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ప్రకటన గ�ంథమ�
మ�డవ �ాఠమ�

�ా� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ�

ఉ�� ��్ఘతమ�
��సు బం��ంపబ��న తర��ాత, ఆయన �� ం� �ిల�త� ��దద్క� �ేబ�ెను, మ��య� య�దుల �ా�వ�

����� అ� �ిల�త� ఆయనను అ����ను. ��సు ��ర��ా ����� సమ���న�యయ్ల�దు. ����� బదుల��ా,

“�� �ాజయ్మ� ఈ ల�క సంబంధ���న�� �ాదు... �� �ాజయ్మ� ఇహసంబంధ���న�� �ాద�” ఆయన �ె��ప్ను.
�ిల�త� ���సర�ను ఎ����న�ాడ� మ��య� ఆయన అంతఃప�రమ�ను చూ�న�ాడ�. ఒక �ా� ఏ �ధమ��ా

ఉంట��ో , ఒక ఖ�్చత���న అవ�ాహనను ఆయన క���య���న్డ�. మ��య� తన మ�ందు ���య�నన్ ఈ
మనుష�య్డ� ఒక �ా�వల� క��ించుటల�దు. ��సు �ె�ిప్న మ�టల� ఆయనక� ఎంత నమ్మశకయ్మ��ా ల���
ఊ��ంచం��.

��సు �జమ��ా �ా� అవ���, �ా�� అ� ఈ ��నమ�న ��ా్వసుల� క��� ప్ర�న్ంచ�����

����ంచబడ�త���న్���. త�దక�, ఒక్క�ా�� మన చుట�
్ట చూ��త్ , ల�కమందంతట� �ేవ�� ప���ాలనక�

వయ్���కత కనబడ�త�ం��. �ా� �ిల�త� ప్రశన్క� ��సు ఇ�్చన జ�ాబ� ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� �ా్రమ�ఖయ్���న
అంశమ�లల� ఒకట�. ��సు �ా��ా ప���ాలన �ేయ�చు��న్డ�, �ా� ఆయన �ాజయ్మ� ఈ ల�క

సంబంధ���న�� �ాదు. మ��య� ఆయన �ాజయ్మ� వచు్చచునన్ద�� ���కష్ణను ప్రకటన గ�ంథమ�

ఇచు్చచునన్��. ���� మనమ� ఇప�ప్డ� �ా��కమ��ా అనుభ�ంచుచు��న్మ�, �ా� ���సత్ ు �����

వచు్చనప�ప్డ� ప���త్�ా అనుభ�ంచుదమ�. ఏలయన�ా, ఈ ల�కమ�ల� అం�మ �జయమ� ���సత్ ు�ే, ఆయన
�����వచు్చ పరయ్ంతమ� వరక� ఆయనను ��్ర�ం��ల� మ��య� ��ేయ�లమ��ా ఉం��ల� ��ను
మనలను �ిలచుచు��న్డ�.

ప్రకటన గ�ంథమ���ౖ ���ష్కల� ఇ�� మన మ�డవ �ాఠమ�, మ��య� ����� మనమ� “�ా� మ��య�

ఆయన �ాజయ్మ�” అ� ��ర���టయ���న్మ�.
�్ట
“�ేవ�� �ాజయ్మ�” అ�� మ�ఖయ్ అంశమ� ప్రకటన

గ�ంథమంతట�ల� ��ట్ల � ��న�ా��ంచబ��న�ో మ��య� ����� సంబం��ం�న అ��క���న బ� ధలను ఏ �ధమ��ా
కల�ప�త� ఉం�ో ఈ �ాఠమ� ప������సత్ ుం��.

�ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�ను ప���ా�ంచుట, �ా్ర�న �ాలమ�ల� �ాజయ్ప� ఒపప్ందమ�లక� ��య�ా

ఉనన్ట�
్ల మ�నుపట� �ాఠయ్��గమ�ల� �ెప�ప్క���న్మ�, ఇ�� �ా్రమ�ఖయ్మ��ా ��పప్ చక�వర�త్ల� మ��య� �ా����
��వ�ేయ�చునన్ �ాజయ్మ�ల��ౖ అ���ారమ� క���న �ామంత �ా�లక� మధయ్న క�దుర్చబ�ే�.� �ేవ�డ� తన
ప్రజల�� క���య�నన్ సంబంధమ�ల� మ���ంట�� ఈ ఒపప్ందమ�లల� ల��� �బంధనలల� మనమ� ఎ�త్
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

ప్రకటన గ�ంథమ�

మ�డవ �ాఠమ� �ా� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ�

చూ�ియ���న్మ�, అ�ేమన�ా: చక�వర�త్ల� �ామంత�లపట్ల దయచూప�ట, �ేవ�డ� తన ప్రజల ��డల
దయచూప�టక� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��. చక�వ��త్ తన �ామంత�ల �దద్ నుం�� ��ర�చునన్ ��ేయత,

�ేవ�డ� తన ప్రజల �దద్ నుం�� ��ర�చునన్ ��ేయతక� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��. మ��య� �ామంత�ల

��ేయత ల��� అ��ేయత వలన కల�గ� ఫ�తమ�, ఆయనక� నమ్మకమ��ా ఉండ��ా���� ఆ��ా్వదమ�ను

మ��య� నమ్మకత్వమ�ల�� �ా���� �ాపమ�ను �ేవ�డ� అనుగ���ంచుటక� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��. �బంధన
�క్క ఈ మ�డ� ప్ర�ేయ్కతల� ప్రకటన గ�ంథమంతట�ల� �ా్రమ�ఖయ్తను సంత��ంచుక���న్�.

“�ా� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ�” అను మన �ాఠమ�, �ా్ర�న �బంధనల �ా్రథ�క ఆకృ��

క���య�నన్ ��ల�గ� ��గమ�ల��ా �భ�ంచబ��న��. �దట��ా, �ేవ�డ�, �ై�క���న ప్రభ�వ��ా ల���

చక�వ��త్�ా క���య�నన్ �ాజ�య్���ారమ�ను, అ�ే ప్ర�ారమ��ా �ేవ�� �ామంత�ా��ా ��సు క���య�నన్
�ాజ�య్���ారమ�ను మనమ� ప��గణ�ంచుదమ�. ��ండవ���ా, తన �బంధన ప్రజలపట్ల �ేవ�డ� చూ�ించు

దయను ప్రకటన గ�ంథమ� ఏ �ధమ��ా ఎ�త్ చూప�చునన్�ో ప������ం�ెదమ�. మ�డవ���ా, �ేవ�డ� తన

ప్రజల �దద్ నుం�� ��ర�చునన్ ��ేయతను చూ�ెదమ�. ��లగ్ వ���ా, �ేవ���� ��ేయత ల��� అ��ేయత
చూ�ించుట వలన కల�గ� పరయ్వ�ానమ�ల ��ౖప� �ర�గ�దమ�. �ై�క���న ప్రభ�వ��ా �ేవ�� �ాజయ్మ�ను
మ��య� ఆయన �ామంత�ా��ా ��సు�� మనమ� �ా్రరం�ంచుదమ�.

�ాజత్వమ�
�ేవ�డ� మ��య� ��సు �క్క �ాజత్వమ�ను గ���్చన మన సం��షణ ��ండ� అంశమ�ల��ౖన దృ�ి్ట

�ా��ంచుచునన్��. �దట��ా, సృ�ి్టయంతట���ౖన ప్రభ�వ��ా �ేవ�� �క్క �ాజత్వమ�ను మనమ�

ప����ం�ెదమ�. మ��య� ��ండవ���ా, �ేవ�� �ామంత�ా��ా ల��� �ా� ��వక���ా ���సత్ ు �క్క
�ాజత్వమ�ను మనమ� �వ��ం�ెదమ�. �ేవ�� �క్క �ాజత్వమ��� �ా్రరం�ంచుక�ం��మ�.

�ేవ�� �ాజత్వమ�
��రత్నల� 103:19 వంట� అ��క ల�ఖన ��గమ�ల�, �ేవ��� �ార్వ��మ���ాను, మ��య�

సృ�ి్టయంతట���ౖన అ��ప��ాను వ��్ణంచుచునన్�. ��ను సృ�ి్టం�న ��నంతట���ౖన సంప�ర్ణ అ���ారమ�

మ��య� శ��త్ ఆయన క���య���న్డ�. మ��య� ఈ �శ్వమ� ��� �వ�ా�లను ప���ా�ంచుట ��్వ�ా ఆ
అ���ారమ�ను మ��య� శ��త్� ఆయన �ారయ్�ాధకమ� �ేయ�చు��న్డ�.
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ఆయ�� సృ�ి్టకరత్ గనుక ఈ సృ�ి్టయంతట�� ప���ా�ం�ే అ���ారమ� �ేవ�డ�

క���య���న్డ�. ఆయన ��నంతట�� �ే�ియ���న్డ�. ఇ�� ఆయనక� �ెం��న��,
మ��య� �����ౖ ప���ాలన హక�్కను ఆయన క���య���న్డ�. మ��య� ��రత్నల

గ�ంథమ�ల� ఒక ల�ఖన ��గమ� ఉనన్�� — ��రత్నల� 24:12 — అ�� ఈ సతయ్మ�ను
సప్ష్టమ� �ేయ�చునన్��: “భ��య� ��� సంప�ర్ణ తను ల�కమ�ను ���

��ాసుల�ను ��హ� �ా��” — ఏలయన�ా — “ఆయన సమ�ద్రమ�ల �ద �����

ప����� ����ను, ప్ర�ాహ జలమ�ల �ద ��� �ి్థ రపర�ెను.” �ావ�న ఆయన ����

�� త�
త్ �ా క���య���న్డ�. ఆయన ���� �ే��ను గనుక ���� �ా�ంచుచు��న్డ�.
అ�� ఆయనక� �ెం��న��.

— ��. �ాబర్్ట �. ��ష్ ల�మ్, �.
తనక� ����న ���నుం�� �ేవ�డ� అ���ారమ�ను �� ందజ�లడ�. ఆయ�� తన

అ���ార���య���న్డ�. అయన గ�ణలకష్ణమ�ల�, అ�న్య�, అ���ారప���త���న�.
అ��ే మ�నవ�ల� క���య�నన్ అ���ారమ� వంట��� �ాదు అ��, మ�న�ా���ారమ�
క�
� ర���న��, ల��� చపల���న�� ల��� �రంక�శ���న��. ఆయన అ���ారమ� మం���
ఏలయన�ా �ేవ�డ� మం��ాడ�. మనమ� ఆయన అ���ారమ�ను న��్మదమ�
ఏలయన�ా ఆయన అదుభ్త���న �ారయ్మ�లను �ే�ియ���న్డ�. ఆయన

అ���ారమ�నక� ��పప్ ర��వ� ఏదన�ా, మన �ాపమ�ల ��రక� మరణ�ంచుటక� తన
క�మ�ర�� పం�ించుట మ��య� మనలను ��మంత�లను �ేయ�టక� ఆయనను
ల�ప�ట. ఏ తత్వజ�్ఞనమ� ల���, ఏ �ేవ�డ� ఇట�వంట� అ���ారమ���

ప్రత�య్తత్ ర�యయ్ల�దు. �ావ�న �ేవ�� అ���ారమ� ఆయనయం�ే ఉనన్��, అ��ే
అ�� మరల� మరల� ��సు ���సత్ ు నందు ర��వ� �ేయబడ�చునన్��.

— ��. ��యమ్ ఎడగ్ ర్
సృ�ి్టయంతట���ౖన �ేవ�డ� ��పప్ �ా��ా ఉనన్ట�
్ల ప్రకటన గ�ంథమ� తరచూ మ�ట�్లడ�చునన్��,

మ��య� �శ్వమంతట���ౖన ��య
� ��లతగల ఆయన ప���ాలనను గ���్చ ����్క �ెప�ప్చునన్��. ఈ �షయ��న్
ప్రకటన 1:4-6ల� ��ను తన �ాఠక�లక� వందనమ�ల� �ెప�ప్టల� మనమ� చూడవచు్చ. ప్రకటన 4–5
అ��య్యమ�లల� పరల�కప� �ిం�సనప� ఆవరణను గ���్చన �వరణల� మనమ� ���� చూడవచు్చ.

ప్రకటన 7:9-10ల�, ప్ర� జనమ�ల� నుం�� ప్రజల� �ిం�సనమ� ��దుట �ల�వబ�� ఆయనను సుత్�ంచుటల�
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మనమ� ���� చూడవచు్చ. 11 మ��య� 12 వచనమ�లల� �ేవదూతల� క��� అ�ే ప్ర�ారమ� �ేయ�టల�
క��� మనమ� ���� చూడవచు్చను. మ��య� ఈ ప�సత్ కమ�ల� ����న ��గమ�లల� �ేవ�డ� తన

�ిం�సనమ���ౖన ఆ�ీను�ై య�ండ�టను గ���్చ తరచూ �ెప�ప్చునన్ �ాట�ల� క��� ���� మనమ�
చూడవచు్చ.

ఒక ఉ��హరణ�ా, ప్రకటన 1:4-6ల� �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�లక� ��ను ఏ �ధమ��ా

వందనమ�ల� �ెప�ప్చు��న్�ో �నం��:

��ను ఆ�ియల� ఉనన్ ��డ� సంఘమ�లక� �భమ� �ె�ిప్ �ా్రయ�న��:

వరత్ మ�న భ�త భ�షయ్��్కలమ�లల� ఉనన్�ా�నుం��య�, ఆయన �ిం�సనమ�
ఎదుటనునన్ ��డ� ఆత్మలనుం��య�,

నమ్మక���న �ా��య�, మృత�లల�నుం�� ఆ�� సంభ�త�డ��ా ల��న �ాడ�ను,

భ�పత�లక� అ��ప�య���ౖన ��సు���సత్ ు నుం��య�, కృ�ాసమ���నమ�ల� �క�
కల�గ�ను�ాక. మనలను ��్ర�ంచుచు తన రకత్ మ�వలన మన �ాపమ�లనుం��
మనలను ����ిం�న�ా���, మ��మయ� ప్ర��వమ�ను య�గయ�గమ�ల�
కల�గ�ను�ాక — ఆ��న్! ఆయన మనలను తన తం��్రయగ� �ేవ���� ఒక
�ాజయ్మ��ాను య�జక�లను�ాను జ���ను (ప్రకటన 1:4-6).

ఈ ����ద్ ల�ఖ��లల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన �షయ�ల� ఎ�న్ ఉ��న్� గమ�ంచం��. �ేవ�డ�

తన �ిం�సనమ���ౖన ఆ�ీను�ైయ���న్డ�; భ��ా�ల ��ౖన ��సు ఆ��పతయ్మ� క���య���న్డ�; మ��య�
సంఘమ� �ేవ�� ���ం�ే �ాజయ్���య�నన్��.

�ేవ�� �ాజయ్మ� అ�� అంశమ� ల�ఖనమ�ల� అ��క���న �ా్రమ�ఖయ్తగల అంశమ�,

మ��య� అ�� ��సు బ� ధక� ��ంద్ర��య�నన్ద� అ��కమం�� ఒప�ప్క�ంట�ర�. �ావ�న
�ేవ�� �ాజయ్మంట� అర్థ ���ట�? త�దక� అర్థ ��మన�ా �ేవ��ే �ా�, �ేవ��ే

�ార్వ��మ�డ�, �ేవ��ే ప్రభ�వ�, ఆయన ఈ �శ్వమంతట��� ప్రభ���ౖయ���న్డ�.

ల�ఖనమ�లల� �ెపప్బ��న ప్ర�ారమ� ల��� �ా్రయబ��న ప్ర�ారమ�, ల�ఖనమ���ౖ అ��
��ండ� ప్ర��న���న �ార్శమ�లను క���య�నన్��. �దట��,� ఆ�� నుం�� అంతమ�
వరక� �ేవ�డ� �ార్వ��మ�డ��ా నుండ�ట — చ��త్రల�, ప్ర� �ాలమ�ల�, ప్ర�

స్థ లమ�ల� �ేవ�డ� �ా��ానుండ�ట. ����కట� మ�నవ�ల ��ౖన మ��య� మ�నవ చ��త్ర
��ౖన ఆయన ప్రభ�వ��ా �ాజత్వమ�ను కనబరచుట.
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— ��. మ�ర్్క ఎల్. �ా్ట�స్
�ేవ�� �ాజయ్మ� సక�మ���న��, �ేవ�� �క్క ��య్యప�ర్వక���న అ���ారమ�ను

గ���త్ం�, �ా�� �క్క ��తమ�లల� అం��క��ం�న ప్రజల యందు �ేవ�� ప���ాలన
�జమ��ా ఉనన్��, �ార� ��్రమ��, నమ్మకమ���, సంప�ర్ణ మ��ా మ��య�

ఉ�ేద్ శప�ర్వకమ��ా �ేవ�� �క్క �ార్వ��మత్వమ�నక� అపప్��ంచు���న �ార�.
ఇప�ప్డ�, ��నర్థ ��మన�ా సంఘమ� ఒక �ధమ��ా �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� ప్రతయ్కష్
�ాదృశయ్మ�. సృ�ి్టల�, చ��త్రల�, మ��య� ఇప�ప్డ� క��� �ేవ�� �ాజయ్మ�

కనబడ�నట�
్ల సంఘమ� ర��ించబ��న��. అ��ే మనమ� ఇప�ప్డ� ��ేయత

చూప�ట ��వలమ� �ానునన్ ����� మ�ంగ�ర�త్�ా ఉనన్��. త�దక�, �ేవ�డ� అ�న్ట��
నూతన పర��ాత్డ�. ప్ర� శత�్రవ�ను �ేవ�డ� ��శనమ� �ే�త్ ాడ�. మనమ� ఆయనను
సంప�ర్ణ మ��ా �ెల�సు��నుటక� మ��య� ఆయనక� సంప�ర్ణ మ��ా ��ేయత

చూప�టక� ఆయన ప్ర� ఆటంకమ�ను ��ల���త్ ాడ�. ఆయన ఆ ఆటంకమ�లను

��ల���త్ ాడ�. అ�� �ేవ�� అం�మ �ా�ాద్నమ�. �ా� ఇప��ై�,ే ��సు���సత్ ు �ేవ��

�క్క రకష్ణ���య���న్డ� మ��య� మన ��తమ�ల ��ౖన �ేవ�� అ���ారమ�ను
క���య���న్డ� మనమ� గ���త్ం�, హృదయప�ర్వకమ��ా, ��్రమ�ా, ��్వచ్ఛ�ా

క���డ�త� ఆ ప్ర�ారమ��ా, మనమ� �ాల�గ్నవల�ియ�నన్��. మ��య� ��� ��్వ�ా,
�ాకడల� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేవ�� �ాజయ్మ� ��రక� సంఘమ�
�ాకష్య్�యయ్వల�ియ�నన్��.

— ��. �ీ్టవ్ బ�్ల క్ �ర్
ప�్చమ ఆ�ియ �ామ��జయ్ చక�వర�త్ల వల�, తన ఆజ్ఞ లను ��ర��ర�్చటక� �ేవ�డ� ��వక�లను

�య�ం�య���న్డ� — �ార� తన తరప�న ప���ా�ంచు మ��య� తన �ాజయ్మ�ను �ి్థ రపరచు

�ామంత�ల�. �ా��రణ మ�టలల�, �బంధనను �ా్థ�ిం�ే �ా� �క్క అ���ారమ�నక� ఒప�ప్���న మ�నవ
జ����, �ేవ�డ� ఈ బ�ధయ్తను అపప్��ం�య���న్డ�.

మ�ందు �ాఠమ�ల� చూ�నట�
్ల , �ేవ�డ� తన ప్రజల�� �ే�ిన ఆర� ప్ర��న �బంధనలల� �బంధన

�ా్థపన వృ��ధ్ �ెం��న�� అ��వన�ా: ఆ��మ�, ��వహ�, అబ�్ర�మ�, ���, ���దు మ��య� ���సత్ ు�� �ేయబ��న
�బంధనల�. �దట� ��ండ� �బంధనల� — ఆ��మ� మ��య� ��వహ��� �ే�ిన� — భ��యందంతట���ౖన
�ేవ�డ� �ా�ా��ా ఉనన్ట�
్ల , మ��య� మ�నవ జ�� ఈ భ�� �ద ఆయన �తత్ మ�ను జ����ంచు �ామంత
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�ాజయ్మ��ా సూ�సుత్ం��. ఈ �బంధనల �క్క షరత�ల ప్ర�ారమ�, �ేవ�� �క్క �ార్వ��మత్వమ� ఈ

భ�� �ద ఇతర �ాజయ్మ�లక� �ాయ్�ించుచునన్��; ప్ర� ఒక్కర� ఆయనక� ల�క్క అపప్��ంచవల�ియ�నన్��.
ఆ��మ� మ��య� ��వహ��� ��ను �బంధనల� �ే�ిన తర��ాత, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�, ���

మ��య� ���దుల�� �బంధనల� �ే�ి, �ా్ర�న ఇ�ా���ల� �ాజయ్మ��� ఒక ప్ర�ేయ్క���న ���నమ�ల� తన
�ాజత్వమ�ను �ేవ�డ� �ా్థ�ిం�య���న్డ�.

ఒక ఉ��హరణ�ా, �రగ్ మ�ాండమ� 19:4-6ల� �ేవ�డ� �ా్ర�న ఇ�ా���ల� �ాజయ్మ��� �ె�ప్ి న

మ�టలను �నం��:

��ను ఐగ��ీత్ య�లక� ఏ� �ే�ి���, �మ�్మను గదద్ ��క్కల�ద ��ి �� �దద్ క�
�మ�్మ ��ట్ల � �ేర�్చ��ంట��� �ర� చూ����. �ా�ా �ర� �� మ�ట శ�దధ్�ా �� ��
�బంధన ననుస��ం� న���న��డల, �ర� సమసత్ �ేశ జనులల� ��క� స్వ��య

సం�ాదయ్మగ�దుర�. సమసత్ భ��య� ���ేగ��. �ర� ��క� య�జక ర�పక���న
�ాజయ్మ��ాను ప���దధ్ ���న జనమ� �ాను ఉందుర� (�రగ్ మ�ాండమ� 19:4-6).

ఈ ల�ఖన ��గమ�ల�, ఐగ�ప�త్ బ��సత్వమ�ల� నుం�� �ా��� ���ం�నప�ప్డ� �ా��పట్ల ఎట�వంట�

క�కరమ�ను చూ�ిం�య���న్�ో �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� �ా���� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చు��న్డ�. ��ను �ా���� �ే�ిన
�బంధనక� ల�బడ�ట ��్వర ��ేయతను చూ�ిం��ల� ఇ�ా���ల� �ా���� �ెప�ప్చు��న్డ�. �ార� �బంధనక�
��ేయత చూ�ించుటవలన �� ందు ఆ��ా్వదమ�లను ఆయన �ా���� సూ�ంచుచు��న్డ�.

ప్ర�ేయ్కమ��ా ���దు�� �ే�ిన �బంధనల�, తన ప్రజలక� ఆ��ా్వదప� ప్ర�ాహమ� మ��య� �ర�ప్నక�

�ాదృశయ్మ��ా ���దు వం�ావ�� �ేవ�డ� �ి్థ రపరచుచు��న్డ�. ఈ �బంధన 2 సమ���ల� 7:1-17,

��రత్నల� 89 మ��య� ��రత్నల� 132 వంట� ల�ఖన ���ాలల� �ెపప్బ��న��. ���దు �క్క క�మ�ర�ల� �ేవ��
�ామంత�ల� అ� �ెప�ప్చు��న్�. �ార� �ేవ�� ��దుట ఇ�ా���ల� �ా�� �ాజయ్మంతట��� �ా్ర��ధయ్మ�

వ��ంచుచు��న్ర�. ����న అ�న్ �బంధనలల� ఉనన్ ప్ర�ారమ�, �ేవ�డ� దయను చూ�ిం�య���న్డ�,

��ేయత ��ర�క���న్డ� మ��య� తన ఆ��ా్వదమ�నక� ల��� �ాపమ�నక� ���దు క�ట�ం�క�ల� �ారణమ�
జ�్ఞపకమ� �ే�ియ���న్డ�.

తర��ాత ఇ�ా���ల� చ��త్రల�, ���దు సం��నమ� �రమ��ా �ఫల���నందున ఇ�ా���ల� �ాజయ్మ�

శ�ించబ��, �ేవ�� �ేత �ెరక� అపప్��ంచబ��్డర�. అ��ే �ెరల� క���, కడవ�� ��నమ�లల� ��మంత��ైన
���దు క�మ�ర�� ��్వ�ా �ేవ�డ� తన �బంధనను నూతన పర��ాత్డ� ఇ�ా���ల� ప్రవకత్ ల ��్వ�ా

�ె�యజ��ియ���న్డ�. ���్మయ� 31:31ల�, ప్రవకత్ ��న ���్మయ� ఈ నూతన ప�నర�దధ్ రణను ���తత్

�బంధన�ా ����్క��న్డ�. ఈ ���తత్ �బంధన �ేవ�� ��పప్�ైన క�కరమ�నక� �ాదృశయ్మ��ానునన్��. ఆయన
తన ప్రజల హృదయమ�లను మ�ర�ప్�ేయ�ట వలన �ార� ఆయనక� ల�బడ�దుర�. అంతమ�ల�� తన
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�బంధన ఆ��ా్వదమ�లను �ార� అనుభ�ంత�ర�, మ��య� ఇం��నన్ట��� �ాపమ� ��ందర�. అ�ే

సమయమ�ల�, ఆయనను వయ్�����ం�న �ారంద���,� తన �ామంత �ా�లక�, మ��య� తన �ాజయ్ ప్రజలక�,
ఆయన �ర�ప్�ర�్చను.

���దు మ��య� �ా్ర�న ఇ�ా���ల��� �ేవ�� �క్క �బంధనల�, ���దు మ��య� ఇ�ా���ల�

�ా���� �ం� ఆ��ా్వదమ�ల� �సత్ ��ంచబడ�టక� ఉ�ేద్ �ంచబ��న�. ���దు ఇంట��ా����ౖన �ేవ�� ప���ాలన

ఇ�ా���ల� �ారంద�� ��ల� ��ర��� ఉ�ేద్ �ంచబ��న��, మ��య� ఇ�ా���ల� �ా�� ఆ��ా్వదమ�ల� ల�కమంతట���
��ల� కల�గ�ట��� ఉ�ేద్ �ంచబ��న�. ఈ �షయ��న్ మనమ� ���రత్నల� 2, 67; ��షయ� 2:2-4; మ��య�

ఆ�సు 9:11-15ల� చూడవచు్చను. ���దు ఇంట�ల�నుం�� �ేవ�డ� ఒక ��చక�� పం�ి�త్ ాడ�, మ��య�
ఆ ��చక�డ� ఇ�ా���ల�ను ర���త్ ాడ�. మ��య� ఇ�ా���ల� ��్వ�ా, ఆయన సమసత్ సృ�ి్ట� ర���త్ ాడ�.

ఇప�ప్డ�, ���సత్ ు ��్వ�ా �ేవ�డ� సంఘమ�ను ���సుత్��న్డ�, మ��య� మనలను తన ప���దధ్ ,

�బంధన జనుల��ా సమక�ర�్చత���న్డ�. మ��య� ��� ఫ�తమ��ా, �ాత �బంధనల�� ఇ�ా���ల���
సంఘమ� ఇప�ప్డ� ఒక్క �ాజయ్మ��ా ఉనన్��.

ప్రకటన 1:5-6ల� ఈ �బంధన సంబంధమ� ఏ �ధమ��ా వయ్��త్క��ంచబ��న�ో �నం��:
భ�పత�లక� అ��ప�య���ౖన ��సు���సత్ ు ... మనలను ��్ర�ంచుచు తన

రకత్ మ�వలన మన �ాపమ�లనుం�� మనలను ����ిం�, మ��య� ఆయన మనలను

తన తం��్రయగ� �ేవ���� ఒక �ాజయ్మ��ాను య�జక�లను�ాను జ���ను (ప్రకటన 1:56).

మన �ాపమ�లనుం�� మనలను ���ంచుటక� ��సు మరణ�ం�నందున, మనమ� ఇప�ప్డ�

�ేవ�� ప్ర�ేయ్క���న సం�ాదయ్మ��ాను మ��య� �ాజయ్మ��ాను ఉ��న్మ� ఈ వచనమ�ల� సూ�సుత్��న్�.
�ాత �బంధనల� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల� �ా���� ఇ�్చన ��ర�ను: “�ాజయ్మ� మ��య� య�జక�ల�” అ����
మనమ� క��� క���య���న్మ�.

�రగ్ మ�ాండమ� 19:6ల� �ేవ�డ� ఈ ��ర�ను �ా్ర�న ఇ�ా���ల� �ా���� ఇ�్చయ���న్డ�, అ��

ఇ�ా���ల� �ా���� ఒక �బంధన ఆ��ా్వద���య�నన్��, �ార� “య�జక ర�ప���న �ాజయ్మ��ాను, ప���దధ్
జనమ��ా” ఉందుర� �ెల�పబ��న��.

అ��క శ��బ�ద్లనుం�� అ��కమం�� �ేవ�� �ాజయ్ప� స్వ��వమ�ను గ���్చ

�ా��ంచుచు��న్ర�. ���� మనమ� బ��
ౖ ల� గ�ంథమ�ల� సప్ష్టమ��ా కను��ంట�మ�,
అ�నపప్ట��� ��� అర్థ మ�ను గ���్చ అ��క���న ��ాదమ�ల� ఉనన్�. అ��ే ఈ
�ధమ��ా మనమ� �ెపప్వచ్చ� ��ను ���సుత్��న్ను �వరక� ���

�ా�ాంశ��మన�ా, ఈ ల�కమ�ల�, సంఘమ�ల� మ��య� వయ్క�త్ల హృదయమ�లల�
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�ేవ�� ప���ాలన�� �ేవ�� �ాజయ్మ��ా �వ��ంచబ��న��, అన�ా �వ� మ��య�

��ను ల�ఖ��ల�ారమ�గ �ై�క���న ��తమ�ను ����త్ , మనమ� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల�
�ా���గసుత్లమ� అయ�య్మ� మనమ� �ెపప్వచు్చను.

— ��. జ�న్ ఆ�ా్వల్్ట
�ేవ�� �ాజయ్మన�ా ఏ�ట�? మం���, మనమ� �శ్చయమ��ా ���� అ��క

�ధమ�ల��ా �వ��ంచవచు్చను, �ా� �ేవ�� �ాజయ్మ� ఎచ్చట �ా్థ�ించబడ�చునన్��

అ� �ెప�ప్��నుట మనక� ��ల� ప్ర�జనకరమ��ా ఉంట�ంద� ��ను ���సుత్��న్ను
— అ�� �ేవ�� �ాజయ్మ� �ా� ��్వ�ా �ా్థ�ించబ�ే �ా్రంత���య�నన్��, అచ్చట �ేవ��

సుత్�ంచుట, �ేవ�� మ��మపరచుట మ��య� భ�� �ద ��ం�న ���నమ�నక�
�ర�ప్�ర్చబడ�ట ఉంట�ం��. అందువలన ��సు బ� ధల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చ
��ల� �ా్రమ�ఖయ్త ఉండ�ట మనమ� చూడవచు్చ. మ��య� ���తత్ �బంధనల�

మనమ� కను��నున�ేమన�ా, ��సు �ా��ా నుండ�ట మ��య� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను
బలమ��� ఈ ల�కమ�ల���� �ెచు్చట. �ాం���క ��షల� ప��� ��ౖ��వచు్చట. అచ్చట
బ్రదధ్లగ�ట ఉనన్��; తన ���ిస్య� �ా� ��్వ�ా �ేవ�డ� ఈ ల�కమ�ల����

ప్ర���ంచుట కలదు. �ాజయ్మ� ఎచ్చట నుం�� వ�్చన�ో ఒక ��పప్ �ధమ��ా �ెప�ప్ట
��ర్ �ర్ డస్ నుం�� వ�్చం��, మ��య� సు�ారత్ �ాయ్�ిం�న ��ట, హృదయ�ల�
మ�ర�ప్��ం��నప�ప్డ�, �ాపమ�, అప�ాధమ�మ�ల� అ��గ�ంచబ��నప�ప్డ�,
��మత్వమ� �ాధన �ేయబ��నప�ప్డ� మ��య� �ేవ���� ఒక స�వ���న

సహ�ాసమ� ఏరప్��నప�ప్డ� �ేవ�� �ాజయ్మ� వసుత్ం�� అ� ఆయన �ె�ాప్డ�.
— ��. బ�్రండన్ ���
పరల�కప� �ాజయ్మ�ను భ���ద �ా్థ�ిం�, నమ్మకసుత్ల�న
ౖ ప్రజల�� ఈ భ��� �ం��ంచుట��

�ేవ�� �క్క లకష్య్���య�నన్��. పరల�కమందు, �ేవ�� �తత్ మ� సంప�ర్ణ మ��ా ��ర��ర్చబడ�త�ం��. �ా�
భ�� �ద, ఆయన సృ�ి్ట ఆయన �తత్ మ� �ేయ�టక� తరచూ ��ాక��సత్ ుం��. �ార� �ేవ��� �ా��ా

అం��క��ంచుటక� ��ాక��సత్ ు��న్ర�, మ��య� ఈ ల�క �ాజయ్మ�ల� �ేవ�� ప���ాలనను వయ్�����సత్ ు��న్�.
�ావ�న, ��సు పరల�క �ా్రర్థ నను బ� ��ం�నప�ప్డ�, ఒక���న వయ్�����ం�ే ఈ �ాజ�య్ల�న్ ఓ��ంచబ��,
��వలమ� �ేవ�� �ాజయ్మ� మ�త్ర�� ��� ఉం��ల� ఆయన �ా్ర��్థం��డ�.

�ానునన్ ��నమ�లను గ���్చ ప్రకటన 11:15 ఏ �ధమ��ా మ�ట�్లడ�త�ం�ో �నం��:
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ఈ ల�క �ాజయ్మ� మన ప్రభ�వ� �ాజయ్మ�ను ఆయన ���సత్ ు �ాజయ్మ� ����ను; ఆయన
య�గయ�గమ�ల వరక� ��ల�న��ను (ప్రకటన 11:15).

ఈ ల�క మంతట�� జ�ం�, �ం��ం�ే వరక� �ేవ�� ప్ర�ేయ్క �ాజయ్మ� ��న�ాగ�త��� ఉంట�ం��.

బ�ౖ�ల� ప్రవచనమ� �క్క అం�మ గమయ్మ� ఇ�ే. ��సు తన మ��మ�� �����వ�్చనప�ప్డ�, �ేవ��
ప్ర�ేయ్క���న ప���ాలన ఈ భ�� �ద నునన్ ప్ర� �ాజయ్మ�ను చుట�్ట��ంట�ం��. ���్మయ� 31:31-34,
జ�క�ాయ్ 14:9 మ��య� ల�ఖ��లల�� అ��క ��గమ�లల� ఇ�ే ���కష్ణ బ� ��ంచబ��న��.

ప�్చమ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ �ాజయ్ప� �ాదృశయ్మ�ల� కంట� �ేవ�� �ాజ��కమ� ��ల� అ��కమ��ా

ఉంట�ం��. �ా్ర�న ప్రపంచమ�ల�, మ�నవ చక�వర�త్ల� తమ �బంధనల ��్వ�ా �ే�ిన �ా�ాద్నప�

ఆ��ా్వదమ�లను ప���త్�ా ��ర��ర్చల�క�� ���ార�. �ార� తమ ��సుల �క్క ��ేయతను ఎనన్డూ

సంప�ర్ణ మ��ా ప����ం�ే�ార� �ాదు, మ��య� �ార� ఎనన్డూ �బంధ�� పరయ్వ�ానమ�లను జ����ం�ే �ార�
�ాదు. �ా� �ేవ�� �బంధనల� మన ప్రభ�వ� �బంధన ఆ��ా్వదమ�లక� త��నట�
్ల జ�����త్ ాడ�. ఆయన
ప��ప�ర్ణ మ��ా మన ��ేయతను ప��గణ��త్ ాడ�. మ��య� �బంధ�� పరయ్వ�ానమ��ా కల�గ�

ఆ��ా్వదమ�ను ల��� �ాపమ�ను సంప�ర్ణ క�మ�కష్ణ�� ఆయన �ర�ప్�ర�్చ��డ�. మ��య� మనమ�

చూడబ� త�నన్ట�
్ల �ా, మన తరప�న ��సు���సత్ ును తన �క్క �ాక�మ�ర�� ఆయన పం�ిం�య���న్డ�

మ��య� ఆయన సంప�ర్ణ మ��ా �ేవ���� ��ేయత చూ�ిం�, మన అ��ేయతక� కల�గ� ఫ�తమ�ను ����
భ��ం�నందున మనమ� ఆయనల� రకష్ణ క���య���న్మ�.

�ేవ�� �క్క �ార్వ�్రక �ాజ��కమ�ను గ���్చన అవ�ాహనను మనసుస్ల� ��ట్ట ����, �ేవ��

��వక���ా ల��� �ామంత �ా��ా ���సత్ ు �క్క �ాజత్వమ�ను �ెల�సు��నుటక� �ిదధ్పడ�దమ�.

���సత్ ు �క్క �ాజత్వమ�
�ా్ర�న ���దు �ాజత్వమ� ��ల�గ�ల� ���సత్ ు �క్క �ాజత్వమ�ను అవ�ాహన

�ేసు��నవల�ియ�నన్�� ఏలయన�ా ���దు ��సునక� ��య�ా ఉ��న్డ�. ఆయ��
���ిస్య��ా ఉ��న్డ�. �ాత �బంధనల�, ���దు �క్క �ాజత్వమ� అపప్ట�
త�ర�ప్ �ే�ాల �ాజయ్మ�లను �� � ఉం�ే�,� అ�� చక�వ��త్ – �ామంత�ా�

సంబంధమ��ా ఉం�ే�,� అందుల� చక�వ��త్, �ా�, �ా��రణమ��ా ఒక ఒపప్ందమ���
ప్రజలను �ా�ం�ే�ాడ�. మ��య� ల�కమ�ను ప���ా�ంచుటక� ���దు �ేవ���ేత
ఎనున్��నబ��న�ాడ�. �ావ�న, తన తరప�న ప���ాలన �ేయ�టక� �ేవ�డ�
���దును �య�ం�నట�
్ల అగ�పడ�త�ం��. మ��య� ���� త�దక�
సంప�ర్ణ మ��ా ��ర��ర�్చన�� మ�త్రమ� ����.
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— ��. �ాబర్్ట �. ��ష్ ల�మ్, �.
ఈ �శ్వమ�నక� ప్రభ�వ��ా �ాక�ం�� ఒక �ామంత���ా ల�క ఒక �నన్�ాట� �ా��ా ��సును

తలంచుట ���తత్ �ా అ��ిసత్ ుం��. అం�� చూ��త్ , ��సు �ేవ�డ�, ఉ���ల� ఉనన్ ప్ర����� సృ�ి్టం�,

ప���ా�ం�ే�ాడ� �ేవ�డ�. ��సు సంప�ర్ణ మ��ా �ేవ�డ� ��మ� �శ్చయమ��ా �ెప�ప్చు��న్మ�, �ా�
��సు ��వలమ� �ేవ�డ� మ�త్ర�� �ాదు అ� గ���ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�. ఆయన సంప�ర్ణ మ��ా
మ�నవ�డ� క���. మ��య� మ�నవ���ా, తన తం��్ర��న ���దు �ిం�సనమ� ��ౖన ఆయన

ఆ�ీను�ైయ���న్డ�, ఆ ప్ర�ారమ��ా �ేవ�� �ామంత �ాజయ్���న �ా్ర�న ఇ�ా���ల���ౖన �ా��ా తన

కరత్ వయ్మ�ను ��ర����్చయ���న్డ�. ఈ �ధమ��ా చూ��త్ , ��సు �క్క �ాజత్వమ� మ�నవ సంబంధ���న
�ారయ్మ��ా నునన్��. �ావ�న, �ాత �బంధనల� ���దువల�, ��సు �ేవ�� �ామంత���ా ఉ��న్డ�.
బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల� ఉనన్ �బంధన క�మమ� ప�్చమ ఆ�ియ� �ే�ాల �ా�ల మధయ్

జ����న ఒడంబ��కల ఆ��రమ��ా ఉ��న్�. మ��య� అ��క�ార�్ల చక�వ��త్ ఒక ��పప్
�ా��ాను, �ా�� మధయ్ �బంధనల� ఒక �ామంత �ా� ��పప్ �ా��� సంబంధమ�

క���య�ంట�డ�. య��� ��త్రప� �ింహమ��ా, �ా��ా — ���దు వంశప� �ా��ా
��సును ప్రకటన గ�ంథమ� వ��్ణంచుచునన్��. అట�వంట� ��ష ���న్ �షయ�లను
బయల�పరచుచునన్��. �ాట�ల� ఒకట� ఏమన�ా ��సు �ేవ��� ప్రతయ్కష్పరచుట

మ�త్ర�� �ాదు�ా�, తన �జ���న మ�నవత్వమ�ను బయల�పర�, ఒక మనుష�య్�
స్వ��వమ� ఏ�ట� సంప�ర్ణ మ��ా �ె�యజ�య�చు��న్డ�. �ావ�న ���తత్

�బంధనల� ���దు క�మ�ర���ా, �ేవ�� క�మ�ర�� ��ష �ాసత్ వమ��ా, ��ల� �ార�్ల,
���దు వంశప� �ా��ా, ���ిస్య��ా ఆయన �ాత్రను సూ�సుత్ం��. ఆ �ధమ��ా,

ఆయన ����త్రక జ��ంగమ�నక� �ా్ర��ధయ్మ� వ��ంచుచు��న్డ�. ప్రకటన గ�ంథమ�
సందరభ్మ�ల�, �ేవ�� ప్రజల� అ��క �ాజయ్మ�లల���� �సత్ ��ం�య���న్ర�, ఆయ��
మన �ా�, తం��్ర ��దుట మన ప్ర���� ల�క మన చక�వ��త్��య���న్డ�. �ావ�న
చ��త్రల�, �ాలమ�ల�, ఆయ�� మన �ాజ�ౖయ���న్డ�, తం��్ర ��దుట తన ప్రజలక�
�ా్ర��ధయ్మ� వ��ంచు సంప�ర్ణ మ�నవ��ైయ���న్డ�. ఆయన �ేవ���� క���

�ా్ర��ధయ్మ� వ��ంచుచు��న్డ�, �ా� అ�� ఆయన సంప�ర్ణ మ�నవ�డ� మ��య�
మన తరప�న �ేవ�� ��దుట �ా్ర��ధయ్మ� వ��ంచుచు��న్డ�� సతయ్మ�ను
��్ర�ిప�చ్చదు.

—��. ���గ్ ����
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���సత్ ు అ�� ��ర�, ���దు వంశప� �ా��ా ఆయన �ేయ�చునన్ �ారయ్మ�ను సూ�ంచుచునన్��. ���సత్ ు

అన�ా అ��ికత్ �డ� అ� అర్థ మ�. ఇ�� �ాత �బంధనల�� మ�ట, తరచూ ���దు వంశప� �ా�లక� వ��త్సత్ ుం��
ఏలయన�ా ఆ �ారయ్మ� �ేయ �దల� ��ట్ట �టక� �ార� అ�����ంచబ����ర�. ���� మనమ� 2

��నవృ��త్ంతమ�ల� 6:42; ��రత్న 2:2, 6; ��రత్న 18:50; ��రత్న 20:6, 9; మ��య� ��రత్న 45:1-2 వంట� ల�ఖన
���ాలల� చూడవచు్చను. అందువలన�� ��సు �ేవ�� ���సత్ ు అ� క��� ప్రకటన 11:15 మ��య� 12:10

వంట� ల�ఖన ���ాలల� �ెపప్బ��న��. ఆయన �ేవ�డ� అ�����ం�న �ా� — ఆయన �క్క �ామంత �ా�.
���దు ��పప్ క�మ�ర���ా, �ాత �బంధనల� ఎదుర�చూ�న నూతన �బంధన అం�ాలను ��సు

��ర����్చను. ఆయనల�, �ేవ�� ��ష
� ్ఠ ���న దయ కనపరచబ��న��. మన పకష్మ��ా సమసత్ �ధమ�ల�ౖన

ఆవశయ్క���న ��ేయతను ���సత్ ు, తనంతట���� చూ�ిం�య���న్డ�. మన �ా్థనమ�ల� ఆయన

మరణ�ం�నప�ప్డ�, �బంధన ఫ�తమ��ా సంభ�ంచు �ాపమ�ల�న్ట�� భ��ం��డ�. మ��య� ఆయన

మరణమ� నుం�� ప�నర���్థను�ె,ౖ పరల�కమ�నక� ఆ��హణ���నప�ప్డ� �బంధ�� ఆ��ా్వదమ�లను ఆయన
�� ం��య���న్డ�.

�ిల�వల� మరణ�ం�, మరణమ� నుం�� ����� ల��నందున �ేవ�� �ామంత�ా��ా ��సు తన

�ా్థనమ�ను భద్రపరచుక���న్డ�. �ేవ�� ప్రజలను ���ం�, ��శనమ� �ేయ� ఎట�వంట� �ాపమ���ౖ�� ఆయన

మరణమ� ��ల��సత్ ుం��.

ప్రకటన 12:10-11ల� మనమ� ఈ �ధమ��ా చదువ���మ�:
్ల మన �ేవ����దుట మన సహ� దర�ల�ద ��రమ� �ప��ా�ైన
�ా�్రంబగళ�

అప�ా�� పడ�ో్ర యబ�� య���న్డ� గనుక ఇప�ప్డ� రకష్ణయ� శ��త్య� �ాజయ్మ�ను
మన �ేవ�� �ా��ను; ఇప�ప్డ� అ���ారమ� ఆయన ���సత్ ు����ను. �ార� ��ఱ్ఱ �ిల్ల
రకత్ మ�ను బట�్ట �ా�� జ�ం�య���న్ర� (ప్రకటన 12:10-11).

���సత్ ు �ిల�వయందు అ��ప్ంచబ��నందున, �ా��ను ఓ��ంచబ��్డడ�. మ��య� ఇప�ప్డ� ���సత్ ు �ేవ��

�ాజయ్మందు అ���ారమ�ను క���య���న్డ� గనుక ఆయన రకష్ణ తన ప్రజలక� వ�్చయ�నన్��.

��సు �క్క ��ేయత మరణమ�ల�నుం�� ప�నర���్థన ప్ర�ఫలమ�ను సం�ా��ం�న�� మ��య�

సృ�ి్టంచబ��న ఏ అ���ారమ� కంట� క��� అన�ా మనుష�య్ల�, �ే�ాదూతల� ల��� దు�ాత్మలకంట�
ఉనన్త���న �ా్థనమ� ఆయనక� ఇవ్వబ��న��.

తన ప�నర���్థనమ� తర��ాత మతత్ � 28:18-19ల� ఆయన �ె�ిప్నట�
్ల �ా,
పరల�కమందును భ���దను ��క� స�ా్వ���ారమ� ఇయయ్బ��య�నన్��. �ాబట�్ట
�ర� ���్ల, సమసత్ జనులను �ష�య్లను�ా �ేయ��� (మతత్ � 28:18-19).
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ఆయన �క్క �ై�క స్వ��వమ�ల�, ��సు ఎనన్డూ అ���ారమ� �� ందు��నల�దు. ఆయ��ప�ప్డూ

���� క���య���న్డ�. �ా� ఆయన మరణమ� నుం�� ����� ల��న తర��ాత, తం��్ర��న �ేవ�డ�

�ాజయ్మ�ల�న్ట���ౖన తనక� �ాజ��కప� అ���ారమ�ను ఇ�్చయ���న్డ� ��సు �ె��ప్ను, ��నర్థ మ� ఆయన
పరల�కమ�, భ�� �ద తన తం��్ర �క్క మ�నవ �ామంత �ా��ా అగ�ట.

తన ప�నర���్థనమ� తర��ాత, ��సు పరల�కమ�నక� ఆ��హణ���నప�ప్డ�, ఆయన �ా��ా

�ిం�స���ీను�ై��డ�. ���్రయ�లక� 1:3, 10:12, మ��య� 12:2 వంట� ల�ఖన ���ాలల� ���తత్ �బంధన ఈ
�షయ��న్ సప్ష్టమ� �ేయ�చునన్��, అచ్చట ��సు తం��్ర��న �ేవ�� క��� �ార్శ�మందు

ఆ�ీను�ైయ���న్డ� �ెపప్బడ�చునన్��. ఈ దృశయ్మ� తం��్ర మ� ��పప్�ా� ల��� ప్రభ�వ��ాను, మ��య�

ఆయన క�మ�ర��ైన ��సు ఆయనను ���ం�, ఆయనక� �ా్ర��ధయ్మ� వ��ం�ే మ�నవ �ామంత���ాను
సూ�ంచుచునన్��. ���దు వం�ావ�ల� మ��య� భ�� �ద అ�న్ �ాజయ్మ�ల ��ౖన ��సు �ట్ట �వ��
�ాజ�ౖయ���న్డ�. ఆయన ��్వ�ా ల�కమం�� నూతనపరచబడ�త�ం��. ఆయన

�ిం�స���ీను�ైయ�నన్ందున, ��సు సంఘమ�ను ఒక �ా��ా �ా�ంచుచు��న్డ�. మ��య�

భ���గంతమ�ల వరక� రకష్ణ కల�గజ�య�టవలన ఆయన తన �ాజయ్మ�ను �సత్ ��ంపజ�య�చు��న్డ�.

మ�నవ �ా�లక� ��ల� �ర�దధ్ మ��ా, మన ��చనను �ిల�వయందు క�మపరచుటక� �ేవ�డ� తన

క�మ�ర�� సంప�ర్ణ ��న �ామంత �ా��ా పం�ిం��డ�. భ���ద తన ��తమ�ల� ��ేయతను

కనబర��డ� మ��య� మన అ��ేయత వలన కల�గ� శ�మను ఆయన �ిల�వయందు భ��ం��డ�. మన

కష్మ�పణ మ��య� ��ేయతను ��నుటక� తన ��తమ�ను �ిల�వయందు అ��ప్ం��డ� మ��య� మనలను
�ా�ాడ�త�, సంర��ంచుచు��న్డ�. �ావ�న మనలను క�క��ం�ే మన �ేవ���� మ��య� �ా�క� ��్రమగల

భ��త్�� ల�బడ�త� ఆయన కృపగల ప���ాలనక� మనమ� తపప్�ా అపప్��ంచు��నవల�ి య�నన్��.

ఇంతవరక� మనమ� తం��్ర��న �ేవ�� �క్క �ార్వ��మ �ాజత్వమ�ను మ��య� �ామంత

�ా��ా ��సు �క్క �ాజత్వమ�ను ప����ం�య���న్మ�, ఇప�ప్డ� �ేవ�� �ాజయ్మ� సందరభ్మ�ల�
ప్రకటన గ�ంథమ� �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ�ను ప��గణ�ంచుదమ�.

దయ�ళ�త్వమ�
�బంధనల� ప్రభ�వ��ా �ేవ�� �క్క దయ�ళ�త్వమ� ప్రకటన గ�ంథమంతట�ల� అ��క �ధమ��ా

చూడవచు్చను. సం�ేహమ� ల�దు, మన �ాపమ�ల ��రక� మరణ�ంచుటక� తన క�మ�ర�� పం�ించుట��

��పప్�ైన తన దయ�ళ�త్వమ�. ఈ అంశమ� ప్రకటన 1:5; 5:9-10; 7:14; మ��య� 14:3-4 వంట� ల�ఖ��లల�
�ెల�పబ��న��.
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�ా�, ప్రకటన 1:6; 11:15; మ��య� 17:14ల� ఉనన్ట�
్ల , మనలను ఆయన ��దద్క� �ిల�, ఆయన

�ాజయ్మ�ల� మనలను �ా���గసుత్లను �ేయ�టయందు �ేవ�� �ాజ��క దయ�ళ�త్వమ�ను మనమ�
చూడవచు్చ.

ప్రకటన 7:3-4 మ��య� 9:4ల� ఉనన్ట�
్ల , అ��ా్వసుల�ౖన �ా���� ఈ గ�ంథమ�ల� �ెపప్బ��న అ��క���న

�ర�ప్ల� ఆయన ప్రజల���న మన��ౖ�� �ాక�ం�� ఆయన తన క�కరమ�ను �సత్ ��ంప జ�య�చు��న్డ�.
ప్రకటన గ�ంథమ�ల� సంఘమ�లక� ఇవ్వబ��న ప్రవచన ��చ్చ��కల� మనమ� ప�ా్చ��త్పమ�

��ంద����� ఇవ్వబ��న దయ�ళ�త్వప� అవ�ాశమ�ల�ౖయ�నన్�. �ేవ�డ� తన �ర�ప్లను

���ి��య�చునన్ందున ప్రజల� ������ నుం�� త�ిప్ంచు��నుటక� అవ�ాశమ� కల�గ�చునన్��. ఇట�వంట�

దయ�ళ�త్వమ�ను గ���్చ ��ను ప్రకటన గ�ంథమ� 2:5, 16, 21 మ��య� 3:3, 19ల� �ా్రయ�చు��న్డ�.
ఆ�్మయ �� �ాటమ�ల� తన ప్రజలను �ా�ాడ�ట ��్వ�ా �ేవ�� కృప, మ��య� క�కరమ�

కనబరచబడ�ట ప్రకటన గ�ంథమ�ల� తరచూ చూడవచు్చను. �ావ�న, ఈ �ాఠమ�ల�, ఆయ� �� �ాటమ�లల�
తన ప్రజల� న�ం��� క�ం�� ఆయన �ా�ాడ� ���నమ�ల�� �ేవ�� �ాజ��కప� దయ�ళ�త్వమ�ను
చ��్చంచుటయందు దృ�ి్ట��ట్ట �దమ�.

మం���, �� అంచ�� ప్ర�ారమ� ఏ ���సత్వ������� ఆ�్మయ �� �ాటమ�

�జ���న���ాయ�నన్��. అచ్చట ఆత్మసంబంధ���న ల�కమ� ఉనన్ద�, అచ్చట

�ా��నుడ�, మ��య� ఆ ఆత్మల� ఉ��న్ర�య� — ఆ �ా��నుడ� — మనలను

ఇష్టపడడ� అవ�ాహన అవ�త�ం��. �ా��ను ��సు�� మ�ట్ట ���,�త్ ఈ ��నమ�న ఒక

��ా్వ�ి �క్క ��తమ�ను �ా��నుడ� ఏ �ధమ��ా మ�ట్ట �� �ే�త్ ా�ో ఊ��ంచం��,
�ావ�న ����� మనమ� �ిదధ్ప��య�ం���. ��సు �ెక�� � �ా్రం����� ���్లనప�ప్డ�
తనక� క���న �దట� అనుభవమ� దు�ాత్మ-శక�త్ల�� �ంపబ��న వయ్��త్, ఒక

దయయ్మ� పట�్ట న వయ్��త్� కను��నుట ఊ��ంచం�� ఈ ���న అట�వంట� దయయ్మ�ల�
పట�్ట న �ార� ఉ��న్ర�, �ావ�న ఆ �షయ��న్ మనమ� �వ్రమ��ా

ఆల��ంచవల�ియ�నన్��, మ��య� ఈ �షయ�లను �వ్రమ��ా ప��గణ�ంచ�����

ఆయన ప���దుధ్�ైయ�నన్ ప్ర�ారమ� మనమ� ప���దుధ్ల��� య���న్మ� మనమ�
�శ్చయపరచు���ా�.

—��. మ�య్ట్ �ీ్ర�ెమ�న్
���తత్ �బంధనల�, ఆ�్మయ �� �ాటమ� �ా్రథ�కమ��ా మన వయ్��త్గత �ాపమ�లక� వయ్���కమ��ా

జ����ంచున�� �ాదు, �ా� ఈ ల�కమ�ల� �ేవ���� మ��య� దు�ాత్మ సమ��లక� మధయ్ �� �ాటమ�
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��న�ాగ�త� ఉం��. దు�ాత్మ శక�త్లక� వయ్���కమ��ా తన �ాజయ్మ�ను �ి్థ రపరచుట��్వ�ా �ేవ�డ� ఇందుల�

ఒక �ధమ��ా ప��ేయ�చు��న్డ�. మ�ందు �ాఠమ�ల� �ెల�పబ��నట�
్ల �ా, �ేవ�� �క్క సహజ��త���న
ల�కమ�ల� �ేయ� �ారయ్మ�లను మ��య� అ�ం��్రయశక�త్ల� �ేవదూతల�, దయయ్మ�లను గ���్చ మ��య�

మనమ� �వ�సుత్నన్ ఈ ల�కమ�ల� �ాట� ప్ర��వమ�లను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ� తరచూ �ెల�ప�త� ఉం��.
���సత్వ ��తమ�ల� ఆ�్మయ �� �ాటమ� �క్క మ�ల�ంశమ� అ�ం��్రయ శక�త్ల� ఒక����� ఒకట�

య�దధ్ మ��ేయ�టల�ను, �ార� మన ల�కమ�ను ప్ర���తమ� �ే�ి �ేవ���� అ��ేయ�ల��ా మనక�

���ేయ�ట మ��య� దయయ్ప� ప్ర��వమ� నుం��, �ారయ్క�మ�లనుం�� �ేవదూతలను పం�ి మనలను
�ా�ాడ�టల�ను ఉనన్��.

ఆ�్మయ �� �ాటమ� అ�� అంశమ� ���సత్వ�లక� ��ల� సం��్లష్ట��న�� ఏలయన�ా,

ప్ర�వయ్��త్�� అ�� ������
� ��ా జర�గ�త�ం��. ��� ఫ�తమ� జర�గ� ఒక సంగ�ేమన�ా,
���సత్వ�ల� ���� గ���్చ చ��్చంచుక�నన్ప�ప్డ�, �ార� తరచూ ��ల� �ప��తమ�

ల���� ���్ల�� ��ర�. ఒక �ప��త���న సంగ� ఏమన�ా, �ార� ప్ర����� ప్రకృ� ల���
�ాసత్ �మ� ఆ��రమ��ా �వ��ంచ����� ప్రయ�న్�ాత్ర�, ఆ�్మయ �� �ాటప�

�ాసత్ �కతను మర��� ��ర�. అ��ే, జర�గ�త�నన్ �ాట�న్ట�� �ాసత్ �మ� ��్వ�ా

�వ��ంచుట �ాధయ్మ� �ాదు. మ��క �ప��త���న సంగ� ఏమన�ా, ప్రజల� ప్ర����
��నుక దయయ్మ� ఉంద� మ��య� ప్ర��షయమ�ల� ఆ�్మయ �� �ాటమ�ను
చూ�ాత్ర�. ఈ ��ం��ంట��� మధయ్ల� ఏ�ో ఒక ��ట సతయ్మ� ఉనన్ద� ��ను

అను��నుచు��న్ను. మనమ� ఆ�ాధన �ేయ�టక� �ిదధ్పడ�నప�ప్డ�, ల�క
ఆత్మసంబంధ���న �షయమ�లల�, సు�ారత్ �ారయ్క�మ�లల�, చుర�క��ా

�ాల�గ్నుచునన్ప�ప్డ�, ల��� ఇతర�లక� ఆ�్మయమ��ా స�యపడ�నప�ప్డ�,

మనమ� తరచూ ఆ�్మయ వయ్���కతను ఎదు��్కంట�మ�. అ�� ఒక అ����గయ్మ��ా

�ావచు్చ, ల��� �క� స�యమ� �ేయ�టక� ఇష్టపడ� అ���ా�� ��్వ�ా కనబడవచు్చ.
అ�� ఎక్కడనుం�ో వ�్చన అడ్డ ంక�ల��ా కనబడవచు్చ, ���� �వ� �ా��రణ���ల�
�వ��ంచల�వ�. �ాసత్ �ా���, ఈ ���క ల�కమ�ల� ��ల�మట�్టక� ఆ�్మయ ల�కమ�

�ాయ్�ిం�య�నన్��. అందువలన�� మన ��తమ�లల� జర�గ�చునన్ అ��క ���క

ప్ర��యల� ఆ�్మయ ల�కమ�ల� జర�గ� సంఘటనలను ప్ర��ం�సుత్��న్�. అ��ే
ఈ సంఘటనలక� ��త�వ� �ా్రమ�ఖయ్���న �షయమ� �ాదు. �ాట��� ఆ�్మయ

�ారణమ�ల� �ావచు్చ ల��� మన �ాపమ� వలన వచు్చ ప్ర�ఫలమ� �ావచు్చ. �ా�
మనమ� ఎక్కడ ఉనన్పప్ట��� మ��య� మనక� ఏ�� జ����నపప్ట��,� మన ప్రభ�వ�

మనలను �ా�ాడ���డ� మనమ� అర్థ మ� �ేసు���ా�. మనమ� ఆయన శ��త్��ౖన —
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ఆయన బలమ���ౖన ఆ��రపడవచు్చను. మనమ� ఆయన �దద్ నుం�� స�యమ�
�� ందవచు్చను. మ��య� మనమ� ఎట�వంట� ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�

ఎదు��్క�నపప్ట��� అ�� మనక� నమ్మకమ�ను ఇసుత్ం��. �ాసత్ వ��మన�ా, మనమ�
మన ప్రభ�వ�నక� �ెం��న�ారమ�, మన శ��రమ� మ��య� ఆత్మక���. మన

పరల�కప� తం��్ర �తత్ మ� ల�క�ం��, మన తల నుం�� ఒక ��ంట�్రక క��� �ా��� దు.
అందువలన ఎట�వంట� ఆ�్మయ �� �ాటమ�ల���ౖ��, �శ్చయమ��ా �జయమ�

ప్రభ�వ��� — ఆయన�� క��ి — మన�� క��� అ� మనమ� �మ్మళమ��ా ఉం���.
— ��వ. ఇ�ాన్ బ�స్ పల�వ్, తర�జ్మ��ేయబ��న��.
ఆ�్మయ �� �ాటమ�ల� ���సత్వ�లక� �జయమ� �శ్చయమ�. మన రకష్ణను ��శనమ� �ేయ�టక�

ల��� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� మన �ా్వస్థ �మ�ను క���ంచుటక� దయయ్మ�లక� ఏ�య� ల�దు. ఆ�్మయ
�� �ాటమ� అ�ైరయ్పర�సుత్ం��, శ�మ ��డ�త�ం�� ల��� ఇం�ా భయ��డ�త�ం��. �ా� �ేవ�� �క్క
దయ�ళ�త్వమ� వలన, ��ర్ఘ�ాలప� పర�గ�ల� అ�� మన ��ౖన జయమ�ను �� ంద��రదు.

�ేవ�� �బంధన దయ�ళ�త్వమ� అ�� ఈ అంశమ�ను మ�డ� ��గమ�ల��ా �భ�ంచుదమ�.

�దట�ా, �ాత �బంధనల� �ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�ను �ా�ా��న �ధమ�ను చూ�ెదమ�. ��ండవ���ా, ప్రకటన
గ�ంథమ� �న��ం� ���తత్ �బంధనల� తన �ాజయ్మ�ను ఆయన ఏ �ధమ��ా �ా�ా�ె�� చూ�ెదమ�.

మ��య� మ�డవ���ా, ప్రకటన గ�ంథమ�ల��� ఆయన దయ�ళ�త్వప� �ాప�దల��ౖన దృ�ి్టయ�ంచుదమ�.
ఇప�ప్డ� �ాత �బంధనల� �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ��� �ా్రరం�ంచుక�ం��మ�.

�ాత �బంధన
�ాత �బంధన య�దధ్ చ��త్రల�� �ం��య�నన్��. ఇ�ా���ల� �ార� �� ర�గ� �ాజ�య్ల�� తరచూ

య�దధ్ మ� �ేసత్ ూ ఉం�ే�ార�. అ��క ప�ాయ్యమ�ల� ఇ�ా����య�ల� తమ�� ���� య�దధ్ మ� �ే�ినట�
్ల

కనబడ�త�ం��. �ాత �బంధనల� అ��క���న య���ధ్ల� ���కమ��ా మనుష�య్ల ఆయ�ధమ�ల�� �� �ాడ�ట
ఎ�త్ చూ�ించబ��నపప్ట���, అదృశయ్���న ���ల� ఆత్మసంబంధ���న య���ధ్ల� క��� అందుల� ��ట�

�ేసుక�నన్ట�
్ల అప�ప్డప�ప్డ� ల�ఖ��ల� �ెరను ల��� ప్రతయ్కష్పర�సుత్��న్�. �ాసత్ �ా���, అదృశయ్���న ఈ
య���ధ్ల� మ�నవ ��ౖనయ్మ�ల �క్క జయమ� ల��� అపజయమ�ను ప్ర���తమ� �ే���.

ఈ అదృశయ్���న య�దధ్ మ�ల� ఎల్ల ప�ప్డూ, �ేవ�డ� మ��య� ఆయన దూతల� ఒక పకష్మ�న,

�ా��నుడ� మ��య� �ా�� అనుచర�ల� మ��క��ప
ౖ �న ఉండ�ా �ా�� మధయ్ల� జ�����. ఇ�ా���ల� �ా����

వయ్���కమ��ా వచు్చ అ��క���న ఇతర ��ౖనయ్మ�ల�, ఇతర �ేవతలను అనుస��ం�న �ా�� అ�నపప్ట���,
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��్వ��ప�ేశ�ాండమ� 32:17 వంట� వచనమ�ల� ఆ �ాజయ్మ�లక� �ెం��న అబదద్ �ేవతల� �జమ��ా
దయయ్మ�ల� సప్ష్టమ� �ేయ�చు��న్�.

�ాత �బంధనల�, �ేవదూతల� మ��య� దు�ాత్మల� �����క ��ాదమ�లల� �ాల�
�� ందునట�
్ల ల�క �ాట� ��నుక ఉనన్ట�
్ల వ��్ణంచబ��న�. ఆయ� సంఘటనల� ల���

��ాదమ�ల� ఏ �ధమ��ా జర�గ�చునన్�� ��� ��నుక �ే�ాదూతల ల�క దు�ాత్మల
హసత్ మ� ఉనన్ట�
్ల కనబడ�త�ం��. ఉ��హరణక� �����ల� 10ల� ఒక

సందరభ్మ�ను మనమ� చూడవచు్చ, అచ్చట �ా�్ర��లను ఒక దూత �����ల�
�దద్ క� వ�్చ ఈ �ధమ��ా �ె�ిప్న��, “�వ� �ే�న
ి �ా్రర్థ నలను ��ను

��య���న్ను. �నున్ కను��నుటక� ��ను మ�ందు�ా�� వ�్చ��, �ా� �ార�ీక�ల
�ాజ�య్��ప� ననున్ ఎదు��ం�ెను, �ఖ���లను ఒకడ� ��క� స�యమ�

�ేయవ�ె్చను.” ��ంతవరక�, ఈ ల�ఖన ��గమ�ల� మర్మమ� క���య�నన్�, ���
అర్థ ���ట�, ఆయ� సంఘటనల� ఏ �ధమ��ా జ�����, మ��య� ఈ �ధ���న
య�దధ్ ప్ర��య ఏ�ట� ఖ�్చతమ��ా �ెల�సు��నుట మనక� కష్ట��. �ా�
�ేవదూతల� మ��య� దు�ాత్మల� ��నుక ���య�నన్ట�
్ల ల��� �����క

య�దధ్ మ�లను ప్ర���తమ� �ేయ�చునన్ట�
్ల మనం చూడవచు్చ. �ాత �బంధనల��
���తలక�, ఈ �ాజయ్మ�ల మధయ్ య�దధ్ మ�ల� ��వలమ� మనుష�య్ల� ల���

సహజమ��ా జ���� సంఘటనల� �ాదు�ా�, �ాట�న్ట��� అ�ా��రణ���న ��పథయ్మ�
ఉనన్��. �ేవదూతల� దు�ాత్మల�� య�దధ్ మ� �ేయ�చు��న్ర�. భ���ద ఉనన్
��ౖనయ్మ�ల� య�దధ్ మ�ల� �ేయ�చునన్ట�్ల మ�న�ా�త���న ��ౖనయ్మ�ల� క���

య�దధ్ మ�ల� �ేయ�చు��న్�. �ా�� చుట�
్ట జర�గ�చునన్ �ాట� ��నుక ఉనన్�ాట��
�ార� అర్థ మ� �ేసు�����ార�, �ావ�న, �ార�ీకప� �ాజ�య్��పత�ల �ారణమ��ా తన

�దద్ క� వచు్చటక� �ా�్ర��ల� �ల�వ��ంచబ��్డడ� అ� �ె�ిప్నప�ప్డ�, �����ల�
ఆశ్చరయ్ప��య�ండడ�.

—��. �ా్కట్ ��డ్్డ
�ేవదూతల� మ��య� దు�ాత్మల సమ�హమ�లక� మధయ్ జ����న య�దధ్ మ�లక� మ���క

ఉ��హరణ �రగ్ మ�ాండమ� 7 – 15 అ��య్యమ�లల� కను��నవచు్చను. ��� �ాలమ�ల�, �ేవ�� ప్రజల�
ఐగ�ప�త్ బ��సత్వమ�ల� ఉం�ే�ార�. అ��ే తన ప్రజలను �ా�� క�
� రత్వమ� నుం�� ����ించుటక�,
ఐగ��ీత్ య�ల� మ��య� �ా�� �ేవతలక� వయ్���కమ��ా య�దధ్ మ� �ేయ�టక� �ేవ�డ� తన దూతల
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��ౖనయ్మ�ను న���ిం�య���న్డ�. ఐగ��ీత్ య�ల ����� ప�� �ెగ�ళ్ల ను పం�ించుట �ా్రరం�ం��డ�, మ��య�
ప్ర� ఐగ��ీత్ య�ల ఇంట�ల� ప్రథమ సం��నమ� చంపబడ�నట�
్ల తన మరణ దూతను క��� పం�ిం��డ�.

అట�తర��ాత, �వ��ల� తన శ��త్� కనబర�సూ
త్ , ఐగ�ప�త్ ��ౖనయ్మ�లను ఎర� సమ�ద్రమ�ల� మ�ం���య�ట
��్వ�ా తన ప్రజలను ���ం��డ�.

బ�ౖ�ల� గ�ంథమంతట�ల�, �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనలల�, �ేవ�డ�
ప్రతయ్కష్పరచబ��న ఒక ���నమ� ఏదన�ా, ఆయన ఒక య�దధ్ �ర���ా

ప్రతయ్కష్పరచుట. ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న ల�ఖన ���ాలల� �రగ్ మ�ాండమ� 15:3 ఒకట�,
అచ్చట ఐగ��ీత్ య�లను ఓ��ం�న తర��ాత ��� �ాట �ాడ�త� ఈ �ధమ��ా
�ెప�ప్చు��న్డ�, “��హ� �ా య�దధ్ �ర�డ�, ��హ� �ా అ� ఆయనక� ��ర�.”
�ేవ�� సంప�ర్ణ మ��ా వయ్కత్ పరచ����� ��హ� �ా అనున�� సం��పత్��మమ�,

��హ� �ా సబ�్బత� అన�ా ��ౖనయ్మ�లక� అ��ప�యగ� ��హ� �ా అ� అర్థ మ�.

అచ్చట క���, �రగ్ మ�ాండమ� 15:3ల� ��� �ెప�ప్చునన్ట�
్ల , �ా్రమ�ఖయ్మ��ా

�ేవ�డ� ఏ���య���న్�ో , �ేవ�� మ�ల అంశమ� ఏమన�ా, ఆయన య�దధ్ �ర�డ�.
�ేవ�డ� య�దధ్ �ర��ైయ���న్డ�.

—��. ����ర్్డ ఎల్. �ా్రట్, �.
తర��ాత �రగ్ మ�ాండమ� 15:11ల� ��� ఈ �ధమ��ా �ాడ�చు��న్డ�.
��ల�ప్లల� �వంట��ా�ెవడ� — ప���దధ్ తనుబట�్ట �వ� మ��య�డవ�

సుత్���రత్నలనుబట�్ట ప��య్డవ� అదుభ్తమ�ల� �ేయ��ాడవ� �వంట��ా�ెవడ�?
(�రగ్ మ�ాండమ� 15:11).

��� మ��య� తన �ాఠక�ల� ఈ ప్రశన్క� సమ���నమ�ను ఎర�గ�దుర�. ��హ� �ా వంట� �ేవ�డ�

ల�డ�. ��నంతట�ల�, ఐగ�ప�త్ ��ౖనయ్మ�ను ��శనమ� �ే�ిన �జ���న �ేవ�� ఆప�టక� ఐగ�ప�త్ �ేవతల� ప���త్�ా
అసమర�్థల�ౖ��ర�.

�ాత �బంధన అంతయ� ఇట�వంట� ఉ��హరణల�� �ం��య�నన్��. ఇ�ా���ల� �ా���

య�దధ్ మ�ల���� న���ిం�ే �ర��ైన �ా��ా �ేవ�డ� తరచు తనను బయల�పరచుక���న్డ�. అ��ే ఈ

య�దధ్ మ�ల� ��వలమ� మ�నవ శత�్ర��ౖనయ్మ��� �ే�ిన� �ావ�; అ� ఎల్ల ప�ప్డ� ఆయ� �ాజయ్మ�ల �ేవతల��
�ేవ�డ� య�దధ్ మ� �ేయ�టకలదు.
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ఉ��హరణక�, 2 �ా�ల� 19వ అ��య్యమ�ల�, అష�
ష్ ర� �ాజ�ౖన స��్హ��బ�, య����ాజ�ౖన

���్కయ�ను దూ�ిం�ెను, ఏలయన�ా ఇ�ా���ల� �ేవ�� కంట� అష�
ష్ ర� �ేవతల� బలవంత�ల� ��ను
�శ్వ�ిం�ెను.

�ావ�న 2 �ా�ల� 19:17-19ల� ���్కయ� ఈ �ధమ��ా �ేవ���� �ా్ర��్థం�ెను:
��హ� �ా, అష�
ష్ ర��ా�ల� ఆ జనమ�లను �ా�� �ేశమ�లను �ాడ��ే�ి �ా��

్ల �ాక
�ేవతలను అ��న్ల� ���ిన�� �జ��. ఆ �ాజయ్మ�ల �ేవతల� �జ���న �ేవ�ండ�
మనుష�య్ల�ేత �ేయబ��న కఱ్ఱ ల� �ా��్ల గనుక �ార� �ా��� �ర�్మలమ� �ే�ి��.
��హ� �ా మ� �ే�ా; ల�క మందునన్ సమసత్ జనుల� ��� �జమ��ా అ��్వ�య
�ేవ�డ ��ౖన ��హ� �ావ� �ె��ి��నునట�
్ల �ా అత��ే�ల�నుం�� మమ�్మను
ర��ంచుమ� (2 �ా�ల� 19:17-19).

అష�
ష్ ర� �ా���� �ేయ�చునన్ య�దద్ మ� ��వలమ� స��్హ��బ� మ��య� అత� ��ౖనయ్మ�లక�

వయ్���కమ��ా మ�త్ర�� �ాద� ���్కయ� అర్థ మ� �ేసుక���న్డ�. అ�� ��హ� �ా, అష�
ష్ ర� �ేవతల��
�ేయ�చునన్ ఆ�్మయసంబంధ���న య�దధ్ ���య�నన్��. అందు��, ఆయన య�దధ్ మ�ల� �జయమ�ను
మ�త్ర�� ��ర�టల�దు �ా�, �ా�� �ేవతల��ౖన ��హ� �ా మ��మపరచబ��ల� ��ర�చు��న్డ�.

మ��య� �ేవ�డ� ఆయన �ా్రర్థ న ���న్డ�. ఆ �ా�్ర అష�
ష్ ర� ��ౖనయ్మ�ల� 185, 000 మం��� ఒక

దూత సంహ��ం�ం�� మ��య� స��్హ��బ� ఓ��ంచబ��న�ా�ై ఇంట��� వ��్చడ�. ���్కయ� ��ౖనయ్మ� య�దధ్ మ�ల�
అష�
ష్ ��య�లను అసల� ఎదు��్కనవల�ిన అవసర�ే ల�దు. �ేవ�� ఆత్మసంబంధ���న శ��త్ సమ�లనమ�గ
మ�నవ ��ౖనయ్మ�ను ��శనమ� �ే�ిన��.

�ాత �బంధనల� ��హ� �ాను గ���్చన �ా్రమ�ఖయ్���న వర్ణ నలల� ఒకట� �ా��ా
�ేవ�� �ాత్ర, మ��య� ఒక �ా��ా, ప�్చమ ఆ�ియ� �ేశ �ా�వల� ఆయనక�

అ��క���న బ�ధయ్తల� ఉ��న్�, �ా��ా ఆయన ప�� కనబర�ే అ��క �ారయ్మ�ల�,
బ�ధయ్తల� ఉ��న్�. ఆ �ారయ్మ�లల� ఒకట� య�దధ్ �ర���ా �ేయవల�ిన

�ారయ్మ�. ప�్చమ ఆ�ియ�ల� �ా� దండ���యక���ా, తన �ాజయ్ప� ��ౖనయ్మ�లక�

��యక���ా, మ��య� ��పప్ �ర���ా క��� ప��గణ�ంచబ�ే�ాడ�. అందువలన,
�ేవ�డ� ల�క ��హ� �ా �ాత �బంధన అంతట�ల� య�దధ్ �ర���ా ఉండ�ట వలన

�ేవ��� య�దధ్ �ర��ైన �ా��ా వ��్ణసత్ ుం��. ��ను బయటక� ���్ల �� �ాడ���డ�,
య�దధ్ మ� �ే�త్ ాడ�, ����ి�త్ ాడ� మ��య� తన �� ంత ప్రజలను �ా�ాడ���డ�.

య�దధ్ �ర��ైన �ా��ా �ేవ�� �ాత్ర ఆదరణ మ��య� ఓ��ర�ప్నక� �ారణ����,ే ఇ��
నమ్మకమ�నక� క��� �ారణమగ�చునన్��. మనచుట�
్ట ఉనన్ ప్రపంచమ�ల����
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మనమ� ��ళ్ల �నప�ప్డ�, తమ �ేవ�డ� య�దధ్ �ర�డ�య�, ఆయన ��ల�ప������్ల

�ా����రక� య�దధ్ మ� �ే�త్ ాడ�య� , �ా��� �ా�ా��, �ా�� ��రక� �� �ా��, �జయమ�
�� ందు��డ� �ేవ�� ప్రజల� �శ్చయమ� క��� య�ండవచు్చ.

—��. �ా్కట్ ��డ్
�ాత �బంధనల� య�దధ్ మ�ను గ���్చన వృ��త్ంతమ�ల�, ఇ�ా���ల� �జ �ేవ�� మ��య� ఇతర

�ాజయ్మ�ల అబదధ్ �ేవతలక� మధయ్ ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�లను గ���్చ ఎల్ల ప�ప్డూ �సత్ ృతమ��ా

�ెప�ప్వ�. ఆ �ధమ��ా ఉం��నపప్ట��,� ���క���న య�దధ్ మ�ల� ఆత్మ సంబంధ���న య�దధ్ మ�ల�ే బహ��ా
ప్ర���తమ� �ేయబడ�త���న్య� �ాత �బంధన ఎల్ల ప�ప్డూ ప్రతయ్కష్పర�సుత్ం��.

తన �ాజయ్మ�ను �ా�ాడ�ట ��్వ�ా �ాత �బంధనల�� �ేవ�డ� ఏ �ధమ��ా తన దయ�ళ�త్వమ�ను

ప్రతయ్కష్పర���ో ఇంతవరక� మనమ� చూ�య���న్మ�, ఇప�ప్డ� ���తత్ �బంధనల� ఆత్మ సంబంధ���న
�� �ాటమ�లల� ఆయన దయ�ళ�త్వమ� ��ౖప� మన దృ�ి్ట� �్రప�ప్దమ�.

���తత్ �బంధన
���తత్ �బంధనల�, �� �ాటమ� భ�సంబంధ���న ��ౖనయ్ సమ��ల�� సంబంధమ� క��� య�ండదు.

�ావ�న, ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�లల� �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ� అనున�� అ�ం��్రయల�కమ�ల�

అదృశయ్���న �� �ాటమ�ల��ా వ��్ణంచబడ�చునన్��, మ��య� ఈ ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�ల�, సహజ
ల�కమ�ను ఏ �ధమ��ా ప్ర���తమ� �ేసత్ ుం�ో �ెల�ప�త�ం��. ఇప�ప్డ, �ాత �బంధనవల�, �ేవ�డ�,

�ేవదూతల� మ��య� దు�ాత్మల� మ�నవ య�దధ్ మ�లల�ను మ��య� అంత�ాజ్�య �ాజ��య�లల�ను
సంబంధమ� క���య���న్ర�. అ��ే, ���తత్ �బంధనల� తనక� నమ్మకమ��ా ఉండ��ా��� దు�ాత్మ
శక�త్లనుం�� ఏ �ధమ��ా �ా�ాడ����ో ����బట�్ట �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ� దృ�ి్టంచబడ�త�ం��.

�ాత�బంధనవల�, ���తత్ �బంధన క���, �ేవ�డ� తన ప్రజలను దయ�� �ా�ాడ�టను గ���్చ అ��క

�ధమ�ల��ా ప్ర�త్ ా�సుత్ం��. �ావ�న, సమయమ�ను బట�్ట , మన �క్క సం��షణను ��ం��ంట���

స����ట్ట �దమ�. �దట�ా, ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�ల� �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ� ���సత్ ు �క్క
�జయమ�ల� వయ్��త్క��ంచబ��న��.

���సత్ ు �జయమ�
��సు ��తమ�, మరణమ�, ప�నర���్థనమ� మ��య� ఆ��హణమ�ను �ాపమ���ౖన మ��య� ���

ఫ�తమ��ా వచు్చ �ాట�న్ంట����ౖన �జయమ��ా ���తత్ �బంధన �ెల�ప�చునన్��.
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��సు ��తమ� దు�ాత్మలను అ��క ��త�ల��ా జ�ం�ెను, ప్ర�ేయ్కమ��ా దు�ాత్మలను

��ళ్ల��ట�్టటల� ప్రతయ్కష్పరచబ��న��. ���� మనమ� మతత్ � 12:25-28 వంట� ల�ఖన ���ాలల� చూడవచు్చ,
అచ్చట, �ేవ�� �ాజయ్మ� వ�్చయ�నన్�� గనుక ��పప్ అ���ారమ� మ��య� శ��త్�� దయయ్మ�లను
��ళ్ల��ట�్టచు��న్న� ��సు బ� ��ం�ెను.

���సత్ ు మరణమ�ను గ���్చ ��ల�ీస్ 2:15ల� ��ల� ఏ �ధమ��ా �ా్రయ�చు��న్�ో �నం��:
ఆయన ప్ర��నులను అ���ార�లను ��ాయ�ధులను�ా�ే�,ి �ిల�వ�ేత

జ�తస్వమ��� �ా��� పట�్ట �ె�్చ బ��టమ��ా ��డ�కక� కనుపర�ెను (��ల�ీస్
2:15).

ఈ ల�ఖన ��గమ�ల�, ప్ర��నుల� మ��య� అ���ార�ల� దు�ాత్మశక�త్ల�ౖ య���న్ర�. ���సత్ ు �ిల�వల�

�ే�ిన �ారయ్మ�నుబట�్ట �ార� ��ాయ�ధుల��ా �ేయబ�� ఓ��ంచబ��్డర�. ఇ�ే తలంప�ను మనమ� ���్ర ప�్రక
2:14ల� చూడవచు్చను.

���సత్ ు �క్క ప�నర���్థనమ� మ��య� పరల�కమ�ల���� ఆ��హణమ� క��� తన ప్రజలక� �ేవ��

దయ�ళ�త్వప� �ాప�దలను సూ�ంచుచునన్��. ఉ��హరణక�, ఆ �ధమ��ా �ేయ�టవలన

ఆత్మసంబంధ���న ప్ర� దుష్టశ��త్ ��ౖన ��సు అ���ారమ�ను �� ం��య���న్డ�, గనుక సంఘమ�ను �ా�ా��

ఆ�ర్వ��ంచును. ఈ తలంప� మతత్ � 28:18-20, ఎ���ీ 1:19-23, మ��య� 1 ��త�ర� 3:22ల� సప్ష్టమ��ా
బ� ��ంచబ��న��.

ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�ల� �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ�ను గ���్చ ���తత్ �బంధన �ెల�ప�చునన్

��ండవ ���నమ� ఏమన�ా, దు�ాత్మను మ��య� �ా� తంత్రమ�లను ఎదు��ంచుటక� �ామర్థ �మ�
కల�గజ�య� ప�����ద్త్మ శ��త్� �వ��ంచుట.

ప�����ధ్త్మ శ��త్
�ేవ���� ��ేయత చూ�ి, �ిల�వల� మరణ�ం�, మరణమ� నుం�� ల�� మ��య� పరల�కమ�నక�

ఆ��హణమగ�ట ��్వ�ా ��సు తన �క్క మన �క్క ఆత్మసంబంధ���న శత�్రవ�లంద����ౖన

అ���ారమ�ను �� ం��య���న్డ�. అ��ే ప్రసత్ ుత సమయమందు, మన శత�్రవ�లను సమ�లనమ��ా
��శనమ� �ేయ�టక� ఆయన ఈ అ���ారమ�ను ఉప���ంచుట ల�దు. �జ����, దు�ాత్మల� అ��క

�ధమ�ల��ా ఈ ల�కమ�ను ప్ర���తమ� �ేయ�టక� ఇంకనూ �ేవ�డ� అనుమ�సుత్��న్డ�. అ��ే, �ాట��
ఎదు��ంచుటక� ఆయన మనలను తన ప�����ధ్త్మ �ేత బలపర�సుత్��న్డ�. ���� మనమ� గల� 3:2-3,
ఎ���ీ 3:16 ��ల�ీస్ 1:9-11 మ��య� అ��క���న ఇతర ���ాలల� క��� చూడవచు్చను.
ఒక ఉ��హరణ�ా, య���బ� 4:5-7ల� �ా్రయబ��న మ�టల� ఆల��ంచం��:
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ఆయన మనయందు �వ�ింపజ��ిన ఆత్మ ... ఆయన ఎక�్కవ కృప �చు్చను ...
�ాబట�్ట �ేవ���� ల�బ��య�ండ���, అప�ా��� ఎదు��ంచు��, అప�ప్డ� �ాడ� �
�దద్ నుం�� �ా���� వ�ను (య���బ� 4:5-7).

ఇచ్చట, ప�����ధ్త్మవలన మనమ� �� ం��న కృప ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ� �ేయ�టక�

మనలను బలపర�సుత్ంద� య���బ� �ెప�ప్చు��న్డ�, ఈ సందరభ్మ�ల� �ేవ���� ల�బడ�త�, దు�ాత్మల
��ధన మ��య� ��్ర��పణలను ఎదు��ంచుట కలదు.

ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�నక� ప�����ధ్త్మ బలపర�చుటల� �దట� సంగ�,

మనలను ఆత్మసంబంధ���న ల�కమ�ను గ���్చ మనక� �ె�యపరచుట అ� ��ను

���సుత్��న్ను. మనమ� చూ�న ���� మ��య� అనుభ�ం�న �����ౖప� మనమ�

�ా��రణమ��ా ఆక��ష్త�లమ���మ�. అ��ే ఒక ఆత్మసంబంధ���న ల�కమ� ఉంద�
అందుల��� ప��ేయ�ల� మ��య� �� �ాటమ� �ేయ�ల� ఎర�గ�ట ��ల�

�ా్రమ�ఖయ్మ�. �ావ�న ప్రధమ �ా్థనమ�ల� ఆయన ఆత్మసంబంధ���న ల�కమ�ను
గ���్చ మనక� �ె�యజ��త్ ాడ�. �ాపమ�ను గ���్చ ఆయన ప�ా్చ��త్పమ�ను

కల�గజ��త్ ాడ�. మన ��తమ�ల� �ాపమ� జ�ంచుటల�, �దట మన �ాపమ�ను
ఎర�గ�ట ఆవశయ్కమ�, అట�తర��ాత �ాపమ�ను జ�ంచుటక� ఆయన

బలమ���ాత్డ�. మ��య� �ా్రర్థ నల� ��న�ా��ంచుట మ��య� �� �ాటమ�ల�
మ�ందుంచుటక� మన ��తమ�ల� ఆయన �ాత్ర ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�.

—��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్
ఎ���ీ 6వ అ��య్యమ�ల�, ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�ల� �ేవ�� �ాప�దలను �వ��ంచుటక�

��ౖ�క�� �క్క స�ా్వంగ కవచమ�ను మ��య� ఆయ�ధమ�లను ఉపమ�నమ��ా ��ల� �ెప�ప్చు��న్డ�.
ప్ర�ేయ్కమ��ా, ���సత్వ�ల� �ేవ�� స�ా్వంగ కవచమ�ను ధ��ంచు��నుటను గ���్చ మ�ట�్లడ�చు��న్డ�.
ఎ���ీ 6:12-13ల� ఆయన మ�టలను �నం��:

ఏలయన�ా మనమ� �� �ాడ�న�� శ��ర�ల�� �ాదు, �ా� ప్ర��నుల��ను,
అ���ార�ల��ను, ప్రసత్ ుత అంధ�ారసంబంధులగ� ల�క ��థుల��ను,

ఆ�ాశమండలమందునన్ దు�ాత్మల సమ�హ మ�ల��ను �� �ాడ�చు��న్మ�.
అందు�ేతను �ర� ఆప��ద్ నమందు �ా��� ఎ����ంచుటక�ను, సమసత్ మ�
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��ర����్చన�ా��� �ల�వ బడ�టక�ను శ��త్మంత�లగ�నట�
్ల , �ేవ���చు్చ స�ా్వంగ
కవచమ�ను ధ��ంచు��ను�� (ఎ���ీ 6:12-13).

ఆ తర��ాత 17 మ��య� 18 వచనమ�లల�, ఈ స�ా్వంగ కవచమ�ను ర��� ం��ంచుటల�, ��్రరణ

కల�గజ�య�టల�ను మ��య� �� �ాటమ�ల� శ��త్ క���య�ండ�టల� ప�����ధ్త్మ ��ల� సం��్లష్ట��న �ాత్రను
�� �ించుచు��న్డ� ��ల� �ెప�ప్చు��న్డ�. ఆయన బ� ��ం�న�ేమన�ా:

... �ేవ�� �ాకయ్మ�ను ఆత్మఖడగ్ మ� ధ��ంచు��ను��. ఆత్మవలన ప్ర�

సమయమ�నందును ప్ర� �ధ���న �ా్రర్థ నను �జ�్ఞపనను �ేయ�చు ... (ఎ���ీ 6:1718).

��ను �ా్రరం�ంచున�� మ���ంచుటక� ��సు �����వచు్చనంతవరక�, ఈ ల�కమ�ల� ఇంకనూ

ప��ేయ�చునన్ అ�ం��్రయ శక�త్లక� వయ్���కమ��ా మనమ� ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ� �ేయ�ల� ���తత్
�బంధన మనలను �ిలచుచునన్��. మ��య� ����� �ావల�ిన య��ోధ్ పకరణమ�లను మ��య� ���
�ేయ�టక� బలమ�ను ప�����ధ్త్మ ఇచు్చన� అ�� �ా�ాద్నమ� �ేయ�చునన్��.
2 ����ం�� 10:4ల� ��ల� �ెప�ప్చునన్ట�
్ల :

మ� య��ోధ్ పకరణమ�ల� శ��రసంబంధ���న� �ావ��ా�, �ేవ�� ��దుట

దురగ్ మ�లను పడ�ో్ర యజ��నంత బలమ�కల��ౖ య�నన్� (2 ����ం�� 10:4).
మ� య��ోధ్ పకరణమ�లక� �ైవశ��త్ ఉనన్�� ఏలయన�ా అ� ప�����ధ్త్మ నుం�� వచు్చన�. ప్ర�

�ధ���న ఆ�్మయ ప్రమ�దమ�నక� వయ్���కమ��ా అ� ప్ర��వవంతమ��ా ఉ��న్�, తప�ప్డ� బ� ధల�
�దల���� దయయ్ప� శక�త్ల వరక�.

���� మనమ� ఎదు��్కందమ� రం��, దుష�
్ట డ� ఈ భ�� �ద మనలను

బ���ంచును. అ�� జ����నప�ప్డ�, ప్రశన్ ఏమంట�, మనక� ���కష్ణ కల��? ��క� ����

ఉ��న్��? ���� గ���్చ �ేవ�డ� ఎ����య�నన్��, ఏ�ై�� �ేసత్ ు��న్��? ప్ర�ధ్వ�ం�ే
సమ���న��మన�ా, అవ�ను ఆయన చూసుత్��న్డ�, దుష�
్ట � �క్క ఎట�వంట�

������ౖ�� అ��గ�ంచ����� సమృ��ధ్ ��న
� శ��త్� ఆయన ఇచు్చచు��న్డ�. �ట���
�ాట� ��క� ఇష్ట��న ఒక ల�ఖన ��గమ�ను � ��రక� ��ను చద�ాల�

ఆ�సుత్��న్ను. 1 ��ను 4:3-4ల� ��ను ఈ �ధమ��ా �ెప�ప్చు��న్డ�, “��
ఆత్మ ��సును ఒప�ప్��న�ో అ�� �ేవ�� సంబంధ���న�� �ాదు. ... ���సత్ ు����� ఆత్మ
వచు్చన� �ర� ��నసంగ� ఇ�ే; ���వర�� అ�� ల�కమ�ల� ఉనన్��.
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�నన్�ిల్లల��ా, �ర� �ేవ�� సంబంధుల�; �ల� ఉనన్�ాడ� ల�కమ�ల� ఉనన్�ా�

కంట� ��పప్�ాడ� గనుక �ర� �ా��� జ�ం�య���న్ర�.” మనక� ��పప్ శ��త్ ఉంద�
�ేవ�డ� �ా�ాద్నమ� �ేసత్ ు��న్డ�. మ��య� అ�� అ���ారమ� ��ర���న �� �ాటమ�.

దుష�
్ట డ� అ��క���న బలమ�ను క���య���న్డ�, మనమ� �ేవ�� క���య���న్మ��
�న�, మనకంట� క��� ఎక�్కవ బలమ�ను క���య���న్డ�.

— �ష్టర్. �ీ్టవ్ డగ్ల స్
ఇంతవరక�, ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�ల� �ేవ�డ�, తన దయ�ళ�త్వమ�ను ప్రతయ్కష్పరచుటను

�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనల� మనమ� చూ�ామ�, ఇప�ప్డ� తన ప్రజలను �ా�ా��, �ా��

శత�్రవ�లక� వయ్���కమ��ా ఆయన ఏ �ధమ��ా య�దధ్ మ� �ే�త్ ా�ో ప్రకటన గ�ంథమ�ల� నుం�� చూచుటక�
ఇప�ప్డ� మన దృ�ి్ట� �్రప�ప్దమ�.

ప్రకటన గ�ంథమ�
ప్రకటన గ�ంథమ�, ప్ర�ేయ్కమ��ా 12వ అ��య్యమ� వంట� ���ల�, భ�� �ద ఏ�ె�
ౖ ే

సంభ�సుత్ం�ో ����� అనుబంధమ��ా పరల�కప� �ా్థనమ�ల� జర�గ�త�ంద� ప్రకటన
గ�ంథమ� బ� ��సత్ ుంద� ��ను ���సుత్��న్ను మ��య� �జమ��ా చ��త్రల�

జర�గ�చునన్�� ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ��� సంబంధమ� క���య�నన్��, మన

��తమ�లల� జర�గ�చునన్�, చ��త్రల� ప��ేయ�చునన్ దుష్టశక�త్ల� మ��య� మ�
ఘటసరప్���న �ా��నుడ�, క�
� రమృగమ� ఇవ�న్య� ఒక����� ఒకట� సంబంధమ�

క��� ఉ��న్మ�, ల����కయ మ��య� ఎ���ీ సంఘమ�లల� ఉనన్�ా���� �ాసత్ వమ��ా
�ాప�దల అవసర���య�నన్��, అ��ే �ా�� �క్క రకష్ణ ������ిల్ల, ప�నర���్థనప�
������ిల్లల� ఉనన్��. �ావ�న పరల�క �ా్థనమ�లల� �ా��నుక� మ��య� ��సుక�
మధయ్నునన్ �� �ాటమ�ల� చ��త్రల� ప్రతయ్కష్పరచబ�����, ��వలమ� �దట�

చ��త్రల��� �ాదు �ా� ఇప�ప్డ� క��� ��� ప్ర��వమ� ఉనన్��. �ా�� ��ా్వసమ�ను
బట�్ట శ�మపడ�చునన్ ���సత్వ�ల �షయమ�ల� ఈ సంగత�ల� జర�గ�ట మనమ�
చూడవచు్చను. ��వలమ� �ాజ��య శక�త్ల� మ�త్ర�� ప��ేయ�ట �ాదు.
దు�ాత్మశక�త్ల� ప� �ేయ�చు��న్�.

—��. ���గ్ ����
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ప్రకటన గ�ంథమంతట�ల�, మ�నవజ�� �ాపమ�ల� ప�� పతన���నపప్ట� నుం�� ��న�ాగ�త�నన్

ఆత్మసంబంధ���న �� �ాటమ�ను గ���్చ ��ను ��చ్చ��క �ేసత్ ు��న్డ�, మ��య� ఆ �� �ాటమ� ���సత్ ు

�����వచు్చనంతవరక� ��న�ాగ�త�ం��. క�
� రమృగమ� మ��య� ప్రకటన 12వ అ��య్యమ�ల�� �ీత్ ��� మధయ్
జర�గ� య�దధ్ మ�ను మ��య� 13వ అ��య్యమ�ల� సమ�ద్రమ�ల� నుం�� వచు్చ క�
� ర మృగమ���ను,
భ���ద నుం�� వచు్చ క�
� ర మృగమ��� �ేయ� య�దధ్ మ�ను ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటప�
దృశయ్ర�పకమ��ా ��ను �వ��ంచుచు��న్డ�. ���సత్ ు మ��య� తన శత�్రవ� మధయ్నునన్

ఆత్మసంబంధ���న య�దధ్ మ� �ారణమ��ా �ార� ��ర��ా శ�మలను, ��ంసను మ��య� ��ధనను
అనుభ�ంచుచునన్ �షయమ� తన �ాఠక�ల� గ��ం� ��ల� ��ను ��ర�త���న్డ�.

�ాత �బంధనవల�, �ేవదూతల� మ��య� దు�ాత్మల సమ�హమ�ల మధయ్ సంభ�ంచు ఆత్మ

సంబంధ���న �� �ాటమ�ల� మ�నవ �ాజ��య�లను ప్ర���తమ� �ే�త్ ాయ� ��ను సూ�సుత్��న్డ�.
���� మనమ� చూడవచు్చ, ఉ��హరణక�, ప్రకటన 16:14-16ల� �ేవ���� వయ్���కమ��ా య�దధ్ మ�

�ేయ�టక� భ�ల�క �ా�లందర� �� గ��ేయబడ�ట. మ���క సప్ష్ట��న ఉ��హరణ ఏమన�ా ప్రకటన

17వ అ��య్యమ�ల� �వ��ంచబ��న క�
� ర మృగమ� �క్క తలల�, మ��య� ��మ�్మల� భ�ల�క �ా�లను

సూ�ంచుచునన్�. ���న్ దు�ాత్మ శక�త్ల� భ�సంబంధ���న ప్రభ�త్వమ�లను ��్ర���ించుట వలన ��ను
�క్క �ాసత్ వ �ాఠక�ల� శ�మ�� ందుచు��న్ర�.

అ��ే ���తత్ �బంధనవల�, తన �ాసత్ వ���న �ాఠక�ల� �ా్రథ�కమ��ా సహజ��త���న ల�కమ�ల�

ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�ల� �ేయ�చు��న్ర� ��ను �వ��ంచుచు��న్డ�. ���సత్ ుక� ��ేయత

చూ�ించునట�
్ల , �ాపమ�ను ఎదు��ంచునట�
్ల మ��య� సు�ారత్ ��్వ�ా �ేవ�� �ాజయ్మ�ను �సత్ ��ంపజ�య�నట�
్ల

�ార� �ేయవల�ిన వయ్��త్గత �� �ాటమ�ల�; ఇతర�లక� స�యమ� �ేయ�టక� ��ాళమ� �� గ��ేయ�
�ారయ్క�మమ� �ాదు.

అ��ే ప్ర� సందరభ్మ�ల�ను —�శ్వమ�ల� జర�గ� య�దధ్ మ�ల� ల��� మ�నవ �ాజ��య�ల� ల���

వయ్��త్గత �� �ాటమ�ల� ఏ��ౖ�� స�� — �ేవ��ే �ా��� దయ�� �ా�ాడ�న� ��ను తన �ాఠక�లక�

�శ్చయపర�సుత్��న్డ�. అప���త���న ��డ�ల నుం�� ఆయన �ా��� �ా�ాడ���డ�, నమ్మకమ��ా
ఉండ�టక� �ా��� బలపర��ాత్డ�, మ��య� �వ���ా �ా���� సమ���నమ� అనుగ����త్ ాడ�.
ప్రకటన గ�ంథమ� ఎక�్కవ�ా ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ� ��ౖన దృ�ి్ట

�ా��ంచుచునన్��. అ�� ఒక��ౖప�న �ేవ�డ�, ���సత్ ు మ��య� ఆయన ��వక�ల నుం��,

మ����ౖప� �ా��ను, �ా� అనుచర�ల నుం�� ��ర� �ే�� దృశయ్మ�ను చూ��డ�త�ం��.

అ�� మన��ంత భ��త్ క���య���న్� �ెల�సు��నుటక� స�యపడ�త�ం�� — �వ�
�ేవ�� ��ంబ��సత్ ు��న్�ా ల�క స్వయమ�ను ��ంబ��ం� �ా��ను �ాజ�య్��� �ెం��న

�ా��ా ఉ��న్�ా? అట�వంట� ��ౖర�ధయ్మ� చూచుట మనక� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�. ��ను
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అడ�గ�టక� ఆస��త్ చూ��డ�త�నన్ ��ండవ �షయ��మన�ా మన��ంతవరక�
అపప్��ంచుక�ంట���న్మ�. మన ఆల�చనల� ఎక్కడక� ��ళ�త���న్�, మన

హృదయ�ల� ఎక్కడక� ��ళ�త���న్� అ� అడగడం, అం�ే�ా�, ��వలమ� మన

బ�హయ్ప్రవరత్ న మ�త్ర�� �ాదు. ఇందుల� ��ను ���సుత్నన్ మ�డవ సంగ� ఏమన�ా
�ా��నుడ� ఒక న����ాడ�, మనుష�య్లను �ీ�్చ���� �ధమ��ా �ాసత్ వ���న �����

�ేర�వ�ా ఉం�ేల� తన �ా�ాయ్ల� �ే�త్ ాడ�, �ా� అ� న����, అ��ే ఈ ���న ఆ న���
గ�ణమ�ల� మనలను ఆక��ష్ంచుట ��ల� స�ాల��ా ఉ��న్�.

—��. ��ర్న్ యస్. �� �ె్రస్
ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ� ��్వ�ా వచు్చ ఒ�త్ డ�ల� మ��య� సమసయ్లక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా,

�ేవ�� �క్క దయ�ళ�త్వప� �ాప�దల �ె�యజ�య� మ�డ� పదధ్ త�లను తన �ాఠక�లక� ప్రకటన గ�ంథమ�
ఇచు్చచునన్��. �దట��ా, తనక� నమ్మకసుత్ల�న
ౖ �ారంద���� ���సత్ ు �జయమ�ను సం�ా��ం�య���న్డ�
����్క �ెబ�త�ం��.

���సత్ ు �క్క ��తమ�, మరణమ�, భ��ా్థ�ితమ�, ప�నర���్థనమ� మ��య� ఆ��హణమ� ��్వ�ా

ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�ల� మన అం�మ �జయమ�ను ప్రకటన గ�ంథమ� ����్క �ెప�ప్చునన్��. �ేవ��

శత�్రవ�లక� �ర�ప్�ర�్చ గ�ంథప� చుట్ట ను �ెరచుటక� �గయ్తగల వ��ంచబ��న ������ిల్ల�ా ప్రకటన గ�ంథమ�

4 మ��య� 5 అ��య్యమ�ల� వ��్ణంచబడ�టల� ఈ �జయమ� సప్ష్టమగ�చునన్��. తన శత�్రవ�ల��ౖ ��స
� త్ ు
�� ం��న �జయమ� య���ధ్��� మ���ంప� �ాదు. అ��ే ఆయన శత�్రవ�ల� సమ�లనమ��ా ��శనమ�

�ేయబడ��ర� మ��య� తనక� నమ్మకసుత్ల�ౖన �ార� సంప�ర్ణ మ��ా ఆ�ర్వ��ంచబడ��ర� అ�� �శ్చయమ�
�ేసత్ ుం��. ఈ �ధమ��ా, �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ� మ��య� �ాప�దల �జయమ��� మ�ద్ర ��యబడ�త�ం��.

మనమ� అపజయమ� �� ందు అవ�ాశ�� ల�దు ఏలయన�ా ఇపప్ట��� �జయమ� ���సత్ ునక� �ెం��య�నన్��.
ఆయన ���� �ె�ే్చవరక� మనమ� పట�్టదల�� ఉం���.

��ండవ���ా, ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�ల� ��ా్వసుల ��తమ�లల� ���సత్ ు �క్క �జయమ�ను

ప�����ధ్త�్మడ� ప్రసత్ ుతమ� అన్వ�ంపజ�య�టను జ�్ఞపకమ� �ేయ�ట ��్వర �ేవ�� �క్క దయ�ళ�త్వప�
�ాప�దలను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ� �ెల�ప�చునన్��.

ఆత్మ సంబంధ���న �� �ాటమ�ల� ���సత్ ు �జయమ� సం�ా��ం�నప�ప్డ�, తనక� నమ్మకసుత్ల�న
ౖ �ా����

ఆ �జయమ� �క్క ఆ��ా్వదమ�లను పం� ఇచు్చటక� ఆయన అ���ారమ�ను �� ం��య���న్డ�.

మ��య� తన దయ�ళ�త్వమ� ��ప�ప్న, ఆ��ా్వదమ�ల� మన ��తమ�లల� అన్వ�ంచబడ�నట�
్ల ఆ
ఆ��ా్వదమ�లను మనక� పంచునట�
్ల ఆయన ప�����ధ్త్మను ఏ�ాప్ట� �ే�ియ���న్డ�.
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ఈ దయ�ళ�త్వప� ఆ��ా్వదమ�లల� అ��కమ� ప్రకటన గ�ంథమ�నక� సంబం��ం�న��. ఉ��హరణక�,

��మ� �ామ��జయ్మ� పతన����� �ం��. �జ����, సంఘమ�ను ఆ��ప్��య�ల� ప్రయ�న్ం�న శక�త్ల�న్
�ఫల���నట�
్ల చ��త్రల� చూడవచు్చ. ఓట� ల�క�ం��, ప్ర� �ాజయ్మ�, �ెగ, జ��ంగమ� మ��య� ఆయ�

��షల� మ�ట�్లడ� ప్రజల మధయ్ �ేవ�� �ాజయ్మ� �ా్థ�ించబడ�త� ��న�ాగ�త�ం��. మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ�
7వ అ��య్యమ� ప్ర�ారమ�, అ�� లకష్య్మ�ను ��ర��ర�్చత�ం��.

మ�డవ���ా, ���సత్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ� మన ఆత్మ సంబంధ���న శత�్రవ�లను సమ�లనమ��ా

��శనమ� �ేయ�ట ��్వ�ా �జయమ��� య�దధ్ మ�ను సమ��ిత్ �ే�త్ ాడ� జ�్ఞపకమ� �ేయ�ట ��్వ�ా �ేవ��
�క్క దయ�ళ�త్వప� �ాప�దలను ప్రకటన గ�ంథమ� �ెల�ప�చునన్��.

���సత్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ�, �ా��ను మ��య� �ా�� అనుచర�ల� అంతయ్మ��ా ��శనమ�

�ేయబడ��ర� ప్రకటన గ�ంథమ� మనక� �ెర
ౖ య్మ� �చు్చచునన్��. మనలను ����ంచ����� మ��య�

ఇబ్బం�� ��ట్ట����� �ార� ప���త్�ా శ��త్��నుల��ా �ేయబడ��ర�. �ా��ంక ఏ మ�త్రమ� య�దధ్ మ� �ేయల��
�ి్థ �ల� �ా����ౖ వచు్చ �కష్ �ా��� ప���తమ� �ేసత్ ుం��.

మ���శయ్���న, బబ�ల�ను పట్ట ణమ�నక� కల�గ� �కష్ మ��య� భ�� �ద ఆ��ను ��ంబ��ం�న

�ా�లక�, భ���ాసులక� కల�గ� �కష్ను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ� 17 మ��య� 18 అ��య్యమ�ల�
�ెల�ప�చు��న్�. క�
� రమృగమ� మ��య� �ా� ��ౖనయ్మ� �క్క ఓట�� ప్రకటన గ�ంథమ� 20వ

అ��య్యమ� ల���్కంచుచునన్��. మ��య� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ�� సంప�ర్ణ మ��ా

దుష్టత్వమ� నుం�� త�ిప్ంచబ��నట�
్ల ప్రకటన గ�ంథమ� 21 మ��య� 22 అ��య్యమ�ల� బ� ��ంచుచు��న్�.
�ేవ�� శత�్రవ�ల� శ��త్��నుల��ా �ేయబ��నప�ప్డ�, ఆత్మ సంబంధ���న ��పప్ �� �ాటమ�

మ���ంచబడ�త�ం�� మ��య� �ేవ�� నమ్మకసుత్ల�ౖన ప్రజల� అంత�ాయమ�ల�� సమ���నమ�
క���య�ంట�ర�. �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ� మ��య� �ాప�దల అంతయ్మ��ా ఈ �ధమ��ా
వయ్కత్ పరచబడ�త�ం��; మనమ� స���ాలమ� ��మమ��ా ఉందుమ�.

తన ప్రజలక� అనుగ���ంచుట మ��య� �ా�ాడ�ట ��్వ�ా �ేవ�� �క్క దయ�ళ�త్వమ�ను ప్రకటన

గ�ంథమంతట�ల� చూడవచు్చను. �ేవ�� ప్రజల ��రక� ��సు �ిల�వల� �జయమ�ను ���య���న్డ�

మ��య� ప�నర���్థనమగ�ట ��్వ�ా ఆయన �జయమ� �ేవ�� నమ్మకసుత్ల�న
ౖ ప్రజలక� వ��త్ంచుచునన్��.
ప్రసత్ ుత �ాలమందు, ఈ �జయమ�ను ��ంతమట�్టక� సంఘమ� అనుభ�ంచుచునన్��. ���సత్ ు �����

వచు్చనప�ప్డ�, మనమ� సంప�ర్ణ మ��ా ఆ �జయమ�ను అనుభ�ంచు��మ� �ేవ�� �క్క �శ్చయ���న
�ా�ాద్నమ� మనక� ఉనన్��. ���సత్ ు �క్క శత�్రవ�లందర� �ర�ప్�ర్చబడ�దుర�, మ��య� నూతన ఆ�ాశమ�
మ��య� నూతన భ��ల� మనమ� మ��మకర��న
� �ా్వస్థ �మ�ను �� ందు��మ�.

మన �ాఠమ�ల� ఇంతవరక�, �ేవ�� �క్క �బంధ�� �ాజత్వమ�ను మ��య� ��స
� త్ ు

�ామంత�ా��ా, ప్రభ�వ��ా ఉండ�ట ప����ం��మ� మ��య� �ేవ�� దయ�ళ�త్వమ� ఆయన �బంధన
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మ�డవ �ాఠమ� �ా� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ�

ప్రజల�� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఏ �ధమ��ా ఉనన్�ో ప������ం��మ�. �ావ�న, ఈ సమయమ�ల�, మ�డవ
�ా్రమ�ఖయ్���న అంశమ� ��ౖప� �ర�గ���మ� అ�ేదన�ా: �ేవ�� �ాజయ్��ర�ల��ా ఆయన ��ర�త�నన్
��ేయత.

��ేయత
మనమ� చూ�నట�
్ల , �ా్ర�న �ాలమ�ల� ప్రభవ�లక� – �ామంత�లక� మధయ్ జర�గ� ఒపప్ందమ�ల�

ల��� �బంధనల�, �ేవ���� మనక�నన్ సంబంధప� లకష్ణమ�లక� క�సమ� మ�డ� సమ�ంతరమ�ల�

ఉ��న్�, అ�: తన ప్రజల��ా �ేవ�డ� మన��ౖ చూ��ట్ట � దయ�ళ�త్వమ�; తన �ామంత �ాజయ్మ��ా �ేవ��
��డల మనమ� చూ�ించవల�ిన ��ేయత ల��� ల�బడ�టను �ేవ�డ� ��ర���నుట; మ��య� ��ేయతక�
ప్రత�య్తత్ రమ��ా ఆ��ా్వదమ�, అ��ేయతక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా �ాపమ�. ఈ సందరభ్మ�ల�, తన కృప�ేత
ర��ంచు���న ప్రజల �దద్ నుం�� �ేవ�డ� ��ర�త�నన్ ��ేయత��ౖ దృ�ి్ట��ట్ట �దమ�.

ప్రకటన గ�ంథమ�ను ��ను �ా్రయ�చునన్ప�ప్డ�, సంఘమ� �ేవ���� క���య�నన్ �బంధ��

సంబంధమ�ను గ���్చ అ�� సత్ ల��ైన ��ను బ�గ��ా ఎ����య���న్డ�. �ార� ఎదు��్కనుచునన్ శ�మలల�

�ేవ���� ల�బ�� య�ం��ల� �ేవ�డ� �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�లక� ��్ర తస్��ంచుట�� ఈ గ�ంథమ�

�ా్రయ�టక� ఒక �ారణమ�. �ేవ�డ� చూప�చునన్ క�కరమ�ను, ఆ �ధమ��ా�� �ేవ�డ� అనుగ���ంచుచునన్
ఆ��ా్వదమ�లను �ార� జ�్ఞపకమ� �ేసు���, ఆ ప్ర�ారమ��ా �ార� ప్రభ�వ�నక� నమ్మకమ��ా ��ేయ�ల�ౖ
య�ం��ల� ఆయన ��ర�త���న్డ�.

�ేవ�� ��ర���న �ా�� ��ేయతల� సంఘమ�ల� �ా�ప�ే ��ధన జ�ంచుటక� ��చ్చ��ంచబడ�ట

ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఉంద� మ�ందట� �ాఠమ�ల� నుం�� �ర� జ�్ఞపకమ� �ే�ి��నవచు్చను. �ేవ����

అ��ేయత చూప� �షయమ�ల� ��ను �క్క అసల�ౖన �ాఠక�ల� క�సమ� ��ల�గ� రకమ�ల�ౖన
��ధనలను ఎదు��్క��న్ర�.

�దట�ా, అప�ప్డ�నన్ వరత్ క సంఘమ�ల� �ా�� �ితర�ల �ేవతలను క���య�ం�ే �ార�, �ావ�న ఈ

సంఘసభ�య్ల� ఈ అబదధ్ �ేవతలను ప��ంచుమ� బలవంతమ� ��ట�ార�.
�్ట
అట�వంట� వరత్ కమ� �ేయ�ల�
మ��య� ప��ేయ�టక� అవ�ాశమ�ను ఆ�ం�ే ��ా్వసుల� �గ���ాధన �ేయ�టక� ����ంచబ�ే�ార�.

��ండవ���ా, ��మ� �ామ��జయ్మ�ల�� �ేవతలను, చక�వ��త్� ప��ం��ల� ఒ�త్ �� �ే�ార�. ప్రభ�త్వమ�

నుం�� క��� �కష్లను త�ిప్ంచు��నుటక� ���సత్వ�ల� అనయ్�ేవతలను ప��ంచుటక� ����ంచబ��్డర�.

మ�డవ���ా, ���సత్ ును �రస్క��ంచుల�గ�న య��� మతమ� ���సత్వ�లను ఒ�త్ �� �ే�ియ�నన్��.

య��� మతమ�నక� అనయ్�ేవ�� ఆ�ాధన నుం�� ప్ర�ేయ్క���న �న��ంప� ఇవ్వబ��న�� మ��య�
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�ాసత్ వమ��ా ���సత్వత్వమ� ఈ �న��ంప�ల� ��చబ��న��. అ��ే య��� మతమ� ���సత్వత్వమ� నుం��
��ర��ేయబ��నందున ఈ �న��ంప� సంఘమ�నక� వ��త్ంచల�దు. ��మ� ప్రభ�త్వ ��ంసలను

త�ిప్ంచు��నుటక�, అ��కమం�� ���సత్వ�ల� ���సత్ ును తృణ�క��ం� య��� మత �ాంప్ర��యమ�ల���� �����
వ�ే్చ�ార�.

��లగ్ వ���ా, ��మ� �ామ��జయ్మంతట�ల� అ��ేయ�ల�ౖన ���సత్వ�ల� ��ా్వసమ�ల� �ా�ప�� �గ���ాధన

మ��య� వయ్���రమ� �ేయ�చుం���.� �ా�� �క్క �ాపమ�ల� �ాల��� ందుమ� ఇతర ���సత్వ�లను
��్ర తస్��ం�ే�ార�.

�నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ల ��ేయత �షయమ�ల� ఈ ��ధనల� ���ష���న స�ాళ్ల ను

కనబర�సుత్��న్�. ఇట�వంట� సందరభ్మ�ల�, �ార� తమ ���ధులక� ల�బడక�ం��, �ేవ����

ల�బడ�టయందు బలపరచుట�� ఈ గ�ంథమ�ను ��ను �ా్రయ�టక� �ా్రమ�ఖయ్ �ారణమ�.

��ేయత అను మన మ�ఖయ్ అంశమ� ప్రకటన గ�ంథమంతట�ల� ��ండ� �ా్రమ�ఖయ్���న ��త�లల�

�ె�యజ�యబడ�ట యందు మన ప���లనను ��ం��్రక��ంచుదమ�: పట�్టదల మ��య� ఆ�ాధన. �దట,
పట�్టదల�ా ఉండ�టక� ప్రకటన గ�ంథమ� �ిల�ప��చు్చటను గ���్చ ప����ంచు��మ�.

పట�్టదల
పట�్టదలను ఈ �ధమ��ా �ర్వ�ంచవచు్చ:
��ధన, వయ్���కత ల�క �ర���స్హమ� క���నపప్ట��,� ��ా్వసమ� మ��య� ���యలల�
�ేవ��యందు నమ్మకత్వమ��� �ల�య�ండ�ట.

పట�్టదల క���య�ండ�ట అన�ా �ేవ��యందు మన ��ా్వసమ�ను తృణ�క��ంపజ�య� ఏ శ��త్��ౖ��

జ�ంచుట ల��� అ�న్ �ధమ�ల��ా ఆయనక� వయ్���కమ��ా �ర�గ�బ�ట� �ేయ�ట.

�నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ��ా్వసుల� అ��క���న ��ధనల� �� ం��నందుక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా, పట�్టదల

క���య�ం��ల� ల��� జ�ం��ల� తన �ాఠక�లను ��ను మరల� మరల� �ిలచుచు��న్డ�. ప్రకటన
గ�ంథమ� 2 మ��య� 3, అ��య్యమ�లల� �ా్రయబ��న ప�్రకలల�ను మ��య� ఇ�ే గ�ంథమ�ల�� ఇతర
���ాలల� క��� ఈ ��చ్చ��కలను కను��నవచు్చను.

ప�్రకలల�, ప్రకటన 2:7,11, 17, 26; మ��య� 3:5, 12, 21 ���ాలల� మనమ� �ాట�� చూడవచు్చ.

అ�ే �ధమ��ా ప్రకటన 14:12; 16:15; 18:4; 20:4; 21:7; మ��య� 22:7, 11, 14 వంట� ���ాలల� క���

మనమ� �ాట�� చూడవచు్చను. ప్రకటన గ�ంథమంతట�ల� పట�్టదల అనున�� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న అంశమ�
�ెప�ప్ట అ�శ���త్ �ాదు.
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ఏడ� సంఘమ�లక� �ా్రయబ��న ప�్రకలల� మనమ� చూ�నట�్ట�ా�� ప్రకటన

గ�ంథమ� �క్క ��ంద్ర ��గమ�ల� క��� జ�ంచుట అ�� పదజ�లమ�ను ఎక�్కవ�ా
చూ�ాత్మ�. 11:7 మ��య� 13:7ల�, క�
� రమృగమ�, ల��� దుష�
్ట డ�, ప���దుధ్లను

జ�ంచుట, ల��� �ేవ�� ప్ర��ధులను జ�ంచుట, ల�క �ేవ�� �ా�లను చంప�ట
మనమ� చూ�ాత్మ�. అ�నపప్ట��,� 12:11ల� �ేవ�� ��ాదమ���ౖన పరల�కప�

దృకప్థమ� మనక� కనబడ�త�ం��, మ��య� అ�ేదన�ా �ార� �ా�� జ�ంచుట —
ఈ సందరభ్మ�ల�, �ార� అప�ా��� జ�ంచుట అ� అర్థ మ� — �ార� ������ిల్ల

రకత్ మ�నుబట�్ట య�, ����్చన �ాకష్య్మ�ను బట�్ట య� �ా�� జ�ం�య���న్ర�
�ా�, మరణమ� వరక� తమ �ా్రణమ�లను ��్ర�ం�న �ార� �ార�. వ��ంచబ��న

������ిల్లవల� �ార� క�
� ర మృగమ�ను జ�ం�య���న్ర� గనుక �ేవ�� �ిం�సమ�

��దుట �ార� ఏ �ధమ��ా �ల�వబ��య���న్�� ప్రకటన గ�ంథమ� �ెబ�త��� ఉం��.
ఆయన జ�ంచు �ింహ���య���న్డ�, �ా� ఆయన ������ిల్లవల� ప్రద��్శంచబ��్డడ�.
�ింహమ�వల� ������ిల్ల హత �ా���ా మరణ�ంచుట ��్వ�ా జ�ం�య���న్డ�, ఈ
�ేవ�� ప్రజల� ల�కమ��� య�దధ్ మ� �ే�ి జ�ంచల�దు �ా�, �ేవ��యందు

��ా్వసమ� ��్వ�ా మ��య� �ా���క్క �ాకష్య్మ� ��్వ�ా జ�ం�య���న్ర�,

ఏలయన�ా ల�కమ� మనక� ��పప్ ��డ� �ే�ి��, మనమ� �ేవ���� �ెం��నవరమ�
గనుక మనమ� జ�ంచుదమ�. �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ��డ� సంఘమ�ల�

ప్ర�ఒక్కట� ����్వర� ��ధనల� క���య���న్� మ��య� ప్ర� ఒక్కట� జ�ంచుటక�
�ిల��ాబ��్డ�. మనల� ప్ర� ఒక్క���� ����్వర� ��ధనల� ఉ��న్�. ����క�� ��ధన

మనక� చులకన�ా ఉండవచు్చ ల��� మ��క�� ��ధన ��కరమ��ా నుండవచు్చ, �ా�
మనక� మన �� ంత�� ఉ��న్�, మ��య� �ాట�� జ�ంచుటక� మనమ�

�ిల�వబ��్డమ�. ��ధన ఏ�ెన
ౖ పప్ట��,� �ా�ాద్నమనున�� ప్రకటన గ�ంథమ� �వర 21వ
అ��య్యమ�ల� జ�ంచు �ా��� గ���్చ �ేవ�డ� �ెప�ప్చు��న్డ�, “��నత���
�ేవ�డ��ౖ య�ందును అతడ� ��క� క�మ�ర��ై య�ండ�ను.”

—��. ���గ్ ఎస్. ��నర్
��ను ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఎ�త్ చూప�త�నన్ ఐదు ర�ాల�ౖన పట�్టదలలను మనమ�

ప్ర�త్ ా�ంచుక�ందమ�, ��ా్వసమ�ల� పట�్టదల�� �ా్రరం�ం�ెదమ�.

���్ర 11:1ల�, ��ా్వసమ�ను ల�ఖన ���ాల� ఈ �ధమ��ా �ర్వ�సుత్��న్�:
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��ా్వసమనున�� �����ంపబడ��ాట��క్క �జ స్వర�పమ�ను, అదృశయ్���న�
య�నన్వనుటక� ర��వ���ౖ య�నన్�� (���్ర 11:1).

ల�ఖ��లల� చదువ���నుచునన్ �ాప�దల, �� షణ మ��య� ఆ��ా్వదమ�ల� మన ��తమ�లల�

ప్రతయ్కష్పరచబడ� ప���త�లల�
ి్థ
�ేవ��యందు నమ్మకమ�ంచుట ��ల� కష్టమ�. ఆయ� �షయ�ల� మన

����లల� �ెడ��ా ఉనన్ప�ప్డ�, మనమ� తప�ప్ �ే�ామ��ిసత్ ుం��, �సప�చ్చబ��్డమ��ిసత్ ుం��, బ�ౖ�ల�
గ�ంథమ�ల�� �ేవ�డ� �జమ� �ాద��ిసత్ ుం��, మ��య� ఆయనక� ల�బడనవసరమ� ల�ద��ిసత్ ుం��. ఈ
సంగ� �దట� శ��బద్ మ�ల� ఎంత �ాసత్ వ� ఇప�ప్డూ అం�ే. �ావ�న, ప్రకటన గ�ంథమ�ను

�ా్రయ�చునన్ప�ప్డ� ��ను �క్క ఒక ఉ�ేద్ శ��మన�ా, �షయ�ల� ��ౖన కనబడ�త�నన్ ���కంట�

��ర��ా ఉనన్ట�
్ల �ాఠక�ల� గ���ం���. ఇప�ప్డ� క��ిసత్ ునన్���కంట� ఈ ల�కమ� ఎం�� �ెడ్డ��; మ��య�
�ార� ఊ��ంచు��ను ���కంట� �ేవ�� �ాజయ్మ� ��ల� ��ష
� ్ఠ ���న���ా ఉంట�ం��.

అనయ్�ేవతల� మ��య� ��మ� చక�వ��త్ ఆ��ా్వదమ�నక� �ారక�ల��ా ఉ��న్ర�� అంశమ�ను ��ను

�క్క అసల�ౖన ���తల� ��పప్ ��ధన�ా ఎదు��్క��న్ర�. బ�హయ్మ��ా, ఇ� భద్రత, ఆ�్లదమ� మ��య�

ఐశ్వరయ్మ�ను ఇచు్చ బల���న శక�త్ల��ా కనబడ�త���న్�. మ��య� ����� �ర�దధ్ మ��ా, ���సత్వ ��తమ�

��ల� కష్ట��న��. వరత్ కమ� ��ా్వసులక� కష్టమ��ా ఉనన్��. �ార� ప్రభ�త్వమ� �ేత ��ం�ించబడ�చు��న్ర�.
అనుయ్ల �దద్ నుం�� �ార� �� ందు���� ల��ాను�ార���న సం��షమ� వంట��� సంఘమ� ఇచు్చట ల�దు.

�ేవ��ల� ��ా్వసమ�ను తృణ�క��ంచునట�
్ల మ��య� ��ా్వసమ�నక� బదుల��ా ల�కమ�ను ��ంచు����టట�
్ల
�నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�లక� ఇట�వంట� ��ధనల� ��్ర���ిం�ే�.

ఈ ప���త�లక�
ి్థ
ప్రత�య్తత్ రమ��ా, తన �ాఠక�ల� ��ా్వసమ�ల� బలమ� �� ం��ల� ��ను

పట�్టబట�్ట �ెప�ప్చు��న్డ�. ల�కమ� �క్క పదధ్ త�ల� అ� క��ిం�నంత మం�� �ావ�� �ా�� నమ్మకమ�ల�
దృఢమ��ా ఉం��ల�, మ��య� ���సత్వ ��తమ� ఎంత కష్టమ��ా ఉం��నపప్ట��,� భద్రత, సం��షమ� మ��య�

ఐశ్వరయ్మ�నక� అ�ొ క్కట� స����న మ�రగ్ మ� �ార� �ెల�సు���ాల� ��ను ��ర�చు��న్డ�.

అందువల��, ల�కమ�, �ాపభ��త���న శక�త్ల� మ��య� ����కలను ప్రకటన గ�ంథమ� �కృతమ��ా,

��ారమ��ా, �సప���త���న� మ��య� �ెడ్డ��ా ప�ేప�ే వ��్ణంచుచునన్��. అవ�ను, �ా��ను �ాజయ్మ�

మ��య� �ా� అనుచర�ల� అంద���న మ�సుగ�లను ధ��ం�య���న్ర�. అ��ే �ాసత్ వ���న ���� మనమ�
చూడగ����,ే ��� ��యతను ��ాక��ంచుదమ�. మ��య� అ�ే సంగ� ఇపప్ట��� �ాసత్ వ��య
� �నన్��.

�ాపమ� ఎంత ఆకరష్ ణ�యమ��ా ఉం��నపప్ట���, మ��య� ���సత్ ును ��ంబ��ంచు�ారమ��ా ��తమ�ల�

ఎంత కష్టమ�, ఎంత �ర���స్హమ� క�����, �ేవ�డ� ఏ���య���న్�ో , ��ను �ెప�ప్న�� తపప్�ా �ేయ�ను
మ��య� మనమ� ఆయనక� ల�బ���ే ఆ�ర్వ���త్ ాడ� అ�� ��ా్వసమ�ల� ��న�ాగ�ట సం��్లష్ట�.�
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��ా్వసమ�ల� పట�్టదల క���య�ండ�ట, పట�్టదలల�� ఇతర రకమ�లకంట� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న�ై��,

ఇతర రకమ�ల�ౖన పట�్టదలల� క���, య��ర్థ ��న ��ా్వసమ� కనబరచబడ�త�ంద� ప్రకటన గ�ంథమ� ����్క
�ెబ�త�ం��. ఉ��హరణక�, ప్రకటన గ�ంథమ�ల� �ెపప్బ��న ��ండవ రక���న పట�్టదల ఏమన�ా �ేవ��పట్ల
�ి్థ ర���న ��్రమ క���య�ండ�ట.

�ేవ��పట్ల �ా�� ��్రమ స�వమ��ా, బలమ��ా ఉం��ల� ప్రకటన గ�ంథమ� ��ా్వసులంద���

�ిలచుచునన్��. ఉ��హరణక�, ప్రకటన 2:19ల�, త�య�ైరల� ఉనన్ సంఘమ� ��్రమ మ��య� ��ా్వసమ�
�షయమ�ల� పట�్టదల కనబర�చుటల� ���య�డబ��న��. ����� �ర�దధ్ మ��ా, ప్రకటన 2:4ల�, ఎ���ల
ీ �

ఉనన్ సంఘమ� �దట� ��్రమను ��ల�ప్�నందుక� గ��ద్ ంచబ��న��. ఈ �ఫలత ��ల� ��పప్�� గనుక ���
��ప సత్ ంభమ�ను ��ల���త్ ాన�, అన�ా, సంఘమ�ను ��ల���త్ ాన� ప్రభ�వ� ��చ్చ��ం�య���న్డ�.

ప్రకటన గ�ంథమ�ల� మ�డవ రక���న పట�్టదల, ���సత్వ���ా ఇతర�లక� మనమ� �ాకష్య్�చు్చటక�

సంబం��ం�న��.

��ను ��నమ�లల� ���సత్ ునక� నమ్మకమ��ా ఉనన్ సంఘమ�ల� �ాట�చుట�
్ట ఉనన్ �ాంస్కృ���

ల�బడక అ��ారయ్మ��ా ఎదుర� �����. �ావ�న, ప్రకటన గ�ంథమ� 2 మ��య� 3 అ��య్యమ�లల�� ఏడ�
సంఘమ�లను ల�కప� �కట�ల� ��ల�గ�చునన్ ��ప సత్ ంభమ�ల� ��ను వ��్ణంచుచు��న్డ�. ఎ���ీ

సంఘమ�నక� �ా్రయబ��న ప�్రక మనక� బ� ��సత్ ునన్ట�
్ల , ���సత్వ�ల� ల�కమ��� �ా�ప��నట్ల ��ే, ��ష
� ్ఠ ���న

�ా�� �ాకష్య్మ�ను ��ల�ప్వ�దుర�, మ��య� ల�కమ�నక� �ా�ల��ా ఉండ�టల� చల�్ల���� వ�దుర�.

ఇట�వంట��� ప్రకటన 7:10ల� చూడవచు్చ, అచ్చట, ల�కమ�నక� �ాకష్య్మ� �ెప�ప్చునన్ �ెల్ల�

వసత్ �మ�ల� ధ��ం�న ��పప్ సమ�హమ� �ిం�సనమ� చుట�
్ట �ే�� �ేవ�� సుత్�సూ
త్ ప�ే ప�ే ఇల�

�ెప�ప్చు��న్�: “రకష్ణ మన �ేవ���� �ెందును.” ���సర�యందు ల�క మ��క��ట రకష్ణ �ొ రకదు �ా�,

��వలమ� �ేవ�� ������ల
ి ్ల ���న, ��సు���సత్ ు �ే�ిన �ారయ్మ� ��్వ�ా మ�త్ర�� �ొ ర�క�త�ం��. ఈ ఒక్క సతయ్మ�
��ా్వసుల �క్క �ాకష్య్మ�ను మ��ంత �ా్రమ�ఖయ్మ� �ేయ�చునన్��. �ా�� �క్క �� ంత ప�జల�

అబదధ్ ���న� మ��య� తప�ప్��్రవ పట�్ట �ాత్య� మ��య� సంఘమ� మ�త్ర�� �వమ� మ��య� ���కష్ణ
సం�ేశమ�లను క���య�నన్ద� అ��ా్వసుల�ౖన�ార� గ���ంచవల�ియ�నన్��.

ప్రకటన గ�ంథమ� పట�్టదలను గ���్చ �ెప�ప్చునన్ ��లగ్ వ ���నమ�, ��ౖ�క ప���దధ్ త.

��ౖ�క ప���దధ్ తను గ���్చన ��చ్చ��కల� ఏడ� సంఘమ�లక� �ా్ర�ిన ప�్రకలల� తరచూ

కను��నవచు్చను. ఉ��హరణక�, ప్రకటన 2:12-17ల�, జ�రత్వమ� అం��క��ంచుట మ�త్ర�� �ాక, ఇతర�లను
క��� �ా�� ���యలల� �ాల��� ందునట�
్ల ��్ర తస్��ంచుచునన్ ��రగ్మమ� సంఘమ�ల� ఉనన్ �ా��� ��సు
గ��ద్ ంచుచు��న్డ�. మ��య� ప్రకటన 3:14-22ల�, ల����కయల� ఉనన్ సంఘమ�ను ��సు గ��ద్ ం�ెను

ఏలయన�ా, ��స
� త్ ునక� ��ేయత చూ�ించుట కంట� సంపద, సుఖమ�నక� �ార� �ల�వ���్చర�.
మనమ� ప్ర�త్ ా�ంచబ� వ� ఐదవ రక���న పట�్టదల ఏదన�ా, స����న బ� ధల� �లచుట.
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�ేవ�� ��్ర�ంచుచు��న్మ� ��ా్వసమ�ం�ే ప్రజల� అ�న్ ��ట�్ల అ��కమం��
ఉ��న్ర�. అ��ే, �ేవ��� గ���్చన �ా�� అవ�ాహన సంప�ర్ణ మ��ా తప�ప్

అ�నట్ల ��ే, సతయ్�ేవ��� గ���ంచక�� �ే, �ార� ఎంత�ా �ేవ��� “����ాత్��”

అంత�ా �ేవ�� �దద్ నుం�� ప���� ��ర�. ఒక �ెట్ట � �క్క ��ర�ల� భ�� ���ందన
ఉం��, క��ించక�ం�� ఎల� ఉంట��, ఆ �ధమ��ా�� ��వక� స����న బ� ధ

ఆ��రమ�. అ��కమం�� ��� ��మ్మలను, ఫలమ�లను చూ�ాత్ర� �ా�, ఆ ��ర�ల� ఆ
ఫలమ�ను ఏ �ధమ��ా ప్ర���తమ� �ే�త్ ా� ��ల�మం�� చూడర�. అ��కమం��
ల�త�ల�� ���సత్వ�ల� స����న బ� ధక� సంబం��ం�న �షయ�లను పట�్ట ంచు��నుట

ల�దు, అ��ే శ�దధ్ క���న ���సత్వ�ల� స����న బ� ధ అనున�� అ�న్ంట��� ఆ��రమ�
ఎర�గ�దుర� — అ�� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�.

—��వ. ��. �ీ్ట��న్ ట�ంగ్, ���ాంతరమ� �ేయబ��న��.
స����న బ� ధను ��ంబ��ంచుమ� మ��య� ల��ాను�ార���న ఆల�చనల�� �ా�పడవదద్ � ప్రకటన

గ�ంథమ� ��ా్వసులను ��డ�ెగక �ిలచుచునన్��. ఉ��హరణక�, ప్రకటన 2:1-7ల�, స����న ���సత్వ బ� ధల�
��న�ాగ�త�నన్ందుక�, మ��య� �జ���న మ��య� అబదధ్ ప� అ�� సత్ ల�ల మధయ్ వయ్��య్సమ�ను గ���్చ

గ���ంప� క���య�నన్ందుక� ��సు ఎ���ీ సంఘమ�ను ��చు్చక�ంట���న్డ�. మ��య� ప్రకటన 2:2023ల�, త�య�ైర సంఘమ� బ� ధ �షయమ�ల� �ా�ప��నందున, ప్ర�ేయ్కమ��ా అబదధ్ ప్రవకత్ ��న

��జ�బ�ల�ను ఉండ�చు్చచునన్ందున గ��ద్ ంచబ��న��.

సంఘమ� అ��క �ధమ�ల��ా పట�్టదల క���య�ం��ల� ప్రకటన గ�ంథమ� �ిలచుచునన్��. అ��ే

ఈ �షయ�లల� స�ాల�ను �� ందుచునన్ ��ా్వసుల�, �ార� ఎదు��్కనుచునన్ శ�మల� ��ధనల� మ��య�
కష్టమ�లను జ�ంచుటక� ఏ��ేయ�ల� �ా���� అ�న్��ళల�్ల �ె�యటమ� ల�దు.

కృతజ్ఞ తల� �ె�్లంచవల�ిన���ా, మనమ� ��వలమ� పట�్టదల క���య�ం��ల� మ�త్ర�� ప్రకటన

గ�ంథమ� బ� ��ంచుటల�దు. ��ట్ల � పట�్టదల క���య�ండగల� అ��య్సప�ర్వక���న సూచనల� క���
ఇచు్చచునన్��.

శ�మల� ఎదు��్కనుచునన్ప�ప్డ� పట�్టదల క���య�ండ�టక� �సు��వల�ిన

అ��య్సప�ర్వక���న అడ�గ�ల� ఏవన�ా — ఇ�� ఆస��త్కర���న��, ప్రకటన గ�ంథమ�ల�

�జమ��ా ����త్రక అ��్వనన్���న �ి్థ � ల�క ����క ప���త�ల�
ి్థ
అ�తమ��ా ఉ��న్�,
ల�ఖనమంతట�ల� ఉనన్ట�వంట� అడ�గ�ల� ఉ��న్�. �ేవ�� ప్రజల� నమ్మకమ��ా

ఉండ�టక� �ిలవబడ�చు��న్ర�, �ార� ఎ����య�నన్�����, �ా���� ప్రతయ్కష్పరచబ��న
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����� ��ేయత క���య�ండ�టక�, �ిల�వబడ�చు��న్ర�, ��ను ���సుత్��న్ను.
�ార� క��ియ�ండ�టక�, కల�ి �శ్వ�ించుటక�, కల�ి ఆ�ా��ంచునట�
్ల ఒక

సమ�హమ�ల���� �ార� �ిల�వబ��్డర�. కల�ి �ాకష్య్�చు్చటక� �ిల�వబ��్డర�. ఏ

సందరభ్�����, ఎట�వంట� శ�మ�����, అ�న్ ��ళలల� మనమ� ఏ �ధమ��ా ఉం��ల�
�ేవ�డ� ��ర�చు��న్�ో అట���ౖప� మన పట�్టదల ��ం��్రక��ంచబ���, ప���త�ల�
ి్థ

బ�గ���న్ ల��� �ెడ్డ��ా ఉం����, ప���దధ్ ���న ��తమ� ��ం���. అందువలన,

ప్రకటన గ�ంథమ� మ��య� అట�వంట� ఇతర ప�సత్ కమ�ల� ��ల� ��్ర ��స్హకరమ��ా
ఉనన్ట�
్ల కను����న్ను; అ�� ప���దధ్ ���న ��తమ� ��ంచుటక� స�ాల�

�ేయ�చునన్��, �ా� ఆ �ధమ��ా ��ంచుట అ�ాధయ్మ� �ాదు అ� క���

��్ర తస్��ంచుచునన్��. ��ల� ��్లష్టతర���న ప���త�లల�
ి్థ
క���, �ేవ�� ప్రజల� కృ�ా
మ�రగ్ మ�ను ��ంబ��ంచవల�ియ�నన్�� మ��య� ���సత్ ు �క్క ��మమ�ను
ప్రకట�ంచవల�ియ�నన్��, మ��య� ���సత్ ు ల�� �ార� ప్ర� సప్ం��ంచు�����
�ర�దధ్ మ��ా సప్ం��సత్ ూ ��ంచవల�ి య�నన్��.

—��. ��యం ఊ��
�ేవ��� వయ్����ం� చుచునన్ �ాపభ��త���న మ�నవ ప్రభ���్వల� �ేయ�చునన్ �సప� �ెరను

ప్రకటన గ�ంథమ� ��ల��ంచుత�ం��. �ేవ�� �ాజయ్మ� మ��య� ���సత్ ు అ���ారమ�ను గ���్చన ��ందరయ్మ�

మ��య� అదుభ్తమ�లను బయల�పర�సుత్ం��. �ేవ�డ� తన ప్రజలను ����ాత్డ� మ��య� ఆయన మ��మ

క���న �ాజయ్మ�ల� �ా��� ����ాత్డ� బయల�పర�సుత్ం��. మ��య� మనమ� అంతమ� వరక� నమ్మకమ��ా
పట�్టదల క���య�నన్ట్ల ��ే, నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ��ల� కల�గ� ఆ��ా్వదమ�లను
�శ్చయపర�సుత్ం��. సం��పత్మ��ా, �ేవ���� నమ్మకమ��ా ఉండ�టక� ��త�వ�ను, మన ����ంతమ�

నమ్మకత్వమ��� పట�్టదల క���య�ండ�టక�, మ��య� చ��త్రల�, ��సు �����వచు్చ పరయ్ంతమ� అ�న్ంట��
నూతనమ��ా ఇ�� �ేసత్ ుం��.

��ను �ిల�వ ��యబ��న తర��ాత మరణమ� ��సును �ల�వ��ంచల�దు, మ�డవ ��నమ�న

ఆయన మరణమ� నుం�� ల��య���న్డ�. ప్రసత్ ుతమ�నన్ ల�క ప���త�ల
ి్థ
�షయమ�ల� ఇ�� సతయ్మ�.

అ��క���న భ�సంబంధ���న శక�త్ల� మ��య� సమ��ల� �ేవ�� వయ్����ం� చవచు్చ, మ��య� �ేవ�� ప్రజల�
శ�మపడవచు్చ. అ� ��తమ�ను ��ల� �ర���స్హపరచవచు్చ. అ��ే మనమ� జ�్ఞపకమ�

�ేసు��నవల�ిన�ేమన�ా, ��తమ� ��ల� �ర���స్హమ��ా క��ిం�నపప్ట���, �ేవ�డ� �ా్వ��నమ�
క���య���న్డ�, మ��య� ��ష
� ్ఠ ���న మన ఇష్టమ�ను ఆయన హృదయమందు క���య���న్డ�. ఏ��

ఏ���నపప్ట���, తన �ా�ాద్నమ�ల �షయ��� ��ను ��ల� �ే�త్ ాడ�. ��సు �����వచు్చనప�ప్డ� మనక� కల�గ�
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మ��మ�� ప్రసత్ ుతమందునన్ శ�మల� �� ల�్చటక� స���� వ�. మనమ� ��ా్వసమ�ల�, మ��య� సమరప్ణల�
�ి్థ రమ��ా ఉండ�నట�
్ల , ��్రమల� �లకడ�ా ఉండ�నట�
్ల , మన �ాకష్య్మ�ల� ��న�ాగ�నట�
్ల , స����న బ� ధల�

పట�్టదల క��� ��తమ�ల� ��న�ాగ�నట�
్ల , ఇ�� మనలను ప�����ల�ప్�. �కట� వంట� ��సు మరణమ�ను
��ల�గ� అ�� ప�నర���్థనమ� ��ంబ��ం�నట�
్ల , �కట� ల�ంట� మన ప్రసత్ ుత కష్టమ�ల� ��ంబ�� ఆయన తన
సంప�ర్ణ �ాజయ్మ��� �����వచు్చట అ�� ��ల�గ� వచు్చను.

�ేవ���� ��ేయత చూప�టల� పట�్టదల క���య�ండ�టను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ� ఏ �ధమ��ా

��్ర తస్��ంచుచునన్�ో మనమ� ఇంతవరక� చూ�య���న్మ�, ఆ�ాధన ��్వ�ా మన ��ేయతను
వయ్కత్ పరచుటను అ�� ఏ �ధమ��ా ��్ర తస్��సత్ ుం�ో ఇప�ప్డ� చూ�ెదమ�.

ఆ�ాధన
��ను �క్క అసల�ౖన ���తల� ��పప్ శ�మల� అనుభ�ంచుట �ాసత్ వ��న
� పప్ట��,� ప్రకటన గ�ంథమ�

ఆ�ాధన గ���్చ ���షమ��ా ����్క �ెప�ప్చునన్��. పరల�క �ా్థనమ�ల� �ిం�సనమ� ఆవరణమ�ల�

అదుభ్త���న ఆ�ాధన దృశయ్మ� ప్రకటన గ�ంథమ� 4 మ��య� 5 అ��య్యమ�లల� వ��్ణంచబ��న��, �ేవ��
�ిం�సనమ� చుట�
్ట ఇర�వ�� – నల�గ�ర� ��దద్ల� ఆ�ీనుల�ౖ య�ండ�ట, మ��య� ��ల�గ� �వ�ల�

ఎగ�ర�త� �ేవ�� సుత్�ంచుట కలదు. ప్రకటన గ�ంథమ� 22వ అ��య్యమ� అర్థ ��గమ�ల� అట�వంట�
ఆ�ాధ�� దృశయ్�� కనబడ�త�ం��.

�దట�ా ఈ సంగ� మనక� ఆశ్చరయ్మ��ా అ��ిం�నపప్ట���, శ�మల� మ��య� ఆ�ాధన మధయ్

సంబంధమ�ను ప్రకటన గ�ంథమ� సప్ష్టమ� �ేయ�చునన్��. మనలను బలవంతమ� �ేయ�చునన్

ప���త�ల�నన్పప్ట�
ి్థ
��, బహ��ా �ాయ్క�లమ� �ెం��న సందరభ్మ�లల� క���, �ేవ�డ� ఇంకనూ సంప�ర�్ణడ�,
ప���దుధ్డ� మ��య� మం��ాడ�. ఆయన ఈ సంగత�ల�న్ట�� మన ��ల���ర��� �ేయ�చు��న్డ�, �ావ�న
�ానునన్ య�గమ�ల� ���సత్ ుల�నునన్ సంప�ర్ణ �ా్వస్థ �మ��� ఆయన మనలను ఆ�ర్వ���త్ ాడ�.

�ేవ�� ఆ�ా��ంచుటను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ� అ��క���న �ారణ�ల� చూ�ించుచుండ�ా, ప్రకటన

గ�ంథమ� 5వ అ��య్యమ�ల� �ెల�ప�నట�
్ల ఇర�వ�� - నల�గ�ర� ��దద్ల� �ేవ�� సుత్�ంచుటను గ���్చన
మ�డ� తలంప�లను ఆ �ాఠమ�ల� మనమ� దృ�ి్టంచుదమ�.

ప్రకటన 5:9-10ల� ��దద్ల� ప్రకట�ం�న ���� �నం��:
�వ� వ��ంపబ��న�ాడ��ౖ � రకత్ ��్చ, ప్ర� వంశమ�ల�ను, ఆయ� ��షల�

మ�టల�డ��ా��ల�ను, ప్ర� ప్రజల�ను, ప్ర� జనమ�ల�ను, �ేవ����రక� మనుష�య్లను
���, మ� �ేవ���� �ా��� ఒక �ాజయ్మ��ాను య�జక�లను�ాను �ే�ి��; గనుక
�ార� భ�ల�కమందు ఏల�దుర� ���తత్ �ాట �ాడ�దుర� (ప్రకటన 5:9-10).
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�ేవ�� సుత్�ంచుటక� క�సమ� మ�డ� �ారణమ�లను ��దద్ల� ప్ర�త్ ా�ంచుచు��న్ర�. �దట��,� ప్ర�

వంశమ�ల�నుం��, ఆయ� ��షల� మ�టల�డ��ా��ల� నుం��, ప్ర� ప్రజల�నుం�� మ��య� ప్ర� జనమ�ల�నుం��
�ా��� ���సత్ ు ���య���న్డ� ల��� ���ం�య���న్డ�. ��ండవ���ా, ఈ ���ంచబ��న ప్రజలను ఒక

�ాజయ్మ��ాను, య�జక�లను�ాను ���సత్ ు �య�ం�య���న్డ�. మ��య� మ�డవ���ా, భ�షయ్త�
త్ ల� �ార�
భ�� �ద ప���ాలన �ే�త్ ార� ఆయన �శ్చయపర�సుత్��న్డ�.

ఆ�ాధన ��్వర �ేవ���� ��ేయత వయ్కత్ మ� �ేయబడ�త�ం�� అ�� అంశమ� ప్రకటన 5:9-10ల� ఉనన్

ఈ మ�డ� తలంప�ల�� స��సమ�నమ��ా ఉనన్��.

�దట��,� గతమ�ల� ���సత్ ు ��ర����్చన ��చ�� �ారయ్మ� �ేవ�� ఆ�ా��ంచుటక� �ారణమ��ా

మనమ� చూ�ెదమ�.

��ండవ��, ఆయన �ాజయ్మ�ల� య�జక�లను�ా �య�ంచుట ��్వ�ా ప్రసత్ ుతమ� మనక� ఘనత

కల�గజ�య�చునన్ందున �ేవ�� ఆ�ా��ంచుట యందు మనమ� దృ�ి్ట�ా��ంచుదమ�.

మ��య� మ�డవ���ా, మనమ� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ��ల� ప���ా�ంచునప�ప్డ�

భ�షయ్త�
త్ ల� మనమ� �� ందబ� వ� ఆ��ా్వదమ�ను బట�్ట ఆ�ా��ంచవల�ియ�నన్�� మనమ� చూచుదమ�.

�దట��ా గతమ�ల� ���సత్ ు ��ర����్చన �ారయ్మ�ను ప����ం�ెదమ�.

గత�ాల ��చన
తన సృ�ి్టయంతట� నుం�� ఆ�ా��ంచబడ�టక� �ేవ�డ� �గ�య్�ైయ���న్డ� ప్రకటన గ�ంథమ�

ప్రతయ్కష్పర�సుత్ం��. పరల�కమ�ల� ఉనన్ తన ప���దుధ్లందర� ఆయనను ఆ�ా��సత్ ునన్ �ధమ�ను గ���్చ ఇ��
సుందర���న దృ�ాయ్�సుత్ం��. �ేవ��� ఆ�ా��ంచవల�ియ�నన్ద� ప్రకటన గ�ంథమ� మనమ� చూప�చునన్
ఒక �ారణ�� ���సత్ ు మన��రక� �ే�ిన రకష్ణ �ారయ్మ�.

���సత్ ునుం�� మనమ� ఇపప్ట��� �� ం��య�నన్ ��చన గ���్చన సుందర దృశయ్మ� ప్రకటన 14:1-4

ఇచు్చచునన్��. ������ిల్ల �క్క ��మమ� మ��య� తం��్ర�క్క ��మమ� ��ా్వసుల �క్క ��సళ్ల యందు
��ంచబ��య�ండ�టను గ���్చ 1వ వచనమ�ల� ��ను వ��్ణంచుచు��న్డ�. ��ా్వసుల� మనుష�య్లల�
నుం�� ��నబ��య���న్ర�, మ��య� �ర� �ేవ����� మ��య� ������ిల్లక� సమ��ప్ంచబ��్డర� 4వ

వచనమ�ల� ��ను �ా్రయ�చు��న్డ�. ఈ ��పప్ రకష్ణక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా, నూతన ��తమ��� తమ
కృతజ్ఞ తల� వయ్కత్ పరచుటక� ��ా్వసుల� �ేవ�� సుత్�ం�, ఆ�ా��సత్ ు��న్ర�.

మనమ� �� ందు���న ఈ రకష్ణక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా ప్ర� ��ా్వ�ి ఇట�వంట� అనుభవమ�ను తపప్�ా

క���య�ం���. మనమందరమ� ���సత్ ు �ేత ��నబ��య���న్మ�, మ��య� మనమందరమ� �ేవ����,
������ిల్లక� అరప్ణ�ా సమ��ప్ంచబ��య���న్మ�. కృతజ్ఞ త�� మ��య� సుత్త�ల�� మనమందరమ�

ప్ర�సప్ం��ంచవల�ియ�నన్��, �ేవ��� మ��య� ఆయన ���సత్ ును సం��షమ��� �ాడ�త� ఆ�ా��ం���.
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మనమ� కష్టమ�లను ఎదు��్కనుచునన్ప�ప్డ�, �ేవ�� మం�తనమ�ను సం�ే��ంచుట మ��య�

రకష్ణల� మనక� ఇవ్వబ��న మం�వరమ�లను మర��� వ�ట మనక� సుళ��� — ఆ వరమ�ల�వన�ా,
కష్మ�పణ, మన సృ�ి్టకరత్ ��న ప్రభ�వ��� సమక�ర్చబడ�ట మ��య� �తయ్�వమ� వంట��.

���సత్ ు ఇపప్ట� మన��రక� ��ర����్చ, వ��త్ంపజ��ిన ��చన �ారయ్మ�ను మనమ� తరచూ జ�్ఞపకమ�

�ేసు���న, ఎట�వంట� ప���త
ి్థ �ల� ఉనన్పప్ట��,� అ�� ఆయనను ఆ�ా��ంపజ�సత్ ుం��. �ేవ�డ� మనలను

��్ర�ం� �ాపభ��త���న ల�కమ�ల��� వ��్చడ�, క��న���న శ�మలను, ��ంసలను స��ం��డ� మ��య�

మన��రక� �ిల�వల� మరణ�ం��డ�. ���సత్ ు మన��రక� స��ం�న శ�మల�� ఈ ల�కమ�ల�� ఏ శ�మల� ల���
కష్టమ� �� ల్చద��న� �ావ�. అ�ే సమసత్ ఆ�ాధనలక�, సుత్త�లక� మ��య� కృతజ్ఞ తలక� ఆయనను
�గ�య్��ా �ేయ�చునన్��.

ఇంతవరక� ���సత్ ు గతమ�ల� ��ర����్చన ��చన �ారయ్మ� ��ేయత�� ఆ�ా��ంచునట�
్ల ఏ �ధమ��ా

��్ర���ించుచునన్�ో మనమ� చూ�ామ�, మనలను ఆయన �ాజయ్మ�ల� య�జక�లను �ేయ�ట ��్వ�ా
ప్రసత్ ుతమందు మనలను ఏ �ధమ��ా �ేవ�డ� ఘనపరచుచు��న్�ో చూ��ద్మ�.

ప్రసత్ ుత ఘనత
ప్రసత్ ుత �ాలమ�ల�, పరల�క �ే�ాలయమ�ల� తన �ిం�సమ���ౖ �ేవ�డ� ప���ాలన �ేయ�చు��న్డ�.

భ�� �దనునన్ తన ప్రజలను ఆయన �ాజయ్ప� య�జక�ల��ా �ిలచుచు��న్డ�.

�ాత �బంధనల�, �ా�ల� మ��య� య�జక�ల� ఎక�్కవ�ా ఘనపరచబ�ే�ార� ఏలయన�ా, తన

�బంధన ప్రజలక� ప్ర��ధుల��ా �ర� �ేవ�� �ేత ఎనున్��నబ��న �ార�. అ��ే �ేవ�డ� �ా�� �క్క

ప్రభ���య
ౖ �నన్ ప్ర�ారమ� �ార� ల�బడ�చునన్ంత �ాలమ� ఈ ప��చరయ్ల� �ార� ఘనపరచబడ�త� వృ��ధ్

�ెందుదుర�. �ాత �బంధనల�� �ా�లక� సంబం��ం�, 1 �ా�ల� 3:13-14, ���్మయ� 34:4-5, మ��య�

�����ల� 4:34-37 వంట� ల�ఖన ���ాలల� ���� మనమ� చూడవచు్చ. య�జకత్వప� ��ేయత మ��య�
ఘనతక� మధయ్ సంబంధమ�ను 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల� 26:18, మ��య� �ల�ప�ాకయ్మ�ల� 4:12-16 వంట�
ల�ఖన ���ాలల� మనమ� చూడవచు్చను.

అ��ే, �ాత �బంధనల� ����ద్ మం�� మ�త్ర�� �ా�ల��ాను, య�జక�ల��ాను ఎ�న్క

�ేయబ��నపప్ట��,� �ేవ�� �క్క నమ్మకసుత్ల�న
ౖ ప్రజల� ఈ భ�� �ద �ా�ల��ాను, య�జక�ల��ాను
ఉం�ే ��నమ� ��రక� �ాత �బంధన ఎదుర�చూ�న��.

�రగ్ మ�ాండమ� 19:5-6ల� �ేవ�డ� ఇ�ా����య�లక� �ె�ిప్నట�
్ల :
�ా�ా �ర� �� మ�ట శ�దధ్�ా �� �� �బంధన ననుస��ం� న���న��డల �ర�

సమసత్ �ేశ జనులల� ��క� స్వ��య సం�ాదయ్మగ�దుర�. సమసత్ భ��య� ���ేగ��.
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�ర� ��క� య�జక ర�పక���న �ాజయ్మ��ాను ప���దధ్ ���న జనమ� �ాను ఉందుర�
(�రగ్ మ. �ా.19:5-6).

ప్రకటన గ�ంథమ� ప్ర�ారమ�, �ాత �బంధన ఎదుర�చూచుచునన్ ��నమ� ఇక్క�ే ఉనన్��. సంఘమ�

య�జక ర�ప���న �ాజయ్మ� ఈ భ�� �ద ప���ాలన �ేయ�చునన్��. ఈ సంగ�� ప్రకటన 5:9-10,

మ��య� 20:6ల� ���� మనమ� �సత్ ృతమ��ా చూడవచు్చ, మ��య� అ��క���న ఇతర ��గమ�లల� ఇ��
వయ్కత్ పరచబడ�చునన్��.

�క� �ెల��ా, �ేవ�డ� �ా��� �ా�ల�ౖన �ాజక సమ�హమ��ా ���న్క

�ే�ియ���న్న� �రగ్ మ�ాండమ� 19ల� �ేవ�డ� ఇ�ా���ల��� �ె�ిప్య���న్డ�, అ��
ఒక �ాజయ్ సంబంధ���న య�జకత్వ���య�నన్��. �రగ్ మ�ాండమ� 19ల�

ఉప���ం�న పదజ�ల�� ���తత్ �బంధనల� సంఘమ�ను గ���్చ ��త�ర� ఎ�త్

చూ�ియ���న్డ�. అందువలన ఈ దృకప్థమ�ను బట�్ట మనమ� ��వలమ� �ా్ర�న
ఇ�ా���ల� �ా���� �ాదృశయ్మ��ా నుండ�ట మ�త్ర�� �ాదు�ా�, ���సత్వ�లమ��ా

మనమ� య�జక ర�ప���న �ాజయ్మ��ాను, ఒక ఎ�న్క �ేయబ��న జనులమ��ాను,
ఒక �ాజయ్ సంబంధ���న య�జక�ల��ా ఉ��న్మ�. ఈ �షయమ� అ��క �ధమ�ల��ా
���తత్ �ా �నబడ�త�ంద� ����ర�గ�దును, ఏలయన�ా య�జక�లను గ���్చ మనమ�
�ా��రణమ��ా ఏ �ధమ��ా అల���ాత్మంట�, య�జక�ల� ��ల� ప���త���న

పనుల� మ�త్ర�� �ే�త్ ార�; �ార� బల�లను అ��ప్�ాత్ర�, �ార� �ా్రర్థ న �ే�త్ ార�, ఆయ�
సంద�ాభ్లల� �ాటల� �ాడ���ర�, బహ��ా బ�రల� ఊదు��ర� మ��య� �ాన

బృం��ల�� ఉంట�ర�, ఇట�వంట� పనుల� �ే�త్ ార� మన ఆల�చన. �ా� �జ����,

బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� �ెప�ప్చునన్�ేమన�ా, �ాసత్ � సమ్మత���న ప్ర� �ారయ్మ�, �ేవ�డ� –
ప్ర��ి్ఠ ం�న�� �ా్రరంభమ� నుం�� మ���ంప� వరక� ఈ భ�� �ద �ేవ��

���ంచుచునన్ �ా�ల�ౖన యజకత్వప� �క్క �ారయ్మ�ల�. �ేవ�� ���ంచుటక� ���న్
పనులను మ�త్ర�� �ేయ�ట �ాదు — ఆయనను ఆ�ా��ం�ే �ారయ్క�మమ�ల� —
అట�తర��ాత మన ��రక� మనమ� �ేసు���� పనుల� ల��� మం� �ారణమ�
ల�క�� ��� స��. బదుల��ా, ���సత్వ�లమ��ా మనమ� �ేయ� ప్ర� �ారయ్మ�

ప్రభ�వ�నక� �ే�ినట�
్ల �ా హృదయప�ర్వకమ��ా �ేయ�� ఏలయన�ా మనమ�

ప్రభ�వ��� �ేసత్ ు��న్మ�, అ�� �వ� �ే�ిన ఆర� ���ల ప� �ావచు్చ, అ�� �ద్ర�� వడ��
�ావచు్చ, అ�� �ిల్లల ��ంపకమ� �ావచు్చ. ఏ�ైనపప్ట���, అ�� �ా�ల�ౖన య�జక��

�ారయ్మ� ఏలయన�ా ల�కమ�ల� �ేవ�� ప���దధ్ తను చ�ంపజ�య�ట�� మన ప�,
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మన స్వచ్ఛ���న, ప���దధ్ ���న, ప�త్రపరచబ��న భ����ౖన, స���ాలమ� తన

�క్క �ా�ల�ౖన య�జక సమ�హమ��ా �ేవ��� ���ంచు నూతన ప్రపంచమ�
��రక� ఎదుర�చూచుచు��న్మ�.

—��. ����ర్్డ యల్. �ా్రట్, �
అ��ే, ఈ సతయ్మ�ను గ���్చన అన్వ�ంప�ల� అచ్చట ఉ��న్�. ఉ��హరణక�, ఈ భ�� �ద

���సత్వ�ల� �ేవ�� �క్క �ాయబ�ర�ల�. మనమ� ఆయనక� మ��య� ఇతర�లక� ��వ �ేయ�టక�

�ిల�వబ��్డమ�. మనమ� ఈ భ��� బ�ధయ్��య�తమ��ా �ా�ంచవల�ియ�నన్��, ఇట�వంట�� అ��కమ�
ఉ��న్�. అ��ే ఈ �ాఠమ�ల� మనమ� దృ�ి్టంచుచునన్ అన్వ�ంప�ల� అన�ా ఈ ఘనత ఆయనను
ఆ�ా��ంచు �ధమ��ా మనలను ప�����ల�ప్�.

ఉ��హరణక�, ప్రకటన 5:8-14ల�, పరల�కప� ఆవరణమ�ల� ఆ�ాధన �ేయ�చునన్ అదుభ్త���న

దృశయ్మ� ఉనన్��. ఈ దృశయ్మ�ల� ��గమ��ా, ��ల�గ� �వ�ల� మ��య� ఇర�వ�� - నల�గ�ర� ��దద్ల�
�ి���ాల��ను, �ాటల��ను మ��య� ధూపమ���ను ������ిల్ల ��సును సుత్�ం�, ఆ�ా��సత్ ు��న్ర�.

�ేవ�� నమ్మకసుత్ల�ౖన ప్రజలను గ���్చ �ా��� �ాడ�చు��న్�� ప్రకటన 5:10ల� నుం�� �నం��:
�ేవ���� �ా��� ఒక �ాజయ్మ��ాను య�జక�లను�ాను �ే�ి��; గనుక �ార�
భ�ల�కమందు ఏల�దుర� ���తత్ �ాట �ాడ�దుర� (ప్రకటన 5:10).

��సు ఆ�ాధనక� �గ�య్డ� �ెప�ప్టక� ఒక �ా్రమ�ఖయ్���న �ారణ��మన�ా, ప్రసత్ ుతమందు

మనమ� ఆయన య�జక�లమ��ా ���ం�, భ�� �ద ప���ా�ంచు �ా�ల��ా మనలను �య�ం� తన
ప్రజలను ఆయన ఘనపరచుచు��న్డ�.

����� �ార�పయ్���న�ే ప్రకటన 4:10-11ల� చూడవచు్చ. పరల�కమ�ల� ��దద్ల� �ా����వ్వబ��న ఘనత

మ��య� �ాజ��కప� అ���ారమ�నక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా �ార� ��సు ��దుట �ా�ా్టంగప��, �ా�� ����టమ�లను
ఆయన �ాదమ�ల �ెంత ��ట,�్ట ఆయనను సుత్�ంచుట, ఈ ల�ఖన ��గమ�ల� చూడవచు్చ.

మ���క ఉ��హరణ 7వ అ��య్యమ�ల� కను��నవచు్చను, అచ్చట అసంఖ�య్క���న జనమ� �ేవ��

��వక�ల��ా మ���్రంచబ��్డర�. �ా����వ్వబ��న కృప, ఘనతలక� ప్రత�య్తత్ రమ��ా, ప్రభ�వ� �క్క
దయ�ళ�త్వమ�, క�కరమ� మ��య� అ���ారమ� ��ర��� �ార� ఆయనను సుత్�సుత్��న్ర�.

ప్రకటన 1:5-6ల�, అ�� సత్ ల��ైన ��ను ఇట�వంట� మ������ మనక� చూ�ిసత్ ు��న్డ�. అక్కడ

ఆయన �ె�ిప్న�� �నం��:
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... మన �ాపమ�లనుం�� మనలను ����ిం�న�ా��� మ��మయ� ప్ర��వమ�ను
య�గయ�గమ�ల� కల�గ�ను�ాక, ఆ��న్ — ఆయన మనలను తన తం��్రయగ�
�ేవ���� ఒక �ాజయ్మ��ాను య�జక�లను�ాను జ��న
� ు! (ప్రకటన 1:5-6).

ఈ వచనమ�లల�, మనలను య�జకర�ప���న �ాజయ్మ��ా ఆ�ర్వ��ంచుచునన్ ప్రభ�వ�ను

ఆ�ా��ంచుట ��్వ�ా కల�గ� ఘనతక� అ�న్ య�గమ�లల� ఉనన్ సంఘమ� ప్ర�సప్ం��ం��ల� ��ను
ప్రతయ్కష్పర�సుత్��న్డ�.

ఆయన స్వతంత�్రడ�, అవసరత ల���ాడ�; ఆయన సంప�ర్ణ మ��ా స్వయం – సమృ��ధ్
గల�ాడ� అ� మనమ� గ���ం�నప�ప్డ�, �ేవ���� ప��చరయ్ �ేయ�ట మ��య�

�ేవ��� సుత్�ంచుటను గ���్చ మ�ట�్లడ�ట ��ం�ెమ� ���తత్ �ా�� ఉంట�ం��. అ��ే,
ఆయన�� మనక�నన్ సంబంధమ�ల�, ఆయనక� ��ేయత చూప�టల� ల���

ఆ�ా��ంచుట ��్వ�ా ల�క నమ్మకమ��ా ��ంచుట ��్వ�ా మనమ� ఆయనను

సం��షపరచవచు్చ. అందువలన, అను��నమ� నమ్మకత్వమ�, అను��నమ� ��ేయత
మ��య� �ేవ�� ఆ�ా��ంచుట �జ���� �ేవ���� సుత్� �ెల్ల �త�ం�� మ��య� ఆయన
హృదయ���� ఆనందమ� �సుత్ం��. �జమ��ా ���సత్వ���ా ఉండ�టల� మ�ఖయ్

ఉ�ేద్ శమ� అ�ే. అల�గ� మనక� �ెడ్డ �ా�ాయ్ల� జరగవ� ల�క �ేవ�డ� మనపట్ల

��ప��ంచుక�ంట�డ� �ాదు �ా�, మనమ� �వ�ించు ��తమ� ��్వ�ా మన సృ�ి్టకరత్
హృదయమ�నక� ఆనందమ� �ెచు్చ�ా��వల� ఉం���.

—��. ��. ఎ��క్. �����న్స్
�ేవ�� య�జక�ల��ా, ��ా్వసుల� �జమ��ా పరల�కమ�ల� �ేవ���� ��వ�ేయ�దుర�� �షయమ�ను

���న్�ార�్ల మ��్చ�� త���న్మ�. అన�ా, పరల�కప� �ే�ాలయమ�ను ��న�ా��ంచుటల� ప్రభ�వ� సం���ించు

�ధమ��ా మనమ� ��వ�ేయ�దమ�. ఉ��హరణక�, �ేవ�� పరల�కప� �ే�ాలయమ�ల� ప���దుధ్ల �ా్రర్థ నల�
�ం��న సువర్ణ �ాత్రల�� ధూపమ�వల� ఉ��న్య� ప్రకటన 5:8 �శ్చయపర�సుత్ం��. మ��య� ప్రకటన 8:35ల�, ఈ �ా్రర్థ నల� �ేవ�� స�న్��� �ేర�త���న్�, మ��య� భ�� �ద�� �ర�ప్ను పం�ించుట ��్వ�ా
ఆయన ప్రత�య్తత్ ర�సుత్��న్డ�.

ఆయన �ాజయ్ప� య�జక�ల��ా �ేవ�� ప్రజల� ��డ� ఘనతను క���య���న్ర�. �ేవ�డ� మనలను

తన �ాజయ్మ�ల���� �సు��� వ�్చయ���న్డ�, మ��య� ఆయన �ాజయ్మ�ను ల�కమంతట� �ాయ్�ిం��ల�

మనలను �య�ం�య���న్డ�. ఆయన య�జక�లమ��ా, పరల�కప� �ే�ాలయమ�ల� ఆయన ప��చరయ్
�ేయ� ఘనత మనక� ఉనన్��. ���� గ���్చ ఆల��ంచం�� — ఈ �శ్వమంతట��� సృ�ి్టకరత్ మ��య�
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ప���ాలక��ైన �ా��� మనమ� ��ర��ా ప��ేయను��న్మ�. తన సృ�ి్ట��ౖన ఆయన మనక� అ���ారమ�ను
ఇ�్చయ���న్డ�, మన ��వ మ��య� �ా్రర్థ న ఆయనక� అపప్��ంచునప�ప్డ� ఆయన మన మ�టల� శ�దధ్�ా

�ంట�డ�. ఆయన మన �ా్రర్థ నల� క��� �ంట�డ�, మ��య� నమ్మక���న �ా��� ఆ�ర్వ��ంచుటక� మ��య�
ఆయన ప���ాలనను వయ్����ం� చు�ా��� �ర�ప్�ర�్చటక� ఆ �ా్రర్థ నలను �ాధనమ��ా ఉప����త్ ాడ�.

ఇట�వంట� ��పప్ ఘనతక� మనమ� ఏ �ధమ��ా సప్ం��ం���? కృతజ్ఞ తప�ర్వక���న ��ేయత మ��య�
స్వచ్ఛ���న ఆ�ాధనను ఇచు్చట ��్వ�ా �ేయగలమ�.

గతమ�ల� ���సత్ ు ��ర����్చన �ారయ్మ�ను మ��య� ప్రసత్ ుతమందు మనక�నన్ ఘనతను చూ�న

తర��ాత, ఆయన భ�షయ్త�
త్ ల� మనక� ఇవ్వబ� వ� ఆ��ా్వదమ�ను బట�్ట మన ��ేయత�� క���న ఆ�ాధనక�

�ేవ�డ� �గ�య్�ైయ���న్డ� చూచుటక� మనమ� �ిదధ్మ��ా ఉ��న్మ�.

భ�షయ్త�
త్ ఆ��ా్వదమ�ల�
సంఘమ� �ేవ�� ఆ�ా��ం��ల� ప్రకటన గ�ంథమ� �ిల�ప��చు్చచునన్��, ఏలయన�ా

�ర�ప్�ర�్చనప�ప్డ� ఆయన ��పప్ ఆ��ా్వదమ� మనక� అనుగ���ంచుచు��న్డ�, అ�� నూతన ఆ�ాశమ�,

భ��ల� ���సత్ ు�� కల�ి �ాశ్వత�ాలమ� ప���ా�ంచునప�ప్డ� జర�గ�త�ం��. మనమ� ��ంబ��ంచుటక� ���న్
ఉ��హరణల� ఇచు్చట ��్వ�ా �ేవ��� ఆ�ా��ంచునట�
్ల ఈ గ�ంథమ� తరచూ ��్ర తస్��సత్ ుం��.
ప్రకటన గ�ంథమ� 11:16-18ల� ��దద్ల� ఇచు్చచునన్ ఉ��హరణ ప��గణ�ంచం��:

అంతట �ేవ����దుట �ిం�స���ీనులగ� ఆ ఇర�వ�� - నల�గ�ర� ��దద్ల�,

�ా�ా్టంగప�� �ేవ���� సమ�ా్కరమ� �ే�ి: “వరత్ మ�న భ�త �ాలమ�లల� ఉండ�

�ేవ��ైన ప్రభ��ా, స�ా్వ���ా��, �వ� � మ�బలమ�ను �ీ్వక��ం� ��ల�చు��న్వ�
గనుక ��మ� �క� కృతజ్ఞ �� సుత్త�ల� �ె�్లంచుచుచు��న్మ� ... మృత�ల� �ర�ప్
�� ందుటక�ను, � ��సులగ� ప్రవకత్ లక�ను, ప���దుధ్లక�ను, � ��మమ�నక�

భయపడ��ా����� త��న ఫలమ��చు్చటక�ను, ��పప్�ా��� ����ద్ �ా��� భ���

న�ంపజ�య� �ా��� న�ంపజ�య�టక�ను ... సమయమ� వ�్చయ�నన్ద� �ె�ిప్��
(ప్రకటన 11:16-18).

ఈ దర్శనమ�ల�, భ�షయ్త�
త్ �ర�ప్��నమ�న ��ను చూ�య���న్డ�. ఆ ��నమ�ను, �ేవ��

నమ్మకసుత్ల�ౖన �ారందర� �ాశ్వత���న ప్ర�ఫలమ� �� ందుదుర�, మ��య� �ేవ�� శత�్రవ�లనంద���
�ాశ్వత���న ��శనమ�నక� పం�ించును. ఈ దృశయ్మ�ల� ��గమ��ా, ��దద్ల� �ేవ�� ఆ�ా��ంచుటను

��ను గమ�ంచుచు��న్డ�, ఏలయన�ా ఆయన �ా���� ప్ర�ఫల�చు్చచు��న్డ� మ��య� �ా��

శత�్రవ�లను ��ల��ంచుచు��న్డ�. ఈ ఉ��హరణ ��్వ�ా, ఇప�ప్డ�, ప్రసత్ ుత �ాలమ�ల� క��� �ేవ�డ� మన
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ఆ�ాధనక� �గ�య్డ� ��ను ��నమ�లల� ఉనన్ సంఘమ�ల� అర్థ మ� �ేసుక���న్� ఏలయన�ా, అ��
భ�షయ్త�
త్ ఆ��ా్వదమ�ల� మనక� క��� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��్డ�.

మ���క ఉ��హరణ 7:9-10ల� కను��నవచు్చ, అచ్చట ఈ �ధమ��ా చదువ���మ�:
... ఇ����, ప్ర� జనమ�ల�నుం��య� ప్ర�వంశమ�ల� నుం��య� ప్రజలల�నుం��య�,
ఆయ� ��షల� మ�టల�డ� �ా��ల� నుం��య� వ�్చ, ��వడ�ను ల���్కంపజ�ల�

�క ��పప్ సమ�హమ� కనబ�ెను. �ార� �ెల్ల� వసత్ �మ�ల� ధ��ంచు ��నన్�ా��,�

జ్ రప�మట్ట ల� �ేత పట�్ట��� “�ిం�స���ీను�ెన
ఖర�
ౖ మ� �ేవ����� ��ఱ్ఱ �ిల్లక�ను
మ� రకష్ణ��� ��త్ త్రమ�” మ�శబద్ మ��� ఎల����త్ �ె�ప్ి �� (ప్రకటన 7:9-10).

ఈ ల�ఖన ��గమ�ల�, ��ను �వ��ంచుచునన్ జనసమ�హమ� �ెల్ల� వసత్ �మ�ల� ధ��ం�,

జ్ రప� మట్ట ల� �ేతపట�్ట���య���న్ర�. ప్రకటన 7:14-17 ప్ర�ారమ�, �ెల్ల� వసత్ �మ�ల� �ార�
ఖర�

�� ందు���న ఆ��ా్వదమ�నక� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��. �ార� శ�మల గ�ం�� �సుక��ాబ��న �ార� మ��య�
�ా�� �ాపమ�ల� ���సత్ ు రకత్ మ�ల� కష్�ంచబ��య�నన్��.

మ����క�్కవ�ా, �ార� �ాశ్వత���న �ేవ�� �ాజయ్మ�ల���� అనుమ�ంచబ��్డర�, మ��య�

�ా���క్క �ాశ్వత ప్ర� ఫలమ�ను �� ం��య���న్ర�. అ��ే �ార� �ేవ���� ఏ �ధమ��ా ప్ర�సప్ం��ం��ర�?
ఆయనను ఆ�ా��ంచుట ��్వ�ా. మ��య� �ా�� �క్క మ����� ��ను �క్క అసల�ౖన ���తల�ను ఆ
�ధమ��ా �ేయ�టక� ��్ర���ిం�య�ం�ే��, ఏలయన�ా, అ�ే ఆ��ా్వదమ�ల� �ా���� క��� ఇవ్వబ��న�.
మ��య� అ�ే �షయమ� అ�న్ �ాలమ�లల� ఉనన్ ��ా్వసులక� వ��త్సత్ ుం��.

జ్ రమట్ట ల �షయమ� క��� ఆ �ధమ��ా�� ఉనన్��.
ఆ జన సమ�హమ� �ేతపట�్ట���న ఖర�

ల��య�ాండమ� 23:40 ప్ర�ారమ�, ప్రభ�వ� ��ర��ర�్చ రకష్ణ �ారయ్మ�నక� సూచన�ా పర్ణ �ాలల పండ�గల�

జ్ రప� మట్ట ల� ఎల్ల ప�ప్డూ ఉప���ం�ే�ార�. ��ను 12వ అ��య్యమ�ల� ��సు ��ర�షల�మ�
ఖర�
ల���� �జ�తస్వమ��� ప్ర���ంచునప�ప్డ�, మనక� �ెల�పబ��న ఒక �షయ��మన�ా ఆ

జ్ ర మట్ట ల�� ఆ�్వ�ం��ర�, �ేవ�� ���ిస్య� �ాజయ్మ�ను ఆయన
జనసమ�హమ�ల� ఆయనను ఖర�

�సుక�వ�ాత్డ� �ార� �శ్వ�ించుచునన్ ����� అ�� సూచన�ా ఉనన్��. �ావ�న, ��ను దర్శనమ�ల�
జ్ రప� మట్ట ల� �ేతపట�్ట న సమ�హమ�ల� �ేవ�� �ాజయ్ప� భ�షయ్త�
ఖర�
త్ ఆ��ా్వదమ�లను

�� ం��య�ండ�టను సూ�ంచుచునన్��. �ా��� ఆ�ర్వ��ం�న �ా�� ఆ�ా��ంచుచూ తమ కృతజ్ఞ �� సుత్త�లను
�ె�్లం��ర�.

�ేవ�� శత�్రవ�ల��ౖన ��సు ఇపప్ట��� �జయమ�ను �� ం��య���న్డ�. మ��య� భ�షయ్త�
త్ ల�

�� ందబ� వ� ��పప్ ఆ��ా్వదమ� ��రక� ప్ర� ��ా్వ�ి ఎదుర� చూడవచు్చను, మనమ� మరణ�ంచునప�ప్డ�

పరల�కమ�ల�ను, మ��య� ��సు ����� వచు్చనప�ప్డ� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ�� యందు
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క��� �� ందుదమ�. జయ�ల��ైన మన �ేవ�� సుత్�ం�, ఆ�ా��ంచుటక� మనంద���� అ�� ఒక �ారణమ�
�చు్చచునన్��.

�ేవ�� ఆ�ా��ంచుట అన�ా ఏ�ట� అ� ఆల�చన �ేయ�నప�ప్డ�, తరచు�ా మనమ�
సృ�ి్ట క�మమ�ను చూచుదమ�, ���సత్ ు �క్క �ిల�వ మ��య� మన �ాపకష్మ�పణ
��తత్ మ� మనమ� క���య�నన్ అవ�ాహనను చూ�ెదమ� మ��య� మనమ�

అయన �ిల్లలమ��ా దతత్ త �ేయబ��్డమ�. ఇవ�న్ ప్రసత్ ుతమ�నన్ సంపద�ా మనమ�
చూసుత్��న్మ�. ���దు 19వ ��రత్నల� �ెప�ప్చునన్ట�
్ల మనమ� క��� ఈ �ధమ��ా
�ెపప్వచు్చను, “ఆ�ాశమ�ల� �ేవ�� మ��మను �వ��ంచుచునన్�, అంత��కష్మ�
ఆయన �ే�ప�� ప్రచురపరచుచునన్��.” మన చుట�
్ట ఉనన్ ��ందరయ్మ�ను

మనమ� చూచుచు��న్మ�; మనమ� �ట�న్ట���రక� కృతజ్ఞ తల� �ె�్లంచు�ార���
య�ం���. ���సత్ ు ��ర����్చన �ారయ్మ�ను గ���్చ మ��య� మనమ� �ేవ��

�ిల్లలమ��ా, కష్మ�పణ �� ం��న ప్రజలమ��ా మనక�నన్ ధనయ్తను గ���్చ ల�ఖన
ప����షల� మనమ� చూసూ
త్ ఉ��న్మ� మ��య� �����రక� �ేవ���

సుత్�సుత్��న్మ�. అ��ే, ల�ఖ��లల� మనమ� క���య�నన్ ఒక సంగ�ేమన�ా,
భ�షయ్త�
త్ ల� ఉనన్ ఆ��ా్వదమ�ను భద్రపరచు���ా� మ��య� �శ్చయత

క���య�ం���. �జ����, మనక� భ�షయ్త�
త్ ఆ��ా్వదమ�ల� మన �ప�ప్డ�

క���య�నన్ �ాట�కంట� ఎం�� ��ాత్ర���న� మ��య� మ��మ��్వత���న��ా
ల�ఖ��ల� సూ�సుత్��న్య� ��ను తలంచుచు��న్ను

—��. ��మస్. జ�. ��ట్టల్స్
మన ��తమ�లల� ఇపప్ట���ం�ా ��ర��ర్చబడ� �షయ�లల� క��� �ేవ�డ�

ఆ�ాధనక� �గ�య్�ైయ���న్డ� ఏలయన�ా అ� �శ్చయమ� జర�గ���య�

మనక� �ెల�సు. ���సత్వ ��ా్వస��మన�ా, �ేవ�� �ార్వ��మత్వప� దయ�ళ�త్వమ�,
అ���ారమ� నందు ���కష్ణ య�ంచుట, �ావ�న ఏ�ె�
ౖ � �ే�త్ ాన� �ేవ�డ� �ా�ాద్నమ�

�ే�,�త్ అ�� తపప్�ా జర�గ�త�ంద� మనమ� ఆయనను సుత్�ం�, ఆ�ా��ం���. ఆయన
�ే�ిన ��� ��రక�, �ేసత్ ునన్��� ��రక� మ��య� �ేయబ� వ�చునన్ ��� ��రక�
మనమ� �ేవ��� ఆ�ా��ం���.

—��. ��. ఎ��క్. �����న్స్
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�ేవ���� ��ేయత అ�� అంశమ� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� అ��క �ధమ�ల��ా వయ్కత్ పరచబ��న��. అ��ే

మ�ందు మనమ� చూ�నట�
్ల , ప్రసత్ ుత ల�కమ�ల� �ేవ�� ��డల మన ��ేయతను ఆ�ాధన మ��య�

పట�్టదల ��్వ�ా వయ్కత్ పరచవచ్చ� ప్రకటన గ�ంథమ� ఎ�త్ చూప�త�ం�� అ��ే, ఇ�� అ�న్ సమయ�లల�

సుళ�వ� �ాదు. �జ����, మనమ� ఎక�్కవ శ�మ �� ందుచునన్ ��ల��, పట�్టదల క���య�ండ�ట కష్టమ�త�ం��,
మ��య� ఆ�ా��ం��ల�� ��్రరణ తక�్కవ�ా ఉనన్ట�
ి్థ
్ల కను��ంట�మ�. �ా� ���్క� కష్టతర���న ప���త�లల�
క��� ఆయనక� నమ్మకసుత్ల�ౖ య�ండ�నట�
్ల �ేవ�డ� తన ప్రజలక� బలమ� �చు్చచు��న్డ� ��ను
సప్ష్టమ� �ేయ�చు��న్డ�. ప్రసత్ ుతమందునన్ మన ప���త�లల�
ి్థ
ఏ �ధమ��ా ఉం��నపప్ట���, �ేవ��

ఆ�ా��ంచ����� అప���త���న �ారణ�ల� ఉ��న్య� ��ను సూ�ంచుచు��న్డ� అ��వన�ా గతమ�ల�
మనమ� �� ం��య�నన్ రకష్ణ, ప్రసత్ ుతమందు ఉనన్ ఘనత మ��య� భ�షయ్త�
త్ ల� మనమ�
�� ందు��బ� వ�చునన్ ఆ��ా్వదమ�.

మనమ� �ేవ�� �క్క �ాజత్వమ�ను, దయ�ళ�త్వమ�ను మ��య� మన �దద్ నుం�� ��ర�చునన్

��ేయతను ఇంతవరక� ���్ల�ిం� య���న్మ�, ఇప�ప్డ� �ేవ�� ��డల ��ేయత మ��య� అ��ేయత
చూ�ించుట వలన కల�గ� పరయ్వ�ానమ�లను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ� ఏ� �ెబ�త�ం�ో చూచుటక�
�ిదధ్మ��ా ఉ��న్మ�.

పరయ్వ�ానమ�ల�
ఈ ��గమ�ల�, ���సత్ ు �ాకడల� �ేవ�� �ాజయ్మ�ను ��� సంప�ర్ణ త�� �సుక�వచు్చచునన్ప�ప్డ�

మ�నవజ�� �� ందు���� పరయ్వ�ానమ�ల� యందు దృ�ి్ట��ట్ట �దమ�. ��ేయతక� కల�గ� అ��క

ఆ��ా్వదమ�లను మ��య� అ��ేయతక� కల�గ� అ��క���న �కష్ల�, �ాపమ�లను ప్రకటన గ�ంథమ�

�ెల�ప�త�ం��. �ట�ల� అ��క���న �ాట�� ఈ య�గమ�ల� క��� అనుభ�ంచవచు్చ. మన �ాఠమ�ల� ఈ
సందరభ్మ�ల� ���సత్ ు �����వచు్చనప�ప్డ� వ�ే్చ పరయ్వ�ానమ�లను మనమ� దృ�ి్టంచబ� వ�చు��న్మ�.
��మంత�లక� మ��య� అ��మంత�లక� ���సత్ ు ��ండవ �ాకడల� అంతయ్ �ర�ప్�ర�్చ��డ�

ఇ�ాం��కల్ ���సత్వ�లందర� ఎదుర�చూసుత్��న్ర�. మ�నుపట� �ాఠమ�ల�, ��ను �� ం��న ��ల�గ�
దర్శనమ�లల� వర�స�ా వచు్చ �ర�ప్లల� నుం�� ఈ అంతయ్�ర�ప్ వ��్ణంచబ��నట�
్ల మనమ�

అ��ా్రయప��్డమ�. ఈ అ��ా్రయమ��� అందర� ఏ��భ�ంచక �� �నపప్ట��,� ��ను �వ��ం�న �ర�ప్ను
గ���్చన �ా��రణ �ధమ�ను ��ల�మట�్టక� ���సత్వ�ల� అం��క��ంచుదుర�.

�ామంత �ా��ా ���సత్ ు�� �ే�ిన �ేవ�� �బంధనక� పరయ్వ�ానమ�గ అంతయ్�ర�ప్

ఆవశయ్క���య�నన్��. �ా��ా ���సత్ ు ప���ాలనల� భ��, ఆ�ాశమ� నూతన పరచబడ�చు��న్�, ఆ
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ప్ర�ారమ��ా సృ�ి్ట సంప�ర్ణ మ��ా �ేవ�� మ��మను కనబరచును. ఆ �ధమ��ా జర�గ�టక�, మం�తనమ�

ఘనపరచబ��� మ��య� ఆ�ర్వ��ంచబ���, మ��య� దుష్టత్వమ�, �ేవ�� �ాజ�య్��� వయ్���కత ���ంచబ��,
��ల��ంచబ���.

�ేవ���� ��ేయత మ��య� అ��ేయత చూ�ించుటవలన కల�గ� పరయ్వ�ానమ�లను ��ండ�

��గమ�ల��ా మనమ� ���్ల�ిం�ెదమ�. �దట�ా, �ేవ���� అ��ేయ�ల�ౖన �ా���� కల�గ� కడవ��

�ాపమ�లను చూ�ెదమ�. ��ండవ���ా, ��ేయ�ల�ౖన �ా���� నూతన ఆ�ాశమ�, నూతన భ��ల� ఇవ్వబ��న

కడవ�� ఆ��ా్వదమ�లను మనమ� ప��గణ�ం�ెదమ�. �ేవ�� శత�్రవ�ల��ౖ వచు్చ కడవ�� �ాపమ�లను �దట
చూ�ెదమ�.

కడవ�� �ాపమ�ల�
�ేవ�� శత�్రవ�లక� కల�గ� కడవ�� �ాపమ�లను క�సమ� మ���ంట�� ప్రకటన గ�ంథమ�

వ��గ్క��ంచుచునన్��. ఘటసరప్మ�, క�
� రమృగమ� మ��య� అబదధ్ ప్రవకత్ �క్క ��శనమ� గ���్చ �దట�ా
ప్ర�త్ ా�ంచుదమ�.

మ�నవ చ��త్రయంతట�ల� ఘటసరప్మ� మ��య� �ా� అనుచర�ల� �ేవ��� వయ్����ం� ��ర�.

�ాతనుడ� ఏ�ెను వనమ�ల� ఉ��న్డ�, మం� �ెడ�ల �ె���చు్చ వృకష్ఫలమ� �నునట�
్ల �ా హవ్వను

����ం��డ�. అపప్ట� నుం�� �ా� శక�త్ల� �ేవ���, ఆయన �ాజయ్మ�ను ఓ��ంచుటక� ప్రయ�న్ంచుచు��న్�.
�ా�, ��సు �����వచు్చనప�ప్డ�, �ా��నుడ� ప���త్�ా త�దక� ఓ��ంచబడ��డ�. క�
� రమృగమ� మ��య�

అబదధ్ ప్రవకత్ పట్ట బ��, అ��న్ గ�ండమ�ల� ��్రయబడ��ర� ప్రకటన 19:19-21 బ� ��ంచుచునన్��. మ��య�
ఘటసరప్మ� క��� ఓ��ంచబ�� అ��న్గ�ండమ�ల� పడ��యబడ��డ� 20:9-10ల� చూ�ాత్మ�, అపప్ట�

నుం�� నమ్మకసుత్ల�ౖన �ేవ�� ప్రజలక� �ా�ెంతమ�త్రమ� �� �ేయడ� �ా��� �ాట� �� �ాడ�చునన్
దు�ాత్మశక�త్ల�న్య� �ాశ్వతమ��ా ��శనమ� �ేయబడ���.

��ండవ కడవ�� �ాపమ� ఏదన�ా, శత�్ర �ా�లను మ��య� �ేశమ�లను ఓ��ంచుట.

అ��క��ట్ల , �ేవ�� శత�్రవ�ల�ౖన �ా�ల� మ��య� �ాజయ్మ�ల ��శనమ�ను గ���్చ ప్రకటన గ�ంథమ�

�వ��ంచుచునన్��. ఉ��హరణక�, భ��ా�ల�, సహ�ా్ర��పత�ల�ను, ధ�క�ల�ను మ��య� బ�ష�
్ఠ ల�ను
������ిల్ల ఉగ�తనుం�� తమను మర�గ��ేయమ� పర్వతమ�లను ��ర�చునన్ట�
్ల ప్రకటన 6:16-17ల�

�వ��ంచబ��న��. తన ప���ాలనను వయ్����ం� చు మ�నవ శక�త్లక� ���సత్ ు �ర�ప్�ర�్చటక� ఇ�� �ాదృశయ్మ��ా
కనబడ�త�ం��.

ప్రకటన 19:15-21ల�, ��సు �ెల్ల� గ�ఱ్ఱ మ���ౖ ప్రతయ్కష్మగ���ర�, పరల�క ��నలను న���ిసత్ ూ, �ా��

�ా్థనమ�ల� ��ను ప���ా�ంచు �ధమ��ా భ��ా�లను అణగ�ొ్ర క�్క��డ�.

మ��య� �ేవ�డ� బబ�ల�నును ��్ర��ంచుట ప్రకటన 16:19ల� ఉం��:
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తన �కష్ణ���న ఉగ�తయను మదయ్మ�గల �ాత్రను మ� బబ�ల�నునక�
ఇయయ్వల�న� ... (ప్రకటన 16:19).

మ�ందు �ాఠమ�ల� చూ�నట�
్ల �ా, ���సత్ ు �ాజయ్మ�ను వయ్����ం� చు మ�నవ, ప్రభ�త్వ శక�త్లక�

బబ�ల�ను �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��. �ా�� �క్క అ��ేయతను బట�్ట ఈ �ాజయ్మ�ల� మ��య� �ా�� �ాలక�ల�
�ేవ�� ఉగ�తను ప���త్�ా అనుభ�ంచుటక� �ా�ించునట�
్ల ఈ ల�ఖన ��గమ� వ��్ణంచుచునన్��.
మ�డవ కడవ�� �ాప��దన�ా అ��ా్వసులను ���ంచుట:

���సత్ ు �క్క �ాకడల� శత�్ర �ా�ల� మ��య� �ాజయ్మ�ల� ��శనమ� �ేయబడ�ట మ�త్ర�� �ాదు,

�ేవ���� వయ్���కమ��ా �ార� �ర�గ�బ�ట� �ే�ిన����� ప్ర�ఫలమ��ా ఈ �ాజయ్మ�లల� అ��ా్వసుల�ౖన

భ���ాసులందర� �ర�ప్ �ర్చబడ��ర�. ఉ��హరణక�, ప్రకటన 14:17-20ల�, ఇదద్ ర� �ేవదూతల� భ��
�దనునన్ అ��ా్వసులను ��్ర గ��ే�ి ��్రకష్ ��లలవల� �ా��� “�ేవ�� ��పమను ��్రకష్ల ��దద్��ట�్ట ల� ���న
� ు.”
మ��య� ప్రకటన 20వ అ��య్యమ�ల�, �వగ�ంథమందు ��ర్ల � �ా్రయబడ� �ార� అ��న్గ�ండమ�ల�
పడ��య�టను గ���్చ �ా్రయబ��న��.

ప్రకటన 20:12-15ల� ��ను ఇచు్చచునన్ �వరణ �నం��:
మ��య� ��పప్�ా���, ����ద్ �ా���, మృత�ల�ౖన�ారందర� ఆ �ిం�సనమ� ఎదుట
�ల�వబ��య�ండ�ట చూ���, అప�ప్డ� గ�ంథమ�ల� �పప్బ�ెను. మ��య�

�వగ�ంథమ�ను ����క గ�ంథమ� �పప్బ�ెను. ఆ గ�ంథమ�లయందు �ా్రయబ��య�నన్
�ాట��బట�్ట తమ ���యల��ప�ప్న మృత�ల� �ర�ప్ �� ం���� ... ఎవ� ����నను
�వగ�ంథమందు �ా్రయబ��నట�్ట కనబడ���డల �ాడ� అ��న్గ�ండమ�ల�
పడ��యబ�ెను (ప్రకటన 20:12-15).

ఇచ్చట అ��ా్వసుల�ౖన �ారంద���� భ�షయ్త�
త్ ల� కల�గ� �కష్ను గ���్చ ��ను �వ��ంచుచు��న్డ�.

�ార� ఆయనక� వయ్���కమ��ా �ాపమ� �ే�ినందున ఎనన్ట���� - అంతమ� �ా� �ేవ�� ఉగ�తను
అనుభ�ంచుటక� �ా��ల� ప్ర� ఒక్కర� అ��న్గ�ండమ�ల���� ��్రయబడ�దుర�.

మన చుట�
్ట ఉనన్ ల�కమ�ను మ��య� అ��ా్వసులను ప్రజలను గ���్చ

తలంచునప�ప్డ�, �ా��� గ���్చ మనమ� ఏ� ఆల��ం���? �ా�� ��డల మన
��ౖఖ�� ఏ �ధమ��ా ఉం���? మనమ� �ా��కంట� ఆ��కయ్మ� క���న�ారమ�

ఆల��ంచుటక� ��్ర���ించబడ��మ� మ��య� �ా్రమ�ఖయ్మ��ా మనపట్ల క��నమ��ా

ప్రవ��త్ం�నప�ప్డ� ల�క మనలను ����ే�ినప�ప్డ�, అట�వంట�� ఏ��ౖ�� �ే�ినప�ప్డ�.

అ��ే �ా���� ��వ �ే�� ఆ�ాంకష్, �ా��పట్ల క�కరమ�, త�ిప్�� �న �ా���ా చూ��ల�
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��సు ��ర�త���న్డ� ��ను ���సుత్��న్ను ఏలయన�ా ఎవర� మ�ర�ప్�ెందు����
మన��ర�గమ�, �ావ�న �ా���� సు�ారత్ ప్రకట�ం��� �ార� ప్ర�సప్ం���త్ ార��

�����ం���. �ర�ప్ �క్క ����క ��ణమ�ను గ���్చ మనమ� ఆల�చన �ే�ినప�ప్డ�,
�ా�� పట్ల మన ��ౖఖ�� ఏ�ట�? క�కర స్వ��వమ� మ��య� �ా�� ��డల ���రమ�
కనుపర��ల� ��ను ���సుత్��న్ను. ఆ ��నమ�న �ార� ��్రల� చూ�ిం�, “�క�

�ెల�సు క��, ఈ ���సత్ ును గ���్చ � ��ందుక� �ెపప్ల�దు?” అ� �ార� �ెపప్కమ�ం�ే,
�ా���� సు�ారత్ అం��ంచు అవ�ాశమ� ఉనన్ప�ప్�ే �ా��� ��్ర�ం�ే సప్ష్ట��న

మన�ాస్��� మనమ� క���య�ం���. �ా��� మ�ందు�ా�� �ం��ంచక�ం��,

భ�షయ్త�
త్ దృకప్థమ� క��� �ా���� మనమ� క��ి ��ం���, అ��ే �ా����

��వ�ేయ�టల� మ��య� స�యమ� �ేయ�టల� ��స
� త్ ు ��చన కనబడ�త�ం��.
—��. జ�న్. ఇ. ����్క��్ల
�ేవ�� �క్క శత�్రవ�లందర� అంతయ్�ర�ప్ల� ���ంచబ��, ��శనమ� �ేయబడ��ర�
ప్రకటన గ�ంథమ� ��ల� సప్ష్టమ��ా చూప�చునన్ందున, ��డ� అ��ా్వసుల�ౖన �ాట�పట్ల
మన ఆల�చ�� ���నమ� �ెర
ౖ య్మ��ా నుండ�నట�
్ల క�కరమ��� �ాకష్య్�చు్చనట�
్ల
మ��య� త��గ్ంప� క���య�ం���. �ైరయ్మ��ా నుండ�ట ఎందుకంట�, అంతయ్మ��ా
�జయమ� ���సత్ ున�� �ెందున� మనక� �ె�య�ను. మన ��ా్వసమ�ను, మన

ప్రభ�వ�� అస��య్ంచు���న అ��ా్వసుల�ౖన �ార� మనక� వయ్���కమ��ా �ేయ�చునన్
బ�����ంప�లక� మనమ� �ర���స్హపడవల�ిన అవసరం ల�దు. అ�ే సమయమ�ల�,
మనమ� క�కరమ� క��� క���య�ం���. మనమ� గ���ంచుచునన్ట�
్ల , ఈ

ఆలసయ్మ�, అన�ా ���సత్ ు ��ండవ �ాకడ ఆలసయ్మ�, ప్రకటన గ�ంథమ� మనక�

చూప�త�నన్ట�
్ల , �ేవ�� �క్క ప్రజలంద��� సమక�ర�్చట�� అ� మనమ�

గ���ం���. �ేవ�� �క్క �ర�ప్�� మ���ప��య�నన్ ఏడ� బ�రల సూచనల�,

��చ్చ��క స్వరమ�ల�, ప్రజలను ప�ా్చ��త్పమ� �ెందుటక� �ిలచుచు��న్�. అ��ే
�ార� సు�ారత్ ��్వ�ా ప�ా్చ��త్పపడ�దుర� గనుక మనమ� �ాకష్య్�యయ్వల�ి

య�నన్��. మనమ� త��గ్ంప�ను క���య�ం���, ఏలయన�ా �ేవ���� �ర�గ�బ�ట�
�ేయ�టవలన సంభ�ంచు �ర�ప్ అంతయ్మ�న మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయబడ�ను,
మనమ� �ే��� �ాత�్రల� అ�� మ���క�ా�� మనక� గ�ర�త్�ేసత్ ుం��. ఈ ���
అ��ా్వసుల�ౖన �ా��కంట� మనమ� అ��క�లమ� �ామ�. మనమ� ఒకప�ప్డ�
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శత�్రవ�లమ� అ��ే ��ా్వసమ� ��్వ�ా ���సత్ ు�� ఐకయ్మగ�టక� �ేవ�డ� కృప
��్చయ���న్డ�.

—��. �ె�న్స్ ఇ. జ�నస్న్
కడవ�� �ర�ప్ల� సంభ�ంచు �ాపమ�ల� భయ��డ�త� ఉనన్పప్ట��,� ఆ �ాపమ�ల� ��య్య���న��

అ� మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసు���ా�. �ా�� �క్క అ��ేయతను బట�్ట ���ంచబడ�టక� అ��ా్వసుల�

�ర�ప్��ందద��న �ార�. �ేవ�డ� తన సృ�ి్ట��ౖన �ాజ�య
ౖ ���న్డ�, ఆయనక� అ��ేయత చూప�ట �ాపమ�ను
మ��య� �ర�గ�బ�ట���ౖ య�నన్��. ఈ సంగ� గ��ం� చుట బ���కర���నపప్ట��,� �ాపమ� మ��య�

�ర�గ�బ�ట� ���ంచబ��ల� �ేవ�� �� ��ర�చునన్��. ఈ ప్ర�ారమ��ా, �ేవ�� ��య�కత్ ��న �ాజ��కమ�ల�
దుష�
్ట లను ���ంచుట �ా్రమ�ఖయ్���న అంశమ�.

కడవ�� �ాపమ�లల� �ాపమ� మ��య� అ��ేయత వలన కల�గ� పరయ్వ�ానమ�లను ఇంతవరక�

మనమ� చూ�య���న్మ�, ఇప�ప్డ� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన భ��ల� �ేవ�� నమ్మకసుత్ల�ౖన
ప్రజలక� పరయ్వ�ానమ��ా కల�గ� ఆ��ా్వదమ�లను చూ�ెదమ�.

కడవ�� ఆ��ా్వదమ�ల�
�ాపమ�నక� వయ్���కమ��ా �ేవ�� �ర�ప్ల�, ఆయన ప���ాలనను వయ్�����ం�న ఆ�్మయ మ��య�

ప్రభ�త్వ బల�ాల� ఈ ల�కమ�ల� నుం�� త���� ��యబడ���, మ��య� �ా���� �ాట� అ��ా్వసుల�న
ౖ �ార�
�ర�ప్�ర్చబడ��ర�. �ేవ�� శత�్రవ�ల నుం�� సృ�ి్ట ���ధ్ �ేయబ��న తర��ాత, ఈ �శ్వమం��

నూతనపరచబడ�త�ం��, ఫ�తమ��ా �ేవ�� నమ్మకసుత్ల�న
ౖ ప్రజల� నూతన ఆ�ాశమ� మ��య� నూతన
భ��� స���ాలమ� అనుభ�ంత�ర�.

ప్రకటన 21:1-5 నూతన సృ�ి్ట� ఈ �ధమ��ా వ��్ణసత్ ుం��:
అంతట ��ను ���తత్ ఆ�ాశమ�ను ���తత్ భ��� చూ���. �దట� ఆ�ాశమ�ను

�దట� భ��య� గ�ం��� ��ను ... “�దట� సంగత�ల� గ�ం� �� ��న�
“�ిం�సనమ�ల�నుం�� వ�్చన ��పప్ స్వరమ� �ెప�ప్ట �ంట��. అప�ప్డ�
�ిం�స���ీను�ైయ�నన్�ాడ�, “ఇ���� సమసత్ మ�ను నూతన���న��ా
�ేయ�చు��న్న� �ె��ప్ను” (ప్రకటన 21:1-5).

��ను �ె�ిప్నట�
్ల �ేవ���� ��ేయ�ల�ౖన �ా���� కల�గ� మ�డ� ఆ��ా్వదమ�లను మనమ�

ప్ర�త్ ా�ంచుదమ�. �దట�ా, సృ�ి్టయంతయ� సంప�ర్ణ మ��ా నూతనపరచుట ల��� స�����తత్ ���ా �ేయ�ట.
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సృ�ి్ట నూతనపరచుట
�దట� ఆ�ాశమ� మ��య� �దట� భ�� గ�ం��� వ�టను గ���్చ ప్రకటన 21:1, 4

మ�ట�్లడ�చు��న్�, ఒక �ధమ��ా అ� ఉ���ల� ఉండవ� సూ�సుత్��న్�. ఇట�వంట� తలంప�లను
మనమ� 2 ��త�ర� 3:10-11ల� చూ�ాత్మ�, ���తత్ �� వచు్చటక� ప్రసత్ ుతమందునన్ ల�కమ� ��శనమ�
�ేయబడ�చునన్ట�
్ల అ� మ�ట�్లడ�చు��న్�.

అ��ే, నూతనపరచబడ�ట ��్వ�ా ���తత్ ఆ�ాశమ�, ���తత్ భ�� కల�గ�టక� ప్రకటన 21:5

వ��్ణంచుచునన్��, ప���త్�ా త������ట్ట �టక� బదుల��ా, �ాత సృ�ి్ట నూతనమ� �ేయబడ�ట ల��� ���తత్ ���ా

�ేయబడ�టను సూ�సుత్ం��. ఇ�ే తలంప� ��మ� 8:19-22 వంట� ���ాలల� కనబడ�త�ం��. ��ండ� సృష�
్ట ల
మధయ్ �ాసత్ వ���న ��న�ా��ంప� ఉంట�ంద�, ఒక�����కట� �� �య�ండద� ఈ ల�ఖన ���ాల�

బ� ��ంచుచు��న్�. జనమ�ల మ��మ, ఘనత నూతన ��ర�షల�మ�ల���� �సుక��ాబడ�త�ంద� ప్రకటన
21:24-26 �ెల�ప�చునన్��, అన�ా మన ప్రసత్ ుత ��తమ�ల ��చ�� అంశమ� ���తత్ ఆ�ాశమ� మ��య�
���తత్ భ���� మ���ప��య���న్య� సూ�సుత్ం��.

ఫ�తమ��ా, ప్రసత్ ుతమ�నన్ సృ�ి్ట ప���త్�ా ��ి��యబడదు ఎ�� ��� �ా్థనమ�ల� ����కట��ాద�

అ��కమం�� �ైవ�ాసత్ ��్ఞల� మ���ంప� �ెప�ప్చు��న్ర�. ����� బదుల��ా, అ�� సమ�లనమ��ా ర��ాంతరమ�
�ెందును.

మం���, నూతన ��ర�షల�మ�ల� ��య�ా క��ిం�ే �షయ�ల� అ��కమ� ప్రకటన
గ�ంథమ�ల� ఉనన్ట�
్ల చూడవచు్చ మ��య� �జ����, ఆ���ాండమ� 2, 3

అ��య్యమ�లల� సృ�ి్ట ఆరంభమ�ల� ఉనన్ దృ�ాయ్లక�, �వవృకష్ ఫలమ�ల �ెట్ట �
వంట� �ాట�� �� �క క���య���న్�. �ావ�న అ� ఎందుక� �ా్ర��ధయ్మ�
వ��సత్ ు��న్య� మనలను మనమ� ప్ర�న్ంచు���ా�? మం���, ����

అన్వ�ంచుటక� అ��క �����ల� అచ్చట ఉ��న్� �ా�, నూతన ��ర�షల�మ���
మ���ప��య�నన్ అ��క అం�ాల�, �ాసత్ వమ��ా సృ�ి్ట �క్క ఉ�ేద్ శమ� మ��య�

న���ించబడ� ���ల� ఈ అం�ాల� ఏ��భ�ంచుచు��న్య� మ�మ�ల��ా చ�����

అర్థ మ���య� ��ను ���సుత్��న్ను. �ాబట�్ట ఒక �ధమ��ా, నూతన య�గమ���
సమమ��ానునన్ మ�ర�ప్ అచ్చట ఉంట�ం��, �ా� అ�� సమ�లనమ��ా

మ�ర్చబడ�ట �ాదు. �ేవ�డ� �ే�ిన ఆ సృ�ి్ట �క్క గ�ర�త�ల� అచ్చట ఎక�్కవ

�ాత్రను క���, �ా్థ���న్ క���య�ంట��. �ావ�న, �ాసత్ �ా��� ఒక����� బదుల��ా
మ��కట� మ�ర్చబడ�ట అచ్చట చూడల�మ� �ా�, ప్రసత్ ుతమందునన్ �ాసత్ వమ�
ర��ాంతరమ� �� ందుట బహ��ా మనమ� చూడవచు్చ — అన�ా ఒక నూతన
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���నమ� — �ాసత్ వమ�ల���� �సుక��ాబడ�త�ం��. మ��య� �వవృకష్మ� వంట�
దృశయ్మ�ల� మ��య� గ�ర�త�ల�, ��ండ� �ాసత్ �ాల మధయ్నుం�ే ��న�ా��ంప�ను
అర్థ మ� �ేసు��వ����� సహక��సత్ ు��న్�.

—బ�్ర��్ల ట�. జ�నస్న్
ఈ ర��ాంతరమ� ��ల� శ�దధ్�ా నూతనపరచబడ�త�ం��, అ�� �దట� సృ�ి్టంచబ��న ���కంట�

ల�కమ�ను ��ష
� ్ఠ ���న���ా �ేయబడ�త�ం��. సృ�ి్టయం�� �ేవ�డ� ��ాసమ�ండ� �ధమ��ా ప���దధ్ మ��ాను
మ��య� స్వచ్ఛమ��ాను ఉంట�ం��.

ప్రకటన 21:3-4ల� �ేవదూత ఈ �ధమ��ా ప్రకట�సత్ ుం��:
ఇ���� �ేవ�� ��ాసమ� మనుష�య్ల�� క��� ఉనన్��, మ��య� ఆయన �ా����

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

సృ�ి్ట నూతనపరచుటల� మ���క �ా్రమ�ఖయ్���న అంశమ� ప్రకటన 22:3ల� ప్ర�త్ ా�ంచబ��న��,

అచ్చట మనక� ఈ �ధమ��ా �ెపప్బడ�త�ం��:

ఇక�దట �ాపగ�సత్���న�ే��య� ���ల� ఉండదు (ప్రకటన 22:3)
���తత్ ఆ�ాశమ� మ��య� ���తత్ భ��ల�, ఏ�ెను వనమ�ల� �ేవ�డ� ఆ��మ�, హవ్వల��ౖ ��ిన

�ాపమ� �వర�ా ��ల��ంచబడ�త�ం��. ప్రసత్ ుతమ�ందునన్ ఆ�ాశమ� మ��య� భ�� మనుష�య్� �క్క
పతనమ� మ��య� �ాపమ� వలన �వ్రమ��ా శ�ించబ��్డయ� ఆ���ాండమ� 3:17-19, 5:29, మ��య�

8:21 వంట� ల�ఖన ���ాల� సప్ష్టమ� �ేయ�చు��న్�. ఆ�రమ� ��ంచుటక� మన ప్రయతన్మ�ను భ��
అడ�్డ��ంట�ం��. అడ� మృగమ�ల� మనక� వయ్���కమ��ా క�
� రమ��ా ప్రవ��త్సత్ ు��న్�. వరదల�,

భ�కంపమ�ల� మ��య� త��ానుల� వంట� ప్రకృ� ��ౖప����య్ల� ప్రపంచమంతట�ల� ప్రజలను శ�మల�ాల�
�ేసత్ ు��న్�. మ��య� సూకష్్మ – �వ�ల� �ాయ్ధులను, ఇం�ా మరణమ�ను కల�గజ�సత్ ు��న్�.

అ��ే ���సత్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ�, ఈ �ాపమ� �క్క ప్ర� అంశమ� నుం�� ల�కమ�ను ఆయన

����ాత్డ�. నూతనపరచబ��న సృ�ి్ట�క్క ఆ��ా్వదమ�లను ��ను అ��క �ధమ�ల��ా

�వ��ంచుచు��న్డ�, అందుల� ప���దధ్ పట్ట ణమ�, ఆయన నూతన ��ర�షల�మ�, ��సు �క్క వధువ��ా
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అలంక��ంచు���, �ేవ�� మ��మ�� ��ల���ందుట క��� అందుల� ఉనన్��. మ��య�, నూతన

��ర�షల�మ� నుం�� ప్రవ��ంచుచునన్ �వన��, �వవృకష్మ�ను తడ�ప�చునన్ అదుభ్త���న దృశయ్మ�ను
��ను ఈ సందరభ్మ�ల� ఉప���ంచుచు��న్డ�.
ప్రకటన 22:1-2ల� ��ను �ా్ర�ిన�� �నం��:

మ��య� స్ఫట�కమ�వల� ��రయ�నట�్ట �వజలమ�ల న�� �ేవ���క్కయ� ��ఱ్ఱ �ిల్ల
�క్కయ� �ిం�సనమ� ��దద్నుం��, ఆ పట్ట ణప� �ాజ���మధయ్ను ప్రవ��ంచుట ఆ
దూత ��క� చూ��ను. ఆ న���క్క ఈవలను ఆవలను �వవృకష్మ�ం�ెను ... ఆ
వృకష్మ� �క్క ఆక�ల� జనమ�లను స్వస్థ పరచుట��� ��� ��ంచును (ప్రకటన
22:1-2).

�ేవ�� �ిం�సనమ� నుం�� ఒక న�� ప్రవ��ం� �వవృకష్మ� తడ�ప�చునన్ద� అందువలన అ��

జనమ�లక� స్వస్థ త�చు్చచునన్ద� ఈ అదుభ్త���న ల�ఖ��ల� �ెప�ప్చు��న్�. ఈ అం�ాల� ��నుకక�
ఆ���ాండమ�ల���� ��ళ�త���న్�. ఏ�ెనుల� నుం�� ఒక న�� ప్రవ��ం�, ఏ�ెను వనమ�ను మ��య�

�వవృకష్మ�ను తడ�ప�చునన్ట�
్ల ఆ���ాండమ� 2:10 �ెబ�త�ం��. ఈ న�� ఆనంద ప్ర�ాహమ��ా ��రత్న

36:8ల� జ�్ఞపకమ� �ేయబ��న��, మ��య� ఈ న�� �ాల�వల� �ేవ�� పట్ట ణమ�ను స��్వనన్త�� మం��రప�
ప���దధ్ స్థ లమ�ను సం��షపరచుచునన్వ� ��రత్న 46:4ల� ఉం��.

ఈ న��� గ���్చ �సత్ ృత���న సం��షణ ����జ�్కల� 47:1-12ల� కను��నవచు్చను. ����జ�్కల�

దర్శనమ�ల�, �ేవ�� మం��రమ�ల� నుం�� ఒక జల��ర ప్రవ��ం�, ��టల�నంత మ�న���ా వృ��ధ్ �� ందుట

య�నన్��. ఆ �ర� ప్రవ��ంచు ��ట�ల్ల �వమ�ను �ె�్చన��, మ��య� ఉప�ప్�ైన మృత సమ�ద్రమ�ను క���
స్వచ్ఛ���న �ర��ా మ�ర�్చత�ం��.

ఈ న��� గ���్చ ���ల� 3:17-18ల� �ేవ�డ� ఏ� �ె�ాప్�ో చూడం��:
అనుయ్ �క�దట ���ల� సంచ��ంపక�ండ ��ర�షల�మ� ప�� �దధ్ పట్ట ణమ��ా
ఉండ�ను; � �ేవ�డ��ౖన ��హ� �ాను ����, ��క� ప్ర��ి్ఠ తమగ� �ీ�ను
పర్వతమందు �వ�ించుచు��న్న� �ర� �ె��ి��ందుర� ఆ ��నమందు

పర్వతమ�లల�నుం�� ���తత్ ��్ర��రసమ� �ార�ను, ��ండలల�నుం�� �ాల�

్ల �ార�ను, �ట� ఊట ��హ� �ా మం��ర
ప్రవ��ంచును. య��� నదుల�న్ట�ల� �ళ�
మ�ల�నుం�� ఉ��� �ా�� �ి�త్మ� ల�యను తడ�ప�ను (���ల� 3:17-18).
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ప్రకటన 22ల�, ఈ �వ న�� మ�నుపట�కంట� ��పప్���ా అగ�ట ఉం��. అ�� �ేవ�� �ిం�సనమ�

మ��య� ������ిల్ల �దద్ నుం�� ��ర��ా ��ర�షల�మ� పట్ట ణమ� మధయ్ల���� ప్రవ��ంచుచునన్��, సమసత్
�వమ� మ��య� స్వస్థ తక� �ేవ��ే త�దక� మ�ల���య���న్ర� ఇ�� సూ�ంచుచునన్��.

��ను దర్శనమ�ల�, ఈ సమృ��ధ్ ��న
� �వప� ఊట అనున�� ఇర���ౖప�ల� ఉనన్ �వవృకష్మ�ను

తడ�ప�చునన్��. ఆ వృకష్మ� సమృ��ధ్ ��న
� ఫలమ�లను ఇచు్చచునన్��, ��� ఆక�ల� క��� జనమ�లక�
స్వస్థ తను �ెచు్చచునన్��.

ప్రకటన గ�ంథమ� �వ��ల� నూతన ��ర�షల�మ�ను గ���్చ చదువ�చుండ�ా,

ఆ���ాండమ�ల� �ా్రయబ��న�, మ��య� ఏ�ెను వనమ� గ���్చ �ా్రయబ��న అ��క
�షయ�ల� జ�్ఞపకమ� �ేయ�ట మనమ� చూ�ాత్మ�, అ�� ఉ�ేద్ �ంచబ��న �ధమ��ా
నూతన ��ర�షల�మ� సృ�ి్ట ����� నూతన పరచుట���య�నన్��. ఆ ప్ర�ారమ��ా

�ేవ�డ� మనుష�య్లను తయ�ర��ే�ి �ా��� స����న �ా్థనమ�ల� నుంచుట మనమ�

చూడవచు్చ. ఏ�ెను వనమ�ల� �ార� ప��పక్వత �ెం��ల� ఉ�ేద్ �ంచబ��న��, బహ��ా
ఉనన్త���న మ��మను �ార� �ేర���వల�ియ�ండ�ా, ఆయన నుం�� ��ను�����,�
�ేవ�� ఉ�ేద్ శయ్మ�లను తృణ�క��ంచుట ��్వ�ా ప్రక్కక� ��ల���� ���. అ��ే

�జమ��ా, �ేవ�డ� ఉ�ేద్ �ం�న ���� ఏ�ెనుల� మనమ� చూడవచు్చ, మనుష�య్ల
నుం�� ఏ� ��ర�చు��న్�ో చూడవచు్చ, �ావ�న, మనుష�య్లక� మ��య� �ేవ����
మధయ్నునన్ ప��ప�ర్ణ సంబంధమ�, మనమ� క���య�ండవల�ిన��, నూతన
��ర�షల�మ�ల� ����� సమక�ర్చబడ�టను మనమ� ఆ�ంచవచు్చ.

—��. మ�ర్్క ఎల్. �ా్ట�స్
ప్రకటన గ�ంథమ�ల���� చూ�నప�ప్డ�, నూతన ��ర�షల�మ�ను గ���్చన వర్ణ నలను
చూడగలమ�. అ�� ఏ�ెను వనమ�ల� ఉం�ే అం�ాలను అన�ా �వవృకష్మ� వంట��,
క���య�నన్ట�
్ల కను��ంట�మ�. బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల�� �దట� ప�సత్ కమ� నుం��
బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల�� �వ�� ప�సత్ కమ� వరక� ఎందుక� ఈ �ధమ��ా ఉం��? అ��
�ా��కమ��ా మనక� చూ�ించుచునన్�ేమన�ా �ాపమ� ��్వ�ా అచ్చట

సంప�ర్ణ మ��ా �ర�దధ్ ���న�� సంభ�ం�న�� మ��య� �ేవ�డ� సమసత్ మ�ను

స����న���ా �ే�ాడ� ��ను ���సుత్��న్ను. ఆయన ఉ�ేద్ �ం�న ���� �ాపమ�

���లమ� �ేయల�దు, మ��య� అ�� �ా్రరంభమ�ల� ఎచ్చట ఉనన్�ో అచ్చట��� ����
ఆయన �సుక�వసుత్��న్డ�, అ��ే ���� ఆయన సంప�ర్ణ తల����
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�ెచు్చచు��న్డ�. అ�� మరల� పతనమ� �ా� సృ�ి్ట మ�త్ర�� �ాదు�ా�, అ��
�రంతరమ� ���య�ండ� సృ�ి్ట��య�నన్��.

—��. జ�న్. ఇ. ����్క��్ల
ఏ�ెను వనమ�ల� ఆ��మ�, హవ్వల� �ాపమ� �ే�న
ి ప�ప్డ�, �ేవ�డ� �ా��� శ�ిం� ��టల� నుం��

బ��ష్క��ం��డ�, ప్ర�ేయ్కమ��ా �ార� �వవృకష్ ఫలమ�లను �� �రంతరమ� ఆ �ధమ��ా ��ంచక�ండ�నట�
్ల
�ే�ాడ�. అ��ే ���సత్ ు �����వచు్చనప�ప్డ�, �వజల న�� �వవృకష్మ�ను మరల తడ�ప�త�ం��, మ��య�

సమసత్ జనమ�ల� ఆ ఫలమ�ను �� ందుదుర�. ���ంచబ��న మ�నవ�లం�� స్వస్థ త �� ందు��ర�. అచ్చట

�ాపమ�, అ����గయ్మ� ల��� �ాయ్ధుల� ఎంతమ�త్రమ� ఉండవ�. ప్రకృ� ��ౖప����య్ల� మరల� జరగవ�. సమసత్

�ేశమ�ల� తమ్మను��మ� ���� మ��య� సమ���నమ��� ప���ా�ంచుక�ంట�ర�. మ��య� సమసత్ �ేవ��
సృ�ి్ట సంప�ర్ణ మ��ా ఆయన మ��మను ప్రచురపరచును.

���తత్ ఆ�ాశమ� మ��య� ���తత్ భ��ల� �ేవ�� నమ్మకసుత్ల�ౖన ప్రజల� �� ందు���� ��ండవ

ఆ��ా్వద��మన�ా, ల�కమంతయ� �ేవ�� స�న్�� క���న �ార్వ�్రక �ే�ాలయమ� అవ�త�ం��.

�ార్వ�్రక �ే�ాలయమ�
�ాత �బంధన అంతట�ల�, తన స�న్��� ఒక ప్ర�ేయ్క���న �ధమ��ా ప్రతయ్కష్ పరచుటక� �ేవ�డ� ���న్

ప���దధ్ స్థ లమ�లను ప్ర�ేయ్కపరచుక���న్డ�. ఏ�ెను వనమ�ల� ఆయన ఆ��మ�, హవ్వల�� నడ�నట�
్ల �ా

ఆ���ాండమ� 3:8 సూ�సుత్ం��. ఆ ��ట �ేవ�� ప���దధ్ స్థ లమ� ల��� �ే�ాలయమ� ఇతర ల�ఖన ���ాలల�
సూ�ంచబ��న��.

ఉ��హరణక�, ��టను ��దయ్పరచుటక�ను ��� �ాచుటక�ను �ేవ�డ� ఆ��మ�ను అందుల� ఉం��డ�

ఆ���ాండమ� 2:15ల� సూ�సుత్ం��. ఇచ్చట “��దయ్పరచుట” అ�� పదమ�నక� అవద్ అ�� ���్ర పదమ�

�ా్రయబ��న��. మ��య� “�ాచుటక�” అ�� ప����� షమ�ర్ అ�� పదమ� �ా్రయబ��న��. ఇ�� గ���త్ంచద��న��

ఏలయన�ా సంఖ�య్�ాండమ� 3:8ల� �ే�ాలయమ�ల� య�జక�ల� �ేయవల�ిన ప��చరయ్ ఉ�ో య్గమ�ను గ���్చ
�వ��ంచునప�ప్డ� ��� ఈ ప��ల�� ఉప���ం��డ�. మ��క మ�టల�, ఆ��మ� హవ్వల� ��టల�

య�జకత్వప� ప� �ే�ారనన్ మ�ట మ��య� ఆ ��ట భ�� �ద �ేవ�� ప���దధ్ స్థ లమ�నక�
�ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��.

����� ఆవల, ����జ�్కల� 47:7ల� ఉనన్ట�
్ల �ాబ� వ� �ే�ాలయమ�ల� న�� మ��య� వృకష్మ�ల�,

ఏ�ెను ��టల� ఉనన్ న���,� అ�ే �ధమ��ా �వవృకష్మ�నక� బల���న �ాదృశయ్మ��ా ఉ��న్�’, ఇ��
ఆ���ాండమ� 2:9-10ల� �వ��ంచబ��్డ�.
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మ��య� ����జ�్కల� 28:13-14 ఏ�ెను ��టను “�ేవ�� పర్వతమ�” సూ�ంచునప�ప్డ�, �ా్ర�న

�ాలమ�ల� పర్వతమ�ల ��ౖన �ే�ాలయమ�ల� కట�్టనప�ప్డ� ఉప���ం�ే పదజ�ల�� ఉప���ంచబ��న��.
ఏ�ెను ��ట ఆయన భ�సంబంధ���న ప���దధ్ స్థ లమ�ల��ా ఉప���ంచబ��న తర��ాత, తన

ప్ర�ేయ్క���న స�న్��� �ేవ�డ� ప్రతయ్కష్ గ���రమ�ల� కనబర��డ�. ���� గ���్చ మనమ� �రగ్ మ�ాండమ�
40:34-38ల� చదువ���మ�.

ప్ర�ేయ్కష్ గ���రమ� తర��ాత, తన ప్ర�ేయ్క���న స�న్��� �ే�ాలయమ�ల� ప్రతయ్కష్పర��డ�, ����

మనమ� 1 �ా�ల� 8:10-11, మ��య� 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల� 7:1-3ల� చదువ���మ�.

ఈ భ�సంబంధ���న ప���దధ్ స్థ లమ�ల� �జ���� తన ప్ర�ేయ్క���న స�న్��� సప్ష్టమ��ా

ప్రతయ్కష్పరచుచునన్ �ేవ�� �ిం�సనప� ఆవరణమ�నక� ��య�ా ఉ�ేద్ �ంచబ��నవ� ���్ర 8:5

�వ��ంచుచునన్��. అ��ే ���తత్ ఆ�ాశమ� మ��య� ���తత్ భ��ల� �ేవ�� స�న్�� ఒక ��టక� ల���

��వ����� ప���తమ� �ేయబడదు. ����� బదుల��ా, ల�కమందంతట� �ేవ�డ� తన ప్ర�ేయ్క స�న్���
ప్రతయ్కష్ పరచుచు��న్డ�.

నూతన ��ర�షల�మ�ను గ���్చ ప్రకటన 21:22-23ల� ��ను ��ట్ల � వ��్ణసత్ ు��న్�ో �నం��:
���ల� ఏ �ే�ాలయమ�ను ��క� కనబడల�దు. స�ా్వ���ా����న �ేవ�డగ�
ప్రభ�వ�ను ��ఱ్ఱ �ిల్లయ� ����� �ే�ాలయ��� య���న్ర�. ఆ పట్ట ణమ�ల�

ప్ర�ా�ంచుట��� సూర�య్�ైనను చందు్ర�ెన
ౖ ను ���కక్కరల�దు; �ేవ�� మ��మ��
���ల� ప్ర�ా�ంచుచునన్��. ��ఱ్ఱ �ిల్ల�� ����� ��పమ� (ప్రకటన 21:22-23).

నూతన ��ర�షల�మ�ల� �ే�ాలయమ� అక్కరల�� ఒక సమయమ� ��రక� ప్రకటన గ�ంథమ� ఎదుర�

చూసుత్ం��. ����� బదుల��ా, ప్ర� ��ట �ేవ��ే తన ప్ర�ేయ్క స�న్��� ప్రతయ్కష్పర��ాత్డ�. తన ప్రజల మధయ్ల�
��ాసమ�ండ�ట ��్వ�ా ఆయన తన ప్రజలను ఆ�ర్వ���త్ ాడ� మ��య� జనమ�ల� ఆయన ��ల�గ�ల�

న���ెదర�. ఆ సమయమ� వ�్చనప�ప్డ�, పగట�� సూర�య్డ� ఏ �ధమ��ా ��ల�గ��సుత్��న్�ో ఆ ప్ర�ార��
ల�కమంతయ� �ేవ�� మ��మ�ేత సంప�ర్ణ మ��ా �ం��య�ంట�ం��.
ప్రకటన 21:6 ల� మనమ� ఈ �ధమ��ా చదువ���మ�:

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 (ప్రకటన 21:3).

���తత్ ఆ�ాశమ� మ��య� ���తత్ భ��ల�, ల�కమందంతట� �ేవ�� �క్క స�న్�� తన ప్రజలంద����

ఉంట�ం��.
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ల�కమ�ను నూతనపరచుట ఈ �ధ���న �ార్వ�్రక �ే�ాలయమ�ను ��సు���సత్ ు ��ర����్చన

�ారయ్మ�ను బట�్ట �ేయ�చునన్��. ప్రకటన గ�ంథమ� 1వ అ��య్యమ�ల�, పరల�కప� �ా్థనమ�ల� ఏడ� ��ప

సత్ ంభమ�ల� మధయ్న ��సు సంచ��ం�ెను, అ�� తన సంఘమ�లల� �ేవ�� స�న్���� �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్��.
అ��ే, ���సత్ ు ����� వచు్చనప�ప్డ�, సృ�ి్టయంతట��న
�ౖ తన ప్ర�ేయ్క���న ప���ాలనను ఆయన �ా్థ�ి�త్ ాడ�, ఆ
�ధమ��ా ల�కమం�� �ేవ�� మం��రమ��ా ఉంట�ం��, మ��య� ఆయన ప్ర�ేయ్క స�న్�� ప్ర� ��ట�
ప్రతయ్కష్పరచబడ���.

��ను ప్ర�త్ ా�ం�న మ�డవ ఆ��ా్వద��మన�ా, ��సు �ా��ా అంతమ� ల�� ��సు ���సత్ ు

ప���ాలనను భ�� �ద �ేవ�డ� �ా్థ�ించుట.

అంతమ� ల�� ప���ాలన
���తత్ భ��ల� ��� �ాజ������న నూతన ��ర�షల�మ� పట్ట ణ�� ��ంద్ర��య�నన్ద� ప్రకటన 21,

22 అ��య్య�లల� సూ�సుత్��న్�. మ��య� ఆ పట్ట ణప� ��ంద్రమ� �ేవ�� �ిం�సనమ�. �ేవ��

�ిం�సనమ� �ా��ా ఆయన ప���ాలనక� �ాదృశయ్���య�నన్��. ��సు �����వచు్చనప�ప్డ�, ఆయన
నూతన ��ర�షల�మ�ల� �ిం�స���ీను�ె,ౖ తన తం��్ర తరప�న ల�కమ�నంతట�� ప���ా�ంచును.

���దు వంశప� �ా�లందర� ��ర�షల�మ� �ేవ�� �ిం�సనమ���ౖ ఆ�ీనుల��య్ ఘనతల�

�ాల��� ందు��నుట 1 ��నవృ��త్ంతమ�ల� 29:23ల� సూ�ంచబ��న��. అ��ే, ���దు వంశప� �వ�� �ాజ�ౖన
��సు���సత్ ు మ�త్ర�� నూతన ��ర�షల�మ�ల� �ిం�స���ీనుడగ�ను మ��య� ఆయన ప���ాలన మ�త్ర��

అంతమ� ల���ై య�ండ�ను. ���ంచబ��న �ారందర� ఆయన�� �ాట� నూతన సృ�ి్టల� ఉంట�ర�, ఆయన

అ���ారమ�ను, శ��త్� గ���త్ంచుదుర�, ఆయన �ిం�సనమ�నక� నమ�ా్కరమ� �ేయ�దుర�, మ��య� ప్రకటన
22:5ల� చదువ�చునన్ట�
్ల ఆయనను మ��మపర�, ఘనపరచుదుర�, ఇం�ా అంతమ�ల�� ప���ాలనల�
�ాల��� ందుదుర�.

��ంతమం�� 70, ఇతర�ల� ౮౦ మ��య� 100 సంవతస్రమ�ల� ���ాత్ర�, ఆ తర��ాత
మ���ంప�. ఈ నూతన భ��ల� ఆ �ధమ��ా ఉండదు. ఈ భ��ల� మనమ�
స���ాలమ� ���ాత్మ�. ఎందుక�? ఏలయన�ా ప్రభ���ౖన ��సు���సత్ ు మన��

ఎల్ల ప�ప్డ� ఉంట�ర�. ఆయన పరల�కమ�ల� ఉంట�డ� క��, అ� �రంట����.

�ాదు. ఆయన పరల�కమ�నక� మ��య� భ����� �ాజ�ౖయ���న్డ�. భ���ద
ఆయన �రంతరమ� మనుషయ్ క�మ�ర���ా ఉంట�డ�. అ��ే ఇం�ా �క�

�ావల�ిన�ే�ట�? ��సు�� �రంతరమ� ���ాత్�ా ల�క ఆయన ల�క�ం�� ఉంట��ా?
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అందువలన, నూతన పరచబ��న భ���ద �రంతరమ� ప్రభ���ౖన ��సు ���సత్ ు��
నుండ�టక� ��ను ఎదుర�చూసుత్��న్ను.

—��. ��ౖమన్ జ�. ��స్్ట ��కర్
���తత్ ఆ�ాశమ� మ��య� ���తత్ భ��ల� ���సత్ ు �క్క ప���ాలన ఖ�్చతమ��ా సంప�ర్ణ మ��ా

ఉంట�ం��. తన ప్రజలక� �ావల�ిన ��నంతట�� ఆయన సమక�ర�్చను. అచ్చట ఎట�వంట� �ాపమ�,

ఎట�వంట� దు��న్�, ఎట�వంట� ��గమ� ల�క ఎట�వంట� మరణమ� ఉండదు. మన సం��షమ� నుం�� మనలను
ఏ�� ��ర��ేయ�టల�దు. �ేవ�� �బంధనల� ఉనన్ ప్ర� ఆ��ా్వదమ� ఎల్ల ప�ప్డ� మనదగ�ను.

��ా్వసులమ��ా, నూతన ఆ�ాశమ�, నూతన భ��ల� మన��ౖన �ేవ�డ� ప���ాలన �ేయ�ల�

మనమ� ఎదుర�చూ���. మ��య� ఇప�ప్�ే నమ్మకసుత్ల�ౖన ��ేయత చూ�ిం��� మనమ� ����ంచబ��,

��ం�ించబ��నప�ప్డ� క��� — మనమ� నమ్మకత్వమ�ల� పట�్టదల క���య�నన్ప�ప్డ�, తన సృ�ి్ట ��రక�
�ేవ�డ� ఉ�ేద్ �ం�న ��ష
� ్ఠ �య� ఆ��ా్వదమ�ల� మనమ� �ాల��� ందుదమ�.

మ���ంప�
ఈ �ాఠమ�ల�, �ా� మ��య� ఆయన �ాజయ్మ� అ�� అంశమ�ల� దృ�ి్టం� ప్రకటన గ�ంథమ�ను

ప�నఃప���లన �ే�ియ���న్మ�. �ాజత్వమ� అ�� ��వనను ప����ం��మ�, �ేవ�డ� �ాజ��కప�

దయ�ళ�త్వమ�ను ���్ల�ిం��మ�, �ా�నక� మ�నవ ��ేయత �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను ప��గణ�ం��మ�

మ��య� ��ేయత వలన కల�గ� ఆ��ా్వదమ�లను, అ��ేయత వలన కల�గ� �ాపమ�లను �వ��ం��మ�.
���సత్వ�లంద���� ఉనన్ ���కష్ణ ఏమన�ా, ఒక ���న ��సు ����� వ�ాత్డ�. మనమ� ��తమ�ల�

అనుభ�సుత్నన్ ప్ర� శ�మల� జ�ంచుటక�ను, ��న�ాగ�టక�ను ఈ ���కష్ణ మనలను ���
్ర ��ిసత్ ుం��. మన

��ా్వసమ�ను బట�్ట ఎట�వంట� కష్టమ�ను మనమ� ఎదు��్కనుచునన్పప్ట��,� మనమ� �ేవ���� మ��య�
ఆయన ���సత్ ునక� ��ేయత చూ�ించవల�ియ�నన్�� ఏలయన�ా ఆయన �ాకయ్మ� సతయ్మ� మనమ�
ఎర�గ�దమ�. మనలను ప���ా�ంచుటక� మ��య� ప్ర�ఫల�చు్చటక� ��సు ����� వచు్చను. అ��

జరగనంతవరక�, ప్రకటన గ�ంథమ� �వ��ల� ఆయన ఇ�్చన �ా�ాద్నమ�ను నమ�్మదమ�, అ�ేదన�ా;

“అవ�ను, త్వర�ా వచు్చచు��న్ను.” మ��య� మన ప్రత�య్తత్ రమ� ��ను ఇ�్చన �ధమ��ా�� ఉం���:
“ఆ��న్. ప్రభ���ౖన ��సూ, రమ�్మ!”

-55����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

