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పర్కటన గ�ంథమ�
�దట� �ాఠమ�
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ��పథయ్మ�

ఉ����ఘ్తమ�
��సు మరణ�ం�నప�డ�, ఆయన తన �వ�� ఓట�� ��ం��య���న్డ�, ఆయన �ష�య్లల�
��ల�మం�� మ��య� అ�మ�నుల� ���ం��ర�. ఆయన �ే�న
ి అదుభ్త�ా�ాయ్ల�న్ �ర�ప�గమ�
అ���య�య� క��� ��ంతమం�� ���ం��ర�. ��సు �కక్ మరణమ�, కథక� మ���ంప��ాదు అ��
�షయమ�ను తన �ష�య్ల� మ�డవ ��నమ� వరక� అరథ్మ� �ేసు��నల�క��య�ర�. �జ����, ఆయన
మరణ�� ఆయన �జయమ� ఆయన ప�నర���థ్నమ� ఋ�వ� �ే�న
ి ��. ��సు �కక్ ప��చరయ్, శ�మల�
మ��య� మరణమ�ను ప���త్�ా ఒక నూతన���న దృకప్ధమ��� �ష�య్ల� అవ�ాహన �ేసు��వట����
ప�నర���థ్నమ� ఉపక��ం�న��. మ��య� ��ను పర్కటన గ�ంథమ� �ార్�ినప�డ�, తన �ాఠక�ల� క��� ఈ
నూతన దృకప్థమ�ను తపప్క క���య�ండవల�ిన అవసరత ఉం��. ఆ�� సంఘమ� శ��త్వంత���న ��మ�
�ామ��జయ్మ� నుం�� శ�మలను ఎదు��క్నుచునన్��. ��ల�మం�� ���సత్వ�ల� ���� ఓట��ా ���ంచటమ�
�ార్రం�ం��ర�. �ా�, ప�నర���థ్నమ� ��వ్�ా ��సు ��ం��న �జయమ�నందు నమమ్కమ� మ��య� ఆదరణ
కను����ల� ��ను తన �ాఠక�లను ��ర్తస్��ం��డ�. �ా�� �కక్ ����ల� హత�ా�య్ల��ా
మ���ంచబ��నపప్ట���, అ�� ������� మ���ంప��ాదు అ�� �షయమ�ను �ార� అరథ్ మ� �ేసు���ాల� ��ను
��ర�క�ంట���న్డ�. త�దక�, ��సు తన ఉనన్త���న �ాజయ్మ�ను �ాథ్�ి�త్ ాడ�, మ��య� పర్� ��ావ్�ి,
ఏ�ాలమ�ల� ��ం�న�ా���
� �, ఆయన �జయమ�ల� �ాల���ందు��ర�.
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ���ష్కల� ఇ�� మన �దట� �ాఠమ�, ఇ�� ���న్�ార�ల్ అంతయ్�ాల
పర్తయ్కష్తయ�, ల��� ��ను �ార్�ిన అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త అ� �ిల�వబడ�త�ం��. ఈ �ాఠమ�నక� మనమ�
“పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ��నుకట� చ��త”ర్ అ� ��ర���టట్ �మ�. ఈ �ాఠమ�ల�, మ�ల అరథ్ మ�ను గ���ం� ఈ
ఆధు�క పర్పంచమ�ల� ���� మన ��ంత ����లల���� అనవ్�ంచు��నుటక� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్
సందరభ్మ�, మ��య� ప���థ్ త
ి �ల� మనక� స�యపడ���.
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ��నుకట� చ��తన
ర్ ు �ెల�ప� ఈ �ాఠమ� మ�డ� ��గమ�ల��ా
�భ�ంపబ��న��. �దట��ా, మనమ� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����తక
ర్ అం�ాలను ప�������త్ ామ�.
��ండవ���ా, �ెవ
ౖ �ాసత్ � అం�ాలను చ��చ్�ాత్మ�. మ��య� మ�డవ���ా, �ా��తయ్ అం�ాలను ప��గణ��త్ ామ�.
ఇప�డ� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����తక
ర్ అం�ాల�� �ార్రం�ం�ెదమ�.
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పర్కటన గ�ంథమ�

�దట� �ాఠమ�: పర్కటన గ�ంథమ� ��పథయ్మ�

�����ర్క
పర్కటన గ�ంథమ� �ార్యబ��నపప్ట� నుం��, ��ావ్సులక� మ��య� అ��ావ్సుల�ౖన �ా���� క��� ఇ��
ఎం�� ఆస��త్కర��న
� ��. అ��ే ఈ గ�ంథమ�ల�� �హన్మ�ల� మ��య� ఆ�ారమ�లను ����వ్ర�
అను�ాదక�ల� ����వ్ర� �ధమ�ల��ా అవ�ాహన �ేసు����దర�. �ంత జంత�వ�ల�, �శవ్మ�ల�� య���ధ్ల�,
�ెగ�ళ�
ల్ మ��య� �ర�ప్ల� — ��ంతమం�� అను�ా��క�ల� ఈ ఆ�ారమ�ల� అసప్షట్ మ��ా ఉనన్వ� చూ�
ల�ఖనమ�ల�� ఆయ���గమ�లను అరథ్ మ� �ేసు���� ఆస��త్� ��ల�ప్వ�చు��న్ర�. ఈ గ�ంథమ� �కక్
����తక
ర్ సందరభ్మ� మనమ� ఎర�గక��వ�టవలన అసప్షట్ త కల�గ�త�ంద���� �ాసత్ వమ�. �ావ�న పర్కటన
గ�ంథమ�ను స���న
� �ధమ��ా ఎట�
ల్ అను�ాదమ� �ే�ి అనవ్�ంచు���ాల� ��ర�చ్��నుటక� చ��తన
ర్ ు
గ���చ్ �ెల�సు��నుట పర్�జనకరమ�.
బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల�� ప్ర� ప�సత్ కమ� �క్క సందరభ్మ�ను అర్థ మ� �ేసు��నుటల�
��పప్ �ల�వ ఉనన్��. అ�� తపప్�స�� అ� ��ను �ెపప్ను, �ా� జ�్ఞపకమ�

��ట్ట ���నం�� — �ేవ�� �ాకయ్మ� �తయ్త్వ �ారయ్మ� జ����ంచును, మ��య� ప్రజల�
��ర��ా ����� అనుసం��నమ� �ేయబడ�దుర�, మ��య� �క� మ�ల���న

సందరభ్మ� �ె�యక�� �నట్ల ��ే, సతయ్మ��ా ఉండ�టను అ�� �ల�వ��ంచల�దు.
�షయమ� ఈ �ధమ��ా �ెపప్బ��నపప్ట���, అసల� అ�� ఏ సందరభ్మ�ల�

�ా్రయబ��న�ో అర్థ మ� �ేసు��నక�� �ే మనమ� బ�ౖ�ల� నుం�� త�ిప్�� వ�దమ�

మ��య� అ�� ప్రజల ��రక� ఇట�వంట� సంస్కృ�, ఇట�వంట� �ాలమ�ల�, ఇట�వంట�

ప్ర�య్ే క ప���్థ ిత�లల� �ా్రయబ��నద� మనమ� అర్థ మ� �ేసు��నవచు్చను. మ��య�
ఆ సంగ�� మనమ� చూ�నప�ప్డ�, బ�గ��ా అ�� మనక� ఎట�
్ల

అన్వ�ంచు��నగలమ�? అను ���� గ���్చ మనక� మ��ంత అవ�ాహన

కల�గ�త�ం��. మనమ� ����క ప���్థ �
ి ల� ఉనన్పప్ట��,� అసల� సం�ేశమ� �క్క

ఉ�ేద్శమ�ల�� మనలను మనమ� స��చూచు��ందమ�. ఆ�ధమ��ా, ఆయ� ప�సత్ �ాల
�క్క ����త్రక సందరభ్మ�ను �ెల�సు��నుటక� ప్రయ�న్ంచుటల� అంత��పప్
ప్ర�జనమ�నన్�� మ��య� ���న్�ార�్ల అ�� ��పప్ జ�ాబ�ల�� �ాదు, �ా�

���న్�ార�్ల ����క్క అసల� సందరభ్మ�ను గ���్చ ��ల� మం� అవ�ాహన

�� ందుదమ�. మ��య� ���� మనమ� �� ం��నప�ప్డ�, ఆ సందరభ్మ�ల� నుం��,
మన వయ్��త్గతమ�నక� బ�గ��ా అన్వ�ంచు���� �ా్థనమ�ల� ఉందుమ�.

— ��. �ీటర్ �ాల్కర్
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పర్కటన గ�ంథప� ��నుకట� చ��తక
ర్ � సంబం��ం�న మ�డ� �ార్థ�క అం�ాలను మనమ� చూ�ెదమ�:
��� గ�ంథకరత్ ; �ార్�ిన సమయమ�; మ��య� ����కక్ అసల�న
ౖ ���తల�. పర్కటన గ�ంథమ� �కక్
గ�ంథకరత్ �� ఇప�డ� �ార్రం�ం�ెదమ�.

గ�ంథకరత్
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ గ�ంథకరత్ ను గ���చ్ ��ండ� �ధమ�ల��ా మనమ� ప������ం�ెదమ�.
�దట, �ాంపర్��యకమ��ా అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను ఈ ప�సత్ కమ�నక� గ�ంథకరత్ �ా ఆ���ించుట
నమమ్ద��న��. మ��య� ��ండవ��, ���� �ార్�ినప�డ� ��ను �కక్ ప���థ్ �
ి , సథ్ లమ�ను గ���చ్
ప������ం�ెదమ�. �దట�ా, అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను పర్కటన గ�ంథమ� �ార్��న� �ాడ�క�ా �ెప�టను
దృ�ిట్ం�ెదమ�.

అ��సత్ ల��ైన ��ను
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ గ�ంథకరత్ అప�డ�ం�ే ఒక �ా��రణ ��ర��� తనున్��ను “��ను” అ�
�ెల�ప�క���న్డ�. ఆయన తన ��ర�ను పర్కటన గ�ంథమ� 1:1, 4, 9 మ��య� 22:8ల� �ె�ప్ి య���న్డ�. అ��ే
��ను అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను అ� పర్�ేయ్కమ��ా �వ��ంచు��నల�దు. ��ను ��సును నమమ్కమ��ా
���ం��న�, మ��య� ��ను �ేవ�� �ాజయ్మ� ��రక� శ�మప��య���న్న� �ెప�క���న్డ�. ఆయన ఒక పర్వకత్
అ� ఈ గ�ంథమ� ��వ్�ా సప్షట్ మ�త�ం��. అ��ే ఈ �ా��రణ��న
� �వ�ాల�, పర్కటన గ�ంథ రచ�త
అ��సత్ ల��ెన
ౖ ���� అ� ��ాధ్��ంచుటక� స����వ�.
అ�నపప్ట��,� అ��సత్ ల��ెన
ౖ ���� పర్కటన గ�ంథమ� �ార్�ాడ� �ాడ�క�ా �ెపప్బ��న ����
సమ��థ్ంచుటక� అచచ్ట క�సమ� ��ండ� మం� �ారణ�ల� ఉ��న్�. ఒక సంగ�ేమన�ా, ఆ�� సంఘమ�ల�
��ల�మం�� నమమ్ద��న �ా�ల�, ఆయన ఒక మం� రచ�త అ� �ాకష్య్మ� �ెప�చు��న్ర�.
���.శ. ��ండవ శ��బద్ మ�ల�, జ�ిట్న్ మ���ట్ర్, ఇ���యస్ మ��య� అలకస్ం��య
ర్
�ా�ైన ��ల్��ంట్ వంట�
సంఘ ��యక�ల�, అ��సత్ ల��ెన
ౖ ���� పర్కటన గ�ంథ రచ��ే అ� గ���త్ం��ర�. తన ప�సత్ క���న �ైల�గ్
�త్ ట�ౖ���”ల� 81వ అ��య్యమ�ల� జ�ిట్న్ ���� ����క్��న్ర�.

జ�ిట్న్ ఇ�చ్న �ాకష్య్మ� పర్�ేయ్కమ��ా

�ల���ౖన�� ఏలయన�ా, ��ండవ శ��బద్ ప� �ార్రంభమ�ల� ఆయన ఎ��సుల�, ��నును వయ్��త్గతమ��ా
ఎ���న
� �ా�� మధయ్ల� �వ�ిం��డ�.
��ను రచ�త అ�, ��ను �ార్�ిన అ���స్
� ట్ ��ర�ీ�ల్ � 4వ ప�సత్ కం, 18వ అ��య్యమ�, 11వ
��గమ�ల� ఇ���యస్ ����క్��న్డ�. ఆయన �ాకష్య్మ� క��� ��ల� స�యకరమ� ఏలయన�ా, ఇ���యస్
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��ను �ష�య్�ెన
ౖ ����ార్ప్ �కక్ �ష�య్డ�. ఆ �ారణమ��ేత, �జమ��ా ��ను �ార్�ిన ప�సత్ �ాల�
ఏ�ట� ��ాధ్��ంచుటల� ఇ���యస్ ఉనన్త �ాథ్నమ�ను క���య���న్డ�.
�వ����, అల�కస్ం��య
ర్
�ా�ైన ��ల్��ంట్ తన ప�సత్ కమ� హ� ఈజ్ ��చ్ మ�న్ దట్ షల్ � ��వ్డ్? ల��
42వ ��గమ�ల� ��నును గ�ంథకరత్ �ా సమ��థ్ం�నట�
ల్ క��ిసత్ ుం��.
అ��సత్ ల��ెన
ౖ ���� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ గ�ంథకరత్ అను �ాంపర్��య �ి�ధ్ �ంతమ�ను
ర���పరచుటక� ��ండవ �ారణమ�, ��� పదజ�లమ�. పర్కటన గ�ంథమ�ల�� పదజ�ల���� మ��య�
��ను �ార్�ిన ఇతర ప�సత్ కమ�లల�� పదజ�ల���� ��ల� స�ప �ార�పయ్త ఉం��. సమయమ�
సంక��తమ��ా ఉనన్ందున �ాట�ల� ��ం��ంట�� ఇప�డ� పర్�త్ ా�ంచుదమ�.
�దట�ా, ���తత్ �బంధన ���సత్ ును “�ాకయ్మ�” ల��� “ల��ాస్”�� ��ల�చ్ట పర్కటన 19:13 మ��య�
��ను సు�ారత్ 1:14ల� కను��నవచుచ్.
ఇట�వంట� పదజ�ల�� 1 ��ను ప�ర్క 1:1ల� క��ిసత్ ుం��.
��ండవ���ా, పర్కటన 22:17ల� ��సు �ె�ప్ి న “ద�ిప్���న �ా�� �ా�మ�మ్” అ�� మ�ట ��ను
సు�ారత్ 7:37ల� “ఎవ�ెన
ౖ ను ద�ిప్���న ��డల �� �దద్ క� వ�చ్ ద�ిప్ �ర�చ్��నవల�ను” అ� ఆయన
�ె�ప్ి న మ�టక� �ార�పయ్త క���య�నన్��.
ఇట�వంట� బల���న �ాదనల� అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��నును పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ గ�ంథకరత్ �ా
సమ��థ్ంచుచునన్పప్ట��,� ���.శ. మ�డవ శ��బద్ ప� �మరశ్క�ల� తన గ�ంథకరత్ తవ్మ�ను ��ా��సప్దమ��ా
�ే�ార�. ఉ��హరణక�, మ�డవ శ��బద్ ప� �షప్, అల�కస్ం��య
ర్
�ా�ైన డ����ిస్, పర్కటన గ�ంథమ�
గ�ంథకరత్ ��ను�ా తనున్��ను గ���త్ంప��చుచ్క���న్డ� �ా� ��ను సు�ారత్ , మ��య� ప�ర్కలల�
ఆ�ధమ��ా తన ��ర� పర్�త్ ా�ంచు��నల�దు అ� �మ��శ్ం��డ�. పర్కటన గ�ం����� మ��య� ��ను
�కక్ ఇతర ప�ర్కలక� ��దమ� ఉనన్ద� డ����ిస్ మన దృ�ిట్� ఆక��ష్సత్ ు��న్డ�, అ�ేదన�ా ���ా����
మ��య� ���క� ��ష ఉప���ంచుటల� ఆ ��దమ�ంద� సూ�సుత్��న్డ�. ఇప�డ� క��� అట�వంట� ���న్
�మరశ్ల� ��న�ాగ�త���న్�.
ఒ�� గ�ంథకరత్ తన ����వ్ర� రచనలల� ��దమ�ను కనుబర��ాత్డ� అ� �ె�ాప్����� అచచ్ట మం�
�వరణల� ఉ��న్య� �ెపప్వచుచ్ను. ఉ��హరణక�, ఆయ� రచనల� నమమ్ద��న మ�ల���రమ� నుం��
వ��చ్య� పర్జల� ��ాధ్��ంచు��నుటక� ��ను తన ��ర� �ే�చ్� య�ండవచుచ్ను. ల�క ఈ గ�ంథమ�
పర్�య్ే క���న ఏడ� సంఘమ�లక� ఇవవ్వల�ినద�, ���సత్ ు నుం�� ఆజఞ్ ��ందుటవలన, తన ��ర�
�ే�చ్� య�ండవచుచ్ను. మ��య� ���న్ ప�సత్ �ాలల� తన ��ర�ను �ేరచ్క��వ�టవలన, తన ��ర�ను ఏ
ప�సత్ �ాలల�ను �ేరచ్ల�దు అ� ఒక మ���ంప�నక� వచుచ్ట స���న�� �ాదు.
మ�� ఎక�క్వ�ా, పర్కటన గ�ంథమ� మ��య� ��ను �కక్ ఇతర ప�సత్ కమ�లల� ���ా ������
సంబం��ం�న ��దమ�ను సుల�వ��ా �వ��ంచవచుచ్ను. పర్కటన గ�ంథమ�ల� ��ను ��ందుపర�న
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దరశ్నమ�లక�, ��సు ప��చరయ్ �ేయ�చునన్ �ాలమ�ల� ��ను ��ందుక�నన్ దరశ్నమ�లక� ��ల ��దమ�
ఉనన్��.
మ��య�, ��ను �కక్ ఇతర రచనలవల� �ాక, పర్కటన గ�ంథమ� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త ���
� ల�
�ార్యబ��న��, బహ��ా ఆ �ారణమ� �ేత�� తన రచ�� ����ల�, ���క� పదమ�లను ఉప���ంచుటల�
వయ్��య్సమ�ల� ఉనన్�. ��ను ����వ్ర� ఉ�ేద్శమ�ల�� �ార్య�ట వలన ఈ ��దమ�ల� వ�చ్య�ండ�ను
మ��య� ����వ్ర� ���తల�� ��ను క���య�నన్ సంబంధమ� వలన క��� వ�చ్య�ండవచుచ్.
సం��పత్మ��ా, అ��సత్ ల��ైన ��నును గ�ంథకరత్ �ా సమ��థ్ం�ే ఆ���ాల�, ����� వయ్���కమ��ా
ఉనన్ ఆ���ాలకంట� బలమ��ా ఉ��న్�. ఈ �ారణమ��ేత, ఈ �ాఠమ�లల� పర్కటన గ�ంథమ� అ��సత్ ల��ెన
ౖ
��ను�ే �ార్యబ��నద�� �ాంపర్��య అ��ార్యమ�ను మనమ� ��ాధ్��ంచుచు��న్మ�.
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ గ�ంథకరత్ అ��సత్ ల��ైన ��ను అ� మ�ట�ల్��న తర��ాత, ఈ గ�ంథమ�ను
�ార్య�చునన్ప�డ� ��ను ఉనన్ సథ్ లమ� మ��య� ప���థ్ త
ి �ల��ప
ౖ � �ర�గ�దమ�.

సథ్ లమ� మ��య� ప����
ిథ్
పర్కటన 1:9 అను�ారమ��ా, ��ను పర్కటన గ�ంథమ�ను ప��మ్సు, ఎ�యన్ సమ�దర్మ�ల� ఒక
��వ్పమ�ల� ఉనన్ప�డ� �ార్��ను, అ�� ఎ��సునక� ��ర
ౖ �� ��శ�ా సుమ�ర� నల��ౖ ��ళ
� ల్ దూరమ�ల� ఉనన్��.
ప��మ్సు ��వ్పమ� �ాళల్ ��, �ారమ�ల�� �ెటల్ � ల�� �రజ్న��న
� �ార్ంతమ�. అ�� ��ామ్నుషయ్మ��ా
ఉండ�టవలన, ��మ� �ామ��జయ్మ�ల� �ామ��క ప���ాలనక� వయ్���కమ��ా ఉనన్�ా��� ���ంచుటక� అ��
మం� సథ్ లమ� అ�న��. మ��య� ��ను ప��మ్సు ��వ్పమ�నక� బ��షక్��ంచబ����డ� పర్కటన 1:9
దృఢమ��ా �ెప�చునన్��.
��ను ఇట�వంట� కషట్ ప���థ్ త
ి �లగ�ం�� ��ళ�త�, ���సత్ ు నుం�� అ��క��న
� దరశ్నమ�ల�
��ం��య���న్డ� మ��య� ��ను ఈ దరశ్నమ�లను ��ందుపరచుట మ��య� �ాయ్ఖ�య్�ంచుట��
పర్కటన గ�ంథ���య�నన్��.
పర్కటన 1:10-11ల� ��ను ��ం�న ���� �నం��:
ప్రభ�వ� ��నమందు ఆత్మ వ�డ��ౖ య�ండ�ా బ�రధ్వ�వంట� ��పప్స్వరమ�: “�వ�
చూచుచునన్�� ప�సత్ కమ�ల� �ా్ర�ి, ఎ��సు, సు్మరన్, ��రగ్మ�, త�య�ైర, �ా��ద్స్,

�ిల�ె�్ఫయ, ల����కయ అను ఏడ� సంఘమ�లక� పంప�మ� �ెప�ప్ట ����నుక
�ంట��” (ప్రకటన 1:10-11)
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ఇచచ్ట, మ��య� పర్కటన 21:5 వంట� ఇతర ల�ఖన ���ాలల�, �ేవ����చ్న ఆజఞ్ క� ��ేయత�ా ��ను
�ార్�ినట�
ల్ ��ను సప్షట్ మ� �ేయ�చు��న్డ�. �ేవ�డ� ఆయనక� ఒక దరశ్నమ� చూ�ించబ�త���న్డ�,
మ��య� ��ను ���� �ార్�ి, ���� �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�లక� పం�ిం���.
ఒక అ�ా��రణ��న
� దరశ్నమ� ��నుక� ఇవవ్బ��నందున పర్కటన గ�ంథమ� �ార్యబ��నద�
�ె�యబడ�ట వలన ��ంతమం�� అను�ాదక�ల� ఈ గ�ంథమ�నక� ��ను గ�ంథకరత్ అ�� �ార్మ�ఖయ్తను
�సమ్��సత్ ు��న్ర�. ��వలమ� అ�� ఒక దరశ్నమ� �ార్య�ట మ�తర్����
� ే, గ�ంథకరత్ �ే�న
ి ��ర
ౖ �ధయ్���� ల�దు
క��? ��ను �ే��చ్న�� �ాధయ్���నంతవరక� ఏ� ల�దుక��?
ల�ఖనమ�లను �ేవ�� �ాకయ్మ��ా మ��య� మనుష�య్� మ�టల��ా

�� ందుపరచుటక�, ప�����ధ్త్మ వయ్క�త్ల�� ఏ �ధమ��ా కల�ి ప��ే��
� � మనమ�

అల��ం�నప�డ�, ఈ మ�నవమ�త�్రల�ౖన రచ�తల� ఆయ� �షయ�లను అల��ం�,
�ార� అర్థ మ� �ేసు���న ����, �ార� �ె�యజ�య�లనుక�నన్ సంగత�లను �ార�
�ా్ర�ియ���న్ర�, మ��య� �ార� �ా్రయ�చునన్ �ాట�� గ���్చ ప�����ధ్త్మ

న���ింప���్చ, ఒక ర�పమ�ల���� �ెచు్చచునన్ట�
్ల మనమ� చూడగలమ�.

ఏ�

�ా్రయ�ల� ���� గ���్చ ప�����ధ్త�్మడ� ��ర��ా �ా���� �ె�ిప్న ���న్ సంద�ాభ్ల�

ఉ��న్�, �ావ�న మనక� ��� �ె�ప్ి �ా్ర�ం�న� ఉ��న్� అ�ే �ధమ��ా మనక�

���న్ సప్ష్ట�న
� �ెవ
ౖ �ాక�్కల� ఉ��న్�. �ా�, ఇతర సంద�ాభ్లల� మ�నవ రచ�త
�క్క �ా��తయ్ ��ౖప�ణయ్త కనబడ�త�ం��, మ��య� �ార� అర్థ మ� �ేసు��ను

�ధమ��ా �ాంస్కృ�క ���నమ�ల� సంగత�లను అతడ� వయ్కత్ పర�సుత్��న్డ�,
అ��ే ��ను ఉ�ేద్�ం�న�� �ార� �ా్ర�ల�గ�న �ేవ�డ� �ా�� �క్క ��్వచ్ఛ

�ర్ణ య�ల�� కల�ి ప��ేయ�చు��న్డ�. �ేవ�� �క్క �ార్వ��మ న���ింప�

మ��య� మనవ కరత్ వయ్మ� కల�ి సంయ�కత్ మ��ా ప��ే�త్ ా�. అ�� �ేవ�� �ాకయ్మ�
త�దక� మనుష�య్ల మ�టలల� క�ర్చబ��న��.

— ��. జ�న్. ఇ. ����్క��్ల
����్వర� ప���్థ ిత�లను, ����్వర� వయ్క�త్లను, ����్వర� ప��లను, ప్ర�వయ్��త్ �క్క ����్వర�
����త్రక సంద�ాభ్లను ఆత్మ ఉప���ంచుక�ంట�డ� మ��య� గ�ంథకరత్ �ేత

�ా��ంచబడ�త�నన్ ఒక మ�ఖయ్���న సతయ్మ�ను గ���్చ అ��క �తత్ మ�ల� సప్ష్టతను
కల�గజ�సత్ ుం��. �ావ�న ల�ఖ��ల�న్ట�ల� �ారమ�ల� సంప�ర్ణమ��ా ప��ేయ�టమ�
చూసుత్��న్మ�, మ��య� �����్ర�త్మక అం�ాల�, జ�్ఞనమ�, గ�ంథకరత్ ల �క్క
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అనుభవమ�, అ�ే సమయమ�ల� �ార� �� ందు��నునట�
్ల �ేవ�డ� తన అనుగ�హమ�
��ప�ప్న ఇ�్చన వయ్��త్గత వరమ� ప�����ధ్త్మ �క్క ప్ర�ేయ్క �ారయ్క�మ�ల��ా

ఉండ�ట చూడవచు్చను — ఈ వయ్��త్గత వరమ�ల�, �ె�
ౖ క ప్రతయ్కష్తల� క���న ఒక

గ�ంథమ��ా �ా్రయ�టక� ఉప���ంచబడ�ను, అందుల� ���న్ �ధమ�ల�ౖన �ా��తయ్
���ల�ల� ����త్రక కథ��ల�, గ�ంథకరత్ �క్క ��షమ� ఉ��న్�. ఇదంతయ� క���

�ై�క��న
� అ���ారమ� ���ంద, �ై�క ప్రతయ్కష్త�� జర�గ�త�ం��, ఏ �ధమ��ా��ౖ��, ఇ��

ల�క�� �ే రచ�తల �క్క �జ���న వయ్��త్త్వమ� మ��య� చ��త్ర ��శనమ� �ే�ినట�్ల .
— ��. ��మస్. జ�. ��ట్టల్స్
2 మ��య� 3 అ��య్యమ�లల�� ప�ర్కలను �న��ం�, �ేవ�డ� ��నుక� దరశ్నమ�లను
బయల�పర��డ�, �ా� ��ను �జమ��ా �ార్యవల�ిన అకష్�ాలను �ాదు. �ా��రణమ��ా �ె�ాప్లంట�,
��ను ��ను ��ం��న దరశ్నమ�లను తన ��ంతమ�టలల� �ార్�ాడ�. �ావ�న ఈ �ధమ��ా, పర్కటన
గ�ంథమ� ��ల�మట�ట్క� ��ను సు�ారత్ ను ���య�నన్��.
�దట, ��ను ��సు ��తమ�ను శ�దధ్�ా ప����ం��డ�. తదుప��, ఆయ� �షయ�లను తన
సు�ారత్ ల�, ���తల �కక్ పర్�య్ే క��న
� అవసరతల� �రచ్బడ� �ధమ��ా ర�పకలప్న �ే�ి ��ం��డ�.
��ల�మట�ట్క� అ�ే �ధమ��ా, పర్కటన గ�ంథమ�ల� ��ం�న దరశ్నమ�లను ��ను శ�దధ్�ా ప����ం��డ�.
తర��ాత తన అనుభ�ాల �కక్ సంప�ట��ా తన గ�ంథమ�ను �ార్�ాడ�. మ��య�, ఈ �ాఠమ�లల� మనమ�
చూడబ�త�నన్ట�
ల్ �ా, తన అసల�ౖన ���తల� �కక్ అవసరతల� పర్�త్ ా�ంచబడ�నట�
ల్ పర్కటన గ�ంథమ�ల��
�ాకయ్���ాలను ��ను ఎం�ిక �ే�ి అమ�ాచ్డ�.
బ�ౖ�ల్ గ�ంథమ�ల�� ఇతర ప�సత్ �ాలవల�, పర్కటన గ�ంథమ� క��� �ేవ�� �ేత ���
ర్ �
� ించబ��న��.
��ను �ార్తలను ప�����ధ్తమ్ పరయ్���ం� ���డ�, ఆ పర్�ారమ�ా ��ను �ార్�ినదంతయ� య��రథ్ మ��ాను,
అ���ారమ� క���య�నన్��. �ా�, ��ను ఒక చుర����న, ఆల�చనగల గ�ంథకరత్ �ా ఈ �ాఠమ�ల� మనమ�
చూడబ�త���న్మ�. 2 మ��య� 3వ అ��య్యమ�లల� ఉనన్ ప�ర్కలను �న��ం�, ��ను ��సు
నుం�� ��ర��ా మ�టలను �ె�ప్ి ంచు��� �ార్యల�దు. తన దరశ్నమ�లను జ�ఞ్పకమ� �ేసు��నుటక�, అరథ్ మ�
�ేసు��నుటక� మ��య� తన ��ంత మ�టలల� �ెల�ప�టక� ��ను బ�ధుయ్�ెయ
ౖ ���న్డ�.
పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్�ినప�డ� ��ను �కక్ ప���థ్ త
ి �ల� మ��య� సథ్ లమ�ను గ���చ్ ఇపప్ట�
వరక� మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, ఆయన ఎప�డ� ���� �ార్�ా�ో ఆ �ాల��న్ గ���చ్ చూ��ద్మ�.
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�ాలమ�
పర్కటన గ�ంథమ� �ార్యబ��న సమయమ�ను గ���చ్ ఇ�ాం��కల్ అను�ాదక�ల� �ా��రణమ��ా
��ండ� �ల�ౖన �ాలమ�లను సూ�ంచుచు��న్ర�: ��� ��మ� �ామ��జయ్మ�ను ప���ా�ంచుచునన్ �ార్రంభ
సంవతస్రమ�లల� �ావచుచ్, ల��� ��మ� చక�వ��త్ అ�న �ొ���య
ి న్ ప���ాలన �వ�� సంవతస్రమ�ల����
ౖ �
�ావచుచ్ను. ఈ ��ండ� �ాల�లను మనమ� ప��గణల���� �సు��ందుమ�, ��� సమయమ� నుం��
�ార్రం�ంచుదమ�.

���
��మ� చక�వ��త్ ��� ���.శ. 54 నుం�� 68 వరక� ప���ా�ం��డ�, ��� �ాలమ�ల� పర్కటన గ�ంథమ�
�ార్యబ��నద� �ెప�చునన్ చ��త�
ర్ ార�ల� ఆయన ప���ాలన �వ�� దశల� �ార్యబ��నట�
ల్ ఆ���ిసత్ ు��న్ర�.
��� ప���ాలన �ార్రంభ సంవతస్రమ�లల� సమర�థ్ల�న
ౖ మంత�ర్ల� ఆయన�� �ాట� �ాలనల� ��పప్ పర్��వమ�
క��� ఉం�ే�ార�. �ా� �ాలమ� గడ�న ��ల�� తన ప���ాలన ��ట��యమ��ా ��ణ�ం����ం��. ���.శ. 64ల�
��మ� పటట్ ణమ�ల� అ��న్ పర్మ������ ���సత్వ�లను �ం��ం�న �ా��ా ��� పర్��
ి ధ్ �
� �ం��డ�, మ��య� ఈ
�ందను ఆ�ాక్రమ��ా �ేసు��� ��దద్ �తత్ మ�ల� ��మ�ల�� ��ావ్సులను ��ం�ిం��డ�.
���సత్వ�లను బ�ప�వ�ల��ా ఉప���ంచ����� ��� చక�వ��త్ �దట� �ా��బద్ మ�

మధయ్ల� ఈ ��ంసలను జ����ం��డ� అ��న్ ప్రమ�దమ� ��మ� పట్ట ణమ�ల� జ����ం��,
మ��య� పట్ట ణమ� అ�వృ��ద్ �ారయ్క�మ�లక� ��� ����
� న్క గల�ాడ�, �ావ�న ఆ

మంటల� భ�� ఉప��తలమ�ను �వ్రమ��ా ��క�టవలన మ��య� ��ంతమం��
��ౖనయ్మ� వ�్చ అనవసరమ��ా భవనమ�లను ��ల��ం���, ��ల�మం�� పట్ట ణ

అ�వృ��ద్ �ారయ్క�మ�ల� బ�గ��ా జర�గ�త���న్యనుక�నన్ప�ప్డ� ఈ �ధమ��ా
జర�గ�ట చక�వ��త్ �క్క త�ిప్దమ� ���ం��ర�. అచ్చట ఆం�ో ళనల�

��ౖ��ల�సత్ ు��న్�. ఆయన ఈ ��రమ�ను ఎవ�� ఒక����ౖన ��ట్ట����� ప్రయ�న్ం�,

���సత్వ�ల�ౖన �ా���� ���� ఆ�ా��ం��డ�. మ��య� ��� ��నుక �ారణమ� ���� అ�
ఒ�ిప్ంచ�����, మ��య� ��త�వ� �ాబట్ట ����� అ��క �ధమ�ల��ా ���సత్వ�లను
బ���ం��ర�.

— ��. జ�మ్స్ ��. �ి్మత్ III
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పర్కటన గ�ంథమ� ��� �కక్ ప���ాలన �వ�� దశల� �ార్యబ��నద� �ా��ంచుచునన్ �ా����
క�సమ� మ�డ� ఆ���ాల� ఉ��న్�. �టట్ �దట� మ�ఖయ్ ఆ��ర��దన�ా, ��ను ఎ�త్ చూ�ిన
ఏడ�గ�ర� �ా�ల�.
పర్కటన 17ల�, ఏడ� తలల� మ��య� ప�� ��మ�మ్ల� గల ఒక ఎఱఱ్ � మృగమ�ను గ���చ్ ��ను
�వ��ంచుచు��న్డ�. మ��య� 9-11 వచనమ�లల�, ఏడ� తలల� ఏడ�గ�ర� �ా�లను సూ�ంచుచునన్ద�
�ెప�చు��న్డ�. ఈ ఏడ�గ�ర� �ా�ల� ��మ� చక�వర�త్లను ��ల�మం�� అను�ాదక�ల� ఏ��భ�సుత్��న్ర�.
��మ� �ామ��జ�య్��� ��యస్ ���సర� �దట� �ాజ� ���న్�ార�ల్ ల���క్ంచబ��న��. ఆయన తర��ాత ఆగసుత్,
�బ���య�, క�గ�ల, ��ల్��యస్, ��� మ��య� గల�బ్ అను�ార� వ��చ్ర�. �జ���� ��మ� 17:10ల�, ��ను
దరశ్నమ�లను ��ం��, పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్�ినప�డ� ��మ� �ామ��జయ్ప� ఆరవ �ా� అ���ారమ�ల�
ఉనన్ట�
ల్ మనమ� కను��నవచుచ్. ��ను తన అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తలను ��� ప���ాలన �ాలమ�ల�
�ార్�ియ���న్డ� ��ల�మం�� అను�ాదక�ల� ���ంచుటక� ఈ అంశమ� న���ిం�న��.
��� ప���ాలన �ాలమ�ల��� ��ను ���� �ార్�ాడ� ��ండవ బల���న�ాదన, ��ను
య�దుల �ే�ాలయమ�ను గ���చ్ పర్�త్ ా�ంచుట నుం�� వచుచ్చునన్��. పర్�ేయ్కమ��ా, ��ను
�ే�ాలయమ�ను గ���చ్ పర్కటన 11ల� పర్�త్ ా�ం��డ�, మ��య� ���� ఉ�ేద్�ం� ��ంతమం�� పం��త�ల�
పర్కటన గ�ంథమ� �ార్య�చునన్ సమయమ�ల� య�దుల �ే�ాలయమ� ��ర�షల�మ�ల� ఇంకనూ
�ల�ేయ�నన్ద� అనువ��ం�ెను. అ��ే ��ర�షల�మ�ల�� �ే�ాలయమ� ���.శ. 70ల�, ��� ప���ాలన
మ����న
ి ��ండ� సంవతస్�ాల తర��ాత ��శనమ� �ేయబ��నద� చ��తర్ �ెప�చునన్��. �ావ�న, ఒక��ళ
పర్కటన గ�ంథమ� �ార్య�చునన్ సమయ���� �ే�ాలయమ� �ల�య�ం��నటల్ ��ే, పర్కటన గ�ంథమ� ���
ప���ాలన �ాలమ�ల��� �ార్యబ��నట�
ల్ కనబడ�త�ం��.
��� �ాలమ�ల��� �ార్యబ��నద� సూ�ం�ే మ�డవ అంశమ� ఏదన�ా, సంఘమ� శ�మల గ�ం��
��ళ�త�నన్ సమయమ�ల� ��ను �ార్�ాడ�. ��ను �కక్ �ాఠక�ల� శ�మల� గ�ం��
��ళ�త���న్ర�� సతయ్మ�ను పర్కటన గ�ంథమ� తరచూ �ె�యజ�సత్ ుం��. ���� మనమ� పర్కటన 1:9, 2:9, 10, 13;
6:9 మ��య� 20:4ల� చూడవచుచ్ను. మ��య� మ�ందు�ా �ె�ప్ి నట�
ల్ �ా, ��స
� త్ వ�లను ��ం�ించుటయందు ���
����ం��య���న్డ�. ఈ �ధమ��ా �ేయ�టక� ఆయన ��మ� చక�వ��త్ మ�తర్�� �ాదు, �ా� ఒక��ళ ��ను ��టట్ న
�
��ంసల� ��మ� ప��సర �ార్ం����� వ��త్ంపజ��ి��, గ���త్ంచు��ను �ధమ��ా �ా��ల� �దట��ార� ఆయ��.
���.శ 54 నుం�� 68 వరక� ప���ా�ం�న ��మ� చక�వ��త్ ��� క�
� ర���న �ా��ా

ప్ర��
ి ధ్ �
� �ం��డ�. అ��క �ధమ�ల��ా ప్రజలను ��ం�ిం�న�ా��ా ����ం����డ�.

ఉ��హరణక�, తన �� ంత క�ట�ంబ సభ�య్ల�� సంహ��ం��డ�, మ��య� ��స
� త్ వ�లను
బహ�క��నమ��ా ��ం�ిం�న ��మ� చక�వర�త్లల� �దట��ాడ� ఆయ�� �ావచు్చ.
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ఆయన ���� ఏ �ధమ��ా �ే�ాడ�? ��మ� పట్ట ణమ�ల� ��ంతమం�� ��స
� త్ వ�లను
��ర� ప��ి ��పమ�వల� �ాల�్చ�ార� �ా్ర�న చ��త్ర�ార�డ� ట�ిటస్ మనక�

�ెప�ప్చు��న్డ�. ��ంతమం�� క�
� ర మృగమ�లక� ఆ�రమ��ా ��యబ�ే�ార�
మ��య� ��ంతమం�� �ిల�వక� ��ట్ట బ�ే�ార� �ెపప్బడ�చునన్��.

— ��. బ�్రండన్ ���
��� ప���ాలన ���ంద ��ంసల� ��మ� పటట్ ణమ� ��ట� �ామ��జయ్మ�ల�� ఇతర ���ాలక� �ాయ్�ిత్
�ెం��నట�
ల్ సప్షట్ �న
� ����తక
ర్ ఆ���ాల� ల�నపప్ట��,� ఈ సంభవమ� జర�గల�ద� �ెపప్ల�మ�. �ావ�న
ఇ��క��� ��� ప���ాలన �ాలమ�ల��� ��ంసల� క��ాయ� సమ��ధ్ంచుచునన్��.
అ��ే ఈ �ాదమ� ��� ప���ాలన �ాల���� అనుక�లమ��ా ఒ��ంత బలమ� �ేక�ర�చ్చునన్పప్ట��,�
అ� ప���త్�ా ఒ�ిప్ంపజ�య�ట ల�దు. �జ����, �ాట��� వయ్���కమ��ా ��ల� ఆటంకమ�ల� ఉ��న్�.
�దట��,� ��యస్ �ీజర్ �జమ��ా చక�వ��త్ �ాదు. ఆయన ��నుకవ�చ్న అగసట్ స్ మ�తర్�� ఆ
�ర�దుక� త��న�ాడ�. �ావ�న, పర్కటన 17:9-11ల� పర్�త్ ా�ంచబ��న ఏడ�గ�ర� �ా�లల� �దట��ాడ�
��యస్ �ీజర్ �ాక��వచుచ్ను.
��ండవ��, మనమ� చూ�నట�
ల్ , పర్కటన 11వ అ��య్యమ�ల� �ే�ాలయమ�ను గ���చ్
పర్�త్ ా�ంచబ��న��. అ��ే పర్కటన 11:1-2ల�, �ే�ాలయమ� �కక్ బయట ఆవరణమ� అనుయ్ల నుం��
�ా�ాడబ��ల� ��నుక� �ెపప్బ��న��. ����� ��డ�, మతత్ � 24:1-2ల�, ��ర�షల�మ� �ే�ాలయమ�
అనుయ్ల�ేత ��శనమ� �ేయబడ�న� ��సు ���� అపప్ట��� పర్వ�ం�య���న్డ�. �ావ�న, పర్కటన 11వ
అ��య్యమ�ల� �ెపప్బ��న �ే�ాలయమ� ���.శ 70ల� ��శనమ� �ేయబ��న �ే�ాలయమ�ను
సూ�ంచుచునన్�� అ� ఖ�చ్తమ��ా �ెపప్ల�మ�.
మ�డవ��, ��� �కక్ ��ంసల� �నన్ ఆ�ియ� వరక� �ాయ్�ిం�ే అవ�ాశమ� ఉం��నపప్ట���, అచచ్ట
�ాసత్ వమ��ా జ���న
� ట�
ల్ ����తక
ర్ ఆ���ాల� ల�వ�. అందువలన, ��స
� త్ వ�ల� ��ం�ించబ��నట�
ల్ ��ను
ఇ�చ్న �వరణల� ��ర��ా ���క� ఆ�ా��ంచల�మ�. ఇట�వంట� సమసయ్ల వలన పర్కటన గ�ంథమ� ర�ం�న
�ాలమ�ను ��ల�మం�� ఇ�ాం��కల్ పం��త�ల� పర్కటన గ�ంథమ� ��� తర��ాత �ాలమ�ల�
�ార్యబ��నద� సమ��థ్�త్ ార�.
ఇపప్ట�వరక�, ��� �ాలమ�ల� ఈ గ�ంథమ� �ార్యబ��నద�� �ాదనను చూ�ామ�, అ��ే ��ను
పర్కటన గ�ంథమ�ను �ొ���య
ి న్ చక�వ��త్ �ాలమ�ల� �ార్�ాడ� అనుటక� ఉనన్ ఆ���ాల ��ప
ౖ � �ర�గ���మ�.
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�ొ���య
ి న్
పర్కటన గ�ంథమ� తర��ాత �ాలమ�ల� �ార్యబ��నద� సమ��థ్ం�ే పం��త�ల�, అ�� ��మ�
చక�వ��త్�న
� �ొ��
� య
ి న్ �ాలమ�ల� �ార్యబ��నద� సమ��థ్�త్ ార�, ఈయన ���.శ. 81 నుం�� 96 వరక�
ప���ా�ం��డ�. పర్కటన గ�ంథమ� ఈయన �ాలమ�ల� �ార్యబ��నద� �ెప�టక� క�సమ� ��ల�గ� అం�ాల�
ఉ��న్�.
�దట��,� ��ల�మం�� �దట� �ా��బద్ ప� సంఘ ��యక�ల� ఈ గ�ంథమ� ఆ సమయమ�ల���
�ార్యబ��నద� సూ�ం��ర�. ఉ��హరణక�, ఆయన ప���న
� ఎ����స్ట్ ��ర�ీస్ అ�� గ�ంథమ�, 5వ
ప�సత్ కమ�, 30వ అ��య్యమ� 3వ ��గమ�ల� ఆ�� సంఘ ��యక�డ� ఇ���యస్, “�ొ���య
ి న్ ప���ాలన
�వ�� దశల�” పర్కటన గ�ంథమ� �ార్యబ��నద� ����క్��న్డ�. ఈ �ాఠమ� �ార్రంభమ�ల�, ఇ���యస్
����ార�ప్క� �ష�య్డ� మనమ� పర్�త్ ా�ం��మ� అ��ే ����ార్ప్ ��నుక� �ష�య్�ెయ
ౖ ���న్డ�. �ావ�న,
ఈ �షయమ�ల� ఆయ�చుచ్ �ాకష్య్మ�ను నమమ్����� ఒక మం� �ారణమ� ఉనన్��.
ఈ గ�ంథసత్ �ాలమ�, ��ండవ శ��బద్ మ�నక� �ెం��న ��ంతమం�� సంఘ ��యక�ల �ాకష్య్మ���
ఏ��భ�ంచుచునన్��, �ా��వరన�ా అల�కస్ందర� �ా�ెన
ౖ ��ల్��ంట్, �ొ��
� య
ి న్ మరణమ� తర��ాత ��ను
�ెరల� నుం�� ����ించబ�ెన� ఈయన �ె�యజ��న
� ు.
�ొ��
� య
ి న్ �ాలమ�ల��� �ార్యబ��నద� సమ��థ్ంచుచునన్ ��ండవ �ారణమ�, ��� �ాలమ�ల���
�ార్యబ��నద� సమ��థ్ంచు అను�ా��క�ల� ఏడ� �ా�లను గ���చ్ �ేయ� అ�ే సూచన. పర్కటన 17:9-11ల�
చూ�నట�
ల్ �ా, ఏడ�గ�ర� �ా�ల�, ఎఱఱ్ � మృగమ� క���య�నన్ ఏడ� తలల� ఏడ�గ�ర� �ా�ల� అ�
��ను �ెప�చు��న్డ�. �ొ���య
ి న్ �ాలమ�ల� �ార్యబ��నద� �ా��ంచుచునన్�ార� ఏడ�గ�ర� �ా�ల�
సంఘమ�ను క��నమ��ా ��ం�ిం��ర� �ా��ంచుచు��న్ర�. �ావ�న, ��మ� చక�వర�త్లంద��� ల���క్ంచుటక�
బదుల�, ఒక పర్�ేయ్క��న
� ���ల� సంఘమ�ను ��ం�ిం�న చక�వర�త్ల�� �ార� ల���క్ంచుచు��న్ర�.
ఈ �ధమ��ా ల���క్��త్ , �ా�గ�ల �దట� చక�వ��త్�ా �ెపప్వచుచ్. ఆయన ���.శ. 37 నుం�� 41 వరక�
ప���ా�ం��డ�. �ాల్��యస్ ��ండవ �ాడ�, ���.శ. 41 నుం�� 54 వరక� ప���ా�ం��డ�. ��� మ�డవ�ాడ�, ���.శ.
54 నుం�� 68 వరక� ప���ా�ం��డ�. ��� తర��ాత, మ�గ�గ్ర� �నన్ చక�వర�త్ల� మర�గ� �ేయబ��డ్ర�,
ఏలయన�ా గ���త్ంచద��న �ధమ��ా �ార� సంఘమ�ను ��ం�ించల�దు. సంఘమ�ను ��ం�ిం�న ��లగ్ వ
చక�వ��త్ ���ాప్�ియన్, ���.శ. 69 నుం�� 79 వరక� ప���ా�ం��డ�. అ�దవ �ాడ� ట�ౖటస్, ���.శ. 79 నుం�� 81
వరక� ప���ా�ం��డ�. ఆరవ �ాడ� �ొ���య
ి న్, ఈయన ప���ాలన �ాలమ�ల��� పర్కటన గ�ంథమ�
�ార్యబ��న��, ���.శ. 81 నుం�� 96 వరక� ప���ా�ం�ెను.
�ొ��
� య
ి న్ ప���ాలనల� �ార్యబ��నద� సూ�ం�ే మ�డవ �ారణమ� ఏదన�ా, ��స
� త్ వ�ల� ��ం��న
��ంసల�.
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�ొ ���య
ి న్ ���ాప్�ియన్ �క్క క�మ�ర�డ� మ��య� ట�ౖటస్ నక� సహ� దర�డ�.

ఇప�ప్డ� �ర� ���ాప్�ియన్ మ��య� ట�ౖటస్ గ���్చ �ెల�సు��వల�ిన�ేమన�ా, ���.శ.
70ల� ��ర�షల�మ� ��శనమగ�టక�, మ��య� ప�ర్వమ�ం��న య�దుల

��యకత్వమ�ను, క��ర���న య�దుల �ాంప్ర��య�ల�, మస�� వరక� ���్ల

మస��ను మ�ట్ట �ం� చుటక�, య��� �ల�త�లను ���.శ. 72ల� �ర�్మలమ� �ే�,ి
��ర��� స� ��ల��ంచ����� వయ్��త్గతమ��ా, �ా�� బ�ధుయ్ల�.

�ావ�న, �ా��

క�ట�ంబమ�ను గ���్చ క�సమ� �ెపప్బడ�చునన్�ేమన�ా, �ార� య�దులక�

��న్హప�ర్వక��ా ల�ర�. �ావ�న, య��� మతమ�ల� నుం�� ����న ��ంతమం���
�ొ ���య
ి న్ చక�వ��త్ ��ం�ిం��డ� అ� �ెప�ప్��నుటల� ఆశ్చరయ్పడవల�ిన

అవసరమ� ల�దు. ఈ ��ంసల� ఒక క�మమ��ా �ాక�ం��, అప�ప్డప�ప్డ� జ����నట�
్ల
క��ిసత్ ుం��. ఇ�� �ామ��జయ్మంతట� �ాక�ం��, ఎక�్కవ�ా �ా్థ�కమ��ా జ����నట�
్ల
క��ిసత్ ుం��, �ా� అ� ��ల� దు�ా్మరగ్ ��న�.

— ��. బ�న్ �త��ంగ్టన్ III
�ొ ���య
ి న్, ప్ర� ఒక్క��� ����ం��డ�, మ��య� ��ంత �ాలమ� తర��ాత ప్రజల�

ఆయనను అస��య్ంచుక���న్ర�, �జ���� �ార� తనక� అం��తమ� �ే�న
ి వలయ�కృత
య�దధ్ భ�� �క్క �ాశ��ల� నుం�� ��ర�ను ��ల��ం��ర� మ��య� �జ���� �ార�

�ామ��జయ్మం�� �����, తన ��ర�ను త������ట్ట �ర�, ఏలయన�ా ��ను అతయ్��కమ��ా
అస��య్ంచబ��్డడ�. అతడ� ఎందుక� ��ం�ించబ��్డడ�? అవ�ను, తనక�

వయ్���కమ��ా ఎట�వంట� �ర�గ�బ�ట� చూ��� ��ను అణ�����
� ాడ� �ాబట�్ట .
— ��. బ�్రండన్ ���
���సత్వ�ల� ��ం�ించబడ�టకంట�, య�దుల� ఎక�్కవ�ా ��ం�ించబడ�ట మనమ�

బ�గ��ా ఎర�గ�దుమ�, �ా� ��ండ� గ�ంప�ల �షయమ�ల� క��� ఇ�� క�
� రమ��ా

జ����ంచబ��న�� అనుటల� సం�ేహమ� ల�దు మ��య� ��� ఫ�తమ��ా, ��ల�మం��

అన�ా ప్రకటన గ�ంథమ� �దట� శ��బద్ మ� �వ��ల� �ా్రయబ��నద� ���ం�న�ార�,
�జ���� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� �ెపప్బ��న మృగమ� ల��� క�
� య
ి న్
� రమృగమ� �ొ ��
�ా ����ాత్ర�. ఆయన, ��� కంట� ��ల� మ�ర�్ఖడ�, �ెప�ప్��నద��నంత దుష్టత్వమ�
గల�ాడ�. �ీత్ �ల� మ��య� జంత�వ�ల �� �ాటమ�ల� ఇష్టప�� చూడటమ�, మ��య�
-12����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
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��ట�ాలను పట�్ట��� �ాట�� సూదుల�� మ�ట�మ�ట��� గ�చ్చడమ� తన అల�ాట�తనను గమ�ం�ే�ార� ఈ సంగత�లను �ా్ర�ి��ట్ట �ర�- మ��య� త�దక� ఆయన

చంపబ��్డడ�, తన మ�నుపట� ��సుడ� ఇక ఎంత మ�త్రమ� స��ంచల�క సందుచూ�,
��నుకనుం�� వ�్చ ఆయనను హతయ్ �ే�ాడ�. ఆ �ధమ��ా �ాజ��కప� క�
� ర��్వ���
��ను ఒక చక్క� �హన్మ��ా ఉ��న్డ�.

— ��. జ�మ్స్ ��. �ి్మత్ III
ర్ ార�ల పర్�ారమ�, ��మ� నగ�ా��� ��ల�పల �ొ���య
ి న్ తన మ�ందువ�చ్న
అ��కమం�� చ��త�
చక�వర�త్లంద�� కంట� సంఘమ�ను ��ల� క��నమ��ా ��ం�ిం��డ�. ఉ��హరణక�, ���.శ. 96ల� ��మ��ా�ైన
��ల్��ంట్ ����ం�� సంఘ���� �ార్�ిన ప�ర్కల�, అక�ామ్త�
త్ �ా మ��య� ప�ే ప�ే �ా����ౖ�� వ�చ్న ��ప
ౖ ����య్ల�,
ఆపదలను గ���చ్ పర్�త్ ా�ం��డ�. ఈ “��ౖప����య్ల� మ��య� ఆపదల�” �ొ���య
ి న్ ప���ాలనల� ఒక
పర్ణ��క పర్�ారమ��ా ��స
� త్ వ�లను ��ం�ించుటను సూ�ంచుచునన్��. ���సత్ ు �ాకడను గ���చ్ భయపడ�త�
ఉనన్ట�
ల్ �ె�యజ��ాడ�. ��మ� పర్భ�తవ్ ఉనన్�����ా��, మ��య� తన ��ంత ��దర��ెన
ౖ �ాల్�యస్ ��ల్�న్
� స్,
ఒక ��స
� త్ వ��ెన
ౖ ందున తనను ఉ�� ��ం��ర� క��� ఆయన �ె�యజ��ాడ�.
�ొ��
� య
ి న్ ప���ాలన �ాల��న్ సమ��థ్ం�ే ��లగ్ వ �ారణమ�, చక�వ��త్ ఆ�ాధనను �ొ��
� య
ి న్
��ర�క���న్డ�.
�ొ ���య
ి న్ �ాలమ�ల� మనక� �ెల�సుత్నన్ సంగ� ఏమన�ా చక�వ��త్� ప��ం��ల��
�ాంప్ర��యమ� అ�వృ��ధ్ �ెందుట. చక�వ��త్� ప��ంచుట అ���� ఆగస్ట స్ చక�వ��త్�ా

ఉనన్ ��నమ�ల నుం�� �ా్రరంభ���నట�
� య
ి న్ �ాల����
్ల చూడవచు్చ. అ��ే, �ొ ��

వ�ే్చటపప్ట���, ఆయన ఈ �ధమ��ా �ెప�ప్చు��న్డ�, “��ను బ్ర���య�ండగ�� �ర�
ననున్ ప��ం���.” ఆగస్ట స్ �షయమ�ల�, తన మరణమ� తర��ాత �ెవ
ౖ త్వమ�గల
మ�నవ���ా ప��ంచబ��్డడ�. �ా�, �వ� ���.శ. �దట� శ��బద్ ం �వ���� వ�ే్చస����
�ార� �ొ ��
� య
ి న్ ల�ంట� బ్ర���య�నన్ చక�వర�త్లను, ప��ం��ర� ల���

ప��ంచుమ� �ెప�ప్చు��న్ర�. “‘���స్ ఎట్ �ొ �నస్ ��స్టర్’ అన�ా మన
ప్రభ�వ�, మన �ేవ�డ� అ� ���ం� ననున్ ప��ంచం��” అ� �ెప�ప్��ంట�

�������
� ాడ�. అట�వంట� మ�టల� ��సును గ���్చ ��మ� “�� ప్రభ��ా, �� �ే�ా” అ�
��ను సు�ారత్ �వ��ల� ఉప���ంచుట జ���న
� ��. మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ�ల�

��సును గ���్చ క��� అట�వంట� మ�టల� తరచు�ా ఉప���ంచబ��్డ�. �ావ�న,

ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క సందరభ్మ� చక�వ��త్� ఆ�ా��ంచుట అ��కమ�త�నన్ �ాలమ�
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మ��య� తదనుగ�ణం�ా ఆయ� సంఘ�ల� �ా్థ�ించబ��న �నన్ ఆ�ియ�ల� ��స
� త్ వ�ల�
��ం�ించబ��న �ాలమ��ా కనబడ�చునన్��.

— ��. బ�న్ �త��ంగ్టన్ III
చక�వ��త్� ప��ంచుట అ�� అంశమ� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ��ల� ���ాలల� కనబడ�త�ం��.
ఉ��హరణక�, పర్కటన గ�ంథమ� 17:9-11ల� ఏడ�గ�ర� �ా�లను సూ�ంచు క�
� రమృగమ�, పర్కటన 13, 14
మ��య� 16 అ��య్య�లల� క��� పర్జల� తనను ప��ం��ల� ఆ�ంచుచునన్��. ��మ� చక�వ��త్ తనను
ఆ�ా��ంచుమ� ��స
� త్ వ�లను ఒ�త్ �� �ేయ�చునన్ �ాలమ�ల� పర్కటన గ�ంథమ �ార్యబ��నద� ఈ సందరభ్మ�
సూ�ంచుచునన్��.
పర్జల� తనను ప��ంచుమ� ��� ఒ�త్ �� �ే�న
ి ట�
ల్ ఎకక్�� ఆ���ాల� ల�వ�. �ా� �ొ��
� య
ి న్
సప్షట్ మ��ా �ే�ాడ�. “�ేవ�డ� మ��య� పర్భ�వ�” అ� ��ను �ె�ప్ి న మ�టను గ���త్ంచుటక�
��ాక��ం�నప�డ� ���సత్వ�ల� అత� ��పమ�ను చ�చూ�ే�ార�. �ొ���య
ి న్ ��� �ార్�ిన ఉతత్ �ాలల� “మన
పర్భ�వ�, �ేవ�డ� ఆజ�ఞ్�ించుచు��న్డ�” అ�� �ాకయ్మ��� �ార్రం�ం� �ార్సుం�ే�ాడ�, మ��య� తన
���ందనునన్ �ారందర� తనను ఈ �ధమ��ా�� సంబ���ం��ల� ��ర������ాడ�. బం�ార�, ��ం���� �ే�ిన తన
పర్�మలను ��మ� �ేవతల ఆలయ�ల�ల్ ��టట్ �ం��డ�.
అ��ే, �ొ��
� య
ి న్ ప���ాలన �ాలమ�ల� పర్కటన గ�ంథమ�ను ��ను �ార్�ాడ�
�ెపప్బడ�చునన్ అ��ార్య���� క��� ���న్ బల��నతల� ఉ��న్�. ఉ��హరణక�, 17వ అ��య్యమ�ల�
�ెపప్బ��న ఏడ�గ�ర� �ా�ల� సంఘమ�ను ��ం�ిం�న�ార� ��ను ఎనన్డూ �ెపప్ల�దు. మ��య� ���.శ.
70ల� ��ర�షల�మ�ల�� �ే�ాలయమ� ��శనమ�ను గ���చ్ ��ను ఎచచ్ట� పర్�త్ ా�ంచల�దు, అ��
�ొ��
� య
ి న్ ప���ాలన సమయ���� మ�ం�ే ��శనమ� �ేయబ��న��.
పర్కటన గ�ంథమ�ను ��ను ఎప�డ� �ార్�ా�ో ఖ�చ్తమ��ా �ెపప్ల�మ�. అ��ే ఇ�� �ొ���య
ి న్
ప���ాలన �ాలమ�ల��� �ార్యబ��నద�� అ��ార్యమ�ను ఎక�క్వమం�� సమ��థ్ంచుచునన్ట�
ల్ కనబడ�త�ం��.
ఈ �ాలమ�ను సమ��థ్ం�ే అను�ాదక�ల� ఈ గ�ంథమ� సుమ�ర� ���.శ. 95ల�, అన�ా �ొ��
� య
ి న్
అవ�ాన�ాలమందు, మ��య� ��ను ప��మ్సు ��వ్పమ� నుం�� ����ించబడ����� ��ం�ెమ� మ�ందు�ా
�ార్యబ��నట�
ల్ �ెబ���ర�.
ఈ �ాఠమ�లల�, పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్�ిన �ాలమ�ను గ���చ్ మన అను�ాదమ�లల� ��న
ౖ
�ెపప్బ��న ఏ ఒకక్ ���� క��� సమ��థ్ంచుట ల�దు. ����� బదుల�, ఇ�� �దట� శ��బద్ మ�ల� ��ండవ
అరథ్��గమ�ల� �ార్యబ��నద�� సతయ్మ�నందు అన�ా, ��ావ్సుల� �ా�� ��ావ్సమ�ను బట�ట్ ��ం�ించబ��,
చక�వ��త్� ప��ం��ల� ఒ�త్ �� �ేయబ��న �ాలమ�న �ార్యబ��నద� దృ�ిట్ంచుచు��న్మ�.
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� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.

పర్కటన గ�ంథమ�

�దట� �ాఠమ�: పర్కటన గ�ంథమ� ��పథయ్మ�

పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ రచ�త మ��య� �ాలమ�ను గ���చ్ ఇపప్ట� వరక� మనమ�
ప���లన�ే�ామ�, ��� అసల� ���తలను గ���చ్ చ��చ్ంచు��మ�.

���తల�
పర్కటన గ�ంథమ�ను ��ను సప్షట్ మ��ా �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ ఏడ� సంఘమ�లక�
�ార్�ియ���న్డ�, ఇప�డ� ఆ �ార్ంతమ� ప�చ్మ ట��క్ల� ఉనన్��. ఈ సంఘమ�ల� ఎ���ీ, సుమ్రన్, ��రగ్మ�,
త�య�ైర, �ా��ద్స్, �ిల�ె�ఫ్య, మ��య� ల����కయ అ�� పటట్ ణ�లల� ఉ��న్�. పర్� సంఘమ�
��ర్��స్హమ�ను ��ందుక���న్� మ��య� అవసర��న
� ప�డ�, ప���థ్ ి�� బట�ట్ గ��ద్ంప�ను ��ందుక���న్�.
ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శమ�, ��� మ�ఖయ్ సం�ేశమ� ఏమన�ా ఒకట�,
���సత్ ుల� ఏడ� సంఘమ�ల �క్క �ా్థనమ�ను �ె�యజ�య�ట. ఆయన శ�మప��,

�జయమ� �� ం��నట�
్ల , అ� క��� శ�మప��, �జయమ� �� ం���. ఈ అంశమ� ఈ
గ�ంథమంతట� �ాయ్�ిం�య�నన్��. ��ండవ��, �ార� తమ ��ా్వసమ�ను మ��య�

నమ్మకమ�ను �ేవ�� �ార్వ��మత్వమ�, ���సత్ ు �ార్వ��మత్వమ� మ��య� ఆత్మ
�ార్వ��మత్వమ� నందు ఉం���. ఏలయన�ా, ���సత్ ు మరణ�ం�, �����ల���డ�,
ఆయన ఇప�ప్డ� �జయమ���ం��న ��యక�డ�. ఆయన �జయమ� ��ం��న

�ింహమ�. ఆయన �జయ�ల�డ� మ��య� దుష�
్ట � జ�ం�య���న్డ�. �ావ�న
ఆయన �ార్వ��మ�డ�. �ేవ�డ�, ��స
� త్ ు మ��య� ఆత్మ అందర� �ార్వ��మ�ల�,

మ��య� ఈ శ�మల నడ�మ, ఈ ��ంసల నడ�మ మ��య� తప�ప్డ�బ� ధల నడ�మ
�ార� �ేవ�� �ార్వ��మత్వమ�ల� ఇప�ప్డ� �ార� ��ా�ం� �� ందవచు్చను. �ార�

ఆయనయందు ఆ��రప��� ఏలయన�ా, �ార� భయంకర��న
� ��ంసల�, క��న���న

శ�మల�, క��న���న ప��కష్గ�ం�� ��ళ�త���న్ర�, మ��య� �ార� �గ���ాధన �ేయ�ట,
ఈల�క పదధ్ �ల� ��గసుత్లగ�ట ��ల� సుళ�వ�, �ా� �ాట��� బదుల� �ార� �ేవ��
�ార్వ��మ హసత్ మ�నందు ఆ��రప���.

— ��. బ�ంజ�న్ �ా్లడ్్డ
� త్ వ�ల�, ���సత్వ ��ావ్సమ�నుం�� ��ల����వ�నట�
ల్ అ�న్ �ధమ�ల�ౖన
ఈ పటట్ ణమ�ల� �వ�ించు ��స
��ధనల�, ఒ�త్ డ�లను ఎదు��క్��న్ర� చ��త�
ర్ ార�ల� మ��య� పర్కటన గ�ంథమ� క��� �వ��సత్ ుం��. పర్�
య�గమ�ల� ఉనన్ ���సత్వ�లవల�, �ా�� ��ావ్సమ��� �ా�పడ�టక� ఒ�త్ ��ను అనుభ�ం��ర�
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� ను thirdmill.org నందు
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మన ��తమ�ల� వచు్చ శ�మల� మ��య� కష్టమ�లను ఎట�
్ల �ర్వ��ం��ల� ����

గ���్చ అ��క���న అ��య్సప�ర్వక���న సల�లను ���తత్ �బంధన రచ�తల� మనక�
ఇ��్చర�. ���� మనమ� ప్రకటన గ�ంథమ�ల��, జ�ంచవల�న� ��్ర తస్��ంచబడ�ట,
���సత్ ు�� �క� సంబంధమ� ల�దు అ� �ెప�ప్టక� ఒ�త్ �� �ేయబడ�నప�ప్డ�

నమ్మకమ��ా ఉం��� ల�క � ఆ��్థక ��తమ� ల��� ���సత్ ు �క్క ప్రభ�త్వమ�నక�

సంబం��ం� �ా��రక అప�త్రత �షయమ�ల� �ా�పడక�ం�� చూచు��ను �షయ�లల�
చూడవచు్చ. ప్రకటన గ�ంథమ�ల� మ��య� �జమ��ా ���తత్ �బంధన అంతట�ల�
���న్ంట�� అన�ా శ�మలల� �ాట�ంచద��న స�యకమ�లను చూడవచు్చను,
అ��వన�ా, �దట��,� ��ా్వసుల�� సహ�ాసమ� �ేయ�ట, సహ�ాసమ�ల�

�ా్రమ�ఖయ్మ��ా ఆ�ా��ంచుట మ�త్ర�� �ాదు�ా� ��్ర తస్��ంచబడ�ట, మ��య�

ఆ��్థకమ��ాఒక����కర� స�యమ� �ేసు��నుట, �ేవ�� ప్రజల��ా సహ�ాసమ�ల�
సమక�ర్చబడ�ట అ�� అంశమ�ల� భద్రత కల�గ�త�ం��. ప్ర�య్ే కమ��ా ప్రకటన

గ�ంథమ�ల� కనబడ�చునన్ మ���క �ష��మన�ా, �ాత �బంధనల�� ��రత్నలవల�,

��సు స్వర���త్ �ా��న ��రత్నలల� మనమ� చూసుత్నన్ట�
్ల , �ిల�వ అనుభవమ� నుం��
వ�్చన 22వ ��రత్నవల� ఇ� �ల�ప ��రత్నల� మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ�ల� �ార�

�ాడ�చునన్ ��రత్నలల� ��ం��క”? అ� ఎల����త్ ��కల� ��య�ట చూడవచు్చ. ఓ
ప్రభ��ా, ��ం��క హత�ా�య్ల� శ�మప���? ఎప�ప్డ� �వ� వ�్చ, � ప్రజలక�
��చన కల�గజ�య�దువ�? �ల�పమ� �జమ��ా ఒక �ధమ��ా ��య్యమ�

జ����ంచుట గ���్చ���య�నన్�� మ��య� �ేవ�డ� ��య్యవంత�డ� గనుక ��య్యమ�
�ేవ�� గ�ణలకష్ణమ� �ద ఆ��రప�� ఉం��. మనమ� అ��య్యప� ప���్థ ిత�లను
ప్ర�న్�ాత్మ� మ��య� ఆయన ��చన, ఆయన రకష్ణ ��ర��� ఎదుర�చూ�ెదమ�.

�ావ�న, ��ా్వసుల �క్క సహ�ాసమ� మ��య� �ల�పమ� వయ్��త్కరణ ��ండ�నూ

��ల�, ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న మ�ల�ం�ాల��ా, �ాట�ంచద��న మ�ల�ం�ాల��ా, �ేవ��
ప్రజల��ా �ార� �� ందుచునన్ శ�మల�, క�ా్టల� మ��య� ��ధనలను ఎదు��్కన�����
ఉనన్ట�
్ల ��ను చూసుత్��న్ను.

— ��. ���గ్ ����
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�నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ల� �ా���కక్ నమమ్�ాల� మ��య� ఆచరణల� �షయమ�ల�
�ా�ప�ే �ధమ��ా అ��క���న ఒ�త్ డ�లను ఎదు��క్��న్ర�. అ��ే మన ఉప�గమ� ��రక� ఈ �ాఠమ�ల�
�ా�� ప���థ్ త
ి �లను �ె�యజ�య� ��ల�గ� రకమ�ల�ౖన సమసయ్లను మనమ� దృ�ిట్ంచుదమ�.

వరత్ క సంఘ�ల�
�దట��,� అనయ్�ేవ�� వరత్ క సంఘ�ల� అనయ్�ేవతలను ప��ంచుమ� ��స
� త్ వ�లను ఒ�త్ �� �ే����
� ార�.
�దట� శ��బద్ మ�ల�, అనయ్�ేవ�� వరత్ క సంఘ�ల� �ై�� ఆ�ియ� అంతట� ఉం�ే�ార�. �ర� ఆ��థ్క
�షయ�లను న���ిం�ే �ాయ్�ార, �ా��క వృత�
త్ లక� �ెం��న సమ�జమ�ల �ార�. ���సత్వ�ల�� స�, అందర�
�ా�� �కక్ సమ��లల� ఎక�క్వ �ాయ్�ారమ� �ేయ�ల� ఆ���త్ తపప్�స���ా ఈ వరత్ క సంఘ�ల��
�ేరవల�ియ�నన్��. ఈ �ాం��క ఆ��రమ� ���సత్ ును అనుస��ం�ే �ా���� ��ల� ��ల్షట్�న
� స�ాల��ా మ���ం��,
ఏలయన�ా పర్� సంఘ���� ఒక మ�ల �ేవత ఉం�ే�� మ��య� ఈ సంఘ సభ�య్ల� �ేవతక� �ా�� భ��త్�
కనబర���. ఇట�వంట� సంఘమ� �ా�� మ�ల �ేవతను అనుస��ంచ� ��స
� త్ వ�లను, �ా���కక్ సభ�య్ల��
�ాయ్�ార �ారయ్కల��ాల� �ేయక�ం�� �������
� ార�.

య�దుల సమ�జ�ల�
�ార� �ా�ప�ే �ధమ��ా వ�చ్న ��ండవ ఒ�త్ �� య�దుల వలన క���న��, అ�� �నన్ ఆ�ియ�
అంతయ� �దట� శ��బద్ మ�ల� �ాయ్�ిం�న��. ��మ� �ామ��జయ్మ�ల� ��ల�మట�ట్క�, �ా�� సవ్�ేశమ�లల�
మ�తర్�� �ా���కక్ మ��లను అవలం�ం���. ఈ చట�ట్��� గ���త్ంచద��న ఒక �న��ంప� య���
మతమ�. �నన్ ఆ�ియ�ల�� గ���త్ంప� ��ం��న పర్మ�ఖ పటట్ ణ�లల� య�దుల సమ�జ మం��రమ�ల� మత
�ారయ్కల��ాల� జ���స
� త్ ూ ఉం�ే�. �ార్రంభమ�ల�, ��స
� త్ వతవ్మ� య��� మతమ�ల� ఒక ��గమ� అ�
���య�ల� ���ం�ే�ార� �ార�, ��� ఫ�తమ��ా �ామ��జయ్మంతట� ��స
� త్ వయ్మ�ను చటట్ బదధ్ ం�ా
ఆచ��ం�ే�ార�. �ా�, య�దుల� ��స
� త్ వ ��ావ్సుల నుం�� తమ�మ్ను��మ� ��ర��ేసు��నుట వలన, ��స
� త్ వ
మతమ� �ామ��జయ్మ� �కక్ అ��క �ార్ం��ల�ల్ చటట్ పర���న ���ను ��ల�ప్�ం��, ��స
� త్ వ�ల� పర్భ�తవ్మ�
నుం�� ���ంచబ��, ��ం�ించబ�ే పర్మ�దమ�ల��� ��టట్ �
� �యబ��డ్ర�. ��� ఫ�తమ��ా, ���సత్వ�ల�, ���సత్ ుల�
��ావ్సమ�ను క��� �సమ్��ం�, య��� మతమ�ల� �ిథ్రప����య�ర�.

��మ� పర్భ�తవ్మ�
య��రథ్ �న
� ��స
� త్ వ ��ావ్సమ� �షయమ�ల� �ా�పడ�టక� క���న మ�డవ ఒ�త్ �� ��మ�
�ామ��జయ్మ� నుం�� క���న��, ���సత్వ�ల� చక�వ��త్� మ��య� ��మ� �ేవతలను ప��ం��ల� ఒ�త్ ��
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�ేయబ��డ్ర�. ఏలయన�ా, య��� సమ�జమ� ��స
� త్ వ సంఘమ�ను �రసక్��ం�ం��, ��స
� త్ వ�ల� బ��రంగం�ా
��మ� �ేవతలను ప��ం��ల� పర్భ�తవ్మ� బలవంతమ� �ే�ిన��. మ��య� �ొ��
� య
ి న్ �ాలమ�ల�, ఇ��
ఇం�ా �వర్ర�పమ� ���చ్ం��, చక�వ��త్ �ేవ���ా ����క్నబ�ే�ాడ�. ఒక��ళ, ���సత్వ�ల� ఈ ��ా��ాధనల�
�ాల���ందనట�ల్ �ే
� , �ార� ���ిత్ క�ల��ా దూ�ించబ�ే�ార�- అ�� ఒక ��పప్ ��రమ��ా ���ంచబ�ే�,� ���న్�ార�ల్
�ేశ బ��షక్రణ క��� �ే����
� ార�. తమ �ా��రక భదర్తను �ా�ాడ���వ�����, ��ల�మం�� ��స
� త్ వ�ల� ఈ
అనయ్�ేవ���ాధనల� �ాల�గ్న����� ఒ�త్ �� �ేయబ��డ్ర�.

అ��ేయ�ల�ౖన ���సత్వ�ల�
�����ంచద��న �షయ��దన�ా, సంఘమ� ��ల�పల నుం�� కల�గ�చునన్ ఒ�త్ డ�లక� ��డ��ా,
��లగ్ వ ఒ�త్ �� �జమ��ా అ��ేయ�ల�న
ౖ ��స
� త్ వ�ల నుం�� క���న��. �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�లల�
ఏరప్��న సమసయ్లను గ���చ్ బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� ఎక�క్వ �వ��ంచుట ల�దు. �ా�, పర్కటన గ�ంథమ� 2, 3
అ��య్యమ�లల� �ార్యబ��న ప�ర్కలల� ���సత్వ సమ�జమ�ల��� పర్జల వలన క���న అ��క���న సమసయ్లను
����క్నుచు��న్�. ఉ��హరణక�, �ల�మ� �కక్ అప�తర్��న బ�ధల� పర్కటన 2:14ల�
�ె�యజ�యబ��డ్�. ���ల��త�ల��ా �ిల�వబ�ే ఒక గ�ంప��ార� పర్కటన 2:6ల� గ��ద్ంచబ��డ్ర�. మ��య�
��జబ
� ల
� ను పర్వ��త్� గ���చ్ పర్కటన 2:10ల� పర్�త్ ా�ంచబ��న��.
�������డ�, �ా�� �కక్ తప�డ� ఆచరణలల� �ాల���ం��ల� అ��ేయ�ల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� బలవంతమ�
�ేసత్ ునన్ట�
ల్ అగపడ�త�ం��. �ా� ఈ తప�డ� గ�ంప�లల� అ��ేయ�ల�ౖన ��స
� త్ వ�లందర� �ేరల�దు.
��ంతమం�� �ా�� ��ావ్సమ�ను ������టట్ ,� తమ చుట�
ట్ నునన్ అనయ్మ��లల� ����� �ే����య�ర�. ���.శ. 111
నుం�� 113 వరక� ��ం�య మ��య� బ�త�య �ార్ం��లక� అ��ప��ానునన్ �ీల్ ��ౖ ద యంగర్ నుం��
ఆస��త్కర��న
� సంగ� ఒకట� �ార్యబ��న��.
��మ� చక�వ��త్�న
� ట�ర్జన్ క� �ీల్ ��ౖ �ార్�ిన ���� �నం��:
సమ���రమ� అం��ంచు�ాడ� �ార� ���సత్వ�ల� ��ర���ట్ట �చు��న్డ�, �ా�, తర��ాత

���� �రస్క��ం��డ�, �ార� ఆ�ధమ��ా �ిల�వబడ�చుం�ే�ార� క� ఆ �ధమ��ా
�ిల�వబడ�ట ల�దు . . . ��ంతమం�� ఇర�వ����దు సంవతస్�ాల మ�ందు�ార�.

�ారందర� ఒకప�ప్డ� � ప్ర�మను మ��య� �ేవతల �గ�హమ�లను ప��ం�న
�ార� మ��య� ���సత్ ును శ�ిం�న �ార�.

పర్� య�గమ�ల�� ���సత్వ�ల� ���సత్ ుక� ��మ� ల�బడ�టల� అన�ా ఆల�చనల�, మ�టల� మ��య�
���యలల� �ా�పడ�టక� ఒ�త్ డ�లను ఎదు��క్��న్ర�. పర్పంచమ�ల�� అ��క �ార్ంతమ�లల� ���సత్వయ్మ�
ఇంకనూ చటట్ బదధ్ మ� �ా� మతమ��ా ఉం��. నమమ్క���న ��ావ్సుల� రహసయ్మ��ా కల�సుక�ంట�ర�,
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ఏలయన�ా �ార� బం��ంచబడవచుచ్ ల��� చంపబడవచుచ్. అచచ్ట మ�న�ిక ఒ�త్ �� క��� ఉంట�ం��. ల���క
���వ్ంసుల�, ��న్��త�ల� మ��య� క�ట�ంబమ� ���సత్వయ్మ�ను జ�ఞ్నమ�ల�� మతమ��ా �ాసత్ �మ�నక�
�ర�దధ్ �న
� ���ా అప�సయ్మ� �ేయ�చు��న్ర�. �ాయ్�ారమ�ల� ల�భమ� ��ంద����� ల��� సమ�జమ�ల�
అ��య్య��న
� పర్వరత్ నను ��ా��ం�ేందుక�, అచచ్ట మన పర్వరత్ న �షయమ�ల�, నమమ్కమ� �షయమ�ల�
�ా�పడ�నట�
ల్ �ే�� ఒ�త్ �� ఉం��. మ��య� పర్కటన గ�ంథమ� ఇట�వంట� ప���థ్ త
ి �లను �ె�యజ�య�చునన్��.
��� సం�ేశ��మన�ా, ��సు �ాజ�య
ౖ ���న్డ�, మ��య� సమసత్ మ�ను స���య
ే �టక� త�దక� ఆయన
������ా��య
ౖ ���న్డ�. మ��య� ఆయన వచుచ్నప�డ�, ఆయనపటల్ నమమ్కమ��ా ఉనన్ పర్� ఒకక్���� ఆయన
పర్�ఫల�చుచ్ను.
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����తక
ర్ అం�ాలను మనసుస్ల� ��టట్ ����, ఈ అవ�ాహన�� మనమ�
����ంత సంబంధ��న
� ��పథయ్మ�ను ప����ం�ెదమ�.

����ంత �షయ�ల�
��ాలమ��ా �ె�ాప్లంట�, బ�ౖ�ల్ గ�ంథమ�ల�� ����� మ�ందు �ార్యబ��న గ�ంథమ�ల ����ంతమ���
పర్కటన గ�ంథమ �ిథ్రపరచుచునన్��. మ�ందునన్ బ�ౖ�ల� �ార్తల��న
ౖ ��ను �సత్ ృతమ��ా
ఆ��రప��య���న్డ� మ��య� తన �ాఠక�ల� �ాట�� ఎర�ాల� ఉ�ేద్�ం��డ�.
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����ంత ��పథయ్మ�ను అ��క �ధమ�ల��ా �వ��ంచవచుచ్ను. అ��ే, ఈ
�ాఠమ�లల� �ార్మ�ఖయ్��న
� మ�డ� అంశమ�లను మనమ� దృ�ిట్ంచుదమ�; �దట��,� �ాకడ �ాసత్ మ
� � ల���
“కడపట� ��నమ�ల�”ను గ���చ్ ల�ఖన ఉప�ేశమ�ల�; ��ండవ��, �బంధనను గ���చ్న అంశమ�; మ��య�
మ�డవ��, బ�ౖ�ల్ పర్వకత్ ల �కక్ �ాతర్. �టట్ �దట��ా, �ాకడ �ాసత్ మ
� �ను గ���చ్ చూ�ెదమ�.

�ాకడ �ాసత్ మ
� �
��ను ��నమ�లల�, ఆ�� సంఘమ� ��పప్ ఆం�ోళనను అనుభ�సుత్ం�� ఏలయన�ా, తన ప��
మ���ంచ����� ��సు �����
� ాల�దు. ఆయన భ���ద ప��చరయ్ �ే�న
ి సమయమ�ల�, ��సు భ���ద
�ేవ�� �ాజయ్మ� �వ�� దశలను �ాథ్�ించుచు పర్� �ేశమ�నక� రకష్ణ �ె��చ్ర�. �ా�, ��ను ���� �ార్�ిన
�ాల����, ��సు ���ల్ అరథ్శ��బద్ మ� అ�ం�� మ��య� ఆయన అసల� ����వ
� �ాత్�� అ� ��ంతమం��
���సత్వ�ల� అనుమ��ంచుట �ార్రం�ం��ర�. �ావ�న, ��ను ���� �ార్య����� �ారణమ� ��సు తన
�ాజయ్మ�ను ���మ్ంచుటయందు శ�మప�� ప��ేయ�చు��న్డ� మ��య� ఆయనను గ���చ్ బ�ౖ�ల్ గ�ంథమ�
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�ేయ�చునన్ పర్� �ా�ాద్నమ�ను తన �ాకడల� ��ను తపప్క ��ర��ర��ాత్డ� తన �ాఠక�లక� �శచ్యత
�చుచ్ట. మ��క మ�టల�, బ�ౖ�ల� పర్�ార��న
� �ాకడ �ాసత్ మ
� � ల�క ఎసక్ట�ల�ను గ���చ్ ��ను
�ార్య�చు��న్డ�- అంతయ్��నమ�ల సంగత�లను గ���చ్న బ��
ౖ ల� బ�ధ.
�ాకడ �ాసత్ �మ� అ�� మ�టక� అరథ్ మ� “అంతయ్ �ాలమ�ను గ���చ్న అధయ్యనమ� ల��� అంతయ్
సంభ�ాల� గ���చ్న అధయ్యనమ�” ఎ�ాక్ట�స్ అ�� పదమ� ���తత్ �బంధన ���క� పదమ� నుం�� వ�చ్న��,
��� అరథ్ మ� “అం�మమ�.” �ాంపర్��యమ��ా �ాకడ �ాసత్ మ
� � అ�� మ�ట �ార్థ�కమ��ా బ�ౖ�ల్ గ�ంథమ�
���సత్ ు �కక్ ��ండవ�ాకడను గ���చ్ బ���ంచుటను సూ�సుత్ం��. అ��ే ��ట� బ�ౖ�ల్ పం��త�ల� �ాకడ
�ాసత్ మ
� � అ�� మ�టను ���సత్ ు �కక్ �దట� �ాకడ నుం�� ��ండవ �ాకడ వరక� ఉం�ే �ాలమ�నంతట��
కల�ప����� ఒక అంతయ్�ాలమ�ను గ���చ్ అధయ్యనమ� �ేయ����� ఉప���ంచుచు��న్ర�. �ాకడ
�ాసత్ మ
� �ను గ���చ్న �సత్ ృత��న
� అ��ార్యమ�, ���ర్ 1:2 మ��య� 1 ��త�ర� 1:20 నూతన �బంధన
�ాలమం�� అంతయ్��నమ�ల� ల��� �వ�� ��నమ�ల� అ�� �షయమ�ను ర���పరచుటను సమ��థ్సత్ ుం��.
��ంతమం�� ����ంత పం��త�ల� ���సత్ ు �దట� �ాకడ నుం�� ��ండవ �ాకడ వరక�
ఉం�ే �ాలమ�ను అంతయ్��నమ�ల��ా సూ�సుత్��న్ర�. �ార� ఈ �ాలమంతట��

అంతయ్��నమ�ల��ా సూ�సుత్��న్ర� ఏలయన�ా ���సత్ ు �క్క �దట� �ాకడల�
అంతయ్�ాలమ�లను ��ర��ేయ�ట �క�నన్��, అందువలన ����ంత పం��త�ల�

���న్�ార�్ల ���� అంతయ్��నమ�ల �ా్రరంభమ� అ� ల��� “�ా్రరంభ���న�� ఇంకను

మ���ంచబడల�దు” అ� �ెప�ప్దుర�. ���సత్ ు �క్క �దట� �ాకడల� �ిల�వయందు
�జయమ� మ��య� ప�నర���్థనమ� నందు ���ద్షత్వమ� కలదు,

�ా్థ�ించబడ�చునన్� ���రక� �శ్చయమ��ా క�యమ� �ె�్లంచబ��న�� ల�క అం�మ
�ా�ాద్నమ�ల� ��ర��ర్చబడ�టక�. ఆ అం�మ �ాగద్నమ�ల� ఇపప్ట��� మన

అనుభవమ�ల���� �ాల�దు, �ావ�న మనమ� మ��మపరచబడల�దు, �ా� ��స
� త్ ు �ాకడ
సమయమ�ల� �ిల�వల� ��ను �ే�న
ి �ా్రయ�్చతత్ �ారయ్మ� ��ర��ర్చబడ�త�ం��. ���
ప్ర�ఫలమ� �సస్ం�ేహ���న��. ఫలమ� �శ్చయమ�. అంతయ్ఫలమ�

�వ��సప్ద��న
� ��, ��నుకక� �సు��నుటక� ఆ�ా్కర��న
� �� ల��� �ేవ�� మనసుస్ల�
సప్ష్టమ��ా ల�దు అ� ���ంచుటక� �ల�ల�దు. �ేవ�� �క్క ప్రతయ్కష్పరచబ��న
�ాక��న్ ప్రణ��కల� ��ా్వసుల� అనుభ�ంచుటక� ���న్ �షయ�ల� అచ్చట
ఉ��న్�. కడపట� సంగత�ల� ��ర��ర�్చ క�యధనమ� ���సత్ ు �ిల�వయందు
�జయమ��� ం��న కష్ణమ� నుం�� �శ్చయపరచబ��న�� మ��య� ఆయన

�జయమ�- ఆయన ���ద్షత్వమ� మ��య� ఆయన ప�నర���్థనమ� ����
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�ేయ�చునన్ద�, ��ను తపప్క �ె�ాప్�. అందువలన, ��స
� త్ ు తన �దట� �ాకడ

మ��య� ��ండవ �ాకడల� రకష్ణ �ారయ్మ�ల� ��ౖర�ధయ్మ�ను ����ంత పం��త�ల�

ఎ�త్ చూప�టక� ఒక �ారణ��య
� �నన్��, ల��� �ా్రథ�క �ారణ���య�నన్�� మ��య�
అంతయ్��నమ�లల� ఇ� �తత్ మ��ా జర�గ�టను సూ�ంచుచునన్��. మనమ�
ఇప�ప్డ� �వ�� కష్ణ�ల�్ల ఉ��న్మ�, ��స
� త్ ు �క్క అం�మ �జయమ� �క్క
�ారయ్మ� �ిల�వనందు సంప�ర్ణ మ� �ేయబ��న��.

— ��. �ాబర్్ట �. �స్ట ర్
���తత్ �బంధన రచ�తల� అంతయ్ ��నమ�లను ఏ �ధమ��ా అవ�ాహన �ేసుక���న్�� అరథ్మ�
�ేసు��నుటక� �ాత �బంధన బ�ధనల�� �ార్రం�ంచుట ఉప�గకరమ�. ���ీస్య ల��� ���సత్ ు అనుయ్ల
ప���ాలనను అంతమ� �ే�,ి ఈ భ�� �ద �ేవ�� �ాజయ్మ�ను �ాథ్�ి�త్ ాడ� �ాత �బంధన పర్వకత్ ల�
మ�ందు�ా�� పర్వ�ం��ర�.
�����ల� 2:44ల� ఈ �ధమ��ా చదువ�దమ�:
ఆ �ా�ల �ాలమ�లల� పరల�కమందునన్ �ేవ�డ� ఒక �ాజయ్మ� �ా్థ�ించును.

�����నన్ట���� ��శనమ� కల�గదు, ఆ �ాజయ్మ� ��� �� ం��న�ా���� �ాక మ��వ�����
�ెందదు. అ�� మ�ందు �ె�ిప్న �ాజయ్మ�ల�న్ట�� పగ�ల��ట�్ట �ర�్మలమ� �ేయ�ను
�ా� అ�� య�గమ�లవరక� �ల�చును (�����ల� 2:44).

ఈ వచనమ�ల�, భ��యందంతట� �ర�గ�బ�ట��ేయ� ల�క�ాజయ్మ�ల�న్ట��, మ��య� �ాట�
అ��పత�లను �ేవ�� �ాజయ్మ� ��శనమ� �ేయ�న� �����ల� బ���ంచుచు��న్డ�. మ��య� �����ల�
7:13-14ల�, ఈ �ాజయ్మ� ���ీస్య�ా ల��� ���సత్ ు�ా �ెపప్బడ�చునన్ మనుషయ్క�మ�ర�� ��వ్�ా కల�గ�త�ంద�
పర్వకత్ �ెప�చు��న్డ�.
�����ల� గ�ంథమ�ల� ఉనన్ పర్వచన �ాకయ్��గమ�ల వంట��, చ��తన
ర్ ు ��ండ� ��పప్ య�గమ�ల��ా
�భ�ంచు �ధమ��ా య��� ����ంత పం��త�లను న���ిం�న�, అ��వన�ా, �ాపమ�, శ�మ మ��య�
మరణప� య�గమ�; మ��య� �ేవ�డ� తన శత�ర్వ�లను సమ�లమ��ా ��శనమ� �ే�,ి త�దక� తన
పర్జలను ఆ�రవ్��ంచు �ాబ�వ� య�గమ�.
�����ల� తర��ా� శ��బద్ మ�లల�, ఇ�ా����య�ల� అనయ్ చక�వర�త్ల�, మ��య� ��ే�
అ��పత�ల�� తమ ���ాటమ�ను ��న�ా��సత్ ూ�� ఉ��న్ర�. మ��య� ఈ య�గమ� మ���ంచబ��, �ాబ�వ�
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య�గమ� పర్��శ��టట్ �టక� అతయ్ంత ఆశ�� ���ీస్య ��రక� య��� ����ంత పం��త�ల� ఎదుర�చూసూ
త్
ఉ��న్ర�.
�ేవ�డ� తన ప్రజల�� ప్రసత్ ు����� కల�ి ప��ేయ�చు��న్డ� �ాత �బంధనల�
సప్ష్టమ��ా ఉనన్��, �ా� �ా�ా� మ��య� ���ీస్య వచు్చట ��రక�, కడపట�

య�జక�డ�, కడపట� ప్రవకత్ , కడపట� �ా� వచు్చట ��రక� ఎదుర�చూ�ే ���నమ�����
ఆయన ���� �ేయ�చు��న్డ�. �ాత �బంధన అంతయ� ఆ ప్ర�ేయ్క��న
� వయ్��త్ ��రక�
మ��య� సంఘటన ��రక� ఎదుర�చూసూ
త్ ఉ��న్ర�. మనమ� ���తత్ �బంధనల����
వ�్చనప�ప్డ�, �ా�� ��త�ాలమ� ఎదు��్కనుచునన్�� �జ���� �ాత �బంధనల�
ఎదుర�చూ�న ����క్క ��ర��ర�ప్�ాయ�నన్�� అ� ���తత్ �బంధన గ�ంథకరత్ ల�

ఆశ్చరయ్�� య�ర�. మ��య� అ�� ��వలమ� సంక��త���న�� మ��ే్రమ �ాదు�ా�, ���తత్

�బంధనల� అ�� �సత్ ృత��న
� ���ా ఉనన్��, �ార� ప్రపంచ చ��త్రను �ాసత్ వమ��ా ��ండ�
��గమ�ల��ా దృ�ి్టంచుచు��న్ర�, అ�: ఒకట� ఎదుర�చూ�న�� మ��య� ��ండవ��
��ర��ర్చబ��న��.

— ��. �ే�డ్ �. �ారన్ర్
తన �కక్ బ�ధల� చ��తర్ �కక్ ఈ ��ండ� య�గమ�లను గ���చ్ �ార్థ�కమ��ా తరచు ��సు
పర్�త్ ా�ం�ే�ార�. ఉ��హరణక�, మతత్ � 12:32, మ�ర�క్ 10:29-30 మ��య� ల��ా 20:34-35 వంట� ల�ఖన
���ాలల� ఆయన ఈ య�గమ�ను గ���చ్ �ాబ�వ� య�గమ�ను గ���చ్ మ�ట�ల్�ెను. అ��ే, ఈ ��ండ�
య�గమ�లను గ���చ్ ��సు ఒక నూతన దృకప్ధమ�మ�ను ప��చయమ� �ే�ాడ�. ఒక��ౖప�, �ాబ�వ�
య�గమ�ను భ�షయ్త�
త్ య�గమ��ా �డ�వక �ెబ�త���న్డ�. �ా� మ����ౖప�, తను �వ�ించు ��నమ�లల���
�ేవ�� �ాజయ్మ� వ�చ్య�నన్ద� క��� ఆయన �ె�ప్ి య���న్డ�. మ��క మ�టల�, ఈ ��ండ� య�గమ�ల
�కక్ చ��తర్ తన ��నమ�లల��� ఒక����� ఒకట� కల�ి��� ఉనన్ట�
ల్ ఆయన బ���ం��డ�.
పర్సత్ ుతమందునన్ ఈ య�గమ� ల��� ఈ య�గమ� మ���ంప��ాక మ�ను�� �ాబ�వ� య�గమ�
�ార్రంభ���న��. ��సు �ె�ిప్న పర్�ారమ�, ��ావ్సుల� ఇపప్ట��� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� ��ంచుచు��న్ర�
మ��య� అ��క��న
� ��� ఆ��ావ్దమ�ల� అనుభ�ంచుచు��న్ర�.
మతత్ � 12:28ల� ��సు �ె�ిప్న మ�టలను �నం��:
�ేవ�� ఆత్మవలన ��ను దయయ్మ�లను ��ళ్ల��ట�్టచునన్ ��డల �శ్చయమ��ా
�ేవ�� �ాజయ్మ� � �దద్ క� వ�్చయ�నన్�� (మతత్ � 12:28).
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దయయ్ప� శక�త్ల��న
ౖ ��సు �కక్ �జయమ�, భ�� �ద �ేవ�� �ాజయ్మ� �కక్ �వ�� దశను
ఆయన �ార్రం�ం��డ� ల��� పర్�శ
� ��టట్ �డ� ర��వ� �ేయ�చునన్��.
అంతయ్ ��నమ�ల� గ���్చ మ�ట�్ల�ే అ��క���న ల�ఖన ���ాల� ���తత్ �బంధనల�

ఉ��న్�, మ��య� �ాసత్ వమ��ా ఈ ల�ఖన ��గమ�ల�న్ �దట� శ��బద్ మ�ల�
అంతయ్��నమ�లను గ���్చన సందరభ్మ��� �ా్రరంభమ����. ఉ��హరణక�,
అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల� 2:17ల� ��త�ర� ���ల� �క్క మ�టలను

ప్ర�త్ ా�ం�నప�ప్డ�, ��ను ఈ �ధమ��ా �ెబ�త���న్డ�, “అంతయ్ ��నమ�లయందు
��ను మనుష�య్లంద�� �ద �� ఆత్మను క�మ్మ��ం�ెదను,” ఆ సమయమందు

��ం�ె��సుత్ ��నమ�న జ���న
� సంఘటనలను గ���్చ ఆయన మ�ట�్లడ�చు��న్డ�.

�ావ�న ఆధు�క ��స
� త్ వ�ల� మర��� �న ఈ సంగ�� ఆ�� ��స
� త్ వ�ల� బ�గ�గ అర్థ మ�
�ేసుక���న్ర�, మ��య� �ాజయ్మ� ��వలమ� భ�షయ్త�
త్ నక� సంబం��ం�న�� �ాదు,
అ��ే �ావల�ిన �ా� ఇపప్ట��� వ�్చయ�నన్ందున భ�షయ్త�
త్ చ��త్రల�

కల�ి�� �ం��. మ��య� ఆ �ారణమ��ేత, ���తత్ �బంధనల� ����� సంబం��ం�న
���న్ ల�ఖన ���ాల� �వ� క���య���న్వ�, ఉ��హరణక� గల� 1:4 మనలను

ప్రసత్ ుతప� దుష్ట�ాలమ�ల� నుం�� ���ంపవల�న�; ల��� 1 ����ం�� 2:9, 10ల�

��ల� �ె�ప్ి న��, “�ేవ�డ� తనున్ ��్ర�ంచు �ా����రక� ఏ� �ిదధ్పర�ె�� అ� కంట���

కనబడల�దు, �ె��� �నబడల�దు, మనుషయ్ హృదయమ�నక� ��చరమ� �ాల�దు. . .

మన����ే �ేవ�డ� �ాట�� తన ఆత్మవలన బయల�పర�య���న్డ�.” ల��� 2 ����ం��

ప�్రక మ��య� ఎ���ీ 1వ అ��య్యమ�ల� తరచూ �ాయ్�ార పత్రమ�లల� క�యధనమ�
�ె�్లం�న ��� ��రక� ఉప���ంచబ�ే పదజ�లమ� కనబడ�త�ం��. ప�����ధ్త్మను
�� ందుట ��్వర మన భ�షయ్త�
త్ ల� �� ందబ� వ� �ారసత్వమ� �క్క �దట�

�ా���ను �� ం��య���న్మ� ఆయన �ెప�ప్చు��న్డ�. భ�షయ్త�
త్ ల�కమ� �క్క
���ర�� మనమ� �� ం��య���న్మ�, ఏలయన�ా మనమ� ��వలమ� భ�షయ్త�
త్
ప�నర���్థనమ� మ��య� భ�షయ్త�
త్ ���ీస్య అ�న, ఇపప్ట��� వ�్చయ�నన్,
మరణమ� నుం�� ల�పబ��న �ా� ��రక� ఎదుర�చూచుచు��న్మ�, అందువలన

మనక�, ���ర�� ఇవ్వబ��న��, మ��య� మనమ� �ాబ� వ� య�గమ�నక� �ెం��న

�ా��వల� ��ం���, పరల�కమ� ఏ �ధమ��ా ఉండబ� త�ం�ో ఆ ర��� ల�కమ�నక�

క���ంచ����� ఈ ప్రసత్ ుత య�గమ�ల� �ాబ� వ� య�గమ� ��రక� మనమ� ��ం���.
— ��. ���గ్ ఎస్. ��నర్
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���సత్ ు భ�ల�కమ�ల� �ే�న
ి ప��చరయ్ ��వ్ర, �ేవ�డ� తన శత�ర్వ�క� �వ�� ఓట�� మ��య� తన
పర్జల�ౖన �ా���� కడవ�� ఆ��ావ్దమ�లను కల�గజ��ాడ�. ఆయన �ాజయ్మ� ఈ దుషట్ �ాలమ�ల��� దూసు���
��వ�చునన్��. అ�� �ేవ�� పర్జలను ����ిం�, �ా���కక్ భ�షయ్త�
త్ ఆ��ావ్దమ�లను �శచ్యపర�సుత్ం��.
మనమ� ఇప�డ� మతత్ � 12:28ల� చ���నట�
ల్ �ా, ఈ �డ�దల ���సత్ ు �వ�ిం�న �ాలమ�నుం�ే �ార్రంభ��న
� ��.
ఇ�ే అంశమ�ను ల��ా 16:16, 17:20-21 మ��య� ��ను 3:3వంట� ల�ఖన ���ాలల� మనమ�
చూడవచుచ్ను. మతత్ � 13:24-30, 36:43 మ��య� ల��ా 19:11-27ల� చూ�నట�
ల్ �ా, పర్సత్ ుత �ాలమందు
ఆయన �ాజయ్మ� ��డ�ెగక వృ��ద్�ెందుచునన్��. మ��య� ���సత్ ు �����వ�చ్నప�డ�, మతత్ � 16:27-28;
24:44-51, మ��య� 25:31-46ల� ��సు బ���ం�నట�
ల్ �ా, ఈ �ాజయ్మ� భ�షయ్త�
త్ ల� ప��ప�రణ్మ� ల���
సమ�పత్ మ� �ేయబడ�త�ం��.
�ాకడ �ాసత్ �మ�నక� సంబం��ం� ఈ ��ండ�-య�గమ�ల� అ�� అ��ార్యమ� పర్�ేయ్కమ��ా
అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �కక్ రచనలల� ర���పరచబడ�చునన్��. ఒక��ప
ౖ �న, �ాపమ� మ��య� మరణమ�
క���య�నన్ పర్సత్ ుత య�గమ�ను ఆయన ��ాధ్��ంచుచు��న్డ�. ఉ��హరణక�, �ా��నును గ���చ్ “ఈ య�గ
సంబంధ��న
� �ేవత” అ� 2 ����ం�� 4:4ల� �ెల�ప�చు��న్డ�. మ��య� అనుయ్ల�ౖన తరక్�ాదులను గ���చ్
“ఈల�క తరక్�ా��” అ� 1 ����ం�� 1:20ల� మ�ట�ల్డ�చు��న్డ�. ఇ��య�ను�ాక, మ�నవ జ���� సంభ�ంచు
�ర�ప్ మ��య� ఆ��ావ్దమ�ను గల భ�షయ్త�
త్ య�గమ�ను సూ�ంచుటక� ��ల� �ాబ�వ� య�గమ�” అ�
వయ్కత్ పర��డ�. ���� మనమ� ఎ���ీ 2:7, మ��య� 1 ��� 6:19 వంట� ల�ఖన ���ాలల� చూడవచుచ్ను.
మ��య� ఎ���ీ 1:21ల� ��ండ� య�గమ�ల ��రతమయ్మ�ను ఆయన సప్షట్ మ��ా కనబర���డ�.
మ���క ��ౖప�న, �ాబ�వ� య�గమ� ఒక �ధమ��ా వ�ేచ్య�నన్ద� ��ల� క��� బ���ం���డ�.
ఉ��హరణక�, 1 ����ం�� 10:6ల�, య�గమ�ల �కక్ ��ర��ర�ప్ ���సత్ ుల� సంభ�ం�ెన� ఆయన
�ార్�ియ���న్డ�. మ��య� ��ల�ీస్ 1:13-14ల�, ��ావ్సుల� ఇపప్ట��� ���సత్ ు �ాజయ్మ�ల���� �సుక��ాబ��డ్ర�
ఆయన �ె�ాప్డ�.
��సు మ��య� ��ల� బ���ం�న �ాకడ �ాసత్ � తలంప�ల� ���న్�ార�ల్ “�ార్రం�ంచబ��న
�ాకడ�ాసత్ మ
� �” అ� �ిల�వబడ�చునన్��, ఏలయన�ా �ాబ�వ� య�గమ� �ార్రంభ���న�� ల���
�ార్రం�ంచబ��య�నన్��, అ��ే ఇ�� ఇంకనూ సంప�రణ్మ��ా �ాల�దు. ��సు �దట��ా వ�చ్నప�డ�
�ేవ�� �ాజయ్మ�ను �ార్రం�ం��డ� అ��ే ఈ య�గమ�ల� ���� సంప�రణ్ మ��ా �ేయల�దు. మ��య� ఆ
సమయమ� నుం�� ��ండ� య�గమ�ల ప��మ�ణమ� ఒక��� పర్కక్న ఒకట� ఉ���ల� ఉనన్�. ���
ఫ�తమ��ా, �ాబ�వ� య�గమ� �కక్ ��ంత ఆ��ావ్దమ�ను ��ావ్సుల� ఇపప్ట��� అనుభ�ంచుచు��న్ర�.
అ��ే ��సు �ర���వ�చ్నప�డ� సమ�పత్ మ��య్ �ాబ�వ� య�గమ� �కక్ అ�న్ ఆ��ావ్దమ�ల�
మనమ� ఇప�డ� అనుభ�ంచల�మ�.
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య�దుల �ాకడ �ాసత్ మ
� � పర్�ారమ�, ���ీస్య పర్సత్ ుతమ�నన్ �ాపమ� మ��య� మరణప�
య�గమ�ను మ���ంప�నక� �ె�చ్, ఆయన �ాబ�వ� య�గమ�ను పర్���ంపజ��త్ ాడ�. అ��ే ��సు ఆ
�ధమ��ా �ేయల�దు, మ��య� ఈ సంగ� ఆయన �జం�ా ���ీస్య���� అ� ��ల�మం�� సం�ేహప�ేటల్ �
�ే�న
ి ��. �ేవ�� �ాజయ్మ� దశల��ా వసుత్ంద� �వ��ంచుటక� ���తత్ �బంధన గ�ంథకరత్ ల� ��ల� కషట్ ప��
�ార్య�టక� ఇ�� ఒక �ారణమ�. అవ�ను, ఈ మ�ర�ప్ ఆశచ్రయ్కర��న
� ��. �ా�, ��సు �ే�న
ి శ��త్వంత��న
�
అదుభ్��ల�, మ��య� �ా��య్ల� ��ను సతయ్మ� �ెప�చు��న్డ� ర��వ� �ేయ�టక� స�������, మ��య�
అను��న� ���ల� �ాజయ్మ�ను �సుక�వచుచ్టక� �ేవ�డ� ఉ�ేద్�ంచుచు��న్డ�. ��సు వ�చ్నప�డ� ఈ దుషట్
�ాలమ� ప���త్�ా మ���ంచబడ�ను మ��య� �ాబ�వ� య�గమ� ��� సంప�రణ్త�� వచుచ్ను. అ��ే
అంతవరక�, ��ండ� య�గమ�ల ప��మ�ణమ� ఒక��� పర్కక్న ఒకట� ఉ���ల� ఉండ�ను.
అ��ే పర్కటన గ�ంథమ� �ార్య�చునన్ప�డ� ఈ �ాకడ �ాసత్ �మ�నునక� సంబం��ం�న ఈ
అ��ార్యమ�ను ��నును ఏ �ధమ��ా పర్���తమ� �ే�ిన��? ����ంతమ�నక� సంబం��ం��న ఈ
పర్�య్ే క���న అంశమ� ఆయనక� మ��య� ఆయన ���తలక� ఎందుక� �ార్మ�ఖయ్��న
� ��?
��ను పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్య�చునన్ సమయమందు, �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ల�
ఉ�ేద్శప�రవ్కమ��ా�� పరసప్ర �ర�దధ్ ��ావ్�ాల�� ���ాడ�చు��న్�. ఒక��ప
ౖ �న, �ేవ�డ� చ��త�
ర్ �
ఆ��పతయ్మ� వ��సత్ ు��న్డ� మ��య� పర్సత్ ుత దుషట్ �ాలమ�ను ���సత్ ు జ�ం�య���న్డ� �ార�
నమ�మ్చు��న్ర�. ఆయనయందు ��ావ్సమ�ంచు �ారంద��� ����ించుటక� ఆయన వ�ాత్డ�� �ాత
�బంధన ���కష్ణను ��సు ��ర���ాచ్డ�.
�ా� మ��క��ౖప�, �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ల�, సమ�ా�న ల�కమ�ల� దుషట్ తవ్మ�
ఎక�క్వ�ా ప��ేయ�చునన్ద�� సతయ్మ�ను ఎ���� ����� వయ్వహ��ం���. ��� ఫ�తమ��ా, �ార� ��ల�
క��న��న
� పర్శన్ల� ఎదు��క్��న్ర�: “రకష్ణ ���సత్ ు నుం�� క���నట�ల్ �ే
� , ���సత్వ�ల� �ాపమ� �ేయ�నట�
ల్ ల�కమ�
ఇంకనూ �ా��� ఎందుక� ����ంచగల�గ�చునన్��?” “���సత్ ు ప���ా�ంచుచునన్టల్ ��ే ఈ ��ంసల నుం��
ఆయన మనలను ఎందుక� ���ంచుట ల�దు?” “ఏ �ధమ��ా మ��య� ఎప�డ� ఈ శ�మల�
మ���ంచబడ���?” ఏ�ొక �ధమ��ా ఈ పర్శన్ల�న్ �ాకడ �ా�ాత్���� సంబం��ం�న��. మ��య� అవ�న్
పర్కటన గ�ంథమ� సమ���నమ� ఇవవ్గల ఒక రక��న
� పర్శన్ల�.
కడవ�� ��నమ�లను గ���చ్ ���తత్ �బంధన �కక్ బ�హయ్దృ�ిట్ వలన కల�గ� ����ంత సంబంధ��న
�
��ందరలను గ���చ్ ��ను సప్షట్ మ��ా ఎ���య
� ���న్డ�. మ��య� పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్య�టల� ఒక
లకష్య్మ� ఏమన�ా ఈ ప���థ్ �
ి � ���సత్వ�ల� ఎదు��క్నునట�
ల్ �ేయ�ట. తన గ�ంథమంతట�ల�, ఈ ��ందరలను
��ండ� �జయమ�ల ��ల�గ�ల� దృ�ిట్ం��ల� ఆయన తన �ాఠక�లను ��ర్తస్��ం��డ�. �దట��ా, పర్సత్ ుత
య�గమ�ల� ఇపప్ట��� ��ను �ా��ం�న �జయమ�ను లకష్య్��టట్ �ల�గ�న ఆయన �ా��� �ిలచుచు��న్డ�.
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ఆయన మరణమ�, ప�నర���థ్నమ� మ��య� ఆ��హణమ� ��వ్ర, పర్� �జ ��ావ్�ి �కక్ అంతరంగ
ఆ�మ్య రకష్ణను ���సత్ ు భదర్పర�సుత్��న్డ�. పర్కటన 1:8 వంట� ���ాలల� ఈ �ార్రంభ �జయమ�
���య�డబ��న��, అచచ్ట ���సత్ ు మరణమ� నుం�� ల��య���న్డ� మ��య� ఎనన్ట���� ����� మరణ�ంచడ�
�ెపప్బ��న��, 5, 12వ అ��య్యమ�లల� క��� ఉం��, అచచ్ట మరణమ�, ప�నర���థ్నమ� ��వ్�ా ���సత్ ు
అ���ారమ�, శ��త్ ��ందుటను గ���చ్ అ��క ప�ాయ్యమ�ల� �ెపప్బడ�చునన్��.
��ను ఎ�త్ చూ�ిన ��ండవ �జయమ�, ���సత్ ు ����� వ�చ్నప�డ� �ా��ంచబ�ే అం�మ �జయమ�
— ఆ �జయమ� �ేవ�� �కక్ శత�ర్వ�లను సంప�రణ్ మ��ా ��శనమ� �ే�,ి సమసత్ సృ�ిట్� నూతన
పర�సుత్ం��. పర్కటన 1:7 మ��య� 19 మ��య� 22 అ��య్యమ�ల�న్ట�ల� ఈ అం�మ �జయమ�
దృ�ిట్ంచబ��న��.
�ాత �బంధనల� మ�ందు�ా �ెల�పబ��నట�
ల్ , �ాపమ�, శ�మ మ��య� మరణమ� �కక్
అ���ారమ�ను ��సు ���సత్ ు �జమ��ా ఓ��ం�య���న్డ�� �షయమ� తన అసల�ౖన ���తల� గ���ం��ల�
��ను ��ర�క�ంట���న్డ�. మ��య� ��� ఆ��రమ��ా, �ేవ�� �ర�ప్ను, రకష్ణను ప��ప�రణ్ మ�
�ేయ�టక� ��సు ����� వ�ాత్డ� నమ�మ్నట�
ల్ తన �ాఠక�లను ��ను ��ర్తస్��సత్ ు��డ�.
ఆ�ంచ� �ధమ��ా �ేవ�� �ాజయ్మ� ఆలసయ్మ� �ేయబడ�ట, అసల�ౖన ���తలల� అ��
ఎట�వంట� ప్ర��వమ�ను కల�గజ��న
ి �ో , ప్రకటన గ�ంథప� అసల�ౖన �ాఠక�లను గ���్చ
మనమ� ఆల��ంచవల�ియ�నన్��. ���సత్ ు ఆ��హణమయ�య్డ�. సు�ారత్ ల� ����
గ���్చ �ాకష్య్�చు్చచు��న్�, అ�� సత్ ల�ల� �ాకష్య్�సుత్��న్ర�, మ��య�

సు�ారత్ లల�ను, అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల�ల� క��� ���సత్ ు త్వర�ా వసుత్��న్డ� అర్థ మ�
�ేసు��నబడ�చునన్��, అందువలన �దట� శ��బద్ ప� ���సత్వ�ల� �����త్ ప్రభ�వ�
బ��రంగమ��ా ఒప�ప్��నుచు��న్ర� మ��య� ��ంసల�, శ�మల�, �ా��రణ
కష్టమ�ల�, ల�క ఆ��్థక ��చు్చతగ�గ్ల�, ��ల��ంచబడ�టను అనుభ�ంచుట

�ా్రరం�ంచుచు��న్ర�, �ార� ��సు ����� వ�ాత్న� �ె�ప్ి న �ా�ాద్నమ� �ఫల���న��?
అ� ఆశ్చరయ్�� త���న్ర�. ఇట�వంట� ప���్థ ి��� �ార� ఈ �ధమ��ా సప్ం��సత్ ు��న్ర�:

���సత్ ు �జయమ� �ా��ం��డ� ఎ���� �ార� ��ా్వసమ�ల� �ి్థరమ��ా ఉం���, ప్రకటన
గ�ంథమ� 4, 5 అ��య్యమ�ల నుం�� �ేవ�డ� �ార్వ��మత్వమ��� �శ్వమంతట��

ప���ా�సుత్��న్డ�, �ేవ�డ� �ిం�సనమ� ��ౖ నుం�� ప���ా�ంచుచు��న్డ�, ఆయన
�యం�్రంచు �ామర్థ�మ� క���య�ండ�ట మ�త్ర�� �ాదు, ఆయన �తత్ మ�, ఆయన
అనుమ� మ��య� ఆయ� �షయ�లను �యం�్రంచగల ఆయన ���య� ప�ర్వక

�తత్ మ�నక� ��ర��ా ఏ�� జర�గదు. �దట� శ��బద్ మ�ల� ��స
� త్ వ�ల� �� ందుచునన్
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శ�మల వలన మ��య� �లకడ���న ��ా్వసమ� ��్వ�ా, పట�్టదల�� �ాకష్య్�చు్చట
వలన �జయ��ైన ��స
� త్ ు��దద్క� ప్రజల� ఆక��ష్ంచబడ��ర�.

�ాకడ �ాసత్ �మ�ను గ���చ్ ఇట�వంట� అవ�ాహన క���య�ం��, పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����ంత
��పథయ్మ�క� �ెం��న ��ండవ దృకప్ధమ� ��ప
ౖ � �ర�గ�టక� మనమ� �ిదధ్మ��ా ఉ��న్మ�, అ�ేదన�ా:
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� �బంధన ��వన.

�బంధన
“�బంధన” అ�� మ�ట పర్కటన గ�ంథమ�ల� ఒ��ఒకక్�ా�� క��ిం�నపప్ట���, �ాత �బంధనల�
�బంధన అ�� తలంప� ఈ ప�సత్ కమ�ను ఒక �ార్మ�ఖయ్��న
� �ధమ��ా ర���ం��ం�న��. �ేవ�� పర్జల�,
�ేవ�� �ాజయ్మ� �షయమ�ల� �ార్థ�కమ��ా ఉండవల�ిన పదధ్ �� ఇ�� �రణ్�ంచుచునన్��. �ా�� �కక్
భ�షయ్త్ ��చన, ఆ��ావ్దమ�ను ఇ�� ర��� �ేయ�చునన్��. మ��య� �ార� ఎదు��క్నుచునన్ పర్�
కషట్ మ�ను అ��గ�ంచుటక� �ా��� ప�����ల�ప్చునన్��. పర్కటన గ�ంథమ�ల� �బంధన అ�� తలంప� �కక్
�ాతర్ను గ���త్ంచుటల� మనమ� స�యపడ�టక�, ఈ ��వన ��టల్ � వృ��ద్ �ెం��న�ో ప���లన �ేయ�ట
పర్�జనకరమ�త�ం��.
�ేవ�� �కక్ పర్� �బంధన ఒక పర్�ేయ్క��న
� లకష్ణమ� క��� ఉండ�ా, అ�న్ �ై�క �బంధనలక� ఒక
మ�డ� రకమ�ల�ౖన పదధ్ త�ల� ఉ��న్�. �దట��,� పర్� �బంధనల� �ేవ�డ� తన పర్జలపటల్ ��పప్�ైన
దయను కనబర��ాత్డ�. ��ండవ��, ఆయన దయక� పర్�ఫలమ��ా �ేవ�డ� �ా�� నుం�� ��ేయతను
��ర�త���న్డ�. మ��య� మ�డవ���ా, తన ��య్యబదధ్ �న
� �ర�ప్ల� �ర�చ్ట ��వ్�ా �ేవ�డ� తన
�ాజయ్మ�ను �ాథ్�ించుచు��న్డ�. పర్�య్ే కమ��ా, ��ేయత క���న�ార� ఆ��ావ్దమ�లను ��ందుదుర�
మ��య� అ��ేయ�ల�ౖన �ార� �ాపమ� ��ందుదుర�.
���దు�� �ే�న
ి �బంధనల�- 2 సమ���ల� 7:1-17, ��రత్నల� 89, 132లల� పర్�త్ ా�ం�నట�
ల్ - ఆ��ావ్ద

పర్�ాహమ��ాను, మ��య� తన పర్జలక� �ర�ప్�ర�చ్ �ధమ��ా �ేవ�డ� ���దు �ాజయ్మ�ను

�ాథ్�ిం�య���న్డ�. ���దు క�మ�ర�ల� �ేవ���� పనున్ �ె�ల్ంచు �ా�ల�, �ేవ�� ��దుట �ాజయ్మ�నక�
పర్��ధుల��ా ఉ��న్ర�. ����న అ�న్ �బంధనలల� ఉనన్ పర్�ారమ�, �ేవ�డ� దయను
చూ�ిం�య���న్డ�, ��ేయత ��ర�క���న్డ� మ��య� తన ఆ��ావ్దమ�నక� ల��� �ాపమ�నక� ���దు
క�ట�ం�క�ల� �ారణమ� జ�ఞ్పకమ� �ే�య
ి ���న్డ�. అ��ే, తర��ాత ఇ�ా���ల� చ��తల
ర్ �, ���దు
సం��నమ� ��ల� �రమ��ా �ఫల��న
� ందున ఇ�ా���ల� �ేశమంతయ� �ేవ�� �ాపమ� ���ంద �ెరల����
���ల్��య�ర�.
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అ��ే �ెరల� క���, కడవ�� ��నమ�లల� ��మంత��ెన
ౖ ���దు క�మ�ర�� ��వ్�ా �ేవ�డ� తన
�బంధనను నూతన పర��ాత్డ� ఇ�ా���ల� పర్వకత్ ల ��వ్�ా �ె�యజ��య
ి ���న్డ�. ఈ నూతనపర�ే
���నమ�ను ఒక నూతన �బంధన�ా ���మ్య� 31:31ల� పర్వకత్ ��న ���మ్య� సూ�ంచుచు��న్డ�.
���తత్ �బంధన అను�ారమ��ా, ఈ ���తత్ �బంధనను ��ర����చ్ ���సత్ ు, ���దు �కక్ ��పప్
క�మ�ర���ా య���న్డ�. ఈ భ�� �దనునన్ �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� ��సు ���సత్ ు �ాజ�య
ౖ ���న్డ�.
మ��య� �ా�లక� �ా� ల��� చక�వ��త్ అ�న �ేవ�డ� ��సు��ను మ��య� సంఘమ���ను �బంధన
�ే�య
ి ���న్డ�. ��సుల�, �ేవ�� �కక్ ��ష
� ఠ్ ��న
� దయ కనపరచబ��న��. మన పకష్మ��ా సమసత్
�ధమ�ల�ౖన ఆవశయ్క��న
� ��ేయతను ���సత్ ు, తనంతట���� చూ�ిం�య���న్డ�. మన �ాథ్నమ�ల� ఆయన
మరణ�ం�నప�డ�, �బంధన �ర�ట వలన వచుచ్ �తయ్ ��శనమ�ను ఆయన శ�మలయందు
భ��ం�య���న్డ�. �ేవ�� �బంధన �కక్ �తయ్తవ్ప� ఆ��ావ్దమ�ను తన పర్జలక� ఇచుచ్టక� ఆయన
మ�డవ ��నమ�న ల��య���న్డ�. మ��య� నూతనపరచబ��న సృ�ిట్ల� �ేవ�� కడపట� ఆ��ావ్దమ�లను
తన పర్జలక� అనుగ���ంచుటక� ఆయన ����� వసుత్��న్డ�.
�ేవ�� �బంధన పర్జలల� ఎలల్ ప�డ� నమమ్కసుత్ల�న
ౖ �ార� మ��య� అపనమమ్కసుత్ల�న
ౖ �ార�
ఉ��న్ర�. మ��య� ���సత్ ు �ాకడ వరక� ఇ�� జర�గవల�ియ�నన్��. ఆ��మ� మ��య� ��వహ� �ాలమ�ల�,
పర్పంచ జ����ల� ��ావ్సుల� మ��య� అ��ావ్సుల� ఉ��న్ర�. అబ�ర్�మ�, ��� మ��య� ���దు
�ాలమ�ల� క��� �ేవ�� పర్�ేయ్క జ��ంగ��న
� �ా�� �షయమ�ల� క��� అ�ే �జ��య
� �నన్��. మ��య�
���తత్ �బంధన సంఘమ�లల� క��� ��ావ్సుల� మ��య� అ��ావ్సుల �శ�మమ� ఉనన్��.
��ంతమం�� ���సత్ ుల� �జ���న ��ావ్సప� రకష్ణను క���య���న్ర�, అ��ే ��ంతమం�� క���ల�ర�.
�ావ�న, �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�లక� ��ను పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్�చునన్ప�డ�, తన
అసల�న
ౖ �ాఠక�లలల� ��ంతమం�� మ�తర్�� �జ��న
� ��ావ్సుల� ��ను ఎ����య���న్డ�. �ా�� �కక్
��ేయతక� ఆ��ావ్దప� పర్�ఫలమ� ��ం��ల� ��ావ్సుల� �ేవ�� ��రక� ఎదుర�చూసుత్��న్ర�. అ��ే
సంఘమ�లల� ఇతర�ల� �ా�� �కక్ ��ేయత �షయమ�ల� �ర�గ�బ�ట� �ే�ినందున �ేవ�� �కక్
�ాపమ� ��ందు��ను పర్మ�దమ�ల� ఉ��న్ర�. ఇట�వంట� ప���థ్ త
ి �లక� పర్త�య్తత్ రమ��ా, �ేవ���� �బంధన
�ే�న
ి పర్జల �వన ���నమ�ను ��ను తన ���తలక� గ�ర�త్�ేసత్ ు��న్డ�.
���సత్ ు �కక్ �దట� మ��య� ��ండవ �ాకడలక� మధయ్ ప���� �ాలమ�ల� మనమ�
��ంచుచు��న్మ�, అప�డ� మన హృదయమ� �కక్ ప���థ్ �
ి బయల�పరచబడ�చునన్��. ���సత్ ు �����
వచుచ్నప�డ�, ���సత్ ునందు సంప�రణ్మ��ా నమమ్కమ�ంచు �ార� �బంధన ఆ��ావ్దమ�ను ��ందుదుర�.
అ��ే ఆ �ధమ��ా �ేయ��ార� �బంధ�� �ాపమ�ను ��ందుక�ంట�ర�.
పర్కటన 3:16ల� ల����కయ సంఘమ�నక� ��సు �ె�ిప్న మ�టను �నం��:
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�వ� ��చ్చ�ా��ౖనను చల్ల �ా��న
ౖ ను ఉండక, ను���చ్చ�ా ఉ��న్వ� గనుక ��ను �నున్
����ట నుం�� ఉ�్మ��య ను�ేద్�ంచుచు��న్ను (ప్రకటన 3:16).

ల����కయ సంఘమ�ల� క�సమ� ��ంతమం�ై�� ���సత్ ు సు�ారత్ నుం�� ��ను����������
పర్మ�దమ�ల� ఉ��న్ర�. �ావ�న �ార� నమమ్కమ��ా ఉండ�ట ల�ద�, �ార� �ేవ�� �బంధన �ాపమ�ను
అనుభ��ాత్ర� ��ను �ా��� ��చచ్��సత్ ు��న్డ�.
ఈ ��చచ్��కల�న్ �జమ��ా తన పర్జల పటల్ �ేవ�డ� �సత్ ృతపరచుచునన్ ��ర్మ��య
� �నన్��,
ఏలయన�ా అ� ��ను �కక్ �ాఠక�ల� ప�ాచ్��త్పమ� ��ం�ే అవ�ాశమ��సుత్��న్�. �జ���� పర్కటన
గ�ంథమంతట� �ేవ�� దయను మనమ� చూడవచుచ్ను. తన పర్జలపటల్ కనబర�న ��ర్మల�, మన��రక�
��సు అ��ప్ంచబడ�టల�, �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� మ��య� ���సత్ ు �కక్ ��ండవ �ాకడ ��ర��� మన ���కష్ణల� ఆ
�షయమ� బయల�పరచబడ�చునన్��. �ేవ�డ� మనలను ఎంత�ా�� ��ర్�ం� మన ��రక� శ�మపడ�నట�
ల్
తన క�మ�ర�� పం�ిం��డ�, మ��య� ఆయన మరణమ� నుం�� ����� ల���డ�, గనుక ఆయన �ాజయ్మ�ల�
మనమ� �రంతరమ� ��ంచుదమ�. మ��య� ��పప్ కషట్ మ�ల మధయ్ల� క��� మనమ� నమమ్కమ��ా
ఉండ�నట�
ల్ ఆయన దయ మనలను ��ర్తస్హపర���.
�ాకడ �ాసత్ �మ� గ���చ్ మ��య� �ై�క �బంధనను గ���చ్న అవ�ాహనను మనసుస్ల� ఉంచు���,
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����ంత ��పథయ్మ�ల� మ�డవ అ��ార్యమ���ప
ౖ �నక� �ర�గ�టక� �ిదధ్మ��ా
ఉ��న్మ�.

పర్వకత్ ల�
�దట��ా �ార్�న �బంధన �ాయబ�ర�ల�� పర్వకత్ లను ���చ్చూచుట ��వ్�ా; ��ండవ���ా, �ా��
�కక్ పర్వచన ప�రవ్క��న
� ప� నుం�� కల�గ� బల��న
� ఫ�తమ�ల ��వ్�ా; మ��య� మ�డవ���ా,
పర్కటన గ�ంథమ�ల� అ��సత్ ల��ైన ��ల� పర్వకత్ �ా ��ర���చ్� న �ాతర్ను దృ�ిట్ంచుట ��వ్�ా పర్వకత్ ల �కక్
�ాతర్ను మనమ� ప��గణ�ంచుదమ�. బ�ౖ�ల� పర్వకత్ ల�, �బంధన �ాయబ�ర�ల��ా ఉండ�టను దృ�ిట్సత్ ూ
�ార్రం�ంచుదమ�.

�బంధన �ాయబ�ర�ల�
తన పర్జల�� �ేవ�డ� �ే�ిన �బంధనల� ఒక �ధమ��ా ప��ాతన �ాలప� �ాజయ్ సంబంధ��న
�
ఒపప్ం��లక� �ార�పయ్మ��ా ఉనన్ట�
ల్ బ�ౖ�ల� �వ��ంచుటను ఇపప్ట��� మనమ� చూ�య���న్మ�. �ావ�న
ఈ సందరభ్మ�ల� ����� సంబం��ం�న అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��నువల� బ�ౖ�ల� పర్వకత్ ల� �ాజయ్ప� �ాయబర�ల��ా
ల��� �ేవ�� �బంధన దూతల��ా ప��ే�ార�� �షయమ�ను చూచుటక� �ిదధ్మ��ా ఉ��న్మ�.
-29����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.

పర్కటన గ�ంథమ�

�దట� �ాఠమ�: పర్కటన గ�ంథమ� ��పథయ్మ�

ప��ాతన పర్పంచమ�ల�, చక�వర�త్ల� ��ాత్ర���న తమ �ామ��జయ్మ�ల� వయ్��త్గతమ��ా
పర్య�ణ�ంచల�క�����ార�- క�సమ� అప�డప��ెన
ౖ ����ల్ �ార��ాదు. బదుల��ా, ఈ ప�� �ా�� ��రక�
�ేయ�టక� �ార� �ాయబ�ర�లను �య�ం�ే�ార�. �ామంత�ా�లను ల��� చక�వ��త్ �కక్ ��వక�ల�ను
ఒపప్ందప� షరత�ల� ��ర����చ్ �ధమ��ా ��ర్తస్��ంచటమ� �ాయబ�ర�ల బ�ధయ్త. ఈ �బంధన �యమ�లక�
��ేయ�ల��ా ఉంట� �ామంత�ా�ల� ఎట�వంట� బహ�మ�నమ�ల� ��ందు����, మ��య� అ��ేయమ��ా
ఉంట� ఎట�వంట� �కష్ ��ందు���� �ాయబ�ర�ల� స�వరమ��ా �ా���� గ�ర�త్ �ేసత్ ుం�ే�ార�.
��ల�మట�ట్క� ఈ �ధమ��ా��, తన �కక్ �బంధనక� �ాయబ�ర�ల��ా ప��ేయ�టక� �ాత
�బంధనల�ను మ��య� ���తత్ �బంధనల�ను �ేవ�డ� పర్వకత్ లను పం�ిం�య���న్డ�. తన పర్జలక�
పర్�య్ే క���న సం�ేశమ�లను ల��� పర్వచనమ�లను పం�ించుమ� ఆయన �ా��� ఆజ�ఞ్�ిం��డ�. పర్జల�
��ేయత క��� ఉనన్ప�డ�, �ార� ఆ �ధమ��ా ��ేయతల� ��న�ా���ే �ార� ��ందు���� పర్�ఫలమ�ను
గ���చ్ పర్వకత్ ల� �ా��� ��ర్తస్��సత్ ునట�
ల్ కనబడ�త���న్ర�. అ��ే, పర్జల� అ��ేయ�ల��ా ఉనన్ప�డ�,
�ార� ప�ాచ్��త్పప�� �ా�� మ�రగ్ మ�లను మ�ర�చ్��నక���ే �ేవ�డ� �ా����ౖ�� �ెచుచ్ �ర�ప్ను గ���చ్ పర్వకత్ ల�
��చచ్��సత్ ూ ఉం�ే�ార�.
ప్రవకత్ ల� �ా్రథ�కం�ా �బంధన ��య్య�ాదుల�. తన ప్రజలక� వయ్���కమ��ా

��హ� �ా �ాయ్జయ్మ�లను �ర్వ��త్ంచుట �ా�� ప�. చ��త్రయంతట�ల� ఆయన ప్రజల�
అ��ేయ�ల��ా ఉ��న్ర�. �ేవ�� ప్రజల� అ��ేయ�ల�ౖ��ర� మ��య� �ా����ౖ��

�ాపమ� వచు్చచునన్ద� ప్రవకత్ ల� ప్రకట�ం��ర�. అ��ే, �ాపమ�ల� తర��ాత ఈ
�ాయ్జయ్మ� ��్చనన్మ� �ేయబ��న ��ట ���కష్ణ�చు్చట ఉనన్��, మ��య� ����

నూతనపర�ే అవ�ాశమ�ను గ���్చ ప్రభ�వ� తన ప్రవకత్ ల ��్వ�ా �ె�����
� ాడ�, అ��
ఒక నూతన �బంధన, ఒక నూతన మం��రమ�, ల��� ���ిం�న �ార� ����వ
� చు్చట
ల��� అట�వంట� సంగత�ల� ���ల� ఉంట��.

— ��. ���ల్స్ �ాన్ ��ల్్ట
ల్ , “పర్వచనమ�” అన�ా భ�షయ్త�
త్ ను గ���చ్
ఈ �ాఠమ�ల� మనమ� మ�ందు�ా �ెప�చునన్ట�
మ�ందు�ా �ెప�ట అ� అ��కమం�� ఆధు�క ���సత్వ�ల� అ��ార్యపడ�త���న్ర�. �ా� బ�ౖ�ల� పర్పంచమ�ల�,
పర్జల� నమమ్కతవ్మ� క��� ఉండ�నట�
ల్ �ా��� ��ర్తస్��ంచుటక� �ేవ�డ� పర్వకత్ ల ��వ్�ా పం�ిం�న
సం�ే�ాలను “పర్వచనమ��ా” అనవ్�ంచవచుచ్. పర్వకత్ ల� �ేవ�� �కక్ �బంధన �ాయబ�ర�ల�. ఆయన
పర్జల �కక్ �బంధన బ�ధయ్తలను మ��య� �ా�� పర్వరత్ నను గ���చ్న పరయ్వ�ా��ల� �ా���� జ�ఞ్పకమ�
�ేసత్ ుం�ే�ార�.
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బ�ౖ�ల� ప్రవచ��ల� �ా్రథ�కమ��ా భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ మ�ందు�ా �ెల�ప�టయ�
��ల�మం�� ఆల��సుత్ంట�ర�, �ా� అ�� స���న
� �� �ాదు. భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ
మ�ందు�ా �ెప�ప్ట ���ల� �ా్రమ�ఖయ్���న ��గ��, �ా� �ా్రథ�కమ��ా,

బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� ప్రవచనమ� ప్రజల �క్క ��ౖ�క స్వ��వమ���ౖ ప్రవకత్ క� ఉనన్
శ�దధ్ను �ె�యజ�సత్ ుం��. మ��య� అట�వంట� సందరభ్మ�ల� మ�ందు�ా

�ె�యజ�య�ట కనబడ�త�ం��. ఒక��ళ ఆ ప్రజల� �ేవ�� ��ప
ౖ �నక� �����
� ే,

భ�షయ్త�
త్ ఆ�ాజనకమ��ా ఉంట�ం��. �ార� ఆ �ధమ��ా �ర�గక�� �ే, భ�షయ్త�
త్
��ా�ాజనకమ��ా ఉంట�ం��. �ావ�న ప్రజలను �ేవ�� పట్ల నమ్మకమ��ా

��ంచుటక� �ిలచుట�� బ�ౖ�ల�ను�ార���న ప్రవచనమ� �క్క ఉ�ేద్శమ�.
— ��. జ�న్ ఆ�ా్వల్్ట
ల్ ప�����ల�ప్ట పర్వచనమ� �కక్ ఉ�ేద్శమ� అ�నప�డ�,
�ేవ�� పర్జల� ఒక �ారయ్మ� �ేయ�నట�
అ�� ఖ�చ్తమ��ా, మ�ర�ప్�ేయబడ� భ�షయ్త్ �రణ్యమ��ా చూడబడక�డదు. బదుల��ా, అ��
ఆ��ావ్దమ� ల��� �ాపమ�ను బయల�పరచున���ా చూడబ���. పర్వచనమ�నక� అనుక�లమ��ా పర్జల�
సప్ం����త్ �ార� ఆ��ావ్దమ�ను ఆ�ంచవచుచ్. �ా� �ార� ప�ాచ్��త్పమ� ��ంద����� ��ాక��ం� ల��� �ా��
��ేయత�� సంతృ�ిత్ ప�����ే, �ార� �ాపమ�ను ఆ�ంచవచుచ్ను.
���మ్య� 18:7-10ల�, పర్వచనమ� �కక్ సవ్��వమ� మ��య� ఉ�ేద్శమ� గ���చ్ �ేవ�డ� ఏ�
�ె�ాప్�ో �నం��:
��� ��ల్ల��ంత�న�య�, �ర�గ��ట�్టదు న�య�, న�ంపజ�య�దున�య� ఏ�ో �క
జనమ�ను గ���్చ �ా� �ాజయ్మ�నుగ���్చ �ా� ��ను �ె�ిప్ య�ండ�ా ఏ

జనమ�నుగ���్చ ��ను �ె�ప్ి ��� ఆ జనమ� �ెడ�తనమ��ేయ�ట మ��న��డల
��ను �ా���� �ేయ ను�ేద్�ం�న ��డ�నుగ���్చ సం��పపడ�దును. మ��య�

కట�్ట దన�య�, ��ట�దన�య� ఒక జనమ�ను గ���్చ �ా� �ాజయ్మ�నుగ���్చ �ా�

��ను �ె�ప్ి య�ండ�ా ఆ జనమ� �� మ�ట �నక�ండ �� దృ�ి్ట�� ��డ��ే�న
ి ��డల

����� �ేయదల�న ��ల�నుగ���్చ ��ను సం��పపడ�దును (���్మయ� 18:7-10).
�ాబ�వ�చునన్ ��శనమ� ల��� ��ల� పర్కట�ంచుట�� పర్వచనమ�ల� �ేవ�డ� ఇచుచ్ట �వరమ��ా
�ెల�ప�చు��న్డ�. ఆ పర్వచనమ� ��ర��ర� ���నమ�ను ���� ��ం��న పర్జల� పర్���తమ� �ేయగలర�.
పర్జల� ప�ాచ్��త్పమ� �ెం���,ే ��శనమ�ను గ���చ్న పర్కటనల� ����� ప��గణ�ంచబడవచుచ్ను. మ��య�
-31����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
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పర్జల� �ాపకరమ��ా ��ంచుట �ార్రం���త్ ఆ��ావ్దమ�ను గ���చ్న పర్కటనల� క��� ప�నః ప���లన
�ేయబడ���.
ఇ�� �దట ���తత్ ���ా అ��ిసత్ ుం��, �ా� పర్వకత్ ల� �బంధనక� �ాయబ�ర�ల� అ�� �షయమ�ను
మనమ� బ�గ��ా అవ�ాహ�� �ే��
ి ��నప�డ� ఇ�� స���న
� ���ా కనబడ�త�ం��. �ేవ�� �బంధన తన పర్జల
నుం�� ��ేయతను ��ర�త�ం�� మ��య� �ా�� ��ేయత ల��� అ��ేయతక� త��న పరయ్వ�ానమ�లను
�ెసత్ ుం��.
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� ప్రవచనమ�ను భ�షయ్త�
త్ ను మ�ందు�ా �ెప�ప్ట అ� ��ల�మం��

���సుత్ంట�ర�, మ��య� �శ్చయమ��ా బ�ౖ�ల్ ప్రవచనమ�ల� అ�� ��గ���య�నన్��.
�ా� �ాంప్ర��యమ��ా, ��ల�మం�� ప్రజల� ప్రవచనమ�ను మ�ందు�ా-�ెప�ప్ట
అ�య� మ��య� భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ �ెల�ప�టయ�య� మ�ట�్లడ���ర�.

భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ �ెప�ప్ట అన�ా జరగబ� వ����� గ���్చ �ెప�ప్ట. ప్రవకత్ లను
గ���్చ చదువ�చునన్ప�ప్డ� మ�ందు�ా-�ెప�ప్ట అనున�� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ�

ఏలయన�ా �ార� �ెప�ప్న�� ��ల�మట�్టక� స్వ���కమ��ా భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ

మ�ందు�ా �ె�యజ�య�టల�దు. �ార�, తమ ప్రజల �క్క �ాపమ�ను ఎదు���త్ ార�;
�ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను �����య���న్ర� ��రమ� �ప�త���న్ర�- ప�ా్చ��త్ప
ప��ల� �ా��� ����� �ిల�సుత్��న్ర�-�ావ�న ���� మనమ� ��చ్చ��క అ�
�ిల�వవచు్చ. మ��య� �ె�యజ�యబ��న అంశమ� ��ండవ �ా్థనమ�

క���య�నన్ద� ��ను నమ�్మత���న్ను, బ�ౖ�ల�ను�ార���న ప్రవచనమ�ల� ఆ�సు,
��షయ�, హ� ��య అను�ార� �ా్ర�ిన గ�ం��లవల� �జమ��ా �ేవ�డ� ఏ��ేయ

ప్రయ�న్సుత్��న్డంట�, తన�� ����� స����న సంబంధమ� క���య�ండ�ల�గ�న తన
ప్రజలను ఆయన �ిలచుచు��న్డ�. మ��య� ��ల�మట�్టక� మ�ందు�ా �ెపప్బ��న
ప్రవచ��ల� సంభ�ంచున�; అ� షరత�ల�� క���న�. �ార� ప�ా్చ��త్పమ�
��ందక�� �ే �ా�� భ�షయ్త�
త్ ఏ�ధమ��ా ఉండబ� త�ం�ో �ేవ�డ� �ా����

చూ�ిసత్ ు��న్డ�. మ��య� �జ����, �ా���� �ేవ�డ� �ర�ప్�ర�్చట �వ���ా �ేయ�

�ారయ్మ�. �ావ�న ఆయన �ా��� ��చ్చ��సత్ ు��న్డ�, �ర� ప�ా్చ��త్పమ���ందక�� �ే
ఏ� జరగబ� త�ం�ో ఇచ్చట ఉం��. అ��ే �ార� ప�ా్చ��త్పమ� ��ం��నట�్ల �ే
� , ��ల�

ఏమన�ా �ేవ�డ� �ా����ౖ�� �ర�ప్ను �సుక��ాడ�. ల�క రకష్ణ ప్రవచన �షయమ�ల�

అ��ే, �ర� ����డల ��ేయత�� ��న�ా��నట�్ల �ే
� ల��� �ర� ���దద్ క� �����వ��త్
� భ�షయ్త�
త్ ఏ �ధమ��ా ఉంట�ం�ో ఇచ్చట ఆయన చూ�ిసత్ ు��న్డ�. �ావ�న అ��
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అనుక�ల ల��� ప్ర�క�ల ��్ర�ప
� ణ���య�నన్��. �ావ�న, భ�షయ్త�
త్ ను గ���్చ

�ెప�ప్ట, మ��య� మ�ందు�ా�� �ెప�ప్టను క��ి అవ�ాహన �ేసు��నుట ��ల�
�ా్రమ�ఖయ్మ� ��ను ���సుత్��న్ను.

— ��. �ాబర్్ట ���్ల ం �.
� భ�షయ్త�
త్ ను గ���చ్న ��యను ఇచుచ్టక�
ఇప�డ�, �ేవ�డ� �జమ��ా ఒక �శచ్య��న
ఉ�ేద్�ంచుచు��న్డ�� సంగ�� ఎ�త్ చూప�ట �ార్మ�ఖయ్మ�. మ�����న్ సంద�ాభ్లల�, తన పర్జల� మ�ర�ప్ల��
తన ఉ�ేద్శమ�లను అదుభ్త��న
� ���ల� ��ర����చ్ పదధ్ త�లను �సుక�వచుచ్టక� ఆయన ఆస��త్
క���య���న్డ�. ఇట�వంట� సంద�ాభ్లల�, పర్వకత్ ల� �ేవ�� �కక్ బల���న ఉ�ేద్శమ�లను �సత్ ృతమ��ా
పర్కట�ం��ర�.
�ేవ�డ� తన బల��న
� ఉ�ేద్శమ�లను బయల�పరచుట ఒక మ�రగ్ మ� ఏదన�ా తన పర్వచనమ�లక�
�శచ్యతను కల�గజ�యడమ�. ఆయన బల��న
� ఉ�ేద్�ాలను, పర్వచ��తమ్క��న
� గ�ర�త�ల�� క���న
�ారయ్మ�లను ల�క అదుభ్త �ారయ్మ�లను ఈ మ�టల� �ె�యజ�య�చునన్�. ఇట�వంట� �శచ్యతల�
పర్వచనమ�ల�� ఏ��భ�ం�నప�డ�, పర్వచనమ� �కక్ ఫ�తమ�ల� మ�ర�ప్�ేయ�ట మనుష�య్లక�
కషట్ మ� అ�� సూ�సుత్ం��.
���న్�ార�ల్, ఆ�సు 4:2వంట� సంద�ాభ్లల� పర్వచనమ�ల� �ా�ాద్నమ�ల ��వ్ర �ిథ్రపరచబడ�ట
మనమ� చూడవచుచ్, అచచ్ట �ేవ�డ� తన ప���దధ్ త��డ� పర్మ�ణమ� �ే�త్ ాడ�; ���మ్య� 49:13ల�
తనున్���� పర్మ�ణమ� �ేసుక�ంట�డ�; మ��య� ���జ
� �క్ల� 5:11ల�, ��ను ��ం�న పర్�ారమ� �ర�ప్
�రచ్బడ�త�ంద� �ేవ�డ� �ె�ప్ి య���న్డ�.
�ేవ�డ� తనున్���� పర్మ�ణమ��ా ఇచుచ్��నన్ప�డ�, పర్వచనమ� ��ర��ర�ప్ మనుష�య్ల పర్�సప్ందన
వలన ఆప��ేయబడ� అవ�ాశమ�ను ఆయన ��ల���త్ ాడ�. �ేవ�� �కక్ �ా�ాద్��ల� మ�ందు�ా �ెపప్బ��న
��� ��ర��ర�ప్ �కక్ �శచ్యత �ాథ్� నుం�� �బంధన �ాథ్��� ఎతత్ బడ�త�ం��. �శచ్యమ�గ �ేవ�డ�
అబదధ్ మ�డల�డ�, తన��న
ౖ పర్మ�ణమ� �ే�న
ి ���� ఆయన మ�రచ్ల�డ�.
�ేవ�డ� ఆయన పర్వచనమ�లను ���న్�ార�ల్ �శచ్యతల� మ��య� �ా�ాద్నమ�ల ��వ్�ా
�ిథ్రపర��ాత్డ�� సతయ్మ� మనలను ఆద��ం���, ఏలయన�ా మన ��స
� త్ వ ��ావ్సమ� బ�ౖ�ల� పర్వచనమ�
��ర��ర�ప్నందు ఆ��రప��య�నన్��. ��ల� �ార్మ�ఖయ్మ��ా, తన శత�ర్వ�లక� �ర�ప్�ర�చ్టక�ను మ��య�
తనను న�మ్ ��ంబ��ంచు �ా���� బహ�మ�నమ� ఇచుచ్టక�ను ���సత్ ు ����వ
� �ేచ్ ��నమ� �ాబ�వ�చునన్ద�
మనమ� నమ�మ్చు��న్మ�. ఒక���న �ేవ�డ� తన సృ�ిట్� ప�రవ్�ిథ్��� �ె�చ్, మన కనున్లల� పర్�
బ�షప్�ందువ�ను త�������త్ ాడ� మనమ� ���కష్ణ క���య���న్మ�. ఈ పర్వచనమ�ల� ల�ఖనమంతట�ల�
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తరచు �ాథ్�ించబ��య�నన్�, మ��య� అ� ��ల��ంచబడవ� ల��� క���ంచబడవ� మనమ� ఎర�గ�దుమ�.
���సత్ ు �ాకడను గ���చ్న ఈ పర్వచనమ�ల�న్ ఒక ��నమ�న �ాసత్ వమగ�ను.
పర్వకత్ ల� �బంధనక� �ాయబ�ర�ల��ా ఉ��న్ర� అ�� �ార్థ�క అవ�ాహన మనసుస్ల� ��టట్ ����, �ా��
పర్వచ��తమ్క���న �ారయ్మ� �కక్ శ��త్వంత��న
� ఫ�తమ�ను చూచుటక� మనమ� �ిదధ్మ��ా ఉ��న్మ�.

శ��త్వంత���న ఫ���ల�
మనమ� ఇప��ే చూ�నట�
ల్ , ఆ��ావ్దప� �ా�ాద్నమ�ల� తన పర్జలను ఎలల్ ప�డ� ఆ�రవ్��ంచునట�
ల్
�ాటంతట అ�� �ేవ��� బలవంతమ� �ేయల�వ�. ఏ�ొక సందరభ్మ�ల� �ార� ఆయన నుం��
��ల�����నటల్ ��ే, తన పర్జల �కక్ అ��ేయతను ప��షక్��ం�ేందుక� �ేవ�డ� తన ఆ��ావ్దప�
�ా�ాద్నమ�లను ప�నఃప�����ాత్డ�.
మ��య� అ�ే పర్�ారమ��ా, �ర�ప్ను గ���చ్న పర్వచ��ల� �ా��రణమ��ా �ేవ�� పర్జల��ా
�ెప���నుచునన్ �ా���� ��చచ్��కల��ా ఉనన్ట�
ల్ చూ�ాత్మ�. పర్జల� �ా���కక్ �ాపభ��త���న
మ�రగ్ మ�లను ��న�ా����త్ �ేవ�డ� ఏ� �ే�త్ ా�ో పర్వచన ప�రవ్క ��చచ్��కల� �వ��ంచుచు��న్�. మ��య�
ఈ ��చచ్��కల� సమయ���� మ�ందు�ా�� ఇవవ్బడ�ను ఏలయన�ా �ేవ�డ� క�కరమ� గల�ాడ� — తన
పర్జలక� ప�ాచ్��త్పప�ే అవ�ాశమ� ఇ�ావ్ల� మ��య� �ా�� అ��ేయతవలన కల�గ� ప��ణ�మ�లను
��ా��ం��ల� ��ర�క�ంట�డ�. ఈ �ధమ��ా �ర�ప్���చ్�� ��చచ్��కల� ��ల�మట�ట్క� తన పర్జల పటల్ �ేవ�డ�
చూ�ించు దయక� ��న�ా��ంప��ా ఉనన్�. ��ా��ంచల�� ��శనమ� �ా������� వచుచ్నట�
ల్ మ�ందు
��చచ్��కల��ా అ� ఉ�ేద్�ంచబడల�దు, �ా� �ా�� మ�రగ్ మ�లను మ�ర�చ్��ను �ధమ��ా అ� �ా���
ప�����ల�ప్చునన్�.
పర్వచనమ� �కక్ శ��త్వంత���న ఫ���ల�, ���� ��ం��న �ా�� సప్ందనను పర్���తమ� �ేసత్ ుంద�
క�సమ� ఐదు �ధమ�ల��ా ల�ఖ��ల� పర్తయ్కష్పరచుచు��న్�. �దట��,� ���న్�ార�ల్ ఒక పర్వచనప�రవ్క
��చచ్��క ల��� అవ�ాశమ�ను �ేవ�డ� ��ట�ట్��య�ను.
ఉ��హరణక�, ���ల� 2:12-14ల� ���ల� పర్వచనమ�ను �నం��.
“ఇప�ప్�ైనను” �ర� ఉప�ాసమ�ం�� క�న్ర� �డ�చుచు దుః�ంచుచు

“మనఃప�ర్వకమ��ా ����� ���దద్ క� రం��.” ఇ�ే ��హ� �ా �ాక�్క. వసత్ �మ�లను

�ాక � హృదయమ�లను �ంప���� ఆయనతట�్ట �ర�గ���. � �ేవ��ైన ��హ� �ా

కర�ణ��ాతస్లయ్మ�ల�గల �ాడ�ను,�ాంతమ���త్య� అతయ్ంతకృపగల�ాడ���య
ౖ �ం��,
��ను �ేయను�ేద్�ం�న ��డ�ను �ేయక ప�ా్చ��త్పపడ�ను. ��వడ� �ెపప్గలడ�?
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ఒక��ళ ఆయన మనసుస్ �్రప�ప్��� ప�ా్చ��త్పప�� � �ేవ��ైన ��హ� �ాక� త��న

��ౖ�ద
� య్మ�ను �ా��రప్ణమ�ను �క� ���న
� �ా అనుగ���ంచును (���ల� 2:12-14).
�ేవ�� పర్జలక� �ాబ�వ� �ర�ప్ను గ���చ్ ���ల� పర్వ�ం�నపప్ట���, ఇం�ా అచచ్ట ���కష్ణ
ఉనన్ద� ��ను అరథ్మ� �ేసుక�ంట���న్డ�. ప��ప�రణ్ ప�ాచ్��త్పమ� పర్వచనమ� �కక్ ��ర��ర�ప్ను
మ�రచ్గల�గ�త�ం��.
��ండవ��, పర్వ�ంచబ��న ఆ��ావ్దమ� ల��� �ాపమ� ఆలసయ్మ� �ేయబడవచుచ్. ఉ��హరణక�, 2
�ా�ల� 20:1-7ల�, �ాజ�న
ౖ ���క్య� ��గమ��� మరణ��త్ ాడ� ��షయ� పర్వ�ం��డ�. ఈ పర్వచనమ�నక�
పర్త�య్తత్ రమ��ా ���క్య� క�న్ర��ార�చ్, తన నమమ్క��న
� ��వను జ�ఞ్పకమ� �ేసు��నుమ� �ార్��థ్ం�
�ేవ��� అ���న
� ు. �ావ�న, �ేవ�డ� తన మరణమ�ను 15 సంవతస్రమ�ల� ఆలసయ్మ� �ే�న
� ు.
మ�డవ��, ���న్�ార�ల్ ��ను పర్కట�ం�న ఆ��ావ్దమ� ల��� �ర�ప్ను �ేవ�డ� క���ంచు��డ�.
ఉ��హరణక�, 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల� 12:5-12ల� పర్వకత్ �న
� ��మయ� గ���చ్ �ెబ�త�ం��, ఐగ�ప�త్
ఇ�ా���ల�ను ��శనమ� �ేయ�టక� �ేవ�డ� అనుమ�ం�య���న్డ� ఆయన పర్కట�ం�ెను. ��హబ�మ�
మ��య� ఇ�ా���ల� ��యక�ల� ���� ��నప�డ�, �ార� తమ�మ్ను��మ� త��గ్ంచుక���న్ర�. అ��ే,
�ేవ�డ� తన �ర�ప్ను క���ం�య���న్డ�. �ార� ఐగ�ప�త్ వలన ��శనమ� �ేయబడ�టక� బదుల�, �ార�
��వలమ� ఐగ�ప�త్ �ా���� బ��సల��
ౖ .�
��లగ్ వ��, ���న్�ార�ల్ �ేవ�డ� పర్వచనమ� �కక్ ��ర��ర�ప్ను అ��కమ� �ే�త్ ాడ�. పర్వచన
��ర��ర�ప్ను అ��కమ� �ేయ��ాట�ల� ���క్� జ�ఞ్పకమ�ంచు��ను సందరభ్మ� �����ల� 9:1-27ల�
కను��నవచుచ్. ఈ సందరభ్మ�ల�, �ేవ�డ� తన పర్జలను శ�ిం� �ా�ాద్న భ�� నుం�� ������ి 70
సంవతస్రమ�ల� �ెరక� అపప్��ం�ెను. అ��ే, ఆ 70 సంవతస్రమ�ల మ���ంప�ల� �ా��ంక �ా�� �ాపమ�ను
గ���చ్ ప�ాచ్��త్పపడల�దు. �ావ�న, �ేవ�డ� �ా�� �ెరను ������ంచుట ��వ్�ా అ��కమ� �ే�న
� ు.
మ��య� ఐదవ��, మ�ందు�ా�� �ెపప్బ��న పర్వచనమ�ల� మ�ర�ప్ల�క�ం�� క��� ��ర��రచ్బడ���.
ఉ��హరణక�, �����ల� 4:28, 33ల� �ార్యబ��న పర్వకత్ �న
� �����ల� ��వ్�ా ��వమ� �ె�యజ�యబ��న
పర్వచన ప�రవ్క��న
� కల ��ర��రచ్బడ�ట. �ాజ�న
ౖ ��బ�క�ేన్జర� తన పర్జల �దద్ నుం�� �����యబ��
ప�వ�వల� గ��డ్ ���త్ ాడ� �ెల�ప�సుత్ం��. ఒక సంవతస్రమ� తర��ాత �ేవ�� పర్వచనమ� పర్�ారమ� ఈ కల
��ర��రచ్బడ�టను గ���చ్ 30, 31 వచనమ�లల� ఉం��. మ��య� �ేవ�� మ�టల పర్�ారమ� మ�ందు�ా
�ెపప్న��నట�ల్ పర్వచనమ� ��ంట�� ��ర����న��.
ఇప�డ� బ�ౖ�ల� పర్వకత్ ల� �కక్ �ాతర్ను �ార్�న �బంధన �ాయబ�ర�ల�� మనమ�
���చ్య���న్మ� మ��య� �ా�� ప� �కక్ శ��త్వంత��న
� పర్�ఫలమ�లను చూ�య���న్మ�, అ��ే
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అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను ఒక పర్వకత్ �ా ఎట�వంట� �ాతర్ను పర్కటన గ�ంథమ�ల� ���ిం���ో ��� ��ౖప� మన
దృ�ిట్� �ర్ప�దమ�.

అ��సత్ ల��ైన ��ను
��ను పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్�ినప�డ�, ��ను �ేవ�� �బంధన �ాయబ����ా ఉ��న్డ�
మ��య� ఆ�� సంఘమ� త�ిప్��క�ం�� నమమ్కమ��ా ఉండ�నట�
ల్ ��ర్తస్��ంచుట�� తన లకష్య్మ� మనమ�
సుళ�వ��ా గమ�ంచవచుచ్ను. బ�ౖ�ల� పర్�ార��న
� �బంధనల� క���య�నన్ �ార్థ�క అం�ాలను �నన్
ఆ�ియ�ల� ఉనన్ సంఘమ�ల� �ాట�ం��ల� ��నుక� ��డ�ెగక జ�ఞ్పకమ� �ేసత్ ు��న్డ�. �ేవ��
దయను గ���చ్ ఆయన �ా���� జ�ఞ్పకమ� �ేసత్ ు��న్డ�. ల�బ�ే ఆవశయ్కతను ఆయన ����క్ �ెబ�త���న్డ�.
మ��య� నమమ్కమ��ా ఉండ�వ వలన ఆ��ావ్దమ�ల�, నమమ్కతవ్మ� ల�క�ండ�ట వలన �ాపమ�ల�
పరయ్వ�ానమ��ా వ�ాత్య� ��ను ����క్ �ెబ�త���న్డ�.
ఈ లకష్ణమ�ల� ఈ గ�ంథమంతట� అ��క �ధమ�ల��ా అగ�పడ���. �ా� పర్కటన గ�ంథమ� 2, 3
అ��య్యమ�లల� ఏడ� సంఘ�లక� �ార్�ిన ప�ర్కలల� ఆ సంగత�ల� సప్షట్ మ��ా �ె�యజ�యబ��న�.
��సు���సత్ ు �కక్ ��పప్తనమ�ను మ��య� క�కరమ�ను �ిథ్రపరసూ
త్ పర్� ప�ర్క �ార్రం�ంచబడ�చునన్��.
అట� తర��ాత ల�బ�ే ఆవశయ్కత �ెల�ప�త�, ఆ��ావ్దమ� ల��� �ాపమ� �కక్ ��చచ్��కల ��ప
ౖ � దృ�ిట్�
ఆక��ష్ంచుచునన్��.
ఒక ఉ��హరణ�ా, పర్కటన 2:1-7ల� ఎ���ీ సంఘమ�నక� �ార్�ిన ప�ర్కను ప��గణ�ంచం��. పర్కటన 2:1ల�
�ేవ�� దయ�ళ�తవ్మ�ను గ���చ్ �ెల�ప�త� ఈ �ధమ��ా �ార్రంభమ�త�ం��:
ఎ��సుల� ఉనన్ సంఘప� దూతక� ఈల�గ� �ా్రయ�మ� ఏడ� నకష్త్రమ�ల� తన
క����త
ే పట�్ట��� ��డ� ��పసత్ ంభమ�లమధయ్ సంచ��ంచు�ాడ� �ెప�ప్
సంగత�ల�వన�ా (ప్రకటన 2:1).

పర్కటన 2:1ల�, ��సు ��వ్పసత్ ంభమ�ల మధయ్ సంచ��ంచుచు��న్డ� అ�� సతయ్మ�ల� ఆయన
దయ�ళ�తవ్మ� కనబడ�త�ం��, ఈ ప�ర్క �ార్యబ��న సంఘమ�లను అ�� సూ�ంచుచునన్��. ఆయన
�ాట�� ������టట్ల�దు, �ా� ఎలల్ ప�డ� �ాట��� ఉ��న్ర�.
ఎ���ీ సంఘమ�నక� �ార్యబ��న ప�ర్కల� ఇంకనూ మనుష�య్� �కక్ ��ేయత ఆవశయ్క���నద�
మనమ� కను��ంట�మ�. ఉ��హరణక�, 2-4 వచనమ�లల�, ��� �కక్ ప� మ��య� సహనమ�
�షయ��� ఎ���ీ సంఘమ�ను ��సు ���య�డ�త���న్డ�, �ా� ��� �దట� ��ర్మను ��ల�ప్�న
�షయమ�ను �మ��శ్సుత్��న్డ�. ���ల��త�ల ���యలను ఎ���ీ సంఘమ� �ేవ్�ించుటను ఆయన క���
అం��క��సత్ ు��న్డ�.
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అట� తర��ాత, ఎ���ీ సంఘమ�నక� �ార్�ిన ప�ర్క �బంధన ప�ాయ్వ�ానమ�ల ��ప
ౖ � మరల�త�ం��.
అ��ేయత వలన క���న �ాపమ�లను 5వ వచనమ�ల� చూడవచుచ్ను, �ార� ప�ాచ్��త్పమ� �ెందక���ే
మ��య� �దట� ��ర్మను సం�ా��ంచు��ల�క���ే, సంఘమ� �కక్ ��ప సత్ ంభమ�ను ��ల���త్ ాన� ��సు
��చచ్��సత్ ు��న్డ�. మ��య� ��ేయత వలన కల�గ� ఆ��ావ్దమ�ను 7వ వచనమ�ల� చూడవచుచ్ను,
��ేయత�� తనను అనుస��ంచు �ా���� �వ వృకష్ఫలమ�లను భ��ంచుటక� ��సు అవ�ాశమ��సుత్��న్ర�.
ఈ ప్రశన్ ���న్�ార�్ల ఎగ�ి పడ�త�ం��, మనమ� ఏ�ై�� �ారయ్మ� �ేయ�ట వలన
�ేవ�� ఆ��ా్వదమ� వ�్చనట్ల ��ే, మన రకష్ణ ఏ �ధమ� �ేత��ౖ�� మన
మం��ారయ్మ�ల వలన కల�గ�చునన్��? రకష్ణ �ారయ్మ� అనుక�ల���న

ప్ర�ఫలమ��చు్చటక� �జ���� మనమ� ఏ�ై�� �ేయవల�ియ�నన్��? ఒకప�ప్డ�
��పప్ తర్క���న ఆ��్మ�య�ాదం, �ా�్వన్ �ాదమ�ను �ాంప్ర��యమ��ా

అనుస��సత్ ునన్ �ార�, �ేవ�డ� మనుషయ్జ��� �ర�గ�బ�ట� స్వ��వమ���

�ే�య
ి ���న్డ� అ�� �షయమ��� ఏ��భ�ంచుట ��ల� ఆస��త్కర���న సంగ�,

మ��య� పతనమ� వలన క���న దుష����వమ� మనమ� �ర�గ�బ�ట� �ేయ�

�ామ�ర్థ �మ�ను �� ��ట్ట ల�దు మ��య� �ేవ�� ���త్ను�ారమ��ా మ��య� పదధ్ �ల�
�ేయ� బ�ధయ్తను బల��్కరమ� �ేయల�దు. మం���, తన �క్క ఆజ్ఞ ల� మ��య�
సూచనల ��్వ�ా �ేవ����్చన �ామర్థ �మ�ను �ారయ్�ాధకమ� �ేయ�ల� �ేవ�డ�

�రతమ� స�ాల� �ేసత్ ు��న్డ� ��� అర్థ మ�. అవ�ను, ఆయన �ా�ాద్నమ� �ే�న
ి
పదధ్ �ల� ఆ��ా్వదమ� �� ం�ే �ధమ��ా మనమ� అ��క సంద�ాభ్లల� �ేవ����
సప్ం��సత్ ు��న్మ�. అ��ే మనమ� ప�న�ాల�చన �ే�ి త�దక� కృప వలన��

�జమ��ా స���న
� ���ల� సప్ం��ంచుటక� �ామర్థ�మ� కల�గజ�యబడ�త�ంద�

��ాధ్���త్ ామ� అ�� మన ప్ర�య
� మ�ల�� �� ంత �ామర్థ �మ� వలన �ాదు, �ా� �ేవ��
�క్క ఉనన్త���న �ార్వ��మత్వమ� మ��య� ��ష
� ్ఠ ���న కృపను బట�్ట �� �ావ�న,

ఆ��ా్వదమ� వ�ే్చ మ�రగ్ మ�ల� మనమ� అ��య్సమ� �ేయవల�ియ�నన్��, అ��ే
�ేవ�� �క్క మం� �ామర్థ �మ� నందు ఖ�్చతమ��ా ఆ��రపడ�ట ��్వ�ా
మ�త్ర�� మనమ� ఆ �ధమ��ా �ేయ��.

— ��. ��్లన్ �� ్క��గ్
అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను పర్కటన గ�ంథమ�ను �ార్�ినప�డ�, �నన్ ఆ�ియ�ల� ఉనన్ అ��క
సంఘమ�ల� �ేవ�� �బంధన �షయమ�ల� �ాట� �కక్ ��ామ్నమ�నక� సంబం��ం� సం���సుత్��న్�.
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సంఘమ�ల� ��ంతమం��, ��సు ����వ
� �ేచ్ �షయమ�ను అనుమ��ంచుట �ార్రం�ం��ర�. వయ్��త్గతమ��ా
�ార� శ�మల� మ��య� వయ్��త్�క
� తల� ఎదు��క్నుచుండ�ా ��సు �ాజయ్మ� ఏ �ధమ��ా అ�వృ��ద్
�ెందుత�ంద� ఆశచ్రయ్ప��డ్ర�. �ావ�న, పర్కటన గ�ంథమంతట�ల�, అ��సత్ ల��ైన ��ను �ేవ�� పర్వకత్ �ా ఈ
సంఘమ�లక� ��వ �ే�ాడ�. �ేవ�� దయను గ���చ్ ఆయన �ా���� జ�ఞ్పకమ� �ేసత్ ు��న్డ�.
అపనమమ్కతవ్మ� వలన కల�గ� పర్మ�దమ�ను ఆయన �ా���� ��చచ్��ం��డ�. మ��య� పర్భ�వ�
వచుచ్వరక� �ార� నమమ్కమ��ా ఉం��ల� ��ర్తస్��సత్ ూ భ�షయ్త�
త్ ను గ���చ్ ���కష్ణ ఇసుత్��న్డ�.
ఇంతవరక� మన �ాఠమ�ల�, పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ ����తక
ర్ అం�ాల� మ��య� ����ంత
��పథయ్మ�ను మనమ� చ��చ్ం�య���న్మ�. �ావ�న ఈ సమయమ�ల� మనమ� ��� �కక్ �ా��తయ్
��పథయ్మ�ను చూచుటక� �ిదధ్మ��ా ఉ��న్మ�. సమ�ా�నమ�ల� �ార్యబ��న ఇతర గ�ం��ల�� పర్కటన
గ�ంథమ�ను ఏ �ధమ��ా ��లచ్గలమ�?

�ా��తయ్ ��పథయ్మ�
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ �ా��తయ్ ��పథయ్మ�ను ��ండ� ���ాల��ా �వ��ంచుక�ం��మ�? �దట�ా,
పర్కటన గ�ంథమ�ను �ాత �బంధన పర్వచన �ా��తయ్ ���
� �� ��ల�చ్దమ�. ��ండవ���ా, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
�
పర్వచన ���
� అ� పర్�ేయ్కమ��ా �ెపప్బడ�చునన్ “అ���ా��ిట్క్ �ా��తయ్మ���” ��ల�చ్దమ�. �ాత �బంధన
పర్వచనమ��� �ార్రం�ంచుదమ�.

పర్వచనమ�
బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� అ��క �ధమ�ల�ౖన �ా��తయ్ ��ల
� �లను క���య�నన్��: ����తక
ర్ మ�, కథనమ�,
ధరమ్�ాసత్ �మ�, పదయ్��గమ�, �ాం��తయ్మ�, ప�ర్క, పర్వచనమ� మ��య� ఇతర���న�. పర్� �ా��తయ్ ���
� తన�ైన
��వ వయ్��త్కరణ ���నమ�లను క���య�నన్��. ����తక
ర్ కథనమ� పదయ్��గమ� కంట� మ��ంత ��ర��ా
మ�ట�ల్డ���. ప�ర్కల� ల��� ఉతత్ �ాల� ఇం�ా��ర��ా �ెల�ప���� మ��య� ���న్ సంద�ాభ్లక� బ�ౖ�ల�
బ�ధనలను ఏ �ధమ��ా �ాఠక�ల� అనవ్�ంచు���ాల� తరచు �ెబ����.
మనమ� బ�ౖ�ల� గ�ంథమ� చదువ�త� ఉండ�ా ఇట�వంట� వయ్��య్సమ�ల� మనసుస్ల� ��టట్ ���వటమ�
��ల� �ార్మ�ఖయ్మ�. త�దక�, ఒక ల�ఖన ��గమ� ఏ �ధమ��ా బ���సత్ ుం�ో అరథ్ మ� �ేసు��ంట�, అ�� ఏ�
బ���సత్ ుం�ో అరథ్మ� �ేసు��నుట ��ల� సుళ�వ� అవ�త�ం��. �ావ�న, పర్కటన గ�ంథమ� మనక�
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ఉప�గకరమ��ా ఉండ�ల�గ�న, మనమ� �ేయవల�ిన ఒక �ార్మ�ఖయ్��న
� సంగ� ఏదన�ా ��� �ా��తయ్
����� ��ాధ్��ంచుట.
బ�ౖ�ల�ల�� ప�సత్ �ాల �ా��తయ్ ����� గ���త్ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్మ� ఏలయన�ా ప్ర�
�ా��తయ్ ���� స్వంతమ��ా ��వమ�ను వయ్కత్ పరచు ఒక ���నమ�, మ��య�

�ాం���కతను క��� ఉంట��. ఉ��హరణక�, ���క్క ���ాణ� �ామ�ను్ల �ట��

��ను చదు�ాలనుక�ంట�, �� క�మ���త్ దగగ్ ర నుం�� వ�్చన ఉతత్ రమ� కంట� ��ల� ���న
�
ఉ�ేద్శమ���, ��ల� వయ్��య్సమ��� చదువ���ను. అ�ే �ధమ��ా, మనమ�

బ�ౖ�ల�ల���� ���్ల బ�ౖ�ల� ల�ఖ��లను చదువ�చునన్ప�ప్డ�, బ�ౖ�ల� ల�ఖ��ల� ఒక
ప్ర�య్ే క���న �ా��తయ్ ���ల�ల�్ల �ా్ర�ార� కను��నవచు్చ. �ావ�న ఒక ధర్మ�ాసత్ �

సంబంధ���న �ాకయ్మ�ను ఉ��హరణక� ��� గ�ంథమ� నుం�� చ���నప�ప్డ�, ��ను
ఒక ���ద్ష్ట�న
� ఆ��కష్�� చదువ���ను మ��య� ఆ �ా��తయ్ ���
� �క్క �యమ�ల�,
�ాం���కమ�లయందు మనసుస్ ��డ��ను. �ేవ�� �ాకయ్మ�ల� నుం��, ��త

అనుభవమ�ల� నుం�� క���న ���కప� మ�టల� క���న �ా���ెల గ�ంథమ� చ���న
���కంట� ఇ� ���న
� �. �ార� పడ�త�నన్ కష్టమ�ల� �ేవ�� ప్రజల� �ాడ�చునన్

�ల�ప ��రత్నల� చ���న ����� ��ర��ా ���� ��ను చదువ���ను. �ావ�న బ�ౖ�ల�
గ�ంథమ�ల�� ఒక ల�ఖన ��గమ�ను మనమ� ప��గణ�ం�నప�ప్డ�, ఎట�వంట�

�ాం���కత క��� ఉం��, ఎట�వంట� ��ా్మణమ� �ేయబ��న�� �ేవ�� ప్రజలక� గ�ంథకరత్
సం�ేశమ� అం��ంచుటక� ఎట�వంట� పదజ�లమ�ను తన �� ��ల� నుం��

�ాడ�చు��న్డ� అ�� సంగత�ల� అర్థ మ� �ేసు��వ����� మనమ� ��� �ా��తయ్ �����
అర్థ మ� �ేసు���ా�. ల�ఖనమ� ఏ �ధమ��ా ��ట్టబ��న�ో స���న
� ���ల� మనమ�
అర్థ మ� �ేసుక�నన్ప�ప్డ�, ఈ ల�ఖనమ� మనక� �ెప�ప్ ���� సప్ష్టమ��ా అర్థ మ�
�ేసు��నగలమ�.

— ��. �ా్కట్ ��డ్్డ
ల�ఖ��లల� ����్వర� �ా��తయ్ ���
� ల� ల��� అ��కరకమ�ల�ౖన �ా్రతల� ఉంట��. �ావ�న,
�ా��రణమ��ా అ�్ల క �ేయల�� కథనమ� �వ� క���య���న్వ�. �వ� �ాట��

�హన్మ�ల��ా ప��గణ�ంచల�వ� ఏలయన�ా అ� �జమ��ా జ����న �ారయ్మ�ల�.
�ావ�న ఆ �ాధల� ఉం�ే ��� గ���ంచుటక� చూడవచు్చ �ా�, �వ� �ాట��

్ల
�హన్మ�ల వర�స�ా మ�ర్చల�వ�. ���దు �సు���న ఐదు నును��ౖన �ాళ�
-39����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.
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��ర���ర� �షయ�లను సూ�ంచవ�; ఆ నునుప� �ాళ్ల ల� �దట����� ��ల�య్త�
�జమ��ా�� చ�చూ�య���న్డ� �ా�, బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల�� ఇతర �ధ���న
�ా్రత���
� � చూ�నప�ప్డ�, మనమ� పదయ్మ� అ� �ిల�ే పదయ్����� అ��

�సు��నుచునన్��- అందుల� ��ల� అలం�ారమ�, ��ల� ఊ�జ�తమ� ఉం��.
�ెరల��� ����్ల మ�ందు ��ల�మం�� ప్రవకత్ ల� పదయ్����ల��� ప్రవచనమ�ను

�ె�ప్ి య���న్ర�, �ావ�న �ా�� �ా��తయ్మ� కలప్నల� మ��య� �హన్మ�ల��

�ం��య�నన్��. �ా్రథ�కమ��ా ప్రకటన గ�ంథమ� పదయ్����ల� ల�నపప్ట��,� ప్రకటన
గ�ంథమ� ఆ �ాంప్ర��యమ��� ��న�ా��ంచుచునన్��. ���న్�ార�్ల ఆ �షయ��న్

మనక� �ెప�ప్టక� ఈ గ�ంథమ� సప్ష్టమ��ా ఉం��. ఉ��హరణక�, ప్రకటన 1:20ల�,
ఇ�� ���న్ �హన్మ�ల అర్థ ���ట� �ెబ�త�ం��. �ావ�న ప్రకటన గ�ంథమ�

సంప�ర్ణమ��ా �హన్మ�లను క���య�నన్�� మనమ� క��� �ాట�� ఆ �ధమ��ా��
అర్థ మ� �ేసు���ా� ఏలయన�ా �ేవ�డ� ఆ �ధమ��ా�� ��్ర���ంి �య���న్డ�.

— ��. ���గ్ ఎస్. ��నర్
� � �సత్ ృతమ��ా పర్వచనమ��ా గ���త్ంచుచు��న్ర�. �జ����,
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ �ా��తయ్ ���
పర్కటన 1:3ల� అ��సత్ ల��ెన
ౖ ��ను ���� పర్�ేయ్కమ��ా పర్వచనమ� అ� �ిల�య���న్డ�. మనమ�
చూ�నట�
ల్ , బ�ౖ�ల� పర్వచనమ�ల� ���న్�ార�ల్ భ�షయ్త�
త్ ను మ�ందు�ా �ె�యజ�య�చునన్�. �ా�
అ�న్ంట�కంట� ఎక�క్వ�ా, నమమ్కతవ్మ��ా ఉండ�నట�
ల్ , �ా��� ప�����ల�ప్టక� �ేవ�డ� తన పర్జలక� ఇ�చ్న
సం�ేశ��య
� �నన్��.
బ�ౖ�ల� పర్వచన �ా��తయ్ ����� ��ండ� �ధమ�ల��ా ప����ం�ెదమ�. �దట�ా, ��� �కక్
గ�ణలకష్ణమ�ల� చూ�ెదమ�. మ��య� ��ండవ���ా, ల�ఖ��లల� ఉనన్ పర్వచనం ��ర��రచ్బడ� ��ధ
పదధ్ త�లను మనమ� ప��గణ�ంచుదమ�. పర్వచనమ� �కక్ గ�ణలకష్ణమ�ల�� �ార్రం�ంచుదమ�.

గ�ణలకష్ణ�ల�
బ�ౖ�ల� పర్వచ��ల� అ��క రకమ�ల�న
ౖ గ�ణలకష్ణ�లను క���య���న్� మ��య� �ాట�న్ట��
పర్�త్ ా�ంచ����� మనమ� సమయమ� ల�దు. �ావ�న, �ాట�ల� ��ండ� ��ల� �ార్మ�ఖయ్���న లకష్ణ�లను
దృ�ిట్ంచుదమ�, అ� ర���ం��ంచబడ� ���నమ��� �ార్రం�ంచుదమ�.
పర్కటన గ�ంథమ� బ�ౖ�ల� పర్వచన గ�ంథమ�లల� ఒకట��ా అమరచ్బడ�చునన్ందున, �ాత �బంధనల�
పర్వచనమ� ర���ం��ంచబ��న పదధ్ �� క�ల్పత్ మ��ా �ెప�టక� ఇ�� స�యపడ�త�ం��. �ాత �బంధనల�,
-40����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.
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పర్వచనమ� �ేవ�� పర్జలను గ��ద్ంచు సం�ేశ��య
� �నన్�� ల�క తన శత�ర్వ�ల��ౖ�� వచుచ్ పర్మ�ణమ� ల���
�ర�ప్���య�నన్��, ��ేయత చూ�ించు �ా���� ఆ��ావ్దమ� పర్కట�ంచుట, �బంధనక� నమమ్కతవ్మ��ా
ఉండ��ా���� ��య్యమ� �ర�చ్ట, �ేవ�� ��చ�� పర్ణ��కను పర్కట�ంచుట, పర్వకత్ మ��య� �ేవ�� మధయ్
సం��షణ ల��� �ార్రథ్న మ��య� సందరభ్మ�ను బట�ట్ భ�షయ్త్ �షయ�లను గ���చ్ మ�ందు�ా
�ెప�ట��య
� �నన్��.
�ాత �బంధనల�� పర్వచ��ల� ర��ించబడ� ఒక �ా��రణ���న ���నమ� �ాయ్జయ్మ�, ఇచచ్ట
��య్య�ాథ్నమ�లల� ఉప���ంచు ��ష పర్వచన పదజ�లమ�ల� కనబడ�చునన్��. �ర�ప్�ర�చ్ట���
ఇ�ా����య�లను ��య్య�ాథ్నమ�ల���� సమక�ర�చ్త�నన్ట�
ల్ మ������ా, �ేవ�డ� అగ�పడ�చు��న్డ�. ఈ
�ాయ్జయ్మ�ల� �ా��రణమ��ా �ేవ�� �కక్ క�కరమ�ను ����క్ �ెబ�త���న్� మ��య� ఇ�ా���ల�
అ��ేయత�� ��న�ా���ే �ర�ప్�రచ్బడ��ర� ��చచ్��సత్ ు��న్�. ���న్�ార�ల్, నమమ్కతవ్ప� పర్�ఫలమ�
మ��య� ప�ాచ్��త్పమ� ��వ్�ా ఆ��ావ్దమ���ందుటక� ఇ� అవ�ాశమ���ాత్�. తరచు�ా, �ర�ప్�ర�చ్
��చచ్��కల� మ��య� ఆ��ావ్దమ�ల� ఇచుచ్ సందరభ్మ�ల� భ�షయ్త�
త్ ను గ���చ్న పర్వచనమ�ల�
అమరచ్బ�����, పర్వచనమ�నక� పర్జల పర్�సప్ందన��ౖ మ�ందు�ా �ెపప్బ��న సంగత�ల�
ఆ��రప��య���న్య� అ�� సూ�సుత్ం��.
అ��క �ధమ�ల��ా, పర్కటన గ�ంథమ�ల�� ��ను పర్వచ��ల� �ాత �బంధన పర్వచ��ల�
మ�����
� ా�� �ారయ్మ� �ేయ�చునన్�.
�ాత �బంధన పర్వచనమ� �కక్ ��ండవ గ�ణలకష్ణ��దన�ా, పర్వచన అరథ్ మ�ను �ె�యజ�య�టక�
తరచు�ా ఊ� �తర్మ�ను ఉప���ంచుట. ఊ� �తర్మ� అ��మ�టక� ��ల� �సత్ ృత���న అరథ్ మ� ఉనన్��.
అ��ే పర్వచనమ�ను �వ��ంచుటక� ���� మనమ� ఉప���ంచునప�డ�, ఊ�జ�త���న దృ�ాయ్లను
ప�����ల�ప్ అనుభవప�రవ్క��న
� దృశయ్ర�పక ఇం��య
ర్ జ�ఞ్నమ� �వ��ంచు ��షను మనమ�
సూ�సుత్��న్మ�. ఆవశయ్కమ��ా, మనమ� ఊ��ంచుటను, �నుటను, �ాసనచూచుటను, ర��చూచుటను
ల��� �ే����
ౖ � ��క�టను ఊ��తర్మ� చూప�త�ం��.
ఉ��హరణక�, ���మ్య� 18ల�, ఇ�ా���ల�ను తనక� ఇషట్ �న
� �ధమ��ా మలచుటక� �ేవ�డ�
అ���ారమ� క���య���న్డ� �వ��ంచుటక� మట�ట్మ�దద్ ను ర���ం��ంచుచునన్ క�మమ్�� దృశయ్మ�ను
���మ్య� ఉప���ంచుచు��న్డ�.
మ��య� ���జ
� �క్ల� 37ల�, �ేవ�� పర్జల� ఆ�మ్య �వమ� ల�క��వ�టను �వ��ంచుటక� ఎం��న
��మ�కల ల�య దృశయ్మ�ను ����జ�క్ల� ఉప���ంచుచు��న్డ�. తర��ాత ఆ ఎమ�కల� ఏక��� మరల�
��ంచుచునన్ మనుష�య్ల��ా మ�ర�టను �వ��ంచుట ��వ్�ా �ా���� ���కష్ణ కల�గజ�య�చు��న్డ�.
మ��య� పర్కటన గ�ంథమ� ఈ దృశయ్ర�పమ�ను తరచు�ా ఉప���ంచుచునన్��.
పర్కటన 1:15-16ల� ��ను ��సును గ���చ్ ��టల్ � �వ��సత్ ు��న్�ో �నం��:
-41����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.
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ఆయన �ాదమ�ల� ����ల� ప�టమ� ��యబ�� ��రయ� చునన్ అపరం���

సమ�న��� య�ం�ెను; ఆయన కంఠ స్వరమ� ��ాత్ర జలప్ర�ాహమ�ల ధ్వ�వల�
ఉం�ెను.

ఆయన తన క����ేత ఏడ� నకష్త్రమ�ల� పట�్ట��� య�ం�ెను; ఆయన ��టన
� ుం��

��ండంచుల�గల �ా���న
� ఖడగ్ �కట� బయల� ��డల�చుం�ెను; ఆయన మ�ఖమ�
మ� �ేజసుస్�� ప్ర�ా�ంచుచునన్ సూర�య్�వల� ఉం�ెను (ప్రకటన 1:15-16).

��సు �కక్ ఈ సుందర���న దృ�ాయ్ల� ఆయన �కక్ ��పప్ శ��త్ మ��య� అ���ారమ�ను ఎ�త్
చూ��డ�త���న్డ�. ఆయన సవ్రమ� ��ాత్ర జలపర్�ాహమ�ల ధవ్�వల� శ��త్� క���య�నన్��; ఆయన తన
�ే�ల� ఏడ� నకష్తర్మ�లను పట�ట్���య���న్డ� అ�� �ాజ��కప� అ���ారమ�ను సూ�ంచుచునన్��; మ��య�
ఆయన మ�ఖమ� మ� �ేజసుస్�� ల�కమ�నక� ��ల�గ��చుచ్టక� ��ల�గ�చునన్��.
పర్కటన గ�ంథమంతట�ల� ఇట�వంట� దృ�ాయ్ల�� మనమ� కను��నుచు��న్మ�. ��మ�మ్ల� మ��య�
���ట
� మ�ల� క���య�నన్ అ��క��న
� తలల� క���న క�
� రమృగమ�ల�, బ�రల� మ��య� �ాతర్ల� పట�ట్క�నన్
�ే�ాదూతల�, పర్��ారప� ��రత్నల� మ��య� ��దనల�, గ�ంథప� చుటట్ లను �నడమ� మ��య�
ర��చూడడమ�, గ�ర�మ
ర్ �ల� మ��య� గ�ర�ప���త�ల�, పరవ్తమ�ల� మ��య� పరల�కమ� నుం�� ����వచుచ్
పటట్ ణమ� �దల�న
ౖ �ాట�� మనమ� చదువ�చు��న్మ�. �జ���� ఎట�వంట� దృశయ్ర�పమ�ల�� ల�ఖన
��గమ�ను పర్కటన గ�ంథమ�ల� కను��నుట ��ల� కషట్ మ�.
ప్రకటన గ�ంథమ�ల� ఒక ���త���న అంశమ� ఏమన�ా అచ్చట గ�ర�త�ల�

�ె�యజ�య� పదమ�ల�, అకష్�ార్థ �చు్చ పదమ�ల�� కల�ి�� వటమ�. మ��య�

మనమ� గ�ర�త�ల� �ె�యజ�య� పదమ�లను చూ�నప�ప్డ� ��ల� తరచు�ా అ�
మన ��రక� అన్వ�ంచబ�� ఉంట��. �ావ�న ఉ��హరణక�, 1వ అ��య్యమ�ల�
��సు �ాదృశయ్మ��ా ఉనన్ సంగ� �వ��ంచుట��-ఏడ� ��్వప సత్ ంభమ�ల� మ��య�

ఏడ� నకష్త్రమ�ల� ఉ��న్�, తర��ాత �ాసత్ వమ��ా ఆ ఏడ� ��్వపసత్ ంభమ�ల�, ఏడ�

నకష్త్రమ�ల� అన�ా ఏ�ట� �ెపప్బడ�త�ం��. �ావ�న �వ� తపప్�స���ా గ�ర�త�ల��
వయ్వహ��ం���స్ ఉంట�ం��, అ�� ��ల� స�యకర��న
� ��. మ�����న్ సమయ�లల�
అచ్చట మనక� ఆశ్చరయ్మ� క���ం�ే �షయ�ల�, ���న్ అకష్�ార్థ ��న దృ�ాయ్ల�

మనలను మ�గ�ద్లను �ే�త్ ా�. �ావ�న, �వ� ఏడ� తలల� క���న క�
� రమృగమ�ను
చూ�ాత్వ�, మ��య� తర��ాత �ార� ఏడ� తలల� మ��య� పర్వతమ�లను గ���్చ
మ�ట�్లడ�ట �వ� చూ�ాత్వ�, అ�� క��� �వ� ఒక దృశయ్మ� నుం�� కదుల�త�
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ఉనన్ట�
్ల , �వ� చూసూ
త్ ఉనన్�� �ాసత్ �క జగత�
త్ ల� �వ� ���� ��ర�త�నన్ట�
్ల �వ�
గ�ర�త�ల� క���న ల�కమ�ల���� కదుల�త� ఉనన్ట�
్ల అ��ిసత్ ుం��.

— ��. �ే�డ్ డబ�
్ల �. ��ప్మన్
పర్కటన గ�ంథమంతట�ల�� �హన్మ�ల�న్య� �ాత �బంధన గ�ంథమ� నుం�� �సు��నబ��న�.
మ��య� �ాత �బంధన పర్వచనమ��� మనక�నన్ అవ�ాహన పర్కటన గ�ంథమ�ల�� �హన్మ�లను
గ���త్ంచుటక� సహక��సత్ ుం��. మ��య� ��నంతట�కంట� ఎక�క్వ�ా, అ�� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్
మ��దృశయ్మ�లను అనువ��ంచుటక� సహక��సత్ ుం��, ఏలయన�ా పర్కటన గ�ంథమ�, �ాత �బంధన ��ండూ ఒ��
�ధ���న దృశయ్మ�లను ఒ�� మ�రగ్ మ�ల� ఉప���ం�న�.
పర్కటన గ�ంథమంతట�ల� �హన్మ�లను గ���త్ంచుట అన�ా పర్కటన గ�ంథమ�ను అలం�ార �ార్యమ��ా
అనవ్�ంచుటయ� అరథ్మ� �ాదు, ల��� ��� అరథ్మ�ను ఆ�మ్యమ� �ేయ�టయ� �ాదు. ����� బదుల��ా,
సహజ అనవ్�ంప��ా గ���త్ంచబ��న �ాయ్కరణప���త, ����తక
ర్ �షయ�లల� ��గమ��ా �ా��తయ్ అం�ాలక�
సంబం��ం�న �హన్మ�లను గ���త్ంచుట��. త�దక�, ��ను అలం�ార�ార్యమ��ా మ�ట�ల్డ�టక�
ఉ�ేద్�ం�న��డల, ఆయన మ�టలను ��వలమ� అకష్�ారథ్ మ��ా అనవ్�ం� ��దద్ ��ర�ాట� �ేయటమ�
అవ�త�ం��. పర్కటన గ�ంథమ�ను బ�ధయ్త�ా చదువ�టల� ���ల�� �తర్మ�లను గ���త్ంచగల�గ���మ�
మ��య� �ా��రణ అకష్�ారథ్ సం��షణలక� అనుగ�ణమ��ా అనువ��ంచుదమ�.
ఇప�డ� మనమ� పర్వచనమ� �కక్ ���న్ గ�ణలకష్ణ�లను ప��చయమ� �ే�ామ�, ల�ఖ��లల�
మనమ� చూచుచునన్ పర్వచన ��ర��ర�ప్ పదధ్ త�లయందు దృ�ిట్ంచు��మ�.

��ర��ర�ప్ల�
పర్వచన ��ర��ర�ప్ ��ల� సం��ల్షట్�న
� అంశమ�. ఈ �ాఠమ� ��రక�, మ�డ� �ధమ�ల�ౖన పర్వచన
��ర��ర�ప్లను గ���చ్ మ�ట�ల్డ�దమ�. �దట��,� పర్వచనమ�ల� ��ర��ా ��ర��రచ్బడ� ���నమ�.
పర్వచనమ� ��ర��ర�ట అ�� �షయమ�ను గ���చ్ ��ల�మం�� ఆల��ం�ే �టట్ �దట� సంగ�, అ��
��ర��ా ��ర��రచ్బడ�ట. �ార� మ�ందు�ా �ె�ిప్న సంద�ాభ్ల� సంభ�ంచు సమయమ� వ�చ్నప�డ�,
పర్వచ��ల� ��ర��ా ��ర��రచ్బడ���. ఉ��హరణక�, ���మ్య� 25:28-11ల�, య��� �ార� బబ�ల�ను �ేత
��శనమ� �ేయబడ��ర�య� మ��య� 70 సంవతస్రమ�ల� �ా�ైన ��బబ్�ా ఉంట�ర� ���మ్య�
పర్కట�ం��డ�. మ��య� 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల� 36:15-21ల� ఈ పర్వచనమ� జ����న��.
��ండవ��, �ెవ
ౖ ఆ�ే�ాను�ారమ��ా పర్వచనమ� ��ర��రచ్బడ�ట, మనుష�య్ల� ఆ పర్వచనమ�నక�
సప్ం��ం� ప�ాచ్��త్పపడ�ట వలన పర్వచనమ� �కక్ ఫ�తమ� మ�ర�ప్ �ేయబ��నప�డ� ఒక �ెవ
ౖ
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ఆ�ే�ాను�ార��న
� పర్వచన ��ర��ర�ప్ సంభ�సుత్ం��. ���� ��ందు��నబ�వ� �ా�� పర్త�య్తత్ రమ�ను బట�ట్
పర్వచనమ� �కక్ ఫ�తమ� మ�ర�ప్�ేయబ�ే అవ�ాశమ� ఉంద� మనమ� చూ�య���న్మ�. ఇ��
జ����నప�డ�, పర్జల �కక్ పర్�సప్ందన ��ౖ ఫ�తమ�ల� అ��చ్తమ��ా ఉంట�ంద� మనమ�
�ెపప్వచుచ్ను. మనమ� అ��చ్త���న పర్వచన ��ర��ర�ప్ను గ���చ్ మ�ట�ల్డ�త�నన్ప�డ� మన
మనసుస్లల� ఇ�ే ఉ�ేద్శమ� ఉంట�ం��.
ఉ��హరణక�, 2 సమ���ల� 12:1-15ల�, తను బ�ెష్బ�� �ాపమ��ే�ి, ఆ�� భరత్ �న
� ఊ��య�ను
చం�ిం�న �ారణమ� �ేత �ేవ�డ� ���దును చంప�న� పర్వకత్ ��న ����ను ��చచ్��ం�ెను. ఈ
పర్వచనమ�నక� పర్త�య్తత్ రమ��ా ���దు ప�ాచ్��త్�ామ� ��ం�ెను. ఆయన ప�ాచ్��త్పమ� ��ం��నందున, తన
మరణమ�ను త�ిప్సూ
త్ �ేవ�డ� �ర�ప్ను క���ం�ెను. అ��ే �ేవ�డ� ���దు క�మ�ర�� �కక్
�ార్ణమ�ను �సు����ను మ��య� ���దు క�ట�ంబమ�ల� ఆపద కల�గజ��న
� ు. 2 సమ���ల� 13-19
అ��య్యమ�లల� ��తను �కక్ పర్వచనమ� ���దు క�ట�ంబమ�ల� ��ర��రచ్బ��న సంగత�లను
సప్షట్ మ��ా �వ��ంచబ��న�.
మ�డవ��, పర్వచనమ�ల� �ాదృశయ్మ��ా ��ర��రచ్బడ�ట. ఈ �ాఠమ� �కక్ ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�
�ాదృశయ్మ� అ�� మ�టను ఈ ���ం�� �ధమ��ా �రవ్�ం�ెదను:
ల�ఖ��లల� గతమ�ల� ఉం��న వయ్క�త్ల�, సంస్థ ల� ల��� సంద�ాభ్ల�, �ాబ� వ� వయ్క�త్ల�,
సంస్థ ల� ల��� సంద�ాభ్లను ��య�ా మ�ందు�ా ర��ించుట.

ఉ��హరణక�, ��మ� 5:14ల� ఆ��మ� ���సత్ ుక� �ాదృశయ్మ�గ ఉ��న్డ� ��ల� �ెప�చు��న్డ�,
ఏలయన�ా ఆ��మ� ��తమ� ��సు ��తమ�నక� ��య�ా ఉనన్��. అ��ే ఆ��మ� ఏ�ేను వనమ�ల�
�ాపమ��ే�ి మనవ జ���� �ాపమ�, మరణమ� �ె��చ్డ�, ��సు ��ేయత చూ�ిం� ఆయనయందు
��ావ్సమ�ంచు�ారంద���� �వమ�, ��� �ె�చ్య���న్డ�.
�ావ�న �ాదృశయ్మ��ా పర్వచన ��ర��ర�ప్ల� �ెపప్బ��న పర్వచనమ�ల� భ�షయ్త�
త్ ల� జర�గబ�వ�
సంభ�ాలక� ��య�ా ఉ��న్�. ఉ��హరణక�, మతత్ � 2:15ల�, ��సు క�ట�ంబమ� ఐగ�ప�త్నక�
���ల్���నప�డ�, ���య 11:1ల�� పర్వచనమ� ��ర��రచ్బ��నద� మతత్ � �ెప�చు��న్డ�, “ఐగ�ప�త్ల�
నుం�� �� క�మ�ర�� �ిల���” అ� అచచ్ట �ెపప్బ��న��.
���యల� ఉనన్ ఈ �ాకయ్మ� ���ీస్య �ాకడను గ���చ్ పర్వ�ంచుట ల�దు. �జ����, �రగ్ మమ�
�ాలమ�ల� ఇ�ా���ల�ను ఐగ�ప�త్ నుం�� �ేవ�డ� ���ం�న �షయమ�ను బట�ట్ ఈ పర్వచనమ�
చ��తల
ర్ ���� చూసుత్ం��. �ా� �ాదృశయ్మ��ా �ె�ాప్లనుక�ంట�, ఈ పర్వచనమ� మరల� ��సు ��నమ�లల�
��ర��రచ్బ��న�� ఏలయన�ా, ఇ�ా���ల� �ా�� �కక్ ��పప్ ���ీస్యక� మ�ంగ�ర�త్�ా �రగ్ మ ���నమ�
ఉనన్��. ���తత్ �బంధన ప�సత్ �ాల� �ార్యబడకమ�ను�� �ాత �బంధన ప�సత్ �ాల పర్వచ��ల�
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��ర��రచ్బ��య���న్య� ���తత్ �బంధన రచ�తల� అవ�ాహన �ే�ి���య���న్ర�. అ��ే �ా�� �కక్
��నమ�లల� ఈ పర్వచనమ�ల� ��పప్ �ాదృశయ్మ��ా ��ర��రచ్బ��నవ� సుళ�వ��ా�� ఎ�త్
చూ�ిం�య���న్ర�.
పర్వచన �ా��తయ్���
� �� పర్కటన గ�ంథమ� ���చ్చూచుచుండ�ా, పర్వచనమ� �కక్ ఉప-వరగ్ ��న
అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్మ�ను �ెల�ప�టక� �ిదధ్పడ�దమ�.

అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల�
�దట��ా, ����కక్ గ�ణలకష్ణమ�లను చూసూ
త్ , మ��య� ��ండవ���ా ��� ����తక
ర్ అ�వృ��ద్
సంగ�హమ��ా �ెపత్ � అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల �ా��తయ్ సవ్��వమ�ను మనమ� �వ��ంచుదమ�.
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్ప� గ�ణలకష్ణమ�ల�� �ార్రం�ంచుదమ�.

గ�ణలకష్ణ�ల�
అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్మ� సం��ల్షట్�న
� �� మ��య� అ��క �ధమ�ల��ా సం��పత్మ�
�ేయబడ�చునన్��. ఈ �ాఠమ�లల�, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్మ�ను ఈ ���ం��
�ధమ��ా �రవ్�ం�ెదమ�:
�ై�క ప్రతయ్కష్తలను ఉనన్తమ��ా �ె�యజ�య� గ�ర�త�ల�� క���న �ా��తయ్మ�,
�ా��రణమ��ా వయ్��త్గత ప్రకటనల ��్వ�ా �ీ్వక��ంచబడ���, సహజ��న
� �,

సహజ��త���న� మ��య� మ�న�ా�త���న �ాట� మధయ్ పరసప్న సం��షణల�

మ��య� గతమ�, ప్రసత్ ుతమ� మ��య� భ�షయ్త�
త్ ల� �ాట� ప్ర��వమ�ల� ఇందుల�
ఉంట��.

ఈ �రవ్చనమ� స�వరమ��ా ఉనన్�� గనుక ���� మ��ంత�ా �వ��ంచుటక� మనక� సమయమ�
�సు���ా�. �దట��ా, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల� ఎక�క్వ�ా గ�ర�త�ల�� ఉ��న్వ��
సతయ్మ�ను మనమ� ప��గణ�ం���.
�సత్ ృతమ��ా �ె�ాప్లంట�, ఒక గ�ర�త� అనున�� ఒక సం��తమ� ల��� ���కంట� ఆవల�ా ఉనన్
����క����� సూ�ంచు �ార్��ధయ్మ� వ��ంచుచునన్��. ఉ��హరణక�, మ�టల� అనున� గ�ర�త�ల� అ�
ఆల�చనలను, వసుత్వ�లను, ���యలను, ���షమ�లను �దల�ౖన �ాట�� సూ�ంచుచు��న్�. జ��య
జం��ల�, �ేశమ�ల �కక్ గ�ర�త�ల�య
ౖ �నన్�. మ��య� �ిల�వ అనున�� ��స
� త్ వ మతమ� �కక్
ఉనన్త��న
� గ�ర�త���య
� �నన్��.
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ఒక ఉ��హరణ�ా, పర్కటన గ�ంథమ� 1:20ల� ��ండ� గ�ర�త�లను ��సు ఏ �ధమ��ా
�వ��ంచుచు��న్�ో �నం��:
�వ� చూ�న ��డ� నకష్త్రమ�లను గ���్చన మర్మమ�ను, ఆ ��డ� సువర్ణ

��పసత్ ంభమ�ల సంగ�య� �ా్రయ�మ�: ఆ ��డ� నకష్త్రమ�ల� ఏడ� సంఘమ�లక�
దూతల�. ఆ ఏడ� నకష్��్రల� ఏడ� సంఘమ�లక� దూతల� (ప్రకటన 1:20).

ఈ �ాకయ్ప� సందరభ్మ�ను బట�ట్, ��ను ���సత్ ు�కక్ దరశ్నమ�ను ��ం��య���న్డ�, ��డ�ల�
పర్భ�వ� ఏడ� నకష్తర్మ�లను క����త
ే పట�ట్��� , ఏడ� ��పసత్ ంభమ�ల�ల మధయ్ సం��రమ� �ేయ�చు��న్డ�.
అ��ే నకష్తర్మ�ల� మ��య� ��ప సత్ ంభమ�ల� ��న్తమ్కం�ా ఉ��న్�. అ� దూతలను మ��య�
సంఘమ�లను సూ�ంచుచునన్�.
ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� గ�ర�త�లను �జ���� ల�ఖనమ�ల� �ేవ�డ� ఉ�ేద్�ంచ� అర్థ మ�
�సు��� ��య్యమ� జ����ంచల�� అలం�ార�ా్రయ���న అన్వ�ంప�ల���� ప���� ��
ప్రమ�దమ� నుం�� ����ంచుట ��ళప��ె� మ�డ� �ధమ�ల��ా ఉం��. �దట��,�
ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� గ�ర�త�ల� ��ల�మట�్టక� �ాత �బంధన ల�ఖనమ�లల�

ఇపప్ట��� ఇవ్వబ��న�ాణ� గ���ం���, ప్ర�య్ే కమ��ా �����ల�, ���జ
� �్కల� మ��య�
జ�క�ాయ్లక� ఇవ్వబ��న దర్శనమ�లల� ఇ�� చూడవచు్చ. �ావ�న, �ేవ�డ� ఒక
�ధ��న
� గ�ర�త�ల�� క���న పదజ�ల���� తన ప్రజలను �ిదధ్పర�సుత్��న్డ�,

మ��య� ��ను ���� మ��ంత ఎక�్కవ�ా క�ర�్చచు��న్డ�. ��ండవ���ా, మ��
ఎక�్కవ�ాను, సుట��ాను మ�ట�్లడ�చునన్ ఇతర ల�ఖన ���ాల��ౖప� క��� మన
దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచవల�ియ�నన్��. మనక� ఇవ్వబ��న �����్ర�త్మక అం�ాల

��ల�గ�ల� ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� దర్శనమ�ల� మ��య� గ�ర�త�లను మనమ�
అనువ��ంచుదమ�, ఉ��హరణక� సు�ారత్ లల� ల��� ప�్రకలల� కను��నుచునన్

�ి�ధ్ �ంతపర��న
� ���ాల మ������ా అనువ��ం���. మ��య� ల�ఖనమ�లల� ��ల�
క��న���న ���ాల� ఏ�ట� �� �్చచూ���, ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� దర్శనమ�ల�,

సప్ష్టమ��ా ఉనన్ ల�ఖన ���ాలను, సూట��ా �ెప�ప్చునన్ ల�ఖన ���ాల�� �� ల�్చ�.
మ��య� మ�డవ���ా, ప్రకటన గ�ంథమ�ల�� ఏడ� ఆ��ా్వదమ�లల� ఒక

ఆ��ా్వదమ� అన�ా, ఈ ప్రవచన �ాకయ్మ�ల� చ���, హృదయప�ర్వకమ��ా గ���ం�,
భద్రపరచు��ను�ార� అర్థ మ� �ేసు��ందుర� అ�� �ా�ాద్నమ�ను ప��గణల����

�సు���ా�. �దట� శ��బద్ ప� సందరభ్మ�ల� �ా���� ఇ�� మర�గ� �ేయబ��న
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మర్మమ� ల��� రహసయ్మ� �ాదు. ఇ�� �దట� శ��బద్ మ�ల� ఉనన్ సహ� దర�లక�
మ��య� సహ� ద��లక� ఇ�� ఇవ్వబ��న��, ఇర��ౖ ఒకటవ శ��బద్ మ�ల�

�వ�ించుచునన్ మనక� �ాదు అ�� సతయ్మ�ను మనమ� ��ల� �వ్రమ��ా

ప��గణ�ం���, ���� గట�్ట �ా చ���నప�ప్డ� �ార� ��, గ���ం�, ���న
� ను �� ం����.
— ��. �ె�న్స్ ఇ. జ�నస్న్
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త�ా �ా��తయ్మ� తరచూ గ�ర�త�లను ఉప���ంచుచునన్��.
���న్ గ�ర�త�ల� అ�తమ��ా �వ���త్ ా�, గ�ంథకరత్ ��ను ప����ం�న ����� �ార�పయ్��న
� దృశయ్��న
�
గ�ర�త�ల� ఎం�ిక �ేసుక�నన్ప�డ� ఇ�� జర�గ�త�ం��. ఉ��హరణక�, �����ల� 7:4ల�, ప���ా� ��కక్ల�
వంట� ��కక్ల� క��� �ింహమ�ను ���న మృగమ�ను గ���చ్న దరశ్నమ�ను �����ల� �ార్�ియ���న్డ�.
�ింహమ� మ��య� ��కక్ల� �వ��ంచద��న� ఏలయన�ా ఆ �� �కక్ �ాసత్ వ దృశయ్మ� మనమ�
�ె�యజ�యబడ�చునన్��. మ��య� అ� గ�ర�త�ల��ా ఉ��న్�, ఏలయన�ా అ� �ాట� సవ్��వమ�ను
�ె�యజ�య�చునన్��. �ింహమ� అ�� గ�ర�త�, ఆ �� శ��త్వంత��న
� �� మ��య� భయంకర���న�� అ��
�షయమ�ను సూ�ంచుచునన్��. �ింహమ� ��కక్ల� క���య�ండడమ� బబ�ల�నును సూ�సుత్ం��, ���
�తర్కళల� తరచూ ��కక్ల�గల �ింహమ� ��ర్క��ంచబడ�చునన్��.
����క సంద�ాభ్లల�, ఒక �షయమ�ను దృ�ాట్ంతమ��ా అరథ్మ� �ేసు��వ�����, గ�ర�త�ల�
ఇవవ్బడ�చునన్��. ఉ��హరణక�, ���ల� 2:25ల�, అసంఖ�య్�ా�న ��న
ౖ య్మ�ను �డ�తల��ా �ేవ�డ�
�ెల�ప�త���న్డ�. ��న
ౖ య్మ�ల� �డ�తలవల� క��ించుటల�దు, అ� �డ�తలవల� పర్వ��త్సత్ ు��న్�. �ాట���
ఇషట్ �న
� పర్��� ��ం���య
� �టక� ఆప� �ేయల�� ��పప్ సమ�హ���య���న్ర�.
ఇంకనూ �గ�� గ�ర�త�ల� �ాడబ��న�, ఏలయన�ా అ� ఒక �ేశ జ�ం��క� �ార�పయ్త క���న
�షయ�ల� ల��� ఆల�చనలక� �ాంపర్��య �హన్మ�ల��ా ఉ��న్�. ఉ��హరణక�, పర్కటన 1:10-20ల�,
ఉనన్త��న
� గ�ర�త� క���న ��సు �కక్ దరశ్నమ�ను ��ను ��ం��య���న్డ�. ��మ�మ్నక� బం�ార�
దట�ట్� కట�ట్���, ��డ��న
ౖ అం��� ధ��ం�న మనుష�య్�వల� ��సు అగపడ�చు��న్డ�. ఆయన మ�ఖమ�
సూర�య్�వల� పర్�ా�ంచుచునన్��. ఆయన తల��ండ�ర్కల� �ెలల్�ా ఉనన్�. ఆయన ��తమ
ర్ �ల� అ��న్జ�వ్లలవల�
ఉం�ెను. ఆయన �ాదమ�ల� ����ల� ప�టమ� ��యబ�� ��రయ�చునన్ అపరం�వల� ఉనన్�. ఆయన
కంఠసవ్రమ� ��ాత్ర జలపర్�ాహమ�లవల� ఉండ�ను. ��ండంచులగల ఖడగ్ మ� ఆయన ��ట నుం��
వచుచ్చునన్��. ఆయన ఏడ� నకష్తర్మ�లను తన �ేతపట�ట్య���న్డ�. మ��య� ఆయన ఏడ� ��పసత్ ంభమ�ల
మధయ్ �వ�ించుచు��న్డ�.
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ఈ �వరమ�ల�న్య� �ాత �బంధనల�� మ��దృశయ్మ�లను, మ��య� గ�ర�త�లను జ�ఞ్పకమ�
�ేయ�చునన్�. ఉ��హరణక�, ఆయన �ెలల్� వసత్ �మ�ల� మ��య� తన ��ండ�ర్కల�, మ��య�
పర్�ా�ంచుచునన్ ఆయన మ�ఖమ� �����ల� 7:9ల� �ేవ��� గ���చ్న �వరణను జ�ఞ్పకమ�
�ేయ�చునన్��. ��పసత్ ంభమ�ల� పర్తయ్కష్ గ���రమ�ను మ��య� �ే�ాలయ వసుత్వ�ల� జ�ఞ్పకమ� �ేసత్ ుం��;
�ాత �బంధనల� పర్�ేయ్క ఆ�ాధ�� సథ్ లమ�ల� �ేవ�డ� �ా���� ��ాసమ� �ే�న
ి ట�
ల్ ��సు క��� తన పర్జల��
��ాసమ� �ేయ�చు��న్డ� సూ�సుత్ం��. సంఖ�య్�ాండమ� 24:17, ��షయ� 14:12 మ��య� ఇతర
సథ్ లమ�లల� ఉనన్ట�
ల్ �ాత �బంధనల�� �ా�లను మ��య� ఇతర మనవ ��యక�లను నకష్తర్మ�ల�
జ�ఞ్పకమ� �ేయ�చునన్�. �ావ�న పర్కటన గ�ంథమ� నకష్తర్మ�ల� మ��య� �ేవదూతలను గ���చ్
మ�ట�ల్డ�చునన్ప�డ� అ� సంఘమ�లను సూ�ంచుచునన్�, ఎందువలనన�ా సృ�ిట్యంతట���
ౖ � �ా��ా
తన ఆ�మ్య ప���ాలనను ��సు పర్తయ్కష్పరచుచు��న్డ�. మనవ దృకప్ధమ�ల� ఆల����త్ , సంఘమ�
�కక్ భ�షయ్త�
త్ ను �యం�ర్ం��ల� ��మ� పర్భ�తవ్మ� పర్య�న్ం�ం��. అ��ే, ��సు తన �ే�ల�
సంఘమ���న
ౖ సంప�రణ్ అ���ారమ� శ��త్ క���య���న్డ� ఈ గ�ర�త� బయల�పరచుచునన్��.
అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల� తరచు ర�పమ�లను మ��య� గ�ర�త�లను క��� ఉంట��, ఆ���క
�ాఠక�ల� ���� అరథ్మ� �ేసు��వ����� కషట్ పడ�త� ఉంట�ర�. అ��ే పర్కటన గ�ంథమ�ల� గ�ర�త�ల�
��ల�మట�ట్క� ��ను �కక్ అసల� ���తలను అ�మయమ� �ేయల�దు ఏలయన�ా అ� �ాత
�బంధన నుం�� మ��య� �ా��చుట�
ట్ ఉనన్ ప���థ్ త
ి �ల నుం�� సమక�రబ్��న�. ��ను �కక్
�ాఠక�లను సం��గద్మ�ల� ఉంచుట �ాట� ఉ�ేద్శమ� �ాదు, �ా� బలవంత��టట్ � �ధమ��ా, జ�ఞ్పకమ�ంచు��ను
�ధమ��ా సతయ్మ�ను �ెల�ప�ట �ాట� ఉ�ేద్శమ�.
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్ప� ��ండవ గ�ణలకష్ణ��దన�ా అ�� �ై�క���న
పర్తయ్కష్తలను �ె�యజ�సత్ ుం��. బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� �గ�� ల�ఖనమ�ల
మ�����
� ా�� ప�����ధ్తమ్ �ేత ��ర్��
� ించబ��న��. �ోషర��త��న
� , సంప�రణ్ మ��ా నమమ్ద��న మ��య�
అ���ారమ��� పర్జలక� ఇవవ్బ��న �ేవ�� �ాకయ్మ�ల� ఇ�� ��గమ�. �ేవ�� ��వ్�ా�ా� ల��� నమమ్ద��న
�ేవదూతల ��వ్�ా�ా�, మనుష�య్ల�ౖన గ�ంథకరత్ లక� ఇవవ్బ��న య��రథ్ �న
� పర్తయ్కష్తలను ఇ��
�ెల�ప�చునన్��. బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్���ా��తయ్మ� ఊ�జ�త��న
� �� �ాదు. ఇ�� మ�నవ
గ�ంథకరత్ లక� వ�చ్న మం� ఊ�ల� �ాదు. ����� బదుల� ఇ�� సృ�ిట్పటల్ ఆయన ఉ�ేద్శమ�లను తన పర్జలక�
బయల�పరచు �ేవ�� �కక్ య��రథ్ �న
� సం��షణ���య�నన్��.
మ�డవ��, బ�ౖ�ల�ను�ార���న అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ�ల� �ెల�పబ��న �ై�క పర్తయ్కష్తల�
వయ్��త్గతమ��ా బయల�పరచబ��న��ా ఉ�ేద్�ంచబడ�చునన్��. అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త అ�
అనువ��ంచబడ�చునన్ అ��ల��ప్స్ అ�� మ�టక� “బయల�పరచబ��న��” ల�క “�ెల�పబ��న��” అ�
అరథ్ మ�. �ావ�న, ��� మ�లమ�ల�, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల �ా��తయ్మ� �ేవ�� �కక్
-48����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��శ్ంచం��.
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పర్ణ��కలను పర్జలక� �ె�యజ�య� �ారయ్���య�నన్��, ఈ పర్�ారమ��ా �ార� ల�కమ� ప���థ్ �
ి ను గ���ం�,
���కష్ణ ��ల�ప్క�ం�� ఉందుర�.
అ��ే ���న్ అదుభ్త��న
� పర్తయ్కష్త వల� అన�ా, �రగ్ మ�ాండమ� 13ల� �ేవ�డ� ��ఘ సత్ ంభమ�వల�
ఇ�ా���ల� పర్జలంద���� క��ించు �ధమ��ా �ాక, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల�
ఏ�ాంతమ��ానునన్ వయ్క�త్లక� బయల�పరచబ��నట�
ల్ అగ�పడ�త�ం��. పర్వకత్ ల� దరశ్నమ�లను చూ�ార�.
�ార� సవ్రమ�లను ల��� శబద్ మ�లను ���న్ర�. �ార� దరశ్నమ�లను చూ�ార�. �ార� �ేవదూతల �ేత
ద��శ్ంచబ��య���న్ర�. �ా�� �ా�� �కక్ శ��రమ�లనుం�� �����బడ�నట�
ల్ అనుభవమ� క���య��న్ర�.
���న్�ార�ల్ �ార� �ేవ���� కల�సుక���న్ర�. అ��ే ఇ� వయ్��త్గత ప���థ్ �
ి ల� సంభ�ం���. �ేవ�� దూత�ా
మ��య� �ాయబ����ా, �ేవ�� పర్జలక� �ేవ�� సం�ేశమ� అం��ంచుట పర్వకత్ �న
�ౖ ఆ��రప��య�నన్��.
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ�నక�నన్ ��లగ్ వ గ�ణలకష్ణమ� గ���చ్ పర్�త్ ా�ంచు
�షయ��దన�ా, ఇ�� పర్కృ� సంబంధ��న
� , పర్కృ� బ�హయ్��న
� మ��య� మ�న�ా�త��న
� �ాట� మధయ్ ఉనన్
�ాసత్ �ాల�� వయ్వహ��సత్ ుం��.
పర్కృ� సంబంధ��న
� ల�కమ� మనమ� �వ�ించుచునన్ పర్పంచమ�ను అన�ా ���క ల�కమ�
మ��య� ���ల�� �వ�ా�లను సూ�సుత్ం��. పర్కృ� బ�హయ్���న అ��మ�ట పర్కృ� సంబంధ��న
� �����
ఆవల ఉనన్���� సూ�సుత్ం��. ఇ�� �ేవదూతల� మ��య� దయయ్మ�ల� వంట� ఆతమ్ల� �ావ్��నమ�
�ేసుక�నన్ ల�కమ�ను సూ�ంచుచునన్��. �వ���ా, మన�ా�త��న
� �� అ��మ�ట, సహజ��న
� ����� ఆవ�
ఉనన్ ���� అన�ా పర్�ేయ్కమ��ా �ేవ���, ఆయన �ారయ్మ�లను సూ�ంచుచునన్��. �ేవ�డ� మ�తర్��
�ారవ్��మ�డ�, అ�న్ంట��న
�ౖ ఆ��పతయ్మ� క���, పర్కృ�� �యం�ర్ంచు�ాడ�, �ావ�న ఆయ�� �జమ��ా
మ�న�ా�త���న�ార�.
ఈ ల�కమ�ల�న్ ఒక����� ఒకట� సంబంధమ� క���య���న్�. పర్కృ� సంబంధ���న �����ౖన
మ��య� పర్కృ� బ�హయ్��న
� �����న
ౖ �ేవ�డ� ఆ��పతయ్మ� క���య���న్డ�. పర్కృ� బ�హయ్���న ల��ా���
�ెం��న �ేవదూతల� మ��య� దయయ్మ�ల�, పర్కృ� సంబంధ���న ల�కమ�ల� జర�గ� సంగత�లను
పర్���తమ� �ేయ�చు��న్�. మనమ� �ాపమ� �ేయ�నట�
ల్ దయయ్మ�ల� ��ర్��
� ి�త్ ా�. �ేవదూతల�
మనలను �ా�ాడ����. ల�ఖనమ�ల పర్�ారమ�, �ేవదూతల� మ��య� దయయ్మ�ల� అంత�ాజ్�య
�ాజ��య�లను క��� పర్���తమ� �ే�త్ ా�.
పర్పంచ చ��తన
ర్ ు పర్���తమ� �ేయ� ఆతమ్ల సమ�హమ�లను గ���చ్న సంఘటనల� �ాత మ��య�
���తత్ �బంధనలల� కను��నవచుచ్ను. ఉ��హరణక� 2వ �ా�ల� 6వ అ��య్యమ�ల�, ఆ�ామ� �ా� ఎ��ాను
పట�ట్��నుటక� పర్య�న్ంచుట. త�దక�, ఆ�ామ� �ా� ఎ��ాను పట�ట్��న చుట�ట్మ�ట�ట్నప�డ�, ఎ��ా �క
��వక�డ� భయ�ా�ంత�డ��య్ను.
ఆ తర��ాత ఏ� జ���న
� �ో 2 �ా�ల� 6:15-17నుం�� �నం��:
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సంద��శ్ంచం��.

పర్కటన గ�ంథమ�

�దట� �ాఠమ�: పర్కటన గ�ంథమ� ��పథయ్మ�

“అ�య్ �� ���న�ా��, మనమ� ఏ� �ేయ�దమ�” ఆ �ైవజను��� అన�ా
అతడ� “భయపడవదుద్,” “మన పకష్మ�న నునన్�ార� �ా��కంట� అ��క�ల�ౖ

య���న్ర� �ె�ిప్.” “��హ� �ా, �డ� చూచునట�
్ల దయ�ే�ి �� కండ్ల ను

�ెర�వ�మ�” ఎ��ా �ా్రర్థన�ేయ�ా. ��హ� �ా ఆ ప��ా� కండ్ల ను �ెరవ�ే��ను
గనుక �ాడ� ఎ��ాచుట�్టను పర్వతమ� అ��న్ గ�ఱ్ఱ మ�ల�ేత రథ మ�ల�ేతను
�ం��య�ండ�ట చూ�ెను (2 �ా�ల� 6:15-17).

పర్కృ� బ�హయ్���న మ��య� మ�న�ా�త���న ల�కమ�ల� ఇట�వంట� సందరభ్మ�ల� �ాత మ��య�
���తత్ �బంధనలల� అకక్డకక్డ క��ిం�నపప్ట��,� బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� �ప��తమ��ా
ఇట�వంట� �షయ�ల��ౖ దృ�ిట్ంచుచునన్��. ఉ��హరణక�, ���ల�, ���జ
� �క్ల�, �����ల� మ��య�
జ�క�ాయ్ల�� ���న్ ��గమ�ల�, పర్కృ� సంబంధ��న
� , పర్కృ� బ�హయ్��న
� మ��య� మ�న�ా�త��న
� ల�కమ�ల
మధయ్ ఉనన్ సంబంధమ���న
ౖ దృ�ిట్� ��ం��క
ర్ ��ంచుచునన్��. మ��య� అ�ే పర్�ారమ��ా, అదృశయ్��న
� �ేవ��
ల�కమ� మ��య� �ేవ�� �కక్ ఆ�మ్య శ��త్, అ���ారమ� ��వ్�ా తన ఉ�ేద్శమ�లను జ����ంచునట�
ల్ పర్కటన
గ�ంథమ� ప�ే, ప�ే దృ�ిట్� ఆక��ష్ంచుచునన్��.
మనచుట�
్ట జర�గ�చునన్ అ��క సంగత�ల��ౖన �ేవదూతల� మ��య� దయయ్మ�ల
ప్ర��వమ� ��ల� ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��, ఏలయన�ా మనమ� �వ�ించుచునన్ ఈ
ల�కమ� �ేవ�� �ేత �యం�్రంచబడ�చునన్�� మ��య� ఎక్క�ో �ేవ�� ప్రణ��క
��ప�ప్న �ారయ్మ� జర�గ�చునన్��, మ��య� ఒక��ళ మనమ� ���ల�

�ాల��� ం��నట�్ల �ే
� , ���ల� మనమ� మ�ందుక� ��న�ా���ే, అప�ప్డ� ఇట�వంట�

�వ�ల� �ాసత్ వమ��ా ఉ���ల� ఉ��న్య� మనమ� నమ�్మ�. ���ల� ��ల� ఆస��త్
క���ం�ే �షయ��మన�ా, మనమ� తరచూ �ేవదూతల �క్క మ��య�

దయయ్మ�ల �క్క �ారయ్మ�లను గ���్చ ఆల��సుత్నన్ప�ప్డ�, మన �� ంత ��తమ�
ల��� వయ్��త్గత ��తమ�నక� అన్వ�ంచుక�ంట�మ�.

మ��య� �శ్చయమ��ా అ��

సతయ్మ�. అ�� బ�ౖ�ల�ల� ఉం�� అనుమ�నం ల�దు. అ��ే మనమ� బ�ౖ�ల�

గ�ంథమ�ల� నుం�� జ�్ఞపకమ�ంచు��వల�ిన ఒక ��పప్ సంగ� ఏమన�ా, ప్ర�ేయ్కమ��ా
దయయ్ప� శక�త్ల�- మ��య� ���న్�ార�్ల �ేవదూతల� క��� �ాజయ్మ�ల��న
ౖ

అ���ారమ� ల��� ప���ా�ంచుటక� �య�ంచబడ�నట�
్ల మనమ� �ెల�సు��ందుమ�,
అందువలన �ేవ�� �క్క స�న్��ల� ఇవ�న్ ఆయ��ాజయ్మ�లక� �ా్ర��ధయ్మ�

వ��ంచుచు��న్�. ��రత్నల� 82ల� �ెపప్బ��నట�
్ల �ా, ��ను తన సమ�జమ�ల�
మ��య� �ైవమ�ల మధయ్ను ఆయన �ర�ప్�ర�్చచు��న్డ�, ఆయన�� �ాట�”�ై��
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�ైవమ�ల�” ఉ��న్� మ��య� ఇ� ����్వర� �ేశమ�లను �యం�్రంచు �ేవదూతల�,
దయయ్మ�ల� మ��య� ప్రకృ� బ�హయ్���న �వ�లను సూ�ంచుచు��న్�. �ావ�న,
అ��క సంద�ాభ్లల� మనమ� ���� గ���ంచుట ల�దు, అ��ే ప్రపంచమ�ను

ఏల�చునన్ �ాజ��య ప���ాలన ఒక వయ్��త్�� ఓట� ���న
ి ందువలన, ల��� మ��క వయ్��త్
ఓట� ��య�టవల�� ల��� �ారసత్వమ��ా �ితర�ల నుం�� �ిం�సనమ�

హక�్కప�ర్వకమ��ా �� ందుటవలన ల��� అట�వంట� �ాట�వలన �ాదు. అ�� ఆ
�ధమ��ా ల�దు. �జ����, �ెర��నుక, ల�కమ�ల� ఇట�వంట� ��పప్ �ాజ��య

ఉదయ్మమ�ల �ాసత్ వమ��ా దయయ్ ప� మ��య� �ేవదూతల శక�త్ల వలన, �ెర��నుక,
అదృశయ్మ��ా �యం�్రంచబడ�చునన్�.

— ��. ����ర్్డ ఎల్. �ా్రట్, �.
�వ���ా, బ�ౖ�ల�ను�ార���న అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� �కక్ ఐదవ గ�ణలకష్ణ��దన�ా,
ఇ�� వరత్ మ�న, భ�త, భ�షయ్త�
త్ �ాల�లల� ఉనన్ పర్కృ� సంబంధ��న
� , పర్కృ� బ�హయ్��న
� మ��య�
సహజ��త��న
� ల�కమ�లను పర్���తమ� �ేయ�టను �వ��ంచుచునన్��. అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్��
�ా��తయ్మ� చ��తర్ �కక్ అ�న్ దృకప్ధమ�ల��ౖన దృ�ిట్�డ
� �త�ం��. భ�త�ాలమ�ల� పర్కృ� సంబంధ���న,
పర్కృ� బ�హయ్���న మ��య� సహజ��త���న ల�కమ�ల� పర్���తమ� �ేయబ��న పదధ్ త�లను,
వరత్ మ�న�ాలమ�ల� ఎట�వంట� పర్��వమ�ను కల�గజ�య�చు��న్� మ��య� భ�షయ్త్ �ాలమ�ల�
ఎట�వంట� పర్��వమ�ను కల�గజ�యబ�వ�చు��న్� అ�� �వ��సత్ ుం��. ���కంట� మ�� ఎక�క్వ�ా, బ�ౖ�ల్
గ�ంథమ�ల�� �గ�� ��గమ�లవల�, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� చ��తన
ర్ ంతట�� ఒక
సంప�రణ్ �ాధ�ా చూసుత్ం��- సృ�ిట్ వృ��త్ంతమ�, �ాపమ�ల� ప����వ�ట మ��య� �ిమమ్ట ���సత్ ు ��వ్�ా

��చన �ారయ్మ�. వరత్ మ�నమ�ను శ�మల� మ��య� కషట్ మ�ల ��వ్�ా అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ�
�వ��సత్ ుం��, మ��య� మనంద�� ���కష్ణల� ��ర��రచ్బడ� భ�షయ్త�
త్ ��ౖ దృ�ిట్� ��ం��క
ర్ ��సత్ ుం��.
���న్�ార�ల్ ఆధు�క ���సత్వ�ల పర్కటన గ�ంథమ� �షయమ�ల� కషట్ మ� క���య���న్ర�, ఏలయన�ా,
మన ��త అనుభవమ�ల ��నుక ఆతమ్ల పర్��వమ� ఉనన్ద�� �షయమ�ను �ా��రణమ��ా మనమ�
ఆల�చన �ేయమ�. ఆధు�క �ాసత్ � ప��జఞ్ �నమ� �ేత పర్���తమ� �ేయబ��న�ార��,� మన ��తమ�లల�
జర�గ�చునన్ సంగత�ల �షయ��� సహజ���న �ారణ�ల� చూచుటక� పర్య�న్�ాత్మ�. మనమ� చూడగల,
�నగల, �ాసన చూడగల, ర��చూడగల మ��య� ��కగల �షయమ�ల��న
ౖ దృ�ిట్ంచుచు��న్మ�. అ��ే,
మన చుట�
ట్ మ��య� మనల�ను జర�గ�త�నన్ �షయమ�లను మన జ�ఞ్��ం��య
ర్ మ�ల� ��ంతమట�ట్��
గ���ంచగలవ� ల�ఖనమ�ల� సప్షట్ మ� �ేయ�చునన్�.
-51����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��శ్ల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్డ్ ���యం ���ీట్స్
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పర్కటన గ�ంథమ� ��డ� మనక� ఇచుచ్చునన్ ���� గ���ంచుటక� సహజ��న
� అ��ార్యమ�లను
������టట్ ,� ల�ఖనమ�ల బ�ధనలను ��ంబ��ం���. మనయందు మ��య� మనచుట�
ట్ జర�గ�చునన్
సంగత�ల� ఆతమ్ల� ల��� సవ్యమ��ా �ేవ���ే �వర్మ��ా పర్���తమ� �ేయబడ�చునన్�. సహజమ��ా
జర�గ�త�నన్ట�
ల్ క��ిం�ే�, వయ్��త్గత సమసయ్ల�, సంఘమ�ల� సమసయ్ల� మ��య� �ాజ��య సమసయ్ల�
మ�మ�ల��ా సంభ�ంచుచునన్� �ాదు. అ� �ేవ�డ� మ��య� ఆతమ్ల పర్���తమ� ఫ�తమ��ా
కల�గ�చునన్�.
ఈ �షయమ�లల� బ�ౖ�ల� �కక్ దృ�ిట్� మనమ� అం��క��ం�నప�డ�, ��ను �కక్ �దట�
శ��బద్ ప� ���తలక� జ����నట�
ల్ , పర్కటన గ�ంథమ� మన�� శ��త్వంతం�ా మ�ట�ల్డ�త� ఉంట�ం��. మన
అనుభవమ�లక� ��నుకన ఉనన్ ఆ��మ్ను�ార��న
� �ాసత్ వమ�లను సంప�రణ్ మ��ా మనల� ఎవరమ�
చూడల�మ�. �ా�, చ��తల
ర్ � ��సు���సత్ ు ��వ్�ా �ేవ�� �కక్ �శవ్ రకష్ణ పర్ణ��కను చూచుటక� పర్కటన
గ�ంథమ� ఆ �ెరను ��ౖ�త
� త్ �త�ం��. ఆతమ్మ�లమ��ా ఆయన ఇప�డ� సంఘమ��� ఉ��న్ర� మ��య� తన
శత�ర్వ�లంద���న
�ౖ అంతయ్ �జయమ� పర్కట�ంచుట ఆయన ����� వచుచ్చు��న్డ�.
ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క మ�లంశమ�: ��సు జ�ంచుట. త�దక� మనమ�

��్ర తస్��ంచబ��ల� ఇ�� అర్థ �చు్చచునన్��. మనమ� శ�మల� �� ందమ� అ��
�ెల�ప�ట ల�దు, మ��య� �ర�ప్లను, శ�మలను మ��య� గ���� �ేవ�డ� ఏ

�ధమ��ా అనుమ��ాత్�ో ప్రకటన గ�ంథమ� మనక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�చునన్��,

మ��య� బబ�ల�ను మ���శయ్, �దల�ౖన సంగత�ల� మన ����లక� వ��త్�త్ ా�,
అ��ే త�దక� నూతన ��ర�షల�మ� పరల�కమ� నుం�� ����వసుత్ం�� మ��య�
��సు తన �ాజయ్మ�ను �ా్థ�ి�త్ ాడ�. �ేవ�డ� మన �ేవ��ైయ�ంట�డ�. మనమ�
ఎనన్ట�నన్ట��� ఆయన ప్రజల��� య�ంట�మ�. �ావ�న అంతకంట�
��్ర ��స్హకర���న���ా ఉండదు.

— ��. ��యమ్ ఎడగ్ ర్
అంతయ్మ�నక� �ేవ�డ� తన శత�్రవ�లంద���న
�ౖ �జయమ� ��ందు��డ� ప్రకటన
గ�ంథమ� �శ్చయపర�సుత్ం�� — ఒక సంప�ర్ణ �న
� �జయమ�. ��� ��రక�

ఎదుర�చూ�న�ారమ��ా �దట మనమ� ఆనం��ం�, ఆశప��� మ��య� శ�మల
మధయ్ల�, ��ధన మధయ్ల�, మనమ� ఇప�ప్డ� అనుభ�ంచుచునన్ శ�మల� మ��య�
వయ్��త్��కతలను దృఢ సంకలప్మ�, ��ా్మనమ��� అంతయ్మ� జ�సుత్ంద�
ఎర�గ�దమ�.
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సంద��శ్ంచం��.

పర్కటన గ�ంథమ�

�దట� �ాఠమ�: పర్కటన గ�ంథమ� ��పథయ్మ�

— ��. ��ర్న్ యస్. �� �ె్రస్
ప్రకటన గ�ంథమ� �క్క ��పప్ �ాఠమ� ఏమన�ా �ేవ�డ� ఆయన �క్క మ��య�

మన �క్క శత�్రవ�లను జ��ాత్డ�. ఇ�� సంఘమ�నక� ��ల� ��్ర ��స్హకర���న
సం�ేశమ�. ఈ య�గమ�ల� సంఘమ� శ�మలగ�ం�� ��ళ్ల �చుండ�ా �శ్చయమ��ా

అ�� సంఘమ�నక� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��. ఆయన దృ�ి్టల� సమసత్ మ� తనక�
సంతృ�ిత్ కల�గజ�య� మ���ంప�ను �ెచు్చ ��పప్ ��్ర ��స్హకర���న

సం�ేశ���య�నన్��, మ��య� అంతయ్మ�న సంఘమ� జ�ంచును.
— ��. �ార్్ల ఆర్. ట�
్ర మ�న్
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� �కక్ గ�ణలకష్ణమ�లను
ఇప�డ� మనమ� బ�ౖ�ల�ను�ార��న
ప����ం�య���న్మ�, ��� �కక్ ����తక
ర్ ���ల్షణ ��ౖప� మన దృ�ిట్� ��టట్ �దమ�.

����తర్క ���ల్షణ
బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల�� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� బబ�ల�ను మ��య� �ార�ీక�ల పర్��వమ�
వలన ఇ�ా���ల� �ా�� చ��తల
ర్ ���� త�ావ్త �ాలమ�ల�, అన�ా ���.ప�. ఆరవ శ��బద్ మ�ల� బబ�ల�ను �ెరల�
ఉనన్ప�డ� వ��చ్య� అ��కమం�� స��వ్మరశ్క�ల�న
ౖ బ�ౖ�ల� పం��త�ల� అ��ార్యపడ�త���న్ర�. అ��ే
���తత్ ప����ధనల�, అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్మ� �కక్ మ�ల��న
� ���ా���
� బ�ౖ�ల�ల�� �ార్�న
�ాలమ�ల��� అన�ా ఇ�ా����య�ల� తమ చుట�
ట్ ఉనన్ క���య�ల�� మ��య� ప�చ్మమ�నునన్
సమ�ా�న పర్జల�� పరసప్ర సంబం��ల� క���య�నన్ప��ే ఇ�� �ార్రంభ��న
� ద� ప����ధనల�
�ెల�ప�త���న్�.
బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ�ల�� �ార్మ�ఖయ్���న అ��క��న
� �షయ�ల� �ాత
�బంధనల�� ��� ప�సత్ కలల� అగ�పడ�త�ం��. ఉ��హరణక�, �రగ్ మ�ాండమ� 15ల�, ఎర� సమ�దర్మ�ల�
ఐగ��ీత్ య�ల ��న
ౖ య్మ�లను �ేవ�డ� మ�ం����న
ి ప�డ� �ార� ఆనందమ��� �ా��న �ాట ఉనన్త��న
�
మ��దృశయ్మ�ను క���య�నన్��. �ేవ�డ� �ా��� తన ద��ణ హసత్ మ��� �తక��ట�ట్ను, �ా��� �ెతత్వల�
ద��ం�ెను, ఆయన ���ి�ారంధర్మ�ల ఊ�ి�వ
� లన �ళ�
ల్ �ా��ా క�రచ్బ�ెను మ��య� భ�� �ా��� ��ం��
���న
� � మ�ట�ల్డ�చునన్��. �ేవ�� భయమ� �ేత �ేశమ�ల� ��గ�ల�పడ�చునన్�, ఆ పర్�ారమ��ా �ా�ాద్న
�ేశమ�ల� �ాథ్�ించబడ�దుర�, �ావ�న �ేవ�డ� �ా��� �రంతరమ� �ా��ా ఏల�త� ��ాసమ� �ేయ�న�
క��� �ెపప్బడ�చునన్��.
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��� గ�ం��లల� మ��క ఉ��హరణ సంఖ�య్�ాండమ� 24:17ల� �ల�మ� పర్వచనమ�ల� ఉనన్��,
అచచ్ట ఇ�ా���ల� �కక్ �ాజదండమ�ను నకష్తర్మ��� ��ల�చ్చు��న్డ�.
ఇట�వంట� �ా��తయ్ప� ���
� ఇ�ా����య�ల �కక్ చ��తర్ అంతట�ల� క�మక�మమ��ా అ�వృ��ద్
�ెం��న��. �బ� 26:12 మ��య� ��రత్న 89:10ల� �ేవ�డ� �శవ్య�దధ్ మ�ల� రహబ� అ�� సరప్మ�ను
సంహ��ం�నట�
ల్ �వ��ంచబ��న��. మ��య� �బ� 41ల�, సమ�దర్ప� క�
� రమృగ��న
� మకరమ���న
ౖ తన
అ���ారమ�ను పర్కట�ంచుచు��న్డ�. మ��య� ���ల�, �����ల�, ���జ
� �క్ల� మ��య� జక�ాయ్ వంట�
గ�ంథమ�లల� పర్వకత్ ల� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ�ను అ�వృ��ద్ �ే�ార�. ఉ��హరణక�, �����ల� 7ల�,
�����ల� వర�స�ా క�
� రమృగమ�ల� సమ�దర్మ�ల� నుం�� ��ౖ�� వచుచ్ట, �ేవ�డ� �ర�ప్�ర�చ్నప�డ�
�ాట�ల� కడమ �ాట��, ���క్� భయంకర��న
� �ాట�� ��శనమ� �ే�ినట�
ల్ �ా �వ��ంచబ��న��.
�ాత �బంధన మ����న
ి ��ంట�� ఉనన్ �ాలమ�ను “�బంధనల మధయ్ �ాలమ�” అ� �ిల��ాత్ర�,
ఏలయన�ా అ�� �ాత �బంధన తర��ాత మ��య� ���తత్ �బంధనక� మ�ందు ఉనన్ �ాలమ�ల�
�ార్యబ��న��. ఈ �ాలమ�ల�, అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� ఒక పర్�య్ే క���న ���ా����గ అ�వృ��ద్
�ెం��న�� మ��య� �ెవ
ౖ ���
ర్ ��త
ి మ� �ా�, బ�ౖ�ల�ల� �ేరచ్బడ� అ��క అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల రచనల
తయ�ర��ేయబ��డ్�. ఇందుల� ��� మ��య� హ��క�ల �కక్ ఆల�చనల�, ��ండవ ఎ�ాడ్�స్ ల��
���న్���ాల�, బ�ర�క� �కక్ అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల� మ��య� క�మ��న్ ల� కను��నబ��న య�దధ్ ప�ర్కల�
�ేరచ్బ��య���న్�. ఈ �ార్తల� బ�ౖ�ల� గ�ంథమ�ల� ��గమ� �ానపప్ట��� �ాట�� మనమ� పర్�త్ ా�ంచుటక�
�ారణ��మన�ా, అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ� �కక్ అ�వృ��ద్� ���ల్�ించుటక� ఇ� మనక�
సహక���త్ ా�.
�ాట� �కక్ ���తల� భ�సంబంధ��న
� అనుభవమ�ల� క���య�ండగ��, ఈ రచనల�
�శవ్య�దధ్ మ�లను గ���చ్ ���క్��ా �ెల�ప�త���న్�. ఇ� �ాత �బంధన పర్వచన గ�ంథమ�ల దృశయ్వరణ్న
నుం�� బయటక� �యబ��న� మ��య� ఆ దృశయ్మ�లను ���తమ� �ేయ�ట ��వ్ర మ��ంత �సత్ ృతమ��ా
అ�వృ��ద్ �ెం��న�. ఈ �బంధనల మధయ్ �ాలమ�ల�� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్ప� పర్�య్ే క తలంప�ల�
���తత్ �బంధనల� క��� కను��నవచుచ్.
�బంధనల మధయ్ �ాలమ�ల�� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ�, బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల
పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్మ��� ���క క���య�నన్పప్ట��,� ఒక �ధమ��ా �ైవ���
ర్ �త ల�ఖ��ల�� ����న
గ�ణలకష్ణమ�లను క��� ఉ��న్�. ఉ��హరణక� అ� మ�ర� ��ర��� �ార్యబ�����, ��� అరథ్ మ�
అబదధ్ ప� గ�ంథకరత్ ��ర�న �ార� �ార్�ిన�� పర్జల� చ���, �ెవ
ౖ ���
ర్ �త���న���ా �ార� అం��క��ం��ల�� ఉ�ేద్శమ�
ఉం��. ఇట�వంట� �ారయ్మ� �జ��� ల����, మ��య� అట�వంట� �ాట�� 2 �ెసస్ల��క 2:2ల� ��ల�
ఖం��ం��డ�. బ�ౖ�ల�ల� �ేరచ్బడ� ���న్ అంతయ్�ాల రచనల�, గ�ం����న �ాట�� జర�గల�నట�ట్
మ�ట�ల్డ�త���న్� ఏలయన�ా, ఇ�ా����య�ల ప���త్ చ��తన
ర్ ు ఉనన్�� ఉనన్ట�
ల్ �ెపప్బ��నద�
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కనబరచ�����. ఇ�� క��� మ��క �ధ���న అసతయ్మ�. బ��
ౖ ల�ను�ార��న
� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల� ఎనన్డూ
ఇట�వంట� య���త్ ఉప���ంచల�దు.
���తత్ �బంధనల�, అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్ ���
� ��న�ాగ�త� వృ��ద్ �ెందుత��� ఉం��. ���తత్
�బంధనల�� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్�� �ా��తయ్ సంపద �బంధనల మధయ్�ాలమ�ల�� �ా��తయ్మ�నక� ��ల�
���న
� ద� ఇప�డ� మనమ� జ�ఞ్పకమ� �ేసు���ా�. ���తత్ �బంధన ప���త్�ా �జ���న�� మ��య�
నమమ్ద��న��. అ�ే సమయమ�ల�, ���తత్ �బంధన అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్���� �బంధనల
మధయ్�ాలమ�ల�� అంతయ్�ాల �ా��తయ్ ����� ���య�నన్��.
పర్కటన గ�ంథమ�నక� బయట, మతత్ � 24వ అ��య్యమ� వంట� ���న్ ���ాలల� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త
మ�����
� చూడవచుచ్ను. ఆ అ��య్యమ�ల�, భ�షయ్త�
త్ ల� జర�గబ�వ� సంగత�ల� అన�ా ��ర�షల�మ�
��శనమగ�ట మ��య� ల�కమ� అంతమగ�ట వంట� సంగత�ల� �వ��ంచ����� �����ల� మ��య�
��షయ� గ�ంథమ�ల నుం�� ��సు ���న్ అంతయ్�ాల దరశ్నమ�లను ఉప���ం��డ�. ఉ��హరణక�,
మతత్ � 24:29ల� సూరయ్చందుర్ల� ��ల�గ�ను ఇవవ్ర�, నకష్తర్మ�ల� ఆ�ాశమ� నుం�� �ాల�న� ��సు
�ెప�చు��న్డ�.
��ల� ప�ర్కలల� క��� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్ప� ���� �కక్ సూచనల� ఉ��న్�. ��ల�ీస్
1:15-20 మ��య� 2:13-15ల� ���సత్ ు �కక్ మరణ ప�నర���థ్నమ�ల� దయయ్ప� శక�త్లను ఓ��ం�య���న్వ�
�ెల�ప�త� తన �ాఠక�లక� తరచు ��ల� ���కష్ణను ఇచుచ్చు��న్డ�. అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్మ�
సూ�ంచుచునన్ ఆ�మ్య ���ాట�లను గ���చ్ ఆయన తరచూ మ�టల�డ�చు��న్డ�. మ��య� 2
�ెసస్ల��క 2ల�, ���సత్ ు �ాకడల� ఆ�ాశమందుండ� దు�ాతమ్ల సమ��ల� ఓ��ంచబడ���
మ�ట�ల్డ�చు��న్డ�.
అ��ే, అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త �ా��తయ్మ�నక� ప���త్ ప��పకవ్త ���తత్ �బంధన ప�సత్ �ాలల�� పర్కటన
గ�ంథమ�ల� ���క్��ా ఉదహ��ంచబ��న�� అ� �ెపప్వచుచ్ను. పర్కటన గ�ంథమ� సం��ల్షట్మ��ా ఉంట�ం��
ఏలయన�ా, అ�� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల గ�ణలకష్ణ�ల��ౖ దృ�ిట్� క���య�నన్��. మ��య� ����న ల�ఖన
���ాల�� క��� ల��ెన
ౖ ���ల� ఇ�� ��ర��ా��య�నన్��. మనమ� ���� చదువ�త� ఉండ�ా ఇ�� మనలను
ఆద��ంచును. ఈ గ�ంథమ� మనక� ���తత్ ���ా కనబడవచుచ్. �ా� ��� �కక్ అరథ్మ�ను గ���ంచుటక�
మ��య� ఆధు�క పర్పంచమ�ల� మన ����లక� ���� అనవ్�ంచు��నుటక� ����న ల�ఖన ���ాల�
మనక� సహక���త్ ా�.
పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ �ా��తయ్ అంశమ�లను అవ�ాహన �ేసు��నుట�� మనక� ��పప్
స�యకరమ�. �ార్థ�కమ��ా పర్కటన గ�ంథమ� అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల పర్వచనమ�ల�
ధృవపరచుచునన్�ేమన�ా, మన ప�రణ్హృదయమ��� �ేవ���� ��ేయతను ��ర్��
� ించుట�� పర్కటన గ�ంథప�
ఉ�ేద్శమ�. ��� పదజ�లమ� మ��య� దృశయ్మ�ల� మనలను సం��ధ్దమ�ల� ��టట్����� ల��� మ�ర�ప్ల��
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భ�షయ్త�
త్ ను గ���చ్ కలవర��టట్����� �ాదు. ����� బదుల��ా, �ేవ�� ��వ�ేయ� ��తమ�ను గ���చ్
అవ�ాహన �ేసు��నుటక� మ��య� ��ర్��స్హపరచు మ�రగ్ దరశ్కమ��ా ఉండ�టక� పర్కటన గ�ంథమ�
ఉ�ేద్�ంచబ��న��. �గ�� �ాఠమ�లల� పర్కటన గ�ంథమ�ను ల�త��ా మనమ� అధయ్యనమ� �ేయ�చుండ�ా,
అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్త పర్వచనమ� �కక్ సం�ేశమ� గ���ంచుచు, ఆ బ�ధ పర్�ారమ� ��ంచుటక� �ారయ్మ�
�ేయ�టక� అవ�ాహన �ేసుక�ందమ�.

మ���ంప�
ఈ �ాఠమ�ల� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ మ�డ� �ార్మ�ఖయ్��న
� ��ప��య్లను గ���చ్ ప���లన
�ే�య
ి ���న్మ�. గ�ంథకరత్ , �ార్యబ��న �ాలమ� మ��య� అసల� ���తల��ౖ దృ�ిట్ంచుచూ ��� �కక్
����తక
ర్ అం�ాలను మనమ� అ��వ్�ిం�య���న్మ�. ���తత్ �బంధన �ాకడ �ాసత్ � ప����షల� ��� �కక్
����ంత ��పథయ్మ�ను మనమ� ప��గణ�ం��మ�, అందుల� �బంధన ��వన, మ��య� పర్వకత్ ల �ాతర్ను
ప��గణ�ం��మ�. మ��య� పర్కటన గ�ంథమ� �కక్ �ా��తయ్ ��పథయ్మ�ను మనమ� చ��చ్ంచుక���న్మ�,
పర్�య్ే కమ��ా అంతయ్�ాల పర్తయ్కష్తల మ��య� పర్వచనమ�ల �ా��తయ్ ����ల� ��� సంబంధమ�ను మనమ�
�వ��ం��మ�.
ఈ ��నమ�న పర్కటన గ�ంథమ� మన �ెవ�లక� ���తత్ ���ా అ��ించవచుచ్ను. అ��ే ��� అసల�న
ౖ
సందరభ్మ�ల�, ���� అరథ్ మ� �ేసు��నుట ��ల� సుళ�వ�. ��ను ఉప���ం�న పదధ్ త�ల� మ��య�
ఆయన �ె�ిప్న సంగత�ల� తన ���తలక� �ె��ిన��. �ా�� �కక్ సందరభ్మ� మ��య� దృకప్ధమ�ను
బ�గ��ా అరథ్ మ� �ేసు��నగ����,ే ��ను �కక్ సం�ేశమ�ను బ�గ��ా అరథ్ మ� �ేసు��నగలమ�,
మ��య� ���� మన ����లక� బ�గ��ా అనవ్�ంచు����దమ�. మనమ� ���సత్ ు ��తత్ మ� మ��య�
సు�ారత్ ��తత్ మ� శ�మపడ�చునన్నూ, ల��� �ా����కమ��ా సం���ిం���, ��సునక� నమమ్కసుత్ల��ా
ఉం��ల� మ��య� ఆయనయందు ��ావ్సమ�ంచు �ా���� అదుభ్త��న
� భ�షయ్త�
త్ ను �ేవ�డ� పర్ణ��క
�ే�య
ి ���న్డ� పర్కటన గ�ంథమ� మనక� బ���సత్ ుం��.
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