీసం ర్ ండు సార్మో  ఈ ఆలోచనను ప్ునర్ావృతము చదశాడు. 
ఆయన ప్ునర్మతాా నుడెనై తర్మవాత యియసు ఇచున గొప్ప ఆజాలో, సర్వజనులకు సువార్తను ప్రకటించ, 
దానిని స్ట్వకర్శంచనవార్శని తర్రీ దు చదయమని ఆయన తన ప్దకొండు మంద ినముకమ నై శిష్యయలకు 
స్ట లవిచాుడు. మర్శయు ఆయన ఈ సువార్రతకర్ణ కార్యమును మర్శయు తర్రీదును యుగసమాపిత  వర్కు 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటతిో అనుసంధానప్ర్చాడు. మతతయి 28:19-20లో ఆయన 
మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటటర  మీరప వ్ెళిల , స్తమస్్త జ్నచలనచ శషయయలనచగా చేయుడి... ఇదిగో న్నేచ 
యుగస్తమయప్ి్ వరకు స్తద్కాలము మీతోకూడ ఉన్్ననని వ్ారితో చ ప్ుెనచ (మత్య 
28:19-20). 

యుగసమాపితని గూర్శు ఇకుడ యియసు ప్రసాత వించుట ప్దకొండు మంద ిఈ ప్నిని ప్ూర్శత 
చదయలేర్ని, సంఘము ఈ కార్యమును కొనసాగశసుత ంది అని యియసుకు తలెుసునని సూచసుత ంది. 

తాను ఆర్పహణమగుటకు ముందు చవర్శ ఘడయిలలో కూడా యియసు ఇదద విధ్ంగా మాటాో డాడు. 
అప . 1:8లో, భూదగింతముల వర్కు సువార్తను ప్రకటించుటకు వార్మ ప్ర్శశుదాధ తు శకనతని ఉప్యోగశసాత ర్మ 
అని ఆయన తనకు నముకమ నై అప సతలులకు ప్రకటించాడు. మర్శయు ఈ ప్రప్ంచవాయప్త  సువార్త ప్రకటన 
దావర్ా అనేకమంద ిమార్మమనసుి ప ందుతార్ని లేఖ్నము సూచసుత ంది. ఫల్వతంగా, యియసు తిర్శగశవచుు 
సమయానికన, సంఘములో ప్రతి జఞతి, భాష్, ప్రజలు మర్శయు దదశము సభుయల ైయుంటార్మ. ప్రకటన 
గీంథములో యోహాను చూస్టని ప్ర్లోక దర్ినములతో సహా దీనిని మనము అనేక చపటో చూడవచుు. 
ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రకటన 7:9లో యోహాను యొకు నివదేకిను వినండ ి

అటల తరపవ్ాత న్ేనచ చ్ూడగా, ఇదిగో, పాత్ర జ్నములోనచాండయిు పాత్ర 
వాంశములోనచాండియు పాజ్లలోనచాండయిు, ఆయయ భాషలు 
మయటలయడువ్ారిలోనచాండియు వచిు, యవెడునచ ల కికాంపజ్ాలని యొక గొపు 
స్తమూహ్ము కనబడ నచ. వ్ారప త లల ని వస్్తరములు ధ్రిాంచ్చకొననవ్ార ై, 
ఖ్రూూ రపుమటర లు చేతపటలర కొన్నెచ (పాకటన 7:9). 

అనకేమంది తెలోని వసత రములు ధ్ర్శంచుకొనుట మర్శయు ఖ్ర్ూూ ర్ప్ుమటరలు చదతప్టటర కొనుట వార్మ 
దదవునికన నముకసుత లని సూచసుత ంది. కాబటిర , ఈ దర్ినములో, యోహాను ప్రప్ంచములోని ప్రతి 
భాగములో నుండి విమోచంచబడని ప్రజలను చూసుత నాిడు. మ స్ట్ియ ర్ాజయము వయతిర్ేకతను 
ఎదుర్శంచ, సువార్తను ప్రకటించుటలో మర్శయు కొీతత  ఆతులను ర్క్ించుటలో సఫలమవుతయంది అని ఇద ి
తెల్వయజేసుత ంది. 

కాలముల యొకు చహిములను గూర్శున మన సంభాష్ణలో ఇప్పట ివర్కు కీసీుత  ర్ాకడ 
సమయము దెవైిక మర్ుము అయుయనిదని చూశాము, మర్శయు కీసీుత  ర్ాకడకు ముందు సంభవించు 
అనకే సూచకములను చూశాము. ఇప్ుపడు ఈ సూచకములను వివర్శంచుటకు కొనిి వాయఖ్ాయన 
వూయహములను చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

వ్ాయఖ్యయన వయయహ్ములు 
సంఘము ఎలోప్ుపడూ వయతిర్కేతను ఎదుర్ొుంద ిఅని, మర్శయు భవిష్యతయత లో కూడా 

వయతిర్కేతను ఎదుర్ొునబో తయంది అని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులందర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ. మునుప్ు సువార్త 
ప్రకటన సఫలీకృతమ నైద ిఅని అందర్మ ఒప్ుపకుంటార్మ, మర్శయు యియసు తిర్శగశవచుు వర్కు మనము 
సువార్త ప్రకటించు ధదయయమును కల్వగశయునాిము. అంతదగాక, సార్వతిరక సువార్త ప్ర్శచర్య యొకు 
పరా ముఖ్యతను మనము గుర్శతసాత ము, మర్శయు లోకమంతటా సంఘము ఉనికనలో ఉంటటంది కాబటిర , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భదరప్ర్చబడుతయంది కాబటిర మర్శయు వాయపసిుత ంద ికాబటిర  మనము ఆనందించాల్వ. అయితద ఇనిి 
విష్యములలో సముతించన తర్మవాత కూడా, కీసీుత  ర్ాకడకు ముందు జర్మగు సూచకములను 
మనము భినిమ ైన విధ్ములుగా వాయఖ్ాయనిసాత ము. 

సాధార్ణంగా, ఇవాంజ ల్వకల్ వాయఖ్ాయన వూయహములు నాలుగు ప్రధానమ నై ధోర్ణులను 
కనుప్ర్చుతాయి. ఈ ధోర్ణులను గుర్శతంచుట దావర్ా వాట ినుండి మనము నేర్ముకొని, లేఖ్నమును 
గూర్శున మన అవగాహనను వృదిధప్ర్చుకోవచుు. 

కీీసుత  ర్ాకడకు సూచకములు చర్శతరలో ఎప్ుపడు ప్రతయక్షమవుతాయి అను విష్యము మీద కొనిి 
వాయఖ్ాయన వూయహములు దృషిరప డతాయి. ఈ వూయహములు భూతకాలవాదము మర్శయు భవిష్యత్ 
వాదము మధ్య ఉంటాయి. ఒక వ పై్ున, ఈ సూచకములు భూతకాలములో జర్శగాయని భవిష్యతయత లో 
మర్లా సంభవించవని భూతకాల వాదము చెప్ుతయంది. ఉదాహర్ణకు, అంతయకీీసుత  మొదటి శతాబేములో 
నివస్టించన మానవుడెయైునాిడని, మర్శయు భవిష్యతయత లో అతని కొర్కు మనము ఎదుర్మచూడకూడదు 
అని భూతకాలవాదులు చబెుతార్మ. 

మర్ొక వ ైప్ు, కీసీుత  ర్ాకడకు సూచకములు ఇంకా ప్రతయక్షము కాలేదుగాని, భవిష్యతయత లో 
ప్రతయక్షమవుతాయి అని భవిష్యత్ వాదులు చబెుతార్మ. ఉదాహర్ణకు, ర్ ండవ ర్ాకడకు ముందు చవర్శ 
తర్ములో అంతయ కీీసుత  నివస్టిసాత డు అని భవిష్యత్ వాదులు అనవచుు. మర్శయు ఈ ర్ ండు తీవరతల మధ్య 
ప్రజలు మర్శయు సనిివశేముల యొకు కాలమునకు సంబంధించన అనకే అభిపరా యములు ఉనాియి. 
ఉదాహర్ణకు, అంతయకీసీుత  చర్శతరయందంతటా ప్ునర్ావృతమ యైియయ ఒక ర్కమ నై వయకనత లేక మానవ వయవసా 
అని కొందర్మ చపె్పవచుు. 

కీీసుత  ర్ాకడకు ముందు సూచకములు చర్శతరలో ఎలా ప్రతయక్షప్ర్చబడతాయి అను విష్యము 
మీద ఇతర్ వాయఖ్ాయన వూయహములు దృషిరప టరవచుు. ఈ వూయహములు చర్శతరా ధ్యయనం మర్శయు 
ఆదర్ివాదములకు మధ్యన ఉంటాయి. చర్శతరా ధ్యయనం ఈ సూచకములను చర్శతరయందంతటా ఉని 
నిజమ నై ప్రజలు మర్శయు సనిివశేములకు అనుసంధానం చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, ప్దహార్వ శతాబేప్ు 
సంసుర్ణ కాలములో, ర్పమన్ కాథల్వక్స ప ప్, లేక సవయంగా ప ప్ యొకు ఆధపి్తయము అంతయకీసీుత  అని 
అనకేమంది చర్శతరా ధ్యయనవాదులు నమాుర్మ. 

దీనికన భినిముగా, కీసీుత  ర్ాకడకు సూచకములను సంక్ేప్మ నై భావనలు మర్శయు సాధార్ణ 
నియమములతో అనుసంధానం చదసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, అబదధ  బో ధ్ చదసూత  యియసును వయతిర్ేకనంచు 
ప్రతిఒకుడు అంతయకీసీ్టేత  అని ఒక ఆదర్ివాది వాదించవచుు. మర్శయు ఈ ర్ ండు తీవరతలకు మధ్య కీసీుత  
ర్ాకడకు సూచకములను చర్శతరా ధ్యయనము మర్శయు ఆదర్ివాదముల యొకు ప్లు శేణీులలో 
వాయఖ్ాయనించు అనేక ర్కముల అభిపరా యములు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, చర్శతర అంతటలిో అనకేమంది 
అంతయకీసీుత లు నివస్టించర్శ అని కొందర్మ చెప్పవచుు, కాని వార్మ ప ప్ యొకు ఆధపి్తయము వంట ి
దృశయమ నై సంసాలకు సంబంధంిచనవార్ యైునాిర్మ అని మాతరం ఉదాా టించర్మ. 

ఈ నాలుగు ధోర్ణులు అనేకవిధాలుగా అతివాయపిత  కల్వగశయుంటాయి. మర్శయు వార్మ 
వాయఖ్ాయనించుచుని లేఖ్నభాగము ఆధార్ంగా వయకనతగత వాయఖ్ాయనకర్తలు ప్లు వూయహములను 
ఉప్యోగశసాత ర్మ. ఒక వయకనత ఒక వాకయభాగము కొర్కు భూతకాల వాదమును ఆశీయిస్టేత , మర్ొక 
వాకయభాగము కొర్కు భవిష్యత్ వాదము మీద, లేక కొనిి లేఖ్నభాగములలో చర్శతరా ధ్యయనము మీద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఇంకొనిి వాట ికొర్కు ఆదర్ివాదము మీద ఆధార్ప్డవచుు. కొనిిసార్మో  వాయఖ్ాయనకర్తలు ఒకే 
వాకయభాగము కొర్కు విభినిమ ైన వూయహములను ఉప్యోగశంచవచుు. 

ఈ వాయఖ్ాయన వూయహములలో ప్రతి దానికన బలములు మర్శయు బలహనీతలు ఉనాియి, 
మర్శయు ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు కొంత వర్కు ఈ వూయహములనిిటనిి ఉప్యోగశసాత ర్మ. కాబటిర , మన 
నముకతవమును కోర్మ వయవసాలుగా వాటిని గూర్శు ఆలోచంచుటకు బదులుగా, లేఖ్నములోని ప్లు 
విష్యములను అరా్ము చదసుకొనుటకు ఉప్యోగప్డు ప్ర్శకర్ములుగా వాని అరా్ము చదసుకొనుట 
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. మర్శయు ఒక వాకయభాగమును వాయఖ్ాయనించు విష్యానికొస్టేత , మనము ఏ 
ప్ర్శకర్మును లేక ప్ర్శకర్ములను ఉప్యోగశంచాలో ఆ వాకయభాగము యొకు నపే్ధ్యము నిర్ాా ర్శంచునటటో  
చూసుకోవాల్వ. 

కీీసుత  ర్ాకడను గూర్శు బెైబిలు బో ధ్ను ఇప్పట ివర్కు మనము కోీడకీర్శంచాము, మర్శయు 
కాలముల యొకు చహిములను చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మూడవ ప్రధానమ నై అంశము వ ైప్ుకు 
మన దృషిరని మళోించుదాము: వ యియయండో పాలన లేక మిలీనియం. 

వ్ెయ్యాండల  పాలన 

“మిలీనియం” అను ప్దము అక్షర్ారా్ంగా వ యియయండో కాలమును సూచసుత ంది. అయితద వ యియయండో 
కాలమును గూర్శు మనము మాటోడునప్ుపడు, ప్రకటన 20:2-7లో ప్రసాత వించబడిన యుగాంత 
కాలములో జర్మగు కీసీుత  ప్ర్శపాలనను ఉదదేశించుచునాిము. లేఖ్నములో ఇకుడ మాతరమే ఈ కాలము 
వ యియయండోపాటట ఉంటటంద ిఅని తలె్వయజేయబడింది. అయితద వ యియయండో పాలన ఇతర్ వాకయభాగములలో 
— ముఖ్యముగా ఇశాీయియలు కొర్కు సుదరీ్ామ నై ఐశవర్యము కలుగు కాలమును ప్రవచంచు పాత 
నిబంధ్న వాకయభాగములలో — కూడా ప్రసాత వించబడింది అని అనేకమంద ివాయఖ్ాయనకర్తలు నముుతార్మ. 

యుగాంతశాసత ర కాలకీమము విష్యములో, కీసీుత  ఇప్ుపడు ప్ర్లోకము నుండి 
పాల్వంచుచునాిడు అని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు అందర్మ నముుతార్మ. భూమి మీద దదవుని ప్ర్శపాలన 
న ర్వేర్మపకు వచుుటకు ముందు యియసు తిర్శగశర్ావలస్టయిునిదని మనమంతా నముుతాము. ఈ 
భావనలో, మనమంతా యుగాంతశాసత రము యొకు ఆర్ంభమును కొంత వర్కు హతయత కుంటాము. 

ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము ప్రసాత వించనటటో , యుగాంతశాసత ర ఆర్ంభము దదవుని యొకు 
యుగాంతకాల ర్ాజయము కీసీుత లో ఆర్ంభమ ైనది లేక “ఆర్ంభించబడనిది” కాని ప్ూర్ణతలో ఇంకా ర్ాలేదు 
అను ఆలోచనను తెల్వయజేసుత ంది. దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును గూర్శు మనము సహజంగా 
సముతించుచునిప్పటకిీ, యుగాంతశాసత ర కాలకమీములో వ యియయండో పాలనను ఎకుడ అమర్ాుల్వ అను 
విష్యమును గూర్శు మనము చాలాసార్మో  అసముతి వయకతప్ర్మసాత ము. వాసతవానికన, ఆర్ంభ శతాబేముల 
నుండద ఇటిర  అసముతిత  సంఘములో ఉండినది. 

ఉదాహర్ణకు, సుమార్మగా కీీ. శ. 100 నుండి 165 మధ్య కాలములో జీవించన జస్టిరన్ 
మార్శరయర్డ, తాను వరా స్టని డెలైాగ్ విత్ టెైరఫల  లోని 80వ అధాయయములో ఈ కనీంది విధ్ముగా వరా శాడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముాంద్చగా మృతయల పునరపత్థ నము జ్రపగుతయాంది అని, తరపవ్ాత 
యెరూషలేములో వ్యె్యాండల  పాలన జ్రపగుతయాంది అని, అది నిరిమాంచ్బడుతయాంది, 
అలాంకరిాంచ్బడుతయాంది మరయిు వ్ాయప్ిాంపబడుతయాంది అని న్ేనచ మరియు 
ఇతరపలు నిశుయత కలిగియున్్నము. 

ఇకుడ, యియసు వ యియయండో పాలనకు ముందు తిర్శగశవసాత డను అభిపరా యమును జస్టిరన్ 
సమర్శాంచాడు. అయితద ఈ అధాయయములోనే మర్ొక చపట అతడు ఇలా వరా శాడు: 

న్ేనచ మరియు అన్ేక ఇతరపలు ఈ అభిపాాయమునచ కలిగియున్్నముగాని ... 
పవితామ నై మరియు శుద్ధ మ ైన విశావస్తము కలిగిన ఇతర నిజ్మ ైన క ైైస్్తవులు 
వ్ేరొక విధ్ముగా అరథము చసే్తచకుాంటారప. 

వ యియయండో పాలన యొకు సమయము మర్శయు వివర్ములను గూర్శు భినాిభిపరాయములు 
ఎలోప్ుపడూ ఉనాియని అనిపసిుత ంది. 

వ యియయండో పాలనను గూర్శు అనేక భినిమ నై ఆలోచనా విధానములు ఉనాియి, మర్శయు ఆ 
ఆలోచనా విధానములలో అనకే వయతాయసములు ఉనాియి, కాబటిర ఈ పాఠంలో వాటనిిటనిి చూచుట 
సాధ్యప్డదు. కాబటిర , నాలుగు ప్రధానమ ైన ప్దధతయలను ప్ర్శచయం చదయుట, మర్శయు ప్రతిదానికన కుో ప్త  
వివర్ణ ఇచుుట మన లక్షయమ యైునిది. అయితద ఈ ప్దధతయలలో ప్రతి దానిని బెైబిలును నముు, 
ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు ప్టటర కొనియునాిర్మ అని కూడా మమేు ఉదాా టించాలనుకొనుచునాిము. కాబటిర , 
మనకు ఏ ప్దధతి సర్శయిెనైది అనిపించనా, ఇతర్ ప్దధతయలను నముువార్శని కూడా మనము గౌర్వించాల్వ, 
మర్శయు వార్శతో మనము అసముతి తలెుప్ునప్ుపడు మనము పేరమ మర్శయు వినయముతో 
వయవహర్శంచాల్వ. 

ఈ పాఠంలో, నేడు మనుగడలో ఉని వ యియయండో పాలనను గూర్శున నాలుగు అభిపరా యములను 
మనము కుో ప్త ంగా వివర్శదాే ము: చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన, దెవై విదితమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో 
పాలన, ఉతతర్ వ యియయండో పాలన మర్శయు అసాధ్య వ యియయండో పాలన. ముందుగా చార్శతిరక ప్ూర్వ-
వ యియయండో పాలనను చూదాే ము. 

చ్రిత్రాక పయరవ-వ్ెయయ్ాండల  పాలన 
చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన మనము ప్ర్శశీల్వంచబో వుచుని ర్ ండు ప్ూర్వ-వ యియయండో 

పాలన ప్దధతయలలో ఒకటెయైునిది. ప్ూర్వ ర్చనలలో, దనీిని చాలాసార్మో  “ఖల్వయసం” అని పలి్వచదవార్మ, 
ఇద ిగరకీు ప్దమ ైన “ఖల్వయోయి” నుండి వ లువడుతయంది, అనగా “వ యియ” అని అరా్ము. 

“ప్ూర్వ-వ యియయండో వాదము” అను ప్దము వ యియయండో పాలన ఆర్ంభమగుటకు ముందద యియసు 
తిర్శగశవసాత డు అని సూచసుత ంది. మర్శయు ఆధ్ునిక దెవై విదతిమ ైన ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనకు 
భినిముగా సంఘ చర్శతరయంతటా క ైసైతవులు ఈ అభిపరా యమును కల్వగశయుండిర్శ అని “చార్శతిరక” అను 
ప్దము సూచసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యియసు ర్ాకడకు ముందు సంఘము గొప్ప శీమను అనుభవిసుత ంద ిఅని చార్శతిరక ప్ూర్వ-
వ యియయండో పాలన బో ధసిుత ంది. యియసు వచునప్ుపడు, అప్పటకిన సజీవులుగా ఉని విశావసులను 
సమకూర్శు, లోకమును ప్రభావితము చదయకుండా సాతానును బంధించ, తన భౌతికమ నై, భూలోక 
వ యియయండో పాలనను ఆర్ంభిసాత డు. మర్శయు ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనలోని ఒక కలీకమ నై — మర్శయు 
సంకనోష్రమ నై — విశషే్త ఏమనగా, వ యియయండో పాలనలో కీసీుత  భూమి మీద భౌతికముగా ప్ర్శపాల్వసాత డని 
అద ిఎదుర్మచూసుత ంది. 

వ యియయండో పాలన ఖ్చుతముగా వ యియయళోపాటట కొనసాగుతయంది అని కొందర్మ ప్ూర్వ-వ యియయండో 
పాలన వాయఖ్ాయనకర్తలు నముుతార్మ, కాని “వ యియయండుో ” అను ప్దము అలంకార్ ర్ూప్ముగా ఒక 
నిర్ాా ర్శంచబడని కాలవయవధిని సూచసుత ంది అని అంటార్మ. ఇదద విధ్ంగా, చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన 
విశావసులు “సమకూర్ుబడుట” లేక “ఎతతబడుట”ను గూర్శున విష్యములో ప్ూర్శతగా ఐకయతను 
కనుప్ర్చదు. కాబటిర , దనీిని మర్శంత జఞగతీతగా వివర్శంచుటకు కొంత సమయం వ చుంచాల్వ. 1 థసెి. 
4:16-17లో, ర్ాకడను పౌలు ఈ విధ్ంగా వర్శణంచాడు: 

ఆరాాటముతోనచ, పాధ్నద్ూతశబద ముతోనచ, దేవుని బూరతోనచ పరలోకమునచాండి 
పాభువు దిగివచ్చునచ; కరీస్తచ్ నాంద్చాండి మృతయల ైన వ్ారప మొద్ట లేతయరప. ఆ 
మీద్ట స్తజీవులమ ై నిలిచి యుాండు మనము వ్ారతిోకూడ ఏకముగా పాభువునచ 
ఎద్చరొకనచటకు ఆకాశమాండలమునకు మేఘములమీద్ కొనిపో బడుద్చము. కాగా 
మనము స్తద్కాలము పాభువుతోకూడ ఉాంద్చము (1 థ స్తస. 4:16-17). 

“ర్ాయప్ుర్డ” లేక ఎతతబడుట అను ప్దము ఈ వచనముల యొకు లాయటని్ వ ర్షన్ నుండి 
వ లువడుతయంది, అది “ర్ాపయిో” అను కనీయా ప్దమును ఉప్యోగశసుత ంది, మర్శయు దనీికన “ఎతతబడుట” 
అని అరా్ము. కాబటిర , “ఎతతబడుట” విశావసులు కీసీుత తో కూడా మేఘముల మీదికన సమకూర్ుబడు లేక 
ఎతతబడు సనిివేశమ యైునిద.ి 

యియసు తిర్శగశవచునప్ుపడు సజీవులుగా ఉని విశావసులు మధాయకాశములో ఆయనను 
కలుసుకుంటార్మ అని చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన బో ధసిుత ంది. తర్మవాత ఆయన విజయవంతమ నై 
స్ట ైనిక కవాతయ కొర్కు, మర్శయు ఆయన వ యియయండో పాలనలో ఆయనతో కలస్టి భూమి మీద జీవించుటకు 
వార్మ భూమి మీదికన వ ంటనే తిర్శగశవసాత ర్మ. అయితద, ఎతతబడుటలో ప్ునర్మతాా నుల ైన విశావసులు కూడా 
ఉంటార్ని కొందర్మ చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదులు ఆలోచసాత ర్మ. అయితద వ యియయండో పాలన 
ముగశంప్ులో అంతిమ తీర్మప జర్మగునంత వర్కు విశావసుల ప్ునర్మతాా నము జర్మగదు అని ఇంకొందర్మ 
వాదిసాత ర్మ. 

ఏది ఏమ నైా, వ యియయండో పాలనలో, విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు  భూలోక 
ఆశీర్ావదములను, సమాధానమును మర్శయు ఐశవర్యమును ఒకే విధ్ంగా ఆసావదిసాత ర్మ. వ యియయండో 
పాలన కాలము కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిని అనుభవించు అంతిమ స్టిాతి అయుయండదు; 
అయినప్పటికీ, వ యియయండో పాలన కాలములో అంతిమ స్టిాతి ఆర్ంభమవుతయంద ిఅని కొందర్మ చార్శతిరక 
ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదులు నముుతార్మ. అయితద మన ప్రసుత త యుగము కంట ేవ యియయండో పాలన 
మర్శంత మహ మకర్ముగా ఉంటటంది అని వార్ంతా ఒప్ుపకుంటార్మ. ఆశీర్ావదకర్మ ైన మర్తయ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితమును గూర్శు వర్శణంచు కరీ్తనలు 72:8-14, యిెష్యా 11:2-9, మర్శయు జ కర్ాయ 14:5-21 వంట ి
పాత నిబంధ్న వాకయభాగములు వ యియయండో పాలనను గూర్శు ప్రవచంచుచునివని చార్శతిరక ప్ూర్వ-
వ యియయండో పాలన వదేాంతవతేతలు తర్చుగా భావిసాత ర్మ. 

ర్ ండు ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన ప్దధతయలలో ఉని విశేష్మ నై భాగములలో ఒకటి, వ యియయండో 
పాలన ప్ూర్శత అయియయ వర్కు అవిశావసులు ప్ునర్మతాా నమును ప ందర్మ అను ఆలోచన. అయితద, 
వ యియయండో పాలన సమయమునకు భూమి మీద అవిశావసులు నివస్టిసూత నే ఉంటార్మ, మర్శయు అప్పటకిీ 
పాప్ము, భరష్రతవము మర్శయు మర్ణము భూమి మీద ఉంటాయి. యిషె్యా 65:20 ఇలా చెబుతూ ఈ 
కాలమును సూచంచుచునిటటో  అనిపసిుత ంది. 

అకకడ ఇకనచ కొదిద దనిములే బాద్చకు శశువులుాండరప, కాలమునిాండని 
ముస్తలివ్ారపాండరప, బాలురప నూరప స్తాంవతసరముల వయస్తచసగలవ్ార ై 
చ్నిపో వుద్చరప, పాపాతయమడ ై శాపగీస్తచ్ డగువ్ాడు స్తహితము 
నూరపస్తాంవతసరములు బాద్చకునచ (యషెయయ 65:20). 

ప్రజలు ఇప్ుపడు నివస్టించుచుని దనిముల కంటే ఎకుువ దనిములు నివస్టిసాత ర్మ అని 
యిెష్యా ఇకుడ ప్రవచంచనటటో  ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదులు నముుతార్మ. మర్శయు ఈ 
కాలములో కూడా పాప్ులు ర్క్షణను వ దుకుదుర్మ అని యిషె్యా 11:10, 11 వంట ిపాత నిబంధ్న 
వాకయభాగములు సూచసాత యి అని వార్మ వాదిసాత ర్మ. అయితద ఈ వర్ణనలు ప్రసుత త స్టిాతికన లేక అంతిమ 
స్టిాతికన సర్శపల లవు కాబటిర , అవి వ యియయండో పాలనకు సూచనలుగా అనువదించబడినవి. 

వ యియయండో పాలన యొకు ముగశంప్ులో, సాతాను యొకు తిర్మగుబాటట జర్మగుతయంది అని 
చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదులు చబెుతార్మ. దనీి తర్మవాత ఇంతకు ముందు ప్ునర్మతాా నులు 
కాని వార్ందర్మ తిర్శగశలేసాత ర్మ. తర్మవాత అంతిమ తీర్మప జర్మగుతయంది. ఆ సమయమందు, కొీతత  
ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమి మీద దదవుని యొకు నితయ ప్ర్శపాలన ప్ూర్శతగా న ర్వేర్మపలోనికన 
వసుత ంది. 

న్ేనచ పాకటన గీాంథము 20వ అధ్యయము యొకక పయరవ-వ్యె్యాండల  పాలన 
వ్ాయఖ్యయనమునచ హ్తయ్ కుాంటానచ, ఎాంద్చకాంటే ఇది లేఖ్న భాగమునచ చ్లయ 
స్తూటటగా అధ్యయనాం చసే్తచ్ ాంది... పాకటన 19వ అధ్యయము యొకక చివరిలో, 
మృగము మరియు అబద్ధ  పావక్ అగినగుాండములో పడవ్ేయబడిరిగాని, సాత్నచ 
అనగా ఆ ఘటస్తరుము అగిన గుాండములో పడవ్ేయబడక వ్యె్యాండల  పాటల 
బాంధిాంచ్బడ నచ అని మనము సావభావికముగా చ్ూడవచ్ుని న్్ ఆలోచ్న. 
తరపవ్ాత వ్యె్యాండల  కాలమునకు ముాంద్చ విశావస్తచల యొకక పునరపత్థ నము 
జ్రపగుతయాంది మరియు వ్ారప కరీస్తచ్ తో కూడ్ వ్యె్యాండల  పాటల పరిపాలిసా్ రప. 
తరపవ్ాత, వ్యె్యాండల  కాలము యొకక ముగిాంపులో, సాత్నచడు విడవబడత్డు, 
తరపవ్ాత మరలయ చ రపటర బడి, మృగము మరియు అబద్ధ  పావక్ అపుటటక  ఉనన 
అగినగుాండములో పడదరా యబడత్డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. జేమ్ి ఎమ్. హమిలరన్ 

వ యియయండో పాలనను గూర్శు చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన యొకు అభిపరా యములను 
మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు దెవై విదతిమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనలోని భినిమ ైన 
అభిపరా యములను చూదాే ము. 

ద ైవ విదితమ ైన పయరవ-వ్ెయయ్ాండల  పాలన 
ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన ప్దధతిగా, వ యియయండో పాలనకు ముందు యియసు తిర్శగశవసాత డని మర్శయు 

విశావసులు తిర్శగశలేసాత ర్ని దెైవ విదతిమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన నముుతయంది. వ యియయండో పాలన 
కాలములో యియసు భూమి మీద భౌతికముగా ప్ర్శపాల్వసాత డు. మర్శయు వ యియయండో పాలన తర్మవాత 
అవిశావసులు ప్ునర్మతాా నము ప ంది తీర్మపను ప ందుతార్మ. అయితద చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనకు 
భినిముగా, సజీవులుగా ఉని విశావసులు మహాశమీకు ముందు ప్ర్లోకమునకు ఎతతబడతార్ని 
మర్శయు వ యియయండో పాలన ముగశస్ట ేవర్కు వార్మ అకుడ నివస్టిసాత ర్ని దెవై విదతిమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో 
పాలన సాధార్ణముగా బో ధిసుత ంది. 

చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనకు మర్శయు దెైవ విదతిమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనకు మధ్య 
ఉని భినితవమునకు ఒక కార్ణము దెవై విదతిము అను కోణము అయుయనిది. దెవైవిదతి వాదము 
ప్లు కాలములు లేక “యుగముల”లో దదవుడు చదస్టిన కార్యములను గూర్శు బో ధిసుత ంది. దదవుడు 
యూదా ప్రజల కొర్కు సంఘము కంటే భినిమ నై ప్రణాళికను కల్వగశయునాిడు అనునద ిఈ 
యుగములకు ఒక ప్ర్శణామమ ైయునిది. 

దెైవవిదితవాదము ప్రకార్ం, పాత నిబంధ్నలో ఇశాీయియలుతో ఆయన చదస్టని వాగాే నములను 
న ర్వేర్ముటకుగాను ఇశాీయియలు దదశమునకు మ స్ట్ియగా ఉండుటకు దదవుడు యియసును ప్ంపాడు. 
అయితద యియసును మ స్ట్ియగా ఇశాీయియలు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, వార్శ కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండని 
ప్రణాళికలను తాతాుల్వకముగా నిల్వపివశేాడు. వార్శ సాా నములో, దదవుడు సంఘములో అనయజనులను 
లేవన తాత డు. అవును, సంఘములో యూదా విశావసులు కూడా ఉండదవార్ే. అయితద దదవుడు ఇశాీయియలు 
కొర్కు జఞతీయముగా కల్వగశయుండని ఉదదేశయములను ఇప్పటకిీ న ర్వేర్ుగపర్మచునాిడు. దీనిని సాధించుట 
కొర్కు, శమీకు ముందు దదవుడు సంఘమును ప కై తిత , వ యియయండో కాలములో ముఖ్యముగా ఇశాీయియలుతో 
వయవహర్శసాత డు. 

ఎతతబడుట తర్మవాత భూమి మీద నిల్వచయుండువార్మ ఏడు సంవతిర్ముల పాటట మహాశీమను 
అనుభవిసాత ర్మ అని అనేకమంది దెైవ విదతిమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదులు నముుతార్మ. శీమ 
దినముల ముగశంప్ులో, యియసు తిర్శగశవసాత డు, మర్శయు వ యియయండో పాలన ఆర్ంభమవుతయంది. యియసు 
ఇశాీయియలు దదశమును ప్ునర్మదధర్శంచ యిరె్ూష్లేములో తన స్టింహాసనము మీద నుండి దృశయమ నై 
ర్రతిలో దదశములనిిటిని పాల్వసాత డు. ఈ కాలమందు, ఇశాీయియలు దదశమునకు దదవుడు పాత నిబంధ్నలో 
చదస్టని వాగాే నములను న ర్వరే్ముతాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆమోసు 9:11-15లో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను 
వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పడిపో యన ద్వీద్చ గుడ్రమునచ ఆ దనిమున న్ేనచ లేవన్త్ె్ర ద్ని గోడనచ 
బాగుచసేి ద్ని పో యన చ ోటల నచ బాగుచేసి, ఎదర ము శషేమునచ న్్ న్్మము 
ధ్రిాంచిన అనయజ్నచలనాంద్రిని న్్ జ్నచలు స్తవతాంత్రాాంచ్చకొనచనటలల ... 
శీమన్ ాంద్చచ్చనన న్్ జ్నచలగు ఇశాీయ్లీయులనచ న్ేనచ చ రలోనచాండి 
రప్ిుాంతయనచ, పాడ ైన పటర ణములనచ మరల కటలర కొని వ్ారప కాపురముాంద్చరప... 
వ్ారి దశేమాంద్చ న్నేచ వ్ారిని న్్టలద్చనచ, న్ేనచ వ్ారికచిిున దశేములోనచాండి వ్ారప 
ఇక ప్ెరికవి్ేయ బడరని నీ దవేుడ ైన యహె్ో వ్ా సెలవిచ్చుచ్చన్్నడు (ఆమోస్తచ 
9:11-15). 

ఇలాంటి ప్రవచనములు ఇశాీయియలు దదశములో వ యియయండో కాలములో న ర్వరే్ుబడతాయి అని దెైవ 
విదతివాదులు నముుతార్మ. 

వ యియయండో పాలన ముగశంప్ులో, సాతానుడు తిర్మగుబాటట చదసాత డు, అయితద దదవుడు సాతానును 
మర్శయు వాని స్ట నైయమును సమూలముగా ఓడిసాత డు. తర్మవాత, దదవుడు అవిశావసులను మర్శయు 
ఎతతబడుట జర్శగశన తర్మవాత విశవస్టించ మర్ణించన విశావసులను తిర్శగశలేప్ుతాడు. తర్మవాత అంతిమ 
తీర్మప జర్మగుతయంది, మర్శయు కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో అంతిమ సాా యి 
ఆర్ంభమవుతయంది. 

అది నిబాంధ్న్్ వ్దే్ాంతశాస్్తరములోని ఉత్మమ ైన విషయములనచ కలిగియుననది 
కాబటటర  న్నేచ పాకిీయయతమక ద వై విదితవ్ాదిన్ెైయున్్ననచ, మరయిు ఇది ఒక  దేవుని 
పాజ్ల మీద్ మరియు పాత నిబాంధ్నలోని నిబాంధ్న్్ వ్ాగాద నము మీద్ మయతామే 
ద్ృష్ిర ప్ెటర ద్చగాని, ఇశాీయ్లు కొరకు భవిషయత్ కారయకీమము మరయిు పాణ్ళికనచ 
చ్ూచ్చ సాాంపాద్యక ద వై విదతివ్ాద్  అభిపాాయములోని ఉత్మమ ైన 
విషయములనచ కూడ్ పరిగణలోనికి తీస్తచకుాంటలాంది. కాబటటర , దీని ద్వరా న్నేచ 
ర ాండు లోకముల యొకక ఉత్మమ ైన విషయములనచ పొ ాంద్చత్నచ. 

— డా. డదని అకనన్ 

ఇప్పటి వర్కు మనము చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన మర్శయు దెవై విదిత ప్ూర్వ-వ యియయండో 
పాలన దృషార య వ యయండో పాలనను చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఉతతర్ వ యియయండో పాలనను చూదాే ము. 

ఉత్ర వ్యె్యాండల  పాలన 
ఉతతర్ వ యియయండో పాలన అను ప్దము యియసు వ యియయండో పాలన ముగశస్టిన తర్మవాత తిర్శగశవసాత డు 

అను నముకమును సూచసుత ంది. ఆయన వ యియయండో పాలన ఆర్ంభమగుటకు ముందు తిర్శగశవసాత డు అని 
చెప్ుప ర్ ండు ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన ప్దధతయలకు ఇది ప్ూర్శతగా భినిముగా ఉనిది. తన వ యియయండో 
పాలన కాలములో కీసీుత  నివస్టంిచు సాలము ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన ప్దధతయలు మర్శయు ఉతతర్ 
వ యియయండో పాలనకు మధ్య ఉని మర్ొక పరా ముఖ్యమ నై వయతాయసమ యైునిది. కీీసుత  భౌతికముగా భూమి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీద నివస్టిసాత డు అని ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదులు అంటార్మ. అయితద ఆయన భౌతికముగా 
ప్ర్లోకమందుండి ఆతీుయముగా భూమి మీద పాల్వసాత డు అని ఉతతర్ వ యియయండో పాలనవాదులు 
నముుతార్మ. 

ఉతతర్ వ యియయండో పాలన ప్దధతిలో, వ యియయండో కాలము కీసీుత  ర్ాకడ కొర్కు భూమిని 
స్టిదధప్ర్చునటటో  సువార్త సఫలీకృతమయియయ యుగమ ైయునిది. వ యియయండో పాలన యియసు ఆర్పహణము 
నుండ ిఆయన తిర్శగశవచుు వర్కు ఉని మధ్యకాలములో వాయపించయునిదని కొందర్మ నముుతార్మ; 
అద ిఆయన తిర్శగశవచుుటకు ముందు చవర్శ వ యియయండో కాలమును సూచసుత ంది అని మర్శకొందర్మ 
ఆలోచసాత ర్మ. అయితద వ యియయండో కాలము అంతటలిోని చర్శతర యొకు సామానయ ఉర్వడి సువార్తకు 
మర్శయు లోకమంతటా ఉని సంఘమునకు గొప్ప ఫలమును మర్శయు ఘనమ ైన జయమును 
కల్వగశసుత ంది అని ఎకుువమంద ిఉతతర్ వ యియయండో పాలనవాదులు నముుతార్మ. కీసీుత  యొకు ప్ర్శపాలన 
దదశము విశవస్టించునటటో  చదసుత ంది. క ైసైతవ న తైికతతో మానవ సమాజము నిండయిుంటటంది. మర్శయు 
తయదకు దదవుని ర్ాజయము సర్వలోకములో వాయపసిుత ంది. ఈ ఆలోచనకు మదేతయనిచుుటకు, ఉతతర్ 
వ యియయండో పాలనవాదులు కీసీుత  తయదకు తన విర్పధ్ుల మీద ప ందు జయమును గూర్శు తలెుప్ు 
లేఖ్నములను ఎతిత  చూప్ుతూ, వ యియయండో పాలనలో ఆయన ప్ర్శపాలనకు సూచనలుగా వీటనిి 
అనువదిసాత ర్మ. ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీ. 15:25లో పౌలు యొకు మాటలను వినండి: 

ఎాంద్చకనగా తన శతయా వులనాంద్రిని తన పాద్ముల కిీాంద్ ఉాంచ్చవరకు ఆయన 
రాజ్యపరిపాలన చేయుచ్చాండవల నచ (1 కొరిాంథీ. 15:25). 

కీీసుత  తిర్శగశవచుుటకు ముందు తన శతయర వులను విజయవంతముగా జయిసాత డు అని ఈ 
వచనములు స్ట లవిచుుచునివని ఉతతర్ వ యియయండో పాలనవాదులు సాధార్ణంగా నముుతార్మ. 

ఉతతర్ వ యియయండో పాలన వ యియయండో పాలనను దదవుని ర్ాజయము కొర్కు అతయధిక జయము 
కల్వగశంచు కాలముగా ప్ర్శగణసిుత ంది. కాబటిర , మహాశీమ కీీ.శ. మొదట ిశతాబేములోన ేకల్వగశంది అని 
నముుతూ ఇద ికొనిిసార్మో  భూతకాలవాద ఆలోచనను హతయత కుంటటంది. అయినను, వ యయండో పాలన 
యొకు ముగశంప్ులో సాతాను యొకు తిర్శగుబాటటను గూర్శు, మర్శయు కీసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు వాని 
ప్ర్ాజయమును గూర్శు ఇంచుమించు ఉతతర్ వ యియయండో పాలనవాదులు అందర్మ గుర్శతసాత ర్మ. 

కొనిి చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలనవాదముల వల నే, ఎతతబడుటలో ప్ునర్మతాా నుల ైన 
మర్శయు సజీవుల ైన విశావసులు అందర్మ ఉంటార్మ అని ఉతతర్ వ యియయండో పాలన బో ధసిుత ంది. ఆయన 
తిర్శగశవచునప్ుపడు వీర్మ మఘేముల మీద ప్రభువును కలుసుకుంటార్మ, మర్శయు వ ంటనే ఆయన 
విజయవంతమ ైన స్ట నైయ కవాతయలో భాగంగా భూమి మీదకిన ఆయనతో కూడా తిర్శగశవసాత ర్మ. ఈ 
సమయములో అవిశావసులు కూడా ప్ునర్మతాా నులవుతార్మ, మర్శయు యియసు విశావసులకు మర్శయు 
అవిశావసులకు ఇర్మవుర్కు అంతిమ తీర్మపలను ప్రకటిసాత డు. చవర్శగా, ఆయన కొీతత  ఆకాశములు 
మర్శయు కొీతత  భూమిలోనికన నడిపిసాత డు, మర్శయు అంతిమ సాా యి ఆర్ంభమవుతయంది. 

ఉత్ర వ్యె్యాండల  పాలన అభిపాాయమునచ ఉద్ా టటాంచ్చటకు అతయాంత 
పోా త్సహ్కరమ ైన, బ ైబిలు కారణములలో ఒకటట విమోచ్న చ్రితా అాంతటటని 
పరిశీలిాంచ్చట ద్వరా చ్ూడవచ్ుని న్్ ఆలోచ్న... పలు స్తాంద్రాములలో, ఉత్ర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వ్యె్యాండల  పాలన వ్ాద్చలు వ్యె్యాండల  స్తవరణ యుగమునచ నమయమరప... అయతే న్ేడు 
తమనచ త్ము ఉత్ర వ్యె్యాండల  పాలనవ్ాద్చలము అని ప్ిలచ్చకొనచవ్ారప ఏ 
విధ్మ నై స్తవరణ యుగమునచ నమమవలసని అవస్తరము లేద్చ. స్తచవ్ార్ యొకక 
వ్ాస్్తవికతల పటల  మరిాంత భావ్ారథకమ ైన ధర రణిని కలిగియుాండుట వ్ారి 
ఉదేద శయమ ైయుననది, అనగా స్తచవ్ార్ వ్ాయప్సి్తచ్ ాంది మరియు కరసీ్తచ్  రాకడకు ముాంద్చ 
దేశములు ఆయననచ ఆశయీసా్ య, మరయిు విరవిిగా ఈ పని జ్రపగుతయాంది... 
మరియు మనము పాకటన గీాంథమునచ చ్ూసనిపుుడు, భూమియాంత్, కొీత్ 
ఆకాశములు మరియు కొీత్ భూమి, పాత్ర జ్ాత్ర, భాష మరియు జ్నములో నచాండి 
దేవుని స్తవరూపములతో నిాండపిో త్య. మరయిు లేఖ్నము బో ధిాంచ్చ 
విషయములనినటటకి పాగత్రశీల ఉరవడియుననది అని, మరియు దవేుని ఆరాంభ 
పాణ్ళిక, అనగా భూమియాంత్ దేవుని స్తవరూపములతో నిాంపబడుతయాంది అని 
ఆద్ము హ్వవలకు ఆయన ఇచిున ఆదమి ప్ిలుపు న్ెరవ్ేరుబడుతయాంది అనచ 
వ్ాస్్తవము వ్ెపైునకు చ్ూపుతయాంది అని న్్ ఆలోచ్న. మరియు కరీస్తచ్  
స్తవరూపములోనికి విమోచిాంచ్బడని మరయిు నూతనపరచ్బడిన నిజ్మ నై 
దేవుని పాజ్లు భూమియాంద్ాంతటా నిాంపబడత్రప. 

— ప ర . బరా ండన్ పి. ర్పబిిన్ి 

చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన, దెవై విదిత ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన మర్శయు ఉతతర్ 
వ యియయండో పాలనను ఇప్పటి వర్కు చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు నాలగవ ప్రధాన యుగాంతశాసత ర ప్దధతిని 
చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: అసాధ్య వ యియయండో పాలన. 

అసాధ్య వ్ెయయ్ాండల  పాలన 
“అసాధ్య వ యియయండో పాలన” అను మాటకు అక్షర్ారా్ము “అసలు వ యియయండో పాలన లేకపల వుట.” 

వ యియయండో పాలన అక్షర్ారా్ముగా వ యియయండో కాలమ ైయుండదు అను నముకమును దీని పరే్మ 
సూచసుత ంది. “వ యియయండో పాలన” అను ప్దము ఉప్మాన ర్రతిగా ఉనిద ిఅను విష్యమును ఇతర్ 
ప్దధతయలు కూడా ఆమోదిసాత యి. అయితద అనిి ర్కముల ఆధ్ునిక అసాధ్య వ యియయండో కాల 
అభిపరా యములు ఉప్మాన అధ్యయనమును ఉదాా టిసాత యి. 

కొనిి ర్కముల ఉతతర్ వ యియయండో పాలన ప్దధతయల వల , అసాధ్య వ యియయండో పాలన వ యియయండో 
కాలము కీసీుత  ఆర్పహణము మర్శయు ర్ాకడకు మధ్య ఉని కాలమ యైునిదను అభిపరా యమును 
కల్వగశయునిది. ఈ కాలములో, ప్ర్లోకమందుని తన స్టింహాసనము మీద నుండి దదవుడు భూమిని 
పాల్వసాత డు. మర్శయు అనిి ర్కముల ఉతతర్ వ యయండో పాలన వల , అసాధ్య వ యియయండో పాలన వ యియయండో 
కాలము తర్మవాత తిర్శగశవసాత డని నముుతయంది. 

అసాధ్య వ యియయండో పాలన మర్శయు ఉతతర్ వ యియయండో పాలనకు మధ్య ఉని వయతాయసము 
ఏమిటంటే, యియసు యొకు వ యియయండో పాలన ర్ాజయమును స్టిార్ముగా వాయపింప్జయేుచు లోకమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభివృదిధ  చదసుత ంది అని అసాధ్య వ యియయండో పాలన ఉదాా టించదు. అసాధ్య వ యియయండో పాలన దృషిరకోణము 
నుండి, సంఘ అనుభవము, సఫలత మర్శయు ఎదుగుదల సవయంగా సంఘము యొకు కనీయల 
దావర్ా, మర్శయు దదవుని యొకు సవతంతర దెైవకృతముల దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడుతయంది. కాబటిర , లోకము 
దదవునికన ఇంకా ఇంకా నముకముగా ఉండుట సాధ్యమేగాని, నముకముగా ఉండకపల వుట కూడా 
సాధ్యమ ైయునిది. మహాశీమ విష్యములో, అద ిసంఘ చర్శతర యొకు ఆర్ంభములో జర్శగశనద ిఅని 
కొందర్మ అసాధ్య వ యియయండో పాలనవాదులు నముుతార్మ, మర్శయు ఇతర్మలు వ యియయండో పాలన 
ముగశంప్ులో సాతాను యొకు తిర్మగుబాటటతో దానిని జతకలుప్ుతార్మ. 

ఈ బిందువు నుండి, అసాధ్య వ యియయండో వాదము మర్శయు ఉతతర్ వ యియయండో వాదము మధ్య 
వయతాయసము చూప్లేము. యియసు తిర్శగశవచునప్ుపడు ఆయన సాతాను యొకు తిర్మగుబాటటను 
అణగదరరకుుతాడు. ఆయన ప్ునర్మతాా నుల ైన మర్శయు సజీవుల ైన విశావసులను ప ైక తిత , వార్శతో కలస్టి 
వ ంటనే భూమి మీదికన తిర్శగశవసాత డు. అవిశావసులు ప్ునర్మతాా నమును ప ందుతార్మ, మర్శయు ప్రతి 
ఒకుర్శకన యియసు తన అంతిమ తీర్మపలను ప్రకటిసాత డు. మర్శయు చవర్శగా, కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు 
కొీతత  భూమి మీదకిన యియసు నడపిిసాత డు, మర్శయు అంతిమ స్టిాతి ఆర్ంభమవుతయంది. 

యుగాాంతశాస్్తరము యొకక అరహమ ైన ఇవ్ాాంజ్ లికల్ అనచవ్ాద్ములు ఎన్ోన 
ఉన్్నయ, కాని న్ేనచ అసాధ్య వ్యె్యాండల  పాలననచ హ్తయ్ కుాంటానచ... మీరప పౌలు 
యొకక యుగాాంతశాస్్తరమునచ పరిశీలన చసేినటల యతే — అవునచ, పౌలు యొకక 
యుగాాంతశాస్్తరమునచ గూరిు గీరాహ ర్స్ వ్ోస్ ఆ అద్చాతమ నై ఉలేల ఖ్నమునచ 
వ్ాా శాడు — యస్్తచ కరీస్తచ్  త్రరిగివసా్ డు మరియు తరపవ్ాత అాంతము వస్తచ్ ాంది, ఆ 
స్తమయములో స్తమస్్తము న్ెరవ్ేరపునకు వస్తచ్ ాంది, మరియు మనము కొీత్ 
ఆకాశములు మరియు కొీత్ భూమిలోనికి నడపి్ిాంచ్బడత్ము అననటలల  పౌలు 
యుగాాంతశాస్్తరములో ఒక స్తరళ్తనచ మనము చ్ూసా్ ము, మరియు అది చ్లయ 
అాంద్ముగానచ స్తచళ్లవుగానచ ఉాంటలాంది. మరియు గొపు సౌాంద్రయము స్తరళ్ముగా 
ఉాంటలాంది. మరియు బ ైబిలు యుగాాంతశాస్్తరము న్్కు చ్లయ స్తచళ్లవుగా 
అనిప్ిస్తచ్ ాంది. 

— డా. సాండర్డి ఎల్. విలిన్ 

మనము ఏ అభిపరాయమును హతయత కొనినను — చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన, దెవై 
విదతిమ నై ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన, ఉతతర్ వ యియయండో పాలన మర్శయు అసాధ్య వ యియయండో పాలన — ఈ 
అభిపరా యములలో ప్రతిదానిని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు హతయత కొనియునాిర్మ అని జఞా ప్కముంచుకొనుట 
చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. మర్శయు మనము వ యయండో పాలన కాలకీమమును అధ్యయనం 
చదయుచుండగా ఇద ిమనలను వినయముగలవార్శగాను, సహాయము చదయువార్శగాను మర్శయు 
బో ధింప్దగశనవార్శగాను చదయాల్వ. 

వ్యె్యాండల  పాలన యొకక అనిన ఇవ్ాాంజ్ లికల్ రకములు — “ఉత్ర,” “అసాధ్య-,” 
లేక “పయరవ” — కరీస్తచ్  యొకక భవిషయత్ ర ాండవ రాకడనచ గూరిు, సాధ్రణ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మృతయల పునరపత్థ నమునచ, అాంత్రమ తీరపునచ, పరలోకమునచ మరియు 
నరకమునచ గూరిు నముమత్యని గుర్ిాంచ్చట అతయాంత పాాముఖ్యమ ైన 
విషయమ ైయుననది. గత 20 నచాండి 25 స్తాంవతసరాలలో కొనిన మౌలిక 
విషయములనచ గూరిు, విశేషముగా “ఇపుటటక  వచిుాంది మరియు ఇాంకా రాలేద్చ” 
అని వరిణాంచ్బడు ఆలోచ్నల మీద్ ఎకుకవ ఏకాభిపాాయాం వచిునటలల  అనిప్సి్తచ్ ాంది. 
చ్రిత్రాక పయరవ-వ్ెయయ్ాండల  పాలనవ్ాదయిెనై జ్ార్డూ ఎలో్ న్ లయడ్్డ “ఇపుటటక  వచిుాంది 
మరియు ఇాంకా రాలేద్చ” అనచ ఆలోచ్ననచ అనగా యుగాాంతము ఆరాంభమ నైది 
అనచ ఆలోచ్ననచ పాత్రపాదిాంచ్చటలో అతయాంత పాాముఖ్యమ నై వయకి్ అయుయన్్నడు. 
అయతే అాంతయ దనిముల యొకక ఆరాంభము కరీస్తచ్  యొకక మొద్టట రాకడతో 
పాారాంభమ ైనది అనచ ఈ అవగాహ్ననచ మనము అసాధ్య వ్యె్యాండల  పాలనవ్ాద్చలు 
మరియు ఉత్ర వ్యె్యాండల  పాలనవ్ాద్చల మధ్య కూడ్  చ్ూసా్ ము... “ఇపుటటక  
వచిుాంది, ఇాంకా రాలేద్చ” అనచ ఈ ప్ెద్ద  అభిపాాయమునచ గూరిు ఏకాభిపాాయము 
ప్ెరపగుతయననటలల  ఉాంది. లేఖ్నములనచ అధ్యయనాం చయేుటనచ మనము 
కొనసాగిాంచ్చచ్చాండగా కొనిన అస్తమమతయలు ఉననపుటటకర, ఈ అభిపాాయములు 
మునచపు కలిగియుాండిన స్తమస్తయలలో కొనినాంటటని మనము విడిచిప్ెటటర , ఎకుకవ 
విషయములలో స్తమమత్రాంచ్చచ్చాండుట పోా త్సహ్కరమ నై విషయముగా 
భావిస్తచ్ న్్ననచ. 

— డా. కతీ్ మతిసన్ 

ముగిాంపు 

“ర్ాజు యొకు ర్ాకడ”ను గూర్శున ఈ పాఠంలో కీసీుత  ర్ాకడ యొకు అవసర్తను మర్శయు 
ఆయన వచుు విధానమును మనము ప్ర్శగణించాము; దెైవిక మర్ుము, కీసీుత  ర్ాకడకు సూచకములు 
మర్శయు వాయఖ్ాయన వూయహముల దృషార య మనము కాలముల యొకు చహిములను విశదకీర్శంచాము; 
మర్శయు చార్శతిరక ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన, దెవై విదిత ప్ూర్వ-వ యియయండో పాలన, ఉతతర్ వ యియయండో 
పాలన మర్శయు అసాధ్య వ యియయండో పాలన దృషార య వ యియయండో పాలనను మనము చర్శుంచాము. 

సంఘ చర్శతరలో అనకే సందర్ాులలో, యుగాంతశాసత రమును గూర్శున భినాిభిపరా యాలు 
కలహము మర్శయు విభజనకు దార్శతీసాయి. మర్శయు ఎప్పటి వల  నడేు కూడా ఇద ిజర్మగుతయంది. 
అయితద ఈ పాఠంలో మనము ప్రసాత వించన ప్రధానమ ైన ఇవాంజ ల్వకల్ యుగాంతశాసత ర ప్దధతయల 
విష్యములో, మనము విభజనను అధిగమించాల్వ. ఎందుకంటే, యియసు మర్ణము నుండ ితిర్శగశలేచ, 
ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ  ైవ ళాో డు అని ప్రతి ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైత వుడు ఒప్ుపకుంటాడు. ఆయన 
ప్రసుత తము ప్ర్లోకము నుండ ిపాల్వంచుచునాిడు అని మనమంతా సముతిసాత ము. భూమి మీద దదవుని 
ప్ర్శపాలనను కొనసాగశంచుటకు ఆయన శార్రర్శకముగాను, దృశయమ నై విధ్ముగాను తిర్శగశవసాత డని, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన దావర్ా దదవుని వాగాే నములనిి న ర్వరే్ుబడతాయని మనమంతా నముుతాము. మర్శయు 
వ యియయండో పాలన తర్మవాత, కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమి యొకు అంతిమ స్టిాతిని ఆయన 
తీసుకొని వసాత డు అను వాసతవము మీద మనమంతా నిర్రక్షణ కల్వగశయునాిము. మన మధ్య ఉని 
ఏకాభిపరా యము దృషార య మన భినాిభిపరాయాలు తదల్వపల తాయి. మర్శయు మన సహవాసము దీనిని 
ప్రతిబింబించాల్వ. 
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