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

ఉపో ద్ఘా తము 

యిేసు మర్ణ ంచినప్ుపడు, ఆయన తన చివర్శ ఓటమిని ప ందియునాిడని, ఆయన శిషుయలలో 
చాలామంది మర్శయు అభిమానులు భావించార్మ. ఆయన చదస్టిన అదుుతకార్ాయలనీి నిర్మప్యోగము 
అయిపలయాయని కూడా కొంతమంది భావించార్మ. యిసేు యొకు మర్ణము, కథకు ముగశంప్ుకాదు అన ే
విషయమును తన శిషుయలు మూడవ దినము వర్కూ అరా్ము చదసుకొనలేకపల యార్మ. నిజానికి, ఆయన 
మర్ణమే ఆయన విజయమని ఆయన ప్ునర్మతాా నము ఋజువు చదస్టనిది. యిసేు యొకు ప్ర్శచర్య, శమీలు 
మర్శయు మర్ణమును ప్ూర్శతగా ఒక నూతనమ నై దృకపధ్ముతో శిషుయలు అవగాహన చదసుకోవటానికి 
ప్ునర్మతాా నము ఉప్కర్శంచినద.ి మర్శయు యోహాను ప్రకటన గీంథము వరా స్టినప్ుపడు, తన పాఠకులు కూడా 
ఈ నూతన దృకపథమును తప్పక కల్వగశయుండవలస్టని అవసర్త ఉంది. ఆద ిసంఘము శకితవంతమ ైన ర్ోమా 
సామాా జయము నుండి శీమలను ఎదుర్ొునుచునిది. చాలామంది క ైసైతవులు దీనిని ఓటమిగా భావించటము 
పరా ర్ంభించార్మ. కానీ, ప్ునర్మతాా నము దావర్ా యిసేు ప ందని విజయమునందు నముకము మర్శయు 
ఆదర్ణ కనుగొనాలని యోహాను తన పాఠకులను పల ర తిహించాడు. వార్శ యొకు జీవితాలు హతసాక్ష్యయలుగా 
ముగశంచబడనిప్పటికీ, అది జీవితానికి ముగశంప్ుకాదు అన ేవిషయమును వార్మ అరా్ము చదసుకోవాలని తాను 
కోర్మకుంటునాిడు. తుదకు, యిేసు తన ఉనితమ నై ర్ాజయమును సాా పిసాత డు, మర్శయు ప్రతి విశావస్టి, 
ఏకాలములో జీవించినవార్ ైనా, ఆయన విజయములో పాలుప ందుతార్మ. 

ప్రకటన గీంథము యొకు శీర్శషకలో ఇద ిమన మొదటి పాఠము, ఇది కొనిిసార్మో  అంతయకాల 
ప్రతయక్షతయని, లేదా యోహాను వరా స్టని అంతయకాల ప్రతయక్షత అని పిలువబడుతుంది. ఈ పాఠమునకు 
మనము “ప్రకటన గీంథము యొకు వ నుకట ిచర్శతర” అని పతర్మప టార ము. ఈ పాఠములో, మూల అరా్మును 
గీహించి ఈ ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో దానిని మన స ంత జీవితాలలోనికి అనవయించుకొనుటకు ప్రకటన 
గీంథము యొకు సందర్ుము, మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులు మనకు సహాయప్డతాయి. 

ప్రకటన గీంథము యొకు వ నుకట ిచర్శతరను తలెుప్ు ఈ పాఠము మూడు భాగములుగా 
విభ్జంప్బడనిది. మొదటిగా, మనము ప్రకటన గీంథము యొకు చార్శతరక అంశాలను ప్ర్శశోధిసాత ము. 
ర్ ండవదగిా, దెవైశాసత ర అంశాలను చర్శుసాత ము. మర్శయు మూడవదిగా, సాహితయ అంశాలను ప్ర్శగణ సాత ము. 
ఇప్ుపడు ప్రకటన గీంథము యొకు చార్శతరక అంశాలతో పరా ర్ంభించదెము. 
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చఘరిత్రరక 

ప్రకటన గీంథము వరా యబడనిప్పటి నుండి, విశావసులకు మర్శయు అవిశావసుల ైన వార్శక ికూడా ఇది 
ఎంతో ఆసకితకర్మ ైనది. అయితద ఈ గీంథములోని చిహిములు మర్శయు ఆకార్ములను వేర్వేర్మ 
అనువాదకులు వరే్ేవర్మ విధ్ములుగా అవగాహన చదసుకొన దర్మ. వింత జంతువులు, విశవములోని 
యుదాధ లు, తెగుళ్లో  మర్శయు తీర్మపలు — కొంతమంది అనువాదికులు ఈ ఆకార్ములు అసపషరముగా 
ఉనివని చూచి లేఖ్నములోని ఆయాభాగములను అరా్ము చదసుకొనే ఆసకితని కోలోపవుచునాిర్మ. ఈ 
గీంథము యొకు చార్శతరక సందర్ుము మనము ఎర్మగకపల వుటవలన అసపషరత కలుగుతుందనదేి 
వాసతవము. కావున ప్రకటన గంీథమును సర్శయి నై విధ్ముగా ఎటుో  అనువాదము చదస్టి అనవయించుకోవాలో 
నేర్ముకొనుటకు చర్శతరను గూర్శు తలెుసుకొనుట ప్రయోజనకర్ము. 

బ ైబిలు గ్రంథములోని ప్రత్ర ప్ుసతకము యొకక సందరభమును అరథము చసేుకొనుటలో 
గొప్ప విలువ ఉననద్ి. అద్ి తప్పనిసర ిఅని ననేు చపె్పను, గాని జ్ఞా ప్కము పెటటర కొనండి 
— ద్వేుని వాకయము నితయతవ కారయము జ్రిగించును, మరియు ప్రజ్లు నేరుగా ద్ఘనితో 
అనుసంధఘనము చేయబడుదురు, మరియు మీకు మూలమ నై సందరభము 
తెలియకపోయినటలయితే, సతయముగా ఉండుటను అద్ి నిలువరించలేదు. విషయము 
ఈ విధముగా చెప్పబడనిప్పటకిీ, అసలు అద్ి ఏ సందరభములో వార యబడనిదో్ అరథము 
చేసుకొనగ్లిగితే మనము బ ైబిలు నుండి మర ిఎకుకవ విషయములు 
తెలుసుకొనవచుు మరియు అద్ి ప్రజ్ల కొరకు ఇటటవంటి సంసకృత్ర, ఇటటవంటి 
కాలములో, ఇటటవంటి ప్రతయేక ప్రిస్టథథతులలో వార యబడనిదని మనము అరథము 
చేసుకొనవచుును. మరియు ఆ సంగ్త్రని మనము చూచినప్ుపడు, బాగ్ుగా అద్ి 
మనకు ఎటటల  అనవయించుకొనగ్లము? అను ద్ఘనిని గ్ూరిు మనకు మరింత 
అవగాహన కలుగ్ుతుంద్ి. మనము వేరొక ప్రిస్టథథత్రలో ఉననప్పటికీ, అసలు సంద్ేశము 
యొకక ఉద్ేేశములతో మనలను మనము సరిచూచుకొందము. ఆవిధముగా, ఆయా 
ప్ుసతకాల యొకక చఘరితరక సందరభమును తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్రనంచుటలో 
అంతగొప్ప ప్రయోజ్నముననద్ ిమరియు కొనినసారుల  అద్ి గొప్ప జ్వాబులతో రాదు, 
కాని కొనినసారుల  ద్ఘనియొకక అసలు సందరభమును గ్ూరిు చఘలా మంచి అవగాహన 
ప ందుదము. మరియు ద్ఘనిని మనము ప ంద్ినప్ుపడు, ఆ సందరభములో నుండి, 
మన వయకతతగ్తమునకు బాగ్ుగా అనవయించుకొనే సాథ నములో ఉందుము. 

— డా. పట్ర్డ వాలుర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకటన గీంథప్ు వ నుకటి చర్శతరకు సంబంధించిన మూడు పరా థమిక అంశాలను మనము చూచదెము: 
దాని గీంథకర్త; వరా స్టని సమయము; మర్శయు దానియొకు అసల ైన శోీతలు. ప్రకటన గీంథము యొకు 
గీంథకర్తతో ఇప్ుపడు పరా ర్ంభించెదము. 

గ్రంథకరత 
ప్రకటన గీంథము యొకు గీంథకర్తను గూర్శు ర్ ండు విధ్ములుగా మనము ప్ర్శశోధించదెము. 

మొదట, సాంప్రదాయకముగా అప సతలుడెనై యోహాను ఈ ప్ుసతకమునకు గీంథకర్తగా ఆర్ోపంిచుట 
నముదగశనది. మర్శయు ర్ ండవది, దనీిని వరా స్టనిప్ుపడు యోహాను యొకు ప్ర్శస్టిాతి, సాలమును గూర్శు 
ప్ర్శశోధించదెము. మొదటగా, అప సతలుడెనై యోహాను ప్రకటన గీంథము వరా స్ట నని వాడుకగా చపె్ుపటను 
దృషిరంచదెము. 

అప సతలుడెైన యోహాను 
ప్రకటన గీంథము యొకు గీంథకర్త అప్ుపడుండద ఒక సాధార్ణ పతర్మతో తనుితాను “యోహాను” అని 

తెలుప్ుకునాిడు. ఆయన తన పతర్మను ప్రకటన గీంథము 1:1, 4, 9 మర్శయు 22:8లో చపెిపయునాిడు. 
అయితద తాను అప సతలుడెైన యోహాను అని ప్రతదయకముగా వివర్శంచుకొనలేదు. తాను యిసేును నముకముగా 
స్టతవించానని, మర్శయు తాను దదవుని ర్ాజయము కొర్కు శమీప్డియునాినని చెప్ుపకునాిడు. ఆయన ఒక 
ప్రవకత అని ఈ గీంథము దావర్ా సపషరమౌతుంది. అయితద ఈ సాధార్ణమ ైన వివర్ాలు, ప్రకటన గీంథ ర్చయిత 
అప సతలుడెనై యోహాన ేఅని నిర్ాధ ర్శంచుటకు సర్శపల వు. 

అయినప్పటికీ, అప సతలుడెనై యోహాన ేప్రకటన గీంథము వరా సాడని వాడుకగా చపె్పబడని దానిని 
సమర్శాంచుటకు అచుట కనీసము ర్ ండు మంచి కార్ణాలు ఉనాియి. ఒక సంగతదమనగా, ఆద ిసంఘములో 
చాలామంది నముదగశన సాక్ష్యలు, ఆయన ఒక మంచి ర్చయిత అని సాక్షయము చపె్ుపచునాిర్మ. 

కీీ. శ. ర్ ండవ శతాబేములో, జస్టిరన్ మార్ రర్డ, ఇర్నేియస్ మర్శయు అలకిందిరయ వాడెైన క ోమ ంట్ వంటి 
సంఘ నాయకులు, అప సతలుడెైన యోహానే ప్రకటన గీంథ ర్చయితద అని గుర్శతంచార్మ. తన ప్ుసతకమ నై డెలైాగ్ 
విత్ టెైరఫల ”లో 81వ అధాయయములో జస్టిరన్ దీనిని పతర్ొునాిడు. జస్టిరన్ ఇచిున సాక్షయము ప్రతదయకముగా 
విలువ ైనది ఏలయనగా, ర్ ండవ శతాబేప్ు పరా ర్ంభ్ములో ఆయన ఎఫ సులో, యోహానును వయకితగతముగా 
ఎర్శగశన వార్శ మధ్యలో నివస్టించాడు. 

యోహాను ర్చయిత అని, తాను వరా స్టని అగ న స్ర హరె్స్టస్్ లో 4వ ప్ుసతకం, 18వ అధాయయము, 11వ 
భాగములో ఇర్ేనియస్ పతర్ొునాిడు. ఆయన సాక్షయము కూడా చాలా సహాయకర్ము ఏలయనగా, 
ఇర్ేనియస్ యోహాను శిషుయడెనై పల ల్వకార్డప యొకు శిషుయడు. ఆ కార్ణముచదత, నిజముగా యోహాను వరా స్టని 
ప్ుసతకాలు ఏమిటో నిర్ాధ ర్శంచుటలో ఇర్ేనియస్ ఉనిత సాా నమును కల్వగశయునాిడు. 

చివర్శకి, అల కిందిరయ వాడెైన క ోమ ంట్ తన ప్ుసతకము హూ ఈజ్ ర్శచ్ మాన్ దట్ షల్ బి స్టతవ్్? లోని 
42వ భాగములో యోహానును గీంథకర్తగా సమర్శాంచినటుో  కనిపిసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

అప సతలుడెనై యోహాన ేప్రకటన గీంథము యొకు గీంథకర్త అను సాంప్రదాయ స్టిదాధ ంతమును 
ర్ూఢపి్ర్చుటకు ర్ ండవ కార్ణము, దాని ప్దజాలము. ప్రకటన గీంథములోని ప్దజాలానికి మర్శయు 
యోహాను వరా స్టని ఇతర్ ప్ుసతకములలోని ప్దజాలానిక ిచాలా సమీప్ సార్మప్యత ఉంది. సమయము 
సంకుచితముగా ఉనిందున వాటిలో ర్ ండింటిని ఇప్ుపడు ప్రసాత వించుదము. 

మొదటగా, కొీతత  నిబంధ్న కీసీుత ను “వాకయము” లేదా “లోగాస్”తో పల లుుట ప్రకటన 19:13 మర్శయు 
యోహాను సువార్త 1:14లో కనుగొనవచుు. ఇటువంటి ప్దజాలమే 1 యోహాను ప్తిరక 1:1లో కనిపసిుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, ప్రకటన 22:17లో యిసేు చెపపిన “దపపిగొనిన వానిని ర్ానిముు” అన ేమాట యోహాను 
సువార్త 7:37లో “ఎవడెనైను దపపిగొనిన యి డల నా యొదేకు వచిు దపిప తీర్ముకొనవల ను” అని ఆయన 
చెపపిన మాటకు సార్మప్యత కల్వగశయునిది. 

ఇటువంట ిబలమ నై వాదనలు అప సతలుడెనై యోహానును ప్రకటన గీంథము యొకు గీంథకర్తగా 
సమర్శాంచుచునిప్పటికీ, కీీ. శ. మూడవ శతాబేప్ు విమర్ికులు తన గీంథకర్తతవమును వివాదాసపదముగా 
చదశార్మ. ఉదాహర్ణకు, మూడవ శతాబేప్ు బిషప్, అల కిందిరయ వాడెైన డయోనాస్టసి్, ప్రకటన గీంథము 
గీంథకర్త యోహానుగా తనుితాను గుర్శతంప్ునిచుుకునాిడు కానీ యోహాను సువార్త, మర్శయు ప్తిరకలలో 
ఆవిధ్ముగా తన పతర్మ ప్రసాత వించుకొనలేదు అని విమర్శించాడు. ప్రకటన గీంథానికి మర్శయు యోహాను 
యొకు ఇతర్ ప్తిరకలకు భేదము ఉనిదని డయోనాస్టిస్ మన దృషిరని ఆకర్శషసుత నాిడు, అదదదనగా భాషాశ లై్వ 
మర్శయు గరీకు భాష ఉప్యోగశంచుటలో ఆ భేదముందని సూచిసుత నాిడు. ఇప్ుపడు కూడా అటువంటి కొనిి 
విమర్ిలు కొనసాగుతునాియి. 

ఒక ేగీంథకర్త తన వరే్ేవర్మ ర్చనలలో భదేమును కనుబర్మసాత డు అని చెపాపడానికి అచుట మంచి 
వివర్ణలు ఉనాియని చెప్పవచుును. ఉదాహర్ణకు, ఆయా ర్చనలు నముదగశన మూలాధార్ము నుండి 
వచాుయని ప్రజలు నిర్ాధ ర్శంచుకొనుటకు యోహాను తన పతర్మ చదర్శుయుండవచుును. లేక ఈ గీంథము 
ప్రతదయకమ ైన ఏడు సంఘములకు ఇవవవలస్టినదని, కీసీుత  నుండి ఆజఞ ప ందుటవలన, తన పతర్మ 
చదర్శుయుండవచుును. మర్శయు కొనిి ప్ుసతకాలలో తన పతర్మను చదర్ుకపల వుటవలన, తన పతర్మను ఏ 
ప్ుసతకాలలోను చదర్ులేదు అని ఒక ముగశంప్ునకు వచుుట సర్ నైది కాదు. 

మర్శ ఎకుువగా, ప్రకటన గీంథము మర్శయు యోహాను యొకు ఇతర్ ప్ుసతకములలో భాషా శ లై్వక ి
సంబంధించిన భదేమును సులువుగా వివర్శంచవచుును. ప్రకటన గీంథములో యోహాను ప ందుప్ర్చిన 
దర్ినములకు, యిసేు ప్ర్శచర్య చదయుచుని కాలములో తాను ప ందుకుని దర్ినములకు చాల భదేము 
ఉనిది. 

మర్శయు, యోహాను యొకు ఇతర్ ర్చనలవల  కాక, ప్రకటన గీంథము అంతయకాల ప్రతయక్షత శ ైల్వలో 
వరా యబడనిది, బహుశా ఆ కార్ణము చదతన ేతన ర్చనా శ లై్వలో, గరకీు ప్దములను ఉప్యోగశంచుటలో 
వయతాయసములు ఉనివి. యోహాను వరే్ేవర్మ ఉదదేశములతో వరా యుట వలన ఈ భదేములు వచిుయుండును 
మర్శయు వేర్ేవర్మ శోీతలతో తాను కల్వగశయుని సంబంధ్ము వలన కూడా వచిుయుండవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

సంక్షపి్తముగా, అప సతలుడెనై యోహానును గీంథకర్తగా సమర్శాంచద ఆధార్ాలు, దానికి వయతిర్కేముగా 
ఉని ఆధార్ాలకంటే బలముగా ఉనాియి. ఈ కార్ణముచదత, ఈ పాఠములలో ప్రకటన గీంథము 
అప సతలుడెనై యోహానుచద వరా యబడనిదనే సాంప్రదాయ అభిపరా యమును మనము నిర్ాధ ర్శంచుచునాిము. 

ప్రకటన గీంథము యొకు గీంథకర్త అప సతలుడెనై యోహాను అని మాటాో డని తర్మవాత, ఈ 
గీంథమును వరా యుచునిప్ుపడు యోహాను ఉని సాలము మర్శయు ప్ర్శస్టిాతులవ పై్ు తిర్మగుదము. 

సథలము మరియు ప్రిస్టథథత్ర 
ప్రకటన 1:9 అనుసార్ముగా, యోహాను ప్రకటన గీంథమును ప్తాుసు, ఎజయన్ సముదరములో ఒక 

దీవప్ములో ఉనిప్ుపడు వరా స్ట ను, అద ిఎఫ సునకు న రై్మతి దశిగా సుమార్మ నలభెై మ ళోై్ దూర్ములో ఉనిది. 
ప్తాుసు దీవప్ము ర్ాళో్తో, సార్ములేని చటెుో  లేని నిర్జనమ నై పరా ంతము. అది నిర్ాునుషయముగా 
ఉండుటవలన, ర్ోమా సామాా జయములో సామాజక ప్ర్శపాలనకు వయతిర్కేముగా ఉనివార్శని శిక్షించుటకు అది 
మంచి సాలము అయినది. మర్శయు యోహాను ప్తాుసు దీవప్మునకు బహిషుర్శంచబడినాడని ప్రకటన 1:9 
దృఢముగా చపె్ుపచునిది. 

యోహాను ఇటువంటి కషర ప్ర్శస్టిాతులగుండా వ ళ్లతూ, కీసీుత  నుండ ిఅనేకమ ైన దర్ినములు 
ప ందియునాిడు మర్శయు యోహాను ఈ దర్ినములను ప ందుప్ర్చుట మర్శయు వాయఖ్ాయనించుటయి ే
ప్రకటన గీంథమ యైునిది. 

ప్రకటన 1:10-11లో యోహాను ల్వఖంచిన దానిని వినండి: 

ప్రభువు ద్నిమందు ఆతమ వశుడన ై యుండగా బూరధవనివంటి గొప్పసవరము: “నీవు 
చూచుచుననద్ి ప్ుసతకములో వార స్టథ, ఎఫసెు, సుమరన, పెరగము, తుయతెైర, సారదేస్ , 
ఫథలద్ెలిియ, లవొద్ికయ అను ఏడు సంఘములకు ప్ంప్ుమని చెప్ుపట నఘవ నుక 
వింటిని” (ప్రకటన 1:10-11) 

ఇచుట, మర్శయు ప్రకటన 21:5 వంటి ఇతర్ లేఖ్న భాగాలలో, దదవుడచిిున ఆజఞకు విధదయతగా 
తాను వరా స్టినటుో  యోహాను సపషరము చదయుచునాిడు. దదవుడు ఆయనకు ఒక దర్ినము 
చూపించబో తునాిడు, మర్శయు యోహాను దానిని వరా స్టి, దానిని చిని ఆస్టియాలో ఉని ఏడు 
సంఘములకు ప్ంపించాల్వ. 

ఒక అసాధార్ణమ ైన దర్ినము యోహానుకు ఇవవబడనిందున ప్రకటన గీంథము వరా యబడనిదని 
తెల్వయబడుట వలన కొంతమంది అనువాదకులు ఈ గీంథమునకు యోహాను గీంథకర్త అనే పరా ముఖ్యతను 
విసుర్శసుత నాిర్మ. కవేలము అది ఒక దర్ినము వరా యుట మాతరమయేి ైతద, గీంథకర్త చదస్టిన వ ైర్మధ్యమదేి లేదు 
కదా? యోహాను చదర్శునది సాధ్యమ నైంతవర్కు ఏమి లేదుకదా? 

లేఖనములను ద్వేుని వాకయముగా మరియు మనుషుయని మాటలుగా 
ప ందుప్రచుటకు, ప్రిశుద్ఘా తమ వయకుత లతో ఏ విధముగా కలస్టథ ప్నిచేస్టనెో మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

అలోచించినప్ుపడు, ఈ మానవమాతుర ల ైన రచయితలు ఆయా విషయాలను 
అలోచించి, వారు అరథము చేసుకొనిన ద్ఘనిని, వారు తెలియజ్యేాలనుకునన 
సంగ్తులను వారు వార స్టథయునఘనరు, మరియు వారు వార యుచునన వాటిని గ్ూరిు 
ప్రిశుద్ఘా తమ నడపిథంప్ునిచిు, ఒక రూప్ములోనికత తచెుుచుననటటల  మనము 
చూడగ్లము. ఏమి వార యాలో ద్ఘనిని గ్ూరిు ప్రిశుద్ఘా తుమడు నేరుగా వారికత చపెథపన 
కొనిన సందరాభలు ఉనఘనయి, కావున మనకు కొని చెపథప వార యించినవి ఉనఘనయి అద్ే 
విధముగా మనకు కొనిన సపషరమ ైన ద్ెవైవాకుకలు ఉనఘనయి. కానీ, ఇతర 
సందరాభలలో మానవ రచయిత యొకక సాహితయ న ైప్ుణ్యత కనబడుతుంద్ి, మరియు 
వారు అరథము చేసుకొను విధముగా సాంసకృత్రక విధఘనములో సంగ్తులను అతడు 
వయకతప్రుసుత నఘనడు, అయితే తఘను ఉద్ేేశంచినద్ి వారు వార యిలాగ్ున ద్వేుడు వారి 
యొకక స్టవవచఛ నిరణయాలతో కలస్టథ ప్నిచేయుచునఘనడు. ద్వేుని యొకక సారవభౌమ 
నడపిథంప్ు మరియు మానవ కరతవయము కలస్టథ సంయుకతముగా ప్నిచేసాత యి. అద్ి 
ద్ేవుని వాకయము తుదకు మనుషుయల మాటలలో కూరుబడినద్ి. 

— డా. జాన్. ఇ. మ కిున ో  

వేరేవరు ప్రిస్టథథతులను, వేరేవరు వయకుత లను, వేరేవరు ప్ద్ఘలను, ప్రతీవయకతత యొకక వేరేవరు 
చఘరితరక సందరాభలను ఆతమ ఉప్యోగించుకుంటాడు మరియు గ్రంథకరత చేత 
వాద్ించబడుతునన ఒక ముఖయమ ైన సతయమును గ్ూరిు అధిక మొతతములో సపషరతను 
కలుగ్జ్ేసుత ంద్ి. కావున లేఖనఘలనినటిలో వరములు సంప్ూరణముగా ప్నిచేయుటము 
చూసుత నఘనము, మరియు చఘరితఘర తమక అంశ్ాలు, జ్ఞా నము, గ్రంథకరతల యొకక 
అనుభవము, అద్ే సమయములో వారు ప ందుకొనునటటల  ద్వేుడు తన అనుగ్రహము 
చొప్ుపన ఇచిున వయకతతగ్త వరము ప్రిశుద్ఘా తమ యొకక ప్రతేయక కారయకరమాలుగా 
ఉండుట చూడవచుును — ఈ వయకతతగ్త వరములు, ద్ెవైిక ప్రతయక్షతలు కలిగిన ఒక 
గ్రంథముగా వార యుటకు ఉప్యోగించబడును, అందులో కొనిన విధముల ైన సాహితయ 
శ్ ైలులు చఘరితరక కథనఘలు, గ్రంథకరత యొకక రోషము ఉనఘనయి. ఇదంతయు కూడఘ 
ద్ెైవికమ నై అధికారము కతరంద, ద్ెైవిక ప్రతయక్షతతో జ్రుగ్ుతుంద్,ి ఏ విధముగాన ైనఘ, ఇద్ి 
లేకపో తే రచయితల యొకక నిజ్మ ైన వయకతతతవము మరియు చరితర నఘశనము చసే్టథనటలల . 

— డా. థామస్. జ . న టరల్ి 

2 మర్శయు 3 అధాయయములలోని ప్తిరకలను మినహాయించి, దదవుడు యోహానుకు దర్ినములను 
బయలుప్ర్చాడు, కాని తాను నిజముగా వరా యవలస్టని అక్షర్ాలను కాదు. సాధార్ణముగా చెపాపలంటే, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

యోహాను తాను ప ందిన దర్ినములను తన స ంతమాటలలో వరా సాడు. కావున ఈ విధ్ముగా, ప్రకటన 
గీంథము చాలామటుర కు యోహాను సువార్తను పల ల్వయునిది. 

మొదట, యోహాను యిేసు జీవితమును శీదధగా ప్ర్శశీల్వంచాడు. తదుప్ర్శ, ఆయా విషయాలను తన 
సువార్తలో, శోీతల యొకు ప్రతదయకమ నై అవసర్తలు తీర్ుబడు విధ్ముగా ర్ూప్కలపన చదస్టి ల్వఖంచాడు. 
చాలామటుర కు అదద విధ్ముగా, ప్రకటన గీంథములో ల్వఖంచిన దర్ినములను యోహాను శదీధగా 
ప్ర్శశీల్వంచాడు. తర్మవాత తన అనుభ్వాల యొకు సంప్ుటిగా తన గీంథమును వరా సాడు. మర్శయు, ఈ 
పాఠములలో మనము చూడబో తునిటుో గా, తన అసల ైన శోీతలు యొకు అవసర్తలు ప్రసాత వించబడునటుో  
ప్రకటన గీంథములోని వాకయభాగాలను యోహాను ఎంపకి చదస్ట ిఅమర్ాుడు. 

బెైబిల్ గీంథములోని ఇతర్ ప్ుసతకాలవల , ప్రకటన గీంథము కూడా దదవుని చదత పతరర్పేించబడినది. 
యోహాను వరా తలను ప్ర్శశుదాధ తు ప్ర్యవకే్షించినాడు, ఆ ప్రకార్మగా తాను వరా స్టినదంతయు 
యదారా్ముగాను, అధకిార్ము కల్వగశయునిది. కానీ, యోహాను ఒక చుర్మక నై, ఆలోచనగల గీంథకర్తగా ఈ 
పాఠములో మనము చూడబో తునాిము. 2 మర్శయు 3వ అధాయయములలో ఉని ప్తిరకలను 
మినహాయించి, యోహాను యిసేు నుండ ినేర్మగా మాటలను చెపపించుకొని వరా యలేదు. తన దర్ినములను 
జాఞ ప్కము చదసుకొనుటకు, అరా్ము చదసుకొనుటకు మర్శయు తన స ంత మాటలలో తలెుప్ుటకు తాను 
బాధ్ుయడెైయునాిడు. 

ప్రకటన గీంథమును వరా స్టనిప్ుపడు యోహాను యొకు ప్ర్శస్టిాతులు మర్శయు సాలమును గూర్శు 
ఇప్పటి వర్కు మనము తలెుసుకునాిము, ఆయన ఎప్ుపడు దీనిని వరా సాడో  ఆ కాలానిి గూర్శు చూదాే ము. 

కాలము 
ప్రకటన గీంథము వరా యబడని సమయమును గూర్శు ఇవాంజల్వకల్ అనువాదకులు సాధార్ణముగా 

ర్ ండు వీల ైన కాలములను సూచించుచునాిర్మ: నీర్ో ర్ోమా సామాా జయమును ప్ర్శపాల్వంచుచుని పరా ర్ంభ్ 
సంవతిర్ములలో కావచుు, లేదా ర్ోమా చకీవర్శత అయిన డొమేషయిన్ ప్ర్శపాలన చివర్శ 
సంవతిర్ములోన నైా కావచుును. ఈ ర్ ండు కాలాలను మనము ప్ర్శగణలోనికి తీసుకొందుము, నీర్ో 
సమయము నుండి పరా ర్ంభించుదము. 

నీరో 
ర్ోమా చకవీర్శత నీర్ో కీీ. శ. 54 నుండ ి68 వర్కు ప్ర్శపాల్వంచాడు, నీర్ో కాలములో ప్రకటన గంీథము 

వరా యబడనిదని చెప్ుపచుని చర్శతరకార్మలు ఆయన ప్ర్శపాలన చివర్శ దశలో వరా యబడనిటుో  ఆర్ోపిసుత నాిర్మ. 
నీర్ో ప్ర్శపాలన పరా ర్ంభ్ సంవతిర్ములలో సమర్మా ల ైన మంతుర లు ఆయనతో పాటు పాలనలో గొప్ప 
ప్రభావము కల్వగశ ఉండదవార్మ. కాని కాలము గడచిన కొలద ితన ప్ర్శపాలన నాటకయీముగా క్షీణ ంచిపల యింది. 
కీీ. శ. 64లో ర్ోమా ప్టరణములో అగశి ప్రమాదానికి క ైైసతవులను నిందించిన వానిగా నీర్ో ప్రస్టిదిధన ందాడు, 
మర్శయు ఈ నిందను ఆసాుర్ముగా చదసుకొని ప దే మొతతములో ర్ోమాలోని విశావసులను హింస్టించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

క్ైైసతవులను బలిప్శువులుగా ఉప్యోగించడఘనికత నీరో చకరవరిత మొదట ిశ్ాతఘబేము 
మధయలో ఈ హింసలను జ్రిగించఘడు అగిన ప్రమాదము రోమా ప్టరణ్ములో జ్రిగింద్ి, 
మరియు ప్టరణ్ము అభివృద్ిే  కారయకరమాలకు నీరో పవరన్ినక గ్లవాడు, కావున ఆ 
మంటలు భూమి ఉప్రితలమును తీవరముగా తఘకుటవలన మరియు కొంతమంద్ి 
స్టెైనయము వచిు అనవసరముగా భవనములను తొలగించిరి, చఘలామంద్ి ప్టరణ్ 
అభివృద్ిే  కారయకరమాలు బాగ్ుగా జ్రుగ్ుతునఘనయనుకుననప్ుపడు ఈ విధముగా 
జ్రుగ్ుట చకరవరిత యొకక తపథపదమని భావించఘరు. అచుట ఆంద్ోళనలు 
పెైకతలేసుత నఘనయి. ఆయన ఈ నరేమును ఎవరో ఒకరిపెైన న టరడఘనికత ప్రయత్రనంచి, 
క్ైైసతవుల ైన వారికత ద్ఘనిని ఆపాద్ించఘడు. మరియు ద్ీని వ నుక కారణ్ము తఘమే అని 
ఒపథపంచడఘనికత, మరియు హేతువు రాబటరడఘనికత అనేక విధములుగా క్ైైసతవులను 
బాధించఘరు. 

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III 

ప్రకటన గీంథము నీర్ో యొకు ప్ర్శపాలన చివర్శ దశలో వరా యబడనిదని వాదించుచుని వార్శకి 
కనీసము మూడు ఆధార్ాలు ఉనాియి. మొటరమొదట ిముఖ్య ఆధార్మదేనగా, యోహాను ఎతిత  చూపిన 
ఏడుగుర్మ ర్ాజులు. 

ప్రకటన 17లో, ఏడు తలలు మర్శయు ప్ద ికొముులు గల ఒక ఎఱ్ఱని మృగమును గూర్శు యోహాను 
వివర్శంచుచునాిడు. మర్శయు 9-11 వచనములలో, ఏడు తలలు ఏడుగుర్మ ర్ాజులను సూచించుచునివని 
చెప్ుపచునాిడు. ఈ ఏడుగుర్మ ర్ాజులు ర్ోమా చకవీర్మత లని చాలామంద ిఅనువాదకులు ఏకభీ్విసుత నాిర్మ. 
ర్ోమా సామాా జాయనికి జూల్వయస్ క సైర్మ మొదట ిర్ాజని కొనిిసార్మో  ల కిుంచబడనిది. ఆయన తర్మవాత ఆగసుత , 
తిబరే్శయా, కల్వగుల, కలో డియస్, నీర్ో మర్శయు గలాా అనువార్మ వచాుర్మ. నిజానిక ిప్రకటన 17:10లో, 
యోహాను దర్ినములను ప ంది, ప్రకటన గీంథమును వరా స్టనిప్ుపడు ర్ోమా సామాా జయప్ు ఆర్వ ర్ాజు 
అధకిార్ములో ఉనిటుో  మనము కనుగొనవచుు. యోహాను తన అంతయకాల ప్రతయక్షతలను నీర్ో ప్ర్శపాలన 
కాలములో వరా స్టియునాిడని చాలామంది అనువాదకులు భావించుటకు ఈ అంశము నడపింిచినది. 

నీర్ో ప్ర్శపాలన కాలములోన ేయోహాను దానిని వరా సాడని ర్ ండవ బలమ నై వాదన, యోహాను 
యూదుల దదవాలయమును గూర్శు ప్రసాత వించుట నుండి వచుుచునిది. ప్రతదయకముగా, యోహాను 
దదవాలయమును గూర్శు ప్రకటన 11లో ప్రసాత వించాడు, మర్శయు దానిని ఉదదేశించి కొంతమంది ప్ండతిులు 
ప్రకటన గీంథము వరా యుచుని సమయములో యూదుల దదవాలయము యి ర్ూషలేములో ఇంకనూ 
నిలచదయునిదని అనువదించనెు. అయితద యి ర్ూషలేములోని దదవాలయము కీీ. శ. 70లో, నీర్ో ప్ర్శపాలన 
ముగశస్టని ర్ ండు సంవతిర్ాల తర్మవాత నాశనము చదయబడనిదని చర్శతర చపె్ుపచునిది. కావున, ఒకవళే్ 
ప్రకటన గీంథము వరా యుచుని సమయానికి దదవాలయము నిలచియుండినటోయితద, ప్రకటన గీంథము నీర్ో 
ప్ర్శపాలన కాలములోన ేవరా యబడనిటుో  కనబడుతుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

నీర్ో కాలములోన ేవరా యబడనిదని సూచించద మూడవ అంశము ఏదనగా, సంఘము శీమల గుండా 
వ ళ్లతుని సమయములో యోహాను వరా సాడు. యోహాను యొకు పాఠకులు శీమలు గుండా 
వ ళ్లతునాిర్న ేసతయమును ప్రకటన గీంథము తర్చూ తలె్వయజసేుత ంది. దీనిని మనము ప్రకటన 1:9, 2:9, 
10, 13; 6:9 మర్శయు 20:4లో చూడవచుును. మర్శయు ముందుగా చపెిపనటుో గా, క ైసైతవులను 
హింస్టించుటయందు నీర్ో పతర్ొందియునాిడు. ఈ విధ్ముగా చదయుటకు ఆయన ర్ోమా చకవీర్శత మాతరమే 
కాదు, గానీ ఒకవళే్ తాను ప టిరన హింసలు ర్ోమా ప్ర్శసర్ పరా ంతానికి వర్శతంప్జసే్టనిా, గుర్శతంచుకొను విధ్ముగా 
వార్శలో మొదటవిార్మ ఆయనే. 

కీర. శ 54 నుండి 68 వరకు ప్రపిాలించిన రోమా చకరవరిత నీరో కూర రమ ైన రాజుగా 
ప్రస్టథధ్ిాన ంద్ఘడు. అనేక విధములుగా ప్రజ్లను హింస్టథంచినవానిగా పవరొంద్ినఘడు. 
ఉద్ఘహరణ్కు, తన స ంత కుటటంబ సభుయలనే సంహరించఘడు, మరియు క్ైసైతవులను 
బహుకఠినముగా హింస్టథంచిన రోమా చకరవరుత లలో మొదటవిాడు ఆయన ేకావచుు. 
ఆయన ద్ీనిని ఏ విధముగా చశే్ాడు? రోమా ప్టరణ్ములో కొంతమంద్ి క్ైసైతవులను 
తఘరు ప్ూస్టథ ద్పీ్మువల  కాలేువారని పరా చీన చరితరకారుడు టస్టథటస్ మనకు 
చెప్ుపచునఘనడు. కొంతమంద్ి కూర ర మృగ్ములకు ఆహారముగా వేయబడవేారు 
మరియు కొంతమంద్ి స్టథలువకు కొటరబడవేారని చపె్పబడుచుననద్ి. 

— డా. బరా ండన్ కోీ 

నీర్ో ప్ర్శపాలన కిీంద హింసలు ర్ోమా ప్టరణము దాట ిసామాా జయములోని ఇతర్ భాగాలకు వాయపిత  
చెందనిటుో  సపషరమ నై చార్శతరక ఆధార్ాలు లేనప్పటికీ, ఈ సంభ్వము జర్మగలేదని చపె్పలేము. కావున 
ఇదకిూడా నీర్ో ప్ర్శపాలన కాలములోనే హింసలు కల్వగాయని సమర్శధంచుచునిది. 

అయితద ఈ వాదము నీర్ో ప్ర్శపాలన కాలానికి అనుకూలముగా ఒకింత బలము 
చదకూర్ముచునిప్పటికీ, అవి ప్ూర్శతగా ఒపిపంప్జేయుట లేదు. నిజానికి, వాటికి వయతిర్ేకముగా చాలా 
ఆటంకములు ఉనాియి. 

మొదటదిి, జూల్వయస్ స్టజ్ర్డ నిజముగా చకీవర్శత కాదు. ఆయన వ నుకవచిున అగసరస్ మాతరమే ఆ 
బిర్మదుకు తగశనవాడు. కావున, ప్రకటన 17:9-11లో ప్రసాత వించబడని ఏడుగుర్మ ర్ాజులలో మొదటవిాడు 
జూల్వయస్ స్టజ్ర్డ కాకపల వచుును. 

ర్ ండవది, మనము చూచినటుో , ప్రకటన 11వ అధాయయములో దదవాలయమును గూర్శు 
ప్రసాత వించబడినది. అయితద ప్రకటన 11:1-2లో, దదవాలయము యొకు బయట ఆవర్ణము అనుయల నుండ ి
కాపాడబడాలని యోహానుకు చెప్పబడనిది. దీనిక ితోడు, మతతయి 24:1-2లో, యి ర్ూషలేము దదవాలయము 
అనుయలచదత నాశనము చదయబడునని యిసేు తానే అప్పటిక ిప్రవచించియునాిడు. కావున, ప్రకటన 11వ 
అధాయయములో చపె్పబడిన దదవాలయము కీీ. శ 70లో నాశనము చదయబడని దదవాలయమును 
సూచించుచునిది అని ఖ్చిుతముగా చపె్పలేము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడవది, నీర్ో యొకు హింసలు చిని ఆస్టయిా వర్కు వాయపించద అవకాశము ఉండినప్పటికీ, 
అచుట వాసతవముగా జర్శగశనటుో  చార్శతరక ఆధార్ాలు లేవు. అందువలన, క ైైసతవులు హింస్టించబడనిటుో  
యోహాను ఇచిున వివర్ణలు నేర్మగా నీర్ోకు ఆపాదించలేము. ఇటువంటి సమసయల వలన ప్రకటన గీంథము 
ర్చించిన కాలమును చాలామంది ఇవాంజల్వకల్ ప్ండతిులు ప్రకటన గీంథము నీర్ో తర్మవాత కాలములో 
వరా యబడనిదని సమర్శాసాత ర్మ. 

ఇప్పటివర్కూ, నీర్ో కాలములో ఈ గీంథము వరా యబడినదన ేవాదనను చూశాము, అయితద 
యోహాను ప్రకటన గీంథమును డొమేషయిన్ చకవీర్శత కాలములో వరా సాడు అనుటకు ఉని ఆధార్ాల వ ైప్ు 
తిర్మగుదాము. 

డొమేషథయన్ 
ప్రకటన గీంథము తర్మవాత కాలములో వరా యబడనిదని సమర్శాంచద ప్ండతిులు, అద ిర్ోమా 

చకవీర్శతయి నై డొమషేియన్ కాలములో వరా యబడనిదని సమర్శాసాత ర్మ, ఈయన కీీ. శ. 81 నుండి 96 వర్కు 
ప్ర్శపాల్వంచాడు. ప్రకటన గీంథము ఈయన కాలములో వరా యబడనిదని చెప్ుపటకు కనీసము నాలుగు 
అంశాలు ఉనాియి. 

మొదటదిి, చాలామంద ిమొదటి శాతాబేప్ు సంఘ నాయకులు ఈ గీంథము ఆ సమయములోన ే
వరా యబడనిదని సూచించార్మ. ఉదాహర్ణకు, ఆయన ప్నియి నై ఎగ న స్ర హెర్స్టస్్ అన ేగీంథము, 5వ 
ప్ుసతకము, 30వ అధాయయము 3వ భాగములో ఆది సంఘ నాయకుడు ఇర్ేనియస్, “డొమేషయిన్ ప్ర్శపాలన 
చివర్శ దశలో” ప్రకటన గీంథము వరా యబడనిదని పతర్ొునాిడు. ఈ పాఠము పరా ర్ంభ్ములో, ఇర్ేనియస్ 
పల ల్వకార్మపకు శిషుయడని మనము ప్రసాత వించాము అయితద పల ల్వకార్డప యోహానుకు శిషుయడెయైునాిడు. 
కావున, ఈ విషయములో ఆయనిచుు సాక్షయమును నముడానికి ఒక మంచి కార్ణము ఉనిది. 

ఈ గీంథసత  కాలము, ర్ ండవ శతాబేమునకు చెందిన కొంతమంది సంఘ నాయకుల సాక్షయముతో 
ఏకీభ్వించుచునిది, వార్ వర్నగా అల కిందర్మ వాడెైన క ోమ ంట్, డొమషేియన్ మర్ణము తర్మవాత 
యోహాను చరె్లో నుండి విడిపంిచబడనెని ఈయన తెల్వయజసే్ట ను. 

డొమషేియన్ కాలములోనే వరా యబడనిదని సమర్శాంచుచుని ర్ ండవ కార్ణము, నీర్ో కాలములోనే 
వరా యబడనిదని సమర్శాంచు అనువాదకిులు ఏడు ర్ాజులను గూర్శు చదయు అదద సూచన. ప్రకటన 17:9-11లో 
చూచినటుో గా, ఎఱ్ఱని మృగము కల్వగశయుని ఏడు తలలు ఏడుగుర్మ ర్ాజులు అని యోహాను 
చెప్ుపచునాిడు. డొమేషయిన్ కాలములో వరా యబడనిదని వాదించుచునివార్మ ఏడుగుర్మ ర్ాజులు 
సంఘమును కఠశనముగా హింస్టించార్ని వాదించుచునాిర్మ. కావున, ర్ోమా చకీవర్మత లందర్శని ల కిుంచుటకు 
బదులు, ఒక ప్రతదయకమ నై ర్రతిలో సంఘమును హింస్టించిన చకవీర్మత లన ేవార్మ ల కిుంచుచునాిర్మ. 

ఈ విధ్ముగా ల కిుస్టతత , కాల్వగుల మొదట ిచకీవర్శతగా చపె్పవచుు. ఆయన కీీ. శ. 37 నుండి 41 వర్కు 
ప్ర్శపాల్వంచాడు. కాో డయిస్ ర్ ండవ వాడు, కీీ. శ. 41 నుండి 54 వర్కు ప్ర్శపాల్వంచాడు. నీర్ో మూడవవాడు, కీీ. 
శ. 54 నుండ ి68 వర్కు ప్ర్శపాల్వంచాడు. నీర్ో తర్మవాత, ముగుగ ర్మ చిని చకవీర్మత లు మర్మగు చదయబడా్ ర్మ, 
ఏలయనగా గుర్శతంచదగశన విధ్ముగా వార్మ సంఘమును హంిస్టించలేదు. సంఘమును హంిస్టించిన నాలగవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

చకవీర్శత వ సాపస్టియన్, కీీ. శ. 69 నుండి 79 వర్కు ప్ర్శపాల్వంచాడు. అయిదవ వాడు టెటైస్, కీీ. శ. 79 నుండి 
81 వర్కు ప్ర్శపాల్వంచాడు. ఆర్వ వాడు డొమషేియన్, ఈయన ప్ర్శపాలన కాలములోనే ప్రకటన గీంథము 
వరా యబడనిది, కీీ. శ. 81 నుండి 96 వర్కు ప్ర్శపాల్వంచెను. 

డొమషేియన్ ప్ర్శపాలనలో వరా యబడనిదని సూచించద మూడవ కార్ణము ఏదనగా, క ైసైతవులు ప ందని 
హింసలు. 

డొమేషథయన్ వ సాపస్టథయన్ యొకక కుమారుడు మరియు ట ైటస్ నకు సహో దరుడు. 
ఇప్ుపడు మీరు వ సాపస్టథయన్ మరియు ట ైటస్ గ్ూరిు తెలుసుకోవలస్టథనద్ేమనగా, కీర. 
శ. 70లో యిెరూషలేము నఘశనమగ్ుటకు, మరియు ప్ూరవముండని యూదుల 
నఘయకతవమును, కఠోరమ ైన యూదుల సాంప్రద్ఘయాలు, మసద్ఘ వరకూ వ ళ్లల 
మసద్ఘను ముటరడించుటకు, యూద్ఘ జిలేతులను కీర. శ. 72లో నిరూమలము చేస్టథ, 
వేరుతో సహా తొలగించడఘనికత వయకతతగ్తముగా, వారే బాధుయలు. కావున, వార ి
కుటటంబమును గ్ూరిు కనీసము చెప్పబడుచుననద్ేమనగా, వారు యూదులకు 
స్టవనహప్ూరవకుగా లేరు. కావున, యూద్ఘ మతములో నుండి వేర్ైన కొంతమంద్ిని 
డొమేషథయన్ చకరవరిత హింస్టథంచఘడు అని చెప్ుపకొనుటలో ఆశురయప్డవలస్టథన 
అవసరము లేదు. ఈ హింసలు ఒక కరమముగా కాకుండఘ, అప్ుపడప్ుపడు జ్రిగినటటల  
కనిపథసుత ంద్ి. ఇద్ి సామాా జ్యమంతటా కాకుండఘ, ఎకుకవగా సాథ నికముగా జ్రిగినటటల  
కనిపథసుత ంద్ి, కాని అవి చఘలా దురామరగమ ైనవి. 

— డా. బనె్ వితర్శంగరన్ III 

డొమేషథయన్, ప్రతీ ఒకకరనిి వదే్ించఘడు, మరియు కొంత కాలము తరువాత ప్రజ్లు 
ఆయనను అసహియంచుకునఘనరు, నిజ్ఞనికత వారు తనకు అంకతతము చేస్టథన వలయాకృత 
యుదాభూమి యొకక శ్ాశనఘలు నుండి పవరును తొలగించఘరు మరియు నిజ్ఞనికత వారు 
సామాా జ్యమంతఘ త్రరిగి, తన పవరును తుడచిిపెటార రు, ఏలయనగా తఘను అతయధికముగా 
అసహియంచబడఘ్ డు. అతడు ఎందుకు అసహియంచుకొనబడఘ్ డు? అవును, తనకు 
వయత్రరేకముగా ఎటటవంటి త్రరుగ్ుబాటట చూచినఘ తఘను అణ్చివేస్టవవాడు కాబటిర . 

— డా. బరా ండన్ కోీ 

క్ైైసతవులు హింస్టథంచబడుటకంటల, యూదులే ఎకుకవగా హింస్టథంచబడుట మనము 
బాగ్ుగా ఎరుగ్ుదుము, కానీ ర్ండు గ్ుంప్ుల విషయములో కూడఘ ఇద్ి కూర రముగా 
జ్రిగించబడనిద్ి అనుటలో సంద్ేహము లేదు మరియు ద్ఘని ఫలితముగా, చఘలామంద్ి 
అనగా ప్రకటన గ్రంథము మొదట ిశతఘబేము చివరిలో వార యబడినదని భావించినవారు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

నిజ్ఞనికత ప్రకటన గ్రంథములో చపె్పబడిన మృగ్ము లేద్ఘ కూర రమృగ్ము డొమేషథయన్ 
గా భావిసాత రు. ఆయన, నీరో కంటల చఘలా మూరుు డు, చెప్ుపకొనదగ్నంత దుషరతవము 
గ్లవాడు. స్ట్త రలు మరియు జ్ంతువుల పో రాటములు ఇషరప్డి చూడటము, మరియు 
కీటకాలను ప్టటర కొని వాటిని సూదులతో మాటమిాటికత గ్ుచుడము తన అలవాటట- 
తనను గ్మనించవేారు ఈ సంగ్తులను వార స్టథపెటార రు- మరయిు తుదకు ఆయన 
చంప్బడఘ్ డు, తన మునుప్టి ద్ఘసుడు ఇక ఎంత మాతరము సహించలేక సందుచూచి, 
వ నుకనుండి వచిు ఆయనను హతయ చశే్ాడు. ఆ విధముగా రాజ్రికప్ు కూర రతఘవనికత 
తఘను ఒక చకకని చిహనముగా ఉనఘనడు. 

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III 

అనకేమంది చర్శతరకార్మల ప్రకార్ము, ర్ోమా నగర్ానికి వ లుప్ల డొమషేియన్ తన ముందువచిున 
చకవీర్మత లందర్శ కంట ేసంఘమును చాలా కఠశనముగా హింస్టించాడు. ఉదాహర్ణకు, కీీ. శ. 96లో ర్ోమావాడెనై 
క ోమ ంట్ కొర్శంథీ సంఘానికి వరా స్టిన ప్తిరకలో, అకసాుతుత గా మర్శయు ప్దద ప్దద వార్శప కైి వచిున వ ైప్ర్శతాయలు, 
ఆప్దలను గూర్శు ప్రసాత వించాడు. ఈ “వ పై్ర్శతాయలు మర్శయు ఆప్దలు” డొమషేియన్ ప్ర్శపాలనలో ఒక 
ప్రణాళిక ప్రకార్ముగా క ైైసతవులను హింస్టించుటను సూచించుచునిది. కీసీుత  ర్ాకడను గూర్శు భ్యప్డుతూ 
ఉనిటుో  తలె్వయజేసాడు. ర్ోమా ప్రభ్ుతవ ఉనితాధికార్శ, మర్శయు తన స ంత సల దర్మడెైన ఫ్ాో వియస్ క ోమ న్ి, 
ఒక క ైసైతవుడెనైందున తనను ఉర్శ తీయించార్ని కూడా ఆయన తెల్వయజేసాడు. 

డొమషేియన్ ప్ర్శపాలన కాలానిి సమర్శాంచద నాలగవ కార్ణము, చకీవర్శత ఆర్ాధ్నను డొమషేయిన్ 
కోర్మకునాిడు. 

డొమేషథయన్ కాలములో మనకు తెలుసుత నన సంగ్త్ర ఏమనగా చకరవరితని ప్ూజించఘలనే 
సాంప్రద్ఘయము అభివృద్ిా  చెందుట. చకరవరితని ప్ూజించుట అనేద్ి ఆగ్సరస్ చకరవరితగా 
ఉనన ద్నిముల నుండి పరా రంభమ ైనటటల  చూడవచుు. అయితే, డొమేషథయన్ కాలానికత 
వచుేటప్పటికీ, ఆయన ఈ విధముగా చెప్ుపచునఘనడు, “నేను బరత్రకతయుండగ్నే మీరు 
ననున ప్ూజించఘలి. ” ఆగ్సరస్ విషయములో, తన మరణ్ము తరువాత ద్ెవైతవముగ్ల 
మానవునిగా ప్ూజించబడఘ్ డు. కానీ, నీవు కీర. శ. మొదట ిశతఘబేం చివరకిత వచేుసరికత 
వారు డొమేషథయన్ లాంటి బరత్రకతయునన చకరవరుత లను, ప్ూజించఘరు లేద్ఘ 
ప్ూజించుమని చపె్ుపచునఘనరు. “‘డియోస్ ఎట్ డొమినస్ న సరర్డ’ అనగా మన ప్రభువు, 
మన ద్ేవుడు అని భావించి ననున ప్ూజించండి” అని చపె్ుపకొంటూ త్రరిగ్డివాడు. 
అటటవంటి మాటలే యిేసును గ్ూరిు తోమా “నఘ ప్రభువా, నఘ ద్ేవా” అని యోహాను 
సువారత చివరిలో ఉప్యోగించుట జ్రిగినద్ి. మరియు ప్రకటన గ్రంథములో యిసేును 
గ్ూరిు కూడఘ అటటవంటి మాటలే తరచుగా ఉప్యోగించబడఘ్ యి. కావున, ప్రకటన 
గ్రంథము యొకక సందరభము చకరవరితని ఆరాధించుట అధికమౌతునన కాలము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

మరియు తదనుగ్ుణ్ంగా ఆయా సంఘాలు సాథ పథంచబడని చినన ఆస్టథయాలో క్ైసైతవులు 
హింస్టథంచబడని కాలముగా కనబడుచుననద్ి. 

— డా. బనె్ వితర్శంగరన్ III 

చకవీర్శతని ప్ూజంచుట అన ేఅంశము ప్రకటన గీంథము యొకు చాలా భాగాలలో కనబడుతుంది. 
ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన గీంథము 17:9-11లో ఏడుగుర్మ ర్ాజులను సూచించు కూీ ర్మృగము, ప్రకటన 13, 14 
మర్శయు 16 అధాయయాలలో కూడా ప్రజలు తనను ప్ూజంచాలని ఆశించుచునిది. ర్ోమా చకవీర్శత తనను 
ఆర్ాధించుమని క ైసైతవులను ఒతితడ ిచదయుచుని కాలములో ప్రకటన గీంథమ వరా యబడినదని ఈ 
సందర్ుము సూచించుచునిది. 

ప్రజలు తనను ప్ూజంచాలని నీర్ో ఒతితడ ిచదస్టనిటుో  ఎకుడా ఆధార్ాలు లేవు. కానీ డొమేషయిన్ 
సపషరముగా చదశాడు. “దదవుడు మర్శయు ప్రభ్ువు” అని తాను చెపపిన మాటను గుర్శతంచుటకు 
నిర్ాకర్శంచినప్ుపడు క ైైసతవులు అతని కోప్మును చవిచూచదవార్మ. డొమేషయిన్ తాను వరా స్టని ఉతతర్ాలలో 
“మన ప్రభ్ువు, దదవుడు ఆజాఞ పించుచునాిడు” అనే వాకయముతో పరా ర్ంభించి వరా స్టతవాడు, మర్శయు తన 
కిీందనుని వార్ందర్ూ తనను ఈ విధ్ముగాన ేసంబో ధించాలని కోర్మకొనవేాడు. బంగార్మ, వ ండితో చదస్టని తన 
ప్రతిమలను ర్ోమా దదవతల ఆలయాలోో  ప టిరంచాడు. 

అయితద, డొమషేియన్ ప్ర్శపాలన కాలములో ప్రకటన గీంథమును యోహాను వరా సాడని 
చెప్పబడుచుని అభిపరాయానికి కూడా కొనిి బలహనీతలు ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 17వ అధాయయములో 
చెప్పబడని ఏడుగుర్మ ర్ాజులు సంఘమును హింస్టించినవార్ని యోహాను ఎనిడూ చపె్పలేదు. మర్శయు కీీ. 
శ. 70లో యి ర్ూషలేములోని దదవాలయము నాశనమును గూర్శు తాను ఎచుటా ప్రసాత వించలేదు, అది 
డొమషేియన్ ప్ర్శపాలన సమయానికి ముందద నాశనము చదయబడనిది. 

ప్రకటన గీంథమును యోహాను ఎప్ుపడు వరా సాడో  ఖ్చిుతముగా చపె్పలేము. అయితద ఇది 
డొమషేియన్ ప్ర్శపాలన కాలములోనే వరా యబడనిదనే అభిపరా యమును ఎకుువమంద ిసమర్శాంచుచునిటుో  
కనబడుతుంది. ఈ కాలమును సమర్శాంచద అనువాదకులు ఈ గీంథము సుమార్మ కీీ. శ. 95లో, అనగా 
డొమషేియన్ అవసానకాలమందు, మర్శయు యోహాను ప్తాుసు దీవప్ము నుండి విడిపించబడడానికి 
కొంచెము ముందుగా వరా యబడినటుో  చబెుతార్మ. 

ఈ పాఠములలో, ప్రకటన గీంథమును వరా స్టని కాలమును గూర్శు మన అనువాదములలో ప నై 
చెప్పబడని ఏ ఒకు దానిని కూడా సమర్శాంచుట లేదు. దానిక ిబదులు, ఇద ిమొదటి శతాబేములో ర్ ండవ 
అరా్భాగములో వరా యబడినదనే సతయమునందు అనగా, విశావసులు వార్శ విశావసమును బటిర  హింస్టించబడి, 
చకవీర్శతని ప్ూజంచాలని ఒతితడ ిచదయబడిన కాలమున వరా యబడనిదని దృషిరంచుచునాిము. 

ప్రకటన గీంథము యొకు ర్చయిత మర్శయు కాలమును గూర్శు ఇప్పటి వర్కు మనము 
ప్ర్శశీలనచదసాము, దాని అసలు శోీతలను గూర్శు చర్శుంచుదాము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

శ్రర తలు 
ప్రకటన గీంథమును యోహాను సపషరముగా చిని ఆస్టయిాలో ఉని ఏడు సంఘములకు 

వరా స్టియునాిడు, ఇప్ుపడు ఆ పరా ంతము ప్శిుమ టర్రులో ఉనిది. ఈ సంఘములు ఎఫ స్ట్, సుుర్ి, ప ర్గము, 
తుయతెైర్, సార్రేస్, ఫలిదలె్వియ, మర్శయు లవొదికయ అన ేప్టరణాలలో ఉనాియి. ప్రతీ సంఘము 
పలర తాిహమును ప ందుకునిది మర్శయు అవసర్మ నైప్ుపడు, ప్ర్శస్టిాతిని బటిర  గదిే ంప్ును ప ందుకునిది. 

ప్రకటన గ్రంథము యొకక ముఖయ ఉద్ేేశము, ద్ఘని ముఖయ సంద్ేశము ఏమనగా ఒకటి, 
కీరసుత లో ఏడు సంఘముల యొకక సాథ నమును తెలియజ్ేయుట. ఆయన శరమప్డి, 
విజ్యము ప ంద్ినటటల , అవి కూడఘ శరమప్డి, విజ్యము ప ంద్ఘలి. ఈ అంశము ఈ 
గ్రంథమంతటా వాయపథంచియుననద్ి. ర్ండవద్ి, వారు తమ విశ్ావసమును మరియు 
నమమకమును ద్వేుని సారవభౌమతవము, కీరసుత  సారవభౌమతవము మరియు ఆతమ 
సారవభౌమతవము నందు ఉంచఘలి. ఏలయనగా, కీరసుత  మరణ్ ంచి, త్రరిగిలేచఘడు, 
ఆయన ఇప్ుపడు విజ్యమున ంద్ిన నఘయకుడు. ఆయన విజ్యము న ంద్ని 
స్టథంహము. ఆయన విజ్యశీలుడు మరియు దుషుర ని జ్యించియునఘనడు. కావున 
ఆయన సారవభౌముడు. ద్వేుడు, కీరసుత  మరియు ఆతమ అందరూ సారవభౌములు, 
మరియు ఈ శరమల నడుమ, ఈ హింసల నడుమ మరయిు తప్ుపడుబో ధల నడుమ 
వారు ద్వేుని సారవభౌమతవములో ఇప్ుపడు విశ్రా ంత్ర ప ందవచుును. వారు 
ఆయనయందు ఆధఘరప్డఘలి ఏలయనగా, వారు భయంకరమ నై హింసలు, కఠినమ ైన 
శరమలు, కఠినమ ైన ప్రదక్షగ్ుండఘ వ ళుతునఘనరు, మరియు వారు విగ్రహారాధన 
చేయుట, ఈలోక ప్దాత్రలో భాగ్సుత లగ్ుట చఘలా సుళువు, కానీ వాటికత బదులు వారు 
ద్ేవుని సారవభౌమ హసతమునందు ఆధఘరప్డఘలి. 

— డా. బెంజమిన్ గాో డ్్డ 

ఈ ప్టరణములో నివస్టించు క ైసైతవులు, క ైసైతవ విశావసమునుండి తొలగశపల వునటుో  అనిి విధ్ముల ైన 
శోధ్నలు, ఒతితడులను ఎదుర్ొునాిర్ని చర్శతరకార్మలు మర్శయు ప్రకటన గీంథము కూడా వివర్శసుత ంది. ప్రతి 
యుగములో ఉని క ైసైతవులవల , వార్శ విశావసముతో ర్ాజీప్డుటకు ఒతితడిని అనుభ్వించార్మ. 

మన జీవితములో వచుు శరమలు మరియు కషరములను ఎటటల  నిరవహించఘలో ద్ఘనిని 
గ్ూరిు అనేకమ ైన అభాయసప్ూరవకమ ైన సలహాలను కరొ తత  నిబంధన రచయితలు మనకు 
ఇచఘురు. ద్ీనిని మనము ప్రకటన గ్రంథములోని, జ్యించవల నని పోర తసహించబడుట, 
కీరసుత తో మీకు సంబంధము లేదు అని చెప్ుపటకు ఒత్రతడి చేయబడునప్ుపడు 
నమమకముగా ఉండఘలి లేక మీ ఆరిథక జీవితము లేద్ఘ కీరసుత  యొకక ప్రభుతవమునకు 
సంబంధించి శ్ారదరక అప్వితరత విషయములో రాజీప్డకుండఘ చూచుకొను విషయాలలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

చూడవచుు. ప్రకటన గ్రంథములో మరియు నిజ్ముగా కరొ తత  నిబంధన అంతటిలో 
కొనినంటిని అనగా శరమలలో పాటించదగిన సహాయకములను చూడవచుును, 
అవేవనగా, మొదటిద్ి, విశ్ావసులతో సహవాసము చయేుట, సహవాసములో 
పరా ముఖయముగా ఆరాధించుట మాతరమే కాదుగాని పోర తసహించబడుట, మరియు 
ఆరిథకముగాఒకరికొకరు సహాయము చేసుకొనుట, ద్ేవుని ప్రజ్లుగా సహవాసములో 
సమకూరుబడుట అనే అంశములో భదరత కలుగ్ుతుంద్ి. ప్రతయేకముగా ప్రకటన 
గ్రంథములో కనబడుచునన మరయిొక విషమేమనగా, పాత నిబంధనలోని కీరతనలవల , 
యిసేు సవరమ త్రత  పాడని కీరతనలలో మనము చూసుత ననటటల , స్టథలువ అనుభవము 
నుండి వచిున 22వ కీరతనవల  ఇవి విలాప్ కీరతనలు మరియు ప్రకటన గ్రంథములో 
వారు పాడుచునన కీరతనలలో యిెంద్ఘక”? అని ఎలుగ్త్రత  కేకలు వేయుట చూడవచుు. 
ఓ ప్రభువా, యిెంద్ఘక హతసాక్ష్యయలు శరమప్డఘలి? ఎప్ుపడు నీవు వచిు, నీ ప్రజ్లకు 
విమోచన కలుగ్జ్ేయుదువు? విలాప్ము నిజ్ముగా ఒక విధముగా నఘయయము 
జ్రిగించుట గ్ూరిుయిెైయుననద్ి మరియు ద్వేుడు నఘయయవంతుడు గ్నుక నఘయయము 
ద్ేవుని గ్ుణ్లక్షణ్ము మీద ఆధఘరప్డి ఉంద్ి. మనము అనఘయయప్ు ప్రిస్టథథతులను 
ప్రశనసాత ము మరియు ఆయన విమోచన, ఆయన రక్షణ్ కొరక్ై ఎదురుచూచెదము. 
కావున, విశ్ావసుల యొకక సహవాసము మరియు విలాప్ము వయకీతకరణ్ ర్ండునూ 
చఘలా, చఘలా పరా ముఖయమ ైన మూలాంశ్ాలుగా, పాటించదగిన మూలాంశ్ాలుగా, ద్వేుని 
ప్రజ్లుగా వారు ప ందుచునన శరమలు, కష్ార లు మరయిు శ్రధనలను ఎదురొకనడఘనికత 
ఉననటటల  నేను చూసుత నఘనను. 

— డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘములు వార్శయొకు నముకాలు మర్శయు ఆచర్ణలు విషయములో 
ర్ాజీప్డద విధ్ముగా అనకేమ నై ఒతితడులను ఎదుర్ొునాిర్మ. అయితద మన ఉప్యోగము కొర్కు ఈ 
పాఠములో వార్శ ప్ర్శస్టిాతులను తలె్వయజేయు నాలుగు ర్కముల ైన సమసయలను మనము దృషిరంచుదము. 

వరతక సంఘాలు 
మొదటదిి, అనయదదవతా వర్తక సంఘాలు అనయదదవతలను ప్ూజంచుమని క ైసైతవులను ఒతితడ ి

చదస్ట డవిార్మ. మొదటి శతాబేములో, అనయదదవతా వర్తక సంఘాలు చెనైా ఆస్టియా అంతటా ఉండదవార్మ. వీర్మ 
ఆర్శాక విషయాలను నడిపించద వాయపార్, శాీమిక వృతుత లకు చంెదిన సమాజముల వార్మ. క ైైసతవులతో సహా, 
అందర్ూ వార్శ యొకు సమూహాలలో ఎకుువ వాయపార్ము చదయాలని ఆశిస్టతత  తప్పనిసర్శగా ఈ వర్తక 
సంఘాలతో చదర్వలస్టయిునిది. ఈ సాంఘకి ఆచార్ము కీసీుత ను అనుసర్శంచద వార్శకి చాలా కిోషరమ ైన 
సవాలుగా మార్శంది, ఏలయనగా ప్రతీ సంఘానిక ిఒక మూల దదవత ఉండదది మర్శయు ఈ సంఘ సభ్ుయలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవతకు వార్శ భ్కితని కనబర్చాల్వ. ఇటువంట ిసంఘము వార్శ మూల దదవతను అనుసర్శంచని క ైసైతవులను, 
వార్శయొకు సభ్ుయలతో వాయపార్ కార్యకలాపాలు చదయకుండా వ ల్వవసే్టతవార్మ. 

యూదుల సమాజ్ఞలు 
వార్మ ర్ాజీప్డద విధ్ముగా వచిున ర్ ండవ ఒతితడి యూదుల వలన కల్వగశనది, అది చిని ఆస్టియా 

అంతయు మొదట ిశతాబేములో వాయపించినది. ర్ోమా సామాా జయములో చాలామటుర కు, వార్శ సవదదశములలో 
మాతరమ ేవార్శయొకు మతాలను అవలంభించాల్వ. ఈ చటార నికి గుర్శతంచదగశన ఒక మినహాయింప్ు యూదా 
మతము. చిని ఆస్టయిాలోని గుర్శతంప్ు ప ందని ప్రముఖ్ ప్టరణాలలో యూదుల సమాజ మందిర్ములు మత 
కార్యకలాపాలు జర్శగశసూత  ఉండదవి. పరా ర్ంభ్ములో, క ైసైతవతవము యూదా మతములో ఒక భాగము అని 
ర్ోమీయులు భావించదవార్మ వార్మ, దీని ఫల్వతముగా సామాా జయమంతటా క ైైసతవయమును చటరబదధంగా 
ఆచర్శంచదవార్మ. కానీ, యూదులు క ైసైతవ విశావసుల నుండ ితముునుతాము వరే్మచదసుకొనుట వలన, క ైసైతవ 
మతము సామాా జయము యొకు అనకే పరా ంతాలోో  చటరప్ర్మ నై హో దాను కోలోపయింది, క ైసైతవులు ప్రభ్ుతవము 
నుండ ిశిక్షించబడి, హింస్టించబడద ప్రమాదములోకి న టిరవేయబడా్ ర్మ. దాని ఫల్వతముగా, క ైైసతవులు, కీసీుత లో 
విశావసమును కూడా విసుర్శంచి, యూదా మతములో స్టిార్ప్డిపల యార్మ. 

రోమా ప్రభుతవము 
యదారా్మ నై క ైైసతవ విశావసము విషయములో ర్ాజీప్డుటకు కల్వగశన మూడవ ఒతితడ ిర్ోమా 

సామాా జయము నుండి కల్వగశనది, క ైసైతవులు చకవీర్శతని మర్శయు ర్ోమా దదవతలను ప్ూజంచాలని ఒతితడి 
చదయబడా్ ర్మ. ఏలయనగా, యూదా సమాజము క ైసైతవ సంఘమును తిర్సుర్శంచింది, క ైైసతవులు బహిర్ంగంగా 
ర్ోమా దదవతలను ప్ూజంచాలని ప్రభ్ుతవము బలవంతము చదస్టనిది. మర్శయు డొమషేయిన్ కాలములో, ఇద ి
ఇంకా తీవరర్ూప్ము దాల్వుంది, చకీవర్శత దదవునిగా పతర్ొునబడదవాడు. ఒకవేళ్, క ైసైతవులు ఈ విగాహార్ాధ్నలో 
పాలుప ందనటెలో తద, వార్మ నాస్టితకులుగా దూషించబడదవార్మ- అది ఒక గొప్ప నరే్ముగా భావించబడదది, 
కొనిిసార్మో  దదశ బహషిుర్ణ కూడా చదస్ట డవిార్మ. తమ శార్రర్క భ్దరతను కాపాడుకోవడానికి, చాలామంది 
క ైైసతవులు ఈ అనయదదవతార్ాధ్నలో పాలగగ నడానిక ిఒతితడి చదయబడా్ ర్మ. 

అవిధేయుల ైన కైై్సతవులు 
విచార్శంచదగశన విషయమదేనగా, సంఘము వ లుప్ల నుండ ికలుగుచుని ఒతితడులకు తోడుగా, 

నాలగవ ఒతితడి నిజముగా అవిధదయుల ైన క ైైసతవుల నుండి కల్వగశనది. చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘములలో 
ఏర్పడిన సమసయలను గూర్శు బెైబిలు గీంథము ఎకుువ వివర్శంచుట లేదు. కానీ, ప్రకటన గీంథము 2, 3 
అధాయయములలో వరా యబడని ప్తిరకలలో క ైసైతవ సమాజములోనే ప్రజల వలన కల్వగశన అనకేమ నై 
సమసయలను పతర్ోునుచునాియి. ఉదాహర్ణకు, బిలాము యొకు అప్వితరమ నై బో ధ్లు ప్రకటన 2:14లో 
తెల్వయజేయబడా్ యి. నికోలాయితులుగా పలిువబడద ఒక గుంప్ువార్మ ప్రకటన 2:6లో గదిేంచబడా్ ర్మ. 
మర్శయు యి జ బలెను ప్రవకిత ై గూర్శు ప్రకటన 2:10లో ప్రసాత వించబడనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

దీనికతిోడు, వార్శ యొకు తప్ుపడు ఆచర్ణలలో పాలుప ందాలని అవిధదయుల ైన క ైైసతవులు 
బలవంతము చదసుత నిటుో  అగప్డుతుంది. కానీ ఈ తప్ుపడు గుంప్ులలో అవిధదయుల ైన క ైసైతవులందర్ూ 
చదర్లేదు. కొంతమంద ివార్శ విశావసమును విడిచిప టిర , తమ చుటటర నుని అనయమతాలలో తిర్శగశ చదర్శపల యార్మ. 
కీీ. శ. 111 నుండి 113 వర్కు ప ంతియ మర్శయు బేతనియ పరా ంతాలకు అధపి్తిగానుని ప్ో న  ైద యంగర్డ 
నుండ ిఆసకితకర్మ నై సంగతి ఒకట ివరా యబడనిది. 

ర్ోమా చకవీర్శతయి నై టరా జన్ కు ప్ో న  ైవరా స్టని దానిని వినండి: 

సమాచఘరము అంద్ించువాడు వారు క్ైైసతవులని పవరుపెటటర చునఘనడు, కాని, తరువాత 
ద్ఘనిని త్రరసకరించఘడు, వారు ఆవిధముగా పథలువబడుచుండవేారు కానీ ఆ విధముగా 
పథలువబడుట లేదు . . . కొంతమంద్ి ఇరువద్యిిెైదు సంవతసరాల ముందువారు. 
వారందరూ ఒకప్ుపడు నీ ప్రత్రమను మరియు ద్వేతల విగ్రహములను ప్ూజించిన 
వారు మరియు కీరసుత ను శపథంచిన వారు. 

ప్రతీ యుగములోని క ైసైతవులు కీీసుత కు తాము లోబడుటలో అనగా ఆలోచనలో, మాటలో మర్శయు 
కిీయలలో ర్ాజీప్డుటకు ఒతితడులను ఎదుర్ొునాిర్మ. ప్రప్ంచములోని అనేక పరా ంతములలో క ైసైతవయము 
ఇంకనూ చటరబదధము కాని మతముగా ఉంది. నముకమ నై విశావసులు ర్హసయముగా కలుసుకుంటార్మ, 
ఏలయనగా వార్మ బంధించబడవచుు లేదా చంప్బడవచుు. అచుట మానస్టకి ఒతితడి కూడా ఉంటుంది. 
లౌకకి విదావంసులు, స్టతి హతిులు మర్శయు కుటుంబము క ైసైతవయమును జాఞ నములేని మతముగా 
శాసత రమునకు విర్మదధమ నైదిగా అప్హాసయము చదయుచునాిర్మ. వాయపార్ములో లాభ్ము ప ందడానిక ిలేదా 
సమాజములో అనాయయమ నై ప్రవర్తనను నివార్శంచదందుకు, అచుట మన ప్రవర్తన విషయములో, నముకము 
విషయములో ర్ాజీప్డునటుో  చదస్టత ఒతితడి ఉంది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము ఇటువంటి ప్ర్శస్టిాతులను 
తెల్వయజేయుచునిది. దాని సందదశమమేనగా, యిసేు ర్ాజ యైునాిడు, మర్శయు సమసతమును 
సర్శచదయుటకు తుదకు ఆయన తిర్శగశర్ాన యైునాిడు. మర్శయు ఆయన వచుునప్ుపడు, ఆయనప్టో 
నముకముగా ఉని ప్రతి ఒకుర్శక ిఆయన ప్రతిఫలమిచుును. 

ప్రకటన గీంథము యొకు చార్శతరక అంశాలను మనసుిలో ప టుర కొని, ఈ అవగాహనతో మనము 
వేదాంత సంబంధ్మ ైన నపే్థయమును ప్ర్శశీల్వంచెదము. 

వేద్ఘంత విషయాలు 

విశాలముగా చెపాపలంటే, బెైబిల్ గీంథములోని దనీికి ముందు వరా యబడని గీంథముల వదేాంతమునే 
ప్రకటన గీంథము స్టిార్ప్ర్చుచునిది. ముందుని బెైబిలు వరా తలప నై యోహాను విసత ృతముగా 
ఆధార్ప్డయిునాిడు మర్శయు తన పాఠకులు వాటిని ఎర్గాలని ఉదదేశించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకటన గీంథము యొకు వదేాంత నేప్థయమును అనకే విధ్ములుగా వివర్శంచవచుును. అయితద, ఈ 
పాఠములలో పరా ముఖ్యమ ైన మూడు అంశములను మనము దృషిరంచుదము; మొదటిది, ర్ాకడ శాసత రము 
లేదా “కడప్టి దనిములు”ను గూర్శు లేఖ్న ఉప్దదశములు; ర్ ండవది, నిబంధ్నను గూర్శున అంశము; 
మర్శయు మూడవది, బెైబిల్ ప్రవకతల యొకు పాతర. మొటరమొదటగిా, ర్ాకడ శాసత రమును గూర్శు చూచదెము. 

రాకడ శ్ాసత రము 
యోహాను దనిములలో, ఆద ిసంఘము గొప్ప ఆందోళ్నను అనుభ్విసుత ంది ఏలయనగా, తన ప్నిని 

ముగశంచడానిక ియిసేు తిర్శగశర్ాలేదు. ఆయన భ్ూమిమీద ప్ర్శచర్య చదస్టని సమయములో, యిేసు భ్ూమిమీద 
దదవుని ర్ాజయము చివర్శ దశలను సాా పించుచు ప్రతి దదశమునకు ర్క్షణ తచెాుర్మ. కానీ, యోహాను దీనిని 
వరా స్టిన కాలానికి, యిసేు వ ళోి అరా్శతాబేము అయింది మర్శయు ఆయన అసలు తిర్శగశవసాత డా అని కొంతమంది 
క ైైసతవులు అనుమానించుట పరా ర్ంభించార్మ. కావున, యోహాను దీనిని వరా యడానికి కార్ణము యిసేు తన 
ర్ాజయమును నిర్శుంచుటయందు శీమప్డి ప్నిచదయుచునాిడని మర్శయు ఆయనను గూర్శు బెైబిల్ గీంథము 
చదయుచుని ప్రతి వాగాే నమును తన ర్ాకడలో తాను తప్పక న ర్వేర్మసాత డని తన పాఠకులకు నిశుయత 
నిచుుట. మర్ొక మాటలో, బెబైిలు ప్రకార్మ నై ర్ాకడ శాసత రము లేక ఎసుటాలజను గూర్శు యోహాను 
వరా యుచునాిడు- అంతయదనిముల సంగతులను గూర్శున బెైబిలు బో ధ్. 

ర్ాకడ శాసత రము అనే మాటకు అరా్ము “అంతయ కాలమును గూర్శున అధ్యయనము లేదా అంతయ 
సంభ్వాలు గూర్శున అధ్యయనము” ఎసాుటోస్ అనే ప్దము కొీతత  నిబంధ్న గరకీు ప్దము నుండి వచిునది, 
దాని అరా్ము “అంతిమము. ” సాంప్రదాయముగా ర్ాకడ శాసత రము అన ేమాట పరా థమికముగా బెైబిల్ గీంథము 
కీీసుత  యొకు ర్ ండవర్ాకడను గూర్శు బో ధించుటను సూచిసుత ంది. అయితద నేట ిబెైబిల్ ప్ండతిులు ర్ాకడ 
శాసత రము అనే మాటను కీసీుత  యొకు మొదటి ర్ాకడ నుండి ర్ ండవ ర్ాకడ వర్కూ ఉండద కాలమునంతటనిీ 
కలుప్ుకొన ేఒక అంతయకాలమును గూర్శు అధ్యయనము చదయడానికి ఉప్యోగశంచుచునాిర్మ. ర్ాకడ 
శాసత రమును గూర్శున విసత ృతమ నై అభిపరా యము, హెబ్రర 1:2 మర్శయు 1 పతతుర్మ 1:20 నూతన నిబంధ్న 
కాలమంతా అంతయదనిములు లేదా చివర్శ దనిములు అన ేవిషయమును ర్ూఢపి్ర్చుటను సమర్శాసుత ంది. 

కొంతమంద్ి వదే్ఘంత ప్ండితులు కీరసుత  మొదట ిరాకడ నుండి ర్ండవ రాకడ వరకు 
ఉండే కాలమును అంతయద్ినములుగా సూచిసుత నఘనరు. వారు ఈ కాలమంతటిని 
అంతయద్ినములుగా సూచిసుత నఘనరు ఏలయనగా కీరసుత  యొకక మొదట ిరాకడలో 
అంతయకాలముల యొకక ఆరంభం జ్రిగింద్ి, అందువలన వదే్ఘంత ప్ండితులు 
కొనినసారుల  ద్ీనిని అంతయద్ినముల పరా రంభము అని లేద్ఘ “పరా రంభమ ైనద్ి కాని 
సంప్ూరణము కానిద్ి” అని చెప్ుపదురు. కీరసుత  యొకక మొదట ిరాకడలో స్టథలువయందు 
విజ్యము మరియు ప్ునరుతఘథ నము నందు నిరోే షతవము కలదు, 
సాథ పథంచబడుచుననవి నీకొరకు నిశుయముగా కరయము చెలిలంచబడనిద్ి లేక అంత్రమ 
వాగాే నములు న రవేరుబడుటకు. ఆ అంత్రమ వాగే్నములు ఇప్పటికత మన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుభవములోనికత రాలేదు, కావున మనము మహమిప్రచబడలేదు, కానీ కీరసుత  
రాకడ సమయములో స్టథలువలో తఘను చేస్టథన పరా యశుతత  కారయము 
న రవేరుబడుతుంద్ి. ద్ఘని ప్రత్రఫలము నిససంద్ేహమ నైద్ి. ఫలము నిశుయము. 
అంతయఫలము వివద్ఘసపదమ నైద్ి, వ నుకకు తీసుకొనుటకు ఆసాకరమ ైనద్ి లేద్ఘ 
ద్ేవుని మనసుసలో సపషరముగా లేదు అని భావించుటకు వీలులేదు. ద్ేవుని యొకక 
ప్రతయక్షప్రచబడని రాకడ ప్రణ్ఘళ్లకలో విశ్ావసులు అనుభవించుటకు కొనిన విషయాలు 
అచుట ఉనఘనయి. కడప్ట ిసంగ్తులు న రవేరుు కరయధనము కీరసుత  స్టథలువయందు 
విజ్యముప ంద్ని క్షణ్ము నుండి నిశుయప్రచబడనిద్ి మరయిు ఆయన 
విజ్యము- ఆయన నిరోే షతవము మరియు ఆయన ప్ునరుతఘథ నము ద్ీనిని 
చేయుచుననదని, ననేు తప్పక చెపాపలి. అందువలన, కీరసుత  తన మొదట ిరాకడ 
మరియు ర్ండవ రాకడలో రక్షణ్ కారయములో వ ైరుధయమును వేద్ఘంత ప్ండితులు 
ఎత్రతచూప్ుటకు ఒక కారణ్మ యైుననద్ి, లేద్ఘ పరా థమిక కారణ్మ ైయుననద్ి మరియు 
అంతయద్ినములలో ఇవి మొతతముగా జ్రుగ్ుటను సూచించుచుననద్ి. మనము 
ఇప్ుపడు చివరి క్షణ్ఘలోల  ఉనఘనము, కీరసుత  యొకక అంత్రమ విజ్యము యొకక 
కారయము స్టథలువనందు సంప్ూరణము చేయబడనిద్ి. 

— డా. ర్ాబర్డర జ. ల్వసరర్డ 

కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు అంతయ దనిములను ఏ విధ్ముగా అవగాహన చదసుకునాిర్ో అరా్ము 
చదసుకొనుటకు పాత నిబంధ్న బో ధ్నలతో పరా ర్ంభించుట ఉప్యోగకర్ము. మ స్ట్ియ లేదా కీీసుత  అనుయల 
ప్ర్శపాలనను అంతము చదస్టి, ఈ భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయమును సాా పిసాత డని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు 
ముందుగానే ప్రవచించార్మ. 

దానియిేలు 2:44లో ఈ విధ్ముగా చదువుదము: 

ఆ రాజుల కాలములలో ప్రలోకమందునన ద్వేుడు ఒక రాజ్యము సాథ పథంచును. 
ద్ఘనికన్నటకితని నఘశనము కలుగ్దు, ఆ రాజ్యము ద్ఘని ప ంద్నివారికత గాక మరవ్రికతని 
చెందదు. అద్ి ముందు చపెథపన రాజ్యములనినటిని ప్గ్ులగొటిర  నిరూమలము చేయును 
గాని అద్ి యుగ్ములవరకు నిలుచును (ద్ఘనియిేలు 2:44). 

ఈ వచనములో, భ్ూమియందంతటా తిర్మగుబాటుచదయు లోకర్ాజయములనిిటిని, మర్శయు వాటి 
అధపి్తులను దదవుని ర్ాజయము నాశనము చదయునని దానియిేలు బో ధించుచునాిడు. మర్శయు దానియిలేు 
7:13-14లో, ఈ ర్ాజయము మ స్ట్ియగా లేదా కీసీుత గా చెప్పబడుచుని మనుషయకుమార్మని దావర్ా 
కలుగుతుందని ప్రవకత చపె్ుపచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

దానియిేలు గీంథములో ఉని ప్రవచన వాకయభాగముల వంటవిి, చర్శతరను ర్ ండు గొప్ప యుగములుగా 
విభ్జంచు విధ్ముగా యూదా వేదాంత ప్ండితులను నడపిించినవి, అవవేనగా, పాప్ము, శమీ మర్శయు 
మర్ణప్ు యుగము; మర్శయు దదవుడు తన శతుర వులను సమూలముగా నాశనము చదస్టి, తుదకు తన 
ప్రజలను ఆశీర్వదించు ర్ాబో వు యుగము. 

దానియిేలు తర్మవాతి శతాబేములలో, ఇశాీయిలేీయులు అనయ చకీవర్మత లు, మర్శయు విదదశీ 
అధపి్తులతో తమ పల ర్ాటమును కొనసాగశసూత నే ఉనాిర్మ. మర్శయు ఈ యుగము ముగశంచబడి, ర్ాబో వు 
యుగము ప్రవేశప టుర టకు అతయంత ఆశతో మ స్ట్ియ కొర్కు యూదా వదేాంత ప్ండతిులు ఎదుర్మచూసూత  
ఉనాిర్మ. 

ద్ేవుడు తన ప్రజ్లతో ప్రసుత తఘనికత కలస్టథ ప్నిచేయుచునఘనడని పాత నిబంధనలో 
సపషరముగా ఉననద్ి, కానీ రారాజు మరియు మ స్ట్సయ వచుుట కొరకు, కడప్ట ి
యాజ్కుడు, కడప్ట ిప్రవకత, కడప్ట ిరాజు వచుుట కొరకు ఎదురుచూచే విధఘనముతోనే 
ఆయన ద్ీనిని చేయుచునఘనడు. పాత నిబంధన అంతయు ఆ ప్రతయేకమ ైన వయకతత కొరకు 
మరియు సంఘటన కొరకు ఎదురుచూసూత  ఉనఘనరు. మనము కరొ తత  నిబంధనలోనికత 
వచిునప్ుపడు, వార ిజీవితకాలము ఎదురొకనుచుననద్ి నిజ్ఞనికత పాత నిబంధనలో 
ఎదురుచూచిన ద్ఘనియొకక న రవేరుపగాయుననద్ి అని కరొ తత  నిబంధన గ్రంథకరతలు 
ఆశురయపో యారు. మరియు అద్ి కేవలము సంకుచితమ ైనద్ి మాతేరమ కాదుగాని, కరొతత  
నిబంధనలో అద్ి విసత ృతమ నైద్గిా ఉననద్ి, వారు ప్రప్ంచ చరితరను వాసతవముగా ర్ండు 
భాగ్ములుగా దృషథరంచుచునఘనరు, అవి: ఒకటి ఎదురుచూచినద్ి మరియు ర్ండవద్ి 
న రవేరుబడనిద్ి. 

— డా. డదవిడ్డ బి. గార్ిర్డ 

తన యొకు బో ధ్లో చర్శతర యొకు ఈ ర్ ండు యుగములను గూర్శు పరా థమికముగా తర్చు యిేసు 
ప్రసాత వించదవాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 12:32, మార్ము 10:29-30 మర్శయు లూకా 20:34-35 వంట ి
లేఖ్న భాగాలలో ఆయన ఈ యుగమును గూర్శు ర్ాబో వు యుగమును గూర్శు మాటాో డనెు. అయితద, ఈ 
ర్ ండు యుగములను గూర్శు యిేసు ఒక నూతన దృకపధ్ముమును ప్ర్శచయము చదశాడు. ఒకవ పై్ు, 
ర్ాబో వు యుగమును భ్విషయతుత  యుగముగా విడువక చబెుతునాిడు. కాని మర్ోవ ైప్ు, తను నివస్టించు 
దినములలోనే దదవుని ర్ాజయము వచిుయునిదని కూడా ఆయన చపెిపయునాిడు. మర్ొక మాటలో, ఈ 
ర్ ండు యుగముల యొకు చర్శతర తన దనిములలోన ేఒకదానితో ఒకటి కలస్టిపల యి ఉనిటుో  ఆయన 
బో ధించాడు. ప్రసుత తమందుని ఈ యుగము లేదా ఈ యుగము ముగశంప్ుకాక మునుపత ర్ాబో వు యుగము 
పరా ర్ంభ్మ ైనది. యిసేు చపెిపన ప్రకార్ము, విశావసులు ఇప్పటిక ేదదవుని ర్ాజయములో జీవించుచునాిర్మ 
మర్శయు అనకేమ నై దాని ఆశీర్ావదములు అనుభ్వించుచునాిర్మ. 

మతతయి 12:28లో యిసేు చపెపిన మాటలను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని ఆతమవలన ననేు దయయములను వ ళలగొటటర చునన యిెడల నిశుయముగా 
ద్ేవుని రాజ్యము మీ యొదేకు వచిుయుననద్ి (మతతయి 12:28). 

దయయప్ు శకుత లప ైన యిసేు యొకు విజయము, భ్ూమి మీద దదవుని ర్ాజయము యొకు చివర్శ దశను 
ఆయన పరా ర్ంభించాడని లేదా ప్రవశేప టార డని ర్మజువు చదయుచునిది. 

అంతయ ద్ినములు గ్ూరిు మాటాల డే అనేకమ ైన లేఖన భాగాలు కరొ తత  నిబంధనలో 
ఉనఘనయి, మరయిు వాసతవముగా ఈ లేఖన భాగ్ములనీన మొదట ిశతఘబేములో 
అంతయద్ినములను గ్ూరిున సందరభముతో పరా రంభమౌతఘయి. ఉద్ఘహరణ్కు, 
అప సతలుల కారయములు 2:17లో పవతురు యోవేలు యొకక మాటలను 
ప్రసాత వించినప్ుపడు, తఘను ఈ విధముగా చబెుతునఘనడు, “అంతయ ద్ినములయందు 
నేను మనుషుయలందరి మీద నఘ ఆతమను కుమమరించదెను,” ఆ సమయమందు 
పెంతకెొసుత  ద్నిమున జ్రిగిన సంఘటనలను గ్ూరిు ఆయన మాటాల డుచునఘనడు. 
కావున ఆధునిక క్ైసైతవులు మరచిపోయిన ఈ సంగ్త్రని ఆద్ి క్ైసైతవులు బాగ్ుగ్ అరథము 
చేసుకునఘనరు, మరియు రాజ్యము కవేలము భవిషయతుత నకు సంబంధించినద్ి కాదు, 
అయితే రావలస్టథన రాజు ఇప్పటిక ేవచిుయుననందున భవిషయతుత  చరితరలో 
కలస్టథపో యింద్ి. మరియు ఆ కారణ్ముచేత, కరొ తత  నిబంధనలో ద్ఘనికత సంబంధించిన 
కొనిన లేఖన భాగాలు నీవు కలిగియునఘనవు, ఉద్ఘహరణ్కు గ్లతీ 1:4 మనలను 
ప్రసుత తప్ు దుషరకాలములో నుండి విమోచింప్వల నని; లేద్ఘ 1 కొరింథీ 2:9, 10లో 
పౌలు చెపథపనద్ి, “ద్వేుడు తనున పవరమించు వారికొరకు ఏవి స్టథదాప్రచెనో అవి కంటికత 
కనబడలేదు, చవెికత వినబడలేదు, మనుషయ హృదయమునకు గోచరము కాలేదు. . . 
మనక్ైతే ద్ేవుడు వాటిని తన ఆతమవలన బయలుప్రచియునఘనడు. ” లేద్ఘ 2 కొరింథీ 
ప్త్రరక మరియు ఎఫసె్ట్ 1వ అధఘయయములో తరచూ వాయపార ప్తరములలో కరయధనము 
చెలిలంచిన ద్ఘని కొరకు ఉప్యోగించబడే ప్దజ్ఞలము కనబడుతుంద్ి. ప్రిశుద్ఘా తమను 
ప ందుట ద్ఘవర మన భవిషయతుత లో ప ందబో వు వారసతవము యొకక మొదట ి
వాయిద్ఘను ప ంద్ియునఘనమని ఆయన చెప్ుపచునఘనడు. భవిషయతుత  లోకము యొకక 
తొలిరుచి మనము ప ంద్ియునఘనము, ఏలయనగా మనము కవేలము భవిషయతుత  
ప్ునరుతఘథ నము మరియు భవిషయతుత  మ స్ట్సయ అయిన, ఇప్పటిక ేవచిుయునన, 
మరణ్ము నుండి లేప్బడని రాజు కొరకు ఎదురుచూచుచునఘనము, అందువలన 
మనకు, తొలిరుచి ఇవవబడనిద్,ి మరియు మనము రాబో వు యుగ్మునకు చెంద్ిన 
వారవిల  జీవించఘలి, ప్రలోకము ఏ విధముగా ఉండబో తుంద్ో  ఆ రుచిని లోకమునకు 
కలిగించడఘనికత ఈ ప్రసుత త యుగ్ములో రాబో వు యుగ్ము కొరకు మనము జీవించఘలి. 

— డా. క ీగ్ ఎస్. కనీర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

కీీసుత  భ్ూలోకములో చదస్టని ప్ర్శచర్య దావర్, దదవుడు తన శతుర వుకు చివర్శ ఓటమిని మర్శయు తన 
ప్రజల ైన వార్శకి కడవర్శ ఆశీర్ావదములను కలుగజేసాడు. ఆయన ర్ాజయము ఈ దుషర కాలములోకి దూసుకొని 
పల వుచునిది. అద ిదదవుని ప్రజలను విడపిించి, వార్శయొకు భ్విషయతుత  ఆశీర్ావదములను 
నిశుయప్ర్మసుత ంది. మనము ఇప్ుపడు మతతయి 12:28లో చదవిినటుో గా, ఈ విడుదల కీసీుత  నివస్టించిన 
కాలమునుండద పరా ర్ంభ్మ ైనది. ఇదద అంశమును లూకా 16:16, 17:20-21 మర్శయు యోహాను 3:3వంటి 
లేఖ్న భాగాలలో మనము చూడవచుును. మతతయి 13:24-30, 36-43 మర్శయు లూకా 19:11-27లో 
చూచినటుో గా, ప్రసుత త కాలమందు ఆయన ర్ాజయము యి డతగెక వృదిేచెందుచునిది. మర్శయు కీీసుత  
తిర్శగశవచిునప్ుపడు, మతతయి 16:27-28; 24:44-51, మర్శయు 25:31-46లో యిేసు బో ధించినటుో గా, ఈ 
ర్ాజయము భ్విషయతుత లో ప్ర్శప్ూర్ణము లేదా సమాప్తము చదయబడుతుంది. 

ర్ాకడ శాసత రమునకు సంబంధించి ఈ ర్ ండు-యుగములు అన ేఅభిపరాయము ప్రతదయకముగా 
అప సతలుడెనై పౌలు యొకు ర్చనలలో ర్ూఢపి్ర్చబడుచునిది. ఒకవ పై్ున, పాప్ము మర్శయు మర్ణము 
కల్వగశయుని ప్రసుత త యుగమును ఆయన నిర్ాధ ర్శంచుచునాిడు. ఉదాహర్ణకు, సాతానును గూర్శు “ఈ 
యుగ సంబంధ్మ నై దదవత” అని 2 కొర్శంథ ీ4:4లో తలెుప్ుచునాిడు. మర్శయు అనుయల ైన తర్ువాదులను 
గూర్శు “ఈలోక తర్ువాది” అని 1 కొర్శంథీ 1:20లో మాటాో డుచునాిడు. ఇదయిునుగాక, మానవ జాతికి 
సంభ్వించు తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదమును గల భ్విషయతుత  యుగమును సూచించుటకు పౌలు ర్ాబో వు 
యుగము” అని వయకతప్ర్చాడు. దీనిని మనము ఎఫ స్ట్ 2:7, మర్శయు 1 తిమోతి 6:19 వంటి లేఖ్న భాగాలలో 
చూడవచుును. మర్శయు ఎఫ స్ట్ 1:21లో ర్ ండు యుగముల తార్తమయమును ఆయన సపషరముగా 
కనబర్చినాడు. 

మర్శయొక వ పై్ున, ర్ాబో వు యుగము ఒక విధ్ముగా వచదుయునిదని పౌలు కూడా బో ధించినాడు. 
ఉదాహర్ణకు, 1 కొర్శంథీ 10:6లో, యుగముల యొకు న ర్వరే్మప కీసీుత లో సంభ్వించనెని ఆయన 
వరా స్టియునాిడు. మర్శయు కొలస్ట్ి 1:13-14లో, విశావసులు ఇప్పటికే కీసీుత  ర్ాజయములోనికి 
తీసుకుర్ాబడా్ ర్ని ఆయన చెపాపడు. 

యిేసు మర్శయు పౌలు బో ధించిన ర్ాకడ శాసత ర తలంప్ులు కొనిిసార్మో  “పరా ర్ంభించబడని 
ర్ాకడశాసత రము” అని పలిువబడుచునిది, ఏలయనగా ర్ాబో వు యుగము పరా ర్ంభ్మ నైది లేదా 
పరా ర్ంభించబడియునిది, అయితద ఇది ఇంకనూ సంప్ూర్ణముగా ర్ాలేదు. యిసేు మొదటిగా వచిునప్ుపడు 
దదవుని ర్ాజయమును పరా ర్ంభించాడు అయితద ఈ యుగములో దానిని సంప్ూర్ణముగా చదయలేదు. మర్శయు ఆ 
సమయము నుండి ర్ ండు యుగముల ప్ర్శమాణము ఒకదాని ప్రకున ఒకటి ఉనికలిో ఉనివి. దాని 
ఫల్వతముగా, ర్ాబో వు యుగము యొకు కొంత ఆశీర్ావదమును విశావసులు ఇప్పటిక ే
అనుభ్వించుచునాిర్మ. అయితద యిేసు తిర్మగశవచిునప్ుపడు సమాప్తమయిేయ ర్ాబో వు యుగము యొకు 
అనిి ఆశీర్ావదములు మనము ఇప్ుపడు అనుభ్వించలేము. 

యూదుల ర్ాకడ శాసత రము ప్రకార్ము, మ స్ట్ియ ప్రసుత తముని పాప్ము మర్శయు మర్ణప్ు 
యుగమును ముగశంప్ునకు తచెిు, ఆయన ర్ాబో వు యుగమును ప్రవశేింప్జేసాత డు. అయితద యిేసు ఆ 
విధ్ముగా చదయలేదు, మర్శయు ఈ సంగతి ఆయన నిజంగా మ స్ట్ియననేా అని చాలామంది సందదహప్డదటుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

చదస్టనిది. దదవుని ర్ాజయము దశలుగా వసుత ందని వివర్శంచుటకు కొీతత  నిబంధ్న గీంథకర్తలు చాలా కషరప్డ ి
వరా యుటకు ఇద ిఒక కార్ణము. అవును, ఈ మార్మప ఆశుర్యకర్మ ైనది. కానీ, యిసేు చదస్టని శకితవంతమ ైన 
అదుుతాలు, మర్శయు సాక్షయయలు తాను సతయము చపె్ుపచునాిడని ర్మజువు చదయుటకు సర్శపల తాయి, 
మర్శయు అనుకొనని ర్రతిలో ర్ాజయమును తీసుకువచుుటకు దదవుడు ఉదదేశించుచునాిడు. యిేసు 
వచిునప్ుపడు ఈ దుషర కాలము ప్ూర్శతగా ముగశంచబడును మర్శయు ర్ాబో వు యుగము దాని సంప్ూర్ణతతో 
వచుును. అయితద అంతవర్కు, ర్ ండు యుగముల ప్ర్శమాణము ఒకదాని ప్రకున ఒకటి ఉనికిలో ఉండును. 

అయితద ప్రకటన గీంథము వరా యుచునిప్ుపడు ర్ాకడ శాసత రమునకు సంబంధించిన ఈ అభిపరా యము 
యోహానును ఏ విధ్ముగా ప్రభావితము చదస్టినది? వదేాంతమునకు సంబంధించిన ఈ ప్రతదయకమ నై అంశము 
ఆయనకు మర్శయు ఆయన శోీతలకు ఎందుకు పరా ముఖ్యమ నైద?ి 

యోహాను ప్రకటన గీంథమును వరా యుచుని సమయమందు, చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘములు 
ఉదదేశప్ూర్వకముగానే ప్ర్సపర్ విర్మదధ  విశావసాలతో పల ర్ాడుచునాియి. ఒకవ పై్ున, దదవుడు చర్శతరప ై 
ఆధపి్తయము వహసిుత నాిడని మర్శయు ప్రసుత త దుషరకాలమును కీీసుత  జయించియునాిడని వార్మ 
నముుచునాిర్మ. ఆయనయందు విశావసముంచు వార్ందర్శనీ విడపిించుటకు ఆయన వసాత డనే పాత 
నిబంధ్న నిర్రక్షణను యిసేు న ర్వరే్ాుడు. 

కానీ మర్ొకవ ైప్ు, చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘములు, సమకాలీన లోకములో దుషరతవము 
ఎకుువగా ప్నిచదయుచునిదనే సతయమును ఎర్శగశ దానితో వయవహర్శంచాల్వ. దాని ఫల్వతముగా, వార్మ చాలా 
కఠశనమ నై ప్రశిలు ఎదుర్ొునాిర్మ: “ర్క్షణ కీసీుత  నుండి కల్వగశనటెలో తద, క ైసైతవులు పాప్ము చదయునటుో  లోకము 
ఇంకనూ వార్శని ఎందుకు శోధంిచగలుగుచునిది?” “కీీసుత  ప్ర్శపాల్వంచుచునిటోయితద ఈ హంిసల నుండి 
ఆయన మనలను ఎందుకు విమోచించుట లేదు?” “ఏ విధ్ముగా మర్శయు ఎప్ుపడు ఈ శీమలు 
ముగశంచబడతాయి?” ఏదొక విధ్ముగా ఈ ప్రశిలనీి ర్ాకడ శాసాత ీ నికి సంబంధించినవే. మర్శయు అవనీి 
ప్రకటన గీంథము సమాధానము ఇవవగల ఒక ర్కమ నై ప్రశిలే. 

కడవర్శ దనిములను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న యొకు బాహయదృషిర  వలన కలుగు వదేాంత సంబంధ్మ ైన 
తొందర్లను గూర్శు యోహాను సపషరముగా ఎర్శగశయునాిడు. మర్శయు ప్రకటన గీంథమును వరా యుటలో ఒక 
లక్షయము ఏమనగా ఈ ప్ర్శస్టిాతిని క ైసైతవులు ఎదుర్ొునునటుో  చదయుట. తన గీంథమంతటలిో, ఈ తొందర్లను 
ర్ ండు విజయముల వ లుగులో దృషిరంచాలని ఆయన తన పాఠకులను పల ర తిహించాడు. మొదటగిా, ప్రసుత త 
యుగములో ఇప్పటకిే తాను సాధించిన విజయమును లక్షయప టుర లాగున ఆయన వార్శని పలిచుచునాిడు. 

ఆయన మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణము దావర్, ప్రతీ నిజ విశావస్ట ియొకు 
అంతర్ంగ ఆతీుయ ర్క్షణను కీసీుత  భ్దరప్ర్మసుత నాిడు. ప్రకటన 1:8 వంటి భాగాలలో ఈ పరా ర్ంభ్ విజయము 
కొనియాడబడినది, అచుట కీసీుత  మర్ణము నుండ ిలేచియునాిడని మర్శయు ఎనిటికిని తిర్శగశ 
మర్ణ ంచడని చపె్పబడినది, ఇది 5, 12వ అధాయయములలో కూడా ఉంది, అచుట మర్ణము, 
ప్ునర్మతాా నము దావర్ా కీసీుత  అధకిార్ము, శకిత ప ందుటను గూర్శు అనేక ప్ర్ాయయములు చెప్పబడుచునిది. 

యోహాను ఎతిత  చూపని ర్ ండవ విజయము, కీీసుత  తిర్శగశ వచిునప్ుపడు సాధించబడద అంతిమ 
విజయము — ఆ విజయము దదవుని యొకు శతుర వులను సంప్ూర్ణముగా నాశనము చదస్టి, సమసత  సృషిరని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

నూతన ప్ర్మసుత ంది. ప్రకటన 1:7 మర్శయు 19 మర్శయు 22 అధాయయములనిిటిలో ఈ అంతిమ విజయము 
దృషిరంచబడినది. 

పాత నిబంధ్నలో ముందుగా తెలుప్బడనిటుో , పాప్ము, శమీ మర్శయు మర్ణము యొకు 
అధకిార్మును యిేసు కీసీుత  నిజముగా ఓడించియునాిడన ేవిషయము తన అసల ైన శోీతలు గీహించాలని 
యోహాను కోర్మకుంటునాిడు. మర్శయు దీని ఆధార్ముగా, దదవుని తీర్మపను, ర్క్షణను ప్ర్శప్ూర్ణము 
చదయుటకు యిసేు తిర్శగశ వసాత డని నముునటుో  తన పాఠకులను యోహాను పలర తిహసిుత నాడు. 

ఆశంచని విధముగా ద్వేుని రాజ్యము ఆలసయము చేయబడుట, అసల ైన శ్రర తలలో అద్ి 
ఎటటవంటి ప్రభావమును కలుగ్జ్ేస్టథనద్ో , ప్రకటన గ్రంథప్ు అసల ైన పాఠకులను గ్ూరిు 
మనము ఆలోచించవలస్టథయుననద్ి. కీరసుత  ఆరోహణ్మయాయడు. సువారతలు ద్ఘనిని 
గ్ూరిు సాక్షయమిచుుచునఘనయి, అప సతలులు సాక్షయమిసుత నఘనరు, మరియు 
సువారతలలోను, అప సతలుడెనై పౌలులో కూడఘ కీరసుత  తవరగా వసుత నఘనడని అరథము 
చేసుకొనబడుచుననద్ి, అందువలన మొదట ిశతఘబేప్ు క్ైైసతవులు కీరస్టవత  ప్రభువని 
బహిరంగ్ముగా ఒప్ుపకొనుచునఘనరు మరియు హింసలు, శరమలు, సాధఘరణ్ 
కషరములు, లేక ఆరిథక హెచుుతగ్ుగ లు, తొలగించబడుటను అనుభవించుట 
పరా రంభించుచునఘనరు, వారు యిసేు త్రరిగి వసాత నని చెపథపన వాగాే నము విఫలమ ైనద్ఘ? 
అని ఆశురయపో తునఘనరు. ఇటటవంటి ప్రిస్టథథత్రకత వారు ఈ విధముగా సపంద్ిసుత నఘనరు: 
కీరసుత  విజ్యము సాధించఘడని ఎరిగి వారు విశ్ావసములో స్టథథరముగా ఉండఘలి, ప్రకటన 
గ్రంథము 4, 5 అధఘయయముల నుండి ద్వేుడు సారవభౌమతవముతో విశవమంతటిని 
ప్రిపాలిసుత నఘనడని, ద్ేవుడు స్టథంహాసనము పెై నుండి ప్రిపాలించుచునఘనడు, ఆయన 
నియంత్రరంచు సామరథయము కలిగియుండుట మాతరమే కాదు, ఆయన చితతము, ఆయన 
అనుమత్ర మరియు ఆయా విషయాలను నియంత్రరంచగ్ల ఆయన కతరయా ప్ూరవక 
చితతమునకు వేరుగా ఏద్ీ జ్రుగ్దు. మొదట ిశతఘబేములో క్ైైసతవులు ప ందుచునన 
శరమల వలన మరియు నిలకడయిెనై విశ్ావసము ద్ఘవరా, ప్టటర దలతో సాక్షయమిచుుట 
వలన విజ్యుడెైన కీరసుత న దేకు ప్రజ్లు ఆకరిషంచబడతఘరు. 

- ర్వ. మ ైక్ల్ జ్్. గోల డో  

ర్ాకడ శాసత రమును గూర్శు ఇటువంట ిఅవగాహన కల్వగశయుండ,ి ప్రకటన గీంథము యొకు వదేాంత 
నేప్థయముకు చెందిన ర్ ండవ దృకపధ్ము వ పై్ు తిర్మగుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము, అదదదనగా: 
బెైబిలానుసార్మ నై నిబంధ్న భావన. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

నిబంధన 
“నిబంధ్న” అన ేమాట ప్రకటన గీంథములో ఒకఒేకుసార్శ కనిపించినప్పటికీ, పాత నిబంధ్నలో 

నిబంధ్న అనే తలంప్ు ఈ ప్ుసతకమును ఒక పరా ముఖ్యమ నై విధ్ముగా ర్ూప ందించినది. దదవుని ప్రజలు, 
దదవుని ర్ాజయము విషయములో పరా థమికముగా ఉండవలస్టని ప్దధతిని ఇద ినిర్ణయించుచునిది. వార్శ 
యొకు భ్విషయత్ విమోచన, ఆశీర్ావదమును ఇది ర్ూఢ ిచదయుచునిది. మర్శయు వార్మ ఎదుర్ొునుచుని 
ప్రతి కషరమును అధిగమించుటకు వార్శని ప్ుర్శకొలుపచునిది. ప్రకటన గీంథములో నిబంధ్న అన ేతలంప్ు 
యొకు పాతరను గుర్శతంచుటలో మనకు సహాయప్డుటకు, ఈ భావన యి టుో  వృదిే  చెందనిదో  ప్ర్శశీలన 
చదయుట ప్రయోజనకర్మౌతుంది. 

దదవుని యొకు ప్రతీ నిబంధ్న ఒక ప్రతదయకమ నై లక్షణము కల్వగశ ఉండగా, అనిి దెవైిక నిబంధ్నలకు 
ఒక మూడు ర్కముల ైన ప్దధతులు ఉనాియి. మొదటదిి, ప్రతీ నిబంధ్నలో దదవుడు తన ప్రజలప్టో గొప్పదెైన 
దయను కనబర్మసాత డు. ర్ ండవది, ఆయన దయకు ప్రతిఫలముగా దదవుడు వార్శ నుండ ివిధదయతను 
కోర్మతునాిడు. మర్శయు మూడవదగిా, తన నాయయబదధమ నై తీర్మపలు తీర్ముట దావర్ా దదవుడు తన 
ర్ాజయమును సాా పించుచునాిడు. ప్రతదయకముగా, విధదయత కల్వగశనవార్మ ఆశీర్ావదములను ప ందుదుర్మ 
మర్శయు అవిధదయుల ైన వార్మ శాప్ము ప ందుదుర్మ. 

దావీదుతో చదస్టని నిబంధ్నలో- 2 సమూయిేలు 7:1-17, కీర్తనలు 89, 132లలో ప్రసాత వించినటుో - 
ఆశీర్ావద ప్రవాహముగాను, మర్శయు తన ప్రజలకు తీర్మపతీర్ము విధ్ముగా దదవుడు దావీదు ర్ాజయమును 
సాా పించియునాిడు. దావీదు కుమార్మలు దదవునిక ిప్నుి చలోె్వంచు ర్ాజులు, దదవుని యి దుట ర్ాజయమునకు 
ప్రతినిధ్ులుగా ఉనాిర్మ. మిగశల్వన అనిి నిబంధ్నలలో ఉని ప్రకార్ము, దదవుడు దయను 
చూపించియునాిడు, విధదయత కోర్మకునాిడు మర్శయు తన ఆశీర్ావదమునకు లేదా శాప్మునకు దావీదు 
కుటుంబ్రకులే కార్ణమని జాఞ ప్కము చదస్టియునాిడు. అయితద, తర్మవాత ఇశాీయిలేు చర్శతరలో, దావీదు 
సంతానము చాలా ఘోర్ముగా విఫలమ ైనందున ఇశాీయిలేు దదశమంతయు దదవుని శాప్ము కిీంద చరె్లోనికి 
వ ళోిపల యార్మ. 

అయితద చెర్లో కూడా, కడవర్శ దినములలో నీతిమంతుడెనై దావీదు కుమార్మని దావర్ా దదవుడు తన 
నిబంధ్నను నూతన ప్ర్మసాత డని ఇశాీయిేలు ప్రవకతల దావర్ా తెల్వయజేస్టయిునాిడు. ఈ నూతనప్ర్చద 
విధానమును ఒక నూతన నిబంధ్నగా యిర్రుయా 31:31లో ప్రవకతయి నై యిర్రుయా సూచించుచునాిడు. 

కొీతత  నిబంధ్న అనుసార్ముగా, ఈ కొీతత  నిబంధ్నను న ర్వరే్ేు కీీసుత , దావీదు యొకు గొప్ప 
కుమార్మనిగా యునాిడు. ఈ భ్ూమి మీదనుని దదవుని ర్ాజయమునకు యిసేు కీసీుత  ర్ాజ యైునాిడు. 
మర్శయు ర్ాజులకు ర్ాజు లేదా చకీవర్శత అయిన దదవుడు యిసేుతోను మర్శయు సంఘముతోను నిబంధ్న 
చదస్టయిునాిడు. యిేసులో, దదవుని యొకు శలషీఠమ ైన దయ కనప్ర్చబడనిది. మన ప్క్షముగా సమసత  
విధ్ముల ైన ఆవశయకమ నై విధదయతను కీసీుత , తనంతటతానే చూపించియునాిడు. మన సాా నములో ఆయన 
మర్ణ ంచినప్ుపడు, నిబంధ్న మీర్మట వలన వచుు నితయ నాశనమును ఆయన శీమలయందు 
భ్ర్శంచియునాిడు. దదవుని నిబంధ్న యొకు నితయతవప్ు ఆశీర్ావదమును తన ప్రజలకు ఇచుుటకు ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడవ దినమున లేచియునాిడు. మర్శయు నూతనప్ర్చబడని సృషిరలో దదవుని కడప్టి ఆశీర్ావదములను 
తన ప్రజలకు అనుగీహించుటకు ఆయన తిర్శగశ వసుత నాిడు. 

దదవుని నిబంధ్న ప్రజలలో ఎలోప్ుపడు నముకసుత ల ైన వార్మ మర్శయు అప్నముకసుత ల ైనవార్మ 
ఉనాిర్మ. మర్శయు కీీసుత  ర్ాకడ వర్కు ఇది జర్మగవలస్టియునిది. ఆదాము మర్శయు నోవహు కాలములో, 
ప్రప్ంచ జనాభాలో విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు ఉనాిర్మ. అబరా హాము, మోషత మర్శయు దావీదు 
కాలములో కూడా దదవుని ప్రతదయక జనాంగమ నై వార్శ విషయములో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్న సంఘములలో కూడా విశావసులు మర్శయు అవిశావసుల మిశీమము ఉనిద.ి 

కొంతమంది కీసీుత లో నిజమ నై విశావసప్ు ర్క్షణను కల్వగశయునాిర్మ, అయితద కొంతమంది కల్వగశలేర్మ. 
కావున, చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘములకు యోహాను ప్రకటన గీంథమును వరా యిచునిప్ుపడు, తన 
అసల ైన పాఠకులలలో కొంతమంది మాతరమే నిజమ నై విశావసులని తాను ఎర్శగశయునాిడు. వార్శ యొకు 
విధదయతకు ఆశీర్ావదప్ు ప్రతిఫలము ప ందాలని విశావసులు దదవుని కొర్కు ఎదుర్మచూసుత నాిర్మ. అయితద 
సంఘములలో ఇతర్మలు వార్శ యొకు విధదయత విషయములో తిర్మగుబాటు చదస్టనిందున దదవుని యొకు 
శాప్ము ప ందుకొను ప్రమాదములో ఉనాిర్మ. ఇటువంటి ప్ర్శస్టిాతులకు ప్రతుయతతర్ముగా, దదవునితో నిబంధ్న 
చదస్టని ప్రజల జీవన విధానమును యోహాను తన శోీతలకు గుర్మత చదసుత నాిడు. 

కీీసుత  యొకు మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడలకు మధ్య ప్ర్రక్షయ కాలములో మనము 
జీవించుచునాిము, అప్ుపడు మన హృదయము యొకు ప్ర్శస్టిాతి బయలుప్ర్చబడుచునిది. కీసీుత  తిర్శగశ 
వచుునప్ుపడు, కీసీుత నందు సంప్ూర్ణముగా నముకముంచు వార్మ నిబంధ్న ఆశీర్ావదమును ప ందుదుర్మ. 
అయితద ఆ విధ్ముగా చదయనివార్మ నిబంధ్నా శాప్మును ప ందుకుంటార్మ. 

ప్రకటన 3:16లో లవొదకియ సంఘమునకు యిేసు చపెపిన మాటను వినండి: 

నీవు వ చుగాన ైనను చలల గాన నైను ఉండక, నులివ చుగా ఉనఘనవు గ్నుక ననేు నినున 
నఘనోట నుండి ఉమిమవయే నుద్ేేశంచుచునఘనను (ప్రకటన 3:16). 

లవొదికయ సంఘములో కనీసము కొంతమందెనైా కీసీుత  సువార్త నుండ ివ నుదిర్శగశపల యిే 
ప్రమాదములో ఉనాిర్మ. కావున వార్మ నముకముగా ఉండుట లేదని, వార్మ దదవుని నిబంధ్న శాప్మును 
అనుభ్విసాత ర్ని యోహాను వార్శని హచెుర్శసుత నాిడు. 

ఈ హచెుర్శకలనీి నిజముగా తన ప్రజల ప్టో దదవుడు విసత ృతప్ర్చుచుని పతరమయి యైునిది, 
ఏలయనగా అవి యోహాను యొకు పాఠకులు ప్శాుతాత ప్ము న ందద అవకాశమునిసుత నాియి. నిజానికి 
ప్రకటన గీంథమంతటా దదవుని దయను మనము చూడవచుును. తన ప్రజలప్టో కనబర్చిన పతరమలో, 
మనకొర్కు యిేసు అర్శపంచబడుటలో, దదవుని ర్ాజయములో మర్శయు కీసీుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడ కొర్క ై మన 
నిర్రక్షణలో ఆ విషయము బయలుప్ర్చబడుచునిది. దదవుడు మనలను ఎంతగానో పతరమించి మన కొర్కు 
శీమప్డునటుో  తన కుమార్మని ప్ంపించాడు, మర్శయు ఆయన మర్ణము నుండి తిర్శగశ లేచాడు, గనుక 
ఆయన ర్ాజయములో మనము నిర్ంతర్ము జీవించుదము. మర్శయు గొప్ప కషరముల మధ్యలో కూడా 
మనము నముకముగా ఉండునటుో  ఆయన దయ మనలను పల ర తిహప్ర్చాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాకడ శాసత రము గూర్శు మర్శయు దెవైిక నిబంధ్నను గూర్శున అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
ప్రకటన గీంథము యొకు వదేాంత నేప్థయములో మూడవ అభిపరా యమువ పై్ునకు తిర్మగుటకు స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

ప్రవకతలు 
మొదటగిా పరా చీన నిబంధ్న ర్ాయబార్మలతో ప్రవకతలను పల ల్వుచూచుట దావర్ా; ర్ ండవదగిా, వార్శ 

యొకు ప్రవచన ప్ూర్వకమ ైన ప్ని నుండి కలుగు బలమ ైన ఫల్వతముల దావర్ా; మర్శయు మూడవదగిా, 
ప్రకటన గీంథములో అప సతలుడెైన యోహాను ప్రవకతగా న ర్వరే్శున పాతరను దృషిరంచుట దావర్ా ప్రవకతల యొకు 
పాతరను మనము ప్ర్శగణ ంచుదము. బెైబిలు ప్రవకతలు, నిబంధ్న ర్ాయబార్మలుగా ఉండుటను దృషిరసూత  
పరా ర్ంభించుదము. 

నిబంధన రాయబారులు 
తన ప్రజలతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నలు ఒక విధ్ముగా ప్ుర్ాతన కాలప్ు ర్ాజయ సంబంధ్మ నై 

ఒప్పందాలకు సార్ూప్యముగా ఉనిటుో  బెైబిలు వివర్శంచుటను ఇప్పటకిే మనము చూచియునాిము. కావున 
ఈ సందర్ుములో దీనిక ిసంబంధించిన అప సతలుడెైన యోహానువల  బెైబిలు ప్రవకతలు ర్ాజయప్ు 
ర్ాయబర్మలుగా లేదా దదవుని నిబంధ్న దూతలుగా ప్నిచదశార్న ేవిషయమును చూచుటకు స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

ప్ుర్ాతన ప్రప్ంచములో, చకీవర్మత లు విసాత ర్మ ైన తమ సామాా జయములో వయకితగతముగా 
ప్రయాణ ంచలేకపల యివేార్మ- కనీసము అప్ుపడప్ుపడెనై వ ళ్లోవార్మకాదు. బదులుగా, ఈ ప్నిని వార్శ కొర్కు 
చదయుటకు వార్మ ర్ాయబార్మలను నియమించదవార్మ. సామంతర్ాజులను లేదా చకవీర్శత యొకు స్టతవకులును 
ఒప్పందప్ు షర్తులు న ర్వేర్ుే విధ్ముగా పల ర తిహించటము ర్ాయబార్మల బాధ్యత. ఈ నిబంధ్న 
నియమాలకు విధదయులుగా ఉంటె సామంతర్ాజులు ఎటువంటి బహుమానములు ప ందుతార్ో, మర్శయు 
అవిధదయముగా ఉంట ేఎటువంటి శిక్ష ప ందుతార్ో ర్ాయబార్మలు సవివర్ముగా వార్శకి గుర్మత  చదసుత ండదవార్మ. 

చాలామటుర కు ఈ విధ్ముగానే, తన యొకు నిబంధ్నకు ర్ాయబార్మలుగా ప్నిచదయుటకు పాత 
నిబంధ్నలోను మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోను దదవుడు ప్రవకతలను ప్ంపించియునాిడు. తన ప్రజలకు 
ప్రతదయకమ ైన సందదశములను లేదా ప్రవచనములను ప్ంపించుమని ఆయన వార్శని ఆజాఞ పించాడు. ప్రజలు 
విధదయత కల్వగశ ఉనిప్ుపడు, వార్మ ఆ విధ్ముగా విధదయతలో కొనసాగశతద వార్మ ప ందుకొన ేప్రతిఫలమును 
గూర్శు ప్రవకతలు వార్శని పల ర తిహిసుత నటుో  కనబడుతునాిర్మ. అయితద, ప్రజలు అవిధదయులుగా ఉనిప్ుపడు, 
వార్మ ప్శాుతాత ప్ప్డ ివార్శ మార్గములను మార్ముకొనకపల తద దదవుడు వార్శప ైకి తచెుు తీర్మపను గూర్శు ప్రవకతలు 
హెచుర్శసూత  ఉండదవార్మ. 

ప్రవకతలు పరా థమికంగా నిబంధన నఘయయవాదులు. తన ప్రజ్లకు వయత్రరేకముగా 
యిహెో వా వాయజ్యములను నిరవరితంచుట వార ిప్ని. చరితరయంతటిలో ఆయన ప్రజ్లు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

అవిధేయులుగా ఉనఘనరు. ద్వేుని ప్రజ్లు అవిధేయుల ైనఘరని మరియు వారపిెైకత 
శ్ాప్ము వచుుచుననదని ప్రవకతలు ప్రకటించఘరు. అయితే, శ్ాప్ములు తరువాత ఈ 
వాయజ్యము విచిుననము చేయబడని చోట నిరదక్షణ్నిచుుట ఉననద్ి, మరియు ద్ీనిని 
నూతనప్రచే అవకాశమును గ్ూరిు ప్రభువు తన ప్రవకతల ద్ఘవరా తెలిపడెవిాడు, అద్ి 
ఒక నూతన నిబంధన, ఒక నూతన మంద్ిరము, లేద్ఘ శ్ేషథంచిన వారు త్రరిగివచుుట 
లేద్ఘ అటటవంటి సంగ్తులు ద్ఘనిలో ఉంటాయి. 

— డా. మ లై్ి వాన్ ప ల్ర 

ఈ పాఠములో మనము ముందుగా చెపపినిటుో , “ప్రవచనము” అనగా భ్విషయతుత ను గూర్శు 
ముందుగా చపె్ుపట అని అనేకమంది ఆధ్ునిక క ైసైతవులు అభిపరా యప్డుతునాిర్మ. కానీ బెబైిలు 
ప్రప్ంచములో, ప్రజలు నముకతవము కల్వగశ ఉండునటుో  వార్శని పల ర తిహించుటకు దదవుడు ప్రవకతల దావర్ా 
ప్ంపించిన సందదశాలను “ప్రవచనముగా” అనవయించవచుు. ప్రవకతలు దదవుని యొకు నిబంధ్న 
ర్ాయబార్మలు. ఆయన ప్రజల యొకు నిబంధ్న బాధ్యతలను మర్శయు వార్శ ప్రవర్తనను గూర్శున 
ప్ర్యవసానాలు వార్శకి జాఞ ప్కము చదసుత ండదవార్మ. 

బ ైబిలు ప్రవచనఘలు పరా థమికముగా భవిషయతుత ను గ్ూరిు ముందుగా తెలుప్ుటయని 
చఘలామంద్ి ఆలోచిసుత ంటారు, కాని అద్ి సరయిిెనైద్ి కాదు. భవిషయతుత ను గ్ూరిు 
ముందుగా చపె్ుపట ద్ఘనిలో పరా ముఖయమ ైన భాగ్మే, కానీ పరా థమికముగా, 
బ ైబిలానుసారమ నై ప్రవచనము ప్రజ్ల యొకక న ైత్రక సవభావముపెై ప్రవకతకు ఉనన 
శరదాను తలెియజ్సేుత ంద్ి. మరయిు అటటవంటి సందరభములో ముందుగా 
తెలియజ్ేయుట కనబడుతుంద్.ి ఒకవళే ఆ ప్రజ్లు ద్వేుని వ ైప్ునకు త్రరిగితే, 
భవిషయతుత  ఆశ్ాజ్నకముగా ఉంటటంద్ి. వారు ఆ విధముగా త్రరుగ్కపో తే, భవిషయతుత  
నిరాశ్ాజ్నకముగా ఉంటటంద్ి. కావున ప్రజ్లను ద్వేుని ప్టల  నమమకముగా 
జీవించుటకు పథలచుటయిే బ ైబిలానుసారమ ైన ప్రవచనము యొకక ఉద్ేేశము. 

— డా. జాన్ ఆసావల్ర 

దదవుని ప్రజలు ఒక కార్యము చదయునటుో  ప్ుర్శకొలుపట ప్రవచనము యొకు ఉదదేశము అయినప్ుపడు, 
అద ిఖ్చిుతముగా, మార్మపచదయబడని భ్విషయత్ నిర్ణయముగా చూడబడకూడదు. బదులుగా, అద ి
ఆశీర్ావదము లేదా శాప్మును బయలుప్ర్చునదగిా చూడబడాల్వ. ప్రవచనమునకు అనుకూలముగా ప్రజలు 
సపందిస్టతత  వార్మ ఆశీర్ావదమును ఆశించవచుు. కానీ వార్మ ప్శాుతాత ప్ము ప ందడానిక ినిర్ాకర్శంచి లేదా వార్శ 
విధదయతతో సంతృపిత  ప్డిపల తద, వార్మ శాప్మును ఆశించవచుును. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

యిర్రుయా 18:7-10లో, ప్రవచనము యొకు సవభావము మర్శయు ఉదదేశము గూర్శు దదవుడు ఏమి 
చెపాపడో వినండి: 

ద్ఘని పెలల గింతుననియు, విరుగ్గొటటర దుననియు, నశంప్జ్ేయుదుననియు ఏద్ోయొక 
జ్నమును గ్ూరిుగాని రాజ్యమునుగ్ూరిు గాని నేను చెపథపయుండగా ఏ 
జ్నమునుగ్ూరిు నేను చెపథపత్రనో ఆ జ్నము చెడుతనముచయేుట మానినయిెడల 
నేను వారికత చేయ నుద్ేేశంచిన కీడునుగ్ూరిు సంతఘప్ప్డుదును. మరియు 
కట రదననియు, నఘట దననియు ఒక జ్నమును గ్ూరిుగాని రాజ్యమును గ్ూరిుగాని 
నేను చెపథపయుండగా ఆ జ్నము నఘ మాట వినకుండ నఘ దృషథరకత కీడుచసే్టథనయిెడల 
ద్ఘనికత చేయదలచిన మేలునుగ్ూరిు నేను సంతఘప్ప్డుదును (యిరదమయా 18:7-10). 

ర్ాబో వుచుని నాశనము లేదా మేలు ప్రకటించుటయి ేప్రవచనములని దదవుడు ఇచుుట వివర్ముగా 
తెలుప్ుచునాిడు. ఆ ప్రవచనము న ర్వేర్మ విధానమును దానిని ప ందని ప్రజలు ప్రభావితము చదయగలర్మ. 
ప్రజలు ప్శాుతాత ప్ము చెందితద, నాశనమును గూర్శున ప్రకటనలు తిర్శగశ ప్ర్శగణ ంచబడవచుును. మర్శయు 
ప్రజలు పాప్కర్ముగా జీవించుట పరా ర్ంభిస్టతత  ఆశీర్ావదమును గూర్శున ప్రకటనలు కూడా ప్ునః ప్ర్శశీలన 
చదయబడతాయి. 

ఇద ిమొదట కొీతతదిగా అనిపసిుత ంది, కానీ ప్రవకతలు నిబంధ్నకు ర్ాయబార్మలు అనే విషయమును 
మనము బాగుగా అవగాహనా చదస్టకిొనినప్ుపడు ఇది సర్శయి నైదగిా కనబడుతుంది. దదవుని నిబంధ్న తన 
ప్రజల నుండి విధదయతను కోర్మతుంది మర్శయు వార్శ విధదయత లేదా అవిధదయతకు తగశన 
ప్ర్యవసానములను తసెుత ంది. 

బ ైబిలానుసారమ నై ప్రవచనమును భవిషయతుత ను ముందుగా చపె్ుపట అని చఘలామంద్ి 
భావిసుత ంటారు, మరయిు నిశుయముగా బ ైబిల్ ప్రవచనములో అద్ి భాగ్మ ైయుననద్ి. 
కానీ సాంప్రద్ఘయముగా, చఘలామంద్ి ప్రజ్లు ప్రవచనమును ముందుగా-చపె్ుపట 
అనియు మరియు భవిషయతుత ను గ్ూరిు తెలుప్ుటయనియు మాటాల డుతఘరు. 
భవిషయతుత ను గ్ూరిు చపె్ుపట అనగా జ్రగ్బో వుద్ఘనిని గ్ూరిు చెప్ుపట. ప్రవకతలను 
గ్ూరిు చదువుచుననప్ుపడు ముందుగా-చపె్ుపట అనునద్ి చఘలా పరా ముఖయము 
ఏలయనగా వారు చపె్ుపనద్ి చఘలామటటర కు సవభావికముగా భవిషయతుత ను గ్ూరిు 
ముందుగా తెలియజ్ేయుటలేదు. వారు, తమ ప్రజ్ల యొకక పాప్మును ఎదురిసాత రు; 
ద్ేవుని ధరమశ్ాసత రమును మిత్రమీరియునఘనరని నేరము మోప్ుతునఘనరు- ప్శ్ాుతఘత ప్ 
ప్డఘలని వారిని త్రరిగి పథలుసుత నఘనరు-కావున ద్ఘనిని మనము హెచురిక అని 
పథలువవచుు. మరియు తెలియజ్ేయబడని అంశము ర్ండవ సాథ నము 
కలిగియుననదని నేను నముమతునఘనను, బ ైబిలానుసారమ ైన ప్రవచనములో ఆమోసు, 
యిషెయా, హో షవయ అనువారు వార స్టథన గ్రంథఘలవల  నిజ్ముగా ద్ేవుడు ఏమిచేయ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రయత్రనసుత నఘనడంటల, తనతో త్రరిగి సరయిిెైన సంబంధము కలిగియుండులాగ్ున తన 
ప్రజ్లను ఆయన పథలచుచునఘనడు. మరియు చఘలామటటర కు ముందుగా చపె్పబడని 
ప్రవచనఘలు సంభవించునవి; అవి షరతులతో కూడినవి. వారు ప్శ్ాుతఘత ప్ము 
న ందకపో తే వారి భవిషయతుత  ఏవిధముగా ఉండబో తుంద్ో  ద్వేుడు వారికత 
చూపథసుత నఘనడు. మరియు నిజ్ఞనికత, వారికత ద్ేవుడు తీరుపతీరుుట చివరిగా చేయు 
కారయము. కావున ఆయన వారనిి హెచురిసుత నఘనడు, మీరు ప్శ్ాుతఘత ప్మున ందకపో తే 
ఏమి జ్రగ్బో తుంద్ో  ఇచుట ఉంద్ి. అయితే వారు ప్శ్ాుతఘత ప్ము న ంద్నిట లల తే, మేలు 
ఏమనగా ద్ేవుడు వారపిెైకత తీరుపను తీసుకురాడు. లేక రక్షణ్ ప్రవచన విషయములో 
అయితే, మీరు నఘయిడెల విధయేతతో కొనసాగినట లల తే లేద్ఘ మీరు నఘయొదేకు త్రరిగివస్టవత  
మీ భవిషయతుత  ఏ విధముగా ఉంటటంద్ో  ఇచుట ఆయన చూపథసుత నఘనడు. కావున అద్ి 
అనుకూల లేద్ఘ ప్రత్రకూల పవరరపే్ణ్యిెైయుననద్ి. కావున, భవిషయతుత ను గ్ూరిు 
చెప్ుపట, మరియు ముందుగానే చెప్ుపటను కలిపథ అవగాహన చసేుకొనుట చఘలా 
పరా ముఖయమని ననేు భావిసుత నఘనను. 

— డా. ర్ాబర్డర కిషల ం జూ. 

ఇప్ుపడు, దదవుడు నిజముగా ఒక నిశుయమ ైన భ్విషయతుత ను గూర్శున ఛాయను ఇచుుటకు 
ఉదదేశించుచునాిడనే సంగతిని ఎతితచూప్ుట పరా ముఖ్యము. మర్శకొనిి సందర్ాులలో, తన ప్రజలు మార్మపలేని 
తన ఉదదేశములను అదుుతమ నై ర్రతిలో న ర్వేర్ుే ప్దధతులను తీసుకువచుుటకు ఆయన ఆసకిత 
కల్వగశయునాిడు. ఇటువంటి సందర్ాులలో, ప్రవకతలు దదవుని యొకు బలమ నై ఉదదేశములను విసత ృతముగా 
ప్రకటించార్మ. 

దదవుడు తన బలమ నై ఉదదేశములను బయలుప్ర్చుటకు ఒక మార్గము ఏదనగా తన 
ప్రవచనములకు నిశుయతను కలుగజయేడము. ఆయన బలమ నై ఉదదేశాలను, ప్రవచనాతుకమ నై 
గుర్మతులతో కూడని కార్యములను లేక అదుుత కార్యములను ఈ మాటలు తెల్వయజేయుచునివి. 
ఇటువంట ినిశుయతలు ప్రవచనములతో ఏకభీ్వించినప్ుపడు, ప్రవచనము యొకు ఫల్వతములో 
మార్మపచదయుట మనుషుయలకు కషరమని అద ిసూచిసుత ంది. 

కొనిిసార్మో , ఆమోసు 4:2వంట ిసందర్ాులలో ప్రవచనములు వాగాే నముల దావర్ స్టిార్ప్ర్చబడుట 
మనము చూడవచుు, అచుట దదవుడు తన ప్ర్శశుదధతతోడని ప్రమాణము చదసాత డు; యిర్రుయా 49:13లో 
తనుితాన ేప్రమాణము చదసుకుంటాడు; మర్శయు యి హజేేులు 5:11లో, తాను జీవించిన ప్రకార్ము తీర్మప 
తీర్ుబడుతుందని దదవుడు చపెిపయునాిడు. 

దదవుడు తనుితానే ప్రమాణముగా ఇచుుకొనిప్ుపడు, ప్రవచనము న ర్వేర్మప మనుషుయల 
ప్రతిసపందన వలన ఆప్ుచదయబడు అవకాశమును ఆయన తొలగశసాత డు. దదవుని యొకు వాగాే నాలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ముందుగా చపె్పబడిన దాని న ర్వరే్మప యొకు నిశుయత సాా యి నుండ ినిబంధ్న సాా యిక ిఎతతబడుతుంది. 
నిశుయముగా దదవుడు అబదధమాడలేడు, తనప నై ప్రమాణము చదస్టని దానిని ఆయన మార్ులేడు. 

దదవుడు ఆయన ప్రవచనములను కొనిిసార్మో  నిశుయతలు మర్శయు వాగాే నముల దావర్ా 
స్టిార్ప్ర్మసాత డనే సతయము మనలను ఆదర్శంచాల్వ, ఏలయనగా మన క ైసైతవ విశావసము బెైబిలు ప్రవచనము 
న ర్వేర్మపనందు ఆధార్ప్డయిునిది. చాలా పరా ముఖ్యముగా, తన శతుర వులకు తీర్మపతీర్ముటకును మర్శయు 
తనను నమిు వ ంబడించు వార్శకి బహుమానము ఇచుుటకును కీసీుత  తిర్శగశవచదు దనిము ర్ాబో వుచునిదని 
మనము నముుచునాిము. ఒకర్ోజున దదవుడు తన సృషిరని ప్ూర్వస్టిాతిక ితచెిు, మన కనుిలలో ప్రతి 
బాషపబిందువును తుడిచివేసాత డని మనము నిర్రక్షణ కల్వగశయునాిము. ఈ ప్రవచనములు లేఖ్నమంతటలిో 
తర్చు సాా పించబడయిునివి, మర్శయు అవి తొలగశంచబడవని లేదా కుదించబడవని మనము ఎర్మగుదుము. 
కీీసుత  ర్ాకడను గూర్శున ఈ ప్రవచనములనీి ఒక దినమున వాసతవమగును. 

ప్రవకతలు నిబంధ్నకు ర్ాయబార్మలుగా ఉనాిర్మ అనే పరా థమిక అవగాహన మనసుిలో ప టుర కొని, 
వార్శ ప్రవచనాతుకమ ైన కార్యము యొకు శకితవంతమ నై ఫల్వతమును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా 
ఉనాిము. 

శకతతవంతమ ైన ఫలితఘలు 
మనము ఇప్ుపడద చూచినటుో , ఆశీర్ావదప్ు వాగాే నములు తన ప్రజలను ఎలోప్ుపడు 

ఆశీర్వదించునటుో  వాటంతట అవే దదవునిని బలవంతము చదయలేవు. ఏదొక సందర్ుములో వార్మ ఆయన 
నుండ ితొలగశపల యినటోయితద, తన ప్రజల యొకు అవిధదయతను ప్ర్శషుర్శంచదందుకు దదవుడు తన ఆశీర్ావదప్ు 
వాగాే నములను ప్ునఃప్ర్శశీల్వసాత డు. 

మర్శయు అదద ప్రకార్ముగా, తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనాలు సాధార్ణముగా దదవుని ప్రజలుగా 
చెప్ుపకొనుచుని వార్శకి హచెుర్శకలుగా ఉనిటుో  చూసాత ము. ప్రజలు వార్శయొకు పాప్భ్ర్శతమ ైన 
మార్గములను కొనసాగశస్టతత  దదవుడు ఏమి చదసాత డో  ప్రవచన ప్ూర్వక హచెుర్శకలు వివర్శంచుచునాియి. మర్శయు 
ఈ హచెుర్శకలు సమయానికి ముందుగానే ఇవవబడును ఏలయనగా దదవుడు కనికర్ము గలవాడు — తన 
ప్రజలకు ప్శాుతాత ప్ప్డద అవకాశము ఇవావలని మర్శయు వార్శ అవిధదయతవలన కలుగు ప్ర్శణామాలను 
నివార్శంచాలని కోర్మకుంటాడు. ఈ విధ్ముగా తీర్మపతీర్ ుడ ిహచెుర్శకలు చాలామటుర కు తన ప్రజల ప్టో 
దదవుడు చూపించు దయకు కొనసాగశంప్ుగా ఉనివి. నివార్శంచలేని నాశనము వార్శమీదకిి వచుునటుో  
ముందు హచెుర్శకలుగా అవి ఉదదేశించబడలేదు, కానీ వార్శ మార్గములను మార్ముకొను విధ్ముగా అవి వార్శని 
ప్ుర్శగొలుపచునివి. 

ప్రవచనము యొకు శకితవంతమ ైన ఫల్వతాలు, దానిని ప ందని వార్శ సపందనను ప్రభావితము 
చదసుత ందని కనీసము ఐదు విధ్ములుగా లేఖ్నాలు ప్రతయక్షప్ర్చుచునాియి. మొదటిది, కొనిిసార్మో  ఒక 
ప్రవచనప్ూర్వక హచెుర్శక లేదా అవకాశమును దదవుడు కొటిరవేయును. 

ఉదాహర్ణకు, యోవలేు 2:12-14లో యోవలేు ప్రవచనమును వినండి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

“ఇప్ుపడెైనను” మీరు ఉప్వాసముండి కనీనరు విడుచుచు దుుఃఖంచుచు 
“మనుఃప్ూరవకముగా త్రరిగి నఘయొదేకు రండి. ” ఇద్ే యిెహో వా వాకుక. వసత రములను 
కాక మీ హృదయములను చింప్ుకొని ఆయనతటటర  త్రరుగ్ుడి. మీ ద్ేవుడెైన యిహెో వా 
కరుణ్ఘవాతసలయములుగ్ల వాడును,శ్ాంతమూరితయు అతయంతకృప్గ్లవాడున యైుండి, 
తఘను చేయనుద్ేేశంచిన కీడును చేయక ప్శ్ాుతఘత ప్ప్డును. యివెడు చపె్పగ్లడు? 
ఒకవళే ఆయన మనసుస త్రరప్ుపకొని ప్శ్ాుతఘత ప్ప్డి మీ ద్వేుడెైన యిహెో  వాకు తగిన 
న ైవదేయమును పానఘరపణ్మును మీకు ద్ీవ నగా అనుగ్రహించును (యోవేలు 2:12-14). 

దదవుని ప్రజలకు ర్ాబో వు తీర్మపను గూర్శు యోవలేు ప్రవచించినప్పటకిీ, ఇంకా అచుట నిర్రక్షణ 
ఉనిదని తాను అరా్ము చదసుకుంటునాిడు. ప్ర్శప్ూర్ణ ప్శాుతాత ప్ము ప్రవచనము యొకు న ర్వేర్మపను 
మార్ుగలుగుతుంది. 

ర్ ండవది, ప్రవచించబడిన ఆశీర్ావదము లేదా శాప్ము ఆలసయము చదయబడవచుు. ఉదాహర్ణకు, 2 
ర్ాజులు 20:1-7లో, ర్ాజ నై హజిుయా ర్ోగముతో మర్ణ సాత డని యి షయా ప్రవచించాడు. ఈ ప్రవచనమునకు 
ప్రతుయతతర్ముగా హజిుయా కనీిర్మకార్ముచు, తన నముకమ ైన స్టతవను జాఞ ప్కము చదసుకొనుమని పరా ర్శాంచి 
దదవునిని అడగి ను. కావున, దదవుడు తన మర్ణమును 15 సంవతిర్ములు ఆలసయము చదస్ట ను. 

మూడవది, కొనిిసార్మో  తాను ప్రకటించిన ఆశీర్ావదము లేదా తీర్మపను దదవుడు కుదించుతాడు. 
ఉదాహర్ణకు, 2 దనివృతాత ంతములు 12:5-12లో ప్రవకతయి నై ష మయా గూర్శు చపె్పబడింది, ఐగుప్ుత  
ఇశాీయిలేును నాశనము చదయుటకు దదవుడు అనుమతించియునాిడని ఆయన ప్రకటించనెు. ర్ హబాము 
మర్శయు ఇశాీయిలేు నాయకులూ దీనిని వినినప్ుపడు, వార్మ తముునుతాము తగశగంచుకునాిర్మ. అయితద, 
దదవుడు తన తీర్మపను కుదించియునాిడు. వార్మ ఐగుప్ుత  వలన నాశనము చదయబడుటకు బదులు, వార్మ 
కేవలము ఐగుప్ుత  వార్శక ిబానిసల ైర్శ. 

నాలగవది, కొనిిసార్మో  దదవుడు ప్రవచనము యొకు న ర్వరే్మపను అధకిము చదసాత డు. ప్రవచన 
న ర్వేర్మపను అధికము చదయువాటిలో మికిుల్వ జాఞ ప్కముంచుకొను సందర్ుము దానియిేలు 9:1-27లో 
కనుగొనవచుు. ఈ సందర్ుములో, దదవుడు తన ప్రజలను శపించి వాగాే న భ్ూమి నుండి తోల్వవసే్టి 70 
సంవతిర్ములు చరె్కు అప్పగశంచనెు. అయితద, ఆ 70 సంవతిర్ముల ముగశంప్ులో వార్శంక వార్శ 
పాప్మును గూర్శు ప్శాుతాత ప్ప్డలేదు. కావున, దదవుడు వార్శ చెర్ను ప డిగశంచుట దావర్ా అధకిము చదస్ట ను. 

మర్శయు ఐదవది, ముందుగానే చెప్పబడని ప్రవచనములు మార్మపలేకుండా కూడా 
న ర్వేర్ుబడతాయి. ఉదాహర్ణకు, దానియిలేు 4:28, 33లో వరా యబడని ప్రవకతయి నై దానియిేలు దావర్ా 
భావము తలె్వయజయేబడని ప్రవచన ప్ూర్వకమ నై కల న ర్వరే్ుబడుట. ర్ాజ ైన న బుకదదిజర్మ తన ప్రజల 
యొదేనుండి తోల్వవేయబడి ప్శువువల  గడి్  మేసాత డని తెల్వయజసేుత ంది. ఒక సంవతిర్ము తర్మవాత దదవుని 
ప్రవచనము ప్రకార్ము ఈ కల న ర్వేర్ుబడుటను గూర్శు 30, 31 వచనములలో ఉంది. మర్శయు దదవుని 
మాటల ప్రకార్ము ముందుగా చెప్పనడనిటేో  ప్రవచనము వ ంటన ేన ర్వేర్శనది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు బెైబిలు ప్రవకతల యొకు పాతరను పరా చీన నిబంధ్న ర్ాయబార్మలతో మనము 
పల ల్వుయునాిము మర్శయు వార్శ ప్ని యొకు శకితవంతమ నై ప్రతిఫలములను చూచియునాిము, అయితద 
అప సతలుడెనై యోహాను ఒక ప్రవకతగా ఎటువంటి పాతరను ప్రకటన గీంథములో పల షించాడో  దాని వ పై్ు మన 
దృషిరని తిరప్ుపదము. 

అప సతలుడెైన యోహాను 
యోహాను ప్రకటన గీంథమును వరా స్టనిప్ుపడు, తాను దదవుని నిబంధ్న ర్ాయబార్శగా ఉనాిడని 

మర్శయు ఆద ిసంఘము తపిపపల కుండా నముకముగా ఉండునటుో  పల ర తిహించుటయిే తన లక్షయమని 
మనము సుళ్లవుగా గమనించవచుును. బెైబిలు ప్రకార్మ నై నిబంధ్నలు కల్వగశయుని పరా థమిక అంశాలను 
చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘములు పాటించాలని యోహాను యి డతగెక జాఞ ప్కము చదసుత నాిడు. దదవుని 
దయను గూర్శు ఆయన వార్శక ిజాఞ ప్కము చదసుత నాిడు. లోబడద ఆవశయకతను ఆయన న కిు చెబుతునాిడు. 
మర్శయు నముకముగా ఉండుట వలన ఆశీర్ావదములు, నముకతవము లేకుండుట వలన శాప్ములు 
ప్ర్యవసానముగా వసాత యని తాను న కిు చబెుతునాిడు. 

ఈ లక్షణములు ఈ గీంథమంతటా అనకే విధ్ములుగా అగుప్డతాయి. కానీ ప్రకటన గీంథము 2, 3 
అధాయయములలో ఏడు సంఘాలకు వరా స్టిన ప్తిరకలలో ఆ సంగతులు సపషరముగా తలె్వయజయేబడనివి. 
యిేసుకీసీుత  యొకు గొప్పతనమును మర్శయు కనికర్మును స్టిార్ప్ర్సూత  ప్రతి ప్తిరక పరా ర్ంభించబడుచునిది. 
అటు తర్మవాత లోబడద ఆవశయకత తలెుప్ుతూ, ఆశీర్ావదము లేదా శాప్ము యొకు హచెుర్శకల వ ైప్ు దృషిరని 
ఆకర్శషంచుచునిది. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రకటన 2:1-7లో ఎఫ స్ట ్సంఘమునకు వరా స్టిన ప్తిరకను ప్ర్శగణ ంచండి. ప్రకటన 
2:1లో దదవుని దయాళ్లతవమును గూర్శు తలెుప్ుతూ ఈ విధ్ముగా పరా ర్ంభ్మౌతుంది: 

ఎఫసెులో ఉనన సంఘప్ు దూతకు ఈలాగ్ు వార యుము ఏడు నక్షతరములు తన 
కుడచిేత ప్టటర కొని యిేడు ద్పీ్సతంభములమధయ సంచరించువాడు చపె్ుప 
సంగ్తులేవనగా (ప్రకటన 2:1). 

ప్రకటన 2:1లో, యిసేు దీవప్సతంభ్ముల మధ్య సంచర్శంచుచునాిడు అనే సతయములో ఆయన 
దయాళ్లతవము కనబడుతుంది, ఈ ప్తిరక వరా యబడిన సంఘములను అది సూచించుచునిది. ఆయన 
వాటిని విడిచిప టరలేదు, కాని ఎలోప్ుపడు వాటతిో ఉనాిడు. 

ఎఫ స్ట్ సంఘమునకు వరా యబడిన ప్తిరకలో ఇంకనూ మనుషుయని యొకు విధదయత ఆవశయకమ నైదని 
మనము కనుగొంటాము. ఉదాహర్ణకు, 2-4 వచనములలో, దాని యొకు ప్ని మర్శయు సహనము 
విషయమ  ైఎఫ స్ట ్సంఘమును యిసేు కొనియాడుతునాిడు, కాని దాని మొదట ిపతరమను కోలోపయిన 
విషయమును విమర్శిసుత నాిడు. నికోలాయితుల కియీలను ఎఫ స్ట్ సంఘము దదవషించుటను ఆయన కూడా 
అంగరకర్శసుత నాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

అటు తర్మవాత, ఎఫ స్ట్ సంఘమునకు వరా స్టని ప్తిరక నిబంధ్న ప్ర్ాయవసానముల వ పై్ు మర్లుతుంది. 
అవిధదయత వలన కల్వగశన శాప్ములను 5వ వచనములో చూడవచుును, వార్మ ప్శాుతాత ప్ము చెందకపల తద 
మర్శయు మొదట ిపతరమను సంపాదించుకోలేకపల తద, సంఘము యొకు దీప్ సతంభ్మును తొలగశసాత నని యిసేు 
హెచుర్శసుత నాిడు. మర్శయు విధదయత వలన కలుగు ఆశీర్ావదమును 7వ వచనములో చూడవచుును, 
విధదయతతో తనను అనుసర్శంచు వార్శకి జీవ వృక్షఫలములను భ్ుజంచుటకు యిసేు 
అవకాశమునిసుత నాిడు. 

ఈ ప్రశన కొనినసారుల  ఎగ్స్టథ ప్డుతుంద్ి, మనము ఏద్ెైనఘ కారయము చేయుట వలన 
ద్ేవుని ఆశీరావదము వచిునటలయితే, మన రక్షణ్ ఏ విధము చేతన ైనఘ మన 
మంచికారయముల వలన కలుగ్ుచుననద్ఘ? రక్షణ్ కారయము అనుకూలమ ైన 
ప్రత్రఫలమునిచుుటకు నిజ్ఞనికత మనము ఏద్ెైనఘ చేయవలస్టథయుననద్ఘ? ఒకప్ుపడు 
గొప్ప తరకమ ైన ఆరేమనియవాదం, కాలివన్ వాదమును సాంప్రద్ఘయముగా 
అనుసరిసుత నన వారు, ద్వేుడు మనుషయజ్ఞత్రని త్రరుగ్ుబాటట సవభావముతో 
చేస్టథయునఘనడు అనే విషయముతో ఏకీభవించుట చఘలా ఆసకతతకరమ ైన సంగ్త్ర, 
మరియు ప్తనము వలన కలిగిన దుష ర్భావము మనము త్రరుగ్ుబాటట చేయు 
సామారథయమును పో గొటరలేదు మరియు ద్ేవుని చితఘత నుసారముగా మరయిు ఆయన 
మారగములలో కారయములు చయేు బాధయతను అప్హరించలేదు. మంచిద్ి, తన యొకక 
ఆజా్లు మరియు సూచనల ద్ఘవరా ద్ేవుడిచిున సామరథయమును కారయసాధకము 
చేయాలని ద్వేుడు నిరతము సవాలు చసేుత నఘనడని ద్ీని అరథము. అవును, ఆయన 
వాగాే నము చసే్టథన ప్దాత్రలో ఆశీరావదము ప ంద్ే విధముగా మనము అనేక 
సందరాభలలో ద్వేునికత సపంద్సిుత నఘనము. అయితే మనము ప్ునరాలోచన చసే్టథ 
తుదకు కృప్ వలననే నిజ్ముగా సరియిెనై రదత్రలో సపంద్ించుటకు సామరథయము 
కలుగ్జ్ేయబడుతుందని నిరాా రిసాత ము అద్ి మన ప్రమేయములేని స ంత సామరథయము 
వలన కాదు, కానీ ద్వేుని యొకక ఉననతమ నై సారవభౌమతవము మరియు శ్ేరషఠమ నై 
కృప్ను బటిరయిే కావున, ఆశీరావదము వచేు మారగములో మనము అభాయసము 
చేయవలస్టథయుననద్ి, అయితే ద్ేవుని యొకక మంచి సామరథయము నందు 
ఖచిుతముగా ఆధఘరప్డుట ద్ఘవరా మాతరమే మనము ఆ విధముగా చేయాలి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

అప సతలుడెనై యోహాను ప్రకటన గీంథమును వరా స్టినప్ుపడు, చిని ఆస్టయిాలో ఉని అనకే 
సంఘములు దదవుని నిబంధ్న విషయములో వాట ియొకు తీర్ాునమునకు సంబంధించి సంకోచిసుత నాియి. 
సంఘములో కొంతమంది, యిసేు తిర్శగశవచదు విషయమును అనుమానించుట పరా ర్ంభించార్మ. వయకితగతముగా 
వార్మ శీమలు మర్శయు వయకితర్కేతలు ఎదుర్ొునుచుండగా యిేసు ర్ాజయము ఏ విధ్ముగా అభివృదిే  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

చెందుతుందని ఆశుర్యప్డా్ ర్మ. కావున, ప్రకటన గీంథమంతటలిో, అప సతలుడెనై యోహాను దదవుని ప్రవకతగా 
ఈ సంఘములకు స్టతవ చదసాడు. దదవుని దయను గూర్శు ఆయన వార్శకి జాఞ ప్కము చదసుత నాిడు. 
అప్నముకతవము వలన కలుగు ప్రమాదమును ఆయన వార్శకి హెచుర్శంచాడు. మర్శయు ప్రభ్ువు 
వచుువర్కు వార్మ నముకముగా ఉండాలని పలర తిహసిూత  భ్విషయతుత ను గూర్శు నిర్రక్షణ ఇసుత నాిడు. 

ఇంతవర్కూ మన పాఠములో, ప్రకటన గీంథము యొకు చార్శతరక అంశాలు మర్శయు వదేాంత 
నేప్థయమును మనము చర్శుంచియునాిము. కావున ఈ సమయములో మనము దాని యొకు సాహతియ 
నేప్థయమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. సమకాలీనములో వరా యబడని ఇతర్ గీంథాలతో ప్రకటన 
గీంథమును ఏ విధ్ముగా పల లుగలము? 

సాహితయ నేప్థయము 

ప్రకటన గీంథము యొకు సాహితయ నపే్థయమును ర్ ండు భాగాలుగా వివర్శంచుకుందాము? మొదటగా, 
ప్రకటన గీంథమును పాత నిబంధ్న ప్రవచన సాహతియ శ లై్వతో పల లుుదము. ర్ ండవదగిా, బెైబిలానుసార్మ నై 
ప్రవచన శ ైల్వ అని ప్రతదయకముగా చెప్పబడుచుని “అప కాల్వపిరక్స సాహితయముతో” పల లుుదము. పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనముతో పరా ర్ంభించుదము. 

ప్రవచనము 
బెైబిలు గీంథము అనేక విధ్ముల ైన సాహతియ శ లైులను కల్వగశయునిది: చార్శతరకము, కథనము, 

ధ్ర్ుశాసత రము, ప్దయభాగము, పాండతియము, ప్తిరక, ప్రవచనము మర్శయు ఇతర్మ నైవి. ప్రతి సాహితయ శ లై్వ 
తనదెనై భావ వయకీతకర్ణ విధానములను కల్వగశయునిది. చార్శతరక కథనము ప్దయభాగము కంటే మర్శంత 
నేర్మగా మాటాో డుతుంది. ప్తిరకలు లేదా ఉతతర్ాలు ఇంకానేర్మగా తలెుప్ుతాయి మర్శయు కొనిి సందర్ాులకు 
బెైబిలు బో ధ్నలను ఏ విధ్ముగా పాఠకులు అనవయించుకోవాలో తర్చు చబెుతాయి. 

మనము బెైబిలు గీంథము చదువుతూ ఉండగా ఇటువంటి వయతాయసములు మనసుిలో 
ప టుర కోవటము చాలా పరా ముఖ్యము. తుదకు, ఒక లేఖ్న భాగము ఏ విధ్ముగా బో ధసిుత ందో అరా్ము 
చదసుకొంటే, అది ఏమి బో ధసిుత ందో  అరా్ము చదసుకొనుట చాలా సుళ్లవు అవుతుంది. కావున, ప్రకటన 
గీంథము మనకు ఉప్యోగకర్ముగా ఉండులాగున, మనము చదయవలస్టిన ఒక పరా ముఖ్యమ ైన సంగతి 
ఏదనగా దాని సాహతియ శ లై్వని నిర్ాధ ర్శంచుట. 

బ ైబిలులోని ప్ుసతకాల సాహితయ శ్ ైలిని గ్ురితంచుట చఘలా పరా ముఖయము ఏలయనగా ప్రత్ర 
సాహితయ శ్ ైలి స ంతముగా భావమును వయకతప్రచు ఒక విధఘనము, మరయిు 
సాంకేత్రకతను కలిగి ఉంటాయి. ఉద్ఘహరణ్కు, నఘయొకక కతరాణ్ఘ సామానుల  చీటీని ననేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

చదువాలనుకుంటల, నఘ కుమార్త దగ్గర నుండి వచిున ఉతతరము కంటల చఘలా వేర్ైన 
ఉద్ేేశముతో, చఘలా వయతఘయసముతో చదువుతఘను. అద్ే విధముగా, మనము 
బ ైబిలులోనికత వ ళ్లల బ ైబిలు లేఖనఘలను చదువుచుననప్ుపడు, బ ైబిలు లేఖనఘలు ఒక 
ప్రతయేకమ ైన సాహితయ శ్ ైలులోల  వార సారని కనుగొనవచుు. కావున ఒక ధరమశ్ాసత ర 
సంబంధమ ైన వాకయమును ఉద్ఘహరణ్కు మోషవ గ్రంథము నుండి చద్ివినప్ుపడు, నేను 
ఒక నిరేిషరమ నై ఆపవక్షతో చదువుతఘను మరియు ఆ సాహితయ శ్ లైి యొకక నియమాలు, 
సాంకేత్రకములయందు మనసుస పెడతఘను. ద్వేుని వాకయములో నుండి, జీవిత 
అనుభవములో నుండి కలిగిన వివేకప్ు మాటలు కలిగిన సామ తెల గ్రంథము చద్ివిన 
ద్ఘనికంటల ఇవి వేర్నైవి. వారు ప్డుతునన కషరములో ద్వేుని ప్రజ్లు పాడుచునన 
విలాప్ కీరతనలు చద్ివిన ద్ఘనికత వేరుగా ద్ీనిని ననేు చదువుతఘను. కావున బ ైబిలు 
గ్రంథములోని ఒక లేఖన భాగ్మును మనము ప్రిగ్ణ్ ంచినప్ుపడు, ఎటటవంటి 
సాంకేత్రకత కలిగి ఉంద్ి, ఎటటవంటి నిరామణ్ము చేయబడనిద్ి ద్ేవుని ప్రజ్లకు గ్రంథకరత 
సంద్శేము అంద్ించుటకు ఎటటవంటి ప్దజ్ఞలమును తన ప ద్లిో నుండి 
వాడుచునఘనడు అనే సంగ్తులు అరథము చసేుకోవడఘనికత మనము ద్ఘని సాహితయ శ్ ైలిని 
అరథము చసేుకోవాలి. లేఖనము ఏ విధముగా అమరుబడినద్ో  సరయిిెైన రదత్రలో 
మనము అరథము చేసుకుననప్ుపడు, ఈ లేఖనము మనకు చపె్ుప ద్ఘనిని సపషరముగా 
అరథము చసేుకొనగ్లము. 

— డా. సాుట్ ర్ డ్్డ 

లేఖనఘలలో వేరేవరు సాహితయ శ్ లైిలు లేద్ఘ అనేకరకముల ైన వార తలు ఉంటాయి. 
కావున, సాధఘరణ్ముగా అలిలక చేయలేని కథనము నీవు కలిగియునఘనవు. నీవు 
వాటిని చిహనములుగా ప్రిగ్ణ్ ంచలేవు ఏలయనగా అవి నిజ్ముగా జ్రిగిన 
కారయములు. కావున ఆ గాధలో ఉండే నీత్రని గ్రహించుటకు చూడవచుు గానీ, నీవు 
వాటిని చిహనముల వరుసగా మారులేవు. ద్ఘవీదు తీసుకొనిన ఐదు నునుపెనై రాళుల  
వేరువేరు విషయాలను సూచించవు; ఆ నునుప్ు రాళలలో మొదటిద్ఘనిని గొలాయతు 
నిజ్ముగానే చవిచూచియునఘనడు కానీ, బ ైబిలు గ్రంథములోని ఇతర విధమ ైన 
వార తశ్ లైిని చూచినప్ుపడు, మనము ప్దయము అని పథలచే ప్దయశ్ ైలిని అద్ి 
తీసుకొనుచుననద్ి- అందులో చఘలా అలంకారము, చఘలా ఊహాజ్నితము ఉంద్ి. 
చెరలోకత వ ళ్లలముందు చఘలామంద్ి ప్రవకతలు ప్దయశ్ ైలిలోనే ప్రవచనమును 
చెపథపయునఘనరు, కావున వార ిసాహితయము కలపనలు మరియు చిహనములతో 
నిండియుననద్ి. పరా థమికముగా ప్రకటన గ్రంథము ప్దయశ్ ైలిలో లేనప్పటకిీ, ప్రకటన 
గ్రంథము ఆ సాంప్రద్ఘయమునే కొనసాగించుచుననద్ి. కొనినసారుల  ఆ విషయానిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

మనకు చపె్ుపటకు ఈ గ్రంథము సపషరముగా ఉంద్ి. ఉద్ఘహరణ్కు, ప్రకటన 1:20లో, 
ఇద్ి కొనిన చిహనముల అరథమేమిటో చబెుతుంద్ి. కావున ప్రకటన గ్రంథము 
సంప్ూరణముగా చిహనములను కలిగియుననద్ి మనము కూడఘ వాటిని ఆ విధముగానే 
అరథము చసేుకోవాలి ఏలయనగా ద్ేవుడు ఆ విధముగానే పవరరేపథంచియునఘనడు. 

— డా. క ీగ్ ఎస్. కనీర్డ 

ప్రకటన గీంథము యొకు సాహితయ శ లై్వని విసత ృతముగా ప్రవచనముగా గుర్శతంచుచునాిర్మ. నిజానికి, 
ప్రకటన 1:3లో అప సతలుడెైన యోహాను దనీిని ప్రతదయకముగా ప్రవచనము అని పిలచియునాిడు. మనము 
చూచినటుో , బెైబిలు ప్రవచనములు కొనిిసార్మో  భ్విషయతుత ను ముందుగా తలె్వయజేయుచునివి. కానీ 
అనిింటికంటే ఎకుువగా, నముకతవముగా ఉండునటుో , వార్శని ప్ుర్శగొలుపటకు దదవుడు తన ప్రజలకు ఇచిున 
సందదశమ యైునిది. 

బెైబిలు ప్రవచన సాహతియ శ లై్వని ర్ ండు విధ్ములుగా ప్ర్శశీల్వంచెదము. మొదటగిా, దాని యొకు 
గుణలక్షణములు చూచెదము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, లేఖ్నాలలో ఉని ప్రవచనం న ర్వరే్ుబడు వివిధ్ 
ప్దధతులను మనము ప్ర్శగణ ంచుదము. ప్రవచనము యొకు గుణలక్షణములతో పరా ర్ంభించుదము. 

గ్ుణ్లక్షణ్ఘలు 
బెైబిలు ప్రవచనాలు అనకే ర్కముల ైన గుణలక్షణాలను కల్వగశయునాియి మర్శయు వాటనిిటిని 

ప్రసాత వించడానికి మనకు సమయము లేదు. కావున, వాటలిో ర్ ండు చాలా పరా ముఖ్యమ ైన లక్షణాలను 
దృషిరంచుదము, అవి ర్ూప ందంిచబడు విధానముతో పరా ర్ంభించుదము. 

ప్రకటన గీంథము బెైబిలు ప్రవచన గీంథములలో ఒకటిగా అమర్ుబడుచునిందున, పాత నిబంధ్నలో 
ప్రవచనము ర్ూప ందించబడిన ప్దధతిని కుో ప్తముగా చపె్ుపటకు ఇద ిసహాయప్డుతుంది. పాత నిబంధ్నలో, 
ప్రవచనము దదవుని ప్రజలను గదిే ంచు సందదశమ యైునిది లేక తన శతుర వులప కైి వచుు ప్రమాణము లేదా 
తీర్మపయి ైయునిది, విధదయత చూపించు వార్శకి ఆశీర్ావదము ప్రకటించుట, నిబంధ్నకు నముకతవముగా 
ఉండువార్శకి నాయయము తీర్ముట, దదవుని విమోచనా ప్రణాళికను ప్రకటించుట, ప్రవకత మర్శయు దదవుని మధ్య 
సంభాషణ లేదా పరా రా్న మర్శయు సందర్ుమును బటిర భ్విషయత్ విషయాలను గూర్శు ముందుగా 
చెప్ుపటయి యైునిది. 

పాత నిబంధ్నలోని ప్రవచనాలు ర్ూపించబడు ఒక సాధార్ణమ ైన విధానము వాయజయము, ఇచుట 
నాయయసాా నములలో ఉప్యోగశంచు భాష ప్రవచన ప్దజాలములో కనబడుచునిది. తీర్మపతీర్ముటక ై 
ఇశాీయిలేీయులను నాయయసాా నములోనికి సమకూర్ముతునిటుో  మాదిర్శగా, దదవుడు అగుప్డుచునాిడు. ఈ 
వాయజయములు సాధార్ణముగా దదవుని యొకు కనికర్మును న కిు చెబుతునాియి మర్శయు ఇశాీయిేలు 
అవిధదయతతో కొనసాగశతద తీర్మపతీర్ుబడతార్ని హెచుర్శసుత నాియి. కొనిిసార్మో , నముకతవప్ు ప్రతిఫలము 
మర్శయు ప్శాుతాత ప్ము దావర్ా ఆశీర్ావదమున ందుటకు ఇవి అవకాశమునిసాత యి. తర్చుగా, తీర్మపతీర్ము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

హెచుర్శకలు మర్శయు ఆశీర్ావదములు ఇచుు సందర్ుములో భ్విషయతుత ను గూర్శున ప్రవచనములు 
అమర్ుబడనిాయి, ప్రవచనమునకు ప్రజల ప్రతిసపందనప  ైముందుగా చెప్పబడని సంగతులు 
ఆధార్ప్డయిునాియని అద ిసూచిసుత ంది. 

అనకే విధ్ములుగా, ప్రకటన గంీథములోని యోహాను ప్రవచనాలు పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలు 
మాదిర్శగానే కార్యము చదయుచునివి. 

పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు ర్ ండవ గుణలక్షణమేదనగా, ప్రవచన అరా్మును 
తెల్వయజేయుటకు తర్చుగా ఊహా చితరమును ఉప్యోగశంచుట. ఊహా చితరము అనేమాటకు చాలా 
విసత ృతమ ైన అరా్ము ఉనిది. అయితద ప్రవచనమును వివర్శంచుటకు దానిని మనము ఉప్యోగశంచునప్ుపడు, 
ఊహాజనితమ నై దృశాయలను ప్ుర్శగొలుప అనుభ్వప్ూర్వకమ నై దృశయర్ూప్క ఇందిరయజాఞ నము వివర్శంచు 
భాషను మనము సూచిసుత నాిము. ఆవశయకముగా, మనము ఊహించుటను, వినుటను, వాసనచూచుటను, 
ర్మచిచూచుటను లేదా దదనిన ైనా తాకుటను ఊహాచితరము చూప్ుతుంది. 

ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 18లో, ఇశాీయిేలును తనకు ఇషరమ ైన విధ్ముగా మలచుటకు దదవుడు 
అధకిార్ము కల్వగశయునాిడని వివర్శంచుటకు మటిరముదేను ర్ూప ందించుచుని కుముర్శ దృశయమును 
యిర్రుయా ఉప్యోగశంచుచునాిడు. 

మర్శయు యి హజెేులు 37లో, దదవుని ప్రజలు ఆతీుయ జీవము లేకపల వుటను వివర్శంచుటకు ఎండని 
యి ముకల లోయ దృశయమును యి హజెేులు ఉప్యోగశంచుచునాిడు. తర్మవాత ఆ ఎముకలు ఏకమ ై మర్లా 
జీవించుచుని మనుషుయలుగా మార్మటను వివర్శంచుట దావర్ా వార్శకి నిర్రక్షణ కలుగజయేుచునాిడు. 
మర్శయు ప్రకటన గీంథము ఈ దృశయర్ూప్మును తర్చుగా ఉప్యోగశంచుచునిది. 

ప్రకటన 1:15-16లో యోహాను యిసేును గూర్శు యి టుో  వివర్శసుత నాిడో  వినండి: 

ఆయన పాదములు కొలిమిలో ప్ుటము వేయబడి మ రయుచునన అప్రంజితో 
సమానమ ైయుండనెు; ఆయన కంఠ సవరము విసాత ర జ్లప్రవాహముల ధవనివల  
ఉండనెు. ఆయన తన కుడచిేత ఏడు నక్షతరములు ప్టటర కొని యుండనెు; ఆయన 
నోటినుండి ర్ండంచులుగ్ల వాడయిిెైన ఖడగమొకటి బయలు వ డలుచుండనెు; ఆయన 
ముఖము మహా తేజ్సుసతో ప్రకాశంచుచునన సూరుయనివల  ఉండెను (ప్రకటన 1:15-
16). 

యిేసు యొకు ఈ సుందర్మ నై దృశాయలు ఆయన యొకు గొప్ప శకిత మర్శయు అధకిార్మును ఎతిత  
చూప డుతునాిడు. ఆయన సవర్ము విసాత ర్ జలప్రవాహముల ధ్వనివల  శకితని కల్వగశయునిది; ఆయన తన 
చదతిలో ఏడు నక్షతరములను ప్టుర కొనియునాిడు అది ర్ాజర్శకప్ు అధికార్మును సూచించుచునిది; 
మర్శయు ఆయన ముఖ్ము మహా తదజసుితో లోకమునకు వ లుగునిచుుటకు వ లుగుచునిది. 

ప్రకటన గీంథమంతటిలో ఇటువంట ిదృశాయలనే మనము కనుగొనుచునాిము. కొముులు మర్శయు 
కిర్రటములు కల్వగశయుని అనకేమ నై తలలు కల్వగశన కూీ ర్మృగములు, బూర్లు మర్శయు పాతరలు 
ప్టుర కుని దదవాదూతలు, ప్రతీకార్ప్ు కీర్తనలు మర్శయు ర్ోదనలు, గీంథప్ు చుటరలను తినడము మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్మచిచూడడము, గుర్ీరములు మర్శయు గుర్పీ్ుర్లతులు, ప్ర్వతములు మర్శయు ప్ర్లోకము నుండ ి
దిగశవచుు ప్టరణము మొదల ైన వాటిని మనము చదువుచునాిము. నిజానికి ఎటువంటి దృశయర్ూప్ములేని 
లేఖ్న భాగమును ప్రకటన గీంథములో కనుగొనుట చాలా కషరము. 

ప్రకటన గ్రంథములో ఒక మిశరతమ ైన అంశము ఏమనగా అచుట గ్ురుతులు 
తెలియజ్ేయు ప్దములు, అక్షరారథమిచుు ప్దములతో కలస్టథపో వటము. మరియు 
మనము గ్ురుతులు తెలియజ్యేు ప్దములను చూచినప్ుపడు చఘలా తరచుగా అవి 
మన కొరకు అనవయించబడి ఉంటాయి. కావున ఉద్ఘహరణ్కు, 1వ అధఘయయములో 
యిసేు సాదృశయముగా ఉనన సంగ్త్ర వివరించుటక-ేఏడు ద్పీ్ సతంభములు మరియు 
ఏడు నక్షతరములు ఉనఘనయి, తరువాత వాసతవముగా ఆ ఏడు ద్ీప్సతంభములు, ఏడు 
నక్షతరములు అనగా ఏమిటో చపె్పబడుతుంద్ి. కావున నీవు తప్పనిసరిగా గ్ురుతులతో 
వయవహరించఘలిస ఉంటటంద్ి, అద్ి చఘలా సహాయకరమ నైద్ి. మరికొనిన సమయాలలో 
అచుట మనకు ఆశురయము కలిగించే విషయాలు, కొనిన అక్షరారథమ ైన దృశ్ాయలు 
మనలను ముగ్ుే లను చసేాత యి. కావున, నీవు ఏడు తలలు కలిగిన కూర రమృగ్మును 
చూసాత వు, మరియు తరువాత వారు ఏడు తలలు మరియు ప్రవతములను గ్ూరిు 
మాటాల డుట నీవు చూసాత వు, అద్ి కూడఘ నీవు ఒక దృశయము నుండి కదులుతూ 
ఉననటటల , నీవు చూసూత  ఉననద్ ివాసతవిక జ్గ్తుత లో నీవు ద్ఘనిని కోరుతుననటటల  నీవు 
గ్ురుతులు కలిగిన లోకములోనికత కదులుతూ ఉననటటల  అనిపథసుత ంద్ి. 

— డా. డదవిడ్డ డబూో ూ. చాప్ున్ 

ప్రకటన గీంథమంతటిలోని చిహిములనిియు పాత నిబంధ్న గీంథము నుండ ితీసుకొనబడనివి. 
మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచనముతో మనకుని అవగాహన ప్రకటన గీంథములోని చిహిములను 
గుర్శతంచుటకు సహకర్శసుత ంది. మర్శయు దీనంతటికంటే ఎకుువగా, అది ప్రకటన గీంథము యొకు 
మనోదృశయములను అనువదించుటకు సహకర్శసుత ంది, ఏలయనగా ప్రకటన గీంథము, పాత నిబంధ్న ర్ ండూ 
ఒక ేవిధ్మ నై దృశయములను ఒకే మార్గములో ఉప్యోగశంచినవి. 

ప్రకటన గీంథమంతటిలో చిహిములను గుర్శతంచుట అనగా ప్రకటన గీంథమును అలంకార్ 
పరా యముగా అనవయించుటయని అరా్ము కాదు, లేదా దాని అరా్మును ఆతీుయము చదయుటయు కాదు. 
దీనిక ిబదులుగా, సహజ అనవయింప్ుగా గుర్శతంచబడని వాయకర్ణప్ూర్శత, చార్శతరక విషయాలలో భాగముగా 
సాహితయ అంశాలకు సంబంధించిన చిహిములను గుర్శతంచుటయిే. తుదకు, యోహాను అలంకార్పరా యముగా 
మాటాో డుటకు ఉదదేశించినయి డల, ఆయన మాటలను కవేలము అక్షర్ారా్ముగా అనవయించి ప దే ప ర్పాటు 
చదయటము అవుతుంది. ప్రకటన గీంథమును బాధ్యతగా చదువుటలో దానిలోని చితరములను 
గుర్శతంచగలుగుతాము మర్శయు సాధార్ణ అక్షర్ారా్ సంభాషణలకు అనుగుణముగా అనువదించుదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు మనము ప్రవచనము యొకు కొనిి గుణలక్షణాలను ప్ర్శచయము చదసాము, కాబటిర 
లేఖ్నాలలో మనము చూచుచుని ప్రవచన న ర్వేర్మప ప్దధతులయందు దృషిరంచుదాము. 

న రవేరుపలు 
ప్రవచన న ర్వరే్మప చాలా సంకిోషరమ నై అంశము. ఈ పాఠము కొర్కు, మూడు విధ్ముల ైన ప్రవచన 

న ర్వేర్మపలను గూర్శు మాటాో డుదము. మొదటిది, ప్రవచనములు నేర్మగా న ర్వేర్ుబడు విధానము. 
ప్రవచనము న ర్వేర్మట అనే విషయమును గూర్శు చాలామంది ఆలోచించద మొటరమొదటి సంగతి, అది 

నేర్మగా న ర్వేర్ుబడుట. వార్మ ముందుగా చపెిపన సందర్ాులు సంభ్వించు సమయము వచిునప్ుపడు, 
ప్రవచనాలు నరే్మగా న ర్వరే్ుబడతాయి. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 25:8-11లో, యూదా వార్మ బబులోను 
చదత నాశనము చదయబడతార్నియు మర్శయు 70 సంవతిర్ములు పాడెైన దిబాగా ఉంటార్ని యిర్రుయా 
ప్రకటించాడు. మర్శయు 2 దనివృతాత ంతములు 36:15-21లో ఈ ప్రవచనము జర్శగశనది. 

ర్ ండవది, దెవై ఆదదశానుసార్ముగా ప్రవచనము న ర్వేర్ుబడుట, మనుషుయలు ఆ ప్రవచనమునకు 
సపందించి ప్శాుతాత ప్ప్డుట వలన ప్రవచనము యొకు ఫల్వతము మార్మప చదయబడనిప్ుపడు ఒక దెవై 
ఆదదశానుసార్మ నై ప్రవచన న ర్వరే్మప సంభ్విసుత ంది. దానిని ప ందుకొనబో వు వార్శ ప్రతుయతతర్మును బటిర  
ప్రవచనము యొకు ఫల్వతము మార్మపచదయబడద అవకాశము ఉందని మనము చూచియునాిము. ఇది 
జర్శగశనప్ుపడు, ప్రజల యొకు ప్రతిసపందన ప ై ఫల్వతము అనిశిుతముగా ఉంటుందని మనము 
చెప్పవచుును. మనము అనిశిుతమ నై ప్రవచన న ర్వరే్మపను గూర్శు మాటాో డుతునిప్ుపడు మన 
మనసుిలలో ఇదద ఉదదేశము ఉంటుంది. 

ఉదాహర్ణకు, 2 సమూయిేలు 12:1-15లో, తను బతెషబతో పాప్ముచదస్టి, ఆమ  భ్ర్తయి నై ఊర్శయాను 
చంపించిన కార్ణము చదత దదవుడు దావీదును చంప్ునని ప్రవకతయి నై నాతాను హచెుర్శంచనెు. ఈ 
ప్రవచనమునకు ప్రతుయతతర్ముగా దావీదు ప్శాుతాత పాము న ందెను. ఆయన ప్శాుతాత ప్ము న ందనిందున, 
తన మర్ణమును తపిపసూత  దదవుడు తీర్మపను కుదించనెు. అయితద దదవుడు దావీదు కుమార్మని యొకు 
పరా ణమును తీసుకొన ను మర్శయు దావీదు కుటుంబములో ఆప్ద కలుగజసే్ట ను. 2 సమూయిేలు 13-19 
అధాయయములలో నాతను యొకు ప్రవచనము దావీదు కుటుంబములో న ర్వేర్ుబడని సంగతులు 
సపషరముగా వివర్శంచబడనివి. 

మూడవది, ప్రవచనములు సాదృశయముగా న ర్వరే్ుబడుట. ఈ పాఠము యొకు ఉదదేశముల కొర్కు 
సాదృశయము అన ేమాటను ఈ కిీంది విధ్ముగా నిర్వచించదెము: 

లేఖనఘలలో గ్తములో ఉండని వయకుత లు, సంసథలు లేద్ఘ సందరాభలు, రాబో వు వయకుత లు, 
సంసథలు లేద్ఘ సందరాభలను ఛఘయగా ముందుగా రూపథంచుట. 

ఉదాహర్ణకు, ర్ోమా 5:14లో ఆదాము కీీసుత కు సాదృశయముగా ఉనాిడని పౌలు చపె్ుపచునాిడు, 
ఏలయనగా ఆదాము జీవితము యిసేు జీవితమునకు ఛాయగా ఉనిది. అయితద ఆదాము ఏదదను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

వనములో పాప్ముచదస్టి మనవ జాతికి పాప్ము, మర్ణము తచెాుడు, యిేసు విధదయత చూపించి 
ఆయనయందు విశావసముంచువార్ందర్శకి జీవమును, నీతిని తచెిుయునాిడు. 

కావున సాదృశయముగా ప్రవచన న ర్వరే్మపలో చపె్పబడని ప్రవచనములు భ్విషయతుత లో జర్మగబో వు 
సంభ్వాలకు ఛాయగా ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 2:15లో, యిసేు కుటుంబము ఐగుప్ుత నకు 
వ ళోిపల యినప్ుపడు, హో షతయ 11:1లోని ప్రవచనము న ర్వరే్ుబడనిదని మతతయి చపె్ుచునాిడు, “ఐగుప్ుత లో 
నుండ ినా కుమార్మని పలిచితిని” అని అచుట చపె్పబడనిది. 

హో షతయలో ఉని ఈ వాకయము మ స్ట్ియ ర్ాకడను గూర్శు ప్రవచించుట లేదు. నిజానికి, నిర్గమము 
కాలములో ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండ ిదదవుడు విమోచించిన విషయమును బటిర  ఈ ప్రవచనము 
చర్శతరలోనికి చూసుత ంది. కానీ సాదృశయముగా చెపాపలనుకుంటే, ఈ ప్రవచనము మర్లా యిసేు దనిములలో 
న ర్వేర్ుబడనిది ఏలయనగా, ఇశాీయిలేు వార్శ యొకు గొప్ప మ స్ట్ియకు ముంగుర్మత గా నిర్గమ విధానము 
ఉనిది. కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకాలు వరా యబడకమునుపత పాత నిబంధ్న ప్ుసతకాల ప్రవచనాలు 
న ర్వేర్ుబడయిునాియని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు అవగాహన చదస్టకిొనియునాిర్మ. అయితద వార్శ యొకు 
దినములలో ఈ ప్రవచనములు గొప్ప సాదృశయముగా న ర్వేర్ుబడనివని సుళ్లవుగానే ఎతిత  
చూపించియునాిర్మ. 

ప్రవచన సాహితయశ లై్వక ిప్రకటన గీంథము పల ల్వుచూచుచుండగా, ప్రవచనము యొకు ఉప్-వర్గమ ైన 
అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహతియమును తలెుప్ుటకు స్టదిధప్డుదము. 

అంతయకాల ప్రతయక్షతలు 
మొదటగిా, దానియొకు గుణలక్షణములను చూసూత , మర్శయు ర్ ండవదిగా దాని చార్శతరక అభివృదిే  

సంగీహముగా చపె్ూత  అంతయకాల ప్రతయక్షతల సాహితయ సవభావమును మనము వివర్శంచుదము. 
బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహతియప్ు గుణలక్షణములతో పరా ర్ంభించుదము. 

గ్ుణ్లక్షణ్ఘలు 
అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహతియము సంకిోషరమ నైది మర్శయు అనకే విధ్ములుగా సంక్షిప్తము 

చదయబడుచునిది. ఈ పాఠములలో, బెైబిలానుసార్మ ైన అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహితయమును ఈ కిీంది 
విధ్ముగా నిర్వచించెదము: 

ద్ెైవిక ప్రతయక్షతలను ఉననతముగా తెలియజ్ేయు గ్ురుతులతో కూడిన సాహతియము, 
సాధఘరణ్ముగా వయకతతగ్త ప్రకటనల ద్ఘవరా స్ట్వకరించబడతఘయి, సహజ్మ నైవి, 
సహజ్ఞతీతమ ైనవి మరియు మానవాతీతమ ైన వాటి మధయ ప్రసపర సంభాషణ్లు 
మరియు గ్తము, ప్రసుత తము మరియు భవిషయతుత లో వాట ిప్రభావములు ఇందులో 
ఉంటాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ నిర్వచనము సవివర్ముగా ఉనిది గనుక దానిని మర్శంతగా వివర్శంచుటకు మనకు సమయము 
తీసుకోవాల్వ. మొదటగిా, బెైబిలానుసార్మ ైన అంతయకాల ప్రతయక్షతలు ఎకుువగా గుర్మతులతో ఉనాియన ే
సతయమును మనము ప్ర్శగణ ంచాల్వ. 

విసతృతముగా చెపాపలంటే, ఒక గుర్మతు అనునద ిఒక సంకతేము లేదా దానికంటే ఆవలగా ఉని 
వేర్ొకదానిని సూచించు పరా తినిధ్యము వహించుచునిది. ఉదాహర్ణకు, మాటలు అనునవి గుర్మతులు అవి 
ఆలోచనలను, వసుత వులను, కియీలను, విశలషములను మొదల ైన వాటిని సూచించుచునాియి. జాతీయ 
జండాలు, దదశముల యొకు గుర్మతుల ైయునివి. మర్శయు స్టిలువ అనునది క ైైసతవ మతము యొకు 
ఉనితమ నై గుర్మతుయి ైయునిది. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రకటన గీంథము 1:20లో ర్ ండు గుర్మతులను యిసేు ఏ విధ్ముగా 
వివర్శంచుచునాిడో  వినండి: 

నీవు చూచిన యిడేు నక్షతరములను గ్ూరిున మరమమును, ఆ యిేడు సువరణ 
ద్ీప్సతంభముల సంగ్త్రయు వార యుము: ఆ యిడేు నక్షతరములు ఏడు సంఘములకు 
దూతలు. ఆ ఏడు ద్ీప్సతంభములు ఏడు సంఘములు (ప్రకటన 1:20). 

ఈ వాకయప్ు సందర్ుమును బటిర , యోహాను కీసీుత యొకు దర్ినమును ప ందియునాిడు, దానిలో 
ప్రభ్ువు ఏడు నక్షతరములను కుడచిదత ప్టుర కొని , ఏడు దీప్సతంభ్ములుల మధ్య సంచార్ము 
చదయుచునాిడు. అయితద నక్షతరములు మర్శయు దీప్ సతంభ్ములు చిహాితుకంగా ఉనాియి. అవి 
దూతలను మర్శయు సంఘములను సూచించుచునివి. 

ప్రకటన గ్రంథములోని గ్ురుతులను నిజ్ఞనికత లేఖనములో ద్వేుడు ఉద్ేేశంచని అరథము 
తీసుకొని నఘయయము జ్రిగించలేని అలంకారపరా యమ ైన అనవయింప్ులోనికత ప్డిపో యిే 
ప్రమాదము నుండి వివచేించుటకు తఘళప్ుచవెి మూడు విధములుగా ఉంద్ి. మొదటది్ి, 
ప్రకటన గ్రంథములోని గ్ురుతులు చఘలామటటర కు పాత నిబంధన లేఖనములలో 
ఇప్పటిక ేఇవవబడనివని గ్రహించఘలి, ప్రతేయకముగా ద్ఘనియిేలు, యిెహజె్ేకలు మరియు 
జ్్కరాయలకు ఇవవబడని దరశనములలో ఇద్ి చూడవచుు. కావున, ద్ేవుడు ఒక 
విధమ నై గ్ురుతులతో కూడని ప్దజ్ఞలానికత తన ప్రజ్లను స్టథదాప్రుసుత నఘనడు, 
మరియు యోహాను ద్ఘనిని మరింత ఎకుకవగా కూరుుచునఘనడు. ర్ండవద్ిగా, మరి 
ఎకుకవగాను, సుటిగాను మాటాల డుచునన ఇతర లేఖన భాగాలవ ైప్ు కూడఘ మన 
దృషథరని కేంద్ీరకరించవలస్టథయుననద్ి. మనకు ఇవవబడిన చఘరితఘర తమక అంశ్ాల 
వ లుగ్ులో ప్రకటన గ్రంథములోని దరశనములు మరియు గ్ురుతులను మనము 
అనువద్ించుదము, ఉద్ఘహరణ్కు సువారతలలో లేద్ఘ ప్త్రరకలలో కనుగొనుచునన 
స్టథద్ఘా ంతప్రమ నై భాగాల మాద్రిిగా అనువద్ించఘలి. మరియు లేఖనములలో చఘలా 
కఠినమ ైన భాగాలు ఏమిటో పో లిుచూడఘలి, ప్రకటన గ్రంథములోని దరశనములు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

సపషరముగా ఉనన లేఖన భాగాలను, సూటిగా చెప్ుపచునన లేఖన భాగాలతో పో లాులి. 
మరియు మూడవద్ిగా, ప్రకటన గ్రంథములోని ఏడు ఆశీరావదములలో ఒక 
ఆశీరావదము అనగా, ఈ ప్రవచన వాకయములు చద్విి, హృదయప్ూరవకముగా గ్రహించి, 
భదరప్రచుకొనువారు అరథము చేసుకొందురు అనే వాగాే నమును ప్రిగ్ణ్లోనికత 
తీసుకోవాలి. మొదటి శతఘబేప్ు సందరభములో వారకిత ఇద్ి మరుగ్ు చేయబడని 
మరమము లేద్ఘ రహసయము కాదు. ఇద్ి మొదట ిశతఘబేములో ఉనన సహో దరులకు 
మరియు సహో దరదలకు ఇద్ి ఇవవబడనిద్ి, ఇరవ ై ఒకటవ శతఘబేములో 
నివస్టథంచుచునన మనకు కాదు అనే సతయమును మనము చఘలా తీవరముగా 
ప్రిగ్ణ్ ంచఘలి, ద్ీనిని గ్టిరగా చద్ివినప్ుపడు వినినప్ుపడు, గ్రహించినప్ుపడు, వారు 
ద్ీవ నను ప ంద్ిరి. 

— డా. డెనిిస్ ఇ. జానిన్ 

బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతగా సాహితయము తర్చూ గుర్మతులను ఉప్యోగశంచుచునిది. 
కొనిి గుర్మతులు అమితముగా వివర్శసాత యి, గీంథకర్త తాను ప్ర్శశీల్వంచిన దానికి సార్మప్యమ నై దృశయమ నై 
గుర్మతులు ఎంపిక చదసుకునిప్ుపడు ఇది జర్మగుతుంది. ఉదాహర్ణకు, దానియిలేు 7:4లో, ప్క్షరి్ాజు 
ర్ కులు వంటి ర్ కులు కల్వగశ స్టంిహమును పల ల్వన మృగమును గూర్శున దర్ినమును దానియిేలు 
వరా స్టియునాిడు. స్టింహము మర్శయు ర్ కులు వివర్శంచదగశనవి ఏలయనగా ఆ జీవి యొకు వాసతవ దృశయము 
మనకు తలె్వయజయేబడుచునిది. మర్శయు అవి గుర్మతులుగా ఉనాియి, ఏలయనగా అవి వాటి 
సవభావమును తెల్వయజయేుచునివి. స్టింహము అనే గుర్మతు, ఆ జీవి శకితవంతమ నైద ిమర్శయు 
భ్యంకర్మ ైనది అన ేవిషయమును సూచించుచునిది. స్టింహము ర్ కులు కల్వగశయుండడము బబులోనును 
సూచిసుత ంది, దాని చితరకళ్లో తర్చూ ర్ కులుగల స్టింహము చితీరకర్శంచబడుచునిది. 

ఇతర్ సందర్ాులలో, ఒక విషయమును దృషార ంతముగా అరా్ము చదసుకోవడానికి, గుర్మతులు 
ఇవవబడుచునిని. ఉదాహర్ణకు, యోవలేు 2:25లో, అసంఖ్ాయకామ నై స్ట నైయమును మిడుతలుగా దదవుడు 
తెలుప్ుతునాిడు. స్ట నైయములు మిడుతలవల  కనిపించుటలేదు, అవి మిడుతలవల  ప్రవర్శతసుత నాియి. వాటకిి 
ఇషరమ నై ప్రతిదీ మిాంగశవేయుటకు ఆప్ు చదయలేని గొప్ప సమూహమ ైయునాిర్మ. 

ఇంకనూ మిగతా గుర్మతులు వాడబడనివి, ఏలయనగా అవి ఒక దదశ జ ండాకు సార్మప్యత కల్వగశన 
విషయాలు లేదా ఆలోచనలకు సాంప్రదాయ చిహిములుగా ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, ప్రకటన 1:10-20లో, 
ఉనితమ నై గుర్మతు కల్వగశన యిేసు యొకు దర్ినమును యోహాను ప ందియునాిడు. ర్ొముునకు 
బంగార్మ దటీరని కటుర కొని, ప డవ ైన అంగరని ధ్ర్శంచిన మనుషుయనివల  యిసేు అగప్డుచునాిడు. ఆయన 
ముఖ్ము సూర్మయనివల  ప్రకాశించుచునిది. ఆయన తలవ ండుర కలు తలోెగా ఉనివి. ఆయన నేతరములు 
అగశిజావలలవల  ఉండెను. ఆయన పాదములు కొల్వమిలో ప్ుటము వయేబడ ిమ ర్యుచుని అప్ర్ంజవల  
ఉనివి. ఆయన కంఠసవర్ము విసాత ర్ జలప్రవాహములవల  ఉండును. ర్ ండంచులగల ఖ్డగము ఆయన నోట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

నుండ ివచుుచునిది. ఆయన ఏడు నక్షతరములను తన చదతప్టిరయునాిడు. మర్శయు ఆయన ఏడు 
దీప్సతంభ్ముల మధ్య నివస్టించుచునాిడు. 

ఈ వివర్ములనిియు పాత నిబంధ్నలోని మనోదృశయములను, మర్శయు గుర్మతులను జాఞ ప్కము 
చదయుచునివి. ఉదాహర్ణకు, ఆయన తలోెని వసత రములు మర్శయు తన వ ండుర కలు, మర్శయు 
ప్రకాశించుచుని ఆయన ముఖ్ము దానియిేలు 7:9లో దదవునిని గూర్శున వివర్ణను జాఞ ప్కము 
చదయుచునిది. దపీ్సతంభ్ములు ప్రతయక్ష గుడార్మును మర్శయు దదవాలయ వసుత వులు జాఞ ప్కము చదసుత ంది; 
పాత నిబంధ్నలో ప్రతదయక ఆర్ాధ్నా సాలములో దదవుడు వార్శతో నివాసము చదస్టనిటుో  యిేసు కూడా తన 
ప్రజలతో నివాసము చదయుచునాిడని సూచిసుత ంది. సంఖ్ాయకాండము 24:17, యి షయా 14:12 మర్శయు 
ఇతర్ సాలములలో ఉనిటుో  పాత నిబంధ్నలోని ర్ాజులను మర్శయు ఇతర్ మనవ నాయకులను 
నక్షతరములు జాఞ ప్కము చదయుచునివి. కావున ప్రకటన గీంథము నక్షతరములు మర్శయు దదవదూతలను 
గూర్శు మాటాో డుచునిప్ుపడు అవి సంఘములను సూచించుచునివి, ఎందువలననగా సృషిరయంతటప నైా 
ర్ాజుగా తన ఆతీుయ ప్ర్శపాలనను యిసేు ప్రతయక్షప్ర్చుచునాిడు. మనవ దృకపధ్ములో ఆలోచిస్టతత , 
సంఘము యొకు భ్విషయతుత ను నియంతిరంచాలని ర్ోమా ప్రభ్ుతవము ప్రయతిించింది. అయితద, యిేసు తన 
చదతిలో సంఘముప నై సంప్ూర్ణ అధికార్ము శకిత కల్వగశయునాిడని ఈ గుర్మతు బయలుప్ర్చుచునిది. 

అంతయకాల ప్రతయక్షతలు తర్చు ర్ూప్ములను మర్శయు గుర్మతులను కల్వగశ ఉంటాయి, ఆధనిిక 
పాఠకులు దీనిని అరా్ము చదసుకోవడానిక ికషరప్డుతూ ఉంటార్మ. అయితద ప్రకటన గీంథములో గుర్మతులు 
చాలామటుర కు యోహాను యొకు అసలు శోీతలను అయోమయము చదయలేదు ఏలయనగా అవి పాత 
నిబంధ్న నుండి మర్శయు వార్శచుటటర  ఉని ప్ర్శస్టిాతుల నుండి సమకూర్ాడనివి. యోహాను యొకు 
పాఠకులను సందిగేములో ఉంచుట వాట ిఉదదేశము కాదు, కాని బలవంతప టుర  విధ్ముగా, 
జాఞ ప్కముంచుకొను విధ్ముగా సతయమును తెలుప్ుట వాట ిఉదదేశము. 

బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియప్ు ర్ ండవ గుణలక్షణమదేనగా అది దెైవికమ ైన 
ప్రతయక్షతలను తలె్వయజసేుత ంది. బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము మిగతా లేఖ్నముల 
మాదిర్శగానే ప్ర్శశుదాధ తు చదత పతరర్పేించబడనిదద. దోషర్హతిమ ైన, సంప్ూర్ణముగా నముదగశన మర్శయు 
అధకిార్ముతో ప్రజలకు ఇవవబడని దదవుని వాకయములో ఇద ిభాగము. దదవుని దావర్ాగానీ లేదా నముదగశన 
దదవదూతల దావర్ాగానీ, మనుషుయల ైన గీంథకర్తలకు ఇవవబడని యథారా్మ నై ప్రతయక్షతలను ఇద ి
తెలుప్ుచునిది. బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహితయము ఊహాజనితమ ైనది కాదు. ఇద ి
మానవ గీంథకర్తలకు వచిున మంచి ఊహాలు కాదు. దీనికి బదులు ఇది సృషిరప్టో ఆయన ఉదదేశములను తన 
ప్రజలకు బయలుప్ర్చు దదవుని యొకు యథారా్మ నై సంభాషణయి ైయునిది. 

మూడవది, బెైబిలానుసార్మ ైన అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియములో తలెుప్బడిన దెవైిక ప్రతయక్షతలు 
వయకితగతముగా బయలుప్ర్చబడినవిగా ఉదదేశించబడుచునిద.ి అంతయకాల ప్రతయక్షత అని 
అనువదించబడుచుని అప లాల్వప్ి అన ేమాటకు “బయలుప్ర్చబడనిది” లేక “తెలుప్బడనిది” అని 
అరా్ము. కావున, దాని మూలములో, బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతల సాహతియము దదవుని యొకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రణాళికలను ప్రజలకు తలె్వయజేయు కార్యమ ైయునిది, ఈ ప్రకార్ముగా వార్మ లోకము ప్ర్శస్టిాతిని గీహించి, 
నిర్రక్షణ కోలోపకుండా ఉందుర్మ. 

అయితద కొనిి అదుుతమ ైన ప్రతయక్షత వల  అనగా, నిర్గమకాండము 13లో దదవుడు మఘే 
సతంభ్మువల  ఇశాీయిలేు ప్రజలందర్శక ికనిపించు విధ్ముగా కాక, బెైబిలానుసార్మ ైన అంతయకాల ప్రతయక్షతలు 
ఏకాంతముగానుని వయకుత లకు బయలుప్ర్చబడనిటుో  అగుప్డుతుంది. ప్రవకతలు దర్ినములను చూశార్మ. 
వార్మ సవర్ములను లేదా శబేములను వినాిర్మ. వార్మ దర్ినములను చూశార్మ. వార్మ దదవదూతల చదత 
దర్శించబడయిునాిర్మ. వార్మ వార్శ యొకు శర్రర్ములనుండి కొనిపల బడునటుో  అనుభ్వము కల్వగశయనాిర్మ. 
కొనిిసార్మో  వార్మ దదవునిన ేకలుసుకునాిర్మ. అయితద ఇవి వయకితగత ప్ర్శస్టిాతిలో సంభ్వించాయి. దదవుని 
దూతగా మర్శయు ర్ాయబార్శగా, దదవుని ప్రజలకు దదవుని సందదశము అందించుట ప్రవకతప ైన 
ఆధార్ప్డయిునిది. 

బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియమునకుని నాలగవ గుణలక్షణము గూర్శు 
ప్రసాత వించు విషయమదేనగా, ఇద ిప్రకృతి సంబంధ్మ ైన, ప్రకృతి బాహయమ నై మర్శయు మానవాతీతమ నై వాట ి
మధ్య ఉని వాసతవాలతో వయవహర్శసుత ంది. 

ప్రకృతి సంబంధ్మ ైన లోకము మనము నివస్టించుచుని ప్రప్ంచమును అనగా భౌతిక లోకము 
మర్శయు దానిలోని జీవర్ాశులను సూచిసుత ంది. ప్రకృతి బాహయమ నై అనమేాట ప్రకృతి సంబంధ్మ ైన దానిక ి
ఆవల ఉనిదానిని సూచిసుత ంది. ఇద ిదదవదూతలు మర్శయు దయయములు వంట ిఆతులు సావధీనము 
చదసుకుని లోకమును సూచించుచునిది. చివర్శగా, మనవాతీతమ నైద ిఅనేమాట, సహజమ ైన దానికి ఆవల్వ 
ఉని దానిని అనగా ప్రతదయకముగా దదవునిని, ఆయన కార్యములను సూచించుచునిది. దదవుడు మాతరమే 
సార్వభౌముడు, అనిింటిప నై ఆధపి్తయము కల్వగశ, ప్రకృతిని నియంతిరంచువాడు, కావున ఆయన ేనిజముగా 
మానవాతీతమ ైనవాడు. 

ఈ లోకములనీి ఒకదానితో ఒకట ిసంబంధ్ము కల్వగశయునాియి. ప్రకృతి సంబంధ్మ నై దానిప నై 
మర్శయు ప్రకృతి బాహయమ నై దానిప నై దదవుడు ఆధిప్తయము కల్వగశయునాిడు. ప్రకృతి బాహయమ ైన లోకానిక ి
చెందని దదవదూతలు మర్శయు దయయములు, ప్రకృతి సంబంధ్మ నై లోకములో జర్మగు సంగతులను 
ప్రభావితము చదయుచునాియి. మనము పాప్ము చదయునటుో  దయయములు పతరర్పేిసాత యి. దదవదూతలు 
మనలను కాపాడుతాయి. లేఖ్నముల ప్రకార్ము, దదవదూతలు మర్శయు దయయములు అంతర్ాజ తీయ 
ర్ాజకీయాలను కూడా ప్రభావితము చదసాత యి. 

ప్రప్ంచ చర్శతరను ప్రభావితము చదయు ఆతుల సమూహములను గూర్శున సంఘటనలు పాత 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలలో కనుగొనవచుును. ఉదాహర్ణకు 2వ ర్ాజులు 6వ అధాయయములో, ఆర్ాము 
ర్ాజు ఎలీషాను ప్టుర కొనుటకు ప్రయతిించుట. తుదకు, ఆర్ాము ర్ాజు ఎలీషాను ప్టుర కొన 
చుటుర ముటిరనప్ుపడు, ఎలీషా యొకు స్టతవకుడు భ్యకాీంతుడయి యను. 

ఆ తర్మవాత ఏమి జర్శగశనదో  2 ర్ాజులు 6:15-17నుండ ివినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

“అయోయ నఘ యిేలినవాడఘ, మనము ఏమి చేయుదమని” ఆ ద్ెైవజ్నునితో అనగా 
అతడు “భయప్డవదుే ,” “మన ప్క్షమున నుననవారు వారకింట  అధికుల ై 
యునఘనరని చపెథప. ” “యిహెో వా, వీడు చూచునటటల  దయచసే్టథ వీని కండల ను 
తెరువుమని” ఎలీష్ా పరా రథనచయేగా. యిెహో వా ఆ ప్నివాని కండల ను తెరవచసే్టెను 
గ్నుక వాడు ఎలీష్ాచుటటర ను ప్రవతము అగిన గ్ుఱ్ఱములచేత రథ ములచేతను 
నిండియుండుట చూచనెు (2 రాజులు 6:15-17). 

ప్రకృతి బాహయమ నై మర్శయు మానవాతీతమ ైన లోకములో ఇటువంట ిసందర్ుములు పాత మర్శయు 
కొీతత  నిబంధ్నలలో అకుడకుడ కనిపించినప్పటికీ, బెైబిలానుసార్మ నై ప్రతయక్షతా సాహతియము విప్ర్రతముగా 
ఇటువంట ివిషయాలప ై దృషిరంచుచునిది. ఉదాహర్ణకు, యోవలేు, యి హజెేులు, దానియిేలు మర్శయు 
జ కర్ాయలోని కొనిి భాగములు, ప్రకృతి సంబంధ్మ నై, ప్రకృతి బాహయమ నై మర్శయు మానవాతీతమ నై 
లోకముల మధ్య ఉని సంబంధ్ముప నై దృషిరని కేందీరకర్శంచుచునివి. మర్శయు అదద ప్రకార్ముగా, 
అదృశయమ ైన దదవుని లోకము మర్శయు దదవుని యొకు ఆతీుయ శకిత, అధకిార్ము దావర్ా తన ఉదదేశములను 
జర్శగశంచునటుో  ప్రకటన గీంథము ప్దద, ప్దద దృషిరని ఆకర్శషంచుచునిది. 

మనచుటూర  జ్రుగ్ుచునన అనకే సంగ్తులపెైన ద్ేవదూతలు మరియు దయయముల 
ప్రభావము చఘలా ఎకుకవగా ఉంటటంద్ి, ఏలయనగా మనము నివస్టథంచుచునన ఈ 
లోకము ద్ేవుని చేత నియంత్రరంచబడుచుననద్ి మరియు ఎకకడో  ద్వేుని ప్రణ్ఘళ్లక 
చొప్ుపన కారయము జ్రుగ్ుచుననద్ి, మరియు ఒకవళే మనము ద్ఘనిలో 
పాలుప ంద్ినట లల తే, ద్ఘనిలో మనము ముందుకు కొనసాగితే, అప్ుపడు ఇటటవంటి 
జీవులు వాసతవముగా ఉనికతలో ఉనఘనయని మనము నమామలి. ద్ీనిలో చఘలా ఆసకతత 
కలిగించే విషయమేమనగా, మనము తరచూ ద్వేదూతల యొకక మరియు 
దయయముల యొకక కారయములను గ్ూరిు ఆలోచిసుత ననప్ుపడు, మన స ంత జీవితము 
లేద్ఘ వయకతతగ్త జీవితమునకు అనవయించుకుంటాము. మరియు నిశుయముగా అద్ి 
సతయము. అద్ి బ ైబిలులో ఉంద్ి అనుమానం లేదు. అయితే మనము బ ైబిలు 
గ్రంథములో నుండి జ్ఞా ప్కముంచుకోవలస్టథన ఒక గొప్ప సంగ్త్ర ఏమనగా, ప్రతయేకముగా 
దయయప్ు శకుత లు- మరియు కొనినసారుల  ద్వేదూతలు కూడఘ రాజ్యములపెనై 
అధికారము లేద్ఘ ప్రిపాలించుటకు నియమించబడునటటల  మనము తెలుసుకొందుము, 
అందువలన ద్వేుని యొకక సనినధిలో ఇవనీన ఆయారాజ్యములకు పరా త్రనిధయము 
వహించుచునఘనయి. కీరతనలు 82లో చెప్పబడనిటటల గా, యిెహో వా తన సమాజ్ములో 
మరియు ద్ెైవముల మధయను తీరుపతీరుుచునఘనడు, ఆయనతో పాటట “చినన 
ద్ెైవములు” ఉనఘనయి మరియు ఇవి వేరేవరు ద్ేశములను నియంత్రరంచు ద్వేదూతలు, 
దయయములు మరియు ప్రకృత్ర బాహయమ ైన జీవులను సూచించుచునఘనయి. కావున, 
అనేక సందరాభలలో మనము ద్ీనిని గ్రహించుట లేదు, అయితే ప్రప్ంచమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏలుచునన రాజ్కీయ ప్రిపాలన ఒక వయకతతకత ఓటట వేస్టథనందువలన, లేద్ఘ మరొక వయకతత 
ఓటట వేయుటవలనో లేద్ఘ వారసతవముగా పథతరుల నుండి స్టథంహాసనము 
హకుకప్ూరవకముగా ప ందుటవలన లేద్ఘ అటటవంటి వాటివలన కాదు. అద్ి ఆ 
విధముగా లేదు. నిజ్ఞనికత, తెరవ నుక, లోకములో ఇటటవంటి గొప్ప రాజ్కీయ 
ఉదయమములు దయయప్ు మరయిు ద్వేదూతల శకుత ల వలన, తెరవ నుక, అదృశయముగా 
నియంత్రరంచబడుచుననవి. 

— డా. ర్శచార్్డ ఎల్. పరా ట్, జూ. 

చివర్శగా, బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహితయము యొకు ఐదవ గుణలక్షణమదేనగా, 
ఇద ివర్తమాన, భ్ూత, భ్విషయతుత  కాలాలలో ఉని ప్రకృతి సంబంధ్మ ైన, ప్రకృతి బాహయమ నై మర్శయు 
సహజాతీతమ నై లోకములను ప్రభావితము చదయుటను వివర్శంచుచునిది. అంతయకాల ప్రతయక్షతా 
సాహితయము చర్శతర యొకు అనిి దృకపధ్ములప ైన దృషిరప డుతుంది. భ్ూతకాలములో ప్రకృతి సంబంధ్మ నై, 
ప్రకృతి బాహయమ నై మర్శయు సహజాతీతమ ైన లోకములు ప్రభావితము చదయబడని ప్దధతులను, 
వర్తమానకాలములో ఎటువంట ిప్రభావమును కలుగజయేుచునాియో మర్శయు భ్విషయత్ కాలములో 
ఎటువంటి ప్రభావమును కలుగజయేబో వుచునాియో అది వివర్శసుత ంది. దీనికంట ేమర్శ ఎకుువగా, బెైబిల్ 
గీంథములోని మిగతా భాగములవల , బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహితయము చర్శతరనంతటనిి 
ఒక సంప్ూర్ణ గాధ్గా చూసుత ంది- సృషిర  వృతాత ంతము, పాప్ములో ప్డిపల వుట మర్శయు పిముట కీసీుత  దావర్ా 
విమోచన కార్యము. వర్తమానమును శమీలు మర్శయు కషరముల దావర్ా అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము 
వివర్శసుత ంది, మర్శయు మనందర్శ నిర్రక్షణలు న ర్వరే్ుబడు భ్విషయతుత ప ై దృషిరని కేందీరకర్శసుత ంది. 

కొనిిసార్మో  ఆధ్ునిక క ైసైతవులు ప్రకటన గీంథము విషయములో కషరము కల్వగశయునాిర్మ, 
ఏలయనగా, మన జీవిత అనుభ్వముల వ నుక ఆతుల ప్రభావము ఉనిదనే విషయమును సాధార్ణముగా 
మనము ఆలోచన చదయము. ఆధ్ునిక శాసత ర ప్ర్శజాఞ నము చదత ప్రభావితము చదయబడినవార్మ ై, మన 
జీవితములలో జర్మగుచుని సంగతుల విషయమ ై సహజమ ైన కార్ణాలు చూచుటకు ప్రయతిిసాత ము. 
మనము చూడగల, వినగల, వాసన చూడగల, ర్మచిచూడగల మర్శయు తాకగల విషయములప నై 
దృషిరంచుచునాిము. అయితద, మన చుటటర  మర్శయు మనలోను జర్మగుతుని విషయములను మన 
జాఞ నేందిరయములు కొంతమటుర కే గహిీంచగలవని లేఖ్నములు సపషరము చదయుచునివి. 

ప్రకటన గీంథము నేడు మనకు ఇచుుచుని దానిని గీహించుటకు సహజమ నై అభిపరా యములను 
విడచిిప టిర , లేఖ్నముల బో ధ్నలను వ ంబడించాల్వ. మనయందు మర్శయు మనచుటటర  జర్మగుచుని 
సంగతులు ఆతులు లేదా సవయముగా దదవునిచద తీవరముగా ప్రభావితము చదయబడుచునివి. సహజముగా 
జర్మగుతునిటుో  కనిపించదవి, వయకితగత సమసయలు, సంఘములో సమసయలు మర్శయు ర్ాజకయీ సమసయలు 
మామూలుగా సంభ్వించుచునివి కావు. అవి దదవుడు మర్శయు ఆతుల ప్రభావితము ఫల్వతముగా 
కలుగుచునివి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ విషయములలో బెైబిలు యొకు దృషిరని మనము అంగరకర్శంచినప్ుపడు, యోహాను యొకు 
మొదట ిశతాబేప్ు శోీతలకు జర్శగశనటుో , ప్రకటన గీంథము మనతో శకితవంతంగా మాటాో డుతూ ఉంటుంది. మన 
అనుభ్వములకు వ నుకన ఉని ఆతాునుసార్మ నై వాసతవములను సంప్ూర్ణముగా మనలో ఎవర్మూ 
చూడలేము. కానీ, చర్శతరలో యిేసుకీసీుత  దావర్ా దదవుని యొకు విశవ ర్క్షణ ప్రణాళికను చూచుటకు ప్రకటన 
గీంథము ఆ తెర్ను ప ైక తుత తుంది. ఆతుమూలముగా ఆయన ఇప్ుపడు సంఘముతో ఉనాిడు మర్శయు తన 
శతుర వులందర్శప నై అంతయ విజయము ప్రకటించుటకు ఆయన తిర్శగశ వచుుచునాిడు. 

ప్రకటన గ్రంథము యొకక మూలంశము: యిసేు జ్యించుట. తుదకు మనము 
పోర తసహించబడఘలని ఇద్ి అరథమిచుుచుననద్ి. మనము శరమలు ప ందమని అద్ి 
తెలుప్ుట లేదు, మరియు తీరుపలను, శరమలను మరియు గ్లిబిలిని ద్ేవుడు ఏ 
విధముగా అనుమత్రసాత డో  ప్రకటన గ్రంథము మనకు జ్ఞా ప్కము చేయుచుననద్ి, 
మరియు బబులోను మహావశేయ, మొదల ైన సంగ్తులు మన జీవితఘలకు వరితసాత యి, 
అయితే తుదకు నూతన యిెరూషలేము ప్రలోకము నుండి ద్ిగివసుత ంద్ి మరియు 
యిసేు తన రాజ్యమును సాథ పథసాత డు. ద్వేుడు మన ద్ేవుడెైయుంటాడు. మనము 
ఎననట ననటకిత ఆయన ప్రజ్లమ  ైయుంటాము. కావున అంతకంటల పోర తఘసహకరమ ైనద్ి 
ఉండదు. 

— డా. విల్వయమ్స ఎడగ ర్డ 

అంతయమునకు ద్ేవుడు తన శతుర వులందరిపెనై విజ్యము న ందుతఘడని ప్రకటన 
గ్రంథము నిశుయప్రుసుత ంద్ి — ఒక సంప్ూరణమ నై విజ్యము. ద్ీని కొరకు 
ఎదురుచూచినవారముగా మొదట మనము ఆనంద్ించి, ఆశప్డఘలి మరియు శరమల 
మధయలో, శ్రధన మధయలో, మనము ఇప్ుపడు అనుభవించుచునన శరమలు మరియు 
వయకతతరేకతలను దృఢ సంకలపము, తీరామనముతో అంతయము జ్యిసుత ందని 
ఎరుగ్ుదము. 

— డా. వ ర్డి యస్. ప తెరస్ 

ప్రకటన గ్రంథము యొకక గొప్ప పాఠము ఏమనగా ద్వేుడు ఆయన యొకక మరియు 
మన యొకక శతుర వులను జ్యిసాత డు. ఇద్ి సంఘమునకు చఘలా పోర తఘసహకరమ ైన 
సంద్శేము. ఈ యుగ్ములో సంఘము శరమలగ్ుండఘ వ ళుల చుండగా నిశుయముగా 
అద్ి సంఘమునకు చఘలా పరా ముఖయమ ైయుననద్ి. ఆయన దృషథరలో సమసతము తనకు 
సంతృపథత  కలుగ్జ్ేయు ముగింప్ును తచెుు గొప్ప పోర తఘసహకరమ ైన 
సంద్శేమ ైయుననద్ి, మరియు అంతయమున సంఘము జ్యించును. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

— డా. కారో్డ ఆర్డ. టటర మాన్ 

ఇప్ుపడు మనము బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహితయము యొకు గుణలక్షణములను 
ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, దాని యొకు చార్శతరక విశలోషణ వ పై్ు మన దృషిరని ప టుర దము. 

చఘరితరక విశే్లషణ్ 
బెైబిలు గీంథములోని అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము బబులోను మర్శయు పార్స్టక్ుల ప్రభావము 

వలన ఇశాీయిలేు వార్శ చర్శతరలోనికి తర్ావత కాలములో, అనగా కీీ. ప్ూ. ఆర్వ శతాబేములో బబులోను 
చెర్లో ఉనిప్ుపడు వచాుయని అనేకమంద ిసదివమర్ికుల ైన బెైబిలు ప్ండితులు అభిపరాయప్డుతునాిర్మ. 
అయితద కొీతత  ప్ర్శశోధ్నలు, అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహితయము యొకు మూలమ నై భాషాశ ైల్వ బెైబిలులోని 
పరా చీన కాలములోనే అనగా ఇశాీయిలేీయులు తమ చుటటర  ఉని కనానీయులతో మర్శయు 
ప్శిుమమునుని సమకాలీన ప్రజలతో ప్ర్సపర్ సంబంధాలు కల్వగశయునిప్ుపడద ఇది పరా ర్ంభ్మ నైదని 
ప్ర్శశోధ్నలు తలెుప్ుతునాియి. 

బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియములోని పరా ముఖ్యమ ైన అనేకమ ైన విషయాలు 
పాత నిబంధ్నలోని తొల్వ ప్ుసతకలలో అగుప్డుతునివి. ఉదాహర్ణకు, నిర్గమకాండము 15లో, ఎర్ ీ
సముదరములో ఐగుప్తయుల స్ట నైయములను దదవుడు ముంచివసే్టినప్ుపడు వార్మ ఆనందముతో పాడిన పాట 
ఉనితమ నై మనోదృశయమును కల్వగశయునిది. దదవుడు వార్శని తన దక్షిణ హసతముతో చితకగొటెరను, వార్శని 
చెతతవల  దహించనెు, ఆయన నాస్టకిార్ంధ్రముల ఊపరి్శవలన నీళ్లో  ర్ాశిగా కూర్ుబడనెు మర్శయు భ్ూమి 
వార్శని మిాంగశ వసే్ట నని మాటాో డుచునిది. దదవుని భ్యము చదత దదశములు దగిులుప్డుచునివి, ఆ 
ప్రకార్ముగా వాగాే న దదశములో సాా పించబడుదుర్మ, కావున దదవుడు వార్శని నిర్ంతర్ము ర్ాజుగా ఏలుతూ 
నివాసము చదయునని కూడా చెప్పబడుచునిది. 

మోషత గీంథాలలో మర్ొక ఉదాహర్ణ సంఖ్ాయకాండము 24:17లో బిలాము ప్రవచనములో ఉనిది, 
అచుట ఇశాీయిేలు యొకు ర్ాజదండమును నక్షతరముతో పల లుుచునాిడు. 

ఇటువంట ిసాహతియప్ు శ ైల్వ ఇశాీయిేలీయుల యొకు చర్శతర అంతటలిో కీమకమీముగా అభివృదిే  
చెందనిది. యోబు 26:12 మర్శయు కీర్తన 89:10లో దదవుడు విశవయుదధములో ర్హబు అన ేసర్పమును 
సంహర్శంచినటుో  వివర్శంచబడనిది. మర్శయు యోబు 41లో, సముదరప్ు కూీ ర్మృగమ నై మకర్ముప నై తన 
అధకిార్మును ప్రకటించుచునాిడు. మర్శయు యోవలేు, దానియిేలు, యి హజెేులు మర్శయు జకర్ాయ వంటి 
గీంథములలో ప్రవకతలు అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియమును అభివృదిే  చదశార్మ. ఉదాహర్ణకు, దానియిలేు 
7లో, దానియిేలు వర్మసగా కూీ ర్మృగములు సముదరములో నుండ ిప కైి వచుుట, దదవుడు 
తీర్మపతీర్మునప్ుపడు వాటలిో కడమ వాటిని, మికిుల్వ భ్యంకర్మ నై వాటిని నాశనము చదస్టినటుో గా 
వివర్శంచబడనిది. 

పాత నిబంధ్న ముగశస్టిన వ ంటనే ఉని కాలమును “నిబంధ్నల మధ్య కాలము” అని పలిుసాత ర్మ, 
ఏలయనగా అద ిపాత నిబంధ్న తర్మవాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు ముందు ఉని కాలములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

వరా యబడనిది. ఈ కాలములో, అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము ఒక ప్రతదయకమ నై భాషాశ లై్వగా అభివృదిే  
చెందనిది మర్శయు దెైవ పతరర్పేతిము కాని, బెైబిలులో చదర్ుబడని అనకే అంతయకాల ప్రతయక్షతల ర్చనలు 
తయార్మచదయబడా్ యి. ఇందులో మోషత మర్శయు హనోకుల యొకు ఆలోచనలు, ర్ ండవ ఎసా్ ీ స్ లోని 
కొనిిభాగాలు, బార్ూకు యొకు అంతయకాల ప్రతయక్షతలు మర్శయు కుమాా న్ లో కనుగొనబడని యుదధ  
ప్తిరకలు చదర్ుబడియునాియి. ఈ వరా తలు బెైబిలు గీంథములో భాగము కానప్పటిక ీవాటిని మనము 
ప్రసాత వించుటకు కార్ణమేమనగా, అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము యొకు అభివృదిేని విశలోషించుటకు ఇవి 
మనకు సహకర్శసాత యి. 

వాటి యొకు శోీతలు భ్ూసంబంధ్మ నై అనుభ్వములు కల్వగశయుండగనే, ఈ ర్చనలు 
విశవయుదధములను గూర్శు మికిుల్వగా తెలుప్ుతునాియి. ఇవి పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథముల 
దృశయవర్ణన నుండ ిబయటకు తీయబడినవి మర్శయు ఆ దృశయములను మిశితీము చదయుట దావర్ా మర్శంత 
విసత ృతముగా అభివృదిే  చెందనివి. ఈ నిబంధ్నల మధ్య కాలములోని అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహితయప్ు ప్రతదయక 
తలంప్ులు కొీతత  నిబంధ్నలో కూడా కనుగొనవచుు. 

నిబంధ్నల మధ్య కాలములోని అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము, బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల 
ప్రతయక్షతా సాహతియముతో పల ల్వక కల్వగశయునిప్పటకిీ, ఒక విధ్ముగా దెవైపతరర్శత లేఖ్నాలతో వరే్ ైన 
గుణలక్షణములను కల్వగశ ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు అవి మార్మ పతర్మతో వరా యబడనిాయి, దాని అరా్ము 
అబదధప్ు గీంథకర్త పతర్మన వార్మ వరా స్టనిద ిప్రజలు చదవిి, దెవై పతరర్శతమ నైదిగా వార్మ అంగరకర్శంచాలన ేఉదదేశము 
ఉంది. ఇటువంటి కార్యము నిజాయితీ లేనిది, మర్శయు అటువంటి వాటిని 2 థసెిలగనీక 2:2లో పౌలు 
ఖ్ండించాడు. బెైబిలులో చదర్ుబడని కొనిి అంతయకాల ర్చనలు, గతించిపల యిన వాటిని జర్మగలేనటుర  
మాటాో డుతునాియి ఏలయనగా, ఇశాీయిలేీయుల ప్ూర్శత చర్శతరను ఉనిద ిఉనిటుో  చెప్పబడినదని 
కనబర్చడానికి. ఇద ికూడా మర్ొక విధ్మ ైన అసతయము. బెైబిలానుసార్మ నై అంతయకాల ప్రతయక్షతలు 
ఎనిడూ ఇటువంట ియుకిత ఉప్యోగశంచలేదు. 

కొీతత  నిబంధ్నలో, అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహతియ శ ైల్వ కొనసాగుతూ వృదిే  చెందుతూన ేఉంది. కొీతత  
నిబంధ్నలోని అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియ సంప్ద నిబంధ్నల మధ్యకాలములోని సాహతియమునకు చాలా 
వేర్ నైదని ఇప్ుపడు మనము జాఞ ప్కము చదసుకోవాల్వ. కొీతత  నిబంధ్న ప్ూర్శతగా నిజమ నైద ిమర్శయు 
నముదగశనది. అదద సమయములో, కొీతత  నిబంధ్న అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహతియశ ైల్వ నిబంధ్నల 
మధ్యకాలములోని అంతయకాల సాహితయ శ లై్వని పల ల్వయునిది. 

ప్రకటన గీంథమునకు బయట, మతతయి 24వ అధాయయము వంట ికొనిి భాగాలలో అంతయకాల 
ప్రతయక్షత మాదరి్శని చూడవచుును. ఆ అధాయయములో, భ్విషయతుత లో జర్మగబో వు సంగతులు అనగా 
యి ర్ూషలేము నాశనమగుట మర్శయు లోకము అంతమగుట వంట ిసంగతులు వివర్శంచడానికి దానియిేలు 
మర్శయు యి షయా గీంథముల నుండ ియిసేు కొనిి అంతయకాల దర్ినములను ఉప్యోగశంచాడు. 
ఉదాహర్ణకు, మతతయి 24:29లో సూర్యచందుర లు వ లుగును ఇవవర్ని, నక్షతరములు ఆకాశము నుండి 
ర్ాలునని యిసేు చెప్ుపచునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

పౌలు ప్తిరకలలో కూడా అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహితయప్ు శ లై్వ యొకు సూచనలు ఉనాియి. కొలస్ట్ి 
1:15-20 మర్శయు 2:13-15లో కీీసుత  యొకు మర్ణ ప్ునర్మతాా నములు దయయప్ు శకుత లను 
ఓడించియునాివని తెలుప్ుతూ తన పాఠకులకు తర్చు పౌలు నిర్రక్షణను ఇచుుచునాిడు. అంతయకాల 
ప్రతయక్షత సాహతియము సూచించుచుని ఆతీుయ పల ర్ాటాలను గూర్శు ఆయన తర్చూ మాటలాడుచునాిడు. 
మర్శయు 2 థెసిలగనీక 2లో, కీీసుత  ర్ాకడలో ఆకాశమందుండు దుర్ాతుల సమూహాలు ఓడించబడతాయి 
అని మాటాో డుచునాిడు. 

అయితద, అంతయకాల ప్రతయక్షత సాహితయమునకు ప్ూర్శత ప్ర్శప్కవత కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకాలలోని ప్రకటన 
గీంథములో మికిుల్వగా ఉదహర్శంచబడనిది అని చపె్పవచుును. ప్రకటన గీంథము సంకిోషరముగా ఉంటుంద ి
ఏలయనగా, అద ిఅంతయకాల ప్రతయక్షతల గుణలక్షణాలప ై దృషిరని కల్వగశయునిది. మర్శయు మిగశల్వన లేఖ్న 
భాగాలతో కూడా లోతెైన ర్రతిలో ఇది వేర్మపార్శయునిది. మనము దీనిని చదువుతూ ఉండగా ఇది మనలను 
ఆదర్శంచును. ఈ గీంథము మనకు కొీతతదిగా కనబడవచుు. కానీ దాని యొకు అరా్మును గీహించుటకు 
మర్శయు ఆధ్ునిక ప్రప్ంచములో మన జీవితాలకు దానిని అనవయించుకొనుటకు మిగశల్వన లేఖ్న భాగాలు 
మనకు సహకర్శసాత యి. 

ప్రకటన గీంథము యొకు సాహితయ అంశములను అవగాహన చదసుకొనుటయిే మనకు గొప్ప 
సహాయకర్ము. పరా థమికముగా ప్రకటన గీంథప్ు అంతయకాల ప్రతయక్షతల ప్రవచనములు 
ధ్ృవప్ర్చుచునిదదమనగా, మన ప్ూర్ణహృదయముతో దదవునికి విధదయతను పతరర్పేించుటయిే ప్రకటన 
గీంథప్ు ఉదదేశము. దాని ప్దజాలము మర్శయు దృశయములు మనలను సంగశధదములో ప టరడానికి లేదా 
మార్మపలేని భ్విషయతుత ను గూర్శు కలవర్ప టరడానికి కాదు. దీనికి బదులుగా, దదవుని స్టతవచదయు జీవితమును 
గూర్శు అవగాహన చదసుకొనుటకు మర్శయు పలర తాిహప్ర్చు మార్గదర్ికముగా ఉండుటకు ప్రకటన గీంథము 
ఉదదేశించబడినది. మిగతా పాఠములలో ప్రకటన గీంథమును లోతుగా మనము అధ్యయనము 
చదయుచుండగా, అంతయకాల ప్రతయక్షత ప్రవచనము యొకు సందదశమును గహిీంచుట దాని అరా్మును 
తెలుసుకొనుటలో మర్శయు దానికి అనుగుణంగా జీవించుటలో మనకు సహాయప్డుతుంది. 

ముగింప్ు 

ఈ పాఠములో ప్రకటన గీంథము యొకు మూడు పరా ముఖ్యమ ైన నపే్థాయలను గూర్శు ప్ర్శశీలన 
చదస్టయిునాిము. గీంథకర్త, వరా యబడని కాలము మర్శయు అసలు శోీతలప  ైదృషిరంచుచూ దాని యొకు 
చార్శతరక అంశాలను మనము అనేవషించియునాిము. కొీతత  నిబంధ్న ర్ాకడ శాసత ర ప్ర్శభాషలో దాని యొకు 
వేదాంత నపే్థయమును మనము ప్ర్శగణ ంచాము, అందులో నిబంధ్న భావన, మర్శయు ప్రవకతల పాతరను 
ప్ర్శగణ ంచాము. మర్శయు ప్రకటన గీంథము యొకు సాహతియ నపే్థయమును మనము చర్శుంచుకునాిము, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill. org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతదయకముగా అంతయకాల ప్రతయక్షతల మర్శయు ప్రవచనముల సాహితయ శ లై్వలో దాని సంబంధ్మును మనము 
వివర్శంచాము. 

ఈ దనిమున ప్రకటన గీంథము మన చెవులకు కొీతతదిగా అనిపించవచుును. అయితద దాని అసల ైన 
సందర్ుములో, దానిని అరా్ము చదసుకొనుట చాలా సుళ్లవు. యోహాను ఉప్యోగశంచిన ప్దధతులు మర్శయు 
ఆయన చెపపిన సంగతులు తన శోీతలకు తలె్వస్టనివే. వార్శ యొకు సందర్ుము మర్శయు దృకపధ్మును 
బాగుగా అరా్ము చదసుకొనగల్వగశతద, యోహాను యొకు సందదశమును బాగుగా అరా్ము చదసుకొనగలము, 
మర్శయు దానిని మన జీవితాలకు బాగుగా అనవయించుకొన దము. మనము కీసీుత  నిమితతము మర్శయు 
సువార్త నిమితతము శమీప్డుచునినూ, లేదా సాపతక్షికముగా సంతోషించినా, యిసేునకు నముకసుత లుగా 
ఉండాలని మర్శయు ఆయనయందు విశావసముంచు వార్శక ిఅదుుతమ నై భ్విషయతుత ను దదవుడు ప్రణాళిక 
చదస్టయిునాిడని ప్రకటన గీంథము మనకు బో ధసిుత ంది. 
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