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ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయము

ఉపో ద్ాాతము
పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథమును చదివవ
ే ార్వర్ైనా ప్రవకత లు అనేక ప్రవచనములను చెపాపర్ని

కనుగొంటార్మ, మర్శయు ప్రవచన గీంథములలో అనేకమన
ై ప్రవచనములు ఎందుకు ఉనాియని

అనేకులను మనము అడిగన
శ టెో తద
ల , వార్మ చాలా సులభంగా ఇలా చెబుతార్మ – భవిష్యతయ
త ను గూర్శు
మనకు తెల్వయప్ర్చుటకు. ప్రథమంగా భవిష్యతయ
త ను గూర్శు తెల్వయప్ర్చుటకు ప్రవకత లు తమ

ప్రవచనములను మనకు ఇవవలేదుగాని, భవిష్యతయ
త ను ర్ూప ందించుకొను నిమితత ము దదవుని ప్రజలను
పల ర తిహంచుటకు వార్మ ప్రవచంచార్మ అని ఈ పాఠంలో మనము నేర్ముకొనబో తయనాిము.

ఈ పాఠమునకు మనము “ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయము” అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంటే

ప్రవకత లు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు ఎందుకు మాటాోడార్మ అను విష్యమును మనం అనేవషించబో తయనాిము.
ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయముమును కనుగొనుటకు, నాలుగు భినిమన
ై అంశములను మనం

అనేవషించబో తయనాిము: మొదటిగా, చర్శతర మీద దెైవిక సార్వభౌమతవమును ప్రవకత లు ఎలా అర్ాం
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గూర్శు ఏమి నమాుర్మ? మూడవదిగా, ప్రవకత లు తమ ప్రవచనముల యొకు వాసత వికతలను ఎలా అర్ాం
చదసుకునాిర్మ? మర్శయు నాలుగవదిగా, పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలో ప్రవచనముల యొకు
లక్షయములు ఏమిటి? చర్శతర మీద దదవుడు కల్వగశనయుని సార్వభౌమతవము ప్రవకత లకు తమ
ప్రవచనముల యిెడల ఉని అవగాహనను ఎలా ర్ూప్ుదిదే న
ి దో మొదటిగా చూదాేము.

ద్ైవిక సారవభౌమతవము
ఇతర్ ప్రజలందర్శవల నే, కస
ై త వులు కూడా, అతి తీవరతలలోనికన వళ్లో పల వడం మీర్ప్ుపడెన
ై ా

గమనించార్ా? అయితద అతిగా తినుట లేక తినకపల వుట, లేదా అతిగా వాయయామం చదయుట లేక
వాయయామం చదయకపల వుట. సర్ే, వేదాంతశాసత మ
ర ులో కూడా ఇలానే జర్మగుతయంది. వేదాంతశాసత

అంశములను గూర్శు మనం ఆలోచన చదయునప్ుపడు చాలాసార్మో తీవరతలలోనికన వళ్లో పల తూ ఉంటాము,

మర్శయు దదవుని సార్వభౌమతవము విష్యంలో ఇలా మర్శ ఎకుువగా చదసత ుంటాము. చర్శతర మీద దదవుని
సార్వభౌమతవమును నొకను చెపేప కొంతమంది కస
ై త వులు మానవ బాధ్యత యొకు వాసత వికతను

మినహాయించడం మనం చూసాతము, మర్శయు మానవ ఎంపిక మర్శయు మానవ బాధ్యతను నొకను చెపేప
వార్మ దదవుని సార్వభౌమతవమును తిర్సుర్శంచడం మనం చూసాతము. నేడు ఈ ర్కమన
ై భావనల మీద
సంఘములో చాలా ఆందో ళనలు ఉనాియి గనుక దదవుని సార్వభౌమతవము మర్శయు మానవ

బాధ్యతను గూర్శున బెైబిలు దృకకుణమును ప్ర్శశీల్వంచడానికన మనం కొంత సమయం గడపాల్వ. దదవుని
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సార్వభౌమతవమును గూర్శున బెైబిలు స్టిదధ ాంతము ప్రవకత లు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు చదస్టన
ి ప్రవచనములను
అర్ాం చదసుకొనడానికన ముఖ్యమైన నేప్థయమును అందిసత ుంది.

దదవుని సార్వభౌమతవమును గూర్శు చర్శుంచడానికన అనేక మార్గ ములు ఉనాియి, అయితద ర్ండు

సాంప్రదాయిక వేదాంతశాసత అంశములను మనం ప్ర్శశీల్వంచబో తయనాిము: మొదటిగా, దదవుని

నిర్శవకార్త; మర్శయు ర్ండవదిగా, దదవుని దెవ
ై కృతము. దెైవిక నిర్శవకార్తమును గూర్శు బెైబిలు ఏమి
చెబుతయందో మొదటిగా చూదాేము.

ద్దవుని నిర్వవకారత
సులభంగా చెపాపలంటే, నిర్శవకార్తను గూర్శున స్టిదధ ాంతము దదవుడు మార్నివాడు అని
బో ధిసత ుంది. ఇప్ుపడు, ఇలా మాటాోడునప్ుపడు మనము చాలా జాగీతతగా ఉండాల్వ, ఎందుకంటే మనం
ఊహంచద విధ్ముగా దదవుడు నిర్శవకార్తముగా లేదా మార్నివానిగా ఉండడు. అనేక శతాబే ములుగా
సాంప్రదాయ కీమబదధ వేదాంతశాసత మ
ర ు దదవుడు మార్నివాడు అని చెపేప నిర్శేష్ర మార్గ ములను

గుర్శతంచుటలో జాగీతత వహంచంది. వాసత వంగా చెపాపలంటే, దదవుని నిర్శవకార్తను గూర్శు మాటాోడడానికన
మూడు ప్రధాన మార్గ ములు మాతరమే ఉనాియి.

ద్దవుని యొకక సవభావము
మొదటిగా, దదవుని సవభావము మార్నిది. దదవుడు ఎలో ప్ుపడు పేరమామయుడు, ఎలో ప్ుపడు
నాయయవంతయడు, ఎలో ప్ుపడు అనిి యిెర్గ
శ న
శ వాడు, ఎలో ప్ుపడు సర్వశకనతవంతయడు, ఎలో ప్ుపడు

సర్వవాయపియిెై ఉనాిడు. దదవుని లక్షణములు కాలమును బటిర ఎనిడును మార్వు. హెబ్రర 13:8లో హెబ్రర
ప్తిరక ర్చయిత ఈ మాటలను వారస్టినప్ుపడు, అతడు ఇదద అర్ామును కల్వగశ ఉనాిడు:

యేసు కరరసత ు నినన, నేడు, ఒకకటేర్ీతిగా ఉనానడు (హెబ్రరయులకు 13:8).
దదవుడు ఆయనకు ఆయనగా కాకుండా వేర్ొక వయకనతగా ఉండలేడు. ఆయన గుణములు

నిర్శవకార్తలు గనుక ఆయన సవభావము మార్నిది అని మనం నమువచుు.

నిబింధనా వాగాేనములు
దదవుడు ఆయన యొకు సవభావము లేదా గుణములకు మించ నిర్శవకార్తగా ఉనాిడని చెప్ుప

మర్ొక కకణము ఉంది. ఆ నిర్శవకార్త ఆయన యొకు నిబంధ్నా వాగాేనములకు అనుసంధానముగా

ఉంది. దదవుడు నిబంధ్నా వాగాేనము చదస్టన
ి ప్ుపడు, అది శాశవతముగా ఉంటటంది మర్శయు అది ఎనిడు
విచినిం కాదు. మర్పసార్శ, ఈ విష్యమును గూర్శు లేఖ్నముల బో ధ్నను హెబ్రర ప్తిరక ర్చయిత
కుోప్త ంగా సంగీహంచాడు. హెబ్రర 6:16-17లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

మనుషుయలు తమకింటె గొప్పవానితోడు అని ప్రమాణము చదతురు; వార్వ ప్రతి
వివాద్ములోను వివాద్ాింశ్మును ప్ర్వష్ాకరము చదయునద్ి ప్రమాణమే. ఈ
విధముగా ద్దవుడు తన సింకలపము నిశ్ిలమైనద్ని ఆ వాగాేనమునకు
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వారసులెైనవార్వకి మర్వ నిశ్ియముగా కనుప్రచవలెనని ఉద్దేశ్చించినవాడై,

తాను ... ప్రమాణము చదస్టి వాగాేనమును ద్ృఢప్రచను (హెబ్రయ
ర ులకు 6:16-17).
ఈ వాకయభాగము సపష్ర ము చదసత ునిటట
ో గా, దదవుడు నిబంధ్న దావర్ా వాగాేనము చదస్టన
ి ప్ుపడు,

ఆయన చెపపి నదానిని చదయకుండా ఉండడు అని మనం నిశుయత కల్వగశయుండవచుు.

శాశ్వతమైన యోచన
దదవుడు మార్నివాడు అని లేఖ్నములు బో ధించద మూడవ మార్గ ము ఆయన శాశవతమన
ై

యోచన లేదా విశవము కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండిన శాశవతమన
ై ప్రణాళ్లకకు సంబంధించనదిగా ఉంది.
ఈ బో ధ్నను లేఖ్నములో చూచు విష్యములో కొనిి కస
ై త వ సమూహాలు విఫలమన
ై ప్పటికీ, ఈ

పాఠంలో మనము తెల్వయజేయు విష్యములనీి దదవునికన మార్మపలేని ప్రణాళ్లక ఉందని మర్శయు ఈ
ప్రణాళ్లక చర్శతర మొతాతనిి శాస్టిసత ుందనే నముకము మీద నిర్శుంచబడా్యి. వస్టిరిన్టర్డ కనీష్న్ ఆఫ్

ఫయిత్ ను సంబో ధిసత ూ ఈ స్టిదధ ాంతమును సాంప్రదాయ ప్దధ తిలో సంగీహంచుట సహాయకర్ముగా

ఉంటటంది. వస్టిరిన్టర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్, 3వ అధాయయము, 1వ పేర్ాలో, దదవుని యొకు శాశవతమన
ై
ప్రణాళ్లకను గూర్శు మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:

ద్దవుడు, నితయతవములో, తన యొకక చితత ప్రకారిం, అతయింత జ్ఞానయుకత మన
ై
మర్వయు ప్ర్వశుద్ధ మన
ై ప్రణాళిక ద్ావర్ా, స్టవవచఛగా, మర్వయు మారుపలేని
విధముగా జ్ర్వగవన వాటిననినటిని నియమిించాడు.

ఈ ఒప్ుపకకలు ప్రకటన దదవుని యొకు సార్వభౌమతవమును సపష్ర మన
ై మార్గ ములో

వయకత ప్ర్మసుతంది. సులభంగా చెపాపలంటే, దదవుడు విశవము యిెడల ఒక ప్రణాళ్లక కల్వగశయునాిడు. అది
సమగీమన
ై ది, మర్శయు అది ఎనిటికన విఫలము కాదు. అప సత లుడెన
ై పౌలు దదవుని యొకు ఈ

ప్రణాళ్లకను గూర్శు తన ప్తిరకలలో మాటాోడాడు. ఉదాహర్ణకు, ఎఫస్ట్యులకు 1:12లో అతడు ఈ
మాటలు వారశాడు:
ఆయన తన చితాతనుసారముగా చదస్టన
ి నిరణ యముచొప్ుపన సమసత కారయములను
జ్ర్వగవించుచునానడు (ఎఫెస్ట్యులకు 1:12).

అప సత లుని ఆలోచన ప్రకార్ము, దదవుని ప్రణాళ్లకలో సమసత ము ఉనాియి, మర్శయు ఆ ప్రణాళ్లక

ప్రకార్ము దదవుడు సమసత మును జర్శగశంచుచునాిడు.

ప్రవకత యిన
ెై యిెష్యా దదవుని యొకు ఈ సమగీమన
ై ప్రణాళ్లకను గూర్శు మాటాోడాడు. యిెష్యా

46:9-11లో ప్రవకత మాటాోడిన ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:

ద్దవుడను నేనే మర్వ ఏ ద్దవుడును లేడు; నేను ద్దవుడను ననున
పో లినవాడవడును లేడు ... ఆద్ినుిండి నేనే కలుగ్బో వువాటిని

తలియజ్ేయుచునానను. ప్ూరవకాలమునుిండి నేనే యింక జ్రుగ్నివాటిని
తలియజ్ేయుచునానను ... “నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత మింతయు
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నెరవేరుికొనెద్ననియు,” నేను చప్ిపయునానను ద్ాని నెరవేర్ిచ ద్ను

ఉద్దేశ్చించియునానను సఫలప్రచద్ను. (యషయా 46:9-11, అక్షర్ారథ ింగా).
దదవుని నిర్శవకార్తను గూర్శున బెైబిలు స్టిదధ ాంతమును ప్రవకత లు విశవస్టించార్మ అని అర్ాం

చదసుకొనుట చాలా పారముఖ్యమైన విష్యముగా ఉంది. దదవుడు తన యొకు సవభావములోనూ, తన
యొకు నిబంధ్నా వాగాేనములలోనూ మర్శయు విశవము యిెడల ఆయన కల్వగశయుని తన

శాశవతమన
ై ప్రణాళ్లకలోనూ మార్మపలేనివానిగా ఉనాిడు. కాబటిర ఇశాీయిేలు చర్శతల
ర ో ఏమి జర్శగశననూ,
దదవుడు ఎలో ప్ుపడు తన సవభావములో నిజాయితిగా ఉంటాడు అని ప్రవకత లు అర్ాం చదసుకునాిర్మ.

ఆయన ఎలో ప్ుపడు తన వాగాేనములను స్టిార్ప్ర్మసాతడని వార్మ అర్ాం చదసుకునాిర్మ, మర్శయు దదవుని
యోచన మర్శయు సమసత ము మీద ఆయన కల్వగశయుని నియంతరణ ఎనిటికన విఫలము కావు అని
కుడా వార్మ తెలుసుకునాిర్మ. మనము ప్రవచన గీంథములను చదివినప్ుపడు, అనేకసార్మో

భయంకర్మైన సంఘటనలు జర్గడం మనం గమనిసాతము, అయితద దదవుని నిర్శవకార్త యిెడల వార్మ
కల్వగశయుని ఈ నిశుయత వార్శని నిలబెటర ంి ది.

దదవుని నిర్శవకార్త ప్రవకత ల యొకు ప్రవచనములనిిటికన నేప్థయమును ఏర్పర్మసుతంది అని మనం

చూశాము గనుక, దీనిలోని మర్ొక వప్
ై ును కూడా మనం జాాప్కం చదసుకకవాల్వ. దదవుని నిర్శవకార్త అను
స్టిదధ ాంతము దదవుని దెైవకృతము అను స్టిదధ ాంతముతో సమతయలయము కల్వగశ ఉండాల్వ.

ద్దవుని ద్ైవకృతము
విశవము ప్టో తాను కల్వగశయుని శాశవతమైన ప్రణాళ్లకను జర్శగస
శ త ునిప్ుపడు చర్శతల
ర ో దదవుడు

కనీయాతుకముగా పాలుప్ంచుకొనుటను దదవుని దెవ
ై కృతము అని నిర్వహంచవచుును. లేఖ్నముల
ప్రకార్ం, దదవుడు తన యొకు నిర్శవకార్త ప్రణాళ్లక నర్వేర్ుబడుటను చూసూ
త తన సృషిర నుండి

తననుతాను దూర్ము చదసుకకడు. బదులుగా, తన యొకు శాశవత ప్రణాళ్లకలో ఆయన తన పాతరను
పల షించువానిగా ఉనాిడు. ఇందుమూలముగానే బెైబిలు ఎలో ప్ుపడు దదవునిని గూర్శు సజీవుడెైన దదవుడు
అని మాటాోడుతయంది. చర్శతర అనే వేదక
ి మీద ఆయన నటటడుగా ఉనాిడు మర్శయు దెైవకృతములో తన

సృషిరతో ఎలో ప్ుపడు పాలుప్ంచుకుంటాడు గనున ఆయన సజీవుడెై ఉనాిడు. మర్పసార్శ, ఈ విష్యాలను
సపష్ర ంగా అర్ాం చదసుకొనుటకు వస్టిరిన్టర్డ కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ మనకు సహాయప్డుతయంది. 5వ

అధాయయము, 2వ పేర్ాలో దదవుని దెవ
ై కృతమును గూర్శున ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:
మొద్టి కారకమన
ై ద్దవుని యొకక ఆజ్ా లు మర్వయు ప్ూరవజ్ఞానమునకు
అనుబింధములో, సమసత విషయములు నిర్వవకారతతోను మర్వయు

ప్ర్వప్ూరణ ింగాను కలుగ్ుతాయ; అయతద, అద్ద ద్ైవకృతము ద్ావర్ా, ర్చిండవ
కారకముల యొకక సవభావము ప్రకారము, తప్పనిసర్వగా, స్టవవచఛగా లేక
ఆకస్టిికింగా అవి జ్రుగ్ునటల
ు ఆయన వాటిని నిర్ేేశ్చసాతడు.

మొదటిగా, దదవుని ప్రణాళ్లక విఫలం కాకుండా, నిర్శవకార్తగా మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణంగా

నర్వేర్ుబడుతయంది అని శాశవత దృకకుణములో నుండి ఇకుడ మనం చూసాతము. అయితద చార్శతిరక,
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దెైవకృత దృషిర కకణంలో, దదవుడు తన సృషిరలో వివిధ్ మార్గ ములలో పాలుప్ంచుకొనుట దావర్ా తన

శాశవత ప్రణాళ్లకను జర్శగశసత ాడు అని కూడా మనం చూసాతము. ఆయన ర్ండవ కార్కములు, లేదా సృషిర

కార్కములతో కనీసం మూడు మార్గ ములలో సంకర్శషసత ాడు. విష్యములను కీమప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు
తన ప్రణాళ్లకను జర్శగశసత ాడు, తదావర్ా అవి ఒకదానినొకటి తప్పనిసర్శగా, స్టేవచిగా, లేదా అనిశ్చుతముగా
అనుసర్శసత ాయి. ఈ వయతాయసములు ముఖ్యమన
ై వి, కాబటిర వీటిని మర్శ కొంత వివర్శదే ాము.

కొనిిసార్మో దదవుని దెవ
ై కృతము విష్యాలను తప్పనిసర్శగా జర్శగశంచుటకు కార్ణమౌతయంది.

ప్రకృతి యొకు సాధార్ణ నియమములు అనగా గుర్మతావకర్షణ నియమము వంటి నియమముల ప్రకార్ం
జర్శగే విష్యములు ఇకుడ మన మనసుిలో ఉనాియి. ప్రకృతి నియమములు దెైవకృతము యొకు
ప్రవచన మర్శయు తప్పనిసర్శ ప్దధ తయలను అందిసత ాయి, అయితద అదద సమయంలో, కొనిి విష్యాలు

స్టేవచిగా జర్మగుతాయని కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ చెబుతయంది. మర్పమాటలో, అవి మానవ కకణం నుండి
యాదృచికముగా కనిపిసత ాయి. పాచకలను వేయుట, వాతావర్ణ ప్దధ తయలు, మర్శయు జీవితములో
ఇలాంటి ఇతర్ విష్యములు దదవుని నియంతరణలో ఉంటాయి, అయితద అవి మానవ కకణం నుండి,

యాదృచికముగా లేదా స్టేవచిగా సంబంధ్ం కల్వగశయునిటట
ో కనిపిసత ాయి. చవర్శగా, చర్శతల
ర ో కొనిి
విష్యాలు అనిశ్చుతంగా జర్మగుతాయని కనీష్న్ ఆఫ్ ఫయిత్ మనకు చెబుతయంది. వాసత వంగా

చెపాపలంటే, దదవుడు ఎలో ప్ుపడు వీటనిిటి మీద నియంతరణ కల్వగశయునాిడు, కాని మానవ ఎంపిక
యొకు అనిశ్చుతతవముతో సంకర్శషంచుట దావర్ా ఈ విష్యములలో చర్శతర యొకు దిశను ఆయన
నియంతిరంచాడు.

ప్రవకత లు దదవుని ప్రణాళ్లక విఫలం కాకుండా ఖ్చుతంగా నర్వేర్ుబడుతయందని నముడం మాతరమే

కాకుండా, దదవుని ప్రణాళ్లకలో మానవుని ఎంపిక మర్శయు మానవుని సపందన కూడా ఉంటాయని

నమాుర్మ. ప్రవచన ప్ర్శచర్యలో ఈ వాసత వము కేందర పాతరను పల షించంది గనుక దీనిని మనం జాగీతతగా

ప్ర్శశీల్వంచాల్వ. దెవ
ై నిర్శవకార్త మర్శయు దెైవకృతము యొకు నేప్థయమును దృషిరలో ఉంచుకొని, మనము
మన యొకు ర్ండవ అంశమును చూదాేము: ప్రవచనములు మర్శయు అనిశ్చుతములు.

ప్రవచనములు మర్వయు అనిశ్చితములు
ఇప్పటివర్కు, దదవుడు తన ప్రణాళ్లకను కొనిిసార్మో మానవుని ఎంపిక యొకు అనిశ్చుతముల

దావర్ా జర్శగశసత ాడు అని మనం చూశాము. ఈ సమయంలో, ఈ మానవుని అనిశ్చుతముల ర్కములు

పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలోని ప్రవచనముల మీద ముఖ్యమన
ై ప్రభావమును కల్వగశయునాియి
అని మనము చూడబో తయనాిము. ప్రవచనముకు మర్శయు ఆ ప్రవచన నేర్వేర్మపకు మధ్య మానవుని
ఎంపిక యొకు జోకయము చర్శతర ఫల్వతము మీద గణనీయమన
ై ప్రభావమును చూప్ుతయంది.

ప్రవచనములు మర్శయు అనిశ్చుతములకు మధ్య సంబంధ్మును గూర్శు వివర్శంచాలంటే, మనము ర్ండు
అంశములను దృషిరంచాల్వ: మొదటిగా, మనము ఆశ్చంచాలని బెైబిలు బో ధించద సాధార్ణ నమూనాలు;
మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ కనీయాశీలత యొకు కొనిి నిర్శేష్ర ఉదాహర్ణలు.
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సాధారణ నమూనాలు
ప్రవచనములు మర్శయు చార్శతిరక అనిశ్చుతములను కల్వగశయుని సాధార్ణ లేక ప్రధాన
నమూనాను మొదటిగా చూదాేము. ఈ సాధార్ణ నమూనాను చూచుటలో మనకు సహాయప్డద

ఉతత మమన
ై వాకయభాగము యిర్రుయా 18:1-10. ఈ వాకయభాగము చాలా పారముఖ్యమన
ై ది గనుక

మనము దీనిని జాగీతతగా ప్ర్శశీల్వంచాల్వ. ఈ వాకయభాగములోని మూడు కకణములను మనము చూదాేము:
మొదటిగా, 18:1-4లో యిర్రుయా యొకు ప్ర్శశీలన; ర్ండవదిగా, 5 మర్శయు 6 వచనములలో దదవుని
యొకు వివర్ణ; మర్శయు మూడవదిగా, 7 నుండి 10 వచనములలో దదవుని విశదీకర్ణ.

ప్ర్వశీలన
1 నుండి 4 వచనములలో యిర్రుయా చదస్టిన ప్ర్శశీలనను వినండి:
యహో వా యొద్ే నుిండి యర్ీియాకు ప్రతయక్షమన
ై వాకుక “నీవు లేచి కుమిర్వ
యింటికి పొ ముి, అకకడ నా మాటలు నీకు తలియజ్ేతును.” నేను కుమిర్వ

యింటికి వెళ్ుగా వాడు తన సార్చమీద్ ప్ని చదయుచుిండను. కుమిర్వ జిగ్టమింటితో
చదయుచునన కుిండ వాని చదతిలో విడిపో గా ఆ జిగ్టమనున మరల తీస్టికొని

కుమిర్వ తనకు యుకత మన
ై టలరగా ద్ానితో మర్వయొక కుిండ చదస్టెను (యర్ీియా
18:1-4).

కుముర్శ ఇంటికన వళో మని దదవుడు యిర్రుయాకు చెపాపడు. యిర్రుయా కుముర్శ ఇంటికన వళ్లో ,

అకుడ కుముర్శ జిగటి మటిరతో ఒక కుండను తయార్మచదయడం మర్శయు జిగటిమటిర విడిపల యినప్ుపడు
దానిని మర్శయొక విధ్ముగా ర్ూప ందించుటను చూశాడు. కుముర్శ జిగటిమటిర ముదే ను తీసుకొని,

తనకు యుకత మైన విధ్ముగా దానిని ర్ూప ందించాడు. కుముర్శ యింటిలో యిర్రుయా చదస్టన
ి ప్ర్శశీలనలో
ఒక ముఖ్యమన
ై చహాితుక విలువ ఉంది, దానిని యిర్రుయా చూడాలని దదవుడు ఆశ్చంచాడు. కాబటిర, 5
మర్శయు 6 వచనములలో ఈ అనుభవము యొకు పారముఖ్యతను దదవుడు యిర్రుయాకు చెపాపడు.
అింతట యహో వా వాకుక నాకు ప్రతయక్షమై యీలాగ్ు స్టెలవిచిను:

“ఇశారయేలువారలార్ా, ఈ కుమిర్వ మింటికి చదస్టన
ి టల
ు నేను మీకు చదయలేనా?”
యద్ద యహో వా వాకుక “జిగ్టమనున కుమిర్వచదతిలొ ఉననటలరగా

ఇశారయేలువారలార్ా, మీరు నా చదతిలో ఉనానరు” (యర్ీియా 18:5-6).

వివరణ
బెైబిలులోని ఈ భాగం చాలామంది ఊహంచునటట
ో గానే వాయఖ్ాయనించబడుతయంది; కుముర్శ

యిెహో వాను సూచసుతనాిడు మర్శయు జిగటిమంటి ఇశాీయిేలును సూచసుతంది. ఈ వాకయభాగము

సపష్ర ము చదసత ునిటట
ో గానే, కుముర్శ జిగటిమంటితో వయవహర్శసత ుని ర్రతిగానే దదవుడు తన ప్రజలను తన
యుకత మైన విధ్ముగా మలచుకొనే హకుును కల్వగశ ఉనాిడు. వాసత వంగా చెపాపలంటే, మనము

చూచనటట
ో గా, దదవుడు తన యొకు నిర్శవకార్త సవభావమును, లేదా ఆయన నిబంధ్నలను, లేదా
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ఆయన యొకు శాశవతమన
ై ప్రణాళ్లకను ఉలో ంఘంచడు. అయితద, ఈ ప్ర్శమితయలలో, దదవుడు తన
ప్రజలతో వయవహర్శంచద విష్యంలో భినింగా ఉండుటకు సవతంతయరడెై ఉనాిడు.

విశ్ద్ీకరణ
కుముర్శని ప్ర్శశీల్వంచుటను మర్శయు దదవుని యొకు వివర్ణను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ

సంఘటనను దదవుడు ఎలా విశదీకర్శంచాడో చూచద స్టిాతిలో మనం ఉనాిము. ఒక మాటలో చెపాపలంటే,
కుముర్శ మర్శయు కుండ అను ఈ చతీరకర్ణను దదవుడు ప్రవచనాతుక వయకీతకర్ణకు అనుసంధానించాడు.
మొదటిగా, 7 మర్శయు 8 వచనములలో, దదవుడు తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనములను ప్రసత ావించాడు.
ద్ాని ప్ెలుగవింతుననియు, విరుగ్గొటలరద్ుననియు, నశ్చింప్జ్ేయుద్ుననియు

ఏద్ో యొక జ్నమును గ్ూర్వి గాని ర్ాజ్యమునుగ్ూర్వి గాని నేను చప్ిపయుిండగా
ఏ జ్నమునుగ్ూర్వి నేను చప్ిపతినో ఆ జ్నము చడుతనముచదయుట

మానినయడల నేను వార్వకి చదయ నుద్దేశ్చించిన కరడును గ్ూర్వి సింతాప్ప్డుద్ును
(యర్ీియా 18:7-8).

దదవుడు ప్ర్శస్టా తి
ి ని గూర్శు వివర్శంచన విధానమును గమనించండి. ఏ సమయములోనన
ై ా, ఏ
ర్ాజయము మీదికన
ై ా, తీర్మపను ప్రకటించగలను అని ఆయన చెపాపడు. అయినను, ప్శాుతాతప్ము అను

చార్శతిరక అనిశ్చుతము జర్శగశతద, అప్ుపడు దదవుడు దయచూపిసత ాడు. ప్రవచంచబడిన విధ్ముగా నర్వేర్మప
జర్గకపల వచుు. ఒక మాటలో చెపాపలంటే, మానవ ఎంపిక యొకు చార్శతిరక అనిశ్చుతము తీర్మపను
గూర్శున ప్రవచనమును దదవుడు నర్వేర్ము విధానంలో పదే తదడాను కల్వగశసత ుంది.

ఈ సూతరము ఇతర్ ర్కమన
ై ప్రవచనములకు కూడా వర్శతసత ుందని చూపించుటకు, 9 మర్శయు 10

వచనములలో దదవుడు ఆశీర్ావద ప్రవచనములను గూర్శు మాటాోడాడు:

మర్వయు కటెర ద్ననియు, నాటెద్ననియు ఒక జ్నమును గ్ూర్వి గాని

ర్ాజ్యమునుగ్ూర్వి గాని నేను చప్ిపయుిండగా ఆ జ్నము నా మాట వినకుిండ నా
ద్ృష్ిరకి కరడుచదస్టన
ి యడల ద్ానికి చదయద్లచిన మేలునుగ్ూర్వి నేను
సింతాప్ప్డుద్ును (యర్ీియా 18:9-10).

సమాంతర్ ప్ర్శస్టా తి
ి ని గమనించండి. ఏ సమయములోనన
ై ా, ఏ ర్ాజయమును గూర్శుయిెైనా, భదరత

మర్శయు శరీయసుి అను ఆశీర్ావదములను గూర్శు ఆయన ప్రకటించగలడు; అయితద తిర్మగుబాటట

మర్శయు అవిధదయత అను చార్శతిక
ర అనిశ్చుతములు జర్శగత
శ ద, తతీల్వతంగా దదవుడు తాను ఉదదేశ్చంచన
మేలును చదయడు.

మనం ప్రతి బెైబిలు ప్రవచనమునకు అనువర్శతంచగల ఒక సూతరమును యిర్రుయా 18 మనకు

బో ధిసత ుంది. తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదముల యిెడల మానవులు సపందించద విధానమును ఆధార్ము
చదసుకొని ప్రతిసపందించడానికన తాను సవతంతయరడెయ
ై ునాిడు అని దదవుడు యిర్రుయాకు చెపాపడు.

బెైబిలు ప్రవచనమును మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, ప్రజలు ప్రవచన మాటలకు ఎలా సపందించార్ప

దదవుడు ఎలో ప్ుపడు గమనించ, దానిని బటిర తమ భవిష్యతయ
త కు ఏమి చదయాలో నిర్ణయించాడు అని మనం
చూసాతము.
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నిర్వేషర ఉద్ాహరణలు
ఇప్ుపడు ప్రవచనములు మర్శయు అనిశ్చుతములు యొకు సాధార్ణ సూతరమును మనము
చూశాము గనుక, ఈ సూతరము ఏ విధ్ముగా ప్నిచదసత ుందో కొనిి ఉదాహర్ణలను చూడడానికన ఇది

సహాయప్డుతయంది. ప్రవచనముల నర్వేర్మపలో మానవ ఎంపిక యొకు అనిశ్చుతము కల్వగశంచన పదే
తదడాను గూర్శు బెైబిలులో ల కులేననిి ఉదాహర్ణలు ఉనాియి. ఈ కనీయాశీలకము కనిపించద ర్ండు
ఉదాహర్ణలను మాతరం మనం చూదాేము: మొదటిగా, ప్రవకత యిెైన షమయా చెపిపన ప్రవచనము,
తదుప్ర్శ యోనా ప్రవచనము.

ష్ెమయా ప్రవచనము
మొదటిగా షమయా ప్రవకత యొకు ప్రవచనమును చూదాేము. 2 దినవృతాతంతములు 12:5లో,
తీర్మపను గూర్శు షమయా ప్రవకత ప్ల్వకనన మాటలను మనం చదువుతాము:
ప్రవకతయన
ై ష్ెమయా ర్చహబామునొద్ేకును, ష్్షకునకును భయప్డి

యరూషలేమునకు వచిి కూడియునన యూద్ావార్వ అధిప్తుల యొద్ే కును
వచిి, “మీరు ననున విసర్వజించితిర్వ గ్నుక నేను మిముిను ష్్షకు చదతిలో
ప్డనిచిియునాననని యహో వా స్టెలవిచుిచునానడని చప్ెపను”
(ద్ినవృతాతింతములు 12:5).

ఈ ప్రవచనములో షమయా ఎటటవంటి సపష్ర మన
ై ష్ర్తయలను ఇవవలేదని గమనించండి. ప్రవకత ల

యొకు ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అవగాహన లేనివార్శకన, షమయా దదవుని యొకు శాశవతమన
ై , మార్ని

ఆజా ను వలో డించనటట
ో అనిపిసత ుంది. అయితద ర్హబాము మర్శయు యూదా నాయకులకు దీనిని గూర్శు
తెలుసు. ఈ మాటలు కేవలము దదవుని నుండి వచున హెచుర్శక మాతరమే అయుయనివని, వార్మ

ప్శాుతాతప్ప్డకపల తద దదవుడు అనుకునిది చదసత ాడని హెచుర్శంచు హెచుర్శక మాతరమే అయుయనిదని
వార్మ ఆశ్చంచార్మ. కాబటిర 12:6లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము:

అప్ుపడు ఇశారయేలీయుల అధిప్తులును ర్ాజును తముిను తాము తగవగించుకొని
యహో వా నాయయసుథడని ఒప్ుపకొనిర్వ (2 ద్ినవృతాతింతములు 12:6).

ర్హబాము మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల అధిప్తయలు తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనమును

వినినప్ుపడు, వార్శకన ఏమి చదయాలో తెలుసు. వార్మ ప్శాుతాతప్ముతోను మర్శయు విశావసముతోను
దదవునికన మొర్పపటటరచూ, ఆయన కనికర్ము కొర్కు కనిపటర వలస్టియుండెను.

మనము ఈ వాకయభాగమును చదువుట కొనసాగశంచుచుండగా, విధదయతతో కూడిన పారర్ాన అను

చార్శతిరక అనిశ్చుతము షమయా యొకు ప్రవచనము మీద నాటకీయమన
ై ప్రభావమును చూప్ుతయంది.
వాసత వంగా చెపాపలంటే, షమయా సవయంగా ఈ ప్రభావమును గుర్శతంచాడు. యూదా అధిప్తయలు

ప్శాుతాతప్ప్డిన తర్మవాత అతడు ఏమి చెపాపడో వినండి. 7 మర్శయు 8 వచనములలో మనము ఈ
మాటలు చదువుతాము:
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వారు తముిను తాము తగవగించుకొనుట యహో వా చూచను గ్నుక యహో వా

వాకుక ష్ెమయాకు ప్రతయక్షమై యీలాగ్ు స్టెలవిచిను: “వారు తముిను తాము
తగవగించుకొనిర్వ గ్నుక నేను వార్వని నాశ్నముచదయక, ష్్షకు ద్ావర్ా నా ఉగ్రతను

యరూషలేము మీద్ కుమిర్వింప్క తవరలోనే వార్వకి రక్షణ ద్యచదస్టెద్ను. అయతద
ననున స్టవవిించుటకును, భూర్ాజులకు ద్ాసులెై యుిండుటకును ఎింత

భేద్ముననద్ో వారు తలిస్టికొనునటల
ు వారు అతనికి ద్ాసులగ్ుద్ురు” (2
ద్ినవృతాతింతములు 12:7-8).

షమయా యొకు ప్ర్శచర్య నేటి ప్రసంగరకుల వల ఉనిదని ఈ వాకయభాగము సపష్ర ం చదసత ుంది.

ప్రజలను శాశవతముగా నాశనము చదయుటకు కాదుగాని ప్రజలు ఈ హెచుర్శకను విని, మార్మమనసుి

ప ంది, దదవుని కృప్ ప ందుకొంటార్మ అను ఉదదేశయముతో తీర్మప ర్ాబో వుచునిదని అతడు హెచుర్శంచాడు.
కాబటిర మానవుని యొకు పారర్ానా ప్రతిసపందన షమయ ప్రవచనము నర్వేర్ుబడద విధానములో

గణనీయమన
ై వయతాయసమును చూపింది. ఈ సందర్ుములో, షమయా ప్రవచనము ప్ర్శప్ూర్ణంగా
తార్మమార్మ కాలేదు కాని అది మృదువు చదయబడింది లేదా సునిితము చదయబడింది, తదావర్ా
యిెర్ూష్లేము మీద జర్శగన
శ దాడి అనుకునింత తీవరంగా లేకపల యింది.

యోనా ప్రవచనము
ప్రవచనము యిెడల మానవుని ప్రతిసపందన యొకు ప్రభావమును గూర్శున ర్ండవ ఉదాహర్ణ

యోనా గీంథములో కనిపిసత ుంది. యోనా కథ మనందర్శకీ సుప్ర్శచమన
ై ది. ర్ాబో వు తీర్మపను

ప్రకటించడానికన దదవుడు యోనాను నీనవ ప్టర ణమునకు ప్ంపాడని మనకు తెలుసు. యోనా 3:4లో
యోనా ఇలా చెపాపడు:
ఇక నలువద్ి ద్ినములకు నీనెవె ప్టర ణము నాశ్నమగ్ును (యోనా 3:4).
ఈ ప్రవచనము కంటే సులభమైనది ఏముంటటంది? నీనవ ప్టర ణము నాశనము కావడానికన ఇంకా

నలభెై ర్పజులు మాతరమే ఉందని యోనా ప్రకటించాడు. “ఒకవేళ,” “మర్శయు,” లేదా “కాని” అనే మాటలే
లేవు. అయితద ఏమి జర్శగశంది? ఏమి జర్శగశందో మిగశల్వన అధాయయము చెబుతయంది. నీనవ ర్ాజు, ప్రజలు

మర్శయు తమ జంతయవులు అనిియు గపన ప్టార కటటరకొని బూడిదలో కూర్ొుని ప్శాుతాతప్ప్డా్ర్మ. 3:79లో ర్ాజు ఇలా ప్రకటించాడు:

ఒకవేళ్ ద్దవుడు మనసుు తిరప్ుపకొని ప్శాితత ప్త ుడై మనము లయముకాకుిండ తన
కకపాగవన చలాురుికొనును గ్నుక మనుషుయలు ఏద్ియు ప్ుచుికొనకూడద్ు,
ు
ప్శువులు గాని యద్ుేలుగాని గొఱ్ఱ లుగాని మేత మేయకూడద్ు, నీళ్ల

తారగ్కూడద్ు, మనుషుయ లింద్రు తమ ద్ుర్ాిరగ ములను విడిచి తాము చదయు

బలాతాకరమును మానివేయవలెను, మనుషుయలేమి ప్శువులేమి సమసత మును
గోనెప్టర కటలరకొనవలెను, జ్నులు మనఃప్ూరవకముగా ద్దవుని వేడుకొనవలెను
అని ద్ూతలు నీనెవె ప్టర ణములో చాటిించి ప్రకటన చదస్టిర్వ (యోనా 3:7-9).
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సులభంగా చెపాపలంటే, ప్శాుతాతప్ము అను చార్శతిక
ర అనిశ్చుత జోకయము ప్రవచనము

నేర్వేర్బడకముందద జర్శగశంది. ప్రజలు తముునుతాము దదవుని యిెదుట తగశగంచుకొని ప్శాుతాతప్ప్డా్ర్మ.
మర్శయు చార్శతిక
ర అనిశ్చుతము యొకు ఫల్వతము ఏమిటి? 3:10లో మనము ఈ మాటలను
చదువుతాము:

ఈ నీనెవవ
ె ారు తమ చడు నడతలను మానుకొనగా వారు చదయుచునన కియ
ర లను
ద్దవుడు చూచి ప్శాితత ప్ుతడై వార్వకి చదయుద్ునని తాను మాట యచిిన
కరడుచదయక మానెను (యోనా 3:10).
యోనా ప్రవచనము యొకు నర్వేర్మప నీనవ ప్టర ణసుతల యొకు ప్శాుతాతప్ము దావర్ా బహుగా

ప్రభావితం అయియంది. 4:2లో అతడు తర్మవాత ఈ విధ్ంగా దదవునికన ఫిర్ాయదు చదశాడు:

అింద్ువలననే నీవు కటాక్షమును జ్ఞలియును బహు శాింతమును అతయింత

కృప్యుగ్ల ద్దవుడవెై యుిండి, ప్శాితాతప్ప్డి కరడుచదయక మానుద్ువని నేను
తలిస్టికొనానను (యోనా 4:2).

అతడు ఈ ప్రవచనమును ఇచునప్పటికీ కూడా, దదవుడు ప్టర ణమును నాశనము చదయడు అని

యోనాకు తెలుసు. వాసత వంగా చెపాపలంటే, నూర్మ సంవతిర్ముల తర్మవాత మాతరమే నీనవ ప్టర ణము
బబులోనీయుల చదతిలో నాశనము చదయబడింది.

యిర్రుయా 18 యొకు సాధార్ణ సూతరము నుండి మర్శయు ఈ ర్ండు నిర్శేష్ర ఉదాహర్ణముల

నుండి, మానవ ఎంపిక యొకు అనిశ్చుతము ప్రవచనములు నర్వేర్ుబడు విధానముల మీద
అనేకమార్మో ప్రభావం చూపింది అని మనం చూసాతము. దదవుడు కొనిిసార్మో తీర్మపను లేదా

ఆశీర్ావదమును తలకనీందులు చదసత ాడు; కొనిిసార్మో ఆశీర్ావదమును సునిితము చదసత ాడు లేదా తీర్మపను
తగశగసత ాడు; మర్శయు ఇంకొనిిసార్మో ప్రవచనము యిెడల మానవుల యొకు సపందనను బటిర తీర్మపలను
లేదా ఆశీర్ావదములను ఎకుువ చదసత ాడు.

చార్శతిరక అనిశ్చుతములు ప్రవచన నేర్వేర్మపలను ప్రభావితం చదసత ాయి అని మనము ఇప్పటి వర్కు

చూశాము గనుక, ఇప్ుపడు ర్ండవ అంశమును చూదాేము. పాత నిబంధ్న విశావసులు ఒక

ప్రవచనమును గూర్శు వినినప్ుపడు వార్మ ఎటటవంటి నిశుయత లేదా విశావసము కల్వగశయుండదవార్మ?
ప్రవకత లు చెపిపన ప్రవచనములను దదవుడు నేర్వేర్ముతాడు అని వార్మ ఎంత నముకంగా ఉండదవార్మ?

ప్రవచనముల యొకక ధృవీకరణ
ఈ ప్రశికు సమాధానం ఇచుుటకు పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలో మనము కనుగొనే
ప్రవచనములను సమీక్ించుట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. మునుప్టి పాఠములలో మనము
చూచనటట
ో గా, పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను మనము అమర్ుగల ఒక అక్షం నిబంధ్నా

ఆశీర్ావదములు మర్శయు తీర్మపల మధ్య వాయతాయసము అయుయనిది. ప్రవచనాతుక ప్రవచనములను
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ప్రకృతి మర్శయు యుదధ ము దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములుగాను మర్శయు ప్రకృతి మర్శయు యుదధ ము
దావర్ా ఆయన తీర్మపలుగాను వర్రగకర్శంచవచుును. మునుప్టి పాఠంలో కూడా మనము మర్ొక

అమర్ుబడిన అక్ానిి చూశాము. ప్రవచనాతుకమైన ప్రవచనములనిి గొప్ప మర్శయు తకుువ తీర్మపలు
మర్శయు ఆశీర్ావదముల ప్ర్శధిలో ఉంటాయి. ప్రవకత లు అనేక ర్కముల న
ై కొదిేపాటి ఆశీర్ావదములు
మర్శయు తీర్మపలను ప్రకటించనటట
ో గా మీర్మ జాాప్కం చదసుకుంటార్మ, అయితద గొప్ప తీర్మప చెర్గాను

మర్శయు గొప్ప ఆశీర్ావదము చెర్ నుండి విమోచనగాను ఉనాియి. ప్రవచనాతుక ప్రవచనములను
గూర్శున ఈ పారథమిక విధానం ప్రవకత లు తమ వాసత విక శరీతలకు ఇచున పారథమిక సందదశమును
చూడడానికన మనకు సహాయప్డుతయంది.

అయితద, ఈ సమయంలో, మన ప్రవచనాతుక ప్రవచనముల యొకు అమర్శకకు మనము

మూడవ కకణమును జతప్ర్చాల్వ. పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు తమ శరీతలకు ఎకుువ లేదా తకుువ

ఆశీర్ావదములు మర్శయు తీర్మపలను గూర్శు చెప్పడము మాతరమే గాక, ఒక విధ్ంగా లేదా మర్ొక

విధ్ంగా, ఈ తీర్మపలను కొనసాగశంచడానికన దదవుడు కల్వగశయుండిన సంకలపము యొకు సాాయిని కూడా
వార్మ సూచంచార్మ. వర్ణప్టము యొకు ఒకవప్
ై ున, ఒక నిర్శేష్రమన
ై విష్యమును నర్వేర్ముటకు

దదవునికన చాలా తకుువ సాాయి సంకలపం ఉందని ప్రవకత లు తమ శరీతలకు చెపాపర్మ. వర్ణప్టము యొకు
మర్ొకవప్
ై ున, ప్రవచనములను నర్వేర్ముటకు దదవుడు ఉనితమన
ై సంకలపమును కల్వగశయునాిడని
వార్మ సూచంచార్మ. ప్రవచనమును నర్వేర్ముటకు దదవుడు ఎకుువ లేదా తకుువ సంకలపం

కల్వగశయునాిడని ప్రవకత లు మాటాోడినప్ుపడు, వార్మ ఆయనను గూర్శు మానవర్శతాయ మాటాోడుతయనాిర్మ
అని జాాప్కముంచుకకవడం చాలా పారముఖ్యమైయునిది. దదవుని శాశవతమైన, మార్ని ప్రణాళ్లక ప్రకార్ం,
ఆయన తాను కకర్మకునిదంతా ఎలో ప్ుపడు నర్వేర్ముతాడు. అయితద దదవుడు మానవ సృషిరతో

మాటాోడుతయనిప్ుపడు మర్శయు ఆయన ప్రణాళ్లకను దెవ
ై కృతములో కొనసాగశంచనప్ుపడు, కొనిిసార్మో
ఆయన యొకు సంకలపం చాలా అధికముగా ఉనిటట
ో ఆయన బయలుప్ర్చాడు, మర్శయు
మర్శకొనిిసార్మో, ఆయన సంకలపం చాలా అలపముగా ఉందని బయలుప్ర్చాడు.

షరతులతో కూడిన ప్రవచనములు
పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల యొకు ఈ కకణమును చూచుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి,

అయితద మనము దదవుని సంకలపం యొకు వర్ణప్టములో నాలుగు వేర్ేవర్మ బిందువులను చూదాేము.
మొదటిగా, దదవుడు చర్శతన
ర ు ఒక దిశలో లేదా మర్ొక దిశలో ప్రయాణంచునటట
ో నిర్ాార్శంచలేదని
వలో డిప్ర్చు అనేక ప్రవచనములను ప్రవకత లు ప్రవచంచార్మ. వార్మ నిర్శేష్రమైన ష్ర్తయలతో తమ

ప్రవచనములను అర్హమైనవిగా ఎంచుట దావర్ా ఇలా చదశార్మ. పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలో

“యిెడల....అప్ుపడు” అను ప్రకటనల ర్ూప్ములో ఉని నిర్శేష్రమన
ై ష్ర్తయలు అనేకసార్మో కనిపిసత ాయి.
ఉదాహర్ణకు, యిెష్యా 1:19-20లో ష్ర్తయలతో కూడిన ఈ ప్రవచనమును మనం చదువుతాము:
మీరు సమితిించి నా మాట వినినయడల మీరు భూమి యొకక మించి

ప్ద్ారథములను అనుభవిింతురు. సమితిింప్క తిరుగ్బడినయడల నిశ్ియముగా
మీరు ఖడగ ము పాలగ్ుద్ురు యహో వా యీలాగ్ుననే స్టెలవిచిియునానడు
(యషయా 1:19-20).
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ఈ వాకయభాగములో, దదవుని ప్రజలకు ఎంపిక ఉందని ప్రవకత యిెైన యిెష్యా సపష్ర ముగా

చెపాపడు. వార్మ యిెహో వాకు లోబడిన యిెడల, వార్మ ఆశీర్వదించబడతార్మ, వార్మ లోబడని యిెడల,

తీర్మపను ప ందుతార్మ. అనేకసార్మో, చర్శతర ప్రయాణంచు దిశప్టో దదవుడు ఇంకను బాహాటముగా ఉనాిడని
ప్రజలకు తెల్వయజేయుటకు, మర్శయు వార్మ చదసుకొనే ఎంపికల దావర్ా ఆ దిశ ప్రభావితం

చదయబడుతయంది అని ప్రజలకు తెలుప్ుటకు ప్రవకత లు ఈ ర్కమైన ష్ర్తయలను సూచసాతర్మ.

షరతులు లేని ప్రవచనములు
సంకలపం యొకు అక్షంలోని ర్ండవ బిందువు ష్ర్తయలు లేని ప్రవచనములలో కనిపిసత ుంది. ఈ

వాకయభాగములు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు సులభమన
ై ప్రకటనలుగా ఉనాియి. వీటిలో ఎటటవంటి నిర్శేష్రమన
ై
ష్ర్తయలు ఉండవు. అలాటి సందర్ుములలో, భవిష్యతయ
త ను ఒక నిర్శేష్ర దిశలో నడిపించుటకు దదవుడు
మర్శంత సంకలపం కల్వగశయునాిడని ప్రవకత లు వలో డించార్మ. అయితద, మానవలు అధికముగా

సపందించుట దావర్ా సంఘటనలు మర్ొక దిశను తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఈ ప్రవచనముల యొకు

ఫల్వతముల దావర్ా మనకు తెలుసుతంది. ఇటటవంటి ప్రవచనమును గూర్శున ఒక ఉదాహర్ణను ఇప్పటికే
మనం చూశాము. యోనా 3:4లో ప్రవకత ఈ మాటలు చెపాపడు:

ఇక నలువద్ి ద్ినములకు నీనెవె ప్టర ణము నాశ్నమగ్ును (యోనా 3:4).
ఈ ప్రవచనములో ఎటటవంటి నిర్శేష్ర ష్ర్తయలు లేవు, మర్శయు దదవుడు ప్టర ణమును నాశనము

చదయుటకు నిర్ణయించుకునాిడు అని ప్రవకత యిన
ెై యోనా సపష్ర ం చదశాడు. అయినప్పటికీ, నీనవ
ప్టర ణములోని పారముఖ్యమైన మర్శయు విసత ృతమైన ప్శాుతాతప్ము కలుగుటవలన, దదవుడు ఆ
ప్టర ణముకు విర్పధ్ముగా ఇచున తీర్మపను ఆలసయం చదశాడు.

నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములు ష్ర్తయలు లేని ప్రవచనముల ర్ూప్ములో కూడా కనిపిసత ాయి.

హగగ యి 2:21-23లో జర్మబాాబెలుకు హగగ యి ఏమి చెపాపడో వినండి:

యూద్ాద్దశ్ప్ు అధికార్వయగ్ు జ్చరుబాాబలుతో ఇటు నుము ఆకాశ్మును భూమిని
నేను కింప్ిింప్జ్ేయుచునానను. ర్ాజ్యముల స్టిింహాసనములను నేను కిరింద్

ప్డవేతును; అనయజ్నుల ర్ాజ్యములకు కలిగవన బలమును నాశ్నము చదతును; ...
నా స్టవవకుడవును షయలీత యేలు కుమారుడవునెన
ై జ్చరుబాాబలూ, నేను నినున
ఏరపరచుకొనియునానను గ్నుక ఆ ద్ినమున నేను నినున తీస్టికొని ముద్ర

యుింగ్రముగా చదతును; ఇద్ద స్టెైనయములకు అధిప్తియగ్ు యహో వా వాకుక
(హగ్గ య 2:21-23).

ఇశాీయిేలు చుటట
ర నుని ర్ాజయములను నాశనము చదస్టి, ఆయన ప్రజల మీద జర్మబాాబెలును

ర్ాజుగా నియమించడానికన దదవుడు స్టిదధంగా ఉనాిడని ఈ వాకయభాగం సపష్ర ం చదసత ుంది.

ఇకుడ ష్ర్తయలు ఏమి లేవు, అయినను ఇది ఎనిడూ జర్మగలేదని మనకు తెలుసు.

జర్మబాాబెలు దదవుని ప్రజల మీద ర్ాజుగా నియమించబడలేదు మర్శయు ఇశాీయిేలు చుటట
ర ఉని

ర్ాజయములు నాశనము చదయబడలేదు. ఎందుకు ఇలా జర్శగంశ ది? ఎందుకంటే చెర్ తర్మవాత సమాజము
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యిెహో వాకు విధదయత చూప్ుటలో విఫలమయియంది మర్శయు ఈ మానవ అనిశ్చుతము ప్రవచనము
నర్వేర్ుబడిన విధానము మీద ప్రభావం చూపింది.

ధృవీకర్వించబడిన ప్రవచనములు
దదవుడు అనేక సాధ్యతలను అనుసర్శంచుటకు సముఖ్త కల్వగశయునాిడని కొనిి ప్రవచనములు

సూచంచుచునిప్పటికీ, సంఘటనలను నిర్శేష్ర దిశలో జర్శగశంచడానికన దదవుడు ఒక ఉనితమైన
సంకలపమును కల్వగశయునాిడని కూడా ప్రవకత లు కొనిిసార్మో సూచసాతర్మ. దదవుడు కొనిి

ప్రవచనములను ధ్ృవీకర్శంచాడు అని చూపించుట దావర్ా వార్మ దదవుని యొకు ఉనితమన
ై

సంకలపమును తెల్వయజేశార్మ. పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు తమ ప్రవచనములను ధ్ృవీకర్శంచడానికన ర్ండు
పారథమిక మార్గ ములు ఉనాియి: మొదటిగా, దదవుడు తన ఉనితమన
ై సంకలపమును ప్దాలతో

సూచంచాడు; ర్ండవదిగా, ఆయన తన ఉదదేశయములను సూచనల దావర్ా చూపించాడు. దదవుడు ఆయన
ప్రజలకు ఇచున మౌఖక ధ్ృవీకర్ణలను మొదటిగా చూదాేము.

ప్ద్ాలు
మౌఖక ధ్ృవీకర్ణను గూర్శున ఒక ఉతత మ ఉదాహర్ణ ఆమోసు గీంథము మొదటి

అధాయయములో కనిపిసత ుంది. ప్రవకత యిన
ెై ఆమోసు తన గీంథములోని 1:3లో ఏమి చెపాపడో వినండి:
ద్మసుక మూడు సారుు నాలుగ్ు సారుు చదస్టన
ి ద్ో షములనుబటిర నేను తప్పకుిండ
ద్ాని శ్చక్ష్ిింతును (ఆమోసు 1:3).

“నేను తప్పకుండ దాని శ్చక్ింతయను” అను మాటలు ఈ అధాయయములోని ప్రవచనముల యొకు
ప్ునర్ావృత లక్షణమును ఏర్పర్మసాతయి. దదవుడు ఈ మాటలను ప్దద ప్దద ఎందుకు చెపాపడు? ఈ

తీర్మపలను కొనసాగశంచడానికన తనకు ఉనితమైన సంకలపం ఉందని ఆయన చెపాపలనుకునాిడు.
అయితద ఈ ధ్ృవీకర్ణ దదవుని తీర్మపను నివార్శంచడానికన వేర్ే మార్గ ం లేదు అని అర్ామిసుతందా?

హృదయప్ూర్వకమైన మర్శయు సంప్ూర్ణమైన ప్శాుతాతప్ము దదవుని కకప్మును చలాోర్ముతయంది అని
ప్రవకత చాలా సపష్ర ంగా చెపాపడు. ఆమోసు 5:4 మర్శయు 6లో దదవుడు యిేమని చెపాపడో వినండి:
ఇశారయేలీయులతో యహో వా స్టెలవిచుినద్దమనగా ననానశ్రయించుడి,

ననానశ్రయించినయడల మీరు బరద్ుకుద్ురు ... యహో వాను ఆశ్రయించుడి;

అప్ుపడు మీరు బరద్ుకుద్ురు, ఆశ్రయింప్నియడల ... అగవనప్డినటల
ు ఆయన
యోస్టవప్ు సింతతిమీద్ ప్డి ద్ాని నాశ్నముచదయును (ఆమోసు 5:4, 6).

ఇశాీయిేలు మీదికన కూడా దదవుడు తన అగశిని ప్ంపించడానికన నిశుయించుకునాిడు అని

ఆమోసు 1 మర్శయు 2 అధాయయములు తెల్వయజేసత ునాియి, అయితద హృదయప్ూర్వకమైన మర్శయు
విసత ృతమైన ప్శాుతాతప్ము దదవుని ఉగీత మీద ప్రభావము చూప్ుతయంది అని ఈ వాకయభాగం సపష్ర ం

చదసత ుంది. పాత నిబంధ్న గీంథములోని అనేక వాకయభాగములు ఈ విధ్ంగానే ఉనాియి. ప్రవకత లు ఆయన
యొకు సంకలపమును ధ్ృవీకర్శంచడానికన ప్దములను ఉప్యోగశంచుట దావర్ా దదవుడు ఎంత
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ఉనితమన
ై సంకలపమును కల్వగశయునాిడో సూచంచార్మ. తమ శరీతలు దదవునిని ఆసకనతగా వదకాలని

మర్శయు హృదయప్ూర్వకముగా ప్శాుతాతప్ము ప ందునటట
ో వార్శని పల ర తిహంచాలని వార్మ ఈ విధ్ంగా
చదశార్మ.

సూచనలు
ప్రవకత లు దదవుని ఉనితమన
ై సంకలపము యొకు మౌఖక ధ్ృవీకర్ణలను మాతరమే జోడించలేదు
గాని, వార్శ ప్రవచనములను సూచనలతో జోడించుట దావర్ా దెైవిక ఉదదేశమును ఉనిత సాాయిలో

వలో డించార్మ. పాత నిబంధ్న అంతటా, దదవుడు కొనిి ప్నులు చదయడానికన ఉనితమైన సంకలపం

కల్వగశయునాిడు అని సపష్ర ం చదయడానికన ప్రవకత లు వివిధ్ సూచనలను మర్శయు సూచక కనయ
ీ లను

చదస్టన
ి టట
ో మనం చూసాతము. ప్రవచనముతో పాటటగా సూచన ఉనిప్ుపడు, ప్రవకత ప్రవచంచన దానిని
జర్శగశంచడానికన దదవుడు గటిర సంకలపం కల్వగశయునాిడు అని అది సపష్ర ం చదసత ుంది.

దీనిని గూర్శున ఒక ఉతత మమన
ై ఉదాహర్ణ యిెష్యా 7లో కనిపిసత ుంది. స్టిర్య
శ నులు మర్శయు

ఇశాీయిేలీయులు తన మీదికన దండెతిత వసుతనిప్ుపడు దదవునిని విశవస్టించాలని యిెష్యా ఆహాజును
హెచుర్శంచన విష్యమును మీర్మ జాాప్కము ఉంచుకొనండి. అయితద ఆహాజు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు,
7:11లో దదవుడు అతనితో ఈ మాటలు చెపాపడు:

నీ ద్దవుడన
ై యహో వావలన సూచన నడుగ్ుము. అద్ి పాతాళ్మింత లోతన
ై ను సర్ే
ఊరథ వలోకమింత ఎతత యనను సర్ే (యషయా 7:11).

దదవుడు తనను చూసుకుంటాడని యిెష్యా ర్ాజుకు హామీ ఇచాుడు, కాని ఆహాజు కప్టతవంలో

నిర్ాకర్శంచాడు. కాబటిర దదవుడు ఒక సూచన ఇచాుడు, అయితద అది ర్క్షణను గూర్శున సూచనగా
కాకుండా నాశనమును గూర్శున సూచనగా మార్శంది.

కాబటిర ప్రవకత లు ష్ర్తయలతో కూడిన ప్రవచనములను మర్శయు ష్ర్తయలు లేని ప్రవచనములను

మాతరమే కాకుండా, వార్మ తమ ప్రవచనములను మాటలు మర్శయు సూచనలతో ధ్ృవీకర్శసత ూ, ఒక నిర్శేష్ర
దిశలో వళో డానికన దదవునికన ఉనితమన
ై సంకలపం ఉందని వలో డించార్మ.

ప్రమాణప్ూరవకమైన ప్రవచనములు
నాలుగవ ర్కమన
ై ప్రవచనము దదవుడు ప్రవకత ల దావర్ా చెపిపనదానిని ప్ూర్శత చదయడానికన

నిర్ణయించుకునాిడు అని అనిశ్చుతమన
ై విధ్ముగా వలో డిచస
ద త ుంది. ఇటటవంటి ప్రవచనములు దెవ
ై
నిబంధ్నల ర్ూప్మును సంతర్శంచుకుంటాయి.

ప్రవకత ల మాటలు చాలాసార్మో దదవుడు ఏదో చదసత ానని నిబంధ్న చదశాడు అని ప్రకటిసత ాయి.

ఉదాహర్ణకు, ఆమోసు 4:2లో షల మోోను ప్టర ణములోని ధ్నిక స్ట్త ల
ర ను శతయరవులు ప్టటరకొనిపల తార్మ అని
దదవుడు ప్రమాణము చదశాడు. ప్రవకత దానిని ఎలా చెపాపడో వినండి:

యహో వా తన ప్ర్వశుద్ధ త తోడని చదస్టన
ి ప్రమాణమేద్నగా: ఒక కాలము

వచుిచుననద్ి, అప్ుపడు శ్తురవులు మిముిను కొింకులచదతను, మీలో

శేష్ిించినవార్వని గాలముల చదతను ప్టలరకొని లాగ్ుద్ురు (ఆమోసు 4:2).
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మర్ొక ప్రమాణ సూతరము యిెహెజేులు 5:11లో కనిపిసత ుంది. అకుడ మనము ఈ మాటలను

చదువుతాము:

నీ హేయద్దవతలనినటి ... చదత నా ప్ర్వశుద్ధ సథలమును అప్వితర ప్రచితివి గ్నుక ...

నేను నినున క్ష్ీణింప్జ్ేస్టద్
ె నని నా జీవముతోడు ప్రమాణము చదయుచునానను; ఇద్ద
ప్రభువగ్ు యహో వా వాకుక (యహెజ్ేకలు 5:11).

దదవుడు ప్రవకత ల ప్రవచనముతో పాటటగా ప్రమాణమును జతచదస్టినప్ుపడు, అది ఆ ప్రవచనమును
నిబంధ్నా నిశుయత సాాయికన పంచుతయంది. ఆయన చదయుదునని చెపిపనదంతయు చదసత ానని దదవుడు
తన నిబంధ్నలలో ప్రమాణం చదశాడు. ప్రవకత లు ప్రవచనమునకు దెవ
ై ప్రమాణమును జతచదస్టినప్ుపడు,

దదవుడు తాను చెపిపనదానిని కొనసాగశంచడానికన ఖ్చుతంగా నిర్ణయించుకునాిడు అని ఇది సూచసుతంది.

ఇప్ుపడు, ప్రమాణముల దావర్ా ధ్ృవీకర్శంచబడిన ప్రవచనములను అమలు చదయడానికన దదవుడు

ప్ూర్శతగా నిర్ణయించుకునాిడు అనేది వాసత వముగా ఉండగా, కొనిి విధాలుగా చార్శతిరక అనిశ్చుతములు

జోకయము చదసుకొనిన కొనిి సందర్ుములలో సపందించడానికన దదవుడు సవంతంతయరడెై ఉనాిడు అని కూడా
మనం చూడాల్వ. తర్చుగా “ఎప్ుపడు” అనే ప్రశి మాతరం మిగశల్వపల తయంది; ప్రవచనము విని ప్రజల
యొకు సపందన దావర్ా సమయం ప్రభావితమవుతయంది. ర్ండవదిగా, ప్రవచనమును ఎవర్మ

అనుభవిసాతర్మ అను విష్యము మాతరం ఎలో ప్ుపడు మార్మపచెందదగశన విష్యముగా ఉంటటంది.

మర్శయు మూడవదిగా, ప్రవచనము ఏ మాధ్యమము దావర్ా జర్మగుతయంది అను విష్యము మాతరం
తర్చుగా పేర్ొునబడదు. మర్శయు నాలగ వదిగా, ప్రవచనము ఎంత మేర్కు నర్వేర్ుబడుతయంది అను
విష్యము ఎలో ప్ుపడు బాహాటమన
ై ప్రశిగానే ఉంటటంది.

ఆమోసు 6:7-8లో కనిపించద తీర్మపను గూర్శున ప్రమాణమును గమనించండి:
యాకకబు సింతతివార్వకునన గ్రవము నాకసహయము; వార్వ నగ్రులకు నేను

విర్ోధినెైతిని గ్నుక వార్వ ప్టర ణములను వాటిలోని సమసత మును శ్తురవుల వశ్ము
చదస్టద్
ె నని ప్రభువెన
ై యహో వా తనతోడని ప్రమాణము చదస్టన
ె ు; ఇద్ద ద్దవుడును
స్టెైనయములకధిప్తియునగ్ు యహో వా వాకుక (ఆమోసు 6:7-8).

ఇంతకుముందు తన ప్ుసత కములో ఆమోసు తపిపంచుకొనే అవకాశము ఉనిదని చెపపి నప్పటికీ,

ఈ సమయంలో ఆమోసు షల మోోను ప్ూర్శతగా నాశనము చదయబడుతయందని సపష్ర ముగా ప్రకటించాడు.
అయినప్పటికీ, ఈ ప్రమాణం బాహాటముగా ఉని ప్రశిలకు సమాధానం ఇవవదు, ఉదాహర్ణకు

ఎప్ుపడు? అను ప్రశి. ఈ నాశనము వంటనే జర్మగుతయందా, లేదా వాయిదా వేయబడుతయండా? ఎవర్మ
లేదా ఏ ప్రజలు నాశనము చదయబడతార్మ, చెర్ప్టర బడతార్మ, లేదా ఎవర్మ తపిపంచుకుంటార్మ, అనేది
ఇంకా బాహాటముగానే ఉంది, మర్శయు ఏ మాధ్యమము దావర్ా దదవుడు నాశనము చదసత ాడు అను
విష్యము కూడా సపష్ర ం చదయబడలేదు. వాసత వంగా చెపాపలంటే, ఎంత మేర్కు ఈ నాశనము

జర్మగుతయంది అనేది కూడా బాహాటముగానే ఉంది. ఇశాీయిేలీయులు ఇచదు సపందనల వలుగులో ఈ
ప్రశిలకు జవాబు ఇవవవలస్టి ఉంది. వార్శ పారర్ానలు మర్శయు ప్శాుతాతప్ము, వార్శ తిర్మగుబాటట

మర్శయు ధికుర్ణ, ఈ ప్రవచనము యొకు నర్వేర్మపలో విప్ర్రతమైన వయతాయసములను కల్వగశసత ాయి.
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ఆశీర్ావదములను గూర్శున దెవ
ై ప్రమాణములో కూడా ఇటటవంటిదద కనిపిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు,

యిెష్యా 62:8లో చెర్ నుండి తిర్శగశ వచున వార్శతో చదయబడిన ఈ ప్రమాణమును మనం
చదువుతాము:

తన ద్క్ష్ిణ హసత ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు యహో వా ఈలాగ్ున
ప్రమాణము చదస్టన
ె ు: నిశ్ియముగా ఇకను నీ ధానయమును నీ శ్తురవులకు

ఆహారముగా నేనియయను నీవు ప్రయాసప్డి తీస్టిన ద్ారక్ష్యరసమును అనుయలు
తారగ్రు (యషయా 62:8).
దదవుడు తన ప్రజలను వాగాేన భూమికన తిర్శగశ ర్పిపంచెదను అని ప్రమాణము చదస్టినటట
ో ఈ

వాఖ్యభాగము సపష్ర ం చదసత ుంది, కాబటిర ఈ ప్రవచనము జర్మగుతయందని ప్రజలు నిశుయతతో ఉంటార్మ.
అయినను, జవాబు ఇవవబడని ప్రశిలు మిగశల్వ ఉనాియి. దదవుడు దీనిని ఎప్ుపడు చదసత ాడు? వాగాేన
భూమికన ఎవర్శని తీసుకువసాతడు? ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణను ఏ మాధ్యమము దావర్ నర్వేర్ముతాడు? ఈ

ప్ునర్మదధ ర్ణ ఎంత మేర్కు జర్మగుతయంది? ప్రమాణాలతో ఉని ప్రవచనాలలో, ఈ ర్కమన
ై ప్రశిలు
ఎలో ప్ుపడూ బాహాటముగానే ఉంటాయి.

కాబటిర, భవిష్యతయ
త ను ఒక మార్గ ంలో లేదా మర్ొక మార్గ ంలో మార్గ నిర్ేేశము చదయుటకు దదవుడు

విభిని సంకలపములను కల్వగశయునాిడని పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు సూచంచుటను మనం చూసాతము.
కొనిి ప్రవచనములు విసత ృతముగా బాహాటమై ఉనిటట
ో అవి సపష్ర ంగా సూచసాతయి. మర్శకొనిి ఈ
విష్యంలో అవయకత ంగా ఉంటాయి. ఇంకొనిి ప్రవచనములు మాటలు మర్శయు సూచనల దావర్ా
ధ్ృవీకర్శంచబడతాయి. మర్శయు, చవర్శగా, కొనిి ప్రవచనములు దెవ
ై ప్రమాణముల దావర్ా
ధ్ృవీకర్శంచబడతాయి.

పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను మనము అధ్యయనము చదయుచుండగా, ప్రవచనములు

మర్శయు చార్తిరక అనిశ్చుతముల యొకు జోకయముకు మధ్య సంబంధ్మును జాాప్కం చదసుకకవడం

ఎలో ప్ుపడు పారముఖ్యమన
ై విష్యముగా ఉంది. ప్రవకత లు చెపపి నదానిని కొనసాగశంచడానికన దదవునికన
వివిధ్ సాాయిల సంకలపం ఉంది, మర్శయు ఈ వివిధ్ సాాయిల సంకలపమును మనం జాాప్కం
చదసుకకకపల తద గొప్ప నష్ర మును ఎదుర్ొునవలస్టియుంటటంది.

ప్రవచనముల యొకక లక్ష్యయలు
ప్రవకత లు తమ ప్రవచనముల యొకు ఖ్చుతతవము ఎలా అర్ాం చదసుకునాిర్ప ఇప్పటివర్కు

మనం చూశాము గనుక, ప్రవచనాతుక ప్రవచనముల యొకు లక్ాయలను గీహంచద స్టిాతిలో మనం

ఉనాిము. ప్రవకత లు ప్రవచనములను ఎందుకు చెపాపర్మ? వార్శ ఉదదేశయములు ఏమిటి? ఈ ప్రశిలకు
సమాధానం చెపాపలంటే, మొదటిగా, ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయమును గూర్శున సుప్రస్టిదధ

దృకకుణములను మనము ప్ర్శశీల్వంచాల్వ, మర్శయు ర్ండవదిగా, సర్శయిన
ెై దృకకుణములను ప్ర్శశీల్వంచాల్వ.
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సుప్రస్టిద్ధ ద్ృకకకణములు
పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయమును గూర్శు విసత ృతముగా ప్రబల్వన ఒక
అపార్ామును మొదటిగా చూదాేము. పాత నిబంధ్న గీంథములోని ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయమును

గూర్శున ఒక ఆధిప్తయ దృకకుణం ఉంది అంటే, దానిని “ప్ుర్పసూచన” అను ప్దములో సంగీహంచవచుు.
మనకు తెల్వస్టినటట
ో గా, వద
ై య నిప్ుణులు భవిష్యత్ ప్ర్శణామము గూర్శు మాటాోడదటప్ుపడు, వార్మ

అనార్పగయము లేక ప్ర్శస్టా తి
ి యొకు ఫల్వతమును గూర్శు ఏమనుకుంటార్ప మనకు చెబుతార్మ. అనేక
విధాలుగా, చాలామంది కైసతవులు ప్రవకత లను ఈ విధ్ంగానే అర్ాం చదసుకునాిర్మ. ప్రవకత లు కేవలం

భవిష్యతయ
త ను గూర్శు మాతరమే చెబుతార్మ అని వార్మ అనుకుంటార్మ; ర్ాబో వు విష్యాలను ముందుగా
వార్మ సూచసాతర్మ. ఇప్ుపడు, ఈ దృకకుణములో వాసత వికత అనే విష్యము ఉంది. ఏ

సమయములోనన
ై ా దదవుడు ఈ మార్గ ంలో లేదా ఆ మార్గ ంలో వళో డానికన నిర్ణయించుకునాిడు అని
ప్రవకత లు వలో డిచశ
ద ార్మ. అయినను చార్శతిక
ర అనిశ్చుతముల జోకయము ప్రవచనములు నర్వేర్ుబడు
విధానము మీద ముఖ్యమన
ై ప్రభావము చూప్ుతయందని మనం ఎలో ప్ుపడు జాాప్కం చదసుకకవాల్వ.
ప్రవచనమును గూర్శున ఈ సుప్రస్టద
ి ధ ఆలోచన వనుక ఒక వాకయభాగము ఉంది, అది

దివతీయోప్దదశకాండము 18:20-22. ఈ వాకయభాగములో, ఒక ప్రవకత నిజమన
ై ప్రవకాత లేదా అబదధ ప్రవకాత
అని నిర్ణయించు ఒక ప్రమాణమును ఇశాీయిేలుకు మోషే ప్రకటించాడు. 21వ వచనము ఇశాీయిేలీయుల
ప్క్షమున మోషే అడిగశన ప్రశియిెైయునిది:

ఏద్ొ కమాట యహో వా చప్ిపనద్ి కాద్ని మేమటల
ు తలిస్టికొనగ్లమని మీరనుకొనిన
యడల (ద్ివతీయోప్ద్దశ్కాిండము 18:21).
22వ వచనము ఈ ప్రశికు జవాబిసుతంది:
ప్రవకత యహో వా నామమున చప్ిపనప్ుపడు ఆ మాట జ్రుగ్క పో యన యడలను
ఎననడును నెరవేరకపో యన యడలను అద్ి యహో వా చప్ిపన మాట కాద్ు, ఆ
ప్రవకత అహింకారముచదతనే ద్ాని చప్ెపను గ్నుక ద్ానికి భయప్డవద్ుే
(ద్ివతీయోప్ద్దశ్కాిండము 18:22).

ఈ వాకయభాగము యొకు విసత ృతమన
ై అపార్ాము ఈ విధ్ంగా ఉంది: యిెహో వా యొకు నిజమైన
ప్రవకత ఏదెన
ై ా చెపిపనప్ుపడు, అది అతడు చెపిపనటట
ో ఖ్చుతంగా జర్శగశ తీర్ాల్వ. అయితద నిజమైన ప్రవకత ను
సర్శగా గుర్శతంచడానికన మోషే పటిరన ప్ర్రక్షను అనువర్శతంచాలంటే, ఈ పాఠంలో ఇప్పటికే చూచన దానిని
మనం జాాప్కం చదసుకకవాల్వ. ప్రవకత ల యొకు మాటలను మనము అమర్ాయదగా చూడకూడదు.

ప్రవచనాతుక ప్రవచనముల వనుక ఉని ఉదదేశాలను మనం గమనించాల్వ. ప్రవకత లు మాటాోడినప్ుపడు,
వార్మ ప్రవచంచనది ఖ్చుతముగా వాసత వము అనే అభిపారయమును ఇవవడానికన వార్మ ఉదదేశ్చంచలేదు.
మానవుని ప్రతిసపందనలు ప్రవచనము యొకు నర్వేర్మపను ప్రభావితం చదసత ాయని, వార్శ మాటలు,

కొనిిసార్మో సపష్ర ంగాను మర్శకొనిిసార్మో అవయకత ంగాను వలో డించాయి. కాబటిర, ప్రవకత లను గూర్శు మోషే

ఇచున ప్ర్రక్షను మనం అనువర్శతంచనప్ుపడు, ప్రవకత లు సపష్ర ంగా ఏమి చెపాపర్మ అని మాతరమే కాకుండా
వార్శ ప్రవచనములకు ఎటటవంటి అవయకత ప్ర్శస్టా త
ి యలు వర్శతసత ాయి అని కూడా మనం అడగాల్వ.
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ప్రవచనము విష్యంలో ఇది నిజమయ
ై ునిది అని మోషే మర్శయు ఇశాీయిేలుకు తెలుసు.

కేవలము దెైవ ప్రమాణములు మాతరమే భవిష్యత్ సంఘటన యొకు ఖ్చుతతవమును ప ందాయని వార్శకన
తెలుసు. ప్రవకత లు తీర్మపను గూర్శు మాటాోడినప్ుపడు, వార్మ ఖ్చుతముగా తీర్మపలోకన వళతార్మ అని

ప్రవకత లు ఖ్ండించలేదుగాని, తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శంచార్మ అని వార్శకన తెలుసు. దెవి
ై కమన
ై ప్రమాణము
చదయబడింది అని ప్రవకత లు సూచంచకపల తద తప్ప, వార్మ ఆశీర్ావదమును వాగాేనం చదయలేదు గాని
ఆశీర్ావదమును ప్రతిపాదించార్మ అని వార్శకన తెలుసు. ఈ సందర్ుములలో, గణనీయమన
ై చార్శతిరక

అనిశ్చుతముల జోకయము దావర్ా మోషే యొకు ప్ర్రక్షలు అర్హత సాధించాల్వ. మర్ప మాటలో చెపాపలంటే,
కొనిి ముఖ్యమైన మానవ ప్రతిచర్యలు ఈ ప్రకనీయను ప్రభావితం చదయనంతవర్కు, మోషే ప్ర్రక్షలు
సులభంగా వర్శతసత ాయి. లేదంటే, దదవుని ప్రతిసపందన యొకు సాధ్యతలను కూడా ప్రవచనములలో

చదర్ాుల్వ. ముఖ్యమన
ై చార్శతిక
ర అనిశ్చుతములు జర్శగాయా? అని శరీతలు ప్రశ్చించాల్వ. అవి జర్శగశతద, మోషే
ప్ర్రక్షలను తగశన విధ్ంగా సర్మేబాటట చదయాల్వ.

సర్వయన
ై ద్ృకకకణములు
ప్ుర్పసూచన ప్రవచనము యొకు ప్రధాన లక్షయమయ
ై ునిది అని చెప్ుపట అపల హ

అయినటో యితద, ప్రవచనాతుక ప్రవచనముల యొకు ప్రధాన ఉదదేశయం ఏమిటి? సులభంగా చెపాపలంటే,
ప్రవకత లు ప్రధానంగా వార్శ శరీతలను పల ర తిహంచడానికన లేదా ఉతదత జప్ర్చుటకు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు

మాటాోడార్మ. మర్ొక విధ్ంగా చెపాపలంటే, భవిష్యతయ
త ను గూర్శు తమ శరీతలకు చెపేపవాటికంటే కూడా,
శరీతలు తమ భవిష్యతయ
త ను ర్ూప ందించుకొనునటట
ో వార్శని పల ర తాిహప్ర్చాలని ఉదదేశ్చంచార్మ.

ప్రవచనాతుక ప్రవచనములను గూర్శున ఈ దృకకుణమును అర్ాం చదసుకొనుట, పాత నిబంధ్న

విశావసులు ప్రవకత ల ప్రవచనములకు ప్రతిసపందించన విధానమును చూచుటకు సహాయప్డుతయంది.
మొదటిగా, “ఎవర్శకన తెలుసు?” అనే ప్రతిచర్యను చూదాేము; మర్శయు ర్ండవదిగా, “ర్ండింతల”

ప్రతిచర్యను చూదాేము. దదవుని ప్రజల యొకు ఈ ప్రతిచర్యలు ప్రవచనాతుక ప్రవచనముల యొకు
లక్షయమును మర్శంత సపష్ర ంగా చూచుటకు మనకు సహాయప్డతాయి.

“ఎవర్వకి తలుసు?” ప్రతిచరయ
మొదటిగా, “ఎవర్శకన తెలుసు?” అను ప్రతిచర్యను చూదాేము. పాత నిబంధ్నలోని మూడు

సందర్ుములలో, ప్రజలు ప్రవచనములను వినినప్ుపడు, మనకు వింతగా అనిపించద విధ్ముగా వార్మ

ప్రతిసపందించార్మ. “సర్ే, భవిష్యతయ
త లో ఏమి జర్మగుతయందో మాకు తెలుసు” అని చెప్ుపటకు బదులుగా
వార్మ “ఎవర్శకన తెలుసు?” లేదా హెబ్రరలో, మి యోదె’అ (מֵי
֣ ֵיֹודע
ֵ֔ ) అని జవాబిచాుర్మ.

“ఎవర్శకన తెలుసు?” అను ఈ ప్రతిచర్య గమనించదగశన మూడు సందర్ుములలో జర్శగశంది.

మొదటిగా, దావీదు బతెషబతో పాప్ము చదస్టన
ి విష్యమును గూర్శు నాతాను అతనిని ఎదుర్ొునినప్ుపడు,
2 సమూయిేలు 12:14లో అతడు ఈ మాటలను చెపాపడు:
అయతద ఈ కారయము వలన యహో వాను ద్ూష్ిించుటకు ఆయన శ్తురవులకు నీవు

గొప్ప హేతువు కలుగ్జ్ేస్టితివి గ్నుక నీకు ప్ుటిర న బిడ్ నిశ్ియముగా చచుిను (2
సమూయేలు 12:14).
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దావీదు కుమార్మడు చనిపల తాడు అని నాతాను ప్రవచంచాడు, మనము చూచనటట
ో గానే, అతడు

చనిపల యాడు. అయితద నాతాను ఈ ప్రవచనమును చెపిపన తర్మవాత, ఆ కుమార్మడు చనిపల క ముందు
తాను ఏమి ఆలోచంచాడో దావీదు తర్మవాత తన నాయయసాానములో ఉని ప్రజలకు వివర్శంచాడు. 2
సమూయిేలు 12:22లో అతడు ఈ మాటలు చెపాపడు:

అతడుబిడ్ పారణముతో ఉననప్ుపడు ద్దవుడు నాయింద్ు కనికర్వించి వాని

బరద్క
ి ిించునేమో యనుకొని నేను ఉప్వాసముిండి యేడుిచుింటిని. ఇప్ుపడు
చనిపో యను గ్నుక నేనెింద్ుకు ఉప్వాసముిండవలెను? (2 సమూయేలు
12:22).

ప్రవకత మాటలను అనివార్యంగా అంగరకర్శంచకుండా, పారర్ాన మర్శయు ప్శాుతాతప్ము దావర్ా ఈ

ప్రవచనమును నివార్శంచవచుు అని దావీదు ఆశ్చంచాడు. ఆ బిడ్ ఎలాగన
ై ా చనిపల యాడు కాబటిర అతని
కష్ర ము ప్నిచదయలేదు, అయితద దావీదు దృషిర మాతరం సపష్ర ంగా ఉంది. కుమార్మడు చనిపల యిే వర్కు,
దావీదు నిర్రక్షణ ఉంచాడు, “బరతికనంచునేమో?” అను నిర్రక్షణ.

అదద విధ్ంగా, తీర్మప ర్ాబో తయంది అని ప్రవకత యిెైన యోనా నీనవ ప్టర ణమునకు ప్రకటించాడు.

అతని ప్ుసత కములోని 3:4లో, ఈ ప్రవచనమును మనం చదువుతాము:

ఇక నలువద్ి ద్ినములకు నీనెవె ప్టర ణము నాశ్నమగ్ును (యోనా 3:4).
మర్పసార్శ, ప్రవకత యొకు ప్రవచనమును నీనవ ప్టర ణసుతలు అనివార్యంగా అంగరకర్శసత ార్మ అని

మనం ఊహంచవచుు, కాని వార్మ అంగరకర్శంచలేదు. బదులుగా, వార్మ దావీదు వల సపందించార్మ.
యోనా 3:9లో నీనవ ర్ాజు ఇలా చెపాపడు:

జ్నులు మనఃప్ూరవకముగా ద్దవుని వేడుకొనవలెను ఒకవేళ్ ద్దవుడు మనసుు

తిరప్ుపకొని ప్శాితత ప్ుతడై మనము లయముకాకుిండ తన కకపాగవన చలాురుికొనును
(యోనా 3:9).

మూడవ సందర్ుములో, ప్రవచనము యిెడల అదద ప్రతిచర్య జర్మగుతయంది. యోవేలు 2:1-11లో,
యిెర్ూష్లేముకు వయతిర్ేకముగా భయంకర్మైన తీర్మప వసుతంది అని ప్రవకత ప్రకటించాడు. అయినను
తమ శరీతలు ప్శాుతాతప్ప్డి మర్శయు ఉప్వాసము చదయాలని అతడు వార్శని పల ర తిహంచాడు.

ప్శాుతాతప్డి ఉప్వాసము చదయుమని అతను ఎందుకు చెపాపడో 2:14లో సపష్ర మైంది. అకుడ, మనము
ఈ మాటలను చదువుతాము:

ఒకవేళ్ ఆయన మనసుు తిరప్ుపకొని ప్శాితాతప్ప్డి (యోవేలు 2:14).
అతని ప్రవచనము ప్ూర్శతగా నర్వేర్నంతవర్కు, ప్రజలు దదవుని క్షమాప్ణను కకర్డం మంచది అని

యోవేలు నమాుడు, ఎందుకంటే దదవుడు ఆ చార్శతిక
ర అనిశ్చుత జోకయముకు ఎలా సపందిసత ాడో ఎవర్శకన
తెల్వయదు.
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఏడవ పాఠము : ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయము

“ఎవర్శకన తెలుసు” అను ప్రతిచర్యలు పాత నిబంధ్న విశావసులను గూర్శు మనకు ఏమి

బో ధిసత ాయి. ప్రవచనములు తమ విధిని నిర్ాార్శసత ాయని పాత నిబంధ్న విశావసులు నములేదు.
బదులుగా, చార్శతిరక అనిశ్చుతములు – ప్రతయద కముగా పారర్ానా అనిశ్చుతము – యొకు జోకయము

ప్రవచనములు నర్వేర్ుబడు విధానము మీద ముఖ్యమన
ై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వార్మ
ఎలో ప్ుపడు నమాుర్మ.

ద్వింద్వ ప్రతిచరయ
“ఎవర్శకన తెలుసు?” అను ప్రతిచర్య పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు లక్షయమును గూర్శున

విసత ృత అవగాహనకు మనలను నడిపిసత ుంది. ప్రవకత లు తమ ప్రవచనముల విష్యములో దవందవ

ప్రతిచర్యను ఆశ్చంచార్మ మర్శయు నిర్రక్ించార్మ. ఒకవప్
ై ు, తీర్మప మర్ర తీవరకర్ముగా లేకపల యినా అది
జర్మగుతయంది అని నిర్ాధర్శంచడానికన ఒక మార్గ ం ఉంది అని ప్రవకత లకు తెలుసు. ఈ మార్గ ము ప్రవచన

హెచుర్శకను విసుర్శంచ, దదవుని మీద తిర్మగుబాటటను కొనసాగశంచుట అయుయనిది. అదద సమయంలో,
దదవుడు తన ప్రజల మీదికన నిబంధ్నా తీర్మపను ప్ంపించడానికన నిర్ణయించుకునాిడు అని ప్రవకత లు

ప్రకటించనప్ుపడు, తీర్మప తొలగశపల వునటట
ో ప్రజలు దదవుని వప్
ై ు తిర్గాలని వార్మ ఆశ్చంచార్మ. దదవుని
తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు ఒకే ఒక మార్గ ం యిెహో వాను నముడం మర్శయు ప్శాుతాతప్ప్డడం.
మర్పవైప్ు, ప్రవకత లు ఆశీర్ావదములను గూర్శున దదవోకుతలను ప్ల్వకననప్ుపడు, తమ శరీతల యొకు

ప్రతిచర్యలను పేర్
ర ప
ే ించాలని కూడా వార్మ ఆశ్చంచార్మ. దదవునికన వయతిర్ేకంగా చదస్టే సపష్ర మైన తిర్మగుబాటట
ప్రవచంచబడిన ఆశీర్ావదములను తీస్టివస్ట
ే ి తీర్మపతో దానిని భర్రత చదసత ుంది అని వార్మ నమాుర్మ, అయితద
నముకముగా జీవిస్టేత ఖ్చుతముగా ఆశీర్ావదములు వసాతయని వార్శకన తెలుసు.

సులభంగా చెపాపలంటే, తమ శరీతలు తీర్మప నుండి తపిపంచుకొని తమ చర్యల దావర్ా దదవుని

ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు వార్శని పల ర తిహంచునటట
ో ప్రవకత లు తమ ప్రవచనములను ఇచాుర్మ.
ఈ విధ్ంగా, ప్రవచనముల యొకు లక్షయము ప్రధ్మంగా ర్ాబో యిే దానిని ముందుగా తెల్వయప్ర్చుట
కాదుగాని దదవుని ప్రజలను ప్రభువు యొకు ప్ర్శచర్యలో ఉతదత జప్ర్చుట అయియనిది.

ముగవింప్ు
ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయములను గూర్శు నాలుగు అంశములను ఈ పాఠములో మనము

చూశాము: మొదటిగా, చర్శతర మీద దదవుని సార్వభౌమతవమును, తర్మవాత ప్రవచనములు మర్శయు
అనిశ్చుతములు, మూడవదిగా, ప్రవచనముల యొకు ధ్ృవీకర్ణ, చవర్శగా ప్రవచనముల యొకు

లక్షయములు. ఈ పాఠములో మనము ప్ర్శశీల్వంచన అంశములు పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను

అర్ాము చదసుకొనుటకు పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియి. పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు భవిష్యతయ
త లో జర్గబో యిే
వాటిని గూర్శు ప్రజలు నేర్ముకకవాలనే ఉదదేశముతో చర్శతరను గూర్శు ముందుగా మాటాోడలేదు. దదవుని

కనికర్మును వదకన తదావర్ా తీర్మప నుండి తపిపంచుకొని దదవుని ఆశీర్ావదములను వదకునటట
ో వార్మ
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

ఏడవ పాఠము : ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయము

ప్రజలను పల ర తాిహప్ర్చార్మ. పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను మనము చదువుచుండగా, దదవుని

ఆశీర్ావదములను వదకన, ఆయన తీర్మప నుండి తపిపంచుకొనుటకు మనము ఉతదత జభర్శతయలమై ఉండాల్వ.
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