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

ఉపో ద్ాా తము 

మా సంసుృతిలో, ఇదేర్మ వయకుత లు మొదటిసార్శగా కల్వస్టినప్ుపడు, ఒకర్శ పేర్మ మర్ొకర్శనికన 
తెల్వయజేయుట వార్మ చదస్ట ేమొదట ిప్ని. అయితద సాధార్ణంగా వ ంటనే వార్మ ఈ ప్రశి అడుగుతార్మ: 
“మీర్ేమి ప్ని చదసుత నాిర్మ?” అనేక విధాలుగా, ఈ పాఠంలో ప్రవకతలను గూర్శు మనం ఇదద 
అడుగబో వుచునాిము. మనము ఇలా అడగాలని ఆశంచుచునాిము: “పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ఎలాంటి 
ప్ని చదశార్మ?” 

ఈ పాఠమునకు మేము “ప్రవకత యొకు ప్ని” అను పరే్మ ప టార ము. ప్రవకత యొకు ప్నిని గూర్శు 
అనేవషించుచుండగా, మూడు విష్యాలను మనం ప్ర్శశీల్వదాే ము: మొదటగిా, ప్రవకతలు చదయు ప్నుల 
పేర్మో ; ర్ ండవదిగా, ప్ని ప్ర్శవర్తనాలు — ప్రవచనములో జర్శగశన మార్మపలు — మర్శయు చవర్శగా ప్రవకతల 
ప్ని యొకు అంచనాలు — ఆయన ప్రవకతలు చదయాలని దదవుడు ఆశంచన ప్నులు. 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు చదస్టని ప్నుల పేరో్ను అనేవషసితత  ఈ పాఠమును ఆర్ంభిదాే ము. 

ప్నుల పేరలు  

అనుదని జీవితములో ప్రజలను అనేక పరోే్తో మనం పలిుసాత ము; వాసతవానికన, ఒకే వయకనతని 
ర్కర్కాల పరోే్తో మనం పలిుసాత ము. ఉదాహర్ణకు, ఒక ేవయకనతని, కాప్ర్శ అని, జ టిరవాడు అని, 
వాయిదయకార్మడు అని పలిుసాత ము. ఎందుకు? ఎందుకంటే ప్రజలు అనిి ర్కాల ైన ప్నులు చదసాత ర్మ. సర్ే, 
పాత నిబంధ్న గీంథములో, పాత నిబంధ్న ప్రవకతల విష్యంలో కూడా ఇదద వాసతవమ యైునిది. వార్శకన 
అనకే బిర్మదులు ఇవవబడనివి. 

ప్రవకతలకు పాత నిబంధ్న ఉప్యోగశంచన వివిధ్ పరోే్ను అనేవషించుటకు మనము ర్ ండు 
మౌల్వకమ నై విభాగములను చతడబో వుచునాిము. మొదటగిా, బెైబిలులో ప్రవకత కొర్కు 
ఉప్యోగశంచబడని పరా ధ్మికమ ైన ప్దమును మనం చతదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఈ ప్నిని 
ప్ుర్మాయించుటకు బెైబిలు ఉప్యోగశంచద దివతీయ ప్దముల కలగలుప్ులను మనం ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
ప్రవకతలకు ఉప్యోగశంచబడని పరా ధ్మిక ప్దమును మొదటిగా చతదాే ము. 

పరా ధమిక ప్ద్ము 
“ప్రవకత” అను ప్దమును ఆంగో భాష్-మాటాో డు క ైైసతవులు వినినప్ుపడు, ప్రవకత అనగా 

జయయతిష్యుడు లేదా అతీందిరయ శకనత ఉని వయకనత వల  భవిష్యతయత ను గూర్శు చపెపేవాడు అని ఆలోచసుత ంటార్మ. 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు భవిష్యతయత ను గూర్శు చపెేపవార్మ అనదేి నిజమే, కాని వార్శ పాతర దీనికన 
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మించనదగిా ఉంది. వాసతవంగా చెపాపలంటే, “పరా ఫ ట్” అను ఆంగో ప్దము కూడా భవిష్యతయత ను గూర్శు 
చెప్ుపవానికంట ేఎకుువ అరా్మును కల్వగశనదిగా ఉనిటటో  మనకు ఒక సతచన కనిపిసుత ంది. 

ఆంగో భాష్ మాటాో డదవార్మ “ప్రవకత” అను ప్దమును పాత నిబంధ్న యొకు గరీకు అనువాదమ ైన 
స్ట ప్ుర జ ంట్ నుండ ిప ందుకునాిర్మ. మనము చాలాసార్మో  దనీిని గీహ ంచలేము, కాని గరకీు ప్దమ నై 
పరా ఫ టెస్ (προφήτης) నుండ ిమన ఆంగో ప్దమ నై “పరా ఫ ట్” వసుత ంది, ఇది ప్ర్శస్టిాతయలకు అనుగుణంగా 
మార్మప చెందగల్వగే గుణం కల్వగశనది. ఈ ప్దము ర్ ండు ప్దాల యొకు కలయికగా ఉంది. గరకీు ప్దమ ైన 
పరా ఫ టెస్ యొకు ర్ ండవ మూలకము ఫ టెస్ (φητης) అయుయనిద ిమర్శయు ఇది మాటాో డుట అను 
అంశమును సతచసుత ంది. ప్రవకతలు ఎకుువగా మాటాో డదవార్మ మర్శయు వరా స్టేవార్మ అని ఇది సతచసుత ంది. 
ఇద ితగశనంత సర్ళంగా ఉంది, కాని పరా ఫ టసె్ అను ప్దములోని మొదటి మూలకమ నై పరా  (పల ర )ను, 
ర్ ండు దిశలలో సతచంచవచుు. ఇది ఒకవ పై్ున “ముందద మాటాో డడం” లేదా “ముందుగా చపె్పడం,” అను 
అరా్మిసుత ంది, మర్ొకవ పై్ు,ఇద ికేవలం “మాటాో డడం” లేదా “ప్రకటించడం” అను అరా్మిసుత ంది. కాబటిర  
ప్రవకత అనగా ముందుగా మాటాో డువాడు లేదా ప్రకటించువాడున ైయునాిడు. వాసతవంగా చెపాపలంటే, 
పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు ర్ ండు ప్నులను చదశార్మ. వార్మ భవిష్తయత ను గూర్శు మాటాో డార్మ, మర్శయు తమ 
దినములను గూర్శు కూడా వార్మ ధెరై్యంగా మాటాో డార్మ. “ప్రవకత” అను పరా ధ్మిక పరే్మ వీర్మ చదస్టని 
వివిధ్మ నై ప్నులను సతచసుత ంది. 

హెబ్రర పాత నిబంధ్నను మనం చతస్టనిప్ుపడు, “ప్రవకత” అను ప్దముకు విసత ృతమ నై అరా్ము 
ఉనిదని కనుగొంటాము. పరా ఫ టెస్ (προφήτης) అను గరీకు ప్దము స్ట ప్ుర జ ంటలో  నబి ( ָנִביא) అను ఒక 
నిర్శేష్ర హెబ్రర ప్దమును అనువదించడానికన ఉప్యోగశంచద ప్దమ ైయునిది. పరా చీన ప్శుమ ఆస్టయిలోని 
ఇతర్ భాష్లను పల ల్వు చతస్టేత , నబి అను ప్దమునకు అరా్ం “పిలువబడని వయకనత” అని మనము 
యిెర్శగశయునాిము. ఇది ప్ర్శస్టిాతయలకు అనుగుణంగా మార్గల్వగే గుణం కల్వగశన ప్దమ యైునిది, 
మర్శయు ప్రవకత దదవుని చదత పలిువబడని వయకనత అని ఇది సతచసుత ంది. వార్మ సాధ్ర్ణమ నై ప్రజలు కాదు; 
అనకే విశషే్మ నై ప్నులను చదయుట కొర్కు దదవుడు వార్శని పిలచాడు. 

నబి అని ఒక ప్రవకతకు ఇవవబడిన పరా ధ్మిక పేర్మతో పాటటగా, పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్రవకత 
సాా నముతో అనుసంధానంగా ఉని అనకే దివతీయ ప్దములు ఉనాియి. ఈ అనకే దివతీయ ప్దముల 
యొకు పరా ముఖ్యతను మనము చతదాే ము. 

ద్వితీయ ప్ద్ములు 
మొదటగిా, ప్రవకతలు తర్చుగా ఎబదె్ (ֶעֶבד), లేదా దాసుడు అను పరే్మతో కూడా 

పిలువబడదవార్మ. పాత నిబంధ్న గీంథములో అనేకమందిని దాసులు అని పలి్వచదవార్మ, మర్శయు ఈ 
ప్దము ఎలోప్ుపడు ఒక విధ్మ ైన విధదయతను లేదా వినయమును సతచసుత ంది. అయితద ఈ పరే్మ 
ప్రవకతలకు పరా ముఖ్యమ నైది, ఎందుకంటే ఇద ిచాలాసార్మో  ఒక అధకిార్శ లేదా ఆఫస్ర్మను, ప్రతదయకంగా 
నాయయసాా నంలోని అధికార్శని సతచంచు విధ్ముగా ఉంటటంది. ఇశాీయిలేు ర్ాజులు కూడా దదవుని 
దాసులని పిలువబడదవార్మ ఎందుకంటే వార్మ దదవుని ప్ర్లోక, నాయయసాా నంలో అధికార్శక సాా నములను 
ప ందిన సామంత ర్ాజుల ైయునాిర్మ. 
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దదవుని నాయయసాా నంలో ప్రవకతలు ప్రతదయక పాతరలను పల షించార్మ. వార్మ ప్ర్లోక స్టింహాసనముకు 
ప్రతినిధ్ులుగా ప్నిచదశార్మ. వార్మ గొప్పర్ాజు తర్మప్ున మాటాో డిన అధికార్శక దాసుల ైయుండరి్శ. ఈ 
కార్ణంగాన ేప్రవకతలను తిర్సుర్శంచుట ఇశాీయిలేు చదస్టని గొప్ప పాప్ము అని దానియిలేు 
ఒప్ుపకునాిడు. దానియిలేు 9:5లో అతడు మాటాో డని విధానమును వినండి: 

మేమ ైతే నీ ద్ాసులగ్ు ప్రవకతలు నీ నామమును బట్టర  ... చపెిిన మాట్లను 
ఆలక ింప్క (ద్ానియేలు 9:5) 

ప్రవకతలు సాధార్ణ ప్రజలు కాదు. దదవుని నాయయసాా నంలో దాసులుగా వార్మ ప్ర్లోక 
స్టింహాసనమునకు పరా తినిధ్యం వహ ంచార్మ. 

అంతదగాక, దగగర్ సంబంధ్ం కల్వగశన ర్ ండు హెబ్రర ప్దములు ప్రవకతలు పల షించన, మర్ప ప్రతదయకమ ైన 
పాతరను సతచసుత నాియి. హబె్రర ప్దమ నై ర్పయిహె్ (ֹרֶאה) అనగా “దరీ్ఘదర్ికుడు” అని అరా్ం మర్శయు 
ఇద ిహో జ హ్ (ֹחֶזה) అను ప్దముతో దగగర్గా అనుసంధానించబడింది, దీనికన “దరీ్ఘదర్శి” లేదా 
“ప్ర్యవకే్షకుడు” అని అరా్ం. 1 సమూయిలేు 9:9 ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలులో ర్ాజతవము ర్ాకమునుప్ు 
ప్రవకతలు దరీ్ఘదర్మిలు అని పలిువబడదవార్మ. ఇశాీయిలేులో మునుప్ు, నేట ిప్రవకత దీర్ఘదర్శి అని 
పిలువబడదవాడు. అదద విధ్ంగా, 2 సమూయిేలు 24:11లో, దావీదునకు దరీ్ఘదర్శియిెనై గాదు కూడా 
హో జ హ్, లేదా దీర్ఘదర్శి అని పలిువబడా్ డు — 

ద్ావీద్ునకు ద్ీరాద్రిియగ్ు గాద్ునకు యెహో వా వాకుక ప్రతయక్షమ ై యీలాగ్ు 
స్టెలవిచెెను (2 సమూయేలు 24:11). 

ప్రవకతకు ఇవవబడని ఈ పరే్మలు వార్శ ప్నిని గూర్శు ఏమి తలె్వయజేసాత యి? ప్రవకతలు దదవుని 
వాకుును ప ందుకొనుచుండగా వార్మ అనుభవించన అతి పరా ముఖ్యమ ైన అనుభవమును ఈ పరే్మలు 
సతచసాత యి. ప్రవకతలను దరీ్ఘదర్మిలు అని పలిుసాత ర్మ ఎందుకంటే ప్ర్లోక ప్రదదశములు చతచద హకుు 
వార్శకన ఇవవబడింది. 2 దనివృతాత ంతములు గీంథములో, ప్రవకతయిెనై మీకాయ బనె్-ఇమాో  చపెిపన 
ప్రవచనమును వివర్శంచమని అతనికన సవాలు చదయబడింది. ప్రతిసపందనగా, మీకాయ తాను 
ప ందుకొనిన ప్ర్లోక దర్ినమును వివర్శంచాడు. 2 దినవృతాత ంతములు 18:18-19లో, ప్రవకత 
ప్ర్లోకములో చతస్టని దర్ినమును వివర్శంచుటను మనం చదువుతాము. 

యహెో వా తన స్టిింహాసనముమీద్ ఆస్టన్ుడెైయుిండుట్యు, ప్రమిండల 
స్టెైనయమింతయు ఆయన కుడిప్రకకను ఎడమప్రకకను నిలువబడుట్యు ననేు 
చూచితిని. ఇశ్రా యేలు రాజ నై అహాబు ... పో య ప్డిపో వునట్లు  ఎవడు అతని 
[పేరరేపిించునని] యహెో వా అడుగ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను ఇింకొకడు ఆ 
విధముగాను ప్రతయయతతరమిచిెరి (1 ద్వనవృతాత ింతములు 18;18-19). 

ప్రవకతలు దరీ్ఘదర్ికులుగా ఎందుకు పలిువబడతార్ప చతపించుటకు ఇది ప్రస్టదిిధగాంచన 
వాకయభాగము. వార్మ ప్ర్లోక ప్రదదశములోకన చతశార్మ. వార్మ దదవుని మాట ఆలకనంచార్మ. కార్యములు 
జర్మగుటను వార్మ చతశార్మ. ప్ర్లోక ప్రదదశములలో వార్మ దదవునితో సంకర్శషంచార్మ. మర్శయు ప్రవకతలను 
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గూర్శు మనం నేర్ముకొనుచుండగా, ఈ విధ్మ నై ప్ర్లోక అనుభవములు వార్శ యొకు ప్ర్శచర్యకు 
కేందరముగా ఉనాియని గుర్మత ంచుకోవడం పరా ముఖ్యమ నై విష్యం. 

ప్రవకతల కొర్కు అర్మదుగా ఉప్యోగశంచబడని మర్ొక హెబ్రర ప్దము ఛపఫేహ్ ֹצֶפה), లేదా 
“కాప్లావాడు,” “కాప్లా కాయువాడు.” ఈ ప్దము ప్రవకతలను పరా చీన ఇశాీయిలేులో ఒక సాధార్ణ 
కాప్లాదార్మని ప్నితో పల లుుతయంది. పరా చీన ప్రప్ంచములోని ప్టరణములకు కాప్లాదార్మలు ఉండదవార్మ, 
వార్మ వచు పల వు సందర్ికులందర్శనీ ప్ర్శశీల్వంచదవార్మ. ప్రవకతలు కూడా శతయర వులను కనిప టటర ట దావర్ా 
మర్శయు ఆశీర్ావదము మర్శయు తీర్మపలో దదవుని విధానమును కనిప టటర ట దావర్ా ఇదద చదశార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, యిెహజె ులు 3:17లో, దదవుడు ప్రవకతయిెైన యిహెెజేులుతో ఈ విధ్ముగా మాటాో డాడు: 

నరప్ుతయర డా, ఇశ్రా యేలీయులకు కావలిగా ననేు నినుు నియమిించియునాును, 
కాబట్టర  నీవు నా నోట్టమాట్ ఆలక ించి నేను చపెిినద్ానినిబట్టర  వారిని హెచెరిక 
చేయుము (యెహజెేకలు 3:17). 

బెైబిలు కాలములలో, శతయర వుల దాడి లేదా స్టేిహ తయల సందర్ినను గూర్శు ముందుగా 
హెచుర్శంచుట ప్టరణ శేీయసుి కొర్కు పరా ముఖ్యమ నైదిగా ఉండదది. ప్రజలకు స్టదిధప్డద అవకాశం 
ఉండుటకుగాను, ఆయన ప్రవకతలు ఎలోప్ుపడు ర్ాబో వు నాశనమును మర్శయు ఆశీర్ావదములను 
కనిప టేరవార్ని దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. ప్రవకతలు తర్చ చతసతత , కలలలో మర్శయు దర్ినములలో 
జర్గబో వు విష్యములను చతస్టి, ప్రజల వదేకు వ ళో్ల వాటిని గూర్శు ముందుగా ప్రకటించదవార్మ. 

ప్రవకతలు కొనిి సందర్ుములలో హెబ్రర ప్దమ నై మలాక్స (ַמְלָאְך) అనగా “దతత” అని కూడా 
పిలువబడదవార్మ. పాత నిబంధ్న యొకు పరా చీన ప్రప్ంచములో టలె్వఫల నుో , ఈ-మ యిల్ లు, టలె్వవిజనుో  
లేవు. ఎకుువ దతర్ం సమాచార్ం ప్ంప్డానికన ఏక ైక మార్గం మానవ దతతలు, మర్శయు దతతలు ఒక 
వయకనత యొదే నుండి, ఎకుువగా ర్ాజు లేదా మిలటర్ర జనర్ల్ నుండ ిసమాచార్మును ప ంది, దానిని 
గీహీతలకు అందించదవార్మ. సంభాషించవలస్టని అతయవసర్త ఏర్పడినప్ుపడు చాలాసార్మో  దతతలను 
ఉప్యోగశంచదవార్మ. పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను ఈ పేర్మతో పలిుసుత ంది ఎందుకంట ేవార్మ దదవుని యొదే 
నుండ ిసందదశమును అందుకొని ఆ అతయవసర్ సందదశమును దదవుని ప్రజలకు తెల్వయజేస్టవేార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, కొందర్మ యూదులు బబులోను చెర్ నుండి యిెర్ూష్లేముకు తిర్శగశ వచునప్ుపడు, వార్మ 
తీవరంగా నిర్మతాిహప్డా్ ర్మ. కాబటిర , దదవుడు ప్రవకతయిెనై హగగయిని పలిచ, సందదశమునిచు అతనిని 
ప్ంపించనెు. ఈ కార్ణమును బటిర , హగగయి 1:13 ప్రవకతను గూర్శు ఈ మాటలు చబెుతయంది: 

అప్ుిడు యహెో వా ద్ూతయెనై హగ్గయ యహెో వా తలెియజసే్టని వారతనుబట్టర  
జనులకు ప్రకట్టించినద్మేనగా “నేను మీకు తోడుగా ఉనాును; ఇద్ే యెహో వా 
వాకుక” (హగ్గయ 1:13). 

ప్రవకతలు దదవుని ప్రజల మీద తమ స ంత ఆలోచనలను ర్మదేర్మ అని "దతత” అను బిర్మదు 
సపష్రం చదసుత ంది. విర్మదధంగా చపెాపలంటే, వార్మ యిహెో వా దతతలుగా ప్నిచదస్టి దదవుని ప్రక్షమున 
మాటాో డార్మ. 
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చవర్శగా, ప్రవకతలు కొనిిసార్మో  ఇష్ ఎలోహ ం (ים ִאיׁש  అనగా “దెవైజనుడు” అని ,(ֱאֹלִהִ֖
పిలువబడదవార్మ. “దెవైజనుడు” అను బిర్మదును “దదవుడు ప్ంపిన మనిషి” అని కూడా 
అనువదించవచుు. ఈ పేర్మ ప్రవకతలు కల్వగశయుని ఒక ప్రతదయకమ నై ప్వితర పాతరను సతచసుత ంది. వార్మ 
ప్రతదయకనంచబడ ిదదవుని దావర్ా ప్ంపించబడా్ ర్మ. కావున, ప్రవకతలకు దదవుని నుండి ప్రతదయక ర్క్షణ ఉంది, 
మర్శయు వార్శకన ప్రతదయకమ నై అధికార్ం ఇవవబడింది. 2 ర్ాజులు 1:12లో, ప్రవకతయిెనై ఏలీయా ఈ ప్దము 
యొకు పరా ముఖ్యతను ప్రతయక్షప్ర్చాడు. అకుడ మనం ఇలా చదువుతాము: 

అింద్ుకు ఏలీయా “నేను ద్ెైవజనుడన ైతే అగిు ఆకాశము నుిండి ద్వగివచిె నినుు 
నీ యేబద్వమింద్వని ద్హ ించునుగాక” అని చెప్ిగా, ఆకాశమునుిండి ద్వేుని అగిు 
ద్వగి వానిని వాని యబేద్వమింద్వని ద్హ ించనెు (2 రాజులు 1:12). 

ఏలీయా యొకు దెవైాధకిార్ము ప్రవకతకు వయతిర్కేంగా ఉనివార్శ మీదకిన అదుుతముగా అగశి దగిశ 
వచుుటతో ప్రతయక్షప్ర్చబడింద.ి ఏలీయా ఇక సామానయమ ైన వయకనత కాదు. అతడు దదవుడు ప్ంపినవాడు. 
దదవుడు అతని ప్క్షమున ఉనాిడు. 

కాబటిర పాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు అనేకమ ైన పరే్మలు మర్శయు శీర్శషకలు ఉనాియని మనము 
చతశాము. పాత నిబంధ్నలో ఉప్యోగశంచబడని ఈ వివిధ్మ ైన పరోే్ను మనం అవలోకనము చదశాము. 
కాని ఒక విష్యము మాతరం మనం సపష్రంగా చతసాత ము – ప్రవకతలు సాధార్ణంగా ప్రజలు ఆలోచన చదస్టే 
దానికంటే భినిమ నై వార్మ. వార్మ కవేలం అతీందిరయులు లేదా జర్మగబో యిే దానిని గూర్శు ముందుగా 
తెల్వయజేస్టవేార్మ మాతరమే కాదు. వార్శకన వివిధ్మ నై ప్నులు ఉనాియి గనుక వార్శకన వివిధ్మ ైన పరే్మో  
ఉనాియి. మనము పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును అరా్ం చదసుకోవాలంటే ప్రవకత ఎవర్మ అను విష్యము 
మీద మనకు విసత ృతమ ైన అవగాహన అనదేి ఉండాల్వ. 

ప్ని ప్రివరతనాలు 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు కల్వగశయుని వివిధ్మ నై ప్నుల పరోే్ను ఇప్పటవిర్కు మనము 
ప్ర్శశీల్వంచాము. ఇప్ుపడు మనము మన ర్ ండవ అంశమును చతదాే ము: ప్రవకత ప్నిలో జర్శగశన 
ప్ర్శవర్తనములు ఏమిటి? నా జీవితములో అనేకమ నై ప్నులు ఉనాియి, మర్శయు వాటలిో ప్రతి ఒకు 
దానిని గూర్శు ఒక వాసతవము ఉనిద ి– అవనీి ప్ర్శవర్తన చంెదాయి. ననేు కొంతకాలం ప్నిచదస్టని 
తర్మవాత నాకు తెల్వస్టని విష్యం ఏమిటంటే, ఆ ప్ని ఆర్ంభంలో ఉనిదానికంటే కొంత భినింగా ఉంది. 
సర్ే, పాత నిబంధ్న ప్రవకతల విష్యంలో కూడా ఇలాటదిద జర్శగశంది. వార్శకన ఒక ప్ని అప్పగశంచబడింది, 
కాని బెైబిలు చర్శతర అభివృదిధ  చంెదుతయండగా, వార్శ ప్నులు ప్ర్శవర్తనము చెందాయి. 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు ప్ని ఏ విధ్ముగా ప్ర్శవర్తనము చెందనితో అరా్ం చదసుకొనుటకు, 
ప్రవచనము యొకు నాలుగు చార్శతిరక మ టోను గూర్శు ఆలోచంచుట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: ర్ాజులకు 
మునుప్ు కాలము – ఇశాీయిలేులో ర్ాజులు లేని సమయము; ర్ాజుల కాలము; చరె్ కాలము – దదశము 
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నుండ ిచరె్గొనిపల బడిన కాలము; మర్శయు చరె్-తర్మవాత కాలము – చెర్ నుండ ిఇశాీయిేలు తిర్శగశ 
వచున తర్మవాత కాలము. 

రాజులకు మునుప్ు కాలము 
ర్ాజులకు మునుప్ు కాలములోని ప్రవకతలను మొదటగిా చతదాే ము. ఇశాీయిేలులో ర్ాజు లేని 

కాలమును మనం ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, ప్రవచనము యొకు అనేక లక్షణములను చతడడం సులభంగా 
ఉంటటంది. మొదటిగా, ఈ కాలములో చాలా తకుువమంద ిప్రవకతలు ఉండదవార్మ. నబి అను ప్దము 
ఆదకిాండము నుండి నాయయాధిప్తయల గీంథము వర్కు కూడా కనిపించదు. ఈ ప్ుసతకములలో ఇర్వ  ై
కంటే తకుువ ప్రసాత వనలు ఉనాియి, మర్శయు వాటలిో కొనిి ర్ాబో వు భవిష్యత్ ప్రవకతలను గూర్శు 
తెల్వయజేయునవిగా ఉనాియి. కాబటిర ర్ాజులు లేని ఆర్ంభ కాలములో చాలా తకుువమంది ప్రవకతలు 
ఉండదవార్మ. 

అంతదకాక, ర్ాజుల కాలమునకు మునుప్ు, ప్రవకతలు అనేక ర్కముల ైన అనధికార్శక స్టేవలను 
చదస్టవేార్మ. వార్మ చదస్టిన ప్నులు చాలా వర్కు తాతాుల్వకమ నైవిగాను, కొనిి ప్రతదయకమ నై ప్ర్శస్టిాతయల కొర్కు 
మర్శయు ప్రతదయకమ ైన కాలముల కొర్కు ర్ూప ందించబడినవిగా ఉండదవి. నబి అను ప్దము ర్ాజుల 
కాలమునకు ముందు ర్కర్కాల ప్నులు చదస్టిన వివిధ్ ర్కముల ైన ప్రజలను గుర్శతంచుట కొర్కు 
ఉప్యోగశంచబడదది. 

రాజుల కాలము 
ఇశాీయిలేులో ర్ాజుల లేని బెైబిలు చర్శతర యొకు ఆర్ంభ కాలము తర్మవాత, పాత నిబంధ్న 

ప్రవచనములో ఒక నాటకీయమ ైన మార్మపను మనము చతసాత ము. ర్ాజుల కాలము ఇశాీయిేలు 
ర్ాజయములో అనకే మార్మపలను తచెుంది, మర్శయు ప్రవకతల పాతరలో కూడా మార్మపను తెచుంది. 
ర్ాజులులేని కాలమునకు భినిముగా, ఈ కాలములో ప్రవకతలు చాలా ఎకుువగా ఉండదవార్మ. 
సమూయిలేు, ర్ాజులు మర్శయు దనివృతాత ంతములు గీంథములలో ఈ ప్రవకత మర్శయు ఆ ప్రవకత అని 
మనం ప్దదప్దద చదువుతాము. వాసతవంగా చెపాపలంటే, ఏ ఇతర్ కాలము కంటే కూడా బెైబిలులోని ఈ 
కాలములో ఎకుువమంది ప్రవకతలు ఉనాిర్మ. 

ర్ాజుల కాలములో ప్రవకతల యొకు సంఖ్ాయప్ర్మ నై అభివృదిధతో పాటటగా, ప్రవచనము కూడా 
మర్శంత అధకిార్శకంగా మార్శంది. ర్ాజుల ఆగమనముతో, ర్ాజుల కార్యముల మీద, మర్శయు వార్మ మోష ే
ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయత చతప్ుతయనాిర్ా లేదా అను విష్యము మీద దృషిరప టేర  ప్ని దదవుడు 
ప్రవకతలకు అప్పగశంచాడు. ఇశాీయిేలుకు మానవ ర్ాజు ఉండాలని దదవుడు ఆశంచనను, ప్తనమ నై 
మానవ ర్ాజులు ర్ాజయమునకు గొప్ప ప్రమాదము తెచుప డతార్ని ఆయనకు తలెుసు. గొప్ప 
అధకిార్మును ఏ విధ్ముగా ఉప్యోగశంచాలో మానవులకు తలె్వయదు. వార్మ సాధార్ణంగా 
అవినీతిప్ర్మలు అవుతార్మ మర్శయు వార్శ ఆధీనములో ఉనివార్శని దోచుకొనుటకు ప్రయతిిసాత ర్మ. 

ఇశాీయిలేు చర్శతర విష్యంలో, ర్ాజులు అవినీతిప్ర్మల ైనప్ుపడు, అద ిచాలా ప్రమాదకర్మ యైియేది, 
ఎందుకంటే వార్శ చర్యల వలన దదవుడు ప్రజలందర్శ మీదకన తీర్మపతెచదువాడు. ఈ కార్ణమును బటిర , మోషే 
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ర్ాజుల అధకిార్ము మీద అనకేమ నై ఆంక్షలను విధించాడు. దివతీయోప్దదశకాండము 17:14-20లో 
మోషే ఇశాీయిలేు ర్ాజుల మీద అనేకమ నై ఆంక్షలు విధించాడు. దదవుడు నియమించనవాడద ఇశాీయిలేుకు 
ర్ాజుగా ఉండాల్వ. ర్ాజు అనవేాడు మీ సహో దర్మలలో నుండ ివచునవాడెై ఉండాల్వ – మర్పమాటలలో, 
ఇశాీయిలేీయుడెై ఉండాల్వ. ర్ాజు అనేకమ నై గుఱ్ాా లను కల్వగశ ఉండకూడదు. అతడు ఐగుప్ుత కు తిర్శగశ 
వ ళోకూడదు. ర్ాజు అనేకమంద ిభార్యలను కల్వగశ ఉండకూడదు – మర్శయు దీనిని బటిర  మోష ేయొకు 
అరా్ం ఏమిటంటే అనకేమంది విదదశీ భార్యలు. అతడు వ ండి మర్శయు బంగార్మును ఎకుువగా 
సమకూర్ముకొనకూడదు. ర్ాజు మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ఒక ప్రతయని తన కొర్కు వరా సుకోవాల్వ. 
మర్శయు ర్ాజు తన జీవితకాలమంతయు ధ్ర్ుశాసత రమును ధాయనించాల్వ. అతడు మోషే ధ్ర్ుశాసత రములోని 
మాటలను చాలా జాగతీతగా అనుసర్శంచాల్వ. మర్శయు అతడు తనను తాను తన సహో దర్మల కంట ే
ఉతతమునిగా భావించుకోకూడదు. 

వాసతవంగా చెపాపలంటే, ఇశాీయిేలు ర్ాజుల చర్శతరను మనం చదవిిన వ ంటనే, మోషే వార్శ మీద 
ప టిరన ఆంక్షలను వార్మ పాటించలేదని మనము కనుగొంటాము. కాబటిర  ర్ాజుల యొకు అవిధదయతకు 
మర్శయు వార్శని అనుసర్శంచన ప్రజలకు సాక్షయమివవడానికన ప్రవకతలను ప్ంపాడు. ర్ాజుల అధకిార్మును 
ప్ర్శశీల్వంచడానికన ప్రవకతలు అధకిార్శక కార్ాయలయమును నిర్వహ ంచార్మ. ప్రవకతలు మర్శయు ర్ాజుల యొకు 
ఈ సనిిహ త అనుబంధ్మును బెైబిలులోని అనేక పజేీలలో మనము చతడవచుు. ప్రవకతయిెైన నాతాను 
దావీదు యిదెుట నిలచాడు. ఓదదదు ఆహాజుతో ప్రవచంచాడు. ఏలీయా ఆహాబును విమర్శించాడు. 

ఇప్ుపడు, ప్రతి ప్రవకత కూడా వాసతవానికన ర్ాజుల నాయయసాా నంలో అధికార్శకంగా ప్ని చదయలేదని 
ప్రతదయకంగా చపె్పనవసర్ం లేదు. చాలామంద ినిజమ నై ప్రవకతలను తమ కాలములోని ర్ాజులు 
తిర్సుర్శంచార్మ. కాని నాయయసాా నములలోన నైా లేదా నగర్ వీధ్ులలోన ైనా, ర్ాజుల కాలములోని ప్రవకతలు 
ర్ాజులను మర్శయు ఇతర్ అధకిార్మలను దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు బాధ్ుయలను చదశార్మ. ర్ాజులు 
మర్శయు అధకిార్మలు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలంఘ ంచనప్ుపడు వార్శ తప్ుపలను ఎతిత  చతప్డం 
దావర్ా వార్మ ఈ కాలములో దదవుని ప్ని చదశార్మ. 

కాబటిర ర్ాజుల కాలములో, అనకేమంద ిప్రవకతలు సంఖ్ాయప్ర్ముగా ప ర్మగుటను మనం 
చతసాత ము, మర్శయు ప్రవకతలు నాయయసాా నములలో ప్రభువును స్టవేించుచుండగా వార్శ యొకు 
అధకిార్శకమ నై ప్నిని కూడా మనం చతసాత ము. 

చెర కాలము 
ర్ాజుల కాలముకు మునుప్ు నుండ ిర్ాజుల కాలము వర్కు ప్రవచనంలో జర్శగశన కొనిి 

ప్ర్శవర్తనములను ఇప్పటవిర్కు మనము చతశాము గనుక, ఇప్ుపడు మన దృషిరని చరె్ కాలమువ పై్ు 
తిరప్ుపదాము. చరె్ కాలములో ప్రవచనము ఏమ నైది? సర్ే, కీీ.ప్ూ. 722లో, ఉతతర్ ఇశాీయిలేు 
ర్ాజధానియిెనై సమర్య అష్షష ర్మ చదతిలో ప్డిపల యింది. మర్శయు కీీ.ప్ూ. 586లో యిెర్ూష్లేము 
బబులోనీయుల చదతిలో ప్డిపల యింది. అనేకమంది దదవుని ప్రజలు తమ ప్రదదశము నుండి ఇతర్ 
దదశములకు చెర్గొనిపల బడా్ ర్మ. ఈ కాలములో, ప్రవకతల ప్ర్శచర్యలను ర్ ండు లక్షణాలు వర్శిసాత యి. 
మొదటగిా, ప్రవకతలు సంఖ్ాయప్ర్ముగా తగశగపల యార్మ. తమ ప్రవచనములను బెైబిలులో 
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నమోదుచదయడానికన తగశనంతమంది పరా ముఖ్యమ నై ప్రవకతలు లేర్మ. ఉదాహర్ణకు, ఈ కాలములో ఉని 
తకుువమంద ిప్రవకతలలో దానియిేలు మర్శయు యిెహజెేులు ప్రస్టదిిధ  చెందినవార్మ. 

వాసతవానికన, చరె్తో పాటటగా ఇశాీయిలేు ర్ాజయము కూడా నాశనమ ైపల యింది, మర్శయు ఈ 
కార్ణంగా ప్రవకతలు దదవునికన చదస్టే స్టేవ మర్శంత వ వైిధ్యంగా మర్శయు అనధికార్శకంగా మార్శంది. 
చాలావర్కు, దదవుని యొకు నిజమ నై ప్రవకతలు చరె్ను గూర్శు మర్శయు దదశముకు తిర్శగశవచదు 
అవకాశమును గూర్శు దదవుని ప్రజలకు వివర్శసతత  తమ కాలమును వ ళోబుచాుర్మ. కాబటిర  చెర్ కాలములో 
చాలా తకుువమంది ప్రవకతలు ఉనాిర్ని మనం చతసాత ము, మర్శయు వార్మ ఇశాీయిలేు ర్ాజులను గూర్శు 
చాలా తకుువగా మాటాో డార్మ. 

చెర-తరలవాత కాలము 
చెర్-తర్మవాత కాలములో ప్రవచనాతుక కార్యకలాపాలను చతస్టని కొనిి తర్ములను మనం 

చతసాత ము. చరె్-తర్మవాత కాలములోని ఆర్ంభ భాగము యొకు నాయకుడెైన జ ర్మబాాబలెు, 
ర్ాజయమును ప్ునర్మదధర్శంచుట ఆర్ంభించాడు. ర్ాజర్శకము ప్ునఃసాా పించబడు సంభావయత తల తితంది. 
తతీల్వతంగా, ప్రవచనమునకు ర్ ండు విష్యాలు జర్శగాయి. ప్రవకతలు సంఖ్ాయప్ర్ముగా తకుువగానే 
మిగశల్వపల యార్మ, కాని ప్రవకతల మధ్యలో కొనిి చాలా పరా ముఖ్యమ ైన కార్యములు జర్శగాయి. ఈ 
కాలములో మనకు తలె్వస్టని ముఖ్యమ ైన ప్రవకతలు హగగయి, జ కర్ాయ మర్శయు మలాకీ. 

ప్రవకతలు మర్ొకసార్శ అధకిార్శకమ ైన సాా నమును అధరి్పహ ంచుట ఆర్ంభించార్మ. జ ర్మబాాబెలు 
యూదా దదశ అధపి్తి అయాయడు, మర్శయు ర్ాబో వు ర్ాజుగా అతని మీద ప్రజలు ఆశలు ప టటర కునాిర్మ. 
తతీల్వతంగా, దదవాలయమును ప్ునఃనిర్శుంచమని హగగయి మర్శయు జ కర్ాయ ఇశాీయిేలు అధికార్మలను 
పల ర తిహ ంచార్మ. దదవునికన వయతిర్ేకంగా తిర్మగుబాటట చదసుత నిందున ప్ునర్మదధర్శంచబడిన అధకిార్మలను 
మర్శయు ప్రజలను మలాకీ మందల్వంచాడు. చరె్-తర్మవాత కాలములో దదవునికన నముకముగా ఉండమని 
ప్రవకతలు నాయకులను మర్శయు సామానయ ప్రజలను పల ర తిహ ంచార్మ. 

కాబటిర ర్ాజర్శక వయవసా ఎదుగుట మర్శయు ప్డిపల వుట ఆధార్ంగా ప్రవచనములో కూడా 
మార్మపలు జర్శగాయి. మనము కొందర్మ ప్రవకతల యొకు మాటలను విశదకీర్శంచునప్ుపడు, మనము 
ర్ాజులకు మునుప్ు కాలములో ఉనాిమా, ర్ాజుల కాలములో ఉనాిమా, చెర్-కాలముమా, లేదా చరె్-
తర్మవాత కాలములో ఉనాిమా అను విష్యమును ఎలోప్ుపడు దృషిరలో ఉంచుకోవాల్వ. ప్రవకతల ప్నిలోని 
ఈ ప్ర్శవర్తనలు వార్శ యొకు మాటలను అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయము చదసాత యి. 

ప్ని అించనాలు 

ఇప్పటివర్కు, ప్రవకతలకు ఇవవబడని వివిధ్ పరోే్ను, మర్శయు ఇశాీయిలేు చర్శతరలో ప్రవచనము 
అభివృదిధ  చెందిన మార్గములను మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. ఈ సమయంలో, ప్రవకతల ప్నిప  ైప టరబడని 
అంచనాలను చతచుటకు స్టిదధముగా ఉనాిము. ప్రవకతలు ఏమి చదయాలని దదవుడు ఆశంచాడు? ఈ 
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అంశమును విశదకీర్శంచుటకు ర్ ండు విష్యాలను మనం చతదాే ము: మొదటగిా, అనేకమంది బెైబిలు 
అనువాదకులు ప్రవకతలకు అనువర్శతంచద అంచనాల యొకు సుప్రస్టదిధ  నమూనాలు, మర్శయు ర్ ండవదగిా, 
ప్రవకత ప్నిప ై ఉని అంచనాల యొకు పరా మాణికతను గూర్శు సవయంగా బెైబిలు ఇచుు నిబంధ్న 
నమూన. 

సుప్రస్టిద్ధ  నమూనాలు 
దదవుడు తన ప్రవకతలు ఏమి చదయాలని ఆశంచాడో  వివర్శంచుటకు ఉప్యోగశంచబడని కొనిి 

నమూనాలను మొదటిగా చతదాే ము. అనువాద చర్శతరయంతటా, యూదులు మర్శయు క ైసైతవులు ప్రవకతల 
పాతరలను వివిధ్ ర్కాలుగా అరా్ం చదసుకునాిర్మ. వీటిలో కొనిి నమూనాలు సతయమునకు సంబంధించన 
అంశములను గూర్శు మాటాో డతాయి, కాని దదవుడు తన ప్రవకతలు ఎలా ఉండాలని ఆశంచుచునాిడో  
దానికన సమగమీ నై నమూనాను అందించుటలో మాతరం విఫలమ ైయాయయి. 

శకునము/షమన్ 
అనకేమంది వాయఖ్ాయతలు పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను ఇతర్ సంసుృతయల శకునములతో 

పల లుుతార్మ. డలె్వీ దదవోకనత లేదా ఇతర్ పరా చీన ప్శుమ ఆస్టియా సంసుృతయలలోని శకునముల వల నే, 
ప్రవకతలు దదవుని పరా ప్యతను ప ంది, వయకనతగత ప్రశిలు మర్శయు పరా రా్నలకు ఆయన యొకు 
ప్రతిసపందనలను అందించదవార్శగా ఉనాిర్ని వార్మ భావించార్మ. ఇప్ుపడు, బెైబిలులోని ప్రవకతలు 
అప్ుపడప్ుపడు ఈ విధ్మ ైన పాతరను పల షించార్ను విష్యమును మనం ఒప్ుపకోవాలని నా ఆలోచన, 
కాని మనము చతడబో వుచునిటటో గా ప్రవకతలు చదయవలస్టయిుండని ప్నికన సమగీ నమూనాను ఈ 
దృకపథము అందించదు. 

భవిషయతయత ను తెలిపేవారల 
పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్రవకతలు ఏమి చదశార్మ అను విష్యమును గూర్శున మర్ొక సుప్రస్టదిధ  

ఆలోచన ఏమిటంట ేవార్మ భవిష్యతయత ను గూర్శు చపెేపవార్మ, లేదా భవిష్యతయత ను ముందుగా తలె్వపవేార్మ. 
తర్మవాత ఏమి జర్మగబో తయంద ిఅని ఎవర్ నైా తెలుసుకొనాలని ఆశంచనప్ుపడు, దానిని కనుగొనుటకు 
వార్మ ప్రవకత యొదేకు వ ళలో వార్మ. మర్ొకసార్శ, భవిష్యతయత లో ఏమి జర్మగబో తయందో  ప్రవకతలు ఎలోప్ుపడు 
ముందుగానే చెపాపర్మ కాబటిర  ఈ దృకపథములో కూడా కొంత వాసతవము ఉంది. దదవుడు వార్శకన కొనిి 
అంతరే్ృష్యర లను ఇచాుడు మర్శయు వార్మ ఈ అంతర్దృష్యర లను తగశన వయకుత లకు ప్రకటించార్మ. అయినను 
భవిష్యతయత ను గూర్శు ముందుగానే చపె్ుపట మాతరమ ేపాత నిబంధ్న యొకు కేందరభాగము అని మనం 
తలంచకూడదు. పాత నిబంధ్న ప్రవకతల నుండ ిమర్శంత విసత ృతమ నై మర్శయు మర్శంత పరా ముఖ్యమ ైన 
విష్యాలు ఆశంచబడనివి. 

నిబింధన నమూన 
ప్రవచనమును గూర్శున ఈ సుప్రస్టదిధ  నమూనాలు కొనిి విధాలుగా మనకు సహాయప్డతాయి, 

కాని దదవుడు తన ప్రవకతల నుండి ఆశంచన అతయంత పరా ధ్మిక ఆపేక్షను గూర్శు అవి సపష్రతను ఇవవవు. 
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పాత నిబంధ్న గీంథము ప్రవచనమును వివర్శంచడానికన ఉప్యోగశంచద అతయంత సమగీమ నై నమూనా 
నిబంధ్న నమూన. ప్రవచనమును గూర్శున నిబంధ్న నమూనను ప్ర్శశీల్వంచుట ఆర్ంభించనప్ుపడు, 
శతాబేములుగా యూదులు మర్శయు క ైైసతవులు బెైబిలులోని నిబంధ్నను ఒక ప్రధానమ నై అంశముగా 
భావించార్ని మనం జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. కానీ నిబంధ్న అంశమును గూర్శున బెైబిలు ఆలోచన మీద 
మన అవగాహన సంవతిర్ముల తర్బడి మ ర్మగుప్డింది. కాబటిర , నిబంధ్నను గూర్శున గత 
అవగాహనలను మర్శయు మర్శంత సమకాలీన అవగాహనలను ఆలోచంచుట దావర్ా మనం 
ఆర్ంభించాల్వ. 

గ్త అవగాహనలు 
నిబంధ్నను గూర్శున గత అవగాహనలు బాగుగా ప్నిచదశాయి, కాని ఇవి నిబంధ్న అను బెబైిలు 

అంశము అభివృదిధ  చెందిన చార్శతిరక సందర్ుమును గూర్శు సర్ ైన అవగాహన కల్వగశయుండలేదు. ఇటవీల 
కాలము వర్కు కూడా పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నల యొకు పరా చీన ప్శుమ ఆస్టయిా 
సందర్ుములను గుర్శంచ మనకు అంతగా తలె్వయదు. కాబటిర , వదేాంతప్ండితయలు తమ ఆలోచనలను 
బెైబిలులోని నిబంధ్నల మీద ర్మదుే ట తప్ప వేర్ ేమార్గం లేకపల యింది. సాధార్ణంగా, వార్మ పాత 
నిబంధ్నలోని నిబంధ్నలను ర్పమా నియమము ఆధార్ంగా లేదా సమకాలీన చటరప్ర్మ నై ఏర్ాపటో 
ఆధార్ంగా అధ్యయనం చదశార్మ. ఉదాహర్ణకు, చాలాసార్మో  చపె్పబడునటటో గా నిబంధ్న అనునద ిఇదేర్మ 
లేదా అంత కంటే ఎకుువ మంది మధ్య జర్శగే ఒప్పందము అని మనం వినినప్ుపడు, ఈ సతతీరకర్ణ లేదా 
ఇతర్ సార్ూప్య సతతీరకర్ణలు ప్ూర్శతగా తప్ుపకాదు గాని అవి మనకు అంతగా సహాయప్డవు. 

సమకాలీన అవగాహనలు 
వార్శకన వరే్ే అవకాశం లేదు కాబటిర గతములో వదేాంతప్ండితయలు ఈ సాధార్ణమ ైన ప్దధతిలో 

నిబంధ్నను అరా్ం చదసుకునాిర్మ. కాని నిబంధ్నను గూర్శున మన సమకాలీన అవగాహన ఈ గత 
సతతీరకర్ణలకంట ేప్ర్శప్ూరి్మ నైదిగా ఉనిది. ఇటీవల దశాబేములలో, పాత నిబంధ్నలోని నిబంధ్నల 
మీద మన అవగాహనను బలప్ర్చుటలో అనేక ముఖ్యమ నై ప్ుర్ావసుత శాసత ర ప్ర్శశోధ్నలు సహాయం 
చదశాయి. పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు ప్నిని గూర్శున అంచనాలను నిబంధ్న ఏ విధ్ంగా సాా పించనదో  
అరా్ం చదసుకొనుటకు ఈ ప్ుర్పగతి మనలను ఒక ఉతతమమ ైన సాా నములో ఉంచుతయంది. పరా చీన 
ప్రప్ంచంలో ఉనికనలో ఉని ర్ాజకయీ ఒప్పందములకు సార్ూప్యముగా ఉని విధానములలో పాత 
నిబంధ్న ఎలోప్ుపడు ఇశాీయిలేుతో దదవుని సంబంధ్మును గూర్శు వివర్శసుత ందని పరా చీన ప్శుమ 
ఆస్టయిా ఆవిష్ుర్ణలు తలె్వయజేశాయి. పరా చీన ప్రప్ంచములోని ప్శుమ ఆస్టయిా పరా ంతమంతటా, ఒక 
ర్ాజయము మర్శయు మర్ొక ర్ాజయమునకు మధ్య తర్చుగా ఒప్పందాలు ఉండదవి. ఈ ఒప్పందములు 
ఏర్పడిన విధానములో వ ైవిధ్యం ఉనిప్పటికీ, అనుగుణయత కూడా ఉంది తదావర్ా ఆ పరా ంతములోని 
ప్రజలు ఈ ఒప్పందములు ఎలా జర్శగేవో అరా్ం చదసుకునాిర్మ. ఈ కార్ణమును బటిర , అనేక విధాలుగా ఈ 
పరా చీన ప్శుమ ఆస్టయిా ఒప్పందములకు సమాంతర్ంగా ఉని నిబంధ్నల దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిలేుతో 
అనుబంధ్ప్ర్చుకునాిడు. 

బెైబిలు కాలములో, ఒక ేసాా యిలో ఉని ర్ ండు ర్ాజయముల మధ్య ఒప్పందములు జర్శగవేి, 
మర్శయు ఈ ఒప్పందములను మనము సమానతవ ఒప్పందములు అని పలిుసాత ము. ఉదాహర్ణకు, 
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ఐగుప్ుత  మర్శయు అష్షష ర్మ ర్ాజాయల మధ్య జర్శగశన ఒప్పందము చర్శతరలోని కొనిి కాలములలో 
సమానుల మధ్య జర్శగశనదగిా ఉనిది. కాని చాలాసార్మో , పరా చీన ప్రప్ంచములోని ఒప్పందములు అనవేి 
ఒక గొప్ప చకవీర్శతకన మర్శయు ఒక నగర్ము లేదా ఒక చని ర్ాజయము యొకు ర్ాజుకు మధ్య జర్శగవేిగా 
ఉండదవి. ఉదాహర్ణకు, కనాను నగర్-ర్ాషార ీ ల ర్ాజులు గొప్ప ఐగుప్ుత  సామాా జయముతో ఒప్పందములు 
చదసుకునవేార్మ. ఈ విధ్మ నై ఒప్పందములు ప్రభువు-సామంత ఒప్పందములుగా పలిువబడతాయి. 
“ప్రభువు” అను ప్దమునకు అరా్ము “జార్డ” లేదా “చకీవర్శత,” మర్శయు సామంత అనగా, వాసతవానికన, ఆ 
గొప్ప చకవీర్శత యొకు స్టవేకులు అని అరా్ం. ప్రభువులు, లేదా గొప్ప చకీవర్మత లు, వార్శ మధ్య 
అనుబంధ్మునకు నియమాలను సాా పించ మర్శయు భదరతను, సంర్క్షణను అందించార్మ. ప్రతిగా, 
సామంతయలు లేదా స్టవేక ర్ాషార ీ లు ప్నుిలు చెలో్వంచుట దావర్ా మర్శయు అతని యుదధ  ప్రయతాిలకు 
మదేతయ ఇవవడం దావర్ా ప్రభువుకు విధదయత చతపించార్మ. 

ఈ ప్రభువు-సామంత ఒప్పందముల యొకు ఒక ముఖ్యమ నై లక్షణం ఏమిటంటే చకీవర్మత లు 
ప్రతినిధ్ులకు లేదా దతతలకు ఇచునటటవంటి ప్రతదయకమ నై పాతర. ప్రభువులు ఎలోప్ుపడు ప్రతినిధ్ులను 
లేదా దతతలను ప్ంపేవార్మ తదావర్ా వార్మ సామంత ర్ాజయములకు తమ యొకు ఒప్పందములను 
గూర్శు జాా ప్కం చదస్టవేార్మ. ఈ దతతలు నిబంధ్న ఒప్పందము యొకు నాయయవాదులుగా 
వయవహర్శంచదవార్మ. వార్మ తమ ఒప్పందముల యొకు నిబంధ్నలను పాటించడానికన సముతించునటటో  
సామంత ర్ాషార ీ లను ప్ుర్శకొలేపవార్మ. ఇప్ుపడు, చకవీర్మత లు తమ యొకు సామంత ర్ాజయములతో చాలా 
ఓర్మపగా వయవహర్శంచదవార్మ, కాని చవర్శకన, ఒకవళే సామంత ర్ాజయము దతత యొకు మాటలను 
తిర్సుర్శంచనటెలో తద, ఆ చని ర్ాజయములను ఓడించుటకు గొప్ప చకవీర్శత తన యొకు స్ట ైనిక దళముతో 
కూడా వచదువాడు. 

పరా చీన ప్శుమ ఆస్టయిాలోని దతతల యొకు ప్ని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలకు ఒక నమూనాను 
అందించంది. ప్రవకతలు దదవుని యొకు నిబంధ్నా దతతలుగా లేదా ఆయన యొకు నిబంధ్న 
నాయయవాదులుగా ప్నిచదశార్మ. దెవైిక చకీవర్శత యొకు స్టింహాసనము యొదే నుండి వార్మ తమ 
సందదశములను ప ందుకునవేార్మ, మర్శయు దెవైక చకవీర్శత వార్శ దావర్ా ఆయన యొకు సామంత 
ర్ాజయముతో మాటాో డదవాడు. ఇశాీయిలేు దాని నిబంధ్న ష్ర్తయలను పాటించనప్ుపడు ప్రవకతలు కొనిిసార్మో  
ప్రశంశంచార్మ, కాని వాటనిి ఉలోంఘ ంచనప్ుపడు దదవుని ఉగతీ వసుత ందని వార్మ హచెుర్శంచార్మ. 

పాత నిబంధ్న ప్రవచనములోని ఈ దృకోుణమును అతిగా ఉదాఘ టించుట కష్రమ.ే ప్రవకతలు దదవుని 
దతతలు. ఆయన తన సామంత ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేుకు గొప్ప ప్రభువుగా ఉనాిడని వార్మ 
సతచంచార్మ. ఈ పరా థమిక నిబంధ్న నమూనాను మనం జాా ప్కం చదసుకునిప్ుపడద ప్రవకతలు దదవుని 
కొర్కు చదస్టని ప్నిని మనం అరా్ం చదసుకోగలుగుతాము. 

యిెష్యా 6లోని సుప్రస్టదిధమ నై కథనము ఈ దతతల నమూనా యొకు పరా ముఖ్యతను సపష్రం 
చదసుత ంది. ఈ అధాయయములో నిబంధ్నను గూర్శు సపష్రముగా ప్రసాత వించకపలయినప్పటికీ, ప్రవకతలు 
నిబంధ్నా నాయయవాదులు – గొప్ప ర్ాజు ప్క్షమున ఉని దతతలు –  అను ఆలోచన యిషె్యా 6 
యొకు చతీరకర్ణను నియతిరంచంది. మొదట ిఐదు వచనములలో, యిషె్యా దర్ినము ప ందాడు. ఈ 
దర్ినములో, దదవుడు స్టింహాసము మీద ఆస్టన్ుడెై ఉండుట అతడు చతశాడు. యిెష్యా 6:1లో, ప్రవకత 
ఇలా చెపాపడు: 
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అతయయనుతమ నై స్టిింహాసనమింద్ు ప్రభువు ఆస్టన్ుడెైయుిండగా నేను చూచితిని; 
ఆయన చొకాకయ అించులు ద్వేాలయమును నిిండుకొన ను (యషెయా 6:1) 

ఆ దృశయమును చతస్టని తర్మవాత, 5వ వచనములో, యిెష్యా ఇలా పేర్ొునాిడు: 

రాజును స్టెనైయములకధవప్తియునగ్ు యహెో వాను ననేు కనుులార 
చూచితిననుకొింట్టని (యషెయా 6:5). 

ప్రవకత తన దదవునిని ఏ విధ్ముగా అరా్ం చదసుకునాిడో  ఈ వాకయభాగము సపష్రం చదసుత ంది. దదవుడు 
తన ప్రజల యొకు ర్ాజ యైునాిడు, మర్శయు అందర్శక ీప్రభువుగా హచెుంచబడని ప్రభువు లేదా చకీవర్శత 
అయుయనాిడు. ఈ దెైవికమ నై ప్రభువు సనిిధిలోనికన ప్రవేశంచద హకుు ప్రవకతకు ఉండనిది. 

అయినప్పటికీ, దదవుని స్టింహాసనము యొకు అదుుతమ ైన దృశయమును చతడడానికన యిషె్యా 
ఎందుకు ఆహావనించబడా్ డు అను ప్రశిను మనం అడగాల్వ. ఎందుకో అతడు వ ంటన ేగుర్శతంచాడు. 
యిెష్యా అతని ప్రభువు యొకు స్టింహాసనము వ ైప్ుకు చతస్టి 6:5లో ఇలా అనాిడు: 

అయ్యయ, నేను అప్వితరమ నై పదె్వులు గ్లవాడను; అప్వితరమ ైన పదె్వులుగ్ల 
జనుల మధయను నివస్టిించువాడను; ననేు నశించితిని (యషెయా 6:5). 

తీవరమ నై, విసత ృతమ నై పాప్ము సామంత ర్ాజయములో చపటటచదసుకొంది గనుక యిషె్యా 
దెైవికమ నై ప్రభువు సమక్షంలోనికన ఆహావనించబడా్ డు. పాత నిబంధ్నలో ప్రవకతలు పలిువబడడానికన ఇది 
ఒక సాధార్ణమ నై కార్ణమ ై ఉంది. దదవుని ప్రజలు తమ నిబంధ్న ప్రభువుకు నముకంగా లేనందున, 
నిబంధ్నను విచార్శంచుటకు దదవుడు ఆయన యొకు ప్రవకతలను పలిచాడు. 

యిెష్యా 6:6-7లో స్ట ర్ాప్ులలో ఒకడు యిషె్యా యొదేకు వచు అతని ప దవులను కార్మతో 
తీస్టని నిప్ుపతో కాలాుడు. ఈ ప్రక్షాళన వలన యిషె్యా దదవుని ప్రతినిధిగా స్టవే చదయు అర్హతను 
ప ందాడు. అటటతర్మవాత వచనములు 8 నుండ ి13లో నిబంధ్నను విచార్శంచుమను ఆజాను యిషె్యా 
ప ందాడు. యిెష్యా 6:8లో ప్రభువు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నేను ఎవని ప్ింపదె్ను? మా నిమితతము ఎవడు పో వును? (యషెయా 6:8). 

తన యొకు దతతగా ఇశాీయిలేుకు ఎవర్ నైా వ ళాో లని ప్రభువు కోర్శనప్ుపడు, యిషె్యా ఈ 
ప్రస్టదిధమ ైన మాటలు ప్లుకుతష జవాబిచాుడు: 

నేనునాును! ననుు ప్ింప్ుము! (యెషయా 6:8). 

గొప్ప ప్రభువు యొదే నుండి ఇశాీయిలేు సామంత ర్ాజయమునకు ప్ంప్బడని వయకనతగా యిషె్యా 
తన పలిుప్ును అంగరకార్శంచాడు. యిెష్యా గీంథములోని మిగశల్వన భాగము ప్రవకత ఈ ప్నిని ఏ 
విధ్ముగా చదశాడో తలె్వయజసేుత ంది. అతడు ర్ాజులతోను, ఇతర్ నాయకులతోను మర్శయు ప్రజలతోను 
మాటాో డాడు. అతడు నిబంధ్న ఉలోంఘనలను ఖ్ండించ, నిబంధ్న ఆశీర్ావదముల యొకు నిర్రక్షణను 
దదవుని ప్రజలకు అందించాడు. ఇకుడ యిెష్యా 6లో ఉదహర్శంచబడని నమూనా పాత నిబంధ్న 
ప్రవచనమంతటిలో కనిపిసుత ంద.ి ప్రవకతలు స్టింహాసనము మీద ఆస్ట్నుడెయైుని గొప్ప ప్రభువు యొదే 
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నుండ ిసందదశమును ప ందుకొని, ఆ సందదశములను ఆయన యొకు సామంత ర్ాజయమ ైన ఇశాీయిలేుకు 
అందించద దతతలుగా ఉనాిర్మ. 

ముగిింప్ు 

ఈ పాఠంలో ప్రవకతల యొకు ప్నిని గూర్శు ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా వార్శ యొకు అనుభవమును 
మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. వార్మ ప ందుకొనిన అనేక ప్నుల పరోే్లో కొనిింటనిి మనం చతశాము, 
మర్శయు ప్రవకత కార్ాయలయము ఏ విధ్ముగా అభివృదిధ  చెందనిదో మర్శయు ఇశాీయిలేు చర్శతరలో అది ఏ 
విధ్ముగా ప్ర్శవర్తన చెందనిదో మనము చతశాము. చవర్శగా, ప్రవకత యొకు ప్నిని నియంతిరంచద పరా థమిక 
అంచనాలను చతశాము. 

పాత నిబంధ్న ప్రవకతలను గూర్శు ప్రజల మధ్య అనేక సందదహములు ఉనాియి, మర్శయు కవేలం 
వార్శ యొకు ప్నుల పేరో్ను, జర్శగశన ప్ర్శవర్తనములను, మర్శయు ప్రవకతలు ఆయన యొకు 
నిబంధ్నలను ప్రతిబింబించు విధ్ముగా ఉంటార్ను నిర్రక్షణను దదవుడు కల్వగశయుండుటను జాా ప్కం 
చదసుకొనుట దావర్ా ఆ సందదహమును మనం నివార్శంచవచుు. ప్రవకతలను గూర్శున ఈ విష్యములను 
మనం జాా ప్కం చదసుకుంటే, వార్శ మాటలను నటేి మన ప్రప్ంచమునకు అనువర్శతంచగలుగుతాము. 
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