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

ఉపో ద్నా తమ్మ 

ప్రజలు సమసయలను ఎదుర్ొునప్ుపడు లేక ముఖ్యమ నై నిర్ణయాలు తీసుకోవలస్టనిప్ుపడు, వార్మ 
సలహాల కొర్కు ఇతర్మలను ఆశీయిసాత ర్మ. ఒకవేళ విష్యము చనిదెతైద, వార్మ తమ కుటటంబాలను లేక 
ఇర్మగుప ర్మగువార్శని సలహా అడుగుతార్మ. కాని, సమసయ ప దేదెనైప్ుపడు మర్శయు దాని ప్ర్శణామాలు 
తీవరమ నైప్ుపడు, ప్రజలు విశేషాజ్ఞు లను, అనగా ఏమి చెయాయలో అధకిార్శకముగా తలె్వపి సర్శయి ైన 
సలహాను ఇచుువార్శని ఆశీయిసాత ర్మ. లేఖ్నము యొకు చర్శతరయంతటిలో, దదవుడు ఇటిర  సంప్ూర్ణముగా 
ఆధార్ప్డదగశన మార్గదర్ికతవమును ప్రవకతల దావర్ా అందించాడు. ఈ స్ట్త  ీప్ుర్మష్యలు దదవుని 
నిబంధ్నలను తన ప్రజలు ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టిాతయలకు అధికార్శకముగా అనువర్శతంచార్మ. 

యిేసును నముుచునాిము అను మన పాఠయ కీమములో ఇద ిమూడవ పాఠం, మర్శయు దీనికన 
“ప్రవకత” అని పేర్మ ప టార ము. ఈ పాఠంలో, దదవుని నిబంధ్నలను మన జీవితాలకు అధికార్శకముగా 
అనువర్శతసూత  యిేసు ప్రవకత సాా నమును న ర్వరే్ము మార్గములను మనము చూదాే ము. 

మునుప్టి పాఠంలో మనం ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు పాత నిబంధ్నలో మూడు సాా నములను 
సాా పించ, వాట ిదావర్ా తన ర్ాజయమును పాల్వంచాడు: ప్రవకత, యాజకుడు మర్శయు ర్ాజ్ఞ సాా నములు. 
మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు చవర్శ సాా యిలో, దీనిని మనము సాధార్ణంగా కొీతత  నిబంధ్న 
యుగము అని పలిుసాత ము, ఈ మూడు సాా నములు తమ అంతిమ న ర్వేర్మపను కరసీుత లో 
ప ందుకుంటాయి. ఈ కార్ణము చదత, చర్శతరయంతటలిో ఈ సాా నముల యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు 
కార్యకలాపాలను అధ్యయనము చదయుట యిేసు కరసీుత  ప్రసుత తము దదవుని ర్ాజయమును పాల్వంచుటను 
గూర్శు, మర్శయు ఆయనకు నముకమ ైన అనుచర్మల యొకు బాధ్యతలు మర్శయు ఆశీర్ావదములను 
గూర్శు అరా్ము చదసుకొనుటలో సహాయప్డుతయంది. 

“ప్రవకత” అను ప్దమును చాలామంది వినప్ుపడు, భవిష్యతయత ను గూర్శు తలె్వయజయేు ఒక వయకనతని 
గూర్శు వార్మ ఆలోచన చదసాత ర్మ. చాలా మంది క ైైసతవులు కూడా ఇలాన ేఆలోచసాత ర్మ. బెైబిలులోని ప్రవకతలు 
కొనిిసార్మో  భవిష్యతయత లో జర్గబో వు విష్యములను గూర్శు ప్రవచంచనప్పటికర, వార్శ ప్ర్శచర్యలో 
ప్రధానమ ైన లక్షయము ఇది కాదు. పరా థమికముగా, దదవుని ప్రవకతలు ఆయన ర్ాయబార్మల ైయునాిర్మ. 
దదవుని నిబంధ్నలను వివర్శంచుట, మర్శయు ఆయనకు నముకముగా ఉండమని ఆయన ప్రజలను 
పల ర తిహ ంచుట వార్శ ప్ని. మర్శయు యిేసు యొకు ప్రవచన కార్యము విష్యములో కూడా ఇదద 
నిజమ యైునిది. 

ప్రవకతల యొకు కార్యమును గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఒక ప్రవకతను ఈ 
విధ్ముగా నిర్వచంచుదాము: 

పాప్మ్మనక్ు క్లుగమ తీరపును గూరిి హెచిరిసూత , ఆశీరాాద్మ్మలను క్లిగించు 
విధమ్మగా ద్వేునికి నమ్ుక్మ నై ప్రిచరయ చేయమనట్లు  పోర తసహిసూత  ద్ేవుని 
వాక్యమ్మను ప్రక్ట్ ంచు మ్రియమ అనువరిత ంచు ద్ేవుని నిబంధన్న రాయబారి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రవకత పాతరలో యిేసుకు సంబంధించన మూడు అంశములను మన పాఠం విశదకీర్శసుత ంది. 
మొదటగిా, ఆయన ప్రవకత సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును ప్ర్రక్షదిాే ము. ర్ ండవదగిా, 
యిేసులో ఈ సాా నము యొకు న ర్వేర్మపను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్ను విశదకీర్శదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, యిసేు యొకు ప్రవచన కార్యమునకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను చూదాే ము. యిసేు యొకు 
ప్రవచన సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును చూచుటతో ఆర్ంభించుదాము. 

పాత నిబంధన న్ేప్థయం 

యిేసు మన ప్రవకత అని క ైసైతవులు ఆలోచంచన ప్రతిసార్శ, ఆయన దదవుని మర్శయు ఆయన 
నిబంధ్నను స్టవేించన మొదట ిప్రవకత కాదని జఞు ప్కముంచుకొనుట చాలా అవసర్ం. బెైబిలు చర్శతర 
అంతటిలో, వందల మంది దదవుని ప్రవకతలు ఉనాిర్మ. వార్మ శకనతలో లేక అధికార్ములో యిేసుకు 
సమానులు కార్మ. అయితద వార్మ దదవునికన చదస్టని స్టవే యిసేు ర్ాజయ సాా నమును న ర్వరే్శున 
మార్గములనిిటకిర ప్ూర్వగామిగా ఉనిది. కాబటిర , ప్రవకతగా యిేసు ఏమి చదశాడో  గీహ ంచాలని మీర్మ 
కోర్మకుంటే, ఆయన కంట ేముందు వచున ప్రవకతలతో ఆర్ంభించుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

యిేసు యొకు ప్రవకత సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును గూర్శున మన చర్ు మూడు 
భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. మొదటిగా, ప్రవకత సాా నమునకు ఉండవలస్టని అర్హతలను మనము 
ప్రసాత విదాే ము. ర్ ండవదిగా, ప్రవకతల యొకు కార్యములను మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదిగా, 
ఈ సాా నము కొర్కు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షలను మనము ప్ర్శగణిదాే ము. ప్రవకత సాా నమునకు 
కావలస్టని అర్హతలను మొదట చూదాే ము. 

అరహతలు 
మనము ఇంతకు ముందద సూచంచనటటో , పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని నిబంధ్నలకు 

ర్ాయబార్మల ైయునాిర్మ. ఆయన నిబంధ్నలలో, దదవుడు తనను తాను తన ప్రజల యొకు గొప్ప 
చకవీర్శతగా బయలుప్ర్చుకునాిడు, మర్శయు ఆయన ప్రవకతలు ప్ర్లోకములోని ఆయన ర్ాజర్శక 
పరా ంగణములో అధికార్శక వార్ాత హర్మల వల  లేక ర్ాయబార్మల వల  ప్ని చదశార్మ. వార్మ దదవుని 
వాకయమును ఇశాీయిలేుకు మర్శయు అనేక ఇతర్ దదశములకు అందించ, ర్ాజ్ఞగా దదవునికన నముకముగా 
ఉండమని వార్శని హెచుర్శంచార్మ. 

అవును, ఇశాీయిలేు చుటటర  ఉని అనేక దదశములలో కూడా దదవుని యొకు నిజమ నై ప్రవకతలను 
కొనిి ప ైప  ైమార్గములలో పల ల్వయుని ప్రవకతలు ఉండదవార్మ. అయితద ఈ అబదధ  ప్రవకతలు తమ అబదధ 
దదవతలకు పరా తినిథయం వహ ంచుటకు కుయుకనతని, మూఢ నముకములను, మర్శయు దయయప్ు శకుత లను 
ఉప్యోగశంచదవార్మ. 

బ ైబిలు రోజులలోని అబద్ధ  ప్రవక్తలు, ఇశ్ాాయేలులో మ్రియమ ఇతర ద్ేశమ్మలలో 
క్ూడన, నిజమ నై ప్రవక్తల వలె కారయమ్మలు చేస్టవేారప, మ్ాట్ాు డేవారప, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క్నిప ంచేవారప, మ్రియమ వయవహరించవేారప. అయతే న్న ఆలోచన ప్రకారం, 
బ ైబిలులోని రాజులు, ద్నివృతనత ంతమ్మలు మ్రియమ ఇతర ప్రవచన ప్ుసత క్మ్మలను 
మ్నమ్మ చూచునప్ుుడు పాత నిబంధన ప్రవక్తలు సాయంగా యహెో వా 
న్నమ్మ్మన మ్ాట్లాడిరి కాబట్ ర  వారప తమ్ను ఇతరపల క్ంటే్ వయతనయసమ్మగాను 
నిజమ నై ప్రవక్తలగాను చూప్ుక్ుంట్ారప అను సతయమ్మ బయలుప్డుత ంద్ి. 
మ్రియమ వారప సాయంగా యహెో వా న్నమ్మ్మన మ్ాట్లాడవేారప కాబట్ ర , ద్వేుడు 
తన వాక్యమ్మలో చపె ున మ్ాట్లను వారప ఉలు ంఘించవేారప కాద్ు. ఇతర నిజమ నై 
ప్రవక్తలు చపె ున విషయమ్మలను వారప ఉలు ంఘించవేారప కాద్ు, మ్రియమ ఆ 
విధంగా వారప తమ్ను తనమ్మ వేరపప్రచుక్ున్వేారప. అయతే, న్న ఆలోచన ప్రకారం 
మ్రొక్ మ్మఖ్యమ నై విషయం ఏమిట్ంట్ే, పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలు 
సాధనరణంగా ఆ ద్నిమ్మలలోని ప్రఖ్ాయతిగాంచిన నమ్ుక్మ్మలక్ు విరోధమ్మగా 
నిలబడేవారప, మ్రియమ ద్ురద్ృషర వశ్ాతతత , మ్మఖ్యమ్మగా ఉతత ర ఇశ్ాాయేలులో, 
ప్రవక్తలు రాజుల యొద్ద  బతెత మ్మ ప్ుచుికొనువారిగా ఉనా కాలమ్మ క్ూడన 
ఉండనిద్ి. ఆమోసు 7వ అధనయయమ్మలో “న్నేు ప్రవక్తన్ెైనను కాను, ప్రవక్త యొక్క 
శిష యడన్ెనైను కాను” అని ఆమోసు చపె ునప్ుుడు, ఉతత ర రాజయమ్మలో ఉనా 
ప్రధనన యాజక్ునికి, తనను రాజు ద్గగ రగాని లేక్ ప్రధనన యాజక్ుని ద్గగ రగాని 
బతెత మ్మ ప్ుచుికొనుట్ లేద్ని చెబమత న్నాడు.“న్నేు ప్రవక్తను కాను,” అనగా ఒక్ 
బతెత మ్మ ప్ుచుికొను ప్రవక్త , “ప్రవక్త యొక్క శిష యడన్ెనైను కాను” అనగా “న్ేను 
ప్రవక్తల గమరపక్ులమ్మనక్ు చెంద్ినవాడను కాద్ు. కాబట్ ర  న్ేను ఏమి చెయాయలో 
నీవు న్నక్ు చపె్ునవసరం లేద్ు.” మ్రియమ ఆమోసు ఈ విధమ్మగా చెప్ుుట్క్ు గల 
కారణమ్మ “ఇంట్ కి పారిపొ మ్ము, ఉతత ర ద్ేశమ్మలో మ్మ్మును ఇబబంద్ి పెట్లర ట్ 
మ్ానుమ్మ; ద్క్షణిమ్మనక్ు పొ మ్ము” అని ప్రధనన యాజక్ుడు అతనితో అంట్ాడు. 
అంద్ుక్ు ఆమోసు జవాబిసూత  అంట్ాడు, “న్ేను అలా చేయలేను ఎంద్ుక్ంట్ే 
ద్ేవుడు ననుా ఇలా చేయమ్ని చెపాుడు.” యరముయా, మీకా మ్రియమ అలాంట్  
ఇతర ప్రవక్తలు రాజుల ద్గగ ర బతెత మ్మ ప్ుచుికొనుచునా ఇతర అబద్ధ  ప్రవక్తలను 
ఎద్ురించుట్ మ్నమ్మ చూసాత మ్మ. సామ్ాజిక్మ్మగా ప్రవక్తల గమరించి మ్నమ్మ ఒక్ 
విషయమ్మ చపె్ుగలిగితే, అద్ి ఇద్ి: వారప రాజుల యొద్ద  బతెత మ్మ ప్ుచుికొనరప. 
వారప యాజక్ుల యొద్ద  బతెత మ్మ ప్ుచుికొనువారప కాద్ు. రాజులు మ్రియమ 
యాజక్ుల వంట్  వారప ప్రజల మీద్ మోప్ు ద్ూషణ, న్ేరమ్మలు మ్రియమ 
ద్ుషర తామ్మనక్ు వయతిరేక్మ్మగా వారప ద్ేవుని కొరక్ు నిలబడతనరప. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్, జూ. 

అనకే మంది అబదధ ప్రవకతలు నివస్టించన లోకములో, అబదధ ప్రవకతలు మర్శయు నిజమ నై 
ప్రవకతలకు మధ్య వయతాయసమును కనుగొనుట ఇశాీయిేలీయులకు చాలా అవసర్మ యైుండనిది. ఈ 
కార్ణము చదత, నిజమ నై దదవుని ప్రవకతల కొర్కు పాత నిబంధ్న అనకే అర్హతలను సాా పించంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ అర్హతలు దివతీ. 18:17-22లో ఈ విధ్ముగా ప్రవసాత వించబడనిాయి, అకుడ మోషే ఈ 
విధ్ముగా వరా యుచునాిడు. 

మ్రియమ యహెో వా న్నతో ఇట్ు న్ెను… వారి సహో ద్రపలలోనుండి నీవంట్  ప్రవక్తను 
వారికొరక్ు ప్ుట్ ర ంచదె్ను; అతని న్ోట్ న్న మ్ాట్ల నుంచుద్ును; న్నేు అతని 
కాజఞా ప ంచునద్ి యావత త ను అతడు వారితో చెప్ుును… అంతకేాద్ు, ఏ ప్రవక్తయమ 
అహంకారమ్మ ప్ూని, న్ేను చెప్ుుమ్ని తన కాజఞా ప ంచని మ్ాట్ను న్న న్నమ్మ్మన 
చెప్ుున్ో, యతర ద్ేవతల న్నమ్మ్మన చపె్ుున్ో ఆ ప్రవక్తయమను చనవవలెను… 
ప్రవక్త యహెో వా న్నమ్మ్మన చపె ునప్ుుడు ఆ మ్ాట్ జరపగక్ పో యన యెడలను 
ఎనాడును న్ెరవేరక్పో యన యెడలను అద్ి యెహో వా చెప ున మ్ాట్ కాద్ు… 
(ద్ిాతీ. 18:17-22). 

ఈ వాకయ భాగములో, నిజమ ైన దదవుని ప్రవకతల యొకు అర్హతలను కనీసం నాలుగశంటిని మనము 
చూడవచుు. ఇకుడ మోషే బో ధించనటటో , నిజమ ైన ప్రవకతలు దదవుని దావర్ా పలిువబడనివార్మ. ఆయన 
ప్రజలతో మాటాో డుటకు వార్శకన దదవుని వాకయము ఇవవబడింది. ఆయన ఆజులను అనుసర్శంచ ఆయన 
నామమున మాతరమే మాటాో డుట దావర్ా వార్మ దదవుని ప్టో తమ సావమిభకనతని కనుప్ర్చార్మ. మర్శయు 
వార్శ సందదశము న ర్వేర్ుబడుట దావర్ా వార్శ ప్ర్శచర్య నిర్ాా ర్శంచబడింది. 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు అర్హతలను గూర్శు మనము చదయుచుని అనేవష్ణలో మోషే 
ప్రసాత వించన నాలుగు అర్హతల మీద మనము దృషిరప డదాము: మొదటగిా, నిజమ నై ప్రవకతలు దదవుని 
దావర్ా పలిువబడినవార్ ైయుండాల్వ. ర్ ండవదగిా, వార్మ మాటాో డుటకు వార్శకన దదవుని వాకుు ఇవవబడాల్వ. 
మూడవదగిా, ఆయన ఆజును అనుసర్శంచ మాతరమ ేమాటాో డుట దావర్ా వార్మ దదవునికన సావమిభకనత 
గలవార్శగా ఉండాల్వ. మర్శయు నాలగవదిగా, వార్శ సందదశము న ర్వేర్ుబడుట దావర్ా వార్శ ప్ర్శచర్య 
నిర్ాా ర్శంచబడాల్వ. నిజమ నై ప్రవకతలు దదవుని దావర్ా పిలువబడనివార్ను సతయముతో ఆర్ంభించుట దావర్ా 
ఈ అర్హతలను గూర్శు మనము సపష్రముగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

ద్ేవుని ద్నారా ప లువబడినవారప 
పాత నిబంధ్నలో, ఆయన యొకు ప్రవకతలుగా ప్ర్శచర్య చదయుటకు దదవుడు అనకేమందనిి 

పిలచాడు. ఇద ిఒక ఆహావనము కాదు; ఇది దెైవిక ఆజు. దెైవిక ర్ాజ నై దదవుడు తన ర్ాయబార్శగా 
ఉండుటకు తన ర్ాజయ పౌర్మలలో ఒకర్శకన ఆజు ఇచాుడు. పాత నిబంధ్న ప్రవకత యొకు పలిుప్ును 
నమోదు చదస్టని ప్రతి సందర్ుములో మనము ఈ దెైవిక ఆజును చూసాత ము. 

ఉదాహర్ణకు యి హె. 2:1-2లో యి హజెేులు యొకు పిలుప్ును చూడండి: 

నరప్ుత ర డన, నీవు చక్కగా నిలువబడుమ్మ, న్ేను నీతో మ్ాట్లాడవలెను అని 
ఆయన న్నతో మ్ాట్లాడినప్ుుడు ఆతు న్నలోనికవిచిి ననుా నిలువబ ట్టర ను; 
అప్ుుడు న్నతో మ్ాట్లాడనివాని సారమ్మ వింట్ ని (యెహె. 2:1-2). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ, నిలువబడి తన పిలుప్ును వినమని దదవుడు యి హజెేులుకు ఆజు ఇచునప్ుపడు, 
యి హజెేులు దానిని పాటించునటటో  చూచుటకు ఆయన తన ఆతును కూడా ప్ంపాడు. ప్రవకతను పలిచుట 
ఆయన ప్రజల యొకు ప్ర్లోక ర్ాజ్ఞగా దదవుడు ఉప్యోగశంచన అధకిార్శక నిర్ణయమ యైునిది. 

దదవుడు ఇటిర  ప్రవచన పలిుప్ులను ప్రతయక్షంగా ప్రవకతకు ఇచాుడు — కొనిిసార్మో  వినబడునటటో  
కూడా. 1 సమూ. 3లో సమూయిేలును, యి ష్యా 6లో యి ష్యాను, ఆమోసు 7లో ఆమోసును, 
యిర్రుయా 1లో యిర్రుయాను దదవుడు ప్రతయక్షంగా పలిచాడు. 

అయితద ఇతర్ సందర్ాులలో, మర్ొక ప్రవకతను పిలువమని ఒక ప్రవకతను హచెుర్శంచుట దావర్ా 
దదవుడు ప్రవకతలను ప్ర్పక్షంగా పిలచాడు. ఉదాహర్ణకు, 1 ర్ాజ్ఞలు 19:16లో, తన తర్మవాత ప్రవకతగా 
ఉండుటకు ఎలీషాను పలివమని దదవుడు ప్రవకతయి నై ఏలీయాకు ఆజఞు పించాడు. 1 ర్ాజ్ఞలు 20 మర్శయు 
2 ర్ాజ్ఞలు 2లో మనము చూచునటటో , ఈ మధ్యవర్శతని ఉప్యోగశంచ ఇచున పలిుప్ు ప్రవకతల గుంప్ుల 
మీదకు లేక ప్రవకతల కుమార్మల మీదకు కూడా దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది, వీర్మ ఒక స్టిార్ప్ర్చబడని ప్రవకత 
చుటటర  ఉండు ప్రవకతల గుంప్ులు. అయితద దదవుని యొదే నుండి పిలుప్ు ప్రవకతకు సూటిగా వచునను, 
లేక ఒక అధికార్శక దదవుని స్టవేకుని దావర్ా వచునను, ప్రవకత యొకు పలిుప్ు తయదకు దదవుని 
పల ర దులంతో కలుగుతయంది. ఈ అసామానయమ నై పలిుప్ు లేకుండా, అతడు లేక ఆమ  మంచ ఆలోచనలను 
కల్వగశయునాి, దదవుని యి డల భకనత కల్వగశయునాి, లేక దదవుని వాకయ జఞు నము కల్వగశయునాి, ఏ ఒకుర్మ 
కూడా ప్రవకత కాలేర్మ. 

దదవుని దావర్ా పలిువబడుటతో పాటటగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు మాటాో డుటకు దదవుని వాకుు 
ఇవవబడాల్వ. 

ఇవాబడిన ద్ేవుని వాక్ుక 
దదవుడు ఆజఞు పించనదానిని మాటాో డుటకు ప్ర్శశుదాధ తు ప్రవకతలను పేరర్పేించాడు. నిజమ ైన 

ప్రవకతలు ప్రవచంచనప్ుపడు వార్మ మర్శ ఏమి చదయగల్వగవేార్మ కాదు. కాని లేఖ్నములోని ప్లువుర్మ 
ప్రవకతలు మాటాో డని తీర్మను మనము పల ల్వు చూస్టనిప్ుపడు, దెవైిక పేరర్ేప్ణ అనగా ప్రవకతలకు తమ 
మాటల మీద నియంతరణ లేదని అరా్ము కాదని మనము చూసాత ము. భినిముగా, ప్ర్శశుదాధ తయుడు తన 
ప్రవచన సందదశమును వార్శ దావర్ా తప్ుపలేని విధ్ముగా అందిసుత ండగా ఆయన ప్రవకతల యొకు 
వయకనతతావలను మర్శయు దృషిరకోణాలను ఉప్యోగశంచుకునాిడు. ఈ విధ్ంగా, ప్రవచనము యొకు పేరర్ణ 
ఇతర్ లేఖ్న భాగాములనిిట ియొకు పేరర్ణను పల ల్వయునిది. 

ప్ర్శశుదాధ తు ప్రవకతలను పేరర్పేించన విధానమును గూర్శు 2 పతేయర్మ 1:20-21లో పేతయర్మ 
మాటాో డిన విధానమును వినండి: 

ఒక్డు తన ఊహనుబట్ ర  చపె్ుుట్వలన లేఖ్నమ్మలో ఏ ప్రవచనమ్మను ప్ుట్ర ద్ని 
మొద్ట్ గాహించుకొనవలెను. ఏలయనగా ప్రవచనమ్మ ఎప్ుుడును మ్నుష యని 
ఇచఛనుబట్ ర  క్లుగలేద్ు గాని మ్నుష యలు ప్రిశుద్నధ తు వలన పేరరేప ంప్బడినవార ై 
ద్ేవుని మ్ూలమ్మగ ప్లికిరి (2 పేత రప 1:20-21). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ మనము చూసుత నిటటో , పాత నిబంధ్నలోని నిజమ నై ప్రవకతల యొకు మాటలను 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు ప్ర్యవకే్షించాడు. వార్శ మాటలు అధికార్ము గలవని మర్శయు తప్ుపలు లేనివని ఇది 
నిర్ాా ర్శంచంది. 

ప్రిశుద్నధ త ుడు ఆయన కారయమ్మ చేయమచునా ప్రవక్త యొక్క వయకితతామ్మను 
మ్రియమ ద్ృష్ ర కోణమ్మను ఉప్యోగించుకొని కారయమ్మ చశే్ాడు. మ్రియమ ద్నీిని 
సాంప్రద్నయక్ ఆకారమ్మలో వదే్నంతప్రమ్మగా “క్రబన సంబంధమ ైన పేరరణ” అని 
అరథమ్మ చసేుకోవచిని న్న అభిపరా యం, అనగా ద్ేవుడు తన స్టవేక్ుల ద్నారా, తన 
ప్రవక్తల ద్నారా కారయమ్మలు చసేూత , వారి వయకితతనాలను, వారి ద్ృష్ ర కోణమ్మను, వారి 
విద్యను మ్రియమ విద్య లేమిని తన ఉద్ేద శమ్మల కొరక్ు ఉప్యోగించుక్ుంట్ాడు. 
ఇక్కడ ఒక్రప ప్రిశుద్ధ ప్రచబడుట్ అను స్ట ద్నధ ంతమ్మను ఉప్యోగించి ద్వేుడు 
మ్ానవ, భూలోక్ సంబంధమ నై భౌతిక్ విషయమ్మలను తీసుకొని, తన సొ ంత 
ఉద్ేద శమ్మల కొరక్ు తన సొ ంత కారయమ్మల కొరక్ు ప్వితరప్రపసాత డని మ్రియమ 
ప్రవక్తల విషయమ్మలో క్ూడన ఆయన ఇద్ే చేసాత డని న్ేననుక్ుంట్ాను. అయతే, 
ఇలా చెప ున తరపవాత క్ూడన, కొనిా సంద్రాాలలో ద్వేుడు “నీవు వళె్లు  ప్రజలక్ు 
ఇలా చెప్ుు” అను విధమ్మగా ప్రవక్తలక్ు నిరేదశించిన సంద్రాాలను క్ూడన మ్నమ్మ 
యషెయా లేక్ యరముయా, లేక్ యెహజెేకలు వంట్  ప్రవచన సాహితయమ్మలో 
చూడవచుి అని న్నేనుక్ుంట్ాను. కాబట్ ర , ద్వేుడు తన ప్రవక్తలక్ు సూట్ గా 
నిరేదశించిన సంద్రాాలు ప్రవచన సాహితయమ్మలో ఉన్నాయ, అయతే అద్ే 
సమ్యమ్మలో, ద్వేుడు వారిని ఉనా విధమ్మగా వాడుక్ుంట్ాడు మ్రియమ 
ఇశ్ాాయేలుక్ు, ప్ురాతన ఇశ్ాాయేలుక్ు, మ్రియమ సంఘమ్మనక్ు ప్రవచన 
కారయమ్మలను అంద్ించుట్క్ు ఆయన వారి వయకితతనాలను తనరపమ్ారప చేయలేద్ు. 

— డా. మార్డు గశగశిలో్వయట్ 

తమ ప్రవచనములను దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీునకు అనుగుణంగా ఉంచుట దావర్ా వార్మ దదవునికన 
సావమిభకనత చూపాల్వ అనునద ిపాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు ఉండవలస్టని మూడవ అర్హత. 

ద్ేవునికి సాామిభకిత 
ప్రవకతలు దదవుని యొదే నుండ ిప్ర్పక్షముగా నిర్ేేశములను తీసుకొనకపల యినప్పటికర, వార్శకన 

నచునది మాటాో డుటకు ప్ర్శశుదాధ తు వార్శకన సావతంతరయమును ఇవవలేదు. దదవుడు ఆజఞు పించన దానిని 
వార్మ మాటాో డుట మాతరమ ేగాక, వార్శ ప్రవచనములు ఉనికనలో ఉని దదవుని ప్రతయక్షతలకు, ప్రతదయకముగా 
లేఖ్నములో నమోదు చదయబడినవాటకిన అనుగుణంగా ఉండునటటో  చూచుకోవాల్వ. 

దివతీ. 13:1-4లో మోషే ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

ప్రవక్తయేగాని ... నీ యెద్ుట్ సూచక్ కిాయన్ెనైను మ్హతనకరయమ్మన్ెైనను చేస్ట  
నీవు ఎరపగని యతర ద్ేవతలను అనుసరించి ప్ూజింతమ్మ రమ్ుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెప ునయడెల ... ప్రవక్తమ్ాట్లను క్లలు క్నువాని మ్ాట్లను వినక్ూడద్ు. ... 
మీరప మీ ద్ేవుడెనై యహెో వాక్ు లోబడి ఆయనకే భయప్డి ఆయన ఆజాల 
ననుసరించి ఆయన మ్ాట్ విని ఆయనను స్టవేించి ఆయనను హత త కొని 
యమండవలెను (ద్ిాతీ. 13:1-4). 

మోషే ఇకుడ ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైన ఒక విష్యమును బో ధంిచాడు: ఒక ప్రవకత అదుుతములు 
చదస్ట ిభవిష్యతయత ను గూర్శు చపె్పగల్వగశనా సర్ే, అతని హచెుర్శకలు దదవుని ఆజులను ఉలోంఘ స్టేత  అతనిని 
తిర్సుర్శంచాల్వ. 

ఇదద ఉదాా టనను మనము విలాప్. 2:13-14లో చూసాత ము, అకుడ అబదధ ప్రవకతలు ఇశాీయిలేును 
తప్ుప దోవ ప్టిరంచార్ని యిర్రుయా విలపించాడు. ఈ ప్రవకతలు “పాప్మును బటరబయలు చదయుటలో 
విఫలమయాయర్ని” యిర్రుయా స్ట లవిచాుడు, అనగా ప్రజలు దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీును ఉలోంఘ ంచుటను 
వార్మ సమర్శాంచార్మ. ప్రజలను దదవుని నిబంధ్నకు బాధ్ుయలుగా ఎంచకుండా, వార్మ అవిధదయతను 
పల ర తిహ ంచార్మ. ఈ విధ్ంగా, వార్మ అబదధ  ప్రవకతలని కనుప్ర్చార్మ. 

చవర్శగా, వార్శ ప్రవచనములు న ర్వేర్మప దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడాల్వ అనదేి పాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు 
ఉండవలస్టని నాలగవ అర్హత. అనగా, వార్శ ప్రవచనములు నిజమవావల్వ. 

నె్రవేరపు ద్నారా నిరాథ రించబడనలి 
దివతీ. 18:22లో మోషే ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

ప్రవక్త యహెో వా న్నమ్మ్మన చపె ునప్ుుడు ఆ మ్ాట్ జరపగక్ పో యన యెడలను 
ఎనాడును న్ెరవేరక్పో యన యెడలను అద్ి యెహో వా చెప ున మ్ాట్ కాద్ు, ఆ 
ప్రవక్త అహంకారమ్మచేతన్ే ద్నని చెపుెనుగనుక్ ద్ననికి భయప్డవద్ుద  (ద్ిాతీ. 
18:22). 

దదవుని ప్రవకతల మాటలనీి ఆధార్యొగయమ యైునివి, ఎందుకనగా వార్మ దదవుని మాటలను 
ఖ్చుతముగా మాటాో డార్మ, మర్శయు ఆ వాకయము యొకు సవభావము మర్శయు నిబంధ్నా 
వాగాే నములు సంప్ూర్ణంగా నముదగశనవి. నిజమ ైన ప్రవచనములు మార్నివి ఎందుకంటే ఆయనకు 
తోచన విధ్ముగా వాటనిి న ర్వరే్ము శకనత మర్శయు అధకిార్ము దదవునికన ఉనిది, మర్శయు ఆయన తన 
మాటను న ర్వేర్ముటకు సమర్పణ కల్వగశయునాిడు. 

కొనిిసార్మో , ప్రవచనములు తవర్శత న ర్వరే్మప దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడతాయి. ఉదాహర్ణకు, 1 
ర్ాజ్ఞలు 17:1లో, తాను మర్ల ప్లుకు వర్కు వర్షముగాని మంచుగాని ఉండదని ప్రవకతయి ైన ఏలీయా 
ప్రకటించాడు. 1 ర్ాజ్ఞలు 18లో వరా యబడియునిటటో , మూడు సంవతిర్ముల తర్మవాత దదవుడు 
కర్వును ఆప్ు వర్కు వర్షము ప్డలేదు. మర్శయు 2 ర్ాజ్ఞలు 7:17-20లో, ర్ాజ్ఞ యొకు అధికార్శ 
మర్ణిసాత డని ఎలీషా ప్ల్వకనన ప్రవచనము వ ంటనే న ర్వరే్శంది. 

మర్శకొనిి సందర్ాులలో, ప్రవచన న ర్వేర్మపలు అంత తవర్గా జర్గలేదు. ఉదాహర్ణకు, 
సుమార్మగా కరీ.ప్ూ. 930లో దావీదు కుటటంబమునకు నముకమ నై వార్సునిగా ఉండు యోష్యా 
యొకు జననమును ఒక నిజమ ైన ప్రవకత ప్రవచంచాడు. ఈ ప్రవచనము 1 ర్ాజ్ఞలు 13:2లో నమోదు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయబడింది. అయితద వాగాే నము చదయబడిన బాలుడెైన యోషయ్ా కరీ.ప్ూ. 630 వర్కు జనిుంచలేదు 
— ప్రవచనము తర్మవాత సుమార్మగా 300 సంవతిర్ములకు — దీనిని మనము 2 ర్ాజ్ఞలు 22:1లో 
చదువుతాము. మర్శయు యిసేు జననమును గూర్శున ప్రవచనములు న ర్వేర్మటకు ఇంకా ఎకుువ 
కాలము ప్టిరంది. 

ఇప్ుపడు, నిజమ నై ప్రవకతల యొకు మాటలు కూడా వార్మ చెపపిన విధ్ముగా న ర్వేర్లేదు అని 
చెప్ుపటకు మనము కొంత సమయమును కటేాయించాల్వ. అయితద మోషే యొకు బో ధ్న వ లుగులో, ఇది 
ఎలా సాధ్యం? ఈ ప్రశికు జవాబిచుుటకు, మనము పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును చదువునప్ుపడు, 
వార్శ ప్రవచనము గూర్శు మనము తప్ుపగా అరా్ము చదసుకుంటామని గహీ ంచుట చాలా అవసర్ము. 
ప్రవకతలు భవిష్యతయత లో జర్మగబో వు కార్యములను గూర్శు ఉనివి ఉనిటటర గా ప్రకటిసాత ర్ని అనేకమంద ి
ఆలోచంచునప్పటికర, వాసతవానికన, అనిి సందర్ాులలో ఇద ివాసతవం కాదు. 

చాలా వర్కు, ప్రజలు పాప్ములో కొనసాగశతద శాప్ములు వసాత యని ప్రవకతలు హచెుర్శంచార్మ, 
మర్శయు ప్రజలు నముకముగా ఉంటె వార్శకన దవీ నలు కలుగుతాయని వార్మ తలె్వయజేశార్మ. తమ 
పాప్ములను ఒప్ుపకొనునటటో  మర్శయు దదవునికన ఆయన నిబంధ్నకు నముకముగా ఉండునటటో  
ప్రజలను పేరర్పేించుట ఈ ప్రవచనముల యొకు లక్షయమ ైయునిది. దదవుడు ఒక కార్యమును చదయుటకు 
ప్ూనుకునాిడు అని నిజమ నై ప్రవకతలు సూచంచనప్ుపడు మాతరమ ేవార్శ ప్రవచనములు 
నిశుయమ నైవిగా ఉనాియి. 

ఫల్వతంగా, ప్రజలు తమ అలవాటోను మార్ముకొని ప్రవచనముల యొకు ఫల్వతములను 
నియంతిరంచుట ప్రవచనముల న ర్వేర్మపకు ఒక సర్శయి నై మార్గమ ైయునిది. ఈ సందర్ాులలో, 
ప్రవచనముల యొకు హచెుర్శకలు లేక ప్రతిపాదనలు ప్రసాత వించబడని విధ్ముగా న ర్వరే్మపను 
ప ందనప్పటికర అవి సర్శగానే న ర్వరే్ుబడినవి. 

దీనికన లేఖ్నములో అనేక ఉదాహర్ణలు ఉనాియి, అయితద ఒక మౌల్వకమ ైన నియమము 
యిర్రుయా 18:7-10లో వర్శణంచబడింది, అకుడ మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

ద్నని పెలు గింత ననియమ, విరపగగొట్లర ద్ుననియమ, నశింప్జేయమద్ుననియమ 
ఏద్ో యొక్ జనమ్మను గూరిి గాని రాజయమ్మనుగూరిి గాని న్నేు చపె ుయమండగా 
ఏ జనమ్మనుగూరిి న్నేు చపె ుతిన్ో ఆ జనమ్మ చడెుతనమ్మచయేమట్ 
మ్ానినయడెల న్ేను వారికి చయేనుద్ేద శించిన కీడునుగూరిి సంతనప్ప్డుద్ును. 
మ్రియమ క్ట్టర ద్ననియమ, న్నట్టద్ననియమ ఒక్ జనమ్మను గూరిి గాని 
రాజయమ్మనుగూరిి గాని న్నేు చెప ుయమండగా ఆ జనమ్మ న్న మ్ాట్ వినక్ుండ న్న 
ద్ృష్ ర కి కీడుచసే్ట నయడెల ద్ననికి చేయద్లచిన మేలునుగూరిి న్ేను 
సంతనప్ప్డుద్ును (యరముయా 18:7-10) 

కాబట్ ర , యరముయా 18లో మ్నకొక్ నియమ్మ్మ ప్రక్ట్ ంచబడింద్ి, అక్కడ ద్ేవుడు 
ఇలా స్టెలవిసాత డు, “న్ేను ఏద్ో యొక్ రాజయమ్మనుగాని ప్రజలను గాని న్నశనమ్మ 
చేసాత నని చపె ుయమండగా వారప ప్శ్ాితనత ప్ప్డనియెడల, న్నేు చేయనుద్ేద శించిన 
కీడును చేయక్ుంద్ును.” ద్నీిక ివయతిరేక్మ్మ క్ూడన ఇక్కడ చపె్ుబడినద్ి, “న్ేను 



యేిసును నముుచునాిము మూడవ పాఠము: ప్రవకత 

-9-  

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

ఏద్ో యొక్ ద్శేమ్మ లేక్ రాజు లేక్ ప్రజలక్ు ఆశీరాాద్మ్మను వాగాద నమ్మ 
చేస్ట నప్ుుడు, వారప న్న ఆజాలను పాట్ ంచుట్ మ్ానిన యెడల, న్ేను 
ఆశీరాాద్మ్మలు ప్రక్ట్ ంచిన చ ోట్న్ే కీడును క్లిగించెద్ను.” ఈ షరత  ఇక్కడ 
చనలా సుషర మ్మగా ప్రక్ట్ ంచబడని విధమ్మగా ఈ నియమ్మ్మ ప్ని చసేుత ంద్ి, 
మ్రియమ ఇద్ి ఇతర లేఖ్న భాగమ్మలలో క్ూడన, ప్రతయేక్మ్మగా ద్ేవుడు 
ఆశీరాాద్మ్మలను లేక్ కీడును వాగాద నమ్మ చసే్ట న చ ోట్ు  క్ూడన జరపగమత ంద్ి, ద్ీనికి 
ఉతత మ్మ నై ఉద్నహరణను మ్నమ్మ యోన్న గాంథమ్మలో చూసాత మ్మ, అక్కడ నిన్వెే 
ప్ట్ర ణమ్మనక్ు తీరపును ప్రక్ట్ ంచమ్ని ద్వేుడు యోన్నను ప్ంప్ుతనడు. యోన్న 
ఇలా చేస్ట నప్ుుడు నిన్వెే ప్ట్ర ణ ప్రజలు ప్శ్ాితనత ప్ప్డి, మ్ానవ మ్ారపమ్నసుసక్ు 
మ్ాద్ిరిని చూపారప, మ్రియమ ద్ీనిని ద్ేవుడు మొద్ట్ గా వారి హృద్యాలలో 
ప్ురికొలాులనుక్ున్నాడు అనిప సుత ంద్ి. 

— డా. ర్పబ్ ల్వసరర్డ 

ఏదో ఒక విధ్ముగా, నిజమ నై ప్రవకతల యొకు మాటలు ఎలోప్ుపడు న ర్వరే్ుబడతాయి. 
కొనిిసార్మో  అవి ఉనివి ఉనిటటో గా జర్మగుతాయి. మర్శకొనిిసార్మో , మానవులు ప్రవచనములకు 
సపందించుట దావర్ా వేర్ొక ఫల్వతమును కల్వగశసాత ర్మ. కాని అనిి సందర్ాులలో, నిజమ ైన ప్రవచనము 
యొకు ఫల్వతములు ఎలోప్ుపడు దదవుని నిబంధ్న మర్శయు సవభావమునకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, 
మర్శయు ఆయన నిజమ నై ప్రవకతల యొకు ప్ర్శచర్యను నిర్ాా ర్శసాత యి. 

ఏ ప్రవకతలు నిజముగా దదవుని కొర్కు మాటాో డార్మ అని దదవుని ప్రజలు గుర్శతంచుట కొర్కు మోషే 
ప్రవకత సాా నమునకు ఉండవలస్టని అర్హతలను వివర్శంచాడు. వార్మ నిజమ నై ప్రవకతల యొకు 
సందదశములను విని దదవుని నిబంధ్నకు నముకముగా జీవించాలని ఆయన కోర్ాడు కాబటిర  ఆయన ఈ 
విధ్ంగా చదశాడు. మనము కూడా ఈ అర్హతలను మనసుిలో ఉంచుకొనుట ఎంతో అవసర్మ యైునిది, 
ఎందుకంటే కొీతత  నిబంధ్న యుగములో దదవుని ప్రవకతగా ప్ని చదయుటకు యిసేు కూడా ఇవ ేఅర్హతలను 
కల్వగశయునాిడు. 

ప్రవకతల యొకు అర్హతలను చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు వార్శ సాా నము యొకు కార్యములను 
చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. 

కారయమ్మలు 
ప్రవకతల కార్యములలోని మూడు అంశములను మనము ప్రసాత విదాే ము. మొదటగిా, వార్శ 

అధకిార్మును గూర్శు మనము మాటాో డదాము. ర్ ండవదగిా, వార్శ ప్నిని చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, వార్మ ప్నిని చదయుటకు ఉప్యోగశంచన విధానములను చూదాే ము. మొదటిగా 
అధకిార్మును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధికారమ్మ 
ఈ పాఠం యొకు ఆర్ంభములో మనము ప్రసాత వించనటటో , ఒక ప్రవకత అనగా: 

పాప్మ్మనక్ు క్లుగమ తీరపును గూరిి హెచిరిసూత , ఆశీరాాద్మ్మలను క్లిగించు 
విధమ్మగా ద్వేునికి నమ్ుక్మ నై ప్రిచరయ చేయమనట్లు  పోర తసహిసూత  ద్ేవుని 
వాక్యమ్మను ప్రక్ట్ ంచు మ్రియమ అనువరిత ంచు ద్ేవుని నిబంధన్న రాయబారి. 

పాత నిబంధ్నలో, తన ప్రజలను నిబంధ్నల దావర్ా పాల్వంచన గొప్ప ర్ాజ్ఞగా దదవుడు ప్ర్శచయం 
చదయబడా్ డు. మర్శయు ఆయన ప్రవకతలు దదవుడు వార్శకన ప్ర్లోక పరా ంగణములో బయలుప్ర్చన వాటిని 
వివర్శంచన ఈ నిబంధ్నల యొకు ర్ాయబార్మల ైయునాిర్మ. 

ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో, బలమ నై చకవీర్మత లు లేక “ప్రభువులు” చని దదశములను లేక 
“సామంత ర్ాజ్ఞలను” దూర్మున ఉని ర్ాజధానిలో ఉండి పాల్వంచదవార్మ. ఈ ప్రభువులు తమ సామంత 
ర్ాజ్ఞలతో ఒక ఒప్పందమును కుదుర్ముకునవేార్మ మర్శయు అద ివార్శ మధ్య అనుబంధ్మునకు ష్ర్తయగా 
ఉండదవి. సామానయంగా, బెైబిలు ఇటిర ఒప్పందమును నిబంధ్న అని పిలుసుత ంది. 

ఈ నిబంధ్నలను ఉప్యోగశంచుటకు మర్శయు అమలు చదయుటకు, ప్రభువులు తమ పరే్ట 
మాటాో డుట కొర్కు మర్శయు వార్శ అధకిార్మును ఉప్యోగశంచుటకు కొంత మంది ర్ాయబార్మలను 
నియమించదవార్మ. సామంత దదశమునకు ఒప్పందములోని ష్ర్తయలను జఞు ప్కము చదయుట, 
ఒప్పందములోని ష్ర్తయలను ఉలోంఘ స్టేత  శాప్ములు వసాత యని హచెుర్శంచుట, మర్శయు 
ఒప్పందములోని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ఈ ష్ర్తయలను అంగరకర్శంచాలని సామంతయలను 
పల ర తిహ ంచుట ర్ాయబార్శ ప్నియి ైయునిది. 

ఈ ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిా యొకు చర్శతరను తెలుసుకొనుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది, 
ఎందుకంటే పాత నిబంధ్నలో దదవుడు తర్చుగా ఆయన ప్రజలతో ఉని అనుబంధ్మును ప్రభువు-
సామంత మధ్య ఉని నిబంధ్నా ష్ర్తయల వ లుగులో వర్శణంచాడు. మర్శయు ఒక ప్రభువుగా, ఆయన 
నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను తన సామంత ప్రజలకు జఞు ప్కము చదయుటకు ఆయన ప్రవకతలను అధికార్శక 
ర్ాయబార్మలుగా నియమించాడు. 

ప్రవకతలు దదవుని ర్ాయబార్మలు కాబటిర , దదవుడు సవయంగా మాటాో డినటటో గా ఆ మాటలను వార్మ 
స్ట్వకర్శంచాల్వ. ఇశాీయిలేు ప్రజలకు సపందనగా దదవుని ఆలోచనలను మర్శయు తలంప్ులను ప్రవకతలు 
సర్శయి ైన విధ్ముగా ప్రకటించునటటో  ప్ర్శశుదాధ తు వార్శని పేరర్పేించాడు. ఈ విధ్ముగా, తన ప్రవకతలంతా 
ఆయనకు పరా తినిధ్యం వహ ంచనప్ుపడు ఎలోప్ుపడూ అధికార్శకముగా సతయమును మాటాో డునటటో  దదవుడు 
చూచుకునాిడు. 

నిజమ నై ప్రవక్తల యొక్క మ్ాట్లను మ్నమ్మ తీవరంగా ఎంద్ుక్ు తీసుక్ుంట్ామ్మ? 
ఎంద్ుక్ంటే్ నిజమ ైన ప్రవక్తలు ద్ేవుని రాయబారపలుగా ఆయన కొరక్ు 
మ్ాట్ాు డతనరప. కాబట్ ర , వారి మ్ాట్లను మ్నమ్మ జఞగాతత గా ప్రిగణ ంచక్పో తే, 
బ ైబిలు వరిణంచునట్లు  మ్నమ్మ హృద్యమ్మలోను చవెులలోను 
సునాతిలేనివారమ్మ. అనగా మ్న హృద్యమ్మలు మ్ారలేద్ని అరథం. వాసత వానికి, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్నమ్మ ద్వేునికి తిరపగమబాట్ల చేయమచున్నామ్మ. ఆ విధంగా, ప్రవక్తల యొక్క 
మ్ాట్లను వినుట్క్ు మ్నమ్మ నిరాక్రిస్టేత , మ్నమ్మ ద్ేవుని వాక్యమ్మను వినుట్ను 
నిరాక్రిసుత న్నామ్మ. మ్రియమ మ్నమ్మ సాయంగా ద్వేునికి విరోధమ్మగా 
తిరపగమబాట్ల చేసుత న్నామ్మ. ఈ విధంగా, ఇద్ి చనలా తీవరమ నై సమ్స్టెైయ ఉనాద్ి. 

— డా. పట్ర్డ చౌ, అనువాదం 

ప్రవకతల అధకిార్మును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆయన ప్రవకతలకు 
దదవుడు ప్ుర్మాయించన ప్నిని ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

ప్ని 
ప్రవకతల యొకు ప్నిని అరా్ము చదసుకొనుటకు, ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిాలోని మర్ొక ప్రభువు-

సామంత ఒప్పందమును చూదాే ము. ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టయిాలో ప్రభువులు సామంత ర్ాజయముల 
మీద నిబంధ్నలను మోపనిప్ుపడు, ఆ నిబంధ్నలు వార్శ మధ్య ఉని ష్ర్తయలను సపష్రముగా 
తెల్వయజేస్టవేి. దానిలో ఇవి ఉండదవి: మునుప్ట ికాలములో ప్రభువు చదస్టని దయారా్ కార్యములు, అనగా 
సామంతయల కొర్కు ప్రభువు ఇంతకు ముందు చదస్టని మంచ ప్నులు; ప్రభువు ప్టో సామంతయలు 
చూప్వలస్టని సావమిభకనత, దీనిలో సామంతయలు అనుసర్శంచవలస్టని అనేక నియమములు లేక ష్ర్తయలు 
ఉండదవి; ఒప్పందములోని ష్ర్తయలకు విధదయత లేక అవిధదయతల ఆధార్ంగా సామంతయలు ఎదుర్ొును 
ప్ర్శణామాలు, అనగా, సామంత ర్ాజ్ఞ ష్ర్తయలకు విధదయుడెనై యి డల ఆశీర్ావదములు, మర్శయు 
సామంత ర్ాజ్ఞ ష్ర్తయలకు అవిధదయుడెనై యి డల శ్చక్ష లేక శాప్ములు. 

మర్శయు ఆయన నిబంధ్న ప్రజలతో దదవుడు కల్వగశయుని అనుబంధ్ము విష్యములో కూడా 
ఇవ ేకనయీాశీలకములు నిజమ యైునాియి. కాబటిర , దదవుని యొకు నిబంధ్నా ర్ాయబార్మలుగా, ఆయన 
నిబంధ్న యొకు వివర్ాలను దదవుని ప్రజలకు జఞు ప్కము చదయు, మర్శయు కరడు కలుగు బెదరి్శంప్ులను 
మర్శయు ఆశీర్ావదములు కల్వగశంచు విష్యములను ఉప్యోగశసూత  దానిలోని ష్ర్తయలను పాటించునటటో  
వార్శని పల ర తిహ ంచు ప్ని ప్రవకతలకు అప్పగశంచబడింది. 

దదవుని ఎదుట ఇశాీయిలేు మంచగా నిలబడనిప్ుపడు, నముకముగా ఓర్శమితో ఎదుర్మచూడమని 
పలర తిహ ంచుటకు వార్శ కార్యముల యొకు ప్ర్శణామములను ప్రవకతలు జఞు ప్కము చదశార్మ. దనీికన 
ఉదాహర్ణలను మనము యిర్రుయా 7:5-7, 21:12, మర్శయు 22:4-5లో మనము చూడవచుు. 

నిబంధ్నా ష్ర్తయలను తీవరంగా లేక తర్చుగా వయతిర్ేకనంచుట దావర్ా దదవుని ఎదుట ఇశాీయిలేు 
నిలువలేకపల యినప్ుపడు, ప్రవకతలు వార్శప నై తిర్మగుబాటట చదశార్మ మర్శయు విర్పధ్మును మోపార్మ. 
వార్శని మార్మమనసుిలోనికన నడపిించుటకు వార్మ ఇశాీయిలేు యొకు పాప్ములను వివర్శంచ నిబంధ్నా 
ప్రజలకు శాప్ములను జఞు ప్కము చదశార్మ. దీనికన ఉదాహర్ణలను యిర్రుయా 8 మర్శయు ఆమోసు 4:1-
3 వంటి చపటో మనము చూసాత ము. మర్శయు అనకే ఇతర్ సందర్ాులలో, ఇశాీయిలేు దదశము ప్శాుతాత ప్ 
సందదశమును అంగరకర్శంచన యి డల ప్రవకతలు ఇశాీయిలేుకు ఆశీర్ావదములను కూడా ప్రతిపాదించార్మ. 
ఇలాంటి ప్రవచనమును మనము యోవలేు 2:12-17 మర్శయు అనకే ఇతర్ చపటో చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు మనము బెైబిలు ప్రవకతల యొకు అధకిార్మును మర్శయు ప్నిని చూశాము కాబటిర , 
తమ ప్నిని ప్ూర్శత చదయుటకు వార్మ ఉప్యోగశంచన విధానములను కుో ప్త ంగా ప్రసాత విదాే ము. 

విధననమ్మలు 
నిసిందదహముగా, తమ ప్నిని ముగశంచుటకు ప్రవకతలు అతయంత సాధార్ణంగా మాటాో డుటను 

ఉప్యోగశంచార్మ. ఆయన ప్రజలకు దదవుని వాకయమును ప్రకటించుట దావర్ా ప్రవకతలు పరా థమికముగా 
తమ ప్నిని జర్శగశంచార్మ. వార్మ ప్రజల పాప్ములను ఎతిత  చూపార్మ, విధదయత చూప్మని వార్శని 
ఆజఞు పించ, ఓర్శమి కల్వగశయుండమని వార్శని పల ర తిహ ంచ, తీర్మపను గూర్శు వార్శని హెచుర్శంచ, వార్శకన 
ఆశీర్ావదములను ప్రతిపాదించార్మ. వార్మ ఉప్మానములను చెపాపర్మ. భవిష్యతయత ను గూర్శు ప్రవచంచార్మ. 
వార్మ పరా ర్శాంచార్మ. వార్మ దదవుని ప్రజల కొర్కు విజఞు ప్న కూడా చదశార్మ. దీనిని మనము లేఖ్నములో 
వందల సార్మో  చూసాత ము. అంతదగాక, అనకేమంది ప్రవకతలు తమ మాటలను వరా శార్మ కూడా, అందుకనే 
బెైబిలులో మనము అనకే ప్రవచన ప్ుసతకాలను మర్శయు ఇతర్ ర్చనలను చూసాత ము. 

కాని మౌఖక సంభాష్ణ మాతరమే కాకుండా విశేష్మ ైన కార్యముల మీద ఆధార్ప్డని ఇతర్ 
ప్దధతయలను కూడా ప్రవకతలు ఉప్యోగశంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, ప్ర్శశుదాధ తు కొంత మంద ిప్రవకతలకు 
ప్రవచన చహిములను మర్శయు అదుుతములను చదయు శకనతని ఇచాుడు. ఈ అదుుత కార్యములు 
దదవుని ర్ాయబార్మలుగా ప్రవకతల యొకు నిజఞయితీకన సాక్షయమిచు, ప్రవకతలు ప్రకటించన హెచుర్శకలు 
మర్శయు ప్రతిపాదనల వ నుక ఉని దదవుని ఉదదేశమును కనుప్ర్చాయి. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, ప్రవకతయి నై మోషే దదవుని చతతమును ఇశాీయిేలీయులకు మర్శయు 
ఐగుప్తయులకు ప్రకటించాడు, మర్శయు ఆయన మాటలతో పాటట ల కుకు మించన ఆశుర్య కార్యములు 
మర్శయు చహిములు జర్శగాయి, ఐగుప్ుత  మీద ప్ద ితగెుళలో , యి ర్ ీసముదరమును పాయలు చదయుట, 
మర్శయు నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, మర్శయు సంఖ్ాయకాండములలో నమోదు చదయబడని 
అనకే ఆశుర్యకార్యములు. ప్ర్శశుదాధ తు శకనత దావర్ా జర్శగశన ఈ ఆశుర్య కార్యములు మోష ేనిజమ నై ప్రవకత 
అని సాక్షయమిచాుయి, మర్శయు ఆయనకు విధదయులుకముని ఐగుప్తయులను మర్శయు 
ఇశాీయిలేీయులను హెచుర్శంచాయి. 

ప్రవకతల ైన ఏలీయా మర్శయు ఎలీషా ప్ర్శచర్యలలో కూడా అనకే అదుుత కార్యములు జర్శగాయి, 
వీటనిి మనము 1 ర్ాజ్ఞలు 17 నుండ ి2 ర్ాజ్ఞలు 13 మధ్య అధాయయములలో చూసాత ము.1 సమూ. 12లో 
ఉర్మములు మర్శయు వర్షమును పలిచునటటవంటి ఆశుర్య కార్యములను ప్రవకతయి నై సమూయిేలు 
కూడా చదశాడు. ర్ాజ ైన యర్ొబాము యొకు చదతిని ఎండగొటటర ట దావర్ా 1 ర్ాజ్ఞలు 13లో ఒక పరే్మ 
తెల్వయని ప్రవకత అదుుత కార్యమును చదశాడు. 

ఈ ఆశుర్య కార్యములతో పాటట, అనకేమంది ప్రవకతలు తమ వాకయ సందదశములను నిర్ాా ర్శంచుట 
కొర్కు చహాితుక కార్యములను కూడా చదశార్మ. ఆయన నిబంధ్నా నియమాలను పాటించమని దదవుని 
ప్రజలను కోర్మట దావర్ా వార్మ ఆతీుయ పల ర్ాటాలలో కూడా పాలుప్ంచుకునాిర్మ. 

ప్రవకతలను దదవుని నిబంధ్నా ర్ాయబార్మలుగా చూచుట, బెైబిలులోని శాప్ముల హెచుర్శకలు 
మర్శయు ఆశీర్ావదముల ప్రతిపాదనలు దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజల మధ్య ఉని నిబంధ్నా 
అనుబంధ్ము మీద ఆధార్ప్డయిునాియని అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు తన ప్రజలతో వయవహర్శంచుటలో నిలకడలేనివాడు కాదు; ఆయన అసిలు ఊహ ంచలేని 
మార్గములలో కార్యములు చదయువాడు కాదు. బదులుగా, ఆయన తన నిబంధ్నా ష్ర్తయలను అమలు 
చదయాలని ఆశప్డతాడు — మర్శయు ఈ ష్ర్తయలు ర్హసయమ ైనవి కావు. ఆయన దయతో తన 
ధ్ర్ుశాసతమీును మనకు ఇసాత డు, మర్శయు మార్మతయని మన ప్ర్శస్టిాతయలకు వాటనిి ఎలా 
అనవయించాలో తెలుప్ుటకు ఆయన ర్ాయబార్మలను ప్ంపాడు. ఆయన ఎదుట నముకముగా 
నడవాలని, ఆయన ఆశీర్ావదములను అనుభవించాలని, మర్శయు ర్ాజయము కొర్కు ఆయన 
లక్షయములను న ర్వేర్ాులని ఆయన కోర్మకుంటాడు కాబటిర  ఆయన కోర్మచుని అర్హతలను తన ప్రజల 
కొర్కు సులభతర్ం చదసాత డు. 

ఇప్పటి వర్కు మనము ప్రవకత సాా నము యొకు అర్హతలు మర్శయు కార్యములను చూశాము 
కాబటిర , భవిష్యత్ ప్రవచన ప్ర్శచర్యల కొర్కు పాత నిబంధ్న సృషిరంచన ఆకాంక్షల వ ైప్ుకు మన దృషిరని 
మళో్ంచుదాము. 

ఆకాంక్షలు 
ప్రవకత సాా నము యొకు భవిష్యతయత  కొర్కు పాత నిబంధ్న కల్వగశయుని ఆకాంక్షలు ర్ ండు 

విధ్ములుగా ఉనాియి. ఒక వ ైప్ు, కొనిి ఆకాంక్షలు ఈ సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  యొకు 
సవభావము మీద ఆధార్ప్డి సృషిరంచబడినవి. మర్ొక వ ైప్ు, ర్ానుని ప్రవకతలను గూర్శున విశషే్మ నై 
ప్రవచనముల మీద ఆధార్ప్డ ిఇతర్ ఆకాంక్షలు సృషిరంచబడనివి. మనము ఈ ర్ ండు ర్కముల 
ఆకాంక్షలను చూదాే ము, ప్రవకత సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  మీద ఆధార్ప్డినవాటతిో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

చనరితిరక్ అభివృద్ిధ  
మానవాళ్తో దదవుని యొకు అనుబంధ్ము ఎలోప్ుపడు ఆయన నిబంధ్నల ఆధార్ంగా 

నియంతిరంచబడనిది కాబటిర , ఆ నిబంధ్నల యొకు ష్ర్తయలను ప్రజలకు జఞు ప్కము చదయుటకు ప్రవకతలు 
ఎలోప్ుపడు ఒక పాతరను పల షించార్మ. అయితద చర్శతర అంతటలిో ఈ పాతర కొనిికొనిి సార్మో  మార్శంది. 
దదవుని ర్ాజయము మార్మతూ చర్శతర యంతట ఎదగగా, మార్మతయని అవసర్తలను చదర్మకొనుటకు ప్రవకతల 
యొకు పాతర సవర్శంచబడింది. 

చర్శతరలోని నాలుగు వేర్ేవర్మ కాలములలో ప్రవకతల యొకు పాతరను మనము ప్ర్శగణదిాే ము, 
ఇశాీయిలేుకు ర్ాజ్ఞ నియమింప్బడక ముందు ఉని సుదరీ్మా ైన చర్శతరా  కాలమును మనము చూదాే ము, 
దీనిని మనము ర్ాజర్శకమునకు-మునుప్ు అని పలిుదాే ము. 

ర్ాజర్శకమునకు-మునుప్ు. ఇది దదవుడు ఆదాము, నోవహు, అబరా హాము మర్శయు మోషేలతో 
చదస్టని నిబంధ్నల కాలము. ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు ఉని కాలము యొకు ఆర్ంభములో దదవుని 
ర్ాజయము మిగశల్వన లోకమంతటికన వరే్మగా ఒక దదశములో ప్రతదయకప్ర్చబడలేదు. మర్శయు అబరా హాము 
కాలములో దదశమును వేర్మప్ర్చన తర్మవాత కూడా ర్ాజ్ఞ ఉండదవాడు కాదు. ఈ కాలములో, ప్రవకతలు 
అనకే ర్కముల ప్నులు చదస్టవేార్మ మర్శయు వార్శకన అనకే వివర్ణాతుక బిర్మదులు ఉండదవి. సాధార్ణంగా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార్మ దదవునితో మాటోడార్మ, దర్ినములను ప ందార్మ, మర్శయు మానవాళ్ని దదవుని నిబంధ్నలకు 
బాధ్ుయలుగా ఎంచార్మ అని మనము చపె్పవచుు. 

ఉదాహర్ణకు, దదవుడు లోకమును సృషిరంచనప్ుపడు, ఆదాము హవవలతో ఆయన సూటగిా 
మాటాో డదవాడు; దదవునితో నడుచుచు మర్శయు మాటాో డుతూ వార్మ తమ ప్రతయక్షతను ప ందదవార్మ, దీనిని 
మనము ఆదకిాండము 2-3లో చదువుతాము. తమ పలోిలకు దదవునిని గూర్శు ఆయన నిబంధ్నను 
గూర్శు బో ధించుట దావర్ా వార్మ తమ ప్రవకత పాతరను న ర్వేర్ాుర్మ. మర్శయు హనోకు వంట ివార్శ 
వార్సులలో కూడా కొందర్మ దదవునితో ఇదద అనుబంధ్మును కల్వగశయుండిర్శ, దనీిని గూర్శు మనము ఆది. 
5:24లో చదువుతాము. 

నోవహు దనిములలో, దదవుడు నోవహుతో కూడా సూటగిా మాటాో డాడు, దీనిని మనము ఆద.ి 
6-9లో చదువుతాము. అయితద లోకమునకు విర్పధ్ముగా నిబంధ్నా శ్చక్షను ప్రకటించమని కూడా 
ఆయన నోవహును పిలచాడు ఎందుకంటే వార్మ ఆయనకు విర్పధ్ముగా ఘోర్ముగా పాప్ము చదశార్మ, 
దీనిని గూర్శు 2 పేతయర్మ 2:5లో పేతయర్మ బో ధించుచునాిడు. దీనిని మించ, ఓడను నిర్శుంచుట దావర్ా 
మర్శయు తన సందదశమును నిర్ాా ర్శంచుటకు దానిని జంతయవులతో నింప్ుట దావర్ా నోవహు ఒక బహ ర్ంగ 
ప్రవచన కార్యమును కూడా చదశాడు. 

దదవుడు అబరా హాముతో కూడా సూటిగా మాటాో డాడు, మర్శయు భవిష్యతయత  కొర్కు ఆయన 
కల్వగశయుండని ప్రణాళ్కలను బయలుప్ర్చాడు. దదవునితో ఆయన సంభాష్ణ దావర్ా మర్శయు ఆ 
సంభాష్ణలను ఇతర్మలకు తలె్వయజయేుట దావర్ా, అబరా హాము కూడా ఒక ప్రవకత పాతరను పల షించాడు, 
ఇద ిఆది. 20:7 వంటి చపటో ప్రసాత వించబడింది. అబరా హాము వార్సుల ైన ఇసాికు, యాకోబు మర్శయు 
యోస్టపే్ులు కూడా దదవుని ప్రవకతలుగా స్టవే చదశార్మ. వార్మ దదవుని నుండి కలలను దర్ినములను 
మర్శయు దదవదూతల సందర్ినలను ప ందుకునాిర్మ. ఆయన వాకయమును వార్శకన ప్ంచుట దావర్ా, 
మర్శయు దదవునికన నముకముగా ఉండమని వార్శని హెచుర్శంచుట దావర్ా ఈ ప్రవకతలందర్మ ప్రజలను 
దదవుని నిబంధ్నకు జవాబుదార్మలుగా ఎంచార్మ. 

మోషే దినములలో, ర్ాజర్శకమునకు ముందు కాలములోని ప్రవచన కార్యముల యొకు 
పరా ముఖ్యమ నై యుగమును మనము కనుగొంటాము. సంఖ్ాయ. 12:6 ప్రకార్ం, ఈ కాలములో సవయంగా 
మోషే దదవుని యొకు సర్వశేషీ్రమ ైన ప్రవకతగా ఉండెను. చర్శతరలోని ఈ కాలములో, నిర్గమ. 20-23లో 
ఉని ప్ది ఆజులు మర్శయు నిబంధ్నా గీంథమును దదవుడు తన ప్రజలకు ఇచాుడు. నిబంధ్నను 
ప్రజలకు వివర్శంచుట దావర్ా, దాని ష్ర్తయల ఆధార్ంగా దానిని నియంతిరంచుట దావర్ా, మర్శయు 
నిబంధ్నా శాప్ములకు బదులుగా నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను వార్మ ప ందుకొనునటటో  దదవునికన 
నముకసుత లుగా ఉండమని వార్శని హచెుర్శంచుట దావర్ా ఈ నిబంధ్నను ఆచర్ణలో ప టటర ట మోషే 
యొకు బాధ్యతయి ైయుండనెు. మోషే ప్ర్శచర్య అంత విశాలముగాను ప్రభావవంతముగాను కాకపల యినా, 
మోషే సమకాలీనుల ైన మర్శయు తర్మవాత వచున ఇతర్ ప్రవకతలు కూడా ఈ కార్యములను చదయుట 
కొనసాగశంచార్మ. 

ర్ాజర్శకమునకు మునుప్టి కాలములో ప్రవకత సాా నము విశాలమ నైదిగా ఉండనిప్పటకిర, ర్ాజర్శక 
కాలములో ఇశాీయిలేు దదశము వాగాే న దదశములో స్టిార్ప్ర్చబడి ర్ాజ్ఞ యొకు పాలనలో జీవించుచుని 
కాలములో అది అధికార్శకము చదయబడింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజ్ఞల ప్ర్శపాలన. ర్ాజ్ఞల ప్ర్శపాలన కాలము ఇశాీయిలేు యొకు మొదటి ర్ాజ ైన సౌలు 
పాలనతో ఆర్ంభమ యైియంది. అయితద అది సౌలు తర్మవాత ర్ాజ ైన దావీదు మర్శయు అతని వార్సులతో 
దగగర్గా ముడపి్డి ఉంది. 

ర్ాజ్ఞలు పాల్వంచన కాలములో, ప్రవకత యొకు సాా నము అధకిార్ము యొకు కేందర బిందువుల 
మీద దృషిర  ప టిరంది, ముఖ్యముగా ర్ాజ్ఞల ఆసాా నము మర్శయు యి ర్ూష్లేము ప్టరణము మీద 
దృషిరప టిరంది, మర్శయు ప్రవకతల సంఖ్య ప ర్శగశంది. ర్ాజ్ఞలు దదవుని సామంత ప్రజలకు కేందర బిందువుగా, 
దదవుని నిబంధ్నలోని ష్ర్తయలను ప్రజలకు జఞు ప్కము చదయు ప్రవకతల ప్ని ర్ాజ్ఞతో ప్రతయక్ష సంబంధ్ము 
దావర్ా న ర్వేర్ుబడదది. 

ఈ కాలములో, దదవుని నముకముగా స్టవేించుట దదశము యొకు బాధ్యత అని ర్ాజ్ఞలకు 
మర్శయు వార్శ ఆసాా నములకు జఞు ప్కము చదయుట ప్రవకతల యొకు పరా థమిక బాధ్యతయి యైుండనిది. 
ఉదాహర్ణకు, 1 మర్శయు 2 ర్ాజ్ఞలు మర్శయు 2 దనివృతాత ంతములు ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా 
ర్ాజ్ఞలు మర్శయు ప్రవకతల మధ్య జర్శగశన అనకే సంభాష్ణలను నమోదు చదసాత యి. అయినను, ప్రవకతలు 
ప్రజలతో సామానయముగా మాటాో డార్మ, మర్శయు దదవుని నిబంధ్నా అర్హతలను మర్శయు వార్శ ప్రవర్తన 
యొకు ప్ర్శణామాలను వార్శకన జఞు ప్కము చదశార్మ. ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాతో సమాధానము 
కల్వగశయుండమని ప్రవకతలు చుటటర  ఉని దదశములను కూడా ఆజఞు పించార్మ. 

ఇశ్ాాయేలు మ్రియమ యూద్నలను బ ైబిలు ర ండు వేరేారప రాజయమ్మలుగా 
ప్రసాత వించుట్క్ు గల కారణమ్మ... అవును, ఆరంభమ్మలో అవి ఒకే 
రాజయమ ైయమండనివి, కాని తరపవాత, రాజయమ్మ సొ లొమోను క్ుమ్ారపడెనై 
ర హబామ్మ కాలమ్మలో విభజించబడింద్ి — ఇద్ి సుమ్ారపగా కీ.ాప్ూ. 920లో 
జరిగింద్ి —మ్రియమ ఉతత ర రాజయమ్మలో ప్ద్ి గోతరమ్మలు ఉండేవి; మ్రయిమ ద్క్షణి 
రాజయమ్మలో ర ండు గోతరమ్మలు. ఉతత ర రాజయమ్మను ఇశ్ాాయేలు అని ప లచవేారప. 
వాట్ లో అనిాట్  క్ంటే్ పదె్ద  గోతరమ్మ ఎఫ్రా యమ్మ, కాని ప్ద్ి గోతరమ్మలను క్లిప  
ఇశ్ాాయేలు అని ప లచవేారప. మ్రియమ ద్క్షణి రాజయమ్మను యూద్న అని 
ప లచవేారప, మ్రియమ వాట్ లో పెద్ద  గోతరమ్మ యూద్న, మ్రయిమ యెరూషలేమ్మ 
ద్క్షణి రాజయమ్మనక్ు రాజధననియెైయమండనెు. 

— డా. ఫరా ంక్స బార్ుర్డ 

సొ లొమోను కాలమ్మ తరపవాత, ఉతత ర రాజయమ్మ మ్రియమ ద్క్షణి రాజయమ్మ మ్ధయ 
విభజన ఏరుడింద్ి. ఉతత ర రాజయమ్మను ఇశ్ాాయేలు అని ప లచవేారప, వారకిి తమ్ 
సొ ంత మ్మఖ్య ఆరాధన్న కేంద్రమ్మ ఉండనిద్ి. మ్రియమ ద్క్షణి రాజయమ్మను యూద్న 
అని ప లచవేారప. రాజయమ్మలు విడిపో యన తరపవాత ప్లు పరా ంతమ్మలక్ు వెళ్లు న 
ప్రవక్తలను మీరప చూడవచుి, ఉద్నహరణక్ు, హో ష్ేయా ఇశ్ాాయేలునక్ు ప్రవక్తగా 
ఉండగా, యషెయా యూద్న ద్శేమ్మనక్ు ప్రవక్తగా ఉండనెు. తద్నారా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభజించబడని ఉతత ర మ్రియమ ద్క్షణి రాజయమ్మలక్ు సంబంధంిచిన సద్రప ప్రచిరయ 
ఉనికిలో ఉండనిద్ి. 

— డా. మార్డు గశగశిలో్వయట్ 

దుఃఖ్కర్ముగా, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దదశములోని ర్ాజ్ఞలు మర్శయు ప్రజలు ప్రవకతలకు 
విధదయులు కాలేదు. ఫల్వతంగా, వార్మ వాగాే న దదశము నుండ ిచరె్గొనిపల బడని నిబంధ్నా శాప్మును 
అనుభవించార్మ. 

చెర్. ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు కరీ.ప్ూ. 723 లేక 722లో చెర్గొనిపల బడి, అష్ూష ర్మ దదశమునకు 
బానిస్ట ైయియంది. దక్షిణ ర్ాజయమ నై యూదా కరీ.ప్ూ. 587 లేక 586లో చరె్గొనిపల బడింద ిమర్శయు 
బబులోను దదశమునకు బానిస అయియంది. 

చెర్ కాలములో కూడా ప్రవకత సాా నము దదవుని ప్రజల యొకు ర్ాజ్ఞల వ పై్ు దృషిరని సార్శంచంది. 
కాని చర్శతరలోని ఈ కాలములో, ర్ాజ్ఞ లేడు, కాబటిర ర్ాజ్ఞను మర్శయు ర్ాజయమును దదవుని ప్రజలకు 
మర్లా ఇపపించుట ముఖ్యమ నై ధదయయంగా మార్శంది. 

ఈ లక్షయమును చదర్మకొనుటకు, దదవుడు తన నిబంధ్నా దీవ నలను అనుగీహ ంచునటటో  తమ 
పాప్ములను ఒప్ుపకొని నిబంధ్నా నమకతవములోనికన తిర్శగశ ర్ముని ప్రవకతలు దదవుని ప్రజలను 
పల ర తిహ ంచార్మ. ప్రజలు దదవుని యొదేకు తిర్శగశవచున యి డల, ఆయన నిబంధ్నను పాటించునటటో  
ఆయన వార్శని బలప్ర్మసాత డని, తదావర్ా వార్మ మర్లా ఆయన నిబంధ్నా శాప్ములను అనుభవించర్ని 
ప్రవకతలు ప్రకటించార్మ. యిర్రుయా 31:33-34లో మనము చదువునటటో , ఆయన ధ్ర్ుశాసతమీును 
అనుసర్శంచ వార్మ హుషార్మగా జీవించునటటో  నిబంధ్నను మర్శ ఎనిడు ఉలోంఘ ంచకుండా కూడా 
దదవుడు చదసాత డు. ఈ ప్ర్శచర్య దావర్ా, దావీదు యొకు నీతిగల వార్సుని ర్ాజర్శకములో ర్ాజయమును 
వాగాే న భూమిలో ప్ునర్మదధర్శంచమని ప్రవకతలు దదవుని వడేుకునాిర్మ. 

తయదకు, ప్ునర్మదధర్ణ కాలములో చరె్ కాలము పాక్షికముగా ముగశంప్ులోనికన వచుంది. 
ప్ునర్మదధర్ణ. చరె్-తర్మవాత యుగము లేక ప్ునర్మదధర్ణ యుగము సుమార్మగా కరీ.ప్ూ. 539 

లేక 538లో ఆర్ంభమ యైియంది. ఆ కాలములో ఇశాీయిలేులో లేక యూదాలో ఇంకను ర్ాజ్ఞ లేడు, కాని 
యి ర్ూష్లేము మర్శయు దదవాలయము ప్ునర్శి ర్శుంచబడనివి, మర్శయు అనకే కుటటంబములు వాగాే న 
భూమిలో నివస్టించుటకు తిర్శగశవచాుర్మ. 

అప్పటకిన చాలా తకుువ మంద ిప్రవకతలు ఉండరి్శ. అయితద హగగయి మర్శయు జ కర్ాయ వంటి కొంత 
మంది నముకమ ైన ప్రవకతలు దదవునికన నముకముగా ఉండునటటో  వార్శని పల ర తిహ ంచుటకు నాయకుల 
మీద మర్శయు సామనయ ప్రజల మీద తమ నిఘాను ఉంచార్మ. దదవుడు ప్ునర్మదధర్ణ కార్యమును 
ముగశంచునటటో  ప్ునర్మదధర్ణను ప్రయతిించు కాలమంతా వార్మ నముకముగా ఉండాలని దదశమును 
వార్మ హెచుర్శంచార్మ. దుర్దృష్రవశాతయత , ప్రజలు ప్రవచన హచెుర్శకలను వినలేదు కాబటిర  ప్ునర్మదధర్ణ 
ప్రయతాిలు విఫలమ యైాయయి. 

ప్ునర్మదధర్ణ కాలములో, దావీదు వంశములో ఒకర్శని ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా 
ర్ాజయములకు వార్సులుగా తిర్శగశ తచెుుట దావర్ా దావీదుతో చదయబడిన వాగాే నమును దదవుడు 
న ర్వేర్ముతాడనే ర్ాజయ ఆకాంక్షలు ఉండదవి. జ కర్ాయ 12-13 వంటి చపటో ఈ నిర్రక్షణ వయకతప్ర్చబడుటను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మనము చూసాత ము. ఆర్ంభములో, ప్రజల యొకు విధదయత దదవుడు వార్శని దవీించునటటో  చదసుత ంది అనే 
నిర్రక్షణ ఉండదది. కాని ప్ునర్మదధర్ణ విఫలమ ైన తర్మవాత, వార్శ పాప్ముల మధ్యలో కూడా దదవుడు తన 
ప్రజలను కనికర్శంచ తన నామ మహ మ నిమితతము ర్ాజయమును ప్ునర్మదధర్శసాత డనే విధ్ముగా నిర్రక్షణ 
మార్శపల యింది. 

ప్రవకత సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధని అనుసర్శంచుట దావర్ా, ప్వకతలు ఎలోప్ుపడు దదవుని 
ప్రజలను నిబంధ్న ప్టో జవాబుదార్మలుగా చదస్టని దదవుని యొకు అధికార్శక ర్ాయబార్మల ైయుండిర్శ అని 
మనము చూసాత ము. మర్శయు ఈ స్టిార్తవము భవిష్యత్ ప్రవచన ప్ర్శచర్యల కొర్కు ఒక ప్రతదయకమ ైన 
ఆకాంక్షను సృషిరంచంది. విశేష్ముగా, దదవుని యొకు భవిష్యత్ ప్రవకతలందర్మ ఆయన అధికార్శక 
ర్ాయబార్మల ై ఉంటార్ని, మర్శయు ప్రజల ప్టో దదవుడు చూపని దయను, వార్శ యొదే నుండి 
ఆశ్చంచబడని సావమిభకనతని, ఆశీర్ావదముల మర్శయు శాప్ముల ప్ర్శణామములను వార్శకన జఞు ప్కము 
చదయుట వార్శ ప్నియి ై యుండనిద ిఅని ఇద ిసూచసుత ంది. 

అయితద కాలకీమములో ప్రవకత సాా నములో కల్వగశన మార్మపల దావర్ా కూడా కొనిి ఆకాంక్షలు 
సృజంచబడినవి. ఆర్ంభములో, దదవుని ప్రవకతలు ర్ాజ్ఞ యొకు సాా నమునకు దగగర్ సంబంధ్ము 
కల్వగశయుండలేదు. అయితద ఇశాీయిేలుకు ర్ాజ్ఞ నియమించబడిన తర్మవాత, ప్రవకత యొకు పాతర ర్ాజ్ఞ 
యొకు సాా నమునకు దగగర్గా ముడపి టరబడింది, మర్శయు ర్ాజ్ఞ సాా నములో కొనిి ముఖ్యమ ైన 
మార్మపలు జర్శగశన ప్రతి సార్శ ప్రవకత సాా నము మీద కూడా వాట ియొకు ప్రభావము ప్డింది. 

కాబటిర , కొీతత  నిబంధ్న కాలములో ప్రవకత సాా నము కొర్కు ఉని ఆకాంక్షలు పాత నిబంధ్న చర్శతర 
యొకు ఆఖ్ర్శ ఘడయిలలో నుండి, అనగా చెర్-తర్మవాత ప్ునర్మదధర్ణ కాలము నుండి, 
వ లువడడాయని ఇది సూచసుత ంది, ఆ కాలములో దావీదు వంశప్ు వాడెనై ర్ాజూ స్టింహాసనమును 
అధరి్పహ సాత డని దదవుని ప్రజలు ఎదుర్మచూశార్మ. ప్రతదయకముగా, భవిష్యత్ ప్రవకతలు మ స్ట్ియ ర్ాజ్ఞకు 
సావగతం ప్ల్వకన ఆయనతో కల్వస్టి దదవుని నిబంధ్నకు నముకతవమును చూప్ు నూతన యుగములోనికన 
నడపిిసాత ర్నే ఆకాంక్ష ఉండదది. 

ఈ సాా నము యొకు చార్శతిరక అభివృదిధ  మీద ఆధార్ప్డని భవిష్యత్ ప్రవకతల కొర్కు పాత నిబంధ్న 
ఆకాంక్షలతో పాటటగా, ర్ానుని ప్రవకతలను గూర్శు చదయబడని కొనిి ప్రవచనముల దావర్ా కూడా కొనిి 
ఆకాంక్షలు సృషిరంచబడనిాయి. 

విశ్ేషమ ైన ప్రవచనమ్మలు 
భవిష్యత్ ప్రవకతలను గూర్శు పాత నిబంధ్న ప్రవచనాలు చాలా ఉనాియి కాబటిర అనిిటనిి 

ప్రసాత వించుట సాధ్యము కాదు. కాబటిర ఈ పాఠంలో మన ఉదదేశముల కొర్కు, మన చర్ును కవేలం 
మూడింటికన మాతరమే కుదిదాే ము. విశషే్మ నై ప్రవకత సవయంగా దదవుని యొకు దూతయి యైుంటాడనే చెర్ 
కాల ప్రవచనమును దదవుడు న ర్వేర్ముతాడను నిర్రక్షణను మనము మొదట ప్రసాత విదాే ము. 

యి ష్యా 40:3-5 ప్రకార్ం, దదవుడు తన శతయర వులను జయించ దావీదు ర్ాజర్శకమును 
ప్ునర్మదధర్శంచుటకు వచుుచునాిడని విశషే్మ ైన ప్రవకత ప్రకటిసాత డు. ఈ దూత ప్రతయక్షమ నై తర్మవాత, 
ప్ునర్మదధర్ణ తధ్యమవుతయంద.ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, ర్ాజర్శకమునకు మునుప్ు మోష ేచదస్టనిటేో  ప్రజలను నీతిగా నడపిించుటకు లేచు 
మోషే వంట ిఅంతిమ ప్రవకత కొర్కు ప్రజలు ఎదుర్మచూశార్మ. దివతీ. 18:18లో యి హో వా మోషేతో ప్ల్వకనన 
మాటలను జఞు ప్కముంచుకోండ.ి 

వారి సహో ద్రపలలోనుండి నీవంట్  ప్రవక్తను వారికొరక్ు ప్ుట్ ర ంచెద్ను; అతని న్ోట్ 
న్న మ్ాట్ల నుంచుద్ును; న్నేు అతని కాజఞా ప ంచునద్ి యావత త ను అతడు వారితో 
చెప్ుును (ద్ిాతీ. 18:18). 

పాత నిబంధనలో, ఆయన చయేమ కారయమ్మల విషయమ్మలో, ప్రవక్త, యాజక్ుడు 
మ్రియమ రాజుగా ప్రభమవెనై యసేు కీసాుత  యొక్క రాక్ కొరక్ు ఒక్ అన్ేాషణను 
మ్నమ్మ చూసాత మ్మ. ద్ిాతీ. 18లో భవిషయత త లో రానునా మోష్ే వంట్  ప్రవక్తను 
గూరిి మ్ాట్ాు డు ఒక్ అతి పరా మ్మఖ్యమ ైన వాక్య భాగమ్మను మ్నమ్మ చూసాత మ్మ. 
పాత నిబంధన సంద్రామ్మలో, మోష్ే వంట్ వాడు అనగా మోష్ేవలె ద్వేునిని 
మ్మఖ్ామ్మఖిగా క్లుసుకొని, ద్వేుని ప్రతయక్షతను విశ్షేమ్మగా పొ ంద్ినవాడు. 
వాసత వానికి, మోష్ే ప్రవక్తలంద్రికీ శిఖ్రమ్మగా ఉన్నాడు. పాత నిబంధనను మీరప 
అధయయనం చేయమచుండగా, ప్రతేయక్మ్మగా ద్ిాతీ. 34 యొక్క చివరి భాగమ్మలో, 
మోష్ే వంట్  ప్రవక్త ఇప్ుట్  వరక్ు ప్ుట్ర లేద్ు అని ఒక్ ప్రక్ట్న చేయబడింద్ి. 
మ్రియమ ఇద్ి ద్ేవుని వాక్యమ్మను ప్లుక్ు, ద్వేుని మ్మఖ్ా మ్మఖిగా ఎరిగిన మోష్ే 
క్ంటే్ గొప్ు వాడెనై రానునా వాని కొరక్ు మ్నలను స్ట ద్ధ ప్రపసుత ంద్ి, మ్రియమ ఆ 
సతయమ్మ ప్రభమవెైన యేసు కీాసుత లో న్ెరవేరిబడింద్ి. యోహాను 1 ద్ీనిని ప్రసాత విసూత , 
తండిరని నితయతామ్మ నుండి ఎరగిిన మ్న ప్రభమవు, మ్రియమ తండిర ఆయనను 
బయలుప్రపసాత డు. అపొ . 3 ఇద్ే విషయమ్మను గూరిి మ్ాట్ాు డుతత యసేు 
ద్ేవుని రాజయమ్మను తచెుివానిగా ఉండునట్లు  ఇద్ి ద్ీని యొక్క 
న్ెరవేర ైుయమనాద్ని చెబమత ంద్ి; ఆయన ద్వేుని ప్రతయక్షతను న్ెరవేరపితనడు. 
ఆయన మోష్ే యొక్క పాతరను మ్రి ఎక్ుకవగా న్ెరవేరపివాడు. మోష్ేతో సహా 
ప్రవక్తల ద్నారా మ్ాట్ాు డు ద్ేవుడు ఆ ప్రతయక్తను న్ెరవేరపి ఆయన క్ుమ్ారపడెైన 
యసేులో ద్ీనిని ప్రిప్ూరణం చేశ్ాడని హెబ్రర 1 విశ్షేమ్మగా తలెియజసేుత ంద్ి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

ఒక సాా యిలో, దదవుడు మోషే వంట ిప్రవకతను ప్ంప్ుతాడని దదవుని ప్రజలు ఎలోప్ుపడూ 
ఆశ్చంచార్మ. దుఖ్కర్ముగా, ఏ పాత నిబంధ్న ప్రవకత కూడా మోషే కనుప్ర్చన ఆతీుయ 
వర్ములనుగాని, లేక దదవుని నిబంధ్న యొకు సంప్ూర్ణ ఆశీర్ావదములనుగాని అదద సాా యిలో 
కనుప్ర్చలేకపల యార్మ. అయితద, ప్ునర్మదధర్ణ దినములలో, ర్ాజయమును ప్ునర్మదధర్శంచుటకు దదవుడు 
తయదకు ఈ ప్రవకతను ప్ంప్ుతాడు అనే ఒక నూతనప్ర్చబడని నిర్రక్షణ వ లుగులోకన వచుంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడవదగిా, ర్ాజయము భవిష్యతయత లో సంప్ూర్ణముగా ప్ునర్మదధర్శంచబడని తర్మవాత ప్రవచనము 
కూడా ప్ునర్మదధర్శంచబడుతయంది అన ేఒక ఆకాంక్ష కల్వగశనది. అబదధ  ప్రవకతలు దదశములో నుండి 
తయడచివయేబడతార్మ, మర్శయు నిజమ నై ప్రవకతల యొకు సంఖ్య ప ర్మగుతయంది. 

ప్ునర్మదధర్ణ ప్రవకతయి నై జ కర్ాయ తన ప్ుసతకము యొకు 13:2లో వరా స్టనిటటో : 

ఇద్ే స్టెైనయమ్మలక్ధిప్తియగమ యహెో వా వాక్ుక ఆ ద్నిమ్మన విగాహమ్మల పళే్లు  
ఇక్ను జఞా ప్క్మ్మరాక్ుండ ద్శేమ్మలోనుండి న్ేను వాట్ ని కొట్ ర వేత ను; మ్రియమ 
ప్రవక్తలను అప్వితనర తును ద్శేమ్మలో లేక్ుండచేత ను (జ క్రాయ 13:2). 

అంతదగాక, దదవుని యొకు సంప్ూర్ణ నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను ఉనికనలోకన తచెుు నిజమ నై 
ప్రవకతల యొకు గుణింప్ును గూర్శు యోవలేు చదస్టని ప్రవచనము యొకు న ర్వరే్మప కొర్కు ప్రజలు 
అప్పటకిర ఎదుర్మచూసుత నాిర్మ. యోవలేు 2:28-29లో యోవలేు ఏమని ప్రవచంచాడో  వినండి: 

తరపవాత న్నేు సరాజనులమీద్ న్న ఆతును క్ుమ్ురింత ను; మీ క్ుమ్ారపలును 
మీ క్ుమ్ార త లును ప్రవచనమ్మలు చెప్ుుద్ురప; మీ మ్మసలివారప క్లలుక్ంద్ురప, 
మీ యౌవానులు ద్రశనమ్మలు చూత రప. ఆ ద్నిమ్మలలో న్నేు ప్నివారిమీద్ను 
ప్నిక్తెత లమీద్ను న్న ఆతును క్ుమ్ురింత ను (యోవేలు 2:28-29). 

“తర్మవాత” అని యోవేలు సంబో ధించన ఈ భవిష్యత్ దినములు అంతయ దనిములు లేక చవర్శ 
దినముల ైయునివి, అప్ుపడు దదవుడు ఆయన ర్ాజయమును భూమియందంతట స్టిార్ముగా సాా పించ 
ఆయన ప్రజల మీద తన ఉనితమ నై దవీ నలను కుముర్శసాత డు. ఆ సమయములో, దదవుని నముకమ ైన 
ప్రజల మధ్య ప్రవచనము చాలా సామానయమ ైనదగిా ఉంటటంద ిఅని, వార్ంతా దదవుని నిబంధ్నను గూర్శు 
ప్రకటసిూత , ఆర్ాధించునటటో  ఒకర్శనొకర్మ పల ర తిహ ంచుకుంటార్ని ఆకాంక్షించబడింది. 

పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేు యొకు నిసిహాయతతోను మర్శయు ర్ాజయ ప్రగతిని గూర్శు నిర్రక్షణ 
లేమితోను ముగుసుత ంది. అయినను, ఆయన ర్ాజయమును గూర్శున పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలనిి దదవుడు 
న ర్వేర్ముతాడని, మర్శయు దనీిని కొంత వర్కు ప్రవకత సాా నము దావర్ా ఆయన సాధిసాత డని 
ఇశాీయిలేులోని నమకమ నైవార్మ నమాుర్మ. మర్శయు మనము చూడబో వుచునిటటో , యిసేు ప్ర్శచర్యలో 
ఇదద జర్శగశంది. 

దదవుడు తన ప్రవకతలకు ఇచున బాధ్యతలు మర్శయు ప్ర్శచర్యకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును 
ప్ర్శశీలన చదశాము కాబటిర , మన ర్ ండవ ముఖ్య అంశమును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము: 
యిేసు యొకు వయకనతతవములో ప్రవచన సాా నము యొకు న ర్వేర్మప. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యేసులో న్ెరవేరపు 

యిేసు దదవుని యొకు అతయయనితమ నై ప్రవకత అని కొీతత  నిబంధ్న సపష్రము చదసుత ంది. దదవుని 
యొకు అధికార్శక నిబంధ్నా ర్ాయబార్శగా స్టవేించుటకు ఆయన సంప్ూర్ణ అర్హత కల్వగశయునాిడు. 
సాా నము యొకు కార్యములను ఆయన ప్ర్శప్ూర్ణంగా న ర్వేర్ముతాడు. మర్శయు ఆయనలో, పాత 
నిబంధ్న ప్రవచన ఆకాంక్షలనీి న ర్వేర్ాయి. 

ప్రవకత సాా నమును యిేసు న ర్వేర్ముట అను మన చర్ులో పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు మర్శయు వార్శ 
కార్యములను వర్శణంచుటకు మనము ఉప్యోగశంచన అవే విభాగముల మీద దృషిరప డదాము: అర్హతలు, 
కార్యములు, మర్శయు సాా నము కొర్కు ఆకాంక్షలు. మొదటిగా యిసేు ప్రవకత యొకు అర్హతలను ఎలా 
కల్వగశయునాిడో చూదాే ము. 

అరహతలు 
ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో  ఇశాీయిేలులోని నిజమ ైన ప్రవకతలు నాలుగు అర్హతలను 

కల్వగశయుండవలస్టయిుండనెు. వార్మ దదవుని దావర్ా పలిువబడిన వార్ యైుండాల్వ. ఆయన ప్రజలతో 
మాటాో డుటకు వార్శకన దదవుని వాకయము ఇవవబడింది. ఆయన ఆజఞు పించన వాటిని మాతరమే మాటాో డుట 
దావర్ా వార్మ దదవునికన సావమిభకనత చూపించవలస్టయిునిది. మర్శయు వార్శ సందదశములు వాటి యొకు 
న ర్వేర్మప దావర్ా నిర్ాా ర్శంచబడాల్వ. మర్శయు మనము చూడబో వుచునిటటో , యిసేు ఈ అర్హతలనిిటిని 
కల్వగశయునాిడు. మొదటగిా, యిేసు దదవుని దావర్ా పలిువబడా్ డు. 

ద్ేవుని ద్నారా ప లువబడినవాడు 
ఆయన యొకు ప్రవకతగా ఉండుటకు యిేసు దదవుని దావర్ా విశేష్ముగా పిలువబడా్ డు. ఆయన 

జననము, బాపితసుము, మర్శయు ర్ూపాంతర్ము చుటటర  ఉని సనిివశేములలో దీనిని మనము 
సపష్రముగా చూడవచుు. 

ఆర్ంభించుటకు, లూకా 2:30-35లో యిసేు జనిుంచనప్ుపడు ప్రవకతయి ైన సుమ యోను ప్ల్వకనన 
మాటలను వినండి. 

అనయజనులక్ు నినుా బయలుప్రచుట్క్ు వెలుగమగాను నీ ప్రజలెైన ఇశ్ాాయేలుక్ు 
మ్హిమ్గాను నీవు సక్ల ప్రజలయెద్ుట్ స్ట ద్ధ ప్రచిన నీ రక్షణ న్ేను క్నుాలార 
చూచితిని ... ఇద్ిగో అన్ేక్ హృద్యాలోచనలు బయలుప్డునట్లు , ఇశ్ాాయేలులో 
అన్ేక్ులు ప్డుట్క్ును తిరిగి లేచుట్క్ును వివాద్నసుద్మ నై గమరపత గా ఈయన 
నియమింప్బడియమన్నాడు (లూకా 2:30-35). 

యిేసు జననము మొదలుకొని, మన ప్రభువు ఆయన ప్రజల కొర్కు ప్రవచన ప్రతయక్షతగాను 
చహిముగాను పలిువబడాలని సుమ యోను బయలుప్ర్చాడు. 

దీనిని మించ, యిసేు బాపితసుము ప ందనిప్ుపడు యిసేు ప్రవకతగా పలిువబడనిాడని తండిరయి ైన 
దదవుడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు ఇర్మవుర్మ బయలుప్ర్చార్మ. మతతయి 3-4, మార్ము 1, మర్శయు లూకా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

3-4లో, యిసేు విశేష్మ నై ప్ర్శచర్య కొర్కు అభిషేకనంచబడని దదవుని కుమార్మడని చూప్ుటకు తండిరయి నై 
దదవుడు వినబడు సవర్ముతో మాటాో డాడు మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు పావుర్ము ర్ూప్ములో 
ప్రతయక్షమయాయడు. ఈ అధాయయములనిిటలిో, యిసేు యొకు బాపితసుము మార్మమనసుి మర్శయు 
దదవుని ర్ాజయము యొకు ర్ాకను గూర్శున ప్రవచన సందదశమును ప్రకటించుటకు బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్య 
కొర్కు ఆయనను వేర్మప్ర్చంది. 

అయితద యిేసును ప్రవకతగా అతయంత సపష్రముగా గుర్శతంచన ఒక కార్యము ర్ూపాంతర్ము, 
మర్శయు ఇద ిమతతయి 17:2-3లో ఈ విధ్ముగా వర్శణంచబడంిది: 

[యేసు] మ్మఖ్మ్మ సూరపయనివలె ప్రకాశించనెు; ఆయన వసత రమ్మలు వెలుగమవలె 
తెలు నివాయెను. ఇద్ిగో మోష్యేమ ఏలీయాయమ వారికి క్నబడి ఆయనతో 
మ్ాట్లాడుచుండిరి (మ్తత య 17:2-3). 

యిేసు పాత నిబంధ్నలోని అతయంత గొప్పవార్ నై ప్రవకతలతో ప్రతయక్షమయాయడు. 
ధ్ర్ుశాసతమీునిచున మర్శయు ఆయన ప్రజలకు దదవుని వాకయమును బో ధించువార్శకన మాదరి్శగా ఉని 
మోషే; అదుుతము చదస్టిన మర్శయు తన ప్రసంగము దావర్ా నముకతవములేని దావీదు కుటటంబమును 
మార్మమనసుి ప ందమని పలిచన ఏలీయా. ఈ ఇదేర్శ మనుష్యయల సనిిధలిో ఆయన ఉండుట దావర్ానే, 
యిేసు ఒక గొప్ప ప్రవకతగా కనుప్ర్చబడనెు. 

అయితద మతతయి 17:4-5లో తర్మవాత ఏమి జర్శగశనదో  గమనించండి: 

అప్ుుడు పేత రప ప్రభమవా, మ్న మిక్కడ ఉండుట్ మ్ంచిద్ి; నీకిషర మ తైే ఇక్కడ ... 
మ్ూడు ప్రణశ్ాలలు క్ట్లర ద్ునని యేసుతో చపెెును. అతడు ఇంక్ను 
మ్ాట్లాడుచుండగా ఇద్ిగో ప్రకాశమ్ానమ ైన యొక్ మేఘమ్మ వారిని 
క్మ్ముకొన్ెను; ఇద్ిగో ఈయన న్న ప రయక్ుమ్ారపడు, ఈయనయంద్ు 
న్ేన్ననంద్ించుచున్నాను, ఈయన మ్ాట్ వినుడని యొక్ శబద మ్మ ఆ మేఘమ్మలో 
నుండి ప్ుట్టర ను (మ్తత య 17:4-5). 

ప్రవకతలు ముగుగ ర్మ మాటలు గాక, యిసేు చపెిపనది వినమని దదవుడు పతేయర్మకు మర్శయు ఇతర్ 
శ్చష్యయలకు ఆజు ఇచాుడు. మోషే ఏలీయాల కంటే ఎకుువగా వార్మ ఆయన మాట వినవలస్టయిునిది. ఈ 
విధ్ంగా, యిేసు అందర్శ కంటే ఉనితమ నై ప్రవకత అని దదవుడు సవయంగా కనుప్ర్చాడు. 

రూపాంతర క్థనమ్మలో యసేు మ్ాట్లు వినమ్ని ద్ేవుడు శిష యలను 
ఆజఞా ప ంచుట్ లేక్ కోరపకొనుట్ చనలా ఆసకితక్రమ ైన విషయం. ఆయన మోష్ే లేక్ 
ఏలీయాలను విడిచిపెట్ర మ్ని వారిని హెచిరించలేద్ుగాని, యసేుక్ు పరా ధననయతను 
ఇవామ్ని కోరాడని గమరిత ంచుట్ ఇక్కడ చనలా అవసరమ్మ. యసేు కీసాుత  ద్వేుని 
ప్రతయక్షత యొక్క ఉనాతమ ైన ఉద్నహరణ అన్ే సతయమ్మను స్ట థ రప్రచుట్ ఇక్కడ 
మ్మఖ్య ఉద్ేద శమ్ని న్నేనుక్ుంట్ాను. మోష్నేు ధరుశ్ాసత రమ్మనక్ు క్రత గాను, 
ఏలీయాను అతయంత పరా మ్మఖ్యమ ైన ప్రవక్తగాను గమరిత ంచుట్ మ్రియమ గౌరవించుట్ 
యూద్ుల ప్రంప్ర అయమయండనిద్ి. ద్ీని అరథమ్మ ధరుశ్ాసత రమ్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిరరథక్మ ైపో యంద్ని, లేక్ ప్రవక్తలు నిరరథక్మ ైపో యారని కాద్ు. నిశియమ్మగా, 
పాత నిబంధనను విడచిిపెట్ార లని మ్నమ్మ కోరమ్మ. కాని ఇక్కడ యసేు కీాసుత  
ప్రతయక్షత యొక్క ఔనాతయమ్మ, గొప్ుతనమ్మ మ్రియమ ఉనాత సాభావమ్మ 
ఎతిత చూప్బడుత ంద్ి. ఇద్ి హబె్రర ప్తిరక్ యొక్క మొద్ట్  అధనయయమ్మను 
పో లియమనాద్ి, అక్కడ ద్వేుడు మ్నతో న్నన్న విధనలుగా ఆయన ప్రవక్తల ద్నారా 
ఇంతక్ు మ్మంద్ు మ్ాట్ాు డనడుగాని, ఇప్ుుడు, మ్నమ్మ ప్వితరమ ైన సంప్ూరణమ ైన 
ద్ననిని పొ ంద్ుక్ున్నామ్మ. ఇక్కడ ద్ేవుడు సంద్ేశక్ుని ప్ంప్ుట్ లేద్ుగాని ద్ేవుడు 
సాయంగా మ్న మ్ధయక్ు వసుత న్నాడు. రూపాంతర ఆజాలో ఉనా మ్మఖ్యమ నై 
సంద్శేమ్మ ఇద్ే అని న్న ఆలోచన. 

— డా. గ ోన్ సల ుర్శగ 

ర్ ండవ అర్హత విష్యములో, మాటాో డుటకు తనకు దదవుని వాకయము ఇవవబడనిదని యిసేు 
ప్రతదయకముగా స్ట లవిచాుడు. 

ఇవాబడిన ద్ేవుని వాక్ుక 
ఉదాహర్ణకు, యోహాను 14:24లో యిేసు స్ట లవిచున మాటలను వినండి: 

మీరప వినుచునా మ్ాట్ న్నమ్ాట్ కాద్ు, ననుా ప్ంప న తండిరద్ే (యోహాను 
14:24). 

యోహాను 12:49 మర్శయు 14:10 వంట ిచపటో యిేసు ఇలాంటి వాయఖ్యలన ేచదశాడు. వాసతవానికన, 
యోహాను 1వ అధాయయములో యిసేు దదవుని వాకయమని సంబో ధించబడా్ డు. 

యోహాను 1లో ఉప్యోగించిన “వాక్యమ్మ” అను మ్ాట్, గమాక్ు ప్ద్మ నై “లోగోస్” 
అని వేద్నంతవేతత లు అన్ేక్ సంవతసరమ్మలుగా చరిించుచున్నారప, మ్రియమ 
కారణమ్మగా ద్ేవుడు, లేక్ జఞా నమ్మగా ద్ేవుడు అన్ే ఆలోచనక్ు ఏద్ో  ఒక్ గమాక్ు 
అరథమ్మ ఉండియమంట్లంద్ి అను మ్ాట్ వాసత వమ నైాప్ుట్ కీ, ప్రభమవు వాక్యమ్మ, 
లేక్ ద్ేవుని వాక్యమ్మ అను మ్ాట్ పాత నిబంధనలో ఒక్ పరా మ్మఖ్యమ నై 
అంశమ్మగా ఉనాద్ి, మ్రియమ గమాక్ు తతావాద్మ్మలోని కొనిా ఊహలను యోహాను 
ఉప్యోగించుచున్నాడన్ే అనుక్ుంద్నం, కాని ద్ననిని అతడు ద్ేవుని 
వాక్యమ్మగాను, ద్ేవుని బయలుప్రచువానిగాను యేసుక్ు అనాయసుత న్నాడు, 
ద్ేవుడు “వెలుగమ క్మ్ుని” చపె్ుగా వెలుగమ క్లిగింద్ి, మ్రియమ వాక్యమ్మ 
శరమరధనరియెై మ్న మ్ధయన నివస్ట ంచగా, పాత నిబంధనలో ద్వేుడు ఉప్యోగించిన 
సంభాషణన శకితని మ్రియమ అధకిారమ్మను క్లిగియమండి వచనిడు అని క్ూడన 
యోహాను చబెమత ండవచుి. 

— డా. స్ట ైమన్ వ బైర్డర 



యేిసును నముుచునాిము మూడవ పాఠము: ప్రవకత 

-23-  

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

ప్రప్రధమ్ంగా, ద్వేుని వాక్యమ్మను మ్నమ్మ ఒక్ వయకితగా, అనగా ప్రభమవెైన యసేు 
కీాసుత గా చూడవచుి, మ్రియమ ర ండవద్ిగా ద్వేుని వాక్ుకగా క్ూడన మ్నమ్మ 
చూడవచుి. కాని యోహాను ఆయనను “ద్వేుని వాక్యమ్మ” అని 
సంబో ధించుచున్నాడు. మ్రయిమ ద్ీని ద్నారా తండిర ఎవరో మ్నక్ు 
తెలియజేయమట్లో ప్రభమవు యొక్క పాతరను అతడు బయలుప్రచుచున్నాడు. 
మ్రియమ ఎవారప క్ూడన ఎనాడును ద్ేవుని చూడలేద్ని హబె్రర ప్తిరక్ రచయత 
చెబమత న్నాడు, కాబట్ ర  తండిర రొమ్మును ఆనుకొనియమండని యసేు కీాసుత  వచిి 
ఆయనను మ్నక్ు బయలుప్రచనడు. 

— డా. లాయర్శ కాక ీల్ 

యోహాను ఏద్ెనై్న సువారత  సంబంధమ ైన ప్ని చేయమచునాట్ు యతే, అతడు ఆయన 
ద్ేవుడు అను విషయమ్మను మ్ాతరమే చెబమత న్నాడు, మ్రయిమ ద్ీనిని మీరప 
నమ్ాులంతే. మ్రియమ అద్ి యోహాను 20:28లో క్నిప సుత ంద్ి, అక్కడ యేసును 
ద్ేవునిగా చూడనలని, ఆయన మ్నతో ద్వేుని వాక్యమ్మను మ్ాట్ాు డుచున్నాడని 
యోహాను కోరాడు. ఆయన ద్వేుని వాక్యమ ైయమన్నాడు కాబట్ ర  ద్ననిని మ్నమ్మ 
నమ్ువచుి. 

— డా. జఞన్ మ కననేో  

మూడవదగిా, దదవునికన సావమిభకనతని చూప్ు ప్రవకతల అర్హతను యిసేు న ర్వేర్ాుడు. 

ద్ేవునికి సాామిభకిత 
ఆయన ప్ర్శచర్య అంతటలిో, తాను తండిర చతతమును న ర్వేర్ముచునాినని యిసేు తర్చుగా 

చెపాపడు. తండిర ఆజఞు పించన వాటిని మాతరమే ఆయన మాటాో డాడు మర్శయు చదశాడు. దీనిని యోహాను 
5:19, 30 మర్శయు 8:28 వంటి అనకే చపటో మనము చూసాత ము. 

ఆయన మాటలు మర్శయు కార్యములు ఆయన ముందు వచున ప్రవకతల మాటలు మర్శయు 
కార్యములను పల ల్వయునివని యిసేు సపష్రము చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 11:9-14లో యిేసు 
బాపితసుమిచుు యోహాను యొకు మాటలను సమర్శాసూత  మాటాో డాడు. మతతయి 12:38-45లో ఆయన 
ప్రవకతయి నై యోనా యొకు మాటలను ఉదాా టించాడు. యి ష్యా 61ను మర్శయు అభిషకిుత డెైన ప్రవకత 
యొకు ర్ాకను గూర్శు చదయబడిన వాగాే నమును న ర్వేర్ముచునాిని చబెుతూ లూకా 4లో ఆయన తన 
స ంత ప్ర్శచర్యను ఆర్ంభించాడు. వాసతవానికన, యిసేు మర్లా మర్లా పాత నిబంధ్న లేఖ్నమంతటి 
యొకు నిజమ నై మర్శయు స్టిార్మ నై పరా మాణకితను ఉదాా టించాడు. 

మతతయి 5:17లో ఆయన చపెపినటటో : 

ధరుశ్ాసత రమ్మన్ెనైను ప్రవక్తల వచనమ్మలన్ెనైను కొట్ ర  వేయవచిితినని 
తలంచవద్ుద ; న్ెరవేరపిట్కే గాని కొట్ ర  వేయమట్క్ు న్నేు రాలేద్ు (మ్తత య 5:17). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇవి మర్శయు అనేక ఇతర్ మార్గములలో, తాను మాటాో డని మర్శయు చదస్టని ప్రతిది దదవునికన 
సంప్ూర్ణ సావమిభకనతని కనుప్ర్చంది అని యిసేు చూపాడు. 

చవర్శగా, యిసేు ప్ల్వకనన ప్రవచన సందదశములు నిర్ాా ర్ణ ప ందుట అను అర్హతను కూడా 
న ర్వేర్ాుడు. 

నె్రవేరపు ద్నారా నిరాథ రించబడనలి 
ఆయన చదస్టని ప్రవచనములు న ర్వేర్ుబడనివి అని చూప్ుతూ సువార్తలు తర్చుగా యిసేు 

నిజమ నై ప్రవకత అను సతయమును ర్మజ్ఞవు చదశాయి. కొనిిసార్మో  ఆయన మాటలు వ ంటనే న ర్వేర్ాయి, 
ఉదాహర్ణకు ఆయన ప్రకృతిని శాస్టించుట, దయయములను వ ళళగొటటర ట, ర్పగులను సవసాప్ర్చుట, 
మృతయలను లేప్ుట. ఈ సందర్ాులలో, వాతావర్ణము, దయయములు, అనార్పగయము, మర్శయు 
మర్ణము సహ తము వ ంటన ేఆయన అధకిార్శక, ప్రవచనాతుక ఆజులకు సపందించాయి. మర్శకొనిి 
సార్మో , ఆయన ప్రవచనములు తర్మవాత న ర్వేర్ాయి, ఇవి ఆయన భవిష్యతయత ను గూర్శు ప్రవచంచన 
సందర్ాులు. 

ఉదాహర్ణకు, యోహాను 18:9లో, యోహాను ఈ వాయఖ్యను చదశాడు: 

నీవు న్నక్ు అనుగాహించిన వారిలో ఒక్నిన్ెనైను న్నేు పో గొట్లర కొనలేద్ని ఆయన 
చెప ున మ్ాట్ న్ెరవేరపనట్లు  ఈలాగమ చెపెును (యోహాను 18:9). 

ఇకుడ యోహాను, యోహాను 17:12లోని ప్రధాన యాజక పరా రా్నలో యిసేు చపెిపన మాటలను 
సంబో ధసిూత , యిసేు మాటలు న ర్వేర్ుబడనివని చెపాపడు. 

మర్శయు అవును, తన మర్ణ ప్ునర్మతాా నములను గూర్శు యిేసు చదస్టని ప్రవచనములు కూడా 
న ర్వేర్ాయి, దీనిని మనము మతతయి 16:21 మర్శయు 20:18-19, మర్శయు యోహాను 18:32 వంటి 
చపటో చూసాత ము. ఇటటవంట ిన ర్వరే్మపల దావర్ా, యిసేు దదవుని యొకు నిజమ ైన ప్రవకతగా 
కనుప్ర్చబడా్ డు. 

అయితద యిేసు చదస్టని ప్రవచనములనీి ఆయన జీవిత కాలములో న ర్వరే్ుబడలేదు. వాటలిో 
అనకే విష్యములు భవిష్యతయత ను గూర్శునవి, సుదరీ్ా భవిష్యతయత ను గూర్శునవి. కొనిి సందర్ాులలో, ఈ 
ప్రవచనముల యొకు న ర్వరే్మపలను గూర్శు చర్శతరలోని ఇతర్ చపటో నమోదు చదయబడింది. 

ఉదాహర్ణకు, లూకా 21:5-6లో యిసేు ఇచున ప్రవచనమును వినండి: 

కొంద్రప ఇద్ి అంద్మ నై రాళ్ు తోను అరిుతమ్మలతోను శృంగారింప్బడియమనాద్ని 
ద్ేవాలయమ్మను గూరిి, మ్ాట్లాడుచుండగా ఆయన ఈ క్ట్ర డమ్మలు మీరప 
చూచుచున్నారే, వాట్ లో రాతిమీద్ రాయ యమండక్ుండ అవి ప్డద్ోర యబడు 
ద్ినమ్మలు వచుిచునావని చపెెును (లూకా 21:5-6). 

యూదులు తమ పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి ప ందుటకు నిర్ాకర్శంచార్మ కాబటిర  యూదుల 
దదవాలయము నాశనము చదయబడుతయంది అని యిసేు స్ట లవిచాుడు. అయితద యిసేు మర్ణించనప్ుపడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడా దదవాలయము నిలువబడి ఉంది. అది దానికన కొంత కాలము తర్మవాత కరీ.శ. 70లో ర్పమీయులు 
యి ర్ూష్లేమును నాశనము చదస్టనిప్ుపడు నాశనమ ైయియంద.ి 

నిశుయముగా, యిసేు చదస్టని ప్రవచనములనీి న ర్వరే్ుబడలేదు. ఉదాహర్ణకు, దదవుని 
ర్ాజయమును అధికార్శకముగా సాా పించుటకు ఆయన ఇంకా తిర్శగశర్ాలేదు. కాని ఆయన వసాత డు. 
వాసతవానికన, యిసేు తాను చదస్టని వాగాే నములనిిటిని న ర్వేర్ముతాడని మనము సంప్ూర్ణ నిశుయతను 
కల్వగశయుండవచుు. ఎందుకంటే, ఆయన ప్రవచనములను లేఖ్నములు మర్శయు మిగశల్వన చర్శతర అంతటి 
వ లుగులో మనము విశేోషించదగశన సందర్ుములనిిటలిో, ఆయన మాటలు ఎలోప్ుపడు వాటి యొకు 
న ర్వేర్మప దావర్ా నిర్ాా ర్ణప ందాయి. మర్శయు ఆయన మాటలు మునుప్ు ఎలోప్ుపడు న ర్వేర్ాయి 
కాబటిర , భవిష్యతయత లో కూడా అవి న ర్వేర్తాయి అన ేనిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. 

పాత నిబంధన చరితరలోనికి మ్నమ్మ తిరిగి వళె్తత  ప్రభమవెనై యసేు కీసాుత  యొక్క 
మొద్ట్  రాక్డలో ద్ేవుడు వాగాద నమ్మలను ఏ విధమ్మగా న్ెరవరేాిడో  మ్నమ్మ 
చూడవచుి అన్ే నిశియత మ్నక్ుంద్ని న్న ఆలోచన. ఆద్కిాండమ్మ 3:15లో 
ఆయన చేస్ట న మొద్ట్  వాగాద నమ్మ మొద్లుకొని మ్నమ్మ క్లిగియమనా ప్రవచన 
ప్రతయక్షత వరక్ు ఒకొకక్క మ ట్లర గా, ద్ేవుడు తన క్ుమ్ారపడెైన మ స్ట్సయ యొక్క 
రాక్ కొరక్ు ఎద్ురపచూశ్ాడు. అద్ి అంతన జరిగింద్ి. అద్ంతన ఇప్ుట్ కి 2000 
సంవతసరాల కిాతం జరిగింద్ి. తరపవాత యసేు ఆయన రాక్ను గూరిి మ్రియమ 
మ్మగింప్బడని కారయమ్మను గూరిి, ఆయన తిరిగివసాత డని, అద్ి జరపగమత ంద్ి అని 
ఆయన చెప ునప్ుుడు, ద్వేుడు మ్మనుప్ట్  కాలమ్మలో వాగాద నమ్మలను 
న్ెరవేరాిడు కాబట్ ర  భవిషయత త లో క్ూడన ఆయన న్ెరవేరపితనడు. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

యిేసు ప్రవకత సాా నముకు కావలస్టని అర్హతలను కల్వగశయునాిడు అని చూశాము కాబటిర , ఆ 
సాా నము యొకు కార్యములను ఆయన ఎలా న ర్వరే్ాుడో చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

కారయమ్మలు 
ఈ పాఠంలో ఇప్పటి వర్కు మనము చపెపినటటో , ప్రవకతలు దదవుని నిబంధ్నా 

ర్ాయబార్మల ైయునాిర్మ. వార్మ ఆయన చతతమును ఆయన ప్రజలకు వివర్శంచార్మ, వార్శని తిర్మగుబాటట 
నుండ ిమార్మమనసుిప ందమని హచెుర్శంచార్మ, మర్శయు దదవునికన సావమిభకనత చూప్మని 
పలర తిహ ంచార్మ. విశషే్ంగా, వార్శ కార్యముల యొకు మూడు అంశములను మనము చూశాము: వార్శ 
అధకిార్ము, వార్శ ప్ని, మర్శయు వార్శ విధానములు. 

మన పాఠంలోని ఈ సమయములో, పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు కార్యములకు అనుగుణంగా 
ప్రవకతగా యిేసు యొకు కార్యములను మనము వివర్శదాే ము. మొదటిగా, దదవుని కొర్కు మాటాో డుటకు 
యిేసు కూడా అధికార్ము కల్వగశయుండనెు అని మనము చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, ఆయన చదస్టిన ప్ని 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతల ప్నిని పల ల్వయుండినది అని మనము చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆయన విధానములు వార్శ విధానములను పల ల్వనవిగా ఉనాియని మనము చూదాే ము. మొదటగిా 
దదవునికన ప్రతినిధిగా ఉండుటకు యిసేు కల్వగశయుండని అధకిార్మును చూదాే ము. 

అధికారమ్మ 
తన తండిర తర్మప్ున మాటాో డుటకు యిేసు అధికార్ము కల్వగశయుండనెు అని కొీతత  నిబంధ్న చాలా 

సపష్రముగా మాటాో డుతయంది. దీనిని మనము యోహాను 7:16-19, 12:49-50, మర్శయు 14:24 వంటి 
లేఖ్న భాగములలో చూసాత ము. ఈ లేఖ్న భాగములలో, తండిరయి నై దదవుడు ఆయన మీద ఉంచన 
అధకిార్ము దావర్ా యిేసు మాటాో డాడు. 

యోహాను 7:16-18లో యి ర్ూష్లేములోని జనసమూహమునకు యిేసు చెపపినటటో : 

న్ేను చేయమ బో ధ న్నద్ి కాద్ు; ననుా ప్ంప నవానిద్ే ... తనంతట్ తనన్ే 
బో ధించువాడు సాకీయ మ్హమి్ను వదె్క్ును గాని తనుా ప్ంప నవాని 
మ్హమి్ను వదె్క్ువాడు సతయవంత డు, ఆయన యంద్ు ఏ ద్ురమాతియమలేద్ు 
(యోహాను 7:16-18). 

యిేసు తండిర యొదే నుండి ప ందుకుని అధకిార్ము, తనను చదర్ముకునివార్మ తండిరని 
చదర్ముకునిటేో , మర్శయు తనను తిర్సుర్శంచనవార్మ తండిరని తిర్సుర్శంచనటేో  అని యిసేు చదస్టిన బో ధ్నలో 
కూడా ర్మజ్ఞవవుతయంది. ఇది చాలా సపష్రముగా మతతయి 10:40, మార్ము 9:37, లూకా 9:48, మర్శయు 
యోహాను 13:20, మర్శయు 12:44 వంటి అనకే వాకయభాగములలో సపష్రముగా కనిపసిుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, యిసేు ప్ల్వకనన మాటలు లూకా 10:16లో ఇలా ఉనాియి: 

“ . . . ననుా నిరాక్రించువాడు ననుా ప్ంప నవానిని నిరాక్రించును” (లూకా 
10:16). 

దదవుని యొకు అధికార్శక సందదశకుని యొకు వయకనతతవము మర్శయు సందదశము నుండ ిప్రకుకు 
మళలళవార్మ తయదకు ఆ సందదశము యొకు పరా మాణికతను గుర్శతసార్మ. అయితద దుఃఖ్కర్ముగా, ఆ 
సమయమునకు వార్మ సపందంిచు అవకాశమును కోలోపయియుంటార్మ. 

యోహాను 8:26-28లో యిేసు తన విర్పధ్ులను ఎదుర్ొుని ఈ కథనమును వినండి: 

మిమ్మునుగూరిి చపె్ుుట్క్ును తీరపు తీరపిట్క్ును చనల సంగత లు న్నక్ు 
క్లవు గాని ననుా ప్ంప నవాడు సతయవంత డు; న్ేను ఆయనయొద్ద  వినిన 
సంగత లే లోక్మ్మనక్ు బో ధించుచున్నానని చపెెును తండిరని గూరిి తమ్తో 
ఆయన చెపుెనని వారప గాహింప్క్ పో యరి. కావున యసేు మీరప 
మ్నుషయక్ుమ్ారపని పెైక తిత నప్ుుడు న్ేన్ే ఆయనననియమ, న్న అంతట్ న్ేన్ే 
యమేియమ చేయక్, తండిర న్నక్ు న్ేరిునట్లర  ఈ సంగత లు 
మ్ాట్లాడుచున్నాననియమ మీరప గాహించెద్రప (యోహాను 8:26-28). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు యొకు ప్రవచన అధికార్మును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
యిేసు న ర్వేర్ముటకు ప్ంప్బడని ప్నిని చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

ప్ని 
ఇంతకు ముందు మనము గమనించనటటో , ప్రవకతలు దదవుని యొకు నిబంధ్నా ర్ాయబార్మలు 

కాబటిర , ఆయన నిబంధ్న యొకు వివర్ాలను దదవుని ప్రజలకు జఞు ప్కము చదస్టి వాటి ష్ర్తయలను 
అనుసర్శంచునటటో  వార్శని పల ర తిహ ంచు ప్ని వార్శకన అప్పగశంచబడింది. మర్శయు ప్రవకతగా ఆయన పాతరలో, 
ఈ ప్ని యిసేుకు కూడా అప్పగశంచబడింది. దదవుని ర్ాజయము యొకు అంతిమ ఘడియలు 
వచుుచునివి అనే సతయమును యిసేు ప్రకటించన విధానములో కూడా మనము దీనిని చూసాత ము. 

మొదటగిా, దదవుని ర్ాజయమును గూర్శు ఆయన చదస్టిన బో ధ్లనిిటలిో, దదవుని ర్ాజర్శకము 
మర్శయు అధకిార్ము యొకు సతయమును ఆయన ప్రకటించాడు, తదావర్ా ఆయన ప్రజలతో దదవుని 
నిబంధ్న యొకు ఉనికనని ఆయన ఉదాా టించాడు. దీనిని మనము అనేక సాలములలో, ముఖ్యముగా 
మతతయి 6:10లో చూసాత ము, అకుడ యిసేు దదవుని ర్ాజయము భూమి మీదకిన ర్ావాలని, ఆయన చతతము 
జర్గాలని పరా ర్శాంచమని శ్చష్యయలకు బో ధించాడు. 

ర్ ండవదగిా, నిబంధ్నా ష్ర్తయలు ఇంకను ఉనికనలో ఉనాియని, మర్శయు ప్రజలు వాటనిి 
పాటించుటలో విఫలమయాయర్ని కూడా యిసేు నిర్ాా ర్శంచాడు. ప్రజలు తమ పాప్ముల నుండి 
మార్మమనసుి ప ందాలని మతతయి 4:17, మర్శయు మార్ము 1:15 వంటి చపటో యిసేు చదస్టని బో ధ్నలలో 
ఇద ిసపష్రమవుతయంది. 

మర్శయు మూడవదగిా, నిబంధ్న యొకు ప్ర్శణామాలను యిేసు ఉదాా టించాడు. ఉదాహర్ణకు, 
మతతయి 23లో ఇవవబడని ఏడు శమీలలో, తీర్మపను తపిపంచుకొనుటకు దదవునికన విధదయులు కముని 
యిేసు దదవుని ప్రజలకు బో ధించాడు. మతతయి 5:3-12లో కొండ మీద ప్రసంగమును ఆర్ంభించు 
ధ్నయవచనములలో, ఆయన దవీ నలను ప ందుకొనుటకు దదవుని కర్మణ కొర్కు వడేుకొనమని ఆయన 
దదవుని ప్రజలను పల ర తిహ ంచాడు. 

లూకా 4:17-21లో ఆయన బహ ర్ంగ ప్ర్శచర్య యొకు ఆర్ంభములో యిేసు ఈ ప్నిని 
కోీడీకర్శంచన విధానమును వినండి: 

ప్రవక్తయెనై యెషయా గాంథమ్మ ఆయన చతేి కియయబడనెు; ఆయన గాంథమ్మ 
విప్ుగా: ప్రభమవు ఆతు న్నమీద్ ఉనాద్ి బ్రద్లక్ు సువారత  ప్రక్ట్ ంచుట్క ై ఆయన 
ననుా అభిష్ేకించనెు. చెరలోనునా వారికి విడుద్లను, గమా డి్ వారికి చూప్ును, 
(క్లుగమనని) ప్రక్ట్ ంచుట్క్ును నలిగినవారిని విడపి ంచుట్క్ును ప్రభమవు 
హితవతసరమ్మ ప్రక్ట్ ంచుట్క్ును ఆయన ననుా ప్ంప యమన్నాడు ... ఆయన - 
న్ేడు మీ వినికడిిలో ఈ లేఖ్నమ్మ న్ెరవేరనిద్ని వారతిో చెప్ుసాగ ను (లూకా 
4:17-21). 

ఇకుడ, యి ష్యా 61లో ప్రవచంచబడని దదవుని ర్ాజయ ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శున సందదశమును 
ప్రకటించువాడు తాననేని యిేసు విశేష్ముగా తనను తాను గుర్శతంచుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు తన విర్పధ్ుల మీదకిన అంతిమ తీర్మపను తచెుుటకు మర్శయు ఇశాీయిలేు దావర్ా తన 
ర్ాజయమును లోకమందంతట వాయపింప్జయేుటకు వచునప్ుపడు, ఒక విశషే్మ నై ప్రవకత దావర్ా ఆయన 
ఈ కార్యమును చదయుట ఆర్ంభిసాత డు. దదవుని ర్ాజయము తయదకు వసుత ంద ిఅనే సువార్తను, లేక శుభ 
సందదశమును ఆ ప్రవకత ప్రకటిసాత డు. మర్శయు ఆ ప్రకటన కాలములో, ప్రవకత దదవుని నిబంధ్నా ప్రజలకు 
వార్శ బాధ్యతలను గూర్శు కూడా జఞు ప్కము చదసాత డు - నిబంధ్నా శాప్ములను తపపించుకొనుటకు తమ 
పాప్ములను ఒప్ుపకోమని వార్శని పల ర తిహ ంచుట, మర్శయు దదవుని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకొనుటకు నముకముగా ఓర్శమి కల్వగశయుండుట. మర్శయు యిేసు యొకు స ంత సాక్షయము 
ఆధార్ంగా, మన ప్రభువు సవయంగా ప్రవకతయి ైయునాిడు. 

సువారత  మ్రియమ ద్వేుని రాజయమ్మనక్ు మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ ఏమిట్ ? 
మ్ారపక సువారత  1లో, యేసు ప్లికిన మొద్ట్  మ్ాట్లు ఏమ్నగా, “కాలమ్మ 
సంప్ూరణమ ైయమనాద్ి, ద్వేుని రాజయమ్మ సమీప ంచియమనాద్ి; మ్ారపమ్నసుస 
పొ ంద్ి సువారత  నమ్ముడి.” సువారత  అనగా ద్ేవుని రాజయ ప్రిపాలన లోక్మ్మనక్ు 
వచిియమనాద్ి అన్ే శుభవారతను ప్రక్ట్ ంచుట్. ఈ విధంగా, యసేు చసే్ట న ఆశిరయ 
కారయమ్మలనీా రానునా రాజయమ్మ యొక్క చిహామ్మలెైయమనావి. ద్వేుని 
రాజయమ్మ మ్రియమ ప్రిపాలన మ్న మ్ధయన ఉనాద్ి కాబట్ ర  మ్న పాప్మ్మలు 
క్షమింప్బడుచునావి. గమడి్ వారప చూచుచున్నారప. క్ుంట్ వారప నడుచుచున్నారప. 
క్ుష ర వాయధి గల వారప శుద్ిధ  చయేబడుచున్నారప. ద్యయమ్మలు 
వెళ్ు గొట్ర బడుచునావి, మ్ృత లు లేప్బడుచున్నారప. ఇద్ి శుభవారత . అవును, 
అనిాట్  క్ంట్ే మ్మఖ్యమ్మగా స్ట లువ — యేసు కీాసుత  యొక్క మ్రణ ప్ునరపతనథ నమ్మ 
— అసలెైన శుభావారత . యసేు మ్రణ ంచి తిరిగిలేప్బడక్పో తే, ఆయన మ్న కొరక్ు 
రక్షణను సంపాద్ించియమండవేాడు కాద్ు. ఆయన మ్రణ శకితని 
జయంచియమండవేాడు కాద్ు. ద్ేవుని రాజయమ్మ మ్న మ్ధయక్ు వచిియమండేద్ి 
కాద్ు. కాబట్ ర , సువారత  ఉతత మ్మ ైన వారత . ద్వేుని రాజయమ్మ మ్న మ్ధయక్ు వచుిట్ 
మ్ానవాళ్ల కొరక్ు అతయంత ద్వీనెక్రమ ైన మ్రియమ సంతోషక్రమ ైన విషయమ్మ. 

— డా. పట్ర్డ చౌ, అనువాదం 

ద్ేవుని రాజయమ్మ మ్రియమ సువారత క్ు మ్ధయ ఉనా అనుబంధమ్మ ఏమిట్ ? 
అనునద్ి కొాతత  నిబంధనలో క్నిప ంచు ఒక్ వాసత వమ ైన ప్రశా. ద్ేవుని రాజయమ్మ 
స్ట్త రలు మ్రియమ ప్ురపష ల హృద్యాలలో ద్ేవుని యొక్క ప్రిపాలన మ్రియమ 
రాజయమ్మ అని మ్నమ్మ అరథమ్మ చసేుకొనుచు ఆరంభించినప్ుుడు, ఆ ప్రిపాలన 
మ్రియమ రాజయమ్మ వారి తనక్బడిన జీవితమ్మలోని ప్రతి భాగమ్మలో 
వయక్తప్రచబడుత ంద్ి. వారప సువారత  సంద్శేమ్మ, ఇవాంగ లియోన్, శుభవారత , 
అనగా వారి పాప్మ్మల కొరక్ు కీాసుత  తన జీవితమ్మను స్ట లువలో క్ుమ్ురించనడు 
అను సంద్ేశమ్మ ద్నారా వారప ఆ రాజయమ్మ మ్రియమ ప్రిపాలనలోనికి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చేరిబడతనరప. మ్రియమ ఆ సువారత  యొక్క ప్రివరత న క్లిగించు శకిత ద్నారా, వారి 
చుట్లర  ఉనా లోక్మ్మను మ్ారపిట్క్ు మ్రియమ రాజయమ్మను గూరిిన ద్వేుని 
కారయమ్మను వారి జీవితమ్మలోని ప్రతి భాగమ్మలోనికి తెచుిట్క్ు వారప 
ప లువబడతనరప. 

— డా. జ ఫ్ లోమాన్ 

యిేసు యొకు ప్రవచన అధికార్ము మర్శయు ప్నిని మనము చూశాము కాబటిర , ఆయన 
ప్ర్శచర్యను న ర్వేర్ముటకు ఆయన ఉప్యోగశంచన విధానములను ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

విధననమ్మలు 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతల వల , యిేసు తన ప్రవచన ప్నిని న ర్వేర్ముటకు ఉప్యోగశంచన పరా థమిక 

విధానము మాటాో డుట. అనగా, దదవుని మాటలను వార్శకన బో ధించుట దావర్ా ఆయన ప్రజలను దదవుని 
నిబంధ్నకు జవాబుదార్మలుగా చదశాడు. వార్శ పాప్మును గూర్శు ఆయన వార్శని నిందించాడు; 
లేఖ్నములలో బయలుప్ర్చబడని విధ్ముగా దదవుని చతతమును అంగరకర్శంచమని మర్శయు 
మార్మమనసుి ప ందమని ఆయన వార్శకన ఆజు ఇచాుడు; నముకతవములో ఓర్శమితో కొనసాగమని 
వార్శని పల ర తిహ ంచాడు; ర్ానుని తీర్మపను గూర్శు వార్శని హచెుర్శంచాడు; మర్శయు నముకముగా 
ఉనివార్శకన ఆయన ఆశీర్ావదములను వాగాే నం చదశాడు. ఆయన ఉప్మానములు చెపాపడు. ఆయన 
భవిష్యతయత ను గూర్శు ప్రవచంచాడు. ఆయన పరా ర్శాంచాడు. మర్శయు ఆయన దదవుని ప్రజల కొర్కు విజఞు ప్న 
చదశాడు. 

ఆసకనతకర్ముగా, యిసేు చదయని ఒక ప్ని ఏమిటంట ేఆయన తన బో ధ్లను మన కొర్కు 
లేఖ్నములో వరా యలేదు. కాని, పాత నిబంధ్న ప్రవకతల వల న , ఆయన కొర్కు ఈ ప్నిని చదయుటకు 
ఆయన శ్చష్యయలను కల్వగశయుండెను. కొీతత  నిబంధ్నలో నాలుగు సువార్తలు ఉనాియి — ఆయన 
మాటాో డిన ప్రవచన ప్ర్శచర్యను గూర్శు వరా స్టిన యిసేు శ్చష్యయల ైన మతతయి, మార్ము, లూకా మర్శయు 
యోహాను. 

మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవకతల వల , తన ప్రవచన ప్ర్శచర్యలో యిసేు మాటాో డుటతో పాటటగా 
అనకే ఇతర్ విధానములను కూడా ఉప్యోగశంచాడు — మౌఖక సంభాష్ణ కంట ేఎకుువగా విశషే్ 
కార్యముల మీద ఆధార్ప్డని విధానములు. మర్శయు ఇది ఆయన చదస్టని ఆశుర్య కార్యములలో 
అతయంత సపష్రముగా బయలుప్ర్చబడింది. వాసతవానికన, ఇశాీయిేలు చర్శతరలోని ప్రవకతలందర్శకంటే యిసేు 
ఎకుువ అదుుతములను చదశాడు. మర్శయు యిసేు చదస్టని శకనతవంతమ నై అదుుత కార్యములు దదవుని 
ర్ాయబార్శగా ఆయన వార్సతవమునకు సాక్షయమిచాుయి; యిేసు చదస్టని ప్రతిదానికర దదవుడు ఇచున 
బలమ నై సమరా్నను అవి కనుప్ర్చాయి. 

యోహాను 10:25లో యిసేు స్ట లవిచునటటో : 

న్ేను న్న తండిర న్నమ్మ్ంద్ు చయేమచునా కిాయలు ననుా గూరిి 
సాక్షయమిచుిచునావి (యోహాను 10:25). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు పాత నిబంధ్న ప్రవకతల వల  చహాితుకమ నై కార్యములను కూడా చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, 
మతతయి 3:15-17లో ఒక చహాితుక కార్యముగా ఆయన బాపితసుమిచుు యోహాను దావర్ా నీట ి
బాపితసుమును ప ందాడు. మర్శయు, పాత నిబంధ్న ప్రవకతల వల , యిసేు ఆతీుయ పల ర్ాటాలను కూడా 
చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 4:1-11, మర్శయు లూకా 4:1-13లో ఆయన అప్వాద ిశోధ్నను 
జయించాడు. మర్శయు మార్ము 1:25-26, మర్శయు 5:13లో ఆయన దయయములను వ ళోగొటార డు. 

యిేసు యొకు ప్రవచన అధికార్మును, ప్నిని మర్శయు విధానములను చూచుట దావర్ా 
ఆయన ప్రవకత సాా నమును సంప్ూర్ణముగా న ర్వేర్ాుడని మనము చూడవచుు. ఇందు మూలముగా, 
ఆయన ప్రవచంచన ప్రతి విష్యము న ర్వరే్మతయంది అన ేనిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు; 
యిేసు మాటలు నముదగశనవి మర్శయు సతయమ నైవి. కాబటిర  ఆయన మాటలను విని ఆయనకు 
విధదయుల ైయిేయ బాధ్యత మనకు ఉంది. దదవుని యొకు నిబంధ్నా సమాజములో ఉని మనకు, యిేసు 
మాటలకు మనము చూప్ు విధదయత దదవుని యొకు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములకు దార్శ తీసుత ంది, 
మర్శయు మన అవిధదయత శ్చక్షకు దార్శ తీసుత ంది. మర్శయు దదవుని ప్రజలలో సభుయలు కానివార్శకన, 
ఆయనను తిర్సుర్శంచువార్శకన ఆయన ప్రవచన ప్లుకులు నితయ శ్చక్షను గూర్శున హచెుర్శకగా ఉనాియి, 
మర్శయు తమ పాప్ములను ఒప్ుపకొని ఆయనను విశావసముతో అంగరకర్శంచువార్శకన అవి జీవమును 
అనుగీహ సాత యి. 

ప్రవకత సాా నము యొకు అర్హతలను మర్శయు కార్యములను యిేసు న ర్వేర్ాుడు అని చూశాము 
కాబటిర , ప్రవచన సాా నము యొకు భవిష్యతయత  కొర్కు ఆయన పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలను ఎలా 
న ర్వేర్ాుడో  కుో ప్త ంగా చూదాే ము. 

ఆకాంక్షలు 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు, పాత నిబంధ్న యొకు ముగశంప్ులో, దదవుని ర్ాజయము యొకు 

అంతిమ ఘడియల విష్యములో ప్రవకతల కొర్కు కనీసం మూడు ఆకాంక్షలు ఉనాియని మనము 
చెపాపము: ఒక ప్రవకత ప్రభువు యొకు దూతగా ఉంటాడు; మోషే వంట ిఅంతిమ ప్రవకత వసాత డు; మర్శయు 
ప్రవచనము యొకు ప్ునర్మదధర్ణ జర్మగుతయంది. మర్శయు మనము చూడబో వుచునిటటో , ఈ ఆకాంక్షలు 
అనిి యిసేు యొకు వయకనతతవము మర్శయు ప్ర్శచర్యలో న ర్వేర్మపను ప ందాయి. 

యిేసుతో అనుబంధ్ములో ఈ ఆకాంక్షలు అనిిటిని చూదాే ము, ప్రభువు యొకు దూతతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

ప్రభమవు యొక్క ద్ూత 
ఊహ ంచబడని ప్రవచన దూత ప్రకటనలు యి ష్యా 40:3-5లో మనము చూసాత ము, అకుడ ఈ 

మాటలను చదువుతాము: 

ఆలకించుడి, అడవిలో ఒక్డు ప్రక్ట్ ంచుచున్నాడు ఎట్ు నగా అరణయమ్మలో 
యహెో వాక్ు మ్ారగ మ్మ స్ట ద్ధ ప్రచుడి ఎడనరిలో మ్ా ద్ేవుని రాజమ్ారగ మ్మ సరాళ్మ్మ 
చేయమడి. ప్రతి లోయను ఎత త  చేయవలెను ప్రతి ప్రాతమ్మను ప్రతి కొండను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అణచవలెను వంక్రవి చక్కగాను క్రపక ైనవి సమ్మ్మగాను ఉండవలెను. యెహో వా 
మ్హమి్ బయలుప్రచబడును ఒక్డును తప్ుక్ుండ సరాశరమరపలు ద్నని 
చూచెద్రప ఈలాగమన జరపగమనని యెహో వా స్టెలవిచిియమన్నాడు (యెషయా 
40:3-5). 

ఇకుడ ప్రవచంచబడని ప్రతదయకమ ైన ప్రవకత ప్రభువు యొకు ర్ాకను గూర్శు ప్రకటించాల్వ, ఆ ప్రభువు 
తన శతయర వులను జయించ దావీదు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధర్శసాత డు. 

మర్శయు వాసతవానికన, యిసేు సవయంగా ఆయన శతయర వులను జయించుటకు వచున 
ప్రభువ యైునాిడు, మర్శయు దావీదు స్టింహాసనమునకు వార్సుడెనై ర్ాజ ైయునాిడు. యిసేు దావర్ా, 
అంతయ దనిములు మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును గూర్శున ప్రవచనములనిిటిని దదవుడు 
న ర్వేర్ముచునాిడు. అయితద ఆయన సందదశమును ప్రకటించు దూత ఎవర్మ? ప్రభువు యొకు దూత 
అను ప్రవచనము యిసేు విష్యములో ఏ విధ్ముగా న ర్వరే్శంద?ి బాపితసుమిచుు యోహాను యిేసు 
యొకు ర్ాకను గూర్శు ప్రకటించాడు. 

అప సతలుడెనై యోహాను సువార్త 1:23వ వచనములో బాపితసుమిచుు యోహాను ప్ల్వకనన 
మాటలను వినండి: 

అంద్ుక్తడు ప్రవక్తయెనై యషెయా చెప ునట్లర  న్నేు ప్రభమవు తోర వ 
సరాళ్మ్మచేయమడి అని అరణయమ్మలో ఎలుగ తిత  చపె్ుు ఒక్ని శబద మ్మ అని చపెెును 
(యోహాను 1:23). 

దదవుని ర్ాకను ప్రకటించు బాధ్యత బాపితసుమిచుు యోహానుకు అప్పగశంచబడింది, ఆయన తన 
శతయర వులను ఓడించ తన ప్రజలను దీవించుటకు వసాత డు. మర్శయు బాపితసుమిచుు యోహాను 
ప్రకటించనది యిేసును గూర్శుయిే. 

యోహాను సువార్త 1:32-34లోని ఈ కథనమును వినండి: 

మ్రియమ యోహాను సాక్షయమిచుిచు ఆతు పావురమ్మవలె ఆకాశమ్మనుండి 
ద్ిగివచుిట్ చూచితిని; ఆ ఆతు ఆయనమీద్ నిలిచెను. న్నేు ఆయనను 
ఎరపగన్ెైతిని గాని నీళ్ు లొ బాప త సుమిచుిట్క్ు ననుా ప్ంప నవాడు నీవవెనిమీద్ 
ఆతు ద్ిగివచిి నిలుచుట్ చూత వో ఆయన్ే ప్రిశుద్నధ తులో బాప త సుమిచుివాడని 
న్నతో చపెెును. ఈయన్ే ద్ేవుని క్ుమ్ారపడని న్నేు తెలిస్ట కొని సాక్షయమిచిి 
తినన్ెను (యోహాను 1:32-34). 

దదవుని శతయర వులను ఓడించ దావీదు కుటటంబమునకు స్టింహాసనమును ప్ునర్మదధర్శంచుట 
దావర్ా దదవుని ర్ాజయమును తచెుుటకు వచున దదవుని కుమార్మనిగా యిేసును గుర్శతంచుట దావర్ా 
యోహాను తన ప్రవచన బాధ్యతను న ర్వేర్ాుడు. 

యిేసు న ర్వేర్శున పాత నిబంధ్న భవిష్యతయత  ప్రవచనమును గూర్శున ర్ ండవ ఆకాంక్ష ఏమనగా, 
మోషే వంట ిఅంతిమ ప్రవకత ఒకడు వసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోష్ే వంట్  ప్రవక్త 
దివతీ. 18:16లో, మోష ేఈ మాటలను ఇశాీయిేలుకు స్ట లవిచాుడు: 

నీ ద్ేవుడెనై యహెో వా నీ మ్ధయను న్నవంట్  ప్రవక్తను నీ సహో ద్రపలలో నీకొరక్ు 
ప్ుట్ ర ంచును, ఆయన మ్ాట్ నీవు వినవలెను (ద్ిాతీ. 18:16). 

అప . 3:22-23లో, పాత నిబంధ్న వచేచూస్టని మోషే వంట ిప్రవకత యిసే్టే అని పౌలు సపష్రముగా 
బో ధించాడు. 

మోషే కాలము మొదలుకొని మునుప నిడూ చూడని విధ్ముగా యిసేు అదుుతములను 
చదశాడు. మోషే తర్మవాత మోష ేకల్వగశయునింత జఞు నము కంటే గొప్ప జఞు నముతో ప్రవచంచంది ఆయనే. 
మోషే వల  ఆయన దదవునిని ముఖ్ాముఖగా ఎర్శగశయుండనెు. ఆయన ప్రవచన బో ధ్కు విశావసముతో 
సపందించు వార్ంతా నిజముగా నిబంధ్నను పాటించువార్శగా ప్ర్శగణించబడునటటో  యిసేు చూశాడు, 
తదావర్ా వార్మ దదవుని నిబంధ్నా ర్ాజయము యొకు సంప్ూర్ణ ఆశీర్ావదములు ప ందుకుంటార్మ. 

హెబ్రర 3:5-6లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

మ్మంద్ు చపె్ుబో వు సంగత లక్ు సాక్షయయరథమ్మగా మోష్ే ప్రిచనరక్ుడెైయమండి ద్ేవుని 
యలు ంతట్ లో నమ్ుక్మ్మగా ఉండెను. అయతే కీసాుత  క్ుమ్ారపడెైయమండి, ఆయన 
యంట్ మీద్ నమ్ుక్మ్మగా ఉన్నాడు; ధెైరయమ్మను నిరమక్షణవలని ఉతనసహమ్మను 
త ద్మ్ట్లర క్ు స్ట థ రమ్మగా చేప్ట్ ర నయెడల మ్నమే ఆయన యలుు  (హెబ్రర 3:5-6). 

వాసతవానికన, మోష ేతర్మవాత యిేసు అతయయనితమ నై ప్రవకత మాతరమ ేకాదుగాని, చర్శతరలోన ే
ఆయన అతయయనితమ ైన ప్రవకత అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. యిేసుకు ముందు, ఆయన ప్రవకతల 
దావర్ా దదవుడు చదస్టని కార్యము సుదీర్ ాకాలము వర్కు జర్శగశంది మర్శయు ఆయన అనకే విధానములను 
ప్దధతయలను ఉప్యోగశంచాడని హెబ్రర. 1:1-2 బో ధసిుత ంది. అయితద దదవుని ర్ాజయము యొకు ప్ునర్మదధర్ణ 
కలుగు ఈ దనిములలో, అందర్శ కంటే గొప్ప ప్రవకతయి నై తన కుమార్మని దావర్ా దదవుడు మనకు మర్శంత 
గొప్ప ప్రతయక్షతను ఇచాుడు. యోహాను 1:18 మర్శయు 14:9లో మనము చూచునటటో , యిేసు తండిర 
యొకు గుర్శతంప్ు, చతతము మర్శయు ర్క్షణకు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన మర్శయు సపష్రమ నై ప్రతయక్షతగా ఉనాిడు. 
వాసతవానికన, యోహాను 1:14 ప్రకార్ం, యిసేు సవయంగా శర్రర్ధార్శయి ైన దదవుని వాకయమ యైునాిడు. 

ఆయన మ్మంద్ు వచిిన ప్రవక్తలంద్రి క్ంటే్ యేసు ప్రతయక్షత యొక్క ఔనాతయమ్మ 
యసేు ద్వేుని వాక్యమ్మను ప్రక్ట్ ంచుట్ మ్ాతరమే గాక్, శరమరధనరియెనై ద్వేుని 
వాక్యమ్మ అయమయన్నాడు అను సతయమ్మ మీద్ ఆధనరప్డియమనాద్ి. ఆయన 
ద్ేవుని వాక్యమ్మను ద్నలుికొనియమన్నాడు. ఆయనక్ు మ్మంద్ు వచిిన 
ప్రవక్తలంద్రప, ఎంతో గొప్ు ప్రచిరయ క్లిగియమండిన్న, ద్వేుని వాక్యమ్మ యొక్క 
ప్రతినిధులెైయమండిరి. యేసు క్ూడన ఆయన వచిినప్ుుడు, ద్ేవుని వాక్యమ్మ 
యొక్క ప్రతినిధి అయమయన్నాడు; ఆయన ద్వేుని రాజయమ్మను ప్రక్ట్ ంచనడు; 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్శ్ాితనత ప్మ్మను ప్రక్ట్ ంచనడు; ద్ేవుని ఆజాలను ప్రక్ట్ ంచనడు, కాని ఆయన 
శరమరధనరి గనుక్ ద్వేుని గమరిత ంప్ును ద్నలిిన విధమ్మగా ఆయన ప్రక్ట్ ంచనడు. 

— డా. ర్పబ్ ల్వసరర్డ 

కాబట్ ర , యేసు ప్రవక్తగా వచిినప్ుుడు, ఇశ్ాాయేలులో ప్రవక్త, యాజక్ుడు మ్రియమ 
రాజు యొక్క పాతరలను న్ెరవేరపితత ఆయన వసాత డు, మ్రియమ ఈ సాథ నమ్మలనిా 
కీాసుత లో న్ెరవేరిబడతనయ. ఒక్ ప్రవక్తగా మోష్ే “న్న వంట్  వాడు” వసాత డు అని 
ప్రవచించిన వయకిత ఈయన్ే. అప్ుుడు ఆయన ఇతర ప్రవచనమ్ంతట్ కి మ్మగింప్ు 
ప్లుక్ుతనడు. ద్వేుడు అంతిమ్మ ైన మ్ారగ మ్మలో తన క్ుమ్ారపని ద్నారా 
మ్ాట్ాు డుట్క్ు కారణం, ఇతర ప్రవక్తలు ఎవారప ద్వేుడెైయమండలేద్ు, మ్రియమ ఏ 
ఇతర ప్రవక్తలు క్ూడన ద్వేుని యొక్క సంప్ూరణ ప్రతయక్షతను తమ్లో 
క్లిగియమండలేద్ు. అయతే ఇప్ుుడు వచుివాడు నిజమ్మగా బయలుప్రచువాడు. 
ద్ేవుని గూరిి ఎరిగినవాడు వచుిచున్నాడు ఎంద్ుక్నగా ఆయన సాయంగా 
ద్ేవుడు. ఆయనక్ు ద్ేవుని ప్రణనళ్లక్లనీా తెలుసు. ఆయనక్ు ద్ేవుని ప్రిశుద్ధ త 
తెలుసు. ద్వేునికి పరా యశిితత మ్మ చెలిు ంచుట్క్ు ఏమి అవసరమో ఆయనక్ు 
సుషర మ్మగా తెలుసు. కాబట్ ర  ద్వేుడు క్లిగియమనా ప్రతి ఆలోచన, ద్ేవుడు ఆసకిత 
క్లిగియమనా ప్రతి విషయమ్మ ఆయనయంద్ు ఉనాద్ి కాబట్ ర , ఆయన ద్వేుడు 
కాబట్ ర  ఆయనక్ు తెలుసు. కాబట్ ర , మ్న ప్రవక్తగా ఆయన వయకితతామ్మ మ్రియమ 
ఆయన మ్ాట్లలో కీాసుత  ప్రతయక్షత యొక్క క్ృపామ్ృతమ్మ కీసాుత  బయలుప్రచిన 
ద్ననికి మించి మ్రొక్ ప్రశా మ్నక్ు అడగవలస్ట న ప్ని లేద్ని మ్నక్ు చూప్ుత ంద్ి 
ఎంద్ుక్నగా ఏమి బయలుప్రచనలో మ్రియమ ఏమి బయలుప్రచక్ూడద్ో  
తెలుసుకొనుట్క్ు ఆయన జఞా నమ్మ క్లిగియమన్నాడు. ఆయన చేయమనద్ంతట్ లో 
మ్నక్ు సంప్ూరణ సతయమ్మను మ్రియమ సంప్ూరణ ఉద్నహరణను ఇచుిట్క్ు 
ఆయన సంప్ూరణ జఞా నమ్మను క్లిగినవాడు. ఆయన ఒక్ ప్రిప్ూరణమ ైన 
ప్రవక్తయెైయమన్నాడు. 

— డా. థామస్ న టెరల్ి 

ప్రవచన సాా నము యొకు న ర్వేర్మపగా యిసేు యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శు ఎంత చపెిపనా 
తకుువే. ఆయన దదవుని చతతము మర్శయు ఉదదేశముల యొకు సపష్రమ నై, ఖ్చుతమ నై ప్రతయక్షతగా 
ఉనాిడు, మర్శయు ర్ాజయము యొకు ప్ునర్మదధర్ణ కొర్కు దదవుని ష్ర్తయలను మర్శయు దదవుని 
వాగాే నములను ర్ ంటిని ఆయన బయలుప్ర్చాడు. 

పాత నిబంధ్న ప్రవచన ఆకాంక్షలు యిేసులో న ర్వరే్శన మూడవ విధానము ప్రవచనము యొకు 
ప్ునర్మదధర్ణకు సంబంధించనది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రవచనమ్మ యొక్క ప్ునరపద్ధ రణ 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , దదవుని ప్రజల మధ్యలో అబదధ  ప్రవకతలు నిర్ూులము 

చదయబడి నిజమ నై ప్రవకతలు చాలా ఎకుువగా ఉండు కాలము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఎదుర్మచూస్టింది. 
మర్శయు యిేసులో, ఈ ఆకాంక్ష న ర్వేర్మట ఆర్ంభమ యైియంద.ి నిజమ ైన ప్రవకతల యొకు సంఖ్ాయ 
ఎదుగుదల విష్యములో, ఆయన శకనత దావర్ా లోకమంతా వాకయమును ప్రకటించుటకు అనేక మంది 
అప సతలులను యిసేు అభిషేకనంచుట దావర్ా ఇది ఆర్ంభమ యైియంది. మర్శయు ప ంతెకొసుత  దినమున 
సంఘము మీద ఆయన తన ఆతును కుముర్శంచన దనిమున ఇద ికొనసాగశంది, ఫల్వతంగా వార్ంతా 
అనయభాష్లు మాటాో డసాగార్మ. 

అప  2:4లో, తర్మవాత అప  2:14-18లో పతేయర్మ ఇచున వివర్ణలో ఈ సనిివశేము యొకు 
వర్ణనను వినండి: 

అంద్రప ప్రిశుద్నధ తుతో నిండినవార ై ఆ ఆతు వారికి వాక శకిత అనుగాహించినకొలద్ి 
అనయభాషలతో మ్ాట్లాడసాగిరి ... అయతే పేత రప ... ఇట్ు న్ెను యూద్య 
మ్నుష యలారా, యెరూషలేమ్మలో కాప్ురమ్మనా సమ్సత  జనులారా, యద్ి మీక్ు 
తెలియమగాక్ .... యోవేలు ప్రవక్త ద్నారా చపె్ుబడని సంగతి యద్ే, ఏమ్నగా అంతయ 
ద్ినమ్మలయంద్ు న్నేు మ్నుష యలంద్రిమీద్ న్న ఆతును క్ుమ్ురించదె్ను మీ 
క్ుమ్ారపలును మీ క్ుమ్ార త లును ప్రవచనమ్మలు చపె్ుుద్ురప; మీ మ్మసలివారప 
క్లలుక్ంద్ురప, మీ యౌవానులు ద్రశనమ్మలు చూత రప ఆ ద్ినమ్మలలో న్ేను 
ప్నివారిమీద్ను ప్నిక్తెత లమీద్ను న్న ఆతును క్ుమ్ురింత ను గనుక్ వారప 
ప్రవచించదె్రప (అపొ  2:4, 14:18). 

ఆదమి సంఘములో, సంఘమును ప్రవచనము నిమితతము బలప్ర్చుటకు దదవుడు తన 
ఆతును ప్ంపాడు. అటిర ప్రవచనము యొకు కొనసాగశంప్ును గూర్శు ఆధ్ునిక సంఘములు తర్చుగా 
వాదించుచునిప్పటికర, ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభ దనిములలో యిసేు బలమ నై మర్శయు శకనతవంతమ ైన 
ప్ర్శచర్యను సంఘ సాా ప్న కొర్కు ఉప్యోగశంచాడు అను విష్యమును ఎవవర్మ సందదహ ంచర్మ. 

అయితద అబదధ  ప్రవచనము విష్యం ఏమిటి? అబదధ ప్రవచనము యొకు ముగశంప్ును గూర్శు 
పాత నిబంధ్న కల్వగశయుండని ఆకాంక్ష యిేసులో ఏ విధ్ముగా న ర్వేర్ుబడింద?ి కొీతత  నిబంధ్న 
వాకయభాగములు కూడా అబదధ  ప్రవచనమును సంఘములో కొనసాగుచుని ఒక సమసయ అని 
గుర్శతంచాయి. దనీిని మనము మతతయి 7:15 మర్శయు 24:11, 24; 2 పేతయర్మ 2:1; 1 యోహాను 4:1 
మర్శయు అనకే ఇతర్ వాకయభాగములలో చూసాత ము. 

సర్ే, అయితద సమాధానం ర్ ండు విధాలలో ఉనిది. ఒక వ పై్ున, అబదధ  ప్రవచనమును కనుగొని 
ఖ్ండించు బాధ్యత కల్వగశయుండిన నిజమ నై ప్రవకతల సంఖ్య ప ర్మగుట దావర్ా అబదధ ప్రవచనము 
అర్శకటరబడింది. 

1 కొర్శంథీ. 14:29లో ఈ విష్యమును గూర్శు పౌలు చదస్టని బో ధ్ను వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రవక్తలు ఇద్ద రప మ్మగమగ రప మ్ాట్లాడవచుిను; తకికనవారప వివచేింప్వలెను (1 
కొరింథీ. 14:29). 

అబదధ ప్రవచనములను కనుగొని నిర్ూులం చదయుట సంఘములోని నిజమ నై ప్రవకతల యొకు 
ప్ని అని పౌలు సపష్రముగా చపెాపడు. 

మర్ొక ప్రకు, అబదధ  ప్రవచనము కొనసాగు సమసయ అని సపష్రము చదయబడింది. అయితద తయదకు, 
యిేసు అబదధ  ప్రవకతలను మర్శయు వార్శ మాటలను సమూలంగా నిర్ూులం చదసాత డు. ఆయన తీర్మపలో 
తిర్శగశవచు ర్ాజయమును సాా పించనప్ుపడు, ఆయన అబదధ ప్రవకతలను అంతిమముగా మర్శఎనిడు 
లేకుండా నాశనం చదసాత డు. ఆ సమయము వర్కు, యిేసు తన ర్ాజయమును ఆర్ంభించ అబదధ  
ప్రవచనమును అర్శకటటర ట ఆర్ంభించాడు అని యి ర్శగశ ఆ ఉదిరకతతతో మనము జీవించాల్వ, కాని అబదధ 
ప్రవచనమును సంప్ూర్ణముగా నాశనము చదయు విధ్ముగా ఆయన ఇంకను తీర్మపను ఇవవలేదు. 

యిేసు ప్రవకత సాా నమునకు సంప్ూర్ణముగా అర్మహ డు; ఆయన నముకముగాను నిజముగాను 
ప్రవకత యొకు కార్యములను నిర్వహ సాత డు; మర్శయు ప్రవకత యొకు సాా నము కొర్కు ఆయన పాత 
నిబంధ్న ఆకాంక్షలను న ర్వరే్ముతాడు. మర్శయు ఇది శుభవార్త అయుయనిది. పాత నిబంధ్నలో, 
ఆయన ప్రజలను నిబంధ్నా నముకతవములోనికన నడపిించుటకు మోషే వంట ిప్రవకతను లేవన తయత తానని 
దదవుడు తన ప్రజలకు వాగాే నము చదశాడు. మర్శయు ఇప్ుపడు, యిసేులో, ఆ వాగాే నము 
న ర్వేర్ుబడుతయంది. ఈ కార్ణము చదత, యిసేును మనము చర్శతరలో అతి గొప్ప ప్రవకతగా గుర్శతసాత ము 
మర్శయు ఘనప్ర్మసాత ము; మనము ఆయన మాటలు విని ఆయనను నముుతాము; మర్శయు మనము 
ఆయన బో ధ్లకు లోబడి వాటకిన విధదయులమగుతాము. మర్శయు ఆయన ప్రవచన వాకయము సతయము 
మర్శయు దదవుని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను నితయము ఆసావదించునటటో  అది మనలను నడిపసిుత ంది 
అన ేనిశుయత కల్వగశయుండ ిదానిని మనము చదసాత ము. 

ప్రవచన సాా నము యొకు పాత నిబంధ్న నేప్థయమును మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న నరే్వేర్మపను 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన మూడవ అంశమును చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము, యిసేు 
యొకు ప్రవచన కార్యమునకు ఆధ్ునిక అనువర్తన. 

ఆధునిక్ అనువరత న 

కరీసుత  ప్రవచన కార్యము యొకు అనువర్తనను ప్ర్రక్షించుటకు ఒక సులువ నై మార్గము వ స్టిరినిసరర్డ 
లార్జర్డ కటేకనజం, 43వ జవాబులో మనము చూడవచుు, అకుడ ఇలా వరా యబడయిునిది: 

సమ్సత  యమగమ్మలలోని సంఘమ్మనక్ు ఆయన ఆతు మ్రియమ వాక్యమ్మ ద్నారా, 
భినామ నై మ్ారగ మ్మలలో, వారి క్షేమ్ాభివృద్ిధ  మ్రియమ రక్షణను గూరిిన 
విషయమ్మలనిాట్  విషయమ్మలో సంప్ూరణ ద్వేుని చితత మ్మను బయలుప్రచుట్ 
ద్నారా కీాసుత  ప్రవక్త సాథ నమ్మను ఉప్యోగిసాత డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ జవాబులో, కటేకనజం కరసీుత  యొకు ప్రవచన కార్యమును సంఘమునకు ఆయన ఇచున 
ప్రతయక్షత విష్యములో కోీడకీర్శసుత ంది. మర్శయు ఇది కరసీుత  యొకు బయలాపటట కార్యములో కనీసం 
ర్ ండు విష్యములను ప్రసాత విసుత ంది. మొదటిగా, అనిి యుగములలో, ఆయన ఆతు మర్శయు మాట 
దావర్ా, అనేక ర్కములుగా కరసీుత  ప్రతయక్షత యొకు ప్ర్శమాణమును గూర్శు అది మాటాో డుతయంది. 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, కరసీుత  యొకు ప్రవచన ప్రతయక్షత, అనగా వార్శ క్షమేాభివృదిధ  మర్శయు ర్క్షణకు 
సంబంధించన విష్యములనిిటి విష్యములో దదవుని సంప్ూర్ణ చతతమును గుర్శతసుత ంది. 

వ స్టిరినిసరర్డ షార్రర్డ కేటకనజం అందించన సార్ాంశం సహాయకర్మ ైనది కాబటిర , యిసేు ప్రవచన 
కార్యము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనకు దానిని మనము ఒక మాదిర్శగా ఉప్యోగశంచుదాము. 
మొదటగిా, కరీసుత  అనుగీహ ంచు ప్రవచన ప్రతయక్షత యొకు ప్ర్శమాణమును, మర్శయు మన జీవితముల 
మీద దాని యొకు ప్ర్శణామములను మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, కరసీుత  నుండి మనము 
ప ందుకొను ప్రవచన ప్రతయక్షత యొకు అంశముల మీద, మర్శయు అద ిమన మీద ఉంచు బాధ్యతల మీద 
దృషిరప డదాము. మొదటిగా మన ప్రవకతయి ైన కరసీుత  యొదే నుండి మనము ప ందుకొను ప్రతయక్షత యొకు 
ప్ర్శమాణమును చూదాే ము. 

ప్రతయక్షత యొక్క ప్రమి్ాణమ్మ 
కరీసుత  “అనిి యుగములలో, ఆయన ఆతు మర్శయు వాకయము దావర్ా, అనకే ర్కములుగా” 

సంఘమునకు ప్రతయక్షతను అనుగహీ సాత డని కేటకనజం చెపపినప్ుపడు, లేఖ్నమందంతట మర్శయు 
నిజమ నై ప్రవచనము దావర్ా కరసీుత  మనతో మాటాో డతాడు అన ేబెైబిలు సతయమును అద ిఉదాా టిసుత ంది. 

యిేసు సవయంగా అనేక ప్రవచనములను మాటాో డాడు, కాని ఆయనకు ముందు మర్శయు 
తర్మవాత నిజమ నై ప్రవకతలను పేరర్పేించుటకు ఆయన తన ప్ర్శశుదాధ తును కూడా ప్ంపాడు, మర్శయు 
వార్మ సవయంగా తమ ప్ర్శచర్యలను అనకే విధాలుగా కొనసాగశంచార్మ. మర్శయు ఈ ప్రకనీయ అంతటి 
నుండ ిమనము ఊహ ంచగల అతయంత పరా ముఖ్యమ నై విష్యము ఏమిటంటే, పాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలు ర్ ండు తన సంఘము కొర్కు కరసీుత  యొకు ప్రవచన ప్లుకుల ైయునివి. 

ఇప్ుపడు, బెైబిలు అంతా కరసీుత  మాటలు అని ఆలోచంచుట కొంచెం వింతగాన ేఉంటటంది. 
లేఖ్నములోని ఏ ప్ుసతకమును యిసేు వరా యలేదుగదా. సువార్తలలో కూడా, ఆయన చదస్టని 
ఉదధర్ణములు కాకుండా అనేక విష్యములు ఉనాియి. అయితద సంఘ చర్శతర అంతటలిో ఇద ిస్టిార్మ నై 
బో ధ్గా ఉనిది. 

ఉదాహర్ణకు, ఆదిమ సంఘ పితర్మడెనై ఓర్శగన్ మూడవ శతాబేప్ు ఆర్ంభములో వరా యబడిన 
తన ప్ుసతకమ నై ఆన్ ఫస్ర పిరనిిప్ుల్ి యొకు ముందు మాటలో లేఖ్నమును పేరర్ేపించు యిేసు యొకు 
ప్రవచన కార్యమును గూర్శు ఇలా వరా శాడు. ఆయన వరా స్టని మాటలు వినండి: 

కీాసుత  ప్లికని మ్ాట్లు అంటే్, ఆయన మ్ానవునిగా ఉనప్ుుడు ప్లికని మ్ాట్లు 
మ్ాతరమే అని మేమ్మ భావించడం లేద్ు . . . ఏలయనగా ఆ కాలమ్మనక్ు 
మ్మనుప్ు, ద్వేుని వాక్యమ ైయమనా కీసాుత  మోష్ేలోను ప్రవక్తలలోను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉండనెు . . .అంతేగాక్ . . . ఆయన ప్రలోక్మ్మనక్ు ఆరోహణమ ైన తరపవాత తన 
అపొ సత లుల ద్నారా మ్ాట్ాు డెను. 

సంఘ చర్శతరయంతటలిో ఉదాా టించబడిన ఓర్శగన్ యొకు మాటలు, లేఖ్నమంతా, దాని 
భాగములనిి కరసీుత  యొకు ప్రవచన ప్లుకులని ఉదాా టసిసాత యి. మర్శయు ఈ ఆలోచన ప్ూర్శతగా 
బెైబిలానుసార్మ నైది. 

ఒక విష్యం ఏమిటంటే, యిసేు యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్య తన నర్ావతార్ముకు మర్శయు 
భూలోక ప్ర్శచర్యకు ముందు నుండద ఉందని బెైబిలు బో ధిసుత ంది, ఎందుకంటే ఆయన పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతలను పేరర్పేించాడు. 

1 పతేయర్మ 1:10-11లో అప సతలుడెనై పతేయర్మ యొకు మాటలను వినండి: 

మీక్ు క్లుగమ ఆ క్ృప్నుగూరిి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణనుగూరిి 
ప్రిశీలించుచు, తమ్యంద్ునా కీాసుత  ఆతు కీాసుత  విషయమ ైన 
శామ్లనుగూరిియమ, వాట్  తరపవాత క్లుగబో వు మ్హిమ్లనుగూరిియమ 
మ్మంద్ుగా సాక్షయమిచుినప్ుడు, ఆ ఆతు, యే కాలమ్మను ఎట్ ర  కాలమ్మను 
సూచించుచువచెిన్ో ద్ననిని విచనరించి ప్రశి్ోధించిరి (1 పేత రప 1:10-11). 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని యొకు విమోచనా వాగాే నముల యొకు న ర్వరే్మపను గూర్శు 
అధ్యయనము చదసూత  ఆలోచన చదయుచుండగా వార్శని పేరరర్ేపించుటకు మర్శయు ప్ుర్శకొలుపటకు కరసీుత  
ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంపాడని పతేయర్మ బో ధించాడు. ఈ విధ్ముగా, పాత నిబంధ్న అంతా కరసీుత  యొకు 
వాకయమ యైునిది. 

యిేసు యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్య ఆయన భూలోక ప్ర్శచర్య కంటే ముందద ఆర్ంభమ నై 
విధ్ముగానే, ఆయన ప్ర్లోకమునకు ఆర్పహణమ నై తర్మవాత కూడా అది కొనసాగశంది, ఎందుకంటే కొీతత  
నిబంధ్నలోని అప సతలులను మర్శయు ఇతర్ ర్చయితలను తమ కార్యములలో పల ర తిహ ంచుటకు యిసేు 
తన ఆతును కూడా ప్ంపాడు. 

యోహాను 16:13-15లో యిసేు స్ట లవిచునటటో : 

... సతయసారూప యెనై ఆతు వచిినప్ుుడు మిమ్మును సరాసతయమ్మలోనికి 
నడపి ంచును ...తండిరకి క్లిగినవనిాయమ న్నవి, అంద్ుచేత ఆయన న్నవాట్ లోనివి 
తీస్ట కొని మీక్ు తెలియజేయమనని న్ేను చెప ుతిని (యోహాను 16:13-15). 

బెైబిలు అంతా మన కొర్కు కరీసుత  యొకు వాకయమని గుర్శతంచుట చాలా పరా ముఖ్యమ యైునిది 
ఎందుకంటే లేఖ్నములోని ప్రతి ప్ుసతకము ఆధ్ునిక సంఘ జీవితమునకు అధకిార్శకమ నైది మర్శయు 
ఉప్యోగకర్మ ైనది అని అది ఉదాా టసిుత ంది. మన ప్రవకతగా కరసీుత ను చదర్ముకొనుట పాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలతో సహా దదవుని ర్ాజయమును మర్శయు నిబంధ్న యొకు ప్రతయక్షతలుగా ఆయన 
మాటలనిిటిని స్ట్వకర్శంచుట అవుతయంది. సువార్తలు, లేక కొీతత  నిబంధ్న అంతటలిో ఉని యిేసు యొకు 
ఉదధర్ణములను మాతరమ ేఅనుసర్శంచ మనము సంతృపితని ప ందకూడదు. బెైబిలులో ఉని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమసతమును మనము అధ్యయనము చదస్టి, అరా్ము చదసుకొని ఆచర్శంచాల్వ ఎందుకంటే అదంతా మన 
కొర్కు దదవుని వాకయమ యైునిది. 

అవును, ఇప్ుపడు పరా ముఖ్యమ ైన చార్శతిరక మార్మపలకు దార్శతీయు విధ్ముగా దీనిని మనము 
చదయాల్వ. ఉదాహర్ణకు, కొీతత  నిబంధ్న వంటి తదుప్ర్శ ప్రతయక్షత, పాత నిబంధ్న వంటి మునుప్ట ి
ప్రతయక్షతను ఎలా అరా్ము చదసుకోవాలో మర్శయు ఎలా అనవయించాలో మనకు చూప్ుతయంది. కాని 
సామానయ నియమము మాతరం మార్మప లేకుండా ఉంటటంది: బెైబిలు అంతా అనిి యుగములలో ఉని 
ఆయన సంఘమునకు కరసీుత  వాకయమ యైునిది. 

బ ైబిలును మ్నమ్మ ప్రిశీలన చేస్ట నప్ుుడు, మ్నక్ు నచిిన సథ లమ్మలు 
ఉన్నాయని, మ్నక్ు నచిిన బ బైిలు భాగమ్మలు ఉన్నాయని మ్నమ్ంతన 
క్నుగొంట్ామ్మ, మ్రియమ అన్ేక్మ్ంద్ి మొద్ట్ గా సువరత లక్ు మ్రియమ యసేు 
యొక్క మ్ాట్లక్ు ఆక్రిిత లవుతనరప. అయతే, వాక్యమ్మ ఉద్నా ట్ ంచునట్లు  
మ్రియమ ఆద్మి్ క ైసైత వులు మ్రియమ మొద్ట్  తరమ్మలు తరచుగా ఉద్నా ట్ ంచినట్లు , 
లేఖ్నమ్ంతన ద్వేునిచే పేరరపే ంచబడింద్ి, మ్రియమ సమ్సత మ్మ 
ప్రయోజనక్రమ ైనద్ి, బో ధించుట్క్ు ఉప్యోగప్డుత ంద్ి, మ్న జీవితమ్మలలో 
తప్ుులు ద్ది్ుద ట్క్ు, సరియెనై మ్ారగ మ్మను మ్నక్ు చూప్ుట్క్ు, తినాన్ెనై 
చద్ున్ెనై మ్ారగ మ్మను చూప్ుట్క్ు, జీవమ్మ 
నిచుి మ్ారగ మ్మను చూప్ుట్క్ు ఉప్యోగప్డుత ంద్ి. మ్నక్ు కొనిా ఇషర మ్మలు 
మ్రియమ కొనిా ప్ుసత క్మ్మలంటే్ ఎక్ుకవ ఆసకిత ఉండుట్క్ు అనుమ్తి 
ఇవాబడినాప్ుట్ కీ, లేఖ్నమ్మలోని సాక్షయమ్ంతన పరా మ్మఖ్యమ యైమనాద్ి 
ఎంద్ుక్ంట్ే మ్నమ్మ సంప్ూరణమ ైన ప్రజలమ్మ, మ్రియమ మ్నమ్మ ఇతరపలతో 
అనుబంధమ్మను క్ుద్ురపికొనుచుండగా, ఇద్ి మ్నలను ద్వేుని వాక్యమ్మక్ు 
కేంద్రమ్మగా ఉంచి ద్నని వెైప్ుక్ు ఆక్రిిసుత ంద్ి. 

— డా. జేమ్ి డి. స్టిుత్ III 

మ్న ప్రవక్తగా యసేును సరిగా అరథమ్మ చసేుకొనుట్, ఆయన సమ్సత  ప్రవచన 
ప్రతయక్షత యొక్క న్ెరవేరపు అని, ఆయనలో ద్వేుని యొక్క వాగాద నమ్మలనీా 
న్ెరవేరపును పొ ంద్ుతనయని సరిగా అరథమ్మ చసేుకొనుట్ అంటే్ పాత నిబంధన 
ప్రతయక్షత క్ూడన ఆయన వాక్యమే అని అరథమ్మ చేసుకొనుట్ అవుత ంద్ి. ఆయన 
సూట్ గా మ్ాట్ాు డు సువారత  సంద్ేశమ్మలు ఆయన మ్ాట్లే. అంతే గాక్, ఆయన 
అపొ సత లులను ప లచుట్ — వారప ఆయన రాయబారపలుగా ప్ని చేసాత రప, వారప 
ఆతుక్ు చెంద్నివారిగా వాక్యమ్మను ఇచుిట్క్ు పేరరణపొ ంద్ి ఆయన ఎవరో 
మ్రియమ ఆయన ఏమి చేశ్ాడో  బో ధిసాత రప, తద్నారా, అద్ి పాత నిబంధన అయన్న, 
సువారత లు అయన్న, ప్తిరక్లు అయన్న, బ ైబిలు అంతన మ్న కొరక్ు మ్రియమ మ్న 
హెచిరిక్ కొరక్ు ఇవాబడింద్ి. ద్ేవుడు మ్నకచిిిన మ్ాట్ను మ్నమ్మ ప్ూరిత గా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుసరించనలి మ్రియమ ఇప్ుుడు యసేు కీసాుత  యొక్క రాక్డ వెలుగమలో మ్రియమ 
మ్న కొరక్ు ఆయన సాధించినద్నని వెలుగమలో ద్ననినంతన మ్నమ్మ చద్వాలి. 

— డా. స్ట్రఫ న్ వ లోమ్ 

కరీసుత  ప్రవచన ప్రతయక్షత యొకు ప్ర్శమాణమును గూర్శున ఈ అవగాహనను మనసుిలో 
ఉంచుకొని, కరసీుత  నుండి మనము ప ందుకొను ప్రవచన ప్రతయక్షత యొకు అంశములను మర్శయు అది 
మన జీవితముల మీద మోప్ు బాధ్యతను చూదాే ము. 

ప్రతయక్షత యొక్క అంశమ్మలు 
వ స్టిరినిసరర్డ లార్జర్డ కేటకనజం లేఖ్నము యొకు అంశములను ఇలా వర్శణసూత  కోీడకీర్శసుత ంది, కరసీుత  

“దదవుని సంప్ూర్ణ చతతమును, వార్శ క్షమేాభివృదిధ  మర్శయు ర్క్షణకు సంబంధించన విష్యములనిిటిని” 
ప్రవచనాతుకముగా సంఘమునకు బయలుప్ర్మసాత డు. ఇప్ుపడు, ఒక విధ్ముగా, లేఖ్నము యొకు 
సమృదిధని ఉదాా టించు ఒక విశాలమ నై కథనము ఇది. అయితద కరసీుత  ప్రవచన సాా నము యొకు 
ప్రతదయకమ ైన సందర్ుములో దనీిని మనము చూస్టనిప్ుపడు, ఆయన నిబంధ్న యొకు ష్ర్తయలను 
గూర్శు మనకు హచెుర్శంచుటకు; మర్శయు దానిలోని శాప్ములను తపపించుకొనునటటో  మనలను 
ప్ుర్శకొలుపటకు, మర్శయు నముకమ ైన విధదయత దావర్ా దానిలోని ఆశీర్ావదములను వ ంబడించుటకు 
బెైబిలు అంతా మనకు దదవుని యొకు ఉతతమ నై నిబంధ్నా ర్ాయబార్శయి నై కరసీుత  అందించాడని 
చూచుటలో అది మనకు సహాయప్డుతయంది. కాబటిర , దదవుని చతతము ఆయన నిబంధ్న యొకు 
నియమములు మర్శయు మన జీవితములకు వాటి యొకు అనువర్తన అయుయనిది. మర్శయు మన 
క్షేమాభివృదిధ  ఏమనగా మన ర్క్షణ నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను కల్వగశయుండగా ఆ నిబంధ్న యొకు 
ష్ర్తయలను అరా్ము చదసుకొనుట. 

బెైబిలు అంతా ఆయన ప్రజల కొర్కు దదవుని యొకు నిబంధ్నా వాకయమ యైునిది. మర్శయు 
కరీసుత  దదవుడెైయునాిడు కాబటిర , బెైబిలు అంతా కూడా ఆయన వాకయమ యైునిది. ఉదాహర్ణకు, పాత 
నిబంధ్న యొకు పరా మాణకితను యిేసు ఎలోప్ుపడూ ఉదాా టంిచాడు. మర్శయు ఆయన ప్ర్శచర్య యొకు 
ముగశంప్ులో, ఆయన వాసతవిక శ్చష్యయలకు ప్ర్శశుదాధ తును ప్ంప్ుతానని వాగాే నం చదశాడు తదావర్ా వార్మ 
నేడు మనము కొీతత  నిబంధ్న అని పిలచు ఇతర్ లేఖ్నములను వరా యుటకు మర్శయు ఆమోదించుటకు 
అధకిార్మును ప ందుకునాిర్మ. 

దదవుని యొకు నిబంధ్నా ష్ర్తయలను తమ దినములలో ఎలా అనువర్శతంచాలో కూడా యిసేు 
తన అనుచర్మలకు బో ధించాడు. వార్మ నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను ప ందుకొని దెైవిక తీర్మపను 
తపపించుకొనుటకుగాను దదవుని చతతమునకు విధదయులుకముని ఆయన వార్శని ప్ుర్శకొలాపడు. పౌలు 
వరా స్టినటటో , మన ప్రభువుకు లోబడుటకు మర్శయు ఆయనను స్టవేించుటకు మనలను స్టదిధప్ర్చుటకు 
లేఖ్నమంతా సంఘమునకు ఇవవబడింది. 

ఈ ఆలోచనల వ లుగులో, లేఖ్నములోని కరసీుత  ప్రవచన ప్రతయక్షతా అంశములలో ర్ ండు 
విష్యముల మీద దృషిరప డదాము. మొదటగిా, ఆయన ప్రవకత సాా నమును గూర్శున సర్ నై అవగాహన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేఖ్నమంతటిని అనువదించుటలో మనకు ఎలా సహాయప్డుతయందో  మనము వివర్శదాే ము, తదావర్ా 
మనము దదవుని చతతము విష్యములో అభివృదిధని ప ందుతాము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, లేఖ్నమునకు 
మనము అప్పగశంచుకొనుచుండగా కరసీుత  ప్రవచన సాా నము యొకు సర్ ైన అవగాహన మనలను ఎలా 
నడపిించగలదో  మనము వివర్శదాే ము, తదావర్ా ర్క్షణ యొకు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదమును మనము 
ప ందుకుంటాము. ప్రవకతగా కరీసుత  యొకు పాతర మనము లేఖ్నమును అనువదించు విధానము మీద 
ప్రభావము చూప్ుతయంద ిఅనే ఆలోచనతో ఆర్ంభిదాే ము. 

లేఖ్నమ్మను అనువద్ించుట్ 
ప్ుర్ాతన ప్శ్చుమ ఆస్టియాలో, ప్రభువులు తమ ర్ాయబార్మలు దావర్ా ప్ంపిన సందదశములకు 

సపందించు బాధ్యతను ప్రజలు గుర్శతంచార్మ. ఈ సందదశములను నిరో్క్షయప టిరనప్ుపడు ప్ర్శణామాలు తీవరంగా 
ఉండదవి. దదవుని ప్రతయక్షత విష్యములో కూడా ఇదద నిజమ యైునిది. దదవుడు తన చతతమును తన 
ప్రజలకు బయలుప్ర్చనప్ుపడు, ఆయన మన యొదే నుండ ికోర్మకొనునది మనము అరా్ము 
చదసుకొనుటకు, మర్శయు ఆయన ర్క్షణను ప ందుకొనుటకు ఆయనకు విధదయతతో సపందించుటకు 
ఆయన మాటలు మనము వినాలని ఆయన కోర్తాడు. దీని వ లుగులో, ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా కరీసుత  
ఇచున లేఖ్నములోని మాటలు కొనిి సమసయలు, లేక సతయములను గూర్శు ఒకని వయకనతగత 
దృషిరకోణములు కావు. అవి గొప్ప ర్ాజ్ఞ యొకు నిబంధ్నా సందదశముల ైయునివి, మర్శయు వాటకిన 
విధదయతతో కూడని సపందన అవసర్మ ైయునిది. 

హెబ్రర 2:2-3లో ఇలా వరా యబడియునిది: 

ఎంద్ుక్నగా ద్వేద్ూతల ద్నారా ప్లుక్బడని వాక్యమ్మ స్ట థ రప్రచబడనింద్ున, ప్రతి 
అతికా్మ్మ్మను అవిధేయతయమ న్నయయమ నై ప్రతిఫలమ్మ పొ ంద్ియమండగా ఇంత 
గొప్ు రక్షణను మ్నమ్మ నిరు క్షయమ్మచసే్ట నయడెల ఏలాగమ తప ుంచుకొంద్ుమ్మ? 
అట్ ర  రక్షణ ప్రభమవు భోధించుట్చేత ఆరంభమ ై ... (హెబ్రర 2:2-3). 

యిేసు మాటలను తిర్సుర్శంచువార్మ నితయ నిబంధ్నా శాప్ములను అనుభవిసాత ర్మ. అయితద 
విశావసము మర్శయు విధదయత దావర్ా ఆయన సందదశమును ప ందుకొనువార్మ ర్క్షణ మర్శయు నితయ 
జీవము యొకు నిబంధ్నా దవీ నలను ప ందుకుంటార్మ. 

లేఖ్నమంతటలిో ఉని కరసీుత  వాకయము ఆయన ప్రజలకు దదవుని నిబంధ్నను అనవయించుటకు 
ఎలోప్ుపడూ ఉదదేశ్చంచబడింది కాబటిర , నిబంధ్న యొకు నిర్ాుణమునకు అనుగుణంగా దానిని మనము 
ఉతతమమ నై ర్రతిలో అనువదించవచుు. మనము చూస్టనిటటో , ఈ నిర్ాుణము యొకు సామానయ 
మూలకములు ఏమనగా, మన ప్టో దదవుడు చూప్ు దయ, మన నుండి ఆయన ఆశ్చంచు సావమిభకనత, 
మర్శయు విధదయతకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ములు అను వాగాే నము చదయబడిన 
ప్ర్శణామములు. 

ఈ పాఠం యొకు ఆర్ంభ భాగములో మనము చూస్టనిటటో , యిేసు జనిుంచుటకు ముందు పాత 
నిబంధ్న అంతటలిో ఈ విష్యములు ఎంతో పరా ముఖ్యమ యైుండనివి. కరసీుత  అప సతలులు 
ప్ర్లోకమునకు కరసీుత  యొకు ఆర్పహణము తర్మవాత ఈ అంశములను గూర్శు చాలా తర్చుగా వరా శార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు దీనిని మించ, ఇవే అంశములను ఆయన భూలోక ప్ర్శచర్యలో కరసీుత  యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్యలో 
మనము చూసాత ము. ఉదాహర్ణకు, మతతయి 5:45 మర్శయు 6:26-33 వంటి వాకయభాగములలో యిసేు 
దదవుని యొకు దయను గూర్శు మాటాో డాడు. మనము మతతయి 25:14-30లో చూచునటటో , మానవ 
సావమిభకనత యొకు అవసర్తను గూర్శు ఆయన బో ధించాడు. మర్శయు మానవ ప్రతిసపందనకు కలుగు 
ప్ర్శణామములను గూర్శు ఆయన ఉదాా టించాడు, వాటిని మనము లూకా 13:1-8 మర్శయు 12:35-
38లో చదువుతాము. 

బెైబిలును అధ్యయనం చదయుచుండగా ఈ నిబంధ్నా నిర్ాుణములను మనము మనసుిలో 
ఉంచుకుంటే, లేఖ్నమంతట ియొకు అరా్మును అరా్ము చదసుకొనుటలో అద ిమనకు సహాయప్డుతయంది. 
మనము చార్శతిరక కథనములను చదివినా, లేక ప్దయభాగమును, లేక జఞు న సాహ తయమును, లేక 
ప్తిరకలను, లేక ప్రవచన కార్యములను చదివినా, మనము ఇలాంటి ప్రశిలను అడగాల్వ: ఆయన ప్రజల 
ప్టో దదవుని యొకు దయను ఈ లేఖ్నభాగము ఎలా బయలుప్ర్మసుత ంద?ి ఆయన ప్రజల నుండ ిఆయన 
కోర్మచుని సావమిభకనతని గూర్శు అది ఎలా బయలుప్ర్మసుత ంది? నముకముగా ఉండుటకు నిర్ాకర్శంచన 
వార్శ మీదికన వచుు శాప్ములను గూర్శు అది మనకు ఏమి చెబుతయంది? విని విధదయులగువార్శ కొర్కు 
అద ిఏ దీవ నలను ప్రతిపాదసిుత ంది? లేఖ్నము బో ధించునద ిఅంతా దదవుని దయ, కనికర్ము మర్శయు 
సహాయములను; ఆయనకు సావమిభకనత చూప్ుటకు మనము ప్ూర్శత చదయాలని ఆయన కోర్మచుని 
అర్హతలు మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీునకు; మర్శయు విధదయతకు ప్రతిఫలములు మర్శయు అవిధదయతకు 
శ్చక్షలు అను ప్ర్శణామాలతో అనుబంధ్ ప్ర్మసుత ంది. 

కరీసుత  అనుచర్మలు ఆధ్ునిక లోకములో ల కులేననిి ప్రశిలు మర్శయు ఎంపకిలను 
ఎదుర్ొుంటార్మ. ప్రతి ర్పజ్ఞ, మనలను గూర్శు, మన కుటటంబము, మన ప్ని, మన అనుబంధ్ములు, 
మన సంఘములు, మన జఞతీయ ర్ాజకరయములను గూర్శు మనము నిర్ణయాలు తీసుకుంటాము. 
వాసతవమేమిటంట ేకరసీుత  మనకు ఇచున ప్రవచన వాకయము ఈ అంశములకు మర్శయు అనకే ఇతర్ 
అంశాలకు జవాబునిసుత ంది. దదవుని నిబంధ్న మన జీవితాలలోని ప్రతి విష్యమును కప్ుపతయంది. 
మర్శయు ఆ నిబంధ్నలోన ేదదవునికన విధదయులమ ై జీవించుటకు కరీసుత  ఆయన వాకయమును ఒక 
మార్గముగా ఇచాుడని మనము అరా్ము చదసుకునప్ుపడు, ఆ వాకయమును అరా్ము చదసుకొనుటకు, 
దదవుని గౌర్వించ ఆయన ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను విధ్ముగా జీవించుటకు మనము మర్శ 
ఎకుువగా స్టిదధప్డతాము. 

ప్రవకతగా కరీసుత  యొకు పాతర లేఖ్నమును అనువదించుటకు ఎలా సహాయప్డుతయంది అను ఈ 
అవగాహనను దృషిరలో ఉందుకొని, ర్క్షణ యొకు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను విధ్ముగా 
లేఖ్నముకు అప్పగశంచుకొనునటటో  అది మనకు సహాయప్డగల మార్గములను ఇప్ుపడు మనము 
చూదాే ము. 

లేఖ్నమ్మనక్ు అప్ుగించుకొనుట్ 
లేఖ్నములో బయలుప్ర్చబడిన దదవుని చతతమునకు అప్పగశంచుకొనుటకు మనము 

కల్వగశయుని బాధ్యతను మనము అనకే విధాలుగా కోీడకీర్శంచవచుు, మర్శయు ఈ పాఠయకమీములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వీటలిో చాలా వాటిని మనము చూదాే ము. అయితద ఈ పాఠంలో ప్రవకతగా కరసీుత  యొకు సాా నము 
దృషిరకోణములో ఈ విష్యములను మనము చూదాే ము. 

ప్రవకతలు సాధార్ణంగా ఉదాా టించన ర్ ండు ఆలోచనల మీద మనము దృషిరప డదాము: నిబంధ్నా 
శాప్ములను తపపించుకొనుటకు పాప్ములను ఒప్ుపకొనుట; మర్శయు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకొనుటకు దదవుని విశవస్టంిచుట. ప్శాుతాత ప్మును మొదట చూదాే ము. 

మీకు జఞు ప్కమునిటోయితద, పాప్ులను ప్శాుతాత ప్ములోనికన నడపిించునటటో  నిబంధ్నా 
శాప్ములతో వార్శని గదిే ంచుట పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు పరా థమిక బాధ్యతలలో ఒకటెయైునిది. 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలోని యిేసు ప్ర్శచర్యలో కూడా ఇద ిఒక భాగమ యైుండినది. 

మతతయి 4:27లో యిేసు బో ధ్ను మతతయి కోీడీకర్శంచన విధానమును గమనించండి: 

అప్ుట్ నుండి యసేు ప్రలోక్ రాజయమ్మ సమీప ంచియమనాద్ి గనుక్ 
మ్ారపమ్నసుస పొ ంద్ుడని చపె్ుుచు ప్రక్ట్ ంప్ మొద్లు పెట్టర ను (మ్తత య 4:17). 

వాసతవానికన, ఈ అంశమును పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలు ర్ ంటలిో కనుగొనవచుు. ఇద ి
లేఖ్నమంతటలిో అతయంత సామానయమ నై అంశము. లేఖ్నములోని ప్రతి భాగము మనకు దదవుని యొకు 
చతతమును బయలుప్ర్మసుత ంద ికాబటిర , ఆయన చతతమును చదయుటలో విఫలమ ైన ప్రతి విష్యములో 
మనము ప్శాుతాత ప్ప్డుట ప్రతి లేఖ్నభాగమును అధికార్శకముగా అనువర్శతంచుట అవుతయంది. 

మనందర్శకర తెల్వస్టనిటేో , ప్శాుతాత ప్ము అనగా దదవునికన తిర్మగుబాటట చదయుట మాని ఆయన 
చతతమునకు లోబడుటయిే. మన పాప్ము నుండ ిమనము ప్రకుకు మళో్, విశావసముతో దదవుని వ పై్ుకు 
తిర్మగుతాము. స్ట్త  ీప్ుర్మష్యలు ర్క్షణ విశావసముతో కరీసుత  యొదేకు మొదట ిసార్శ వచునప్ుపడు ఆదిమ 
ప్శాుతాత ప్ము కలుగుతయంది. మనము సువార్త వాకయమును విని మన పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి 
ప ందుతాము. అయితద ప్శాుతాత ప్ము అనదేి క ైసైతవ జీవితమంతా జర్గాల్వ అనదేి కూడా సతయమే. 

ప ర టెస్ట రంట్ సంసుర్ణకర్తయి నై మార్శరన్ లూథర్డ కరీ.శ. 1517లో తాను వరా స్టిన 95 థీస్ట స్ లోని 
మొదట ిదానిలోఈ ఆలోచనను వరా శాడు. ఆయన వరా స్టిన మాటలు వినండి: 

మ్న ప్రభమవును రక్షక్ుడెనై యసేు కీసాుత  “మ్ాసుమ్నసుస పొ ంద్ుమ్మ” అని 
చెప ునప్ుుడు, విశ్ాాస్ట  జీవితమ్మ అంతన క్ూడన ఒక్ ప్శ్ాితనత ప్మ్మతో క్ూడిన 
జీవితమ్మగా ఉండనలని ఆయన కోరాడు. 

ప్డిపలయిన మానవులు తర్చుగా పాప్ము చదసాత ర్ని, కాబటిర విశావసులకు కూడా అనుదని 
ప్శాుతాత ప్ము అవసర్ము అని లూథర్డ గుర్శతంచాడు. 

దదవుని నిబంధ్న యొకు ష్ర్తయలను ప్రకటసిూత  యిసేు మర్శయు పాత నిబంధ్న ప్రవకతల 
మాదిర్శని అనుసర్శంచుట ప్శాుతాత ప్మును పల ర తిహ ంచుటకు ఒక మార్గమ ైయునిది. దదవుడు ఏమి 
కోర్మచునాిడో  అవిశావసులకు మనము చపెిపనప్ుపడు, దదవుని శాప్ములను ఇచుు తీర్మపను 
తపపించుకొనుటకు తమ పాప్ములను విడిచప టరమని మనము వార్శని పల ర తిహ ంచవచుు. విశావసులు 
దదవుని వాకయమును విని తన స ంత బలహనీతలను కనుగొనప్ుపడు, మనము కూడా ప్శాుతాత ప్ప్డాల్వ. 
అవును, దదవుని యొకు నితయ శాప్ముల విష్యములో నిజమ ైన విశావసులు ఎనిడును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భయప్డవలస్టిన అవసర్ము లేదు — యిసేు స్టలిువ మీద మన కొర్కు మర్ణించనప్ుపడు వాటిని 
చూచుకునాిడు. అయితద హెబ్రర. 12:5-11లో మనము చూచునటటో , ఆయన నిబంధ్నా శాప్ములను 
పల ల్వన విధ్ముగా దదవుడు కొనిిసార్మో  మనలను కీమశ్చక్షణలోనికన తెసాత డు అను మాట నిజమే. 

మన అనుదని జీవితాలలో ప్శాుతాత ప్మును పల ర తిహ ంచుట మర్శయు అభయస్టించుట దావర్ా, 
విశావసులు కరసీుత  ప్రవచన కార్యమును గౌర్విసాత ర్మ మర్శయు దదవుని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను 
వ ంబడిసాత ర్మ. కాని మనము దనీిని చదయుచుండగా, దెవైిక ప్శాుతాత ప్ము అనగా మన పాప్ము కొర్కు 
నిసిహాయముగా అంగలార్ముట కూడా కాదని గుర్శతంచుట చాలా అవసర్ము. ఈ అప్ర్ాధ్మును 
ఒప్ుపకొనుట దుఃఖ్మును కల్వగశంచవచుు కాని, అది నిర్ాశకు గుర్శచదయకూడదు. బదులుగా, దదవునితో 
మన అనుబంధ్మును, మర్శయు ఆయనలో మన సంతోష్మును ప్ునర్మదధర్శంచుట కొర్కు అది 
ఉదదేశ్చంచబడింది. 

2 కొర్శంథీ. 7:10లో మనము చదువునటటో : 

ద్ెైవచితనత నుసారమ ైన ద్ుుఃఖ్మ్మ రక్షణనరథమ నై మ్ారప మ్నసుసను క్లుగజేయమను 
(2 కొరింథీ. 7:10). 

ప్రతి క ైసైత వుడు అనుద్ని ప్శ్ాితనత ప్మ్మ నిమితత ం, ప్రభమవు ఎద్ుట్ పాప్మ్మలను 
ఒప్ుుకొని శుద్ిధ చయేబడుట్క్ు ప లువబడన్ డని న్న అభిపరా యం. ప్రతిరోజు మ్న 
స్ట లువను ఎత త కోవాలని యసేు సాయంగా చెబమత న్నాడు, మ్రియమ ఇద్ి 
మ్నమ్మ శామ్న్ ంద్ుట్క్ు స్ట ద్ధ ప్డుట్ మ్ాతరమేగాక్, స్ట లువ మ్ారగ మ్మన ప్రయాణ ంచి 
మ్న పాప్మ్మల నిమితత ం మ్రణ ంచి ద్వేుని క్షమ్ాప్ణను కోరపట్క్ు ఒక్ సూచనగా 
ఉనాద్ి, స్ట లువ యొక్క అరథమ్మ ఇద్ే. అయనను, అవును, ఒక్రప ప్రభమవు 
యొద్ద క్ు మొద్ట్ సారిగా వచిి తమ్ పాప్మ్మలను ఒప్ుుక్ునప్ుుడు, అవును, 
వారప నూతన వయకితగా మ్ారతనరని మ్రియమ వారప శుద్ిధ చేయబడతనరన్ే గొప్ు 
సతయమ్మ ఉనాద్ి, మ్రియమ ఆ గొప్ు సతయమ్మలను మ్నమ్మ ప్ట్లర కొని ఉండనలి. 
అయనను, నిజఞయతీగా, మ్నమ్మ అనుద్నిమ్మ మ్న వసత రమ్మలను మ్మరికి 
చేసుక్ుంట్ామ్మ, మ్రియమ మ్నమ్మ తెలు గా క్డగబడనలని ఆశిస్టేత  మ్నమ్మ 
శుద్ిధ చేయబడుట్ కొరక్ు మ్రియమ నూతనప్రచబడుట్ కొరక్ు తిరిగిరావాలి. 
మ్రియమ పాత నిబంధనలో సుషర మ్మగా మ్ాట్ాు డు వచనమ్మలలో, ప్శ్ాితనత ప్ప్డి 
ప్రభమవు యొద్ద క్ు తిరిగి వచుివారికి, అప్రాధమ్మను తమ్ హృద్యమ్మలలో 
ద్నచిపెట్ర ని వారికి గొప్ు ద్వీెనలు ఉన్నాయ, లేక్ కీరత నలు 32లోని ఈ మ్ాట్లు 
మీక్ు తెలుసు, “యహెో వా చేత నిరోద ష్  అని యెంచబడినవాడు ధనుయడు,” ఆయన 
వారి పాప్మ్మనక్ు వారిని బాధుయలుగా ఎంచడు. మ్రియమ మీరప ఆ కీరత నలో 
చూసుత నాట్లు , క్షమ్ాప్ణపొ ంద్ు వయకిత సంతోషభరిత డవుతనడు. మ్రియమ 
పాప్మ్మలు క్షమించబడు ఆనంద్మ్మను క ైసైత వులు అనుద్ినమ్మ 
అనుభవించవచుి. కాబట్ ర , ప్శ్ాితనత ప్మ్మ నూతన జీవితమ్మనక్ు నడపి సుత ంద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్రియమ ద్ననిని మ్నమ్మ అన్ేా ష్ ంచుచుండగా గొప్ు ఆశీరాాద్మ్మలను 
పొ ంద్ుక్ుంట్ామ్మ. 

— డా. పట్ర్డ వాలుర్డ 

పాప్ముల నుండి ప్శాుతాత ప్ము ప ందుటను గూర్శున ఈ అవగాహనను దృషిరలో ఉంచుకొని, 
దదవునియందు విశావసమును గూర్శున విష్యమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

తమ శోీతలు దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందు నిమితతం యిసేు మర్శయు ఇతర్ బెైబిలు ప్రవకతలు 
దదవుని యందు కొనసాగు విశావసము మర్శయు ఆయన నిబంధ్నకు విధదయతను పల ర తిహ ంచార్మ. 
మర్శయు ఈ నియమము ఆధ్ునిక విశావసులకు కూడా వర్శతసుత ంది. ఆయన ర్ాజయము దాని యొకు 
సంప్ూర్ణతలో వచుునప్ుపడు మనము ర్క్షణ ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను నిర్రక్షణ కల్వగశయుంటే, 
విశావసములో నిలకడగా ఉండుట మర్శయు దదవుని నిబంధ్నకు విధదయతను చూపి విశావసమును 
కనుప్ర్చుట చాలా పరా ముఖ్యమవుతయంది. ఎఫ స్ట్. 2:8-10, 2 థెసి. 1:4-12, హెబ్రర. 12:1-11, మర్శయు 
యాకోబు 2:14-18 వంట ిఅనకే చపటో కొీతత  నిబంధ్నలో మనము దీనిని చూసాత ము. 

ఒక ఉదాహర్ణగా, 1 యోహాను 5:3-4లోని మాటలు గమనించండి: 

మ్నమ్ాయన ఆజాలను గ ైకొనుట్యే ద్వేుని పేరమించుట్. ఆయన ఆజాలు 
భారమ ైనవి కావు. ద్వేుని మ్ూలమ్మగా ప్ుట్ ర నవారంద్రపను లోక్మ్మను 
జయంచుద్ురప; లోక్మ్మను జయంచిన విజయమ్మ మ్న విశ్ాాసమే (1 యోహాను 
5:3-4) 

ఇకుడ యోహాను బో ధించుచునిటటో , నిజమ నై క ైైసతవ విశావసము జయిసుత ంద ి- అది 
ఓర్ముకుంటటంది - దదవుని ప్టో సమర్పణ విష్యములో, మర్శయు దదవుని ఆజులకు విధదయత చూప్ు 
వయకరతకర్ణ విష్యములో. 

నిజముగానే, దదవుడు చదస్టని వాగాే నముల యొకు న ర్వేర్మప కొర్కు ఎదుర్మచూసూత  విశావసము 
మర్శయు విధదయతలో ఓర్శమిని చూప్ుట నిజముగానే సంఘర్షణ అయుయనిది. అయితద ఇదద సవాలు 
అనిి యుగములలోని దదవుని ప్రజలు ఎదుర్ొునాిర్మ. పాత నిబంధ్నలో, కొీతత  నిబంధ్నలో, మర్శయు 
సంఘ చర్శతర అంతటలిో ఇదద జర్శగశంది. అయితద దదవుని వాగాే నములు సతయములని, ఆయన ఆర్ంభించన 
దానిని ముగశంచుటకు కరసీుత  తిర్శగశవసాత డని మనకు తెలుసు. 

మీక్ు తెలుసా, కీసాుత లో మ్నమ్మ నమ్ుక్మ్మగా ఉండుట్క్ు ప్ురికొలుును గూరిి 
తనను వార స్ట న ప్తిరక్లలో అపొ సత లుడెనై పౌలు చనలా సుషర తను క్నుప్రచనడు. ఇద్ి 
కీాసుత  మ్న కొరక్ు చసే్ట న ద్ననిని జఞా ప్క్మ్మ చేసుకొనుట్, రక్షణను జఞా ప్క్మ్మ 
చేసుకొనుట్. ఇద్ి అతయంత సామ్నయమ ైన ప్ురికొలుు. కాని, ఇతర ప్ురికొలుులను 
గూరిి మ్నక్ు తెలియజేయమట్క్ు క్ూడన లేఖ్నమ్మ ఎంతో ఆతృతను 
చూప్ుత ంద్ి. ప్రప్రధమ్ంగా, తీరపు ద్ినమ్మ రాబో వుచునాద్ి అను సతయమ్మను 
గూరిి అద్ి చనలా నిజఞయతీని క్నుప్రపసుత ంద్ి. మ్నమ్మ మ్ాట్ాు డు ప్రతి చెడ్ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ్ాట్ మ్రియమ చెడ్ ప్నికి మ్నమ్మ జవాబమ ఇవాబో వుచున్నామ్మ. ఇద్ి 
నమ్ుక్మ్మగా ఉండుట్క్ు ఒక్ ప్ురికొలెైుయమండనలి. మ్న ఉనాతమ ైన 
ఆనంద్మ్మను లోతెనై విధేయతలో పొ ంద్ుతనమ్న్ే ఉనాతమ నై అవగాహనను 
క్ూడన మ్నమ్మ క్లిగియమండనలి. అట్ ర  ఆనంద్మ్మను ఎవరప వద్ద నుక్ుంట్ారప? 
మ్న ప్ురికొలుు కవేలం ద్వేుని తీరపును శిక్షను తప ుంచుకొనుట్ మ్ాతరమే 
కాద్ుగాని, విధేయత ద్నారా ద్వేుడు ఇచుి ఆశీరాాద్మ్మలను పొ ంద్ుకొనుట్ అని 
తెలుసుకొని అట్ ర  ఆనంద్మ్మను మ్నమ్మ ఎంద్ుక్ు పో గొట్లర క్ుంట్ామ్మ? లేఖ్నమ్మ 
మ్రొక్ విషయమ్మలో క్ూడన సుషర మ్మగా ఉంద్ి. మ్నమ్మ గమ్నించుచునా 
లోక్మ్మలో జీవిసుత న్నామ్మ, మ్రియమ క ైైసత వ సాక్షయమ్మలో మ్న విశాసనీయత కీసాుత  
కొరక్ు మ్న నమ్ుక్మ ైన జీవితనలను లోక్మ్మ చూసుత ంద్న లేద్న అనుద్నని మీద్ 
చనలా వరక్ు ఆధనరప్డి ఉంట్లంద్ి. ఇద్ి ప్రపవును నిలుప్ుకొనునట్లు  కీాసుత క్ు 
నమ్ుక్మ్మగా ఉండుట్క్ు ప్లు ప్ురికొలుులు ఉన్నాయని జఞా ప్క్మ్మ చసేుత ంద్ి అని 
మీక్ు తెలుసా. 

— డా. ఆర్డ. ఆలబర్డర మొహోర్డ, జూ. 

ఒక దనిమున, యిసేు తిర్శగశవచునప్ుపడు ఆయన వాగాే నము చదస్టని సంప్ూర్ణ 
ఆశీర్ావదములను మనము ప ందుకొనునప్ుపడు మన విశావసము సంప్ూర్ణంగా సమర్శాంచబడుతయంది. 
ప్శాుతాత ప్ము ఇక ఉండదు, మర్శయు మన విశావసమునకు ప్రతిఫలము లభిసుత ంది. ఆ సమయములో, 
భూమి మీద దదవుని యొకు న ర్వేర్ుబడని మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై ర్ాజయములో నివస్టించ, నిబంధ్నా 
దీవ నలనిిటిని ఆసావదిసాత ము. అయితద అప్పటి వర్కు, దదవునితో నిబంధ్నలో మన జీవితములు 
పాప్ము నుండ ిప్శాుతాత ప్ము, తదావర్ా విశావసములో ఓర్శమితో నిండియుండాల్వ. మర్శయు మన 
ప్రభువుకు మనము నముకముగా జీవించనప్ుపడు, మన ప్రసుత త కీమశ్చక్షణ సులువుగా ఉంటటంది, 
మర్శయు మన భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములు ప ర్మగుతాయి. 

మ్మగింప్ు 

ఈ పాఠంలో, నజర్ేయుడెనై యిేసు ప్రవకత సాా నమును ఏ విధ్ముగా కల్వగశయునాిడో  మర్శయు 
న ర్వేర్ాుడో  మనము చూశాము. ప్రవకత సాా నమునకు పాత నిబంధ్న నపే్థయమును మనము 
ప్ర్శగణించాము. యిసేులో ఈ సాా నము యొకు న ర్వరే్మపను మనము చూశాము, మర్శయు ఆయన 
సాా నము యొకు అర్హతలను కల్వగశయునాిడని, సాా నము యొకు కార్యములను చదశాడని, మర్శయు 
సాా నము కొర్కు పాత నిబంధ్న ఆకాంక్షలనిిటిని న ర్వేర్ముచునాిడని మనము చూశాము. లేఖ్నము 
యొకు కరసీుత  ప్రవచన ప్రతయక్షత యొకు ప్ర్శమాణము మర్శయు అంశముల మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా ఈ 
ఆలోచనల యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనను మనము విశదప్ర్శచాము. 
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