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ఉపల దాాతము
వివర్ాలు చెబుతూ దార్శతప్ుప ఒకర్శని వర్శణంచడానికి ఆంగ్ో భాషలో ఒక అభివయకరతకర్ణమునిది.
ఇలాంటి వయకిత "వృక్షాలనిిటిని చూసుతనాి, అడవిని చూడలేడు" అని తర్చుగా చెప్త ుంటాము. అలాగే, ఇదే
విధ్మన
ై అభివయకరతకర్ణములు అనేక సంసకృతులలో ఉనాియి, కాబటిర మనమిలా చెపిపనప్ుపడు మన
భావమేమైయునిదర అర్ా ం చేసుకొనడం ఏమంత కషరం కాదు. మన తలంప్ులలో అనేక వివర్ాలునిప్ుపడు,
అలపమైయుని అంశాలలో దార్శతపిపపల యి పదే పదే విషయాలలో, మర్శ ఎకుకవ ముఖ్యమన
ై విషయాలలో
తికమక ప్డుతుంటాము. కాబటిర , ఇలా తికమకపటుర ప్ర్శస్టా త
ి ులలో, కొంచెమాగశ, అసలు విషయమేమిటో
ఆలోచించు అంటూ మనము తర్చుగా ఒకర్శకొకర్ము గ్ుర్మతచేసత ుంటాము.
చాలా మందికి, ఏదెైన ఒక విషయమును గ్ూర్శున ప్యర్శత వివర్ాలు సులభ్ంగా అర్ా ం కాకుండా
ఉంటునాియంటే, అది పాత నిబంధ్న విషయంలోనే. పాత నిబంధ్న ఒక పదే ప్ుసత కము, దానిలో అనేక పతర్ో మ,
సా లాలు, సంఘటనలు, వేదాంతశాసత ర సంబంధ్మన
ై బో ధ్లు, మర్శయు నీతి సూకుతలు ఉనాియి, మర్శయు వీటి
విషయంలో మనము పాత నిబంధ్నను ఏకరకృతము చేయు సంగ్తుల వనుకనుని దృషిరకోణానిి సులభ్ంగా
కోలోపతుంటాము. ఈ విధ్ంగా తికమకపటుర మర్శయు కొనిిసార్మో దిగా్రంతి కలుగ్జ్ేయు ఇటిర అనుభ్వాలను
అధిగ్మించవల నంటే, మనము వనుదిర్శగశ పాత నిబంధ్న యొకక అసలు అంశమేమిటో అవగాహన
చేసుకొనవల ను.
ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము అనే శీర్శషకన మనము
పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శు చేయుచుని అవలోకనము సంబంధ్మైన పాఠములలో ఇది ర్ండవ పాఠము. ఈ
అంశముల వర్మస కరమములో మనము చూడబో తునిటుర, పాత నిబంధ్న దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున
ప్ుసత కమయ
ై ునిది, మర్శయు అది దేవుని నిబంధ్నల చేత నిర్వహింప్బడుతుంది మర్శయు ఇవనీి
వివర్శంప్బడుచు, పాామాణికమన
ై పాత నిబంధ్న ప్ుసత కముల దావర్ా నిర్శేషరమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి ులకు
అనవయింప్బడుచునివి. ఈ పాఠమునకు “దేవుని ర్ాజ్యము” అను శీర్శషక పటారము మర్శయు “ర్ాజ్యము” లేదా
దేవుని ప్ర్శపాలనను గ్ూర్శున బెైబిలు యొకక వేదాంతశాసత ర సంబంధ్మన
ై సర్న
ై అవగాహన, మనకు పాత
నిబంధ్నను గ్ూర్శు పాాపిత ంచగ్ల అతయంత సమగ్రమైన మర్శయు ఏకరకృతము చేయు దృషిరకోణమును
సమకూర్ముననే విషయానిి మనము ఈ పాఠంలో నేర్ముకుంటాము.
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఈ పాఠంలో, మనము దేవుని ర్ాజ్యమునకు సంబంధించి, బెబి
ై లు సంబంధ్మైన బో ధ్ను గ్ూర్శున
నాలుగ్ు కోణాలను అనేవషిసత ాము. మొదటిది, లేఖ్నాలు దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శు విశాలమైన మర్శయు
సంకుచితమన
ై అవగాహనల ప్ాకార్ం ఏమని స్టలవిసుతనాియో మనము చూసాతము. ర్ండవది, పాాచీన
యుగ్ప్ు కాలములో, భ్ూగ్రహ చర్శతా యొకక ఆది దశల కాలములో దేవుని ర్ాజ్యము ఎలా ఉండిందర మనము
తెలుసుకుంటాము. మూడవది, పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు యొకక జ్ాతీయ చర్శతా విషయంలో దేవుని
ర్ాజ్యము ఎలా ఉండినదర మనము అనేవషిసత ాము. ఇక నాలుగ్వది, దేవుని ర్ాజ్యము కొరతత నిబంధ్నలో ఎలా
కనబడుతునిదర మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ నాలుగ్ు అంశాలను తెలుసుకొనడం దావర్ా మనము పాత
నిబంధ్న అంతటిని గ్ూర్శు విసత ృతమైన మర్శయు ప ందికన
ై దృషిరకోణమును సంపాదించుకుంటాము. దేవుని
ఏలుబడి గ్ూర్శు పాత నిబంధ్న విశాలమన
ై మర్శయు సంకుచితమైన అవగాహనల ప్ాకార్ం ఏమని
తెల్వయజ్ేయుచునిదర మొదట చూదాేము.

విశాలమైన మర్శయు సంకుచితమైన
మన పాఠమును మొదలుపటురచుండగా, దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శు సర్ైన గ్రహింప్ు నిమితత మై
నిర్పతక్షంగా ఆవశయకమైయుని ర్ండు దృషిరకోణాలను వివర్శంచడానికి అది మనకు సహాయప్డుతుంది.
మొదటిది, విశాలమైన అవగాహన చొప్ుపన, దేవుని సార్వభౌమాధికార్ము సంప్యర్ణ మైనది మర్శయు అది
మార్నిదెైయునిదని పాత నిబంధ్న బో ధిసత ుందనే విషయానిి మనము చూసాతము. ర్ండవది, సంకుచితమన
ై
అవగాహన చొప్ుపన, చర్శతాయందంతటను దేవుని ర్ాజ్యము అభివృదిధ చెందుచు ఎదుగ్ుచునిదనే విషయానిి
మనము చూసాతము. దేవుని నిర్పతక్షముగా మార్ని సార్వభౌమాధికార్ము విషయంలో ఎకుకవ
సాధార్ణమైనదెైయుని దృషిరకోణమును గ్ూర్శు మొదట ఆలోచించుదాము.

మార్మపలేని
బెైబిలును గ్ూర్శు ఒక సువిదితమైన సుబో ధ్ ఏదెైనాగాని ఉనిటో యితే, అది ఇదే: తన సమసత సృషిరకి
దేవుడు సృషిరకర్త మర్శయు దానిని ఆదుకొనువాడునైయునాిడు; మర్ొక సృషిరకర్త యిన
ై దేవుడు లేనేలేడు. ఈ
హేతువునుబటిర యి,ే దేవుడు ఎలో ప్ుపడు తన సృషిర అంతటిపై సుస్టిార్మైన ర్ాజ్ాయధికార్ం కల్వగశయుండెను
మర్శయు కల్వగశయుంటాడు. కరర్తనలు 93:1-2ను గ్మనించండి, అకకడ ర్ాజ్ైన సృషిరకర్త యొకక సుతతిగానమును
మనం వినవచుు:
-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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యిహో వా ర్ాజ్యము చేయుచునాిడు, ప్ాభావమును ఆయన వసత రముగా
ధ్ర్శంచియునాిడు యిహో వా బలముధ్ర్శంచి బలముతో నడుము కటురకొనియునాిడు.
కదలకుండునటు
ో భ్ూలోకము స్టిార్ప్ర్చబడియునిది. ప్ుర్ాతనకాలమునుండి నీ
స్టింహాసనము స్టిార్మాయిను సదాకాలము ఉనివాడవు నీవే (కరర్తనలు 93:1-2).
ఈ విధ్ంగా, పాత నిబంధ్నలోని ఇశారయిేలు యొకక విశావసం దాని ప ర్మగ్ువార్శ మతముల కంటే గొప్ప
ో పల టీప్డా్ర్నియు, గ్నుక ఈ
భినితవము గ్లదెై యుండినది. సార్వభౌమాధికార్ం కోసం అనేకమంది దేవుళ్ల
దేవుళ్ో శకిత కరమేపి క్షీణించిపల తూ చార్శతాక ప్ర్శస్టా త
ి ుల ప్ాకార్ం కొనసాగశందని ప ర్మగ్ున ఉండిన మతములు
ో సంవతిర్ములోని కాలములు లేక ఋతువులు
సామానయంగా ఉప్దేశించాయి. కొనిి సందర్ాాలలో, దేవుళ్ల
ఆవర్త నమగ్ుచుండిన ప్ాకార్ం లేచార్మ, ప్తనమయాయర్మ. ఇతర్ సందర్ాాలలో, వార్శకష
ి ర మైన దేశాలు
ో లేచార్మ మర్శయు
పల ర్ాటాలలో గలుపల టములను అనుభ్వించుచుండిన దాని ప్ాకార్ం దేవుళ్ల
ప్తనమయాయర్మ.
కాని ఇటువంటి భావనలు బెైబిలు సంబంధ్మైన విశావసంలో భాగ్ం కాదు. ఇశారయిేలు దేవుడెైన
ో ” అని పిలువబడిన
యిహో వా సృషిర యావతు
ై జీవులకు లేదా “దేవుళ్ల
త నకు, అనగా ప్ర్లోక సంబంధ్మన
వార్శకి సహితం ఏకైన సృషిరకర్త , ఆదుకొనువాడు మర్శయు ప్ర్శపాలకుడునై యుండెను. ఈ అవగాహన చొప్ుపన,
దేవుని సార్వభౌమతవముగ్ల ర్ాజ్ాయధికార్ము మార్నిదెయ
ై ునిది. సృషిర యావతు
త ఆయన
ర్ాజ్యమైయుండినది మర్శయు అయుయంటుంది.
దేవుడు సమసత సృషిరని ఎలో ప్ుపడు ఏలుచుండెనని నముడం ఒక సాధార్ణ అవగాహన చొప్ుపన ఎంత
పాాముఖ్యమైయునిదర , అలాగే దేవుని ర్ాజ్యము అభివృదిధ చెందుచుండినదని బెైబిలు తెల్వయజ్ప్ుప
సంకుచితమన
ై ర్ండవ అవగాహనను కూడా మనము గ్ుర్శతంచాల్వ.

అభివృదిధ
సంకుచితమన
ై ఈ అవగాహన చొప్ుపన, దేవుని ర్ాజ్యం అభివృదిధ చెందుతుంది, తిర్ోగ్మిసుతంది,
ముందుకు సాగ్ుతుంది, మర్శయు చివర్కు అది ప్ాప్ంచమంతా వాయపించునంతగా ఎదుగ్ుతుంది. మనము
చూడబో తునిటుర, దేవుని ర్ాజ్ాయధికార్ము మర్శయు ర్ాజ్యమును గ్ూర్శు బెైబిలు చెప్ుపనప్ుపడు,
సర్వసాధార్ణముగా ఈ చార్శతాక అవగాహన దాని మనసుిలో ఉంటుంది. ప్ాభ్ువు నేర్శపనపాార్ానలోని పాార్ంభ్
ప్లుకులను గ్మనించుట, దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ఈ దృషిరకోణానిి చూడటానికి అతయంత అనుకూలమైన
మార్గ ములలో ఒకటి. మతత యి 6:9-10లో, తన శిషుయలు ఈ కిరంది విధ్ంగా పాార్శాంచాలని వార్శకి నేర్మపతూ
యిేసు, దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున పాత నిబంధ్న మొతత ం ఉప్దేశానిి అందులో కోరడీకర్శంచాడు.
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్ర్లోకమందుని మా తండీా,
నీ నామము ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడునుగాక,
నీ ర్ాజ్యము వచుునుగాక,
నీ చితత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటు
ో
భ్ూమియందును నర్వేర్మను గాక (మతత యి 6:9-10).
దేవుడు ఈ భ్ూగ్రహమంతటితోపాటు సమసత సృషిరని ఎలో ప్ుపడు ఏలుచునాిడని మర్శ ఎకుకవ
సాధార్ణమైన అవగాహన చొప్ుపన మనకు తెలుసు గ్నుక, మనము ఒకకనిమిషమాగశ ఆలోచించడానికి అది
మనకొక అవకాశం కల్వపంచాల్వ. “నీ ర్ాజ్యము వచుుగాక” అని యిేసు మనకు నేర్ాపడంటే, ఆయన
అర్ా మేమైయుంటుంది? ఇదివర్కే ఇకకడ ఉని విషయం, మర్లా ఎలా “వసుతంది?”
అది సర్ే, కాని, ఒకక మాటలో చెప్ుపకొంటే, దేవుడు చార్శతాక ర్ాజ్ాయధికార్ానిి అభివృదిధ
చేయుచునాిడనే పాత నిబంధ్న బో ధ్ను యిేసు సూచించాడు. దేవుని ర్ాజ్యం ఈ లోకమునకు వచిు
ప్ర్లోకానిి ప్ాతిబింబించు విధ్ంగా దానిని మార్ేుసుతందని ఆయన ఉప్దేశించాడు. యిేసు ఈ విషయానిి
మతత యి 6:9-10లో ఎలా అమర్ాుడర మర్ొక ప్ర్ాయయం గ్మనించండి. పాాచీన హెబ్రా కవితవము యొకక
వాడుకను ఉప్యోగశసత ూ చూచినటో యితే, ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున యిేసు మాటలలో మూడు సమాంతర్
ర్ేఖ్లునాియని తెలుసుతంది. మొటర మొదటిద,ి దేవుని నామము ప్ర్శశుదధ ంగా పాటింప్బడవల నని ఆయన
చెపాపడు. దీనిని విశదంగా విప్ులీకర్శసత ూ, ర్ాజ్యము వచిునప్ుపడు దేవుని నామము
ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడుతుందని ఆయన వివర్శంచాడు. ర్ాజ్యము వచుుగాక అని ప్లుకడంలో ఆయన
భావమేమైయుండినదర వివర్శంచడానికి, ర్ాజ్యము వచుుగాక అనేది దేవుని చితత ము ప్ర్లోకమందు
నర్వేర్మచునిటుర భ్ూమియందును నర్వేర్మటయని యిేసు చెపాపడు.
దేవుని నామము ఎలో ప్ుపడు అనిిచోటో ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడునటు
ో , ఈ భ్ూలోకం ప్ర్లోకము
వంటిదగ్ునంత విసత ృతంగా దేవుడు తన ర్ాజ్ాయనిి ఈ లోకానికి తెచుునటు
ో మనము పాార్శాంచాలని యిేసు
మనకు నేర్శపంచాడు. దేవుడు ఇదివర్కే ఈ భ్ూలోకమంతటిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకునాిడనే విషయం
యిేసుకు తెలుసు, కాని అది ప్ర్లోకము యొకక ఆశుర్యమును ప్ాతిబింబించునటు
ో దేవుడు ఒకానొక దినాన ఈ
భ్ూగ్రహానిి విమోచించి, వినూతిప్ర్చి, ప్ర్శప్యర్ణ ం చేసత ాడని పాత నిబంధ్న వాగాేనం చేస్టిందనే విషయం
కూడా ఆయనకు తెలుసు. గ్నుక ఇటిర అవగాహన చొప్ుపన దేవుని ర్ాజ్యము ఆయన కాలములో ఈ
లోకంలోనికి ర్ావాలని యిేసు కోర్ాడు. యిేసునకు సంబంధించినంత మేర్కు, ఈ భ్ూగ్రహంపై, ఈ భ్ూమికి ఏదర
ఒకటి సంభ్వించాల్వి ఉండినది. ఆయన చితత ం భ్ూమియందును నర్వేర్మనటు
ో దేవుడు తన ప్ర్లోక
సంబంధ్మైన ప్ర్శపాలనను విసత ర్శంచాల్వి ఉండినది.
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దేవుని చితత ం ప్ర్లోకమందు వల భ్ూమియందును ఎలా నర్వేర్ుబడగ్లదర అర్ా ం చేసుకోడానికి
దానియిేలు 7వ అధాయయంలోగ్ల దేవుని ప్ర్లోక సంబంధ్మన
ై ప్ర్శపాలనను గ్ూర్శున ర్ూప్చితాానిి మనము
చూదాేము. దానియిేలు 7:9-10 వచనాలలో ఇలా వాాయబడియునిది:
ఇంక స్టింహాసనములను వేయుట చూచితిని; మహా వృదుధడొ కడు కూర్ముండెను.
ఆయన వసత రము హిమము వల ధ్వళ్ముగాను, ఆయన తలవండుాకలు శుదధ మైన
గొఱ్ఱ బొ చుువల తెలోగాను ఉండెను. ఆయన స్టింహాసనము అగశిజ్ావలలవల
మండుచుండెను; దాని చకర ములు అగశివల ఉండెను. అగశివంటి ప్ావాహము
ఆయనయొదే నుండి ప్ావహించుచుండెను. వేవేలకొలది ఆయనకు ప్ర్శచార్కులుండిర్శ;
కోటో కొలది మనుషుయలు ఆయనయిదుట నిల్వచిర్శ, తీర్మపతీర్ముటకై గ్రంథములు
తెర్మవబడెను (దానియిేలు 7:9-10).
ప్ర్లోకమును గ్ూర్శున ఈ ర్ూప్చితాము అసాధార్ణమన
ై ది కాదు. అది దేవుని ప్ర్లోక
స్టింహాసనమును గ్ూర్శు లేఖ్నము మాటలాడు ప్ాతిసార్శ మనము కనుగొనునటువంటి దృశయమైయునిది. కాని
మనము చూడవలస్టిన దివయమైన పాలనను గ్ూర్శున ఈ ర్ూప్చితాానికి కనీసం ర్ండు కోణాలునాియి.
ఒక ప్ాకక, దేవుడు ప్ర్లోకమందు ప్ర్శపాల్వసూ
త తననుతానే తన సృషిరజ్ాలమునకు తన ప్ాతయే కమైన,
మహిమానివతమైన ఉనికిలో బయలుప్ర్మసుతనాిడు. లేఖ్నములో ఉప్దేశిసుతనిటురగా, దేవుడు సర్వవాయపి;
ఆయన అంతటా ఉనాిడు — కాని ఆయన తన సర్వవాయప్కమునుబటిర మన కంటికి కనబడడు. ఏదేమైనా,
ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనముని చోట, దేవుడు స్టింహాసనాస్ట్నుడెై, హిమము వల ధ్వళ్ముగా నుండు
వసత రములు ధ్ర్శంచియునాిడు, ఆయన తలవండుాకలు గొర్రబొ చుువల తెలోగా ఉనివి. ఆయన స్టింహాసనము
అగశిజ్ావలలవల మండుచునిది మర్శయు అగశివంటి ప్ావాహము ఆయన స్టింహాసనము యొదే నుండి
ప్ావహిసత ుంది. ఆయన స్టింహాసనముని చోట దేవుని ప్ాతేయకమైన సనిిధి మహతవప్యర్ణ మన
ై దెయ
ై ునిది;
ఆయన సమసత మహిమగ్లవాడుగా కనబడును; కనుిలు కానలేని ఆయన శోభ్ ప్ర్లోకమును నింప్ుతుంది.
ప్ర్లోకమందల్వ స్టింహాసనముని సా లములోని దేవుని మహిమను భ్ూమి మీదనుని దేవుని
మహిమతో పల ల్వు చూడుము. మహా అయితే, మనము భ్ూమి మీద చూచేది మహతవప్యర్ణ మైన ఆయన
ప్ర్లోక దేదివయమానము యొకక నిస్టతత జ్మన
ై ప్ాతిబింబమయ
ై ునిది. అవును, సృషిరలోని ఆశుర్యకార్యములలో
ప్ాతిబింబింప్బడు దేవుని మహిమను మనము చూసుతంటాము కాని ప్ర్లోకమందుని దేవుని మహిమతో
ఏదియు పల లుబడజ్ాలదు. కాబటిర , దేవుని ఏలుబడి భ్ూమి మీదకు ప్ర్లోకమందువల ర్ావల నని యిేసు
పాార్శాంచినప్ుపడు, దేవుని ప్ాతయే క సనిిధి యొకక మహతెత న
త ప్ాతిభ్ ప్ర్లోకమును నింప్ుచునిటురగానే ఈ
భ్ూమిని నింపాలనేది ఆయన మనసుిలో ఉండిన ఒక కోర్శకయ
ై ునిది.
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అప సత లుడెన
ై యోహాను కరస
ర త ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు ప్ర్లోకము నుండి భ్ూలోకమునకు వచుు
నూతన యిర్ూషలేమును వర్శణంచినప్ుపడు అతని మనసుిలో ఉండిన విషయమిది. ప్ాకటన 21:23లో
మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము:
ఆ ప్టర ణములో ప్ాకాశించుటకై సూర్మయడెైనను చందుాడెన
ై ను దానికకకర్లేదు; దేవుని
మహిమయిే దానిలో ప్ాకాశించుచునిది. గొఱ్ఱ పిలోయిే దానికి దీప్ము (ప్ాకటన 21:23).
కాబటిర , దేవుని ర్ాజ్యము ప్ర్లోకమందు వయకత ము చేయబడినటురగానే భ్ూమియందును
వయకత ముచేయబడవల నని మనము పాార్శాంచాలని యిేసు మనకు నేర్శపంచినప్ుపడు, దేవుడు తన
మహిమానివతమైన, ర్ాచర్శక వభ్
ై వంతో ఈ భ్ూమి మీదికి ర్ావాలని మనము అడగాలనేది ఆయన పాక్షిక
భావమైయునిది.
మర్ొక ప్ాకక దేవుని మహతెత న,
త మహిమానివతమన
ై సనిిధి, ప్ర్లోక స్టింహాసనమందు కొనిి
ప్ర్శణామములు కలుగ్ుటకు కార్ణమవావలని కూడా మనము గ్మనించుకోవాల్వ. దానియిేలు 7:10లో
మనమిలా చదువుతునాిము:
వేవేల కొలది ఆయనకు ప్ర్శచార్కులుండిర్.శ కోటో కొలది మనుషుయలు ఆయన యిదుట
నిల్వచిర్శ (దానియిేలు 7:10).
అసంఖ్ాయకమైన జీవులు దేవుని స్టింహాసనము యిదుట నిల్వచియుండి ఆయనను ఆర్ాధించుచు,
వినయముతో ఆయన చెపిపనటుర చేయుచుండిర్.శ
దేవుని దేదీవయమానమైన సనిిధి యొకక ప్ర్యవసానం దేవుని ర్ాజ్యము భ్ూమి మీదికి ర్ావడం వలన
కల్వగశన ర్ండవ ఫల్వతమైయునిది. భ్ూమి మీద, ఈ సమయంలో దేవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్శగబ
శ ాటు చేయడం
సులభ్ం. వాసత వానికి, జీవులలో అధిక సంఖ్ాయకులు చేస్టద
త ి ఇదే. ఆతుసంబంధ్మన
ై మర్శయు మానవీయమైన
దేవుని శతుావులు అయన ఏలుబడిని వయతిర్ేకిసత ునాిర్మ. కాని ఒకానొక దినాన, కరస
ర త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు
మర్శయు ప్ాతయే కమైన మహిమానివతమైన దేవుని సనిిధి నూతన భ్ూమి మీదికి వచిునప్ుపడు, భ్ూమి
మీదనుని సకల పాాణులు నాశనమవుతార్మ లేదా వార్మ ఇచుట ఆయన చితత మును ఇప్ుపడది
ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటుర నర్వేర్మసాతర్మ. ఈ హేతువునుబటిర యిే అప సత లుడెన
ై పౌలు ఫిల్వప్ప 2:10లో
ప్ల్వకినటురగా ప్లుకగ్లుగ్ుతునాిడు:
ప్ర్లోకమందునివార్శలో గాని, భ్ూమి మీద ఉనివార్శలో గాని, . . . ప్ాతివాని
మోకాలును యిేసు నామమున వంగ్ును (ఫిల్వప్ప 2:10).
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కాబటిర యిేసు, దేవుని ర్ాజ్యము అభివృదిధ చెందుచునిదానిగాను, చార్శతాకమన
ై దానిగాను,
భ్ూసంబంధ్మన
ై వాసత వికతగాను ప్ాకటించాడని మనము గ్మనిసుతనాిము. దేవుని చితత ము ప్ర్లోకమందు
నర్వేర్మచునిటుర భ్ూమి మీదను విసత ృతంగా నర్వేర్మనప్ుపడు భ్ూమి మీద ఆయన యొకక ప్ాతయే క సనిిధిలో
దేవుని మహిమ ఎంతో విదితంగా కనబడు ఆ దినము కోసం ఆయన కోర్ాడు. ఆ భ్విషయ దర్ినమును మనము
ఆయనతో ప్ంచుకొనవల నని ఆయన మనకు నేర్శపసుతనాిడు.
దేవుని ప్ర్శపాలనను మనము దాని విశాల అవగాహన మర్శయు సంకుచితమైన అవగాహన చొప్ుపన
నుండు భేదాలను గ్మనించాము గ్నుక, దేవుని ర్ాజ్యము యొకక భ్ూమి యందల్వ అభివృదిధ జ్ాడలో పాత
నిబంధ్న దాని ఐకయతను ఎలా కనుగొంటుందర చూడగ్ల్వగేంతటి సమర్ావంతులమై యునాిము. ఇప్ుపడు,
పాాచీన చర్శతా అని తర్చుగా ప్ాసత ావింప్బడుచుండు ఆదికాండము 1:1-11:9లో పతర్ొకనబడిన దేవుని
ర్ాజ్యమును మనము చూదాేము.

పాాచీన చర్శతా
మనము పాాచీన చర్శతాను ప్ర్శశీలనగా ప్ర్శశోధిసత ూ, ముఖ్యంగా మూడు విషయాలను చూదాేము:
మొదటిదిగా, బెైబిలులోని ఈ భాగ్ం భ్ూమి మీద దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున సా లానిి ఎలా నిర్వచిసుతంది;
ర్ండవదిగా, అది దేవుని ర్ాజ్యములోని ప్ాజ్లను ఎలా నిర్వచిసుతంది; మర్శయు మూడవదిగా, అది దేవుడు
భ్ూసంబంధ్మన
ై ర్ాజ్యము యొకక ఆదిమ ప్ుర్ోభివృదిధని ఎలా వర్శణసత ుంది. మొటర మొదట, దేవుని ర్ాజ్యమును
గ్ూర్శున సా లమును పాాచీన చర్శతా ఎలా స్టిార్ప్ర్మసుతందర చూదాేము.

సా లము
భ్ూమిని ఆయన ర్ాజ్యము యొకక సా లముగా స్టిార్ప్ర్చడానికి దేవుడు మొదట ఎలా ఆర్ంభించాడర
ఆదికాండములోని పాార్ంభ్ అధాయయాలు వివర్శసత ునాియి. దేవుని మహిమానివతమైన ఏలుబడి గ్ూర్శున
భ్ూగోళ్ సంబంధ్మన
ై ఈ ప్ర్శమాణము ర్ండు అంచెలలో ఎలా బయలుప్ర్చబడిందర మనము చూదాేము.
మొదటిదిగా, దేవుడు ర్ానైయుండిన ఆయన ప్ర్శపాలన కొర్కు భ్ూమిని మొదటి నుండి స్టిదధప్ర్చాడనే
విషయానిి మనము తెలుసుకుంటాము. ర్ండవదిగా, దేవుడు తన ఏలుబడిని ఒక కేందా సాానంలో ఎలా
మొదలుపటారలో, మొదలుపటిర నదాని భ్ూగోళ్ సంబంధ్మైన సర్శహదుేలలో ఈ లోకమంతటిని కలుప్ుకోడానికి
దానిని ఎలా విసత ర్శంప్జ్ేయాలో అని ర్చించిన ప్ాణాళికను గ్ూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. దేవుడు ఆయన
ర్ాజ్యమును కటురట కొర్కు లోకమును ఆర్ంభ్ములో స్టిదధం చేస్టిన విధానములతో మొదలుపడదాము, ర్ండి.
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తొల్వ స్టిదధపాటు
ో
ఆదికాండము యొకక మొదటి అధాయయం, దాని దృషిరని ఈ లోకం ఆయన ర్ాజ్యమగ్ునటు
ో దేవుడు
దానిని మొదట స్టిదధంచేస్టన
ి విధానముపై కేందీాకర్శసత ుంది. ఈ ఆధాయయం యొకక శీర్శషక ఆదికాండము 1వ
అధాయయం 1వ వచనములో కనిపిసత ుంది.
ఆదియందు దేవుడు భ్ూమాయకాశములను సృజంచెను (ఆది. 1:1).
ఈ శీర్శషక తర్మవాత, ఆది. 1:2-2:3 వర్కు, దేవుడు భ్ూమిని ఆయన మహిమానివతమైన ఏలుబడి
నిమితత మన
ై ఒక మూడింతల నిర్ాుణముని సా లంగా ర్ూప ందించడమును వంటనే మొదలుపటారడని
వాాయబడియునిది.
మొదటిదిగా, సృషిరని గ్ూర్శున కథ ఆది. 1:2లో ఆర్ంభ్మవుతుంది, అప్ుపడు లోకం అసత వయసత ంగా
ఉండినది గ్నుక ఇటిర అసత వయసత మైన ప్ర్శస్టా తి
ి ని చకకబర్చడానికి దేవుడు స్టిదధప్డుచుండెననియు తెలుసుతంది.
ఈ వచనంలో భ్ూమి వర్శణంప్బడిన విధానానిి గ్మనించండి:
భ్ూమి నిర్ాకార్ముగాను శూనయముగాను ఉండెను, చీకటి అగాధ్ జ్లముపన
ై
కమిుయుండెను, దేవుని ఆతు జ్లములపన
ై అలాోడుచుండెను (ఆది. 1:2).
ఈ వచనంలో ర్ండు ముఖ్యమన
ై విషయాలు చెప్పబడియునివి. ఒక ప్ాకక భ్ూమి “నిర్ాకార్ముగాను,
శూనయముగాను,” చీకటి కముుకొని యుండెను, అగాధ్ం అసత వయసత మన
ై దెై యుండెను. ఈ సమయంలో, భ్ూమి
మానవుడు నివస్టించడానికి ఆహాోదకర్మన
ై సా లము కాదు; అది ఆదర్ివంతమన
ై ది కాదు. “నిర్ాకార్ము
మర్శయు శూనయము” అనే ప్దములు భ్ూమి మీద ఉండిన ఆటవికమైన అర్ణయ ప్ాదేశములను, మానవులు
నివస్టించడానికి యోగ్యంకాని సా లాలను సూచించడానికి పాత నిబంధ్నలో మర్ొకచోట ప్ాయోగశంప్బడినవి.
దీనికి తోడుగా, “చీకటి” మర్శయు “అగాధ్ము” అనే ప్దములు లేఖ్నముల యందంతటను చాలా
వయతిర్ేకార్ా కమన
ై సహజ్ార్ా ములుగ్లవైయునివి. పాార్ంభ్ములోనే, భ్ూమి విర్ోధ్మైనది మర్శయు
జీవములేనిదియునై యుండెను.
కాని మర్ొక ప్ాకక భ్ూమి యొకక చర్శతా ఆర్ంభ్మును గ్ూర్శున అగ్తయమైన వాసత వమును మనకు 2వ
వచనం తెల్వయజ్ేసత ుంది — “దేవుని ఆతు జ్లముల పన
ై అలాోడుచుండెను.” అసత వయసత మైయుని దాని తొల్వ
ప్ర్శస్టా తి
ి నిబటిర భ్ూమిని విడిచిపటర డానికి వలుగ్ు మర్శయు జీవమైయుని దేవుడు తృపిత చెందలేదు.
అంధ్కార్మయమై యుండి జీవములేనిదెన
ై సృషిరకి విర్ోధ్ంగా కార్యము చేయుటకు ఆయన ప్యనుకునాిడు.
ఆది. 1:3-31లోని వివర్ము ఆదేశములు జ్ార్రచేయబడిన ఆర్మ దినముల సృషిర కరమములోని ర్ండవ
భాగ్మైయునిది. భ్ూమి ఆయన ర్ాజ్యమగ్ునటు
ో దేవుడు లోకమును ఎలా సంస్టిదధం చేశాడర ఈ వచనములు
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వివర్శసత ునాియి. దేవుడు తన సృషిరని ర్ూప ందించిన విధానములోగ్ల జ్ాానమును మర్శయు ఉదేేశాలను
ప్ాదర్శించు వివేచింప్బడగ్ల నమూనాను ఈ ఆర్మ దినములు ప్ాదర్శిసుతనాియని అనేక మంది అనువాదకులు
సూచించార్మ.
మొదటి మూడు దినములలో దేవుడు భ్ూమి నిర్ాకార్ముగా ఉండినదను విషయానిి సర్శచశ
ే ాడు.
తర్మవాత మూడు దినములలో ఆయన భ్ూమి శూనయముగా ఉనిదనే వాసత వంతో వయవహర్శంచాడు.
అంతమాతామేగాక, మూడేస్టి చొప్ుపన గ్ల ఈ ర్ండింటిలోను ఆయన చేప్టిర న చర్యలు ఒకదానితో మర్ొకటి
కొనిి చెప్ుపకోదగశన విధానాలలో సమాంతర్మైనవై ఉనాియి. మొదటి దినాన దేవుడు ప్గ్లును చేస్టి, చీకటిని
ర్ాతిాకి ప్ర్శమితం చేశాడు. దీనికి అనుగ్ుణయంగా, నాలుగ్వ దినాన ఆయన సూర్య చందా నక్షతాాదులను ఈ
కరమమును నిర్వహించడానికి ఆకాశంలో వాటి సాానాలలో ఉంచాడు. ర్ండవ దినాన దేవుడు వాతావర్ణమును
సృజంచాడు; జ్లముల మధ్య ఒక విశాలమునేర్పర్చి కిరంది నీటిపై నీళ్ో నుండి వేర్మచేశాడు. ఐదవ దినాన,
జ్లముల మధ్య ఉండిన సా లమును నింప్డానికి ఆకాశప్క్షులను, కిరంద ఉండిన నీటిని నింప్డానికి దేవుడు
జ్లచర్ములను సృజంచాడు. మూడవ దినాన దేవుడు ఆకాశము కింర ద నుని జ్లములు ఒకక చోటనే
కూర్ుబడి ఆర్శన, సార్వంతమన
ై నేల కనబడునటు
ో చేశాడు. ఆర్వ దినాన, దేవుడు భ్ూమిని నిండించడానికి
భ్ూమి మీద నుండు జ్ంతువులను మర్శయు మానవ జ్ాతిని సృజంచాడు. అసత వయసత ంగా ఉండిన ప్ర్శస్టా తి
ి ని
ఆశుర్యకర్ముగా సకరమములో నుండిన చోటు కావల నని ప్లుకుచు, దానిని మార్మపనొందిసత ూ, దేవుడు
చెప్పశకయముకాని తన జ్ాానమును మర్శయు అధికార్మును ప్ాదర్శించాడు.
ఇక మనము 3-31 వర్కు గ్ల వచనాలలో ప్ునర్ావృతత ం చేయబడిన ప్ాధానాంశమును గ్ూర్శు ప్ాతయే క
శరదధను వహించాల్వ. మర్శ నిర్శేషరంగా, ఆయన సృజంచిన సమసత సృషిరని దేవుడు చూచినప్ుపడు, అది మంచిదిగా
ప్ర్శగ్ణించాడని ఆదికాండము 1వ అధాయయం మనకు తెల్వయజ్ేసత ుంది. 31వ వచనంలో, ఆర్వ దినాన దేవుడు
తాను సృజంచిన దానిని చూచి అది చాలామంచిదిగా ఉండినటుర చూశాడనే విషయానిి మనము గ్మనిసాతము.
సృషిర మంచిదెై యుండెనని బెైబిలు స్టలవిసుతనిప్ుపడు, దేవుడు అసత వయసత ంగా ఉండిన ప్ర్శస్టా తి
ి ని,
చీకటిని మర్శయు అగాధ్మును, ఆయన గ్ణనీయంగా చకకదిదే ి లోకమును ఒక కరమంలో పటారడు కాబటిర
ఆయన చేస్టన
ి కార్యములను నతి
ై క అవగాహన చొప్ుపన ఆమోదించాడనేదికొంత మేర్కు దాని అర్ా మైయునిది.
కాని “మంచిది” అని అనువదింప్బడిన ప్దము, హెబ్రా భాషలో tov ()טֹוב, అంతకు మించిన అర్ాానిి కూడా
ఇసుతంది. ఇకకడ మర్శయు పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ చోటో , ఈ ప్దము “ఆహాోదకర్మైన” “ఆనందమును
కలుగ్జ్ేయు” మర్శయు “అందమైన” అనే అర్ాానిి కూడా ఇసుతంది. ఆర్మ దినములలో, దానిని ఆయనకు
ఆనందానిి కలుగ్జ్ేస్టత ఒక అందమైన చోటుగా చేసత ూ అది ఆయన స ంత చితత మును మర్శయు కోర్శకలను
వలో డిప్ర్చునటు
ో దేవుడు ఈ విశాల విశవమంతటిని మార్శువేశాడు.
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ఈ హేతువునుబటిర సృషిర వృతాతంతమును గ్ూర్శు ఆది. 2:1-3లో గ్ల మూడవ భాగ్ం సబాాతును
గ్ూర్శు చెప్ుపతుంది. ఆదికాండము 1వ అధాయయం ఆర్ంభ్ంలో దేవుడు సృషిర విషయం తానాశించినంతగా
తృపిత చెందలేదు. కాని ఆది. 2:1-3లో దేవుడు ఆయన చేస్టిన సృషిర విషయమై ఆనందించాడు. వాసత వానికి,
భ్ూమిని గ్ూర్శున ఆదిమమన
ై ఏర్ాపటుతో దేవుడు ఎంతో ఆనందించాడు గ్నుక ఆయన ఈ ప్నంతటి నుండి
విశరమించి ఆ దినమును ఏడవ దినముగా లేదా సబాాతు దినముగా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చాడు. ఒకక మాటలో
చెప్ుపకొంటే, ఆయన చేప్టిర న మొటర మొదటి ఏర్ాపటు
ో భ్ూమి ఎటువంటి సా లమైయుండవల నని ఆయన
ఆశించాడర ఆ విధ్ంగా ఉనాియని దేవుడు తృపిత చెందాడు.
మనము ఇదివర్కే తెలుసుకొనిటురగా, భ్ూమి ఆయనకు ఆనందమును కలుగ్జ్ేయు
సా లమైయుండునటు
ో దేవుడు దానిని ఆదియందు స్టిదధప్ర్చాడు, కాని భ్ూమి విషయమై దేవుని మనసుిలో
ఉండిన గ్ంభీర్మైన ఉదేేశముల నిమితత ము అది మర్శ ఎకుకవగా అభివృదిధ చేయబడవలస్టి ఉండినదనే
విషయానిి కూడా మనము గ్మనించవలస్టియునిది.

కొనసాగ్ుచునేయుని విసత ర్శంప్ు
దేవుడు సృషిర కరమములోని మొదటి వార్ం ర్ోజులలో ఆయన చేయదలచిన దానంతటిని
చేస్టన
ి ప్పటికిని, ఆయన ఈ లోకమంతటిని ఆశుర్యకర్మన
ై ప్ర్దెైసుగా మార్ులేదు. కొంత మేర్కు
లోకమంతయు కరమప్ర్చబడి యుండగా, ప్ర్దెస
ై ు అని పిలువబడే సా లం భ్ూమి మీద వాసత వంగా ఒకే ఒకక
సా లం ఉండినదనే విషయం వప్
ై ు ఆదికాండము 2వ అధాయయం మన దృషిరని ఆకర్శషసత ుంది. ఈ సా లమును గ్ూర్శు
ఆది. 2:8-9 వర్శణసత ుని తీర్మను గ్మనించండి.
దేవుడెన
ై యిహో వా తూర్మపన ఏదెనులో ఒక తోటవేస్టి తాను నిర్శుంచిన నర్మని దానిలో
ఉంచెను. మర్శయు దేవుడెన
ై యిహో వా చూప్ు నకు ర్మయమన
ై దియు ఆహార్మునకు
మంచిదియునైన ప్ాతి వృక్షమును, ఆ తోటమధ్యను జీవవృక్షమును, మంచి చెడ్ల
తెల్వవినిచుు వృక్షమును నేలనుండి మొల్వపించెను (ఆది. 2:8-9).
దీనిని గ్ూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచించుదాము. చితాకళాకార్మలు ఏదెైన ఒక ప్టమునకు ర్ంగ్ులు వేయక
ముందు వార్మ చాలా సార్మో మొదట గ్టిర కితతనార్గ్ుడ్ పై పనిిలుతో వార్ాశించే చితాానిి గరయుచుండు విధ్ంగా,
దేవుడు వార్శ వల మొదట భ్ూమినంతటిని చకకదిదే ాడు. భ్ూమి అనబడే గ్టిర కితతనార్గ్ుడ్ అంతటిపై దేవుడు
ర్ంగ్ులు వంటనే వేయలేదు; ఆయన మామూలుగా ఈ లోకము ఉండాలని ఆయన ఆశించుచుండిన విధ్ంగా
ఉండునటు
ో ఒక పాాథమిక కరమమును మర్శయు దృగశవనాయసమును ఏర్ాపటు చేశాడు. అయితే, ర్ంగ్ులు
వేయడం ప్యర్శత కాలేదు.
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అదే విధ్ంగా, దేవుడు భ్ూమి యొకక ఏదర ఒకక భాగ్ంలో మాతామే వైభ్వోపతతమన
ై ర్ంగ్ులు వేస్టి
దానిని తన సృషిరకి కేందాముగా అలంకర్శంచాడు. భ్ూమి మీద ఈ ప్ాదశ
ే ం ఏదెను అని పిలువబడింది, మర్శయు
హెబ్రాలో దీని అర్ా ము “ఆహాోదకర్మైన” లేక “ఆనందము కలుగ్జ్ేస్టద
త ి,” గ్నుక ఈ ప్ాదేశం దేవునికి ప్ాతేయకమన
ై
ఆనందానిి కలుగ్జ్ేయునదెై యుండినది. ఏదెను తోట మధ్యలో ఒక అతయంత ఆకర్ష ణీయమన
ై వనముండేది,
అది ఆశుర్యజ్నకంగా అందమన
ై సా లం, ఇంత వర్కు ఎనిడూ చూడని ఎడార్శలోని నీటి చెలమవంటిదెై, ఒక
ర్ాజుకు మాతామే తగశనిటిర దివయమైన ప్ర్దెస
ై ుగా ఉనిది. కాబటిర దేవుడు తన సృషిరలో
సర్వవాయపియిన
ై ప్పటికని
ి , కంటికి కనబడని ర్రతిగా ప్ాతి చోట ఉనాిడనిటుర ఉండినది. ఆయన ఏదెను
ప్ాదశ
ే మును, ప్ాతేయకముగా ఏదెను ఉని సా లమును ఆయన విశేష దృశయ సనిిధిగా ఎనుికునాిడు. దేవుడు
తనను తాను భ్ూమి మీద మహిమానివతముగా ప్ాదర్శించుకొనిది ఇకకడే. కాని ఈ తోట మర్శయు దాని
ప్ాదశ
ే ం భ్ూమిలోని ఒక చిని భాగ్ము మాతామే. మిగశల్వన లోకమంతా కొంత మేర్కు కరమప్ర్చబడింది, కాని
దాని విషయంలో చేయాల్వింది యింకా ఎంతో ఉండినది.
భ్ూమి ఆయన ప్ర్శపాల్వంచు చోటెైయుండునటు
ై
ో , ఏదెను తోట మర్శయు ఆయన యొకక ప్ర్శశుదధ మన
వనము దానిలోని అందమన
ై మర్శయు అతయంత ఆకర్షణీయమైన విషయంగా చేసుకొని దేవుడు మొదట దానిని
ఎలా స్టిదధప్ర్చాడర మనము తెలుసుకునాిము గ్నుక ఇప్ుపడు మన దృషిరని ప్ాప్ంచ ఆదియుగ్మునకు
సంబంధించిన ర్ండవ అంశముపై కేందీాకర్శంచుదాము: దేవుని ర్ాజ్యములోని ప్ాజ్లు ఈ సమయంలో, దేవుడు
మానవ జ్ాతిని తన ర్ాజ్యసంబంధ్ుల ైన ప్ర్శచార్కులనుగా, ఉప్కర్ణములుగా అభిషతకించాడు మర్శయు వార్శ
దావర్ా ఆయన భ్ూమి తన ర్ాజ్యమగ్ునటు
ో అవసర్మైయుండు తన స్టిదధపాటును ప్యర్శత చేయును.

ప్ాజ్లు
దేవుడు ఏదెను తోటలో ఉంచిన మానవుని గ్ూర్శు చేస్టత వాయఖ్ాయనముల దావర్ా మానవాళి యొకక
ప్ాతయే కమైన పాతా సువిదితమవుతుంది. దేవుని తొల్వ సృషిరలో ఆయన చేస్టన
ి దంతయు మంచిది — చాలా
మంచిది కూడా — అయుయండినప్పటికని
ి ఆది. 2:18లో మనము ఈ కిరంది మాటలు చదువుతాము:
మర్శయు దేవుడెన
ై యిహో వా నర్మడు ఒంటర్శగా నుండుట మంచిది కాదు; వానికి
సాటియిన
ై సహాయమును వానికొర్కు చేయుదుననుకొనను (ఆది. 2:18).
సృషిర అంతా “మంచిది” అయుయండినదని తీర్మపనిచిున దేవుడు, తన ప్ాతయే కమైన మర్శయు
ప్ర్శశుదధ మన
ై వనములో “మంచిగా లేని” ఒక విషయమును కనుగొనాిడు — ఆదామునకు భార్య లేదు. అది
సర్ే, కాని అది ఎందుకు మంచిది కాదు? ఒకక మాటలో చెప్ుపకుంటే, ఒకకడు తన స ంతగా సాధించడానికి అతి
గొప్పదెై యుండిన ఒక ప్ని నిమితత మై దేవుడు మానవ జ్ాతిని సృజంచాడు.
-11వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మానవాళి వహించవలస్టిన పాతా ర్ండు విధాలుగా వర్శణంప్బడినదని గ్ుర్శతంచడం దావర్ా ఈ కార్యభార్ము
ఒకకనికి ఎందుకు అతి గొప్పదెై యుండినదర మనము తెలుసుకొనగ్లము. ఆదాము మర్శయు హవవ ఆయన
యొకక యాజ్కులుగా, ఉప్ప్ాతినిధ్ులుగా లేక ర్ాచర్శక ప్ాతినిధ్ులుగా ఆయనను స్టతవించాలని దేవుడు
వార్శదేర్శని సృజంచాడు.

యాజ్కులు
మొటర మొదట, ఆదాము మర్శయు హవవపై యాజ్కతవ భార్ము పటర బడింది. వార్మ ఆర్ాధ్న
సంబంధ్మైన చర్యలతో దేవునికి ప్ర్శచార్ము చేసత ూ ఆయనను ఘనప్ర్చాలని వార్శకి పిలుప్ు ఇవవబడింది.
ప్ర్లోకమందు స్టింహాసనమునిచోట నుండు జీవులు చేస్టద
త ి ఇదే అని మనము ఇదివర్కే నేర్ముకునాిము;
గ్నుక ఈ భ్ూమిపై ఆదాము మర్శయు హవవ కూడా ఇదే ప్ని చేయవలస్టి ఉండినది. ఆది. 2:15లో ఇలా
వాాయబడియునిది:
మర్శయు దేవుడెన
ై యిహో వా నర్మని తీస్టికొని ఏదెను తోటను స్టతదయప్ర్చుటకును దాని
కాచుటకును దానిలో ఉంచెను (ఆది. 2:15).
మొటర మొదట చూడగానే, ఆదాము మర్శయు హవవ తోటప్నివార్ై యుండాలని దేవుడు వార్శని
నియమించాడని మనము మామూలుగా అనుకొనవచుు, కాని వార్మ అంతకు మించినవార్ై యుండిర్శ.
వాసత వానికి, “తోటను స్టతదయప్ర్చుటకును దాని కాచుటకును” అనే వయకరతకర్ణము అసాధార్ణమైనదెై యునిది
గ్నుక ఈ కథనమును మొటర మొదట చదివిన మోషత మర్శయు ఇశారయిేలీయులకు దీని విషయంలో ఒక ప్ాతేయక
పాాధానయత ఉండినది.
ఉదాహర్ణకు, యాజ్కులు లేదా లేవీయులు దేవుని గ్ుడార్ములో చేయవలస్టిన ప్నులను
వర్శణంచడానికి సంఖ్ాయ 3:8లో ఇదే విధ్మైన వయకరతకర్ణములు ప్ాయోగశంచబడా్యి. అకకడ ఇలా చదువుతాము:
మందిర్ప్ు స్టతవచేయుటకు ప్ాతయక్షప్ు గ్ుడార్ముయొకక ఉప్కర్ణములనిిటిని,
ఇశారయిేలీయులు కాపాడవలస్టిన దంతటిని, వార్ే కాపాడవల ను (సంఖ్ాయ 3:8).
ఆదాము మర్శయు హవవలు తోటలో చేప్పటర వలస్టిన పాతా లేవీయులు దేవునికి చేస్టత వార్శ యాజ్కతవ
పాతాకు సంబంధించిన సాంకేతికప్ర్మైన ఈ వర్ణ నను ప్ాదర్శించు విధానాలలో వర్శణంప్బడింది.
ఆదాము మర్శయు హవవ దేవుని ప్ర్శశుదధ మైన తోటలో ఉంచబడిర్,శ అది మోషత దినములలో ఉండిన
గ్ుడార్ము వల నే, భ్ూమి మీద దెైవికమన
ై ర్ాజు యొకక ప్ాతేయక సనిిధెైయుండినది. దేవుని ప్ర్శశుదధ
వనమును అందముగా నిర్వహిసత ూ, గొప్ప ర్ాజుకు చేయబడుచుండిన ఆర్ాధ్నప్యర్వకమైన ప్ర్శచార్ము
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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చేయడం దావర్ా వార్మ యాజ్కతవప్ు ప్నులు చేశార్మ. ఆదాము మర్శయు హవవ దేవుని ప్ర్శశుదధ మన
ై
నివాసములో యాజ్కులుగా ప్నులు చేయడం దావర్ా దేవుని స్టతవించార్మ.

ఉప్ ప్ాతినిధ్ులు
ర్ండవ సాానంలో, ఆదాము మర్శయు హవవ దేవుని ఉప్ప్ాతినిధ్ులవల , ర్ాజ్ప్దవికి కూడా
నియమింప్బడా్ర్మ. నిజ్ానికి, వార్మ ర్ాజుల ైన యాజ్కుల ైయుండిర్శ. ఆదాము మర్శయు హవవను గ్ూర్శున ఈ
వర్ణ నను మనము ఆది. 1:26లో చూడవచుు, అకకడ ఇలా వాాయబడియునిది:
దేవుడు మన సవర్ూప్మందు మన పల ల్వక చొప్ుపన నర్మలను చేయుదము;
వార్మసముదాప్ు చేప్లను ఆకాశ ప్క్షులను ప్శువులను సమసత భ్ూమిని భ్ూమిమీద
పాాకు ప్ాతి జ్ంతువును ఏలుదుర్మగాకనియు ప్ల్వకను (ఆది. 1:26).
ఈ వచనము మర్శయు ఇతర్ వాకయభాగాలు మానవులను “దేవుని సవర్ూప్ము లేక దేవుని పల ల్వక”
అని సంబో ధిసత ునాియని ఇప్ుపడు మనకు తెలుసుతంది. మానవులు వివేచనాతుకమన
ై , నతి
ై కమైన జీవులని
ఇది అర్ా మిసుతందని గ్తంలో వేదాంత ప్ండితులు సర్వసాధార్ణముగా అనుకొనాిర్మ. కాని ఆదికాండము 1వ
అధాయయంలోని ప్ాధానాంశము ఇది కాదు.
దేవుని పల ల్వక చొప్ుపన ఉండుటలోగ్ల పాాధానయతను అర్ా ం చేసుకోడానికి, పాత నిబంధ్నకు
సంబంధించిన పాాచీన ప్ాప్ంచములో ఇశారయిేలు లోప్ల మర్శయు దాని చుటురప్ాకకల ఉండిన ర్ాజులు మర్శయు
సామాాటురలు “సవర్ూప్ములు,” “పల ల్వకలు,” సర్శకదా, “దేవుని కుమార్మలు” అని కూడా పిలువబడటం
సర్వసాధార్ణమన
ై సంగ్తెై యుండినదని తెల్వస్టికొనడం సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. ర్ాజులు మర్శయు
చకరవర్మతలు ఈ బిర్మదులు సంపాదించుకొనాిర్మ ఎందుకనగా పాత నిబంధ్న కాలములో, ర్ాజ్ర్శకమునకు
సంబంధించినవార్మ, లోకంలో సామానయ మానవుల నుండి వార్మ ప్ాతేయకమన
ై వార్ై యునాిర్ని
గ్ుర్శతంప్బడుచుండిన చాలా ప్ాతయే కమైన పాతా కల్వగశయుండిర్ని ప్ాజ్లు నమాుర్మ. ర్ాజులు ప్ర్లోకమునకును
భ్ూమికిని మధ్య నిలబడుచుండిర్ని తలంచబడింది, ర్ాజులు మర్శయు చకరవర్మతలు ప్ర్లోకమందల్వ దేవుళ్ో
చితత ము లేక జ్ాానమును నేర్ముకొని, అటిర ప్ర్లోక చితత మును భ్ూమి మీద అమలుప్ర్చబడునటు
ో చూచుటకు
వార్శ ర్ాజ్ర్శక అధికార్మును ఉప్యోగశంచుకోడానికి ప్ాతేయకమన
ై కార్యభార్ములు కల్వగశయుండిర్ని ప్ాజ్లు
నమాుర్మ. ప్ాభ్ువు నేర్పశ న పాార్ా నలో యిేసు ప్ాయోగశంచిన భాషను ప్ాయోగశస్టతత, ర్ాజులు ప్ర్లోకమందుని
దేవుని చితత మును నేర్ముకొని అది భ్ూమి మీద నర్వేర్మనటు
ో చూడవలస్టినవార్ై యుండిర్.శ
మోషత తన దినములలో విప్ో వ భావాలుగ్లవాడెై యుండెనని మనము గ్మనించవచుు, ఎందుకనగా
మానవులందర్మ — కేవలము ర్ాజులు మర్శయు చకరవర్మతలు మాతామే గాక — దేవుని సవర్ూప్ముగ్లవార్ై
యునాిర్ని అతడు ప్ాకటించాడు. పాత నిబంధ్న ప్ాకార్ం, మానవులందర్మ దేవుని ఉప్ప్ాతినిధ్ుల ై
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రీస్ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

ర్ండవ పాఠము: దేవుని ర్ాజ్యము

యుండుటకు, వార్శ దేవుళ్ో ప్క్షాన పాాచీన కాలమందల్వ చకరవర్మతలు ఏలవలస్టినవార్ై యుండిర్ని
భావింప్బడినటు
ో గానే, దేవుని ప్క్షాన భ్ూమిని ఏలుటకు, ఇచుట ఆయన చితత ము నర్వేర్మనటు
ో చూచుటకు
సృజంప్బడా్ర్మ.
దేవుడు ఆది. 1:27, 28లో వర్శణంచినటుర, మానవాళి పాతాను ఎందుకు వర్శణంచాడర , ర్ాజ్ర్శకమునకు
సంబంధించిన ఈ అలంకార్శక దృషారంతము వివర్శసత ుంది. ఈ వచనాలలో మోషత ఏమని వాాశాడర ఒకసార్శ
గ్మనించండి:
దేవుని సవర్ూప్మందు వాని సృజంచెను; స్ట్త రనిగాను ప్ుర్మషునిగాను వార్శని
సృజంచెను. దేవుడు వార్శని ఆశీర్వ దించెను; ఎటో నగామీర్మ ఫల్వంచి అభివృదిధప ంది
విసత ర్శంచి భ్ూమిని నిండించి దానిని లోప్ర్చుకొనుడి; సముదాప్ు చేప్లను ఆకాశ
ప్క్షులను భ్ూమిమీద పాాకు ప్ాతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వార్శతో చెపపను (ఆది.
1:27-28).
దేవుని సవర్ూప్మును గ్ూర్శున ఈ ర్ాజ్ర్శక పాతాను మనము ఈ కింర ది విధ్ంగా కోరడీకర్శంచవచుు.
మనము నేర్ముకునిటురగా, దేవుడు సృషిరలో కరమము మర్శయు అందము విషయమై కొంత ప్ర్శమాణమును
నలకొలాపడు, మర్శయు వార్మ తన అదుాతకర్మన
ై , ప్ర్శశుదధ మైన వనములో యాజ్కులుగా ఆయన
స్టతవించాలని ఆయన మానవాళిని అకకడ ఉంచాడు. అయితే తన ర్ాజ్ర్శక సవర్ూప్ముగ్లవార్మ సంఖ్ాయప్ర్ంగా
అభివృదిధ చెందుచు ఏదెను తోటను మాతామే కాదు గాని భ్ూమియంతటిని నిండించాలని కూడా దేవుడు
పిలుప్ునిచాుడు. ఇంకా, వార్మ ఏదెను తోటపై మాతామే గాక సమసత భ్ూమిపై తన పతత నమును
చెలాయింప్వచుునని ఆయన వార్శని నియమించాడు.
ప్ర్లోకప్ు గొప్ప ర్ాజు ఆయన ర్ాజ్య విసత ర్ణకు ప్ాయోజ్నప్డు ప్నిముటురగా మానవజ్ాతిని
నియమించాడు. వార్మ దేవుని చితత మును భ్ూమి మీద నర్వేర్మసూ
త లోకమందంతటను ఆయన యాజ్కులుగా
ఆయనను స్టతవించునటు
ో , మానవులు అభివృదిధచెందుచు, సకల ప్ాదేశాలకు విసత ర్శసత ూ, భ్ూమినంతటిని దేవుని
వనముగా మార్ువలస్టినవార్ై యుండిర్.శ లోకమందంతటను దేవుని ర్ాజ్యమును వాయపింప్జ్ేయవల ననేదే
దేవుడు మానవులను ఈ భ్ూమి మీద ఉంచుటలోగ్ల ఉదేేశమైయుండినది.
దేవుడు పాార్ంభ్ములోనే ఆయన ర్ాజ్యము నిమితత మై ఒక సా లమును మర్శయు ఒక ప్ాజ్ను నలకొల్వపన
విధానమును, మనము తెలుసుకొనాిము, గ్నుక దేవుని ర్ాజ్యం పాాచీన కాలంలో ఈ భ్ూమి మీద విసత ర్శంచిన
ప్ుర్ోభివృదిధని గ్ూర్శున ప్టము గరయడానికి మనము స్టిదధంగా ఉనాిము.
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ప్ుర్ోభివృదిధ
మోషత నివేదికను మనము ఈ కిరంది మూడు విధాలుగా కోరడీకర్శంచుదాము. మొదటిగా, గొప్ప ర్ాజునకు
విర్ోధ్ంగా సంభ్వించిన విశవసంబంధ్మన
ై విదరా హమును గ్ూర్శు చెప్ుపకొందుము. ర్ండవదిగా, మానవజ్ాతి
యొకక దుర్రితి ఊహింప్శకయముకాని మేర్లకు విసత ర్శల్వో తీవామైన తీర్మపనకు దార్శతీస్టిన విధానమును మనము
తెలుసుకొందాము. మూడవదిగా, మానవాళి విఫలమైనప్పటికిని, ఆయన ర్ాజ్యసంబంధ్మన
ై ఉదేేశములను
ఈ భ్ూమి మీద నర్వేర్ుడానికి దేవుడు దీర్ాకాల్వక వయయహమును బయలుప్ర్చాడనే విషయానిి మనము
తెలుసుకుంటాము. మొదట భ్ూమి మీద సంభ్వించిన విదరా హమును తెలుసుకుందాము.

విశవసంబంధ్మైన విదరా హం
దేవుని చితత మును భ్ూమి యందంతటను నర్వేర్ముటకు బదులుగా, ఆదాము మర్శయు హవవ
సాతాను శోధ్నకు లోనయాయర్మ, తినవదే ని నిషతధింప్బడిన ఫలమును తినాిర్మ, దెవి
ై కమన
ై ర్ాజునకు
విర్ోధ్ంగా తిర్మగ్ుబాటు చేశార్మ. తతఫల్వతంగా, ఏదెను తోట అందమును భ్ూదిగ్ంతముల మేర్కు
విసత ర్శంప్జ్ేయడానికి బదులుగా, వార్మ ఏదెను తోటలో నుండి వల్వవేయబడా్ర్మ, శాప్ము చేత
సతమతమవుతూ జీవించాల్వి వచిుంది.
అటో యినప్పటికిని, దేవుని ర్ాజ్య నిర్ాుణకులుగా మానవజ్ాతి యొకక బాధ్యత ప్యర్శతగా ఆవిర్ైపల లేదు.
అటో యినను, ఆదాము మర్శయు హవవ యింకను దేవుని ఆర్ాధింప్వలస్టినవార్ై యుండిర్శ; ఇంకను అభివృదిధ
చెందుచు పతత నం చెలాయించవలస్టినవార్ై యుండిర్శ. అయినను, వార్మ తిర్శగశబాటు చేయుటనుబటిర , అభివృదిధ
చెందడము మర్శయు పతత నం చెలాయించడము కషరతర్మగ్ునటు
ో ను, అది ఆశాభ్ంగ్ంగ్లదెై
బాధాకర్మైననదగ్ునటు
ో వార్మ మర్శయు భ్ూమి శపింప్బడినవి. అభివృదిధనొంది భ్ూమిని నిండించు
విషయంలో, దేవుడు హవవతో స్టలవిచిున మాటలు ఆది. 3:16లో ఇలా ఉనాియి:
నీ ప్ాయాసమును నీ గ్ర్ావేదనను నేను మికికల్వ హెచిుంచెదను; వేదనతో పిలోలను
కందువు (ఆది. 3:16).
పతత నం చెలాయించడమును గ్ూర్శు దేవుడు ఆదాముతో స్టలవిచిున మాటలు ఆది. 3:17లో ఇలా
ఉనాియి:
. . . నీ నిమితత ము నేల శపింప్బడియునిది; ప్ాయాసముతోనే నీవు బాదుకు
దినములనిియు దాని ప్ంట తిందువు (ఆది. 3:17).
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దేవుని సవర్ూప్మును ధ్ర్శంచినవార్ై తమ కార్యభార్మును చెప్ుపకోదగశనంత సులభ్ంగాను,
అంతములేని గౌర్వముతోను నర్వేర్ముటకు బదులుగా, వైర్ముతో నిండిన లోకంలో నివాసముంటూ, దేవుని
పల ల్వకగా బాధ్ను మర్శయు నిషఫలమును అనుభ్విసూ
త జీవించునటు
ో మానవాళి బలవంతం చేయబడింది.

దుర్రితి మర్శయు తీర్మప
ర్ండవదిగా, పాాచీన కాలములో మానవజ్ాతి దుర్రితి బాటలో కొనసాగ్ుచుండినది, అయితే చివర్కు
అది తీవామైన దేవుని తీర్మపనకు దార్శతీస్టింది. మానవజ్ాతి పాప్ములో ప్డిపల క మునుప్ు, పిలోలను కనుట
వలన విశవసనీయమై యుండిన ఉప్ప్ాతినిధ్ులు మర్శయు యాజ్కుల వంటి మర్శ ఎకుకవ పల ల్వకలు ఉతపతిత
అయిేయవి. కాని ఆదాము మర్శయు హవవ పాప్ము చేస్టన
ి ప్ుపడు, వార్శ శార్రర్క సంతానము దేవుని యిడల
నిజ్ముగా విశవసనీయమైనవార్ై యుంటార్నే హామీ ఏమీ లేకుండాపల యింది. వాసత వానికి, ప్తనమైన వార్శ
సవభావమునుబటిర , పాప్ము యొకక శకిత నుండి దేవుడు వార్శని విమోచింప్నటో యితే వార్శలో ఏ ఒకకర్ైనను
విశవసనీయమన
ై వార్ై యుండలేర్మ.
విచార్కర్ంగా, మానవ జ్ాతిలోని ఎకుకవ మంది దేవునికి విర్ోధ్ంగా తిర్మగ్ుబాటు చేయుచునే
యుండిర్.శ ఆదాము హవవల తొల్వ ప్ుతుాడు కయిాను, అతని తముుడెన
ై హేబెలును హతమార్ాుడు. కయిాను
సంతానము అభివృదిధచెందుచు భ్ూమి మీద పతత నం చెలాయించడం చేప్టిర నది మొదలుకొని వార్శ తిర్మగ్ుబాటు
ర్ాను ర్ాను మర్శంత ఘోర్మన
ై దయియందని ఆదికాండము 4వ అధాయయంలోని కయిాను వంశావళి మనకు
తెల్వయజ్ప్ుపతుంది. ర్ాజుల ైన దేవుని యాజ్కులుగా దేవుని ఆర్ాధిసత ూ, భ్ూమి మీద ఆయన చితత మును
నర్వేర్ముచు, బలమన
ై మానవ సంసకృతిని నిర్శుంచడానికి బదులుగా, కయిాను సంతానము తముును తాము
హెచిుంచుకొనుచు దేవుని ఏలుబడిని ఎదిర్శంచిన సంసకృతులను నలకొలాపర్మ. వాసత వానికి, కాలము
దొ ర్ో ప
శ ల యిన కొలది, మానవులు నికృషరంగా నీతి చెడన
ి వార్యాయర్మ గ్నుక దేవుడు మానవజ్ాతిని
నిర్ూుల్వంచాలని తీర్ాునించుకొనాిడు. ఆది. 6:5-7లో మనము ఈ కిరంది మాటలు చదువుతాము:
నర్మల చెడుతనము భ్ూమిమీద గొప్పదనియు, వార్శ హృదయము యొకక
తలంప్ులలోని ఊహ అంతయు ఎలో ప్ుపడు కేవలము చెడ్దనియు యిహో వా చూచి
తాను భ్ూమిమీద నర్మలను చేస్టినందుకు యిహో వా సంతాప్ము నొంది తన
హృదయములో నొచుుకొనను. అప్ుపడు యిహో వా నేను సృజంచిన నర్మలును
నర్మలతోకూడ జ్ంతువులును ప్ుర్మగ్ులును ఆకాశ ప్క్షాయదులును భ్ూమిమీద
నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను వార్శని సృషిరంచినందుకు
సంతాప్ము నొందియునాిననను (ఆది. 6:5-7).
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దీర్ాకాల్వక వయయహము
ఏదేమైనా, మూడవదిగా, దేవుడు తన ర్ాజ్యమును లోకమందంతటను విసత ర్శంప్జ్ేయుటకు ఒక
దీర్ాకాల్వక వయయహమును ర్ూప ందించాడని పాాచీన చర్శతా మనకు తెల్వయజ్ేసత ుంది. నిజ్ానికి, మానవ జ్ాతి
యొకక దుర్రితిని బటిర , పాప్ము యొకక అధికార్ములో నుండి ఏర్పర్చుకొనబడిన ఒక గ్ుంప్ును విమోచించి,
వార్శ దావర్ా ఆయన ర్ాజ్యమును నిర్శుంచవల నని దేవుడు నిశుయించుకొనాిడు. ఈ పల ల్వకలు ఆయన
సంకలపములను సాధించునటు
ై కనికర్మును కనుప్ర్చాడు.
ో దేవుడు వార్శ ప్టో ర్క్షణార్ా మన
ఈ దీర్ాకాల్వక వయయహమును గ్ూర్శున తొల్వ సంకేతం ఆదాము హవవలు పాప్ము చేస్టన
ి వంటనే ఆది.
3:15లో ప్ావేశపటర బడింది. అకకడ, ఆదాము హవవలు పాప్ము చేయునటు
ో వార్శని ర్చుగొటిర న సర్పమును
దేవుడు ఈ కిరంది విధ్ంగా శపించాడు:
మర్శయు నీకును స్ట్త రకని
ి నీ సంతానమునకును ఆమ సంతానమునకును వైర్ము
కలుగ్జ్ేస్టదను. అది నినుి తలమీద కొటురను; నీవు దానిని మడిమ మీద కొటురదువని
చెపపను (ఆది. 3:15).
దీని సార్ాంశమేమనగా, సాతాను మర్శయు వానిని వంబడించిన మానవులు హవవ సంతానమునకు
కషరము కల్వగశసత ూనే ఉండినను, చివర్కు ఆమ యొకక నిజ్మన
ై సంతానము, విమోచింప్బడిన మానవాళి,
సర్పము యొకక తలను చితకబాదును, విశవసంబంధ్మన
ై విదరా హములోనికి వార్శని నడిపించిన వానిని
జ్యించుదుర్ని దేవుడు వాగాేనం చేశాడు. అందుచేత పౌలు ర్ోమా కైసతవులకు ర్ోమా 16:20లో ఈ కిరంది
విధ్ంగా అభ్యమిసుతనాిడు.
సమాధానకర్త యగ్ు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ో కిరంద శీఘాముగా చితక తొాకికంచును
(ర్ోమా. 16:20).
విమోచన గ్ూర్శున ఈ నిర్రక్షణ ఆదాము హవవల కాలము నుండి ఈనాడు మన కాలము వర్కు
కొనసాగశంది.
ఇతోధికంగా దుర్రితిమయమగ్ుచుండిన కయిాను వంశావళికి తార్తమయంగా, మూడవ కుమార్మడు,
విశవసనీయమన
ై హేబెలు సాానంలో షతతు ప్ుటారడు. ఆదికాండము 5వ అధాయయంలోగ్ల వంశావళి మనకు
తెల్వయజ్ేయుచునిటురగా, షతతు మర్శయు అతని సంతానము దేవుని చితత ము భ్ూమి మీదను నర్వేర్వల నని
ఆశిసూ
త , అందునిమితత ం వదకుతూ, వార్మ తమ జీవితముల దావర్ా దేవుని ఘనప్ర్చార్మ. భ్ూమి మీద
ప్ర్శస్టా త
ి ులు తీవాంగా విషమించినప్ుపడు దేవుడు మానవాళిని విశవవాయప్త జ్లప్ాళ్యము దావర్ా నాశనము
చేస్టన
ి ప్ుపడు సహితం, విశవసనీయమైనవాడెై దేవుని దృషిరలో అనుగ్రహము ప ందినవాడు షతతు సంతానములో
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ఒకడుండినాడు — నోవహు. మిగశల్వన మానవాళినంతటిని జ్లప్ాళ్యము సమూలంగా నిర్ూుల్వంచినప్ుపడు
దేవుడు నోవాహును మర్శయు అతని కుటుంబానిి కాపాడి సంర్క్షించాడు.
ఇప్ుపడు, ఆది. 8:21-22లో పాాచీన చర్శతా ముగశంప్ునకు వచుుచుండినప్ుపడు విమోచింప్బడిన
ఆయన పల ల్వకలో నుని ప్ాజ్లు దేవుని సవర్ూప్ులుగా వార్శ ఉదేేశములను నర్వేర్ుగ్ల దీర్ాకాల్వక, జ్టిలమైన
వయయహమునకు దేవుడు మార్గ మును సుగ్మంచేశాడు. అకకడ ఇలా చదువుతాము:
అప్ుపడు యిహో వా ఇంప్యిన సువాసన నాఘాాణించి ఇక మీదట నర్మలనుబటిర
భ్ూమిని మర్ల శపించను. ఎందుకనగా నర్మల హృదయాలోచన వార్శ బాలయమునుండి
చెడ్ది. నేనిప్ుపడు చేస్టిన ప్ాకార్ముగా ఇకను సమసత జీవులను సంహర్శంప్ను. భ్ూమి
నిల్వచియునింతవర్కు వదకాలమును, కోతకాలమును శీతోషణములును వేసవి శీత
ో ను ఉండక మానవని తన హృదయములో అనుకొనను
కాలములును ర్ాతిాంబగ్ళ్ల
(ఆది. 8:21-22).
దేవుని పతార్ణను గ్మనించండి. విమోచింప్బడిన మానవులు సహితం పాపాతుకమన
ై వార్ై యునాిర్ని
ఆయన గ్ుర్శతసత ునాిడు. పాప్ము ప్తనమన
ై తన పల ల్వకగ్లవార్శని నాశనం చేసత ూనే ఉంటుందని ఆయన
అర్ా ంచేసుకునాిడు. కాబటిర , తన సృషిర మానవ జ్ాతికి దీర్ాకాల్వక స్టిార్తవమును సమకూర్మునటు
ో ప్ర్లోక ర్ాజు
దానిని ఏర్ాపటు చేశాడు. ఈ స్టిార్తవమునకు కార్ణము ఆది. 9:1లో విదితమవుతుంది:
మర్శయు దేవుడు నోవహును అతని కుమార్మలను ఆశీర్వదించి మీర్మ ఫల్వంచి
అభివృదిధప ంది భ్ూమిని నింప్ుడి (ఆది. 9:1).
మానవాళి యొకక ఆర్ంభ్ ప్నిని ఆయన పల ల్వకలో ఉండి విమోచింప్బడివార్మ నర్వేర్మునటు
ో దేవుడు
సృషిరలో సుస్టిార్తను నలకొల్వప విశవవాయప్త మైన జ్లప్ాళ్యమును గ్ూర్శున బెదిర్శంప్ును తొలగశంచాడని ఒకక
మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.
మిగ్తా లేఖ్నము సుసపషరం చేసత ుని విషయమేమిటో దేవునికి తెల్వయును. ఆయన ర్ాజ్యము
విసత ర్శంచాల్విన బాట తినిగాను, అడ్ ంకులు లేనిదిగాను ఉండదు. ఆయన స ంత ప్ాజ్లే తొటిాల్వో ప్డిపల తార్ని
ఆయనకు తెలుసు, మర్శయు ఆయన ర్ాజ్య విసత ర్ణను చేప్టుర స్టతవకులకు ఎదుర్యిేయ వయతిర్ేకత
హెచుుతగ్ుగలవుతుంటుందని కూడా ఆయనకు తెల్వయును. కాబటిర ముందుని భ్విషయతు
త లో ఒకానొక దినాన
ఆయన విమోచించినవార్మ, విశవసనీయమన
ై పల ల్వకలుగ్లవార్మ ప్తనమన
ై ఈ లోకమందంతటను ఆయన
ర్ాజ్యమును విసత ర్శంప్జ్ేయు కార్యములను చేయునటు
ో , ఆయన సృషిరలోని దీర్ాకాల్వక స్టిార్తవమును గ్ూర్శున
ఒక నూతన కరమమును నలకొలాపడు.
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గ్నుక ఏదెను తోటలో మొదల న
ై దేవుని చార్శతాాతుక ర్ాజ్యము ర్ాజుల ైన యాజ్క సమూహమైన,
మానవ జ్ాతి చేత భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంచాల్వి యునిది. పాప్ము వలన ప్ావశ
ే పటర బడిన సంకిోషరతలు
ఏర్పడినప్పటికని
ి , వార్మ ఆయన ర్ాజ్యము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటు
ో ఈ భ్ూమి మీదను నర్వేర్మునటు
ో
ఆయన పల ల్వకలో ఉనివార్శలో కొందర్శని విమోచించడానికి దేవుడు ఒక దీర్ాకాల్వక చార్శతాాతుకమైన
వయయహమును కల్వపంచాడు. పాాచీన చర్శతాను గ్ూర్శునవి పాాథమికమైన ఈ ర్ూప్ుర్ేఖ్లు బెైబిలు సంబంధ్మైన
మిగ్తా చర్శతా కొర్కన
ై మార్గ మును సర్ాళ్ం చేశాయి.
భ్ూమి చర్శతా యొకక ఆదిమ సంవతిర్ాలలో దేవుని ర్ాజ్యం ఆర్ంభ్మైన తీర్మతెనుిలను గ్ూర్శు
తెలుసుకునాిము గ్నుక, పాత నిబంధ్నలోని అతయధిక భాగ్ంలో వివర్శంప్బడిన తర్మవాత పదే
చార్శతాాతుకమైన దశను గ్ూర్శు తెలుసుకోడానికి మనమిప్ుపడు సంస్టిదధంగా ఉనాిమని అర్ా ం, దేవుడు
ప్ాతయే కించి ఇశారయిేలుతో ఆయన ఏర్ాపటుచేసుకొనిన జ్నాంగ్ముగా వయవహర్శంచిన కాలమే, ఆ దశ.

ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ము
పాత నిబంధ్న దృషిరకోణం ప్ాకార్ం, పాాచీన ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ము యొకక చర్శతా దేవుని ర్ాజ్యము
ప్ర్లోకమందు వల భ్ూమి మీదకు వచుుటను గ్ూర్శున ప్ాధాన ప్ాగ్తికి ప్ాతినిధిగా నిల్వచింది.
దేవుని ర్ాజ్యం పాాచీన ఇశారయిేలులో అభివృదిధ చెందిన విధానమును తెలుసుకోడానికి మనము మర్ొక
ప్ర్ాయయం మూడు అంశాలను ప్ర్శశీల్వంచుదాము. మొదటిది, చర్శతా యొకక ఈ దశలోని ర్ాజ్యమునకు
సంబంధించిన సా లమును మనము అనేవషిదే ాము. ర్ండవది, ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన ప్ాజ్లను
చూదాేము. మూడవదిగా, ర్ాజ్యము యొకక ఈ కాలములోని ప్ుర్ోభివృదిధని మనము ప్ర్రక్షించుదాము.
అలాగైతే, మొదట, ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ములోని దేవుని ర్ాజ్యము యొకక సా లమును అనేవషిదే ాము.

సా లము
ఇశారయిేలు యొకక పితామహుడెైన అబాాహాముతో మొదలుపటర డం, ఈ కాలములోని ర్ాజ్యము యొకక
సా లమును గ్ూర్శున మన చర్ును మొదలుపటర డానికి ఉతత మమైన మార్గ ములలో ఒకటి. అబాాహాము
ఇశారయిేలు యొకక పితామహుడెైయుండెను కాబటిర దేవుడు అబాాహాముతో ఇచిుప్ుచుుకొనుచుండిన
విషయాలు దేవుడు ఇశారయిేలు దావర్ా చేయనైయుండిన ప్ాతి విషయానికి మార్గ మును సుగ్మంచేశాయి. ఆది.
12:1-3లో, అబాాహాము ఆయన యొకక ప్ాతేయకమన
ై స్టతవకుడెై యుండునటు
ో దేవుడు అబాాహామును ఈ కిరంది
మాటలతో పిల్వచిన విధానమును మనము చదువుతునాిము:
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యిహో వానీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధ్ువుల యొదే నుండియు నీ తండిా
ో ము. నినుి
యింటి నుండియు బయలుదేర్శ నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వళ్ల
గొప్ప జ్నముగా చేస్టి నినుి ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును, నీవు
ఆశీర్ావదముగా నుందువు. నినుి ఆశీర్వదించువార్శని ఆశీర్వదించెదను; నినుి
దూషించువాని శపించెదను; భ్ూమియొకక సమసత వంశములు నీయందు
ఆశీర్వదించబడును (ఆది. 12:1-3).
మొదటి వచనంలో దేవుడు స్టలవిచిున విషయానిి గ్మనించండి; అబాాహాము మసప తమియలోని
తన సవసా లమును విడిచిపటిర అతడు ఇంత వర్కును చూడని ప్ాదశ
ే ానికి వలనవళ్ో వల నని దేవుడు
పిలుప్ునిచాుడు.
ఆదికాండము 12వ అధాయయమంతటిని చదువుతుంటే, దేవుడు అబాాహామును, దక్షిణ
మసప తమియలోని ఊర్మ అను తన సవసా లము నుండి ఉతత ర్ మసప తమయలోని హార్ాను పాాంతమునకు, ఆ
తర్మవాత హార్ాను నుండి “ప్ర్శశుదధ ప్ాదశ
ే ము” అని ఇప్ుపడు మనము పిలుసుతని కనాను దేశానికి
నడిపించాడనే విషయానిి మనము తెలుసుకుంటాము. అబాాహాము కనాను దేశం చేర్మకొనిప్ుపడు,
అబాాహాము సంతానము నిర్శేషరమైన ఈ భౌగోళిక ప్ాదేశానిి తమ సవదేశంగా ప ందుదుర్ని దేవుడు
ధ్ృవీకర్శంచాడు, మర్శయు మిగ్తా పాత నిబంధ్న సుసపషరం గావిసుతనిటుర, అబాాహామునకు వాగాేనం
చేయబడిన ప్ాదశ
ే ం, ఇప్పటి నుండి ఇక ముందటి ప్ాప్ంచంలో దేవుని కార్యకలాప్ముల కొర్కు భౌగోళిక
కేందామయియంది.
అబాాహాము వాగాేన దేశానికి వళ్ో వల నని ఆయనకియయబడిన పిలుప్ు, దేవుని ర్ాజ్యము యొకక
సా లమును గ్ూర్శు మనము కనీసం ర్ండు విధాలుగా అర్ా ం చేసుకోడానికి సహాయకర్ంగా ఉంటుంది. మొదటిది,
వార్మ ఆయన ర్ాజ్యము యొకక ఆదిమ కేందాములో ఆయనను స్టతవించాలని దేవుడు అబాాహామును మర్శయు
ఇశారయిేలును పిల్వచాడని మనము తెలుసుకుంటాము. ర్ండవది, ఆయన ర్ాజ్యమును ఆ ఆదిమ కేందాానికి
ఆవల విసత ర్శంప్జ్ేయాల్విందని దేవుడు ఇశారయిేలును పిల్వచాడనే విషయం అర్ా మవుతుంది. వార్మ ఆయనను
ఆయన ర్ాజ్యము యొకక ఆదిమ ప్ాధాన కేందాములలో స్టతవించాలని దేవుడు అబాాహామును మర్శయు, ఆయన
సంతానమును పిల్వచాడనే ఆలోచనను మొదట చూదాేము.

ఆర్ంభ్ కేందాం
మనమిదివర్కు చూచినటురగా, ఏదెను తోట దేవుని ఇహలోక ర్ాజ్యప్ు ఆదిమ కేందామైయుండినది.
దుర్దృషరవశాతు
త , ఏదెను తోట మసప తమియలో ఉండినదనే తప్ుపడు నమిుక అనేక మంది అనువాదకులలో
ఉనిది. గ్నుక, కనాను దేశానికి వళ్ో డానికి అబాాహాము వాసత వానికి ఏదెను తోట యొకక ప్ర్శసర్ పాాంతానిి
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విడిచిపటారడనే తప్ుపడు నమిుక కూడా వార్శలో ఉనిది. కాని అబాాహామునకు వాగాేనము చేయబడిన
ప్ాదశ
ే మునకును ఏదెను పాాంతమునకును మధ్య లేఖ్నము అతయంత సనిిహిత సంబంధానిి ర్ాబటురతునిది.
వాసత వానికి, దేవుడు అబాాహామును ఏదెను తోటకు దూర్ంగా కంటే, దానికి సమీప్ంగా వచుునటు
ో
పిల్వచాడు. ఆది. 2:10-14లో దేవుడు ఏదెను తోట యొకక సర్శహదుేలను వర్శణంచిన విధానమును
గ్మనించండి:
మర్శయు ఆ తోటను తడుప్ుటకు ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలుదేర్ను; అది అకకడ
నుండి చీల్వపల యి నాలుగ్ు శాఖ్లాయిను. మొదటిదాని పతర్మ ప్షల ను; అది హవీలా
దేశమంతటి చుటుర పార్మచునిది . . . ర్ండవ నది పతర్మ గరహో ను; అది కూషు
దేశమంతటి చుటుర పార్మచునిది. మూడవ నది పతర్మ హిదే క
ె లు . . . నాలుగ్వ నది
యూఫాటీసు (ఆది. 2:10-14).
ఏదెను తోట సర్శహదుేలు నాలుగ్ు నదులు: పిషల ను మర్శయు గరహో ను నదులు, ఐగ్ుప్ుతనకు
ఈశానయమున నుని పాాంతంలో నైర్మతి దిశన గ్ల ప్ాదశ
ే ములతో సంబంధ్ంగ్లవి, మర్శయు హిదే క
ె లు మర్శయు
యూప్ాటీసు నదులు, కనానునకు నైర్మతి దిశన గ్ల పాాంతములతో సంబంధ్ంగ్లవి.
భౌగోళిక సంబంధ్మన
ై ఈ సూచనలు మనకు ముఖ్యమైనవై యునివి, ఎందుకనగా వాగాేనం
చేయబడిన ప్ాదశ
ే ం ఇటువంటి సర్శహదుేలనే కల్వగశయుండినది. ఆది. 15:18లో ఇలా వాాయబడియునిది:
ఆ దినమందే యిహో వా ఐగ్ుప్ుత నది మొదలుకొని గొప్ప నదియిన
ై యూఫాటస
ీ ు నది
వర్కు ఈ దేశమును . . . నీ సంతానమున కిచిుయునాినని (ఆది. 15:18).
“ఐగ్ుప్ుత నది” అనేది నైలు నది కాదు, కాని ఐగ్ుప్ుతనకు ఈశానయములోగ్ల చిని నదులలో ఒకటని
అనువాదకులలో అనేకులు అంగరకర్శసత ార్మ. కాని విషయమేమనగా, ఈశానయములో యూప్ాటస
ీ ు నది మర్శయు
నైర్మతి దిశలో ఐగ్ుప్ుత దేశం సర్శహదుేగా నుని ప్ాదశ
ే మును దేవుడు అబాాహామునకు వాగాేనం చేశాడని
మనము గ్మనించగ్లము, మర్శయు మనము చూచినటురగా, వాగాేనము చేయబడిన ప్ాదశ
ే ము యొకక
భౌగోళిక సర్శహదుేలు ఏదెను తోట సర్శహదుేలను ప్ాతిబింబిసుతనాియి. కనాను దేశానికి మనము ఏదెనుతో
ఎంత దగ్గ ర్ సంబంధానిి జ్ోడించాలో అనేది కొంత మేర్కు ప్ాశాిర్ా కమైనప్పటికని
ి , దేవుడు అబాాహామును
కనాను దేశానికి పిల్వచినప్ుపడు, ఆదాము మర్శయు హవవ మొటర మొదట దేవునిని స్టతవించిన చోటికే పిల్వచాడనే
విషయమన
ై ా సపషరంగా ఉనిది. కాబటిర , ఏదెను తోట దేవుని సనిిధికి ఈ భ్ూగ్రహంపై ప్ాధాన కేందాంగా
ఆదిలోనే నలకొలపబడినటురగానే, పాాచీన చర్శతా యొకక వఫ
ై లయముల తర్మవాత, దేవుడు తన ప్ాతయే కమైన
స్టతవకుడు ర్ాజ్యమును ప్ునఃనిర్శుంచుటను ఆర్ంభించునటు
ో భౌగోళిక కేందాానికే పిల్వచాడు.
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దేవుడు ఈ దేశమును పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలుకు ఒక చివర్శ గ్మయముగా కాదు, కాని ఆయన
ఏలుబడిని భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జ్ేయు నిమితత మన
ై ఒక పాార్ంభ్ వేదికగా ఇచాుడనేది వాగాేనము
చేయబడిన దేశమునకును ఏదెను తోటకును మధ్య నుని సంబంధ్మును గ్ూర్శున ర్ండవ ధ్వనింపై
యునిది.

విసత ర్శంప్ు
వాగాేనము చేయబడిన దేశం అబాాహామునకుగాని మర్శయు ఇశారయిేలునకుగాని చిటర చివర్శ భౌగోళిక
లక్షయమై యుండలేదు — అది భ్ూమి మీద దేవుని ర్ాజ్యమునకు అతి చిని చోటెైయుండినది. ఆది. 12:3ను
మర్ొక ప్ర్ాయయం గ్మనించండి:
నినుి ఆశీర్వదించువార్శని ఆశీర్వదించెదను; నినుి దూషించువాని శపించెదను;
భ్ూమి యొకక సమసత వంశములు నీయందు ఆశీర్వదించబడును (ఆది. 12:3).
అబాాహాము మర్శయు అతని సంతానము ప్టో ప్ాదర్శింప్బడిన దానికి ప్ాతిసపందనగా జ్నాంగ్ములను
ఆశీర్వదిసత ూ, శపించడమనే ప్ాకిరయ దావర్ా, భ్ూమి మీద నుని సమసత ప్ాజ్లు చివర్కు
ఆశీర్వదింప్బడుదుర్మ. అబాాహాము విశావసము — ప్ాసత ుతం కస
ై త వ విశావసం — వేర్ేవర్మ జ్ాతులకు మర్శయు
భాషాప్ర్మన
ై గ్ుంప్ులకు వాయపిసత ుందనేది వాగాేనములోని ఒక కోణమన
ై ప్పటికని
ి , అలా జ్ర్మగ్ుతుందని ఈ
వాగాేనము సామానయంగా సూచించడంలేదు. ఈ వచనము భ్ూగోళిశాసత రమును సహితం సూచిసుతంది.
అబాాహాము యొకక ఆశీర్ావదము భ్ూమియందంతటను ఉని సకల కుటుంబాలకు చేర్మకుంటుంది.
ఈ హేతువునుబటిర యిే అప సత లుడెన
ై పౌలు, దేవుడు అబాాహామునకిచిున వాగాేనమును ర్ోమా
4:13లో ఈ కిరంది విధ్ంగా కోరడీకర్శంచాడు:
అతడు లోకమునకు వార్సుడగ్ునను వాగాేనము అబాాహామునకన
ై ను అతని
సంతానమునకన
ై ను ధ్ర్ుశాసత రమూలముగా కలుగ్లేదుగాని విశావసమువలననైన నీతి
మూలముగానే కల్వగను (ర్ోమా 4:13).
అబాాహామునకు సావసా యముగా ఏదర ఒక చిని భ్ూభాగ్ం మాతామే వాగాేనం చేయబడలేదు; అతనికి
లోకమంతా వాగాేనం చేయబడింది. కనాను దేశం ఈ సంప్యర్ణ సావసా యమునకు, లోకం మొతాతనికి, కేవలము ఒక
సంచకర్మవు వంటిదయియంది.
వాగాేనము చేయబడిన దేశము యొకక ఆదిమ సర్శహదుేలకు ఆవల వర్కుండిన దేవుని ర్ాజ్యము
యొకక విసత ర్శంప్ు పాత నిబంధ్నలోని వవేవర్మ కాలములలో అలపమైన ప్ర్శమాణంతో చోటుచేసుకొనిది. మోషత
ర్ోజులోోను మర్శయు అటుతర్మవాత కాలంలోను, యోర్ాేనుకు తూర్మపనగ్ల ర్ండునిర్ గోతాములు
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ఆకరమించుకొనాిర్మ. ఆ యా ర్ాజులు ఏలుబడిలో, ఇశారయిేలు యొకక సర్శహదుేలు ఉతత ర్ము, తూర్మప,
మర్శయు దక్షిణ దిశలలో విసత ర్శంచాయి. కాబటిర పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు కాలములో దేవుని ర్ాజ్యము యొకక
ప్ాధాన కేందాం కనాను దేశమయ
ై ుండినది, కాని అటో యినప్పటికిని దేవుని ర్ాజ్యము భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు
వాయపించుట ఆర్ంభ్మయియంది.
పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు ర్ోజులలోని ర్ాజ్యము యొకక సా లమును మనసుిలో ఉంచుకొని,
మనమిప్ుపడు ర్ాజ్యసంబంధ్మైన ప్ాజ్లను గ్ూర్శు తెలుసుకుందాము.

ప్ాజ్లు
ఈ కాలములోని దేవుని ప్ాజ్ల చర్శతా చాలా సంకిోషరమన
ై ది, గ్నుక మనలను మనము కొనిి
ప్ాధానాంశములకే ప్ర్శమితం చేసుకొనడం మంచిది. అయినప్పటికర, దేవుని ర్ాజ్యములో ఇశారయిేలు పాతాను
గ్ూర్శున సమగ్రమైన బృహత్ ప్టమును మనము చూడగ్లుగ్ుతాము, అది దేవుడు మానవ జ్ాతిని గ్ూర్శు
కల్వగశయుండిన ఆర్ంభ్ ఉదేేశములతో ఎలా కలుసుతందర చూసాతము. మూడు విషయాలను చూదాేము:
మొదటిది, ర్ాజ్యము నిమితత ము ఇశారయిేలును ఒక ప్ాతేయక జ్నాంగ్ముగా ఏర్పర్చుకొనుట; ర్ండవది, ఈ
ప్ాజ్లు ఒక యాజ్క సమూహముతో కూడిన ర్ాజ్యముగా ర్ూప్ుదిదే ుకొనుట; మూడవది, ర్ాజ్యసంబంధ్ుల ైన
ప్ాజ్లను నడిపించడానికి అధికార్ప్యర్వకమైన యాజ్కులు మర్శయు ర్ాజులు నియమింప్బడుట.
మొటర మొదటిగా, ఇశారయిేలు ఒక ప్ాతేయక జ్నాంగ్ముగా ఏర్పర్చుకొనబడుటను చూదాేము.

ఇశారయిేలును ఏర్పర్చుకొనుట
పాాచీన చర్శతా కాలములో, లోకములోనికి పాప్ము ప్ావేశపటర బడుటతో, లోకములో ఆయన యొకక
ప్ాతయే కమైన పల ల్వకలుగా ప్ాయోజ్నప్డునటు
ో దేవుడు మానవాళి యంతటి నుండి ఒక కుటుంబానిి
ఏర్పర్చుకొనాిడనే విషయానిి మనము జ్ాాప్కముంచుకోవాల్వ.
ఒకే ఒకక కుటుంబము యొకక నమూనాను మనము మొదట ఆదికాండము 5వ అధాయయంలో
చూసాతము, అకకడ ఆదాము కుమార్మడెన
ై షతతు నీతిగ్ల మానవాళి వంశానికి తండిా అయాయడు. అటుతర్మవాతః,
అతని సంతానమైన నోవహు దావర్ా షతతు కుటుంబానిి దేవుడు కొనసాగశంచాడు. నోవహుకు ముగ్ుగర్మ
కుమార్మలని మీర్మ జ్ాాప్కము చేసుకోవచుు: షతము, హాము మర్శయు యాపతు. అయితే షతము మాతామే
దేవుడు ప్ాతేయకముగా ఏర్పర్చుకొనిన పల ల్వక లేక కుమార్మడెయ
ై ుండెను. ప్ాతేయకమన
ై ఈ పాతాను
కొనసాగశంచడానికి షతము సంతానములో నుండి ఒకడు, అనగా అబాాహాము ఏర్పర్చుకొనబడెను. ఆ తర్మవాత
అబాాహాము యొకక అదుాతకర్మైన కుమార్మడు ఇసాికు ఏర్పర్చుకొనబడి ఈ వంశకరమమును
కొనసాగశంచెను. ఆ తర్మవాత, ఇశారయిేలు అని కూడా పిలవబడినవాడెన
ై ఇసాికు కుమార్మడెైన యాకోబు,
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సందర్శించండి.
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దేవుడు ప్ాతేయకంగా గౌర్వించిన పల ల్వక అయాయడు. చివర్శగా, యాకోబునకు ప్నిండు మంది కుమార్మలు, వార్మ
యోస్టతప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు, మర్శయు ఈ ప్నిండు మంది కుమార్మలు ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ము
యొకక ప్నిండు గోతాములకు తండుాలయాయర్మ. ఈ ప్నిండు గోతాములను దేవుడు పిాయాతిపిాయంగా
పతామించాడు, మర్శయు వార్శకి దేవుని ప్ాజ్లు అనే ప్ాతేయక బిర్మదునిచాుడు, వార్మ దేవుడు తన తొల్వచూలు
సంతాము వల పతామించినవార్ై యుండిర్.శ మానవజ్ాతిలోని జ్నాంగ్ములనిిటిలో నుండి, ఇశారయిేలు
గోతాములు దేవుని ర్ాజ్యసంబంధ్ుల ైన ప్ాతేయక ప్ాజ్ల ైయుండిర్.శ

యాజ్కుల ర్ాజ్యము
ర్ండవది, దేవుడు ఇశారయిేలు గోతాములను ఏర్పర్చుకొనాిడు, ఆదాము మర్శయు హవవకు
ఇవవబడిన ఆదిమ యాజ్ాకతవ మర్శయు ర్ాచర్శక పాతాలను నర్వేర్మునటు
ో ఆయన వార్శని ఒక యాజ్క
సమూహముతో కూడిన ర్ాజ్యముగా చేశాడు. ఇశారయిేలు, ఆయన ర్ాజ్య నిర్ాుణములోని అతయంత ప్ాతేయకమైన
ఈ పాతాను ప్యర్శంచవలస్టి యునిదని దేవుడు ర్ూఢియిన
ై మాటలలో ప్ాకటించాడు, మర్శయు ఈ విషయానిి
మనము నిర్గ మ 19:4-6లో చూడవచుు. ఇశారయిేలు స్ట్నాయి ప్ర్వతము యొకక దిగ్ువ భాగ్ంలో శిబిర్ములు
ఏర్పర్చుకొని నివస్టించుచుండిన సమయంలో దేవుడు ఇలా ప్ల్వకాడు:
నేను ఐగ్ుప్త యులకు ఏమి చేస్టతి
ి నో, మిముును గ్దే ర్కకలమీద మోస్టి నా యొదే కు
మిముునటు
ో చేర్ముకొంటినో మీర్మ చూచితిర్శ. కాగా మీర్మ నా మాట శరదధగా విని నా
నిబంధ్న ననుసర్శంచి నడిచినయిడల మీర్మ సమసత దేశ జ్నులలో నాకు సవకరయ
సంపాదయమగ్ుదుర్మ. సమసత భ్ూమియు నాదేగ్దా. మీర్మ నాకు యాజ్క ర్ూప్కమన
ై
ర్ాజ్యముగాను ప్ర్శశుదధ మైన జ్నముగాను ఉందుర్ని చెప్ుపము (నిర్గ మ 19:4-6).
ఇశారయిేలు ప్నిండు గోతాాలను గ్ూర్శు దేవుడు ప్ల్వకిన మాటలను గ్మనించండి. ఇశారయిేలు “యాజ్క
ర్ూప్కమైన ర్ాజ్యముగాను, ప్ర్శశుదధ మన
ై జ్నముగాను” ఉండాల్వ. మనమిదివర్కు చూచినటురగా, వార్మ
“ప్ర్శశుదధ జ్నమై” యుండాల్వ, అనగా ప్ాతయే కమైన, వేర్మప్ర్చబడిన, ఇతర్ ప్ాజ్లందర్శ నుండి
ప్ాతయే కింప్బడినవార్ై యుండాల్వ. కాని మర్శ ఎకుకవ ఖ్చిుతంగా చెప్ుపకొంటే, వార్మ “యాజ్క ర్ూప్కమైన
ర్ాజ్యము” లేక, ఒక యాజ్కతవ ర్ాజ్యమై యుండాల్వ.
ఆదిలోనే ఆదాము మర్శయు హవవ కుండిన ర్ండింతల పాతాను ఇశారయిేలు నర్వేర్ముచుండినదని
యాజ్క ర్ూప్కమన
ై ర్ాజ్యము అని ఇశారయిేలుకు పటర బడిన ఈ పతర్మ తెల్వయజ్ప్ుపచునిది. ఆదాము మర్శయు
హవవ దేవుని ర్ాజుల ైన యాజ్కతవ ప్ర్శచర్య చేయడానికి పిలువబడినార్నే విషయానిి మనము జ్ాాప్కము
చేసుకొనవచుు. ఇశారయిేలు గోతాములు కూడా దేవుని సామాాజ్యవాద యాజ్కుల ై యుండుటకు
పిలువబడినవని ఇకకడ మనము గ్మనిసుతనాిము.
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సందర్శించండి.
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యాజ్కులు మర్శయు ర్ాజులు
మూడవది, దేవుని ర్ాజ్యము కొర్కు ఇశారయిేలు ఒక జ్నాంగ్ముగా ర్ాజుల న
ై యాజ్క సమూహమై
యుండు ప్ాతేయకార్హత కల్వగశయుండినది, అయినప్పటికని
ి , వార్మ బలమైన ఒక జ్నాంగ్ముగా
అభివృదిేచెందుచుండిన కొలది కొందర్మ ఇశారయిేలీయులు ప్ాతయే కాధికార్ముగ్ల యాజ్కుడు మర్శయు ర్ాజు
అయుయండు హో దా కల్వపంప్బడిందనే విషయానిి కూడా మనము గ్మనించాల్వ. సాధార్ణ అవగాహన చొప్ుపన,
ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ము మొతత ం దేవుని ప్ాతయే కమైన యాజ్కుల ర్ాజ్యముగా ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడింది. కాని
యాజ్కులుగాను ర్ాజులుగాను ఆయనను స్టతవించుట దావర్ా వార్మ ఆయన యొకక అతయంత ప్ాతయే కమైన
పల ల్వకల ై యుండాలని, చివర్కు దేవుడు ఇశారయిేలులో ఉండే కొందర్మ నిర్శేషరమన
ై ప్ాజ్లను మర్శయు
కుటుంబాలను ఎంపిక చేసుకునాిడు, గ్నుక వార్మ దేవునికి ప్ర్శశుదధ స్టతవలనందించునటు
ో ఇది ఈ
జ్నాంగ్మును నడిపించింది.
నిర్గ మకాండము మనకు తెల్వయజ్ేయుచునిటురగా, అహర్ోను మర్శయు అతని సంతానము దేవుని
యాజ్కులుగా ఆయనను స్టతవించవలస్టిన వార్శగా ఉండిర్శ. వార్మ పాాథమికంగా ప్ాజ్లను గ్ుడార్ము మర్శయు
ఆలయములోని దేవుని ప్ాతయే క సనిిధిలోనికి నడిపస
ి త ూ, ఆర్ాధ్నలు, బల్వయాగ్ములు మర్శయు
సుతతులనర్శపంచిర్శ. ఆ తర్మవాత, దేవుని ప్ాజ్లకు ర్ాజులుగా తమ స్టతవలనందించడానికి దావీదు మర్శయు
అతని సంతానము అభిషతకింప్బడా్ర్మ. వార్మ దేవుని యొకక ప్ాతయే క ప్ర్శచార్కుల వల ఎకుకవగా దేశము
యొకక ర్ాజ్కరయ కోణాలలో ప్నులు చేశార్మ.
పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు యొకక సా లము మర్శయు ర్ాజ్యసంబంధ్ుల న
ై ప్ాజ్లను గ్ూర్శు
తెలుసుకునాిము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ కాలములో ఆ ర్ాజ్యము ప్ుర్ోభివృదిధ చెందిన విషయానిి కొంతస్టతప్ు
అధ్యయనం చేదే ాము.

ప్ుర్ోభివృదిధ
విచార్కర్ంగా, ఇశారయిేలు చర్శతా ఎకుకవగా పాాచీన కాలము వంటిదెై యునిది. అది నిర్ాుణాతుకమన
ై
గ్టిర సాధింప్ులు మర్శయు అంతులేని వైఫలాయల మిశరమమయ
ై ునిది. దేవుని ర్ాజ్యము ప్ుర్ోగ్మించింది, కాని
మానవుల పాపిషర త
ి నమునుబటిర , ఈ ప్ుర్ోగ్మనములు ఆశించిన అంతిమ లక్షయమును సాధించలేదు; దేవుని
ర్ాజ్యమును భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు వాయపింప్జ్ేయలేదు.
బెైబిలు సంబంధ్మన
ై ఈ చర్శతా కాలము సుదీర్ామన
ై ది మర్శయు సంకిోషరమైనది గ్నుక మనము కొనిి
ప్ాధానాంశములను మాతామే చూదాేము. ఈ కాలములో కొనసాగశన ర్ాజ్యము యొకక ప్ుర్ోభివృదిధలోని మూడు
దశలను గ్ూర్శు చెప్ుపకుందాము: మొదటిది, వాగాేన దశ; ర్ండవది, నిర్గ మము మర్శయు విజ్యము;
మూడవది, ఇశారయిేలు ఒక సామాాజ్యముగా నలకొనియుండిన కాలము.
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సందర్శించండి.
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వాగాేనము
మొదట, వాగాేన కాలమును గ్ూర్శు మనము మాటాోడదాము. ఇశారయిేలు పితర్మల కాలమును
గ్ూర్శున తలంప్ు మన మనసుిలో ఉనిది. అబాాహాము, ఇసాికు, యాకోబు మర్శయు ప్నిండు మంది
ఇశారయిేలు గోతాముల కాలములో, ఇశారయిేలు భ్విషయతు
త ను గ్ూర్శు దేవుడు అనేక వాగాేనములు చేశాడు.
పాాథమికంగా, ఈ వాగాేనాలను ర్ండు వర్గ ములుగా విభ్జంప్వచుు: మొదటిది, సంఖ్ాయప్ర్ంగా
హెచుగ్ుచుండుటను గ్ూర్శున వాగాేనములు; ర్ండవది, పతత నం చెలాయించుటను గ్ూర్శున వాగాేనములు.
వార్మ ఫల్వంచి అభివృదిధప ందుచు దేవుని పల ల్వకలను విసత ర్శంప్వల నని దేవుడు ఆదాము మర్శయు
హవవను పిల్వచినటురగానే, అతని సంతానము ల కికంప్శకయము కానంతగా విసత ర్శంచునని దేవుడు
అబాాహామునకు వాగాేనమిచాుడు. ఆది. 15:5లో దేవుడు అబాాహామునకిచిున గొప్ప వాగాేనమేమిటో
చూడండి:
నీవు ఆకాశమువప్
ై ు తేర్చ
శ ూచి నక్షతాములను ల కికంచుటకు నీ చేతనత
ై ే ల కికంచుమని
చెపపి నీ సంతానము ఆలాగ్వునని చెపపను (ఆది. 15:5).
మనమిదివర్కు తెలుసుకొనిటుర, మానవ జ్ాతికి మార్గ దర్ికంగా ఉంటూ, దేవుని సవర్ూప్ుల ైయుండు
పాతాను అది నర్వేర్మునటు
ో నడిపించడానికి అబాాహాము మర్శయు అతని సంతానము ఏర్పర్చుకొనబడా్ర్మ.
విమోచింప్బడిన మానవులు నక్షతాముల వల ల కుకంప్లేనంతటి సంఖ్యలో ఉండునటు
ో ప్ర్శశుదధ సంతానము
విసత ర్శంచుట దావర్ా కొంత మేర్కు ఇది జ్ర్గాల్వి ఉంటుంది. అందు చేతనే ఇసాికు, శార్ా దావర్ా
అబాాహామునకు జ్నిుంచిన అదుాతకర్మన
ై ప్ుతుాని జ్నుము అంత ఎకుకవగా నొకికవకాకణింప్బడుతుంది.
బెైబిలు సంబంధ్మన
ై కథ దాని దృషిరని ఇసాికు కుమార్మడు యాకోబు మర్శయు యాకోబు యొకక ప్నిండు
మంది కుమార్మలపై కేందీాకర్శంచుటకు కూడా ఇదే హేతువై యునిది. దేవుని ప్ాజ్లు, వాగాేన సంబంధ్మన
ై ఈ
ఆదిమ కాలములోనే, పాత నిబంధ్నలో అదివర్కే విసత ర్శంచుచుండిర్శ. అందుకే ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ములోని
విమోచింప్బడిన దేవుని పల ల్వకల విసత ర్శంప్ు పాత నిబంధ్న యందంతటను ఒక ప్ాధానాంశమైయునిది.
దీనిని మించి, పితర్మలను గ్ూర్శున బెబి
ై లు సంబంధ్మన
ై కథలు కూడా వాటి దృషిరని పతత నం
చెలాయించుటను గ్ూర్శున వాగాేనముపై కేందీాకర్శసత ునాియి. దేవుడు అబాాహామునకు ల కికంప్శకయముకాని
సంతానము నిచుుటను గ్ూర్శు మాతామే కాదు, కాని అతని సంతానము ప్ర్శశుదధ మన
ై కనాను దేశమును
సావధీనం చేసుకొందుర్ని కూడా వాగాేనం చేశాడు. ఆది. 15:7లో ఇలా వాాయబడియునిది:
మర్శయు ఆయన నీవు ఈ దేశమును సవతంతిాంచుకొనునటు
ో దాని నీకిచుుటకు
కలీేయుల ఊర్ను ప్టర ణములోనుండి నినుి ఇవతలకు తీస్టికొని వచిున యిహో వాను
నేనే అని చెపపి నప్ుపడు . . . (ఆది. 15:7).
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సందర్శించండి.

ర్ాజ్యము, నిబంధ్నలు మర్శయు పాత నిబంధ్న యొకక పాామాణిక గ్రంథము

ర్ండవ పాఠము: దేవుని ర్ాజ్యము

వార్మ భ్ూమిని లోప్ర్చుకొని ఏలవలస్టిందని దేవుడు ఆదాము మర్శయు హవవకు స్టలవిచిునటురగానే,
ఆయన యొకక ప్ాతేయక ప్ాజ్ల ైన, ఇశారయిేలు, వాగాేన దేశానిి లోప్ర్చుకొని, ఏలుచు, దానియందు
శేరయోభివృదిధని అనుభ్వించుదుర్ని ఆయన వాగాేనం చేశాడు.
అందుచేతనే, తన కుటుంబము పాతిపటర బడుటకు ప్నికివచుునటు
ో అబాాహాము కనాను దేశంలో
చిహాితుకమన
ై ఒక చిని సా లానిి కొనుగోలు చేశాడు. ఇంకా, వాగాేన దేశానిి యాకోబు కొంత కాలము వర్కు
విడిచిపటిర వళిో పల యినప్పటికిని, అపాయకర్మైన ప్ర్శస్టా తి
ి తన ఎదుట ఉనిదని తెల్వస్టినను ఎందుకు
తిర్శగశవచాుడర ఇది వివర్శసత ుంది. ఇంకా, వార్మ ఐగ్ుప్ుత దేశానిి వదిల్వపటిర వాగాేనము చేయబడిన దేశానికి తిర్శగశ
ో దుర్ని ప్లుకుతూ, యోస్టతప్ు తన అవసానకాల మాటలోో ఇశారయిేలీయులకు ఎందుకు అభ్యమిచాుడర
వళ్ల
కూడా ఇది వివర్శసత ుంది. పితర్మల కాలము, ఆయన వార్శని విసత ర్శంప్జ్ేస్టి ఆయన ర్ాజ్యమును వాయపింప్జ్ేయు
ప్ాజ్గా వార్శకి పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలుపై ఏలుబడితో కూడిన అధికార్మును అనుగ్రహించునని దేవుడు
వాగాేనము చేస్టన
ి కాలమై యుండినది.

నిర్గ మము మర్శయు విజ్యము
నిర్గ మము మర్శయు విజ్యమును గ్ూర్శున కాలము, పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు చర్శతాలో, దేవుని
ర్ాజ్యము భ్ూమి మీద వచుుటకు సంబంధించిన ర్ండవ ప్ాధాన దశయిై యునిది. ఈ కాలములో దేవుడు
ఇశారయిేలుతో చేస్టిన కార్యము భ్ూమి మీద ఆయన ర్ాజ్యమును సాాపించుటకు ఉదేేశింప్బడినదని ప్ాతేయకించి
ఒక వాకయభాగ్ము సువిదితం చేసత ునిది. నిర్శేషరంగా, మోషత మర్శయు ఇశారయిేలీయులు ఎర్ర సముదాము గ్ుండా
వళిో నప్ుపడు, వార్మ సుప్ాస్టిదధమైన ఒక పాట పాడార్మ, అది నిర్గ మ. 15:1-18 వచనాలలో ఉనిది. దేవుని
ఏలుబడిని గ్ూర్శున ప్ాధానాంశము ఇంత విదితంగా విశదీకర్శంప్బడిన లేఖ్నములలోని మొదటి వాకయభాగ్ము
ఇదే. ఈ పాటలో ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన అదుాతకర్మన
ై ప్ాధానాంశములు అనేకమునాియి కాని
మనము ఒకక దానిని మాతామే పతర్ొకందాము. భ్విషయతు
థ యమును
త విషయమై మోషత కల్వగశయుండిన ఆతుస్టా ర్
గ్ూర్శున మాటలను మనము నిర్గ మ. 15:13లో చదవవచుు:
నీవు విమోచించిన యిా ప్ాజ్లను నీ కృప్చేత తోడుకొనిపల తివి. నీ బలముచేత వార్శని
నీ ప్ర్శశుదాధలయమునకు నడి పించితివి (నిర్గ మ. 15:13).
దేవుడు ఇశారయిేలీయులను తన ప్ర్శశుదధ నివాసమునకు నడిపించాడు గ్నుక వార్మ ఆయనను
సుతతించార్నే విషయానిి గ్మనించండి. మనమిదివర్కే చూచినటుర, ఏదెను వల నే, వాగాేనము చేయబడిన
దేశం భ్ూమి మీద దేవుని ప్ాతేయక ప్ర్శశుదధ సనిిధిగ్ల కేందామయ
ై ుండాల్వ. కాని “తోడుకొనిపల వుట” అని
అనువదింప్బడిన nahal (ָל
ָ ָ)ָָה
 נఅనే హెబ్రా ప్దము, ఎకుకవ అక్షర్ార్ాంతో గొర్రల కాప్ర్శ అని
అనువదింప్బడవచుు అనే విషయానిి మనము దీని కంటే ఎకుకవగా గ్ుర్శతంచాల్వ. కాయుట అనే ఈ
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సందర్శించండి.
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అలంకార్ము సర్వసాధార్ణంగా పాాచీన ప్శిుమ ఆస్టియలోని మర్శయు బెైబిలులోని ర్ాజుల కార్యకలాప్ములను
గ్ూర్శున ఒక సామానయ వర్ణ నయిై యునిది. దేవుడు తన ప్ాజ్లను వార్శ ర్ాజ్ైన కాప్ర్శగా ఆయన ప్ర్శశుదధ
ో చుండెను.
నివాస సా లమునకు తోడుకొనివళ్ల
దేవుని ర్ాజ్ర్శక మర్శయు ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ప్ాధానాంశము వార్మ ఎర్ర సముదాము యిదుట పాడిన
పాట చివర్లో నిర్గ మ. 15:17-18లో కనబడుతుంది.
నీవు నీ ప్ాజ్ను తోడుకొని వచెుదవు యిహో వా, నీ సావసా యమన
ై కొండమీద నా ప్ాభ్ువా,
నీవు నివస్టించుటకు నిర్శుంచుకొనిన చోటను నీ చేతులు సాాపించిన
ప్ర్శశుదాధలయమందు వార్శని నిలువ పటెర దవు. యిహో వా నిర్ంతర్మును ఏలువాడు
(నిర్గ మ. 15:17-18).
ఈ వచనములను బటిర చూస్టతత , దేవుడు ఇశారయిేలును ఒక ప్ర్శశుదధ ప్ర్వతమునకు, అనగా మనకు
ో చుండెను.
బెైబిలు అటు తర్మవాత బయలుప్ర్చు ఒక ప్వితా సా లమైన యిర్ూషలేమునకు తోడుకొని వళ్ల
ప్ర్వతమందుని ఈ ప్వితా సా లము యొకక సవభావం ఏమైయుండాల్వ? మొదటిదిగా, అది దేవుని “నివాస
సా లమని” మోషత చెపాపడు. మర్ొక ప్ర్ాయయం, “నివాస సా లము” అని అనువదింప్బడిన yashav (ָשָ ָב
ָ ָ)
 יఅనే
హెబ్రా ప్దము, తర్చుగా “ఒక ర్ాజు యొకక ప్టారభిషతకమును” సూచిసుతంది. ఆ వాకయభాగ్ములోని ప్ాధాన ర్ాజ్
భావముల దృషారయ, ప్ర్శశుదధ ప్ర్వతమనేది దేవుని స్టింహాసనార్ోహణ సా లమై యుంటుందని అర్ా ం చేసుకొనడం
ఉతత మం.
ఈ కార్ణానిి బటేర వచనము 18 వంటనే విశదమన
ై ర్ాజ్ ప్దజ్ాలముతో దేవుని ఇలా
సుతతించుచునిది:
యిహో వా నిర్ంతర్మును ఏలువాడు (నిర్గ మ. 15:18).
ఇశారయిేలు జ్నాంగ్మును వాగాేన దేశములోనికి తోడుకొని వళిో న కాప్ర్శయిై యుంటూ దేవుడు దాని
ర్ాజుగా తన చర్యను చేప్టారడు, మర్శయు వార్శని తన ర్ాజ్ స్టింహాసనమును చుటురముటిర యుండు
జ్నాంగ్ముగా స్టిార్ప్ర్చవల నని ఆ సమయంలో ఆయన ఉదేేశించాడు. అనగా, దేవుడు ఏలుబడిని, ఆయన
ర్ాజ్తవమును, భ్ూమి మీద ఆయన ర్ాజ్యము నిర్ంతర్ము నిలుచునటు
ో సాాపించాలనేది నిర్గ మము మర్శయు
విజ్యము యొకక ఉదేేశమై యుండినదని మర్ొక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు.

సామాాజ్యము
పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు పాాముఖ్యతను గ్ూర్శున కాలములోని దేవుని ర్ాజ్యము యొకక మూడవ
దశను సామాాజ్య దశ, అనగా ఇశారయిేలు, ఒక ర్ాజు మర్శయు ఆలయము కల్వగశయుండిన జ్నాంగ్ముగా
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సుస్టిార్ంగా సాాపింప్బడి యుండిన కాలమని చెప్ుపకొనవచుు. దుర్దృషరవశాతు
త , ఇశారయిేలు కొర్కు దేవుని
ప్ాణాళిక ప్ాకార్మైన మానవ ర్ాజుల చోటు కొంత వివాదాసపదమైన విషయమైయునిది. ఇశారయిేలునకు
మానవ ర్ాజ్ొకడుండాలని దేవుడు ఎలో ప్ుపడు ఆశించాడనియు, ఇశారయిేలులో ర్ాజ్ర్శకము అభివృదిధ చెందిన
విధానమును గ్ూర్శున వాసత వానిి మనము తర్మవాత పాఠంలో జ్ాగ్రతతగా చూదాేము. అయితే ప్ాసత ుతానికి
దేవుడు దావీదును మర్శయు అతని కుమార్మలను తన ప్ాజ్లపై ర్ాజులనుగా సాాపించాలని
నిశుయించుకొనగానే ఆయన ర్ాజ్యము ముందుకు కొనసాగశన విధానానిి మాతామే చూదాేము.
దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మడు స లొమోను యిర్ూషలేమును ర్ాజు మర్శయు ఆలయముండిన
సా లంగా సాాపించడం దావర్ా దేవుని ర్ాజ్యమును భ్ూమి మీద ముందుకు తీసుకొని వళాోర్మ. మర్ొక ప్ాకక
యిర్ూషలేములో దావీదు స్టింహాసనము సాాపించబడుట, భ్ూమి మీద దేవుని ఏలుబడికి ప్ాతినిధ్ులుగా నుండి
ర్ాజ్ కుటుంబము సాాపింప్బడుటయిే అయియంది. 1 దిన. 29:23లో దావీదు కుటుంబము యొకక స్టింహాసనము
ఈ విధ్ంగా వర్శణంప్బడింది:
అప్ుపడు స లొమోను తన తండిాయిైన దావీదునకు మార్మగా యిహో వా స్టింహా
సనమందు ర్ాజుగా కూర్ముండి వర్శధలో ుచుండెను (1 దిన. 29:23).
దావీదు స్టింహాసనము ప్ాభ్ువు యొకక స్టింహాసనమై యుండినది. దావీదు యొకక ర్ాజ్ కుటుంబము
దేవుని ర్ాజ్తవ అధికార్మునకు ప్ాతినిధ్ులుగా నిలుసూ
త ఇశారయిేలు ప్ాజ్లను నడిపించింది. దావీదు మర్శయు
అతని కుమార్మలు దేవుని ఇతర్ సవర్ూప్ులను నడిపించుట దావర్ా హెచిుంప్బడిన దేవుని పల ల్వకలుగా
ఉనితమైన అధికార్ప్యర్వక పాతా వహించార్మ.
మర్ొక ప్ాకక దావీదు స్టిదధప్ర్చిన దేవాలయమును స లొమోను నిర్శుంచాడు, మర్శయు దీనిని బెైబిలు
సాధార్ణంగా దేవుని “మందిర్ము” లేక దేవుని “ర్ాజ్ భ్వనము” అని సూచిసుతంది. ఇశారయిేలు జ్నాంగ్మును,
దేవునికి ఆర్ాధ్నాసహితమన
ై స్టతవలుచేయు ర్ాజుల న
ై యాజ్క సమూహముండిన జ్నాంగ్మును,
నడిపించువార్మగా యాజ్కులు ఈ ఆలయములో నలకొలపబడిర్శ. దావీదు యిర్ూషలేమునకు తీస్టికొని వచిున
నిబంధ్న మందసమును స లొమోను దేవాలయము మధ్యలో ఉంచాడు. నిబంధ్న మందసమును గ్ూర్శున
ప్ాతీకవాదము అతయంత పాాముఖ్యమైన విషయం. దావీదు ప్ాకార్ం, నిబంధ్న మందసము దేవుని పాదప్ఠం. 1
దిన. 28:2లో ఇలా వాాయబడియునిది:
యిహో వా నిబంధ్న మందసమునకును మన దేవుని పాదప్ఠమునకును
విశరమసాానముగా ఉండుటకు ఒక మందిర్ము కటిర ంచ వల నని నేను నా
హృదయమందు నిశుయము చేస్టక
ి ొని సమసత ము స్టిదధప్ర్చితిని (1 దిన. 28:2).
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దేవుని స్టింహాసనము ప్ర్లోకమందుండినది కాని ఆయన స్టింహాసనము యొకక పాదప్ఠము
యిర్ూషలేములోని దేవాలయమందుండిన నిబంధ్న మందసమై యుండినది. నిజ్ానికి, స లొమోను
యిర్ూషలేము దావీదు కుటుంబము కొర్కు ఒక ముఖ్య ప్టర ణముగా, దేవుని కొర్కే ఉదేేశింప్బడిన ర్ాజ్తవ
ప్వితా సా లంగా మార్ాుడు.
కాబటిర , దావీదు మర్శయు స లొమోను కాలము నాటికి, అబాాహాము దినములలో సంచర్శంచుచుండిన
జ్ాతిగా ఉండిన ఇశారయిేలు, నిర్గ మము మర్శయు విజ్యము దావర్ా సాాపింప్బడిన జ్నాంగ్మయియందనియు,
చివర్కు సామాాజ్య నగ్ర్మైన యిర్ూషలేము ప్టర ణంలో ఒక ర్ాజు మర్శయు ఒక దేవాలయముగ్ల ఒక
సామాాజ్యమయియందనియు మనము గ్మనిసుతనాిము. దేవుని ర్ాజ్యము ఇశారయిేలు జ్నాంగ్ములో
సాాపింప్బడుచుండినది.
అలాగైతే, ఇశారయిేలును ఒక సామాాజ్యంగా నిర్శుంచుటలో గ్ల నిర్రక్షణ, ఉదేేశం ఏమై యుండినది?
ఇశారయిేలు యొకక మానవ ర్ాజు దావర్ా, దేవుని ప్ాతేయకమన
ై ప్ర్శచార్కుడెైన ర్ాజ్ై యుండిన వాని దావర్ా,
దేవుని ఏలుబడి భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు వాయపించునటు
ో దేవుడు తన ప్ాజ్లను ఆ యా దశల గ్ుండా
నడిపించాడు అని ఒకక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. ఈ గ్మయమును గ్ూర్శు కరర్తనకార్మడు కరర్తనలు 72:1-17లో
ఈ విధ్ంగా వయకత ం చేసత ునాిడు:
దేవా, ర్ాజునకు నీ నాయయవిధ్ులను ర్ాజ్కుమార్మనికి నీ నీతిని తెల్వయజ్ేయుము . . .
సముదామునుండి సముదాము వర్కు యూఫాటస
ీ ు నది మొదలుకొని
భ్ూదిగ్ంతములవర్కు అతడు ర్ాజ్యము చేయును . . . ర్ాజులందర్మ అతనికి
నమసాకర్ము చేస్టదర్మ. అనయజ్నులందర్మ అతని స్టతవించెదర్మ . . . అతని పతర్మ
నితయము నిలుచును అతని నామము సూర్మయడునింత కాలము చిగ్ుర్ముచుండును.
అతనినిబటిర మనుషుయలు దీవింప్బడుదుర్మ అనయజ్నులందర్మను అతడు ధ్నుయడని
చెప్ుపకొందుర్మ (కరర్తనలు 72:1, 8, 11, 17).
ఇందులో మనము అనేక ముఖ్ాయంశాలను చూడవచుు. మొదటిది, దావీదు కుటుంబము
దీవింప్బడాలని కరర్తనకార్మడు పాార్శాంచాడు మర్శయు దావీదు వంశము నీతి మర్శయు నాయయమును
లక్షణములు గ్లదెై యుండాల్వ. అయితే ఇది దావీదు ఏలుబడిని అతి విసాతర్ంగా విసత ర్శంప్జ్ేసత ుందని అతనికి
తెలుసు. దావీదు కుటుంబము భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు ఏలుతుంది; అతడు సముదాము నుండి సముదాము
వర్కు ప్ర్శపాలన చేసత ాడు, ర్ాజులందర్మ, అనయజ్నులందర్మ దావీదు స్టింహాసనముపై ఆస్ట్నుడెై యుండువానిని
స్టతవిసాతర్మ, ఏలయనగా అతడు దేవుని నీతి నాయయములకు ప్ాతినిధియిై యునాిడు. దేవుని ప్ాతయే క దాసుని
ఏలుబడి, ఇశారయిేలు ర్ాజు ప్ర్శపాలన, దేవుని ఏలుబడిని భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జ్ేసత ుంది.
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కాని దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ఈ విసత ర్శంప్ు ఎందుకు జ్ర్మగ్ుతుంది? దాని లక్షయమేమిటి? అవును,
దేవుడు ఇశారయిేలును ఏర్పర్చుకొనుటలోగ్ల ఆర్ంభ్ ఉదేేశం నర్వేర్ాులనేది ఇశారయిేలు చర్శతాను గ్ూర్శున
సామాాజ్య దశ యొకక ఉదేేశమయ
ై ుండిందని 72వ కరర్తన ఆశుర్యకర్మైన ర్రతిలో ప్ాకటిసత ుంది. ఆది. 12:3
ప్ాకార్ం, దేవుడు అబాాహామును ఆయన కొర్కే పిల్వచినప్ుపడు ఆయన తన మనసుిలో ఒక లక్షయమును
కల్వగశయుండెనని నీవు జ్ాాప్కం చేసుకొనవచుు. అదేమనగా:
. . . భ్ూమి యొకక సమసత వంశములు నీయందు (అబాాహామునందు)
ఆశీర్వదింప్బడును (ఆది. 12:3).
అయితే అబాాహామునకియయబడిన ఈ వాగాేనం ఎలా నర్వేర్మతుంది? కరర్తనలు 72:17ను మర్ొక
ప్ర్ాయయం చూడండి. దావీదు కుటుంబము యొకక నీతి నాయయముగ్ల ఏలుబడి దావర్ా:
మనుషుయలు దీవింప్బడుదుర్మ. అనయజ్నులందర్మను అతనిని ధ్నుయడని
చెప్ుపకొందుర్మ (కరర్తనలు 72:17).
ఆది. 12:3కు సంబంధించిన సూచన సపషరంగా ఉనిది. అబాాహామును ఏర్పర్చుకొనుటలో గ్ల దేవుని
లక్షయము చివర్కు దావీదు కుటుంబము దేవుని దీవనలను సమసత జ్నాంగ్ములకు విసత ర్శంప్జ్ేస్టన
ి ప్ుపడు
నర్వేర్మతుంది.
చివర్శగా, దావీదు వంశములో ఇశారయిేలు యొకక ఆర్ంభ్ ఉదేశం నర్వేర్మట వలన కల్వగశన
ప్ర్శణామమేమై యుండినది? అనే ప్ాశి మనలను మనము అడుగ్ుకోవాల్వ. అబాాహాము దీవనలను దావీదు
కుటుంబము లోకమంతటికి ఎందుకు విసత ర్శంప్జ్ేస్టింది? దేవుని మహిమానివతమన
ై ఏలుబడి భ్ూదిగ్ంతముల
వర్కు విసత ర్శంచుట దాని ప్ర్శణామమై యుంటుందని ఒకక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు. అందుకే కరర్తనలు 72
ప్ాతిధ్వనిసుతని దేవుని సుతతిగానముతో 19వ వచనంలో ఇలా ముగశయుచునిది:
ఆయన మహిమగ్ల నామము నితయము సుతతింప్బడును గాక సర్వభ్ూమియు ఆయన
మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్ (కరర్తనలు 72:19).
కరర్తనలు 72లో ఈ ముగశంప్ు వచనము, పితర్మలకియయబడిన వాగాేనములు మొదలుకొని నిర్గ మము
మర్శయు విజ్యము దావర్ా సామాాజ్యమునకు ఇశారయిేలుతో చోటుచేసుకొని సమసత ప్ుర్ోగ్మనముల కొర్కన
ై
చిటర చివర్శ లక్షయమును వలో డిసత ుంది. భ్ూదిగ్ంతములను దేవుని మహిమతో నింప్డానికే ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున
ఈ దశలనీి ఉదేేశింప్బడినవి. దేవుని ర్ాజ్యము ఇశారయిేలు సర్శహదుేల నుండి భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు
కుటుంబము యొకక ఏలుబడి దావర్ా విసత ర్శంచుచుండగా, దేవుని మహిమానివతమైన సనిిధి ప్ర్లోకమును
నింపినటురగానే లోకమంతటిని నింప్ుతుంది.
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పాాచీన చర్శతా మర్శయు పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు చర్శతాలోని దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున నేప్థ్ాయనిి
మనము తెలుసుకొనాిము, గ్నుక ఇక చివర్శ అంశానిి చూదాేము: కొరతత నిబంధ్నలో దేవుని ర్ాజ్యము. కరస
ర తు
అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్నను ఈనాడు సర్శగా అనవయించుకొనగోర్మతునిటో యితే, దేవుని ర్ాజ్యమును
గ్ూర్శున కొరతత నిబంధ్న యొకక దృషిరకోణాలను మనము అర్ా ంచేసుకోవాల్వ.

కొరతత నిబంధ్న
కైసతవులంతా ఏకరభ్వించే ఒక విషయమునిటో యితే, అది యిేసు సందేశంలోని ప్ాధానాంశం, కొరతత
నిబంధ్న అంతటి ప్ాధానాంశం, సువార్త యిై యునిదనేదే. కాని కొరతత నిబంధ్న సువార్త , లేదా కరస
ర త ును గ్ూర్శున
సువర్త మానము, దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున పాత నిబంధ్న యొకక ప్ాధానంశము నర్వేర్మటయని తర్చుగా
మనము తెలుసుకోము. మతత యి 4:23లో యిేసు బో ధ్ను మతత యి కోరడీకర్శంచిన విధానమును గ్మనించండి:
యిేసు వార్శ సమాజ్మందిర్ములలో బో ధించుచు, (దేవుని) ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున
సువార్త ను [లేక సువర్త మానమును] ప్ాకటించుచు, ప్ాజ్లలోని ప్ాతి వాయధిని, ర్ోగ్మును
సవసా ప్ర్చుచు గ్ల్వలయయందంతట సంచర్శంచెను (మతత యి 4:23).
యిేసు సువార్త ను లేక సువర్త మానమును ప్ాకటించాడు. అయితే ఈ సువర్త మానమేమై యునిది?
అది దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున సందేశమైయునిది. ఈ కార్ణానిి బటేర , మనము నమిు ఇతర్మలతో
ప్ంచుకొనుచుని సువార్త ను గ్ూర్శున మన గ్రహింప్ు, కొరతత నిబంధ్న యొకక ప్ాధానాంశమే, దేవుని
ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున మన అవగాహనపై ప్ాతయక్షంగా ఆధార్ప్డియునిది.
కొరతత నిబంధ్నలో గ్ల దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ప్ాధానాంశమును మనము బెైబిలు సంబంధ్మైన
చర్శతా దశలో చూస్టినటురగా మూడు విషయాలుగా అనేవషిదే ాము. మొదట, ర్ాజ్యము యొకక సా లమును గ్ూర్శు
కొరతత నిబంధ్న తెల్వయజ్ేసత ుని విషయం. ర్ండవది, దేవుని ర్ాజ్య సంబంధ్ులను గ్ూర్శు మాటాోడదాము.
మూడవది, కొరతత నిబంధ్న కాలములోని ర్ాజ్యము యొకక ప్ుర్ోభివృదిధని గ్ూర్శు మాటాోడదాము. మొదటిగా,
కొరతత నిబంధ్నలోని ర్ాజ్యము యొకక సా లమును చూదాేము.

సా లము
అనేక విధాలుగా కొరతత నిబంధ్న, దేవుని ర్ాజ్యము యొకక సా లము ప్టో మనము పాత నిబంధ్నలో
చూచే అదే ఉనుుఖ్త కల్వగశయునిది. మొదటిగా, దేవుని ర్ాజ్యము యొకక కేందాం ఇశారయిేలు
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దేశమైయుండినదని అది సూచిసుతంది, మర్శయు ర్ండవదిగా, దేవుని ర్ాజ్యము భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు
విసత ర్శంచాల్వి ఉండినదని అది ఉప్దేశిసుతంది. మొదట, కొరతత నిబంధ్న దినములలో ఇశారయిేలులో ర్ాజ్యము
ఉండిన సా లమును చూదాేము.

కేందాము
కొరతత నిబంధ్నలోని దేవుని ర్ాజ్యము ఇశారయిేలులో కేందీాకృతమై యునిదని మనము
కనుగొనిటో యితే, మనము ఆశుర్యప్డాల్విన అవసర్ం లేదు. పాత నిబంధ్నలో ప్లుమార్మో
ప్ునర్ావృతమైనటు
ో మనము చూచిన నమూనా ఇదే. ఆదియందు దేవుని ర్ాజ్యము భ్ూమి మీద ఏదెను
తోటలో కేందీాకృతమై యుండినది. ఆ తర్మవాత, దేవుని ర్ాజ్యమును నిర్శుంచడానికి ఇశారయిేలు జ్నాంగ్గ్ము
మోషత నాయకతావన ఏదెను తోటకు తిర్శగశ వచిుంది. కాబటిర , దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున కొరతత నిబంధ్న దశ
ఆర్ంభ్మన
ై ప్ుపడు, ఈ ర్ాజ్యము మర్ొక ప్ర్ాయయం ఇశారయిేలు దేశంలో ఆర్ంభ్మయియంది.
ఇశారయిేలు దేశం కొరతత నిబంధ్నలోని దేవుని ర్ాజ్ాయనికి భౌగోళికంగా కేందా సాానమైయునిదని
గ్మనించడం అంత కషరమేమి కాదు. మనకందర్శకి తెల్వస్టినటురగానే, యిేసు ప్ుటిర పర్శగశంది, తన అప సత లులను
పల గ్ుచేసుకొనిది, ప్ర్శచర్య చేస్టంి ది, మర్ణించింది, ప్ునర్మతాానుడయియంది, మర్శయు ప్ర్లోకమునకు
ఆర్ోహణుడయియంది ఇశారయిేలులోనే. యిేసు బాలయములో ఐగ్ుప్ుతలో గ్డిపన
ి కొంత కాలమును మినహాయిస్టతత ,
ఆయన తన జీవితకాలమంతటిని వాగాేనము చేయబడిన భ్ూభాగ్ంలోనే గ్డిపాడు.
కొరతత నిబంధ్నలో సహితం దేవుని ర్ాజ్యము ఎందుకు వాగాేనము చేయబడిన భ్ూభాగ్ంలోనే
కేందీాకృతమై యుండినదర తెలుసుకొనుటకు, ఈ కాలములోని దేవుని ప్ాజ్ల ప్ర్శస్టా తి
ి ని జ్ాాప్కం చేసుకొనడం
సహాయప్డుతుంది. దేవుడు పాత నిబంధ్నలో ఇశారయిేలు జ్నాంగ్మును ఆశీర్వదించాడు. మన పితర్మల
దినములలో దేవుడు వార్శని సగ్ం-దేశ సంచార్మలు వంటి మనుగ్డతో వార్ొక జీతీయతగా ఏర్పడునటు
ో మోషత
మర్శయు యిహో షువ నాయకతవంలోను, ఆ మీదట ముఖ్య ప్టర ణం గ్ల సామాాజ్య మహిమకును, ఒక నిర్శేషర
సా లము మర్శయు దేవాలయముగ్ల చోటికి దావీదు మర్శయు స లొమోను నాయకతవంలోను తోడుకొని
వచాుడు. భ్ూమి మీద దేవుని ఏలుబడి విషయంలో ఇవి గొప్ప ప్ుర్ోగ్మనముల ై యుండినవి. కాని మనకు
పాత నిబంధ్న తెల్వయజ్ేయుచునిటుర, ప్ర్శశుదధ ప్ాదేశములో నుండి తన ప్ాజ్లను నిర్ావస్టితులనుగా చేస్టన
ి
దీవనకర్మగ్ు దినములలో ఇశారయిేలీయులు దేవునికి విర్ోధ్ంగా బహు తీవాంగా తిర్మగ్ుబాటు చేశార్మ. యిేసు
కాలము నాటికి, ఇశారయిేలు ప్ాజ్లు నిర్ావస్టితులుగా చేయబడా్ర్మ, చెదిర్శపల యార్మ, అనయమత సామాాజ్ాయల చేత
అనగా, అషూ
ష ర్రయులు, బబులోనీయులు, మాదీయులు, పార్స్ట్కులు, గరరకులు మర్శయు ర్ోమీయుల చేత
నాలుగ్ు వందల సంవతిర్ాల వర్కు నిర్ంకుశంగా పాల్వంప్బడా్ర్మ.
ఈ విషయానిి నేటి కైసతవులు తెలుసుకొనకపల యినప్పటికర, ఈ దేశ బహిషకర్ణను అంతం చేయడానికే
యిేసు భ్ూమి మీదకు వచాుడు. దేవుని ప్ాజ్లలోని నీతిమంతమైన ఒక శేషమునకు పిలుప్ునియయడానికి
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మర్శయు దేవుని ర్ాజ్యమును ప్ునఃనిర్శుంచడానికి ఆయన వచాుడు. యిేసు చేస్టన
ి తొల్వ ప్ాసంగ్ములలో
ఒకదానిని గ్ూర్శు లూకా 4:17-19లో లూకా ర్చించిన వివర్మును గ్మనించండి:
ప్ావకత యిన
ై యిషయా గ్రంథము ఆయన చేతి కియయబడెను; ఆయన గ్రంథము విప్పగా:
ప్ాభ్ువు ఆతు నామీద ఉనిది బ్రదలకు సువార్త ప్ాకటించుటకై ఆయన ననుి
అభిషతకించెను. చెర్లోనుని వార్శకి విడుదలను, గ్ురడి్ వార్శకి చూప్ును, (కలుగ్ునని)
ప్ాకటించుటకును నల్వగశనవార్శని విడిపించుటకును, ప్ాభ్ువు హితవతిర్ము
ప్ాకటించుటకును ఆయన ననుి ప్ంపియునాిడు. అని వాాయబడిన చోటు ఆయనకు
దొ ర్కను (లూకా 4:17-19).
యిేసు నజ్ర్ేతులోని సమాజ్మందిర్ములో ఉనిప్ుపడు, దేశబహిషకృతుల న
ై వార్మ ఒకానొక దినాన
వాగాేనము చేయబడిన ప్ాదశ
ే ానికి తిర్శగశ వచెుదర్ని వాగాేనం చేస్టన
ి ఒక ప్ావచనమును యిషయా గ్రంథము
61వ అధాయయంలో నుండి చదివాడు. యిషయా ప్ావచనము, “బ్రదలు,” “చెర్లోనునివార్మ,” “గ్ురడి్ వార్మ,”
“నల్వగశనవార్మ” అని పతర్ొకనిది — యిషయా 61వ అధాయయంలో పతర్ొకనబడిన ఈ ప్దాలనీి దేశబహిషకృతుల ై
యుని ఇశారయిేలీయులను వర్శణంచాయి. ఈ ప్ావచనము ఏమి తెల్వయజ్ేయుచునిదర గ్మనించండి — ఎవర్ో
ఒకర్మ వచిు “సువార్త ను,” “విడుదలను,” “చూప్ు తిర్శగశ కలుగ్జ్ేయబడుటను” మర్శయు “విడిపింప్బడుటను”
ప్ాకటిసత ార్మ. అనయజ్నాంగ్ముల చేత నిర్ంకుశంగా పాల్వంప్బడినవార్శకి సువర్త మానము ప్ాకటింప్బడవలస్టి
యుండినది. ఈ సువర్త మానము ఎవర్మ నర్వేర్ాుర్మ? యిేసు లూకా 4:20-21లో ఇలా వాాయబడియునిది:
ఆయన గ్రంథము చుటిర ప్ర్శచార్కునికిచిు కూర్ముండెను. సమాజ్ మందిర్ములో
నునివార్ందర్మ ఆయనను తేర్శచూడగా, ఆయన నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖ్నము
నర్వేర్న
శ దని వార్శతో చెప్పసాగను (లూకా 4:20-21).
వార్శ నిర్ావస్టితము అంతము కానునిదని ఇశారయిేలీయులకు సువర్త మానమును ప్ాకటించడానికి
దేవుడు అభిషతకించినవాడు యిేస్టత.

విసత ర్శంప్ు
కొరతత నిబంధ్నలోని దేవుని ర్ాజ్యము వాగాేనము చేయబడిన భ్ూభాగ్ము చుటూ
ర ర్ కేందీాకృతమై
యునిదని తెలుసుకొనడం ఎంత ముఖ్యమైయునిదర , దేవుని ర్ాజ్యము భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు
విసత ర్శసత ుందని కొరతత నిబంధ్న ఉదాాటించుటను గ్మనించడం కూడా అంతే ముఖ్యమైయునిది. వాసత వానికి,
ఒకానొక దినాన విశవవాయప్త మన
ై విసత ర్శంప్ును గ్ూర్శున నిర్రక్షణ వాసత వంగా కరస
ర త ునందు నర్వేర్మతుందని కొరతత
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నిబంధ్న ఉప్దేశిసుతనిది. చర్శతాలోని ప్ాతి ప్యర్వ దశ వల నే, ఆయన ర్ాజ్యమును వాగాేనము చేయబడిన
దేశంలో నుండి భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంప్జ్ేయాలని దేవుడు కొరతత నిబంధ్నలో ప్ాణాళికను ర్చించాడు.
ఈ ర్ాజ్యము సర్వలోకంలో విసత ర్శంప్బడునటు
ో వార్మ పాార్శాంచాలని యిేసు తన శిషుయలకు ప్ాభ్ువు
పాార్ా నలో నేర్శపంచాడనే విషయానిి మనమిదివర్కే తెలుసుకునాిము. మనము ఈ కిరంది విధ్ంగా పాార్శాంచాలని
యిేసు మతత యి 6:10లో మనకు నేర్శపంచాడు:
నీ ర్ాజ్యము వచుుగాక, నీ చితత ము ప్ర్లోకమందు నర్వేర్మచునిటు
ో
భ్ూమియందును నర్వేర్మను గాక (మతత యి 6:10).
ఈ ప్ాధానాంశమును యిేసు తన ప్ర్శచర్యయందంతటను కొనసాగశంచాడు. వాసత వానికి, ఈ విశవవాయప్త
లక్షయముపైనే ఆయన తన శిషుయల దృషిరని కేందీాకర్శంప్జ్ేశాడు. యిేసు తన శిషుయలతో చెపపి న మాటలు మతత యి
24:14లో ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాయబడియునాియి:
మర్శయు ఈ ర్ాజ్య సువార్త సకల జ్నములకు సాక్షాయర్ా మై లోకమందంతటను
ప్ాకటింప్బడును; అటుతర్మవాత అంతము వచుును (మతత యి 24:14).
దేవుని ర్ాజ్యము ర్ాకడ యొకక సువర్త మానమును గ్ూర్శున సందేశము సర్వలోకములో వాయపించాల్వ,
అప్ుపడు యిేసు తిర్శగశ వచుును.
ర్ాజ్యము యొకక సా లమును గ్ూర్శు కొరతత నిబంధ్నలో గ్ల వివర్మును మనసుిలో ఉంచుకొని,
ఇప్ుపడు మన దృషిరని కొరతత నిబంధ్నలో ర్ాజ్య సంబంధ్ుల న
ై ప్ాజ్ల వైప్ు మళిో దే ాము.

ప్ాజ్లు
మనమిదివర్కే చూచినటుర, విశవవాయప్త ంగా వాయపించియుని ఆయన ర్ాజ్యము ప్ర్లోకమందుని
ఆయన ర్ాజ్యమును ప్ాతిబింబించాలని ఆదియందే దేవుడు తన నిర్ణ యప్యర్వకంగా నియమించాడు. ఇదంతా
ఆయన పల ల్వక దావర్ా అనగా, మానవ జ్ాతి దావర్ా జ్ర్గాల్వి ఉండింది. కాని పాప్ము ప్ావేశించడంతో, మానవ
జ్ాతి దాని పాతాను యిక నర్వేర్ులేకపల యింది. కాబటిర దేవుడు ఒక ప్ాతయే కమైన ప్ాజ్లను ఏర్పర్చుకొని వార్మ
తన కార్యమందు కొనసాగ్ునటు
ై ఈ ప్ాజ్లు
ో వార్శని పాప్ము నుండి విమోచించాడు. ఎటర కేలకు ప్ాతేయకమన
ఇశారయిేలు జ్నాంగ్మయాయర్మ. అటుపిముట పాత నిబంధ్న చర్శతా ముందుకు సాగ్ుతుండగా, ఆయన
విమోచించిన జ్నాంగ్మును ర్ాజ్య సంబంధ్మన
ై ప్నులోో నడిపించుటకుగాను దేవుడు ఇశారయిేలులోని
ప్ాతయే కమైన ప్ాజ్లను, యాజ్కులను మర్శయు ర్ాజులను హెచుర్శంచాడు. ఇవే విషయాలు కొరతత నిబంధ్నలోను
కనబడుతాయి. ఈ విషయాలను గ్ూర్శు కొరతత నిబంధ్న తెల్వయజ్ేయుచుని విధానమును అవగాహన
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చేసుకొనుటకుగాను, మనము ముఖ్యంగా ర్ండు అంశాలను చూదాేము: మొదటిది, దేవుని ప్ాధానమన
ై
సవర్ూపియిన
ై కరస
ర త ు; ర్ండవది, దేవుని విమోచింప్బడిన పల ల్వకల ైన కరరసత ునందల్వ విశావసులు. దేవుని
సవర్ూపియిన
ై యిేసునకు ఇవవబడిన పాాముఖ్యమైన సాానమును గ్ూర్శు మొదట చూదాేము.

కరస
ర తు
తిాతవములోని ర్ండవ వయకిత, దేవుని నితయ వాకుక శర్రర్ధార్శయగ్ుటను గ్ూర్శు నేటి ఇవాంజ్ల్వకల్
కైసతవులు తర్చుగా అలపమైన అభిపాాయము కల్వగశయునాిర్నేది విచార్కర్మన
ై విషయమే అయినా, అది
నిజ్ం. యిేసు, దేవుడెైయునాిడని మేము యుకత ంగా ర్ూఢిప్ర్చుచునాిము గ్నుక ఆయన యొకక
ప్ాతాయమాియ స్టిలువ మర్ణము మర్శయు మృతుల ప్ునర్మతాానమును గ్ూర్శు మేము ఎకుకవగా
చెప్ుపకొంటాము. కాని పతర్ొకనబడిన విషయాలను చేయగ్లుగ్ునటు
ో యిేసు శర్రర్ధార్శయగ్ుటలో గ్ల
హేతువును ఆధ్ునిక కస
ై త వులు అంతంత మాతామే అర్ా ం చేసుకొంటునాిర్మ. అది సర్ే, కాని దేవుని ర్ాజ్యములో
మానవ జ్ాతి వహించాల్విన పాతా, మర్శయు ఆ పాతాను యిేసు నర్వేర్శున విధానమును గ్ూర్శు యోచించుట,
దేవుడు మనలో ఒకనివంటివాడు ఎందుకు అయాయడర అర్ా ం చేసుకోడానికి ఉతత మమన
ై మార్గ ములలో
ఒకటెైయునిది. ప్ాతేయకంగా ఈ పాతాకు సంబంధించిన ర్ండు కోణాలు మన ప్ాతేయక ధాయసను కోర్మతునాియి:
మొదటిది, యిేసు కడప్టి ఆదామైయునాిడనే వాసత వం; ర్ండవది, యిేసు మన యాజ్కుడు మర్శయు
ర్ాజ్ైయునాిడనే వాసత వం.
ఆదాము మర్శయు కరస
ై పౌలు ఒక సమాంతర్మును, ఒక సమర్ూప్మును
ర త ునకు మధ్య అప సత లుడెన
చూశాడనే వాసత వం మనకందర్శకి సుప్ర్శచితమే. ఈ సంబంధానిి పౌలు తన ప్తిాకలలో అనేక ప్ర్ాయయాలు
పతర్ొకనాిడు. ఆదాము తెచిున శాప్మును కరస
ర త ు తిర్గ్ర్ాశాడని ఒకక మాటలో చెప్ుపకొనవచుు; ఆదాము
చేస్టన
ి పాప్ము మానవ జ్ాతిని ఖ్ండించింది, అయితే దేవుని పల ల్వకగా మానవ జ్ాతి వహించాల్వి ఉండిన
పాతాను యిేసు విధేయత నర్వేర్శుంది. దీనికి సంబంధించిన పౌలు దృషిరకోణం యొకక అతయంత సంక్షిప్తమైన
అభివయకత ము 1 కొర్శంథ్ీ 15:21-22లో కనబడుతుంది. పౌలు ఈ కిరంది మాటలు వాాసుతనాిడు:
మనుషుయని దావర్ా మర్ణము వచెును గ్నుక మనుషుయని దావర్ానే మృతుల
ప్ునర్మతాానమును కల్వగను. ఆదామునందు అందర్మ ఏలాగ్ు మృతిప ందుచునాిర్ో,
ఆలాగ్ుననే కరస
ర త ునందు అందర్మ బాదికింప్బడుదుర్మ (1 కొర్శంథ్ీ 15:21-22).
మనము ఆశించే దానికి ఈ మాటలు ఎంత తార్తమయంగా ఉనాియో గ్మనించండి. “ఒక మనుషుయని
దావర్ా మర్ణం వచిుంది, కాని మృతుల ప్ునర్మతాానము దీవుని శకిత దావర్ా కలుగ్ుతుంది” అని పౌలు
చెప్పవచుునని మనము ఆశించియుండవచుు. దానికి సంబంధించినంత మేర్కు అది నిజ్మే, కాని పౌలు
ఇచుట ఉదాాటిసత ుని ఉదంతం ఇది కాదు.
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దానికి బదులుగా, మానవుల మర్ణం ఒక మనుషుయని దావర్ా అనగా, ఆదాము దావర్ా కల్వగశంది
గ్నుక, నితయజీవమునకన
ై మానవ జ్ాతి యొకక మృతుల ప్ునర్మతాానము కూడా ఒక మనుషుయని దావర్ానే
అనగా, కరరసత ు దావర్ానే కలుగ్వలస్టి యుండిందని పౌలు ప్ల్వకాడు. ఆదాము దేవుని అవిశవసనీయమైన
పల ల్వకయిై యుండెను, కాబటిర ఆయన దావర్ా మనకు మర్ణము పాాపిత ంచింది; కాని కరస
ర త ు ప్ర్శప్యర్ణ ంగా దేవుని
విశవసనీయమన
ై పల ల్వకయిై యుండెను, కాబటిర ఆయన దావర్ా మనకు ప్ునర్మతాాన జీవము పాాపిత ంచింది.
ఆదాము పాప్ము వలన కల్వగశన శాప్మును బటిర కరస
ర త ు ఆయన యందు విశావసముంచు వార్ందర్శ
కోసం ప్ాతాయమాియంగా మర్ణించాడు, కాబటిర ఆయన తన నీతినిమిుతము దేవుడిచిున ప్ాతిఫలము
ప ందాడు — ఈ ప్ాతిఫలములో మర్ణముపై విజ్యము, మర్శయు సర్వ సృషిరపై అధికార్ము కల్వస్టియుండినవి.
కొరతత నిబంధ్న తన దృషిరని కరరసత ు యొకక మానవతవముపై ఇంతగా కేందీాకర్శంచడానికి ఇదొ క కార్ణం. ఆయన
కడప్టి ఆదాము అనగా, ఆది నుండి మానవ జ్ాతి చేయవలస్టి యుండిన సకలము చేస్టన
ి మానవుడు.
ఆయన ప్ాయాసముల దావర్ా దేవుని ర్ాజ్యము యొకక ఉదేేశములు నర్వేర్ను.
దేవుని ప్ర్శప్యర్ణ మైన పల ల్వకయిై యుండుటతో పాటు, యాజ్కుడు మర్శయు ర్ాజు యొకక
ర్ాజ్ాయధికార్ాలను కూడా కరస
ర త ు నర్వేర్ముతునాిడు. ఆదాము మర్శయు హవవ దేవుని యొకక ర్ాజుల ైన యాజ్క
సమూహంగా ఆయనను స్టతవించార్ని, యాజ్కుల ర్ాజ్యమై యుండుటకు దేవుడు ఇశారయిేలును పిల్వచాడని,
అధికార్మల చేత అనగా, ఒక ర్ాజు, మర్శయు ప్ాధాన యాజ్కుడు నాయకతవం వహించు అధికార్ప్యర్వక
యాజ్కతవము చేత ఇశారయిేలు ర్ాజ్యము నడిపింప్బడునని, మనము జ్ాాప్కం చేసుకొనవచుు. కొరతత నిబంధ్న
కరరసత ును మన ప్ాధాన యాజ్కునిగాను ర్ాజుగాను చితీాకర్శసత ునిదని మనము కనుగొనునిటో యితే అది
మనలను ఏమాతామును ఆశుర్యప్ర్చనకకర్ేోదు. ఉదాహర్ణకు, కరరసత ు యొకక యాజ్కతవ పాతాను హెబ్రా ప్తిాక
ర్చయిత ప్లుమార్మో నొకికవకాకణించాడు. హెబ్ర.ా 4:14లో ర్చయిత ఇలా వాాసుతనాిడు:
ఆకాశమండలము గ్ుండా వళిో న దేవుని కుమార్మడెన
ై యిేసు అను గొప్ప ప్ాధాన
యాజ్కుడు మనకు ఉనాిడు (హెబ్ర.ా 4:14).
ఇంతేగాక, కొరతత నిబంధ్న యందంతటను కరరసత ు, దావీదు యొకక ర్ాజ్తవ ప్దవిని నర్వేర్శున దావీదు
కుమార్మనిగా ప్ాసత ావించబడుతునాిడు. వాసత వానికి, కరస
ర త ు జ్నుమును గ్ూర్శు మర్శయకు తెలుప్బడినప్ుపడు
ఆయనను గ్ూర్శు దేవదూత లూకా 1:32-33లో వాాయబడినటు
ో , ఈ కిరంది విధ్ంగా ప్ల్వకాడు.
ఆయన గొప్పవాడెై సర్ోవనితుని కుమార్మడనబడును; ప్ాభ్ువైన దేవుడు ఆయన
తండిాయిన
ై దావీదు స్టింహాసనమును ఆయన కిచుును. ఆయన యాకోబు
వంశసుాలను యుగ్యుగ్ములు ఏలును; ఆయన ర్ాజ్యము అంతములేనిదెై
యుండునని ఆమతో చెపపను (లూకా 1:32-33).
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ర్ాజ్ ప్దవిని కరస
ర త ు ప్ర్శప్యర్ణ ంగా నర్వేర్ముచునాిడు, గ్నుక ఆయన నాయకతవంలో దేవుని ర్ాజ్యము
ఎనిటికిని అంతము కాదు. కరరసత ు ఒక యాజ్కుడుగాను ర్ాజుగాను చేప్టుర నాయకతవం దావర్ా దేవుని
ర్ాజ్యము నిజ్ముగా అది ప్ర్లోకమందునిటుర భ్ూమి మీదకు వచుును.
నిసిందేహంగా కొరతత నిబంధ్న యుగ్ంలో, దేవుని ర్ాజ్యములో కరరసత ు అతయంత పాాముఖ్యమన
ై వయకితయిై
యునిప్పటికిని, ఆయన అనుచర్మలు సహితం ర్ాజ్యములో భాగ్మై యునాిర్నే విషయానిి మనము
చేర్ునటో యితే, మనము ప ర్పాటు చేస్టన
ి వార్మవుదుము.

విశావసులు
కొరతత నిబంధ్న ఆదిలోనే, యూదుల ైన ప్ాజ్లు అనగా, అబాాహాము యొకక శార్రర్క వంశసుాలు,
ర్ాజ్యములో ఒక ప్ాతేయకమన
ై పాతాను నిర్వహించార్మ. యిేసు మర్శయు ఆయన అప సత లులు మాతామే కాదు,
కాని పంతెకొసుత దినాన కూడికొని యుండిన ఆది సంఘం మొతత ం యూదుల ై యుండిర్.శ ఆ దినాన, వార్మ
సువార్త విని విశవస్టించునటు
ో , దేవుడు ఇశారయిేలులోని విశవసనీయమైన శేషమును సర్వలోకములో నుండి
సమావేశప్ర్చాడు.
ఆ తర్మవాత, దేవుని ర్ాజ్యము ఇశారయిేలు సర్శహదుేలను మించి ర్ోమా సామాాజ్యమందంతటను
నలుదిశలోో వేగ్ంగా విసత ర్శంచింది. కరరసత ునంగరకర్శంచిన ఇతర్ దేశసుతలలో అనేకులు అనయజ్నుల ై
యుండినప్పటికని
ి , కరరసత ు ననుసర్శంచి ప్ాతి ఒకకర్మ, వార్మ యూదుల ైనా లేదా అనయజ్నుల ైనా, దేవుని ప్ాజ్లతో
కూడా ల కికంప్బడి దేవుని ర్ాజ్యమును నిర్శుంచు పాతా అనుగ్రహింప్బడుదుర్ని కొరతత నిబంధ్న
తెలుప్ుతునిది. అందుచేతనే కొరతత నిబంధ్న కరరసత ు అనుచర్మలు దేవుని వినూతిప్ర్చబడిన పల ల్వకల ై
యునాిర్ని వార్శ గ్ూర్శు చెప్ుపతునిది. మనము ఏమైయునాిమో, పౌలు ఎఫస్ట్. 4:24లో ఈ కిరంది విధ్ంగా
వివర్శసత ునాిడు:
నీతి మర్శయు ప్ర్శశుదధ త విషయంలో యథ్ార్ా మైన భ్కితగ్లవార్మై దేవుని పల ల్వకగా
సృషిరంప్బడిన నూతన సవభావమును ధ్ర్శంచుకొనవల ను.
పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలు వహించిన పాతాకు సంబంధించినంత వర్కు యూదులు మర్శయు
అనయజ్నులు చేర్శయుండిన కొరతత నిబంధాన సంఘానిి పతతుర్మ వర్శణంచడానికి ఇది కూడా ఒక హేతువే. 1
పతతుర్మ 2:9లో పతతుర్మ ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాసుతనాిడు:
అయితే మీర్మ చీకటిలోనుండి ఆశుర్యకర్మైన తన వలుగ్ులోనికి మిముును పిల్వచిన
వాని గ్ుణాతిశయములను ప్ాచుర్ముచేయు నిమితత ము, ఏర్పర్చబడిన వంశమును,
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ర్ాజుల ైన యాజ్క సమూహమును, ప్ర్శశుదధ జ్నమును, దేవుని స తత యిన ప్ాజ్లునై
యునాిర్మ (1 పతతుర్మ 2:9).
నిర్గ మ 19:6లో ఇశారయిేలు, యాజ్కుల ైన ర్ాజ్యము అని పిలువబడిన విషయానిి పతతుర్మ ప్ర్ోక్షంగా
సూచించాడు. పాత నిబంధ్న ఇశారయిేలును గ్ూర్శున లక్షయములో పాలుప ందడానికి భ్ూమి మీద నుని ప్ాతి
జ్ాతికి చెందిన కస
ై త వులు పిలువబడి యునాిర్నే విషయానిి పతతుర్మ ప్ర్ోక్షమన
ై ఈ ప్ాసత ావన దావర్ా విదితం
గావిసుతనాిడు, ఆ లక్షయమేమనగా దేవుని ర్ాజ్యము భ్ూమి మీద సాాపింప్బడి విసత ర్శంప్బడవల ను. మనము
కరరసత ును అనుసర్శసత ూ ఆయన ఆతు అనుగ్రహించు శకితతో జీవించునప్ుపడు, మనమందర్ము దేవుని ర్ాజ్యము
యొకక ప్ాతయే కమైన, ఏర్పర్చుకొనబడిన సాధ్నములమై యుంటాము.
కొరతత నిబంధ్న యుగ్ములోని దేవుని ర్ాజ్యమునకు సంబంధించిన సా లము మర్శయు ప్ాజ్లు అనే
ర్ండు విషయాలు మనము తెలుసుకొనాిము, గ్నుక మన దృషిరని ఇక చివర్శ అంశముపై కేందీాకర్శదే ాము: కొరతత
నిబంధ్నలో ర్ాజ్యము యొకక ప్ుర్ోభివృదిధ.

ప్ుర్ోభివృదిధ
అనేక విధాలుగా, కొరతత నిబంధ్నలోని దేవుని ర్ాజ్యము యొకక ప్ుర్ోభివృదిధ మనము లేఖ్నములలో
కనుగొను అతయంత సమగ్రమన
ై భావనలలో ఒకటెయ
ై ునిది. మనము తర్మవాత పాఠములలో
నేర్ముకొనబో తునిటురగా, పాత నిబంధ్న ప్ావకత లను గ్ూర్శు మనము చదువునప్ుపడు, కరస
ర త ు భ్ూమి మీదికి
వచాుడంటే దేవుని ర్ాజ్యము వేగ్ంగా వసుతందనే అభిపాాయమును ఏర్పర్చుకొనుట సులభ్మవుతుంది.
దుషరతవము భ్ూమి మీద నుండి అకసాుతు
త గా నిర్ూుల్వంప్బడుతుంది, మర్శయు దేవుని మహిమానివతమైన
సనిిధితో భ్ూమి నింప్బడుతుంది, ల కికంప్బడజ్ాలనంత మంది దేవుని ప్ాజ్లు భ్ూమిని నింప్ుదుర్మ,
నిర్ంతర్ము ఆయననే స్టతవిసూ
త ఆర్ాధించుదుర్మ. వాసత వానికి, యిేసు కాలములో నివస్టించిన ప్ాజ్లలో ఎకుకవ
మంది కూడా ఇలాగే జ్ర్మగ్ుతుందని ఎదుర్మచూశార్మ. కాని ఇశారయిేలులో ఎకుకవ మంది ఆయనను వార్శ
మస్ట్ియగా అనుసర్శంచుటకు బదులుగా ఆయనను తృణీకర్శంచునంతగా, యిేసు ఈ ఎదుర్మచూప్ును బహు
బలంగా సవాలుచేశాడు.
ఆవగశంజ్ను గ్ూర్శు యిేసు చెపపి న ఉప్మానము దావర్ా కోరడీకర్శంచుట, కొరతత నిబంధ్నలోని ర్ాజ్యము
యొకక ప్ుర్ోభివృదిధని కోరడీకర్శంచడానికి ఉతత మమన
ై మార్గ ములలో ఒకటెైయునిది. దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శు
యిేసు స్టలవిచిున వివర్ము మతత యి 13:31-32లో ఈ కిరంది విధ్ంగా వాాయబడియునిది:
ఆయన మర్శయొక ఉప్మానము వార్శతో చెపపను ప్ర్లోకర్ాజ్యము, ఒకడు తీస్టికొని
తన ప లములో వితిత న ఆవగశంజ్ను పల ల్వయునిది. అది వితత నములనిిటిలో
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చినిదేగాని పర్శగశనప్ుపడు కూర్ మొకకలనిిటిలో పదే దెై ఆకాశప్క్షులు వచిు దాని
కొములయందు నివస్టించునంత చెటరగ్ును (మతత యి 13:31-32).
ఈ చిని ఉప్మానములో, దేవుని ర్ాజ్యము ఆకసాుతు
త గాను మర్శయు ఒక విప్తు
త గాను వచుుటకు
బదులుగా అది ఒక చిని ఆవగశంజ్ వల ఆర్ంభ్మవుతుందని యిేసు వివర్శంచాడు, కాని అది ప్ర్శప్కవత చెంది
ఆవగశంజ్ చెటర యుండునటు
ెథ
ో సర్ైన సమయంలో ఆ ర్ాజ్యము ఎదుగ్ుతుంది, అది లోకము ఎప్ుపడెైనాగాని
ఎర్శగశన దాని కంటె విసాతర్మన
ై దెై యుంటుంది.
మిగ్తా కొరతత నిబంధ్న మనకు తెల్వయజ్ేయుచునిటు
ో , ర్ాజ్యము యొకక కొరతత నిబంధ్న దశ యిేసు ఈ
లోకంలో చేస్టన
ి ప్ర్శచర్యతో అది ఉండినంతలోనే చినిదిగాను నిముళ్ంగాను ఆర్ంభ్మయియంది. కాని
ముగశంప్ులో, కరరసత ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు, ఆయన ర్ాజ్యము భ్ూదిగ్ంతముల వర్కు విసత ర్శంచి యుంటుంది. ఈ
పాఠముల ప్ర్ంప్ర్ల యందంతటను, కొరతత నిబంధ్న యుగ్ములోనే దేవుని ర్ాజ్యము యొకక ప్ుర్ోభివృదిధని
గ్ూర్శు మనము ప్దే ప్దే ముఖ్యమైన మూడు దశలుగా చెప్ుపకొనుచుందుము.

పాార్ంభోతివము
మొదటిది, కరరసత ు మర్శయు ఆయన అప సత లులు ప్ర్శచర్యలో ర్ాజ్యము యొకక ఆర్ంభ్ము లేదా
పాార్ంభోతివమును గ్ూర్శు తెలుసుకొంటాము. ర్ండు వేల కంటె ఎకుకవైన సంవతిర్ముల కిరతం, యిేసు
మర్శయు ఆయన అప సత లులు భ్ూమి మీద దేవుని మహిమానివతమైన ర్ాజ్యము యొకక పాార్ంభోతివమును
చేశార్మ. అందుచేతనే సంఘము ఏమైయునిదర అప సత లుడెైన పౌలు ఎఫస్ట్. 2:20లో ఈ కిరంది విధ్ంగా
స్టలవిసుతనాిడు:
కరరసత ుయిేస్టత ముఖ్యమన
ై మూలర్ాయియిై యుండగా అప సత లులును ప్ావకత లును వేస్టిన
ప్ునాదిమీద మీర్మ కటర బడియునాిర్మ (ఎఫస్ట్. 2:20).

కొనసాగశంప్ు
ర్ండవదిగా, ర్ాజ్యము యొకక కొనసాగశంప్ును గ్ూర్శు మనము నేర్ముకొంటాము, మర్శయు ఇది యిేసు
యొకక మొదటి మర్శయు ర్ండవ ర్ాకడ మధ్యకాలంలోని సంఘ చర్శతా యందంతటను కొనసాగ్ుచునే
ఉంటుంది. ఇది నీవయ నేను జీవిసుతని కాలము. మనము దేవుని చితత మును నర్వేర్ముట దావర్ా దేవుని
ర్ాజ్యము వచుునటు
ో అతయంత పాాధానయతను ఇవాల్వింది ఈ కాలములోనే, మర్శయు ఇదే విషయానిి యిేసు
మతత యి 6:33లో ఈ కిరంది విధ్ంగా స్టలవిసుతనాిడు:
ఆయన ర్ాజ్యమును నీతిని మొదట వదకుడి (మతత యి 6:33).
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మన జీవితములోని ప్ాతి ర్ోజు మనము కరరసత ు ర్ాజ్యము నిమితత మై సువార్త ను విసత ర్శంప్జ్ేయాల్వ,
మర్శయు సంఘమును బలంగా కటారల్వ, మర్శయు సర్వలోకంలోని సంసకృతులను మార్శువేయాల్వ.

లక్షయస్టిదధ ి
మూడవదిగా, ర్ాజ్యము యొకక అంతయ లక్షయస్టిదధ ని
ి గ్ూర్శు, కరస
ర త ు తిర్శగశ వచిు లోకమంతటిని ఆయన
ర్ాజ్యముగా మార్శువేయు దేవుని ప్ాణాళికను నర్వేర్ము సమయమును గ్ూర్శు మనము తెలుసుకొంటాము.
కరస
ర త ు తిర్శగశ వచిునప్ుపడు దేవుని ర్ాజ్యము ఎలా ఉంటుందర అని ప్ాకటన 11:15 వచనములో
యోహాను ఈ కిరంది విధ్ంగా వర్శణసత ునాిడు:
ఏడవ దూత బూర్ ఊదినప్ుపడు ప్ర్లోకములో గొప్ప శబే ములు ప్ుటెర ను. ఆ
శబే ములు ఈ లోక ర్ాజ్యము మన ప్ాభ్ువు ర్ాజ్యమును ఆయన కరరసత ు ర్ాజ్యము
నాయిను; ఆయన యుగ్యుగ్ముల వర్కు ఏలుననను (ప్ాకటన 11:15).
యిేసు భ్ూమి మీదికి తిర్శగశవచిునప్ుపడు, లోకములోని ర్ాజ్యం మొతత ం నిర్ంతర్మునకు దేవుని
మర్శయు కరస
ర త ు ర్ాజ్యమవుతుంది.
ఈనాడు జీవిసుతని కరస
ర త ు అనుచర్మలముగా, ర్ండు వేల సంవతిర్ముల కిరతం మన ప్ాభ్ువు చేప్టిర న
పాార్ంభోతివ కార్యమును మనము జ్ాాప్కం చేసుకొనుచునాిము. ర్ాజ్యము కొనసాగ్ుతుని తర్మణంలో
ఈనాడు మనము ఆయన ర్ాజ్యమును విసత ర్శంప్జ్ేసత ునాిము, దేవుని ర్ాజ్యమును కరస
ర త ు అది
ప్ర్లోకమందునిటురగా భ్ూమి మీదికి తీస్టికొనవచుు ఆ దినము కొర్కు మనము పాార్శాసత ునాిము, ప్ని
చేసత ునాిము, నిర్రక్షస
ి త ునాిము. ఇది ఆనాడు పాత నిబంధ్న విశావసము విషయంలో ఉండినటేో , ఈనాడు మన
కైసతవ విశావసము యొకక ప్ాధానాంశమైయునిది. పాత నిబంధ్నలో దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున
నిర్రక్షణలనిియు వాటి నర్వేర్మపను కరస
ర త ునందు ఈ మూడు దశలలో అనగా, దేవుని ర్ాజ్యము యొకక
పాార్ంభోతివము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు అంతయ లక్షయస్టిదధ ల
ి ో కనుగొనుచునివి.

ముగశంప్ు
ఈ పాఠంలో దేవుని ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ముఖ్యమన
ై బెైబిలు నేప్థయమును, పాత నిబంధ్న యొకక
బృహత్ వివర్మును మొతత మును అవగాహన చేసుకోడానికి అనువుగానుని ఉతత మమైన మార్గ ములలో
ఒకదానిగా మేము ప్ావశ
ే పటారము. దేవుడు తన ప్ర్లోక ప్ర్శపాలన భ్ూమి మీదికి వచుుటను గ్ూర్శు
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ఆదియందే ప్ాణాళిక వేశాడని మనము తెలుసుకొనాిము. దేవుడు ఈ లక్షయస్టిదధ ి దిశగా పాాచీనకాల చర్శతాలో,
ఇశారయిేలు చర్శతాలో, మర్శయు కొరతత నిబంధ్న యుగ్ములో ముందుకు సాగశన విధానమును మనము
చూశాము. పాత నిబంధ్నను గ్ూర్శున మన అవలోకనము విషయంలో మనము ముందు సాగ్ుతుండగా,
ర్ాజ్యమును గ్ూర్శున ఈ ముఖ్య నేప్థ్ాయనిి ప్దే ప్దే చూసాతము, ఎందుకనగా అది పాత నిబంధ్న అంతటిలో
అతి ముఖ్యమైన సమగ్రమన
ై మర్శయు ఏకరకృతముచేయు ప్ాధాన నేప్థయమైయునిది. మనము ఇలా
చేస్టన
ి ప్ుపడు, ఈనాడు సహితం ర్ాజుల ర్ాజు మర్శయు ఆయన ర్ాజ్యము కొర్కు జీవించడానికి మనము పాత
నిబంధ్నను మార్గ దర్ికముగా సదివనియోగ్ం చేసుకోడానికి కొరతత నిబంధ్న విశావసులమైన మనకు అదొ క
తర్మణమునిసుతంది.
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