ఆయన మనకు ప్రవకతలను
అనుగ్రహించాడు

పాఠము ఐదు

Manuscript

ప్రవచనము యొకక చారిత్రరక విశ్లేషణ

© 2021 థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ
సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్త లవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమైనను ఏ ర్ూప్ములోనైనను లేదా ఏ

సాధ్నము దావర్ానైనను ప్రచుర్ణకర్త ల ైన థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ , ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి,

కాస్టిల్ బెర్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండి వారతప్ూర్వకమన
ై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుోప్త ంగా
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండితయము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు.

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడితద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేోఖ్నములనిియు తెలుగు OV వర్షన్ నుండి
తీస్టికొనబడినవి. కాపిర్ట్
ై © ది బెైబిల్ స స్టట
ై ీ అఫ్ ఇండియా.

థర్డ్ మిలీనియిం మినిస్ట్రస్
ీ
1997లో సాాపించబడిన థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజల్వకల్ కస
ై త వ ప్ర్శచర్యగా
లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మన
ై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది.
బైబిలు విదయ. లోకము కొరకు. ఉచితముగా.
ప్రప్ంచవాయప్త ముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీదులేని కొనిి వందల వేల మంది కస
ై తవ

నాయకులకు ఉచత కస
ై త వ విదయను అందించుట మా లక్షయమయ
ై ునిది. ఆంగో ము, అర్బిక్స, మాండర్శన్,
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటిలేని మలీరమీడియా స్టమినార్శని స్టిదధప్ర్చ, విశవవాయప్త ముగా

ప్ంచపటటరట దావర్ా మేము ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసత ుతము అనువదించబడుచునాియి. ఈ

పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడిన ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ిట్
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుతలు ఆనన్
లో లో మర్శయు

అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి.
అనేక సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్లు సంపాదించన అతయయతత మమైన విష్యములు మర్శయు

నాణయతగల మలీరమీడియా పాఠములను ఉతపతిత చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడిన ప్దధ తిని
మేము అభివృదిధ చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వేదాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన

విదాయవేతతలు, మా అనువాదకులు వేదాంత పారవీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా

నైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్త ముగా అనేక స్టమినార్రలలో బో ధించు
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మళకువలను

కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డిజన
ై ర్మో, ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో
అదుుతమైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకి
న కో ను ఉప్యోగశంచ ఉనితమైన ప్రమాణములతో
ప్నిచదసత ార్మ.

మా డిస్టర బ
ి ీ ూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్టమినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో,

మిష్నర్రలతో, కస
ై త వ బారడాుసర ర్ోతో, శాటిల ైట్ టెల్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసా లతో థర్డ్ మిలీనియం
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటికే ల కులేననిి వీడియో
పాఠములను సాానిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్టమినర్ర విదాయర్మాలకు ప్ంచుటకు
ii
వీడియోలు ,అధ్యయన మార్గ దర్శిలు ,మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు దిర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

కార్ణమయ
ై ాయయి. మా వబెైిటటలు కూడా డిస్టర బ
ి ీ ూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో

పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు.

థర్డ్ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు,
సంసా లు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింపైన కానుకల మీద

ఆధార్ప్డి ప్నిచదసత ాము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గ ములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వబెైిటటను దర్శించండి
http://thirdmill.org.

iii
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

విషయ సూచిక
ఉపో ద్ాాతము ....................................................................................................... 1
ఆరింభ రాచరికము ............................................................................................... 1

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు........................................................................................... 2
ఐకయ ర్ాజయము ................................................................................................. 2
ర్ాజయము యొకు విభజన .................................................................................. 2
ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు ........................................................................................... 3
నిబంధ్నా ఆదర్ికములు................................................................................... 3
ర్ాజయము యొకు విభజన .................................................................................. 3

అషష
ూ రు ద్ాారా తీరుు ........................................................................................... 4

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు........................................................................................... 4
స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు కూటమి .............................................................................. 4
షల మ్రోను ప్తనము .......................................................................................... 5
సనె ర్బ
ర ు దండయాతర ......................................................................................... 5

ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు ........................................................................................... 6
యోనా ........................................................................................................... 6
హో షేయ ......................................................................................................... 6
ఆమ్రసు ......................................................................................................... 7
మీకా ............................................................................................................. 8
నహూము ...................................................................................................... 8
యిెష్యా ....................................................................................................... 9

బబులోను ద్ాారా తీరుు ......................................................................................... 9

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు......................................................................................... 10
మొదటి దండయాతర ........................................................................................ 10
ర్ండవ దండయాతర ......................................................................................... 10

మూడవ దండయాతర ........................................................................................ 11

ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు ......................................................................................... 11

యిర్రుయా ..................................................................................................... 11
జఫనాయ......................................................................................................... 12
యోవేలు ...................................................................................................... 12
ఓబదాయ......................................................................................................... 13
హబకూుకు ................................................................................................... 13
యిెహజ
ె ేులు .................................................................................................. 14
దానియిేలు .................................................................................................... 15

ప్ునరుదధ రణ కాలము.......................................................................................... 16
iv
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు......................................................................................... 16
ఇశాీయిేలీయులు దదశమునకు తిర్శగశ వచుుట ....................................................... 16
దదవాలయము యొకు ప్ునర్శిర్ాుణం ................................................................ 16
విసత ృతమైన మతభరష్రతవము ............................................................................. 17
ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు ......................................................................................... 17
హగగ యి ........................................................................................................ 17
జకర్ాయ ......................................................................................................... 18
మలాకీ ......................................................................................................... 18

ముగిింప్ు ......................................................................................................... 19

v
వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు
పాఠము ఐదు

ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

ఉపో ద్ాాతము
ఈ మధ్య ఒక స్టేిహతయడు నాకు కథ ఒక చెపాపడు. అతడు కొనిి సంవతిర్ముల కనత
ీ ం

వివాహం చదసుకునాిడు మర్శయు అతని భార్య పాత సర్మగును శుభరప్ర్చుచుండగా గతములో అతని
పిరయుర్ాలు ఇచున లేఖ్ ఆమకు కనిపించంది. దానిని చూడగానే ఆమ కొంత కలవర్ప్డింది, ఎందుకంటే
ఆ లేఖ్ ఇటీవల వారయబడింది అని ఆమ అనుకునిది, కాని కవర్మను మర్శయు ఆ కవర్మమీద ఉని
తదదని
ీ బటిర ఆ లేఖ్ కొనిి సంవతిర్ముల కనత
ీ ం వారయబడింది అని నా స్టేిహతయడు ర్మజువు

చదయగల్వగాడు. ఆ తర్మవాత, నా స్టేిహతయడు నావప్
ై ు చూస్టి ఇలా అనాిడు, “ర్శచ్, నీకు ఏమి చెపాపలో

నాకు అర్ాం కావడం లేదు, ఎందుకంటే ఆ లేఖ్ ఎప్ుపడు వారయబడిందో నేను ర్మజువు చదయలేకపల తద ఏమి
జర్శగశయుండదదో నేను ఊహంచలేను.” దుర్దృష్ర వశాతత
త , చాలాసార్మో కైసతవులు పాత నిబంధ్న
ప్రవచనమును అపార్ాం చదసుకుంటార్మ ఎందుకంటే ప్రవకత లు ఎప్ుపడు మాటాోడార్ప లేదా తమ

ప్ుసత కములను ఎప్ుపడు వారశార్ప అను విష్యమును వార్మ అంతగా ప్టిరంచుకోర్మ. మర్శయు మనము
పాత నిబంధ్న ప్రవకత లను బాధ్యతాయుతముగా అధ్యయనము చదయాలనుకుంటే, వార్మ ప్ర్శచర్య
జర్శగశంచన కాలమును మర్శయు తదదీలను అర్ాము చదసుకోడానికన మనం స్టిదధంగా ఉండాల్వ.

ఈ పాఠమునకు మేము “ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ” అను పేర్మ పటారము, మర్శయు

పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును సర్శగా అర్ాం చదసుకొనుటకు పాత నిబంధ్న చర్శతర ముఖ్యమన
ై

నేప్థయమును అందించు విధానమును మనము ప్ర్శశీలన చదయబో వుచునాిము. మన చార్శతిక
ర విశలోష్ణ
ప్రవచనాతుక చర్శతరలోని నాలుగు ప్రధాన కాలములుగా విభాగశంచబడుతయంది: మొదటిగా, ఆర్ంభ

ర్ాచర్శకము; ర్ండవదిగా, అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలము; మూడవదిగా, బబులోను దావర్ా తీర్మప

కాలము; మర్శయు చవర్శగా, ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలమును మనం చూడబో వుచునాిము. ఆర్ంభ ర్ాచర్శక
కాలమును మొదటిగా చూదాేము.

ఆరింభ రాచరికము
ర్ాచర్శకము పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకునిప్ుపడు ఇశాీయిేలులో ప్రవచనము కూడా
పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకునిది అని మునుప్టి పాఠంలో మనం చూశాము. కాబటిర ఆర్ంభ

ర్ాచర్శకమును – ఇశాీయిేలు దదశము మొదటిగా ర్ాజులను కల్వగశయుని దినములను – చూసూ
త

ప్రవచనము యొకు చార్శతిక
ర విశలోష్ణను ఆర్ంభించుట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. అబారహాము కాలము
నుండి అనగా కీీ.ప్ూ. 2000 నుండి సౌలు దినముల వర్కు నివస్టించన ఇశాీయిేలుకు మానవ ర్ాజు

లేడు. అయితద దావీదు యొకు ర్ాజయము సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 1000లో సాాపించబబడింది, మర్శయు అనేక
తర్ముల పాటట అతని ర్ాజయము స్టిార్ముగా ఉండినది. ఇశాీయిేలు చర్శతర యొకు ఈ కాలమును మనం
-1వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి.

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

అనేవషించుచుండగా, ర్ండు పారముఖ్యమైన ప్రశిలను మనం అడుగబో వుచునాిము: ఈ కాలములో
జర్శగశన ప్రధానమన
ై సంఘటనలు ఏవి మర్శయు ఈ సంఘటనలు ప్రవచనాతుక ప్ర్శచర్యలను ఎలా
ర్ూప ందించాయి?

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు
ఆర్ంభ ర్ాచర్శకములో జర్శగశన ర్ండు ప్రధానమన
ై సంఘటనలను మొదటిగా ప్ర్శశీల్వదాేము.

ముందుగా, ఐకయ ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడదాము.

ఐకయ రాజ్యము
సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 1000లో యిెర్ూష్లేములోని స్టింహాసనమును దావీదు అధిర్పహంచాడు.

అతడు గపతరములనిిటిని ఐకయప్ర్చ, ర్ాజయమునకు భదరతగా సర్శహదుేలను ఏర్పర్చ, తన కుమార్మడు
దదవునికన దదవాలయమును నిర్శుంచుటకు ఏర్ాపటో లో భాగంగా దదవుని మందసమును యిెర్ూష్లేముకు

తీసుకొనివచాుడు. దావీదు కుమార్మడెన
ై స లొమ్రను తన తండిర అడుగుజాడలోో నడిచాడు. ఇశాీయిేలు
భూభాగములను విసత ర్శంచాడు మర్శయు గపతరములను ఐకయప్ర్చాడు. అదద విధ్ంగా, స లొమ్రను

మహమగల దదవాలయమును నిర్శుంచ, యిెహో వాను ఆర్ాధించుట కొర్కు దానిని ప్రతిషిరంచాడు. దావీదు

మర్శయు స లొమ్రను సంప్ూర్ముల ైన ర్ాజులు కార్ని సమూయిేలు, ర్ాజులు మర్శయు దినవృతాతంతముల
గీంథములు సపష్ర ం చదసత ాయి. అయినప్పటికీ, దదవుని ప్రజలు ఎనని మేలులు ప ందిన ఈ కాలమును
ఆదర్ివంతమన
ై కాలముగా బెబి
ై లు ప్ర్శగణిసత ుంది.

రాజ్యము యొకక విభజ్న
ఈ ఆర్ంభ సంవతిర్ములలో ప్ర్శస్టా త
ి యలు మంచవిగా ఉనిప్పటికీ, మర్ొక ప్రధానమన
ై

సంఘటనను మనం జాాప్కము చదసుకోవాల్వ, అది ర్ాజయము యొకు విభజన. విచార్కర్ంగా, స లొమ్రను
మర్శయు అతని కుమార్మడెన
ై ర్హబాము ఉతత ర్ గపతరములను గౌర్వముతో చూడలేదు, కాబటిర ఉతత ర్

గపతరములు విడిపల యి సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 930లో తమ స ంత ర్ాజయమును ఏర్ాపటట చదసుకునాిర్మ. ఈ
సంఘటనలను గూర్శు 1 ర్ాజులు 12 మర్శయు 2 దినవృతాతంతములు 11లో మనము చదువుతాము.

ర్హబాము ఉతత ర్ గపతరములను నాయయముగా చూచుటకు తిర్సుర్శంచనప్ుపడు, వార్మ విడిపల యి తమ
స ంత ర్ాజయమును ఏర్ాపటట చదసుకునాిర్మ. యర్ొబాము I ఉతత ర్ గపతరములకు ర్ాజై, దాను మర్శయు
బేతల
ద ులోని ఆర్ాధ్నా కేందరములతో పాటటగా షల మ్రోనులో ర్ాజధానిని ఏర్ాపటట చదశాడు. ఇప్ుపడు,

యర్ొబాము దక్షిణ ర్ాజయము మీద తిర్మగుబాటట చదస్టి దానికన చాలా దూర్మయాయడు. దాను మర్శయు
బేతల
ద ులోని ఆర్ాధ్నా కేందరములలో విగీహములను ఉంచాడు, మర్శయు ఇలా చదయుట దావర్ా ఉతత ర్
ర్ాజయము తీవరమైన దుర్రితికన లోనైంది. ర్ాజయము యిెహో వా సావమిభకనత నుండి వనుదిర్గ
శ శ, తమ

నిబంధ్నా బాధ్యతలకు అప్పగశంచుకొనుటకు తిర్సుర్శంచంది. ఇప్ుపడు, ఈ కాలంలో యూదా ర్ాజయములో
కూడా ఒడిదుడుకులు ఉనాియి, కాని ఎకుువ శాతం ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు ర్ాజయము కంటే ఈ ర్ాజయము
మర్శంత నముకముగా ఉండినది.

-2వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

కాబటిర ఆర్ంభ ర్ాచర్శకములో ర్ండు ప్రధానమన
ై సంఘటనలను మనం చూశాము: మొదటిగా,

దావీదు మర్శయు స లొమ్రను ఆధ్వర్యంలో ఐకయ ర్ాజయము, ఈ కాలములో ప్రజలు బహుగా

ఆశీర్వదించబడా్ర్మ, మర్శయు తర్మవాత ర్హబాము దినములలో ర్ాజయము విభజంచబడింది.

ఇప్పటివర్కు మనము ఆర్ంభ ర్ాచర్శక కాలములో జర్శగశన ర్ండు ప్రధానమన
ై సంఘటనలను

చూశాము గనుక, ఈ సంఘటనలు ప్రవకత ల యొకు ప్ర్శచర్యలను ఎలా ర్ూప్ుదిదే ాయి అను ప్రశిను
ఇప్ుపడు మనం అడగాల్వ.

ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు
పాత నిబంధ్న గీంథములో ప్దహార్మమంది ప్రవకత లు ఉనాిర్మ, మర్శయు వీర్శ ప్ర్శచర్యలను
గూర్శు పాత నిబంధ్న గీంథములోని పదే మర్శయు చని ప్రవచన గీంథములు సంగీహంగా చెబుతాయి.

ఆర్ంభ ర్ాచర్శక కాలము ప్రవచనాతుక కార్యముతో నిండిపల యింది అని సమూయిేలు, ర్ాజులు మర్శయు
దినవృతాతంతముల గీంథములు సపష్ర ం చదసత ాయి, కాని వీటిలో ఏ ప్ుసత కము కూడా ఆ కాలములో
వారయబడింది కాదు. మనము అధ్యయనం చదసత ుని ప్రవచన గీంథములకు ఆర్ంభ ర్ాచర్శకము

నేప్థయమును మాతరమే అందిసత ుంది అని మనం మాటాోడవచుు. ఇప్ుపడు ఈ నేప్థయమును కనీసం
ర్ండు మార్గ ములలో మనం చూదాేము.

నిబింధనా ఆదరశకములు
ఒకవప్
ై ు, తర్మవాత-కాలములోని ప్రవకత లు ఐకయ ర్ాజయ దినములను ముఖ్యమైన ర్ాచర్శక

నిబంధ్నా ఆదర్ికములను స్టిార్ప్ర్చద దినములుగా ప్ర్శగణించార్మ. ప్రజల కొర్కు వార్మ కల్వగశయుని

నిర్రక్షణలనిిటిని ప్రవకత లు దదవుడు దావీదుతో చదస్టి మర్శయు స లొమ్రనుతో స్టిార్ప్ర్చన నిబంధ్న మీద
ఆధార్ము చదసుకునాిర్మ. దావీదు మర్శయు స లొమ్రను దినముల వల నే ఇశాీయిేలు ర్ాజయము

యూదా ర్ాజయముతో ఐకయప్ర్చబడు దినము కొర్కు వార్మ వేచచూశార్మ. దావీదు స్టింహాసనము మర్లా
భదరప్ర్చబడి, భూభాగములు మర్లా విసత ర్శంచబడు దినముల కొర్కు వార్మ వేచచూశార్మ. కాబటిర ఈ
కోణంలో, ఐకయ ర్ాజయము పాత నిబంధ్న ప్రవచన గీంథములకు నేప్థయమును ఏర్ాపటట చదసత ుంది.

రాజ్యము యొకక విభజ్న
మర్పవైప్ు, ర్చయితల ైన ప్రవకత లు ర్ండు వేర్ేవర్మ ర్ాజయములలో ప్ర్శచర్య చదశార్మ అను

వాసత వమునకు ర్ాజయము యొకు విభజన కూడా ఒక నేప్థయమును అందించంది. ఈ ర్ాజయములకు

సాపేక్షంగా వేర్ేవర్మ చర్శతల
ర ు ఉనాియి. కొందర్మ ప్రవకత లు ఉతత ర్ ర్ాజయములో యిెహో వాకు స్టేవ చదసత ూ,
నిబంధ్నా తీర్మప వసుతందని బెదిర్స
శ త ూ, ర్ాబో వు గొప్ప సవసా త మర్శయు ఆశీర్ావదమును గూర్శు ఆ

కాలప్ు ప్రజలకు హామీ ఇచాుర్మ. వార్మ తమ దృషిరని ఉతత ర్ గపతరముల ర్ాజధానియిెన
ై షల మ్రోను మీద
కేందీక
ర ర్శంచార్మ. ఇతర్ ప్రవకత లు యూదా ర్ాజయములో యిెహో వాకు స్టేవచదశార్మ మర్శయు దక్షిణములో
ఉని దదవుని ప్రజలకు తీర్మపలను గూర్శు హెచుర్శంచార్మ మర్శయు ఆశీర్ావదములను గూర్శు

ప్రకటించార్మ, కాని వార్మ యిెర్ూష్లేము మర్శయు యూదా వంశము మీద దృషిరని కేందీరకర్శంచార్మ.
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ఆర్ంభ ర్ాచర్శక కాలం నుండి ఏ ర్చంచు ప్రవకత కూడా ర్ానప్పటికీ, ఈ కాలము ప్రవకత లందర్శ

ప్ర్శచర్యలకు ఒక ముఖ్యమన
ై నేప్థయమును ఏర్ాపటట చదస్టిందని మనం కనుగొంటాము. ఆర్ంభ ర్ాచర్శక
కాలము నిబంధ్నా ఆదర్ికములను స్టిార్ప్ర్చంది మర్శయు ఉతత ర్, దక్షిణ ర్ాజయముల యొకు
వాసత వికతను కూడా స్టిార్ప్ర్చంది.

ఇప్పటివర్కు ఆర్ంభ ర్ాచర్శక నేప్థయమును మనము చూశాము. గనుక ఇప్ుపడు ప్రవచనాతుక

చర్శతల
ర ోని ర్ండవ ప్రధానమైన కాలమును చూదాేము: అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలము.

అషష
ూ రు ద్ాారా తీరుు
మునుప్టి పాఠంలో మనం చూస్టినటట
ో గా, నిబంధ్నా ప్రజలు దదవునికన నముకముగా ఉండి

సావమిభకనత చూపించవలస్టిన బాధ్యత కల్వగశయునాిర్మ, మర్శయు వార్మ ఈ నిబంధ్నను

ఉలో ంఘంచనప్ుపడు, దదవుడు యుదధ ము దావర్ా ప్ంప్ు తీర్మపను వార్మ ఎదుర్ొుంటార్మ. అష్త
ష ర్మ దావర్ా

తీర్మప కాలము దదవుడు తన ప్రజల మీద గొప్ప యుదధ ము ప్ంపించన మొటర మొదటి తర్మణమైయునిది.
యుదధ ములో ఓటమి అను దెవి
ై క తీర్మప దదవుని ప్రజల మీదికన అష్త
ష ర్మ సామాోజయం దావర్ా ముఖ్యముగా
734 నుండి 701వ సంవతిర్ములో వచుంది. కీీ.ప్ూ. 8వ మర్శయు 7వ శతాబే ములలో, అష్త
ష ర్మ
సామాోజయం బలం ప ందుకొని అనేక ర్ాజాయలను జయించంది. అది అధికార్ములో ఉని ర్పజులలో,

అష్త
ష ర్మ సామాోజయం ఆధ్ునిక టర్రు దదశము మొదలుకొని, ప్ర్శషయన్ గల్ీ మర్శయు దక్షిణమున ఐగుప్ుత
వర్కు వాయపించంది. ఇటటవంటి పదే మర్శయు దుర్ాకీమణము గల సామాోజయముతో వయవహర్శంచుట
ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ర్ాజయములకు తప్పలేదు. అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలమును

విశదీకర్శంచుటకు, మనము ర్ండు విష్యాలను మర్లా చూదాేము: ఈ కాలములో జర్శగన
శ ప్రధానమన
ై
సంఘటనలు ఏమిటి, మర్శయు ఈ శతాబే ములలో ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి ప్రవకత లను ఇవి ఎలా ప్రభావితం
చదశాయి?

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు
అష్త
ష ర్మ ర్ాజయము ఆధిప్తయము చదస్టన
ి శతాబే ములలో పాత నిబంధ్న గీంథములోని ప్రవచన

గీంథములను ప్రభావితం చదస్టన
ి ప్రధానమన
ై సంఘటనలు ఏమిటి? కనీసము మూడు ప్రధానమన
ై

చార్శతిరక సంఘటనలు జర్శగాయి, అవి మన అధ్యయమునకు ముఖ్యమన
ై విగా ఉనాియి: మొదటిగా,
స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు కూటమి; ర్ండవదిగా, షల మ్రోను ప్తనము; మర్శయు మూడవదిగా, సనె ర్బ
ర ు
దండయాతర.

స్టిరియా-ఇశ్ారయేలు కూటమి
స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు సంకీర్ుములో, ఆ కాలములో అష్త
ష ర్మ నియంతరణలో ఉని మూడు చని
ర్ాజయముల మధ్య వివాదము కూడా ఒక భాగంగా ఉంది: స్టిర్య
శ ా, ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా.
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పాత నిబంధ్న గీంథములో అనేక చపటో ఈ సంఘటనలను గూర్శు మనం చదువుతాము, కాని వాటిలో
ఒక ఆసకనతకర్మైన వాకయభాగము ఏమిటంటే యిెష్యా 7. సుమార్మ 734లో, స్టిర్శయా మర్శయు ఉతత ర్

ఇశాీయిేలు అష్త
ష ర్మ సామాోజయముకు ప్నుి చెల్వోంచుటలో అలస్టిపల యాయి, కాబటిర అష్త
ష ర్రయులు వార్శ
సామాోజయములోని కొనిి ఇతర్ భాగాలలో ఇబబందులను ఎదుర్ొునుచునిందున అష్త
ష ర్రయులను

ప్రతిఘటించుటకు ఒక సంకీర్ుమును నిర్శుంచాలని వార్మ నిర్ుయించుకునాిర్మ. తమ స ంత కూటమిని
నిర్శుంచుకొనుటతో పాటటగా, ఇశాీయిేలు మర్శయు స్టిర్య
శ ా ర్ాజయములు తమతో చదర్మని యూదా

ర్ాజయమును బలవంతం చదయడానికన ప్రయతిించాయి. కాని యూదా ర్ాజన
ై ఆహాజు, వార్శతో చదర్డానికన

తిర్సుర్శంచ అష్త
ష ర్మ నుండి సహాయము కోర్ాడు. ఈ సంఘటనలు దదవుని ప్రజలకు అనేక ఫల్వతాలను
కల్వగశంచాయి, అయితద ఆ ప్రధానమన
ై ప్ర్శణామాలలో కనీసం ఒక దానిని గూర్శు ఇకుడ మనం

తెలుసుకోవాల్వ. ఉతత ర్ మర్శయు దక్షిణ ర్ాజాయలు ర్ండూ అష్త
ష ర్మతో వివాదములో ఉనాియి. ఉతత ర్
ఇశాీయిేలు ర్ాజయము అష్త
ష ర్మతో తిర్మగుబాటట చదస్టింది గనుక అష్త
ష ర్మ ర్ాజు వచు, ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు
మీద దండెతిత దానిని నాశనము చదశాడు. యూదా ర్ాజయము కొంతకాలం అష్త
ష ర్మతో ప తయ
త కల్వగశ

ఉండినది, కావున అది అష్త
ష ర్మ సామాోజయముకు గొప్ప కప్పము మర్శయు గొప్ప ప్నుిలు చెల్వోంచవలస్టి
ఉండినది. అయితద, తయదకు, యూదా ర్ాజయము కూడా అష్త
ష ర్మ మీద తిర్మగుబాటట చదస్టింది గనుక
దక్షిణమునుని యూదా ర్ాజయము మీదికన కూడా తీర్మప ర్ాబో తయంది.

షో మ్రోను ప్తనము
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలములో జర్శగశన ర్ండవ ప్రధానమన
ై సంఘటన షల మ్రోను ప్తనము.

షల మ్రోను ఉతత ర్ ఇశాీయిేలుకు ర్ాజధానిగా ఉండినది మర్శయు స్టిర్శయా-ఇశాీయిేలు సంకీర్ుముగా

తిర్మగుబాటట చదస్టిన కార్ణంగా అష్త
ష ర్మ ప్తీరకార్మునకు ఆసపదముగా మార్శంది. ఈ సంఘటనను గూర్శు
మనము 2 ర్ాజులు 17వ అధాయయములో చూడవచుు. గొప్ప అష్త
ష ర్మ స్టైనయము ఇశాీయిేలు మీద
కవాతయ చదస్టి షల మ్రోనును నాశనము చదస్టింది, మర్శయు అష్త
ష ర్రయులు అనేకమంది ఉతత ర్

ఇశాీయిేలీయులను చెర్గొనిపల యార్మ. ఇప్ుపడు, ఈ సంఘటన దదవుని ప్రజలకు ఒక నూతన దినముగా
గుర్శతంచబడింది, కాని పదే ఎతయ
త న చెర్గొనిపల బడుట ర్ూప్ములో నిబంధ్నా తీర్మప యొకు ముగశంప్ు
అష్త
ష ర్రయుల చదతిలో ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు నాశనం చదయబడుటతో వాసత వానికన మొదటిసార్శ జర్శగశంది.

సనహెరీబు దిండయాతర
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మపలోని మూడవ ప్రధాన సంఘటన సనె ర్బ
ర ు యూదా ర్ాజయము మీద

దండయాతర చదస్టన
ి ప్ుపడు జర్శగంశ ది. ఉతత ర్ ర్ాజయము నుండి ర్క్షించబడుటకు వార్మ తముునుతాము
అష్త
ష ర్మకు అర్శపంచుకునాిర్మ కాబటిర యూదా ర్ాజయము కొంతకాలము అష్త
ష ర్మ ఉగీతను

తపిపంచుకొనిది. అయితద, తర్మవాత, యూదా ర్ాజయము కూడా అష్త
ష ర్మ మీద తిర్మగుబాటట చదస్టి ఈ
గొప్ప సామాోజయము యొకు కోప్మును ఎదుర్ొునింది. యూదా ర్ాజయముకు వయతిర్ేకంగా అనేకమైన
దాడులు జర్శగాయి, కాని వాటిలో అతయంత తీవరమన
ై ది కీీ.ప్ూ. 701లో సనె ర్రబు దండయయాతర

అయుయనిది. ఈ సంఘటనను గూర్శు 2 ర్ాజులు 18 మర్శయు 19వ అధాయయములో మనము

చూడవచుు. అష్త
ష ర్రయులు అనేకమన
ై యూదా ప్టర ణములను నాశనము చదసత ూ యిెర్ూష్లేము వర్కు
వచాుర్మ. వాసత వంగా చెపాపలంటే, యూదా ర్ాజన
ై , హజుయా సహాయము కొర్కు యిెహో వా వప్
ై ు
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

తిర్శగేవర్కు సమసత ము నాశనమైపల యినటట
ో కనిపిసత ుంది. యూదా ర్ాజయము అష్త
ష ర్మ ర్ాజయముకు

సామంత ర్ాజయముగా మిగశల్వపల యిందిగాని, హజుయా మర్శయు సనె ర్బ
ర ు దండయాతర దినములలో
సంప్ూర్ు నాశనమును అది తపిపంచుకొగల్వగశంది.

కాబటిర అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలములో మూడు ప్రధానమన
ై సంఘటనలు జర్శగన
శ టట
ో మనము

చూసాతము: మొదటిగా, 734లో స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు కూటమి; ర్ండవదిగా, కీీ.ప్ూ. 722లో షల మ్రోను
ప్తనము; మర్శయ చవర్శగా, 701లో సనె ర్బ
ర ు దండయాతర.

అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలములో జర్శగశన అనేక ప్రధానమన
ై సంఘటనలను మనము చూశాము

గనుక, ఈ మూడు సంఘటనలు ప్రవకత ల యొకు ప్ర్శచర్యలను ఎలా ప్రభావితం చదశాయో
ప్ర్శశీల్వంచుదాము.

ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప ప్రవకత ల ప్ర్శచర్యల మీద గొప్ప ప్రభావము చూపింది. పాత నిబంధ్నలో

మనకుని ప్దహార్మ ప్ుసత కములలో, ఆర్మ ప్ుసత కాలు యిెహో వా యొకు ర్ాయబార్మలు చదస్టన
ి

ప్ర్శచర్యలను గూర్శు నివేదిసత ాయి. యోనా, హో షేయ, ఆమ్రసు, మీకా, నహూము మర్శయు యిెష్యా.
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప జర్శగశన కాలములో ఈ ప్రవకత లందర్మ ప్ర్శచర్య చదశార్మ. అష్త
ష ర్మ దావర్ా వచున
తీర్మపను గూర్శు ఈ ప్రవకత లు ఏమి చెపాపర్ప కుోప్త ంగా చూదాేము.

యోనా
మొదటిగా మనము యోనాను గూర్శు చెపాపల్వ. 2 ర్ాజులు 14:25 ప్రకార్ం, సుమార్మ కీీ.ప్ూ.

793-753 వర్కు ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు ర్ాజయములో ర్ాజుగా ఉని యిెర్ొబాము II కాలములో

ప్రవచంచడానికన దదవుడు యోనాను పిలచాడు. మర్శయు యోనా ప్ర్శచర్య సా లము ప్రవకత లందర్శలో ఒక

ప్రతయద కమైన సా లముగా ఉండినది ఎందుకంటే అష్త
ష ర్మ ర్ాజధాని ప్టర ణమన
ై నీనవకు వళో మని దదవుడు
అతనిని పిలచాడు. అతడు అష్త
ష ర్మ ర్ాజధాని ప్టర ణమైన ఈ నీనవ ప్టర ణమునకు వళ్లో యిెహో వా

వాకుును ప్రకటించాడు, మర్శయు యోనా 3:4లో మనము చదువునటట
ో గా అతని యొకు సందదశం చాలా
సర్ళంగా ఉంది:

ఇక నలువద్ి ద్ినములకు నీనహవహ ప్టర ణము నాశనగ్ును (యోనా 3:4).
యోనా బహుగా దుఖంచునటట
ో , నీనవ ప్టర ణము యిెహో వా వాకుును వినినప్ుపడు

ప్శాుతాతప్ప్డింది, మర్శయు ప్టర ణము మీదికన ర్పిపసాతననిన విప్తయ
త ను దదవుడు ర్పిపంచలేదు. దదవుని
దయ అష్త
ష ర్మ సామాోజయమంతటి చెడ్ సామాోజయముకు కూడా వాయపించంది అని యోనా ప్ర్శచర్య
సూచసుతంది.

హో షేయ
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలములో ప్ర్శచర్య జర్శగశంచన ర్ండవ ప్రవకత ఎవర్నగా హో షేయ.
ఉజి యా, యోతాము, ఆహాజు, హజుయా అను యూదా ర్ాజుల దినములలో హో షేయ ప్ర్శచర్య
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

జర్శగశంచాడని హో షేయ 1:1 స్టలవిసుతంది. ఉజి యా పాల్వంచన చవర్శ సంవతిర్ము సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 740
మర్శయు హజుయా పాల్వంచన మొదటి సంవతిర్ము సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 716. ప్రవకత యిన
ెై హో షేయ
ప్ర్శచర్య సుదీర్ఘ కాలం పాటట జర్శగశంది అని ఈ కాల వయవధి సూచసుతంది. సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 750

మొదలుకొని కీీ.ప్ూ. 722లో షల మ్రోను ప్తనము వర్కు ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు ర్ాజయములో అతడు ప్ర్శచర్య
జర్శగశంచాడు. ఆ సమయంలో హో షేయ బహుశా దక్షిణముకు వలస వళాోడు. కాబటిర స్టిర్శయా-ఇశాీయిేలు
కూటమికన ముందు శలీయసుి కల్వగశన దినములు మొదలుకొని షల మ్రోను ప్తనము వర్కు హో షేయ
ప్రవచంచనటట
ో మనం చూడవచుు.

హో షేయ ప్రవచనముల యొకు దృషిర అతడు ఉతత ర్ ఇశాీయిేలులో ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి టట
ో

వలో డిచస
ద త ుంది. అతని ప్రవచనములు చాలావర్కు ఉతత ర్ ర్ాజయములోని అవినీతి మర్శయు చెడు

కార్యములకు హెచుర్శకలుగా ఉనాియి. హో షేయ యొకు ముఖ్యమైన సందదశము ఏమనగా: ఉతత ర్
ర్ాజయము పాప్ముతో పాడెైపల యింది గనుక ఇశాీయిేలు మర్శయు షల మ్రోను పారంతములను నాశనము

చదయుటకు దదవుడు అష్త
ష ర్రయులను తీసుకువచుుట దావర్ా తీర్మప తీర్ుబో తయనాిడు. ఈ ప్రవచనము,
వాసత వంగా చెపాపలంటే, షల మ్రోను ప్తనముతో నర్వేర్ుబడింది. అయినప్పటికీ, హో షేయ నిర్రక్షణను
గూర్శు కూడా ప్రకటించాడు. చెర్ తర్మవాత కూడా, ఒక దినమున ప్ునర్మదధ ర్ణ అను నిబంధ్నా
ఆశీర్ావదము కలుగుతయంది అని అతడు చెపాపడు.

ఆమ్రసు
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప మీద దృషిర పటిరన మూడవ ప్రవకత ఆమ్రసు. యూదార్ాజైన ఉజి యా

మర్శయు ఇశాీయిేలు ర్ాజగు యర్ొబాము కాలములో అమ్రసు ప్ర్శచర్య జర్శగశంచాడు అని ఆమ్రసు 1:1
చెబుతయంది. ఆమ్రసు సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 760 నుండి 750 వర్కు ప్ర్శచర్య జర్శగశంచాడని ఈ వచనము
అతని కాలవయవధిని అందిసత ుంది. 734లో స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు కూటమికన ముందద ఆమ్రసు ప్ర్శచర్య
చదశాడు. ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు శలయ
ీ సుిగా ఉని కాలములో మర్శయు యర్ొబాము II పాలనలో వార్మ

నిర్ో క్షయముగా ఉని దినములలో అతడు ప్ర్శచర్య జర్శగశంచాడు. మర్శయు హో షేయ వల నే, అమ్రసు

కూడా ఉతత ర్ ఇశాీయిేలు ర్ాజయములో ప్ర్శచర్య చదశాడు, మర్శయు అతని సందదశం ఈ విధ్ంగా ఉంది –

అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప ర్ాబో తయంది, షల మ్రోను ప్తనమవవబో తయంది మర్శయు చెర్ జర్మగబో తయంది అని
తన సమకాలీనులకు హెచుర్శంచాడు. ఆమ్రసు 5:27లో ఇశాీయిేలీయులకు ఆమ్రసు ఈ విధ్ంగా
స్టలవిచాుడు:

“కాబటటర నేను దమసుక ప్టర ణము అవతలికి మిముమను చెరగొని పో వుదును అని
యెహో వా స్టెలవిచుుచునాాడు; ఆయన పేరు స్టెైనయముల కధిప్త్రయగ్ు ద్ేవుడు
(ఆమ్రసు 5:27).

ఈ ప్ుసత కము యొకు చవర్శ భాగములో, చెర్ ఇశాీయిేలు యొకు ముగశంప్ు కాదని ఆమ్రసు

ప్ునర్మదాఘటించాడు. ప్ునర్మదధ ర్ణ జర్మగబో తయంది, మ్రషే వాగాేనం చదస్టన
ి చెర్ తర్మవాత ప్ునర్మదధ ర్ణ
అను నిబంధ్నా ఆశీర్ావదమును ఆమ్రసు కూడా ప్ునర్మదాఘటించాడు.
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మీకా
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మపను గూర్శు ప్రకటించన నాలుగవ ప్రవకత మీకా. యోతము, ఆహాజు,

హజుయా అను యూదా ర్ాజుల దినములలో షల మ్రోను మర్శయు యిెర్ూష్లేమును గూర్శు అతడు

ప్రవచంచాడు అని మీకా 1:1 చెబుతయంది. యోతాము ప్ర్శపాలన యొకు చవర్శ సంవతిర్మైన కీీ.ప్ూ.
735 మొదలుకొని, 701లో సనె ర్బ
ర ు దండయాతర చదస్టన
ి దినముల వర్కు మీకా దదవుని ప్రవకత గా
ప్నిచదశాడు. హో షేయ మర్శయు ఆమ్రసుల వలే కాకుండా, మీకా యూదాలో, ప్రతదయకముగా

యిెర్ూష్లేము పారంతములో ప్ర్శచర్య చదశాడు. సులభంగా చెపాపలంటే, మీకా సందదశము ఏమనగా

షల మ్రోను మర్శయు యిెర్ూష్లేము ర్ండింటికీ దదవుడు అష్త
ష ర్రయుల దావర్ా తీర్మప తీర్ుబో తయనాిడు.

షల మ్రోను నాశనము చదయబడకుండా తపిపంచుకొంటటందని అతనికన ఒక చని ఆశ ఉండినది, మర్శయు
యిెర్ూష్లేము నాశనము చదయబడుతయంది అని అతడు దానిని హెచుర్శంచాడు. సనె ర్బ
ర ు దండయాతర

సమయములో, యిెర్ూష్లేమును ఏ శతయరవు కూడా నాశనము చదయలేడు అని చెప్ుప అబదధ ప్రవకత లను
మీకా వయతిర్ేకనంచాడు. ప్శాుతాతప్ప్డకపల తద యిెర్ూష్లేము నాశనము అవుతయందని అతడు వాదించాడు.
అయినప్పటికీ, చెర్ప్టర బడినప్పటికీ కూడా, ఒక దినమున దదవుడు తన శతయరవుల మీద ప్రతీకార్ం
తీర్ముకొని అష్త
ష ర్రయుల చదతిలోనుండి తన ప్రజలను విడిపంి చ తమ దదశములో నిబంధ్నా

ఆశీర్ావదములను ప్ునర్మదధ ర్శంచుటకు మర్శయు ప్రజలను ఐకయప్ర్చుటకు ఒక గొప్ప ర్ాజును
తీసుకువసాతడని మీకా ఇశాీయిేలుకు మర్శయు యూదాకు నిర్రక్షణను ఇచాుడు.

నహూము
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప సమయంలో ప్ర్శచర్య చదస్టిన ఐదవ ప్రవకత నహూము. నహూము యొకు

ప్ర్శచర్య కాలమును గూర్శు అతని ప్ుసత కము సపష్ర ముగా తెల్వయప్ర్చదు, కానీ అతని ప్ుసత కములోని
విష్యముల నుండి దానిని మనం గీహంచవచుు. అతని ప్ర్శచర్య కీీ.ప్ూ. 663 మర్శయు 612

మధ్యకాలములో జర్శగశంది. అతని ప్ుసత కములోని ర్ండు వచనములు దీనికన అవకాశములను ఇసాతయి.
3:8లో ఐగుప్ుత ప్టర ణమైన థీబేస్ అప్పటికే అష్త
ష ర్రయుల సావధీనంలో ఉందని మనం కనుగొంటాము,
మర్శయు ఈ సంఘటన కీీ.ప్ూ. 663లో జర్శగశంది. అయినప్పటికీ అష్త
ష ర్మ ర్ాజధానియిెన
ై నీనవ

ప్టర ణము యొకు నాశనమును గూర్శు ప్రవకత ప్రకటించాడు, మర్శయు 3:7లో అతడు దానిని గూర్శు

భవిష్యతయ
త సంఘటనగా చెపాపడు. నీనవ ప్టర ణము యొకు నాశనము కీీ.ప్ూ. 612లో జర్శగశంది, కాబటిర
అతని ప్ర్శచర్య ఆ గొప్ప సంఘటనకు ముందద జర్శగశందని మనకు తెలుసుతంది.

నహూము యూదా ర్ాజయమును గూర్శు మాటాోడాడు అని 1:15లో మనము చదువుతాము,

కాబటిర అతడు యూదాలో ప్ర్శచర్య చదశాడని మనం నిశుయత కల్వగశయుండవచుు, కాని నహూము తన

దృషిరని యూదా ర్ాజయము మీద కాకుండా అష్త
ష ర్మ మీద కేందీరకర్శంచాడు. అప్పటికే ఇశాీయిేలు మర్శయు

యూదా ర్ాజయములు ర్ండూ కూడా అష్త
ష ర్మ చదతిలో తీవరంగా బాధ్ననుభవించాయి, మర్శయు ఈ బాధ్ల
మధ్య, నహూము ఒక ముఖ్యమైన సందదశం అందించాడు: దదవుడు అష్త
ష ర్మను నాశనము

చదయబో తయనాిడు. ర్ాజధాని ప్టర ణమైన నీనవను నాశనము చదయుట దావర్ా దదవుడు అష్త
ష ర్మను

శిక్షిసత ాడని అతడు యూదా ర్ాజయముకు హామీ ఇచాుడు. 3:5-7లో మనము చదువునటట
ో గా, యిెహో వా
ఈ మాటలు ప్ల్వకాడు:
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స్టెైనయములకు అధిప్త్రయగ్ు యెహో వా వాకుక ఇద్ే “నేను నీకు

విరోధినహైయునాాను,” … నీ మీద మాలినయమువేస్టి నినుా అవమానప్రచెదను.
అప్ుుడు నినుా చూచు వారిందరు నీయొదద నుిండి పారిపో య నీనహవహ
పాడెైపో యెనే, ... అిందురు (నహూము 3:5-7).

యెషయా
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప మీద దృషిర పటిరన ఆర్వ ప్రవకత యిెష్యా. ఉజి యా యోతాము ఆహాజు

హజుయాయను యూదా ర్ాజుల దినములలో యిెష్యా ప్ర్శచర్య చదశాడు అని యిెష్యా 1:1 నమ్రదు

చదసత ుంది. సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 740 నుండి కనీసము కీీ.ప్ూ. 701లో సనె ర్బ
ర ు దండయాతర తర్మవాత వర్కు

అతడు ప్ర్శచర్య చదశాడని ర్ాజులను గూర్శున ఈ నివేదక
ి మనకు తెల్వయజేసత ుంది. యిెష్యా ఇశాీయిేలుస్టిర్య
శ ా కూటమి, షల మ్రోను ప్తనము మర్శయు సనె ర్బ
ర ు దండయాతర సమయంలో ప్ర్శచర్య చదశాడని

మనం చూడగలము. అతడు యూదాలో, ప్రతదయకముగా యిెర్ూష్లేములో ప్ర్శచర్య చదశాడని యిెష్యా
గీంథము యొకు విష్యసూచక తెల్వయజేసత ుంది. అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప సమయంలో యిెష్యా

యూదా ర్ాజయమును అనేక విధాలుగా హెచుర్శంచాడు. స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు కూటమి సమయంలో

యిెహో వా మీద విశావసం మర్శయు నముకం ఉంచాలని అతడు పిలుప్ునిచాుడు. సనె ర్బ
ర ు దండయాతర
సమయంలో, యిెర్ూష్లేము విమ్రచన కొర్కై యిెహో వాను నమాులని ర్ాజన
ై హజుయాను యిెష్యా

పల ర తిహంచాడు. అతని ప్ర్శచర్యను గూర్శున ఈ భాగములలో ఒక ముఖ్యమన
ై సందదశం ఉంది: అష్త
ష ర్మ
దావర్ా తీర్మపలను ఎదుర్ొునిందున యూదా ర్ాజయము యిెహో వాను విశవస్టించాల్వ. వాసత వంగా

చెపాపలంటే, ఇశాీయిేలీయులు యిెహో వాను విశవస్టించనప్ుపడు, ఇశాీయిేలుకు మర్ొక హెచుర్శక
ఇవవబడింది: యూదా ర్ాజయము కూడా చెర్గొనిపల బడుతయంది. అయినను అనేక ఇతర్ ప్రవకత ల వల నే,
చెర్ తర్మవాత యూదా ర్ాజయము కూడా ప్ునర్శదధర్శంచబడుతయంది అని యిెష్యా ధ్ృవీకర్శంచాడు.

కాబటిర అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలము ప్రవకత ల ప్ర్శచర్యలకు గణనీయమన
ై ప్ర్శణామాలను

కల్వగశంచద అనేక ముఖ్యమన
ై సంఘటనలను కల్వగశ ఉందని మనం చూశాము. ఇది దదవుని ప్రజలకు అనేక
కషారలను మర్శయు ఇబబందులను కల్వగశంచద సమయం కాబో తయందని ప్రవకత లకు తెలుసు. గనుక వార్మ
తీర్మపను గూర్శున మాటలను ప్రకటిసత ూ వచాుర్మ, కాని ప్రకాశవంతమన
ై దినము ర్ాబో తయందని కూడా
వార్మ పల ర తిహంచార్మ.

అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలములో ప్రవకత లు ఏ విధ్ంగా ప్ర్శచర్య చదశార్ప మనం చూశాము గనుక,

బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలమును గూర్శు ఇప్ుపడు చర్శుంచవలస్టి ఉంది.

బబులోను ద్ాారా తీరుు
పాత నిబంధ్నలో ర్చయితల న
ై ప్రవకత లందర్శకీ ఆర్ంభ ర్ాచర్శకం ఒక నేప్థయమును ఏర్ాపటట

చదస్టిందని ఇప్పటివర్కు మనం చూశాము. కీీ.ప్ూ. 734 నుండి 701 వర్కు అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప జర్శగశన
కాలము యోనా, హో షేయ, ఆమ్రసు, మీకా, నహూము మర్శయు యిెష్యా ప్ర్శచర్యలకు చార్శతిరక
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నేప్థయమును ఏర్ాపటట చదస్టింది అని కూడా మనం చూశాము. ప్రవచనాతుక ప్ర్శచర్యలోని మూడవ

ప్రధాన కాలముకు మనం వచాుము, అది బబులోను దావర్ా తీర్మప. ఈ తీర్మప కాలము కీీ.ప్ూ. 605
నుండి 539 వర్కు వాయపించంది.

అనేక విధ్ములుగా ప్రవకత యిన
ెై యిెష్యా అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప మర్శయు బబులోను దావర్ా

తీర్మప కాలములకు మధ్య ఒక కీలును ఏర్పర్మసాతడు. సనె ర్బ
ర ు దండయాతర దినములలో హజుయాకు

యిెష్యా ప్ర్శచర్య చదశాడని ఇప్పటికే మనం చూశాము. అయితద, ఈ దండయాతర ముగశస్టన
ి తర్మవాత,
హజుయా మర్శనిి దాడుల నుండి తముునుతాము ర్క్షించుకోవాలని బబులోనీయులతో ప తయ
త

పటటరకోడానికన ప్రయతిించాడు. యిెష్యా 39వ అధాయయములో, హజుయా చదస్టిన దానిని ప్రవకత
కనుగొనాిడు. కాబటిర 39:5-7లో అతడు ఈ మాటలు ప్ల్వకాడు:

యెహో వా స్టెలవిచుు మాట వినుము: రాబో వు ద్ినములలో ఏమియు

మిగ్ులకుిండ నీ యింటనునా సమసత మును, నేటవ
ట రకు నీ పితరులు సమకూరిు
ద్ాచిపెటన
టర ద్ి అింతయును బబులోను ప్టర ణమునకు ఎత్రత కొని పో వుదురని ... నీ
గ్రభమిందు ప్ుటటర న నీ ప్ుతరసింతును బబులోను రాజు నగ్రునిందు

నప్ుింసకులగా చేయుటకై వారు తీస్టికొనిపో వుదురు (యెషయా 39:5-7).
మర్పసార్శ మనము మన యొకు చర్ును ర్ండు విష్యాలుగా విభజంచుదాము: మొదటిగా,

బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములోని ప్రధానమన
ై సంఘటనలను చూదాేము, మర్శయు ర్ండవదిగా, ఈ
కాలములో ప్రవకత లు ఎలా ప్ర్శచర్య చదశార్మ? అను విష్యమును చూదాేము. బబులోను దావర్ా తీర్మప
కాలములో జర్శగశన ప్రధానమన
ై సంఘటనలను మొదటిగా చూదాేము.

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు
ఈ కాలమును అర్ాం చదసుకొనుటకు, మూడు ప్రధానమైన సంఘటనలను మనం గుర్శతంచాల్వ:

మొదటిగా, కీీ.ప్ూ. 605లో మొదటి బబులోను దండయాతర, ర్ండవదిగా, కీీ.ప్ూ. 597లో ర్ండవ
దండయాతర, మర్శయు మూడవదిగా, కీీ.ప్ూ. 586లో మూడవ దండయాతర.

మొదటట దిండయాతర
మొదటిగా, కీీ.ప్ూ. 605లో, మొదటి దండయాతర మర్శయు యూదా నాయకులను బబులోనుకు

చెర్గొనిపల వుట జర్శగశంది. ర్ాజన
ై యిెహో యాకీము బబులోను ప్రభువైన నబుకదెిజర్మకు

అప్నముకసుతడుగా ఉనాిడు, కాబటిర నబుకదెిజర్మ యూదా ర్ాజయమును సావధీనప్ర్చుకొని,

యిెర్ూష్లేములోని అనేకమంది నాయకులను తీస్టివశ
ే ాడు. ఈ సమయములో చెర్గొనిపల బడిన వార్శలో
ప్రవకత యిన
ెై దానియిేలు మర్శయ అతని స్టేిహతయల న
ై ష్దరకు, మేషాకు, మర్శయ అబేదదిగప ఉనాిర్మ.

రిండవ దిండయాతర
ఈ కాలములోని ర్ండవ ప్రధానమన
ై సంఘటన కీీ.ప్ూ. 597లో జర్శగశంది. యూదా ర్ాజయములో
కొనసాగుచుని తిర్మగుబాటటకు నబుకదెిజర్మ ర్ండవ దండయాతర మర్శయు చెర్గొనిపల వుటతో
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సపందించాడు. ఈ సమయంలో, అతడు యూదా ర్ాజయములో ఎకుువ భాగమును నాశనము చదశాడు

మర్శయు అనేకమందిని బబులోనుకు చెర్గొనిపల యాడు. ఈ దండయాతరలో ప్రవకత యిన
ెై యిెహెజేులును
తీసుకొనిపల యాడు. ఈ ర్ండవ దండయాతర యూదా ర్ాజయమును అనేక విధాలుగా బాధించంది, కాని
ర్ాజయము ఇప్పటికన
ై ా దాని యొకు చెడు మార్గ ములను గూర్శు ప్శాుతాతప్ప్డలేదు.

మూడవ దిండయాతర
బబులోను కాలములోని మూడవ ప్రధాన సంఘటన కీీ.ప్ూ. 586లో జర్శగశంది. నబుకదెిజర్మ

యూదా ర్ాజయములో కొనసాగశన తిర్మగుబాటటను బటిర విసుగుచెంది, మూడవ, మర్శయు చవర్శ

దండయాతర చదస్టి చెర్గొనిపల యాడు. ఈ సమయంలో, బబులోనీయులు యిెర్ూష్లేమును మర్శయు దాని
ప్ర్శశుదధ దదవాలయమును ప్ూర్శతగా నాశనము చదశార్మ. యూదా ర్ాజయములో చాలామంది ప్రజలు
చెర్గొనిపల బడా్ర్మ, మర్శయు భూమి నిర్ినమైపల యింది, మర్శయు యూదా ర్ాజయము యొకు
భయంకర్మైన చెర్ ఆర్ంభమయి
ై యంది.

బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములోని ఈ మూడు ప్రధాన సంఘటలను గూర్శు మనం ఆలోచన

చదస్టన
ి ప్ుపడు, ఇది దదవుని ప్రజలకు అతయంత నాశనకర్మన
ై సమయమయ
ై ుండినది అని మనం

జాాప్కముంచుకోవాల్వ. దావీదు కుమార్మడు చెర్గొనిపల బడా్డు, మర్శయు యిెర్ూష్లేము దదవాలయము
నాశనము చదయబడింది. దదవుని ప్రజల యొకు చర్శతరలో ఇది భయంకర్మన
ై సమయంగా ఉండినది.
బబులోను కాలములోని ప్రధాన సంఘటనలను మనము ఇప్ుపడు చూశాము గనుక, ఈ

కాలములో పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు ప్ర్శచర్య చదస్టిన విధానములను మనం చూదాేము.

ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు
చాలామంది పాత నిబంధ్న ప్రవకత లకు బబులోను దావర్ా తీర్మప ఒక చార్శతిరక నేప్థయమును

ఏర్ాపటట చదసత ుంది. వాసత వంగా చెపాపలంటే, ఈ కాలములో ఏడుగుర్మ ప్రవకత లు యిెహో వా ర్ాయబార్మలుగా
స్టేవ చదశార్మ: యిర్రుయా, జఫనాయ, యోవేలు, ఓబదాయ, హబకూుకు, యిెహెజేులు మర్శయు దానియిేలు.

యరీమయా
బబులోను కాలములోని మొదటి ప్రవకత యిర్రుయా. మూడు దండయాతరలు మర్శయు

చెర్గొనిపల యిన సమయంలో యిర్రుయా యూదా ర్ాజయములో దదవుని ప్రవకత గా ప్నిచదశాడు. యిర్రుయా
1:2-3లో మనం చదువునటట
ో గా,

... యోష్యా యూద్ాకు రాజ్ై యుిండగా అతని యేలుబడి ప్దుమూడవ

సింవతసరమున ... యెహో యాకీము యూద్ాకు రాజ్ైయుిండగాను ... స్టిద్ికయా
యూద్ాకు రాజ్ై యుిండగాను, అతని యేలుబడి ప్దునొకిండవ

సింవతసరాింతమువరకును, అనగా ఆ సింవతసరమున అయదవ నహలలో

యెరూషలేము చెరద్ీస్టికొని పో బడువరకును ... (యరీమయా 1:2-3) యరీమయా
ప్రిచరయ చేశ్ాడు.

-11వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

ఈ వచనముల నుండి, యిర్రుయా సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 626 నుండి, బబులోనీయులు

అష్త
ష ర్రయులను ఓడించక మునుపే ప్ర్శచర్య చదశాడని మనం చూసాతము, మర్శయు 586లో

బబులోనీయులు చవర్శసార్శగా దండయాతర చదస్టి చెర్గొనిపల యిన తర్మవాత కనీసం కొంతకాలము వర్కు
అతడు యిెహో వా ర్ాయబార్శగా ప్నిచదశాడు.

బబులోనీయులు మొదటిగా దండయాతర చదయక మునుపే, ఆకీమణలను అర్శకటర డానికన

యిర్రుయా నిజమన
ై ప్శాుతాతప్ం కొర్కు పిలుప్ునిచాుడు. బబులోనీయుల యొకు దాడుల తర్ంగాలు
కొనసాగుతయండగా, యిెర్ూష్లేము ఖ్చుతముగా నాశనము చదయబడుతయంది అని యిర్రుయా అర్ాం
చదసుకునాిడు. ప్రజలు ప్శాుతాతప్ప్డాలని మర్శయు కష్ర ముతో కూడిన సంవతిర్ములను
ఎదుర్ొునుటకు స్టిదధప్డాలని అతడు పిలుప్ునిచాుడు. బబులోను చెర్ మీద అతడు దృషిర

సార్శంచనప్పటికీ, భవిష్యతయ
త లో ఇశాీయిేలు ప్ునర్మదధ ర్శంచబడుతయందని కూడా యిర్రుయా ధ్ృవీకర్శంచాడు.
ఉదాహర్ణకు, అతని ప్ుసత కములోని అధాయయములు 30-31లో, దదవుడు వార్శని తిర్శగశ తమ భూమికన

తీసుకొనివచు, కొీతత నిబంధ్న ప్రకార్ం వార్శని సుర్క్షితముగా ఉంచ స్టిార్ప్ర్మసాతడని యిర్రుయా యూదా
ప్రజలకు జాాప్కం చదశాడు.

జ్ఫనాయ
బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములోని ర్ండవ ప్రవకత జఫనాయ. అతడు దదవుని ప్రవకత గా ఎప్ుపడు

స్టేవ చదశాడో జఫనాయ 1:1 మనకు సపష్ర ం చదసత ుంది. అతడు యూదా ర్ాజగు ఆమ్రను కుమార్మడెన
ై

యోష్యా దినములలో స్టేవ చదశాడు. యోష్యా కీీ.ప్ూ. 640 నుండి కీీ.ప్ూ. 609 వర్కు యూదా
ర్ాజయమును పాల్వంచాడు మర్శయు ఇది యిర్రుయా యొకు ఆర్ంభ ప్ర్శచర్యకు జఫనాయను

సమకాలీనుడిని చదసత ుంది. 2:13-15లో, బబులోనీయుల మాదిర్గ
శ ానే నీనవ ప్తనమైపల తయందని జఫనాయ

ప్రవచంచాడు. వాసత వంగా చెపాపలంటే, దదవుని ప్రజలను హంస్టించన అష్త
ష ర్మ ర్ాజయముకు మర్శయు ఇతర్
ర్ాజయములకు వయతిర్ేకముగా ప్రభువు దినము వసుతందని జఫనాయ ప్రవచంచాడు. యూదా ర్ాజయముతో
సహా పారంతమంతటి మీద బబులోను ఆధిప్తయం చదసత ుందని అతడు భావించాడు. అయినప్పటికీ,

ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ర్ాజయములు ప్ునర్మదధ ర్శంచబడు దినము వసుతందని కూడా జఫనాయ
ప్రకటించాడు. 3:20లో అతడు చెపపి నటట
ో గా:

ఆ కాలమున మీరు చూచుచుిండగా నేను మిముమను చెరలోనుిండి రపిుించి,
మిముమను సమకూరిున తరువాత మిముమను నడిపిింతును; నిజ్ముగా

భూమిమీద నునా జ్నులిందరి దృషిరకి నేను మీకు ఖ్ాయత్రని మించి పేరును
తెపుి ింతును; ఇద్ే యెహో వా వాకుక (జ్ఫనాయ 3:20).

యోవేలు
బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములో కనిపించద మూడవ ప్రవకత యోవేలు. యోవేలు ప్ర్శచర్య

కాలమును గూర్శు మనము ఖ్చుతముగా చెప్పలేము ఎందుకంటే అతని ప్ుసత కం అతని ప్ర్శచర్యను
గూర్శు ఒక నిర్శేష్ర సమయమును ఇవవదు. కొందర్మ వాయఖ్యతలు యోవేలును ఆర్ంభ కాలములో

ఉంచుతార్మ, మర్శకొందర్మ తర్మవాత కాలములో ఉంచుతార్మ. అయితద యోవేలు ప్రవచంచనప్ుపడు
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

దదవాలయము మర్శయు యాజకతవము మనుగడలో ఉనివి అని 1:13 మర్శయు అనేక ఇతర్

వాకయభాగముల నుండి మనం చెప్పవచుు. స్ట్యోను నాశనము చదయబడబో తయంది అని 2:1లో యోవేలు
ప్రకటించాడు. కాబటిర యూదులను బబులోనుకు చెర్గొనిపల యిన సమయంలో యోవేలు కొంతకాలం
ప్ర్శచర్య చదశాడు. అతని సందదశం చాలా సూటిగా ఉంది – యూదా ర్ాజయమును ఇతర్ ర్ాజయములు
నాశనం చదయబో తయనాియి. మర్శయు అధాయయము 2లో, ప్శాుతాతప్ప్డమని మర్శయు

హృదయప్ూర్వకమైన ప్శాుతాతప్ం బబులోను యొకు నాశనమును నిర్పధించగలదు లేదా తగశగంచగలదు
అని యోవేలు ప్రజలకు పిలుప్ునిచాుడు. నాశనము వసుతంది అని చెపిప ముగశంచన తర్మవాత కూడా,

యోవేలు దదవుని ఆశీర్ావదమును గూర్శు మాటాోడకుండ ఉండలేదు. చెర్ ముగశస్టిన తర్మవాత, దదవుడు

తన ప్రజలను ప్ునర్మదధ ర్శంచ అధిగమించలేని నిబంధ్నా ఆశీర్ావదప్ు సమయంలోకన నడిపస
ి త ాడని అతడు
తన పాఠకులకు హామీ ఇచాుడు. యోవేలు 3:20-21లో అతడు చెపిపనటట
ో గా:

ఈలాగ్ున నేను ఇింతకుముిందు ప్రత్రకారము చేయని పారణద్ో షమునకై ప్రత్రకారము
చేయుదును. అయతే యూద్ాద్ేశములో నివాసులు నితయముిందురు,

తరతరములకు యెరూషలేము నివాసముగా నుిండును, యెహో వా స్ట్యోనులో
నివాస్టిగా వస్టిించును (యోవేలు 3:20-21).

ఓబద్ాయ
బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములోని నాలుగవ ప్రవకత ఓబదాయ. అతని ప్ుసత కము కూడా

కాలమును గూర్శు చెప్పదు, కాని యూదా వార్శ యొకు భయంకర్మన
ై బాధ్లను ఎదో ము దదశము ఎలా
ఉప్యోగశంచుకొంది అనే దాని మీద అది దృషిర పడుతయంది. కీ.ీ ప్ూ. 597 నుండి 586 సంవతిర్ములలో
యూదా ర్ాజయము మీద బబులోను చదస్టన
ి దండయాతరలు మర్శయు చెర్గొనిపల యిన సమయంలో

యూదా ర్ాజయము ఎదుర్ొునిన ఇబబందులు ఓబదాయ మనసుిలో ఉండినవి. ఎదో మీయుల యొకు
కూ
ీ ర్తవమును యిెహో వా ప్టిరంచుకోకుండా ఉండడు అని ఓబదాయ ప్రకటించాడు. ఎదో ము నాశనము

చదయబడుతయంది. వాసత వంగా చెపాపలంటే, ఒక దినమున చెర్గొనిపల బడిన యూదా వార్మ తిర్శగశ వచు

ఎదో మీయుల యొకు సావసా యమును తీసుకుంటార్ని అతడు ప్రకటించాడు. అతని ప్ుసత కములోని 15వ
వచనములో ఓబదాయ చెపిపనటట
ో గా:

యెహో వాద్ినము అనయజ్నులిందరిమీద్ికి వచుు చునాద్ి. అప్ుుడు నీవు చేస్టన
ి టటర
నీకును చేయబడును, నీవు చేస్టినద్ే నీ నహత్రతమీద్ికి వచుును (ఓబద్ాయ 15).

యూదా ర్ాజయము యొకు చెర్ ముగశస్టన
ి తర్మవాత, దదవుడు తన ప్రజలను హంస్టించనందుకు

ర్ాజయములను శిక్షిసత ాడని ఓబదాయ ప్రకటించాడు.

హబకూకకు
బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములో ప్ర్శచర్య జర్శగశంచన ఐదవ ప్రవకత హబకూుకు. మర్పసార్శ,

అతడు ఎప్ుపడు ప్ర్శచర్య చదశాడో మనకు తెల్వయదు, అయినను అతని ప్ుసత కములోని విష్యసూచక
మనకు కొంత మార్గ దర్ికమును ఇసుతంది. హబకూుకు ప్ుసత కములోని మొదటి అధాయయములో,
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ఆయన మనకు ప్రవకత లను అనుగీహంచాడు

పాఠము ఐదు ప్రవచనము యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణ

యూదా ర్ాజయములో భకనతహన
ీ ుల ైన పాలకుల యొకు నాశనము కొర్కై ప్రవకత పారర్శాంచుచునాిడు. దదవుని
యొకు జవాబు 1:6లో కనిపిసత ుంది. ఆలకనంచుడి,

తమవికాని ఉనికిప్టటరలను ఆకరమిించవలెనని భూద్ిగ్ింతములవరకు సించరిించు
ఉద్ేరకముగ్ల కూ
ర రులగ్ు కలీదయులను నేను రేప్ుచునాాను (హబకూకకు 1:6).

ఈ వాకయభాగము యొకు వలుగులో, కీీ.ప్ూ. 605లో బబులోను మొదటిగా దండయాతర చదస్టి

చెర్గొనిపల యిన సమయంలో హబకూుకు ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి టట
ో తెలుసుతంది.

హబకూుకు మొదటిగా యూదా వార్శ యొకు చెడుతనమును గూర్శు, తర్మవాత బబులోనీయుల

యొకు అణచవేతను గూర్శు విలపించాడు, అయితద అతని ప్ుసత కము యొకు చవర్శ భాగములో,
బబులోనీయులను నాశనము చదయడానికన దదవుడు ఎంత సమయం తీసుకునిప్పటికీ కూడా,

హబకూుకు యిెహో వా మీద తనకుని నముకమును ధ్ృవీకర్శంచాడు. 3:17-18లో, ప్రస్టద
ి ధగ
ి ాంచన
విశావసప్ు మాటలను మనం చదువుతాము:

అింజూరప్ు చెటే ట ప్ూయకుిండినను ద్ారక్షచెటే ట ఫలిింప్కపో యనను ఒలీవచెటే ట
కాప్ులేకయుిండినను చేనిలోని పెైరు ప్ింటకు రాకపో యనను గొఱ్ఱ లు ద్ొ డ్ ల
ి ో
లేకపో యనను సాలలో ప్శువులు లేకపో యనను నేను యెహో వాయిందు

ఆనింద్ిించెదను నా రక్షణకరత యన
ెై నా ద్ేవునియిందు నేను సింతోషిించెదను
(హబకూకకు 3:17-18).

యెహెజ్ేకలు
బబులోను కాలములో ప్ర్శచర్య జర్శగశంచన ఆర్వ ప్రవకత యిెహజ
ె ేులు. కీీ.ప్ూ. 597లో ప్రవకత

బబులోనుకు చెర్గొనిపల బడా్డు అని 1వ అధాయయము, 2వ వచనము మనకు బో ధిసత ుంది. అతడు

బబులోనులో, చెర్గొనిపల బడిన వార్శ మధ్య స్టేవ చదశాడు, మర్శయు ఈ ప్ుసత కములోని మిగశల్వన భాగము

సపష్ర ం చదసత ునిటట
ో గా, యిెహజ
ె ుే లు కీీ.ప్ూ. 586లో యిెర్ూష్లేము నాశనము చదయబడిన సమయంలో
కూడా స్టేవచదశాడు. కాబటిర యిెహెజేులు కీీ.ప్ూ. 597 మొదలుకొని కీీ.ప్ూ. 586లో యిెర్ూష్లేము
ప్తనము వర్కు ప్ర్శచర్య చదశాడు. యిెహెజేులు తన యొకు ఆర్ంభ ప్ర్శచర్యలో ఎకుువగా

బబులోనీయులు యిెర్ూష్లేమును మర్శయు దాని దదవాలయమును నాశనము చదయబో తయనాిర్ని
ప్రకటించాడు. అంతదకాకుండ, యిెహజ
ె ేులు గీంథములో ఎకుువ భాగం ప్రజలు తమ భూమికన ఎలా

తిర్శగశవసాతర్మ మర్శయు తిర్శగశ వచునప్ుపడు దదవాలయమును ఎలా ప్ునర్శిర్శుంచాల్వ అనే విష్యము

మీద దృషిర పడుతయంది. ప్టర ణము మర్శయు దదవాలయము ఊహకు మించన విధ్ముగా ఎంత గొప్పగా
ఉంటాయో వివర్శంచన తర్మవాత, 48:35లో అతడు తన ప్ుసత కమును ఈ విధ్ంగా ముగశంచాడు:
యెహో వా యుిండు సథ లమని నాటనుిండి ఆ ప్టర ణమునకు పేరు (యెహెజ్ేకలు
48:35)
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ద్ానియేలు
బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములో ప్ర్శచర్య జర్శగశంచన ఏడవ ప్రవకత దానియిేలు. కీీ.ప్ూ.

605లో మొదటిగా దండయాతర చదస్టినప్ుపడు దానియిేలును బబులోనుకు చదర్గొనిపల యార్మ. అతని

ప్ుసత కములోని సంఘటనలను గూర్శున సూచనలు దానియిేలు ప్ర్శచర్య కనీసం కీీ.ప్ూ. 605 నుండి

539 వర్కు విసత ర్శంచందని సపష్ర ం చదసత ాయి. దానియిేలు అనువదించన కలలు మర్శయు అతనికన కల్వగశన
అనేక దర్ినములు యూదా ర్ాజయము యొకు చెర్ సుదీర్ఘ కాలం పాటట ఉంటటందని సపష్ర ం చదసత ాయి.
దదవుని ప్రజలు చెర్లో ఉనిప్పటికీ తమ పాప్ములకు ప్శాుతాతప్ం ప ందలేదని అతడు గీహంచాడు,
గనుక 9:13లో అతడు ఇలా చెపాపడు:

మ్రషే ధరమశ్ాసత మ
ర ిందు వారస్టిన కీడింతయు మాకు సింభవిించినను మేము మా

చెడునడవడి మానక పో త్రవిు; నీ సతయమును అనుసరిించి బుద్ిధ తెచుుకొనునటట
ే
మా ద్ేవుడెన
ై యెహో వాను సమాధానప్రచుకొనక పో త్రవిు (ద్ానియేలు 9:13).

తతీల్వతంగా, దదవుని ప్రజల యొకు చెర్ నాలుగు ర్ాజయముల దావర్ా విసత ర్శసత ుందని దానియిేలు

తెలుసుకునాిడు: బబులోనీయులు, మాదీయులు మర్శయ పార్స్ట్కులు, గరీకులు మర్శయు

అనామధదయమన
ై నాలుగవ ర్ాజయము, అది ర్పమా సామాోజయము అని ఇప్ుపడు మనకు తెలుసు.

ప్శాుతాతప్ము మర్శయు విశావసము ఉండాలని చెర్లోని ప్రజలను దానియిేలు పల ర తిహంచాడు మర్శయు

తిర్మగుబాటట చదయుటను కొనసాగశంచనటెో తద
ల తమ దదశము నుండి యిెడబాటట కొనసాగుతతనే ఉంటటందని
హెచుర్శంచాడు.

బబులోను దావర్ా తీర్మపను ఎంత ఉదాఘటించనా తకుువే అవుతయంది. ఇది దదవుని ప్రజలు తమ

ఘోర్మన
ై ఓటమిని ర్మచ చూచద సమయంగా ఉండినది; దదవుని ప్రజలు యూదా ర్ాజయము నుండి

చెర్గొనిపల బడా్ర్మ; దావీదు కుమార్మడు తన స్టింహాసనము నుండి చెర్గొనిపల బడా్డు; యిెర్ూష్లేము
ప్టర ణము నాశనము చదయబడింది మర్శయు దదవుని ఆలయము కూడా నాశనము చదయబడింది. పాత

నిబంధ్న గీంథములో దదవుని ప్రజల జీవితములో కల్వగశన అతయంత ఘోర్మన
ై సంఘటన ఇది. మర్శయు
ఈ సమయంలో, ప్రవకత లు అనేక హెచుర్శకలను మర్శయు తీర్మపలను ఇచాుర్మ, కాని ఒక దినమున
దదవుడు తన ప్రజలను యిెర్ూష్లేముకు మర్శయు యూదా ర్ాజయముకు ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడని వార్మ
నిర్రక్షించార్మ.

ప్రవచనము యొకు చార్శతిక
ర విశలోష్ణ అను ఈ పాఠంలో ఇప్పటివర్కు, ప్రధానమన
ై

సంఘటనలను మర్శయు ప్రవచనాతుక ప్ర్శచర్యలను మూడు కాలములలో మనము చూశాము.

ఇప్ుపడు మనము పాత నిబంధ్న ప్రవచనము యొకు చవర్శ కాలమును చూదాేము, అది ప్ునర్మదధ ర్ణ
కాలము.
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ప్ునరుదధ రణ కాలము
మనము చూచనటట
ో గా, ఆర్ంభ ర్ాచర్శకము బెైబిలులో ర్చయితల ైన ప్రవకత లకు నేప్థయమును

ఏర్ాపటట చదస్టింది. చాలామంది ప్రవకత లు అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప కాలములో ప్ర్శచర్య చదశార్మ, మర్శయు
బబులోను దావర్ా తీర్మప కాలములో మర్శంతగా దదవుని స్టేవ చదశార్మ. కొందర్మ ఇశాీయిేలీయులు

బబులోను చెర్ నుండి యూదా ర్ాజయముకు తిర్శగశ వచునప్ుపడు దదవుని ప్రజలకు ప్ర్శచర్య చదస్టిన
ప్రవకత లను గూర్శు ఇప్ుపడు మనం ప్ర్శశీలన చదయాల్వ. ఈ ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలము కీీ.ప్ూ. 539 నుండి
కీీ.ప్ూ. 400 వర్కు విసత ర్శంచబడియునిది అని మనం చెప్పవచుు. ఈ కాలములోని ప్రధానమన
ై

సంఘటనల మీద, తర్మవాత ప్రవచనాతుక ప్ర్శచర్యల మీద దృషిర పటర డం దావర్ా ఈ కాలమును సాధార్ణ
మార్గ ంలో అనేవషించుదాము. ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములోని ప్రధానమన
ై సంఘటనలను మొదటిగా
చూదాేము.

ప్రధానమన
ై సింఘటనలు
ఇశాీయిేలీయులు తమ దదశముకు తిర్శగశ వచాుర్మ అనునది మనము చెప్పవలస్టిన మొదటి

విష్యమయ
ై ునిది.

ఇశ్ారయేలీయులు ద్ేశమునకు త్రరిగి వచుుట
కీీ.ప్ూ. 539 మర్శయు 538లో, చెర్లోనుని తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు ఒక అదుుతకార్యమును

చదశాడు. యిెష్యా ప్రవచన నర్వేర్మపగా, పార్స్ట్క దదశప్ు ర్ాజైన కోర్ష్య బబులోను దదశప్ు ర్ాజును

ఓడించ, ఇశాీయిేలీయులు తమ దదశముకు బయలుదదర్శవళ్లో యిెహో వా ఆలయమును ప్ునర్శిర్శుంచుమని
పల ర తిహంచాడు. చెర్లో నుండి ప్రజల యొకు ఈ పారర్ంభ ప్ునర్మదధ ర్ణ షేష్బజి ర్మ నాయకతవములో

జర్శగశంది, ఇతడు దావీదు స్టింహాసనముకు సర్న
ై వార్సుడెన
ై జర్మబాబబెలు అని చాలామంది భావిసాతర్మ.
అయితద, చెర్ నుండి తిర్శగవ
శ చున వార్మ చాలా తకుువ మంది, మర్శయు వార్మ యిెహో వా చతత మును
జర్శగశంచుటకు అంత సమర్పణ కల్వగశనవార్మ కాదు.

ద్ేవాలయము యొకక ప్ునరిారామణిం
ఇప్ుపడు, ఈ వాసత వము ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములోని ర్ండవ ప్రధానమైన సంఘటన వప్
ై ు
మనలను నడిపస
ి త ుంది, అది కీ.ీ ప్ూ. 520 నుండి 515కు మధ్య కాలములో దదవాలయము యొకు
ప్ునర్శిర్ాుణము. మొదటిగా తమ దదశములోకన తిర్శగశ వచున ఇశాీయిేలీయులు దదవాలయమును

ప్ునర్శిర్శుంచలేదు. వార్మ నిర్ాుణమును ఆర్ంభించార్మ, కాని వంటనే తమ అవసర్తలకు ఎకుువ

పారముఖ్యత ఇచు నిర్ాుణమును ఆపివశ
ే ార్మ. దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచాల్విన బాధ్యతను దదవుని
ప్రజలు నిర్ో క్షయపటారర్మ గనుక, ప్రవకత ల ైన హగగ యు మర్శయు జకర్ాయలు కీీ.ప్ూ. 520లో వీధ్ులలోకన వళ్లో

దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచుమని ప్రజలను హెచుర్శంచార్మ. మొదటిగా గొప్ప ఆశావాదం మర్శయు
నిర్రక్షణ ఉండినది, కాని ఆ ఆశావాదం ఎకుువ కాలం లేకపల యింది.
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విసత ృతమైన మతభరషరతాము
ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములోని మూడవ గొప్ప సంఘటన ఏమిటంటే విసత ృతమైన మతభరష్రతవము.

ఇప్ుపడు, ఈ మతభరష్రతవము దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచుటకు మొదలుపటిరన తర్మవాత,

విశలష్ముగా ఎజార మర్శయు నహెమాయ కాలములో పర్శగశంది. ఈ కాలము యొకు ఖ్చుతమన
ై తదదల
ీ ను

గూర్శు ప్ండితయలు వివాదిసత ార్మ కాబటిర కీీ.ప్ూ. 450 నుండి 400 మధ్య ఉని విశాలమన
ై కాలవయవధిని
మనము నిర్ుయించవచుును. జర్మబాబబెలు దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచన తర్మవాత ఒక

తర్ములోనే, దదవుని ప్రజలు విదదశీ స్ట్త ల
ీ తో వివాహము చదసుకోవడం ఆర్ంభించార్మ, తతీల్వతంగా,

ఇశాీయిేలు మతము ఇతర్ మతములతో కల్వస్టిపల యింది. ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలము నిల్వచపల యింది.
ఇప్ుపడు ఎజార మర్శయు నహెమాయ కొనిి సంసుర్ణలు చదస్టి, కొంతకాలం ప్నిచదశార్మ, కాని ఆ

సంసుర్ణలు విఫలమవవడానికన ఎంతో సమయం ప్టర లేదు. ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలము ఒక గొప్ప మతభరష్రతవ
కాలముగా మార్శపల యింది.

ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములోని ర్ండవ విష్యమును ఇప్ుపడు మనం చూదాేము. ఈ కాలములో

ప్ర్శచర్య చదస్టన
ి ప్రవకత లను ఈ సంఘటనలు ఎలా ప్రభావితం చదశాయి?

ప్రవచనాతమక ప్రిచరయలు
ముగుగర్మ ప్రస్టద
ి ధ ి చెందిన ప్రవకత లు ఎవర్నగా హగగ యి, జకర్ాయ మర్శయు మలాకీ. హగగ యి
ప్ర్శచర్యను మొదటిగా చూదాేము.

హగ్గ య
దదశముకు తిర్శగవ
శ చున వార్శలో ఈ ప్రవకత కూడా ఉనాిడని హగగ యి గీంథము సపష్ర ముగా

తెల్వయజేసత ుంది. తతీల్వతంగా, అతడు యిెర్ూష్లేములో ప్ర్శచర్య చదశాడు. అంతదకాకుండ, హగగ యి

ఎప్ుపడు ప్ర్శచర్య చదశాడో మనకు సపష్ర ంగా తెలుసు. ఆర్వనల మొదటి దినమున ప్రవకత యగు హగగ యి
దావర్ా యూదా దదశముమీద అధికార్శయిన
ెై జర్మబాబబెలుతో దదవుడు మాటాోడాడు అని హగగ యి 1:1లో

మనము చదువుతాము. ఇది మర్శయు హగగ యి గీంథములోని ఇతర్ వాకయభాగముల దావర్ా, హగగ యి
ప్రవచనములనీి కీీ.ప్ూ. 520లో నాలుగు నలల కాలములో ఇవవబడా్యని మనం నేర్ముకుంటాము.
ఇప్ుపడు హగగ యి యొకు సందదశం ఏమిటి? దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచడానికన

అలమటిసత ుని యూదావార్శని పేర్
ర ేపించాలని హగగ యి నిశుయించుకునాిడు. వాసత వంగా చెపాపలంటే,
అతడు మర్శయు అతని ప్రజలు తమ పాప్ముల విష్యమై ప్శాుతాతప్ప్డినటెో తద
ల గొప్ప విజయాలు

మర్శయు ఆశీర్ావదములు ప ందుకుంటార్మ అని హగగ యి ప్రవచంచాడు. 2:21లో అతడు చెపపి నటట
ో గా:
యూద్ాద్ేశప్ు అధికారియగ్ు జ్రుబబాబలుతో ఇటే నుము ఆకాశమును భూమిని
నేను కింపిింప్జ్ేయుచునాాను (హగ్గ య 2:21).

దదశము హృదయప్ూర్వకముగా దదవుని వప్
ై ు తిర్శగశ, దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచనటెో తద
ల
దదవుడు గొప్ప ఆశీర్ావదములు ఇసాతడని హగగ యి ప్రకటించాడు.
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జ్కరాయ
ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములోని ర్ండవ ప్రవకత జకర్ాయ. జకర్ాయ ప్రవచనముల దావర్ా, అతడు

హగగ యితో పాటట యిెర్ూష్లేములో ప్ర్శచర్య చదశాడని మనం నేర్ముకుంటాము. దర్ాయవేష్య

ఏలుబడియందు ర్ండవ సంవతిర్ము ఎనిమిదవ నలలో, అనగా కీీ.ప్ూ. 520లో హగగ యి ప్ర్శచర్యను

ఆర్ంభించాడు అని 1వ అధాయయము 1వ వచనము బో ధిసత ుంది. జకర్ాయ 9-14 అధాయయముల ప్రకార్ం,
దదవుని ఆశీర్ావదములు ప ందుకోవాలంటే దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుస్టేత సర్శపల దని సపష్ర మన
ై తర్మవాత,
జకర్ాయ ప్ర్శచర్య కొనసాగశంది అని చాలామంది వాయఖ్ాయతలు నముుతార్మ. అతని యొకు ప్ర్శచర్య

ఆర్ంభంలో, మొదటి ఎనిమిది అధాయయములలో సంగీహంచబడినటట
ో గా, ప్రవకత యొకు సందదశం చాలా
సర్ళంగా ఉంది: ప్రజలు దదవాలయమును ప్ునర్శిర్శుంచనటెో తద
ల గొప్ప ఆశీర్ావదములు ప ందుతార్మ.

అయితద, దీనికన మించ, అధాయయములు 9-14లో, సంప్ూర్ు ప్ునర్మదధ ర్ణ భవిష్యతయ
త లో దదవుడు జోకయం

చదసుకొనుట దావర్ా మాతరమే వసుతందని జకర్ాయ ప్రకటించాడు. భవిష్యతయ
త లో దదవుడు జోకయం చదసుకొని తన
ప్రజలకు నీతి మర్శయు విజయమును చదకూర్ేు గొప్ప సంఘటనలను గూర్శున దర్ినములను ప్రవకత
కల్వగశయునాిడు. 14:20లో అతడు చెపిపనటట
ో గా:

ఆ ద్ినమున గ్ుఱ్ఱ ములయొకక కళ్లే ములమీద యెహో వాకు ప్రత్రషిరతము అను
మాట వారయబడును; యెహో వా మింద్ిరములోనునా పాతరలు బలిప్ఠము

ఎదుటనునా ప్ళ్లేములవలె ప్రత్రషిి తములుగా ఎించబడును (జ్కరాయ 14:20).

మలాకీ
ఇప్ుపడు, పాత నిబంధ్న గీంథములోని చవర్శ ప్రవకత మలాకీ. మలాకీ కూడా యిెర్ూష్లేము

పారంతములో ప్ర్శచర్య చదశాడు అని దదవాలయము మర్శయు లేవీయుల మీద ఆయన దృషిరపటిరన విధానం
దావర్ా సపష్ర ం చదయబడింది. అతని సందదశం నహెమాయ సంసుర్ణల కాలములో లేదా తర్మవత

కాలములో, అనగా సుమార్మ కీీ.ప్ూ. 450 నుండి 400 మధ్య కాలములో సర్శగా అమర్ుబడుతయంది.
దదవాలయప్ు ప్నులు భరష్ర యప్టిరపల యాయి, మర్శయు ప్రజలు దదవుని నుండి వనుదిర్శగార్మ కాబటిర దదవుని
ప్రజలకు వయతిర్ేకంగా గొప్ప తీర్మప ర్ాబో తయందని మలాకీ ప్రకటించాడు. మలాకీ 3:5లో మనము
చదువునటట
ో గా:

తీరుు తీరుుటకై [యెహో వా] మీయొదద కు రాగా (మలాకీ 3:5).
అయిననూ, భవిష్యతయ
త లో దదవుని తీర్మప కూడా ఇశాీయిేలులోని నీతిమంతయల యొకు తయది

ప్ునర్మదధ ర్ణకు దార్శతీసుతందని మలాకీకన తెలుసు. 4:2లో, ప్శాుతాతప్ప్డి దదవునికన నముకసుతలుగా
నిర్ూపించుకొనేవార్శకన మలాకీ నిర్రక్షణను ఇచాుడు:

అయతే నా నామమిందు భయ భకుతలుగ్లవారగ్ు మీకు నీత్ర సూరుయడు
ఉదయించును; అతని రకకలు ఆరోగ్యము కలుగ్జ్ేయును గ్నుక మీరు

బయలుద్ేరి కొరవిాన దూడలు గ్ింతులు వేయునటట
ే గ్ింతులు వేయుదురు (మలాకీ
4:2).
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తీర్మప తర్మవాత గొప్ప ఆశీర్ావదప్ు కాలము వసుతందని ఇశాీయిేలు మతభరష్రతవములో

ఉనిప్ుపడు కూడా మలాకీ హామీ ఇచాుడు.

ప్ునర్మదధ ర్ణ కాలములోని ప్రవకత లు గొప్ప సంక్షోభముతో వయవహర్శంచవలస్టి ఉండినది. చెర్ నుండి

తిర్శగశ వచున దదవుని ప్రజలు దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదయడం కొనసాగశంచార్మ, తతీల్వతంగా, గొప్ప
ప్ునర్మదధ ర్ణ ఆశీర్ావదములు సుదూర్ భవిష్యతయ
త లో మాతరమే వసాతయని తదల్వు చెపాపర్మ. ఇప్ుపడు,

కైసతవులముగా, ఈ సుదూర్ భవిష్యతయ
త ఎప్ుపడు వచుందో మనకు తెలుసు – యిేసు భూలోకమునకు
వచునప్ుపడు.

ముగిింప్ు
ఈ పాఠంలో పాత నిబంధ్న ప్రవకత ల యొకు చార్శతిరక విశలోష్ణను మనము ప్ర్శశీల్వంచాము. చర్శతర

సంకనోష్రముగా ఉనిప్పటికీ, నాలుగు ప్రధాన కాలముల దృషారయ ప్రవచనాతుక చర్శతర యొకు

సంఘటనలను కుోప్త ంగా చెప్ుపట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది: మొదటిగా, ఆర్ంభ ర్ాచర్శకము; ర్ండవదిగా,
అష్త
ష ర్మ దావర్ా తీర్మప; మూడవదిగా, బబులోను దావర్ా తీర్మప; మర్శయు నాలుగవదిగా, చెర్-తర్మవాత
కాలము, ఇది ఆర్ంభములో గొప్ప నిర్రక్షణ కల్వగశన కాలముగా ఉండెను, కాని తయదకు ఆ నిర్రక్షణలు

మర్శఎకుువ తీర్మపకు దార్శతీశాయి, తర్మవాత సుదూర్ భవిష్యతయ
త లో దదవుని యొదే నుండి ఆశీర్ావదము
కల్వగశంది.

మనము పాత నిబంధ్న ప్రవచనమును అనువదించుట నేర్ముకొనుచుండగా, వార్శ మాటలను

వార్శ ప్ర్శస్టా త
ి యలకు అనుసంధానించుట ఎలో ప్ుపడు ముఖ్యమన
ై విష్యముగా ఉంది. ప్రవకత ల యొకు

మాటలను వార్మ ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టా త
ి యలకు అనుసంధానించుచుండగా, ఆ కాలములోని ప్రజలకు వార్శ
మాటలు ఎటటవంటి అర్ామును ఇచునవో మర్శయు వార్శ మాటలు నేడు మనకు ఏ విధ్ంగా
అనువర్శతంచబడుతయనివో మనం అర్ాము చదసుకొనగలుగుతాము.

-19వీడియోలు, సర డీగైడ్సి మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్శ్ిలీనియం మినిస్ట్రస
ీ ుి thirdmill.org నందు సందర్శించండి

