
ఆయన మనకు ప్రవకతలను 
అనుగ్రహ ించాడు 

ప్రవకతల యొకక సాహ త్య విశ్లేషణ ఆరవ పాఠిం 

Manuscript 



ii 

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

© 2021 థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 

సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్తలవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమ ైనను ఏ ర్ూప్ములోన ైనను లేదా ఏ 
సాధ్నము దావర్ాన ైనను ప్రచుర్ణకర్తల ైన థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్, ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, 
కాస్టలి్ బరె్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండ ివరా తప్ూర్వకమ నై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుో ప్త ంగా 
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండతియము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా 
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు. 

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడతిద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేో ఖ్నములనిియు తలెుగు OV వ ర్షన్ నుండి 
తీస్టకిొనబడినవి. కాపిర్ టై్ © ద ిబెైబిల్ స స్ట టైీ అఫ్ ఇండయిా. 

థర్్డ మిలీనియిం మినిస్ట్రసీ్ 
1997లో సాా పించబడని థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవ ప్ర్శచర్యగా 

లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మ నై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది. 

బ ైబిలు విద్య. లోకము కొరకు. ఉచిత్ముగా. 

ప్రప్ంచవాయప్తముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీ దులేని కొనిి వందల వలే మంది క ైసైతవ 
నాయకులకు ఉచత క ైసైతవ విదయను అందించుట మా లక్షయమ యైునిది. ఆంగోము, అర్బిక్స, మాండర్శన్, 
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటలిేని మలీరమీడయిా స్ట మినార్శని స్టదిధప్ర్చ, విశవవాయప్తముగా 
ప్ంచప టటర ట దావర్ా మమేు ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా 
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసుత తము అనువదించబడుచునాియి. ఈ 
పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడని ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ ి ట్ 
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుత లు ఆన లో న్ లో మర్శయు 
అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. 

అనకే సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్ లు సంపాదించన అతయయతతమమ ైన విష్యములు మర్శయు 
నాణయతగల మలీరమీడయిా పాఠములను ఉతపతిత  చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడని ప్దధతిని 
మేము అభివృదిధ  చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వదేాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన 
విదాయవతేతలు, మా అనువాదకులు వదేాంత పరా వీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా 
న ైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్తముగా అనేక స్ట మినార్రలలో బో ధించు 
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మ ళకువలను 
కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డజి నైర్మో , ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో  
అదుుతమ ైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకని కోను ఉప్యోగశంచ ఉనితమ ైన ప్రమాణములతో 
ప్నిచదసాత ర్మ. 

మా డసి్టిరబీూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్ట మినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో, 
మిష్నర్రలతో, క ైసైతవ బరా డాుసరరో్తో, శాటలి ైట్ టలె్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసాలతో థర్్డ మిలీనియం 
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటకిే ల కులేననిి వీడియో 
పాఠములను సాా నిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్ట మినర్ర విదాయర్మా లకు ప్ంచుటకు 



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

సందర్శించండి. 

కార్ణమ యైాయయి. మా వ బెైిటటలు కూడా డిస్టిరబీూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో 
పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ 
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు. 

థర్్డ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు, 
సంసాలు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింప ైన కానుకల మీద 
ఆధార్ప్డ ిప్నిచదసాత ము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో 
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వ బెైిటటను దర్శించండి 
http://thirdmill.org. 



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

సందర్శించండి. 

విషయ సూచిక 
ఉపో ద్ాా త్ము ....................................................................................................... 1 

చారిత్రరక కథనములు ............................................................................................. 1 

కథనముల యొకక రకములు..................................................................................... 2 

జీవిత చర్శతర..................................................................................................... 2 

సవచర్శతర ......................................................................................................... 3 

కథనములలోని విషయాలు ....................................................................................... 3 

ప్రవచనాతుక పలిుప్ు ........................................................................................ 3 

సూచనారా్క చర్యలు ........................................................................................... 4 

దర్ిన నివదేికలు ............................................................................................. 4 

చార్శతిరక నేప్థయములు ....................................................................................... 5 

ద్ేవునితో సింభాషణ .............................................................................................. 6 

విలాప్ పరా రథనలు ...................................................................................................... 7 

ప్రజల యొకు పాప్ములు .................................................................................. 7 

తీర్మప ............................................................................................................. 8 

సుత త్ర పరా రథనలు ........................................................................................................ 9 

తీర్మప ........................................................................................................... 10 

ఆశీర్ావదములు ............................................................................................. 10 

ప్రజలతో సింభాషణ ............................................................................................. 12 

తీరపును గ్ూరిిన ఉప్ద్ేశములు ............................................................................... 12 

తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లు ............................................................................. 12 

శాప్మును గూర్శున దదవోకుత లు .......................................................................... 13 

వాయజయము ..................................................................................................... 14 

ఆశీరాాద్మును గ్ూరిిన ఉప్ద్ేశములు ..................................................................... 15 

శతయర వుల యొకు తీర్మప .................................................................................. 16 

ఆశీర్ావదమును గూర్శున దదవోకుత లు ................................................................... 16 

మిశరమ ఉప్ద్ేశములు ............................................................................................ 17 

తీర్మప-ర్క్షణను గూర్శున దదవోకుత లు ..................................................................... 17 

ప్శాుతాత ప్మునకు పలిుప్ు .............................................................................. 17 

యుదధమునకు పలిుప్ు ................................................................................... 18 

ప్రవచనాతుక వివాదం ..................................................................................... 18 

ఉప్మానములు ............................................................................................. 18 

ముగిింప్ు ......................................................................................................... 18 



ఆయన మనకు ప్రవకతలను అనుగీహ ంచాడు 
ఆర్వ పాఠం 

ప్రవకతల యొకు సాహ తయ విశలోష్ణ 

-1- 
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ఉపో ద్ాా త్ము 

 ఒక సంవతిర్ములో బెైబిలు అంతటిని చదవాలని నిర్ణయించుకుని స్టేిహ తయలు అనేకమంది 
నాకు ఉనాిర్మ. అయితద అనేక సందర్ుములలో, ఈ స్టేిహ తయలు నా యొదేకు వచు ఇలా చెపాపర్మ: 
“ర్శచార్్డ, పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను చదవడం ననేు ఆర్ంభించనప్ుపడు, ఏదో  ఒక 
అంధ్కార్మ ైన దటరమ ైన అడవిలో దార్శతపపిపల యినటటో  నాకు అనిపసిుత ంది.” మర్శయు మనలో 
చాలామందకిన కూడా ఇలానే అనిపసిుత ంది. మనకు ప్రవచన గంీథములు తెలుసు అని ఆలోచంచడం 
ఆర్ంభిసాత ము, కాని పాత నిబంధ్న ప్రవకతల యొకు ప్ర్శస్టిాతయలను గూర్శు మనకు తెల్వయదు కాబటిర  
వ ంటనే లక్షయములేనివార్శగా తిర్మగుతయనాిమనిటటో  మనకు అనిపసిుత ంది. 

 సర్ే, ఈ పాఠంలో బెైబిలులోని ఈ భాగములోని ప్ర్శస్టిాతయల యొకు ప్ర్శచయమును మనము 
చూడబో తయనాిము. కాబటిర  ఈ పాఠమునకు మనము, “ప్రవకతల యొకు సాహ తయ విశలోష్ణ” అని పేర్మ 
ప టార ము. ఈ పాఠంలో మనము పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములనిిటిలో కనిపించు మూడు 
ర్కముల ైన సాహ తయముల మీద దృషిర  ప డదాము; మొదటగిా, చార్శతిరక కథనములు, అనగా ప్రవకతల 
జీవితములో జర్శగశన సంఘటనలను నమోదు చదయు కథలు; ర్ ండవదిగా, దదవునితో సంభాష్ణ, అనగా 
ప్రవకతలు దదవునితో మాటాో డుతూ చదస్టని పరా రా్నలను మర్శయు సుత తయలను నమోదు చదస్టే వాకయభాగములు; 
మర్శయు మూడవదగిా, జనులతో సంభాష్ణ, అనగా ప్రవకతలు తమ తోటి మానవులతో మాటాో డిన 
మాటలు. ప్రవచన గీంథములలో ఈ విభిని ర్కమ ైన సాహ తయములు ఎలా కనిపిసాత యో అరా్ం 
చదసుకోవడం మనకు ఒక ప్టమును అందసిుత ంది, అది బెైబిలులోని ఈ భాగములో మన కొర్కు 
వేచయుని నిధ్ుల వ పై్ుకు మనలను నడపిసిుత ంది. మొదటిగా చార్శతిరక కథనములను చూదాే ము. 

చారిత్రరక కథనములు 

 ప్రతి ఒకుర్శకన మంచ కథలు అంటే ఇష్రం. కాబటిర  మనం ప్ుసతకాలు చదువుతాము మర్శయు 
చలనచతరములను చూసాత ము. ఎందుకంట ేకథలు మనకు సమాచార్ం మాతరమే ఇవవవు. అవి మన 
ఊహలను కూడా మలేకులుపతాయి మర్శయు కొనిి సమయములలో ఊహ ంచలేని విధ్ంగా మనలను 
మార్మసాత యి. అవును, మనము బెైబిలును గూర్శు ఆలోచన చదయునప్ుపడు, బెైబిలులో అనకే కథలు 
లేదా కథనములు ఉనాియని మనము గుర్శతసాత ము, కాని సాధార్ణంగా కథనములను ఆదకిాండము, 
నిర్గమకాండము మర్శయు సంఖ్ాయకాండము వంటి ప్ుసతకములకు మనము ప్ుర్మాయిసాత ము. అయితద 
పాత నిబంధ్న గీంథములోని ప్రవచన గీంథములలో కూడా అనకేమ నై కథనములు ఉనాియని మనం 
చూడాల్వ. 
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 చార్శతిరక కథనములు అనేక పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథముల యొకు ప్ర్శస్టిాతయల మీద 
ప్ూర్శతగా ఆధపి్తయం చదలాయిసుత నాియి. జాబితాలోని అగీసాా నంలో యోనా గీంథము ఉనిది. ఆర్ంభము 
నుండ ిఅంతము వర్కు, ఇది నీన వ  ప్టరణమునకు యోనా చదస్టని ప్ర్శచర్యను మర్శయు అతని యొకు 
వృతాత ంతమును చెబుతయంది. దానియిేలు గీంథములో కూడా ఎకుువ భాగము చార్శతిరక కథనముగా 
ఉంది. దానియిలేు దర్ినములు మర్శయు ప్రవచనములు చార్శతిరక సంఘటనల సందర్ుములో 
అమర్ుబడ ిఉనాియి. దీనికన మించ, యిర్రుయా, యిహెెజేులు వంటి గీంథములలోని అనకే 
అధాయయములు కూడా చార్శతిరక కథనములను ర్ూప ందిసాత యి. మర్శయు కొంతవర్కు, హో షేయ, 
ఆమోసు మర్శయు యిషె్యా వంట ిగీంథములలో కూడా కథనములు అకుడకుడా కనిపిసాత యి. పాత 
నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను మనము అధ్యయనము చదసుత నిప్ుపడు, చార్శతిరక కథనముల కొర్కు 
మనము ఎలోప్ుపడు వ తకాల్వ. అవి అనేక ప్ుసతకములలో పరా ముఖ్యమ ైన భాగములను ర్ూప ందిసాత యి. 

 ర్ ండు విష్యాలను ఉదాా టసిూత  ప్రవచన గీంథములలో చార్శతిరక కథనముల యొకు పాతరను 
మనం అనేవషించుదాము: మొదటగిా, మనకు ఎదుర్ ైయిేయ కథనముల యొకు ర్కములు; మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, ఈ కథనములలోని విష్యాలు. ప్రవచన గీంథములలో మనం ఎదుర్ొునే కథనముల 
ర్కాలను 
 మొదటిగా చూదాే ము. 

కథనముల యొకక రకములు 
 పాత నిబంధ్న ప్రవచనములలో ర్ ండు పరా థమికమ నై కథనముల ర్కములు ఉనాియి: 

జీవితచర్శతర మర్శయు సవచర్శతర. ఈ ప్దములు సహజంగా సూచంచుచునిటటో , జీవిత చర్శతరలు మూడవ 
వయకనత యొకు దృషిరకోణములో నుండ ివ లువడని కథనములు కాగా, సవచర్శతరలు మొదట ివయకనత దృషిరకోణం 
నుండ ిచపె్పబడతాయి. 

జీవిత్ చరిత్ర 
 కొనిి సందర్ుములలో, జీవిత చర్శతరలు మర్శయు సవచర్శతరల కథనములు ఒక ేప్ుసతకములో 

కనిపిసాత యి. ఉదాహర్ణకు, దానియిేలు గీంథములోని మొదటి ఆర్మ అధాయయములు దానియిేలు యొకు 
జీవితములోని అనేకమ ైన సంఘటనలను మూడవ వయకనత దృషిరకోణంలో నివదేిసాత యి. మొదటి 
అధాయయములో, బబులోనులో దానియిలేు యొకు శిక్షణను గూర్శు మనం చదువుతాము. ర్ ండవ 
అధాయయములో, న బుకదెి జర్మ యొకు గొప్ప ప్రతిమను గూర్శున కలను మర్శయు దానియిలేు ఆ కల 
యొకు భావము చపె్ుపటను గూర్శు మనము చదువుతాము. మూడవ అధాయయములో మండుచుని 
గుండమును గూర్శున కథనము ఉంది, మర్శయు నాలగవ అధాయయము న బుకదెిజర్మ చటెటర ను గూర్శు 
కనిన కలను మర్శయు దానియిేలు ఇచున భావమును నివేదసిుత ంది. తర్మవాత, ఐదవ అధాయయము 
బెలషసిర్మ గపడ మీద వరా యబడని వరా తను చూచన కాలమును నివదేసిుత ంది, మర్శయు ఆర్వ 
అధాయయములో దానియిలేు స్టంిహప్ు బో నులో వయేబడని కథనము ఉనిది. ఈ 
అధాయయములనిియు జీవిత చర్శతర యొకు ర్ూప్మును సంతర్శంచుకుంటాయి. ఇవి పాత నిబంధ్న 
ప్రవకతయిెనై దానియిలేును గూర్శు మూడవ వయకనత దృషిరకోణములో కథనములను ర్ూప ందించాయి. 



ఆయన మనకు ప్రవకతలను అనుగీహ ంచాడు ఆర్వ పాఠం : ప్రవకతల యొకు సాహ తయ విశలోష్ణ 

-3- 

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

సాచరిత్ర 
 దానియిలేు గీంథములోని మొదట ిఆర్మ అధాయయములు జీవిత చర్శతరలు అయినప్పటకిీ, 7-12 

అధాయయములు సవచర్శతర మీద దృషిరప డతాయి. ప్రతి భాగము కూడా చని ప్ర్శచయముతో 
ఆర్ంభమౌతయంది, కాని ప్ర్శస్టిాతయలు మాతరం మొదటి-వయకనత కథనముల దావర్ా శాస్టించబడతాయి. 
దానియిేలుకు ఏమి జర్శగశందో  సవయంగా తన స ంత మాటలలోనే అతడు నివదేించాడు. ఏడవ 
అధాయయములో నాలుగు జంతయవులను గూర్శున కలను గూర్శు దానియిలేు ఇచున స్ట్వయ కథనము 
నివదేిసుత ంది. దానియిలేు గీంథము ఎనిమిదయ అధాయయము మేకపల తయ మర్శయు ప టేరలును గూర్శు 
అతడు చూచన కలను చబెుతయంది. చరె్లో ఉనివార్మ తమ దదశముకు తిర్శగశర్ావాలని దానియిేలు చదస్టిన 
పరా రా్న యొకు సవచర్శతర తొమిుదవ అధాయయములో ఉంది. మర్శయు 10-12 అధాయయములు దదవుని 
ప్రజల యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శు దానియిేలు చూస్టని దర్ినము యొకు సవచర్శతర నివేదకిలను 
అందిసాత యి. 

 పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములను మనం అధ్యయనం చదయుచుండగా, అనకే జీవిత 
చర్శతరలను మర్శయు సవచర్శతరలను మనం చూడబో తయనాిము, మర్శయు వాటిని అధ్యయనము 
చదయబో వుచునిప్ుపడు ఈ శ లైుల విష్యంలో మనం ఎలోప్ుపడు జాగతీత  వహ ంచాల్వ. పాత నిబంధ్న 
ర్చయితలు కథన ర్ూప్ములో వరా శార్మ గనుక వార్మ తమ పాఠములను ప్ర్పక్షంగా మనకు బో ధిసాత ర్మ, 
మర్శయు ఈ శ లైులను మనము చూడలేకపల తద, వార్మ మనకు ఇవవవలస్టని ముఖ్యమ నై సందదశములను 
కూడా మనం చూడలేకపల తాము. 

 చార్శతిరక కథనములు ప్రవచనాతుక ప్ుసతకములలో ఒక ముఖ్యమ నై భాగముగా ఉనాియని 
మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మర్ొక ప్రశిను అడుగుటకు మనం స్టదిధముగా ఉనాిము: ఈ 
కథనములలోని ప్రధానమ నై విష్యములు ఏవి? 

కథనములలోని విషయాలు 
 కథనములు నాలుగు ప్రధానమ ైన దశిలలో కేందీరకృతమ ై ఉనాియని ప్రవచన గీంథములనిిటలిో 

మనం చూసాత ము: మొదటిగా, ప్రవచనాతుక పలిుప్ు; ర్ ండవదిగా, సూచనారా్క చర్యలు; మూడవదిగా, 
దర్ిన నివదేికలు; మర్శయు నాలగవదగిా, చార్శతిరక నేప్థయములు. 

ప్రవచనాత్మక పిలుప్ు 
 ప్రవచనాతుక పిలుప్ు దదవుడు తన ప్క్షమున మాటాో డుటకు ప్రవకతలను నియమించన 

కాలములను గూర్శు నివేదసిుత ంది. ఈ విధ్మ నై నివదేిక అనకే కలీకమ నై వాకయభాగములలో కనిపిసుత ంది. 
ఉదాహర్ణకు, యిషె్యా 6లో దదవుడు యిషె్యాను పిలచన నివదేిక కనిపసిుత ంది. దదవుని నిబంధ్నకు 
ప్రతినిధగిా ఉండునటటో  దదవుడు యిర్రుయాను ఎలా పిలచాడో  యిర్రుయా 1 చెబుతయంది. అదద విధ్ంగా, 
యిెహజెేులు 2లో, ఆయనను ప్రతదయకముగా స్టేవించుటకు దదవుడు యిహెెజేులును పలిచాడని మనం 
నేర్ముకుంటాము. ఈ వాకయభాగములనిిటిలో, మనము కథలను లేదా కథనములను చూసాత ము, దదవుని 
యిెదుట ప్రవకతల యొకు విధదయతను చూసాత ము మర్శయు దదవుడు వార్శ ప్ర్శచర్యలకు అధకిార్ం 
ఇచాుడని ప్రవకతలు ఎలా ధ్ృవీకర్శంచార్ప మనం చూసాత ము. 
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 దదవుడు తన మాటచొప్ుపన కార్యములు జర్శగశంచుటకు ప్రవకతలను పిలచాడని నిర్ూపించడానికన 
లేదా ధ్ృవీకర్శంచడానికన ప్రవచనాతుక పలిుప్ును గూర్శున కథలు ర్ూప ందించబడా్ యి. మర్శయు పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతలు ప్రజాదర్ణ లేని లేదా అంగరకర్శంచడానికన సులభముకాని విష్యాలను ఎకుువగా 
చెపపేవార్మ కాబటిర ఇద ిచాలా ముఖ్యమ ైన విష్యమ ైయునిది. ఆయన స్టేవ చదయుటకు దదవుడు ఈ 
మనుష్యయలను పిల్వచాడని ఈ కథలు ధ్ృవీకర్శంచుచునిటటో  మనం ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకోవాల్వ. పాత 
నిబంధ్న ప్రవకతలను మనం వినుచునిప్ుపడు, మనకు నచుని మర్శయు మనం అంగరకర్శంచని 
విష్యాలను మనం వినబో తయనాిము, అయితద ప్రవకతలను దదవుడు పలిచాడు అను విష్యమును 
మాతరం మనం తప్పక జాా ప్కం ఉంచుకోవాల్వ. 

సూచనారథక చరయలు 
 ప్రవచన గీంథములలోని చార్శతిరక కథనములు ప్రవకతల యొకు సూచనారా్క చర్యల మీద కూడా 

దృషిరప డతాయి. వార్శ ప్ర్శచర్యలకు సూచనారా్క విలువను తీసుకువచదు కొనిి చర్యలను చదయమని 
దదవుడు తన ప్రతినిధ్ులను చాలాసార్మో  పలిచాడు. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 13లో, యూదా ర్ాజయము 
యొకు దుర్రితిని ఉదహర్శంచడానికన తన నడకిటటర ను తీసుకొనిపల యి అది చడెిపల యివేర్కు దానిని 
పాతిప టిర ఉంచమని ప్రవకతకు ఆజా ఇవవబడింది. 19వ అధాయయములో, యూదాకు జర్మగబో వు 
విష్యములకు సూచనారా్కంగా ఒక మంటి కూజాను కొందర్మ ప దేల యిదెుట ప్గులగొటరమని 
యిర్రుయాకు ఆజా ఇవవబడింద.ి 32వ అధాయయములో, ఒకానొక దనిమందు దదవుడు తన ప్రజలను తమ 
దదశముకు తిర్శగశ ర్పిపసాత డని ధ్ృవీకర్శంచడానికన సూచనారా్కంగా ఒక భూమిని కొని దానియొకు 
దసాత వేజును భదరముగా ఉంచమని దదవుడు యిర్రుయాకు ఆజాా పించాడు. 

 ప్రవచన గీంథములలో జర్శగ ేఅనకే సూచనారా్క చర్యలలో యిర్రుయా గీంథములోని ఈ 
ఉదాహర్ణలు కొనిి మాతరమే. హో షయే మర్శయు యిెహెజేులు గీంథములు ఇటటవంట ిసంఘటనలతో 
నిండియునాియి. పాత నిబంధ్న గీంథములో, ప్రవకతల దావర్ా దదవుడు మాటాో డని విష్యములను 
దదవుని ప్రజలు తమ యొకు నేతరములతో చూడగల్వగార్మ. మర్శయు ఈ నివేదకిలను మనము 
చదువుచుండగా, దదవుడు ప్రవకతల దావర్ా ఏమి మాటాో డుచునాిడో  మనము కూడా మన నేతరములతో 
చూడగలుగుతాము. 

ద్రశన నివేద్ికలు 
 ప్రవచనాతుక పిలుప్ు మర్శయు సూచనారా్క చర్యలను గూర్శున నివదేికలతో పాటటగా, ప్రవచన 

గీంథములలో చార్శతిరక కథనములు యొకు మూడవ ర్కమును మనము చూసాత ము – దర్ిన 
నివదేికలు. దర్ిన నివదేికలు అనగా ప్రవకతలు దదవునిని చూచన విష్యమును గూర్శు వివర్శంచద 
వాకయభాగములు. దర్ిన నివదేకిలను గూర్శున ఒక అతి ముఖ్యమ నై కమీము ఆమోసు 7:1-9లో 
కనిపసిుత ంది. ఈ వాకయభాగము మూడు దర్ినములను గూర్శు నివదేసిుత ంది. మొదటిగా, 7:1-3లో, 
మిడుతలు వచు ఉతతర్ ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును నాశనము చదయుబో చుతయనాియి అని యిెహో వా 
ఆమోసుకు చూపించాడు, అయితద ఆమోసు ఆ దర్ినముకు ప్రతిసపందించాడు. 7:2లో అతడు ఈ 
మాటలు చెపాపడు: 
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 ప్రభువ నై యెహో వా, నీవు ద్యచసే్టి క్షమిించుము, యాకోబు కొద్ిి  
జనముగ్లవాడు, అత్డేలాగ్ు నిలుచును? ఆమోసు (7:2). 

 అటటవంట ిభయంకర్మ నై మిడుతల తగెులు దావర్ా దదవుని ప్రజల శలష్ం కూడా జీవించలేర్మ అని 
ఆమోసు ఆందోళన చెందాడు. కాబటిర , 3వ వచనములో, యిహెో వా ప్శాుతాత ప్ప్డ ిఅది జర్మగదని 
స్ట లవిచాుడు. 

 అదద విధ్ంగా, ఆమోసు 7వ అధాయయము, 4-6 వచనములులో, ఉతతర్ ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును 
హర్శంచవేయుటకు అగశి లేదా కర్మవు ర్ాబో వుచునిటటో  చూచుటకు దదవుడు ఆమోసుకు 
అనుమతించాడు. ఆమోసు మర్లా ప్రతిసపందించ, ఆమోసు 7:5లో యిెహో వాకు ఇలా మొర్ప టార డు: 

 ప్రభువ నై యహెో వా, యాకోబు కొద్ిి  జనముగ్లవాడు, అత్డలేాగ్ు నిలుచును? (ఆమోసు 7:5) 
 మర్పసార్శ, 6వ వచనములో, దదవుడు ప్శాుతాత ప్ప్డా్ డు. 
 తర్మవాత ఆమోసు 7:7-9లో మూడవ దర్ినమును గూర్శున నివదేిక ఉంది. ఇకుడ దదవుడు 

మటరప్ుగుండు చదతప్టటర కొని గుండు ప టిర చకుగా కటరబడిన యొక గపడమీద నిలువబడి ఉండుటను 
ఆమోసు చూశాడు. గపడ వంకర్గా ఉందా, లేక దానిని కూల్వువేయవలస్టని అవసర్త ఉందా అని 
చూచుటకు ఆయన గపడను కొల్వచాడు. ఇప్ుపడు, ఈ మటరప్ు గుండు దదవుడు తన ప్రజలలోని ప్రతి 
ఒకుర్శకన వయకనతగతంగా తీర్మపతీర్శు ఆయన మీద తిర్మగుబాటట చదస్టని వార్శని మాతరమే నాశనం 
చదయబో తయనాిడు అను సతయమును సూచసుత ంది. ఈ దర్ినమును గూర్శు ఆమోసు ఏమియు 
మాటాో డలేదు. నీతిగల శలష్ము కనుగొనబడి, మనుగడను సాగశసుత ందని అతడు ఎర్శగశయునాిడు. 

 ప్రవచన గీంథములనిియు ఇటటవంటి దర్ిన నివదేికలతో నిండిపల యాయి. దదవుని యొకు 
గొప్ప ర్థ స్టింహాసనమును మనం కనుగొన ేయిహెెజేులు గీంథము మొదటి అధాయయము మీకు 
జాా ప్కముండద ఉంటటంది. ప్రవకతయిెైన దానియిలేు చూచన అనకే దర్ినములు కూడా మీకు 
జాా ప్కముండియుండవచుు. ఈ ప్రవచనాతుక దర్ిన నివదేకిలు ప్రవచనాతుక మాటల యొకు ప్ర్లోక 
మూలమును మనకు తలె్వయజేసాత యి. 

చారిత్రరక నేప్థయములు 
 ప్రవచనాతుక పిలుప్ులు, సూచనారా్క చర్యలు మర్శయు దర్ిన నివదేికలతో పాటటగా, ప్రవచన 

గీంథములలోని అనేకమ ైన చార్శతిరక కథనములు చార్శతిరక నపే్థయములను మనకు అందిసాత యి. ఈ 
విధ్మ ైన కథనములు ప్రవచన గీంథములంతటా అకుడకుడా చలెాో చదెుర్మగా కనిపిసాత యి. చార్శతిరక 
నేప్థయము మీద దృషిరసార్శంచు అతి ముఖ్యమ నై ఉదాహర్ణ యిెష్యా 7-8లో కనిపసిుత ంది. ఈ 
అధాయయములు చార్శతిరక నపే్థయమును అందిసాత యి, ఇందులో సుప్రస్టదిధ  ప్రవచనమ నై యిషె్యా 7:14 
ఉంది. యిషె్యా 7:14లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

కనయక గ్రభవత్రయెై కుమారపని కని అత్నికి ఇమామనుయేలను పేరప పెట్టర ను 
(యెషయా 7:14). 
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 ఇప్ుపడు, ఈ వచనముల వ నుక ఉని కథనము, అనగా, యిెష్యా గీంథములో 
అధాయయములు 7-8లోని కథనము యిడెల క ైైసతవులు ప ర్పాటటన చాలా తకుువ శదీధ  చూప్ుతార్మ. ఈ 
అధాయయములు యిషె్యా యొకు ప్రవచన వాకుుకు చార్శతిరక నపే్థయమును అందిసాత యి. 

 యిషె్యా 7:1-2లో, స్టిర్శయా మర్శయు ఉతతర్ ఇశాీయిలేు బదెిర్శంప్ులకు అతడు 
భయప్డినప్ుపడు ఆహాజు యొదేకు యిెష్యా వ ళుతయనిటటో  మనము చదువుతాము. అష్ూష ర్మ 
సామాా జయముకు వయతిర్ేకంగా తమతో సంకీర్ణమవవమని ఆహాజును ఈ దదశాలు కోర్ాయి. కాబటిర , 7:3-
11లో, యిెష్యా ఆహాజుకు ఒక హచెుర్శకను జార్ర చదశాడని ఈ కథనము మనకు చెబుతయంది. ఈ 
దదశములలో దదనికనని భయప్డవదేని, తన విమోచన కొర్కు యిెహో వాను నమాులని అతడు 
హెచుర్శంచాడు. అయితద 7:12లో ఆహాజు దదవుని నముుటకు తిర్సుర్శంచాడని మనం నేర్ముకుంటాము. 
కాబటిర , 7:13-8:18లో యిషె్యా ఆహాజును ఖ్ండించ, అష్ూష ర్మ సామాాజయము దావర్ా యూదా 
ర్ాజయమునకు దదవుడు తీర్మప తీర్ుబో తయనాిడు అని అతడు ప్రకటించన కథనము వివర్శసుత ంది. ఈ 
చార్శతిరక కథనము ఈ వాకయభాగములోని యిెష్యా ప్రవచనములకు ఒక చార్శతిరక నపే్థయమును, 
సందర్ుమును అందించడానికన ర్ూప ందించబడింది. అతని ప్రవచనములను ఈ చార్శతిరక కథనము 
యొకు సందర్ుములో ప టిరనప్ుపడు మాతరమ ేయిషె్యా ప్రవచనములను సర్శగా అరా్ం చదసుకొనగలము. 

 పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును లేదా ఒక కథను చదవిినప్ుపడెలాో , మనము ఈ ప్రశిలను 
అడగాల్వ: మనము పిలుప్ు కథనమును గూర్శు చర్శుసుత నాిమా? మనము సూచనారా్క చర్యను గూర్శు 
చర్శుసుత నాిమా? లేదా మనము దర్ిన నివదేికను గూర్శు చర్శుసుత నాిమా లేదా ప్రవచనముకు చార్శతిరక 
నేప్థయమును అందించు కథనమును గూర్శు మాతరమే చర్శుసుత నాిమా? మనము ఈ విధ్మ ైన 
ప్రశిలను అడిగశనప్ుపడు, మనకు మనముగా ఆ వాకయభాగములలోని అరా్మును గీహ ంచగలుగుతాము, 
లేనటెలో తద అవి మనకు మర్ుముగానే ఉంటాయి. 

 ప్రవచనాతుక సాహ తయము అను మన పాఠములో ఇప్పటవిర్కు, ప్రవకతలు తమ ప్ుసతకములలో 
చార్శతిరక కథనములను చదర్ాుర్మ అని మనం చూశాము. ఇప్ుపడు బెైబిలులోని ఈ భాగములో కనిపించద 
ర్ ండవ ప్రధాన ర్కమ నై విష్యమును మనం ప్ర్శశీలన చదయాల్వ – ప్రవకతలు దదవునితో సంభాషించుట. 

ద్ేవునితో సింభాషణ 

 పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవుని పేరమించద స్ట్త లీు మర్శయు ప్ుర్మష్యలుగా ఉనాిర్మ, కాబటిర వార్శ 
జీవితములు పరా రా్నతో నిండనివిగా ఉనివి. అయితద వార్మ తమ బెైబిలును పేరమించార్ని మర్శయు తమ 
బెైబిలు నుండి పరా రా్న ఎలా చదయాలో నేర్ముకునాిర్ని కూడా మనం జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. కాబటిర 
కీర్తనలు ప్రభువుకు పరా ర్శాంచన మార్గములలోనే పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు దదవునికన పరా ర్శాంచార్ని మనం 
చూసాత ము. మనము ఊహ ంచగల ప్రతి విధ్మ నై పరా రా్న ప్రవచన గీంథములలో సంప్ూర్ణముగా 
కనిపసిుత ంది. 

 సర్ళత కొర్కు, ప్రవచన గీంథములలో కనిపించద పరా రా్నల వర్ణప్టము యొకు ర్ ండు చవర్లను 
మనము సూచంచుదాము. మొదటగిా విలాప్ పరా రా్నలను గూర్శు, తర్మవాత ర్ ండవదిగా, సుత తి 
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పరా రా్నలను గూర్శు మాటాో డుదాము. ప్రవకతలు దదవునితో మాటాో డనిప్ుపడు, వార్మ తమ హృదయములను 
ప్ర్శప్ూర్ణమ నై దుఃఖ్ము మర్శయు ఆనందముతో వ లోడపి్ర్చదవార్మ. విలాప్ పరా రా్నలలో ప్రవకతలు 
తముునుతాము ఎలా వయకతప్ర్చుకునాిర్ప మొదటిగా చూదాే ము. 

విలాప్ పరా రథనలు 
 దుర్దృష్రవశాతయత , నడేు అనకేమంది క ైసైతవులకు విలాప్ పరా రా్నలు గూర్శు తెల్వయదు. 

విలాప్ములు అనగా నిర్మతాిహమును, విచార్మును మర్శయు కలవర్మును ప్రభువుకు తలె్వయజేయు 
పరా రా్నలు. మన దనిములో, అనేకమంద ిక ైసైతవులు ఈ విధ్ముగా పరా రా్న చదయుట సర్శకాదు అని 
అనుకుంటార్మ, కాని ఈ విధ్మ నై పరా రా్నలు ప్రభువుతో మనకుని జీవితములో అతి ముఖ్యమ ైన 
భాగము అని పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు మనకు చబెుతార్మ. ప్రవకతలు తమ యొకు కలవర్మును, 
నిర్మతాిహమును మర్శయు విచార్ముమును పరా రా్న దావర్ా దదవునికన చపెేపవార్మ. ప్రవచన 
గీంథములనిిటిలో విలాప్ములు కనిపిసాత యి. యిర్రుయా, విలాప్వాకయములు, మర్శయు హబకూుకు 
విసత ృతమ ైన విలాప్ములకు ప్రస్టిధ్ిధగాంచన ప్ుసతకాలుగా ఉనాియి, కాని ఈ విధ్మ నై పరా రా్నలు అనేక 
ఇతర్ ప్రవచన ప్ుసతకములలో కూడా కనిపిసాత యి. వాసతవంగా చెపాపలంటే, హగగయి గీంథము మాతరమే 
విలాప్ములకు దగగర్ సంబంధ్ం కల్వగశన ఒకు వాకయభాగము కూడా లేని ఒకఒేక ప్రవచన ప్ుసతకముగా 
ఉంది. ప్రవచన గీంథములలో విలాప్ పరా రా్నలు తర్చుగా కనిపించుట ఇవి ప్రవచనాతుక ప్ర్శచర్యకు కేందర 
భాగమ యైునాియని సూచసుత ంది. 

 ప్రవకతలు తమ విష్యాలను విలాప్ముల దావర్ా ప్రభువుకు తలె్వయజసే్టేవార్మ, ఎందుకంటే 
దదవుని ప్రజల యొకు చర్శతరలోని అతయంత కష్రమ ైన సమయమును వార్మ ఎదుర్ొునాిర్మ. పాత నిబంధ్న 
ప్రవచన గీంథములలో విలాప్ములు ఎలా కనిపిసాత యో వివర్శంచుట, ప్రవకతలు సాధార్ణంగా ర్ ండు 
వేర్ేవర్మ విష్యాలను గూర్శు విలపించార్ని గీహ ంచుట సహాయప్డుతయంది: మొదటగిా, దదవుని ప్రజల 
యొకు పాప్ము; మర్శయు ర్ ండవదిగా, పాప్ముకు వయతిర్కేంగా వచుు దదవుని తీర్మప. హబకూుకు 
గీంథములో ఉని విలాప్ములను ప్ర్శశీల్వంచుట ప్రవకతల యొకు విలాప్ములును గూర్శున ఈ ర్ ండు 
విష్యాలను ఉదహర్శంచుటకు ఒక ఉతతమమ నై మార్గమ యైునిది. బబులోను సంక్షోభమునకు ముందు 
మర్శయు సంక్షోభము సమయములో యూదా ర్ాజయములో హబకూుకు ప్ర్శచర్య చదశాడు, మర్శయు ఈ 
కార్ణము చదత, ర్ ండు ప దే సమసయలను గూర్శు హబకూుకు దదవునితో మాటాో డాడు. ఒక వ పై్ు, 1:2-4లో 
ఇశాీయిలేు పాప్మును గూర్శు మర్శయు ఇశాీయిలేు దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టని విధానమును 
గూర్శు విలపించాడు. అటట తర్మవాత మొదటి అధాయయములో, బబులోనీయుల దుర్ాకమీణలో దదవుని 
తీర్మప యొకు భీకర్తవమును గూర్శు అతడు విలపించాడు. దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ములను గూర్శు 
ప్రవకత ఎలా విలపించాడో  చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

ప్రజల యొకక పాప్ములు 
 అతని ప్ుసతకము యొకు ఆర్ంభములో, హబకూుకు దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ములను 

ప్రతిబింబిసూత  యిహెో వాకు మొర్ప టార డు. హబకూుకు 1:2లో, మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 
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 యెహో వా, ననేు మొఱ్ఱపెట్టరనను నీవ నాాళ్లే  ఆలకిింప్కుింద్ువు? బలాతాకరము 
జరపగ్ుచునాద్ని నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టరనను నీవు రక్షింప్క యునాావు 
(హబకకకకు 1:2) 

 యూదా యొకు న తైిక స్టిాతిని గూర్శున తన మొర్ను దదవుడు ఆలకనంచలేదని హబకూుకు 
తీవరంగా కలవర్ప్డా్ డు. అనకేమంది ఇతర్ ప్రవకతల మాదరి్శగానే, భూమిమీద ప్రబల్వన అనాయయమును 
గూర్శు అతడు ప్రతదయకంగా కలవర్ప్డా్ డు. కాబటిర  1:4లో మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

 అింద్ువలన ధరమశ్ాసత రము నిరరథకమాయనెు, నాయయము ఎనాడును జరపగ్కుిండ 
మానిపో యనెు, భకితహీనులు వచిి నీత్రప్రపలను చుట్టర కొింద్ురప, నాయయము 
చెడషపో వుచునాద్ి (హబకకకకు 1:4). 

 దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ముల విష్యములో దదవుడు తీర్మప తీర్ులేదని హబకూుకు 
బాధ్ప్డా్ డు. అతడు నిర్ాశను, నిసిహాయతను అనుభవించాడు. హబకూుకు గీంథములోని ఈ ఆర్ంభ 
పరా రా్న ప్రవకతలు తమ హృదయములను దదవునికన వయకతప్ర్చన కేందర భాగాలలో ఒకటిగా ఉంద.ి వార్మ 
దదవుని ప్రజల యొకు బాధ్ను మర్శయు శీమను చూచనప్ుపడు, వార్మేియు చదయలేదు గాని, వార్మ 
దదవునికన మొర్ప టార ర్మ మర్శయు విలాప్ముతో మొర్ప టరమని ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుర్మ. 

 మనము ఇంతకుముందు చూచనటటో గా, వార్శ పాప్ములను బటిర  యూదా ప్రజలను శిక్షించమని 
హబకూుకు దదవునికన మొర్ప టార డు. మర్శయు మనము హబకూుకు గీంథమును చదవిినప్ుపడు, 1:5- 
11లో, యూదా దుష్రతవమును వ ంటన ేశిక్షిసాత నని చబెుతూ దదవుడు హబకూుకు పరా రా్నకు సపందించడం 
మనం చూసాత ము. 1:6లో మనము ఈ విధ్ంగా చదువుతాము: 

 త్మవికాని ఉనికిప్ట్టర లను ఆకరమిించవలెనని భూద్ిగ్ింత్ములవరకు సించరిించు 
ఉద్ేరకముగ్ల కకర రపలగ్ు కలిీయులను నేను రేప్ుచునాాను (హబకకకకు 1:6). 

 యూదాలో అనాయయము జర్శగశంచన వార్శకన తీర్మప తీర్ుమని ప్రవకత ప టిరన మొర్ను ఆలకనసాత నని 
దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. ఇప్ుపడు, దదవుడు హబకూుకుకు ఇచున మాట మీద నిలబడా్ డు, మర్శయు 
నిబంధ్న తీర్మపగా ఆయన బబులోనీయులను ప్ంపించాడు, మర్శయు వార్మ యూదాను 
సావధీనప్ర్చుకొని, దదవుని ప్రజలతో దుర్వయవహార్ం చదశార్మ. 

తీరపు 
 అయితద, దదవుడు తీర్మప తీర్శున తర్మవాత, హబకూుకు మర్ొకుసార్శ ప్ర్శస్టిాతిని ప్ర్శశీల్వంచ, 

ప్రవచన గీంథములలో మనకు కనిపించద ర్ ండవ ర్కమ నై విలాప్మును చదశాడు – దదవుని తీర్మపను బటిర  
విలపించుట. బబులోనీయుల ఆధ్వర్యంలో యూదా ర్ాజయము అనుభవిసుత ని బాధ్లను బటిర  అతడు 
ఎలా పరా ర్శాంచాడో  వినండి: హబకూుకు 1:13 ఈ మాటలను చబెుతయంది: 
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 నీ కనుద్ృష్ిర  ద్ుషరత్ాము చూడలేనింత్ నిషకళ్ింకమ ైనద్ి గ్ద్ా; కప్ట్టలను నీవు 
చూచియు, ద్ురామరపు లు త్మకింటె్ ఎకుకవ నీత్రప్రపలను నాశనము చేయగా నీవు 
చూచియు ఎింద్ుకు ఊరకునాావు? (హబకకకకు 1:13) 

 దదవుని ప్రజలు భయంకర్ముగా పాప్ము చదశార్ని ప్రవకతకు తెలుసు, అయితద బబులోనీయుల 
యొకు పాప్ము మర్శంత గొప్పద ిఅని అతడు ఇప్ుపడు గీహ ంచాడు. అనయదదశప్ు బానిసతవంలోని 
బాధ్లు మర్శయు శీమలు దదవుని యొదే విలపించునటటో  హబకూుకును బలవంతం చదశాయి. మర్శయు 
హబకూుకు మొర్కు ఫల్వతంగా, 2:2-20లో దదవుడు ప్రవకతతో ఇలా చెపాపడు, బబులోనీయుల 
బానిసతవం వలన ఒక దనిమున వార్శని శిక్షిసాత ను. ఉదాహర్ణకు, 2:8లో, బబులోనీయులతో చపె్పబడిన 
ఈ మాటలను మనము చదువుతాము: 

బహు జనముల ఆస్టితని నీవు కొలే పెట్టర  యునాావు గ్నుక శ్లష్ిించిన జనులు 
నినుా కొలే పెట్టర ద్ురప (హబకకకకు 2:8) 

 దదవుని తీర్మప యొకు తీవరతను గూర్శు హబకూుకు ప టిరన మొర్ ప్ర్లోక స్టింహాసనమును 
చదర్మకుంద ిమర్శయు బబులోను నాశనమ ైపల తయంది అని దదవుడు అతనికన హామీ ఇచాుడు. 

 ప్రవచన గీంథములంతటా, దదవుని స్టవేకుల ైన వీర్మ తమ భార్మును ప్రభువు మీద మోప్ుటకు 
విలాప్ పరా రా్నలను చదస్టేవార్ని మనం చూసాత ము. తమ శతయర వులు నాశనము చదయబడతార్ని ఇశాీయిలేు 
ప్రజలకు నిర్ాా ర్శంచుటకు వార్మ అనయజనుల కొర్కు కూడా విలాప్ పరా రా్నలు చదశార్ని కొనిి సందర్ాులలో 
మనం చూసాత ము. కాని సాధార్ణంగా, తమ పాప్ములు ఎంత తీవరంగా ఉనివో ప్రజలకు 
తెల్వయజేయడానికన మర్శయు ప్శాుతాత ప్ప్డమని వార్శకన పిలుప్ునిచుుటకు వార్మ ఈ భార్ములను 
ప్రభువు మీద మోపవేార్మ. 

 ప్రవకతలు దదవునితో సంభాషించద మార్గములలో విలాప్ములు ఒక మార్గముగా ఉనాియి. 
ఇప్ుపడు ప్రవచన గీంథములలో కనిపించద ర్ ండవ ర్కమ నై పరా రా్నను మనము చూడాల్వ – దదవునిని 
సుత తించుట. 

సుత త్ర పరా రథనలు 
కీర్తనల గీంథములో దదవునికన సుత తి చెలో్వంచుటను గూర్శు అనకే ఉదాహర్ణలు ఉనిటేో , ప్రవకతలు 

కూడా దదవునితో మాటాో డునప్ుపడు ఈ విధ్మ ైన వయకీతకర్ణమునే ఉప్యోగశంచదవార్మ. సాధార్ణంగా వార్మ 
దదవుని గొప్ప నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను బటిర  ఆయనను సుత తించదవార్మ. ప్రవకతలు దదవుడు చదయు మంచ 
కార్యములను చూచనప్ుపడు, వార్ాయన యొదేకు సుత తయలతో వచదువార్మ. దదవునికన సుత తి చెలో్వంచుట 
అనకే ప్రవచన ప్ుసతకములలో కనిపసిుత ంది. ప్రవకతలకు ఇది ఒక ముఖ్యమ నై అంశముగా ఉంది. 
హబకూుకు గీంథము చవర్శలో కనిపించు దదవుని యొకు సుత తిని గమనించుట దావర్ా ఈ ప్ుసతకమును 
గూర్శున మన ప్ర్శశీలనను ముగశంచబో తయనాిము. 

 మనము ఇప్పటకిే చూచనటటో గా, హబకూుకు గీంథములో ఎకుువ శాతము ప్రధ్మంగా ప్రవకత 
యొకు విలాప్ము మర్శయు అతని విలాప్ముకు దదవుడు ఇచున ప్రతిసపందనను గూర్శు చర్శుసుత ంది. 
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అయితద ప్ుసతకములోని చవర్శ అధాయయము విలాప్ము నుండి సుత తి వ ైప్ుకు మార్మతయంది. 
బబులోనీయులు దదవుని ప్రజలతో దుర్వయవహర్శంచనందున వార్శని నాశనం చదసాత నని దదవుడు వాగాే నం 
చదస్టని తర్మవాత, హబకూుకు దదవునికన ఒక అదుుతమ ైన సుత తియాగమును అర్శపంచాడు. హబకూుకు 
గీంథములో మనము ఎటటవంటి సుత తియాగమును కనుగొంటాము? ప్రవచన గీంథములంతటా, దదవునికన 
సుత తి చెలో్వంచుటలో ర్ ండు అంశాలు కేందర సాా నమును ప ందుతాయి. ప్రవకతలు దదవునికన సుత తియాగము 
చెలో్వంచనప్ుపడు, వార్మ ఆయన ఇచున తీర్మపను బటిర  మర్శయు ఆయన ఆశీర్ావదములను బటిర  సుత తి 
చెలో్వంచార్మ. హబకూుకు మూడవ అధాయయమును మనం చూచనప్ుపడు, అతడు కూడా ఈ ప్దధతిని 
అనుసర్శంచనటటో  మనం చూసాత ము. 

తీరపు 
 హబకూుకు 3:11-12లో, ప్రవకత ఈ మాటలను స్ట లవిసుత నాిడు: 

 నీ ఈటె్లు త్ళ్త్ళ్లాడగా సించరిించు నీ బాణముల కాింత్రకి భయప్డష 
సూరయచింద్ుర లు త్మ నివాసములలో ఆగిపో వుద్ురప. బహు రౌద్రము కలిగి నీవు 
భూమిమీద్ సించరిించుచునాావు మహో గ్ుర డవ ై జనములను 
అణగ్ద్రర కుకచునాావు (హబకకకకు 3:11-12) 

 దదశములను ముటరడవిసే్టి తీర్మపలో వార్శని నాశనము చదయు ఆయన యొకు సామరా్యమును 
బటిర ప్రవకత దదవునికన సుత తియాగము చెలో్వసూత  ప్రశంస్టించన విధానమును ఇకుడ మనం చూసాత ము. 

 తీర్మపను గూర్శు సుత తియాగము చెలో్వంచు ఈ అంశము ప్రవచన గీంథములలో అనకేచపటో 
కనిపసిుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 40:22-23లో ప్రవకతయిెైన యిషె్యా దదవునిని ఈ విధ్ంగా సుత తిసుత నాిడు: 

 ఆయన భూమిండలముమీద్ ఆస్టన్ుడెైయునాాడు ద్ాని నివాసులు మిడత్లవలె 
కనబడుచునాారప ఒకడు తెరను విపిునట్టే  ఆయన ఆకాశవ శై్ాలయమును 
వాయపిింప్జసే్టనెు ఒకడు గ్ుడారము వేస్టనిట్టే  ఆయన ద్ానిని నివాస సథలముగా 
ఏరురచనెు. రాజులను ఆయన లేకుిండచేయును భూమియొకక 
నాయయాధపి్త్ులను మాయాసారూప్ులుగా చేయును (యషెయా 40:22-23). 

 దదవుని తీర్మపను బటిర ఆయనను సుత తించద వాకయభాగములను మనం ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, 
మనకు చాలా వింతగా అనిపిసుత ంది. భూసంబంధ్మ ైన ఆశీర్ావదములను బటిర  మాతరమ ేదదవునిని 
సుత తించాల్వ అని నటేి క ైసైతవులు భావిసాత ర్మ, కాని వాసతవమేమిటంట ే– ప్రప్ంచము దదవుని ప్రజలను 
హ ంస్టసిుత ంది. తతీల్వతంగా, ఆయన ప్రజలను హ ంస్టించువార్శకన దదవుడు తీర్మప తీర్శునప్ుపడు, దదవుని 
ప్రజలు ఆయనకు సుత తి చెలో్వంచాల్వ. ప్రవకతలు దీనిని అరా్ం చదసుకునాిర్మ కాబటిర  వార్మ దదవుని తీర్మపలను 
బటిర ఆయనకు సుత తయలు చెలో్వంచార్మ. 

ఆశీరాాద్ములు 
 తీర్మప మర్శయు ఆశీర్ావదముకు మధ్య ఉని ప్ర్సపర్ సంబంధ్ం ప్రవకతల సుత తయల యొకు 

ర్ ండవ దృషిరకన మనలను తీసుకువసుత ంది. ప్రవకతలు ఎలోప్ుపడు తీర్మపను బటిర  మాతరమ ేదదవునిని 
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సుత తించలేదుగాని, ఆయన తన ప్రజలకు అనుగహీ ంచద అనేక ఆశీర్ావదములను బటిర కూడా సుత తయలు 
చెలో్వంచార్మ. ఉదాహర్ణకు, తీర్మపలో దదవుని యొకు శకనతని బటిర  ప్రవకతయిెైన హబకూుకు ఎందుకు 
ఆయనను సుత తించాడో  సపష్రంగా వయకతప్ర్చాడు. హబకూుకు 3:12-13లో, మనము ఈ మాటలు 
చదువుతాము: 

 బహు రౌద్రము కలిగి నీవు భూమిమీద్ సించరిించుచునాావు మహో గ్ుర డవ ై 
జనములను అణగ్ద్రర కుకచునాావు. నీ జనులను రక్షించుట్కు నీవు 
బయలుద్ేరపచునాావు నీవు నియమిించిన అభిష్ికుత ని రక్షించుట్కు 
బయలుద్ేరపచునాావు (హబకకకకు 3:12-13). 

 ఒక దినమున దదవుడు దుష్యర లకు తీర్మపతీర్శు, ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును విడపిించ, దావీదు 
కుటటంబమును ప్ునర్మదధర్శంచడం హబకూుకు చూశాడు. హబకూుకు ఈ సంఘటనలను చూస్ట ిదదవుని 
యొకు తీర్మపలను బటిర  ఆయనను సుత తించాడు. 

 అదద విధ్ంగా, సుత తిని గూర్శున దదవుని మాటలను ఉలేో ఖసూత  ప్రవకతయిెనై యిషె్యా కూడా 
దదవునిని ఘనప్ర్చాడు. యిెష్యా 44:24లో ఈ మాటలు కనిపిసాత యి: 

 గ్రభమునుిండష నినుా నిరిమించిన నీ విమోచకుడగ్ు యహెో వా ఈలాగ్ు 
స్టెలవిచుిచునాాడు యహెో వానగ్ు నేనే సమసతమును జరిగిించువాడను ననేొకడనే 
ఆకాశమును విశ్ాలప్రచినవాడను ననేే భూమిని ప్రచినవాడను (యషెయా 
44:24). 

 తర్మవాత 44:26లో ప్రవకత ఇలా కొనసాగశంచాడు: 

 నేనే నా స్టేవకుని మాట్ రూఢషప్రచువాడను ... యెరూషలేము 
“నివాససథలమగ్ుననియు,” యూద్ా నగ్రపలనుగ్ూరిి “అవి కట్రబడుననియు,” 
నేను ఆజఞ ఇచిియునాాను, “ద్ాని పాడెైన సథలములను బాగ్ుచేయువాడను ననేే” 
(యెషయా 44:26). 

 ప్రవకతలు దుఃఖ్ము మర్శయు విలాప్ పరా రా్నలను మాతరమే అర్శపంచదవార్మ కాదుగాని, దదవునికన 
సుత తియాగము కూడా అర్శపంచదవార్మ. మర్శయు వాసతవిక పాఠకులు ఈ మాటలను చదవిినప్ుపడు, వార్మ 
కూడా దదవునిని సుత తించదవార్మ. దదవుని యొకు ఆశీర్ావదములు మర్శయు ఆయన తీర్మపలను బటిర  
ప్రవకతలు సుత తియాగము చలోె్వంచుటను గూర్శు మనము వినినప్ుపడు, వార్శతో కలస్టి మనము కూడా 
సుత తియాగము చలోె్వంచాల్వ. 

 ఇప్పటి వర్కు ఈ పాఠంలో, ప్రవచన గీంథములలో చార్శతిరక కథనములు మర్శయు ప్రవకతలు 
దదవునితో సంభాషించుట అను విష్యములు ఉనాియి అని మనం చూశాము. ఇప్ుపడు మనం పాత 
నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలో కనుగొనబడద మూడవ ప్రధాన సాహ తయ ర్కమును చూదాే ము – ప్రజలతో 
సంభాషించుట. 
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ప్రజలతో సింభాషణ 

 ప్రవచన గీంథములలోని చార్శతిరక కథనములు మర్శయు పరా రా్నలు పరా ముఖ్యమ ైనవిగా 
ఉనిప్పటికీ, ఈ శ లైులు దదవుడు ప్రవకతలను పలిచన ముఖ్య ఉదదేశముతో వయవహర్శంచవు. ఆయన 
దూతలుగా ఉండి, ర్ాజులతో మర్శయు దృశయమ నై నిబంధ్న సమాజములోని ప్రజలతో మాటాో డాలని, 
దదవుడు ప్రవకతలను పలిచాడు, కాబటిర , వార్మ మాటాో డుచుని మాటలు వాసతవంగా దదవుని నుండి 
ప ందుకొని ప్రజలకు ప్రకటించబడినవిగా ఉనాియి. కాబటిర  ఇప్ుపడు మనము ప్రవచన గీంథములలో 
ఉని ఈ విధ్మ నై శ లై్వని చూడవలస్టయిునిది. ప్రవకతలు ప్రజలతో సంభాషించుటను గూర్శున మన 
చర్ును మూడు భాగములుగా విభాగశంచుదాము: తీర్మపను గూర్శున ఉప్దదశములు; ఆశీర్ావదమును 
గూర్శున ఉప్దదశములు; మర్శయు ఆ ర్ ండింటి యొకు మిశమీ ఉప్దదశములు లేదా ఈ ర్ ండు తీవరతల 
మధ్య ఉని ఉప్దదశములు. పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు నిబంధ్న ప్రజలకు తీర్మపను గూర్శు ప్రకటించన 
కొనిి మార్గములను మొదటగిా చూదాే ము. 

తీరపును గ్ూరిిన ఉప్ద్శేములు 
 ఇటీవల దశాబేములలో, ప్రవచన గీంథములు మీద ప్ర్శశోధ్న మర్శయు ఇతర్ సంసుృతయలలోని 

సాహ తయములతో వాటిని సర్శపల లుుట దావర్ా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు తమ ఉప్దదశములను 
విలక్షణమ నై ర్ూప్ములలో లేదా నమూనాలలో ప్రజలకు అందించార్ని సపష్రమవుతయంది. ఈ విధ్మ నై 
ఉప్దదశములు మార్తగశనవిగా ఉనాియి గనుక వీటిని వరే్ేవర్మ వయకుత లు వరే్ేవర్మ ప్ర్శస్టిాతయలకు 
అనుగుణంగా ఉప్యోగశసాత ర్మ, అయితద నిబంధ్న తీర్మపలను ప్రకటించుటకు మూడు ప్రధానమ ైన 
ఉప్దదశములు ఉప్యోగశంచబడా్ యి – తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లు, శాప్మును గూర్శున దదవోకుత లు 
మర్శయు వాయజయములు. తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లను మొదటగిా చూదాే ము. 

తీరపును గ్ూరిి న ద్ేవోకుత లు 
 తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లు అనగా పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములలో కనిపించద సర్ళమ ైన 

ఉప్దదశము. విలక్షణమ ైన తీర్మపను గూర్శున దదవోకనత ర్ ండు ప్రధాన భాగములను కల్వగశ ఉంద:ి మొదటగిా, 
ఆర్పప్ణ ఉంది, ఇందులో దదవుని ప్రజల యొకు పాప్ములను గూర్శు ప్రవకతలు ప్రకటించార్మ, మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, శిక్ష ఉంది, ఈ శిక్షలో ప్రజలు తమ పాప్ముల వలన ఎటటవంటి నిబంధ్నా శాప్మును 
అనుభవిసాత ర్ప ప్రవకత ప్రకటించాడు. కొనిిసార్మో , ఈ ర్ ండు విష్యాలు కమీములో ప నైా కనీందా ఉంటాయి, 
లేదా ప్రవకేత సవయంగా వాటనిి తార్మమార్మ చదసాత డు. కొనిి సందర్ుములలో, తీర్మపను గూర్శున దదవోకనత 
సంక్షపి్త కర్శంచబడవచుు, తదావర్ా ఇది ఒక ఆర్పప్ణ లేదా శిక్షను మాతరమ ేకల్వగశ ఉంటటంది. కాని 
చాలాసార్మో , ఆర్పప్ణ మర్శయు శిక్ష అను ఈ పరా ధ్మిక దవందవ ప్దధతిని ప్రవకతలు అనుసర్శంచదవార్మ. 

 ఉదాహర్ణకు, ఆమోసు 4:1-3లో ప్రవకతయిెైన ఆమోసు షల మాోనుకు వయతిర్కేముగా తీర్మపను 
గూర్శున దదవోకనతని ప్రకటించాడు. ధ్నికులు, తిండబిో తయల ైన షల మాోను స్ట్త లీ మీద ఆర్పప్ణలతో అతడు 
ఆర్ంభించాడు. 4:1లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 
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 షో మోోను ప్రాత్ముననునా బాషాను ఆవులారా, ద్రిద్ుర లను బాధపెట్టర చు 
బీద్లను నలుగ్గొట్టర వారలారా మాకు పానము తెచిి ఇయుయడని మీ 
యజమానులతో చపె్ుువారలారా, యీ మాట్ ఆలకిించుడష. 

 ఉతతర్ ఇశాీయిేలులోని బీదలను నలుగగొటటర  షల మాోను స్ట్త లీను గూర్శు ఆమోసు చదయు 
ఆర్పప్ణను ఇకుడ మనం చూసాత ము. బీదల యొకు అవసర్తలను తీర్ముటకు బదులుగా, వార్మ తమ 
తిండబిో తయతనమును సంతృపితప్ర్చమని తమ భర్తలకు పలిుప్ునిచాుర్మ. 

 తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లకు సాధార్ణమ నై ప్దధతిలో, ఈ నిబంధ్నా బాధ్యతను ఉలోంఘ ంచన 
వార్శ మీదికన దదవుని శిక్ష వసుత ందని ప్రకటించుటను గూర్శు ఆమోసు 4:2-3 చబెుతయంది. ఆమోసు 4:2-3 
ఏమి చబెుతయందో  వినండి: 

 ప్రభువ నై యెహో వా త్న ప్రిశుద్ధత్ తోడని చసే్టిన ప్రమాణమేద్నగా: ఒక కాలము 
వచుిచునాద్ి, అప్ుుడు శత్ుర వులు మిముమను కొింకులచేత్ను, మీలో 
శ్లష్ిించినవారిని గాలముల చేత్ను ప్ట్టర కొని లాగ్ుద్ురప. ఇట్ట అట్ట తొలగ్కుిండ 
మీరింద్రప పరా కారప్ు గ్ిండేద్ాారా పో వుద్ురప, హరమమను మారుమున వ లి 
వేయబడుద్ురప; ఇద్ే యహెో వా వాకుక (ఆమోసు 4:2-3). 

 ఒకు మాటలో, షల మాోను నాశనము చదయబడుతయంద ిఅని, మర్శయు ఈ ధ్నికులు 
చెర్గొనిపల బడతార్ని ఆమోసు ప్రకటించాడు. 

శ్ాప్మును గ్ూరిిన ద్ేవోకుత లు 
 తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లతో పాటటగా, పాత నిబంధ్న ప్రవకతలు తర్చు శాప్మును గూర్శున 

దదవోకుత లు అని పిలువబడద ప్దధతిలో నిబంధ్నా శాప్ములను ప్రకటించార్మ. శాప్మును గూర్శున 
దదవోకుత లు తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లతో సమానంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి సాధార్ణంగా ఒక 
ఆర్పప్ణను, తర్మవాత శిక్షను కల్వగశ ఉంటాయి. ఈ దదవోకుత లకు ఉని ప్రధానమ ైన వయతాయసం ఏమిటంటే 
ఆర్ంభములో అవి శాప్మును గూర్శున వయకీతకర్ణతో ఆర్ంభమౌతాయి. 

 శాప్మును గూర్శున దదవోకనత యొకు ఒక ఉదాహర్ణ యిషె్యా 5:8-10లో కనిపసిుత ంది. ప్రజలు 
తమకు నచునంత భూమిని కొనుగపలు చదయడం దావర్ా బీదలను బాధించుచునాిర్ని ఇకుడ ప్రవకత 
ప్రకటించుచునాిడు. శాప్మును గూర్శున వయకీతకర్ణ యిెష్యా 5:8లో కనిపిసుత ంది: “మీకు శీమ,” అని 
యిెష్యా చెప్ుపచునాిడు. యిెష్యా చెప్ుపచునిద ిఆశీర్వచనము కాదు కాని దదవుని యొదే నుండ ి
వచుు శాప్మ యైునిది. అతని దదవోకనత యొకు ఆర్పప్ణ 5:8లో ఉని శాప్మును గూర్శున వయకీతకర్ణను 
అనుసర్శసుత ంది: 

 సథలము మిగ్ులకుిండ మీరప మాత్రమే ద్ేశములో నివస్టిించునట్టే  ఇింట్టకి ఇలుే  
కలుప్ుకొని పొ లమునకు పొ లము చేరపికొను మీకు శరమ (యషెయా 5:8). 

 మోషే దనిములలో, ప్రతి కుటటంబమునకు శాశవత నివాసమును దదవుడు సాా పించాడని మనం 
ఎలోప్ుపడు జాా ప్కం చదసుకోవాల్వ. అయితద, యిషె్యా దనిములలో, ధ్నికుల ైన యూదులు తమ కొర్కు 



ఆయన మనకు ప్రవకతలను అనుగీహ ంచాడు ఆర్వ పాఠం : ప్రవకతల యొకు సాహ తయ విశలోష్ణ 

-14- 

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

సాధ్యమ ైనంత భూభాగమును కొనుగపలు చదస్ట ినిబంధ్నా ప్ర్శశుదధతను ఉలోంఘ ంచార్మ. కాబటిర యిషె్యా 
5:9-10లో, ప్రవకత నిబంధ్నను ఉలోంఘ ంచన వీర్శ మీద శిక్షను ప్రకటించాడు. 

 నేను చవెులార వినునట్టే  స్టెైనయములకధపి్త్రయగ్ు యహెో వా సుషరముగా ఈ 
మాట్ నాతో స్టెలవిచెిను. నిజముగా గొప్ువియు ద్వియమ నైవియున నై యిండుే  
అనేకములు నివాసులులేక పాడెైపో వును. ప్ద్ి ఎకరముల ద్ార క్షతోట్ ఒక కుించెడు 
రస మిచుిను త్ూమ డుగిింజల ప్ింట్ ఒక ప్డష యగ్ును (యషెయా 5:9-10). 

 అనేక ప్రవచనములలో మనము చూచనటటో గా, శిక్ష నేర్ముకు తగశనదగిా ఉనిటటో  ఇకుడ 
మనం చూసాత ము. ధ్నవంతయలు ఆస్టితని స్టకేర్శంచుట దావర్ా తమ ఆర్శధక ప్రయోజనమును ప ందుకొనుటకు 
ప్రయతిించార్మ, కాని వార్శ ప్రయతిములు అనిియు వయరా్ము అని దదవుడు నిర్ాా ర్శంచబో తయనాిడు. 
ఇటటవంట ిశాప్మును గూర్శున దదవోకుత లు ప్రవచన గీంథములంతటా కనిపిసాత యి. 

వాయజయము 
 తీర్మప మర్శయు శాప్మును గూర్శున దదవోకుత లతో పాటటగా, ప్రవకతలు వాయజయము ర్ూప్ములో 

కూడా నిబంధ్న శాప్ములను ప్రకటించార్మ. హెబీర ప్దమ నై ర్శబ్ (ִריב) ఇటటవంటి ఉప్దదశ ర్ూప్ముతో 
సంబంధ్ం కల్వగశ ఉంటటంది. సాధార్ణంగా, ర్శబ్ అను ప్దమునకు “పల ర్ాడుట” లేదా “కష్రప్డుట” అని 
అరా్ము, కాని ప్రవచన గీంథములలో ఇది ఒక ప్రతదయకమ ైన పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటటంది. ఇద ిఒక 
చటరప్ర్మ నై వాయజయమును సూచసుత ంది. ఇది గొప్ప ర్ాజ నై, యిెహో వా నాయయసాా నములో జర్శగే 
చటరబదధమ నై చర్యకు లేదా ఒక వాయజయముకు సాంకతేిక ప్దముగా ఉంది. 

 ప్రవకతలు ఎలోప్ుపడు ప్ర్లోక దర్ినములను, దదవుని యొకు ప్ర్లోక స్టింహాసనమును 
చూచదవార్ని మనం ఇప్పటిక ేచూశాము. మర్శయు అనకేసార్మో  దదవుని స్టింహాసనమును ఒక 
నాయయసాా నముగా చూస్టవేార్మ, తదావర్ా, సాంకతేిక ప్దము వ లుగులోకన వసుత ంది. దదవునిని పరా స్టకిూయటర్డ 
గా మర్శయు నాయయమూర్శతగా కూడా చూసాత ర్మ. దదవుని ప్రజలకు వయతిర్ేకముగా సాక్షులు 
పిలువబడతార్మ, మర్శయు ప్రజలు దదవుడు అభియోగాలు మోపిన ప్రతివాదులుగా ఉనాిర్మ. ఇప్ుపడు, 
సాధార్ణంగా ప్రవచన గీంథములలో ప్ూర్శత-సాా యిలో వాయజయమును మనము కనుగొనలేము, కాని 
చాలాసార్మో  సవర్శంచబడిన వాయజయములను మనం చూసాత ము. ఒక ర్శబ్, లేదా ఒక వాయజయములో, అనేక 
విష్యాలు ఉనాియి. మొదటిగా, కోర్మర  సనిివశేములో, కోర్మర కు తాకదీులు ఉంటాయని మనం 
భావిసాత ము. సాక్షులు గుర్శతంచబడతార్మ. అప్ుపడు నేర్ము చదస్టిన వార్శ యిడెల తాను ఎంత కనికర్ముతో 
ఉనాిడో దదవుడు సమీక్షిసాత డు, మర్శయు చాలాసార్మో  ఏదో  ఒక విధ్మ నై ప్రతిసపందన ఇవవబడుతయంది, 
మర్శయు కొనిిసార్మో  ప్రవకేత సవయంగా జవాబిసాత డు. దదవుడు నేర్ార్పప్ణ చదస్టని తర్మవాత శిక్ష 
ప్రకటించబడుతయంది. 

 ప్ూర్శత వాయజయమును గూర్శున ఒక ఉతతమ ఉదాహర్ణ మీకా 6:1-16లో కనిపసిుత ంది. మొదటి 
వచనములో కోర్మర కు హాజర్మ కముని చపె్ుప తాకీదులను మనం వింటాము. యిెహో వా స్ట లవిచుు మాట 
ఆలకనంచుడి: 
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 నీవు వచిి ప్రాత్ములను సాక్షయముపెట్టర  వాయజయయమాడుము, కొిండలకు నీ 
సారము వినబడనిముమ (మీకా 6:1). 

 తర్మవాత ర్ ండవ వచనములో, సవయంగా సాక్షులతో మాటాో డుట మనము చూసాత ము: 

 నిశిలములెై భూమికి ప్ునాద్ులుగా ఉనా ప్రాత్ములారా, యహెో వా ఆడు 
వాయజయయము ఆలకిించుడష (మీకా 6:2). 

 సాక్షులను గూర్శు ప్ల్వకనన ఈ మాటలు తర్మవాత, దదవుడు ఆయన ప్రజల యిెడల కల్వగశయుని 
కనికర్మును గూర్శు కోర్మర కు జాా ప్కం చదసుత నాిడు. మూడవ వచనములో, మనము ఈ మాటలు 
చదువుతాము: 

 నా జనులారా, ననేు మీకేమి చేస్టతి్రని? మిముమ నేలాగ్ు ఆయాసప్రచిత్రని? అద్ి 
నాతో చపె్ుుడష (మీకా 6:3). 

 అప్ుపడు ప్రవకతయిెనై మీకా ప్రజల తర్ప్ున మాటాో డుతూ, 6 నుండి 8 వచనములలో దదవుని 
ప్రశికు వినయముగా సపందసిాత డు. 6వ చనములో ఆయన ఇలా చెపాపడు: 

 ఏమి తీస్టకిొని వచిి నేను యహెో వాను ద్రిశింత్ును? ఏమి తీస్టికొని వచిి 
మహో నాత్ుడెనై ద్వేుని సనిాధిని నమసాకరము చేత్ును? (మీకా 6:6) 

 అప్ుపడు, ర్ాజయము యొకు అప్ర్ాధ్ భావనను అంగరకర్శసూత , వచనము 8లో మీకా దనీిని 
ముగశంచాడు: 

 మనుషుయడా, యదే్ి ఉత్తమమో అద్ి నీకు తెలియజేయబడషయునాద్ి; 
నాయయముగా నడుచుకొనుట్యు, కనికరమును పేరమిించుట్యు, 
ద్ీనమనసుుకలిగి నీ ద్ేవుని యదె్ుట్ ప్రవరితించుట్యు, ఇింతేగ్ద్ా యెహో వా 
నినాడుగ్ుచునాాడు (మీకా 6:8). 

 ప్రవకత యొకు సపందన తర్మవాత, 10-12 వచనములలో ఆర్పప్ణలు, మర్శయు 13-16 
వచనములలో శిక్షలు కనిపిసాత యి. ఈ వాకయభాగమునకు పల ల్వన వాయజయములు, ప్రవచన గీంథములలో 
దదవుడు వార్శ మీద నరే్ార్పప్ణ చదసూత  తీర్మప ర్ాబో తయంది అని ప్రకటించద మార్గములలో ఒకటగిా 
కనిపిసాత యి. 

ఆశీరాాద్మును గ్ూరిిన ఉప్ద్ేశములు 
 మనము చూస్టనిటటో గా, ప్రవకతలు ఆయన ప్రజలకు వయతిర్కేముగా దదవుని యొకు తీర్మపను 

మాతరమ ేప్రకటించలేదు. దదవుడు తన ప్రజలకు ఆశీర్ావదములను కూడా అనుగహీ సాత డు అని 
ప్రకటించార్మ. ప్రవకతలు ఆయన ప్రజలకు దెైవిక ఆశీర్ావదములను ప్రకటించడానికన పరా థమికంగా ర్ ండు 
మార్గములు ఉనాియి: ఒక వ పై్ు, ప్రవకతలు దదవుని ప్రజల యొకు శతయర వుల మీద తీర్మపను 
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ప్రకటించార్మ. మర్పప్రకు, దదవుని ప్రజలకు ఆశీర్ావదములు ప్రకటించార్మ. మొదటగిా, శతయర వుల మీద 
తీర్మప దదవుని ప్రజలకు ఆశీర్ావదముగా ఎలా మార్శందో  చూదాే ము. 

శత్ుర వుల యొకక తీరపు 
 ఇశాీయిలేు చర్శతరయందంతటా, అనయర్ాజయములు దదవుని ప్రజలను బాధించాయి, మర్శయు ఈ 

శతయర వుల మీద తీర్మపను ప్రకటంిచుమని ప్రవకతలను ఆజాా పించుట దదవుడు తన ప్రజలకు అనుగీహ ంచు 
గొప్ప బహుమానములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను ప్రకటించుటకు ఒక మార్గమ యైునిద.ి 
తతీల్వతంగా, మనము అనయజనుల ైన శతయర వులకు ఆపాదించబడు తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లను, 
శాప్మును గూర్శున దదవోకుత లను మర్శయు వాయజయములను ప్రవచన గీంథములంతటా చూసాత ము. 
ఉదాహర్ణకు, నహూము 3:1లో నీన వ  ప్టరణమును గూర్శు మనము ఈ మాటలు చదువుతాము: 

 నరహత్య చేస్టని ప్ట్రణమా, నీకు శరమ; అద్ి ఎడ తెగ్క యెర ప్ట్టర కొనుచు 
మోసముతోను బలాతాకరముతోను నిిండషయునాద్ి (నహూము 3:1). 

 అనయర్ాజయముల యిెడల తీర్మపను గూర్శున దదవోకుత లు, శాప్ములు, మర్శయు వాయజయములు 
దవందవ-ఉదదేశయమును కల్వగశ ఉనాియి. దదవుడు ఇశాీయిలేు యొకు శతయర వులను నాశనము 
చదయబో వుచునాిడని అవి ప్రకటిసాత యి, అయితద దదవుడు తన ప్రజలను విడిపిసాత డు అని ధ్ృవీకర్శంచు 
భావారా్క ఉదదేశయమును కూడా అవి కల్వగశ ఉనాియి. 

ఆశీరాాద్మును గ్ూరిి న ద్వేోకుత లు 
 శతయర వుల మీద తీర్మపను ప్రకటించుటతో పాటటగా, ప్రవకతలు ఆశీర్ావదమును గూర్శున 

దదవోకుత లను ప్రకటసిూత  ఇశాీయిలేుకు నిర్రక్షణ కల్వగశంచు మాటలను ప్రకటించార్మ. ఆశీర్ావద ప్రకటనలు 
మార్మపచెందదగశనవిగా ఉంటాయి మర్శయు అవి చాలా భినిముగా ఉంటాయి, కాని ఒక ప్రధానమ నై 
కీమమును మాతరం చాలాసార్మో  మనము చూడగలుగుతాము. మొదటిగా, కొనిి ప్ర్శచయ ప్లుకులు 
కనిపిసాత యి, మర్శయు తర్మవాత ఆశీర్ావదమునకు కార్ణములు కూడా కనిపిసాత యి. అటట తర్మవాత ఆ 
ఆశీర్ావదము ఏమ ై ఉనిదో దదవోకుత లు వివర్శసాత యి. ఉదాహర్ణకు, యిర్రుయా 35:18-19లో ప్రవకతయిెనై 
యిర్రుయా ర్కేాబీయులకు ఆశీర్ావదమును ప్రకటించాడు. 18వ వచనములోని మొదటి భాగములో ఈ 
దదవోకనతని గూర్శున ప్ర్శచయమును మనం చూసాత ము. 

ఇశ్రా యేలు ద్వేుడును స్టెనైయములకధి ప్త్రయునగ్ు యహెో వా ఈలాగ్ు 
స్టెలవిచుిచునాాడు (యరమమయా 35:18). 

 ఈ ప్ర్శచయ సూతరము తర్మవాత దదవుడు తన ప్రజలకు ఆశీర్ావదమును అనుగీహ ంచబో వుటకు 
కార్ణము కనిపసిుత ంది. 18వ వచనము యొకు ర్ ండవ భాగములో, ఈ మాటలను మనము 
చదువుతాము: 

 మీ త్ిండషరయెైన యహెో నాద్ాబు ఆజఞకు విధేయులెై అత్ని విధులనిాట్టని గయైకొని 
అత్డు మికాజఞఞ పిించిన సమసతమును అనుసరిించుచునాారప (యరమమయా 35:18). 
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తర్మవాత ఆశీర్ావదమును గూర్శున ప్రకటన 19వ వచనములో కనిపిసుత ంది: 

 నా సనిాధిలో నిలుచుట్కు రేకాబు కుమారపడెనై యెహో నాద్ాబునకు 
సింత్త్రవాడు ఎనాడునుిండక మానడు (యరమమయా 35:19). 

 యిర్రుయా 31:31-34లో ఆశీర్ావదమును గూర్శున మర్ొక సుప్రస్టదిధ  దదవోకనత కనిపసిుత ంది. 
మొదటగిా, వచనములు 31-33లో దదవుడు ఆశీర్ావదమును ప్రకటిసాత డు. యిర్రుయా 31:31లో మనము 
ఈ మాటలను చదువుతాము: 

 ఇద్ిగమ నేను ఇశ్రా యేలువారితోను యూద్ావారితోను కరొ త్త  నిబింధన చేయు 
ద్ినములు వచుిచునావి; ఇద్ ేయెహో వా వాకుక (యరమమయా 31:31). 

 ఇశాీయిలేు చెర్ నుండి ప్ునర్మధ్ధర్శంచబడని తర్మవాత వచదు కొీతత  నిబంధ్న ఆశీర్ావదములను 
గూర్శు ప్రవకత ప్రకటించాడు. తర్మవాత యిర్రుయా 31:34లో ఈ ఆశీర్ావదము యొకు కార్ణమును మనం 
చూసాత ము: 

నేను వారి ద్ోషములను క్షమిించి వారి పాప్ములను ఇక న నాడును జఞఞ ప్కము 
చేస్టకిొనను (యరమమయా 31:34). 

 క్షమించుటలో దదవుని కృప్ నూతన నిబంధ్న వాగాే నమునకు ఆధార్మ యైియంది. 

మిశరమ ఉప్ద్ేశములు 
 కాబటిర  దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు దదవుని శాప్ములు ర్ ండింటిని గూర్శు మాటాో డద 

విలక్షణమ నై ఉప్దదశములను ప్రవకతలు కల్వగశయునాిర్ని మనము చూశాము. అయితద అనకేసార్మో  
ప్రవచన గీంథములలో మిశమీ ఉప్దదశములను కూడా మనం చూసాత ము. ఇప్ుపడు ఈ మిశమీ 
ఉప్దదశములు అనకే ర్ూప్ములలో ఉంటాయి మర్శయు మనం వాటలిో కొనిిటిని మాతరమే 
చర్శుంచగలము. అయితద మనం గుర్మత ంచుకొనవలస్టిన ఒక విష్యం ఏమిటంటే ఈ మిశీమ ఉప్దదశములు 
దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు దదవుని శాప్ములను సూచంచద సామరా్యమును కల్వగశనవిగా ఉనాియి. 

తీరపు-రక్షణను గ్ూరిి న ద్ేవోకుత లు 
 మొదటిగా, ఒకే ఉప్దదశములో కొందర్శకన తీర్మప మర్శకొందర్శకన ఆశీర్ావదము ఇవవబడినప్ుపడు, 

మనం తీర్మప-ర్క్షణను గూర్శున దదవోకుత లను గూర్శు మాటాో డవచుును. మిశీమ ఉప్దదశముకు యిషె్యా 
57:14-21 ఒక మంచ ఉదాహర్ణగా ఉంది, అకుడ దుష్యర ల యిెడల తీర్మప వాకుులు మర్శయు 
నీతిమంతయల యిడెల ర్క్షణ వాకుులు ప్రకటించబడా్ యి. 

ప్శ్ాితాత ప్మునకు పిలుప్ు 
 అంతదకాకుండ, చాలాసార్మో  ప్రవకతలు తీర్మపను గూర్శు హచెుర్శసూత  ప్శాుతాత ప్ప్డమని ప్రజలను 

పిలచార్మ మర్శయు ప్శాుతాత ప్ప్డని వార్శకన ఆశీర్ావదములను అనుగీహ ంచార్మ. ప్శాుతాత ప్ పిలుప్ును 
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గూర్శున ఒక ఉదాహర్ణ యిెష్యా 55:13లో కనిపసిుత ంది. తమ చడెు మార్గముల నుండి వ నుదరి్శగశ 
ప్శాుతాత ప్ప్డమని ప్రవకత దదవుని ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుడు. 

యుద్ధమునకు పిలుప్ు 
 ఇతర్ సమయములలో ప్రవకతలు తమ పాఠకులను యుదధమునకు పిలచదవార్మ. మర్లా, ఈ 

పిలుప్ులు మిళితము చదయబడా్ యి ఎందుకంటే అవి విజయము లేదా ఓటమిని గూర్శున పలిుప్ులుగా 
ఉంటాయి. ఉదాహర్ణకు, హో షేయ 5:8-11లో యుదధమునకు పలిుప్ును మనం చూసాత ము. 

ప్రవచనాత్మక వివాద్ిం 
 మిశమీ ఉప్దదశముల యొకు మర్ొక ఉదాహర్ణ ప్రవచనాతుక వివాదము. ప్రవకతలు ఇతర్ 

ప్రవకతలతో వాదములు లేదా వివాదములు ప టటర కునవేార్మ. ఉదాహర్ణకు, మీకా 2:6-11లో అబదధ  
ప్రవకతల దృకోుణములకు వయతిర్ేకముగా ప్రవకత వాదించాడు. వాదములు ర్ాబో వునటటవంట ి
ఆశీర్ావదమును లేదా తీర్మపను ప్రకటించదవిగా ఉనాియి. 

ఉప్మానములు 
 చవర్శగా, ప్రవకతలు మిశీమ ఉప్దదశములను ఉప్మానముల శ ైల్వలో ప్రకటించదవార్మ. 

ఉప్మానములు అనేవి దదవుని కృప్ను గూర్శున భావారా్క ప్రకటనలుగా లేదా ఆయన తీర్మపను గూర్శున 
అభావారా్క ప్రకటనలుగా ఉండవచుును. యిెష్యా 5:1-7 ప్రవచన గీంథములలో ఉప్మానము యొకు 
గొప్ప ఉదాహర్ణగా ఉంది. అకుడ, ప్రవకతయిెనై యిషె్యా ఇశాీయిేలును దరా క్షాతోటతో పల లాుడు. 

 ప్రవచన గీంథములనిిటలిో అనకేమ నై వివిధ్ మిశమీ దదవోకుత లను మనం చూసాత ము, అయితద 
వాటిని మనం ప్ర్శశీలన చదస్టనిప్ుపడు, ఈ ఉప్దదశములు నిబంధ్నా ఆశీర్ావదములను లేదా 
శాప్ములను ప్రకటించడానికన ఇవవబడినవి అను సతయమును గీహ ంచునటటో  మనం జాగీతత  వహ ంచాల్వ. 

ముగిింప్ు 

 ప్రవచనాతుక సాహ తయములో ప్రవకతలు ఇచున అనకే ర్కమ నై ఉప్దదశములు ఉనాియని మనం 
చూశాము. చార్శతిరక కథనములు మర్శయు దదవునితో సంభాష్ణతో పాటటగా, ప్రవకతలు ఎకుువ 
సమయము, దదవుని వాకయమును ప్రజలకు అందించుటలో గడిపవేార్మ. ప్రవచన గీంథములలో కనిపించద 
వివిధ్ ర్కముల శ లైుల యిడెల అవగాహన ప ందుటను మనము అతిగా ఉదాా టించగలము అని 
ఊహ ంచుట చాలా కష్రముగా ఉంటటంది. ప్రవచన గీంథములను మనము చదివినప్ుపడు చాలాసార్మో  
మనల్వి మనము కోలోపయినటటో  మర్శయు సందగిధంలో ఉనిటటో  భావిసాత ము ఎందుకంట ేఅకుడ మనకు 
కనిపించద వివిధ్ ర్కముల ైన విష్యాలు మనకు అవగాహనలో ఉండవు. ప్రవచన గీంథములలో కనిపించద 
చార్శతరక కథనములు, దదవునితో సంభాష్ణ అదద విధ్ముగా ప్రజలతో సంభాష్ణను గూర్శున కథనములను 
మనము చూశాము. మనము ప్రవచన గీంథములను చదవి, వాటి యొకు శ లైులను దృషిరలో 
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ఉంచుకొనినప్ుపడు, వార్శ దనిములలో అవి ఎలా అనువర్శతంచబడనివో మర్శయు నడేు అవి ఏ విధ్ముగా 
అనువర్శతంచబడుతయనాియో మనం అరా్ం చదసుకొనగలుగుతాము. 
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