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ఆకృతి మర్శయు పాఠాయంశము

ఉపో ద్ఘాతము
నా స్టతిహితుడు ఒకడు, ఐగుప్ుత దదశములోని కైర్ో ప్టర ణానికి వలుప్ల నుని అల్వో క చదస్టన
ి సామానుో

అమేు ఒక అంగడిని గూర్శు ఒకసార్శ నాతో చెపాపడు. అందర్ూ కలస్టి తివాచీలు నేయు అనేకమంది గదులలో
ఉనాిర్మ. సనిని పల గులు వేలకొలది ఒకే ర్కమన
ై పల గులతో కల్వపి వేర్ేవర్మ ర్ంగులలో తివాచీలను అల్వో క

చదయుట చూచి నా స్టతిహితుడు ఆకర్శషంచబడా్డు. ఆ తీగలనీి ఒక తివాచీగా కూర్ుబడినప్ుపడు ఆ పల గుల
యొకు అందము జీవానిి పల సుకుంటునాియి. అదద ప్రకార్ము, ప్రకటన గీంథము ఒక నేయబడిన తివాచీ
వంటిది. అది అనేకమన
ై ప్రవచనములను కల్వగశయునిదని, వాటి యొకు అర్ాము అనేకమన
ై ఇతర్

ప్రవచనాలపై ఆధార్ప్డి ఉంది. మర్శయు ఈ గీంథంమంతటినీ సమూలముగా చదివినప్ుపడు దాని సందదశము
సపషర ముగా కనబడుతుంది, మర్శయు అది చూపించుచుని పదే దృశయము మనకు అగుప్డుతుంది.

ప్రకటన గీంథము శీర్శషకలో ఇది ర్ండవ పాఠము, మర్శయు దీనిని మనము “ఆకృతి మర్శయు ప్ుసత క

విషయ సూచక” అని పిలుసాతము. సాహితయ కూర్మపను మర్శయు అనేకమన
ై భాగాలు ఒకదానితో ఒకటి ఏ

విధ్ముగా ప ందిక చదయబడినాయో ప్ర్శగణంచుట దావర్ా యోహాను వారస్టిన ఈ గీంథమును ఈ పాఠములో
మనము అనేవషించెదము.

ఈ గీంథమును వారయుటలో యోహాను యొకు ఉదదేశమును కుోప్త ముగా ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా ప్రకటన

గీంథప్ు ఆకృతి మర్శయు పాఠం యొకు అంశమును మనము అనేవషించుదము. అటు తర్మవాత, ప్రకటన
గీంథము యొకు వివర్ములను మనము అనేవషించుదము. మర్శయు ఆధ్ునికముగా వాటిని

అనవయించుకొనగల కొనిి సాధార్ణ ప్దధ తులను చివర్గా మనము అవలోకించెదము. యోహాను
ఉదదేశముతో పారర్ంభంచుదము.

ఉద్దేశము
ప్రకటన గీంథము వారయుటలో యోహాను యొకు ఉదదేశము ఆ గీంథమువల చాలా మిశిీతమైనది,

అందువలన ఆ వివర్ణంతా ఈ పాఠములో మనము అనేవషించలేము. కానీ తన యొకు ముఖ్య

ఉదదేశములను ఈ విధ్ముగా సంగీహించవచుును: శీమ ప్డుచుని కస
ై త వులు యిేసు తిర్శగశ వచదు వర్కు
నముకముగా ఉండునటు
ో పల ర తిహించుటకు యోహాను ప్రకటన గీంథమును వారస్టను.

ఈ పాఠయకీమము యొకు మొదటి పాఠములో మనము సూచించినటు
ో , హింస్టించబడుచుని

యోహాను యొకు శరీతలు విశావస విషయమై ర్ాజీప్డుటకు అనేక విధ్ములుగా శరధించబడుచునాిర్మ.
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ీ ను thirdmill.org నందు
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ప్రకటన ప్రంథము

రండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్య ంశము

అందువలన, కరస
ీ త ు వార్శ శీమలను యిెర్గ
శ శయునాిడనియు మర్శయు వాటిని ఆయన చూసుతనాిడని ఎఫస్ట్,
సుుర్ి, పర్గ మము, తుయతెర్
ై , సార్రధస్, ఫిలదెల్వియ, లవొదికయ మర్శయు మిగశల్వన సంఘములనిిటిని
నిశుయప్ర్చడానికి యోహాను వారయుచునాిడు. మహిమకర్మన
ై వార్శ భ్విషయతు
త యిేసు ఆధీనములో
ఉందని మర్శయు నముకముగా వంబడించువార్శకి ఆయన బహుమానమిచుునని ప్రకటన గీంథము
భ్ర్ోసానిచుుచునిది.

ఒక దదవుని ప్రవకత గా, చిని ఆస్టియాలోని సంఘములకు ఆదర్ణగా యిేసు ఇచిున ర్ండు

సందదశములో యోహాను యొకు ఉదదేశము వయకత ప్ర్చబడినది. మొదటిగా, యిేసునకు లోబడువార్ందర్శకర
కలుగు ఆశీర్ావదములను యోహాను చెప్ుపచునాిడు. మర్శయు ర్ండవదిగా, అవిధదయతగా ఉనివార్శకి
కలుగు శాప్ములను గూర్శు హెచుర్శంచుచునాిడు. ఈ ర్ండు విధ్ముల ైన సందదశములను మనము
అనేవషించుదము, ఆశీర్ావదప్ు వాగాేనముతో పారర్ంభంచెదము.

ఆశీరాాద్ వాగాేనములు
వినండి:

ప్రకటన 2:9-10లో సుుర్ిలో ఉని సంఘమునకు యోహాను ఆపాదించుచుని పల ర తాిహమును
నీ శరమనత ద్రిద్రతనత నేనెరుగ్ుద్తనత, అయననత నీవు ధనవంతుడవే; . . . నీవు

ప ంద్బో వు శరమలకు భయప్డకుము. ఇద్ిగో మీరు శోధింప్బడునటల
ల అప్వాద్ి మీలో
కొంద్రిని చెరలో వేయంప్బో వుచ్తనఘాడు; ప్ద్ి ద్ినములు శరమ కలుగ్ునత;

మరణమువరకు నమమకముగా ఉండుము. నేనత నీకు జీవకిరట
ీ మిచెచద్నత (ప్రకటన
2:9-10).

శరమలలో భద్రతనత గ్ూరిచ వాగాధనము చదయుటకు బద్తలుగా, “నీవు ప ంద్బో వు
శరమలు” అని సతమరాలో ఉనా సంఘమునకు యోహానత చెప్ుుచ్తనఘాడు. అద్ద
సమయములో, వారు కరస
ర ు తనకు నమమకముగా ఉనాటల యతద, యేసత వారికి

“జీవకిరీటమిచ్తచనని” నిశచయప్రచ్తచ్తనఘాడు. వారి శరమ మరియు సాధఘరణ

మరణము తఘతఘాలికము మాతరమే కానీ వారి ఆశీరాాద్ము మాతరము శాశాతముగా
ఉండునత.

ఈ పల ర తాిహకర్మన
ై మాటలు చాలా పారముఖ్యమన
ై ఏలయనగా, తర్మవాత వచదు దర్ినములను

అప్ుపడుండద తన పాఠకులు గీహించునటు
ో ఇది చదయుచునిది. తాను తిర్శగశవచుునప్ుపడు ఆయనను

నముకముగా వంబడించు వార్శకి యిేసు ఇవవబో యిే ఆశీర్ావదములను దృషిరలో పటురకొని ఈ దర్ినములను
చదువమని ఇది వార్శకి బో ధించుచునిది. ఉదాహర్ణకు, కరస
ీ త ుతో కలస్టి ప్ర్శపాల్వంచుటను గూర్శు ప్రకటన
20:4 మాటాోడుచునిది.
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అంతయముగా విశావసులు ప ందబో వు ఆశీర్ావదమును గూర్శు ప్రకటన 21:3-4లో వివర్శంచబడిన

వాటిని గూర్శు వినండి:

అప్ుుడు ఇద్ిగో ద్దవుని నివాసము మనతషుయలతో కూడ ఉనాద్ి, ఆయన వారితో

కాప్ుర ముండునత, వారాయన ప్రజల ైయుంద్తరు, ద్దవుడు తఘనే వారి ద్దవుడెైయుండి
వారికి తోడెైయుండునత. ఆయన వారి కనతాల ప్రతి బాషుబింద్తవునత

తుడిచివేయునత, మరణము ఇక ఉండద్త, ద్తుఃఖమన
ై నత ఏడెుై ననత వేద్నయన
ై నత ఇక
ఉండద్త, మొద్టి సంగ్తులు గ్తించి పో యనని స్టింహాసనములోనతండి వచిచన గొప్ు
సారము చెప్ుుట వింటిని (ప్రకటన 21:3-4).

భ్విషయతు
త ను గూర్శున ఈ దర్ినము యోహాను పాఠకులును దదవునికి నముకముగా ఉండునటు
ో

పల ర తాిహప్ర్చినది, అందువలన వార్మ ఈ అదుుతమైన ఆశీర్ావదములను ప ందార్మ.

ప్రకటన గ్రంథములో ద్దవుని ప్రజలకు ఆశీరాాద్ములు ఇవాబడినవి, అవి చఘలా

పారముఖయమన
ై సంద్రభములుగా మీకు ఉనఘాయ. ఉద్ఘహరణకు ప్రకటన గ్రంథము 2
మరియు 3 అధఘయయములలో జయంచ్త వానికి ఇవాబడిన వాగాేనమునత గ్ూరిచ
ఆలోచించ్ండి. అద్ద సంగ్తి ఈ గ్రంథము చివరిలో కూడఘ జయంచ్త వారికి తిరిగి
చెప్ుబడినద్ి. కావున ఆశీరాాద్ప్ు వాగాేనములు, ద్దవుని ప్రజలకు చదయు

కారయములనత మనకు జఞాప్కము చదయుచ్తనావి అద్దద్నగా శరమలు మరియు శోధనలు
సమయములో మనము కాపాడబడుద్తమని పోర తసహంచ్తట, కాపాడబడుట అనగా
యేసతనత హతు
ు కొని, మనలనత ఆయన ఉద్దేశములకు అప్ుగించ్తకొనతట,

అంతమాతరమే గాక ప్రభువు నఘమమునత బటిర యరుగ్బడిన వారు జీవిత విధఘనములో
చఘలా జఞగ్రత కలిగి మలగ్ుట ద్ఘారా మనము ప్రభువునకు ప్రిశుద్ధ జనముగా
ఉండుటయైయునాద్ి.
— డా. డదవిడ్ డబూ
ో ూ. చాప్ున్
ప్రకటన గ్రంథములో మనము తరచ్ూ ఎద్తరొాంటలనా ఆశీరాాద్ప్ు సూచ్నల

ఉద్దేశము ఏమనగా, అవి చఘలామటలరకు అంతయకాల ప్రవచ్న సాభావము కలిగిన

గ్రంథములో భాగ్ముగా ఉనఘాయ ఏలయనగా వారి యొకా వాసు వ ప్రిస్టి తిని ఇవి

వారికి చ్ూపిసు తనఘాయ, వారు శపించ్బడిన వారుగా ద్ృషిరంచ్బడుచ్తనఘారు, వారు
శరమప్డుచ్తనఘారు, గ్ురిుంప్ు లేని వారుగా ఉనఘారు, రోమ ద్ృషిరలో, వయతఘయసము

చదయబడిన వారు, మరియు సాంసాృతికముగా వెలివేయబడినటలర కనబడుచ్తనఘారు.
ప్రతిద్ీ వారికి వయతిరేకముగా కనిపించ్తచ్తనాద్ి. అయతద యద్ఘరి మైన సంగ్తి

ఏమనగా, మాటలాడునటల
ే గ్లిగితద వారు ద్దవుని
ల ఆ ముసతగ్ునత మనము తీస్టివయ
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వాకయమునత మరియు యేసతనత గ్ూరిచన సాక్ష్యమునత కలిగియుండి, ద్దవుని
ఆశీరాాద్మునత అనతభవింతురు.

— డా. జేమ్సి, ఎమ్స. హామిలర న్
యిేసును వంబడించు నముకసుతల న
ై వార్శకి ఆశీర్ావదములతో పాటు, యిేసునకు అవిధదయత
చూపించు వార్శకి సంభ్వించు శాప్ములను గూర్శు కూడా యోహాను హెచుర్శసత ునాిడు.

శాప్ప్ు హెచ్చరికలు
ఒక చిని ఉదాహర్ణగా, లవొదికయలో ఉని సంఘమును ప్రకటన 3:16లో యిేసు హెచుర్శసత ుని
సంగతి వినండి:
నీవు వెచ్చగా నెన
ై నత చ్లల గా నెన
ై నత ఉండక, నతలివెచ్చగా ఉనఘావు గ్నతక నేనత నినతా
నఘనోట నతండి ఉమిమవేయ నతద్దేశంచ్తచ్తనఘానత (ప్రకటన 3:16)

యోహాను పాఠకులు వార్శ యొకు పాప్ములు నిమితత ము ప్శాుతాతప్ప్డి, ఆసకితతో యిేసునకు

లోబడియుండునటు
ో ఈ మాటలు వార్ని కఠశనముగా హెచుర్శంచుచునివి. కరస
ీ త ు యొకు నోటి నుండి

ఉమిువేయబడుట అనునది యిేసునకు వయతిర్ేకముగా వార్శ యొకు ఘోర్మన
ై అవిధదయత వలన కలుగు
దెైవిక శాప్ములను గూర్శు హెచుర్శసత ుంది.

ఈ విధ్మన
ై ముప్ుపలు చదర్ుబడుటకు కార్ణమేదనగా యోహాను యొకు అసల ైన శరీతలు దదవుని

శాప్ముల యొకు అవగాహనతో దర్ినములను చదువుతార్మ. ర్చయితగా, నిజమన
ై మర్శయు అబదధ మన
ై
విశావసులు తమ పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి ప ందవల నని హెచుర్శసత ూ ఈ శాప్ములను గూర్శు
యోహాను అనేక మార్మలు నొకుి చెపపను.

ఉదాహర్ణకు, కూ
ీ ర్మృగమును ఆర్ాధించు వార్శకి కలుగు శిక్షను గూర్శు యోహాను యొకు

దర్ినములలో అనేకసార్మో వివర్శంచబడినది. ప్రకటన 14లో ఈ విగీహార్ాధికులు దదవుని దారక్షాగానుగలో
నలుగగొటర బడతార్మ. 16వ అధాయయములో వార్మ అనేకమైన తెగుళ్లో చదత బాధించబడతార్మ. 19-21

అధాయయములలో వార్మ అగశిగుండములో కాలుబడతార్మ. చిని ఆస్టియాలో ఉని అబదధ ప్ు విశావసులకు
ఈ దర్ినములు నిజమన
ై హెచుర్శకలుగా ఉనాియి. కాని వార్శ యొకు ప్రవర్త న మర్శయు ఆలోచనా
విధానమును బటిర దదవుని తీర్మపలోనికి ర్ాకుండా ప్ర్శశుదధ ముగా ఉండునటు
ో అవి వార్శని
పల ర తిహించుచునివి.

ప్రకటన గ్రంథములోని తీరుునత గ్ూరిచన హెచ్చరికలు నిజముగా రండు ఉద్దేశములనత
కలిగి ఉనావి. ఒక వెప్
ై ున, ద్ృఢముగా నిలబడు విశాాసతలకు, శరమలనత

సహంచ్గ్లిగిన వారికి, అవి జఞాప్కము చదయుచ్తనాద్దమనగా, నఘయయము
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ఆలసయమగ్ుట నఘయయము ఉపేక్ించ్తట కాద్త, కరైసువుల జీవితములనత బాధించిన

వారునత లేద్ఘ కరైసువులనత సంహరించిన వారునత తీరుులోనికి తీసతకురాబడుద్తరు.

మరియొక వెప్
ై ున, ప్రిసర సంసాృతి నివేద్నల వలన శోధించ్బడిన సంఘములు ఈ
రోజున ఉనాటల
ల మొద్టి శతఘబే ములో కూడఘ ఉనావి. ప్రకటన 17లో యోహానతకు

ఇవాబడిన ద్రశనములో ఉనా వేశయ అంద్ముగా అలంకరించ్తకొని యునాద్ి; ఒక

విధముగా ఆమ చఘలా ఆకరషణయ
ీ ంగా ఉనాద్ి. ఇప్ుుడు ఆమ తన చదతిలో ప్రిశుద్తధల

రకు మునా ఒక పాతరనత కలిగియునాద్ి, కూ
ర రతాముమీద్ సాిపించ్బడిన సౌఖయమునకు
ప్రతినిధిగా ఆమ ఎంత కూ
ై ద్ో మనము గ్రహంచ్తచ్తనఘాము, కాని మనము
ర రమన
శోధించ్బడద ప్రమాద్మునాద్ి. మరియు యోహానత ఈ గ్రంథమునత మొద్టిగా

అంద్తబాటలలోనికి తెచిచన కొనిా సంఘములు 2 మరియు 3 అధఘయయములలో
తెలుప్బడినవి, అవి సంసాృతి యొకా ఆకరషణ ద్ఘారా శోధించ్బడినఘయ. అంద్తవలన,
విశాాసతలు అనయ సంసాృతులు మరియు సతఖభోగాలకు లోనతకాకూడద్ని నెమమద్ిగా
హెచ్చరించ్బడుచ్తనఘారు.

— డా. డెనిిస్ ఇ. జానిన్
ప్రకటన గ్రంథము యొకా నిజ సంద్దశమేమనగా, ఒక గొప్ు ఆతమసంబంధమన
ై

యుద్ధ ము జరుగ్ుటకు ఈ లోకము వేద్ికగా ఉనాద్ి, మరియు ఆ యుద్ధ ములో మన
పాతర చఘలా పారముఖయముగా ఉనాద్ి, మరియు ఈ లోకమునత గ్ూరిచ ద్దవుడు ఒక

ఉద్దేశమునత మరియు ప్రణఘళిక కలిగియునఘాడు, మరియు ఆయన ఉద్దేశము మరియు
ప్రణఘళికకు అనతగ్ుణముగా మన జీవితఘలు ఉండఘలి. కావున ద్దవుని ఉద్దేశమునత
వయతిరేకించ్తవారు తగిన మూలయము చెలిలంచ్తద్తరు; వారు ఆయన నతండి తీరుు

ప ంద్తద్తరు. విశాాసతలముగా నమమకముగా ఉండవలస్టిన బాధయత మనకు ఉనాద్ి,
కావున ప్రకటన గ్రంథములో ప్ద్ద ప్ద్ద వచ్తచచ్తనా సంద్దశమేమనగా: ప్టలరకొనతట,

ప్టలరద్ల, అంతము వరకు ప్టలరద్ల, ఏలయనగా ద్దవుడు జయంచ్బో వుచ్తనఘాడు,

ఒకవేళ మారగ ములో సంగ్తులు కరమము తప్ుుతునాటల
ల కనిపించినప్ుటికర ద్దవుడు
సారాభౌముడు. మరియు ద్దవుడు ద్తషరతామునకు తీరుుతీరిచ మంచి వారికి
ప్రతిఫలము ఇచ్తచననే సతయము, ఆయన ఉద్దేశము, ఆయన ప్రణఘళికలకు

నమమకముగా ఉంటూ, ఆయన సంద్దశమునకు నమమకముగా సుంద్ించఘలని
మనలనత పిలచ్తచ్తనాద్ి.

— డా. మార్డు. ఎల్. సారీస్

-5వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రకటన ప్రంథము

రండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్య ంశము

ప్రకటన గీంథములో ఉని అనేక విషయములు అర్ాము చదసుకొనుట చాలా కషర ము, ఇందులో

సందదహము లేదు. అయితద దాని పారముఖ్యమన
ై విషయాలు ఇంకనూ సపషర ముగానే ఉనివి. వార్మ

శీమప్డుచునినూ కరస
ీ త ుకు నముకసుతలుగా ఉండాలనేది తన పాఠకుల ప్టో యోహాను యొకు ఉదదేశమై
యునిది. ఆశీర్ావదప్ు సూచనలు, వార్మ దదవునికి విధదయత చూపించి, మంచి కార్యములు చదయు

విధ్ముగా వార్శని పల ర తిహించాల్వ. మర్శయు వార్శని ప్శాుతాతప్ములోనికి నడిపించడానికి వార్శకి దదవుని

శాప్ములను గూర్శు తాను హెచుర్శంచాడు. వీటిలో ఒకటి లేదా ర్ండు విధ్ములుగా ప్రతి ఆకార్ము, గుర్మతలు
మర్శయు దృశాయలు ప్రకటన గీంథములో నముకతవమును పల ర తిహించుచునివి. మర్శయు ఈ ఉదదేశమును

మనము మనసుిలో పటురకొంటే, ఆది కస
ై త వులప్టో మర్శయు ఆధ్ునిక పాఠకుల విషయమై ప్రకటన గీంథము
యొకు తాతపర్యమును గీహించుటకు అది ఉప్కర్శసత ుంది.

ఇంతవర్కు ప్రకటన గీంథము యొకు ఉదదేశమును గూర్శు అనేవషించి యునాిము, ఇప్ుపడు దాని

వివర్ముల వప్
ై ు మన దృషిరని పటురదము.

వివరములు
ప్రకటన గీంథము 1:1-8లో ఉని కుోప్త మన
ై ఉపల దాాతముతో పారర్ంభ్మౌతునిది. దీని వంబడి,

ప్రకటన గీంథము యొకు అధాయయములనీి నాలుగు పారముఖ్యమన
ై దర్ినములు కల్వగశయునాియి:
•
•
•
•

కరీసత ును గూర్శున దర్ినము 1:9-3:22
ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున దర్ినము 4:1-16:21
మహావేశయకు తీర్మప తీర్ుబో వు దర్ినము 17:1-21:8
ప్రకటన గీంథములోని గొర్ీపల
ి ో భార్య, వధ్ువును గూర్శున దర్ినము 21:9-22:5

ఈ నాలుగు పారముఖ్యమైన దర్ినముల తర్మవాత ఈ గీంథము 22:6-21 తో ముగశంచబడుతుంది.
ప్రకటన గీంథములోని ఈ నలుగు దర్ినములు యోహాను “ఆతువశుడెై” యుండగా అనే మాటతో

పారర్ంభంచబడినాయి. తన గీంథములోని ప్రధాన విభాగంలో నూతన విభాగముల పారర్ంభ్మును
గుర్శతంచడానికి యోహాను ఈ భాషను నిర్ంతర్ం ఉప్యోగశంచుచునాిడు.

ప్రకటన గ్రంథములో యోహానత నఘలుగ్ు సారుల ఉప్యోగించిన “వెంటనే నేనత

ఆతమవశుడనెైతిని” అనే మాటనత మనము వివరించ్తనప్ుుడు—ఇటలవంటి వేరొకటి—

ఉంద్ి, అద్ి నఘలుగ్ుసారుల జరిగన
ి ద్ని మనము గ్మనించ్వచ్తచ, ప్రతీసారి ఆ విధముగా
జరిగినప్ుుడు, అద్ి ఒక మలుప్ు తిరుగ్ుతునాటల
ల ప్రకటన గ్రంథములో చ్ూడవచ్తచ.
అంద్తవలన ప్రకటన గ్రంథమంతటిని ఈ నఘలుగ్ు భాగ్ములుగా విభజంచ్తటకు ఇద్ి

ఆసాారము కలుగ్జేయుచ్తనాద్ని నేనత భావిసతునఘానత, విసు ృతముగా చెపాులంటే,
పారరంభములో యేసత మరియు ప్తిరకలనత గ్ూరిచన భాగ్ము మనకు ఉంద్ి,
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అటలతరువాత స్టింహాసనము మరియు తీరుులు గ్ూరిచనద్ి మధయలో ఉంద్ి,

అటలతరువాత వేశయనత గ్ూరిచనద్ి ఉంద్ి, తద్తప్రి రాజు మరియు వధతవునత

గ్ూరిచనద్ి ముగింప్ు భాగ్ములో ఉంద్ి. మరియు ప్రకటన గ్రంథము యొకా ప్ూరిు
సంగ్రహము ఆ విధముగానే ఉనాద్ి.

— డా. జేమ్సి, ఎమ్స. హామిలర న్
ప్రకటన గీంథము 1:10లో యోహాను ఈ విధ్ముగా వారస్టియునాిడు.
ప్రభువు ద్ినమంద్త ఆతమ వశుడనెై యుండగా బూరధానివంటి గొప్ుసారము. . .
చెప్ుుట నఘవెనతక వింటిని (ప్రకటన 1:10).
ప్రకటన 4:2లో తాను తెలుప్ుతునాిడు:
వెంటనే నేనత ఆతమవశుడనెతి
ై ని. అద్ిగో ప్రలోకమంద్త ఒక స్టింహాసనము వేయబడి
యుండెనత. స్టింహాసనమునంద్త ఒకడు ఆస్ట్సతడెై యుండెనత (ప్రకటన 4:2).
ప్రకటన 17:3లో ఈ విధ్ముగా చెప్ుపచునాిడు:
అప్ుుడతడు ఆతమవశుడనెన
ై ననతా అరణయమునకు కొనిపో గా (ప్రకటన 17:3).
మర్శయు ప్రకటన 21:10లో ఈ విధ్ముగా వారస్టియునాిడు:
ఆతమవశుడనెైయునా ననతా యతు యన గొప్ు ప్రాతము మీద్ికి కొనిపో య,

యరూషలేము అనత ప్రిశుద్ధ ప్టర ణము ద్దవుని మహమగ్లద్ెై ప్రలోకమంద్తనా
ద్దవుని యొద్ే నతండి ద్ిగవ
ి చ్తచట నఘకు చ్ూపెనత (ప్రకటన 21:10).

ఆతమవశుడనెై యుండగా అనే సంద్రభము ఒక ప్రవకు గా యోహానతకు ఇవాబడిన ఒక
విధమన
ై అనతభవము అద్ి అనేకమైన గ్ురుతులుగ్ల ద్రశనములనత ప ంద్తనటల
ల
తననత ఒక ద్రశనప్ు స్టిితిలోనికి తెచిచనద్ి. ద్ీనికి సంబంధించిన నేప్థయము పాత
నిబంధనలో యహెజేాలు గ్రంథములో ఉంద్ి, రండు సంద్రాభలలో ఆతమలో

కొనిపో బడుటనత గ్ూరిచ యహెజేాలు ప్రసు ావించఘడు, ఆ విధముగా కొనిపో బడకపో తద
వాటిని చ్ూడలేకపో యే వాడదమో. అద్ి మనము ప్ూరిుగా అరి ము చదసతకోలేని ఒక
అనతభవమని నేనత అనతకొనతచ్తనఘానత. ప్రవకు కూడఘ ద్ఘనిని అరి ము

చదసతకోలేకపో వుచ్తనఘాడు. మూడవ ఆకాశమునకు ఎకిాపో వుటనత గ్ూరిచ 2 కొరింథీ
12లో పౌలు మాటలాడుచ్త, తనత శరీరముతో కొనిపో బడఘ్డో లేద్ఘ శరీరము లేకుండఘ
కొనిపో బడఘ్డో ఖచిచతముగా చెప్ులేకపో యాడు. వారు ద్ఘనిని సరిగగ ా అరి ము
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చదసతకునఘారని నేనత ఖచిచతముగా చెప్ులేనత, కానీ ద్దవుడు వారిని ఒక సాినము, ఒక
స్టిితిలో, ఉంచ్తతునఘాడనేద్ి సుషరముగా ఉంద్ి; ఇకాడ వారు అసాధరణమన
ై

ద్రశనములనత ప ంద్తతునఘారు మరియు ద్ఘనిని సూచించ్తట ద్ఘార లేఖనములనత
మనకు తెలుప్ుచ్తనఘారు, ఆతమ వారికి ఈ ద్రశనములు మరియు అనతభవములు
గ్ూరిచ వివరించ్డఘనికి అవకాశము ఇచిచన కొలద్ి ఇద్ి బైబిల్ గ్రంథములో
ప ంద్తప్రచ్బడినద్ి.

— డా. డెనిిస్ ఇ. జానిన్
ప్రకటన గీంథము యొకు పారముఖ్యమైన భాగములలో ఒకొకు దానిని అనేవషించుదము, ప్రకటన

1:1-8లో ఉని ఉపల దాాతముతో పారర్ంభంచుదము.

ఉపో ద్ఘాతము
ఉపల దాాతము ప్రకటన 1:1-3లో ఉని నాంది ప్రసత ావనతో పారర్ంభ్మౌతుంది, అది ఈ గీంథము యొకు

దెైవిక అధికార్మును నొకిుచెప్ుపచునిది. అది తండియి
ర ెైన దదవుని యొదే నుండి పారర్ంభంచబడి,

యిేసుకరస
ీ త ునకు ఇవవబడినది మర్శయు ఒక దదవదూత దావర్ా తెల్వయజేయబడుచునిది. మర్శయు కరీసత ు
యొకు ప్రవకత గా, యిేసు యొకు సందదశమును సంఘములకు తీసుకొనిపల వుటకు యోహాను ఒక
అధికార్ము కల్వగశన ర్ాయబార్శ.

4 మర్శయు 5 వచనములు శుభాకంక్షలు తెలుప్ుచునివి, అందులో యోహాను తనుితాను తన

శరీతలకు తెల్వయజేసుకుంటునాిడు. ప్రతదయకముగా, చిని ఆస్టియాలో ఉని ర్ోమా సామాాజాయనికి చెందిన ఏడు
సంఘములకు ఆయన వారస్టియునాిడు. యోహాను శుభాకాంక్షలును కూడా చదర్ముతునాిడు:వర్త మాన
భ్ూత భ్విషయతాులములలో ఉనివాడెైన తండియి
ర ెైన దదవుని నుండి; ఆయన స్టింహాసనము యిెదుట

ప్ర్శశుదాధతు సంప్యర్ణత లేదా ప్ర్శప్యర్ణతకు సాదృశయముగా నుని ఏడు ఆతులు నుండియు; మర్శయు

నముకమన
ై సాక్షియు, మృతులలో నుండి ఆదిసంభ్ూతుడుగా లేచినవాడు, భ్ూప్తులకు అధిప్తియని
యిేసుకరస
ీ త ును యోహాను పిలచుచునాిడు.

5-8 వచనములలో యోహాను దదవుని సుతతించుచునాిడు, మర్శయు తన శరీతలప్టో తాను

కల్వగశయుని అభమానమును ఈ సుతతి బయలుప్ర్చుచునిది. దదవుని యొకు సార్వభౌమతవమును

గూర్శు, తన మహిమకర్మన
ై ఉదదేశముల కొర్కు చర్శతరయంతటిలో దదవుడు ప్నిచదయుచునాిడని యోహాను
సుతతించుచునాిడు. యిేసుకరీసత ు దావర్ా కలుగు విమోచన కొర్కు తాను దదవుని సుతతించాడు ఏలయనగా,
యిేసు యొకు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్ోహణము ప్రతివిధ్మన
ై నిర్రక్షణకు

ఆధార్మని యోహాను ఈ గీంథములో వివర్శసత ునాిడు. మర్శయు చివర్శగా, కరస
ీ త ు మర్లా ర్ానునిందున

మర్శయు దదవుడు ఉదదేశించినది, వాగాేనము చదస్టన
ి ది నర్వేర్ుబడబో వు గొప్ప భ్విషయకార్యమును బటిర తాను
దదవునిని సుతతించాడు.
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రాబో వు సంప్ూరణ విడుద్లనత గ్ూరిచన నిరీక్ష్ణ ఉతఘసహమునకు కస
రై ు వులు

సుంద్ించ్వలస్టియునాద్ి. భవిషయతు
ు లో జరుగ్బో వు ద్ఘనికొరకు కృతనిశచయతతో
ఎద్తరు చ్ూచ్తటయే నిరీక్ష్ణ. నిరీక్ష్ణ యొకా విశేషము మరియు అభాయసకరమన
ై

సంగ్తదమనగా అద్ి మనలనత ఉలాలసప్రుసతుంద్ి, అద్ి మనకు భద్రతనత కలిగిసు తంద్ి,
అద్ి మనకు హుషారునత కలిగిసు తంద్ి, మరియు వాగాేనము చదయబడినద్ి నిజము
కాబో వుచ్తనాద్నత నిశచయత యడల ప్రసు తతం ఒక విధమైన ఆనంద్మునత

కలుగ్జేసు తంద్ి. ఆశతో ఎద్తరుచ్ూసూ
ు ప్రసు తతమంద్త సంతోషించద శకిుని అద్ి మనకు
ఇసతుంద్ి. మనము ద్దని కొరకరతద శరమప్డుచ్తనఘామో ద్ఘని ఫలితము తప్ునిసరిగా
మనము అనతభావిసాుమనే ఉలాలసముతో ముంద్తకు నడుప్ుతుంద్ి, సహజముగా
మన సంకుచితమన
ై ద్ృషిరవలన అధెైరయము లేద్ఘ అనిశచయత కలుగ్ుతుంద్ి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
యేసతకరస
ర ు త ద్ఘారా మనము ప ంద్బో వు చివరి విమోచ్న నమమశకయముకాని విధముగా
సతంద్రమన
ై ద్ి మరియు మహమ కలిగినద్ి, యేసతకరస
ర ు త నంద్త ద్దవుడు వాగాేనము
చదస్టన
ి ద్ి మరియు నెరవేరచి న సంగ్తుల విషయములో మనము సంప్ూరణ ముగా

సుంద్ించ్వలస్టియునాద్ి. 1 యోహానత 3లో “ఇప్ుుడు మనము ద్దవుని పిలలలమై
యునఘాము మనమిక ఏమవుద్తమో ఇంక ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడలేద్త గాని ఆయన

ప్రతయద క్ష్మన
ై ప్ుుడు ఆయన యునాటల
ల గానే ఆయననత చ్ూతుము గ్నతక ఆయననత
పో లియుంద్తమని యరుగ్ుద్తము. ఆయనయంద్త ఈ నిరీక్ష్ణ పెటర లకొనిన

ప్రతివాడునత ఆయన ప్వితురడెై యునాటలరగా తనతా ప్వితురనిగా చదస్టికొనతనత”, అని
యోహానత చెపిునప్ుుడు నేనత అరి ము చదసతకునాద్ి అద్ద. మనలనత కరరసు త

సారూప్ములోనికి మారుచటయే ద్దవుని యొకా విమోచ్నఘ ప్రణఘళికయైతద, ఒకవేళ
ఆయనలో సంప్ూరణ ఐకయము చదయబడుటయే ద్దవుని యొకా ప్రణఘళికయైతద,

ప్రలోకము నితయము మనలో నివస్టించ్త విధముగా ఆయన మనలనత తన పేమ
ర

మరియు ఆతమచదత నింపి ప్రలోక ఆనంద్మునత కలుగ్జేయుటయే ద్దవుని యొకా
విమోచ్నఘ ప్రణఘళికయత
ై ద మన యొకా ప్రతిసుంద్న కేవలము ఈ విధముగానే

ఉంటలంద్ి: ద్దవా ఒక మనతషుయడు సాధయమన
ై రీతిలో ఉండునటల
ల ఈ లోకములో

యేసతనత పో లియుండునటల
ల ననతా చదయుము. అద్ి ఏ విధముగా ఉంటలంద్ో నేనత

ఎరుగ్నత; అద్ి ఏ విధముగా ప్ని చదసు తంద్ో నేనత ఎరుగ్నత, కానీ ప్రభువా, నఘలోనతండి
నీవు చదయగ్లిగ్నద్ంతయూ చదయుము. నఘ సమసు ము నీకిచ్తచచ్తనఘానత; నఘ
జీవితమునత నీకిచ్తచచ్తనఘానత. నఘ సమసు మునత నీకరిుంచ్తచ్తనఘానత. నఘ
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జీవితములో ప్నిచదయుచ్తనా నీ సంప్ూరణ మరియు ప్ూరిు విమోచ్నఘ కారయమునకు
తకుావెన
ై ద్దద్ెైనఘ ద్ఘని కొరకు నేనత జీవించ్డం లేద్త.

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ
ఉపల దాాతము అయిన తర్మవాత, కరస
ీ త ు యొకు దర్ినములు మర్శయు సంఘములకు వాటి
అనవయింప్ులు ప్రకటన 1:9-3:22లో మనము కనుగొనవచుును.

కరస
ర ు త ద్రశనములు
కరీసత ును గూర్శున వర్ణనతో కరీసత ు దర్ినములు పారర్ంభ్మై, చిని ఆస్టియాలో ఉని ఏడు
సంఘములకు వారయబడిన కరస
ీ త ు ప్తిరకతో ముగశంచబడతాయి. ఈ ర్ండు భాగాలను మనము వేర్మవేర్మగా

చూడబో తునాిము, ప్రకటన 1:19-20లో ఉని కరీసత ును గూర్శు యోహాను ఇచిున వర్ణనతో పారర్ంభంచెదము.

కరరసు తనత గ్ూరిచన వరణ న
యిేసును వర్శణంచుటకు ముందు కరస
ీ త ునుబటిర వార్శకి కలుగు శీమలోను ర్ాజయములోను

సహనములోను పాళీవాడనని యోహాను తనుితాను తన పాఠకులతో పల లుుకొనుచునాిడు.

శీమలు అనునవి ఎలో ప్ుపడు విశావసులకు నిజమన
ై విగా ఉనివి. అయితద కొీతత నిబంధ్న కాలములో

మన శీమలు ఒక ప్రతదయకతను కల్వగశయునాియని యోహాను చెప్ుపచునాిడు. తాను పాప్మునకు ఎదుర్మ
నిల్వచినందున కరస
ీ త ు శీమనొందెను. విశావసులు యిేసుతో ఐకయప్ర్చబడినందున మనము కూడా శీమ
ప ందుచునాిము. అయినప్పటికర మనము శీమనొందినప్ుపడు దదవుడు మనతో ఉనాిడనే ఆదర్ణ
ప ందుచునాిము, మర్శయు ఆయన మన ప్ర్శస్టా తి
ి ని తన అధికార్ము చొప్ుపన తన అధీనములో

ఉంచుకుంటాడు. ప్రతీ ప్ర్శస్టా తి
ి లో—హతసాక్ష్యయల ైనప్ుపడు—కూడా కరస
ీ త ు యొకు శకిత దావర్ా దుషర తవము
మర్శయు మర్ణము మీద విజయము ప ందుచునాిము.

“ఆతువశుడెయ
ై ుండగా” తాను దర్ినము ప ందియునాినని యోహాను సూచించుచునాిడు. తాను

శార్రర్కముగా మర్ొక ప్రదశ
ద మునకు కొనిపల బడనప్పటికర, యోహాను ఒక విధ్మైన ప్ర్వశము చెందిన స్టిాతిలో

ఉనిటు
ో ఇది సూచిసుతంది. ఇది పాత నిబంధ్న కాలములో ప్రవకత లకు దదవుడు తనుితాను ప్రతయక్షప్ర్చుకొనే
ఒక ప్దధ తి కూడా, దానిని మనము యిెహజ
ె ేులు 3:12 వంటి లేఖ్న భాగాలలో చూడవచుు.

చివర్శగా, ఎఫస్ట్, సుుర్ి, పర్గ మము, తుయతెర్
ై , సార్రేస్, ఫిలదెల్వియ మర్శయు లవొదికయ

సంఘములకు ఈ దర్ిన భావమును వారయవలస్టినదిగా ప్ర్లోకమునుండి ఒక శబే ము తనకు
ఆజాాపించినటు
ో యోహాను తన ప్ర్శచయ వాకుులను ముగశసత ునాిడు.

యిేసును గూర్శు యోహాను వర్ణన ప్రకటన 1:12 నుండి పారర్ంభ్మౌతుంది. ఏడు దీప్సత ంభ్ముల

మధ్య సంచార్ము చదయు “మనుషయ కుమార్మనిగా” యిేసు ప్రతయక్షమగుచునాిడు. అంధ్కార్ లోకమునకు
కరీసత ు దావర్ా దదవుని వలుగును ప్రకాశింప్జేయు సంఘములను ఇవి సూచిసుతనాియి. పాత నిబంధ్నలో
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ప్రతయక్ష గుడార్ము మర్శయు దదవాలయములో ఉని ఉప్కర్ణములను మర్శయు ప్ర్లోకమందు దదవుని
స్టింహాసనము యిెదుట ఇప్ుపడు కరస
ీ త ు ఉనాిడను సతయమును ఆ దీప్సత ంభ్ములు జాాప్కము

చదయుచునాియి. ప్ర్లోకమందు దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట యిేసు ఇప్ుపడు ఉండుట వాసత వము

దదవుడు ఎదుటనుని ఏడు దీప్సత ంభ్ములకును మర్శయు చిని ఆస్టియాలో ఉని ఏడు సంఘములకును
మధ్యనుని సంబంధ్మును గూర్శు 1:4లో యోహాను ముందుగానే చెపపి యునాిడు. ప్రతయక్ష

గుడార్ములోను తర్మవాత దదవాలయములోను దదవుడు తన మహిమా సనిిధిని తన ప్రజల మధ్య

కనబర్చుచునాిడు. ఒకప్ుపడు దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజల మధ్య నివాసముండునటు
ో కరీసత ు ఇప్ుపడు తన
సంఘము మధ్యన నివాసము చదయుచునాిడు.

యిేసు పాదముల మటురకు దిగుచుని వసత మ
ర ు మర్శయు దటిర, యూదుల దదవాలయములోని ప్రధాన

యాజకుని సూచించుచునిది. ఆయన నేతరములు అగశిజావలవల ఉండెను మర్శయు ఆయన పాదములు
కొల్వమిలో ప్ుటము వేయబడి మర్యుచుని అప్ర్ంజితో సమానమై యుండెను. ఆయన కంఠసవర్ము
విసాతర్ జలప్రవాహముల ధ్వనివల ఉండెను, మర్శయు ఆయన నోటన
ి ుండి ర్ండంచులుగల వాడియిన
ెై
ఖ్డగ ము ఒకటి బయలు వడలుచుండెను. ఆయన ముఖ్ము మహా తదజసుితో ప్రకాశించుచుని

సూర్మయనివల ఉండెను. యిేసు మహో నితుడు, మహిమగలవాడు మర్శయు శకితమంతుడని ఈ ప్రతయక్షత
తెలుప్ుచునిది.

ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధఘయయమునత చ్ద్తవుచ్తనాప్ుుడు పారముఖయముగా

ఆలోచ్నలోకి వచదచ ఒక విషయమేమనగా యేసతకరస
ర ు తనత గ్ూరిచన ద్రశనము.

మొటర మొద్టి సంగ్తి, యేసత ఏమైయునఘారో చ్ూపించద ద్ృశయముగా ఇద్ి ఉనాటల
ల

మనము సుషరముగా చెప్ువచ్తచనత. ఇద్ి అక్ష్రారి ము తీసతకొనేద్ి లేద్ఘ అనాయంచద
ద్ృశయము కాద్త. అయతద ఒక ప్తిరకగా, ఒక ప్రవచ్నముగా, మరియు అంతయకాల

ప్రతయక్ష్తఘ సాహతయముగా యోహానత ఈ ప్ుసు కమునత వారస్టినటల
ల మనము జఞాప్కము
చదసతకోవాలి, వారి జీవితములనత యేసత కరస
ర ు త కొరకు మరియు సతవారు కొరకు

అంకితము చదస్టన
ి , శరమప ంద్తచ్తనా విశాాసతల కొరకు ఈ ప్ుసు కమునత ఆయన

వారస్టియునఘాడు. మరియు సతవారు నిమితు ము పారణమునత పో గొటలరకొనే ప్రమాద్ములో
వారునఘారు. 1వ అధఘయయములో, యేసత కరస
ర ు త మహమప్రచ్బడిన

మనతషయకుమారుని ద్ృశయము మనకు ఉంద్ి, మరియు యేసతనత గ్ూరిచన అనేక

విధముల ైన వరణనలు అచ్చట ఉనావి. ఆయన యాజక వసు మ
ర ునత ధరించియునఘాడు.
ద్దవుని సనిాధికి వెళల లటకు ఆయన మారగ మైయునఘాడు. ఆయన హమమంత తెలలని

జుటలరనత కలిగియునఘాడని యోహానత వరిణంచ్తచ్తనఘాడు, ఇద్ి చఘలా ఆసకిుకరమైనద్ి
ఏలయనగా ద్ఘనియేలు 7వ అధఘయయములోని సంగ్తులనత తఘనత

చ్ూపించ్తచ్తనఘాడు, మరియు ద్ఘనియేలు 7వ అధఘయయములోని తెలలని జుటలరగ్ల వయకిు
యహో వాయయ
ై ునఘాడు. అయనప్ుటికి ద్ఘనిని యోహానత యేసతనకు
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ఆపాద్ించ్తచ్తనఘాడు, యేసత యహో వాతో సమానతడు అని మరియు ప్రిప్ూరణ

ద్ెైవతాము కలిగినవాడని చ్ూప్ుతునఘాడు. ఈ ద్ృశయములో యేసత తన నోటిలో

వాడియైన రండంచ్తలు గ్ల ఖడగ ము కలిగియునటల
ల వరిణంచ్బడియునఘాడు, అద్ి

అక్ష్రారి ము కాద్త, గానీ అద్ి తన శతురవులనత ఖండించి, నఘశనము చదయు తన మాట
యొకా శకిుని నొకిా చెప్ుుచ్తనాద్ి అంద్తవలన సంఘము కరస
ర ు తనంద్త

ఆద్రించ్బడుచ్తనాద్ి. ఆయన ముఖము మహమతో ప్రకాశంచ్తచ్తనాద్ని మనకు
చెప్ుబడినద్ి, అనగా ఆయన మహమగ్ల ప్రభువు. “మరణము యొకాయు

పాతఘళలోకము యొకాయు తఘళప్ు చెవులు నఘ సాాధీనములో ఉనావి” అని యేసత
యోహానతతో చెప్ుుచ్తనఘాడు. ద్ీనినే సంఘము ఎద్తరొానతచ్తనాద్ి. వారు

మరణమునత చ్వి చ్ూసతునఘారు, గ్నతక వారు సహజముగా వారి భవిషయతు
ు నత గ్ూరిచ
కలతచెంద్తతునఘారు. మరియు యేసత సరాశకిుమంతుడని, ఆయన

ప్ునరుతఘినతడని, ఆయన జీవముగ్లవాడని, ఆయనే మొద్టివాడునత,

కడప్టివాడని, ఆయన మరణమునత గలిచియునఘాడని, వారు భయప్డనవసరము
లేద్ని యోహానత నొకిా చెప్ుుచ్తనఘాడు. నీరో లేద్ఘ డొ మష
ే ియన్ గాని ఆ

సమయములో ఏ రోమా చ్కరవరిు ఉండినప్ుటిక—
ర ఈ విషయమై వాద్న ఉంద్ి —

అప్ుటి రోమా చ్కరవరిు ఎవరన
ర ప్ుటికర ఆ చ్కరవరిు ఆధిప్తయము చదసు తనాటల
ల కనిపించ్తట
లేద్ఘ? లేక రాజకరయ అధికారులు ఆధిప్తయములో ఉనాటల
ల కనిపించ్తట లేద్ఘ? వారు
ఆధిప్తయము కలిగిలేరు. యేస్టే ప్రిపాలించ్తచ్తనఘాడు, యేస్టే ఆధిప్తయము

కలిగియునఘాడు. అంద్రూ ఆయన మీద్ ఆధఘరప్డవలస్టియునాద్ి. కావున ప్రకటన
గ్రంథము పారథమికముగా శరమప్డుచ్తనా సంఘమునత భద్రప్రచ్తటకు యేస్టే

సరాాధికారియని చెప్ుుటకు, ఆయన మహమగ్ల ప్రభువు అని చెపుి ఆద్రణ

కలిగించ్త ప్ుసు కము. ఆయన ద్ీప్సు ంభముల మధయ సంచఘరము చదయుచ్తనఘాడు.
వారు ఆద్రించ్బడి, బలప్రచ్బడి నిరీక్ష్ణలో ఆయన యంద్త నమమకముంచ్తతూ
ముంద్తకు కొనసాగాలి.

— డా. థామస్ ఆర్డ. శన
ై ర్డ
కరీసత ును గూర్శున యోహాను యొకు వర్ణనను మనము ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, కాబటిర ఇప్ుపడు

ప్రకటన గీంథము 2, 3 అధాయయములలో ఏడు సంఘములకు వారయబడిన యిేసు యొకు ప్తిరకలను
మనము చూచెదము.
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ఏడు సంఘములకు వారయబడిన ప్తిరకలు
చిని ఆస్టియాలో ఉని ఏడు సంఘములకు కరస
ీ త ు ప్తిరకలను ప్ంప్ుమని చెప్ుపచునాిడు, అది

ఇప్ుపడు టర్రు దదశములోని ప్శిుమ పారంతములో ఉనిది. ఆ ప్తిరకలను ఇచెు వయకిత ఒక కీమ ప్దధ తిలో

ప్రయాణంచి వళ్ల
ో నటు
ో ఆ ప్తిరకలు వర్మసగా వారయబడి ఉనాియి. మొటర మొదట సముదరతీర్ములో ఉని
ఎఫస్ట్ ప్టర ణమునకు ప్తిరక వారసాడు, తర్మవాత ఉతత ర్ పారంతమునుని సుుర్ి, ఉతత ర్మున

దూర్ముగానుని పర్గ మమునకు ప్తిరక వారసాడు. అటుతర్మవాత, ఆగేియముననుని తుయతెర్
ై , సార్రేస్,
తర్మవాత ఫిలదెల్వియ, తర్మవాత లవొదికయలో ఉని సంఘములపై దృషిరసార్శంచాడు. తన ప్ర్లోకప్ు
ప్ర్శశుదధ సా లములో యిేసు చెపిపన మాటలు ఈ ప్తిరకలలో ప ందుప్ర్చబడినాయి మర్శయు ర్ానుని
దర్ినములను సంఘములు అర్ాము చదసుకొని, సపందించుటకు సహకర్శంచు విధ్ముగా ఈ ప్తిరకలు
ర్ూపించబడినాయి.

సాధార్ణ మాటలోో, ఈ ప్తిరకలనీి ఒకే నమూనాలో ప ందుప్ర్చబడినాయి, కొదిేగా వైర్మధ్యము

కనబడుతుంది. పాత నిబంధ్న ప్రవచనము కల్వగశయుని అనేకమన
ై అంశాలను ఈ నమూనా కల్వగశయునిది
మర్శయు ఈ సంఘములకు యిేసు యొకు ప్రవకత గా యోహాను ప్ర్శచర్య చదయుచునాిడనే సంగతి మనకు
జాాప్కము చదయబడుచునిది.

మొదటిగా, ప్రతీ ప్తిరక ఆ సంఘములో ఉని దూతకు చెప్పబడునటు
ో వారయబడినది. సంఘములో

నుని మనుషుయల ైన వార్శని ఇది సూచించుచునిటు
ో కొంతమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు చెప్ుపచునాిర్మ. అయితద
ప్ర్లోక దర్ినముని ఈ సందర్ుములో, వార్మ సాానిక సంఘముల నిమితత ము కరస
ీ త ు దావర్ా

నియమించబడిన నిజమైన దదవదూతలుగా కనిపించుచునాిర్మ. ర్ండవది, కరీసత ును గూర్శున వర్ణన ప్రకటన
1వ అధాయయములో ఉని ప్రతయక్షతలో నుండి వారయబడిన మర్శయు ఆ ప్తిరకకు సంబంధించి యిేసు
గుణలక్షణమును నొకిు చెప్ుపచునిది. మూడవది, ఎర్మగుటను గూర్శున సంగతి కూడా ఉనిది, ఈ

సంఘాలను మర్శయు వార్శ జీవితాలను గూర్శు కరస
ీ త ు ఎర్శగయ
శ ునాిడని అది సూచించుచునిది. నాలగ వదిగా,
సంఘమును ప్ర్శశరధించుట ఉంది, అందులో మచుుకోలు, తర్చు గదిేంప్ులు ఉనాియి. ఐదవదిగా,

సంఘమును కరస
ీ త ు ప్ర్శశరధించిన పిముట తదనుగుణంగా ఆశీర్ావదప్ు మాటలు లేదా శాప్ప్ు హెచుర్శకలు
ఉనాియి. ఆర్వదిగా, జయించు వార్ందర్మ నితయతవప్ు ఆశీర్ావదములు ప ందుదుర్ని వాగాేనము
చదయబడినది. ఏడవదిగా, ప్రతీ ప్తిరక కరస
ీ త ునకు విధదయత చూపించవల నని హెచుర్శంచుచునిది.

ప్రకటన 2, 3 అధాయయాలలో ఉని ప్తిరకలలోని సార్మప్యతలు ఈ భాగములో ఉని పారముఖ్యమన
ై

ఉదదేశాలను గుర్మతచదసత ునాియి. ఈ సంఘములకు కరస
ీ త ు సర్శయిెైన ర్ాజుగా వర్శణంచబడినాడు వార్శ యొకు
ప్రసత ుత ప్ర్శస్టా తి
ి ని ఆయన ఎర్మగును గనుక వార్శని విమర్శించద అధికార్మును ఆయన కల్వగశయనాిడు.
ఆయన ఆశీర్ావదములను వార్శకి వాగేనము చదశాడు మర్శయు వార్శ యొకు నముకతవమును

పల ర తాిహప్ర్చడానికి శాప్ప్ు హెచుర్శకలను ఇచిుయునాిడు. మర్శయు శీమలు, శరధ్నలు జయించిన వార్శకే
నితయతవప్ు ర్క్షణ ఉంటుందని వార్శకి జాాప్కము చదస్టయ
ి ునాిడు. ఈ ప్రకటన గీంథములోని ప్రధాన

భాగమంతటిలో ఈ అంశాలు కూడా కరలకమన
ై పాతర పల షించుచునాియని చెప్ుపట అతిశయోకిత కాదు.
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ఏడు సంఘాలకు వారయబడిన ఏడు ప్తిరకలలో, కరైసువులంద్రూ, ఎటలవంటి

వయతిరేకతలు కలుగ్ుచ్తనానత తనకు నమమకముగా, విధదయతగా ఉండఘలని యేసత

కోరుతునఘాడు— అచ్చట ఎంతో వయతిరేకత ఉనానత —వారు నమమకముగా ఉనఘారు.
ఇప్ుుడు గ్మనించ్ండి అచ్చట ఏడు సంఘములు ఉనఘాయ. నిజముగా, వాటిలో
రండు నమమకముగా ఉనఘాయ, నేనత సతమరాలో ఉనా సంఘము మరియు

ఫిలద్ెలిియలో ఉనా సంఘమునత గ్ూరిచ ఆరోపిసు తనఘానత, యేసత వారిని గ్ూరిచ
ఏమియు చెప్ుుటలేద్త గాని ఈ రండింటిని మచ్తచకునఘాడు. ఇప్ుుడు మిగిలిన

సంఘాలు చ్ూస్టేు , ఎఫెస్ట్, పెరగమము, తుయతెైర మరియు సారీేస్ మచ్తచకొనబడఘ్య,
గానీ గ్ద్ిేంచ్బడఘ్య. అటలతరువాత మరియొకటి ఉంద్ి ఏడవద్ి, అద్ి లవొద్ికయ
సంఘము, మరియు లవొద్ికయలో ఉనా సంఘమునకు మచ్తచకోలు లేద్త
ఏలయనగా అద్ి సాయం - సమృద్ిధ గ్ల సంఘము.

— డా. స్టైమన్ జ. కిస్ర మేకర్డ
ఈ ప్తిరకలలో ప్రతి దానిని కుోప్త ముగా చూచెదము, ప్రకటన 1:1-7లో ఉని ఎఫస్ట్ సంఘముతో

మొదలు పడదాము.

ఎఫెస్ట్: ఈ ప్తిరకలో, తన కుడిచదత ఏడు నక్షతరములు ప్టురకొనిన వానిగా మర్శయు సువర్ణ

దీప్సత ంభ్ముల మధ్య సంచార్ము చదయుచునివానిగా యిేసును యోహాను ప్ర్శచయము చదస్టియునాిడు.
మర్శయు ఈ వర్ణన కరస
ీ త ు యొకు మహిమ ప్రకాశమును మర్శయు శకితని గూర్శు నొకిు చెప్ుపచునిది.

వార్శ ర్ాజుగా, ఎఫస్ట్ సంఘమును గూర్శు మిశిీతమైన వాయఖ్ాయలను యిేసు ఇచుుచునాిడు. వార్మ

సర్శయిెైన బో ధ్ ప్టో హర్శషంచదగశన ఆసకితని కల్వగశయునాిర్మ, మర్శయు దుషర ప్రవర్త నను సహింప్లేదు. వార్మ
నికోలాయితుల కియ
ీ లను దదవషించుచునాిర్ని ప్రతదయకముగా చెప్పబడినది, ఈ నికోలాయితులు కస
ై తవ
విశావసమును విగీహార్ాధికుల కాముకతవముతో మిశీమము చదస్టన
ి వార్మ కావచుును.

అయితద ఎఫస్ట్ సంఘము కూడా తీవరమన
ై విమర్ిలు ఎదుర్ొునినది. ప్రకటన 2:4లో వార్మ తమ

మొదటి పతమ
ర ను కోలోపయి ఉనాిర్ని యిేసు చెపపి యునాిడు; కరస
ీ త ు కొర్కు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము
కొర్కు ఉని ఆసకితని వార్మ కోలోపయార్మ. కావున వార్మ మార్మమనసుి ప ంది మొదట ఉని ఆసకితని
కల్వగశయుండకపల యినటెో తద
ల , ఆయన వార్శ దీప్సత ంభ్మును— ప్ర్లోకములో వార్శ గొప్పతనమునకు

గుర్మతుగా ఉనిదానిని తొలగశసత ానని యిేసు హెచుర్శసత ునాిడు. మర్ొక మాటలో వార్మ కీమశిక్షణలో
పటర బడాల్వ లేకపల తద తొలగశంచబడతార్మ.

సతమరా: ప్రకటన 2:8-11లో సుుర్ిలో ఉని సంఘమునకు వారయబడిన ప్తిరక కనబడుచునిది.

“మొదటివాడును కడప్టివాడునైయుండి, మృతుడెై మర్లా బరదికన
ి వాడు” అని యిేసును వర్శణంచుటతో ఇది
పారర్ంభంచబడుచునిది. యిేసు సమసత మును సృషిరంచిన వానిగా మర్శయు ఈ సృషిర యొకు అంతయ
లక్షయమునకు ఆయనే మూలమైనటు
ో ఈ వర్ణన యిేసును గుర్శతంచుచునిది.
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రకటన ప్రంథము

రండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్య ంశము

ప ర్పాటును బటిర గదిేంచబడని ర్ండు ప్తిరకలలో ఇది ఒకటెయ
ై ునిది. సుుర్ిలో ఉని సంఘముపై

సానుభ్ూతి చూపి, అర్ాము చదసుకొనుట యందు ఇది ప్యర్శతగా దృషిరసార్శంచినది, ఏలయనగా బహుశా
అవిశావసుల ైన యూదుల నుండి ఇది కఠశనమన
ై శీమలను ఎదుర్ొునుచునిది.

ఉద్ఘహరణకు అప సు లుల కారయములు మరియు ఇతర కొరతు నిబంధన ప్ుసు కాలలో
యేసతనత మస్ట్సయగా ప్రకటించ్తట వలన సమాజ మంద్ిరములలో విభేద్ములు

పారరంభమగ్ుట మనము చ్ూడవచ్తచనత. మరియు పౌలు సమాజ మంద్ిరము నతండి
వెలివేయబడుట ఒక గొప్ు ఉద్ఘహరణ. మచ్తచకు, ఎఫెసతలో ఆయన ఒక పాఠశాల
భవనములో బో ధించ్తటకు వెళల లట లేద్ఘ కరైసువుల న
ై వారు సమాజ మంద్ిరమునకు

బద్తలుగా గ్ృహములలో కూడుకొనతట మనము చ్ూడవచ్తచనత. యేసత మస్ట్సయగా
ప్రకటించ్బడుట వారి సంబంధములో ఒక గొప్ు ఒతిు డిని కలుగ్జేయుట ఒక సంగ్తి,
కానీ అనతయలు కూడఘ ప్రవశ
ే ంచ్తట ఒక కారణము. కస
రై ు వతామునత ప్రకటించ్తవారు

యేసతకరస
ర ు తనత ద్దశములనిాంటి పెైన ప్రభువుగా ప్రకటించ్తట మనము చ్ూడవచ్తచ.
మరియు అనతయలు కూడఘ ద్ఘనికి సుంద్ించ్తట చ్ూడవచ్తచనత. కావున భోజన

నియమాలు మరియు సతనాతిని గ్ూరిచ అనేకమైన సతనిాతమైన విషయాలు ఎకుావ
ఒతిు డి చదయబడట మనము చ్ూడవచ్తచనత. ఇటలవంటి వివాద్ములు, ఈ అనతయలు

ధరమశాసు మ
ర ునత పాటించ్వలస్టి యునాద్ఘ, లేద్ఘ అనే విషయములనత గ్ూరిచ గ్లతీ

వంటి సంఘములలో వచ్తచట మనము చ్ూడవచ్తచనత. ఈ సంబంధమునకు ఎకుావ

ఒతిు డిని కలుగ్జేయు వేరొక విషయము ఏమనగా ఇరువరగ ములు రోమునకు మరియు
రోమా అధికారమునకు సంబంధించిన వారే. ఉద్ఘహరణకు, మనకు తెలుసతకద్ఘ,

ద్దవాలయము కరర.శ.70లో నఘశనము చదయబడినద్ి. మరియు ద్ఘనికి ముంద్త అనగా
కరసరుకు వయతిరేకముగా యూద్తలు తిరుగ్ుబాటల చదస్టన
ి ప్ుుడు, ఈ మేలుకొలుప్ుతో
యూద్తలు తిరిగి తమ గ్ురిుంప్ునత సాిపించ్తటకు యతిాంచిరి. మరియు అద్ి ఏ
విధముగా ఉండబో తుంద్ో అనేద్ఘనిని గ్ూరిచ చ్రిచంచ్తట పారరంభంచఘరు. అద్ి
యూద్తలు మరియు కస
రై ు వుల మధయ మరింత తఘరతమయము కలుగ్జేస్టన
ి ద్ి.

— డా. గీగ్ పర్రీ
సుుర్ిలో సంఘమునకు వయతిర్ేకముగా యూదులు సమసయలు సృషిరంచినప్పటికర, తన అనుచర్మలు

నముకముగా ఉండాలని యిేసు హెచుర్శంచాడు మర్శయు తాను మర్ణమును జయించాను గనుక
తనయందు నముకముంచుమని వార్శని పల ర తిహించాడు.

పెరగమము: తర్మవాత పర్గ మములో ఉని సంఘమును గూర్శు ప్రకటన 2:12-17లో యోహాను

వాయఖ్ాయనించార్మ. ఈ ప్తిరకలో “వాడియిన
ెై ర్ండంచులు గల ఖ్డగ ము గలవాడు” అని కరస
ీ త ును యోహాను

ప్ర్శచయము చదయుచునాిడు. యిేసు మాటలు మంగల్వకతిత యంత వాడిగా ఉనాియి, అవి మంచి చెడుల
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మధ్య తీర్మపతీర్ముచునివి. ఇది నేర్మగా వర్శతసత ుంది, ఏలయనగా ఆయన సంఘము ప్టో చదస్టిన విమర్ి
అనుకూలము మర్శయు ప్రతికులముగాను ఉనాియి.
ప్రకటన 2:13-14లో యిేసు చెపిపనది వినండి:
సాతఘనత స్టింహాసనమునా సి లములో నీవు కాప్ురమునఘావని నేనెరుగ్ుద్తనత.
మరియు సాతఘనత కాప్ురమునా ఆ సి లములో, నఘయంద్త విశాాస్టియైయుండి

ననతాగ్ూరిచ సాక్ియన
ై అంతిప్యనతవాడు మీ మధయనత చ్ంప్బడిన ద్ినములలో
నీవు నఘ నఘమమ గ్టిర గా చదప్టిర నఘ యంద్లి విశాాసమునత విసరిజంప్లేద్ని

నేనెరుగ్ుద్తనత. అయననత నేనత నీమీద్ కొనిా తపిుద్ములు మోప్వలస్టియునాద్ి
(ప్రకటన 2:13-14).

యిేసు మచుుకోలుతో పాటు గదిేంప్ును ఇచుుచునాిడు: నికోలాయితులను తృణీకర్శంచుటలోను

మర్శయు బిలాము యొకు బో ధ్కు అనుసంధానముగా నుని విషయములను విజర్శజంచుటలో సంఘము
విఫలమన
ై ది. ఈ అబదధ బో ధ్కులు అనేకమందిని విగీహార్ాధ్న మర్శయు జార్తవము వప్
ై ు నడిపించార్మ.
మర్శయు వార్మ ప్శాుతాతప్మునొందక పల తద సంఘమును కీమశిక్షణలో పడతానని కరీసత ు హెచుర్శంచాడు.

తుయతెైర: ప్రకటన 2:18-29లో తుయతెైర్ సంఘమునకు వారస్టిన ప్తిరక కనబడుతుంది. ఇచుట,

యిేసును దహించు అగశియని, ఆయన అగశిజావలల వంటి కనుిలను అప్ర్ంజిని పల ల్వన పాదములు

గలవాడని యోహాను వర్శణంచుచునాిడు. ఈ వర్ణన ఆ ప్తిరకలో ఉని అంశాలకు సంబంధించినదెైయునిది,
ఏలయనగా తుయతెైర్లో ఉని సంఘము శుదిధచయ
ద బడాల్వ, మర్శయు ప్వితరప్ర్చబడాల్వ.
ప్రకటన 2:19-20లో, యిేసు ఈ విధ్ముగా చెప్పవలస్టి వచిునది:

నీ కిరయలనత, నీ పేమ
ర నత, నీ విశాాసమునత, నీ ప్రిచ్రయనత, నీ సహనమునత

నేనెరుగ్ుద్తనత; నీ మొద్టి కియ
ై వని
ర ల కనా నీ కడప్టి కియ
ర లు మరియకుావెన
యరుగ్ుద్తనత. అయననత నీమీద్ తప్ుు ఒకటి నేనత మోప్వలస్టి యునాద్ి;
ఏమనగా, తఘనత ప్రవకిున
ై ని చెప్ుుకొనతచ్తనా యజబలనత స్ట్ు ని
ర నీ

వుండనిచ్తచచ్తనఘావు. జఞరతాము చదయుటకునత, విగ్రహములకు బలియచిచన

వాటిని తినతటకునత అద్ి నఘ ద్ఘసతలకు బో ధించ్తచ్త వారిని మోసప్రచ్తచ్తనాద్ి
(ప్రకటన 2:19-20).

ఎఫసులో ఉని సంఘమువల , తుయతెర్
ై లో ఉని సంఘము కరస
ీ త ు కొర్కు తమ మొదటి పతమ
ర ను
పల గొటురకొనలేదు. దానికి బదులుగా వార్శ పతరమ నిజానికి అధికమయియంది. అయితద వార్మ ఒక విభనిమన
ై స్ట్త ర
యొకు అబదధ బో ధ్ను కొనసాగశసత ుననాిర్మ, యిేసు ఆమను తిర్సాుర్ముగా “యిెజబెలు” అని
పిలుసుతనాిడు.

1 మర్శయు 2వ ర్ాజులు గీంథములో అగుప్డుచుని దుషు
ర ర్ాల న
ై యిెజబెలు ర్ాణవల , ఆ స్ట్త ర

ప్రజలను జార్తవము మర్శయు విగీహార్ాధ్నతో మోసప్ర్చుచునిది — ఈ ర్ండు సంగతులు ఆస్టియాలో
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ఉని అనుయల సాంప్రదాయలకు చాలా దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశయునివి. ఈ అబదధ బో ధ్ను తృణీకర్శంచి,
తనప్టో నముకముగా ఉండాలని యిేసు ఈ సంఘమును హెచుర్శంచుచునాిడు.

కరరసు త మాద్ిరిలో ఉండఘలంటే, శాశాతముగా కొనసాగాలంటే పేమ
ర మరియు ఆసకిు
ఆవశయకముగా, తప్ునిసరిగా, బలమైన వాకయముతో జతప్రచ్బడఘలని నేనత

అనతకొనతచ్తనఘానత. కొంతమంద్ి పేమ
ర మరియు ఆసకిు యడల ఉద్దరకప్ూరితమైన
వరమునత కలిగియునఘారు, కానీ ఆ ఉద్దరకప్ురితమన
ై వరము ఈ అరువద్ి-ఆరు
పారమాణిక గ్రంథములలో ద్దవుడు చెప్ుుచ్తనా ద్ఘనిని బలముగా అరి ము

చదసకొనలేకపో తద సతళలవుగా లక్ష్యములో నతండి తపిుపో వచ్చని నేనత భావిసతునఘానత.
మరియొక వెప్
ై ున, కొంతమంద్ి చ్ద్తవు విషయములలో ఉద్దరకప్ు వరమునత

కలిగియునఘారని భావిసతునఘానత, అయతద వారు అవగాహన చదసతకోవాలనతకుంటారు,
వాకయము చెప్ుుచ్తనా ద్ఘనిని తెలుసతకోవాలని కోరుకుంటారు తప్ునిసరిగా వారిలో
పేరమ కొద్తవగా ఉంద్ి. నిజఞనికి వారు జఞగ్రతు వహంచ్కపో తద ప్రిసయుయలుగా

అయపో తఘరు. వారు సరియన
ై విషయాలనత తెలుసతకొనియుండవచ్తచ, అయతద
ద్దవునిప్టల మరియు మనతషుయల ప్టల పేరమ, కనికరము, ఆసకిు లేకుండఘ వారు
తప్ునిసరిగా ద్ఘరి తపిు పో తఘరు.

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
యేసతకరస
ర మరియు ఆసకిు, మనము చెప్ుుకొనతచ్తనాటల
ర ు త ప్టల మనకునా పేమ
ల ,
సరియైనద్ి, బైబిలానతసారముగా నతనా వాకయముతో ఎంద్తకు అనతసంధఘనము
చదయాలి అనే ప్రశాకు జవాబు అలోచ్తంచ్తట చఘలా పారముఖయము. నిజఞనికి ఇద్ి

ఆవశయకమన
ై , మరియు చ్తరుకన
ర ఘ అనతసంధఘనము, అచ్చట హృద్యప్ు ఆసకిు,

శరసతసలోని సుషరమైన సతయముతో అనతసంధఘనము చదయబడుచ్తనాద్ి. వెంటనే,
కరరసు తనత తృణీకరించిన కొంతమంద్ి యూద్తలప్టల అప సు లుడెన
ై పౌలు యొకా

సద్ిామరశ నఘ మనసతసలోని వచిచంద్ి, వారు యూద్ఘ మత విశాాసప్ు లక్యయలనత
వెంబడించ్తటలో ఆసకిు కలిగియునఘారు, మరియు అప సు లుడు ఈ విధముగా
చెప్ుుచ్తనఘాడు, వారికి ఆసకిు ఉంద్ని నేనత ఒప్ుుకొనతచ్తనఘానత, కానీ అద్ి

జఞానయుకు మన
ై ద్ి కాద్త. మరియొక మాటలో, ఆసకిు మచ్తచకొనద్గినద్ి, కానీ అద్ి
తప్ుుడు మారగ ద్రిశ అయనద్ి ఏలయనగా, అద్ి సుషరమన
ై సతయము చదత

తెలియజేయబడలేద్త, మరియు ప్గ్గ ము వేయబడలేద్త మరియు పేరరప
ే ించ్బడలేద్త.
మన ఆసకిు కారు టాయంక్ లో ఉనా ఇంధనము వంటిద్ి మరియు వాకయము అనతనద్ి
ద్ఘనిని నడిపించద చ్కరము వంటిద్ి. నీవు సరియన
ై మారగ ములో వెళలకపో తద, వేగ్ము

అధికము చదయుటకు పాద్ముతో తరరకుా ప్రికరము ప్రమాద్కరముగా మారవచ్తచ.
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కావున ఆసకిు వాకయప్ు సతయమునత బటిర కరమప్రచ్బడినటల యతద, అద్ి మేలు
చదయుటలో చఘలా శకిువంతమన
ై బలముగా అవుతుంద్ి.

— డా. గో న్ సల ుర్శగ
సారీేస్: అటుతర్మవాత ప్రకటన 3:1-6లో సార్రేస్ లో ఉని సంఘమునకు వారస్టిన ప్తిరక వసుతంది.
ఇచుట, ఆతు యొకు ఏడు విధ్ముల ైన ప్రతయక్షతలు మర్శయు ఏడు ఆతులను కల్వగశయుని వానిగా

యిేసును యోహాను వర్శణంచుచునాిడు, సార్రేస్ సంఘముపన
ై యిేసు సర్ావధికార్ము కల్వగశయునాిడని అది
సూచిసుతంది. యిేసు అధికార్మును గూర్శు యోహాను శీదధచూప్ుచునాిడు ఏలయనగా ఈ సంఘమును
గూర్శున ఆయన విమర్ి కఠశనముగా ఉనిది.

ప్రకటన 3:1-3లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుదము:
జీవించ్తచ్తనఘావనా పేరుమాతరమునాద్ి గాని నీవు మృతుడవే నీ కిరయలు నఘ ద్దవుని
యద్తట సంప్ూరణ మైనవిగా నఘకు కనబడలేద్త గ్నతక జఞగ్రూకుడవెై, చఘవనెైయునా
మిగిలినవాటిని బలప్రచ్తము. . . . నీవు జఞగ్రూకుడవెై యుండనియడల నేనత
ద్ొ ంగ్వల వచెచద్నత (ప్రకటన 3:1-3).
సార్రేస్ ప్టర ణము బలమైన దుర్గ ముగా మంచి పతర్మను కల్వగశయునిది, కానీ ఆశుర్యకర్ముగా ర్ండు

సందర్ాులలో అది ప్టర బడినది. సార్రేస్ సంఘము మార్మమనసుి ప ందద విషయములో విఫలమత
ై ద

అటువంటి కార్యమును చదసత ానని యిేసు హెచుర్శసత ునాిడు. ఆయన ద ంగవల వసాతడు, విసుయమొందునటు
ో
వార్శపై దాడి చదసత ాడు. అయితద ఆయనకు నముకముగా ఉండువార్శకి, ప్ర్శశుదధ త, నిర్ోేషతవము మర్శయు
బహుమానమును కరీసత ు వాగాేనము చదసత ునాిడు.

ఫిలద్ెలిియ: ప్రకటన 3:7-13లో ఫిలదెల్వియలో ఉని సంఘమునకు యిేసు వారస్టిన ప్తిరక

కనబడుతుంది. ఈ ప్తిరకలో దావీదు తాళ్ప్ు చెవిని కల్వగశయునివానిగా యిేసును యోహాను ప్ర్శచయము

చదయుచునాిడు, దాని అర్ాము తాను అభనందించువార్శని దావీదు ర్ాజయములో అనుమతించుటకు దావర్ము
తెర్చుటకును, మర్శయు మిగశల్వన వార్శని వలుప్ల ఉంచి దావర్ము మూయుటకును యిేసు అధికార్ము

కల్వగశయునాిడు. యిేసు ఈ సంఘమునకు చెపపి న మాటలు ఘనముగా ఉనాియి. అయితద ఈ మాటలలో
గుప్త మన
ై హెచుర్శక ఉంది.

ప్రకటన 3:8లో ఆయన వార్శకి ఈ నిశుయత నిసుతనాిడు:
నీ కిరయలనత నేనెరుగ్ుద్తనత; నీకునా శకిు కొంచెమై యుండిననత నీవు నఘ వాకయమునత
గరకొని నఘ నఘమము ఎరుగ్ననలేద్త. ఇద్ిగో తలుప్ు నీయద్తట తీస్టియుంచి
యునఘానత; ద్ఘనిని ఎవడునత వేయనేరడు (ప్రకటన 3:8).
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ఈ సంఘమునకు ముందు తెర్మవబడిన దావర్మును యిేసు ఉంచియునాిడు, ఆతీుయతలో

ఎదుగుతూ, వృదిధ చెందడానికి ఈ సంఘమునకు ఆటంకములేని అవకాశము ఇవవబడినది. ఈ తెర్మవబడిన
దావర్మును వార్మ సదివనియోగము చదసుకొంటే, వార్శ శతురవులు వార్శ పాదముల యొదే కు వచిు

నమసాుర్ము చదయునటు
ో కరస
ీ త ు జర్శగశంచును మర్శయు ఫిలదెల్వియ వార్మ నూతన యిెర్ూషలేమును
సావధీనప్ర్చుకొందుర్మ. మర్శయు దదవుని పతర్మ వార్శ మీద వారయబడుతుంది, అనగా వార్శక ఎనిటికి
ఆయనవార్ే. ఈ ఆధికయతను వార్మ తీసుకొనకపల యినటో యితద, వార్శకి ఈ ఆశీర్ావదము ఉండదు.

లవొద్ికయ: తర్మవాత, ప్రకటన 3:14-22లో యిేసు లవొదికయ సంఘమునకు వారస్టిన ప్తిరకను

కనుగొనవచుు. ఈ ప్తిరకలో, యిేసు తుదకు ఆమన్ అనువానిగా వర్శణంచబడినాడు, అనగా యిేసు అంతయప్ు
అధికార్ము కల్వగశన నముదగశనవాడు. యిేసు నముకమన
ై వాడు, సతయసాక్షి మర్శయు దదవుని సృషిరని

ప్ర్శపాల్వంచువానిగా కూడా యోహాను చదత వర్శణంచబడుచునాిడు. లవొదికయలో ఉని సంఘప్ు విశావసులు
దృషిరంచు విధ్ముగా ఈ వర్ణన ర్ూపించబడినది ఏలయనగా వార్శకి ఇవవబడిన విమర్ి చాలా వయతిర్ేకమన
ై ది.
ప్రకటన 3:15-16లో యిేసు ఏమి చెపాపడో వినండి:

నీ కిరయలనత నేనెరుగ్ుద్తనత, నీవు చ్లల గానెైననత వెచ్చగానెన
ై నత లేవు; నీవు

చ్లల గానెన
ై నత వెచ్చగానెన
ై నత ఉండిన మేలు. నీవు వెచ్చగానెన
ై నత చ్లల గానెన
ై నత ఉండక
— నతలివెచ్చనగా ఉనఘావు గ్నతక — నేనత నినతా నఘ నోటనతండి ఉమిమవేయ
నతద్దేశంచ్తచ్తనఘానత (ప్రకటన 3:15-16).

లవొదికయ సంప్నిమన
ై ప్టర ణము, ఇది కొలస్ట్ి మర్శయు హిర్పల ల్వస్ ప్టర ణముల మధ్యలో

ఉనిది. కొలస్ట్ి మర్శయు హిర్ాపల ల్వస్ ప్టర ణములు ప్రతయద క నీటి సర్ఫర్ాకు ప్రస్టిదధ న
ి ొందినవి. కొండమీద నుని
నీటి ఊటల నుండి కొలస్ట్ి ప్టర ణానికి చలో ని నీర్మ ప్రవహిసత ుంది; హిర్ాపల ల్వస్ ప్టర ణములోనికి వచుటి నీటి

ఊటలు ప్రవహిసత ాయి. ఈ ర్ండు నీటి ఊటలు సవసా ప్ర్చు గుణమును కల్వగశయునాియని చెబుతార్మ. కానీ,
లవొదికయలో ఉని నీటి ఊటలు నుల్వవచుగా ఉండి, ఎటువంటి సవసా త గుణమును కల్వగశయుండవు. ఈ
భౌతికమన
ై వాసత వముల నుండి ఒక ఆతీుయ సతయమును యిేసు ఎతిత చూప్ుతునాిడు: లవొదికయ

సంఘము సంప్నిమైనది, కానీ వార్శ సంప్ద వార్శ ఆతీుయ బలమును నిర్రవర్యము చదయుచునిది. ఈ
సంఘము ప్శాుతాతప్ము చెందవలస్టియునిది, లేనియిెడల యిేసు వార్శని తృణీకర్శంచును.
ప్రకటన గ్రంథములోని 2 మరియు 3 అధఘయయములు ప్రకటన గ్రంథమునకు
నిశచయముగా తఘళప్ుచెవి వంటివి, ఏలయనగా సంఘము కనబరచఘలని

కోరబడుచ్తనాద్ి అనేకమైన గ్ుణలక్ష్ణములు అనాయంచ్తకొనతటకు అవి మనకు

ఇవాబడినవి. సంఘములకు ఇవాబడిన ప్రతీ సంద్దశము ముగింప్ులో జయంచ్తటనత
గ్ూరిచ ఒక ప్రతయద కమైన మాట ఉనాద్ి— అద్ి “జయంచ్త సంఘము.” మనము

ప్టలరద్ల కలిగి ఉండఘలి అద్ి మనకు జఞాప్కము చదయుచ్తనాద్ి. అయతద అచ్చట

పారముఖయమన
ై అంశాలు కూడఘ ఉనఘాయ, కావున నీవు ఆ రండు అధఘయయములనత
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చ్ద్తవుచ్తండగా అనేకమారుల నీవు కనతగొనత ఒకమాట, మారుమానసతస, ఏలయనగా
ప్రభువు ఏమి కోరుచ్తనఘాడో ద్ఘనికి తగినటల
ల ఆ సంఘములు ఉండుటలేద్త గ్నతక

మారుమనసతస ప ంద్ఘలి. వారు మొద్టి పేమ
ర నత కోలోుయన, లేద్ఘ సంఘములోనే ఒక
అబద్ధ బో ధకుల యొకా బో ధనత, నిజముగా ఒక తప్ుుడు స్టిద్ధ ఘంతమునత

కలిగినవారిని వెంబడించినఘ, వారు వాటి నతండి కూడఘ మారుమనసతస ప ంద్ఘలని
పిలువబడుచ్తనఘారు. ప్రభువు ఆ సమయములో వారిని ఆయన యొద్ే కు

పిలచ్తచ్తనఘాడు. అయతద తననత పేమి
ర ంచ్తవారు ద్ఘనిలో కొనసాగాలని, మరియు
ప్టలరద్లతో ఉనావారు ద్ఘనియంద్త కొనసాగాలని మరియు యద్ఘరి ముగా

విశాాసములో నిలిచియుండఘలని అనగా నిజముగా ప్రభువునత ఆరాధించఘలని ఆయన
పిలచ్తచ్తనఘాడు.

— డా. డదవిడ్ డబూ
ో ూ. చాప్ున్
కరీసత ు ఇచిున దర్ినమును గూర్శు ఇంతవర్కు నేర్ముకునాిము, కాబటిర ప్రకటన 4:1-10:21లో

యోహాను వారస్టిన ర్ాబో వు సంగతులను ఇప్ుపడు దృషిరంచెదము.

రాబో వు సంగ్తులు
ప్రకటన 4:1-2 ప్రకార్ముగా, ఈ దర్ినము ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసనము యిెదుట జర్మగుతునిటు
ో

గీహించవచుును మర్శయు యోహాను దినములలో ఇంకను భ్విషయతు
త లో ర్ాబో వు సంగతులను

ప్రతయక్షప్ర్చునదెై ఉనిది. ఇది సంఘములనిిటికి కల్వపి చెప్ుపచుని సంగతులు, మర్శయు ర్ాబో వు

కాలములో దుషు
ర లు మర్శయు మంచివార్ైన సమూహములకు మధ్య కలుగు గొప్ప యుదధ మును గూర్శు
పారథమికముగా తెలుప్ుచునిది. పాప్ము మర్శయు సాతాను కల్వగశంచు పల ర్ాటములనిిటిలో యోహాను
యొకు అసలు శరీతలు నముకముగా నుండునటు
ో ఈ దర్ినములు ప ందుప్ర్చబడినాయి ఏలయనగా
దదవుని యొకు భ్విషయత్ విజయము నిశుయము.

ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున యోహాను దర్ినములో మనము గమనించదగశన మొదటి సంగతి

ఏమనగా అది నాలుగు చిని దర్ినములను ధార్ావాహికముగా కల్వగశయుండుట, అవి: ఏడు ముదరలు, ఏడు
బూర్లు, ఏడు చర్శతల
ర ు మర్శయు ఏడు పాతరలు. ఇవి హేతుబదధ మన
ై చార్శతరక కాలములను

వివర్శంచుచునిటు
ో గా వాటిని ఒక వర్మస కీమములో చదవాలని కొంతమంది వాయఖ్ాయతలు నముుతునాిర్మ.
అయితద ఈ విధ్ముగా చదయాలని మాతరము యోహాను ఎనిడు సూచించలేదు.

ఒక సంగతదమనగా, వాయకర్ణానికి సంబంధించిన గుర్మతులు ఈ సంఘటనలను ఒకదానికొకటి కల్వపి

ఉంచుతునాియి— “అటుతర్మవాత” వంటి ప్దములు — తాను ప ందుకొనిన దర్ినముల కీమమును
చూపించుచునాియి, కానీ ఈ దర్ినములో ప్రతయక్షప్ర్చబడిన సంఘటనల కీమమును కాదు.
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మర్ొక విషయము, ఈ దర్ినములలో అనేకమన
ై చెప్ుపకొనదగశన చార్శతక
ర సంఘటనలు ఒకటికంటే

ఎకుువ ధార్ావాహికలుగా అగుప్డుచునాియి. ఈ కార్ణము వలన, “ఉప్సంహార్ము” అని
పిలువబడుచుని ఒక వాయఖ్ాయన ప్దధ తి మన పాఠములో చదర్ుబడుచునిది.

సాధార్ణముగా చెపాపలంటే, తర్మవాత వచదు ఒక లేఖ్న భాగము ముందుని లేఖ్న భాగమును

కోీడీకర్శంచినప్ుపడు లేదా తిర్శగశ చెపిపనప్ుపడు ఉప్సంహార్ము జర్మగుతుంది. అది ప్రకటన గీంథమునకు

వర్శతంచుచునిందున, ధార్ావాహికముగా వచుుచుని ప్రతీ దర్ినము కరస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడ మర్శయు
ర్ండవ ర్ాకడకు మధ్య ఉని కాలమును సూచించుచునిదనే ఆలోచనను ఈ ప్దము విశేషముగా

ఆర్ోపించుచునిది, అయితద దాని యొకు వైర్మధ్యప్ు వివర్ణ మర్శయు నొకిు చెప్ుపట అచుట ఉనిది.
నిజానికి ఉప్సంహార్ము అనునది బెైబిలానుసార్మన
ై ప్రవచనములో సర్వసాధార్ణము. పాత

నిబంధ్న ప్రవకత లు తర్చుగా ఈ ర్చనా ప్దధ తిని, అనగా ఒకే ధార్ావాహిక సంఘటనలను వేర్ేవర్మ లేఖ్న
భాగాలలో వివర్శంచుట అవలంభంచార్మ. కొనిిసార్మో ఈ ఉప్సంహార్ములో అదద సార్మప్యత కల్వగశన

దృశయములను ఉప్యోగశంచదవార్మ, యిర్రుయా 30, 31 అధాయయములు, ఇచుట ఇశాీయిేలు ప్యర్వస్టిాతికి
వచుుటను గూర్శు యిర్రుయా ప్రచించాడు. వేర్ే సమయాలోో, ఒకే సంఘటనలను తెల్వయజేయటానికి

ఉప్సంహార్ము ప్దధ తి వేర్ేవర్మ దృశాయలను ఉప్యోగశంచదది, యిెషయా 9 మర్శయు 11లో, మస్ట్ియ యొకు
ర్ాకడను గూర్శు యిెషయా మాటాోడుచునాిడు.

హొషతయ 9-14 అధాయయములలో ఇశాీయిేలునకు వయతిర్ేకముగా దదవుడు చదయు వాయజయములలో

ఇటువంటి సంగతిని మనము చూడవచుును. మర్శయు అచుట చాలా ఉదాహర్ణలు కూడా ఉనాియి.
కావున, యోహాను ప్రకటన గీంథములో ఈ ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, తాను తన సందదశము
చెప్పడానికి ప్రస్టద
ి ధ మన
ై , సాంప్రదాయకమన
ై , బెైబిలానుసార్మన
ై ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచినాడు.

ఒకే ర్కమన
ై సంఘటనలను వేర్ేవర్మ దృకపధ్ములతో యోహాను వివర్శంచుచునాిడని ఈ

దర్ినములలో అనేకమన
ై మర్ుములే బలముగా చెప్ుపచునాియి. ఉదాహర్ణకు, మనము “అంతయతీర్మప”
అని పిలచుచునిదానిని మూడు వేర్ేవర్మ సందర్ాులలో యోహాను దర్ినములు సూచించుచునాియి.

ఏడు ముదరలు దర్ినములో భాగమన
ై ప్రకటన 6:12-17లో, సూర్మయడు నలుప్గునటు
ో , చందురడు

ర్కత వర్ణమగునటు
ో , నక్షతరములు భ్ూమిమీద ప్డినటు
ో , మర్శయు భ్ూమిమీద ప్రతి ఒకుర్ూ దదవుని

ఉగీతనుండి దాగుకొనుచునిటు
ో చెప్పబడినది. ఏడు బూర్ల దర్ినములో భాగమన
ై ప్రకటన 11:15లో, గొప్ప
సవర్ము ఈ విధ్ముగా చెప్ుపచునిది, “ఈలోక ర్ాజయము మన ప్రభ్ువు ర్ాజయము ఆయన కేీసత ూ

ర్ాజయమునాయిెను; ఆయన యుగయుగముల వర్కు యిేలుననను”. ఏడు పాతరల దర్ినములో భాగమన
ై
ప్రకటన 5:1లో, ఈ ఏడు పాతరలు పల యబడిన తర్మవాత దదవుని ఉగీత సమాప్త మాయిెనని మనకు
చెప్పబడుచునిది.

ఈ లేఖ్న భాగములలో ప్రతిదీ కరీసత ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడ మర్శయు దదవుని యొకు అంతయతీర్మపనకు

సంబంధించిన అంశాలతో ముడిప్డియుని వాటినే వివర్శసత ునిది. అయితద ఈ ధార్ావాహిక దర్ినము

అంతయతీర్మపనకు ముందు వచుు సంగతులను గూర్శున వివర్ములను కూడా కలుప్ుకొనుచునిది. ఈ
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కార్ణమువలన, కరీసత ు ర్ండవ ర్ాకడకు ముందుగా దదవుని ర్ాజయము యొకు సంప్యర్ణ చర్శతన
ర ు వివర్శంచు
వేర్ేవర్మ వర్మస దర్ినములను చదువుట మంచిది.

ఇవాంజిల్వకల్ి మధ్యలో ఉప్సంహార్ము అనునది పారచుర్యములో ఉనిప్పటికర, కొంతమంది ఈ

విధానములో ప్రకటన గీంథమును వాయఖ్ాయనించర్మ అనే సంగతిని గుర్శతంచుట చాలా పారముఖ్యము. కావున ఈ
పాఠములో ఉప్సంహార్ము అనే దృకపధ్మునకు దగగ ర్గా ఉని వాయఖ్ాయన ప్దధ తులను మనము

అనుసర్శంచుట లేదు. అయినప్పటికర, ఈ సాహితయ విధానప్ు అమర్శక ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున
యోహాను దర్ినము, ఆ దర్ినముల యొకు ముఖ్య అంశములు శేష
ీ ఠ మన
ై సాహితయప్ు అమర్శకను
కల్వగశయునాియని అనేకమంది కైసతవ బో ధ్కులు నముుటను మనము తప్పక గమనించాల్వ.

మనము చూచినటు
ో గా, ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున యోహాను దర్ినములు నాలుగు

పారముఖ్యమన
ై భాగములుగా విభ్జించబడినవి: ఏడు ముదరలు, ఏడు బూర్లు, ఏడు సార్మప్యత గల్వగశన
చర్శతల
ర ు మర్శయు ఏడు పాతరలను గూర్శున దర్ినములు. మనము వర్మసగానుని ఈ దర్ినములను
అనేవషించెదము, ప్రకటన 4:1-8:1 వర్కు ఉని ఏడు ముదరలతో పారర్ంభంచెదము.

ఏడు ముద్రలు
ఏడు ముదరలను గూర్శున దర్ినములు మర్లా ర్ండు భాగాలుగా విభ్జింప్బడినాయి, ఇది ప్రకటన

4 మర్శయు 5వ అధాయయములలో వర్శణంచబడిన దదవుని ప్ర్లోక స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణము నుండి

పారర్ంభ్మగుచునిది. ఏడు ముదరలు కల్వగశయుని ఒక పారముఖ్యమైన చుటర ను ఈ భాగము మనకు

తెల్వయజేయుచునిది మర్శయు 6-8 అధాయయాలలో ఆ ముదరలు తెర్మవబడుటకు వేదికను ఏర్ాపటు
చదయుచునిది.

ప్రకటన 4:1-11లో ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసన ఆవర్ణ దృశయమును వివర్శంచుచునిది, ఇది యిెహెజేులు

1, యిెషయా 6 మర్శయు ఇతర్ పాత నిబంధ్న లేఖ్న భాగాలకు సార్మప్యత కల్వగశయునిది. దదవుడు తన
స్టింహాసనమందు ఆస్ట్నుడెై, ప్ర్లోక దూతల సమూహము చదత కొనయాడబడుచునాిడు— యోహాను

సవివర్ముగా వర్శణంచిన ఆ నాలుగు జీవులు కూడా ఉనాియి. వాటిలో ప్రతి ఒకుటీ కనుిలతో నిండియుండి,
ఆర్ేస్టి ర్కులు కల్వగశ ఉనాియి. అయితద అవి ఒక ప్రతదయక ర్ూప్ములను కల్వగశయునాియి: ఒకటి

స్టింహమును, మర్ొకటి ఎదుేను, మర్ొకటి ఒక మనుషుయని మర్శయు వేర్ొకటి ప్క్షిర్ాజును పల ల్వయునిది.
అవి భ్ూమిమీద నుని సమసత జీవర్ాశులు దదవుని సుతతించుటకు పారతినిదయము వహించుచునాియి.
ఇర్మవది - నలుగుర్మ పదే లు దదవుని స్టింహాసనము చుటట
ర ఉండుటను యోహాను దర్ినము

చూప్ుచునిది, బహుశా పాత నిబంధ్నలోని ప్ండెరండు గోతరములు మర్శయు నూతన నిబంధ్నలోని

ప్ండెరండు అప సత లులను ఆ సంఖ్ాయ సూచించవచుు. చర్శతయ
ర ంతటిలో దదవుని ప్రజలకు గుర్మతుగా ఈ పదే లు
ఉనాిర్మ. ఈ నాలుగు జీవర్ాశులు దదవుని సుతతించునప్ుపడు, ఆ పదే లు సాగశలప్డి, ఆయన ప్రభావమును,
ఆధిప్తయమును ఒప్ుపకొనుచూ, వార్శ సమర్పణను, విధదయతను మర్శయు గౌర్వమును ఆయనకు

వాగాేనము చదయుచునాిర్మ. ఆ పదే లకు ఆవల, అనేకముల ైన దూతగణములు ఉప్ర్శతలమున దదవుని
మర్శయు దదవుని గొర్ప
ీ ల
ి ో ను సుతతిసుతనాిర్మ.
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ఈ దృశయము పాత నిబంధ్నలోని గుడార్ము మర్శయు దదవాలయము యొకు వివర్ణలోని అనేక

ప్రతిబింబములను కల్వగశయునిది: స్టింహాసనము యిెదుట దీప్ములు ప్రకాశమానముగా వలుగుచునివి;

ధ్ూప్ము దదవుని ప్రజల యొకు పారర్ానలను సూచించుచునిది; అచుట సపటిక సముదరము ఉనిది, అది

పాత నిబంధ్నలోని ఇతత డి గంగాళ్ము కంటే ఎకుువ సంప్యర్ణమైనది; మర్శయు లేవీయులు పాడుచునిటు
ో
సుతతి గరతములు అచుట ఉనివి. ఈ దృశయములు దదవుని ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణను గూర్శున
దృషిరని యోహాను వివర్శసత ునాిడని ఇది సూచించుచునిది, ఆయన ఆ స్టింహాసముమీద నుండి ఈ

విశవమునంతటిని ప్ర్శపాలన చదసత ునాిడని మర్శయు తన తీర్మపలను తీర్ముచునాిడని సుచిసుతనిది. గొప్ప
పారముఖ్యత కల్వగశన సంగతులను ఈ దర్ినము సంధించుచునిదని యోహాను యొకు పాఠకులకు ఇది
తెల్వయజేయుచునిది.

ప్రకటన 5:1-14లో ప్ర్లోక దర్ినము కొనసాగుతూ ఉంది. దదవుడు తన కుడిచదతిలో ఒక గీంథమును

ప్టురకొని యునాిడు, అది ఈ లోకము కొర్కు దదవుడు ఉదదేశించిన ప్రణాళికకు సూచకముగా ఉనిది. అయితద
ఆయన ఆవర్ణములో ఉని సభ్ుయల వర్మ దానిని తెర్మవలేకపల యార్మ. మర్ో మాటలోో, ఆయన ప్రణాళికను

ఎవర్ూ నర్వేర్ులేకపల యార్మ. అప్ుపడు యూదా గోతరప్ు స్టింహము ఏడు ముదరలు విపిప, గీంథప్ు చుటర ను
చదువగలదని ఆ పదే లలో ఒకర్మ యోహానుకు చెపిపర్శ.

యూదా గోతరప్ు స్టింహము అనే సందర్ుము ఆది.కా. 49:9-10 నుండి తీసుకొనబడినది, దానిని ఈ

విధ్ముగా చదివదము:

యూద్ఘ కొద్మ స్టింహము . . . యూద్ఘ యొద్ే నతండి ద్ండము తరలగ్ద్త. అతని కాళల
మధయనతండి రాజద్ండము తరలగ్ద్త ప్రజలు అతనికి విధదయుల ై యుంద్తరు (ఆద్ి.కా.
49:9-10).
యూదా ఇశాీయిేలు గోతరముల వార్శనందర్శని ఏలునని ఈ ప్రవచనము సూచిసుతంది, మర్శయు

లోకమంతటిని ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజును కూడా తుదకు స్టిదధప్ర్మసుతంది.

కానీ యోహాను చూచినప్పడు, నిజముగా గొర్ప
ీ ల
ి ో యిే యూదా గోతరప్ు స్టింహమై యుండుట కనుగొని

తాను విసుయమొందాడు, అది వధించబడినదిగా చూసూ
త ఉనాిడు. వాసత వానికి, ఆ గొర్ప
ీ ిలో కరస
ీ త ునకు
సాదృశయమయ
ై ునిది. ఆయన, ఇశాీయిేలు ర్ాజన
ై యూదా వార్సుడు. మర్శయు యోహాను 1:29లో

చదువుచునిటు
ో , ప్సాు గొర్ప
ీ ల
ి ో గా పాప్ప్ర్శహార్ము కొర్కు తనుితాను అర్శపంచుకునాిడు. యిేసు గీంథప్ు

చుటర ను తెర్చద యోగయత కల్వగశయుండుట, ఈ లోకము కొర్కు తాను ఉదదేశించిన ప్రణాళికలను దదవుడు ఆయన
దావర్ా మాతరమే నర్వేర్మునని సూచించుచునిది.

నీవు ప్రకటన 5వ అధయయము చ్ద్తవుచ్తనాప్ుుడు, యేస్టే స్టింహముగా గొరరపిలలగా
చెప్ుబడిన గొప్ు సాద్ృశయము అచ్చట ఉనాద్ి. ఇప్ుుడు ఆ ద్ృశయరూప్ము

ఎకాడనతండి వచ్తచచ్తనాద్ి? మంచిద్ి, మనము గ్మనించ్వలస్టిన మొద్ట సంగ్తి
ఏమనగా ఆ ద్ృశయము యొకా ప్రవచ్న నేప్థయము, అద్ి యేసతనత గ్ూరిచ యోహానత
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ఇచ్తచచ్తనా ప్రవచఘనఘతమకమైన ద్ృశయము. మరియు పాత నిబంధన నేప్థయమునత
చ్ూస్టేు , అవి చఘలా ఉనాతమన
ై మూలాంశాలుగా మనము చ్ూడవచ్తచనత.

ఉద్ఘహరణకు, ఆద్ికాండము 49 అధఘయయము నతండి చ్ూస్టేు స్టింహము యూద్ఘ

గోతరమునకు సంబంధించినద్ెై యునాద్ి, అచ్చట యూద్ఘ కొద్మ స్టింహముగానత
మరియు యూద్ఘ నతండి ద్ండము తరలగ్ద్ని, తఘనత తన సహో ద్రులంద్రిని ఏలునని
ప్రవచించ్బడినద్ి. స్టింహమునత గ్ూరిచన చిహాము విజయ సూచ్కము మరియు

మహాబలమైన సూచ్కము. ఈ గొరరపిలల ఎచ్చట నతండి వసతుంద్ి? మంచిద్ి, ప్రజలకొరకు
మరియు పాప్క్ష్మాప్ణ కొరకు వధించ్బడిన ఆ ప్సాా గొరరపిలలనత పాత నిబంధనలో

చ్ూపెద్ము. మరియు ద్ఘనిని మనము యషయా 53వ అధఘయయములో ప డవబడిన,
వధకు తదబడు గొరరపిలలగా ఉనా శరమప్డిన స్టేవకునితో పో లచవచ్తచ. యేసత

ఏమైయునఘాడో తెలుప్ు బహుళ ద్ృకుధములు కలిగిన ఈ రండు ద్ృశయములనత
యోహానత ఎనతాకునఘాడు. ఆయన స్టింహము మరియు గొరరపిలల. ఆయన

వధించ్బడిన గొరరపిలల, అవునత, కానీ ఆ వధించ్బడిన గొరరపిలల జయంచ్తనద్ి,
విజయవంతమన
ై ద్ి. ప్రకటన 5లో ఏడు తలలు కలిగ్న ఆయననత మనము

చ్ూడగ్లము. కావున గొరరపిలల ద్ృశయము బలహీనమన
ై , నఘశనము చదయబడి,

తిరిగిలేవలేని గొరరపిలలకు చిహాము కాద్త, కానీ అద్ి విజయము ప ంద్ిన స్టింహము,
యూద్ఘ గోతరప్ు స్టింహము, యూద్ఘ మతములో మస్ట్సయకు సంబంధించిన

అనేకమైన తలంప్ులలో ఈ ఆలోచ్నలు ఉనఘాయ. మరియు ఈ చిహాముల యొకా
వాసు వికత ఏ విధముగా యేసతలో నెరవేరచబడినద్ో యోహానత మనకు
చ్ూపిసు తనఘాడు.

— డా. బారండన్ కోీ
ఆద్ికాండము 49వ అధఘయయము యూద్ఘ గోతరప్ు స్టింహమునత గ్ూరిచ

మాటాలడుతుంద్ి, మరియు ఈ విధమన
ై భావన యూద్తల నిరీక్ష్ణలో అభవృద్ిధ

చెంద్ినద్ి, నఘలగ వ ఎజఞర మరియు అనేకచోటల విజయము, స్టింహమువల పో రాడుట అనే
భావనలనత సూచిసతుంద్ి. కావున, యూద్ఘ గోతరము నతండి వచ్తచ జయంచ్తనద్ెైన

స్టింహమునత గ్ూరిచ యోహానత వినియునఘాడు. అయతద ఆయన వెనతద్ిరిగి, అలంకార
పారయముగా ఒక బలమన
ై , జయంచ్త స్టింహమునత చ్ూచ్తచ్తనఘాడు. ఆయన ఒక
గొరరపిలలనత చ్ూసతునఘాడు, జీవరాశయంతటిలో ఒక బలహీనమైన గొరరపిలలనత

కాద్తగానీ, ఒక వధించ్బడిన గొరరపిలలనత ఆయన చ్ూసతునఘాడు. ఇద్ి మనలనత

నూతన నిబంధన అంతటికి పారముఖయమైన సతవారు వెైప్ు తీసతకువెళు లంద్ి, అద్దమనగా
యేసత జయంచ్తట, విశేషముగా బలమునత ప్రద్రిశంచ్తట ద్ఘార కాద్తగానీ యేసత
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స్టిలువలో మరణించ్తట ద్ఘారా జయంచ్తట. బలహీనతలో ద్దవుని బలము సంప్ూరణ ము
చదయబడుతుంద్ి. ద్దవుని మహమ ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడుతుంద్ి. యేసత యొకా శరమలలో
ఆయన విజయము ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడుతుంద్ి.

— డా. కీగ్ ఎస్. కరనర్డ
ప్రకటన 6:1-8:1లో ఉని ముదరలను గూర్శున దర్ినము యొకు ర్ండవ భాగము ముదరలను

విప్ుపటయిెయ
ై ునిది. అది ఆర్మ ముదరలు విప్పబడుటను తెల్వయజేసత ుంది, దాని తర్మవాత కొంత
సమయము నిశబే ము అటుతర్మవాత ఏడవ ముదర విప్పబడుతుంది.

మొదటి నాలుగు ముదరలు అంతయకాల ప్రతయక్షతకు సంబంధించిన ప్రస్టద
ి ధ మన
ై గుఱ్ఱ ప్ు ర్ౌతులను

విడుదల చదసత ుంది, వార్మ లోకము మీదకు ఉప్దరవములు తెచుుచునాిర్మ. ఈ నలుగుర్మ గుఱ్ఱ ప్ు ర్ౌతుల
దృశయము జకర్ాయ 6వ అధాయయము నుండి తీయబడినది, అచుట ఒకే ర్ంగులో ఉని గుఱ్ఱ ములు

ప్ర్లోకములో ఉని నాలుగు ఆతులకు సాదృశయముగా ఉనాియి. మొదటి ముదర విప్పబడినప్ుపడు, తెలోని
గుఱ్ఱ ము మీదనుని వయకిత దదశములపన
ై జయమును తెచెును. ర్ండవ ముదర మండుచుని అగశివంటి
ఎఱ్ఱ ని గుఱ్ఱ మును తెచుుచునిది, అది వధ్కు సాదృశయముగా ఉనిది.

వధించుటకు యుదధ ము ఒక పారముఖ్యమన
ై విధానమత
ై ద వేర్ొక ప్దధ తిలో కూడా మనుషుయలు

చంప్బడుటను గూర్శు ఈ దృశయము చాలామటురకు విసత ృతప్ర్మసుతంది. మూడవ ముదర నలో ని గుఱ్ఱ మును

సావర్ర చదయుచుని వయకితని విడుదల చదసత ుంది, తాను కర్వునకు సాదృశయముగా ఉనాిడు. మర్శయు నాలగ వ
ముదర మర్ణమని పతర్మ కల్వగశన ర్ౌతును విడుదల చదయుచునిది, తాను పాండుర్ వర్ణముగల గుఱ్ఱ మును
సావర్ర చదయుచునాిడు, తాను ఖ్డగ ము దావర్ా మర్ణమునకు, కర్వునకు, తెగుళ్ో కు మర్శయు

కూ
ీ ర్మృగములకు సాదృశయముగా ఉనాిడు. ఈ ఉప్దరవములు అంత భ్యంకర్ముగా ఉనిందున, భ్ూమి
యొకు నాలగ వ భాగము బాధించబడెను. దదవుని తీర్మపలో ఈ భాగమును చాలామంది తపిపంచుకొందుర్మ.
ఐదవ ముదర విప్పబడినప్ుపడు, ప్ర్లోకములో కస
ై త వ హతసాక్ష్యలను గూర్శున దర్ినమును

యోహాను చూచెను. దదవునికి ఆయన వాకయమునకు వార్మ నముకముగా ఉనిందున ఈ ప్ర్శశుదుధలు
వధించబడినార్మ. వార్శని చంపిన వార్శని శిక్షించుమని వార్మ దదవునిని వేడుకొనుచునాిర్మ, కానీ

నీతిమంతులను కాపాడుటకు తన ప్యర్శత నాయయతీర్మప దదవుడు తెచుుటలేదని వార్శకి తెల్వయజేయబడినది.

హత సాక్ష్యలుగా చదయబడిన వార్శ సంఖ్య సంప్యర్ణమయిేయవర్కు వార్మ ఓపికతో వేచియుండవలస్టి యునిది.
ఆర్వ ముదర విప్పబడినప్ుపడు, భ్ూమి అంతయూ దదవుని తీర్మపను అనుభ్వించార్మ. అచుట

భ్ూకంప్ము వచిునది; సూర్మయడు నలుపాయిెను, చందురడు ర్కత వర్ణమాయిెను; నక్షతరములు భ్ూమిమీద
ర్ాల ను; ఆకాశము చుటర బడి తొలగశపల యిెను; మర్శయు ప్రతీ ప్ర్వతము ప్రతి దీవప్మును వాటి వాటి

సాానములు తపపను. ఈ వర్ణనలు పాత నిబంధ్న ప్రవచనములలో ర్ాజయములపక
ై ి వచుు ప్రవచనములను
మనకు జాాప్కము చదయుచునివి, అటువంటివి యిెషయా 34:1-4 మర్శయు యోవేలు 2:10-11 వంటి
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లేఖ్న భాగాలలో కనుగొనవచుు. దదవుడు చివర్శ తీర్మపను తీర్మును, దుషర ప్రప్ంచము నాశనము
చదయబడుతుంది అని చెప్పబడింది.

ఒక రోజున మనతషుయలు ద్దవునికి ల కా అప్ుగించ్వలస్టి యునాద్ి మరియు ద్దవుని
యద్తట సాకులు చెప్ుుటకు వీలుప్డద్త. కానీ ద్దవునికి భయప్డువారిని ఆయన

మరి ఎకుావగా ఘనప్రచ్తనత. అయతద ఈ సంగ్తులనిాటిని చ్తలకనగా తీసతకొనత
వారంద్రు రానతనా తీరుునత ఎద్తరొాంద్తరు. వారికి పారరిన చదయుటకునా

అవకాశము కూడఘ ఇవాబడద్త. రానతనా ఉగ్రతనతండి తపిుంచ్తకొనతటకు కొండలు,
గ్ుటర లు వారిపన
ెై ప్డుటయే వారికునా నిరీక్ష్ణ. ఈ తీరుునత గ్ూరిచన హెచ్చరిక

యనిాక చదయబడిన ప్రజలకు ప్రతయద కముగా ద్దవుడు ఉద్దేశంచినద్ి, కావున ద్దవుని
భయము చదత భకిు కలిగిన జీవితమునత వారు జీవించెద్రు మరియు ప్రిశుద్ధ

జీవితము జీవించ్తచ్ూ ఆయననత సంతోషపెటర ల మారగ మున వెళల లటకు కావలస్టిన
శకిుకొరకు పారరిన చదయుద్తరు.

—ర్వ. డా. స్ట్రవన్ టాంగ్, భాషాంతర్ము చదయబడినది.
ఆర్వ ముదర మర్శయు ఏడవ ముదర విప్ుపటకు మధ్యలో, ప్రకటన 7వ అధాయయములో ఒక

అంతర్ము ఉనిది. దదవుడు తన ప్రజలను కాపాడు విధానమును గూర్శు సంఘము ఎతిత చూప్ుట ఈ
అంతర్ము వివర్శంచుచునిది. మొదటిగా, ఇశాీయిేలు ప్ండెరండు గోతరములలో ఒకొకు గోతరము నుండి

12,000 మందిని—మొతత ముగా 144,000— మందిని దదవుడు తన ప్రతదయకమన
ై ప్రజలుగా ముదిరంచినటు
ో ఒక
సవర్ము యోహాను వినాిడు. 144,000 మందిని వేర్ేవర్మగా అర్ాము చదసుకొనుచునిప్పటికర, 144,000
మందిని గూర్శున ప్రకటనను యోహాను వినాిడని ప్రకటన గీంథములో ఉని లేఖ్న భాగాలు

చెబుతునాియి, అయితద ఆయన వనుదిర్గ
శ శ చూచుచునప్ుపడు, కొంచెము వేర్న
ై ది తాను చూచియునాిడు.
ప్రకటన 7:9లో యోహాను వార్శని గూర్శు యిెటో ు వివర్శసత ునాిడో వినండి:

అటలతరువాత నేనత చ్ూడగా, ఇద్ిగో, ప్రతి జనములోనతండియు ప్రతివంశములో

నతండియు ప్రజలోనతండియు, ఆయా భాషలు మాటలాడు వారిలో నతండియు వచిచ,
యవడునత ల కిాంప్జఞలని యొక గొప్ు సమూహము కనబడెనత. వారు. . .
స్టింహాసనము యద్తటనత గొరరపిలల యద్తటనత నిలువబడిరి (ప్రకటన 7:9).

ప్రకటన 5వ అధాయయములో కూడా ఇటువంటిదద జర్మగుట నీవు జాాప్కము చదసుకొనుము. యోహాను
ఒక స్టింహమును గూర్శు ప్రకటించబడుట వినాిడు, అటు తర్మవాత తాను ఒక గొర్ప
ీ ల
ి ో ను చూసాడు.

మంచిది, ఇచుట కూడా దానికి సార్ూప్యమైనదద జర్శగన
శ ది. తాను 144,000 మంది యూదులను గూర్శు

వినాిడు, అటు తర్మవాత తాను చూచినప్ుపడు యూదులు మర్శయు అనుయలు కల్వగశయుని విసాతర్మన
ై

జనసమూహమును చూచియునాిర్మ. ఈ ర్ండు సందర్ాులలో, యోహాను వినిన మాటలు పాత నిబంధ్నలో
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సందర్శించండి.
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ఉని సాదృశయములు— అవి స్టింహము మర్శయు ఇశాీయిేలు గోతరములు. అయితద తాను చూచుటకు

తిర్శగశనప్ుపడు, ప్రకటించబడిన దానికంటే మికిుల్వ గొప్ప సంఖ్యలో అగుప్డినది. స్టింహము అనే సాదృశయము
కరీసత ులో నర్వేర్ుబడినది, గోతరములకు సంబంధించిన సాదృశయము ప్రతీ దదశములో ఉని గొప్ప
జనాంగములుగా నర్వేర్ుబడుచునిది.

నిశబే ము తర్మవాత, ఏడవ ముదర విప్పబడుట ప్రకటన 8:1లో వారయబడినది. కానీ ఒక గొప్ప,

ఉనితమన
ై ముగశంప్ునకు బదులు అచుట కేవలము నిశబే ము ఉనిది. ఈ సృషిరయంతా భ్యముతో

నిలువబడినది. యోహాను యొకు దర్ినములను మొదటి చదివినవార్శకి ఈ నిశబే ము గొప్ప ఉతుంఠను

కలుగజేస్టినది. ఈ మర్ుయుకత మైన చర్శతయొ
ర
కు చివర్శదశ ఏమిటి? ఈ ప్రశికు సమాధానము ఆ తర్మవాత
వచిున దర్ినములో చూడవచుును.

ఇప్ుపడు మనము ఏడు ముదరలను ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, కాబటిర ర్ాబో వు సంగతులను తెలుప్ు

ర్ండవ శీర్శషక దర్ినములవైప్ు మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదము అది: ప్రకటన 8:2-11:19లో ఉని ఏడు
బూర్లు.

ఏడు బూరలు
ఏడు బూర్లు దర్ినములో వర్మసగా దదవాదూతలు బూర్లు ఊదుట ఉనిది. బూర్ ఊదిన ప్రతిసార్శ,

భ్ూమి మీద మర్శయొక తీర్మప వచుుచునిది. ఏడు బూర్ల దర్ినము, ఏడు ముదరలు దర్ినముల
మాదిర్గ
శ ానే ఉందని గమనించుట చాలా పారముఖ్యము. ఈ దర్ినము ఆర్మ బూర్లు ఊదుటను

చూప్ుతుంది, దాని వంబడి ఒక అంతర్ము అటుతర్మవాత ఏడవ బూర్. ఈ బూర్లు పాత నిబంధ్నలో
హో షతయ 5:8 యోవేలు 2:1, ఆమోసు 2:2 మర్శయు జకర్ాయ 9:14 వంటి ప్రవచానాతుక లేఖ్నాలలో ఉని
బూర్లను జాాప్కము చదసత ునాియి. దదవుడు తన దదవదూత స్టైనయముతో వచుునప్ుపడు ఆ బూర్లు

ఊదబడతాయి, దదవుని శతురవులకు వయతిర్ేకముగా యుదధ ము చదయుటకు ప్ర్లోక స్టన
ై యసమూహమును అవి
పిలుసాతయి.

ప్రకటన 8:2-13లో మొదటి నాలుగు బూర్లు ఊదుటను గూర్శు చెప్పబడింది, అవి ఈ సృషిరయొకు

నాలుగు పారముఖ్యమన
ై భాగాలలో దదవదూతల స్టైనయము తీర్మప తీర్ముటను సూచిసుతంది. మొటర మొదటి బూర్
ఊదబడినప్ుపడు, ర్కత ముతో మిళితమైన వడగండో ను అగశియు ప్ుటిర భ్ూమిపై ప్డవేయబడెను. ర్ండవ
బూర్ ఊదబడినప్ుపడు ఒక పదే కొండవంటిది సముదరములో ప్డదోర యబడెను. మూడవ బూర్

ఊదబడినప్ుపడు, ఒక పదే నక్షతరము మంచినీటి వనర్మలపై ప్డి నీళ్ో ను తాగలేనంత చదదుగా మార్మును.
మర్శయు నాలగ వ బూర్తో, ఆకాశము నాశనము చదయబడినది; ప్గటిలో మూడవ భాగమున మర్శయు

ర్ాతిరలో మూడవ భాగమున చీకటి కమును. అయితద, ఆ తీర్మపలు చాలా చెడ్వైనందున ప్రతీ భాగములో

మూడవ వంతు మాతరమే నాశనము చదయబడెను. ఈ భాగము ముగశంప్ులో, ఇంకా మికిుల్వ చెడ్దన
ెై తీర్మప
ర్ానుందని దదవదూత హెచుర్శంచుచునిది.

ఐదవ బూర్ ఊదబడుటను గూర్శు ప్రకటన 9:1-12లో వారయబడినది. అది ఒక అసాధార్ణమన
ై

మిడుతల దండును ప్ంపించుచునిది. ఈ మిడుతలు యుదాధనికి స్టిదధప్డుచుని గుఱ్ఱ ములను
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పల ల్వయునాియని, బంగార్ప్ు కిర్ట
ర ములను ధ్ర్శంచి, మనుషుయల వంటి ముఖ్ము, స్ట్త ల
ర తలవండురకులు,

స్టింహము కోర్లు, మర్శయు తదళ్ో తోకలవంటివి వాటికి ఉండెను. కాని వాటి శకిత ప్ర్శమితము చదయబడినది.
అది కేవలము ఐదు నలలు మాతరమే బాధించుటకు భ్ూమిమీద అధికార్ము ఇవవబడినది మర్శయు
దుషు
ర ల ైన వార్శని బాధించుటకు మాతరమే అనుమతించబడినది.

ఆర్వ బూర్ ఊదుట ప్రకటన 9:13-21లో వారయబడినది. అప్ుపడు యూఫరటస
ీ ు నది యొదే

బంధింప్బడిన నలుగుర్మ దూతలు విడిపించబడెను, వార్మ మనుషుయలలో మూడవ వంతును
హతమార్ముటకు బయలుదదర్శర్.శ

ఆర్వ బూర్ ఊదబడిన తర్మవాత ప్రకటన 10:1-11:14లో ర్ండు భాగములుగా అంతర్ము

వచుుచునిది. యిెహెజేులు 2:9-3:9లో దదవుని తీర్మపను గూర్శు యిెహజ
ె ేులునకు ప్రతయక్షప్ర్చబడిన

మాదిర్గ
శ ా, ప్రవచన సందదశము కల్వగశన ఒక చిని గీంథప్ు చుటర ను యోహాను ప ందుకునాిడు మర్శయు
దానిని తినుటకు ఆజాాపించబడినది. ఆ గీంథప్ు చుటర తదనయంత మధ్ుర్ముగాను, బహుశా అది ఆలసయము
లేకుండా నర్వేర్ుబడబో వు దదవుని ప్రణాళికలను గూర్శున శుభ్వర్త మానము సూచించుచునిది. అయితద
కడుప్ునకు అది చదదుగా ఉనిది, బహుశా దదవుని ప్రణాళికలు నర్వేర్ముటలో శీమలు కలుగుతాయని
సూచించవచుును.

ఈ అంతర్ము యొకు ర్ండవ భాగములో యోహాను దర్ినములోని సువార్త నిమితత ము మర్ణంచిన

ఇదే ర్మ సాక్ష్యలను గూర్శు వారయబడినది. వార్మ అదుుతములను చదసార్మ, మార్మమనసుి ప ందుమని

ప్రజలకు ప్రకటించార్మ మర్శయు ర్ానుని తీర్మప విషయమై హెచుర్శంచార్మ. అయితద వార్మ దదవుని శతురవుల
వలన వధించబడా్ర్మ.

ఇదే ర్మ సాక్ష్యలను గూర్శున యోహాను దర్ినము చర్శతల
ర ో చాలా పారథమికమన
ై వివాదమును

లేప్ుచునిది: అది యిేసుకరస
ీ త ునకు మర్శయు తన శతురవులకు మధ్యనుని వివాదము. ఈ ఇదే ర్మ సాక్ష్యలు
అతిశేీషఠమైన బలము కల్వగశనవార్మ, అయితద వార్శ శతురవులు చాలా కఠశనమైన వార్మ మర్శయు ఆ సాక్ష్యలను
వార్మ హతమార్ాుర్మ. ఈ ధ్ృడమైన వివాదము తెలుప్ుచుని వాసత వమేమనగా, యిేసునకు మర్శయు

ఆయన శతురవులకు మధ్యసా సాానము లేదు. ప్రతీ మనుషుయడు యిేసుకొర్కన
ై ా ఉండాల్వ లేదా యిేసునకు
వయతిర్ేకముగానన
ై ా ఉండాల్వ.

ఈ అంతర్ము అయిన తర్మవాత, ఏడవ బూర్ను ఊదినటు
ో ప్రకటన 11:15-19లో వారయబడినది, ఈ

దర్ినప్ు శీర్శషక ముగశంచబడుచునిది.

ఏడవ బూర్ ఊదబడినప్ుపడు ప్ర్లోకములో ఈ ప్రకటన చదయబడినటు
ో ప్రకటన 11:15లో

వారయబడినది.

ఈ లోక రాజయము మన ప్రభువు రాజయమునత ఆయన కరస
ర ు త రాజయము నఘయనత; ఆయన
యుగ్యుగ్ముల వరకు యేలుననెనత (ప్రకటన 11:15).

ఈలోక ర్ాజయములనిిటిపైన విజయము నొందినప్ుపడు మర్శయు సమసత సృషిరపైన అంతయ తీర్మపను

ఆయన తీర్మునప్ుపడు దదవుని స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణములో ఆర్ాధించుటను ఏడవ బూర్ ప్ర్శచయము
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చదయుచునిది. భ్ూమిని నూతనప్ర్చడానికి కరీసత ు ర్ానయ
ై ునాిడు; ఆయన మహిమ ప్యర్శతగా
కనబర్చబడుతుంది; మర్శయు సృషిరయందంతటా దదవుని ప్ర్శపాలన సాాపించబడుతుంది.

ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున మూడవ దర్ినముల శీర్శషక ప్రతీకాతుకమన
ై చర్శతన
ర ు గూర్శు ప్రకటన

12:1-14:20లో వివర్శంచుచునిది.

ఏడు చ్రితరలు
నిర్ాుణర్రతాయ, ప్రతీకాతుకమైన ఏడు చర్శతల
ర ను గూర్శున దర్ినములు, ఏడు ముదరలు మర్శయు

బూర్లు దర్ినములను ప్రతిబింబించుచునివి; చర్శతల
ర ను గూర్శున మొదటి ఆర్మ దర్ినములు ఒక

సముదాయముగా ఉనాియి, తర్మవాత ఒక అంతర్ము వచుుచునిది, అటుతర్మవాత ప్రతీకాతుకమైన
ఏడవ చర్శతర దర్ినము వచుుచునిది. అయితద ముదరలు మర్శయు బూర్లను గూర్శున దర్ినములు
దెైవికమన
ై తీర్మపలపన
ై కేందీక
ర ర్శంచబడియుండగా, సాతాను మర్శయు దదవుని ప్రజలకు మధ్యనుని

పల ర్ాటమును ఏడు చర్శతరలు వర్శణంచుచునివి. ఈ శీర్శషకలో ఉని చర్శతల
ర ు పారముఖ్యమన
ై ప్రతీకాతుక
పాతరధార్మల చుటట
ర తిర్మగుచునివి, అవి: స్ట్త ,ర ఘటసర్పము, సముదరములో నుండి వచుు కూ
ీ ర్మృగము,
భ్ూలోక కూ
ీ ర్మృగము, 144,000 మంది విశావసులు, దదవాదూతలు మర్శయు మనుషయ కుమార్మడు.

మొటర మొదటి పాతరదార్శ, సూర్మయని ధ్ర్శంచుకొనిన గర్శుణయిెన
ై స్ట్త .ర ఆమ చర్శతర ప్రకటన 12:1-17లో

కనుగొనబడుచునిది, మర్శయు అది యిేసు ప్ుటురకను మర్శయు ఆయనను చంప్టకు హేర్ోదు చదస్టిన
ప్రయతిమును సూచించుచునిది. ఇశాీయిేలులో నముకమైన వార్శని సూచించు స్ట్త ,ర మస్ట్ియయిెన
ై
యిేసుకరస
ీ త ుకు జనునిచిునది. ఆమ కుమార్మడు ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడెను, అది కరీసత ు యొకు

ప్ునర్మతాానము మర్శయు ప్ర్లోక ఆర్ోహణమును సూచించుచునిది. అయితద భ్ూమిమీద నిల్వచిపల యిన ఆ
స్ట్త ర మహా ఘటసర్పము చదత హింస్టించబడుచుండెను. దదవుడు ఆమను కాపాడెను గనుక ఆ ఘటసర్పము

ఆమను జయించలేకపల యినది కానీ ఈ పల ర్ాటము వలన ఆమ శీమప్డుచూ వచెును. దదవుని నముకమైన
ప్రజలలో నుండి యిేసు వచుుచునాిడని మర్శయు సాతానుడు వాని ర్ాజయము వలన నిజమైన విశావసులు

శీమప ందుతూ ఉంటార్ని ఈ ప్రతీకాతుకమన
ై చర్శతర సూచించుచునిది. యోహాను యొకు అసల ైన శరీతలు,
ఈ సమసయలనీి ఈ పల ర్ాటము వలననే కలుగుచునివని అర్ాము చదసుకొనియునాిర్మ, మర్శయు ఆ స్ట్త ని
ర

దదవుడు కాపాడిన విధ్మును చూచి వార్మ ధెర్
ై యము తెచుుకోవాల్వ. అదద సమయములో, ఆ పల ర్ాటము అంత
తవర్గా ముగశంచబడదు గనుక వార్మ కాపాడబడద అవసర్తను కూడా వార్మ గీహించవలస్టియునిది.

ఆ తర్మవాత ప్రతీకాతుకమైన చర్శతర ఎఱ్ఱ ని మహా ఘటసర్పము చుటట
ర తిర్మగుతుంది మర్శయు

ప్రకటన 12:13-17లో అగుప్డుతుంది. ఈ చర్శతర ఆ స్ట్త ర యొకు చర్శతత
ర ో పాటే తెల్వయజేయబడినది కానీ ఇది
వేర్ొక సూచనగా 12:3లో గుర్శతంచబడినది. ఈ ఎఱ్ఱ ని ఘటసర్పము ఏడు తలలు, ప్దికొముులు కల్వగశ

మర్శయు ఏడు తలలపైన ఏడు కిర్ట
ర ములను కల్వగశయుని అతి దుషర మన
ై దిగా వర్శణంచబడినది. మర్శయు 9వ
వచనములో వాడద సాతానుగా గుర్శతంచబడినాడు. యోహాను దర్ినములో ఈ ఘట సర్పము యొకు తోక

ఆకాశములో మూడవ వంతు నక్షతరములను నేలను ప్డవేస్టను. దదవదూతలు ప్డిపల యి దయయములుగా

మార్మటను ఈ కార్యము తెలుప్ుచునిది లేక యిెషయా 34:3 మర్శయు మార్ము 13:25లో తెలుప్బడినటు
ో
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ఆకాశమండల్వ శకుతలు కదల్వంప్బడుటయిెన
ై ా కావచుు. ఈ ఘట సర్పము ఆ స్ట్త ని
ర మర్శయు తన కుమార్మని
ఎదుర్శంచుచునిది, అది దదవుని ప్రజలు మర్శయు సాతాను మధ్య ఉదదేశప్యర్వకమైన పల ర్ాటమును ఎతిత
చూప్ుతునిది.

ఈ ఘటసర్పము చర్శతల
ర ో, ప్ర్లోకములో యుదధ ము చదయుటగలదు, మికాయిేలు మర్శయు

దదవదూతలు ఘటసర్పముతో పల ర్ాడతార్మ. సాతాను మర్శయు వార్శ దూతలను మికాయిేలు భ్ూమిమీద
ప్డదోర యును. ఒకసార్శ భ్ూమిమీద ప్డదోర యబడిన తర్మవాత, సాతానుడు ఆ స్ట్త ని
ర బాధించుటకు

వంటప్డతాడు. అయితద దదవుడు ఆమను కాపాడుతాడు, కావున తన సంతానమును—అనగా విధదయత

చూపించి, కరస
ీ త ు సాక్షయము కల్వగశన విశావసులను బాధించుటకు సాతానుడు వార్శవప్
ై ు తిర్మగుతాడు. దదవునిపై
సాతాను తిర్మగుబాటు చదసత ునిందున మర్శయు ఆతు సంబంధ్మన
ై పల ర్ాటము చదయుచునిందున వార్మ

హింస్టించాబడుచునాిర్ని యోహాను యొకు పాఠకులు అవగాహన చదసుకొనుటకు ఈ ప్రతీకాతుకామన
ై చర్శతర
సహాయము చదయుచునిది. అయినప్పటిక,ర సాతనుడు అప్పటికే ఓడించబడినాడు, ఘట సర్పము యొకు
ప్ర్శమిత సమయము భ్ూమిమీద కొనసాగశనంతవర్కు మాతరమే సంఘము శీమప్డుతుంది.

మూడవ ప్రతీకాతుకామన
ై చర్శతర సముదరములో నుండి పైకి వచుు కూ
ీ ర్మృగము చుటట
ర

తిర్మగుతుంది, మర్శయు ప్రకటన 13:1-10లో దీనిని కనుగొనవచుు. ఈ కూ
ీ ర్మృగము స్టింహము,

ఎలుగుబంటి మర్శయు చిర్మతప్ుల్వ సవభావము కల్వగశయుండి దానియిేలు గీంథము 7వ అధాయయములో

విగీహార్ాధ్ ర్ాజయములకు సాదృశయముగా నుని కూ
ీ ర్మృగములను పల ల్వయునిది. సముదరములో నుండి
పైకి వచుు కూ
ీ ర్మృగము యిేసుకరస
ీ త ు ర్ాజయమునకు వయతిర్ేకంి చు ర్ాజకరయ శకుతలకు సూచనగా ఉందని ఇది
తెలుప్ుచునిది. ఆ కూ
ీ ర్మృగమునకు భ్యంకర్మన
ై చావుదెబబ తగశల్వన గాయప్ు మచు ఉనిటు
ో కూడా
యోహాను వారయుచునాిడు.

ఈ ఘటసర్పము భ్ూమిమీద నుని సమసత ర్ాజయములపన
ై శకిత మర్శయు అధికార్మును ఆ

కూ
ీ ర్మృగమునకు ఇచిుయునిది మర్శయు భ్ూనివాసులందర్మ ఆ కూ
ీ ర్మృగమునకు నమసాుర్ము చదస్టర్
ి శ.
ప్ర్శశుదుధలపైన కూడా యుదధ ము చదస్టి వార్శని అధిగమించుటకు వానికి అధికార్ము ఇయయబడినది. ఈ

కూ
ీ ర్మృగమును ర్ోమా చకీవర్శతకి లేదా సామాాజయమునకు అదద విధ్ముగా చకీవర్శత ఆర్ాధ్నకు సంబంధించి
యుండవచుని యోహాను పాఠకులు బహుశా అర్ాము చదసుకొని యుండవచుును. కూ
ీ ర్మృగమును
తిర్సుర్శంచి కరస
ీ త ుకు నముకసుతలుగా ఉండద అవసర్తను వార్మ చూచార్మ.

ప్రతీకాతుకమన
ై నాలగ వ చర్శతర ర్ండవ కూ
ీ ర్మృగముపన
ై కేందీరకర్శంచబడుచునిది—అది భ్ూమిమీద

నుండి పక
ై ి వచుునది. ఈ వృతాతంతము ప్రకటన 13:11-18లో ఉనిది. భ్ూమిమీద నుండి వచుు
కూ
ీ ర్మృగమునకు గొర్ప
ీ ల
ి ో వంటి ర్ండు కొముులు ఉనాియ, అయితద అది ఘటసర్పమువల

మాటాోడుచునిది. అది సముదరము నుండి వచిున కూ
ీ ర్మృగమును స్టతవించుచూ, ఆ కూ
ీ ర్మృగమునకు

ప్రప్ంచము నమసాుర్ము చదయులాగున అదుుత సూచకకియ
ీ లను చదయుచునిది. కూ
ీ ర్మృగము యొకు
ముదరను కుడిచతి
ద మీద లేదా నుదుటిపన
ై ప ందునటు
ో ప్రజలను బలవంతము చదయుచునిది. ర్ండు
కూ
ీ ర్మృగములు కల్వస్టి లోకమంతటిని జయించడానికి ప్రయతిిసుతనాియి.

-30వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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ఈ ర్ండవ కూ
ీ ర్మృగము చకీవర్శత ఆర్ాధ్నను బలవంతము చదయు ర్ోమా ప్ుర్జన మతముగా

యోహాను పాఠకులు భావించియుండవచుు, మర్శయు చకీవర్శతని ఆర్ాధించని వార్మ చంప్బడతార్ని

భ్యపటిరయుండవచుు. సముదరము నుండి పక
ై ి వచిున కూ
ీ ర్మృగప్ు చర్శతరవల , విగీహార్ధ్నను తృణీకర్శంచి
యిేసునకు నముకముగా ఉండుమని ఇది హెచుర్శంచుచునిది.

ఐదవ ప్రతీకాతుకమన
ై చర్శతర దదవునికి చెందిన 144,000 మంది విశావసులను గూర్శు తెలుప్ుతుంది

అది ప్రకటన 14:1-5లో ఉనిది. వార్శ యొకు నుదుటులపన
ై దదవుని పతర్మ ముదిరంచబడినదనే సతయము

ఆధార్ముగా, వార్మ బహుశా ప్రకటన 7:1-8లో తెలుప్బడిన జనసమూహముగా కనబడుచునాిర్మ. వార్శ
నుదుటులమీద ఉని దదవుని యొకు పతర్మ, భ్ూమిమీద కూ
ీ ర్మృగముకు నమసాుర్ము చదయు వార్శ

నుదుటిపన
ై కూ
ీ ర్మృగప్ు గుర్మతనకు వయతాయసముగా ఉనిది. యోహాను దర్ినములో, 144,000 మంది
స్టియోయను కొండపైన గొర్ప
ీ ిలోతో నిలబడి దదవుని సుతతించుచునాిర్మ.

ఈ ప్రతీకాతుకమైన చర్శతర యోహాను పాఠకులకు ఇచుుచుని నిశుయత ఏమనగా, నిజమన
ై

విశావసులు తుదకు ఘటసర్పము మర్శయు కూ
ీ ర్మృగమును తపిపంచుకొని దదవుని ఆశీర్ావదములను
ప ందుదుర్మ. తీవరమన
ై శరధ్నలు ఉండినప్పటికర, నముకమన
ై విశావసులు సవచఛముగా మర్శయు
నిందార్హితముగా కనుగొనబడుదుర్మ.

ఆర్వ ప్రతీకాతుకమన
ై చర్శతర ముగుగర్మ దదవదూతల సందదశమైయునిది, ప్రకటన 14:6-11లో అది

కనుగొనవచుు. యోహాను దర్ినములో, మొదటి దూత ప్రజలందర్ూ దదవునికి భ్యప్డి, ఆయనను

ఆర్ాధించాలని, నితయసువార్త ను ప్రకటించినది. ర్ండవ దూత యిేసు కరస
ీ త ు ర్ాజయమును వయతిర్ేకించువార్శకి

కేందరప్టర ణమైన, మహాబబులోను కూల్వపల వుటను ప్రకటించెను. మర్శయు మూడవ దూత, కూ
ీ ర్మృగమును
వంబడించి, నమసాుర్ము చదయు ప్రతీ ఒకుర్శకి కలుగు అంతయతీర్మపను గూర్శు ప్రకటించెను. కరస
ీ త ు యొకు

సువార్త ఆటంకము చదయు ప్రతీ ర్ాజయమును జయించును మర్శయు యిేసు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు ఆయన
శతురవులు శాశవతముగా దండించబడుదుర్ని ఈ దూతలు ప్రకటించిర్శ.

ఈ దూతల సందదశములను గూర్శున యోహాను వివర్ణ తన పాఠకులను పల ర తాిహప్ర్చినది,

కొనిిసార్మో సంఘము ఓడిపల యినటు
ో కనిపించినప్పటికర, కరస
ీ త ు ర్ాజయము తన శతురవులను తుదకు

జయించును. ఒకవేళ్ యోహాను పాఠకులలో ఎవర్న
ై ా హింసలను తపిపంచుకొనాలను దృషిరతో చకీవర్శతని

ఆర్ాధించుటకు నిర్ణయించుకుంటే, ఈ చర్శతర అటువంటి శరధ్నలో ప్డకుండా వార్శని హెచుర్శంచుచునిది.
ఈ దదవదూతల చర్శతర తర్మవాత ప్రకటన 14:12-13లో యోహాను ఒక చిని అంతర్మును

చదర్ముతునాిడు. ఈ అంతర్ములో, దదవుని ప్రజలు తమ చుటట
ర నుని విగీహార్ాధ్న విధానమును

తిర్సుర్శంచి సహనం కల్వగశయుండాలని యోహాను హెచుర్శక చదయుచునాిడు. మర్శయు నముకముగా
ఉనివార్మ తుదకు దదవుని ఆశీర్ావదమును, విశాీంతిని ప ందుతార్ని ప్ర్లోకము నుండి ఒక సవర్ము
ప్రకటించినది.

చివర్శ ప్రతీకాతుకమన
ై చర్శతర “మనుషయకుమార్మని పల ల్వన” వానిని అనగా తెలోని మేఘము మీద

ఆస్ట్నుడెైయుండి, కోతకోయుటకు వచుువానిని వర్శణంచుచునిది. ఆయన చర్శతర ప్రకటన 14:14-20లో

కనుగొనవచుును. “మనుషయకుమార్మని పల ల్వన” అనే మాట ప్రకటన 1:13లో కూడా వారయబడినది, అది
-31వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ప్రతయద కముగా యిేసును సూచించుచునిది. ప్రకటన గీంథము 14వ అధాయయములో ఉని కార్యములు
మర్శయు సందర్ుమును బటిర ఈ మనుషయకుమార్మడు కూడా కరస్ట
ీ తత అని సపషర మౌతుంది. ఈ చర్శతల
ర ోని
అలంకార్పారయమన
ై దృశయము దానియిేలు 7:13లో “మనుషయకుమార్మని పల ల్వన ఒకడు” అనే మాటకు

సార్ూప్యముగా ఉనిది, ఆయన దదవుని ప్ర్లోకప్ు ఆవర్ణములోనికి ప్రవేశించుటకు మేఘములపన
ై
వచుుచునాిడు.

ఈ చర్శతరల శీర్శషకలలోని మొదటిదానిలో అనగా, స్ట్త ర చర్శతరలో, యిేసు ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడిన

మగశిశువుగా చితీరకర్శంచబడెను. అయితద ఈ చర్శతల
ర ు ఒక ఉనిత సాానమునకు వచుుచునిప్ుపడు, ఒకడు
ప్ంటను కోయునటు
ో నముకసుతల ైన అనుచర్మల ప్ంటను కోయు మనుషయకుమార్మనిగా యిేసు

వర్శణంచబడుచునాిడు. అటుతర్మవాత మర్శయొక కోతకోయువాడు—ఈయన దదవదూత—లోకములోని

మిగశల్వన నివాసులను కోతకోస్టి, దదవుని ఉగీత అనే దారక్షాతొటిరలో వార్శని నలుగగొటిర ర్కత ము చిందించును.
యిేసు యొకు అంతయ విజయమును ఈ దర్ినము ప్రకటించుచునిది. చర్శతర ఒక గొప్ప ముగశంప్ునకు
వచిుయునిదని అది చూప్ుతునిది, అనగా యిేసునకు నముకముగా ఉండువార్మ నిర్ోేషులుగా
చదయబడుదుర్మ మర్శయు ఆ విధ్ముగా లేనివార్మ నాశనము చదయబడుదుర్మ.

యోహాను యొకు అసల న
ై పాఠకులు దీనిని పల ర తాిహకర్ముగా తీసుకొనియుండవచుు. తమ

శతురవుల మీద దదవుడు కుముర్శంచు ఉగీతతో వార్శ శీమలు పల లుదగశనవి కావని వార్మ గీహింఛార్మ. వార్మ
తుదకునిర్ోేషులుగా యిెంచబడి, ఆశీర్వదించబడతార్నే సతయము నుండి వార్మ నిర్రక్షణ మర్శయు
నిశుయతను ప ందుచునాిర్మ.
పేరమగ్ల ద్దవుడు ప్రజలనత మరియు శతురవులనత కూడఘ యటల
ల నరకములోనికి

ప్ంపిసు ాడనే వివాద్మునత గ్ూరిచ మనము చెప్ుుకొనతచ్తనాప్ుుడు మనము తరచ్త
ఒతిు డిని అనతభవిసతుంటాము. కొనిాసారుల అటలవంటి వివాద్ముతో పో రాడటానికి
కారణము మనము ద్దవుని పేమ
ర గ్ుణమునత — నిజమన
ై గ్ుణమునత మనము
చ్తలకనగా అరి ము చదసతకోనతచ్తనఘామని నేనత భావిసతునఘానత— ఆయన

సాభావములో నతండి ద్ఘనిని అమితముగా అనతరాగ్ముతో మిళితము చదసు తనఘాము.
ద్దవుని సాభావప్ు సంప్ూరణ నిజతామునత మనము వివాద్ము చదయకుండఘ చఘలా
జఞగ్రతుగా ఉండఘలి. ద్దవుని పేరమనత గ్ూరిచన మన అవగాహననత తన ప్రిశుద్ధ త

గ్ూరిచన మన అవగాహనతో మిశరతము చదస్టన
ి టల యతద నరకము సరియన
ై ద్ని మరియు
అంతయ తీరుు సరియైనద్ని గ్రహసాుము, ప్శాచతఘుప్ము నొంద్నివారికి తీరుుతీరుచటలో
ద్దవుడు ఖచిచతముగా సరియన
ై వాడు, ఒకవేళ ఆయన ఆ విధముగా చదయకపో తద
ఆయన మంచివాడని మనము చెప్ులేము. ఒక నిరిేషరమన
ై లేఖనములలో

చెప్ుబడుచ్తనా నిజమైన ద్దవుని ఆరాధించద విధఘనమునత ద్దవుడు ఘనప్రచ్కపో తద,
పాప్మునత చ్ూచిచ్ూడనటల
ల విడిచిపెటిర, అసలు అద్ి అంత పెద్ే సమసయ కాద్నాటల
ల

గ్ుణిస్టేు ఆయన మంచివాడు కాద్త అని మనము చెప్ువచ్తచనత. కావున ద్దవుని పేమ
ర
-32వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రకటన ప్రంథము

రండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్య ంశము

అరి ము చదసతకొనతటకు చఘలా కిలషరమైన గ్ుణము. లేఖనములలో ద్దవుని సాభావమునత
గ్ూరిచ చెప్ుబడుచ్తనా ఇతర గ్ుణములలో నతండి ద్ీనిని వేరుచదస్టి మనము
చెప్ుకూడద్త.

— డా. ర్ాబర్డర జి. ల్వసర ర్డ
ప్రతీకాతుకమన
ై చర్శతల
ర ను గూర్శున దర్ినముల శీర్శషక నుండి, స్టిలువలో కరస
ీ త ు సాతనును

ఓడించాడని యోహాను యొకు అసల న
ై పాఠకులకు జాాప్కము చదయబడియుండవచుు. తన మొదటి

ర్ాకడలోనే కరస
ీ త ును ఓడించుటలో సాతనుడు విఫలమైయాయడు, ఈసార్శ కూడా సాతాను తప్పక ఓడిపల తాడని

విశావసులు స్టిార్మన
ై నముకము కల్వగశయునాిర్మ. అంతిమంగా, కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచిు సాతానుని మర్శయు తన
కూ
ీ ర్మృగములను నాశనము చదసత ాడు. మర్శయు మధ్య కాలములో, ఓడిపల తుని వార్శ శతురవు యొకు
మర్ణప్ు శావసనుండి కలుగు హింసలు మాతరమే విశావసులు ప ందుదుర్మ.

ఏడు ముదరలు, ఏడు బూర్లు మర్శయు ఏడు ప్రతీకాతుకమన
ై దర్ినములను గూర్శు మనము

ప్ర్శశీల్వంచియునాిము. ఇప్ుపడు ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున నాలగ వ దర్ినముల శీర్శషక వప్
ై ు మనము
దృషిరని మళిో ంచుదము: అది ప్రకటన 15 మర్శయు 16వ అధాయయములలో ఉని దదవుని ఉగీతగల ఏడు
పాతరలు.

ఏడు పాతరలు
ఏడు పాతరల దర్ినములు దుషు
ర లన
ై వార్శపన
ై దదవుని ఉగీతను కుముర్శంచు ఏడు బంగార్మ పాతరలను

చదత ప్టిరన ఏడుగుర్మ దదవదూతలను ప్రతయక్షప్ర్చుచునివి. ఈ దర్ినములు కూడా, ముదరలు, బూర్లు
మర్శయు చర్శతల
ర దర్ినముల వంటి ఆకృతిని కల్వగశయునాియి: అది ఆర్మ పాతరలు తర్మవాత ఒక
అంతర్ము, ఆ తర్మవాత ఏడవ పాతర పల యబడుట గలదు.

మర్శయు అంతగా పారముఖ్యము కాని అనేకమన
ై ఇతర్ పల ల్వకలు అచుట ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు,

మొదటి నాలుగు బూర్ల వల మొదటి నాలుగు పాతరలు లోకము యొకు నాలుగు పారముఖ్యమైన భాగాలను
నాశనము చదయుచునాియి: అవి ఆర్శన నేల, సముదరము, మంచినీటి నదులు మర్శయు ఆకాశము. బూర్ల
వలన కల్వగశన తీర్మప భ్ూమిమీద మూడవవంతును నాశనము చదయగా, ఈ పాతరలు లోకమంతటిని
నాశనము చదయుచునాియి.

మొదటి పాతర కముర్శంచబడినప్ుపడు, కూ
ీ ర్మృగము యొకు ముదరగల వార్శకని
ి , దానికి

నమసాుర్ము చదయువార్శకిని బాధాకర్మన
ై చెడ్ ప్ుండుో ప్ుటెరను. ర్ండవ పాతర సముదరమును ర్కత ముగా

మార్శునది. మూడవ పాతర మంచి నీటి నదులను, జలధార్లను ర్కత ముగా మార్ును. మర్శయు నాలగ వ పాతర
సూర్మయని నుండి కాల్వువేయునంత వేడని
ి ప్ుటిరంచెను. ఈ నాశనకర్మన
ై తెగుళ్లో కల్వగశనా కూడా, ప్రజలు
దదవుని దూషించి ప్శాుతాతప్ము నొందుటకు నిర్ాకర్శసత ార్మ.

-33వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రకటన ప్రంథము

రండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్య ంశము

ఐదవ పాతర, కూ
ీ ర్మృగము యొకు స్టింహాసనముపై కుముర్శంచబడినది. ఈ కూ
ీ ర్మృగము

సముదరము నుండి వచుు కూ
ీ ర్మృగముగా ప్రకటన 13వ అధాయయము నుండి సపషర మౌచునిది, వాని

ప్ర్శపాలన భ్ూమిమీద నుండి వచుు కూ
ీ ర్మృగము చదత బలప్ర్చబడుచునిది. కూ
ీ ర్మృగము యొకు
ర్ాజయమును ఈ పాతర చీకటితో కప్ుపచునిది, కాని దాని అనుచర్మలు ఇంకను దదవుని ధ్ూషిసత ూ,

ప్శాుతాప్ము నొందుటకు నిర్ాకర్శంచుదుర్మ. ఆర్వ పాతర కుముర్శంచబడినప్ుపడు, అది యూఫరటీసు నదిని
ఎండిప జేస్టను, దదవుని వాగాేన భ్ూమిలోనికి తూర్మప ర్ాజులు చొర్బడునటు
ో అది మార్గ ము సర్ాళ్ము
చదయుచునిది.

ప్రకటన 16:16 ప్రకార్ము, తూర్మప ర్ాజులు మర్శయు దదవుని ప్రజలకు మధ్య అర్డ మగశదే ో ను లేదా

మగశదే ో ను అను ప్ర్వతము దగగ ర్ నిశుయమన
ై యుదధ ము జర్మగవలస్టియునిది. ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు

దదశములో, మసప తమియ మర్శయు ఐగుప్ుత ర్ాజయముల మధ్య వాయపార్మునకు మగశదే ో ఒక పారముఖ్యమైన
ప్టర ణముగా ఉండదది. విసాతర్ స్టన
ై యములు యిెజరయిల
ే ు లోయ పారంతములో మోహర్శంచి ఉండదవి, ఆ పారంతము
కొనిిసార్మో ఇస్ డారనోో మద
ై ానముగా కూడా పిలువబడదది. మర్శయు దదవుని ప్రజలు మగశదే ో లో ప్యర్వము

యుదధ ములో విజయమును ప ందియునాిర్మ. కావున, దదవుని స్టతవకులు మర్శయు ఆయన శతురవుల మధ్య
జర్మగబో వు చివర్శ యుదధ మును వర్శణంచుటకు ఈ దృశయము సర్శపల వుచునిది.

తర్మవాత, అంతర్ము కొర్కు ప్రకటన 16:15లో కొదిేస్టతప్ు నిల్వపివయ
ే బడినది, ఆ సమయములో ఈ

కిీంది ప్రకటనను మనము చదువుతాము:

ఇద్ిగో నేనత ద్ొ ంగ్వల వచ్తచచ్తనఘానత; తఘనత ద్ిగ్ంబరుడుగా సంచ్రించ్తచ్తనాంద్తన
జనతలు తన ద్ిసమొలనత చ్ూతురేమో అని మలకువగానత, నమమకముగా ఉండి తన
వసు మ
ర ు కాపాడుకొనతవాడు ధనతయడు (ప్రకటన 16:15).
సార్రేస్ లో ఉని సంఘమునకు ప్రకటన 3వ అధాయయములో వారస్టిన తన ప్తిరకను జాాప్కము

చదయుచూ, ప్రతీ సమయములోను మలకువగాను, నముకముగాను ఉండునటు
ో కరీసత ు తన అనుచర్మలను
హెచుర్శసత ునాిడు.

అంతర్ము అయిపల యిన తర్మవాత, ఏడవ పాతర దుషు
ర ల యొకు అంతిమ నాశనమును

పారర్ంభంచినది, అప్ుపడు మర్మప్ులును, ధ్వనులును ప్ుటెరను. ఆయా దదశముల ప్టర ణములను ఒక గొప్ప
భ్ూకంప్ము ధ్వంసము చదస్టన
ి ది. దీవప్ములు మునిగశపల యినవి. ప్ర్వతములు అదృశయమాయిెను. మర్శయు
మికిుల్వ పదే వన
ై వడగండుో మనుషుయలను నలుగగొటేరను. ఈ యుగము యొకు ముగశంప్ు ఇదద —
ప్రసత ుతముని ఈ లోకము యొకు నాశనము కరస
ీ త ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు జర్మగును.

ర్ాబో వు సంఘతులను గూర్శున యోహాను దర్ినములను, ఏడు పాతరలు శీర్శషక ఒక ముగశంప్ునకు

తెచుుచునిది. ముదరలు, బూర్లు, చర్శతల
ర ు మర్శయు పాతరలు, ఇవనీి తన ప్రజల యొకు క్షేమము

మర్శయు ఆశీర్ావదమును నిశుయప్ర్చుటకు చర్శతల
ర ోకి దదవుడు ప్రవశి
ే ంచుటకు తీసుకుని నిర్ణయమును
ప్రతయక్షప్ర్చుచునివి. యోహాను దినములలో, చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘముల విషయములో ర్ోమా

సామాాజయము కఠశనముగా ఉనిటు
ో కనబడుతుంది. మర్శయు సంఘమునకుని ఆధ్ునిక శతురవులు కూడా
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అంతద బలముగా ఉనాిర్మ. అయితద దదవుడు తన శతురవులను మర్శయు మన శతురవులను నాశనము
చదయుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. అనేకమన
ై వయతిర్ేకతలు మర్శయు అణచివేతలు కల్వగశనను

ప్రతీయుగములో ప్రతీ కస
ై త వుడు కరీసత ునకు నముకముగా ఉండాలని ఇది పల ర తాిహప్ర్మసుతంది.

ఇంతవర్కూ, యోహాను యొకు మొదటి, మర్శయు ర్ండవ దర్ినములను ప్ర్శశీల్వంచియునాిము,

కాబటిర ఇప్ుపడు ప్రకటన 17:1-21:8లోనుని మహావేశయకు కలుగు శిక్షను గూర్శున దర్ినమువప్
ై ు
తిర్మగుదాము.

మహావేశయ
ఈ దర్ినము అర్ణయములో జర్శగన
శ ది, ప్రకటన 17:1 ప్రకార్ము ఈ దర్ినమంతా మహావేశయను

శిక్షించుటయందు దృషిర కేందీరకర్శంచుచునిది, కరస
ీ త ు యొకు ర్ాకడ దావర్ా, దృషర శకుతలనీి చివర్శ యుదధ ము

దావర్ా సంప్యర్ణముగా జయించబడుట మర్శయు కరీసత ుకు విధదయుల న
ై వార్శ ప్ర్శపాలన, భ్ూమి ఆకాశములు
నూతనప్ర్చబడుట ఇందులో ఉనాియి. కరస
ీ త ుకు నముకముగా ఉండువార్శకి కలుగు కడవర్శ

ఆశీర్ావదములు, ఆ విధ్ముగా లేని వార్శకి కలుగు శాప్ములును గూర్శు తన శరీతల యొకు దృషిరని

మర్లుునటు
ో యోహాను ఈ భాగమును స్టిదధప్ర్చియునాిడు. దదవుని యొకు ఆశీర్ావదములు వదుకుతూ
ఆయన తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు ఈ ర్ండింతలు పారధానయత యోహాను పాఠకులను ప్ుర్శగొలుపచునిది.
మహావేశయకు కలుగుశిక్షను గూర్శున దర్ినములో ర్ండు చినివన
ై శీర్శషకలు ఉనాియి. మొదటిది

బబులోనుపై దదవుని తీర్మపను గూర్శు తెలుప్గా, ర్ండవది ప్ర్శశుదుధల ర్ాజయము పై దృషిరసార్శంచుచునిది. ఈ
ర్ండు శీర్శషకలను మనము చూచెదము, ప్రకటన 17:1-19:21లో కలుగు తీర్మపనుండి పారర్ంభంచుదము.

బబులోనతకు కలుగ్ు తీరుు
యోహాను యొకు ముదరలు, బూర్లు, చర్శతరలు మర్శయు పాతరలు దర్ినములవల బబులోనుకు

కలుగు తీర్మపను గూర్శున దర్ినములు కూడా సంఘ చర్శతన
ర ు సమగీహించుచునివి.

ప్రకటన 17:1-6లో బబులోను ప్టర ణము ఒక వేశయగా కనబర్చబడినది. ఆమ మోహింప్జేయు

వసత మ
ర ులను ధ్ర్శంచినది మర్శయు ఆమ బంగార్ము, ర్తిములు, ముతయములతో మర్యుచునిది. ఆమ
ర్ూప్ము మర్శయు వయభచార్ము, దదవుని ప్రజలను యదార్ామైన ఆధార్ము మర్శయు నముకమైన

జీవితము నుండి తొలగశంచు అకీమమన
ై సుఖ్భోగములకు సాదృశయముగానునిది. అయితద విశేషముగా,

ఆమ అర్ణయములో కనబడుచునిది, ఆమ ఇచుుచుని సుఖ్భోగములు మర్శయు సంతోషములు ఆమను
కాపాడ లేకపల వుటను ఇది సూచించుచునిది. మర్శయు ఈ సతయమును నిర్ాధర్శంచుటకు, ఆమ తాను
చదయుచుని వయభచార్ సంబంధ్మన
ై కార్యములతోను నిండిన పాతరను ప్టురకొనియుండెను.

ఈ వేశయ ఏడు తలలును ప్ది కుముులును గల ఎఱ్ఱ ని మృగము మీద కూర్ముండెను. ఇది ప్రకటన

గీంథము 13వ అధాయయములో నుని సముదరము నుండి పక
ై ి వచుు కుర్ీమృగమయ
ై ునిది. అది
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దదవాదూషణ నామములతో నిండుకొనియునిది, దాని దుషర తవము మర్శయు దానిని వంబడించుచుని వార్మ
చదయు వయభచార్మునకు అది సాదృశయముగా ఉనిది.

ఈ వేశయ దృశయర్ూప్ము మర్శయు కూ
ీ ర్మృగమును గూర్శున విశేషము తర్మవాత వచుు దర్ినముల

శీర్శషకలో ప్రతయక్షప్ర్చబడుచునిది. మునుప్టి ముదరలు, బూర్లు, చర్శతల
ర ు మర్శయు పాతరల యొకు

దర్ినముల మునుప్టి శీర్శషకవల , ఈ శీర్శషక యొకు వర్మస కూడా తీర్మప మర్శయు ప్రలాప్మును గూర్శున
ఆర్మ వర్త మానములను తెల్వయజేయుచునివి, తర్మవాత ఒక అంతర్ము వచుుచునిది. అయితద ఏడవ
వర్త మానము కరీసత ు మర్శయు తన విర్ోధ్ులకు మధ్యనుని యుదధ మును వివర్శంచుటకు బదులు, ఆ
దర్ినముల వర్మస యుదధ మును గూర్శున దర్ినముతో ముగుసుతంది.

మొదటి వర్త మనము, ప్రకటన 17:7-18లో కనబడుతుంది, వేశయ మర్శయు కూ
ీ ర్మృగమును గూర్శున

దర్ినములను వివర్శంచుచునిది. ఆయనను వయతిర్ేకించు ప్రతీవార్శని మర్శయు ప్రతీదానిని దదవుడు
నాశనము చదయుట ఆ వర్త మానము యొకు సార్ాంశముగా మనము చెప్పవచుును.

ర్ండవ వర్త మానము ప్రకటన 18:1-3లో ఉనిది, బబులోను మర్శయు ఇతర్ ర్ాజయముల ర్ాజులు

మర్శయు ఆమతో సుఖ్భోగాలు అనుభ్వించిన వర్త కులకు సంభ్వించు గొప్ప ఓటమిని ప్రకటించెను.
మూడవ వర్త మనము ప్రకటన 18:4-8లో వారయబడినది, బబులోనును తృణీకర్శంచి, దాని

పాప్ములో పాల్వవార్మ కాకూడదని ప్రజలకు పిలునిచుుచునిది.

మర్శయు నాలగ వ వర్త మానము ప్రకటన 18:9-20లో వారయబడినది, కూ
ీ ర్మృగమునకు

నమసాుర్ము చదయుచు బబులోను యొకు సుఖ్భోగములను అనుభ్వించిన ర్ాజులు, వర్త కులు మర్శయు

ఓడ నావికుల యొకు మూడు ప్రలాప్ములను కల్వగశయునిది. విచార్కర్ముగా, వార్శ యొకు ప్రలాప్ములు

ప్శాుతాప్మును మర్శయు కరస
ీ త ునందు విశావసమును ప్ుర్శగొలపలేదు. దానికి బదులుగా, బబులోను యొకు
మునుప్టి ఐశవర్యము కొర్కు ర్ాజులు, వర్త కులు మర్శయు నావికులు ఎదుర్మచూశార్మ.

ఈ వర్త మానములనిిటిలో, కరస
ీ త ు ప్ర్శపాలనను వయతిర్ేకించు ప్రతీ ర్ాజయము, మర్శయు

వయవసాాప్కమును బబులోను సూచించుచునిది. ప్రభ్ువు తన శతురవుల నందర్శని నాశనము చదయును
మర్శయు వార్శ పాప్భోగములు పల యినందున దుషు
ర లు దుఖసాతర్ని ప్రకటించుట దావర్ ఈ వర్త మానములు
కరీసత ు అనుచర్మలను పల ర తాిహప్ర్చుచునివి. అయితద, ఇవే పాప్ములు చదయకూడదని, ఆ ప్రకార్ము అదద
తీర్మపలోనికి ర్ాకూడదని ఈ వర్త మానములు సంఘమును హెచుర్శంచుచునివి.

విగ్రహారాధన మరియు అప్వితరత అవిశాాసతల న
ై వారికి చఘలా ప్రతీకరమని

నేననతకొనతచ్తనఘానత కానీ అద్ి విశాాసతలకు కూడఘ చఘలా ఆకరషణీయముగా ఉనాద్ి.
అద్ి చఘలా సతలభము. అద్ి నిషేధించ్బడిన ఫలము. అద్ద నఘకు కావాలి. నేనత

తీసతకొనకూడనిద్ి అంద్తలో బహుశా ఏద్ో ఉండవచ్తచ, కానీ ద్ఘనిని ప ంద్తకోవాలని

మన అంతరంగ్ములో ఒక విధమైన కోరిక నిరిమంచ్బడుతుంద్ి. అయతద, ఈ విషయము
మంచిద్ిగా భావించ్బడుతుంద్ని అనతకొనతచ్తనఘానత, అప్వితరత మంచిద్ి

అనిపిసు తంద్ి. ఆ క్ష్ణములో ఏద్ొ కటి అణచివేసు తంద్ి, కానీ ఇద్ద అసలు విషయము. ఆ
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క్ష్ణములో అణచివేయునద్ి స్టిిరమైనద్ి, ఉనాతమైనద్ి, ప్రిశుద్ధ మన
ై ద్ి

కాకపో వచ్తచనత, ద్ఘనిని మనము కలిగియుండకపో వచ్తచ, కావున మనము
విశాాసములో నడుసూ
ు ఈ విధముగా చెపాులి, “ద్దనిని బైబిలు గ్రంథము

విగ్రహారాధనని పిలుసతుంద్ో , ద్దనిని అప్వితరతయని పిలుసతుంద్ో , వాటికి వేరుగా వెళిల ఆ
నిరాచ్నముల ప్రకారము జీవిసాునత. ఆ క్ష్ణములో అద్ి మంచిద్ిగా

అనిపించ్కపో యనఘ, అద్ి నితయమైన విలువనత కలిగియునాద్ని నేనెరుగ్ుద్తనత”.
మరలా అద్ి ద్దవుడు మనలనత జీవించ్తమని కోరిన మారగ మునత చ్ూపెడుతుంద్ి.

— డా. మాయట్ ఫ్డ
ర ెమాన్
బబులోను తీర్మపను గూర్శున ఐదవ వర్త మానము ప్రకటన 18:21-24లో కనబడుచునిది మర్శయు

బబులోను యొకు సంప్యర్ణ, శాశవత నాశనమును అది ప్రకటించుచునిది.

ఈ శీర్శషకలో ఆర్వ వర్త మానము ప్రకటన 19:1-8లో వారయబడినది మర్శయు ప్ర్లోకములో దదవుని

ప్రజల యొకు విసాతర్మన
ై సుతతులను వివర్శసత ుంది. బబులోనుకు తీర్ుబడిన తీర్మపనకు బదులుగా, దదవుని
నముకసుతల న
ై ప్రజలు ఆయనను సుతతించుట. బబులోనుకు తీర్మపతీర్ముట దావర్ గొర్ప
ీ ిలోయిెైన కరస
ీ త ుకు

మర్శయు అయన పండిో కుమార్త సంఘమునకు మధ్య వివాహమునకు మార్గ ము సపషర మన
ై దని గీహించి వార్శ
సుతతులు కొనసాగశంచబడినవి.

తర్మవాత, ఒక అంతర్ము ఈ వర్త మానములకు అంతర్ాయమును కల్వగశంచుట ప్రకటన 19:9-10లో

ఉనిది. ఈ అంతర్ములో, గొర్ప
ీ ిలో పండిో విందులో పాలగగను వార్ందర్శకి కలుగు ఆశీర్ావదమును వారయుమని
యోహానుకు ఆజాాపించబడినది.

చివర్శగా, ఈ దర్ినముల శీర్శషక, దదవునికి మర్శయు తన శతురవులకు మధ్య జర్మగు యుదధ ముతో

ముగశంచుట ప్రకటన 19:11-21లో ఉనిది. కరస
ీ త ు దెైవికమన
ై యుదధ శూర్మనిగా మర్శయు దదవుని శతురవులకు
వయతిర్ేకముగా యుదధ ము చదయువానిగా ప్రతయక్షమగుచునాిడు. ఈ శతురవులు కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు
అబదధ ప్రవకత దావర్ా నడిపించబడినవార్మ, వీర్వర్నగా వర్మసగా ప్రకటన 13వ అధాయయములో నుని

సముదరములో నుండి వచుు కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు భ్ూమిమీద నుండి వచుు కూ
ీ ర్మృగము. మర్శయు
అచుట పల టీలేదు; కూ
ీ ర్మృగము మర్శయు అబదధ ప్రవకత శాశవతముగా ఓడించబడా్ర్మ. వార్శ యొకు
నాశనము గూర్శు ప్రకటన 19:20 చెప్ుపచునిది వినండి:

అప్ుుడఘ మృగ్మునత, ద్ఘని యద్తట సూచ్క కిరయలు చదస్టి ద్ఘని ముద్రనత

వేయంచ్తకొనిన వారిని ఆ మృగ్ప్ు ప్రతిమకు నమసారించిన వారిని మోసప్రచిన ఆ
అబద్ధ ప్రవకు యు, వారిద్ేరు గ్ంధకముతో మండు అగిాగ్ుండములో పారణముతోనే
వేయబడిరి (ప్రకటన 19:20).
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తన ప్రజల ప్క్షమున దదవుడు బదులు తీర్ముకొను యుదధ ములనిిటిలో ఆఖ్ర్శ యుదధ ము ఒక

ముగశంప్ునకు తెచుుచునిది మర్శయు స్టిలువపన
ై యిేసు ప ందిన విజయమును సంప్యర్ణము
చదయుచునిది.

ఇంతవర్కు మనము బబులోనుకు కలుగు తీర్మపను అనేవషించియునాిము, కాబటిర ఇప్ుపడు

ప్రకటన 20:1-21:8లో ఉని ప్ర్శశుదుధల ప్ర్శపాలనను గూర్శు తెలుప్ు సంగతులను ప్ర్శశీల్వంచెదము.

ప్రిశుద్తధల ప్రిపాలన
ప్ర్శశుదుధల ప్ర్శపాలనను గూర్శున ఈ శీర్శషక మూడు భాగాలు కల్వగశయునిది, ప్ర్శశుదుధల వయియ

సంవతిర్ములు ప్ర్శపాలనతో పారర్ంభంచుకుందాము, సాధార్ణముగా ఇది వయిేయండో ప్ర్శపాలన అని
పిలువబడుతుంది, ప్రకటన 20:1-10లో దీనిని చూడవచుును.

వెయేయండల ప్రిపాలన: ఈ భాగములో, ఒక దదవదూత ప్ర్లోకము నుండి దిగవ
శ చిు, సాతాను అయిన

మహా ఘటసర్పమును బంధించుట గలదు. నముకసుతల న
ై కస
ై త వ హతసాక్ష్యలు సజీవుల ై, కరస
ీ త ుతో పాటు

ప్ర్శపాలన చదయుచుండగా, వయియ సంవతిర్ములు సాతాను బంధించబడుట యోహాను చూచియునాిడు.

వయియ సంవతిర్ముల తర్మవాత సాతాను విడిపించబడతాడు, ప్రకటన 19వ అధాయయములో చెప్పబడినటు
ో
దదవునికి వయతిర్ేకముగా యుదధ ము చదయుటకు అనేక ర్ాజయములను వాడు సమకూర్ముతునిటు
ో కూడా
యోహాను చూచియునాిడు. ఈ యుదధ ము ముగశంప్ులో, దదవుని యొకు శతురవులందర్మ శాశవతముగ
నాశనము చదయబడుదుర్మ. దహించు అగశిగుండములో సాతానుడు కూడా ప్దదోర యబడతాడు.

అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు గుర్శతంచినదదమనగా, యోహాను యొకు మిగతా అంతయకాలప్ు

ప్రవచనముల వల ప్రకటన గీంథము 20వ అధాయయము కూడా మికిుల్వగా దృశయర్ూప్కమన
ై ది. మర్శయు ఈ
దృశయములను అనేకమన
ై వేర్ేవర్మ ప్దధ తులలో విశావసులు అనవయించుకుంటునాిర్మ. నిజానికి, ప్రకటన
గీంథమంతటిలో, ఈ వాకయభాగము కంటే ఎకుువ వివాదములతో కూడుకొనినది వదకడం కషర ం.

విసత ృతముగా చెపాపలంటే, ఈ వాకయభాగమును అనవయింప్ు చదయుటకు పారముఖ్యముగా నాలుగు

విశావస శాఖ్లు ఉనాియి. ఈ భాగములో తెలుప్బడిన వయిేయండో పాలన లేక మిలీో నియంను అవగాహన
చదసుకొనిన ప్రకార్ముగా ఈ పతర్మతో పిలువబడుతునాియి. ఈ లేఖ్న భాగమును అనవయించుచుని
నాలుగు విశావస శాఖ్లు ఏవనగా: హిసర ార్శక్స పిమి
ర లీో నియల్వజం, డిస్టపనేిషనల్ పిరమిలీో నియల్వజం, పల స్ర
మిలీో యనిజం మర్శయు అమిలీో యనిజం.

చార్శతరక ప్యర్వ-వయిేయండో పాలన (హిసర ార్శక్స పిమి
ర లీో నియల్వజం) మర్శయు దెైవ విధితమన
ై ప్యర్వ-

వయిేయండో పాలన (డిస్టపనేిషనల్ పిరమిలీో నియల్వజం) ర్ండును ప్యర్వ-వయిేయండో పాలనకు సంబంధించినవే,
అనగా వయిేయండో పాలన పారర్ంభ్మవక ముందద యిేసు వసాతడని విశవస్టించుట. దానికి విర్మదధ ముగా, ఉతత ర్

వయిేయండో పాలన (పల స్ర మిలీో యనిజం) మర్శయు అసాధ్య వయిేయండో పాలన (అమిలీో యనిజం) ర్ండూ ఉతత ర్వయిేయండో పాలనకు సంబంధించినవి అనగా, వయయండో పాలన ముగశంప్ులో యిేసు వసాతడని విశవస్టిసత ాయి.
ఈ ర్కముల ైన భావ విధానములను గూర్శు కొంచెము వివర్ముగా చూచెదము.
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చార్శతరక ప్యర్వ-వయిేయండో పాలన “చార్శతరకమన
ై దిగా” పిలువబడుచునిది, ఏలయనగా సంఘ

చర్శతరయంతటిలో అనేకమంది వేదాంత ప్ండితులు మర్శయు వేర్ేవర్మ శాఖ్లకు చెందినవార్మ ఈ ప్ర్శశీలన

కల్వగశయునాిర్మ. యిేసు ర్ండవ ర్ాకడ తర్మవాత, సాతాను బంధించబడతాడు మర్శయు యిేసు వయిేయండో
పాలనను-భ్ూమిమీద వయిేయండుో సుఖ్, శాంతులను సాాపించుటను ఇది బో ధిసత ుంది. వయిేయండో పాలన
పారర్ంభంచబడినప్ుపడు విశావసులు ప్ునర్మతాాన శర్రర్ములను కల్వగశయుంటార్మ. అవిశావసుల ైనవార్మ

ప్ునర్మతాాన శర్రర్ములను కల్వగశయుండర్మ. వార్మ ఇప్ుపడు జీవించుచుని దానికంటే ఎకుువ కాలము వార్మ
జీవించెదర్మ, అయినప్పటికర చివర్కు మర్ణంచెదర్మ. వయిేయండో పాలన ముగశంచబడినప్ుపడు, సాతాను

తిర్మగుబాటు చదసత ాడు దాని వంబడి అంతయతీర్మప వసుతంది. మర్శయు అప్ుపడు నూతన ఆకాశము మర్శయు

నూతన భ్ూమినందు దదవుని నితయ ప్ర్శపాలన పారర్ంభ్మౌతుంది. ఈ కీమముగా ప్రకటన 19వ అధాయయము
తర్మవాత వచుు 20వ అధాయయమును విశదప్ర్మసుతంది.

దెైవవిధితమన
ై ప్యర్వ- వయిేయండో పాలన 1830 దశకములో బో ధించబడినది. ఈ ప్ర్శశీలనలో

వైర్మధ్యములు ఉనాియి, పారముఖ్యముగా వయిేయండో పాలన ర్ాకముందు అంతయమున జర్మగబో వు

కార్యముల సమయమును గూర్శు వర్
ై మధ్యము ఉనిది. అయితద, సాధార్ణముగా చెపాపలంటే, యిేసు

ర్ండవర్ాకడలో ఇశాీయిేలు దదశమును తిర్శగశ సమకూర్శు, యిెర్ూషలేములో తన స్టింహాసనము నుండి
దదశములపై ప్రతయక్షముగా ర్ాజయ ప్ర్శపాలన చదయునని ఈ దెైవ విధితమన
ై ప్యర్వ-వయిేయండో పాలన

బో ధిసత ుంది. వయిేయండో పాలన ముగశంప్ులో, సాతానుడు తిర్మగుబాటును పతరర్ప
ే ించును గానీ దదవుడు
సాతానును, వాని స్టన
ై యములను ప్యర్శతగా ఓడించును. అటుతర్మవాత, దదవుని అంతయతీర్మప జర్మగుతుంది
మర్శయు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిపైన దదవుని యొకు నితయ ప్ర్శపాలన

పారర్ంభ్మౌతుంది. చార్శతక
ర ప్యర్వ వయిేయండో పాలనవల , ఈ ప్ర్శశీలన కూడా కీమముగా ప్రకటన 19వ
అధాయయము వంబడి 20వ అధాయయములో వసుతంది.

చార్శతరక ప్యర్వ-వయిేయండో పాలన మర్శయు దెైవ విధితమన
ై ప్యర్వ-వయిేయండో పాలనకు

విర్మదధ ముగా, వయిేయండో పాలన తర్మవాత యిేసు ర్ండవ ర్ాకడ ఉంటుందని ఉతత ర్-వయిేయండో పాలన
బో ధిసత ుంది. ఈ వయిేయండుో కరీసత ు యొకు మొదటి మర్శయు ర్ండవ ర్ాకడ మధ్యకాలముగా గానీ లేదా ఆయన
ర్ాకడకు ముందుని వయిేయండుోగా గానీ భావించబడుతుంది. ఈ ర్ండు సందర్ాులలో కూడా, భ్ూమిమీద

నుని తన సంఘము దావర్ా ప్ర్లోకము నుండి యిేసు ప్ర్శపాలన చదయును. మర్శయు ఆయన ర్ాజయము
భ్ూమియందంతటా వాయపించు విధ్ముగా అభవృదిధ చెందుతుంది.

అసాధ్య-వయిేయండో పాలన అనగా “వయిేయండో పాలన లేదు” అని అర్ాము. వయిేయండో పాలన

అక్షర్ార్ాముగా నర్వేర్మతుందనే విషయమును ఇది ఉపతక్షించుట దావర్ా ఈ పతర్మ పారచుర్యములోనికి

వచిునది. వయిేయండో పాలన, ప్ర్లోకములోనుని తన స్టింహాసనము నుండి సంఘము దావర్ భ్ూమిమీద
యిేసు చదయు ప్ర్శపాలనను; మర్శయు వయిేయండో ముగశంప్ులో యిేసు తిర్శగవ
శ సాతడను విషయమును అది
బో ధిసత ుంది.

అనేక విధ్ములుగా అసాధ్య-వయిేయండో పాలన, ఉతత ర్-వయిేయండో పాలన ఉదదేశమునకు వేర్న
ై ది. ఒక

విషయమేమనగా, అనిి విధ్ములుగా అసాధ్య వయిేయండో పాలన కరీసత ు యొకు మొదటి మర్శయు ర్ండవ
-39వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ాకడ మధ్య ప్యర్శత కాలమును బలప్ర్చుచునిది. మర్ొక సంగతదమనగా, యిేసు మర్శయు ప్ర్శశుదుధల

యొకు ప్ర్శపాలన దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు లోకమును వృదిధ చదసత ాయని అసాధ్య-వయిేయండో పాలన

నొకిు చెప్ుపటలేదు. అసాధ్య-వయిేయండో దృకపధ్ములో, దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదమును మర్శయు
కరీసత ు ర్ాకడలో అంతిమ విజయము సాధించద వర్కు భ్ూమిమీద మహాశీమలను కస
ై త వులు అనుభ్వింతుర్మ.
అచ్చట సాధఘరణత, సరాజనితమైన—అనగా సారాతిరకత ఉనఘాయ—కొనిాకొనిా

విషయాలలో కస
రై ు వుల ఉద్దేశములు అంతయకాలమున జరుగ్బో వుచ్తనఘాయ. మరియు
ఆ ప్రధఘన స్టిద్ధ ఘంతములనత, ద్ఘని ముఖయ అంశాలనత అప సు లుల విశాాస

తీరామనములో మనము కనతగొనవచ్తచనత. ఉద్ఘహరణకు, యేసత ప్రలోకమునకు
ఆరోహణయాయడని మరియు జీవముగ్లవారిని, మృతుల ైన వారిని లేక

సజీవులనత,మరణించిన వారిని ఆయన తీరుుతీరుచటకు ప్రలోకము నతండి

తిరిగివసాుడని అప సు లుల విశాాస తీరామనము చెబుతుంద్ి. కావున అంతయ తీరుు
అచ్చట ఉంద్ని మనమంద్రము నముమచ్తనఘాము, మరియు యేసత తిరిగి

రాబో వుచ్తనఘాడు మరియు సజీవుల న
ై వారికి మరియు మృతుల ైన వారికి,
ఇరువరగ ములకు ఈ కారయము చదయనతనఘాడు. అయతద, అద్ి ఏ విధముగా

జరుగ్బో తుంద్నే విషయముమై మనకు అనేకమన
ై వెైరుధయములు ఉనఘాయ, కానీ

ఇద్ి ఆ విధముగా జరుగ్ుతుంద్ని మాతరము మనము ఒప్ుుకుంటాము. మరియు ఆ

తరువాత అప సు లుల తీరామనములో “పాప్క్ష్మాప్ణ, శరీరము ప్ునరుతఘినమగ్ుటనత”
మనము నముమచ్తనఘామని చెప్ుబడుచ్తనాద్ి. ఇప్ుుడు ఇద్ి సారాతిరక సాంప్రద్ఘయ

కరైసువయముకు సంబంధించినద్ి, అచ్చట సాధఘరణమన
ై శరీరము, భౌతిక ప్ునరుతఘినము
ఉండబో వుచ్తనాద్ని మనము నముమచ్తనా విషయమునత అనేకమంద్ి కస
రై ు వులు

అరి ము చదసతకొనలేకపో వుచ్తనఘారు. నేనత చెప్ుుచ్తనాద్దమనగా, ప్రజలు నిరంతరము
ఆతమలుగా ఉండిపో రు; వారు వారియొకా శరీరములనత తిరిగి ప ంద్బో వుచ్తనఘారు.
వాసు వానికి, యేసత తన ప్ునరుతఘినములో ప ంద్ినటేల కస
రై ు వులు మహమ

శరీరములనత ప ంద్తద్తరు. ఆయా విషయాలలో మనము ప్రసుర వెైరుధయములనత
కలిగియునాప్ుటికర కస
రై ు వులంద్రు అంగీకరించ్వలస్టిన మరొక బో ధనఘ ఇద్ి. కావున
మనము “శరీరము ప్ునరుతఘినమగ్ుటనత మరియు నితయ జీవమునత

నముమచ్తనఘాము. ఆమన్.” మరియు ఆ ప్రకారముగా చెప్ుుచ్తనాద్దమనగా, అచ్చట
ఈ తీరుుతీరచబడుట ఉనాద్ి, శరీరము ప్ునరుతఘినమగ్ుట ఉనాద్ి, గ్నతక అచ్చట
నూతన లోకము, ఒక నూతన ద్ినము, నితయజీవము కొనసాగ్ుతూ ఉంద్ని కూడఘ
మనము నముమతఘము, మరియు మనము ఆకాశములో మేఘముల మధయ

ఎగ్ురుతూ ఎగ్ురుతునఘాము అని అరి ము, ద్ీనిని బైబిలు గ్రంథము “కొరతు ఆకాశము,
కొరతు భూమి” అని పిలచ్తచ్తనాద్ి. కావున యేసత తిరిగివచ్తచనప్ుుడు, ఆయన
-40వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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భూమిని ప్రిపాలించ్తనత గ్నతక మనము ఆయనతో ప్రిపాలించ్తద్ము. ఆయా

శాఖలకు చెంద్ిన కస
రై ు వులు అంతయకాలము లేద్ఘ రాకడ శాసు మ
ర ునకు చెంద్ిన ఈ
విషయములనత ఈ ప్రకారముగా రూఢిగా చెప్ుుచ్తనఘారు.

— డా. ర్శచార్డ్ ఎల్. పారట్, జూ.
ప్రభువెైన యేసతకరస
ర ు త యొకా ప్రిపాలన మరియు రాజయము రాబో తుంద్ని సతవారు

ద్ఘార ఏద్ో ఒక విధముగా మనము ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము, ఆయన వయకిుగ్తముగా
అకాడ ఉనఘాడో లేక తరువాత వసాుడో మనకు సుషరత లేద్తగాని, ఆయన

ప్రపాలించ్బో వుచ్తనఘాడని ఆయన రాజయము చదయబో వుచ్తనఘాడు మరియు సతవారు
శకిులో అద్ి ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడుచ్తనాద్ని మనమరుగ్ుద్ము. ఆయన తీరుుతీరుచనని

మరియు గొరరలకు, మేకలకు కూడఘ ఆయన తీరుుతీరుచనని మనము ఎరుగ్ుద్తము,
మరియు కొంతమంద్ికి ఈయన ద్ఘారా పాప్ క్ష్మాప్ణ జరుగ్లేద్త గ్నతక వారు

నితయశక్ష్లోనికి ప్డవేయబడతఘరని, మరియు భూమికి ప్ునఘద్ి వేయబడక మునతపే
వారి కొరకు స్టిద్ధము చదయబడిన నితయ మహమలోనికి కొంతమంద్ి పిలువబడతఘరని
మనమరుగ్ుద్తము. ఈ విషయాలు నిజమైనవని మనమరుగ్ుద్తము. ఆ

విషయాలనిాటిలో మనము ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము. ప్రలోకములో నీతి నివాసము
చదయునని మరియు కరస
ర ు త తఘనే ప్రిపాలన చదయునని, ఆయనలో మనము

మహమనొంద్తతఘమని, మనము ఎరుగ్ుద్ము మరియు అచ్చట యేసతకరస
ర ు త యొకా
అధికారము మరియు అద్తభతమునత గ్ూరిచ అనతమానము ఉండద్త.

మనమంద్రము ఆ విషయములో ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము. మరియు అంతయమున
జరుగ్బో వు ఈ కారయములనత గ్ూరచన అనేక సతయములనత మనము ఎకుావగా
నేరుచకొనవచ్తచ, మనము రాకడ శాసు మ
ర ు అని పిలచద ఎసాటాలజీ అనే మాట
ఎసాాటాస్ అనత ప్ద్మునతండి వచిచనద్ి. అనేకమైన విషయాలలో మనము

ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము ఏలయనగా, ప్రకటన గ్రంథములోని సుషరత మనలనత కొంత
ఆశచరయప్రచ్తచ్తనాద్ి. మరియు మనము ఏకరభవించ్లేని విషయాలనత గ్ూరిచ

ఎకుావ ద్ృషిరసారించ్కూడద్ని నేనత భావించ్తచ్తనఘానత, మనము వివాద్ములు

కలిగియుండినప్ుటికర, బైబిలు గ్రంథము అసుషరమైనద్ి మరియు ఆయా విషయాలనత
అరి ము చదసతకొనలేము అనే ఆలోచ్ననత మనము ఇవాకూడద్త ఏలయనగా అచ్చట
చఘలా పారముఖయమన
ై అద్తభతమైన సతయములు పెద్ే మొతు ములో ఉనఘాయ, వాటిని
మనము ఏకరభవించి, ఆయా సంగ్తులనత చ్రిచంచ్వలస్టి ఉనాద్ి.
— డా. థామస్. జ. నటర ల్ి
-41వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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కరీసత ును వంబడించద వార్మ పారముఖ్యముగా గీహించవలస్టినదదమనగా, ఇవాంజిల్వకల్ శాఖ్ విశావసులు

అనిి విషయాలలో ఏకరభ్వించర్మ మర్శయు వయిేయండో పాలనను గూర్శున అంశము చార్శతక
ర ముగా ఒక గొప్ప
వివాదమును కల్వగశయునిది. అయితద వయిేయండో ప్ర్శపాలనకు సంబంధించి ఏ ప్ర్శశీలనను మనము

ప్ర్శగణలోనికి తీసుకునాి, కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చిు, దుషు
ర నిపై అంతిమ విజయము నొంది, తుదకు సాతానుడు
ఓడించబడి, కరస
ీ త ు ప్ర్శపాలన కింీ ద నూతన సృషిరలో దదవుని ప్రజలు సదాకాలము జీవిసాతర్ని ప్రతీ ఇవాంజిల్వకల్
శాఖ్కు చెందిన వార్ంతా ఏకరభ్విసాతర్మ. ఇదద ఒప్ుపకోలును మనమందర్ము ప్ంచుకొంటాము. మర్శయు దాని
ఫల్వతముగా, వయిేయండో పాలనను గూర్శు బెైబిలు బో ధిసత ుని అంశము దావర్ా మనమందర్ము గొప్ప
ఆదర్ణ, పల ర తాిహము ప ందుదము.

ప్ర్శశుదుధల ప్ర్శపాలనకు సంబంధించిన శీర్శషకలో ర్ండవ భాగము, దదవుని శతురవుల అంతయ తీర్మపను

గూర్శు, ప్రకటన 20:11-15లో తెల్వయజేయబడుతుంది.

ద్దవుని శతురవుల అంతయ తీరుు: ఆయన దర్ినములోని ఈ భాగములో, మనుషుయలందర్శపన
ై వార్శ

వార్శ కియ
ీ లను బటిర ఆయన అమలు చదయుచుని అంతయ తీర్మపను గూర్శు యోహాను

సాక్షయమిచుుచునాిడు. మునుప్ు నివస్టించిన వార్ందర్మ ఈ తీర్మపలోనికి వసాతర్మ. యిెవర్శ పతర్ోయితద జీవ

గీంథములో వారయబడి ఉనాియో ఆ విశావసులు భ్యంకర్మైన ఉగీత నుండి తపిపంచబడతార్మ. అయితద
మనుషుయలలో మిగశల్వన వార్మ వార్శ పాప్ములను బటిర శిక్షించబడతార్మ. ఈ అంతయ తీర్మప లోకములో

పాప్ము యొకు ప్రభావమును సంప్యర్ణముగా తొలగశంచి, నూతన ఆకాశము, నూతన భ్ూమికి మార్గ ము
సర్ాళ్ము చదసత ుంది.

చివర్శగా, ప్ర్శశుదుధల ప్ర్శపాలనకు సంబంధించిన శీర్శషకలో మూడవ భాగము, దదవుని ప్రజలమీదికి

ర్ాబో వు అంతయతీర్మపపై దృషిరసార్శంచుట, ప్రకటన 21:1-8లో ఉనిది.

ద్దవుని ప్రజల అంతయతీరుు: దదవుని ప్రజల యొకు అంతయతీర్మపను ఒక ఆశీర్ావదముగా యోహాను

చూసుతనాిడు. భ్ూమాయకాశములు తిర్శగశ సృషిరంచబడుచునాియి, మర్శయు నూతన యిెర్ూషలేము

భ్ూమిమీద కేందర ప్టర ణముగా ఉండునటు
ో ప్ర్లోకము నుండి దిగుచునిది. ఈ నూతన భ్ూమి, నూతన
ఆకాశములో దదవుడు తన ప్రజలతో నివాసముంటాడని ఈ పల ల్వక మనకు తెల్వయజేసత ుంది. దీనిని దదవుడు

ఏదెను వనములోను, ప్రతయక్ష గుడార్ములోను, మర్శయు దదవాలయములోని గతములో చదసాడు. ఇప్ుపడు
ఆయన కరీసత ులోమనతో నివాసముంటునాిడు. అయితద, నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో
దదవునితో మన సహవాసము చాలా గొప్పదిగా ఉంటుంది, ఏలయనగా ఆయన తన మహిమను మన
మధ్యలో ప్రతయక్షప్ర్చుతాడు మర్శయు ఆయన భౌతిక సనిిధిలో మనము సదాకాలము జీవిసాతము.
ఇచ్చట నేనత నొకిా చెప్ుడఘనికి ఇషరప్డుచ్తనా సతయమేమనగా మనకు నూతన
ఆకాశము మరియు నూతన భూమి ఉనాద్ి, ప్రభువు తిరిగి వచ్తచనప్ుుడు
సమసు మునత సమీప్ముగా తీసతకువసాుడు, మనము నూతన భూమిని

కలిగియుండుట మాతరమే కాద్తగానీ, ఆకాశము కూడఘ నూతనతాము నొంద్తనత.
— డా. విల్వయం ఊర్ే
-42వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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మహావేశయకు కలుగు శిక్షను గూర్శు యోహాను యొకు దర్ినమును ప్ర్శశీల్వంచిన మీదట, గొర్ప
ీ ిలో

యొకు భార్యను గూర్శున ఆయన దర్ినము వప్
ై ు మనము కదులుదము. ఈ దర్ినము ప్రకటన 21:922:5లో వారయబడినది.

గొరరపిలల భారయ
తన నాలగ వ దర్ినములో, యోహాను ఒక పదే ప్ర్వతము పక
ై ి కొనిపల బడెను. ప్రకటన 21:9

ప్రకార్ము ఆ దర్ినము పండిో కుమార్త , గొర్ప
ీ ిలో యొకు భార్యను గూర్శునది, అది నూతన యిెర్ూషలేముగా
నునిది. దదవుని శతురవుల వలన నాశనము చదయబడిన లోకము ప్ర్శశుదధ ప్ర్చబడి, ఎనిడు వాడబార్ని

స ందర్యము, సమాధానము, ఆర్ోగయము, ఐశవర్యము మర్శయు ఆనందమును ప ందుతాయని ఈ దర్ినము
వివర్శంచుచునిది. మర్శయు యోహాను యొకు అసల న
ై శరీతలు దీనిని చదువునప్ుపడు, వాటిలోనుని
ఆదర్ిము అనుసార్ముగా జీవించుట దావర్ా ఆశీర్ావదమును ప ందుకొనుటకు దదవుని వంబడించునటు
ో

వార్మ పల ర తిహించబడా్ర్మ మర్శయు కరీసత ు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు వార్శకి కలుగు ర్క్షణ సంప్యర్ణత కొర్కు ఎదుర్మ
చూసార్మ.

ప్రకటన గ్రంథము ముగింప్ులో మనము ద్ృషిరంచ్గ్ల ఒక ద్ృశయమేమనగా, నూతన

ప్టర ణమన
ై నూతన యరూషలేము ద్ిగివచ్తచట, అద్ి ఈ భూమిమీద్ికి వచ్తచచ్తనాద్ి.
కావున అద్ి ఈ భూగోళము మీద్ికే వచ్తచచ్తనాద్ి. ఈ నూతన వాసు వికములో జీవ

వృక్ష్ము పారముఖయమన
ై సాద్ృశయముగా ఉండుట కూడఘ మనము గ్మనించ్వచ్తచ, అద్ి
సుషరముగా ఆద్ికాండము 1వ అధఘయయములో ఉనా ఏద్ెనత వనమునత

సూచించ్తచ్తనాద్ి కావున ఒక విధముగా సృషిర వనములో పారరంభమైనద్ి కాని,
మరియొక విధముగా అద్ి ఒక ప్టర ణములో ముగ్ుసతుంద్ి; అయతద ఇద్ి ఒక

పారముఖయమన
ై సంబంధము కలిగియునాటల
ల కనబడుతుంద్ి. నేనత తెలుప్బో వుచ్తనా
ద్ృశయము ప్రకటన గ్రంథములో ద్తషరతాములేని లోకముతో సరితూగ్ుతుంద్ి, ఈ

నిరాధరణనత ప్రిగ్ణలోకి తీసతకుంటే, అద్ి చఘలా మంచి సరిప్డద ప్రతఘయమాాయముగా

ఉంటలంద్ని నేననతకొనతచ్తనఘానత, అద్దద్నగా ఏడుులేని, మరణములేని, బాధలేని,

కషరములేని, సృషిరకరు యన
ై ద్దవునికి మరియు మనకు ఎడబాటలలేని లోకమైయునాద్ి.
—బారడీో టి. జానిన్
నూతన యిెర్ూషలేమును గూర్శున వివర్ణ ప్రకటన 21:9-27 ఉంది. అది ప్ర్లోకములో స్టిదధము

చదయబడి ఈ నూతన భ్ూమిపక
ై ి తీసుకుర్ాబడినది. ఈ ప్టర ణము ఖ్చిుతమన
ై ఘనము ఆకార్ములో

చదయబడినది. పాత నిబంధ్నలో, ప్రతయక్ష గుడార్ములోని మర్శయు దదవాలయములోని అతి ప్ర్శశుదధ సా లము
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కూడా ఘనము ఆకార్ములో ఉనిది. అతి ప్ర్శశుదధ సా లములో దదవుడు తన సనిిధిని ప్రతయక్షప్ర్చునటు
ో ,
ఆయన తన మహిమను నూతన యిెర్ూషలేములోని తన ప్రజలపై ప్రతయక్షప్ర్చిటను ఇది తెలుప్ుతుంది.
నూతన యిెర్ూషలేము యొకు దికుులు మర్శయు వివర్ణము తర్చు ప్నిండు అనే సంఖ్యతో

తెల్వయజేయబడినాయి. పాత నిబంధ్నలో ఈ సంఖ్య ఇశాీయిేలు వార్శ ప్ండెరండు గోతరములను, ఆ

యుగములో ఉని దదవుని ప్రజలను సూచించుచునిది. మర్శయు నూతన నిబంధ్నలో ప్ండెరండు అనే
సంఖ్య ప్ండెరండు మంది అప సత లులను పల ల్వయునిది, అది ప్రసత ుతముని దదవుని ప్రజలను

సూచించుచునిది. నూతన యిెర్ూషలేములో, దదవుని ప్రజలు వర్
ై మధ్యము కల్వగశన వేర్ేవర్మ సంసుృతుల
నుండి సమకూర్ుబడతార్ని ఇది సూచించుచునిది.

నూతన యిెర్ూషలేములోనే, దదవుని స్టింహాసనము నుండి ప్టర ణము మధ్య వర్కు జీవనది

ప్రవహించుచునిది. ఆ నది జీవ వృక్షమును పల షించుచునిది, మర్శయు దాని ఆకులు సమసత జనములకు
సవసా త తెచుుచునివి. నూతన భ్ూమిలో పాప్ము యొకు శాప్ము సృషిరలోనుండి ప్యర్శతగా తుడిచిపటురటకు
అది సాదృశయముగా ఉనిది. మన చర్శతర అంతటిలో ప్తనమైన మానవాళికి పాప్ము వలన పారపిత ంచిన సమసత
వివాదములను సవసా ప్ర్చి, లోకమంతా సంప్యర్ణముగా నూతనప్ర్చబడుతుంది.

చివర్శగా, నూతన యిెర్ూషలేము దదవుని మహిమతో ప్రకాశించుట యోహాను చూచియునాిడు. ఆ

ప్టర ణము యొకు ఆభ్ర్ణములు, మర్శయు వలగల ర్ాళ్లో ఆయన ఐశవర్యమును, స ందర్యమును మర్శయు
మహిమను తెలుప్ుచునివి. మర్శయు దీనికి అతీతముగా, దదవుని మహిమ ప్టర ణమును

ఆవర్శంచియునిది, అందువలన దానికి వేర్ొక వలుగు అవసర్ము లేదు — సూర్మయడు లేదా చందురడు కూడా
అవసర్ము లేదు.

ప్రశా ఏమనగా, ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధఘయయములో వాగాేనము చదస్టన
ి ప్రకారము
నూతన ఆకాశము, నూతన భూమిని నిరిమంచ్తటకు ప్రసు తతమంద్తనా ఆకాశము,
మరియు భూమి నఘశనము చదయబడతఘయా? కొంతమంద్ి ఆ విధముగానే
జరుగ్ుతుంద్ని అనతకొంటలనఘారు. నేనత ద్ఘనిని ఒక సమూల ప్రివరు నగా

వివరించ్తచ్తనఘానత—సమూలనమైన మారుు అతి పారముఖయమైనద్ి. ఒక విధముగా

అద్ి నఘశనము చదయబడునటల
ర ు త యొకా
ల కనబడుతుంద్ి, కాని నమూనఘ మాతరము కరస
స ంత ప్ునరుతఘిన శరీరము వంటిద్ి. ఆయన మరణించ్క ముంద్తండిన శరీరముతో

పో లిచతద ఆయన ప్ునరుతఘిన శరీరము రూపాంతరము చెంద్ినద్ి, అయనప్ుటికర తన
చదతులలో మేకులు కొటిర న గాయములనత ఇంకా కలిగియునఘాడు. మన

ప్ునరుతఘినము యొకా నమూనఘ కుడఘ ఆ విధముగానే ఉంటలంద్ి, మరియు రోమా

ప్తిరక 8వ అధఘయయము 18వ వచ్నము నతండి చ్ద్ివితద ఇద్ద నమూనఘ విశామంతటికర
వరిుసు తనాటల
ల చ్ూడవచ్తచ.

— డా. వర్డి యస్. ప తెస్
ర
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నిశచయముగా ప్రసు తతము మనము నివస్టించ్తచ్తనా ఈ ఆకాశము, భూమి

తరలగించ్బడతఘయ మరియు వీటికి ప్ూరిు భనాముగా నూతన ఆకాశము మరియు

నూతన భూమి ఉండబో వు, మానవ ప్తనము యొకా ప్రభావము ఇంద్తలో ఎనాటికర
ఉండద్త, కానీ అనేకమంద్ి కస
రై ు వులు నూతన ఆకాశమునత గ్ూరిచ మితిమీరిన

ఆతీమయ ద్ృషిరని కలిగియునఘారు, ద్దవుడు శధిలమైన ద్ఘనినతండి పారరంభంచ్డు, కానీ
తఘనత నిరిమంచిన ద్ఘనినే నూతనముగా చదయబో వుచ్తనఘాడు. మానవుని ప్తనము
వలన విచఘరకరముగా కోలోుయన ద్ఘనిని ఆయన ప్ూరా స్టిితికి తీసతకువసాుడు.
అంద్తవలన నూతన ఆకాశము, నూతన భూమి అద్తభతమైన రీతిలో నూతన

ప్రచ్బడినప్ుటికర మనము ఇప్ుుడు కలిగియునా ద్ఘనికి మరియు రాబో వుచ్తనా
ద్ఘనికి చఘలా కొనసాగింప్ు అచ్చట ఉంటలంద్ి.

— డా. కే. ఎర్శక్స ధో యిెన్ి
ఇంతవర్కు మనము ప్రకటన గీంథమునకు యోహాను యొకు ఉపల దాాతమును మర్శయు ఆయన

ప్ర్లోక దర్ినముల శీర్శషకను ప్ర్రక్షించియునాిము, కాబటిర ఇప్ుపడు ప్రకటన 22:6-21లో ఉని ఈ
ప్ుసత కము యొకు ముగశంప్ు వైప్ునకు తిర్మగుదము.

ముగింప్ు
యోహాను ప్రకటన గీంథమును తన దర్ినముల దావర్ా నొకిు చెప్పబడిన పారథమిక సందదశములతో

ముగశంచుచునాిడు. తాను ప ందిన ఈ దర్ినములు నముదగశనవని ఆయన నొకిు చెబుతునాిడు,

ఏలయనగా అవి ప్రభ్ువు దూత దావర్ా వార్శకి తెల్వయజేయబడినవి. నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన

భ్ూమిలో గొప్ప ఆశీర్ావదములు తన పాఠకులు ప ందాలని ఆయన హెచుర్శంచుచునాిడు. మర్శయు దదవుని
ర్ాజయము సంప్యర్ణముగా వచుుట మర్శయు అంతయ తీర్మప ఇంకా భ్విషయతు
త లో ర్ాబో వుచునాియని

యోహాను తన పాఠకులకు జాాప్కము చదయుచునాిడు. కావున ఇప్పటికి, కస
ై త వులు నముకముగా
సహనము కల్వగశయుండాల్వ మర్శయు పాప్ులు ప్శాుతాతప్ము చెందవలస్టియునిది.

ప్రకటన గీంథము దదవుని నుండి తన ప్రజలకు ఇవవబడిన కాలానికి ఆవలనుని సందదశము.

కాలానికి సంబంధించి మర్శయు యోహాను దర్ినముల నర్వేర్మపకు సంబంధించి మన దృకపధ్ము ఏ

విధ్ముగా ఉనిప్పటికర, యోహాను ఈ గీంథమును వారస్టినప్ుపడు ఏ విధ్ముగా ఉనిదో ఇప్ుపడు కూడా అదద
ప్రకార్ముగా వర్శతంచుచునిదని కస
ై త వులందర్మ ఒప్ుపకొనవలస్టి ఉనిది. మన ప్ర్శస్టా తి
ి వేర్మగా ఉండవచుు

గానీ మన దదవుడు మార్లేదు. మర్శయు యోహాను బో ధించిన విలువలు మర్శయు దృకపధ్ములు ఈ ర్ోజున
కూడా మనకు వర్శతసత ాయి. భ్ూత, వర్త మాన, మర్శయు భ్విషయత్ కాలములలో దదవుని యొకు

మంచితనమును బటిర మనము పల ర తిహించబడుదుము. ఆయన మన యిెడల కల్వగశయుని పతరమ మర్శయు
చర్శతన
ర ు ఆయన సావధీనప్ర్చుకొనుటయందు మనము నముకముగా ఉండాల్వ. ఇప్ుపడును, మర్శయు
-45వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రకటన ప్రంథము

రండవ పాఠము: ఆకృతి మరియు పాఠ్య ంశము

మిగశల్వన మన జీవితమంతటిలో ఆయన ప్టో నముకము కల్వగశయుండునటు
ో విశావసముతో మనము
ఆయనకు సపందించవచుును.

ప్రకటన గీంథము యొకు ఉదదేశము మర్శయు వివర్ణలు గూర్శు చర్శుంచిన మీదట, మూడవ ప్రధాన

అంశమును చర్శుంచుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: అదదదనగా ప్రకటన గీంథమును
అనవయించుకొను ప్రణాళిక.

అనాయంచ్తకొనతట
ప్రకటన గీంథమును ఆధ్ునిక కాలానికి అనవయించుకొనుటను గూర్శున వాదము ర్ండు

భాగములుగా విభ్జించబడినది: మొదటిగా, ప్రకటన గీంథమును అనవయించుకొనుటకు నాలుగు

సాధార్ణమైన ప్రణాళికలను వివర్శంచుచూ, సదివమర్ి చదయుదము. మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ నాలుగు

ప్రణాళికల నుండి తయార్మ చదయబడిన సమగీమన
ై ఒక ప్రణాళికను సూచించెదము. ప్రకటన గీంథమును
అనవయించుకొనుటకు గల నాలుగు సాధార్ణమన
ై ప్రణాళికలను మొదట మనము చూచెదము.

సాధఘరణ ప్రణఘళికలు
మొటర మొదటిగా చెప్పదలచుకుని విషయమేమనగా ఈ నాలుగు ప్రణాళికలలో ప్రతిదీ కూడా చాలా

ప్రయోజనకర్మన
ై ది, అయితద ఏ ఒకుటీ కుడా దానంతట అదద సర్శపల యినది కాదు. ఈ ప్ర్శస్టా తి
ి పాతదెైన ఒక
గుడి్వాడు, ఏనుగు కథను జాాప్కము చదయుచునిది, అదదమనగా ప్రతీ గుీడి్వాడు ఏనుగు శర్రర్ భాగమును
వివర్శంచార్మ గానీ, ఏ ఒకుర్ూ ఏనుగు యొకు సంప్యర్ణ ర్ూప్మును చెప్పలేకపల యార్మ. ఈ కథ వేర్ేవర్మ
సంసుృతులలో వేర్ేవర్మ విధ్ములుగా ఉనిది. ఒక వయకిత ఏనుగు యొకు కాలును తడిమి, ఏనుగు ఒక
సత ంభ్ము వల ఉంటుందని నముుతాడు. మర్శయొకడు దాని చెవిని తడిమి ఏనుగు విస్టనకర్ీ వల

ఉంటుందని చెపాపడు. మర్శయొకడు దాని తోకను తడిమి ఏనుగు ఒక తాడువల ఉంటుందని ఆలోచిసాతడు.

మర్శయొకడు దాని తొండము తడిమి ఎనుడు నీటిగొటర ము వల ఉంటుందని ముగశంచాడు. ఆ విధ్ముగా కథ
సాగుతుంది. వార్శ వార్శ అంచనాల ప్రకార్ము అందర్ూ చెపపి నది సర్శయిన
ెై దద అయితద ప్యర్శతగా ఏనుగును
ఎవర్మ చూడలేకపల యార్మ.

అదద ప్రకార్ముగా, అనేకమన
ై ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ప్రణాళికలు ఉనివి గానీ, ప్రకటన గీంథమును

వాయఖ్ాయనించి అనవయించుటకు అవి సర్శపల వు. ప్రకటన గీంథములో ఉని దృశయములను ప్రతీ ప్రణాళిక

యొకు దృకపథము చొప్ుపన వివర్శంచుతాము. ఈ దృకపథములు చాలా ప్ర్శమితముగా ఉనిందువలన ప్రతీ
ప్ర్శశీలన ప్రకటన గీంథము ఇచుుచుని దర్ినములో ఉని ప్యర్ణ అర్ామును మర్శయు ప్యర్శత
దృచూడలేకపల తార్మ.
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ఈ పాఠములో మనము చూడబో తుని అనవయింప్ును గూర్శున నాలుగు ప్రణాళికలు ఏమనగా:

ప్రటర్శజం, ఫయయచర్శజం, హిసర ార్శస్టిజం మర్శయు ఐడియల్వజం అని చెప్పబడుతునాియి. ప్రకటన గీంథము
యొకు కాల వయవధి, మర్శయు ఆ దర్ినములు నర్వేర్ుబడు విధానమును గూర్శు ప్రతీది వేర్ేవర్మ

అనవయింప్ులను కల్వగశ ఉనిది. ఈ నాలుగు ప్ర్శశీలనలను ఒకొకుటిగా మనము ప్ర్శశీల్వంచెదము,
ప్రటర్శజంతో పారర్ంభంచెదము.

ప్రటరిజం
ప్రటర్ట్
ై అనే మాట గతములో జర్శగశన కార్యములను సూచించుచునిది. ఆ ప్రకార్ముగా, ప్రకటన

గీంథములోని ప్రవచనములు చాలామటురకు గతములో నర్వేర్ుబడా్యని ప్ట
ర ర్శజం తెలుప్ుతుంది.

ప్రకటన గీంథము కరీ.శ. 70లో యిెర్ూషలేము ప్తనము అయిన తర్మవాత వారయబడినదని మర్శయు

ఆ సమయానికే చాలామటురకు ప్రవచనములు నర్వేర్ుబడా్యని ప్ట
ర ర్శజంలో ఒక శాఖ్ చెప్త ుంది. కరీ.శ ఐదవ
శాతబే ములో ర్ోమా సామాాజయము ప్తనము అయినప్ుపడు ఈ దర్ినములు నర్వేర్ుబడా్యని మర్శయొక
శాఖ్ తెలుప్ుతుంది.

యోహాను యొకు అసల న
ై శరీతలపై దృషిర సార్శంచడానికి ప్ట
ర ర్శజం సహాయప్డుతుంది. ప్రకటన 2, 3

అధాయయములలో ఉని ఏడు సంఘములను గూర్శు సవివర్మైన జాానము యొకు పారముఖ్యతను అది
చూసుతంది. ఈ సంఘములు వాసత వముగా అనుభ్వించిన శీమలను అది మనకు జాాప్కము చదసత ుంది.

మర్శయు ఇది 2 మర్శయు 3 అధాయయములకు మర్శయు గీంథములోని మిగశల్వన అధాయయములకును

మధ్యన అంశాతుకమన
ై సంబంధ్మును నిర్శుసుతంది. యోహాను కేవలము భ్విషయతు
త తర్ముల వార్శకే ఇది
వారయలేదని, యోహాను యొకు అసల ైన శరీతల ప్టో కరస
ీ త ు చూపిన ప్రతదయకమన
ై అభమానము మర్శయు
పల ర తాిహమును ఈ గీంథము ఆధ్ునిక అనవయింప్ును తెల్వయజేయుచునిదని ప్ట
ర ర్శజం

సమయోచితముగా చెప్ుపచునిది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములు కరస
ీ త ు యొకు
ర్ండవ ర్ాకడను గూర్శు మాటాోడుచునాియని ప్ట
ర ర్శజం యొకు అనిి శాఖ్లు సర్శయిెైన విధ్ముగా
అవగాహన చదసుకొనుచునాియి.

ప్రకటన గీంథమును ఈ విధ్ముగా చూచుట దావర్ా ప్రయోజనకర్మన
ై అనవయింప్ులను మనము

వల్వకి తీయవచుును. ఉదాహర్ణకు, అది మనకు దదవుని సవభావమును గూర్శు మర్శయు నీతుమంతులకు
ఆయన ప్రతిఫలమిచిు, దుషు
ర లను శిక్షించునని బో ధించుచునిది. మన లోకములో కలుగు సమసయలకు ఏ
విధ్ముగా సపందించాలో అర్ాము చదసుకొను విధ్ముగా సహాయప్డుతుంది మర్శయు భ్విషయతు
త లో కరస
ీ తు
యొకు ర్ాకడను గూర్శు మనకు నిర్రక్షణ కూడా ఇసుతంది.

అయితద ఇంత విలువన
ై అంతర్ దృషిర ఉనిప్పటికర, ప్రకటన గీంథముపై ప్ట
ర ర్శజం సంప్యర్ణమన
ై

దృకపథమును ఇవవలేదు. ఒక విషయమేమనగా, అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహితయము అప్ుపడు ఉండద

సమయానికి మాతరమే వారయబడినదిగాని, ర్ానుని భ్విషయతు
త నకు అంతగా కాదు అని ఇది తర్చూ తప్ుపడు
అభపారయమును ఇచుుచునిది. అయితద సతయమేమనగా లేఖ్నాలలో అనేక అంతయకాల ప్రతయక్షతా
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భాగములు, దానియిేలు 7-12, మతత యి 24 మర్శయు 2 థెసిలగనీక 1 మర్శయు 2 అధాయయములు
భ్విషయత్ సంఘటనలను తెల్వయజేయుచునివి.

అదద ప్రకార్ము, ప్రకటన గీంథము 1:1-3 మర్లా ప్రకటన గీంథము చివర్ 22:10లో ఉని “కాలము

సమీప్మయ
ై ునిది” అని చెప్పబడిన కాలానికి సంబంధించిన వాకయములను వాయఖ్ాయనించుటలో ప్ట
ర ర్శజం

చాలా సంకుచితముగా ఉనిది. ఇటువంటి వాకయములు కరస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడ మర్శయు ర్ండవ ర్ాకడ
మధ్యనుని కాలమునకు సంబంధించినవి కావని— ఆ సమయము అంతయ తీర్మపనకు “ముందు”

వచుుచునిదెన
ై ా, అది కాలానికి సంబంధించినదెన
ై ా కాదని వాదిసత ార్మ. మర్శ ఎకుువగా, ఈ కాలానికి
సంబంధించినది చర్శతల
ర ో జర్మగదగశనదిగా సహజముగా ప్ట
ర ర్శజం అంగరకర్శంచదు. దాని ఫల్వతముగా

భ్విషయతు
త లో నర్వేర్ుబడబో వు సంగతులను ఇది మర్మగు చదయుచునిది మర్శయు అసల ైన శరీతల
సందర్ుములో నర్వేర్ుబో వు సంగతిని మాతరమే దృషిరంచుతుంది.

ప్రకటన గీంథమును అది అనవయించు నియమమును బటిర, మొదటి శతాబే ము నుండి

విసత ర్శంచుచుని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు ప్ట
ర ర్శజం తకుువగానే చెప్ుపచునిది. ప్రకటన గీంథములోని
చాలామటురకు ప్రవచనములు వార్శయొకు జీవిత కాలములో నర్వేర్మచునిటు
ో చర్శతయ
ర ంతటిలో ఇది

కైసతవులను స్టిదధప్ర్చలేదు. హతసాక్ష్యలు కొనసాగుతార్ని మర్శయు వయతిర్ేకతలు కొనసాగుతాయని ఇది

తెలుప్ుట లేదు. ఈ విధ్ముగాను, మర్శయు అనేక విధ్ములుగాను, ప్ట
ర ర్శజం ప్రకటన గీంథము యొకు
ప్యర్శత అనవయింప్ును ఇవవలేకపల యిెను.

ప్రకటన గీంథమును గూర్శు ప్ట
ర ర్శజం ఇచుుచుని ఈ అవగాహనను మనసుిలో పటురకొని,

ఫయయచర్శజం వైప్ు తిర్మగుదము.

ఫూయచ్రిజం
కరీసత ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడకు ముందు కాలమునకు సంబంధించిన శీమలు వచుునంత వర్కు

ప్రకటన గీంథములోని దర్ినములు నర్వేర్ుబడుట పారర్ంభ్ము కాదని ఫయయచర్శజం అభపారయప్డుతుంది.

ప్రటర్శజంవల , ఫయయచర్శజం కూడా కొనిి మళ్కువలను కల్వగశయునిది. ప్రకటన గీంథము ముందుకు

చూచుచునిదని సర్శగా చెప్ుపచునిది, అనిిటికంటే పైగా, గొప్పకార్యమన
ై యిేసుకరస
ీ త ు యొకు ర్ండవ

ర్ాకడను గూర్శు చెబుతుంది. ప్రకటన 22:20 వంటి లేఖ్న భాగాలలో ఉని ఈ కేందర ఉదదేశమును మనము
చూడవచుు.

భ్విషయతు
త దినమున జర్మగబో వు అంతయ తీర్మపను గూర్శు మర్శయు ర్ోమా 8:19-25 వంటి లేఖ్న

భాగాలలో నిర్ాధర్శంచబడిన సృషిరయావతు
త ను తిర్శగశ ప్యర్వస్టిాతికి తెచుుటను గూర్శు కూడా ఫయయచర్శజం సర్శగా
ఎదుర్మ చూచుచునిది.

ఈ వాయఖ్ాయనములు అనేక ప్రయోజనకర్మన
ై ప్దధ తులలో అనవయించబడతాయి. అవి కరస
ీ త ు ర్ండవ

ర్ాకడ, తీర్మప మర్శయు సృషిర నూతన ప్ర్చబడును గూర్శు నిర్రక్షణను కలుగజేసత ాయి. ఆ సమయము కొర్కు
ఎదుర్మచూచునటు
ో చర్శతరలో అనిి కాలములలో ఉని కస
ై త వులను పల ర తిహప్ర్చుతాయి.
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ఈ విలువన
ై ఆలోచనలు కల్వగశయునిప్పటికర, అసల న
ై శరీతలతో ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా

మాటాోడినదో ఫయయచర్శజం దాటవేస్టన
ి ది. నిజానికి, కరస
ీ త ు ర్ాకడకు ముందుని తర్ము మినహా మిగతా అనిి
తర్ముల వార్శకర అనవయింప్ుని ఇది తకుువచదస్టన
ి ది— యోహాను పారచీన కాలములో ఉని ఏడు

సంఘముల పతర్ో మ, ప్రతదయకముగ ప్రతీ సంఘమునకు సందదశము ఇచిునప్పటికర ఇవి వాటి పారధానయతను
ప్ర్శగణంచలేదు. 2 మర్శయు 3 అధాయయములలో చెప్పబడిన ఏడు సంఘములను, మనసుిలో

పటురకొనకుండా వారయబడా్యని భావించుట చాలా కషర ము. ఈ విధ్ముగా, ఫయయచర్శజం చర్శతరలో చాలామంది
శరీతలకు ప్రకటన గీంథమును వర్శతంప్జేయలేకపల యినటు
ో అగప్డుచునిది.

ఇంతవర్కు మనము ప్రటర్శజం మర్శయు ఫయయచర్శజంను ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, కాబటిర ఇప్ుపడు

సాధార్ణ అనవయింప్ులలో మూడవ దానివప్
ై ు తిర్మగుదము, దానిని మనము హిసర ార్శస్టజ
ి ం అని
పిలచుచునాిము.

హసారరిస్టిజం
ప్రకటన గీంథములోని దర్ినములు కాల కీమానుసార్ముగా మొదటి శతాబే ము నుండి, ర్ండవ

ర్ాకడ వర్కు ఉండద కాలము యొకు నమూనాను సూచిసుతందని హిసర ార్శస్టజ
ి ం తలంచుచునిది.

హిసర ార్శస్టిజం మాదిర్క
శ ర్ముగా చెప్ుపచునిదదమనగా: ప్రకటన 2–12 అధాయయములలోని

సంఘటనలు కొనిి మొదటి శాతాబాేలకు సంబంధించినవి; 13–17 అధాయయములలోని సంఘటనలు

ప ర టెస్టర ంట్ సంఘ సంసుర్ణకు సంబంధించినవి, మర్శయు 18–22వ అధాయయములు ర్ండవ ర్ాకడకు
సంబంధించిన సంఘటనలను కల్వగశయునివి.

హిసర ార్శస్టిజం అనేకమైన విలువన
ై ఆలోచనలను ఇచుుచునిది. ప్రకటన గీంథము ఏడు సంఘముల

ప్ర్శస్టా తి
ి తో పారర్ంభ్మౌచునిదని ఇది సర్శగా చెప్ుపచునిది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము యొకు ముగశంప్ు
దృశాయలను ర్ండవ ర్ాకడకు సర్శగా ఇది ఆపాదించుచునిది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము ఒక ముగశంప్ు
వైప్ునకు కదులుతూ ఉందని ఇది సర్శగా గుర్శతంచుచునిది – ఈ గీంథమంతా చదువుతూ ఉండగా ఈ
వృతాతంతము కొనసాగుతుంది.

అనిి యుగములలో ఉని సంఘములకు ప్రకటన గీంథము వర్శతంచుచునిదని హిసర ార్శస్టజ
ి ం

గుర్శతంచుచునిది. యిేసు తిర్శగవ
శ చుు ప్ర్యంతము మనము కాపాడబడుతామని పల ర తిహప్ర్చుచునిది
మర్శయు ఆ సమయములలో భ్ూమాయకాశములను ఆయన నూతన ప్ర్మసాతడని ఇది

నిశుయప్ర్చుచునిది. మర్శయు చర్శతప
ర ై దదవుని ఆధిప్తయము ఉనిది మర్శయు ఆయన ప్రణాళిక
ముగశంప్ునకు వచుు విషయములో విఫలమయిేయది లేదనే విషయమును అది మనకు జాాప్కము
చదయుచునిది.

కానీ మర్శయొక విధ్ముగా హిసర ార్శస్టజ
ి ం సమసాయతుకమన
ై ది. ఒక సంగతి ఏమనగా, ప్రకటన

గీంథములో ఉని ప్రవచనములనీి ఖ్చిుతముగా కాలనిర్ణయము చొప్ుపన ఉనివని ఇది

నిశుయప్ర్చుచునిది. అది ఆది సంఘము, సంఘ సంసుర్ణ మర్శయు కరస
ీ త ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడ మధ్య
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నుని విర్ామమును కాలమనే తీగను మొదటి శాతాబే ము నుండి ఆఖ్ర్శ శతాబే ము వర్కు సాగదీయుట
దావర్ా ప్యడుుచునిది, మర్శయు ఈ దర్ినములను ప్రప్ంచ చార్శతక
ర సంఘటనలతో ముడిపడుతుంది.

అయితద, ఈ పాఠములో మనము ముందుగా చూచినటు
ో గా, ప్రకటన గీంథము యొకు నిర్ాుణ ఆకృతి

ఖ్చిుతముగా కాలనిర్ణయ ప్రకార్ముగా లేదు. వార్మ విమోచనా చర్శతల
ర ో ఎకుడ ఉనాిర్ో తెల్వయని ఒక

తప్ుపడు దృకపథమును ఇది కైసతవులకు ఇయయవచుు, కొనిిసార్మో వార్శని యుకత ము కాని నిర్ాశావాదము
లోనికి వార్శని నటిరవేయవచుు, మర్శయు మర్శ కొనిిసార్మో వార్శని యుకత ముగాని ఆశావాదములోనికి

నటిరవయ
ే వచుు. ఇంకనూ ప్రకటన గీంథములో తెలుప్బడుచుని కాలకీమమును మనము ఏ విధ్ముగానూ

తపిపపల కూడదనే భావనను ఇది కలుగజేసత ుంది, దదవుడు దయచూపించునటు
ో లేదా కోప్ప్డునటు
ో చదయుటకు
మన స ంత కార్యములు అసమర్ామన
ై వి మర్శయు సపషర ముగానుని చర్శతన
ర ు మార్ముటకు వీలుప్డదని ఇది
తెలుప్ుచునిది.

హిసర ార్శస్టిజంలో ఉని ర్ండవ సమసయ ఏమనగా, కరస
ీ త ు యొకు సార్వతిరక సంఘ చర్శతరలో ప ర టెసరంట్

సంఘ సంసుర్ణ చాలా కరలకమైనదిగా దానిపై ఇది ఆధార్ప్డుట. సార్వతిరక సంఘ దృకపథమును

హిసర ార్శసజం మర్మగు చదయుచునిటు
ో కనబడుచునిది, తర్చు యోహాను యొకు ప్రవచనములు పాశాుతయ
కైసతవతవమునకు ప్ర్శమితము చదయుచునిది — మర్శయు కొనిిసార్మో సంకుచితముగా యూర్ోప్ దదశాల
కైసతవతవములో జర్శగశన సంఘటనలకే ప్ర్శమితము చదయుచునిది. ఇటువంటి అభపారయము ఇతర్

దదశములలో ఉని సంఘము పాతరను తకుువ చదయుచునిది. మర్శయు ఇది చాలా నిర్మతాిహకర్మన
ై ది.
వార్శ యొకు కార్యములు అంతగా గుర్శతంచదగశనవి కావని విశావసులు ఆలోచించునటు
ో చదసత ుంది మర్శయు
ప్రప్ంచమంతటా దదవుని ర్ాజయము అభవృదిధ కొనసాగు పారముఖ్యమన
ై ఉదదేశమును గూర్శున ఆసకితని ఇది
తొలగశసత ుంది.

ప్రటర్శజం, ఫయయచర్శజం మర్శయు హిసర ార్శస్టజ
ి ం చూచిన తర్మవాత, ఇప్ుపడు సాధార్ణ

అనవయింప్ులలో నాలగ వదానివైప్ు మనము తిర్మగుదము, అదదదనగా: ఐడియల్వజం

ఐడియలిజం
ప్రకటన గీంథములోని సంఘటనలు ఒక నిర్రణత కాలప్ర్శమితిని లేదా వేర్ొకదానిని
తెలుప్ుతునాియని చెప్ుపటకంటే, ప్రకటన గీంథములో ఉని దృశయములు ఆతీుయ పల ర్ాటములోని
సాధార్ణ ప్దధ తులను తెలుప్ుతునాియనేగాని, ఒక ప్రతదయకమైన సంఘటనలను లేదా కాలకీమానికి
చెందినవాటిని తెలుప్ుటలేదని ఐడియల్వజం వాదించుచునిది.

మిగశల్వన సాధార్ణ అనవయింప్ుల వల , ఐడియల్వజం కొనిి విలువన
ై ఆలోచనలను ఇచుుచునిది.

ప్రకటన గీంథములో ఉని కొనిి ప్రవచనాల మూల అంశమునకు అనుగుణముగా అమర్ుబడుటను ఇది

గుర్శతంచుచునిది. పారథమికంగా సాతాను యొకు ప్దధ తులు చర్శతల
ర ో ఒకే విధ్ముగా ఉనాియనే సతయమును
ఇది ఎతిత చూప్ుచునిది, మర్శయు వాటిని ముందుగానే తెలుప్ుచునిది.

ఈ శీర్శషక పాఠములలో ముందుగా మనము వివర్శంచిన ప్రకార్ము కొీతత నిబంధ్నకు సంబంధించిన,

ఆర్ంభ్ ర్ాకడ శాసత ప్
ర ు ప్దధ తిని ఐడియల్వజం గుర్శతంచుచునిది. మర్శయు ఈ ఆధ్ునిక యుగ
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సందర్ుమునకు, మొదటి శతాబే ప్ు మర్శయు అంతయకాలప్ు ఆప్దలో జర్మగువాటిని సార్వతిరకము చదసత ూ

అనవయించుకొనుటను ఇది నొకిు చెప్త ుంది. యోహాను ఉదదేశించిన ప్రకార్ముగా ప్రకటన గీంథమును చదివి,
ఉప్యోగశంచుటకు ఈ ఆలోచనలు మన సామర్ాూమును పంచుతాయి. దదవుని సవభావమునందు దృషిర

పటురనటు
ో మర్శయు లోకముతో ఆయన వయవహర్శంచు ర్రతిని అవగాహన చదయుటకు సహాయప్డతాయి.
చర్శతర యొకు అనిికాల ప్ర్శమితులలో నివశించుటకు మర్శయు ర్ానుని కరీసత ు ర్ాకడను గూర్శున నిర్రక్షణ
కల్వగశయుండునటు
ో , అవి మనలను స్టిదధప్ర్మసాతయి.

అయితద ఐడియల్వజంలో కూడా కొనిి లోపాలు ఉనాియి. చాలా సపషర ముగా కనబడుచునిదదమనగా,

ప్రకటన గీంథములోని ఏ ఒకు దృశయ ర్ూప్మును చార్శతక
ర సంఘటనలతో ఇది పల ల్వు చెప్ుపటలేదు.

కనీసము, యోహాను యొకు అసల ైన శరీతలు వార్శ కాలములో జర్మగుచుని సంఘటనలను గూర్శు

తెలుసుకొనుటకైనా ఆయన అంతయకాల ప్రతయక్షతలు సహాయము చదయవలస్టిన అవసర్త ఉనిది. మర్శయు
ఇటువంటి ఆలోచనా దృషిరని ఇచుుటకే ప్రకటన గీంథము ఉదదేశించబడినది, “తవర్లో సంభ్వింప్బో వు”

సంగతులను అవగాహన చదసుకొనుటకే దదవుడు వాటిని యోహానుకు బయలుప్ర్చెనని అనేకమార్మలు
చెప్పబడినది. ఈ సంగతిని ప్రకటన గీంథము పారర్ంభ్ములో, ప్రకటన 1:1, అదద విధ్ముగా ముగశంప్ుగా
22:6లో చూడవచుును. ప్రకటన 22:6లో ఈ విధ్ముగా చదువుతాము.

ప్రవకు ల ఆతమలకు ద్దవుడగ్ు ప్రభువు, తారలో సంభవింప్వలస్టిన వాటిని తన
ద్ఘసతలకు చ్ూప్ుటకర తన ద్ూతనత ప్ంపెనత (ప్రకటన 22:6).

వాసత విక ప్రప్ంచములో జర్మగు వాసత విక సంఘటనలను గూర్శు ప్రకటన గీంథము

శీదధవహించుచునిదని ఇటువంటి లేఖ్నములు మనకు తెల్వయజేయుచునివి. లేఖ్నములలో ఇటువంటి
శాసత ర సముతమన
ై అనవయింప్ులను వల్వకి తీయుటలో ఐడియల్వజం మనలను నిర్మతాిహప్ర్చుచునిది.

ఆధ్ునిక జీవితానికి ప్రకటన గీంథమును వాయఖ్ాయనించి, అనవయించు నాలుగు సాధార్ణ ప్దధ తులను

గూర్శు మనము ఇంతవర్కు చూశాము, కాబటిర ఒక సమగీమన
ై ప్దధ తిని తెలుప్ుటకు మనము స్టిదేముగా
ఉనాిము.

సమగ్ర అనాయంప్ు ప్ద్ధ తి
మన సమగీ అనవయింప్ు ప్దధ తి ప్రటర్శజం, ఫయయచర్శజం, హిసర ార్శస్టజ
ి ం, మర్శయు ఐడియల్వజంను

గుర్శతసత ూ ఇవి ప్రకటన గీంథము ఆధ్ునిక అవగాహనకు యిెటో ు దో హదప్డుతునాియో ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా
ఇది పారర్ంభ్మగుచునిది. కావున, ఈ సాధార్ణ ప్దధ తులను ప్యర్శతగా తృణీకర్శంచుటకు బదులు, ఈ

ప్దధ తులలో ఉని విలువన
ై దృకపథములను మన సమగీ అనవయింప్ు ప్దధ తి మిళితము చదసత ుంది, మర్శయు
అదద సమయములో వాటిలో ఉండద లోపాలను తొలగశసత ుంది.

ప్రకటన గీంథములోని ప్రవచనములు ఆ గీంథమును మొదట ప ందుకొనిన చిని ఆస్టియాలో ఉని

ఏడు సంఘములకు వర్శతంచునని చెప్ుపచుని ప్ట
ర ర్శజంలో మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. అయితద ప్రకటన
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గీంథములోని కొనిి ప్రవచనములు కరస
ీ త ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడ మర్శయు అంతయతీర్మప చదత చుటర బడి

ఉనాియని చెప్ుపచుని ఫయయచర్శజంతో కూడా మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. దదవుడు చర్శతన
ర ంతటిని
సావధీనములో ఉంచుచునాిడని మర్శయు ఇవనీి సమకూడి కరస
ీ త ు యొకు ర్ండవ ర్ాకడ వప్
ై ుగా
జర్మగుచునాియని చెప్ుపచుని హిసర ార్శస్టజ
ి ంతో కూడా మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. ప్రకటన

గీంథములో సాతానీయమైన దుషర శకుతలు ఇంకా మన విశావసమును ర్ాజీప్డదటటు
ో శరదిసత ాయి అని
చెప్ుపచుని ఐడియల్వజంతో కూడా మనము ఏకరభ్వించుచునాిము.

సమగీ అనవయింప్ు ప్దధ తి ర్ండు భాగాలు లేదా సల పానాలు కల్వగశయునిటు
ో మనము

సంగీహించవచుును. మొదటిగా, ప్రకటన గీంథములో ఉని నియమాలు మర్శయు సతాయలు వివేచించుటకు
అందుబాటులో ఉని ప్రతీ మార్ాగనిి మనము ఉప్యోగశంచెదము. అవి దదవుని సవభావమును గూర్శున

సతయములు కావచుు, ఈ లోకముతో ఆయన వయవహర్శంచుటను గూర్శున సతయము, ఆయన యిెదుట మన
బాధ్యతలను గూర్శున సతయము, చార్శతక
ర కాలవయవధిని గూర్శున సతయము లేక ప్రకటన గీంథములో యోహాను
బో ధించిన ఏ సతయమన
ై కావచుును. మర్శయు ర్ండవదిగా, యోహాను శరీతల యొకు ప్ర్శస్టా త
ి ులకు మర్శయు
మన జీవిత ప్ర్శస్టా త
ి ులకు మధ్య సార్మప్యతలను మనము చూడాల్వ. మర్శయు ఆ సమాంతర్ములు మన
అనవయింప్ుకు మార్గ దర్ికమౌతాయి.

ప్రకటన గీంథుములోని నియమాలు మర్శయు సతాయలను అవగాహన చదసుకొను మొదటి సల పానము

చాలా సంకిోషరమైనది, ఏలయనగా ఈ గీంథము అనేకమన
ై తలంప్ులను బో ధించుచునిది. కావున,

యోహాను నొకిు చెప్ుపచుని కొనిి పారముఖ్యమైన అంశములను చెప్ుపకొనుట చాలా సహాయకర్ముగా
ఉంటుంది. ఈ అంశములు ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనేక విధ్ములుగా వర్శతంప్జేయుట సులభ్ము.
ఉదాహర్ణకు, కరస
ీ త ు యొకు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాానము మర్శయు ప్ర్లోకప్ు

ప్ర్శపాలనను గూర్శున సతయము ఆయనను ఆర్ాధించునటు
ో చదయుట మనము చూడవచుును.

దుషర తవముపన
ై కరస
ీ త ు యొకు సంప్యర్ణ విజయమును గూర్శున తలంప్ుపైన కూడా మన

దృషిరసార్శంచవచుును మర్శయు ఆయన ర్ాజయము ఎప్పటికర అంతము కాదు. వాటిని ఆర్ాధించు విధ్ముగా
మనలను ప్రలోభ్ పటురచుని లోకములోని సాతాను కార్యములకు వయతిర్ేకముగా మనము నిలువబడాల్వ,
ఏలయనగా వార్శని వంబడించువార్శని అది దీవించుటకు బదులు శపిసత ుందని మనము ఎర్మగుదము.

మర్శయు ఈ జీవితములో కరీసత ుకు నముకముగా ఉనివార్మ, ర్ాబో వుచుని జీవితములో మహిమానివత
ప్రతిఫలము ప ందుదుర్ని మనము జాాప్కము చదసుకోవాల్వ.

కషర ములో కొనసాగుటకు మనము ప్ుర్శకొలపబడాల్వ, ఏలయనగా తన శతురవులపైకి వచుు దదవుని

ఉగీత యిెదుట మనము ప ందుచుని శీమలు పల లుతగశనవి కాదు. భ్యంకర్మన
ై ఆయన తీర్మపనుండి

దదవుని యొకు నముకసుతల ైన ప్రజలు ర్క్షించబడుదుర్నే సతయమునందు మనము ఆదర్ణ ప ందుదము. ఈ

లోకము నుండి పాప్ము యొకు శాప్ము ఒక దినమున ప్యర్శతగా తొలగశంచబడుతుందనే ప్ర్శజా ానము నుండి
నిర్రక్షణను వల్వకితీయుదము, మర్శయు దదవుడు ఆయన ప్రజల మధ్య ప్ర్శప్యర్ణ సమాధానము మర్శయు

నీతితో నివాసముంటాడు. మర్శయు ఈ మధ్య సమయములో సంఘము ఇచుుచుని సాక్షయమును దదవుడు
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ఆశీర్వదించుచునాిడనే నిశుయతతో మనము ఉండగలము, మర్శయు ఆయన దానిని ఉప్యోగశంచి
అనేకమందిని విశావసములోనికి తెచుును.

యోహాను యొకు అసల న
ై శరీతలు మర్శయు ఈ దినమునుని శరీతలకు మధ్య సార్మప్యత కనుగొనే

ర్ండవ సల పానము కూడా కిోషరమైనది, ఏలయనగా అచుట ప్ర్శగణంచుటకు అనేకమైన వివర్ములు

ఉనాియి. కావున, ఈ విధ్ముల ైన అనుసంధానములు చదయడానికి బాధ్యతా యుకత మన
ై అనవయింప్ు
ప్దధ తులను కల్వగశయుండుట సహాయకర్ము.

రోమా సామాాజయమునకు మరియు ఆధతనిక యుగ్మునకు చఘలా ఆసకిుకరమైన
సారుప్యతలు ఉనఘాయ, అవి ప్రకటన గ్రంథమునత ఆధతనిక జీవితమునకు

అనాయంచ్తకొనత విధముగా అవి అనతమతించ్తచ్తనఘాయ. నేనత అనతకొనతచ్తనా

అతి పారముఖయమన
ై సంగ్తి ఏమనగా, మొద్టి శతఘబే ములో ప్రతికూలమైన ప్రభుతా

బలగాలు ఉనఘాయ, అవి సంఘమునకు వయతిరేకముగా ఉనఘాయ. సంఘమనతనద్ి
ప్రభుతాముచదత తరచ్త అణగ్ద్ొర కాబడుతు సమాజమునతండి వేరుచదయబడిన ఒక

సమూహముగా ఉనాద్ి. నేనత అనతకొనతచ్తనాద్దమనగా, ప్రప్ంచ్ములో అనేకమంద్ి
కరైసువులకునా సాధఘరణ అనతభవము ఇద్ద మరియు రానతనా శాతఘబాేములలో

పాశాచతయ ద్దశాలలో కూడఘ ఇద్ి మరియకుావగా సరాసాధఘరణమౌతుంద్ి. కావున
ప్రకటన గ్రంథములోని పాఠము ఏమనగా, సంఘము విజయవంతమౌతుంద్ి,

సంఘము చ్రితరకు మారగ మైయునాద్నత మతు య 16:18లోని వాగాేనము— ప్రకటన
గ్రంథములో ఉనా పాఠములు సమాజము వెలుప్లికి తోయబడి, వేరుచదయబడిన
సంఘమునకు విసు ృతముగా వరిుంచ్తచ్తనావి.

— డా. కార్డో ఆర్డ. టట
ర మాన్
ప్రకటన గ్రంథము యొకా ప్రప్ంచ్ము నతండి మరియు ద్ఘని ఆద్ిమ రచ్నల నతండి

రండువేల సంవతసరములు ద్ూరముగా ఉనాప్ుటికర, అప్ుుడునా రోమా ప్రభుతఘానికి
మరియు ప్రసు తతప్ు కాలానికి కొనిా సారుప్యతలు ఉనఘాయని నేనత

అనతకొనతచ్తనఘానత, వాటిలో ఒక సతయమేమనగా ఈ రండు సంద్రాభలలో కూడఘ
చఘలా, చఘలా తఘరతమయములు గ్ల ప్రజలు ఉండుట, చఘలా ధనవంతులు మరియు
చఘలా పేద్వారి మధయ అంతరగ త ఒతిు డులు మరియు ఆశచరయకరమైన

భనఘాభపారయములు కూడఘ ఉండుట. అచ్చట అద్తభతమన
ై ఉద్యమాలు జరిగాయ—
కాని కొనిా స్టిిరమన
ై కారకాలు కూడఘ ఉనఘాయ— మొద్టి శతఘబే ములో అద్తభత
ఉద్యమాలు ఉనఘాయ, ప్రజలు ఉద్యమిసతునఘారు, ప్రయాణీకులు, వాయపారసతులు,
ప్రజలు సాచ్చంద్ముగా అవసరతనత బటిర వారి జనమసి లాల నతండి వేరేారు చోటల
ఒకాటిగా కటర బడుచ్తనఘారు, కావున మనతో చెప్ుుటకు అనేక భాషాప్రమైన
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ద్ృకుథములు మరియు సాంఘక ద్ృకుథములు అచ్చట ఎనోా ఉనఘాయని నేనత
భావిసతునఘారు.

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III
అనేకమన
ై చిని చిని సార్మప్యతలతో పాటు, యోహాను అసల ైన శరీతలకు మర్శయు మనకు మధ్యన
అచుట కనీసము మూడు పారముఖ్యమైన సార్మప్యతలు ఉనాియి, అవి మన అనవయింప్ునకు
మార్గ దర్ికముగా సహాయము చదసత ాయి.

మొదటిది, మొదటి శతాబే ములో సృషిరని ప్ర్శపాల్వంచిన దదవుడద ఈ ర్ోజున ఈ ప్రప్ంచమును

ప్ర్శపాల్వంచుచునాిడు. ఆయన ఇంకనూ చర్శతరను నియంతిరసత ునాిడు. ఆయన ఇంకా తన ప్రజలను

కాపాడుచునాిడు. ఆయన ఇంకను పారర్ానలకు జవాబిసుతనాిడు. ఆయన ఇంకను మన విధదయతను,
కృతజా తను మర్శయు సుతతిని కోర్మచునాిడు.

ర్ండవది, చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘమును వేధించిన పాప్భ్ర్శతమన
ై , ప్తనమైన అదద లోకము

ఈ దీనమున కస
ై త వయమును వేధించుచునిది. మనము ఇంకనూ ఆతీుయ దుషర శకుతలను

ఎదుర్ొునుచునాిము. ప్రకృతిలో జర్మగుతుని సంఘటనల వలన మనమింకనూ కషర మును
అనుభ్విసుతనాిము. మనము ర్ోగము మర్శయు ఆకల్వకి వయతిర్ేకముగా పల ర్ాడుచునాిము.

మర్శయు మూడవది, మనుషుయలు ఇంకనూ అదద విధ్ముగా ఉనాిర్మ. మనము ఇంకనూ ర్క్షణ,

సవసా త, మర్శయు దదవునితో సమాధానప్ర్ుబడిన సంబంధాలు కల్వగశయుండద అవసర్తను కల్వగశయునాిము.
ఇటువంటి సార్మప్యతలు, మొదటి శతాబే ములో ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా వర్శతసత ుందో , నేడు కూడా అదద
విధ్ముగా వర్శతంచుచునిది అని చెప్ుపచునివి.

అనేక విధ్ములుగా, ప్రకటన గీంథము అనిి కాలములలో ఉని కస
ై త వులకు నిర్రక్షణను

ఇచుుచునిది. దాని సందదశములు కాలాతీతమన
ై వి, ఎలో ప్ుపడు వర్శతంచునవి మర్శయు చిని ఆస్టియాలో
ఉని సంఘములకు మాదిర్గ
శ ానే నేడు మనకు కూడా ఎంతో శకితవంతమైనవి. ప్రతీ ప్ర్శస్టా తి
ి లో కరీసత ునకు

నముకముగా ఉండాలని ప్రకటన గీంథము మనలను పల తాిహప్ర్చుచునిది. మర్శయు భ్విషయతు
త ను గూర్శు
మనకు నిర్రక్షణ ఇచుుచునిది. కొనిిసార్మో చూచుకునిప్ుపడు మన జీవితాలు ఎంత కషర ముగా

ఉనిప్పటికర, మనము నిజముగా విజయ ప్థములోనే ఉనాిము. మర్శయు ఈ నిర్రక్షణ మనలను

కొనసాగశంప్జేయుచునిది, ఏలయనగా ప్ర్శప్యర్ణ, శాశవత సృషిరలో ప్ర్శపాలకులుగా మర్శయు వార్సులుగా
మనలను ఆశీర్వదించుటకు ఒకానొక దినమున కరీసత ు ర్ానయ
ై ునాిడు.
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ముగింప్ు
ఈ పాఠములో, ప్రకటన గీంథము చెప్ుపచుని ఆశీర్ావదములు, మర్శయు శాప్ప్ు హెచుర్శకల

దృకపథములో ఈ గీంథము యొకు ఉదదేశమును మనము ప్ర్శశీల్వంచియునాిము; దాని మూలాంశములోని
వివర్ములను అవలోకనము చదస్టయ
ి ునాిము; మర్శయు కొనిి సాధార్ణ అనవయింప్ు ప్దధ తులను దృషిరలో
పటురకొని ఆధ్ునిక అనవయింప్ును ప్ర్శగణంచాము మర్శయు సమగీ అనవయింప్ు ప్దధ తిని
చూచియునాిము.

ఈ పాఠమంతటిలో, దదవుని యొకు అంతయ విజయమును ప్రకటన గీంథము నిశుయప్ర్మసుతంది,

మన కొనసాగశంప్ును పల ర తిహిసత ుంది మర్శయు కరస
ీ త ు ర్ాకడ కొర్కు మన ఎదుర్మచూప్ును బలప్ర్మసుతంది.
మన భ్విషయత్ ఆశీర్ావదము నిశుయము. శరధించబడినప్ుపడు లేదా ఇంకా హింస్టించబడినప్ుపడు అది

మనకు ఆదర్ణ, మర్శయు కృత నిశుయత నిచుుచునిది. మనము వేదాంత శాసత ర సంబంధ్మన
ై విభలదాలు
కల్వగశయుండాలని దదవుడు ఈ ప్ుసత కమును ఇవవలేదు. ప్రతీ కాలములోనుని ప్రతీ విశావస్టి ఆయనకు

నముకముగా ఉండాలని మర్శయు ర్క్షకుడెన
ై యిేసుకరస
ీ త ు మహిమ ర్ాకడ యందు నిర్రక్షణ కల్వగశయుండునటు
ో
పల ర తిహించుటకు ఆయన ఉదదేశించియునాిడు.

-55వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

