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ప్రకటన గ�ంథమ�
��ండవ �ాఠమ�

ఆకృ� మ��య� �ా�ాయ్ంశమ�

ఉ�� ��్ఘతమ�
�� ��న్��త�డ� ఒకడ�, ఐగ�ప�త్ �ేశమ�ల�� ����� పట్ట ణ���� ��ల�పల నునన్ అ�్ల క �ే�ిన �ామ�ను్ల

అ��్మ ఒక అంగ��� గ���్చ ఒక�ా�� ���� �ె�ాప్డ�. అందర� కల�ి ��ా�ల� ��య� అ��కమం�� గదులల�
ఉ��న్ర�. సనన్� �� గ�ల� ��ల��ల�� ఒ�� రక���న �� గ�ల�� క��ి ����్వర� రంగ�లల� ��ా�లను అ�్ల క

�ేయ�ట చూ� �� ��న్��త�డ� ఆక��ష్ంచబ��్డడ�. ఆ �గల�న్ ఒక ��ా��ా క�ర్చబ��నప�ప్డ� ఆ �� గ�ల
�క్క అందమ� ��ా�న్ �� సుక�ంట���న్�. అ�ే ప్ర�ారమ�, ప్రకటన గ�ంథమ� ఒక ��యబ��న ��ా�

వంట���. అ�� అ��క��న
� ప్రవచనమ�లను క���య�నన్ద�, �ాట� �క్క అర్థ మ� అ��క��న
� ఇతర

ప్రవచ��ల��ౖ ఆ��రప�� ఉం��. మ��య� ఈ గ�ంథంమంతట�� సమ�లమ��ా చ���నప�ప్డ� ��� సం�ేశమ�
సప్ష్టమ��ా కనబడ�త�ం��, మ��య� అ�� చూ�ించుచునన్ ��దద్ దృశయ్మ� మనమ� అగ�పడ�త�ం��.

ప్రకటన గ�ంథమ� ���ష్కల� ఇ�� ��ండవ��, మ��య� ���� మనమ� “ఆకృ� మ��య� ప�సత్ క �షయ

సూచక.” �ా��తయ్ క�ర�ప్ను మ��య� అ��క��న
� ���ాల� ఒక����� ఒకట� ఏ �ధమ��ా �� ం��క
�ేయబ����� ప��గణ�ంచుట ��్వ�ా ��ను �ా్ర�ిన ఈ గ�ంథమ�ను ఈ �ాఠమ�ల� మనమ�

అ��్వ�ిం�ెదమ�.

ఈ గ�ంథమ�ను �ా్రయ�టల� ��ను �క్క ఉ�ేద్శమ�ను క�్లపత్ మ��ా ప����ంచుట ��్వ�ా ప్రకటన

గ�ంథప� ఆకృ� మ��య� �ాఠం �క్క అంశమ�ను మనమ� అ��్వ�ించుదమ�. అట� తర��ాత, ప్రకటన
గ�ంథమ� �క్క �వరమ�లను మనమ� అ��్వ�ించుదమ�. మ��య� ఆధు�కమ��ా �ాట��

అన్వ�ంచు��నగల ���న్ �ా��రణ పదధ్ త�లను �వర�ా మనమ� అవల���ం�ెదమ�. ��ను ఉ�ేద్శమ���
�ా్రరం�ంచుదమ�.

ఉ�ేద్శమ�
ప్రకటన గ�ంథమ� �ా్రయ�టల� ��ను �క్క ఉ�ేద్శమ� ఆ గ�ంథమ�వల� ��ల� ���త��న
� ��,

అందువలన ఆ �వరణం�� ఈ �ాఠమ�ల� మనమ� అ��్వ�ించల�మ�. �ా� తన �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శమ�లను
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

్రపకటన ్రగంథ�

�ండవ �ఠ�: ఆకృ� మ�� ��� ంశ�

ఈ �ధమ��ా సంగ���ంచవచు్చను: శ�మ పడ�చునన్ ��స
� త్ వ�ల� ��సు ����� వ�ే్చ వరక� నమ్మకమ��ా

ఉండ�నట�
్ల ��్ర తస్��ంచుటక� ��ను ప్రకటన గ�ంథమ�ను �ా్ర��ను.

ఈ �ాఠమ� �క్క అంశమ�ల� �దట� �ాఠమ�ల� మనమ� సూ�ంచునట�
్ల , ��ం�ించబడ�చునన్

��ను �క్క ���తల� ��ా్వస �షయ��� �ా�పడ�టక� అ��క �ధమ�ల��ా ����ంచబడ�చు��న్ర�.

అందువలన, ���సత్ ు �ా�� శ�మలను ������య���న్డ�య� మ��య� �ాట�� ఆయన చూసుత్��న్డ� ఎ���ీ,

సు్మరన్, ��రగ్మమ�, త�య�ైర, �ా��ధ్స్, �ిల�ె�్ఫయ, ల����కయ మ��య� ����న సంఘమ�ల�న్ట��

�శ్చయపరచ����� ��ను �ా్రయ�చు��న్డ�. మ��మకర���న �ా�� భ�షయ్త�
త్ ��సు ఆ��నమ�ల�
ఉంద� మ��య� నమ్మకమ��ా ��ంబ��ంచు�ా���� ఆయన బహ�మ�న�చు్చన� ప్రకటన గ�ంథమ�

భ���ా�చు్చచునన్��.

ఒక �ేవ�� ప్రవకత్ �ా, �నన్ ఆ�ియ�ల�� సంఘమ�లక� ఆదరణ�ా ��సు ఇ�్చన ��ండ� సం�ేశమ�ల�

��ను �క్క ఉ�ేద్శమ� వయ్కత్ పరచబ��న��. �దట�ా, ��సునక� ల�బడ��ారంద���� కల�గ�

ఆ��ా్వదమ�లను ��ను �ెప�ప్చు��న్డ�. మ��య� ��ండవ���ా, అ��ేయత�ా ఉనన్�ా���� కల�గ�
�ాపమ�లను గ���్చ ��చ్చ��ంచుచు��న్డ�. ఈ ��ండ� �ధమ�ల�ౖన సం�ేశమ�లను మనమ�
అ��్వ�ించుదమ�, ఆ��ా్వదప� �ా�ాద్నమ��� �ా్రరం�ం�ెదమ�.

ఆ��ా్వద �ా�ాద్నమ�ల�
�నం��:

ప్రకటన 2:9-10ల� సు్మరన్ల� ఉనన్ సంఘమ�నక� ��ను ఆ�ా��ంచుచునన్ ��్ర ��స్హమ�ను

� శ�మను ద��ద్రతను ����ర�గ�దును, అ�నను �వ� ధనవంత�డ��; . . . �వ�

�� ందబ� వ� శ�మలక� భయపడక�మ�. ఇ���� �ర� ����ంపబడ�నట�
్ల అప�ా�� �ల�
��ంద��� �ెరల� ���ంపబ� వ�చు��న్డ�; ప�� ��నమ�ల� శ�మ కల�గ�ను;

మరణమ�వరక� నమ్మకమ��ా ఉండ�మ�. ��ను �క� �వ���ట
� ��ె్చదను (ప్రకటన
2:9-10).

శ�మల�న్ంట� నుం�� �ా�ాడబడ�టక� �ర�దధ్ మ��ా, “�వ� �� ందబ� వ� శ�మల�” అ�
సు్మరన్ల� ఉనన్ సంఘమ�నక� ��ను �ెప�ప్చు��న్డ�. అ�ే సమయమ�ల�,
�ార� ���సత్ ునక� నమ్మకమ�గ ఉనన్ట్ల ��ే, ��సు �ా���� “�వ����ట�చు్చన�”

�శ్చయపరచుచు��న్డ�. �ా�� శ�మ మ��య� �ా��రణ మరణమ� ����్క�కమ�
మ�త్ర�� �ా� �ా�� ఆ��ా్వదమ� మ�త్రమ� �ాశ్వతమ��ా ఉండ�ను.
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ఈ ��్ర ��స్హకర���న మ�టల� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ఏలయన�ా, తర��ాత వ�ే్చ దర్శనమ�లను

అప�ప్డ�ం�ే తన �ాఠక�ల� గ���ంచునట�
� చు్చనప�ప్డ� ఆయనను
్ల ఇ�� �ేయ�చునన్��. ��ను ����వ

నమ్మకమ��ా ��ంబ��ంచు �ా���� ��సు ఇవ్వబ� �� ఆ��ా్వదమ�లను దృ�ి్టల� ��ట్ట ���� ఈ దర్శనమ�లను

చదువమ� ఇ�� �ా���� బ� ��ంచుచునన్��. ఉ��హరణక�, ��స
� త్ ు�� కల�ి ప���ా�ంచుటను గ���్చ ప్రకటన 20:4

మ�ట�్లడ�చునన్��.

అంతయ్మ��ా ��ా్వసుల� �� ందబ� వ� ఆ��ా్వదమ�ను గ���్చ ప్రకటన 21:3-4ల� �వ��ంచబ��న

�ాట�� గ���్చ �నం��:

అప�ప్డ� ఇ���� �ేవ�� ��ాసమ� మనుష�య్ల�� క�డ ఉనన్��, ఆయన �ా����

�ాప�ర మ�ండ�ను, �ా�ాయన ప్రజల�ౖయ�ందుర�, �ేవ�డ� ���� �ా�� �ేవ��ైయ�ం��
�ా���� ���ైయ�ండ�ను. ఆయన �ా�� కనున్ల ప్ర� బ�షప్�ందువ�ను

త������య�ను, మరణమ� ఇక ఉండదు, దుఃఖ��న
� ను ఏ�ైప్నను ��దన��న
� ను ఇక
ఉండదు, �దట� సంగత�ల� గ�ం� �� ��న� �ిం�సనమ�ల�నుం�� వ�్చన ��పప్
స్వరమ� �ెప�ప్ట �ంట�� (ప్రకటన 21:3-4).

భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చన ఈ దర్శనమ� ��ను �ాఠక�ల�ను �ేవ���� నమ్మకమ��ా ఉండ�నట�
్ల

��్ర ��స్హపర�న��, అందువలన �ార� ఈ అదుభ్త���న ఆ��ా్వదమ�లను, �� ం��ర�.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల� �ేవ�� ప్రజలక� ఆ��ా్వదమ�ల� ఇవ్వబ��న�, అ� ��ల�

�ా్రమ�ఖయ్��న
� సందరభ్మ�ల��ా �క� ఉ��న్�. ఉ��హరణక� ప్రకటన గ�ంథమ� 2
మ��య� 3 అ��య్యమ�లల� జ�ంచు �ా��� ఇవ్వబ��న �ా�ాద్నమ�ను గ���్చ
ఆల��ంచం��. అ�ే సంగ� ఈ గ�ంథమ� �వ��ల� క��� జ�ంచు �ా���� �����
�ెపప్బ��న��. �ావ�న ఆ��ా్వదప� �ా�ాద్నమ�ల�, �ేవ�� ప్రజలక� �ేయ�

�ారయ్మ�లను మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్� అ�ేదన�ా శ�మల� మ��య� ��ధనల�
సమయమ�ల� మనమ� �ా�ాడబడ�దుమ� ��్ర తస్��ంచుట, �ా�ాడబడ�ట అన�ా
��సును హత�
త్ ���, మనలను ఆయన ఉ�ేద్శమ�లక� అపప్��ంచు��నుట,

అంతమ�త్ర�� �ాక ప్రభ�వ� ��మమ�ను బట�్ట ��ర�గబ��న �ార� ��త ���నమ�ల�
��ల� జ�గ�త క��� ��లగ�ట ��్వ�ా మనమ� ప్రభ�వ�నక� ప���దధ్ జనమ��ా
ఉండ�ట���య�నన్��.

— ��. �ే�డ్ డబ�
్ల �. ��ప్మన్
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ప్రకటన గ�ంథమ�ల� మనమ� తరచూ ఎదు��్కంట�నన్ ఆ��ా్వదప� సూచనల

ఉ�ేద్శమ� ఏమన�ా, అ� ��ల�మట�్టక� అంతయ్�ాల ప్రవచన స్వ��వమ� క���న

గ�ంథమ�ల� ��గమ��ా ఉ��న్� ఏలయన�ా �ా�� �క్క �ాసత్ వ ప���్థ �
ి � ఇ�

�ా���� చూ�ిసత్ ు��న్�, �ార� శ�ించబ��న �ార��ా దృ�ి్టంచబడ�చు��న్ర�, �ార�
శ�మపడ�చు��న్ర�, గ���త్ంప� ల�� �ార��ా ఉ��న్ర�, ��మ్ దృ�ి్టల�, వయ్��య్సమ�

�ేయబ��న �ార�, మ��య� �ాంస్కృ�కమ��ా �����యబ��నట�్ట కనబడ�చు��న్ర�.
ప్ర��� �ా���� వయ్���కమ��ా క��ించుచునన్��. అ��ే య��ర్థ ��న సంగ�

ఏమన�ా, మ�టల�డ�నట�
� గ����ే �ార� �ేవ��
్ల ఆ మ�సుగ�ను మనమ� ��ి�య
�ాకయ్మ�ను మ��య� ��సును గ���్చన �ాకష్య్మ�ను క���య�ం��, �ేవ��
ఆ��ా్వదమ�ను అనుభ�ంత�ర�.

— ��. జ�మ్స్, ఎమ్. ��ల్ట న్
��సును ��ంబ��ంచు నమ్మకసుత్ల�ౖన �ా���� ఆ��ా్వదమ�ల�� �ాట�, ��సునక� అ��ేయత

చూ�ించు �ా���� సంభ�ంచు �ాపమ�లను గ���్చ క��� ��ను ��చ్చ��సత్ ు��న్ర�.

�ాపప� ��చ్చ��కల�
ఒక �నన్ ఉ��హరణ, ల����కయల� ఉనన్ సంఘమ�ను ప్రకటన 3:16ల� ��సు ��చ్చ��సత్ ునన్

సంగ� �నం��:

�వ� ��చ్చ�ా ��న
ౖ ను చల్ల �ా ��న
ౖ ను ఉండక, ను���చ్చ�ా ఉ��న్వ� గనుక ��ను �నున్
����ట నుం�� ఉ�్మ��య ను�ేద్�ంచుచు��న్ను (ప్రకటన 3:16)

��ను �ాఠక�ల� �ా�� �క్క �ాపమ�ల� ��తత్ మ� ప�ా్చ��త్పప��, ఆశ��త్�� ��సునక�

ల�బ��య�ండ�నట�
్ల ఈ మ�టల� �ార� క��నమ��ా ��చ్చ��ంచుచునన్�. ��స
� త్ ు �క్క ��ట� నుం��

ఉ�్మ��యబడ�ట అనున�� ��సునక� వయ్���కమ��ా �ా�� �క్క �ర���న అ��ేయత వలన కల�గ�
�ై�క �ాపమ�లను గ���్చ ��చ్చ��సత్ ుం��.

ఈ �ధ��న
� మ�ప�ప్ల� �ేర్చబడ�టక� �ారణ��దన�ా ��ను �క్క అసల�ౖన ���తల� �ేవ��

�ాపమ�ల �క్క అవ�ాహన�� దర్శనమ�లను చదువ���ర�. రచ�త�ా, �జ��న
� మ��య� అబదద్ �న
�
��ా్వసుల� తమ �ాపమ�ల నుం�� మ�ర�మనసుస్ �� ందవల�న� ��చ్చ��సత్ ూ ఈ �ాపమ�లను గ���్చ
��ను అ��క మ�ర�ల� ���్క� �ె��ప్ను.
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ఉ��హరణక�, క�
� రమృగమ�ను ఆ�ా��ంచు �ా���� కల�గ� �కష్ను గ���్చ ��ను �క్క

దర్శనమ�లల� అ��క�ార�్ల �వ��ంచబ��న��. ప్రకటన 14ల� ఈ �గ���ా��క�ల� �ేవ�� ��్ర���ానుగల�
్ల �ేత బ���ంచబడ��ర�. 19-21
నల�గ��ట్ట బడ��ర�. 16వ అ��య్యమ�ల� �ార� అ��క���న �ెగ�ళ�

అ��య్యమ�లల� �ార� అ��న్గ�ండమ�ల� �ాల్చబడ��ర�. �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ అబదధ్ ప� ��ా్వసులక� ఈ

దర్శనమ�ల� �జ��న
� ��చ్చ��కల��ా ఉ��న్�. �ా� �ా�� �క్క ప్రవరత్ న మ��య� ఆల�చ�� ���నమ�ను
బట�్ట �ేవ�� �ర�ప్ల���� �ాక�ం�� ప���దధ్ మ��ా ఉండ�నట�
్ల అ� �ా��� ��్ర తస్��ంచుచునన్�.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� �ర�ప్ను గ���్చన ��చ్చ��కల� �జమ��ా ��ండ� ఉ�ేద్శమ�లను
క��� ఉనన్�. ఒక ��ప
ౖ �న, దృఢమ��ా �లబడ� ��ా్వసులక�, శ�మలను

స��ంచగ���న �ా���,� అ� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్�ేమన�ా, ��య్యమ�

ఆలసయ్మగ�ట ��య్యమ� ఉ����ంచుట �ాదు, ��స
� త్ వ�ల ��తమ�లను బ���ం�న

�ార�ను ల��� ���సత్వ�లను సంహ��ం�న �ార�ను �ర�ప్ల���� �సుక��ాబడ�దుర�.

మ���క ��ప
ౖ �న, ప��సర సంస్కృ� ���దనల వలన ����ంచబ��న సంఘమ�ల� ఈ
���న ఉనన్ట�
్ల �దట� శ��బద్ మ�ల� క��� ఉనన్�. ప్రకటన 17ల� ��నుక�

ఇవ్వబ��న దర్శనమ�ల� ఉనన్ ��శయ్ అందమ��ా అలంక��ంచు��� య�నన్��; ఒక

�ధమ��ా ఆ�� ��ల� ఆకరష్ ణయ
� ం�ా ఉనన్��. ఇప�ప్డ� ఆ�� తన �ే�ల� ప���దుధ్ల

రకత్ మ�నన్ ఒక �ాత్రను క���య�నన్��, క�
� రత్వమ��ద �ా్థ�ించబ��న ��ఖయ్మ�నక�
ప్ర�����ా ఆ�� ఎంత క�
� �ో మనమ� గ���ంచుచు��న్మ�, �ా� మనమ�
� ర��న
����ంచబ�ే ప్రమ�దమ�నన్��. మ��య� ��ను ఈ గ�ంథమ�ను �దట��ా

అందుబ�ట�ల���� �ె�్చన ���న్ సంఘమ�ల� 2 మ��య� 3 అ��య్యమ�లల�

�ెల�పబ��న�, అ� సంస్కృ� �క్క ఆకరష్ ణ ��్వ�ా ����ంచబ�����. అందువలన,
��ా్వసుల� అనయ్ సంస్కృత�ల� మ��య� సుఖ���ాలక� ల�ను�ాక�డద� ��మ్మ���ా
��చ్చ��ంచబడ�చు��న్ర�.

— ��. �ె�న్స్ ఇ. జ�నస్న్
ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క �జ సం�ేశ��మన�ా, ఒక ��పప్ ఆత్మసంబంధ��న
�

య�దధ్ మ� జర�గ�టక� ఈ ల�కమ� ����క�ా ఉనన్��, మ��య� ఆ య�దధ్ మ�ల� మన
�ాత్ర ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ��ా ఉ��న్�, మ��య� ఈ ల�కమ�ను గ���్చ �ేవ�డ� ఒక

ఉ�ేద్శమ�ను మ��య� ప్రణ��క క���య���న్డ�, మ��య� ఆయన ఉ�ేద్శమ� మ��య�
ప్రణ��కక� అనుగ�ణమ��ా మన ����ల� ఉం���. �ావ�న �ేవ�� ఉ�ేద్శమ�ను
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వయ్�����ంచు�ార� త��న మ�లయ్మ� �ె�్లంచుదుర�; �ార� ఆయన నుం�� �ర�ప్

�� ందుదుర�. ��ా్వసులమ��ా నమ్మకమ��ా ఉండవల�ిన బ�ధయ్త మనక� ఉనన్��,
�ావ�న ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ప�ే ప�ే వచు్చచునన్ సం�ేశ��మన�ా: పట�్ట��నుట,

పట�్టదల, అంతమ� వరక� పట�్టదల, ఏలయన�ా �ేవ�డ� జ�ంచబ� వ�చు��న్డ�,

ఒక��ళ మ�రగ్ మ�ల� సంగత�ల� క�మమ� తప�ప్త�నన్ట�
్ల క��ిం�నపప్ట��� �ేవ�డ�
�ార్వ��మ�డ�. మ��య� �ేవ�డ� దుష్టత్వమ�నక� �ర�ప్���్చ మం� �ా����
ప్ర�ఫలమ� ఇచు్చన�� సతయ్మ�, ఆయన ఉ�ేద్శమ�, ఆయన ప్రణ��కలక�

నమ్మకమ��ా ఉంట�, ఆయన సం�ేశమ�నక� నమ్మకమ��ా సప్ం��ం��ల�
మనలను �ిలచుచునన్��.

— ��. మ�ర్్క. ఎల్. �ా్ట�స్
ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉనన్ అ��క �షయమ�ల� అర్థ మ� �ేసు��నుట ��ల� కష్టమ�, ఇందుల�

సం�ేహమ� ల�దు. అ��ే ��� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �షయ�ల� ఇంకనూ సప్ష్టమ��ా�� ఉనన్�. �ార�

శ�మపడ�చునన్నూ ��స
� త్ ుక� నమ్మకసుత్ల��ా ఉం��ల���� తన �ాఠక�ల పట్ల ��ను �క్క ఉ�ేద్శ���

య�నన్��. ఆ��ా్వదప� సూచనల�, �ార� �ేవ���� ��ేయత చూ�ిం�, మం� �ారయ్మ�ల� �ేయ� �ధమ��ా
�ా��� ��్ర తస్��ం���. మ��య� �ా��� ప�ా్చ��త్పమ�ల���� న���ించ����� �ా���� �ేవ�� �ాపమ�లను
గ���్చ ��ను ��చ్చ��ం��డ�. �ట�ల� ఒకట� ల��� ��ండ� �ధమ�ల��ా ప్ర� ఆ�ారమ�, గ�ర�త్ల� మ��య�

దృ�ాయ్ల� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� నమ్మకత్వమ�ను ��్ర తస్��ంచుచునన్��. మ��య� ఈ ఉ�ేద్శమ�ను మనమ�

మనసుస్ల� ��ట్ట ���ంట�, ఆ�� ��స
� త్ వ�లపట్ల మ��య� ఆధు�క �ాఠక�ల �షయ��� ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క

��తప్రయ్మ�ను గ���ంచుటక� అ�� ఉపక��సత్ ుం��.

ఇంతవరక� ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ఉ�ేద్శమ�ను గ���్చ అ��్వ�ిం� య���న్మ�, ఇప�ప్డ� ���

�వరమ�ల ��ౖప� మ� దృ�ి్ట� ��ట్ట �దమ�.

�వరమ�ల�
ప్రకటన గ�ంథమ� 1:1-8ల� ఉనన్ క�్లపత్ ��న
� ఉ�� ��్ఘతమ��� �ా్రరంభమ�త�నన్��. ��� ��ంబ��, ప్రకటన

గ�ంథమ� �క్క అ��య్యమ�ల�న్ ��ల�గ� �ా్రమ�ఖయ్���న దర్శనమ�ల� క���య���న్�:
•

���సత్ ును గ���్చన దర్శనమ� 1:9-3:22

-6����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.
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�ాబ� వ� సంగత�లను గ���్చన దర్శనమ� 4:1-16:21
మ���శయ్క� �ర�ప్ �ర్చబ� వ� దర్శనమ� 17:1-21:8

ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� ������ిల్ల ��రయ్, వధువ�ను గ���్చన దర్శనమ� 21:9-22:5

ఈ ��ల�గ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� దర్శనమ�ల తర��ాత ఈ గ�ంథమ� 22:6-21 �� మ���ంచబడ�త�ం��.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� ఈ నల�గ� దర్శనమ�ల� ��ను “ఆత్మవ��ె”ౖ య�ండ�ా అ�� మ�ట��

�ా్రరం�ంచబ�����. తన గ�ంథమ�ల�� ప్ర��న ���గంల� నూతన ���గమ�ల �ా్రరంభమ�ను గ���త్ంచ�����
��ను ఈ ��షను �రంతరం ఉప���ంచుచు��న్డ�.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ��ను ��ల�గ� �ార�్ల ఉప���ం�న “��ంట�� ��ను

ఆత్మవ�డ��ౖ��” అ�� మ�టను మనమ� �వ��ంచునప�ప్డ�—ఇట�వంట� ����కట�—

ఉం��, అ�� ��ల�గ��ార�్ల జ���న
� ద� మనమ� గమ�ంచవచు్చ, ప్ర��ా�� ఆ �ధమ��ా
జ����నప�ప్డ�, అ�� ఒక మల�ప� �ర�గ�త�నన్ట�
్ల ప్రకటన గ�ంథమ�ల� చూడవచు్చ.
అందువలన ప్రకటన గ�ంథమంతట�� ఈ ��ల�గ� ��గమ�ల��ా �భ�ంచుటక� ఇ��

ఆ�ా్కరమ� కల�గజ�య�చునన్ద� ��ను ���సుత్��న్ను, �సత్ ృతమ��ా �ె�ాప్లంట�,
�ా్రరంభమ�ల� ��సు మ��య� ప�్రకలను గ���్చన ��గమ� మనక� ఉం��,
అట�తర��ాత �ిం�సనమ� మ��య� �ర�ప్ల� గ���్చన�� మధయ్ల� ఉం��,

అట�తర��ాత ��శయ్ను గ���్చన�� ఉం��, తదుప�� �ా� మ��య� వధువ�ను

గ���్చన�� మ���ంప� ��గమ�ల� ఉం��. మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ప���త్
సంగ�హమ� ఆ �ధమ��ా�� ఉనన్��.

— ��. జ�మ్స్, ఎమ్. ��ల్ట న్
ప్రకటన గ�ంథమ� 1:10ల� ��ను ఈ �ధమ��ా �ా్ర�ియ���న్డ�.
ప్రభ�వ� ��నమందు ఆత్మ వ�డ��ౖ య�ండ�ా బ�రధ్వ�వంట� ��పప్స్వరమ�. . .
�ెప�ప్ట ����నుక �ంట�� (ప్రకటన 1:10).
ప్రకటన 4:2ల� ��ను �ెల�ప�త���న్డ�:
��ంట�� ��ను ఆత్మవ�డ���
ౖ �. అ���� పరల�కమందు ఒక �ిం�సనమ� ��యబ��
య�ం�ెను. �ిం�సనమ�నందు ఒకడ� ఆ�ీసు�ై య�ం�ెను (ప్రకటన 4:2).
ప్రకటన 17:3ల� ఈ �ధమ��ా �ెప�ప్చు��న్డ�:
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అప�ప్డతడ� ఆత్మవ�డ��న
ౖ ననున్ అరణయ్మ�నక� ����� �ా (ప్రకటన 17:3).
మ��య� ప్రకటన 21:10ల� ఈ �ధమ��ా �ా్ర�ియ���న్డ�:
ఆత్మవ�డ��ౖయ�నన్ ననున్ ��తత్�న ��పప్ పర్వతమ� ����� ����� �,

��ర�షల�మ� అను ప���దధ్ పట్ట ణమ� �ేవ�� మ��మగల�ై పరల�కమందునన్
�ేవ�� �దద్ నుం�� ���వ
� చు్చట ��క� చూ��ను (ప్రకటన 21:10).

ఆత్మవ�డ��ౖ య�ండ�ా అ�� సందరభ్మ� ఒక ప్రవకత్ �ా ��నుక� ఇవ్వబ��న ఒక
�ధ��న
� అనుభవమ� అ�� అ��క���న గ�ర�త�ల�గల దర్శనమ�లను �� ందునట�
్ల
తనను ఒక దర్శనప� �ి్థ�ల���� �ె�్చన��. ����� సంబం��ం�న ��పథయ్మ� �ాత
�బంధనల� ���జ
� �్కల� గ�ంథమ�ల� ఉం��, ��ండ� సంద�ాభ్లల� ఆత్మల�

����� బడ�టను గ���్చ ���జ
� �్కల� ప్ర�త్ ా�ం��డ�, ఆ �ధమ��ా ����� బడక�� �ే
�ాట�� చూడల�క�� �� �ా�ే�. అ�� మనమ� ప���త్�ా అర్థ మ� �ేసు��ల�� ఒక
అనుభవమ� ��ను అను��నుచు��న్ను. ప్రవకత్ క��� ���� అర్థ మ�

�ేసు��ల�క�� వ�చు��న్డ�. మ�డవ ఆ�ాశమ�నక� ఎ��్క�� వ�టను గ���్చ 2 ����ం��
12ల� ��ల� మ�టల�డ�చు, తను శ��రమ��� ����� బ��్డ�ో ల��� శ��రమ� ల�క�ం��
����� బ��్డ�ో ఖ�్చతమ��ా �ెపప్ల�క�� ��ను. �ార� ���� స���గ్ ా అర్థ మ�

�ేసుక���న్ర� ��న ఖ�్చతమ�గ �ెపప్ల�ను, �ా� �ేవ�డ� �ా���� ఒక �ా్థనమ�, ఒక
�ి్థ�ల�, ఉంచుత���న్డ���� సప్ష్టమ��ా ఉం��; ఇక్కడ �ార� అ�ాధరణ���న

దర్శనమ�లను �� ందుత���న్ర� మ��య� ���� సూ�ంచుట ��్వర ల�ఖనమ�లను
మనక� �ెల�ప�చు��న్ర�, ఆత్మ �ా���� ఈ దర్శనమ�ల� మ��య� అనుభవమ�ల�
గ���్చ �వ��ంచ����� అవ�ాశమ� ఇ�్చన ��ల�� ఇ�� బ�ౖ�ల్ గ�ంథమ�ల�
�� ందుపరచబ��న��.

— ��. �ె�న్స్ ఇ. జ�నస్న్
ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్��న
� ��గమ�లల� ఒ��క్క ���� అ��్వ�ించుదమ�, ప్రకటన 1:1-

8ల� ఉనన్ ఉ�� ��్ఘతమ��� �ా్రరం�ంచుదమ�.

-8����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.
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ఉ�� ��్ఘతమ�
ఉ�� ��్ఘతమ� ప్రకటన 1:1-3ల� ఉనన్��ం�� ప్ర�త్ ావన�� �ా్రరంభమ�త�ం��, అ�� ఈ గ�ంథమ� �క్క

�ై�క అ���ారమ�ను ����్క�ెప�ప్చునన్��. అ�� తం��్ర�న
� �ేవ�� �దద్ నుం�� �ా్రరం�ంచబ��,

��సు��స
� త్ ునక� ఇవ్వబ��న�� మ��య� ఒక �ేవదూత ��్వ�ా �ె�యజ�యబడ�చునన్��. మ��య� ���సత్ ు

�క్క ప్రవకత్ �ా, ��సు �క్క సం�ేశమ�ను సంఘమ�లక� �సు����� వ�టక� ��ను ఒక అ���ారమ�

క���న �ాయబ���.

4 మ��య� 5 వచనమ�ల� ���కంకష్ల� �ెల�ప�చునన్�, అందుల� ��ను తనున్��ను తన

���తలక� �ె�యజ�సుక�ంట���న్డ�. ప్ర�ేయ్కమ��ా, �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ��మ� �ామ��జ�య్��� �ెం��న ఏడ�

సంఘమ�లక� ఆయన �ా్ర�ియ���న్డ�. ��ను ����ాంకష్ల�ను క��� �ేర�్చత���న్డ�:వరత్ మ�న భ�త
భ�షయ్��్కలమ�లల� ఉనన్�ా�ైన తం��్ర��న �ేవ�� నుం��; ఆయన �ిం�సనమ� ��దుట ప�����ధ్త్మ
సంప�ర్ణ త ల��� ప��ప�ర్ణ తక� �ాదృశయ్మ��ా నునన్ ఏడ� ఆత్మల� నుం��య�; మ��య� నమ్మక��న
�

�ా��య�, మృత�లల� నుం�� ఆ��సంభ�త�డ��ా ల��న�ాడ�, భ�పత�లక� అ��ప�య� ��సు��స
� త్ ును
��ను �ిలచుచు��న్డ�.

5-8 వచనమ�లల� ��ను �ేవ�� సుత్�ంచుచు��న్డ�, మ��య� తన ���తలపట్ల ��ను

క���య�నన్ అ�మ�నమ�ను ఈ సుత్� బయల�పరచుచునన్��. �ేవ�� �క్క �ార్వ��మత్వమ�ను గ���్చ,
తన మ��మకర��న
� ఉ�ేద్శమ�ల ��రక� చ��త్రయంతట�ల� �ేవ�డ� ప��ేయ�చు��న్డ� ��ను

సుత్�ంచుచు��న్డ�. ��సు��స
� త్ ు ��్వ�ా కల�గ� ��చన ��రక� ��ను �ేవ�� సుత్�ం��డ� ఏలయన�ా, ��సు
�క్క ��తమ�, మరణమ�, ప�నర���్థనమ� మ��య� ఆ��హణమ� ప్ర��ధ��న
� ���కష్ణక� ఆ��రమ�

��ను ఈ గ�ంథమ�ల� �వ��సత్ ు��న్డ�. మ��య� �వ���ా, ���సత్ ు మరల� �ానునన్ందున మ��య� �ేవ�డ�

ఉ�ేద్�ం�న��, �ా�ాద్నమ� �ే�న
ి �� ��ర��ర్చబడబ� వ� ��పప్ భ�షయ్�ారయ్మ�ను బట�్ట ��ను �ేవ���

సుత్�ం��డ�.

�ాబ� వ� సంప�ర్ణ �డ�దలను గ���్చన ���కష్ణ ఉ��స్హమ�నక� ��స
� త్ వ�ల�

సప్ం��ంచవల�ియ�నన్��. భ�షయ్త�
త్ ల� జర�గబ� వ� �����రక� కృత�శ్చయత��
ఎదుర� చూచుట�� ���కష్ణ. ���కష్ణ �క్క ���షమ� మ��య� అ��య్సకర��న
�

సంగ�ేమన�ా అ�� మనలను ఉల�్లసపర�సుత్ం��, అ�� మనక� భద్రతను క���సత్ ుం��,
అ�� మనక� హ��ార�ను క���సత్ ుం��, మ��య� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న�� �జమ�
�ాబ� వ�చునన్దను �శ్చయత ��డల ప్రసత్ ుతం ఒక �ధ���న ఆనందమ�ను

కల�గజ�సత్ ుం��. ఆశ�� ఎదుర�చూసూ
త్ ప్రసత్ ుతమందు సం���ిం�ే శ��త్� అ�� మనక�
ఇసుత్ం��. మనమ� �ే� ��ర����ే శ�మపడ�చు��న్� ��� ఫ�తమ� తపప్�స���ా
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మనమ� అను����ాత్మ�� ఉల�్లసమ��� మ�ందుక� నడ�ప�త�ం��, సహజమ��ా
మన సంక��త��న
� దృ�ి్టవలన అ�ైరయ్మ� ల��� అ�శ్చయత కల�గ�త�ం��.

— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
��సు��స
� త్ ు ��్వ�ా మనమ� �� ందబ� వ� �వ�� ��చన నమ్మశకయ్మ��ా� �ధమ��ా
సుందర��న
� �� మ��య� మ��మ క���న��, ��సు��స
� త్ ు నందు �ేవ�డ� �ా�ాద్నమ�
�ే�న
ి �� మ��య� ��ర���్చ� న సంగత�ల �షయమ�ల� మనమ� సంప�ర్ణ మ��ా

సప్ం��ంచవల�ియ�నన్��. 1 ��ను 3ల� “ఇప�ప్డ� మనమ� �ేవ�� �ిల్లల���
య���న్మ� మన�క ఏమవ�దు� ఇంక ప్రతయ్కష్పరచబడల�దు �ా� ఆయన

ప్ర�య్ే కష్��న
� ప�ప్డ� ఆయన య�నన్ట�
్ల �ా�� ఆయనను చూత�మ� గనుక ఆయనను
�� �య�ందుమ� ��ర�గ�దుమ�. ఆయనయందు ఈ ���కష్ణ ��ట్ట ����న

ప్ర��ాడ�ను ఆయన ప�త�్ర�ై య�నన్ట�్ట�ా తనున్ ప�త�్ర��ా �ే�ి��నును”, అ�
��ను �ె�ిప్నప�ప్డ� ��ను అర్థ మ� �ేసుక�నన్�� అ�ే. మనలను ���సత్ ు

స్వర�పమ�ల���� మ�ర�్చట�� �ేవ�� �క్క ��చ�� ప్రణ��క����,ే ఒక��ళ
ఆయనల� సంప�ర్ణ ఐకయ్మ� �ేయబడ�ట�� �ేవ�� �క్క ప్రణ��క����,ే

పరల�కమ� �తయ్మ� మనల� �వ�ించు �ధమ��ా ఆయన మనలను తన ��మ
్ర

మ��య� ఆత్మ�ేత �ం�ి పరల�క ఆనందమ�ను కల�గజ�య�ట�� �ేవ�� �క్క
��చ�� ప్రణ��క���
� ే మన �క్క ప్ర�సప్ందన ��వలమ� ఈ �ధమ��ా��

ఉంట�ం��: ఒక మనుష�య్డ� �ాధయ్��న
� ���ల� ఉండ�నట�
్ల ఈ ల�కమ�ల� ��సును

�� �య�ండ�నట�
్ల ప్రభ��ా �ేయ�మ�. అ�� ఏ �ధమ��ా ఉంట�ం�ో ��ను ఎర�గను;
అ�� ఏ �ధమ��ా ప� �ేసత్ ుం�ో ��ను ఎర�గను, �ా� ప్రభ��ా, ��ల�నుం�� �వ�

�ేయగ�గనదంతయ� �ేయ�మ�. �� సమసత్ మ� ���చు్చచు��న్ను; �� ��తమ�ను
���చు్చచు��న్ను. �� సమసత్ మ�ను �క��ప్ంచుచు��న్ను. �� ��తమ�ల�

ప��ేయ�చునన్ � సంప�ర్ణ మ��య� ప���త్ ��చ�� �ారయ్మ�నక� తక�్క��న
ౖ �ే��
ై �
��� ��రక� ��ను ��ంచడం ల�దు.

— ��. �ీ్టవ్ బ�్ల క్ �ర్
ఉ�� ��్ఘతమ� అ�న తర��ాత, ���సత్ ు �క్క దర్శనమ�ల� మ��య� సంఘమ�లక� �ాట�

అన్వ�ంప�ల� ప్రకటన 1:9-3:22ల� మనమ� కను��నవచు్చను.
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��స
� త్ ు దర్శనమ�ల�
���సత్ ును గ���్చన వర్ణ న�� ���సత్ ు దర్శనమ�ల� �ా్రరంభ��,� �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�లక�

�ా్రయబ��న ��స
� త్ ు ప�్రక�� మ���ంచబడ���. ఈ ��ండ� ���ాలను మనమ� ��ర���ర��ా చూడబ� త���న్మ�,
ప్రకటన 1:19-20ల� ఉనన్ ���సత్ ును గ���్చన ��ను వర్ణన�� �ా్రరం�ం�ెదమ�.

��స
� త్ ును గ���్చన వర్ణ న
��సును వ��్ణంచుటక� మ�ందు ���సత్ ునుబట�్ట కల�గ� �ా�� శ�మల�ను �ాజయ్మ�ల�ను సహనమ�ల�ను

�ా��ాడన� ��ను తనున్��ను తన �ాఠక�ల�� �� ల�్చ��నుచు��న్డ�.

శ�మల� అనున� ఎల్ల ప�ప్డ� ��ా్వసులక� �జ��న
� ��ా ఉనన్�. అ��ే ���తత్ �బంధన �ాలమ�ల�

మన శ�మల� ఒక ప్ర�ేయ్కతను క���య���న్య� ��ను �ెప�ప్చు��న్డ�. ��ను �ాపమ�నక� ఎదుర�
���నందున ��స
� త్ ు శ�మ��ం�ెను. ��ా్వసుల� ��సు�� ఐకయ్పరచబ��నందున మనమ� క��� శ�మ

�� ందుచు��న్మ�. అ�నపప్ట��� మనమ� శ�మ��ం��నప�ప్డ� �ేవ�డ� మన�� ఉ��న్డ�� ఆదరణ
�� ందుచు��న్మ�, మ��య� ఆయన మన ప���్థ �
ి � తన అ���ారమ� ��ప�ప్న తన అ��నమ�ల�

ఉంచుక�ంట�డ�. ప్ర� ప���్థ �
ి ల�—హత�ా�య్ల�ౖనప�ప్డ�—క��� ���సత్ ు �క్క శ��త్ ��్వ�ా దుష్టత్వమ�

మ��య� మరణమ� �ద �జయమ� �� ందుచు��న్మ�.

“ఆత్మవ�డ��ౖయ�ండ�ా” ��ను దర్శనమ� �� ం��య���న్న� ��ను సూ�ంచుచు��న్డ�. ��ను

�ా��రకమ��ా మ��క ప్ర�శ
ే మ�నక� ����� బడనపప్ట���, ��ను ఒక �ధ��న
� పరవశమ� �ెం��న �ి్థ�ల�

ఉనన్ట�
్ల ఇ�� సూ�సుత్ం��. ఇ�� �ాత �బంధన �ాలమ�ల� ప్రవకత్ లక� �ేవ�డ� తనున్��ను ప్రతయ్కష్పరచు����
ఒక పదధ్ � క���, ���� మనమ� ���జ
� �్కల� 3:12 వంట� ల�ఖన ���ాలల� చూడవచు్చ.

�వ���ా, ఎ���ీ, సు్మరన్, ��రగ్మమ�, త�య�ైర, �ా��ద్స్, �ిల�ె�్ఫయ మ��య� ల����కయ

సంఘమ�లక� ఈ దర్శన ��వమ�ను �ా్రయవల�ిన���ా పరల�కమ�నుం�� ఒక శబద్ మ� తనక� ఆజ�్ఞ�ిం�నట�
్ల

��ను తన ప��చయ �ాక�్కలను మ���సత్ ు��న్డ�.

��సును గ���్చ ��ను వర్ణ న ప్రకటన 1:12 నుం�� �ా్రరంభమ�త�ం��. ఏడ� ��పసత్ ంభమ�ల మధయ్

సం��రమ� �ేయ� “మనుషయ్ క�మ�ర���ా” ��సు ప్రతయ్కష్మగ�చు��న్డ�. అంధ�ార ల�కమ�నక� ��స
� త్ ు

��్వ�ా �ేవ�� ��ల�గ�ను ప్ర�ా�ంపజ�య� సంఘమ�లను ఇ� సూ�సుత్��న్�. �ాత �బంధనల� ప్రతయ్కష్

గ���రమ� మ��య� �ే�ాలయమ�ల� ఉనన్ ఉపకరణమ�లను మ��య� పరల�కమందు �ేవ�� �ిం�సనమ�
��దుట ఇప�ప్డ� ��స
� త్ ు ఉ��న్డను సతయ్మ�ను ఆ ��పసత్ ంభమ�ల� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చు��న్�.

పరల�కమందు �ేవ�� �ిం�సనమ� ఎదుట ��సు ఇప�ప్డ� ఉండ�ట �ాసత్ వమ� �ేవ�డ� ఎదుటనునన్ ఏడ�
��పసత్ ంభమ�లక�ను మ��య� �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�లక�ను మధయ్నునన్ సంబంధమ�ను
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గ���్చ 1:4ల� ��ను మ�ందు�ా�� �ె�ప్ి య���న్డ�. ప్రతయ్కష్ గ���రమ�ల�ను తర��ాత

�ే�ాలయమ�ల�ను �ేవ�డ� తన మ��మ� స�న్��� తన ప్రజల మధయ్ కనబరచుచు��న్డ�. ఒకప�ప్డ�
�ేవ�డ� ఇ�ా���ల� ప్రజల మధయ్ ��ాసమ�ండ�నట�
్ల ���సత్ ు ఇప�ప్డ� తన సంఘమ� మధయ్న ��ాసమ�

�ేయ�చు��న్డ�.

��సు �ాదమ�ల మట�్టక� ��గ�చునన్ వసత్ �మ� మ��య� దట�్ట , య�దుల �ే�ాలయమ�ల�� ప్ర��న

య�జక�� సూ�ంచుచునన్��. ఆయన ��త్రమ�ల� అ��న్జ�్వలవల� ఉం�ెను మ��య� ఆయన �ాదమ�ల�

����ల� ప�టమ� ��యబ�� ��రయ�చునన్ అపరం��� సమ�న��� య�ం�ెను. ఆయన కంఠస్వరమ� ��ాత్ర
జలప్ర�ాహమ�ల ధ్వ�వల� ఉం�ెను, మ��య� ఆయన ��టన
� ుం�� ��ండంచుల�గల �ా���న
� ఖడగ్ మ� ఒకట�
బయల� ��డల�చుం�ెను. ఆయన మ�ఖమ� మ� �ేజసుస్�� ప్ర�ా�ంచుచునన్�� సూర�య్�వల� ఉం�ెను.
��సు మహ� నన్త�డ�, మ��మగల�ాడ� మ��య� శ��త్మంత�డ� ఈ ప్రతయ్కష్త �ెల�ప�చునన్��.
ప్రకటన గ�ంథమ� 1వ అ��య్యమ�ను చదువ�చునన్ప�ప్డ� �ా్రమ�ఖయ్మ��ా

ఆల�చనల��� వ�ే్చ ఒక �షయ��మన�ా ��సు��స
� త్ ును గ���్చన దర్శనమ�.

�ట్ట �దట� సంగ�, ��సు ఏ���య���న్�� చూ�ిం�ే దృశయ్మ��ా ఇ�� ఉనన్ట�
్ల

మనమ� సప్ష్టమ��ా �ెపప్వచు్చను. ఇ�� అకష్�ార్థ మ� �సు������ ల��� అన్వ�ం�ే
దృశయ్మ� �ాదు. అ��ే ఒక ప�్రక�ా, ఒక ప్రవచనమ��ా, మ��య� అంతయ్�ాల

ప్రతయ్కష్�� �ా��తయ్మ��ా ��ను ఈ ప�సత్ కమ�ను �ా్ర�ినట�
్ల మనమ� జ�్ఞపకమ�
�ేసు���ా�, �ా�� ��తమ�లను ��సు ���సత్ ు ��రక� మ��య� సు�ారత్ ��రక�

అం��తమ� �ే�న
ి , శ�మ�� ందుచునన్ ��ా్వసుల ��రక� ఈ ప�సత్ కమ�ను ఆయన

�ా్ర�ియ���న్డ�. మ��య� సు�ారత్ ��తత్ మ� �ా్రణమ�ను �� ��ట�్ట���� ప్రమ�దమ�ల�
�ార���న్ర�. 1వ అ��య్యమ�ల�, ��సు ��స
� త్ ు మ��మపరచబ��న

మనుషయ్క�మ�ర�� దృశయ్మ� మనక� ఉం��, మ��య� ��సును గ���్చన అ��క
�ధమ�ల�ౖన వర్ణనల� అచ్చట ఉనన్�. ఆయన య�జక�ప్ వసత్ �మ�ను

ధ��ం�య���న్డ�. �ేవ�� స�న్���� ��ళ్ల �టక� ఆయన మ�రగ్ ��య���న్ర�. ఆయన
��మమంత �ెల్ల� �ట�్టను క���య���న్డ� ��ను వ��్ణంచుచు��న్డ�, ఇ��

��ల� ఆస��త్కర���న�� ఏలయన�ా �����ల� 7వ అ��య్యమ�ల�� సంగత�లను
��ను చూ�ించుచు��న్డ�, మ��య� �����ల� 7వ అ��య్యమ�ల�� �ెల్ల�

�ట�్టగల వయ్��త్ ��హ� �ా���య���న్డ�. అ�నపప్ట��� ���� ��ను ��సునక�
ఆ�ా��ంచుచు��న్డ�, ��సు ��హ� �ా�� సమ�నుడ� అ� మ��య� ప��ప�ర్ణ

�ైవత్వమ� క���న�ాడ� చూప�త���న్డ�. ఈ దృశయ్మ�ల� ��సు తన ��ట�ల�

�ా����న ��ండంచుల� గల ఖడగ్ మ� క���య�నట�
్ల వ��్ణంచబ��య���న్డ�, అ��
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అకష్�ార్థ మ� �ాదు, �ా� అ�� తన శత�్రవ�లను ఖం��ం�, ��శనమ� �ేయ� తన మ�ట
�క్క శ��త్� ����్క �ెప�ప్చునన్�� అందువలన సంఘమ� ��స
� త్ ునందు

ఆద��ంచబడ�చునన్��. ఆయన మ�ఖమ� మ��మ�� ప్ర�ా�ంచుచునన్ద� మనక�
�ెపప్బ��న��, అన�ా ఆయన మ��మగల ప్రభ�వ�. “మరణమ� �క్కయ�

�ా��ళల�కమ� �క్కయ� ��ళప� �ెవ�ల� �� �ా్వ��నమ�ల� ఉనన్�” అ� ��సు
��ను�� �ెప�ప్చు��న్డ�. ����� సంఘమ� ఎదు��్కనుచునన్��. �ార�

మరణమ�ను చ� చూసుత్��న్ర�, గనుక �ార� సహజమ��ా �ా�� భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ

కలత�ెందుత���న్ర�. మ��య� ��సు సర్వశ��త్మంత�డ�, ఆయన ప�నర���్థనుడ�,
ఆయన �వమ�గల�ాడ�, ఆయ�� �దట��ాడ�ను, కడపట��ాడ�, ఆయన

మరణమ�ను ����య���న్డ�, �ార� భయపడనవసరమ� ల�ద� ��ను ����్క
�ెప�ప్చు��న్డ�. ��� ల��� �ొ ���ియన్ �ా� ఆ సమయమ�ల� ఏ ��మ� చక�వ��త్

ఉం��నపప్ట��—
� ఈ �షయ��� �ాదన ఉం�� — అపప్ట� ��మ� చక�వ��త్ ఎవ��న
� పప్ట��� ఆ
చక�వ��త్ ఆ��పతయ్మ� �ేసత్ ునన్ట�
్ల క��ించుట ల���? ల�క �ాజ��య అ���ార�ల�

ఆ��పతయ్మ�ల� ఉనన్ట�
్ల క��ించుట ల���? �ార� ఆ��పతయ్మ� క���ల�ర�. ����

ప���ా�ంచుచు��న్డ�, ���� ఆ��పతయ్మ� క���య���న్డ�. అందర� ఆయన �ద

ఆ��రపడవల�ియ�నన్��. �ావ�న ప్రకటన గ�ంథమ� �ా్రథ�కమ��ా శ�మపడ�చునన్

సంఘమ�ను భద్రపరచుటక� ���� స�ా్వ���ా��య� �ెప�ప్టక�, ఆయన మ��మగల
ప్రభ�వ� అ� �ె�ప్ి ఆదరణ క���ంచు ప�సత్ కమ�. ఆయన ��పసత్ ంభమ�ల మధయ్

సం��రమ� �ేయ�చు��న్డ�. �ార� ఆద��ంచబ��, బలపరచబ�� ���కష్ణల� ఆయన
యందు నమ్మకమ�ంచుత� మ�ందుక� ��న�ా�ా�.

— ��. ��మస్ ఆర్. ��న
� ర్
���సత్ ును గ���్చన ��ను వర్ణ నను మనమ� ప����ం�య���న్మ�, ఇప�ప్డ� ప్రకటన గ�ంథమ� 2,

3 అ��య్యమ�లల� ఏడ� సంఘమ�లక� �ా్రయబ��న ��సు �క్క ప�్రకలను మనమ� చూ�ెదమ�.

ఏడ� సంఘమ�లక� �ా్రయబ��న ప�్రకల�
�నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�లక� ���సత్ ు ప�్రకలను పంప�మ� �ెప�చు��న్డ�, అ��

ఇప�ప్డ� ట��్క �ేశమ�ల�� ప�్చమ �ా్రంతమ�ల� ఉనన్��. ఆ ప�్రకలను ఇ�ె్చ వయ్��త్ ఒక క�మ పదధ్ �ల�

ప్రయ�ణ�ం� ��ళ్ల �నట�
్ల ఆ ప�్రకల� వర�స�ా �ా్రయబ�� ఉ��న్�. �ట్ట �దట సమ�ద్ర�రమ�ల� ఉనన్
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ఎ���ీ పట్ట ణమ�నక� ప�్రక �ా్ర�ాడ�, తర��ాత ఉతత్ ర �ా్రంతమ�నునన్ సు్మరన్, ఉతత్ రమ�న దూరమ��ానునన్
���గ్ మ
� మ�నక� ప�్రక �ా్ర�ాడ�. అట�తర��ాత, ఆ��న్యమ�ననునన్ త�య�ైర, �ా��ద్స్, తర��ాత

�ిల�ె�్ఫయ, తర��ాత ల����కయల� ఉనన్ సంఘమ�ల��ౖ దృ�ి్ట�ా��ం��డ�. తన పరల�కప� ప���దధ్

స్థ లమ�ల� ��సు �ె�ప్ి న మ�టల� ఈ ప�్రకలల� �� ందుపరచబ����� మ��య� �ానునన్ దర్శనమ�లను
సంఘమ�ల� అర్థ మ� �ేసు���, సప్ం��ంచుటక� సహక��ంచు �ధమ��ా ఈ ప�్రకల� ర��ించబ�����.
�ా��రణ మ�టల�్ల, ఈ ప�్రకల�న్ ఒ�� నమ���ల� �� ందుపరచబ�����, ����ద్�ా ��ౖర�ధయ్మ�

కనబడ�త�ం��. �ాత �బంధన ప్రవచనమ� క���య�నన్ అ��క���న అం�ాలను ఈ నమ��� క���య�నన్��
మ��య� ఈ సంఘమ�లక� ��సు �క్క ప్రవకత్ �ా ��ను ప��చరయ్ �ేయ�చు��న్డ�� సంగ�� మనక�
జ�్ఞపకమ� �ేయబడ�చునన్��.

�దట��ా, ప్ర� ప�్రక ఆ సంఘమ�ల� ఉనన్ దూతక� �ెపప్బడ�నట�
్ల �ా్రయబ��న��. సంఘమ�ల�

నునన్ మనుష�య్ల�ౖన �ా��� ఇ�� సూ�ంచుచునన్ట�
్ల ��ంతమం�� �ాయ్ఖ�య్నకరత్ ల� �ెప�ప్చు��న్ర�. అ��ే

పరల�క దర్శనమ�నన్ ఈ సందరభ్మ�ల�, �ార� �ా్థ�క సంఘమ�ల ��తత్ మ� ���సత్ ు ��్వ�ా �య�ంచబ��న

�జ��న
� �ేవదూతల��ా క��ించుచు��న్ర�. ��ండవ��, ��స
� త్ ును గ���్చన వర్ణ న ప్రకటన 1 వ అ��య్యమ�ల�
ఉనన్ ప్రతయ్కష్తల� నుం�� �ా్రయబ��న మ��య� ఆ ప�్రకక� సంబం��ం� ��సు గ�ణలకష్ణమ�ను ����్క

�ెప�ప్చునన్��. మ�డవ��, ఎర�గ�టను గ���్చన సంగ� క��� ఉనన్��, ఈ సంఘ�లను మ��య� �ా��

����లను గ���్చ ���సత్ ు ఎ���య
� ���న్డ� అ�� సూ�ంచుచునన్��. ��లగ్ వ���ా, సంఘమ�ను ప������ంచుట

ఉం��, అందుల� ��చు్చ��ల�, తరచు గ��ద్ంప�ల� ఉ��న్�. ఐదవ���ా, సంఘమ�ను ���సత్ ు ప������ం�న

�ిమ్మట తదనుగ�ణం�ా ఆ��ా్వదప� మ�టల� ల��� �ాపప� ��చ్చ��కల� ఉ��న్�. ఆరవ���ా, జ�ంచు
�ారందర� �తయ్త్వప� ఆ��ా్వదమ�ల� �� ందుదుర� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న��. ఏడవ���ా, ప్ర� ప�్రక
���సత్ ునక� ��ేయత చూ�ించవల�న� ��చ్చ��ంచుచునన్��.

ప్రకటన 2, 3 అ��య్య�లల� ఉనన్ ప�్రకలల�� �ార�పయ్తల� ఈ ��గమ�ల� ఉనన్ �ా్రమ�ఖయ్���న

ఉ�ేద్�ాలను గ�ర�త్�ేసత్ ు��న్�. ఈ సంఘమ�లక� ���సత్ ు స���న
� �ా��ా వ��్ణంచబ����డ� �ా�� �క్క ప్రసత్ ుత

ప���్థ �
ి � ఆయన ఎర�గ�ను గనుక �ా��� �మ��్శం�ే అ���ారమ�ను ఆయన క���య��న్డ�. ఆయన

ఆ��ా్వదమ�లను �ా���� �ాగద్నమ� �ే�ాడ� మ��య� �ా�� �క్క నమ్మకత్వమ�ను ��్ర ��స్హపరచ�����
�ాపప� ��చ్చ��కలను ఇ�్చయ���న్డ�. మ��య� శ�మల�, ��ధనల� జ�ం�న �ా���� �తయ్త్వప� రకష్ణ

ఉంట�ంద� �ా���� జ�్ఞపకమ� �ే�య
ి ���న్డ�. ఈ ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� ప్ర��న ��గమంతట�ల� ఈ అం�ాల�
క��� ��లక���న �ాత్ర �� �ించుచు��న్య� �ెప�ప్ట అ�శ���త్ �ాదు.

ఏడ� సంఘ�లక� �ా్రయబ��న ఏడ� ప�్రకలల�, ��స
� త్ వ�లందర�, ఎట�వంట�

వయ్���కతల� కల�గ�చునన్ను తనక� నమ్మకమ��ా, ��ేయత�ా ఉం��ల� ��సు

��ర�త���న్డ�— అచ్చట ఎం�� వయ్���కత ఉనన్ను —�ార� నమ్మకమ��ా ఉ��న్ర�.
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ఇప�ప్డ� గమ�ంచం�� అచ్చట ఏడ� సంఘమ�ల� ఉ��న్�. �జమ��ా, �ాట�ల�
��ండ� నమ్మకమ��ా ఉ��న్�, ��ను సు్మరన్ల� ఉనన్ సంఘమ� మ��య�

�ిల�ె�్ఫయల� ఉనన్ సంఘమ�ను గ���్చ ఆ���ిసత్ ు��న్ను, ��సు �ా��� గ���్చ
ఏ�య� �ెప�ప్టల�దు �ా� ఈ ��ం��ంట�� ��చు్చక���న్ర�. ఇప�ప్డ� ����న

సంఘ�ల� చూ��త్ , ఎ���ీ, ��రగ్మమ�, త�య�ైర మ��య� �ా��ద్స్ ��చు్చ��నబ��్డ�,
�ా� గ��ద్ంచబ��్డ�. అట�తర��ాత మ���కట� ఉం�� ఏడవ��, అ�� ల����కయ
సంఘమ�, మ��య� ల����కయల� ఉనన్ సంఘమ�నక� ��చు్చ��ల� ల�దు
ఏలయన�ా అ�� స్వయం - సమృ��ధ్ గల సంఘమ�.

— ��. ��మ
ౖ న్ జ�. ��స్్ట ��కర్
ఈ ప�్రకలల� ప్ర��క్క ���� క�్లపత్ మ��ా చూ�ెదమ�, ప్రకటన 1:1-7ల� ఉనన్ ఎ���ీ సంఘమ���

�దల� ��డ��మ�.

ఎ���ీ ఈ ప�్రకల�, తన క����త
ే ఏడ� నకష్త్రమ�ల� పట�్ట���న �ా��ా మ��య� సువర్ణ

��పసత్ ంభమ�ల మధయ్ సం��రమ� �ేయ�చునన్�ా��ా ��సును ��ను ప��చయమ� �ే�ియ���న్డ�.
మ��య� ఈ వర్ణ న ��స
� త్ ు �క్క మ��మ ప్ర�ాశమ�ను మ��య� శ��త్� గ���్చ ����్క �ెప�ప్చునన్��:

�ా�� �ా��ా, ఎ���ీ సంఘమ�ను గ���్చ ���త��న
� �ాయ్ఖ�య్లను ��సు ఇచు్చచు��న్డ�. �ార�

స����న బ� ధ పట్ల హ��ష్ంచద��న ఆస��త్� క���య���న్ర�, మ��య� దుష్ట ప్రవరత్ నను స��ంపల�దు. �ార�

���ల��త�ల ���యలను �ే్వ�ించుచు��న్ర� ప్ర�య్ే కమ��ా �ెపప్బ��న��, ఈ ���ల��త�ల� ���సత్వ

��ా్వసమ�ను �గ���ా��క�ల �ామ�కత్వమ��� �శ�మమ� �ే�న
ి �ార� �ావచు్చను.

అ��ే ఎ���ీ సంఘమ� క��� �వ్ర�న
� �మర్శల� ఎదు��్క�న��. ప్రకటన 2:4ల� �ార� తమ

�దట� ��్రమను ��ల�ప్� ఉ��న్ర� ��సు �ె�ప్ి య���న్ర�; ���సత్ ు ��రక� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ� ��రక�

ఉనన్ ఆస��త్� �ార� ��ల�ప్య�ర�. �ావ�న �ార� మ�ర�మనసుస్ �� ం�� �దట ఉనన్ ఆస��త్�

క���య�ండక�� �నట�్ల �ే
� , ఆయన �ా�� ��పసత్ ంభమ�ను— పరల�కమ�ల� �ా�� ��పప్తనమ�నక� గ�ర�త��ా
ఉనన్���� ��ల���త్ ాన� ��సు ��చ్చ��సత్ ు��న్డ�. మ��క మ�టల� �ార� క�మ�కష్ణల� ��ట్టబ��� ల�క�� �ే

��ల��ంచబడ��ర�.

సు్మరన్ ప్రకటన 2:8-11ల� సు్మరన్ల� ఉనన్ సంఘమ�నక� �ా్రయబ��న ప�్రక కనబడ�చునన్��.

“�దట��ాడ�ను కడపట��ాడ���ౖయ�ం��,మృత��ై మరల� బ్ర���న
� �ాడ�” అ� ��సును వ��్ణంచుట�� ఇ��
�ా్రరం�ంచబడ�చునన్��. ��సు సమసత్ మ�ను సృ�ి్టం�న �ా��ా మ��య� ఈ సృ�ి్ట �క్క అంతయ్
లకష్య్మ�నక� ఆయ�� మ�ల���నట�
్ల ఈ వర్ణ న ��సును గ���త్ంచుచునన్��.
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�� ర�ాట�ను బట�్ట గ��ద్ంచబడ� ��ండ� ప�్రకలల� ఇ�� ఒకట�య
ౖ �నన్��. సు్మరన్ల� ఉనన్ సంఘమ���ౖ

�ానుభ�� చూ�ి, అర్థ మ� �ేసు��నుట యందు ఇ�� ప���త్�ా దృ�ి్ట�ా��ం�న��, ఏలయన�ా బహ��ా
అ��ా్వసుల�ౖన య�దుల నుం�� ఇ�� క��న��న
� శ�మలను ఎదు��్కనుచునన్��.

ఉ��హరణక� అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల� మ��య� ఇతర ���తత్ �బంధన ప�సత్ �ాలల�
��సును ���ిస్య��ా ప్రకట�ంచుట వలన సమ�జ మం��రమ�లల� ���దమ�ల�

�ా్రరంభమగ�ట మనమ� చూడవచు్చను. మ��య� ��ల� సమ�జ మం��రమ� నుం��
�����యబడ�ట ఒక ��పప్ ఉ��హరణ. మచు్చక�, ఎ��సుల� ఆయన ఒక �ాఠ�ాల
భవనమ�ల� బ� ��ంచుటక� ��ళ్ల �ట ల��� ���సత్వ�ల�న
ౖ �ార� సమ�జ మం��రమ�నక�

బదుల��ా గృహమ�లల� క�డ���నుట మనమ� చూడవచు్చను. ��సు ���ిస్య��ా
ప్రకట�ంచబడ�ట �ా�� సంబంధమ�ల� ఒక ��పప్ ఒ�త్ ��� కల�గజ�య�ట ఒక సంగ�,
�ా� అనుయ్ల� క��� ప్ర��
� ంచుట ఒక �ారణమ�. ��స
� త్ వత్వమ�ను ప్రకట�ంచు�ార�

��సు��స
� త్ ును �ేశమ�ల�న్ంట� ��ౖన ప్రభ�వ��ా ప్రకట�ంచుట మనమ� చూడవచు్చ.
మ��య� అనుయ్ల� క��� ����� సప్ం��ంచుట చూడవచు్చను. �ావ�న ��జన

�యమ�ల� మ��య� సునన్�� గ���్చ అ��క���న సు�న్త���న �షయ�ల� ఎక�్కవ
ఒ�త్ �� �ేయబడట మనమ� చూడవచు్చను. మ��య� ఇట�వంట� ��ాదమ�ల�, ఈ

అనుయ్ల� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను �ాట�ంచవల�ి య�నన్��, ల��� అ�� �షయమ�లను గ���్చ
గల� వంట� సంఘమ�లల� వచు్చట మనమ� చూడవచు్చను. ఈ సంబంధమ�నక�

ఎక�్కవ ఒ�త్ ��� కల�గజ�య� ����క �షయమ� ఏమన�ా ఇర�వరగ్ మ�ల� ��మ�నక�
మ��య� ��మ� అ���ారమ�నక� సంబం��ం�న �ా��. ఉ��హరణక�, మనక�

�ెల�సుక��, �ే�ాలయమ� ���.శ.70ల� ��శనమ� �ేయబ��న��. మ��య� �����

మ�ందు అన�ా ��స
� ర�క� వయ్���కమ��ా య�దుల� �ర�గ�బ�ట� �ే�న
ి ప�ప్డ�, ఈ
��ల���ల�ప��� య�దుల� ����� తమ గ���త్ంప�ను �ా్థ�ించుటక� య�న్ం���.
మ��య� అ�� ఏ �ధమ��ా ఉండబ� త�ం�ో అ������ గ���్చ చ��్చంచుట

�ా్రరం�ం��ర�. అ�� య�దుల� మ��య� ��స
� త్ వ�ల మధయ్ మ��ంత ��రతమయ్మ�
కల�గజ��న
ి ��.

— ��. ���గ్ ����
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సు్మరన్ల� సంఘమ�నక� వయ్���కమ��ా య�దుల� సమసయ్ల� సృ�ి్టం�నపప్ట���, తన అనుచర�ల�

నమ్మకమ��ా ఉం��ల� ��సు ��చ్చ��ం��ర� మ��య� ��ను మరణమ�ను జ�ం��ను గనుక తనయందు
నమ్మకమ�ంచుమ� �ా��� ��్ర తస్��ం��ర�.

��రగ్మమ� తర��ాత ��స
� త్ ు ��రగ్మమ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ను గ���్చ ప్రకటన 2:12-17ల� ��సు

�ాయ్ఖ�య్�ం��ర�. ఈ ప�్రకల� “�ా����న ��ండంచుల� గల ఖడగ్ మ� గల�ాడ�” అ� ���సత్ ును ��ను

ప��చయమ� �ేయ�చు��న్డ�. ��సు మ�టల� మంగ�క�త్ యంత �ా���ా ఉ��న్�, అ� మం� �ెడ�ల

మధయ్ �ర�ప్�ర�్చచునన్��. ఇ�� ��ర��ా వ��త్సత్ ుం��, ఏలయన�ా ఆయన సంఘమ� పట్ల �ే�న
ి �మర్శ
అనుక�లమ� మ��య� ప్ర�క�లమ��ాను ఉ��న్�.

ప్రకటన 2:13-14ల� ��సు �ె�ిప్న�� �నం��:
�ా��ను �ిం�సనమ�నన్ స్థ లమ�ల� �వ� �ాప�రమ���న్వ� ����ర�గ�దును.
మ��య� �ా��ను �ాప�రమ�నన్ ఆ స్థ లమ�ల�, ��యందు ��ా్వ�ి��య�ం��

ననున్గ���్చ �ా���న
� అం�పయను �ాడ� � మధయ్ను చంపబ��న ��నమ�లల�
�వ� �� ��మమ గట�్ట �ా �ేపట�్ట �� యంద� ��ా్వసమ�ను �స��జ్ంపల�ద�

����ర�గ�దును. అ�నను ��ను ��ద ���న్ త�ిప్దమ�ల� �పవల�ియ�నన్��
(ప్రకటన 2:13-14).

��సు ��చు్చ��ల��� �ాట� గ��ద్ంప�ను ఇచు్చచు��న్డ�: ���ల��త�లను తృణ�క��ంచుటల�ను

మ��య� �ల�మ� �క్క బ� ధక� అనుసం��నమ��ా నునన్ �షయమ�లను �జ��జ్ంచుటల� సంఘమ�
�ఫల��న
� ��. ఈ అబదధ్ బ� ధక�ల� అ��కమం��� �గ���ాధన మ��య� జ�రత్వమ� ��ప
ౖ � న���ిం��ర�.

మ��య� �ార� ప�ా్చ��త్పమ���ందక �� �ే సంఘమ�ను క�మ�కష్ణల� ��డ��న� ��స
� త్ ు ��చ్చ��ం��ర�.

త�య�ైర ప్రకటన 2:18-29ల� త�య�ైర సంఘమ�నక� �ా్ర�ిన ప�్రక కనబడ�త�ం��. ఇచ్చట,

��సును ద��ంచు అ��న్య�, ఆయన అ��న్జ�్వలల వంట� కనున్లను అపరం�� �� �న �ాదమ�ల�

గల�ాడ� ��ను వ��్ణంచుచు��న్డ�. ఈ వర్ణన ఆ ప�్రకల� ఉనన్ అం�ాలక� సంబం��ం�న�ెయ
ౖ �నన్��,
ఏలయన�ా త�య�ైరల� ఉనన్ సంఘమ� ���ధ్�య
ే బ���, మ��య� ప�త్రపరచబ���.
ప్రకటన 2:19-20ల�, ��సు ఈ �ధమ��ా �ెపప్వల�ి వ�్చన��:

� ���యలను, � ��మ
్ర ను, � ��ా్వసమ�ను, � ప��చరయ్ను, � సహనమ�ను

����ర�గ�దును; � �దట� ���యల కనన్ � కడపట� ��య
ౖ వ�
� ల� మ����క�్క��న
��ర�గ�దును. అ�నను ��ద తప�ప్ ఒకట� ��ను �పవల�ి య�నన్��;
ఏమన�ా, ��ను ప్రవ��త్�న� �ెప�ప్��నుచునన్ ��జబ
� �లను �ీత్ �� �

వ�ండ�చు్చచు��న్వ�. జ�రత్వమ� �ేయ�టక�ను, �గ�హమ�లక� బ���్చన
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�ాట�� �నుటక�ను అ�� �� ��సులక� బ� ��ంచుచు �ా��� �సపరచుచునన్��
(ప్రకటన 2:19-20).

ఎ��సుల� ఉనన్ సంఘమ�వల�, త�య�ైరల� ఉనన్ సంఘమ� ���సత్ ు ��రక� తమ �దట� ��్రమను

�� ��ట�్ట��నల�దు. ����� బదుల��ా �ా�� ��మ
్ర �జ���� అ��కమ�ం��. అ��ే �ార� ఒక ��నన్���న �ీత్ �

�క్క అబదద్ బ� ధను ��న�ా��సత్ ున��న్ర�, ��సు ఆ��ను �ర�ా్కరమ��ా “��జబ
� �ల�” అ� �ిల�సుత్��న్డ�.
1 మ��య� 2వ �ా�ల� గ�ంథమ�ల� అగ�పడ�చునన్ దుష�
్ట �ాల�ౖన ��జ�బ�ల� �ాణ�వల�, ఆ �ీత్ � ప్రజలను

జ�రత్వమ� మ��య� �గ���ాధన�� �సపరచుచునన్�� — ఈ ��ండ� సంగత�ల� ఆ�ియ�ల� ఉనన్ అనుయ్ల�

�ాంప్ర��యలక� ��ల� దగగ్ ర సంబంధమ� క���య�నన్�. ఈ అబదద్ బ� ధను తృణ�క��ం�, తనపట్ల
నమ్మకమ��ా ఉం��ల� ��సు ఈ సంఘమ�ను ��చ్చ��ంచుచు��న్డ�.

���సత్ ు మ�����ల� ఉం��లంట�, �ాశ్వతమ��ా ��న�ా�ాలంట� ��మ
్ర మ��య� ఆస��త్
ఆవశయ్కమ��ా, తపప్�స���ా, బల���న �ాకయ్మ��� జతపరచబ��ల� ��ను

అను��నుచు��న్ను. ��ంతమం�� ��మ
్ర మ��య� ఆస��త్ ��డల ఉ�ే్రకప���త���న
వరమ�ను క���య���న్ర�, �ా� ఆ ఉ�ే్రకప���త��న
� వరమ� ఈ అర�వ��-ఆర�
�ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�లల� �ేవ�డ� �ెప�ప్చునన్ ���� బలమ��ా అర్థ మ�

�ేస��నల�క�� �ే సుళ�వ��ా లకష్య్మ�ల� నుం�� త�ిప్�� వచ్చ� ��ను ���సుత్��న్ను.
మ���క ��ప
ౖ �న, ��ంతమం�� చదువ� �షయమ�లల� ఉ�ే్రకప� వరమ�ను

క���య���న్ర� ���సుత్��న్ను, అ��ే �ార� అవ�ాహన �ేసు���ాలనుక�ంట�ర�,
�ాకయ్మ� �ెప�ప్చునన్ ���� �ెల�సు���ాల� ��ర�క�ంట�ర� తపప్�స���ా �ా��ల�
��్రమ ��దువ�ా ఉం��. �జ���� �ార� జ�గ�తత్ వ��ంచక�� �ే ప��సయ�య్ల��ా

అ��� ��ర�. �ార� స���న
� �షయ�లను �ెల�సు���య�ండవచు్చ, అ��ే
�ేవ��పట్ల మ��య� మనుష�య్ల పట్ల ��్రమ, క�కరమ�, ఆస��త్ ల�క�ం�� �ార�
తపప్�స���ా ఆ పడవను ఎక్కల�ర�.

— ��. మ�య్ట్ �ీ�
్ర మ
ె �న్
��సు��స
్ర మ��య� ఆస��త్, మనమ� �ెప�ప్��నుచునన్ట�
� త్ ు పట్ల మనక�నన్ ��మ
్ల ,
స����న��, బ�ౖ�ల�ను�ారమ��ా నునన్ �ాకయ్మ��� ఎందుక� అనుసం��నమ�

�ేయ�� అ�� ప్రశన్క� జ�ాబ� అల�చుంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�. �జ���� ఇ��

ఆవశయ్క��న
� , మ��య� చుర����
� � అనుసం��నమ�, అచ్చట హృదయప� ఆస��త్,

�రసుస్ల�� సప్ష్ట��న సతయ్మ��� అనుసం��నమ� �ేయబడ�చునన్��. ��ంట��,
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���సత్ ును తృణ�క��ం�న ��ంతమం�� య�దులపట్ల అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �క్క

స��్వమర్శ �� మనసుస్ల�� వ�్చం��, �ార� య��� మత ��ా్వసప� ల��య్లను
��ంబ��ంచుటల� ఆస��త్ క���య���న్ర�, మ��య� అ�� సత్ ల�డ� ఈ �ధమ��ా
�ెప�ప్చు��న్డ�, �ా���� ఆస��త్ ఉంద� ��ను ఒప�ప్��నుచు��న్ను, �ా� అ��

జ�్ఞనయ�కత్ �న
� �� �ాదు. మ���క మ�టల�, ఆస��త్ ��చు్చ��నద��న��, �ా� అ��
తప�ప్డ� మ�రగ్ ద��్శ అ�న�� ఏలయన�ా, అ�� సప్ష్ట�న
� సతయ్మ� �ేత

�ె�యజ�యబడల�దు, మ��య� పగగ్ మ� ��యబడల�దు మ��య� ��్ర��
� ించబడల�దు.
మన ఆస��త్ �ార� ట�య్ంక్ ల� ఉనన్ ఇంధనమ� వంట��� మ��య� �ాకయ్మ� అనున��
���� న���ిం�ే చక�మ� వంట���. �వ� స���న
� మ�రగ్ మ�ల� ��ళ్లక�� �ే, ��గమ�

అ��కమ� �ేయ�టక� �ాదమ��� ��్రక�్క ప��కరమ� ప్రమ�దకరమ��ా మ�రవచు్చ.
�ావ�న ఆస��త్ �ాకయ్ప� సతయ్మ�ను బట�్ట క�మపరచబ��నట్ల ��ే, అ�� ��ల�
�ేయ�టల� ��ల� శ��త్వంత��న
� బలమ��ా అవ�త�ం��.

— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
�ా��ద్స్ అట�తర��ాత ప్రకటన 3:1-6ల� �ా��ద్స్ ల� ఉనన్ సంఘమ�నక� �ా్ర�ిన ప�్రక వసుత్ం��.

ఇచ్చట, ఆత్మ �క్క ఏడ� �ధమ�ల�ౖన ప్రతయ్కష్తల� మ��య� ఏడ� ఆత్మలను క���య�నన్ �ా��ా ��సును
��ను వ��్ణంచుచు��న్డ�, �ా��ద్స్ సంఘమ���ౖన ��సు స�ా్వ���ారమ� క���య���న్డ� అ��

సూ�సుత్ం��. ��సు అ���ారమ�ను గ���్చ ��ను శ�దధ్చూప�చు��న్డ� ఏలయన�ా ఈ సంఘమ�ను
గ���్చన ఆయన �మర్శ క��నమ��ా ఉనన్��.

ప్రకటన 3:1-3ల� మనమ� ఈ �ధమ��ా చదువ�దమ�:
��ంచుచు��న్వనన్ ��ర�మ�త్రమ�నన్�� �ా� �వ� మృత�డ�� � ���యల� �� �ేవ��
��దుట సంప�ర్ణ ��న��ా ��క� కనబడల�దు గనుక జ�గర�క�డ��,ౖ ��వ��ౖయ�నన్
����న�ాట�� బలపరచుమ�. . . . �వ� జ�గర�క�డ��ౖ య�ండ���డల ��ను
�ొ ంగవల� వ�ె్చదను (ప్రకటన 3:1-3).

�ా��ద్స్ పట్ట ణమ� బల���న దురగ్ మ��ా మం� ��ర�ను క���య�నన్��, �ా� ఆశ్చరయ్మ�కరమ��ా ��ండ�

సంద�ాభ్లల� అ�� పట్ట బ��న��. �ా��ద్స్ సంఘమ� మ�ర�మనసుస్ �� ం�ే �షయమ�ల� �ఫల����ే అట�వంట�

�ారయ్మ�ను �ే�త్ ాన� ��సు ��చ్చ��సత్ ు��న్డ�. ఆయన �ొ ంగవల� వ�ాత్డ�, �స్మయ�ందునట�
్ల �ా����ౖ ����

�ే�త్ ాడ�. అ��ే ఆయనక� నమ్మకమ��ా ఉండ��ా���,� ప���దధ్ త, ���ద్షత్వమ� మ��య� బహ�మ�నమ�ను
���సత్ ు �ా�ాద్నమ� �ేసత్ ు��న్డ�.
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�ిల�ె�్ఫయ ప్రకటన 3:7-13ల� �ిల�ె�్ఫయల� ఉనన్ సంఘమ�నక� ��సు �ా్ర�ిన ప�్రక

కనబడ�త�ం��. ఈ ప�్రకల� ���దు ��ళప� �ె�� క���య�నన్�ా��ా ��సును ��ను ప��చయమ�

�ేయ�చు��న్డ�, ��� అర్థ మ� ��ను అ�నం��ంచు�ా��� ���దు �ాజయ్మ�ల� అనుమ�ంచుటక� ��్వరమ�
�ెరచుటక�ను, మ��య� ����న �ా��� ��ల�పల ఉం� ��్వరమ� మ�య�టక�ను ��సు అ���ారమ�

క���య���న్డ�. ��సు ఈ సంఘమ�నక� �ె�ిప్న మ�టల� ఘనమ��ా ఉ��న్�. అ��ే ఈ మ�టలల�

గ�పత్ ��న
� ��చ్చ��క ఉం��.

ప్రకటన 3:8ల� ఆయన �ా���� ఈ �శ్చయత �సుత్��న్డ�:
� ��య
� లను ����ర�గ�దును; �క�నన్ శ��త్ ��ం�ె�� య�ం��నను �వ� �� �ాకయ్మ�ను
������ �� ��మమ� ఎర�గననల�దు. ఇ���� తల�ప� ���దుట ��ియ�ం�
య���న్ను; ���� ఎవడ�ను ��య��రడ� (ప్రకటన 3:8).

ఈ సంఘమ�నక� మ�ందు �ెర�వబ��న ��్వరమ�ను ��సు ఉం�య���న్డ�, ఆ�్మయతల�

ఎదుగ�త�, వృ��ద్ �ెంద����� ఈ సంఘమ�నక� ఆటంకమ�ల�� అవ�ాశమ� ఇవ్వబ��న��. ఈ �ెర�వబ��న
��్వరమ�ను �ార� స��్వ��గమ� �ేసు��ంట�, �ా�� శత�్రవ�ల� �ా�� �ాదమ�ల �దద్ క� వ�్చ

నమ�ా్కరమ� �ేయ�నట�
్ల ��స
� త్ ు జ����ంచును మ��య� �ిల�ె�్ఫయ �ార� నూతన ��ర�షల�మ�ను
�ా్వ��నపరచు��ందుర�. మ��య� �ేవ�� ��ర� �ా�� �ద �ా్రయబడ�త�ం��, అన�ా �ా��క ఎనన్ట���

ఆయన�ా��. ఈ ఆ��కయ్తను �ార� �సు��నక�� �నట్ల ��ే, �ా���� ఈ ఆ��ా్వదమ� ఉండదు.

ల����కయ తర��ాత, ప్రకటన 3:14-22ల� ��సు ల����కయ సంఘమ�నక� �ా్ర�ిన ప�్రకను

కను��నవచు్చ. ఈ ప�్రకల�, ��సు త�దక� ఆ��న్ అను�ా��ా వ��్ణంచబ����డ�, అన�ా ��సు అంతయ్ప�
అ���ారమ� క���న నమ్మద��న�ాడ�. ��సు నమ్మక���న�ాడ�, సతయ్�ా�� మ��య� �ేవ�� సృ�ి్ట�

ప���ా�ంచు�ా��ా క��� ��ను �ేత వ��్ణంచబడ�చు��న్డ�. ల����కయల� ఉనన్ సంఘప� ��ా్వసుల�

దృ�ి్టంచు �ధమ��ా ఈ వర్ణన ర��ించబ��న�� ఏలయన�ా �ా���� ఇవ్వబ��న �మర్శ ��ల� వయ్���క��న
� ��.
ప్రకటన 3:15-16ల� ��సు ఏ� �ె�ాప్�� �నం��:

� ���యలను ����ర�గ�దును, �వ� చల్ల �ా��ౖనను ��చ్చ�ా��న
ౖ ను ల�వ�; �వ�

చల్ల �ా��న
ౖ ను ��చ్చ�ా��న
ౖ ను ఉం��న ��ల�. �వ� ��చ్చ�ా��న
ౖ ను చల్ల �ా��న
ౖ ను ఉండక
— ను���చ్చన�ా ఉ��న్వ� గనుక — ��ను �నున్ �� ��టనుం�� ఉ�్మ��య
ను�ేద్�ంచుచు��న్ను (ప్రకటన 3:15-16).

ల����కయ సంపనన్��న
� పట్ట ణమ�, ��ల�ీస్ మ��య� ��ర�� �స్ పట్ట ణమ�ల మధయ్ల� ఉనన్��.

��ల�ీస్ మ��య� ���ా�� �స్ పట్ట ణమ�ల� ప్ర�ేయ్క �ట� సరఫ�ాక� ప్ర�ి�ద్ �
� �ం��న�. ��ండ�ద నునన్ �ట�
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ఊటల నుం�� ��ల�ీస్ పట్ట ణ���� చల్ల � �ర� ప్రవ��సత్ ుం��; ���ా�� �స్ పట్ట ణమ�ల���� ��చ్చట� �ట� ఊటల�
ప్రవ���త్ ా�. ఈ ��ండ� �ట� ఊటల� స్వస్థ పరచు గ�ణమ�ను క���య���న్య� �ెబ���ర�. �ా�,

ల����కయల� ఉనన్ �ట� ఊటల� ను���చ్చ�ా ఉం��, ఎట�వంట� స్వస్థ త గ�ణమ�ను క���య�ండవ�. ఈ

���క���న �ాసత్ వమ�ల నుం�� ఒక ఆ�్మయ సతయ్మ�ను ��సు ఎ�త్ చూప�త���న్ర�: ల����కయ సంఘమ�
సంపనన్��న
� ��, �ా� �ా�� సంపద �ా�� ఆ�్మయ బలమ�ను ���్వరయ్మ� �ేయ�చునన్��. ఈ సంఘమ�
ప�ా్చ��త్పమ� �ెందవల�ియ�నన్��, ల����డల ��సు �ా��� తృణ�క��ంచును.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� 2 మ��య� 3 అ��య్యమ�ల� ప్రకటన గ�ంథమ�నక�
�శ్చయమ��ా ��ళప��ె� వంట�� ఏలయన�ా, సంఘమ� కనబర��ల�

��రబడ�చునన్�� అ��క���న గ�ణలకష్ణమ�ల� అన్వ�ంచు��నుటక� అ� మనక�

ఇవ్వబ��న�. సంఘమ�లక� ఇవ్వబ��న ప్ర� సం�ేశమ�ల� ఒక ప్ర�ేయ్క��న
� మ�ట,

జ�ంచుటను గ���్చ, మ���ంప�ల� కను��నవచు్చ—“సంఘమ�ల� జ�ంచు�ా���”�
జ�ంచు�ా���” అ� �ెప�ప్చునన్��. మనమ� భద్రపరచబడవల�ియ�నన్ద� అ��
మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్��. అ��ే అచ్చట �ా్రమ�ఖయ్���న అం�ాల� క���
ఉ��న్�, �ావ�న �వ� ఆ ��ండ� అ��య్యమ�లను చదువ�చుండ�ా అ��కమ�ర�్ల

�వ� కను��ను ఒకమ�ట, మ�ర�మ�నసుస్, ఏలయన�ా ప్రభ�వ� ఏ� ��ర�చు��న్�ో

����� త��నట�
్ల ఆ సంఘమ�ల� ఉండ�టల�దు గనుక మ�ర�మనసుస్ �� ం���. �ార�
�దట� ��్రమను ��ల�ప్�న, ల��� సంఘమ�ల��� ఒక అబదద్ బ� ధక�ల �క్క

బ� ధను, �జమ��ా ఒక తప�ప్డ� �ి�ధ్ �ంతమ�ను క���న�ా��� ��ంబ��ం���, �ార�
�ాట� నుం�� క��� మ�ర�మనసుస్ �� ం��ల� �ిల�వబడ�చు��న్ర�. ప్రభ�వ� ఆ
సమయమ�ల� �ా��� ఆయన �దద్ క� �ిలచుచు��న్డ�. అ��ే తనను

��్ర�ంచు�ార� ���ల� ��న�ా�ాల�, మ��య� పట�్టదల�� ఉనన్�ార� ���యందు
��న�ా�ాల� మ��య� య��ర్థమ��ా ��ా్వసమ�ల� ���య�ం��ల� అన�ా
�జమ��ా ప్రభ�వ�ను ఆ�ా��ం��ల� ఆయన �ిలచుచు��న్డ�.

— ��. �ే�డ్ డబ�
్ల �. ��ప్మన్
���సత్ ు దర్శనమ� గ���్చ ఇంతవరక� ��ర�్చక���న్మ�, ప్రకటన 4:1-10:21ల� �ా్రయబ��న ��ను

�క్క �ాబ� వ� సంగత�లను ఇప�ప్డ� దృ�ి్టం�ెదమ�.
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�ాబ� వ� సంగత�ల�
ప్రకటన 4:1-2 ప్ర�ారమ��ా, ఈ దర్శనమ� పరల�కప� �ిం�సనమ� ��దుట జర�గ�త�నన్ట�
్ల

గ���ంచవచు్చను మ��య� ��ను ��నమ�లల� ఇంకను భ�షయ్త�
త్ ల� �ాబ� వ� సంగత�లను

ప్రతయ్కష్పరచున�ై ఉనన్��. ఇ�� సంఘమ�ల�న్ట��� క��ి �ెప�ప్చునన్ సంగత�ల�, మ��య� �ాబ� వ�

�ాలమ�ల� దుష�
� సమ�హమ�లక� మధయ్ కల�గ� ��పప్ య�దధ్ మ�ను గ���్చ
్ట ల� మ��య� మం��ా��న

�ా్రథ�కమ��ా �ెల�ప�చునన్��. �ాపమ� మ��య� �ా��ను క���ంచు �� �ాటమ�ల�న్ట�ల� ��ను

�క్క అసల� ���తల� నమ్మకమ��ా నుండ�నట�
్ల ఈ దర్శనమ�ల� �� ందుపరచబ����� ఏలయన�ా �ేవ��
�క్క భ�షయ్త్ �జయమ� �శ్చయమ�.

�ాబ� వ� సంగత�లను గ���్చన ��ను దర్శనమ�ల� మనమ� గమ�ంచద��న �దట� సంగ�

ఏమన�ా అ�� ��ల�గ� �నన్ దర్శనమ�లను ���ా�ా��కమ��ా క���య�ండ�ట, అ��: ఏడ� మ�ద్రల�, ఏడ�

బ�రల�, ఏడ� చ��త్రల� మ��య� ఏడ� �ాత్రల�. ఇ� ��త�బదధ్ �న
� ����త్రక �ాలమ�లను

�వ��ంచుచునన్ట�
్ల �ా �ాట�� ఒక వర�స క�మమ�ల� చద�ాల� ��ంతమం�� �ాయ్ఖ�య్తల� నమ�్మత���న్ర�.
అ��ే ఈ �ధమ��ా �ేయ�ల� మ�త్రమ� ��ను ఎనన్డ� సూ�ంచల�దు.

ఒక సంగ�ేమన�ా, �ాయ్కరణ���� సంబం��ం�న గ�ర�త�ల� ఈ సంఘటనలను ఒక�����కట� క��ి

ఉంచుత���న్�— “అట�తర��ాత” వంట� పదమ�ల� — ��ను �� ందు���న దర్శనమ�ల క�మమ�ను
చూ�ించుచు��న్�, �ా� ఈ దర్శనమ�ల� ప్రతయ్కష్పరచబ��న సంఘటనల క�మమ� �ాదు.

మ��క �షయమ�, ఈ దర్శనమ�లల� అ��క���న �ెప�ప్��నద��న ����త్రక సంఘటనల� ఒకట�కంట�

ఎక�్కవ ���ా�ా��కల��ా అగ�పడ�చు��న్�. ఈ �ారణమ� వలన, “ఉపసం�రమ�” అ� �ిల�వబడ�చునన్

ఒక �ాయ్ఖ�య్న పదధ్ � మన �ాఠమ�ల� �ేర్చబడ�చునన్��.

�ా��రణమ��ా �ె�ాప్లంట�, తర��ాత వ�ే్చ ఒక ల�ఖన ��గమ� మ�ందునన్ ల�ఖన ��గమ�ను

�����క��ం�నప�ప్డ� ల��� ����� �ె�ప్ి నప�ప్డ� ఉపసం�రమ� జర�గ�త�ం��. అ�� ప్రకటన గ�ంథమ�నక�

వ��త్ంచుచునన్ందున, ���ా�ా��కమ��ా వచు్చచునన్ ప్ర� దర్శనమ� ���సత్ ు �క్క �దట� �ాకడ మ��య�

��ండవ �ాకడక� మధయ్ ఉనన్ �ాలమ�ను సూ�ంచుచునన్ద�� ఆల�చనను ఈ పదమ� ���షమ��ా

ఆ���ించుచునన్��, అ��ే ��� �క్క ��ౖర�ధయ్ప� �వరణ మ��య� ����్క �ెప�ప్ట అచ్చట ఉనన్��.

�జ���� ఉపసం�రమ� అనున�� బ�ౖ�ల�ను�ార���న ప్రవచనమ�ల� �జ���� సర్వ�ాధరణమ�. �ాత

�బంధన ప్రవకత్ ల� తరచు�ా ఈ రచ�� పదధ్ ��, అన�ా ఒ�� ���ా�ా��క సంఘటనలను ����్వర� ల�ఖన

���ాలల� �వ��ంచుట అవలం�ం��ర�. ���న్�ార�్ల ఈ ఉపసం�రమ�ల� అ�ే �ార�పయ్త క���న

దృశయ్మ�లను ఉప���ం�ే�ార�, ���్మయ� 30, 31 అ��య్యమ�ల�, ఇచ్చట ఇ�ా���ల� ప�ర్వ�ి్థ���

వచు్చటను గ���్చ ���్మయ� ప్ర�ం��డ�. ���� సమయ�ల�్ల, ఒ�� సంఘటనలను �ె�యజ�యట����
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ఉపసం�రమ� పదధ్ � ����్వర� దృ�ాయ్లను ఉప���ం�ే��, ��షయ� 9 మ��య� 11ల�, ���ిస్య� �క్క

�ాకడను గ���్చ ��షయ� మ�ట�్లడ�చు��న్డ�.

హ���య 9-14 అ��య్యమ�లల� ఇ�ా���ల�నక� వయ్���కమ��ా �ేవ�డ� �ేయ� �ాయ్జయ్మ�లల�

ఇట�వంట� సంగ�� మనమ� చూడవచు్చను. మ��య� అచ్చట ��ల� ఉ��హరణల� క��� ఉ��న్�.

�ావ�న, ��ను ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఈ పదధ్ �� ఉప���ం�నప�ప్డ�, ��ను తన సం�ేశమ� �ెపప్�����

ప్ర�ద
ి ధ్ �న
� , �ాంప్ర��యక��న
� , బ�ౖ�ల�ను�ార���న పదధ్ �� ��ను ఉప���ం���డ�.

ఒ�� రక���న సంఘటనలను ����్వర� దృకప్ధమ�ల�� ��ను �వ��ంచుచు��న్డ� ఈ

దర్శనమ�లల� అ��క���న మర్మమ�ల� బలమ��ా �ెప�ప్చు��న్�. ఉ��హరణక�, మనమ� “అంతయ్�ర�ప్”
అ� �ిలచుచునన్���� మ�డ� ����్వర� సంద�ాభ్లల� ��ను దర్శనమ�ల� సూ�ంచుచు��న్�.

ప్రకటన 6:12-17ల�, అ�� ఏడ� మ�ద్రల� దర్శనమ�ల� ��గమ�, సూర�య్డ� నల�పగ�నట�
్ల , చందు్రడ�

రకత్ వర్ణ మ��ా, నకష్త్రమ�ల� భ���ద ప��నట�
్ల , మ��య� భ���ద ప్ర� ఒక్కర� �ేవ�� ఉగ�తనుం��

��గ���నుచునన్ట�
్ల �ెపప్బ��న��. ప్రకటన 11:15ల�, అ�� ఏడ� బ�రల దర్శనమ�ల� ��గమ�, ��పప్ స్వరమ�
ఈ �ధమ��ా �ెప�ప్చునన్��, “ఈల�క �ాజయ్మ� మన ప్రభ�వ� �ాజయ్మ� ఆయన ��స
� త్ ూ �ాజయ్మ�����ను;

ఆయన య�గయ�గమ�ల వరక� ��ల�న��ను”. ప్రకటన 5:1ల�, అ�� ఏడ� �ాత్రల దర్శనమ�ల� ��గమ�, ఈ
ఏడ� �ాత్రల� �� యబ��న తర��ాత �ేవ�� ఉగ�త సమ�పత్ మ���న� మనక� �ెపప్బడ�చునన్��.

ఈ ల�ఖన ��గమ�లల� ప్ర��� ���సత్ ు �క్క ��ండవ �ాకడ మ��య� �ేవ�� �క్క అంతయ్�ర�ప్నక�

సంబం��ం�న అం�ాల�� మ���ప��య�నన్ �ాట��� �వ��సత్ ు��న్�. అ��ే ఈ ���ా�ా��క దర్శనమ�

అంతయ్�ర�ప్నక� మ�ందు వచు్చ సంగత�లను గ���్చన �వరమ�లను క��� కల�ప���నుచునన్��. ఈ

�ారణమ�వలన, ��స
� త్ ు ��ండవ �ాకడక� మ�ందు�ా �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క సంప�ర్ణ చ��త్రను �వ��ంచు
����్వర� వర�స దర్శనమ�లను చదువ�ట మం���.

ఇ�ాం��కల్స్ మధయ్ల� ఉపసం�రమ� అనున�� �ా్రచురయ్మ�ల� ఉనన్పప్ట��,� ��ంతమం�� ఈ

���నమ�ల� ప్రకటన గ�ంథమ�ను �ాయ్ఖ�య్�ంచర� అ�� సంగ�� గ���త్ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�. �ావ�న ఈ
�ాఠమ�ల� ఉపసం�రమ� అ�� దృకప్ధమ�నక� దగగ్ ర�ా ఉనన్ �ాయ్ఖ�య్న పదధ్ త�లను మనమ�

అనుస��ంచుట ల�దు. అ�నపప్ట���, ఈ �ా��తయ్ ���నప� అమ��క �ాబ� వ� సంగత�లను గ���్చన ��ను
దర్శనమ�, ఆ దర్శనమ�ల� �క్క మ�ఖయ్ అంశమ�ల� ��ష
� ్ఠ ���న �ా��తయ్ప� అమ��కను క���య���న్య�
అ��కమం�� ��స
� త్ వ బ� ధక�ల� నమ�్మటను మనమ� తపప్క గమ�ం���.

మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, �ాబ� వ� సంగత�లను గ���్చన ��ను దర్శనమ�ల� ��ల�గ�

�ా్రమ�ఖయ్��న
� ��గమ�ల��ా �భ�ంచబ��న�: ఏడ� మ�ద్రల�, ఏడ� బ�రల�, ఏడ� �ార�పయ్త గ���న చ��త్రల�
మ��య� ఏడ� �ాత్రల� గ���్చన దర్శనమ�ల�. మ��య� వర�స�ానునన్ ఈ దర్శనమ�లను అ��్వ�ిం�ెదమ�,
ప్రకటన 4:1-8:1 వరక� ఉనన్ ఏడ� మ�ద్రల�� �ా్రరం�ం�ెదమ�.
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ఏడ� మ�ద్రల�
ఏడ� మ�ద్రలను గ���్చన దర్శనమ�ల� మరల� ��ండ� ���ాల��ా �భ�ంపబ�����, ఇ�� ప్రకటన 4

మ��య� 5వ అ��య్యమ�లల� వ��్ణంచబ��న �ేవ�� పరల�క �ిం�సనప� ఆవరణమ� నుం��

�ా్రరంభమగ�చునన్��. ఏడ� మ�ద్రల� క���య�నన్ ఒక �ా్రమ�ఖయ్���న చుట్ట ను ఈ ��గమ� మనక�
�ె�యజ�య�చునన్�� మ��య� 6-8 అ��య్య�లల� ఆ మ�ద్రల� �ెర�వబడ�టక� ����కను ఏ�ాప్ట�
�ేయ�చునన్��.

ప్రకటన 4:1-11ల� పరల�కప� �ిం�సనమ� ఆవరణ దృశయ్మ�ను �వ��ంచుచునన్��, ఇ��

���జ
� �్కల� 1, ��షయ� 6 మ��య� ఇతర �ాత �బంధన ల�ఖన ���ాలక� �ార�పయ్త క���య�నన్��.

�ేవ�డ� తన �ిం�సనమందు ఆ�ీను�ె,ౖ పరల�క దూతల సమ�హమ� �ేత ��నయ�డబడ�చు��న్డ�—
��ను స�వరమ��ా వ��్ణం�న ఆ ��ల�గ� �వ�ల� క��� ఉ��న్�. �ాట�ల� ప్ర� ఒక్కట� కనున్ల��

�ం��య�ం��, ఆ���ి ��క్కల� క��� ఉ��న్�. అ��ే అ� ఒక ప్ర�ేయ్క ర�పమ�లను క���య���న్�: ఒకట�
�ింహమ�ను, మ��కట� ఎదుద్ను, మ��కట� ఒక మనుష�య్� మ��య� ����కట� ప���ా�ను �� �య�నన్��. అ�
భ���ద నునన్ సమసత్ �వ�ా�ల� �ేవ�� సుత్�ంచుటక� �ా్ర��దయ్మ� వ��ంచుచు��న్�.

ఇర�వ�� - నల�గ�ర� ��దద్ల� �ేవ�� �ిం�సనమ� చుట�
్ట ఉండ�టను ��ను దర్శనమ�

చూప�చునన్��, బహ��ా �ాత �బంధనల�� పం�ె్రండ� ��త్రమ�ల� మ��య� నూతన �బంధనల�� పం�ె్రండ�

అ�� సత్ ల�లను ఆ సంఖ�య్ సూ�ంచవచు్చ. చ��త్రయంతట�ల� �ేవ�� ప్రజలక� గ�ర�త��ా ఈ ��దద్ల� ఉ��న్ర�.
ఈ ��ల�గ� �వ�ా�ల� �ేవ�� సుత్�ంచునప�ప్డ�, ఆ ��దద్ల� �ా��లప��, ఆయన ప్ర��వమ�ను,

ఆ��పతయ్మ�ను ఒప�ప్��నుచూ, �ా�� సమరప్ణను, ��ేయతను మ��య� ��రవమ�ను ఆయనక� �ా�ాద్నమ�

�ేయ�చు��న్ర�. ఆ ��దద్లక� ఆవల, అ��కమ�ల�ౖన దూతగణమ�ల� ఉప��తలమ�న �ేవ�� మ��య� �ేవ��
������ిల్లను సుత్�సుత్��న్ర�.

ఈ దృశయ్మ� �ాత �బంధనల�� గ���రమ� మ��య� �ే�ాలయమ� �క్క �వరణల�� అ��క

ప్ర��ంబమ�లను క���య�నన్��: �ిం�సనమ� ��దుట ��పమ�ల� ప్ర�ాశమ�నమ��ా ��ల�గ�చునన్�;

ధూపమ� �ేవ�� ప్రజల �క్క �ా్రర్థ నలను సూ�ంచుచునన్��; అచ్చట సప్ట�క సమ�ద్రమ� ఉనన్��, అ�� �ాత
�బంధనల�� ఇతత్ �� గం�ాళమ� కంట� ఎక�్కవ సంప�ర్ణ �న
� ��; మ��య� ల��య�ల� �ాడ�చునన్ట�
్ల సుత్�
��తమ�ల� అచ్చట ఉనన్�. ఈ దృశయ్మ�ల� �ేవ�� పరల�కప� �ిం�సనప� ఆవరణను గ���్చన దృ�ి్ట�

��ను �వ��సత్ ు��న్డ� ఇ�� సూ�ంచుచునన్��, ఆయన ఆ �ిం�సమ��ద నుం�� ఈ �శ్వమ�నంతట��

ప���ాలన �ేసత్ ు��న్డ� మ��య� తన �ర�ప్లను �ర�్చచు��న్డ� సు�సుత్నన్��. ��పప్ �ా్రమ�ఖయ్త క���న
సంగత�లను ఈ దర్శనమ� సం��ంచుచునన్ద� ��ను �క్క �ాఠక�లక� ఇ�� �ె�యజ�య�చునన్��.
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ప్రకటన 5:1-14ల� పరల�క దర్శనమ� ��న�ాగ�త� ఉం��. �ేవ�డ� తన క�����
ే ల� ఒక గ�ంథమ�ను

పట�్ట��� య���న్డ�, అ�� ఈ ల�కమ� ��రక� �ేవ�డ� ఉ�ేద్�ం�న ప్రణ��కక� సూచకమ��ా ఉనన్��. అ��ే

ఆయన ఆవరణమ�ల� ఉనన్ సభ�య్ల�వర� ���� �ెర�వల�క�� య�ర�. మ�� మ�టల�్ల, ఆయన ప్రణ��కను
ఎవర� ��ర��ర్చల�క�� య�ర�. అప�ప్డ� య��� ��త్రప� �ింహమ� ఏడ� మ�ద్రల� ��ిప్, గ�ంథప� చుట్ట ను

చదువగలద� ఆ ��దద్లల� ఒకర� ��నుక� �ె�ిప్��.

య��� ��త్రప� �ింహమ� అ�� సందరభ్మ� ఆ��.�ా. 49:9-10 నుం�� �సు��నబ��న��, ���� ఈ

�ధమ��ా చ���ద
� మ�:

య��� ��దమ �ింహమ� . . . య��� �దద్ నుం�� దండమ� ��లగదు. అత� �ాళ్ల
మధయ్నుం�� �ాజదండమ� ��లగదు ప్రజల� అత��� ��ేయ�ల�ౖ య�ందుర� (ఆ��.�ా.
49:9-10).

య��� ఇ�ా���ల� ��త్రమ�ల �ా��నంద��� ఏల�న� ఈ ప్రవచనమ� సూ�సుత్ం��, మ��య�

ల�కమంతట�� ప���ా�ంచు �ా�ను క��� త�దక� �ిదధ్పర�సుత్ం��.

�ా� ��ను చూ�నపప్డ�, �జమ��ా ������ిల్ల�� య��� ��త్రప� �ింహ��� య�ండ�ట కను���

��ను �స్మయ�ం��డ�, అ�� వ��ంచబ��న���ా చూసూ
త్ ఉ��న్డ�. �ాసత్ �ా���, ఆ ������ిల్ల ���సత్ ునక�

�ాదృశయ్���య�నన్��. ఆయన, ఇ�ా���ల� �ాజ�న
ౖ య��� �ారసుడ�. మ��య� ��ను 1:29ల�

చదువ�చునన్ట�
ి ్ల �ా �ాపప���రమ� ��రక� తనున్��ను అ��ప్ంచుక���న్డ�. ��సు గ�ంథప�
్ల , ప�ా్క ������ల
చుట్ట ను �ెర�ే �గయ్త క���య�ండ�ట, ఈ ల�కమ� ��రక� ��ను ఉ�ేద్�ం�న ప్రణ��కలను �ేవ�డ� ఆయన
��్వ�ా మ�త్ర�� ��ర��ర�్చన� సూ�ంచుచునన్��.

�వ� ప్రకటన 5వ అధయ్యమ� చదువ�చునన్ప�ప్డ�, ���� �ింహమ��ా ������ిల్ల�ా
�ెపప్బ��న ��పప్ �ాదృశయ్మ� అచ్చట ఉనన్��. ఇప�ప్డ� ఆ దృశయ్ర�పమ�

ఎక్కడనుం�� వచు్చచునన్��? మం���, మనమ� గమ�ంచవల�ిన �దట సంగ�

ఏమన�ా ఆ దృశయ్మ� �క్క ప్రవచన ��పథయ్మ�, అ�� ��సును గ���్చ ��ను
ఇచు్చచునన్ ప్రవ����త్మక���న దృశయ్మ�. మ��య� �ాత �బంధన ��పథయ్మ�ను
చూ��త్ , అ� ��ల� ఉనన్త���న మ�ల�ం�ాల��ా మనమ� చూడవచు్చను.

ఉ��హరణక�, ఆ���ాండమ� 49 అ��య్యమ� నుం�� చూ��త్ �ింహమ� య���

��త్రమ�నక� సంబం��ం�న�ై య�నన్��, అచ్చట య��� ��దమ �ింహమ��ాను

మ��య� య��� నుం�� దండమ� ��లగద�, ��ను తన సహ� దర�లంద��� ఏల�న�
ప్రవ�ంచబ��న��. �ింహమ�ను గ���్చన �హన్మ� �జయ సూచకమ� మ��య�

మ�బల���న సూచకమ�. ఈ ������ిల్ల ఎచ్చట నుం�� వసుత్ం��? మం���, ప్రజల��రక�
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మ��య� �ాపకష్మ�పణ ��రక� వ��ంచబ��న ఆ ప�ా్క ������ిల్లను �ాత �బంధనల�

చూ��దమ�. మ��య� ���� మనమ� ��షయ� 53వ అ��య్యమ�ల� �� డవబ��న,
వధక� �ేబడ� ������ిల్ల�ా ఉనన్ శ�మప��న ��వక���� �� ల్చవచు్చ. ��సు

ఏ���య���న్�� �ెల�ప� బహ�ళ దృకప్ధమ�ల� క���న ఈ ��ండ� దృశయ్మ�లను
��ను ఎనున్క���న్డ�. ఆయన �ింహమ� మ��య� ������ిల్ల. ఆయన

వ��ంచబ��న ������ిల్ల, అవ�ను, �ా� ఆ వ��ంచబ��న ������ిల్ల జ�ంచున��,
�జయవంత��న
� ��. ప్రకటన 5ల� ఏడ� తలల� క�గన ఆయనను మనమ�

చూడగలమ�. �ావ�న ������ిల్ల దృశయ్మ� బల��న��న
� , ��శనమ� �ేయబ��,

�����ల�వల�� ������ిల్లక� �హన్మ� �ాదు, �ా� అ�� �జయమ� �� ం��న �ింహమ�,
య��� ��త్రప� �ింహమ�, య��� మతమ�ల� ���ిస్య�క� సంబం��ం�న

అ��క���న తలంప�లల� ఈ ఆల�చనల� ఉ��న్�. మ��య� ఈ �హన్మ�ల �క్క
�ాసత్ �కత ఏ �ధమ��ా ��సుల� ��ర��ర్చబ��్డ� ��ను మనక�
చూ�ిసత్ ు��న్డ�.

— ��. బ�్రండన్ ���
ఆ���ాండమ� 49వ అ��య్యమ�ల� య��� ��త్రప� �ింహమ�ను గ���్చ

మ�ట�్లడ�త�ం��, మ��య� ఈ �ధ��న
� ��వన య�దుల ���కష్ణల� అ�వృ��ద్

�ెం��న��, ��లగ్ వ ఎజ�్ర మ��య� అ��క��ట్ల �జయమ�, �ింహమ�వల� �� �ాడ�ట అ��
��వనలను సూ�సుత్ం��. �ావ�న, య��� ��త్రమ� నుం�� వచు్చ జ�ంచున�ైన

�ింహమ�ను గ���్చ ��ను ��య���న్డ�. అ��ే ఆయన ��ను����
� ,� అలం�ార
�ా్రయమ��ా ఒక బల��న
� , జ�ంచు �ింహమ�ను చూచుచు��న్డ�. ఆయన ఒక

������ిల్లను చూసుత్��న్డ�, �వ�ా�యంతట�ల� ఒక బల��న���న ������ిల్లను �ాదు�ా�,
ఒక వ��ంచబ��న ������ిల్లను ఆయన చూసుత్��న్డ�. ఇ�� మనలను నూతన �బంధన

అంతట��� �ా్రమ�ఖయ్���న సు�ారత్ �ౖప
� � �సుక���ళత్ �ం��, అ�ేమన�ా ��సు జ�ంచుట,
���షమ��ా బలమ�ను ప్రద��్శంచుట ��్వర �ాదు�ా� ��సు �ిల�వల� మరణ�ంచుట
��్వ�ా జ�ంచుట. బల��నతల� �ేవ�� బలమ� సంప�ర్ణ మ� �ేయబడ�త�ం��.

�ేవ�� మ��మ ప్రతయ్కష్పరచబడ�త�ం��. ��సు �క్క శ�మలల� ఆయన �జయమ�
ప్రతయ్కష్పరచబడ�త�ం��.

— ��. ���గ్ ఎస్. ��నర్
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ప్రకటన 6:1-8:1ల� ఉనన్ మ�ద్రలను గ���్చన దర్శనమ� �క్క ��ండవ ��గమ� మ�ద్రలను

�ప�ప్ట���య�నన్��. అ�� ఆర� మ�ద్రల� �పప్బడ�టను �ె�యజ�సత్ ుం��, ��� తర��ాత ��ంత సమయమ�

�శబద్ మ� అట�తర��ాత ఏడవ మ�ద్ర �పప్బడ�త�ం��.

�దట� ��ల�గ� మ�ద్రల� అంతయ్�ాల ప్రతయ్కష్తక� సంబం��ం�న ప్ర�ద
ి ధ్ �న
� గ�ఱ్ఱ ప� ��త�లను

�డ�దల �ేసత్ ుం��, �ార� ల�కమ� �దక� ఉపద్రవమ�ల� �ెచు్చచు��న్ర�. ఈ నల�గ�ర� గ�ఱ్ఱ ప� ��త�ల

దృశయ్మ� జ�క�ాయ్ 6వ అ��య్యమ� నుం�� �యబ��న��, అచ్చట ఒ�� రంగ�ల� ఉనన్ గ�ఱ్ఱ మ�ల�

పరల�కమ�ల� ఉనన్ ��ల�గ� ఆత్మలక� �ాదృశయ్మ��ా ఉ��న్�. �దట� మ�ద్ర �పప్బ��నప�ప్డ�, �ెల్ల�

గ�ఱ్ఱ మ� �దనునన్ వయ్��త్ �ేశమ�ల��న
ౖ జయమ�ను �ె�్చె ను. ��ండవ మ�ద్ర మండ�చునన్ అ��న్వంట� ఎఱ్ఱ �
గ�ఱ్ఱ మ�ను �ెచు్చచునన్��, అ�� వధక� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��.

వ��ంచుటక� య�దధ్ మ� ఒక �ా్రమ�ఖయ్���న ���న���
� ే ����క పదధ్ �ల� క��� మనుష�య్ల�

చంపబడ�టను గ���్చ ఈ దృశయ్మ� ��ల�మట�్టక� �సత్ ృతపర�సుత్ం��. మ�డవ మ�ద్ర నల్ల � గ�ఱ్ఱ మ�ను �ా్వ��
�ేయ�చునన్ వయ్��త్� �డ�దల �ేసత్ ుం��, ��ను కరవ�నక� �ాదృశయ్మ��ా ఉ��న్డ�. మ��య� ��లగ్ వ మ�ద్ర
మరణమ� ��ర� క���న ��త�ను �డ�దల �ేయ�చునన్��, ��ను �ాండ�ర వర్ణ మ�గల గ�ఱ్ఱ మ�ను �ా్వ��

�ేయ�చు��న్డ�, ��ను ఖడగ్ మ� ��్వ�ా మరణమ�నక�, కరవ�నక�, �ెగ�ళ్ల క� మ��య� క�
� రమృగమ�లక�
�ాదృశయ్మ��ా ఉ��న్డ�. ఈ ఉపద్రవమ�ల� అంత భయంకరమ��ా ఉనన్ందున, భ�� �క్క ��లగ్ వ
��గమ� బ���ంచబ�ెను. �ేవ�� �ర�ప్ల� ఈ ��గమ�ను ��ల�మం�� త�ిప్ంచు��ందుర�.

ఐదవ మ�ద్ర �పప్బ��నప�ప్డ�, పరల�కమ�ల� ��స
� త్ వ హత�ా�లను గ���్చన దర్శనమ�ను

��ను చూ�ెను. �ేవ���� ఆయన �ాకయ్మ�నక� �ార� నమ్మకమ��ా ఉనన్ందున ఈ ప���దుధ్ల�

వ��ంచన����ర�. �ా��� చం�ిన �ా��� ���ంచుమ� �ార� �ేవ��� ��డ���నుచు��న్ర�, �ా�

��మంత�లను �ా�ాడ�టక� తన ప���త్ ��య్య�ర�ప్ �ేవ�డ� �ెచు్చటల�ద� �ా���� �ె�యజ�యబ��న��.

హత �ా�ల��ా �ేయబ��న �ా�� సంఖయ్ సంప�ర్ణ మ��య్వరక� �ార� ఓ�ిక�� ���య�ండవల�ి య�నన్��.
ఆరవ మ�ద్ర �పప్బ��నప�ప్డ�, భ�� అంతయ� �ేవ�� �ర�ప్ను అనుభ�ం��ర�. అచ్చట

భ�కంపమ� వ�్చన��; సూర�య్డ� నల��ా��ను, చందు్రడ� రకత్ వర్ణ మ���ను; నకష్త్రమ�ల� భ���ద

�ాల�ను; ఆ�ాశమ� చుట్ట బ�� ��ల���� ��ను; మ��య� ప్ర� పర్వతమ� ప్ర� ��్వపమ�ను �ాట� �ాట�

�ా్థనమ�ల� త��ప్ను. ఈ వర్ణనల� �ాత �బంధన ప్రవచనమ�లల� �ాజయ్మ�ల���
ౖ � వచు్చ ప్రవచనమ�లను

మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్��, అట�వంట�� ��షయ� 34:1-4 మ��య� ���ల� 2:10-11 వంట� ల�ఖన
���ాలల� కను��నవచు్చ. �ేవ�డ� �వ�� �ర�ప్ను �ర�్చను, దుష్ట ప్రపంచమ� ��శనమ� �ేయబడ�త�ం��
అ� �ెపప్బ��ం��.

ఒక ���న మనుష�య్ల� �ేవ���� ల�క్క అపప్��ంచవల�ి య�నన్�� మ��య� �ేవ��
��దుట �ాక�ల� �ెప�ప్టక� �ల�పడదు. �ా� �ేవ���� భయపడ��ా��� ఆయన
-27����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

్రపకటన ్రగంథ�

�ండవ �ఠ�: ఆకృ� మ�� ��� ంశ�

మ�� ఎక�్కవ�ా ఘనపరచును. అ��ే ఈ సంగత�ల�న్ట�� చులకన�ా �సు��ను
�ారందర� �ానునన్ �ర�ప్ను ఎదు��్కందుర�. �ా���� �ా్రర్థన �ేయ��ానునన్

అవ�ాశమ� క��� ఇవ్వబడదు. �ానునన్ ఉగ�తనుం�� త�ిప్ంచు��నుటక� ��ండల�,
గ�ట్ట ల� �ా���న
�ౖ పడ�ట�� �ా��క�నన్ ���కష్ణ. ఈ �ర�ప్ను గ���్చన ��చ్చ��క

���న్క �ేయబ��న ప్రజలక� ప్ర�య్ే కమ��ా �ేవ�డ� ఉ�ేద్�ం�న��, �ావ�న �ేవ��
భయమ� �ేత భ��త్ క���న ��తమ�ను �ార� ��ం�ెదర� మ��య� ప���దధ్

��తమ� ��ంచుచూ ఆయనను సం��ష��ట్ట � మ�రగ్ మ�న ��ళ్ల �టక� �ావల�ిన
శ��త్��రక� �ా్రర్థన �ేయ�దుర�.

—��వ. ��. �ీ్ట�న్
� ట�ంగ్, ���ాంతరమ� �ేయబ��న��.
ఆరవ మ�ద్ర మ��య� ఏడవ మ�ద్ర �ప�ప్టక� మధయ్ల�, ప్రకటన 7వ అ��య్యమ�ల� ఒక అంతరమ�

ఉనన్��. �ేవ�డ� తన ప్రజలను �ా�ాడ� ���నమ�ను గ���్చ సంఘమ� ఎ�త్ చూప�ట ఈ అంతరమ�

�వ��ంచుచునన్��. �దట��ా, ఇ�ా���ల� పం�ె్రండ� ��త్రమ�లల� ఒ��క్క ��త్రమ� నుం�� 12,000 మం���—

�తత్ మ��ా 144,000— మం��� �ేవ�డ� తన ప్ర�ేయ్క��న
� ప్రజల��ా మ���్రం�నట�
్ల ఒక స్వరమ� ��ను
���న్డ�. 144,000 మం��� ����్వర��ా అర్థ మ� �ేసు��నుచునన్పప్ట���, 144,000 మం��� గ���్చన

ప్రకటనను ��ను ���న్డ� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉనన్ ల�ఖన ���ాల� �ెబ�త���న్�, అ��ే ఆయన

��ను������ చూచుచునప�ప్డ�, ��ం�ెమ� ���న
� �� ��ను చూ�య���న్డ�.

ప్రకటన 7:9ల� ��ను �ా��� గ���్చ ��ట్ల � �వ��సత్ ు��న్�ో �నం��:
అట�తర��ాత ��ను చూడ�ా, ఇ����, ప్ర� జనమ�ల�నుం��య� ప్ర�వంశమ�ల�

నుం��య� ప్రజల�నుం��య�, ఆయ� ��షల� మ�టల�డ� �ా��ల� నుం��య� వ�్చ,
��వడ�ను ల���్కంపజ�ల� �క్క ��పప్ సమ�హమ� కనబ�ెను. �ార�. . .
�ిం�సనమ� ��దుటను ������ిల్ల ��దుటను �ల�వబ���� (ప్రకటన 7:9).

ప్రకటన 5వ అ��య్యమ�ల� క��� ఇట�వంట��ే జర�గ�ట �వ� జ�్ఞపకమ� �ేసు��నుమ�. ��ను

ఒక �ింహమ�ను గ���్చ ప్రకట�ంచబడ�ట ���న్డ�, అట� తర��ాత ��ను ఒక ������ిల్లను చూ�ాడ�. మం���,

ఇచ్చట క��� ����� �ార�పయ్���న�ే జ����న��. ��ను 144,000 మం�� య�దులను గ���్చ ���న్డ�, అట�

తర��ాత ��ను చూ�నప�ప్డ� య�దుల� మ��య� అనుయ్ల� క���య�నన్ ��ాత్ర���న జనసమ�హమ�ను
చూ�య���న్ర�. ఈ ��ండ� సంద�ాభ్లల�, ��ను ��న మ�టల� �ాత �బంధనల� ఉనన్

�ాదృశయ్మ�ల�— అ� �ింహమ� మ��య� ఇ�ా���ల� ��త్రమ�ల�. అ��ే ��ను చూచుటక� �����నప�ప్డ�,

ప్రకట�ంచబ��న ���కంట� ���్క� ��పప్ సంఖయ్ల� అగ�ప��న��. �ింహమ� అ�� �ాదృశయ్మ� ���సత్ ుల�
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��ర��ర్చబ��న��, ��త్రమ�లక� సంబం��ం�న �ాదృశయ్మ� ప్ర� �ేశమ�ల� ఉనన్ ��పప్ జ��ంగమ�ల��ా
��ర��ర్చబడ�చునన్��.

�శబద్ మ� తర��ాత, ఏడవ మ�ద్ర �పప్బడ�ట ప్రకటన 8:1ల� �ా్రయబ��న��. �ా� ఒక ��పప్,

ఉనన్త���న మ���ంప�నక� బదుల� అచ్చట ��వలమ� �శబద్ మ� ఉనన్��. ఈ సృ�ి్టయం�� భయమ���

�ల�వబ��న��. ��ను �క్క దర్శనమ�లను �దట� చ���న�ా���� ఈ �శబద్ మ� ��పప్ ఉత్కంఠను

కల�గజ��న
ి ��. ఈ మర్మయ�కత్ ��న చ��త్ర�క్క �వ��దశ ఏ�ట�? ఈ ప్రశన్క� సమ���నమ� ఆ తర��ాత
వ�్చన దర్శనమ�ల� ����య�నన్ట�
్ల చూడవచు్చను.

ఇప�ప్డ� మనమ� ఏడ� మ�ద్రలను ప����ం�య���న్మ�, �ాబ� వ� సంగత�లను �ెల�ప� ��ండవ

���ష్క దర్శనమ�ల��ప
ౖ � మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచుదమ� అ��: ప్రకటన 8:2-11:19ల� ఉనన్ ఏడ� బ�రల�.

ఏడ� బ�రల�
ఏడ� బ�రల� దర్శనమ�ల� వర�స�ా �ే�ాదూతల� బ�రల� ఊదుట ఉనన్��. బ�ర ఊ��న ప్ర��ా��,

భ�� �ద మ���క �ర�ప్ వచు్చచునన్��. ఏడ� బ�రల దర్శనమ�, ఏడ� మ�ద్రల� దర్శనమ�ల

మ������ా�� ఉంద� గమ�ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�. ఈ దర్శనమ� ఆర� బ�రల� ఊదుటను చూప�త�ం��,
��� ��ంబ�� ఒక అంతరమ� అట�తర��ాత ఏడవ బ�ర. ఈ బ�రల� �ాత �బంధనల� హ� ��య 5:8

���ల� 2:1, ఆ�సు 2:2 మ��య� జ�క�ాయ్ 9:14 వంట� ప్రవ����త్మక ల�ఖ��లల� ఉనన్ బ�రలను

జ�్ఞపకమ� �ేసత్ ు��న్�. �ేవ�డ� తన �ేవదూత ��న
ౖ య్మ��� వచు్చనప�ప్డ� ఆ బ�రల� ఊదబడ���,

�ేవ�� శత�్రవ�లక� వయ్���కమ��ా య�దధ్ మ� �ేయ�టక� పరల�క ��ౖనయ్సమ�హమ�ను అ� �ిల��ాత్�..

ప్రకటన 8:2-13ల� �దట� ��ల�గ� బ�రల� ఊదుటను గ���్చ �ెపప్బ��ం��, అ� ఈ సృ�ి్ట�క్క

��ల�గ� �ా్రమ�ఖయ్���న ���ాలల� �ేవదూతల ��న
ౖ య్మ�ను �ర�ప్ �ర�్చటను సూ�సుత్ం��. �ట్ట �దట�
బ�ర ఊదబ��నప�ప్డ�, రకత్ మ��� ��త��న
� వడగండ్ల ను అ��న్య� ప�ట�్ట భ���ిన పడ��యబ�ెను.

��ండవ బ�ర ఊదబ��నప�ప్డ� ఒక ��దద్ ��ండవంట��� సమ�ద్రమ�ల� పడ�ో్ర యబ�ెను. మ�డవ బ�ర

ఊదబ��నప�ప్డ�, ఒక ��దద్ నకష్త్రమ� మం��ట� వనర�ల��ౖ ప�� �ళ్ల ను ��గల�నంత �ేదు�ా మ�ర�్చను.

మ��య� ��లగ్ వ బ�ర��, ఆ�ాశమ� ��శనమ� �ేయబ��న��; పగట�ల� మ�డవ ��గమ�న మ��య� �ా�్రల�
మ�డవ ��గమ�న �కట� క��్మను. అ��ే, ఆ �ర�ప్ల� ��ల� �ెడ్డ��న
ౖ ందున ప్ర� ��గమ�ల� మ�డవ

వంత� మ�త్ర�� ��శనమ� �ేయబ�ెను. ఈ ��గమ� మ���ంప�ల�, ఇం�ా ���్క� �ెడ్డ�ెన
ౖ �ర�ప్ �ానుంద�
�ేవదూత ��చ్చ��ంచుచునన్��.

ఐదవ బ�ర ఊదబడ�టను గ���్చ ప్రకటన 9:1-12ల� �ా్రయబ��న��. అ�� ఒక అ�ా��రణ��న
�

�డ�తల దండ�ను పం�ించుచునన్��. ఈ �డ�తల� య���ధ్��� �ిదధ్పడ�చునన్ గ�ఱ్ఱ మ�లను

�� �య���న్య�, బం�ారప� ����టమ�లను ధ��ం�, మనుష�య్ల వంట� మ�ఖమ�, �ీత్ �ల తల��ండ�్రక�ల�,
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�ింహమ� ��రల�, మ��య� �ేళ్ల ��కలవంట�� �ాట��� ఉం�ెను. �ా� �ాట� శ��త్ ప���తమ� �ేయబ��న��. అ��

��వలమ� ఐదు ��లల� మ�త్ర�� బ���ంచుటక� భ���ద అ���ారమ� ఇవ్వబ��న�� మ��య� దుష�
్ట ల�ౖన
�ా��� బ���ంచుటక� మ�త్ర�� అనుమ�ంచబ��న��.

ఆరవ బ�ర ఊదుట ప్రకటన 9:13-21ల� �ా్రయబ��న��. అప�ప్డ� య�ఫ్రటస
� ు న�� �దద్

బం��ంపబ��న నల�గ�ర� దూతల� ����ించబ�ెను, �ార� మనుష�య్లల� మ�డవ వంత�ను హతమ�ర�్చటక�
బయల��ే����.

ఆరవ బ�ర ఊదబ��న తర��ాత ప్రకటన 10:1-11:14ల� ��ండ� ��గమ�ల��ా అంతరమ�

వచు్చచునన్��. ���జ
� �్కల� 2:9-3:9ల� �ేవ�� �ర�ప్ను గ���్చ ���జ
� �్కల�నక� ప్రతయ్కష్పరచబ��న

మ������ా, ప్రవచన సం�ేశమ� క���న ఒక �నన్ గ�ంథప� చుట్ట ను ��ను �� ందుక���న్డ� మ��య� ����
�నుటక� ఆజ�్ఞ�ించబ��న��. ఆ గ�ంథప� చుట్ట �ే�య
� ంత మధురమ��ాను, బహ��ా అ�� ఆలసయ్మ� ల�క�ం��
��ర��ర్చబడబ� వ� �ేవ�� ప్రణ��కలను గ���్చన �భవరత్ మ�నమ� సూ�ంచుచునన్��. అ��ే కడ�ప�నక�

అ�� �ేదు�ా ఉనన్��, బహ��ా �ేవ�� ప్రణ��కల� ��ర��ర�్చటల� శ�మల� కల�గ���య� సూ�ంచవచు్చను.

ఈ అంతరమ� �క్క ��ండవ ��గమ�ల� ��ను దర్శనమ�ల�� సు�ారత్ ��తత్ మ� మరణ�ం�న

ఇదద్ ర� �ా�లను గ���్చ �ా్రయబ��న��. �ార� అదుభ్తమ�లను �ే�ార�, మ�ర�మనసుస్ �� ందుమ� ప్రజలక�

ప్రకట�ం��ర� మ��య� �ానునన్ �ర�ప్ �షయ��� ��చ్చ��ం��ర�. అ��ే �ార� �ేవ�� శత�్రవ�ల వలన

వ��ంచబ��్డర�.

ఇదద్ ర� �ా�లను గ���్చన ��ను దర్శనమ� చ��త్రల� ��ల� �ా్రథ�క���న ��ాదమ�ను

ల�ప�చునన్��: అ�� ��సు���సత్ ునక� మ��య� తన శత�్రవ�లక� మధయ్నునన్ ��ాదమ�. ఈ ఇదద్ ర� �ా�ల�
అ���ష
� ్ఠ ���న బలమ� క���న�ార�, అ��ే �ా�� శత�్రవ�ల� ��ల� క��న���న �ార� మ��య� ఆ �ా�లను

�ార� హతమ��ా్చర�. ఈ ధృడ���న ��ాదమ� �ెల�ప�చునన్ �ాసత్ వ��మన�ా, ��సునక� మ��య� ఆయన
శత�్రవ�లక� మధయ్స్థ �ా్థనమ� ల�దు. ప్ర� మనుష�య్డ� ��సు��ర����� ఉం��� ల��� ��సునక�

వయ్���కమ��ా���
ౖ � ఉం���.

ఈ అంతరమ� అ�న తర��ాత, ఏడవ బ�రను ఊ��నట�
్ల ప్రకటన 11:15-19ల� �ా్రయబ��న��, ఈ

దర్శనప� ���ష్క మ���ంచబడ�చునన్��.

ఏడవ బ�ర ఊదబ��నప�ప్డ� పరల�కమ�ల� ఈ ప్రకటన �ేయబ��నట�
్ల ప్రకటన 11:15ల�

�ా్రయబ��న��.

ఈ ల�క �ాజయ్మ� మన ప్రభ�వ� �ాజయ్మ�ను ఆయన ��స
� త్ ు �ాజయ్మ� ����ను; ఆయన
య�గయ�గమ�ల వరక� ��ల�న��ను (ప్రకటన 11:15).
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ఈల�క �ాజయ్మ�ల�న్ట��న
�ౖ �జయమ� ��ం��నప�ప్డ� మ��య� సమసత్ సృ�ి్ట�న
ౖ� అంతయ్ �ర�ప్ను

ఆయన �ర�్చనప�ప్డ� �ేవ�� �ిం�సనప� ఆవరణమ�ల� ఆ�ా��ంచుటను ఏడవ బ�ర ప��చయమ�
�ేయ�చునన్��. భ��� నూతనపరచ����� ��స
ౖ ���న్డ�; ఆయన మ��మ ప���త్�ా
� త్ ు �ా��య

కనబరచబడ�త�ం��; మ��య� సృ�ి్టయందంతట� �ేవ�� ప���ాలన �ా్థ�ించబడ�త�ం��.

�ాబ� వ� సంగత�లను గ���్చన మ�డవ దర్శనమ�ల ���ష్క ప్ర��ాత్మక���న చ��త్రను గ���్చ ప్రకటన

12:1-14:20ల� �వ��ంచుచునన్��.

ఏడ� చ��త్రల�
��ా్మణ����య్, ప్ర��ాత్మక��న
� ఏడ� చ��త్రలను గ���్చన దర్శనమ�ల�, ఏడ� మ�ద్రల� మ��య�

బ�రల� దర్శనమ�లను ప్ర��ం�ంచుచునన్��; చ��త్రలను గ���్చన �దట� ఆర� దర్శనమ�ల� ఒక

సమ���యమ��ా ఉ��న్�, తర��ాత ఒక అంతరమ� వచు్చచునన్��, అట�తర��ాత ప్ర��ాత్మ�ా��న
� ఏడవ
చ��త్ర దర్శనమ� వచు్చచునన్��. అ��ే మ�ద్రల� మ��య� బ�రలను గ���్చన దర్శనమ�ల� �ై�క��న
�

�ర�ప్ల��ౖన ��ం��్రక��ంచబ��య�ండ�ా, �ా��ను మ��య� �ేవ�� ప్రజలక� మధయ్నునన్ �� �ాటమ�ను ఏడ�
చ��త్రల� వ��్ణంచుచునన్�. ఈ ���ష్కల� ఉనన్ చ��త్రల� �ా్రమ�ఖయ్���న ప్ర��ాత్మక �ాత్ర��ర�ల చుట�
్ట

�ర�గ�చునన్�, అ�: �ీత్ �, ఘటసరప్మ�, సమ�ద్రమ�ల� నుం�� వచు్చ క�
� రమృగమ�, భ�ల�క క�
� రమృగమ�,

144,000 మం�� ��ా్వసుల�, �ే�ాదూతల� మ��య� మనుషయ్ క�మ�ర�డ�.

�ట్ట �దట� �ాత్ర����, సూర�య్� ధ��ంచు��� గ��భ్ణ��న
� �ీత్ �. ఆ�� చ��త్ర ప్రకటన 12:1-17ల�

కను��నబడ�చునన్��, మ��య� అ�� ��సు ప�ట�్టకను మ��య� ఆయనను చంపటక� ����దు �ే�న
ి
ప్రయతన్మ�ను సూ�ంచుచునన్��. ఇ�ా���ల�ల� నమ్మక��న
� �ా��� సూ�ంచు �ీత్ �, ���ిస్య����న
��సు��స
� త్ ుక� జన్మ��్చన��. ఆ�� క�మ�ర�డ� పరల�కమ�నక� ����� బ�ెను, అ�� ���సత్ ు �క్క

ప�నర���్థనమ� మ��య� పరల�క ఆ��హణమ�ను సూ�ంచుచునన్��. అ��ే భ���ద ����� �న ఆ
�ీత్ � మ� ఘటసరప్మ� �ేత ��ం�ించబడ�చుం�ెను. �ేవ�డ� ఆ��ను �ా�ా�ెను గనుక ఆ ఘటసరప్మ�

ఆ��ను జ�ంచల�క�� �న�� �ా� ఈ �� �ాటమ� వలన ఆ�� శ�మపడ�చూ వ�ె్చను. �ేవ�� నమ్మక���న

ప్రజలల� నుం�� ��సు వచు్చచు��న్డ� మ��య� �ా��నుడ� �ా� �ాజయ్మ� వలన �జ���న ��ా్వసుల�

శ�మ�� ందుత� ఉంట�ర� ఈ ప్ర��ాత్మక���న చ��త్ర సూ�ంచుచునన్��. ��ను �క్క అసల�ౖన ���తల�, ఈ
సమసయ్ల�న్ ఈ �� �ాటమ� వలన�� కల�గ�చునన్వ� అర్థ మ� �ేసు���య���న్ర�, మ��య� ఆ �ీత్ �� �ేవ�డ�
�ా�ా��న �ధమ�ను చూ� �ార� �ైరయ్మ� �ెచు్చ���ా�. అ�ే సమయమ�ల�, ఆ �� �ాటమ� అంత త్వర�ా
మ���ంచబడదు గనుక �ార� �ా�ాడబ�ే అవసరతను క��� �ార� గ���ంచవల�ియ�నన్��.

ఆ తర��ాత ప్ర��ాత్మక��న
� చ��త్ర ఎఱ్ఱ � మ� ఘటసరప్మ� చుట�
్ట �ర�గ�త�ం�� మ��య� ప్రకటన

12:13-17ల� అగ�పడ�త�ం��. ఈ చ��త్ర ఆ �ీత్ � �క్క చ��త�
్ర � �ాట� �ె�యజ�యబ��న�� �ా� ఇ�� ����క
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సూచన�ా 12:3ల� గ���త్ంచబ��న��. ఈ ఎఱ్ఱ � ఘటసరప్మ� ఏడ� తలల�, ప����మ�్మల� క��� మ��య� ఏడ�
తలల��ౖన ఏడ� ����టమ�లను క���య�నన్ అ� దుష్ట�న
� ���ా వ��్ణంచబ��న��. మ��య� 9వ వచనమ�ల�
�ా�ే �ా��ను�ా గ���త్ంచబ����డ�. ��ను దర్శనమ�ల� ఈ ఘట సరప్మ� �క్క ��క ఆ�ాశమ�ల�

మ�డవ వంత� నకష్త్రమ�లను ��లను పడ���న
� ు. �ేవదూతల� ప���� � దయయ్మ�ల��ా మ�ర�టను ఈ
�ారయ్మ� �ెల�ప�చునన్�� ల�క ��షయ� 34:3 మ��య� మ�ర�్క 13:25ల� �ెల�పబ��నట�
్ల ఆ�ాశమండ�
శక�త్ల� కద�ంపబడ�ట���
� � �ావచు్చ. ఈ ఘట సరప్మ� ఆ �ీత్ �� మ��య� తన క�మ�ర��

ఎదు��ంచుచునన్��, అ�� �ేవ�� ప్రజల మ��య� �ా��ను మధయ్ ఉ�ేద్శప�ర్వక��న
� �� �ాటమ�ను ఎ�త్
చూప�త�నన్��.

ఈ ఘటసరప్మ� చ��త్రల�, పరల�కమ�ల� య�దధ్ మ� �ేయ�టగలదు, ��ా��ల� మ��య�

�ేవదూతల� ఘటసరప్మ��� �� �ాడ��ర�. �ా��ను మ��య� �ా�� దూతలను ��ా��ల� భ���ద
పడ�ో్ర య�ను. ఒక�ా�� భ���ద పడ�ో్ర యబ��న తర��ాత, �ా��నుడ� ఆ �ీత్ �� బ���ంచుటక�

��ంటపడ��డ�. అ��ే �ేవ�డ� ఆ��ను �ా�ాడ���డ�, �ావ�న తన సం��నమ�ను—అన�ా ��ేయత

చూ�ిం�, ���సత్ ు �ాకష్య్మ� క���న ��ా్వసులను బ���ంచుటక� �ా��నుడ� �ా����ౖప� �ర�గ���డ�. �ేవ����ౖ

�ా��ను �ర�గ�బ�ట� �ేసత్ ునన్ందున మ��య� ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ� �ేయ�చునన్ందున �ార�

��ం�ిం��బడ�చు��న్ర� ��ను �క్క �ాఠక�ల� అవ�ాహన �ేసు��నుటక� ఈ ప్ర��ాత్మ�ా���న చ��త్ర

స�యమ� �ేయ�చునన్��. అ�నపప్ట���, �ాతనుడ� అపప్ట��� ఓ��ంచబ����డ�, ఘట సరప్మ� �క్క

ప���త సమయమ� భ���ద ��న�ా��నంతవరక� మ�త్ర�� సంఘమ� శ�మపడ�త�ం��.

మ�డవ ప్ర��ాత్మ�ా��న
� చ��త్ర సమ�ద్రమ�ల� నుం�� ��ౖ�� వచు్చ క�
� రమృగమ� చుట�
్ట

�ర�గ�త�ం��, మ��య� ప్రకటన 13:1-10ల� ���� కను��నవచు్చ. ఈ క�
� రమృగమ� �ింహమ�, ఎల�గ�బంట�
మ��య� �ర�తప�� స్వ��వమ� క���య�ం�� �����ల� గ�ంథమ� 7వ అ��య్యమ�ల� �గ���ాధ

�ాజయ్మ�లక� �ాదృశయ్మ��ా నునన్ క�
� రమృగమ�లను �� �య�నన్��. సమ�ద్రమ�ల� నుం�� ��ౖ�� వచు్చ

క�
� రమృగమ� ��సు���సత్ ు �ాజయ్మ�నక� వయ్�����ంచు �ాజ��య శక�త్లక� సూచన�ా ఉంద� ఇ��

�ెల�ప�చునన్��. ఆ క�
� రమృగమ�నక� భయంకర���న ��వ��ెబ్బ త���న �ాయప� మచ్చ ఉనన్ట�
్ల క���

��ను �ా్రయ�చు��న్డ�.

ఈ ఘటసరప్మ� భ���ద నునన్ సమసత్ �ాజయ్మ�ల���
ౖ � శ��త్ మ��య� అ���ారమ�ను ఆ

క�
� రమృగమ�నక� ఇ�్చయ�నన్�� మ��య� భ���ాసులందర� ఆ క�
� రమృగమ�నక� నమ�ా్కరమ� �ే�ి��.

ప���దుధ్ల��ౖన క��� య�దధ్ మ� �ే�ి �ా��� అ��గ�ంచుటక� �ా��� అ���ారమ� ఇయయ్బ��న��. ఈ

క�
� రమృగమ�ను ��మ� చక�వ��త్�� ల��� �ామ��జయ్మ�నక� అ�ే �ధమ��ా చక�వ��త్ ఆ�ాధనక� సంబం��ం�

య�ండవచ్చ� ��ను �ాఠక�ల� బహ��ా అర్థ మ� �ేసు��� య�ండవచు్చను. క�
� రమృగమ�ను
�రస్క��ం� ���సత్ ుక� నమ్మకసుత్ల��ా ఉం�ే అవసరతను �ార� చూ��ర�.
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ప్ర��ాత్మక��న
� ��లగ్ వ చ��త్ర ��ండవ క�
ౖ ��ం��్రక��ంచబడ�చునన్��—అ�� భ���ద
� రమృగమ���న

నుం�� ��ౖ�� వచు్చన��. ఈ వృ��త్ంతమ� ప్రకటన 13:11-18ల� ఉనన్��. భ���ద నుం�� వచు్చ

క�
� రమృగమ�నక� ������ిల్ల వంట� ��ండ� ��మ�్మల� ఉ��న్య, అ��ే అ�� ఘటసరప్మ�వల�

మ�ట�్లడ�చునన్��. అ�� సమ�ద్రమ� నుం�� వ�్చన క�
� రమృగమ�ను ���ంచుచూ, ఆ క�
� రమృగమ�నక�

ప్రపంచమ� నమ�ా్కరమ� �ేయ�ల�గ�న అదుభ్త సూచక��య
� లను �ేయ�చునన్��. క�
� రమృగమ� �క్క
మ�ద్రను క�����
ే �ద ల��� నుదుట���ౖన �� ందునట�
్ల ప్రజలను బలవంతమ� �ేయ�చునన్��. ��ండ�
క�
� రమృగమ�ల� క��ి ల�కమంతట�� జ�ంచ����� ప్రయ�న్సుత్��న్�.

ఈ ��ండవ క�
� రమృగమ� చక�వ��త్ ఆ�ాధనను బలవంతమ� �ేయ� ��మ� ప�రజన మతమ��ా

��ను �ాఠక�ల� ���ం�య�ండవచు్చ, మ��య� చక�వ��త్� ఆ�ా��ంచ� �ార� చంపబడ��ర�

భయ��ట�్టయ�ండవచు్చ. సమ�ద్రమ� నుం�� ���
ౖ � వ�్చన క�
� రమృగప� చ��త్రవల�, �గ��రధనను తృణ�క��ం�

మ��య� ��సునక� నమ్మకమ��ా ఉండ�మ� ఇ�� ��చ్చ��ంచుచునన్��.

ఐదవ ప్ర��ాత్మక��న
� చ��త్ర �ేవ���� �ెం��న 144,000 మం�� ��ా్వసులను గ���్చ �ెల�ప�త�ం��

అ�� ప్రకటన 14:1-5ల� ఉనన్��. �ా�� �క్క నుదుట�ల��న
ౖ �ేవ�� ��ర� మ���్రంచబ��నద�� సతయ్మ�

ఆ��రమ��ా, �ార� బహ��ా ప్రకటన 7:1-8ల� �ెల�పబ��న జనసమ�హమ��ా కనబడ�చు��న్ర�. �ా��

నుదుట�ల�ద ఉనన్ �ేవ�� �క్క ��ర�, భ���ద క�
� రమృగమ�క� నమ�ా్కరమ� �ేయ� �ా��

నుదుట���ౖన క�
� రమృగప� గ�ర�త్నక� వయ్��య్సమ��ా ఉనన్��. ��ను దర్శనమ�ల�, 144,000 మం��
�ీ��� ��ండ��న
ౖ ������ిల్ల�� �లబ�� �ేవ�� సుత్�ంచుచు��న్ర�.

ఈ ప్ర��ాత్మక��న
� చ��త్ర ��ను �ాఠక�లక� ఇచు్చచునన్ �శ్చయత ఏమన�ా, �జ��న
�

��ా్వసుల� త�దక� ఘటసరప్మ� మ��య� క�
� రమృగమ�ను త�ిప్ంచు��� �ేవ�� ఆ��ా్వదమ�లను
�� ందుదుర�. �వ్ర�న
� ��ధనల� ఉం��నపప్ట���, నమ్మక���న ��ా్వసుల� స్వచ్చమ��ా మ��య�
�ం��ర��తమ��ా కను��నబడ�దుర�.

ఆరవ ప్ర��ాత్మక��న
� చ��త్ర మ�గ�గ్ర� �ేవదూతల సం�ేశ���య�నన్��, ప్రకటన 14:6-11ల� అ��

కను��నవచు్చ. ��ను దర్శనమ�ల�, �దట� దూత ప్రజలందర� �ేవ���� భయప��, ఆయనను

ఆ�ా��ం��ల�, �తయ్సు�ారత్ ను ప్రకట�ం�న��. ��ండవ దూత ��సు ���సత్ ు �ాజయ్మ�ను వయ్�����ంచు�ా����

��ంద్రపట్ట ణ��న
� , మ�బబ�ల�ను క���� వ�టను ప్రకట�ం�ెను. మ��య� మ�డవ దూత, క�
� రమృగమ�ను
��ంబ��ం�, నమ�ా్కరమ� �ేయ� ప్ర� ఒక్క���� కల�గ� అంతయ్�ర�ప్ను గ���్చ ప్రకట�ం�ెను. ���సత్ ు �క్క

సు�ారత్ ఆటంకమ� �ేయ� ప్ర� �ాజయ్మ�ను జ�ంచును మ��య� ��సు ����� వచు్చనప�ప్డ� ఆయన
శత�్రవ�ల� �ాశ్వతమ��ా దం��ంచబడ�దుర� ఈ దూతల� ప్రకట�ం���.

ఈ దూతల సం�ేశమ�లను గ���్చన ��ను �వరణ తన �ాఠక�లక� ��్ర ��స్హపర�న��,

���న్�ార�్ల సంఘమ� ఓ���� �నట�
్ల క��ిం�నపప్ట���, ��స
� త్ ు �ాజయ్మ� తన శత�్రవ�లను త�దక�
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జ�ంచును. ఒక��ళ ��ను �ాఠక�లల� ఎవ����� ��ంసలను త�ిప్ంచు����లను దృ�ి్ట�� చక�వ��త్�

ఆ�ా��ంచుటక� �ర్ణ �ంచుక�ంట�, ఈ చ��త్ర అట�వంట� ��ధనల� పడక�ం�� �ా��� ��చ్చ��ంచుచునన్��.
ఈ �ేవదూతల చ��త్ర తర��ాత ప్రకటన 14:12-13ల� ��ను ఒక �నన్ అంతరమ�ను

�ేర�్చత���న్డ�. ఈ అంతరమ�ల�, �ేవ�� ప్రజల� తమ చుట�
్ట నునన్ �గ���ాధన ���నమ�ను �రస్క��ం�

—భద్రపరచబ��ల� ��ను ��చ్చ��క �ేయ�చు��న్డ�. మ��య� నమ్మకమ��ా ఉనన్�ార� త�దక� �ేవ��
ఆ��ా్వదమ�ను, ��ా�ం�� �� ందు��ర� పరల�కమ� నుం�� ఒక స్వరమ� ప్రకట�ం�న��.

�వ�� ప్ర��ాత్మక��న
� చ��త్ర”మనుషయ్క�మ�ర�� �� �న” �ా�� అన�ా �ెల్ల� ��ఘమ� �ద

ఆ�ీను�ైయ�ం��, ��త��య�టక� వచు్చ�ా�� వ��్ణంచుచునన్��. ఆయన చ��త్ర ప్రకటన 14:14-20ల�

కను��నవచు్చను. “మనుషయ్క�మ�ర�� �� �న” అ�� మ�ట ప్రకటన 1:13ల� క��� �ా్రయబ��న��, అ��
ప్ర�య్ే కమ��ా ��సును సూ�ంచుచునన్��. ప్రకటన గ�ంథమ� 14వ అ��య్యమ�ల� ఉనన్ �ారయ్మ�ల�

మ��య� సందరభ్మ�ను బట�్ట ఈ మనుషయ్క�మ�ర�డ� క��� �����త్ అ� సప్ష్టమ�త�ం��. ఈ చ��త్రల��

అలం�ార�ా్రయ���న దృశయ్మ� �����ల� 7:13ల� “మనుషయ్క�మ�ర�� �� �న ఒకడ�” అ�� మ�టక�
�ార�పయ్మ��ా ఉనన్��, ఆయన �ేవ�� పరల�కప� ఆవరణమ�ల���� ప్ర���ంచుటక� ��ఘమ�ల��న
ౖ
వచు్చచు��న్డ�.

ఈ చ��త్రల ���ష్కలల�� �దట����ల� అన�ా, �ీత్ � చ��త్రల�, ��సు పరల�కమ�నక� ����� బ��న

మగ��వ��ా ��్రక��ంచబ�ెను. అ��ే ఈ చ��త్రల� ఒక ఉనన్త �ా్థనమ�నక� వచు్చచునన్ప�ప్డ�, ఒకడ�
పంటను ��య�నట�
్ల నమ్మకసుత్ల�ౖన అనుచర�ల పంటను ��య� మనుషయ్క�మ�ర���ా ��సు

వ��్ణంచబడ�చు��న్డ�. అట�తర��ాత మ���క ��త��య��ాడ�—ఈయన �ేవదూత—ల�కమ�ల�� ����న

��ాసులను ��త���ి, �ేవ�� ఉగ�త అ�� ��్ర����ట�్ట ల� �ా��� నల�గ��ట�్ట రకత్ మ� �ం��ంచును. ��సు �క్క

అంతయ్ �జయమ�ను ఈ దర్శనమ� ప్రకట�ంచుచునన్��. చ��త్ర ఒక ��పప్ మ���ంప�నక� వ�్చయ�నన్ద� అ��
చూప�త�నన్��, అన�ా ��సునక� నమ్మకమ��ా ఉండ��ార� ���ద్ష�ల��ా �ేయబడ�దుర� మ��య� ఆ
�ధమ��ా ల���ార� ��శనమ� �ేయబడ�దుర�.

��ను �క్క అసల�ౖన �ాఠక�ల� ���� ��్ర ��స్హకరమ��ా �సు���య�ండవచు్చ. తమ

శత�్రవ�ల �ద �ేవ�డ� క�మ్మ��ంచు ఉగ�త�� �ా�� శ�మల� �� ల్చద��న� �ావ� �ార� గ���ం��ర�. �ార�

త�దక����ద్ష�ల��ా ��ంచబ��, ఆ�ర్వ��ంచబడ��ర�� సతయ్మ� నుం�� �ార� ���కష్ణ మ��య� �శ్చయతను

�� ందుచు��న్ర�.

��్రమగల �ేవ�డ� ప్రజలను మ��య� శత�్రవ�లను క��� ��ట్ల � నరకమ�ల����

పం�ి�త్ ాడ�� ��ాదమ�ను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నుచునన్ప�ప్డ� మనమ� తరచు
ఒ�త్ ��� అనుభ�సుత్ంట�మ�. ���న్�ార�్ల అట�వంట� ��ాదమ��� �� �ాడట����
�ారణమ� మనమ� �ేవ�� ��మ
్ర గ�ణమ�ను — �జ��న
� గ�ణమ�ను మనమ�
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చులకన�ా అర్థ మ� �ేసు��నుచు��న్మ� ��ను ���సుత్��న్ను— ఆయన

స్వ��వమ�ల� నుం�� ���� అ�తమ��ా అను�ాగమ��� ��తమ� �ేసత్ ు��న్మ�.
�ేవ�� స్వ��వప� సంప�ర్ణ �జత్వమ�ను మనమ� ��ాదమ� �ేయక�ం�� ��ల�
జ�గ�తత్�ా ఉం���. �ేవ�� ��్రమను గ���్చన మన అవ�ాహనను తన ప���దధ్ త

గ���్చన మన అవ�ాహన�� ���తమ� �ే�న
ి ట్ల ��ే నరకమ� స���న
� ద� మ��య�
అంతయ్ �ర�ప్ స����నద� గ���
� త్ ామ�, ప�ా్చ��త్పమ� ��ంద��ా��� �ర�ప్�ర�్చటల�
�ేవ�డ� ఖ�్చతమ��ా స���న
� �ాడ�, ఒక��ళ ఆయన ఆ �ధమ��ా �ేయక�� �ే
ఆయన మం��ాడ� మనమ� �ెపప్ల�మ�. ఒక ���ద్ష్ట�న
� ల�ఖనమ�లల�

�ెపప్బడ�చునన్ �జ���న �ేవ�� ఆ�ా��ం�ే ���నమ�ను �ేవ�డ� ఘనపరచక�� �ే,
�ాపమ�ను చూ�చూడనట�
్ల ������ట,�్ట అసల� అ�� అంత ��దద్ సమసయ్ �ాదనన్ట�
్ల

గ�ణ���త్ ఆయన మం��ాడ� �ాదు అ� మనమ� �ెపప్వచు్చను. �ావ�న �ేవ�� ��మ
్ర

అర్థ మ� �ేసు��నుటక� ��ల� ��్లష్ట��న గ�ణమ�. ల�ఖనమ�లల� �ేవ�� స్వ��వమ�ను
గ���్చ �ెపప్బడ�చునన్ ఇతర గ�ణమ�లల� నుం�� ���� ��ర��ే�ి మనమ�
�ెపప్క�డదు.

— ��. �ాబర్్ట �. �స్ట ర్
ప్ర��ాత్మక��న
� చ��త్రలను గ���్చన దర్శనమ�ల ���ష్క నుం��, �ిల�వల� ��స
� త్ ు �ాతనును ఓ��ం��డ�

��ను �క్క అసల�ౖన �ాఠక�లక� జ�్ఞపకమ� �ేయబ��య�ండవచు్చ. తన �దట� �ాకడల��� ���సత్ ును

ఓ��ంచుటల� �ాతనుడ� �ఫల���నందున, ఈ�ా�� క��� �ా��ను తపప్�ా ఓ���� ��డ� ��ా్వసుల� �ి్థర��న
�

నమ్మకమ� క���య���న్ర�. అం�మం�ా, ��స
� త్ ు ����� వ�్చ �ా��ను� మ��య� తన క�
� రమృగమ�లను

��శనమ� �ే�త్ ాడ�. మ��య� మధయ్ �ాలమ�ల�, ఓ���� త�నన్ �ా�� శత�్రవ� మరణప� �ా్వసనుం�� కల�గ�

��ంసల� మ�త్ర�� ��ా్వసుల� �� ందుదుర�.

ఏడ� మ�ద్రల�, ఏడ� బ�రల� మ��య� ఏడ� ప్ర��ాత్మక��న
� దర్శనమ�లను గ���్చ మనమ�

ప����ం�య���న్మ�. ఇప�ప్డ� �ాబ� వ� సంగత�లను గ���్చన ��లగ్ వ దర్శనమ�ల ���ష్క ��ౖప� మనమ�
దృ�ి్ట� మ�్ల ంచుదమ�: అ�� ప్రకటన 15 మ��య� 16వ అ��య్యమ�లల� ఉనన్ �ేవ�� ఉగ�తగల ఏడ�
�ాత్రల�.
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ఏడ� �ాత్రల�
ఏడ� �ాత్రల� దుష�
�ౖ �ేవ�� ఉగ�తను క�మ్మ��ంచు ఏడ� బం�ార� �ాత్రలను �ేత పట�్ట న
్ట ల�ౖన �ా���న

ఏడ�గ�ర� �ేవదూతలను ��సు �ాత్రల దర్శనమ�లను ప్రతయ్కష్పరచుచునన్�. ఈ దర్శనమ�ల� క���,
మ�ద్రల�, బ�రల� మ��య� చ��త్రల దర్శనమ�ల వంట� ఆకృ�� క���య���న్�: అ�� ఆర� �ాత్రల�
తర��ాత ఒక అంతరయ�, ఆ తర��ాత ఏడవ �ాత్ర �� యబడ�ట గలదు.

మ��య� అ��క��న
� అంత�ా �ా్రమ�ఖయ్మ� �ా� ఇతర �� �కల� అచ్చట ఉ��న్�. ఉ��హరణక�,

�దట� ��ల�గ� బ�రల వల� �దట� ��ల�గ� �ాత్రల� ల�కమ� �క్క ��ల�గ� �ా్రమ�ఖయ్���న ���ాలను

��శనమ� �ేయ�చు��న్�: అ� ఆ��న ��ల, సమ�ద్రమ�, మం��ట� నదుల� మ��య� ఆ�ాశమ�. బ�రల

వలన క���న �ర�ప్ భ���ద మ�డవవంత�ను ��శనమ� �ేయ�ా, ఈ �ాత్రల� ల�కమంతట�� ��శనమ�

�ేయ�చు��న్�.

�దట� �ాత్ర కమ్మ��ంచబ��నప�ప్డ�, క�
� రమృగమ� �క్క మ�ద్రగల �ా�����, ����� నమ�ా్కరమ�

�ేయ��ా����� బ���కర��న
� �ెడ్డ ప�ండ�్ల ప�ట�్ట ను. ��ండవ �ాత్ర సమ�ద్రమ�ను రకత్ మ��ా మ���్చన��.

మ�డవ �ాత్ర మం� �ట� నదులను, జల��రలను రకత్ మ��ా మ���్చను. మ��య� ��లగ్ వ �ాత్ర సూర�య్�

్ల క����� క���, ప్రజల� �ేవ�� దూ�ిం�
నుం�� �ా�్చ��య�నంత ����
� ప�ట�్ట ం�ెను. ఈ ��శనకర��న
� �ెగ�ళ�
ప�ా్చ��త్�ామ� ��ందుటక� ��ాక���త్ ార�.

ఐదవ �ాత్ర, క�
� రమృగమ� �క్క �ిం�సనమ���ౖ క�మ్మ��ంచబ��న��. ఈ క�
� రమృగమ�

సమ�ద్రమ� నుం�� వచు్చ క�
� రమ��ా ప్రకటన 13వ అ��య్యమ� నుం�� సప్ష్టమ�చునన్��, �ా� ప���ాలన

భ���ద నుం�� వచు్చ క�
� రమృగమ� �ేత బలపరచబడ�చునన్��. క�
� రమృగమ� �క్క �ాజయ్మ�ను ఈ
�ాత్ర �కట��� కప�ప్చునన్��, �ా� ��� అనుచర�ల� ఇంకను �ేవ�� ధూ�ిసత్ ూ, ప�ా్చ��త్�ామ� ��ందుటక�
��ాక��ంచుదుర�. ఆరవ �ాత్ర క�మ్మ��ంచబ��నప�ప్డ�, అ�� య�ఫ్రట�సు న��� ఎం���� జ��న
� ు, �ేవ��
�ా�ాద్న భ��ల���� త�ర�ప్ �ా�ల� ��రబడ�నట�
్ల మ�రగ్ మ� స�ాళమ� �ేయ�చునన్��.

ప్రకటన 16:16 ప్ర�ారమ�, త�ర�ప్ �ా�ల� మ��య� �ేవ�� ప్రజలక� మధయ్ అర్ �����ద్ ో ను ల���

�����ద్ ో ను అను పర్వతమ� దగగ్ ర �శ్చయ��న
� య�దధ్ మ� జర�గవల�ియ�నన్��. ప��ాతన ఇ�ా���ల�

�ేశమ�ల�, ���� �� త�య� మ��య� ఐగ�ప�త్ �ాజయ్మ�ల మధయ్ �ాయ్�ారమ�నక� �����ద్ ో ఒక �ా్రమ�ఖయ్��న
�
పట్ట ణమ��ా ఉం�ే�.� ��ాత్ర ��న
ౖ య్మ�ల� ��జ్ర�
� �ల� ల�య �ా్రంతమ�ల� �హ��ం� ఉం�ే�, ఆ �ా్రంతమ�
���న్�ార�్ల ఇస్ ��్ర��్ల �����నమ��ా క��� �ిల�వబ�ే�.� మ��య� �ేవ�� ప్రజల� �����ద్ ో ల� ప�ర్వమ�

య�దధ్ మ�ల� �జయమ�ను �� ం��య���న్ర�. �ావ�న, �ేవ�� ��వక�ల� మ��య� ఆయన శత�్రవ�ల మధయ్

జర�గబ� వ� �వ�� య�దధ్ మ�ను వ��్ణంచుటక� ఈ దృశయ్మ� స���� వ�చునన్��.
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తర��ాత, అంతరమ� ��రక� ప్రకటన 16:15ల� ����ద్�ప
� � ���ి�య
� బ��న��, ఆ సమయమ�ల� ఈ

���ం�� ప్రకటనను మనమ� చదువ���మ�:

ఇ���� ��ను �ొ ంగవల� వచు్చచు��న్ను; ��ను ��గంబర�డ��ా సంచ��ంచుచునన్ందున
జనుల� తన ��స�లను చూత���� అ� ��లక�వ�ాను, నమ్మకమ��ా ఉం�� తన
వసత్ �మ� �ా�ాడ���ను�ాడ� ధనుయ్డ� (ప్రకటన 16:15).

�ా��ద్స్ ల� ఉనన్ సంఘమ�నక� ప్రకటన 3వ అ��య్యమ�ల� �ా్ర�ిన తన ప�్రకను జ�్ఞపకమ�

�ేయ�చూ, ప్ర� సమయమ�ల�ను ��లక�వ�ాను, నమ్మకమ��ాను ఉండ�నట�
్ల ��స
� త్ ు తన అనుచర�లను

��చ్చ��సత్ ు��న్డ�.

అంతరమ� అ��� �న తర��ాత, ఏడవ �ా��్ర దుష�
్ట ల �క్క అం�మ ��శనమ�ను

�ా్రరం�ం�న��, అప�ప్డ� ��ర�ప�ల�ను, ధ్వనుల�ను ప�ట�్ట ను. ఆయ� �ేశమ�ల పట్ట ణమ�లను ఒక ��పప్

భ�కంపమ� ధ్వంసమ� �ే�న
ి ��. ��్వపమ�ల� మ������ �న�. పర్వతమ�ల� అదృశయ్మ���ను. మ��య�
���్క� ��దద్��ౖన వడగండ�్ల మనుష�య్లను నల�గ��ట�్ట ను. ఈ య�గమ� �క్క మ���ంప� ఇ�ే —
ప్రసత్ ుతమ�నన్ ఈ ల�కమ� �క్క ��శనమ� ��స
� త్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ� జర�గ�ను.

�ాబ� వ� సంఘత�లను గ���్చన ��ను దర్శనమ�లను, ఏడ� �ాత్రల� ���ష్క ఒక మ���ంప�నక�

�ెచు్చచునన్��. మ�ద్రల�, బ�రల�, చ��త్రల� మ��య� �ాత్రల�, ఇవ�న్ తన ప్రజల �క్క ��మమ� మ��య�
ఆ��ా్వదమ�ను �శ్చయపరచుటక� చ��త్రల��� �ేవ�డ� ప్ర���ంచుటక� �సుక�నన్ �ర్ణ యమ�ను

ప్రతయ్కష్పరచుచునన్��. ��ను ��నమ�లల�, �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ల �షయమ�ల� ��మ�

�ామ��జయ్మ� క��నమ��ా ఉనన్ట�
్ల కనబడ�త�ం��. మ��య� సంఘమ�నక�నన్ ఆధు�క శత�్రవ�ల� క���

అం�ే బలమ��ా ఉ��న్ర�. అ��ే �ేవ�డ� తన శత�్రవ�లను మ��య� మన శత�్రవ�లను ��శనమ�

�ేయ�టక� �ర్ణ�ంచుక���న్డ�. అ��క���న వయ్���కతల� మ��య� అణ���తల� క���నను ప్ర�య�గమ�ల�
ప్ర� ��స
� త్ వ�డ� ��స
� త్ ునక� నమ్మకమ��ా ఉం��ల� ఇ�� ��్ర ��స్హపర�సుత్ం��.

ఇంతవరక�, ��ను �క్క �దట�, ��ండవ దర్శనమ�లను ప����ం�య���న్మ�, ఇప�ప్డ�

ప్రకటన 17:1-21:8ల�నునన్ మ���శయ్క� కల�గ� �కష్ను గ���్చన దర్శనమ���ప
ౖ � �ర�గ���మ�.

మ���శయ్
ఈ దర్శనమ� అరణయ్మ�ల� జ����న��, ప్రకటన 17:1 ప్ర�ారమ� ఈ దర్శనమం�� మ���శయ్ను

���ంచుటయందు దృ�ి్ట ��ం��్రక��ంచుచునన్��, ��స
� త్ ు �క్క �ాకడ ��్వ�ా, దృష్టశక�త్ల�న్ �వ�� య�దధ్ మ�

��్వ�ా సంప�ర్ణ మ��ా జ�ంచబడ�ట మ��య� ��స
� త్ ుక� ��ేయ�ల�ౖన �ా�� ప���ాలన, భ�� ఆ�ాశమ�ల�

నూతనపరచబడ�ట ఇందుల� ఉ��న్�. ��స
� త్ ుక� నమ్మకమ��ా ఉండ��ా���� కల�గ� కడవ�� ఆ��ా్వదమ�ల�,
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ఆ �ధమ��ా ల�� �ా���� కల�గ� �ాపమ�ల�ను గ���్చ తన ���తల �క్క దృ�ి్ట� మరల�్చనట�
్ల ��ను ఈ
��గమ�ను �ిదధ్పర�య���న్డ�. �ేవ�� �క్క ఆ��ా్వదమ�ల� ��దుక�త� ఆయన �ర�ప్ను
త�ిప్ంచు��నుటక� ఈ ��ం��ంతల� �ా్ర��నయ్త ��ను �ాఠక�లను ప�����ల�ప్చునన్��.

మ���షయ్క� కల�గ��కష్ను గ���్చన దర్శనమ�ల� ��ండ� �నన్��న
ౖ ���ష్కల� ఉ��న్�. �దట���

బబ�ల�ను��ౖ �ేవ�� �ర�ప్ను గ���్చ �ెల�ప�ా, ��ండవ�� ప���దుధ్ల �ాజయ్మ� ��ౖ దృ�ి్ట�ా��ంచుచునన్��. ఈ
��ండ� ���ష్కలను మనమ� చూ�ెదమ�, ప్రకటన 17:1-19:21ల� కల�గ� �ర�ప్నుం�� �ా్రరం�ంచుదమ�.

బబ�ల�నుక� కల�గ� �ర�ప్
��ను �క్క మ�ద్రల�, బ�రల�, చ��త్రల� మ��య� �ాత్రల� దర్శనమ�లవల� బబ�ల�నుక�

కల�గ� �ర�ప్ను గ���్చన దర్శనమ�ల� క��� సంఘ చ��త్రను సమగ���ంచుచునన్��.

ప్రకటన 17:1-6ల� బబ�ల�ను పట్ట ణమ� ఒక ��శయ్�ా కనబరచబ��న��. ఆ�� ���ంపజ�య�

వసత్ �మ�లను ధ��ం�న�� మ��య� ఆ�� బం�ారమ�, రతన్మ�ల�, మ�తయ్మ�ల�� ��రయ�చునన్��. ఆ��

ర�పమ� మ��య� వయ్���రమ�, �ేవ�� ప్రజలను య��ర్థ��న ఆ��రమ� మ��య� నమ్మక���న ��తమ�
నుం�� ��ల��ంచు అక�మ���న సుఖ��గమ�లక� �ాదృశయ్మ��ానునన్��. అ��ే ���షమ��ా, ఆ��

అరణయ్మ�ల� కనబడ�చునన్��, ఆ�� ఇచు్చచునన్ సుఖ��గమ�ల� మ��య� సం��షమ�ల� ఆ��ను �ా�ాడ
ల�క�� వ�టను ఇ�� సూ�ంచుచునన్��. మ��య� ఈ సతయ్మ�ను ��ాధ్��ంచుటక�, ఆ�� ��ను �ేయ�చునన్
వయ్���ర సంబంధ��న
� �ారయ్మ�ల��ను �ం��న �ాత్రను పట�్ట���య�ం�ెను.

ఈ ��శయ్ ఏడ� తలల�ను ప�� క�మ�్మల�ను గల ఎఱ్ఱ � మృగమ� �ద క�ర�్చం�ెను. ఇ�� ప్రకటన

గ�ంథమ� 13వ అ��య్యమ�ల� నునన్ సమ�ద్రమ� నుం�� ��ౖ�� వచు్చ క�ర�మృగ���య�నన్��. అ�� �ే�ాదూషణ
��మమ�ల�� �ండ����య�నన్��, ��� దుష్టత్వమ� మ��య� ���� ��ంబ��ంచుచునన్ �ార� �ేయ�
వయ్���రమ�నక� అ�� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��.

ఈ ��శయ్ దృశయ్ర�పమ� మ��య� క�
� రమృగమ�ను గ���్చన ���షమ� తర��ాత వచు్చ దర్శనమ�ల

���ష్కల� ప్రతయ్కష్పరచబడ�చునన్��. మ�నుపట� మ�ద్రల�, బ�రల�, చ��త్రల� మ��య� �ాత్రల �క్క

దర్శనమ�ల మ�నుపట� ���ష్కవల�, ఈ ���ష్క �క్క వర�స క��� �ర�ప్ మ��య� ప్రల�పమ�ను గ���్చన ఆర�
వరత్ మ�నమ�లను �ె�యజ�య�చునన్�, తర��ాత ఒక అంతరమ� వచు్చచునన్��. అ��ే ఏడవ

వరత్ మ�నమ� ��స
� త్ ు మ��య� తన ���ధులక� మధయ్నునన్ య�దధ్ మ�ను �వ��ంచుటక� బదుల�, ఆ

దర్శనమ�ల వర�స య�దద్ మ�ను గ���్చన దర్శనమ��� మ�గ�సుత్ం��.

�దట� వరత్ మనమ�, ప్రకటన 17:7-18ల� కనబడ�త�ం��, ��శయ్ మ��య� క�
� రమృగమ�ను గ���్చన

దర్శనమ�లను �వ��ంచుచునన్��. ఆయనను వయ్�����ంచు ప్ర��ా��� మ��య� ప్ర����� �ేవ�డ� ��శనమ�
�ేయ�ట ఆ వరత్ మ�నమ� �క్క �ా�ాంశమ��ా మనమ� �ెపప్వచు్చను.
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��ండవ వరత్ మ�నమ� ప్రకటన 18:4-8ల� ఉనన్��, బబ�ల�ను మ��య� ఇతర �ాజయ్మ�ల �ా�ల�

మ��య� ఆ���� సుఖ���ాల� అనుభ�ం�న వరత్ క�లక� సంభ�ంచు ��పప్ ఓట�� ప్రకట�ం�ెను.

మ�డవ వరత్ మనమ� ప్రకటన 18:4-8ల� �ా్రయబ��న��, బబ�ల�నును తృణ�క��ం�, ��� �ాపమ�ల�

�ా��ార� �ాక�డద� ప్రజలక� �ిల��చు్చచునన్��.

మ��య� ��లగ్ వ వరత్ మ�నమ� ప్రకటన 18:9-20ల� �ా్రయబ��న��, క�
� రమృగమ�నక� నమ�ా్కరమ�

�ేయ�చు బబ�ల�ను �క్క సుఖ��గమ�లను అనుభ�ం�న �ా�ల�, వరత్ క�ల� మ��య� ఓడ ���క�ల

�క్క మ�డ� ప్రల�పమ�లను క���య�నన్��. ���రకరమ��ా, �ా�� �క్క ప్రల�పమ�ల�

ప�ా్చ��త్�ామ�ను మ��య� ��స
� త్ ునందు ��ా్వసమ�ను ప�����లప్ల�దు. ����� బదుల��ా, బబ�ల�ను �క్క
మ�నుపట� ఐశ్వరయ్మ� ��రక� �ా�ల�, వరత్ క�ల� మ��య� ���క�ల� ఎదుర�చూ�ార�.

ఈ వరత్ మ�నమ�ల�న్ట�ల�, ��స
� త్ ు ప���ాలనను వయ్�����ంచు ప్ర� �ాజయ్మ�, మ��య� వయ్వ�ా్థపకమ�ను

బబ�ల�ను సూ�ంచుచునన్��. ప్రభ�వ� తన శత�్రవ�ల నంద��� ��శనమ� �ేయ�ను మ��య� �ా��
�ాప��గమ�ల� �� �నందున దుష�
్ట ల� దు��ాత్ర� ప్రకట�ంచుట ��్వర ఈ వరత్ మ�నమ�ల� ���సత్ ు

అనుచర�లను ��్ర ��స్హపరచుచునన్�. అ��ే, ఇ�� �ాపమ�ల� �ేయక�డద�, ఆ ప్ర�ారమ� అ�ే

�ర�ప్ల���� �ాక�డద� ఈ వరత్ మ�నమ�ల� సంఘమ�ను ��చ్చ��ంచుచునన్��.

�గ���ాధన మ��య� అప�త్రత అ��ా్వసుల�న
ౖ �ా���� ��ల� �ీ్ర�కరమ�

��నను��నుచు��న్ను �ా� అ�� ��ా్వసులక� క��� ��ల� ఆకరష్ ణయ
� మ��ా

ఉ��న్�. అ�� ��ల� సులభమ�. అ�� �����ంచబ��న ఫలమ�. అ�ే ��క� �ా�ా�.
��ను �సు��నక�డ��� అందుల� బహ��ా ఏ�ో ఉండవచు్చ, �ా� ����

�� ందు���ాల�మన అంతరంగమ�ల� ఒక �ధ��న
� ����క ���్మంచబడ�త�ం��. అ��ే,
ఈ �షయమ� మం����ా ���ంచబడ�త�ంద� అను��నుచు��న్ను, అప�త్రత
మం��� అ��ిసత్ ుం��. ఆ కష్ణమ�ల� ఏ�ొ కట� అణ���సత్ ుం��, �ా� ఇ�ే అసల�

�షయమ�. ఆ కష్ణమ�ల� అణ���య�న�� �ి్థర���న��, ఉనన్త���న��, ప���దధ్ ��న��
�ాక�� వచు్చను, ���� మనమ� క���య�ండక�� వచు్చ, �ావ�న మనమ�

��ా్వసమ�ల�నడ�సూ
త్ ఈ �ధమ��ా �ె�ాప్�, “�ే�� బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� �గ���ాధన�
�ిల�సుత్ం�ో , �ే�� అప�త్రతయ� �ిల�సుత్ం�ో , �ాట��� ��ర��ా ���్ల ఆ �ర్వచనమ�ల
ప్ర�ారమ� ���ాత్ను. ఆ కష్ణమ�ల� అ�� మం����ా అ��ించక�� ���, అ��
�తయ్���న �ల�వను క���య�నన్ద� ����ర�గ�దును”. మరల� అ�� �ేవ�డ�
మనలను ��ంచుమ� ����న మ�రగ్ మ�ను చూ��డ�త�ం��.

— ��. మ�య్ట్ �ీ�
్ర మ
ె �న్
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బబ�ల�ను �ర�ప్ను గ���్చన ఐదవ వరత్ మ�నమ� ప్రకటన 18:21-24ల� కనబడ�చునన్�� మ��య�

బబ�ల�ను �క్కసంప�ర్ణ , �ాశ్వత ��శనమ�ను అ�� ప్రకట�ంచుచునన్��.

ఈ ���ష్కల� ఆరవ వరత్ మ�నమ� ప్రకటన 19:1-8ల� �ా్రయబ��న�� మ��య� పరల�కమ�ల� �ేవ��

ప్రజల �క్క ��ాత్ర���న సుత్త�లను �వ��సత్ ుం��. బబ�ల�నుక� �ర్చబ��న �ర�ప్నక� బదుల��ా, �ేవ��

నమ్మకసుత్ల�ౖన ప్రజల� ఆయనను సుత్�ంచుట. బబ�ల�నుక� �ర�ప్�ర�్చట ��్వర ������ిల్ల��న
� ���సత్ ుక�

మ��య� అయన ��ం��్ల క�మ���త్ సంఘమ�నక� మధయ్ ��ాహమ�నక� మ�రగ్ మ� సప్ష్ట�న
� ద� గ���ం� �ా��

సుత్త�ల� ��న�ా��ం��బ��న�.

తర��ాత, ఒక అంతరమ� ఈ వరత్ మ�నమ�లక� అంత�ాయమ�ను క���ంచుట ప్రకటన 19:9-10ల�

ఉనన్��. ఈ అంతరమ�ల�, ������ిల్ల ��ం��్ల �ందుల� �ాల�గ్ను �ారంద���� కల�గ� ఆ��ా్వదమ�ను �ా్రయ�మ�

ఈ అంతరమ�ల� ��నుక� ఆజ�్ఞ�ించబ��న��.

�వ���ా, ఈ దర్శనమ�ల ���ష్క, �ేవ���� మ��య� తన శత�్రవ�లక� మధయ్ జర�గ� య�దధ్ మ���

మ���ంచుట ప్రకటన 19:11-21ల� ఉనన్��. ��స
ౖ క���న య�దధ్ �ర���ా మ��య� �ేవ�� శత�్రవ�లక�
� త్ ు �ె�
వయ్���కమ��ా బదుల� �ర�ప్�ర�్చ�ా��ా ప్రతయ్కష్మగ�చు��న్డ�. ఈ శత�్రవ�ల� క�
� రమృగమ� మ��య�

అబదద్ ప్రవకత్ ��్వ�ా న���ించబ��న�ార�, ���వరన�ా వర�స�ా ప్రకటన 13వ అ��య్యమ�ల� నునన్

సమ�ద్రమ�ల� నుం�� వచు్చ క�
� రమృగమ� మ��య� భ���ద నుం�� వచు్చ క�
� రమృగమ�. మ��య�

అచ్చట �� ట�ల�దు; క�
� రమృగమ� మ��య� అబదద్ ప్రవకత్ �ాశ్వతమ��ా ఓ��ంచబ��్డర�. �ా�� �క్క ��శనమ�
గ���్చ ప్రకటన 19:20 �ెప�ప్చునన్�� �నం��:

అప�ప్�� మృగమ�ను, ��� ��దుట సూచక ���యల� �ే�ి ��� మ�ద్రను

���ంచు���న �ా��� ఆ మృగప� ప్ర�మక� నమస్క��ం�న �ా��� �సపర�న ఆ
అబదధ్ ప్రవకత్ య�, �ా��దద్ర� గంధకమ��� మండ� అ��న్గ�ండమ�ల� �ా్రణమ�����
��యబ���� (ప్రకటన 19:20).

తన ప్రజల పకష్మ�న �ేవ�డ� బదుల� �ర�్చ��ను య�దధ్ మ�ల�న్ట�ల� ఆఖ�� య�దధ్ మ� ఒక

మ���ంప�నక� �ెచు్చచునన్�� మ��య� �ిల�వ��న
ౖ ��సు �� ం��న �జయమ�ను సంప�ర్ణమ� �ేయ�చునన్��.
ఇంతవరక� మనమ� బబ�ల�నుక� కల�గ� �ర�ప్ను అ��్వ�ిం�య���న్మ�, ఇప�ప్డ� ప్రకటన 20:1-

21:8ల� ఉనన్ ప���దుధ్ల ప���ాలనను గ���్చ �ెల�ప� సంగత�లను ప����ం�ెదమ�.
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ప���దుధ్ల ప���ాలన
ప���దుధ్ల ప���ాలనను గ���్చన ఈ ���ష్క మ�డ� ���ాల� క���య�నన్��, ప���దుధ్ల ���య్

సంవతస్రమ�ల� ప���ాలన�� �ా్రరం�ంచుక�ం��మ�, �ా��రణమ��ా ఇ�� ����య్ండ్ల ప���ాలన అ�

�ిల�వబడ�త�ం��, ప్రకటన 20:1-10ల� ���� చూడవచు్చను.

����య్ండ్ల ప���ాలన ఈ ��గమ�ల�, ఒక �ేవదూత పరల�కమ� నుం�� ����వ�్చ, �ా��ను అ�న

మ� ఘటసరప్మ�ను బం��ంచుట గలదు. నమ్మకసుత్ల�ౖన ��స
� త్ వ హత�ా�ల� స�వ�ల�,ౖ ��స
� త్ ు�� �ాట�

ప���ాలన �ేయ�చుండ�ా, ���య్ సంవతస్రమ�ల� �ా��ను బం��ంచబడ�ట ��ను చూ�య���న్డ�.

���య్ సంవతస్రమ�ల తర��ాత �ా��ను ����ించబడ��డ�, ప్రకటన 19వ అ��య్యమ�ల� �ెపప్బ��నట�
్ల
�ేవ���� వయ్���కమ��ా య�దధ్ మ� �ేయ�టక� అ��క �ాజయ్మ�లను �ాడ� సమక�ర�్చత�నన్ట�
్ల క���
��ను చూ�య���న్డ�. ఈ య�దధ్ మ� మ���ంప�ల�, �ేవ�� �క్క శత�్రవ�లందర� �ాశ్వతమ�గ

��శనమ� �ేయబడ�దుర�. ద��ంచు అ��న్గ�ండమ�ల� �ా��నుడ� క��� పద�ో్ర యబడ��డ�.

అ��కమం�� �ాయ్ఖ�య్నకరత్ ల� గ���త్ం�న�ేమన�ా, ��ను �క్క �గ�� అంతయ్�ాలప�

ప్రవచనమ�లవల� ప్రకటన గ�ంథమ� 20వ అ��య్యమ� క��� ���్క��ా దృశయ్ర�పక���న��. మ��య� ఈ
దృశయ్మ�లను అ��క���న ����్వర� పదధ్ త�అల�్ల ��ా్వసుల� అన్వ�ంచుక�ంట���న్ర�. �జ����, ప్రకటన
గ�ంథమంతట�ల�, ఈ �ాకయ్��గమ� కంట� ఎక�్కవ ��ాదమ�ల�� క�డ����న�� ��దకడం కష్టం.

�సత్ ృతమ��ా �ె�ాప్లంట�, ఈ�ాకయ్��గమ�ను అన్వ�ంప� �ేయ�టక� అచ్చట �ా్రమ�ఖయ్మ��ా

��ల�గ� ��ా్వస �ాఖల� ఉ��న్�. ఈ ��గమ�ల� �ెల�పబ��న ����య్ండ్ల �ాలన ల�క ��్ల �యంను
అవ�ాహన �ేసు���న ప్ర�ారమ��ా ఈ ��ర��� �ిల�వబడ�త���న్ర�. ఈ ల�ఖన ��గమ�ను

అన్వ�ంచుచునన్ నల�గ� ��ా్వస �ాఖల� ఏవన�ా: ���్ట ా��క్ �ి్ర��్ల �యం, ���ప్� ��్శషనల్ �ి్ర��్ల �యం,

�� స్్ట ��్ల య�జం మ��య� అ��్ల య�జం.

����త్రక ప�ర్వ-����య్ండ్ల �ాలన (���్ట ా��క్ �ి�
్ర �్ల �య�జం) మ��య� �ెవ
ౖ ���త��న
� ప�ర్వ-

����య్ండ్ల �ాలన (���ప్� ��్శషనల్ �ి్ర��్ల �య�జం) ��ండ�ను ప�ర్వ-����య్ండ్ల �ాలనక� సంబం��ం�న��,
అన�ా ����య్ండ్ల �ాలన �ా్రరంభమవక మ�ం�ే ��సు వ�ాత్డ� �శ్వ�ించుట. ����� �ర�దధ్ మ��ా, ఉతత్ ర

����య్ండ్ల �ాలన (�� స్్ట ��్ల య�జం) మ��య� అసమ�న ����య్ండ్ల �ాలన (అ��్ల య�జం) ��ండూ ఉతత్ ర����య్ండ్ల �ాలనక� సంబం��ం�న� అన�ా, ��యయ్ండ్ల �ాలన మ���ంప�ల� ��సు వ�ాత్డ� �శ్వ�ించుట. ఈ
రకమ�ల�న
ౖ ��వ ���నమ�లను గ���్చ ��ం�ెమ� �వరమ��ా చూ�ెదమ�.

����త్రక ప�ర్వ-���య్� ండ్ల �ాలన “����త్రక���న���ా” �ిల�వబడ�చునన్��, ఏలయన�ా సంఘ

చ��త్రయంతట�ల� అ��కమం�� ����ంత పం��త�ల� మ��య� ����్వర� �ాఖలక� �ెం��న�ార� ఈ ప���లన

క���య���న్ర�. ��సు ��ండవ �ాకడ తర��ాత, �ా��ను బం��ంచబడ��డ� మ��య� ��సు ����య్ండ్ల
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�ాలనను-భ���ద ����య్ండ�్ల సుఖ, �ాంత�లను �ా్థ�ించుటను ఇ�� బ� ��సత్ ుం��. ����య్ండ్ల �ాలన

�ా్రరం�ంచబ��నప�ప్డ� ��ా్వసుల� ప�నర���్థన శ��రమ�లను క���య�ంట�ర�. అ��ా్వసుల�ౖన�ార�

ప�నర���్థన శ��రమ�లను క���య�ండర�. �ార� ఇప�ప్డ� ��ంచుచునన్ ���కంట� ఎక�్కవ �ాలమ� �ార�

��ం�ెదర�, అ�నపప్ట��� �వరక� మరణ�ం�ెదర�. ���య్� ండ్ల �ాలన మ���ంచబ��నప�ప్డ�, �ా��ను

�ర�గ�బ�ట� �ే�త్ ాడ� ��� ��ంబ�� అంతయ్�ర�ప్ వసుత్ం��. మ��య� అప�ప్డ� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య�

నూతన భ��నందు �ేవ�� �తయ్ ప���ాలన �ా్రరంభమ�త�ం��. ఈ క�మమ��ా ప్రకటన 19వ అ��య్యమ�
తర��ాత వచు్చ 20వ అ��య్యమ�ను �శదపర�సుత్ం��.

�ైవ���త���న ప�ర్వ- ����య్ండ్ల �ాలన 1830 దశకమ�ల� బ� ��ంచబ��న��. ఈ ప���లనల�

��ౖర�ధయ్మ�ల� ఉ��న్�, �ా్రమ�ఖయ్మ��ా ����య్ండ్ల �ాలన �ాకమ�ందు అంతయ్మ�న జర�గబ� వ� �ారయ్మ�ల
సమయమ�ను గ���్చ ��ౖర�ధయ్మ� ఉనన్��. అ��ే, �ా��రణమ��ా �ె�ాప్లంట�, ��సు ��ండవ�ాకడల�

ఇ�ా���ల� �ేశమ�ను ����� సమక���్చ, ��ర�షల�మ�ల� తన �ిం�సనమ� నుం�� �ేశమ�ల��ౖ ప్రతయ్కష్మ��ా
�ాజయ్ ప���ాలన �ేయ�న� ఈ �ైవ ���త��న
� ప�ర్వ-����య్ండ్ల �ాలన బ� ��సత్ ుం��. ����య్ండ్ల �ాలన

మ���ంప�ల�, �ా��నుడ� �ర�గ�బ�ట�ను ��్ర��
� ించును �ా� �ేవ�డ� �ా��నును, �ా� ��న
ౖ య్మ�లను ప���త్�ా

ఓ��ంచును. అట�తర��ాత, �ేవ�� అంతయ్�ర�ప్ జర�గ�త�ం�� మ��య� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన
భ����న
ౖ �ేవ�� �క్క �తయ్ ప���ాలన �ా్రరంభమ�త�ం��. ����త్రక ప�ర్వ ����య్ండ్ల �ాలనవల�, ఈ
ప���లన క��� క�మమ��ా ప్రకటన 19వ అ��య్యమ� ��ంబ�� 20వ అ��య్యమ�ల� వసుత్ం��.

����త్రక ప�ర్వ-���య్� ండ్ల �ాలన మ��య� �ెవ
ౖ ���త���న ప�ర్వ-���య్� ండ్ల �ాలనక� �ర�దధ్ మ��ా,

����య్ండ్ల �ాలన తర��ాత ��సు ��ండవ �ాకడ ఉంట�ంద� ఉతత్ ర-���య్� ండ్ల �ాలన బ� ��సత్ ుం��. ఈ

����య్ండ�్ల ��స
� త్ ు �క్క �దట� మ��య� ��ండవ �ాకడ మధయ్�ాలమ��ా �ా� ల��� ఆయన �ాకడక�

మ�ందునన్ ���య్� ండ�్ల�ా �ా� ���ంచబడ�త�ం��. ఈ ��ండ� సంద�ాభ్లల� క���, భ���ద నునన్ తన
సంఘమ� ��్వ�ా పరల�కమ� నుం�� ��సు ప���ాలన �ేయ�ను. మ��య� ఆయన �ాజయ్మ�
భ��యందంతట� �ాయ్�ించు �ధమ��ా అ�వృ��ద్ �ెందుత�ం��.

అ�ాధయ్-����య్ండ�్ల �ాలన అన�ా “����య్ండ్ల �ాలన ల�దు” అ� అర్థ మ�. ����య్ండ్ల �ాలన

అకష్�ార్థ మ��ా ��ర��ర�త�ంద�� �షయమ�ను ఇ�� ఉ����ంచుట ��్వ�ా ఈ ��ర� �ా్రచురయ్మ�ల���� వ�్చన��.

����య్ండ్ల �ాలన, పరల�కమ�ల�నునన్ తన �ిం�సనమ� నుం�� సంఘమ� ��్వర భ���ద ��సు �ేయ�
ప���ాలనను; మ��య� ����య్ండ్ల మ���ంప�ల� ��సు ����వ
� �ాత్డను �షయమ�ను అ�� బ� ��సత్ ుం��.

అ��క �ధమ�ల��ా అ�ాధయ్-����య్ండ్ల �ాలన, ఉతత్ ర-���య్� ండ్ల �ాలన ఉ�ేద్శమ�నక� ���న
� ��. ఒక

�షయ��మన�ా, అ�న్ �ధమ�ల��ా అ�ాధయ్ ���య్� ండ్ల �ాలన ���సత్ ు �క్క �దట� మ��య� ��ండవ మధయ్
ప���త్ �ాలమ�ను బలపరచుచునన్��. మ��క సంగ�ేమన�ా, ��సు మ��య� ప���దుధ్ల �క్క ప���ాలన
�ేవ�� �ాజయ్మ�ను మ��య� ల�కమ�ను వృ��ద్ �ే�త్ ాయ� అ�ాధయ్-����య్ండ్ల �ాలన ����్క �ెప�ప్టల�దు.
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అ�ాధయ్-���య్� ండ్ల దృకప్ధమ�ల�, �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ఆ��ా్వదమ�ను మ��య� ���సత్ ు �ాకడల� అం�మ

�జయమ� �ా��ం�ే వరక� భ���ద మ�శ�మలను ��స
� త్ వ�ల� అనుభ�ంత�ర�.

అచ్చట �ా��రణత, సర్వజ�త���న—అన�ా �ార్వ�్రకత ఉ��న్�—���న్���న్

�షయ�లల� ��స
� త్ వ�ల ఉ�ేద్శమ�ల� అంతయ్�ాలమ�న జర�గబ� వ�చు��న్�. మ��య�
ఆ ప్ర��న �ి�ధ్ �ంతమ�లను, ��� మ�ఖయ్ అం�ాలను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

��ా్మనమ�ల� మనమ� కను��నవచు్చను. ఉ��హరణక�, ��సు పరల�కమ�నక�
ఆ��హణయ�య్డ� మ��య� �వమ�గల�ా���, మృత�ల�ౖన �ా��� ల�క

స�వ�లను,మరణ�ం�న �ా��� ఆయన �ర�ప్�ర�్చటక� పరల�కమ� నుం��

�����వ�ాత్డ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ��ా్మనమ� �ెబ�త�ం��. �ావ�న అంతయ్ �ర�ప్
అచ్చట ఉంద� మనమందరమ� నమ�్మచు��న్మ�, మ��య� ��సు �����

�ాబ� వ�చు��న్డ� మ��య� స�వ�ల�న
ౖ �ా���� మ��య� మృత�ల�ౖన �ా���,�
ఇర�వరగ్ మ�లక� ఈ �ారయ్మ� �ేయను��న్డ�. అ��ే, అ�� ఏ �ధమ��ా

జర�గబ� త�ంద�� �షయమ���� మనక� అ��క��న
� ��ౖర�ధయ్మ�ల� ఉ��న్�, �ా�

ఇ�� ఆ �ధమ��ా జర�గ�త�ంద� మ�త్రమ� మనమ� ఒప�ప్క�ంట�మ�. మ��య� ఆ

తర��ాత అ�� సత్ ల�ల ��ా్మనమ�ల� “�ాపకష్మ�పణ, శ��రమ� ప�నర���్థనమగ�టను”
మనమ� నమ�్మచు��న్మ� �ెపప్బడ�చునన్��. ఇప�ప్డ� ఇ�� �ార్వ�్రక �ాంప్ర��య
���సత్వమ�క� సంబం��ం�న��, అచ్చట �ా��రణ��న
� శ��రమ� ���క ప�నర���్థనమ�
ఉండబ� వ�చునన్ద� మనమ� నమ�్మచునన్ �షయమ�ను అ��కమం�� ��స
� త్ వ�ల�
అర్థ మ� �ేసు��నల�క�� వ�చు��న్ర�. �ెప�ప్చునన్�ేమన�ా, ప్రజల� �రంతరమ�

ఆత్మల��ా ఉం���� ర�; �ార� �ా���క్క శ��రమ�లను ����� �� ందబ� వ�చు��న్ర�.

�ాసత్ �ా���, ��సు తన ప�నర���్థనమ�ల� �� ం��నట�్ల ��స
� త్ వ�ల� మ��మ శ��రమ�లను
�� ందుదుర�. ఆయ� �షయ�లల� మనమ� పరసప్ర ��ౖర�ధయ్మ�లను

క���య�నన్పప్ట��� ��స
� త్ వ�లందర� అం��క��ం��వల�ిన మ��క బ� ధ�� ఇ��. �ావ�న

మనమ� “శ��రమ� ప�నర���్థనమగ�ట మ��య� �తయ్ �వమ�ను నమ�్మచు��న్మ�.
ఆ��న్.” మ��య� ఆ ప్ర�ారమ��ా �ెప�ప్చునన్�ేమన�ా, అచ్చట ఈ

�ర�ప్�ర్చబడ�ట ఉనన్��, శ��రమ� ప�నర���్థనమగ�ట ఉనన్��, గనుక అచ్చట

నూతన ల�కమ�, ఒక నూతన ��నమ�, �తయ్�వమ� ��న�ాగ�త� ఉంద� క���

మనమ� నమ�్మ��మ�, మ��య� బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� ప్ర�ారమ� మనమ� ఆ�ాశమ�ల�
��ఘమ� మధయ్ ఎగ�ర�త� ఉనన్ట�
్ల �ాదు�ా�, ���� బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� “���తత్

ఆ�ాశమ�, ���తత్ భ��” అ� �ిలచుచునన్��. �ావ�న ��సు �����వచు్చనప�ప్డ�,
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ఆయన భ��� ప���ా�ంచును గనుక మనమ� ఆయన�� ప���ా�ంచుదమ�. ఆయ�
�ాఖలక� �ెం��న ��స
� త్ వ�ల� అంతయ్�ాలమ� ల��� �ాకడ �ాసత్ �మ�నక� �ెం��న ఈ
�షయమ�లను ఈ ప్ర�ారమ��ా ర����ా �ెప�ప్చు��న్ర�.

— ��. ����ర్్డ ఎల్. �ా్రట్, �.
ప్రభ���ౖన ��సు��స
� త్ ు �క్క ప���ాలన మ��య� �ాజయ్మ� �ాబ� త�ంద� సు�ారత్

��్వర ఏ�ో ఒక �ధమ��ా మనమ� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�, ఆయన వయ్��త్గతమ��ా

ఉం��నపప్ట��� ల�క ప���్థ ిత�ల� ఆ �ధమ��ా ల�నపప్ట���— ఇ�� సప్ష్టమ� �ేయబడ�
ప్రశన్ — �ా� ఆయన పర�ా�ంచబ� వ�చునన్డ� ఆయన �ాజయ్మ�

�ేయబ� వ�చు��న్డ� మ��య� సు�ారత్ శ��త్ల� అ�� ప్రతయ్కష్పరచబడ�చునన్ద�

మన��ర�గ�దమ�. ఆయన �ర�ప్�ర�్చన� మ��య� �����లక�, ��కలక� క���

ఆయన �ర�ప్�ర�్చన� మనమ� ఎర�గ�దుమ� మ��య� ��ంతమం���� ఈయన

��్వ�ా �ాప కష్మ�పణ జర�గల�దు గనుక �ార� �తయ్�కష్ల���� పడ��యబడ��ర�,

మ��య� భ���� ప����� ��యబడక మ�ను�� �ా�� ��రక� �ిదధ్మ� �ేయబ��న �తయ్
మ��మల���� ��ంతమం�� �ిల�వబడ��ర�. ఈ �షయ�ల� �జ��న
� వ�

మన��ర�గ�దుమ�. ఆ �షయ�ల�న్ట�ల� మనమ� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�.

పరల�కమ�ల� �� ��ాసమ� �ేయ�న� మ��య� ��స
� త్ ు ���� ప���ాలన �ేయ�న�,

ఆయనల� మనమ� మ��మ��ందు��మ�, మనమ� ఎర�గ�దమ� మ��య� అచ్చట
��సు��స
� త్ ు �క్క అ���ారమ� మ��య� అదుభ్తమ�ను గ���్చ అనుమ�నమ�
ఉండదు. మనమందరమ� ఆ �షయమ�ల� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�. మ��య�

అంతయ్మ�న జర�గబ� వ� ఈ �ారయ్మ�లను గ�ర్చన అ��క సతయ్మ�లను మనమ�
ఎక�్కవ�ా ��ర�్చ��నవచు్చ, మనమ� �ాకడ �ాసత్ �మ� అ� �ిల�ే ఎస్కట�ల� అ��

మ�ట ఎ�ా్కట�స్ అను పదమ�నుం�� వ�్చన��. అ��క���న �షయ�లల� మనమ�
ఏ��భ�ంచుచు��న్మ� ఏలయన�ా, ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� సప్ష్టత మనలను ��ంత
ఆశ్చరయ్పరచుచునన్��. మ��య� మనమ� ఏ��భ�ంచల�� �షయ�లను గ���్చ

ఎక�్కవ దృ�ి్ట�ా��ంచక�డద� ��ను ���ంచుచు��న్ను, మనమ� ��ాదమ�ల�

క���య�ం��నపప్ట��,� బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� అసప్ష్ట��న�� మ��య� ఆయ� �షయ�లను
�ేసు��నల�మ� అ�� ఆల�చనను మనమ� ఇవ్వక�డదు ఏలయన�ా అచ్చట ��ల�

�ా్రమ�ఖయ్��న
� అదుభ్త��న
� సతయ్మ�ల� ��దద్ �తత్ మ�ల� ఉ��న్�, �ాట�� మనమ�
ఏ��భ�ం�, ఆయ� సంగత�లను చ��్చంచవల�ి ఉనన్��.
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— ��. ��మస్. జ�. ��ట్టల్స్
���సత్ ును ��ంబ��ం�ే �ార� �ా్రమ�ఖయ్మ��ా గ���ంచవల�ిన�ేమన�ా, ఇ�ాం��కల్ �ాఖ ��ా్వసుల�

అ�న్ �షయ�లల� ఏ��భ�ంచర� మ��య� ����య్ండ్ల �ాలనను గ���్చన అంశమ� ����త్రకమ��ా ఒక ��పప్
��ాదమ�ను క���య�నన్��. అ��ే ����య్ండ్ల ప���ాలనక� సంబం��ం� ఏ ప���లనను మనమ�

ప��గణల���� �సుక���న్, ���సత్ ు �����వ�్చ, దుష�
్ట ���ౖ అం�మ �జయమ� ��ం��, త�దక� �ా��నుడ�

ఓ��ంచబ��, ��స
� త్ ు ప���ాలన ��ం� ద నూతన దృ�ి్టల� �ేవ�� ప్రజల� స���ాలమ� ���ాత్ర� ప్ర� ఇ�ాం��కల్

�ాఖక� �ెం��న �ారం�� ఏ��భ��ాత్ర�. ఇ�ే ఒప�ప్��ల�ను మనమందరమ� పంచు��ంట�మ�. మ��య� ���
ఫ�తమ��ా, ����య్ండ్ల �ాలనను గ���్చ బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ునన్ అంశమ�ను ��్వర మనమందరమ� ��పప్
ఆదరణ, ��్ర ��స్హమ� �� ందుదమ�.

ప���దుధ్ల ప���ాలనక� సంబం��ం�న ���ష్కల� ��ండవ ��గమ�, �ేవ�� శత�్రవ�ల అంతయ్ �ర�ప్ను

గ���్చ, ప్రకటన 20:11-15ల� �ెల�ప�త�ం��.

�ేవ�� శత�్రవ�ల అంతయ్ �ర�ప్ ఆయన దర్శనమ�ల�� ఈ ��గమ�ల�, మనుష�య్లంద���న
�ౖ �ా�� �ా��

���యలను బట�్ట ఆయన అమల� �ేయ�చునన్ అంతయ్ �ర�ప్ను గ���్చ ��ను �ాకష్య్�చు్చచు��న్డ�.
మ�నుప� �వ�ిం�న �ారందర� ఈ �ర�ప్ల���� వ�ాత్ర�. ��వ�� ��ర్ల��ే �వ గ�ంథమ�ల� �ా్రయబ��

ఉ��న్� ఆ ��ా్వసుల� భయంకర���న ఉగ�త నుం�� త�ిప్ంచబడ��ర�. అ��ే మనుష�య్లల� ����న

�ార� �ా�� �ాపమ�లను బట�్ట ���ంచబడ��ర�. ఈ అంతయ్ �ర�ప్. ల�కమ�ల� �ాపమ� �క్క ప్ర��వమ�ను
సంప�ర్ణమ��ా ��ల��ం�, నూతన ఆ�ాశమ, నూతన భ���� మ�రగ్ మ� స�ాళమ� �ేసత్ ుం��.

�వ���ా, ప���దుధ్ల ప���ాలనక� సంబం��ం�న ���ష్కల� మ�డవ ��గమ�, �ేవ�� ప్రజల�����

�ాబ� వ� అంతయ్�ర�ప్��ౖ దృ�ి్ట�ా��ంచుట, ప్రకటన 21:1-8ల� ఉనన్��.

�ేవ�� ప్రజల అంతయ్�ర�ప్ �ేవ�� ప్రజల �క్క అంతయ్�ర�ప్ను ఒక ఆ��ా్వదమ��ా ��ను

చూసుత్��న్డ�. భ�మ�య్�ాశమ�ల� ����� సృ�ి్టంచబడ�చు��న్�, మ��య� నూతన ��ర�షల�మ�

భ���ద ��ంద్ర పట్ట ణమ��ా ఉండ�నట�
్ల పరల�కమ� నుం�� ��గ�చునన్��. ఈ నూతన భ��, నూతన

ఆ�ాశమ�ల� �ేవ�డ� తన ప్రజల�� ��ాసమ�ంట�డ� ఈ �� �క మనక� �ె�యజ�సత్ ుం��. ���� �ేవ�డ�

ఏ�ెను వనమ�ల�ను, ప్రతయ్కష్ గ���రమ�ల�ను, మ��య� �ే�ాలయమ�ల�� గతమ�ల� �ే�ాడ�. ఇప�ప్డ�
ఆయన ��స
� త్ ుల�మన�� ��ాసమ�ంట���న్డ�. అ��ే, నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ��ల�

�ేవ���� మన సహ�ాసమ� ��ల� ��పప్���ా ఉంట�ం��, ఏలయన�ా ఆయన తన మ��మను మన మధయ్ల�
ప్రతయ్కష్పరచు��డ� మ��య� ఆయన ���క స�న్��ల� మనమ� స���ాలమ� ���ాత్మ�.

ఇచ్చట ����్క �ెపప్పప్����� ఇష్టపడ�చునన్ సతయ్��మన�ా మనక� నూతన
ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ�� ఉనన్��, ప్రభ�వ� ����� వచు్చనప�ప్డ�
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సమసత్ మ�ను స�పమ��ా �సుక�వ�ాత్డ�, మనమ� నూతన భ���

క���య�ండ�ట మ�త్ర�� �ాదు�ా�, ఆ�ాశమ� క��� నూతనత్వమ� ��ందును.
— ��. ��యం ఊ��
మ���శయ్క� కల�గ� �కష్ను గ���్చన ��ను దర్శనమ�ను ప����ం�న �దట, ������ిల్ల �క్క

��రయ్ను గ���్చన ఆయన దర్శనమ� ��ప
ౖ � మనమ� కదుల�దమ�. ఈ దర్శనమ� ప్రకటన 21:9-22:5ల�
�ా్రయబ��న��.

������ిల్ల ��రయ్
తన ��లగ్ వ దర్శనమ�ల�, ��ను ఒక ��దద్ పర్వతమ� ���
ౖ � ����� బ�ెను. ప్రకటన 21:9 ప్ర�ారమ�

ఆ దర్శనమ� ��ం��్ల క�మ���త్, ������ిల్ల �క్క ��రయ్ను గ���్చన��, అ�� నూతన ��ర�షల�మ��ా నునన్��.

�ేవ�� శత�్రవ�ల వలన ��శనమ� �ేయబ��న ల�కమ� ప���దధ్ పరచబ��, ఎనన్డ� �ాడబ�ర� ��ందరయ్మ�,
సమ���నమ�, ఆ��గయ్మ�, ఐశ్వరయ్మ� మ��య� ఆనందమ�ను �� ందు��య� ఈ దర్శనమ�

�వ��ంచుచునన్��. మ��య� ��ను �క్క అసల�ౖన ���తల� ���� చదువ�నప�ప్డ�, �ాట�ల�నునన్

ఆదర్శమ� అను�ారమ��ా ��ంచుట ��్వర ఆ��ా్వదమ�ను �� ందు��నుటక� �ేవ�� ��ంబ��ంచునట�
్ల �ార�
��్ర తస్��ంచబ��్డర� మ��య� ��స
� త్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ� �ా���� కల�గ� రకష్ణ సంప�ర్ణ త ��రక� ఎదుర�
చూ�ార�.

ప్రకటన గ�ంథమ� మ���ంప�ల� మనమ� దృ�ి్టంచగల ఒక దృశయ్��మన�ా, నూతన

పట్ట న��న
� నూతన ��ర�షల�మ� ����వచు్చట, అ�� ఈ భ������� వచు్చచునన్��.
�ావ�న అ�� ఈ భ���ళమ� ����� వచు్చచునన్��. ఈ నూతన �ాసత్ �కమ�ల� �వ

వృకష్మ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ాదృశయ్మ��ా ఉండ�ట క��� మనమ� గమ�ంచవచు్చ, అ��
సప్ష్టమ��ా ఆ���ాండమ� 1వ అ��య్యమ�ల� ఉనన్ ఏ�ెను వనమ�ను

సూ�ంచుచునన్�� �ావ�న ఒక �ధమ��ా సృ�ి్ట వనమ�ల� �ా్రరంభ���న�� �ా�,
మ���క �ధమ��ా అ�� ఒక పట్ట ణమ�ల� మ�గ�సుత్ం��; అ��ే ఇ�� ఒక

�ా్రమ�ఖయ్��న
� సంబంధమ� క���య�నన్ట�
్ల కనబడ�త�ం��. ��ను �ెల�పబ� వ�చునన్
దృశయ్మ� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� దుష్టత్వమ�ల�� ల�కమ��� స��త�గ�త�ం��, ఈ

��ాధ్రణను ప��గణల��� �సుక�ంట�, అ�� ��ల� మం� స��ప�ే ప్ర��య్మ�న్యమ��ా

ఉంట�ంద� ��నను��నుచు��న్ను, అ�ేదన�ా ఏడ�ప్ల��, మరణమ�ల��, బ�ధల��,

కష్టమ�ల��, సృ�ి్టకరత్ ��న �ేవ���� మ��య� మనక� ఎడబ�ట� ల��ల�క���య�నన్��.
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—బ�్ర��్ల ట�. జ�నస్న్
నూతన ��ర�షల�మ�ను గ���్చన �వరణ ప్రకటన 21:9-27 ఉం��. అ�� పరల�కమ�ల� �ిదధ్మ�

�ేయబ�� ఈ నూతన భ�����
ౖ � �సుక��ాబ��న��. ఈ పట్ట ణమ� ఖ�్చత��న
� ఘనమ� ఆ�ారమ�ల�

�ేయబ��న��. �ాత �బంధల�, ప్రతయ్కష్ గ���రమ�ల�� మ��య� �ే�ాలయమ�ల�� అ� ప���దధ్ స్థ లమ�

క��� ఘనమ� ఆ�ారమ�ల� ఉ��న్�. అ� ప���దధ్ స్థ లమ�ల� �ేవ�డ� తన స�న్��� ప్రతయ్కష్పరచునట�
్ల ,
ఆయన తన మ��మను నూతన ��ర�షల�మ�ల�� తన ప్రజల��ౖ ప్రతయ్కష్పరచుటను ఇ�� �ెల�ప�త�ం��.
నూతన ��ర�షల�మ� �క్క ��క�్కల� మ��య� �వరణమ� తరచు ప��న్ండ� అ�� సంఖయ్��

�ె�యజ�యబ�����. �ాత �బంధనల� ఈ సంఖయ్ ఇ�ా���ల� �ా�� పం�ె్రండ� ��త్రమ�లను, ఈ య�గమ�ల�

ఉనన్ �ేవ�� ప్రజలను సూ�ంచుచునన్��. మ��య� నూతన �బంధనల� పం�ె్రండ� అ�� సంఖయ్ పం�ె్రండ�
మం�� అ�� సత్ ల�లను �� �య�నన్��, అ�� ప్రసత్ ుతమ�నన్ �ేవ�� ప్రజలను సూ�ంచుచునన్��. నూతన

��ర�షల�మ�ల�, �ేవ�� ప్రజల� ��ౖర�ధయ్మ� క���న ����్వర� సంస్కృత�ల నుం�� సమక�ర్చబడ��ర� ఇ��

సూ�ంచుచునన్��.

నూతన ��ర�షల�మ�ల���, �ేవ�� �ిం�సనమ� నుం�� పట్ట ణమ� మధయ్ వరక� �వన��

ప్రవ��ంచుచునన్��. ఆ న�� �వ వృకష్మ�ను �� �ించుచునన్��, మ��య� ��� ఆక�ల� సమసత్ జనమ�లక�

స్వస్థ త �ెచు్చచునన్�. నూతన భ��ల� �ాపమ� �క్క �ాపమ� సృ�ి్టల�నుం�� ప���త్�ా త������ట్ట �టక�

అ�� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��. మన చ��త్ర అంతట�ల� పతన��న
� మ�న�ా��� �ాపమ� వలన �ా్ర�ిత్ ం�న సమసత్
��ాదమ�లను స్వస్థ పర�, ల�కమం�� సంప�ర్ణమ��ా నూతనమ�పరచబడ�త�ం��.

�వర�ా, నూతన ��ర�షల�మ� �ేవ�� మ��మ�� ప్ర�ా�ంచుట ��ను చూ�య���న్డ�. ఆ

్ల ఆయన ఐశ్వరయ్మ�ను, ��ందరయ్మ�ను మ��య�
పట్ట ణమ� �క్క ఆభరణమ�ల�, మ��య� ��లగల �ాళ�

మ��మను �ెల�ప�చునన్��. మ��య� ����� అ�తమ��ా, �ేవ�� మ��మ పట్ట ణమ�ను ఆవ��ం�య�నన్��,
అందువలన ����� ����క ��ల�గ� అవసరమ� ల�దు — సూర�య్డ� ల��� చందు్రడ� క��� అవసరమ� ల�దు.
ప్రశన్ ఏమన�ా, ప్రకటన గ�ంథమ� 21వ అ��య్యమ�ల� �ా�ాద్నమ� �ే�న
ి ప్ర�ారమ�
నూతన ఆ�ాశమ�, నూతన భ��� ���్మంచుటక� ప్రసత్ ుతమందునన్ ఆ�ాశమ�,
మ��య� భ�� ��శనమ� �ేయబడ�త�ం��? ��ంతమం�� ఆ �ధమ��ా��
జర�గ�త�ంద� అను��ంట���న్ర�. ��ను ���� ఒక సమ�ల ప��వరత్ న�ా

�వ��ంచుచు��న్ను—సమ�లన���న మ�ర�ప్ అ� �ా్రమ�ఖయ్���న��. ఒక �ధమ��ా

అ�� ��శనమ� �ేయబడ�నట�
్ల కనబడ�త�ం��, �ా� నమ��� మ�త్రమ� ��స
� త్ ు �క్క
�� ంత ప�నర���్థన శ��రమ� వంట��.� ఆయన మరణ�ంచక మ�ందుం��న శ��రమ�ల�

�� �్చ�ే ఆయన ప�నర���్థన శ��రమ� ర��ాంతరమ� �ెం��న��, అ�నపప్ట��� తన
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�ేత�లల� ��క�ల� ��ట�్ట న �ాయమ�లను ఇం�ా క���య���న్డ�. మన

ప�నర���్థనమ� �క్క నమ��� క��� ఆ �ధమ��ా�� ఉంట�ం��, మ��య� ��మ�

ప�్రక 8వ అ��య్యమ� 18వ వచనమ� నుం�� చ����ే ఇ�ే నమ��� �శ్వమంతట���
వ��త్సత్ ునన్ట�
్ల చూడవచు్చ.

— ��. ��ర్న్ యస్. �� �ె్రస్
�శ్చయమ��ా ప్రసత్ ుతమ� మనమ� �వ�ించుచునన్ ఈ ఆ�ాశమ�, భ��

��ల��ంచబడ�త�ం�� మ��య� �ట��� ప���త్ �నన్మ��ా నూతన ఆ�ాశమ� మ��య�
నూతన భ�� ఉండబ� త�ం��, మ�నవ పతనమ� �క్క ప్ర��వమ� ఇందుల�
ఎనన్ట��� ఉండదు, �ా� అ��కమం�� ��స
� త్ వ�ల� నూతన ఆ�ాశమ�ను గ���్చ

�����న ఆ�్మయ దృ�ి్ట� క���య���న్ర�, �ేవ�డ� ���ల���న ���నుం��

�ా్రరం�ంచడ�, �ా� ��ను ���్మం�న ����� నూతనమ��ా �ేయబ� వ�చు��న్డ�.

మ�నవ�� పతనమ� వలన ���రకరమ��ా ��ల�ప్�న ���� ఆయన ప�ర్వ �ి్థ���
�సుక�వ�ాత్డ�. అందువలన నూతన ఆ�ాశమ�, నూతన భ�� అదుభ్త��న
� ���ల�
నూతన పరచబ��నపప్ట��� మనమ� ఇప�ప్డ� క���య�నన్ ����� మ��య�
�ాబ� వ�చునన్ ����� ��ల� ��న�ా��ంప� అచ్చట ఉంట�ం��.

— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్
ఇంతవరక� మనమ� ప్రకటన గ�ంథమ�నక� ��ను �క్క ఉ�� ��్ఘతమ�ను మ��య� ఆయన

పరల�క దర్శనమ�ల ���ష్కను మనమ� ప����ం�య���న్మ�, ఇప�ప్డ� ప్రకటన 22:6-21ల� ఉనన్ ఈ
ప�సత్ కమ� �క్క మ���ంప� �ప�నక� �ర�గ�దమ�.

మ���ంప�
��ను ప్రకటన గ�ంథమ�ను తన దర్శనమ�ల ��్వ�ా ����్క �ెపప్బ��న �ా్రథ�క సం�ేశమ�ల��

మ���ంచుచు��న్డ�. ��ను �� ం��న ఈ దర్శనమ�ల� నమ్మద��నవ� ఆయన ����్క �ెబ�త���న్డ�,

ఏలయన�ా అ� ప్రభ�వ� దూత ��్వర �ా���� �ె�యజ�యబ��న�. నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన

భ��ల� ��పప్ ఆ��ా్వదమ�ల� తన �ాఠక�ల� �� ం��ల� ఆయన ��చ్చ��ంచుచు��న్డ�. మ��య� �ేవ��

�ాజయ్మ� సంప�ర్ణమ��ా వచు్చట మ��య� అంతయ్ �ర�ప్ ఇం�ా భ�షయ్త�
త్ ల� �ాబ� వ�చు��న్య� ��ను
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తన �ాఠక�లక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చు��న్డ�. �ావ�న ఇపప్ట���, ��స
� త్ వ�ల� నమ్మకమ��ా
భద్రపరచబడ�చు��న్ర� మ��య� �ాప�ల� ప�ా్చ��త్పమ� �ెందవల�ియ�నన్��.

ప్రకటన గ�ంథమ� �ేవ�� నుం�� తన ప్రజలక� ఇవ్వబ��న �ాల���� ఆవలనునన్ సం�ేశమ�. �ాల����

సంబం��ం� మ��య� ��ను దర్శనమ�ల ��ర��ర�ప్క� సంబం��ం� మన దృకప్ధమ� ఏ �ధమ��ా

ఉనన్పప్ట���, ��ను ఈ గ�ంథమ�ను �ా్ర�ినప�ప్డ� ఏ �ధమ��ా ఉనన్�ో ఇప�ప్డ� క��� అ�ే ప్ర�ారమ��ా

వ��త్ంచుచునన్ద� ��స
� త్ వ�లందర� ఒప�ప్��నవల�ి ఉనన్��. మన ప���్థ �
ి ��ర��ా ఉండవచు్చ �ా� మన

�ేవ�డ� మ�రల�దు. మ��య� ��ను బ� ��ం�న �ల�వల� మ��య� దృకప్ధమ�ల� ఈ ���న క���
మనలను బం��ంచుచునన్�. భ�త, వరత్ మ�న, మ��య� భ�షయ్త్ �ాలమ�లల� �ేవ�� �క్క

మం�తనమ�ను బట�్ట మనమ� ��్ర తస్��ంచబడ�దుమ�. ఆయన మన ��డల క���య�నన్ ��్రమ మ��య�
చ��త్రను ఆయన �ా్వ��నపరచు��నుటయందు మనమ� నమ్మకమ��ా ఉం���. ఇప�ప్డ�ను, మ��య�

����న మన ��తమంతట�ల� ఆయన పట్ల మనమ� నమ్మకమ� క���య�ం��ల� ��ా్వసమ��� మనమ�
ఆయనక� సప్ం��ంచవచు్చను.

ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ఉ�ేద్శమ� మ��య� �వరణల� గ���్చ చ��్చం�న �దట, మ�డవ

ప్ర��న��న
� అంశమ�ను చ��్చంచు��నుటక� మనమ� �ిదధ్మ�గ ఉ��న్మ�: అ�ేదన�ా ప్రకటన గ�ంథమ�ను
అన్వ�ంచు��ను ప్రణ��క.

అన్వ�ంచు��నుట
ప్రకటన గ�ంథమ�ను ఆధు�క �ాల���� అన్వ�ంచు��నుటను గ���్చన �ాదమ� ��ండ� ��గమ�ల��ా

�భ�ంచబ�����: �దట��ా, ప్రకటన గ�ంథమ�ను అన్వ�ంచు��నుటక� ��ల�గ� �ా��రణ���న

ప్రణ��కలను �వ��ంచుచూ, స��్వమర్శ �ేయ�దమ�. మ��య� ��ండవ���ా, ఈ ��ల�గ� ప్రణ��కల నుం��

తయ�ర� �ేయబ��న సమగ��న
� ఒక ప్రణ��కను సూ�ం�ెదమ�. ప్రకటన గ�ంథమ�ను అన్వ�ంచు��నుటక�
గల ��ల�గ� �ా��రణ���న ప్రణ��కమను �దట మనమ� చూ�ెదమ�.

�ా��రణ ప్రణ��కల�
�ట్ట �దట��ా �ెపప్దలచుక�నన్ �షయ��మన�ా ఈ ��ల�గ� ప్రణ��కలల� ప్ర���క��� ��ల�

ప్ర�జనకర���న��, అ��ే ఏ ఒక్కట� క��� ��నంతట అ�ే స���� �న�� �ాదు. ఈ ప���్థ �
ి �ాత�ెన
ౖ ఒక
గ���్డ �ాడ� ఏనుగ� కథను జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్��, అ�ేమన�ా ప్ర� గ����్డ �ాడ� ఏనుగ� శ��ర ��గమ�ను
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�వ��ం��ర� �ా�, ఏ ఒక్కర� ఏనుగ� �క్క సంప�ర్ణ ర�పమ�ను �ెపప్ల�క�� య�ర�. ఈ కథ ����్వర�
సంస్కృత�లల� ����్వర� �ధమ�ల��ా ఉనన్��. ఒక వయ్��త్ ఏనుగ� �క్క �ాల�ను త���, ఏనుగ� ఒక

సత్ ంభమ�గ ఉంట�ంద� నమ�్మ��డ�. మ���కడ� ��� �ె�� త��� ఏనుగ� ���నకర� వల� ఉంట�ంద�
మ���ం��డ�. మ���కర� ��� ��కను త��� ఏనుగ� ఒక ��డ�వల� ఉంట�ంద� ఆల���ాత్డ�.

మ���కడ� ��� ��ండమ� త��� ఎనుడ� �ట���ట్ట మ� వల� ఉంట�ంద� మ���ం��డ�. ఆ �ధమ��ా కథ

�ాగ�త�ం��. �ా�� �ా�� అంచ��ల ప్ర�ారమ� అందర� �ె�ప్ి న�� స���న
� �ే అ��ే ప���త్�ా ఏనుగ�ను ఎవర�
చూడల�క�� య�ర�.

అ�ే ప్ర�ారమ��ా, అ��క��న
� ప్రఖ�య్��ాం�న ప్రణ��కల� ఉనన్� �ా�, ప్రకటన గ�ంథమ�ను

�ాయ్ఖ�య్�ం� అన్వ�ంచుటక� అ� స���� వ�. ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉనన్ దృశయ్మ�లను ప్ర� ప్రణ��కను �ాట�
దృకప్థమ� ��ప�ప్న �వ��ంచు��మ�. ఈ దృకప్థమ�ల� ��ల� ప���తమ��ా ఉనన్ందువలన ప్ర� ప���లన
ప్రకటన గ�ంథమ� ఇచు్చచునన్ దర్శనమ�ల� ఉనన్ అర్థ మ�ను మ��య� ప���త్ దృశయ్మ�ను ఇ��
��ల�ప్త���న్�.

ఈ �ాఠమ�ల� మనమ� చూడబ� త�నన్ అన్వ�ంప�ను గ���్చన ��ల�గ� ప్రణ��కల�: �ీ్రట��జం,

ఫ�య్చ��జం, ���్ట ా���జ
ి ం మ��య� ఐ��య�జం అ� �ెపప్బడ�త���న్�. ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క �ాల

వయ్వ��, మ��య� ఆ దర్శనమ�ల� ��ర��ర్చబడ� ���నమ�ను గ���్చ ప్ర��� ����్వర� అన్వ�ంప�లను క���

ఉ��న్�. ఈ ��ల�గ� ప���లనలను ఒ��క్కట��ా మనమ� ప����ం�ెదమ�, �ీ్రట��జం�� �ా్రరం�ం�ెదమ�.

�ీ్రట��జం
�ీ్రట���ట్ అ�� మ�ట గతమ�ల� జ����న �ారయ్మ�లను సూ�ంచుచునన్��. ఆ ప్ర�ారమ��ా, ప్రకటన

గ�ంథమ�ల�� ప్రవచనమ�ల� ��ల�మట�్టక� గతమ�ల� ��ర��ర్చబ��్డయ� �ీ్రట��జం �ెల�ప�త�ం��.

ప్రకటన గ�ంథమ� ���.శ. 70ల� ��ర�షల�మ�పతనమ� అ�న తర��ాత �ా్రయబ��నద� మ��య� ఆ

సమయ���� ��ల�మట�్టక� ప్రవచనమ�ల� ��ర��ర్చబ��్డయ� �ీ్రట��జంల� ఒక �ాఖ �ెపత్ �ం��. ���.శ ఐదవ

�ాతబద్ మ�ల� ��మ� �ామ��జయ్మ� పతనమ� అ�నప�ప్డ� ఈ దర్శనమ�ల� ��ర��ర్చబ��్డయ� మ���క

�ాఖ �ెల�ప�త�ం��.

��ను �క్క అసల�ౖన ���తల��ౖ దృ�ి్ట �ా��ంచ����� �ీ్రట��జం స�యపడ�త�ం��. ప్రకటన 2, 3

అ��య్యమ�లల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�లను గ���్చన స�వర���న జ�్ఞనమ� ఉం���స్న �ా్రమ�ఖయ్తను అ��

చూసుత్ం��. ఈ సంఘమ�ల� �ాసత్ వమ��ా అనుభ�ం�న శ�మలను అ�� మనక� జ�్ఞపకమ� �ేసత్ ుం��. మ��య�
ఇ�� 2 మ��య� 3 అ��య్యమ�లక� మ��య� గ�ంథమ�ల�� ����న అ��య్యమ�లక�ను మధయ్న

అం�ాత్మక���న సంబంధమ�ను ���్మసుత్ం��. ��ను ��వలమ� భ�షయ్త�
త్ తరమ�ల �ా���� ఇ�� �ా్రయల�ద�,
��ను అసల�ౖన ���తలను గ���్చ ��స
� అ�మ�నమ� మ��య� ��్ర ��స్హమ� ఈ
� త్ ు చూ�ిన ప్ర�ేయ్క��న
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గ�ంథమ� ఆధు�క అన్వ�ంప�ను �ె�యజ�య�చునన్ద� �ీట
్ర ��జం సమ��తమ��ా �ెప�ప్చునన్��.

మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క �వ�� అ��య్యమ�ల� ���సత్ ు �క్క ��ండవ �ాకడను గ���్చ

మ�ట�్లడ�చు��న్య� �ీ్రట��జం �క్క అ�న్ �ాఖల� స���న
� �ధమ��ా అవ�ాహన �ేసు��నుచు��న్�.

ప్రకటన గ�ంథమ�ను ఈ �ధమ��ా స��ించుట ��్వ�ా ప్ర�జనకర��న
� అన్వ�ంప�లను మనమ�

����� �యవచు్చను. ఉ��హరణక�, అ�� మనక� �ేవ�� స్వ��వమ�ను గ���్చ మ��య� �త�మంత�లక�
ఆయన ప్ర�ఫల��్చ, దుష�
్ట లను ���ంచున� బ� ��ంచుచునన్��. మన ల�కమ�ల� కల�గ� సమసయ్లక� ఏ

�ధమ��ా సప్ం��ం��ల� అర్థమ� �ేసు��ను �ధమ��ా స�యపడ�త�ం�� మ��య� భ�షయ్త�
త్ ల� ���సత్ ు �క్క
�ాకడను గ���్చ మనక� ���కష్ణ క��� ఇసుత్ం��.

అ��ే ఇంత �ల���ౖన అంతర దృ�ి్ట ఉనన్పప్ట���, ప్రకటన గ�ంథమ���ౖ �ీ్రట��జం సంప�ర్ణ �న
�

దృకప్థమ�ను ఇవ్వల�దు. ఒక �షయ��మన�ా, అంతయ్�ాల ప్రతయ్కష్�� �ా��తయ్మ� అప�ప్డ� ఉం�ే

సమయ���� మ�త్ర�� �ా్రయబ��న��, �ానునన్ భ�షయ్త�
త్ నక� అంత�ా �ాదు అ� ఇ�� తరచూ తప�ప్డ�

అ��ా్రయమ�ను ఇచు్చచునన్��. అ��ే సతయ్��మన�ా ల�ఖ��లల� అ��క అంతయ్�ాల ప్రతయ్కష్�� ��గమ�ల�,

�����ల� 7-1, మతత్ � 24 మ��య� 2 �ెసస్ల��క 1 మ��య� 2 అ��య్యమ�ల� భ�షయ్త్ సంఘటనలను

�ె�యజ�య�చునన్�.

అ�ే ప్ర�ారమ�, ప్రకటన గ�ంథమ� 1:1-3 మరల� ప్రకటన గ�ంథమ� �వర 22:10ల� ఉనన్ “�ాలమ�

స�ప���య�నన్��” అ� �ెపప్బ��న �ాల���� సంబం��ం�న �ాకయ్మ�లను �ాయ్ఖ�య్�ంచుటల� �ీ్రట��జం

��ల� సంక��తమ��ా ఉనన్��. ఇట�వంట� �ాకయ్మ�ల� ��స
� త్ ు �క్క �దట� �ాకడ మ��య� ��ండవ �ాకడ
మధయ్నునన్ �ాలమ�నక� సంబం��ం�న� �ావ�— ఆ సమయమ� అంతయ్ �ర�ప్నక� “మ�ందు”

వచు్చచునన్�ై��, అ�� �ాల���� సంబం��ం�న�� �ాద� �ా���త్ ార�. మ�� ఎక�్కవ�ా, ఈ �ాల����

సంబం��ం�న�� చ��త్రల� జర�గద��న���ా సహజమ��ా �ీ్రట��జం అం��క��ంచదు. ��� ఫ�తమ��ా

భ�షయ్త�
ౖ ���తల
త్ ల� ��ర��ర్చబడబ� వ� సంగత�లను ఇ�� మర�గ� �ేయ�చునన్�� మ��య� అసల�న
సందరభ్మ�ల� ��ర��ర్చబ� వ� సంగ�� మ�త్ర�� దృ�ి్టంచుత�ం��.

ప్రకటన గ�ంథమ�ను అ�� అన్వ�ంచు �యమమ�ను బట�్ట , �దట� శ��బద్ మ� నుం��

�సత్ ��ంచుచునన్ �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చ �ీ్రట��జం తక�్కవ�ా�� �ెప�ప్చునన్��. ప్రకటన గ�ంథమ�ల��
��ల�మట�్టక� ప్రవచనమ�ల� �ా���క్క ��త �ాలమ�ల� ��ర��ర�చునన్ట�
్ల చ��త్రయంతట�ల� ఇ��

���సత్వ�లను �ిదధ్పరచల�దు. హత�ా�ల� ��న�ాగ���ర� మ��య� వయ్���కతల� ��న�ాగ���య� ఇ��

�ెల�ప�ట ల�దు. ఈ �ధమ��ాను, మ��య� అ��క �ధమ�ల��ాను, �ీ్రట��జం ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ప���త్

అన్వ�ంప�ను ఇవ్వల�క�� ��ను.

ప్రకటన గ�ంథమ� ఇచు్చచునన్ ప���త్ �ీ్రట��జంను గ���్చన ఈ అవ�ాహనను మనసుస్ల� ��ట్ట ����.

ఫ�య్చ��జం ��ౖప� �ర�గ�దమ�.
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ఫ�య్చ��జం
���సత్ ు �క్క ��ండవ �ాకడక� మ�ందు సంబం��ం�న శ�మల� వచు్చనంత వరక� ప్రకటన గ�ంథమ�ల��

దర్శనమ�ల� ��ర��ర్చబడ�ట �ా్రరంభమ� �ాద� ఫ�య్చ��జం అ��ా్రయపడ�త�ం��.

�ీ్రట��జంవల�, ఫ�య్చ��జం క��� ఇచు్చటక� ���న్ ఆల�చనలను క���య�నన్��. ప్రకటన గ�ంథమ�

మ�ందుక� చూచుచునన్ద� స���ా �ెప�ప్చునన్��, అ�న్ట�కంట� ��ౖ�ా, ��పప్�ారయ్��న
� ��సు���సత్ ు �క్క

��ండవ �ాకడను గ���్చ �ెబ�త�ం��. ప్రకటన 22:20 వంట� ల�ఖన ���ాలల� ఉనన్ ఈ ��ంద్ర ఉ�ేద్శమ�ను

మనమ� చూడవచు్చ.

భ�షయ్త�
త్ ��నమ�న జర�గబ� వ� అంతయ్ �ర�ప్ను గ���్చ మ��య� ��మ� 8:19-25 వంట� ల�ఖన

���ాలల� ��ాధ్��ంచబ��న సృ�ి్టయ�వత�
త్ ����� ప�ర్వ�ి్థ��� �ెచు్చటను గ���్చ క��� ఫ�య్చ��జం స���ా

ఎదుర� చూచుచునన్��.

ఈ �ాయ్ఖ�య్నమ�ల� అ��క ప్ర�జనకర��న
� పదధ్ త�లల� అన్వ�ంచబడ���. అ�� ���సత్ ు ��ండవ

�ాకడ, �ర�ప్ మ��య� సృ�ి్ట నూతన పరచబడ�ను గ���్చ ���కష్ణను కల�గజ��త్ ా�. ఆ సమయమ� ��రక�
ఎదుర�చూచునట�
� త్ వ�లను ��్ర తస్హపరచు���.
్ల చ��త్రల� అ�న్ �ాలమ�లల� ఉనన్ ��స

ఈ �ల���న
ౖ ఆల�చనల� క���య�నన్పప్ట���, అసల�ౖన ���తల�� ప్రకటన గ�ంథమ� ఏ �ధమ��ా

మ�ట�్ల��న�ో ఫ�య్చ��జం ��ట���న
ి ��. �జ����, ��స
� త్ ు �ాకడక� మ�ందునన్ తరమ� �న� �గ�� అ�న్

తరమ�ల �ా���� అన్వ�ంప�� ఇ�� తక�్కవ�ే�న
ి ��— ��ను �ా్ర�న �ాలమ�ల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�ల
��ర్ల �, ప్ర�య్ే కమ�గ ప్ర� సంఘమ�నక� సం�ేశమ� ఇ�్చనపప్ట��� �ా�� �ా్ర��నయ్తను ప��గణ�ంచల�దు. 2

మ��య� 3 అ��య్యమ�లల� �ెపప్బ��న ఏడ� సంఘమ�లను, మనసుస్ల� ��ట్ట ���నక�ం�� �ా్రయబ��్డయ�
���ంచుట ��ల� కష్టమ�. ఈ �ధమ��ా, ఫ�య్చ��జం చ��త్రల� ��ల�మం�� ���తలక� ప్రకటన గ�ంథమ�ను
వ��త్ంపజ�యల�క�� �నట�
్ల అగపడ�చునన్��.

ఇంతవరక� మనమ� �ీ్రట��జం మ��య� ఫ�య్చ��జంను ప����ం�య���న్మ�, �ా��రణ

అన్వ�ంప�లల� మ�డవ �����ప
ౖ � �ర�గ�దమ�, ���� మనమ� ���్ట ా��జం అ� �ిలచుచు��న్మ�.

���్ట ా��జం
ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� దర్శనమ�ల� �ాల క�మ�ను�ారమ��ా �దట� శ��బద్ మ� నుం��, ��ండవ �ాకడ

వరక� ఉం�ే �ాలమ� నమ��� సూ�సుత్ంద� ���్ట ా���ిజం తలంచుచునన్��.

���్ట ా���జ
ి ం మ�����కరమ��ా �ెప�ప్చునన్�ేమన�ా: ప్రకటన 2–12 అ��య్యమ�లల�� సంఘటనల�

���న్ �దట� �ా��బ�ద్లక� సంబం��ం�న�; 13–17 అ��య్యమ�లల�� ��్ర ట��్ట ం� ట్ సంఘ సంస్కరణక�
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సంబం��ం�న�, మ��య� 18–22వ అ��య్యమ�ల� ��ండవ �ాకడక� సంబం��ం�న సంఘటనల�

క���య�నన్�.

���్ట ా���జ
ి ం అ��క���న �ల���న
ౖ ఆల�చనలను ఇచు్చచునన్��. ప్రకటన గ�ంథమ� ఏడ� సంఘమ�ల

ప���్థ �
ి �� �ా్రరంభమ�చునన్ద� ఇ�� స���ా �ెప�ప్చునన్��. మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క మ���ంప�

దృ�ాయ్ల� ��ండవ �ాకడక� స���ా ఇ�� ఆ�ా��ంచుచునన్��. మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ� ఒక మ���ంప� ��ౖప�నక�
కదుల�త� ఉంద� ఇ�� స���ా గ���త్ంచుచునన్�� – ఈ గ�ంథమం�� చదువ�త� ఉండ�ా ఈ వృ��త్ంతమ�

��న�ాగ�త�ం��.

అ�న్ య�గమ�లల� ఉనన్ సంఘమ�లక� ప్రకటన గ�ంథమ� వ��త్ంచుచునన్ద� ���్ట ా���జ
ి ం

గ���త్ంచుచునన్��. ��సు ����వ
� చు్చ పరయ్ంతమ� మనమ� �ా�ాడబడ���మ� ��్ర తస్హపరచుచునన్��

మ��య� ఆ సమయమ�లల� భ�మ�య్�ాశమ�లను ఆయన నూతన పర��ాత్డ� ఇ�� �శ్చయపరచుచునన్��.

మ��య� చ��త్ర��ౖ �ేవ�� ఆ��పతయ్మ� ఉనన్�� మ��య� ఆయన ప్రణ��క మ���ంప�నక� వచు్చ �షయమ�ల�
�ఫలమ��య్�� ల�ద�� �షయమ�ను అ�� మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్��.

�ా� మ���క �ధమ��ా ���్ట ా���జ
ి ం సమ�ాయ్త్మక��న
� ��. ఒక సంగ� ఏమన�ా, ప్రకటన

గ�ంథమ�ల� ఉనన్ ప్రవచనమ�ల�న్ ఖ�్చతమ��ా �ాల�ర్ణయమ� ��ప�ప్న ఉనన్వ� ఇ��

�శ్చయపరచుచునన్��. అ�� ఆ�� సంఘమ�, సంఘ సంస్కరణ మ��య� ���సత్ ు �క్క ��ండవ �ాకడ మధయ్

నునన్ ��ామమ�ను �ాలమ�� �గను �దట� �ా��బద్ మ� నుం�� ఆఖ�� శ��బద్ మ� వరక� �ాగ��య�ట ��్వ�ా
ప�డ�్చచునన్��, మ��య� ఈ దర్శనమ�లను ప్రపంచ ����త్రక సంఘటనల�� మ����డ
� �త�ం��.

అ��ే, ఈ �ాఠమ�ల� మనమ� మ�ందు�ా చూ�నట�
్ల �ా, ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ��ా్మణ ఆకృ�

ఖ�్చతమ��ా �ాల�ర్ణ య ప్ర�ారమ��ా ల�దు. �ార� ��చ�� చ��త్రల� ఎక్కడ ఉ��న్�� �ె�య� ఒక

తప�ప్డ� దృకప్థమ�ను ఇ�� ��స
� త్ వ�లక� ఇయయ్వచు్చ, ���న్�ార�్ల �ా��� య�కత్ మ� �ా� ��ా�ా�ాదమ�
ల���� �ా��� ��ట�
�్ట �యవచు్చ, మ��య� మ��య� ���న్�ార�్ల �ా��� య�కత్ మ��ా� ఆ�ా�ాదమ�ల����

��ట�్ట��యవచు్చ. ఇంకనూ ప్రకటన గ�ంథమ�ల� �ెల�పబడ�చునన్ �ాలక�మమ� మనమ� ఏ �ధమ��ానూ

త�ిప్�� క�డద�� ��వనను ఇ�� కల�గజ�సత్ ుం��, �ేవ�డ� దయచూ�ించునట�
్ల ల��� ��పపడ�నట�
్ల �ేయ�టక�
మన �� ంత �ారయ్మ�ల� అసమర్థ ��న� మ��య� సప్ష్టమ��ానునన్ చ��త్రను మ�ర�్చటక� �ల�పడద� ఇ��
�ెల�ప�చునన్��.

���్ట ా���జ
ి ంల� ఉనన్ ��ండవ సమసయ్ ఏమన�ా, ��స
� త్ ు �క్క �ార్వ�్రక సంఘమ�ల� ��్ర ట�స్టంట్స్

�క్క సంఘన సంస్కరణ చ��త్రల� ��ల� ��లక���న���ా �����ౖ ఇ�� ఆ��రపడ�ట. �ార్వ�్రక సంఘ
దృకప్థమ�ను ���్ట ా��సజం మర�గ� �ేయ�చునన్ట�
్ల కనబడ�చునన్��, తరచు ��ను �క్క
ప్రవచనమ�ల� �ా�ా్చతయ్ ���సత్వత్వమ�నక� ప���తమ� �ేయ�చునన్�� — మ��య� ���న్�ార�్ల

సంక��తమ��ా య���ప్ �ే�ాల ���సత్వత్వమ�ల� జ����న సంఘటనల�� ప���తమ� �ేయ�చునన్��.
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ఇట�వంట� అ��ా్రయమ� ఇతర �ేశమ�లల� ఉనన్ సంఘమ� �ాత్రను తక�్కవ �ేయ�చునన్��. మ��య� ఇ��

��ల� �ర���స్హకర��న
� ��. �ా�� �క్క �ారయ్మ�ల� అంత�ా గ���త్ంచద��న� �ావ� ��ా్వసుల�

ఆల��ంచునట�
్ల �ేసత్ ుం�� మ��య� ప్రపంచమంతట� �ేవ�� �ాజయ్మ అ�వృ��ద్ ��న�ాగ� �ా్రమ�ఖయ్���న
ఉ�ేద్శమ�ను గ���్చన ఆస��త్� ఇ�� ��ల��సత్ ుం��.

�ీ్రట��జం, ఫ�య్చ��జం మ��య� ���్ట ా���జ
ి ం చూ�న తర��ాత, �ా��రణ అన్వ�ంప�లల�

��లగ్ వ�����ౖప� మనమ� �ర�గ�దమ�, అ�ేదన�ా: ఐ��య�జం

ఐ��య�జం
ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� సంఘటనల� ఒక ���్ణత �ాలప����� ల��� ����క���� �ెల�ప�త���న్య�

�ెప�ప్టకంట�, ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉనన్ దృశయ్మ�ల� ఆ�్మయ �� �ాటమ�ల�� �ా��రణ పదధ్ త�లను

�ెల�ప�త���న్య���ా�, ఒక ప్ర�య్ే క���న సంఘటనలను ల��� �ాలక�మ���� �ెం��న�ాట�� �ెల�ప�టల�ద�
ఐ��య�జం �ా��ంచుచునన్��.

����న �ా��రణ అన్వ�ంప�లవల�, ఐ��య�జం ���న్ �ల���న
ౖ ఆల�చనలను ఇచు్చచునన్��.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉనన్ ���న్ ప్రవచ��ల మ�ల అంశమ�నక� అనుగ�ణమ��ా అమర్చబడ�టను ఇ��

గ���త్ంచుచునన్��. �ా్రథ�కం�ా �ా��ను �క్క పదధ్ త�ల� చ��త్రల� ఒ�� �ధమ��ా ఉ��న్య�� సతయ్మ�ను

ఇ�� ఎ�త్ చూప�చునన్��, మ��య� �ాట�� మ�ందు�ా�� �ెల�ప�చునన్��.

ఈ ���ష్క �ాఠమ�లల� మ�ందు�ా మనమ� �వ��ం�న ప్ర�ారమ� ���తత్ �బంధనలక� సంబం��ం�న,

ప్ర��
� క �ాకడ �ాసత్ �ప� పదధ్ �� ఐ��య�జం గ���త్ంచుచునన్��. మ��య� ఈ ఆధు�క య�గ సందరభ్మ�నక�,

�దట� శ��బద్ ప� మ��య� అంతయ్�ాలప� ఆపదల� జర�గ��ాట�� �ార్వ�్రకమ� �ేసత్ ూ అన్వ�ంచు��నుటను

ఇ�� ����్క �ెపత్ �ం��. ��ను ఉ�ేద్�ం�న ప్ర�ారమ��ా ప్రకటన గ�ంథమ�ను చ���, ఉప���ంచుటక� ఈ

ఆల�చనల� మన �ామర్థ �మ�ను ��ంచు���. �ేవ�� స్వ��వమ�నందు దృ�ి్ట ��ట్ట �నట�
్ల మ��య� ల�కమ���
ఆయన వయ్వహ��ంచు ���� అవ�ాహన �ేయ�టక� స�యపడ���. చ��త్ర �క్క అ�న్�ాల

ప���త�లల� �వ�ంచుటక� మ��య� అంతయ్మ�ను ��స
� త్ ు �ాకడ గ���్చన ���కష్ణ క���య�ండ�నట�
్ల , అ�

మనలను �ిదధ్పర��ాత్�.

అ��ే ఐ��య�జంల� క��� ���న్ ల��ాల� ఉ��న్�. ��ల� సప్ష్టమ��ా కనబడ�చునన్�ేమన�ా,

ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� ఏ ఒక్క దృశయ్ ర�పమ�ను ����త్రక సంఘటనల�� �� �్చ �ెప�ప్టల�దు. క�సమ�,

��ను �క్క అసల�ౖన ���తల� �ా�� �ాలమ�ల� జర�గ�చునన్ సంఘటనల� గ���్చ �ెల�సు��నుట�����

ఆయన అంతయ్�ాల ప్రతయ్కష్తల� స�యమ� �ేయవల�ిన అవసరత ఉనన్��. మ��య� ఇట�వంట� ఆల�చ��

దృ�ి్ట� ఇచు్చట�� ప్రకటన గ�ంథమ� ఉ�ేద్�ంచబ��న��, “త్వరల� సంభ�ంపబ� వ�” సంగత�లను అవ�ాహన

�ేసు��నుట�� �ేవ�డ� �ాట�� ��నుక� బయల�పర�ెన� అ��కమ�ర�ల� �ెపప్బ��న��. ఈ సంగ��
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ప్రకటన గ�ంథమ� �ా్రరంభమ�ల�, ప్రకటన 1:1, అ�ే �ధమ��ా మ���ంప��ా 22:6ల� చూడవచు్చను. ప్రకటన

22:6ల� ఈ �ధమ��ా చదువ���మ�.

ప్రవకత్ ల ఆత్మలక� �ేవ�డగ� ప్రభ�వ�, త్వరల� సంభ�ంపవల�ిన �ాట�� తన
��సులక� చూప�ట��� తన దూతను పం��ను (ప్రకటన 22:6).

�ాసత్ �క ప్రపంచమ�ల� జర�గ� �ాసత్ �క సంఘటనలను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ�

శ�దధ్వ��ంచుచునన్ద� ఇట�వంట� ల�ఖనమ�ల� మనక� �ె�యజ�య�చునన్�. ల�ఖనమ�లల� ఇట�వంట� �ాసత్ �
సమ్మత���న అన్వ�ంప�లను ����� �య�టల� ఐ��య�జం మనలను �ర���స్హపరచుచునన్��.

ఆధు�క ������� ప్రకటన గ�ంథమ�ను �ాయ్ఖ�య్�ం�, అన్వ�ంచు ��ల�గ� �ా��రణ పదధ్ త�లను

గ���్చ మనమ� ఇంతవరక� చూ�ామ�, అ��ే ఒక సమగ��న
� పదధ్ �� �ెల�ప�టక� మనమ� �ిదద్మ��ా
ఉ��న్మ�.

సమగ� అన్వ�ంప� పదధ్ �
మన సమగ� అన్వ�ంప� పదధ్ � �ీ్రట��జం, ఫ�య్చ��జం, ���్ట ా���ిజం, మ��య� ఐ��య�జంను

గ���త్సత్ ూ ఇ� ప్రకటన గ�ంథమ� ఆధు�క అవ�ాహనక� ��ట్ల � �ో హదపడ�త���న్� ప����ంచుట ��్వ�ా

ఇ�� �ా్రరంభమగ�చునన్��. �ావ�న, ఈ �ా��రణ పదధ్ త�లను ప���త్�ా తృణ�క��ంచుటక� బదుల�, ఈ

పదధ్ త�లల� ఉనన్ �ల���న
ౖ దృకప్థమ�లను మన సమగ� అన్వ�ంప� పదధ్ � ��తమ� �ేసత్ ుం��, మ��య�

అ�ే సమయమ�ల� �ాట�ల� ఉం�ే ల��ాలను ��ల��సత్ ుం��.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� ప్రవచనమ�ల� ఆ గ�ంథమ�ను �దట �� ందు���న �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్

ఏడ� సంఘమ�లక� వ��త్ంచున� �ెప�ప్చునన్ �ీ్రట��జంను మనమ� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�. అ��ే ప్రకటన
గ�ంథమ�ల�� ���న్ ప్రవచనమ�ల� ��స
� త్ ు �క్క ��ండవ �ాకడ మ��య� అంతయ్�ర�ప్ �ేత చుట్ట బ��

ఉ��న్య� �ెప�ప్చునన్ ఫ�య్చ��జం�� క��� మనమ� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�. �ేవ�డ� చ��త్రనంతట��
�ా్వ��నమ�ల� ఉంచుచు��న్డ� మ��య� ఇవ�న్ సమక��� ���సత్ ు �క్క ��ండవ �ాకడ ��ప
ౖ ��ా

జర�గ�చు��న్య� �ెప�ప్చునన్ ���్ట ా���జ
ి ం�� క��� మనమ� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�. ప్రకటన గ�ంథమ�ల�
�ా���య��న
� దుష్టశక�త్ల� ఇం�ా మన ��ా్వసమ�ను �ా�ప�ేటట�
్ల �����త్ ా� అ� �ెప�ప్చునన్
ఐ��య�జం�� క��� మనమ� ఏ��భ�ంచుచు��న్మ�.

సమగ� అన్వ�ంప� పదధ్ � ��ండ� ���ాల� ల��� �� �ా��ల� క���య�నన్ట�
్ల మనమ�

సంగ���ంచవచు్చను. �దట��ా, ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉనన్ �యమ�ల� మ��య� స��య్ల� ����ంచుటక�

అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ప్ర� మ��ాగ్�న్ మనమ� ఉప���ం�ెదమ�. అ� �ేవ�� స్వ��వమ�ను గ���్చన

సతయ్మ�ల� �ావచు్చ, ఈ ల�కమ��� ఆయన వయ్వహ��ంచుటనుగ���్చన సతయ్మ�, ఆయన ��దుట మన
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బ�ధయ్తలను గ���్చన సతయ్మ�, ����త్రక �ాలవయ్వ��� గ���్చన సతయ్మ� ల�క ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ��ను

బ� ��ం�న ఏ సతయ్���న �ావచు్చను. మ��య� ��ండవ���ా, ��ను ���తల �క్క ప���్థ త
ి �లక� మ��య�
మన ��త ప���్థ ిత�లక� మధయ్ �ార�పయ్తలను మనమ� చూ���. మ��య� ఆ సమ�ంతరమ�ల� మన
అన్వ�ంప�క� మ�రగ్ దర్శకమ����.

ప్రకటన గ�ంథుమ�ల�� �యమ�ల� మ��య� స��య్లను అవ�ాహన �ేసు��ను �దట� �� �ానమ�

��ల� సం��్లష్ట��న��, ఏలయన�ా ఈ గ�ంథమ� అ��క���న తలంప�లను బ� ��ంచుచునన్��. �ావ�న, ��ను

����్క �ెప�ప్చునన్ ���న్ �ా్రమ�ఖయ్��న
� అంశమ�లను �ెప�ప్��నుట ��ల� స�యకరమ��ా ఉంట�ం��. ఈ
అంశమ�ల� ఆధు�క ��తమ�నక� అ��క �ధమ�ల��ా వ��త్ంపజ�య�ట సులభమ�.

ఉ��హరణక�, ��స
� త్ ు �క్క ��తమ�, మరణమ�, ప�నర���్థనమ� మ��య� పరల�కప� ప���ాలనను

గ���్చన సతయ్మ� ఆయనను ఆ�ా��ంచునట�
్ల �ేయ�ట మనమ� చూడవచు్చను.

దుష్టత్వమ���న
ౖ ��స
� త్ ు �క్క సంప�ర్ణ �జయమ�ను గ���్చన తలంప���ౖన క��� మన

దృ�ి్ట�ా��ంచవచు్చను మ��య� ఆయన �ాజయ్మ� ఎపప్ట��� అంతమ� �ాదు. �ాట�� ఆ�ా��ంచు �ధమ��ా
మనలను ప్రల�భ ��ట్ట �చునన్ ల�కమ�ల�� �ా��ను �ారయ్మ�లక� వయ్���కమ��ా మనమ� �ల�వబ���,

ఏలయన�ా �ా��� ��ంబ��ంచు�ా��� అ�� ���ంచుటక� బదుల� శ�ి�త్ ాయ� మన� ఎర�గ�దమ�. మ��య�
ఈ ��తమ�ల� ��స
� త్ ుక� నమ్మకమ��ా ఉనన్�ార�, �ాబ� వ�చునన్ ��తమ�ల� మ��మ��్వత ప్ర�ఫలమ�

�� ందుదుర� మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసు���ా�.

కష్టమ�ల� ��న�ాగ�టక� మనమ� ప�����లప్బ���, ఏలయన�ా తన శత�్రవ�ల��ౖ�� వచు్చ �ేవ��

ఉగ�త ��దుట మనమ� �� ందుచునన్ శ�మల� �� ల్చత��న� �ాదు. భయంకర���న ఆయన �ర�ప్నుం��

�ేవ�� �క్క నమ్మకసుత్ల�ౖన ప్రజల� ర��ంచబడ�దుర�� సతయ్మ� నందు మనమ� ఆదరణ �� ందుదమ�. ఈ
ల�కమ� నుం�� �ాపమ� �క్క �ాపమ� ఒక ��నమ�న ప���త్�ా ��ల��ంచబడ�త�ంద�� ప��జ్ఞ �నమ� నుం��

���కష్ణను ������య�దమ�, మ��య� �ేవ�డ� ఆయన ప్రజల మధయ్ ప��ప�ర్ణ సమ���నమ� మ��య� ����

��ాసమ�ంట�డ�. మ��య� ఈ మధయ్ సమయమ�ల� సంఘమ� ఇచు్చచునన్ �ాకష్య్మ�ను �ేవ�డ�
ఆ�ర్వ��ంచుచు��న్డ�� �శ్చయత�� మనమ� ఉండగలమ�, మ��య� ఆయన ����ఉప���ం�
అ��కమం��� ��ా్వసమ�ల���� �ెచు్చను.

��ను �క్క అసల�ౖన ���తల� మ��య� ఈ ��నమ�నునన్ ���తలక� మధయ్ �ార�పయ్త కను����

��ండవ �� �ానమ� క��� ��్లష్ట��న��, ఏలయన�ా అచ్చట ప��గణ�ంచుటక� అ��క���న �వరమ�ల� ఉ��న్�.
�ావ�న, ఈ �ధమ�ల�ౖన అనుసం��నమ�ల� �ేయ����� బ�ధయ్�� య�కత్ �న
� అన్వ�ంప� పదధ్ త�లను

క���య�ండ�ట స�యకరమ�.

��మ� �ామ��జయ్మ�నక� మ��య� ఆధు�క య�గమ�నక� ��ల� ఆస��త్కర���న
�ార�పయ్తల� ఉ��న్�, అ�� ప్రకటన గ�ంథమ�ను ఆధు�క ��తమ�నక�
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అన్వ�ంచు��ను �ధమ��ా అ� అనుమ�ంచుచు��న్�. ��ను అను��నుచునన్

అ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� సంగ� ఏమన�ా, �దట� శ��బద్ మ�ల� ప్ర�క�ల���న ప్రభ�త్వ

బల�ాల� ఉ��న్�, అ� సంఘమ�నక� వయ్���కమ��ా ఉ��న్�. సంఘమనున��
ప్రభ�త్వమ��ేత తరచు అణగ�ొ్ర క్కబడ�త� సమ�జమ�నుం�� ��ర��ేయబ��న ఒక

సమ�హమ��ా ఉనన్��. ��ను అను��నుచునన్�ేమన�ా, ప్రపంచమ�ల� అ��కమం��
���సత్వ�లక�నన్ �ా��రణ అనుభవమ� ఇ�ే మ��య� �ానునన్ �ా��బ�ద్మ�లల�

�ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల� క��� ఇ�� మ���క
� �్కవ�ా సర్వ�ా��రణమ�త�ం��. �ావ�న
ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� �ాఠమ� ఏమన�ా, సంఘమ� �జయవంతమ�త�ం��,

సంఘమ� చ��త్రక� మ�రగ్ ��య�నన్దను మతత్ � 16:18ల�� �ా�ాద్నమ�— ప్రకటన
గ�ంథమ�ల� ఉనన్ �ాఠమ�ల� సమ�జమ� ��ల�ప��� ��యబ�� మ��య�
��ర��ేయబ��న సంఘమ�నక� �సత్ ృతమ��ా వ��త్ంచుచునన్��.

— ��. �ార్్ల ఆర్. ట�
్ర మ�న్
ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ప్రపంచమ� మ��య� ��� �దట� �ాత్ర నుం�� మనమ�

��ండ���ల సంవతస్రమ�ల� ��నుక�యబ��నపప్ట��,� అప�ప్డ�నన్ ��మ� ప్రభ���్వ���
మ��య� ప్రసత్ ుతప� �ాల���� ���న్ �ార�పయ్తల� అచ్చట ఉ��న్య�

అను��నుచు��న్ను, �ాట�ల� ఒక సతయ్��మన�ా ఈ ��ండ� సంద�ాభ్లల� క���
అచ్చట ��ల�, ��ల� ��రతమయ్మ�ల� గల ప్రజల� ఉండ�ట, అచ్చట ��ల�

ధనవంత�ల� మ��య� ��ల� ��ద�ా�� మధయ్ అంతరగ్ త ఒ�త్ డ�ల� మ��య�

ఆశ్చరయ్కర���న ���న్��ా్రయమ�ల� ఉ��న్�. అచ్చట ���న్ �ి్థర���న �ార�ాల�
ఉనన్పట��—
� అచ్చట అదుభ్త���న ఉదయ్మ�ల� ఉ��న్�— �దట� శ��బద్ మ�ల�
అదుభ్త ఉదయ్మ�ల� ఉ��న్�, ప్రజల� ఉదయ్�సుత్��న్ర�, ప్రయ�ణ�క�ల�,

�ాయ్�ారసుత్ల�, ప్రజల� స్వచ్చందమ��ా అవసరతను బట�్ట �ా�� జన్మస్థ ల�ల నుం��
����్వర� ��ట్ల ఒక్కట��ా కట్ట బడ�చు��న్ర�, �ావ�న మన�� �ెప�ప్టక� అ��క

���ాపర��న
� దృకప్థమ�ల� మ��య� �ాం��క దృకప్థమ�ల� అచ్చట ఎం�� ఉంద�
��ను ���సుత్��న్ర�.

— ��. జ�మ్స్ ��. �ి్మత్ III

-57����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

్రపకటన ్రగంథ�

�ండవ �ఠ�: ఆకృ� మ�� ��� ంశ�

అ��క���న �నన్ �నన్ �ార�పయ్తల�� �ాట�, ��ను అసల�ౖన ���తలక� మ��య� మనక� మధయ్న

అచ్చట క�సమ� మ�డ� �ా్రమ�ఖయ్���న �ార�పయ్తల� ఉ��న్�, అ� మన అన్వ�ంప�నక�

మ�రగ్ దర్శకమ��ా స�యమ� �ే�త్ ా�.

�దట��,� �దట� శ��బద్ మ�ల� సృ�ి్ట� ప���ా�ం�న �ేవ��ే ఈ ���న ఈ ప్రపంచమ�ను

ప���ా�ంచుచు��న్డ�. ఆయన ఇంకనూ చ��త్రను �యం�్రసత్ ు��న్డ�. ఆయన ఇం�ా తన ప్రజలను

�ా�ాడ�చు��న్డ�. ఆయన ఇంకను �ా్రర్థనలక� జ�ా�సుత్��న్డ�. ఆయన ఇంకను మన ��ేయతను,
కృతజ్ఞ తను మ��య� సుత్�� ��ర�చు��న్డ�.

��ండవ��, �ై�� ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ను ����ం�న �ాపభ��త���న, పతన��న
� అ�ే ల�కమ� ఈ

��నమ�న ��స
� త్ వయ్మ�ను ����ంచుచునన్��. మనమ� ఇంకనూ ఆ�్మయ దుష్టశక�త్లను ఎదు��్కనుచు��న్మ�.

ప్రకృ�ల� జర�గ�త�నన్ సంఘటనల వలన మన�ంకనూ కష్టమ�ను అనుభ�సుత్��న్మ�. మనమ� ��గమ�
మ��య� ఆక��� వయ్���కమ��ా �� �ాడ�చు��న్మ�.

మ��య� మ�డవ��, మనుష�య్ల� ఇంకనూ అ�ే �ధమ��ా ఉ��న్ర�. మనమ� ఇంకనూ రకష్ణ,

స్వస్థ త, మ��య� �ేవ���� సమ���నపర్చబ��న సంబం��ల� క���య�ం�ే అవసరతను క���య���న్మ�.
ఇట�వంట� �ార�పయ్తల�, �దట� శ��బద్ మ�ల� ప్రకటన గ�ంథమ� ఏ �ధమ��ా వ��త్సత్ ుం�ో , ��డ� క��� అ�ే

�ధమ��ా వ��త్ంచుచునన్�� అ� �ెప�ప్చునన్�.

అ��క �ధమ�ల��ా, ప్రకటన గ�ంథమ� అ�న్ �ాలమ�లల� ఉనన్ ��స
� త్ వ�లక� ���కష్ణను ఇచు్చచునన్��.

��� సం�ేశమ�ల� �ాల��త���న�, ఎల్ల ప�ప్డ� వ��త్ంచున� మ��య� �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�లక�
మ������ా�� ��డ� మనక� క��� ఎం�� శ��త్వంత��న
� �. ప్ర� ప���్థ ి�ల� ��స
� త్ ునక� నమ్మకమ��ా ఉం��ల�
ప్రకటన గ�ంథమ� మనలను �� ��స్హపరచుచునన్��. మ��య� భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ మనక� ���కష్ణ

ఇచు్చచునన్��. ���న్�ార�్ల చూచుక�నన్ప�ప్డ� మన ����ల� ఎంత కష్టమ��ా ఉనన్పప్ట��,� మనమ�

�జమ��ా �జయ పథమ�ల��� ఉ��న్మ�. మ��య� ఈ ���కష్ణ మనలను ��న�ా��ంపజ�య�చునన్��,

ఏలయన�ా ప��ప�ర్ణ , �ాశ్వత సృ�ి్టల� ప���ాలక�ల��ా మ��య� �ారసుల��ా మనలను ఆ�ర్వ��ంచుటక�
ఒ�ా��క ��నమ�న ��స
ౖ ���న్డ�.
� త్ ు �ా��య

మ���ంప�
ఈ �ాఠమ�ల�, ప్రకటన గ�ంథమ� �ెప�ప్చునన్ ఆ��ా్వదమ�ల�, మ��య� �ాపప� ��చ్చ��కల

దృకప్థమ�ల� ఈ గ�ంథమ� �క్క ఉ�ేద్శమ�ను మనమ� ప����ం�య���న్మ�; ��� మ�ల�ంశమ�ల��
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�వరమ�లను అవల�కనమ� �ే�య
ి ���న్మ�; మ��య� ���న్ �ా��రణ అన్వ�ంప� పదధ్ త�లను దృ�ి్టల�

��ట్ట ���� ఆధు�క అన్వ�ంప�ను ప��గణ�ం��మ� మ��య� సమగ� అన్వ�ంప� పదధ్ �� చూ�య���న్మ�.
ఈ �ాఠమంతట�ల�, �ేవ�� �క్క అంతయ్ �జయమ�ను ప్రకటన గ�ంథమ� �శ్చయపర�సుత్ం��, మన

��న�ా��ంప�ను ��్ర తస్��సత్ ుం�� మ��య� ��స
� త్ ు �ాకడ ��రక� మన ఎదుర�చూప�ను బలపర�సుత్ం��. మన

భ�షయ్త్ ఆ��ా్వదమ� �శ్చయమ�. ����ంచబ��నప�ప్డ� ల��� ఇం�ా ��ం�ించబ��నప�ప్డ� అ�� మనక�
ఆదరణ, మ��య� కృత �శ్చయత �చు్చచునన్��. మనమ� ����ంత �ాసత్ � సంబంధ���న �����ల�

క���య�ం��ల� �ేవ�డ� ఈ ప�సత్ కమ�ను ఇవ్వల�దు. ప్ర� �ాలమ�ల�నునన్ ప్ర� ��ా్వ�ి ఆయనక�

నమ్మకమ��ా ఉం��ల� మ��య� రకష్క��ెన
ౖ ��సు��స
� త్ ు మ��మ �ాకడ యందు ���కష్ణ క���య�ండ�నట�
్ల
��్ర తస్��ంచుటక� ఆయన ఉ�ేద్�ం�య���న్డ�.
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