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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి.  

ఉపో ద్ాా తము 

 “ర్శచార్్డ, మీకు ప దే సంఘము కావాలంటే, బెైబిలు ప్రవచన సభను ఏర్ాపటట చదస్టి, యిసేు తవర్గా 
వచుుచునాిడు అని అందర్శక ీచెబితద సర్శపల తయంది” అని చపెపిన ఒక స్టేిహతియడు నాకు ఉనాిడు. క ైసైతవ 
ప్ుసతకశాలలో మర్శయు క ైైసతవ టెల్వవిజన్ ను నేను చూస్టినప్ుపడు, అతడు చపెిపనది నిజమ ేఅని నేను 
నిర్ాా ర్కొచాును. చాలామంది ప్రజలు ప్రవచనమును గూర్శు సంతోషిసాత ర్మ ఎందుకంట ేయిసేు తవర్గా 
వచుుచునాిడు అని ప్ుర్ాతన కాల ప్రవకతలు వార్శకన చెబుతయనిటటో గా వార్మ నముుతార్మ. 

 చాలామంద ిక ైసైతవులు పాత నిబంధ్న ప్రవచనము ప్టో తకుువ ఆసకనత చూప్ుతార్మ కాని ఒకవేళ 
వార్మ ఆసకనతని చూపినయిడెల వ ంటనే వార్శ ఆలోచనలు కీీసుత  యొకు ర్ ండవర్ాకడ మర్శయు 
యుగాంతప్ు సంఘటనల వంటి వాటి మీదకిన వ ళాత యి. అనకే డనిామినషే్నోకు చెందని వివిధ్ క ైైసతవ 
నాయకులు ప్రవచనాతుక ర్చనల యొకు ప్రతి పజేీలో ఈ అంశాల కొర్కు వ దకమని ప్రజలను 
పల ర తిహిసాత ర్మ. మన మనసుిలు సహజంగా ఈ అంశాల వ ైప్ు వ ళుతయనిప్పటకిీ, ఈ పాఠంలో మనం 
పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యిెడల మర్శంత తెల్వవిగా వయవహర్శంచబో వుచునాిము – ఇది ప్రవకతలు 
సవయంగా పాటించన విధానం. మర్శయు మనం అలా చదసుత ండగా, మనం ఊహించద దానికంటే ఎకుువ 
విష్యములను ప్రవకతలు తెల్వయజయేుచునాిర్మ అను విష్యమును మనం గీహిసాత ము. 

 ఈ పాఠమునకు మనము “ముఖ్యమ ైన వాయఖ్ాయనశాసత ర దృకకుణాలు” అన ేపరే్మ ప టార ము 
ఎందుకంటే బెైబిలు ప్రవచనమును బాధ్యతాయుతముగా చదప్టార లంటే మనము గీహించవలస్టిన వాయఖ్ాయన 
లేదా అనువాద ప్ర్శగణలను గుర్శతంచవలస్టయిుంటటంది. ఈ ఆర్ంభ పాఠమును నాలుగు భాగములుగా 
విభజంచుదాము: పాత నిబంధ్న ప్రవచనములు గూర్శు మనకుని సందదహము, మర్శయు తర్మవాత ఈ 
సందదహమును అధిగమించుటకు సహాయప్డద మూడు అంశాలను మనం చూదాే ము – ప్రవకతల 
అనుభవము యొకు సవభావము, వాసతవిక అరా్మును కనుగొనవలస్టని అవసర్త, మర్శయు చవర్శగా, 
పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యిెడల కొీతత  నిబంధ్న దృకకుణములు. మనకుని సందదహమును మొదటిగా 
చూదాే ము. 

మన సింద్ేహము 

 కొంతమంది క ైైసతవులకు బెైబిలులోని ఇతర్ భాగముల కంటే కొనిి భాగములు బాగా తెలుసు అని 
మీర్మ ఎప్ుపడెనైా గమనించార్ా? పాత నిబంధ్నలో, ప్ంచగీంథములోని కథలు బాగా సుప్ర్శచతమ ైనవి. 
పేరర్పేించబడని బెైబిలు పాఠకులకు యిెహో ష్యవ మర్శయు నాయయాధపి్తయలు తెలుసు, మర్శయు 
కొంతమంది విశావసులు సమూయిేలు, ర్ాజులు మర్శయు దనివృతాత ంతముల గీంథములను కూడా బాగా 
అరా్ం చదసుకుంటార్మ. అయితద, “యిెష్యా దదనిని గూర్శునది?” లేదా “ఆ జ ఫనాయ సంగతి ఏమిటి?” 
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“హగగయి ఉతుంఠభర్శతమ నై ప్ుసతకం కాదా?” అని ఎవర్ నైా అడిగశనప్ుపడు, ఈ ప్ుసతకములను గూర్శు 
మనకు అంత తెల్వయదు గనుక మనం మౌనంగా ఉంటాము. పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను గూర్శున 
వివర్ణలను కాప్ర్మలు మర్శయు క ైైసతవ బో ధ్కులు కూడా నివార్శసూత  ఉంటార్మ ఎందుకంటే బెైబిలులోని ఈ 
భాగమును గూర్శు వార్మ చాలా సందదహంతో ఉంటార్మ. 

 పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శున ఈ అధ్యయనమును మనం ఆర్ంభించుచుండగా మన 
సందదహమును గూర్శు ప్ర్శశీల్వసూత  ఆర్ంభించడం చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది. మనము ర్ ండు పరా థమిక 
ప్రశిలను అడుగుదాము: మన సందదహము యొకు మూలములు ఏమిటి, మర్శయు ఈ సందదహము 
యొకు కొనిి ఫల్వతాలు ఏమిటి? పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శు మనలో చాలామందికన కల్వగ ే
సందదహమునకు కొనిి మూలములను చూసూత  ఆర్ంభించుదాము. 

సింద్ేహము యొకో మూలయలు 
 లేఖ్నములోని ఈ భాగము యిెడల క ైసైతవులకు సమసయలను కల్వగశంచద కనీసం ర్ ండు విష్యాలు 

ఉనాియి. మొదటిగా, సవయంగా ప్రవచన గీంథాలు, మర్శయు ర్ ండవదిగా సంఘములో అసముతి. 

ప్రవచన గ్రింథాలు 
 లేఖ్నములోని ప్రవచన గీంథాలు గీహించడానికన బహుశా చాలా కష్రమ నై భాగాలు అని 

ఒప్ుపకుందాము. చాలామంది క ైైసతవులు కొందర్మ ప్రవకతల పరోే్ను ఉచఛర్శంచడానికన కూడా కష్రప్డతార్మ, 
కాబటిర ప్రవకతల మాటలను వార్మ అరా్ము చదసుకుంటార్ని మనము ఆశంచలేము. వార్శ గీంథములలోని 
విష్యాలను గూర్శు మనం తర్చుగా సందదహంతో ఉంటాము. అవి ఒకదానితో ఒకట ిప ంతనలేనివిగా 
ఉంటాయి; ఒక వచనము మర్ొక వచనములోనికన నడిపించదదగిా ఉండదు. మర్శయు ప్రవకతలు ప డుప్ుకథ 
మర్శయు విడ ికథలలో మాటాో డతార్మ, మర్శ కొనిిసార్మో  వార్శ మాటలు మనకు అసలు అరా్ం కావు. 

 దీనికన తోడు, బెైబిలులోని ఈ కాలములో జర్శగశన చార్శతిరక సంఘటనలను గూర్శు మనకు ప దేగా 
తెల్వయదు. ర్ాజులు, ర్ాజయయలు, యుదధములు మర్శయు ఇతర్ సంఘటనలు చాలా సంకనోష్రమ నైవి గనుక 
వాటిని గూర్శు నేర్ముకొనడం ప్రయాసమ ేఅవుతయంది. చాలామంది క ైసైతవులు పాత నిబంధ్న ప్రవకతల 
గీంథాలను చదవిినప్ుపడు, ఏదో  విదదశంలోకన, ఒక వింత ప్రదదశంలోకన ప్రవేశంచనటటో గా భావిసాత ర్మ. వీధి 
గుర్మత లు అరా్ంవంతంగా ఉండవు. ఆచార్ాలు వింతగా ఉంటాయి. మర్శయు ప్రవచన గీంథాలు సవయంగా 
కల్వగశంచద కనోష్రతల కార్ణంగా మనం దిగా్రంతిన ందుతాము. 

సింఘము 
 మన సందదహముకు ర్ ండవ ప్రధాన మూలము ఉంది: అద ిసంఘము. క ైసైతవ సంఘము అనేక 

ర్ంగాలలో సామర్సయము కల్వగశన బో ధ్నలను కల్వగశ ఉంది. అయితద, పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథాలను 
వివర్శంచద విష్యంలో మాతరం, ఏ విధ్మ నై సామర్సయం లేదు, కేవలం అసముతి మాతరమ ేఉంది. మీర్మ 
ఇటటవంట ిచర్ులు వినయేుంటార్మ – మీర్మ ఎవర్మ? మీర్మ ప్రమిలీనియల్ యుగప్ు వాదవిా? మీర్మ 
శీమల కాలమునకు ముందు ఎతతబడుటను నముుతార్ా, లేదా శీమల కాలము మధ్యలో ఎతతబడుటను 
నముుతార్ా, లేదా శమీలకాలము తర్మవాత ఎతతబడుటను నముుతార్ా? మీర్మ ప్రమిలీనియల్ వాదులు 
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కాగపర్మచునాిర్ా లేక చార్శతిరక ప్రమిలీనియల్ వాదులు కాగపర్మచునాిర్ా? మీర్మ ఆశావాద లేక 
నిర్ాశావాద మిలీనియల్ వాదమును నమునివార్శగా ఉండగపర్మచునాిర్ా? మనము ఒక డనిామినషే్న్ 
ను హతయత కొని, మిగశల్వన వార్ందర్ూ తప్ుప అని భావిసాత ము. తర్మవాత మనము మర్ొక గుంప్ులోకన వ ళో్ల, 
దీనికన విర్మదధంగా వింటాము. ఇవాంజల్వకల్ క ైసైతవులు విశావసము యొకు పరా ముఖ్యతను 
అంగరకర్శంచనప్పటికీ, ప్రవచన విష్యానికన వచదుసర్శకన మన మధ్య అంత సామర్సయం ఉండదు. ప్రవకతల 
అనువాదమును గూర్శు సంఘము బహుగా విభజంచబడినందున, గొప్ప నిశుయతతో ఈ 
వాకయభాగములను చదవడం మనకు చాలా కష్రంగా ఉంటటంది. 

సింద్ేహము యొకో ఫలితాలు 
 మనం అనుభవించద ఈ లోతెనై సందదహము కొనిి విచార్కర్మ ైన ఫల్వతాలకు దార్శతీస్టింది. 

బెైబిలులోని ఈ భాగము యిడెల మనకు ఉని సందదహము నుండ ికలుగు కనీసము ర్ ండు ప్రధానమ నై 
ఫల్వతాలను నేను ఆలోచంచగలను: వంచంచబడుట మర్శయు ఉదాస్ట్నత. 

వించిించబడుట 
 వంచంచుట అనదేి మన చుటటర  జర్మగుతూనే ఉంటటంది. చాలా అసముతి మర్శయు సందదహము 

ఉంద ిగనుక “ప్రవచన నిప్ుణులు”గా పలిువబడద వార్మ సందదహముకు ఒక కమీమును తీసుకుర్ావాలని 
మందుకు వచాుర్మ. వార్మ తమ అభిపరా యములను ఖ్చుతముగా వాసతవమ నైటటో  భావిసూత , వాటిని 
బో ధించుచూ సంచర్శంచుట దావర్ా ఇలా చదసాత ర్మ. 

 వంచంప్బడుటను గూర్శు ఇటటవంటి అనకే ఉదాహర్ణలు నా మనసుికు వసాత యి. ఇటీవల 
దశాబేములలో, ల కులేననిి ప్ుసతకాలు మర్శయు బో ధ్కులు చపెిపనదదమిటంటే, 1948లో ఇశాీయిలేు 
సాా ప్న కీీసుత  ర్ాకడకు ముందు కడవర్శ తర్ముకు గుర్మత గా ఉంది. 1948 తర్మవాత కీసీుత  నలభెై 
సంవతిర్ముల ఒక తర్ములోప్ు తిర్శగశ ర్ావాలని విసత ృతంగా బో ధించబడింది – “ఇశాీయిలేు తమ 
దదశముకు తిర్శగశ వచున తర్మవాత కేవలం ఒక తర్మునక,ే అనగా బెైబిలు ప్రకార్ం నలభెై-
సంవతిర్ములక ేకీసీుత  ఆయన సంఘము కొర్కు తిర్శగశవసాత డు.” 

 సర్ే, నలభెై సంవతిర్ములు గడచపలయాయి కాని ఏమి జర్మగలేదు. 1988వ సంవతిర్ం 
తర్మవాత, యోచనలనీి ఆగశపల తాయి అని మనం ఆశంచయుంటాము, కాని అద ిజర్మగలేదు. 
సంవతిర్ములు గడచుచుండగా, ప్రవచన నిప్ుణులు తమ దృషిరని మర్ొకచపట కేందీరకర్శంచార్మ. 2000 
సంవతిర్ములో అంతము ఉంటటంది అని వార్మ అప్ుపడు పరే్ొునాిర్మ. అంచనాలు మర్లా అస్టిార్ంగా 
ఉనాియి. యుగాంతం దగగర్లోనే ఉంది అని ప్తిరకలు మర్శయు వార్ాత ప్తిరకలు కూడా చబెుతాయి; 
సూచనలనీి అంతమును సూచంచుచునాియి. కీసీుత  ర్ాకడను గూర్శున పాత నిబంధ్న ప్రవచనములు 
న ర్వేర్బడబో వుచునివి అని ప్రతి ప్రసుత త సంఘటన, ప్రతి యుదధము, ప్రతి భూకంప్ము, ప్రతివిధ్మ నై 
ఆర్శధక సమసయ తలె్వయజసేుత నాియని అవి మనకు చబెుతాయి. మర్శయు వాసతవంగా చెపాపలంటే, ప్రవచన 
సభల యొకు ఆచర్ణాతుక అనువర్తనము ఇదద: “మా ప్ుసతకాలు కొనండి.” “మా ప్ర్శచర్యకు డబుబ 
ఇవవండి.” విచార్కర్ంగా, “నిప్ుణులు”గా పలిువబడద వీర్శవలన క ైసైతవులు చాలా నునాయాసంగా 
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వంచంప్బడుతయనాిర్మ. ప్రవకతల గీంథాలను ఎలా అరా్ం చదసుకకవాలో తలె్వయకపల వడంతో మనలో 
వేలాదిమంది ఒక వాయఖ్ాయనం నుండ ిమర్ొక వాయఖ్ాయనంలోకన ఊగశసలాడుచునాిర్మ. 

ఉద్ాస్ట్నత 
 వంచంప్బడుట అనదేి పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శు మనము కల్వగశయుని 

సందదహమునకు ఒక ఫల్వతము మాతరమే. మనము చూడగల్వగే మర్ొక ఫల్వతము కూడా ఉంది. 
బెైబిలులోని ఈ భాగమును అరా్ము చదసుకొనుటలో మనం చాలాసార్మో  ఉదాస్టన్ంగా ఉంటాము. 
చాలామంది క ైసైతవులు ప్రవచనమును దృషిరంచద విష్యంలో అనేక దశల గుండా ప్రయాణిసాత ర్మ. 
మొదటగిా, వార్మ చాలా ఉతాిహంగా ఆర్ంభిసాత ర్మ. ఎవర్ప బో ధించుటను వార్మ వింటార్మ మర్శయు 
సమావేశములకు వ ళోడానికన మర్శయు ప్రవకతలను గూర్శున ప్ుసతకాలు చదవడానికన ఎంతో ఉతాిహంగా 
ఉంటార్మ. అయితద తర్మవాత, ఈ విశావసులు సంక్షోభముకు గుర్ౌతార్మ, ఎందుకంటే వార్శ బో ధ్కులు వార్శకన 
అసతయములను ప్రవచంచార్మ. మర్శయు అనకే సందర్ుములలో, ఈ క ైైసతవులే గొప్ప ఉదాస్టన్తతో 
మిగశల్వపల తార్మ. బెైబిలులోని ఈ భాగమును అరా్ం చదసుకొనే ప్రయతిమును వార్మ ఆపవిేసాత ర్మ. 

 ననేు హ సైూులులో ఉనిప్ుపడు, నా విష్యంలో కూడా ఇదద జర్శగశంది. నేను అప్ుపడద 
విశావసములోకన వచున కొీతత  క ైసైతవుడను మర్శయు నా బో ధ్కులందర్మ నాతో ఇలా చెపాపర్మ, “ర్శచార్్డ, 
యిేసు తవర్గా వచుుచునాిడు.” కాబటిర , కాలేజీకన వ ళాో లను ఆలోచనను కూడా ననేు విడచిప టేరశాను. 
సంతోష్కర్ంగా, వార్మ తప్ుప చపెాపర్ని వ ంటనే ననేు కనుగొని, ననేు వ ళో్ల నా జీవితమునకు సర్ నై 
దిశనిచాును. కాని పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యిడెల నేను చాలా ఉదాస్టన్ంగా అయిపలయాను. 
“బెైబిలులోని ఈ భాగమును ననేు అరా్ం చదసుకకలేను. ననేు అరా్ం చదసుకొనగల్వగే ఇతర్ భాగములను నేను 
అధ్యయనం చదయాల్వ” అని నాలో ననేు ఆలోచంచుకునాిను. మర్శయు ఈ విష్యమును నేను మీకు 
చెపాపల్వ, ననేు వ ళో్లన ప్రతిచపట, పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యిెడల ఉదాస్టన్ంగా ఉని క ైైసతవులను 
చూశాను. 

 నడేు చాలామంది విశావసులు పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యిెడల ఉదాస్టన్ంగా ఉనాిర్ని ననేు 
భయప్డుచునాిను. బెైబిలులోని ఈ భాగమును అరా్ం చదసుకొను ప్రయతిమును వార్మ విడిచప టార ర్మ 
ఎందుకంటే నిర్మతాిహము మర్శయు వంచంచబడుటవలన వార్మ అలస్టిపల యార్మ. “ప్రవచనమును గూర్శు 
చంతప్డవదుే . ఏదదమ నైా అది మీకు అరా్ం కాదు,” అని ఎంతోమంది స్టవేకులు నాకు చెపాపర్మ. కాబటిర , 
బెైబిలులోని ఈ భాగమును గూర్శు మనం మర్చపల తాము. 

 మంచది, ఈ ప్ర్శస్టిాతిని మార్ేు సమయం వచుంది. పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శు మనం 
నేర్ముకుంటే “స్టదిాధ ంతముల వలయము” యొకు బార్శన ప్డకుండా ఉంటాము. అయితద ఉదాస్టన్తను 
నివార్శంచుటకు కూడా ప్రవచనము గూర్శు మనం నేర్ముకకవాల్వ. మనం విసుర్శంచడానికన దదవుడు 
బెైబిలులో ప్రవచనమును ఉంచలేదు. ల కులేనిని మార్గములలో దీని దావర్ా మనం ప్రయోజనం 
ప ందాలని ఆయన ఈ భాగమును మనకు ఇచాుడు, మర్శయు ప్రవచనమును గూర్శున సందదహములో 
లేదా అజయా నంలోనే ఉండిపల యి మనం సంతృపిత  చెందకూడదు. 

 పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల విష్యంలో ఈ సమసయలను మనందర్ం గుర్శతసాత మని నా ఆలోచన, 
కాని ఇప్ుపడు మనం మర్ొక ప్రశి అడగాల్వ. పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల యిడెల మన గహిీంప్ును 
మర్శయు మన జయా నమును ప ంప ందించుకొనుటకు ఈ సమసయలను విసుర్శంచాలంటే ఏవిధ్మ ైన 
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విష్యాలను మనం అరా్ం చదసుకకవాల్వ? వంచంచబడుట మర్శయు ఉదాస్టన్తలను నివార్శంచడానికన 
మనం కనీసం మూడు ప్రధానమ ైన విష్యాలను అనేవషించాల్వ. ప్రవకత అనుభవము యొకు 
సవభావమును మనం నేర్ముకకవాల్వ, మర్శయు ప్రవచనముల మూలారా్ము యొకు పరా ముఖ్యతను కూడా 
మనం ప్ునర్మదాా టించాల్వ. మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను కొీతత  నిబంధ్న ఏవిధ్ంగా 
నిర్వహించందో  ఒక మంచ అవగాహనను మనం ప ందాల్వ. ఈ మూడు అంశాలు చాలా పరా ముఖ్యమ నైవి 
గనుక ఈ పాఠములలో వీటిని మనము చర్శుంచుదాము. ఈ సమయంలో, కొనిి పరా థమిక ఆలోచనలను 
మాతరం మనం ప్ర్శచయం చదదాే ము. 

ప్రవకత యొకో అనుభవము 

 పాత నిబంధ్న ప్రవకత యొకు అనుభవమును మొదటిగా చూదాే ము. పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనమును అతయంత బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించాలని మనం ఆశంచనటెలో తద, ప్రవకతల 
అనుభవమును మనం జయగతీతగా ప్ర్శశీలనచదయాల్వ. దదవుని యొదే నుండ ివచున ఈ దూతలకు ఏమి 
జర్శగశంద?ి దదవుని వాకుును ప్రకటించుచుండగా వార్మ ఏమి అనుభవించార్మ? ప్రవకతలను గూర్శు మాటాో డద 
వయకుత లను గూర్శు ననేు చదివినప్ుపడు మర్శయు వినినప్ుపడు, వార్శ అనుభవములను గూర్శు కనీసం 
మూడు అపల హలు వ లుగులోకన వచాుయి. ప్రవకతల యొకు మానస్టిక ప్ర్శస్టిాతిని చాలామంది క ైైసతవులు 
అపారా్ం చదసుకుంటార్మ. ప్రవకతల మాటలను దదవుడు ఏ విధ్ంగా పేరర్పేించాడో ఆ మార్గములను కూడా 
మనం తప్ుపగా అరా్ం చదసుకుంటాము. మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు గీహణశకనతని గూర్శు, 
వార్శ మాటలను వార్మ అరా్ం చదసుకుని విధానమును గూర్శు మనకు చాలాసార్మో  సర్ నై ఆలోచన 
ఉండదు. 

మయనస్టిక స్టిితి 
 మొదటిగా, ప్రవకతలు తమ ప్రవచనములను ప ందుకునిప్ుపడు ఆచర్ణాతుకంగా వార్మ  

మతిభరమించన స్టిాతిలో ఉనిటటో గా చాలామంది బెైబిలు విదాయర్మా లు భావిసాత ర్మ. ప్రవకతలు దదవుని ఆతులో 
మునిగశపలయార్మ గనుక తమ భావాలను కకలోపయార్మ. కనాను దదశప్ు బయలు మర్శయు పరా చీన, 
ఆధ్ునిక ప్రప్ంచంలోని ఇతర్ మతాల ప్రవకతల మాదిర్శగా వీర్మ కూడా మతిభరమించన స్టిాతిలోకన వ ళాో ర్మ. 

 ఇప్ుపడు ప్రవకతలను గూర్శున ఈ దృకకుణము చాలా చపటో ప్ర్శగణలో ఉనిప్పటికీ, ఇది లేఖ్న 
సాక్షయయలతో సర్శపల లడం లేదు. పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని నుండి విని మర్శయు చూచ 
ఆశుర్యపల యిన సందర్ాులు ఉనిటటో  మనం నిశుయత కల్వగశయుండవచుని నా ఆలోచన. 8వ 
అధాయయములో, దదవుని ఆతు యిెహ జేులు తలవ ండుర కలు ప్టటర కొని ప ైక తిత , కొనిి వందల మ ైళుు 
బబులోను నుండి యిరె్ూష్లేము దదవాలయము వ ైప్ుకు అతనిని తీసుకువ ళో్లనప్ుపడు, అతడు ఏ 
మానస్టిక స్టిాతిలో ఉనాిడో  మనం ఊహించవచుు. కాని ఈ స్టిాతిలో కూడా, యిెహ జేులు ప్ూర్శతగా తనప ై 
నియంతరణను కకలోపలేదు. అతని మతి భరమించలేదు. బదులుగా, యిెహ జేులు గీంథములోని ఈ 
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భాగమును మనం చదివినప్ుపడు, అతడు దదవునితో సంభాషంిచగలుగుతయండడం మనం గమనిసాత ము. 
నాటకీయ ప్ర్శస్టిాతయలలో కూడా పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు, దదవుడు ఆయన వాకుును 
బయలుప్ర్మసుత ండగా అప్రమతతంగా, అవగాహన కల్వగశ ఉనాిర్మ. 

ప్రరరణ 
 ప్రవకత అనుభవమును గూర్శు ప్రస్టదిిధగాంచన ర్ ండవ అపల హ ఏమిటంటే వార్మ దదవుని చదత 

పేరర్పేించబడని విధానం. 

అనాలోచిత ప్రరరణ 
 దుర్దృష్రవశాతూత , చాలామంది క ైైసతవులు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను అనాలోచత పేరర్ణ 

ప ందినవార్శగా ప్ర్శగణిసాత ర్మ. ప్రవకతలను నిషిరియాతుక సాధ్నములుగా మనం ప్ర్శగణసిూత  ఉంటాము. 
యిెష్యా మాటాో డనిప్ుపడు, తన ప దవులను కదల్వంచునటటో  అతడు దదవునిని అనుమతించాడు. 
ఆమోసు ప్రకటించనప్ుపడు, దదవుడు అతని నోట ిదావర్ా ప్రతి మాటను మాటాో డింప్జేశాడు. బెైబిలులోని 
ఇతర్ భాగములను గూర్శు ఈ విధ్ంగా మనము చాలా తకుువగా ఆలోచసాత ము, కాని పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతల విష్యానికన వస్టేత , వార్మ నిషిరియాతుక సాధ్నాలు, కవేలం దదవుని మాటలు తెల్వయజేస్ట ే
దూతలుగా మనం వార్శని భావిసాత ము. 

కరబన సింబింధమ ైన ప్రరరణ 
 పేరర్ణను ప్ర్శశీలన చదస్టే ఈ సుప్రస్టదిధ  విధానమునకు భినింగా, ఈ పాఠములలో మనము 

“కర్బన సంబంధ్మ నై పేరర్ణ”ను ఉప్యోగశదాే ము. ప్ర్శశుదాధ తయుడు ప్రవకతల ర్చనలను పేరర్పేంిచాడు 
గనుక వాటలిో తప్ుపలు లేవు అని మనం నముుతాము. కాని అదద సమయంలో, లేఖ్న ర్చనలను 
దదవుడు పేరర్ేపించనప్ుపడు, ఆయన మానవ ర్చయితల యొకు దృకకుణములను, ఆలోచనలను 
మర్శయు వయకనతతవములను ఉప్యోగశంచాడు. కొీతత  నిబంధ్న గంీథములో ఇద ివాసతవమని మనకు 
అరా్మౌతయంది. పౌలు ప్తిరకలు అతని యొకు వయకనతతవమును మర్శయు నేప్థయమును ప్రతిబింబిసాత యి. 
మర్శయు నాలుగు సువార్తల మధ్యనుని భినితావలు మానవ ర్చయితల యొకు ఆలోచనలు మర్శయు 
లక్షయయలలోని భినితావల దావర్ా ప్రధ్మంగా కల్వగాయని మనం గుర్శతసాత ము. ఇదద విధ్ంగా, దదవుడు 
ప్రవకతలను పేరర్పేించుచుండగా, వార్శ వయకనతతవములను, అనుభవములను మర్శయు ఉదదేశములను ఆయన 
ఉప్యోగశంచాడు. పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును మనం అరా్ం చదసుకకవాలని ఆశస్టేత , వార్శ అనుభవమును 
గూర్శు అనాలోచత అవగాహనను మనము తిర్సుర్శంచాల్వ మర్శయు వార్మ కూడా మానవులని గీహించ, 
దదవుడు వార్శని ప్ూర్శతసాా యిలో పేరర్పేించన మార్ాగ లను వ దకాల్వ. 

గ్రహణశక్తత 
 ప్రవకతల అనుభవములను గూర్శు మనము కల్వగశయుని ఇతర్ అపల హలతో పాటటగా, ప్రవకతలు 

తమ మాటలను ఎంత బాగుగా అరా్ం చదసుకునాిర్ప అను విష్యము మీద మనకు అంత మంచ 
అవగాహన లేదు. వాసతవంగా చెపాపలంటే, ప్రవకతలు అజయా నులు అని లేదా వార్మ చపెేపద ివార్ే అరా్ం 
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చదసుకకలేకపల తార్మ అని చాలామంది క ైసైతవులు భావిసాత ర్మ. ఒక ఉదాహర్ణగా, ఎవర్ నైా ఆమోసును 
నిలదీస్టి, “నీవు చెపపే దాని యొకు అరా్ం ఏమిటి?” అని అడిగశతద, ఆమోసు ఈ విధ్ంగా సపందించాల్వ అని 
చాలామంది క ైసైతవులు భావిసాత ర్మ: “ననేు చెపపేది నాకు తలె్వయదు; దదవుడు చెపపినద ిమాతరమే ననేు 
చెబుతాను.” 

 సర్ే, ఈ అపల హకు విర్మదధంగా, ప్రవకతలు గహిీంప్ు శకనతని కల్వగశనవార్మ అని బెైబిలు బో ధసిుత ంది. 
వార్మ చపెిపనది చాలావర్కు వార్మ అరా్ం చదసుకునాిర్మ. ఉదాహర్ణకు, దానియిలేు 12:8లో, దానియిలేు 
ఇలా ఒప్ుపకునాిడు. 

 నేను విింటినిగయని గ్రహ ింప్లేకపో తిని (ద్ానియేలు 12:8). 

 దానియిలేు యొకు అరా్ము ఏమిటో గీహించుటకు మనము జయగతీతవహించాల్వ. అతను 
ప్రభువుతో మాటాో డుచుండగా తననుగూర్శు తాను ఇలా వివర్శంచుకునాిడు, 

నా యేలినవ్యడా, వీటిక్త అింతమేమి? (ద్ానియేలు 12:8). 

దానియిేలు వినిది మర్శయు వరా స్టినది గీహించాడని మీర్మ చూసాత ర్మ; అతనికన ప్దాలు తలెుసు; 
అతనికన వాయకర్ణం తలెుసు – ఇవి ఆయన మాటలు. కాని, అతను సమసతము గీహించలేదు. ప్రవచనం 
ఎలా న ర్వేర్మతయందో సపష్రంగా తెల్వయదు అని అతడు ఒప్ుపకునాిడు. 

 అదద విధ్ంగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు గీహింప్ుశకనతగలవార్ే, కాని వార్మ చపెపినదంతా వార్మ 
గీహింప్లేదు అని 1 పేతయర్మ 1:11 మనకు తలె్వయజసేుత ంది. అకుడ, పతేయర్మ ఇలా స్ట లవిచాుడు, పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతలు 

… [క్రరసుత ] ఆతమ, యే క్యలమును ఎటిర  క్యలమును సూచిించుచు వచ ెనో ద్ానిని 
విచార ించి ప్ర శోధిించిర  (1 ప్రతురు 1:11). 

 మర్ప మాటలో చెపాపలంటే, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు కాలము మర్శయు ప్ర్శస్టిాతయల విష్యంలో 
అజయా నంగానే ఉనాిర్ని పతేయర్మ చెపాపడు, కాని వార్మ ప్ూర్శతగా గీహింప్ు లేనివార్శగా ఉనాిర్ని మాతరం 
చెప్పలేదు. విర్మదధంగా చెపాపలంటే, మనము చూడబో వుచునిటటో గా, ప్రవకతలు అవగాహన కల్వగశనవార్మ, 
వార్మ మాటాో డుచుని విష్యముల ప్టో గీహింప్ు కల్వగశనవార్మ. అజయా నంగా ఉండక, దదవుని మార్గముల 
విష్యంలో వార్శకన విప్ర్రతమ నై గీహింప్ు ఉంది. 

 పాత నిబంధ్న ప్రవకతల అనుభవములను గూర్శు అనేకమ ైన అపల హలు ఉనాియి, కాని 
మనము కేవలము మూడింటనిి మాతరమే చూశాము; వార్శ యొకు మానస్టకి స్టిాతి, వార్శ యొకు పేరర్ణ, 
మర్శయు వార్శ ప్రవచనముల యిెడల వార్శ యొకు గీహణశకనత. ప్రవచనమును సర్శగా అరా్ం చదసుకకవాలని 
మనం ఎప్ుపడెనైా ఆశస్టేత , వార్మ మానస్టికంగా అవగాహన కల్వగశయునాిర్ని, వార్మ కర్ున సంబంధతి 
పేరర్ణ కల్వగశయునాిర్ని మర్శయు వార్మ మాటాో డని విష్యములను చాలావర్కు గీహించార్ని మనము 
ఎలోప్ుపడు జయా ప్కముంచుకకవాల్వ. ఈ విష్యములను జయా ప్కం ఉంచుకొంటే, పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనమును మనం చకుగా వివర్శంచవచుును. 
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 ప్రవకతల అనుభవము యిెడల ఈ పరా ధ్మిక దృకకుణమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ముఖ్యమ ైన 
ర్ ండవ వాయఖ్ాయనశాసత ర దృకకుణమును మనం చూదాే ము: ప్రవచనములోని వాసతవిక అరా్ము యొకు 
పరా ముఖ్యత. 

వ్యసతవిక అరిము 

 సంసుర్ణ ఉదయమ కాలము నుండి, మొదటిగా వాకయభాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును 
కనుగొని అటటతర్మవాత ఆ వాసతవిక అరా్ము యొకు అధికార్మునకు మనం లోబడాల్వ అని ఇవాంజల్వకల్ 
క ైైసతవులు విశవస్టించార్మ. సర్ే, బెైబిలులోని ఇతర్ భాగముల విష్యానికన వస్టేత , మనం అలా చదయుటకు 
సంతోషిసాత ము, కాని పాత నిబంధ్న ప్రవచన విష్యానికన వస్టేత , మనము ఈ పరా ధ్మిక వాయఖ్ాయన 
సూతరమును మర్చపల తాము. మనము దీనిని ఎలా చదయాలో విశదప్ర్చుటకు, ర్ ండు వరే్ేవర్మ 
విష్యాలను ప్ర్శశీల్వదాే ము: మొదటగిా, లోతెనై వివర్ణకు ప్రస్టదిిధచెందని విధానములు, మర్శయు పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు లోతెనై వివర్ణకు సర్ నై విధానము. పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు 
వాసతవిక అరా్మును గూర్శు విసత ృతమ నై, సుప్రస్టదిధమ నై విధానములను మొదటగిా చూదాే ము. 

సుప్రస్టిదధ  లోత నై వివరణ 
 నడేు ప్రతిచపటా సదాువన కల్వగశన క ైసైతవులు, ప్రవకతలు ఉదదేశంచన వాసతవిక అరా్ము ప్టో చాలా 

తకుువ ఆసకనత చూప్ుతూ అనువదసిుత ండుట మీర్మ చూసాత ర్మ. ఈ సుప్రస్టదిధ  విధానములను కనీసం ర్ ండు 
మార్గములలో వర్శణంచవచుు: అవి ప్ర్మాణుకమ ైనవి, మర్శయు అచార్శతిరకమ నైవి. 

ప్రమయణుకము 
 సుప్రస్టిదధ  లోతెైన వివర్ణ ప్ర్మాణుకమ నైద ిఅని మనం చపెిపనప్ుపడు దాని అరా్ం ఏమిట?ి సర్ే, 

ప్రవకతలను విడవిిడగిా కూర్మప చదయబడిన ప్రవచన స్టేకర్ణలుగా చదవడం క ైైసతవులకు చాలా కష్రమ నై 
ప్ని. ప్రవచన గీంథమును విసత ృతమ నై భాగములుగా చదువుట కంటే, ప్దసమూహము, లేదా కొనిి 
ప్రతదయక ప్దముల మీద దృషిరప టిర  చదవడం సంతృపితకర్ంగా ఉంటటంది. కొనిిసార్మో , కొనిి వచనాలు 
ప్ర్శగణలోకన వసాత యి, కాని చాలామంద ిక ైసైతవులు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను చదవిినప్ుపడు ప్ర్శగణించదంత 
ప దే సందర్ుం ఇది. పాత నిబంధ్న ప్రవచనముకు ప్ర్మాణుకమ నై విధానము సర్శపల దు. 

అచార తిరకమ ైన 
 విచార్కర్ంగా, చాలామంద ిఇవాంజల్వకల్ క ైసైతవులు కూడా ప్రవకతల యొకు చార్శతిరక 

సందర్ుమును ప దేగా ప్టిరంచుకకర్మ. వార్మ మానవ ర్చయిత మీద దృషిరప టరర్మ మర్శయు పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనముల యొకు వాసతవిక శరీతల ప్ర్శస్టిాతయలను, అవసర్తలను ప్ర్శగణలోకన తీసుకకర్మ. 
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 బదులుగా, ప్రవచనములను అరా్ముతో నింప్బడుటకు వేచచూసుత ని ఖ్ాళీ ప టెరలవల  
భావిసాత ర్మ. ఈ ఖ్ాళీ ప టెరలను నింపే వాసతవిక అరా్మును మనం కనుగొనలేదు. బదులుగా, మన 
దినములోని సంఘటనల ఆధార్ంగా మన స ంత అరా్మును మనం అందిసాత ము. మన ప్రప్ంచంలో ఏమి 
జర్మగుతయందో  చూస్టి, ప్రవచనము యొకు ఖ్ాళీ ప టెరలను ప్రసుత త, చార్శతిరక సంఘటనతో నింప్డానికన 
చూసాత ము. 

 ఐర్పపాలోని ఒక అదుుతమ నై సంఘములో బో ధించడం నాకు జయా ప్కముందు, మర్శయు 
ప్రశరితతర్ సమయంలో, గదలిో చవర్ కూర్ముని ఒక వయకనత తన చదతిని ప ైక తిత , “చెర్పిబిల్ లో జర్శగశన 
విధ్వంసం అంతయకాలముకు సూచనగా ఉందని నీవు భావిసుత నాివా?” అని అడిగాడు. సర్ే, నేను నా 
అనువాదికుని వ పై్ు చూచ, “అతడు అది నిజంగా అడగిాడా?” అని ప్రశించాను. అప్ుపడు ఆ 
అనువాదికుడు, “ఖ్చుతంగా” – ఎందుకంటే “చరె్పిబిల్" అను ప్దము ఈ వయకనత యొకు భాష్లో 
“మాచప్తిర,” అని అరా్ము మర్శయు యిర్రుయా 23లో, “మాచప్తిర” అను ప్దము అంతయకాలముకు 
అనుసంధానంగా ఉప్యోగశంచబడింది. సర్ే, ఈ వయకనత ఏమి చదశాడు? అతడు బెైబిలులో ఒక ప్దమును 
కనుగొని, దానిని తన అనుభవముతో అనుసంధానించాడు, ఫల్వతంగా అతడు అంతయకాల సూచనను 
వ ల్వకనతీశాడు. సర్ే, పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు చార్శతిరక సందర్ుమును ప్టిరంచుకకకుండా వాటిని 
మనం ప్ర్మాణుకముగా చదవిినప్ుపడు మన స ంత ఆలోచనలను వాట ిమీద ర్మదేకుండా మనమింకా 
ఏమి చదయగలము? 

 పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యిెడల మన స ంత అరా్మును చదువుట విసత ృతముగా ఉంద ి
ఎందుకంటే మనలో చాలామంది ఈ వాకయభాగములను ప్ర్మాణుకంగా చదువుతాము గాని ర్చయత 
మర్శయు శరీతల యొకు చార్శతిరక సందర్ుమును ప్టిరంచుకకము. వాసతవిక అరా్మును విసుర్శంచనప్ుపడు, 
ఈ లేఖ్న భాగములకు మన అరా్ము ఇచదుకంటే మనమింక ఏమి చదయలేము. 

సర ైన లోత ైన వివరణ 
 పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శున సుప్రస్టదిధమ నై వాయఖ్ాయనమును సర్శచదయగల ఒకఒేక 

మార్గం ఏమిటంటే ఈ వాకయభాగముల యొకు వాసతవిక అరా్ముతో పాటటగా సర్ ైన వాయఖ్ాయనమును 
అభివృదిధ  చదయడం. అనేక సందర్ాులలో, మనము ఏమి చదయగలము అంటే బెైబిలులోని ఇతర్ 
భాగములకు ఉప్యోగశంచద వాయఖ్ాయనము యొకు పరా థమిక సూతరములను ఉప్యోగశంచాల్వ. ప్రవచనము 
యొకు వాసతవిక అరా్మును వాయకర్ణాయుత- చార్శతిరక వాయఖ్ాయనం దావర్ా కనుగొనాల్వ. ప్రవచనములకు 
మన స ంత అరా్ములను ఇవవకుండా జయగతీతప్డుటకు గల ఒకేఒక మార్గం ఇది. 

 “వాయకర్ణాయుత- చార్శతిరక” అను ప్దము, వాసతవిక అరా్ము కనుగొనుటకు మనము ర్ ండు 
విష్యాల మీద దృషిరప టార లని చెబుతయంది. మొదటగిా, ప్రవచనము యొకు వాయకర్ణమును మనం 
చూడాల్వ, మర్శయు సాహితయ సందర్ుము మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా ఇలా మనం చదసాత ము. మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, వాసతవిక ర్చయిత మర్శయు వాసతవిక శరీతల యొకు చార్శతిరక సందర్ుమును మనము 
ప్ర్శగణలోకన తీసుకకవాల్వ. 
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సయహ తయ సిందరభము 
 ఈ పాఠములలో మనము చూడబో వుచునిటటో గా, సుప్రస్టదిధ  ప్ర్మాణుకమ నై 

దృకకుణములవల  అకుడకుడ ఒకట ిలేదా ర్ ండు ప్దాలను చూస్టేత  సర్శపల దు. ప దే భాగములను, 
వచనాలను మర్శయు అధాయయములను, ప్ుసతకములోని భాగాలను, ప్రవచన గీంథములనిిటనిి ఎలా 
చూడాలో మనం నేర్ముకకవాల్వ. 

 ఉదాహర్ణకు, యిషె్యా 7:14లో ఉని సుప్రస్టదిధ  ప్రవచనము మీద మనం ఆసకనత చూప్వచుు. 

కనయక గ్రభవతియ ై కుమయరుని కనును (య షయయ 7:14). 

 క ైసైతవులు కొనిి మూల వాకాయలను గమనిసూత  సంతృపిత  ప ందుతయనాిర్మ – “కనయక” మర్శయు 
“కుమార్మడు,” మర్శయు ఆ విధ్ంగా చదస్టనిప్ుపడు ఈ వాకయభాగము యొకు అరా్మేమిటో తమకు 
అరా్మ నైటటో  వార్మ భావిసాత ర్మ. 

 యిషె్యా 7:14 యిెడల ఇటటవంట ిదృకకుణముతో మనం సంతృపిత  ప ందనింతవర్కు, ఈ 
వాకయభాగము యిెడల బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలంటే, ఈ మూల వాకాయలకు మించ ప్ూర్శత సందర్ుమును 
ప్ర్శగణలోకన తీసుకకవాల్వ. యిెష్యా 7లో ఈ వచనము ఎలా సర్శపల తయంది? యిషె్యా గీంథములోని ఈ 
భాగములో అది ఎలా సర్శపల తయంది? మర్శయు యిషె్యా గీంథము యొకు అరా్ము మర్శయు 
ఉదదేశయముకు ఇదెలా సర్శపల తయంది? మనము ఈ ఒకు వచనమును విసత ృత సందర్ుములో ప టిరనప్ుపడు 
దానిని మనం ఖ్చుతంగా అరా్ం చదసుకునాిమనే నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు. 

చార తిరక సిందరభము 
 ప్రవచన గీంథము యొకు విసత ృత సాహితయ సందర్ుమును చూచుటతో పాటటగా, సర్ నై లోతెైన 

వివర్లో ప్రవచనములను వాట ియొకు చార్శతిరక సందర్ుములో చదువుట కూడా భాగామ ై ఉంటటంది. 
మనము ర్చయిత మర్శయు శరీతలను గూర్శు ఆలోచన చదయాల్వ. చాలామంది క ైైసతవులు ప్రవచనములను 
చదవిినప్ుపడు, ఈ వాకయభాగములు అనంతములో తదలుయాడుతయనిటటో గా భావిసాత ర్మ. కాని 
వాయకర్ణాయుత- చార్శతిరక లోతెైన వివర్ణ ఈ ప్రవచనములను అనంతములో కాదుగాని భూమిమీద 
ఉంచాలని కకర్మతయంది. మనము ఇటటవంటి ప్రశిలను అడుగుతాము: ఈ మాటలను ఎవర్మ వరా శార్మ? 
అవి ఎప్ుపడు వరా యబడినవి? అతను ఎవర్శకన వరా శాడు? మర్శయు ఈ మాటలు ఎందుకు వరా యబడనివి? 

 ఉదాహర్ణకు, యిషె్యా 7:14ను ప్ర్శగణించనప్ుపడు, యిసేు ప్ుటిరనప్ుపడు భూమిని తాకాలన ే
ఉదదేశము కల్వగశ ప్ర్లోకములో తదల్వయాడుచుని ప్దసమూహములుగా వీటిని మనం 
ప్ర్శగణించకూడదు. ఈ వచనమును మనం భూమి మీదికన తీసుకుర్ావాల్వ. యూదయ ర్ాజ ైన, ఆహాజుతో 
యిెష్యా మాటాో డుచుని విష్యమును వివర్శంచుచుని వాకయభాగమును మనం చదువుతయనాిమని 
జయా ప్కం చదసుకకవాల్వ. అప్ుపడు మనం ఇలాట ిప్రశిలను అడగాల్వ: యిషె్యా ఆహాజుకు ఈ మాటలు 
ఎందుకు చెపాపడు? వార్శ ప్ర్శస్టిాతయలు ఏమిటి? ఉదదేశయము ఏమిట?ి కవేలము ఈ చార్శతిరక సందర్ుమును 
ప్ర్శగణించుట దావర్ా మాతరమే ఈ వాకయభాగమును మనం సర్శగా అరా్ం చదసుకుంటాము. 

 కాబటిర , పాత నిబంధ్న ప్రవకతల విష్యములో ప్ర్మాణుకమ ైన మర్శయు అచార్శతిరకమ నై 
సుప్రస్టదిధ  దృకకుణములను మనం తిర్సుర్శంచాల్వ, మర్శయు బదులుగా వాయకర్ణాయుత-చార్శతిరక లోతెనై 
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వివర్ణ దావర్ా వాసతవిక అరా్మును కనుగొనుటకు కష్రప్డి ప్నిచదయాల్వ. ప్రవచనము యొకు వాసతవిక 
అరా్మును మనం అరా్ం చదసుకుని తర్మవాత, నడేు ఆ ప్రవచనమును ఎలా అనువర్శతంచుకకవాలో అరా్ం 
చదసుకొనుటకు మనకు సహాయప్డద సుర్క్షతిమ నై ఆధార్ము మనకు ఉంటటంది. 

 ఇప్పటవిర్కు, పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను గూర్శున సందదహమును అధిగమించుటకు 
మనము నేర్ముకొనవలస్టని ర్ ండు విష్యాలను చూశాము: ప్రవకత యొకు అనుభవము మర్శయు 
వాసతవిక అరా్ము యొకు పరా ముఖ్యత. ఇప్ుపడు, జయగతీత  వహించవలస్టని మూడవ విష్యమును 
చూదాే ము – ప్రవచనము యిడెల కొీతత  నిబంధ్న దృకకుణము. 

క్రొతత  నిబింధన దృక్కోణాలు 

 పాత నిబంధ్న ప్రవచనము మీద కొీతత  నిబంధ్న దృకకుణములను మనం ప్ర్శగణించనప్ుపడు, 
చాలా విష్యములు వ లుగులోకన వసాత యి. తర్మవాత పాఠములలో ఈ అంశమును మనము మర్లా 
చూదాే ము, కాని ఈ సమయములో కొీతత  నిబంధ్న యొకు ర్ ండు కకణములను చర్శుంచుట 
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: మొదటగిా, ప్రవకతల అధకిార్ము యిడెల కొీతత  నిబంధ్న దృకకుణము; 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, కొీతత  నిబంధ్న పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును అనువర్శతంచన మార్ాగ లు. 

అధిక్యరము 
 పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల అధకిార్ము విష్యంలో ప్ూర్శత నముకం కల్వగశయునిటటో గా యిేసు 

మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న అప సతలులు చూపించార్మ. ప్రవకతల ర్చనలను అధకిార్శకమ ైనవిగా వార్మ 
నివదేించార్మ, మర్శయు ప్రవకతల యొకు ఉదదేశాలను కూడా అధకిార్శకమ నైవిగా నివేదించార్మ. 

ప్రవచన లేఖ్నాలు 
 మొదటిగా, యిసేు మర్శయు అప సతలులు ప్రవకతల యొకు ప్ర్శశుదధ లేఖ్నములకు 

సమర్శపంచుకొనుటను వార్మ ధ్ృవీకర్శంచార్మ. యిసేు ఆయన కాలములో బెైబిలానుసార్మ నై యూదామత 
బో ధ్నలకు నముకంగా ఉనాిడని చపె్పనవసర్ం లేదు. వాసతవంగా చెపాపలంటే, ఆ కాలములోని యూదా 
మతము యొకు ప్రధాన బో ధ్నలలో హ బ్రర బెైబిలు యొకు సంప్ూర్ణ అధికార్ము ఒకటిగా ఉంది, కాబటిర  
ఆయన ప్ర్శచర్య పాత నిబంధ్న యొకు ప్వితర లేఖ్నాలకు అనుగుణంగా ఉనిదని యిసేు ప్దదప్దద 
ధ్ృవీకర్శంచాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 5:17లో, యిసేు సవయంగా ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

 ధరమశయసత రమున ైనను ప్రవకతల వచనములన నైను క్ొటిర  వ్ేయవచిెతినని 
తలించవదుు  (మతతయ 5:17). 

 మోషే అధికార్మును మాతరమే గుర్శతంచాను అని మాతరమే యిేసు ఇకుడ చపె్పలేదు గాని, 
ప్రవకతల వచనములను కూడా గుర్శతంచాను అని చెపాపడని గమనించండి. ఈ విష్యంలో కొీతత  నిబంధ్న 
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ర్చయితలందర్మ యిేసును అనుసర్శంచార్మ. ప్రవకతల వచనములను అధికార్శకమ నై లేఖ్నములుగా వార్మ 
ఎలోప్ుపడు సూచంచార్మ. 

ప్రవచన ఉద్ేుశయలు 
 యిసేు మర్శయు అప సతలులు ప్రవకతల యొకు ప్వితర లేఖ్నాలను పేరమించార్ను విష్యమును 

చూడడం ఎంత పరా ముఖ్యమో, ప్రవకతల యొకు వాసతవిక ఉదదేశములకు కటటర బడి ఉనాిర్ను 
విష్యమును గీహించడం కూడా అంతద పరా ముఖ్యం. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ప్రవచనమును అరా్ము 
చదసుకొన ేవిష్యంలో ఏకప్క్షంగా లేర్మ. ప్రవకతల మీద తమ స ంత అరా్ములను వార్మ ర్మదేలేదు. 
బదులుగా, వార్మ ప్రవచనము యొకు వాసతవిక అరా్మును కనుగొని ఆ స్టిార్మ నై ప్ునాది మీద 
నిర్శుంచడంలో ఎకుువ శీదధ  చూపార్మ. 

 పాత నిబంధ్నను తమకు ఇష్రమ నై ర్రతిలో అనువదించడం కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలకు 
దదవుడచిున హకుు అని చాలామంది ప్రజలు భావించడం నడేు చాలా పరా చుర్యం ప ందని విష్యంగా 
ఉంది. కాని సతయము మర్మగుచదయబడలేదు. కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల 
యిెడల చాలా శదీధ  కల్వగశయుని విష్యము కొీతత  నిబంధ్నలోని ర్ ండు వాకయభాగముల దావర్ా సపష్రం 
చదయబడింది. 

 ప్రవకతల ఉదదేశము యిెడల కల్వగశయుని ఈ నిబదధత అప సతలుల కార్యములు 2:29-31లో 
పేతయర్మ తనుి గూర్శు వివర్శంచుకుని విధానంలో కనిపసిుత ంది. కరీ్తనలు 16లోని భాగమును ఉలేో ఖంచన 
తర్మవాత, పతేయర్మ దీనిని 29వ వచనములో చెపాపడు: 

సహో దరులయరయ, మూలప్ురుషుడగ్ు ద్ావీదునుగ్ూర ె మీతో నేను ధారయళముగ్ 
మయటలయడవచుెను. అతడు చనిపో య సమయధచిేయబడ ను; అతని సమయధి 
నేటివరకు మన మధయ నుననద్.ి అతడు ప్రవకతయ ై యుిండ ను గ్నుక అతని 
గ్రభఫలములోనుిండి అతని స్టిింహాసనముమీద ఒకని కూరుెిండబ టటర దును అని 
ద్ేవుడు తనతో ప్రమయణప్ూరవకముగయ ఒటటర ప్ెటటర క్ొనిన సింగ్తి అతడ ర గ  ... 
ద్ావీదు ముిందుగయ త లిస్టిక్ొని ఆయన ప్ునరుతాి నమును గ్ూర ె చ ప్ెె ను 
(అపొ సతలుల క్యరయములు 2:29-31). 

 కీర్తనలు 16లోకన తన స ంత క ైసైతవ అలోచనలను ర్మదేడానికన తనకు హకుు కలదని పేతయర్మ 
చెప్పలేదు అను విష్యమును గమనించండి. విర్మదధంగా చపెాపలంటే, దావీదు యొకు ప్రవచన 
వాకుులను గూర్శు దావీదు యొకు అనుభవము మర్శయు దావీదు యొకు ఉదదేశముల వ లుగులో 
అతడు అనువదించాడు. 

 అదద విధ్ంగా, అప సతలుడెనై యోహాను కూడా ప్రవచనము యొకు వాసతవిక అరా్ము యిడెల 
తీవరమ నై శదీధ  చూపించాడు. యోహాను 12:39-40లో, యిషె్యా 6లోని ప్రవచనములను యోహాను 
సూచంచాడు. అతను ఏమి చపెాపడో వినండి: 

“వ్యరు కనునలతో చూచి హృదయముతో గ్రహ ించి మనసుు మయరుెక్ొని నావలన 
సవసిప్రచబడకుిండునటటు  ఆయన వ్యర  కనునలకు అింధతవము కలుగ్జేస్టి వ్యర  
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హృదయము కఠ నప్రచ ను” అని య షయయ మర యొక చోట చ ప్ెె ను (యోహాను 
12:39-40). 

 యిషె్యా గీంథములోని ఈ వాకయభాగమును యోహాను యిసేు ప్ర్శచర్యకు అనువర్శతంచాడు. 
అయితద అతను తన అనువాదమును ధ్ృవీకర్శంచన విధానమును వినండి. తర్మవాత వచనములో, 
యోహాను 12:41లో, ప్రవకత యొకు ఉదదేశమును అతడు నివేదించాడు. 

య షయయ ఆయన మహ మను చూచినిందున ఆయననుగ్ూర ె ఈ మయటలు 
చ ప్ెె ను (యోహాను 12:41). 

 యిషె్యా యొకు అనుభవము మీద మర్శయు యిషె్యా తన మాటలు ఎలా అరా్ం 
చదసుకకబడాలని ఉదదేశంచాడో అను విష్యము మీద యోహాను దృషిరప టార డు. యోహాను యిషె్యా 
ప్రవచనమును తన లక్షయయలకు అనుకూలమ నై ర్రతిలో తీసుకకలేదు. బదులుగా, ప్రవకత యొకు కర్ున 
ప్ర్ముగా పేరర్పేించబడని ఉదదేశములకు తననుతాను సమర్శపంచుకకడానికన ప్రయతిించాడు. 

 క ైసైతవులముగా, కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితల మాదిర్శని మనం అనుసర్శంచాల్వ. పాత నిబంధ్న 
ప్రవచన వాకయములను అధికార్శకముగా మాతరమే చూచుట కాదుగాని, ఆ ప్రవచనముల వ నుక ఉని 
వాసతవిక అరా్మును కూడా మనం గహిీంచాల్వ. 

అనువరతనము 
 ప్రవచనము యొకు వాసతవిక అరా్ము యిేసుకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలకు 

పరా ముఖ్యమ నైద ిగనుక, వార్మ వాసతవిక అరా్మును కవేలం ప్ునర్ావృతం మాతరమే చదయలేదు. 
బదులుగా, కీసీుత  మర్శయు ఆయన అనుచర్మలు ప్రవచన వాకుును తమ కాలములో జర్మగుతయని 
దదవుని యొకు నాటకీయ కార్యములకు అనువర్శతంచడానికన కటటర బడి ఉనాిర్మ. ఈ అనువర్తనా ప్రకనయీ 
ఎలా ప్నిచదస్టిందో  చూడాలంటే, మనము ర్ ండు ఆలోచనలను ప్ర్శగణించాల్వ: మొదటగిా, భవిష్యతయత ను 
గూర్శు ఏ విధ్మ ైన అంచనాలను ప్రవకతలు ప్రసుత తించార్మ? మర్శయు ఈ అంచనాల యొకు న ర్వరే్మపను 
కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఎలా చూశార్మ? 

ప్రవచనాతమక అించనాలు 
 ఈ పాఠములనిిటలిో భవిష్యతయత ను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవచంచన ప్రవచనములను 

మర్శయు నిర్రక్షణలను మనం వివర్శంచుదాము, కాని ప్రసుత తానికన, కొీతత  నిబంధ్న దృకకుణము వ పై్ు ఒక 
ధోర్ణిని అందించడానికన సాధార్ణ మాటలలో మనం మాటాో డుదాము. సులభంగా చెపాపలంట,ే పాప్ము 
లోకములో విధ్వంసకర్మ నైదని ప్రవకతలకు తలెుసు. దదవుని ప్రజలు కూడా దుష్యర ల ైపల యార్మ గనుక 
దదవుడు వార్శని చరె్లోకన ప్ంపించాడు. కాని పాప్ము యొకు ఈ భయంకర్మ నై ఫల్వతాలలో కూడా, 
దదవుడు ప్ర్శస్టిాతయలను సర్శచదస్ట ేసమయం కొర్కు ప్రవకతలు ఎదుర్మచూశార్మ. ఈ భవిష్యతయత  దుష్యర లకు 
తయదతిీర్మప మర్శయు నముకసుత లకు శాశవత ఆశీర్ావదములు కల్వగశంచద సమయం. మానవ చర్శతర యొకు 
ఈ ముగశంప్ును వివర్శంచుటకు ప్రవకతల యొదే అనిి ర్కాల ైన ప్దములు ఉనాియి. వార్మ దీనిని 
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గూర్శు, “ప్రభువు దనిము” అని చెపాపర్మ. వార్మ దనీిని గూర్శు, “అంతయదనిములు” అని చెపాపర్మ. ఈ 
గొప్ప భవిష్యతయత , దదవుడు లోకములో కలుగజసేుకొని అనిిటనిి ముగశంప్ుకు తీసుకువచదు సమయం. 

ప్రవచనాతమక నేరవ్ేరుెలు 
 ఇప్ుపడు, ఈ పాత నిబంధ్న ప్రవచనాతుక అంచనాలను నిర్వహించద ప్రతదయకమ నై మార్గములను 

కొీతత  నిబంధ్న కల్వగశయుంది. కీసీుత లో ఈ నిర్రక్షణలనిిటి యొకు న ర్వేర్మపను వార్మ ఏ విధ్ంగా అరా్ం 
చదసుకునాిర్ప మనం చూడాల్వ. యిసేు మర్శయు అప సతలుల యొకు కాలములో, చాలామంది 
ఇశాీయిలేీయులు ప్రతీకార్ దినము అతి తవర్లో వసుత ందని భావించార్మ. మానవ చర్శతరను ముగశంప్ుకు 
తీసుకువచదు మ స్ట్ియ కొర్కు వార్మ ఎదుర్మచూశార్మ. మర్శయు ఒక మాటలో, క ైైసతవులు యిేసును 
మ స్ట్ియగా అంగరకర్శంచార్మ, తదావర్ా ఈ ప్రవచనాతుక నిర్రక్షణలనిిటి న ర్వేర్మపను అంగరకర్శంచార్మ. పాత 
నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శున క ైసైతవ అవగాహనకు యిేసు వాయఖ్ాయనశాసత ర కేందరముగా ఉనాిడు. 

 ప్రవకతల అనువాదము కీీసుత -కంేదరముగా ఉండాలని యిసేు సవయంగా న కను చెపాపడు. ఆయన 
ఎమాుయి మార్గములో తన శష్యయలతో మాటాో డుచుండగా కీసీుత -కేందీరకృత అనువాదమును న కను 
చెపాపడు. లూకా 24:25-26లో, యిేసు ఈ మాటలు చెపాపడు: 

 అవివ్ేకులయరయ, ప్రవకతలు చ ప్ిె న మయటలననినటిని నమమని మిందమతులయరయ, 
క్రరసుత  ఈలయగ్ు శరమప్డి తన మహ మలో ప్రవ్ేశించుట అగ్తయము క్యద్ా అని వ్యర తో 
చ ప్ెె ను. (లూక్య 24:25-26). 

 ఆయన అనుచర్మలు ఆయనను పాత నిబంధ్న ప్రవచనముల న ర్వేర్మపగా చూడాలని 
ఆశంచాడు. ఈ కార్ణమునుచదత, తర్మవాత వచనమ నై, లూకా 24:27 ఇలా స్ట లవిసుత ంది, 

మోషరయు సమసత  ప్రవకతలును మొదలుక్ొని లేఖ్నములనినటిలో తనున గ్ూర ెన 
వచనముల భావము వ్యర క్త త లిప్ెన (లూక్య 24:27). 

 లూకా దీనిని ఎలా చెపాపడో  గమనించండి – తనుిగూర్శు ప్రవకతలు చెపపిన వాటనిి యిేసు 
వివర్శంచాడు. కాబటిర , కొీతత  నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రవచనము యొకు వాసతవిక అంచనాల పరా ముఖ్యతను 
ధ్ృవీకర్శంచార్మ. అయితద ఈ ప్రవచనాతుక అంచనాలను కీసీుత  యొకు వయకనతతవము మర్శయు కార్యముతో 
అనుసంధానించార్మ. 

 వాసతవంగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు నిర్రక్షణ మర్శయు ఆశల మార్గమును సాా పించార్మ. గొప్ప 
తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదప్ు గొప్ప భవిష్యతయత  కాలము ర్ాబో తయంది. ఇప్ుపడు కొీతత  నిబంధ్న ఆ 
విక్షపే్మార్గమును తీసుకొని భవిష్యతయత లోకన దానిని గుర్శతంచ, కీసీుత  మొదట ిర్ాకడలో, నడేు ఆయన 
ర్ాజయములో న ర్వరే్మపను కనుగొంటటంది, మర్శయు కీసీుత  మహిమలో తయదకు తిర్శగశ వచునప్ుపడు కూడా 
న ర్వేర్మపను కనుగొంటటంది. 

 ఈ పాఠముల కీమములో తర్మవాత మనము చూడబో వుచునిటటో గా, కీసీుత  ఆయన 
ర్ాజయములోని ఈ మూడు దశలలో పాత నిబంధ్న ప్రవచనాతుక అంచనములనిిటిని నేర్వేర్ాుడని కొీతత  
నిబంధ్న వివర్శసుత ంది: ర్ ండువలే సంవతిర్ముల కనతీం భూలోక ప్ర్శచర్యలో, ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో 
చాలావర్కు ఆయన న ర్వేర్ాుడు. సంఘ చర్శతరయంతటలిో ఆయన ర్ాజయ కొనసాగశంప్ులో పాత నిబంధ్న 
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వీడియోలు, సరడీగ ైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్ర సీుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి 

అంచనాలను న ర్వేర్ముతూనే ఉనాిడు. మర్శయు చవర్శకన, కీసీుత  తిర్శగశ వచు ర్ాజయమును న ర్వరే్మపకు 
తీసుకువచునప్ుపడు ప్రవచనములనిిటినీ సంప్ూర్ణంగా న ర్వేర్ముతాడు. కీసీుత  కార్యము యొకు ఈ 
మూడు దశలు కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలకు వాయఖ్ాయనశాసత ర నమూనాను అందించాయి, మర్శయు ఈ 
నమూనాతో, వార్మ పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు నిర్రక్షణలనిిటనిి మర్శయు ఆశలనిిటిని తమ 
కాలమునకు వర్శతంప్జేయగల్వగార్మ. 

 కీసీుత  అనుచర్మలముగా, పాత నిబంధ్న ప్రవచనములను ఏ విధ్ంగా తీసుకకవాల్వ మర్శయు కీీసుత  
మొదట ిర్ాకడకు, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు మర్శయు కీీసుత  యొకు ర్ ండవ ర్ాకడకు వాటిని ఎలా 
అనువర్శతంచాల్వ అను విష్యమును మనం తప్పక నేర్ముకకవాల్వ. 

ముగ ింప్ు 

 ఈ ప్ర్శచయ పాఠంలో, పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును గూర్శున ప్ూర్శత అధ్యయనమును 
మార్గనిర్ేేశం చదస్టే నాలుగు అంశాలను మనం ప్ర్శశీల్వంచాము. మూడు ముఖ్యమ నై వాయఖ్యనశాసత ర 
దృకకుణముల మీద దృషిర ప డుతూ బెైబిలులోని ఈ భాగము మీద మనకుని సందదహమును మనము 
అధగిమించాల్వ. ప్రవకతల అనుభవములను మనం నరే్ముకకవాల్వ, మర్శయు ప్రవచనములోని వాసతవిక 
అరా్ము యొకు పరా ముఖ్యతను ప్ునర్మదాా టించాల్వ. తర్మవాత ప్రవచనము మీద కొీతత  నిబంధ్న 
కల్వగశయుని దృకకుణమును అనుసర్శంచుట నేర్ముకకవాల్వ. 

 ర్ాబో వు పాఠంలో, ఈ మూడు ముఖ్యమ నై వాయఖ్ాయనశాసత ర దృకకుణములను మర్శంత లోతయగా 
ప్ర్శశీల్వంచబో తయనాిము. మొదటగిా, ప్రవకత యొకు అనుభవమును ప్ర్శశీల్వసాత ము, తర్మవాత వాసతవిక 
అరా్ము యొకు పరా ముఖ్యతను ప్ర్శశీల్వసాత ము. మర్శయు తదుప్ర్శ, చవర్శగా పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనమును కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు ఎలా ఉప్యోగశంచార్ప మర్శంత లోతయగా ప్ర్శశీల్వసాత ము. ఈ 
వివిధ్ అంశాలను ప్ర్శశీల్వసుత ండగా, సంఘమునకు క్షమేాభివృదిధ  కల్వగశంచ దదవునికన మహిమ తెచదు 
ప్రవచనము మీద ఒక దృకకుణమును కనుగొందాము. 
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