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హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నము 
మొదటి పాఠము 

హో షేయ గీంథము యొకు ప్ర్శచయము 

-1- 

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

ఉపో ద్ఘా తం 

జఞా నముతో కూడిన ఆలోచనను ప్టిరంచుకొనని వయకనత ఎవర్ నైా మీకు తెలుసా? వార్మ ఇతర్మలు 
చెప్ుప మాటలను మూర్ఖతవముతో తిర్సుర్శసాత ర్మ, ఫల్వతంగా, వార్మ మర్లా మర్లా ప్డిపల తయంటార్మ. 
అనకే విధాలుగా, ప్రవకతయి నై హో షయే కాలములో కూడా ఇలానే జర్శగశంది. హో షయే అనేక దశాబేముల 
పాటట దదవుని ప్రజలకు దదవుని వాకయమును అందించాడు. అతని ప్రవచనములు తర్చుగా 
నిజమ నైప్పటికీ, దదవుని ప్రజలు అతని మాటలను వినుటకు నిర్ాకర్శంచార్మ కాబటిర మర్లా మర్లా 
శీమలను అనుభవించార్మ. అయినను, హో షయే అలస్టిపల లేదు. తన జీవితము యొకు చవర్శ దశలో, 
అతడు ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా పేరర్ేపించబడ ితన ప్రవచనముల సంప్ుటిని సృషిరంచాడు, దానిని మనము 
నేడు హో షేయ గీంథము అని పిలుసాత ము. తమ దనిములలో సవాళోను ఎదుర్ొుని దదవుని ప్రజలకు 
జఞా నమును ఇచుుటకు అతడు తన గీంథమును ర్ూప ందించాడు. మర్శయు దదవుని దావర్ా 
పేరర్పేించబడని గీంథముగా, హో షేయ గీంథము మన యుగముతో సహా అనిి యుగములలోని దదవుని 
ప్రజలకు జఞా నమును నరే్మపతయంది. 

హో షయే యొకు ప్రవచన జఞా నము అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిమొదటి పాఠము, మర్శయు 
దీనికన “హో షేయ గీంథము యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, హో షయే యొకు 
ప్ర్శచర్యకు మర్శయు ఇప్ుపడు అతని పరే్మను కల్వగశయుని గంీథమునకు సంబంధించన కొనిి ప్ర్శచయ 
విష్యములను మనము విశదీకర్శదాే ము. 

మనమిచుు హో షయే గీంథ ప్ర్శచయము ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 
ముందుగా మనము ప్రవకతయి నై హో షయే మర్శయు అతని ప్ుసతకము యొకు నేప్థయమును చూదాే ము. 
తర్మవాత ఈ గీంథములోని విష్యములు మర్శయు నిర్ాుణము యొకు అవలోకనమును ప్ర్శచయం 
చదదాే ము. హో షయే యొకు నపే్థయములోని అనకే కోణములను విశదీకర్శసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

నేప్థయము 

హో షయే యొకు ప్రవచనములు ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా పేరర్పేించబడనివి, కాబటిర  చర్శతరయందంతటా 
దదవుని ప్రజల మీద అవి నిసిందదహమ నై అధకిార్మును కల్వగశయునాియి. అయితద అతని 
ప్రవచనములు మొదటగిా ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేీయులు మర్శయు వార్మ ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టిాతయలను 
ఉదదేశంచాయి. ఈ పాఠంలో మనము చూడబో తయనిటటో , హో షేయ యొకు ప్ర్శచర్య అనకే దశాబేముల 
పాటట కొనసాగశంది. కాబటిర , హో షేయ యొకు అభివృదిధ  చెందుతయండని ప్ర్శస్టిాతయలను మనము ఎంత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎకుువగా అరా్ము చదసుకుంటే, అంత ఎకుువగా అతని ప్రవచనములను మనము గీహ ంచగలుగుతాము 
మర్శయు అనువర్శతంచుకోగలుగుతాము. 

మనము విష్యములను చూచుటకు ముందు, ర్ ండు అనుబంధ్ముగల చార్శతిరక 
సందర్ుములను, అనగా ర్ ండు “లోకములను” మనము వయతాయసప్ర్చ చూడవలస్టియునిది. మొదట ి
సందర్ుమును, “ఆ లోకము” అని పిలుసాత ము, ఇది హో షయే తన ప్రవచన ప్ర్శచర్యలో దదవుని నుండి 
ప్రతయక్షతలను ప ందుకొని, తలె్వయప్ర్చన శతాబేములకు సంబంధించనదెయైునిది. అయితద మనము 
“వార్శ లోకము” అని పలిచు ర్ ండవ చార్శతిరక సందర్ుము హో షేయ జీవితములో తర్మవాత జర్మగుతయంది. 
ర్ ండవ సందర్ుములో, ఈ గీంథమును మొదటిగా ప ందుకునివార్శ యొకు జీవితములను ప్రభావితము 
చదయుటకు హో షేయ తన ప్రవచనములలో కొనిింటిని ఎంపకి చదసుకొని, వాటిని వరా శాడు. 

ఈ ర్ ండింతల నపే్థయమును మనము ర్ ండు దశలలో చూదాే ము. మొదటగిా, “ఆ లోకమును” 
లేక ప్రవకతయి ైన హో షేయ ప్ర్శచర్య యొకు సంప్ూర్ణ శరణీిని చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, “వార్శ 
లోకమును” లేక హో షేయ గీంథము వరా యబడిన సందర్ుమును మనము ప్ర్రక్షదిాే ము. హో షేయ ప్రవకత 
యొకు ప్ర్శచర్యతో ఆర్ంభిదాే ము. 

ప్రవక్త 
హో షయే యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్య కాలములో, దదవుని ప్రజల చర్శతరలో అనేక దదశములు 

పరా ముఖ్యమ నై పాతరలను పల షంిచాయి. కీీ.ప్ూ. 930లో, దావీదు స లొమోనుల ఐకయ ర్ాజయము ర్ ండు 
ర్ాజయములుగా చీల్వపలయింది: ఉతతర్ దికుున ఇశాీయిలేు ర్ాజయము మర్శయు దక్షణమున యూదా 
ర్ాజయము. ఈ ర్ ండు ర్ాజయములు హో షేయ యొకు ప్రవచన ప్ర్శచర్యలో పరా ముఖ్యముగా కనిపిసాత యి. ఆ 
కాలములో, దదవుని ప్రజలు స్టరి్శయా మర్శయు ఐగుప్ుత  వంటి దదశములతో కూడా సంబంధ్ములు 
కల్వగశయుండదవార్మ. అయితద అనిిట ికంటే ఎకుువగా, హో షయే తన ప్ర్శచర్యలో అష్షష ర్మ సామాా జయము 
చుటటర  జర్శగశన సనిివేశముల మీద దృషిరప టార డు. హో షేయ దినములలో, అష్షష ర్మ బలమ నై 
సామాా జయమ ై దాని ప్రభావమును ఇశాీయిలేు, యూదా దదశములతో సహా ప్రతి దశిలోను వాయపంిప్జసే్టింది. 
మనము చూడబో తయనిటటో , ఇశాీయిలేు యూదా నుండ ిచీల్వపలయిన ర్ ండు వందల సంవతిర్ాలకు 
హో షయే యొకు ప్ర్శచర్య ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేులో ఆర్ంభమ యైియంది. 

దదవునికన నముకముగా ఉండుటకు కోర్శన ఎవర్శక ైనా చర్శతరలోని ఈ కాలములో ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన 
ఇశాీయిలేులో జీవించుట కష్రముగా ఉండదది. మర్శయు తన ప్రవకతగా ఉండుటకు దదవుడు పలిచన 
మనుష్యయడెైన హో షేయ విష్యములో ఇద ిమర్శంత వాసతవమ ైయుండినది. ఇశాీయిలేు నాయకులు తమ 
ర్ాజయమును దదవుని నుండి దూర్ముగా నడపిించ, ఇతర్ దదశములతో మర్శయు తమ అబదధ దదవతలతో 
ప టటర కుని ప తయత ను ఎకుువగా నమిున విష్యమును హో షయే ప్రతయక్షంగా చూశాడు. ఇశాీయిేలులోని 
యాజకులు దదవుని ఆర్ాధ్నను విగీహార్ాధ్నతో ముడపి్డయిుని తరా గుబో తయతనము, ఆడంబర్ముతో 
కూడని సార్మునకు సంబంధంిచన ఆచార్ములతో మిళితము చదశార్మ. ధ్నికులు మర్శంత ధ్నము 
కూడబటెటర కునాిర్మ, కాని పదేలు ఎంత బీదర్శకమును అనుభవించార్ంటే చాలాసార్మో  భోజనము 
కూడబటెటర కొనుట కొర్కు తమ భార్యలను మర్శయు కుమార్ తలను వార్మ దదవదాస్టల్ుగా చదస్టవేార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిేలులో హో షేయ హృదయమును కలచవయేు ప్ర్శస్టిాతయలను 
ఎదుర్ొునినప్ుపడు, దదవుడు అతనిని ప్రవచంచుటకు — అనగా చాలా తకుువమంద ివినుటకు ఇష్రప్డని 
ఇశాీయిలేు దెవైిక ర్ాజు యొకు సందదశమును అందించుటకు — పిలచాడు. అష్షష ర్మ సామాాజయము దావర్ా 
దదవుడు ఇశాీయిలేు ర్ాజయము మీద శాప్ములను కుముర్శంచగపర్ాడు. 

హో షయే ప్రవకత యొకు ప్ర్శచర్యను మనము ప్ర్శగణించుచుండగా, మనము నాలుగు ప్ర్సపర్ 
సంబంధ్ముగల సమసయలను చూదాే ము: అతని ప్ర్శచర్య కాలము, ప్ర్శచర్య చదస్టని పరా ంతము, హో షయే 
యొకు మార్మచుండని ప్ర్శస్టిాతయలు, మర్శయు అతని ప్రవచన ప్ర్శచర్య యొకు ఉదదేశయము లేక లక్షయము. 
హో షయే దదవుని ప్రవకతగా ప్ని చదస్టని కాలము మీద దృషిరప డుతష ఆర్ంభిదాే ము. 

కాలము 
అనకే ఇతర్ పాత నిబంధ్న ప్రవచన ప్ుసతకములను పల ల్వన విధ్ముగా, 1:1లో హో షయే యొకు 

ఆర్ంభ వచనము హో షయే ప్ర్శచర్య చదస్టిన కాలమును మనకు ప్ర్శచయం చదసుత ంది. ఈ ప్ుసతకము ఎలా 
ఆర్ంభమవుతయందో  వినండి: 

ఉజి్జయా యోతఘము ఆహాజు హిజ్జకయా అను యూద్ఘరాజుల ద్ినములలోను, 
యహెోయాషు క్ుమారపడ నై యరొబాము అను ఇశ్రా యేలురాజు ద్నిములలోను 
బ యేరి క్ుమారపడ నై హో షేయక్ు ప్రతయక్షమ ైన యెహో వా వాక్ుక (హో షేయ 1:1). 

ఇకుడ ఇవవబడిన ర్ాజుల ప్టిరక హో షేయ ప్ర్శచర్య యొకు ఆర్ంభము మర్శయు ముగశంప్ును 
గూర్శు మనకు ఒక అవగాహనను ఇసుత ంది. మర్ొక వ పై్ు, హో షేయ యొకు ప్ర్శచర్య యూదా 
దదశమునకు చెందని ఉజ్జూయా మర్శయు ఇశాీయిలేుకు చెందని యర్ొబాము కాలములో ఆర్ంభమ నైది 
అని ఇద ిమనకు చబెుతయంది. ఈ యర్ొబామును సాధార్ణంగా యర్ొబాము II అని పిలుసాత ర్మ, మర్శయు 
ఇద ిఇతనిని ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు యొకు మొదట ిర్ాజ ైన యర్ొబాము I నుండి భినిముగా 
చూప్ుతయంది. 

ఉజ్జూయా — లేక అజర్ాయ అని కూడా ఇతని పేర్మ — కీీ.ప్ూ 792 నుండి 740 మధ్య కాలములో 
యూదా దదశమును పాల్వంచాడు. మర్శయు యర్ొబాము II సుమార్మగా కీీ.ప్ూ 793 నుండి 753 వర్కు 
పాల్వంచాడు. హో షయే యొకు ఆర్ంభ ప్రవచనములలో ప్రసాత వించబడిన ప్ర్శస్టిాతయలు ఇశాీయిేలులో 
యర్ొబాము II పాల్వంచన చవర్శ దశాబేములో జర్శగశన సనిివేశములను ప్రతిబింబిసాత యని అనేకమంది 
వాయఖ్ాయనకర్తలు సర్శగాన ేసూచసాత ర్మ. కాబటిర , హో షయే ప్ర్శచర్య సుమార్మగా కీీ.ప్ూ. 760లో 
ఆర్ంభమ నైద ిఅని చెప్ుపట సమంజసముగానే ఉంటటంది. అనగా, తాను చదస్టని ప్ర్శచర్యకు బెైబిలు 
ప్ుసతకము ఒకటి అంకనతం చదయబడని ఆదమి ప్రవకతలలో హో షయే ఒకడెైయునాిడని, లేక ఆదమి ప్రవకత 
అయుయనాిడని ఇద ితలె్వయజసేుత ంది. 

ఒక వ పై్ున, 1:1లో ఉని ర్ాజుల ప్టిరక హో షయే ప్రవచన ప్ర్శచర్య యొకు ముగశంప్ును గూర్శు 
కూడా మనకు ఒక అవగాహనను కల్వగశసుత ంది. యూదా ర్ాజుల ైన ఉజ్జూయా, యోతాము మర్శయు ఆహాజు 
ర్ాజులు పాల్వంచన కాలములో హో షయే ప్ర్శచర్య చదశాడు, మర్శయు హ జ్జుయా ర్ాజు కాలములో తన 
ప్ర్శచర్యను ముగశంచాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తన తండిరతో కలస్ట ికొంతకాలము పాల్వంచన తర్మవాత, కీీ.ప్ూ. 715 నుండి కీీ.ప్ూ. 686 మధ్య 
కాలములో హ జ్జుయా యూదా దదశమును ఒంటర్శగా పాల్వంచాడు. ఇప్ుపడు, హ జ్జుయా ప్ర్శపాలనలో 
హో షయే ఎంతకాలం జీవించాడు అను విష్యమును గూర్శు మనకు సపష్రత లేదుగాని, ఒకవేళ అతడు 
ఇర్వ ై సంవతిర్ాల వయసుిలో కీీ.ప్ూ 760లో తన ప్ర్శచర్యను ఆర్ంభించయుంటే, కీీ.ప్ూ. 686 నాటకిన 
అతడు త ంబెై నాలుగు సంవతిర్ముల వయసుివాడెయైుండదవాడు. కాబటిర , కీీ.ప్ూ. 686కు 
కొంతకాలము ముందద హో షయే యొకు ప్ర్శచర్య ముగశంచబడయిుంటటంది. 

ప్రవకతయి నై హో షేయ ప్ర్శచర్యకు సంబంధించన ఈ కాల వయవధిని మనసుిలో ఉంచుకొని, అతడు 
దదవుని ప్రవకతగా ప్ని చదస్టని పరా ంతమును ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

పరా ంతము 
హో షయే యర్ొబాము II కాలములో స్టవేించాడు అని గుర్శతసూత  హో షయే గీంథము యొకు ఆర్ంభ 

వచనము ప్రవకత ప్ర్శచర్య చదస్టని పరా ంతమును గూర్శు ఒక పరా ముఖ్యమ ైన ఆధార్మును మనకు ఇసుత ంది. 
యర్ొబాము II యొకు ప్రసాత వన హో షయే యొకు పరా ంతమును గూర్శు ర్ ండు విష్యములను 
బయలుప్ర్మసుత ంది. ఒక వ పై్ున, హో షయే యొకు ప్ర్శచర్య యూదాలోగాక ఇశాీయిలేు ర్ాజయములో 
ఆర్ంభమ నైద ిఅని సూచసుత ంది. 

ప్రవక్తయెనై హో షేయ ఉతతర రాజ్యమ నై ఇశ్రా యేలులో ప్రిచరయ చేశ్ాడు అని 
గ్రంథములో ఉనన ప్లు విధఘనములు మరియు వాక్యభాగ్ముల ద్ఘారా మనము 
చ ప్ుగ్లము. ఉద్ఘహరణక్ు, 1:1లో ఉనన ప్ుసతక్ము యొక్క ప్రిచయ 
ప్లుక్ులలో,  హో షేయక్ు సమకాలీనుల ైన రాజుల యొక్క ప్టిరక్ను మనము 
చదువుతఘము మరియు వారి ప్రిపాలన కాలములలో ద్వేుని వాక్యము అతనికి 
ప్రతయక్షమ ైయయంద్ి. వీరిలో ఒక్డు యోవాషు క్ుమారపడ నై యరొబాము రాజు, లేక్ 
యరొబాము II అయుయనఘనడు, ఇతడు ఇశ్రా యేలు రాజులలో ఒక్డ ైయునఘనడు. 
హో షయే యొక్క ప్రిచరయ ఇశ్రా యేలు రాజ్యముతో ముడపి్డయిుననదని ఇద్ి 
చూప్ుతుంద్ి. అంతేగాక్, ఈ ప్ుసతక్మంతటిలో ద్ేవుడు ఇశ్రా యేలుతో సూటిగా 
మాటాా డుటను మనము చూస్ాత ము. అతడు ఇశ్రా యేలు మీద్ిక ిరాబో వు ఉగ్రతను 
గ్ూరిి మాటాా డతఘడు, మరియు వారప చసే్టని పాప్ముల వలన ఇశ్రా యేలు ప్రజ్ల 
యొక్క కిరయలను బటరబయలు చేస్ాత డు. ఉద్ఘహరణక్ు, 1:4లో, తఘను ఇశ్రా యేలు 
రాజ్యమును తుడిచివేస్ాత నని ద్వేుడు స్టెలవిచఘిడు. కాబటిర , ఇశ్రా యేలు రాజ్ నై 
యరొబామును గ్ూరిి ప్రస్ాత వించుటతో పాటుగా ఇశ్రా యేలుక్ు ద్ేవుడచిిిన 
సుషరమ నై సంద్శేము, హో షయే యొక్క ప్రిచరయ ఉతతర రాజ్యమ నై ఇశ్రా యేలుతో 
అనుబంధము క్లిగియుననద్ి అని సూచిసుత ంద్ి. 

— ర్ వ. ష ర్శఫ్ గ ండి, అనువాదము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉతతర్ ర్ాజయము వ ైప్ుకు దృషిర  హో షయే గీంథములో అనేక మార్గములలో ప్రతయక్షమవుతయంది, 
అయితద మనము ర్ ండు పరా ముఖ్యమ నై విష్యములను ప్రసాత వించవలస్టియునిది. మొదటిగా, హో షేయ 
ఉతతర్ ర్ాజయమునకు చెందనివాడని ఈ గీంథము  యొకు హబెీర యాస బలముగా సూచసుత ంది. అనకే 
ఆధ్ునిక అధ్యయనములు హో షేయలోని హెబీర వాయకర్ణమునకు మర్శయు ఫ నికనయ భాష్లోని — 
ముఖ్యముగా ఉతతర్ కోసాత  పరా ంతములలో మాటాో డని ప్శుమ-స్ట మిటకి్స యాస — వాయకర్ణమునకు మధ్య 
పల ల్వకలు ఉనాియని గుర్శతంచంది. 

ర్ ండవదగిా, హో షేయ గీంథములో ఉని ఎకుువశాతం ప్రవచనాలు యూదా కంటే ఎకుువగా 
ఇశాీయిలేు మీద దృషిరప డతాయి కాబటిర  ఇది మర్శంత సపష్రముగా ఉనిది. ఈ ప్ుసతకము “ఇశాీయిలేు,” 
“ఇశాీయిేలీయులు,” అక్షర్ారా్ంగా “ఇశాీయిలేు కుమార్మలు” మర్శయు ఇశాీయిేలును సంబో ధించుటకు 
హో షయే ఉప్యోగశంచన పరే్మ అయిన “ఎఫ్రా యిము,” అను ప్దములను ఉప్యోగశసూత  ఎనభె ై
ఒకటిసార్మో    ఉతతర్ ర్ాజయమును విశరష్ముగా ప్రసాత విసుత ంది. భినిముగా, ఈ ప్ుసతకము యూదా పేర్మను 
కేవలం ప్దిహనేు సార్మో  మాతరమే ప్రసాత విసుత ంది. ఉతతర్ ర్ాజయములో సంభవించన సనిివేశములను గూర్శు 
హో షయే ఎకుువగా చంతించాడు. 

మర్ొక వ ైప్ు, 1:1 యర్ొబాము IIను గూర్శు మాతరమే ప్రసాత విసూత , హో షేయ జీవితకాలములో 
పాల్వంచన ఆర్మగుర్మ ఇతర్ ఉతతర్ ఇశాీయిేలు ర్ాజులను త లగశసుత ంది అను విష్యమును మనం 
గుర్శతంచనప్ుపడు హో షయే ప్ర్శచర్య పరా ంతమును గూర్శు మర్ొక విష్యమును మనము నరే్ముకోవచుు. 

యర్ొబాము II తర్మవాత, ఇశాీయిేలు ర్ాజధానియి నై షల మాోను కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్రయుల 
చదతిలో ప్డుటకు ముందు జ కర్ాయ, ష్లూో ము, మనహమేు, ప కహాయ, ప కహు, మర్శయు హో షేయ ర్ాజులు 
ఒకర్శ తర్మవాత ఒకర్మ వ ంటవ ంటన ేపాల్వంచార్మ. యర్ొబాము II యొకు ప్ర్శపాలనకు ముగశంప్ులో 
కీీ.ప్ూ. 753లో హో షేయ యూదాకు వలస వ ళాో డు కాబటిర  ఈ ర్ాజులను గూర్శు మన గీంథము యొకు 
ఆర్ంభ వచనములో ప్రసాత వించయుండకపల వచుు. అవును, హో షయే తన ప్రవచనములలో కొనిిటిని 
ఇచుుటకు మధ్యమధ్యలో ఉతతర్ ర్ాజయమునకు కూడా ప్రయాణించయుండవచుు. తన ప్క్షమున ఉతతర్ 
ర్ాజయములో హో షయే యొకు శష్యయలు లేక స్టేిహ తయలు తన ప్రవచనములను అందించయుంటార్మ 
అను విష్యము కూడా సాధ్యమే. ఏద ిఏమ నైా, 1:1లో ఇశాీయిేలు యొకు ఇతర్ ర్ాజులను 
గుర్శతంచకపల వుట, హో షేయ సవయంగా యర్ొబాము II యొకు పాలన ముగశంప్బడు వర్కు మాతరమ ే
ఉతతర్ ఇశాీయిలేులో నివస్టించయుంటాడు అను అభిపరా యమునకు మదేతయనిసుత ంది. తర్మవాత, అయితద 
ర్ాజకీయ సంక్షోభముల వలన లేక తన ప్రవచనములకు ఎదుర్ ైన ప్రతిఘటనల వలన, అతడు దక్షణి 
ర్ాజయమ నై యూదాలో కొీతత  సాా వర్మును నిర్శుంచుకునాిడు. 

ప్రవకతయి నై హో షేయ ప్ర్శచర్య యొకు కాలమును మర్శయు పరా ంతమును ఇప్పట ివర్కు 
మనము చూశాము కాబటిర , దదవుని ప్రవకతగా అతడు స్టవేించన దశాబేములలో అతడు ఎదుర్ొునిన కొనిి 
ప్ర్శస్టిాతయలను ఇప్ుపడు మనము చూడాల్వ. 

ప్రిస్టిితులు 
హో షయే ప్ర్శచర్యతో ముడపి్డయిుని బెైబిలు చర్శతరా  కాలమును గూర్శు అనకేమంది లేఖ్న 

విదాయర్మా లకు అవగాహన ఉండదు. అవును, ర్ాజులు మర్శయు దనివృతాత ంతములు వంటి చార్శతిరక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ుసతకములు, మీకా మర్శయు యి ష్యా వంటి ప్రవచన ప్ుసతకములు, మర్శయు ప్ుర్ావసుత శాసత ర 
ఆవిష్ుర్ణలు ఈ కాలమును గూర్శు అనేక విష్యములు మనకు తలె్వయజేసాత యి. కాబటిర , ఇకుడ ఈ 
సనిివశేములనిిటిని చపె్ుపటకు మనకు సమయము సహకర్శంచదు. అయితద హో షయే ప్ర్శచర్య చదస్టని 
దశాబేములలో ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దదశములలో జర్శగశన పరా ముఖ్యమ నై సనిివేశములలో 
కొనిిటనిి గూర్శు కనీస అవగాహన లేకుండా మనము ముందుకు కొనసాగలేము. 

యర్ొబాము II కాలములో ఉతతర్ ర్ాజయములో ప్ర్శచర్యను పరా ర్ంభించన హో షయే మీర్ే అని 
ఒకసార్శ ఊహ ంచుకోండి. మీర్మ దదవుని నముుచునాిర్మ, కాని మీర్మ చూస్టని ప్రతిచపట, ర్ాజు, యాజకుడు 
మర్శయు ఇశాీయిలేులో ఉని ధ్నికులు అందర్మ మీ దదశమును ఒక పడ్కల వల  తయార్మ చదశార్మ. 
వార్మ ఇతర్ దదశముల యొకు అబదధ  దదవతలను ఆర్ాధసిుత నాిర్మ. వార్మ దదశమును హ ంసతో 
నింపవిేసుత నాిర్మ. సర్శయి ైన దశిలేని స్ట నైయ కలాపాలలో స్టేవించమని పదేల కుమార్మలను బలవంతం 
చదసుత నాిర్మ. మర్శయు తాము సార్ము కొర్కు ఆర్ాధ్న చదయు అషేర్ా ప్రతిమ ఎదుట వయభిచార్ము 
చదయునటటో  వార్శ భార్యలను మర్శయు కుమార్ తలను ఒతితడి చదస్టవేార్మ. ఇనిి జర్మగుతయనాి, నాయకులు 
దదవునికన నముకముగా ఉంటటనాిమన ేచపెేపవార్మ, మర్శయు వార్మ చదయుచుని ప్నులకు దదవుని 
ఆమోదము ఉనిదని తలెుప్ుటకు వార్మ సాధించుచుండిన ఐశవర్యమును మర్శయు అధికార్మును 
చూపవేార్మ. 

ఇప్ుపడు, దదవుడు ఇటిర తిర్శగుబాటటను ఎనిటకిన సహ ంప్డు అని మోషే చాలా కాలం కనతీం 
హెచుర్శంచన విష్యం హో షయేకు తెలుసు. ఆయన తన ప్రజలను నమపా్ర్చుటకు శీమలను 
ప్ంప్ుతాడు. వార్శని కమీశక్షణలో ప టటర టకు దదవుడు ఒక కూీ ర్మ నై దుష్రమ నై అనయ ర్ాజయమును 
ప్ంప్ుతాడని కూడా మోషే హచెుర్శంచాడు. మర్శయు ఇశాీయిేలుకు ఖ్చుతముగా ఇలాన ే
చదయబో వుచునాినని దదవుడు హో షయేకు బయలుప్ర్చాడు. 

తన మాతృభూమిని గూర్శు ఈ విష్యములను తలెుసుకొనుట హో షయేకు ఎంత 
కష్రమ ైయుండనిప్పటికీ, తర్మవాత అతడు యూదాలో కూడా ఇలాంటి ప్ర్శస్టిాతయలనే ఎదుర్ొునాిడు. 
దశాబేములు జర్మగుచుండగా, తను వలసవ ళోి నివస్టించన దక్షిణ ర్ాజయము తమ ఇర్మగున ఉని ఉతతర్ 
ర్ాజయము వల న ేతిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించంది. వార్మ ఇతర్ దదశములతో ప తయత ను ప టటర కునాిర్మ, 
ఇతర్మలతో అనాయయముగా వయవహర్శంచార్మ, మూర్ఖమ ైన యుదధములను చదయునటటో  తమ 
యౌవవనులను బలవంతం చదశార్మ, మర్శయు యి ర్ూష్లేములో కూడా విగీహార్ాధ్నను పల ర తిహ ంచార్మ. 
మర్శయు హో షయే ఈ విష్యములను చూస్టనిప్ుపడు, యూదా ప్రజలు కూడా అణగదరరకుబడతార్ని 
దదవుడు అతనికన బయలుప్ర్చాడు. 

విశాలమ నై భావనలో మాటాో డతిద, హో షయే ప్రవచంచన సమసయల కాలమును “అష్షష ర్రయుల 
దావర్ా తీర్మప” అని చపె్పవచుు. ఈ కాలములో, దదవుడు అష్షష ర్మ సామాాజయమును కమీశక్షణలో 
ప టటర టకు ప్రధానమ ైన సాధ్నముగా ఉప్యోగశంచుకునాిడు. మహా చకీవర్శతయి నై తిగోత్-పలిేసర్మ III 
(ప్ూలు) స్టింహాసనమును అధిర్పహ ంచనప్ుపడు బెైబిలు చర్శతరలో అష్షష ర్మ ఈ పాతరను పల షంిచుట 
ఆర్ంభించంది. మర్శయు, ఏదో  ఒక విధ్ముగా, కీీ.ప్ూ. 612లో నీన వ  — అష్షష ర్మ యొకు ర్ాజధాని 
ప్టరణము — బబులోనీయుల చదతిలో ప్తనమ ైనంత వర్కు అష్షష ర్రయులు బెైబిలు చర్శతరలో ఒక 
పరా ముఖ్యమ నై పాతరను పల షించార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇంచుమించు చివరి భాగ్ములో లేక్ యరొబాము II యొక్క పాలన తరపవాత ... 
తిగా్త్-పిలేసరప III అషషూ రప ద్శేమునక్ు రాజు అయాయడు. ఇప్ుుడు, ఆ రోజులలో 
అషషూ రప ద్ేశము మహా శకితగా ఉండదే్ి మరియు యూద్ఘ, ఇశ్రా యేలు మరియు 
ఇశ్రా యేలుక్ు ఉతతర ద్ిక్ుకన ఇరపగ్ున ఉనన స్టిరియా ద్ేశముల యొక్క ఉనికికి 
పెను ముప్ుుగా మారింద్ి. కాబటిర  ఇశ్రా యేలు చూపిన అవిధయేత కారణంగా 
హో షయే ప్రవచించిన శ్ాప్ములు మరియు బానిసతామునక్ు తిగా్త్-పిలేసరప III 
క్రతగా మారాడు. అంతేగాక్ తిగలాత్-పిలేసరప III తరపవాత, షలానేస్టెరప రాజు 
అయాయడు, మరియు ఈ ఇదదరప, తిగలాత్-పిలేసరప III మరియు షలానసే్టెరప, ద్వేుని 
నఘయయమునక్ు దండముగా ప్ని చేశ్ారప, మరియు ద్నీి ద్ఘారా ఆయన 
హో షయేక్ు వాగాద నము చసే్టిన విధముగా ఇశ్రా యేలును శిక్ించఘడు. 

— డా. లాయర్ర టరర టర్డ 

ఈ పాఠంలో మనము చూడబో వుచునిటటో , హో షయే గీంథములోని విష్యములు అష్షష ర్మ 
దావర్ా వచున తీర్మప కాలములో జర్శగశన మూడు ప్రధానమ నై సనిివశేముల వ పై్ు అతని ప్రవచన 
ప్ర్శచర్య యొకు దృషిరని సార్శసాత యి. హో షయే గీంథములోని ఆర్ంభ ప్రవచనములు మొదట ి
సనిివశేమును గూర్శునవ యైునివి: కీీ.ప్ూ. 744లో తిగోత్ పిలేసర్మ III చకవీర్శత అయినప్ుపడు అష్షష ర్మ 
దదశము ఖ్ాయతిని గడించుట. కీీ.ప్ూ 732లో అష్షష ర్రయులు ఇశాీయిలేు మీద దండయాతరను చదస్టని 
విష్యమును గూర్శున ప్రవచనములను కూడా హో షయే నమోదు చదశాడు. అంతదగాక, ప్ద ి
సంవతిర్ముల తర్మవాత కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్రయులు ఇశాీయిేలు మీద దండయాతర చదస్టి ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయమును సమూలముగా నాశనము చదస్టిన విష్యములను కూడా హో షయే తన ప్రవచనాలలో 
తెల్వయప్ర్చాడు. ఈ మూడు సనిివశేములను గూర్శు ప్రవచంచనప్ుపడు హో షేయ ఎదుర్ొునిన 
ప్ర్శస్టిాతయలను ఒకొుకుటిగా చూదాే ము. కీీ.ప్ూ. 744లో అష్షష ర్రయులు ఖ్ాయతిని గడించన సమయములో 
ప్రవచనములను ప ందని హో షయే ప్ర్శచర్య యొకు మొదటి దశతో ఆర్ంభిదాే ము. 

మనము ఇంతకు ముందద చపెపినటటో , కీీ.ప్ూ. 744లో తిగోత్-పిలేసర్మ III అష్షష ర్మకు ర్ాజ  ై
ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా మీద తన అధకిార్మును మోపాడు. ఈ కాలమునకు ముందు హో షయే 
ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేులో నివస్టించదవాడు, మర్శయు యర్ొబాము II ఇశాీయిేలుకు గొప్ప 
ఐశవర్యమును సమకూర్ముటను ప్రతయక్షంగా చూశాడు. అయితద ర్ాజు, యాజకులు మర్శయు ఇతర్ 
నాయకులు విగీహార్ాధ్న మర్శయు అనాయయమును జర్శగశంచుట దావర్ా దదవునికన అవిధదయత చూపని 
విష్యమును కూడా అతడు చూశాడు. ఫల్వతంగా, అష్షష ర్మ ర్ాజయము దావర్ా దదవుడు ప్ంప్బో వు 
శాప్ములను గూర్శు హో షేయ హెచుర్శంచాడు. 

ర్ాజులు మర్శయు దినవృతాత ంతములు గీంథముల ప్రకార్ం, ఇదద కాలములో, యూదా ర్ాజయము 
కూడా తిగోత్-పలిేసర్మ III యొకు ప్ర్శపాలనలోనికన వచుంది. అయితద, ఇశాీయిలేు నాయకులకు 
భినిముగా, యూదా ర్ాజ ైన ఉజ్జూయా చాలా పరా ముఖ్యమ నై విధానములో ఒక నీతిగల ర్ాజుగా 
పాల్వంచాడు. యూదా దదశములోని అనకేమంది విగీహార్ాధ్నను ఆచర్శంచనప్పటికీ, ఉజ్జూయా కవేలం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యి హో వాను మాతరమ ేఆర్ాధించాడు మర్శయు యి ర్ూష్లేములోని దదవాలయములో కవేలం యి హో వా 
యొకు ఆర్ాధ్నను మాతరమే జర్శగశంచుటకు అనుమతి ఇచాుడు. కాబటిర , మనకు తలె్వస్టనింత వర్కు, ఈ 
కాలములో యూదాను గూర్శు దదవుడు హో షయేకు ఎలాంటి ఆర్పప్ణలను బయలుప్ర్చలేదు మర్శయు 
యూదాకు విర్పధ్ముగా ఎలాంటి శాప్ములను గూర్శున హెచుర్శకలను ఇవవలేదు. 

హో షయే ప్ర్శచర్యలోని తర్మవాత భాగము కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్రయులు ఇశాీయిేలుప ై 
దండయాతర చదయుట మీద దృషిరప డుతయంది. ఈ దండయాతరను గూర్శు హో షేయ ఇంతకుముందు 
ప్రవచంచనప్ుపడు, తిగోత్-పలిేసర్మ III ఇశాీయిలేు ర్ాజయము మీద తన ర్ాజకయీ ఆధపి్తయమును 
కొనసాగశసూత న ేఉనాిడు. మనహేము మర్శయు ప కహాయ ర్ాజులు విగీహార్ాధ్నకు మర్శయు 
అనాయయమునకు మదేతయనిచు భదరత కొర్కు అష్షష ర్మతో తమ ప తయత  మీద ఆధార్ప్డా్ ర్మ. ఇప్ుపడు, 
ప్ుర్ాతన కాలములోని అనేక ర్ాజకీయ ప తయత ల వల న , ఈ అనుబంధ్ము కూడా తమ అష్షష ర్మ 
ప్రభువుల యొకు దదవతలను ఒప్ుపకొనుట ఆర్ంభించంది. దదవునికన చూపని ఈ అవిధదయతల కార్ణంగా, 
కీీ.ప్ూ. 732లో ర్ాబో వుచుని అష్షష ర్మ దాడి దావర్ా దదవుడు ఇశాీయిలేు మీద తన శాప్ములను 
కుముర్శంచబో తయనాిడని హో షేయ హచెుర్శంచాడు. 

ఈ కాలములో యూదాను పాల్వంచన ఉజ్జూయా మర్శయు యోతాము నీతిగల ర్ాజుల ైయుండిర్శ 
అని ర్ాజుల గీంథము మనకు తెల్వయజేసుత ంది. అనకేమంది ఉనిత సాలములలో ఇతర్ దదవతలను 
ఆర్ాధించుట కొనసాగశంచార్మగాని, ఉజ్జూయా మర్శయు యోతాములు ఇటిర  విగీహార్ాధ్నను ఆచర్శంచలేదు 
మర్శయు మదేతయ కూడా ఇవవలేదు. కాబటిర , ఈ కాలములో కూడా, హో షేయ యూదాకు విర్పధ్ముగా 
ఎలాంట ిహచెుర్శకలను ఇవవలేదు. 

ఇప్ుపడు, కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు హో షేయ తదుప్ర్శ ప్రవచనములను 
ప ందుకొనినప్ుపడు, ఇశాీయిలేులో ప్ర్శస్టిాతయలు మర్శంత క్షణీించపల యాయి. ప కహు ర్ాజు విగీహార్ాధ్న 
మర్శయు అనాయయము చదయుటలో కొనసాగాడు. అతడు అష్షష ర్మ ఆధిప్తయమునకు తలొగాగ డు, కాని 
తిగోత్-పలిేసర్మ III ఇతర్ చపటో కల్వగశన సమసయలలో నిమగిమ ైనప్ుపడు, ప కహు అష్షష ర్మకు 
చెలో్వంచవలస్టయిుండని భార్మ నై కప్పమును చలోె్వంచకుండా తపపించుకొనుటకు ప్రయతిించాడు. అతడు 
స్టిర్శయాతోను స్టరి్శయా దదవతలతోను ప తయత ను కుదుర్ముకునాిడు — ఈ ప తయత ను చాలాసార్మో  “స్టిర్శయా-
ఇశాీయిలేు కూటమి” అని పలిుసాత ర్మ. అష్షష ర్మకు విర్పధ్ముగా వార్మ చదయుచుని తిర్మగుబాటటలో 
పాలుప్ంచుకొనునటటో  యూదాను బలవంతము చదయుటకు ప కహు మర్శయు స్టరి్శయా ర్ాజు కలస్టి 
యూదా మీదికన దండెతాత ర్మ. మీర్మ ఊహ ంచండి, ఇశాీయిలేు చదస్టిన ఈ దుసాిహసమునకు దదవుడు వార్శ 
మీదకిన శాప్ములను తీసుకొని వసాత డని హో షయే ప్రవహ ంచాడు. కొంత కాలము తర్మవాత, కీీ.ప్ూ. 
732లో, తిగోత్-పలిేసర్మ III స్టరి్శయా ర్ాజయమును దవంసం చదస్టి, ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును సావధీనం 
చదసుకునాిడు. 

విచార్కర్ముగా, ఈ దండయాతర దగగర్ప్డుతయని కాలములో, యూదాలో ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
మార్మప చపటటచదసుకుంది. స్టరి్శయా-ఇశాీయిేలు కూటమి యూదా మీద దాడి చదయుటకు కొంతకాలము 
ముందద, ఆహాజు స్టింహాసనమును అధరి్పహ ంచాడు. అతని తాత మర్శయు తండిరకన భినిముగా, ఆహాజు 
దదవుని తిర్సుర్శంచ, విగీహార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును బలప్ర్చాడు. యూదా స్టరి్శయా-
ఇశాీయిలేు కూటమి చదస్టని దాడులను మర్శయు ఎదోమీయుల నుండయిు, ఫలి్వష్తయుల నుండియు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎదుర్ ైన దాడులను అనుభవించంది. అయితద సహాయము కొర్కు దదవుని వ ైప్ుకు తిర్మగుటకు బదులుగా, 
ఆహాజు అష్షష ర్రయులు మర్శయు వార్శ దదవతలతో ప తయత ను ప్ునర్మదాా టసిూత  భదరత కొర్కు వార్శని 
ఆశయీించాడు. మర్శయు ఆహాజు దదవునికన విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదశాడు కాబటిర , దదవుని శాప్ములు 
యూదాకు కూడా ర్ాబో వుచునాియని హో షయే ప్రవచంచాడు. 

ఇద ిమనలను కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్రయుల దండయాతరను గూర్శు ప్రవచంచన హో షయే 
ప్ర్శచర్య కాలములోనికన నడపిసిుత ంద ి— ఈ దండయాతర ఇశాీయిేలు ర్ాజధానియి నై షల మాోను యొకు 
ప్తనమునకు మర్శయు ఇశాీయిేలు జనాభాలో ఎకుువ శాతం చెర్గొనిపల బడుటకు దార్శతీస్టంిది. కీీ.ప్ూ. 
722ను గూర్శు హో షయే ఇచున మునుప్టి ప్రవచనములు అష్షష ర్మ ఇశాీయిేలు స్టింహాసనము మీద 
నియమించన హో షేయ ర్ాజు యొకు ప్ర్శపాలనలోని ఆర్ంభ దనిములలో ఇశాీయిలేులో జర్శగశన 
సనిివశేముల మీద దృషిరప డతాయి. హో షేయ ఇశాీయిేలులో విగహీార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును 
స్టిార్ప్ర్చ, అష్షష ర్రయులతో మర్శయు ఆ కాలములోని వార్శ దదవతలతో కల్వగశయుండిన ప తయత కు 
నముకముగా ఉనాిడు. ఫల్వతంగా, ర్ ండవ ప్రధానమ ైన అష్షష ర్మ దండయాతర — కీీ.ప్ూ. 722లో జర్శగశన 
దండయాతర దావర్ా — కొీతత  శాప్ములు ర్ాబో వుచునివని హో షయే హచెుర్శంచాడు. 

అదద సమయములో యూదాలో, ఆహాజు విగీహార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును బలప్ర్చుట 
దావర్ా దదవుని నిబంధ్నను ఉలోంఘ ంచాడు. అతడు అప్పటిక ీదదవుని మీద ఆధార్ప్డుటను 
నిర్ాకర్శంచాడు, మర్శయు అష్షష ర్మ మర్శయు అష్షష ర్రయుల దదవతలతో ప తయత  మీద నముకము ప టటర కొని 
తమ విర్పధ్ుల నుండి భదరతను కోర్ాడు. ఫల్వతంగా, దదవుని యొకు మహా శాప్ములు యూదా మీదకిన 
కూడా ర్ాబో వుచునాియని హో షయే హచెుర్శంచాడు. 

కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ యొకు దండయాతరను గూర్శు హో షేయ ఇచున తదుప్ర్శ 
ప్రవచనములు ఇశాీయిలేులో హో షయే ర్ాజు విగీహార్ాధ్నను, అనాయయమును బలప్ర్చుటను 
కొనసాగశంచుట మీద దృషిరప టార యి. ఇప్ుపడు, తిగోత్-పిలేసర్మ III మర్ణించునప్ుపడు, అష్షష ర్మకు 
కప్పము చలోె్వంచకుండా తపిపంచుకునే అవకాశమును హో షయే చూశాడు. అయితద భదరత కొర్కు దదవుని 
వ ైప్ుకు తిర్మగుటకు బదులుగా, అతడు ఐగుప్ుత తోను ఐగుప్ుత  దదవతలతోను ప తయత  ప టటర కునాిడు. ఈ 
పాప్ములు అతి తవర్లో దదవుని శాప్ములను తీసుకువసాత యని హో షయే ప్రవచంచాడు. మర్శయు, ఈ 
ప్రవచనముల యొకు న ర్వరే్మపగా, తిగోత్-పిలేసర్మ యొకు కుమార్మడెైన ష్లునసే్ట ర్మ V, షల మాోనును 
సావధీనము చదసుకొని, ప దే మొతతములో కప్పము చలోె్వంచవలస్టనిదిగా హో షేయను బలవంతం చదశాడు. 
కొనిి సంవతిర్ముల తర్మవాత, కీీ.ప్ూ. 722లో, అష్షష ర్మ ర్ాజ నై, సర్పగ ను II, షల మాోనును ప్ూర్శతగా 
ధ్వంసం చదస్టి, ఇశాీయిలేు జనాభాలో ఎకుువ శాతం ప్రజలను చెర్గొనిపల యాడు. 

ఈ సంవతిర్ములలో, యూదా ర్ాజుల ైన ఆహాజు మర్శయు హ జ్జుయా కలస్ట ిపాల్వంచదవార్మ. 
ఆర్ంభములో, హ జ్జుయా అష్షష ర్మతోను మర్శయు దాని దదవతలతోను తన తండిర ప టటర కుని ప తయత ను 
కొనసాగశంచాడు. అయితద కొంత కాలానికన అతడు అష్షష ర్మతో విడిపల యాడు. దుర్దృష్రవశాతయత , అష్షష ర్మ 
నుండ ిభదరత కొర్కు దదవుని నముుటకు బదులుగా హ జ్జుయా తన స్ట ైనయము యొకు బలము మీద, తన 
పరా కర్ములుగల ప్టరణములు మర్శయు ఐగుప్ుత తో ప తయత  మీద ఆధార్ప్డా్ డు. ఫల్వతంగా, యూదా మీదికన 
దదవుడు శాప్ములను తదబో తయనాిడు అని హో షయే హచెుర్శంచాడు, అవి చాలా కాలం తర్మవాత 
అష్షష ర్రయులు చదస్టిన దాడి దావర్ా వచాుయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బెైబిలు చర్శతరలోని ఈ కాలమును అధ్యయనము చదయుటకు మీర్మ చాలా సమయమును గడిపతిద 
తప్ప, ఈ పరే్మో  మర్శయు తార్రఖ్ులు మిముును తికమకప టేర  అవకాశం ఉంది. అయితద ఈ 
సనిివశేములు హో షేయ ప్ర్శచర్య కాలములో జర్శగాయని తెలుసుకొనుట హో షేయ గీంథమును అరా్ము 
చదసుకొనుటకు కలీకముగా ఉనిది. కాబటిర , ఇది ఎంత కష్రమనిపించనప్పటకిీ, కీీ.ప్ూ. 744లో అష్షష ర్మ 
యొకు ఎదుగుదలను గూర్శు హో షయే చదస్టని ప్రవచనములను, కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను 
గూర్శున ప్రవచనములు, మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శున ప్రవచనములతో 
వయతాయసము చదస్టి చూప్ుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఈ వయతాయసములను మనము చూప్ుచుండగా, 
ఈ కాలములలో దదవుని ప్రజలు ఎదుర్ొునిన సవాళోను సంబో ధిసూత  హో షయే చదస్టిన దశాబేముల 
ప్ర్శచర్యను మనము చూడగలుగుతాము. 

ప్రవకతయి నై హో షేయ యొకు ప్ర్శచర్యకు సంబంధించన కాలము, పరా ంతము మర్శయు 
మార్మచుని ప్ర్శస్టిాతయలను మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు హో షయే యొకు ఉదదేశయమును 
మనము ప్ర్శగణించవలస్టయిునిది. ప్రవకతగా, దదవుని ప్రవచనములను ప్రకటసిూత  అతడు ఏమి 
సాధించుటకు ప్రయతిించాడు? 

ఉద్ేదశయము 
ఈ ప్రశికు జవాబును ఇతర్ పాఠయకీమములలో మర్శంత వివర్ంగా మనము చూశాము, కాని 

సాధార్ణ మాటలలో, దదవుని ర్ాజయమును భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జయేుటలో తన పాతరను 
పల షించుటకుగాను — దదవుడు ప్రతి యుగములో తన ప్రజలను పిల్వచన విధ్ముగాన ే— హో షయేను 
పిల్వచాడు. మర్శయు హో షయే యి ర్శగశయుండని విధ్ముగానే, దదవుడు తన నిబంధ్నలలో సాా పించన 
ప్దధతయల ఆధార్ంగా తన ర్ాజయ వాయపితని జర్శగశంచాడు. ఆదాము మర్శయు నోవహులతో చదస్టని 
నిబంధ్నలలో సమసత దదశములతో ఆర్ంభించ, తర్మవాత అబరా హాము, మోషే మర్శయు దావీదుతో చదస్టిన 
విశరష్మ నై నిబంధ్నలతో దదవుడు అప్పటకిే ఐదు ప్రధానమ నై నిబంధ్నల దావర్ా ర్ాజయ ప్ధ్కమును 
స్టిార్ప్ర్చాడని హో షేయకు బాగా తలెుసు. ఈ నిబంధ్నలలో ప్రతి దానికన ఒక ప్రతదయకమ నై ఉదాా టన 
ఉనిది, అయితద ప్రతి నిబంధ్న కూడా అంతకు ముందు ఉని నిబంధ్నలలోని ప్ధ్కములను 
కల్వగశయుండి, వాటి మీద నిర్శుంచబడదది. ఇతర్ ప్రవకతల వల , దదవుడు ఈ నిబంధ్నా ప్ధ్కములను ఏ 
విధ్ంగా అమలు చదయబో తయనాిడు అని ప్రకటించు దదవుని దూతగా లేక ర్ాయబార్శగా విశరష్మ ైన పాతర 
హో షయేకు ఇవవబడింది. 

దదవుని నిబంధ్నలనీి దదవుడు ప్రజలతో పాలుప్ంచుకుని మూడు మౌల్వకమ నై 
కనీయాశీలకములను సాా పించాయి మర్శయు అవి హో షయే ప్ర్శచర్య యొకు ర్ూప్ుర్ేఖ్లను కూడా 
తీర్శుదదిాే యి. ఇకుడ మన ఉదదేశయముల కొర్కు మనము ఒక కుో ప్త  అవలోకనమును మాతరమే ఇదాే ము. 
మొదటగిా, దదవుని నిబంధ్నలనీి ఏదో  ఒక విధ్ముగా దదవుని దయ లేక దదవుని మంచతనము మర్శయు 
కనికర్ము యొకు ప్రదర్ినల దావర్ా ఆర్ంభించబడా్ యి మర్శయు కొనసాగశంచబడా్ యి. ర్ ండవదగిా, 
ఆయన చూపని దయకు కృతజాతా సపందనగా దదవుడు తన ప్రజల నుండి ఆశంచన మానవ సావమిభకనతని 
అనిి నిబంధ్నలు సపష్రము చదశాయి. మర్శయు మూడవదిగా, అనిి దెవైిక నిబంధ్నలలో ఆయన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రజలు ఆశంచవలస్టిన ర్ ండు ర్కముల ప్ర్శణామాలు ఇవవబడినవి: విధదయతకు ఆశీర్ావదములు 
మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ములు. 

కాబటిర , ద్ేవునితో నిబంధనలో ఇశ్రా యేలీయులు నమాక్ముగా ఉండఘలని ఆయన 
కోరాడు. మరియు వారప ద్వేునితో నిబంధనలో నమాక్ముగా ఉంటే, వారికి మేలు 
జ్రపగ్ుతుంద్ి అని ఆయన వాగాద నం చేశ్ాడు. కాని వారప నిబంధనను 
ఉలాంఘించినటాయతే, వారకిి కడీు జ్రపగ్ుతుంద్ి. మన జీవితములలో క్ూడఘ ఇద్ి 
నిజ్మ ైయుననద్ి. మనము ద్వేుని నిబంధనక్ు నమాక్ముగా ఉంటే, ద్ేవుడు 
మనతో ఉంటాడు, మనలను నడిపిస్ాత డు, మరయిు మన ద్ఘారా కారయములను 
చేయుట కొనస్ాగిస్ాత డు. 

— పాసరర్డ మీకా గుసాి 

దదవుని నిబంధ్నలకు ప్రవచన దూతగా, ఈ నిబంధ్న కనీయాశీలకములను ఏ విధ్ంగా 
నిర్ేేశంచాలని దదవుడు కోర్ాడో  నిర్ాా ర్శంచుటకు హో షయే ప్రతయక్షతలను ప ందుకునాిడు. తర్మవాత అతడు 
ఈ ప్రతయక్షతలను దదవుని ప్రజలకు అందించాడు. అతని ప్ర్శచర్య జర్శగశన సంవతిర్ముల దృషార ా 
హో షయేను మనము ప్ర్శగణించనటోయితద, అతని ప్రవచన ఉదదేశయమును మనము ఈ విధ్ంగా 
నిర్వచంచవచుు: కీీ.ప్ూ. 744లో అష్షష ర్మ యొకు ఎదుగుదల, కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతర, 
మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ యొకు దండయాతరకు అనుబంధ్ములో నిబంధ్న కనీయాశీలకముల ైన 
దదవుని దయ, మానవ సావమిభకనత మర్శయు ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ములు అను ప్ర్శణామాలను 
దదవుడు ఉదదేశంచన ర్రతిగా ప్రకటించుట హో షయే యొకు ఉదదేశయమ యైునిది. 

ఇప్పటి వర్కు ప్రవకతయి నై హో షేయ యొకు నపే్థయమును మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
హో షయే గీంథము యొకు నపే్థయమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. 

గ్రంథము 
హో షయే మర్శయు అతని శష్యయలు అతడు చదస్టని దశాబేముల ప్ర్శచర్యలోని అనకే 

ప్రవచనములను వరా స్టియుండవచుు. అయితద తన జీవితము యొకు చవర్శ దశలో, హ జ్జుయా 
ప్ర్శపాలనలో, హో షేయ చవర్శకన తన ప్రవచనములను స్టకేర్శంచ ఇప్ుపడు మనము హో షేయ అని పలిచు 
గీంథముగా అమర్ాుడు. దనీిని మనము దృషిరలో ఉంచుకుంట,ే మనము ప్ుసతకములోనికన అనేక 
మ ళకువలను ప ందుకుంటాము. 

ఇప్పటివర్కు మనము “ఆ లోకము” అని పలిచుదాని మీద దృషిరప టార ము — అనగా అష్షష ర్మ 
దావర్ా వచున  తీర్మప కాలములలో ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దదశముల కొర్కు హో షయే దదవుని 
నుండ ిప ందుకుని ప్రతయక్షతలు. ఇప్ుపడు మనము “వార్శ లోకమును” చూదాే ము — కలుగబో వు 
విష్యములను గూర్శు యూదా నాయకులకు జఞా నమును అనుగీహ ంచుటకు హో షేయ తన 
ప్రవచనములను హో షయే గీంథముగా అమర్ముటకు ఎనుికొనిన సమయము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆ లోకము మర్శయు వార్శ లోకము మధ్య ఈ వయతాయసము హో షయే గీంథమును అరా్ము 
చదసుకొనుటకు కలీకమ ైయునిది, ఎందుకంటే కీీ.ప్ూ. 722లో ఇశాీయిలేు ర్ాజయము ధ్వంసమ ైన 
తర్మవాత హో షేయ ఈ గీంథమును సంగహీము చదశాడు. కాబటిర , ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేులో 
మిగశల్వయుండని ప్రజల కొర్కు హో షయే గీంథము ముఖ్యమ ైన భావములు కల్వగశయుండనిను, అతడు 
దీనిని ముఖ్యముగా యూదా నాయకుల కొర్కు వరా శాడు. మనము చూడబో తయనిటటో , కీీ.ప్ూ. 701లో 
అష్షష ర్మ దండయాతర తమ వాకనట నిల్వచయుండనిప్ుపడు హ జ్జుయా మర్శయు ఇతర్ యూదా ర్ాజులు 
అనుసర్శంచవలస్టని జఞా న మార్గమును ఇచుుటకు హో షేయ తన ప్ర్శచర్య కాలమంతటకిన సంబంధించన 
ప్రవచనములను వరా శాడు. 

ఇద ిఎలా వాసతవమ ైయునిదో  చూచుటకు, మనము మన మునుప్టి సంభాష్ణను 
అనుసర్శసూత , హో షయే గీంథము యొకు నాలుగు నపే్థయ లక్షణములను చూదాే ము: దాని కూర్మప 
కాలము, అది వరా యబడని పరా ంతము, అది సమకూర్ుబడని ప్ర్శస్టిాతయలు, మర్శయు గీంథము యొకు 
ఉదదేశయము. మన గీంథము వరా యబడని కాలముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

కాలము 
హో షయే గీంథము అనకే ప్రధానమ నై సంసుర్ణలను ఎదుర్ొునిది అని అవి చాలా కాలము 

తర్మవాత — అనగా బబులోను చరె్ కాలము చవర్శలో లేక బబులోను చరె్ తర్మవాత ముగశంప్ుకు 
వచాుయని — విమర్ినాతుక ప్ండితయలు సాధార్ణంగా నముుతార్ని మనము ఆర్ంభములోనే 
ప్రసాత వించవలస్టయిునిది. ఫల్వతంగా, గీంథములోని కొనిి భాగములు మాతరమే హో షయే కాలము నుండి 
వచునవ యైునాియని ఎకుువమంది విమర్ినాతుక ప్ండతియలు నముుతార్మ. బదులుగా, 
సంసుర్ణకర్తలు లేక సంపాదకయీులు హో షేయ మర్ణించన తర్మవాత తమ స ంత ర్చనలను 
గీంథములో జోడించార్ని వార్మ వాదిసాత ర్మ. అయితద భవిష్యతయత ను గూర్శు హో షేయ దదవుని నుండి 
ఆశుర్యకర్మ ైన ప్రతయక్షతలను ప ందుకునాిడు అను విష్యమును వార్మ తిర్సుర్శసాత ర్మ కాబటిర , చాలా 
వర్కు విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు ఇలా ఆలోచసాత ర్మ అను విష్యమును మనము 
జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. 

దీనికన భినిముగా, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు హో షేయ ప్రవచనము యొకు అసాధార్ణమ ైన 
పేరర్ణను నముుతార్మ. కాబటిర , హో షయే గీంథమంతా హో షేయ దదవుని యొదే నుండి ప ందుకుని 
విష్యములను కల్వగశయునిది అని మనము ఉదాా టిసాత ము. ఇందువలన, ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు ఈ 
గీంథము యొకు కూర్మప ఇంకా ముందద జర్శగశంద ిఅని నముుతార్మ. 

ఇవాంజ ల్వకల్ దృషిరకోణములో నుండి, 1:1 యూదా ర్ాజ నై హ జ్జుయాను గూర్శు ప్రసాత విసూత  ఈ 
గీంథము కూర్మప చదయబడని ఆర్ంభ తదదనిి సాా పసిుత ంది. ఈ ప్ుసతకము వరా యబడని సమయానికన ఒకవళే 
హ జ్జుయా ర్ాజు అయుయండని ప్క్షమున అతడు దీనిలో ఉని ర్ాజుల ప్టిరకలో చదర్ుబడయిుండదవాడు 
కాదు. కాబటిర , హో షయే గీంథము కూర్మప చదయబడని ఆర్ంభ తదద ీకీీ.ప్ూ. 715లో ఆర్ంభమ ై కీీ.ప్ూ 686 
వర్కు కొనసాగశన హ జ్జుయా యొకు ఏక పాలన కాలములో అయుయండవచుని మనము చెప్పవచుు. 

హో షయే చివరికి తన గ్రంథమును ఎప్ుుడు సంగ్రహప్రచఘడో  లేక్ నేడు బ ైబిలులో 
ఉనన స్టిితికి అద్ి ఎప్ుుడు తబేడినద్ో  మనము ఖచిితముగా చ ప్ులేము. అయతే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హో షయే జీవితములో, వాసతవానికి అతని జీవితము యొక్క ముగింప్ు 
కాలములో, అతడు ప్రిచరయ చసే్టిన చివరి రాజు ప్రిపాలన కాలములో ఒక్ 
సనినవశేము జ్రిగింద్ి, మరియు ఆ రాజు పేరప హిజ్జకయా... ఇప్ుుడు, హజి్జకయా 
అనేక్ విషయముల కొరక్ు ప్రస్టది్ిి  చ ంద్ఘడు, అయతే బ ైబిలు చరితరలో, అతడు 
అనుభవించిన అతయంత పరా ముఖయమ ైన లేక్ గ్ురితంప్బడని విషయము, 
అషషూ రీయుడ నై సనహె రీబు చసే్టని దండయాతర అయుయననద్ి. సనహె రీబు అక్షరాల 
యూద్ఘను నఘశనం చశే్ాడు. ప్రజ్లు తమ జీవితములను కాపాడుకొనుట కొరక్ు 
ప్రిగ తేతవారప, మరియు అతడు యూద్ఘ ద్శేములో క్లిగించిన నఘశనమును గ్ూరిి 
మీరప మీకా 1లో చదవవచుి. అయతే అతడు ఇంకొక్ అడుగ్ు ముందుక్ు వహళ్లా డు. 
అతడు యెరూషలేమును చుటుర ముటిర , ద్ఘనిని ముటరడవిశే్ాడు... సనహె రీబు యూద్ఘ 
మీద దండయాతర చసే్టి యెరూషలేమును చుటుర ముటిర , ద్ఘవీదు ప్టరణమును, 
ద్ేవుని ప్టరణమును, లోక్ రాజ్ధఘనిని ముటరడవిేస్టని విషయము, ఎంత 
పరా ముఖయమ ైయుండనిదంటే, ఆ సమయములో అద్ి యూద్ఘ చరితరలో 
సమసతమును ముగింప్ులోనికి తీసుకొనివసుత ంద్ి. సమసతము ప్ణంగా పెటరబడింద్ి. 
యెరూషలేము ప్తనము కాబో తుంద్ఘ? సరల, యషెయా ఆ కాలములో 
ప్రవచించఘడు, మరియు హో షయే తన గ్రంథమును క్ూడఘ అద్ే కాలములో 
వార స్టియుండవచుి, ఎందుక్ంటే హో షేయ గ్రంథములో మొదటి వచనములోనే — 
1:1 — ప్రస్ాత వించబడని చివరి రాజు హిజ్జకయా అయుయనఘనడు. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర , జూ. 

హో షయే గీంథము కూర్మప చదయబడని చవర్శ తదదనీి కూడా మనము నిర్ాా ర్శంచవచుు, అద ి
హో షయే మర్ణమునకు ముందు, బహుశా హ జ్జుయా ప్ర్శపాలనలో జర్శగశయుండవచుు. ఇప్ుపడు, తన 
గీంథమును సంకలనము చదయుటకు హో షయే తన శష్యయల యొకు సహాయమును తీసుకొనియుంటాడు 
అని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు సర్శగాన ేసూచసాత ర్మ. యిర్రుయా 36:4లో యిర్రుయా శష్యయడెనై 
బార్ూకు మీద ఆధార్ప్డినటేో , హో షయే కూడా తన శష్యయల మీద ఆధార్ప్డా్ డని అకుడకుడ కొనిి 
ర్మజువులను మనము చూడవచుు. 

ఉదాహర్ణకు హో షేయ 1:2-9ని ఒక జీవిత చర్శతరరగా ప్ర్శగణించండి. ఇది హో షయే యొకు 
కార్యములను మూడవ వయకనత వయకీతకర్ణములలో వర్శణసుత ంది: “హో షయే ఇలా స్ట లవిచాుడు.” “అతడు అలా 
చదశాడు.” అయితద 3:1-3 స్ట్వయ చర్శతర అయుయనిది. హో షయే యొకు కార్యములు మొదటి వయకనత 
వయకీతకర్ణములలో వర్శణంచబడా్ యి: “ననేు ఇలా చదశాను.” “యి హో వా నాతో ఇలా స్ట లవిచాుడు.” జీవిత 
చర్శతర నుండి స్ట్వయ చర్శతరలోనికన ఈ మార్మప హో షేయ యొకు శష్యయలు ఈ గీంథము యొకు కూర్మపలో 
పాలుప్ంచుకునాిర్ను సతయమును ప్రతిబింబిసుత ంది. 

అయితద విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు ఊహ ంచనదానికన భినిముగా, శష్యయలు హో షేయ 
మర్ణము తర్మవాత కొనిి కొీతత  విష్యములను చదర్ాుర్మ అనిగాని లేక అతని మాటలను మార్ాుర్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనిగాని ఎలాంట ిఅనుకూలమ నై ఆధార్ము లేదు. హో షయే శష్యయలు అతని మర్ణము తర్మవాత 
హో షయే గీంథమును నిజముగాన ేముగశంచనప్పటికీ, హో షయేకు దదవుడచిున ప్రతయక్షతలలో నుండి 
వార్మ తపిపపల లేదు. గీంథమంతటలిో “హో షయేకు ప్రతయక్షమ నై యి హో వా వాకుు”లు ఉనాియని  
గీంథము యొకు శీర్శషక, 1:1 సూటగిా తలె్వయజసేుత ంది. 

ఈ కార్ణముల చదత, ఈ గీంథము హ జ్జుయా ప్ర్శపాలన కాలములో సంకలనము చదయబడినది 
అని మనము చపె్పవచుు. అనగా కీీ.ప్ూ. 686కు ముందద, లేక హో షయే మర్ణించుటకు ముందద 
హో షయే గీంథము వరా యబడనిదని దీని అరా్మ ైయునిది. 

హో షయే గీంథము యొకు సంప్ూర్ణ సంకలనమునకు ఈ కాలవయవధిని మనము సాా పించాము 
కాబటిర , ఇప్ుపడు అద ిఎకుడ వరా యబడనిద ిఅను విష్యమును కూడా మనము తలె్వయప్ర్చాల్వ. 

పరా ంతము 
మనము ఇంతకు ముందద ప్రసాత వించనటటో , యర్ొబాము II ప్ర్శపాలనకు చవర్శ కాలములో 

హో షయే యూదాకు వలస వ ళోియుండవచుు. మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో ఇశాీయిలేు ర్ాజయము 
ప్తనమ ైన తర్మవాత హ జ్జుయా ప్ర్శపాలనలో కూడా అతడు జీవించాడని మనకు తలెుసు కాబటిర , 
హో షయే తన గీంథమును యూదాలో సంకలనం చదశాడు అను నిశుయతను మనము 
కల్వగశయుండవచుు. 

హో షయే గీంథము సవయముగా 1:1లో దీనిని గుర్శతసుత ంది. ఈ వచనములోని ప్టిరక ఇశాీయిలేు 
ర్ాజ నై యర్ొబామును ప్రసాత వించుటకు ముందు యూదా ర్ాజుల ైన ఉజ్జూయా, యోతాము, ఆహాజు, 
మర్శయు హ జ్జుయాలను ప్రసాత విసుత ంది. యూదా ర్ాజులను గూర్శు మొదట ప్రసాత వించుట దావర్ా, అతడు 
తన ప్ుసతకమును యూదాలో దావీదు సామాాజయము యొకు అధకిార్ము కనీంద వరా స్టినటటో  హో షయే 
గుర్శతసాత డు. కాబటిర , హో షేయ ప్రవచనములు ప్రధానముగా ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన ఇశాీయిేలు మీద 
దృషిరప డుతయనిప్పటకిీ, హో షయే తన గీంథమును దక్షిణ ర్ాజయమ నై యూదాలో వరా శాడు. 

హో షయే గీంథ సంకలనము యొకు కాలమును మర్శయు పరా ంతమును మనము చూశాము 
కాబటిర , హో షేయ మర్శయు ఈ ప్ుసతకమును మొదటిగా ప ందుకుని యూదా ప్రజల యొకు 
ప్ర్శస్టిాతయలను చూదాే ము. 

ప్రిస్టిితులు 
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , హో షేయ తన గంీథమును సంకలనం చదస్టనిప్ుపడు, 

అతడు వలసవ ళోిన మాతృభూమి అయిన యూదా ర్ాజయము కూడా అష్షష ర్మ నుండి ముప్ుపను 
ఎదుర్ొునుచుండినది. కీీ.ప్ూ. 701లో, హ జ్జుయా ప్ర్శపాలనలో, అష్షష ర్మ ర్ాజ నై సన ెర్రబు యూదా మీద 
దాడ ిచదశాడు. అయితద, హో షయే ప్రవచనములనీి ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు మీద అష్షష ర్మ దావర్ా 
వచున తీర్మపనకు సంబంధించనవి అయినప్పటకిీ, యూదా మీదకిన అష్షష ర్మ తీర్మప వచుుచుండగా 
వార్శని నడపిించుటకు హో షయే తన గీంథమును వరా శాడు. ఈ కార్ణము చదత, సన ెర్రబు చదస్టని దాడి 
చుటటర  జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు మనము తెలుసుకొనవలస్టియునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజులు మర్శయు దినవృతాత ంతములలోని చార్శతిరక నివదేికలు, మర్శయు మీకా, యి ష్యాల 
ప్రవచనములు హ జ్జుయా ప్ర్శపాలనను గూర్శు ఒక సంకనోష్రమ ైన చతరమును అందిసాత యి. ఇంతకు 
ముందు హ జ్జుయా యూదాలో సంసుర్ణలను చదశాడు మర్శయు యూదా పరా కార్ములను బలప్ర్చాడు 
కాబటిర అష్షష ర్రయుల యొకు కొీతత  ర్ాజ ైన సన ెర్రబు స్టింహాసనమును అధిర్పహ ంచనప్ుపడు, హ జ్జుయా 
కప్పము చలోె్వంచుటకు నిర్ాకర్శంచాడు. అయితద అష్షష ర్మ ముప్ుప ముంచుకొసుత ండగా, హ జ్జుయా దదవుని 
మీద ఆధార్ప్డుటలో విఫలమయాయడు. బదులుగా, అతడు ఐగుప్ుత తోను, ఐగుప్ుత  దదవతలతోను ప తయత ను 
ప టటర కొనుట దావర్ా భదరత కొర్కు వ తికాడు. అయితద అతని ప్రయతిములు విఫలమ యైాయయి. సన ెర్రబు 
యూదా మీద దాడ ిచదస్టి, అనకే ప్టరణములను, నగర్ములను మర్శయు గాీమములను ధ్వంసం చదస్టి, 
యి ర్ూష్లేమును కూడా ముటరడవిశేాడు. అయితద యి ర్ూష్లేము ప్తనమవుతయంది అని అనుకుని 
సమయములోన ేహ జ్జుయా యి హో వాకు పరా రా్న చదశాడు, మర్శయు దదవుడు విమోచసాత డు అని యి ష్యా 
ప్రవకత నిశుయతను ఇచాుడు. 2 ర్ాజులు 19:33-34లో మనము చదువునటటో : 

ఈ ప్టరణములోప్లికి రాక్ [సనహె రీబు] తఘను వచిిన మారగముననే అతడు తిరిగి 
పో వును; ఇద్ే యెహో వా వాక్ుక. నఘ నిమితతమును నఘ స్టవేక్ుడ ైన ద్ఘవీదు 
నిమితతమును ననేు ఈ ప్టరణమును కాపాడి రక్ించుదును (2 రాజులు 19:33-
34). 

కనికర్ము చూప్ుతష, యి ష్యా యొకు ప్రవచనము న ర్వేర్శంది. దదవుడు యి ర్ూష్లేమును 
సన ెర్రబు చదతయలలో నుండ ిఆశుర్యకర్ముగా విమోచంచాడు. 

ఇశ్రా యేలు చరితరలో అతయంత పరా ముఖయమ నై చఘరితిరక్ సనినవశేములలో ఒక్టి 
అషషూ రప రాజ్ నై సనహె రీబు యూద్ఘ రాజ్ నై హిజ్జకయాను ఓడించుటక్ు 
వచిినప్ుుడు జ్రిగింద్ి... అతడు యూద్ఘపెై దండ తిత , ఇంచుమించు యూద్ఘ 
ప్టరణములనినటిని స్ాాధనీము చసేుక్ునఘనడు. ఒకల ఒక్క ప్టరణము 
మిగిలిపోయంద్ి, మరియు అద్ ియెరూషలేము. మరియు అతడు ఏమంటునఘనడు 
అంటే, “మీ ద్ేవుడు క్ూడఘ ఇతర ద్ేవతల వంటి వాడే. ననేు ఇతర ద్ేవతలను 
బయటక్ు ఈడిినటాే, ఇశ్రా యలేు ద్ేవుని క్ూడఘ బయటక్ు ఈడుితఘను.” అతడు 
ప్రలోక్ ద్వేుడ నై యెహో వాక్ు విరోధముగా అహంకారముతో మాటాా డఘడు, 
మరియు ద్ేవుడు ఇలా జ్వాబిచఘిడు, “నేను సనహె రీబుక్ు నఘ బాహుబలమును 
చూప్ుతఘను.” కాబటిర , ఆయన ఏమి చశే్ాడంటే ఇశ్రా యేలును ఆశిరయక్రముగా 
విడపిించఘడు, మరియు అషషూ రీయుల స్టెనైయమును కొటార డు కాబటిర  అషషూ రీయుల 
స్టెైనయములో లక్ా ఎనభ ై ఐదు వలేమంద్ి చచఘిరప. తరపవాత అతడు అషషూ రపలో 
జ్రపగ్ుచునన తిరపగ్ుబాటును గ్ూరిి వింటాడు, కాబటిర  తిరిగి అషషూ రపక్ు 
వహళా్వలస్టివచిింద్ి. మరియు వారప ఒక్ ప్క్నిి ప్ంజ్రములో పటెుర నటుా  
హిజ్జకయాను బంధించఘలని కోరారప గాని, వారప అతనిని ఓడంిచఘరని చ పిునటుా  
అషషూ రీయుల రాజుల గ్రంథములలో క్ూడఘ మనము చూడము. ఇప్ుుడు, 
గ్ురపత ంచుకోండి, అషషూ రీయుల స్ాహితయము ప్రగ్లాాలతో నిండయిుంద్ి. వారప 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎననడును ఓటమిని అంగీక్రించరప, కాబటిర  అతనిని ప్క్ి వల  బంధించుటను 
గ్ూరిి మాటాా డునప్ుుడు, వారప అతనిని ఓడించలేదని ఒప్ుుకొనుచునఘనరప. 
కాబటిర , అషషూ రీయుల నివేద్ిక్లు క్ూడఘ ద్ీనిని ఒప్ుుక్ుంటాయ. 

— డా. ర్సూల్ టి. ఫులోర్డ 

యి ర్ూష్లేము యొకు విమోచన యూదా ర్ాజయము ప్టో దదవుని యొకు కనికర్మును ఎంతగా 
కనుప్ర్చందో  వివర్శంచుట మనకు కష్రమవుతయంది. అయితద ఇద ిఎంత అదుుతముగా అనిపించనప్పటికీ, 
హ జ్జుయా యొకు సమసయలు ఇంకా తీర్శపల లేదు. సన ెర్రబు ఇంటికన తిర్శగశవ ళాో డు, కాని అష్షష ర్రయులు 
మర్లా దాడి చదసాత ర్ని హ జ్జుయా భయప్డా్ డు. విచార్కర్ముగా, దదవుని మీద ఆధార్ప్డుటకు 
బదులుగా, హ జ్జుయా తన ప్ుర్ాతన మార్గములను ఎంచుకొని ఐగుప్ుత తో గాక ఎదుగుచుని బబులోను 
సామాా జయముతో ప తయత ను కోర్ాడు. యి ర్ూష్లేము యొకు గొప్ప విమోచన తర్మవాత దదవుని నముుటకు 
హ జ్జుయా తిర్సుర్శంచుట దదవునికన ఒక లోతెనై సావమిదోరహమును కనుప్ర్చనటెలోయియంది. మర్శయు 
యూదాకు చెందని ర్ాజ నిధ్ులు బబులోనుకు కొనిపల బడతాయని యి ష్యా వ ంటనే హెచుర్శంచాడు. 2 
ర్ాజులు 20:17-18లో యి ష్యా ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

వచుి ద్నిములలో ఏమియు మిగ్ులక్ుండ నీ నగ్రపనందునన సమసతమును, 
నేటివరక్ు నీ పితరపలు సమక్ూరిి ద్ఘచిపెటిరన దంతయును బబులోను 
ప్టరణమునక్ు ఎతితకొనిపో బడునని యహెో వా స్టెలవిచుిచునఘనడు. మరియు నీ 
గ్రామందు ప్ుటిరన నీ ప్ుతరసంతును బబులోనురాజు నగ్రపనందు నప్ుంసక్ులగా 
చేయుటక ై వారప తీస్టకిొని పో వుదురప (2 రాజులు 20:17-18). 

దుర్దృష్రవశాతయత , యి ష్యా చపెిపన ఈ మాటలను వినిన తర్మవాత, హ జ్జుయా దదవునికన చూపని 
సావమిదోరహమును బటిర  ప్శాుతాత ప్ప్డలేదు. బదులుగా, యూదాకు విర్పధ్ముగా కలుగు ఈ తీర్మప తన 
జీవిత కాలములో జర్మగదు కాబటిర ఉప్శమనము ప ందాడు. 

కీీ.ప్ూ. 701లో యి ర్ూష్లేము విమోచనకు ముందు మర్శయు తర్మవాత దదవునికన నముకముగా 
ఉండుటలో హ జ్జుయా విఫలమగుట ఎంత పరా ముఖ్యమ నై సనిివశేమ ైయియంద ిఅంటే, ఇద ితన 
గీంథమును సంకలనము చదయునటటో  హో షయేను ప్ుర్శకొల్వపయుండవచుు. ఒక వ పై్ున, హో షయే ఈ 
గీంథమును సన ెర్రబు చదతిలో నుండ ియి ర్ూష్లేము యొకు విమోచనకు కొంత కాలము ముందు 
వరా స్టియుండవచుు. సన ెర్రబు యొకు దాడులు మర్శయు యి ర్ూష్లేమును ముటరడచిదయుట ధార్ాళమ ైన 
ప్రవచన కార్యమునకు దార్శతీశాయి. సన ెర్రబు ముందుకు సాగుతష యి ర్ూష్లేమును ముటరడి 
వేయుచుండగా హ జ్జుయా యొకు వ ఫైలయములను ఎతిత  చూప్ుటకు ఈ కాలములో తన గీంథమును 
వరా యమని దదవుడు హో షేయకు పిలుప్ునిచుయుండుట కూడా సాధ్యమే. 

మర్ొక వ ైప్ు, యి ర్ూష్లేము విమోచన ప ందిన వ ంటనే కూడా హో షయే ఈ గీంథమును 
సంకలనం చదస్టయిుండవచుు. మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు యి ర్ూష్లేమును 
విమోచంచనప్పటికీ, హ జ్జుయా దదవునికన నముకముగా ఉండుటలో విఫలమ ై, బబులోనుతో ప తయత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప టటర కొనుటకు ప్రయతిించాడు. మర్శయు దదవుని ప్టో హ జ్జుయా చూపిన సావమిదోరహము యూదా 
యొకు భవిష్యతయత ను అపాయములోనికన న టిరంది. కాబటిర , సన ెర్రబు నుండి యి ర్ూష్లేము యొకు 
విమోచనకు ముందు ఎదుర్ ైన సమసయలు లేక తర్మవాత ఎదుర్ ైన సమసయలను ఉదదేశంచుటకు హో షయే 
తన గీంథమును వరా స్టయిుంటాడు. 

హో షయే గీంథము యొకు అంతిమ సంకలనము యొకు కాలము, పరా ంతము మర్శయు 
ప్ర్శస్టిాతయలను మనసుిలో ఉంచుకొనిన యి డల, ఈ ప్ుసతకము యొకు ముఖ్య ఉదదేశయమును అరా్ము 
చదసుకొనుట కష్రమనిపించదు. సంతోష్కర్ముగా, మనము ఊహ ంచుకొననవసర్ం లేదు ఎందుకంటే తన 
మనసుిలో ఉని లక్షయమును హో షయే సవయంగా సపష్రముగా బయలుప్ర్చాడు. 

ఉద్ేదశయము 
ప్ుసతకము యొకు చవర్శ వచనమ నై హో షయే 14:9లో, హో షేయ తన ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా 

కోీడీకర్శంచాడు: 

జ్ఞా నులు ఈ సంగ్తులు వివేచింతురప, బుద్ిిమంతులు వాటిని గ్రహింతురప; 
ఏలయనగా యహెో వా మారగములు చక్కనివి, నీతిమంతులు ద్ఘని ననుసరించి 
నడచుకొందురప గాని తిరపగ్ుబాటు చేయువారి ద్ఘరికి అద్ి అడ్ము గ్నుక్ వారప 
తొటిరలుా దురప (హో షేయ 14:9). 

ఈ వచనము దనీికన ముందు వచనముల కంటే భినిముగా ఉనిది, మర్శయు ముందుగా ఈ 
గీంథమును ప ందుకునివార్శకన అంతిమ ఉప్దదశములను ఇసూత  గీంథమంతటిని ముగశసుత ంది. “యి హో వా 
మార్గములు చకునివి” అని నమిు “జఞా నులు”గాను “బుదిధమంతయలు”గాను ఉండమని యూదాలో ఉని 
తన వాసతవిక శరీతలకు హో షయే పిలుప్ునిచాుడు. మర్ొక మాటలో, తన ప్రవచనముల సంకలనము 
దావర్ా యూదా జఞా నమును ప ందుకుంటటంద ిఅని హో షయే నిర్రక్షించాడు. “నీతిమంతయలు” — అనగా 
దదవుని ఆశీర్ావదములు ప ందుకొనువార్మ — యి హో వా మార్గములను అనుసర్శంచ నడుసాత ర్మ అను 
సతయము వ లుగులో వార్మ తమ ప్ర్శస్టిాతయలను చూడాలని అతడు కోర్ాడు. “తిర్మగుబాటట చదయువార్మ” — 
అనగా దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునువార్మ — మూర్ఖతవముతో “త టిరలుో దుర్మ.” 

ఇశాీయిలేు జఞా న ప్ర్ంప్ర్లలోని విష్యములు ఇతర్ ప్రవచన ప్ుసతకాలలో కనిపించునప్పటికీ, 
జఞా నము కొర్కు పలిుప్ునిచుుటలో హో షేయ చూపని ధెరై్యము అసాధార్ణమ ైనది. అయితద జఞా నము మీద 
హో షయే ప టిరన దృషిర  హ జ్జుయా కాలమునకు చకుగా సర్శపల తయంది. ఇశాీయిలేు యొకు జఞా న 
ప్ర్ంప్ర్లను గూర్శు అవగాహన కల్వగశన ప్రజలతో హ జ్జుయా అనుబంధ్ము కల్వగశయుండదవాడని 
లేఖ్నములో మనము చూసాత ము. వాసతవానికన, సామ తలు గంీథములోని 25-29 అధాయయములను 
ప్ర్శచయం చదసూత  సామ తలు 25:1 ఇలా స్ట లవిసుత ంది, “ఇవియును స లొమోను సామ తలే. 
యూదార్ాజ ైన హ జ్జుయా స్టేవకులు వీటిని ఎతిత  వరా స్టిర్శ.” సపష్రముగా, ఈ “హ జ్జుయా” స్టవేకులు 
హ జ్జుయా ఆసాా నములో నివస్టించన గౌర్వనీయుల ైన జఞా నుల బృందమ యైునాిర్మ. మర్శయు జఞా నము 
కొర్కు హో షయే ఇచున ఆఖ్ర్మ పిలుప్ు సూటగిా హ జ్జుయాకు మర్శయు ఆసాా నములోని జఞా నులకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇవవబడియుండవచుు. దీని వ లుగులో, హో షేయ గీంథము యొకు ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా మనము 
కోీడీకర్శంచవచుు. 

సనహె రీబు చేస్టని దండయాతర ద్ఘారా ఎదుర నై సవాళా్ను ఎదురొకనుచుండగా 
హో షయే ప్రిచరయలో ద్వేుడు బయలుప్రచిన జ్ఞా నమును ప ందుకోమని హో షేయ 
గ్రంథము యూద్ఘ నఘయక్ులక్ు పిలుప్ునిచిింద్ి. 

ఈ సార్ంశము సూచంచుచునిటటో ,  భవిష్యత్ సనిివేశములను గూర్శు కొనిి విశరష్మ ైన 
ప్రవచనములను ఇచుుటకు మన ప్ుసతకము ర్ూప ందించబడలేదు. బదులుగా, హ జ్జుయా 
దినములలోని నాయకులు జఞా న మార్గమును అనుసర్శంచునటటో  వార్శకన పిలుప్ునిచుుటకు హో షయే ఈ 
గీంథమును సంకలనం చదశాడు. హ జ్జుయా మర్శయు అతని ఆసాా నము హో షేయ ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుడు 
బయలుప్ర్చన విష్యములలో నుండి నరే్ముకొని, సన ెర్రబు దండయాతర దావర్ా ఎదుర్ నైా సవాళోలో 
నుండ ియూదాను నడపిించవలస్టయిుండెను. సన ెర్రబు నుండి యి ర్ూష్లేము యొకు విమోచనకు 
ముందు మర్శయు తర్మవాత, యూదా నాయకులకు జఞా న ఉప్దదశము చాలా అవసర్మ యైుండనిది, 
మర్శయు హో షయే గీంథము దానిని వార్శకన అందించంది. 

హో షయే గీంథ ప్ర్శచయంలో ఇప్పటవిర్కు మనము, ప్రవకత మర్శయు అతని గీంథము యొకు 
నేప్థయమును చూశాము. ఇప్ుపడు, హో షయే గీంథము యొకు విష్యములు మర్శయు నిర్ాుణమును 
అవలోకనము చదదాే ము. 

విషయములు & నిరాాణము 

దుర్దృష్రవశాతయత , హో షయే ముందుగా తన ప్రవచనములను ప ందుకుని చార్శతిరక 
సందర్ుమును అనేకమంద ిఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవులు నిరో్క్షయం చదసాత ర్మ. అంతదగాక, ఈ ప్ుసతకములోని 
భాగములకు ఒకదానికొకటి ప ంతన లేదు అనిటటో  వార్మ గీంథములోని చని భాగముల మీద 
దృషిరప డతార్మ. ఖ్చుతముగా, ఈ చర్శతరను ప్ర్శగణలోనికన తీసుకొని చనిచని భాగములను చూచు 
ప్దధతయలు హో షేయ గీంథమును గూర్శు అనకే మ ళకువలను అనుగీహ ంచాయి. అయితద ఈ మ ళకువలతో 
పాటటగా, మనము మర్ొక ప్రణాళికను చూదాే ము. హో షేయ యొకు ప్రవచనములను అరా్ము 
చదసుకొనుటకు అతని ప్ర్శచర్య యొకు చార్శతిరక నపే్థయము చాలా పరా ముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిదని మనము 
చూదాే ము. ఒకదానికన ఒకటి ప ంతనలేని విధ్ముగా చని భాగముల మీద దృషిరప టటర టకు బదులుగా, 
హో షయే గీంథములోని ప దే భాగములకు మధ్య ఉని తార్శుకమ నై అనుబంధ్ములను మనము 
విశదీకర్శదాే ము. ఈ గీంథమును మొదటిగా ప ందుకుని యూదా ప్రజలకు జఞా నమునిచుుటకు హో షయే 
ఈ గీంథమును ఏ విధ్ంగా ర్ూపించాడో  సపష్రముగా చూచుటకు ఈ ప్రణాళిక మనకు సహాయం చదసుత ంది. 
మర్శయు నేడు హో షేయ గీంథములోని జఞా నమును మనము ఎలా నరే్ముకోవాలో తలెుసుకొనుటలో 
కూడా ఇద ిమనకు సహాయప్డుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొకసార్శ మిముును మీర్మ హో షయే సాా నములో ఊహ ంచుకోండి. కుో ప్త  ప్ర్శచర్య కాలము 
కల్వగశయుని ఇతర్ ప్రవకతలకు భినిముగా, హో షేయ దదవుని నుండ ిఅర్వ  ైసంవతిర్ముల — 
యర్ొబాము II పాలనలోని చవర్శ దశాబేము నుండి హ జ్జుయా ప్ర్శపాలన వర్కు — కంట ేఎకుువ 
కాలము పాటట ప్రతయక్షతలను ప ందుకునాిడు. ఈ దశాబేములలో, దదవుడు అతనికన అనకే 
విష్యములను, అనగా ఈ గంీథములోని ప్దాిలుగు అధాయయములలో కనిపించు విష్యముల కంటే 
ఎకుువ విష్యములను బయలుప్ర్చాడు. 

హో షయే తన గీంథమును నిర్శుంచన విధానమును అరా్ము చదసుకొనుటకు, హో షయే యొకు 
ప్రవచనములనిిటనిి దదవుడు ఒకేసార్శ బయలుప్ర్చలేదు అను విష్యమును మనము 
జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. మనము ఇంతకు ముందద వివర్శంచనటటో , ఇశాీయిేలు దదశము కీీ.ప్ూ. 744లో 
అష్షష ర్మ యొకు ఎదుగుదల, కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ యొకు దండయాతర మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో 
అష్షష ర్మ యొకు దండయాతరను ఎదుర్ొునుచుండగా దదవుడు హో షయేకు ప్రతయక్షతలను ఇచాుడు. ఈ 
విభినిమ నై చార్శతిరక సందర్ుములను జఞా ప్కముంచుకొనుటలో మనము విఫలమ తైద, హో షయే ప్లు 
సందర్ాులలో, ముఖ్యముగా యూదాను గూర్శున ప్రవచనముల విష్యములో, తనకు విర్పధ్ముగా 
తాన ేమాటాో డుకునిటటో  అనిపసిుత ంది. కాని వాసతవానికన, అతడు మార్మచుని ప్ర్శస్టిాతయలను సంబో ధసిూత  
మాటాో డాడు కాబటిర  హో షయే యొకు ప్రవచన దృకపధాలు కాలకమీములో మార్ాయని మనము 
చూడబో తయనాిము. 

ఇప్ుపడు, హో షేయ గీంథము యొకు కాలకీమమును గుర్శతంచుట ఎంత 
పరా ముఖ్యమ ైయునిప్పటికీ, హో షయే తన ప్రవచనములను అంశముల వార్రగా అమర్ాుడు అను 
విష్యమును కూడా మనము గమనించాల్వ. 1:1 మన గీంథము యొకు శీర్శషకగా ఉనిదని మర్శయు 
హో షయే ప్ర్శచర్య కాలము యొకు సంప్ూర్ణ కాలకీమమును ప్ర్శచయం చదయుటకు 
ర్ూప ందించబడినదని మనము ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందద చూశాము. మర్శయు ఈ గీంథములో నుండి 
జఞా నమును ప ందుకోమని దదవుని ప్రజలకు పలిుప్ునిచుు హో షేయ యొకు ఉదదేశయమును కోీడీకర్శసూత  
14:9లో ఈ గీంథము ముగుసుత ంది. కీీ.ప్ూ. 701లో సన ెర్రబు దాడ ిచదస్టని కాలములో హో షయే ఈ 
గీంథమును సంకలనము చదయుచుండగా ఈ గీంథములోని విష్యములు వరా యబడనివని ఈ ఆర్ంభ 
మర్శయు ముగశంప్ు మాటలు సూచసుత నాియి. అయితద ఈ ప్ుసతకము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు 
ముగశంప్ుకు మధ్య, హో షేయ గీంథము యొకు ముఖ్య భాగము మూడు ప దే భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది మర్శయు వీటికన అంశ పరా ముఖ్యత ఉనిది. 

1:1-3:5 మధ్య ఉని మొదటి భాగము దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను ఉదాా టసిుత ంది. ఈ 
ఆర్ంభ అధాయయములు యర్ొబాము II — కీీ.ప్ూ. 744లో అష్షష ర్మ ఎదుగుదలను ఉదదేశంచ మాటాో డని 
ప్రవచనములు — పాల్వంచన కాలములో హో షయే ప ందుకుని ఆదిమ ప్రవచనములను 
తెల్వయజేసాత యి. తన ప్రజల మీద దదవుడు కుముర్శంచాలని నిర్ణయించుకుని శాప్ములు మర్శయు 
భవిష్యతయత లో వార్మ ప ందుకోబో వు ఆశీర్ావదములకు సంబంధంిచ సమతయలయముతో కూడని దృకపధాలను 
ఇచుుటకు ఈ ఆర్ంభ ప్రవచనములను హో షేయ జఞగీతతగా నిర్ణయించాడు మర్శయు అమర్ాుడు. 

4:1-9:9లో ఉని ర్ ండవ భాగము, దదవుని యొదే నుండ ివచుుచుని తీర్మపను ఉదాా టసిుత ంది. 
మొదట ివిభాగమునకు భినిముగా, ఈ ప్రవచనములు, కీీ.ప్ూ. 732లో జర్శగశన అష్షష ర్మ దండయాతర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో జర్శగశన అష్షష ర్మ దండయాతర కాలములో హో షయే ప్రతయక్షతలను 
ప ందుకొనినప్ుపడు, అనగా హో షేయ ప్ర్శచర్యలోని తర్మవాత దశలలో నుండి వ లువడతాయి. ఈ 
అధాయయములు విశరష్ముగా దదవుని తీర్మపకు సంబంధించన అంశముల మీద దృషిరప డతాయి. మర్శయు 
హో షయే ప్ర్శచర్య కాలములోని ప్లు దశలలో ఈ దెవైిక తీర్మపలు ఏ విధ్ంగా కఠశనమయాయయో ఇవి ఎతిత  
చూప్ుతాయి. 

9:10-14:8లో ఉని మూడవ విభాగము దదవుని యొదే నుండి కల్వగశన నిర్రక్షణ మీద 
దృషిరప డుతయంది. కీీ.ప్ూ. 732లో జర్శగశన అష్షష ర్మ దండయాతర మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో జర్శగశన అష్షష ర్మ 
దండయాతరను ఊహ ంచుచు హో షయే ప ందని ప్రతయక్షతలు కూడా ఈ చవర్శ ప్రధానమ నై భాగములో 
ఉనాియి. అయితద ఈ విభాగము నిర్రక్షణ, అనగా హో షేయ ప్ర్శచర్యలోని ఈ దశలలో ఆయన ప్రజల 
యొకు భవిష్యతయత ను గూర్శు దదవుడు బయలుప్ర్చన నిర్రక్షణను గూర్శున అంశము మీద ఎకుువ 
దృషిరప డుతయంది, 

హో షయే గీంథము యొకు వాయఖ్ాయనము కొర్కు ఈ చార్శతిరక మర్శయు అంశాతుక అమర్శకల 
యొకు పరా ముఖ్యతను ఎంత ఎకుువగా ఉదాా టించనా తకుువే అవుతయంది. అనేక విధాలుగా, హ జ్జుయా 
ప్ర్శపాలన కాలములో ఈ గీంథమును మొదటిగా ప ందుకుని ప్రజలలో హో షేయ నింపాలనుకుని 
జఞా నమును విప్ుపటకు ఇవి తాళప్ు చెవులుగా ఉనాియి. 

మన తర్మవాత పాఠంలో హో షయే యొకు జఞా నమును గూర్శు మర్శంత దగగర్గా మనము 
చూదాే ము, అయితద ప్రసుత తానికన మన గీంథములోని ప్రతి ప్రధానమ నై విభాగములోని విష్యములను 
మర్శయు నిర్ాుణమును ప్ర్శచయం చదయుట సహాయకర్ంగా ఉంటటంది. 1:2-3:5లోని మొదట ి
విభాగములో ఉని దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణతో ఆర్ంభిదాే ము. మన గీంథములోని ఆర్ంభ 
అధాయయములు దదవుని ప్రజలకు కలుగు శాప్ములు మర్శయు తర్మవాత దదవుని నుండ ికలుగు 
ఆశీర్ావదముల మీద సమతయలయముతో దృషిరని కేందీరకర్శసాత యి. 

తీరపు మరియు నిరీక్షణ (1:2-3:5) 
మనము ఇంతకు ముందద ప్రసాత వించనటటో , ఈ ఆర్ంభ అధాయయములు కీీ.ప్ూ. 744లో అష్షష ర్మ 

ఘనతకు ఎదుగుతయంద ిఅని హో షయే ప్రవచనములను ప ందుకుని యర్ొబాము II దనిములలో 
హో షయే యొకు ప్ర్శచర్యకు పరా తినిధ్యం వహ సాత యి. అయితద ఈ కాలములోనే హో షయే ప్రతయక్షతలను 
ప ందుకునాిడు అని మనము ఎలా చపె్పగలము? సర్ే, ఈ అధాయయములు “మొదట యి హో వా 
హో షయే దావర్ా ఈ మాట” స్ట లవిచున కాలమును సూచసుత నాియని 1:2 తలె్వయజసేుత ంది. 

ఈ ఆదిమ చార్శతిరక సందర్ుమును ఈ విభాగములోని ఇతర్ భాగములు కూడా నిర్ాా ర్శసాత యి. 
మొదట ిసాా నములో, ఇశాీయిలేు మహా సమృదిధని అనుభవించుచుండగా, వార్మ విగీహార్ాధ్న మర్శయు 
అనాయయములోనికన దిగజఞర్శపల యార్మ అను సతయము వ ైప్ుకు హో షయే దృషిరని ఆకర్శషంచాడు. ఇశాీయిలేు 
మీద అష్షష ర్మ యొకు ఆధపి్తయము దావర్ా దదవుడు శాప్ములను తీసుకొనివచుుటకు 
నిశుయించుకునాిడని కూడా అతడు సూచంచాడు. ఈ సతయములు హో షయే ప్ర్శచర్యలోని ఆదమి 
విభాగములతో ప ంతనకల్వగశయునాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, ఈ విభాగములో హో షయే యూదా మీద దృషిరని కేందీరకర్శంచుట అతడు ఈ 
ప్రవచనములను తన ప్ర్శచర్య యొకు మొదటి దశలో ప ందుకునాిడు అని నిర్ాా ర్శసుత ంది. ఈ 
కాలములో, ఉజ్జూయా యూదా దదశములో నీతిగల ర్ాజుగా పాల్వంచన విష్యమును మీర్మ గుర్మత  
చదసుకోవచుు. కాబటిర , ఊహ ంచన విధ్ముగానే, ఈ అధాయయములు దక్షిణ ర్ాజయము మీద ఎలాంట ి
శాప్ములను ప్లుకవు. భినిముగా, ఈ మొదట ివిభాగము అనకేసార్మో  యూదాను గూర్శు 
అనుకూలముగా మాటాో డుతయంది. ఉదాహర్ణకు, దదవుడు ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాకు మధ్య ఒక 
సపష్రమ నై వయతాయసమును చూపిన హో షేయ 1:6-7ను వినండి. అకుడ దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

ఇక్మీదట ననేు ఇశ్రా యేలువారిని క్షమించను, వారయిెడల జ్ఞలిప్డను. అయతే 
యూద్ఘవారియడెల జ్ఞలిప్డి, విలుా  ఖడగము యుదిము గ్ుఱ్ఱములు రౌతులు అను 
వాటచిేత కాక్ తమ ద్ేవుడ నై యహెో వాచేతనే వారిని రక్ింతును (హో షేయ 1:6-
7). 

ఉతతర్ ర్ాజయము అష్షష ర్మ చదతయలలో శీమను అనుభవించవలస్టియుండనిను, ఈ సమయములో 
దదవుడు కనికర్ము చూపి యూదాను ర్క్షించబో తయనాిడని ఈ వాకయభాగము సపష్రము చదసుత ంది. 1:11లో 
కూడా యూదాను గూర్శు అనుకూలంగా మాటాో డుతయ హో షయే ఇలా అనాిడు: 

యూద్ఘవారపను ఇశ్రా యేలువారపను ఏక్ముగా క్ూడుకొని, తమపెనై నొక్నినే 
ప్రధఘనుని నియమించుకొని తఘమునన ద్ేశములోనుండి బయలుద్ేరపదురప 
(హో షేయ 1:11). 

ఇశాీయిలేు అష్షష ర్మ తీర్మపను ఎదుర్ొునుచుండగా, దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు వార్మ 
కల్వగశయుండని నిర్రక్షణ ఒకే ర్ాజు కనీంద యూదాతో ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా న ర్వేర్మతయందని హో షయే 
ఇకుడ సూచంచాడు. ఇదద విధ్ముగా, 3:5లో, హో షయే ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

తరపవాత ఇశ్రా యేలీయులు తిరిగి వచిి తమ ద్ేవుడ నై యహెో వా యొదదను తమ 
రాజ్ నై ద్ఘవీదునొదదను విచఘరణ చేయుదురప. ఈ ద్నిముల అంతమందు వారప 
భయభక్ుత లుక్లిగి యెహో వా అనుగ్రహము నొందుటక ై ఆయన యొదదక్ు వతుత రప 
(హో షేయ 3:5). 

“తమ ర్ాజ ైన దావీదు” అని ఇకుడ సూటగిా సంబో ధించుట యూదాను గూర్శు అనుకూలముగా 
మాటాో డినటటో  ప్రతిబింబిసుత ంది, ఎందుకంట ేయూదా దావీదు యొకు ర్ాజ గృహము దావర్ా 
పాల్వంచబడుచునిది. గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో యూదాను గూర్శు హో షయే 
సంప్ూర్ణముగా అనుకూలమ ైన దృకపధ్ములు కల్వగశయుండుట ఈ ప్రవచనములను అతడు తన ప్ర్శచర్య 
యొకు ఆర్ంభ కాలములో, దదవుని మార్గములను అనుసర్శంచ ఉజ్జూయా యూదాను పాల్వంచన 
కాలములో ప ందుకునాిడని నిర్ాా ర్శసుత ంది. 

హో షయే గీంథము యొకు మొదట ివిభాగమును గూర్శున ఈ దృకపధ్మును మనసుిలో 
ఉంచుకొని, ఈ అధాయయములు దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ అను అంశమును ఏ విధ్ంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉదాా టిసాత యో కుో ప్త ంగా చూదాే ము. హో షయే ఈ అధాయయములను మూడు ప్రధానమ ైన భాగములుగా 
అమర్ాుడు. 1:2-2:1లో ఉని మొదటి భాగము అతని మునుప్ట ికుటటంబ అనుభవాలను వర్శణసుత ంది. 

మునుప్టి క్ుటుంబ అనుభవాలు (1:2-2:1) 
ఈ విభాగము ర్ ండు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభజ్జంచబడుతయంది. 1:2-9లోని మొదటి 

భాగము కుటటంబ కథనమును అనుబంధ్ప్ర్మసుత ంది. దదవదాస్టిగా నివస్టించుచుండని గపమ ర్మ అను స్ట్త రని 
వివాహము చదసుకోమని దదవుడు హో షయేకు ఇచున ఆజాతో ఇది ఆర్ంభమవుతయంది. వార్శకన బిడ్లు 
జనిుంచనప్ుపడు, దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద కుర్శపించబో వుచుండిన తీర్మపలకు చహిముగా ఉండునటటో  
వార్శకన పరే్మో  ప టరమని హో షయేకు తలె్వయజయేబడింది. ఈ కథనము అష్షష ర్మ దావర్ా ఇశాీయిేలుకు 
కలుగబో వు శీమల వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. 

అయితద సమతయలయముగా దదవుని తీర్మప మీద ఈ విధ్ంగా దృషిరప టటర ట దావర్ా, 1:10-2:1లో 
నిర్రక్షణతో కూడని తన ప్రవచన ప్లుకులు గల ర్ ండవ విభాగమును హో షేయ జోడించుచునాిడు. ఒక 
ఉదాహార్ణను చూదాే ము, 1:10లో, హో షయే దీనిని బయలుప్ర్చాడు: 

ఇశ్రా యేలీయుల జ్నసంఖయ అమితమ ై ల క్కలేని సముదరప్ు ఇసుక్ంత 
విస్ాత రమగ్ును; ఏ సిలమందు–మీరప నఘ జ్నులు కారననమాట జ్నులు వారతిో 
చ ప్ుుదురో ఆ సిలమునన–ేమీరప జీవముగ్ల ద్వేుని క్ుమారపల ైయునఘనరని 
వారతిో చ ప్ుుదురప (హో షేయ 1:10). 

ఇశాీయిలేుకు విర్పధ్ముగా దదవుడు తీర్మప కాలమును ఆర్ంభించుటకు స్టిదధప్డినప్పటకిీ, 
ఇశాీయిలేు గపతరముల వార్సులకు భవిష్యతయత లో ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని కూడా హో షేయ 
తెల్వయజేశాడు. 

2:2-23లోని దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణలోని ర్ ండవ భాగము హో షేయ గీంథములో ఉని 
దదవుని యొకు మొదటి వాయజయము మీద దృషిరప డుతయంది. 

ద్ేవుని వాయజ్యము (2:2-23) 
ఈ వచనములు భూమి మీద హో షయే యొకు కుటటంబ అనుభవముల నుండ ిప్ర్లోక 

ఆసాా నములలో జర్మగుతయని నాయయ వాయజయమును గూర్శున ఒక పేరర్పేతి కథనము వ ైప్ుకు దృషిరని 
మళిళంచాయి. ఇప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలో, తన ప్ర్లోక నాయయసాా నములో చపటట చదసుకొను నాయయ 
విమర్ిలను గూర్శు ప్రవకతలకు జఞా నమును అనుగీహ ంచుట దావర్ా దదవుడు తర్చుగా భవిష్యతయత ను 
గూర్శున తన ప్రణాళికలను బయలుప్ర్చదవాడు. వీటలిో కొనిి ప్రతయక్షతలను మనము “వాయజయములు” 
అని పిలుసాత ము, ఎందుకంట ేఅవి దదవుని నాయయసాా నములో జర్మగు నాయయవిమర్ిలను గూర్శు సంప్ూర్ణ 
వివర్ణను ఇసాత యి. అవి చాలా సార్మో  దదవుడు తన స్టింహాసనము మీద కూర్ొునియుండుటను 
చతీరకర్శసాత యి, మర్శయు కోర్మర కు హాజర్మ కావాలని ఆయన ప్రజలకు ఇచున సమనోను వర్శణసాత యి, 
దోష్యల మీద ఆర్పప్ణలను మర్శయు వార్శతో జర్మగు సంభాష్ణలను నివేదిసాత యి, మర్శయు తీర్మపలను 
ప్రకటిసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనేక్ ప్రవచన తీరపు ఉప్నఘయసములు నిబంధన వాయజ్యము యొక్క రూప్మును 
తీసుక్ుంటాయని చ ప్ువచుి. నిబంధన వాయజ్యము అను ఆలోచన అంతరాి తీయ 
మంతఘర ంగ్ము మీద ఆధఘరప్డయిుననద్ి, మరియు ద్ీనికి ఉతతమమ ైన 
ఉద్ఘహరణలను మనక్ు అందుబాటులో ఉనన హితీతయుల మంతఘర ంగ్ లేఖలలో 
చూస్ాత ము, అక్కడ ఒక్ హితీతయ రాయబారి స్ామంత ద్ేశమునక్ు వహళా్ల స్ామంత 
రాజు వార స్టయిచిిన, కాని ఇప్ుుడు ఉలాంఘించబడని ఒప్ుందములోని 
షరతులను అమలు చేస్ాత డు. ఇక్కడ ప్రవక్త అటిర  పాతరను పో షంిచుచునఘనడు. 
మరియు ఈ మూలక్ములను ప్ూరితగా ఉదహరించు అనేక్ కీలక్మ ైన వాక్య 
భాగ్ములు ఉనఘనయ. ద్ఘని సంప్ూరణతలో, ఈ మూలక్ములలో ప్రతివాదులక్ు 
మరియు స్ాక్ష్యయలక్ు ఇవాబడని సమనుా  ఉనఘనయ... తరపవాత గొప్ు రాజ్ నై 
ప్రభువు, మరియు స్ామంత రాజు మధయ నహలకొనిన నిబంధన అనుబంధము 
యొక్క చరితరక్ు సంబంధించిన ఒక్ మూలక్ము ఉంటుంద్ి, ద్ఘని తరపవాత 
ఒప్ుందమును ఉలాంఘించినందుక్ు స్ామంతను ముద్ఘద యగా ఎంచుట ఉంటుంద్ి, 
ద్ఘని తరపవాత ఒప్ుందమును ఉలాంఘించినందుక్ు హెచిరిక్ లేక్ శిక్ష 
ఇవాబడుతుంద్ి. 

— డా. డగోస్ గపీ ప్పప 

హో షయే గీంథములోని మొదటి ప్ర్లోక వాయజయము 2:2లో దదవుడు ఈ మాటలను ఉప్యోగశసూత  
ఇశాీయిలేును తన నాయయసాా నములోనికన పలిచుటతో ఆర్ంభమవుతయంది: 

మీ తలాి...తో వాద్ించుడి (హో షయే 2:3). 

ఆధ్ునిక శరీతలకు, ఈ పలిుప్ు వింతగా అనిపించవచుు. ఇకుడ “గదిే ంప్ు” లేక “వాదించుట” 
అను ప్దము హెబీర ప్దమ నై “ర్శబ్”ను (ִריב) అనువదసిుత ంది. ఈ ప్దము ప్రవకతల ప్ుసతకాలలో 
చాలాసార్మో  ప్ర్లోక నాయయసాా నములోని “నాయయప్ర్మ నై వాదము” లేక “వాయజయమును” వర్శణంచుటకు 
ఉప్యోగశంచబడింది. ఇకుడ “తలో్వ” ఇశాీయిేలు నాయకులు నివస్టించన ఇశాీయిలేు ర్ాజధానియి ైన 
షల మాోను అయుయనిది. కాబటిర , వాసతవానికన, షల మాోనులో నివస్టించుచుని తమ నాయకులకు 
విర్పధ్ముగా ప్ర్లోక వాయజయములోనికన — ఇద ిదదవుడు సవయంగా వినునటటవంట ివాయజయమ ైయునిది 
— ప్రవశేంచమని దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుడు. 

ఈ వాయజయము దావర్ా, దదవుడు హో షయే భార్యయి నై గపమ ర్మ వల  ఇశాీయిలేు ప్రవర్శతంచన 
విధానములను తలె్వయప్ర్చాడు. గపమ ర్మ హో షయేకు అప్నముకసుత ర్ాల్వగా ఉండి ఆమ  పలోిలకు 
శీమలను కొనితెచుంది. మర్శయు ఇశాీయిలేు నాయకులు దదవునికన అప్నముకసుత ల ైయుండి ఇశాీయిలేు 
ర్ాజయమునకు శీమలను కొనితచెాుర్మ. అయితద ఈ వాయజయములో, తన నిబంధ్నా శాప్ములను 
అనుభవించునటటో  దదవుడు ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును శక్షించాడు అని మాతరమ ేహో షేయ నివదేించుటలేదు. 
దదవుడు ఒక దినమున ఇశాీయిేలును మర్లా తన యొదేకు చదర్ముకుంటాడు అని కూడా అతడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివదేించాడు. తీర్మప కాలము తర్మవాత, దదవుడు ఇశాీయిలేును తన యొదేకు ప్ునర్మదధర్శంచుకుంటాడు 
మర్శయు ఉతతర్ గపతరముల మీద కనికర్మును చూప్ుతాడు. 

ప్ర్లోక నాయయసాా నమును గూర్శున ఈ కథనము తర్మవాత, హో షయే దదవుని తీర్మప మర్శయు 
నిర్రక్షణ మీద తన దృషిరని 3:1-5లో ఉని తన తదుప్ర్శ కుటటంబ అనుభవాలను గూర్శున వర్ణనతో 
ముగశంచాడు. 

తదుప్రి క్ుటుంబ అనుభవాలు (3:1-5) 
తన మునుప్టి కుటటంబ అనుభవములను గూర్శున కథనమును పల ల్వన విధ్ముగా, 3:1-3లో 

హో షయే స్ట్వయచర్శతరా  కుటటంబ కథనముతో ఆర్ంభించాడు. దదవదాస్టిగా తన ప్ుర్ాతన జీవన శ ైల్వలోనికన 
అతని భార్య తిర్శగశవ ళోిపలయింద,ి కాని ఆమ కు మర్ొకసార్శ పేరమను చూప్మని దదవుడు హో షేయకు ఆజా 
ఇచాుడు. కాబటిర , హో షయే గపమ ర్మను కొనుగపలు చదస్టి, ఆమ  కొర్కు ఒక గృహమును కొనాిడు. 

ఈ కుో ప్త  కథనము తర్మవాత 3:4, 5లో హో షేయ యొకు ర్ ండవ నిర్రక్షణకర్మ నై ప్రవచన 
ప్లుకులను మనము చూసాత ము. ఈ వచనములలో, కొంత కాలము పాటట ఇశాీయిలేు ర్ాజయము దదవుని 
నుండ ిసమసయలను ఎదుర్ొుంటటంది అని హో షయే వివర్శంచాడు. అయితద దదవునితో ఇశాీయిలేు 
కల్వగశయుని అనుబంధ్ము వలన ఇశాీయిేలుకు గొప్ప దవీ నలు కలుగు దనిము భవిష్యతయత లో 
ర్ాబో తయంది. 

ఈ స్ాదృశయములో, తన ప్రజ్ల మధయ ఘనతను ప ంద్ిన ప్రవక్తయెనై హో షేయ 
ద్ేవుని సూచిసుత నఘనడు. అవును, ద్వేుడు హో షేయ క్ంటే చఘలా గొప్ువాడు, కాని 
ఇద్ి ఒక్ అలంకారమ ైయుననద్.ి మరొక్ వహైప్ున, వయభిచఘరియెనై స్ట్త ీ ఇశ్రా యేలు 
ప్రజ్లను సూచిసుత ంద్ి... యహెో వాను విడచి ఇతర ద్ేవతలను ఆరాధించుట ద్ఘారా 
వారప వయభిచరించఘరప. కాబటిర  తన వృతఘత ంతమును ప్రతిబింబించమని ద్వేుడు 
హో షయేను కోరాడు “ఐగ్ుప్ుత లో నివస్టించుచుండగా ఇశ్రా యేలు ప్రజ్లు ఇతర 
ద్ేవతలను ఆరాధసిూత , నఘక్ు దూరముగా ఉండనిను, వారప దూరముగా ఉండగ్నే 
మరియు వయభిచఘరములో నివస్టిసుత ననప్ుుడే నేను వారి యొదదక్ు వహళా్ల వారిని 
వివాహము చసేుక్ునఘనను. వారప దూరముగా ఉననప్ుుడు ననేు వారిని 
రక్ించఘను. వారప మంచివారప గ్నుక్ నేను వారిని రక్ింప్లేదు, కాని నఘ క్ృప్ 
మూలముగా నేను వారిని రక్ించఘను.” 

అయతే ఇక్కడ వింత ైన విషయము ఏమిటంటే, ఈ స్ట్త ీని వివాహము చసేుకొనిన 
తరపవాత, ఆమ  తిరిగి వయభిచఘరములోనికి వహళా్లపో తుంద్ి అని ద్ేవుడు హో షేయక్ు 
చ పాుడు. అయతే వహళా్ల ఆమ ను మరలా తన యొదదక్ు తీసుకొని రమాని ఆయన 
హో షయేతో అనఘనడు. ఇశ్రా యలేు ప్రజ్లతో మన ప్రభువు ఇలానే చేశ్ాడు. 
ఐగ్ుప్ుత లో వారప వయభిచఘరములో నివస్టించుచుండినప్ుటకిీ, మన ప్రభువు 
ఇశ్రా యేలు ప్రజ్లను రక్ించి వారిని పెైకి మాతరమే లేప్లేదుగాని, ప్రజ్లు రక్ించబడి 
ద్ేవునితో నిబంధనఘ అనుబంధమును చేసుకొనిన తరపవాత క్ూడఘ, ఇతర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవతలతో వయభిచఘరము చేయుటక్ు వారప తిరిగివహళ్లా రప. మరయిు ద్వేుడు 
ప్రజ్లను శిక్ించి వారిని క్రమశిక్షణలో పెటిరనప్ుటికీ, హో షేయ వయభిచఘరియెైన తన 
స్ట్త ీని చేరపిక్ుననటాే ఆయన క్ృప్ ద్ఘారా, ద్వేుడు తన “భారయ” — అనగా 
వివాహము తరపవాత క్ూడఘ వయభిచఘరము చేస్టని ప్రజ్లు — యొదదక్ు వహళా్ల వారిని 
తన కొరక్ు ప్ునరపదిరించుక్ునఘనడు. 

— శీ.ీ ష ర్శఫ్ అతదఫ్ ఫహ ం, అనువాదం 

కాబటిర మొతతము మీద, తన ప్ర్శచర్యలోని ఆర్ంభ కాలములో ప ందుకొనిన కొనిి ప్రతయక్షతలను 
సమకూర్శు సంకలనం చదయుట దావర్ా, హ జ్జుయా దినములలో నివస్టించన యూదా నాయకులకు 
హో షయే చాలా జఞగీతతగా ఒక సమతయలయమ నై సందదశమును అందించాడు. 

మన గీంథము వరా యబడని కాలములో, ఉతతర్ ర్ాజయము యొకు ప్తనము దావర్ా దదవుడు 
ఇచున తీర్మప అప్పటికే న ర్వరే్శంది. అయితద దదవుని ప్రజలు నిర్రక్షణను కోలోపకూడదు. తీర్మప కాలము 
భవిష్యతయత లో ఇశాీయిేలు దదవుని నుండి గొప్ప ఆశీర్ావదములు ప ందుకొను కాలములోనికన నడపిసిుత ంది. 

దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శున ఒక సమతయలయమ ైన ఆలోచనను మొదటి విభాగము 
అందించన తర్మవాత, 4:1-9:9లో ఉని ర్ ండవ విభాగము దదవుని యొదే నుండి వివృతమగుతయని 
తీర్మప మీద దృషిరని కేందీరకర్శసుత ంది. 

వివృతమగ్ుతునన తీరపు 
హో షయే గీంథములోని ఈ భాగమునకు “వివృతమగుచుని” అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంటే 

దీనిలో హో షేయ సుదరీ్ాకాలము పాటట ప ందుకొనిన ప్రతయక్షతలు ఉనాియి. మర్శయు దీనిని మనము 
“తీర్మప” అని ఎందుకు పలిుసాత మంటే, ఇది హో షయే ప్ర్శచర్య చదస్టని కాలములో దదవుడు ఇశాీయిేలు 
మర్శయు యూదాకు విర్పధ్ముగా ఇచున నిబంధ్న శాప్ముల మీద  విశరష్ముగా దృషిరప డుతయంది. 

విశాలముగా మాటాో డతిద, వివృతమగుచుని తీర్మపను గూర్శున ఈ అధాయయములు ర్ ండు 
ప్రధానమ ైన భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి: 4:1 నుండి 5:7లో మర్శనిి దదవుని వాయజయములు, 
తర్మవాత 5:8-9:9లో అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున పలిుప్ు. ముందుగా దదవుని వాయజయములను 
చూదాే ము. 

ద్ేవుని వాయజ్యములు (4:1-5:7) 
ఈ విభాగములో దదవుని యొకు ఆర్ంభ వాయజయములు 4:1-19లో కనిపిసాత యి. మర్ొకసార్శ, 

ప్ర్లోక నాయయసాా నములో జర్మగు నాయయ సంబంధ్మ నై చర్ులను గూర్శున జఞా నమును హో షయేకు 
అనుగహీ సూత  దదవుడు తన ప్రణాళికలను బయలుప్ర్చాడు. 4:1లో ఇవవబడని ఆజాను వినండి: 

ఇశ్రా యేలువారలారా, యెహో వా మాట ఆలకించుడి... యహెో వా ద్శేనివాసులతో 
వాయజ్ యమాడుచునఘనడు (హో షయే 4:1). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ఆర్ంభ వచనము సూచంచుచునిటటో , ఇశాీయిలేుకు విర్పధ్ముగా దదవుని యొదే ఒక 
“వాయజయము” ఉనిద ికాబటిర  ఆయన ఇశాీయిేలును తన నాయయసాా నములోనికన పలి్వచాడు. ఇకుడ 
“వాయజయము” అను ప్దము మనము ఇంతకు ముందు చూస్టని హెబీర ప్దమ ైన “ర్శబ్”న ే( ִריב,) 
అనువదిసుత ంది, దీని పార్శభాషకి అరా్ము ఒక నాయయసంబంధ్మ ైన కసేు. 

మొదట ివిభాగము తర్మవాత వ ంటనే ఈ వాయజయమును మర్శయు దానిలోని విష్యములను 
వరా యుట, ఇది కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు హో షేయ ఇచున మునుప్ట ి
ప్రవచనములలో ఒకటెైయునిది అని బలముగా సూచసుత ంద.ి ఈ కాలములో ఇశాీయిేలులో మనహేము, 
ప కహాయ విగహీార్ాధ్నకు మర్శయు అనాయయమునకు మదేతయనిచుుట కొనసాగశంచార్మ అని మీకు 
జఞా ప్కముండదయుంటటంది. మర్శయు మనహేము అష్షష ర్మ దాడిని కుో ప్త ంగా అనుభవించనప్ుపడు, 
దదవునిలో భదరతను వ దకుటకు బదులుగా, అతడు మర్శయు తర్మవాత ప కహాయ అష్షష ర్మ మర్శయు 
అష్షష ర్రయుల దదవతలతో తమ ప తయత ను ప్ునర్మదాా టించార్మ. 

ఈ వాయజయము అంతటిలో, ఇలాంటి పాప్ములను గూర్ుే దదవుడు ఇశాీయిలేును నిందించాడు. 
మర్శయు నిర్ాశుర్యముగా, కఠశనమ నై అష్షష ర్మ దాడ ిర్ూప్ములో — బహుశ కీీ.ప్ూ. 732లో జర్శగశన 
దండయాతరను సంబో ధసిూత  — ఇశాీయిలేు మీదకిన శాప్ములను తీసుకొనివసాత నని దదవుడు ప్రకటించాడు. 
ఈ చార్శతిరక సందర్ుమునకు బలమ నై ఆధార్ములలో ఒకట ిఇంతకుమందు వాయజయములో హో షయే 
యూదాను గూర్శు చెపపిన ఒక విష్యమ ైయునిది. 4:15లో హో షయే వరా స్టని మాటలను వినండి: 

ఇశ్రా యేలూ, నీవు వశేయవహైతివి; అయనను యూద్ఘ ఆ పాప్ములో పాలుప ందక్ 
పో వునుగాక్ (హో షేయ 4:15). 

ఇకుడ మనము చూసుత నటటో , ఈ కాలములో, ఇశాీయిలేులోని ప్ర్శస్టిాతయలు మర్శయు 
యూదాలోని ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య దదవుడు ఒక విశాలమ ైన వయతాయసమును చూప్ుచునాిడు. ఇశాీయిలేు 
దదవునికన చూపిన అప్నముకమును బటిర దోషయిి ై యుండనిది. అయితద ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేును 
అనుసర్శంచవదేని దదవుడు యూదాకు ఒక హచెుర్శకను మాతరమే ఇచాుడు. ఇశాీయిలేు మర్శయు 
యూదాల మధ్య ఈ వయతాయసము ఉజ్జూయా మర్శయు యోతాము నీతిగల ర్ాజులుగా పాల్వంచనప్ుపడు 
యూదాలోని ప్ర్శస్టిాతయలను మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. కాబటిర , కీీ.ప్ూ. 732లోని దండయాతరకు 
ముందు, యూదా మీద దదవుడు ఎలాంటి శాప్ములను ప్లుకలేదు. 

ఇద ిమనలను 5:1-7లో దదవుడు తర్మవాత ప్రకటించన వాయజయములోనికన నడపిిసుత ంది. ఇకుడ 
మనము మర్ొక ప్ర్లోక నాయయసాా న దృశయమును చూసాత ము. 5:1లో నిందితయలను నాయయసాా నమునకు 
సమకూర్ముచుని విధానమును వినండి: 

యాజ్క్ులారా, నఘమాట ఆలకంిచుడి; ఇశ్రా యేలువారలారా, చ విని బ టిర  
ఆలోచించుడి; రాజ్సంతతివారలారా, చ వియొగిగ ఆలకించుడి, ... మిముానుబటిర  ఈ 
తీరపు జ్రపగ్ును (హో షేయ 5:1). 

ఈ వాకయభాగము పార్శభాషకి ప్దమ నై “ర్శబ్”ను (ִריב,) ఉప్యోగశంచనప్పటికీ, దదవుడు దోష్యలను 
— అనగా “యాజకులు,” “ఇశాీయిేలీయులు,” మర్శయు “ర్ాజ గృహమునకు చెందినవార్మ” — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నాయయసాా నములోనికన పలి్వచాడు మర్శయు వార్శని పలిచుటకు ఉదదేశయము “తీర్మప” — లేక హబెీర భాష్లో 
మిష్పత్ (ט פָּ ט) అయుయనిదని ప్రకటించాడు. ర్శబ్ — (ִמשְׁ פָּ  అను ప్దము వల నే, ఈ ప్దము (ִמשְׁ
ప్ర్లోక నాయయసాా నములో నాయయసంబంధ్మ నై సంభాష్ణలను సూచసుత ంది. 

కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతర దగగర్ప్డుతయండగా హో షేయ తదుప్ర్శ ప్రవచనములను 
ప ందుకొని, ప్రకటించప్ుపడు ఇది ఆర్ంభమ నైద ిఅని ఈ తదుప్ర్శ వాయజయములోని విష్యములు 
సూచసుత నాియి. ఇశాీయిలేు ర్ాజసంతతివార్మ మిసాప మర్శయు తాబో ర్మలో ప్రజలను హ ంస్టించార్మ అని 
ప్రసాత విసూత  హో షయే 5:1 ఈ చార్శతిరక ధోర్ణిని ఎతిత  చూప్ుతయంది. కీీ.ప్ూ. 732లో తిగోత్-పిలేసర్మ III 
ఇశాీయిలేు మీద దాడిచదస్టి వార్శని సామంతలుగా చదస్టిన సమయము వర్కు ఈ సాలములు ఇశాీయిలేు 
యొకు సావధనీములో ఉండదవి అని ప్ుర్ావసుత శాసత ర ర్మజువులు సపష్రము చదయుచునాియి కాబటిర ఇది 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. ఇశాీయిేలు నిష్ీలముగా తిగోత్-పలిేసర్మ III, లేక ఈ వచనములో 
పిలువబడనిటటో  “గొప్ప ర్ాజు” యొకు సహాయము కొర్కు కోర్ నని దదవుడు ఇశాీయిలేును 
నిందించనప్ుపడు 5:13లో ఇద ిసపష్రమవుతయంది. 

ఇశాీయిలేులో ఈ కాలమందు, ప కహు ర్ాజు విగీహార్ాధ్న మర్శయు అనాయయములో కొనసాగాడు. 
అష్షష ర్మకు కప్పము చలోె్వంచకుండా ఉండుటకు అతడు స్టిర్శయాతో ప తయత  — స్టరి్శయా-ఇశాీయిలేు కూటమి 
— కూడా ప టటర కునాిడు. కాబటిర , ఇశాీయిలేు యొకు శాప్ములు ఘోర్మ నై అష్షష ర్రయుల దాడ ి
ర్ూప్ములో వచుుచునివి అని దదవుని యొకు తదుప్ర్శ వాయజయము హెచుర్శంచంది. 

మర్ొకసార్శ, హో షేయ యూదా మీద ప టిరన దృషిర  ఈ చార్శతిరక సందర్ుమునకు మర్ొక 
పరా ముఖ్యమ నై ర్మజువుగా ఉనిది. ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము ప్రసాత వించనటటో , స్టరి్శయా-
ఇశాీయిలేు యొకు కూటమి ఏర్పడుటకు కొంచమెు ముందద ఆహాజు యూదా ర్ాజ ైయాయడు. అయితద తన 
తండిర మర్శయు తాతకు భినిముగా, ఆహాజు యూదాలో విగహీార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును 
పల ర తిహ ంచాడు. తన శతయర వుల నుండి భదరత కొర్కు అతడు అష్షష ర్రయులతో, వార్శ దదవతలతో ప తయత  
కూడా ప టటర కునాిడు. ఫల్వతంగా, ఈ తదుప్ర్శ వాయజయములో, మొటరమొదటి సార్శగా దదవుడు శాప్ములను 
గూర్శు యూదాను హచెుర్శంచాడు. 5:5 యూదాను ఉదదేశంచ మాటాో డిన విధానమును వినండి: 

ఇశ్రా యేలువారపను... తమ ద్ోషములో చిక్ుకప్డి తొటిరలుా  చునఘనరప; వారతిోక్ూడ 
యూద్ఘవారపను తొటిరలుా చునఘనరప (హో షేయ 5:5). 

దదవుని యొకు మునుప్ట ివాయజయముకు మర్శయు దీనికన మధ్య ఉని వయతాయసమును 
గమనించండి. 4:15లో, ఇశాీయిేలు వల  పాప్తుకముగా మార్వదేని దదవుడు యూదాను హెచుర్శంచాడు. 
అయితద ఈ వచనము సూచంచుచునిటటో , ఈ తదుప్ర్శ వాయజము ఇవవబడని కాలానికన, ఆహాజు వార్శని 
తప్ుప దార్శలోనికన నడపిించాడు కాబటిర  యూదా కూడా ఇశాీయిేలుతో పాటట దదవుని ఎదుట దోషిగా 
ఎంచబడింది. 

స్టిరియా మరియు ఇశ్రా యేలు క్ూటమి వాసతవానికి ఆహాజు ద్నిములలో యూద్ఘ 
మీద ద్ఘడి చసే్టి, అషషూ రపను ఎదురొకనుటక్ు యేరురచబడని క్ూటమిలో వారప 
క్ూడఘ చేరాలని యూద్ఘను బలవంతము చేయుటక్ు ప్రయతినంచింద్ి. ఇప్ుుడు, 
ద్ీనికి ఫలితము ఊహించదగినద్ిగానే ఉననద్ి. అషషూ రీయులక్ు ఇద్ి నచిలేదు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఫలితంగా కొనిన సంవతసరముల తరపవాత అషషూ రీయులు తిరిగివచిి, స్టిరియాను 
ప్ూరితగా ధాంసం చేస్టి ఇశ్రా యలేును బో రాప్డవసే్టి, వారిని స్ామంతలుగా చసే్టి, 
అషషూ రప రాజ్యమునక్ు పదెద  మొతతములో క్ప్ుము చ లాించునటుా  చసే్టింద్ి. 
వాసతవానికి, దక్ణి రాజ్యము ఈ క్ూటమి ద్ఘారా మాతరమే ద్ఘడనిి 
ఎదురోకలేదుగాని, భదరత కొరక్ు అషషూ రప రాజ్యమునక్ు సాయంగా 
సమరిుంచుక్ుననద్ి కాబటిర  దక్ిణ రాజ్యము క్ూడఘ ఇక్కడ శరమను 
అనుభవించింద్ి. “అలా చేయవదుద . నీవు యొదద నుండి సహాయమును 
కోరినటాయతే ఆయన ఈ మహా క్ూటమి యొక్క ద్ఘడి నుండి నినున 
భదరప్రపస్ాత డు” అని యెషయా ఆహాజుక్ు త లియజ్లశ్ాడు. కాని ఆహాజు 
నిరాక్రించఘడు. అతడు “వదుద , నఘక్ు క్నులక్ు క్నబడే సహాయము కావాలి, అద్ి 
అషషూ రప రాజ్యమ ైయుననద్ి” అని జ్వాబిచఘిడు. కాబటిర , ఆ సమయమందు 
యూద్ఘ సాయంగా అషషూ రప స్ామాా జ్యమునక్ు స్ామంత ద్ేశమ ైపో యంద్ి. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర , జూ. 

దదవుని వాయజయములను అనుసర్శంచ, వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున హో షయే 
ప్రవచనములు 5:8-9:9లో అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున పలిుప్ుల వ పై్ుకు తిర్మగుతాయి. 

అపాయమును గ్ూరిి ద్ేవుడిచిిన పిలుప్ులు (5:8-9:9) 
ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేులో, ఒక గొర్ ీ కొముును — హెబీర భాష్లో షల ఫర్డ (ׁשֹוָפר) — ఊదుట దావర్ా 

లేక వ ండ ిబూర్ను — హెబీర భాష్లో చటసిట ర్హ్ (ֲחֹצְצָרה) — ఊదుట దావర్ా స్ట నైయములను యుదధము 
కొర్కు పిలచదవార్మ మర్శయు అనేక సందర్ాులలో, ఈ ఆచార్మును సూచంచుట దావర్ా దదవుడు 
సవయంగా యుదధములను ప్రకటించాడు లేక జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. ఈ భాగములో, మనము 
అలాంట ిర్ ండు పిలుప్ులను చూసాత ము. 

అపాయమును గూర్శున మొదటి పిలుప్ు (5:8:7-16). అపాయమును గూర్శున మొదటి 
పిలుప్ు 5:8-7:16లో కనిపసిుత ంది. 5:8లో అది ఈ మాటలతో ఆర్ంభమవుతయంది: “గశబియాలో 
బాకానాదము చదయుడి” — షల ఫర్డ (ׁשֹוָפר) — “ర్ామాలో బూర్ ఊదుడి” — చటసిట ర్హ్ (ֲחֹצְצָרה) 
అపాయమును గూర్శు ఇవవబడిన ఈ మొదటి పిలుప్ులోని విష్యములను మనము ప్ర్రక్షించనప్ుపడు, 
ఇద ికీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ దండయాతర జర్శగశనప్ుపడు హో షేయ ఇచున ఆదమి ప్రవచనములలో 
నుండ ివ లువడనిటటో  అనిపసిుత ంది. దీనికన ఆధార్ముగా, ర్ ండు వాకయభాగములు మునుప్ు కీీ.ప్ూ. 
732లో జర్శగశన దండయాతరను గూర్శు మాటాో డతాయి. అష్షష ర్రయులు అప్పటకిే ఇశాీయిలేును ఏ విధ్ంగా 
“హ ంస్టించార్ప” మర్శయు “బాధంిచార్ప” హో షయే 5:11 ప్రసాత విసుత ంది. ఇశాీయిేలు “చీలుబడనిది” మర్శయు 
“కొటరబడనిది” అని హో షేయ 6:1 నివదేిసుత ంది. దీనికన తోడు, 7:11లో ఇశాీయిలేు “ఐగుప్ుత ను 
పిలుచుకొనుచునిది అని, అష్షష ర్రయుల యొదేకు పల వుచునిదని” దదవుడు వార్శని నిందంిచాడు — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇద ిఆ కాలములో ఇశాీయిలేు యొకు అంతర్ాూ తీయ ప తయత లలో కలుగుచుండిన మార్మపలకు సూచనగా 
ఉనిది. 

మనకు తలె్వస్టినటేో , కీీ.ప్ూ. 732లో ఇశాీయిలేును ఓడించన తర్మవాత అష్షష ర్రయులు 
హో షయేను ఇశాీయిేలుకు ర్ాజుగా నియమించార్మ. హో షేయ కూడా విగహీార్ాధ్న మర్శయు అనాయయము 
చదయుటలో కొనసాగశ, కొంత కాలము పాటట ఉతాిహముగా అష్షష ర్రయులతో ప తయత ను కొనసాగశంచాడు. 
అయితద తర్మవాత భదరత కొర్కు ఐగుప్ుత ను ఆశీయించుట దావర్ా అతడు అష్షష ర్మ ఆధపి్తయము నుండ ి
సావతంతరామును కోర్ాడు. దదవుని యొదే నుండి ర్ాబో వుచుని మర్శనిి శాప్ములను గూర్శు 
హెచుర్శసూత  ఈ పాప్ములకు కలుగు తీవర ప్ర్శణామాలను హో షేయ బటరబయలు చదశాడు — ఈ 
శాప్ములు కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ యొకు విధ్వంసకర్మ నై దండయాతర ర్ూప్ములో వచాుయి. 

యూదా ర్ాజయము మీద ఈ అధాయయములు ప టటర  విశరష్మ నై ఆసకనత కూడా ఈ చార్శతిరక 
సందర్ుమునకు మదేతయనిసుత ంది. ఈ కాలములో, ఆహాజు యూదాను పాల్వంచాడు మర్శయు యూదాను 
విగీహార్ాధ్నలోనికన మర్శయు అనాయయములోనికన నడిపించాడు. దదవుని నముుటకు బదులుగా, ఆహాజు 
అష్షష ర్మతోను, వార్శ దదవతలతోను ప తయత ను ప టటర కొనుట దావర్ా తన విర్పధ్ుల నుండి భదరతను 
ఆశంచాడు. ఫల్వతంగా, ఈ అధాయయములు యూదాకు విర్పధ్ముగా దదవుని శాప్ములమీద ఎకుువ 
దృషిరని ప డతాయి. హో షయే 5:10-14లో హో షేయ ప్ల్వకనన ఈ మాటలను వినండి: 

యూద్ఘవారి అధిప్తులు సరిహదుద  రాళా్ను తీస్టవిేయువారివల నునఘనరప; నీళ్లా  
ప్రవహించినటుా  నేను వారిమీద నఘ ఉగ్రతను క్ుమారింతును... యూద్ఘవారికి 
వతసప్ురపగ్ువల ను ననేుందును... తనక్ు ప్ుండు క్లుగ్ుట యూద్ఘ చూచ ను... 
యూద్ఘవారికి కొదమస్టింహమువంటివాడనుగాను ననేుందును. నేనే వారిని 
ప్టుర కొని చీల ిదను, నేనే వారనిి కొనిపో వుదును, విడపిించువాడొక్డును లేక్ 
పో వును (హో షేయ 5:10-14). 

మర్శయు 6:4లో, ఇలా మాటాో డుతష దదవుడు ఆహాజుకు మర్శయు ఇశాీయిలేుకు తన కోప్మును 
వ ళోబుచాుడు: 

యూద్ఘ, నినున నేనమేిచేతును? (హో షేయ 6:4). 

మర్శయు 11వ వచనములో, దదవుడు ఇలా ప్ల్వకాడు: 

ఓ యూద్ఘ, అతడు నీక్ు కోత కాలము నిరణయంచును (హో షయే 6:11). 

ఇశాీయిలేు ర్ాజయముతో పాటట యూదా కొర్కు కూడా కోత కాలము నిర్ణయించబడింది అని 
దదవుడు ఇకుడ ప్రకటించాడు. ఇప్ుపడు, ఈ వచనములోని ర్ ండవ భాగము దదవుని ప్రజల యొకు 
ప్ునర్మదధర్ణను గూర్శు మాటాో డుతయంది అని మనము గుర్శతంచాల్వ. అయితద అనేకమంద ివాయఖ్ాయనకర్తలు, 
మర్శయు కొందర్మ ఆధ్ునిక అనువాదకులు సూచంచునటటో , 11వ వచనము యొకు ర్ ండవ భాగము 
వాసతవానికన 7:1 తర్మవాత ఉని ప్రవచనములో భాగమ ైయునిది. కాబటిర , ఈ అభిపరా యము ప్రకార్ం 
నిర్ణయించబడని “కోత కాలము,” అష్షష ర్రయుల చదతయలలో యూదా యొకు నాశనము అయుయనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపాయమును గూర్శున ర్ ండవ పిలుప్ు (8:1-9:9). అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున ర్ ండవ 
పిలుప్ు 8:1-9:9లో కనిపిసుత ంది. 8:1లో “బాకా — లేక షల ఫర్డ (ׁשֹוָפר) — నీ నోటను ఉంచ ఊదుము” 
అని ఇవవబడిన ఆజాతో ఇది ఆర్ంభమవుతయంది. ఇది కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్రయుల దండయాతర 
దగగర్ప్డుచుండగా హో షేయ ఇచున తర్మవాత ప్రవచనములకు చెందినదెయైునిదని అపాయమును 
గూర్శున ఈ ర్ ండవ పిలుప్ులోని విష్యములు తలె్వయజేసాత యి. ఈ కాలములో, ఇశాీయిలేు దదశమునకు 
చెందని హో షయే ర్ాజు విగీహార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును ప్ుర్శకొలుపట కొనసాగశంచాడు. అలాగ ే
ఐగుప్ుత తో తాను ప టటర కొనిన ప తయత  మీద ఆధార్ప్డుట కొనసాగశంచాడు. ఫల్వతంగా, దదవుని యొదే నుండ ి
ర్ాబో వుచుని శాప్ములను గూర్శు హో షయే హచెుర్శంచాడు. “అష్షష ర్మ దదశములో వార్మ అప్వితరమ నై 
వాటిని తిందుర్మ” అని 9:3లో అతడు ప్రకటించాడు. తర్మవాత వ ంటనే, ష్లునసే్ట ర్మ V షల మాోనును 
సావధీనము చదసుకునాిడు. మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ ర్ాజ నై సర్పగ ను II షల మాోనున ధ్వంసం 
చదస్ట ిఇశాీయిేలు ర్ాజయమునకు అంతము తీసుకొనివచాుడు. 

అనేక్మంద్కిి ఆంద్ోళ్న క్లిగించు ఒక్ ప్రశన ఏమిటంటే, “ద్ేవుడు తన స్ ంత 
ప్రజ్లను అనుయల ైన అషషూ రీయుల చతేిలోనికి ప్డునటుా  ఎందుక్ు 
అనుమతించఘడు? సరల, నఘయయమ ైన తీరపులు అరెమ ైనవి అని చూప్ుతష హో షేయ 
ఈ ప్రశనక్ు సుంద్ించుటక్ు ప్రయతినంచఘడు. ద్వేుడు తన ప్రజ్లను మరలా 
మరలా హెచిరించఘడు. ద్ేవుడు తన ప్రవక్తలను ప్ంపాడు. వారి అవిధేయతక్ు 
మరియు వారప చూపని అప్నమాక్తామునక్ు ప్రణిఘమాలు ఉంటాయని ద్వేుడు 
వారికి చ పాుడు. అయనను, హో షయే తన గ్రంథములో చితఘర తాక్ముగా చూపినటుా  
నిబంధన ప్టా వారి అప్నమాక్తామును గ్ూరిి వారప 
ప్శ్ాితఘత ప్ప్డఘలనుకోలేదు. కాబటిర  హో షేయ వారికి ఇలా వార సుత నఘనడు, 
“మీరందరప శరమప్డుచునఘనరప క్ద్ఘ, ఇద్ి తగినద్ే. ద్వేుడు మిముాను 
హెచిరించఘడు, కాని మీరప ప్శ్ాితఘత ప్ప్డుటక్ు ఇషరప్డలేదు.” కాబటిర  ద్వేుడు 
ఇంతక్ు ముంద్ే హెచిరించిన తీరపును ఇచుిట తప్ు వేరొక్ మారగము 
మిగిలియుండలేదు. 

— డా. డదవిడ్ కొర్ేీయ, అనువాదము 

యూదాను గూర్శు ఈ వాకయభాగము చబెుతయని విష్యముల ఆధార్ంగా చార్శతిరక సందర్ుము 
కూడా నిర్ాా ర్శంచబడింది. ఇశాీయిేలు యొకు ఉనికనలోని ఈ చవర్శ సంవతిర్ములలో, ఆహాజు మర్శయు 
హ జ్జుయా యూదాలో కలస్ట ిపాల్వంచార్మ. ఆహాజు చదస్టని విగహీార్ాధ్న మర్శయు అనాయయము నుండ ి
యూదాను దార్శ మళోించు కార్యమును హ జ్జుయా ఆర్ంభించాడు. మర్శయు ఈ విష్యములో, అతడు 
నిజమ నై సంసుర్తగా ఉనాిడు. అయితద అష్షష ర్మ దాడిని ఎదుర్ొునుటకు యూదా యొకు 
పరా కార్ములను బలప్ర్చుట దావర్ా హ జ్జుయా తన స ంత శకనతని కూడా నముుకునాిడు. మర్శయు 
అతడు దదవుని వ పై్ుకు తిర్మగుటకు బదులుగా ఐగుప్ుత తోను మర్శయు ఐగుప్ుత  దదవతలతోను ప తయత ను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప టటర కునాిడు. ఈ కార్యముల వలన అష్షష ర్మ దావర్ా యూదా మర్శనిి శాప్ములను ఎదుర్ొునబో తయంది 
అని దదవుడు ప్రకటించాడు. 8:14లో దదవుడు స్ట లవిచునటటో : 

యూద్ఘవారప పరా కారములుగ్ల ప్టరణములను చఘల క్టిరయునఘనరప. అయతే ననేు 
వారి ప్టరణములను అగినచే తగ్ులబ టటరదను, అద్ి వాటి నగ్రపలను కాలిివేయును 
(హో షేయ 8:14). 

ఖ్చుతముగా ర్ ండు దశాబేముల తర్మవాత కీీ.ప్ూ. 701లో సన ెర్రబు యూదా మీద దండయాతర 
చదస్టి, దానిలోని ప్టరణములనిిటిని ఇంచుమించుగా నాశనము చదస్టి, యి ర్ూష్లేమును 
ముటరడవిేస్టనిప్ుపడు ఈ ప్రవచనము న ర్వేర్శంది. 

మీర్మ ఊహ ంచగలుగునటేో , ఈ తీర్మప ప్రవచనములను హో షయే మొటరమొదటగిా 
ప ందుకొనినప్ుపడు, ఇవి ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదాకు అనేక భావములను అందించాయి. ప్రతి 
అడుగులోను, అవి ర్ానుని తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శంచ ప్శాుతాత ప్ప్డమని పలిుప్ునిచాుయి. అయితద 
తర్మవాత, హో షేయ ఈ ప్రవచనములను ప్ుసతకము యొకు ర్ ండవ విభాగములో ఉంచనప్ుపడు, 
తీర్మపను గూర్శున ఈ హెచుర్శకలు అప్పటిక ేన ర్వేర్ాయి. కీీ.ప్ూ. 722లో ఇశాీయిలేు అష్షష ర్మ చదతిలో 
ప్తనమ ైయియంది, మర్శయు హ జ్జుయా ప్ర్శపాలన కాలములో అష్షష ర్మ యూదా దదశము మీద దాడిచదస్టి 
చాలావర్కు ధ్వంసం చదస్టింది. అయినను, హ జ్జుయా దనిములలోని యూదా నాయకులకు ఈ 
ప్రవచనములు ధార్ాళమ ైన జఞా నమును బో ధించాయి. దదవుడు ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును ఎందుకు నాశనం 
చదశాడో వివర్శంచుట మాతరమగేాక, దదవుడు యూదా మీదికన అష్షష ర్మను అంత నాశనకర్మ నై శకనతతో 
ఎందుకు ప్ంపాడో  కూడా అవి వివర్శంచాయి. 

హో షయే గీంథములోని మొదటి విభాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు దదవుని 
తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ మీద దృషిరప టటర టను మర్శయు ర్ ండవ విభాగము దదవుని యొకు 
వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శు వివర్శంచుటను మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ ప్ుసతకము 
యొకు మూడవ ప్రధానమ నై విభాగమును మనము చూడవలస్టయిునిది: 9:10-14:8లో దదవుని 
యొదే నుండ ివివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షయే యొకు ప్రవచనములు. 

వివృతమగ్ుతునన నిరకీ్షణ (9:10-14:8) 
ఈ విభాగమును గూర్శు మనము “వివృతమగుతయని” అని ఎందుకు మాటాో డతాము అంట,ే 

మర్ొకసార్శ, హో షేయ అనేక సంవతిర్ముల పాటట ప ందుకొనిన ప్రవచనములలో నుండి వీటిని వ ల్వకన 
తీసుత నాిడు. మర్శయు మనము “నిర్రక్షణ”ను గూర్శు ఎందుకు మాటాో డతాము అంటే, దదవుని ప్రజలు 
ఆయన తీర్మపను చాలా కఠశనముగా ఎదుర్ముని తర్మవాత కూడా దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు 
వార్మ నిర్రక్షణ కల్వగశయుండవచుని ఇద ిఉదాా టసిుత ంది. 

ఈ ప్ుసతకములోని ర్ ండవ విభాగములో, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దదశముల మీద దదవుని 
తీర్మపను గూర్శు హో షయే విశరష్ముగా మాటాో డాడు. ఒకవళే హో షయే తన గీంథమును అకుడద 
ముగశంచయుంటే, అనకే కీలకమ ైన ప్రశిలకు జవాబులు దరర్శకవేికావు. భవిష్యతయత లో దదవుడు తన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రజలను ఇక ఆశీర్వదించడు అని ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా ఎదుర్ొునిన సమసయలు 
తెల్వయజేయుచునాియా? దదవుని ప్రజలు నితయము వర్కు నశంచపల వలస్టయిునిది? ఇలాంటి ప్రశిలకు 
జవాబిచుుటకు హో షయే తన గీంథములోని మూడవ విభాగమును వరా శాడు. ఇకుడ, వార్మ భవిష్యతయత లో 
దదవుని ఆశీర్ావదములను ఎందుకు నిర్రక్షించవలస్టయిునిదో అతడు హ జ్జుయా దినములలోని యూదా 
నాయకులకు బయలుప్ర్చాడు. 

హో షయే గీంథము యొకు మూడవ విభాగము మన ప్ుసతకములో అతయంత సంకనోష్రమ నై 
భాగమ ైయునిది, ఎందుకంటే హో షయే అనకే ప్రవచనములను, మర్శయు ప్రవచన సార్ాంశములను 
దీనిలో కల్వపి చదర్ాుడు. అయితద చాలా వర్కు, ఇది ఐదు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభజ్జంచబడుతయంది 
అని, ప్రతి భాగము ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టిన పల ల్వక దావర్ా ప్ర్శచయం చదయబడుతయంది అని మనము 
నిశుయతతో చెప్పవచుు. 

9:10-12లో దదవుడు ఇశాీయిలేును ఒక ప్ండుతో పల లాుడు; 9:13-17లో నాటబడని ఒక 
ఖ్ర్ూూ ర్ప్ు మొకుతో పల లాుడు; 10:1-10లో ఒక విసాత ర్మ నై దరా క్ష చటెటర తో పల లాుడు; 10:11-15లో 
అభాయసము ప ందని ఒక ప యయతో పల లాుడు; మర్శయు చవర్శగా 11:1-14:8లో ఒక పిరయమ నై బిడ్తో లేక 
కుమార్మనితో పల లాుడు. ఈ భాగములు ఈ పల ల్వకలను అనకే విధాలుగా వివర్శసాత యి, మర్శయు ఈ 
వివర్ణలను గూర్శు మన తర్మవాత పాఠంలో మర్శంత సపష్రముగా చూదాే ము. అయితద ఈ ప్ర్శచయ 
పాఠంలో, ప్రతి భాగము యొకు ఆర్ంభములో కనిపించు సులువ ైన నిర్రక్షణ ప్దధతిని చూచుటకు మాతరమ ే
మనకు సమయం అనుకూల్వసుత ంది. 

హో షయే గీంథము యొకు ఈ విభాగములోనికన మనము ప్రవశేంచుచుండగా, వీల ైనంత వర్కు, 
ఈ భాగములలోని ప్రతి ప్రతయక్షతను హో షేయ మొదటిగా ఎప్ుపడు ప ందుకునాిడో గుర్శతంచుట 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. వీటలిో కొనిి చార్శతిరక నపే్థయములు ఇతర్ వాటి కంట ేసులువుగా 
గుర్శతంచబడతాయి. అయితద మొతతం మీద, తన గీంథము యొకు ర్ ండవ భాగములో అతడు 
ఉప్యోగశంచన అవే చార్శతిరక కాలములను మర్లా ఉప్యోగశంచాడు. మనము ఇంతకు ముందు 
చూస్టనిటటో , కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ  దండయాతర మర్శయు కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ దండయాతర 
కాలములలో దదవుడిచున తీర్మపల మీద ర్ ండవ విభాగములో హో షయే దృషిరప టార డు. అయితద మన 
గీంథము యొకు మూడవ విభాగములో, తీర్మప మీద దృషిరప టటర టకు బదులుగా, ఇదద కాలవయవధలిో 
దదవుడచిున నిర్రక్షణ మాటల మీద ఈ భాగము దృషిరప డుతయంది. 

9:10-12లో దదవుడు ఇశాీయిలేును ప్ండుతో పల ల్వున విధానమును చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

ప్ండు (9:10-12) 
కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు ఇవవబడని మునుప్టి ప్రవచనములతో పాటటగా 

ఈ మొదటి భాగము హో షేయకు బయలుప్ర్చబడయిుండవచుు. ఈ చార్శతిరక సందర్ుమునకు 
ఉతతమమ నై ర్మజువు 9:11లో కనిపసిుత ంది. ఇశాీయిేలు ర్ాజులు దదవునికన దూర్మయాయర్మ కాబటిర , 
“ఎఫ్రా యిము యొకు కీర్శత” — అక్షర్ారా్ముగా “వార్శ మహ మ,” లేక హెబీర భాష్లో క వోదిమ్ (ְכבֹוָדם) — 
“ప్క్షవిల  ఎగశర్శపల వును” అని మనము చదువుతాము. దదవుడు ఇశాీయిలేు యొకు మహ మను 
తీస్టవియేబో తయనాిడు. హో షయే గీంథములో దదవుడు దనీిని గూర్శు తెల్వయప్ర్చన మర్ొక సమయము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

4:1-19లో దదవుని యొకు మునుప్ట ివాయజయము అయుయనిది — కీీ.ప్ూ. 732లో దండయాతరను గూర్శు 
హో షయే ఇంతకు ముందు ఇచున ప్రవచనములతో అనుబంధ్ము గల భాగము. “వార్శ ఘనతను నీచ 
స్టిాతికన మార్ముదును” అని 4:7లో దదవుడు స్ట లవిచాుడు. కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ యొకు దండయాతరను 
గూర్శు అతడు ఇచున మునుప్ట ిప్రవచనములలో ఒకదానితో హో షేయ తన ర్ ండవ భాగమును 
ఆర్ంభించన విధ్ముగానే మూడవ భాగమును కూడా ఆర్ంభించాడు అని ఈ విష్యము బలముగా 
సూచసుత ంది. 

ఈ వచనములు యూదాను గూర్శు మాటాో డుటలేదు అను సతయము ఈ సందర్ుమును 
నిర్ాా ర్శసుత ంది. మీకు జఞా ప్కమునిటోయితద, ఉజ్జూయా మర్శయు యోతాములు నీతిగల ర్ాజులుగా 
పాల్వంచార్మ మర్శయు ఈ కాలములో దదవుడు యూదా మీద ఎలాంట ిశాప్ములను ప్లుకలేదు. ఈ 
చార్శతిరక ధోర్ణిని మనసుిలో ఉంచుకొని, 9:10లో దదవుడు స్ట లవిచున మాటలను వినండి: 

అరణయములో ద్ఘర క్షప్ండుా  ద్ొ రికనిటుా  ఇశ్రా యేలువారప నఘక్ు ద్ొ రికిరి; చిగ్ురపపెటుర  
కాలమందు అంజూరప్ు చ టుర మీద తొలి ఫలము ద్ొ రికినటుా  మీ పితరపలు నఘక్ు 
ద్ొరికిరి. అయతే వారప బయల ుయోరప నొదదక్ు వచిి ఆ లజ్ఞి క్రమ ైన ద్వేతక్ు 
తముాను తఘము అప్ుగించుకొనిర;ి తఘము మోహించినద్ఘనివల నే వారప 
హేయుల ైరి (హో షేయ 9:10). 

సపష్రముగా, ఈ వచనములో దదవుడు ఇశాీయిలేు యొకు పాప్ములను గూర్శు మాటాో డాడు. 
అయితద దరా క్షప్ండుో  మర్శయు అంజూర్ముతో ఇశాీయిలేును అనుకూలముగా పల లుుట దావర్ా దదవుడు 
ఆర్ంభించన విష్యమును గమనించడం చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. కాబటిర , కీీ.ప్ూ. 732లో 
ఇశాీయిలేుకు విర్పధ్ముగా తీర్మపను తచెుుటకు దదవుడు నిర్ాా ర్శంచుచుండగా కూడా, ఆయన 
ఇశాీయిలేును ఒకడు తియయని ప్ండోను జఞా ప్కము చదసుకొను విధ్ముగా జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. 
మర్శయు దదవుని యొకు అనుకూలమ నై జఞా ప్కము భవిష్యతయత లో వార్మ ఆయన ఆశీర్ావదముల కొర్కు 
తిర్శగశవచుుటకు నిర్రక్షణ ఉనిదని దదవుని ప్రజలకు ప్ునఃనిశుయప్ర్చంది. 

9:13-17లో ఉని ర్ ండవ భాగము, నాటబడని ఖ్ర్ూూ ర్ప్ు మొకుగా ఇశాీయిలేు మీద దృషిరప టిర  
ఇదద విధ్మ నై ప్దధతిని అనుసర్శసుత ంది. 

నఘటబడిన ఖరూి రప్ు మొక్క (9:13-17) 
ఈ ప్రతయక్షతను హో షేయ ముందుగా ఎప్ుపడు ప ందుకునాిడో మనము ఖ్చుతముగా 

చెప్పలేము. అయితద మొతతము మీద, కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు హో షయే ఇచున 
ప్రవచనముల కాలములో ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్శస్టిాతయలకు ఇశాీయిలేును గూర్శు హో షయే ఇచున వర్ణన 
చకుగా సర్శపల తయంది. ఈ వాకయభాగము యూదాను ప్రసాత వించదు అను సతయము దావర్ా ఈ చార్శతిరక 
దృకపధ్మును సమర్శాసుత ంది. కాబటిర , ఆహాజు యూదాను దదవునికన వయతిర్కేముగా మర్లుుటకు ముందద 
ఇద ిహో షేయకు అందియుండవచుు. 9:13లో ఈ భాగము యొకు ఆర్ంభమును వినండి: 

లోయలో స్ాి పింప్బడిన తషరపవంటి (ఆంగా్ములో ఖరూి రప్ు మొక్క అని ఉననద్ి) 
స్ాి నముగా నుండుటక ై ననేు ఎఫ్రా యమును ఏరురచుకొంటిని; అయతే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నరహంతక్ుల క్ప్ుగించుటక ై అద్ి ద్ఘని పిలాలను బయటికి త చుిను (హో షేయ 
9:13). 

అష్షష ర్మ స్ట నైయములకు విర్పధ్ముగా యుదధము చదయుటకు వ ళోినప్ుపడు ఇశాీయిేలు యొకు 
పిలోలు హతము చదయబడతార్ని దదవుడు ఇకుడ ఇశాీయిలేును హచెుర్శంచాడు. అయితద ఈ తీర్మప ఎంత 
భయంకర్మ ైనదిగా ఉనిను, ఈ వచనము యొకు మొదట ిభాగములో “లోయలో సాా పించబడని 
ఖ్ర్ూూ ర్ప్ు మొకు” వల  దదవుడు ఇశాీయిలేును జఞా ప్కము చదసుకొనిన విష్యమును తలె్వయజసేుత ంది. 
దదవుడు వార్శని గూర్శు మధ్ుర్మ ైన ర్రతిలో జఞా ప్కము చదసుకొనుట, ఇశాీయిేలు భవిష్యతయత లో దదవుని 
ఆశీర్ావదముల కొర్కు నిర్రక్షించవచుని బయలుప్ర్చంది. 

నాటబడని ఖ్ర్ూూ ర్ప్ు మొకుగా ఇశాీయిేలు మీద దృషిరప టిరన తర్మవాత, 10:1-10లో హో షయే 
ఇశాీయిలేు ర్ాజయమును ఒక విసాత ర్మ నై దరా క్ష చెటటర తో పల లాుడు. 

విస్ాత రమ ైన ద్ఘర క్షచ టుర  (10:1-10) 
కీీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు హో షేయ ప్రవచనములను ప ందుకునిప్ుపడు 

ఈ భాగము వ లువడయిుండవచుు. ఇశాీయిలేు ఆర్ాధ్నా సాలములోని ఐశవర్యము “గొప్ప ర్ాజునకు 
కానుకగా ఇయయబడును” — 5:13లో ప్రసాత వించబడని అదద ర్ాజు — అని హో షయే 10:6 హచెుర్శసుత ంది. 
ఈ “గొప్ప ర్ాజు” కీీ.ప్ూ. 732లో విధ్వంసకర్మ నై దాడిని చదస్టని తిగోత్-పలిేసర్మ III ర్ాజు అయుయనాిడు. 
అయితద ఈ భాగములో యూదాను గూర్శున ప్రసాత వన లేదు అని గుర్శతంచుట పరా ముఖ్యమ యైునిది. 
కాబటిర , ఆహాజు అప్పటకిన ఇంకా యూదాను భరష్రతవములోనికన నడపిించయుండలేదు అని ఇది 
సూచసుత ంది. దీని వ లుగులో, 10:1లో దదవుడు స్ట లవిచున మాటలను వినండి: 

ఇశ్రా యేలు విస్ాత రముగా వాయపంిచిన ద్ఘర క్ష ... ఫలము ఫలించినకొలద్ి వారప 
బలిప్ఠములను మరి విశ్ేషముగా చేయుచువచిిరి (హో షేయ 10:1). 

వార్మ ఫల్వంచన కొలది “వార్మ బల్వపఠ్ములను మర్శ విశరష్ముగా చదయుచువచుర్శ” కాబటిర  
హో షయే యొకు ప్రవచనము ఇశాీయిలేుకు విర్పధ్ముగా వచున తీర్మప మీద దృషిరప టిరన విష్యమును 
ఇకుడ గమనించండి. ఇశాీయిలేు ప్రజలు తమ గపతరములు నివస్టించన పరా ంతములలో ఇతర్ దదవతలకు 
బల్వపఠ్ములను కటార ర్మ, మర్శయు ఈ తిర్మగుబాటట కార్ణంగా వార్మ దదవుని తీర్మపను 
అనుభవించవలస్టయిుండెను. అయితద, ఇంతకు ముందు వల , దదవుడు ఇశాీయిేలును ఒక మనోహర్మ నై 
విసతర్శంచన దరా క్ష చెటటర  వల  జఞా ప్కము చదసుకొనుచునాిడు అను సతయమును తలెుప్ుతష ఈ తీర్మపను 
గూర్శున ముప్ుపను హో షయే ప్ర్శచయం చదశాడు. ఈ పల ల్వక భవిష్యతయత లో ఇశాీయిేలు మీద దదవుని 
ఆశీర్ావదములను గూర్శు నిర్రక్షణను అందించంది. 

ఇశాీయిలేును విసతర్శంచబడని దరా క్ష చటెటర తో పల లుుటతో పాటట, 10:11-15లో, దదవుడు ఇశాీయిేలు 
ర్ాజయమును అభాయసము ప ందని ప యయతో పల ల్వున విధానమును గూర్శు కూడా హో షేయ వరా సాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభాయసము ప ంద్ిన పెయయ (10:11-15) 
కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు హో షేయ మునుప్ట ిప్రవచనములను 

ప ందుకొనిన కాలములో ఈ భాగము వ లువడయిుండవచుు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ఈ 
కాలములో, హో షేయ ర్ాజు ఇశాీయిలేును విగీహార్ాధ్న మర్శయు అనాయయములోనికన నడపిించాడు. 
మర్శయు ఇంతకు ముందు, భదరత కొర్కు దదవుని మీద ఆధార్ప్డుటకు బదులుగా అష్షష ర్మతోను దాని 
దదవతలతోను ప తయత  మీద అతడు ఆధార్ప్డా్ డు. ఈ కార్ణము చదత, ఇశాీయిేలు మీదకిన శాప్ము 
ర్ాబో వుచునిదని దదవుడు హచెుర్శంచాడు. 

ఇకుడ యూదా పాప్ములను గూర్శు ప్రసాత వించబడకపల వుట ఈ భాగము యొకు చార్శతిరక 
సందర్ుమును గూర్శు అతయంత గమనీయమ నై ర్మజువ ైయునిది. మనకు తెల్వస్టనిటేో , యూదా ర్ాజ ైన 
ఆహాజు, యూదా దదశమందంతట విగీహార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును పల ర తిహ ంచాడు. దదవుని 
యొదే నుండ ిసహాయమును కోర్మటకు బదులుగా ఇతడు కూడా అష్షష ర్మతో ప తయత  నుండి 
సహాయమును ప ందుటకు ప్రయతిించాడు. కాబటిర , 10:11, 12లో, దదవుడు కుో ప్త ంగా యూదాకు కూడా 
శాప్ములు ర్ాబో వుచునాియని హచెుర్శంచ, ఇలా ప్రకటించాడు “యూదా భూమిని దునుిను.... నీతి 
ఫల్వంచునటటో .” 10:11లోని ఈ మాటలతో ఈ భాగము అంతా ఆర్ంభమవుతయంది: 

ఎఫ్రా యము నూరపునందు అభాయసముగ్లద్ ై క్ంక్ులను తొర క్కగోరప పెయయవల  
ఉననద్ి; అయతే ద్ఘని నుననని మ డక్ు నేను కాడి క్టుర దును; ఎఫ్రా యముచేత 
దునినంచుటక్ు నేనొక్ని నియమింతును (హో షేయ 10:11). 

ఎఫ్రా యిము మ డకు కాడి కటటర దును అని దదవుడు హెచుర్శంచాడు, ఇద ిఅష్షష ర్మ దావర్ా కలుగు 
కూీ ర్మ ైన తీర్మపకు ర్ూప్కముగా ఉనిది. అయితద తీర్మప వచుుచుండనిను, దదవుడు ఇశాీయిేలును 
“అభాయసముగలదెై కంకులను త ర కుగపర్మ ప యయ” వల  వాతిలయముతో జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. 
మర్శయు దదవుడు ఇశాీయిలేును గూర్శు అనుకూలమ నై ర్రతిలో జఞా ప్కము చదసుకొనుట భవిష్యతయత  కొర్కు 
నిర్రక్షణకు ఆధార్ముగా ప్ని చదస్టింది. 

ఇద ిదదవుని యొదే నుండి కలుగు వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శున ఈ విభాగములోని 
చవర్శ పల ల్వక, మర్శయు ఇప్పట ివర్కు మూడవ విభాగములో అతి ప దే భాగములోనికన మనలను 
నడపిసిుత ంది. 11:1-14:8లో, దదవుడు తన ప్రజలను అభాయసము ప ందని ప యయ కంటే అమూలయమ నై 
ర్రతిలో పల లాుడు — పిరయమ నై బిడ్ లేక కుమార్మడు. 

పిరయమ ైన బిడ్ (11:1-14:8) 
ఈ సుదరీ్ామ నై భాగము కీీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ దండయాతర జర్శగశనప్ుపడు హో షేయ ఇచున 

ప్రవచనములను సూచసుత ంది. ఈ కాలమందు, హో షయే ర్ాజు ఇశాీయిలేును విగీహార్ాధ్న మర్శయు 
అనాయయములోనికన నడిపించుట కొనసాగశంచాడు. అయితద తర్మవాత, మూర్ఖతవముతో అష్షష ర్మ  నుండ ి
సవతంతయర డె ైఐగుప్ుత తో ప తయత ను ప టటర కొనుటకు ప్రయతిించాడు. 11:5లో ఇశాీయిలేువార్మ “ఐగుప్ుత  
దదశమునకు... మర్ల దగిశపల ర్మగాని... అష్షష ర్మ ర్ాజు వీర్శ మీద ప్రభుతవము చదయును” అని తలె్వయజసేూత  
దదవుడు ప్రతదయకముగా ఈ ప తయత ను ఉదదేశంచ మాటాో డాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

11:12 మర్శయు 12:2-6లో హో షేయ యూదాకు విర్పధ్ముగా కూడా ప్రవచంచాడు అను సతయము 
ఈ చార్శతిరక నపే్థయమును నిర్ాా ర్శసుత ంది. 12:2లో మనము చదువునటటో , “యూదావార్శమీద యి హో వాకు 
వాయజ యము ప్ుటెరను.” హ జ్జుయా సంసుర్ణలను చదస్టిన తర్మవాత కూడా, అతడు యి హో వా వ ైప్ుకు 
తిర్మగక తన స ంత శకనత మీద ఆధార్ప్డ ిఐగుప్ుత తో ప తయత  ప టటర కునాిడు. కాబటిర , కీీ.ప్ూ. 701లో సన ెర్రబు 
దండయాతర దావర్ా యూదా దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునిది. ఇప్ుపడు, 11:1-2లో ఈ భాగము యొకు 
ఆర్ంభమును వినండి: 

ఇశ్రా యేలు బాలుడ ైయుండగా నేను అతనియెడల పేరమగ్లిగి నఘ క్ుమారపని 
ఐగ్ుప్ుత ద్శేములోనుండి పిలిచితిని. ప్రవక్తలు వారిని పిలిచినను బయలుద్ేవతలక్ు 
వారప బలులనరిుంచిరి, విగ్రహములక్ు ధూప్ము వసే్టిరి (హో షేయ 11:1-2). 

ఈ ఆర్ంభ వచనములు మర్ొకసార్శ హో షయే ఉప్యోగశంచన ప్దధతిని తలె్వయజేసాత యి. 
ఇశాీయిలేు దదవునికన విర్పధ్ముగా పాప్ము చదస్టింది. మర్లా మర్లా, దదవుడు వార్శకన 
పిలుప్ునిచాుడుగాని, “వార్మ ఆయనకు దూర్మ ై” బయలు దదవతలను మర్శయు ఇతర్ విగీహములను 
ఆర్ాధించార్మ. ఫల్వతంగా, తీర్మప ర్ాబో వుచుండినది. అయితద దదవుడు తీర్మపను ప్రకటించుచు కూడా, 
ఇశాీయిలేు ఒక పిరయమ నై కుమార్మడెైయునాిడని భావించనటటో  మొదటి వచనము సూచసుత ంది. 
మర్శయు తన బిడ్యి నై ఇశాీయిేలు కొర్కు ఆయన కల్వగశయుండని పేరమ ఇశాీయిలేు యొకు భవిష్యత్ 
ఆశీర్ావదముల కొర్కు నిర్రక్షణ ఆధార్ముగా మార్శంది. 

ద్ేవుడు ఇశ్రా యేలును ఐగ్ుప్ుత  నుండి బయటక్ు పిలిచిన విధఘనమును గ్ూరిి 
హో షయే 11:1 మాటాా డుతుంద్ి. ద్వేుడు కిరంద్ికి వంగి వారికి పేరమతో తినిపించి 
తన ప్రజ్ల కొరక్ు సమక్ూరాిడని ఈ వచనములు స్టెలవిస్ాత య. అయనను, తన 
స్టేవక్ుల ైన ప్రవక్తల ద్ఘారా ఆయన తన ప్రజ్లను ఎంత ఎక్ుకవగా పిలిస్టేత , వారప 
ఆయనక్ు అంత దూరమ ైయాయరప. కాబటిర , ఆయన వారిని మరలా దూరముగా 
ప్ంప్ుతఘనని, కాని ఈ స్ారి ఐగ్ుప్ుత గాక్, అషషూ రప వారికి రాజుగా ఉంటుంద్ి అని 
ద్ేవుడు ప్రక్టించఘడు. అయతే ఈ అధఘయయము ముందుక్ు కొనస్ాగ్ుచు ద్ేవుని 
సారము తన ప్రజ్లను పేరమతో పిలచుటతో, మరయిు ద్ేవుడు ఈ విధంగా 
ప్రక్టించుటతో కొనస్ాగ్ుతుంద్ి, “నేను నఘ రోషముగ్ల తీరపును ఇశ్రా యేలు మీద 
చూప్ను. నేను పిలుస్ాత ను, మరియు నఘ క్ుమారపలు వణక్ుచు ప్క్ష్యలు 
ఎగ్ురపనటుా గా ఐగ్ుప్ుత ద్ేశములో నుండి, పావురముల వల  అషషూ రప ద్ేశము 
నుండి వచ ిదరప. నేను వారిని తమ నివాసములలోనికి సమక్ూరపితఘను, 
మరలా వారికి ననేు ద్వేుడనహయైుందును మరియు వారప నఘక్ు 
ప్రజ్ల ైయుందురప.” 

— డా. క ైైగ్ ఎస్. కనీర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, మన కుో ప్త  ప్ర్శచయం బయలుప్ర్చుచుని దాని కంటే హో షేయ యొకు మూడవ 
విభాగములో ఇంకా అనకే విష్యములు ఉనాియి. మర్శయు మన గీంథములోని ఈ భాగమును గూర్శు 
తర్మవాత పాఠంలో మర్శంత దగగర్గా చూదాే ము. అయినను, ఇకుడ అసలు విష్యమును అరా్ము 
చదసుకొనుటకు కావలస్టనినిి విష్యములను మనము చూశాము. ఇశాీయిేలు అష్షష ర్మ ఎదుట 
ప్తనమ ైన తర్మవాత మర్శయు దానిలోని పౌర్మలు చాలా వర్కు చరె్గొనిపల బడిన తర్మవాత, యూదా 
నాయకులకు జఞా నమును ఇచుుటకు హో షేయ ఈ గీంథములోని చవర్శ భాగమును సంకలనం చదశాడు. 
మర్శయు తన గీంథములోని ఈ చవర్శ అధాయయములలో, దదవుడు వాగాే నము చదస్టని విష్యములను 
గూర్శు యూదా యొకు నిర్రక్షణలను బలప్ర్చుటకు హో షయే తన ప్ర్శచర్య కాలమంతటలిో ఇచున 
ప్రవచనములను వ ల్వకనతీశాడు. తీర్మప ఇశాీయిలేు యొకు కథకు ముగశంప్ు కాదు, ఎందుకంటే దదవుడు 
వార్శ ప్టో చూపిన వాతిలయమును మర్చపల లేదు. యూదా నాయకులు జఞా నమును సంపాదంిచుకొని 
ర్ానుని ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణను బలముగా ప్టటర కొని యుండవచుు. 

ముగింప్ు 

హో షయే గీంథమును గూర్శున ఈ ప్ర్శచయంలో, ప్రవచన ప్ర్శచర్య మర్శయు అతని గీంథము 
యొకు కాలము, పరా ంతము, ప్ర్శస్టిాతయలు మర్శయు ఉదదేశయము మధ్య వయతాయసములను చూప్ుతష 
హో షయే గీంథము యొకు నపే్థయమును మనము విశదకీర్శంచాము. హో షేయ గీంథము యొకు 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను సమీక్షసిూత , తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ, వివృతమగుతయని తీర్మప, 
మర్శయు దదవుని యొదే నుండి వివృతమగుతయని నిర్రక్షణల మీద దృషిరప డుతష తన గీంథమును 
ముందుగా ప ందుకుని వార్శకన ప్రవకత ఏ విధ్ంగా జఞా నమును ఇచాుడో  మనము చూశాము. 

ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలు తమ చర్శతరలోనే అతయంత కఠశనమ ైన సమయమును — అనగా 
అష్షష ర్రయుల దావర్ా తీర్మప అను సమసయను — ఎదుర్ొునుచుండని కాలములో వార్శకన జఞా నమును 
బో ధించుటకు హో షయే గీంథము వరా యబడనిది. మర్శయు ప్రతి యుగములోను, మర్శయు 
భవిష్యతయత లోనికన ఎదుర్మచూచుచుండగా మన యుగములోను దదవుని ప్రజలకు అవసర్మ ైన 
మ ళకువలను ఈ గీంథము అందిసుత ంది. హో షయే దనిములలో ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదావల , ఈ 
లోకములోని శీమలను మనము ఎదుర్ొునుచుండగా జఞా నమును అనేవషించమని హో షయే ఇచున 
పిలుప్ును కీసీుత  అనుచర్మలు ఖ్చుతముగా వినాల్వ. మనము ఎలాంటి సమసయలను 
ఎదుర్ొునుచునిను, సమసతము కోలోపయినటటో  అనిపించనప్ుపడు కూడా, కీసీుత లో భవిష్యతయత ను గూర్శు 
మనకు ఉని నిర్రక్షణను మనము బలముగా ప్టటర కొనియుండవచుని ఈ ప్ుసతకములో మనము 
నేర్ముకుంటాము. మర్శయు కీసీుత  మహ మలో తిర్శగశవచుునప్ుపడు దదవుడు తన ప్రజల మీద 
ల కనుంప్లేననిి దవీ నలను కుర్శపిసాత డు అనే నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. 
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