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ఉపల ద్ా తాం 

దదవుడు ల్ోకమునచ స్తృజాంచనప్ుపడు, స్తర్వల్ోకమునచ తన భూల్ోక రాజ్యముగా మార్ముట 
ఆయన ల్క్షయమ యైుాండనెచ. ఏదదనచ తోటనచ తన ప్రశశుదధ  నివాస్తముగా సిార్ప్ర్చ్చటనచ ఆయన 
ఆర్ాంభిాంచ్డు. మరశయు స్తాంఖ్యల్ో వృదిధప ాంది, తోట యొకు స్తరశహదచే ల్నచ భూదగిాంతముల్ వర్కు 
వాయప్ిాంప్జ్యేుటకు ఆయన మానవాళిని నియమిాంచ్డు. అయితద, అవునచ, మానవాళి పాప్ము 
చదసిాంది, మరశయు మానవ జ్ాతిని, స్తవయాంగా స్తృషిరని కూడ్ భరష్రతవము మరశయు మర్ణముల్ోనికన 
న టిరవసేిాంది. ఫల్వతాంగా, భూమి దదవుని కొర్కు సిదధప్డల్ేదచ, మరశయు ఆయన తన రాజ్యమునచ 
స్తాంప్ూర్ణతల్ో ఇాంకా భూమి మీదికన తీస్తచకొని రాల్ేదచ. అయితద దదవుడు తన ప్రణ్ళికనచ విడచిప్ టరల్ేదచ. 
మరశయు యుగస్తమాప్ి్ల్ో ఆయన ద్నిని న ర్వరే్ముత్డు — ప్రశప్ూర్ణముగా. ఆయన తనకు 
నముకమ నై ప్రజ్ల్నచ జ్జవముల్ోనికన నడపి్ిసా్ డు, ల్ోకమునచ ఆయన విరపధ్చల్ నచాండి శుదిధ  చదసా్ డు, 
తన శాశవత రాజ్యముగా కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిని సాా ప్ిసా్ డు, మరశయు నూతన 
యిెర్ూష్ల్ేముల్ోని అయన సాింహాస్తనము మీద నచాండ ిఆయన నితయము పాల్వసా్ డు. 

నీ రాజ్యము వచ్చునచగాక: యుగాాంతశాస్్తర సిద్ధ ాంతము అనచ మన పాఠయ కమీముల్ో ఇది న్ల్గవ 
పాఠము. దనీికన “యుగస్తమాప్ి్ ” అనచ శీరశషకనిచ్ుము. ఈ పాఠాంల్ో, ఈ యుగమునచ ముగశాంప్ుకు తెచు 
రానచని యుగమునచ ప్ూరశ్గా న ర్వేర్మపల్ోనికన తచె్చు చ్రశతరల్ోని చవరశ స్తనిివశేముల్నచ గూరశున మన 
అధ్యయనమునచ కొనసాగశద్ే ము. 

ఈ పాఠయకమీముల్ోని మొదట ిభాగముల్ో మనము చ్ూసనిటటో , దదవుని రాజ్యము మూడు 
దశల్ల్ో వస్తచ్ ాందని పాత నిబాంధ్న ఆకాాంక్ిాంచాంది: విశవము యొకు ఆర్ాంభ స్తృషిర మరశయు ద్నిల్ోని 
స్తృష్రముల్ు; మానవుల్ు పాప్ముల్ో ప్డుట వల్న కల్వగశన స్తచదరీ్ామ నై విమోచ్న చ్రశతర; చవరశగా, 
నితయముాండు అాంతయ కాల్ము, ల్ేక “రాబో వు యుగము.” అాంతయ కాల్ము విమోచ్న ప్ూరశ్ అయిన 
తర్మవాత దదవుని ప్ర్ల్ోక రాజ్యమునచ భూమిని నిాంప్ునప్ుపడు కల్ుగు విశవము యొకు అాంతిమ సిాతి 
అయుయనిది. 

అాంతయ కాల్మునచ మూడు దశల్ుగా విభాగశాంచ్చట ద్వరా కొీత్ నిబాంధ్న ఈ ఆకాాంక్షల్నచ 
మారశుాంది అని కూడ్ మనము చ్ూశాము. రాబో వు యుగము ఆర్ాంభ కాల్ముతో పరా ర్ాంభమవుతయాంది, 
మరశయు ఇద ిమొదటి శత్బేముల్ో అప స్్తల్ుల్ు మరశయు ప్రవక్ల్ు చదసని పరా ధ్మిక కార్యముల్తో 
పాటటగా యిసే్తచ జ్జవితము మరశయు భూల్ోక ప్రశచ్ర్య కాల్ము అయుయనిది. ఆర్ాంభ కాల్ముల్ో, ఈ 
యుగము రాబో వు యుగముతో మిళితమగుట పరా ర్ాంభమ యైియాంది. ఈ యుగము పాప్ము, శీమ 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

మరశయు మర్ణముతో నిాండయిుాండగా, రాబో వు యుగము తనకు నముకమ నై ప్రజ్ల్కు దదవుడిచ్చు 
ఆశీరావదముల్తో నిాండియునిది. 

అాంతయ కాల్ముల్ోని ర ాండవ దశనచ కొనసాగశాంప్ు అాంటార్మ, ఇది ఆర్ాంభము తర్మవాత వ ాంటనే 
పరా ర్ాంభమ ై యిేస్తచ తిరశగశవచ్చు వర్కు కొనసాగుతయాంది. కొనసాగశాంప్ుల్ో, మనము ఈ యుగము యొకు 
కష్రముల్నచ అనచభవిాంచ్చచ్చన్ిము మరశయు రాబో వు యుగము యొకు ఆర్ాంభ ఆశీరావదముల్నచ 
ఆసావదిాంచ్చచ్చన్ిము. 

మరశయు మూడవ దశ న ర్వేర్మప అయుయనిది, మరశయు ఇది యిేస్తచ రాకతో 
ఆర్ాంభమవుతయాంది. న ర్వరే్మపల్ో, దదవుడు ఈ యుగమునచ ప్ూరశ్గా ముగశాంచ, దీనిని రాబో వు 
యుగముతో శాశవతముగా భరర్ చదసా్ డు. కాబటిర , ఈ పాఠాంల్ో, మనము “యుగస్తమాప్ి్ ”ని గూరశు 
మాటాో డునప్ుపడు, మనము ఈ యుగము యొకు ముగశాంప్ునచ మరశయు రాబో వు యుగము యొకు 
స్తాంప్ూర్ణమ నై న ర్వరే్మపనచ దృషిరల్ో ఉాంచ్చకొనచచ్చన్ిము. మన మునచప్ట ిపాఠాం వల్ , ఈ పాఠాం కూడ్ 
సాధ్ర్ణ యుగాాంతశాస్్తరము మీద దృషిరప్ డుతయాంది. మీకు జ్ాా ప్కముాంద్, సాధ్ర్ణ యుగాంతశాస్్తరము 
అనగా: 

అాంతయ దనిముల్ల్ో దదవుని యొకు సార్వతిరక కార్యముల్ నై తీర్మప మరశయు 
ర్క్షణనచ అధ్యయనాం చదయుట. 

మరశయు, వయకన్గత యుగాాంతశాస్్తరమునకు భినిముగా, సాధ్ర్ణ యుగాాంతశాస్్తరము అాంతయ 
కాల్ముల్ో జ్ర్మగు స్తనిివేశముల్ కాంటే ఎకుువగా ఆ స్తనిివశేముల్నచ ప్రజ్ల్ు వయకన్గతముగా ఎల్ా 
అనచభవిసా్ ర్మ అనచ విష్యమునచ ఉద్ా టిస్తచ్ ాంది. 

“యుగస్తమాప్ి్ ”ని గూరశున మన స్తాంభాష్ణ వర్మస్తగా జ్ర్మగు మూడు స్తనిివశేముల్నచ గూరశు 
మాటాో డుతయాంది. మొదటగిా, మృతయల్ సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునచ ప్రశశీల్న చదద్ే ము. ర ాండవదగిా, 
అాంతయ తీర్మపనచ మనము చ్ూద్ే ము. మరశయు మూడవదగిా, కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ 
భూమిల్ో జ్జవితమునచ వరశణద్ే ము. ముాందచగా సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునచ చ్ూద్ే ము. 

సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము 

సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునచ “సాధ్ర్ణ” అని ఎాందచకు ప్ిల్ుసా్ ర్ాంటే, దనీిల్ో ఇప్పటి వర్కు 
నివసిాంచన ప్రతి వయకన్, అనగా ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ల్ేక ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ — 
అనగా ఇప్పటి వర్కు నివసిాంచన ల్క్షల్ కోటో మానవుల్ు — అాందర్మ ఉాంటార్మ. మరశయు మృతయల్ 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

పరా ణముల్ు ప్ునఃనిరశుాంచ్బడని తమ శరరర్ముల్తో మర్ల్ా ఐకయప్ర్చ్బడత్యి కాబటిర  దనీిని 
“ప్ునర్మత్ా నము” అని ప్లి్ుసా్ ర్మ. 

ఇప్పటవిర్కు మర్ణ ాంచనవారశ శరరర్ముల్నీి ప్ునర్మత్ా నము చాెందచత్యి, 
కవేల్ాం విశావస్తచల్ు మాతరమ ేగాక ప్రతి ఒకుర్మ ఒక విశషే్మ నై ఉదదేశయము కొర్కు 
ప్ునర్మత్ా నము చాెందచత్ర్మ, దదవుడు నియుకన్ చసెని తీర్మపల్ో నిల్బడుట 
మరశయు దదవుడు నియమిాంచన న్యయాధపి్తి, అనగా అయన కుమార్మడెనై 
యిసే్తచ కరీస్తచ్  ఎదచట నిల్ువబడుటయి ేఈ ఉదదేశయము. మరశయు తీర్మపల్ో, 
జ్జవగీాంథముల్ో ఎవరశ ప్రే్మ ఉనిదో మరశయు వారశ జ్జవితముల్కు స్తాంబాంధాించన 
ప్ుస్్తకముల్ ద్వరా ఎవరశకన తీర్మపతీర్ుబడుతయాందో స్తపష్రమవుతయాంద.ి వారశ జ్జవిత 
ప్ుస్్తకముల్ ద్వరా తీర్మప తీర్ుబడనివార్మ, “న్యొదేనచాండ ిప ాండ”ి అనచ 
తీర్మపనచ ప ాందచత్ర్మ. జ్జవగీాంథముల్ో ప్రే్మ నమోదచ చదయబడయిునివార్మ 
“ప్ిరయుడ్, ల్ోనికన ర్ముు,” అనచ మహమికర్మ నై స్తతయమునచ విాంటార్మ, 
మనము ఇతర్మల్ కాంట ేమాంచవార్ము కాబటిర  కాదచగాని మనము కరీస్తచ్ కు మన 
జ్జవితముల్నచ స్తమరశపాంచయున్ిము, మరశయు ఆయన మనము చదసని 
ఉప్కే్ాించ్చ పాప్ముల్ు మరశయు కనీయల్ ద్వరా చదయు పాప్ముల్ కొర్కు, మన 
పాప్ముల్నిిట ికొర్కు, ప్రజ్ల్ాందరశ పాప్ముల్ కొర్కు వ ల్ చలోె్వాంచ, తన ర్క్ము 
ద్వరా మనల్నచ జ్జవగీాంథముల్ో ల్వఖాంచ్డు. 

— డ్. హాయరశ ఎల్. రరడర్డ III 

మృతయల్ యొకు సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునచ మధ్య సిాతిల్ోని చవరశ స్తనిివేశముల్ల్ో ఒకటిగా, 
ల్ేక అాంతిమ సిాతిల్ోని మొదట ిస్తనిివశేముల్ల్ో ఒకటిగా మనము ప్రశగణ ాంచ్వచ్చు. సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నముల్ో, ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ మరశయు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ఇర్మవుర్మ 
తమ అాంతిమ ప్రశసిాతిల్ోనికన చదర్ల్ేదచ కాబటిర  దీనిని మధ్య సిాతిల్ోని భాగముగా ప్రశగణ ాంచ్వచ్చు. 
అయితద మన పరా ణముల్ు ఇక మన శరరర్ముల్ నచాండి వరే్మప్ర్చ్బడవు కాబటిర  దీనిని అాంతిమ సిాతిల్ో 
భాగముగా కూడ్ మనము ప్రశగణ ాంచ్వచ్చు. దీనిని మనము ఏ విధ్ాంగా విభాగశాంచన్, సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నము ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని పరా ణముల్ యొకు త్త్ుల్వక శిక్షల్నచ మరశయు 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు త్త్ుల్వక ఆశీరావదముల్నచ ముగశాంప్ునకు తచెు, వారశని తమ 
శాశవత శిక్షల్ు మరశయు ఆశీరావదముల్ కొర్కు సదిధప్ర్మస్తచ్ ాంది. 

సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునచ మనము న్ల్ుగు భాగముల్ల్ో విశదీకరశద్ే ము. మొదటిగా, ఈ 
సిద్ధ ాంతమునకు స్తాంబాంధిాంచన ఆదిమ వివాదముల్నచ చ్ూద్ే ము. ర ాండవదగిా, ఈ యుగాాంత 
స్తనిివశేమునచ అమల్ుప్ర్చ్చటకు దదవుడు కల్వగశయుని దెవైిక అధికార్మునచ మనము చ్ూప్ుద్ము. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

మూడవదగిా, స్తృషిర  మీద దీని యొకు ప్రభావమునచ చ్ూద్ే ము. మరశయు న్ల్గవదిగా, మానవుల్ మీద 
దీని యొకు ప్రభావమునచ చ్ూద్ే ము. సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా న సిద్ధ ాంతముకు స్తాంబాంధిాంచన ఆదమి 
వివాదముల్నచ ముాందచగా చ్ూద్ే ము. 

ఆదమి వివాదముల్ు 
యిేస్తచ దనిముల్ల్ో, మృతయల్ ప్ునర్మత్ా నమునచ గూరశు కనీస్తాం ర ాండు వరేేవర్మ 

అభిపరా యముల్ు ఉాండదవి. నీతిమాంతయల్ు మరశయు దచష్యర ల్ యొకు సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము 
జ్ర్మగుతయాంది అని ప్రశస్తయుయల్ు నమాుర్మ. అయితద మృతయల్ు భౌతికముగా తిరశగశల్ేసా్ ర్మ అనచ 
విష్యమునచ స్తదూే కయుయల్ు తిర్స్తురశాంచ్ర్మ. వాస్్తవానికన, పౌల్ు ప్టరబడ ిమహా స్తభ అనచ యూదచల్ 
న్యయసాా నము ఎదచట నిల్బటెరబడనిప్ుపడు, తననచ త్నచ స్తమరశాాంచ్చకొనచటకు అతడు ఈ 
వివాదమునచ ఉప్యోగశాంచ్డు. అప . 23:6-8ల్ో ఈ స్తనిివశేమునచ గూరశు ల్ూకా ఇచున నివదేకి 
వినాండి: 

వారశల్ో ఒక భాగము స్తదూే కయుయల్ునచ మరశయొక భాగము ప్రశస్తయుయల్ున  ై
యునిటటర  పౌల్ు గీహాించ–స్తహో దర్మల్ారా, ననేచ ప్రశస్తయుయడనచ ప్రశస్తయుయల్ 
స్తాంతతివాడనచ; మనకుని నిరరక్షణనచగూరశుయు, మృతయల్ ప్ునర్మత్ా నమునచ 
గూరశుయు ననేచ విమరశి ాంప్బడుచ్చన్ినని స్తభల్ో బిగగర్గా చపె్ పనచ. 
అతడ్ల్ాగు చపె్పినప్ుపడు ప్రశస్తయుయల్కునచ స్తదూే కయుయల్కునచ కల్హము 
ప్ుటిరనాందచన ఆ స్తమూహము ర ాండు ప్క్షముల్ు ఆయినెచ. స్తదూే కయుయల్ు 
ప్ునర్మత్ా నము ల్ేదనియు, దదవదూతయిెనైనచ ఆతుయిెనైనచ ల్ేదనియు 
చపె్ుపదచర్మ గాని ప్రశస్తయుయల్ు ర ాండునచ కల్వని యొప్ుపకొాందచర్మ (అప . 
23:6-8). 

ప్రశస్తయుయల్ు మరశయు స్తదూే కయుయల్ మధ్య ఈ వివాదము ప్రతి గుాంప్ు యొకు ల్ేఖ్న 
అవగాహన మీద ఆధ్ర్ప్డయిునిది. ప్రశస్తయుయల్ు పాత నిబాంధ్న అాంతటిని ప్ేరరశత వాకయముగా 
అాంగరకరశాంచ్ర్మ. అయితద స్తదూే కయుయల్ు మోషే వరా సని ఐదచ ప్ుస్్తకముల్నచ — అనగా మనాం 
ప్ాంచ్గీాంథము అని ప్లి్చ్చ ఆదికాాండము నచాండ ిదివతీయోప్దదశకాాండము వర్కు — మాతరమే 
అాంగరకరశాంచదవార్మ. యిషె్యా 26:19, మరశయు ద్నియిలే్ు 12:2 వాంట ిల్ేఖ్నభాగముల్ల్ో సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నమునచ గూరశు స్తపష్రముగా బో ధిాంచ్బడిాంది. కాబటిర , ప్రశస్తయుయల్ు దనీిని ఉద్ా టిాంచ్ర్మ. 
అయితద మోషే వరా సిన గీాంథముల్ల్ో ఈ సది్ధ ాంతమునచ వార్మ కనచగొనల్ేదచ కాబటిర  స్తదూే కయుయల్ు 
దీనిని తిర్స్తురశాంచ్ర్మ. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఈ వివాదము విష్యముల్ో, యిేస్తచ, పౌల్ు మరశయు మిగశల్వన ఆదమి స్తాంఘము అాంత్ 
ప్రశస్తయుయల్ యొకు ప్క్షము తీస్తచకున్ిర్మ. మరశయు స్తదూే కయుయల్నచ మరశాంత బల్ముగా 
ఖ్ాండిాంచ్చటకు, వార్మ మోషే వరా సని ర్చ్నల్నచ అపారా్ము చదస్తచకున్ిర్ని యిేస్తచ ర్మజువు చదశాడు. 
మార్ము 12:18-27ల్ో, ప్ునర్మత్ా న సిద్ధ ాంతము విష్యముల్ో ఒక స్తదూే కయుయల్ గుాంప్ు యిేస్తచనచ 
స్తవాల్ చదసిాంది. మార్ము 12:26-27ల్ో, యిసే్తచ ఈ విధ్ాంగా స్తపాందిాంచ్డు: 

వార్మ ల్ేచదెర్ని మృతయల్నచగూరశున స్తాంగతి మోష ేగీాంథమాందల్వ ప దనచ 
గురశాంచన భాగముల్ో మీర్మ చ్దచవల్ేద్? ఆ భాగముల్ో దదవుడు–ననేచ 
అబార హాము దదవుడనచ ఇసాికు దదవుడనచ యాకోబు దదవుడనని అతనితో 
చపె్ పనచ. ఆయన స్తజ్జవుల్ దదవుడు గాని మృతయల్ దదవుడు కాడు. కావున మీర్మ 
బహుగా ప ర్బడుచ్చన్ిర్ని వారశతో చపె్ పనచ (మార్ము 12:26-27) 

యిేస్తచ యొకు వాదననచ మనము ఈ విధ్ాంగా కోీడీకరశాంచ్వచ్చు: దదవుడు అబరా హాము, ఇసాికు 
మరశయు యాకోబుల్తో ఇప్పటికర నిబాంధ్న్ అనచబాంధ్ముల్ో ఉన్ిడు. మరశయు ఇది వాస్్తవమగుటకు, 
అబరా హాము, ఇసాికు మరశయు యాకోబుల్ ఆతుల్ు బరదకినయుాండవల్సయిునిది. మరశయు వార్మ 
ఆతుల్ుగా బరతికనయుాంటే, వార్మ తయదకు ప్ునర్మత్ా నము చెాందచత్ర్మ — మత్యి 8:11ల్ో యిేస్తచ 
స్తూచాంచనటటో  తమ నిబాంధ్న్ ఆశీరావదముల్నచ సావధీనము చదస్తచకొనచటకు కావచ్చు. మరశయు 
అబరా హాము, ఇసాికు మరశయు యాకోబు వాంట ివిశావస్తచల్ు ప్ునర్మత్ా నము చెాందతిద, సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నము కూడ్ నిజ్మ యైుాండ్ల్వ కద్. 

విచ్ర్కర్ముగా, ఆదిమ శత్బేప్ు స్తాంఘముల్ోని కొాంతమాంది కూడ్ శరరర్ ప్ునర్మత్ా నమునచ 
తిర్స్తురశాంచ్ర్మ. ఉద్హర్ణకు, 2 తిమోతి 2:18ల్ో, పౌల్ు అప్పటిక ేప్ునర్మత్ా నము జ్రశగశపల యిాంది అని 
నముుతయన్ిర్ని హుమ న యైు మరశయు ఫలి్ేతయల్ మీద అభియోగాం మోపాడు. ప్ునర్మత్ా నము 
కేవల్ాం ఆతీుయమ ైనది అని వార్మ ఆల్ోచాంచయుాండవచ్చు. ల్ేక మత్యి 27:52, 53ల్ో నమోదచ 
చదయబడినటటో , యిసే్తచ సలి్ువవేయబడినప్ుపడు జ్రశగశన ప్ునర్మత్ా నముల్ల్ో ఇది న ర్వరే్ుబడనిద ిఅని 
వార్మ ఆల్ోచాంచయుాండవచ్చు. ఏది ఏమ ైన్, వార్మ స్తతయమునచ తిర్స్తురశాంచ, విశావస్తమునచ న్శనము 
చదశార్ని పౌల్ు స ల్విచ్ుడు. 

కొరశాంథచల్ో కూడ్ పౌల్ు శరరర్ ప్ునర్మత్ా నమునచ గూరశు ప్రతిఘటననచ ఎదచరొునినటటో  1 కొరశాంథీ. 
15:12-34ల్ో అతడు ఈ ఆల్ోచ్ననచ స్తమరశాాంచన విధ్నముల్ో స్తపష్రమవుతయాంది. స్తపష్రముగా, 
కొరశాంథచల్ో ఉని అతని విరపధ్చల్ు ప్ునర్మత్ా నమునచ అస్తహయమ నైదగిా భావిాంచ్ర్మ. కాబటిర , ఒకవళే 
వార్మ ప్ునర్మత్ా నముల్నిిటనిి తిర్స్తురశాంచనటోయితద, వార్మ యిసే్తచ యొకు ప్ునర్మత్ా నమునచ కూడ్ 
తిర్స్తురశాంచ్ల్ని పౌల్ు స్తూచాంచ్డు. మరశయు వార్మ యిేస్తచ యొకు ప్ునర్మత్ా నమునచ తిర్స్తురశసే్ , 
వార్మ పాప్ క్షమాప్ణనచ కూడ్ తిర్స్తురశాంచ్వల్సయిునిది. 1 కొరశాంథీ. 15:17ల్ో పౌల్ు స ల్విచునటటో : 



నీ రాజ్యము వచ్చునచగాక: యుగాాంతశాస్్తర సిద్ధ ాంతము న్ల్గవ పాఠము: యుగస్తమాప్ి్  

-6- 

వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

కరీస్తచ్  ల్ేప్ బడనియిడెల్ మీ విశావస్తము వయరా్మ,ే మీరశాంకనచ మీ పాప్ముల్ల్ోన ే
యున్ిర్మ (1 కొరశాంథ.ీ 15:17). 

మరొక వ ైప్ున, వార్మ యిసే్తచ యొకు ప్ునర్మత్ా నమునచ అాంగరకరశసే్ , వార్మ ఇతర్మల్ 
ప్ునర్మత్ా నమునచ తిర్స్తురశాంచ్చటకు ఏ కార్ణము ల్ేదచ. పౌల్ు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు 
ప్ునర్మత్ా నమునకు ప్రథమ ఫల్ముగా యిసే్తచనచ గురశ్ాంచ్డు, అనగా యిసే్తచ ప్ునర్మత్ా నచడెైయాయడు 
కాబటిర , మన భవిష్యత్ ప్ునర్మత్ా నముల్ు నిశుయప్ర్చ్బడనివి. మరశయు ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందినవారశ యొకు ప్ునర్మత్ా నమునచ స్తమరశాాంచ్చ ప్రకనయీల్ో, పౌల్ు సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునకు 
కల్ుగు అభయాంతర్ముల్నచ కూడ్ తొల్గశాంచవశేాడు. 

కరీస్తచ్  ప్ునర్మత్ా నము విశావస్తచల్ాందరశ ప్ునర్మత్ా నమునకు ఆధ్ర్ముగా ఉనిద.ి 
బరెాుఫ్ స ల్విచునటటో , ఆయన ప్ునర్మత్ా నమునకు ప్రభువు అని, మరశయు 
ఆయన ప్ునర్మత్ా నము విశావస్తచల్ ప్ునర్మత్ా నమునచ కూడ్ కల్వగశస్తచ్ ాంద ిఅని 
యిసే్తచ ప్ునర్మత్ా నము ర్మజువు చదస్తచ్ ాంద.ి యిసే్తచ స్తజ్జవుల్కు ప్రభువు అనచ 
మాట చ్ల్ా పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిద.ి కొల్స్ి . 1:18 స ల్విచ్చుచ్చనిటటో , 
యిసే్తచ కరీస్తచ్  ప్ునర్మత్ా నచల్ల్ో మొదటవిాడు, మరశయు ప్ునర్మత్ా నముల్ో 
ప్రథమ ఫల్మ యైున్ిడు. ఆయన మృతయల్ల్ో నచాండ ితిరశగశల్ేచనవారశల్ో 
ప్రథముడు కాబటిర , ఆయననచ అనచస్తరశాంచ్చవార్మ కూడ్ ఆయనతో కూడ్ 
తిరశగశల్ేప్బడత్ర్మ. యిసే్తచ కరీస్తచ్  ప్ునర్మత్ా నము యొకు పరా ముఖ్యతనచ 
స్తూచాంచ్చటకు కోతకు వచున ప ల్ము యొకు చతరము 
ఉప్యోగశాంచ్బడుతయాంద.ి కోత కాల్ముల్ో చటెటో  ఫల్ముల్నిచ్చుట మనము 
చ్ూసనిప్ుపడు, మరశనిి ఫల్ముల్ు రాబో వుచ్చన్ియని మనము గురశ్సా్ ము, 
అల్ాగ ేయిసే్తచ కరీస్తచ్ తో కూడ్ కొాందర్మ ప్రజ్ల్ు తిరశగశల్ేప్బడత్ర్ని యిసే్తచ కరీస్తచ్  
యొకు ఆర్ాంభ ప్ునర్మత్ా నము చ్ూప్ుతయాంద.ి 

— ప ర ఫ స్తర్డ. హజెుు వాాంగ్ టయిన్, అనచవాదము 

సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునచ గూరశున ఆదిమ వివాదముల్నచ మనము చ్ూశాము కాబటిర , 
మృతయల్నచ ల్ేప్ుటకు దదవుని యొకు దెవైిక అధికార్మునచ ఇప్ుపడు మనము చ్ూద్ే ము. 

దెవైిక అధకిార్ము 
దదవుని దెైవిక అధకిార్మునచ అనకే విధ్ల్ుగా మనము నిర్వచాంచ్వచ్చు. అయితద ఆ పాఠాంల్ో 

మన ఉదదేశయముల్ కొర్కు, దీనిని మనము ఈ విధ్ాంగా వరశణద్ే ము: 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఆయన చత్మునచ జ్రశగశాంచ్చటకు దదవుడు కల్వగశయుని న్యయమ నై మరశయు 
న తైికమ నై హకుు. 

ఒక కార్యమునచ చదయుటకు దదవునికన అధకిార్ము ఉనిదని మనము చపె్ుపనప్ుపడు, ఆ 
కార్యమునచ చదయుటకు ఆయన స్తాంప్ూర్ణముగా హకుు కల్వగశయున్ిడని, మరశయు ఆ కార్యమునచ 
చదయుట ద్వరా ఆయన ఏ తప్ిపదమునచ చదయుటల్ేదని మనము ఒప్ుపకొనచచ్చన్ిము. 

దదవుని దెైవిక అధకిార్మునచ గూరశున మన స్తాంభాష్ణ సాధ్ర్ణాంగా ర ాండు భాగముల్ుగా 
విభాగశాంచ్బడుతయాంది: నర్కముప్ ై ఆయన కల్వగశయుని అధకిార్ము, మరశయు ప్ర్ల్ోకముప్ ై ఆయన 
కల్వగశయుని అధికార్ము. ముాందచగా నర్కము మీద ఆయన కల్వగశయుని అధకిార్మునచ మనము 
చ్ూద్ే ము. 

నర్కము 
దదవునికన నర్కము మీద స్తాంప్ూర్ణ అధకిార్ము ఉనిదని గురశ్ాంచ్చట చ్ల్ా 

పరా ముఖ్యమ ైయునిది. మధ్య సిాతిల్ో ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని పరా ణముల్ు నర్కముల్ో శమీనచ 
అనచభవిాంచ్చనప్ుపడు, దదవుడు వారశని శిక్ిాంచ్చచ్చన్ిడు కాబటిర వార్మ శీమప ాందచతయన్ిర్మ. మరశయు 
తీర్మపనచ ఎదచరొునచటకు వార్మ నర్కముల్ో నచాండ ిబయటకు ల్ాగబడనిప్ుపడు, దదవుడు వారశని తన 
స్తముఖ్ముల్ోనికన ర్ముని చపెాపడు కాబటిర  వార్మ రాగల్వగార్మ. 

ఇప్ుపడు, సాత్నచ నర్కమునకు న్యకుడెైయున్ిడని క ైస్ై్తవుల్ు కొనిిసార్మో  
ఊహిాంచ్చకుాంటార్మ. ఉద్హర్ణకు, జ్ాన్ మిల్రన్ వరా సిన పాయర్డెసై్ ల్ాస్ర అనచ ఒక ప్రఖ్ాయతిగాాంచన 
ప్దయముల్ో, సాత్నచ అనచ ప్రే్మగల్ పాతర “ప్ర్ల్ోకముల్ో సవేిాంచ్చట కాంటే, నర్కముల్ో పాల్వాంచ్చట 
మేల్ు” అని వాపల త్డు. అయితద స్తతయము ఏమిటాంట ేదదవుడు నర్కమునచ పాల్వాంచ్చచ్చన్ిడు, మరశయు 
ఆయన సాత్నచ మీద, దయయముల్ మీద, మరశయు ఆయన అకుడ బాంధీల్ుగా ఉాంచన 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందవారశ మీద స్తాంప్ూర్ణ నియాంతరణ కల్వగశయున్ిడు. 2 ప్ేతయర్మ 2:4, 9-10ల్ో 
ప్ేతయర్మ వరా సనిటటో : 

దదవదూతల్ు పాప్ము చదసనిప్ుపడు దదవుడు వారశని విడచిప్ టరక, పాత్ళల్ోక 
మాందల్వ కటకి చీకటగిల్ బిల్ముల్ల్ోనికన తోర స,ి తీర్మపకు కావల్వల్ో ఉాంచ్బడుటకు 
వారశని అప్పగశాంచనెచ... దచరరి తిప్ర్మల్నచ..., శిక్షల్ో ఉాంచ్బడనివారశని 
తీర్మపదనిమువర్కు కావల్వల్ో ఉాంచ్చటకునచ, ప్రభువు స్తమర్మా డు (2 ప్తేయర్మ 
2:4, 9-10). 

అప్వాదకిన వాని దయయముల్ మీద అధకిార్ము ఉనిద ిఅనచ మాటల్ో కొాంత 
అరా్ము ఉనిద ిఅనిప్సి్తచ్ ాంద,ి మరశయు వాడు కొనిి కార్యముల్నచ చదయుటకు 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

మరశయు కరడు చదయుటకు ఆ దయయముల్నచ ప్ాంప్గల్డు, కాని తయదకు, 
అప్వాద,ి వాని దయయముల్నీి, నర్కముల్ో ఉని ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని 
జ్జవుల్ాందర్మ యిహెో వా అధకిార్ము యొకు ఆధనీముల్ో ఉన్ిర్మ. వార్మ 
దదవుని అధకిార్ము కనీాంద, విశవమాంతటకిర దదవుడెనై స్తృషిరాంప్బడని దదవుని 
అధకిార్ము కనీాంద ఉన్ిర్మ. కాబటిర , సాత్నచకు కొాంత బల్ము ఉనిద ిఅనచ 
విష్యముల్ో అరా్ము ఉాంద,ి అయితద వాడు కల్వగశయుని బల్మాంత్ యిహెో వా 
యొకు రాకతో ముగశాంచ్బడుతయాంద,ి మరశయు ఏ స్తమయముల్ోన నై్ యిహెో వా 
వాని బల్మునచ తొల్గశాంచ, వానిని వ నచకకు తీస్తచకొనివచు వాని శకన్ని 
నిర్ూుల్ము చదస ిద్నితో ఆయనకు తోచన విధ్ముగా చదయగల్డు. 

— డ్. శామూయల్ ల్ేమర్ిన్ 

నర్కముప్ ై అధికారశగా మరశయు చరె్సాల్ న్యకునిగా, ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని 
చెర్సాల్ల్ో నచాండ ిప్లి్చ, తన సిాంహాస్తనము ఎదచట తీర్మప కొర్కు నిల్ువబటెటర  అధికార్ము దదవునికన 
ఉనిది. మరశయు సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నముల్ో, ఆయన దనీినే చదయబో వుచ్చన్ిడు. 

నర్కము మీద దదవుని యొకు దెవైిక అధికార్మునచ గూరశున ఈ అవగాహనతో, ప్ర్ల్ోకముల్ో 
ఆయన అధకిార్మునచ ఇప్ుపడు మనము చ్ూద్ే ము. 

ప్ర్ల్ోకాం 
నర్కము మీద దదవుని యొకు అధికార్మునచ గూరశు కొాందర్మ క ైస్ై్తవుల్ు స్తాందదహప్డినప్పటకిర, 

ప్ర్ల్ోకము మీద ఆయన అధకిార్మునచ గూరశు ఎవవర్మ స్తాందదహప్డనవస్తర్ము ల్ేదచ. ప్ర్ల్ోకము 
దదవుని సిాంహాస్తనమ ైయునిద ి— ఇతర్ చపటోనిిట ికాంటే ఎకుువగా ఆయన అధికార్ము మరశయు 
మహిమ వయక్ప్ర్చ్బడు సా్తల్ము. యిషె్యా 66:1ల్ో యిేస్తచ దీనిని గూరశు చబెుతయనిటటో : 

ఆకాశము న్ సాింహాస్తనము (యిషె్యా 66:1). 

స్తృషిరయాంతటలి్ో, ప్ర్ల్ోకముల్ోనే దదవుడు తన అధికార్మునచ స్తూటగిా వయక్ప్ర్మసా్ డు. మత్యి 
5:34 మరశయు 23:22, మరశయు హెబ్రర 8:1ల్ో మనము ఇదద విష్యమునచ చ్ూసా్ ము. 

దదవుని యొకు అనేక వయకర్కర్ణముల్ు ఆతీుయ వాస్్తవికతల్ యొకు చతర్ తుక 
పరా తినిధ్యముల్ ైయున్ియి. అయితద దదవుడు ప్ర్ల్ోకమాందచని తన నిజ్మ ైన సిాంహాస్తనము మీద 
నచాండ ిపాల్వాంచ్చచ్చన్ిడు అనచ వయకర్కర్ణ అక్షరారా్మ ైనదగిా ఉనిటటో  అనిప్సి్తచ్ ాంది. దదవుడు 
ప్ర్ల్ోకమాందచని నిజ్మ నై సాింహాస్తనము మీద కూరొునియునిటటో  అనకేమాంది ప్రవక్ల్ు 
దర్ినముల్నచ చ్ూశార్మ కాబటిర  దదవునికన ప్ర్ల్ోకముల్ో నిజ్మ ైన సిాంహాస్తనము ఉనిదని ఆల్ోచ్న 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

చదయుటకు ఒక కార్ణమ ైయునిది. ఉద్హర్ణకు, 1 రాజుల్ు 22:19ల్ో మరశయు 2 దని. 18:18ల్ో పాత 
నిబాంధ్న ప్రవక్యిెనై మీకాయా ఆయననచ చ్ూశాడు. మొదటి క ైైస్్తవ హతసాక్ ిఅయిన స ్ఫనచ కూడ్ 
అప . 7:55, 56ల్ో ఇదద విష్మ ైన దర్ినమునచ ప ాందచకున్ిడు. ఈ స్తాందర్ుముల్ల్ో, వారశ 
దర్ినముల్ు చతర్ తుక కల్ల్ుగా ల్ేక అల్ాంకారశక సాదృశయముల్ుగా కనిప్ిాంచ్వుగాని, ప్ర్ల్ోక స్తతయముల్ 
యొకు అాంతయదిన ప్రకటనల్ుగా ఉన్ియి. మరొక మాటల్ో, వార్మ దదవుడు తన సిాంహాస్తనము మీద 
కూరొుని ఎల్ాాంటి ప్రతివాదము ల్ేకుాండ్ పాల్వాంచ్చ ప్ర్ల్ోక న్యయసాా నముల్ోని వాస్్తవిక 
స్తనిివశేముల్నచ చ్ూశార్మ. 

ప్రభువు పరా రా్నల్ో యిేస్తచ బో ధాించనటటో , ప్ర్ల్ోకము దదవుని చత్ము ప్రశప్ూర్ణముగా న ర్వరే్మ 
సా్తల్మ ైయునిది. ఇాందచవల్ననే అద ిఅాంతయ కాల్ము యొకు ముగశాంప్ుల్ో దదవుడు స్తృజాంచ కొీత్ 
ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమికన నమూన్గా ఉనిది. మత్యి 6:10ల్ో, ఇల్ా పరా రశాాంచ్మని యిసే్తచ 
తన శిష్యయల్కు నేరాపడు: 

[దదవుని] చత్ము ప్ర్ల్ోకమాందచ న ర్వరే్మచ్చనిటటో , భూమియాందచనచ 
న ర్వరే్మనచగాక (మత్యి 6:10). 

మన ల్ోకము ప్రశప్ూర్ణము చదయబడు దనిము కొర్కు — అనగా ఆయన విరపధ్చల్ాందర్మ 
తొల్గశాంచ్బడి, ఆయన ప్రజ్ల్ాందర్మ పాప్ముల్ేకుాండ్ స్తమాధ్నముతో నివసిాంచ్చ దనిము కొర్కు — 
యిేస్తచ ఎదచర్మచ్ూచ్చచ్చన్ిడు. మరశయు ఆయన ప్ర్ల్ోకము యొకు వర్్మాన సిాతితో పల ల్ుుతూ 
భవిష్యత్ ల్ోకమునచ వరశణాంచ్డు. 

ఇప్ుపడు ఆదిమ వివాదముల్ు మరశయు దదవుని దెవైిక అధికార్ము దృషార ా సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నమునచ మనము విశదీకరశాంచ్ము కాబటిర , స్తృషిర  మీద ద్ని యొకు ప్రభావమునచ గూరశు 
మాటాో డుటకు సదిధముగా ఉన్ిము. 

స్తృషిర  మీద ప్రభావము 
స్తృషిర  మీద సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము ప్రభావము కనీస్తాం మూడు సా్తల్ముల్ల్ో ప్రభావము 

చ్ూప్ుతయాంది. మొదటిగా, అద ిపరా కృతిక ప్రప్ాంచ్ము మీద బహుగా ప్రభావము చ్ూప్ుతయాంది. 

పరా కృతిక ప్రప్ాంచ్ము 
మీకు జ్ాా ప్కమునిటోయితద, అాంతయ కాల్ముల్ోని స్తనిివశేముల్ు, ముఖ్యముగా న ర్వేర్మప, 

ల్ోకమునచ దదవుని యొకు భూల్ోక రాజ్యముగా మార్ముటకు ర్ూప ాందిాంచ్బడ్్ యి. అయితద ప్రస్తచ్ త 
ల్ోకము పాప్ముతో భరష్రమ ై కుళలో ప్టిరపల యిాంది. కాబటిర , పరా కృతిక ల్ోకమునచ తన సానిధ్యము కొర్కు 
సిదధప్ర్చ్చనటటో  ద్నిని మార్ముటకు దదవుడు అాంతయకాల్ స్తనిివశేముల్నచ ఉప్యోగశసా్ డు. వ సిరినిస్తరర్డ 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

కన ీ ష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్, 5వ అధ్యయము, 3వ భాగము ఇల్ా చబెుతూ స్తృషిరని మార్ుగల్ దదవుని 
సామరా్ామునచ గూరశు విపో్వాతుకముగా మాటాో డుతయాంది: 

దదవుడు ఆయన యొకు సాధ్ర్ణ దెవైకృతముల్ో, కొనిి మాధ్యమముల్నచ 
ఉప్యోగశాంచ్చకుాంటాడు, కాని ఆయన చత్్ నచసార్ాంగా అవి ల్ేకుాండ్, వాటనిి 
మిాంచ, ల్ేక వాటకిన విరపధ్ముగా కూడ్ కార్యము చదయుటకు 
స్తవతాంతయర డెయైున్ిడు. 

కన ీ ష్న్ “మాధ్యమము”ల్నచ గూరశు మాటాో డునప్ుపడు, అద ికార్ణము మరశయు ప్రశణ్మము, 
మానవ స్తాంకల్పశకన్, మరశయు విశవము యొకు భౌతిక నియమముల్నచ దృషిరల్ో ఉాంచ్చకుాంటటాంది. కాని 
దదవుడు మాధ్యమముల్ు “ల్ేకుాండ్, వాటకిన ప్ ైన, వాటకిన విరపధ్ము”గా కూడ్ కార్యముల్ు చదయగల్డు. 
మరొక మాటల్ో, ఆయనకు నచునటటో  ఆయన ఆశుర్యకార్యముల్నచ చదయగల్డు. 

మానవాళి పాప్ముల్ోనికన ప్తనమ నైప్ుపడు, దదవుడు మనకు ఇచున శాప్ముల్ో భూమిని 
శప్ిాంచ్చట కూడ్ భాగమ యైుాండెనచ. అది అపాయము మరశయు మర్ణము ఉని సా్తల్మ యైియాంది, 
మరశయు సాగు చదయుటకు మానవుల్ు చదసని కృషిని స్తవయాంగా నేల్ ప్రతిఘటిాంచాంది. ఆది. 3:17-18ల్ో 
ఆద్ముతో దదవుడు చపె్పినటటో : 

నీ నిమిత్ము నలే్ శప్ాింప్బడయిునిద;ి ప్రయాస్తముతోన ేనీవు బరదచకు 
దనిముల్నిియు ద్ని ప్ాంట తిాందచవు; అద ిముాండో తయప్పల్నచ గచ్ుప దల్నచ 
నీకు మొల్వప్ాించ్చనచ (ఆద.ి 3:17-18) 

అయితద రపమా 8వ అధ్యయముల్ో, ఈ స్తమస్తయకు ప్రశషాుర్ముగా ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందినవారశకన దదవుడు అనచగహిీాంచ్చ అదచుతమ నై ప్ునర్మత్ా నము కొర్కు పౌల్ు ఎదచర్మచ్ూశాడు. 
ప్ునర్మత్ా నముల్ో, విమోచాంచ్బడని మానవాళి యొకు ప్ునర్మత్ా నము ద్వరా స్తవయాంగా భూమి 
కూడ్ విమోచాంచ్బడుతయాంది. రపమా 8:19-23ల్ో పౌల్ు ఏమని వరా స్తచ్ న్ిడో  ఒకసారశ వినాండి: 

దదవుని కుమార్మల్ ప్రతయక్షతకొర్కు స్తృషిర  మిగుల్ ఆశతో తదరశ చ్ూచ్చచ్చ 
కనిప్ టటర చ్చనిద.ి ఏల్యనగా స్తృషిర , న్శనమునకుల్ోనయిన ద్స్తయముల్ోనచాండ ి
విడపి్ాింప్బడ,ి దదవుని ప్లోి్ల్ు ప ాందబో వు మహమిగల్ సావతాంతయము 
ప ాందచదచననచ నిరరక్షణకల్దె[ైయునిద]ి... స్తృషిర  యావతయ్  ఇదవిర్కు 
ఏకగరీవముగా మూల్ుగుచ్చ ప్రస్తవవదేనప్డుచ్చనచనిదని యిరె్మగుదచము. 
అాంతదకాదచ, ఆతు యొకు ప్రథమ ఫల్ముల్ న ాందని మనము కూడ, దత్ 
ప్ుతరతవము కొర్కు, అనగా మన దదహము యొకు విమోచ్నము కొర్కు 
కనిప్ టటర చ్చ, మనల్ో మనము మూల్ుగుచ్చన్ిము (రపమా 8:19-23). 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఈ వాకయభాగముల్ో, మన శరరర్ముల్ యొకు విమోచ్న, అనగా, మన ప్ునర్మత్ా నము 
కుమార్మల్ుగా మన దత్తయనచ ప్ూరశ్ చదస్తచ్ ాంది అని పౌల్ు బో ధిాంచ్డు. అప్ుపడద దదవుని కుమార్మల్ు 
ప్రతయక్షప్ర్చ్బడత్ర్మ, మరశయు స్తృషిర స్తవయాంగా విముకన్ని ప ాందచతయాంది. 

స్తచల్ువ ైన మాటల్ల్ో, ఆదకిాాండము 3వ అధ్యయముల్ో మానవాళికన దదవుడిచున శాప్ము 
ద్వరా స్తృషిర భరష్రమ పైల యినటేో , దదవుడు శకన్తో మానవాళిని విమోచాంచనప్ుపడు స్తృషిర కూడ్ భరష్రతవము 
నచాండ ిశుదిధచదయబడుతయాంది. మరశయు సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నముల్ో భాగముగా ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందినవార్మ తిరశగశల్ేప్బడనిప్ుపడు ఈ విమోచ్న ప్ూరశ్చదయబడుతయాంది. 

భౌతికశాస్్తరము, ర్సాయనశాస్్తరము మరశయు జ్జవశాస్్తరముల్ోని నియమముల్ ప్రకార్ాం, సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నము అసాధ్యమ యైునిది. అయితద పరా కృతిక ల్ోకము యొకు భౌతిక నియమముల్ు ఆయన 
ఆజా్ల్నచ పాటిాంచ్చనటటో  దదవుడు ఏమ నై్ చదయుటకు స్తమర్మా డెయైున్ిడు. కొనిి వాందల్ కోటో మాంది 
తిరశగశ ల్ేప్బడత్ర్మ — కొనిి వేల్ స్తాంవతిరాల్ుగా మర్ణ ాంచనవార్మ కూడ్. అద ిదదవుని శకన్ యొకు 
మహామహమితో కూడిన ప్రదర్ిన అయుయాంటటాంది. మరశయు మనము కల్వగశయుని అతయాంత 
పరా ముఖ్యమ నై వ ైజ్ాా నిక నముకముల్ కాంట ేఎకుువగా ల్ోకము యొకు కార్యనిర్వహణకు ఆయన 
అధకిార్ము ప్రధ్నమ నైదగిా ఉనిదని అద ినిరాటాంకమ నై ర్మజువునచ ఇస్తచ్ ాంది. 

స్తృషిర  మీద సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము యొకు ప్రభావము ప్ునర్మజీ్జవనముప ాందని మరశయు 
ప్తనమ ైన దదవదూతల్ు ఇాంతకుముాందచ బాంధిాంచ్బడని నర్కము మీద కూడ్ ప్రభావము చ్ూప్ుతయాంది. 

నర్కము 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ప్ునర్మత్ా నము ప ాందినప్ుపడు, వారశ పరా ణముల్ు నర్కము 

నచాండ ివ ల్వకనతీయబడి, దదవుని తీర్మపనచ ఎదచరొునచటకుగానచ భూమి మీద తమ శరరర్ముల్తో 
ఐకయప్ర్చ్బడత్ర్మ. అయితద కవేల్ాం ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ మాతరమే నర్కము నచాండి కాళీ 
చదయబడర్మ. సాత్నచ మరశయు ఇతర్ దయయముల్ు కూడ్ అాంతయ కాల్ముల్ో ఈ స్తమయమున్టకిన 
వ ల్వకనతీయబడత్ర్మ. 

ప్రకటన 20వ అధ్యయము సాత్నచ, మరశయు దయయముల్ు స్తహతిము, దదవునికన విరపధ్ముగా 
చవరశ తిర్మగుబాటటల్ో పాల్ుప్ాంచ్చకొనచటకుగానచ నర్కముల్ోని చరె్ల్ో నచాండి విడపి్ిాంచ్బడత్ర్ని 
బో ధిస్తచ్ నటటో  కొాందర్మ వదే్ాంతవేత్ల్ు అరా్ము చదస్తచకుాంటార్మ. ప్రకటన 20:7-8ల్ో యోహానచ 
నివదేిాంచనటటో : 

వ యియ స్తాంవతిర్ముల్ు గడచన తర్మవాత సాత్నచ త్నచని చరె్ల్ోనచాండ ి
విడపి్ాింప్బడునచ. భూమి నల్ు దశిల్యాందచాండు జ్నముల్నచ, ల్ కుకు 
స్తముదరప్ు ఇస్తచకవల్  ఉని గపగు మాగపగు అనచవారశని మోస్తప్ర్చ వారశని 
యుదధమునకు పల గుచదయుటక  ైవాడు బయల్ుదదర్మనచ (ప్రకటన 20:7-8). 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

మరశకొాందర్మ వేద్ాంతవేత్ల్ు మనము ఇాంతకు ముాందచ చ్దివిన 2 ప్తేయర్మ 2:4 వాంట ి
వాకయభాగముల్నచ ఎత్ి చ్ూప్ుత్ర్మ, అకుడ ప్తనమ ైన దదవదూతల్ు చీకట ిచరె్సాల్ల్ో తీర్మప కాల్ము 
వర్కు బాంధిాంచ్బడియుాంటార్ని వరా యబడియునిది. అయితద ఏది ఏమ ైన్, నర్కము మాతరము కాళీ 
చదయబడుతయాంది; ప్ునర్మత్ా నమునకు ముాందచ తిర్మగుబాటటల్ో పాల్ుప్ాంచ్చకొనచటకు దయయముల్ు 
విడుదల్ చదయబడత్యి; ల్ేక ప్ునర్మత్ా నము చెాందిన ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశతో పాటటగా అవి 
తీర్మపల్ో నిల్ువబడత్యి. 

ప్ర్ల్ోకము ఇక ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని పరా ణముల్కు నివాస్తముగా ఉాండదచ అనచనది స్తృషిర  
మీద సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము యొకు మూడవ ప్రభావము అయుయనిది. 

ప్ర్ల్ోకాం 
ప్ునర్మత్ా నము ప ాందని ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ వల్ , ప్ునర్మత్ా నము ప ాందిన 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ దదవుని తీర్మప సిాంహాస్తనము ఎదచట ప్రతయక్షమగుటకుగానచ భూమి మీదకిన 
తిరశగశవసా్ ర్మ. ప్ర్ల్ోకము అదచుతమ నై సా్తల్మ యైునిది, కాబటిర మనము ఆ సా్తల్మునచ ఎాందచకు 
విడచిప్ టార ల్ని అని ఆశుర్యపల వుట చ్ల్ా స్తచల్భము. అయితద మనము అకుడ నిర్ాంతర్ము 
నివసిాంచ్ల్ని దదవుడు ఉదదేశిాంచ్ల్ేదచ. ప్ర్ల్ోకముల్ో మనకు శరరర్ముల్ు ఉాండవు అనచనది ఒక 
విష్యము. కాబటిర , మనము అకుడ స్తాంప్ూర్ణమ నై మానవుల్ుగా ఉాండము అనచనద ిఒక 
పరా ముఖ్యమ నై ఆల్ోచ్న అయుయనిది. అాంతదగాక, ప్ునర్మత్ా నము తర్మవాత, యిసే్తచ యొకు 
సిాంహాస్తనము ప్ర్ల్ోకమాందచగాక భూమి మీద ఉాంటటాంది. మరశయు మనము ఆయన స్తనిిధలి్ో 
నిల్వచయుాండుట మాంచది. మరశయు అవునచ, ప్ర్ల్ోకము ఎాంత అదచుతమ నైది అయినప్పటికర, కొీత్ 
ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో దదవుడు మన కొర్కు మరశ ఉత్మ నై ఆల్ోచ్ననచ కల్వగశయున్ిడు. 

అవునచ, మర్ణము తర్మవాత దదవునికన చాెందనివార్మ దదవుని స్తనిిధలి్ో ఒక 
ఆనాంద సిాతిని ఆసావదసిా్ ర్మ అనచ మాట నిజ్మ,ే దనీిని “మధ్య సిాతి” అని 
ప్లి్ుసా్ ర్మ. ఇద ివాస్్తవమ యైునిద:ి తన స్తృషిర  ఫల్బరశతము కావాల్ని దదవుడు 
కోర్మచ్చన్ిడు. అనగా దనీిల్ో ఆయనకు చాెందనివార్మ, చవరశకన 
ర్క్ాించ్బడనివార నై మానవుల్ు ఫల్బరశత సిాతిని చదర్త్ర్మ... కాబటిర  ప్రజ్ల్ు 
దదవుని స్తనిిధనిి అనచభవిాంచ్చట గొప్ప విష్యమ నైప్పటకిర, వాస్్తవమమేిటాంట,ే 
న ర్వరే్మప, స్తృషిర  యొకు ఫల్బరశత సిాతి, మనము శరరర్ముముల్ల్ో ఉాండుట 
అయుయనిద,ి మరశయు ఈ శారరర్ముల్ు దదవుని ఆల్ోచ్న అయుయనివి. మన 
శరరర్ముల్కు వ ల్ుప్ల్ దదవుని స్తనిిధలి్ో ఉాండుట ఉత్మమ నై విష్యమని 
మనము ఆల్ోచసే్ , దదవుడు తన స్తృషిర  అాంతటకిన స్తాంబాంధాించన ర్క్షణనచ గూరశు 
ఆల్ోచ్న చదస్తచ్ న్ిడని, మరశయు ద్నిల్ో మన శరరర్ముల్ యొకు ర్క్షణ, మన 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

శరరర్ముల్ యొకు ప్రశవర్్న కూడ్ ఉనిదని విష్యమునచ మనము 
తప్పిపల త్ము అని న్ ఆల్ోచ్న. మరశయు అవునచ, తయదకు కరీస్తచ్  శరరర్ముల్ో 
ప్ునర్మత్ా నచడెయైాయడు. మరశయు ఆయన శరరర్ముల్ో ల్ేప్బడతిద మరశయు 
ఆయన ప్రథమ ఫల్ముల్ తైద, ద్ని తర్మవాత ఏమి జ్ర్మగుతయాంద?ి మన 
శరరర్ముల్ యొకు ప్ునర్మత్ా నము. 

— విన ిాంట్ బకొటే, Ph.D. 

ప్ునర్మత్ా నము జ్రశగశనప్ుపడు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని పరా ణముల్ు ప్ర్ల్ోకమునచ ఖ్ాళీ 
చదయుటతో పాటటగా, దదవదూతల్ు కూడ్ ప్ర్ల్ోకమునచ ఖ్ాళీ చదసా్ ర్మ. యిసే్తచ తిరశగశవచునప్ుపడు, 
ఆయన దదవదూతల్నిిటనిి తనతో కూడ్ తీస్తచకొనివసా్ డని మత్యి 25:31 స ల్విస్తచ్ ాంది. ప్ర్ల్ోకము 
మరశయు భూమి నల్ుమూల్ల్ల్ో ఉని ప్ునర్మత్ా నము ప ాందిన ప్ునర్మజీ్జవన ప ాందనివారశని 
సేకరశాంచ్చట, వారశని కరసీ్తచ్  యొదేకు సేకరశాంచ్చట వారశకన ఇవవబడిన ప్ని అయుయనిదని మత్యి 24:31 
స ల్విస్తచ్ ాంది. 

కుో ప్్ాంగా, సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము భూమి మీద ఉని ప్రతి మానవుని మరశయు ప్రతి 
దదవదూతనచ భూమి మీదకు తచెు, అాంతయ తీర్మప కొర్కు స్తమకూర్ముతయాంది. ఫల్వతాంగా, ప్ర్ల్ోకము 
మరశయు నర్కము ర ాండు ఖ్ాళీగా విడచిప్ టరబడత్యి. 

ఆదమి వివాదముల్ు, దెవైిక అధికార్ము, మరశయు స్తృషిర  మీద ప్రభావము దృషార ా సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నమునచ వరశణాంచ్ము కాబటిర , మానవుల్ మీద ప్ునర్మత్ా నము యొకు ప్రభావమునచ 
చ్ూద్ే ము. 

మానవుల్ మీద ప్రభావము 
సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నముల్ో ఇప్పటి వర్కు నివసిాంచన మానవుల్ాందర్మ, అనగా 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ల్ేక ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ఉాంటార్మ. యోహానచ 5:28-29ల్ో 
యిేస్తచ స ల్విచునటటో : 

ఒక కాల్ము వచ్చునిద;ి ఆ కాల్మున స్తమాధ్చల్ల్ో నచనివార్ాందర్మ ఆయన 
శబేము విని మలే్ు చదసనివార్మ జ్జవప్ునర్మత్ా నమునకునచ, కరడుచదసనివార్మ 
తీర్మప ప్ునర్మత్ా నమునకునచ బయటకన వచుెదర్మ (యోహానచ 5:28-29). 

మనము మునచప్టి పాఠాంల్ో ప్రసా్ విాంచనటటో , ప్ునర్మత్ా నముల్ో ప్రజ్ల్ు స్తమాధ్చల్ల్ో నచాండ ి
ల్ేచ్చటనచ గూరశు బెైబిల్ు మాటాో డుచ్చనిప్ుపడు, కేవల్ాం పాతిప్ టరబడుట ద్వరా భదరప్ర్చ్బడని 
శరరర్ముల్ గల్ ప్రజ్ల్ు మాతరమే తిరశగశల్ేవర్మ. బదచల్ుగా, మర్ణ ాంచన ప్రతి ఒకుర్మ తిరశగశల్ేసా్ ర్మ. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఉద్హర్ణకు, ప్రకటన 20:13ల్ో, స్తముదరముల్ో మర్ణ ాంచనవారశని స్తముదరము తిరశగశ ఇస్తచ్ ాంద ిఅని, 
మరశయు మర్ణ ాంచన, పాత్ళముల్ో ఉని పరా ణముల్నీి తిరశగశల్ేసా్ యని యోహానచ చబెుతయన్ిడు. 
యిెష్యా 26:19, ద్నియిేల్ు 12:2, మరశయు యోహానచ 11:24 వాంటి చపటో కూడ్ ఇదద ఆల్ోచ్న 
ప్రతిబిాంబిాంచ్బడిాంది. 

మన శరరర్ముల్ు ఎకుడ ఉన్ిస్తరే — మరశయు అవి అస్తల్ు ల్ేకపల యిన్ స్తరే — సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నముల్ో మనమాంత్ తిరశగశల్ేసా్ ము. అయితద ప్ునర్మత్ా నము చెాందని మన శరరర్ముల్ు ఎల్ా 
ఉాంటాయి? మనము ఇప్ుపడు కల్వగశయుని శరరర్ముల్కు అవి ఎల్ాాంట ిపల ల్వకల్ు కల్వగశయుాంటాయి? 

సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము తర్మవాత మన ప్ునర్మత్ా న శరరర్ముల్ు ఏ విధ్ాంగా 
ఉాంటాయి అనచ విష్యమునచ గూరశు చ్ల్ామాంద ితలె్ుస్తచకోవాల్ని కోర్త్ర్మ. 
యిసే్తచ మర్ణముల్ో నచాండ ితిరశగశల్ేచన తర్మవాత కల్వగశయుాండని ప్ునర్మత్ా న 
శరరర్మునచ అధ్యయనము చదయుట ఈ ప్రశికు ఉత్మమ నై జ్వాబు 
అయుయనిద.ి ఆయన శరరర్ము త్నచ కల్వగశయుాండని పాత శరరర్మున ే
పల ల్వయుాండనిద ి— యిసే్తచ నడచ్డు, భుజాంచ్డు, మరశయు మాటాో డ్డు. 
అయిననచ మరశకొనిి విధ్ల్ుగా ఆయన శరరర్ము తన మునచప్ట ిశరరర్ము కాంట ే
భినిముగా ఉనిద ి— యిసే్తచ మూయబడని తల్ుప్ల్ల్ో నచాండ ిల్ోనికన 
నడచి్డు మరశయు మాయమ పైల యాడు. మరశయు యిసే్తచ కల్వగశయుాండని 
విధ్ముగాన ేమన ప్ునర్మత్ా న శరరర్ముల్ు “మహమికర్మ నై శరరర్ముల్ు”గా 
ఉాంటాయని బెబైిల్ు తలె్వయజ్సే్తచ్ ాంద.ి 

— డ్. రశయాద్ ఖ్ాసిిస్, అనచవాదము 

మన ప్ునర్మత్ా న శరరర్ముల్ు ప్ూరశ్గా నూతనమ నైవిగా ఉాండవు. బదచల్ుగా, మనము ఇప్ుపడు 
కల్వగశయుని శరరర్ముల్కు అవి ప్ునఃనిరశుత ర్ూప్ముల్ో ఉాంటాయి. మర్ణమాందచ, మన శరరర్ముల్ు 
దహనము, కుళోిపల వుట ల్ేక ఇతర్ విధ్నముల్ ద్వరా ప్ూరశ్గా న్శనమ ైపల త్యి. అయితద దదవుడు 
స్తమస్్తమునచ చదయుటకు స్తమర్మా డు. ఏదో  ఒక ర్ూప్ముల్ో శరరర్ముల్నచ కల్వగశయుాండువారశ 
విష్యముల్ో, అటిర శరరర్ముల్ు ల్ేప్బడత్యని మరశయు ప్ునర్మదధరశాంచ్బడత్యని ల్ేఖ్నము 
స్తూచస్తచ్ ాంది. ప్ూరశ్గా తప్పిపల యిన ల్ేక న్శనమ ైపల యిన శరరర్ముల్ విష్యముల్ో, ల్ేఖ్నము 
విశషే్ముగా ఏమి మాటాో డదచ. అయితద వాస్్తవిక శరరర్ముల్నచ పల ల్వన విధ్ముగా నూతన శరరర్ముల్నచ 
స్తృజాంచ్చటకు దదవుడు స్తమర్మా డెైయున్ిడు అని మనము నమువచ్చు. 

మరశయు గురశ్ాంప్ునచ గూరశున ఈ బిాందచవు పరా ముఖ్యమ ైనదగిా ఉనిది. అనగా, మన 
ప్ునర్మత్ా న సిాతిల్ో, మనము ఇప్ుపడు ఉనిటటో గాన ేఉాంటాము — శరరర్ము మరశయు పరా ణము. 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని దదవుడు స్తాంప్ూర్ణమ నై ప్రజ్ల్ుగా విమోచసా్ డు, మరశయు 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని ఆయన స్తాంప్ూర్ణమ నై ప్రజ్ల్ుగా ఖ్ాండిసా్ డు. ఒకే భౌతిక శరరర్ముల్తో 
మనము మన గురశ్ాంప్ునచ కల్వగశయునిప్పటకిర, మన ప్రస్తచ్ త శరరర్ముల్ు మరశయు ప్ునర్మత్ా న 
శరరర్ముల్ మధ్య గుణముల్ విష్యముల్ో కొనిి మార్మపల్ు ఉాంటాయి. ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందినవారశని 
గూరశు, 1 కొరశాంథీ. 15:42-44 ఇల్ా స ల్విస్తచ్ ాంది: 

శరరర్ము క్షయమ నైదగిా విత్బడ ిఅక్షయమ నైదగిా ల్ేప్బడునచ; 
ఘనహనీమ నైదగిా విత్బడ ిమహమిగల్దగిా ల్ేప్బడునచ; బల్హనీమ నైదగిా 
విత్బడ,ి బల్మ నైదగిా ల్ేప్బడునచ; ప్రకృతిస్తాంబాంధ్మ నై శరరర్ముగా విత్బడ ి
ఆతుస్తాంబాంధ్ శరరర్ముగా ల్ేప్బడునచ. ప్రకృతిస్తాంబాంధ్మ నై శరరర్మునిద ిగనచక 
ఆతుస్తాంబాంధ్మ నై శరరర్ముకూడ ఉనిద ి(1 కొరశాంథ ీ15:42-44). 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు ప్ునర్మత్ా న శరరర్ముల్ు మన ప్రస్తచ్ త పరా కృతిక 
శరరర్ముల్ కాంట ేమరశాంత మహిమకర్ముగానచ, అమర్్ామ నైవిగానచ, బల్మ నైవిగానచ ఉాంటాయి. 
వాస్్తవానికన, మన ప్ునర్మత్ా న శరరర్ముల్ు యిేస్తచ మర్ణము నచాండి తిరశగశల్ేచనప్ుపడు ప ాందచకుని 
శరరర్మునచ పల ల్వనవిగా ఉాంటాయి. 1 కొరశాంథీ. 15:49ల్ో పౌల్ు వాదిాంచనటటో : 

మరశయు మనము మాంటనిచాండ ిప్ుటిరనవాని [ఆద్ము] పల ల్వకనచ ధ్రశాంచన 
ప్రకార్ము ప్ర్ల్ోకస్తాంబాంధ ిపల ల్వకయు ధ్రశాంతయము (1 కొరశాంథ.ీ 15:49). 

మరశయు 1 యోహానచ 3:2ల్ో, మనము చ్దచవునటటో : 

మనమిక ఏమవుదచమో అద ిఇాంక ప్రతయక్షప్ర్చ్బడల్ేదచ గాని ఆయన 
ప్రతయక్షమ నైప్ుపడు ఆయన యునిటటో గాన ేఆయననచ చ్ూతయము. 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు శరరర్ముల్నచ ల్ేఖ్నము వరశణాంచ్దచ. నిశుయముగా వారశ 
శరరర్ముల్ు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందినవారశ శరరర్ముల్ వల్  మహిమకర్మ ైనవిగా ఉాండవు. అయితద 
అాంతిమ సిాతిల్ో నిల్వచయుాండుటకు వార్మ ఏదో ఒక విధ్ముగా భినితవమునచ కల్వగశనవారశగా ఉాండ్ల్వ. 
విచ్ర్కర్ముగా, ప్ునర్మత్ా నము కొాంత మాందికన భయమునకు మూల్ముగా ఉాంటటాంది. వార్మ 
భయముతోనచ అవమానముతోనచ నిాండిపల త్ర్మ. వారశ నూతన శరరర్ముల్ు అదనప్ు శమీల్ు 
ప ాందచనటటో  వారశని బల్హనీచల్నచ చదస్తచ్ ాంది. మరశయు వారశ అాంతిమ చరె్ వార్మ అప్పటివర్కు 
అనచభవిాంచన నర్కము కాంటే ఎాంతో ఘోర్మ ైనదిగా ఉాంటటాంది. 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు మహమికర్మ నై ప్ునర్మత్ా నము మరశయు 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు భయాంకర్మ నై ప్ునర్మత్ా నమునచ గూరశున మన చ్ర్ు ఒక 
స్తపష్రమ నై ప్రశినచ ల్ేవన తయ్ తయాంది: యిసే్తచ తిరశగశవచునప్ుపడు స్తజ్జవుల్ుగా ఉని ప్రజ్ల్కు ఏమి 
జ్ర్మగుతయాంది? వార్మ అస్తల్ు మర్ణ ాంచ్కపల తద ఎల్ా ప్ునర్మత్ా నచల్వుత్ర్మ? ప్ునర్మజీ్జవనము 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ప ాందినవారశ విష్యముల్ో, మన శరరర్ముల్ు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని ప్ునర్మత్ా న శరరర్ముల్ వల్  
ఉాండునటటో  మనము ర ప్పపాటటల్ో మార్మపప ాందచత్ము. 1 కొరశాంథీ. 15:51-52ల్ో, పౌల్ు ఈ వివర్ణనచ 
ఇచ్చుచ్చన్ిడు: 

ఇదగిప మీకు ఒక మర్ుము తలె్ుప్ుచ్చన్ినచ; మన మాందర్ము నిదిరాంచ్ము 
గాని నిమిష్ముల్ో, ఒక ర ప్ప పాటటన, కడబూర్ మోోగగాన ేమనమాందర్ము 
మార్మప ప ాందచదచము. బూర్ మోోగునచ; అప్ుపడు మృతయల్ు అక్షయుల్ుగా 
ల్ేప్బడుదచర్మ, మనము మార్మప ప ాందచదచము (1 కొరశాంథ.ీ 15:51-52). 

ఇకుడ పౌల్ు “నిదిరాంచ్చ” అనచ ప్దమునచ మర్ణమునకు స్తభయయకన్గా ఉప్యోగశాంచ్డు. కాబటిర , 
మర్ణ ాంచ్నివార్మ ప్ునర్మత్ా నముప ాందనివారశని పల ల్వయుాంటార్మ. 

అయితద ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని గూరశు ల్ేఖ్నము స్తపష్రముగా మాటాో డుటల్ేదచ. 
సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నమునకు ముాందచ సాత్నచ చదయు తిర్మగుబాటట కాల్ముల్ో జ్ర్మగు అాంతిమ 
యుదధముల్ో వార్మ వధిాంచ్బడవచ్చు. సాత్నచ స్తమూహముల్ు స్తముదరప్ు ఒడు్ న ఉని ఇస్తచక 
రేణువుల్నచ పల ల్వయునివి అని చపె్ుప వాకయభాగమ నై ప్రకటన 20:7-10 నచాండి మనము దీనిని 
ఊహిాంచ్వచ్చు. ఇది నిజ్మ నై యిెడల్, ప్ునర్మత్ా నము జ్రశగశనప్ుపడు భూమి మీద ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందనివార్మ ఎవర్మ స్తజ్జవుల్ుగా ఉాండర్మ. అయితద ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశల్ో కొాందర్మ కూడ్ ఈ 
యుదధముల్ో బరతికన బయటప్డద అవకాశాం ఉాంది. ఇల్ా జ్రశగశన యిెడల్, వార్మ కూడ్ ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందినవారశ వల్  మార్మప చెాందవచ్చు. అయితద తదడ్ ఏమిటాంటే, వారశ శరరర్ముల్ు కూడ్ ప్ునర్మత్ా నము 
ప ాందిన ఇతర్ ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ శరరర్ముల్నచ పల ల్వయుాంటాయి, మరశయు నితయ శిక్షనచ 
అనచభవిాంచ్చటకు సదిధప్డత్యి. 

ఏది ఏమ నై్, సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నముకు ఫల్వతముగా మానవ జ్ాతి అాంత్ ప్ూరశ్గా 
ప్ునఃనిరశుాంచ్బడుతయాంది — ప్రతి మానవుడు ఒక నితయమ ైన శరరర్ముల్ో నితయమ ైన ఆతుగా 
నివాస్తముాంటాడు. మనము స్తాంప్ూర్ణమ నై మానవుల్ముగా ఉాంటాము, మరశయు మనము కల్స ి
స్తాంప్ూర్ణ మానవ జ్ాతిగా ఉాంటాము. మరశయు ఈ విధ్ముగా, మానవాళి మన అాంతయ తీర్మపనచ 
ఎదచరొునచటకు సదిధప్డుతయాంది. 

“యుగస్తమాప్ి్ ” అనచ మన పాఠాంల్ో ఇప్పటి వర్కు, మృతయల్ యొకు సాధ్ర్ణ 
ప్ునర్మత్ా నమునచ మనము చ్ూశాము. ఇప్ుపడు అాంతయ తీర్మప మీద దృషిరప్ డద్ము. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

అాంతయ తీర్మప 

అాంతయ తీర్మప దదవుడు అధికారశకముగా తన విరపధ్చల్ాందరశ యొకు అప్రాధ్ముల్నిిటి యొకు 
దోష్ముల్నిిటిని ప్రకటిాంచ, వారశకన నితయ శిక్షనచ తలె్వయప్ర్చ్చ యుగాాంత స్తనిివేశమ ైయునిది. 
మరశయు కరీస్తచ్ నాందచ ఉనివారశ యొకు నిరపే ష్తవమునచ అధికారశకముగా ప్రకటిాంచ, వారశకన నితయ 
బహుమానముల్నచ మరశయు ప్రతిఫల్ముల్నచ తలె్వయప్ర్మసా్ డు. అద ిఒక గొప్ప బహరి్ాంగ స్తభ 
అయుయాంటటాంది, మరశయు ప్ునర్మత్ా నము ప ాందని మానవ జ్ాతి అాంత్ మరశయు ప్డిపలయిన మరశయు 
ఎనచికొనబడని దదవదూతల్ాందర్మ ద్నిల్ో పాల్ుప్ాంచ్చకుాంటార్మ. 

అాంతయ తీర్మపనచ గూరశున మన చ్ర్ు న్ల్ుగు భాగాల్ల్ో విభాగశాంచ్బడుతయాంది. మొదటిగా, 
మనము ఈ కార్యకీమము అాంతటకిన న్యయాధపి్తిని గురశ్ద్ే ము. ర ాండవదగిా, తీర్మపనచ ప ాందచ 
స్తమూహముల్నచ ప్రశగణ ద్ే ము. మూడవదగిా, న్యయాధపి్తి స్తమీక్ిాంచ్చ ర్మజువునచ ప్రసా్ విద్ే ము. 
మరశయు న్ల్గవదిగా, ఆయన ఇచ్చు నిర్ణయముల్నచ మనము చ్రశుద్ే ము. ముాందచ స్తవయాంగా 
న్యయాధపి్తిని చ్ూద్ే ము. 

న్యయాధపి్తి 
అాంతయ తీర్మపల్ో యిసే్తచ న్యయాధిప్తియిెయైుాంటాడు అని కొీత్ నిబాంధ్న అనేకచపటో బో ధిస్తచ్ ాంది. 

ఉద్హర్ణకు, మత్యి 25:31-46, యోహానచ 5:26-30, అప . 10:42 మరశయు 17:30, 31 మరశయు 
అనకే ఇతర్ చపటో మనము చ్ూసా్ ము. ఒక కుో ప్్ ఉద్హర్ణనచ చ్ూద్ే ము, 2 తిమోతి 4:1 ఇల్ా 
స ల్విస్తచ్ ాంది: 

... స్తజ్జవుల్కునచ మృతయల్కునచ తీర్మప తీర్ము కరీస్తచ్ యిసే్తచ... (2 తిమోతి 4:1) 

స్తాంఘము యొకు ఆదిమ శత్బేముల్ నచాండి క ైైస్్తవ విశావస్త స్తూతరముల్ల్ో కూడ్ ఇదద 
నముకము ఉద్ా టిాంచ్బడనిది. ఉద్హర్ణకు, కరీ.శ. 700ల్ో సిార్ప్ర్చ్బడిన అప స్్తల్ుల్ విశావస్త 
స్తూతరము ఇల్ా స ల్విస్తచ్ ాంది: 

స్తజ్జవుల్కునచ మృతయల్కునచ తీర్మప తీర్ముటకు అకుడ నచాండ ియిసే్తచ కరీస్తచ్  
వచ్చునచ. 

కరీ.శ. 325ల్ో ర్ూప ాందిాంచ్బడి కరీ.శ. 381ల్ో స్తవరశాంచ్బడిన న సైియా విశావస్త స్తూతరము ఇల్ా 
చెబుతయాంది: 

యిసే్తచ కరీస్తచ్ ... స్తజ్జవుల్కు మరశయు మృతయల్కు తీర్మపతీర్ముటకు మహమితో 
మర్ల్ా వసా్ డు. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

స్తర్వమానవాళికన మరశయు దదవదూతల్ాందరశకర అాంతయ తీర్మప తీర్ము హకుు తాండిరయిెనై దదవునికన 
స్తాంప్ూర్ణముగా చెాందియునిద.ి అయితద తాండిర ఆ హకుునచ కుమార్మనికన అనచగీహిాంచ్డు. తాండిర 
యిేస్తచనచ నియమిాంచ్చటనచ గూరశు అప . 10:42ల్ో ప్తేయర్మ మాటాో డ్డు; అప . 17:31ల్ో పౌల్ు దనీిని 
ప్రసా్ విాంచ్డు; మరశయు మ స్ియగా త్నచ పల షిాంచన పాతర వల్న త్నచ ఈ ఘనతనచ ప ాందచకున్ినని 
యిేస్తచ స్తవయాంగా ప్రకటిాంచ్డు. యోహానచ 5:26-27ల్ో యిసే్తచ ప్ల్వకనన మాటల్నచ వినాండ:ి 

మరశయు ఆయన మనచష్య కుమార్మడు గనచక తీర్మపతీర్ముటకు తాండిర 
[కుమార్మనికన] అధకిార్ము అనచగీహాించనెచ (యోహానచ 5:26-27). 

ఈ వాకయభాగముల్ో, “మనచష్య కుమార్మడు” అనచనది ఒక మ స్ియ బిర్మదెైయునిది; ఇది 
యిేస్తచనచ కరసీ్తచ్ గా, అనగా ద్వీదచ నిబాంధ్నకు మరశయు సిాంహాస్తనమునకు వార్స్తచనిగా గురశ్స్తచ్ ాంది. 

తీర్మపనచ ఇచ్చువానిగా, అనగా మన శిక్షనచ ప్రకటాించ్చవానిగా తాండిర కుమార్మని 
నియమిాంచ్డు. తాండిర కుమార్మని నియమిాంచ్చటకు ఒక కార్ణము — 
పరా ముఖ్యమ నై కార్ణము కాదచ — కాని ఒక కార్ణము ఏమిటాంట ేద్నియిలే్ు 
7వ అధ్యయమునచ న ర్వరే్ముట. ద్నియిలే్ు 7ల్ో, న్ల్ుగు మృగముల్తో 
వయవహరశాంచన వయకన్ మనచష్య కుమార్మడద, మరశయు ఆయన జ్యమునచ ప ాంద,ి 
మహావృదచధ ని స్తనిిధకిన వ ళా్ డు, మరశయు అకుడ ఆయన బాధ్యతనచ 
న ర్వరే్ముత్డు, వాస్్తవానికన, ద్నియిలే్ు 7ల్ో మనచష్యకుమార్మని గూరశు 
ప్రసా్ విాంచ్బడుటకు ముఖ్య కార్ణము ఏమనగా, ఈయన ేతిర్మగుబాటట చదయు 
రాజ్యముల్కు తీర్మప తీర్ముత్డు... మరొక మాటల్ో, మనచష్యకుమార్మడు 
మహావృదచధ ని యొకు చత్మునచ న ర్వరే్ముత్డు. 

— డ్. బెాంజ్మిన్ గాో డ్్డ 

ఎాంప్ికచదయబడని ల్ేక నీతిగల్ దదవదూతల్ు కూడ్ కరీస్తచ్  న్యయాధపి్తిగా పల షిాంచ్చ పాతరల్ో 
స్తహాయము చదసా్ ర్ని కొీత్ నిబాంధ్న బో ధసి్తచ్ ాంది. ఉద్హర్ణకు, మత్యి 13:41, 42ల్ో ఉని గుర్మగుల్ు 
మరశయు గపధ్చముల్ ఉప్మానముల్ో, యిసే్తచ దదవదూతల్నచ కోత స్తమయముల్ో ప్ని చదయు 
ప్నివారశతో పల ల్ాుడు. విశషే్ముగా, కరడు చదయువారశని, ల్ేక ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని ఆయన 
గుర్మగుల్ుగా గురశ్ాంచ్డు, మరశయు ఆయన దదవదూతల్ు వారశని పల గుచదసి అగశి గుాండముల్ో ప్డవేసా్ ర్మ 
అని ఆయన స ల్విచ్ుడు. అనగా దదవదూతల్ు ప్ునర్మత్ా నము ప ాందని బాంధలీ్నచ నర్కము నచాండ ి
అాంతయ తీర్మపల్ోనికన తోడుకొని పల త్యి, మరశయు వారశకన అాంతిమ తీర్మపల్నచ ఇచ్చుటల్ో 
స్తహాయప్డత్యి. మరశయు మత్యి 24:31 ప్రకార్ాం, తీర్మప దినము కొర్కు ఎనచికొనబడినవారశని, ల్ేక 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని పల గుచదయుటకు దదవదూతల్కు యిేస్తచ అదనప్ు బాధ్యతనచ ఇచ్ుడు. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

అాంతదగాక, ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశకన మరశయు ప్తనమ నై దదవదూతల్కు తీర్మపతీర్ముటల్ో 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ప్రభువుకు స్తహాయము చదసా్ ర్ని 1 కొరశాంథీ. 6:2, 3 స్తూచస్తచ్ ాంది. 
మరశయు కరీస్తచ్  ప్రజ్ల్ల్ో కొాందర్మ ఆ తీర్మపల్ో మరశాంత పరా ముఖ్యమ నై పాతరనచ పల షిసా్ ర్మ అని ప్రకటన 
20:4 తలె్వయజ్సే్తచ్ ాంది. దనీికన తోడు, యిసే్తచ ఖ్ాండిాంచన వారశకన తీర్మప తీర్ముటల్ో ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందినవార్మ వాస్్తవానికన ఆయనకు స్తహాయము చదసా్ ర్ని కరర్్నల్ు 149:5-9 ప్రవచస్తచ్ ాంది. 

అాంతయ తీర్మపనచ జ్రశగశాంచ్చ న్యయాధపి్తిని గురశ్ాంచ్ము కాబటిర , ఆయన తీర్మప తీర్ుబో వు 
స్తమూహముల్నచ ఇప్ుపడు చ్ూద్ే ము. 

స్తమూహముల్ు 
అాంతయ తీర్మపనచ ఎదచరొునచ మూడు విభినిమ నై స్తమూహముల్ు ల్ేక గుాంప్ుల్నచ ల్ేఖ్నము 

ప్రసా్ విస్తచ్ ాంది. ముాందచగా మనము ప్తనమ ైన దదవదూతల్నచ, ల్ేక దయయముల్నచ గూరశు 
మాటాో డద్ము. 

ప్తనమ నై దదవదూతల్ు 
దయయముల్ు దదవుని యొదే నచాండి అధకిార్మునచ ప ాందని దదవదూతల్ ైయుాండదవార్ని 2 ప్తేయర్మ 

2:4 మరశయు యూద్ 6 నివదేిసా్ యి. అయితద వార్మ ఆయనకు విరపధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదశార్మ, 
మరశయు తమ ప్ర్ల్ోక గృహముల్నచ మరశయు తమ అధకిార్మునచ విడిచప్ టార ర్మ. ఫల్వతాంగా, వార్మ 
నేడు చీకటగిల్ చెర్సాల్ల్ల్ో బాంధిాంచ్బడి కరసీ్తచ్  ఇచ్చు తీర్మప కొర్కు ఎదచర్మచ్ూచ్చచ్చన్ిర్మ. 

ఎనచికొనబడని దదవదూతల్ు — అనగా ప్తనముకానివార్మ — తీర్మపల్ో పాల్వవార్మ కార్మ, 
ఎాందచకాంటే వార్మ దదవునికన విరపధ్ముగా ఎనిడునచ పాప్ము చదయల్ేదచ. కాబటిర , వారశని నిాందిాంచ్చటకు 
ఎల్ాాంట ికార్ణము ల్ేదచ. 

తీర్మపనచ ప ాందచ ర ాండవ స్తమూహము ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ. 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ 
ప్ునర్మత్ా నము చెాందని మానవజ్ాతి కరసీ్తచ్  న్యయ సిాంహాస్తనము ఎదచట ప్రతయక్షమ ైనప్ుపడు, 

దదవుడు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందినవారశ నచాండి వరే్మ చదసా్ డు అని అనేక 
ల్ేఖ్న భాగముల్ు బో ధిాంచ్చచ్చన్ియి. ఈ నీతిమాంతయల్ు దచష్యర ల్ నచాండి వరే్మచదయబడుటనచ గూరశు 
రపమా. 2:5-8ల్ో పౌల్ు మాటాో డ్డు. ప్రకటన 11:18 మరశయు 20:11-15ల్ో యోహానచ దీనిని గూరశు 
దర్ినముల్నచ చ్ూశాడు. మరశయు మత్యి 25ల్ో యిేస్తచ ఒలీవల్ కొాండ మీద ఇచున ఉప్దదశముల్ో 
దీనిని గూరశు స్తవయాంగా మాటాో డ్డు. మరశయు అాంతయ తీర్మపల్ో కరసీ్తచ్  ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

శిక్ిసా్ డు అని ఈ వాకయభాగముల్ల్ో ప్రతి ఒకుట ిబో ధసి్తచ్ ాంది. మత్యి 25:31-46ల్ో యిసే్తచ ప్ల్వకనన 
మాటల్నచ వినాండి: 

తన మహమితో మనచష్యకుమార్మడునచ... మహమిగల్ సాింహాస్తనముమీద 
ఆసన్చడెయైుాండునచ. అప్ుపడు స్తమస్్త జ్నముల్ు ఆయనయిదెచట పల గు 
చదయబడుదచర్మ; ... ఆయన వారశని వరే్మప్ర్చ... అప్ుపడ్యన యిడెమవ పై్ున 
ఉాండువారశని చ్ూచ శప్ాింప్బడనివార్ల్ారా, ననచి విడచి అప్వాదకినని వాని 
దూతల్కునచ సదిధప్ర్చ్బడని నిత్యగశి ల్ోనికన పల వుడ.ి.. వీర్మ నితయశిక్షకు... 
పల వుదచర్మ (మత్యి 25:31-46). 

కరీస్తచ్  తీర్మప తీర్ము మూడవ స్తమూహము ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందినవార్మ. 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ 
యిేస్తచ ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందినవారశ నచాండి వేర్మప్ర్చన 

తర్మవాత, ఆయన ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశకన కూడ్ తీర్మప తీర్ముత్డు. దనీిని మనము రపమా. 
2:7, ప్రకటన 11:18, మరశయు యిసే్తచ ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశని మకేల్తోనచ, ప్ునర్మజీ్జవనము 
ప ాందినవారశని గొర లీ్తోనచ పల ల్వున మత్యి 25 వాంటి అనేకచపటో చ్ూసా్ ము. మత్యి 25:33-34ల్ో 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశకన యిసే్తచ చపె్ిపన మాటల్నచ వినాండి: 

తన కుడవి పై్ున గొఱ్ఱె ల్నచ ఎడమవ పై్ున మకేల్నచ నిల్ువబటెటర నచ. అప్ుపడు 
రాజు తన కుడవి పై్ున ఉనివారశని చ్ూచ న్ తాండిరచదత 
ఆశీర్వదాింప్బడనివార్ల్ారా, ర్ాండ;ి ల్ోకము ప్ుటిరనద ిమొదల్ుకొని మీకొర్కు 
సదిధప్ర్చ్బడని రాజ్యమునచ స్తవతాంతిరాంచ్చకొనచడ ి(మత్యి 25:33-34) 

ఇప్ుపడు, ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందినవారశకన తీర్మప తీర్ుబడదచ అని కొాందర్మ క ైైస్్తవుల్ు అపారా్ము 
చదస్తచకుాంటార్మ అని మనము చెపాపల్వ. ఎాందచకాంట ేయోహానచ 5:24నచ విశావస్తచల్కు తీర్మప తీర్ుబడదచ 
అనచ భావనల్ో కూడ్ అనచవదిాంచ్వచ్చు. అయితద అనేకమాంది అనచవాదకుల్ు, మరశయు ఎకుువమాంది 
వాయఖ్ాయనకర్్ల్ు, అాంతయ తీర్మపల్ో విశావస్తచల్ు ఖ్ాండిాంప్బడర్మ అనచ భావనల్ో ఈ వచ్నమునచ స్తరశగానే 
అరా్ము చదస్తచకుాంటార్మ. వాస్్తవానికన, మనము ఈ పాఠాంల్ో తర్మవాత చ్ూడబో తయనిటటో , 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ తీర్మపనచ తప్పిాంచ్చకుాంటే, వార్మ తమ నితయ ప్రతిఫల్ముల్నచ ప ాందల్ేర్మ. 

ఇప్ుపడు న్యయాధిప్తి మరశయు ఆయన ఎదచట నిల్ువబడు స్తమూహముల్ దృషార ా అాంతయ 
తీర్మపనచ మనము చ్ూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఆయన ప్రశగణ ాంచ్చ ర్మజువునచ మనము చ్ూద్ే ము. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ర్మజువు 
ప్రశప్ూర్ణమ నై న్యయమునచ జ్రశగశాంచ్చటకుగానచ దదవుడు అాందచబాటటల్ో ఉని ప్రతి విధ్మ ైన 

ర్మజువునచ ప్రశగణ సా్ డు. మనము చదసని, ఆల్ోచాంచన, మరశయు చపె్ిపన ప్రతిద్నిని ఆయన 
విశేోషిసా్ డు. ఆయన మన ర్హస్తయ ఉదదేశముల్నచ చ్ూసా్ డు. ఆయనతో మన అనచబాంధ్మునచ 
నియాంతిరాంచ్చ అనచబాంధ్మునచ, జ్జవితముల్ో మనము ప ాందచకుని ప్రతయక్షతనచ ఆయన ప్రశగణ సా్ డు. 
ఆయన సాక్ష్యయల్ యొకు సాక్షయముల్నచ విాంటాడు, మరశయు ప్రశహార్ ప్రశసిాతయల్నచ ప్రశగణ సా్ డు. ఏది 
విడచిప్ టరబడదచ, మరశయు ఏది కూడ్ ప్రశగణల్ోనికన రాకుాండ్ ఉాండదచ. మరశయు స్తాంప్ూర్ణ 
న్యయమునచ జ్రశగశాంచ్చ ప్రకనయీల్ో ఇది అాంత్ జ్ర్మగుతయాంది, తద్వరా తీర్మప తీర్ుబడని ప్రతి ఒకునికన 
ప్రతిఫల్ము మరశయు ప్రతి శిక్ష ప్రశప్ూర్ణముగా స్తరశపల తయాంది. ర్మజువు యొకు విస్్తృతమ నై ప్రశమితిని 
ప్రస్తాంగశ. 12:14 ఈ విధ్ాంగా కోీడీకరశస్తచ్ ాంది: 

గూఢమ నై ప్రతి యాంశమునచగూరశు దదవుడు విమర్ిచదయునప్ుపడు ఆయన 
ప్రతికనీయనచ అద ిమాంచదద గాని చడ్ెదద గాని, తీర్మపల్ోనికన తచె్చునచ (ప్రస్తాంగశ 
12:14). 

మత్యి 12:36 ఇల్ా స ల్విస్తచ్ ాంది: 

మనచష్యయల్ు ప్ల్ుకు వయరా్మ నై ప్రతి మాటనచగూరశుయు విమర్ిదనిమున ల్ కు 
చపె్పవల్సయిుాండునచ (మత్యి 12:36). 

1 కొరశాంథీ. 4:5 ఇల్ా స ల్విస్తచ్ ాంది: 

ఆయన అాంధ్ కార్మాందల్వ ర్హస్తయముల్నచ వ ల్ుగుల్ోనికన తచెు 
హృదయముల్ల్ోని ఆల్ోచ్నల్నచ బయల్ుప్ర్చ్చనచ (1 కొరశాంథ.ీ 4:5). 

కరర్్నల్ు 62:12, సామ తల్ు 24:12, మత్యి 16:27, మరశయు రపమా. 2:5-11ల్ో ఇల్ాాంటి 
ఆల్ోచ్నల్నే మనము చ్ూడవచ్చు. 

అయితద, మనము ఇాంతకు ముాందచ ప్రసా్ విాంచనటటో , ప్రతి ఒకుర్మ కూడ్ ఒక ేసాా యిల్ో 
జ్వాబుద్ర్మల్ుగా ఎాంచ్బడర్మ. బదచల్ుగా, మనాందరశకర మన ప్రశసిాతయల్ ఆధ్ర్ాంగా 
తీర్మపతీర్ుబడుతయాంది. ఉద్హర్ణకు, ఎకుువ బహిర్ాంగముగా, మరశయు దదవుని అర్ుతల్నచ గూరశున 
జ్ాా నమునచ ఎకుువగా కల్వగశ పాప్ము చదసనివారశకన ఎకుువ కఠశనముగా తీర్మపతీర్ుబడుతయాంది. ఆయననచ 
తిర్స్తురశాంచనవారశని యిసే్తచ గదిే ాంచన విధ్నమునచ ల్ూకా 10:13-14ల్ో చ్ూడాండి: 

అయోయ కొరాజ్జన్, అయోయ బతేియిద్, మీ మధ్య చదయబడని అదచుతముల్ు 
తూర్మ సద్ోనచ ప్టరణముల్ల్ో చదయబడనియిడెల్ ఆ ప్టరణముల్వార్మ ప్ూర్వమ ే
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

గపన ప్టర కటటర కొని బూడది ెవసేకిొని కూర్ముాండ ిమార్మమనస్తచి ప ాందయిుాందచర్మ. 
అయిననచ విమర్ికాల్మునాందచ మీ గతికాంట ెతూర్మ సద్ోనచ ప్టరణముల్వారశ 
గతి ఓర్వదగశనదె ైయుాండునచ (ల్ూకా 10:13-14). 

మన నిబాంధ్న్ ష్ర్తయల్కు కూడ్ కరీస్తచ్  తీర్మపల్ో మనల్నచ బాధ్చయల్ుగా ఎాంచ్చత్డని కరర్్నల్ు 
50:4-6 స్తూచస్తచ్ ాంది. అనగా నిబాంధ్నల్ో దదవునితో ముడిప్డియుని మనము ఆయనకు 
విధదయుల్గుటకు ఎకుువగా బాధ్చయల్మ యైున్ిమని దీని అరా్మ ైయునిది. స్తాంఘముల్ోని బో ధ్కుల్కు 
మరశాంత కఠశనముగా తీర్మప తీర్ుబడుతయాంది అని యాకోబు 3:1 స ల్విస్తచ్ ాంది. 

అయితద, ఎనిడునచ స్తచవార్్నచ విననివార్మ కూడ్ తీర్మపనచ ప ాంది శిక్ిాంచ్బడత్ర్మ అనచ 
విష్యమునచ గూరశు కూడ్ మనము స్తపష్రత కల్వగశయుాండ్ల్వ. అయితద వారశ దోష్ము కరీస్తచ్ నచ ఎరశగశ 
ఆయననచ తిర్స్తురశాంచ, దదవుని మీద మరశయు ఆయన ధ్ర్ుశాస్్తరము మీద ఉదదేశయప్ూర్వకముగా 
తిర్మగుబాటట చదసినవారశ కాంటే తకుువగా ఉాంటటాంది. అయితద వారశ గమయముల్ు మాతరాం ఒకే విధ్ాంగా 
ఉాంటాయి. 

ఇాందచమూల్ముగాన ేత్నచ “స్తాంప్ూర్ణమ నై దదవుని చత్మునచ” ప్రకటిాంచ్డు కాబటిర  “ప్రజ్ల్ాందరశ 
ర్క్ము విష్యముల్ో నిరపే షిగా” ఎాంచ్బడత్డని అప . 20:26, 27ల్ో పౌల్ు వాదిాంచ్డు. ఒకవళే ప్రజ్ల్ు 
స్తచవార్్ వినకపల తద, వార్మ తమ పాప్ముల్ల్ో చ్చునవార  ైనితయము వర్కు నశిసా్ ర్ని అతని 
ఉదదేశమ యైునిది. మరశయు, ఒక స్తచవారశ్కునిగా అతడు తన ప్నిని చదయకుాంటే, వారశ యొదే నచాండ ి
జ్జవ వాకుుల్నచ మర్మగుచదసనిాందచన అతడు కొాంత వర్కు దోషిగా ఎాంచ్బడు అవకాశాం ఉాంద.ి 

స్తచవార్్నచ ఎనిడునచ వినని ప్రజ్ల్ు చ్ల్ా స్తాందర్ుముల్ల్ో అాంతయ తీర్మపనాందచ 
శిక్ాించ్బడత్ర్మ, ఎాందచకాంట ేదదవుని గూరశు మరశయు ఆయన నీతిగల్ అర్ుతల్నచ 
గూరశు వారశకన కొాంత వర్కు తలె్వసయేునిద.ి రపమా. 1ల్ో దదవుడు తననచ గూరశున 
అనకే విష్యముల్నచ ప్రతి మానవునికన స్తృషిర  ద్వరా బయల్ుప్ర్చ్డని, కాబటిర  
యిసే్తచనచ గూరశున జ్ాా నమునచ ప ాందల్ేనివార్మ కూడ్ ఎల్ాాంట ిసాకు ల్ేకుాండ్ 
ఉన్ిర్ని అప స్్తల్ుడెనై పౌల్ు స్తపష్రముగా చపెాపడు, ఎాందచకాంట ేదదవునిని గూరశు 
మరశయు దదవుడు వారశ యొదే నచాండ ిఆశిాంచ్చ విష్యముల్నచ గూరశు వారశకన 
తలె్ుస్తచ, మరశయు రపమా ప్తిరక బో ధాించ్చచ్చనిటటో , వార్మ దదవుని నియమమునచ 
ఉలో్ాంఘాించ్ర్మ. కాబటిర , వార్మ ప ాందచకొనిన జ్ాా నము ఆధ్ర్ాంగా, దదవుని 
స్తవభావము వ ల్ుగుల్ో మరశయు సావభావికముగా ప ాందచకుని చత్ము 
వ ల్ుగుల్ో వారశకన తీర్మప తీర్ుబడుతయాంద.ి మనల్ో చ్ల్ామాందమిి ల్ేఖ్నముల్ 
ద్వరా మరశయు యిసే్తచ యొకు స్తచవార్్ స్తాందదశము ద్వరా ఎకుువ 
ప ాందచకున్ిము. ద్నికన మనము బాధ్చయల్మ యైున్ిము. అయితద స్తృషిర  
నచాండ ిదదవుని గూరశు త్ము ప ాందచకొనిన జ్ాా నమునకు ప్రజ్ల్ాందర్మ 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

బాధ్చయల్ యైున్ిర్మ, మరశయు ఇాందచనచబటిర  వార్మ బాధ్చయల్ుగా ఎాంచ్బడత్ర్మ. 
మనము ప ాందచకుని వ ల్ుగు విష్యముల్ో మరశయు ద్నికన మనము 
స్తపాందాించ్చ విధ్నము విష్యముల్ో మనము బాధ్చయల్మ యైున్ిమని 
స్తచవార్్ల్ల్ో యిసే్తచ స్తపష్రము చదశాడు. 

— ర వ. డనె్ హెాండదో  

న్యయాధపి్తి, స్తమూహముల్ు మరశయు ర్మజువు దృషార ా అాంతయ తీర్మపనచ గూరశు మనము 
మాటాో డ్ము కాబటిర , ఇప్ుపడు యిసే్తచ తీస్తచకొనబో వు నిర్ణయాల్నచ మనము చ్రశుద్ే ము. 

నిర్ణయాల్ు 
మన ల్ోకముల్ో ఎనని ర్కముల్ ైన ఘోర్మ నై అన్యయముల్ు జ్ర్మగుచ్చన్ియి. అబదిధకుల్ు 

మరశయు దోచ్చకొనచవార్మ, చ్ల్ాసార్మో  త్ము ప్ల్ుకు మాటల్ు మరశయు చదయు కార్యముల్కు ఎల్ాాంట ి
ప్ర్యవసానముల్నచ అనచభవిాంచ్ర్మ. నేర్గాళలో  చ్ల్ాసార్మో  స్తవతాంతయర ల్ ై తిర్మగుతయాంటార్మ. ఇతర్మల్కు హాని 
కల్వగశాంచ్చ ల్ేక దోచ్చకొనచవార్మ ప్రశహార్ముల్నచ చలోె్వాంచ్ర్మ. ప్రజ్ల్ు అణగదరరకుబడత్ర్మ. స్తమర్పణ 
కల్వగశన క ైస్ై్తవుల్ు విశావస్తము విష్యముల్ో భయాంకర్ముగా హిాంసిాంచ్బడత్ర్మ. నియమముల్ు 
స్తహాయము చదయవల్సని ప్రజ్ల్క ేగొప్ప హాని కల్వగశాంచ్చ విధ్ముగా మర్ల్ుబడత్యి. ఈ విధ్ాంగా ఎనని 
చెప్పవచ్చు. అయితద ఈ విష్యముల్నిిటిని స్తరశచదయుటకుగానచ అనగా — దచష్యర ల్నచ శిక్ిాంచ, 
నీతిమాంతయల్కు ప్రతిఫల్మిచ్చుటకుగానచ — అాంతయ తీర్మప వ పై్ుకు చ్ూడమని ల్ేఖ్నము బో ధసి్తచ్ ాంది. 
అాంతయ తీర్మపల్ో దదవుడు స్తమీకర్ణ్ల్నచ స్తమతయల్యాం చదసా్ డు, అకుడ మాంచ ఆశీరావదమునచ 
కల్వగశస్తచ్ ాంది, మరశయు కరడు ల్ాభమునచగాక, శాప్మునచ కల్వగశస్తచ్ ాంది. 

సాధ్ర్ణాంగా, కరీస్తచ్  ర ాండు ర్కముల్ నిర్ణయాల్ు తీస్తచకుాంటాడు అని మనము చెప్పవచ్చు: కరడు 
చదసనివారశకన శాప్ముల్ు, మరశయు మేల్ు చదసినవారశకన ఆశీరావదముల్ు. ఈ ర ాండు నిర్ణయాల్నచ మనము 
కుో ప్్ాంగా వరశణద్ే ము, దచష్యర ల్కు కల్ుగు శాప్ముల్తో ఆర్ాంభిద్ే ము. 

శాప్ముల్ు 
ల్ేఖ్నము ప్తనమ నై దదవదూతల్ యొకు శిక్షనచ మరశయు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ 

ప ాందచ శిక్షనచ ప్ల్ు చపటో వరశణస్తచ్ ాంది. అయితద వారశ అాంతము మాతరము ఒకే విధ్ాంగా ఉాంటటాంది. స్తర్ళమ నై 
మాటల్ల్ో, దదవదూతల్ ైన్ ల్ేక మానవుల్ ైన్, వార్మ కరసీ్తచ్ నచ వయతిరకేనాంచన విధ్నమునచ బటిర , ప్రజ్ల్తో 
దచర్వావహార్ాం చదసని విధ్నమునచ బటిర , మరశయు దదవుని స్తవభావమునకునచ, ధ్ర్ుశాస్్తరమునకునచ 
విరపధ్ముగా చదసని తిర్మగుబాటటనచ బటిర  న్యయమ నై శిక్షనచ ప ాందచకుాంటార్మ. 2 థసె్తి. 1:6-10ల్ో పౌల్ు 
తన పాఠకుల్కు చపె్పినటటో : 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

... దదవుని న ర్మగనివారశకనని, మన ప్రభువ నై యిసే్తచ స్తచవార్్కు ల్ోబడని వారశకనని 
ప్రతి దాండన చదయునప్ుపడు మిముునచ శీమప్ర్చ్చ వారశకన శీమయు, 
శీమప ాందచచ్చని మీకు మాతోకూడ విశాీ ాంతియు అనచగీహాించ్చట దదవునికన 
న్యయమ.ే.. అటిరవార్మ... నితయన్శనమనచ దాండన ప ాందచదచర్మ (2 థసె్తి. 1:6-
10). 

దచష్యర ల్ు నితయన్శన దాండననచ ప ాందచకుాంటార్ని పౌల్ు చపె్ిపనప్ుపడు, వార్మ నిర్ూుల్ము 
చదయబడత్ర్ని ల్ేక అాంతరశాంచపల త్ర్మ అని అతడు ఉదదేశిాంచ్ల్ేదచ. బదచల్ుగా, దచష్యర ల్ జ్జవితముల్నచ 
న్శనము చదయు అణగదరరకుు శిక్షనచ అనచభవిసా్ ర్ని, మరశయు అద ివారశని నితయము వర్కు న్శన 
సిాతిల్ో ప్డవసే్తచ్ ాంది అని అతడు తలె్వయజ్ేయుచ్చన్ిడు. ద్నియిేల్ు 12:2, మత్యి 25:46, యోహానచ 
5:29, రపమా. 2:7-12, మరశయు యూద్ 7ల్ో మనము ఇదద ఆల్ోచ్ననచ చ్ూసా్ ము. 

దచష్యర ల్ యొకు తీర్మప ప్రకటన 20:10-15ల్ో చ్ల్ా కుో ప్్ముగా వరశణాంచ్బడిాంది. అకుడ, 
మాండుచ్చని గాంధ్కముల్ల్ో, ల్ేక అగశి గుాండముల్ో సాత్నచడు నితయము శమీనచ అనచభవిసా్ డని 
అకుడ వరా యబడియునిది. మరశయు వాని అనచచ్ర్మల్ు — ప్రకటన 13-20ల్ో ప్రసా్ విాంచ్బడని 
మృగము మరశయు అబదధ  ప్రవక్తో స్తహా — ఇదద విధ్మ నై శిక్షనచ అనచభవిసా్ ర్మ. మరశయు 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ కూడ్ ఇదద ప్రశసిాతిని అనచభవిసా్ ర్మ. యిేస్తచ తన విరపధ్చల్నచ ఇదద 
నితయమ ైన, యోచతమ ైన శిక్షనిచు ఖ్ాండిసా్ డు. దీనితో పాటటగా, వారశ పాప్ముల్ు ఎాంత ఎకుువగా ఉాంటే 
వార్మ అాంత ఎకుువగా శమీనచ అనచభవిసా్ ర్ని మత్యి 11:23, 24 మరశయు హెబ్రర. 10:29 వాంటి 
వాకయభాగముల్ు కూడ్ బో ధిసా్ యి. 

కరీస్తచ్  తీస్తచకొనచ నిర్ణయాల్ల్ో దచష్యర ల్ కొర్కు శాప్ముల్ు భాగమ ైయున్ియని చ్ూశాము 
కాబటిర , నీతిమాంతయల్ మీద ఆయన కురశప్ిాంచ్చ ఆశీరావదముల్నచ ఇప్ుపడు చ్ూద్ే ము. 

ఆశీరావదముల్ు 
కరీస్తచ్ ల్ో దదవుడు చ్ూప్ని కృప్ కార్ణాంగా, యిసే్తచ స్తాంపాదిాంచన నితయ నిబాంధ్న వాగాే నముల్నచ 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ ప్ాంచ్చకుాంటార్మ. తన ప్రశప్ూర్ణమ నై జ్జవితము, విధదయతగల్ మర్ణము 
మరశయు బల్మ నై ప్ునర్మత్ా నము ద్వరా, కరసీ్తచ్ నాందచ ఉనివార్మ కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ 
భూమిల్ో పాప్ క్షమాప్ణ, నితయ జ్జవము వాంట ివాటనిి ప ాందచకుాంటార్మ. మరశయు ఈ కృప్గల్ 
వర్ముల్తో పాటటగా దదవుడు ముాందచగా నిర్ణయిాంచన మరశయు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ 
జ్జవితముల్ల్ో ప్రశశుద్ధ తు సాధిాంచన స్తతిియల్ కొర్కు ప్రతిఫల్ముల్ు కూడ్ ఇవవబడత్యి. 
ఇాందచవల్నే, మత్యి 6:20, మార్ము 10:21, మరశయు ల్ూకా 12:33, 34 వాంటి చపటో ప్ర్ల్ోకముల్ో 
నిధ్చల్నచ ద్చప్ టటర కొనచట మీద యిేస్తచ ఎకుువ ఉద్ా టననచ ఉాంచ్డు. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ప్రకటన 20ల్ో యోహానచ చ్ూసిన అాంతయ తీర్మపనచ గూరశున దర్ినముల్ో ఈ ర ాండు ర్కముల్ 
ఆశీరావదముల్ు — వర్ముల్ు మరశయు ప్రతిఫల్ముల్ు — ఉద్హరశాంచ్బడనివి. ఇదద దర్ినముల్ో 
దయయముల్ు మరశయు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్మ అగశిగుాండముల్ో ప్డదోరయబడ్్ ర్మ. ప్రకటన 
20:12, 15ల్ో, యోహానచ ఈ నివదేికనచ అాందిాంచ్డు: 

మరశయు గొప్పవారమేి కొదిేవారమేి మృతయల్ నైవార్ాందర్మ ఆ సాింహాస్తనము ఎదచట 
నిల్ువబడయిుాండుట చ్ూచతిని. అప్ుపడు గీాంథముల్ు విప్పబడనెచ; మరశయు 
జ్జవగీాంథమనచ వరేొక గీాంథము విప్పబడనెచ; ఆ గీాంథముల్యాందచ 
వార యబడయిుని వాటనిిబటిర  తమ కనీయల్చొప్ుపన మృతయల్ు తీర్మప 
ప ాందరిశ.......ఎవని ప్రే నైనచ జ్జవగీాంథమాందచ వార యబడనిటటర  కనబడనియిడెల్ 
వాడు అగశి గుాండముల్ో ప్డవయేబడనెచ (ప్రకటన 20:12, 15). 

యోహానచ చ్ూసిన దర్ినముల్ో, మానవుల్ు చదసని కార్యముల్నచ కల్వగశయుని — మాంచ 
మరశయు చెడు — అనేక ప్ుస్్తకముల్ు ఉన్ియి. విచ్ర్కర్ముగా, ఆ ప్ుస్్తకముల్ ఆధ్ర్ముగా 
మాతరమ ేతీర్మపనచ ప ాందని ప్రతిఒకుర్మ శిక్ిాంచ్బడ్్ ర్మ, ఎాందచకాంటే దదవుని ఆశీరావదముల్నచ 
స్తాంపాదిాంచ్చకొనచ విధ్ాంగా ఏ ఒకుడు కూడ్ నీతిమాంతయడు కాడు. అయితద “జ్జవ గీాంథము” అనే ఒక 
విశషే్మ నై ప్ుస్్తకము ఉనిది. మరశయు ద్నిల్ో ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందవిార్ాందరశ ప్రే్మో  ఉన్ియి. ఆ 
ప్ుస్్తకము వార్మ చదసిన పాప్ముల్ కొర్కు యిసే్తచ మర్ణ ప్రశహార్మునచ చెలో్వాంచ్డు అని తెల్ుప్ు 
న్యయస్తాంబాంధ్మ ైన నివదేికగా ఉనిది. కాబటిర , జ్జవగీాంథముల్ో ప్రే్మ నమోదచ చదయబడయిుని 
ప్రతిఒకుర్మ వారశ జ్జవితముల్ల్ో దదవుని ఆతు జ్రశగశాంచన స్తతియిల్కు కల్ుగు నితయ ప్రతిఫల్ముల్తో 
పాటటగా వార్మ క్షమాప్ణ మరశయు నితయ జ్జవితము వాంటి దదవుని యొకు కృప్గల్ వర్ముల్నచ కూడ్ 
ప ాందచకుాంటార్మ. 

అాంతయ తీర్మపల్ో, అతడు ల్ేక ఆమ  చదసిన కార్యముల్ ద్వరా మాతరమే తీర్మప ప ాందిన ప్రతి ఒకుడు 
అగశి గుాండముల్ో ప్డదోరయబడునటటో  శిక్షనచ ప ాందచత్డు. అయితద మనము యిేస్తచ యొకు స్తచవార్్నచ 
నమిుతద, మన పాప్ముల్నచ ఒప్ుపకుాంటే, మనము ప్ూరశ్గా క్షమిాంచ్బడత్ము. వాస్్తవానికన, మనము 
ఇల్ా చదస్తచ్ ాంటే, మన ప్ేర్మో  ఇప్పటకిే జ్జవగీాంథముల్ో నమోదచ చదయబడయిున్ియి. మనము శిక్షనచ 
ప ాందచటకు ఎల్ాాంటి అవకాశము ల్ేదచ ఎాందచకాంట ేమనము యిసే్తచకు చెాందినవార్ము, మరశయు ఆయన 
వయకన్గత నిబాంధ్న సావసా్తాముగా మనల్నచ కొనచగపల్ు చదయుటకు ఆయన మర్ణ ాంచ్డు. కాబటిర , 
శిక్ిాంచ్బడుటకు బదచల్ుగా, కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో మనము నితయము ఆయన 
ఆశీరావదముల్నచ అనచభవిసా్ ము. 

సాధ్ర్ణ ప్ునర్మత్ా నము మరశయు అాంతయ తీర్మపనచ గూరశున బెైబిల్ు బో ధ్నచ ఇప్పటి వర్కు 
మనము ప్రశశీల్వాంచ్ము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన చవరశ ప్రధ్నమ నై అాంశము వ ైప్ుకు దృషిరని మళోిద్ే ము: 
కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

కొీ త్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీ త్ భూమి 

కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి విమోచ్న చ్రశతరల్ో చవరశ దశ — అాంతయ కాల్ము 
యొకు న ర్వరే్మపల్ో ఆఖ్రశ స్తాంఘటన — అయుయనిది. మానవాళి పాప్ముల్ోనికన ప్తనమగుట వల్న 
కల్వగశన ప్రశణ్మాల్ు ప్ూరశ్గా తీసవియేబడత్యి. భూమిని నిాండిాంచ్చనటటో  దదవుని ప్ర్ల్ోక రాజ్యము 
ప్రశప్ూర్ణత చెాందినప్ుపడు స్తృషిర  స్తాంప్ూర్ణతల్ోనికన వస్తచ్ ాంది. మరశయు దదవుని ప్రజ్ల్ు ఆయనతో నివససి్తూ్  
ఆయన సౌాందర్యమునచ, స్తమాధ్నమునచ, ఆరపగయమునచ మరశయు ఐశవర్యమునచ నితయము వర్కు 
ఆసావదిసా్ ర్మ. 

మొదటగిా శుదధత, ర ాండవదిగా వాటి కొీత్దనము, మరశయు మూడవదగిా వాటి యొకు 
భౌగపళము మీద దృషిరప్ డుతూ, మనము కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిని మూడు దశల్ల్ో 
వరశణద్ే ము. శుదధతతో ఆర్ాంభిద్ే ము. 

శుదధత 
మునచప్టి పాఠాంల్ో, భూమిని తన స్తవర్ూప్ముల్తో నిాంప్ుట ఎలో్ప్ుపడూ దదవుని ప్రణ్ళిక 

అయుయాండనిద ిఅని, తద్వరా ఆయన ప్క్షమున స్తృషిరని పాల్వాంచ్చచ్చ తన స్తవర్ూప్ముల్ు ఆయననచ 
సేవిస్తూ్  ఘనప్ర్చ్వల్సి యుాండినది అని మనము చ్ూశాము. కొాంత వర్కు మన ప్రశపాల్న 
సాాంస్తుృతిక ఆజా్ ద్వరా నియాంతిరాంచ్బడిాంది అని, దీనిల్ో స్తమస్్తము ఏదనెచ తోట వల్  కనిప్ిాంచ్చనాంత 
వర్కు మనము విశవమునచ సాగుచదయవల్సయిుాండెనచ అని మనము చ్ూశాము. అయితద, ఇప్పటి 
వర్కు మన పాప్ము మరశయు ద్ని యొకు ప్రశణ్మాల్ు ఆ ల్క్షయమునచ చదర్ల్ేకుాండ్ మనకు 
ఆటాంకమునచ కల్వగశాంచ్యి. అయితద అాంతయ తీర్మప తర్మవాత, కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో 
ఆయన ప్రణ్ళికల్ు న ర్వేర్ుబడుటకుగానచ దదవుడు స్తృషిరని శుదిధ  చదసా్ డు. 

మనము ఇాంతకు ముాందచ చ్ూసనిటటో , అాంతయ తీర్మపల్ో దయయముల్నీి మరశయు 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివార్ాందర్మ అగశిగుాండముల్ో ప్డదోరయబడత్ర్మ. వారశకన ఇవవబడు శిక్ష వార్మ 
కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ోనికన ప్రవేశిాంచ్కుాండ్ చ్ూస్తచ్ ాంది. అయితద ఇది స్తృషిర  యొకు 
శుదీధకర్ణల్ో మొదటి భాగము మాతరమే, ఎాందచకాంటే ఆకాశముల్ు మరశయు భూమి కూడ్ శుదిధ  
చదయబడవల్సియునివి. పాప్ము యొకు ప్రశణ్మాల్ు స్తృషిరల్ోనికన చొచ్చుకొనిపల యి, దదవుడు 
ఉదదేశిాంచన ల్ోకముగా మార్కుాండ్ ద్నిని నివారశాంచ్యి. మరశయు దనీికన కార్ణము దదవుడు 
ఆద్ముకు ఇచున శాప్ముల్ో కనిప్ిస్తచ్ ాంది. అది. 3:17-19ల్ో, దదవుడు ఈ శాప్మునచ ఇచ్ుడు: 

నీ నిమిత్ము నలే్ శప్ాింప్బడయిునిద;ి ప్రయాస్తముతోన ేనీవు బరదచకు 
దనిముల్నిియు ద్ని ప్ాంట తిాందచవు; అద ిముాండో తయప్పల్నచ గచ్ుప దల్నచ 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

నీకు మొల్వప్ాించ్చనచ; ... నీవు నలే్కు తిరశగశ చదర్మవర్కు నీ ముఖ్ప్ు చమెట కారశు 
ఆహార్ము తిాందచవు ... (అద.ి 3:17-19). 

అాంతదగాక, దదవుని శాప్ము కేవల్ాం వయవసాయము మీద మాతరమే ప్రభావము చ్ూప్ల్ేదచ. అద ి
నిశుయముగా పరా కృతిక వ ైప్రశత్యల్ు మరశయు కూీ ర్ మృగముల్ ద్డుల్కు కూడ్ కార్ణమ ైయియాంది. 
అయితద స్తమస్తయల్ు మరశాంత ల్ోతయకు చొచ్చుకుపల యాయి అని పౌల్ు స్తూచాంచ్చచ్చన్ిడు. మరొక 
మాటల్ో, దదవుడు ఉదదేశిాంచన మహిమకర్మ ైన అాంతయ సిాతిని స్తృషిర  యావతయ్  చదర్ల్ేకపల యిాంది — కనీస్తాం 
దదవుడు చ్రశతర యొకు అాంతిమ న ర్వేర్మపనచ తీస్తచకొనివచ్చువర్క నై్ స్తరే. రపమా. 8:20-21ల్ో పౌల్ు 
వరా సిన మాటల్నచ వినాండి: 

ఏల్యనగా స్తృషిర , న్శనమునకుల్ోనయిన ద్స్తయముల్ోనచాండ ివిడపి్ాింప్బడ,ి 
దదవుని ప్లోి్ల్ు ప ాందబో వు మహమిగల్ సావతాంతయము ప ాందచదచననచ 
నిరరక్షణకల్దె,ై సవేచ్ఛగా కాక ద్నిని ల్ోప్ర్చనవాని మూల్ముగా 
వయరా్ప్ర్చ్బడనెచ (రపమా. 8:20-21). 

ప్ేతయర్మ ల్ోకము యొకు భవిష్యత్ శుదీధకర్ణనచ ననవాహు దనిముల్ల్ో స్తాంభవిాంచన 
జ్ల్ప్రళయముతో పల ల్ాుడు. ఆ స్తమయమాందచ, దదవుడు పాపాతుకమ నై మానవజ్ాతిని చ్ల్ా వర్కు 
భూమి మీద నచాండి తొల్గశాంచవేశాడు. అయితద భూమి మీద ఆయన శాప్ము నిల్వచయుాండనిది, 
మరశయు స్తమస్తయల్ు స్తృషిరాంచ్చటకు దయయముల్ు సావతాంత్రముతో తిరశగుల్ాడుచ్చాండనివి. అయితద 
ప్ేతయర్మ మాటల్ ప్రకార్ాం, అాంతయ తీర్మప తర్మవాత పాప్ము యొకు మిగశల్వన ప్రభావముల్నచ మరశయు 
ప్ర్యవసానముల్నచ తొల్గశాంచ్చటకు అగశితో శుదీధకర్ణ జ్ర్మగుతయాంది. 2 ప్తేయర్మ 3:7-12ల్ో ప్తేయర్మ 
ఇల్ా వరా స్తచ్ న్ిడు: 

అయితద ఇప్ుపడుని ఆకాశమునచ భూమియు భకన్హనీచల్ తీర్మపనచ 
న్శనమునచ జ్ర్మగు దనిమువర్కు అగశి కొర్కు నిల్ువచదయబడనివ ,ై అదద 
వాకయమువల్న భదరము చదయబడయిునివి... ఆ దనిమున ఆకాశముల్ు 
మహాధ్వనితో గతిాంచ పల వునచ, ప్ాంచ్భూతముల్ు మికుటమ నై వాేండరముతో 
ల్యమ పైల వునచ, భూమియు ద్నిమీదనచని కృతయముల్ునచ కాల్వపల వునచ... 
ఆకాశముల్ు ర్వుల్ుకొని ల్యమ పైల వునటిరయు, ప్ాంచ్భూతముల్ు 
మహావాేండరముతో కరశగశపల వు[నచ] (2 ప్తేయర్మ 3:7-12). 

ప్ేతయర్మ ఇచున వర్ణన ప్రకార్ాం, “ప్ాంచ్భూతముల్నచ” న్శనము చదయుటకు దదవుడు అగశిని 
ప్ాంప్ుత్డు. అనకేమాంది ఆధ్చనిక పాఠకుల్ు ఈ ప్దమునచ భూమి, నీర్మ, మరశయు గాల్వ వాంట ి
ల్ోకముల్ోని భౌతిక భాగముల్తో అనచస్తాంధ్నాం చదసా్ ర్మ. అయితద “ప్ాంచ్భూతముల్ు” అని 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

అనచవదిాంచ్బడిన గరకీు ప్దము — సలర యిక య్ — వాస్్తవానికన అగశిగుాండముల్ో నితయము వర్కు 
శిక్ిాంప్బడు సామానయ శకు్ ల్నచ ల్ేక దయయప్ు శకు్ ల్నచ స్తాంభయదసి్తచ్ ాంది. గల్తీ. 4:3, 9, కొల్స్ి. 2:8, 
మరశయు హెబ్రర. 5:12తో స్తహా కొీత్ నిబాంధ్నల్ో ఇతర్ చపటో ఈ ప్దము ఈ విధ్ముగానే 
ఉప్యోగశాంచ్బడిాంది. 

ముఖ్యభావనల్ో, ప్ేతయర్మ భూమిని నివసిాంచ్చటకు అయోగయముగా చదయు అగశి ద్వరా 
శుదీధకర్ణ ప్రకనయీనచ, ల్ేక అతని మాటల్ల్ో “కాల్వపల వు” కాని పాప్ముల్ేని భూమిని వరశణాంచ్డు. స్తృషిర  
వార్ముల్ో దదవుడు విశవమునచ చదయుటకు మునచప్ు, ఆదికాాండము 1వ అధ్యయము యొకు 
ఆర్ాంభముల్ో ఉని విధ్ముగా అది కనిప్సి్తచ్ ాంది అని కూడ్ మనము చపె్పవచ్చు. 

ప్తేయర్మ ననవహు కాల్ముల్ో స్తాంభవిాంచన జ్ల్ప్రళయమునచ గూరశు 
మాటాో డుతయన్ిడు. ననవహు కాల్ముల్ో ల్ోకము న్శనమ నై విధ్ముగాన ేఈ 
ల్ోకము కూడ్ న్శనము చదయబడుతయాంద.ి కాబటిర , ఇకుడ మనకు మూడు 
ల్ోకముల్ యొకు చతరము ఉనిద:ి జ్ల్ప్రళయమునకు ముాందచ ననవహు 
ల్ోకము, జ్ల్ప్రళయాం తర్మవాత ల్ోకము, మరశయు ప్రభువు తిరశగశవచున 
తర్మవాత వచ్చు ల్ోకము. మరశయు ఈ మూడు ల్ోకముల్ు ర ాండు 
ఉప్దరవముల్తో కూడని స్తనిివశేముల్ ద్వరా వయత్యస్తప్ర్చ్బడ్్ యి: 
జ్ల్ప్రళయాం మరశయు అగశి తో న్శనాం. అయితద దదవుడు తన ల్ోకమునచ 
ఒకసేారశ స్తృజాంచ్డు, మరశయు అద ినడేు ఇకుడ ఉనిద,ి కాబటిర  ననవహు 
కాల్ముల్ోని జ్ల్ప్రళయాం ల్ోకమునచ న్శనము చదయల్ేదచగాని, ద్నిని 
కడగిశాంద;ి అద ిద్నిని శుదిధచదసాింద.ి మరశయు శుదీధకర్ణకు స్తాంబాంధాించన భాష్ 
ల్ేఖ్నముల్ో చ్ల్ా సాధ్ర్ణాంగా ఉప్యోగశాంచ్బడాింద.ి రానచని ల్ోకమునచ 
గూరశు మాటాో డుతూ అద ిమల్ాకరల్ో ఇవవబడాింద.ి ఈ విధ్ాంగా మాటాో డుటకు 1 
కొరశాంథ ీప్తిరకల్ో పౌల్ు ద్నిని ఉప్యోగశసా్ డు. కాబటిర  న్ ఆల్ోచ్న ప్రకార్ాం, 
ననవహు జ్ల్ప్రళయమునచ గూరశున ఉద్హర్ణ ద్వరా, దదవుడు తన ల్ోకమునచ 
న్శనము చదస ిమరొక ల్ోకమునచ తయార్మ చదసా్ డు అని ల్ేఖ్నభాగము 
తలె్వయజ్యేుటల్ేదచగాని, ఆయన ద్నిని శుదిధచదయబో తయన్ిడు. ఇప్ుపడు, 
అద ిఒక విపో్వాతుకమ నై శుదీధకర్ణ అవుతయాంద.ి ఆయన వచు చత్ెనచ 
యిరే్డుగాని, అద ిస్తాంప్ూర్ణమ నై న్శనముగా కూడ్ ఉాండదచ. 

— డ్. మ ఖై్ేల్ డి. విల్వయమ్సి 

కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి యొకు శుదధతనచ మనము ఇప్పటి వర్కు వరశణాంచ్ము 
కాబాటిర , ఇప్ుపడు వాటి యొకు కొీత్దనమునచ చ్ూద్ే ము. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

కొీ త్దనము 
“కొీత్ ఆకాశము, కొీత్ భూమి” అనచ మాట మొటరమొదటిసారశగా యిెష్యా 65:17ల్ో 

ప్రతయక్షమవుతయాంది. మరశయు “కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి” అనచ మాట యిెష్యా 
66:22ల్ో కూడ్ కనిప్ిస్తచ్ ాంది. ఈ ర ాండు వచ్న్ల్ల్ో, “కొీత్” అనచ మాటకు హెబ్రర ప్దము కదదష్, అనగా 
“స్తరశకొీత్” అని కావచ్చు, ల్ేక స్తచల్భాంగా “నూతనప్ర్చ్బడని” అని కూడ్ కావచ్చు. అయితద యిెష్యా 
యొకు నపే్థయముల్ో, దీని అరా్ము “నూతనప్ర్చ్బడని” అయుయనిది. యిెష్యా 65:17-19ల్ోని 
మాటల్నచ వినాండి: 

ఇదగిప ననేచ కొీ త్ ఆకాశమునచ కొీ త్ భూమిని స్తృజాంచ్చచ్చన్ినచ మునచప్టవిి 
మర్మవబడునచ జ్ాా ప్కమునకు రావు... ననేచ యిరె్ూష్ల్ేమునచ ఆనాందకర్మ నై 
సా్తల్ముగానచ ఆమ  ప్రజ్ల్నచ హరశషాంచ్చవారశనిగానచ స్తృజాంచ్చ చ్చన్ినచ. ననేచ 
యిరె్ూష్ల్ేమునచగూరశు ఆనాందాించదెనచ న్ జ్నచల్నచగూరశు హరశషాంచదెనచ 
రపదనధ్వనియు విల్ాప్ధ్వనియు ద్నిల్ో ఇకనచ వినబడవు (యిషె్యా 65:17-
19). 

కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో నూతనముగా స్తృషిరాంచ్బడిన యిరె్ూష్ల్ేము 
ఉాంటటాంద ిఅనచ విష్యమునచ గమనిాంచ్ాండి. అయితద ఆ యిరె్ూష్ల్ేము యిషె్యా ప్రశచ్ర్య చదసిన 
కాల్ముల్ోని ప్రజ్ల్కు అాంగల్ార్ముచ్చ ఉాండని మరశయు విల్ప్ిాంచ్చచ్చాండిన అదద యిెర్ూష్ల్ేము 
అయుయాంటటాంది. అాంతదగాక, దదవుడు తన ప్రజ్ల్నచ స్తాంతోష్కార్ణాంగా ఉాండుటకు స్తృజాంచ్బో తయన్ిడు, 
అనగా ఆయన వారశ జ్జవితముల్నచ ప్ూరశ్గా మార్ుబో తయన్ిడు, కాని ఆయన స్తరశకొీత్ ప్రజ్ల్నచ 
స్తృజాంచ్బో వుట ల్ేదచ. 

హెబ్రర ప్దమ నై కదదష్ యొకు అరా్ము “స్తరశకొీత్” ల్ేక “నూతనప్ర్చ్బడని” అయుయని 
విధ్ముగానే, గరకీు ప్దమ నై కయిననస్ విష్యముల్ో కూడ్ ఇదద వాస్్తవమ ైయునిది. కొీత్ ఆకాశమునచ 
మరశయు కొీత్ భూమిని వరశణస్తూ్  2 ప్తేయర్మ 3:13 మరశయు ప్రకటన 21:1 ర ాండు కయిననస్ అనచ 
ప్దమునచ ఉప్యోగశసా్ యి. అాంతదగాక, ప్రకటన 22ల్ో నూతన స్తృషిరని గూరశున వర్ణన కూడ్ భూమి 
బదలిీచదయబడక నూతనప్ర్చ్బడిాంది అనచ స్తతయమునచ ఎత్ిచ్ూప్ుతయాంది. ప్రకటన 22:3ల్ో, యోహానచ 
స ల్విచునటటో , 

ఇకమీదట శాప్గీస్్తమ నైదదదయిు ద్నిల్ో ఉాండదచ (ప్రకటన 22:3). 

“ఇకమీదట” అనచ మాట ఒకప్ుపడు శాప్ము ఉాండదది అని, అది తొల్గశాంచ్బడిాంది అని 
స్తూచస్తచ్ ాంది. మరొక మాటల్ో, శాప్గస్ీ్తమ నై మన ల్ోకము స్తరశచదయబడుతయాంది, కాని ఎనిడునచ 
శప్ిాంచ్బడని ల్ోకముతో బదలిీ చదయబడదచ. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందనివారశ యొకు ప్ునర్మత్ా నముతో పల ల్ుుట ద్వరా కొీత్ ఆకాశముల్ు 
మరశయు కొీత్ భూమి యొకు కొీత్దనమునచ గూరశు మనము ఆల్ోచ్న చదయుట స్తహాయకర్ముగా 
ఉాంటటాంది. మన కొీత్ శరరర్ముల్ు ల్క్షణముల్ విష్యముల్ో పాత శరరర్ముల్ కాంటే భినిముగా 
ఉాంటాయి. అయితద వాటలి్ో గొప్ప కొనసాగశాంప్ు కూడ్ ఉాంటటాంది. స్తమాధ్చల్ల్ో ప్ టరబడిన అవ ే
శరరర్ముల్ు తిరశగశల్ేసా్ యి. ఇదద విధ్ాంగా, ఇప్ుపడు పాప్ముతో భరష్రమ ైపల యిన అవే ఆకాశముల్ు 
మరశయు భూమి భవిష్యతయ్ ల్ో మర్ల్ా చదయబడత్యి. అయితద అవి ల్క్షణముల్ విష్యముల్ో 
భినిముగా ఉాంటాయి. కూీ ర్ మృగముల్ు ఇక ఇతర్ జ్ాంతయవుల్కు ల్ేక మానవుల్కు విరపధ్ముగా 
ఉాండవు. మర్ణము ఉాండదచ. మరొక ప్రకృతి వ పై్రరతయము స్తాంభవిాంచ్దచ. మరశయు ప్రకటన 21:1 
స్తూచాంచ్చచ్చనిటటో , ఉప్ుపనీటతిో నిాండయిుని స్తముదరముల్ు కూడ్ జ్జవమునిచ్చు మాంచనీటతిో 
నిాండిపల త్యి. 

స్తృషిర  కొర్కు దదవుని యొకు ప్రణ్ళికనచ జ్ాా ప్కము చదస్తచకొనచట ఆకాశముల్ు మరశయు భూమి 
యొకు కొీత్దనమునచ గూరశు ఆల్ోచ్న చదయుటకు మరొక మార్గమ యైునిది. ఇాంతకు ముాందచ 
మనము సాాంస్తుృతిక ఆజా్గా గురశ్ాంచన ఆది. 1:27, 28ల్ో, భూమినాంతటిని సాగుచదయు బాధ్యతనచ 
దదవుడు మానవాళికన అనచగీహిాంచ్డు. భూమియాంతటిని నిాంప్ువర్కు ఏదనెచ తోట యొకు స్తరశహదచే ల్నచ 
విశాల్ప్ర్చ్చట ల్క్షయమ యైుాండనిది. అప్పటి నచాండి, భూమియాందాంతటా మానవ స్తాంస్తుృతిని 
వాయప్ి్ప్ర్చ్చటల్ో మానవాళి చ్ల్ావర్కు స్తఫలీకృతమ యైియాంద.ి అయితద మన పాప్ప్ు స్తవభావము 
కార్ణాంగా, మనము నిరశుాంచన స్తాంస్తుృతి ఏదెనచల్ోని ప్ర్దెసై్తచనచ పల ల్వల్ేదచ. కాబటిర , దదవుడు భూమిని 
నూతనప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన ముాందచగా మానవాళి యొకు పాప్ప్ు కార్యమునచ తయడచివేసా్ డు. 
మరశయు ద్ని సాా నముల్ో, ఆయన ఎలో్ప్ుపడూ ఉదదేశిాంచన విశవవాయప్్ తోటనచ సాా ప్ిసా్ డు. 

క ైస్ై్తవుల్ు స్తృషిరని గూరశు ఆల్ోచ్న చదయునప్ుపడు, వార్మ చ్ల్ాసార్మో  కొనిి 
విషాదకర్మ నై తప్పిదముల్నచ చదసా్ ర్మ. స్తృషిరల్ోని ఈ ల్ోకముల్ో మన 
జ్జవితముల్నచ గూరశు మనము ఆల్ోచ్న చదసా్ ము మరశయు మనము ఈ 
ల్ోకము విడచివ ళలో టయి ేర్క్షణ అయుయనిదని మనము ఆల్ోచసా్ ము. మనము 
ఈ ల్ోకమునచ గూరశు మరశయు ద్నిల్ోని స్తమస్తయల్నిిటనిి గూరశు ఆల్ోచ్న 
చదయునప్ుపడు, యుగస్తమాప్ి్ల్ో దదవుడు ఈ స్తృషిరని న్శనము చదస ిమనకు 
ప్ర్ల్ోకముల్ో మరొక జ్జవితమునచ అనచగీహసిా్ డు అని ఆల్ోచ్న చదసా్ ము. 
కాబటిర , చ్రశతిరకముగా క ైస్ై్తవుల్ు తమనచ త్ము స్తృషిర  నచాండ ి
వరే్మప్ర్చ్చకున్ిర్మ... దనీిని గూరశు మనము మరశాంత బెబైిల్ు ఆధ్ర్మ నై 
విధ్ముగా ఆల్ోచ్న చదయాల్వ. దదవుడు తన స్తృషిరని ప్ేరమిాంచ్చచ్చన్ిడు, ఆయన 
తన స్తృషిరకన కటటర బడయిున్ిడు; ఈ స్తృషిర  ఆయన కాల్ార్ాంభముల్ో 
ఊహాించ్చకొనినద ిఅయుయనిద,ి కాబటిర , స్తృషిరని ప్ునరశి రశుాంచ్చట ఈ ల్ోకముల్ో 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఆయన ప్నియిెయైునిద;ి అద ిస్తృషిర  యొకు ప్ునర్మదధర్ణ అయుయనిద.ి కాబటిర , 
యుగస్తమాప్ి్ల్ో కొీ త్ ఆకాశము మరశయు కొీ త్ భూమి ఉాంటాయి అనచనద ి
వాగాే నము అయినటోయితద, ఈ భూమి తీస ిపార్వయేబడుతయాంద ిఅని దనీి 
అరా్ము కాదచ. ఈ భూమి నూతనప్ర్చ్బడుతయాంద.ి కాబటిర , కరీస్తచ్  అనచచ్ర్మనిగా, 
తన స్తృషిర  ప్టో దదవుడు కల్వగశయుని ఆస్తకన్ల్ో ననేచ పాల్ుప్ాంచ్చకోవాల్ని 
కోర్మచ్చన్ినచ, మరశయు ఆదయిాందచ దదవుడు ఈ ల్ోకము కొర్కు ఉదదేశిాంచన 
సౌాందర్యము, మహమి మరశయు అదచుతముతో మర్ల్ా నిాంప్బడుట కొర్కు ననేచ 
ఎదచర్మచ్ూచ్చచ్చన్ినచ. 

— డ్. గాయరర ఎమ్స. బర గ 

వాటి శుదధత మరశయు కొీత్దనము దృషార ా కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిని మనము 
చ్ూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు వాటి యొకు భౌగపళమునచ కుో ప్్ాంగా చ్ూద్ే ము. 

భౌగపళము 
కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి యొకు భౌగపళముల్ో కనీస్తాం ర ాండు విష్యముల్ు 

చ్ూడదగశనవి. మొదటిగా, అవి ఒకే ఐకయ రాజ్యముగా ఉన్ియి. 

ఐకయ రాజ్యము 
వేద్ాంతవేత్ల్ు “పరా కృతిక రాజ్యము” అని ప్ిల్చ్చ వస్తచ్  ప్రప్ాంచ్మునచ దదవుడు స్తృజాంచ్చటకు 

ముాందచ, ఆయన ఆశుర్యకర్మ ైన రాజ్యమ ైన ప్ర్ల్ోకమునచ స్తృజాంచ ద్నిని పాల్వాంచ్డు. 
ఆశుర్యకర్మ ైన రాజ్యము దదవదూతల్ు మరశయు దయయముల్ు నివసిాంచన ఆతీుయ ల్ోకమ ైయునిది. 
ఇద ిపరా కృతిక ల్ోకముతో పాటటగా ఉనికనల్ో ఉాంటటాంది, మరశయు దదవుడు అనచమతిాంచన విధ్ముగా 
జ్జవుల్ు ఈ ర ాండు రాజ్యముల్ మధ్య వచుపల తయ ఉాండవచ్చు. ఉద్హర్ణకు, మనము మర్ణ ాంచనప్ుపడు 
మన పరా ణముల్ు ఆశుర్యకర్మ ైన రాజ్యముల్ోనికన ప్రవేశిసా్ యి, మరశయు దదవదూతల్ు మరశయు 
దయయముల్ు పరా కృతిక ల్ోకమునచ అనేక విధ్ముల్ుగా ప్రభావితము చదసా్ యి. అయితద ఈ 
పాఠముల్నిిటలి్ో మనము ప్రసా్ విాంచనటటో , పరా కృతిక ల్ోకము తన ఆశుర్యకర్మ నై, ప్ర్ల్ోక రాజ్యము 
యొకు విస్్తర్ణగా ఉాండ్ల్నే ల్క్షయమునచ దదవుడు ఎలో్ప్ుపడూ కల్వగశయున్ిడు. మత్యి 6:9-10ల్ో 
ఉని ప్ర్ల్ోక పరా రా్ననచ వినాండి: 

ప్ర్ల్ోకమాందచని మా తాండీర, నీ న్మము ప్రశశుదధప్ర్చ్బడుగాక, నీ రాజ్యము 
వచ్చుగాక, నీ చత్ము ప్ర్ల్ోకమాందచ న ర్వరే్మచ్చనిటటో  భూమియాందచనచ 
న ర్వరే్మనచగాక (మత్యి 6:9-10). 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

తన ప్ర్ల్ోక రాజ్యమునచ భూమి మీదికన తీస్తచకొని వచు, ప్ర్ల్ోకము ఆయనకు విధదయత 
చ్ూప్ునటటో  భూమిని కూడ్ స్తాంప్ూర్ణముగా విధదయత కల్వగశనదిగా చదయమని దదవునికన పరా రశాాంచ్మని 
యిేస్తచ తన శిష్యయల్కు నరేశపాంచ్డు. స్తచల్భమ నై మాటల్ల్ో, తన ఆశుర్యకర్మ నై ప్ర్ల్ోక రాజ్యమునచ 
భూమి మీద ఉని పరా కృతిక రాజ్యము అాంతటా వాయప్ిాంప్జ్యేునటటో  దదవునికన పరా రశాాంచ్మని మనకు 
నేర్పబడిాంది. మునచప్టి కాల్ముల్ో, మోషే మాందరి్ముల్ోని అతిప్రశశుదధ  సా్తల్ము, మరశయు తర్మవాత 
దదవాల్యము వాంట ికొనిి విశషే్మ నై సా్తల్ముల్ల్ో మాతరమే ఆకాశము భూమితో కల్వసటేటటో  దదవుడు 
అనచమతిాంచదవాడు. హెబ్రర. 8:5ల్ో మనము చ్దచవునటటో : 

మోష ేగుడ్ర్ము అమర్ుబో యినప్ుపడు – కొాండమీద నీకు చ్ూప్బడని 
మాదరిశచొప్ుపన స్తమస్్తమునచ చదయుటకు జ్ాగీత్ప్డుము అని దదవునిచదత 
హచె్ురశాంప్బడని ప్రకార్ము ఈ యాజ్కుల్ు ప్ర్ల్ోకస్తాంబాంధ్మగు వస్తచ్ వుల్ 
ఛ్యా ర్ూప్కమ నై గుడ్ర్మునాందచ సవేచదయుదచర్మ (హబె్రర. 8:5). 

మాందిర్ముల్ో మరశయు దదవాల్యముల్ో అతిప్రశశుదధ  సా్తల్ముల్ు దదవునిప్ర్ల్ోక సిాంహాస్తనము 
ఉని గదకిన నమూన్ల్ుగా ఉన్ియి, ఎాందచకాంటే ఆకాశము మరశయు భూమి కల్ుస్తచకుని సా్తల్ము 
ఇదద. అతి ప్రశశుదధ సా్తల్ముల్ు ఒక ేస్తమయముల్ో ఆకాశముల్ోనచ, భూమి మీదనచ ఉన్ియి. మరశయు 
ల్ేవీ. 16:2 ప్రకార్ాం, అవి దదవుని యొకు స్తముఖ్ప్ు స్తనిిధనిి ప్రజ్ల్కు అాందచబాటటల్ో ఉాంచదవి. కాబటిర  
దదవుడు ఆజ్ాా ప్ిాంచన విధ్ముగానే వాటలి్ో ప్రయాణ ాంచ్చట శేయీస్తుర్ముగా ఉాండదది. ఇది యిెష్యా 
6:1ల్ో యిషె్యా యొకు దర్ినమునచ కూడ్ వివరశస్తచ్ ాంది, అకుడ అతడు ప్ర్ల్ోక సిాంహాస్తనమునాందచ 
ఆసన్చడెైన దదవుని చ్ూశాడు, మరశయు దదవుని అాంగర యొకు అాంచ్చల్ు భూల్ోక దదవాల్యమునచ 
నిాంప్ియుాండనివి. 

అయితద కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో, దదవుడు తన ప్ర్ల్ోక సిాంహాస్తనమునచ 
భూమి మీద సాా ప్ిసా్ డు. ప్రకటన 21:1-5 మరశయు 22:1-3ల్ో ఇద ిస్తపష్రముగా కనిప్సి్తచ్ ాంది. మరశయు 
పరా ముఖ్యముగా, దదవాల్యము ల్ేక అతిప్రశశుదధ సా్తల్ము ఇక ఉాండవని ప్రకటన 21:22 తలె్వయజ్సే్తచ్ ాంది, 
ఎాందచకాంటే దదవుడు తన స్తనిిధిని అనిి చపటో తన ప్రజ్ల్కు కనచప్ర్చ్చత్డు. ఆకాశము మరశయు 
భూమి కల్వసే విశేష్మ ైన సా్తల్ము ఇక మనకు అవస్తర్ముాండదచ. మరశయు స్తాంవతిర్మునకు ఒకసారశ 
ప్రధ్న యాజ్కునికన మాతరమే అద ిఇక ప్రశమితము చదయబడదచ. బదచల్ుగా, దదవుని ప్రజ్ల్ాందర్మ 
అనిివేళల్ ఆయన స్తనిిధికన వ ళలో  అవకాశమునచ కల్వగశయుాంటార్మ. 

కొీ త్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీ త్ భూమిల్ో దదవుని స్తనిిధలి్ో ఉాండుట ద్వరా 
మనము ఎల్ాాంట ిల్ాభముల్నచ ప ాందచకుాంటాము? మనము దదవుని చ్ూసా్ మని 
ప్రకటన 22 మనకు తలె్వయజ్సే్తచ్ ాంద.ి ఏ మానవుడు ఎనిడునచ దదవుని 
చ్ూడడని మరొక చపట — పాత నిబాంధ్నల్ో — చపె్పబడనిద ికాబటిర  ఇద ిఒక 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

అదచుతమ నై కథనమ యైునిద.ి మరశయు యిసే్తచ దదవుని దృశయమ నైవానిగా 
చదశాడని కూడ్ మనకు తలె్ుప్బడాింద.ి యోహానచ 1ల్ో, ఆయన నరావత్రశయిెనై 
దదవుడె,ై మన మధ్యన నివసాించ్డు. దదవుని స్తనిిధలి్ో ఉాండుటన ేప్ూరరవకుల్ు 
ప్ర్మానాంద దర్ినము” అని ప్లి్వచదవార్మ, అనగా “స్తాంతోష్ము కల్వగశాంచ్చ 
దృశయము” అని అరా్ము. దదవుని చ్ూచ్చట అనగా ఆనాందకర్ముగా ఉాండుట — 
ఇవి ప్రాయయప్దముల్ యైునివి — అనగా కరీస్తచ్  నీతితో కప్పబడని 
విమోచాంచ్బడని ప్రజ్ల్ుగా దదవుని చ్ూచ్చట. కరీస్తచ్  యొకు నీతితో 
కప్పబడయిుాండకుాండ్ దదవుని చ్ూచ్చట భయానకమ నై ప్ని అయుయనిద ి
ఎాందచకాంట ేఆ నీతిల్ేని ప్క్షమున ఆయన ప్రశశుదధతల్ో మనము 
మునిగశపల త్ము. అయితద ఆయనతో మనము అటిర  అనచబాంధ్ము 
కల్వగశయుాంటాము, ఆయనతో ఐకయత కల్వగశయుాంటాము. ఆయన అబాా, తాండిర, 
న్ని అయుయన్ిడు. మనము ఆయన స్తనిిధలి్ో ఉాండగల్ుగుత్ము, ఆయన 
ముఖ్మునచ చ్ూడగల్ుగుత్ము, మరశయు ఆయన స్తనిిధనిి 
ఆసావదాించ్గల్ుగుత్ము. అద ిఒక ఆనాందకర్మ నై సా్తల్మ యైుాంటటాంద.ి మనము 
మునచప్ నిడూ ల్ేని విధ్ముగా ఆనాందసిా్ ము, మనము ఎనిడునచ కల్ుగని 
ఆనాందమునచ ప ాందచత్ము, దదవుని స్తనిిధలి్ో స్తవయాంగా నివససిా్ ము. 

— డ్. రాయాండి అల్ుర్డి 

నూతన యిెర్ూష్ల్ేము కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి యొకు భౌగపళముల్ో మనము 
ప్రసా్ విాంచ్చ ర ాండవ విష్యమ యైునిది. 

నూతన యిరె్ూష్ల్ేము 
నూతన యిెర్ూష్ల్ేము నూతన స్తృషిరకన రాజ్ధ్నిగానచ, ముఖ్య ఆకర్షణగానచ ఉాంటటాంద ిఅని 

ప్రకటన 21, 22 వరశణసా్ యి. అది దదవుని మహిమతో ప్రకాశిస్తచ్ ాంది, మరశయు ప్రతివిధ్మ నై అమూల్యమ ైన 
ర్తిముల్తో అల్ాంకరశాంచ్బడుతయాంది. మరశయు అది ప్ర్ల్ోకము నచాండ ిదగిశవస్తచ్ ాంది అనచ స్తతయము, 
కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి దదవుడు తన ప్రజ్ల్తో నివసిాంచ్చ ఐకయ రాజ్యముగా ఉాంటటాంది 
అని మనము చపె్ిపన విష్యమునచ నిరాా రశస్తచ్ ాంది. 

ఏదెనచ తోటల్ో ఇాంతకు ముాందచ దదవుడు దీనిని చదశాడు. మోషే దినముల్ల్ో ఆయన తన 
ప్రజ్ల్నచ అర్ణయముల్ో నచాండి వాగాే న దదశముల్ోనికన నడిప్ిాంచనప్ుపడు ఆయన ఇల్ా చదశాడు. 
స ల్ొమోనచ దినముల్ల్ో ఆయన కొర్కు దదవాల్యము నిరశుాంచ్బడినప్ుపడు ఆయన ఇల్ా చదశాడు. 
మరశయు ఆయన ఎలో్ప్ుపడూ తన ప్రశశుద్ధ తు ద్వరా నముకమ నై ప్రజ్ల్ల్ో నివసిాంచ్డు. అయితద కొీత్ 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమి వీటనినిిటిని అధిగమిసా్ యి, ఎాందచకాంటే దదవుడు తన మహిమనచ 
మననాందరశ మధ్య కనచప్ర్మసా్ డు, మరశయు ఆయన మహమిగల్ స్తనిిధలి్ో మనము నితయము 
నివసిసా్ ము. 

ఆస్తకన్కర్ముగా, నూతన యిెర్ూష్ల్ేము ఒక ప్రశప్ూర్ణమ ైన ఘనమూల్ ఆకార్ముల్ో ఉాంటటాంది: 
ప్న ి ాండు వలే్ సేరడియాల్ ప డవు, వ డల్ుప, మరశయు ఎతయ్  ద్నికన ఉాంటటాంది. ఇది స్తచమార్మగా 
ప్ద్ిల్ుగు వాందల్ మ ళోై ప డవు, వ డల్ుప మరశయు ఎతయ్  అయుయనిది! ఇప్ుపడు, ప్రకటన గీాంథముల్ో 
యోహానచ చ్ూసిన దర్ినముల్ు చ్ల్ా వర్కు చతర్ తుకముగా ఉన్ియి, కాబటిర  ఆయన వర్ణనల్ు 
ఖ్చుతముగా, అక్షరారా్ముగా న ర్వేర్ుబడత్యని మనము నిశుయతతో చెప్పల్ేము. అయినప్పటకిర, 
నూతన యిెర్ూష్ల్ేము ఎాంతో ప్ దేదగిా ఉాంటటాంది అని, విమోచాంచ్బడని మానవాళి అాంత్ దదవుని 
స్తనిిధలి్ో నివసిాంచ్చటకు స్తరశప్డనిదిగా ఉాంటటాంద ిఅని ఈ చతరముల్ు స్తూచస్తచ్ న్ియి. 

అాంతదగాక, నూతన యిరె్ూష్ల్ేము యొకు ఘన్కార్ము దదవుని నిల్వచయుాండు స్తనిిధిని 
నిరాా రశస్తచ్ ాంది. పాత నిబాంధ్నల్ో, మాందరి్ము మరశయు దదవాల్యముల్ోని అతిప్రశశుదధ  సా్తల్ముల్ు 
కూడ్ ఘన్కార్ముల్ో ఉాండదవి. కాబటిర , అతిప్రశశుదధ  సా్తల్ముల్ల్ో దదవుడు తన మహమిగల్ ప్రశశుదధ 
స్తనిిధిని వయక్ప్ర్చనటేో , నూతన యిెర్ూష్ల్ేముల్ోని ఆయన ప్రజ్ల్కు కూడ్ ఆయన తన మహిమనచ 
కనచప్ర్మసా్ డు. వాస్్తవానికన, దదవుని మహిమ ఎాంత వ ల్ుగుమయమ యైుాంటటాంది అాంట ేనూతన 
యిెర్ూష్ల్ేముల్ో ప్రకాశిాంచ్చటకు స్తూర్మయని అవస్తర్త కూడ్ ఉాండదని ప్రకటన 21:23 తెల్వయజ్సే్తచ్ ాంది. 

నూతన యిెర్ూష్ల్ేము యొకు ప్రశమాణముల్ు మరశయు వర్ణనల్ు చ్ల్ాసార్మో  ప్న ిాండు అనచ 
స్తాంఖ్యనచ చ్ూప్ుత్యి అనచ విష్యమునచ కూడ్ మనము గురశ్ాంచ్ల్వ. పాత నిబాంధ్నల్ో, ఈ స్తాంఖ్య 
ఇశాీయిలే్ుల్ోని ప్న ిాండు గపతరముల్తో అనచబాంధ్ము కల్వగశయునిది, మరశయు ఆ కాల్ముల్ో 
నివసిాంచన దదవుని ప్రజ్ల్నచ స్తూచస్తచ్ ాంది. మరశయు కొీత్ నిబాంధ్నల్ో, ప్న ి ాండు అనచ స్తాంఖ్య 
ప్న ి ాండుమాంది అప స్్తల్ుల్నచ స్తూచస్తచ్ ాంది, మరశయు ప్రస్తచ్ త యుగముల్ో దదవుని ప్రజ్ల్కు పరా తినిధ్యాం 
వహసి్తచ్ ాంది. నూతన యిరె్ూష్ల్ేముల్ో దదవుని ప్రజ్ల్ు స్తాంప్ూర్ణ భినితవముతో నివసిసా్ ర్ని, మరశయు 
బహుశా వారశ విభినిమ ైన స్తాంస్తుృతయల్ల్ో నివససిా్ ర్ని ఇద ిస్తూచస్తచ్ ాంది. ప్రకటన 21:24-27ల్ో 
మనము చ్దచవునటటో : 

జ్నముల్ు ద్ని వ ల్ుగునాందచ స్తాంచ్రశాంతయర్మ; భూరాజుల్ు తమ మహమినచ 
ద్నిల్ోనికన తీసకిొనివతయ్ ర్మ... జ్నముల్ు తమ మహమినచ ఘనతనచ ద్నిల్ోనికన 
తీసకిొని వచుెదర్మ. గొఱ్ఱె ప్లోి్యొకు జ్జవగీాంథమాందచ వార యబడనివార ేద్నిల్ో 
ప్రవశేిాంతయర్మ గాని నిషదిధమ నైదదదెనైనచ, అస్తహయమ నైద్నిని అబదధమ నైద్నిని 
జ్రశగశాంచ్చ వాడెనైనచ ద్నిల్ోనికన ప్రవశేిాంప్న ేప్రవశేిాంప్డు (ప్రకటన 21:24-27). 

కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో, దదవుని స్తృషిర స్తాంప్ూర్ణముగా నవీకరశాంచ్బడుతయాంది 
మరశయు నూతనప్ర్చ్బడుతయాంది. ఆయన పాప్మునచ మరశయు ద్ని యొకు ప్రభావముల్నిిటిని 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

భూమి మీద నచాండి తయడిచవసేా్ డు. మరశయు ఆయన ప్ర్ల్ోక రాజ్యము స్తర్వల్ోకమునచ నిాంప్ు 
విధ్ముగా ఆయన ద్నిని వాయప్ిాంప్జ్ేసా్ డు. ఫల్వతాంగా, మనమికన నిడునచ, మర్ణము, ల్ేక రపగము, 
ల్ేక రపదన, ల్ేక అాంగల్ార్మప ల్ేక బాధ్నచ అనచభవిాంచ్ము. అయితద కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ 
భూమి యొకు మహిమ మాతరమే ప్రశప్ూర్ణమ ైన ల్ోకమ ైయుాండదచ. మనము దదవుని స్తనిిధిల్ో ప్ూర్ణ 
శాాంతితోనచ, స్తహవాస్తముతోనచ నితయము నివసిసా్ ము అనచనద ిఅతిగొప్ప ఆశీరావదమ ైయుాంటటాంది. 

కొీ త్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీ త్ భూమిని గూరశున ల్ేఖ్న బో ధ్నల్ు నటే ి
క ైస్ై్తవుల్నచ కొనిిసార్మో  నిరాా ాంతతకు గురశచదసా్ యి, ఎాందచకాంట ేమనము 
మర్ణ ాంచ ప్ర్ల్ోకమునకు వ ళా్ మని వార్మ చ్ల్ాసార్మో  ఆల్ోచసా్ ర్మ, మరశయు 
అకుడ శరరర్ము ల్ేకుాండ్ మఘేముల్ మీద గాల్వల్ో తదల్ుతూ జ్జవిసా్ మని 
భావిసా్ ర్మ; అయితద వాస్్తవానికన, కొీ త్ భూమి మరశయు కొీ త్ ఆకాశము 
స్తృషిరాంచ్బడత్యని, మరశయు నూతన స్తృషిరల్ో మానవ శారరరశక ఉనికనని 
గురశ్సా్ మని బెబైిల్ు స్తపష్రముగా బో ధసి్తచ్ ాంద.ి పాప్మిక ఉాండదచ; రపదన ఇక 
ఉాండదచ; ఈ నూతన స్తృషిరల్ో ఇక మర్ణము ఉాండదచ. అయితద “నీ రాజ్యము 
వచ్చునచగాక... ప్ర్ల్ోకమాందచ న ర్వరే్మనటటో  భూమియాందచనచ న ర్వరే్మనచగాక” 
అని పరా రశాాంచ్మని యిసే్తచ మనకు బో ధాించనప్ుపడు, కొీ త్ ఆకాశము మరశయు 
కొీ త్ భూమి కొర్కు మనము ప్ని చదయుట ఇప్పట ినచాండ ిఆర్ాంభిాంచ్ల్వ అన ే
ఆకాాంక్ష అయుయనిద,ి అయితద, యిసే్తచ తిరశగశవచునప్ుపడు ఈ కార్యము 
న ర్వరే్ుబడుతయాంద ిఅని యిసే్తచ నిశుయతనిచ్ుడు. 

— డ్. స ైమన్ వ బైర్డర 

ముగశాంప్ు 

“యుగస్తమాప్ి్ ”ని గూరశున ఈ పాఠాంల్ో, యుగాాంతశాస్్తరముల్ోని మూడు ముఖ్యమ నై 
అాంశముల్నచ మనము ప్రరక్ిాంచ్ము. ఆదిమ సది్ధ ాంతిక వివాదముల్ు, దదవుని అధకిార్ము, మరశయు 
స్తృషిర  మీద మరశయు మానవుల్ మీద ప్ునర్మత్ా నము యొకు ప్రభావము దృషార ా మృతయల్ 
ప్ునర్మత్ా నమునచ మనము చ్ూశాము. న్యయాధపి్తిగా యిేస్తచనచ, ఆయన తీర్మప తీర్ము 
స్తమూహముల్నచ, ఆయన స్తమీక్ిాంచ్చ ర్మజువునచ, మరశయు ఆయన తీస్తచకొనచ నిర్ణయముల్నచ 
చ్ూస్తూ్  మనము అాంతయ తీర్మపనచ అధ్యయనాం చదశాము. మరశయు శుదధత, కొీత్దనాం మరశయు 
భౌగపళము దృషార ా కొీత్ ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిని మనము ప్రశగణ ాంచ్ము. 
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వీడియోల్ు, అధ్యయన మార్గదరశిల్ు, మరశయు ఇతర్ నిధ్చల్ కొర్కు థర్్డ మిలీనియాం మినిస్ర సీ్ నచ thirdmill.org నాందచ 
స్తాందరశిాంచ్ాండి. 

ఈ పాఠయకమీముల్ో, యుగాాంతశాస్్తర సది్ధ ాంతముల్ోని అనకే విష్యముల్నచ మనము 
విశదీకరశాంచ్ము. దదవుడు స్తర్వస్తృషిరకన రాజు మరశయు ప్రభువ యైున్ిడు అని మనము చ్ూశాము. 
ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని మరశయు ప్ునర్మజీ్జవనము ప ాందని మానవుల్ుగా మన జ్జవితముల్ మీద ఆ 
స్తతయము యొకు ప్ర్యవసానముల్నచ మనము చ్ూశాము. మరశయు ఆయన నిరాటాంకాంగా చ్రశతరనచ 
ద్ని యొకు అాంతిమ ల్క్షయము వ పై్ుకు నడపి్ిాంచ్చచ్చన్ిడు అని మనము నేర్ముకున్ిము: కొీత్ 
ఆకాశముల్ు మరశయు కొీత్ భూమిల్ో కరసీ్తచ్  మ స్ియ రాజ్యము యొకు న ర్వరే్మప. కరసీ్తచ్  అాంతయ 
తీర్మపనాందచ ప్రశప్ూర్ణమ ైన న్యయమునచ జ్రశగశసా్ డు కాబటిర  అవునచ కొాందర్మ బాధతియల్ు ఉాంటార్మ. 
అయితద దీని యొకు ఫల్వతము దదవునికన మహిమనచ తసె్తచ్ ాంద,ి మరశయు మనము ఆయన స్తనిిధలి్ో 
నితయము నివసిాంచ్చచ్చాండగా మనకు ల్ కనుాంప్జ్ాల్ని దవీ నల్నచ కల్వగశస్తచ్ ాంది. 
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