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విజయవంతముగా సావధీనము చదసుకొనుట 
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ఉపో ద్ఘా తం 

నేట ిఆధ్ునిక క ైైసతవులను ఎకుువగా ఇబబంది ప టటర  పాత నిబంధ్న వాకయభాగము ఏదెనైా ఉంది 
అంటే, అద ియిహెో ష్యవ గీంథములో ఇశాీయిలేు వాగాే న దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటను గూర్శు 
వివర్శంచు అధాయయములు అయుయండాల్వ. మనము కరసీుత  దావర్ా యిరె్శగశయుని పేరమగల, కనికర్ముగల 
దదవుడు కనాను నివాసులను సమూలముగా నాశనం చదయుటకు ఇశాీయిలేువార్మ చదస్టని 
ప్రయతిమును ఎందుకు సహ ంచాడు. అయితద, ఆధ్ునిక ఆలోచనలకు భినిముగా, సహ ంచుట 
కొర్కుగాక, భూమిని సావధనీప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిలేును ఆజఞఞ పించనందుకు, నడపిించనందుకు 
మర్శయు బలప్ర్చనందుకు యిెహో ష్యవ గీంథము దదవుని ఘనప్ర్మసుత ంది. మర్శయు కరసీుత  
అనుచర్మలముగా, ఈ దృకపధ్మును హతయత కొనుటకు మనము కూడా పలిువబడతిిమి. 

యిెహో ష్యవ గీంథము అను మన పాఠయకీమములో ఇది ర్ ండవ పాఠము. మర్శయు దీనికన, 
ఇశాీయిలేు భూమిని “విజయవంతముగా సావధనీము చదసుకొనుట” అని పరే్మ ప టార ము. ఈ పాఠంలో, 
గీంథము యొకు మొదటి ప్రధాన విభాగమ నై, యిెహో ష్యవ 1-12 అధాయయములను మనము చూదాే ము. 

మన మునుప్ట ిపాఠంలో, యిహెో ష్యవ గీంథము యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము ఈ 
విధ్ంగా కోీడీకర్శంచాము: 

రానునా తరముల వారప ఎద్ురకొను ఇవే రకముల ైన సవాళ్లను గ్ూరిి 
మారగనిరదేశనం చేయుటకు యహెో షువ ద్ినములలో ఇశ్రా యలేు భూమిని 
స్ాాధీనపరచుకొనుటలో స్ాధించిన జయములను గ్ూరిి, గోతరముల 
స్ాాసథ యములను గ్ూరిి, మరయిు వారప చూపని నిబంధన్ఘ విధేయతను గ్ూరిి 
తెలియపరచుటకు యహెో షువ గ్రంథము వార యబడ ంద్ి. 

మనము నేర్ముకునిటటో , యిహెో ష్యవా గీంథము నాయయాధపి్తయల కాలములో, ర్ాజుల ప్ర్శపాలన 
కాలములో, లేక బబులోను చరె్ తర్మవాత కాలములో నివస్టంిచన ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు వాసతవానికన 
వరా యబడింది. మర్శయు ఈ పాత నిబంధ్న ఇశాీయిేలీయులు విజయవంతముగా సావధీనమును 
చదసుకొనుటలో, తమ గపతరముల సావసాయమును సంపాదించుకొనుటలో మర్శయు నిబంధ్నా విధదయతను 
నూతనప్ర్చుటలో సమసయలను ఎదుర్ొునుచుండగా వార్శని నడపిించుటకు ఈ గీంథము 
ర్ూప ందించబడింది. 

1-12 అధాయయములలో ఉని మొదట ిప్రధానమ నై విభాగము యుదధమునకు సంబంధించ 
వాసతవిక శరీతలు ఎదుర్ొుని సమసయలను ఉదదేశంచ మాటాో డుతయంది. కనాను దదశమును 
ఇశాీయిలేీయులు విర్శవిగా సావధీనప్ర్చుకొనుట వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా అది ఇలా చదస్టింది. ఈ 
అధాయయములు మూడు ముఖ్య భాగములుగా విభజంచబడతాయి: 1వ అధాయయములో ఇశాీయిలేు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విజయము కొర్కు సనాిహములను చదయుట; 2-8 అధాయయములలో ఇశాీయిేలు ర్ ండు ప్టరణముల 
మీద సాధించన ఆర్ంభ విజయములు; మర్శయు 9-12 అధాయయములలో ర్ ండు కూటమిల మీద 
ఇశాీయిలేు సాధించన తదుప్ర్శ విజయములు. 

ఇశాీయిలేు విజయవంతముగా సావధనీముచదసుకొనుటను గూర్శున మన పాఠంలో ఈ మూడు 
భాగములను మనము ఒకొుకుటిగా చూదాే ము. తర్మవాత క ైసైతవ అనువర్తనమును గూర్శున కొనిి 
వాయఖ్యలతో ముగశదాే ము. విజయము కొర్కు ఇశాీయిలేు చదస్టని సనాిహములను ముందు చూదాే ము. 

విజయము కొరకు సన్ఘాహములు 

విజయము కొర్కు ఇశాీయిేలు చదస్టని సనాిహములలోని ర్ ండు విష్యములను కుో ప్త ంగా 
చూచుటకు మాతరమ ేసమయము అనుమతిసుత ంది: మొదటగిా మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు, తర్మవాత దాని వాసతవిక అరా్ములోని కొనిి అంశములు. దాని 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను అవలోకనము చదసూత  ఆర్ంభిదాధ ము. 

నిరాాణము మరియు విషయములు 
ఇశాీయిలేు యొర్ాే ను నదికన తూర్మప దికుున ఉని మోయాబు మ ైదానములలో 

నిల్వచయుండుటతో యిహెో ష్యవ గీంథము ఆర్ంభమవుతయంది, మర్శయు ఈ భాగమును యొర్ాే నుకు 
అవతల, అనగా “యొర్ాే నుకు అదేర్శ,” అని పిలుసాత ర్మ ఈ పరా ంతములు ఎంత సమృదిధ  
కల్వగశయుండదయంటే, సంఖ్ాయకాండము 32 ప్రకార్ం, ర్ూబనేు, గాదు గపతరములు, మర్శయు మనషేష  
గపతరములో సగభాగము ఈ భాగములో స్టిార్ప్డుటకు మోష ేఅనుమతిని కోర్శ ప ందుకునాిర్మ. అయితద 
మన గీంథము యొకు ఆర్ంభ భాగములో, ఇశాీయిలేును ప్డమర్ వ ైప్ుకు నడపిి కనాను దదశము మీద 
విజయమును ప ందుటకు స్టిదధప్ర్చమని దదవుడు యిెహో ష్యవను ఆజఞఞ పించాడు. ఈ పరా ంతమును 
చాలాసార్మో  యొర్ాే నుకు ఇవతల అని పలిుసాత ర్మ, అనగా “యొర్ాే నుకు ప్రకున.” 

విజయము కొర్కు ఇశాీయిేలు చదస్టని సనాిహములను గూర్శున ఈ భాగము మూడు దశలుగా 
విభాగశంచబడుతయంది మర్శయు మన గీంథములో ర్ాబో వు ప్రతి యుదధమునకు తగశన ఆజఞల 
వలయమును ప్ర్శచయం చదసుత ంది. 

ద్ేవుని ఆజఞలు 
దదవుడు యిెహో ష్యవకు ఇచున ఆజఞలను మొదటిగా మనము 1:1-9లో చదువుతాము. 2వ 

వచనములో దదవుడు యిహెో ష్యవకు ఇలా స్ట లవిచాుడు, “కాబటిర నీవు లేచ, నీవును ఈ జనులందర్మను 
ఈ యొర్ాే ను నది దాటి ... వ ళలో డి.” తర్మవాత ఆయన 6, 7, మర్శయు 9 వచనములలో మూడు సార్మో  
“నిబబర్ము కల్వగశ ధెరై్యముగా నుండుము” అని యిెహో ష్యవకు స్ట లవిచాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యెహో షువ యొకొ ఆజఞలు 
తర్మవాత, మన ర్చయిత దదవుని నిర్ేేశములకు సపందనగా యిెహో ష్యవ ఇచున ఆజఞలను 

ప్ర్శచయం చదశాడు. 1:10-15లో, యిెహో ష్యవ ఇశాీయిలేును స్టిదధప్డమని ఆజఞఞ పించాడు. 11వ 
వచనములో, “ఆహార్మును స్టదిధప్ర్చుకొనుడి” అని ఇశాీయిలేీయులకు తలెుప్మని అతడు తన 
అధకిార్మలను ఆజఞఞ పించాడు. 14వ వచనములో, “ప్ర్ాకీమవంతయలును శూర్మలున ైన మీర్ందర్మ...నది 
దాటి[పల వుదుర్మ]” అని అతడు యొర్ాే నుకు ఇవతలకు చెందిన గపతరములకు ఆజఞఞ పించాడు. 

ఇశ్రా యేలు యొకొ విధేయత 
చవర్శగా, మన ర్చయిత యిహెో ష్యవ ప్టో ఇశాీయిేలు చూపిన విధదయతను గూర్శు 1:16-18లో 

నివదేించాడు. 16వ వచనములో, “నీవు మముున కుడికన ప్ంప్ుదువో అకుడికన పల దుము” అని 
యిెహో ష్యవతో చబెుతూ గపతరములు ఏకగరవీముగా విధదయతతో స్టవేించుటకు ప్ూనుకునాిర్మ. 

విజయము కొర్కు ఇశాీయిేలు చదస్టని సనాిహముల యొకు మూడింతల నిర్ాుణములు 
మర్శయు విష్యములను దృషిరలో ఉంచుకొని, ఇప్ుపడు వాసతవిక అరా్మును మనము 
చూడవలస్టయిునిది. మన ర్చయిత తన గీంథమును ఈ విధ్ంగా ఎందుకు ఆర్ంభించాడు? 

వాసతవిక అరథము 
కనాను దదశమును సావధనీము చదసుకొనుటకు ఇశాీయిేలు చదస్టిన సనాిహములను గూర్శు చాలా 

అనుకూలమ నై చతరమును చూప్ుతూ యిెహో ష్యవ గీంథము ఆర్ంభమవుతయంద ిఅను విష్యమును 
చూచుట అంత కష్రమ నై ప్ని ఏమి కాదు. దదవుని ఆజఞ సూటగిాను, ప్ునర్శిశుయతను 
కల్వగశంచునదిగాను ఉనిది. యిెహో ష్యవ ఆజఞలను పాటించునటటో  గపతరములనిిటకిన పలిుప్ునిచాుడు. 
మర్శయు యుదధము కొర్కు ముందుకు సాగుటకు ఇవవబడని పిలుప్ు విష్యములో ఒక 
ఇశాీయిలేీయుడెనైా విముఖ్త చూపని సూచన ఒకటి కూడా కనిపించదు. సపష్రముగా, యిహెో ష్యవ 
యొకు వాసతవిక శరీతలు తమ ఎదుట నిల్వచయుండిన అనకే విర్పధ్ులను ఎదుర్ొునుచుండగా, దదవుని 
ఆజఞకు యిెహో ష్యవ మర్శయు ఇశాీయిలేు సపందించన విధానమును వర్శణంచు ఈ కథనమును 
అనుకర్శంప్వలస్టియుండనెు. 

ద్ెైవిక అధికారము 
ఈ అధాయయమును మనము మర్శంత దగగర్గా చూస్టినప్ుపడు, మన ర్చయిత యొకు 

అనుకూలమ నై ప్ర్శచయం తన గీంథములో తర్చుగా కనిపించు ఐదు అంశములను ప్ర్శచయం చదసుత ంది 
అని మనము కనుగొంటాము. మొదట ిసాా నములో, 1వ అధాయయములో విజయము కొర్కు 
సనాిహములను గూర్శు తానిచున కథనములో, ఇశాీయిలేు చదస్టిన సనాిహముల వ నుక ఉని దెైవిక 
అధకిార్మును అతడు ఉదాా టంిచాడు. దదవుని ఆజఞల యొకు ఆర్ంభ సనిివశేము 1వ వచనములో, 
“యిెహో వా ... యిెహో ష్యవకు ఈలాగు స్ట లవిచుెను” అను మాటలతో మొదలవుతయంది. యిహెో ష్యవ 
ఇచున ఆజఞల వ నుక దదవుని అధకిార్ము ఉనిది అని ఈ మాట సాా పసిుత ంది. ఇదద విధ్ముగా, 5వ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వచనములో “ననేు మోషేకు తోడెయైుండనిటటో  నీకును తోడెయైుందును” అని చబెుతూ సవయంగా 
దదవుడు మోషే వార్సునిగా యిహెో ష్యవను గుర్శతంచాడు. 17వ వచనములో “మోషే చపెిపన ప్రతి మాట 
మేము వినినటటో  నీ మాట విందుము” అని ఇశాీయిేలు ప్రజలు సపందించనప్ుపడు ఇశాీయిలేు చూపిన 
విధదయతలో కూడా ఈ అంశము ఉదాా టించబడుటను మనము చూసాత ము. విజయము కొర్కు ఇశాీయిలేు 
చదస్టని సనాిహములను వాసతవిక శరీతలు గంభీర్ముగా ప్ర్శగణించాల్వ, ఎందుకంట ేదదవుడు మర్శయు 
మోషే యొకు వార్సునిగా దదవుడు ఏర్ాపటట చదస్టని యిెహో ష్యవ ఈ సనిివశేములను నిర్ేేశంచాడు. 

ద్ేవుని నిబంధన 
ర్ ండవదగిా, విజయము కొర్కు యిెహో ష్యవ చదస్టని సనాిహములు దదవుని నిబంధ్న యొకు 

పరా ముఖ్యతను కూడా ఎతితచూపాయి. దదవుని ఆజఞల యొకు ఆర్ంభ సనిివేశములో, అనగా 6వ 
వచనములో దదవుడు యిహెో ష్యవకు ఇలా స్ట లవిచాుడు, “వార్శకనచెుదనని ననేు వార్శ పితర్మలతో 
ప్రమాణము చదస్టని యిా దదశమును నిశుయముగా నీవు ఈ ప్రజల సావధనీము చదస్ట దవు.” ఈ 
వాకయభాగము దదవుడు ఇశాీయిలేుతో చదస్టని నిబంధ్నను ర్ ండు విధ్ములలో ఉలేో ఖసుత ంది. మొదటగిా, 
ఇశాీయిలేు దదశము కనానును ఊర్కన ేప ందుకొనుట కాదుగాని, దానిని “సావధీనము 
చదసుకోవలస్టియునిది” — హబె్రర కనీయా ప్దమ నై నచల్ (ַחל  నుండి. దివతీయోప్దదశకాండములో (ַנַ֫
కనీసం ముప పై సార్మో , మర్శయు యిెహో ష్యవ గీంథములో నలభెై కంటే ఎకుువ సార్మో  కనాను దదశము 
ఇశాీయిలేు యొకు నిల్వచయుండు “సావసాయము”గా వర్శణంచబడింది. మర్శయు ర్ ండవదగిా, వార్శకన ఆ 
దదశమును ఇచుుదునని దదవుడు “వార్శ పతిర్మలతో ప్రమాణము” చదశాడని ఇదద వచనములో మనము 
చదువుతాము. ఇద ిఆదికాండము 15లో కనానును అతని వార్సులకు ఇసాత నని దదవుడు అబరా హాముతో 
— లేక ఆ దనిములయందు “అబరా ము”తో — చదస్టిన నిబంధ్నను ప్రసాత విసుత ంది. దెైవిక నిబంధ్న దావర్ా 
కనాను కవేలం యిెహో ష్యవ దనిములలో నివస్టించన ఇశాీయిేలుకు మాతరమగేాక, మన గీంథము యొకు 
వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతలకు కూడా చెందనిద ిఅని ఇశాీయిేలు పతిర్మలతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్న 
తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు ఈ కార్ణం చదత, దదవుడు యిెహో ష్యవకు వాగాే నము చదస్టని ప్రకార్ము, వార్శ 
దినములలో కూడా వార్మ నిబబర్ము కల్వగశ ధెరై్యముగా ముందుకు సాగగల్వగార్మ. 

మోషే ధరాశ్ాసత రము యొకొ పరా మాణికత 
మూడవదగిా, యుదధములో జయమును ప ందుటకు మర్శయు వాగాే న దదశమును 

కల్వగశయుండుటకు ఇశాీయిలేులోని ప్రతి తర్మువార్మ మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితను 
పాటించవలస్టియుండనెు అని ర్చయిత సపష్రము చదశాడు. ఆర్ంభ సనిివశేములోని 7, 8 వచనములలో 
దదవుడు యిెహో ష్యవను ఇలా ఆజఞఞ పించాడు: ”... నా స్టవేకుడెనై మోషే నీకు ఆజఞఞ పించన 
ధ్ర్ుశాసత రమంతట ిచొప్ుపన చదయవల ను... నీవు జఞగతీతప్డునటటో ... దానిని ధాయనించనయిడెల నీ 
మార్గమును వర్శధలోజసే్టికొని చకుగా ప్రవర్శతంచదెవు.” యిెహో ష్యవ భూమిని సావధనీప్ర్చుకొనుటను 
గూర్శున వృతాత ంతము మర్లా మర్లా ఉదహర్శంచునటటో , వార్మ ఎదుర్ొునిన సంఘర్షణలను గూర్శు మన 
గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతలు ఒక ముఖ్యమ ైన దృకోుణమును గహీ ంచవలస్టయిుండెను: మోషే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయులగుట విజయమునకు కార్ణమవుతయంది; అవిధదయత ఓటమికన 
కార్ణమవుతయంది. 

ద్ేవుని అస్ాధఘరణమ ైన శకతత 
నాలగవ సాా నములో, దదవుని యొకు అసాధార్ణమ ైన శకనత కనానును సావధనీప్ర్చుకొనుటను 

సాధ్యప్ర్చంద ిఅని విజయము కొర్కు యిెహో ష్యవ చదస్టిన సనాిహములు సూచసాత యి. 5వ 
వచనములో దదవుడు యిహెో ష్యవతో ఇలా చపెిపనప్ుపడు దదవుని ఆజఞల యొకు ఆర్ంభ సనిివశేము ఈ 
దృషిరకోణమును ఉదాా టసిుత ంది: “నేను...నీకును తోడెయైుందును.” మర్శయు 9వ వచనములో దదవుడు 
యిెహో ష్యవతో ఇలా చపెిపనప్ుపడు కూడా ఈ అంశము ప్ునర్ావృతమవుతయంది, “నీవు నడచు 
మార్గమంతటలిో నీ దదవుడెైన యిెహో వా నీకు తోడెైయుండును.” 2 దిన. 10:17 సూచంచునటటో , యుదధ  
కాలములో దదవుడు ప్రజల“తో” ఉనాిడు అని చపె్పబడుట, దదవుడు తన అసాధార్ణమ నై శకనతతో వార్శతో 
కలస్టి మర్శయు వార్శ కొర్కు పల ర్ాడతాడు అను అరా్మునిసుత ంది. ఇదద విధ్ంగా, యిహెో ష్యవ 1:17లో 
ఇశాీయిలేు విధదయత చూపిన సనిివశేములో, ఇశాీయిలేు గపతరములు యిెహో ష్యవతో ఇలా చెబుతూ 
ఉతాిహముగా సపందించార్మ, “నీ దదవుడెైన యిెహో వా మోషేకు తోడెైయుండనిటటో  నీకును 
తోడెైయుండును గాక!” ఫల్వతంగా, ఇశాీయిలేు సావధనీము చదసుకొనుట ఒక మానవ మాతయర ని కార్యము 
కాదు. ఇశాీయిలేులోని ఏ తర్మువార్మ కూడా తమ స ంత శకనతతో యుదధమునకు వ ళోవలస్టయిుండర్ాదు. 
దదవుడు ఇశాీయిలేుతో కలస్టి మర్శయు ఇశాీయిలేు కొర్కు యుదధము చదస్టేతనే వార్శకన జయము 
కలుగుతయంది అని వార్మ నిర్రక్షంిచవచుు. 

యహెో షువ 1:5లో, వారప ద్శేమును స్ాాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లలనపుుడు 
ఆయన ఇశ్రా యేలుతో ఉంటానని ద్ేవుడు యహెో షువకు వాగాే నము చేశ్ాడు. 
అవును, ద్ేవుని సనిాధి ఏ విధముగా లేక ఏ రూపములో ఉన్ఘా అరథవంతముగాన్ే 
ఉంట ంద్ి; ద్వేుడు మీతో కూడఘ ఉండుట ఎలలపుుడూ మంచి విషయమే. అయతే 
ఇద్ి పరిశుద్ధమ నై యుద్ధము మరియు ద్ెైవిక యుద్ధవీరపని గ్ూరిిన భాష 
అయుయనాద్ి కాబటటర , అకొడ మరినిా కారయములు జరపగ్ుచున్ఘాయ. 
నిరగమకాండము 3 మరియు నిరగమకాండము 6 “యెహో వా” అను పేరపను 
“స్ట ైనయములకు అధపితియగ్ు యహెో వా” అను మాటకు సంకదతలిపిగా వాడతఘయని 
అరథము చసేుకొను పాత నిబంధన పండ తులలో న్ేను ఒకడ ని. కాబటటర , ద్ేవునికత 
పాత నిబంధన న్ఘమమ ైన యహెో వా అను ఈ పేరద, తన పరజల కొరకు పో రాడు 
ద్ేవుని యొకొ సాభావమును తెలియజదసుత ంద్ి. కాబటటర , న్ఘ ఆలోచన పరకారం, 
“ఇమాానుయేలు” అద్ే భావనను కలిగియునాద్ి, అనగా కదవలం వారికత 
సహాయము చేయుట కొరకు లేక వారిని పోర తసహ ంచుట కొరకు మాతరమే ద్ేవుడు 
లేడుగాని, పరలోక స్ట ైనయములను నడ పించు ద్వేునిగా ద్వేుడు వారితో ఉన్ఘాడు, 
కాబటటర  యెహో షువ మరియు ఇశ్రా యేలు ద్వేుని వెంబడ ంచవలస్టియుండనెు అంతే, 
మరియు ఆయన వార ికొరకు పో రాడతఘడు, మరియు ఇద్ి యహెో షువ 
గ్రంథమంతటటలో ఒక పరా ముఖ్యమ ైన అంశమ ైయునాద్ి. కాబటటర , కుల పత ంగా, ఇద్ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుడు వారితో ఉంటాడు అను వాగాే నము మాతరమేకాద్ుగాని, ద్ేవుడు వారి 
కొరకు పో రాడతఘడు అను వాగాే నమ ైయునాద్ి. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ జే. గపో డో 

ఇశ్రా యేలువారంద్రప 
ఐదవదిగా, ఇశాీయిలేువార్ందర్శ పాలుప్ంప్ుల యొకు పరా ముఖ్యతను యిెహో ష్యవ గీంథము 

యొకు ఆర్ంభ అధాయయము ప్ర్శచయం చదసుత ంది. మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , 14వ 
వచనములోని యిహెో ష్యవ ఆజఞలు సూటగిా యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములను ఉదదేశసూత  
“ప్ర్ాకీమవంతయలును శూర్మలున నై మీర్ందర్మ...నద ిదాటి[పల వుదుర్మ]” అని వార్శకన తెల్వయజేసాయి. 
మర్శయు సావధనీప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిేలువార్ందర్శ యొకు పాలుప్ంప్ులు ఇశాీయిేలు యొకు 
విధదయతలో మర్ొకసార్శ ప్రతయక్షమవుతాయి. 18వ వచనములో, ఇశాీయిలేీయులు యిెహో ష్యవకు ఇలా 
జవాబిచాుర్మ, “నీ మీద తిర్మగబడ ినీవు వార్శకన ఆజఞఞ పించు ప్రతి విష్యములో నీ మాట వినని వార్ందర్మ 
మర్ణశక్ష న ందుదుర్మ.” మనము చూడబో వుచునిటటో , ఈ గీంథమంతటిలో, వార్మ తమ దినములలో 
ఎదుర్ొునిన సమసయల మధ్య సంప్ూర్ణ విజయమును సాధించాలని వార్మ నిర్రక్షించనటోయితద, ఇశాీయిలేు 
అంతా ఒకే ప్రజగా నిల్వచయుండాల్వ అను నియమమును ర్చయిత తన వాసతవిక శరీతలకు అందించాడు. 

విజయము కొర్కు ఇశాీయిేలు చదస్టని సనాిహములను ఆదర్ివంతమ ైన ర్రతిలో తలె్వయజసేూత  
యిెహో ష్యవ దనిములలో జర్శగశన విజయవంతమ ైన సావధనీమును ప్ర్శచయం చదస్టని తర్మవాత, ర్ ండు 
ప్టరణములు, అనగా యిరె్శకో మర్శయు హాయి ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు ప ందని ఆర్ంభ 
విజయములను మన గీంథ ర్చయిత చర్శుసుత నాిడు. 

ర ండు పటరణముల మీద్ విజయములు 

ఈ సమయమందు, మన గీంథము యిెహో ష్యవ కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటలోని మొదటి 
దశను వర్శణసుత ంది. యిెహో ష్యవ ఇశాీయిలేు యొకు ప్న ిండు గపతరములను యొర్ాే ను నది దాటించాడు 
మర్శయు వార్మ గశలాగ లులో బసచదశార్మ. గశలాగ లు నుండి యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలును యిెర్శకో ప్టరణమునకు 
నడపిించాడు. యిరె్శకోను జయించన తర్మవాత, వార్మ హాయి ప్టరణము మీదకిన దండతెాత ర్మ. హాయి 
ప్టరణమును జయించన తర్మవాత, ఇశాీయిలేు గపతరములు వాగాే న దదశము యొకు నడబిొ డు్ కు, అనగా 
గ ర్శజీము ప్ర్వతము మర్శయు ఏబాలు ప్ర్వతమునకు చదర్మకునాిర్మ, మర్శయు అకుడ దదవునితో 
నిబంధ్నను నూతనప్ర్చుకొనుట దావర్ా ఆర్ంభ విజయములను వేడుకగా జర్మప్ుకునాిర్మ. 

ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విజయములను గూర్శున ఈ నివేదకిను మనము 
ర్ ండు దశలలో చూదాే ము. మొదటగిా, దాని నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను తలె్వయజసే్టి, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తర్మవాత దాని యొకు వాసతవిక అరా్మును కోీడకీర్శదాే ము. నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

నిరాాణము మరియు విషయములు 
మొతతం మీద, యిెర్శకో మర్శయు హాయి ప్టరణములతో చదస్టని సుప్ర్శచతమ ైన యుదధములు 

భినిమ నై పాఠములను నరే్మపతాయి. మర్శయు ఈ పాఠం మన ర్చయితకు ఎంత పరా ముఖ్యమ ైనదిగా 
ఉండనిది అంటే, దీని కొర్కే అతడు గీంథములోని పావు భాగమును వ చుంచాడు. మనము 
చూడబో వుచునిటటో , ర్ ండు ప్టరణముల మీద విజయము సాధించునటటో  యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలును 
నడపిించాడు, కాని విజయము కొర్కు మార్గములు మాతరం చాలా భినిమ నైవిగా ఉనాియి. యిెర్శకో 
ప్టరణము మీద యుదధములోని ప్రతి భాగము ఆదర్ివంతముగా ఉనిద ిమర్శయు దదవునిచద 
అదుుతముగా దీవించబడనిది. అయితద హాయి ప్టరణము మీద విజయము ఇశాీయిలేు దదవునిప ై చూపని 
తీవరమ నై అవిధదయతను ఒప్ుపకొని ప్శాుతాత ప్ప్డనిప్ుపడద సాధ్యమ యైియంది. 

యెరికో పటరణము 
2-8 అధాయయములలో ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములను గూర్శున 

కథనము, మూడు భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది: 2:1-6:27లో యిెర్శకో ప్టరణము, 7:1-8:29లో 
హాయి ప్టరణము, మర్శయు 8:30-35లో ముగశంప్ు నిబంధ్నా నూతనీకర్ణ. ముందుగా యిరె్శకో మీద 
ఇశాీయిలేు సాధించన విజయమును గూర్శున వృతాత ంతమును చూదాే ము. 

యిెహో ష్యవ ప్ంపని వేగులవార్మ & ర్ాహాబు. యిెర్శకోను గూర్శున వృతాత ంతములో నాలుగు 
ప్రధానమ ైన ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. యిెహో . 2:1-24లో యిెహో ష్యవ ప్ంపని వేగులవార్మ మర్శయు 
ర్ాహాబును గూర్శున వృతాత ంతముతో ఆర్ంభమవుతయంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో ప్టరణమును 
ప్ర్శశీల్వంచుటకు యిహెో ష్యవ వగేులవార్శని ప్ంపాడు. వార్మ అకుడ ర్ాహాబును కలుసుకునాిర్మ, 
మర్శయు ఆమ  ఇశాీయిలేు దదవుని వ పై్ుకు తిర్శగశ, వేగులవార్శని కాపాడి, భదరతను గూర్శు ఒక ప్వితరమ నై 
వాగాే నమును ప ందుకుంది. తర్మవాత దదవుడు ఇశాీయిలేుకు జయమును అనుగీహ సాత డు అను 
నిశుయతతో వేగులవార్మ యిహెో ష్యవ యొదేకు తిర్శగశవ ళాో ర్మ. 

ఈ ఆర్ంభమునకు సమతయలయముగా, నాలగవ మర్శయు చవర్శ ఉపాఖ్ాయనము యిెర్శకోను గూర్శున 
వృతాత ంతమును ముగశసుత ంది. 6:22-27లో, కథనము యిెహో ష్యవ ప్ంపని వేగులవార్మ మర్శయు 
ర్ాహాబును గూర్శు మర్లా చర్శుసుత ంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనములో, ర్ాహాబుతో చదస్టని భదరతను గూర్శున 
ఒడంబడికను గౌర్వించమని యిెహో ష్యవ వగేులవార్శకన ఆదదశంచనప్ుపడు, ఆమ  మర్శయు ఆమ  
కుటటంబము ఇశాీయిలేులోనికన దతతతయ తీసుకోబడింది. ర్ాహాబు మర్శయు వగేులవార్శతో ఆర్ంభించుట 
మర్శయు ముగశంచుట దావర్ా, 2-6 అధాయయములలో జర్శగశన ప్రతిదానిని మన ర్చయిత యిెర్శకో కొర్కు 
చదయబడిన యుదధముగా కనుప్ర్చాడు. 

ఇప్ుపడు, ఆమ  విధదయతలో వయకతప్ర్చబడి, ఆమ ను దదవుని తీర్మప నుండ ివిడపిించన ర్ాహాబు 
యొకు విశావసమును మనము వేడుకగా జర్మప్ుకొవాలని హెబ్రర. 11:31 మర్శయు యాకోబు 2:25 
మనకు జఞఞ ప్కము చదసాత యి. అయితద, ఈ ఉపాఖ్ాయనమును మనము దాని యొకు విసత ృతమ ైన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేప్థయములో చూస్టినప్ుపడు, మన ర్చయిత తన వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఇతర్ విష్యములను కూడా 
ఉదాా టించాడు అను విష్యమును మనము చూడగలుగుతాము. 

అదుుతమ ైన ర్రతిలో యొర్ాే నును దాటటట. ఈ గీంథము యొకు మూలలలో ఆశుర్యకర్మ నై 
మర్శయు అదుుతమ ైన సనిివేశములను గూర్శున ర్ ండు ఉపాఖ్ాయనములు కనిపిసాత యి. ఒక వ పై్ున, 
3:1-5:12లో ఇశాీయిలేు అదుుతమ నై ర్రతిలో యొర్ాే ను నదనిి దాటటట మనము చూసాత ము. ఈ 
అధాయయములు తూర్మప తీర్మున ఇశాీయిేలు యొకు ఆచార్ప్ర్మ నై ఏర్ాపటోతో ఆర్ంభమవుతాయి, 
మర్శయు దదవుని ప్టో, దదవుని సముతి ప్టో వార్మ కల్వగశయుని భకనతని ఎతిత  చూప్ుతాయి. తర్మవాత, 
నిబంధ్నా మందసమును మోసుకొనిపల వుచుని యాజకులు, నదలిోనికన అడుగుప టరగా, యొర్ాే ను 
ర్ ండుపాయలవుతయంది. సగం దూర్ము ప్రయాణం చదస్టని తర్మవాత, ప్రజలు దాటిపల వుచుండగా 
యాజకుల ప్రకున ప్న ిండు మంది ప్ుర్మష్యలు ప్న ిండు ర్ాళోను ప టార ర్మ. వార్మ దాటిపలయిన 
తర్మవాత, వార్మ ర్ాళోను ప్శుమ తీర్మునకు చదర్ాుర్మ, నద ిమర్లా కల్వస్టిపల యింది, మర్శయు గశలాగ లులో 
జఞఞ పకిగా ఆ ప్న ిండు ర్ాళోను నిలువబటెటర ట జర్శగశంది. 

ఈ ఉపాఖ్ాయనము యొకు ఆచార్ర్ూప్మ నై ఆర్ంభములకు సమతయలయముగా, తర్మవాత 
యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలీయులందర్శకర సునితి చదయించ ప్ర్శశుదధప్ర్చన విష్యమును మన ర్చయిత 
నివదేిసుత నాిడు. తర్మవాత నాలుగు ర్పజులకు, ఇశాీయిలేీయులు ప్సాు ప్ండుగను ఆచర్శంచ మొదటి 
సార్శగా మనాికు బదులుగా కనానులోని ప్ంటను తినాిర్మ. 

యిెర్శకో అదుుతమ నై ర్రతిలో ప్తనమగుట. ఇది మనలను మూడవ ఉపాఖ్ాయనములోనికన 
నడపిసిుత ంది: 5:13-6:21లో యిెర్శకో అదుుతమ నై ర్రతిలో ప్తనమగుట. ఈ యుదధమును ప్ర్శచయం 
చదయుటకు, యిెహో ష్యవ సాధంిచబో వుచుని అసాధార్ణమ నై విజయమును వివర్శంచు ఒక 
మర్ాుతుకమ నై చతరము దావర్ా మన ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. యిెహో ష్యవ యిరె్శకోకు 
సమీపించుచుండగా, అతడు ఒక దదవదూత సవర్ూప్మును చూశాడు, మర్శయు 5:13లో దానిని ఒక 
కరలకమ నై ప్రశి అడగిాడు: “నీవు మా ప్క్షముగా నునివాడవా, మా విర్పధ్ులప్క్షముగా నునివాడవా? 
14వ వచనములో దదవదూత ఇలా జవాబిచుంది, “కాదు, యిెహో వా స్టనేాధపి్తిగా నేను 
వచుయునాిను.” యిెహో ష్యవ తనను తాను నమరప్ర్చుకొనినప్ుపడు, అతడు ప్ర్శశుదధ సాలములో 
నిల్వచయునాిడు కాబటిర  తన పాదర్క్షలను విడువమని దదవదూత యిెహో ష్యవకు ఆజఞ ఇచుంది. 
మర్శయు ఈ కార్యము దావర్ా, ప్ర్లోక స్ట నైయము యొకు మదేతయ అతనికన ఉంటటంద ిఅని దదవదూత 
నిశుయతనిచుంది. 

ఈ చతరము తర్మవాత, యిరె్శకో మీద దాడి చదయమని దదవుడు హెచుర్శకలను ఇచాుడు — ఈ 
దాడ ిసంప్ూర్ణముగా ప్ర్లోక స్ట ైనయము యొకు మదేతయ మీద ఆధార్ప్డయిునిది. ఇశాీయిేలీయులు 
ఆర్మ ర్పజుల పాటట ర్పజుకు ఒకసార్శ ప్టరణము చుటటర  తిర్గాల్వ, మర్శయు యాజకులు నిబంధ్నా 
మందసమును మోయుచు వార్శ ముందు నడవాల్వ. ఏడవ దనిమున, వార్మ ప్టరణము చుటటర  ఏడు 
మార్మో  తిర్గవలస్టయిుండెను. యాజకులు తమ బూర్లను ఊది, యుదధము కొర్కు ప్ర్లోక 
స్ట ైనయములను ఆహావనించవలస్టియుండనెు. మర్శయు ప్టరణము యొకు ప్రకార్ములు ఆశుర్యకర్మ ైన 
ర్రతిలో ప్తనమ నై తర్మవాత మాతరమ ేప్రజలు కకేలు వయేుచు లోనికన ప్రవేశంచవలస్టయిుండెను. 
ఇశాీయిలేు దదవుడిచున ఆదదశములనిిటికన విధదయత చూపింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిెహో ష్యవ భూమిని సావధనీప్ర్చుకొను ప్రకనయీలో మర్లా మర్లా ప్రతయక్షమ యైిేయ ఈ 
వృతాత ంతములోని ఒక లక్షణమును ప్రసాత వించుట చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. 6:17 ప్రకార్ం, “ఈ 
ప్టరణమును దీనిలో నునిది యావతయత ను యిెహో వా వలన శపింప్బడనెు” అని యిెహో ష్యవ 
ఆజఞఞ పించాడు. ఇకుడ “వలన” అను ప్దము హెబ్రర కనయీా ప్దమ ైన చర్మ్ (ָחַרם) ను అనువదిసుత ంది. 
ఇంతకు ముందు పాఠంలో మనము ప్రసాత వించనటటో , ఈ ప్దము, మర్శయు దీనికన అనుసంధానమ నై 
నామవాచకమ ైన చరె్మ్ (ֶרם తో సహా, ఆర్ాధ్నా కార్యమునకు సంబంధించన అరా్ములను ఇసుత (ח ַ֫ ంది. 
యుదధ నేప్థయమునకు వ లుప్ల, లేవీయకాండము 27:28 వంట ిచపటో, ప్రజలు, జంతయవులు, లేక 
భూమిని శాశవతముగా ఆర్ాధ్న కొర్కు సమర్శపంచుకొనిన సందర్ుములలో ఇదద ప్దజఞలము 
ఉప్యోగశంచబడింది. అయితద యిెహో ష్యవ గీంథములో వల , యుదధ నేప్థయములో ఇది జంతయవులను 
మర్శయు ప్రజలను చంపి ఎనుికొనబడని ప్రశసతమ నై ఆభర్ణములను మందరి్ములో ప్రతిషిరంచుటను 
సూచసుత ంది. 

ఇవి ఆర్ాధ్నా కనయీలుగా ఎలా ఉనాియో అరా్ము చదసుకొనుటకు, సాధార్ణమ ైన స్ట నైయములు — 
ఇశాీయిలేు స్ట నైయములతో సహా — యుదధములో తాము సంపాదించన కొలోస ముుతోను, బానిసలతోను 
తమను తాము ధ్నవంతయవులుగా చదసుకునేవార్మ అను విష్యమును మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. 
అయితద దివతీ. 20:16 వంట ివాకయభాగములలో, ర్ాహాబు వంటి కొనిి అర్మదెనై మినహాయింప్ులుగాక, 
కనానులోని నివాసులందర్శని ఆర్ాధ్నా ప్రకనయీలో భాగముగా తనకు అంకనతం చదయాలని దదవుడు 
ఆజఞఞ పించాడు. ఇలా చదయుట దావర్ా, విజయము వాసతవానికన దదవుని విజయము అని ఇశాీయిేలు 
కృతజఞతప్ూర్వకముగా గుర్శతంచంది. 

హాయ పటరణము 
యిెర్శకోలో విజయముల తర్మవాత, మన ర్చయిత 7:1-8:29లో హాయి ప్టరణము మీద 

ఇశాీయిలేు సాధించన విజయము వ ైప్ుకు తిర్శగాడు. 
ఇశాీయిలేు యొకు ఓటమి. హాయిని గూర్శున ఉపాఖ్ాయనము మూడు దశలలో విప్పబడుతయంది. 

మొదటగిా, 7:1-5లో హాయి ప్టరణము యొదే ఇశాీయిలేు ప ందిన ఓటమిని గూర్శు ఒక కుో ప్త  వర్ణన 
ఉనిది. ఈ వృతాత ంతములో, హాయి మీద సులభంగా గ లవవచుు అని వగేులవార్మ యిహోెష్యవకు 
తప్ుపడు సలహాను ఇచాుర్మ. కాబటిర , అతడు తన స్ట నైయములో కొంతమందిని మాతరమ ేయుదధమునకు 
ప్ంపాడు. అలాగే ఆకాను అను వయకనత యిెర్శకో ప్టరణము కొలోస ముులోని కొంత భాగమును యిెహో వాకు 
అంకనతము చదయుకుండా ర్హసయముగా దాచుకునాిడు. కాబటిర , దదవుని తీర్మపగా, హాయి వదే ముప పై 
ఆర్మగుర్మ ఇశాీయిేలీయులు మర్ణించార్మ మర్శయు మిగశల్వనవార్మ చతయత గా ఓడించబడా్ ర్మ. 

ఇశాీయిలేు ప్శాుతాత ప్ప్డుట. 7:6-26లోని ర్ ండవ దశలో, ఇశాీయిలేు ప్శాుతాత ప్ప్డుటను 
గూర్శు మనము చదువుతాము. యిెహో ష్యవ దదవుని ఎదుట విలపించాడు, మర్శయు దదవుడు ఇశాీయిలేు 
ఓటమికన కార్ణమును బయలుప్ర్చాడు. 7:11 ప్రకార్ం, ఆకాను యొకు పాప్ము ఎంత ఘోర్మ నైద ి
అంటే దదవుడు ఇలా ఆజఞఞ పించాడు, “ననేు ఇశాీయిలేుతో చదస్టిన నిబంధ్నను వార్మ మీర్శయునాిర్మ.” 
ఆకానును కనుగొనమని దదవుడు సూచనల్వచాుడు. మర్శయు ఆకాను పాప్మును ఒప్ుపకొనిన తర్మవాత, 
దదవుడు ఆజఞఞ పించనటేో , అతడు, అతని కుటటంబము, అతడు కల్వగశయునిదంతయు “నాశనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదయబడెను.” కనానీయుల కొర్కు ఆజఞఞ పించబడిన అదద నాశనము వార్మ చదస్టిన ఘోర్మ ైన పాప్ము 
కార్ణంగా ఇశాీయిలేు కుటటంబమునకు కూడా ఇవవబడనిది. 

ఆకాను చసే్టని పాపము చఘలా హానికరమ ైనద్ిగా ఉనాద్ి, ఎంద్ుకంట ేఇశ్రా యేలు 
పరజలు యెరికోను ఓడ ంచి, యరెికోను స్ాాధనీము చసేుకొనిన తరపవాత యహెో వా 
వలన సమసతమును న్ఘశనము చేయమని ద్ేవుడు వారికత ఆజఞఞ పించఘడు... కాబటటర , 
అతడు ఏమి చేశ్ాడంట,ే తనద్ి కానిద్ి మాతరమే తీసుకొనుటగాక, ద్ేవునికత 
చెంద్నిద్ఘనిని తీసుకున్ఘాడు, మరియు అతడు చేస్టని ఈ పని చఘలా ఘోరమ ైనద్ి. 
ఇపుుడు, ద్ేవుడు ఇశ్రా యేలుతో చయేు నిబంధన ఒక వయకతతగ్తమ ైన నిబంధన 
కాద్ు కాబటటర  కూడఘ ఇద్ి చఘలా విషాద్కరమ ైన పనియెైయునాద్ి... మనము 
చఘలాస్ారపల  మన ఆలోచనలలో వయకతతగ్తవాద్ులముగా ఉంటాము. మనమంతఘ 
ఒకరి కొరకు ఒకరము బాధుయలము అను విషయమును అరథము చేసుకొనుట 
మనకు చఘలా కషరమవుతుంద్ి. అయతే ఆకాను పాపము చేస్టనిపుుడు, అద్ి 
కదవలం అతడు చసే్టిన పాపము మాతరమే కాద్ుగాని, అతడు విశ్ాాస సమాజములో 
భాగ్ముగా ఉన్ఘాడు కాబటటర  ఆ పాపము ద్ేశమంతటట మీద్ పరభావము చూపింద్ి. 
మరియు మనమంతఘ ఒకరితో ఒకరము ముడ పడ యున్ఘాము కాబటటర , ఒక వయకతత 
చేయు పని శరీరమంతటట మీద్ పరభావము చూపుతుంద్ి కాబటటర , ఇద్ి కదవలం పాత 
నిబంధన విషయము మాతరమే కాద్ుగాని, కరొ తత  నిబంధనకు సంబంధించిన 
విషయము కూడఘ అయుయనాద్ని న్నేనుకొనుచున్ఘాను. ఆకాను 
విషయములోను మరియు అతడు చసే్టిన పాపము విషయములోను ఇద్ే జరిగింద్ి. 

— డా. టి. జే. బెట్ర్ 

ఇశాీయిలేు జయమును ప ందుట. 8:1-29లో ఉని మూడవ దశ, ఇశాీయిలేు ప్శాుతాత ప్ప్డుట 
వలన కల్వగశన ప్ర్శమాణాలను చూప్ుతయంది: హాయి ప్టరణము మీద ఇశాీయిలేు జయమును 
ప ందుతయంది. మనము ఒకే విధ్మ నై ప్దధతిని చూసాత ము. దాగశయుండి ఆకస్టిుక దాడ ిచదయమని దదవుడు 
యిెహో ష్యవను హెచుర్శంచాడు. యిెహో ష్యవ ఆ విధ్ంగాన ేప్రజలను ఆజఞఞ పించాడు. ప్రజలు 
విధదయుల ైయాయర్మ. మర్శయు యుదధము కొనసాగశనప్ుపడు, దదవుడు తన అసాధార్ణమ నై పాలుప్ంప్ుల 
దావర్ా ఇశాీయిేలుకు విజయమును అనుగీహ ంచాడు. 

నిబంధన్ఘ నూతనీకరణ 
యిెర్శకో మర్శయు హాయి ప్టరణములలో సాధించన విజయముల తర్మవాత, ర్ ండు ప్టరణముల 

మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములను గూర్శున కథనము 8:30-35లో నిబంధ్నా నూతనీకర్ణతో 
ముగుసుత ంది. దివతీ. 11:29లో మోషే ఇచున ఆజఞకు విధదయత చూప్ుతూ, వాగాే న దదశము యొకు 
నడబిొ డు్ న ఉని, ఏబాలు ప్ర్వతమునకు మర్శయు గ ర్శజీము ప్ర్వతమునకు ప్రయాణిసూత  
సావధీనప్ర్చుకొను ప్రకనీయలోని మొదటి భాగమును ప్ూర్శత చదసుకుని సందర్ుములో ఇశాీయిేలు వడేుక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదసుకుంది. మోష ేధ్ర్ుశాసత రము అంతా చదవబడింది, మర్శయు దదవుని నిబంధ్నకు విధదయత 
చూప్ుతామని దదశమంతా తమ సమర్పణను నూతనప్ర్చుకునిది. 

ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విజయములను గూర్శున నిర్ాుణమును 
మర్శయు విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ అధాయయముల యొకు వాసతవిక అరా్మును 
గూర్శు మాటాో డు స్టిాతిలో మనము ఇప్ుపడు ఉనాిము. 

వాసతవిక అరథము 
వాసతవిక శరీతలు యిెహో ష్యవ ఎదుర్ొునిన ప్ర్శస్టిాతయల కంట ేభినిమ నై ప్ర్శస్టిాతయలను 

ఎదుర్ొునినప్పటకిర, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ర్చయిత యిెర్శకోను ఆదర్ిముగా ఎతితచూపి, వార్శ 
దినములలో వార్శకన తగశన విధానములలో దానిని అనుకర్శంచునటటో  వార్శని ప్ుర్శకొలాపడు. దదవుని 
ఆజఞలను ఉలోంఘ ంచుట వలన వార్మ యుదధములో విఫలమ నైప్ుపడు ఏమి చయెాయలో తలెుప్ుటకుగాను 
అతడు హాయిని ఉదాహర్ణగా ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు నిబంధ్నా నూతనీకర్ణ కొర్కు చదయబడని 
ఘనమ ైన వడేుక, యుదధములో వార్మ విజయములను సాధించనప్ుపడు దదవుని నిబంధ్న ప్టో తమ 
సమర్పణలను నూతనప్ర్చుకొనునటటో  వాసతవిక శరీతలను యుదధములో దదవుడు చూపని కనికర్ము 
కదలి్వంచాలని నిర్ాా ర్శంచంది. 

ద్ెైవిక అధికారము 
ఈ మార్గములలో తన శరీతలను ప్రభావితము చదయుటకు మన ర్చయిత, మర్ొకసార్శ, ర్ ండు 

ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములను గూర్శున వృతాత ంతములోని ఐదు ప్రధానమ నై 
అంశములను ఎతితచూపాడు. మొదట ిసాా నములో, ఈ సనిివేశముల వ నుక ఉని దెవైిక అధకిార్మును 
అతడు ఉదాా టించాడు. యొర్ాే నును దాటని కథనములో, 3:7లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 
“అప్ుపడు యిెహో వా యిెహో ష్యవతో ఇటోన ను.” ఇంతకు ముందు వల నే, ఈ మాట యిహెో ష్యవ ప్రజలకు 
ఆజఞఞ పించన ప్రతి విష్యము మీద దదవుని అధికార్మును సాా పసిుత ంది. మర్శయు 6:2లో, యిెర్శకో 
అదుుతముగా ప్తనమ నై సందర్ుములో కూడా మనము ఈ మాటను చూసాత ము, “అప్ుపడు యిెహో వా 
యిెహో ష్యవతో ఇటోన ను.” 

దెైవిక అధకిార్మును ఉదాా టించుటకు, యిహెో ష్యవ మోషే యొకు వార్సుడెైయునాిడు అని 
కూడా మన ర్చయిత తెల్వపాడు. 4:14లో, ఆశుర్యకర్మ నై ర్రతిలో యొర్ాే నును దాటని సందర్ుములో, 
ఇశాీయిలేు “మోషనేు గౌర్వప్ర్చనటటో ” యిెహో ష్యవను కూడా గౌర్వప్ర్చంది. 4:24లో, “యిెహో వా తానే 
... ఎర్సీముదరమును ఎండజసే్టనిటటో  ... యొర్ాే ను నీళోను ఎండచదస్ట ను” అని మనము చదువుతాము. 
మర్శయు యిెర్శకో ఆశుర్యకర్మ ైన ర్రతిలో ప్తనమ నై సందర్ుములో, నిర్గమ. 3:5లో దదవుడు మోషేకు 
ఆజఞ ఇచున విధ్ముగానే, 5:15లో, దదవదూత యిహెో ష్యవకు ఇలా ఆజఞఞ పించంది, “నీవు నిల్వచయుని 
యిా సాలము ప్ర్శశుదధమ ైనది, నీ పాదర్క్షలను తీస్టవిేయుము.” 

ఇప్ుపడు, హాయి ప్టరణమును గూర్శున వృతాత ంతములో, ఇశాీయిేలు ఆర్ంభములో దదవునిని 
నముకముగా స్టవేించుటలో విఫలమ ైయియంది. అయితద ఇశాీయిేలు ప్శాుతాత ప్ప్డని తర్మవాత, 7:10లో 
మర్లా, “యిెహో వా యిెహో ష్యవతో ఇటోన ను” అని మనము చదువుతాము. “యిహెో వా యిహెో ష్యవతో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇటోన ను” అను మాట 8:1, 18లో ఇశాీయిేలు హాయి ప్టరణము మీద విజయము ప ందని సందర్ుములో 
కూడా కనబడుతయంది. మర్ొకసార్శ, ఈ సనిివేశములు తన శరీతలను నడపిించుటకు ఇవవబడనివని 
మన ర్చయిత ఉదాా టించాడు, ఎందుకంటే వార్మ సవయంగా దదవుని దావర్ా మర్శయు మోష ేవార్సుడెనై 
యిెహో ష్యవ దావర్ా నడిపించబడా్ ర్మ. 

ద్ేవుని నిబంధన 
ర్ ండవ సాా నములో, ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధంిచన విజయములను గూర్శున 

కథనము కూడా దదవుని నిబంధ్న ఇశాీయిేలు యొకు మాతృభూమిగా కనానును స్టిార్ప్ర్చంది అని 
ప్ునర్మదాా టసిుత ంది. యొర్ాే ను నద ిదాటని తర్మవాత ఆచార్ సంబంధ్మ నై వడేుకలో, 5:6లో, “యిెహో వా 
మనకు ఏ దదశమును ఇచుెదనని వార్శ పతిర్మలతో ప్రమాణము చదస్ట నో” అని కనాను సంబో ధించబడింది. 
ఇదద విధానములో, 2:9లో ఉని యిహెో ష్యవ ప్ంపని వగేులవార్శని గూర్శున కథనములో, “యిెహో వా ఈ 
దదశమును మీకనచుుచునాి[డు]” అని ర్ాహాబు ఒప్ుపకుంది. 2:24లో వగేులవార్మ యిహెో ష్యవ యొదేకు 
నిశుయతతో తిర్శగశవచు, “ఆ దదశమంతయు యిెహో వా మన చదతికన అప్పగశంచుచునాిడు” అని తెల్వపార్మ. 
ఇదద విధ్ముగా, 6:16లో, యిెర్శకో ప్తనమ నైప్ుపడు, యిెహో ష్యవ ఇశాీయిలేు స్ట నైయమునకు ఇలా 
ఆజఞఞ పించాడు, “కేకలువయేుడ,ి యిెహో వా ఈ ప్టరణమును మీకు అప్పగశంచుచునాిడు.” దదవుని 
నిబంధ్నను గూర్శున ఈ ప్రసాత వనలు, వార్మ ఎదుర్ొునుచుని ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య కూడా వాగాే న దదశము 
మీద వాసతవిక శరీతలకు ఉని దెైవికమ నై హకుును నిశుయప్ర్చుటకు ర్ూప ందించబడనివి. 

మోషే ధరాశ్ాసత రము యొకొ పరా మాణికత 
మూడవదగిా, యుదధములో జయమును సాధించుటకు ఇశాీయిేలు మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు 

ప్రమాణములకు విధదయత చూప్వలస్టని అవసర్త కూడా ఉండినది అని ర్ ండు ప్టరణముల మీద 
ఇశాీయిలేు యొకు విజయములు ఎతిత  చూపాయి. “మోషే ఆజఞఞ పించనదంతయు” అనుసర్శంచ 
యాజకులు ఇశాీయిేలును నడపిించార్మ అని 4:10లో యొర్ాే నును దాటటటను గూర్శు ఇవవబడని 
కథనము తెల్వయజసేుత ంది. మర్శయు “మోష ేవార్శతో చపెిపనటటో ” గపతరములు కూడా కీమముగా ముందుకు 
సాగశర్శ అని యిహెో ష్యవ 4:12 నివదేిసుత ంది. 5:2లో, మోషే ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచ యిహెో ష్యవ 
ఇశాీయిలేీయులకు సునితి చదశాడు. 5:10లో, మోషే నియమించన దనిమున ఇశాీయిలేు ప్సాు 
ప్ండుగను ఆచర్శంచంది. ఇదద విధ్ముగా, యిెహో ష్యవ ప్ంపని వేగులవార్మ మర్శయు ర్ాహాబును గూర్శున 
ముగశంప్ు కథనములో, 6:22లో, “మీర్మ ఆమ తో ప్రమాణము చదస్టనిటటో ” ర్ాహాబుతో వయవహర్శంచమని 
యిెహో ష్యవ వగేులవార్శకన ఆజఞఞ పించాడు — ఇది మోషే ధ్ర్ుశాసత రము సాా పించన ప్రమాణము. మర్శయు 
6:24లో, దివతీయోప్దదశకాండములో మోషే ఆజఞఞ పించనటటో , ఇశాీయిలేు “ఆ ప్టరణమును (యిెర్శకోను) 
దానిలోని సమసతమును అగశిచదత కాల్వువసే్టిర్శ” అని ర్చయిత తలె్వయజేశాడు. 

ఇదద విధ్ముగా, మోష ేధ్ర్ుశాసత రమునకు అవిధదయత చూప్ుట హాయిలో ఎదుర్ొునిన 
ప్ర్ాజయమును వివర్శంచంది. మోషే ధ్ర్ుశాసత రమును ఉలోంఘ సూత , “శపతిమ నై దాని విష్యములో 
ఇశాీయిలేీయులు తిర్మగుబాటటచదస్టరి్శ” అని 7:1లో మనము నరే్ముకుంటాము. మర్శయు 7:15లో, ఆకాను 
“యిెహో వా నిబంధ్నను [మీర్ాడు]” అని చెబుతూ యిెహో ష్యవ ఇశాీయిలేును ప్శాుతాత ప్ప్డమని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కోర్ాడు. ఆకాను పాప్మునకు ప్ర్శషాుర్ము కలుగనంత వర్కు ఇశాీయిలేు దాని విర్పధ్ుల ఎదుట 
నిలువజఞలదు అని చబెుతూ 7:13లో దదవుడు ఈ అవిధదయత యొకు ప్ర్శణామమును ప్రకటించాడు. ఈ 
బిందువు ఎంత పరా ముఖ్యమ ైనది అంటే, 22:20లో ర్చయిత మర్లా దనీిలోనికన తిర్శగశవసుత నాిడు. 
“ఆకాను ప్రతిషిరతమ నై దాని విష్యములో తిర్మగు[బాటట చదశాడు]” కాబటిర  దదవుని ఉగతీ ఇశాీయిలేు 
దదశమంతటి మీదకిన వచుంద ిఅని అతడు వివర్శంచాడు. అవును, ఇశాీయిలేు అకాను చదస్టని ఉలోంఘనను 
ప్ర్శష్ుర్శంచన వ ంటనే, అప్జయము జయముగా మార్శపలయింది. 

ఇశాీయిలేు జయములు సాధించన తర్మవాత ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్నా నూతనీకర్ణలో ఈ 
దృకపధ్ము ఉదాా టించబడినది. 8:31లో, “యిెహో వా స్టవేకుడెనై మోషే ఇశాీయిలేీయుల కాజఞఞ పించనటటో ” 
ఇశాీయిలేు స్టదిధప్డింది, మర్శయు “మోషే ధ్ర్ుశాసత ర గీంథములో వరా యబడని ప్రకార్ము” బల్వపఠ్మును 
కటిరంది. 8:32లో, మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు కాప్ని యిెహో ష్యవ ర్ాళోమీద వరా శాడు. మర్శయు 8:33 
ప్రకార్ం, “మోషే ప్ూర్వము ఆజఞఞ పించనది జర్మగవల నని” వార్మ ప్రజలను నిలువబెటార ర్మ. వాసతవిక శరీతల 
సాధించు విజయములు మర్శయు అప్జయములు మోషే ధ్ర్ుశాసత రము ప్టో వార్మ చూప్ు విధదయత 
మర్శయు అవిధదయతకు ఫలముల ైయుంటాయి అని మోషే ధ్ర్ుశాసత రము మీద ఈ విశషే్మ నై దృషిర  
కనుప్ర్మసుత ంది. 

ద్ేవుని ధరాశ్ాసత రమునకు, లేక మోషే ధరాశ్ాసత రమునకు విధయేులగ్ుటను గ్ూరిి 
యహెో షువ గ్రంథమంతఘ ఒక బలమ ైన బో ధను అంద్సిుత ంద్ి. ఆరంభము నుండ  
ముగింపు వరకు, ఈ గ్రంథమంతఘ విధేయత కొరకు పిలుపుగా ఉనాద్ి, మరియు 
ద్ేవునికత విధేయులగ్ుట ద్ఘారా కలుగ్ు విషయములను అద్ి చూపుతుంద్ి. 
ఇంద్ుమూలముగాన్ే, ద్ీని ఆరంభము నుండే, 1:8లో మనము ఇలా 
చద్ువుతఘము ... “ఈ ధరాశ్ాసత రగ్రంథమును నీవు బో ధింపక తపిుపో కూడద్ు. 
ద్ఘనిలో వార యబడ న వాటనిాటట పరకారము చయేుటకు నీవు జఞగ్రతతపడునట ల  
ద్ివారాతరము ద్ఘని ధఘయనించినయెడల నీ మారగమును వరిథలలజదస్టికొని చకొగా 
పరవరితంచదె్వు.” 

— పాసరర్డ ఒర్ాిన్ కూీ జ్, అనువాదము 

ద్ేవుని అస్ాధఘరణమ ైన శకతత 
నాలగవదిగా, ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములు దదవుని యొకు 

అసాధార్ణమ నై శకనతని కూడా ఎతితచూపాయి. యిెర్శకో ప్తనమునకు ముందు ఉని అధాయయములలో ఈ 
అంశము ప్ునర్ావృతమవుతయంది. యిహెో ష్యవ ప్ంపిన వగేులవార్మ మర్శయు ర్ాహాబును గూర్శున 
మొదట ిఉపాఖ్ాయనములో, 2:9లో ర్ాహాబు ఇలా గుర్శతంచంద,ి “[ఇశాీయిలేు] వలన మాకు 
భయము[ప్ుటెరను].” మర్శయు 2:24లో, “మన భయముచదత ఆ దదశనివాసులందర్శకర ధెరై్యము 
చెడయిునిది” అని వేగులవార్మ నిర్ాా ర్శంచార్మ. ఇశాీయిలేు యొకు విర్పధ్ుల గుండెలలో భయమును 
కల్వగశసూత  దదవుడు తర్చుగా తన అసాధార్ణమ నై శకనతని కనుప్ర్చాడని దివతీ. 11:22-25 వంటి 
వాకయభాగములు సూచంచుచునాియి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతదగాక, యొర్ాే నును దాటటచునిప్ుపడు, 3:7లో దదవుడు యిెహో ష్యవకు ఇలా స్ట లవిచాుడు, 
“నేను నీకును తోడెయైుందును.” మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , దదవుడు ఇశాీయిేలు కొర్కు 
అసాధార్ణమ నై శకనతతో పల ర్ాడుచునాిడని ఈ వయకరతకర్ణము సూచంచంది. 3:11లో, యిెహో ష్యవ 
ఇశాీయిలేీయులకు దదవుని మాటలను చబెుతూ ఇలా స్ట లవిచాుడు, “జీవముగల దదవుడు” — మీతో లేక 
— “మీ మధ్య నునాిడు.” మర్శయు 5:1లో, కనానీయుల గుండెలు చదెర్శపల యినప్ుపడు దదవుడు 
కార్యము చదయుటను మనము చూసాత ము. 

ఇంచుమించు యిరె్శకో ప్తనములోని ప్రతి కోణము ఈ అంశమును ఉదాహర్శసుత ంది. 6:20లో, 
దదవుని అసాధార్ణమ నై శకనత వలన “[యిరె్శకో] పరా కార్ము కూల్వన” సందర్ుములో ఇద ివిశేష్ముగా 
కనబడుతయంది. మర్శయు యిహెో ష్యవ ప్ంపని వగేులవార్మ మర్శయు ర్ాహాబును గూర్శున కథనమును 
మన ర్చయిత “యిెహో వా యిహెో ష్యవకు తోడెైయుండనెు” అని చబెుతూ ముగశంచుట ఆశుర్యము 
కల్వగశంచదు. 

మనము ఊహ ంచు విధ్ముగానే, హాయి ప్టరణములో ఇశాీయిేలు అప్జయమును 
ఎదుర్ొునినప్ుపడు ఆర్ంభ దశలో అసాధార్ణమ నై శకనత కనిపించలేదు. భినిముగా, కనానీయులకు 
బదులుగా “[ఇశాీయిేలీయుల] గుండెలు కర్శగశ నీర్ ైపల యినెు” అని 7:5లో మనము చదువుతాము. 
మర్శయు 7:12లో మార్మమనసుి ప ందమని దదవుడు ఇశాీయిేలుకు పలిుప్ునిచునప్ుపడు, దదవుడు 
యిెహో ష్యవతో ఇలా ప్ల్వకాడు, ఆకాను యొకు పాప్మును ప్ర్శష్ుర్శంచకపల తద “నేను మీకు 
తోడెైయుండను.” అయితద ఇశాీయిేలీయులు ఆకానుతో వయవహర్శంచన తర్మవాత, హాయి మీద ప ందిన 
విజయములో దదవుడు మర్ొకసార్శ తన అసాధార్ణమ నై శకనతని కనుప్ర్చాడు. 8:18లో, “నీవు 
చదతప్టటర కొనిన యిాటనెు హాయి వ ైప్ుకు చాప్ుము,” అని దదవుడు యిెహో ష్యవకు ఆజఞఞ పంిచాడు మర్శయు 
వార్మ యుదధములో జయమును ప ందార్మ. 

ఈ అధాయయములనిిటలిో, తన వాసతవిక శరీతలు తమ మానవ శకనతతో యుదధములను 
గ లువజఞలర్మ అని చూప్ుటకు మన ర్చయిత యిెహో ష్యవ సాధించన ఆర్ంభ విజయములను 
ప్రసాత వించాడు. దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై శకనత దావర్ా మాతరమే విజయము కల్వగశంది. 

ఇశ్రా యేలువారంద్రప 
ఐదవదిగా, ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములు 

సావధీనప్ర్చుకొనుటలో ఇశాీయిేలువార్ందర్శ పాలుప్ంప్ుల యొకు పరా ముఖ్యతను ఉదాా టంిచంది. 
ఇశాీయిలేు యొర్ాే నును దాటని ఉపాఖ్ాయనములో, యిెహో ష్యవతో ఇశాీయిలేీయులందర్మ దాటార్ని 3:1, 
17 మనకు చబెుతాయి. 4:14లో, “యిెహో వా ఇశాీయిేలీయులందర్శ యిెదుట యిెహో ష్యవను 
గొప్పచదస్ట ను.” మర్శయు అవును, 4:4లోని “ప్న ిండు మంది ప్ుర్మష్యలు” మర్శయు 4:8, 9, 20లోని 
“ప్న ి ండు ర్ాళలో ” ఇశాీయిలేు యొకు ప్న ిండు గపతరములను సూచంచాయి. అంతదగాక, 5:8 ప్రకార్ం, 
గశలాగ లులో ఇశాీయిలేు “దదశమంతటకిన” సునితి చదయబడింది. మర్శయు యిెర్శకో ప్తనమ నైప్ుపడు, 
“యుదధసనిదుధ ల ైన” ప్రజలతో కలస్టి యిెహో ష్యవ ప్టరణము చుటటర  తిర్గాలని 6:3లో దదవుడు 
ఆజఞఞ పించాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్ొకసార్శ, హాయి ప్టరణములో ఇశాీయిలేు ఎదుర్ొుని ఓటమికన ఒక బలమ ైన వయతాయసమును 
ఇకుడ మనము చూసాత ము. 7:3లో, వేగులవార్మ యిెహో ష్యవకు ఇలా స్ట లవిచాుర్మ “జనులందర్శని 
వ ళోనీయకుము.” ఇశాీయిలేు ప్శాుతాత ప్ప్డిన తర్మవాతనే 7:23లో ర్చయిత “ఇశాీయిలేు ప్రజలందర్శ” 
పాలుప్ంప్ులను గూర్శు ప్రసాత వించాడు. మర్శయు 7:24, 25లో, ఆకానుకు ఇవవబడిన తీర్మపలో 
“ఇశాీయిేలీయులందర్మ” పాలుప్ంచుకునాిర్మ. 

మనము ఆశంచు విధ్ముగాన,ే 8:33లో జర్శగశన నిబంధ్నా నూతనీకర్ణలో, 
“ఇశాీయిేలీయులందర్మ” దదవుని ఎదుట నిలువబడా్ ర్మ. ఇశాీయిేలు గపతరములలోని ప్రతి తర్మువార్మ 
కలస్టి యుదధము చదయుటకు స్టిదధప్డియుండాల్వ అని నిసిందదహముగా తలెుప్ుటకు ర్చయిత తన 
గీంథములోని ఈ భాగములో ఇశాీయిలేీయులందర్శ యొకు పాలుప్ంప్ుల మీద ఎకుువ దృషిరని ప టార డు. 

ఇశాీయిలేు విజయవంతముగా సావధనీము చదసుకొనుటను గూర్శున కథనము విజయముల 
కొర్కు సనాిహములతో ఆర్ంభమ ై, ర్ ండు ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములలో 
కొనసాగశన విధానమును చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన 
తదుప్ర్శ విజయములను మనము చూదాే ము. 

ర ండు కూటమిల మీద్ విజయములు 

యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత వాగాే న దదశములో యిెహో ష్యవచదసుకొనిన ఇతర్ సావధనీములను 
గూర్శు అనేక విధ్ముల ైన కీమములలో ఉలేో ఖంచయుండవచుు. అయితద యిహెో ష్యవ చదసుకొనుచుండని 
సావధీనము ర్ ండు ప్టరణముల నుండి ర్ ండు పరా ంతములు, అనగా వాగాే న దదశములోని దక్షణి మర్శయు 
ఉతతర్ పరా ంతములకు వాయపించన విధానము మీద దృషిరప టార డు. మనము చూడబో వుచునిటటో , తన 
గీంథములోని ఈ భాగము తన వాసతవిక శరీతల యొకు అవసర్తలకు విశషే్ముగా ఔచతయమ ైయునిది, 
ఎందుకంటే దదవుడు ఇశాీయిేలుకు వాగాే నము చదస్టని భూమి యొకు సంప్ూర్ణ భాగమునకు యిెహో ష్యవ 
యొకు సావధనీము వాయపించంది అని ఇది కనుప్ర్చంది. 

మన గీంథములో ఈ సమయమునకు ముందు, ఇశాీయిలేు చదస్టని సావధనీము వార్శని యొర్ాే ను 
అవతల నుండి, యిరె్శకోకు, హాయికన, మర్శయు అకుడ నుండ ిఏబాలు ప్ర్వతమునకు మర్శయు గ ర్శజీము 
ప్ర్వతమునకు నడపిించంది. అయితద ఈ భాగములో, యిెహో ష్యవకు విర్పధ్ముగా ముందుగా 
దక్షణిమున, తర్మవాత ఉతతర్ దికుున కనాను అంతటా కూటమిలు ఏర్పడిన విధానమును మన 
ర్చయిత ప్ర్శచయం చదశాడు. 

ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విజయములను మనము సమీక్షించుచుండగా, 
మర్ొకసార్శ మనము ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను, తర్మవాత దీని యొకు 
వాసతవిక అరా్మును కుో ప్త ంగా చూదాే ము. నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను అవలోకనము చదసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిరాాణము మరియు విషయములు 
9-12 అధాయయములలో ఇవవబడని, ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిలేు యొకు విజయములు, 

కొంత గజబిజగా ఉండవచుు, ఎందుకంటే ఈ అధాయయములలో ఎంతో విభినిమ నై సాహ తయము ఉనిది. 
అయితద ఈ విభాగము నాలుగు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభజంచబడుతయంద ిఅని గహీ ంచుట 
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

కూటమిల యొకొ అవలోకనము 
9:1, 2లోని మొదటి భాగము, ఇశాీయిలేుకు విర్పధ్ముగా నిలువబడిన కూటమిలను గూర్శు ఒక 

కుో ప్త  అవలోకనమునిసుత ంది. తర్మవాత అధాయయములలో ఏమి జర్మగుతయందో ఇద ికుో ప్త ంగా ప్ర్శచయం 
చదసుత ంది. “యొర్ాే ను అవతలనుని... ర్ాజులందర్మ యిెహో ష్యవతోను ఇశాీయిలేీయులతోను యుదధము 
చదయుటకు కూడవిచుర్శ” అని ఈ వచనములనీి మనకు తలె్వయజేసాత యి. 

విజయముల అవలోకనము 
11:16-12:24లో ఉని కూటమిలను గూర్శున కథనములోని నాలగవ మర్శయు చవర్శ భాగము, 

ఇశాీయిలేు సాధించన విజయముల యొకు ర్ ండింతల అవలోకనమును ఇచుుట దావర్ా ఈ ఆర్ంభ 
ప్ర్శచయమును సమతయలయం చదసుత ంది. ఆర్ంభించుటకు, 11:16, 23 యొర్ాే నుకు ఇవతల దక్షణిమున 
మర్శయు ఉతతర్మున సాధింప్బడని విజయముల యొకు సంప్ూర్ణ శేణీి మీద దృషిర  ప డతాయి. దదవుడు 
నాశనము చదయమని అతని ఆజఞఞ పించన ప్రతిదానిని యిెహో ష్యవ నాశనం చదశాడు అని ఈ నివేదకి 
తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు 23వ వచనములో అది ఈ మాటలతో ముగుసుత ంది: “అప్ుపడు యుదధము 
లేకుండ దదశము సుభిక్షముగా నుండనెు.” దీని తర్మవాత, 12:1-24లో, ర్ాజులను గూర్శు మర్శయు 
యొర్ాే నుకు అవతల మర్శయు యొర్ాే నుకు ఇవతల జయములు ప ందుట దావర్ా ఇశాీయిేలు 
సావధీనము చదసుకుని భూములను గూర్శు ఒక ప్టిరకనిసూత  మన ర్చయిత తన గీంథములోని ఈ 
విభాగమును ముగశసాత డు. 

ద్క్ష ణ కూటమి మీద్ విజయములు 
ఈ గీంథము యొకు మూలలలో, మనము ర్ ండు ప్రధానమ నై భాగములను కనుగొంటాము. 

9:3-10:43లో ఉని మొదట ిభాగములో మన ర్చయిత దక్షిణ కూటమి మీద ఇశాీయిలేు సాధించన 
విజయములను నివదేించాడు. ఈ అధాయయములు 9:3—27లో గశబియోనీయులతో చదస్టని 
సమసాయతుకమ నై ఒప్పందముతో ఆర్ంభమౌతాయి. కనాను దదశమునకు నడబిొ డు్ న నివస్టంిచన 
గశబియోనీయులు, కనాను దదశము యొకు వ లుప్ల నుండి వచాుమని చెబుతూ సమాధాన 
ఒప్పందమును చదసుకొని ఇశాీయిేలును మోసం చదశార్మ. మర్శయు ఈ ఒప్పందము వాగాే న దదశములోని 
దక్షణి భాగములో ఒక ప దే వివాదమునకు కార్ణమ ైయియంద.ి 

10:1-15లో ఉని ప దే వివాదము ఇశాీయిలేు సాధించన ఆర్ంభ దక్షణి విజయమునకు 
దార్శతీస్టింది. ఈ వచనములలో, యిెర్ూష్లేము ర్ాజు ఐదుగుర్మ దక్షిణ ర్ాజుల ఒక కూటమిని ఏర్ాపటట 
చదస్ట ిగశబియోనీయుల మీద దాడికన ర్ాగా, వార్మ యిహెో ష్యవ సహాయమును కోర్ార్మ. వార్మ చదసుకొనిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒప్పందము కార్ణంగా, ఇశాీయిేలు గశబియోనీయులకు సహాయము చదయుటకు కటటర బడియుండనిది. 
మర్శయు ఈ ఆర్ంభ దక్షణి యుదధములో దదవుడు యిహెో ష్యవకు ఒక ఆశుర్యకర్మ ైన విజయమును 
అనుగీహ ంచాడు. తర్మవాత, యిెహో ష్యవ 10:16-43లో, యిెహో ష్యవ దక్షణి పరా ంతములో సాధించన 
వివిధ్ విజయములను, అనగా దక్షిణ కూటమి ఏర్పడిన పరా ంతములలోని ప్లు చపటో అతడు సాధించన 
విజయముల నివేదకిను ర్చయిత కుో ప్త ంగా తలె్వయప్ర్చాడు. 10:40లో మన ర్చయిత సూచంచనటటో , 
“అప్ుపడు యిెహో ష్యవ... వాట ిర్ాజులందర్శని జయించెను.” 

ఉతతర కూటమి మీద్ విజయములు 
మన గీంథములోని ఈ విభాగములో తర్మవాత ముఖ్య భాగము 11:1-15లో ఉనిది. ఇకుడ, 

ఉతతర్ కూటమి మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములను మన ర్చయిత తలె్వయజేశాడు. ఈ 
భాగములో కూడా దక్షణి పరా ంతములో యిెహో ష్యవ సాధించన విజయములకు పల ల్వన విజయములే 
ఉనాియిగాని, నివేదకి మాతరం చనిగా ఉనిది. 1-11 వచనములలో, హాసల ర్మ ర్ాజు ఇశాీయిేలుకు 
విర్పధ్ముగా కూటమిని ఏర్ాపటట చదశాడు. ఈ కూటమిలో “సముదరతీర్మందల్వ యిసుకర్ణేువులంత 
విసాత ర్ముగా... స్ట ైనికులుండిర్శ” అని 11:4లో మనము చదువుతాము. అయితద ఉతతర్ కూటమి మీద 
కూడా దదవుడు ఇశాీయిలేుకు జయమునిచాుడు. కాబటిర , 11:12-15లో, ఉతతర్ పరా ంతములనిిటలిో 
యిెహో ష్యవ సాధించన నిర్ణయాతుక విజయముల సార్ాంశమును మనము చూసాత ము. 

ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విజయముల యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు 
విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, కొదిేస్టపే్ు ఈ అధాయయముల యొకు వాసతవిక అరా్మును 
మనము ధాయనించాల్వ. 

వాసతవిక అరథము 
ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో , యిరె్శకో, హాయి ప్టరణముల మీద ఇశాీయిలేు సాధంిచన 

విజయములు వాసతవిక శరీతలకు ఎనోి విష్యములను నేర్శపంచాయి. అయితద తర్మవాత తర్ములలో 
నివస్టించుచుండిన ఈ శరీతలు చాలా సులుభంగా ఈ ఉదాహర్ణలను తరోస్టపి్ుచదు అవకాశము ఉనిదని 
ర్చయిత గహీ ంచాడు. ఇవి కవేలం ఏక ప్టరణముల ైయునాియి మర్శయు పల ల్వు చూస్టేత  తకుువమంది 
విర్పధ్ులు ఉనాిర్మ, మర్శయు మన శరీతలు ఎదుర్ొునిన విర్పధ్ులు బలమ నై కూటమిలు కల్వగశ గొప్ప 
స్ట ైనయ సమూహములు గలవార్ యైునాిర్మ. కాబటిర , ఈ ప్ర్శస్టిాతయలలో తన వాసతవిక శరీతలను 
పల ర తిహ ంచుటకు, యిెహో ష్యవ తన దనిములలో కూటమిలకు విర్పధ్ముగా సాధించన ప దే విజయముల 
వ ైప్ుకు మన ర్చయిత శరీతల దృషిరని ఆకర్శషంచాడు. 

ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన జయములను గూర్శున కథనము మనము 
ఇంతకు ముందు అధాయయములలో చూస్టని ఐదు అంశములలో నాలుగు అంశములను ఉదాా టిసుత ంది. 

ద్ెైవిక అధికారము 
మొదటగిా, ఈ సనిివేశముల వ నుక ఉని దెవైిక అధికార్మును మనము చూసాత ము. 

ఉదాహర్ణకు, దక్షిణ పరా ంతములో ఆర్ంభ విజయము సాధించన సందర్ుములో 10:8లో మనము ఇలా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చదువుతాము, “అప్ుపడు యిహెో వా... నీ చదతికన వార్శని అప్పగశంచయునాిను... అని యిహోెష్యవతో 
స్ట ల[విచెును].” మర్ొక ఉదాహర్ణగా, ఉతతర్ పరా ంతముల మీద విజయములను సాధించనప్ుపడు 
“యిెహో ష్యవ చదస్టని కార్యములనిిటనిి యిహెో వా యిెహో ష్యవతో స్ట లవిచునటటో ” చదస్ట ను అని 11:9లో 
మనము చూసాత ము. మర్లా మర్లా, ఈ అధాయయములు ఇశాీయిలేుకు నాయకతవము వహ ంచుటకు 
యిెహో ష్యవ దెవైికముగా నియమించబడా్ డు అని ఉదాా టిసాత యి. వాసతవిక శరీతలు తమ దనిములలో 
సంఘర్షణలను ఎదుర్ొునుచుండగా యిహెో ష్యవ ఈ కూటమిల మీద సాధించన గొప్ప విజయములు 
వార్శకన మార్గదర్ికమును అందంిచన విధానమును వార్మ అరా్ము చదసుకొనుటకు ఇవవబడనివి. 

మోషే ధరాశ్ాసత రము యొకొ పరా మాణికత 
ర్ ండవదగిా, ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిలేు సాధించన విజయములు మోష ేధ్ర్ుశాసత రము 

యొకు పరా మాణికతను కూడా ఉదాా టించాయి. ఉదాహర్ణకు, 9:14లో మనము చదువు 
గశబో యోనీయుల ఒప్పందమును గూర్శున వృతాత ంతములో, “ఇశాీయిలేీయులు యిెహో వాచదత 
స్ట లవుప ంద[లేదు]” కాబటిర  వార్మ మోసము చదయబడా్ ర్మ. దవితీ. 17:9 వంటి వాకయభాగములలో మోష ే
స్ట లవిచున ప్రకార్ము వార్మ యాజకుల నుండ ిస్ట లవును ప ందకుండా దదవునికన అవిధదయతను చూపార్మ. 
అయితద, యిెహో ష్యవ 9:20లో, “మనము [గశబియోనీయులతో] చదస్టని ప్రమాణమును” అనుసర్శంచ 
యిెహో ష్యవ మోష ేధ్ర్ుశాసత రమును నిలబటెార డు. 

అంతదగాక, యిెహో ష్యవ సాధించన విశాలమ నై దక్షణి విజయముల సార్ాంశములో, 
“ఇశాీయిేలీయుల దదవుడెనై యిహెో వా ఆజఞఞ పించనటటో ” ఊపరి్శ ప్లుుకొనుచుని సమసతమును 
హతమార్ముట దావర్ా యిెహో ష్యవ మోషే ఆజఞలను పాటించాడు అని 10:40లో మనము చదువుతాము. 
ఇదద విధ్ముగా, ఉతతర్ దికుున అతడు విజయములను సాధంిచనప్ుపడు, 11:12లో, యిెహో ష్యవ 
“యిెహో వా స్టేవకుడెనై మోషే ఆజఞఞ పించనటటో  వార్శని నిర్ూులము చదస్ట ను.” 11:15లో, యిహోెష్యవా 
“యిెహో వా మోషేకు ఆజఞఞ పించన వాటనిిటలిో న కటయిు చదయక విడువలేదు.” మర్శయు కనానులో 
యిెహో ష్యవ సాధించన విజయముల యొకు చవర్శ అవలోకనములో, 11:20లో, “యిహెో వా మోషకేు 
ఆజఞఞ పించనటటో ” యిెహో ష్యవ చదశాడు. 

మోషే ధ్ర్ుశాసత రమునకు నముకముగా ఉనిటోయితద జయము వార్శకే కలుగుతయంది అని ప్రతి 
తర్ములోని ఇశాీయిేలీయులకు జఞఞ ప్కము చదయుటకు ఈ అంశము ఉదాా టించబడింది. యిహెో ష్యవ 
దినములలో వల నే, వార్శ దనిములలో ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయత చూప్ుట విజయమునకు 
మూలమ యైుండెను. 

ద్ేవుని అస్ాధఘరణమ ైన శకతత 
మూడవదగిా, ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విజయములు దదవుని 

అసాధార్ణమ నై శకనతకన ఫల్వతములుగా ఉనాియని మనము నేర్ముకుంటాము. ఆర్ంభ దక్షణి 
విజయమును సాధించన సందర్ుములో తెల్వయజేయబడినటటో , 10:10లో దదవుడు సవయంగా 
“ఇశాీయిేలీయుల యిదెుట [కూటమిని] కలవర్ప్ర్శ[చాడు].” 11వ వచనములో, “యిెహో వా ఆకాశము 
నుండ ిగొప్ప వడగండోను వార్శమీద ప్డవేస్ట ను.” మర్శయు 13వ వచనములో, ఇశాీయిలేు విజయమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సాధించుటకుగాను “సూర్మయడు ఆకాశమధ్యమున నిల్వ[చనెు].” ఈ అసాధార్ణమ నై పాలుప్ంప్ులు 14వ 
వచనములో “యిెహో వా ఇశాీయిేలీయుల ప్క్షముగా యుదధము చదస్ట ను” అని ర్చయిత ఆశుర్యముతో 
వాయఖ్ాయనించునటటో  చదశాయి. మర్శయు దక్షణి దకిుున ఇశాీయిేలు సాధించన విశాలమ నై విజయములు 
కొనసాగుచుండగా, 10:21 ప్రకార్ం, దదవుని శకనత ఎంత భయమును వాయపింప్జేస్టింది అంటే, 
“ఇశాీయిేలీయులకు విర్పధ్ముగా ఒక మాటయిెనై ఆడుటకు ఎవనికనని గుండె చాలకపల యినెు.” “మీ 
శతయర వులందర్శకర యిెహో వా వీర్శకన చదస్టనిటటర  చదయును” అని 10:25లో యిెహో ష్యవ ధెైర్యముగా 
ప్రవచంచాడు. మర్శయు 10:42లో “ ఇశాీయిలేు దదవుడెైన యిహెో వా ఇశాీయిేలీయుల ప్క్షముగా 
యుదధము చదయుచుండనెు” అని చబెుతూ ర్చయిత తన సార్ాంశమును ముగశంచాడు. 

దదవుని అసాధార్ణమ నై శకనత అను ఈ అంశము ఇశాీయిేలు ఉతతర్ దకిుున సాధించన 
విజయములలో కూడా కనబడుతయంది. ఉదాహర్ణకు, “ఇశాీయిేలీయుల చదత సంహర్శంప్బడినవార్శనిగా 
నేను వార్శనందర్శని అప్పగశంచదెను” అని 11:6లో దదవుడు యిెహో ష్యవకు నిశుయతనిచాుడు. తర్మవాత, 
కూటమిల మీద సాధించన విజయముల యొకు అంతిమ అవలోకనముగా, 11:20లో మనము ఇలా 
చదువుతాము, ఇశాీయిలేు యొకు విర్పధ్ులు అప్జయము ప ందుటకుగాను “యిహెో వా వార్శ 
హృదయములను కఠశనప్ర్చయుండనెు.” 

సంఘర్షణ సమయములో తన వాసతవిక శరీతలు ఎనిడు కూడా తమ స ంత శకనత మీద 
ఆధార్ప్డకూడదు అని మర్లా మర్లా నిర్ాా ర్శంచుటకు మన ర్చయిత ఈ అంశము 
ప్ునర్ావృతమగునటటో  తన గీంథమును ర్ూప ందించాడు. దదవుడు అసాధార్ణమ నై ర్రతిలో తన ప్క్షమున 
పాలుప్ంచుకుంటాడు అనునద ితమ విర్పధ్ుల మీద తాము విజయము సాధిసాత ము అనుటకు నిర్రక్షణ 
అయుయనిది. 

యహెో వా తన అధికారము మరియు అస్ాధఘరణమ ైన శకతత ద్ఘార యెహో షువ 
కొరకు మరియు ఇశ్రా యేలు కొరకు విజయమును స్ాధించఘడు. యెహో వా 
“భూమిని ఇచెి ను,” లేక “భూమిని చతేికత అపుగించనెు” అను వయకతతకరణలు 
యహెో షువ గ్రంథములో అన్ేకచోటల  పునరావృతమ ైయాయయ మరియు ఇవి హెబ్రర 
భాషలో ఒకద కతరయాపద్మ ైయున్ఘాయ. విరోధులను యహెో షువ చేతులకు 
అపుగించినద్ి యహెో వాయే. ఇశ్రా యేలుకు భూమిని ఇచిినద్ి ఆయన్.ే యహెో వా 
సరాశకతతగ్లవాడని, విరోధులను జయంచువాడు ఆయన్ ేఅని ఉద్ఘా టటంచుటకు ఇద్ి 
పునరావృతం చేయబడ ంద్ి...అమోరీయుల రాజులు గిబియోను పరజల చుటటర  
చేరినపుుడు, ఈ రాజులను ఎద్ురకొనుటకు గిబియోను పరజలు యెహో షువ 
యొకొ సహాయమును కోరారప, అకొడ యెహో షువ 10:11లో మనము ఇలా 
చద్వుతఘము: 

మరియు వారప ఇశ్రా యేలీయుల యెద్ుటనుండ  బతే్ హో రోనుకు ద్ిగిపో వు తోర వను 
పారిపో వుచుండగా, వారప అజదకాకు వచుివరకు యహెో వా ఆకాశమునుండ  గకపు 
వడగ్ండలను వారిమీద్ పడవేస్ట ను గ్నుక వారప ద్ఘనిచేత చనిపో యర.ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశ్రా యేలీయులు కతితవాత చంపిన వారికంటె ఆ వడగ్ండల చేత చచిినవారప 
ఎకుొవమంద్ి యయర ి(యహోెషువ 10:11). 

ఇకొడ యహెో వా అధకిారము ఉద్ఘా టటంచబడ నద్ి. ఈ సనిావశేము ద్ఘారా ఆయన 
తన అధికారమును బయలుపరచఘడు — ఆయన విరోధుల మీద్ రాళ్లను, 
వడగ్ండలను పడవశే్ాడు, మరయిు ఇశ్రా యేలీయులు ఖ్డగము చేత చంపని వారి 
కంట ేఎకుొవమంద్ి యెహో వా సూటటగా జోకయము చసేుకొనుట వలన చచఘిరప... 
కాబటటర , ఇకొడ కలిగిన విజయము ఈ సనిావేశములలో యహెో వా సూటటగా 
పాలుపంచుకొనుట ద్ఘారా కలిగిన అస్ాధఘరణమ నై విజయమ యైునాద్ి. అనిా 
విషయములు మరియు అనిా పరిస్టిథతుల మీద్ సంపూరణమ ైన శకతత మరియు 
అధికారము కలిగియునా మన సరాశకతతగ్ల ద్వేుని గ్ూరిి ఇద్ ిఒక అద్ుుతమ ైన 
విషయమును తెలియజదసుత ంద్ి. 

— ర్ వ. ష ర్శఫ్ గ ండి, అనువాదము 

ఇశ్రా యేలువారంద్రప 
ర్ ండు కూటమిల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విజయములను గూర్శు అతడచిున కథనము 

అంతటా, మన ర్చయిత నాలగవ అంశమును కూడా ఉదాా టించాడు: ఇశాీయిేలువార్ందర్శ పాలుప్ంప్ులు. 
గశబియోను దగగర్ ఆర్ంభములో సాధించన దక్షిణ విజయములో, 10:7లో “యిహెో ష్యవయును 
అతనియొదేనుని యోధ్ులందర్మను ప్ర్ాకీమముగల శూర్మలందర్మను గశలాగ లునుండి బయలుదదర్శర్శ” 
అని మనము చూసాత ము. యిహెో ష్యవతో కలస్టి “ఇశాీయిలేీయులందర్మ” యుదధము నుండి తిర్శగశవచాుర్మ 
అని 10:15లో మనము నేర్ముకుంటాము. విశాలమ నై దక్షిణ విజయములను గూర్శున నివదేికలో, 
“జనులందర్మ” యిహెో ష్యవతో ఉండరి్శ అని 10:21 ప్రసాత విసుత ంది. మర్శయు 10:24లో, యిహోెష్యవ 
“ఇశాీయిేలీయులులందర్శని” పలి్వపించాడు. ఈ అంశము యొకు పరా ముఖ్యతను మనము 10:29-38లో 
కూడా చూసాత ము. అకుడ మన ర్చయిత, “యిెహో ష్యవ మర్శయు ఇశాీయిేలీయులందర్మ” అని ఐదు 
సార్మో  ప్రసాత వించాడు. మర్శయు 10:43లో “ఇశాీయిేలీయులందర్మ” యిెహో ష్యవతో కలస్టి తిర్శగశవచుుట 
దావర్ా ఈ భాగము అంతా ముగుసుత ంది. చవర్శగా, ఇశాీయిలేు యొకు ఉతతర్ దికుు విజయములలో, 
“యిెహో ష్యవయు అతనితో కూడా ఉని యోధ్ులందర్మను” కల్వస్టియునాిర్ని 11:7లో మన ర్చయిత 
తెల్వయప్ర్చాడు. 

ఇశాీయిలేు గపతరములు ఐకయతతో నిలబడు విష్యములో తర్చుగా విఫలమ నై విష్యము 
యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయితకు తెలుసు. కాబటిర , వార్మ ఐకయత కల్వగశయునిప్ుపడు యిెహో ష్యవ 
దినములలో ఇశాీయిలేుకు కల్వగశన ఆశీర్ావదములను అతడు ఉదాా టించాడు. వాసతవిక శరీతలు తమ 
దినములలో తన విర్పధ్ులను ఎదుర్ొునుచుండగా ఐకయతతో నిల్వచయుండాలని ఇద ివార్శకన 
పిలుప్ునిచుంది. 

ఇశాీయిలేు యొకు విజయవంతమ నై సావధనీములలో విజయము కొర్కు సనాిహములు, 
ర్ ండు ప్టరణముల మీద విజయములు మర్శయు ర్ ండు కూటమిల మీద విజయములు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భాగమ ైయునాియని చూశాము కాబటిర , మన పాఠంలోని చవర్శ విష్యమును ఇప్ుపడు చూదాే ము: 
ఇశాీయిలేు భూమిని సావధనీము చదసుకొనుటను గూర్శున ఈ నివేదకి యొకు క ైసైతవ అనువర్తనము. 

క రైసతవ అనువరతనము 

చర్శతర అంతటలిో, యిహెో ష్యవ గీంథమును అధ్యయనము చదయుచునిప్ుపడు సదాువనగల 
క ైైసతవులు అనేకమంద ికొనిి తీవరతలకు వ ళాో ర్మ. కొందర్మ దీనిని మనకు అసలు సంబంధ్ము లేని పాత 
నిబంధ్న విశావసములోని భాగము అని తిర్సుర్శంచార్మ. ఇతర్మలు కరసీుత  కొర్కు ఆయుధ్ములను 
ప్టటర కొనుటను సమర్శాంచార్మ. అయితద ఇశాీయిలేు సావధనీప్ర్చుకొనుటకు యిేసు న ర్వేర్మపగా ఉనాిడు 
అని కొీతత  నిబంధ్న బో ధించుచుని విష్యమును మనము మనసుిలో ఉంచుకొనినప్ుపడు, 
యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైసైతవ అనువర్తనమును గూర్శు ఒక సర్శయిెనై 
దృకపథమును మనము కల్వగశయుండవచుు. 

మనము మునుప్టి పాఠంలో నేర్ముకొనిన విష్యముల మీద నిర్శుంచుట దావర్ా క ైసైతవ 
అనువర్తనము ప్టో ఉండవలస్టని ధోర్ణిని మేము తెల్వయజయేగపర్మచునాిము: ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభములో కరసీుత  ఇశాీయిేలు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటను న ర్వేర్ాుడు. ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో ఆయన దానిని న ర్వరే్ముచునాిడు. మర్శయు ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మపలో ఆయన 
దానిని ప్ూర్శతగా న ర్వేర్ముతాడు. ముందుగా కరసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభమును చూదాే ము. 

ఆరంభము 
మొతతం మీద, యిెహో ష్యవ దనిములలో ఇశాీయిేలు భూమిని సావధనీము చదసుకొనుట, సాతాను 

మీద మర్శయు వానిని అనుసర్శంచువాని మీద కొనసాగుచుని దదవుని వ రై్ము విష్యములో ఒక 
విశషే్మ నై ప్రగతిని సూచసుత ంది. అయితద యిేసు యొకు మొదట ిర్ాకడతో, ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభములో ఆయన, ఆయన మొదటి శతాబేప్ు అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు ఇంకా ఎకుువ 
జయమును ప ందార్మ. యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలులు సాతానును మర్శయు దుర్ాతులను 
గదిే ంచ, వాటనిి జయించార్మ అని సువార్తలు మర్శయు అప సతలుల కార్యముల గీంథము బో ధిసుత నాియి. 
లూకా 10:8లో, తన శష్యయలు దయయములను వ ళోగొటిర  తిర్శగశవచునప్ుపడు “సాతాను మ ర్మప్ు వల  
ఆకాశమునుండి ప్డుట చూచతిని” అని యిేసు స్ట లవిచాుడు. అంతదగాక, యిసేు మర్ణము, 
ప్ునర్మతాా నము మర్శయు ఆర్పహణము సాతానును మర్శయు దుర్ాతులను ఓడించాయి అని కొలస్ట్ి. 
2:15, హెబ్రర. 2:14, 15 మర్శయు ఎఫ స్ట్ 4:8 వంటి వాకయభాగములు బో ధసిుత నాియి. అనుయల 
దదశములలో కూడా సాతానుకు విర్పధ్ముగా యుదధమును చదయుటకు అప సతలులకు దావర్మును 
తెర్మచుట దావర్ా యిసేు యిహోెష్యవ కంటే ఒక అడుగు ముందుకు వ ళాో డు. 

అయితద, యిెహో ష్యవకు భినిముగా, యిసేు ఈ భూమి మీదకిన వచునప్ుపడు పాపాతయుల ైన 
మానవులకు విర్పధ్ముగా ఆయుధ్ములను చదతబటరలేదు. వాసతవానికన, యోహాను 18:11లో, పతేయర్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూపని శార్రర్శక దూకుడును యిేసు గదిే ంచాడు. బదులుగా, యిసేు సాతాను మర్శయు దానిని 
అనుసర్శంచువార్శ మీద దదవుని విజయమును తన సువార్త లేకే ర్ాజయము యొకు “శుభవార్త”లోని ర్ ండు 
వ ైప్ులను ప్రకటించుట దావర్ా కొనసాగశంచాడు. ర్ానుని దదవుని తీర్మపను గూర్శు ఆయన బలముగా 
హెచుర్శంచాడు, మర్శయు దదవునికన సమర్శపంచుకొను ప్రతివార్శకన కనికర్మును ఆయన అనుగీహ ంచాడు. 
కరీసుత  యొకు సార్వతిరక సావధనీములోని ఈ ఆర్ంభ దశను కొనసాగశసూత  మొదట ిశతాబేప్ు అప సతలులు 
మర్శయు ప్రవకతలు కూడా ఇదద ప్ని చదశార్మ. ప్రజల మీద శార్రర్శక దాడ ిచదయమని వార్మ ఏనాడు 
పిలుప్ునివవలేదు. బదులుగా, యిసేు వల , వార్మ తీర్మప మర్శయు ర్క్షణ అను సువార్త సందదశమును 
ప్రకటించార్మ. 

ఇప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్న సంఘము వ లుప్ల ఉని అవిశావసులను ర్ానుని దదవుని తీర్మపను 
గూర్శు తర్చుగా హచెుర్శసుత ంద.ి అయితద సంఘము లోప్ల ఉని “కప్ట సహో దర్మలు” లేక అవిశావసుల 
విష్యములో కూడా ర్ానుని దదవుని తీర్మపను గూర్శు అది హెచుర్శసుత ంది. సంఘములో ఉని కప్ట 
సహో దర్మల మీదకిన ర్ాబో వు శాప్ములను — గరీకు భాష్లో అనథమె (ἀνάθεμα) — గూర్శు 1 కొర్శంథీ. 
16:22 మర్శయు గలతీ. 1:8 వంటి వాకయభాగములు హెచుర్శసాత యి. ఈ శాప్ములు “నాశనము 
చదయబడిన” ఇశాీయిేలీయుడెైన ఆకాను మీదికన వచున తీర్మపను మనకు జఞఞ ప్కము చదసాత యి. 
యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు స్ట ప్ుర జ ంట్ వ ర్షన్ లో — ప్ుర్ాతన గరకీు అనువాదము — అనథమె అను 
ప్దము యొకు ఉప్ప్దములు, “నాశనము చదయబడుట” అను అరా్మునిచుు హెబ్రర ప్దముల ైన చర్మ్ 
ֶרם ) మర్శయు చరె్ మ్ (ָחַרם) ను అనువదిసాత(ח ַ֫ యి అను విష్యము దావర్ా ఈ బంధ్ము మర్శంత 
బలప్ర్చబడుతయంది. అయితద అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు సంఘము లోప్ల మర్శయు వ లుప్ల 
ఉని ప్రజల మీదికన ర్ాబో వు దదవుని తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శకలు జఞర్రచదస్టినప్పటకిర, వార్మ ర్ానుని 
దదవుని ఉగతీను తపిపంచుకొనుటకుగాను ప్రతి ఒకుర్మ మార్మమనసుిప ందాలని కూడా పిలుప్ునిచాుర్మ. 

యహెో షువ గ్రంథములో, పరజలు శపితమ ైయాయరప. వారప నిషధేమును 
ఎద్ురకొన్ఘారప, మరియు ద్వేుని ద్ేవుని వల  గౌరవించనంద్ున, ద్వేుని ఆజఞలను 
హతుత కోనంద్ున, మరియు ద్వేుడు ఆజఞఞ పించిన విధముగా నడుచుకోనంద్ున 
వారప సమూలముగా తుడ చివయేబడఘ్ రప. మరియు బ ైబిలు రచయతల యొకొ 
ద్ృషిరకోణములో, ఇద్ి ద్ేవుని నీతిగ్ల సాభావమును, ద్వేుడు తన పరజలతో చసే్టని 
వాగాే నములను ఎతితపట ర కుంట ంద్ి కాబటటర  మరియు ద్ేవుడు మాతరమే 
నమాద్గినవాడు అని మనకు చూపుతుంద్ి కాబటటర  మంచిద్ిగాను, 
న్ఘయయమ ైనద్ిగాను, నీతిగాను ఉనాద్ి... మరయిు 1 కొరింథీ. 16:22లో మరియు 
గ్లతీ 1:8లో పౌలు చెపిున మాటల పరకారం, ఒక వెపైున, మీరప ద్ేవుని 
పేరమించనియెడల, మరకక వెపైున మీరప సువారతను పరకటటంచని యెడల, ద్వేుని 
తీరపు మీ మీద్ికత వసుత ంద్ి. మరియు “వారప శ్ాపగ్రసుత లు” అని చెపుుట ద్ఘారా 
పౌలు ద్ేవుని న్ఘయయములోని మంచితనముతో సమాతించుచున్ఘాడు. మరియు 
అద్ి యసేు వచిి తన విరోధులంద్రిని నిషధేించి, ద్ేవుని నీతిని తీసుకొని వచిి, 
ద్ేవుని వాగాే నములలో ఉనా సతయమును ఎతితపట ర కొను పరభుయెనై యేసు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యొకొ అంతిమ రాకడ కొరకు ఎద్ురపచూచుట అయుయనాద్ి. మరియు పరభువును 
పేరమించు పరజలు, ద్ేవుని న్ఘయయము ఘనపరచబడుటను మరియు 
మహ మపరచబడుటను చూడగోరపచున్ఘారప, మరియు ద్వేుడు తన 
వాకయములోని సతయమును చూపుట వారప చూడగోరపచున్ఘారప. 

— డా. జేమ్ి ఎమ్. హమిలరన్ 

ఈ మౌల్వక ఆలోచనలను మనము మనసుిలో ఉంచుకొనినప్ుపడు, యిెహో ష్యవ గీంథములోని 
ఈ విభాగములో ఉని ఐదు ప్రధానమ నై అంశములు కరీసుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో ఎలా 
న ర్వేర్ుబడనివో చూచుటకు మనకు అనేక అవకాశములు లభిసాత యి. యిహెో ష్యవ భూమిని 
సావధీనప్ర్చుకొనుట దెవైిక అధికార్ముతో నడపిింప్బడనిటేో , యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలులు 
మర్శయు ప్రవకతలు సాధించన విజయములు కూడా దెైవిక అధికార్ముతో నడపిించబడా్ యి. యిెహో ష్యవ 
దినములలో ఇశాీయిలేు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుట దదవుని నిబంధ్నలో నాటబడయిుండనిటేో , యిసేు 
మర్శయు ఆయన అప సతలులు సాధించన విజయములు కూడా కొీతత  నిబంధ్నలో నాటబడయిునివి. 
మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితకు విధదయత చూప్ుట యిెహో ష్యవ సాధించన విజయములకు 
కార్ణమ యైుండినటేో , యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలులు సాధించన విజయములు కూడా మోషేకు 
మర్శయు మోషే తర్మవాత దదవుడు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన ప్రతయక్షతకు విధదయత చూప్ుట మీద 
ఆధార్ప్డయిుండినవి. యిెహో ష్యవ మర్శయు ఇశాీయిేలు దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై శకనత మీద 
ఆధార్ప్డనిటేో , యిసేు మర్శయు ఆయన అప సతలులు సాధించన విజయములు కూడా దదవుని యొకు 
అసాధార్ణమ నై శకనత మీద ఆధార్ప్డియుండనివి. మర్శయు యిెహో ష్యవ భూమిని సావధనీము 
చదసుకొనుటలో ఇశాీయిేలువార్ందర్మ పాలుప్ంచుకొనినటేో , తనతో కలవమని ఇశాీయిలేులో ఉని 
ప్రజలందర్శకర యిేసు పలిుప్ునిచాుడు. ప ంతకెొసుత  దనిమున, దుష్రతవమునకు విర్పధ్ముగా ఆయన 
చదయుచుని యుదధములో సర్వలోకములో ఉని యూదులు ఆయనతో కల్వసార్మ. మర్శయు యిసేు 
అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు ఆదమి సంఘమునకు అధిక సంఖ్యలో అనుయలను కూడా చదర్ాుర్మ. 

ఇశాీయిలేు యొకు విజయవంతమ నై సావధనీముల యొకు క ైైసతవ అనువర్తనము కరసీుత  ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభములో న ర్వరే్ుబడింది అని చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో కరసీుత లో దాని యొకు కొనసాగు న ర్వేర్మపను మనము చూడవలస్టియునిది. 

కొనస్ాగింపు 
1 కొర్శంథీ. 15:25 ప్రకార్ం, “తన శతయర వులందర్శని తన పాదముల కనీంద ఉంచువర్కు” యిసేు 

ప్ర్లోకము నుండ ిపాల్వసాత డు. మర్శయు గత ర్ ండు వలే సంవతిర్ముల కాలములో, ఇంచుమించు 
భూమి మీద ఉని ప్రతి దదశములో తన సంఘము యొకు ప్ర్శచర్య దావర్ా ఆయన విజయవంతముగా 
తన సార్వతిరక సావధీనమును కొనసాగశంచాడు. అయితద, అదద సమయములో, సంఘము ప్శాుతాత ప్ము, 
నిబంధ్నా నూతనీకర్ణ మర్శయు కృపా మార్గములను నిరో్క్షయం చదస్టనిప్ుపడు అనకే ఎదుర్మదబెబలను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుభవించంది. కాబటిర , అనుదినము ఆతు శకనతలో కరసీుత  ప్నిని ముందుకు కొనసాగశంచాలని కొీతత  
నిబంధ్న మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. 

ఒక వ పై్ున, యిేసు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు చదస్టనిటటో  సాతానుతో మర్శయు 
దుర్ాతాులతో సంప్ూర్ణముగా పల ర్ాడుతూ మనము ఆతీుయ పల ర్ాటమును కొనసాగశంచాల్వ. ఎఫ స్ట్. 
6:13-18 ప్రకార్ం, మనము “దదవుడచిుు సర్ావంగ కవచమును ధ్ర్శంచుకొ[ని] ... సతయమను దటిర  ... 
నీతియను మ ైమర్మవు ... సమాధాన సువార్త ... విశావసమను డాలు ... ర్క్షణయను శర్సాత ీ ణమును, 
దదవుని వాకయమను ఆతుఖ్డగమును ధ్ర్శంచుకొ[ని]... ఆతువలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి 
విధ్మ ైన పరా రా్నను విజఞఞ ప్ననుచద[యవల ను].” కనానును సావధీనము చదసుకొనుటకు ఇశాీయిేలు 
సర్శయిెైన ర్రతిలో స్టదిధప్డిన విధ్ముగానే మనము కూడా ఆతీుయ పల ర్ాటం కొర్కు సర్శయిెనై ర్రతిలో 
స్టిదధప్డాల్వ. 

ఒక వ పై్ున, యిేసు మర్శయు ఆయన అప సతలులు చదస్టనిటటో  మనము మానవులతో 
సంభాషించుట కొనసాగశంచాల్వ. కరీసుత  మార్గములను ఎదుర్శంచువార్శని మనము వయతిర్కేనసాత ము, కాని 
శార్రర్శక దాడులను చదయము. బదులుగా, క ైసైతవ సువార్త యొకు తీర్మపను మర్శయు కనికర్మును 
మనము ప్రకటిసాత ము. విశవస్టంిచని లోకము మీదకిన వచుుచుని దదవుని తీర్మపను గూర్శు మనము 
హెచుర్శసాత ము. దదవుని నిబంధ్నను ఉలోంఘ ంచనప్ుపడు ఇశాీయిేలీయుడెనై ఆకానును యిహెో ష్యవ 
ముందుగానే హచెుర్శంచనటటో , సంఘములో ఉని కప్ట సహోదర్మలకు ర్ానుని తీర్మపను గూర్శు 
మనము హచెుర్శసాత ము. 2 కొర్శంథీ. 10:5లో, పౌలు తన స ంత ప్ర్శచర్యను గూర్శు మాటాో డుతూ, 
“వితర్ుములను, దదవుని గూర్శున జఞఞ నమును అడ్గశంచు ప్రతి ఆటంకమును” ప్డదోరయుచునాిము అని 
ప్ల్వకాడు. అయితద మార్మమనసుిప ంది కరసీుత కు సమర్శపంచుకుని ప్రతి ఒకుర్శకన మనము ర్క్షణ అను 
నిర్రక్షణను ప్రకటిసాత ము. 

కరీసుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు ప్టో ఈ ధోర్ణి, యిెహో ష్యవ భూమిని సావధనీము 
చదసుకొనిన నివేదకిను మన అనుదని జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు మార్గమును తెర్మసుత ంది. 
ఇశాీయిలేు దెవైిక అధికార్ముతో నడపిింప్బడినటటో , కరసీుత  ర్ాజయమును వాయపింప్జేయుచుండగా మీర్మ 
నేను దదవుని అధకిార్ముతో నడిపింప్బడాల్వ. విజయమును గూర్శు ఇశాీయిేలు కల్వగశయుండిన నిశుయత 
దదవుని నిబంధ్న మీద ఆధార్ప్డయిుండినటేో , కరసీుత లో కొీతత  నిబంధ్న మూలముగా మనము మర్శ 
ఎకుువ నిశుయతను కల్వగశయుండవచుు. యుదధములో ఇశాీయిేలు సాధించన విజయము మోషే 
ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితకు వార్మ సమర్శపంచుకొనుట మీద ఆధార్ప్డియుండనిటేో , మన క ైసైతవ 
యుదధములలో మనము సాధంిచు విజయము లేఖ్నము అంతట ియొకు, అనగా పాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నల యొకు పరా మాణికతకు మనము సమర్శపంచుకొను విధానము మీద ఆధార్ప్డుతయంది. 
దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై శకనత దావర్ా ఇశాీయిలేు భూమిని సావధీనప్ర్చుకొను ప్రకనయీలో జయము 
ప ందినటేో , నేడు మన విజయములు కూడా దదవుని ఆతు కార్యము అను అసాధార్ణమ నై శకనత దావర్ా 
సాధ్యమవుతాయి. మర్శయు యిెహో ష్యవ దనిములలో భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుటలో 
ఇశాీయిలేీయులందర్మ పాలుప్ంచుకొనవలస్టయిుండని విధ్ముగాను, నడేు మన యుదధములను 
మనము ప్రతి గపతరము మర్శయు భాష్ మర్శయు దదశమునకు చెందిన ఒకే ప్రజగా పల ర్ాడవలస్టయిునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు భూమిని సావధనీప్ర్చుకొనుట యొకు క ైసైతవ అనువర్తనము కరీసుత  ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభములో మర్శయు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో చదస్టిన విష్యములను గూర్శున 
అవగాహనను మాతరమ ేకల్వగశయుండదు. తన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కరసీుత  తిర్శగశవచుు దనిము 
కొర్కు మన నిర్రక్షణలను బలప్ర్చు విధ్ముగా కూడా మనము యిెహో ష్యవను గూర్శున నివదేికను 
అనువర్శతసాత ము. 

న్ెరవేరపు 
యిేసు తిర్శగశవచునప్ుపడు, ఆయన విజయుడెనై ర్ాజుగా వసాత డని కొీతత  నిబంధ్న చాలా 

ఖ్చుతముగా మనకు బో ధిసుత ంది. ప్రకటన 19:11లో యోహాను చూస్టని దర్ినములో, యిసేు “నీతినిబటిర  
విమర్ిచదయుచు యుదధము జర్శగశంచుచునాిడు” అని చూశాడు. మర్శయు ఆ దనిమున, యిేసు 
సాధించు అంతిమ విజయము కరీసుత  యొకు సార్వతిరక సావధనీమును గూర్శున అంతిమ నిర్రక్షణను 
న ర్వేర్మపలోనికన తెసుత ంది. యిహెో ష్యవ దినములలో జర్శగశన ప్రతి నాశన కార్యమును యిసేు 
అధగిమిసాత డు. మర్శయు తన దినమున యిెహో ష్యవ ఇశాీయిేలు ప్రజలకు తచెున ప్రతి అనుకూలమ నై 
లాభమును ఆయన అధగిమిసాత డు. 

ఒక వ పై్ున, కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, సాతాను సమూలంగా ఓడించబడతాడు. మనకు హాని 
కల్వగశంచుటకు మర్శయు మనలను మోసము చదయుటకు వానికన ఎలాంట ిశకనత ఉండదు. ర్పమా. 16:20లో 
అప సతలుడెనై పౌలు వరా స్టనిటటో , “సమాధాన కర్తయగు దదవుడు సాతానును మీ కాళోకనీంద శీఘరముగా 
చతయక తరర కనుంచును.” మర్ొక వ ైప్ున, తిర్మగుబాటట చదయు మానవుల మీద దదవుడు చూప్ు కనికర్ము 
ముగశంచబడుతయంది. ప్రకటన 21:8లో యిసేు సవయంగా స్ట లవిచునటటో , వార్మ “ అగశి గంధ్కములతో 
మండు గుండములో పాలుప ందుదుర్మ.” మర్శయు సాతానును స్టేవించువార్మ భూమి మీద నుండి 
తరలగశంచబడని తర్మవాత, కరీసుత కు సమర్శపంచుకొనిన ప్రతి మానవుడు కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  
భూమి మీద నితయ ర్క్షణ అను మహ మగల విజయమును ఆసావదిసాత డు. 

మనము గకపు సంఘరషణ, ఉద్ిరకతత, శరమ, హ ంస మధయ నివస్టసి్ాత ము, కాబటటర  
ఇవనీా ఎలా మారపు చెంద్ుతఘయ? అని మనము పరశ్ాంచుట స్ాాభావికమే. 
యసేు యొకొ రాక ఆయన మొద్టట రాకడ కంట ేభినాముగా ఉంట ంద్ి అని, 
మరియు ఆయన రాకడ ముగింపును తసెుత ంద్ి అని, న్ఘయయమును గ్ూరిిన 
పరశాలకు అంతమును తీసుకొని వసుత ంద్ి అని, సమసతము సరిచేయబడుతుంద్ి 
అని మేము ఉద్ఘా టటంచగోరపతున్ఘాము. ఒక విధముగా, మనము ద్ఘనిని 
చూడకపోయనను ద్ఘనిని నముాచున్ఘాము. ద్వేుడు ద్ేవుడెయైున్ఘాడు కాబటటర , 
“అంతయ కాలము”లో అనగా ఈ భరషరమ నై స్టిథతిలో సరాజీవుల అనుభవము యొకొ 
ముగింపులో, ద్ేవుడు పరిపూరణమ ైన న్ఘయయమును జరిగిస్ాత డు కాబటటర  మనము 
ద్ీనిని నముాచున్ఘాము; ఆయన ద్ురపసుగా తీరపు తీరిడు. న్ఘయయము యొకొ 
పరమాణముల ఆధఘరంగా ఆయన తీరపు తీరపితఘడు. కాబటటర , మరణమంతఘ 
ఓడ ంచబడుతుంద్ి. మన స్ ంత విగ్రహారాధనలనిాయు ఓడ ంచబడతఘయ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సమసతము సరిచేయబడుతుంద్ి. మరియు ఆ వాసతవము కొరకు మానవ 
హృద్యములో ద్నీి కంట ేఎకుొవ ఆకాంక్షలేద్ు, మరియు ద్ఘని కొరకు మనము 
ఆకాంక్ష ంచుట ప రపాట  కాద్ు, ఎంద్ుకంటే ద్వేుడు రూపించిన విధముగా అద్ి 
జరపగ్ుతుంద్ి. 

— డా. ర్శచర్్డ ల్వంట్ి 

దెైవిక అధకిార్మును యిెహో ష్యవ కనయీలను నిర్ేేశంచన విధ్ముగానే, దదవుని అధికార్ము 
గొప్పదెనై మర్శయు ఘోర్మ నై యిేసు ర్ాకడ దినమును కూడా నిర్ేేశసుత ంది. యిెహో ష్యవ సాధించన 
విజయము ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న మీద ఆధార్ప్డియుండనిటేో , కొీతత  నిబంధ్నలో 
దదవుడు చదస్టిన ప్వితరమ నై ఒడంబడకి కార్ణంగా కరీసుత  యొకు అంతిమ విజయము కూడా 
నిశుయించబడింది. ఇశాీయిేలు యొకు విజయము మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణికతను 
పాటించుట మీద ఆధార్ప్డయిుండనిటేో , యిసేు నిర్పే ష్మ నైవాడు గనుక యిేసు యొకు అంతిమ 
విజయము కూడా సాధ్యమవుతయంది. యిెహో ష్యవ భూమిని సావధీనప్ర్చుకొనుట దదవుని అసాధార్ణ శకనత 
వలన కల్వగశనటేో , యిసేు ర్ాకడ కూడా లోకము ఇప్పట ివర్కు చూడని దదవుని అసాధార్ణమ నై శకనత 
యొకు గొప్ప ప్రదర్ిన అయుయంటటంది. మర్శయు యిెహో ష్యవ సావధనీము చదసుకొనుట 
ఇశాీయిలేీయులందర్శ యొకు పాలుప్ంచుకొనుట అను ఆదర్ిమును ఎతితప్టటర కునిది కాబటిర , భూమి 
మీద ఉని ప్రతి జఞతి మర్శయు దదశమునకు చెందని దదవుని ప్రజలు ఆయన గొప్ప విజయమును ఒకు 
ప్రజగా కల్వస్ట ిజర్మప్ుకుంటార్మ. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో, యిహెో ష్యవ గీంథము యొకు మొదటి ప్రధాన విభాగము ఇశాీయిలేు 
విజయవంతముగా సావధీనము చదసుకొనుట మీద దృషిర  ప టిరన విధ్మును విశదీకర్శంచాము. యిెహో ష్యవ 
గీంథ ర్చయిత, విజయము కొర్కు ఇశాీయిలేు చదస్టని సనాిహములను తలె్వయప్ర్చన విధానమును, 
ఇశాీయిలేు ర్ ండు ప్టరణముల ైన యిెర్శకో మర్శయు హాయిల మీద సాధించన విజయములను 
వయతాయసప్ర్చన విధానమును, మర్శయు వాగాే న దదశములోని దక్షిణ మర్శయు ఉతతర్ పరా ంతములలో 
ఉని ర్ ండు బలమ నై కూటమిల మీద ఇశాీయిేలు సాధించన విశాలమ నై విజయములను అతడు 
చతీరకర్శంచన విధానమును మనము చూశాము. మన గీంథము యొకు మొదటి ప్రధాన విభాగము 
యొకు క ైసైతవ అనువర్తనములను మనము వివేచంచగల కొనిి మార్గములను కూడా మనము 
ప్ర్శశీల్వంచాము. 

వాసతవిక శరీతలు తమ దనిములలో యుదధమును ఎదుర్ొునుచుండగా, వాగాే న దదశమును 
ఇశాీయిలేు విజయవంతమ నై సావధీనము చదసుకొనినప్ుపడు జర్శగశన విష్యములను జఞఞ ప్కము చదసూత  
యిెహో ష్యవ గీంథము వార్శకన కొనిి కరలకమ నై దృకోుణములను అందించంది. మర్శయు యిహెో ష్యవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దినములలో ఇశాీయిలేు సాధించన విష్యములను కరసీుత  ఘనమ నై ర్రతిలో న ర్వరే్ముచుని 
విధానములో మనము పాలుప్ంచుకొనుచుండగా ఈ నివదేకి మనలను కూడా నడపిిసుత ంది. కరసీుత  
ఇప్పటికే సాధించన దాని మీద నమిుకయుంచమని ఇది మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. అనుదనిము 
యుదధము చదయుటకు ఆయనను అనుసర్శంచమని ఇది మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. మర్శయు నేడు 
మనము సమసయలను ఎదుర్ొునుచునిప్పటకిర, కరీసుత  తిర్శగశవచు దుష్రతవము మీద మర్శయు 
సృషిరయావతయత ప ై అద ిచూపిన ప్రభావము మీద విజయవంతమ ైన ఆకమీణ చదసాత డు అని కూడా ఇది 
మనకు నిశుయతనిసుత ంది. 
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