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హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నము 
ర్ ండవ పాఠము 

జఞా నుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు 

-1- 

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

జీవితములో కఠశనమ ైన అనుభవాలు మనకు చాలా జఞా నమును బో ధిసాత యి. మర్శయు మన 
చుటటర  ఉనివార్మ శీమలను ఎదుర్ొునుచుండగా మనము దదవుని గూర్శు, మనలను గూర్శు మర్శయు 
లోకమును గూర్శు నరే్ముకొను మ ళకువలు అమూలయమ ైనవిగా ఉంటాయి. ప్రవకతయి నై హో షయే 
విష్యములో కూడా ఇద ినిజమ ైయునిది. అతడు అనకే దశాబేముల పాటట కఠశనమ నై ప్ర్శస్టిాతయలలో 
దదవుని యొదే నుండ ిప్రతయక్షతలను ప ందుకునాిడు. మర్శయు అతని తదుప్ర్శ సంవతిర్ములలో, 
ప్ుర్ాతన ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దదశములు కొనిి తీవరమ నై శోధ్నలను ఎదుర్ొునుచుండగా 
వార్శకన జఞా నమును అందించుటకు ఈ ప్రతయక్షతలను సంకలనం చదయమని ప్ర్శశుదాధ తయుడు అతనిని 
పేరర్పేించాడు. 

హో షయే యొకు ప్రవచన జఞా నము అను మన పాఠయకీమములో ఇద ిర్ ండవ పాఠము, మర్శయు 
దీనికన “జఞా నుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, దదవుని యొకు ప్ుర్ాతనమ నై 
ప్రజలకు జఞా నమును ఇచుుటకు ఈ గీంథమును ఆర్ంభము నుండ ిముగశంప్ు వర్కు హో షయే 
ర్ూప ందించన విధానమును మనము చూదాే ము. 

మన మునుప్ట ి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 జఞా నమును సంపాదించమని హో షయే యొకు పాఠకులకు పిలుప్ునిసూత  
గీంథము ముగుసుత ంది. ఈ వచనములకు మధ్య, హో షేయ గీంథము యొకు ముఖ్య భాగము మూడు 
ప్రధానమ ైన విభాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 1:2-3:5లో ఉని మొదట ివిభాగము దదవుని యొదే 
నుండ ివచుు తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ ర్ ండిoటి మీద దృషిరప డుతయంది. 4:1-9:9లో ఉని ర్ ండవ 
విభాగము, దదవుని ప్రజలకు విర్పధ్ముగా వివృతమగుతయని దదవుని తీర్మపను దగగర్గా ప్ర్శశీలన చదసుత ంది. 
మర్శయు 9:10-14:8లో ఉని మూడవ విభాగము, హో షయే యొకు ప్రవచనముల దావర్ా దదవుడు 
బయలుప్ర్చన వివృతమగు నిర్రక్షణ మీద దృషిరప డుతయంది. హో షయే గీంథము యొకు ముఖ్య 
ఉదదేశయమును కూడా మనము ఈ విధ్ంగా కరీడీకర్శంచాము: 

సన్హె రీబు చేస్టని ద్ెండయాత్ర ద్ఘారా ఎద్ుర నై సవాళ్లను ఎద్ురకకనుచుెండగా 
హో షయే ప్రచిరయలో ద్వేుడు బయలుప్రచిన జ్ఞా నమును ప ెంద్ుకోమని హో షేయ 
గరెంథము యూద్ఘ న్ఘయక్ులక్ు పిలుప్ునిచిచెంద్ి. 

ఈ సార్ాంశము సూచంచుచునిటటో , యూదా నాయకులకు జఞా నము చాలా 
అవసర్మ ైయుండనిది. హజి్కుయా దనిములలో సన ెర్రబు చదస్టిన దండయాతర కాలములో, లేక తర్మవాత 
వ ంటనే యూదా వార్శ మీదికన నాశనకర్మ నై తీర్మప వసుత ంది అని దదవుడు హెచుర్శంచాడు. మర్శయు ఈ 
ప్ర్రక్షా కాలములో దదవుని ప్రజలను నడపిించుటకుగాను హో షేయ ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బయలుప్ర్చన విష్యములలో నుండి వివేకమును సంపాదించుకరమని హో షయే గీంథము యూదా 
నాయకులకు పలిుప్ునిచుంద.ి 

ఈ ఉదదేశయమును హో షేయ ఏ విధ్ంగా న ర్వరే్ాుడో  చూచుటకు, తన గీంథములోని ప్రతి 
ప్రధానమ ైన విభాగములో జఞా నుల కొర్కు హో షయే చదర్శున ప్రతయక్షతలనిిటనిి మనము చూదాే ము. 
మొదట ివిభాగములో అతడు ఇచున తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణకు సంబంధించన ప్రవచనములతో 
ఆర్ంభిదాే ము. తర్మవాత, ర్ ండవ విభాగములో అతడు ప్రకటించన వివృతమగుతయని తీర్మపను 
ప్ర్శగణదిాే ము. మర్శయు చవర్శగా, మూడవ విభాగములో వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు 
ఇవవబడిన ప్రతయక్షతలను విశదీకర్శదాే ము. తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ ఇచున 
ప్రవచనములలోని మ ళకువలను ముందుగా చూదాే ము. 

తీరపు మరియు నిరీక్షణ 

1:2-3:5లో ఉని హో షయే గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో యర్ొబాము II ప్ర్శపాలనలో 
ఉతతర్ ఇశాీయిలేులో హో షయే ప ందుకొనిన ప్రవచనములు ఉనాియి అను విష్యమును మీర్మ 
జఞా ప్కము చదసుకరవచుు. మన మునుప్ట ిపాఠంలో మనము నరే్ముకునిటటో , ఇవి కరీ.ప్ూ. 744లో 
అష్షష ర్మ ఖ్ాయతిని సంపాదించుకొనిన కాలములో ఇవవబడని ప్రవచనముల ైయునివి. ఈ పాఠంలో, 
హో షయే ఈ ఆర్ంభ ప్రతయక్షతలను అందించుట దదవుని తీర్మపను గూర్శున ప్రతి హెచుర్శక, భవిష్యతయత లో 
దదవుడు తన ప్రజలను దవీిసాత డు అనే నిర్రక్షణ గల ప్ునర్శి శుయతతో జఞగతీతగా సమతయలయము 
చదయబడుతయంది అని మనము చూడబో తయనాిము. 

హో షయే ఈ గీంథమును వరా స్టని కాలానికన, ఇశాీయిలేు ర్ాజయము దదవుని యొకు తీవరమ నై 
తీర్మపను ఎదుర్ొునుట ఆర్ంభించంది, మర్శయు తీర్మపను గూర్శున హచెుర్శక యూదాకు కూడా 
వచుయుండనిది. ఈ కఠశనమ నై వాసతవికతలు యూదా నాయకులకు నిర్ాశను మర్శయు సందగిధతను 
మిగశలాుయి. దదవుడు ఏమి చదయుచునాిడు? భవిష్యతయత ను గూర్శు వార్మ ఎలాంట ినముకములు 
ప టటర కరవాల్వ? ఈ గీంథము యొకు మొదటి మూడు అధాయయములలో, యూదా నాయకులు ఈ 
ప్రశిలను ఎదుర్ొునుచుండగా హో షయే వార్శకన జఞా నమును అందించాడు. 

దదవుని తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ వరా స్టని అధాయయములలో మనము 
చూస్టనిటటో , ఇకుడ కూడా మనము వాసతవిక అరా్ముతో ఆర్ంభిదాే ము — ఈ గీంథమును మొదటగిా 
ప ందుకొనినవార్శ కొర్కు దాని యొకు పరా ముఖ్యత. తర్మవాత, ఈ అధాయయముల యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనమును మనము విశదకీర్శదాే ము. మన గీంథము యొకు మొదటి శోీతల కొర్కు హో షయే 
ఇచున వాసతవిక అరా్ము చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 



హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నము ర్ ండవ పాఠము: జఞా నుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు 

-3- 

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

వాసతవిక్ అరథము 
తన గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో తాను ఇచున ప్రతయక్షతలను హో షేయ 

కరీడీకర్శంచగపర్శతద, అతడు ఈ విధ్ంగా చపెపియుండవచుు: 

తీరపు కాలము త్రపవాత్, యూద్ఘతో మరలా ఐక్యప్రచబడుట ద్ఘారా మరియు 
ద్ఘవీద్ు గృహమునక్ు సమరిుెంచుకొనుట ద్ఘారా అెంత్య ద్నిములలో ఇశ్రా యేలు 
ద్ేవుని ఆశీరాాద్ములను ప ెంద్ుక్ుెంట ెంద్ి. 

ఒక వ పై్ున, వార్మ తీర్మప కాలమును అనుభవించన తర్మవాత ఇశాీయిలేులో, అనగా ఉతతర్ 
దికుున ఉని గపతరములకు దదవుని ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని హో షయే ప్రవచనములు 
బో ధించాయి. కాని మర్ొక వ పై్ున, యూదాతో మర్లా ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా మర్శయు దావీదు 
గృహమునకు సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా అంతయ దనిములలో దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద 
ఆశీర్ావదములను కుముర్శసాత డు అని కూడా అవి బో ధించాయి. 

ఈ విభాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము ర్ ండు దశలలో చూదాే ము. మొదటగిా, 
తీర్మప కాలము తర్మవాత ఇశాీయిేలు దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటటంద ిఅను దదవుని 
ప్రణాళికను హో షయే బయలుప్ర్చాడు. ర్ ండవదగిా, ఆ ఆశీర్ావదములు యూదా దావర్ా కలుగుతాయి 
అని కూడా హో షేయ సపష్రము చదశాడు. తీర్మప కాలము తర్మవాత ఇశాీయిలేు మీద దదవుని 
ఆశీర్ావదములు కుముర్శంచబడతాయని హో షేయ చదస్టని బో ధ్ను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

తీరపు త్రపవాత్ ఆశీరాాద్ములు 
1:2-2:1లో ఉని మునుప్ట ికుటటంబ అనుభవాలను గూర్శు వయకనతగత కథనమును ఇసూత  

హో షయే ఈ విభాగమును ఆర్ంభిసాత డు. 
మునుప్టి కుటటంబ అనుభవాలు. 1:2-9లో కుటటంబ కథనముతో ఈ భాగము 

ఆర్ంభమవుతయంది. “వయభిచార్ము చదయు” “స్ట్త నీి” — లేక భార్యను — వివాహము, అనగా గపమ ర్మను 
వివాహము చదసుకరమని 2, 3 వచనములలో దదవుడు హో షయేను ఆజఞా పించాడు. ఇశాీయిలేులో ఉని 
దదవదాస్ట్ సాా వర్ములలో స్టవే చదస్టని అనేకమంది వయభిచార్శణలిలో గపమ ర్మ ఒకటెైయునిదని ఈ వర్ణన 
సూచసుత ంది. ఆమ  జీవన విధానము హో షేయ వివాహము మీద ఒక చీకటి ఛాయ అలుముకొనునటటో  
చదస్టింది. కాని దనీి కంటే ఎకుువగా, దదవుడు తన నిబంధ్న దావర్ా అప్నముకసుత ల ైన ప్రజలతో — 
ఇశాీయిలేు ప్రజలు — అనుబంధ్మును కలుప్ుకునాిడు అని కూడా వార్శ వివాహము చతరా తుకముగా 
చూప్ుతయంది. 

తర్మవాత, 4-9 వచనాలలో, దదవుని యి దుట ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్శస్టిాతిని బయలుప్ర్చు 
విధ్ముగా తన పిలోలకు విశేష్మ ైన పరోే్ను ప టరమని దదవుడు హో షయేకు ఆజా ఇచాుడు. హో షేయ 
యొకు జయేష్ఠ  కుమార్మనికన యి జ రయిలేు అని పేర్మ ప టరబడింద;ి యర్ొబాము II యొకు పితర్మడెనై, ర్ాజ ైన 
యి హూ భయంకర్మ ైన హింసతో యి జ రయిలేులో తన ర్ాజయమును సాా పించాడని 2 ర్ాజులు 10 
వివర్శసుత ంది. హో షేయ యొకు మొదట ికుమార్మనికన యి జ రయిలేు అని పరే్మ ప టటర ట ఇశాీయిలేు మీదికన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒక హింసాతుకమ నై తీర్మప తవర్గా ర్ాబో తయంద ిఅని బయలుప్ర్చంది. హో షయే యొకు ర్ ండవ 
సంతానమ నై కుమార్ తకు లోర్ూహామా అని పేర్మ ప టరబడింది, అనగా “పేరమ ప ందనిది,” లేక 
“జఞల్వన ందనిది” అని అరా్ము. దదవుడు ఇశాీయిలేు ర్ాజయమునకు పేరమ మర్శయు కనికర్మును చూప్ుట 
ఆపవిేసాత డు అని ఈ పరే్మ సూచసుత ంది. చవర్శగా, తన మూడవ సంతానమునకు లోఅమీు, అనగా “నా 
జనముకాదు,” అని పేర్మ ప టరమని దదవుడు హో షయేను ఆజఞా పించాడు. కొంత కాలము వర్కు, 
ఇశాీయిలేును దదవుడు తన ఉగీతను ఎదుర్ొునుచుని అనయ దదశముగా ప్ర్శగణిసాత డు అని ఈ కుమార్మని 
పేర్మ బయలుప్ర్మసుత ంది. 

హో షయే యొకు మునుప్ట ికుటటంబ అనుభవాలు ఇశాీయిలేు మీదికన ర్ాబో వుచుండని 
భయంకర్మ ైన తీర్మపను బయలుప్ర్చాయి. అయితద, హో షయే ఈ తీర్మప మాటలను 1:10-2:1లో 
ఇవవబడిన దెవై-పేరర్శత నిర్రక్షణ ప్రవచన ప్లుకుల దావర్ా సమతయలయం చదశాడు. ఇశాీయిలేు మీదకిన 
ర్ాబో వుచుని నాశనము తర్మవాత కూడా, ఆదికాండము 13, 22లో అబరా హాముతో చదస్టని 
వాగాే నములను దదవుడు న ర్వరే్ముతాడని అతడు ప్రకటించాడు. హో షయే 1:10లో హో షేయ ప్రకటసిుత ని 
మాటలను వినండి: 

ఇశ్రా యేలీయుల జ్నసెంఖ్య అమిత్మ ై లెక్కలేని సముద్రప్ు ఇసుక్ెంత్ 
విస్ాత రమగును; ఏ సథలమెంద్ు–మీరప న్ఘ జ్నులు కారననమాట జ్నులు వారతిో 
చెప్ుుద్ురో ఆ సథలమునన్–ేమీరప జీవముగల ద్వేుని క్ుమారపలెైయున్ఘనరని 
వారతిో చపె్ుుద్ురప (హో షేయ 1:10) 

త్న వాగాా నములను న్హరవేరపచటక్ు ఆయన క్లిగియునన నిశ్చయత్ను 
ఉద్ఘా ట ెంచుటక్ు ద్వేుడు కొనినస్ారపల  చిహనములను ఉప్యోగిెంచఘడు అని ప్రవచన 
ప్ుసతక్ములలో మనము చూస్ాత ము. ఆయన చిహ్ననత్మక్ కారయములను 
ఉప్యోగిెంచుక్ున్ఘనడు. కాబట ర , ఒక్ వేశ్యను వివాహము చసేుకోమని ఆయన 
హో షయేను కోరనిప్ుుడు, ద్ేవుడు సుషరముగా త్న ప్రజ్ల యొక్క 
అప్నమమక్త్ామును, ఇత్ర ద్వేత్లను, ఇత్ర ద్శే్ముల యొక్క ద్ేవత్లను 
అనుసరిసూత  ఆయన ప్రజ్లు ఒక్ వయభిచఘరిణయి నై స్ట్త ీ వలె — అెంత్క్ెంట ేఎక్ుకవగా, 
ఒక్ వయభిచఘరి వలె — వయవహరెించిన విధఘనమును సుషరముగా చూప్గోరాడు. 
అయతే ప్రజ్లు చేయు వయభిచఘరము త్రపవాత్ క్ూడఘ, త్న ప్రజ్లు చూప్ు 
అప్నమమక్త్ాము త్రపవాత్ క్ూడఘ ఆయన త్న నిబెంధనక్ు 
నమమక్సుత డెైయున్ఘనడని హో షయే ప్రవక్త ద్ఘారా ఆయన చూపాడు. 

— డా. డదవిడ్ కొర్ే ీ

అతని మునుప్టి కుటటంబ అనుభవములలోని ఈ సమతయలయమ నై కథనమును అనుసర్శసూత , 
2:2-23లో తన గీంథములోని దదవుని యొకు మొటరమొదట ివాయజయము వ పై్ునకు హో షేయ మళాో డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని వాయజయము. ప్రవచనాతుక వాయజయములలో మనము సాధార్ణంగా ఆశంచునటటో , 2:2-
13లో, ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిేలు తన శాప్ములను అనుభవించబో తయంది అని దదవుడు తన ప్ర్లోక 
నాయయసాా నములో ప్రకటించాడు. గపమ ర్మ మర్శయు ఆమ  చదస్టని దదవదాస్టి వయభిచార్ము వల నే, 
ఇశాీయిలేీయులు కూడా దదవునికన అప్నముకతవమును చూపార్మ, మర్శయు అష్షష ర్మ సామాా జయము 
యొకు ఎదుగుదల దావర్ా దదవుడు వార్శని శక్షించబో తయనాిడు. అయితద అనకే ఇతర్ దెైవిక వాయజయముల 
వల , ఈ వాయజయము దదవుని యొదే నుండ ివచుు శాప్ములతో ముగశంచబడలేదు. భినిముగా, 
ఇశాీయిలేు యొకు తీర్మప తర్మవాత ర్ాబో వు ఆశీర్ావదములను గూర్శు కూడా దదవుడు మాటాో డాడు. 
2:18లో దదవుడు ప్ల్వకనన నిర్రక్షణతో కూడిన మాటలను వినండి: 

ఆ ద్నిమున న్నేు న్ఘ జ్నులప్క్షముగా భూజ్ెంత్ువులతోను ఆకాశ్ప్క్షులతోను 
న్ేలను పరా క్ుజ్ెంత్ువులతోను నిబెంధన చేయుద్ును. విలుల ను ఖ్డగమును 
యుద్ధమును ద్ేశ్ములో ఉెండక్ుెండ మానిుెంచి వారనిి నిరభయముగా 
నివస్టిెంప్జ్ేయుద్ును (హో షయే 2:18) 

ఇశాీయిలేుతో నిబంధ్న — ఈ నిబంధ్నను గూర్శు తర్మవాత ప్రవకతలు కూడా ప్రవచంచార్మ — 
చదయుదును అని వాగాే నము చదసూత  తీర్మప తర్మవాత ఒక ఘనమ నై భవిష్యతయత ను గూర్శు దదవుడు ఇచున 
నిశుయతను మీర్మ ఇకుడ చూడవచుు. యిర్రుయా 31:31 ఈ నిబంధ్నను “కొీతత  నిబంధ్న” అని 
పిలుసుత ంది. యి ష్యా 54:10, మర్శయు యి హజెేులు 34:25 మర్శయు 37:26 దీనిని “సమాధానారా్ 
నిబంధ్న” అని పలిుసాత యి. 

ఇకుడ హో షయే యొకు ప్రవచనము దదవుడు ప్రకృతిని ప్ునర్మదధర్శంచు విధానము మీద 
దృషిరప డుతయంది — “భూజంతయవులతోను ఆకాశప్క్షులతోను నేలను పరా కుజంతయవులతోను...” మర్శయు 
అష్షష ర్మ నుండి కలుగు హింస కూడా అంతమొందుతయంది అని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. ఆయన 
“విలుో ను ఖ్డగమును యుదధమును మానిపసాత డు” మర్శయు ఇశాీయిలేు “నిర్ుయముగా నివస్టిసుత ంది.” 

అతని మునుప్టి కుటటంబ అనుభవములు మర్శయు దదవుని మొదటి వాయజయములో నాయయము 
మర్శయు నిర్రక్షణ బయలుప్ర్చబడని విధానమును నమోదు చదస్టని తర్మవాత, హో షేయ 3:1-5లో తన 
తదుప్ర్శ కుటటంబ అనుభవములను గూర్శున కథనము వ పై్ుకు తిర్శగశగాడు. 

తదుప్ర్శ కుటటంబ అనుభవాలు హో షయే 3వ అధాయయము 1-3 వచనములలో తన స్ట్వయ 
కుటటంబ కథనముతో ఆర్ంభమవుతయంది. గపమ ర్మ మర్లా దదవదాస్టిగా వయభిచార్ములోనికన 
తిర్శగశవ ళోిపల యింది. అయితద “[గపమ ర్మ] యొదేకు మర్లా వ ళోి, వయభిచార్శణయిగుదానిని... పేరమించుము” 
అని దదవుడు హో షేయకు ఆజా ఇచాుడు. హో షేయ విధదయుడెయైాయడుగాని, గపమ ర్మ “చాలా దినములు” 
యి ేప్ుర్మష్యని కూడకుండా ఉండాలని 3వ వచనములో అతడు ఆమ కు తలె్వపాడు. అయినను, హో షయే 
ఈ తీర్మప మాటలను ర్ ండవ సార్శ ఇవవబడిన దదవుని దావర్ా పేరర్పేతిమ నై నిర్రక్షణగల ప్రవచన ప్రతయక్షతల 
దావర్ా జఞగీతతగా సమతయలయము చదశాడు. 3:4-5లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

నిశ్చయముగా ఇశ్రా యలేీయులు చఘలద్నిములు రాజు లేక్యు అధిప్తిలేక్యు 
బలినరుిెంప్క్యు నుెంద్ురప. ద్ేవతఘసతెంభమును గాని ఏఫో ద్ును గాని 
గృహద్వేత్లను గాని యుెంచుకొనక్ుెంద్ురప. త్రపవాత్ ఇశ్రా యేలీయులు... 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భయభక్ుత లుక్లిగి య హో వా అనుగరహము న్ ెంద్ుటక  ైఆయన యొదా్క్ు వత్ుత రప 
(హో షేయ 3:4-5). 

ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటటో , ప్ుర్మష్యని కూడకుండా గపమ ర్మ ఉండుట ఇశాీయిలేు 
సుదరీ్ఘ కాలము పాటట నాశనమును ఎదుర్ొుని “ర్ాజు లేకయు అధపి్తిలేకయు బల్వనర్శపంప్కయు 
నుందుర్మ. దదవతాసతంభమును గాని ఏఫల దును గాని గృహదదవతలను గాని యుంచుకొనకుందుర్మ” అను 
విష్యమును చతీరకర్శసుత ంది. అయితద మర్ొకసార్శ, తన తీర్మప కాలము ముగశస్టిన తర్మవాత ఇశాీయిలేు 
దదవుని “అనుగీహమును” లేక ఆశీర్ావదములను ప ందుకుంటటంది అని హో షయే నిర్రక్షణగల మాటలను 
ప్ల్వకాడు. 

మొదట ివిభాగము యొకు వాసతవిక అరా్ము తీర్మప కాలము తర్మవాత దదవుని ఆశీర్ావదములను 
ఎలా ఉదాఘ టించనదో  మనము చూశాము కాబటిర , ఈ భవిష్యతయత  ఆశీర్ావదములు యూదా దావర్ా 
కలుగుతాయి అను ప్రతయక్షతను మనము ఇప్ుపడు విశదకీర్శదాే ము. 

యూద్ఘ ద్ఘారా ఆశీరాాద్ములు 
హో షయే ప్ర్శచర్యలోని మొదట ిదశలో, యూదా ర్ాజ నై ఉజి్కయా దదవునికన నముకసుత నిగా ఉండని 

విష్యమును మీర్మ జఞా ప్కము చదసుకరవచుు. కాబటిర , ఈ కాలములో దదవుడు ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన 
ఇశాీయిలేు మీద తీర్మపలను ప్రకటించనప్పటకిర, దక్షణి ర్ాజయము విష్యములో మాతరం ఆయన 
భినిముగా సపందించాడు. 1:7లో, “అయితద యూదావార్శయి డల జఞల్వప్[డుదును]” అని ఆయన 
స్ట లవిచాుడు. అయితద మనము చూడబో వుచునిటటో , ఈ మొదట ివిభాగములోని హో షయే యొకు 
ప్రవచనములు యూదాను గూర్శు ఇంకా అనకే విష్యములను చబెుతయనాియి. మొదట ివిభాగములో 
హో షయేకు ఇవవబడిన ప్రతయక్షతలలోని ర్ ండవ భాగమును వినండి. హో షేయ యూదా నాయకులకు ఈ 
విధ్ంగా బో ధించాడు: 

...యూద్ఘతో ప్ునః ఐక్యప్రచబడుట ద్ఘారా మరియు ద్ఘవీద్ు గృహమునక్ు 
సమరుణ క్లిగియుెండుట ద్ఘారా అెంత్య ద్ినములలో ఇశ్రా యలేు మరలా ద్ేవుని 
ఆశీరాాద్ములను ప ెంద్ుక్ుెంట ెంద్ి. 

యూదా దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములు వచుుట మీద హో షయే తన ప్రతయక్షతల యొకు దృషిరని 
ఎందుకు ప టార డో  అరా్ము చదసుకొనుటకు, హో షేయ ప్రవచనములను ర్ూప ందించన మూడు పాత 
నిబంధ్న అంశములను మనము విశేోషించాల్వ. మొటరమొదటిగా, పతిర్మల కాలము నాట ినుండద, 
ఇశాీయిలేులోని ప్న ిండు గపతరముల ఐకయత యొకు పరా ముఖ్యతను పాత నిబంధ్న ఉదాఘ టించంది. 
ఆదకిాండము ఈ విష్యమును, మర్శ ముఖ్యముగా యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలు 
సమాధానప్డుట దావర్ా సూచంచంది. నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్ాయకాండము, 
దివతీయోప్దదశకాండము, యి హో ష్యవ, నాయయాధపి్తయలు మర్శయు సమూయిేలు గీంథములు 
ఇశాీయిలేు అంతట ియొకు ఐకయతను పల ర తిహిసాత యి. అవును, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా గపతరములు 
చీల్వపలయి ఒకర్శతో ఒకర్మ వ రై్ము కల్వగశయుండని దినములలో హో షేయ యొకు ప్ర్శచర్య 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్ంభమ యైియంది. అయితద మునుప్ట ిబెబైిలు ఆదర్ికముల కీమములోనే, ఇశాీయిలేు భవిష్యతయత లో 
దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ప్న ిండు గపతరముల యొకు ప్ునఃఐకయత 
అవసర్మ ైయునిద ిఅని హో షేయ ఉదాఘ టించాడు. 

ర్ ండవదగిా, దావీదు కుటటంబమునకు సమర్పణ కల్వగశయుండుట అను పాత నిబంధ్న 
అంశమును కూడా హో షయే వ ల్వకనతీసాడు. అనకే మునుప్టి బెైబిలు ప్ుసతకములు, ముఖ్యముగా 
నాయయాధపి్తయలు, సమూయిలేు మర్శయు ర్ాజులు, ఇంకా అనకే ఆర్ంభ కరర్తనలు, దదవుని ప్రజలందర్శ 
మీద దావీదు గృహము — యూదా యొకు ర్ాజ వంశము నితయ ర్ాజవంశముగా — స్టిార్ప్డయిుంటటంది 
అని నిర్ాా ర్శసాత యి. మొదటి అంశము వల నే, ఈ అంశము కూడా యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల 
యొకు వృతాత ంతములో నాటబడయిునిది. ఆదకిాండము 49:10లో, పతిర్మడెనై యాకరబు తన 
కుమార్మలకు ప్రవచంచ “దండము” — ర్ాజ అధికార్మునకు చహిము — “యూదా యొదే నుండ ి
తొలగశపల దని” చెపాపడు. కాబటిర , ఉతతర్ గొతరము దావీదు స్టింహాసనము యొకు అధకిార్మును 
తిర్సుర్శంచన కాలములో, దావీదు గృహము యొకు ప్ర్శపాలన ప్టో నూతనముగా సమర్శపంచుకొనుట 
దావర్ా ఇశాీయిేలుకు భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని హో షేయ ఉదాఘ టించాడు. 

మూడవదగిా, యూదా దావర్ా కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు హో షయే ఇచున నిర్రక్షణగల 
మాటలను అరా్ము చదసుకొనుటకు, చర్శతరయంతటి కొర్కు దదవుని యొకు తయద ిలక్షయమును మనసుిలో 
ఉంచుకొనుట కూడా చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. అనేక పాత నిబంధ్న చార్శతిరక గీంథములు మర్శయు 
కరర్తనలు సూచంచుచునిటటో , దదవుని ప్రజలు దావీదు గృహము కనీంద ఐకయప్ర్చబడుటకు కార్ణము, 
తయదకు, దదవుని ర్ాజయమును భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జయేుటయిే. ఇంతకు ముందు వల నే, 
మనము ఈ అంశమును యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల వృతాత ంతములో చూసాత ము. 
ఆదకిాండము 49:10లో అతని కుమార్మడెనై యూదాను గూర్శు యాకరబు ప్రవచంచనప్ుపడు, “యూదా 
యొదే నుండ ిదండము తొలగదు” అని మాతరమ ేఅతడు ప్రవచంచలేదుగాని, దదశములు లేక “ప్రజలు 
అతనికన విధదయుల ైయుందుర్మ” అని కూడా అతడు స్ట లవిచాుడు. 

తయదకు, యూదా ర్ాజు యొకు ప్ర్శపాలనలో ఐకయప్ర్చబడిన ఇశాీయిలేు యొకు ప్న ిండు 
గపతరములు దదవుని ప్ర్శపాలనను సర్వలోకములో వాయపింప్జసేాత యి. మర్శయు యూదాను గూర్శు 
హో షయే ఆర్ంభములో చదస్టని ప్రవచనములు భవిష్యతయత ను గూర్శు ఇటిర  మహిమకర్మ నై దర్ినమును 
ప్రతిపాదిసాత యి. ఈ నేప్థయము వ లుగులో, హో షేయ 1:11ను వినండి మర్శయు దీనిలో హో షయే 
బో ధించన అంశములను చూడండి: 

యూద్ఘవారపను ఇశ్రా యేలువారపను ఏక్ముగా క్ూడుకొని, త్మప నై న్ క్నిన్ే 
ప్రధఘనుని నియమిెంచుకొని తఘమునన ద్ేశ్ములోనుెండి బయలుద్ేరపద్ురప; ఆ 
య జ్ రయేలు ద్నిము మహ్న ప్రభావముగల ద్నిముగానుెండును (హో షేయ 1:11). 

“యి జ రయిేలు దనిము” — ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు మీదకిన అష్షష ర్మ తీసుకొనిర్ాబో వుచుండిన 
హింస — “మహా ప్రభావముగల దినముగానుండును” అని ఇకుడ హో షయే ప్రవచంచాడు. అయితద 
దదవుని యొదే నుండ ిఈ తీర్మప కల్వగశన తర్మవాత, “యూదావార్మను ఇశాీయిలేువార్మను ఏకముగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కూడుకొ[నుదుర్మ].” మర్శయు వార్మ “తమప నై న కనిన ేప్రధానుని నియమించు[కొందుర్మ]” మర్శయు 
3:5లో, హో షేయ ఈ పాత నిబంధ్న దృకపధ్ములను ఈ విధ్ంగా వివర్శంచాడు: 

త్రపవాత్ ఇశ్రా యేలీయులు తిరగిి వచిచ త్మ ద్ేవుడెనై య హో వా యొదా్ను త్మ 
రాజ్ నై ద్ఘవీద్ున్ దా్ను విచఘరణ చేయుద్ురప. ఈ ద్నిముల అెంత్మెంద్ువారప 
భయభక్ుత లుక్లిగి య హో వా అనుగరహము న్ ెంద్ుటక  ైఆయన యొదా్క్ు వత్ుత రప 
(హో షేయ 3:5). 

ఇకుడ మనము చూచుచునిటటో , “తర్మవాత” — ఇశాీయిలేు యొకు తీర్మప కాలము తర్మవాత 
— “ఇశాీయిలేీయులు తిర్శగశ వచు తమ దదవుడెనై యి హో వా యొదేను తమ ర్ాజ ైన దావీదున దేను 
విచార్ణ చదయుదుర్మ” మర్శయు “ఈ దినముల అంతమందు” అని హో షయే చెపపిన మాటలను 
గమనించండి. ఈ వాకయము హబె్రర ప్దమ నై బహిిత్ హయయమిమ్ (ַאֲחִרית ַהיִָּמים  నుండి (בְּ
వ లువడుతయంది. ఇతర్ వాకయభాగములలో, ఇది మర్శయు దీనిని పల ల్వన ఇతర్ వాకయములు కవేలం 
“భవిష్యతయత లో” అని మాతరమే అనువదించబడా్ యి. కాని ఇకుడ మాతరం “ఈ దనిముల అంతమందు” అని 
సర్శగా అనువదించబడింది — ఇద ిదదవుని ప్రజలు చెర్గొనిపల బడని తర్మవాత, దదవుని ఉదదేశయములు 
న ర్వేర్ుబడునప్ుపడు కలుగు చర్శతర యొకు ముగశంప్ుకు సూచనగా ఉనిది. 

ఇతర్ పాఠయ కమీములలో మనము గుర్శతంచనటటో , అనకేమంద ిపాత నిబంధ్న ప్రవకతలు “అంతయ 
దినములు” అను వయకరతకర్ణను దివతీయోప్దదశకాండము 4:25-31లో నుండ ిఉప్యోగశసాత ర్మ. ఈ 
వచనములలో, దదవుని ప్రజలు దదవుని నిబంధ్నను ఉలోంఘసి్టేత , దదవుడు వార్శని తన శతయర వుల చదతికన 
అప్పగశసాత డని, వాగాే న దదశములో నుండి చరె్లోనికన ప్ంప్ుతాడని మోషే వార్శని హెచుర్శంచాడు. అయితద 
30వ వచనములో, “అంతయ దనిములలో” వార్మ ప్శాుతాత ప్ప్డతార్ని, మర్శయు వార్శ చరె్ 
ముగశంచబడుతయంది అని మోషే దదవుని ప్రజలకు ప్ునర్శిశుయతను ఇచాుడు. మోషే ప్రవచనములను 
అనుసర్శంచ, ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు దదవుని తీర్మప తీవరముగా అనుభవిసుత ంది అని హో షేయ 
ప్రవచంచాడు. అయితద, ఇంతకు ముందద మనము చూస్టినటటో , వార్మ ప్శాుతాత ప్ప్డతార్ని, యూదాతో 
ఐకయప్ర్చబడతార్ని, మర్శయు దావీదు కుటటంబమునకు సమర్పణ కల్వగశయుంటార్ని కూడా ఆయన 
మర్లా ఉదాఘ టించాడు. మర్శయు ఇదంతా చర్శతర ముగశంప్ునకు చదర్మకొని, లోకమంతటా దదవుని ర్ాజయము 
వాయపితచెందనిప్ుపడు అంతయ దనిములలో కలుగు ఆశీర్ావదములను తీసుకొనివసుత ంది. 

ప్ెంచగరెంథములో “అెంత్య ద్ినములు” అను మాటను ఉప్యోగిెంచిన 
సెంద్రభములను మీరప చూస్ాత రప. ఒక్ ఉద్ఘహరణ ద్ిాతీయోప్ద్ేశ్కాెండము 4వ 
అధఘయయము చివరిలో ఉననద్ి... అయతే ఆ న్పే్థయములో ఇశ్రా యేలు వాగాా న 
ద్ేశ్ములోనికి ప్రవేశెంచుటక్ు స్టది్ధముగా ఉననద్ి కాబట ర  మోషే వారిని 
హెచచరిెంచుచు అెంటాడు, వారప వాగాా న ద్శే్ములోనికి ప్రవేశెంచినప్ుుడు ద్వేునికి 
అవిధేయులెై, స్ట్న్ఘయ నిబెంధనలోని ఆజా్లను పాట ెంచక్ుెండఘ ఉెంటె, త్ుద్క్ు 
వారప వాగాా న ద్శే్ములో నుెండ ిత్రమబడి చెరగకనిపో బడతఘరప. కాబట ర , వారప 
ఒక్స్ార ిద్శే్ములో నుెండి త్రమబడని త్రపవాత్, అవిధేయత్ వలన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చెరగకనిపో బడిన త్రపవాత్, ద్శే్ములో నుెండి త్రమబడనివారకిి క్ూడఘ నిరీక్షణ 
ఉననద్ని, “అెంత్య ద్ినములలో” వారప ద్ేవుని త్ట ర  తిరిగి, ఆయనను పిలచిన 
య డల ప్ునరపద్ధ రిెంచబడతఘరని మోషే హెచచరిెంచుచున్ఘనడు లేక్ 
చెబుత్ున్ఘనడు. అవును ఇద్ి మన ద్ేవుని యొక్క అద్ుభత్మ ైన త్ళ్ుక్ు 
అయుయననద్ి, ఆయన త్న ప్రజ్లను విడన్ఘడక్, వారిని తిరిగి తీసుకొనివచిచ 
ప్ునరపద్ధ రిస్ాత డు, మరియు ఇద్ి ద్వేుని గూరిచ, ప్ునరపద్ధ రిెంచు ద్వేుని గూరిచ, 
పాప్ము త్రపవాత్ క్ూడఘ విమోచిెంచు ద్ేవుని గూరిచ ఒక్ గకప్ు వేద్ఘెంత్శ్ాసత ీ 
ఆధఘరమును నిరిమసుత ెంద్ి. యసేు కరరసుత  యొక్క వయకితత్ాములో ద్ేవుడు చేయు 
కారయములక్ు మరియు త్ుద్క్ు యుగాెంత్ములో ఆయన ఏమి చేయబో త్ున్ఘనడు 
అనుటక్ు ఇద్ి ఒక్ ఆధఘరమును అెంద్ిసుత ెంద్ి. 

— ఆండూర  అబరె్ ితి, Ph.D. 

ఇప్ుపడు, యర్ొబాము II ప్ర్శపాలన కాలములో ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన ఇశాీయిలేులో తీర్మప మర్శయు 
నిర్రక్షణ అను ఈ ఆర్ంభ ప్రవచనములను హో షయే ముందు ఎందుకు ఇచాుడో  మనము సులువుగా 
చూడవచుు. ర్ాబో వుచుని దెవైిక తీర్మపను గూర్శు ఇశాీయిలేును హచెుర్శంచమని మర్శయు దదవుని 
కనికర్మును వ దకునటటో  వార్శని ప్ుర్శకొలపమని దదవుడు అతనిని పిల్వచాడు. ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు 
హో షయే యొకు ప్రవచనములను నిరో్క్షయము చదస్టి దదవుని తీర్మపను అనుభవించనప్పటకిర, ఈ 
హెచుర్శకలను జఞర్రచదయుట వ నుక హో షేయ యొకు ఉదదేశయము మాతరం సపష్రముగా ఉనిది. 

అయితద హో షయే తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శున ఈ సమతయలయమ నై ప్రవచనములను 
దశాబేముల తర్మవాత యూదాలో తన గీంథమును సంకలనం చదయుచునిప్ుపడు ఎందుకు చదర్ాుడు? 
అతడు ఏమి సాధించుటకు ప్రయతిించాడు? సర్ే, ఒక విధ్ంగా, హజి్కుయా దనిములోని యూదా 
నాయకులకు ఈ ఆర్ంభ ప్రవచనములు హో షయే గీంథమంతటిలోని జఞా నమును అరా్ము చదసుకొనుటకు 
ఒక స్టిార్మ నై ఆధార్మును అనుగహిీంచాయి. వార్శ కంటే ముందు ఇశాీయిలేుకు సంభవించనటేో , ఇప్ుపడు 
యూదా దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొునుచుండినది, మర్శయు వార్శని నడిపించుటకు హో షయే గంీథములోని 
ప్రతయక్షతలు వార్శకన అవసర్మ యైుండనెు. అయితద తన ప్రజల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని నితయ 
ప్రణాళికను గూర్శు యూదాకు జఞా ప్కము చదయుటకు కూడా హో షయే తన గీంథములోని ఈ మొదటి 
విభాగమును వరా శాడు. ఏమి జర్శగశయునిప్పటకిర, లేక ఏమి జర్మగుచుండనిను, అంతయ దనిములలో 
దదవుని ఆశీర్ావదములు కవేలం ఒక ేమార్గము దావర్ా కలుగుతాయి. దావీదు కుమార్మలలో ఒకడు 
దదశమును మర్లా ఐకయప్ర్చ, ఇశాీయిలేును మర్శయు యూదాను దదవుని యొకు ఘనమ నై 
ఆశీర్ావదములలోనికన నడపిిసాత డు. 

2 దినవృతాత ంతములు 30వ అధాయయము ప్రకార్ం, దావీదు కుమార్మనిగా హజి్కుయా తన 
ప్ర్శపాలన యొకు ఆర్ంభ దనిములలోన ేఇశాీయిేలును మర్శయు యూదాను ప్ునఃఐకయప్ర్చుటకు 
ప్రయతిించాడు అని మనము గుర్శతంచాల్వ. అయితద తర్మవాత, అతడు దదవునికన దూర్మ యైాయడు, 
మర్శయు అతని ప్రయతిము విఫలమ యైియంది. ఇశాీయిలేు దార్శతపిపపల యింది మర్శయు యూదా దదవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తీర్మపను ఎదుర్ొుని, “అంతయ దనిములలో” ర్ాబో వు ఆశీర్ావదముల కొర్కు ఇప్పటకిర 
ఎదుర్మచూచుచునిది. 

హో షయే యొకు ఆర్ంభమును, తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శున ఒక సమతయలయమ నై 
వయకరతకర్ణమును ప్ర్శగణించాము కాబటిర , మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనము 
వ ైప్ుకు తిర్మగుదాము. 

ఆధునిక్ అనువరతనము 
క ైైసతవులు హో షేయ గీంథమును తమ జీవితములకు అనేక విధ్ములుగా అనువర్శతంచుకునాిర్మ. 

అయితద విచార్కర్ముగా, మనలో చాలామందిమి మన అనువర్తనములను అసతవయసతముగా చదసుత ంటాము. 
కరీసుత  అనుచర్మలుగా మనo నమేు విష్యములలో ఒకదానికన సర్శగా సర్శపలయిే ఒక చని వేదాంతశాసత  ీ
లేక న తైిక నియమమును కనుగొనుటకు మనము చదువుతష పల తయంటాము. ఇప్ుపడు, ఈ చని 
ముకుల మీద దృషిరప టటర టకు ప్రయతిించుచుండగా మనము ప్ూర్శతగా దార్శ తపిపపల కుండా 
ప్ర్శశుదాధ తయుడు సాధార్ణంగా మనకు సహాయం చదసుత ంటాడు. అయితద తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు 
హో షయే ఇచున మునుప్ట ిప్రవచనములలో కనిపించు ముఖ్యమ నై అంశముల మీద దృషిరప టటర ట 
దావర్ా మేము భినిమ ైన ప్దధతిని ఉప్యోగశంచాలని కరర్మతయనాిము. 

హో షయే గీంథములోని మొదటి విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము 
చూచుచుండగా, గీంథములోని ఈ భాగమునకు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నకు మధ్య ఉని ర్ ండు కరలకమ నై 
అనుబంధ్ములను మనము ప్ర్రక్షించుదాము. మొదటగిా, కరీసుత కు వధ్ువుగా సంఘమును గూర్శు కొీతత  
నిబంధ్న ఏమి బో ధసిుత ంద?ి మర్శయు ర్ ండవదిగా, కరసీుత లో అంతయ దనిములను గూర్శు అది ఏమి 
బో ధిసుత ంది? కరసీుత నకు వధ్ువును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న దృకరుణము మన జీవితములను హో షయే 
దినములతో ఎలా కలుప్ుతయందో  ముందుగా చూదాే ము. 

కరరసుత నక్ు వధువు 
హో షయే యొకు మొదటి మూడు అధాయయములలో, గపమ ర్మతో హో షేయ యొకు 

వివాహమును గూర్శున వృతాత ంతము తన పాత నిబంధ్న ప్రజల ైన ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా వార్శతో 
దదవుని అనుబంధ్మును చతీరకర్శసుత ంది. హో షయే మర్శయు గపమ ర్మ తమ వ వైాహకి అనుబంధ్ము దావర్ా 
జతప్ర్చబడా్ ర్మ; దదవుడు మర్శయు ఆయన ప్రజలు దదవుని నిబంధ్న దావర్ా ఐకయప్ర్చబడా్ ర్మ. గపమ ర్మ 
హో షయేతో తన నిబంధ్నను ఉలోంఘించంది; ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలు కూడా దదవునితో తమ 
నిబంధ్నను ఉలోంఘించార్మ. హో షయే గపమ ర్మతో తన పేరమను మర్శయు వ వైాహకి నిబంధ్నను 
నూతనప్ర్చుకునాిడు; అంతయ దనిములలో తన ప్రజల ప్టో తన పేరమను మర్శయు నిబంధ్నను 
నూతనప్ర్మసాత నని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. ఈ పల ల్వకలు ఉదదేశప్ూర్వకముగా ఇశాీయిలేు మర్శయు 
యూదాతో దదవుని అనుబంధ్మును మానవ వివాహముతో పల లాుయి. 

ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాతో దదవుని అనుబంధ్మును ఇతర్ ప్రవకతలు కూడా వివాహము 
ర్ూప్ములో సూచంచార్మ గాని, కొంచెము తకుువ వయకనతగతమ నై ర్రతిలో సూచంచార్మ. యి ష్యా 62:5 
మర్శయు యిర్రుయా 2:2, 32; 31:32 వంటి వాకయభాగములలో దనీిని మనము చూసాత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘమును గూర్శు కరసీుత  యొకు వధ్ువు అని మాటాో డుతష, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలకు 
భర్తగా హో షయే దదవుని ప్రసుత తించనటేో  కొీతత  నిబంధ్న ఈ పాత నిబంధ్న అంశము మీద నిర్శుసుత ంది. 2 
కొర్శంథీ. 11:2, ఎఫ స్ట్. 5:25-33, ప్రకటన 19:7; 21:2, 9 వంటి లేఖ్న భాగములలో మనము ఈ 
ర్ూప్కములను చూడగలము. 

క ైైసతవ సంఘము పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజలలో నుండ ిఎదగిశంద ిఅను సతయమును ఈ కొీతత  
నిబంధ్న దృకరుణము ప్రతిబింబిసుత ంది. బెైబిలు చర్శతర అంతటలిో దదవుడు ఒక ేవధ్ువును 
కల్వగశయునాిడు. కాబటిర  క ైసైతవ సంఘముతో కరసీుత  యొకు అనుబంధ్ము కొీతతద ిఏమి కాదు. బదులుగా, 
ఇద ిపాత నిబంధ్నలో దదవుని ప్రజలతో దదవుని అనుబంధ్ము యొకు కొనసాగశంప్ుగా ఉనిది. అవును, 
కొీతత  నిబంధ్న సంఘములో ఇంకా అనకేమంది అనుయలు ఉనాిర్మ. అయితద పాత నిబంధ్నలో కూడా 
దతతతయ దావర్ా లేక అబరా హాము కుటటంబములో చదర్మట దావర్ా అనుయలు దదవుని ప్రజలలో 
సభుయల ైయిేయవార్ని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు సపష్రము చదశార్మ. ఈ కార్ణము చదత, దదవుని యొకు పాత 
నిబంధ్న వధ్ువుయి నై ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా కొర్కు హో షేయ యొకు ప్రతయక్షతలు, మన 
సావభావిక జఞతి ఏమ నైప్పటికర కరీసుత నకు వధ్ువుగా మనకు కూడా వర్శతసాత యి. 

కరొత్త  నిబెంధనలోని సెంఘమును గూరిచ మనము మాటాల డునప్ుుడు, అద్ి ప్ూరితగా 
కరొ త్తద్ి కాద్ని గరహ ెంచుట చఘలా అవసరమ ైయుననద్ి; ద్ేవుని విమోచన 
ఉద్ేాశ్యముల విషయములో అద్ి ప్ురాత్న ఇశ్రా యేలులో న్ఘటబడయిుననద్ి. 
ద్ేవునికి నిత్యత్ామెంత్ట లో క్లిగియునన ఒకే ప్రజ్లు ఉన్ఘనరప, ఒక్ ప్రణఘళిక్ 
ఉననద్ి, మరియు ఆయన ద్ఘనిని విమోచన చరిత్రలో న్హరవేరచి 
మనముెంద్ుెంచఘడు... పాత్ నిబెంధన విశ్ాాస్టి ద్వేుని వాగాా నములు, అనగా 
యసేు కరరసుత  యొక్క రాక్డ కొరక్ు ఎద్ురపచూస్టిన నిబెంధన వాగాా నములను 
నమామడు. ఆయన రాక్డ యొక్క వహలుగులో న్ేడు సెంఘము మరిగకప్ు 
అవగాహన మరియు మరిెంత్ సుషరత్తో అద్ే వాగాా నమును, అద్ే విమోచక్ుని 
నముమత్ుెంద్ి; ఈ విషయములో మనమెంతఘ ఐక్యత్ క్లిగియున్ఘనము. 
యుగములెంద్ెంత్టా మనమెంతఘ ఒకే ద్ేవుని ప్రజ్లముగా ఉన్ఘనము. అయనను, 
కరొ త్త  నిబెంధనలో సుషరముగా కొనిన వయతఘయసములు ఉన్ఘనయ. న్హరవేరపు జ్రిగిెంద్ి. 
మర ిఎక్ుకవ అవగాహన క్లిగిెంద్ి. ప్ునరపజీీవనము ప ెంద్ిన మరియు ప్రభువహైన 
యసేు కరరసుత ను నముమ ఒక్ సెంప్ూరణమ ైన సమాజ్ము ఉననద్ి. అయతే 
కొనస్ాగిెంప్ుక్ు, పాత్ నిబెంధనలోని ద్ేవుని ప్రజ్లు, మరియు కరొ త్త  నిబెంధనలోని 
సెంఘము యొక్క ఐక్యత్ను మనము చినన చూప్ు చూడక్ూడద్ు. పాత్ కాలప్ు 
విశ్ాాసులు మరియు సెంఘము అను ప్ద్ముల ద్ఘారా ఇశ్రా యేలును మరియు 
ద్ేవుని యొక్క నిజ్మ నై ప్రజ్లను మనము వేరపప్రచక్ూడద్ు. మరియు ఒకే 
ప్రజ్లు, ఒకే ప్రణఘళిక్ ఉననద్ని మరియు అద్ి ఇప్ుట క ిప్ని చసేుత ెంద్ి అని 
జ్ఞా ప్క్ముెంచుకోెండి. కరరసుత  మరలా తిరిగివచిచ సమసతమును, న్హరవేరపచనప్ుుడు 
కరొ త్త  ఆకాశ్ము మరియు కరొ త్త  భూమిలో, యూద్ులు మరియు అనుయలు, పాత్ 
నిబెంధనలోని నమమక్మ ైన విశ్ాాసులు, నిజ్మ ైన సెంఘమునక్ు చెెంద్ని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూద్ుడు, అనుయడు, మరయిు సమసత  ద్ేశ్ములు ప్రభువహనై యసేు కరరసుత  ఎద్ుట 
స్ాగిలప్డి నిత్యత్ాము వరక్ు ఆయనక్ు సుత త్ులు చెలిలస్ాత రప. 

— డా. స్ట్రఫ న్ జే. వ లుో మ్ 

హో షయే మొదటి విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనములో, హో షయేకు మర్శయు కరీసుత  
వధ్ువుగా మనకు మధ్య ఉని అనుబంధ్మును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, దదవుని వధ్ువు 
యొకు భవిష్యతయత  కొర్కు హో షయే కల్వగశయుండని నిర్రక్షణలు కరీసుత లో అంతయ దనిములయందు ఏ 
విధ్ంగా న ర్వరే్ుబడినవో చూదాే ము. 

కరరసుత లో అెంత్య ద్ినములు 
తన గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో, తీర్మప కాలము తర్మవాత ఇశాీయిలేు మర్శయు 

యూదా వార్శ మీద దదవుడు గొప్ప ఆశీర్ావదములను కుర్శపిసాత డు అను నిర్రక్షణను హో షయే 
ఉదాఘ టించాడు. మర్శయు ఇది ”ఈ దనిముల అంతమందు” జర్మగుతయంది అని అతడు సపష్రము చదశాడు. 
అయితద దదవుని ప్రజలు తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచార్మ కాబటిర , దదవుని తీర్మప వార్శ మీద ఏడు 
వందల సంవతిర్ముల కంట ేఎకుువ కాలము పాటట కొనసాగశంది. అయినను, దదవుడు సుదీర్ఘ 
కాలముపాటట కీమశక్షణలో ప టిరన తర్మవాత కూడా, యిసేు మర్శయు ఆయన మొదట ిశతాబేప్ు 
అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు అంతయ దనిములను గూర్శు హో షయే ఇచున నిర్రక్షణగల 
ప్రవచనములను ఏనాడు విడచిప టరలేదు. బదులుగా, మర్లా మర్లా కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు గరకీు 
ప్దమ నై ఎసుటోస్ ను (ἔσχατος) ఉప్యోగశసూత  కొీతత  నిబంధ్న యుగమంతటిని — క ైసైతవ సంఘము 
యొకు యుగము — “అంతయ దినములు”గా గుర్శతంచార్మ. ఈ ప్దములో నుండద మనము వదేాంతశాసత  ీ
వయకరతకర్ణయి ైన “యుగాంతశాసతమీు”ను ప ందుకుంటాము. సులువ నై మాటలలో, యుగాంతశాసతమీు లేక 
“అంతయ” దనిములను గూర్శు హో షయే చదస్టని ప్రవచనములను గొప్ప దావీదు కుమార్మడెైన యిసేు 
న ర్వేర్ముతాడని కొీతత  నిబంధ్న ర్చయితలు బో ధించార్మ. 

అయితద, మనము ఇతర్ పాఠయకీమములలో చూస్టనిటటో , తన వధ్ువు కొర్కు దదవుని యొకు 
అంతయ కాల ఆశీర్ావదములు మూడు దశలలో వివృతమగుచునాియని కూడా కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధిసుత ంది. మొదట ిదశ యిేసు తన మొదట ిర్ాకడలో మర్శయు తన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల 
యొకు ప్ర్శచర్యల దావర్ా సంఘము యొకు ప్ునాదిని సాా పంిచనప్ుపడు జర్శగశన కరసీుత  ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభమ యైునిది. ర్ ండవ దశ సంఘ చర్శతర అంతటలిో కరసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప యైునిది. 
మర్శయు కరీసుత  మహమిలో తిర్శగశవచు సమసతమును నూతనప్ర్చనప్ుపడు ర్ాజయము యొకు అంతిమ 
న ర్వేర్మప మూడవ దశ అయుయనిది. 

కరీసుత  అనుచర్మలముగా, తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షయే ఇచున ఆర్ంభ 
ప్రవచనములను కరసీుత  ర్ాజయము యొకు ఈ మూడు దశల వ లుగులో మనము అనువర్శతంచాల్వ. 
మొదటగిా, కరీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో అంతయ దనిముల యొకు ఆర్ంభము హో షేయ ప్రవచనముల 
యొకు న ర్వరే్మపకు ర్ంగమును స్టదిధము చదసుత ంది. కరసీుత నందు — అనగా ఆయన మర్ణము, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము మీద — విశావసము దావర్ా ప్ుర్మష్యలు, స్ట్త లీు మర్శయు పలోిలు 
సంఘములో సభుయలవుతార్మ. ఈ విధ్ంగా వార్మ కరసీుత కు ప్రధానము చదయబడా్ ర్మ, లేక భదరముగా 
వాగాే నము చదయడా్ ర్మ. 2 కొర్శంథీ. 11:2లో అప సతలుడెనై పౌలు కొర్శంథీయులకు చపెపినటటో , 
“ప్వితయర ర్ాల ైన కనయకనుగా ఒకుడద ప్ుర్మష్యనికన, అనగా కరసీుత కు సమర్శపంప్వల నని, మిముును 
ప్రధానము చదస్టితిని.” కాబటిర , కరసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో, అంతయ దినముల కొర్కు దదవుని 
వధ్ువుకు హో షేయ ఇచున నిర్రక్షణ కరీసుత  వధ్ువుయి ైన సంఘములో న ర్వేర్ుబడుట ఆర్ంభమ ైయియంది. 

దదవుని వధ్ువు కొర్కు హో షయే ఇచున అంతయ దనిముల నిర్రక్షణ యిసేు సవయంగా తన 
భూలోక ప్ర్శచర్య కాలములో న ర్వేర్ాుడని కొీతత  నిబంధ్న సువార్తలు ఉదాఘ టిసాత యి. యిసేు దదవుని 
ర్ాజయము కొర్కు అనుచర్మల శషే్మును యూదాలో నుండి పలిచాడు, అయితద ఆయన అనుచర్మలను 
ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు నుండి, ముఖ్యముగా గల్వలయ సముదర తీర్ పరా ంతముల నుండి కూడా 
సమకూర్ాుడు. ర్ ండు పరా ంతముల నుండి నముకమ ైన అనుచర్మలతో సంఘమును సృషిరంచుట దావర్ా, 
దావీదు కుమార్మనిగా యిేసు తన ప్ర్శపాలనలో ఇశాీయిలేును మర్శయు యూదాను మర్లా 
ఐకయప్ర్చుటను ఆర్ంభించాడు. 

అంతదగాక, అప . 1:8లో తన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతల కొర్కు దదవుడు సాా పించన ప్ర్శచర్య 
కూడా అంతయ దనిముల కొర్కు హో షయే కల్వగశయుండని ఆకాంక్షలకు అనుసంధానంగా ఉనిది. దావీదు 
గృహము కనీంద కరసీుత  ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలను ఐకయప్ర్చుట దదవుని ప్రణాళికలో భాగమ ై 
మాతరమ ేఉనిది. అంతయ దినముల కొర్కు దదవుని యొకు ఘనమ ైన లక్షయమును న ర్వేర్ముటకు, 
ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా పరా ంతములలో మాతరమగేాక, “భూదగింతముల” వర్కు యిసేు శష్యయలు 
సాక్షుయల ైయుండవలస్టియుండనెు. ఇందుమూలముగానే, 1 పేతయర్మ 2:10లో, అప సతలుడెనై పేతయర్మ 
ఆదమి సంఘమును — యూదులు, ఉతతర్ ఇశాీయిేలీయులు మర్శయు అనుయలు సభుయల ైయుని 
సంఘము — వర్శణసూత  హో షయే గీంథములోని మొదటి ర్ ండు అధాయయములను సూచంచాడు. పతేయర్మ 
ఇలా వరా శాడు: 

ఒక్ప్ుుడు ప్రజ్గా ఉెండక్ యప్ుుడు ద్వేుని ప్రజ్య తైిర;ి ఒక్ప్ుుడు 
క్నిక్రిెంప్బడక్ యప్ుుడు క్నిక్రిెంప్బడనివార ైతిరి (1 పేత్ురప 2:10) 

క ైైసతవ సంఘములో దదవుడు యూదులను మర్శయు అనుయలను చదర్శున విధానమును 
వివర్శంచుట కొర్కు హో షేయ గంీథములోని మొదట ిర్ ండు అధాయయములను సూచసూత  ర్పమా. 9:25, 
26లో అప సతలుడెనై పౌలు కూడా ఇదద చదశాడు. లోకమందంతటా సంఘము కరీసుత కు ప్రధానము 
చదయబడుట అంతయ దనిముల కొర్కు హో షయే కల్వగశయుండని నిర్రక్షణల యొకు న ర్వేర్మపకు 
ఆర్ంభముగా ఉనిదని ఈ వాకయభాగములు తలె్వయజేసాత యి. 

ర్ ండవదగిా, సంఘ చర్శతర అంతటా అంతయ దనిముల యొకు కొనసాగశంప్ు దావర్ా కరసీుత  వధ్ువు 
కొర్కు హో షయే యొకు ప్రతయక్షతలు న ర్వేర్ుబడుచునివి. కరీసుత  ప్ర్లోకమందు పాల్వంచుట 
కొనసాగశంచుచుండగా, ఆయన భూమి మీద తన వధ్ువును ప్ర్శశుదధప్ర్చుట కూడా 
కొనసాగశంచుచునాిడు. ఇందువలనే భర్తలు తమ భార్యల కొర్కు తాయగములు చదసూత  కరసీుత ను 
పల ల్వయుండాలని పౌలు హచెుర్శంచాడు. ఎఫ స్ట్. 5:26, 27లో అతడు సూచంచుచునిటటో , కరసీుత  వధ్ువు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“ప్ర్శశుదధమ నైదిగాను, నిర్పే ష్మ ైనదిగాను, మహమిగల సంఘముగాను ఆయన తన యి దుట దానిని 
నిలువబటెటర కొనవల నని, వాకయముతో ఉదకసాినముచదత దానిని ప్వితరప్ర్చ, ప్ర్శశుదధప్ర్చుటక ై 
దానికొర్కు తనుి తాను అప్పగశంచుకొన ను.” 

సంఘ చర్శతర అంతటలిో, యూదా మర్శయు ఇశాీయిలేు నుండి ఒక ేప్రజగా తీసుకొని 
లోకమందంతట ఉని అనుయలతో వార్శని ఐకయప్ర్చుట దావర్ా దదవుడు తన వధ్ువును స్టదిధప్ర్చుట 
కొనసాగశంచాడు. మర్శయు అంతయ దనిముల యొకు న ర్వేర్మపలో మనము ప ందుకొను అదుుతమ నై 
ఆశీర్ావదములకు నిశుయతగా ఆయన తన ప్ర్శశుదాధ తు అను వర్మును మనకు సంచకర్మవుగా 
అనుగీహించాడు. ప్ర్శశుదాధ తుతో ఐకయప్ర్చబడుట దావర్ా, సువార్తను, లేక శుభ సందదశమును 
ప్రకటించుట దావర్ా కరీసుత లో అంతయ దనిములు వచాుయి అని తెల్వయజేసూత  దదవుని ర్ాజయమును 
వాయపితచెందించు అదుుతమ ైన ధ్నయత మనకు అనుగీహించబడింది. దనీిని మనము చదయుచుండగా, 
హో షయే ప్రవచనములు ఏ విధ్ంగా న ర్వేర్ుబడుతయనాియో మనము ప్రతయక్షముగా 
చూడగలుగుతాము. ప్రభువును వ దకుట 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 ప్రవేశసాత ర్మ. 

మూడవదగిా, కరసీుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపను గూర్శు మనము కల్వగశయుని ఉనితమ ైన 
నిర్రక్షణ వ లుగులో నేడు మనము జీవించాలని హో షయే గీంథములోని మొదటి విభాగములో ఉని 
ప్రతయక్షతలు మనకు పలిుప్ునిసాత యి. కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయనను నముని ప్రతివార్శని ఆయన 
నితయ తీర్మపలోనికన తెసాత డు. అయితద భవిష్యతయత  కొర్కు హో షయే కల్వగశయుని నిర్రక్షణ ప్ూర్శతగా 
న ర్వేర్ుబడనిప్ుపడు కరీసుత  వధ్ువు ఏ విధ్ంగా ఉంటటందో  అను విష్యమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న 
మనకు పల ర తాిహకర్మ నై మర్శయు మహిమగల దర్ినమును ఇసుత ంది. 

సృషిర  ఉననద్ి, ప్త్నము జ్రిగిెంద్ి, కరరసుత లో విమోచన ఉననద్ి, మరియు న్హరవేరపు 
క్ూడఘ జ్రపగుత్ుెంద్ి. చరిత్ర ముగిెంప్ులోనికి వసుత ెంద్ి. ద్వేుడు సమసత  
విషయములను ముగిెంచబో త్ున్ఘనడు. త్ప్ుులుగా ఉనన విషయములన్నన 
సరిచయేబడతఘయ. మరియు తిరిగివస్ాత నని కరరసుత  వాగాా నము చేశ్ాడు. ఆయన 
మన కొరక్ు సథలమును స్టది్ధము చేయుటక్ు వహళ్ుల చున్ఘనడని, మరియు ఆయన 
వహళిల మన కొరక్ు సథలమును స్టది్ధము చసే్టని య డల, ఆయన తిరిగివచిచ మనలను 
ఆయన యొదా్క్ు చేరపచక్ుెంటాడని యోహ్నను 14వ అధఘయయములో ఆయన 
స్ట లవిచఘచడు. సజీవులక్ు మరయిు మృత్ులక్ు తీరపు తీరపచటక్ు క్ూడఘ యేసు 
తిరిగిరాబో వుచున్ఘనడు... కరరసుత  రాక్డ పరా ముఖ్యమ నైద్ి అనుటక్ు అన్ేక్ 
కారణములు ఉన్ఘనయ, మరయిు వీట లో పరా ముఖ్యమ ైనద్ి, కరరసుత  రాక్డ ఒక్ 
విధముగా కరరసుత  ప్ునరపతఘథ నము యొక్క న్హరవేరపుగా ఉననద్ి. ఆయన 
తిరిగిలేచఘడు; ఆయన నిజ్ముగా తిరిగిలేచఘడు. అయతే ఆయన మరలా 
తిరిగివచుచనట ల  ఆయన లేచియున్ఘనడు. మరియు మనము ప్రభురాతిర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భోజ్నములో ఇద్ే చబెుతఘము. “మీరప ఈ రకటెరను తిని, ఈ పాత్రలోనిద్ి తఘర గు 
నప్ుుడెలల  ప్రభువు వచుచవరక్ు ఆయన మరణమును ప్రచురెించుద్ురప.” 

— డా. వొడి్  బౌచమ్, జూ. 

ప్రకటన 19:7, 8లో, అప సతలుడెైన యోహాను కరసీుత  ర్ాకడ యొకు న ర్వరే్మపను గొప్ప వివాహ 
విందుగా వర్శణంచాడు. యోహాను మాటలను వినండి: 

ఆయనను సుత తిెంచుడి, గకఱ్ఱె పలిల  వివాహో త్సవ సమయము వచిచనద్ి, ఆయన 
భారయ త్నునతఘను స్టది్ధప్రచుకొనియుననద్ి; గనుక్ మనము సెంతోషప్డి 
ఉత్సహ ెంచి ఆయనను మహ మ ప్రచెద్మని చెప్ుగా విెంట ని. మరియు ఆమ  
ధరిెంచుకొనుటక్ు ప్రకాశ్ములును నిరమలములున్హైన సననప్ు న్ఘరబటరలు 
ఆమ కియయబడెను (ప్రక్టన 19:7, 8) 

అంతయ దనిములలో తీర్మప తర్మవాత కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు హో షేయ కల్వగశయుండిన 
నిర్రక్షణ దదవుని వధ్ువు నూతన సృషిరలోనికన ప్రవేశంచనప్ుపడు న ర్వేర్మతయంది. మర్శయు యూదా నుండి, 
ఇశాీయిలేులోని ఉతతర్ గపతరముల నుండి, మర్శయు భూమి మీద ఉని ప్రతి దదశములో నుండ ి
విశావసుల ైనవార్మ నూతన సృషిరలో భూమిని నింప్ుతార్మ. కాబటిర , తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు 
హో షయే ఆర్ంభములో ఇచున ప్రవచనములు కరీసుత  యొకు వధ్ువుగా మన మహిమకర్మ ైన భవిష్యతయత  
కొర్కు మన నిర్రక్షణను కొనసాగశంచునటటో  మనలను ప్ుర్శకొలాపల్వ. మర్శయు యిేసు మహమిలో 
తిర్శగశవచుునంత వర్కు దదవుని గొప్ప అంతయ దినముల ఆశీర్ావదములను సర్వలోకములో 
వాయపింప్జయేుట ప్టో మనము ఎలోప్ుపడూ సమర్పణ కల్వగశయుండాల్వ. 

క ైైసతవులముగా మనము ఇప్ుుడు నివస్టిెంచుచునన కాలము, అనగా కరరసుత  యొక్క 
మొద్ట  రాక్డ మరియు ర ెండవ రాక్డక్ు మధయ ఉనన ఒక్ తలెియని వయవధి 
కాలమును గూరిచ మనము ఆలోచిెంచగల ఒక్ మారగము ఏమిటెంట,ే ద్ఘనిని — 
అెంటే సెంప్ూరణ కాలమును — “అెంత్య ద్ినములు” అని పిలచుట... ఇద్ి మనక్ు 
విెంత్గా అనిపిెంచవచుచ. కరరసుత  యొక్క మొద్ట  రాక్డలో ద్ేవుడు భూమిని 
సెంప్ూరణముగా నూత్నప్రచి రక్షణను ఒకేస్ార ిఎెంద్ుక్ు సెంపాద్ిెంచలేద్ు? మనక్ు 
తెలియద్ు, అనునద్ి ద్ీనికి జ్వాబు; మనము ద్వేుడు కాద్ు. ఆయన 
నిరణయస్ాత డు. అయతే మహ మ మరియు శ్కితలో కరరసుత  యొక్క రాక్డ కొరక్ు 
మనము ఎద్ురపచూచుచుెండగా, కరొ త్త  విషయములు ఆరెంభమ ైయాయయ. 
నూత్నమ ైన మరియు మరిెంత్ బలమ ైన విధఘనములలో ప్రిశుద్ఘధ త్మ 
క ైైసతవులెంద్రి మీద్ క్ుమమరిెంప్బడిెంద్ి. ద్వేుడు యసేులో నూత్న కారయములను 
చేయుచున్ఘనడు, మరియు మునుప ననట  క్ెంట ేఎక్ుకవగా ద్శే్ములనినట కి 
ప్రభావవెంత్ముగా త్న సువారత ప్రిచరయను ప్ెంప్ుచున్ఘనడు. కాబట ర , ద్ేవుడు 
మరలా నూత్న కారయములను చేయుచున్ఘనడు. కాబట ర , సరాలోక్ము కొరక్ు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మానవ జ్ఞతి కొరక్ు మరియు ఆయనను నముమ ప్రతివార ికొరక్ు యసేులో 
ద్ేవుడు చేయబో వు కారయము యొక్క సెంప్ూరణత్ కొరక్ు మనము 
ఎద్ురపచూచుచుెండగా, ఇక్కడ క్ూడఘ ఒక్ వహైరపధయము ఉననద్:ి అెంత్ము 
ఆరెంభమ యైయెంద్ి, కాని అద్ి ఇెంకా ప్ూరితగా న్హరవేరచబడలేద్ు. మరియు 
క ైైసతవులుగా మనము చేయు అన్ేక్ కారయములక్ు ఈ అవగాహన ఆధఘరముగా 
ఉననద్ి. 

— డా. జ ఫేర ఏ. గశబ్బ్స్ 

దదవుని నుండ ివచుు తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ జఞా నులకు ఇచున 
ప్రతయక్షతలను ఇప్పట ివర్కు మనము ప్ర్శశీలన చదశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన గీంథములోని ర్ ండవ 
విభాగమును మర్శయు దదవుని యొకు వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షయే ప టిరన దృషిరని 
చూడవలస్టయిునిది. 

వివృత్మగుత్ునన తీరపు 

తన గీంథము యొకు ర్ ండవ విభాగములో, తన ప్ర్శచర్య కాలములో అనకే దశాబేముల పాటట, 
ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాకు విర్పధ్ముగా దదవుడచిున తీర్మపను గూర్శున ప్రతయక్షతలను హో షేయ 
స్టేకర్శంచాడు. యూదాలో తన గీంథమును మొటరమొదటగిా ప ందుకునివార్శకన తాము 
ఎదుర్ొునుచుండిన ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య మర్శకొనిి మ ళకువలను ఇచుుటకు అతడు ఈ ప్రతయక్షతల మీద 
దృషిరప టార డు. దదవుడు మర్లా మర్లా ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిేలు మీద తీవరమ నై తీర్మపలను 
కుర్శపించాడు, మర్శయు యూదా విష్యములో కూడా అలానే జర్మగబో తయంద ిఅని ఆయన 
హెచుర్శంచాడు. కాబటిర , ఈ ప్రతయక్షతలలో నుండ ియూదా దదశ నాయకులు ఎలాంట ిజఞా నమును 
ప ందుకొనవలస్టయిుండనెు? హో షయే యొకు ప్రవచనముల వ లుగులో వార్మ దదవుని ప్రజలను ఏ 
విధ్ంగా నడిపించవలస్టయిుండనెు? మర్శయు తన గీంథము యొకు ర్ ండవ విభాగములో అతడు 
ల్వఖంచన ప్రతయక్షతలు నేడు మనకు ఏమి బయలుప్ర్చుచునివి? 

మన మునుప్ట ిపాఠంలో మనము చర్శుంచనటటో , వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ 
వరా స్టిన అధాయయములు ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి. మొదటగిా, 4:1-5:7లో 
ఈ విభాగము మర్ొక ర్ ండు దదవుని వాయజయములతో ఆర్ంభమవుతయంది. ర్ ండవదిగా, 5:8-9:9లో 
అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున ర్ ండు పలిుప్ులను బయలుప్ర్మసూత  హో షయే తన ప్రవచనములను 
ఎతిత  చూపాడు. 

ర్ ండు బలమ నై అష్షష ర్మ దండయాతరల దావర్ా దదవుడు తన శాప్ములను కుముర్శంచుచుండగా 
దదవుని వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనములను హో షేయ ప ందుకునాిడు అని మీర్మ 
జఞా ప్కము చదసుకరవచుు. దదవుని వాయజయముల మీద దృషిరప టటర  హో షయే యొకు ప్రవచనములు కరీ.ప్ూ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

732లో అతడు అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు ప్రతయక్షతలను ప ందుకొనినప్ుపడు ఆర్ంభమ యైాయయి. 
మర్శయు అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున పిలుప్ులకు సంబంధించన అతని ప్రవచనములు కరీ.ప్ూ. 
722లో అష్షష ర్మ యొకు దండయాతరను గూర్శు అతడు ముందుగా ప ందుకుని ప్రతయక్షతలలో నుండి 
వ లువడా్ యి. 

మనము ఇంతకు ముందు చదస్టినటటో , ఈ అధాయయముల యొకు వాసతవిక అరా్మును 
ప్ర్శగణించుట దావర్ా దదవుని వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షయే ప టిరన ఉదాఘ టనను మనము 
విశదీకర్శదాే ము. తర్మవాత ఈ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము చూదాే ము. తన 
గీంథము యొకు ర్ ండవ విభాగము కొర్కు హో షేయ ఉదదేశంచన వాసతవిక అరా్మును చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

వాసతవిక్ అరథము 
ఎప్పటి వల నే, ఈ అధాయయములలో తన వాసతవిక శోీతలకు తన ప్రతయక్షతలు నరే్శపంచాలని 

హో షయే ఆశంచన విష్యములను అనకే విధ్ములుగా మనము కరీడీకర్శంచవచుు. అయితద మన 
ఉదదేశయముల కొర్కు మనము దానిని ఇలా వర్శణదాే ము: 

వారప ఎడతెగక్ తిరపగుబాట  చయేుట వలన ఇశ్రా యేలు ప్రజ్లు ద్ేవుని తీరపును 
బహుగా అనుభవిెంచఘరప, మరయిు ఇప్ుుడు యూద్ఘ వారప క్ూడఘ తిరపగుబాట  
చేశ్ారప కాబట ర , వారప క్ూడఘ అవే తీరపులను ఎద్ురకకనుచున్ఘనరప. 

హో షయే గీంథము సంకలనం చదయబడిన నాటకిన, అష్షష ర్రయులు ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేును 
ధ్వంసం చదస్టి, యూదాను కూడా ధ్వంసం చదయుటకు ప్ూనుకునాిర్మ. ఇలా ఎందుకు జర్శగశందో  
వివర్శంచుటకు, హో షేయ తన వాసతవిక శోీతలకు తన ప్ర్శచర్యలోని ప్లు సందర్ుములలో అతడు ఇచున 
ప్రవచనములను జఞా ప్కము చదసూత , ర్ ండు దృకపధ్ముల విష్యములో వార్శని ఒపపించుటకు 
ప్రయతిించాడు. మొదటిగా, వార్మ తర్చుగా తిర్మగుబాటట చదయుట వలన ఇశాీయిలేు దదవుని తీర్మపలను 
మర్శ ఎకుువగా తగశన విధ్ముగాన ేఅనుభవించంది. మర్శయు ర్ ండవదగిా, యూదా కూడా దదవునికన 
విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టంిది కాబటిర  దదవుని నుండి అదద విధ్మ ైన తీర్మపలను ఎదుర్ొునిది. 

ఈ విభాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును ప్ర్శగణించుటకు, దదవునికన విర్పధ్ముగా ఇశాీయిలేు 
యొకు తిర్మగుబాటటను ముందుగా చూదాే ము. తర్మవాత దదవునికన విర్పధ్ముగా యూదా చదస్టిన 
తిర్మగుబాటటను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ఇశాీయిలేు యొకు తిర్మగుబాటటను గూర్శు హో షేయ ఇచున 
ప్రతయక్షతలను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

ఇశ్రా యేలు యొక్క తిరపగుబాట  
ఈ అధాయయములనిిటలిో, ఇశాీయిలేు యొకు తిర్మగుబాటటను గూర్శు హో షేయ ఇచున 

ప్రవచనములు ఎంత ఎకుువగాను, ఎనిి భినిమ నై మార్గములలోను ఉనాియంట ేఅవి కొనిిసార్మో  
మనలను కలవర్ప టరవచుు. కాబటిర , ర్ ండు విష్యముల దృషార ా ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా 
ఉంటటంది: దదవుని ఆర్పప్ణలు మర్శయు ఆయనిచున తీర్మపలు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆర్పప్ణలు. ఒక వ పై్ున, హో షయే యొకు ప్రతయక్షతలు ఇశాీయిేలుకు విర్పధ్ముగా నాలుగు 
ర్కముల ఆర్పప్ణల వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచాయి. మొదటిగా, దదవుని నిబంధ్న మర్శయు 
ధ్ర్ుశాసతమీులోని మౌల్వకమ ైన అర్తెలను ఇశాీయిలేు ఉలోంఘించంద ిఅని అతడు తలె్వయజేశాడు. దదవుని 
వాయజయములను గూర్శు మాటాో డు విభాగములో, దదవుని యొకు మునుప్టి వాయజయము సపష్రమ నై 
దండనలతో ఆర్ంభమవుతయంది. ఇశాీయిలేులో “సతయమును కనికర్మును” మర్శయు “దదవునిగూర్శున 
జఞా నమును” లేవని 4:1లో హో షేయ స్ట లవిచాుడు. 2వ వచనములో, ఇశాీయిలేులో “అబదధసాక్షయము 
ప్లుకుటయు, అబదధమాడుటయు, హతయచదయుటయు, ద ంగశల్వంచుటయు, వయభిచర్శంచుటయు 
వాడుకయి యను” అని చెబుతష హో షయే ప్ద ిఆజాలను జఞా ప్కము చదసుకొనుచునాిడు. మర్శయు ఇదద 
వచనములో, “మానక నర్హతయ చదస్ట దర్మ” అని చెబుతష ఇశాీయిలేులో హింసకు సంబంధంిచన 
ఘోర్మ నై పాప్ములను దదవుడు ఉదాఘ టించాడు. ఇశాీయిలేీయులు “దదవుని ధ్ర్ుశాసతమీును మర్చతిర్శ” 
అని వివర్శసూత , హో షేయ 4:6 ఇశాీయిలేులో బహుగా వాయపించన ప్ర్శస్టిాతయలను కరీడీకర్శంచంది. దదవుని 
యొకు తదుప్ర్శ వాయజయములో, హో షయే మర్ొకసార్శ బహుగా వాయపించన హింసను గూర్శు మాటాో డాడు. 
“వార్మ మితిలేకుండా తిర్మగుబాటట చదస్టరి్శ” అని 5:2లో అతడు ప్రకటించాడు. 

తర్మవాత, ర్ాబో వు అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున పలిుప్ులను తలె్వపిన హో షేయ 
ప్రవచనములలో, అపాయమును గూర్శు దదవుడిచున మొదటి పిలుప్ు దదవుని నిబంధ్న మర్శయు 
ధ్ర్ుశాసతమీు మీద ఈ దృషిరని ప్ునర్ావృతం చదసుత ంది. “ఆదాము నిబంధ్న మీర్శనటటో  వార్మ... 
నిబంధ్నను మీర్శయునాిర్మ” అని 6:7లో దదవుడు స్ట లవిచాుడు. “గశలాదులో... నర్హంతకుల 
అడుగుజఞడలు కనబడుచునివి... బందిపల టట ద ంగలు ప ంచయుండునటటో  యాజకులు ప ంచయుండి... 
నర్హతయ చదస్ట దర్మ” అని చబెుతష 8 మర్శయు 9 వచనములు మర్ొకసార్శ హింసనుగూర్శు ప్రసాత విసాత యి. 
“జనులు... కొలోగాండరయి లోప్ల్వకన చొర్బడుదుర్మ, బందిపల టట ద ంగల ై బయట దోచుకొందుర్మ” అని 
చెబుతష హో షేయ 7:1లో బహుగా వాయపించన హింసను గూర్శు మర్ొక ఆర్పప్ణ ఇవవబడనిద.ి 
అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున ర్ ండవ పలిుప్ు 8:1లో దదవుని యొకు ఆర్పప్ణను నివేదసిుత , ఇలా 
స్ట లవిసుత ంది, “[ఇశాీయిేలు] నా నిబంధ్న నతికీమించ నా ధ్ర్ుశాసతమీును మీర్శయునాిర్మ.” మర్శయు 
12వ వచనములో, “ననేు అతని కొర్కు నా ధ్ర్ుశాసతమీును వరా యించ నియమించనను వాటిని 
[ఇశాీయిలేు] అనయములుగా ఎంచెను” అని చబెుతష దదవుడు తిర్సాుర్ముగా ముగశంచాడు. వాసతవానికన, 
“ప్రవకతలు అవివకేులనియు; దుర్ాతు ననుసర్శంచనవార్మ వ ఱ్ఱివార్నియు” చబెుతష ఇశాీయిలేువార్మ 
దదవుని నిబంధ్న సందదశకులను, ప్రవకతలను సందగిధముతో చూశార్ని 9:7 మనకు తలె్వయజసేుత ంది. 
హో షయే సందదహమునకు ఎలాంటి అవకాశమును ఇవవలేదు. ఇశాీయిలేు దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు 
ధ్ర్ుశాసతమీును బహుగా ఉలోంఘించంది. 

ఈ అధాయయములలో ఉదాఘ టించబడని ర్ ండవ ఆర్పప్ణ ఇశాీయిేలులో బహుగా వాయపించన 
విగీహార్ాధ్నకు విర్పధ్ముగా ఉనిది. విగీహార్ాధ్న దదవుడు తన ప్రజల నుండి ఆశంచన సావమిభకనతకన 
మౌల్వకమ నై ఉలోంఘనగా ఉనిది, ఎందుకంట ేఇది ఇశాీయిలేు ప్రజలు ఇతర్ దదశములలోని అబదధ 
దదవతలకు మోసముతో సమర్శపంచుకొనిన విష్యమునకు సూచనగా ఉనిది. 1 ర్ాజులు 12:28 ప్రకార్ం, 
యర్ొబాము I ఇశాీయిేలు ర్ాజయమును సాా పించన తర్మవాత బంగార్మ దూడ యొకు ఆర్ాధ్నను 
సాా పించాడు. మర్శయు ఇశాీయిలేీయులు తమ ఆర్ాధ్నను కనానీయ మతములలో ఉని విగీహార్ాధ్నతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కలగలుప్ుట కొనసాగశంచుచుండగా దదవునికన విర్పధ్ముగా వార్శ యొకు తిర్మగుబాటట కవేలం ప ర్శగశంది 
అని హో షయేకు తలెుసు. వేర్ొక దదశముతో ఇశాీయిలేు ప తయత ను కుదుర్ముకుని ప్రతిసార్శ విగీహార్ాధ్న 
కూడా ప ర్శగశపల యింది, ఎందుకంటే ప్ుర్ాతన కాలములలో అంతర్ాి తీయ ప తయత లలో ఇతర్ దదశముల 
యొకు దదవతలను గౌర్వించుట కూడా ఒక అవసర్తగా ఉండదది. 

ఇశ్రా యేలు ఇత్ర ద్శే్ములతో చేసుక్ునన ప త్ుత లను హో షయే గరెంథము 
ఖ్ెండిెంచుటను ఆధునిక్ పాఠక్ులమ ైన మనము గమనిెంచినప్ుుడు, మన త్లను 
ప్ట ర కొని ఏమి జ్రపగుత్ుెంద్ో  అరథముకాని ప్రిస్టిథతిలో ఉెంటాము, ఎెంద్ుక్ెంటే, 
అెంత్రాీ తీయ ప త్ుత లను గూరిచ మనము ఆలోచన చేయునప్ుుడు, అవి 
మెంచివేక్ద్ఘ అని మనమనుక్ుెంటాము. అనగా, సమాధఘనమును మరియు 
భద్రత్ను మరియు అధకిారమును మరియు ఇలాెంట  ఇత్ర విషయములను 
స్ాథ పిెంచుటక్ు ఒక్ ద్ేశ్ము మరకక్ ద్ేశ్ముతో ఇలాన్ే చసేుత ెంద్ి. కాబట ర , అద్ి మెంచిద్ి 
అని మనము అనుక్ుెంటాము. అయతే మీరప ఒక్ విషయమును అరథము 
చేసుకోవాలి, పాత్ నిబెంధనలో ఒక్ ద్శే్ము మరకక్ ద్శే్ముతో ప త్ుత  
ప ట ర క్ుననప్ుుడు, వార ిద్వేత్లతో క్ూడఘ అనుబెంధము ప ట ర కోవలస్టియుెండదే్ి, 
త్ద్ఘారా ఒక్ ద్శే్ము మరకక్ ద్శే్ము యొక్క ద్వేత్లను స్ట్ాక్రిెంచేద్ి మరియు 
మరకక్ ద్శే్ము ఇత్ర ద్ేశ్ము యొక్క ద్ేవత్లను అెంగీక్రిెంచదే్.ి కాబట ర , 
ఇశ్రా యేలు లేక్ యూద్ఘ అనయ రాజ్యములతో ప త్ుత ను ప ట ర కొనినప్ుుడు, వారప 
సహజ్ెంగాన్ే ఇత్ర రాజ్యముల యొక్క ద్ేవత్లను క్ూడఘ అెంగీక్రిెంచేవారప. 
మరియు ఇద్ి ఇశ్రా యేలు ద్వేునికి విరోధముగా గకప్ు తిరపగుబాట  అయుయెండేద్ి, 
ఎెంద్ుక్ెంటే త్న ప్రజ్లు ఆయనక్ు మాత్రమే నమమక్త్ామును చూపాలని, ఆయన 
మీద్ మాత్రమే ఆధఘరప్డియుెండఘలని ద్వేుడు న్ కిక చెపాుడు. అయతే వారప 
ఇత్ర రాజ్యములతో ప త్ుత లను ప ట ర క్ునన వహెంటన్ే, ఇత్ర రాజ్యములలోని 
ద్ేవత్లను వారప క్న్నసెం గురితెంచవలస్టియుెండదే్ి. మరియు ద్నీికి తోడు, 
వాసతవానికి వారప ఆ ద్వేత్ల మీద్ ఆధఘరప్డుట ఆరెంభిెంచఘరప మరియు ఆ 
ద్ేవత్లక్ు పరా రిథెంచుట ఆరెంభిెంచఘరప. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర జూ. 

హో షయే ప్రవచనములలో బహుగా వాయపించయుండిన విగహీార్ాధ్నను గూర్శు దదవుడు చదస్టిన 
ఆర్పప్ణలు దదవుని వాయజయముల మీద దృషిరప టార యి అని మనము చూసాత ము. దదవుని యొకు మునుప్టి 
వాయజయములో, అనగా 4:13లో, ఇశాీయిలేీయులు “ప్ర్వతముల శఖ్ర్ములమీద, కొండలమీద, స్టింధ్ూర్ 
వృక్షముల కనీంద, చనార్మవృక్షముల కనీంద, మసతకనవృక్షముల కనీంద” విగహీార్ాధ్నను ఆచర్శంచార్మ అని 
దదవుడు ఆర్పపించాడు. మర్శయు 17వ వచనములో, “ఎఫరా యిము” — లేక ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన ఇశాీయిలేు 
— “విగీహములతో కలస్టకిొన ను” అని వరా యబడయిునిది. ఈ ఆర్పప్ణను మనము 5:1లోని దదవుని 
యొకు తదుప్ర్శ వాయజయములో ఉని ఆర్పప్ణలో కూడా చూసాత ము, అకుడ “మీర్మ మిసాప మీద ఉర్శగా” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉనాిర్మ అని చబెుతష దదవుడు “యాజకులను” మర్శయు ఇశాీయిలేులోని ఇతర్ నాయకులను 
నిందించాడు. ప్ుర్ావసుత శాసత  ీతవవకాలలో హో షేయ దనిములలోని మిసాప ప్టరణములో నుండి కనానీయ 
విగీహములు వ ల్వకనతీయబడనివని అనకే మంద ివాయఖ్ాయనకర్తలు గుర్శతంచార్మ. 

అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున మొదటి పలిుప్ులో కూడా ఇలాంటి ఆర్పప్ణలనే మనము 
చూసాత ము. అష్షష ర్రయులు మర్శయు వార్శ దదవతలతో ప తయత  ప టటర కొనుటకు ఇశాీయిలేీయులు 
“అష్షష ర్రయుల యొదేకు పలయి ను” అని 5:13లో మనము నరే్ముకుంటాము. హో షయే 7:11 “వార్మ 
ఐగుప్తయులను పలిుచుకొందుర్మ, [మర్శయు] అష్షష ర్రయుల యొదేకు పల వుదుర్మ” అని చబెుతష 
ఇశాీయిలేు అనుయల దదవతలను వ దకననది అని తెల్వయజేసుత ంది. 8:4లో ఉని అపాయమును గూర్శు 
దదవుడచిున ర్ ండవ పలిుప్ు, “విగీహనిర్ాుణమందు తమ వ ండి బంగార్ములను వార్మ వినియోగశంచతిర్శ” 
అని మనకు తలె్వయజసేుత ంది. 5, 6 వచనములలో “షల మాోను...నీ దూడ... షల మాోను చదస్టికొనిన దూడ” 
అని చెబుతష దానులో యర్ొబాము I నిలబటెిరన బంగార్మ దూడను దదవుడు ప్రసాత వించాడు. 9వ 
వచనములో, “ఇశాీయిలేువార్మ అష్షష ర్రయుల యొదేకు పలయిర్శ” అని దదవుడు మర్ొకసార్శ స్ట లవిచాుడు. 
మర్శయు ఇశాీయిలేు “పాప్మునకు ఆధార్మగు [విగీహార్ాధ్న] బల్వపఠ్ములను ఎన ినని కటెరను” అని 
11వ వచనం తెల్వయజసేుత ంది. ఈ అధాయయములనిిటలిో, ఇశాీయిలేు చూపని పరా ధ్మికమ నై దోరహమును 
హో షయే మర్లా మర్లా ఎతిత  చూపాడు. వార్మ ప్ద ిఆజాలలోని మొదటి మర్శయు ర్ ండవ ఆజాలను — 
ఇతర్ దదశముల యొకు విగీహార్ాధ్న ఆచార్ములకు విర్పధ్ముగా ఇవవబడని ఆజాలు — విచులవిడిగా 
ఉలోంఘించార్మ. 

ఈ అధాయయములలో మర్లా మర్లా కనిపించు మూడవ ఆర్పప్ణ ఇశాీయిలేు యొకు వశేయవృతిత  
మర్శయు వయభిచార్మునకు విర్పధ్ముగా చదయబడినదెైయునిది. సవయంగా తన భార్య దదవదాస్టయిి ై 
చదస్టని వయభిచార్ము చదయుట వలన హో షేయకు కల్వగశన బాధ్వలన ఈ ఆర్పప్ణల యొకు తీవరతను 
వయకనతగతముగా అతడు అరా్ముచదసుకొనియుంటాడు. అయితద ఈ అధాయయములు సంతాననతపతిత  
ఆచార్ములు అను జఞర్తవములో ఇశాీయిలేీయులు పాలుప్ంచుకొనుట వలన దదవుడు వార్శ మీద 
మోపిన నరే్ము మీద దృషిరప డతాయి. 

ఇశాీయిలేు “వయభిచర్శంచుచునిది” అని ఆర్పపసిూత  దదవుని యొకు మునుప్ట ివాయజయము 4:2లో 
ఆర్ంభమవుతయంది. ఈ ఆర్పప్ణ సంతాననతపతిత  ఆచార్మును అనుసర్శంచు మతములో జర్మగు భౌతిక 
ల ైంగశక కనయీలను సూచసుత ంది. 10, 11 వచనముల ప్రకార్ం ఇశాీయిలేీయులు “వయభిచార్ కనయీలు, 
దరా క్షర్సము మర్శయు మదయపానము చదత మతిచెడని” వార్ యైునాిర్మ అని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. వార్మ 
ఈ ఆచార్ములలో ఎంత లోతయగా నాటటకుపల యార్ంటే, 12, 13 వచనములలో, “వయభిచార్ మనసుి” — 
లేక ఆతు లేక దయయము — “వార్శని తరోవ తపిపంప్గా వార్మ తన దదవుని విసర్శించ వయభిచర్శంతయర్మ... మీ 
కుమార్ తలు వశేయల ైర్శ, మీ కరడండుో ను వయభిచార్శణుల ైర్శ” అని హో షయే తెల్వపాడు. 15వ వచనములో, 
“ఇశాీయిలేూ, నీవు వశేయవ ైతివి” అని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. 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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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు యొకు జఞర్తవమును గూర్శున సంబో ధ్నలను అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున 
మొదట ిపలిుప్ులో కూడా మనము చూడవచుు. హో షయే 6:10 “ఎఫరా యిమీయుల వయభిచార్ 
కనీయలను” గూర్శు మాటాో డుతయంది. సంతాననతపతిత  మతము ఎంతగా ప్రబల్వంది అంటే, 7:4లో “వార్ందర్మ 
మానని కామాతయర్తగలవార్ యైునాిర్మ” అని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున 
ర్ ండవ పలిుప్ులో, హో షేయ ఈ ఆర్పప్ణను ఎంత సాధార్ణకీర్నము చదశాడంటే, 8:9లో, అతడు 
ఇశాీయిలేు యొకు అనయ భాగసావములను “విటకాండుర ” అని పలిుసాత డు. 9:1లో దదవుడు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు, “నీవు నీ దదవుని విసర్శించ వయభిచర్శంచతివి, నీ కళోములనిిటిమీదనుని ధానయమునుబటిర  
నీవు ప్డుప్ుకూల్వని ఆశంచతివి.” ఇశాీయిేలు దదశములో సంతాననతపతిత  మతములను ఆచర్శంచుట దావర్ా 
దదవుడు బహుగా దు:ఖ్ప్డా్ డు, మర్శయు తిర్సుర్శంచబడా్ డు కూడా. 

ఈ అధాయయములలో హో షేయ నాలగవ ఆర్పప్ణను కూడా చదశాడు: ఇశాీయిలేు వషే్ధార్ణతో 
దదవుని ఆర్ాధించుట. ప్ుర్ాతన కాలములో సాధార్ణముగా జర్శగశన విధ్ముగానే, ఇశాీయిేలు నాయకులు 
తమ జఞతీయ మత ఆచార్ములను ప్ూర్శతగా తిర్సుర్శంచలేదు. వార్మ యి హో వా నామమున పరా ర్శాంచదవార్మ 
మర్శయు ఆయన ఎదుట తగశగంచుకొని జీవించుచునాిము అని దావా చదస్టవేార్మ. అయితద వార్మ 
బాహయముగానే ఇలా చదస్టేవార్మగాని, హృదయప్ూర్వకముగా చదస్టవేార్మ కాదు. 

ఇందుమూలముగాన ే4:4లో “నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువార్శని పల ల్వయునాిర్మ” అని 
చెబుతష దదవుని యొకు మునుప్ట ివాయజయము ఇశాీయిేలులోని ఆర్ాధ్నా నాయకులను ఉదదేశంచ 
మాటాో డింది. ఇందుమూలముగాన ేఇశాీయిలేును “యి హో వా జీవముతోడని ప్రమాణము చదయవదుే ” అని 
దదవుడు గదిే ంచాడు. ఇదద విధ్ముగా, దదవుని యొకు తదుప్ర్శ వాయజయములు 5:1లో వషే్ధార్ణను గూర్శు 
ఆయన చదస్టని ఆర్పప్ణలను విసతర్శంప్జసేూత  “యాజకులార్ా... ఇశాీయిలేువార్లార్ా” — సాధార్ణముగా 
ప్రముఖ్ులకు సూచనగా ఉనిది — మర్శయు “ర్ాజసంతతివార్లార్ా” — బహుశ ఇది ర్ాజ 
కుటటంబమును సూచసుత ంది — అని పలిుప్ునిసూత  ఇశాీయిలేులోని నాయకులందర్శనీ చదర్ముతయంది. 
“వార్మ గొర్ లీను ఎడోను తీసుకొని యి హో వాను వ దకబో వుదుర్మ” అని కూడా 5:6లో ఆయన 
స్ట లవిచుుచునాిడు. అయితద “ఆయన వార్శకన తనుి మర్మగుచదస్టకిొనినందున వార్శకన కనబడకుండును” 
అని కూడా ఆయన తెల్వపాడు. 

అపాయమును గూర్శు దదవుడు పలిుప్ునిచునప్ుపడు, 6:1లో “మనము యి హో వాయొదేకు 
మర్లుదముర్ండి,” అని చెబుతష నిజమ ైన ఆర్ాధ్న చదసూత  ప్శాుతాత ప్ప్డమని దదవుడు ఇశాీయిలేును 
కరర్ాడు. అయితద “తలోెవార్గాన ేకనబడు మేఘము ఎగశర్శపల వునటటో ను, పరా తఃకాలమున ప్డు మంచు 
ఆర్శపల వునటటో ను మీ భకనత నిలువకపల వును” అని 4వ వచనములో దదవుడు వార్శ స్టిాతిని 
బయలుప్ర్చాడు. మర్శయు 6వ వచనములో, “ననేు బల్వని కరర్నుగాని కనికర్మునే కరర్మచునాిను, 
దహనబల్వకంటె దదవునిగూర్శున జఞా నము నాకనష్రమ నైది” అని దదవుడు న కనుచెపాపడు. హో షయే 6:9 
“యాజకుల” యొకు వషే్ధార్ణను బయలుప్ర్మసుత ంది. మర్శయు 7:7 ప్రకార్ం, ఇశాీయిలేు ర్ాజులు ఒకర్శ 
తర్మవాత ఒకర్మ ప్తనమగుచుండగా, “వార్శలో ననుి సుర్శంచువాడ కడును లేడు” అని దదవుడు 
స్ట లవిచాుడు. 14వ వచనములో, వార్మ “హృదయప్ూర్వకముగా ననుి బతిమాలుకొన[ర్మ]” అని 
దదవుడు ప్రకటిoచాడు. 16వ వచనము ప్రకార్ం, “వార్మ తిర్మగుదుర్మగాని” — లేక 
ప్శాుతాత ప్ప్డుదుర్మగాని — దదవుని వ పై్ుకు “తిర్గర్మ.” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున ర్ ండవ పలిుప్ులో కూడా మనము ఇలాంట ిఆర్పప్ణలనే 
చూసాత ము. 8:2లో దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు, “మా దదవా, ఇశాీయిలేువార్లమ నై మమేు నినుి 
ఎర్శగశయుని వార్మయేని నాకు మొర్ీప టటర దుర్మ.” కాని వాసతవానికన, 3వ వచనము 
తెల్వయజేయుచునిటటో , “ఇశాీయిేలీయులు సనాుర్గమును విసర్శించర్శ.” మర్శయు 13వ వచనం ప్రకార్ం, 
వార్మ “నా కర్శపంప్బడని ప్శువులను వధించ వాటనిి భుజ్కంచుదుర్మ; అటిర  బలులయందు యి హో వాకు 
ఇష్రము లేదు.” ఇశాీయిేలులో కొందర్మ హో షయే వల  నిజమ నై విశావసులుగా ఉండిర్శ అను నిశుయతను 
మనము కల్వగశయుండవచుుగాని, మొతాత నికన, ఇశాీయిలేువార్ందర్శ యొకు భకనత, ముఖ్యముగా 
నాయకుల యొకు భకనత వషే్ధార్ణ భకనత అయుయండనిది అని హో షయే యొకు ప్రవచనములు 
బయలుప్ర్మసాత యి. 

దదవుని ఆర్పప్ణలను గూర్శు మనము చదస్టిన ఈ అవలోకనములో మనము చూసుత నటటో , 
ఇశాీయిలేు పాప్ములు అలపమ ైనవి కావు. బదులుగా, ఉతతర్ ర్ాజయము విచులవిడగిా దదవునికన 
విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదస్టంిది. వార్మ దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీును తిర్సుర్శంచార్మ, 
విర్శవిగా విగీహార్ాధ్నలో పాలుప్ంచుకునాిర్మ, తమను తాము వేశయవృతితకన మర్శయు సంతాననతపతిత  
మతములతో వయభిచార్మునకు అప్పగశంచుకునాిర్మ, మర్శయు వషే్ధార్ణ భకనతని ఆచర్శంచార్మ. 
ఇశాీయిలేు యొకు పాప్ములు దదవుని నుండ ితీవరమ ైన శక్షను అనుభవించుటకు అర్మె నైవిగా 
ఉనాియని హో షయే యొకు ప్రవచనములు సపష్రము చదశాయి. కాబటిర , ఈ ఆర్పప్ణలు దదవుని యి దుట 
ఇశాీయిలేు యొకు తిర్మగుబాటటను కనుప్ర్చనప్పటకిర, ఈ తిర్మగుబాటటకు ప్రతిసపందనగా వార్శ మీదకిన 
తీర్మపలు ర్ాబో వుచుండెను అని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. 

తీర్మపలు. ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలు యొకు తిర్మగుబాటటకు సంబంధించన తీర్మపలను చూచుటకు 
ముందు, ర్ ండు విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొనుట చాలా అవసర్మ యైునిది. మొదటగిా, 
ఇతర్ పాత నిబంధ్న ప్రవకతల వల , హో షయే కూడా మనము “తాతాుల్వక తీర్మపలు” అని పలిచువాటి 
మీద కూడా దృషిరప టార డు. ఉతతర్ ర్ాజయము మీద అష్షష ర్రయులు దాడి చదస్టనిప్ుపడు ఎదుర్ నై ఆర్శాక 
కష్రములు, కర్మవులు, మర్ణం, చెర్, మొదలగు తీర్మపలు వంటివి. అతడు దదవుని యొకు నితయ 
తీర్మపలను గూర్శు — అనగా అంతయ దనిములలో చర్శతర న ర్వేర్మపలోనికన వచునప్ుపడు ఎదుర్ యైిేయ 
తీర్మపలను — ప్రసాత వించలేదు.  

ర్ ండవదగిా, పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న బో ధించుచునిటటో , దదవుడు తన తాతాుల్వక 
తీర్మపలను కుముర్శంచునప్ుపడు, అవిశావసులు మర్శయు నిజమ నై విశావసుల విష్యములో భినిమ నై 
ఉదదేశయములు కల్వగశయుంటాడు. ఎనిడును మార్మమనసుిప ందని మర్శయు ఎనిడును ర్క్షంిప్బడు 
విశావసమును కనుప్ర్చని అవిశావసుల విష్యములో, దదవుని యొకు తాతాుల్వక తీర్మపలు అంతయ 
దినములు న ర్వేర్మపలోనికన వచునప్ుపడు నితయముండు తీర్మపలలోనికన నడిపిసాత యి. అయితద నిజమ నై 
విశావసుల విష్యములో, దదవుని యొకు తాతాుల్వక తీర్మపలు ఆయన పేరమతో కమీశక్షణలో ప టటర టను 
పల ల్వయునాియి, మర్శయు అంతయ దనిములు వచునప్ుపడు వార్శకన నితయముండు ఆశీర్ావదములను 
కల్వగశసాత యి. 

దదవుని వాయజయములలో ప్రతయక్షమయిేయ, కరీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్రయులు చదస్టని దండయాతరకు 
సంబంధించన తీర్మపల ర్కములను ప్ర్శగణించండి. ఇది హో షయే ప్ర్శచర్య యొకు ఆర్ంభ కాలములో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జర్శగశనది కాబటిర , ఈ ప్రవచనములు ప్ర్శమితమ నై తీర్మపలను గూర్శు మాతరమే హెచుర్శంచాయి. 
ఉదాహర్ణకు, దదవుని యొకు మునుప్టి వాయజయములో, ఇశాీయిేలు యొకు అర్శాక స్టిాతి మర్శయు ఆహార్ 
ఉతపతితలో సమసయ ఎదుర్వవబో తయంద ిఅని ఈ మాటల దావర్ా 4:3 ప్రవచసుత ంది: “దదశము 
ప్రలాపించుచునిది, దాని ప్శువులును ఆకాశ ప్క్షులును కాప్ుర్సుా లందర్మను క్షణీించుచునాిర్మ, 
సముదర మతిాములు కూడా గతించపల వుచునివి.” 4, 5 వచనములలో దదశమంతట ిమీద 
దృషిరప టటర టకు బదులుగా దదవుడు ప్రధానముగా ఇశాీయిేలు యొకు నాయకతవము మీద దృషిరప టిర , ఇలా 
అంటాడు “యాజకుడు ... ప్రవకత ... నీ తలో్వ”—ఈ చవర్శ ప్దము షల మాోనులో ఉని ర్ాజగృహమును 
సంబో ధసిుత ంది. 6వ వచనములో “నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినుి విసర్శింతయను” అని చబెుతష 
దదవుడు మర్ొకసార్శ యాజకులను ఉదదేశంచ మాటాో డుతయనాిడు. 7వ వచనములో, “వార్శ ఘనతను” — 
అనగా ఇశాీయిలేు యొకు ఐశవర్యమును — “నీచ స్టిాతికన మార్ముదును” అని ఆయన ప్రకటంిచాడు. 10వ 
వచనములో, “వార్మ భోజనము చదస్టనిను తృపిత  న ందకయుందుర్మ” అని చబెుతష యాజకులను 
శక్షిసాత నని ఆయన మర్ొకసార్శ హెచుర్శంచాడు. అంతదగాక ఈ ఆర్ంభ దశలో, 14వ వచనములో, దదవుడు 
తన తీర్మపను విశషే్మ నై ర్రతిలో ప్ర్శమితము చదశాడు. వార్మ దదవదాస్ట్ వయభిచార్ వృతితలో 
పాలుప్ంచుకునాిర్మ కాబటిర , “మీ కుమార్ తలు వేశయలగుటనుబటిర  నేను వార్శని శక్షింప్ను, మీ కరడండుో  
వయభిచర్శంచుటను బటిర  ననేు వార్శని శక్షింప్ను” అని ఆయన స్ట లవిచాుడు, ఎందుకంటే వార్శ ప్రవర్తనకు 
తండుర లు మర్శయు భర్తలు ప్రధానముగా బాధ్ుయల ైయునాిర్మ. “విశాల సాలమందు మేయు గొర్ ీపలోి” వల  
దదవుడు ఇక ఇశాీయిలేును మపే్డని 16వ వచనములో హో షయే తెల్వయజశేాడు. మర్శయు 19వ వచనం 
ప్రకార్ం, “వార్మ స్టగిుగ న ందుదుర్మ.” 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, “నేను వార్శనందర్శని శక్షింతయను” అని చబెుతష 5:2లో దదవుని 
యొకు తదుప్ర్శ వాయజయము ఇశాీయిలేు యొకు నాయకతవమును ఉదదేశంచ మాటాో డింది. మర్శయు 
ఇంకా ఎకుువ శమీలు ఉతతర్ ర్ాజయమునకు ర్ాబో వుచునివని 5వ వచనము సూచంచంది. 
“ఇశాీయిలేువార్మ... తమ దోష్ములో చకుుప్డ ితొటిరలుో చునాిర్మ” అని అకుడ మనము చదువుతాము. 

ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో గా, కరీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్రయుల దండయాతరను — 
అనగా షల మాోను యొకు ప్తనమునకు కార్ణమ నై దండయాతరను — గూర్శు అతడు ప్రవచంచుచుండగా 
అపాయమును గూర్శు దదవుడు ఇచున పిలుప్ులు హో షేయకు బయలుప్ర్చబడనివి. కాబటిర , మనము 
ఊహించదగశన విధ్ముగాన ేఈ ప్రవచనములలో ఇశాీయిలేు చదస్టిన పాప్ములకు దదవుడిచుు తీర్మపలు 
మర్శంత తీవరముగా ఉనాియి. అపాయమును గూర్శు ఇచున మొదటి పిలుప్ులో, 5:9లో ఇశాీయిలేు 
“పాడెైపల వును” అని ప్రకటిoచబడింది. 11వ వచనములో, ఇశాీయిేలు వార్మ “శక్షింప్బడ ి
హింసన ందుదుర్మ” అని వరా యబడయిునిది. 13వ వచనం ప్రకార్ం, అష్షష ర్మతో ఇశాీయిలేు ప టటర కొనిన 
ప తయత  వార్శ సమసయలను “బాగుచదయజఞలదు.” మర్శయు 14వ వచనంలో, “నేన ేవార్శని కొనిపల వుదును, 
విడపిించువాడ కడును లేకపల వును” అని చెబుతష దదవుడు ర్ాబో వుచుని చరె్ను గూర్శు హెచుర్శంచాడు. 
ఇప్ుపడు, ఇశాీయిేలుకు విర్పధ్ముగా ర్ాబో వుచుని తీర్మపను గూర్శున హచెుర్శకలను దదవుడు 
ప ంచనప్పటికర, అప్పటికర ఇశాీయిేలును సవసాప్ర్చుటకు ఆయన ఇష్రప్డుచుండెను అని 7:1లో దదవుడు 
ఒప్ుపకునాిడు. అయితద ఇశాీయిేలు ఆయనకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచంది. 10వ 
వచనము మనకు తలె్వయజయేుచునిటటో , “ఇంత జర్శగశనను వార్మ తమ దదవుడెనై యి హో వాయొదేకు 



హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నము ర్ ండవ పాఠము: జఞా నుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు 

-24- 

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

తిర్మగకయునాిర్మ, ఆయనను వ దకక యునాిర్మ.” కాబటిర , 13వ వచనములో, దదవుడు ఇలా 
ప్రకటించాడు, “వార్శకన శీమ కలుగును.... వార్శకన క్షయము సంభవించును.” ఇదద వచనములో “ననేు 
వార్శని విమోచంప్కరర్శయునాిను,” కాని వార్మ తమ పాప్ప్ు మార్గములలో కొనసాగశయుండరి్శ అని 
దదవుడు ప్ునర్మదాఘ టించాడు. ఫల్వతంగా, 16వ వచనములో మనము ఇలా చదువుతాము, “వార్శ 
యధపి్తయలు కతితపాలగుదుర్మ” అని మనము చదువుతాము. 

అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున ర్ ండవ పలిుప్ు — కరీ.ప్ూ. 722లోని దండయాతర 
సమీపించుచుండగా ప ందుకొనినద ి— 8:3లో ఇశాీయిలేును “శతయర వు తర్మమును” అని ప్రకటిసుత ంది. 
“షల మాోను చదస్టకిొనిన ఈ దూడ ఛినాిభినిములగును... మర్శయు [ఇశాీయిేలుకు] ప్రళయవాయువు 
కరతయగును.” తర్మవాత “ఇశాీయిేలువార్మ” అష్షష ర్రయుల దావర్ా “తినివయేబడుదుర్మ” అని 8వ 
వచనము స్ట లవిసుత ంది. అష్షష ర్మకు చలోె్వంచవలస్టిన కానుకల “భార్ముచదత [ఇశాీయిేలు నాయకులు] 
తవర్లో తగశగపల వుదుర్మ” అని 10వ వచనము బయలుప్ర్మసుత ంది. మర్శయు దీనికన మించ, ఇశాీయిలేు 
“మర్ల ఐగుప్ుత నకు వ ళోవలస్టవిచుెను” అని చెబుతష 13వ వచనములో హో షేయ ర్ానుని 
అష్షష ర్రయుల చరె్ను ప్రసాత వించాడు. 9:3లో దదవుడు చపెిపనటటో , “ఎఫరా యిమీయులు ఐగుప్ుత నకు 
మర్లుదుర్మ, అష్షష ర్మ దదశములో వార్మ అప్వితరమ నై వాటిని తిందుర్మ, యి హో వా దదశములో వార్మ 
నివస్టింప్కూడదు.” ఇశాీయిేలు యొకు ప్ర్ాజయము ఎంత తీవరముగా ఉంటటంది అంటే 6వ వచనములో 
దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు, “ఐగుప్ుత  దదశము వార్శకన కూడు సాలముగా ఉండును.... [మర్శయు] శుశాన 
భూమిగా ఉండును.” మర్శయు షల మాోను ప్తనము సమీపించుచుండగా, 7వ వచనములో హో షయే 
ప్రవచంచనటటో , “శక్షా దినములు వచదుయునివి... ప్రతికార్ దనిములు వచదుయునివి.” 

అషషూ రీయుల చెర ప్రజ్లు చసే్టని పాప్ముల వలన మరియు వారప ద్వేుని, ద్వేుని 
నియమాలను విడచిప ట రనెంద్ు వలన ద్వేుని యొదా్ నుెండి వచిచన శక్ష 
అయుయననద్ి. హో షయే గరెంథములో, అషషూ రీయుల చెరను గూరిచ ప్రవక్త ఇెంకా 
ఎక్ుకవ వివరణను ఇచుచటను మనము చూస్ాత ము. 9:7లో ప్రవక్త ప్లికని 
మాటలను వినెండి: “శక్షా ద్ినములు వచేచయుననవి; ప్రతికార ద్ినములు 
వచచేయుననవి; తఘము చసే్టిన విస్ాత రమ ైన ద్ోషమును తఘము చూపిన విశ్షేమ ైన 
ప్గను ఎరిగినవార ై త్మ ప్రవక్తలు అవివేక్ులనియు, ద్ురాత్మ ననుసరిెంచినవారప 
వహఱ్ఱెవారనియు ఇశ్రా యేలువారప తెలిస్టికొెంద్ురప.” అత్డు “శక్షా ద్ినములు” 
మరియు “ప్రతికార ద్నిములు” వచేచయుననవి అని చబెుతఘడు, మరియు ఇద్ి 
అషషూ రీయుల చెరను సూచిసుత ెంద్ి. 

ఇద్ే అధఘయయములో — 9:15లో — మనము ఈ మాటలను క్ూడఘ చద్ువుతఘము: 
“వార ిచడెుత్నమెంత్యు గిలాగ లులో క్నబడుచుననద్ి; అచచటన్ ేన్ేను వారికి 
విరోధని్హైతిని, వార ిద్ుషరకిరయలనుబట ర  వారి నిక్ను పేరమిెంప్క్ న్ఘ 
మెంద్ిరములోనుెండి వారనిి వహలివేత్ును; వారి యధిప్త్ులెంద్రపను తిరపగుబాట  
చేయువారప.” తిరపగుబాట , అవిధేయత్, మరియు ద్ుషరత్ాము కారణెంగా, 
ఇశ్రా యేలు ప్రజ్లక్ు చెర వచిచెంద్ి లేక్ రాబో వుత్ుెంద్ి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చివరిగా, ఇద్ే అధఘయయము 19:17లో ఇలా వార యబడియుననద్ి: “వారప న్ఘ 
ద్ేవుని మాటల న్ఘలకిెంచలేద్ు గనుక్ ఆయన వారిని విసరీిెంచనెు. వారప ద్ేశ్ము 
విడచిి అనయజ్నులలో తిరపగుద్ురప.” చెరక్ు ముెంద్ు ప్రవక్తలు — వీరిలో హో షేయ 
ఒక్డు — అన్ేక్ ఆహ్నానములను ఇచఘచరప, వీరప ప్రజ్లను తిరిగిరమమని మరియు 
మారపమనసుసప ెంద్మని పిలచుటక్ు ద్ేవుని ద్ఘారా ప్ెంప్బడఘ్ రప. అయతే ప్రజ్లు 
విధేయులు కాలేద్ు, మరియు ఫలిత్ెంగా, చెర ప్రజ్లక్ు ద్ేవుని యొదా్ నుెండి 
వచిచన శక్ష అయుయననద్ి, ఎెంద్ుక్ెంట ేఉద్ేాశ్ప్ూరాక్ముగా ద్వేునికి విరోధముగా 
తిరపగుబాట  చేయాలని వారప కోరారప. 

— ర్ వ. ష ర్శఫ్ గ ండి, అనువాదము 

ఇప్పటివర్కు మనము చూస్టనిటటో , ఈ విభాగములోని వాసతవిక అరా్ము దదవుని ఎదుట 
ఇశాీయిలేు యొకు తిర్మగుబాటట మీద ఎకుువ దృషిరప టిరంది. అయితద అతని ర్ ండవ విభాగములో, 
హో షయే యూదా చదస్టని తిర్మగుబాటటను గూర్శు కూడా ప్రసాత వించాడు. 

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

ప్రతయక్షతలకు మనమిచున సార్ాంశములోని చవర్శ భాగమును మర్ొకసార్శ వినండి. 

యూద్ఘ క్ూడఘ తిరపగుబాట  చసే్ట ను కాబట ర  [ఇశ్రా యేలు] ప ెంద్ిన తీరపుక్ు పో లిన 
తీరపులను వారప క్ూడఘ ఎద్ురకకెంటారప. 

మొదట ివిభాగములో, హో షయే యూదాను గూర్శు అనుకూలమ నై మాటలను మాతరమ ే
మాటాో డిన విష్యమును మీర్మ జఞా ప్కము చదసుకరవచుు. అయితద ఈ విభాగములో, కాలకమీములో 
యూదా కూడా ఇశాీయిలేు వల  మార్శపల యింది అని హో షయే ఇకుడ సూచంచాడు. ఇశాీయిేలు వల  
యూదా కూడా దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీును విడచప టిరంద ిఅని ఇతర్ ప్రవకతల నుండి, 
మర్శయు సవయంగా హో షయే యొకు ప్రవచనముల నుండ ిమనము తలెుసుకరవచుు. వార్శకన ముందు 
ఇశాీయిలేు చదస్టనిటేో , వార్మ కూడా విర్శవిగా విగీహార్ాధ్నను ఆచర్శంచార్మ, వేశయవృతితలో మర్శయు 
సంతాననతపతిత  మతములలోని వయభిచార్ములో పాలుప్ంచుకునాిర్మ, మర్శయు వషే్ధార్ణ ఆర్ాధ్నను 
చదస్టవేార్మ. మర్శయు ఈ కార్ణముల చదత, యూదా కూడా ఇప్ుపడు దదవుని తీర్మపను 
ఎదుర్ొునుచుండెను. 

మనకు తలె్వస్టినటేో , దదవుని యొకు వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షయే ప టిరన దృషిర  
దదవుడచిున ర్ ండు వాయజయములతో ఆర్ంభమ యైియంది. కరీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్రయుల దండయాతరను 
గూర్శు దదవుడు మునుప్ు ఇచున వాయజయము, ఉజి్కయా లేక యోతాములు యూదాలో నీతిగల ర్ాజులుగా 
పాల్వంచుచుని కాలములో ఇవవబడింది. కాబటిర , ర్ ండవ విభాగము యొకు ఈ ఆర్ంభ భాగములో 
కూడా యూదాను గూర్శు కొనిి అనుకూలమ ైన మాటలను మనము చూసాత ము. వాసతవానికన, ఇశాీయిలేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు యూదా ర్ాజయముల మధ్య ఒక విశషే్మ ైన తదడాను దదవుడు బయలుప్ర్చాడు. 4:15లో, 
దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు, “ఇశాీయిలేూ, నీవు వశేయవ ైతివి; అయినను యూదా ఆ పాప్ములో 
పాలుప ందక పల వునుగాక.” ఈ మునుప్ట ివాయజయములో, ఉతతర్ ర్ాజయము వల  కావదేని మాతరమ ే
దదవుడు యూదాను హచెుర్శంచాడు. 

అయితద కరీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్రయుల యొకు దండయాతర దగగర్ప్డుచుండగా దదవుడు 
హో షయేకు బయలుప్ర్చన తదుప్ర్శ వాయజయము విష్యములో మనము ఇలా చపె్పలేము. హో షయే 
ప్ర్శచర్యలోని ఈ దనిములలో, యూదా దదశమును ఆహాజు పాల్వంచుట ఆర్ంభించాడు. ఆహాజు 
విగీహార్ాధ్నను మర్శయు అనాయయమును పల ర తిహించ, తన విర్పధ్ుల నుండ ిభదరత కొర్కు 
అష్షష ర్రయులు మర్శయు అష్షష ర్రయుల దదవతలతో ప తయత ను నముుకునాిడు. కాబటిర , 5:5లో, దదవుడు 
తన తీర్మపను ఈ విధ్ంగా ప్రకటించాడు “ఇశాీయిలేువార్మ... తమ దోష్ములో చకుుప్డి తొటిరలుో చునాిర్మ; 
వార్శతోకూడ యూదావార్మను తొటిరలుో చునాిర్మ.” మర్శయు నిజముగానే, ఈ దినములలో స్టిర్శయా-
ఇశాీయిలేు కూటమి ఏర్పడగా యూదా అనేక విధాలుగా శీమను అనుభవించంది. 

అపాయమును గూర్శు దదవుడచిున పిలుప్ుల విష్యములో హో షయే ఇచున ప్రతయక్షతలు 
యూదాలోని ప్ర్శస్టిాతయలను గూర్శు కూడా మాటాో డాయి. అపాయమును గూర్శు ఇవవబడని మొదట ి
పిలుప్ులో, కరీ.ప్ూ. 722లో ఇశాీయిలేు మీద అష్షష ర్మ చదయబో వు దండయాతరను గూర్శు హో షయే 
ప్రవచంచాడు అని మీకు గుర్మత ండద ఉంటటంది. బహుశా, ఈ కాలములో కూడా ఆహాజు యూదా 
దదశమునకు ర్ాజుగా ఉండియుండవచుు. మర్శయు 5:10లో మనము ఇలా చదువుతాము, “యుదావార్శ 
అధపి్తయలు సర్శహదుే  ర్ాళోను తీస్టవియేువార్శవల నునాిర్మ.” స్టిర్శయా-ఇశాీయిలేు కూటమి కాలములో 
ఇశాీయిలేు యూదా మీద చదస్టని దాడులకు ప్రతీకార్ము తీర్ముకొనుటకు బనెాయమీనులోని కొనిి 
పరా ంతములను సావధనీము చదసుకొనుటకు ఆహాజు చదస్టిన ప్రయతిములను ఈ లేఖ్న భాగము 
సంబో ధసిుత ంద ిఅని అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు నముుతార్మ. ఈ వాయఖ్ాయనము సర్శయి నైదెతైద, దదవుని 
ప్రజల సవసాతను కరర్మకొనుటకు బదులుగా, యూదా ఇశాీయిలేు దదశము యొకు భూమి హకుులను 
ఉలోంఘించంది. దీనికన సపందనగా 10-14లో దదవుడు ఈ విధ్ంగా స్ట లవిసూత  యూదాను హచెుర్శంచాడు, 
“నీళలో  ప్రవహించనటటో  ననేు వార్శమీద నా ఉగతీను కుముర్శంతయను... యూదావార్శకన వతిప్ుర్మగువల ను 
నేనుందును... యూదావార్శకన కొదమస్టింహమువంటవిాడనుగాను నేనుందును. నేన ేవార్శని ప్టటర కొని 
చీల ుదను, నేన ేవార్శని కొనిపల వుదును, విడపిించువాడ కడును లేక పల వును.” ఈ మాటలతో, కరీ.ప్ూ. 
701లో యూదా మీదికన ర్ాబో వుచుండని సన ెర్రబు దండయాతరలో జర్మగు హింసనుగూర్శు హో షయే 
ప్రవచంచాడు. 6:4లో “యూదా, నినుి నేనమేిచదతయను?” అని యూదాను ప్రశిసూత  వార్మ తమ 
వేష్ధార్ణ దావర్ా దదవుని యొకు సహనమును ప్ర్రక్షించుచుండిర్శ అని దదవుడు యూదా మీద ఆర్పప్ణ 
మోపాడు. “తెలోవార్గాన ేకనబడు మఘేము ఎగశర్శపల వునటటో ను, పరా తఃకాలమున ప్డు మంచు 
ఆర్శపల వునటటో ను మీ భకనత నిలువకపల వును.” మర్శయు 11వ వచనములో ఇలా స్ట లవిసూత  దదవుడు 
యూదా మీదికన తీర్మప ర్ాబో వుచునిది అని హచెుర్శంచాడు, “ఓ యూదా, అతడు నీకు కరత కాలము 
నిర్ణయించును.” యూదా కొర్కు నిర్ణయించబడని “కరత” అష్షష ర్రయుల చదతిలో వార్శకన కలుగబో వుచుని 
శీమలకు సూచనగా ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరీ.ప్ూ. 722లో షల మాోను యొకు ప్తనము దగగర్ ప్డుచుండగా, అపాయమును గూర్శు 
దదవుడచిున ర్ ండవ పలిుప్ులో యూదాను గూర్శు దదవుడు ఏమి చెపాపడో  చూడండి. ఇది బహుశా 
ఆహాజు మర్శయు హజి్కుయాలు యూదాలో కల్వస్టి పాల్వంచుచుని కాలములో జర్శగశయుండవచుు. 
“యూదావార్మ పరా కార్ములుగల ప్టరణములను చాలా కటిరయునాిర్మ” అని 8:14లో దదవుడు గుర్శతంచాడు, 
మర్శయు ఇద ిఅష్షష ర్మకు విర్పధ్ముగా యూదాను బలప్ర్చుటకు హిజ్కుయా చదస్టని కృషిని 
సంబో ధసిుత ంది. అవును, పరా కార్ములను నిర్శుంచుట పాప్ము కానకేాదు. అయితద హజి్కుయా 
పరా కార్ములను కటటర ట దదవునికన విర్పధ్ముగా అతడు చదస్టని తిర్మగుబాటటకు చహిముగా ఉనిది, 
ఎందుకంటే అతని పరా కార్ములతో పాటటగా ఐగుప్ుత  మర్శయు ఐగుప్ుత  దదవతలతో ప తయత ను ప టటర కొనుట 
దావర్ా అతడు అష్షష ర్మ యొకు భదరతను కూడా కరర్ాడు. ఫల్వతంగా 14వ వచనములో “ననేు వార్శ 
ప్టరణములను అగశిచద తగులబెటెరదను” అని చబెుతష దదవుడు ర్ాబో వు తీర్మపను గూర్శు వార్శని 
హెచుర్శంచాడు. కరీ.ప్ూ. 701లో సన ెర్రబు యూదా మీద దండయాతర చదస్టినప్ుపడు ఈ హచెుర్శక 
న ర్వేర్శంది. 

వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున ప్రవచనములను హో షయే మొదటగిా ప ందనిప్ుపడు, 
అతడు సూటగిా, ప్దదప్దద, ముందుగా ఇశాీయిేలులో తర్మవాత యూదాలో కూడా మార్మమనసుి యొకు 
అవసర్తను ఉదాఘ టించాడు. దదవుడు తన ప్రజల ప్టో సహనమును చూప్ుట కొనసాగశంచాడు కాబటిర  
అతని ప్ర్శచర్య కొనిి దశాబేముల పాటట కొనసాగశంది. అయితద విచార్కర్ముగా, ఇశాీయిలేు యొకు 
తిర్మగుబాటట ప ర్మగుతష పల యింది. మర్శయు కరీ.ప్ూ. 722లో దదవుడు వార్శకన విర్పధ్ముగా హెచుర్శంచన 
తీర్మపను చవర్శకన అమలు చదశాడు. ఉతతర్ ర్ాజయము అష్షష ర్రయుల దావర్ా ప్ూర్శతగా ధ్వంసం చదయబడింది, 
మర్శయు దానిలోని ప్రజలు చరె్గొనిపల బడా్ ర్మ. 

తర్మవాత, హజి్కుయా కాలములో హో షేయ తన గీంథమును సంకలనం చదయుచుండగా, యూదా 
కూడా నాశనము మర్శయు చరె్ అను అదద విధ్మ ైన అపాయమును ఎదుర్ొునినది. ఈ వాసతవము 
యొకు వ లుగులో, వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ ఇచున ప్రవచనములు యూదా 
నాయకులకు ర్ ండు కరలకమ నై మ ళకువలను అందించాయి. ఒక వ పై్ున, అతని ప్రవచనములు ఉతతర్ 
ర్ాజయమునకు విర్పధ్ముగా దదవుడు చూపిన తీవరమ నై దదిుే బాటట చర్యలో ఆయన సహనమును 
చూపాడు అని, నాయయముగా వయవహర్శంచాడు అని నిసిందదహముగా కనుప్ర్మసుత నాియి. దదవుడు 
తయదకు షల మాోనును ధ్వంసం చదయుట మర్శయు ఉతతర్ దికుున ఉని గపతరములు చరె్గొనిపల బడుటను 
ఎవవర్మ కూడా ప్రశించలేర్మ. మర్ొక వ ైప్ున, హో షయే యొకు ప్రవచనములు యూదా నాయకులకు 
తమ స ంత ర్ాజయము యొకు ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శు ఒక అవగాహనను కల్వగశంచాయి. ఉజి్కయా మర్శయు 
యోతాము ప్ర్శపాలన కాలములలో యూదా ఆయనకు నముకముగా ఉంటటనిప్ుపడు దదవుడు 
యూదాను కాపాడాడు. అయితద ఆహాజు యోతాములు నీతి మార్గములను విడచ, హజి్కుయా 
దినములలో నివస్టించన నాయకులకు జఞా నము — కఠశనమ ైన, విధదయులనుచదయు జఞా నము — యొకు 
గొప్ప అవసర్తను కల్వగశంచార్మ. యూదావార్మ ఇశాీయిలేు వల  మార్ార్మ, కాబటిర  వార్మ దదవుని తీర్మప 
నుండ ిభదరప్ర్చబడలేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుని వివృతమగుతయని తీర్మపను గూర్శున ఈ అధాయయముల యొకు వాసతవిక అరా్మును 
మనము చూశాము కాబటిర , ఈ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. ఈ 
ప్రతయక్షతలు నడేు మన జీవితముల మీద ఎలాంట ిప్రభావమును చూపాల్వ? 

ఆధునిక్ అనువరతనము 
విచార్కర్ముగా, అనేకమంద ిఇవాంజ ల్వకల్ క ైైసతవులు హో షయే గీంథములోని ర్ ండవ 

విభాగములో నుండి జఞా నమును సంపాదించుకొనుట కష్రముగా భావిసాత ర్మ, ఎందుకంట ేఅది దదవుని 
ప్రజలకు విర్పధ్ముగా ఆయన చదస్టని ఆర్పప్ణలు మర్శయు తీర్మపల మీద ఎకుువగా దృషిరప డుతయంది. 
కరీసుత  తన మర్ణ ప్ునర్మతాా నముల దావర్ా దదవుని తీర్మపలో నుండ ిమనలను విమోచంచాడు కాబటిర  ఈ 
అంశములు మనకు అవసర్ములేదు అని చాలాసార్మో  మనము అనుకుంటాము. ఇప్ుపడు, కరీసుత  యొకు 
నీతి ప్ర్లోక నాయయసాా నములో విశావసము దావర్ా మాతరమే నిజమ నై విశావసులకు 
ఆపాదించబడుతయంద ిఅని మనకు తలెుసు. మర్శయు ఈ ఆపాదన దావర్ా ప్రతి నిజమ నై విశావస్ట ిదదవుని 
యొకు అంతిమ తీర్మప నుండ ివిమోచనను ప ంద ిభదరప్ర్చబడతాడు. ఇవి క ైసైతవ సువార్తలో 
పరా ముఖ్యమ నై కరణముల ైయునివి. అయితద హో షయే గీంథము యొకు ర్ ండవ విభాగములో 
బయలుప్ర్చబడని జఞా నమును మనకు అనువర్శతంచుకొనుటకు, కొీతత  నిబంధ్న బో ధించుచుని అనేక 
ఇతర్ పరా ముఖ్యమ నై కరణములను కూడా మనము మనసుిలో ఉంచుకరవాల్వ. 

హో షయే గీంథము యొకు మొదట ివిభాగము వల నే, ర్ ండవ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనమును చూచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. కరసీుత  వధ్ువును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న బో ధించు 
విష్యములను మనము ప్ర్శగణదిాే ము. తర్మవాత కరసీుత లో అంతయ దనిముల యొకు న ర్వేర్మపను 
మనము చూదాే ము. ముందుగా కరీసుత  వధ్ువుగా సంఘమును గూర్శు చూదాే ము. 

కరరసుత నక్ు వధువు 
ఈ పాఠంలో ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , కొీతత  నిబంధ్న సంఘము పాత నిబంధ్నలోని 

దదవుని ప్రజలలో నుండ ిప్ుటటర కొచుంద ికాబటిర  ఎలోప్ుపడు ఒకే వధ్ువు లేక దదవుని ప్రజ ఉనిది. అయితద 
వివృతమగుతయని దదవుని తీర్మపను గూర్శు హో షేయ ఇచున ప్రతయక్షతలు నడేు మనకు ఎలా 
అనువర్శతంచబడతాయో అరా్ముచదసుకొనుటకు, మర్ొక సంబంధ్మును గూర్శు మనము 
మాటాో డవలస్టియునిది. క ైసైతవ సంఘములో, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలో, చాలాసార్మో  దృశయమ ైన 
దదవుని ప్రజలు మర్శయు అదృశయమ నై దదవుని ప్రజల మధ్య వయతాయసము చూప్బడదది. 

ర్పమా. 2:28, 29లో, పాత నిబంధ్న ఇశాీయిలేును గూర్శు మాటాో డుతష అప సతలుడెనై పౌలు ఈ 
భినితవమును చూపాడు. “బాహయమునకు” — లేక “దృశయమ నై విధ్ముగా” — “యూదుడెైనవాడు 
యూదుడు కాడు...” “అయితద అంతర్ంగమందు” — లేక “అదృశయమ నై విధ్ముగా” — “యూదుడెనైవాడద 
యూదుడు” అని అతడంటాడు. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, వివృతమగుతయని తీర్మప మీద హో షయే 
ప టిరన దృషిర , దదవుని యొకు పాత నిబంధ్న వధ్ువుయి ైన, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలో ఉని 
అవిశావసులు మర్శయు నిజమ నై విశావసులు ఇర్మవుర్శని ఉదదేశంచ మాటాో డింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, క ైైసతవ వదేాంతవతేతలు దృశయమ నై సంఘము మర్శయు అదృశయమ ైన 
సంఘము మధ్య వయతాయసము చూపార్మ. కొీతత  నిబంధ్న యుగములో, కరసీుత నందు విశావసమును 
ఒప్ుపకొను ప్రతివార్మ, వార్శ పలోిలు, మర్శయు క ైసైతవ విశావసముతో అనుబంధ్ము కల్వగశయుని ఇతర్మలు 
కూడా దృశయమ నై సంఘములో సభుయల ైయునాిర్మ. అయితద, అదృశయమ ైన సంఘములో, దృశయమ నై 
సంఘములోనే కరీసుత  నందు ర్క్షింప్బడు విశావసములోనికన వచున, లేక ర్ాబో వుచుని విశేష్మ ైన ప్రజల 
గుంప్ు ఉనిది. కాబటిర , ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా పరా ంతములలోని అవిశావసులు 
మర్శయు నిజమ నై విశావసులను ఉదదేశంచ హో షేయ మాటాో డిన విధ్ముగానే, దదవుని యొకు 
వివృతమగుతయని తీర్మపను మన దనిములలోని కరీసుత  యొకు దృశయమ నై వధ్ువు అంతటకిన హో షేయ 
యొకు ప్రతయక్షతలను అనువర్శతంచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉండాల్వ. 

ద్ృశ్యమ ైన సెంఘము మరియు అద్ృశ్యమ నై సెంఘమును గూరిచ మనము 
వేద్ఘెంత్శ్ాసత ీములోను మరియు చరిత్రలోను మాటాల డతఘము. ద్ృశ్యమ ైన సెంఘము 
స్ాధఘరణెంగా కరరసుత  శ్రీరము యొక్క స్ాథ నిక్ వయకరతక్రణగా సెంబో ధిెంచబడుత్ుెంద్ి. 
ద్ఘనిలో నిజ్మ ైన క ైసైతవులు మరియు త్మను తఘము క ైైసతవులుగా ఎెంచుకొను 
ప్రజ్లు ఉెంటారప. అద్ృశ్యమ నై సెంఘములో అనిన కాలములలో, అనిన 
సథలములలో, ప్రలోక్ము మరయిు భూమి మీద్ ఉనన ద్ేవుని ప్రజ్లు ఉెంటారప — 
కాబట ర , నిత్యము ద్వేుని ప్రజ్లుగా ఉెండు ప్రతివారప — ఇద్ి అద్ృశ్యమ ైన 
సెంఘమ ైయుననద్ి ఎెంద్ుక్ెంట ేద్ఘనిలో ఉనన అన్ేక్మెంద్ి సభుయలను, 
చఘలామెంద్ిని, ప్రసుత త్ము మనము చూడలేక్పో త్ున్ఘనము. వారప ప్రలోక్మెంద్ు 
ప్రభువుతో ఉన్ఘనరప, లేక్ ప్రప్ెంచములోని ఇత్ర పరా ెంత్ములలో ఉన్ఘనరప. 
ద్ృశ్యమ ైన సెంఘము అనగా మనము స్ాథ నిక్ సెంఘముగా 
ప్రిగణిెంచునద్ెైయుననద్ి, అక్కడ క ైైసతవులు క్ూడుక్ుెంటారప, లేక్ అన్ేక్ 
సెంఘములు క్ూడవిస్ాత య. అయతే ద్ృశ్యమ నై సెంఘములో యసేు 
స్ట లవిచిచనట ల  ఎలలప్ుుడూ “గురపగులు మరియు గోధుమలు” ఉెంటాయని 
మనము జ్ఞా ప్క్ముెంచుకోవాలి. నిజ్మ ైన ద్ేవుని ప్రజ్లు ఉెంటారప; యేసుక్ు 
నమమక్ముగా ఉనన శషుయలు ఉననటేల , కాని వార ిమధయ యూద్ఘ క్ూడఘ ఉననటేల , 
ద్ేవుని ప్రజ్ల వలె క్నిపిెంచువారప క్ూడఘ ఉెంటారప. అలాగే, పౌలు శషుయల మధయ 
క్ూడఘ ద్మేా ఉన్ఘనడు. 

— డా. డోనాల్్ ఎస్. విటేి 

కరీసుత  వధ్ువు యొకు ప్రసుత త అసంప్ూర్ణతను మనసుిలో ఉంచుకొని, కరీసుత నందు అంతయ 
దినములలో సంఘమునకు వివృతమగుతయని తీర్మపనకు హో షయే చదస్టని ప్రవచనముల యొకు 
ఆధ్ునిక అనువర్తనమును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కరరసుత లో అెంత్య ద్ినములు 
నేను ఇంతకు ముందద ప్రసాత వించనటటో , అంతయ దనిములలోని ఆశీర్ావదములను కరసీుత  మూడు 

దశలలో తీసుకొనివసాత డు: ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మప. ర్ాజయము 
యొకు న ర్వరే్మపలో, కరసీుత  మహిమలో తిర్శగశవచుునప్ుపడు కరీసుత  వధ్ువు శుదిధ  చదయబడుతయంది అని 
కొీతత  నిబంధ్న సపష్రముగా బో ధిసుత ంది. ఎనిడును ప్శాుతాత ప్ప్డని మర్శయు ఎనిడును ర్క్షింప్బడు 
విశావసమును అభయస్టించని సంఘములోని అవిశావసుల మీద కరీసుత  నితయముండు తీర్మపలను 
కుముర్శసాత డు. మర్శయు ఆయన సంఘములోని నిజమ నై విశావసులందర్శ మీద నితయముండు 
ఆశీర్ావదములను కృప్తో కుముర్శసాత డు. ఆ సమయమందు, కరసీుత  వధ్ువు దదవుని యొకు ఆర్పప్ణలను 
మర్శయు తీర్మపలను వినవలస్టని అవసర్ము ఉండదు. 

అయితద కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు కొనసాగశంప్ులో, ప్ర్శస్టిాతి చాలా భినిముగా 
ఉనిది. తన మొదటి ర్ాకడలో యిసేు తన వధ్ువును ప్ర్శప్ూర్ణప్ర్చలేదు. మర్శయు ఆయన ర్ాజయము 
సంఘ చర్శతర అంతటా కొనసాగుచుండగా, ఆయన వధ్ువు అసంప్ూర్ణముగా కొనసాగుతయంది. కాబటిర , 
ఆయన మహిమగల ర్ాకడలో కరీసుత  యొకు వధ్ువు ప్ర్శప్ూర్ణము చదయబడు వర్కు, దదవుని ఆర్పప్ణలు 
మర్శయు తీర్మపలు దృశయమ నై సంఘమంతటికన అనువర్శతంచబడుట కొనసాగుతయంది. 

అవును, దదవుడు తనను గూర్శు తాను కరసీుత నందు ఎకుువగా బయలుప్ర్చుకునాిడని మనము 
ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకరవాల్వ. కాబటిర , హో షయే ప్రవచనములలో ఉని జఞా నమును కొీతత  నిబంధ్న 
ప్రతయక్షత వ లుగులో ఎలోప్ుపడు మనము అనువర్శతంచాల్వ. లూకా 24:46-47లో యిసేు తన 
ప్ునర్మతాా నమును మార్మమనసుితో అనుబంధ్ప్ర్మసూత  సవయంగా ఇలా చదస్టని విధానమును వినండి. 
యిేసు తన శష్యయలకు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

కరరసుత  శ్రమప్డి మూడవద్నిమున మృత్ులలోనుెండి లేచుననియు య రూషలేము 
మొద్లుకొని సమసత  జ్నములలో ఆయనపేరట మారపమనసుసను 
పాప్క్షమాప్ణయు ప్రక్ట ెంప్బడుననియు వార యబడియుననద్ి (లూకా 24:46-
47). 

ఇకుడ, యిేసు దదవుని యొకు కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత వ లుగులో హో షేయ 6:1, 2ను తనకు 
అనువర్శతంచుకునాిడు. ఇశాీయిేలు నిజముగా మార్మమనసుిప ంది, దదవుని తటటర  తిర్శగశతద, ఇశాీయిలేు 
యొకు ఆశీర్ావదములు తవర్గా వసాత యని, లేక “మూడవ దినమున” కలుగుతాయని హో షేయ 
ప్రకటించాడు. మర్శయు యిసేు దీనిని మూడవ దినమున తన స ంత ప్ునర్మతాా నముతో 
అనువర్శతంచుకొని, మార్మమనసుి ప ందమని పిలుప్ునిచాుడు. మర్ొక ఉదాహర్ణగా, మతతయి 9:13ను 
విని, యిేసు హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నమును మొదట ిశతాబేప్ు శోీతలకు అనువర్శతంచన 
విధానమును వినండి. యిేసు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

గనుక్–క్నిక్రమున్ే కోరపచున్ఘనను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో 
మీరప వహళిల న్ేరపచకొనుడని చపె ును (మత్తయ 9:13). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“కనికర్మునే కరర్మచునాినుగాని బల్వని కరర్ను” అను వయకరతకర్ణ హో షేయ 6:6 నుండి 
ఉప్యోగశంచబడింది, అకుడ హో షయే ఇశాీయిలేు చదయు వషే్ధార్ణ ఆర్ాధ్నను నిందించాడు. మర్శయు 
తన దనిములలోని యూదుల యొకు వషే్ధార్ణను ఎదుర్శంచుట కొర్కు యిసేు హో షేయ యొకు 
ప్దములను ఉప్యోగశంచాడు. 

యిేసు ఉదాహర్ణలో నుండి, హో షయే యొకు ర్ ండవ విభాగము కరసీుత  ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో కరసీుత  యొకు దృశయమ నై వధ్ువు సంఘమంతటకిన అనువర్శతంచబడుతయంది అని 
సపష్రమవుతయంది. మర్శయు, హో షయే దినములలో వల నే, దదవుడు తన తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను 
మర్శయు తాతాుల్వక తీర్మపలను వధ్ువు మీద కుముర్శంచుట కొనసాగశసాత డు. దృశయమ నై సంఘములో 
ఉని అవిశావసులు మర్శయు నిజమ నై విశావసులు ఇర్మవుర్మ కష్రములు, పరా కృతిక వ ైప్ర్శతాయలు, ర్పగం, 
యుదధము, అణచవేయబడుట, భౌతిక మర్ణము, మొదలగువాటి ర్ూప్ములో తాతాుల్వక తీర్మపలను 
అనుభవిసాత ర్మ. మర్శయు, పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలు ర్ ండు సూచంచుచునిటటో , దదవుడు అనకే 
కార్ణముల వలన ఈ తీర్మపలను ప్ంప్ుతాడు. కొనిిసార్మో , ఆయన వాటిని మన కనయీలకు సపందనగా 
ప్ంప్ుతాడు. మర్శకొనిిసార్మో , అవి మనతో కల్వస్టి ఉండదవార్మ చదయు కనయీలకు దదవుడచిుు ప్రతిసపందన 
అయుయనివి. అవును, కరసీుత  మహిమలో తిర్శగశవచుునంత వర్కు, సృషిర ఆదాము చదస్టని పాప్ము యొకు 
శాప్ము కనీంద అలాో డుచునిద ికాబటిర  దృశయమ నై సంఘము దదవుని యొకు తాతాుల్వక తీర్మపలను 
ఎదుర్ొుంటటంది. 

ఈ కార్ణము చదత, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాకు విర్పధ్ముగా తీర్మపను గూర్శు హో షయే 
యొకు ఆర్పప్ణలు మర్శయు హెచుర్శకలు మనకు కూడా గొప్ప జఞా నమును అనుగహిీసాత యి. హో షేయ 
దినములలో దదవుని ప్రజలు చదస్టిన విధ్ముగా మనము దదవుని నిబంధ్నను మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీును 
ఉలోంఘించునటటో  శోధింప్బడకపల వచుు. అయితద కరసీుత నందు కొీతత  నిబంధ్నలో నివస్టించువార్ముగా 
దదవుని నిబంధ్నకు మర్శయు ధ్ర్ుశాసతమీునకు మనము నముకముగా ఉండాల్వ. హో షయే దనిములలో 
వార్మ చదస్టనిటటో  మనము విర్శవిగా విగహీార్ాధ్నను చదయకపల వచుు, కాని మన దనిములలో ప్రతి 
విధ్మ ైన విగీహార్ాధ్నను మనము నివార్శంచవలస్టయిునిది. ప్ుర్ాతన కనానీయుల సంతాననతపతిత  
ఆర్ాధ్నలలో జర్శగశన వేశయ వృతిత  మర్శయు వయభిచార్ములో మనము పాలుప్ంచుకొనకపల వచుు, కాని 
మనము ప్రతి విధ్మ ైన ల ైంగశక అన ైతికత నుండి దూర్ముగా ఉండాల్వ. ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా 
దదశముల వల  మనము వషే్ధార్ణ ఆర్ాధ్నలో ప్డిపల నప్పటకిర, ఆయనను మనము నిజమ నై 
మార్మమనసుి మర్శయు భకనతతో ఆశయీించాలని దదవుడు మనకు పలిుప్ునిసుత నాిడు. 

కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత యొకు వ లుగులో చూస్టినప్ుపడు, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాకు 
విర్పధ్ముగా దదవుడు చదస్టని ప్రతి ఆర్పప్ణ మర్శయు ప్రతి తీర్మప నేడు మనము నివస్టించవలస్టిన 
విధానమును గూర్శు మనకు జఞా నమును అనుగీహిసుత ంది. కాబటిర , మనము దదవుని యొకు 
తాతాుల్వకమ నై తీర్మపలను అనుభవించుచునిప్పటకిర, మనలను మనము తగశగంచుకొని, మన 
పాప్ములను ఒప్ుపకొని, కరసీుత నందు మన విశావసమును నూతనప్ర్చుకరవాల్వ. 

తీర్మప మర్శయు నిర్రక్షణ మర్శయు వివృతమగుతయని తీర్మపతో వయవహర్శంచన జఞా నుల కొర్కు 
హో షయే ఇచున ప్రతయక్షతలను ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , మన గీంథములోని మూడవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విభాగములో దదవుని వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ ఇచున ప్రవచనముల దావర్ా అతడు 
తెల్వయప్ర్చన జఞా నమును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

వివృత్మగుత్ునన నిరీక్షణ 

తన గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో, తీర్మప కాలము తర్మవాత, అంతయ దనిములలో 
ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా దావీదు గృహము యొకు ప్ర్శపాలన కనీంద ఐకయప్ర్చబడతార్ని హో షేయ 
వివర్శంచాడు. ర్ ండవ విభాగములో, దదవుడు ఇశాీయిలేు మీద నాయయముగానే నాశనము ఎందుకు 
తీసుకొనివచాుడు, మర్శయు యూదా మీదికన తీర్మపను ఎందుకు తీసుకొని ర్ాబో తయనాిడో  వివర్శంచుటకు 
హో షయే తన ప్ర్శచర్యలో అనకే దశాబేముల పాటట ఇచున ప్రవచనములను తలె్వయప్ర్చాడు. ఈ 
కఠశనమ నై వాసతవములు హో షయే గీంథమును మొదటిగా ప ందుకుని యూదా నాయకుల గుండెలను 
చీల్వుయుంటాయి. ఏంట ిఅంతా నాశనమ ైపల యిందా? ప్ర్శస్టిాతయలను చకుబెటటర టకు ఇశాీయిలేు మర్శయు 
యూదాలు చదయగల్వగశనది ఏమ ైనా ఉనిదా? మన గీంథము యొకు మూడవ విభాగము ఈ ప్రశిలకు 
జవాబులను ఇచుంది. తన ప్ర్శచర్య దావర్ా తాను ప ందుకొనిన మర్శకొనిి ప్రతయక్షతలను హో షేయ 
తెల్వయప్ర్చాడు. మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదముల వ పై్ునకు జఞా న మార్గమును అనుసర్శంచనవార్శ కొర్కు 
అతడు ఇలా చదశాడు. 

ఈ గీంథములోని ఇతర్ విభాగములను చూస్టని విధ్ముగాన ేదదవుని యొదే నుండి కలుగు 
వివృతమగు నిర్రక్షణను గూర్శు హో షయే ఇచున బో ధ్లను మనము విశదీకర్శదాే ము. దనీి యొకు 
వాసతవిక అరా్మును మనము ప్ర్శగణదిాే ము. తర్మవాత, ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము చూదాే ము. 
కాబటిర , తన గీంథమును ముందుగా ప ందుకుని యూదా నాయకులకు హో షేయ ఏ విధ్మ ైన వాసతవిక 
అరా్మును అందించగపర్ాడు? 

వాసతవిక్ అరథము 
తన గీంథములోని చవర్శ విభాగములోని ప్రతయక్షతలను హో షయే ఈ విధ్ంగా 

కరీడీకర్శంచయుండవచుు: 

ద్ేవుడు త్న ప్రజ్లక్ు ఇచిచన క్ృప్గల ప్రతిసుెంద్నలలో అెంత్య ద్ినములలో 
క్లుగు ద్వేుని ఆశీరాాద్ములను గూరిచన నిరకీ్షణ క్నబడుత్ుెంద్ి, కాని ద్వేుని 
ప్రజ్లు ఆయన తీరపులక్ు సరయి నై విధఘనములో సుెంద్సి్టేతన్ే ఈ ఆశీరాాద్ములు 
క్లుగుతఘయ. 

ఈ అధాయయములలో, ర్ ండు దృషిరకరణములను సాా పించుటకు హో షయే తన ప్ర్శచర్య 
కాలమంతటి నుండి ప్రవచనములను స్టేకర్శంచాడు. మొదటగిా, తన ప్రజలు చదస్టిన పాప్ములకు దదవుడు 
కృప్తో సపందించుట దావర్ా అంతయ దనిములలో కలుగు దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శు ఇంకను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్రక్షణ మిగశల్వయుండనిది. కాని ర్ ండవదగిా, దదవుని ప్రజలు ఆయన తీర్మపలకు సర్శయి నై విధానములో 
సపందిస్టేతనే అంతయ దనిముల ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని కూడా హో షేయ యొకు ప్రవచనములు 
సపష్రము చదశాయి. 

తన మూడవ విభాగములో హో షేయ యొకు వాసతవిక అరా్ములోని ర్ ండు వ పై్ులను మనము 
చూదాే ము మొదటగిా తన ప్రజలు చదస్టని పాప్ములకు దదవుడచిున ప్రతిసపందనలు, మర్శయు తర్మవాత 
దదవునికన ప్రజలు సపందించన విధానములు. ఆర్ంభించుటకు, తన ప్రజలు చదస్టిన పాప్ములకు 
దదవుడచిున ప్రతిసపందనలలో నుండ ియూదా నాయకులు ఏమి నరే్ముకరవాలని హో షయే కరర్ాడు? 

ద్ేవుని ప్రతిసుెంద్నలు 
వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ వరా స్టని అధాయయములు ఐదు ప్రధానమ నై 

విభాగములుగా విభజ్కంచబడతాయి అని మీకు గుర్మత ండద ఉంటటంది. 9:10-12లో ఇశాీయిలేును ప్ండుతో 
పల లుుట, హో షయే కరీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్మ దండయాతరను గూర్శు ఆర్ంభములో ప ందుకుని 
ప్రవచనములలో జర్శగశంది. 9:13-17లో నాటబడిన ఖ్ర్ూి ర్ప్ు మొకుతో, మర్శయు 10:1-10లో 
విసాత ర్ముగా వాయపించన దరా క్ష చెటటర తో చదయబడని పల ల్వకలు కూడా కరీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్రయుల 
దండయాతరను గూర్శు చదయబడిన ప్రవచనములలో నుండి వ లువడినవి. 10:11-15లో అభాయసము 
కల్వగశన ప యయతో చదయబడని పల ల్వక, మర్శయు 11:1-14:8లో, పిరయమ నై బిడ్ లేక కుమార్మనితో 
చదయబడిన పల ల్వక, కరీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ యొకు దండయాతరను గూర్శు హో షేయ చదస్టని 
ప్రవచనములలో నుండ ిఉదువించాయి. 

మన గీంథములోని ఈ విభాగములో మనము ఒక విశషే్మ నై విష్యమును 
చూడబో తయనాిము. ఇశాీయిలేుతో తాను మునుప్ు కల్వగశయుండని అనుబంధ్మును గూర్శు దదవుడచిున 
ప్రతయక్షతలతో ఈ విభాగములలో ప్రతిదానిని హో షయే ప్ర్శచయం చదశాడు. మర్శయు దదవుడు ఇశాీయిలేు 
మీదకిన తీర్మప ర్ాబో వుచునిద ిఅని హచెుర్శసూత నే వార్శ ప్టో కృప్తో సపందించన విధానమును ఈ 
ప్రతయక్షతలు బయలుప్ర్చాయి. దదవుడు ఒకే సమయములో ఉగతీను చూప్ుతష, కనికర్మును కూడా 
చూప్ుట అసాధ్యము అని చాలాసార్మో  మనము ఆలోచసూత  ఉంటాము. అయితద ఇది నిజము కాదు అని 
బయలుప్ర్చుటకు హో షేయ తన గీంథములోని ఈ భాగమును ర్ూప ందించాడు. దదవుడు తన 
తీర్మపలను బయలుప్ర్చుచుండగా, ఆయన ఇశాీయిలేు ప్టో తన కటాక్షమును కూడా బయలుప్ర్చాడు. 
మర్శయు ఈ వాసతవము హో షయే యొకు గీంథమును ముందుగా అందుకుని శోీతలకు తమ 
దినములలో ఎదుర్ నై సవాళోను ఎదుర్ొునుటకు ఎనలేని జఞా నమును అందించంది. 

ప్ండు. 9:10-12లో దదవుడు ఉతతర్ ర్ాజయమ ైన ఇశాీయిేలును ప్ండుతో పల ల్వున విధానమును 
ఉప్యోగశంచ హో షయే ఈ దృషిరకరణములను ప్ర్శచయం చదశాడు. మునుప్టిని గూర్శు దదవుడు జఞా ప్కము 
చదసుకొనుట దావర్ా ఇశాీయిలేు యొకు పాప్ములకు ఆయన కృప్గల ప్రతిసపందన ఏ విధ్ంగా 
కనుప్ర్చబడిందో  ఈ వచనములు తెల్వయజేసాత యి. 10వ వచనములో దదవుడు, “అర్ణయములో 
దరా క్షప్ండుో  ద ర్శకననటటో ,” మర్శయు “అంజూర్ప్ు చెటటర  మీద తొల్వ ఫలము ద ర్శకననటటో ” ఇశాీయిేలు ఆయనకు 
ద ర్శక ను అని చెపపినప్ుపడు వార్శ ప్టో దదవుని యొకు కటాక్షమును మనము చూడగలుగుతాము. 
ఇకుడ, మోషే వార్శని అర్ణయ మార్గమునందు నడపిని దనిములలో ఆయన వార్శని చూస్ట ిముర్శస్టిపల యిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

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

ఈ వచనములు ఇశాీయిలేు ప్టో దదవుడు చూపని సహనమును కూడా బయలుప్ర్మసాత యి. 10వ 
వచనములో, ఇశాీయిలేు యొకు విగీహార్ాధ్న మర్శయు వశేయవృతిత  చాలా కాలం కనతీం ఆర్ంభమ యైియంద ి
అని దదవుడు తలె్వయప్ర్చాడు. ఆయన మాటలలో, “మీ పతిర్మలు ... బయల పయోర్మ న దేకు వచు ఆ 
లజఞి కర్మ ైన దదవతకు తముును తాము అప్పగశంచుకొనిర్శ.” సంఖ్ాయకాండము 25వ అధాయయములో 
మనము చదువునటటో , మోష ేదినములలో, వార్మ వాగాే న దదశము వ పై్ుకు ప్రయాణము చదయుచుండగా 
ఇశాీయిలేు ప్ుర్మష్యలు మోయాబులోని దదవతలను ఆర్ాధంిచార్మ మర్శయు మోయాబ్రయుల స్ట్త లీతో 
సంతాననతపతిత  ఆచార్ములలో పాలుప్ంచుకునాిర్మ. కాబటిర , ఇశాీయిలేు యొకు విగహీార్ాధ్న మర్శయు 
వేశయవృతిత  కొీతత  విష్యమేమీ కాదు. మర్శయు ఈ సంఘటనను జఞా ప్కము చదసుకొనుట దావర్ా, అనేక 
తర్ముల పాటట దదవుడు ఇశాీయిేలు గపతరములకు గొప్ప సహనమును చూపిన విష్యమును 
కనుప్ర్చాడు. 

నాటబడని ఖ్ర్ూి ర్ప్ు మొకు. 9:13-17లో ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేును ర్ ండవదిగా నాటబడని 
ఖ్ర్ూి ర్ప్ు మొకుతో పల లుుట కూడా, ఇశాీయిేలు యొకు పాప్ములకు దదవుడు కృప్తో సపందించన 
విధానములను గూర్శు మాటాో డుతయంది. మొదటగిా, ఇశాీయిలేు మీద దదవుని యొకు కొనసాగు 
కటాక్షమును 13వ వచనములో మనము చూసాత ము, అకుడ ఇశాీయిలేు “లోయలో నాటబడని 
ఖ్ర్ూి ర్ము” వల  ఉనిదని దదవుడు ప్రకటించాడు. ఈ పల ల్వక ఇశాీయిలేు గపతరములను దదవుడు వాగాే న 
దదశములో “నాటని” మునుప్ట ికాలమును గూర్శు దదవుడు జఞా ప్కము చదసుకొనుటను సూచసుత ంది. 
మర్ొకసార్శ, కరీ.ప్ూ. 732లో అష్షష ర్రయులు చదస్టని దాడి దావర్ా దదవుడు తీవరమ నై తీర్మపలను గూర్శు 
హెచుర్శంచనప్పటికర, ఇశాీయిేలును గూర్శు ఆయన ఏ విధ్ంగా భావించాడో కూడా ఆయన జఞా ప్కము 
చదసుకునాిడు. 

అంతదగాక, దదవుడు ఇశాీయిలేు ప్టో చూపిన సహనమును గూర్శు కూడా మాటాో డాడు. 15వ 
వచనములో, “వార్శ చడెుతనమంతయు గశలాగ లులో కనబడుచునిది; అచుటనే ననేు వార్శకన విర్పధిన తైిని.” 
ఈ వచనము  1 సమూయిేలు 13:8-14 వచనములను ప్రసాత విసుత ంది, అకుడ సౌలు ర్ాజు దదవుని ఆజాకు 
భినిముగా బలులను అర్శపంచాడు. మర్ొకసార్శ, అనకే తర్ముల పాటట దదవుడు ఆర్ాధ్నలోని 
ఉలోంఘనలను కృప్తో సహించన తర్మవాతనే ఇశాీయిలేుకు విర్పధ్ముగా అష్షష ర్మను ప్ంప్ుటకు ఆయన 
నిర్ాా ర్శంచుకునాిడు. 

విసాత ర్ముగా వాయపించన దరా క్ష చెటటర . హో షయే యొకు ప్ర్శచర్య కాలములో ఇశాీయిలేు ప్టో 
దదవుడు కృప్తో సపందించన సపందనలు 10:1-10లో ఇశాీయిలేును విసాత ర్ముగా వాయపించన దరా క్ష 
చెటటర తో పల లుుటలో కూడా కనిపిసుత ంది. 1వ వచనములో “ఇశాీయిలేు విసాత ర్ముగా వాయపించన దరా క్ష 
చెటటర తో సమానము. వార్మ ఫలము ఫల్వంచర్శ... తమ భూమి ఫలవంతమ నైకొలది...” అని చెబుతష 
దదవుడు ఇశాీయిలేు మీద తన కొనసాగు కటాక్షమును కనుప్ర్చాడు. కరీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్మ యొకు 
దండయాతర దావర్ా తీర్మపను తచెెుదనని దదవుడు నిర్ణయించుకొనినప్పటికర కూడా, ఇశాీయిలేు యొకు 
ఎదుగుదల మర్శయు విస్ట్త ర్ణతను ఆయన ఎంతగా ఇష్రప్డా్ డో  దదవుడు జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొకసార్శ, దదవుడు మునుప్టిని గూర్శు జఞా ప్కము చదసుకొనుట ఇశాీయిలేు ప్టో ఆయన 
చూపని సహనమును బయలుప్ర్చంది. 9వ వచనములో, దదవుడు మర్ొకసార్శ సౌలు దనిములను 
జఞా ప్కము చదశాడు. “ఇశాీయిలేూ, గశబియా” — సౌలు ర్ాజయము యొకు ర్ాజధాని — “దినములనుండ ి
నీవు పాప్ము చదయుచు వచుతివి,” అని ఆయన స్ట లవిచాుడు. కాని ఇశాీయిలేులో అనకే తర్ముల వార్శ 
ప్టో దయను చూపని తర్మవాత మాతరమ ేదదవుడు ఇశాీయిలేుకు తీర్మపతీర్ుబో వుచుండనెు. 

అభాయసము ప ందని ప యయ. దనీి తర్మవాత, 10:11-15లో దదవుడు ఇశాీయిలేును అభాయసము 
ప ందిన ప యయతో పల ల్వున విష్యమును గూర్శు హో షయే చర్శుంచాడు. ఈ వచనములలో ఇశాీయిలేుకు 
దదవుడచిున ప్రతిసపందనలు ఆయన వార్శ మీద చూపని కొనసాగుచుండు కటాక్షమును కనుప్ర్చంది. 
11వ వచనము యొకు మొదటి భాగములో, ఆయన ఇలా స్ట లవిచాుడు, “ఎఫరా యిము నూర్మపనందు 
అభాయసముగలదెై కంకులను తరొ కుగపర్మ ప యయవల  ఉనిది; అయితద దాని నునిని మ డకు నేను కాడ ి
కటటర దును.” కరీ.ప్ూ. 722లో అష్షష ర్రయుల ఉగతీను ఎదుర్ొునుటకు వార్శని విడచిప టిరనప్పటికర, 
ఇశాీయిలేు ఒక జీవముగల, కష్రప్డు ప యయ వల  ఉనిదని చెబుతష దదవుడు వార్శని గూర్శు 
అనుకూలముగా జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. 

13వ వచనములో ఇశాీయిేలును తర్ముల పాటట “చెడుతనము ప్ంటక ై దునిితి[ర్శ]... 
పాప్మును కరతకరస్టయిునాిర్మ. అబదధమునకు ఫలము ప ందియునాిర్మ” అని ఆర్పపిసూత  కూడా 
దదవుడు ఇశాీయిలేు ప్టో తన సహనమును బయలుప్ర్చాడు. అనకే సంవతిర్ముల పాటట ఈ 
పాప్ములను సహించన తర్మవాత మాతరమ ేదదవుడు తన తీర్మపను కుముర్శంచాడు. 

పిరయమ ైన బిడ్. చవర్శకన, 11:1-14:8లో దదవుడు ఇశాీయిేలును పిరయమ నై బిడ్గా లేక 
కుమార్మనిగా పల లుుట దావర్ా ఆయన ఇశాీయిలేు యొకు పాప్ములకు కృప్తో సపందించన 
విధానమును హో షేయ ఉదాఘ టంిచాడు. మర్ొకసార్శ, మునుప్టిని గూర్శున జఞా ప్కములలో దదవుడు 
ఇశాీయిలేుకు కటాక్షము చూపని విష్యము మర్ొకసార్శ కనబడుతయంది. 

“ఇశాీయిలేు బాలుడెయైుండగా ననేు అతనియి డల పేరమగల్వగశ నా కుమార్మని 
ఐగుప్ుత దదశములోనుండ ిపిల్వచతిని” అని 11:1లో దదవుడు జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. కరీ.ప్ూ. 722లో 
అష్షష ర్రయుల దావర్ా ఉతతర్ ర్ాజయమును ధ్వంసం చదయుటకు దదవుడు ప్ూనుకొనియుండనిను, ఆయన 
ఇశాీయిలేు ప్టో తన తండిర పేరమను జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. 11:8లో ఆయన ఎంతో మృదువుగా 
మాటాో డినటటో : “ఎఫరా యిమూ, నేన టటో  నినుి విడచిప టటర దును? ఇశాీయిలేూ, నేను నినుి ఎటటో  
విసర్శింతయను?... నా మనసుి మార్శనది, సహింప్లేకుండ నా యంతర్ంగము మండుచునిది.” 

ఈ విభాగములో దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్టో తన సహనమును కనుప్ర్చాడని మనము 
చూసాత ము. శతాబేములుగా “ప్రవకతలు [ఇశాీయిేలీయులను] పిల్వచనను బయలుదదవతలకు వార్మ 
బలులనర్శపంచర్శ, విగీహములకు ధ్ూప్ము వసే్టిర్శ” అని 11:2లో దదవుడు ఫిర్ాయదు చదశాడు. మర్శయు 
ఆయన ఎంత కాలము పాటట ఉతతర్ ర్ాజయమునకు సహనము చూపాడో  జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. 

హో షయే గరెంథములోని ఆఖ్రప విభాగము ఏ విధెంగా అమరచబడిెంద్ి అెంటే, ఒక్రప 
జ్ఞగరత్తగా చూడని ప్క్షమున ద్ఘనిని గురితెంచలేరప, అయతే ఆ అమరిక్ను అరథము 
చేసుకొనుటక్ు ఇద్ి ఉత్తమ నై మారగము అని అన్ేక్మెంద్ి వాయఖ్ాయనక్రతలు తెలిపారప; 
ప్రిచరయలోని ప్లు కాలములలో హో షేయ కొనిన ప్రవచన భాగములను ఇచఘచడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాని ఈ విధమ ైన నియెంత్రణగల రూప్క్ములక్ు అనుగుణెంగా అవి 
అమరచబడఘ్ య. మరియు ద్ఘనిలో అన్ేక్ రూప్క్ములు ఉన్ఘనయ, కాని 
అనినట లో ఒక్ట  మాత్రెం స్ామానయముగా ఉననద్ి: ఇవనినయు ప్ురాత్న 
ప్రవెంచములో అమూలయమ నై వసుత వులుగా ఉన్ఘనయ — అరణయములో 
అెంజూరములను క్నుగకనుట లేక్ న్ఘటబడని ఖ్రూీ రప్ు మొక్కను క్నుగకనుట, 
లేక్ విస్ాత రముగా వాయపిెంచిన ద్ఘర క్ష చెట ర ను క్నుగకనుట, ఇలాెంట వి, మరియు 
ప లమును ద్ుననగలిగిన అభాయసముగల ప యయ, క్ుట ెంబమునక్ు చెెంద్ిన ఒక్ 
క్ుమారపడు. ఇవన్నన అమూలయమ ైన వసుత వులెైయుననవి, మరయిు ఉత్తర 
రాజ్యమ నై ఇశ్రా యేలును ద్వేుడు ద్ీనితో పో లుచచున్ఘనడు... ముఖ్యముగా 
క్ుమారపడు అని పిలచిన చివరది్ి, అక్కడ ఈ విధెంగా వార యబడియుననద్ి, 
“ఎఫరా యమును చయెయప్ట ర కొని వానికి నడక్ న్ేరుినవాడను న్ేన్ే; వారిని 
కౌగలిెంచుకొనినవాడను న్ేన్ే.” మరియు పేరమగల త్ెండిరగా, ద్వేుడు ఇశ్రా యేలుక్ు 
త్నను తఘను ద్గగర చసేుక్ున్ఘనడు, మరియు వారప ఆయనక్ు పిరయులు 
అయాయరప, అయనను వారప తిరపగుబాట  చేయుటను కొనస్ాగిెంచఘరప. ఆయన 
వారికి ఎెంత్ ఎక్ుకవగా ఇస్టేత , వార ికొరక్ు ఎనిన ఎక్ుకవ కారాయలు చేస్టేత , అెంత్ 
ఎక్ుకవగా వారప ఆయనక్ు విరోధముగా తిరపగుబాట  చశే్ారప. అయనను, 
త్రపవాత్ ఆయన అెంటాడు క్ద్ఘ, “ఎఫరా యమూ, న్ేన్హట ల  నినున విడిచిప ట ర ద్ును? 
ఇశ్రా యేలు, న్ేను నినున ఎట ల  విసరీిెంత్ును? మీరప న్ఘక్ు శ్ేరషరమ ైన వారప కాబట ర  
న్ేను ఇలా చేయలేను.” ద్వేుడు త్న జ్ఞా నమునెంద్ు, త్న ప్రజ్లను, త్న 
నిబెంధన్ఘ ప్రజ్లను, వాసతవానికి త్న శ్ేరషరమ ైన నిబెంధన్ఘ ప్రజ్లను క్రమశక్షణలో 
ప డతఘడని, కాని త్న నిబెంధన్ఘ ప్రజ్లను ఎననడు విడచిిప టరడని అరథము 
చేసుకోలేక్పో తే మనము ఈ రూప్క్ములను సరిగా గరహ ెంచలేము; ఒక్ ద్ినమున, 
వారప ప్శ్ాచతఘత ప్ప్డతఘరప మరయిు ఆయన ఆశీరాాద్ములను వారప 
ప ెంద్ుక్ుెంటారప. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర జూ. 

హో షయే ఈ ప్రవచనములను మొదటగిా ప ందుకునిప్ుపడు ఇశాీయిలేుకు దదవుడు ఇచున 
కృప్గల ప్రతిసపందనలను తలె్వయజయేుట ఈ ప్రవచనముల యొకు ఉదదేశయమ యైుండెను అని అరా్ము 
చదసుకొనుట అంత కష్రమమేి కాదు. అతని ప్ర్శచర్యలోని ప్లు దశలలో, ఇశాీయిలేువార్శని 
మార్మమనసుిలోనికన పలిచుటకు దదవుడు వార్శ మీద కటాక్షమును మర్శయు సహనమును చూపని 
విధానమును హో షేయ చూశాడు. అయితద చాలా వర్కు, వార్మ ఆయన మాట వినక ఆయనకు 
విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదయుట కొనసాగశంచార్మ. కాబటిర , ఉతతర్ ర్ాజయము మర్శ ఎకుువగా దదవుని 
శాప్ములను ఎదుర్ొునిది. అయితద ప్రతి అడుగులోను దదవుడు వార్శకన కృప్ను అనుగీహిసుత నే వచాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , హిజ్కుయా దినములలోని యూదా నాయకులకు జఞా నమునిచుుటకు హో షయే తన 
గీంథమును వరా స్టినప్ుపడు, మూడవ విభాగములో అతడు ఇశాీయిలేుకు దదవుడచిున కృప్గల 
ప్రతిసపందనల మీద ఎకుువ దృషిరప టార డు. దదవుడు ఉతతర్ ర్ాజయమును చెర్లోనికన ప్ంపనిప్పటికర, అంతయ 
దినములలో కలుగు ఆశీర్ావదములను నిర్రక్షించునటటో  యూదా నాయకులను పల ర తిహించాలని అతడు 
కరర్ాడు. ఇశాీయిేలు తిర్మగుబాటట చదస్టని తర్మవాత కూడా, మునుప్టిని గూర్శు దదవుడు జఞా ప్కము 
చదసుకొనుట వార్శ ప్టో ఆయన కటాక్షమును మర్శయు సహనమును బయలుప్ర్చాయి. ఒక దనిమున 
ర్ ండు ర్ాజయములు దావీదు యొకు గృహము యొకు ప్ర్శపాలనలో ఐకయప్ర్చబడతార్ని ఇద ియూదాకు 
నిర్రక్షణను ఇచుంది, మర్శయు దదవుడు తన అంతయ దనిముల ఆశీర్ావదములను తన ప్రజల మీద 
కుముర్శసాత డు. 

దదవుడు తన ప్రజలకు కృప్తో సపందించాడు కాబటిర  యూదా నాయకులు కూడా నిర్రక్షణ 
కల్వగశయుండవచుని తన గీంథములోని మూడవ విభాగములో హో షయే యొకు వాసతవిక అరా్ము 
బో ధించంద ిఅని మనము చూశాము. భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణ ప్రజలు దదవునికన 
సపందించు విధానము మీద కూడా ఏ విధ్ంగా ఆధార్ప్డయిునిదో  ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ప్రజ్ల ప్రతిసుెంద్నలు 
మూడవ విభాగములోని ప్రతయక్షతల యొకు సార్ాంశము మనకు తెల్వయజేయుచునిటటో : 

అెంత్య ద్ినములలో ద్వేుని ఆశీరాాద్ములను గూరిచన నిరకీ్షణ... ద్ేవుని ప్రజ్లు 
ఆయన ఇచుచ తీరపులక్ు సరిగా సుెంద్ిెంచినప్ుుడు మాత్రమే క్లుగుత్ుెంద్ి. 

హో షయే ప్ర్శచర్య కాలమంతటలిో తన ప్రజల ప్టో దదవుడు చూపని కృప్గల వ ైఖ్ర్శ భవిష్యతయత లో 
దదవుని ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణను అనుగీహించంది. అయితద అదద సమయములో, హో షయే 
మానవ బాధ్యత యొకు పరా ముఖ్యతను చనిబుచులేదు. దదవుడు ఇశాీయిేలు మీద తన శాప్ములను 
విర్మించుకొని, అంతయ దనిముల ఆశీర్ావదముల వ ైప్ుకు తన ప్రజలను నడపిించాలని యుదా 
నాయకులు కరర్శతద, ఇశాీయిేలు మర్శయు యూదా ప్రజలు ఒక ప్ని చదయవలస్టయిునిది. వార్మ 
మార్మమనసుి ప ంది, దదవుని స్టేవలో బరదకవలస్టయిునిది. 

మనకు తలె్వస్టినటేో , హో షయే గంీథము యొకు ఈ విభాగములోని ఐదు భాగములు హో షయేకు 
తన ప్ర్శచర్య కాలములోని ప్లు దశలలో బయలుప్ర్చబడనివి. అయితద ఉతతర్ ర్ాజయము దక్షిణ ర్ాజయము 
కంటే ముందద దదవునికన దూర్మ ైయియంది కాబటిర , ఈ విభాగము యొకు ఆర్ంభము పరా ధ్మికముగా 
దదవునికన ఇశాీయిేలు సపందించన విధానము మీద దృషిర ప డుతయంది. అవును, ఆహాజు మర్శయు 
హిజ్కుయా ర్ాజుల ప్ర్శపాలనలో, యూదా కూడా దదవునిప ై తిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించంది. కాబటిర , 
వినయముతోను మార్మమనసుితోను దదవునికన సపందించాలని హో షేయ యూదాకు కూడా 
పిలుప్ునిచుుట ఆర్ంభించాడు. 

9:10-12లో దదవుడు ఇశాీయిలేును ఫలముతో పల ల్వున విధానమును తలె్వయజసేూత , ఇశాీయిలేు 
దదవుని మీద తిర్మగుబాటట చదస్టని సుదీర్ఘమ నై చర్శతరను జఞా ప్కము చదసుకరమని హో షేయ వార్శకన 
పిలుప్ునిచాుడు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో , 10వ వచనము ఇశాీయిలేు యొకు “పతిర్మలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

... బయల పయోర్మ న దేకు వచు ఆ లజఞి కర్మ నై దదవతకు తముును తాము అప్పగశంచుకొనిర్శ” అను 
వాసతవము మీద దృషిరప డుతయంది. దదవుడు మునుప్ట ికాలమును జఞా ప్కము చదసుకుని విధానము 
ఆయన సహనమును తలె్వయప్ర్చంది, కాని ఇశాీయిలేు వార్మ తమ గుర్శంచ తాము నరే్ముకరవలస్టని ఒక 
విష్యమును కూడా హో షయే ఉదాఘ టించాడు. వార్మ దదవుని మీద ప్రసుత తము చదయుచుని తిర్మగుబాటట 
చెదుర్మగా జర్మగుతయని ఒక సంఘటన కాదు. బదులుగా, అనకే తర్ముల పాటట విగీహార్ాధ్నను 
మర్శయు సంతాననతపతిత  ఆర్ాధ్నను చదయుట దావర్ా తమ పతిర్మలు తమ మీద దదవుని ఉగతీను 
కూడబటెటర కునాిర్ని ఇశాీయిేలు ఒప్ుపకరవలస్టయిునిది. 

9:13-17లో దదవుడు ఇశాీయిలేును నాటబడిన ఖ్ర్ూి ర్ప్ు మొకుతో పల లుుట, తమ మునుప్టి 
కాలమును ఒప్ుపకొనునటటో  ఇశాీయిలేును మర్శంత సవాలు చదస్టింది. సౌలు ర్ాజు ప్ర్శపాలనలో గశలాగ లు 
యొదే “ఆయన వార్శని దదవషించుట” ఆర్ంభించానని 9:15లో దదవుడు తలె్వపాడు. సపష్రముగా, ఉతతర్ 
దికుున ఉని గపతరములు ఏనాడు నిజఞయితీగా తమ పతిర్మలు చదస్టని పాప్ముల నుండ ి
వ నుదరి్మగలేదు. 9:17లో హో షేయ స్ట లవిచునటటో , “వార్మ [ఆయన] మాటల నాలకనంచలేదు” 
దదవుడచిున హెచుర్శకలను వినుటకు ఇశాీయిలేు తర్చుగా నిర్ాకర్శంచుట వలన వార్శ పాప్ములు 
ఆయన దృషిరలో గొప్పవ ైయాయయి. 

10:1-10లో దదవుడు ఇశాీయిలేును విసాత ర్ముగా వాయపించన దరా క్ష చటెటర తో పల లుుటలో, 
మునుప్టిని గూర్శు మార్మమనసుి ప ందవల ను అను అదద దృషిరని మనము చూసాత ము. 10:9లో, 
ఇశాీయిలేు యొకు పాప్ములు సౌలు ర్ాజు కాలము నుండద కొనసాగుచునివి అని దదవుడు ప్రకటించాడు. 
మనము ఇంతకు ముందు చదివినటటో , “ఇశాీయిలేూ, గశబియా దనిములనుండి నీవు పాప్ము చదయుచు 
వచుతివి” అని దదవుడు వార్శకన తెల్వపాడు. అయితద తాము దదవుని ఎదుట తగశగంచుకొంటమిి అని వార్మ 
చెపపినప్పటకిర, “వార్శ మనసుి కప్టమ ైనది” అని 2వ వచనములో హో షయే తలె్వపాడు. మర్ొకసార్శ 4వ 
వచనములో, “అబదధప్రమాణములు చదయుదుర్మ, సంధ్ులు చదయుదుర్మ, వటిరమాటలు ప్లుకుదుర్మ” 
అని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. 

10:11-15లో ఉతతర్ ర్ాజయమును అభాయసమును ప ందిన ప యయతో పల లుుటలో, ఇశాీయిలేు తమ 
పాప్మును ఒప్ుపకొనవలస్టయిునిదని దదవుడు మర్ొకసార్శ నిర్ాా ర్శంచాడు. 13వ వచనములో, “నీ 
ప్రవర్తన నాధార్ము చదస్టకిొని నీ బలాఢ్ుయలను నముుకొని నీవు చడెుతనప్ు ప్ంటక ై దునిితివి గనుక 
మీర్మ పాప్మను కరతకరస్టియునాిర్మ. అబదధమునకు ఫలము ప ందియునాిర్మ” అని చెబుతష 
ఇశాీయిలేుకు తిర్మగుబాటట మర్శయు మార్మమనసుి ప ందుటకు వ ఫైలయమునకు సంబంధించ 
సుదరీ్ఘమ నై చర్శతర ఉనిదని దదవుడు ఆర్పపించాడు. 

ఇప్ుపడు, ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , ఈ విభాగము కరీ.ప్ూ. 722లో జర్శగశన అష్షష ర్మ 
దండయాతరను గూర్శు — అనగా యూదాలో ఆహాజు ఏలనార్ంభించన తర్మవాత — హో షయే ప్రవచంచన 
దినములలో ఉదువించయుండవచుు. అతనికన ముందు ఉని ర్ాజులకు భినిముగా, ఆహాజు 
యూదాను దదవునికన తిర్మగుబాటట చదయునటటో  నడపిించాడు. కాబటిర ఇకుడ, దదవునికన ఇశాీయిేలు 
సపందించన విధానమును ఉదదేశంచ మాటాో డుటతో పాటటగా, హో షయే యూదాను ఉదదేశంచ కూడా 
మాటాో డాడు. అయితద ఇశాీయిలేుకు భినిముగా, యూదాకు సుదీర్ఘమ ైన తిర్మగుబాటట చర్శతర లేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , తమ వర్తమాన ప్ర్శస్టిాతయలలో యూదా సపందించవలస్టియుండని విధానము మీద హో షయే 
దృషిరప టార డు. 10:11-12లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

యూద్ఘ భూమిని ద్ునునను, యాకోబు ద్ఘనిని చద్ును చసే్టికొనును. న్నతి 
ఫలిెంచునట ల  మీరప విత్తనము వేయుడి పేరమయను కోత్ మీరప కోయుడి, 
య హో వాను వహద్క్ుటక్ు ఇద్ే సమయము గనుక్ ఆయన ప్రత్యక్షమ ై మీమీద్ 
న్నతివరూము క్ురిపిెంచునట ల  ఇద్ివరక ననడును ద్ుననని బీడుభూమి ద్ునునడి 
(హో షేయ 10:11-12) 

సుదరీ్ఘమ నై వ ఫైలయ చర్శతర నుండి మార్మమనసుిప ందమని యూదాకు పలిుప్ునిచుుటకు 
బదులుగా, ఆ దనిములలో జర్మగుతయని విష్యముల మీద దృషిరప టరమని హో షయే యూదాను 
కరర్ాడు. వార్మ ఆహాజు యొకు పాప్ప్ు మార్గముల నుండి వ నుదరి్గాల్వ. వార్మ నీతి ఫల్వంచునటటో  
వితతనము నాట ిపేరమయను కరతను కరయాల్వ. వార్మ తమ “బ్రడుభూమిని” — లేక నిర్ూప్యోగముగా 
ఉని భూమిని — దునాిల్వ. అయితద ఎందుకు దునాిల్వ? వార్శ మీదికన కూడా అష్షష ర్మ యొకు 
అపాయము ప ంచవచునప్ుపడు, అది యూదా ప్రజలు దదవుని వ దకవలస్టియుండని కాలమ ైయుండెను. 
వార్మ తమ దుష్ర మార్గముల నుండ ివ నుదిర్శగశన యి డల, యూదా వార్మ ఒక నూతన దనిమును 
చూసాత ర్మ. దదవుడు “ప్రతయక్షమ ై [వార్శ] మీద నీతివర్షము కుర్శపిసాత డు.” ఈ మాటలతో, ఇశాీయిేలు 
మర్శయు యూదా దావీదు గృహము యొకు ప్ర్శపాలనలో ఐకయప్ర్చబడనిప్ుపడు అంతయ దినములలో 
కలుగు ఆశీర్ావదములను గూర్శు హో షయే మాటాో డాడు. అయితద యూదా ర్ాజయము మార్మమనసుి 
ప ంది, దదవుని నీతి వార్శ మీద కుముర్శంప్బడనంత వర్కు వార్మ తమకు ఇవవబడిన బాధ్యతను 
న ర్వేర్ులేర్మ. 

చవర్శగా, 11:1-14:8లో దదవుడు ఇశాీయిలేును పిరయమ నై బిడ్గా లేక కుమార్మనిగా పల లుుట 
ఇశాీయిలేు తమ యొకు మునుప్ట ివ ఫైలయములను ఒప్ుపకొనవలస్టని అవసర్తను విశషే్ముగా 
తెల్వయప్ర్చంది. మర్ొకసార్శ దదవుడు వార్శ యొకు సుదీర్ఘమ నై తిర్మగుబాటట చర్శతరను చూప్ుతష వార్శని 
నిలదీశాడు. మోషే కాలము నుండి ఆయన వార్శని తన కుమార్శనిగా ఎంచాడు. అయితద 11:2లో, 
“ప్రవకతలు వార్శని పలి్వచనను బయలుదదవతలకు వార్మ బలులనర్శపంచర్శ, విగీహములకు ధ్ూప్ము వసే్టరి్శ” 
అను వాసతవమును దదవుడు జఞా ప్కము చదశాడు. శతాబేములుగా ఇశాీయిలేు చూపిన మొండతినము 7వ 
వచనములో దదవుడు ఈ విధ్ంగా తలెుప్ునటటో  ప్ుర్శకొల్వపంది, “ననుి విసర్శించవల నని నా జనులు 
తీర్ాునము చదస్టికొనియునాిర్మ; మహో నితయనితటటర  చూడవల నని ప్రవకతలు పలి్వచనను చూచుటకు 
ఎవడును యతిము చదయడు.” ఇశాీయిలేు ఎంత భరష్రమ ైపల యింది అంటే, కనికర్ము కొర్కు వార్శ 
వేష్ధార్ణతో వేయు కకేలను దదవుడు వినడు. ఇశాీయిలేు యొకు చరె్ కొనసాగుచుండగా, ఉతతర్ 
గపతరములు తమ పితర్మల యొకు నిజఞయితీలేని వషే్ధార్ణ భకనతని విడచిప టరవలస్టయిుండనెు. తమ 
పాప్ములను బటిర  నిజఞయితీగా మార్మమనసుి ప ందమని దదవుడు వార్శకన పిలుప్ునిచాుడు. అయితద 
అంతయ దనిముల యొకు ఆశీర్ావదములు అప్పటకిర వార్శకన కలుగుతాయని దదవుడు ఇశాీయిలేుకు 
ప్ునఃనిశుయతను ఇచాుడు. 11వ వచనములో మనము చదువునటటో , “వార్మ వణకుచు ప్క్షులు 



హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నము ర్ ండవ పాఠము: జఞా నుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు 

-40- 

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

ఎగుర్మనటటో గా ఐగుప్ుత దదశములోనుండి వతయత ర్మ; గువవలు ఎగుర్మనటటో గా అష్షష ర్మదదశములోనుండి ఎగశర్శ 
వతయత ర్మ; ననేు వార్శని తమ నివాసములలో కాప్ుర్ముంతయను; ఇదద యి హో వా వాకుు.” 

తమ ప్రసుత త ప్ర్శస్టిాతయలలో యూదా దదవునికన సపందించన విధానమును గూర్శు కూడా ఆఖ్ర్శ 
భాగములో ప్రసాత వించబడింది. “యూదావార్మ నిర్ాటంకముగా దదవునిమీద తిర్మగుబాటట చదయుదుర్మ” 
అని 11:12లో దదవుడు ప్రకటించాడు. దుర్దృష్రవశాతయత , ఈ వాకయభాగము యొకు హెబ్రర ప్దములు 
అనువదించుటకు కష్రమ నైవిగా ఉనాియి. ఇద ి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 ఇవవబడనిద ికాబటిర , ఇద ిఒక 
తీర్మపను గూర్శున మాట అయుయండవచుు. షల మాోను యొకు ప్తనము దగగర్ప్డుచుండగా, ఇశాీయిలేు 
వల  యూదా కూడా మర్శ ఎకుువగా తిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించంది. 12:2-6లో, హో షేయ యొకు 
మూడవ విభాగములో యుదాను గూర్శు ఇవవబడని చవర్శ మర్శయు సుదీర్ఘమ నై ప్రవచనమును వినండి: 

యూద్ఘవారిమీద్ య హో వాక్ు వాయజ్ యము ప్ుటెరను; యాకోబు సెంత్తివార ి
ప్రవరతననుబట ర  ఆయన వారనిి శక్షిెంచును, వార ికిరయలనుబట ర  వారికి ప్రతికారము 
చేయును. త్లిల గరభమెంద్ు యాకోబు త్న సహో ద్రపని మడిమ ను ప్ట ర కొన్హను, 
మగస్టిరిక్లవాడెై అత్డు ద్వేునితో పో రాడనెు. అత్డు ద్ూత్తో పో రాడి 
జ్యమొెంద్నెు, అత్డు క్న్ననరప విడిచి అత్ని బతిమాలెను బతేేలులో ఆయన 
అత్నిక ిప్రత్యక్షమాయ ను, అక్కడ ఆయన మనతో మాటలాడనెు; య హో వా అని, 
స్ట ైనయములక్ధిప్తియగు య హో వా అని, ఆయనక్ు జ్ఞా ప్కారథన్ఘమము. “కాబట ర  
న్నవు న్న ద్వేునిత్ట ర  తిరపగవలెను; క్నిక్రమును న్ఘయయమును అనుసరిెంచుచు 
ఎడతెగక్ న్న ద్వేునియెంద్ు నమిమక్ నుెంచుము” (హో షేయ 12:2-6). 

ఈ వాకయభాగములో, ఆదకిాండము 25-36లో ఉని యాకరబు జీవిత వృతాత ంతమును జఞా ప్కము 
చదసుకరమని దదవుడు యూదాకు పిలుప్ునిచాుడు. యాకరబు తన సహో దర్మని యొకు మడమి ను 
ప్టటర కొనినప్ుపడు చదస్టిన పాప్మును గూర్శు ఈ ప్రవచనము మాటాో డుతయంది. అయితద యాకరబు 
ప నూయిేలు యొదే దదవునితో మర్శయు దదవదూతతో కూడా పల ర్ాడాడు. అకుడ యాకరబు ఏడిు దదవుని 
కటాక్షమును కరర్శ సంపాదించుకునాిడు. ఒక అనువర్తనగా, తమ పాప్మును బటిర  విలపించ దదవుని 
కటాక్షమును కరర్మకరమని హో షేయ యూదాకు పలిుప్ునిచాుడు. మర్శయు యాకరబుకు ఫల్వతము ఏమి 
దకనుంది? అతడు బతేదలు యొదే దదవుని కలుసుకొని దదవుడు “యి హో వా అని, స్ట నైయములకు 
అధపి్తియగు యి హో వా అని” కొీతతగా తెలుసుకునాిడు, ఇది దదవదూతల స్ట నైయమునకు అధపి్తిగా 
దదవునికన ఇవవబడని ఒక దెైవికమ ైన బిర్మదెయైునిది. హో షయే యాకరబు యొకు వృతాత ంతమును 
యూదాకు అనువర్శతంచాడు. యూదావార్మ తమ విర్పధ్ుల ైన అష్షష ర్మ లేక బబులోను దదశములను 
ఎదుర్ొునుచుండగా, వార్మ కూడా స్ట నైయములగు అధపి్తియగు యి హో వా యొకు కటాక్షమును 
ప ందుకరవచుు. కాబటిర  వార్మ “దదవునితటటర  తిర్శగశనయి డల” — లేక మార్మమనసుి ప ందని యి డల — 
“కనికర్మును నాయయమును అనుసర్శంచుచు ఎడతెగక దదవునియందు నమిుక”యుంచన యి డల, 
దదవుడు తన దూతల సమూహముతో వార్శ ప్క్షమున వాయజయమాడుటను వార్మ చూసాత ర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యూదాను గూర్శున ఈ మాటలను హో షేయ తన గీంథము యొకు ముగశంప్ులో ఎందుకు 
చదర్ాుడో  కనుగొనుట అంత కష్రమేమి కాదు. మీకు జఞా ప్కమునిటోయితద, అతడు ఈ గీంథమును యూదా 
కరీ.ప్ూ. 701లో సన ెర్రబు చదస్టని దండయాతరలో అష్షష ర్మ యొకు అపాయమును ఎదుర్ొునుచుండగా 
వరా స్టియుండవచుు. లేక, యి ష్యా 39:6లో మనము చూచునటటో , కరీ.ప్ూ. 701లో సన ెర్రబు చదస్టిన 
దండయాతర తర్మవాత యూదా బబులోను యొకు అపాయమును ఎదుర్ొునుచుండగా 
వరా స్టియుండవచుు. ఈ ర్ ండు సందర్ుములలోను, యూదాకు దదవుని సహాయము 
అవసర్మ ైయుండనెు. వార్శ విర్పధ్ుల మీదకిన దదవుడు తన దూతల స్ట నైయమును నడపిించుట వార్మ 
చూడగపర్శతద, వార్మ వినయముతోను మార్మమనసుితోను సపందించవలస్టయిుండెను. వార్మ యాకరబు 
తన ఆర్ంభ సంవతిర్ాలలో ఉని విధ్ముగా ఉనాిమని, యాకరబు తర్మవాత సంవతిర్ములలో 
ఉండని విధ్ముగా వార్మ ఉండవలస్టయిునిదని ఒప్ుపకొనవలస్టయిుండెను. అప్ుపడు, అప్ుపడు 
మాతరమే, ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిేలు కొర్కు దదవుడు నియమించన అంతయదని ఆశీర్ావదములకు 
యూదా ఒక సాధ్నముగా ఉండగలదు. 

అయితద, యూదాను మార్మమనసుిప ందమని హో షయే ఎంత పరా ధదయప్డనిను, చరె్లో ఉని 
ఉతతర్ గపతరముల కొర్కు కూడా యూదా నాయకులు నిర్రక్షణను కరర్ార్ని హో షయేకు తలెుసు. దావీదు 
గృహమునకు లోబడి ఐకయప్ర్చబడని తర్మవాత ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాలకు దదవుని 
ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయని తన గీంథము యొకు మొదట ివిభాగములో హో షయే సపష్రము 
చదశాడు. కాబటిర , ఇశాీయిేలు దదవునితో తిర్శగశ ఐకయప్ర్చబడతిదనే, అంతయ దని ఆశీర్ావదముల కొర్కు 
యూదా ప టటర కొనిన నిర్రక్షణ న ర్వరే్మతయంది. ఈ కార్ణం చదత, హో షయే తన గీంథములోని ఈ చవర్శ 
భాగమును మార్మమనసుి ప ందమని ఇశాీయిేలుకు ఒక సుదీర్ఘమ ైన పలిుప్ునిసూత  14:1-8లో 
ముగశంచాడు. 14:1-3లోని మాటలను వినండి: 

ఇశ్రా యేలూ, న్న పాప్ముచేత్ న్నవు క్ూలితివి గనుక్ న్న ద్ేవుడెనై య హో వాత్ట ర క్ు 
తిరపగుము. మాటలు స్టిద్ధప్రచుకొని య హో వాయొదా్క్ు తిరపగుడి; మీరప 
ఆయనతో చపె్ువలస్టనిద్ేమనగా–మా పాప్ములనినట ని ప్రహిరిెంప్ుము; ఎడల క్ు 
బద్ులుగా న్నక్ు మా ప ద్వుల నరిుెంచుచున్ఘనము; న్నవెంగీక్రిెంప్ద్గినవి అవే 
మాక్ుననవి. అషషూ రీయులచేత్ రక్షణ న్ ెంద్గోరము, మేమిక్ను గుఱె్ములను 
ఎక్కము–మీర ేమాక్ు ద్వేుడని మేమిక్మీద్ట మా చతేి ప్నితో చెప్ుము; 
త్ెండిరలేనివారి య డల వాత్సలయము చూప్ువాడవు న్నవే గద్ఘ (హో షయే 14:1-3). 

ఫల్వతంగా, యూదాలో అతనితో నివస్టసిుత ని, లేక ఇతర్ పరా ంతములకు చదెర్శపల యిన ఉతతర్ 
ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేీయులను “నీ దదవుడెైన యి హో వా తటటర  తిర్మగుము” అని హో షేయ పలిచుచునాిడు. 
మర్శయు దీనిని ఎలా చయెాయలో వార్శకన నరే్మపటకు, అతడు మార్మమనసుి ప ందుటకు ప్లుకవలస్టిన 
మాటలను ల్వఖంచాడు. “మా పాప్ములనిిటిని ప్ర్శహర్శంప్ుము” అని వార్మ యి హో వాతో 
చెప్పవలస్టయిుండనెు. “నీకు మా ప దవుల నర్శపంచుచునాిము; నీవంగరకర్శంప్దగశనవి అవ ేమాకునివి” 
అని వార్మ దదవుని అడుగవల ను. వార్మ అష్షష ర్రయుల మీద మర్శయు గుఱి్ముల మీద, లేక మానవ 
స్ట ైనయ శకనత మీద తాము ప టటర కొనిన నిర్రక్షణను తిర్సుర్శంచవల ను. వార్మ విగీహమును ఇక “మా దదవా” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అని పిలువకుండా వార్మ అనిి విధ్ముల ైన విగీహార్ాధ్నను తిర్సుర్శంచవల ను. మర్శయు వార్మ 
నిజఞయితీగా మార్మమనసుిప ందినప్ుపడు దదవుని ప్రతిసపందన ఏమ యైుంటటంది? 14:7లో, దదవుడు 
ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

అత్ని న్నడయెంద్ు నివస్టిెంచువారప మరలివత్ుత రప. ధఘనయమువలె వారప తిరిగి 
మొలుత్ురప ద్ఘర క్షచెట ర వలె వారప విక్స్టిెంత్ురప. లెబాన్ోను ద్ఘర క్షరసము వాసనవలె 
వారప ప్రమిళిెంత్ురప (హో షయే 14:7). 

ఉతతర్ దికుున ఉని ఇశాీయిలేీయులు ఈ విధ్ంగా సపందించనప్ుపడు, తన దవీ నలను 
కుర్శపిసాత నని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. 

వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షేయ చదస్టని ప్రవచనములకు సంబంధించన వాసతవిక 
అరా్ము దదవుని కృప్గల సపందనలు, ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదా నుండి ఆశంచబడని 
ప్రతిసపందనలను గూర్శు అనకే మ ళకువలను బయలుప్ర్చంది. ఇప్ుపడు, ఈ విభాగము యొకు 
ఆధ్ునిక అనువర్తనమును చూదాే ము. ఈ విభాగములో హో షేయ యొకు ప్రతయక్షతలు నడేు మన మీద 
ఎలాంట ిప్రభావము చూపాల్వ? 

ఆధునిక్ అనువరతనము 
తన గీంథము యొకు మూడవ విభాగములో, దదవుడు తన వధ్ువును అప్పటికర పేరమించాడని 

మర్శయు ఒక దనిమందు ఆయన తన పిరయమ నై ప్రజలను ప్ునర్మదధర్శసాత డని యూదా నాయకులకు 
హో షయే ప్ునఃనిశుయతనిచాుడు. అదద విధ్ముగా, నడేు కరసీుత  అనుచర్మలముగా, దదవుడు కరసీుత  
వధ్ువును నటేికన పేరమించుచునాిడను నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. అయితద ఇశాీయిలేు 
మర్శయు యూదాలు దదవునికన సర్శయి ైన విధ్ముగా సపందించవలస్టని అవసర్తను హో షయే ఎతిత  
చూపనిటేో , కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు అంతయ దనిముల యొకు ఆశీర్ావదములలో పాలుప్ంచుకరవాలని 
మనము కరర్శతద, మనము కూడా దదవుని పేరమకు ఎలా సపందించాలో తెలుసుకరవాల్వ. 

ఈ మూడవ విభాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును చూచుటకు, కరీసుత  వధ్ువు మర్శయు 
కరీసుత లో అంతయ దనిములు అను కొీతత  నిబంధ్న అంశములను మర్ొకసార్శ మనము చూదాే ము. కరసీుత  
వధ్ువుగా హో షయే యొకు అంతిమ ప్రతయక్షతలు మనకు ఎలా అనువర్శతంచబడతాయో చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

కరరసుత నక్ు వధువు 
హో షయే దినములలో, పాత నిబంధ్నలో దదవుని వధ్ువు చదస్టని పాప్ములు తీవరమ నై దదవుని 

తీర్మపలను అనుభవించుటకు కార్ణమయాయయి. అష్షష ర్రయుల దాడి వలన ఉతతర్ ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేు 
చెర్గొనిపల బడింది. మర్శయు యూదా తిర్మగుబాటట చదయుట ఆర్ంభించనప్ుపడు, ర్ాబో వు నాశనము 
మర్శయు చెర్ను గూర్శు వార్శకన కూడా హచెుర్శక ఇవవబడింది. అయినను, ఈ నిర్మతాిహకర్మ ైన 
మర్శయు భయానకమ ైన ప్ర్శస్టిాతయల తర్మవాత కూడా, మార్మమనసుి మర్శయు విశావసము దావర్ా 
క్షమాప్ణను కరర్మకరమని దృశయమ ైన మర్శయు అదృశయమ నై సంఘములో ప్రతి వయకనతకన హో షయే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిలుప్ునిచాుడు. ఇతర్ ప్రవకతలు “శషే్ము” అని పలిచన వార్శ కొర్కు, అనగా ర్క్షణ కొర్కు దదవుని వ ైప్ుకు 
తిర్శగశ ఆయన నితయ ఆశీర్ావదములను ప ందుకొను నముకమ ైన ప్రజల కొర్కు అతడు ఎదుర్మచూశాడు. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, కరీసుత  మహమిలో తిర్శగశవచుునంత వర్కు, కరసీుత  వధ్ువు 
ప్ర్శప్ూర్ణతను ప ందుకొనదు. ప్లు కాలములలో మర్శయు ప్లు మార్గములలో, తన కొీతత  నిబంధ్న 
ప్రజల మీదికన కూడా దదవుడు తీర్మపను తీసుకొనివచాుడు. లోకములోని కొనిి భాగములలో సంఘము 
బలముగా ఉనిప్పటికర, సంఘము ఒకప్ుపడు బలముగా ఉండిన ఇతర్ సాలములలో, ఇప్ుపడు 
సంఘము చాలా అర్మదుగా కనిపసిుత ంద ిఎందుకంటే వార్శ మీద దదవుని తీర్మప కుముర్శంచబడింది. అయితద 
హో షయే వల నే, సంఘము యొకు ప్ర్శస్టిాతి ఎంత నిర్రక్షణలేకుండా ఉనిను, దదవుడు తన వధ్ువును 
ప్రకునబటెిర  వరే్ొక ప్రజను ఎనుికరడు అను నిర్రక్షణను మనము కల్వగశయుండవచుు. మార్మమనసుి 
మర్శయు విశావసము దావర్ా క్షమాప్ణను వ దకుట దావర్ా దృశయమ నై మర్శయు అదృశయమ నై 
సంఘములోని ప్రతి ప్ుర్మష్యని, స్ట్త నీి మర్శయు చనిబిడ్ను దదవుడు పలిచుచునాిడు. కరీసుత  
తిర్శగశవచుునప్ుపడు సంప్ూర్ణమ ైన విమోచనను మర్శయు నితయ ఆశీర్ావదములను ప ందు నముకమ నై 
ప్రజల యొకు “శషే్ము”గా ఉండుటకు ఆయన మనలను పలిచుచునాిడు. 

కరీసుత  వధ్ువు యొకు ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శు ఈ మౌల్వక ధోర్ణిని మనసుిలో ఉంచుకొని, కరీసుత లో 
అంతయ దనిముల దృషార ా హో షయే యొకు అంతిమ విభాగముయొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును 
ప్ర్శగణదిాే ము. 

కరరసుత లో అెంత్య ద్ినములు 
ఇంతకు ముందు మనము నరే్ముకునిటటో , కరసీుత  అంతయ దినములను న ర్వరే్ముట కొీతత  నిబంధ్న 

కాలమంతా జర్మగుతయంది. ఇద ిఆయన ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో పరా ర్ంభమ యైియంద.ి సంఘ చర్శతర 
అంతటా ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో అది ఉనిత శఖ్ర్ములను చదర్మకుంటటంది. మర్శయు 
ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు అది ప్ూర్శత చదయబడుతయంది. కాబటిర , హో షయే 
యొకు ఇతర్ విభాగములలో మనము చదస్టినటటో , దదవుని యొకు వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు 
అతడిచున ప్రవచనములను ఈ మూడు దశలను మనసుిలో ఉంచుకొని ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

మొదటగిా, హో షయే ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాకు ఇచున నిర్రక్షణ కరసీుత  ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభములో న ర్వేర్ుబడుట పరా ర్ంభమ ైనద ిఅని కొీతత  నిబంధ్న సపష్రము చదసుత ంది. యిేసు యొకు 
మొదట ిర్ాకడ దదవుడు తన వధ్ువును ప్ూర్శతగా విడనాడలేదు అని కనుప్ర్మసుత ంది. బదులుగా, 
కరీసుత నందు, అంతయ దనిములను గూర్శు హో షయే నిర్రక్షణతో ఇచున ప్రవచనములను న ర్వరే్ముట 
ఆర్ంభించుట దావర్ా ఆయన తన ప్రజల ప్టో కటాక్షమును మర్శయు సహనమును చూపాడు. అయితద 
కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో, మానవులు మార్మమనసుి మర్శయు విశావసముతో 
సపందించాలని దదవుడు కరర్ాడు. కాబటిర , హో షేయ గీంథములో వల నే, యిసేు యొకు సువార్త దదవుని 
కర్మణను మానవ ప్రతిసపందనతో జోడసిుత ంది. మతతయి 2:15లో, కృప్ మర్శయు మార్మమనసుి 
ఐకయమగుటను మనము చూడగలము. మతతయి ఇలా వరా శాడు: 

“ఐగుప్ుత లోనుెండి న్ఘ క్ుమారపని పిలిచితిని” అని ప్రవక్తద్ఘారా ప్రభువు స్ట లవిచిచన 
మాట న్హరవేరచబడునట ల ... (మత్తయ 2:15). 



హో షేయ యొకు ప్రవచన జఞా నము ర్ ండవ పాఠము: జఞా నుల కొర్కు ప్రతయక్షతలు 

-44- 

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

ఇకుడ “న ర్వేర్ుబడునటటో ” అను ప్దము యోస్టేప్ు, మర్శయ మర్శయు యిసేు ఐగుప్ుత నకు వ ళోి 
క్షేమముగా తిర్శగశవచున విష్యమును సూచసుత ంది. మతతయి హో షయే 11:1లోని మాటలను 
ఉదధర్ణముగా చెపాపడు, అకుడ దదవుడు తన మహా కర్మణను బటిర  ఇశాీయిలేు దదశమును ఐగుప్ుత లో 
నుండ ిబయటకు పిలచాడు. మర్శయు హరే్పదు యొకు మర్ణము తర్మవాత కరీసుత  ఐగుప్ుత  నుండి 
తిర్శగశవచునప్ుపడు కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో ఈ ప్రవచనము న ర్వేర్ుబడింది అని మతతయి 
తెల్వపాడు. 

ఇకుడ, మనము కొంత జఞగతీతగా ఉండాల్వ. హో షయే సూటగిా యిసేును సూచంచలేదని 
మతతయికన తలెుసు. బదులుగా, హో షయే ఐగుప్ుత  నుండ ిఇశాీయిేలు యొకు నిర్గమన మర్శయు ఆయన 
వార్శ మీద మహా కనికర్మును చూపనిను ఇశాీయిలేు దదవునికన తిర్మగుబాటట చదస్టని విధానమును 
సంబో ధించ మాటాో డాడు. తన ర్ాజర్శక కుమార్మడెనై యిసేును ఐగుప్ుత  నుండ ిబయటకు పలిచుట దావర్ా 
దదవుడు తన వధ్ువుకు గొప్ప కనికర్మును చూపాడను సతయమును మతతయి ఎతితచూపాడు. అయితద 
ఇశాీయిలేులో అనకేమంది దదవునికన విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటట చదశార్మ. మతతయి తన సువార్తలో అనేక 
సందర్ాులలో బయలుప్ర్చనటటో , తాను కనికర్మును చూపిన తర్మవాత కూడా, మానవులు 
మార్మమనసుి మర్శయు విశావసముతో సపందించాలని దదవుడు కరర్ాడు. మర్శయు యిసేు దినములలో, 
హేర్పదు వంటి అనేకమంది కరసీుత లో దదవుడు చూపని కనికర్మునకు సర్శయి ైన విధ్ముగా సపందించలేదు 
కాబటిర వార్మ దదవుని యొకు నితయ తీర్మపను ఎదుర్ొునాిర్మ. 

హో షయే 11:1లో “న్ఘ క్ుమారపని ఐగుప్ుత  ద్ేశ్ములోనుెండి పలిిచితిని” అని 
ద్ేవుడు స్ట లవిచఘచడు, మరియు ఇద్ి ద్వేుడు మోషేక్ు ఇచిచన పిలుప్ును 
జ్ఞా ప్క్ము చసేుక్ుెంట ెంద్ి, ఎెంద్ుక్ెంట ేత్న ప్రజ్లను విమోచిెంచుటక్ు ద్ేవుడు 
మోషనేు పిలచినప్ుుడు, “ఇశ్రా యేలు న్ఘ జ్ేయషఠ  క్ుమారపడు” అని ఆయన మోషకే్ు 
స్ట లవిచఘచడు. త్రపవాత్ ఫరోతో ఈ విధెంగా మాటాల డమని ఆయన మోషనేు 
హెచచరిెంచఘడు, “ఇశ్రా యేలు న్ఘ క్ుమారపడు. న్ఘ క్ుమారపని పో నిముమ. 
అరణయములో ననున ఆరాధిెంచునట ల  న్ఘ ప్రజ్లను పో నిముమ.” కాబట ర , ఈ భాష 
మోషే యొక్క పిలుప్ు మరియు నిరగమమును జ్ఞా ప్క్ము చేసుక్ుెంట ెంద్ి... 
అయతే, నిరగమము మరియు మోషే కాలమును మనక్ు జ్ఞా ప్క్ము చేయుటతో 
పాట గా, అరణయములో ద్ేవుడు ఇశ్రా యేలుక్ు ఏమిచఘచడో  క్ూడఘ అద్ి మనక్ు 
జ్ఞా ప్క్ము చసేుత ెంద్ి. ఆయన ఇశ్రా యేలుక్ు త్న ధరమశ్ాసత ీమునిచఘచడు, మరియు 
ఆ ధరమశ్ాసత ీములో ఆయన విధయేత్క్ు ఆశీరాాద్ములను మరియు అవిధేయత్క్ు 
శ్ాప్ములను వాగాా నము చశే్ాడు. కాబట ర , ఇశ్రా యేలు ఎక్కడ నుెండి వచిచనద్ో  
ఇశ్రా యేలీయులక్ు జ్ఞా ప్క్ము చేయుటక్ు, ఆయన ఇశ్రా యేలుక్ు ఇవాబడిన 
ధరమశ్ాసత ీ బాధయత్లను ఇశ్రా యలేుక్ు జ్ఞా ప్క్ము చసేుత న్ఘనడు. మరియు హో షయే 
గరెంథములో ఇద్ే పిలుప్ు ఇవాబడనిద్ి. ప్రజ్లు అప్నమమక్సుత లుగా ఉెండిరి. 
విధేయత్ మరియు ఆశీరాాద్మునక్ు బద్ులుగా వారప అవిధేయత్ను మరియు 
శ్ాప్మును ఎనునక్ున్ఘనరప. ద్నీిని మనము కరొ త్త  నిబెంధనలో చూస్టినటలయతే, 
కరొ త్త  నిబెంధనలో మత్తయ హో షేయ గరెంథమును ఉద్ధరణముగా తీసుకొని ద్ఘనిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యసేు కరరసుత క్ు ఆపాద్ిెంచుట ఆసకితక్రముగా ఉననద్ి, ఎెంద్ుక్ెంటే యోస్టపే్ు, 
మరియ మరియు యసేు ఐగుప్ుత క్ు పారిపో యారప మరియు ఐగుప్ుత లో నుెండి 
తిరిగివచఘచరప. మరియు మత్తయ, ఆసకితక్రముగాను, ఆశ్చరయక్రముగాను ద్ీనిని 
ఉద్ధరణముగా చెబుత్ష ఇలా స్ట లవిచఘచడు “ఐగుప్ుత లోనుెండి న్ఘ క్ుమారపని 
పిలిచితిని” మరయిు యేసు నూత్న ఇశ్రా యేలు అయుయన్ఘనడని, యసేు నిజ్మ ైన 
ఇశ్రా యేలు అని, యేసు విధయేత్గల ఇశ్రా యేలు అని, యసేు ఐగుప్ుత లో నుెండి 
బయటక్ు వచుచట ద్ఘారా నిరగమమును మరలా రచిెంచుచున్ఘనడని, కాని ఈ స్ారి 
సరయి ైన విధఘనములో చయేుచున్ఘనడని అత్డు గురితెంచఘడు. ఈ స్ారి ఆయన 
ద్ీనిని విధేయత్తో చేయుచున్ఘనడు. కాబట ర  ఇశ్రా యేలు, నిజ్మ ైన ఇశ్రా యేలు 
త్ుద్క్ు విధేయత్ చూపిెంద్ి. 

— డా. లాయర్ర టోర టర్డ 

ర్ ండవదగిా, కరసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటిలో, సంఘము హో షయే యొకు 
మూడవ-విభాగములోని ప్రతయక్షతలనిిటనిి మన ప్రసుత త ప్ర్శస్టిాతయలకు అనువర్శతంచాల్వ. సంఘము 
లోకమంతటా ఇంకా ఇంకా వాయపించగా, కరసీుత లో దదవుని కృప్ ఇంకా ఎకుువమందిని చదర్మకునిది — 
యూదులు మర్శయు అనుయలకు కూడా. మర్శయు మనలో అసంప్ూర్ణతలు ఉనిప్పటకిర, దదవుడు 
కనికర్ముతో తన వధ్ువు సంఘమును బటిర  సంతోషిసాత డు. కాబటిర , ఆశీర్ావదముల కొర్కు మన నిర్రక్షణ 
మన వ ఫైలయముల ప్టో దదవుని యొకు కృప్గల ప్రతిసపందనల మీద నాటబడయిుండాల్వ. అయినను, 
అంతయ దనిముల ఆశీర్ావదములను గూర్శున నిర్రక్షణ దదవుని కృప్కు సర్శయి ైన మానవ ప్రతిసపందనల 
మీద ఆధార్ప్డియుంటటంద ిఅని హో షేయ ఉదాఘ టించాడు. మర్శయు ఇదద విధ్ముగా, తమ పాప్ముల 
నుండ ిమార్మమనసుిప ంది ర్క్షణ కొర్కు దదవుని పలిచువార్శకన కరసీుత లో దదవుని ఆశీర్ావదములు 
కలుగుతాయి. ఇందుమూలముగానే నేడు కరసీుత ను అనుసర్శంచుచునాిము అని చపె్ుప ప్రతి ఒకుర్శకన 
ప్శాుతాత ప్ము అనుదని జీవితములలో ఒక పరా ముఖ్యమ నై భాగమ యైుంటటంది. 

మూడవదగిా, దదవుని వివృతమగుతయని నిర్రక్షణను గూర్శు హో షయే యొకు ప్రవచనములు 
కరీసుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మపలో తయదకు ప్ర్శప్ూర్ణతలోనికన వసాత యి. మార్మమనసుి ప ందినవార్శకన 
అంతయ దనిముల ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయను నిర్రక్షణను హో షయే ఇశాీయిలేు మర్శయు 
యూదాలకు అనుగీహించాడు. మర్శయు అంతయ దినములలో కలుగు మహిమలను గూర్శున నిర్రక్షణను 
కొీతత  నిబంధ్న నడేు కరీసుత  వధ్ువుకు అనుగీహిసుత ంది. దదవుడు మన ప్టో కల్వగశయుని పేరమ కార్ణంగా, 
ర్క్షింప్బడు విశావసము ఉని ప్రతి ఒకుర్శని ఆయన ఒక దనిమున పాప్ము నుండి ప్ూర్శతగా శుదిధ  
చదసాత డు. మర్శయు నూతన సృషిరలోని ఆశీర్ావదములలోనికన వార్శని నడపిించుచుండగా ఆయన వార్శని 
సమసత  విధ్ముల ైన తీర్మప నుండి విడపిిసాత డు. 1 కొర్శంథీ. 15:54-55లో, అంతయ దనిముల యొకు 
న ర్వేర్మపను గూర్శు అప సతలుడెైన పౌలు ఈ విధ్ంగా మాటాో డాడు: 

ఈ క్షయమ ైనద్ి అక్షయత్ను ధరిెంచుకొనినప్ుుడు, ఈ మరతయమ ైనద్ి అమరతయత్ను 
ధరిెంచుకొనినప్ుుడు, – విజ్యమెంద్ు మరణము మిరెంగివయేబడెను అని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వార యబడని వాక్యము న్హరవేరపను. ఓ మరణమా, న్న విజ్యమ క్కడ? ఓ 
మరణమా, న్నములెల క్కడ? (1 కొరిెంథీ. 15:54-55). 

ఇకుడ హో షయే 13:14ను ప్రసాత విసూత  అప సతలుడు కరసీుత  ర్ాకడ అను అదుుతమును 
ఘనప్ర్చాడు. అకుడ, ఇశాీయిేలు మీదకిన నాశనము మర్శయు చెర్ అను తీర్మప వచునప్పటికన కూడా 
దదవుడు మర్ణము యొకు శకనతని వ కనుర్శంచాడు. నిర్రక్షణ ఇంకా అంతమ ైపల లేదు. అంతయ దనిములలో 
మర్ణము అను శాప్మునకు ఇశాీయిలేు మీద ఇక అధికార్ము ఉండదు, దదవుడు వార్శని విమోచంచ 
దావీదు గృహమునకు సమర్పణగా వార్శని యూదాతో మర్లా ఐకయప్ర్చుతాడు. 

క ైైసతవులముగా, దావీదు యొకు గొప్ప కుమార్మడెనై కరసీుత లో ఈ నిర్రక్షణ ఒక దనిమున 
న ర్వేర్ుబడుతయంద ిఅని మనకు తలెుసు. మన దినములలో మనము వ ఫైలయములను మర్శయు 
కష్రములను అనుభవించుచునిప్పటికర, కరసీుత  యొకు ర్ాకడ కొర్కు మనము గొప్ప ఆకాంక్షతో 
ఎదుర్మచూసాత ము. ఆ దనిమందు, కరీసుత లో దదవుని కృప్ మీద నిర్రక్షణలను ప టటర కుని ప్రతి ఒకుర్మ, 
మర్శయు తమ పాప్ముల నుండి మార్మమనసుి ప ందని ప్రతి ఒకుర్మ అంతయ దనిములలోని 
ఆశీర్ావదములను ప్ూర్శతగా ప ందుకుంటార్మ. యిేసును మర్ణములో నుండి లేపని అదద ఆతు మనలను 
నితయ జీవములోనికన లేవన తయత చుండగా, హో షయేతో కల్వస్ట ిమనము మర్ణము మర్శయు సమాధి యొకు 
అధకిార్మును ఎగతాళి చదసాత ము. 

ప్రకటన గీంథములో కరసీుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపను గూర్శు తాను చుస్టని దర్ినములో 
అప సతలుడెనై యోహాను కూడా ఇదద నిర్రక్షణను వయకతప్ర్చాడు. హో షయే గీంథములోని అనకే 
అంశములను ఉప్యోగశసూత , దావీదు కుమార్మని యొకు మహిమగల ప్టరణము మర్శయు దదవుని 
వధ్ువు యొకు నివాస సాలమ ైన నూతన యి ర్ూష్లేమును అతడు వర్శణంచాడు. ప్రకటన 21:2-3లో 
మనము చదువునటటో : 

మరియు న్నేు నూత్నమ ైన య రూషలేము అను ఆ ప్రిశుద్ధప్టరణము త్న 
భరతకొరక్ు అలెంక్రిెంప్బడని ప ెండిల క్ుమార తవలె స్టది్ధప్డి ప్రలోక్మెంద్ునన ద్వేుని 
యొదా్నుెండి ద్ిగి వచుచట చూచితిని. అప్ుుడు – “ఇద్ిగో ద్వేుని నివాసము 
మనుషుయలతోక్ూడ ఉననద్ి, ఆయన వారతిో కాప్ురముెండును, వారాయన 
ప్రజ్లెైయుెంద్ురప, ద్వేుడు తఘన్ే వార ిద్వేుడెైయుెండి వారిక ితోడెై యుెండును” 
(ప్రక్టన 21:2-3). 

ముగిెంప్ు 

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

ఇశాీయిలేు మర్శయు యూదాల మీదకిన ఎందుకు వచుందో  హిజ్కుయా దనిములలోని యూదా 
నాయకులకు హో షేయ బో ధించన విధానమును మనము ప్ర్రక్షించాము. దదవుని కృప్ దావర్ా మర్శయు 
ఆయన ప్రజలు ఆ కృప్కు సపందించుట దావర్ా అంతయ దనిములలో దదవుని ప్రజలకు కలుగు వివృతమగు 
ఆశీర్ావదముల నిర్రక్షణను మనము విశదీకర్శంచాము. 

దదవుడు హో షయేకు ఇచున ప్రతయక్షతలు కరసీుత నకు వందల సంవతిర్ముల కనీతం నివస్టించన 
దదవుని ప్రజలకు జఞా నమును అనుగీహించాయి. మర్శయు అవి నేడు మనకు కూడా జఞా నమును 
అనుగీహిసుత నాియి. కరసీుత  వధ్ువుగా, దదవుని తీర్మపను ఇప్పటికర అనుభవించుచుని లోకములో 
నివస్టించుచునివార్శగా మనము అనకే సవాళోను ఎదుర్ొుంటాము. అయితద దదవుడు తన సంఘమును 
ఎనిడును విడచిప టరలేదు. మన ర్క్షణను భదరప్ర్చ అంతయ దనిములను ఆర్ంభించుటకు ఆయన 
కరీసుత ను ప్ంపాడు. మర్శయు ర్ానుని లోకములోని ఆశీర్ావదముల వ పై్ుకు మనలను నడపిించుటకు 
ఇప్ుపడు ప్ర్శశుదాధ తు దావర్ా కరీసుత  మనలో నివస్టించుచునాిడు. హో షేయ గీంథము అనుగహిీంచుచుని 
జఞా నమును మనము హృదయప్ూర్వకముగా స్ట్వకర్శంచనటోయితద, మనము ఈ లోకమును అధగిమించ 
గొర్ పీిలో యొకు మహమికర్మ ైన వివాహ విందులో అనేకమంది ఇతర్మలతో మనము కలుసుకుంటాము. 
కరీసుత  యొకు పిరయమ నై వధ్ువుగా, నితయ మహిమలోని ఎనలేని ఆనందములలో కరసీుత తో 
పాలుప్ంచుకొను ఆశీర్ావదమును మనము ప ందుకుంటాము. 
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