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హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము
ర్ండవ పాఠము

జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

ఉపో ద్ఘాత్ెం
జీవితములో కఠశనమైన అనుభవాలు మనకు చాలా జఞానమును బో ధిసత ాయి. మర్శయు మన

చుటట
ర ఉనివార్మ శీమలను ఎదుర్ొునుచుండగా మనము దదవుని గూర్శు, మనలను గూర్శు మర్శయు
లోకమును గూర్శు నేర్ముకొను మళకువలు అమూలయమైనవిగా ఉంటాయి. ప్రవకత యిన
ై హో షేయ

విష్యములో కూడా ఇది నిజమైయునిది. అతడు అనేక దశాబే ముల పాటట కఠశనమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి యలలో
దదవుని యొదే నుండి ప్రతయక్షతలను ప ందుకునాిడు. మర్శయు అతని తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో,
ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా దదశములు కొనిి తీవరమన
ై శోధ్నలను ఎదుర్ొునుచుండగా
వార్శకన జఞానమును అందించుటకు ఈ ప్రతయక్షతలను సంకలనం చదయమని ప్ర్శశుదాధతయుడు అతనిని
పేరర్ప
ే ించాడు.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము అను మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ండవ పాఠము, మర్శయు

దీనికన “జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, దదవుని యొకు ప్ుర్ాతనమన
ై
ప్రజలకు జఞానమును ఇచుుటకు ఈ గీంథమును ఆర్ంభము నుండి ముగశంప్ు వర్కు హో షేయ
ర్ూప ందించన విధానమును మనము చూదాేము.

మన మునుప్టి పాఠంలో, 1:1లో హో షేయ ప్ర్శచర్య యొకు సంప్ూర్ణ కాలకీమమును అందించు

శీర్శషకతో హో షేయ గీంథము ఆర్ంభమవుతయంది అని మనము నేర్ముకునాిము. మర్శయు 14:9లో తాను
ఇచున ప్రవచనముల దావర్ా జఞానమును సంపాదించమని హో షేయ యొకు పాఠకులకు పిలుప్ునిసూ
త
గీంథము ముగుసుతంది. ఈ వచనములకు మధ్య, హో షేయ గీంథము యొకు ముఖ్య భాగము మూడు

ప్రధానమైన విభాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 1:2-3:5లో ఉని మొదటి విభాగము దదవుని యొదే
నుండి వచుు తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ ర్ండిoటి మీద దృషిరపడుతయంది. 4:1-9:9లో ఉని ర్ండవ

విభాగము, దదవుని ప్రజలకు విర్పధ్ముగా వివృతమగుతయని దదవుని తీర్మపను దగగ ర్గా ప్ర్శశీలన చదసత ుంది.
మర్శయు 9:10-14:8లో ఉని మూడవ విభాగము, హో షేయ యొకు ప్రవచనముల దావర్ా దదవుడు
బయలుప్ర్చన వివృతమగు నిర్రక్షణ మీద దృషిరపడుతయంది. హో షేయ గీంథము యొకు ముఖ్య
ఉదదేశయమును కూడా మనము ఈ విధ్ంగా కరీడీకర్శంచాము:

సన్హెరబ
ీ ు చేస్టన
ి ద్ెండయాత్ర ద్ఘారా ఎద్ురన
ై సవాళ్ల ను ఎద్ురకకనుచుెండగా

హో షేయ ప్రిచరయలో ద్ేవుడు బయలుప్రచిన జ్ఞానమును ప ెంద్ుకోమని హో షేయ
గరెంథము యూద్ఘ న్ఘయక్ులక్ు పిలుప్ునిచిచెంద్ి.

ఈ సార్ాంశము సూచంచుచునిటట
ో , యూదా నాయకులకు జఞానము చాలా

అవసర్మైయుండినది. హిజ్కుయా దినములలో సనె ర్బ
ర ు చదస్టిన దండయాతర కాలములో, లేక తర్మవాత
వంటనే యూదా వార్శ మీదికన నాశనకర్మన
ై తీర్మప వసుతంది అని దదవుడు హెచుర్శంచాడు. మర్శయు ఈ
ప్ర్రక్షా కాలములో దదవుని ప్రజలను నడిపించుటకుగాను హో షేయ ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుడు
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

బయలుప్ర్చన విష్యములలో నుండి వివేకమును సంపాదించుకరమని హో షేయ గీంథము యూదా
నాయకులకు పిలుప్ునిచుంది.

ఈ ఉదదేశయమును హో షేయ ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ాుడో చూచుటకు, తన గీంథములోని ప్రతి

ప్రధానమైన విభాగములో జఞానుల కొర్కు హో షేయ చదర్ుశ న ప్రతయక్షతలనిిటిని మనము చూదాేము.
మొదటి విభాగములో అతడు ఇచున తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణకు సంబంధించన ప్రవచనములతో
ఆర్ంభిదాేము. తర్మవాత, ర్ండవ విభాగములో అతడు ప్రకటించన వివృతమగుతయని తీర్మపను
ప్ర్శగణిదే ాము. మర్శయు చవర్శగా, మూడవ విభాగములో వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు
ఇవవబడిన ప్రతయక్షతలను విశదీకర్శదే ాము. తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ ఇచున
ప్రవచనములలోని మళకువలను ముందుగా చూదాేము.

తీరపు మరియు నిరీక్షణ
1:2-3:5లో ఉని హో షేయ గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో యర్ొబాము II ప్ర్శపాలనలో
ఉతత ర్ ఇశాీయిేలులో హో షేయ ప ందుకొనిన ప్రవచనములు ఉనాియి అను విష్యమును మీర్మ

జఞాప్కము చదసుకరవచుు. మన మునుప్టి పాఠంలో మనము నేర్ముకునిటట
ో , ఇవి కరీ.ప్ూ. 744లో
అష్ష
ష ర్మ ఖ్ాయతిని సంపాదించుకొనిన కాలములో ఇవవబడిన ప్రవచనముల ైయునివి. ఈ పాఠంలో,

హో షేయ ఈ ఆర్ంభ ప్రతయక్షతలను అందించుట దదవుని తీర్మపను గూర్శున ప్రతి హెచుర్శక, భవిష్యతయ
త లో
దదవుడు తన ప్రజలను దీవిసాతడు అనే నిర్రక్షణ గల ప్ునర్శిశుయతతో జఞగీతతగా సమతయలయము
చదయబడుతయంది అని మనము చూడబో తయనాిము.

హో షేయ ఈ గీంథమును వారస్టిన కాలానికన, ఇశాీయిేలు ర్ాజయము దదవుని యొకు తీవరమన
ై

తీర్మపను ఎదుర్ొునుట ఆర్ంభించంది, మర్శయు తీర్మపను గూర్శున హెచుర్శక యూదాకు కూడా

వచుయుండినది. ఈ కఠశనమన
ై వాసత వికతలు యూదా నాయకులకు నిర్ాశను మర్శయు సందిగధతను
మిగశలాుయి. దదవుడు ఏమి చదయుచునాిడు? భవిష్యతయ
త ను గూర్శు వార్మ ఎలాంటి నముకములు
పటటరకరవాల్వ? ఈ గీంథము యొకు మొదటి మూడు అధాయయములలో, యూదా నాయకులు ఈ
ప్రశిలను ఎదుర్ొునుచుండగా హో షేయ వార్శకన జఞానమును అందించాడు.

దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ వారస్టిన అధాయయములలో మనము

చూస్టినటట
ో , ఇకుడ కూడా మనము వాసత విక అర్ాముతో ఆర్ంభిదాేము — ఈ గీంథమును మొదటిగా
ప ందుకొనినవార్శ కొర్కు దాని యొకు పారముఖ్యత. తర్మవాత, ఈ అధాయయముల యొకు ఆధ్ునిక

అనువర్త నమును మనము విశదీకర్శదే ాము. మన గీంథము యొకు మొదటి శోీతల కొర్కు హో షేయ
ఇచున వాసత విక అర్ాము చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

-2వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

వాసత విక్ అరథ ము
తన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో తాను ఇచున ప్రతయక్షతలను హో షేయ
కరీడీకర్శంచగపర్శతద, అతడు ఈ విధ్ంగా చెపపి యుండవచుు:
తీరపు కాలము త్రపవాత్, యూద్ఘతో మరలా ఐక్యప్రచబడుట ద్ఘారా మరియు

ద్ఘవీద్ు గృహమునక్ు సమరిుెంచుకొనుట ద్ఘారా అెంత్య ద్ినములలో ఇశ్ారయేలు
ద్ేవుని ఆశీరాాద్ములను ప ెంద్ుక్ుెంట ెంద్ి.

ఒక వప్
ై ున, వార్మ తీర్మప కాలమును అనుభవించన తర్మవాత ఇశాీయిేలులో, అనగా ఉతత ర్

దికుున ఉని గపతరములకు దదవుని ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని హో షేయ ప్రవచనములు

బో ధించాయి. కాని మర్ొక వప్
ై ున, యూదాతో మర్లా ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా మర్శయు దావీదు
గృహమునకు సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా అంతయ దినములలో దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద
ఆశీర్ావదములను కుముర్శసత ాడు అని కూడా అవి బో ధించాయి.

ఈ విభాగము యొకు వాసత విక అర్ామును మనము ర్ండు దశలలో చూదాేము. మొదటిగా,

తీర్మప కాలము తర్మవాత ఇశాీయిేలు దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటటంది అను దదవుని

ప్రణాళికను హో షేయ బయలుప్ర్చాడు. ర్ండవదిగా, ఆ ఆశీర్ావదములు యూదా దావర్ా కలుగుతాయి
అని కూడా హో షేయ సపష్ర ము చదశాడు. తీర్మప కాలము తర్మవాత ఇశాీయిేలు మీద దదవుని
ఆశీర్ావదములు కుముర్శంచబడతాయని హో షేయ చదస్టన
ి బో ధ్ను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

తీరపు త్రపవాత్ ఆశీరాాద్ములు
1:2-2:1లో ఉని మునుప్టి కుటటంబ అనుభవాలను గూర్శు వయకనతగత కథనమును ఇసూ
త

హో షేయ ఈ విభాగమును ఆర్ంభిసాతడు.

మునుప్టి కుటటంబ అనుభవాలు. 1:2-9లో కుటటంబ కథనముతో ఈ భాగము

ఆర్ంభమవుతయంది. “వయభిచార్ము చదయు” “స్ట్త ని
ీ ” — లేక భార్యను — వివాహము, అనగా గపమర్మను

వివాహము చదసుకరమని 2, 3 వచనములలో దదవుడు హో షేయను ఆజఞాపించాడు. ఇశాీయిేలులో ఉని
దదవదాస్ట్ సాావర్ములలో స్టేవ చదస్టన
ి అనేకమంది వయభిచార్శణల
ి లో గపమర్మ ఒకటెైయునిదని ఈ వర్ణన

సూచసుతంది. ఆమ జీవన విధానము హో షేయ వివాహము మీద ఒక చీకటి ఛాయ అలుముకొనునటట
ో
చదస్టింది. కాని దీని కంటే ఎకుువగా, దదవుడు తన నిబంధ్న దావర్ా అప్నముకసుతల న
ై ప్రజలతో —

ఇశాీయిేలు ప్రజలు — అనుబంధ్మును కలుప్ుకునాిడు అని కూడా వార్శ వివాహము చతారతుకముగా
చూప్ుతయంది.

తర్మవాత, 4-9 వచనాలలో, దదవుని యిదుట ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్శస్టా తి
ి ని బయలుప్ర్చు

విధ్ముగా తన పిలోలకు విశేష్మైన పేర్ోను పటర మని దదవుడు హో షేయకు ఆజా ఇచాుడు. హో షేయ

యొకు జేయష్ఠ కుమార్మనికన యిజరయిల
ే ు అని పేర్మ పటర బడింది; యర్ొబాము II యొకు పితర్మడెన
ై , ర్ాజైన
యిహూ భయంకర్మైన హింసతో యిజరయిల
ే ులో తన ర్ాజయమును సాాపించాడని 2 ర్ాజులు 10

వివర్శసత ుంది. హో షేయ యొకు మొదటి కుమార్మనికన యిజయి
ర ల
ే ు అని పేర్మ పటటరట ఇశాీయిేలు మీదికన
-3వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

ఒక హింసాతుకమన
ై తీర్మప తవర్గా ర్ాబో తయంది అని బయలుప్ర్చంది. హో షేయ యొకు ర్ండవ
సంతానమన
ై కుమార్త కు లోర్ూహామా అని పేర్మ పటర బడింది, అనగా “పేరమ ప ందనిది,” లేక

“జఞల్వన ందనిది” అని అర్ాము. దదవుడు ఇశాీయిేలు ర్ాజయమునకు పేరమ మర్శయు కనికర్మును చూప్ుట
ఆపివేసత ాడు అని ఈ పేర్మ సూచసుతంది. చవర్శగా, తన మూడవ సంతానమునకు లోఅమీు, అనగా “నా
జనముకాదు,” అని పేర్మ పటర మని దదవుడు హో షేయను ఆజఞాపించాడు. కొంత కాలము వర్కు,

ఇశాీయిేలును దదవుడు తన ఉగీతను ఎదుర్ొునుచుని అనయ దదశముగా ప్ర్శగణిసత ాడు అని ఈ కుమార్మని
పేర్మ బయలుప్ర్మసుతంది.

హో షేయ యొకు మునుప్టి కుటటంబ అనుభవాలు ఇశాీయిేలు మీదికన ర్ాబో వుచుండిన

భయంకర్మైన తీర్మపను బయలుప్ర్చాయి. అయితద, హో షేయ ఈ తీర్మప మాటలను 1:10-2:1లో
ఇవవబడిన దెవ
ై -పేర్
ర శత నిర్రక్షణ ప్రవచన ప్లుకుల దావర్ా సమతయలయం చదశాడు. ఇశాీయిేలు మీదికన
ర్ాబో వుచుని నాశనము తర్మవాత కూడా, ఆదికాండము 13, 22లో అబారహాముతో చదస్టన
ి

వాగాేనములను దదవుడు నర్వేర్ముతాడని అతడు ప్రకటించాడు. హో షేయ 1:10లో హో షేయ ప్రకటిసత ుని
మాటలను వినండి:

ఇశ్ారయేలీయుల జ్నసెంఖ్య అమిత్మై లెక్కలేని సముద్రప్ు ఇసుక్ెంత్

విస్ాతరమగును; ఏ సథ లమెంద్ు–మీరప న్ఘ జ్నులు కారననమాట జ్నులు వారితో
చెప్ుుద్ురో ఆ సథ లమునన్ే–మీరప జీవముగల ద్ేవుని క్ుమారపలెైయున్ఘనరని
వారితో చెప్ుుద్ురప (హో షేయ 1:10)

త్న వాగాానములను న్హరవేరపచటక్ు ఆయన క్లిగియునన నిశ్చయత్ను

ఉద్ఘాటెంచుటక్ు ద్ేవుడు కొనినస్ారపల చిహనములను ఉప్యోగిెంచఘడు అని ప్రవచన
ప్ుసత క్ములలో మనము చూస్ాతము. ఆయన చిహ్ననత్మక్ కారయములను

ఉప్యోగిెంచుక్ున్ఘనడు. కాబటర , ఒక్ వేశ్యను వివాహము చేసుకోమని ఆయన
హో షేయను కోరినప్ుుడు, ద్ేవుడు సుషరముగా త్న ప్రజ్ల యొక్క

అప్నమమక్త్ామును, ఇత్ర ద్ేవత్లను, ఇత్ర ద్ేశ్ముల యొక్క ద్ేవత్లను

అనుసరిసత ూ ఆయన ప్రజ్లు ఒక్ వయభిచఘరిణయ
ి న
ై స్ట్త ీ వలె — అెంత్క్ెంటే ఎక్ుకవగా,
ఒక్ వయభిచఘరి వలె — వయవహరిెంచిన విధఘనమును సుషరముగా చూప్గోరాడు.
అయతే ప్రజ్లు చేయు వయభిచఘరము త్రపవాత్ క్ూడఘ, త్న ప్రజ్లు చూప్ు
అప్నమమక్త్ాము త్రపవాత్ క్ూడఘ ఆయన త్న నిబెంధనక్ు

నమమక్సుతడెైయున్ఘనడని హో షేయ ప్రవక్త ద్ఘారా ఆయన చూపాడు.
— డా. డదవిడ్ కొర్ేీ
అతని మునుప్టి కుటటంబ అనుభవములలోని ఈ సమతయలయమన
ై కథనమును అనుసర్శసత ూ,

2:2-23లో తన గీంథములోని దదవుని యొకు మొటర మొదటి వాయజయము వప్
ై ునకు హో షేయ మళాోడు.
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దదవుని వాయజయము. ప్రవచనాతుక వాయజయములలో మనము సాధార్ణంగా ఆశంచునటట
ో , 2:2-

13లో, ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు తన శాప్ములను అనుభవించబో తయంది అని దదవుడు తన ప్ర్లోక
నాయయసాానములో ప్రకటించాడు. గపమర్మ మర్శయు ఆమ చదస్టన
ి దదవదాస్టి వయభిచార్ము వల నే,

ఇశాీయిేలీయులు కూడా దదవునికన అప్నముకతవమును చూపార్మ, మర్శయు అష్ష
ష ర్మ సామాాజయము
యొకు ఎదుగుదల దావర్ా దదవుడు వార్శని శక్షించబో తయనాిడు. అయితద అనేక ఇతర్ దెైవిక వాయజయముల
వల , ఈ వాయజయము దదవుని యొదే నుండి వచుు శాప్ములతో ముగశంచబడలేదు. భినిముగా,

ఇశాీయిేలు యొకు తీర్మప తర్మవాత ర్ాబో వు ఆశీర్ావదములను గూర్శు కూడా దదవుడు మాటాోడాడు.
2:18లో దదవుడు ప్ల్వకనన నిర్రక్షణతో కూడిన మాటలను వినండి:

ఆ ద్ినమున న్ేను న్ఘ జ్నులప్క్షముగా భూజ్ెంత్ువులతోను ఆకాశ్ప్క్షులతోను
న్ేలను పారక్ుజ్ెంత్ువులతోను నిబెంధన చేయుద్ును. విలులను ఖ్డగ మును
యుద్ధ మును ద్ేశ్ములో ఉెండక్ుెండ మానిుెంచి వారిని నిరభయముగా
నివస్టిెంప్జ్ేయుద్ును (హో షేయ 2:18)

ఇశాీయిేలుతో నిబంధ్న — ఈ నిబంధ్నను గూర్శు తర్మవాత ప్రవకత లు కూడా ప్రవచంచార్మ —

చదయుదును అని వాగాేనము చదసత ూ తీర్మప తర్మవాత ఒక ఘనమన
ై భవిష్యతయ
త ను గూర్శు దదవుడు ఇచున
నిశుయతను మీర్మ ఇకుడ చూడవచుు. యిర్రుయా 31:31 ఈ నిబంధ్నను “కొీతత నిబంధ్న” అని

పిలుసుతంది. యిష్యా 54:10, మర్శయు యిహెజేులు 34:25 మర్శయు 37:26 దీనిని “సమాధానార్ా
నిబంధ్న” అని పిలుసాతయి.

ఇకుడ హో షేయ యొకు ప్రవచనము దదవుడు ప్రకృతిని ప్ునర్మదధ ర్శంచు విధానము మీద

దృషిరపడుతయంది — “భూజంతయవులతోను ఆకాశప్క్షులతోను నేలను పారకుజంతయవులతోను...” మర్శయు
అష్ష
ష ర్మ నుండి కలుగు హింస కూడా అంతమొందుతయంది అని దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. ఆయన

“విలుోను ఖ్డగ మును యుదధ మును మానిపసాతడు” మర్శయు ఇశాీయిేలు “నిర్ుయముగా నివస్టిసత ుంది.”

అతని మునుప్టి కుటటంబ అనుభవములు మర్శయు దదవుని మొదటి వాయజయములో నాయయము

మర్శయు నిర్రక్షణ బయలుప్ర్చబడిన విధానమును నమోదు చదస్టన
ి తర్మవాత, హో షేయ 3:1-5లో తన
తదుప్ర్శ కుటటంబ అనుభవములను గూర్శున కథనము వప్
ై ుకు తిర్శగగ
శ ాడు.

తదుప్ర్శ కుటటంబ అనుభవాలు హో షేయ 3వ అధాయయము 1-3 వచనములలో తన స్ట్వయ

కుటటంబ కథనముతో ఆర్ంభమవుతయంది. గపమర్మ మర్లా దదవదాస్టిగా వయభిచార్ములోనికన

తిర్శగశవళిో పల యింది. అయితద “[గపమర్మ] యొదే కు మర్లా వళిో , వయభిచార్శణయ
ి గుదానిని... పేరమించుము”
అని దదవుడు హో షేయకు ఆజా ఇచాుడు. హో షేయ విధదయుడెయ
ై ాయడుగాని, గపమర్మ “చాలా దినములు”

యిే ప్ుర్మష్యని కూడకుండా ఉండాలని 3వ వచనములో అతడు ఆమకు తెల్వపాడు. అయినను, హో షేయ
ఈ తీర్మప మాటలను ర్ండవ సార్శ ఇవవబడిన దదవుని దావర్ా పేరర్ప
ే త
ి మన
ై నిర్రక్షణగల ప్రవచన ప్రతయక్షతల
దావర్ా జఞగీతతగా సమతయలయము చదశాడు. 3:4-5లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:

నిశ్చయముగా ఇశ్ారయేలీయులు చఘలద్ినములు రాజు లేక్యు అధిప్తిలేక్యు
బలినరిుెంప్క్యు నుెంద్ురప. ద్ేవతఘసత ెంభమును గాని ఏఫో ద్ును గాని

గృహద్ేవత్లను గాని యుెంచుకొనక్ుెంద్ురప. త్రపవాత్ ఇశ్ారయేలీయులు...
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భయభక్ుతలుక్లిగి యహో వా అనుగరహము న్ ెంద్ుటకై ఆయన యొద్ా క్ు వత్ు
త రప
(హో షేయ 3:4-5).

ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటట
ో , ప్ుర్మష్యని కూడకుండా గపమర్మ ఉండుట ఇశాీయిేలు

సుదీర్ఘ కాలము పాటట నాశనమును ఎదుర్ొుని “ర్ాజు లేకయు అధిప్తిలేకయు బల్వనర్శపంప్కయు

నుందుర్మ. దదవతాసత ంభమును గాని ఏఫల దును గాని గృహదదవతలను గాని యుంచుకొనకుందుర్మ” అను
విష్యమును చతీరకర్శసత ుంది. అయితద మర్ొకసార్శ, తన తీర్మప కాలము ముగశస్టిన తర్మవాత ఇశాీయిేలు

దదవుని “అనుగీహమును” లేక ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటటంది అని హో షేయ నిర్రక్షణగల మాటలను
ప్ల్వకాడు.

మొదటి విభాగము యొకు వాసత విక అర్ాము తీర్మప కాలము తర్మవాత దదవుని ఆశీర్ావదములను

ఎలా ఉదాఘటించనదో మనము చూశాము కాబటిర, ఈ భవిష్యతయ
త ఆశీర్ావదములు యూదా దావర్ా
కలుగుతాయి అను ప్రతయక్షతను మనము ఇప్ుపడు విశదీకర్శదే ాము.

యూద్ఘ ద్ఘారా ఆశీరాాద్ములు
హో షేయ ప్ర్శచర్యలోని మొదటి దశలో, యూదా ర్ాజన
ై ఉజ్కి యా దదవునికన నముకసుతనిగా ఉండిన

విష్యమును మీర్మ జఞాప్కము చదసుకరవచుు. కాబటిర, ఈ కాలములో దదవుడు ఉతత ర్ ర్ాజయమైన
ఇశాీయిేలు మీద తీర్మపలను ప్రకటించనప్పటికర, దక్షిణ ర్ాజయము విష్యములో మాతరం ఆయన

భినిముగా సపందించాడు. 1:7లో, “అయితద యూదావార్శయిడల జఞల్వప్[డుదును]” అని ఆయన

స్టలవిచాుడు. అయితద మనము చూడబో వుచునిటట
ో , ఈ మొదటి విభాగములోని హో షేయ యొకు

ప్రవచనములు యూదాను గూర్శు ఇంకా అనేక విష్యములను చెబుతయనాియి. మొదటి విభాగములో
హో షేయకు ఇవవబడిన ప్రతయక్షతలలోని ర్ండవ భాగమును వినండి. హో షేయ యూదా నాయకులకు ఈ
విధ్ంగా బో ధించాడు:

...యూద్ఘతో ప్ునః ఐక్యప్రచబడుట ద్ఘారా మరియు ద్ఘవీద్ు గృహమునక్ు

సమరుణ క్లిగియుెండుట ద్ఘారా అెంత్య ద్ినములలో ఇశ్ారయేలు మరలా ద్ేవుని
ఆశీరాాద్ములను ప ెంద్ుక్ుెంట ెంద్ి.

యూదా దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములు వచుుట మీద హో షేయ తన ప్రతయక్షతల యొకు దృషిరని

ఎందుకు పటారడో అర్ాము చదసుకొనుటకు, హో షేయ ప్రవచనములను ర్ూప ందించన మూడు పాత
నిబంధ్న అంశములను మనము విశేోషించాల్వ. మొటర మొదటిగా, పితర్మల కాలము నాటి నుండద,

ఇశాీయిేలులోని ప్నిండు గపతరముల ఐకయత యొకు పారముఖ్యతను పాత నిబంధ్న ఉదాఘటించంది.
ఆదికాండము ఈ విష్యమును, మర్శ ముఖ్యముగా యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు

సమాధానప్డుట దావర్ా సూచంచంది. నిర్గ మకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్ాయకాండము,

దివతీయోప్దదశకాండము, యిహో ష్యవ, నాయయాధిప్తయలు మర్శయు సమూయిేలు గీంథములు

ఇశాీయిేలు అంతటి యొకు ఐకయతను పల ర తిహిసత ాయి. అవును, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా గపతరములు
చీల్వపల యి ఒకర్శతో ఒకర్మ వర్
ై ము కల్వగశయుండిన దినములలో హో షేయ యొకు ప్ర్శచర్య
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ఆర్ంభమయి
ై యంది. అయితద మునుప్టి బెబి
ై లు ఆదర్ికముల కీమములోనే, ఇశాీయిేలు భవిష్యతయ
త లో
దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ప్నిండు గపతరముల యొకు ప్ునఃఐకయత
అవసర్మైయునిది అని హో షేయ ఉదాఘటించాడు.

ర్ండవదిగా, దావీదు కుటటంబమునకు సమర్పణ కల్వగశయుండుట అను పాత నిబంధ్న

అంశమును కూడా హో షేయ వల్వకనతీసాడు. అనేక మునుప్టి బెైబిలు ప్ుసత కములు, ముఖ్యముగా

నాయయాధిప్తయలు, సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజులు, ఇంకా అనేక ఆర్ంభ కరర్తనలు, దదవుని ప్రజలందర్శ

మీద దావీదు గృహము — యూదా యొకు ర్ాజ వంశము నితయ ర్ాజవంశముగా — స్టిార్ప్డియుంటటంది
అని నిర్ాార్శసత ాయి. మొదటి అంశము వల నే, ఈ అంశము కూడా యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల
యొకు వృతాతంతములో నాటబడియునిది. ఆదికాండము 49:10లో, పితర్మడెన
ై యాకరబు తన

కుమార్మలకు ప్రవచంచ “దండము” — ర్ాజ అధికార్మునకు చహిము — “యూదా యొదే నుండి
తొలగశపల దని” చెపాపడు. కాబటిర, ఉతత ర్ గొతరము దావీదు స్టింహాసనము యొకు అధికార్మును

తిర్సుర్శంచన కాలములో, దావీదు గృహము యొకు ప్ర్శపాలన ప్టో నూతనముగా సమర్శపంచుకొనుట
దావర్ా ఇశాీయిేలుకు భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని హో షేయ ఉదాఘటించాడు.

మూడవదిగా, యూదా దావర్ా కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు హో షేయ ఇచున నిర్రక్షణగల

మాటలను అర్ాము చదసుకొనుటకు, చర్శతయ
ర ంతటి కొర్కు దదవుని యొకు తయది లక్షయమును మనసుిలో
ఉంచుకొనుట కూడా చాలా పారముఖ్యమైయునిది. అనేక పాత నిబంధ్న చార్శతిరక గీంథములు మర్శయు
కరర్తనలు సూచంచుచునిటట
ో , దదవుని ప్రజలు దావీదు గృహము కనీంద ఐకయప్ర్చబడుటకు కార్ణము,

తయదకు, దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుటయిే. ఇంతకు ముందు వల నే,
మనము ఈ అంశమును యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాతంతములో చూసాతము.

ఆదికాండము 49:10లో అతని కుమార్మడెన
ై యూదాను గూర్శు యాకరబు ప్రవచంచనప్ుపడు, “యూదా
యొదే నుండి దండము తొలగదు” అని మాతరమే అతడు ప్రవచంచలేదుగాని, దదశములు లేక “ప్రజలు
అతనికన విధదయుల ైయుందుర్మ” అని కూడా అతడు స్టలవిచాుడు.

తయదకు, యూదా ర్ాజు యొకు ప్ర్శపాలనలో ఐకయప్ర్చబడిన ఇశాీయిేలు యొకు ప్నిండు

గపతరములు దదవుని ప్ర్శపాలనను సర్వలోకములో వాయపింప్జేసత ాయి. మర్శయు యూదాను గూర్శు

హో షేయ ఆర్ంభములో చదస్టన
ి ప్రవచనములు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు ఇటిర మహిమకర్మన
ై దర్ినమును
ప్రతిపాదిసత ాయి. ఈ నేప్థయము వలుగులో, హో షేయ 1:11ను వినండి మర్శయు దీనిలో హో షేయ
బో ధించన అంశములను చూడండి:

యూద్ఘవారపను ఇశ్ారయేలువారపను ఏక్ముగా క్ూడుకొని, త్మపన
ై న్ క్నిన్ే

ప్రధఘనుని నియమిెంచుకొని తఘమునన ద్ేశ్ములోనుెండి బయలుద్ేరపద్ురప; ఆ

యజ్రయేలు ద్ినము మహ్న ప్రభావముగల ద్ినముగానుెండును (హో షేయ 1:11).
“యిజయి
ర ేలు దినము” — ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు మీదికన అష్ష
ష ర్మ తీసుకొనిర్ాబో వుచుండిన
హింస — “మహా ప్రభావముగల దినముగానుండును” అని ఇకుడ హో షేయ ప్రవచంచాడు. అయితద
దదవుని యొదే నుండి ఈ తీర్మప కల్వగశన తర్మవాత, “యూదావార్మను ఇశాీయిేలువార్మను ఏకముగా
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కూడుకొ[నుదుర్మ].” మర్శయు వార్మ “తమపన
ై న కనినే ప్రధానుని నియమించు[కొందుర్మ]” మర్శయు
3:5లో, హో షేయ ఈ పాత నిబంధ్న దృకపధ్ములను ఈ విధ్ంగా వివర్శంచాడు:

త్రపవాత్ ఇశ్ారయేలీయులు తిరిగి వచిచ త్మ ద్ేవుడెన
ై యహో వా యొద్ా ను త్మ
రాజ్న
ై ద్ఘవీద్ున్ ద్ా ను విచఘరణ చేయుద్ురప. ఈ ద్ినముల అెంత్మెంద్ువారప

భయభక్ుతలుక్లిగి యహో వా అనుగరహము న్ ెంద్ుటకై ఆయన యొద్ా క్ు వత్ు
త రప
(హో షేయ 3:5).

ఇకుడ మనము చూచుచునిటట
ో , “తర్మవాత” — ఇశాీయిేలు యొకు తీర్మప కాలము తర్మవాత

— “ఇశాీయిేలీయులు తిర్శగశ వచు తమ దదవుడెన
ై యిహో వా యొదే ను తమ ర్ాజైన దావీదున దే ను
విచార్ణ చదయుదుర్మ” మర్శయు “ఈ దినముల అంతమందు” అని హో షేయ చెపపి న మాటలను
గమనించండి. ఈ వాకయము హెబ్రర ప్దమన
ై బహిిత్ హయయమిమ్ ( )בְּ אַ ח ֲִרית הַ י ִָּמיםనుండి

వలువడుతయంది. ఇతర్ వాకయభాగములలో, ఇది మర్శయు దీనిని పల ల్వన ఇతర్ వాకయములు కేవలం

“భవిష్యతయ
త లో” అని మాతరమే అనువదించబడా్యి. కాని ఇకుడ మాతరం “ఈ దినముల అంతమందు” అని
సర్శగా అనువదించబడింది — ఇది దదవుని ప్రజలు చెర్గొనిపల బడిన తర్మవాత, దదవుని ఉదదేశయములు
నర్వేర్ుబడునప్ుపడు కలుగు చర్శతర యొకు ముగశంప్ుకు సూచనగా ఉనిది.

ఇతర్ పాఠయ కీమములలో మనము గుర్శతంచనటట
ో , అనేకమంది పాత నిబంధ్న ప్రవకత లు “అంతయ

దినములు” అను వయకరతకర్ణను దివతీయోప్దదశకాండము 4:25-31లో నుండి ఉప్యోగశసత ార్మ. ఈ

వచనములలో, దదవుని ప్రజలు దదవుని నిబంధ్నను ఉలో ంఘిస్టేత, దదవుడు వార్శని తన శతయరవుల చదతికన

అప్పగశసత ాడని, వాగాేన దదశములో నుండి చెర్లోనికన ప్ంప్ుతాడని మోషే వార్శని హెచుర్శంచాడు. అయితద
30వ వచనములో, “అంతయ దినములలో” వార్మ ప్శాుతాతప్ప్డతార్ని, మర్శయు వార్శ చెర్

ముగశంచబడుతయంది అని మోషే దదవుని ప్రజలకు ప్ునర్శిశుయతను ఇచాుడు. మోషే ప్రవచనములను
అనుసర్శంచ, ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు దదవుని తీర్మప తీవరముగా అనుభవిసుతంది అని హో షేయ

ప్రవచంచాడు. అయితద, ఇంతకు ముందద మనము చూస్టినటట
ో , వార్మ ప్శాుతాతప్ప్డతార్ని, యూదాతో
ఐకయప్ర్చబడతార్ని, మర్శయు దావీదు కుటటంబమునకు సమర్పణ కల్వగశయుంటార్ని కూడా ఆయన

మర్లా ఉదాఘటించాడు. మర్శయు ఇదంతా చర్శతర ముగశంప్ునకు చదర్మకొని, లోకమంతటా దదవుని ర్ాజయము
వాయపిత చెందినప్ుపడు అంతయ దినములలో కలుగు ఆశీర్ావదములను తీసుకొనివసుతంది.
ప్ెంచగరెంథములో “అెంత్య ద్ినములు” అను మాటను ఉప్యోగిెంచిన

సెంద్రభములను మీరప చూస్ాతరప. ఒక్ ఉద్ఘహరణ ద్ిాతీయోప్ద్ేశ్కాెండము 4వ
అధఘయయము చివరిలో ఉననద్ి... అయతే ఆ న్ేప్థయములో ఇశ్ారయేలు వాగాాన
ద్ేశ్ములోనికి ప్రవేశెంచుటక్ు స్టిద్ధముగా ఉననద్ి కాబటర మోషే వారిని

హెచచరిెంచుచు అెంటాడు, వారప వాగాాన ద్ేశ్ములోనికి ప్రవేశెంచినప్ుుడు ద్ేవునికి
అవిధేయులెై, స్ట్న్ఘయ నిబెంధనలోని ఆజ్ా లను పాటెంచక్ుెండఘ ఉెంటె, త్ుద్క్ు

వారప వాగాాన ద్ేశ్ములో నుెండి త్రమబడి చెరగకనిపో బడతఘరప. కాబటర , వారప
ఒక్స్ారి ద్ేశ్ములో నుెండి త్రమబడిన త్రపవాత్, అవిధేయత్ వలన
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

చెరగకనిపో బడిన త్రపవాత్, ద్ేశ్ములో నుెండి త్రమబడినవారికి క్ూడఘ నిరీక్షణ
ఉననద్ని, “అెంత్య ద్ినములలో” వారప ద్ేవుని త్టర తిరిగి, ఆయనను పిలచిన
యడల ప్ునరపద్ధ రిెంచబడతఘరని మోషే హెచచరిెంచుచున్ఘనడు లేక్

చెబుత్ున్ఘనడు. అవును ఇద్ి మన ద్ేవుని యొక్క అద్ుభత్మైన త్ళ్ుక్ు
అయుయననద్ి, ఆయన త్న ప్రజ్లను విడన్ఘడక్, వారిని తిరిగి తీసుకొనివచిచ

ప్ునరపద్ధ రిస్త ాడు, మరియు ఇద్ి ద్ేవుని గూరిచ, ప్ునరపద్ధ రిెంచు ద్ేవుని గూరిచ,
పాప్ము త్రపవాత్ క్ూడఘ విమోచిెంచు ద్ేవుని గూరిచ ఒక్ గకప్ు వేద్ఘెంత్శ్ాసత ీ

ఆధఘరమును నిరిమసుతెంద్ి. యేసు కరస
ర త ు యొక్క వయకితత్ాములో ద్ేవుడు చేయు

కారయములక్ు మరియు త్ుద్క్ు యుగాెంత్ములో ఆయన ఏమి చేయబో త్ున్ఘనడు
అనుటక్ు ఇద్ి ఒక్ ఆధఘరమును అెంద్ిసత ుెంద్ి.

— ఆండూ
ర అబెర్ితి, Ph.D.
ఇప్ుపడు, యర్ొబాము II ప్ర్శపాలన కాలములో ఉతత ర్ ర్ాజయమైన ఇశాీయిేలులో తీర్మప మర్శయు

నిర్రక్షణ అను ఈ ఆర్ంభ ప్రవచనములను హో షేయ ముందు ఎందుకు ఇచాుడో మనము సులువుగా
చూడవచుు. ర్ాబో వుచుని దెవి
ై క తీర్మపను గూర్శు ఇశాీయిేలును హెచుర్శంచమని మర్శయు దదవుని

కనికర్మును వదకునటట
ో వార్శని ప్ుర్శకొలపమని దదవుడు అతనిని పిల్వచాడు. ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు
హో షేయ యొకు ప్రవచనములను నిర్ో క్షయము చదస్టి దదవుని తీర్మపను అనుభవించనప్పటికర, ఈ
హెచుర్శకలను జఞర్రచయ
ద ుట వనుక హో షేయ యొకు ఉదదేశయము మాతరం సపష్ర ముగా ఉనిది.

అయితద హో షేయ తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శున ఈ సమతయలయమన
ై ప్రవచనములను

దశాబే ముల తర్మవాత యూదాలో తన గీంథమును సంకలనం చదయుచునిప్ుపడు ఎందుకు చదర్ాుడు?
అతడు ఏమి సాధించుటకు ప్రయతిించాడు? సర్ే, ఒక విధ్ంగా, హిజ్కుయా దినములోని యూదా

నాయకులకు ఈ ఆర్ంభ ప్రవచనములు హో షేయ గీంథమంతటిలోని జఞానమును అర్ాము చదసుకొనుటకు

ఒక స్టిార్మన
ై ఆధార్మును అనుగీహించాయి. వార్శ కంటే ముందు ఇశాీయిేలుకు సంభవించనటేో , ఇప్ుపడు
యూదా దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునుచుండినది, మర్శయు వార్శని నడిపించుటకు హో షేయ గీంథములోని
ప్రతయక్షతలు వార్శకన అవసర్మయ
ై ుండెను. అయితద తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని నితయ

ప్రణాళికను గూర్శు యూదాకు జఞాప్కము చదయుటకు కూడా హో షేయ తన గీంథములోని ఈ మొదటి

విభాగమును వారశాడు. ఏమి జర్శగశయునిప్పటికర, లేక ఏమి జర్మగుచుండినను, అంతయ దినములలో
దదవుని ఆశీర్ావదములు కేవలం ఒకే మార్గ ము దావర్ా కలుగుతాయి. దావీదు కుమార్మలలో ఒకడు
దదశమును మర్లా ఐకయప్ర్చ, ఇశాీయిేలును మర్శయు యూదాను దదవుని యొకు ఘనమన
ై
ఆశీర్ావదములలోనికన నడిపిసత ాడు.

2 దినవృతాతంతములు 30వ అధాయయము ప్రకార్ం, దావీదు కుమార్మనిగా హిజ్కుయా తన

ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ దినములలోనే ఇశాీయిేలును మర్శయు యూదాను ప్ునఃఐకయప్ర్చుటకు
ప్రయతిించాడు అని మనము గుర్శతంచాల్వ. అయితద తర్మవాత, అతడు దదవునికన దూర్మయ
ై ాయడు,

మర్శయు అతని ప్రయతిము విఫలమయి
ై యంది. ఇశాీయిేలు దార్శతపిపపల యింది మర్శయు యూదా దదవుని
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

తీర్మపను ఎదుర్ొుని, “అంతయ దినములలో” ర్ాబో వు ఆశీర్ావదముల కొర్కు ఇప్పటికర
ఎదుర్మచూచుచునిది.

హో షేయ యొకు ఆర్ంభమును, తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శున ఒక సమతయలయమన
ై

వయకరతకర్ణమును ప్ర్శగణించాము కాబటిర, మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నము
వైప్ుకు తిర్మగుదాము.

ఆధునిక్ అనువరత నము
కైసతవులు హో షేయ గీంథమును తమ జీవితములకు అనేక విధ్ములుగా అనువర్శతంచుకునాిర్మ.

అయితద విచార్కర్ముగా, మనలో చాలామందిమి మన అనువర్త నములను అసత వయసత ముగా చదసత ుంటాము.
కరీసత ు అనుచర్మలుగా మనo నమేు విష్యములలో ఒకదానికన సర్శగా సర్శపల యిే ఒక చని వేదాంతశాసత ీ
లేక నతి
ై క నియమమును కనుగొనుటకు మనము చదువుతష పల తయంటాము. ఇప్ుపడు, ఈ చని
ముకుల మీద దృషిరపటటరటకు ప్రయతిించుచుండగా మనము ప్ూర్శతగా దార్శ తపిపపల కుండా

ప్ర్శశుదాధతయుడు సాధార్ణంగా మనకు సహాయం చదసత ుంటాడు. అయితద తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు
హో షేయ ఇచున మునుప్టి ప్రవచనములలో కనిపించు ముఖ్యమన
ై అంశముల మీద దృషిరపటటరట
దావర్ా మేము భినిమైన ప్దధ తిని ఉప్యోగశంచాలని కరర్మతయనాిము.

హో షేయ గీంథములోని మొదటి విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మనము

చూచుచుండగా, గీంథములోని ఈ భాగమునకు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నకు మధ్య ఉని ర్ండు కరలకమన
ై
అనుబంధ్ములను మనము ప్ర్రక్షించుదాము. మొదటిగా, కరీసత ుకు వధ్ువుగా సంఘమును గూర్శు కొీతత
నిబంధ్న ఏమి బో ధిసత ుంది? మర్శయు ర్ండవదిగా, కరస
ీ త ులో అంతయ దినములను గూర్శు అది ఏమి

బో ధిసత ుంది? కరస
ీ త ునకు వధ్ువును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న దృకరుణము మన జీవితములను హో షేయ
దినములతో ఎలా కలుప్ుతయందో ముందుగా చూదాేము.

కరస
ర త ునక్ు వధువు
హో షేయ యొకు మొదటి మూడు అధాయయములలో, గపమర్మతో హో షేయ యొకు

వివాహమును గూర్శున వృతాతంతము తన పాత నిబంధ్న ప్రజల ైన ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా వార్శతో

దదవుని అనుబంధ్మును చతీరకర్శసత ుంది. హో షేయ మర్శయు గపమర్మ తమ వవ
ై ాహిక అనుబంధ్ము దావర్ా
జతప్ర్చబడా్ర్మ; దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజలు దదవుని నిబంధ్న దావర్ా ఐకయప్ర్చబడా్ర్మ. గపమర్మ
హో షేయతో తన నిబంధ్నను ఉలో ంఘించంది; ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాలు కూడా దదవునితో తమ
నిబంధ్నను ఉలో ంఘించార్మ. హో షేయ గపమర్మతో తన పేరమను మర్శయు వవ
ై ాహిక నిబంధ్నను

నూతనప్ర్చుకునాిడు; అంతయ దినములలో తన ప్రజల ప్టో తన పేరమను మర్శయు నిబంధ్నను

నూతనప్ర్మసాతనని దదవుడు వాగాేనం చదశాడు. ఈ పల ల్వకలు ఉదదేశప్ూర్వకముగా ఇశాీయిేలు మర్శయు
యూదాతో దదవుని అనుబంధ్మును మానవ వివాహముతో పల లాుయి.

ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాతో దదవుని అనుబంధ్మును ఇతర్ ప్రవకత లు కూడా వివాహము

ర్ూప్ములో సూచంచార్మ గాని, కొంచెము తకుువ వయకనతగతమన
ై ర్రతిలో సూచంచార్మ. యిష్యా 62:5
మర్శయు యిర్రుయా 2:2, 32; 31:32 వంటి వాకయభాగములలో దీనిని మనము చూసాతము.
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సంఘమును గూర్శు కరస
ీ త ు యొకు వధ్ువు అని మాటాోడుతష, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాలకు

భర్త గా హో షేయ దదవుని ప్రసత ుతించనటేో కొీతత నిబంధ్న ఈ పాత నిబంధ్న అంశము మీద నిర్శుసుతంది. 2
కొర్శంథీ. 11:2, ఎఫస్ట్. 5:25-33, ప్రకటన 19:7; 21:2, 9 వంటి లేఖ్న భాగములలో మనము ఈ
ర్ూప్కములను చూడగలము.

కైసతవ సంఘము పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజలలో నుండి ఎదిగశంది అను సతయమును ఈ కొీతత

నిబంధ్న దృకరుణము ప్రతిబింబిసుతంది. బెైబిలు చర్శతర అంతటిలో దదవుడు ఒకే వధ్ువును

కల్వగశయునాిడు. కాబటిర కస
ై త వ సంఘముతో కరస
ీ త ు యొకు అనుబంధ్ము కొీతత ది ఏమి కాదు. బదులుగా,
ఇది పాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజలతో దదవుని అనుబంధ్ము యొకు కొనసాగశంప్ుగా ఉనిది. అవును,
కొీతత నిబంధ్న సంఘములో ఇంకా అనేకమంది అనుయలు ఉనాిర్మ. అయితద పాత నిబంధ్నలో కూడా
దతత తయ దావర్ా లేక అబారహాము కుటటంబములో చదర్మట దావర్ా అనుయలు దదవుని ప్రజలలో

సభుయల ైయిేయవార్ని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు సపష్ర ము చదశార్మ. ఈ కార్ణము చదత, దదవుని యొకు పాత
నిబంధ్న వధ్ువుయిన
ై ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా కొర్కు హో షేయ యొకు ప్రతయక్షతలు, మన
సావభావిక జఞతి ఏమన
ై ప్పటికర కరీసత ునకు వధ్ువుగా మనకు కూడా వర్శతసత ాయి.

కొరత్త నిబెంధనలోని సెంఘమును గూరిచ మనము మాటాలడునప్ుుడు, అద్ి ప్ూరితగా
కొరత్త ద్ి కాద్ని గరహెంచుట చఘలా అవసరమైయుననద్ి; ద్ేవుని విమోచన

ఉద్ేాశ్యముల విషయములో అద్ి ప్ురాత్న ఇశ్ారయేలులో న్ఘటబడియుననద్ి.

ద్ేవునికి నిత్యత్ామెంత్టలో క్లిగియునన ఒకే ప్రజ్లు ఉన్ఘనరప, ఒక్ ప్రణఘళిక్
ఉననద్ి, మరియు ఆయన ద్ఘనిని విమోచన చరిత్రలో న్హరవేరచి

మనముెంద్ుెంచఘడు... పాత్ నిబెంధన విశ్ాాస్టి ద్ేవుని వాగాానములు, అనగా
యేసు కరరసత ు యొక్క రాక్డ కొరక్ు ఎద్ురపచూస్టిన నిబెంధన వాగాానములను
నమామడు. ఆయన రాక్డ యొక్క వహలుగులో న్ేడు సెంఘము మరిగకప్ు

అవగాహన మరియు మరిెంత్ సుషరత్తో అద్ే వాగాానమును, అద్ే విమోచక్ుని
నముమత్ుెంద్ి; ఈ విషయములో మనమెంతఘ ఐక్యత్ క్లిగియున్ఘనము.

యుగములెంద్ెంత్టా మనమెంతఘ ఒకే ద్ేవుని ప్రజ్లముగా ఉన్ఘనము. అయనను,
కొరత్త నిబెంధనలో సుషరముగా కొనిన వయతఘయసములు ఉన్ఘనయ. న్హరవేరపు జ్రిగిెంద్ి.
మరి ఎక్ుకవ అవగాహన క్లిగిెంద్ి. ప్ునరపజీీ వనము ప ెంద్ిన మరియు ప్రభువహైన
యేసు కరరసత ును నముమ ఒక్ సెంప్ూరణ మైన సమాజ్ము ఉననద్ి. అయతే

కొనస్ాగిెంప్ుక్ు, పాత్ నిబెంధనలోని ద్ేవుని ప్రజ్లు, మరియు కొరత్త నిబెంధనలోని
సెంఘము యొక్క ఐక్యత్ను మనము చినన చూప్ు చూడక్ూడద్ు. పాత్ కాలప్ు
విశ్ాాసులు మరియు సెంఘము అను ప్ద్ముల ద్ఘారా ఇశ్ారయేలును మరియు
ద్ేవుని యొక్క నిజ్మన
ై ప్రజ్లను మనము వేరపప్రచక్ూడద్ు. మరియు ఒకే
ప్రజ్లు, ఒకే ప్రణఘళిక్ ఉననద్ని మరియు అద్ి ఇప్ుటకి ప్ని చేసత ుెంద్ి అని

జ్ఞాప్క్ముెంచుకోెండి. కరరసత ు మరలా తిరిగివచిచ సమసత మును, న్హరవేరపచనప్ుుడు
కొరత్త ఆకాశ్ము మరియు కొరత్త భూమిలో, యూద్ులు మరియు అనుయలు, పాత్
నిబెంధనలోని నమమక్మైన విశ్ాాసులు, నిజ్మైన సెంఘమునక్ు చెెంద్ిన
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యూద్ుడు, అనుయడు, మరియు సమసత ద్ేశ్ములు ప్రభువహన
ై యేసు కరరసత ు ఎద్ుట
స్ాగిలప్డి నిత్యత్ాము వరక్ు ఆయనక్ు సుతత్ులు చెలిలస్త ారప.

— డా. స్ట్రఫన్ జే. వలుోమ్
హో షేయ మొదటి విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నములో, హో షేయకు మర్శయు కరీసత ు
వధ్ువుగా మనకు మధ్య ఉని అనుబంధ్మును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, దదవుని వధ్ువు
యొకు భవిష్యతయ
త కొర్కు హో షేయ కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణలు కరీసత ులో అంతయ దినములయందు ఏ
విధ్ంగా నర్వేర్ుబడినవో చూదాేము.

కరరసత ులో అెంత్య ద్ినములు
తన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో, తీర్మప కాలము తర్మవాత ఇశాీయిేలు మర్శయు

యూదా వార్శ మీద దదవుడు గొప్ప ఆశీర్ావదములను కుర్శపిసత ాడు అను నిర్రక్షణను హో షేయ

ఉదాఘటించాడు. మర్శయు ఇది ”ఈ దినముల అంతమందు” జర్మగుతయంది అని అతడు సపష్ర ము చదశాడు.
అయితద దదవుని ప్రజలు తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచార్మ కాబటిర, దదవుని తీర్మప వార్శ మీద ఏడు
వందల సంవతిర్ముల కంటే ఎకుువ కాలము పాటట కొనసాగశంది. అయినను, దదవుడు సుదీర్ఘ

కాలముపాటట కీమశక్షణలో పటిరన తర్మవాత కూడా, యిేసు మర్శయు ఆయన మొదటి శతాబే ప్ు
అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు అంతయ దినములను గూర్శు హో షేయ ఇచున నిర్రక్షణగల

ప్రవచనములను ఏనాడు విడిచపటర లేదు. బదులుగా, మర్లా మర్లా కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు గరక
ీ ు

ప్దమన
ై ఎసుటోస్ ను (ἔσχατος) ఉప్యోగశసత ూ కొీతత నిబంధ్న యుగమంతటిని — కస
ై త వ సంఘము
యొకు యుగము — “అంతయ దినములు”గా గుర్శతంచార్మ. ఈ ప్దములో నుండద మనము వేదాంతశాసత ీ

వయకరతకర్ణయిైన “యుగాంతశాసత మ
ై మాటలలో, యుగాంతశాసత మ
ీ ు”ను ప ందుకుంటాము. సులువన
ీ ు లేక
“అంతయ” దినములను గూర్శు హో షేయ చదస్టన
ి ప్రవచనములను గొప్ప దావీదు కుమార్మడెైన యిేసు
నర్వేర్ముతాడని కొీతత నిబంధ్న ర్చయితలు బో ధించార్మ.

అయితద, మనము ఇతర్ పాఠయకీమములలో చూస్టినటట
ో , తన వధ్ువు కొర్కు దదవుని యొకు

అంతయ కాల ఆశీర్ావదములు మూడు దశలలో వివృతమగుచునాియని కూడా కొీతత నిబంధ్న

బో ధిసత ుంది. మొదటి దశ యిేసు తన మొదటి ర్ాకడలో మర్శయు తన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల

యొకు ప్ర్శచర్యల దావర్ా సంఘము యొకు ప్ునాదిని సాాపించనప్ుపడు జర్శగన
శ కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు
ఆర్ంభమయ
ై ునిది. ర్ండవ దశ సంఘ చర్శతర అంతటిలో కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంపయ
ై ునిది.
మర్శయు కరీసత ు మహిమలో తిర్శగశవచు సమసత మును నూతనప్ర్చనప్ుపడు ర్ాజయము యొకు అంతిమ
నర్వేర్మప మూడవ దశ అయుయనిది.

కరీసత ు అనుచర్మలముగా, తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ ఇచున ఆర్ంభ

ప్రవచనములను కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఈ మూడు దశల వలుగులో మనము అనువర్శతంచాల్వ.

మొదటిగా, కరీసత ు యొకు మొదటి ర్ాకడలో అంతయ దినముల యొకు ఆర్ంభము హో షేయ ప్రవచనముల
యొకు నర్వేర్మపకు ర్ంగమును స్టిదధము చదసత ుంది. కరస
ీ త ునందు — అనగా ఆయన మర్ణము,
-12వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

ప్ునర్మతాానము మర్శయు ఆర్పహణము మీద — విశావసము దావర్ా ప్ుర్మష్యలు, స్ట్త ల
ీ ు మర్శయు పిలోలు
సంఘములో సభుయలవుతార్మ. ఈ విధ్ంగా వార్మ కరస
ీ త ుకు ప్రధానము చదయబడా్ర్మ, లేక భదరముగా
వాగాేనము చదయడా్ర్మ. 2 కొర్శంథీ. 11:2లో అప సత లుడెన
ై పౌలు కొర్శంథీయులకు చెపపి నటట
ో ,

“ప్వితయరర్ాల న
ై కనయకనుగా ఒకుడద ప్ుర్మష్యనికన, అనగా కరస
ీ త ుకు సమర్శపంప్వల నని, మిముును
ప్రధానము చదస్టితిని.” కాబటిర, కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో, అంతయ దినముల కొర్కు దదవుని

వధ్ువుకు హో షేయ ఇచున నిర్రక్షణ కరీసత ు వధ్ువుయిైన సంఘములో నర్వేర్ుబడుట ఆర్ంభమైయియంది.
దదవుని వధ్ువు కొర్కు హో షేయ ఇచున అంతయ దినముల నిర్రక్షణ యిేసు సవయంగా తన

భూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో నర్వేర్ాుడని కొీతత నిబంధ్న సువార్త లు ఉదాఘటిసత ాయి. యిేసు దదవుని

ర్ాజయము కొర్కు అనుచర్మల శేష్మును యూదాలో నుండి పిలచాడు, అయితద ఆయన అనుచర్మలను
ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు నుండి, ముఖ్యముగా గల్వలయ సముదర తీర్ పారంతముల నుండి కూడా

సమకూర్ాుడు. ర్ండు పారంతముల నుండి నముకమైన అనుచర్మలతో సంఘమును సృషిరంచుట దావర్ా,
దావీదు కుమార్మనిగా యిేసు తన ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిేలును మర్శయు యూదాను మర్లా
ఐకయప్ర్చుటను ఆర్ంభించాడు.

అంతదగాక, అప . 1:8లో తన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత ల కొర్కు దదవుడు సాాపించన ప్ర్శచర్య

కూడా అంతయ దినముల కొర్కు హో షేయ కల్వగశయుండిన ఆకాంక్షలకు అనుసంధానంగా ఉనిది. దావీదు
గృహము కనీంద కరస
ీ త ు ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాలను ఐకయప్ర్చుట దదవుని ప్రణాళికలో భాగమై

మాతరమే ఉనిది. అంతయ దినముల కొర్కు దదవుని యొకు ఘనమైన లక్షయమును నర్వేర్ముటకు,

ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా పారంతములలో మాతరమగ
ే ాక, “భూదిగంతముల” వర్కు యిేసు శష్యయలు
సాక్షుయల య
ై ుండవలస్టియుండెను. ఇందుమూలముగానే, 1 పేతయర్మ 2:10లో, అప సత లుడెన
ై పేతయర్మ
ఆదిమ సంఘమును — యూదులు, ఉతత ర్ ఇశాీయిేలీయులు మర్శయు అనుయలు సభుయల య
ై ుని

సంఘము — వర్శణసత ూ హో షేయ గీంథములోని మొదటి ర్ండు అధాయయములను సూచంచాడు. పేతయర్మ
ఇలా వారశాడు:

ఒక్ప్ుుడు ప్రజ్గా ఉెండక్ యప్ుుడు ద్ేవుని ప్రజ్యతి
ై రి; ఒక్ప్ుుడు

క్నిక్రిెంప్బడక్ యప్ుుడు క్నిక్రిెంప్బడినవారైతిరి (1 పేత్ురప 2:10)
కైసతవ సంఘములో దదవుడు యూదులను మర్శయు అనుయలను చదర్శున విధానమును

వివర్శంచుట కొర్కు హో షేయ గీంథములోని మొదటి ర్ండు అధాయయములను సూచసూ
త ర్పమా. 9:25,
26లో అప సత లుడెన
ై పౌలు కూడా ఇదద చదశాడు. లోకమందంతటా సంఘము కరీసత ుకు ప్రధానము
చదయబడుట అంతయ దినముల కొర్కు హో షేయ కల్వగశయుండిన నిర్రక్షణల యొకు నర్వేర్మపకు
ఆర్ంభముగా ఉనిదని ఈ వాకయభాగములు తెల్వయజేసత ాయి.

ర్ండవదిగా, సంఘ చర్శతర అంతటా అంతయ దినముల యొకు కొనసాగశంప్ు దావర్ా కరస
ీ త ు వధ్ువు

కొర్కు హో షేయ యొకు ప్రతయక్షతలు నర్వేర్ుబడుచునివి. కరీసత ు ప్ర్లోకమందు పాల్వంచుట
కొనసాగశంచుచుండగా, ఆయన భూమి మీద తన వధ్ువును ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుట కూడా

కొనసాగశంచుచునాిడు. ఇందువలనే భర్త లు తమ భార్యల కొర్కు తాయగములు చదసత ూ కరస
ీ త ును

పల ల్వయుండాలని పౌలు హెచుర్శంచాడు. ఎఫస్ట్. 5:26, 27లో అతడు సూచంచుచునిటట
ో , కరస
ీ త ు వధ్ువు
-13వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

“ప్ర్శశుదధ మన
ై దిగాను, నిర్పేష్మైనదిగాను, మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన యిదుట దానిని
నిలువబెటర టకొనవల నని, వాకయముతో ఉదకసాినముచదత దానిని ప్వితరప్ర్చ, ప్ర్శశుదధ ప్ర్చుటకై
దానికొర్కు తనుి తాను అప్పగశంచుకొనను.”

సంఘ చర్శతర అంతటిలో, యూదా మర్శయు ఇశాీయిేలు నుండి ఒకే ప్రజగా తీసుకొని

లోకమందంతట ఉని అనుయలతో వార్శని ఐకయప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు తన వధ్ువును స్టిదధప్ర్చుట

కొనసాగశంచాడు. మర్శయు అంతయ దినముల యొకు నర్వేర్మపలో మనము ప ందుకొను అదుుతమన
ై
ఆశీర్ావదములకు నిశుయతగా ఆయన తన ప్ర్శశుదాధతు అను వర్మును మనకు సంచకర్మవుగా
అనుగీహించాడు. ప్ర్శశుదాధతుతో ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా, సువార్త ను, లేక శుభ సందదశమును

ప్రకటించుట దావర్ా కరీసత ులో అంతయ దినములు వచాుయి అని తెల్వయజేసత ూ దదవుని ర్ాజయమును

వాయపిత చెందించు అదుుతమైన ధ్నయత మనకు అనుగీహించబడింది. దీనిని మనము చదయుచుండగా,
హో షేయ ప్రవచనములు ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ుబడుతయనాియో మనము ప్రతయక్షముగా

చూడగలుగుతాము. ప్రభువును వదకుట దావర్ా, దదవుని ప్రజలతో ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా, దావీదు

యొకు గొప్ప కుమార్మనికన సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా, మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల
వర్కు వాయపింప్జేయుట దావర్ా, సర్వలోకములో ఉని యూదులు మర్శయు అనుయలు అంతయ
దినములలోని ఆశీర్ావదములలోనికన ప్రవేశసాతర్మ.

మూడవదిగా, కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపను గూర్శు మనము కల్వగశయుని ఉనితమైన

నిర్రక్షణ వలుగులో నేడు మనము జీవించాలని హో షేయ గీంథములోని మొదటి విభాగములో ఉని

ప్రతయక్షతలు మనకు పిలుప్ునిసాతయి. కరీసత ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు, ఆయనను నముని ప్రతివార్శని ఆయన
నితయ తీర్మపలోనికన తెసత ాడు. అయితద భవిష్యతయ
త కొర్కు హో షేయ కల్వగశయుని నిర్రక్షణ ప్ూర్శతగా

నర్వేర్ుబడినప్ుపడు కరీసత ు వధ్ువు ఏ విధ్ంగా ఉంటటందో అను విష్యమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న
మనకు పల ర తాిహకర్మన
ై మర్శయు మహిమగల దర్ినమును ఇసుతంది.

సృషిర ఉననద్ి, ప్త్నము జ్రిగిెంద్ి, కరరసత ులో విమోచన ఉననద్ి, మరియు న్హరవేరపు
క్ూడఘ జ్రపగుత్ుెంద్ి. చరిత్ర ముగిెంప్ులోనికి వసుతెంద్ి. ద్ేవుడు సమసత

విషయములను ముగిెంచబో త్ున్ఘనడు. త్ప్ుులుగా ఉనన విషయములన్నన

సరిచయ
ే బడతఘయ. మరియు తిరిగివస్ాతనని కరస
ర త ు వాగాానము చేశ్ాడు. ఆయన

మన కొరక్ు సథ లమును స్టిద్ధము చేయుటక్ు వహళ్ల ుచున్ఘనడని, మరియు ఆయన

వహళిల మన కొరక్ు సథ లమును స్టిద్ధము చేస్టన
ి యడల, ఆయన తిరిగివచిచ మనలను
ఆయన యొద్ా క్ు చేరపచక్ుెంటాడని యోహ్నను 14వ అధఘయయములో ఆయన

స్టలవిచఘచడు. సజీవులక్ు మరియు మృత్ులక్ు తీరపు తీరపచటక్ు క్ూడఘ యేసు
తిరిగిరాబో వుచున్ఘనడు... కరస
ై ద్ి అనుటక్ు అన్ేక్
ర త ు రాక్డ పారముఖ్యమన

కారణములు ఉన్ఘనయ, మరియు వీటలో పారముఖ్యమైనద్ి, కరరసత ు రాక్డ ఒక్
విధముగా కరరసత ు ప్ునరపతఘథనము యొక్క న్హరవేరపుగా ఉననద్ి. ఆయన

తిరిగిలేచఘడు; ఆయన నిజ్ముగా తిరిగిలేచఘడు. అయతే ఆయన మరలా
తిరిగివచుచనటల ఆయన లేచియున్ఘనడు. మరియు మనము ప్రభురాతిర
-14వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

భోజ్నములో ఇద్ే చెబుతఘము. “మీరప ఈ రకటెర ను తిని, ఈ పాత్రలోనిద్ి తఘరగు
నప్ుుడెలల ప్రభువు వచుచవరక్ు ఆయన మరణమును ప్రచురిెంచుద్ురప.”

— డా. వొడి్ బౌచమ్, జూ.
ప్రకటన 19:7, 8లో, అప సత లుడెైన యోహాను కరస
ీ త ు ర్ాకడ యొకు నర్వేర్మపను గొప్ప వివాహ
విందుగా వర్శణంచాడు. యోహాను మాటలను వినండి:
ఆయనను సుతతిెంచుడి, గకఱ్ఱెపిలల వివాహో త్సవ సమయము వచిచనద్ి, ఆయన
భారయ త్నునతఘను స్టిద్ధప్రచుకొనియుననద్ి; గనుక్ మనము సెంతోషప్డి

ఉత్సహెంచి ఆయనను మహమ ప్రచెద్మని చెప్ుగా విెంటని. మరియు ఆమ
ధరిెంచుకొనుటక్ు ప్రకాశ్ములును నిరమలములున్హైన సననప్ు న్ఘరబటర లు
ఆమకియయబడెను (ప్రక్టన 19:7, 8)

అంతయ దినములలో తీర్మప తర్మవాత కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు హో షేయ కల్వగశయుండిన

నిర్రక్షణ దదవుని వధ్ువు నూతన సృషిరలోనికన ప్రవేశంచనప్ుపడు నర్వేర్మతయంది. మర్శయు యూదా నుండి,
ఇశాీయిేలులోని ఉతత ర్ గపతరముల నుండి, మర్శయు భూమి మీద ఉని ప్రతి దదశములో నుండి

విశావసుల ైనవార్మ నూతన సృషిరలో భూమిని నింప్ుతార్మ. కాబటిర, తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు

హో షేయ ఆర్ంభములో ఇచున ప్రవచనములు కరీసత ు యొకు వధ్ువుగా మన మహిమకర్మైన భవిష్యతయ
త
కొర్కు మన నిర్రక్షణను కొనసాగశంచునటట
ో మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. మర్శయు యిేసు మహిమలో
తిర్శగశవచుునంత వర్కు దదవుని గొప్ప అంతయ దినముల ఆశీర్ావదములను సర్వలోకములో
వాయపింప్జేయుట ప్టో మనము ఎలో ప్ుపడూ సమర్పణ కల్వగశయుండాల్వ.

కైసతవులముగా మనము ఇప్ుుడు నివస్టిెంచుచునన కాలము, అనగా కరరసత ు యొక్క
మొద్ట రాక్డ మరియు రెండవ రాక్డక్ు మధయ ఉనన ఒక్ తెలియని వయవధి

కాలమును గూరిచ మనము ఆలోచిెంచగల ఒక్ మారగ ము ఏమిటెంటే, ద్ఘనిని —

అెంటే సెంప్ూరణ కాలమును — “అెంత్య ద్ినములు” అని పిలచుట... ఇద్ి మనక్ు
విెంత్గా అనిపిెంచవచుచ. కరస
ర త ు యొక్క మొద్ట రాక్డలో ద్ేవుడు భూమిని

సెంప్ూరణముగా నూత్నప్రచి రక్షణను ఒకేస్ారి ఎెంద్ుక్ు సెంపాద్ిెంచలేద్ు? మనక్ు
తెలియద్ు, అనునద్ి ద్ీనికి జ్వాబు; మనము ద్ేవుడు కాద్ు. ఆయన

నిరణ యస్ాతడు. అయతే మహమ మరియు శ్కితలో కరస
ర త ు యొక్క రాక్డ కొరక్ు
మనము ఎద్ురపచూచుచుెండగా, కొరత్త విషయములు ఆరెంభమైయాయయ.
నూత్నమైన మరియు మరిెంత్ బలమైన విధఘనములలో ప్రిశుద్ఘధత్మ

కైసతవులెంద్రి మీద్ క్ుమమరిెంప్బడిెంద్ి. ద్ేవుడు యేసులో నూత్న కారయములను
చేయుచున్ఘనడు, మరియు మునుపననట క్ెంటే ఎక్ుకవగా ద్ేశ్ములనినటకి

ప్రభావవెంత్ముగా త్న సువారత ప్రిచరయను ప్ెంప్ుచున్ఘనడు. కాబటర , ద్ేవుడు

మరలా నూత్న కారయములను చేయుచున్ఘనడు. కాబటర , సరాలోక్ము కొరక్ు,
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

మానవ జ్ఞతి కొరక్ు మరియు ఆయనను నముమ ప్రతివారి కొరక్ు యేసులో
ద్ేవుడు చేయబో వు కారయము యొక్క సెంప్ూరణ త్ కొరక్ు మనము

ఎద్ురపచూచుచుెండగా, ఇక్కడ క్ూడఘ ఒక్ వహైరపధయము ఉననద్ి: అెంత్ము
ఆరెంభమయ
ై యెంద్ి, కాని అద్ి ఇెంకా ప్ూరితగా న్హరవేరచబడలేద్ు. మరియు

కైసతవులుగా మనము చేయు అన్ేక్ కారయములక్ు ఈ అవగాహన ఆధఘరముగా
ఉననద్ి.

— డా. జఫేర ఏ. గశబ్బ్స్
దదవుని నుండి వచుు తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ జఞానులకు ఇచున

ప్రతయక్షతలను ఇప్పటి వర్కు మనము ప్ర్శశీలన చదశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన గీంథములోని ర్ండవ
విభాగమును మర్శయు దదవుని యొకు వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షేయ పటిరన దృషిరని
చూడవలస్టియునిది.

వివృత్మగుత్ునన తీరపు
తన గీంథము యొకు ర్ండవ విభాగములో, తన ప్ర్శచర్య కాలములో అనేక దశాబే ముల పాటట,

ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాకు విర్పధ్ముగా దదవుడిచున తీర్మపను గూర్శున ప్రతయక్షతలను హో షేయ
స్టేకర్శంచాడు. యూదాలో తన గీంథమును మొటర మొదటిగా ప ందుకునివార్శకన తాము

ఎదుర్ొునుచుండిన ప్ర్శస్టా త
ి యల మధ్య మర్శకొనిి మళకువలను ఇచుుటకు అతడు ఈ ప్రతయక్షతల మీద
దృషిరపటారడు. దదవుడు మర్లా మర్లా ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు మీద తీవరమన
ై తీర్మపలను
కుర్శపించాడు, మర్శయు యూదా విష్యములో కూడా అలానే జర్మగబో తయంది అని ఆయన

హెచుర్శంచాడు. కాబటిర, ఈ ప్రతయక్షతలలో నుండి యూదా దదశ నాయకులు ఎలాంటి జఞానమును

ప ందుకొనవలస్టియుండెను? హో షేయ యొకు ప్రవచనముల వలుగులో వార్మ దదవుని ప్రజలను ఏ
విధ్ంగా నడిపించవలస్టియుండెను? మర్శయు తన గీంథము యొకు ర్ండవ విభాగములో అతడు
ల్వఖంచన ప్రతయక్షతలు నేడు మనకు ఏమి బయలుప్ర్చుచునివి?

మన మునుప్టి పాఠంలో మనము చర్శుంచనటట
ో , వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ

వారస్టిన అధాయయములు ర్ండు ప్రధానమైన భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి. మొదటిగా, 4:1-5:7లో
ఈ విభాగము మర్ొక ర్ండు దదవుని వాయజయములతో ఆర్ంభమవుతయంది. ర్ండవదిగా, 5:8-9:9లో

అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున ర్ండు పిలుప్ులను బయలుప్ర్మసూ
త హో షేయ తన ప్రవచనములను
ఎతిత చూపాడు.

ర్ండు బలమన
ై అష్ష
ష ర్మ దండయాతరల దావర్ా దదవుడు తన శాప్ములను కుముర్శంచుచుండగా

దదవుని వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనములను హో షేయ ప ందుకునాిడు అని మీర్మ

జఞాప్కము చదసుకరవచుు. దదవుని వాయజయముల మీద దృషిరపటటర హో షేయ యొకు ప్రవచనములు కరీ.ప్ూ.
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

732లో అతడు అష్ష
ష ర్మ దండయాతరను గూర్శు ప్రతయక్షతలను ప ందుకొనినప్ుపడు ఆర్ంభమయ
ై ాయయి.

మర్శయు అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున పిలుప్ులకు సంబంధించన అతని ప్రవచనములు కరీ.ప్ూ.
722లో అష్ష
ష ర్మ యొకు దండయాతరను గూర్శు అతడు ముందుగా ప ందుకుని ప్రతయక్షతలలో నుండి
వలువడా్యి.

మనము ఇంతకు ముందు చదస్టినటట
ో , ఈ అధాయయముల యొకు వాసత విక అర్ామును

ప్ర్శగణించుట దావర్ా దదవుని వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షేయ పటిరన ఉదాఘటనను మనము

విశదీకర్శదే ాము. తర్మవాత ఈ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మనము చూదాేము. తన
గీంథము యొకు ర్ండవ విభాగము కొర్కు హో షేయ ఉదదేశంచన వాసత విక అర్ామును చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

వాసత విక్ అరథ ము
ఎప్పటి వల నే, ఈ అధాయయములలో తన వాసత విక శోీతలకు తన ప్రతయక్షతలు నేర్శపంచాలని

హో షేయ ఆశంచన విష్యములను అనేక విధ్ములుగా మనము కరీడీకర్శంచవచుు. అయితద మన
ఉదదేశయముల కొర్కు మనము దానిని ఇలా వర్శణదే ాము:

వారప ఎడతెగక్ తిరపగుబాట చేయుట వలన ఇశ్ారయేలు ప్రజ్లు ద్ేవుని తీరపును
బహుగా అనుభవిెంచఘరప, మరియు ఇప్ుుడు యూద్ఘ వారప క్ూడఘ తిరపగుబాట
చేశ్ారప కాబటర , వారప క్ూడఘ అవే తీరపులను ఎద్ురకకనుచున్ఘనరప.

హో షేయ గీంథము సంకలనం చదయబడిన నాటికన, అష్ష
ష ర్రయులు ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలును

ధ్వంసం చదస్టి, యూదాను కూడా ధ్వంసం చదయుటకు ప్ూనుకునాిర్మ. ఇలా ఎందుకు జర్శగంశ దో

వివర్శంచుటకు, హో షేయ తన వాసత విక శోీతలకు తన ప్ర్శచర్యలోని ప్లు సందర్ుములలో అతడు ఇచున
ప్రవచనములను జఞాప్కము చదసత ూ, ర్ండు దృకపధ్ముల విష్యములో వార్శని ఒపిపంచుటకు

ప్రయతిించాడు. మొదటిగా, వార్మ తర్చుగా తిర్మగుబాటట చదయుట వలన ఇశాీయిేలు దదవుని తీర్మపలను
మర్శ ఎకుువగా తగశన విధ్ముగానే అనుభవించంది. మర్శయు ర్ండవదిగా, యూదా కూడా దదవునికన
విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టంి ది కాబటిర దదవుని నుండి అదద విధ్మైన తీర్మపలను ఎదుర్ొునిది.

ఈ విభాగము యొకు వాసత విక అర్ామును ప్ర్శగణించుటకు, దదవునికన విర్పధ్ముగా ఇశాీయిేలు

యొకు తిర్మగుబాటటను ముందుగా చూదాేము. తర్మవాత దదవునికన విర్పధ్ముగా యూదా చదస్టిన

తిర్మగుబాటటను ప్ర్శశీలన చదదే ాము. ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటటను గూర్శు హో షేయ ఇచున
ప్రతయక్షతలను చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

ఇశ్ారయేలు యొక్క తిరపగుబాట
ఈ అధాయయములనిిటిలో, ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటటను గూర్శు హో షేయ ఇచున
ప్రవచనములు ఎంత ఎకుువగాను, ఎనిి భినిమన
ై మార్గ ములలోను ఉనాియంటే అవి కొనిిసార్మో

మనలను కలవర్పటర వచుు. కాబటిర, ర్ండు విష్యముల దృషారా ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా
ఉంటటంది: దదవుని ఆర్పప్ణలు మర్శయు ఆయనిచున తీర్మపలు.
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఆర్పప్ణలు. ఒక వప్
ై ున, హో షేయ యొకు ప్రతయక్షతలు ఇశాీయిేలుకు విర్పధ్ముగా నాలుగు

ర్కముల ఆర్పప్ణల వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచాయి. మొదటిగా, దదవుని నిబంధ్న మర్శయు

ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ులోని మౌల్వకమైన అర్ెతలను ఇశాీయిేలు ఉలో ంఘించంది అని అతడు తెల్వయజేశాడు. దదవుని
వాయజయములను గూర్శు మాటాోడు విభాగములో, దదవుని యొకు మునుప్టి వాయజయము సపష్ర మన
ై

దండనలతో ఆర్ంభమవుతయంది. ఇశాీయిేలులో “సతయమును కనికర్మును” మర్శయు “దదవునిగూర్శున
జఞానమును” లేవని 4:1లో హో షేయ స్టలవిచాుడు. 2వ వచనములో, ఇశాీయిేలులో “అబదధ సాక్షయము
ప్లుకుటయు, అబదధ మాడుటయు, హతయచదయుటయు, ద ంగశల్వంచుటయు, వయభిచర్శంచుటయు

వాడుకయియను” అని చెబుతష హో షేయ ప్ది ఆజా లను జఞాప్కము చదసుకొనుచునాిడు. మర్శయు ఇదద
వచనములో, “మానక నర్హతయ చదస్టదర్మ” అని చెబుతష ఇశాీయిేలులో హింసకు సంబంధించన

ఘోర్మన
ై పాప్ములను దదవుడు ఉదాఘటించాడు. ఇశాీయిేలీయులు “దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును మర్చతిర్శ”
అని వివర్శసత ూ, హో షేయ 4:6 ఇశాీయిేలులో బహుగా వాయపించన ప్ర్శస్టా త
ి యలను కరీడీకర్శంచంది. దదవుని

యొకు తదుప్ర్శ వాయజయములో, హో షేయ మర్ొకసార్శ బహుగా వాయపించన హింసను గూర్శు మాటాోడాడు.
“వార్మ మితిలేకుండా తిర్మగుబాటట చదస్టర్
ి శ” అని 5:2లో అతడు ప్రకటించాడు.

తర్మవాత, ర్ాబో వు అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున పిలుప్ులను తెల్వపిన హో షేయ

ప్రవచనములలో, అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున మొదటి పిలుప్ు దదవుని నిబంధ్న మర్శయు
ధ్ర్ుశాసత మ
ో వార్మ...
ీ ు మీద ఈ దృషిరని ప్ునర్ావృతం చదసత ుంది. “ఆదాము నిబంధ్న మీర్శనటట

నిబంధ్నను మీర్శయునాిర్మ” అని 6:7లో దదవుడు స్టలవిచాుడు. “గశలాదులో... నర్హంతకుల

అడుగుజఞడలు కనబడుచునివి... బందిపల టట ద ంగలు ప ంచయుండునటట
ో యాజకులు ప ంచయుండి...
నర్హతయ చదస్టదర్మ” అని చెబుతష 8 మర్శయు 9 వచనములు మర్ొకసార్శ హింసనుగూర్శు ప్రసత ావిసాతయి.
“జనులు... కొలో గాండరయి లోప్ల్వకన చొర్బడుదుర్మ, బందిపల టట ద ంగల ై బయట దో చుకొందుర్మ” అని
చెబుతష హో షేయ 7:1లో బహుగా వాయపించన హింసను గూర్శు మర్ొక ఆర్పప్ణ ఇవవబడినది.

అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున ర్ండవ పిలుప్ు 8:1లో దదవుని యొకు ఆర్పప్ణను నివేదస
ి త ు, ఇలా
స్టలవిసుతంది, “[ఇశాీయిేలు] నా నిబంధ్న నతికీమించ నా ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును మీర్శయునాిర్మ.” మర్శయు
12వ వచనములో, “నేను అతని కొర్కు నా ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును వారయించ నియమించనను వాటిని

[ఇశాీయిేలు] అనయములుగా ఎంచెను” అని చెబుతష దదవుడు తిర్సాుర్ముగా ముగశంచాడు. వాసత వానికన,
“ప్రవకత లు అవివేకులనియు; దుర్ాతు ననుసర్శంచనవార్మ వఱ్ఱివార్నియు” చెబుతష ఇశాీయిేలువార్మ
దదవుని నిబంధ్న సందదశకులను, ప్రవకత లను సందిగధముతో చూశార్ని 9:7 మనకు తెల్వయజేసత ుంది.

హో షేయ సందదహమునకు ఎలాంటి అవకాశమును ఇవవలేదు. ఇశాీయిేలు దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు
ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును బహుగా ఉలో ంఘించంది.

ఈ అధాయయములలో ఉదాఘటించబడిన ర్ండవ ఆర్పప్ణ ఇశాీయిేలులో బహుగా వాయపించన

విగీహార్ాధ్నకు విర్పధ్ముగా ఉనిది. విగీహార్ాధ్న దదవుడు తన ప్రజల నుండి ఆశంచన సావమిభకనతకన
మౌల్వకమన
ై ఉలో ంఘనగా ఉనిది, ఎందుకంటే ఇది ఇశాీయిేలు ప్రజలు ఇతర్ దదశములలోని అబదధ

దదవతలకు మోసముతో సమర్శపంచుకొనిన విష్యమునకు సూచనగా ఉనిది. 1 ర్ాజులు 12:28 ప్రకార్ం,
యర్ొబాము I ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును సాాపించన తర్మవాత బంగార్మ దూడ యొకు ఆర్ాధ్నను

సాాపించాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలీయులు తమ ఆర్ాధ్నను కనానీయ మతములలో ఉని విగీహార్ాధ్నతో
-18వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

కలగలుప్ుట కొనసాగశంచుచుండగా దదవునికన విర్పధ్ముగా వార్శ యొకు తిర్మగుబాటట కేవలం పర్శగశంది

అని హో షేయకు తెలుసు. వేర్ొక దదశముతో ఇశాీయిేలు ప తయ
త ను కుదుర్ముకుని ప్రతిసార్శ విగీహార్ాధ్న
కూడా పర్శగశపల యింది, ఎందుకంటే ప్ుర్ాతన కాలములలో అంతర్ాితీయ ప తయ
త లలో ఇతర్ దదశముల
యొకు దదవతలను గౌర్వించుట కూడా ఒక అవసర్తగా ఉండదది.

ఇశ్ారయేలు ఇత్ర ద్ేశ్ములతో చేసుక్ునన ప త్ు
త లను హో షేయ గరెంథము

ఖ్ెండిెంచుటను ఆధునిక్ పాఠక్ులమైన మనము గమనిెంచినప్ుుడు, మన త్లను
ప్టర కొని ఏమి జ్రపగుత్ుెంద్ో అరథ ముకాని ప్రిస్టథ తి
ి లో ఉెంటాము, ఎెంద్ుక్ెంటే,
అెంత్రాీతీయ ప త్ు
త లను గూరిచ మనము ఆలోచన చేయునప్ుుడు, అవి

మెంచివేక్ద్ఘ అని మనమనుక్ుెంటాము. అనగా, సమాధఘనమును మరియు
భద్రత్ను మరియు అధికారమును మరియు ఇలాెంట ఇత్ర విషయములను

స్ాథపిెంచుటక్ు ఒక్ ద్ేశ్ము మరకక్ ద్ేశ్ముతో ఇలాన్ే చేసత ుెంద్ి. కాబటర , అద్ి మెంచిద్ి
అని మనము అనుక్ుెంటాము. అయతే మీరప ఒక్ విషయమును అరథ ము
చేసుకోవాలి, పాత్ నిబెంధనలో ఒక్ ద్ేశ్ము మరకక్ ద్ేశ్ముతో ప త్ు
త

పటర క్ుననప్ుుడు, వారి ద్ేవత్లతో క్ూడఘ అనుబెంధము పటర కోవలస్టియుెండేద్ి,
త్ద్ఘారా ఒక్ ద్ేశ్ము మరకక్ ద్ేశ్ము యొక్క ద్ేవత్లను స్ట్ాక్రిెంచేద్ి మరియు
మరకక్ ద్ేశ్ము ఇత్ర ద్ేశ్ము యొక్క ద్ేవత్లను అెంగీక్రిెంచేద్.ి కాబటర ,

ఇశ్ారయేలు లేక్ యూద్ఘ అనయ రాజ్యములతో ప త్ు
త ను పటర కొనినప్ుుడు, వారప
సహజ్ెంగాన్ే ఇత్ర రాజ్యముల యొక్క ద్ేవత్లను క్ూడఘ అెంగీక్రిెంచేవారప.

మరియు ఇద్ి ఇశ్ారయేలు ద్ేవునికి విరోధముగా గకప్ు తిరపగుబాట అయుయెండేద్ి,

ఎెంద్ుక్ెంటే త్న ప్రజ్లు ఆయనక్ు మాత్రమే నమమక్త్ామును చూపాలని, ఆయన
మీద్ మాత్రమే ఆధఘరప్డియుెండఘలని ద్ేవుడు న్ కిక చెపాుడు. అయతే వారప
ఇత్ర రాజ్యములతో ప త్ు
త లను పటర క్ునన వహెంటన్ే, ఇత్ర రాజ్యములలోని
ద్ేవత్లను వారప క్న్నసెం గురితెంచవలస్టియుెండేద్ి. మరియు ద్ీనికి తోడు,

వాసత వానికి వారప ఆ ద్ేవత్ల మీద్ ఆధఘరప్డుట ఆరెంభిెంచఘరప మరియు ఆ
ద్ేవత్లక్ు పారరిథెంచుట ఆరెంభిెంచఘరప.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర జూ.
హో షేయ ప్రవచనములలో బహుగా వాయపించయుండిన విగీహార్ాధ్నను గూర్శు దదవుడు చదస్టిన

ఆర్పప్ణలు దదవుని వాయజయముల మీద దృషిరపటారయి అని మనము చూసాతము. దదవుని యొకు మునుప్టి
వాయజయములో, అనగా 4:13లో, ఇశాీయిేలీయులు “ప్ర్వతముల శఖ్ర్ములమీద, కొండలమీద, స్టింధ్ూర్
వృక్షముల కనీంద, చనార్మవృక్షముల కనీంద, మసత కనవృక్షముల కనీంద” విగీహార్ాధ్నను ఆచర్శంచార్మ అని

దదవుడు ఆర్పపించాడు. మర్శయు 17వ వచనములో, “ఎఫారయిము” — లేక ఉతత ర్ ర్ాజయమైన ఇశాీయిేలు
— “విగీహములతో కలస్టికొనను” అని వారయబడియునిది. ఈ ఆర్పప్ణను మనము 5:1లోని దదవుని

యొకు తదుప్ర్శ వాయజయములో ఉని ఆర్పప్ణలో కూడా చూసాతము, అకుడ “మీర్మ మిసాప మీద ఉర్శగా”
-19వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

ఉనాిర్మ అని చెబుతష దదవుడు “యాజకులను” మర్శయు ఇశాీయిేలులోని ఇతర్ నాయకులను

నిందించాడు. ప్ుర్ావసుతశాసత ీ తవవకాలలో హో షేయ దినములలోని మిసాప ప్టర ణములో నుండి కనానీయ
విగీహములు వల్వకనతీయబడినవని అనేక మంది వాయఖ్ాయనకర్త లు గుర్శతంచార్మ.

అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున మొదటి పిలుప్ులో కూడా ఇలాంటి ఆర్పప్ణలనే మనము

చూసాతము. అష్ష
ష ర్రయులు మర్శయు వార్శ దదవతలతో ప తయ
త పటటరకొనుటకు ఇశాీయిేలీయులు

“అష్ష
ష ర్రయుల యొదే కు పల యిను” అని 5:13లో మనము నేర్ముకుంటాము. హో షేయ 7:11 “వార్మ
ఐగుప్త యులను పిలుచుకొందుర్మ, [మర్శయు] అష్ష
ష ర్రయుల యొదే కు పల వుదుర్మ” అని చెబుతష

ఇశాీయిేలు అనుయల దదవతలను వదకననది అని తెల్వయజేసత ుంది. 8:4లో ఉని అపాయమును గూర్శు

దదవుడిచున ర్ండవ పిలుప్ు, “విగీహనిర్ాుణమందు తమ వండి బంగార్ములను వార్మ వినియోగశంచతిర్శ”
అని మనకు తెల్వయజేసత ుంది. 5, 6 వచనములలో “షల మోాను...నీ దూడ... షల మోాను చదస్టికొనిన దూడ”
అని చెబుతష దానులో యర్ొబాము I నిలబెటర న
ి బంగార్మ దూడను దదవుడు ప్రసత ావించాడు. 9వ

వచనములో, “ఇశాీయిేలువార్మ అష్ష
ష ర్రయుల యొదే కు పల యిర్శ” అని దదవుడు మర్ొకసార్శ స్టలవిచాుడు.
మర్శయు ఇశాీయిేలు “పాప్మునకు ఆధార్మగు [విగీహార్ాధ్న] బల్వప్ఠములను ఎనినని కటెరను” అని

11వ వచనం తెల్వయజేసత ుంది. ఈ అధాయయములనిిటిలో, ఇశాీయిేలు చూపిన పారధ్మికమన
ై దోర హమును
హో షేయ మర్లా మర్లా ఎతిత చూపాడు. వార్మ ప్ది ఆజా లలోని మొదటి మర్శయు ర్ండవ ఆజా లను —

ఇతర్ దదశముల యొకు విగీహార్ాధ్న ఆచార్ములకు విర్పధ్ముగా ఇవవబడిన ఆజా లు — విచులవిడిగా
ఉలో ంఘించార్మ.

ఈ అధాయయములలో మర్లా మర్లా కనిపించు మూడవ ఆర్పప్ణ ఇశాీయిేలు యొకు వేశయవృతిత

మర్శయు వయభిచార్మునకు విర్పధ్ముగా చదయబడినదెైయునిది. సవయంగా తన భార్య దదవదాస్టియిై
చదస్టన
ి వయభిచార్ము చదయుట వలన హో షేయకు కల్వగశన బాధ్వలన ఈ ఆర్పప్ణల యొకు తీవరతను
వయకనతగతముగా అతడు అర్ాముచదసుకొనియుంటాడు. అయితద ఈ అధాయయములు సంతాననతపతిత

ఆచార్ములు అను జఞర్తవములో ఇశాీయిేలీయులు పాలుప్ంచుకొనుట వలన దదవుడు వార్శ మీద
మోపిన నేర్ము మీద దృషిరపడతాయి.

ఇశాీయిేలు “వయభిచర్శంచుచునిది” అని ఆర్పపిసత ూ దదవుని యొకు మునుప్టి వాయజయము 4:2లో

ఆర్ంభమవుతయంది. ఈ ఆర్పప్ణ సంతాననతపతిత ఆచార్మును అనుసర్శంచు మతములో జర్మగు భౌతిక
ల ైంగశక కనయ
ీ లను సూచసుతంది. 10, 11 వచనముల ప్రకార్ం ఇశాీయిేలీయులు “వయభిచార్ కనయ
ీ లు,

దారక్షర్సము మర్శయు మదయపానము చదత మతిచెడన
ి ” వార్య
ై ునాిర్మ అని దదవుడు స్టలవిచాుడు. వార్మ
ఈ ఆచార్ములలో ఎంత లోతయగా నాటటకుపల యార్ంటే, 12, 13 వచనములలో, “వయభిచార్ మనసుి” —

లేక ఆతు లేక దయయము — “వార్శని తోరవ తపిపంప్గా వార్మ తన దదవుని విసర్శించ వయభిచర్శంతయర్మ... మీ
కుమార్త లు వేశయల ైర్శ, మీ కరడండుోను వయభిచార్శణుల ైర్శ” అని హో షేయ తెల్వపాడు. 15వ వచనములో,

“ఇశాీయిేలూ, నీవు వేశయవైతివి” అని దదవుడు స్టలవిచాుడు. వార్మ “మానక వయభిచార్ము చదయువార్మ”
అని 18వ వచనములో మనము చదువుతాము. తర్మవాత, 5:3లోని, దదవుని యొకు తదుప్ర్శ

వాయజయములో, “నీవు ఇప్ుపడద వయభిచర్శంచుచునాివు” అని దదవుడు మర్లా చెపాపడు. మర్శయు 4వ
వచనములో, “వార్శలో వయభిచార్ మనసుి” ఉనిది అని మనము నేర్ముకుంటాము.
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ఇశాీయిేలు యొకు జఞర్తవమును గూర్శున సంబో ధ్నలను అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున

మొదటి పిలుప్ులో కూడా మనము చూడవచుు. హో షేయ 6:10 “ఎఫారయిమీయుల వయభిచార్

కనీయలను” గూర్శు మాటాోడుతయంది. సంతాననతపతిత మతము ఎంతగా ప్రబల్వంది అంటే, 7:4లో “వార్ందర్మ

మానని కామాతయర్తగలవార్య
ై ునాిర్మ” అని దదవుడు స్టలవిచాుడు. అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున
ర్ండవ పిలుప్ులో, హో షేయ ఈ ఆర్పప్ణను ఎంత సాధార్ణీకర్నము చదశాడంటే, 8:9లో, అతడు
ఇశాీయిేలు యొకు అనయ భాగసావములను “విటకాండుర” అని పిలుసాతడు. 9:1లో దదవుడు ఇలా

స్టలవిచాుడు, “నీవు నీ దదవుని విసర్శించ వయభిచర్శంచతివి, నీ కళో ములనిిటిమీదనుని ధానయమునుబటిర

నీవు ప్డుప్ుకూల్వని ఆశంచతివి.” ఇశాీయిేలు దదశములో సంతాననతపతిత మతములను ఆచర్శంచుట దావర్ా
దదవుడు బహుగా దు:ఖ్ప్డా్డు, మర్శయు తిర్సుర్శంచబడా్డు కూడా.

ఈ అధాయయములలో హో షేయ నాలగ వ ఆర్పప్ణను కూడా చదశాడు: ఇశాీయిేలు వేష్ధార్ణతో

దదవుని ఆర్ాధించుట. ప్ుర్ాతన కాలములో సాధార్ణముగా జర్శగన
శ విధ్ముగానే, ఇశాీయిేలు నాయకులు

తమ జఞతీయ మత ఆచార్ములను ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచలేదు. వార్మ యిహో వా నామమున పారర్శాంచదవార్మ
మర్శయు ఆయన ఎదుట తగశగంచుకొని జీవించుచునాిము అని దావా చదస్టవ
ే ార్మ. అయితద వార్మ
బాహయముగానే ఇలా చదస్టేవార్మగాని, హృదయప్ూర్వకముగా చదస్టవ
ే ార్మ కాదు.

ఇందుమూలముగానే 4:4లో “నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువార్శని పల ల్వయునాిర్మ” అని

చెబుతష దదవుని యొకు మునుప్టి వాయజయము ఇశాీయిేలులోని ఆర్ాధ్నా నాయకులను ఉదదేశంచ

మాటాోడింది. ఇందుమూలముగానే ఇశాీయిేలును “యిహో వా జీవముతోడని ప్రమాణము చదయవదుే” అని
దదవుడు గదిేంచాడు. ఇదద విధ్ముగా, దదవుని యొకు తదుప్ర్శ వాయజయములు 5:1లో వేష్ధార్ణను గూర్శు
ఆయన చదస్టన
ి ఆర్పప్ణలను విసత ర్శంప్జేసత ూ “యాజకులార్ా... ఇశాీయిేలువార్లార్ా” — సాధార్ణముగా
ప్రముఖ్ులకు సూచనగా ఉనిది — మర్శయు “ర్ాజసంతతివార్లార్ా” — బహుశ ఇది ర్ాజ

కుటటంబమును సూచసుతంది — అని పిలుప్ునిసూ
త ఇశాీయిేలులోని నాయకులందర్శనీ చదర్ముతయంది.
“వార్మ గొర్ల
ీ ను ఎడో ను తీసుకొని యిహో వాను వదకబో వుదుర్మ” అని కూడా 5:6లో ఆయన

స్టలవిచుుచునాిడు. అయితద “ఆయన వార్శకన తనుి మర్మగుచదస్టక
ి ొనినందున వార్శకన కనబడకుండును”
అని కూడా ఆయన తెల్వపాడు.

అపాయమును గూర్శు దదవుడు పిలుప్ునిచునప్ుపడు, 6:1లో “మనము యిహో వాయొదే కు

మర్లుదముర్ండి,” అని చెబుతష నిజమైన ఆర్ాధ్న చదసత ూ ప్శాుతాతప్ప్డమని దదవుడు ఇశాీయిేలును
కరర్ాడు. అయితద “తెలోవార్గానే కనబడు మేఘము ఎగశర్శపల వునటట
ో ను, పారతఃకాలమున ప్డు మంచు
ఆర్శపల వునటట
ో ను మీ భకనత నిలువకపల వును” అని 4వ వచనములో దదవుడు వార్శ స్టిాతిని

బయలుప్ర్చాడు. మర్శయు 6వ వచనములో, “నేను బల్వని కరర్నుగాని కనికర్మునే కరర్మచునాిను,
దహనబల్వకంటె దదవునిగూర్శున జఞానము నాకనష్రమన
ై ది” అని దదవుడు న కనుచెపాపడు. హో షేయ 6:9

“యాజకుల” యొకు వేష్ధార్ణను బయలుప్ర్మసుతంది. మర్శయు 7:7 ప్రకార్ం, ఇశాీయిేలు ర్ాజులు ఒకర్శ
తర్మవాత ఒకర్మ ప్తనమగుచుండగా, “వార్శలో ననుి సుర్శంచువాడ కడును లేడు” అని దదవుడు

స్టలవిచాుడు. 14వ వచనములో, వార్మ “హృదయప్ూర్వకముగా ననుి బతిమాలుకొన[ర్మ]” అని
దదవుడు ప్రకటిoచాడు. 16వ వచనము ప్రకార్ం, “వార్మ తిర్మగుదుర్మగాని” — లేక
ప్శాుతాతప్ప్డుదుర్మగాని — దదవుని వప్
ై ుకు “తిర్గర్మ.”
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అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున ర్ండవ పిలుప్ులో కూడా మనము ఇలాంటి ఆర్పప్ణలనే

చూసాతము. 8:2లో దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు, “మా దదవా, ఇశాీయిేలువార్లమన
ై మేము నినుి
ఎర్శగయ
శ ుని వార్మేయని నాకు మొర్ీపటటరదుర్మ.” కాని వాసత వానికన, 3వ వచనము

తెల్వయజేయుచునిటట
ో , “ఇశాీయిేలీయులు సనాుర్గ మును విసర్శించర్శ.” మర్శయు 13వ వచనం ప్రకార్ం,
వార్మ “నా కర్శపంప్బడిన ప్శువులను వధించ వాటిని భుజ్కంచుదుర్మ; అటిర బలులయందు యిహో వాకు

ఇష్ర ము లేదు.” ఇశాీయిేలులో కొందర్మ హో షేయ వల నిజమన
ై విశావసులుగా ఉండిర్శ అను నిశుయతను
మనము కల్వగశయుండవచుుగాని, మొతాతనికన, ఇశాీయిేలువార్ందర్శ యొకు భకనత, ముఖ్యముగా
నాయకుల యొకు భకనత వేష్ధార్ణ భకనత అయుయండినది అని హో షేయ యొకు ప్రవచనములు
బయలుప్ర్మసాతయి.

దదవుని ఆర్పప్ణలను గూర్శు మనము చదస్టిన ఈ అవలోకనములో మనము చూసుతనటట
ో ,

ఇశాీయిేలు పాప్ములు అలపమైనవి కావు. బదులుగా, ఉతత ర్ ర్ాజయము విచులవిడిగా దదవునికన

విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టంి ది. వార్మ దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును తిర్సుర్శంచార్మ,
విర్శవిగా విగీహార్ాధ్నలో పాలుప్ంచుకునాిర్మ, తమను తాము వేశయవృతిత కన మర్శయు సంతాననతపతిత
మతములతో వయభిచార్మునకు అప్పగశంచుకునాిర్మ, మర్శయు వేష్ధార్ణ భకనతని ఆచర్శంచార్మ.

ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ములు దదవుని నుండి తీవరమైన శక్షను అనుభవించుటకు అర్ెమన
ై విగా

ఉనాియని హో షేయ యొకు ప్రవచనములు సపష్ర ము చదశాయి. కాబటిర, ఈ ఆర్పప్ణలు దదవుని యిదుట
ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటటను కనుప్ర్చనప్పటికర, ఈ తిర్మగుబాటటకు ప్రతిసపందనగా వార్శ మీదికన
తీర్మపలు ర్ాబో వుచుండెను అని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ.

తీర్మపలు. ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటటకు సంబంధించన తీర్మపలను చూచుటకు

ముందు, ర్ండు విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా అవసర్మయ
ై ునిది. మొదటిగా,

ఇతర్ పాత నిబంధ్న ప్రవకత ల వల , హో షేయ కూడా మనము “తాతాుల్వక తీర్మపలు” అని పిలచువాటి
మీద కూడా దృషిరపటారడు. ఉతత ర్ ర్ాజయము మీద అష్ష
ష ర్రయులు దాడి చదస్టన
ి ప్ుపడు ఎదుర్న
ై ఆర్శాక
కష్ర ములు, కర్మవులు, మర్ణం, చెర్, మొదలగు తీర్మపలు వంటివి. అతడు దదవుని యొకు నితయ

తీర్మపలను గూర్శు — అనగా అంతయ దినములలో చర్శతర నర్వేర్మపలోనికన వచునప్ుపడు ఎదుర్యి
ై ేయ
తీర్మపలను — ప్రసత ావించలేదు.

ర్ండవదిగా, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్న బో ధించుచునిటట
ో , దదవుడు తన తాతాుల్వక

తీర్మపలను కుముర్శంచునప్ుపడు, అవిశావసులు మర్శయు నిజమన
ై విశావసుల విష్యములో భినిమన
ై
ఉదదేశయములు కల్వగశయుంటాడు. ఎనిడును మార్మమనసుిప ందని మర్శయు ఎనిడును ర్క్షింప్బడు
విశావసమును కనుప్ర్చని అవిశావసుల విష్యములో, దదవుని యొకు తాతాుల్వక తీర్మపలు అంతయ

దినములు నర్వేర్మపలోనికన వచునప్ుపడు నితయముండు తీర్మపలలోనికన నడిపిసత ాయి. అయితద నిజమన
ై

విశావసుల విష్యములో, దదవుని యొకు తాతాుల్వక తీర్మపలు ఆయన పేరమతో కీమశక్షణలో పటటరటను
పల ల్వయునాియి, మర్శయు అంతయ దినములు వచునప్ుపడు వార్శకన నితయముండు ఆశీర్ావదములను
కల్వగశసత ాయి.

దదవుని వాయజయములలో ప్రతయక్షమయిేయ, కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్రయులు చదస్టన
ి దండయాతరకు

సంబంధించన తీర్మపల ర్కములను ప్ర్శగణించండి. ఇది హో షేయ ప్ర్శచర్య యొకు ఆర్ంభ కాలములో
-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

జర్శగశనది కాబటిర, ఈ ప్రవచనములు ప్ర్శమితమన
ై తీర్మపలను గూర్శు మాతరమే హెచుర్శంచాయి.

ఉదాహర్ణకు, దదవుని యొకు మునుప్టి వాయజయములో, ఇశాీయిేలు యొకు అర్శాక స్టిాతి మర్శయు ఆహార్
ఉతపతిత లో సమసయ ఎదుర్వవబో తయంది అని ఈ మాటల దావర్ా 4:3 ప్రవచసుతంది: “దదశము

ప్రలాపించుచునిది, దాని ప్శువులును ఆకాశ ప్క్షులును కాప్ుర్సుాలందర్మను క్షీణించుచునాిర్మ,
సముదర మతిాములు కూడా గతించపల వుచునివి.” 4, 5 వచనములలో దదశమంతటి మీద

దృషిరపటటరటకు బదులుగా దదవుడు ప్రధానముగా ఇశాీయిేలు యొకు నాయకతవము మీద దృషిరపటిర, ఇలా
అంటాడు “యాజకుడు ... ప్రవకత ... నీ తల్వో ”—ఈ చవర్శ ప్దము షల మోానులో ఉని ర్ాజగృహమును

సంబో ధిసత ుంది. 6వ వచనములో “నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినుి విసర్శింతయను” అని చెబుతష
దదవుడు మర్ొకసార్శ యాజకులను ఉదదేశంచ మాటాోడుతయనాిడు. 7వ వచనములో, “వార్శ ఘనతను” —

అనగా ఇశాీయిేలు యొకు ఐశవర్యమును — “నీచ స్టిాతికన మార్ముదును” అని ఆయన ప్రకటించాడు. 10వ
వచనములో, “వార్మ భోజనము చదస్టన
ి ను తృపిత న ందకయుందుర్మ” అని చెబుతష యాజకులను

శక్షిసత ానని ఆయన మర్ొకసార్శ హెచుర్శంచాడు. అంతదగాక ఈ ఆర్ంభ దశలో, 14వ వచనములో, దదవుడు
తన తీర్మపను విశేష్మన
ై ర్రతిలో ప్ర్శమితము చదశాడు. వార్మ దదవదాస్ట్ వయభిచార్ వృతిత లో

పాలుప్ంచుకునాిర్మ కాబటిర, “మీ కుమార్త లు వేశయలగుటనుబటిర నేను వార్శని శక్షింప్ను, మీ కరడండుో

వయభిచర్శంచుటను బటిర నేను వార్శని శక్షింప్ను” అని ఆయన స్టలవిచాుడు, ఎందుకంటే వార్శ ప్రవర్త నకు

తండురలు మర్శయు భర్త లు ప్రధానముగా బాధ్ుయల ైయునాిర్మ. “విశాల సా లమందు మేయు గొర్ీపల
ి ో ” వల
దదవుడు ఇక ఇశాీయిేలును మేప్డని 16వ వచనములో హో షేయ తెల్వయజేశాడు. మర్శయు 19వ వచనం
ప్రకార్ం, “వార్మ స్టిగగ ున ందుదుర్మ.”

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, “నేను వార్శనందర్శని శక్షింతయను” అని చెబుతష 5:2లో దదవుని

యొకు తదుప్ర్శ వాయజయము ఇశాీయిేలు యొకు నాయకతవమును ఉదదేశంచ మాటాోడింది. మర్శయు
ఇంకా ఎకుువ శీమలు ఉతత ర్ ర్ాజయమునకు ర్ాబో వుచునివని 5వ వచనము సూచంచంది.

“ఇశాీయిేలువార్మ... తమ దో ష్ములో చకుుప్డి తొటిల
ర ో ుచునాిర్మ” అని అకుడ మనము చదువుతాము.
ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో గా, కరీ.ప్ూ. 722లో అష్ష
ష ర్రయుల దండయాతరను —

అనగా షల మోాను యొకు ప్తనమునకు కార్ణమన
ై దండయాతరను — గూర్శు అతడు ప్రవచంచుచుండగా
అపాయమును గూర్శు దదవుడు ఇచున పిలుప్ులు హో షేయకు బయలుప్ర్చబడినవి. కాబటిర, మనము
ఊహించదగశన విధ్ముగానే ఈ ప్రవచనములలో ఇశాీయిేలు చదస్టిన పాప్ములకు దదవుడిచుు తీర్మపలు

మర్శంత తీవరముగా ఉనాియి. అపాయమును గూర్శు ఇచున మొదటి పిలుప్ులో, 5:9లో ఇశాీయిేలు
“పాడెైపల వును” అని ప్రకటిoచబడింది. 11వ వచనములో, ఇశాీయిేలు వార్మ “శక్షింప్బడి

హింసన ందుదుర్మ” అని వారయబడియునిది. 13వ వచనం ప్రకార్ం, అష్ష
ష ర్మతో ఇశాీయిేలు పటటరకొనిన
ప తయ
త వార్శ సమసయలను “బాగుచదయజఞలదు.” మర్శయు 14వ వచనంలో, “నేనే వార్శని కొనిపల వుదును,

విడిపించువాడ కడును లేకపల వును” అని చెబుతష దదవుడు ర్ాబో వుచుని చెర్ను గూర్శు హెచుర్శంచాడు.
ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలుకు విర్పధ్ముగా ర్ాబో వుచుని తీర్మపను గూర్శున హెచుర్శకలను దదవుడు

పంచనప్పటికర, అప్పటికర ఇశాీయిేలును సవసా ప్ర్చుటకు ఆయన ఇష్ర ప్డుచుండెను అని 7:1లో దదవుడు

ఒప్ుపకునాిడు. అయితద ఇశాీయిేలు ఆయనకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచంది. 10వ
వచనము మనకు తెల్వయజేయుచునిటట
ో , “ఇంత జర్శగన
శ ను వార్మ తమ దదవుడెన
ై యిహో వాయొదే కు
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

తిర్మగకయునాిర్మ, ఆయనను వదకక యునాిర్మ.” కాబటిర, 13వ వచనములో, దదవుడు ఇలా

ప్రకటించాడు, “వార్శకన శీమ కలుగును.... వార్శకన క్షయము సంభవించును.” ఇదద వచనములో “నేను

వార్శని విమోచంప్కరర్శయునాిను,” కాని వార్మ తమ పాప్ప్ు మార్గ ములలో కొనసాగశయుండిర్శ అని
దదవుడు ప్ునర్మదాఘటించాడు. ఫల్వతంగా, 16వ వచనములో మనము ఇలా చదువుతాము, “వార్శ
యధిప్తయలు కతిత పాలగుదుర్మ” అని మనము చదువుతాము.

అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున ర్ండవ పిలుప్ు — కరీ.ప్ూ. 722లోని దండయాతర

సమీపించుచుండగా ప ందుకొనినది — 8:3లో ఇశాీయిేలును “శతయరవు తర్మమును” అని ప్రకటిసత ుంది.

“షల మోాను చదస్టక
ి ొనిన ఈ దూడ ఛినాిభినిములగును... మర్శయు [ఇశాీయిేలుకు] ప్రళయవాయువు
కరతయగును.” తర్మవాత “ఇశాీయిేలువార్మ” అష్ష
ష ర్రయుల దావర్ా “తినివేయబడుదుర్మ” అని 8వ

వచనము స్టలవిసుతంది. అష్ష
ష ర్మకు చెల్వోంచవలస్టిన కానుకల “భార్ముచదత [ఇశాీయిేలు నాయకులు]
తవర్లో తగశగపల వుదుర్మ” అని 10వ వచనము బయలుప్ర్మసుతంది. మర్శయు దీనికన మించ, ఇశాీయిేలు
“మర్ల ఐగుప్ుతనకు వళో వలస్టివచెును” అని చెబుతష 13వ వచనములో హో షేయ ర్ానుని

అష్ష
ష ర్రయుల చెర్ను ప్రసత ావించాడు. 9:3లో దదవుడు చెపిపనటట
ో , “ఎఫారయిమీయులు ఐగుప్ుతనకు

మర్లుదుర్మ, అష్ష
ష ర్మ దదశములో వార్మ అప్వితరమన
ై వాటిని తిందుర్మ, యిహో వా దదశములో వార్మ

నివస్టింప్కూడదు.” ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్ాజయము ఎంత తీవరముగా ఉంటటంది అంటే 6వ వచనములో
దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు, “ఐగుప్ుత దదశము వార్శకన కూడు సా లముగా ఉండును.... [మర్శయు] శుశాన
భూమిగా ఉండును.” మర్శయు షల మోాను ప్తనము సమీపించుచుండగా, 7వ వచనములో హో షేయ
ప్రవచంచనటట
ో , “శక్షా దినములు వచదుయునివి... ప్రతికార్ దినములు వచదుయునివి.”

అషష
ి పాప్ముల వలన మరియు వారప ద్ేవుని, ద్ేవుని
ూ రీయుల చెర ప్రజ్లు చేస్టన
నియమాలను విడచిపటర నెంద్ు వలన ద్ేవుని యొద్ా నుెండి వచిచన శక్ష

అయుయననద్ి. హో షేయ గరెంథములో, అషష
ూ రీయుల చెరను గూరిచ ప్రవక్త ఇెంకా
ఎక్ుకవ వివరణను ఇచుచటను మనము చూస్ాతము. 9:7లో ప్రవక్త ప్లికిన

మాటలను వినెండి: “శక్షా ద్ినములు వచేచయుననవి; ప్రతికార ద్ినములు

వచేచయుననవి; తఘము చేస్టిన విస్ాతరమైన ద్ో షమును తఘము చూపిన విశ్ేషమైన

ప్గను ఎరిగన
ి వారై త్మ ప్రవక్తలు అవివేక్ులనియు, ద్ురాత్మ ననుసరిెంచినవారప
వహఱ్ె వ
ఱ ారనియు ఇశ్ారయేలువారప తెలిస్టికొెంద్ురప.” అత్డు “శక్షా ద్ినములు”

మరియు “ప్రతికార ద్ినములు” వచేచయుననవి అని చెబుతఘడు, మరియు ఇద్ి
అషష
ూ రీయుల చెరను సూచిసుతెంద్ి.

ఇద్ే అధఘయయములో — 9:15లో — మనము ఈ మాటలను క్ూడఘ చద్ువుతఘము:
“వారి చెడుత్నమెంత్యు గిలగ ాలులో క్నబడుచుననద్ి; అచచటన్ే న్ేను వారికి
విరోధిన్హైతిని, వారి ద్ుషరకిరయలనుబటర వారి నిక్ను పేమి
ర ెంప్క్ న్ఘ

మెంద్ిరములోనుెండి వారిని వహలివేత్ును; వారి యధిప్త్ులెంద్రపను తిరపగుబాట
చేయువారప.” తిరపగుబాట , అవిధేయత్, మరియు ద్ుషరత్ాము కారణెంగా,
ఇశ్ారయేలు ప్రజ్లక్ు చెర వచిచెంద్ి లేక్ రాబో వుత్ుెంద్ి.
-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

చివరిగా, ఇద్ే అధఘయయము 19:17లో ఇలా వారయబడియుననద్ి: “వారప న్ఘ

ద్ేవుని మాటల న్ఘలకిెంచలేద్ు గనుక్ ఆయన వారిని విసరిీెంచెను. వారప ద్ేశ్ము
విడిచి అనయజ్నులలో తిరపగుద్ురప.” చెరక్ు ముెంద్ు ప్రవక్త లు — వీరిలో హో షేయ

ఒక్డు — అన్ేక్ ఆహ్నానములను ఇచఘచరప, వీరప ప్రజ్లను తిరిగిరమమని మరియు

మారపమనసుసప ెంద్మని పిలచుటక్ు ద్ేవుని ద్ఘారా ప్ెంప్బడఘ్రప. అయతే ప్రజ్లు
విధేయులు కాలేద్ు, మరియు ఫలిత్ెంగా, చెర ప్రజ్లక్ు ద్ేవుని యొద్ా నుెండి

వచిచన శక్ష అయుయననద్ి, ఎెంద్ుక్ెంటే ఉద్ేాశ్ప్ూరాక్ముగా ద్ేవునికి విరోధముగా
తిరపగుబాట చేయాలని వారప కోరారప.

— ర్వ. షర్శఫ్ గండి, అనువాదము
ఇప్పటివర్కు మనము చూస్టినటట
ో , ఈ విభాగములోని వాసత విక అర్ాము దదవుని ఎదుట
ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటట మీద ఎకుువ దృషిరపటిరంది. అయితద అతని ర్ండవ విభాగములో,
హో షేయ యూదా చదస్టన
ి తిర్మగుబాటటను గూర్శు కూడా ప్రసత ావించాడు.

యూద్ఘ యొక్క తిరపగుబాట
దదవుని యొకు వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ ర్ండవ-విభాగములో ఇచున

ప్రతయక్షతలకు మనమిచున సార్ాంశములోని చవర్శ భాగమును మర్ొకసార్శ వినండి.

యూద్ఘ క్ూడఘ తిరపగుబాట చేస్టను కాబటర [ఇశ్ారయేలు] ప ెంద్ిన తీరపుక్ు పో లిన
తీరపులను వారప క్ూడఘ ఎద్ురకకెంటారప.

మొదటి విభాగములో, హో షేయ యూదాను గూర్శు అనుకూలమన
ై మాటలను మాతరమే

మాటాోడిన విష్యమును మీర్మ జఞాప్కము చదసుకరవచుు. అయితద ఈ విభాగములో, కాలకీమములో
యూదా కూడా ఇశాీయిేలు వల మార్శపల యింది అని హో షేయ ఇకుడ సూచంచాడు. ఇశాీయిేలు వల

యూదా కూడా దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును విడచపటిరంది అని ఇతర్ ప్రవకత ల నుండి,
మర్శయు సవయంగా హో షేయ యొకు ప్రవచనముల నుండి మనము తెలుసుకరవచుు. వార్శకన ముందు
ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి టేో , వార్మ కూడా విర్శవిగా విగీహార్ాధ్నను ఆచర్శంచార్మ, వేశయవృతిత లో మర్శయు

సంతాననతపతిత మతములలోని వయభిచార్ములో పాలుప్ంచుకునాిర్మ, మర్శయు వేష్ధార్ణ ఆర్ాధ్నను
చదస్టవ
ే ార్మ. మర్శయు ఈ కార్ణముల చదత, యూదా కూడా ఇప్ుపడు దదవుని తీర్మపను
ఎదుర్ొునుచుండెను.

మనకు తెల్వస్టినటేో , దదవుని యొకు వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షేయ పటిరన దృషిర

దదవుడిచున ర్ండు వాయజయములతో ఆర్ంభమయి
ై యంది. కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్రయుల దండయాతరను

గూర్శు దదవుడు మునుప్ు ఇచున వాయజయము, ఉజ్కి యా లేక యోతాములు యూదాలో నీతిగల ర్ాజులుగా
పాల్వంచుచుని కాలములో ఇవవబడింది. కాబటిర, ర్ండవ విభాగము యొకు ఈ ఆర్ంభ భాగములో

కూడా యూదాను గూర్శు కొనిి అనుకూలమైన మాటలను మనము చూసాతము. వాసత వానికన, ఇశాీయిేలు
-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

మర్శయు యూదా ర్ాజయముల మధ్య ఒక విశేష్మైన తదడాను దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. 4:15లో,
దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు, “ఇశాీయిేలూ, నీవు వేశయవైతివి; అయినను యూదా ఆ పాప్ములో

పాలుప ందక పల వునుగాక.” ఈ మునుప్టి వాయజయములో, ఉతత ర్ ర్ాజయము వల కావదే ని మాతరమే
దదవుడు యూదాను హెచుర్శంచాడు.

అయితద కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్రయుల యొకు దండయాతర దగగ ర్ప్డుచుండగా దదవుడు

హో షేయకు బయలుప్ర్చన తదుప్ర్శ వాయజయము విష్యములో మనము ఇలా చెప్పలేము. హో షేయ
ప్ర్శచర్యలోని ఈ దినములలో, యూదా దదశమును ఆహాజు పాల్వంచుట ఆర్ంభించాడు. ఆహాజు
విగీహార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును పల ర తిహించ, తన విర్పధ్ుల నుండి భదరత కొర్కు

అష్ష
ష ర్రయులు మర్శయు అష్ష
ష ర్రయుల దదవతలతో ప తయ
త ను నముుకునాిడు. కాబటిర, 5:5లో, దదవుడు

తన తీర్మపను ఈ విధ్ంగా ప్రకటించాడు “ఇశాీయిేలువార్మ... తమ దో ష్ములో చకుుప్డి తొటిరలో ుచునాిర్మ;
వార్శతోకూడ యూదావార్మను తొటిల
ర ో ుచునాిర్మ.” మర్శయు నిజముగానే, ఈ దినములలో స్టిర్య
శ ాఇశాీయిేలు కూటమి ఏర్పడగా యూదా అనేక విధాలుగా శీమను అనుభవించంది.

అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున పిలుప్ుల విష్యములో హో షేయ ఇచున ప్రతయక్షతలు

యూదాలోని ప్ర్శస్టా త
ి యలను గూర్శు కూడా మాటాోడాయి. అపాయమును గూర్శు ఇవవబడిన మొదటి
పిలుప్ులో, కరీ.ప్ూ. 722లో ఇశాీయిేలు మీద అష్ష
ష ర్మ చదయబో వు దండయాతరను గూర్శు హో షేయ
ప్రవచంచాడు అని మీకు గుర్మతండద ఉంటటంది. బహుశా, ఈ కాలములో కూడా ఆహాజు యూదా

దదశమునకు ర్ాజుగా ఉండియుండవచుు. మర్శయు 5:10లో మనము ఇలా చదువుతాము, “యుదావార్శ
అధిప్తయలు సర్శహదుే ర్ాళో ను తీస్టివయ
ే ువార్శవల నునాిర్మ.” స్టిర్య
శ ా-ఇశాీయిేలు కూటమి కాలములో
ఇశాీయిేలు యూదా మీద చదస్టన
ి దాడులకు ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుటకు బెనాయమీనులోని కొనిి

పారంతములను సావధీనము చదసుకొనుటకు ఆహాజు చదస్టిన ప్రయతిములను ఈ లేఖ్న భాగము

సంబో ధిసత ుంది అని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు నముుతార్మ. ఈ వాయఖ్ాయనము సర్శయిన
ై దెత
ై ద, దదవుని
ప్రజల సవసా తను కరర్మకొనుటకు బదులుగా, యూదా ఇశాీయిేలు దదశము యొకు భూమి హకుులను

ఉలో ంఘించంది. దీనికన సపందనగా 10-14లో దదవుడు ఈ విధ్ంగా స్టలవిసూ
త యూదాను హెచుర్శంచాడు,

“నీళలో ప్రవహించనటట
ో నేను వార్శమీద నా ఉగీతను కుముర్శంతయను... యూదావార్శకన వతిప్ుర్మగువల ను
నేనుందును... యూదావార్శకన కొదమస్టింహమువంటివాడనుగాను నేనుందును. నేనే వార్శని ప్టటరకొని

చీల ుదను, నేనే వార్శని కొనిపల వుదును, విడిపించువాడ కడును లేక పల వును.” ఈ మాటలతో, కరీ.ప్ూ.
701లో యూదా మీదికన ర్ాబో వుచుండిన సనె ర్బ
ర ు దండయాతరలో జర్మగు హింసనుగూర్శు హో షేయ
ప్రవచంచాడు. 6:4లో “యూదా, నినుి నేనమి
ే చదతయను?” అని యూదాను ప్రశిసూ
త వార్మ తమ

వేష్ధార్ణ దావర్ా దదవుని యొకు సహనమును ప్ర్రక్షించుచుండిర్శ అని దదవుడు యూదా మీద ఆర్పప్ణ
మోపాడు. “తెలోవార్గానే కనబడు మేఘము ఎగశర్శపల వునటట
ో ను, పారతఃకాలమున ప్డు మంచు

ఆర్శపల వునటట
ో ను మీ భకనత నిలువకపల వును.” మర్శయు 11వ వచనములో ఇలా స్టలవిసూ
త దదవుడు

యూదా మీదికన తీర్మప ర్ాబో వుచునిది అని హెచుర్శంచాడు, “ఓ యూదా, అతడు నీకు కరత కాలము

నిర్ణయించును.” యూదా కొర్కు నిర్ణయించబడిన “కరత” అష్ష
ష ర్రయుల చదతిలో వార్శకన కలుగబో వుచుని
శీమలకు సూచనగా ఉనిది.
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కరీ.ప్ూ. 722లో షల మోాను యొకు ప్తనము దగగ ర్ ప్డుచుండగా, అపాయమును గూర్శు

దదవుడిచున ర్ండవ పిలుప్ులో యూదాను గూర్శు దదవుడు ఏమి చెపాపడో చూడండి. ఇది బహుశా
ఆహాజు మర్శయు హిజ్కుయాలు యూదాలో కల్వస్టి పాల్వంచుచుని కాలములో జర్శగశయుండవచుు.

“యూదావార్మ పారకార్ములుగల ప్టర ణములను చాలా కటిరయునాిర్మ” అని 8:14లో దదవుడు గుర్శతంచాడు,
మర్శయు ఇది అష్ష
ష ర్మకు విర్పధ్ముగా యూదాను బలప్ర్చుటకు హిజ్కుయా చదస్టన
ి కృషిని

సంబో ధిసత ుంది. అవును, పారకార్ములను నిర్శుంచుట పాప్ము కానేకాదు. అయితద హిజ్కుయా

పారకార్ములను కటటరట దదవునికన విర్పధ్ముగా అతడు చదస్టన
ి తిర్మగుబాటటకు చహిముగా ఉనిది,

ఎందుకంటే అతని పారకార్ములతో పాటటగా ఐగుప్ుత మర్శయు ఐగుప్ుత దదవతలతో ప తయ
త ను పటటరకొనుట
దావర్ా అతడు అష్ష
ష ర్మ యొకు భదరతను కూడా కరర్ాడు. ఫల్వతంగా 14వ వచనములో “నేను వార్శ
ప్టర ణములను అగశిచద తగులబెటర ద
ె ను” అని చెబుతష దదవుడు ర్ాబో వు తీర్మపను గూర్శు వార్శని
హెచుర్శంచాడు. కరీ.ప్ూ. 701లో సనె ర్బ
ర ు యూదా మీద దండయాతర చదస్టినప్ుపడు ఈ హెచుర్శక
నర్వేర్శంది.

వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనములను హో షేయ మొదటిగా ప ందినప్ుపడు,

అతడు సూటిగా, ప్దదప్దద, ముందుగా ఇశాీయిేలులో తర్మవాత యూదాలో కూడా మార్మమనసుి యొకు
అవసర్తను ఉదాఘటించాడు. దదవుడు తన ప్రజల ప్టో సహనమును చూప్ుట కొనసాగశంచాడు కాబటిర

అతని ప్ర్శచర్య కొనిి దశాబే ముల పాటట కొనసాగశంది. అయితద విచార్కర్ముగా, ఇశాీయిేలు యొకు
తిర్మగుబాటట పర్మగుతష పల యింది. మర్శయు కరీ.ప్ూ. 722లో దదవుడు వార్శకన విర్పధ్ముగా హెచుర్శంచన

తీర్మపను చవర్శకన అమలు చదశాడు. ఉతత ర్ ర్ాజయము అష్ష
ష ర్రయుల దావర్ా ప్ూర్శతగా ధ్వంసం చదయబడింది,
మర్శయు దానిలోని ప్రజలు చెర్గొనిపల బడా్ర్మ.

తర్మవాత, హిజ్కుయా కాలములో హో షేయ తన గీంథమును సంకలనం చదయుచుండగా, యూదా

కూడా నాశనము మర్శయు చెర్ అను అదద విధ్మైన అపాయమును ఎదుర్ొునినది. ఈ వాసత వము
యొకు వలుగులో, వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ ఇచున ప్రవచనములు యూదా

నాయకులకు ర్ండు కరలకమన
ై మళకువలను అందించాయి. ఒక వప్
ై ున, అతని ప్రవచనములు ఉతత ర్
ర్ాజయమునకు విర్పధ్ముగా దదవుడు చూపిన తీవరమన
ై దిదే ుబాటట చర్యలో ఆయన సహనమును

చూపాడు అని, నాయయముగా వయవహర్శంచాడు అని నిసిందదహముగా కనుప్ర్మసుతనాియి. దదవుడు

తయదకు షల మోానును ధ్వంసం చదయుట మర్శయు ఉతత ర్ దికుున ఉని గపతరములు చెర్గొనిపల బడుటను
ఎవవర్మ కూడా ప్రశించలేర్మ. మర్ొక వైప్ున, హో షేయ యొకు ప్రవచనములు యూదా నాయకులకు
తమ స ంత ర్ాజయము యొకు ప్ర్శస్టా తి
ి ని గూర్శు ఒక అవగాహనను కల్వగశంచాయి. ఉజ్కి యా మర్శయు
యోతాము ప్ర్శపాలన కాలములలో యూదా ఆయనకు నముకముగా ఉంటటనిప్ుపడు దదవుడు
యూదాను కాపాడాడు. అయితద ఆహాజు యోతాములు నీతి మార్గ ములను విడచ, హిజ్కుయా

దినములలో నివస్టించన నాయకులకు జఞానము — కఠశనమైన, విధదయులనుచదయు జఞానము — యొకు
గొప్ప అవసర్తను కల్వగశంచార్మ. యూదావార్మ ఇశాీయిేలు వల మార్ార్మ, కాబటిర వార్మ దదవుని తీర్మప
నుండి భదరప్ర్చబడలేదు.
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దదవుని వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున ఈ అధాయయముల యొకు వాసత విక అర్ామును

మనము చూశాము కాబటిర, ఈ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును ఇప్ుపడు చూదాేము. ఈ
ప్రతయక్షతలు నేడు మన జీవితముల మీద ఎలాంటి ప్రభావమును చూపాల్వ?

ఆధునిక్ అనువరత నము
విచార్కర్ముగా, అనేకమంది ఇవాంజల్వకల్ కైసతవులు హో షేయ గీంథములోని ర్ండవ

విభాగములో నుండి జఞానమును సంపాదించుకొనుట కష్ర ముగా భావిసాతర్మ, ఎందుకంటే అది దదవుని

ప్రజలకు విర్పధ్ముగా ఆయన చదస్టన
ి ఆర్పప్ణలు మర్శయు తీర్మపల మీద ఎకుువగా దృషిరపడుతయంది.

కరీసత ు తన మర్ణ ప్ునర్మతాానముల దావర్ా దదవుని తీర్మపలో నుండి మనలను విమోచంచాడు కాబటిర ఈ
అంశములు మనకు అవసర్ములేదు అని చాలాసార్మో మనము అనుకుంటాము. ఇప్ుపడు, కరీసత ు యొకు
నీతి ప్ర్లోక నాయయసాానములో విశావసము దావర్ా మాతరమే నిజమన
ై విశావసులకు

ఆపాదించబడుతయంది అని మనకు తెలుసు. మర్శయు ఈ ఆపాదన దావర్ా ప్రతి నిజమన
ై విశావస్టి దదవుని
యొకు అంతిమ తీర్మప నుండి విమోచనను ప ంది భదరప్ర్చబడతాడు. ఇవి కస
ై త వ సువార్త లో

పారముఖ్యమన
ై కరణముల ైయునివి. అయితద హో షేయ గీంథము యొకు ర్ండవ విభాగములో

బయలుప్ర్చబడిన జఞానమును మనకు అనువర్శతంచుకొనుటకు, కొీతత నిబంధ్న బో ధించుచుని అనేక
ఇతర్ పారముఖ్యమన
ై కరణములను కూడా మనము మనసుిలో ఉంచుకరవాల్వ.

హో షేయ గీంథము యొకు మొదటి విభాగము వల నే, ర్ండవ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక

అనువర్త నమును చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. కరస
ీ త ు వధ్ువును గూర్శు కొీతత నిబంధ్న బో ధించు
విష్యములను మనము ప్ర్శగణిదే ాము. తర్మవాత కరస
ీ త ులో అంతయ దినముల యొకు నర్వేర్మపను
మనము చూదాేము. ముందుగా కరీసత ు వధ్ువుగా సంఘమును గూర్శు చూదాేము.

కరరసత ునక్ు వధువు
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , కొీతత నిబంధ్న సంఘము పాత నిబంధ్నలోని
దదవుని ప్రజలలో నుండి ప్ుటటరకొచుంది కాబటిర ఎలో ప్ుపడు ఒకే వధ్ువు లేక దదవుని ప్రజ ఉనిది. అయితద
వివృతమగుతయని దదవుని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ ఇచున ప్రతయక్షతలు నేడు మనకు ఎలా
అనువర్శతంచబడతాయో అర్ాముచదసుకొనుటకు, మర్ొక సంబంధ్మును గూర్శు మనము

మాటాోడవలస్టియునిది. కస
ై త వ సంఘములో, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాలో, చాలాసార్మో దృశయమైన
దదవుని ప్రజలు మర్శయు అదృశయమన
ై దదవుని ప్రజల మధ్య వయతాయసము చూప్బడదది.

ర్పమా. 2:28, 29లో, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలును గూర్శు మాటాోడుతష అప సత లుడెన
ై పౌలు ఈ

భినితవమును చూపాడు. “బాహయమునకు” — లేక “దృశయమన
ై విధ్ముగా” — “యూదుడెైనవాడు

యూదుడు కాడు...” “అయితద అంతర్ంగమందు” — లేక “అదృశయమన
ై విధ్ముగా” — “యూదుడెన
ై వాడద
యూదుడు” అని అతడంటాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షేయ
పటిరన దృషిర, దదవుని యొకు పాత నిబంధ్న వధ్ువుయిైన, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాలో ఉని
అవిశావసులు మర్శయు నిజమన
ై విశావసులు ఇర్మవుర్శని ఉదదేశంచ మాటాోడింది.
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ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, కైసతవ వేదాంతవేతతలు దృశయమన
ై సంఘము మర్శయు అదృశయమైన

సంఘము మధ్య వయతాయసము చూపార్మ. కొీతత నిబంధ్న యుగములో, కరస
ీ త ునందు విశావసమును

ఒప్ుపకొను ప్రతివార్మ, వార్శ పిలోలు, మర్శయు కస
ై త వ విశావసముతో అనుబంధ్ము కల్వగశయుని ఇతర్మలు
కూడా దృశయమన
ై సంఘములో సభుయల ైయునాిర్మ. అయితద, అదృశయమైన సంఘములో, దృశయమన
ై

సంఘములోనే కరీసత ు నందు ర్క్షింప్బడు విశావసములోనికన వచున, లేక ర్ాబో వుచుని విశేష్మైన ప్రజల
గుంప్ు ఉనిది. కాబటిర, ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా పారంతములలోని అవిశావసులు
మర్శయు నిజమన
ై విశావసులను ఉదదేశంచ హో షేయ మాటాోడిన విధ్ముగానే, దదవుని యొకు

వివృతమగుతయని తీర్మపను మన దినములలోని కరీసత ు యొకు దృశయమన
ై వధ్ువు అంతటికన హో షేయ
యొకు ప్రతయక్షతలను అనువర్శతంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ.

ద్ృశ్యమైన సెంఘము మరియు అద్ృశ్యమన
ై సెంఘమును గూరిచ మనము

వేద్ఘెంత్శ్ాసత ీములోను మరియు చరిత్రలోను మాటాలడతఘము. ద్ృశ్యమైన సెంఘము
స్ాధఘరణెంగా కరరసత ు శ్రీరము యొక్క స్ాథనిక్ వయకరతక్రణగా సెంబో ధిెంచబడుత్ుెంద్ి.
ద్ఘనిలో నిజ్మైన కస
ై త వులు మరియు త్మను తఘము కైసతవులుగా ఎెంచుకొను
ప్రజ్లు ఉెంటారప. అద్ృశ్యమన
ై సెంఘములో అనిన కాలములలో, అనిన

సథ లములలో, ప్రలోక్ము మరియు భూమి మీద్ ఉనన ద్ేవుని ప్రజ్లు ఉెంటారప —
కాబటర , నిత్యము ద్ేవుని ప్రజ్లుగా ఉెండు ప్రతివారప — ఇద్ి అద్ృశ్యమైన
సెంఘమైయుననద్ి ఎెంద్ుక్ెంటే ద్ఘనిలో ఉనన అన్ేక్మెంద్ి సభుయలను,

చఘలామెంద్ిని, ప్రసత ుత్ము మనము చూడలేక్పో త్ున్ఘనము. వారప ప్రలోక్మెంద్ు
ప్రభువుతో ఉన్ఘనరప, లేక్ ప్రప్ెంచములోని ఇత్ర పారెంత్ములలో ఉన్ఘనరప.
ద్ృశ్యమైన సెంఘము అనగా మనము స్ాథనిక్ సెంఘముగా

ప్రిగణిెంచునద్ెైయుననద్ి, అక్కడ కైసతవులు క్ూడుక్ుెంటారప, లేక్ అన్ేక్
సెంఘములు క్ూడివస్ాతయ. అయతే ద్ృశ్యమన
ై సెంఘములో యేసు

స్టలవిచిచనటల ఎలల ప్ుుడూ “గురపగులు మరియు గోధుమలు” ఉెంటాయని

మనము జ్ఞాప్క్ముెంచుకోవాలి. నిజ్మైన ద్ేవుని ప్రజ్లు ఉెంటారప; యేసుక్ు

నమమక్ముగా ఉనన శషుయలు ఉననటేల , కాని వారి మధయ యూద్ఘ క్ూడఘ ఉననటేల ,

ద్ేవుని ప్రజ్ల వలె క్నిపిెంచువారప క్ూడఘ ఉెంటారప. అలాగే, పౌలు శషుయల మధయ
క్ూడఘ ద్ేమా ఉన్ఘనడు.

— డా. డో నాల్్ ఎస్. విటేి
కరీసత ు వధ్ువు యొకు ప్రసత ుత అసంప్ూర్ణతను మనసుిలో ఉంచుకొని, కరీసత ునందు అంతయ

దినములలో సంఘమునకు వివృతమగుతయని తీర్మపనకు హో షేయ చదస్టన
ి ప్రవచనముల యొకు
ఆధ్ునిక అనువర్త నమును చూదాేము.
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కరరసత ులో అెంత్య ద్ినములు
నేను ఇంతకు ముందద ప్రసత ావించనటట
ో , అంతయ దినములలోని ఆశీర్ావదములను కరస
ీ త ు మూడు

దశలలో తీసుకొనివసాతడు: ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మప. ర్ాజయము

యొకు నర్వేర్మపలో, కరస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు కరీసత ు వధ్ువు శుదిధ చదయబడుతయంది అని

కొీతత నిబంధ్న సపష్ర ముగా బో ధిసత ుంది. ఎనిడును ప్శాుతాతప్ప్డని మర్శయు ఎనిడును ర్క్షింప్బడు
విశావసమును అభయస్టించని సంఘములోని అవిశావసుల మీద కరీసత ు నితయముండు తీర్మపలను

కుముర్శసత ాడు. మర్శయు ఆయన సంఘములోని నిజమన
ై విశావసులందర్శ మీద నితయముండు

ఆశీర్ావదములను కృప్తో కుముర్శసత ాడు. ఆ సమయమందు, కరస
ీ త ు వధ్ువు దదవుని యొకు ఆర్పప్ణలను
మర్శయు తీర్మపలను వినవలస్టిన అవసర్ము ఉండదు.

అయితద కరీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు కొనసాగశంప్ులో, ప్ర్శస్టా తి
ి చాలా భినిముగా

ఉనిది. తన మొదటి ర్ాకడలో యిేసు తన వధ్ువును ప్ర్శప్ూర్ణప్ర్చలేదు. మర్శయు ఆయన ర్ాజయము
సంఘ చర్శతర అంతటా కొనసాగుచుండగా, ఆయన వధ్ువు అసంప్ూర్ణముగా కొనసాగుతయంది. కాబటిర,

ఆయన మహిమగల ర్ాకడలో కరీసత ు యొకు వధ్ువు ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడు వర్కు, దదవుని ఆర్పప్ణలు
మర్శయు తీర్మపలు దృశయమన
ై సంఘమంతటికన అనువర్శతంచబడుట కొనసాగుతయంది.

అవును, దదవుడు తనను గూర్శు తాను కరస
ీ త ునందు ఎకుువగా బయలుప్ర్చుకునాిడని మనము

ఎలో ప్ుపడు గుర్మతంచుకరవాల్వ. కాబటిర, హో షేయ ప్రవచనములలో ఉని జఞానమును కొీతత నిబంధ్న
ప్రతయక్షత వలుగులో ఎలో ప్ుపడు మనము అనువర్శతంచాల్వ. లూకా 24:46-47లో యిేసు తన

ప్ునర్మతాానమును మార్మమనసుితో అనుబంధ్ప్ర్మసూ
త సవయంగా ఇలా చదస్టన
ి విధానమును వినండి.
యిేసు తన శష్యయలకు ఇలా స్టలవిచాుడు:
కరరసత ు శ్రమప్డి మూడవద్ినమున మృత్ులలోనుెండి లేచుననియు యరూషలేము
మొద్లుకొని సమసత జ్నములలో ఆయనపేరట మారపమనసుసను

పాప్క్షమాప్ణయు ప్రక్టెంప్బడుననియు వారయబడియుననద్ి (లూకా 24:4647).

ఇకుడ, యిేసు దదవుని యొకు కొీతత నిబంధ్న ప్రతయక్షత వలుగులో హో షేయ 6:1, 2ను తనకు

అనువర్శతంచుకునాిడు. ఇశాీయిేలు నిజముగా మార్మమనసుిప ంది, దదవుని తటటర తిర్శగత
శ ద, ఇశాీయిేలు
యొకు ఆశీర్ావదములు తవర్గా వసాతయని, లేక “మూడవ దినమున” కలుగుతాయని హో షేయ
ప్రకటించాడు. మర్శయు యిేసు దీనిని మూడవ దినమున తన స ంత ప్ునర్మతాానముతో

అనువర్శతంచుకొని, మార్మమనసుి ప ందమని పిలుప్ునిచాుడు. మర్ొక ఉదాహర్ణగా, మతత యి 9:13ను
విని, యిేసు హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానమును మొదటి శతాబే ప్ు శోీతలకు అనువర్శతంచన
విధానమును వినండి. యిేసు ఇలా స్టలవిచాుడు:

గనుక్–క్నిక్రమున్ే కోరపచున్ఘనను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో
మీరప వహళిల న్ేరపచకొనుడని చెపును (మత్త య 9:13).
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“కనికర్మునే కరర్మచునాినుగాని బల్వని కరర్ను” అను వయకరతకర్ణ హో షేయ 6:6 నుండి

ఉప్యోగశంచబడింది, అకుడ హో షేయ ఇశాీయిేలు చదయు వేష్ధార్ణ ఆర్ాధ్నను నిందించాడు. మర్శయు
తన దినములలోని యూదుల యొకు వేష్ధార్ణను ఎదుర్శంచుట కొర్కు యిేసు హో షేయ యొకు
ప్దములను ఉప్యోగశంచాడు.

యిేసు ఉదాహర్ణలో నుండి, హో షేయ యొకు ర్ండవ విభాగము కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు

కొనసాగశంప్ులో కరస
ీ త ు యొకు దృశయమన
ై వధ్ువు సంఘమంతటికన అనువర్శతంచబడుతయంది అని

సపష్ర మవుతయంది. మర్శయు, హో షేయ దినములలో వల నే, దదవుడు తన తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను
మర్శయు తాతాుల్వక తీర్మపలను వధ్ువు మీద కుముర్శంచుట కొనసాగశసత ాడు. దృశయమన
ై సంఘములో

ఉని అవిశావసులు మర్శయు నిజమన
ై విశావసులు ఇర్మవుర్మ కష్ర ములు, పారకృతిక వైప్ర్శతాయలు, ర్పగం,
యుదధ ము, అణచవేయబడుట, భౌతిక మర్ణము, మొదలగువాటి ర్ూప్ములో తాతాుల్వక తీర్మపలను
అనుభవిసాతర్మ. మర్శయు, పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలు ర్ండు సూచంచుచునిటట
ో , దదవుడు అనేక

కార్ణముల వలన ఈ తీర్మపలను ప్ంప్ుతాడు. కొనిిసార్మో, ఆయన వాటిని మన కనయ
ీ లకు సపందనగా
ప్ంప్ుతాడు. మర్శకొనిిసార్మో, అవి మనతో కల్వస్టి ఉండదవార్మ చదయు కనయ
ీ లకు దదవుడిచుు ప్రతిసపందన

అయుయనివి. అవును, కరస
ీ త ు మహిమలో తిర్శగశవచుునంత వర్కు, సృషిర ఆదాము చదస్టన
ి పాప్ము యొకు
శాప్ము కనీంద అలాోడుచునిది కాబటిర దృశయమన
ై సంఘము దదవుని యొకు తాతాుల్వక తీర్మపలను
ఎదుర్ొుంటటంది.

ఈ కార్ణము చదత, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాకు విర్పధ్ముగా తీర్మపను గూర్శు హో షేయ

యొకు ఆర్పప్ణలు మర్శయు హెచుర్శకలు మనకు కూడా గొప్ప జఞానమును అనుగీహిసత ాయి. హో షేయ

దినములలో దదవుని ప్రజలు చదస్టిన విధ్ముగా మనము దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ును
ఉలో ంఘించునటట
ో శోధింప్బడకపల వచుు. అయితద కరస
ీ త ునందు కొీతత నిబంధ్నలో నివస్టించువార్ముగా

దదవుని నిబంధ్నకు మర్శయు ధ్ర్ుశాసత మ
ీ ునకు మనము నముకముగా ఉండాల్వ. హో షేయ దినములలో
వార్మ చదస్టన
ి టట
ో మనము విర్శవిగా విగీహార్ాధ్నను చదయకపల వచుు, కాని మన దినములలో ప్రతి

విధ్మైన విగీహార్ాధ్నను మనము నివార్శంచవలస్టియునిది. ప్ుర్ాతన కనానీయుల సంతాననతపతిత

ఆర్ాధ్నలలో జర్శగన
శ వేశయ వృతిత మర్శయు వయభిచార్ములో మనము పాలుప్ంచుకొనకపల వచుు, కాని
మనము ప్రతి విధ్మైన ల ైంగశక అనైతికత నుండి దూర్ముగా ఉండాల్వ. ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా
దదశముల వల మనము వేష్ధార్ణ ఆర్ాధ్నలో ప్డిపల నప్పటికర, ఆయనను మనము నిజమన
ై
మార్మమనసుి మర్శయు భకనతతో ఆశీయించాలని దదవుడు మనకు పిలుప్ునిసుతనాిడు.

కొీతత నిబంధ్న ప్రతయక్షత యొకు వలుగులో చూస్టినప్ుపడు, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాకు

విర్పధ్ముగా దదవుడు చదస్టన
ి ప్రతి ఆర్పప్ణ మర్శయు ప్రతి తీర్మప నేడు మనము నివస్టించవలస్టిన
విధానమును గూర్శు మనకు జఞానమును అనుగీహస
ి త ుంది. కాబటిర, మనము దదవుని యొకు

తాతాుల్వకమన
ై తీర్మపలను అనుభవించుచునిప్పటికర, మనలను మనము తగశగంచుకొని, మన
పాప్ములను ఒప్ుపకొని, కరస
ీ త ునందు మన విశావసమును నూతనప్ర్చుకరవాల్వ.

తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ మర్శయు వివృతమగుతయని తీర్మపతో వయవహర్శంచన జఞానుల కొర్కు

హో షేయ ఇచున ప్రతయక్షతలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, మన గీంథములోని మూడవ
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విభాగములో దదవుని వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ ఇచున ప్రవచనముల దావర్ా అతడు
తెల్వయప్ర్చన జఞానమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

వివృత్మగుత్ునన నిరీక్షణ
తన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో, తీర్మప కాలము తర్మవాత, అంతయ దినములలో

ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా దావీదు గృహము యొకు ప్ర్శపాలన కనీంద ఐకయప్ర్చబడతార్ని హో షేయ
వివర్శంచాడు. ర్ండవ విభాగములో, దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద నాయయముగానే నాశనము ఎందుకు

తీసుకొనివచాుడు, మర్శయు యూదా మీదికన తీర్మపను ఎందుకు తీసుకొని ర్ాబో తయనాిడో వివర్శంచుటకు
హో షేయ తన ప్ర్శచర్యలో అనేక దశాబే ముల పాటట ఇచున ప్రవచనములను తెల్వయప్ర్చాడు. ఈ

కఠశనమన
ై వాసత వములు హో షేయ గీంథమును మొదటిగా ప ందుకుని యూదా నాయకుల గుండెలను

చీల్వుయుంటాయి. ఏంటి అంతా నాశనమైపల యిందా? ప్ర్శస్టా త
ి యలను చకుబెటర టటకు ఇశాీయిేలు మర్శయు
యూదాలు చదయగల్వగశనది ఏమైనా ఉనిదా? మన గీంథము యొకు మూడవ విభాగము ఈ ప్రశిలకు
జవాబులను ఇచుంది. తన ప్ర్శచర్య దావర్ా తాను ప ందుకొనిన మర్శకొనిి ప్రతయక్షతలను హో షేయ

తెల్వయప్ర్చాడు. మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదముల వప్
ై ునకు జఞాన మార్గ మును అనుసర్శంచనవార్శ కొర్కు
అతడు ఇలా చదశాడు.

ఈ గీంథములోని ఇతర్ విభాగములను చూస్టిన విధ్ముగానే దదవుని యొదే నుండి కలుగు

వివృతమగు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ ఇచున బో ధ్లను మనము విశదీకర్శదే ాము. దీని యొకు

వాసత విక అర్ామును మనము ప్ర్శగణిదే ాము. తర్మవాత, ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మనము చూదాేము.
కాబటిర, తన గీంథమును ముందుగా ప ందుకుని యూదా నాయకులకు హో షేయ ఏ విధ్మైన వాసత విక
అర్ామును అందించగపర్ాడు?

వాసత విక్ అరథ ము
తన గీంథములోని చవర్శ విభాగములోని ప్రతయక్షతలను హో షేయ ఈ విధ్ంగా
కరీడీకర్శంచయుండవచుు:
ద్ేవుడు త్న ప్రజ్లక్ు ఇచిచన క్ృప్గల ప్రతిసుెంద్నలలో అెంత్య ద్ినములలో

క్లుగు ద్ేవుని ఆశీరాాద్ములను గూరిచన నిరీక్షణ క్నబడుత్ుెంద్ి, కాని ద్ేవుని

ప్రజ్లు ఆయన తీరపులక్ు సరియన
ై విధఘనములో సుెంద్ిస్టేతన్ే ఈ ఆశీరాాద్ములు
క్లుగుతఘయ.

ఈ అధాయయములలో, ర్ండు దృషిరకరణములను సాాపించుటకు హో షేయ తన ప్ర్శచర్య

కాలమంతటి నుండి ప్రవచనములను స్టేకర్శంచాడు. మొదటిగా, తన ప్రజలు చదస్టిన పాప్ములకు దదవుడు
కృప్తో సపందించుట దావర్ా అంతయ దినములలో కలుగు దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు ఇంకను
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

నిర్రక్షణ మిగశల్వయుండినది. కాని ర్ండవదిగా, దదవుని ప్రజలు ఆయన తీర్మపలకు సర్శయిన
ై విధానములో
సపందిస్టన
ేత ే అంతయ దినముల ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని కూడా హో షేయ యొకు ప్రవచనములు
సపష్ర ము చదశాయి.

తన మూడవ విభాగములో హో షేయ యొకు వాసత విక అర్ాములోని ర్ండు వప్
ై ులను మనము

చూదాేము మొదటిగా తన ప్రజలు చదస్టన
ి పాప్ములకు దదవుడిచున ప్రతిసపందనలు, మర్శయు తర్మవాత
దదవునికన ప్రజలు సపందించన విధానములు. ఆర్ంభించుటకు, తన ప్రజలు చదస్టిన పాప్ములకు

దదవుడిచున ప్రతిసపందనలలో నుండి యూదా నాయకులు ఏమి నేర్ముకరవాలని హో షేయ కరర్ాడు?

ద్ేవుని ప్రతిసుెంద్నలు
వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ వారస్టిన అధాయయములు ఐదు ప్రధానమన
ై

విభాగములుగా విభజ్కంచబడతాయి అని మీకు గుర్మతండద ఉంటటంది. 9:10-12లో ఇశాీయిేలును ప్ండుతో
పల లుుట, హో షేయ కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్మ దండయాతరను గూర్శు ఆర్ంభములో ప ందుకుని
ప్రవచనములలో జర్శగశంది. 9:13-17లో నాటబడిన ఖ్ర్ూ
ి ర్ప్ు మొకుతో, మర్శయు 10:1-10లో

విసాతర్ముగా వాయపించన దారక్ష చెటర టతో చదయబడిన పల ల్వకలు కూడా కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్రయుల

దండయాతరను గూర్శు చదయబడిన ప్రవచనములలో నుండి వలువడినవి. 10:11-15లో అభాయసము
కల్వగశన పయయతో చదయబడిన పల ల్వక, మర్శయు 11:1-14:8లో, పియ
ర మన
ై బిడ్ లేక కుమార్మనితో
చదయబడిన పల ల్వక, కరీ.ప్ూ. 722లో అష్ష
ష ర్మ యొకు దండయాతరను గూర్శు హో షేయ చదస్టన
ి
ప్రవచనములలో నుండి ఉదువించాయి.

మన గీంథములోని ఈ విభాగములో మనము ఒక విశేష్మన
ై విష్యమును

చూడబో తయనాిము. ఇశాీయిేలుతో తాను మునుప్ు కల్వగశయుండిన అనుబంధ్మును గూర్శు దదవుడిచున
ప్రతయక్షతలతో ఈ విభాగములలో ప్రతిదానిని హో షేయ ప్ర్శచయం చదశాడు. మర్శయు దదవుడు ఇశాీయిేలు
మీదికన తీర్మప ర్ాబో వుచునిది అని హెచుర్శసత ూనే వార్శ ప్టో కృప్తో సపందించన విధానమును ఈ

ప్రతయక్షతలు బయలుప్ర్చాయి. దదవుడు ఒకే సమయములో ఉగీతను చూప్ుతష, కనికర్మును కూడా

చూప్ుట అసాధ్యము అని చాలాసార్మో మనము ఆలోచసూ
త ఉంటాము. అయితద ఇది నిజము కాదు అని
బయలుప్ర్చుటకు హో షేయ తన గీంథములోని ఈ భాగమును ర్ూప ందించాడు. దదవుడు తన

తీర్మపలను బయలుప్ర్చుచుండగా, ఆయన ఇశాీయిేలు ప్టో తన కటాక్షమును కూడా బయలుప్ర్చాడు.
మర్శయు ఈ వాసత వము హో షేయ యొకు గీంథమును ముందుగా అందుకుని శోీతలకు తమ
దినములలో ఎదుర్న
ై సవాళో ను ఎదుర్ొునుటకు ఎనలేని జఞానమును అందించంది.

ప్ండు. 9:10-12లో దదవుడు ఉతత ర్ ర్ాజయమైన ఇశాీయిేలును ప్ండుతో పల ల్వున విధానమును

ఉప్యోగశంచ హో షేయ ఈ దృషిరకరణములను ప్ర్శచయం చదశాడు. మునుప్టిని గూర్శు దదవుడు జఞాప్కము
చదసుకొనుట దావర్ా ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ములకు ఆయన కృప్గల ప్రతిసపందన ఏ విధ్ంగా

కనుప్ర్చబడిందో ఈ వచనములు తెల్వయజేసత ాయి. 10వ వచనములో దదవుడు, “అర్ణయములో

దారక్షప్ండుో ద ర్శకననటట
ో ,” మర్శయు “అంజూర్ప్ు చెటర ట మీద తొల్వ ఫలము ద ర్శకన
న టట
ో ” ఇశాీయిేలు ఆయనకు
ద ర్శకను అని చెపపి నప్ుపడు వార్శ ప్టో దదవుని యొకు కటాక్షమును మనము చూడగలుగుతాము.

ఇకుడ, మోషే వార్శని అర్ణయ మార్గ మునందు నడిపన
ి దినములలో ఆయన వార్శని చూస్టి ముర్శస్టిపల యిన
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ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

దినములను దదవుడు జఞాప్కం చదసుకునాిడు. మర్శయు కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్రయుల యొకు
దండయాతరను గూర్శు ఆయన ప్రకటించనప్పటికన కూడా, ఆయన కటాక్షము వార్శ మీద నుండి
తొలగశపల లేదు అని ఆయన సూచంచాడు.

ఈ వచనములు ఇశాీయిేలు ప్టో దదవుడు చూపిన సహనమును కూడా బయలుప్ర్మసాతయి. 10వ

వచనములో, ఇశాీయిేలు యొకు విగీహార్ాధ్న మర్శయు వేశయవృతిత చాలా కాలం కనత
ీ ం ఆర్ంభమయి
ై యంది
అని దదవుడు తెల్వయప్ర్చాడు. ఆయన మాటలలో, “మీ పితర్మలు ... బయల పయోర్మ న దే కు వచు ఆ
లజఞికర్మైన దదవతకు తముును తాము అప్పగశంచుకొనిర్శ.” సంఖ్ాయకాండము 25వ అధాయయములో

మనము చదువునటట
ో , మోషే దినములలో, వార్మ వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు ప్రయాణము చదయుచుండగా
ఇశాీయిేలు ప్ుర్మష్యలు మోయాబులోని దదవతలను ఆర్ాధించార్మ మర్శయు మోయాబ్రయుల స్ట్త ల
ీ తో

సంతాననతపతిత ఆచార్ములలో పాలుప్ంచుకునాిర్మ. కాబటిర, ఇశాీయిేలు యొకు విగీహార్ాధ్న మర్శయు
వేశయవృతిత కొీతత విష్యమేమీ కాదు. మర్శయు ఈ సంఘటనను జఞాప్కము చదసుకొనుట దావర్ా, అనేక
తర్ముల పాటట దదవుడు ఇశాీయిేలు గపతరములకు గొప్ప సహనమును చూపిన విష్యమును
కనుప్ర్చాడు.

నాటబడిన ఖ్ర్ూ
ి ర్ప్ు మొకు. 9:13-17లో ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలును ర్ండవదిగా నాటబడిన

ఖ్ర్ూ
ి ర్ప్ు మొకుతో పల లుుట కూడా, ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ములకు దదవుడు కృప్తో సపందించన
విధానములను గూర్శు మాటాోడుతయంది. మొదటిగా, ఇశాీయిేలు మీద దదవుని యొకు కొనసాగు
కటాక్షమును 13వ వచనములో మనము చూసాతము, అకుడ ఇశాీయిేలు “లోయలో నాటబడిన

ఖ్ర్ూ
ి ర్ము” వల ఉనిదని దదవుడు ప్రకటించాడు. ఈ పల ల్వక ఇశాీయిేలు గపతరములను దదవుడు వాగాేన
దదశములో “నాటిన” మునుప్టి కాలమును గూర్శు దదవుడు జఞాప్కము చదసుకొనుటను సూచసుతంది.

మర్ొకసార్శ, కరీ.ప్ూ. 732లో అష్ష
ష ర్రయులు చదస్టన
ి దాడి దావర్ా దదవుడు తీవరమన
ై తీర్మపలను గూర్శు

హెచుర్శంచనప్పటికర, ఇశాీయిేలును గూర్శు ఆయన ఏ విధ్ంగా భావించాడో కూడా ఆయన జఞాప్కము
చదసుకునాిడు.

అంతదగాక, దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్టో చూపిన సహనమును గూర్శు కూడా మాటాోడాడు. 15వ

వచనములో, “వార్శ చెడుతనమంతయు గశలగ ాలులో కనబడుచునిది; అచుటనే నేను వార్శకన విర్పధినతి
ై ని.”
ఈ వచనము 1 సమూయిేలు 13:8-14 వచనములను ప్రసత ావిసుతంది, అకుడ సౌలు ర్ాజు దదవుని ఆజా కు
భినిముగా బలులను అర్శపంచాడు. మర్ొకసార్శ, అనేక తర్ముల పాటట దదవుడు ఆర్ాధ్నలోని

ఉలో ంఘనలను కృప్తో సహించన తర్మవాతనే ఇశాీయిేలుకు విర్పధ్ముగా అష్ష
ష ర్మను ప్ంప్ుటకు ఆయన
నిర్ాార్శంచుకునాిడు.

విసాతర్ముగా వాయపించన దారక్ష చెటర ట. హో షేయ యొకు ప్ర్శచర్య కాలములో ఇశాీయిేలు ప్టో

దదవుడు కృప్తో సపందించన సపందనలు 10:1-10లో ఇశాీయిేలును విసాతర్ముగా వాయపించన దారక్ష

చెటర టతో పల లుుటలో కూడా కనిపిసత ుంది. 1వ వచనములో “ఇశాీయిేలు విసాతర్ముగా వాయపించన దారక్ష
చెటర టతో సమానము. వార్మ ఫలము ఫల్వంచర్శ... తమ భూమి ఫలవంతమన
ై కొలది...” అని చెబుతష

దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద తన కొనసాగు కటాక్షమును కనుప్ర్చాడు. కరీ.ప్ూ. 722లో అష్ష
ష ర్మ యొకు
దండయాతర దావర్ా తీర్మపను తెచెుదనని దదవుడు నిర్ణయించుకొనినప్పటికర కూడా, ఇశాీయిేలు యొకు
ఎదుగుదల మర్శయు విస్ట్త ర్ణతను ఆయన ఎంతగా ఇష్ర ప్డా్డో దదవుడు జఞాప్కము చదసుకునాిడు.
-34వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

మర్ొకసార్శ, దదవుడు మునుప్టిని గూర్శు జఞాప్కము చదసుకొనుట ఇశాీయిేలు ప్టో ఆయన

చూపిన సహనమును బయలుప్ర్చంది. 9వ వచనములో, దదవుడు మర్ొకసార్శ సౌలు దినములను

జఞాప్కము చదశాడు. “ఇశాీయిేలూ, గశబియా” — సౌలు ర్ాజయము యొకు ర్ాజధాని — “దినములనుండి

నీవు పాప్ము చదయుచు వచుతివి,” అని ఆయన స్టలవిచాుడు. కాని ఇశాీయిేలులో అనేక తర్ముల వార్శ
ప్టో దయను చూపిన తర్మవాత మాతరమే దదవుడు ఇశాీయిేలుకు తీర్మపతీర్ుబో వుచుండెను.

అభాయసము ప ందిన పయయ. దీని తర్మవాత, 10:11-15లో దదవుడు ఇశాీయిేలును అభాయసము

ప ందిన పయయతో పల ల్వున విష్యమును గూర్శు హో షేయ చర్శుంచాడు. ఈ వచనములలో ఇశాీయిేలుకు
దదవుడిచున ప్రతిసపందనలు ఆయన వార్శ మీద చూపిన కొనసాగుచుండు కటాక్షమును కనుప్ర్చంది.
11వ వచనము యొకు మొదటి భాగములో, ఆయన ఇలా స్టలవిచాుడు, “ఎఫారయిము నూర్మపనందు

అభాయసముగలదెై కంకులను తొరకుగపర్మ పయయవల ఉనిది; అయితద దాని నునిని మడకు నేను కాడి
కటటరదును.” కరీ.ప్ూ. 722లో అష్ష
ష ర్రయుల ఉగీతను ఎదుర్ొునుటకు వార్శని విడిచపటిరనప్పటికర,
ఇశాీయిేలు ఒక జీవముగల, కష్ర ప్డు పయయ వల ఉనిదని చెబుతష దదవుడు వార్శని గూర్శు
అనుకూలముగా జఞాప్కము చదసుకునాిడు.

13వ వచనములో ఇశాీయిేలును తర్ముల పాటట “చెడుతనము ప్ంటకై దునిితి[ర్శ]...

పాప్మును కరతకరస్టియునాిర్మ. అబదధ మునకు ఫలము ప ందియునాిర్మ” అని ఆర్పపిసత ూ కూడా
దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్టో తన సహనమును బయలుప్ర్చాడు. అనేక సంవతిర్ముల పాటట ఈ
పాప్ములను సహించన తర్మవాత మాతరమే దదవుడు తన తీర్మపను కుముర్శంచాడు.

పిరయమైన బిడ్ . చవర్శకన, 11:1-14:8లో దదవుడు ఇశాీయిేలును పియ
ర మన
ై బిడ్ గా లేక

కుమార్మనిగా పల లుుట దావర్ా ఆయన ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ములకు కృప్తో సపందించన

విధానమును హో షేయ ఉదాఘటించాడు. మర్ొకసార్శ, మునుప్టిని గూర్శున జఞాప్కములలో దదవుడు
ఇశాీయిేలుకు కటాక్షము చూపిన విష్యము మర్ొకసార్శ కనబడుతయంది.

“ఇశాీయిేలు బాలుడెయ
ై ుండగా నేను అతనియిడల పేరమగల్వగశ నా కుమార్మని

ఐగుప్ుతదదశములోనుండి పిల్వచతిని” అని 11:1లో దదవుడు జఞాప్కము చదసుకునాిడు. కరీ.ప్ూ. 722లో

అష్ష
ష ర్రయుల దావర్ా ఉతత ర్ ర్ాజయమును ధ్వంసం చదయుటకు దదవుడు ప్ూనుకొనియుండినను, ఆయన
ఇశాీయిేలు ప్టో తన తండిర పేమ
ర ను జఞాప్కము చదసుకునాిడు. 11:8లో ఆయన ఎంతో మృదువుగా
మాటాోడినటట
ో : “ఎఫారయిమూ, నేనటట
ో నినుి విడిచపటటరదును? ఇశాీయిేలూ, నేను నినుి ఎటట
ో
విసర్శింతయను?... నా మనసుి మార్శనది, సహింప్లేకుండ నా యంతర్ంగము మండుచునిది.”
ఈ విభాగములో దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్టో తన సహనమును కనుప్ర్చాడని మనము

చూసాతము. శతాబే ములుగా “ప్రవకత లు [ఇశాీయిేలీయులను] పిల్వచనను బయలుదదవతలకు వార్మ
బలులనర్శపంచర్శ, విగీహములకు ధ్ూప్ము వేస్టిర్శ” అని 11:2లో దదవుడు ఫిర్ాయదు చదశాడు. మర్శయు
ఆయన ఎంత కాలము పాటట ఉతత ర్ ర్ాజయమునకు సహనము చూపాడో జఞాప్కము చదసుకునాిడు.
హో షేయ గరెంథములోని ఆఖ్రప విభాగము ఏ విధెంగా అమరచబడిెంద్ి అెంటే, ఒక్రప
జ్ఞగరత్తగా చూడని ప్క్షమున ద్ఘనిని గురితెంచలేరప, అయతే ఆ అమరిక్ను అరథ ము

చేసుకొనుటక్ు ఇద్ి ఉత్త మన
ై మారగ ము అని అన్ేక్మెంద్ి వాయఖ్ాయనక్రత లు తెలిపారప;
ప్రిచరయలోని ప్లు కాలములలో హో షేయ కొనిన ప్రవచన భాగములను ఇచఘచడు,
-35వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

కాని ఈ విధమైన నియెంత్రణగల రూప్క్ములక్ు అనుగుణెంగా అవి

అమరచబడఘ్య. మరియు ద్ఘనిలో అన్ేక్ రూప్క్ములు ఉన్ఘనయ, కాని

అనినటలో ఒక్ట మాత్రెం స్ామానయముగా ఉననద్ి: ఇవనినయు ప్ురాత్న
ప్రవెంచములో అమూలయమన
ై వసుతవులుగా ఉన్ఘనయ — అరణయములో

ీ రప్ు మొక్కను క్నుగకనుట,
అెంజూరములను క్నుగకనుట లేక్ న్ఘటబడిన ఖ్రూ
లేక్ విస్ాతరముగా వాయపిెంచిన ద్ఘరక్ష చెటర ను క్నుగకనుట, ఇలాెంటవి, మరియు

ప లమును ద్ుననగలిగిన అభాయసముగల పయయ, క్ుట ెంబమునక్ు చెెంద్ిన ఒక్
క్ుమారపడు. ఇవన్నన అమూలయమైన వసుతవులెైయుననవి, మరియు ఉత్త ర

రాజ్యమన
ై ఇశ్ారయేలును ద్ేవుడు ద్ీనితో పో లుచచున్ఘనడు... ముఖ్యముగా

క్ుమారపడు అని పిలచిన చివరిద్ి, అక్కడ ఈ విధెంగా వారయబడియుననద్ి,
“ఎఫారయమును చెయయప్టర కొని వానికి నడక్ న్ేరుి నవాడను న్ేన్ే; వారిని

కౌగలిెంచుకొనినవాడను న్ేన్ే.” మరియు పేరమగల త్ెండిరగా, ద్ేవుడు ఇశ్ారయేలుక్ు
త్నను తఘను ద్గగ ర చేసుక్ున్ఘనడు, మరియు వారప ఆయనక్ు పిరయులు

అయాయరప, అయనను వారప తిరపగుబాట చేయుటను కొనస్ాగిెంచఘరప. ఆయన
వారికి ఎెంత్ ఎక్ుకవగా ఇస్టేత , వారి కొరక్ు ఎనిన ఎక్ుకవ కారాయలు చేస్ట,ేత అెంత్
ఎక్ుకవగా వారప ఆయనక్ు విరోధముగా తిరపగుబాట చేశ్ారప. అయనను,

త్రపవాత్ ఆయన అెంటాడు క్ద్ఘ, “ఎఫారయమూ, న్ేన్హటల నినున విడిచిపటర ద్ును?
ఇశ్ారయేలు, న్ేను నినున ఎటల విసరిీెంత్ును? మీరప న్ఘక్ు శ్ేష
ర ర మైన వారప కాబటర
న్ేను ఇలా చేయలేను.” ద్ేవుడు త్న జ్ఞానమునెంద్ు, త్న ప్రజ్లను, త్న

నిబెంధన్ఘ ప్రజ్లను, వాసత వానికి త్న శ్ేష
ర ర మైన నిబెంధన్ఘ ప్రజ్లను క్రమశక్షణలో
పడతఘడని, కాని త్న నిబెంధన్ఘ ప్రజ్లను ఎననడు విడిచిపటర డని అరథ ము

చేసుకోలేక్పో తే మనము ఈ రూప్క్ములను సరిగా గరహెంచలేము; ఒక్ ద్ినమున,
వారప ప్శ్ాచతఘతప్ప్డతఘరప మరియు ఆయన ఆశీరాాద్ములను వారప
ప ెంద్ుక్ుెంటారప.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర జూ.
హో షేయ ఈ ప్రవచనములను మొదటిగా ప ందుకునిప్ుపడు ఇశాీయిేలుకు దదవుడు ఇచున

కృప్గల ప్రతిసపందనలను తెల్వయజేయుట ఈ ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయమయ
ై ుండెను అని అర్ాము
చదసుకొనుట అంత కష్ర మమి
ే కాదు. అతని ప్ర్శచర్యలోని ప్లు దశలలో, ఇశాీయిేలువార్శని

మార్మమనసుిలోనికన పిలచుటకు దదవుడు వార్శ మీద కటాక్షమును మర్శయు సహనమును చూపిన
విధానమును హో షేయ చూశాడు. అయితద చాలా వర్కు, వార్మ ఆయన మాట వినక ఆయనకు

విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచార్మ. కాబటిర, ఉతత ర్ ర్ాజయము మర్శ ఎకుువగా దదవుని

శాప్ములను ఎదుర్ొునిది. అయితద ప్రతి అడుగులోను దదవుడు వార్శకన కృప్ను అనుగీహస
ి త ునే వచాుడు.

-36వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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కాబటిర, హిజ్కుయా దినములలోని యూదా నాయకులకు జఞానమునిచుుటకు హో షేయ తన

గీంథమును వారస్టినప్ుపడు, మూడవ విభాగములో అతడు ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున కృప్గల

ప్రతిసపందనల మీద ఎకుువ దృషిరపటారడు. దదవుడు ఉతత ర్ ర్ాజయమును చెర్లోనికన ప్ంపినప్పటికర, అంతయ

దినములలో కలుగు ఆశీర్ావదములను నిర్రక్షించునటట
ో యూదా నాయకులను పల ర తిహించాలని అతడు
కరర్ాడు. ఇశాీయిేలు తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి తర్మవాత కూడా, మునుప్టిని గూర్శు దదవుడు జఞాప్కము

చదసుకొనుట వార్శ ప్టో ఆయన కటాక్షమును మర్శయు సహనమును బయలుప్ర్చాయి. ఒక దినమున

ర్ండు ర్ాజయములు దావీదు యొకు గృహము యొకు ప్ర్శపాలనలో ఐకయప్ర్చబడతార్ని ఇది యూదాకు
నిర్రక్షణను ఇచుంది, మర్శయు దదవుడు తన అంతయ దినముల ఆశీర్ావదములను తన ప్రజల మీద
కుముర్శసత ాడు.

దదవుడు తన ప్రజలకు కృప్తో సపందించాడు కాబటిర యూదా నాయకులు కూడా నిర్రక్షణ

కల్వగశయుండవచుని తన గీంథములోని మూడవ విభాగములో హో షేయ యొకు వాసత విక అర్ాము

బో ధించంది అని మనము చూశాము. భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణ ప్రజలు దదవునికన
సపందించు విధానము మీద కూడా ఏ విధ్ంగా ఆధార్ప్డియునిదో ఇప్ుపడు చూదాేము.

ప్రజ్ల ప్రతిసుెంద్నలు
మూడవ విభాగములోని ప్రతయక్షతల యొకు సార్ాంశము మనకు తెల్వయజేయుచునిటట
ో :
అెంత్య ద్ినములలో ద్ేవుని ఆశీరాాద్ములను గూరిచన నిరీక్షణ... ద్ేవుని ప్రజ్లు
ఆయన ఇచుచ తీరపులక్ు సరిగా సుెంద్ిెంచినప్ుుడు మాత్రమే క్లుగుత్ుెంద్ి.

హో షేయ ప్ర్శచర్య కాలమంతటిలో తన ప్రజల ప్టో దదవుడు చూపిన కృప్గల వైఖ్ర్శ భవిష్యతయ
త లో

దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణను అనుగీహించంది. అయితద అదద సమయములో, హో షేయ
మానవ బాధ్యత యొకు పారముఖ్యతను చనిబుచులేదు. దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద తన శాప్ములను
విర్మించుకొని, అంతయ దినముల ఆశీర్ావదముల వైప్ుకు తన ప్రజలను నడిపించాలని యుదా

నాయకులు కరర్శతద, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ప్రజలు ఒక ప్ని చదయవలస్టియునిది. వార్మ
మార్మమనసుి ప ంది, దదవుని స్టేవలో బరదకవలస్టియునిది.

మనకు తెల్వస్టినటేో , హో షేయ గీంథము యొకు ఈ విభాగములోని ఐదు భాగములు హో షేయకు

తన ప్ర్శచర్య కాలములోని ప్లు దశలలో బయలుప్ర్చబడినవి. అయితద ఉతత ర్ ర్ాజయము దక్షిణ ర్ాజయము
కంటే ముందద దదవునికన దూర్మైయియంది కాబటిర, ఈ విభాగము యొకు ఆర్ంభము పారధ్మికముగా
దదవునికన ఇశాీయిేలు సపందించన విధానము మీద దృషిర పడుతయంది. అవును, ఆహాజు మర్శయు

హిజ్కుయా ర్ాజుల ప్ర్శపాలనలో, యూదా కూడా దదవునిపై తిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించంది. కాబటిర,
వినయముతోను మార్మమనసుితోను దదవునికన సపందించాలని హో షేయ యూదాకు కూడా
పిలుప్ునిచుుట ఆర్ంభించాడు.

9:10-12లో దదవుడు ఇశాీయిేలును ఫలముతో పల ల్వున విధానమును తెల్వయజేసత ూ, ఇశాీయిేలు

దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి సుదీర్ఘమన
ై చర్శతన
ర ు జఞాప్కము చదసుకరమని హో షేయ వార్శకన

పిలుప్ునిచాుడు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , 10వ వచనము ఇశాీయిేలు యొకు “పితర్మలు
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హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము

ర్ండవ పాఠము: జఞానుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు

... బయల పయోర్మ న దే కు వచు ఆ లజఞికర్మన
ై దదవతకు తముును తాము అప్పగశంచుకొనిర్శ” అను
వాసత వము మీద దృషిరపడుతయంది. దదవుడు మునుప్టి కాలమును జఞాప్కము చదసుకుని విధానము

ఆయన సహనమును తెల్వయప్ర్చంది, కాని ఇశాీయిేలు వార్మ తమ గుర్శంచ తాము నేర్ముకరవలస్టిన ఒక
విష్యమును కూడా హో షేయ ఉదాఘటించాడు. వార్మ దదవుని మీద ప్రసత ుతము చదయుచుని తిర్మగుబాటట
చెదుర్మగా జర్మగుతయని ఒక సంఘటన కాదు. బదులుగా, అనేక తర్ముల పాటట విగీహార్ాధ్నను
మర్శయు సంతాననతపతిత ఆర్ాధ్నను చదయుట దావర్ా తమ పితర్మలు తమ మీద దదవుని ఉగీతను
కూడబెటర టకునాిర్ని ఇశాీయిేలు ఒప్ుపకరవలస్టియునిది.

9:13-17లో దదవుడు ఇశాీయిేలును నాటబడిన ఖ్ర్ూ
ి ర్ప్ు మొకుతో పల లుుట, తమ మునుప్టి

కాలమును ఒప్ుపకొనునటట
ో ఇశాీయిేలును మర్శంత సవాలు చదస్టింది. సౌలు ర్ాజు ప్ర్శపాలనలో గశలగ ాలు
యొదే “ఆయన వార్శని దదవషించుట” ఆర్ంభించానని 9:15లో దదవుడు తెల్వపాడు. సపష్ర ముగా, ఉతత ర్
దికుున ఉని గపతరములు ఏనాడు నిజఞయితీగా తమ పితర్మలు చదస్టన
ి పాప్ముల నుండి

వనుదిర్మగలేదు. 9:17లో హో షేయ స్టలవిచునటట
ో , “వార్మ [ఆయన] మాటల నాలకనంచలేదు”

దదవుడిచున హెచుర్శకలను వినుటకు ఇశాీయిేలు తర్చుగా నిర్ాకర్శంచుట వలన వార్శ పాప్ములు
ఆయన దృషిరలో గొప్పవైయాయయి.

10:1-10లో దదవుడు ఇశాీయిేలును విసాతర్ముగా వాయపించన దారక్ష చెటర టతో పల లుుటలో,

మునుప్టిని గూర్శు మార్మమనసుి ప ందవల ను అను అదద దృషిరని మనము చూసాతము. 10:9లో,
ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ములు సౌలు ర్ాజు కాలము నుండద కొనసాగుచునివి అని దదవుడు ప్రకటించాడు.
మనము ఇంతకు ముందు చదివినటట
ో , “ఇశాీయిేలూ, గశబియా దినములనుండి నీవు పాప్ము చదయుచు
వచుతివి” అని దదవుడు వార్శకన తెల్వపాడు. అయితద తాము దదవుని ఎదుట తగశగంచుకొంటిమి అని వార్మ

చెపపి నప్పటికర, “వార్శ మనసుి కప్టమైనది” అని 2వ వచనములో హో షేయ తెల్వపాడు. మర్ొకసార్శ 4వ
వచనములో, “అబదధ ప్రమాణములు చదయుదుర్మ, సంధ్ులు చదయుదుర్మ, వటిరమాటలు ప్లుకుదుర్మ”
అని దదవుడు స్టలవిచాుడు.

10:11-15లో ఉతత ర్ ర్ాజయమును అభాయసమును ప ందిన పయయతో పల లుుటలో, ఇశాీయిేలు తమ

పాప్మును ఒప్ుపకొనవలస్టియునిదని దదవుడు మర్ొకసార్శ నిర్ాార్శంచాడు. 13వ వచనములో, “నీ

ప్రవర్త న నాధార్ము చదస్టక
ి ొని నీ బలాఢ్ుయలను నముుకొని నీవు చెడుతనప్ు ప్ంటకై దునిితివి గనుక
మీర్మ పాప్మను కరతకరస్టియునాిర్మ. అబదధ మునకు ఫలము ప ందియునాిర్మ” అని చెబుతష
ఇశాీయిేలుకు తిర్మగుబాటట మర్శయు మార్మమనసుి ప ందుటకు వఫ
ై లయమునకు సంబంధించ
సుదీర్ఘమన
ై చర్శతర ఉనిదని దదవుడు ఆర్పపించాడు.

ఇప్ుపడు, ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో , ఈ విభాగము కరీ.ప్ూ. 722లో జర్శగశన అష్ష
ష ర్మ

దండయాతరను గూర్శు — అనగా యూదాలో ఆహాజు ఏలనార్ంభించన తర్మవాత — హో షేయ ప్రవచంచన
దినములలో ఉదువించయుండవచుు. అతనికన ముందు ఉని ర్ాజులకు భినిముగా, ఆహాజు

యూదాను దదవునికన తిర్మగుబాటట చదయునటట
ో నడిపించాడు. కాబటిర ఇకుడ, దదవునికన ఇశాీయిేలు

సపందించన విధానమును ఉదదేశంచ మాటాోడుటతో పాటటగా, హో షేయ యూదాను ఉదదేశంచ కూడా

మాటాోడాడు. అయితద ఇశాీయిేలుకు భినిముగా, యూదాకు సుదీర్మ
ఘ ైన తిర్మగుబాటట చర్శతర లేదు.
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కాబటిర, తమ వర్త మాన ప్ర్శస్టా త
ి యలలో యూదా సపందించవలస్టియుండిన విధానము మీద హో షేయ
దృషిరపటారడు. 10:11-12లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:

యూద్ఘ భూమిని ద్ునునను, యాకోబు ద్ఘనిని చద్ును చేస్టికొనును. న్నతి
ఫలిెంచునటల మీరప విత్త నము వేయుడి పేమ
ర యను కోత్ మీరప కోయుడి,

యహో వాను వహద్క్ుటక్ు ఇద్ే సమయము గనుక్ ఆయన ప్రత్యక్షమై మీమీద్

న్నతివరూము క్ురిపిెంచునటల ఇద్ివరకననడును ద్ుననని బీడుభూమి ద్ునునడి
(హో షేయ 10:11-12)

సుదీర్ఘమన
ై వఫ
ై లయ చర్శతర నుండి మార్మమనసుిప ందమని యూదాకు పిలుప్ునిచుుటకు

బదులుగా, ఆ దినములలో జర్మగుతయని విష్యముల మీద దృషిరపటర మని హో షేయ యూదాను
కరర్ాడు. వార్మ ఆహాజు యొకు పాప్ప్ు మార్గ ముల నుండి వనుదిర్గాల్వ. వార్మ నీతి ఫల్వంచునటట
ో

వితత నము నాటి పేరమయను కరతను కరయాల్వ. వార్మ తమ “బ్రడుభూమిని” — లేక నిర్ూప్యోగముగా
ఉని భూమిని — దునాిల్వ. అయితద ఎందుకు దునాిల్వ? వార్శ మీదికన కూడా అష్ష
ష ర్మ యొకు

అపాయము ప ంచవచునప్ుపడు, అది యూదా ప్రజలు దదవుని వదకవలస్టియుండిన కాలమైయుండెను.
వార్మ తమ దుష్ర మార్గ ముల నుండి వనుదిర్గ
శ న
శ యిడల, యూదా వార్మ ఒక నూతన దినమును
చూసాతర్మ. దదవుడు “ప్రతయక్షమై [వార్శ] మీద నీతివర్షము కుర్శపిసత ాడు.” ఈ మాటలతో, ఇశాీయిేలు

మర్శయు యూదా దావీదు గృహము యొకు ప్ర్శపాలనలో ఐకయప్ర్చబడినప్ుపడు అంతయ దినములలో
కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు హో షేయ మాటాోడాడు. అయితద యూదా ర్ాజయము మార్మమనసుి
ప ంది, దదవుని నీతి వార్శ మీద కుముర్శంప్బడనంత వర్కు వార్మ తమకు ఇవవబడిన బాధ్యతను
నర్వేర్ులేర్మ.

చవర్శగా, 11:1-14:8లో దదవుడు ఇశాీయిేలును పియ
ర మన
ై బిడ్ గా లేక కుమార్మనిగా పల లుుట

ఇశాీయిేలు తమ యొకు మునుప్టి వఫ
ై లయములను ఒప్ుపకొనవలస్టిన అవసర్తను విశేష్ముగా

తెల్వయప్ర్చంది. మర్ొకసార్శ దదవుడు వార్శ యొకు సుదీర్ఘమన
ై తిర్మగుబాటట చర్శతన
ర ు చూప్ుతష వార్శని
నిలదీశాడు. మోషే కాలము నుండి ఆయన వార్శని తన కుమార్శనిగా ఎంచాడు. అయితద 11:2లో,

“ప్రవకత లు వార్శని పిల్వచనను బయలుదదవతలకు వార్మ బలులనర్శపంచర్శ, విగీహములకు ధ్ూప్ము వేస్టర్
ి శ”
అను వాసత వమును దదవుడు జఞాప్కము చదశాడు. శతాబే ములుగా ఇశాీయిేలు చూపిన మొండితనము 7వ
వచనములో దదవుడు ఈ విధ్ంగా తెలుప్ునటట
ో ప్ుర్శకొల్వపంది, “ననుి విసర్శించవల నని నా జనులు

తీర్ాునము చదస్టికొనియునాిర్మ; మహో నితయనితటటర చూడవల నని ప్రవకత లు పిల్వచనను చూచుటకు
ఎవడును యతిము చదయడు.” ఇశాీయిేలు ఎంత భరష్రమైపల యింది అంటే, కనికర్ము కొర్కు వార్శ
వేష్ధార్ణతో వేయు కేకలను దదవుడు వినడు. ఇశాీయిేలు యొకు చెర్ కొనసాగుచుండగా, ఉతత ర్

గపతరములు తమ పితర్మల యొకు నిజఞయితీలేని వేష్ధార్ణ భకనతని విడిచపటర వలస్టియుండెను. తమ

పాప్ములను బటిర నిజఞయితీగా మార్మమనసుి ప ందమని దదవుడు వార్శకన పిలుప్ునిచాుడు. అయితద
అంతయ దినముల యొకు ఆశీర్ావదములు అప్పటికర వార్శకన కలుగుతాయని దదవుడు ఇశాీయిేలుకు

ప్ునఃనిశుయతను ఇచాుడు. 11వ వచనములో మనము చదువునటట
ో , “వార్మ వణకుచు ప్క్షులు
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ఎగుర్మనటట
ో గా ఐగుప్ుతదదశములోనుండి వతయ
త ర్మ; గువవలు ఎగుర్మనటట
ో గా అష్ష
ష ర్మదదశములోనుండి ఎగశర్శ
వతయ
త ర్మ; నేను వార్శని తమ నివాసములలో కాప్ుర్ముంతయను; ఇదద యిహో వా వాకుు.”

తమ ప్రసత ుత ప్ర్శస్టా త
ి యలలో యూదా దదవునికన సపందించన విధానమును గూర్శు కూడా ఆఖ్ర్శ

భాగములో ప్రసత ావించబడింది. “యూదావార్మ నిర్ాటంకముగా దదవునిమీద తిర్మగుబాటట చదయుదుర్మ”
అని 11:12లో దదవుడు ప్రకటించాడు. దుర్దృష్ర వశాతయ
త , ఈ వాకయభాగము యొకు హెబ్రర ప్దములు

అనువదించుటకు కష్ర మన
ై విగా ఉనాియి. ఇది ఇశాీయిేలుకు భినిముగా యూదాకు దదవుని నుండి

వచున ఆమోదప్ు మాటగా కూడా ఉనిది, మర్శయు యూదాకు విర్పధ్ముగా వచున తీర్మపగా కూడా
ఉనిది. అయితద హో షేయ ప్ర్శచర్య యొకు చవర్శలో ఈ వాకయభాగము ఇవవబడినది కాబటిర, ఇది ఒక

తీర్మపను గూర్శున మాట అయుయండవచుు. షల మోాను యొకు ప్తనము దగగ ర్ప్డుచుండగా, ఇశాీయిేలు

వల యూదా కూడా మర్శ ఎకుువగా తిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించంది. 12:2-6లో, హో షేయ యొకు
మూడవ విభాగములో యుదాను గూర్శు ఇవవబడిన చవర్శ మర్శయు సుదీర్ఘమన
ై ప్రవచనమును వినండి:
యూద్ఘవారిమీద్ యహో వాక్ు వాయజ్యము ప్ుటెర ను; యాకోబు సెంత్తివారి

ప్రవరత ననుబటర ఆయన వారిని శక్షిెంచును, వారి కిరయలనుబటర వారికి ప్రతికారము
చేయును. త్లిల గరభమెంద్ు యాకోబు త్న సహో ద్రపని మడిమను ప్టర కొన్హను,
మగస్టిరిక్లవాడెై అత్డు ద్ేవునితో పో రాడెను. అత్డు ద్ూత్తో పో రాడి

జ్యమొెంద్ెను, అత్డు క్న్ననరప విడిచి అత్ని బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన

అత్నికి ప్రత్యక్షమాయను, అక్కడ ఆయన మనతో మాటలాడెను; యహో వా అని,
స్టైనయములక్ధిప్తియగు యహో వా అని, ఆయనక్ు జ్ఞాప్కారథన్ఘమము. “కాబటర

న్నవు న్న ద్ేవునిత్టర తిరపగవలెను; క్నిక్రమును న్ఘయయమును అనుసరిెంచుచు
ఎడతెగక్ న్న ద్ేవునియెంద్ు నమిమక్ నుెంచుము” (హో షేయ 12:2-6).

ఈ వాకయభాగములో, ఆదికాండము 25-36లో ఉని యాకరబు జీవిత వృతాతంతమును జఞాప్కము

చదసుకరమని దదవుడు యూదాకు పిలుప్ునిచాుడు. యాకరబు తన సహో దర్మని యొకు మడిమను
ప్టటరకొనినప్ుపడు చదస్టిన పాప్మును గూర్శు ఈ ప్రవచనము మాటాోడుతయంది. అయితద యాకరబు

పనూయిేలు యొదే దదవునితో మర్శయు దదవదూతతో కూడా పల ర్ాడాడు. అకుడ యాకరబు ఏడిు దదవుని
కటాక్షమును కరర్శ సంపాదించుకునాిడు. ఒక అనువర్త నగా, తమ పాప్మును బటిర విలపించ దదవుని

కటాక్షమును కరర్మకరమని హో షేయ యూదాకు పిలుప్ునిచాుడు. మర్శయు యాకరబుకు ఫల్వతము ఏమి
దకనుంది? అతడు బేతల
ద ు యొదే దదవుని కలుసుకొని దదవుడు “యిహో వా అని, స్టన
ై యములకు

అధిప్తియగు యిహో వా అని” కొీతత గా తెలుసుకునాిడు, ఇది దదవదూతల స్టన
ై యమునకు అధిప్తిగా
దదవునికన ఇవవబడిన ఒక దెైవికమైన బిర్మదెయ
ై ునిది. హో షేయ యాకరబు యొకు వృతాతంతమును
యూదాకు అనువర్శతంచాడు. యూదావార్మ తమ విర్పధ్ుల ైన అష్ష
ష ర్మ లేక బబులోను దదశములను
ఎదుర్ొునుచుండగా, వార్మ కూడా స్టన
ై యములగు అధిప్తియగు యిహో వా యొకు కటాక్షమును

ప ందుకరవచుు. కాబటిర వార్మ “దదవునితటటర తిర్శగన
శ యిడల” — లేక మార్మమనసుి ప ందిన యిడల —
“కనికర్మును నాయయమును అనుసర్శంచుచు ఎడతెగక దదవునియందు నమిుక”యుంచన యిడల,
దదవుడు తన దూతల సమూహముతో వార్శ ప్క్షమున వాయజయమాడుటను వార్మ చూసాతర్మ.
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యూదాను గూర్శున ఈ మాటలను హో షేయ తన గీంథము యొకు ముగశంప్ులో ఎందుకు

చదర్ాుడో కనుగొనుట అంత కష్ర మేమి కాదు. మీకు జఞాప్కమునిటో యితద, అతడు ఈ గీంథమును యూదా
కరీ.ప్ూ. 701లో సనె ర్రబు చదస్టన
ి దండయాతరలో అష్ష
ష ర్మ యొకు అపాయమును ఎదుర్ొునుచుండగా
వారస్టియుండవచుు. లేక, యిష్యా 39:6లో మనము చూచునటట
ో , కరీ.ప్ూ. 701లో సనె ర్బ
ర ు చదస్టిన
దండయాతర తర్మవాత యూదా బబులోను యొకు అపాయమును ఎదుర్ొునుచుండగా
వారస్టియుండవచుు. ఈ ర్ండు సందర్ుములలోను, యూదాకు దదవుని సహాయము

అవసర్మైయుండెను. వార్శ విర్పధ్ుల మీదికన దదవుడు తన దూతల స్టన
ై యమును నడిపించుట వార్మ

చూడగపర్శతద, వార్మ వినయముతోను మార్మమనసుితోను సపందించవలస్టియుండెను. వార్మ యాకరబు
తన ఆర్ంభ సంవతిర్ాలలో ఉని విధ్ముగా ఉనాిమని, యాకరబు తర్మవాత సంవతిర్ములలో
ఉండిన విధ్ముగా వార్మ ఉండవలస్టియునిదని ఒప్ుపకొనవలస్టియుండెను. అప్ుపడు, అప్ుపడు

మాతరమే, ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుడు నియమించన అంతయదిన ఆశీర్ావదములకు
యూదా ఒక సాధ్నముగా ఉండగలదు.

అయితద, యూదాను మార్మమనసుిప ందమని హో షేయ ఎంత పారధదయప్డినను, చెర్లో ఉని

ఉతత ర్ గపతరముల కొర్కు కూడా యూదా నాయకులు నిర్రక్షణను కరర్ార్ని హో షేయకు తెలుసు. దావీదు
గృహమునకు లోబడి ఐకయప్ర్చబడిన తర్మవాత ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాలకు దదవుని

ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని తన గీంథము యొకు మొదటి విభాగములో హో షేయ సపష్ర ము
చదశాడు. కాబటిర, ఇశాీయిేలు దదవునితో తిర్శగశ ఐకయప్ర్చబడితన
ద ే, అంతయ దిన ఆశీర్ావదముల కొర్కు

యూదా పటటరకొనిన నిర్రక్షణ నర్వేర్మతయంది. ఈ కార్ణం చదత, హో షేయ తన గీంథములోని ఈ చవర్శ
భాగమును మార్మమనసుి ప ందమని ఇశాీయిేలుకు ఒక సుదీర్మ
ఘ ైన పిలుప్ునిసూ
త 14:1-8లో
ముగశంచాడు. 14:1-3లోని మాటలను వినండి:

ఇశ్ారయేలూ, న్న పాప్ముచేత్ న్నవు క్ూలితివి గనుక్ న్న ద్ేవుడెన
ై యహో వాత్టర క్ు
తిరపగుము. మాటలు స్టిద్ధప్రచుకొని యహో వాయొద్ా క్ు తిరపగుడి; మీరప

ఆయనతో చెప్ువలస్టినద్ేమనగా–మా పాప్ములనినటని ప్రిహరిెంప్ుము; ఎడల క్ు
బద్ులుగా న్నక్ు మా పద్వుల నరిుెంచుచున్ఘనము; న్నవెంగీక్రిెంప్ద్గినవి అవే
మాక్ుననవి. అషష
ూ రీయులచేత్ రక్షణ న్ ెంద్గోరము, మేమిక్ను గుఱ్ె ములను
ఎక్కము–మీరే మాక్ు ద్ేవుడని మేమిక్మీద్ట మా చేతి ప్నితో చెప్ుము;

త్ెండిరలేనివారి యడల వాత్సలయము చూప్ువాడవు న్నవే గద్ఘ (హో షేయ 14:1-3).
ఫల్వతంగా, యూదాలో అతనితో నివస్టిసత ుని, లేక ఇతర్ పారంతములకు చెదర్శపల యిన ఉతత ర్

ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలీయులను “నీ దదవుడెైన యిహో వా తటటర తిర్మగుము” అని హో షేయ పిలచుచునాిడు.
మర్శయు దీనిని ఎలా చెయాయలో వార్శకన నేర్మపటకు, అతడు మార్మమనసుి ప ందుటకు ప్లుకవలస్టిన
మాటలను ల్వఖంచాడు. “మా పాప్ములనిిటిని ప్ర్శహర్శంప్ుము” అని వార్మ యిహో వాతో

చెప్పవలస్టియుండెను. “నీకు మా పదవుల నర్శపంచుచునాిము; నీవంగరకర్శంప్దగశనవి అవే మాకునివి”
అని వార్మ దదవుని అడుగవల ను. వార్మ అష్ష
ష ర్రయుల మీద మర్శయు గుఱ్ి ముల మీద, లేక మానవ

స్టైనయ శకనత మీద తాము పటటరకొనిన నిర్రక్షణను తిర్సుర్శంచవల ను. వార్మ విగీహమును ఇక “మా దదవా”
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అని పిలువకుండా వార్మ అనిి విధ్ముల ైన విగీహార్ాధ్నను తిర్సుర్శంచవల ను. మర్శయు వార్మ

నిజఞయితీగా మార్మమనసుిప ందినప్ుపడు దదవుని ప్రతిసపందన ఏమయ
ై ుంటటంది? 14:7లో, దదవుడు
ఇలా స్టలవిచాుడు:

అత్ని న్నడయెంద్ు నివస్టిెంచువారప మరలివత్ు
త రప. ధఘనయమువలె వారప తిరిగి

మొలుత్ురప ద్ఘరక్షచెటర వలె వారప విక్స్టిెంత్ురప. లెబాన్ోను ద్ఘరక్షరసము వాసనవలె
వారప ప్రిమళిెంత్ురప (హో షేయ 14:7).

ఉతత ర్ దికుున ఉని ఇశాీయిేలీయులు ఈ విధ్ంగా సపందించనప్ుపడు, తన దీవనలను

కుర్శపిసత ానని దదవుడు వాగాేనం చదశాడు.

వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ చదస్టన
ి ప్రవచనములకు సంబంధించన వాసత విక

అర్ాము దదవుని కృప్గల సపందనలు, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా నుండి ఆశంచబడిన

ప్రతిసపందనలను గూర్శు అనేక మళకువలను బయలుప్ర్చంది. ఇప్ుపడు, ఈ విభాగము యొకు

ఆధ్ునిక అనువర్త నమును చూదాేము. ఈ విభాగములో హో షేయ యొకు ప్రతయక్షతలు నేడు మన మీద
ఎలాంటి ప్రభావము చూపాల్వ?

ఆధునిక్ అనువరత నము
తన గీంథము యొకు మూడవ విభాగములో, దదవుడు తన వధ్ువును అప్పటికర పేమి
ర ంచాడని

మర్శయు ఒక దినమందు ఆయన తన పియ
ర మన
ై ప్రజలను ప్ునర్మదధ ర్శసత ాడని యూదా నాయకులకు
హో షేయ ప్ునఃనిశుయతనిచాుడు. అదద విధ్ముగా, నేడు కరస
ీ త ు అనుచర్మలముగా, దదవుడు కరస
ీ తు

వధ్ువును నేటికన పేమి
ర ంచుచునాిడను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. అయితద ఇశాీయిేలు
మర్శయు యూదాలు దదవునికన సర్శయిైన విధ్ముగా సపందించవలస్టిన అవసర్తను హో షేయ ఎతిత

చూపినటేో , కరస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు అంతయ దినముల యొకు ఆశీర్ావదములలో పాలుప్ంచుకరవాలని
మనము కరర్శతద, మనము కూడా దదవుని పేరమకు ఎలా సపందించాలో తెలుసుకరవాల్వ.

ఈ మూడవ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును చూచుటకు, కరీసత ు వధ్ువు మర్శయు

కరీసత ులో అంతయ దినములు అను కొీతత నిబంధ్న అంశములను మర్ొకసార్శ మనము చూదాేము. కరస
ీ తు
వధ్ువుగా హో షేయ యొకు అంతిమ ప్రతయక్షతలు మనకు ఎలా అనువర్శతంచబడతాయో చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

కరరసత ునక్ు వధువు
హో షేయ దినములలో, పాత నిబంధ్నలో దదవుని వధ్ువు చదస్టన
ి పాప్ములు తీవరమన
ై దదవుని

తీర్మపలను అనుభవించుటకు కార్ణమయాయయి. అష్ష
ష ర్రయుల దాడి వలన ఉతత ర్ ర్ాజయమన
ై ఇశాీయిేలు
చెర్గొనిపల బడింది. మర్శయు యూదా తిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించనప్ుపడు, ర్ాబో వు నాశనము
మర్శయు చెర్ను గూర్శు వార్శకన కూడా హెచుర్శక ఇవవబడింది. అయినను, ఈ నిర్మతాిహకర్మైన

మర్శయు భయానకమైన ప్ర్శస్టా త
ి యల తర్మవాత కూడా, మార్మమనసుి మర్శయు విశావసము దావర్ా
క్షమాప్ణను కరర్మకరమని దృశయమైన మర్శయు అదృశయమన
ై సంఘములో ప్రతి వయకనతకన హో షేయ
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హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞానము
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పిలుప్ునిచాుడు. ఇతర్ ప్రవకత లు “శేష్ము” అని పిలచన వార్శ కొర్కు, అనగా ర్క్షణ కొర్కు దదవుని వైప్ుకు
తిర్శగశ ఆయన నితయ ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను నముకమైన ప్రజల కొర్కు అతడు ఎదుర్మచూశాడు.
ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, కరీసత ు మహిమలో తిర్శగవ
శ చుునంత వర్కు, కరస
ీ త ు వధ్ువు

ప్ర్శప్ూర్ణతను ప ందుకొనదు. ప్లు కాలములలో మర్శయు ప్లు మార్గ ములలో, తన కొీతత నిబంధ్న
ప్రజల మీదికన కూడా దదవుడు తీర్మపను తీసుకొనివచాుడు. లోకములోని కొనిి భాగములలో సంఘము
బలముగా ఉనిప్పటికర, సంఘము ఒకప్ుపడు బలముగా ఉండిన ఇతర్ సా లములలో, ఇప్ుపడు

సంఘము చాలా అర్మదుగా కనిపిసత ుంది ఎందుకంటే వార్శ మీద దదవుని తీర్మప కుముర్శంచబడింది. అయితద
హో షేయ వల నే, సంఘము యొకు ప్ర్శస్టా తి
ి ఎంత నిర్రక్షణలేకుండా ఉనిను, దదవుడు తన వధ్ువును
ప్రకునబెటర ి వేర్ొక ప్రజను ఎనుికరడు అను నిర్రక్షణను మనము కల్వగశయుండవచుు. మార్మమనసుి
మర్శయు విశావసము దావర్ా క్షమాప్ణను వదకుట దావర్ా దృశయమన
ై మర్శయు అదృశయమన
ై

సంఘములోని ప్రతి ప్ుర్మష్యని, స్ట్త ని
ీ మర్శయు చనిబిడ్ ను దదవుడు పిలచుచునాిడు. కరీసత ు

తిర్శగశవచుునప్ుపడు సంప్ూర్ణమైన విమోచనను మర్శయు నితయ ఆశీర్ావదములను ప ందు నముకమన
ై
ప్రజల యొకు “శేష్ము”గా ఉండుటకు ఆయన మనలను పిలచుచునాిడు.

కరీసత ు వధ్ువు యొకు ప్ర్శస్టా ితిని గూర్శు ఈ మౌల్వక ధో ర్ణిని మనసుిలో ఉంచుకొని, కరీసత ులో

అంతయ దినముల దృషారా హో షేయ యొకు అంతిమ విభాగముయొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును
ప్ర్శగణిదే ాము.

కరరసత ులో అెంత్య ద్ినములు
ఇంతకు ముందు మనము నేర్ముకునిటట
ో , కరస
ీ త ు అంతయ దినములను నర్వేర్ముట కొీతత నిబంధ్న
కాలమంతా జర్మగుతయంది. ఇది ఆయన ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో పారర్ంభమయి
ై యంది. సంఘ చర్శతర
అంతటా ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో అది ఉనిత శఖ్ర్ములను చదర్మకుంటటంది. మర్శయు
ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో కరీసత ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు అది ప్ూర్శత చదయబడుతయంది. కాబటిర, హో షేయ

యొకు ఇతర్ విభాగములలో మనము చదస్టినటట
ో , దదవుని యొకు వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు
అతడిచున ప్రవచనములను ఈ మూడు దశలను మనసుిలో ఉంచుకొని ప్ర్శశీలన చదదే ాము.

మొదటిగా, హో షేయ ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాకు ఇచున నిర్రక్షణ కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు

ఆర్ంభములో నర్వేర్ుబడుట పారర్ంభమైనది అని కొీతత నిబంధ్న సపష్ర ము చదసత ుంది. యిేసు యొకు
మొదటి ర్ాకడ దదవుడు తన వధ్ువును ప్ూర్శతగా విడనాడలేదు అని కనుప్ర్మసుతంది. బదులుగా,

కరీసత ునందు, అంతయ దినములను గూర్శు హో షేయ నిర్రక్షణతో ఇచున ప్రవచనములను నర్వేర్ముట

ఆర్ంభించుట దావర్ా ఆయన తన ప్రజల ప్టో కటాక్షమును మర్శయు సహనమును చూపాడు. అయితద
కరీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో, మానవులు మార్మమనసుి మర్శయు విశావసముతో

సపందించాలని దదవుడు కరర్ాడు. కాబటిర, హో షేయ గీంథములో వల నే, యిేసు యొకు సువార్త దదవుని
కర్మణను మానవ ప్రతిసపందనతో జోడిసత ుంది. మతత యి 2:15లో, కృప్ మర్శయు మార్మమనసుి
ఐకయమగుటను మనము చూడగలము. మతత యి ఇలా వారశాడు:

“ఐగుప్ుతలోనుెండి న్ఘ క్ుమారపని పిలిచితిని” అని ప్రవక్త ద్ఘారా ప్రభువు స్టలవిచిచన
మాట న్హరవేరచబడునటల ... (మత్త య 2:15).
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ఇకుడ “నర్వేర్ుబడునటట
ో ” అను ప్దము యోస్టేప్ు, మర్శయ మర్శయు యిేసు ఐగుప్ుతనకు వళిో

క్షేమముగా తిర్శగవ
శ చున విష్యమును సూచసుతంది. మతత యి హో షేయ 11:1లోని మాటలను

ఉదధ ర్ణముగా చెపాపడు, అకుడ దదవుడు తన మహా కర్మణను బటిర ఇశాీయిేలు దదశమును ఐగుప్ుతలో
నుండి బయటకు పిలచాడు. మర్శయు హేర్పదు యొకు మర్ణము తర్మవాత కరీసత ు ఐగుప్ుత నుండి

తిర్శగశవచునప్ుపడు కరీసత ు ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో ఈ ప్రవచనము నర్వేర్ుబడింది అని మతత యి
తెల్వపాడు.

ఇకుడ, మనము కొంత జఞగీతతగా ఉండాల్వ. హో షేయ సూటిగా యిేసును సూచంచలేదని

మతత యికన తెలుసు. బదులుగా, హో షేయ ఐగుప్ుత నుండి ఇశాీయిేలు యొకు నిర్గ మన మర్శయు ఆయన
వార్శ మీద మహా కనికర్మును చూపినను ఇశాీయిేలు దదవునికన తిర్మగుబాటట చదస్టన
ి విధానమును

సంబో ధించ మాటాోడాడు. తన ర్ాజర్శక కుమార్మడెన
ై యిేసును ఐగుప్ుత నుండి బయటకు పిలచుట దావర్ా
దదవుడు తన వధ్ువుకు గొప్ప కనికర్మును చూపాడను సతయమును మతత యి ఎతిత చూపాడు. అయితద

ఇశాీయిేలులో అనేకమంది దదవునికన విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదశార్మ. మతత యి తన సువార్త లో అనేక
సందర్ాులలో బయలుప్ర్చనటట
ో , తాను కనికర్మును చూపిన తర్మవాత కూడా, మానవులు

మార్మమనసుి మర్శయు విశావసముతో సపందించాలని దదవుడు కరర్ాడు. మర్శయు యిేసు దినములలో,
హేర్పదు వంటి అనేకమంది కరస
ీ త ులో దదవుడు చూపిన కనికర్మునకు సర్శయిైన విధ్ముగా సపందించలేదు
కాబటిర వార్మ దదవుని యొకు నితయ తీర్మపను ఎదుర్ొునాిర్మ.

హో షేయ 11:1లో “న్ఘ క్ుమారపని ఐగుప్ుత ద్ేశ్ములోనుెండి పిలిచితిని” అని
ద్ేవుడు స్టలవిచఘచడు, మరియు ఇద్ి ద్ేవుడు మోషేక్ు ఇచిచన పిలుప్ును

జ్ఞాప్క్ము చేసుక్ుెంట ెంద్ి, ఎెంద్ుక్ెంటే త్న ప్రజ్లను విమోచిెంచుటక్ు ద్ేవుడు

మోషేను పిలచినప్ుుడు, “ఇశ్ారయేలు న్ఘ జ్ేయషఠ క్ుమారపడు” అని ఆయన మోషేక్ు
స్టలవిచఘచడు. త్రపవాత్ ఫరోతో ఈ విధెంగా మాటాలడమని ఆయన మోషేను
హెచచరిెంచఘడు, “ఇశ్ారయేలు న్ఘ క్ుమారపడు. న్ఘ క్ుమారపని పో నిముమ.

అరణయములో ననున ఆరాధిెంచునటల న్ఘ ప్రజ్లను పో నిముమ.” కాబటర , ఈ భాష
మోషే యొక్క పిలుప్ు మరియు నిరగ మమును జ్ఞాప్క్ము చేసుక్ుెంట ెంద్ి...

అయతే, నిరగ మము మరియు మోషే కాలమును మనక్ు జ్ఞాప్క్ము చేయుటతో
పాట గా, అరణయములో ద్ేవుడు ఇశ్ారయేలుక్ు ఏమిచఘచడో క్ూడఘ అద్ి మనక్ు

జ్ఞాప్క్ము చేసత ుెంద్ి. ఆయన ఇశ్ారయేలుక్ు త్న ధరమశ్ాసత ీమునిచఘచడు, మరియు

ఆ ధరమశ్ాసత ీములో ఆయన విధేయత్క్ు ఆశీరాాద్ములను మరియు అవిధేయత్క్ు
శ్ాప్ములను వాగాానము చేశ్ాడు. కాబటర , ఇశ్ారయేలు ఎక్కడ నుెండి వచిచనద్ో
ఇశ్ారయేలీయులక్ు జ్ఞాప్క్ము చేయుటక్ు, ఆయన ఇశ్ారయేలుక్ు ఇవాబడిన

ధరమశ్ాసత ీ బాధయత్లను ఇశ్ారయేలుక్ు జ్ఞాప్క్ము చేసత ున్ఘనడు. మరియు హో షేయ
గరెంథములో ఇద్ే పిలుప్ు ఇవాబడినద్ి. ప్రజ్లు అప్నమమక్సుతలుగా ఉెండిరి.

విధేయత్ మరియు ఆశీరాాద్మునక్ు బద్ులుగా వారప అవిధేయత్ను మరియు
శ్ాప్మును ఎనునక్ున్ఘనరప. ద్ీనిని మనము కొరత్త నిబెంధనలో చూస్టినటల యతే,

కొరత్త నిబెంధనలో మత్త య హో షేయ గరెంథమును ఉద్ధ రణముగా తీసుకొని ద్ఘనిని
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యేసు కరరసత ుక్ు ఆపాద్ిెంచుట ఆసకితక్రముగా ఉననద్ి, ఎెంద్ుక్ెంటే యోస్టేప్ు,

మరియ మరియు యేసు ఐగుప్ుతక్ు పారిపో యారప మరియు ఐగుప్ుతలో నుెండి

తిరిగివచఘచరప. మరియు మత్త య, ఆసకితక్రముగాను, ఆశ్చరయక్రముగాను ద్ీనిని
ఉద్ధ రణముగా చెబుత్ష ఇలా స్టలవిచఘచడు “ఐగుప్ుతలోనుెండి న్ఘ క్ుమారపని

పిలిచితిని” మరియు యేసు నూత్న ఇశ్ారయేలు అయుయన్ఘనడని, యేసు నిజ్మైన
ఇశ్ారయేలు అని, యేసు విధేయత్గల ఇశ్ారయేలు అని, యేసు ఐగుప్ుతలో నుెండి

బయటక్ు వచుచట ద్ఘారా నిరగ మమును మరలా రచిెంచుచున్ఘనడని, కాని ఈ స్ారి
సరియైన విధఘనములో చేయుచున్ఘనడని అత్డు గురితెంచఘడు. ఈ స్ారి ఆయన
ద్ీనిని విధేయత్తో చేయుచున్ఘనడు. కాబటర ఇశ్ారయేలు, నిజ్మైన ఇశ్ారయేలు
త్ుద్క్ు విధేయత్ చూపిెంద్ి.

— డా. లాయర్ర టోరటర్డ
ర్ండవదిగా, కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటిలో, సంఘము హో షేయ యొకు

మూడవ-విభాగములోని ప్రతయక్షతలనిిటిని మన ప్రసత ుత ప్ర్శస్టా త
ి యలకు అనువర్శతంచాల్వ. సంఘము

లోకమంతటా ఇంకా ఇంకా వాయపించగా, కరస
ీ త ులో దదవుని కృప్ ఇంకా ఎకుువమందిని చదర్మకునిది —
యూదులు మర్శయు అనుయలకు కూడా. మర్శయు మనలో అసంప్ూర్ణతలు ఉనిప్పటికర, దదవుడు

కనికర్ముతో తన వధ్ువు సంఘమును బటిర సంతోషిసత ాడు. కాబటిర, ఆశీర్ావదముల కొర్కు మన నిర్రక్షణ
మన వఫ
ై లయముల ప్టో దదవుని యొకు కృప్గల ప్రతిసపందనల మీద నాటబడియుండాల్వ. అయినను,

అంతయ దినముల ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణ దదవుని కృప్కు సర్శయిైన మానవ ప్రతిసపందనల
మీద ఆధార్ప్డియుంటటంది అని హో షేయ ఉదాఘటించాడు. మర్శయు ఇదద విధ్ముగా, తమ పాప్ముల
నుండి మార్మమనసుిప ంది ర్క్షణ కొర్కు దదవుని పిలచువార్శకన కరస
ీ త ులో దదవుని ఆశీర్ావదములు

కలుగుతాయి. ఇందుమూలముగానే నేడు కరస
ీ త ును అనుసర్శంచుచునాిము అని చెప్ుప ప్రతి ఒకుర్శకన
ప్శాుతాతప్ము అనుదిన జీవితములలో ఒక పారముఖ్యమన
ై భాగమయ
ై ుంటటంది.

మూడవదిగా, దదవుని వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ యొకు ప్రవచనములు

కరీసత ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో తయదకు ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికన వసాతయి. మార్మమనసుి ప ందినవార్శకన
అంతయ దినముల ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయను నిర్రక్షణను హో షేయ ఇశాీయిేలు మర్శయు

యూదాలకు అనుగీహించాడు. మర్శయు అంతయ దినములలో కలుగు మహిమలను గూర్శున నిర్రక్షణను
కొీతత నిబంధ్న నేడు కరీసత ు వధ్ువుకు అనుగీహస
ి త ుంది. దదవుడు మన ప్టో కల్వగశయుని పేరమ కార్ణంగా,
ర్క్షింప్బడు విశావసము ఉని ప్రతి ఒకుర్శని ఆయన ఒక దినమున పాప్ము నుండి ప్ూర్శతగా శుదిధ

చదసత ాడు. మర్శయు నూతన సృషిరలోని ఆశీర్ావదములలోనికన వార్శని నడిపించుచుండగా ఆయన వార్శని
సమసత విధ్ముల ైన తీర్మప నుండి విడిపిసత ాడు. 1 కొర్శంథీ. 15:54-55లో, అంతయ దినముల యొకు
నర్వేర్మపను గూర్శు అప సత లుడెైన పౌలు ఈ విధ్ంగా మాటాోడాడు:

ఈ క్షయమైనద్ి అక్షయత్ను ధరిెంచుకొనినప్ుుడు, ఈ మరత యమైనద్ి అమరత యత్ను
ధరిెంచుకొనినప్ుుడు, – విజ్యమెంద్ు మరణము మిరెంగివయ
ే బడెను అని
-45వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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వారయబడిన వాక్యము న్హరవేరపను. ఓ మరణమా, న్న విజ్యమక్కడ? ఓ
మరణమా, న్నములెలక్కడ? (1 కొరిెంథీ. 15:54-55).

ఇకుడ హో షేయ 13:14ను ప్రసత ావిసూ
త అప సత లుడు కరస
ీ త ు ర్ాకడ అను అదుుతమును

ఘనప్ర్చాడు. అకుడ, ఇశాీయిేలు మీదికన నాశనము మర్శయు చెర్ అను తీర్మప వచునప్పటికన కూడా
దదవుడు మర్ణము యొకు శకనతని వకనుర్శంచాడు. నిర్రక్షణ ఇంకా అంతమైపల లేదు. అంతయ దినములలో

మర్ణము అను శాప్మునకు ఇశాీయిేలు మీద ఇక అధికార్ము ఉండదు, దదవుడు వార్శని విమోచంచ
దావీదు గృహమునకు సమర్పణగా వార్శని యూదాతో మర్లా ఐకయప్ర్చుతాడు.

కైసతవులముగా, దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెన
ై కరస
ీ త ులో ఈ నిర్రక్షణ ఒక దినమున

నర్వేర్ుబడుతయంది అని మనకు తెలుసు. మన దినములలో మనము వఫ
ై లయములను మర్శయు
కష్ర ములను అనుభవించుచునిప్పటికర, కరస
ీ త ు యొకు ర్ాకడ కొర్కు మనము గొప్ప ఆకాంక్షతో

ఎదుర్మచూసాతము. ఆ దినమందు, కరీసత ులో దదవుని కృప్ మీద నిర్రక్షణలను పటటరకుని ప్రతి ఒకుర్మ,
మర్శయు తమ పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి ప ందిన ప్రతి ఒకుర్మ అంతయ దినములలోని

ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా ప ందుకుంటార్మ. యిేసును మర్ణములో నుండి లేపన
ి అదద ఆతు మనలను

నితయ జీవములోనికన లేవనతయ
త చుండగా, హో షేయతో కల్వస్టి మనము మర్ణము మర్శయు సమాధి యొకు
అధికార్మును ఎగతాళి చదసత ాము.

ప్రకటన గీంథములో కరస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపను గూర్శు తాను చుస్టిన దర్ినములో

అప సత లుడెన
ై యోహాను కూడా ఇదద నిర్రక్షణను వయకత ప్ర్చాడు. హో షేయ గీంథములోని అనేక

అంశములను ఉప్యోగశసత ూ, దావీదు కుమార్మని యొకు మహిమగల ప్టర ణము మర్శయు దదవుని

వధ్ువు యొకు నివాస సా లమైన నూతన యిర్ూష్లేమును అతడు వర్శణంచాడు. ప్రకటన 21:2-3లో
మనము చదువునటట
ో :

మరియు న్ేను నూత్నమైన యరూషలేము అను ఆ ప్రిశుద్ధ ప్టర ణము త్న

భరత కొరక్ు అలెంక్రిెంప్బడిన పెండిల క్ుమారత వలె స్టిద్ధప్డి ప్రలోక్మెంద్ునన ద్ేవుని
యొద్ా నుెండి ద్ిగి వచుచట చూచితిని. అప్ుుడు – “ఇద్ిగో ద్ేవుని నివాసము
మనుషుయలతోక్ూడ ఉననద్ి, ఆయన వారితో కాప్ురముెండును, వారాయన

ప్రజ్లెైయుెంద్ురప, ద్ేవుడు తఘన్ే వారి ద్ేవుడెైయుెండి వారికి తోడెై యుెండును”
(ప్రక్టన 21:2-3).

ముగిెంప్ు
జఞానుల కొర్కు హో షేయ ఇచున ప్రతయక్షతలను గూర్శున ఈ పాఠంలో, దదవుని ప్రజలకు దదవుని

తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను హో షేయ బయలుప్ర్చన విధానమును మర్శయు యూదా దావర్ా అంతయ

దినములలో కలుగు ఆశీర్ావదములను మనము చూశాము. దదవుని యొకు వివృతమగుతయని తీర్మప
-46వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాల మీదికన ఎందుకు వచుందో హిజ్కుయా దినములలోని యూదా

నాయకులకు హో షేయ బో ధించన విధానమును మనము ప్ర్రక్షించాము. దదవుని కృప్ దావర్ా మర్శయు

ఆయన ప్రజలు ఆ కృప్కు సపందించుట దావర్ా అంతయ దినములలో దదవుని ప్రజలకు కలుగు వివృతమగు
ఆశీర్ావదముల నిర్రక్షణను మనము విశదీకర్శంచాము.

దదవుడు హో షేయకు ఇచున ప్రతయక్షతలు కరస
ీ త ునకు వందల సంవతిర్ముల కనీతం నివస్టించన

దదవుని ప్రజలకు జఞానమును అనుగీహించాయి. మర్శయు అవి నేడు మనకు కూడా జఞానమును

అనుగీహస
ి త ునాియి. కరస
ీ త ు వధ్ువుగా, దదవుని తీర్మపను ఇప్పటికర అనుభవించుచుని లోకములో

నివస్టించుచునివార్శగా మనము అనేక సవాళో ను ఎదుర్ొుంటాము. అయితద దదవుడు తన సంఘమును
ఎనిడును విడిచపటర లేదు. మన ర్క్షణను భదరప్ర్చ అంతయ దినములను ఆర్ంభించుటకు ఆయన

కరీసత ును ప్ంపాడు. మర్శయు ర్ానుని లోకములోని ఆశీర్ావదముల వప్
ై ుకు మనలను నడిపించుటకు
ఇప్ుపడు ప్ర్శశుదాధతు దావర్ా కరీసత ు మనలో నివస్టించుచునాిడు. హో షేయ గీంథము అనుగీహించుచుని
జఞానమును మనము హృదయప్ూర్వకముగా స్ట్వకర్శంచనటో యితద, మనము ఈ లోకమును అధిగమించ

గొర్ప
ీ ిలో యొకు మహిమకర్మైన వివాహ విందులో అనేకమంది ఇతర్మలతో మనము కలుసుకుంటాము.
కరీసత ు యొకు పిరయమన
ై వధ్ువుగా, నితయ మహిమలోని ఎనలేని ఆనందములలో కరస
ీ త ుతో
పాలుప్ంచుకొను ఆశీర్ావదమును మనము ప ందుకుంటాము.

-47వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

