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

ఉపో ద్ఘా తము 

నా స్టతిహతిుడు ఒకడు, ఐగుప్ుత  దదశములోని క ైర్ో ప్టరణానిక ివ లుప్ల నుని అలో్వక చదస్టని సామానుో  
అమేు ఒక అంగడిని గూర్శు ఒకసార్శ నాతో చెపాపడు. అందర్ూ కలస్ట ితివాచీలు నయేు అనకేమంద ిగదులలో 
ఉనాిర్మ. సనిని పల గులు వలేకొలది ఒకే ర్కమ నై పల గులతో కల్వప ివరే్ేవర్మ ర్ంగులలో తివాచీలను అలో్వక 
చదయుట చూచి నా స్టతి హతిుడు ఆకర్శషంచబడా్ డు. ఆ తీగలనీి ఒక తివాచీగా కూర్ుబడనిప్ుపడు ఆ పల గుల 
యొకు అందము జీవానిి పల సుకుంటునాియి. అదద ప్రకార్ము, ప్రకటన గీంథము ఒక నయేబడని తివాచీ 
వంటదిి. అద ిఅనేకమ నై ప్రవచనములను కల్వగశయునిదని, వాటి యొకు అరా్ము అనేకమ నై ఇతర్ 
ప్రవచనాలప  ైఆధార్ప్డి ఉంది. మర్శయు ఈ గీంథంమంతటనిీ సమూలముగా చదివినప్ుపడు దాని సందదశము 
సపషరముగా కనబడుతుంది, మర్శయు అద ిచూపించుచుని ప దే దృశయము మనకు అగుప్డుతుంది. 

ప్రకటన గీంథము శీర్శషకలో ఇది ర్ ండవ పాఠము, మర్శయు దనీిని మనము “ఆకృతి మర్శయు ప్ుసతక 
విషయ సూచక” అని పిలుసాత ము. సాహతియ కూర్మపను మర్శయు అనకేమ నై భాగాలు ఒకదానితో ఒకటి ఏ 
విధ్ముగా ప ందకి చదయబడినాయో ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా యోహాను వరా స్టని ఈ గీంథమును ఈ పాఠములో 
మనము అనేవషించదెము. 

ఈ గీంథమును వరా యుటలో యోహాను యొకు ఉదదేశమును కుో ప్తముగా ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా ప్రకటన 
గీంథప్ు ఆకృతి మర్శయు పాఠం యొకు అంశమును మనము అనేవషించుదము. అటు తర్మవాత, ప్రకటన 
గీంథము యొకు వివర్ములను మనము అనేవషించుదము. మర్శయు ఆధ్ునికముగా వాటనిి 
అనవయించుకొనగల కొనిి సాధార్ణ ప్దధతులను చివర్గా మనము అవలోకించెదము. యోహాను 
ఉదదేశముతో పరా ర్ంభంచుదము. 

ఉద్దేశము 

ప్రకటన గీంథము వరా యుటలో యోహాను యొకు ఉదదేశము ఆ గీంథమువల  చాలా మిశితీమ ైనది, 
అందువలన ఆ వివర్ణంతా ఈ పాఠములో మనము అనేవషించలేము. కానీ తన యొకు ముఖ్య 
ఉదదేశములను ఈ విధ్ముగా సంగీహించవచుును: శమీ ప్డుచుని క ైసైతవులు యిసేు తిర్శగశ వచదు వర్కు 
నముకముగా ఉండునటుో  పల ర తిహించుటకు యోహాను ప్రకటన గీంథమును వరా స్ట ను. 

ఈ పాఠయకమీము యొకు మొదట ిపాఠములో మనము సూచించినటుో , హింస్టించబడుచుని 
యోహాను యొకు శరీతలు విశావస విషయమ  ైర్ాజీప్డుటకు అనకే విధ్ములుగా శరధించబడుచునాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అందువలన, కరసీుత  వార్శ శమీలను యిెర్శగశయునాిడనియు మర్శయు వాటిని ఆయన చూసుత నాిడని ఎఫ స్ట్, 
సుుర్ి, ప ర్గమము, తుయతెరై్, సార్రధస్, ఫిలదలె్వియ, లవొదికయ మర్శయు మిగశల్వన సంఘములనిిటిని 
నిశుయప్ర్చడానిక ియోహాను వరా యుచునాిడు. మహమికర్మ నై వార్శ భ్విషయతుత  యిేసు ఆధనీములో 
ఉందని మర్శయు నముకముగా వ ంబడించువార్శక ిఆయన బహుమానమిచుునని ప్రకటన గీంథము 
భ్ర్ోసానిచుుచునిది. 

ఒక దదవుని ప్రవకతగా, చిని ఆస్టియాలోని సంఘములకు ఆదర్ణగా యిేసు ఇచిున ర్ ండు 
సందదశములో యోహాను యొకు ఉదదేశము వయకతప్ర్చబడనిది. మొదటగిా, యిేసునకు లోబడువార్ందర్శకర 
కలుగు ఆశీర్ావదములను యోహాను చపె్ుపచునాిడు. మర్శయు ర్ ండవదిగా, అవిధదయతగా ఉనివార్శక ి
కలుగు శాప్ములను గూర్శు హెచుర్శంచుచునాిడు. ఈ ర్ ండు విధ్ముల ైన సందదశములను మనము 
అనేవషించుదము, ఆశీర్ావదప్ు వాగాే నముతో పరా ర్ంభంచదెము. 

ఆశీరాాద్ వాగాే నములు 
ప్రకటన 2:9-10లో సుుర్ిలో ఉని సంఘమునకు యోహాను ఆపాదించుచుని పలర తాిహమును 

వినండి: 

నీ శరమనత ద్రది్రతనత నేనెరుగ్ుద్తనత, అయననత నీవు ధనవంతుడవే; . . . నీవు 
ప ంద్బో వు శరమలకు భయప్డకుము. ఇద్ిగో మీరు శోధింప్బడునటలల  అప్వాద్ి మీలో 
కొంద్రనిి చెరలో వయేంప్బో వుచ్తనఘాడు; ప్ద్ి ద్నిములు శరమ కలుగ్ునత; 
మరణమువరకు నమమకముగా ఉండుము. ననేత నీకు జీవకిరటీ మిచెచద్నత (ప్రకటన 
2:9-10). 

శరమలలో భద్రతనత గ్ూరిచ వాగాధ నము చదయుటకు బద్తలుగా, “నీవు ప ంద్బో వు 
శరమలు” అని సతమరాలో ఉనా సంఘమునకు యోహానత చెప్ుుచ్తనఘాడు. అద్ద 
సమయములో, వారు కరరసతు నకు నమమకముగా ఉనాటలయతద, యసేత వారకిి 
“జీవకిరీటమిచ్తచనని” నిశచయప్రచ్తచ్తనఘాడు. వార ిశరమ మరియు సాధఘరణ 
మరణము తఘతఘాలికము మాతరమే కానీ వార ిఆశీరాాద్ము మాతరము శాశాతముగా 
ఉండునత. 

ఈ పలర తాిహకర్మ నై మాటలు చాలా పరా ముఖ్యమ నై ఏలయనగా, తర్మవాత వచదు దర్ినములను 
అప్ుపడుండద తన పాఠకులు గహిీంచునటుో  ఇది చదయుచునిది. తాను తిర్శగశవచుునప్ుపడు ఆయనను 
నముకముగా వ ంబడించు వార్శకి యిసేు ఇవవబో యిే ఆశీర్ావదములను దృషిరలో ప టుర కొని ఈ దర్ినములను 
చదువమని ఇది వార్శకి బో ధించుచునిది. ఉదాహర్ణకు, కరసీుత తో కలస్ట ిప్ర్శపాల్వంచుటను గూర్శు ప్రకటన 
20:4 మాటాో డుచునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతయముగా విశావసులు ప ందబో వు ఆశీర్ావదమును గూర్శు ప్రకటన 21:3-4లో వివర్శంచబడిన 
వాటిని గూర్శు వినండి: 

అప్ుుడు ఇద్ిగో ద్దవుని నివాసము మనతషుయలతో కూడ ఉనాద్ి, ఆయన వారతిో 
కాప్ుర ముండునత, వారాయన ప్రజల ైయుంద్తరు, ద్దవుడు తఘనే వార ిద్దవుడెైయుండి 
వారికి తోడెైయుండునత. ఆయన వార ికనతాల ప్రతి బాషుబింద్తవునత 
తుడిచివేయునత, మరణము ఇక ఉండద్త, ద్తుఃఖమ నైనత ఏడెుైననత వదే్నయ నైనత ఇక 
ఉండద్త, మొద్టి సంగ్తులు గ్తించి పో య నని స్టింహాసనములోనతండి వచిచన గొప్ు 
సారము చపె్ుుట వింటిని (ప్రకటన 21:3-4). 

భ్విషయతుత ను గూర్శున ఈ దర్ినము యోహాను పాఠకులును దదవునికి నముకముగా ఉండునటుో  
పల ర తాిహప్ర్చినది, అందువలన వార్మ ఈ అదుుతమ ైన ఆశీర్ావదములను ప ందార్మ. 

ప్రకటన గ్రంథములో ద్దవుని ప్రజలకు ఆశీరాాద్ములు ఇవాబడినవి, అవి చఘలా 
పరా ముఖయమ నై సంద్రభములుగా మీకు ఉనఘాయ. ఉద్ఘహరణకు ప్రకటన గ్రంథము 2 
మరియు 3 అధఘయయములలో జయంచ్త వానికి ఇవాబడని వాగాే నమునత గ్ూరిచ 
ఆలోచించ్ండి. అద్ద సంగ్తి ఈ గ్రంథము చివరిలో కూడఘ జయంచ్త వారకిి తిరిగి 
చెప్ుబడనిద్ి. కావున ఆశీరాాద్ప్ు వాగాే నములు, ద్దవుని ప్రజలకు చదయు 
కారయములనత మనకు జఞా ప్కము చదయుచ్తనావి అద్దద్నగా శరమలు మరియు శోధనలు 
సమయములో మనము కాపాడబడుద్తమని పోర తసహ ంచ్తట, కాపాడబడుట అనగా 
యసేతనత హతుు కొని, మనలనత ఆయన ఉద్దేశములకు అప్ుగించ్తకొనతట, 
అంతమాతరమే గాక ప్రభువు నఘమమునత బటిర  య రుగ్బడిన వారు జీవిత విధఘనములో 
చఘలా జఞగ్రత కలిగి మ లగ్ుట ద్ఘారా మనము ప్రభువునకు ప్రిశుద్ధ  జనముగా 
ఉండుటయ ైయునాద్ి. 

— డా. డదవిడ్ డబూో ూ. చాప్ున్ 

ప్రకటన గ్రంథములో మనము తరచ్ూ ఎద్తరొాంటలనా ఆశీరాాద్ప్ు సూచ్నల 
ఉద్దేశము ఏమనగా, అవి చఘలామటలర కు అంతయకాల ప్రవచ్న సాభావము కలిగిన 
గ్రంథములో భాగ్ముగా ఉనఘాయ ఏలయనగా వారి యొకా వాసువ ప్రిస్టిితిని ఇవి 
వారికి చ్ూపిసతు నఘాయ, వారు శపించ్బడని వారుగా ద్ృషిరంచ్బడుచ్తనఘారు, వారు 
శరమప్డుచ్తనఘారు, గ్ురిుంప్ు లేని వారుగా ఉనఘారు, రోమ ద్ృషిరలో, వయతఘయసము 
చదయబడని వారు, మరియు సాంసాృతికముగా వెలివేయబడనిటలర  కనబడుచ్తనఘారు. 
ప్రతిద్ీ వారిక ివయతిరేకముగా కనిపించ్తచ్తనాద్ి. అయతద యద్ఘరిమ ైన సంగ్తి 
ఏమనగా, మాటలాడునటలల  ఆ ముసతగ్ునత మనము తీస్టివయే గ్లిగితద వారు ద్దవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాకయమునత మరియు యసేతనత గ్ూరిచన సాక్ష్యమునత కలిగియుండి, ద్దవుని 
ఆశీరాాద్మునత అనతభవింతురు. 

— డా. జేమ్సి, ఎమ్స. హామిలరన్ 

యిేసును వ ంబడించు నముకసుత ల ైన వార్శకి ఆశీర్ావదములతో పాటు, యిసేునకు అవిధదయత 
చూపించు వార్శకి సంభ్వించు శాప్ములను గూర్శు కూడా యోహాను హచెుర్శసుత నాిడు. 

శాప్ప్ు హెచ్చరికలు 
ఒక చిని ఉదాహర్ణగా, లవొదికయలో ఉని సంఘమును ప్రకటన 3:16లో యిసేు హచెుర్శసుత ని 

సంగతి వినండి: 

నీవు వచె్చగా నెనైనత చ్లల గా నెనైనత ఉండక, నతలివచె్చగా ఉనఘావు గ్నతక ననేత నినతా 
నఘనోట నతండి ఉమిమవయే నతద్దేశంచ్తచ్తనఘానత (ప్రకటన 3:16) 

యోహాను పాఠకులు వార్శ యొకు పాప్ములు నిమితతము ప్శాుతాత ప్ప్డి, ఆసకితతో యిసేునకు 
లోబడియుండునటుో  ఈ మాటలు వార్ని కఠశనముగా హచెుర్శంచుచునివి. కరసీుత  యొకు నోటి నుండ ి
ఉమిువయేబడుట అనునది యిేసునకు వయతిర్ేకముగా వార్శ యొకు ఘోర్మ నై అవిధదయత వలన కలుగు 
దెైవిక శాప్ములను గూర్శు హచెుర్శసుత ంది. 

ఈ విధ్మ నై ముప్ుపలు చదర్ుబడుటకు కార్ణమేదనగా యోహాను యొకు అసల ైన శరీతలు దదవుని 
శాప్ముల యొకు అవగాహనతో దర్ినములను చదువుతార్మ. ర్చయితగా, నిజమ నై మర్శయు అబదధమ నై 
విశావసులు తమ పాప్ముల నుండ ిమార్మమనసుి ప ందవల నని హచెుర్శసూత  ఈ శాప్ములను గూర్శు 
యోహాను అనేక మార్మలు నొకుి చపె పను. 

ఉదాహర్ణకు, కూీ ర్మృగమును ఆర్ాధించు వార్శక ికలుగు శిక్షను గూర్శు యోహాను యొకు 
దర్ినములలో అనకేసార్మో  వివర్శంచబడనిది. ప్రకటన 14లో ఈ విగీహార్ాధకిులు దదవుని దరా క్షాగానుగలో 
నలుగగొటరబడతార్మ. 16వ అధాయయములో వార్మ అనేకమ ైన తెగుళ్లో  చదత బాధించబడతార్మ. 19-21 
అధాయయములలో వార్మ అగశి గుండములో కాలుబడతార్మ. చిని ఆస్టయిాలో ఉని అబదధప్ు విశావసులకు 
ఈ దర్ినములు నిజమ నై హచెుర్శకలుగా ఉనాియి. కాని వార్శ యొకు ప్రవర్తన మర్శయు ఆలోచనా 
విధానమును బటిర దదవుని తీర్మపలోనిక ిర్ాకుండా ప్ర్శశుదధముగా ఉండునటుో  అవి వార్శని 
పల ర తిహించుచునివి. 

ప్రకటన గ్రంథములోని తీరుునత గ్ూరిచన హెచ్చరికలు నిజముగా ర ండు ఉద్దేశములనత 
కలిగి ఉనావి. ఒక వెపై్ున, ద్ృఢముగా నిలబడు విశాాసతలకు, శరమలనత 
సహ ంచ్గ్లిగిన వారకిి, అవి జఞా ప్కము చదయుచ్తనాద్దమనగా, నఘయయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆలసయమగ్ుట నఘయయము ఉపకే్ించ్తట కాద్త, క రైసువుల జీవితములనత బాధించిన 
వారునత లేద్ఘ క రైసువులనత సంహరించిన వారునత తీరుులోనిక ితీసతకురాబడుద్తరు. 
మరియొక వెపై్ున, ప్రసిర సంసాృతి నివదే్నల వలన శోధించ్బడని సంఘములు ఈ 
రోజున ఉనాటలల  మొద్ట ిశతఘబేములో కూడఘ ఉనావి. ప్రకటన 17లో యోహానతకు 
ఇవాబడిన ద్రశనములో ఉనా వేశయ అంద్ముగా అలంకరించ్తకొని యునాద్ి; ఒక 
విధముగా ఆమ  చఘలా ఆకరషణయీంగా ఉనాద్ి. ఇప్ుుడు ఆమ  తన చదతిలో ప్రిశుద్తధ ల 
రకుమునా ఒక పాతరనత కలిగియునాద్ి, కూర రతాముమీద్ సాి పించ్బడని సౌఖయమునకు 
ప్రతినిధిగా ఆమ  ఎంత కూర రమ నైద్ో  మనము గ్రహ ంచ్తచ్తనఘాము, కాని మనము 
శోధించ్బడద ప్రమాద్మునాద్ి. మరియు యోహానత ఈ గ్రంథమునత మొద్టిగా 
అంద్తబాటలలోనికి తెచిచన కొనిా సంఘములు 2 మరియు 3 అధఘయయములలో 
తెలుప్బడనివి, అవి సంసాృతి యొకా ఆకరషణ ద్ఘారా శోధించ్బడనిఘయ. అంద్తవలన, 
విశాాసతలు అనయ సంసాృతులు మరియు సతఖభోగాలకు లోనతకాకూడద్ని నమెమద్ిగా 
హెచ్చరించ్బడుచ్తనఘారు. 

— డా. డెనిిస్ ఇ. జానిన్ 

ప్రకటన గ్రంథము యొకా నిజ సంద్దశమేమనగా, ఒక గొప్ు ఆతమసంబంధమ నై 
యుద్ధము జరుగ్ుటకు ఈ లోకము వేద్ికగా ఉనాద్ి, మరియు ఆ యుద్ధములో మన 
పాతర చఘలా పరా ముఖయముగా ఉనాద్ి, మరియు ఈ లోకమునత గ్ూరిచ ద్దవుడు ఒక 
ఉద్దేశమునత మరియు ప్రణఘళిక కలిగియునఘాడు, మరియు ఆయన ఉద్దేశము మరియు 
ప్రణఘళికకు అనతగ్ుణముగా మన జీవితఘలు ఉండఘలి. కావున ద్దవుని ఉద్దేశమునత 
వయతిరేకించ్తవారు తగిన మూలయము చెలిలంచ్తద్తరు; వారు ఆయన నతండి తీరుు 
ప ంద్తద్తరు. విశాాసతలముగా నమమకముగా ఉండవలస్టిన బాధయత మనకు ఉనాద్ి, 
కావున ప్రకటన గ్రంథములో ప్ద్ద ప్ద్ద వచ్తచచ్తనా సంద్దశమేమనగా: ప్టలర కొనతట, 
ప్టలర ద్ల, అంతము వరకు ప్టలర ద్ల, ఏలయనగా ద్దవుడు జయంచ్బో వుచ్తనఘాడు, 
ఒకవళే మారగములో సంగ్తులు కరమము తప్ుుతునాటలల  కనిపించినప్ుటికర ద్దవుడు 
సారాభౌముడు. మరియు ద్దవుడు ద్తషరతామునకు తీరుుతీరచి మంచి వారకిి 
ప్రతిఫలము ఇచ్తచననే సతయము, ఆయన ఉద్దేశము, ఆయన ప్రణఘళికలకు 
నమమకముగా ఉంటూ, ఆయన సంద్దశమునకు నమమకముగా సుంద్ించఘలని 
మనలనత పిలచ్తచ్తనాద్ి. 

— డా. మార్డు. ఎల్. సార ీ స్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రకటన గీంథములో ఉని అనకే విషయములు అరా్ము చదసుకొనుట చాలా కషరము, ఇందులో 
సందదహము లేదు. అయితద దాని పరా ముఖ్యమ నై విషయాలు ఇంకనూ సపషరముగానే ఉనివి. వార్మ 
శీమప్డుచునినూ కరసీుత కు నముకసుత లుగా ఉండాలనదేి తన పాఠకుల ప్టో యోహాను యొకు ఉదదేశమ ై 
యునిద.ి ఆశీర్ావదప్ు సూచనలు, వార్మ దదవునికి విధదయత చూపించి, మంచి కార్యములు చదయు 
విధ్ముగా వార్శని పల ర తిహించాల్వ. మర్శయు వార్శని ప్శాుతాత ప్ములోనికి నడిపించడానిక ివార్శకి దదవుని 
శాప్ములను గూర్శు తాను హచెుర్శంచాడు. వీటలిో ఒకటి లేదా ర్ ండు విధ్ములుగా ప్రతి ఆకార్ము, గుర్మత లు 
మర్శయు దృశాయలు ప్రకటన గీంథములో నముకతవమును పల ర తిహించుచునివి. మర్శయు ఈ ఉదదేశమును 
మనము మనసుిలో ప టుర కొంటే, ఆద ిక ైసైతవులప్టో మర్శయు ఆధ్ునిక పాఠకుల విషయమ ై ప్రకటన గీంథము 
యొకు తాతపర్యమును గీహించుటకు అది ఉప్కర్శసుత ంది. 

ఇంతవర్కు ప్రకటన గీంథము యొకు ఉదదేశమును గూర్శు అనేవషించి యునాిము, ఇప్ుపడు దాని 
వివర్ముల వ పై్ు మన దృషిరని ప టుర దము. 

వివరములు 

ప్రకటన గీంథము 1:1-8లో ఉని కుో ప్తమ నై ఉపల దాా తముతో పరా ర్ంభ్మౌతునిది. దీని వ ంబడి, 
ప్రకటన గీంథము యొకు అధాయయములనీి నాలుగు పరా ముఖ్యమ నై దర్ినములు కల్వగశయునాియి: 

• కరీసుత ను గూర్శున దర్ినము 1:9-3:22 
• ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున దర్ినము 4:1-16:21 
• మహావశేయకు తీర్మప తీర్ుబో వు దర్ినము 17:1-21:8 
• ప్రకటన గీంథములోని గొర్ ీపలోి భార్య, వధ్ువును గూర్శున దర్ినము 21:9-22:5 

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

పరా ర్ంభంచబడినాయి. తన గీంథములోని ప్రధాన విభాగంలో నూతన విభాగముల పరా ర్ంభ్మును 
గుర్శతంచడానిక ియోహాను ఈ భాషను నిర్ంతర్ం ఉప్యోగశంచుచునాిడు. 

ప్రకటన గ్రంథములో యోహానత నఘలుగ్ు సారుల  ఉప్యోగించిన “వెంటనే ననేత 
ఆతమవశుడనెైతిని” అనే మాటనత మనము వివరించ్తనప్ుుడు—ఇటలవంటి వేరొకట—ి
ఉంద్ి, అద్ి నఘలుగ్ుసారుల  జరిగినద్ని మనము గ్మనించ్వచ్తచ, ప్రతీసారి ఆ విధముగా 
జరిగినప్ుుడు, అద్ి ఒక మలుప్ు తిరుగ్ుతునాటలల  ప్రకటన గ్రంథములో చ్ూడవచ్తచ. 
అంద్తవలన ప్రకటన గ్రంథమంతటిని ఈ నఘలుగ్ు భాగ్ములుగా విభజంచ్తటకు ఇద్ి 
ఆసాారము కలుగ్జేయుచ్తనాద్ని ననేత భావిసతు నఘానత, విసు ృతముగా చెపాులంటే, 
పరా రంభములో యసేత మరియు ప్తిరకలనత గ్ూరిచన భాగ్ము మనకు ఉంద్ి, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అటలతరువాత స్టింహాసనము మరియు తీరుులు గ్ూరిచనద్ి మధయలో ఉంద్ి, 
అటలతరువాత వేశయనత గ్ూరిచనద్ి ఉంద్ి, తద్తప్రి రాజు మరయిు వధతవునత 
గ్ూరిచనద్ి ముగింప్ు భాగ్ములో ఉంద్ి. మరియు ప్రకటన గ్రంథము యొకా ప్ూరిు 
సంగ్రహము ఆ విధముగానే ఉనాద్ి. 

— డా. జేమ్సి, ఎమ్స. హామిలరన్ 

ప్రకటన గీంథము 1:10లో యోహాను ఈ విధ్ముగా వరా స్టియునాిడు. 

ప్రభువు ద్నిమంద్త ఆతమ వశుడనెై యుండగా బూరధానివంటి గొప్ుసారము. . . 
చెప్ుుట నఘవెనతక వింటిని (ప్రకటన 1:10). 

ప్రకటన 4:2లో తాను తలెుప్ుతునాిడు: 

వెంటనే ననేత ఆతమవశుడనెతైిని. అద్ిగో ప్రలోకమంద్త ఒక స్టింహాసనము వేయబడి 
యుండనెత. స్టింహాసనమునంద్త ఒకడు ఆస్టస్తడెై యుండనెత (ప్రకటన 4:2). 

ప్రకటన 17:3లో ఈ విధ్ముగా చపె్ుపచునాిడు: 

అప్ుుడతడు ఆతమవశుడనెనై ననతా అరణయమునకు కొనిపో గా (ప్రకటన 17:3). 

మర్శయు ప్రకటన 21:10లో ఈ విధ్ముగా వరా స్టయిునాిడు: 

ఆతమవశుడనెైయునా ననతా య తుయన గొప్ు ప్రాతము మీద్ికి కొనిపో య, 
య రూషలేము అనత ప్రిశుద్ధ  ప్టరణము ద్దవుని మహ మగ్లద్ెై ప్రలోకమంద్తనా 
ద్దవుని యొదే్నతండి ద్ిగివచ్తచట నఘకు చ్ూపెనత (ప్రకటన 21:10). 

ఆతమవశుడనెై యుండగా అనే సంద్రభము ఒక ప్రవకుగా యోహానతకు ఇవాబడని ఒక 
విధమ నై అనతభవము అద్ి అనేకమ ైన గ్ురుతులుగ్ల ద్రశనములనత ప ంద్తనటలల  
తననత ఒక ద్రశనప్ు స్టిితిలోనికి తెచిచనద్ి. ద్ీనికి సంబంధించిన నేప్థయము పాత 
నిబంధనలో య హజెేాలు గ్రంథములో ఉంద్ి, ర ండు సంద్రాభలలో ఆతమలో 
కొనిపో బడుటనత గ్ూరిచ య హజెేాలు ప్రసాు వించఘడు, ఆ విధముగా కొనిపో బడకపో తద 
వాటిని చ్ూడలేకపోయే వాడదమో. అద్ి మనము ప్ూరిుగా అరిము చదసతకోలేని ఒక 
అనతభవమని ననేత అనతకొనతచ్తనఘానత. ప్రవకు కూడఘ ద్ఘనిని అరిము 
చదసతకోలేకపో వుచ్తనఘాడు. మూడవ ఆకాశమునకు ఎకిాపో వుటనత గ్ూరిచ 2 కొరింథీ 
12లో పౌలు మాటలాడుచ్త, తనత శరీరముతో కొనిపో బడఘ్ డో  లేద్ఘ శరీరము లేకుండఘ 
కొనిపో బడఘ్ డో  ఖచిచతముగా చపె్ులేకపోయాడు. వారు ద్ఘనిని సరిగాగ  అరిము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదసతకునఘారని ననేత ఖచిచతముగా చెప్ులేనత, కానీ ద్దవుడు వారనిి ఒక సాి నము, ఒక 
స్టిితిలో, ఉంచ్తతునఘాడనదే్ి సుషరముగా ఉంద్ి; ఇకాడ వారు అసాధరణమ నై 
ద్రశనములనత ప ంద్తతునఘారు మరియు ద్ఘనిని సూచించ్తట ద్ఘార లేఖనములనత 
మనకు తెలుప్ుచ్తనఘారు, ఆతమ వారికి ఈ ద్రశనములు మరయిు అనతభవములు 
గ్ూరిచ వివరించ్డఘనికి అవకాశము ఇచిచన కొలద్ి ఇద్ి బ ైబిల్ గ్రంథములో 
ప ంద్తప్రచ్బడనిద్ి. 

— డా. డెనిిస్ ఇ. జానిన్ 

ప్రకటన గీంథము యొకు పరా ముఖ్యమ ైన భాగములలో ఒకొకు దానిని అనేవషించుదము, ప్రకటన 
1:1-8లో ఉని ఉపల దాా తముతో పరా ర్ంభంచుదము. 

ఉపో ద్ఘా తము 
ఉపల దాా తము ప్రకటన 1:1-3లో ఉని నాంది ప్రసాత వనతో పరా ర్ంభ్మౌతుంది, అది ఈ గీంథము యొకు 

దెైవిక అధకిార్మును నొకిుచెప్ుపచునిది. అద ితండిరయిెైన దదవుని యొదే నుండి పరా ర్ంభంచబడి, 
యిేసుకరసీుత నకు ఇవవబడనిది మర్శయు ఒక దదవదూత దావర్ా తలె్వయజేయబడుచునిది. మర్శయు కరీసుత  
యొకు ప్రవకతగా, యిసేు యొకు సందదశమును సంఘములకు తీసుకొనిపల వుటకు యోహాను ఒక 
అధకిార్ము కల్వగశన ర్ాయబార్శ. 

4 మర్శయు 5 వచనములు శుభాకంక్షలు తలెుప్ుచునివి, అందులో యోహాను తనుితాను తన 
శరీతలకు తలె్వయజసేుకుంటునాిడు. ప్రతదయకముగా, చిని ఆస్టయిాలో ఉని ర్ోమా సామాా జాయనికి చెందని ఏడు 
సంఘములకు ఆయన వరా స్టయిునాిడు. యోహాను శుభాకాంక్షలును కూడా చదర్ముతునాిడు:వర్తమాన 
భ్ూత భ్విషయతాులములలో ఉనివాడెైన తండిరయిెైన దదవుని నుండి; ఆయన స్టింహాసనము యిెదుట 
ప్ర్శశుదాధ తు సంప్యర్ణత లేదా ప్ర్శప్యర్ణతకు సాదృశయముగా నుని ఏడు ఆతులు నుండియు; మర్శయు 
నముకమ నై సాక్షయిు, మృతులలో నుండి ఆదసింభ్ూతుడుగా లేచినవాడు, భ్ూప్తులకు అధిప్తియని 
యిేసుకరసీుత ను యోహాను పలిచుచునాిడు. 

5-8 వచనములలో యోహాను దదవుని సుత తించుచునాిడు, మర్శయు తన శరీతలప్టో తాను 
కల్వగశయుని అభమానమును ఈ సుత తి బయలుప్ర్చుచునిది. దదవుని యొకు సార్వభౌమతవమును 
గూర్శు, తన మహిమకర్మ నై ఉదదేశముల కొర్కు చర్శతరయంతటలిో దదవుడు ప్నిచదయుచునాిడని యోహాను 
సుత తించుచునాిడు. యిసేుకరీసుత  దావర్ా కలుగు విమోచన కొర్కు తాను దదవుని సుత తించాడు ఏలయనగా, 
యిేసు యొకు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్ోహణము ప్రతివిధ్మ నై నిర్రక్షణకు 
ఆధార్మని యోహాను ఈ గీంథములో వివర్శసుత నాిడు. మర్శయు చివర్శగా, కరసీుత  మర్లా ర్ానునిందున 
మర్శయు దదవుడు ఉదదేశించినద,ి వాగాే నము చదస్టనిది న ర్వేర్ుబడబో వు గొప్ప భ్విషయకార్యమును బటిర  తాను 
దదవునిని సుత తించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

రాబో వు సంప్ూరణ విడుద్లనత గ్ూరిచన నిరీక్ష్ణ ఉతఘసహమునకు క రసైువులు 
సుంద్ించ్వలస్టియునాద్ి. భవిషయతుు లో జరుగ్బో వు ద్ఘనికొరకు కృతనిశచయతతో 
ఎద్తరు చ్ూచ్తటయే నిరకీ్ష్ణ. నిరీక్ష్ణ యొకా విశషేము మరయిు అభాయసకరమ నై 
సంగ్తదమనగా అద్ి మనలనత ఉలాల సప్రుసతు ంద్ి, అద్ి మనకు భద్రతనత కలిగిసతు ంద్ి, 
అద్ి మనకు హుషారునత కలిగిసతు ంద్ి, మరియు వాగాే నము చదయబడినద్ి నిజము 
కాబో వుచ్తనాద్నత నిశచయత య డల ప్రసతు తం ఒక విధమ ైన ఆనంద్మునత 
కలుగ్జేసతు ంద్ి. ఆశతో ఎద్తరుచ్ూసూు  ప్రసతు తమంద్త సంతోషంిచద శకిుని అద్ి మనకు 
ఇసతు ంద్ి. మనము ద్దని కొరక రతద శరమప్డుచ్తనఘామో ద్ఘని ఫలితము తప్ునిసరిగా 
మనము అనతభావిసాు మనే ఉలాల సముతో ముంద్తకు నడుప్ుతుంద్ి, సహజముగా 
మన సంకుచితమ నై ద్ృషిరవలన అధెైరయము లేద్ఘ అనిశచయత కలుగ్ుతుంద్ి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

యసేతకరరసతు  ద్ఘారా మనము ప ంద్బో వు చివర ివిమోచ్న నమమశకయముకాని విధముగా 
సతంద్రమ నైద్ి మరియు మహ మ కలిగినద్ి, యసేతకరరసతు  నంద్త ద్దవుడు వాగాే నము 
చదస్టనిద్ి మరియు నెరవేరచిన సంగ్తుల విషయములో మనము సంప్ూరణముగా 
సుంద్ించ్వలస్టియునాద్ి. 1 యోహానత 3లో “ఇప్ుుడు మనము ద్దవుని పిలలలమ ై 
యునఘాము మనమిక ఏమవుద్తమో ఇంక ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడలేద్త గాని ఆయన 
ప్రతదయక్ష్మ నైప్ుుడు ఆయన యునాటలల గానే ఆయననత చ్ూతుము గ్నతక ఆయననత 
పో లియుంద్తమని య రుగ్ుద్తము. ఆయనయంద్త ఈ నిరీక్ష్ణ పెటలర కొనిన 
ప్రతివాడునత ఆయన ప్వితుర డెై యునాటలర గా తనతా ప్వితుర నిగా చదస్టికొనతనత”, అని 
యోహానత చపెిునప్ుుడు ననేత అరిము చదసతకునాద్ి అద్ద. మనలనత కరరసతు  
సారూప్ములోనికి మారుచటయే ద్దవుని యొకా విమోచ్నఘ ప్రణఘళికయ ైతద, ఒకవళే 
ఆయనలో సంప్ూరణ ఐకయము చదయబడుటయే ద్దవుని యొకా ప్రణఘళికయ ైతద, 
ప్రలోకము నితయము మనలో నివస్టించ్త విధముగా ఆయన మనలనత తన పేరమ 
మరియు ఆతమచదత నింపి ప్రలోక ఆనంద్మునత కలుగ్జేయుటయే ద్దవుని యొకా 
విమోచ్నఘ ప్రణఘళికయ తైద మన యొకా ప్రతిసుంద్న కేవలము ఈ విధముగానే 
ఉంటలంద్ి: ద్దవా ఒక మనతషుయడు సాధయమ నై రీతిలో ఉండునటలల  ఈ లోకములో 
యసేతనత పో లియుండునటలల  ననతా చదయుము. అద్ి ఏ విధముగా ఉంటలంద్ో  ననేత 
ఎరుగ్నత; అద్ి ఏ విధముగా ప్ని చదసతు ంద్ో  ననేత ఎరుగ్నత, కానీ ప్రభువా, నఘలోనతండి 
నీవు చదయగ్లిగ్నద్ంతయూ చదయుము. నఘ సమసుము నీకచి్తచచ్తనఘానత; నఘ 
జీవితమునత నీకిచ్తచచ్తనఘానత. నఘ సమసుమునత నీకరిుంచ్తచ్తనఘానత. నఘ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితములో ప్నిచదయుచ్తనా నీ సంప్ూరణ మరయిు ప్ూరిు విమోచ్నఘ కారయమునకు 
తకుావెనైద్దద్ెైనఘ ద్ఘని కొరకు ననేత జీవించ్డం లేద్త. 

— డా. స్ట్రవ్ బలో క్స మోర్డ 

ఉపల దాా తము అయిన తర్మవాత, కరసీుత  యొకు దర్ినములు మర్శయు సంఘములకు వాట ి
అనవయింప్ులు ప్రకటన 1:9-3:22లో మనము కనుగొనవచుును. 

కరరసతు  ద్రశనములు 
కరీసుత ను గూర్శున వర్ణనతో కరీసుత  దర్ినములు పరా ర్ంభ్మ ై, చిని ఆస్టియాలో ఉని ఏడు 

సంఘములకు వరా యబడిన కరసీుత  ప్తిరకతో ముగశంచబడతాయి. ఈ ర్ ండు భాగాలను మనము వేర్మవేర్మగా 
చూడబో తునాిము, ప్రకటన 1:19-20లో ఉని కరీసుత ను గూర్శు యోహాను ఇచిున వర్ణనతో పరా ర్ంభంచదెము. 

కరరసతు నత గ్ూరిచన వరణన 
యిేసును వర్శణంచుటకు ముందు కరసీుత నుబటిర  వార్శక ికలుగు శమీలోను ర్ాజయములోను 

సహనములోను పాళీవాడనని యోహాను తనుితాను తన పాఠకులతో పల లుుకొనుచునాిడు. 
శీమలు అనునవి ఎలోప్ుపడు విశావసులకు నిజమ నైవిగా ఉనివి. అయితద కొీతత  నిబంధ్న కాలములో 

మన శీమలు ఒక ప్రతదయకతను కల్వగశయునాియని యోహాను చెప్ుపచునాిడు. తాను పాప్మునకు ఎదుర్మ 
నిల్వచినందున కరసీుత  శీమనొందనెు. విశావసులు యిసేుతో ఐకయప్ర్చబడనిందున మనము కూడా శీమ 
ప ందుచునాిము. అయినప్పటికర మనము శమీనొందనిప్ుపడు దదవుడు మనతో ఉనాిడన ేఆదర్ణ 
ప ందుచునాిము, మర్శయు ఆయన మన ప్ర్శస్టిాతిని తన అధికార్ము చొప్ుపన తన అధనీములో 
ఉంచుకుంటాడు. ప్రతీ ప్ర్శస్టిాతిలో—హతసాక్ష్యయల ైనప్ుపడు—కూడా కరసీుత  యొకు శకిత దావర్ా దుషరతవము 
మర్శయు మర్ణము మీద విజయము ప ందుచునాిము. 

“ఆతువశుడెయైుండగా” తాను దర్ినము ప ందయిునాినని యోహాను సూచించుచునాిడు. తాను 
శార్రర్కముగా మర్ొక ప్రదదశమునకు కొనిపల బడనప్పటకిర, యోహాను ఒక విధ్మ ైన ప్ర్వశము చెందని స్టిాతిలో 
ఉనిటుో  ఇది సూచిసుత ంది. ఇది పాత నిబంధ్న కాలములో ప్రవకతలకు దదవుడు తనుితాను ప్రతయక్షప్ర్చుకొన ే
ఒక ప్దధతి కూడా, దానిని మనము యిెహజెేులు 3:12 వంట ిలేఖ్న భాగాలలో చూడవచుు. 

చివర్శగా, ఎఫ స్ట్, సుుర్ి, ప ర్గమము, తుయతెరై్, సార్రేస్, ఫలిదలె్వియ మర్శయు లవొదకియ 
సంఘములకు ఈ దర్ిన భావమును వరా యవలస్టనిదిగా ప్ర్లోకమునుండి ఒక శబేము తనకు 
ఆజాా పించినటుో  యోహాను తన ప్ర్శచయ వాకుులను ముగశసుత నాిడు. 

యిేసును గూర్శు యోహాను వర్ణన ప్రకటన 1:12 నుండ ిపరా ర్ంభ్మౌతుంది. ఏడు దపీ్సతంభ్ముల 
మధ్య సంచార్ము చదయు “మనుషయ కుమార్మనిగా” యిసేు ప్రతయక్షమగుచునాిడు. అంధ్కార్ లోకమునకు 
కరీసుత  దావర్ా దదవుని వ లుగును ప్రకాశింప్జయేు సంఘములను ఇవి సూచిసుత నాియి. పాత నిబంధ్నలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయక్ష గుడార్ము మర్శయు దదవాలయములో ఉని ఉప్కర్ణములను మర్శయు ప్ర్లోకమందు దదవుని 
స్టింహాసనము యిదెుట ఇప్ుపడు కరసీుత  ఉనాిడను సతయమును ఆ దీప్సతంభ్ములు జాా ప్కము 
చదయుచునాియి. ప్ర్లోకమందు దదవుని స్టింహాసనము ఎదుట యిేసు ఇప్ుపడు ఉండుట వాసతవము 
దదవుడు ఎదుటనుని ఏడు దపీ్సతంభ్ములకును మర్శయు చిని ఆస్టయిాలో ఉని ఏడు సంఘములకును 
మధ్యనుని సంబంధ్మును గూర్శు 1:4లో యోహాను ముందుగానే చెపపియునాిడు. ప్రతయక్ష 
గుడార్ములోను తర్మవాత దదవాలయములోను దదవుడు తన మహిమా సనిిధిని తన ప్రజల మధ్య 
కనబర్చుచునాిడు. ఒకప్ుపడు దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజల మధ్య నివాసముండునటుో  కరీసుత  ఇప్ుపడు తన 
సంఘము మధ్యన నివాసము చదయుచునాిడు. 

యిేసు పాదముల మటుర కు దగిుచుని వసత రము మర్శయు దటిర , యూదుల దదవాలయములోని ప్రధాన 
యాజకుని సూచించుచునిది. ఆయన నతేరములు అగశిజావలవల  ఉండనెు మర్శయు ఆయన పాదములు 
కొల్వమిలో ప్ుటము వేయబడి మ ర్యుచుని అప్ర్ంజితో సమానమ  ైయుండనెు. ఆయన కంఠసవర్ము 
విసాత ర్ జలప్రవాహముల ధ్వనివల  ఉండెను, మర్శయు ఆయన నోటనిుండ ిర్ ండంచులుగల వాడియిెనై 
ఖ్డగము ఒకటి బయలు వ డలుచుండనెు. ఆయన ముఖ్ము మహా తదజసుితో ప్రకాశించుచుని 
సూర్మయనివల  ఉండెను. యిసేు మహో నితుడు, మహమిగలవాడు మర్శయు శకితమంతుడని ఈ ప్రతయక్షత 
తెలుప్ుచునిది. 

ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధఘయయమునత చ్ద్తవుచ్తనాప్ుుడు పరా ముఖయముగా 
ఆలోచ్నలోకి వచదచ ఒక విషయమేమనగా యేసతకరరసతు నత గ్ూరిచన ద్రశనము. 
మొటరమొద్టి సంగ్తి, యేసత ఏమ ైయునఘారో చ్ూపించద ద్ృశయముగా ఇద్ి ఉనాటలల  
మనము సుషరముగా చెప్ువచ్తచనత. ఇద్ి అక్ష్రారిము తీసతకొనేద్ి లేద్ఘ అనాయంచద 
ద్ృశయము కాద్త. అయతద ఒక ప్తిరకగా, ఒక ప్రవచ్నముగా, మరియు అంతయకాల 
ప్రతయక్ష్తఘ సాహ తయముగా యోహానత ఈ ప్ుసుకమునత వార స్టినటలల  మనము జఞా ప్కము 
చదసతకోవాలి, వారి జీవితములనత యసేత కరరసతు  కొరకు మరియు సతవారు కొరకు 
అంకితము చదస్టని, శరమప ంద్తచ్తనా విశాాసతల కొరకు ఈ ప్ుసుకమునత ఆయన 
వార స్టియునఘాడు. మరియు సతవారు నిమితుము పరా ణమునత పో గొటలర కొనే ప్రమాద్ములో 
వారునఘారు. 1వ అధఘయయములో, యేసత కరరసతు  మహ మప్రచ్బడని 
మనతషయకుమారుని ద్ృశయము మనకు ఉంద్ి, మరియు యసేతనత గ్ూరిచన అనేక 
విధముల ైన వరణనలు అచ్చట ఉనావి. ఆయన యాజక వసు రమునత ధరించియునఘాడు. 
ద్దవుని సనిాధకిి వళెలల టకు ఆయన మారగమ ైయునఘాడు. ఆయన హ మమంత తెలలని 
జుటలర నత కలిగియునఘాడని యోహానత వరిణంచ్తచ్తనఘాడు, ఇద్ి చఘలా ఆసకిుకరమ ైనద్ి 
ఏలయనగా ద్ఘనియేలు 7వ అధఘయయములోని సంగ్తులనత తఘనత 
చ్ూపించ్తచ్తనఘాడు, మరియు ద్ఘనియేలు 7వ అధఘయయములోని తెలలని జుటలర గ్ల వయకిు 
య హో వాయ యైునఘాడు. అయనప్ుటిక ిద్ఘనిని యోహానత యసేతనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆపాద్ించ్తచ్తనఘాడు, యేసత య హో వాతో సమానతడు అని మరియు ప్రిప్ూరణ 
ద్ెైవతాము కలిగినవాడని చ్ూప్ుతునఘాడు. ఈ ద్ృశయములో యసేత తన నోటిలో 
వాడయి ైన ర ండంచ్తలు గ్ల ఖడగము కలిగియునటలల  వరిణంచ్బడియునఘాడు, అద్ి 
అక్ష్రారిము కాద్త, గానీ అద్ి తన శతుర వులనత ఖండించి, నఘశనము చదయు తన మాట 
యొకా శకిుని నొకిా చపె్ుుచ్తనాద్ి అంద్తవలన సంఘము కరరసతు నంద్త 
ఆద్రించ్బడుచ్తనాద్ి. ఆయన ముఖము మహ మతో ప్రకాశంచ్తచ్తనాద్ని మనకు 
చెప్ుబడనిద్ి, అనగా ఆయన మహ మగ్ల ప్రభువు. “మరణము యొకాయు 
పాతఘళలోకము యొకాయు తఘళప్ు చెవులు నఘ సాాధనీములో ఉనావి” అని యసేత 
యోహానతతో చపె్ుుచ్తనఘాడు. ద్ీనినే సంఘము ఎద్తరొానతచ్తనాద్ి. వారు 
మరణమునత చ్వి చ్ూసతు నఘారు, గ్నతక వారు సహజముగా వార ిభవిషయతుు నత గ్ూరిచ 
కలతచెంద్తతునఘారు. మరియు యసేత సరాశకిుమంతుడని, ఆయన 
ప్ునరుతఘి నతడని, ఆయన జీవముగ్లవాడని, ఆయనే మొద్టివాడునత, 
కడప్టవిాడని, ఆయన మరణమునత గ లిచియునఘాడని, వారు భయప్డనవసరము 
లేద్ని యోహానత నొకిా చపె్ుుచ్తనఘాడు. నీరో లేద్ఘ డొమేషియన్ గాని ఆ 
సమయములో ఏ రోమా చ్కరవరిు ఉండనిప్ుటికర— ఈ విషయమ ై వాద్న ఉంద్ి — 
అప్ుట ిరోమా చ్కరవరిు ఎవర రనప్ుటికర ఆ చ్కరవరిు ఆధపి్తయము చదసతు నాటలల  కనిపించ్తట 
లేద్ఘ? లేక రాజకరయ అధికారులు ఆధపి్తయములో ఉనాటలల  కనిపించ్తట లేద్ఘ? వారు 
ఆధపి్తయము కలిగిలేరు. యేస్టే ప్రిపాలించ్తచ్తనఘాడు, యసే్టే ఆధపి్తయము 
కలిగియునఘాడు. అంద్రూ ఆయన మీద్ ఆధఘరప్డవలస్టయిునాద్ి. కావున ప్రకటన 
గ్రంథము పరా థమికముగా శరమప్డుచ్తనా సంఘమునత భద్రప్రచ్తటకు యేస్టే 
సరాాధకిారియని చెప్ుుటకు, ఆయన మహ మగ్ల ప్రభువు అని చెపుి ఆద్రణ 
కలిగించ్త ప్ుసుకము. ఆయన ద్ీప్సుంభముల మధయ సంచఘరము చదయుచ్తనఘాడు. 
వారు ఆద్రించ్బడి, బలప్రచ్బడి నిరకీ్ష్ణలో ఆయన యంద్త నమమకముంచ్తతూ 
ముంద్తకు కొనసాగాలి. 

— డా. థామస్ ఆర్డ. శ ైనైర్డ 

కరీసుత ను గూర్శున యోహాను యొకు వర్ణనను మనము ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, కాబటిర ఇప్ుపడు 
ప్రకటన గీంథము 2, 3 అధాయయములలో ఏడు సంఘములకు వరా యబడని యిసేు యొకు ప్తిరకలను 
మనము చూచదెము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏడు సంఘములకు వార యబడిన ప్తిరకలు 
చిని ఆస్టయిాలో ఉని ఏడు సంఘములకు కరసీుత  ప్తిరకలను ప్ంప్ుమని చపె్ుపచునాిడు, అద ి

ఇప్ుపడు టర్రు దదశములోని ప్శిుమ పరా ంతములో ఉనిది. ఆ ప్తిరకలను ఇచెు వయకిత ఒక కీమ ప్దధతిలో 
ప్రయాణ ంచి వ ళ్లో నటుో  ఆ ప్తిరకలు వర్మసగా వరా యబడి ఉనాియి. మొటరమొదట సముదరతీర్ములో ఉని 
ఎఫ స్ట్ ప్టరణమునకు ప్తిరక వరా సాడు, తర్మవాత ఉతతర్ పరా ంతమునుని సుుర్ి, ఉతతర్మున 
దూర్ముగానుని ప ర్ గమమునకు ప్తిరక వరా సాడు. అటుతర్మవాత, ఆగేియముననుని తుయతెరై్, సార్రేస్, 
తర్మవాత ఫిలదలె్వియ, తర్మవాత లవొదకియలో ఉని సంఘములప ై దృషిరసార్శంచాడు. తన ప్ర్లోకప్ు 
ప్ర్శశుదధ సాలములో యిసేు చపెిపన మాటలు ఈ ప్తిరకలలో ప ందుప్ర్చబడినాయి మర్శయు ర్ానుని 
దర్ినములను సంఘములు అరా్ము చదసుకొని, సపందించుటకు సహకర్శంచు విధ్ముగా ఈ ప్తిరకలు 
ర్ూపించబడనిాయి. 

సాధార్ణ మాటలోో , ఈ ప్తిరకలనీి ఒక ేనమూనాలో ప ందుప్ర్చబడినాయి, కొదిేగా వ ైర్మధ్యము 
కనబడుతుంది. పాత నిబంధ్న ప్రవచనము కల్వగశయుని అనకేమ నై అంశాలను ఈ నమూనా కల్వగశయునిది 
మర్శయు ఈ సంఘములకు యిేసు యొకు ప్రవకతగా యోహాను ప్ర్శచర్య చదయుచునాిడనే సంగతి మనకు 
జాా ప్కము చదయబడుచునిది. 

మొదటగిా, ప్రతీ ప్తిరక ఆ సంఘములో ఉని దూతకు చపె్పబడునటుో  వరా యబడినది. సంఘములో 
నుని మనుషుయల ైన వార్శని ఇది సూచించుచునిటుో  కొంతమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు చపె్ుపచునాిర్మ. అయితద 
ప్ర్లోక దర్ినముని ఈ సందర్ుములో, వార్మ సాా నిక సంఘముల నిమితతము కరసీుత  దావర్ా 
నియమించబడని నిజమ ైన దదవదూతలుగా కనిపించుచునాిర్మ. ర్ ండవది, కరీసుత ను గూర్శున వర్ణన ప్రకటన 
1వ అధాయయములో ఉని ప్రతయక్షతలో నుండి వరా యబడని మర్శయు ఆ ప్తిరకకు సంబంధంిచి యిసేు 
గుణలక్షణమును నొకిు చపె్ుపచునిది. మూడవది, ఎర్మగుటను గూర్శున సంగతి కూడా ఉనిది, ఈ 
సంఘాలను మర్శయు వార్శ జీవితాలను గూర్శు కరసీుత  ఎర్శగశయునాిడని అద ిసూచించుచునిది. నాలగవదిగా, 
సంఘమును ప్ర్శశరధించుట ఉంది, అందులో మ చుుకోలు, తర్చు గదిే ంప్ులు ఉనాియి. ఐదవదగిా, 
సంఘమును కరసీుత  ప్ర్శశరధించిన పిముట తదనుగుణంగా ఆశీర్ావదప్ు మాటలు లేదా శాప్ప్ు హచెుర్శకలు 
ఉనాియి. ఆర్వదగిా, జయించు వార్ందర్మ నితయతవప్ు ఆశీర్ావదములు ప ందుదుర్ని వాగాే నము 
చదయబడినది. ఏడవదగిా, ప్రతీ ప్తిరక కరసీుత నకు విధదయత చూపించవల నని హచెుర్శంచుచునిది. 

ప్రకటన 2, 3 అధాయయాలలో ఉని ప్తిరకలలోని సార్మప్యతలు ఈ భాగములో ఉని పరా ముఖ్యమ నై 
ఉదదేశాలను గుర్మత చదసుత నాియి. ఈ సంఘములకు కరసీుత  సర్శయిెైన ర్ాజుగా వర్శణంచబడనిాడు వార్శ యొకు 
ప్రసుత త ప్ర్శస్టిాతిని ఆయన ఎర్మగును గనుక వార్శని విమర్శించద అధికార్మును ఆయన కల్వగశయనాిడు. 
ఆయన ఆశీర్ావదములను వార్శకి వాగేనము చదశాడు మర్శయు వార్శ యొకు నముకతవమును 
పల ర తాిహప్ర్చడానికి శాప్ప్ు హెచుర్శకలను ఇచిుయునాిడు. మర్శయు శీమలు, శరధ్నలు జయించిన వార్శకే 
నితయతవప్ు ర్క్షణ ఉంటుందని వార్శకి జాా ప్కము చదస్టయిునాిడు. ఈ ప్రకటన గీంథములోని ప్రధాన 
భాగమంతటలిో ఈ అంశాలు కూడా కరలకమ నై పాతర పల షించుచునాియని చెప్ుపట అతిశయోకిత కాదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఏడు సంఘాలకు వార యబడని ఏడు ప్తిరకలలో, క రైసువులంద్రూ, ఎటలవంటి 
వయతిరేకతలు కలుగ్ుచ్తనానత తనకు నమమకముగా, విధదయతగా ఉండఘలని యేసత 
కోరుతునఘాడు— అచ్చట ఎంతో వయతిరేకత ఉనానత —వారు నమమకముగా ఉనఘారు. 
ఇప్ుుడు గ్మనించ్ండి అచ్చట ఏడు సంఘములు ఉనఘాయ. నిజముగా, వాటిలో 
ర ండు నమమకముగా ఉనఘాయ, నేనత సతమరాలో ఉనా సంఘము మరియు 
ఫిలద్ెలిియలో ఉనా సంఘమునత గ్ూరిచ ఆరోపసితు నఘానత, యసేత వారనిి గ్ూరిచ 
ఏమియు చెప్ుుటలేద్త గాని ఈ ర ండింటిని మ చ్తచకునఘాడు. ఇప్ుుడు మిగిలిన 
సంఘాలు చ్ూస్టేు , ఎఫసె్ట్, పెరగమము, తుయతెైర మరియు సారేీస్ మ చ్తచకొనబడఘ్ య, 
గానీ గ్ద్ిే ంచ్బడఘ్ య. అటలతరువాత మరయిొకటి ఉంద్ి ఏడవద్ి, అద్ి లవొద్ికయ 
సంఘము, మరియు లవొద్ికయలో ఉనా సంఘమునకు మ చ్తచకోలు లేద్త 
ఏలయనగా అద్ి సాయం - సమృద్ిధ  గ్ల సంఘము. 

— డా. స్ట ైమన్ జ . కిస్ర మకేర్డ 

ఈ ప్తిరకలలో ప్రతి దానిని కుో ప్తముగా చూచెదము, ప్రకటన 1:1-7లో ఉని ఎఫ స్ట్ సంఘముతో 
మొదలు ప డదాము. 

ఎఫసె్ట్: ఈ ప్తిరకలో, తన కుడచిదత ఏడు నక్షతరములు ప్టుర కొనిన వానిగా మర్శయు సువర్ణ 
దీప్సతంభ్ముల మధ్య సంచార్ము చదయుచునివానిగా యిసేును యోహాను ప్ర్శచయము చదస్టియునాిడు. 
మర్శయు ఈ వర్ణన కరసీుత  యొకు మహిమ ప్రకాశమును మర్శయు శకితని గూర్శు నొకిు చపె్ుపచునిది. 

వార్శ ర్ాజుగా, ఎఫ స్ట్ సంఘమును గూర్శు మిశిీతమ ైన వాయఖ్ాయలను యిసేు ఇచుుచునాిడు. వార్మ 
సర్శయిెైన బో ధ్ ప్టో హర్శషంచదగశన ఆసకితని కల్వగశయునాిర్మ, మర్శయు దుషర ప్రవర్తనను సహింప్లేదు. వార్మ 
నికోలాయితుల కియీలను దదవషించుచునాిర్ని ప్రతదయకముగా చపె్పబడినది, ఈ నికోలాయితులు క ైసైతవ 
విశావసమును విగీహార్ాధికుల కాముకతవముతో మిశమీము చదస్టనివార్మ కావచుును. 

అయితద ఎఫ స్ట్ సంఘము కూడా తీవరమ నై విమర్ిలు ఎదుర్ొునినది. ప్రకటన 2:4లో వార్మ తమ 
మొదట ిపతరమను కోలోపయి ఉనాిర్ని యిేసు చెపపియునాిడు; కరసీుత  కొర్కు మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 
కొర్కు ఉని ఆసకితని వార్మ కోలోపయార్మ. కావున వార్మ మార్మమనసుి ప ంద ిమొదట ఉని ఆసకితని 
కల్వగశయుండకపల యినటెలో తద, ఆయన వార్శ దపీ్సతంభ్మును— ప్ర్లోకములో వార్శ గొప్పతనమునకు 
గుర్మతుగా ఉనిదానిని తొలగశసాత నని యిసేు హెచుర్శసుత నాిడు. మర్ొక మాటలో వార్మ కమీశిక్షణలో 
ప టరబడాల్వ లేకపల తద తొలగశంచబడతార్మ. 

సతమరా: ప్రకటన 2:8-11లో సుుర్ిలో ఉని సంఘమునకు వరా యబడని ప్తిరక కనబడుచునిది. 
“మొదటవిాడును కడప్టవిాడున ైయుండి, మృతుడె ైమర్లా బరదికనివాడు” అని యిసేును వర్శణంచుటతో ఇది 
పరా ర్ంభంచబడుచునిది. యిసేు సమసతమును సృషిరంచిన వానిగా మర్శయు ఈ సృషిర  యొకు అంతయ 
లక్షయమునకు ఆయనే మూలమ ైనటుో  ఈ వర్ణన యిసేును గుర్శతంచుచునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప ర్పాటును బటిర గదిే ంచబడని ర్ ండు ప్తిరకలలో ఇద ిఒకటెయైునిది. సుుర్ిలో ఉని సంఘముప ై 
సానుభ్ూతి చూపి, అరా్ము చదసుకొనుట యందు ఇది ప్యర్శతగా దృషిరసార్శంచినది, ఏలయనగా బహుశా 
అవిశావసుల ైన యూదుల నుండి ఇద ికఠశనమ నై శీమలను ఎదుర్ొునుచునిది. 

ఉద్ఘహరణకు అప సులుల కారయములు మరియు ఇతర కరొ తు  నిబంధన ప్ుసుకాలలో 
యసేతనత మ స్ట్సయగా ప్రకటించ్తట వలన సమాజ మంద్ిరములలో విభదే్ములు 
పరా రంభమగ్ుట మనము చ్ూడవచ్తచనత. మరియు పౌలు సమాజ మంద్ిరము నతండి 
వెలివయేబడుట ఒక గొప్ు ఉద్ఘహరణ. మచ్తచకు, ఎఫసెతలో ఆయన ఒక పాఠశాల 
భవనములో బో ధించ్తటకు వళెలల ట లేద్ఘ క రైసువుల ైనవారు సమాజ మంద్ిరమునకు 
బద్తలుగా గ్ృహములలో కూడుకొనతట మనము చ్ూడవచ్తచనత. యసేత మ స్ట్సయగా 
ప్రకటించ్బడుట వార ిసంబంధములో ఒక గొప్ు ఒతిుడిని కలుగ్జేయుట ఒక సంగ్తి, 
కానీ అనతయలు కూడఘ ప్రవశేంచ్తట ఒక కారణము. క రసైువతామునత ప్రకటించ్తవారు 
యసేతకరరసతు నత ద్దశములనిాంటి పెైన ప్రభువుగా ప్రకటించ్తట మనము చ్ూడవచ్తచ. 
మరియు అనతయలు కూడఘ ద్ఘనికి సుంద్ించ్తట చ్ూడవచ్తచనత. కావున భోజన 
నియమాలు మరియు సతనాతిని గ్ూరిచ అనేకమ ైన సతనిాతమ ైన విషయాలు ఎకుావ 
ఒతిుడి చదయబడట మనము చ్ూడవచ్తచనత. ఇటలవంటి వివాద్ములు, ఈ అనతయలు 
ధరమశాసు రమునత పాటించ్వలస్టి యునాద్ఘ, లేద్ఘ అనే విషయములనత గ్ూరిచ గ్లతీ 
వంటి సంఘములలో వచ్తచట మనము చ్ూడవచ్తచనత. ఈ సంబంధమునకు ఎకుావ 
ఒతిుడిని కలుగ్జేయు వేరొక విషయము ఏమనగా ఇరువరగములు రోమునకు మరియు 
రోమా అధికారమునకు సంబంధించిన వార.ే ఉద్ఘహరణకు, మనకు తెలుసతకద్ఘ, 
ద్దవాలయము కరర.శ.70లో నఘశనము చదయబడనిద్ి. మరయిు ద్ఘనికి ముంద్త అనగా 
క రసరుకు వయతిరేకముగా యూద్తలు తిరుగ్ుబాటల చదస్టనిప్ుుడు, ఈ మేలుకొలుప్ుతో 
యూద్తలు తిరిగి తమ గ్ురిుంప్ునత సాి పించ్తటకు యతిాంచిర.ి మరియు అద్ి ఏ 
విధముగా ఉండబో తుంద్ో  అనేద్ఘనిని గ్ూరిచ చ్రచించ్తట పరా రంభంచఘరు. అద్ి 
యూద్తలు మరయిు క రసైువుల మధయ మరింత తఘరతమయము కలుగ్జేస్టనిద్ి. 

— డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

సుుర్ిలో సంఘమునకు వయతిర్ేకముగా యూదులు సమసయలు సృషిరంచినప్పటకిర, తన అనుచర్మలు 
నముకముగా ఉండాలని యిేసు హెచుర్శంచాడు మర్శయు తాను మర్ణమును జయించాను గనుక 
తనయందు నముకముంచుమని వార్శని పల ర తిహించాడు. 

పెరగమము: తర్మవాత ప ర్గమములో ఉని సంఘమును గూర్శు ప్రకటన 2:12-17లో యోహాను 
వాయఖ్ాయనించార్మ. ఈ ప్తిరకలో “వాడియిెనై ర్ ండంచులు గల ఖ్డగము గలవాడు” అని కరసీుత ను యోహాను 
ప్ర్శచయము చదయుచునాిడు. యిసేు మాటలు మంగల్వకతిత  యంత వాడగిా ఉనాియి, అవి మంచి చడెుల 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మధ్య తీర్మపతీర్ముచునివి. ఇది నేర్మగా వర్శతసుత ంది, ఏలయనగా ఆయన సంఘము ప్టో చదస్టిన విమర్ి 
అనుకూలము మర్శయు ప్రతికులముగాను ఉనాియి. 

ప్రకటన 2:13-14లో యిసేు చపెిపనది వినండి: 

సాతఘనత స్టింహాసనమునా సిలములో నీవు కాప్ురమునఘావని నేనెరుగ్ుద్తనత. 
మరియు సాతఘనత కాప్ురమునా ఆ సిలములో, నఘయంద్త విశాాస్టయి ైయుండి 
ననతాగ్ూరిచ సాక్యి నై అంతిప్యనతవాడు మీ మధయనత చ్ంప్బడని ద్నిములలో 
నీవు నఘ నఘమమ గ్టిరగా చదప్టిర  నఘ యంద్లి విశాాసమునత విసరిజంప్లేద్ని 
నేనెరుగ్ుద్తనత. అయననత ననేత నీమీద్ కొనిా తపుిద్ములు మోప్వలస్టియునాద్ి 
(ప్రకటన 2:13-14). 

యిేసు మ చుుకోలుతో పాటు గదిే ంప్ును ఇచుుచునాిడు: నికోలాయితులను తృణకీర్శంచుటలోను 
మర్శయు బిలాము యొకు బో ధ్కు అనుసంధానముగా నుని విషయములను విజర్శజంచుటలో సంఘము 
విఫలమ నైది. ఈ అబదధ  బో ధ్కులు అనకేమందిని విగీహార్ాధ్న మర్శయు జార్తవము వ పై్ు నడపిించార్మ. 
మర్శయు వార్మ ప్శాుతాత ప్మునొందక పల తద సంఘమును కమీశిక్షణలో ప డతానని కరీసుత  హెచుర్శంచాడు. 

తుయతెైర: ప్రకటన 2:18-29లో తుయతెైర్ సంఘమునకు వరా స్టిన ప్తిరక కనబడుతుంది. ఇచుట, 
యిేసును దహించు అగశి యని, ఆయన అగశి జావలల వంటి కనుిలను అప్ర్ంజిని పల ల్వన పాదములు 
గలవాడని యోహాను వర్శణంచుచునాిడు. ఈ వర్ణన ఆ ప్తిరకలో ఉని అంశాలకు సంబంధించినదెైయునిది, 
ఏలయనగా తుయతెైర్లో ఉని సంఘము శుదిధచదయబడాల్వ, మర్శయు ప్వితరప్ర్చబడాల్వ. 

ప్రకటన 2:19-20లో, యిసేు ఈ విధ్ముగా చపె్పవలస్టి వచిునది: 

నీ కిరయలనత, నీ పేరమనత, నీ విశాాసమునత, నీ ప్రిచ్రయనత, నీ సహనమునత 
నేనెరుగ్ుద్తనత; నీ మొద్ట ికిరయల కనా నీ కడప్ట ికిరయలు మరియ కుావెనైవని 
య రుగ్ుద్తనత. అయననత నీమీద్ తప్ుు ఒకటి ననేత మోప్వలస్టి యునాద్ి; 
ఏమనగా, తఘనత ప్రవకిునైని చపె్ుుకొనతచ్తనా య జ బ లనత స్ట్ు రని నీ 
వుండనిచ్తచచ్తనఘావు. జఞరతాము చదయుటకునత, విగ్రహములకు బలియచిచన 
వాటిని తినతటకునత అద్ి నఘ ద్ఘసతలకు బో ధించ్తచ్త వారిని మోసప్రచ్తచ్తనాద్ి 
(ప్రకటన 2:19-20). 

ఎఫ సులో ఉని సంఘమువల , తుయతెరై్లో ఉని సంఘము కరసీుత  కొర్కు తమ మొదటి పతరమను 
పల గొటుర కొనలేదు. దానికి బదులుగా వార్శ పతరమ నిజానిక ిఅధకిమయియంది. అయితద వార్మ ఒక విభనిమ నై స్ట్త ర 
యొకు అబదధ బో ధ్ను కొనసాగశసుత ననాిర్మ, యిసేు ఆమ ను తిర్సాుర్ముగా “యిజె బలెు” అని 
పిలుసుత నాిడు. 

1 మర్శయు 2వ ర్ాజులు గీంథములో అగుప్డుచుని దుషుర ర్ాల ైన యిెజ బలెు ర్ాణ వల , ఆ స్ట్త ర 
ప్రజలను జార్తవము మర్శయు విగహీార్ాధ్నతో మోసప్ర్చుచునిది — ఈ ర్ ండు సంగతులు ఆస్టయిాలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉని అనుయల సాంప్రదాయలకు చాలా దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశయునివి. ఈ అబదధ  బో ధ్ను తృణకీర్శంచి, 
తనప్టో నముకముగా ఉండాలని యిసేు ఈ సంఘమును హెచుర్శంచుచునాిడు. 

కరరసతు  మాద్ిరిలో ఉండఘలంటే, శాశాతముగా కొనసాగాలంట ేపేరమ మరియు ఆసకిు 
ఆవశయకముగా, తప్ునిసరిగా, బలమ ైన వాకయముతో జతప్రచ్బడఘలని నేనత 
అనతకొనతచ్తనఘానత. కొంతమంద్ి పేరమ మరియు ఆసకిు య డల ఉద్దరకప్ూరితమ ైన 
వరమునత కలిగియునఘారు, కానీ ఆ ఉద్దరకప్ురితమ నై వరము ఈ అరువద్ి-ఆరు 
పరా మాణిక గ్రంథములలో ద్దవుడు చపె్ుుచ్తనా ద్ఘనిని బలముగా అరిము 
చదసకొనలేకపో తద సతళలవుగా లక్ష్యములో నతండి తపిుపో వచ్చని నేనత భావిసతు నఘానత. 
మరియొక వెపై్ున, కొంతమంద్ ిచ్ద్తవు విషయములలో ఉద్దరకప్ు వరమునత 
కలిగియునఘారని భావిసతు నఘానత, అయతద వారు అవగాహన చదసతకోవాలనతకుంటారు, 
వాకయము చపె్ుుచ్తనా ద్ఘనిని తెలుసతకోవాలని కోరుకుంటారు తప్ునిసరిగా వారిలో 
పేరమ కొద్తవగా ఉంద్ి. నిజఞనికి వారు జఞగ్రతు  వహ ంచ్కపో తద ప్రసియుయలుగా 
అయపో తఘరు. వారు సరయి నై విషయాలనత తెలుసతకొనియుండవచ్తచ, అయతద 
ద్దవునిప్టల  మరియు మనతషుయల ప్టల  పేరమ, కనికరము, ఆసకిు లేకుండఘ వారు 
తప్ునిసరిగా ద్ఘరి తపిు పో తఘరు. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

యసేతకరరసతు  ప్టల  మనకునా పేరమ మరియు ఆసకిు, మనము చెప్ుుకొనతచ్తనాటలల , 
సరయి ైనద్ి, బ ైబిలానతసారముగా నతనా వాకయముతో ఎంద్తకు అనతసంధఘనము 
చదయాలి అనే ప్రశాకు జవాబు అలోచ్తంచ్తట చఘలా పరా ముఖయము. నిజఞనికి ఇద్ి 
ఆవశయకమ నై, మరియు చ్తరుక రనఘ అనతసంధఘనము, అచ్చట హృద్యప్ు ఆసకిు, 
శరసతసలోని సుషరమ ైన సతయముతో అనతసంధఘనము చదయబడుచ్తనాద్ి. వెంటనే, 
కరరసతు నత తృణీకరించిన కొంతమంద్ి యూద్తలప్టల  అప సులుడెనై పౌలు యొకా 
సద్ిామరశ నఘ మనసతసలోని వచిచంద్ి, వారు యూద్ఘ మత విశాాసప్ు లక్యయలనత 
వెంబడించ్తటలో ఆసకిు కలిగియునఘారు, మరయిు అప సులుడు ఈ విధముగా 
చెప్ుుచ్తనఘాడు, వారిక ిఆసకిు ఉంద్ని నేనత ఒప్ుుకొనతచ్తనఘానత, కానీ అద్ి 
జఞా నయుకుమ నైద్ి కాద్త. మరయిొక మాటలో, ఆసకిు మ చ్తచకొనద్గినద్ి, కానీ అద్ి 
తప్ుుడు మారగద్రిశ అయనద్ి ఏలయనగా, అద్ి సుషరమ నై సతయము చదత 
తెలియజేయబడలేద్త, మరయిు ప్గ్గము వేయబడలేద్త మరయిు పేరరపేించ్బడలేద్త. 
మన ఆసకిు కారు టాయంక్ లో ఉనా ఇంధనము వంటిద్ి మరయిు వాకయము అనతనద్ి 
ద్ఘనిని నడపిించద చ్కరము వంటిద్ి. నీవు సరియ నై మారగములో వెళలకపో తద, వేగ్ము 
అధికము చదయుటకు పాద్ముతో తరర కుా ప్రికరము ప్రమాద్కరముగా మారవచ్తచ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కావున ఆసకిు వాకయప్ు సతయమునత బటిర  కరమప్రచ్బడనిటలయతద, అద్ి మేలు 
చదయుటలో చఘలా శకిువంతమ నై బలముగా అవుతుంద్ి. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

సారేీస్: అటుతర్మవాత ప్రకటన 3:1-6లో సార్రేస్ లో ఉని సంఘమునకు వరా స్టని ప్తిరక వసుత ంది. 
ఇచుట, ఆతు యొకు ఏడు విధ్ముల ైన ప్రతయక్షతలు మర్శయు ఏడు ఆతులను కల్వగశయుని వానిగా 
యిేసును యోహాను వర్శణంచుచునాిడు, సార్రేస్ సంఘముప నై యిసేు సర్ావధికార్ము కల్వగశయునాిడని అద ి
సూచిసుత ంది. యిసేు అధకిార్మును గూర్శు యోహాను శీదధచూప్ుచునాిడు ఏలయనగా ఈ సంఘమును 
గూర్శున ఆయన విమర్ి కఠశనముగా ఉనిది. 

ప్రకటన 3:1-3లో మనము ఈ విధ్ముగా చదువుదము: 

జీవించ్తచ్తనఘావనా పేరుమాతరమునాద్ి గాని నీవు మృతుడవే నీ కిరయలు నఘ ద్దవుని 
య ద్తట సంప్ూరణమ ైనవిగా నఘకు కనబడలేద్త గ్నతక జఞగ్రూకుడవెై, చఘవనెైయునా 
మిగిలినవాటిని బలప్రచ్తము. . . . నీవు జఞగ్రూకుడవెై యుండనియ డల నేనత 
ద్ొంగ్వల  వచెచద్నత (ప్రకటన 3:1-3). 

సార్రేస్ ప్టరణము బలమ ైన దుర్గముగా మంచి పతర్మను కల్వగశయునిది, కానీ ఆశుర్యకర్ముగా ర్ ండు 
సందర్ాులలో అది ప్టరబడనిద.ి సార్రేస్ సంఘము మార్మమనసుి ప ందద విషయములో విఫలమ తైద 
అటువంటి కార్యమును చదసాత నని యిసేు హెచుర్శసుత నాిడు. ఆయన ద ంగవల  వసాత డు, విసుయమొందునటుో  
వార్శప  ైదాడి చదసాత డు. అయితద ఆయనకు నముకముగా ఉండువార్శకి, ప్ర్శశుదధత, నిర్ోే షతవము మర్శయు 
బహుమానమును కరీసుత  వాగాే నము చదసుత నాిడు. 

ఫిలద్ెలిియ: ప్రకటన 3:7-13లో ఫలిదెల్వియలో ఉని సంఘమునకు యిేసు వరా స్టిన ప్తిరక 
కనబడుతుంది. ఈ ప్తిరకలో దావీదు తాళ్ప్ు చవెిని కల్వగశయునివానిగా యిసేును యోహాను ప్ర్శచయము 
చదయుచునాిడు, దాని అరా్ము తాను అభనందించువార్శని దావీదు ర్ాజయములో అనుమతించుటకు దావర్ము 
తెర్చుటకును, మర్శయు మిగశల్వన వార్శని వ లుప్ల ఉంచి దావర్ము మూయుటకును యిేసు అధికార్ము 
కల్వగశయునాిడు. యిసేు ఈ సంఘమునకు చెపపిన మాటలు ఘనముగా ఉనాియి. అయితద ఈ మాటలలో 
గుప్తమ నై హచెుర్శక ఉంది. 

ప్రకటన 3:8లో ఆయన వార్శకి ఈ నిశుయత నిసుత నాిడు: 

నీ కిరయలనత నేనెరుగ్ుద్తనత; నీకునా శకిు కొంచెమ ై యుండనినత నీవు నఘ వాకయమునత 
గ రకొని నఘ నఘమము ఎరుగ్ననలేద్త. ఇద్ిగో తలుప్ు నీయ ద్తట తీస్టియుంచి 
యునఘానత; ద్ఘనిని ఎవడునత వేయనేరడు (ప్రకటన 3:8). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ సంఘమునకు ముందు తరె్మవబడని దావర్మును యిేసు ఉంచియునాిడు, ఆతీుయతలో 
ఎదుగుతూ, వృదిధ  చెందడానికి ఈ సంఘమునకు ఆటంకములేని అవకాశము ఇవవబడనిది. ఈ తెర్మవబడని 
దావర్మును వార్మ సదివనియోగము చదసుకొంటే, వార్శ శతుర వులు వార్శ పాదముల యొదేకు వచిు 
నమసాుర్ము చదయునటుో  కరసీుత  జర్శగశంచును మర్శయు ఫిలదలె్వియ వార్మ నూతన యిెర్ూషలేమును 
సావధీనప్ర్చుకొందుర్మ. మర్శయు దదవుని పతర్మ వార్శ మీద వరా యబడుతుంది, అనగా వార్శక ఎనిటిక ి
ఆయనవార్ే. ఈ ఆధకియతను వార్మ తీసుకొనకపల యినటోయితద, వార్శక ిఈ ఆశీర్ావదము ఉండదు. 

లవొద్ికయ: తర్మవాత, ప్రకటన 3:14-22లో యిేసు లవొదికయ సంఘమునకు వరా స్టని ప్తిరకను 
కనుగొనవచుు. ఈ ప్తిరకలో, యిేసు తుదకు ఆమ న్ అనువానిగా వర్శణంచబడనిాడు, అనగా యిేసు అంతయప్ు 
అధకిార్ము కల్వగశన నముదగశనవాడు. యిసేు నముకమ నైవాడు, సతయసాక్షి మర్శయు దదవుని సృషిరని 
ప్ర్శపాల్వంచువానిగా కూడా యోహాను చదత వర్శణంచబడుచునాిడు. లవొదికయలో ఉని సంఘప్ు విశావసులు 
దృషిరంచు విధ్ముగా ఈ వర్ణన ర్ూపించబడనిది ఏలయనగా వార్శకి ఇవవబడని విమర్ి చాలా వయతిర్ేకమ నైది. 

ప్రకటన 3:15-16లో యిసేు ఏమి చెపాపడో  వినండి: 

నీ కిరయలనత నేనెరుగ్ుద్తనత, నీవు చ్లల గానెైననత వెచ్చగానెనైనత లేవు; నీవు 
చ్లల గానెనైనత వచె్చగానెనైనత ఉండిన మేలు. నీవు వచె్చగానెనైనత చ్లల గానెనైనత ఉండక 
— నతలివచె్చనగా ఉనఘావు గ్నతక — నేనత నినతా నఘ నోటనతండి ఉమిమవేయ 
నతద్దేశంచ్తచ్తనఘానత (ప్రకటన 3:15-16). 

లవొదికయ సంప్నిమ నై ప్టరణము, ఇది కొలస్ట్ి మర్శయు హిర్పల ల్వస్ ప్టరణముల మధ్యలో 
ఉనిది. కొలస్ట్ి మర్శయు హిర్ాపల ల్వస్ ప్టరణములు ప్రతదయక నీటి సర్ఫర్ాకు ప్రస్టిదిధనొందనివి. కొండమీద నుని 
నీటి ఊటల నుండి కొలస్ట్ి ప్టరణానికి చలోని నీర్మ ప్రవహసిుత ంది; హరి్ాపల ల్వస్ ప్టరణములోనికి వ చుట ినీటి 
ఊటలు ప్రవహిసాత యి. ఈ ర్ ండు నీటి ఊటలు సవసాప్ర్చు గుణమును కల్వగశయునాియని చెబుతార్మ. కానీ, 
లవొదికయలో ఉని నీటి ఊటలు నుల్వవ చుగా ఉండి, ఎటువంటి సవసాత గుణమును కల్వగశయుండవు. ఈ 
భౌతికమ నై వాసతవముల నుండి ఒక ఆతీుయ సతయమును యిేసు ఎతిత  చూప్ుతునాిడు: లవొదికయ 
సంఘము సంప్నిమ ైనది, కానీ వార్శ సంప్ద వార్శ ఆతీుయ బలమును నిర్రవర్యము చదయుచునిది. ఈ 
సంఘము ప్శాుతాత ప్ము చెందవలస్టియునిది, లేనియిెడల యిసేు వార్శని తృణీకర్శంచును. 

ప్రకటన గ్రంథములోని 2 మరయిు 3 అధఘయయములు ప్రకటన గ్రంథమునకు 
నిశచయముగా తఘళప్ుచవెి వంటివి, ఏలయనగా సంఘము కనబరచఘలని 
కోరబడుచ్తనాద్ి అనేకమ ైన గ్ుణలక్ష్ణములు అనాయంచ్తకొనతటకు అవి మనకు 
ఇవాబడినవి. సంఘములకు ఇవాబడిన ప్రతీ సంద్దశము ముగింప్ులో జయంచ్తటనత 
గ్ూరిచ ఒక ప్రతదయకమ ైన మాట ఉనాద్—ి అద్ి “జయంచ్త సంఘము.” మనము 
ప్టలర ద్ల కలిగి ఉండఘలి అద్ి మనకు జఞా ప్కము చదయుచ్తనాద్.ి అయతద అచ్చట 
పరా ముఖయమ నై అంశాలు కూడఘ ఉనఘాయ, కావున నీవు ఆ ర ండు అధఘయయములనత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చ్ద్తవుచ్తండగా అనేకమారుల  నీవు కనతగొనత ఒకమాట, మారుమానసతస, ఏలయనగా 
ప్రభువు ఏమి కోరుచ్తనఘాడో  ద్ఘనికి తగినటలల  ఆ సంఘములు ఉండుటలేద్త గ్నతక 
మారుమనసతస ప ంద్ఘలి. వారు మొద్ట ిపేరమనత కోలోుయన, లేద్ఘ సంఘములోనే ఒక 
అబద్ధ  బో ధకుల యొకా బో ధనత, నిజముగా ఒక తప్ుుడు స్టది్ఘధ ంతమునత 
కలిగినవారనిి వెంబడించినఘ, వారు వాట ినతండి కూడఘ మారుమనసతస ప ంద్ఘలని 
పిలువబడుచ్తనఘారు. ప్రభువు ఆ సమయములో వారిని ఆయన యొదే్కు 
పిలచ్తచ్తనఘాడు. అయతద తననత పేరమించ్తవారు ద్ఘనిలో కొనసాగాలని, మరియు 
ప్టలర ద్లతో ఉనావారు ద్ఘనియంద్త కొనసాగాలని మరియు యద్ఘరిముగా 
విశాాసములో నిలిచియుండఘలని అనగా నిజముగా ప్రభువునత ఆరాధించఘలని ఆయన 
పిలచ్తచ్తనఘాడు. 

— డా. డదవిడ్ డబూో ూ. చాప్ున్ 

కరీసుత  ఇచిున దర్ినమును గూర్శు ఇంతవర్కు నేర్ముకునాిము, కాబటిర  ప్రకటన 4:1-10:21లో 
యోహాను వరా స్టని ర్ాబో వు సంగతులను ఇప్ుపడు దృషిరంచదెము. 

రాబో వు సంగ్తులు 
ప్రకటన 4:1-2 ప్రకార్ముగా, ఈ దర్ినము ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసనము యిదెుట జర్మగుతునిటుో  

గీహించవచుును మర్శయు యోహాను దనిములలో ఇంకను భ్విషయతుత లో ర్ాబో వు సంగతులను 
ప్రతయక్షప్ర్చునదెై ఉనిది. ఇద ిసంఘములనిిటిక ికల్వపి చెప్ుపచుని సంగతులు, మర్శయు ర్ాబో వు 
కాలములో దుషుర లు మర్శయు మంచివార్ ైన సమూహములకు మధ్య కలుగు గొప్ప యుదధమును గూర్శు 
పరా థమికముగా తలెుప్ుచునిది. పాప్ము మర్శయు సాతాను కల్వగశంచు పల ర్ాటములనిిటలిో యోహాను 
యొకు అసలు శరీతలు నముకముగా నుండునటుో  ఈ దర్ినములు ప ందుప్ర్చబడినాయి ఏలయనగా 
దదవుని యొకు భ్విషయత్ విజయము నిశుయము. 

ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున యోహాను దర్ినములో మనము గమనించదగశన మొదట ిసంగతి 
ఏమనగా అద ినాలుగు చిని దర్ినములను ధార్ావాహకిముగా కల్వగశయుండుట, అవి: ఏడు ముదరలు, ఏడు 
బూర్లు, ఏడు చర్శతరలు మర్శయు ఏడు పాతరలు. ఇవి హేతుబదధమ నై చార్శతరక కాలములను 
వివర్శంచుచునిటుో గా వాటనిి ఒక వర్మస కీమములో చదవాలని కొంతమంది వాయఖ్ాయతలు నముుతునాిర్మ. 
అయితద ఈ విధ్ముగా చదయాలని మాతరము యోహాను ఎనిడు సూచించలేదు. 

ఒక సంగతదమనగా, వాయకర్ణానికి సంబంధించిన గుర్మతులు ఈ సంఘటనలను ఒకదానికొకటి కల్వపి 
ఉంచుతునాియి— “అటుతర్మవాత” వంటి ప్దములు — తాను ప ందుకొనిన దర్ినముల కీమమును 
చూపించుచునాియి, కానీ ఈ దర్ినములో ప్రతయక్షప్ర్చబడని సంఘటనల కీమమును కాదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొక విషయము, ఈ దర్ినములలో అనకేమ నై చపె్ుపకొనదగశన చార్శతరక సంఘటనలు ఒకటకింట ే
ఎకుువ ధార్ావాహకిలుగా అగుప్డుచునాియి. ఈ కార్ణము వలన, “ఉప్సంహార్ము” అని 
పిలువబడుచుని ఒక వాయఖ్ాయన ప్దధతి మన పాఠములో చదర్ుబడుచునిది. 

సాధార్ణముగా చెపాపలంటే, తర్మవాత వచదు ఒక లేఖ్న భాగము ముందుని లేఖ్న భాగమును 
కోీడీకర్శంచినప్ుపడు లేదా తిర్శగశ చపెిపనప్ుపడు ఉప్సంహార్ము జర్మగుతుంది. అది ప్రకటన గీంథమునకు 
వర్శతంచుచునిందున, ధార్ావాహికముగా వచుుచుని ప్రతీ దర్ినము కరసీుత  యొకు మొదటి ర్ాకడ మర్శయు 
ర్ ండవ ర్ాకడకు మధ్య ఉని కాలమును సూచించుచునిదనే ఆలోచనను ఈ ప్దము విశషేముగా 
ఆర్ోపించుచునిది, అయితద దాని యొకు వ ైర్మధ్యప్ు వివర్ణ మర్శయు నొకిు చెప్ుపట అచుట ఉనిది. 

నిజానికి ఉప్సంహార్ము అనునద ిబెైబిలానుసార్మ నై ప్రవచనములో సర్వసాధార్ణము. పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతలు తర్చుగా ఈ ర్చనా ప్దధతిని, అనగా ఒక ేధార్ావాహకి సంఘటనలను వేర్ేవర్మ లేఖ్న 
భాగాలలో వివర్శంచుట అవలంభంచార్మ. కొనిిసార్మో  ఈ ఉప్సంహార్ములో అదద సార్మప్యత కల్వగశన 
దృశయములను ఉప్యోగశంచదవార్మ, యిర్రుయా 30, 31 అధాయయములు, ఇచుట ఇశాీయిేలు ప్యర్వస్టిాతిక ి
వచుుటను గూర్శు యిర్రుయా ప్రచించాడు. వరే్ే సమయాలోో , ఒక ేసంఘటనలను తలె్వయజయేటానికి 
ఉప్సంహార్ము ప్దధతి వేర్ేవర్మ దృశాయలను ఉప్యోగశంచదది, యిెషయా 9 మర్శయు 11లో, మ స్ట్ియ యొకు 
ర్ాకడను గూర్శు యిషెయా మాటాో డుచునాిడు. 

హొషతయ 9-14 అధాయయములలో ఇశాీయిేలునకు వయతిర్కేముగా దదవుడు చదయు వాయజయములలో 
ఇటువంట ిసంగతిని మనము చూడవచుును. మర్శయు అచుట చాలా ఉదాహర్ణలు కూడా ఉనాియి. 
కావున, యోహాను ప్రకటన గీంథములో ఈ ప్దధతిని ఉప్యోగశంచినప్ుపడు, తాను తన సందదశము 
చెప్పడానిక ిప్రస్టదిధమ నై, సాంప్రదాయకమ నై, బెైబిలానుసార్మ నై ప్దధతిని ఉప్యోగశంచినాడు. 

ఒక ేర్కమ నై సంఘటనలను వరే్ేవర్మ దృకపధ్ములతో యోహాను వివర్శంచుచునాిడని ఈ 
దర్ినములలో అనకేమ నై మర్ుములే బలముగా చపె్ుపచునాియి. ఉదాహర్ణకు, మనము “అంతయతీర్మప” 
అని పిలచుచునిదానిని మూడు వేర్ేవర్మ సందర్ాులలో యోహాను దర్ినములు సూచించుచునాియి. 

ఏడు ముదరలు దర్ినములో భాగమ నై ప్రకటన 6:12-17లో, సూర్మయడు నలుప్గునటుో , చందుర డు 
ర్కతవర్ణమగునటుో , నక్షతరములు భ్ూమిమీద ప్డనిటుో , మర్శయు భ్ూమిమీద ప్రతి ఒకుర్ూ దదవుని 
ఉగతీనుండ ిదాగుకొనుచునిటుో  చెప్పబడనిది. ఏడు బూర్ల దర్ినములో భాగమ నై ప్రకటన 11:15లో, గొప్ప 
సవర్ము ఈ విధ్ముగా చపె్ుపచునిది, “ఈలోక ర్ాజయము మన ప్రభ్ువు ర్ాజయము ఆయన కేీసూత  
ర్ాజయమునాయిెను; ఆయన యుగయుగముల వర్కు యిలేునన ను”. ఏడు పాతరల దర్ినములో భాగమ నై 
ప్రకటన 5:1లో, ఈ ఏడు పాతరలు పల యబడని తర్మవాత దదవుని ఉగతీ సమాప్తమాయినెని మనకు 
చెప్పబడుచునిది. 

ఈ లేఖ్న భాగములలో ప్రతిదీ కరీసుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడ మర్శయు దదవుని యొకు అంతయతీర్మపనకు 
సంబంధించిన అంశాలతో ముడిప్డయిుని వాటనిే వివర్శసుత నిది. అయితద ఈ ధార్ావాహకి దర్ినము 
అంతయతీర్మపనకు ముందు వచుు సంగతులను గూర్శున వివర్ములను కూడా కలుప్ుకొనుచునిది. ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కార్ణమువలన, కరీసుత  ర్ ండవ ర్ాకడకు ముందుగా దదవుని ర్ాజయము యొకు సంప్యర్ణ చర్శతరను వివర్శంచు 
వేర్ేవర్మ వర్మస దర్ినములను చదువుట మంచిది. 

ఇవాంజిల్వకల్ి మధ్యలో ఉప్సంహార్ము అనునద ిపరా చుర్యములో ఉనిప్పటికర, కొంతమంది ఈ 
విధానములో ప్రకటన గీంథమును వాయఖ్ాయనించర్మ అనే సంగతిని గుర్శతంచుట చాలా పరా ముఖ్యము. కావున ఈ 
పాఠములో ఉప్సంహార్ము అనే దృకపధ్మునకు దగగర్గా ఉని వాయఖ్ాయన ప్దధతులను మనము 
అనుసర్శంచుట లేదు. అయినప్పటికర, ఈ సాహతియ విధానప్ు అమర్శక ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున 
యోహాను దర్ినము, ఆ దర్ినముల యొకు ముఖ్య అంశములు శేషీఠ మ నై సాహితయప్ు అమర్శకను 
కల్వగశయునాియని అనేకమంది క ైైసతవ బో ధ్కులు నముుటను మనము తప్పక గమనించాల్వ. 

మనము చూచినటుో గా, ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున యోహాను దర్ినములు నాలుగు 
పరా ముఖ్యమ నై భాగములుగా విభ్జించబడనివి: ఏడు ముదరలు, ఏడు బూర్లు, ఏడు సార్మప్యత గల్వగశన 
చర్శతరలు మర్శయు ఏడు పాతరలను గూర్శున దర్ినములు. మనము వర్మసగానుని ఈ దర్ినములను 
అనేవషించదెము, ప్రకటన 4:1-8:1 వర్కు ఉని ఏడు ముదరలతో పరా ర్ంభంచెదము. 

ఏడు ముద్రలు 
ఏడు ముదరలను గూర్శున దర్ినములు మర్లా ర్ ండు భాగాలుగా విభ్జింప్బడనిాయి, ఇద ిప్రకటన 

4 మర్శయు 5వ అధాయయములలో వర్శణంచబడిన దదవుని ప్ర్లోక స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణము నుండ ి
పరా ర్ంభ్మగుచునిది. ఏడు ముదరలు కల్వగశయుని ఒక పరా ముఖ్యమ ైన చుటరను ఈ భాగము మనకు 
తెల్వయజేయుచునిది మర్శయు 6-8 అధాయయాలలో ఆ ముదరలు తరె్మవబడుటకు వదేికను ఏర్ాపటు 
చదయుచునిది. 

ప్రకటన 4:1-11లో ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసన ఆవర్ణ దృశయమును వివర్శంచుచునిది, ఇది యిహెెజేులు 
1, యిెషయా 6 మర్శయు ఇతర్ పాత నిబంధ్న లేఖ్న భాగాలకు సార్మప్యత కల్వగశయునిద.ి దదవుడు తన 
స్టింహాసనమందు ఆస్టన్ుడెై, ప్ర్లోక దూతల సమూహము చదత కొనయాడబడుచునాిడు— యోహాను 
సవివర్ముగా వర్శణంచిన ఆ నాలుగు జీవులు కూడా ఉనాియి. వాటలిో ప్రతి ఒకుటీ కనుిలతో నిండయిుండి, 
ఆర్సే్టి ర్ కులు కల్వగశ ఉనాియి. అయితద అవి ఒక ప్రతదయక ర్ూప్ములను కల్వగశయునాియి: ఒకట ి
స్టింహమును, మర్ొకటి ఎదుే ను, మర్ొకటి ఒక మనుషుయని మర్శయు వేర్ొకటి ప్క్షరి్ాజును పల ల్వయునిది. 
అవి భ్ూమిమీద నుని సమసత  జీవర్ాశులు దదవుని సుత తించుటకు పరా తినిదయము వహించుచునాియి. 

ఇర్మవద ి- నలుగుర్మ ప దేలు దదవుని స్టింహాసనము చుటటర  ఉండుటను యోహాను దర్ినము 
చూప్ుచునిది, బహుశా పాత నిబంధ్నలోని ప్ండెరండు గోతరములు మర్శయు నూతన నిబంధ్నలోని 
ప్ండెరండు అప సతలులను ఆ సంఖ్ాయ సూచించవచుు. చర్శతరయంతటలిో దదవుని ప్రజలకు గుర్మతుగా ఈ ప దేలు 
ఉనాిర్మ. ఈ నాలుగు జీవర్ాశులు దదవుని సుత తించునప్ుపడు, ఆ ప దేలు సాగశలప్డి, ఆయన ప్రభావమును, 
ఆధపి్తయమును ఒప్ుపకొనుచూ, వార్శ సమర్పణను, విధదయతను మర్శయు గౌర్వమును ఆయనకు 
వాగాే నము చదయుచునాిర్మ. ఆ ప దేలకు ఆవల, అనేకముల ైన దూతగణములు ఉప్ర్శతలమున దదవుని 
మర్శయు దదవుని గొర్ పీలోిను సుత తిసుత నాిర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ దృశయము పాత నిబంధ్నలోని గుడార్ము మర్శయు దదవాలయము యొకు వివర్ణలోని అనకే 
ప్రతిబింబములను కల్వగశయునిది: స్టింహాసనము యిదెుట దపీ్ములు ప్రకాశమానముగా వ లుగుచునివి; 
ధ్ూప్ము దదవుని ప్రజల యొకు పరా రా్నలను సూచించుచునిది; అచుట సపటిక సముదరము ఉనిది, అద ి
పాత నిబంధ్నలోని ఇతతడి గంగాళ్ము కంటే ఎకుువ సంప్యర్ణమ ైనది; మర్శయు లేవీయులు పాడుచునిటుో  
సుత తి గరతములు అచుట ఉనివి. ఈ దృశయములు దదవుని ప్ర్లోకప్ు స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణను గూర్శున 
దృషిరని యోహాను వివర్శసుత నాిడని ఇది సూచించుచునిది, ఆయన ఆ స్టింహాసముమీద నుండి ఈ 
విశవమునంతటిని ప్ర్శపాలన చదసుత నాిడని మర్శయు తన తీర్మపలను తీర్ముచునాిడని సుచిసుత నిది. గొప్ప 
పరా ముఖ్యత కల్వగశన సంగతులను ఈ దర్ినము సంధించుచునిదని యోహాను యొకు పాఠకులకు ఇద ి
తెల్వయజేయుచునిది. 

ప్రకటన 5:1-14లో ప్ర్లోక దర్ినము కొనసాగుతూ ఉంది. దదవుడు తన కుడచిదతిలో ఒక గంీథమును 
ప్టుర కొని యునాిడు, అద ిఈ లోకము కొర్కు దదవుడు ఉదదేశించిన ప్రణాళికకు సూచకముగా ఉనిది. అయితద 
ఆయన ఆవర్ణములో ఉని సభ్ుయల వర్మ దానిని తెర్మవలేకపల యార్మ. మర్ో మాటలోో , ఆయన ప్రణాళికను 
ఎవర్ూ న ర్వేర్ులేకపల యార్మ. అప్ుపడు యూదా గోతరప్ు స్టింహము ఏడు ముదరలు విపిప, గంీథప్ు చుటరను 
చదువగలదని ఆ ప దేలలో ఒకర్మ యోహానుకు చపెిపర్శ. 

యూదా గోతరప్ు స్టింహము అనే సందర్ుము ఆది.కా. 49:9-10 నుండ ితీసుకొనబడనిది, దానిని ఈ 
విధ్ముగా చదవి దము: 

యూద్ఘ కొద్మ స్టింహము . . . యూద్ఘ యొదే్నతండి ద్ండము తరలగ్ద్త. అతని కాళల  
మధయనతండి రాజద్ండము తరలగ్ద్త ప్రజలు అతనికి విధదయుల ై యుంద్తరు (ఆద్ి.కా. 
49:9-10). 

యూదా ఇశాీయిలేు గోతరముల వార్శనందర్శని ఏలునని ఈ ప్రవచనము సూచిసుత ంది, మర్శయు 
లోకమంతటిని ప్ర్శపాల్వంచు ర్ాజును కూడా తుదకు స్టిదధప్ర్మసుత ంది. 

కానీ యోహాను చూచినప్పడు, నిజముగా గొర్ పీలోియిే యూదా గోతరప్ు స్టింహమ ై యుండుట కనుగొని 
తాను విసుయమొందాడు, అది వధించబడనిదిగా చూసూత  ఉనాిడు. వాసతవానికి, ఆ గొర్ పీిలో కరసీుత నకు 
సాదృశయమ యైునిది. ఆయన, ఇశాీయిలేు ర్ాజ నై యూదా వార్సుడు. మర్శయు యోహాను 1:29లో 
చదువుచునిటుో , ప్సాు గొర్ పీలోిగా పాప్ప్ర్శహార్ము కొర్కు తనుితాను అర్శపంచుకునాిడు. యిేసు గీంథప్ు 
చుటరను తరె్చద యోగయత కల్వగశయుండుట, ఈ లోకము కొర్కు తాను ఉదదేశించిన ప్రణాళికలను దదవుడు ఆయన 
దావర్ా మాతరమే న ర్వరే్మునని సూచించుచునిది. 

నీవు ప్రకటన 5వ అధయయము చ్ద్తవుచ్తనాప్ుుడు, యసే్టే స్టంిహముగా గొర రపిలల గా 
చెప్ుబడని గొప్ు సాద్ృశయము అచ్చట ఉనాద్ి. ఇప్ుుడు ఆ ద్ృశయరూప్ము 
ఎకాడనతండి వచ్తచచ్తనాద్ి? మంచిద్ి, మనము గ్మనించ్వలస్టిన మొద్ట సంగ్తి 
ఏమనగా ఆ ద్ృశయము యొకా ప్రవచ్న నపే్థయము, అద్ి యసేతనత గ్ూరిచ యోహానత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇచ్తచచ్తనా ప్రవచఘనఘతమకమ ైన ద్ృశయము. మరియు పాత నిబంధన నపే్థయమునత 
చ్ూస్టేు , అవి చఘలా ఉనాతమ నై మూలాంశాలుగా మనము చ్ూడవచ్తచనత. 
ఉద్ఘహరణకు, ఆద్ికాండము 49 అధఘయయము నతండి చ్ూస్టేు  స్టంిహము యూద్ఘ 
గోతరమునకు సంబంధించినద్ెై యునాద్ి, అచ్చట యూద్ఘ కొద్మ స్టింహముగానత 
మరియు యూద్ఘ నతండి ద్ండము తరలగ్ద్ని, తఘనత తన సహో ద్రులంద్రిని ఏలునని 
ప్రవచించ్బడనిద్ి. స్టింహమునత గ్ూరిచన చిహాము విజయ సూచ్కము మరియు 
మహాబలమ ైన సూచ్కము. ఈ గొర రపిలల  ఎచ్చట నతండి వసతు ంద్?ి మంచిద్ి, ప్రజలకొరకు 
మరియు పాప్క్ష్మాప్ణ కొరకు వధించ్బడని ఆ ప్సాా గొర రపిలలనత పాత నిబంధనలో 
చ్ూపెద్ము. మరియు ద్ఘనిని మనము య షయా 53వ అధఘయయములో ప డవబడని, 
వధకు తదబడు గొర రపిలల గా ఉనా శరమప్డని స్టవేకునితో పో లచవచ్తచ. యేసత 
ఏమ ైయునఘాడో  తెలుప్ు బహుళ ద్ృకుధములు కలిగిన ఈ ర ండు ద్ృశయములనత 
యోహానత ఎనతాకునఘాడు. ఆయన స్టింహము మరియు గొర రపిలల . ఆయన 
వధించ్బడని గొర రపిలల , అవునత, కానీ ఆ వధించ్బడిన గొర రపిలల  జయంచ్తనద్ి, 
విజయవంతమ నైద్ి. ప్రకటన 5లో ఏడు తలలు కలిగ్న ఆయననత మనము 
చ్ూడగ్లము. కావున గొర రపిలల  ద్ృశయము బలహీనమ నై, నఘశనము చదయబడి, 
తిరిగిలేవలేని గొర రపిలల కు చిహాము కాద్త, కానీ అద్ి విజయము ప ంద్ని స్టింహము, 
యూద్ఘ గోతరప్ు స్టింహము, యూద్ఘ మతములో మ స్ట్సయకు సంబంధించిన 
అనేకమ ైన తలంప్ులలో ఈ ఆలోచ్నలు ఉనఘాయ. మరియు ఈ చిహాముల యొకా 
వాసువికత ఏ విధముగా యేసతలో నెరవేరచబడనిద్ో  యోహానత మనకు 
చ్ూపిసతు నఘాడు. 

— డా. బరా ండన్ కోీ 

ఆద్కిాండము 49వ అధఘయయము యూద్ఘ గోతరప్ు స్టింహమునత గ్ూరిచ 
మాటాల డుతుంద్ి, మరియు ఈ విధమ నై భావన యూద్తల నిరకీ్ష్ణలో అభవృద్ిధ  
చెంద్నిద్ి, నఘలగవ ఎజఞర  మరియు అనేకచోటల  విజయము, స్టింహమువల  పో రాడుట అనే 
భావనలనత సూచిసతు ంద్ి. కావున, యూద్ఘ గోతరము నతండి వచ్తచ జయంచ్తనద్ెైన 
స్టింహమునత గ్ూరిచ యోహానత వినియునఘాడు. అయతద ఆయన వనెతద్ిరిగి, అలంకార 
పరా యముగా ఒక బలమ నై, జయంచ్త స్టింహమునత చ్ూచ్తచ్తనఘాడు. ఆయన ఒక 
గొర రపిలలనత చ్ూసతు నఘాడు, జీవరాశయంతటిలో ఒక బలహనీమ ైన గొర రపిలలనత 
కాద్తగానీ, ఒక వధించ్బడని గొర రపిలలనత ఆయన చ్ూసతు నఘాడు. ఇద్ి మనలనత 
నూతన నిబంధన అంతటిక ిపరా ముఖయమ ైన సతవారువెైప్ు తీసతకువళెలు ంద్ి, అద్దమనగా 
యసేత జయంచ్తట, విశషేముగా బలమునత ప్రద్రిశంచ్తట ద్ఘార కాద్తగానీ యసేత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

స్టిలువలో మరణించ్తట ద్ఘారా జయంచ్తట. బలహీనతలో ద్దవుని బలము సంప్ూరణము 
చదయబడుతుంద్ి. ద్దవుని మహ మ ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడుతుంద్ి. యసేత యొకా శరమలలో 
ఆయన విజయము ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడుతుంద్ి. 

— డా. క ీగ్ ఎస్. కరనర్డ 

ప్రకటన 6:1-8:1లో ఉని ముదరలను గూర్శున దర్ినము యొకు ర్ ండవ భాగము ముదరలను 
విప్ుపటయిెయైునిది. అది ఆర్మ ముదరలు విప్పబడుటను తలె్వయజసేుత ంది, దాని తర్మవాత కొంత 
సమయము నిశబేము అటుతర్మవాత ఏడవ ముదర విప్పబడుతుంది. 

మొదట ినాలుగు ముదరలు అంతయకాల ప్రతయక్షతకు సంబంధించిన ప్రస్టదిధమ నై గుఱ్ఱప్ు ర్ౌతులను 
విడుదల చదసుత ంది, వార్మ లోకము మీదకు ఉప్దరవములు తచెుుచునాిర్మ. ఈ నలుగుర్మ గుఱ్ఱప్ు ర్ౌతుల 
దృశయము జ కర్ాయ 6వ అధాయయము నుండి తీయబడనిది, అచుట ఒకే ర్ంగులో ఉని గుఱ్ఱములు 
ప్ర్లోకములో ఉని నాలుగు ఆతులకు సాదృశయముగా ఉనాియి. మొదట ిముదర విప్పబడనిప్ుపడు, తలోెని 
గుఱ్ఱము మీదనుని వయకిత దదశములప నై జయమును తచెెును. ర్ ండవ ముదర మండుచుని అగశి వంటి 
ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱమును తచెుుచునిది, అద ివధ్కు సాదృశయముగా ఉనిది. 

వధించుటకు యుదధము ఒక పరా ముఖ్యమ నై విధానమ తైద వరే్ొక ప్దధతిలో కూడా మనుషుయలు 
చంప్బడుటను గూర్శు ఈ దృశయము చాలామటుర కు విసత ృతప్ర్మసుత ంది. మూడవ ముదర నలోని గుఱ్ఱమును 
సావర్ర చదయుచుని వయకితని విడుదల చదసుత ంది, తాను కర్వునకు సాదృశయముగా ఉనాిడు. మర్శయు నాలగవ 
ముదర మర్ణమని పతర్మ కల్వగశన ర్ౌతును విడుదల చదయుచునిది, తాను పాండుర్ వర్ణముగల గుఱ్ఱమును 
సావర్ర చదయుచునాిడు, తాను ఖ్డగము దావర్ా మర్ణమునకు, కర్వునకు, తెగుళో్కు మర్శయు 
కూీ ర్మృగములకు సాదృశయముగా ఉనాిడు. ఈ ఉప్దరవములు అంత భ్యంకర్ముగా ఉనిందున, భ్ూమి 
యొకు నాలగవ భాగము బాధించబడనెు. దదవుని తీర్మపలో ఈ భాగమును చాలామంద ితపిపంచుకొందుర్మ. 

ఐదవ ముదర విప్పబడనిప్ుపడు, ప్ర్లోకములో క ైసైతవ హతసాక్ష్యలను గూర్శున దర్ినమును 
యోహాను చూచెను. దదవునికి ఆయన వాకయమునకు వార్మ నముకముగా ఉనిందున ఈ ప్ర్శశుదుధ లు 
వధించబడనిార్మ. వార్శని చంపని వార్శని శిక్షించుమని వార్మ దదవునిని వడేుకొనుచునాిర్మ, కానీ 
నీతిమంతులను కాపాడుటకు తన ప్యర్శత నాయయతీర్మప దదవుడు తెచుుటలేదని వార్శకి తలె్వయజయేబడనిది. 
హత సాక్ష్యలుగా చదయబడని వార్శ సంఖ్య సంప్యర్ణమయిేయవర్కు వార్మ ఓపికతో వచేియుండవలస్టి యునిది. 

ఆర్వ ముదర విప్పబడనిప్ుపడు, భ్ూమి అంతయూ దదవుని తీర్మపను అనుభ్వించార్మ. అచుట 
భ్ూకంప్ము వచిునద;ి సూర్మయడు నలుపాయినెు, చందుర డు ర్కత వర్ణమాయినెు; నక్షతరములు భ్ూమిమీద 
ర్ాల ను; ఆకాశము చుటరబడి తొలగశపల యినెు; మర్శయు ప్రతీ ప్ర్వతము ప్రతి దీవప్మును వాటి వాటి 
సాా నములు తప పను. ఈ వర్ణనలు పాత నిబంధ్న ప్రవచనములలో ర్ాజయములప కైి వచుు ప్రవచనములను 
మనకు జాా ప్కము చదయుచునివి, అటువంటవిి యిెషయా 34:1-4 మర్శయు యోవలేు 2:10-11 వంటి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్న భాగాలలో కనుగొనవచుు. దదవుడు చివర్శ తీర్మపను తీర్మును, దుషర ప్రప్ంచము నాశనము 
చదయబడుతుంది అని చెప్పబడింది. 

ఒక రోజున మనతషుయలు ద్దవునికి ల కా అప్ుగించ్వలస్టి యునాద్ి మరియు ద్దవుని 
య ద్తట సాకులు చెప్ుుటకు వీలుప్డద్త. కానీ ద్దవునికి భయప్డువారిని ఆయన 
మర ిఎకుావగా ఘనప్రచ్తనత. అయతద ఈ సంగ్తులనిాటనిి చ్తలకనగా తీసతకొనత 
వారంద్రు రానతనా తీరుునత ఎద్తరొాంద్తరు. వారికి పరా రిన చదయుటకునా 
అవకాశము కూడఘ ఇవాబడద్త. రానతనా ఉగ్రతనతండి తపిుంచ్తకొనతటకు కొండలు, 
గ్ుటరలు వారపిెనై ప్డుటయే వారికునా నిరకీ్ష్ణ. ఈ తీరుునత గ్ూరిచన హచె్చరిక 
య నిాక చదయబడని ప్రజలకు ప్రతదయకముగా ద్దవుడు ఉద్దేశంచినద్ి, కావున ద్దవుని 
భయము చదత భకిు కలిగిన జీవితమునత వారు జీవించదె్రు మరియు ప్రిశుద్ధ  
జీవితము జీవించ్తచ్ూ ఆయననత సంతోషపెటలర  మారగమున వళెలల టకు కావలస్టిన 
శకిుకొరకు పరా రిన చదయుద్తరు. 

—ర్ వ. డా. స్ట్రవ న్ టాంగ్, భాషాంతర్ము చదయబడనిది. 

ఆర్వ ముదర మర్శయు ఏడవ ముదర విప్ుపటకు మధ్యలో, ప్రకటన 7వ అధాయయములో ఒక 
అంతర్ము ఉనిది. దదవుడు తన ప్రజలను కాపాడు విధానమును గూర్శు సంఘము ఎతిత  చూప్ుట ఈ 
అంతర్ము వివర్శంచుచునిది. మొదటిగా, ఇశాీయిేలు ప్ండెరండు గోతరములలో ఒకొకు గోతరము నుండ ి
12,000 మందిని—మొతతముగా 144,000— మందిని దదవుడు తన ప్రతదయకమ నై ప్రజలుగా ముదిరంచినటుో  ఒక 
సవర్ము యోహాను వినాిడు. 144,000 మందిని వరే్ేవర్మగా అరా్ము చదసుకొనుచునిప్పటకిర, 144,000 
మందిని గూర్శున ప్రకటనను యోహాను వినాిడని ప్రకటన గీంథములో ఉని లేఖ్న భాగాలు 
చెబుతునాియి, అయితద ఆయన వ నుదిర్శగశ చూచుచునప్ుపడు, కొంచెము వేర్ నైది తాను చూచియునాిడు. 

ప్రకటన 7:9లో యోహాను వార్శని గూర్శు యిెటుో  వివర్శసుత నాిడో  వినండి: 

అటలతరువాత నేనత చ్ూడగా, ఇద్ిగో, ప్రతి జనములోనతండయిు ప్రతివంశములో 
నతండయిు ప్రజలోనతండియు, ఆయా భాషలు మాటలాడు వారిలో నతండియు వచిచ, 
య వడునత ల కిాంప్జఞలని యొక గొప్ు సమూహము కనబడనెత. వారు. . . 
స్టింహాసనము య ద్తటనత గొర రపిలల  య ద్తటనత నిలువబడిర ి(ప్రకటన 7:9). 

ప్రకటన 5వ అధాయయములో కూడా ఇటువంటిదద జర్మగుట నీవు జాా ప్కము చదసుకొనుము. యోహాను 
ఒక స్టింహమును గూర్శు ప్రకటంిచబడుట వినాిడు, అటు తర్మవాత తాను ఒక గొర్ పీలోిను చూసాడు. 
మంచిది, ఇచుట కూడా దానిక ిసార్ూప్యమ ైనదద జర్శగశనది. తాను 144,000 మంద ియూదులను గూర్శు 
వినాిడు, అటు తర్మవాత తాను చూచినప్ుపడు యూదులు మర్శయు అనుయలు కల్వగశయుని విసాత ర్మ నై 
జనసమూహమును చూచియునాిర్మ. ఈ ర్ ండు సందర్ాులలో, యోహాను వినిన మాటలు పాత నిబంధ్నలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉని సాదృశయములు— అవి స్టంిహము మర్శయు ఇశాీయిలేు గోతరములు. అయితద తాను చూచుటకు 
తిర్శగశనప్ుపడు, ప్రకటించబడని దానికంటే మికిుల్వ గొప్ప సంఖ్యలో అగుప్డనిది. స్టింహము అనే సాదృశయము 
కరీసుత లో న ర్వేర్ుబడనిది, గోతరములకు సంబంధించిన సాదృశయము ప్రతీ దదశములో ఉని గొప్ప 
జనాంగములుగా న ర్వేర్ుబడుచునిది. 

నిశబేము తర్మవాత, ఏడవ ముదర విప్పబడుట ప్రకటన 8:1లో వరా యబడనిది. కానీ ఒక గొప్ప, 
ఉనితమ నై ముగశంప్ునకు బదులు అచుట కేవలము నిశబేము ఉనిది. ఈ సృషిరయంతా భ్యముతో 
నిలువబడినది. యోహాను యొకు దర్ినములను మొదటి చదవిినవార్శకి ఈ నిశబేము గొప్ప ఉతుంఠను 
కలుగజసే్టినది. ఈ మర్ుయుకతమ ైన చర్శతరయొకు చివర్శదశ ఏమిట?ి ఈ ప్రశికు సమాధానము ఆ తర్మవాత 
వచిున దర్ినములో చూడవచుును. 

ఇప్ుపడు మనము ఏడు ముదరలను ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, కాబటిర ర్ాబో వు సంగతులను తెలుప్ు 
ర్ ండవ శీర్శషక దర్ినములవ ైప్ు మన దృషిరని కేందీరకర్శంచుదము అది: ప్రకటన 8:2-11:19లో ఉని ఏడు 
బూర్లు. 

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

భ్ూమి మీద మర్శయొక తీర్మప వచుుచునిది. ఏడు బూర్ల దర్ినము, ఏడు ముదరలు దర్ినముల 
మాదిర్శగానే ఉందని గమనించుట చాలా పరా ముఖ్యము. ఈ దర్ినము ఆర్మ బూర్లు ఊదుటను 
చూప్ుతుంది, దాని వ ంబడి ఒక అంతర్ము అటుతర్మవాత ఏడవ బూర్. ఈ బూర్లు పాత నిబంధ్నలో 
హో షతయ 5:8 యోవలేు 2:1, ఆమోసు 2:2 మర్శయు జ కర్ాయ 9:14 వంటి ప్రవచానాతుక లేఖ్నాలలో ఉని 
బూర్లను జాా ప్కము చదసుత నాియి. దదవుడు తన దదవదూత స్ట ైనయముతో వచుునప్ుపడు ఆ బూర్లు 
ఊదబడతాయి, దదవుని శతుర వులకు వయతిర్కేముగా యుదధము చదయుటకు ప్ర్లోక స్ట నైయసమూహమును అవి 
పిలుసాత యి. 

ప్రకటన 8:2-13లో మొదట ినాలుగు బూర్లు ఊదుటను గూర్శు చపె్పబడింది, అవి ఈ సృషిరయొకు 
నాలుగు పరా ముఖ్యమ నై భాగాలలో దదవదూతల స్ట ైనయము తీర్మప తీర్ముటను సూచిసుత ంది. మొటరమొదటి బూర్ 
ఊదబడినప్ుపడు, ర్కతముతో మిళితమ ైన వడగండోను అగశి యు ప్ుటిర  భ్ూమిప ై ప్డవయేబడనెు. ర్ ండవ 
బూర్ ఊదబడనిప్ుపడు ఒక ప దే కొండవంటదిి సముదరములో ప్డదోరయబడనెు. మూడవ బూర్ 
ఊదబడినప్ుపడు, ఒక ప దే నక్షతరము మంచినీటి వనర్మలప  ైప్డ ినీళో్ను తాగలేనంత చదదుగా మార్మును. 
మర్శయు నాలగవ బూర్తో, ఆకాశము నాశనము చదయబడనిద;ి ప్గటలిో మూడవ భాగమున మర్శయు 
ర్ాతిరలో మూడవ భాగమున చీకట ికమ ును. అయితద, ఆ తీర్మపలు చాలా చడ్ెవ ైనందున ప్రతీ భాగములో 
మూడవ వంతు మాతరమే నాశనము చదయబడనెు. ఈ భాగము ముగశంప్ులో, ఇంకా మికుిల్వ చెడ్దెనై తీర్మప 
ర్ానుందని దదవదూత హెచుర్శంచుచునిది. 

ఐదవ బూర్ ఊదబడుటను గూర్శు ప్రకటన 9:1-12లో వరా యబడనిది. అది ఒక అసాధార్ణమ నై 
మిడుతల దండును ప్ంపించుచునిది. ఈ మిడుతలు యుదాధ నికి స్టిదధప్డుచుని గుఱ్ఱములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పల ల్వయునాియని, బంగార్ప్ు కిర్రటములను ధ్ర్శంచి, మనుషుయల వంట ిముఖ్ము, స్ట్త రల తలవ ండుర కులు, 
స్టింహము కోర్లు, మర్శయు తదళో్ తోకలవంటివి వాటకిి ఉండనెు. కాని వాట ిశకిత ప్ర్శమితము చదయబడినది. 
అద ికవేలము ఐదు న లలు మాతరమ ేబాధించుటకు భ్ూమిమీద అధికార్ము ఇవవబడినది మర్శయు 
దుషుర ల ైన వార్శని బాధించుటకు మాతరమ ేఅనుమతించబడనిది. 

ఆర్వ బూర్ ఊదుట ప్రకటన 9:13-21లో వరా యబడనిది. అప్ుపడు యూఫరటసీు నది యొదే 
బంధింప్బడని నలుగుర్మ దూతలు విడిపించబడనెు, వార్మ మనుషుయలలో మూడవ వంతును 
హతమార్ముటకు బయలుదదర్శర్శ. 

ఆర్వ బూర్ ఊదబడని తర్మవాత ప్రకటన 10:1-11:14లో ర్ ండు భాగములుగా అంతర్ము 
వచుుచునిది. యిహెెజేులు 2:9-3:9లో దదవుని తీర్మపను గూర్శు యిెహజెేులునకు ప్రతయక్షప్ర్చబడని 
మాదిర్శగా, ప్రవచన సందదశము కల్వగశన ఒక చిని గీంథప్ు చుటరను యోహాను ప ందుకునాిడు మర్శయు 
దానిని తినుటకు ఆజాా పించబడినది. ఆ గీంథప్ు చుటర తదన యంత మధ్ుర్ముగాను, బహుశా అది ఆలసయము 
లేకుండా న ర్వరే్ుబడబో వు దదవుని ప్రణాళికలను గూర్శున శుభ్వర్తమానము సూచించుచునిది. అయితద 
కడుప్ునకు అది చదదుగా ఉనిది, బహుశా దదవుని ప్రణాళికలు న ర్వేర్ముటలో శమీలు కలుగుతాయని 
సూచించవచుును. 

ఈ అంతర్ము యొకు ర్ ండవ భాగములో యోహాను దర్ినములోని సువార్త నిమితతము మర్ణ ంచిన 
ఇదేర్మ సాక్ష్యలను గూర్శు వరా యబడనిది. వార్మ అదుుతములను చదసార్మ, మార్మమనసుి ప ందుమని 
ప్రజలకు ప్రకటించార్మ మర్శయు ర్ానుని తీర్మప విషయమ ై హచెుర్శంచార్మ. అయితద వార్మ దదవుని శతుర వుల 
వలన వధించబడా్ ర్మ. 

ఇదేర్మ సాక్ష్యలను గూర్శున యోహాను దర్ినము చర్శతరలో చాలా పరా థమికమ నై వివాదమును 
లేప్ుచునిది: అది యిసేుకరసీుత నకు మర్శయు తన శతుర వులకు మధ్యనుని వివాదము. ఈ ఇదేర్మ సాక్ష్యలు 
అతిశేీషఠ మ ైన బలము కల్వగశనవార్మ, అయితద వార్శ శతుర వులు చాలా కఠశనమ ైన వార్మ మర్శయు ఆ సాక్ష్యలను 
వార్మ హతమార్ాుర్మ. ఈ ధ్ృడమ ైన వివాదము తలెుప్ుచుని వాసతవమమేనగా, యిసేునకు మర్శయు 
ఆయన శతుర వులకు మధ్యసా సాా నము లేదు. ప్రతీ మనుషుయడు యిసేుకొర్క నైా ఉండాల్వ లేదా యిేసునకు 
వయతిర్కేముగాన నైా ఉండాల్వ. 

ఈ అంతర్ము అయిన తర్మవాత, ఏడవ బూర్ను ఊదనిటుో  ప్రకటన 11:15-19లో వరా యబడినది, ఈ 
దర్ినప్ు శీర్శషక ముగశంచబడుచునిది. 

ఏడవ బూర్ ఊదబడనిప్ుపడు ప్ర్లోకములో ఈ ప్రకటన చదయబడనిటుో  ప్రకటన 11:15లో 
వరా యబడనిది. 

ఈ లోక రాజయము మన ప్రభువు రాజయమునత ఆయన కరరసతు  రాజయము నఘయ నత; ఆయన 
యుగ్యుగ్ముల వరకు యేలునననెత (ప్రకటన 11:15). 

ఈలోక ర్ాజయములనిిటపి ైన విజయము నొందనిప్ుపడు మర్శయు సమసత  సృషిరప ైన అంతయ తీర్మపను 
ఆయన తీర్మునప్ుపడు దదవుని స్టింహాసనప్ు ఆవర్ణములో ఆర్ాధించుటను ఏడవ బూర్ ప్ర్శచయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయుచునిది. భ్ూమిని నూతనప్ర్చడానికి కరీసుత  ర్ాన యైునాిడు; ఆయన మహిమ ప్యర్శతగా 
కనబర్చబడుతుంది; మర్శయు సృషిరయందంతటా దదవుని ప్ర్శపాలన సాా పించబడుతుంది. 

ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున మూడవ దర్ినముల శీర్శషక ప్రతీకాతుకమ నై చర్శతరను గూర్శు ప్రకటన 
12:1-14:20లో వివర్శంచుచునిది. 

ఏడు చ్రతిరలు 
నిర్ాుణర్రతాయ, ప్రతీకాతుకమ ైన ఏడు చర్శతరలను గూర్శున దర్ినములు, ఏడు ముదరలు మర్శయు 

బూర్లు దర్ినములను ప్రతిబింబించుచునివి; చర్శతరలను గూర్శున మొదటి ఆర్మ దర్ినములు ఒక 
సముదాయముగా ఉనాియి, తర్మవాత ఒక అంతర్ము వచుుచునిది, అటుతర్మవాత ప్రతీకాతుకమ ైన 
ఏడవ చర్శతర దర్ినము వచుుచునిది. అయితద ముదరలు మర్శయు బూర్లను గూర్శున దర్ినములు 
దెైవికమ నై తీర్మపలప నై కేందీరకర్శంచబడయిుండగా, సాతాను మర్శయు దదవుని ప్రజలకు మధ్యనుని 
పల ర్ాటమును ఏడు చర్శతరలు వర్శణంచుచునివి. ఈ శీర్శషకలో ఉని చర్శతరలు పరా ముఖ్యమ నై ప్రతీకాతుక 
పాతరధార్మల చుటటర  తిర్మగుచునివి, అవి: స్ట్త ర, ఘటసర్పము, సముదరములో నుండ ివచుు కూీ ర్మృగము, 
భ్ూలోక కూీ ర్మృగము, 144,000 మంద ివిశావసులు, దదవాదూతలు మర్శయు మనుషయ కుమార్మడు. 

మొటరమొదటి పాతరదార్శ, సూర్మయని ధ్ర్శంచుకొనిన గర్శుణ యిెనై స్ట్త ర. ఆమ  చర్శతర ప్రకటన 12:1-17లో 
కనుగొనబడుచునిది, మర్శయు అద ియిసేు ప్ుటుర కను మర్శయు ఆయనను చంప్టకు హేర్ోదు చదస్టిన 
ప్రయతిమును సూచించుచునిది. ఇశాీయిలేులో నముకమ ైన వార్శని సూచించు స్ట్త ర, మ స్ట్ియయిెనై 
యిేసుకరసీుత కు జనునిచిునది. ఆమ  కుమార్మడు ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడనెు, అది కరీసుత  యొకు 
ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ప్ర్లోక ఆర్ోహణమును సూచించుచునిది. అయితద భ్ూమిమీద నిల్వచిపల యిన ఆ 
స్ట్త ర మహా ఘటసర్పము చదత హింస్టించబడుచుండనెు. దదవుడు ఆమ ను కాపాడెను గనుక ఆ ఘటసర్పము 
ఆమ ను జయించలేకపల యినద ికానీ ఈ పల ర్ాటము వలన ఆమ  శమీప్డుచూ వచెును. దదవుని నముకమ ైన 
ప్రజలలో నుండ ియిసేు వచుుచునాిడని మర్శయు సాతానుడు వాని ర్ాజయము వలన నిజమ ైన విశావసులు 
శీమప ందుతూ ఉంటార్ని ఈ ప్రతీకాతుకమ నై చర్శతర సూచించుచునిది. యోహాను యొకు అసల ైన శరీతలు, 
ఈ సమసయలనీి ఈ పల ర్ాటము వలనన ేకలుగుచునివని అరా్ము చదసుకొనియునాిర్మ, మర్శయు ఆ స్ట్త రని 
దదవుడు కాపాడని విధ్మును చూచి వార్మ ధెరై్యము తెచుుకోవాల్వ. అదద సమయములో, ఆ పల ర్ాటము అంత 
తవర్గా ముగశంచబడదు గనుక వార్మ కాపాడబడద అవసర్తను కూడా వార్మ గీహించవలస్టయిునిది. 

ఆ తర్మవాత ప్రతీకాతుకమ ైన చర్శతర ఎఱ్ఱని మహా ఘటసర్పము చుటటర  తిర్మగుతుంది మర్శయు 
ప్రకటన 12:13-17లో అగుప్డుతుంది. ఈ చర్శతర ఆ స్ట్త ర యొకు చర్శతరతో పాటే తెల్వయజయేబడినది కానీ ఇద ి
వేర్ొక సూచనగా 12:3లో గుర్శతంచబడనిది. ఈ ఎఱ్ఱని ఘటసర్పము ఏడు తలలు, ప్దికొముులు కల్వగశ 
మర్శయు ఏడు తలలప ైన ఏడు కిర్రటములను కల్వగశయుని అతి దుషరమ నైదిగా వర్శణంచబడనిది. మర్శయు 9వ 
వచనములో వాడద సాతానుగా గుర్శతంచబడనిాడు. యోహాను దర్ినములో ఈ ఘట సర్పము యొకు తోక 
ఆకాశములో మూడవ వంతు నక్షతరములను నలేను ప్డవసే్ట ను. దదవదూతలు ప్డిపల యి దయయములుగా 
మార్మటను ఈ కార్యము తలెుప్ుచునిద ిలేక యిషెయా 34:3 మర్శయు మార్ము 13:25లో తలెుప్బడనిటుో  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆకాశమండల్వ శకుత లు కదల్వంప్బడుటయిెనైా కావచుు. ఈ ఘట సర్పము ఆ స్ట్త రని మర్శయు తన కుమార్మని 
ఎదుర్శంచుచునిది, అద ిదదవుని ప్రజలు మర్శయు సాతాను మధ్య ఉదదేశప్యర్వకమ ైన పల ర్ాటమును ఎతిత  
చూప్ుతునిది. 

ఈ ఘటసర్పము చర్శతరలో, ప్ర్లోకములో యుదధము చదయుటగలదు, మికాయిేలు మర్శయు 
దదవదూతలు ఘటసర్పముతో పల ర్ాడతార్మ. సాతాను మర్శయు వార్శ దూతలను మికాయిలేు భ్ూమిమీద 
ప్డదోరయును. ఒకసార్శ భ్ూమిమీద ప్డదోరయబడిన తర్మవాత, సాతానుడు ఆ స్ట్త రని బాధించుటకు 
వ ంటప్డతాడు. అయితద దదవుడు ఆమ ను కాపాడుతాడు, కావున తన సంతానమును—అనగా విధదయత 
చూపించి, కరసీుత  సాక్షయము కల్వగశన విశావసులను బాధించుటకు సాతానుడు వార్శవ పై్ు తిర్మగుతాడు. దదవునిప ై 
సాతాను తిర్మగుబాటు చదసుత నిందున మర్శయు ఆతు సంబంధ్మ నై పల ర్ాటము చదయుచునిందున వార్మ 
హింస్టించాబడుచునాిర్ని యోహాను యొకు పాఠకులు అవగాహన చదసుకొనుటకు ఈ ప్రతీకాతుకామ నై చర్శతర 
సహాయము చదయుచునిది. అయినప్పటికర, సాతనుడు అప్పటకిే ఓడించబడనిాడు, ఘట సర్పము యొకు 
ప్ర్శమిత సమయము భ్ూమిమీద కొనసాగశనంతవర్కు మాతరమే సంఘము శీమప్డుతుంది. 

మూడవ ప్రతీకాతుకామ నై చర్శతర సముదరములో నుండి ప ైక ివచుు కూీ ర్మృగము చుటటర  
తిర్మగుతుంది, మర్శయు ప్రకటన 13:1-10లో దీనిని కనుగొనవచుు. ఈ కూీ ర్మృగము స్టింహము, 
ఎలుగుబంటి మర్శయు చిర్మతప్ుల్వ సవభావము కల్వగశయుండ ిదానియిలేు గీంథము 7వ అధాయయములో 
విగీహార్ాధ్ ర్ాజయములకు సాదృశయముగా నుని కూీ ర్మృగములను పల ల్వయునిది. సముదరములో నుండి 
ప ైక ివచుు కూీ ర్మృగము యిసేుకరసీుత  ర్ాజయమునకు వయతిర్కేంిచు ర్ాజకరయ శకుత లకు సూచనగా ఉందని ఇది 
తెలుప్ుచునిది. ఆ కూీ ర్మృగమునకు భ్యంకర్మ నై చావుదెబబ తగశల్వన గాయప్ు మచు ఉనిటుో  కూడా 
యోహాను వరా యుచునాిడు. 

ఈ ఘటసర్పము భ్ూమిమీద నుని సమసత  ర్ాజయములప నై శకిత మర్శయు అధికార్మును ఆ 
కూీ ర్మృగమునకు ఇచిుయునిది మర్శయు భ్ూనివాసులందర్మ ఆ కూీ ర్మృగమునకు నమసాుర్ము చదస్టరి్శ. 
ప్ర్శశుదుధ లప ైన కూడా యుదధము చదస్ట ివార్శని అధగిమించుటకు వానికి అధకిార్ము ఇయయబడినది. ఈ 
కూీ ర్మృగమును ర్ోమా చకవీర్శతకి లేదా సామాా జయమునకు అదద విధ్ముగా చకవీర్శత ఆర్ాధ్నకు సంబంధించి 
యుండవచుని యోహాను పాఠకులు బహుశా అరా్ము చదసుకొని యుండవచుును. కూీ ర్మృగమును 
తిర్సుర్శంచి కరసీుత కు నముకసుత లుగా ఉండద అవసర్తను వార్మ చూచార్మ. 

ప్రతీకాతుకమ నై నాలగవ చర్శతర ర్ ండవ కూీ ర్మృగముప నై కేందీరకర్శంచబడుచునిద—ిఅది భ్ూమిమీద 
నుండ ిప కైి వచుునది. ఈ వృతాత ంతము ప్రకటన 13:11-18లో ఉనిది. భ్ూమిమీద నుండి వచుు 
కూీ ర్మృగమునకు గొర్ పీలోి వంటి ర్ ండు కొముులు ఉనాియ, అయితద అది ఘటసర్పమువల  
మాటాో డుచునిది. అద ిసముదరము నుండి వచిున కూీ ర్మృగమును స్టతవించుచూ, ఆ కూీ ర్మృగమునకు 
ప్రప్ంచము నమసాుర్ము చదయులాగున అదుుత సూచకకియీలను చదయుచునిది. కూీ ర్మృగము యొకు 
ముదరను కుడచిదతి మీద లేదా నుదుటపి నై ప ందునటుో  ప్రజలను బలవంతము చదయుచునిది. ర్ ండు 
కూీ ర్మృగములు కల్వస్ట ిలోకమంతటిని జయించడానికి ప్రయతిిసుత నాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ర్ ండవ కూీ ర్మృగము చకవీర్శత ఆర్ాధ్నను బలవంతము చదయు ర్ోమా ప్ుర్జన మతముగా 
యోహాను పాఠకులు భావించియుండవచుు, మర్శయు చకవీర్శతని ఆర్ాధించని వార్మ చంప్బడతార్ని 
భ్యప టిరయుండవచుు. సముదరము నుండి ప కైి వచిున కూీ ర్మృగప్ు చర్శతరవల , విగీహార్ధ్నను తృణకీర్శంచి 
యిేసునకు నముకముగా ఉండుమని ఇది హెచుర్శంచుచునిది. 

ఐదవ ప్రతీకాతుకమ నై చర్శతర దదవునిక ిచెందని 144,000 మంది విశావసులను గూర్శు తలెుప్ుతుంది 
అద ిప్రకటన 14:1-5లో ఉనిది. వార్శ యొకు నుదుటులప నై దదవుని పతర్మ ముదిరంచబడినదన ేసతయము 
ఆధార్ముగా, వార్మ బహుశా ప్రకటన 7:1-8లో తలెుప్బడని జనసమూహముగా కనబడుచునాిర్మ. వార్శ 
నుదుటులమీద ఉని దదవుని యొకు పతర్మ, భ్ూమిమీద కూీ ర్మృగముకు నమసాుర్ము చదయు వార్శ 
నుదుటపి నై కూీ ర్మృగప్ు గుర్మత నకు వయతాయసముగా ఉనిది. యోహాను దర్ినములో, 144,000 మంద ి
స్టియోయను కొండప ైన గొర్ పీిలోతో నిలబడి దదవుని సుత తించుచునాిర్మ. 

ఈ ప్రతీకాతుకమ ైన చర్శతర యోహాను పాఠకులకు ఇచుుచుని నిశుయత ఏమనగా, నిజమ నై 
విశావసులు తుదకు ఘటసర్పము మర్శయు కూీ ర్మృగమును తపిపంచుకొని దదవుని ఆశీర్ావదములను 
ప ందుదుర్మ. తీవరమ నై శరధ్నలు ఉండనిప్పటికర, నముకమ నై విశావసులు సవచఛముగా మర్శయు 
నిందార్హితముగా కనుగొనబడుదుర్మ. 

ఆర్వ ప్రతీకాతుకమ నై చర్శతర ముగుగ ర్మ దదవదూతల సందదశమ ైయునిది, ప్రకటన 14:6-11లో అది 
కనుగొనవచుు. యోహాను దర్ినములో, మొదటి దూత ప్రజలందర్ూ దదవునిక ిభ్యప్డి, ఆయనను 
ఆర్ాధించాలని, నితయసువార్తను ప్రకటించినది. ర్ ండవ దూత యిేసు కరసీుత  ర్ాజయమును వయతిర్ేకించువార్శకి 
కేందరప్టరణమ ైన, మహాబబులోను కూల్వపల వుటను ప్రకటించనెు. మర్శయు మూడవ దూత, కూీ ర్మృగమును 
వ ంబడించి, నమసాుర్ము చదయు ప్రతీ ఒకుర్శకి కలుగు అంతయతీర్మపను గూర్శు ప్రకటించెను. కరసీుత  యొకు 
సువార్త ఆటంకము చదయు ప్రతీ ర్ాజయమును జయించును మర్శయు యిసేు తిర్శగశ వచుునప్ుపడు ఆయన 
శతుర వులు శాశవతముగా దండంిచబడుదుర్ని ఈ దూతలు ప్రకటించిర్శ. 

ఈ దూతల సందదశములను గూర్శున యోహాను వివర్ణ తన పాఠకులను పల ర తాిహప్ర్చినది, 
కొనిిసార్మో  సంఘము ఓడిపల యినటుో  కనిపించినప్పటకిర, కరసీుత  ర్ాజయము తన శతుర వులను తుదకు 
జయించును. ఒకవళే్ యోహాను పాఠకులలో ఎవర్ నైా హింసలను తపపించుకొనాలను దృషిరతో చకీవర్శతని 
ఆర్ాధించుటకు నిర్ణయించుకుంటే, ఈ చర్శతర అటువంటి శరధ్నలో ప్డకుండా వార్శని హచెుర్శంచుచునిది. 

ఈ దదవదూతల చర్శతర తర్మవాత ప్రకటన 14:12-13లో యోహాను ఒక చిని అంతర్మును 
చదర్ముతునాిడు. ఈ అంతర్ములో, దదవుని ప్రజలు తమ చుటటర నుని విగీహార్ాధ్న విధానమును 
తిర్సుర్శంచి సహనం కల్వగశయుండాలని యోహాను హచెుర్శక చదయుచునాిడు. మర్శయు నముకముగా 
ఉనివార్మ తుదకు దదవుని ఆశీర్ావదమును, విశాీంతిని ప ందుతార్ని ప్ర్లోకము నుండి ఒక సవర్ము 
ప్రకటించినది. 

చివర్శ ప్రతీకాతుకమ నై చర్శతర “మనుషయకుమార్మని పల ల్వన” వానిని అనగా తలోెని మేఘము మీద 
ఆస్టన్ుడెైయుండి, కోతకోయుటకు వచుువానిని వర్శణంచుచునిది. ఆయన చర్శతర ప్రకటన 14:14-20లో 
కనుగొనవచుును. “మనుషయకుమార్మని పల ల్వన” అనే మాట ప్రకటన 1:13లో కూడా వరా యబడనిది, అద ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతదయకముగా యిసేును సూచించుచునిది. ప్రకటన గీంథము 14వ అధాయయములో ఉని కార్యములు 
మర్శయు సందర్ుమును బటిర ఈ మనుషయకుమార్మడు కూడా కరసీ్టతత  అని సపషరమౌతుంది. ఈ చర్శతరలోని 
అలంకార్పరా యమ నై దృశయము దానియిలేు 7:13లో “మనుషయకుమార్మని పల ల్వన ఒకడు” అన ేమాటకు 
సార్ూప్యముగా ఉనిది, ఆయన దదవుని ప్ర్లోకప్ు ఆవర్ణములోనికి ప్రవేశించుటకు మఘేములప నై 
వచుుచునాిడు. 

ఈ చర్శతరల శీర్శషకలలోని మొదటిదానిలో అనగా, స్ట్త ర చర్శతరలో, యిేసు ప్ర్లోకమునకు కొనిపల బడని 
మగశిశువుగా చితీరకర్శంచబడెను. అయితద ఈ చర్శతరలు ఒక ఉనిత సాా నమునకు వచుుచునిప్ుపడు, ఒకడు 
ప్ంటను కోయునటుో  నముకసుత ల ైన అనుచర్మల ప్ంటను కోయు మనుషయకుమార్మనిగా యిేసు 
వర్శణంచబడుచునాిడు. అటుతర్మవాత మర్శయొక కోతకోయువాడు—ఈయన దదవదూత—లోకములోని 
మిగశల్వన నివాసులను కోతకోస్టి, దదవుని ఉగీత అనే దరా క్షాతొటిరలో వార్శని నలుగగొటిర  ర్కతము చిందించును. 
యిేసు యొకు అంతయ విజయమును ఈ దర్ినము ప్రకటించుచునిది. చర్శతర ఒక గొప్ప ముగశంప్ునకు 
వచిుయునిదని అది చూప్ుతునిది, అనగా యిసేునకు నముకముగా ఉండువార్మ నిర్ోే షులుగా 
చదయబడుదుర్మ మర్శయు ఆ విధ్ముగా లేనివార్మ నాశనము చదయబడుదుర్మ. 

యోహాను యొకు అసల నై పాఠకులు దీనిని పలర తాిహకర్ముగా తీసుకొనియుండవచుు. తమ 
శతుర వుల మీద దదవుడు కుముర్శంచు ఉగతీతో వార్శ శమీలు పల లుదగశనవి కావని వార్మ గహిీంఛార్మ. వార్మ 
తుదకునిర్ోే షులుగా యిెంచబడి, ఆశీర్వదించబడతార్నే సతయము నుండ ివార్మ నిర్రక్షణ మర్శయు 
నిశుయతను ప ందుచునాిర్మ. 

పేరమగ్ల ద్దవుడు ప్రజలనత మరియు శతుర వులనత కూడఘ య టలల  నరకములోనికి 
ప్ంపిసాు డనే వివాద్మునత గ్ూరిచ మనము చపె్ుుకొనతచ్తనాప్ుుడు మనము తరచ్త 
ఒతిుడిని అనతభవిసతు ంటాము. కొనిాసారుల  అటలవంటి వివాద్ముతో పో రాడటానికి 
కారణము మనము ద్దవుని పేరమ గ్ుణమునత — నిజమ నై గ్ుణమునత మనము 
చ్తలకనగా అరిము చదసతకోనతచ్తనఘామని ననేత భావిసతు నఘానత— ఆయన 
సాభావములో నతండి ద్ఘనిని అమితముగా అనతరాగ్ముతో మిళితము చదసతు నఘాము. 
ద్దవుని సాభావప్ు సంప్ూరణ నిజతామునత మనము వివాద్ము చదయకుండఘ చఘలా 
జఞగ్రతుగా ఉండఘలి. ద్దవుని పేరమనత గ్ూరిచన మన అవగాహననత తన ప్రిశుద్ధత 
గ్ూరిచన మన అవగాహనతో మిశరతము చదస్టనిటలయతద నరకము సరియ నైద్ని మరియు 
అంతయ తీరుు సరయి ైనద్ని గ్రహ సాు ము, ప్శాచతఘు ప్ము నొంద్నివారకిి తీరుుతీరుచటలో 
ద్దవుడు ఖచిచతముగా సరయి నైవాడు, ఒకవళే ఆయన ఆ విధముగా చదయకపో తద 
ఆయన మంచివాడని మనము చెప్ులేము. ఒక నిరేిషరమ నై లేఖనములలో 
చెప్ుబడుచ్తనా నిజమ ైన ద్దవుని ఆరాధించద విధఘనమునత ద్దవుడు ఘనప్రచ్కపో తద, 
పాప్మునత చ్ూచిచ్ూడనటలల  విడిచిపెటిర , అసలు అద్ి అంత పదేె్ సమసయ కాద్నాటలల  
గ్ుణసి్టేు  ఆయన మంచివాడు కాద్త అని మనము చపె్ువచ్తచనత. కావున ద్దవుని పేరమ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అరిము చదసతకొనతటకు చఘలా కిలషరమ ైన గ్ుణము. లేఖనములలో ద్దవుని సాభావమునత 
గ్ూరిచ చెప్ుబడుచ్తనా ఇతర గ్ుణములలో నతండి ద్ీనిని వేరుచదస్టి మనము 
చెప్ుకూడద్త. 

— డా. ర్ాబర్డర జి. ల్వసరర్డ 

ప్రతీకాతుకమ నై చర్శతరలను గూర్శున దర్ినముల శీర్శషక నుండ,ి స్టలిువలో కరసీుత  సాతనును 
ఓడించాడని యోహాను యొకు అసల ైన పాఠకులకు జాా ప్కము చదయబడయిుండవచుు. తన మొదటి 
ర్ాకడలోనే కరసీుత ను ఓడించుటలో సాతనుడు విఫలమ ైయాయడు, ఈసార్శ కూడా సాతాను తప్పక ఓడిపల తాడని 
విశావసులు స్టిార్మ నై నముకము కల్వగశయునాిర్మ. అంతిమంగా, కరసీుత  తిర్శగశ వచిు సాతానుని మర్శయు తన 
కూీ ర్మృగములను నాశనము చదసాత డు. మర్శయు మధ్య కాలములో, ఓడిపల తుని వార్శ శతుర వు యొకు 
మర్ణప్ు శావసనుండ ికలుగు హింసలు మాతరమే విశావసులు ప ందుదుర్మ. 

ఏడు ముదరలు, ఏడు బూర్లు మర్శయు ఏడు ప్రతీకాతుకమ నై దర్ినములను గూర్శు మనము 
ప్ర్శశీల్వంచియునాిము. ఇప్ుపడు ర్ాబో వు సంగతులను గూర్శున నాలగవ దర్ినముల శీర్శషక వ పై్ు మనము 
దృషిరని మళోించుదము: అద ిప్రకటన 15 మర్శయు 16వ అధాయయములలో ఉని దదవుని ఉగతీగల ఏడు 
పాతరలు. 

ఏడు పాతరలు 
ఏడు పాతరల దర్ినములు దుషుర ల ైన వార్శప నై దదవుని ఉగతీను కుముర్శంచు ఏడు బంగార్మ పాతరలను 

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

మర్శయు అంతగా పరా ముఖ్యము కాని అనకేమ నై ఇతర్ పల ల్వకలు అచుట ఉనాియి. ఉదాహర్ణకు, 
మొదట ినాలుగు బూర్ల వల  మొదట ినాలుగు పాతరలు లోకము యొకు నాలుగు పరా ముఖ్యమ ైన భాగాలను 
నాశనము చదయుచునాియి: అవి ఆర్శన నలే, సముదరము, మంచినీటి నదులు మర్శయు ఆకాశము. బూర్ల 
వలన కల్వగశన తీర్మప భ్ూమిమీద మూడవవంతును నాశనము చదయగా, ఈ పాతరలు లోకమంతటనిి 
నాశనము చదయుచునాియి. 

మొదట ిపాతర కముర్శంచబడనిప్ుపడు, కూీ ర్మృగము యొకు ముదరగల వార్శకనిి, దానిక ి
నమసాుర్ము చదయువార్శకిని బాధాకర్మ నై చెడ్ ప్ుండుో  ప్ుటెరను. ర్ ండవ పాతర సముదరమును ర్కతముగా 
మార్శునది. మూడవ పాతర మంచి నీటి నదులను, జలధార్లను ర్కతముగా మార్ ును. మర్శయు నాలగవ పాతర 
సూర్మయని నుండి కాల్వువయేునంత వేడనిి ప్ుటిరంచనెు. ఈ నాశనకర్మ నై తెగుళ్లో  కల్వగశనా కూడా, ప్రజలు 
దదవుని దూషించి ప్శాుతాత ప్ము నొందుటకు నిర్ాకర్శసాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఐదవ పాతర, కూీ ర్మృగము యొకు స్టింహాసనముప  ైకుముర్శంచబడినది. ఈ కూీ ర్మృగము 
సముదరము నుండ ివచుు కూీ ర్మృగముగా ప్రకటన 13వ అధాయయము నుండి సపషరమౌచునిది, వాని 
ప్ర్శపాలన భ్ూమిమీద నుండి వచుు కూీ ర్మృగము చదత బలప్ర్చబడుచునిది. కూీ ర్మృగము యొకు 
ర్ాజయమును ఈ పాతర చీకటతిో కప్ుపచునిది, కాని దాని అనుచర్మలు ఇంకను దదవుని ధ్ూషిసూత , 
ప్శాుతాప్ము నొందుటకు నిర్ాకర్శంచుదుర్మ. ఆర్వ పాతర కుముర్శంచబడనిప్ుపడు, అది యూఫరటీసు నదనిి 
ఎండిప జసే్ట ను, దదవుని వాగాే న భ్ూమిలోనిక ితూర్మప ర్ాజులు చొర్బడునటుో  అద ిమార్గము సర్ాళ్ము 
చదయుచునిది. 

ప్రకటన 16:16 ప్రకార్ము, తూర్మప ర్ాజులు మర్శయు దదవుని ప్రజలకు మధ్య అర్డ మ గశదోే ను లేదా 
మ గశదోే ను అను ప్ర్వతము దగగర్ నిశుయమ నై యుదధము జర్మగవలస్టయిునిది. ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేు 
దదశములో, మ సప తమియ మర్శయు ఐగుప్ుత  ర్ాజయముల మధ్య వాయపార్మునకు మ గశదోే  ఒక పరా ముఖ్యమ ైన 
ప్టరణముగా ఉండదది. విసాత ర్ స్ట నైయములు యిజె రయిలేు లోయ పరా ంతములో మోహర్శంచి ఉండదవి, ఆ పరా ంతము 
కొనిిసార్మో  ఇస్ డరా నోో  మ దైానముగా కూడా పలిువబడదది. మర్శయు దదవుని ప్రజలు మ గశదోే లో ప్యర్వము 
యుదధములో విజయమును ప ందియునాిర్మ. కావున, దదవుని స్టతవకులు మర్శయు ఆయన శతుర వుల మధ్య 
జర్మగబో వు చివర్శ యుదధమును వర్శణంచుటకు ఈ దృశయము సర్శపల వుచునిది. 

తర్మవాత, అంతర్ము కొర్కు ప్రకటన 16:15లో కొదిేస్టతప్ు నిల్వపవియేబడనిది, ఆ సమయములో ఈ 
కిీంది ప్రకటనను మనము చదువుతాము: 

ఇద్ిగో ననేత ద్ొంగ్వల  వచ్తచచ్తనఘానత; తఘనత ద్ిగ్ంబరుడుగా సంచ్రించ్తచ్తనాంద్తన 
జనతలు తన ద్ిసమొలనత చ్ూతురేమో అని మ లకువగానత, నమమకముగా ఉండి తన 
వసు రము కాపాడుకొనతవాడు ధనతయడు (ప్రకటన 16:15). 

సార్రేస్ లో ఉని సంఘమునకు ప్రకటన 3వ అధాయయములో వరా స్టిన తన ప్తిరకను జాా ప్కము 
చదయుచూ, ప్రతీ సమయములోను మ లకువగాను, నముకముగాను ఉండునటుో  కరీసుత  తన అనుచర్మలను 
హెచుర్శసుత నాిడు. 

అంతర్ము అయిపల యిన తర్మవాత, ఏడవ పాతర దుషుర ల యొకు అంతిమ నాశనమును 
పరా ర్ంభంచినది, అప్ుపడు మ ర్మప్ులును, ధ్వనులును ప్ుటెరను. ఆయా దదశముల ప్టరణములను ఒక గొప్ప 
భ్ూకంప్ము ధ్వంసము చదస్టనిది. దీవప్ములు మునిగశపల యినవి. ప్ర్వతములు అదృశయమాయిెను. మర్శయు 
మికిుల్వ ప దేవ నై వడగండుో  మనుషుయలను నలుగగొటేరను. ఈ యుగము యొకు ముగశంప్ు ఇదద — 
ప్రసుత తముని ఈ లోకము యొకు నాశనము కరసీుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు జర్మగును. 

ర్ాబో వు సంఘతులను గూర్శున యోహాను దర్ినములను, ఏడు పాతరలు శీర్శషక ఒక ముగశంప్ునకు 
తెచుుచునిది. ముదరలు, బూర్లు, చర్శతరలు మర్శయు పాతరలు, ఇవనీి తన ప్రజల యొకు క్షేమము 
మర్శయు ఆశీర్ావదమును నిశుయప్ర్చుటకు చర్శతరలోకి దదవుడు ప్రవశేించుటకు తీసుకుని నిర్ణయమును 
ప్రతయక్షప్ర్చుచునివి. యోహాను దనిములలో, చిని ఆస్టయిాలో ఉని సంఘముల విషయములో ర్ోమా 
సామాా జయము కఠశనముగా ఉనిటుో  కనబడుతుంది. మర్శయు సంఘమునకుని ఆధ్ునిక శతుర వులు కూడా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతద బలముగా ఉనాిర్మ. అయితద దదవుడు తన శతుర వులను మర్శయు మన శతుర వులను నాశనము 
చదయుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. అనకేమ నై వయతిర్కేతలు మర్శయు అణచివతేలు కల్వగశనను 
ప్రతీయుగములో ప్రతీ క ైసైతవుడు కరీసుత నకు నముకముగా ఉండాలని ఇద ిపల ర తాిహప్ర్మసుత ంది. 

ఇంతవర్కూ, యోహాను యొకు మొదటి, మర్శయు ర్ ండవ దర్ినములను ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, 
కాబటిర ఇప్ుపడు ప్రకటన 17:1-21:8లోనుని మహావేశయకు కలుగు శిక్షను గూర్శున దర్ినమువ పై్ు 
తిర్మగుదాము. 

మహావేశయ 
ఈ దర్ినము అర్ణయములో జర్శగశనది, ప్రకటన 17:1 ప్రకార్ము ఈ దర్ినమంతా మహావేశయను 

శిక్షించుటయందు దృషిర కేందీరకర్శంచుచునిది, కరసీుత  యొకు ర్ాకడ దావర్ా, దృషరశకుత లనీి చివర్శ యుదధము 
దావర్ా సంప్యర్ణముగా జయించబడుట మర్శయు కరీసుత కు విధదయుల ైన వార్శ ప్ర్శపాలన, భ్ూమి ఆకాశములు 
నూతనప్ర్చబడుట ఇందులో ఉనాియి. కరసీుత కు నముకముగా ఉండువార్శక ికలుగు కడవర్శ 
ఆశీర్ావదములు, ఆ విధ్ముగా లేని వార్శక ికలుగు శాప్ములును గూర్శు తన శరీతల యొకు దృషిరని 
మర్లుునటుో  యోహాను ఈ భాగమును స్టదిధప్ర్చియునాిడు. దదవుని యొకు ఆశీర్ావదములు వ దుకుతూ 
ఆయన తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు ఈ ర్ ండింతలు పరా ధానయత యోహాను పాఠకులను ప్ుర్శగొలుపచునిది. 

మహావశేయకు కలుగుశిక్షను గూర్శున దర్ినములో ర్ ండు చినివ నై శీర్శషకలు ఉనాియి. మొదటదిి 
బబులోనుప ై దదవుని తీర్మపను గూర్శు తలెుప్గా, ర్ ండవది ప్ర్శశుదుధ ల ర్ాజయము ప ై దృషిరసార్శంచుచునిది. ఈ 
ర్ ండు శీర్శషకలను మనము చూచెదము, ప్రకటన 17:1-19:21లో కలుగు తీర్మపనుండ ిపరా ర్ంభంచుదము. 

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

కలుగు తీర్మపను గూర్శున దర్ినములు కూడా సంఘ చర్శతరను సమగీహించుచునివి. 
ప్రకటన 17:1-6లో బబులోను ప్టరణము ఒక వశేయగా కనబర్చబడనిది. ఆమ  మోహింప్జయేు 

వసత రములను ధ్ర్శంచినది మర్శయు ఆమ  బంగార్ము, ర్తిములు, ముతయములతో మ ర్యుచునిది. ఆమ  
ర్ూప్ము మర్శయు వయభచార్ము, దదవుని ప్రజలను యదారా్మ ైన ఆధార్ము మర్శయు నముకమ ైన 
జీవితము నుండ ితొలగశంచు అకీమమ నై సుఖ్భోగములకు సాదృశయముగానునిది. అయితద విశషేముగా, 
ఆమ  అర్ణయములో కనబడుచునిది, ఆమ  ఇచుుచుని సుఖ్భోగములు మర్శయు సంతోషములు ఆమ ను 
కాపాడ లేకపల వుటను ఇది సూచించుచునిది. మర్శయు ఈ సతయమును నిర్ాధ ర్శంచుటకు, ఆమ  తాను 
చదయుచుని వయభచార్ సంబంధ్మ నై కార్యములతోను నిండని పాతరను ప్టుర కొనియుండనెు. 

ఈ వశేయ ఏడు తలలును ప్ది కుముులును గల ఎఱ్ఱని మృగము మీద కూర్ముండనెు. ఇది ప్రకటన 
గీంథము 13వ అధాయయములో నుని సముదరము నుండి ప కైి వచుు కుర్ీమృగమ యైునిది. అద ి
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవాదూషణ నామములతో నిండుకొనియునిది, దాని దుషరతవము మర్శయు దానిని వ ంబడించుచుని వార్మ 
చదయు వయభచార్మునకు అది సాదృశయముగా ఉనిది. 

ఈ వశేయ దృశయర్ూప్ము మర్శయు కూీ ర్మృగమును గూర్శున విశషేము తర్మవాత వచుు దర్ినముల 
శీర్శషకలో ప్రతయక్షప్ర్చబడుచునిది. మునుప్ట ిముదరలు, బూర్లు, చర్శతరలు మర్శయు పాతరల యొకు 
దర్ినముల మునుప్ట ిశీర్శషకవల , ఈ శీర్శషక యొకు వర్మస కూడా తీర్మప మర్శయు ప్రలాప్మును గూర్శున 
ఆర్మ వర్తమానములను తలె్వయజయేుచునివి, తర్మవాత ఒక అంతర్ము వచుుచునిద.ి అయితద ఏడవ 
వర్తమానము కరీసుత  మర్శయు తన విర్ోధ్ులకు మధ్యనుని యుదధమును వివర్శంచుటకు బదులు, ఆ 
దర్ినముల వర్మస యుదధమును గూర్శున దర్ినముతో ముగుసుత ంది. 

మొదట ివర్తమనము, ప్రకటన 17:7-18లో కనబడుతుంది, వశేయ మర్శయు కూీ ర్మృగమును గూర్శున 
దర్ినములను వివర్శంచుచునిది. ఆయనను వయతిర్కేించు ప్రతీవార్శని మర్శయు ప్రతీదానిని దదవుడు 
నాశనము చదయుట ఆ వర్తమానము యొకు సార్ాంశముగా మనము చపె్పవచుును. 

ర్ ండవ వర్తమానము ప్రకటన 18:1-3లో ఉనిది, బబులోను మర్శయు ఇతర్ ర్ాజయముల ర్ాజులు 
మర్శయు ఆమ తో సుఖ్భోగాలు అనుభ్వించిన వర్తకులకు సంభ్వించు గొప్ప ఓటమిని ప్రకటంిచెను. 

మూడవ వర్తమనము ప్రకటన 18:4-8లో వరా యబడనిది, బబులోనును తృణకీర్శంచి, దాని 
పాప్ములో పాల్వవార్మ కాకూడదని ప్రజలకు పిలునిచుుచునిది. 

మర్శయు నాలగవ వర్తమానము ప్రకటన 18:9-20లో వరా యబడినది, కూీ ర్మృగమునకు 
నమసాుర్ము చదయుచు బబులోను యొకు సుఖ్భోగములను అనుభ్వించిన ర్ాజులు, వర్తకులు మర్శయు 
ఓడ నావికుల యొకు మూడు ప్రలాప్ములను కల్వగశయునిది. విచార్కర్ముగా, వార్శ యొకు ప్రలాప్ములు 
ప్శాుతాప్మును మర్శయు కరసీుత నందు విశావసమును ప్ుర్శగొలపలేదు. దానికి బదులుగా, బబులోను యొకు 
మునుప్టి ఐశవర్యము కొర్కు ర్ాజులు, వర్తకులు మర్శయు నావికులు ఎదుర్మచూశార్మ. 

ఈ వర్తమానములనిిటలిో, కరసీుత  ప్ర్శపాలనను వయతిర్కేించు ప్రతీ ర్ాజయము, మర్శయు 
వయవసాా ప్కమును బబులోను సూచించుచునిది. ప్రభ్ువు తన శతుర వుల నందర్శని నాశనము చదయును 
మర్శయు వార్శ పాప్భోగములు పల యినందున దుషుర లు దుఖసాత ర్ని ప్రకటించుట దావర్ ఈ వర్తమానములు 
కరీసుత  అనుచర్మలను పల ర తాిహప్ర్చుచునివి. అయితద, ఇవే పాప్ములు చదయకూడదని, ఆ ప్రకార్ము అదద 
తీర్మపలోనిక ిర్ాకూడదని ఈ వర్తమానములు సంఘమును హెచుర్శంచుచునివి. 

విగ్రహారాధన మరియు అప్వితరత అవిశాాసతల ైన వారకిి చఘలా ప్రతీకరమని 
నేననతకొనతచ్తనఘానత కానీ అద్ి విశాాసతలకు కూడఘ చఘలా ఆకరషణీయముగా ఉనాద్ి. 
అద్ి చఘలా సతలభము. అద్ి నిషేధించ్బడని ఫలము. అద్ద నఘకు కావాలి. నేనత 
తీసతకొనకూడనిద్ి అంద్తలో బహుశా ఏద్ో  ఉండవచ్తచ, కానీ ద్ఘనిని ప ంద్తకోవాలని 
మన అంతరంగ్ములో ఒక విధమ ైన కోరిక నిరిమంచ్బడుతుంద్.ి అయతద, ఈ విషయము 
మంచిద్ిగా భావించ్బడుతుంద్ని అనతకొనతచ్తనఘానత, అప్వితరత మంచిద్ి 
అనిపిసతు ంద్ి. ఆ క్ష్ణములో ఏదొ్కటి అణచివసేతు ంద్ి, కానీ ఇద్ద అసలు విషయము. ఆ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క్ష్ణములో అణచివేయునద్ి స్టిిరమ ైనద్ి, ఉనాతమ ైనద్ి, ప్రిశుద్ధమ నైద్ి 
కాకపో వచ్తచనత, ద్ఘనిని మనము కలిగియుండకపో వచ్తచ, కావున మనము 
విశాాసములో నడుసూు  ఈ విధముగా చెపాులి, “ద్దనిని బ ైబిలు గ్రంథము 
విగ్రహారాధనని పిలుసతు ంద్ో , ద్దనిని అప్వితరతయని పిలుసతు ంద్ో , వాటకిి వేరుగా వెళిల ఆ 
నిరాచ్నముల ప్రకారము జీవిసాు నత. ఆ క్ష్ణములో అద్ి మంచిద్ిగా 
అనిపించ్కపోయనఘ, అద్ి నితయమ ైన విలువనత కలిగియునాద్ని నేనెరుగ్ుద్తనత”. 
మరలా అద్ి ద్దవుడు మనలనత జీవించ్తమని కోరని మారగమునత చ్ూపడెుతుంద్ి. 

— డా. మాయట్ ఫ్రడెమాన్ 

బబులోను తీర్మపను గూర్శున ఐదవ వర్తమానము ప్రకటన 18:21-24లో కనబడుచునిది మర్శయు 
బబులోను యొకు సంప్యర్ణ, శాశవత నాశనమును అది ప్రకటించుచునిది. 

ఈ శీర్శషకలో ఆర్వ వర్తమానము ప్రకటన 19:1-8లో వరా యబడనిద ిమర్శయు ప్ర్లోకములో దదవుని 
ప్రజల యొకు విసాత ర్మ నై సుత తులను వివర్శసుత ంది. బబులోనుకు తీర్ుబడని తీర్మపనకు బదులుగా, దదవుని 
నముకసుత ల ైన ప్రజలు ఆయనను సుత తించుట. బబులోనుకు తీర్మపతీర్ముట దావర్ గొర్ పీిలోయిెైన కరసీుత కు 
మర్శయు అయన ప ండిో  కుమార్ త సంఘమునకు మధ్య వివాహమునకు మార్గము సపషరమ నైదని గీహించి వార్శ 
సుత తులు కొనసాగశంచబడనివి. 

తర్మవాత, ఒక అంతర్ము ఈ వర్తమానములకు అంతర్ాయమును కల్వగశంచుట ప్రకటన 19:9-10లో 
ఉనిది. ఈ అంతర్ములో, గొర్ పీిలో ప ండిో  విందులో పాలగగ ను వార్ందర్శకి కలుగు ఆశీర్ావదమును వరా యుమని 
యోహానుకు ఆజాా పించబడినద.ి 

చివర్శగా, ఈ దర్ినముల శీర్శషక, దదవునికి మర్శయు తన శతుర వులకు మధ్య జర్మగు యుదధముతో 
ముగశంచుట ప్రకటన 19:11-21లో ఉనిది. కరసీుత  దెైవికమ నై యుదధశూర్మనిగా మర్శయు దదవుని శతుర వులకు 
వయతిర్కేముగా యుదధము చదయువానిగా ప్రతయక్షమగుచునాిడు. ఈ శతుర వులు కూీ ర్మృగము మర్శయు 
అబదధ  ప్రవకత దావర్ా నడిపించబడినవార్మ, వీర్ వర్నగా వర్మసగా ప్రకటన 13వ అధాయయములో నుని 
సముదరములో నుండి వచుు కూీ ర్మృగము మర్శయు భ్ూమిమీద నుండ ివచుు కూీ ర్మృగము. మర్శయు 
అచుట పల టలీేదు; కూీ ర్మృగము మర్శయు అబదధ  ప్రవకత శాశవతముగా ఓడించబడా్ ర్మ. వార్శ యొకు 
నాశనము గూర్శు ప్రకటన 19:20 చపె్ుపచునిది వినండి: 

అప్ుుడఘ మృగ్మునత, ద్ఘని య ద్తట సూచ్క కిరయలు చదస్టి ద్ఘని ముద్రనత 
వయేంచ్తకొనిన వారిని ఆ మృగ్ప్ు ప్రతిమకు నమసారించిన వారిని మోసప్రచిన ఆ 
అబద్ధప్రవకుయు, వారిదే్రు గ్ంధకముతో మండు అగిాగ్ుండములో పరా ణముతోనే 
వేయబడిర ి(ప్రకటన 19:20). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తన ప్రజల ప్క్షమున దదవుడు బదులు తీర్ముకొను యుదధములనిిటలిో ఆఖ్ర్శ యుదధము ఒక 
ముగశంప్ునకు తెచుుచునిద ిమర్శయు స్టిలువప నై యిసేు ప ందిన విజయమును సంప్యర్ణము 
చదయుచునిది. 

ఇంతవర్కు మనము బబులోనుకు కలుగు తీర్మపను అనేవషంిచియునాిము, కాబటిర ఇప్ుపడు 
ప్రకటన 20:1-21:8లో ఉని ప్ర్శశుదుధ ల ప్ర్శపాలనను గూర్శు తలెుప్ు సంగతులను ప్ర్శశీల్వంచదెము. 

ప్రిశుద్తధ ల ప్రిపాలన 
ప్ర్శశుదుధ ల ప్ర్శపాలనను గూర్శున ఈ శీర్శషక మూడు భాగాలు కల్వగశయునిది, ప్ర్శశుదుధ ల వ యియ 

సంవతిర్ములు ప్ర్శపాలనతో పరా ర్ంభంచుకుందాము, సాధార్ణముగా ఇది వ యియేండో ప్ర్శపాలన అని 
పిలువబడుతుంది, ప్రకటన 20:1-10లో దీనిని చూడవచుును. 

వయెేయండల  ప్రిపాలన: ఈ భాగములో, ఒక దదవదూత ప్ర్లోకము నుండ ిదగిశవచిు, సాతాను అయిన 
మహా ఘటసర్పమును బంధించుట గలదు. నముకసుత ల ైన క ైసైతవ హతసాక్ష్యలు సజీవుల ై, కరసీుత తో పాటు 
ప్ర్శపాలన చదయుచుండగా, వ యియ సంవతిర్ములు సాతాను బంధించబడుట యోహాను చూచియునాిడు. 
వ యియ సంవతిర్ముల తర్మవాత సాతాను విడిపించబడతాడు, ప్రకటన 19వ అధాయయములో చెప్పబడనిటుో  
దదవునిక ివయతిర్ేకముగా యుదధము చదయుటకు అనేక ర్ాజయములను వాడు సమకూర్ముతునిటుో  కూడా 
యోహాను చూచియునాిడు. ఈ యుదధము ముగశంప్ులో, దదవుని యొకు శతుర వులందర్మ శాశవతముగ 
నాశనము చదయబడుదుర్మ. దహించు అగశి గుండములో సాతానుడు కూడా ప్దదోరయబడతాడు. 

అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు గుర్శతంచినదదమనగా, యోహాను యొకు మిగతా అంతయకాలప్ు 
ప్రవచనముల వల  ప్రకటన గీంథము 20వ అధాయయము కూడా మికిుల్వగా దృశయర్ూప్కమ నైది. మర్శయు ఈ 
దృశయములను అనకేమ నై వరే్ేవర్మ ప్దధతులలో విశావసులు అనవయించుకుంటునాిర్మ. నిజానికి, ప్రకటన 
గీంథమంతటిలో, ఈ వాకయభాగము కంటే ఎకుువ వివాదములతో కూడుకొనినది వ దకడం కషరం. 

విసతృతముగా చెపాపలంటే, ఈ వాకయభాగమును అనవయింప్ు చదయుటకు పరా ముఖ్యముగా నాలుగు 
విశావస శాఖ్లు ఉనాియి. ఈ భాగములో తలెుప్బడని వ యిేయండో పాలన లేక మిలోీనియంను అవగాహన 
చదసుకొనిన ప్రకార్ముగా ఈ పతర్మతో పలిువబడుతునాియి. ఈ లేఖ్న భాగమును అనవయించుచుని 
నాలుగు విశావస శాఖ్లు ఏవనగా: హిసార ర్శక్స పిరమిలోీనియల్వజం, డసి్ట పనేిషనల్ పిరమిలోీనియల్వజం, పల స్ర 
మిలోీయనిజం మర్శయు అమిలోీయనిజం. 

చార్శతరక ప్యర్వ-వ యియేండో పాలన (హిసార ర్శక్స పిరమిలోీనియల్వజం) మర్శయు దెైవ విధతిమ నై ప్యర్వ-
వ యిేయండో పాలన (డసి్ట పనేిషనల్ పిరమిలోీనియల్వజం) ర్ ండును ప్యర్వ-వ యిేయండో పాలనకు సంబంధించినవే, 
అనగా వ యిేయండో పాలన పరా ర్ంభ్మవక ముందద యిేసు వసాత డని విశవస్టించుట. దానికి విర్మదధముగా, ఉతతర్ 
వ యిేయండో పాలన (పల స్ర మిలోీయనిజం) మర్శయు అసాధ్య వ యిేయండో పాలన (అమిలోీయనిజం) ర్ ండూ ఉతతర్-
వ యిేయండో పాలనకు సంబంధించినవి అనగా, వ యయండో పాలన ముగశంప్ులో యిసేు వసాత డని విశవస్టిసాత యి. 
ఈ ర్కముల ైన భావ విధానములను గూర్శు కొంచమెు వివర్ముగా చూచెదము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చార్శతరక ప్యర్వ-వ యియేండో పాలన “చార్శతరకమ నైదిగా” పిలువబడుచునిది, ఏలయనగా సంఘ 
చర్శతరయంతటిలో అనేకమంది వేదాంత ప్ండితులు మర్శయు వేర్ేవర్మ శాఖ్లకు చెందనివార్మ ఈ ప్ర్శశీలన 
కల్వగశయునాిర్మ. యిసేు ర్ ండవ ర్ాకడ తర్మవాత, సాతాను బంధించబడతాడు మర్శయు యిేసు వ యిేయండో 
పాలనను-భ్ూమిమీద వ యియేండుో  సుఖ్, శాంతులను సాా పించుటను ఇద ిబో ధసిుత ంది. వ యిేయండో పాలన 
పరా ర్ంభంచబడినప్ుపడు విశావసులు ప్ునర్మతాా న శర్రర్ములను కల్వగశయుంటార్మ. అవిశావసుల ైనవార్మ 
ప్ునర్మతాా న శర్రర్ములను కల్వగశయుండర్మ. వార్మ ఇప్ుపడు జీవించుచుని దానికంట ేఎకుువ కాలము వార్మ 
జీవించదెర్మ, అయినప్పటికర చివర్కు మర్ణ ంచదెర్మ. వ యిేయండో పాలన ముగశంచబడనిప్ుపడు, సాతాను 
తిర్మగుబాటు చదసాత డు దాని వ ంబడ ిఅంతయతీర్మప వసుత ంది. మర్శయు అప్ుపడు నూతన ఆకాశము మర్శయు 
నూతన భ్ూమినందు దదవుని నితయ ప్ర్శపాలన పరా ర్ంభ్మౌతుంది. ఈ కీమముగా ప్రకటన 19వ అధాయయము 
తర్మవాత వచుు 20వ అధాయయమును విశదప్ర్మసుత ంది. 

దెైవవిధితమ నై ప్యర్వ- వ యిేయండో పాలన 1830 దశకములో బో ధించబడినది. ఈ ప్ర్శశీలనలో 
వ ైర్మధ్యములు ఉనాియి, పరా ముఖ్యముగా వ యిేయండో పాలన ర్ాకముందు అంతయమున జర్మగబో వు 
కార్యముల సమయమును గూర్శు వ రై్మధ్యము ఉనిది. అయితద, సాధార్ణముగా చెపాపలంట,ే యిసేు 
ర్ ండవర్ాకడలో ఇశాీయిలేు దదశమును తిర్శగశ సమకూర్శు, యిెర్ూషలేములో తన స్టింహాసనము నుండి 
దదశములప  ైప్రతయక్షముగా ర్ాజయ ప్ర్శపాలన చదయునని ఈ దెైవ విధతిమ నై ప్యర్వ-వ యిేయండో పాలన 
బో ధిసుత ంది. వ యియేండో పాలన ముగశంప్ులో, సాతానుడు తిర్మగుబాటును పతరర్పేించును గానీ దదవుడు 
సాతానును, వాని స్ట నైయములను ప్యర్శతగా ఓడించును. అటుతర్మవాత, దదవుని అంతయతీర్మప జర్మగుతుంది 
మర్శయు నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిప ైన దదవుని యొకు నితయ ప్ర్శపాలన 
పరా ర్ంభ్మౌతుంది. చార్శతరక ప్యర్వ వ యిేయండో పాలనవల , ఈ ప్ర్శశీలన కూడా కీమముగా ప్రకటన 19వ 
అధాయయము వ ంబడి 20వ అధాయయములో వసుత ంది. 

చార్శతరక ప్యర్వ-వ యియేండో పాలన మర్శయు దెైవ విధతిమ నై ప్యర్వ-వ యిేయండో పాలనకు 
విర్మదధముగా, వ యియేండో పాలన తర్మవాత యిసేు ర్ ండవ ర్ాకడ ఉంటుందని ఉతతర్-వ యిేయండో పాలన 
బో ధిసుత ంది. ఈ వ యిేయండుో  కరీసుత  యొకు మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడ మధ్యకాలముగా గానీ లేదా ఆయన 
ర్ాకడకు ముందుని వ యియేండుో గా గానీ భావించబడుతుంది. ఈ ర్ ండు సందర్ాులలో కూడా, భ్ూమిమీద 
నుని తన సంఘము దావర్ా ప్ర్లోకము నుండ ియిసేు ప్ర్శపాలన చదయును. మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 
భ్ూమియందంతటా వాయపించు విధ్ముగా అభవృదిధ  చెందుతుంది. 

 అసాధ్య-వ యిేయండో పాలన అనగా “వ యిేయండో పాలన లేదు” అని అరా్ము. వ యిేయండో పాలన 
అక్షర్ారా్ముగా న ర్వేర్మతుందనే విషయమును ఇది ఉపతక్షించుట దావర్ా ఈ పతర్మ పరా చుర్యములోనికి 
వచిునది. వ యిేయండో పాలన, ప్ర్లోకములోనుని తన స్టింహాసనము నుండి సంఘము దావర్ భ్ూమిమీద 
యిేసు చదయు ప్ర్శపాలనను; మర్శయు వ యియేండో ముగశంప్ులో యిసేు తిర్శగశవసాత డను విషయమును అద ి
బో ధిసుత ంది. 

అనకే విధ్ములుగా అసాధ్య-వ యిేయండో పాలన, ఉతతర్-వ యిేయండో పాలన ఉదదేశమునకు వేర్ నైది. ఒక 
విషయమమేనగా, అనిి విధ్ములుగా అసాధ్య వ యియేండో పాలన కరీసుత  యొకు మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాకడ మధ్య ప్యర్శత కాలమును బలప్ర్చుచునిది. మర్ొక సంగతదమనగా, యిేసు మర్శయు ప్ర్శశుదుధ ల 
యొకు ప్ర్శపాలన దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు లోకమును వృదిధ  చదసాత యని అసాధ్య-వ యియేండో పాలన 
నొకిు చెప్ుపటలేదు. అసాధ్య-వ యిేయండో దృకపధ్ములో, దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదమును మర్శయు 
కరీసుత  ర్ాకడలో అంతిమ విజయము సాధించద వర్కు భ్ూమిమీద మహాశీమలను క ైసైతవులు అనుభ్వింతుర్మ. 

అచ్చట సాధఘరణత, సరాజనితమ ైన—అనగా సారాతిరకత ఉనఘాయ—కొనిాకొనిా 
విషయాలలో క రసైువుల ఉద్దేశములు అంతయకాలమున జరుగ్బో వుచ్తనఘాయ. మరయిు 
ఆ ప్రధఘన స్టిద్ఘధ ంతములనత, ద్ఘని ముఖయ అంశాలనత అప సులుల విశాాస 
తీరామనములో మనము కనతగొనవచ్తచనత. ఉద్ఘహరణకు, యసేత ప్రలోకమునకు 
ఆరోహణయాయడని మరియు జీవముగ్లవారనిి, మృతుల ైన వారిని లేక 
సజీవులనత,మరణించిన వారిని ఆయన తీరుుతీరుచటకు ప్రలోకము నతండి 
తిరిగివసాు డని అప సులుల విశాాస తీరామనము చెబుతుంద్ి. కావున అంతయ తీరుు 
అచ్చట ఉంద్ని మనమంద్రము నముమచ్తనఘాము, మరయిు యసేత తిరిగి 
రాబో వుచ్తనఘాడు మరియు సజీవుల ైన వారకిి మరియు మృతుల ైన వారికి, 
ఇరువరగములకు ఈ కారయము చదయనతనఘాడు. అయతద, అద్ి ఏ విధముగా 
జరుగ్బో తుంద్నే విషయముమ ై మనకు అనేకమ నై వెైరుధయములు ఉనఘాయ, కానీ 
ఇద్ి ఆ విధముగా జరుగ్ుతుంద్ని మాతరము మనము ఒప్ుుకుంటాము. మరియు ఆ 
తరువాత అప సులుల తీరామనములో “పాప్క్ష్మాప్ణ, శరీరము ప్ునరుతఘి నమగ్ుటనత” 
మనము నముమచ్తనఘామని చపె్ుబడుచ్తనాద్ి. ఇప్ుుడు ఇద్ి సారాతిరక సాంప్రద్ఘయ 
క రైసువయముకు సంబంధించినద్ి, అచ్చట సాధఘరణమ నై శరీరము, భౌతిక ప్ునరుతఘి నము 
ఉండబో వుచ్తనాద్ని మనము నముమచ్తనా విషయమునత అనేకమంద్ి క రసైువులు 
అరిము చదసతకొనలేకపో వుచ్తనఘారు. నేనత చపె్ుుచ్తనాద్దమనగా, ప్రజలు నిరంతరము 
ఆతమలుగా ఉండిపో రు; వారు వారియొకా శరీరములనత తిరిగి ప ంద్బో వుచ్తనఘారు. 
వాసువానికి, యేసత తన ప్ునరుతఘి నములో ప ంద్ినటేల  క రసైువులు మహ మ 
శరీరములనత ప ంద్తద్తరు. ఆయా విషయాలలో మనము ప్రసుర వెైరుధయములనత 
కలిగియునాప్ుటికర క రసైువులంద్రు అంగీకరించ్వలస్టని మరొక బో ధనఘ ఇద్ి. కావున 
మనము “శరీరము ప్ునరుతఘి నమగ్ుటనత మరియు నితయ జీవమునత 
నముమచ్తనఘాము. ఆమ న్.” మరియు ఆ ప్రకారముగా చపె్ుుచ్తనాద్దమనగా, అచ్చట 
ఈ తీరుుతీరచబడుట ఉనాద్ి, శరీరము ప్ునరుతఘి నమగ్ుట ఉనాద్ి, గ్నతక అచ్చట 
నూతన లోకము, ఒక నూతన ద్ినము, నితయజీవము కొనసాగ్ుతూ ఉంద్ని కూడఘ 
మనము నముమతఘము, మరయిు మనము ఆకాశములో మేఘముల మధయ 
ఎగ్ురుతూ ఎగ్ురుతునఘాము అని అరిము, ద్ీనిని బ ైబిలు గ్రంథము “కరొ తు  ఆకాశము, 
కరొ తు  భూమి” అని పిలచ్తచ్తనాద్ి. కావున యేసత తిరిగివచ్తచనప్ుుడు, ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూమిని ప్రిపాలించ్తనత గ్నతక మనము ఆయనతో ప్రిపాలించ్తద్ము. ఆయా 
శాఖలకు చెంద్ని క రసైువులు అంతయకాలము లేద్ఘ రాకడ శాసు రమునకు చెంద్ిన ఈ 
విషయములనత ఈ ప్రకారముగా రూఢిగా చపె్ుుచ్తనఘారు. 

— డా. ర్శచార్్డ ఎల్. పరా ట్, జూ. 

ప్రభువెైన యసేతకరరసతు  యొకా ప్రిపాలన మరియు రాజయము రాబో తుంద్ని సతవారు 
ద్ఘార ఏద్ో  ఒక విధముగా మనము ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము, ఆయన వయకిుగ్తముగా 
అకాడ ఉనఘాడో  లేక తరువాత వసాు డో  మనకు సుషరత లేద్తగాని, ఆయన 
ప్రపాలించ్బో వుచ్తనఘాడని ఆయన రాజయము చదయబో వుచ్తనఘాడు మరయిు సతవారు 
శకిులో అద్ి ప్రతయక్ష్ప్రచ్బడుచ్తనాద్ని మనమ రుగ్ుద్ము. ఆయన తీరుుతీరుచనని 
మరియు గొర రలకు, మేకలకు కూడఘ ఆయన తీరుుతీరుచనని మనము ఎరుగ్ుద్తము, 
మరయిు కొంతమంద్ికి ఈయన ద్ఘారా పాప్ క్ష్మాప్ణ జరుగ్లేద్త గ్నతక వారు 
నితయశక్ష్లోనికి ప్డవేయబడతఘరని, మరియు భూమికి ప్ునఘద్ ివేయబడక మునతపే 
వార ికొరకు స్టది్ధము చదయబడని నితయ మహ మలోనికి కొంతమంద్ి పిలువబడతఘరని 
మనమ రుగ్ుద్తము. ఈ విషయాలు నిజమ ైనవని మనమ రుగ్ుద్తము. ఆ 
విషయాలనిాటిలో మనము ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము. ప్రలోకములో నీతి నివాసము 
చదయునని మరియు కరరసతు  తఘనే ప్రిపాలన చదయునని, ఆయనలో మనము 
మహ మనొంద్తతఘమని, మనము ఎరుగ్ుద్ము మరయిు అచ్చట యేసతకరరసతు  యొకా 
అధికారము మరియు అద్తభతమునత గ్ూరిచ అనతమానము ఉండద్త. 
మనమంద్రము ఆ విషయములో ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము. మరియు అంతయమున 
జరుగ్బో వు ఈ కారయములనత గ్ూరచన అనేక సతయములనత మనము ఎకుావగా 
నేరుచకొనవచ్తచ, మనము రాకడ శాసు రము అని పిలచద ఎసాటాలజీ అనే మాట 
ఎసాాటాస్ అనత ప్ద్మునతండ ివచిచనద్ి. అనేకమ ైన విషయాలలో మనము 
ఏకరభవించ్తచ్తనఘాము ఏలయనగా, ప్రకటన గ్రంథములోని సుషరత మనలనత కొంత 
ఆశచరయప్రచ్తచ్తనాద్ి. మరయిు మనము ఏకరభవించ్లేని విషయాలనత గ్ూరిచ 
ఎకుావ ద్ృషిరసారించ్కూడద్ని నేనత భావించ్తచ్తనఘానత, మనము వివాద్ములు 
కలిగియుండనిప్ుటికర, బ ైబిలు గ్రంథము అసుషరమ ైనద్ి మరయిు ఆయా విషయాలనత 
అరిము చదసతకొనలేము అనే ఆలోచ్ననత మనము ఇవాకూడద్త ఏలయనగా అచ్చట 
చఘలా పరా ముఖయమ నై అద్తభతమ ైన సతయములు పదేె్ మొతుములో ఉనఘాయ, వాటిని 
మనము ఏకరభవించి, ఆయా సంగ్తులనత చ్రిచంచ్వలస్టి ఉనాద్ి. 

— డా. థామస్. జ . న టరల్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీసుత ను వ ంబడించద వార్మ పరా ముఖ్యముగా గహిీంచవలస్టనిదదమనగా, ఇవాంజిల్వకల్ శాఖ్ విశావసులు 
అనిి విషయాలలో ఏకరభ్వించర్మ మర్శయు వ యిేయండో పాలనను గూర్శున అంశము చార్శతరకముగా ఒక గొప్ప 
వివాదమును కల్వగశయునిది. అయితద వ యియేండో ప్ర్శపాలనకు సంబంధించి ఏ ప్ర్శశీలనను మనము 
ప్ర్శగణలోనికి తీసుకునాి, కరసీుత  తిర్శగశవచిు, దుషుర నిప  ైఅంతిమ విజయము నొంది, తుదకు సాతానుడు 
ఓడించబడి, కరసీుత  ప్ర్శపాలన కింీద నూతన సృషిరలో దదవుని ప్రజలు సదాకాలము జీవిసాత ర్ని ప్రతీ ఇవాంజిల్వకల్ 
శాఖ్కు చెందిన వార్ంతా ఏకరభ్విసాత ర్మ. ఇదద ఒప్ుపకోలును మనమందర్ము ప్ంచుకొంటాము. మర్శయు దాని 
ఫల్వతముగా, వ యిేయండో పాలనను గూర్శు బెైబిలు బో ధిసుత ని అంశము దావర్ా మనమందర్ము గొప్ప 
ఆదర్ణ, పల ర తాిహము ప ందుదము. 

ప్ర్శశుదుధ ల ప్ర్శపాలనకు సంబంధించిన శీర్శషకలో ర్ ండవ భాగము, దదవుని శతుర వుల అంతయ తీర్మపను 
గూర్శు, ప్రకటన 20:11-15లో తెల్వయజేయబడుతుంది. 

ద్దవుని శతుర వుల అంతయ తీరుు: ఆయన దర్ినములోని ఈ భాగములో, మనుషుయలందర్శప నై వార్శ 
వార్శ కియీలను బటిర  ఆయన అమలు చదయుచుని అంతయ తీర్మపను గూర్శు యోహాను 
సాక్షయమిచుుచునాిడు. మునుప్ు నివస్టించిన వార్ందర్మ ఈ తీర్మపలోనిక ివసాత ర్మ. యిెవర్శ పతరో్యితద జీవ 
గీంథములో వరా యబడ ిఉనాియో ఆ విశావసులు భ్యంకర్మ ైన ఉగీత నుండి తపిపంచబడతార్మ. అయితద 
మనుషుయలలో మిగశల్వన వార్మ వార్శ పాప్ములను బటిర  శిక్షించబడతార్మ. ఈ అంతయ తీర్మప లోకములో 
పాప్ము యొకు ప్రభావమును సంప్యర్ణముగా తొలగశంచి, నూతన ఆకాశము, నూతన భ్ూమికి మార్గము 
సర్ాళ్ము చదసుత ంది. 

చివర్శగా, ప్ర్శశుదుధ ల ప్ర్శపాలనకు సంబంధించిన శీర్శషకలో మూడవ భాగము, దదవుని ప్రజలమీదకిి 
ర్ాబో వు అంతయతీర్మపప ై దృషిరసార్శంచుట, ప్రకటన 21:1-8లో ఉనిది. 

ద్దవుని ప్రజల అంతయతీరుు: దదవుని ప్రజల యొకు అంతయతీర్మపను ఒక ఆశీర్ావదముగా యోహాను 
చూసుత నాిడు. భ్ూమాయకాశములు తిర్శగశ సృషిరంచబడుచునాియి, మర్శయు నూతన యిరె్ూషలేము 
భ్ూమిమీద కేందర ప్టరణముగా ఉండునటుో  ప్ర్లోకము నుండ ిదగిుచునిది. ఈ నూతన భ్ూమి, నూతన 
ఆకాశములో దదవుడు తన ప్రజలతో నివాసముంటాడని ఈ పల ల్వక మనకు తెల్వయజేసుత ంది. దీనిని దదవుడు 
ఏదెను వనములోను, ప్రతయక్ష గుడార్ములోను, మర్శయు దదవాలయములోని గతములో చదసాడు. ఇప్ుపడు 
ఆయన కరీసుత లోమనతో నివాసముంటునాిడు. అయితద, నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన భ్ూమిలో 
దదవునితో మన సహవాసము చాలా గొప్పదిగా ఉంటుంది, ఏలయనగా ఆయన తన మహమిను మన 
మధ్యలో ప్రతయక్షప్ర్చుతాడు మర్శయు ఆయన భౌతిక సనిిధిలో మనము సదాకాలము జీవిసాత ము. 

ఇచ్చట ననేత నొకిా చపె్ుడఘనిక ిఇషరప్డుచ్తనా సతయమేమనగా మనకు నూతన 
ఆకాశము మరియు నూతన భూమి ఉనాద్ి, ప్రభువు తిరిగి వచ్తచనప్ుుడు 
సమసుమునత సమీప్ముగా తీసతకువసాు డు, మనము నూతన భూమిని 
కలిగియుండుట మాతరమే కాద్తగానీ, ఆకాశము కూడఘ నూతనతాము నొంద్తనత. 

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

మహావశేయకు కలుగు శిక్షను గూర్శు యోహాను యొకు దర్ినమును ప్ర్శశీల్వంచిన మీదట, గొర్ పీిలో 
యొకు భార్యను గూర్శున ఆయన దర్ినము వ పై్ు మనము కదులుదము. ఈ దర్ినము ప్రకటన 21:9-
22:5లో వరా యబడనిది. 

గొర రపిలల  భారయ 
తన నాలగవ దర్ినములో, యోహాను ఒక ప దే ప్ర్వతము ప కైి కొనిపల బడనెు. ప్రకటన 21:9 

ప్రకార్ము ఆ దర్ినము ప ండిో  కుమార్ త, గొర్ పీిలో యొకు భార్యను గూర్శునది, అది నూతన యిెర్ూషలేముగా 
నునిది. దదవుని శతుర వుల వలన నాశనము చదయబడని లోకము ప్ర్శశుదధప్ర్చబడి, ఎనిడు వాడబార్ని 
స ందర్యము, సమాధానము, ఆర్ోగయము, ఐశవర్యము మర్శయు ఆనందమును ప ందుతాయని ఈ దర్ినము 
వివర్శంచుచునిది. మర్శయు యోహాను యొకు అసల నై శరీతలు దీనిని చదువునప్ుపడు, వాటిలోనుని 
ఆదర్ిము అనుసార్ముగా జీవించుట దావర్ా ఆశీర్ావదమును ప ందుకొనుటకు దదవుని వ ంబడించునటుో  
వార్మ పల ర తిహించబడా్ ర్మ మర్శయు కరీసుత  తిర్శగశ వచుునప్ుపడు వార్శక ికలుగు ర్క్షణ సంప్యర్ణత కొర్కు ఎదుర్మ 
చూసార్మ. 

ప్రకటన గ్రంథము ముగింప్ులో మనము ద్ృషిరంచ్గ్ల ఒక ద్ృశయమేమనగా, నూతన 
ప్టరణమ నై నూతన య రూషలేము ద్ిగివచ్తచట, అద్ి ఈ భూమిమీద్కిి వచ్తచచ్తనాద్ి. 
కావున అద్ి ఈ భూగోళము మీద్ికే వచ్తచచ్తనాద్ి. ఈ నూతన వాసువికములో జీవ 
వృక్ష్ము పరా ముఖయమ నై సాద్ృశయముగా ఉండుట కూడఘ మనము గ్మనించ్వచ్తచ, అద్ి 
సుషరముగా ఆద్ికాండము 1వ అధఘయయములో ఉనా ఏద్ెనత వనమునత 
సూచించ్తచ్తనాద్ి కావున ఒక విధముగా సృషిర  వనములో పరా రంభమ ైనద్ి కాని, 
మరియొక విధముగా అద్ి ఒక ప్టరణములో ముగ్ుసతు ంద్ి; అయతద ఇద్ి ఒక 
పరా ముఖయమ నై సంబంధము కలిగియునాటలల  కనబడుతుంద్ి. నేనత తెలుప్బో వుచ్తనా 
ద్ృశయము ప్రకటన గ్రంథములో ద్తషరతాములేని లోకముతో సరితూగ్ుతుంద్ి, ఈ 
నిరాధ రణనత ప్రిగ్ణలోకి తీసతకుంటే, అద్ి చఘలా మంచి సరపి్డద ప్రతఘయమాాయముగా 
ఉంటలంద్ని ననేనతకొనతచ్తనఘానత, అద్దద్నగా ఏడుులేని, మరణములేని, బాధలేని, 
కషరములేని, సృషిరకరుయ నై ద్దవునికి మరియు మనకు ఎడబాటలలేని లోకమ ైయునాద్ి. 

—బరా డీో  టి. జానిన్ 

నూతన యిెర్ూషలేమును గూర్శున వివర్ణ ప్రకటన 21:9-27 ఉంది. అది ప్ర్లోకములో స్టిదధము 
చదయబడి ఈ నూతన భ్ూమిప కైి తీసుకుర్ాబడినది. ఈ ప్టరణము ఖ్చిుతమ నై ఘనము ఆకార్ములో 
చదయబడినది. పాత నిబంధ్నలో, ప్రతయక్ష గుడార్ములోని మర్శయు దదవాలయములోని అతి ప్ర్శశుదధ  సాలము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడా ఘనము ఆకార్ములో ఉనిది. అతి ప్ర్శశుదధ సాలములో దదవుడు తన సనిిధిని ప్రతయక్షప్ర్చునటుో , 
ఆయన తన మహిమను నూతన యిరె్ూషలేములోని తన ప్రజలప ై ప్రతయక్షప్ర్చిటను ఇద ితెలుప్ుతుంది. 

నూతన యిెర్ూషలేము యొకు దికుులు మర్శయు వివర్ణము తర్చు ప్న ిండు అనే సంఖ్యతో 
తెల్వయజేయబడనిాయి. పాత నిబంధ్నలో ఈ సంఖ్య ఇశాీయిలేు వార్శ ప్ండెరండు గోతరములను, ఆ 
యుగములో ఉని దదవుని ప్రజలను సూచించుచునిది. మర్శయు నూతన నిబంధ్నలో ప్ండెరండు అన ే
సంఖ్య ప్ండెరండు మంద ిఅప సతలులను పల ల్వయునిది, అద ిప్రసుత తముని దదవుని ప్రజలను 
సూచించుచునిది. నూతన యిెర్ూషలేములో, దదవుని ప్రజలు వ రై్మధ్యము కల్వగశన వేర్ేవర్మ సంసుృతుల 
నుండ ిసమకూర్ుబడతార్ని ఇది సూచించుచునిది. 

నూతన యిెర్ూషలేములోనే, దదవుని స్టింహాసనము నుండి ప్టరణము మధ్య వర్కు జీవనది 
ప్రవహించుచునిది. ఆ నద ిజీవ వృక్షమును పల షించుచునిది, మర్శయు దాని ఆకులు సమసత  జనములకు 
సవసాత తచెుుచునివి. నూతన భ్ూమిలో పాప్ము యొకు శాప్ము సృషిరలోనుండి ప్యర్శతగా తుడిచిప టుర టకు 
అద ిసాదృశయముగా ఉనిది. మన చర్శతర అంతటలిో ప్తనమ ైన మానవాళికి పాప్ము వలన పరా పిత ంచిన సమసత  
వివాదములను సవసాప్ర్చి, లోకమంతా సంప్యర్ణముగా నూతనప్ర్చబడుతుంది. 

చివర్శగా, నూతన యిరె్ూషలేము దదవుని మహిమతో ప్రకాశించుట యోహాను చూచియునాిడు. ఆ 
ప్టరణము యొకు ఆభ్ర్ణములు, మర్శయు వ లగల ర్ాళ్లో  ఆయన ఐశవర్యమును, స ందర్యమును మర్శయు 
మహిమను తలెుప్ుచునివి. మర్శయు దీనికి అతీతముగా, దదవుని మహిమ ప్టరణమును 
ఆవర్శంచియునిది, అందువలన దానికి వేర్ొక వ లుగు అవసర్ము లేదు — సూర్మయడు లేదా చందుర డు కూడా 
అవసర్ము లేదు. 

ప్రశా ఏమనగా, ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధఘయయములో వాగాే నము చదస్టని ప్రకారము 
నూతన ఆకాశము, నూతన భూమిని నిరిమంచ్తటకు ప్రసతు తమంద్తనా ఆకాశము, 
మరియు భూమి నఘశనము చదయబడతఘయా? కొంతమంద్ి ఆ విధముగానే 
జరుగ్ుతుంద్ని అనతకొంటలనఘారు. నేనత ద్ఘనిని ఒక సమూల ప్రివరునగా 
వివరించ్తచ్తనఘానత—సమూలనమ ైన మారుు అతి పరా ముఖయమ ైనద్ి. ఒక విధముగా 
అద్ి నఘశనము చదయబడునటలల  కనబడుతుంద్ి, కాని నమూనఘ మాతరము కరరసతు  యొకా 
స ంత ప్ునరుతఘి న శరీరము వంటిద్ి. ఆయన మరణించ్క ముంద్తండని శరీరముతో 
పో లిచతద ఆయన ప్ునరుతఘి న శరీరము రూపాంతరము చెంద్నిద్ి, అయనప్ుటికర తన 
చదతులలో మేకులు కొటిరన గాయములనత ఇంకా కలిగియునఘాడు. మన 
ప్ునరుతఘి నము యొకా నమూనఘ కుడఘ ఆ విధముగానే ఉంటలంద్ి, మరియు రోమా 
ప్తిరక 8వ అధఘయయము 18వ వచ్నము నతండి చ్ద్ివితద ఇద్ద నమూనఘ విశామంతటికర 
వరిుసతు నాటలల  చ్ూడవచ్తచ. 

— డా. వ ర్డి యస్. ప తెరస్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిశచయముగా ప్రసతు తము మనము నివస్టించ్తచ్తనా ఈ ఆకాశము, భూమి 
తరలగించ్బడతఘయ మరియు వీటిక ిప్ూరిు భనాముగా నూతన ఆకాశము మరయిు 
నూతన భూమి ఉండబో వు, మానవ ప్తనము యొకా ప్రభావము ఇంద్తలో ఎనాటకిర 
ఉండద్త, కానీ అనేకమంద్ి క రసైువులు నూతన ఆకాశమునత గ్ూరిచ మితిమీరని 
ఆతీమయ ద్ృషిరని కలిగియునఘారు, ద్దవుడు శధిలమ ైన ద్ఘనినతండి పరా రంభంచ్డు, కానీ 
తఘనత నిరిమంచిన ద్ఘనినే నూతనముగా చదయబో వుచ్తనఘాడు. మానవుని ప్తనము 
వలన విచఘరకరముగా కోలోుయన ద్ఘనిని ఆయన ప్ూరా స్టిితికి తీసతకువసాు డు. 
అంద్తవలన నూతన ఆకాశము, నూతన భూమి అద్తభతమ ైన రీతిలో నూతన 
ప్రచ్బడినప్ుటికర మనము ఇప్ుుడు కలిగియునా ద్ఘనికి మరియు రాబో వుచ్తనా 
ద్ఘనికి చఘలా కొనసాగింప్ు అచ్చట ఉంటలంద్ి. 

— డా. కే. ఎర్శక్స ధోయిెన్ి 

ఇంతవర్కు మనము ప్రకటన గీంథమునకు యోహాను యొకు ఉపల దాా తమును మర్శయు ఆయన 
ప్ర్లోక దర్ినముల శీర్శషకను ప్ర్రక్షించియునాిము, కాబటిర  ఇప్ుపడు ప్రకటన 22:6-21లో ఉని ఈ 
ప్ుసతకము యొకు ముగశంప్ు వ ైప్ునకు తిర్మగుదము. 

ముగింప్ు 
యోహాను ప్రకటన గీంథమును తన దర్ినముల దావర్ా నొకిు చపె్పబడిన పరా థమిక సందదశములతో 

ముగశంచుచునాిడు. తాను ప ందిన ఈ దర్ినములు నముదగశనవని ఆయన నొకిు చబెుతునాిడు, 
ఏలయనగా అవి ప్రభ్ువు దూత దావర్ా వార్శకి తెల్వయజేయబడనివి. నూతన ఆకాశము మర్శయు నూతన 
భ్ూమిలో గొప్ప ఆశీర్ావదములు తన పాఠకులు ప ందాలని ఆయన హచెుర్శంచుచునాిడు. మర్శయు దదవుని 
ర్ాజయము సంప్యర్ణముగా వచుుట మర్శయు అంతయ తీర్మప ఇంకా భ్విషయతుత లో ర్ాబో వుచునాియని 
యోహాను తన పాఠకులకు జాా ప్కము చదయుచునాిడు. కావున ఇప్పటికి, క ైసైతవులు నముకముగా 
సహనము కల్వగశయుండాల్వ మర్శయు పాప్ులు ప్శాుతాత ప్ము చెందవలస్టియునిది. 

ప్రకటన గీంథము దదవుని నుండి తన ప్రజలకు ఇవవబడని కాలానిక ిఆవలనుని సందదశము. 
కాలానికి సంబంధించి మర్శయు యోహాను దర్ినముల న ర్వేర్మపకు సంబంధించి మన దృకపధ్ము ఏ 
విధ్ముగా ఉనిప్పటికర, యోహాను ఈ గీంథమును వరా స్టినప్ుపడు ఏ విధ్ముగా ఉనిదో ఇప్ుపడు కూడా అదద 
ప్రకార్ముగా వర్శతంచుచునిదని క ైసైతవులందర్మ ఒప్ుపకొనవలస్టి ఉనిది. మన ప్ర్శస్టిాతి వేర్మగా ఉండవచుు 
గానీ మన దదవుడు మార్లేదు. మర్శయు యోహాను బో ధించిన విలువలు మర్శయు దృకపధ్ములు ఈ ర్ోజున 
కూడా మనకు వర్శతసాత యి. భ్ూత, వర్తమాన, మర్శయు భ్విషయత్ కాలములలో దదవుని యొకు 
మంచితనమును బటిర మనము పలర తిహించబడుదుము. ఆయన మన యిెడల కల్వగశయుని పతరమ మర్శయు 
చర్శతరను ఆయన సావధనీప్ర్చుకొనుటయందు మనము నముకముగా ఉండాల్వ. ఇప్ుపడును, మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

ప్రకటన గీంథము యొకు ఉదదేశము మర్శయు వివర్ణలు గూర్శు చర్శుంచిన మీదట, మూడవ ప్రధాన 
అంశమును చర్శుంచుకొనుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము: అదదదనగా ప్రకటన గీంథమును 
అనవయించుకొను ప్రణాళిక. 

అనాయంచ్తకొనతట 

ప్రకటన గీంథమును ఆధ్ునిక కాలానికి అనవయించుకొనుటను గూర్శున వాదము ర్ ండు 
భాగములుగా విభ్జించబడనిద:ి మొదటగిా, ప్రకటన గీంథమును అనవయించుకొనుటకు నాలుగు 
సాధార్ణమ ైన ప్రణాళికలను వివర్శంచుచూ, సదివమర్ి చదయుదము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఈ నాలుగు 
ప్రణాళికల నుండి తయార్మ చదయబడని సమగీమ నై ఒక ప్రణాళికను సూచించదెము. ప్రకటన గీంథమును 
అనవయించుకొనుటకు గల నాలుగు సాధార్ణమ నై ప్రణాళికలను మొదట మనము చూచెదము. 

సాధఘరణ ప్రణఘళికలు 
మొటరమొదటిగా చపె్పదలచుకుని విషయమమేనగా ఈ నాలుగు ప్రణాళికలలో ప్రతిద ీకూడా చాలా 

ప్రయోజనకర్మ నైది, అయితద ఏ ఒకుటీ కుడా దానంతట అదద సర్శపల యినది కాదు. ఈ ప్ర్శస్టిాతి పాతదెైన ఒక 
గుడి్వాడు, ఏనుగు కథను జాా ప్కము చదయుచునిది, అదదమనగా ప్రతీ గుీడి్వాడు ఏనుగు శర్రర్ భాగమును 
వివర్శంచార్మ గానీ, ఏ ఒకుర్ూ ఏనుగు యొకు సంప్యర్ణ ర్ూప్మును చపె్పలేకపల యార్మ. ఈ కథ వరే్ేవర్మ 
సంసుృతులలో వరే్ేవర్మ విధ్ములుగా ఉనిది. ఒక వయకిత ఏనుగు యొకు కాలును తడమిి, ఏనుగు ఒక 
సతంభ్ము వల  ఉంటుందని నముుతాడు. మర్శయొకడు దాని చవెిని తడిమి ఏనుగు విస్ట నకర్ీ వల  
ఉంటుందని చెపాపడు. మర్శయొకడు దాని తోకను తడిమి ఏనుగు ఒక తాడువల  ఉంటుందని ఆలోచిసాత డు. 
మర్శయొకడు దాని తొండము తడమిి ఎనుడు నీటగిొటరము వల  ఉంటుందని ముగశంచాడు. ఆ విధ్ముగా కథ 
సాగుతుంది. వార్శ వార్శ అంచనాల ప్రకార్ము అందర్ూ చెపపినది సర్శయిెనైదద అయితద ప్యర్శతగా ఏనుగును 
ఎవర్మ చూడలేకపల యార్మ. 

అదద ప్రకార్ముగా, అనకేమ నై ప్రఖ్ాయతిగాంచిన ప్రణాళికలు ఉనివి గానీ, ప్రకటన గీంథమును 
వాయఖ్ాయనించి అనవయించుటకు అవి సర్శపల వు. ప్రకటన గీంథములో ఉని దృశయములను ప్రతీ ప్రణాళిక 
యొకు దృకపథము చొప్ుపన వివర్శంచుతాము. ఈ దృకపథములు చాలా ప్ర్శమితముగా ఉనిందువలన ప్రతీ 
ప్ర్శశీలన ప్రకటన గీంథము ఇచుుచుని దర్ినములో ఉని ప్యర్ణ అరా్మును మర్శయు ప్యర్శత 
దృచూడలేకపల తార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ పాఠములో మనము చూడబో తుని అనవయింప్ును గూర్శున నాలుగు ప్రణాళికలు ఏమనగా: 
ప్రటర్శజం, ఫయయచర్శజం, హిసార ర్శస్టిజం మర్శయు ఐడయిల్వజం అని చెప్పబడుతునాియి. ప్రకటన గీంథము 
యొకు కాల వయవధి, మర్శయు ఆ దర్ినములు న ర్వరే్ుబడు విధానమును గూర్శు ప్రతీది వరే్ేవర్మ 
అనవయింప్ులను కల్వగశ ఉనిది. ఈ నాలుగు ప్ర్శశీలనలను ఒకొకుటిగా మనము ప్ర్శశీల్వంచెదము, 
ప్రటర్శజంతో పరా ర్ంభంచదెము. 

ప్రటరిజం 
ప్రటర్ టై్ అన ేమాట గతములో జర్శగశన కార్యములను సూచించుచునిది. ఆ ప్రకార్ముగా, ప్రకటన 

గీంథములోని ప్రవచనములు చాలామటుర కు గతములో న ర్వేర్ుబడా్ యని ప్రటర్శజం తెలుప్ుతుంది. 
ప్రకటన గీంథము కరీ.శ. 70లో యిెర్ూషలేము ప్తనము అయిన తర్మవాత వరా యబడనిదని మర్శయు 

ఆ సమయానికే చాలామటుర కు ప్రవచనములు న ర్వరే్ుబడా్ యని ప్రటర్శజంలో ఒక శాఖ్ చపె్ుత ంది. కరీ.శ ఐదవ 
శాతబేములో ర్ోమా సామాాజయము ప్తనము అయినప్ుపడు ఈ దర్ినములు న ర్వేర్ుబడా్ యని మర్శయొక 
శాఖ్ తలెుప్ుతుంది. 

యోహాను యొకు అసల నై శరీతలప ై దృషిర  సార్శంచడానిక ిప్రటర్శజం సహాయప్డుతుంది. ప్రకటన 2, 3 
అధాయయములలో ఉని ఏడు సంఘములను గూర్శు సవివర్మ ైన జాా నము యొకు పరా ముఖ్యతను అది 
చూసుత ంది. ఈ సంఘములు వాసతవముగా అనుభ్వించిన శమీలను అద ిమనకు జాా ప్కము చదసుత ంది. 
మర్శయు ఇద ి2 మర్శయు 3 అధాయయములకు మర్శయు గంీథములోని మిగశల్వన అధాయయములకును 
మధ్యన అంశాతుకమ నై సంబంధ్మును నిర్శుసుత ంది. యోహాను కేవలము భ్విషయతుత  తర్ముల వార్శక ేఇది 
వరా యలేదని, యోహాను యొకు అసల ైన శరీతల ప్టో కరసీుత  చూపని ప్రతదయకమ నై అభమానము మర్శయు 
పలర తాిహమును ఈ గీంథము ఆధ్ునిక అనవయింప్ును తలె్వయజయేుచునిదని ప్రటర్శజం 
సమయోచితముగా చపె్ుపచునిది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము యొకు చివర్శ అధాయయములు కరసీుత  యొకు 
ర్ ండవ ర్ాకడను గూర్శు మాటాో డుచునాియని ప్రటర్శజం యొకు అనిి శాఖ్లు సర్శయిెైన విధ్ముగా 
అవగాహన చదసుకొనుచునాియి. 

ప్రకటన గీంథమును ఈ విధ్ముగా చూచుట దావర్ా ప్రయోజనకర్మ నై అనవయింప్ులను మనము 
వ ల్వకి తీయవచుును. ఉదాహర్ణకు, అది మనకు దదవుని సవభావమును గూర్శు మర్శయు నీతుమంతులకు 
ఆయన ప్రతిఫలమిచిు, దుషుర లను శిక్షించునని బో ధించుచునిది. మన లోకములో కలుగు సమసయలకు ఏ 
విధ్ముగా సపందించాలో అరా్ము చదసుకొను విధ్ముగా సహాయప్డుతుంద ిమర్శయు భ్విషయతుత లో కరసీుత  
యొకు ర్ాకడను గూర్శు మనకు నిర్రక్షణ కూడా ఇసుత ంది. 

అయితద ఇంత విలువ నై అంతర్ దృషిర  ఉనిప్పటికర, ప్రకటన గంీథముప ై ప్రటర్శజం సంప్యర్ణమ నై 
దృకపథమును ఇవవలేదు. ఒక విషయమేమనగా, అంతయకాల ప్రతయక్షతా సాహతియము అప్ుపడు ఉండద 
సమయానికి మాతరమే వరా యబడనిదిగాని, ర్ానుని భ్విషయతుత నకు అంతగా కాదు అని ఇది తర్చూ తప్ుపడు 
అభపరా యమును ఇచుుచునిది. అయితద సతయమమేనగా లేఖ్నాలలో అనేక అంతయకాల ప్రతయక్షతా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భాగములు, దానియిలేు 7-12, మతతయి 24 మర్శయు 2 థసెిలగనీక 1 మర్శయు 2 అధాయయములు 
భ్విషయత్ సంఘటనలను తలె్వయజయేుచునివి. 

అదద ప్రకార్ము, ప్రకటన గీంథము 1:1-3 మర్లా ప్రకటన గీంథము చివర్ 22:10లో ఉని “కాలము 
సమీప్మ యైునిది” అని చెప్పబడని కాలానికి సంబంధించిన వాకయములను వాయఖ్ాయనించుటలో ప్రటర్శజం 
చాలా సంకుచితముగా ఉనిద.ి ఇటువంటి వాకయములు కరసీుత  యొకు మొదటి ర్ాకడ మర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడ 
మధ్యనుని కాలమునకు సంబంధించినవి కావని— ఆ సమయము అంతయ తీర్మపనకు “ముందు” 
వచుుచునిదెనైా, అది కాలానికి సంబంధించినదెనైా కాదని వాదిసాత ర్మ. మర్శ ఎకుువగా, ఈ కాలానికి 
సంబంధించినది చర్శతరలో జర్మగదగశనదగిా సహజముగా ప్రటర్శజం అంగరకర్శంచదు. దాని ఫల్వతముగా 
భ్విషయతుత లో న ర్వరే్ుబడబో వు సంగతులను ఇద ిమర్మగు చదయుచునిద ిమర్శయు అసల ైన శరీతల 
సందర్ుములో న ర్వరే్ుబో వు సంగతిని మాతరమే దృషిరంచుతుంది. 

ప్రకటన గీంథమును అది అనవయించు నియమమును బటిర , మొదట ిశతాబేము నుండి 
విసతర్శంచుచుని దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు ప్రటర్శజం తకుువగాన ేచపె్ుపచునిది. ప్రకటన గీంథములోని 
చాలామటుర కు ప్రవచనములు వార్శయొకు జీవిత కాలములో న ర్వేర్మచునిటుో  చర్శతరయంతటిలో ఇది 
క ైైసతవులను స్టదిధప్ర్చలేదు. హతసాక్ష్యలు కొనసాగుతార్ని మర్శయు వయతిర్ేకతలు కొనసాగుతాయని ఇద ి
తెలుప్ుట లేదు. ఈ విధ్ముగాను, మర్శయు అనకే విధ్ములుగాను, ప్రటర్శజం ప్రకటన గీంథము యొకు 
ప్యర్శత అనవయింప్ును ఇవవలేకపల యిెను. 

ప్రకటన గీంథమును గూర్శు ప్రటర్శజం ఇచుుచుని ఈ అవగాహనను మనసుిలో ప టుర కొని, 
ఫయయచర్శజం వ ైప్ు తిర్మగుదము. 

ఫూయచ్రిజం 
కరీసుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడకు ముందు కాలమునకు సంబంధించిన శీమలు వచుునంత వర్కు 

ప్రకటన గీంథములోని దర్ినములు న ర్వరే్ుబడుట పరా ర్ంభ్ము కాదని ఫయయచర్శజం అభపరార యప్డుతుంది. 
ప్రటర్శజంవల , ఫయయచర్శజం కూడా కొనిి మ ళ్కువలను కల్వగశయునిది. ప్రకటన గీంథము ముందుకు 

చూచుచునిదని సర్శగా చపె్ుపచునిది, అనిిటికంటే ప ైగా, గొప్పకార్యమ నై యిేసుకరసీుత  యొకు ర్ ండవ 
ర్ాకడను గూర్శు చబెుతుంది. ప్రకటన 22:20 వంట ిలేఖ్న భాగాలలో ఉని ఈ కేందర ఉదదేశమును మనము 
చూడవచుు. 

భ్విషయతుత  దనిమున జర్మగబో వు అంతయ తీర్మపను గూర్శు మర్శయు ర్ోమా 8:19-25 వంటి లేఖ్న 
భాగాలలో నిర్ాధ ర్శంచబడిన సృషిరయావతుత ను తిర్శగశ ప్యర్వస్టిాతిక ితచెుుటను గూర్శు కూడా ఫయయచర్శజం సర్శగా 
ఎదుర్మ చూచుచునిది. 

ఈ వాయఖ్ాయనములు అనకే ప్రయోజనకర్మ నై ప్దధతులలో అనవయించబడతాయి. అవి కరసీుత  ర్ ండవ 
ర్ాకడ, తీర్మప మర్శయు సృషిర  నూతన ప్ర్చబడును గూర్శు నిర్రక్షణను కలుగజేసాత యి. ఆ సమయము కొర్కు 
ఎదుర్మచూచునటుో  చర్శతరలో అనిి కాలములలో ఉని క ైసైతవులను పల ర తిహప్ర్చుతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ విలువ నై ఆలోచనలు కల్వగశయునిప్పటికర, అసల ైన శరీతలతో ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా 
మాటాో డినదో  ఫయయచర్శజం దాటవేస్టనిది. నిజానికి, కరసీుత  ర్ాకడకు ముందుని తర్ము మినహా మిగతా అనిి 
తర్ముల వార్శకర అనవయింప్ుని ఇది తకుువచదస్టనిది— యోహాను పరా చీన కాలములో ఉని ఏడు 
సంఘముల పతర్మో , ప్రతదయకముగ ప్రతీ సంఘమునకు సందదశము ఇచిునప్పటికర ఇవి వాటి పరా ధానయతను 
ప్ర్శగణ ంచలేదు. 2 మర్శయు 3 అధాయయములలో చపె్పబడిన ఏడు సంఘములను, మనసుిలో 
ప టుర కొనకుండా వరా యబడా్ యని భావించుట చాలా కషరము. ఈ విధ్ముగా, ఫయయచర్శజం చర్శతరలో చాలామంది 
శరీతలకు ప్రకటన గీంథమును వర్శతంప్జయేలేకపల యినటుో  అగప్డుచునిది. 

ఇంతవర్కు మనము ప్రటర్శజం మర్శయు ఫయయచర్శజంను ప్ర్శశీల్వంచియునాిము, కాబటిర  ఇప్ుపడు 
సాధార్ణ అనవయింప్ులలో మూడవ దానివ పై్ు తిర్మగుదము, దానిని మనము హిసార ర్శస్టజిం అని 
పిలచుచునాిము. 

హ సార రసి్టజిం 
ప్రకటన గీంథములోని దర్ినములు కాల కీమానుసార్ముగా మొదటి శతాబేము నుండి, ర్ ండవ 

ర్ాకడ వర్కు ఉండద కాలము యొకు నమూనాను సూచిసుత ందని హిసార ర్శస్టజిం తలంచుచునిది. 
హిసార ర్శస్టిజం మాదరి్శకర్ముగా చెప్ుపచునిదదమనగా: ప్రకటన 2–12 అధాయయములలోని 

సంఘటనలు కొనిి మొదటి శాతాబాే లకు సంబంధించినవి; 13–17 అధాయయములలోని సంఘటనలు 
ప ర టెస్ట రంట్ సంఘ సంసుర్ణకు సంబంధించినవి, మర్శయు 18–22వ అధాయయములు ర్ ండవ ర్ాకడకు 
సంబంధించిన సంఘటనలను కల్వగశయునివి. 

హిసార ర్శస్టిజం అనేకమ ైన విలువ నై ఆలోచనలను ఇచుుచునిది. ప్రకటన గీంథము ఏడు సంఘముల 
ప్ర్శస్టిాతితో పరా ర్ంభ్మౌచునిదని ఇది సర్శగా చపె్ుపచునిది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము యొకు ముగశంప్ు 
దృశాయలను ర్ ండవ ర్ాకడకు సర్శగా ఇది ఆపాదించుచునిది. మర్శయు ప్రకటన గీంథము ఒక ముగశంప్ు 
వ ైప్ునకు కదులుతూ ఉందని ఇద ిసర్శగా గుర్శతంచుచునిది – ఈ గీంథమంతా చదువుతూ ఉండగా ఈ 
వృతాత ంతము కొనసాగుతుంది. 

అనిి యుగములలో ఉని సంఘములకు ప్రకటన గీంథము వర్శతంచుచునిదని హిసార ర్శస్టజిం 
గుర్శతంచుచునిది. యిసేు తిర్శగశవచుు ప్ర్యంతము మనము కాపాడబడుతామని పలర తిహప్ర్చుచునిద ి
మర్శయు ఆ సమయములలో భ్ూమాయకాశములను ఆయన నూతన ప్ర్మసాత డని ఇది 
నిశుయప్ర్చుచునిది. మర్శయు చర్శతరప ై దదవుని ఆధపి్తయము ఉనిద ిమర్శయు ఆయన ప్రణాళిక 
ముగశంప్ునకు వచుు విషయములో విఫలమయియేద ిలేదన ేవిషయమును అది మనకు జాా ప్కము 
చదయుచునిది. 

కానీ మర్శయొక విధ్ముగా హసిార ర్శస్టజిం సమసాయతుకమ నైది. ఒక సంగతి ఏమనగా, ప్రకటన 
గీంథములో ఉని ప్రవచనములనీి ఖ్చిుతముగా కాలనిర్ణయము చొప్ుపన ఉనివని ఇది 
నిశుయప్ర్చుచునిది. అది ఆద ిసంఘము, సంఘ సంసుర్ణ మర్శయు కరసీుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడ మధ్య 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నుని విర్ామమును కాలమనే తీగను మొదటి శాతాబేము నుండ ిఆఖ్ర్శ శతాబేము వర్కు సాగదీయుట 
దావర్ా ప్యడుుచునిది, మర్శయు ఈ దర్ినములను ప్రప్ంచ చార్శతరక సంఘటనలతో ముడిప డుతుంది. 

అయితద, ఈ పాఠములో మనము ముందుగా చూచినటుో గా, ప్రకటన గీంథము యొకు నిర్ాుణ ఆకృతి 
ఖ్చిుతముగా కాలనిర్ణయ ప్రకార్ముగా లేదు. వార్మ విమోచనా చర్శతరలో ఎకుడ ఉనాిర్ో తలె్వయని ఒక 
తప్ుపడు దృకపథమును ఇది క ైైసతవులకు ఇయయవచుు, కొనిిసార్మో  వార్శని యుకతము కాని నిర్ాశావాదము 
లోనిక ివార్శని న టిరవేయవచుు, మర్శయు మర్శ కొనిిసార్మో  వార్శని యుకతముగాని ఆశావాదములోనికి 
న టిరవయేవచుు. ఇంకనూ ప్రకటన గీంథములో తలెుప్బడుచుని కాలకమీమును మనము ఏ విధ్ముగానూ 
తపపిపల కూడదన ేభావనను ఇది కలుగజసేుత ంది, దదవుడు దయచూపించునటుో  లేదా కోప్ప్డునటుో  చదయుటకు 
మన స ంత కార్యములు అసమరా్మ నైవి మర్శయు సపషరముగానుని చర్శతరను మార్ముటకు వీలుప్డదని ఇద ి
తెలుప్ుచునిది. 

హిసార ర్శస్టిజంలో ఉని ర్ ండవ సమసయ ఏమనగా, కరసీుత  యొకు సార్వతిరక సంఘ చర్శతరలో ప ర టెసరంట్ 
సంఘ సంసుర్ణ చాలా కరలకమ ైనదిగా దానిప ై ఇద ిఆధార్ప్డుట. సార్వతిరక సంఘ దృకపథమును 
హిసార ర్శసజం మర్మగు చదయుచునిటుో  కనబడుచునిది, తర్చు యోహాను యొకు ప్రవచనములు పాశాుతయ 
క ైైసతవతవమునకు ప్ర్శమితము చదయుచునిది — మర్శయు కొనిిసార్మో  సంకుచితముగా యూర్ోప్ దదశాల 
క ైైసతవతవములో జర్శగశన సంఘటనలకే ప్ర్శమితము చదయుచునిది. ఇటువంట ిఅభపరా యము ఇతర్ 
దదశములలో ఉని సంఘము పాతరను తకుువ చదయుచునిది. మర్శయు ఇద ిచాలా నిర్మతాిహకర్మ నైది. 
వార్శ యొకు కార్యములు అంతగా గుర్శతంచదగశనవి కావని విశావసులు ఆలోచించునటుో  చదసుత ంది మర్శయు 
ప్రప్ంచమంతటా దదవుని ర్ాజయము అభవృదిధ  కొనసాగు పరా ముఖ్యమ నై ఉదదేశమును గూర్శున ఆసకితని ఇది 
తొలగశసుత ంది. 

ప్రటర్శజం, ఫయయచర్శజం మర్శయు హిసార ర్శస్టజిం చూచిన తర్మవాత, ఇప్ుపడు సాధార్ణ 
అనవయింప్ులలో నాలగవదానివ ైప్ు మనము తిర్మగుదము, అదదదనగా: ఐడయిల్వజం 

ఐడియలిజం 
ప్రకటన గీంథములోని సంఘటనలు ఒక నిర్రణత కాలప్ర్శమితిని లేదా వరే్ొకదానిని 

తెలుప్ుతునాియని చపె్ుపటకంటే, ప్రకటన గీంథములో ఉని దృశయములు ఆతీుయ పల ర్ాటములోని 
సాధార్ణ ప్దధతులను తలెుప్ుతునాియనేగాని, ఒక ప్రతదయకమ ైన సంఘటనలను లేదా కాలకమీానికి 
చెందనివాటిని తలెుప్ుటలేదని ఐడయిల్వజం వాదించుచునిద.ి 

మిగశల్వన సాధార్ణ అనవయింప్ుల వల , ఐడియల్వజం కొనిి విలువ నై ఆలోచనలను ఇచుుచునిది. 
ప్రకటన గీంథములో ఉని కొనిి ప్రవచనాల మూల అంశమునకు అనుగుణముగా అమర్ుబడుటను ఇద ి
గుర్శతంచుచునిది. పరా థమికంగా సాతాను యొకు ప్దధతులు చర్శతరలో ఒకే విధ్ముగా ఉనాియన ేసతయమును 
ఇద ిఎతితచూప్ుచునిది, మర్శయు వాటిని ముందుగాన ేతలెుప్ుచునిది. 

ఈ శీర్శషక పాఠములలో ముందుగా మనము వివర్శంచిన ప్రకార్ము కొీతత  నిబంధ్నకు సంబంధంిచిన, 
ఆర్ంభ్ ర్ాకడ శాసత రప్ు ప్దధతిని ఐడయిల్వజం గుర్శతంచుచునిది. మర్శయు ఈ ఆధ్ునిక యుగ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సందర్ుమునకు, మొదటి శతాబేప్ు మర్శయు అంతయకాలప్ు ఆప్దలో జర్మగువాటిని సార్వతిరకము చదసూత  
అనవయించుకొనుటను ఇద ినొకిు చపె్ుత ంది. యోహాను ఉదదేశించిన ప్రకార్ముగా ప్రకటన గీంథమును చదివి, 
ఉప్యోగశంచుటకు ఈ ఆలోచనలు మన సామరా్ూమును ప ంచుతాయి. దదవుని సవభావమునందు దృషిర 
ప టుర నటుో  మర్శయు లోకముతో ఆయన వయవహర్శంచు ర్రతిని అవగాహన చదయుటకు సహాయప్డతాయి. 
చర్శతర యొకు అనిికాల ప్ర్శమితులలో నివశించుటకు మర్శయు ర్ానుని కరీసుత  ర్ాకడను గూర్శున నిర్రక్షణ 
కల్వగశయుండునటుో , అవి మనలను స్టిదధప్ర్మసాత యి. 

అయితద ఐడయిల్వజంలో కూడా కొనిి లోపాలు ఉనాియి. చాలా సపషరముగా కనబడుచునిదదమనగా, 
ప్రకటన గీంథములోని ఏ ఒకు దృశయ ర్ూప్మును చార్శతరక సంఘటనలతో ఇద ిపల ల్వు చపె్ుపటలేదు. 
కనీసము, యోహాను యొకు అసల ైన శరీతలు వార్శ కాలములో జర్మగుచుని సంఘటనలను గూర్శు 
తెలుసుకొనుటక ైనా ఆయన అంతయకాల ప్రతయక్షతలు సహాయము చదయవలస్టని అవసర్త ఉనిది. మర్శయు 
ఇటువంట ిఆలోచనా దృషిరని ఇచుుటక ేప్రకటన గీంథము ఉదదేశించబడనిది, “తవర్లో సంభ్వింప్బో వు” 
సంగతులను అవగాహన చదసుకొనుటకే దదవుడు వాటనిి యోహానుకు బయలుప్ర్చనెని అనేకమార్మలు 
చెప్పబడనిది. ఈ సంగతిని ప్రకటన గీంథము పరా ర్ంభ్ములో, ప్రకటన 1:1, అదద విధ్ముగా ముగశంప్ుగా 
22:6లో చూడవచుును. ప్రకటన 22:6లో ఈ విధ్ముగా చదువుతాము. 

ప్రవకుల ఆతమలకు ద్దవుడగ్ు ప్రభువు, తారలో సంభవింప్వలస్టిన వాటిని తన 
ద్ఘసతలకు చ్ూప్ుటక ర తన ద్ూతనత ప్ంపనెత (ప్రకటన 22:6). 

వాసతవిక ప్రప్ంచములో జర్మగు వాసతవిక సంఘటనలను గూర్శు ప్రకటన గీంథము 
శీదధవహించుచునిదని ఇటువంటి లేఖ్నములు మనకు తెల్వయజయేుచునివి. లేఖ్నములలో ఇటువంటి 
శాసత ర సముతమ నై అనవయింప్ులను వ ల్వకి తీయుటలో ఐడయిల్వజం మనలను నిర్మతాిహప్ర్చుచునిది. 

ఆధ్ునిక జీవితానిక ిప్రకటన గంీథమును వాయఖ్ాయనించి, అనవయించు నాలుగు సాధార్ణ ప్దధతులను 
గూర్శు మనము ఇంతవర్కు చూశాము, కాబటిర ఒక సమగీమ నై ప్దధతిని తలెుప్ుటకు మనము స్టిదేముగా 
ఉనాిము. 

సమగ్ర అనాయంప్ు ప్ద్ధతి 
మన సమగీ అనవయింప్ు ప్దధతి ప్రటర్శజం, ఫయయచర్శజం, హిసార ర్శస్టజిం, మర్శయు ఐడియల్వజంను 

గుర్శతసూత  ఇవి ప్రకటన గీంథము ఆధ్ునిక అవగాహనకు యిెటుో  దోహదప్డుతునాియో ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా 
ఇద ిపరా ర్ంభ్మగుచునిది. కావున, ఈ సాధార్ణ ప్దధతులను ప్యర్శతగా తృణకీర్శంచుటకు బదులు, ఈ 
ప్దధతులలో ఉని విలువ నై దృకపథములను మన సమగ ీఅనవయింప్ు ప్దధతి మిళితము చదసుత ంది, మర్శయు 
అదద సమయములో వాటలిో ఉండద లోపాలను తొలగశసుత ంది. 

ప్రకటన గీంథములోని ప్రవచనములు ఆ గీంథమును మొదట ప ందుకొనిన చిని ఆస్టియాలో ఉని 
ఏడు సంఘములకు వర్శతంచునని చపె్ుపచుని ప్రటర్శజంలో మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. అయితద ప్రకటన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గీంథములోని కొనిి ప్రవచనములు కరసీుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడ మర్శయు అంతయతీర్మప చదత చుటరబడి 
ఉనాియని చెప్ుపచుని ఫయయచర్శజంతో కూడా మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. దదవుడు చర్శతరనంతటిని 
సావధీనములో ఉంచుచునాిడని మర్శయు ఇవనీి సమకూడ ికరసీుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడ వ పై్ుగా 
జర్మగుచునాియని చపె్ుపచుని హిసార ర్శస్టజింతో కూడా మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. ప్రకటన 
గీంథములో సాతానీయమ ైన దుషరశకుత లు ఇంకా మన విశావసమును ర్ాజీప్డదటటుో  శరదిసాత యి అని 
చెప్ుపచుని ఐడయిల్వజంతో కూడా మనము ఏకరభ్వించుచునాిము. 

సమగీ అనవయింప్ు ప్దధతి ర్ ండు భాగాలు లేదా సల పానాలు కల్వగశయునిటుో  మనము 
సంగీహించవచుును. మొదటగిా, ప్రకటన గీంథములో ఉని నియమాలు మర్శయు సతాయలు వివచేించుటకు 
అందుబాటులో ఉని ప్రతీ మార్ాగ నిి మనము ఉప్యోగశంచదెము. అవి దదవుని సవభావమును గూర్శున 
సతయములు కావచుు, ఈ లోకముతో ఆయన వయవహర్శంచుటను గూర్శున సతయము, ఆయన యిదెుట మన 
బాధ్యతలను గూర్శున సతయము, చార్శతరక కాలవయవధిని గూర్శున సతయము లేక ప్రకటన గీంథములో యోహాను 
బో ధించిన ఏ సతయమ నై కావచుును. మర్శయు ర్ ండవదగిా, యోహాను శరీతల యొకు ప్ర్శస్టిాతులకు మర్శయు 
మన జీవిత ప్ర్శస్టిాతులకు మధ్య సార్మప్యతలను మనము చూడాల్వ. మర్శయు ఆ సమాంతర్ములు మన 
అనవయింప్ుకు మార్గ దర్ికమౌతాయి. 

ప్రకటన గీంథుములోని నియమాలు మర్శయు సతాయలను అవగాహన చదసుకొను మొదటి సల పానము 
చాలా సంకిోషరమ ైనది, ఏలయనగా ఈ గీంథము అనేకమ నై తలంప్ులను బో ధించుచునిది. కావున, 
యోహాను నొకిు చపె్ుపచుని కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన అంశములను చెప్ుపకొనుట చాలా సహాయకర్ముగా 
ఉంటుంది. ఈ అంశములు ఆధ్ునిక జీవితమునకు అనకే విధ్ములుగా వర్శతంప్జేయుట సులభ్ము. 

ఉదాహర్ణకు, కరసీుత  యొకు జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ప్ర్లోకప్ు 
ప్ర్శపాలనను గూర్శున సతయము ఆయనను ఆర్ాధించునటుో  చదయుట మనము చూడవచుును. 

దుషరతవముప నై కరసీుత  యొకు సంప్యర్ణ విజయమును గూర్శున తలంప్ుప ైన కూడా మన 
దృషిరసార్శంచవచుును మర్శయు ఆయన ర్ాజయము ఎప్పటికర అంతము కాదు. వాటిని ఆర్ాధంిచు విధ్ముగా 
మనలను ప్రలోభ్ ప టుర చుని లోకములోని సాతాను కార్యములకు వయతిర్ేకముగా మనము నిలువబడాల్వ, 
ఏలయనగా వార్శని వ ంబడించువార్శని అద ిదవీించుటకు బదులు శపసిుత ందని మనము ఎర్మగుదము. 
మర్శయు ఈ జీవితములో కరీసుత కు నముకముగా ఉనివార్మ, ర్ాబో వుచుని జీవితములో మహిమానివత 
ప్రతిఫలము ప ందుదుర్ని మనము జాా ప్కము చదసుకోవాల్వ. 

కషరములో కొనసాగుటకు మనము ప్ుర్శకొలపబడాల్వ, ఏలయనగా తన శతుర వులప ైక ివచుు దదవుని 
ఉగతీ యిదెుట మనము ప ందుచుని శీమలు పల లుతగశనవి కాదు. భ్యంకర్మ నై ఆయన తీర్మపనుండి 
దదవుని యొకు నముకసుత ల ైన ప్రజలు ర్క్షించబడుదుర్న ేసతయమునందు మనము ఆదర్ణ ప ందుదము. ఈ 
లోకము నుండ ిపాప్ము యొకు శాప్ము ఒక దనిమున ప్యర్శతగా తొలగశంచబడుతుందనే ప్ర్శజాా నము నుండి 
నిర్రక్షణను వ ల్వకతిీయుదము, మర్శయు దదవుడు ఆయన ప్రజల మధ్య ప్ర్శప్యర్ణ సమాధానము మర్శయు 
నీతితో నివాసముంటాడు. మర్శయు ఈ మధ్య సమయములో సంఘము ఇచుుచుని సాక్షయమును దదవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీర్వదించుచునాిడనే నిశుయతతో మనము ఉండగలము, మర్శయు ఆయన దానిని ఉప్యోగశంచి 
అనకేమందిని విశావసములోనికి తెచుును. 

యోహాను యొకు అసల నై శరీతలు మర్శయు ఈ దినమునుని శరీతలకు మధ్య సార్మప్యత కనుగొనే 
ర్ ండవ సల పానము కూడా కిోషరమ ైనది, ఏలయనగా అచుట ప్ర్శగణ ంచుటకు అనేకమ ైన వివర్ములు 
ఉనాియి. కావున, ఈ విధ్ముల ైన అనుసంధానములు చదయడానికి బాధ్యతా యుకతమ నై అనవయింప్ు 
ప్దధతులను కల్వగశయుండుట సహాయకర్ము. 

రోమా సామాా జయమునకు మరయిు ఆధతనిక యుగ్మునకు చఘలా ఆసకిుకరమ ైన 
సారుప్యతలు ఉనఘాయ, అవి ప్రకటన గ్రంథమునత ఆధతనిక జీవితమునకు 
అనాయంచ్తకొనత విధముగా అవి అనతమతించ్తచ్తనఘాయ. నేనత అనతకొనతచ్తనా 
అతి పరా ముఖయమ నై సంగ్తి ఏమనగా, మొద్ట ిశతఘబేములో ప్రతికూలమ ైన ప్రభుతా 
బలగాలు ఉనఘాయ, అవి సంఘమునకు వయతిరేకముగా ఉనఘాయ. సంఘమనతనద్ి 
ప్రభుతాముచదత తరచ్త అణగ్దొ్రకాబడుతు సమాజమునతండి వేరుచదయబడిన ఒక 
సమూహముగా ఉనాద్ి. ననేత అనతకొనతచ్తనాద్దమనగా, ప్రప్ంచ్ములో అనేకమంద్ి 
క రైసువులకునా సాధఘరణ అనతభవము ఇద్ద మరియు రానతనా శాతఘబాే ములలో 
పాశాచతయ ద్దశాలలో కూడఘ ఇద్ి మరియ కుావగా సరాసాధఘరణమౌతుంద్ి. కావున 
ప్రకటన గ్రంథములోని పాఠము ఏమనగా, సంఘము విజయవంతమౌతుంద్ి, 
సంఘము చ్రితరకు మారగమ ైయునాద్నత మతుయ 16:18లోని వాగాే నము— ప్రకటన 
గ్రంథములో ఉనా పాఠములు సమాజము వెలుప్లికి తోయబడి, వేరుచదయబడని 
సంఘమునకు విసు ృతముగా వరిుంచ్తచ్తనావి. 

— డా. కారో్డ ఆర్డ. టటర మాన్ 

ప్రకటన గ్రంథము యొకా ప్రప్ంచ్ము నతండి మరియు ద్ఘని ఆద్ిమ రచ్నల నతండి 
ర ండువేల సంవతసరములు ద్ూరముగా ఉనాప్ుటికర, అప్ుుడునా రోమా ప్రభుతఘానికి 
మరియు ప్రసతు తప్ు కాలానికి కొనిా సారుప్యతలు ఉనఘాయని నేనత 
అనతకొనతచ్తనఘానత, వాటిలో ఒక సతయమేమనగా ఈ ర ండు సంద్రాభలలో కూడఘ 
చఘలా, చఘలా తఘరతమయములు గ్ల ప్రజలు ఉండుట, చఘలా ధనవంతులు మరియు 
చఘలా పేద్వారి మధయ అంతరగత ఒతిుడులు మరియు ఆశచరయకరమ ైన 
భనఘాభపరా యములు కూడఘ ఉండుట. అచ్చట అద్తభతమ నై ఉద్యమాలు జరిగాయ— 
కాని కొనిా స్టిిరమ నై కారకాలు కూడఘ ఉనఘాయ— మొద్ట ిశతఘబేములో అద్తభత 
ఉద్యమాలు ఉనఘాయ, ప్రజలు ఉద్యమిసతు నఘారు, ప్రయాణీకులు, వాయపారసతు లు, 
ప్రజలు సాచ్చంద్ముగా అవసరతనత బటిర  వార ిజనమసిలాల నతండి వేరేారు చోటల  
ఒకాటిగా కటరబడుచ్తనఘారు, కావున మనతో చపె్ుుటకు అనేక భాషాప్రమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ృకుథములు మరియు సాంఘ క ద్ృకుథములు అచ్చట ఎనోా ఉనఘాయని నేనత 
భావిసతు నఘారు. 

— డా. జేమ్సి డి. స్టిుత్ III 

అనకేమ నై చిని చిని సార్మప్యతలతో పాటు, యోహాను అసల ైన శరీతలకు మర్శయు మనకు మధ్యన 
అచుట కనీసము మూడు పరా ముఖ్యమ ైన సార్మప్యతలు ఉనాియి, అవి మన అనవయింప్ునకు 
మార్గదర్ికముగా సహాయము చదసాత యి. 

మొదటదిి, మొదట ిశతాబేములో సృషిరని ప్ర్శపాల్వంచిన దదవుడద ఈ ర్ోజున ఈ ప్రప్ంచమును 
ప్ర్శపాల్వంచుచునాిడు. ఆయన ఇంకనూ చర్శతరను నియంతిరసుత నాిడు. ఆయన ఇంకా తన ప్రజలను 
కాపాడుచునాిడు. ఆయన ఇంకను పరా రా్నలకు జవాబిసుత నాిడు. ఆయన ఇంకను మన విధదయతను, 
కృతజాతను మర్శయు సుత తిని కోర్మచునాిడు. 

ర్ ండవది, చిని ఆస్టియాలో ఉని సంఘమును వధేించిన పాప్భ్ర్శతమ నై, ప్తనమ ైన అదద లోకము 
ఈ దనీమున క ైసైతవయమును వధేించుచునిది. మనము ఇంకనూ ఆతీుయ దుషరశకుత లను 
ఎదుర్ొునుచునాిము. ప్రకృతిలో జర్మగుతుని సంఘటనల వలన మనమింకనూ కషరమును 
అనుభ్విసుత నాిము. మనము ర్ోగము మర్శయు ఆకల్వక ివయతిర్కేముగా పల ర్ాడుచునాిము. 

మర్శయు మూడవది, మనుషుయలు ఇంకనూ అదద విధ్ముగా ఉనాిర్మ. మనము ఇంకనూ ర్క్షణ, 
సవసాత, మర్శయు దదవునితో సమాధానప్ర్ుబడిన సంబంధాలు కల్వగశయుండద అవసర్తను కల్వగశయునాిము. 
ఇటువంట ిసార్మప్యతలు, మొదట ిశతాబేములో ప్రకటన గీంథము ఏ విధ్ముగా వర్శతసుత ందో , నడేు కూడా అదద 
విధ్ముగా వర్శతంచుచునిద ిఅని చపె్ుపచునివి. 

అనకే విధ్ములుగా, ప్రకటన గంీథము అనిి కాలములలో ఉని క ైసైతవులకు నిర్రక్షణను 
ఇచుుచునిది. దాని సందదశములు కాలాతీతమ నైవి, ఎలోప్ుపడు వర్శతంచునవి మర్శయు చిని ఆస్టియాలో 
ఉని సంఘములకు మాదిర్శగానే నడేు మనకు కూడా ఎంతో శకితవంతమ ైనవి. ప్రతీ ప్ర్శస్టిాతిలో కరీసుత నకు 
నముకముగా ఉండాలని ప్రకటన గీంథము మనలను పల తాిహప్ర్చుచునిది. మర్శయు భ్విషయతుత ను గూర్శు 
మనకు నిర్రక్షణ ఇచుుచునిద.ి కొనిిసార్మో  చూచుకునిప్ుపడు మన జీవితాలు ఎంత కషరముగా 
ఉనిప్పటికర, మనము నిజముగా విజయ ప్థములోనే ఉనాిము. మర్శయు ఈ నిర్రక్షణ మనలను 
కొనసాగశంప్జేయుచునిది, ఏలయనగా ప్ర్శప్యర్ణ, శాశవత సృషిరలో ప్ర్శపాలకులుగా మర్శయు వార్సులుగా 
మనలను ఆశీర్వదించుటకు ఒకానొక దినమున కరీసుత  ర్ాన యైునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింప్ు 

ఈ పాఠములో, ప్రకటన గీంథము చెప్ుపచుని ఆశీర్ావదములు, మర్శయు శాప్ప్ు హెచుర్శకల 
దృకపథములో ఈ గీంథము యొకు ఉదదేశమును మనము ప్ర్శశీల్వంచియునాిము; దాని మూలాంశములోని 
వివర్ములను అవలోకనము చదస్టయిునాిము; మర్శయు కొనిి సాధార్ణ అనవయింప్ు ప్దధతులను దృషిరలో 
ప టుర కొని ఆధ్ునిక అనవయింప్ును ప్ర్శగణ ంచాము మర్శయు సమగీ అనవయింప్ు ప్దధతిని 
చూచియునాిము. 

ఈ పాఠమంతటలిో, దదవుని యొకు అంతయ విజయమును ప్రకటన గీంథము నిశుయప్ర్మసుత ంది, 
మన కొనసాగశంప్ును పల ర తిహసిుత ంద ిమర్శయు కరసీుత  ర్ాకడ కొర్కు మన ఎదుర్మచూప్ును బలప్ర్మసుత ంది. 
మన భ్విషయత్ ఆశీర్ావదము నిశుయము. శరధించబడినప్ుపడు లేదా ఇంకా హింస్టించబడనిప్ుపడు అద ి
మనకు ఆదర్ణ, మర్శయు కృత నిశుయత నిచుుచునిది. మనము వదేాంత శాసత ర సంబంధ్మ నై విభలదాలు 
కల్వగశయుండాలని దదవుడు ఈ ప్ుసతకమును ఇవవలేదు. ప్రతీ కాలములోనుని ప్రతీ విశావస్ట ిఆయనకు 
నముకముగా ఉండాలని మర్శయు ర్క్షకుడెనై యిేసుకరసీుత  మహిమ ర్ాకడ యందు నిర్రక్షణ కల్వగశయుండునటుో  
పల ర తిహించుటకు ఆయన ఉదదేశించియునాిడు. 
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