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ఉపో ద్ఘా త్ం 

ఒక ప దే వాయపార్ కుటటంబ యజమాని ముసల్వవాడెనైప్ుపడు, అతని ఐదుగుర్మ కుమార్మలు 
వాయపార్ బాధ్యతలు చదప్పటరవలస్టిన సమయం వచుంది అని అతడు నిశుయించుకునాిడు. కాబటిర , తండిర 
తన కుమార్మలను తన ముఖ్య కార్ాయలయములో సమకూర్శు, కంప నీ యొకు చటరప్ర్మ ైన వాటాలను 
వార్శకన అందించ, వాటిని వర్మసగా అమర్ాుడు. “మీలో ప్రతి ఒకుర్మ వాయపార్ములో ఒక భాగమునకు 
యజమానుల ైయునాిర్మ. మర్శయు మీర్ంతా మీ మీ బాధ్యతలను స్ట్వకర్శంచ, మునుప నిడూ 
లేనివిధ్ంగా కలస్టి ప్ని చయెాయల్వ” అని అతడు అనాిడు. 

అనకే విధాలుగా, యిహెో ష్యవ ముసల్వవాడెైనప్ుపడు ఇశాీయిలేు గపతరములతో కూడా ఇలాన ే
చదశాడు. అతడు లేకుండా వార్మ ముందుకు సాగవలస్టిన సమయము వచదుస్టింది అని అతడు 
గుర్శతంచాడు. కాబటిర , అతడు ప్రతి గపతరమునకు వాగాే న దదశములో సావసాయములను ఇచాుడు, మర్శయు 
మునుప నిడూ లేని విధ్ంగా కల్వస్టి ప్నిచదయమని వార్శకన పలిుప్ునిచాుడు. 

యిెహో ష్యవ గీంథమును గూర్శున మన పాఠయకమీములో ఇద ిమూడవ పాఠం, మర్శయు ఈ 
పాఠంలో మనము ఇశాీయిలేు యొకు “గపతరముల సావసాయములు” చూదాే ము. యిెహో ష్యవ గంీథములోని 
ర్ ండవ ప్రధాన భాగము వాగాే న దదశములో వార్సులుగా కల్వస్టి జీవించమని ఇశాీయిలేు ప్రజలకు 
పిలుప్ునిచున విధానమును మనము చూదాే ము. 

మునుప్టి పాఠములో, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు వాసతవిక అరా్మును ఈ విధ్ంగా మనము 
కరీడీకర్శంచాము: 

రవనదనన త్రముల వవరప ఎద్దరకొనద ఇవే రకముల ైన స్థవవళ్లనద గ్ూరిి 
మారగనిరేుశనం చేయుటకు యహెో షువ ద్ినములలో ఇశవర యలేు భూమిని 
స్వాధీనపరచదకొనదటలో స్వధించిన జయములనద గ్ూరిి, గోత్రముల 
స్వాస్్థయములనద గ్ూరిి, మరయిు వవరప చూపని నిబంధనఘ విధేయత్నద గ్ూరిి 
తెలియపరచదటకు యహెో షువ గ్రంథము వవర యబడ ంద్ి. 

యిెహో ష్యవ దనిములలో వల , వాసతవిక శరీతలు కూడా తమ విర్పధ్ులను ఓడించ, తమ 
గపతరముల సావసాయములను భదరప్ర్చుకొని మర్శయు దదవునితో తమ నిబంధ్నా విధదయతను 
నూతనప్ర్చుకొన ేసవాళోను ఎదుర్ొునాిర్మ. కాబటిర , ఈ విభాగములనిిటలిో తన వాసతవిక శరీతలకు 
మార్గనిర్ేేశనము చదయుటకు మన ర్చయిత ఈ గీంథమును వరా శాడు. 

ఈ ఉదదేశయమును సాధించుటకు, మన గీంథము మూడు ప్రధానమ నై భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది. 1-12 అధాయయములలో ఇశాీయిేలు విజయవంతముగా భూమిని సావధీనము 
చదసుకొనుట, 13-22 అధాయయములలో ఇశాీయిలేు యొకు గపతరముల సావసాయములు, మర్శయు 23, 24 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధాయయములలో ఇశాీయిలేు యొకు నిబంధ్నా విధదయత. ఈ పాఠంలో, మన గీంథములోని ర్ ండవ 
ప్రధాన భాగమును, అనగా ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడని గపతరముల సావసాయములను మనము ప్ర్రక్షదిాే ము. 

విశాలమ నై ర్రతిలో, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు విభజనలో మూడు ప్రధానమ నై దశలు 
ఉనాియి. వీటలిో మొదటిద ి13:1-14లో ఉని ఇశాీయిేలు సావసాయము యొకు ఆదిమ సర్శహదుే లతో 
ఆర్ంభమవుతయంది. తర్మవాత అద ి13:15-21:45లో ఇశాీయిలేు గపతరములలో ప్రతి గపతరమునకు 
విశషే్ముగా సావసాయములు కటేాయించబడుట మీద దృషిరప డుతయంది. 22:1-34లో యిెహో ష్యవ 
దినములలో ఉండిన ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ ఐకయత మీద దృషిరప టటర  కథనముతో ముగుసుత ంది. 

ఈ ఆకార్మును అనుసర్శంచ, ఈ మూడు దశలను ప్ర్శశీల్వసూత  మనము ఇశాీయిలేు యొకు 
గపతరముల సావసాయమును విశదకీర్శదాే ము. తర్మవాత మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైైసతవ 
అనువర్తనమును విశేోషిసూత  మనము ముగశదాే ము. మొదటి దశతో ఆర్ంభిదాే ము: ఇశాీయిలేు సావసాయము 
యొకు ఆదిమ సర్శహదుే లు. 

ఆద్ిమ స్థరిహద్దు లు 

మునుప్టి పాఠంలో మనము చూస్టనిటటో , యిెహో ష్యవకు వాగాే నము చదయబడని భూమిలో 
ఎకుువ శాతమును ఇశాీయిలేు సావధీనము చదసుకుంది అని యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత అరా్ము 
చదసుకునాిడు. మర్శయు భూమి మీద అధకిార్ము కల్వగశయుండమని దదవుడు మానవాళికన ఇచు 
కొనసాగుచుని పిలుప్ులో ఈ సావసాయము ఒక విశేష్మ ైన భాగమ ైయునిది. అయితద మనము 
చూడబో వుచునిటటో , పితర్మడెనై అబరా హాముకు దదవుడు వాగాే నము చదస్టని భూమియంతటనిి 
యిెహో ష్యవ దనిములలో ఇశాీయిేలు ప ందుకరలేదు అని కూడా మన ర్చయిత గుర్శతంచాడు. బదులుగా, 
దదవుడు ఇశాీయిలేుకు తమ ఆధికయతను సంపాదించుకొను సాలమును, లేక తమ బలమ నై సానిధ్యమును 
తెలుప్ు భాగమును మాతరమ ేఇచాుడు. అయితద మన ర్చయిత యొకు దృకరుణము ప్రకార్ం, 
ఇశాీయిలేులోని ప్రతి తర్మువార్మ ఆ ప్వితరమ నై ఆదమి సర్శహదుే లను గుర్శతంచ ఆ భూములను 
సావధీనము చదసుకొనుట పరా ముఖ్యమ యైుండినది. 

ఇశాీయిలేు యొకు ఆదమి సర్శహదుే లను గూర్శున ఈ నివదేికలోని ర్ ండు కరణములను మనము 
చూదాే ము. మొదటగిా, దీని యొకు మౌల్వక నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము చూదాే ము, 
మర్శయు ర్ ండవదిగా, మన గంీథములోని ఈ భాగము యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము చూదాే ము. 
ముందుగా దీని యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను చూదాే ము. 

నిరవాణము మరియు విషయములు 
యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ విభాగము ర్ ండు ఉపాఖ్ాయనములుగా విభజంచబడుతయంది. 

మొదటగిా, యొర్ాే నుకు ఇవతల, అనగా యొర్ాే ను నదకిన ప్శ్చుమ భాగమున ఉని కనాను దదశములో, 
ఇశాీయిలేు సావధనీము చదసుకుని భూభాగము యొకు సర్శహదుే ల మీద 13:1-7దృషిరప డుతయంది. 



యెిహో ష్యవ గీంథము మూడవ పాఠము: గపతరముల సావసాయములు 

-3- 

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

మర్శయు ర్ ండవదిగా, యొర్ాే నుకు అవతల, అనగా యొర్ాే ను నదికన తూర్మపన ఉని ప్రదదశములలో 
ఇశాీయిలేు సావధనీము చదసుకుని భూభాగము యొకు సర్శహదుే ల మీద 13:8-14 దృషిరప డుతయంది. 

యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ భాగమును మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, ఇశాీయిలేు ప ందని 
సావసాయము యొకు సర్శహదుే లను గూర్శు కొంత నపే్థయమును మనము దృషిరలో ప టటర కరవాల్వ. ఆది. 
15:18-21లో, “ఐగుప్ుత  నద ిమొదలుకొని” ప్శ్చుమ వ పై్ునకు వాయపించు దదశమును అబరా హాము 
వార్సులకు ఇసాత నని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. ఈ నది, లేక “కాలువ” అని కూడా దీనిని 
అనువదించవచుు, ఇప్ుపడు ప్ూడుకుపల యిన న లైు నద ియొకు ఒక తూర్మప దికుు శాఖ్ అయినా 
అయుయండవచుు, లేక న లైు నదికన తూర్మపన ఉని ఎల్-అర్శష్ నద ిఅయినా అయుయండవచుు. మర్శయు 
ఈశానయములో అబరా హాము యొకు భూమి “గొప్పనదియిెనై, యూఫ్రటీసు నది” వర్కు వాయపసిుత ంది. 
అకుడ నుండి, ఇశాీయిేలు దదవుని ఆశీర్ావదములను భూదగింతముల వర్కు వాయపింప్జసేుత ంది. అయితద 
వాసతవానికన, దావీదు ర్ాజయము చదస్టని కాలము వర్కు ఇశాీయిలేు యొకు భూములు ఈ సర్శహదుే ల 
వర్కు వాయపించబడలేదు. యిహెో ష్యవ దినములలో, దదవుడు ఇశాీయిలేుకు ఒక భాగము, అనగా 
యొర్ాే ను నదకిన ఇర్మ వ పై్ులా ఉని ప్రదదశములకు ముందుర్మచని మాతరమే అనుగీహ ంచాడు. అయితద 
మన గీంథము సూచంచుచునిటటో , ఈ ప్రదదశములలో సుర్క్షతిముగా స్టిార్ప్డుట ఇశాీయిలేు కొర్కు ఒక 
కీలకమ నై మొదట ిఅడుగుగా ఉనిది. 

అబార హాముతో ఆరంభంచి, ఒక పరజ రవబో వుచదననద్ని, మరయిు ఆ పరజ భూమికి 
ఆశీరవాద్ముగవ ఉంట ంద్ి అని, మరియు పవర ముఖ్యమ ైన పవత్రలనద పో షసి్థదత ంద్ి 
అని ద్ేవుడు వవగవు నము చశేవడు. అయతే, ఆయన వవరకిి ఒక ద్ేశమునద కూడఘ 
అనదగ్రహిస్వత డు అనదనద్ ిఒక విషయమ ైయుననద్ి. ఇశవర యేలీయుల గ్ురితంపుకు 
అద్ి మూలమ ైయుననద్ి. వవరప ఐగ్ుపుత నద విడచి, ఆ ద్ేశములోనికి పరవేశంచిన 
త్రపవవత్, ద్ఘనికి వవరప యోగ్ుయలు కవరని అర్ము చసే్థదకునన పరజలు వవరప. వవరప 
స్థంపవద్ించని స్్థలమునద, వవరకిి హకుొలేని స్్థలమునద లోకములో ప ంద్దటకు 
ద్ేవుడు వవరికి మారగమునద స్థరవళ్ము చశేవడు మరియు ద్ఘనిని ఆయన తఘనద 
చేస్టని వవగవు నము పరకవరం, ఆయన కలిగియునన పరణఘళికనద నెరవేరపిట కొరకు 
అనదగ్రహించఘడు. 

— డా. డగోస్ సుర వార్డర 

యొరవు నదకు ఇవత్ల స్థరిహద్దు లు 
యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని సర్శహదుే లను గూర్శున మొదటి ఉపాఖ్ాయనము 12వ 

అధాయయములో యిెహో ష్యవ సావధీనము చదసుకుని ప్రదదశముల ప్టిరక మీద నిర్శుంచబడుతయంది. ఇది 
13:1లో “యిెహో ష్యవ బహు దనిములు గడచన వృదుధ డు కాగా,” “సావధీనప్ర్చుకొనుటకు 
అతివిసాత ర్మ నై దదశము ఇంక మిగశల్వయునిది” అను వాసతవముతో ఆర్ంభమవుతయంది. మిగశల్వయుని 
దదశము ఫలి్వష్తయుల పరా ంతములలోను, కనానుకు ఉతతర్ దికుున ఉని ప్రదదశములలోను 
మిగశల్వయుండనెు. “నివాసులందర్శనీ నేను ఇశాీయిేలీయుల యిెదుట నుండి వ ళోగొటెరదను” అని 13:6లో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. కాబటిర , 7వ వచనములో, కనాను దదశమంతటిని ఇశాీయిలేు యొకు 
సావసాయముగా ప్ర్శగణించమని దదవుడు యిెహో ష్యవకు ఆజాా పంిచాడు. 

యొరవు నదకు అవత్ల స్థరిహద్దు లు 
13:8-14లో ఉని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, యోర్ాే నుకు అవతల అనగా యొర్ాే నుకు తూర్మప 

దికుున ఉని దదశములోని సర్శహదుే లను వర్శణంచుట దావర్ా మన ర్చయిత ఇశాీయిలేు యొకు ఆదిమ 
సావసాయముల గూర్శున వివర్ణ ముగశంచాడు. మోష ేమర్ణించుటకు ముందు ఈ ప్రదదశములను 
ఇశాీయిలేుకు సావసాయముగా ఇచాుడు అని తలెుప్ుతూ 13:8లో మన ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. 

యొర్ాే నుకు తూర్మప దకిుున ఉని ఇశాీయిలేు యొకు ఆదమి గపతర సావసాయములు దక్షిణమున 
మోయాబు వర్కు మర్శయు తూర్మపన హరె్పును కొండ వర్కు వాయపించాయి. అయితద “గ ష్ూర్రయులు లేక 
మాయాకాతీయులు” వంట ికొనిి గుంప్ులను ఇశాీయిలేీయులు ఇంకా బయటకు తోల్వవయేలేదు అని 
13:13లో మన ర్చయిత పరే్ొునాిడు. అయినను, యిెహో ష్యవ కాలమునక ేమోష ేపరా ంతమంతటనిి 
ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయముగా నిర్ాా ర్శంచాడు. మర్శయు వీల ైనంత సపష్రముగా ఉండుటకు, మన 
ర్చయిత 13:14లో ఒక అదనప్ు గమనికను జతప్ర్చాడు. లేవీయులు సావసాయమును 
ప ందుకునాిర్మగాని, భూమి గాక “ఇశాీయిలేీయుల దదవుడెైన యిెహో వా వార్శతో స్ట లవిచునటటో  ఆయనకు 
అర్శపంప్బడని హోమములే వార్శకన సావసాయము” అని అతడు వివర్శంచాడు. 

యహెో షువ గ్రంథములో భౌగోళ్మునద గ్ూరిిన పరశన చఘలా పవర ముఖ్యమ ైనద్ిగవ 
ఉననద్ి, మరియు భూమి యొకొ స్థరిహద్దు లు, ముఖ్యముగవ పరాత్ములకు 
స్థంబంధించిన స్థరిహద్దు లు చఘలా పవర ముఖ్యమ ైయుండ నవి... మరియు అవి ఏమి 
చేస్వత య, అవి పరిశుద్ధ  ద్ేశమునకు స్థరిహద్దు నద స్టది్ధపరపస్వత య, మరియు అద్ి 
స్థరిహద్దు  గ్ురపత్ు అవుత్ుంద్ి. స్వంపరద్ఘయకముగవ, ఇశవర యలేుకు ఉత్తర ద్ికుొన 
హెరోానద పరాత్ముననద్ి, మరియు ఇశవర యేలు యొకొ త్ూరపు స్థరిహద్దు లలో 
పరాత్ములు ఉననవి, ముఖ్యముగవ ద్క్షణమున ఎద్ోము, త్రపవవత్ మోయాబు 
మ ైద్ఘనములు, మోయాబు మరియు భాషవనద ద్ేశములలో ఉనన పరాత్ములు, 
మ ైద్ఘనములు, మనయములు ఉనఘనయ. కవబటటర , ఆధదనిక యొరవు నద పవర ంత్ము 
అంతఘ — అనగవ ఉత్తర ద్ికుొన ఉనన యొరవు నద నదండ  ద్క్ష ణమున ఉనన 
యొరవు నద వరకు — ద్ేశము యొకొ త్ూరపు స్థరిహద్దు గవ ఉననద్ి. 

— డా. టామ్ ప టరర్డ 

ఇశాీయిలేు సావసాయము యొకు ఆదిమ సర్శహదుే ల యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు 
విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ వచనముల యొకు వాసతవిక అరా్మును చూచుటకు 
మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. చర్శతరలోని ఈ దశలో ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయమును గూర్శున 
వర్ణనను ఇసూత  తన గీంథములోని ఈ విభాగమును ర్చయిత ఎందుకు ఆర్ంభించాడు? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వవస్థతవిక అర్ము 
ఈ ప్రశికు జవాబిచుుటకు, నాయయాధపి్తయలు, ర్ాజుల ప్ర్శపాలన మర్శయు బబులోను చెర్ 

కాలములలో, దదవుడు వార్శకనచున ప్రదదశముల మీద ప్టటర ను సంపాదించుకొనుటకు మర్శయు వాటనిి 
నియంతిరంచుటకు ఇశాీయిలేు ప్రయాసప్డింది అను విష్యమును మనము జాా ప్కముంచుకరవాల్వ. 
ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య సంఘర్షణలు, ఈ ప్రదదశములలో ఉని ప్రజల మధ్య సమసయలు, ఎడార్శ 
గపతరముల దాడులు, మర్శయు తయదకు ఐగుప్ుత , అష్ూష ర్మ మర్శయు బబులోను వంటి గొప్ప 
సామాా జయముల యొకు భయానకమ ైన దాడులు, అబరా హాముకు దదవుడు వాగాే నము చదస్టిన దదశము మీద 
ఇశాీయిలేు యొకు ప్టటర ను బలహనీప్ర్చాయి. 

ఈ ప్రదదశముల యొకు వ శైాలయతను శరీతలకు జాా ప్కము చదయుట దావర్ా, ఈ భూముల మీద 
ప్టటర ను సాధించుట ఎంత పరా ముఖ్యమ ైయుండనిదో మన ర్చయిత వార్శకన తలె్వయజశేాడు. ఇలా 
జర్శగశనప్ుపడద ఇశాీయిేలు ఎకుువ భూములను సావధనీము చదసుకొనుట వ పై్ుకు ముందుకు సాగగలదు 
మర్శయు లోకములో ఉని దదశములనిిటకిన దదవుని ఆశీర్ావదములను వాయపింప్జయేగలదు. 

ఇశాీయిలేు సావసాయములోని ఆదిమ సర్శహదుే లను ఎనిడును మర్చపల కూడదు అని తన 
శరీతలను ఒపపించుచు, తన గంీథములో మన ర్చయిత ఇంతకు ముందు తెల్వయప్ర్చన ఐదు 
అంశములను ఈ అధాయయములలో కూడా ఉదాా టించాడు. 

ద్ెైవిక అధికవరము 
మొదటగిా, దెైవిక అధికార్ము ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయమును ఎలా సాా పించనదో  అతడు 

తెల్వయజేశాడు. 13:1లో ఈ మాటలు చెబుతూ అతడు యొర్ాే నుకు ఇవతల పరా ంతము మీద 
దృషిరప డుతూ ఆర్ంభించాడు: “యిెహో వా [యిెహో ష్యవకు] ఇలా స్ట లవిచుెను.” మర్శయు 13:6లో, “నేను 
నీ కాజాా పించనటటో  నీవు ఇశాీయిేలీయులకు సావసాయముగా దానిని ప్ంచప టరవల ను” అని దదవుడు 
యిెహో ష్యవకు తలె్వపినటటో  అతడు నివదేించాడు. అంతదగాక, దెవైిక అధికార్ము యొర్ాే నుకు అవతల 
ప్రదదశములలో కూడా ఇశాీయిలేు భూముల యొకు సర్శహదుే లను సాా పించంది. ఈ భూములు “మోష ే
వార్శకనచున సావసాయము” అని 13:8లో మనము చదువుతాము. 

ఈ ప్రదదశములలో కొంత భాగమును మాతరమే సావధనీముచదసుకొని వాటలిో మాతరమే స్టిార్ప్డుట 
ఇశాీయిలేీయులకు ఎంత సులభమ నై ప్నో యిెహో ష్యవ యొకు ర్చయిత యిరె్శగశయుండనెు. కాబటిర , ఈ 
ప్రదదశములను సంప్ూర్ణముగా సావధీనము చదసుకొనుటలో తర్మవాత తర్ములవార్మ విఫ్లమ ైతద, వార్మ 
దదవుని అధకిార్మునకు మర్శయు ఆయన యొకు అధికార్శక మానవ ప్రతినిధ్ులకు ఎదుర్మతిర్మగుతార్ని 
అతడు సపష్రము చదశాడు. 

ద్ేవుని నిబంధన 
ర్ ండవ సాా నములో, ఇశాీయిలేు ప్రదదశముల యొకు ఆదమి సర్శహదుే లు ఇశాీయిలేుతో దదవుడు 

చదస్టని నిబంధ్న దావర్ా భదరప్ర్చబడనివి అని యిహెో ష్యవ గీంథ ర్చయిత గుర్శతంచాడు. యొర్ాే నుకు 
ఇవతల విష్యములో, కనాను దదశమంతా ఇశాీయిలేుకు సావసాయముగా, లేక హెబ్రర భాష్లో “నచలహ్” 
 గా ఇవవబడనిదని 13:6లో దదవుడు వివర్శంచాడు. మనము ఇంతకు ముందు పాఠములలో (ַנֲחָלה)
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గుర్శతంచనటటో , ఈ ప్రదదశములు ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయము అని పలిువబడినవి ఎందుకంటే, 
అబరా హాముతో ఆయన చదస్టని నిబంధ్నలో, దదవుడు వాటిని ఇశాీయిలేుకు నితయ సావసాయముగా వాగాే నం 
చదశాడు. మర్శయు స్టన్ాయి ప్ర్వతము యొదే ఆయన మోష ేదావర్ా చదస్టని నిబంధ్నలో దదవుడు దనీిని 
వాగాే నము చదశాడు. ఇదద విధ్ముగా, 13:8లో, యొర్ాే నుకు అవతల్వ భాగము కూడా ఇశాీయిేలు యొకు 
సావసాయము అని పిలువబడింది. 

ఈ విధ్ంగా దదవుని నిబంధ్న వ ైప్ుకు ఆసకనతని కల్వగశంచుట దావర్ా, మన ర్చయిత ఒక 
ప ర్పాటటప్డని సందదశమును ఇసుత నాిడు. ఇశాీయిలేు ఈ ప్రదదశములను సావసాయముగా ప ందుకొని, 
వాటిని నియంతిరంచుట, వార్శ పితర్మలతో దదవుడు చదసుకుని ప్వితరమ ైన నిబంధ్న దావర్ా సాా పించబడింది 
అని ఇశాీయిలేులోని ప్రతి గపతరమువార్మ గుర్శతంచాల్వ. 

ఆద్కివండములో, అబార హాముతో ద్ేవుడు నిబంధనఘ అనదబంధమునద 
స్వ్ పించినపుుడు, ఆయన వవరకిి నఘలుగ్ు విషయములనద వవగవు నము చశేవడు. 
ఆయన వవరికి అనేక వవరస్థదలనద వవగవు నము చేశవడు — వవరప ఆకవశ నక్షత్రముల 
వల , స్థముద్ర తీరమున ఇస్థదక రేణువుల వల  విస్వత రముగవ ఉంటారప. ఆయన 
వవరిని భద్రపరచబో వుచదనఘనడని వవగవు నము చశేవడు — ఆయన వవరకిి 
ద్ేవుడెైయుంటాడు, ఆయన వవరితో ఉంటాడు, మరియు ఆయన వవరనిి 
ఆశీరాద్ిస్వత డు. అవునద, వవరప అనేక ద్ేశములకు ద్వీెనకరముగవ ఉంటారని 
వవగవు నము చశేవడు, ఇద్ి యూద్ఘ పరజలలో నదండ  అనగవ హబె్రరయుల నదండ  
మ స్ట్ీయ వస్వత డనద మ స్ట్ీయ వవగవు నము అయుయననద్ి. అయతే నఘలగవద్ిగవ, 
పవత్ నిబంధనలోని ద్ేవుని పరజలు స్వాస్్థయముగవ భూమిని, అనగవ కనఘనద 
ద్ేశమునద ప ంద్దకుంటారని ఆయన వవగవు నము చేశవడు... మరియు ఇద్ి 
ఇశవర యేలు పరజలకు చేయబడ న ఒక స్వధఘరణ వవగవు నమ ైయుననద్ి, కవని 
విశషేముగవ ద్వేుని కుట ంబములో ఉనన పరతి గోత్రమునకు విశషేమ ైన స్వాస్్థయము 
కూడఘ ఉననద్ని  తెలియజసే్థదత ంద్ి. 

— ర్ వ. క విన్ లబిి 

మోషే ధరాశవస్థత రము యొకొ పవర మాణికత్ 
మూడవదగిా, ఇశాీయిలేు యొకు ఆదిమ సర్శహదుే లను గూర్శున కథనము, అవి మోషే 

ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితకు అనుగుణంగా ఉనాియని కూడా ఉదాా టించంది. ఉదాహర్ణకు, 
యొర్ాే నుకు ఇవతలకు సంబంధించన భాగము యొకు ఆర్ంభములో 13:1లో దదవుడు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు, “సావధీనప్ర్చుకొనుటకు అతివిసాత ర్మ నై దదశము ఇంక మిగశల్వయునిది.” ఇది ఒక కొీతత  
ప్రతయక్షత కాదు. ఇది దివతీ. 20:16, 17లో సావధనీప్ర్చుకొనుటను గూర్శు మోష ేఇశాీయిేలుకు ఇచున 
నిర్ేేశముల మీద ఆధార్ప్డయిునిది. ఇదద విధ్ముగా, యొర్ాే నుకు అవతల విష్యములో కూడా, 
13:8లో “మోషే వార్శకనచున సావసాయము” అని వరా యబడయిునిది. సంఖ్ాయ. 32:33-42 మర్శయు దివతీ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

3:8-17లో యొర్ాే నుకు అవతల ఉని ఈ ప్రదదశములను గూర్శు మోషే ధ్ర్ుశాసత రము అనుమతి 
ఇచుంది. 

ఇశాీయిలేు యొకు ఆదమి గపతర సావసాయములను సావధనీము చదసుకొనుట విష్యములో 
శరీతలలో ఎవర్ నైా అడుగు ప్రశిలకు జవాబిచుుటకు యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత మోషే ధ్ర్ుశాసత రమును 
ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్రదదశములను సావధీనము చదసుకరమని మోషే సవయంగా ఇశాీయిలేును 
ఆజాా పించాడు. 

ద్ేవుని అస్వధఘరణమ ైన శకిత 
నాలగవదిగా, ఇశాీయిలేు ప్రదదశముల యొకు ఆదమి సర్శహదుే లను గూర్శు మన ర్చయిత 

మాటాో డుచుండగా, అతడు దదవుని అసాధార్ణమ ైన శకనత వ పై్ుకు కూడా ఆసకనతని మళోించాడు. యొర్ాే నుకు 
ఇవతల భాగమును గూర్శు మాటాో డు భాగములో, 13:6లో దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు, ననేు [మిగశల్వన 
కనానీయులను] ఇశాీయిలేీయుల యిదెుట నుండి వ ళోగొటెరదను.” మర్శయు యొర్ాే నుకు అవతల 
ప్రదదశములను గూర్శు మాటాో డు ఉపాఖ్ాయనములో, ఈ ప్రదదశములను సావధనీప్ప్ర్చుకొనుట మోషేకు 
దదవుడు అనుగీహ ంచన అసాధార్ణమ ైన విజయముల ఫ్ల్వతమ ైయునిదని అతడు గుర్శతంచాడు. 
13:10లో, “అమోర్రయుల ర్ాజ నై స్ట్హో ను” మీద అదుుతముగా సాధించన సుప్ర్శచతమ నై 
విజయమును అతడు ప్రసాత వించాడు. మర్శయు 12వ వచనములో, “భాషానులో ఓగు” మీద సాధించన 
ఆశుర్యకర్మ ైన విజయమును అతడు జాా ప్కం చదసుకునాిడు. 

వార్శ ప్క్షమున దెైవిక జోకయం మీద వార్మ నిర్రక్షణ ఉంచాలని ఈ ర్ ండు ఉపాఖ్ాయనములు వాసతవిక 
శరీతలకు సూచంచాయి. అప్ుపడు మాతరమే వార్మ యొర్ాే నుకు ఇవతల మర్శయు యొర్ాే నుకు అవతల 
సావసాయమును సంపాదించగలర్మ మర్శయు ప్టటర కొనియుండగలర్మ. 

ఇశవర యేలువవరంద్రప 
ఐదవదిగా, ఇశాీయిలేు యొకు ఆదిమ సర్శహదుే లను గూర్శున నివదేిక ఇశాీయిేలువార్ందర్శ 

యొకు పాలుప్ంప్ుల మీద దృషిర  ప టిరంది. యొర్ాే నుకు ఇవతల భాగము “తొమిుద ిగపతరములకును 
మనషేష  అర్ధగపతరమునకును” ఇవవబడనిదని యిహెో ష్యవ 13:7 గుర్శతసుత ంది. యొర్ాే నుకు అవతల భాగము 
“ర్ూబేనీయులు గాదయీులు,” మిగశల్వన మనషేష  అర్ధగపతరమునకును ఇవవబడనిద ిఅని యిహోెష్యవ 13:8 
ప్రసాత విసుత ంది. ఇశాీయిలేువార్ందర్మ అను అంశమును మర్శంత ఉదాా టించుటకు, లేవీయ గపతరమునకు 
ఇవవబడిన విశేష్మ నై సావసాయమును గూర్శు 13:14 ప్రసాత విసుత ంది. 

అతడు మర్లా మర్లా ఉదాా టంిచునటటో , ఇశాీయిలేు గపతరములు కలస్టి ఉండాలని మన ర్చయిత 
తన వాసతవిక శరీతలకు సపష్రము చదశాడు. యొర్ాే ను యొకు ఇర్మ వ పై్ులా ఉని ఆదిమ సర్శహదుే ల 
మధ్య తమ సానిధ్యమును సాా పించుటకు దదవుని ప్రజల యొకు ఐకయత పరా ముఖ్యమ యైుండెను. 

ఇశాీయిలేు యొకు గపతర సావసాయముల యొకు ఆదిమ సర్శహదుే లను మనము చూశాము కాబటిర , 
ఇప్ుపడు ఈ పాఠంలో ఉని మన ర్ ండవ ప్రధానమ నై అంశమును చూదాే ము: ప్రతి గపతరమునకు 
విశషే్ముగా సావసాయములు కటేాయించబడుట. ఈ భూములు ఎలా విభాగశంచబడనివి? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశేషమ ైన కేటాయంపులు 

తన గీంథములోని ఈ భాగములో, ఇశాీయిేలు యొకు సర్శహదుే లను గుర్శతంచుటను దాటి, మన 
ర్చయిత గపతరములకు కటేాయించబడని విశషే్మ నై భాగముల మీద దృషిరప టార డు. మనము 
చూడబో వుచునిటటో , ఈ కటేాయింప్ులు సమసాయతుకముగా ఉనాియి, ఎందుకంటే కొనిి గపతరములు 
ఇతర్మల కంటే ఎకుువ మర్శయు ఉతతమమ నై సావసాయములను ప ందుకునాిర్మ. ఆశుర్యమేమి లేకుండా, 
ఈ భదేములు గపతరముల మధ్య అప్నముకము, గొడవలు, విభజనలు, యుదధములకు కూడా 
దార్శతీశాయి అని నాయయాధిప్తయలు, సమూయిేలు మర్శయు ర్ాజుల గీంథములు మనకు 
తెల్వయజేసాత యి. ఇటిర  సమసయలను ఎదుర్ొును విష్యములో మన వాసతవిక శరీతలకు సహాయం 
చదయుటకు, యిెహో ష్యవ దనిములలో దదవుడు సాా పించన విశేష్మ ైన గపతర కేటాయింప్ులను 
గౌర్వించమని మన ర్చయిత వార్శకన పలిుప్ునిచాుడు. 

ఇశాీయిలేు సావసాయము యొకు విశషే్మ ైన కటేాయింప్ులను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచున 
వివర్ణను మనము సాధార్ణముగా అనుసర్శంచు మార్గమును ఉప్యోగశంచ చూదాే ము. మొదటగిా, 
దీని యొకు సామానయ నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము చూదాే ము, మర్శయు 
ర్ ండవదగిా, దీని వాసతవిక అరా్మును మనము విశదీకర్శదాే ము. యిహెో ష్యవ గీంథములోని ఈ భాగము 
యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను ముందుగా చూదాే ము. 

నిరవాణము మరియు విషయములు 
13:15-21:45లో ఉని ఇశాీయిేలు యొకు విశషే్మ నై గపతర కటేాయింప్ులను గూర్శున నివేదకి 

కొంత సందగిధత కల్వగశంచచదదగిా ఉనిది. దనీిలో ప్రజలు, పరా ంతములు, ప్టరణములు, ప్ల ో లు మర్శయు 
గాీమములను గూర్శున సుదరీ్మా ైన ప్టిరకలు ఉనాియి, మర్శయు వీట ిమధ్యలో చని చని కథలు 
మర్శయు ప్రకులను గూర్శున వివర్ణలు ఉనాియి. వీటలిోని ముఖ్య ఆలోచనలనిిటిని అరా్ము 
చదసుకొనుటకు, దీనిని ర్ ండు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: 
13:15-33లో, యొర్ాే నుకు అవతల మోష ేనిర్ేేశ్చంచన గపతర కటేాయింప్ులు, మర్శయు 14:1-21:45లో 
యొర్ాే నుకు ఇవతల యిెహో ష్యవ నిర్ేేశ్చంచన గపతర కటేాయింప్ులను గూర్శున మర్శంత విశాలమ ైన 
నివదేిక. 

యొర్ాే నుకు అవతల గపతర కేటాయింప్ులను గూర్శున నివదేిక కుో ప్తమ నైది. అది 13:15-23లో 
ర్ూబనేు గపతరముతో ఆర్ంభమవుతయంది. 24-28 వచనములలో గాదు గపతరము ప్రతయక్షమవుతయంది. 
తర్మవాత 29-31 వచనములలో యొర్ాే నుకు అవతల మనషేష   అర్ధగపతరమునకు కటేాయించన 
ప్రదదశమును గూర్శు ఉనిది. తర్మవాత, 32, 33 వచనములలో లేవీ గపతరమునకు ఇవవబడిన విశషే్మ నై 
సావసాయమును గూర్శు ప్రసాత విసూత  మన ర్చయిత, ఇంతకు ముందు భాగము వల  ఈ భాగమును 
ముగశంచాడు. 

లేవీ గోత్రము ఇశవర యేలు ద్శేమంత్టట కొరకు యాజకులుగవ స్టవే చేయుటకు 
ఎనదనకొనబడ నద్ి కవబటటర , ఆ గోత్రము ఏవిధమ నై భూమిని స్వాస్్థయముగవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప ంద్లేద్ద. ద్వేుడే వవర ిస్వాస్్థయమ ైయునఘనడని యెహో షువ 13 తెలియజసే్థదత ంద్ి. 
ఈ కవరణం చేత్, ఇశవర యేలు యొకొ పనెనండు గోత్రములకు ఇవాబడ న 
కేటాయంపులలో లేవీ గోత్రమునకు స్వాస్్థయం ద్కొలేద్ద, మరయిు ఇశవర యేలీయులు 
స్థమరుించిన అరుణలనద — ఇశవర యేలు ద్శేమంతఘ ఇచది బహుమత్ులు 
మరియు ద్శమభాగ్ములు — లేవీ గోత్రము త్మ భాగ్ముగవ ప ంద్దకుననద్ి. 

— ర్ వ. హెనిరక్స టర్ునిక్స, అనువాదం 

ఈ వచనములలో, యిహెో ష్యవ గీంథ ర్చయిత యొర్ాే నుకు తూర్మప దికుున ర్ూబనేు, గాదు, 
మర్శయు మనషేష  అర్ధగపతరమునకు కటేాయించబడని భూభాగములను చాలా జాగతీతగా వర్శణంచాడు. 
విశాలమ నై దృకరుణములో, ఈ కటేాయింప్ులు సపష్రముగా అనిపించవచుు, కాని ఈ గపతరములకు 
మాతరం ఈ విభజనలు అంత సూటగిా అనిపించలేదు. అతివాయపిత  చెందు పరా ంతములు మర్శయు 
సర్శహదుే ల విష్యములో అసముతయల కార్ణంగా మన ర్చయిత ఏ ప్రదదశములు, ప్ల ో లు మర్శయు 
గాీమములు ఎవర్శకన ఇవవబడనివి అను విష్యమును గూర్శు కొంత వివర్ణను ఇచాుడు. 

యహెో షువ గ్రంథములో 13-22 అధఘయయములనద ఆధదనిక క్రైస్థతవులు 
చద్విినపుుడు, మన ఊహకు ఆస్థకితకరముగవ లేని కొనిన విషయములనద వవరప 
ఎద్దరపొంటారప, మరియు పరతి గోత్రము యొకొ స్థరిహద్దు లనద గ్ూరిి విశవలమ ైన 
పటటర కలు ద్ఘనిలో ఇవాబడ నవి, మరియు ఈ గోత్రమునకు ఈ నగ్రములు 
ఇవాబడ నవి మరియు ఆ గోత్రములకు ఆ పటరణములు ఇవాబడ నవి అని, ఇలా 
ఎననన విషయములు ఉనఘనయ. వవస్థతవవనికి, ఆధదనిక పరజలుగవ పరజలు ద్ీనిని 
చద్దవునపుుడు కొనినస్వరపల , వవరప వీటటని చూస్టి ఇలా అంటారప, “అస్థలు ద్ీనికి 
మతఘనికి స్థంబంధం ఏమిటట?” లేక “అస్థలు ద్ీనికి విశవాస్థమునకు స్థంబంధం 
ఏమిటట?” స్థర,ే యహెో షువ గ్రంథము యొకొ వవస్థతవిక స్థంద్రభములో, ఇశవర యేలు 
విశవాస్థమునకు మరియు వయకితగ్త్ గోత్రములుగవనద, ఐకయ పరజలుగవనద ఇశవర యేలు 
ద్ేవునితో వవర ినడకకు ద్ీనికి ద్గ్గర స్థంబంధము ఉననద్ి, ఎంద్దకంట ేలోకములో 
ఇశవర యేలు యొకొ పనెనండు గోత్రములు జీవించవలస్టని స్్థలములనద రవజుగవ 
ద్ేవుడు వవరికి కేటాయంచఘడు అని మనము గ్ురపత ంచదకోవవలి. ఇద్ి వవర ినిత్య 
స్వాస్్థయమ ైయుండఘలి, ద్ీనిని వవరప పట ర కొని ఉండఘలి మరియు అద్ి వవర ి
మాత్ృభూమి అవుత్ుంద్ి, మరయిు ఇశవర యేలు ద్శేమంత్టట కొరకు మాత్ృభూమి 
అయుయంట ంద్ి. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర , జూ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దీని తర్మవాత, యొర్ాే నుకు ఇవతల యిెహో ష్యవ ఇచున విశషే్మ నై గపతర కటేాయింప్ులను 
గూర్శు మన ర్చయిత ఒక విశాలమ నై నివదేకిను ఇచాుడు. ఈ సాహ తయములు ఆర్మ ప్రధానమ నై 
భాగములుగా విభాగశంచబడతాయి. 

ఆరంభ స్వరవంశం 
అవి 14:1-5లో యిహెో ష్యవ కార్యముల యొకు కుో ప్త  ఆర్ంభ సార్ాంశముతో పరా ర్ంభమ ై, 

యొర్ాే నుకు అవతల మోష ేచదస్టిన కార్యములను ప్రతిబింబిసుత ంది. యొర్ాే నుకు ఇవతల యిెహో ష్యవ 
సావసాయములను కటేాయించుట దదవుని చతాత నుసార్ముగా జర్శగశంది అని ఈ భాగము ఒకట ికంటే 
ఎకుువసార్మో  గుర్శతసుత ంది. 

ముగింపు స్వరవంశం 
ఈ మొదటి భాగమునకు సమతయలయముగా, యొర్ాే నుకు ఇవతల కటేాయింప్ులను గూర్శున 

నివదేిక 21:43-45లో ముగశంప్ు సార్ంశముతో ముగుసుత ంద.ి గపతరములనీి “[తమ భూములను] 
సావధీనప్ర్చుకొని దానిలో నివశ్చంచర్శ” అని 21:43లో మన ర్చయిత వివర్శంచాడు. మర్శయు ప్ర్శస్టిాతి 
ఎంత ఆదర్ివంతముగా ఉనిదో  తన శరీతలకు సూచంచుటకు, 45వ వచనములో ఈ ప్రకటనతో మన 
ర్చయిత ఈ భాగమును ముగశసాత డు, “యిహెో వా ఇశాీయిలేీయులకు స్ట లవిచున మాటలనిిటలిో 
ఏదియు తపపియుండలేదు, అంతయు న ర్వేర్ ను.” 

యహెో షువ 13-22లో, ఇశవర యేలుతో ద్ేవుడు చసే్టని నిబంధనఘ వవగవు నములు 
నెరవేరిబడుటనద మనము చూస్వత ము, ఎంద్దకంటే పనెనండు గోత్రములకు 
ఇవాబడ న పలు భూభాగవములనద గ్ూరిి ఆ అధఘయయములలో మనము 
చూస్వత ము. 21:45 మర ివిశషేముగవ గ్ురితంచద్గినద్ి, ఎంద్దకంటే ద్ేవుని 
వవగవు నములలో ఒకటట కూడఘ త్పిుపో లేద్ద అనద మాట అత్నిక ిస్్థలమునిస్వత నని, 
గకపు జనముగవ చేస్వత నని, త్న పరజల మధయ నివవస్థముంటానని, అబార హాముతో 
ద్ేవుడు చసే్టని వవగవు నమునద శరర త్లకు జాా పకము చసే్టింద్ి. మరియు భూమి 
పూరితగవ కేటాయంచబడ న త్రపవవత్, ఆద్ికవండము 12వ అధఘయయములో ద్వేుడు 
అబార హాముకు వవగవు నము చసే్టని విధముగవ ఇశవర యేలు వవగవు న ద్శేములో విశవర ంతి 
తీస్థదకొనదటనద మనము చూస్వత ము. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ జే. గపో డో 

యూద్ఘ 
ఈ గీంథాంతములకు మధ్య నాలుగు ప్రధానమ నై భాగములు ఉనాియి. అవి 14:6-15:63లో, 

ఇశాీయిలేులో అతయంత పరా ముఖ్య గపతరమ నై యూదాతో ఆర్ంభమవుతాయి. ఈ వచనముల ప్రకార్ం, 
యూదా దక్షిణమున న గ బు మర్శయు ఎదోము సర్శహదుే  వర్కు వాయపించన ఒక విశాలమ నై 
సావసాయమును ప ందుకుంది. ప్శ్చుమమున, సర్శహదుే  ఫలి్వషితయా వర్కు చదర్మకొని మధ్యధ్ర్ా సముదర 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తీర్మున ప్రయాణిసూత  ఐగుప్ుత  ఏటి వర్కు వాయపించంది. ఉతతర్ దికుున యిరె్ూష్లేమునకు — లేక ఆ 
దినములలో పలివబడనిటటో  యిెబూసునకు — కొంచెం ఉతతర్ దికుున మధ్యధ్ర్ా తీర్మునకు చదర్మకొని 
తూర్మపన ఉప్ుప సముదరము వర్కు వాయపించంది. 

ఈ ప్టిరకలో యూదాకు కటేాయించన భూమిని గూర్శు మన ర్చయిత ముందు ఎందుకు 
ప్రసాత వించాడో  మర్శయు యూదా సావధనీము చదసుకుని భూమిని ఎందుకు వర్శణంచాడో  మనము అరా్ము 
చదసుకరవచుు. ఆది. 49:8-12 ప్రకార్ం, యూదా ఇశాీయిేలులో ఒక ర్ాజర్శక గపతరముగా అగుటకు 
నిర్ాా ర్శంచబడింది. ముందుగా, ప్రఖ్ాయతిగాంచన యూదా యోధ్ుడెనై కాలేబు ప ందుకొనిన భూములను 
గూర్శు ఒక కుో ప్త  కథనమును అందించుట దావర్ా యూదాకు ఇవవబడిన ఘనతను మన ర్చయిత ఎతిత  
చూపాడు. తర్మవాత, అతడు యూదా పరా ంతమునకు ఇవవబడని నూట ఇర్వ ై ఆర్మ ప్ల ో లను మర్శయు 
గాీమములను ప్రసాత వించాడు — ఇవి అతడు ఇతర్ గపతరములకు ఆపాదించనవాట ికంటే ఎకుువ ప్ల ో లు 
మర్శయు గాీమములు. 

ఎఫ్వర యము & మనషేే  
యొర్ాే నుకు ఇవతల యూదా యొకు దక్షణి కటేాయింప్ును గూర్శున నివదేకి తర్మవాత, 

మనము ర్ ండవ విశాలమ ైన నివదేికను చూసాత ము, ఇద ి16, 17 అధాయయములలో యోస్టపే్ు 
కుమార్మల ైన ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేషలకు ఇవవబడిన ప్రఖ్ాయతిగాంచన కటేాయింప్ు అయుయనిది. 

ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేషలు కనానులోని ఉతతర్ దికుు ప్రదదశములలో గొప్ప మొతతములో 
భూమిని ప ందుకునాిర్మ. వార్శ కటేాయింప్ు యొర్ాే ను నది మొదలుకొని మధ్యధ్ర్ా సముదరము వర్కు 
వాయపించంది, మర్శయు ఎఫ్రా యిమునకు మనషేషకు దక్షణి దికుున భూమి ఇవవబడింది. ఈ పరా ంతములు 
వాగాే న దదశమంతటిలో అతయంత సార్వంతమ ైన ప్రదదశముల ైయునివి. దనీితో పాటటగా, మనషేష  
అరా్గపతరమునకు యొర్ాే నుకు తూర్మప దకిుున ఇంతకు ముందద భూమి ఇవవబడనిదని మీర్మ జాా ప్కము 
చదసుకరవచుు. 

ఈ గపతరములు ఇశాీయిలేు సావసాయములో ఇంత ప దే మర్శయు ఘనమ ైన భాగమును ప ందుకొని 
ఘనతను సాధించన విష్యము మనకు ఆశుర్యం కల్వగశంచనవసర్ం లేదు. ఆదకిాండము 48, 49 
అధాయయములు వివర్శంచునటటో , ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేష  యోస్టపే్ు కుమార్మల ైయునాిర్మ. 
మర్శయు ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు దదవునికన నముకతవమును కనుప్ర్చాడు కాబటిర  అతడు బహుగా 
ఘనప్ర్చబడా్ డు. అతడు ఇశాీయిేలు యొకు జేయష్ర కుమార్మనిగా ర్ూబేను సాా నమును తీసుకొని, తన 
ఇదేర్మ కుమార్మల దావర్ా జేయష్ర కుమార్మడు ప ందు ర్ ండింతల సావసాయమును ప ందుకునాిడు. 

కవబటటర , ఎఫ్వర యము మరియు మనషేేలు యోస్టపేు కుమారపల ైయునఘనరప. వవరప 
యాకోబు కుమారపలు కవద్ద — త్న పేరప ఇశవర యేలుగవ మారిబడ న యాకోబు — 
మరియు యాకోబుకు పనెనండు మంద్ి కుమారపలు ఉండ రి. వవరిలో ఒకడెనై 
యోస్టపేు, బానిస్థగవ ఐగ్ుపుత కు అమిావేయబడఘ్ డు. త్రపవవత్, లేవీ, 
ఇశవర యేలువవరంద్రిలో జయేషర కుమారపలనద తీస్థదకొనద విధఘనమునకు భననముగవ 
యహెో వవ త్న కొరకు లేవీని స్ట్ా కరించినపుుడు ఇత్డు ఆ పనెనండు మంద్ి 
ల కొలో నదండ  త్పిుంపబడఘ్ డు... త్రపవవత్ యాకోబు యొకొ ద్ీవనె, అత్డు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యోస్టపేు కుమారపలనద ద్ీవించదటకు వెళ్లల డు, మరియు ఎఫ్వర యము, మనషేేలనద 
అత్డు ద్ీవించఘడు, మరయిు వవరప కుమారపల స్థంఖ్యలో లేవీ మరియు యోస్టపేు 
యొకొ స్వ్ నములనద తీస్థదకుననట్లలయయంద్ి. కవబటటర , వవరప భూమిని 
విభాగించదకొనదటకు వళెిలనపుుడు, పనెనండు గోత్రముల మధయ భూమిని 
పంచదకొనినపుుడు, ఎఫ్వర యము మరియు మనషేే  గోత్ర స్వాస్్థయమునద మరయిు 
త్మ వంత్ు భూమిని ప ంద్దకునఘనరప... త్రపవవత్, త్న కుమారపల ైన ఎఫ్వర యము 
మరియు మనషేేలు యోస్టపేుకు పవర తినిధయం వహించఘరప. 

— డా. జేమ్ి ఎమ్. హమిలరన్ 

16వ అధాయయం యొర్ాే నుకు ఇవతల యోస్టపే్ు ప ందుకుని భూములను గూర్శు కుో ప్త  
అవలోకనమునిసూత  ఆర్ంభమ ,ై తర్మవాత ఎఫ్రా యిము గపతరమును గూర్శు కొనిి విశషే్మ నై 
వివర్ములను ఇసుత ంది. దనీి తర్మవాత, 17వ అధాయయములోని కథనము, సంఖ్ాయకాండము 27లో 
వివర్శంచబడని స్ట లోప హాదు కుమార్ తలు ప ందని భూ సావసాయముతో సహా, మనషేష  గపతరము మీద 
దృషిరప డుతయంది. ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేషలు ప దే గపతరములగుట వలన అంత భూమిని 
ప ందుకునాిర్మ అని యిహెో ష్యవ ఇచున వివర్ణతో ఈ భాగము ముగుసుత ంది. 

ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేష  గపతరములకు ఇవవబడిన పరా ముఖ్యత విశషే్మ నైది, ఎందుకంటే 
మన గీంథము వరా యబడని కాలమునకు ఈ గపతరములు అనకే ర్కముల సమసయలను సృషిరంచార్మ. 
ఇలాంటి చర్శతర ఉనిప్పటికీ, యోస్టపే్ు గపతరములను దదవుడు గౌర్వించన విధానమును ఇశాీయిలేు 
గుర్శతంచాలని మన ర్చయిత సూచంచాడు. 

చినన గోత్రములు 
యూదా, ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేష  వంటి పరా ముఖ్యమ నై గపతరములకు భూమిని కటేాయించన 

తర్మవాత, మన ర్చయిత 18, 19 అధాయయములలో చని గపతరముల మీదికన దృషిర  మళోించాడు. 18:1-
10లో యిహెో ష్యవ ఈ గపతరముల ప్రతినిధ్ులను పలిచ అకుడ ఉని భూములను వగేుచూడమని ఇచున 
పిలుప్ును గూర్శున కథనముతో అతడు ఆర్ంభిసాత డు. మర్శయు వార్మ యిెహో ష్యవకు తన స ంత 
కుటటంబ సావసాయమును ఇచాుర్మ గనుక ఈ గపతరములు కటేాయింప్ులను స్ట్వకర్శంచాయి అని సూచంచు 
కథనముతో 19:49-51లో అతడు ముగశంచాడు. 

ఈ ఆర్ంభ మర్శయు ముగశంప్ు కథనములకు మధ్య, మన ర్చయిత ఇశాీయిలేులోని చని 
గపతరముల ైన బనెాయమీను, షమిోయను, జ బూలూను, ఇశాిఖ్ార్మ, ఆషరే్మ, నఫ్ాత లీ, మర్శయు దానులకు 
కేటాయించన భూములను గూర్శున నివదేికను నమోదు చదశాడు. ఈ గపతరములు సావసాయములను 
ప ందుకునిప్పటకిీ, వార్మ యూదా, ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేష  గపతరములు ప ందినంత భూమిని 
ప ందలేదు. తర్మవాత దనిములలో, ఈ చని గపతరములు తమ భూమిని భదరప్ర్చుకొను విష్యములో 
కష్రములను ఎదుర్ొునాిర్మ. వాసతవానికన షిమోయను యొకు సావసాయం “యూదా వంశసుా ల వంతయలోని 
భాగము” అయుయనిదని మన ర్చయిత సవయంగా ప్రసాత వించాడు, అనగా తయదకు షిమోయను గపతరము 
యూదాలో కల్వస్టిపల యిన సతయమును ఇద ిర్మజువు చదసుత ంది. మర్శయు అతడు 19:47లో ప్రసాత వించనటటో , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“దానీయుల సర్శహదుే  వార్శయొదే నుండ ిఅవతలకు వాయపించనెు” — ఈ విష్యమును మనము 
నాయయాధపి్తయలు 18లో చదువుతాము. ఇవి మర్శయు ఇతర్ అస్టిార్తవములు చని గపతరములకు 
ఇబిందిని కల్వగశంచాయని తలెుసుకొని, తన శరీతలు ఈ కేటాయింప్ులను గుర్శతంచు విధ్ముగా వార్శకన 
నిశుయతనిచుుటకు మన ర్చయిత వరా శాడు. 

లేవీ 
యొర్ాే నుకు ఇవతల యిెహో ష్యవ చదస్టని కటేాయింప్ులు 20, 21 అధాయయములలో లేవీ 

గపతరమును గూర్శున నివదేికను కూడా కల్వగశయుంటాయి. 20:1-9లో ఆశయీప్ుర్ములకు పరే్మో  ప టటర ట 
దావర్ా లేవీ గపతరమును గూర్శున తన నివేదకిను యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత ఆర్ంభించాడు. నిర్గమ. 
21:12-14 మర్శయు దివతీ. 19:1-13 ప్రకార్ం, ప ర్పాటటన హతయ చదస్టినవార్శని గూర్శు ఇశాీయిేలు 
నాయయసాా నములు తీర్మపనిచు దోషిగా లేక నిర్పే షిగా ఎంచునంత వర్కు ఈ ప్టరణములు వార్శకన భదరతను 
కల్వపంచాయి. ఈ అధాయయము తర్మవాత, 21వ అధాయయములో, సంఖ్ాయ. 35:6-34లో మోషే ఇచున 
హెచుర్శకలను అనుసర్శంచ, మన ర్చయిత లేవీయుల యొకు ప్టరణములను గూర్శు వరా శాడు. 

ఆశయీప్ుర్ములు మర్శయు ఇతర్ లేవీయుల ప్టరణములు ఇశాీయిలేు దదశములో ఇతర్ 
గపతరములనిిటి మధ్య వాయపించయునాియి. లేవీయులు ప్రతి గపతరమును దదవుని స్టేవలో నడపిించుటకు 
ఇద ిఅవకాశమును కల్వపంచంది. దుర్దృష్రవశాతయత , ఈ కటేాయింప్ులను గూర్శు కష్ర కాలములో చాలా 
సులువుగా మర్చపలయివేార్మ. అయితద తన శరీతలు వాటిని జాా ప్కముంచుకరవాలని యిెహో ష్యవ గీంథ 
ర్చయిత నొకను చెపాపడు, ఎందుకంటే దదశము యొకు శేీయసుి కొర్కు లేవీయుల యొకు స్టేవ ఎంతో 
పరా ముఖ్యమ ైయుండనెు. 

ఈ గపతర కేటాయింప్ుల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
ఈ అధాయయముల యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము కుో ప్త ంగా కరీడకీర్శంచాల్వ. 

వవస్థతవిక అర్ము 
ఈ అధాయయములలో యిహెో ష్యవ గీంథ ర్చయిత ఇచున భౌగపళిక వివర్ాలను ఆధ్ునిక శరీతలు 

మ చుుకొనుట చాలాసార్మో  కష్రమవుతయంది. అయితద తన ఆదమి జాతీయ సావసాయమును 
భదరప్ర్చుకొనమని మాతరమ ేఅతడు ఇశాీయిలేుకు పిలుప్ునివవలేదు. ప్రతి గపతరము కొర్కు దదవుడు 
సాా పించన విశషే్మ ైన సాా యిని మర్శయు భినితవములను కూడా వార్మ గుర్శతంచాలని అతడు కరర్ాడు, 
తదావర్ా దదవుని ర్ాజయ వాయపితలో వార్మ ముందుకు కొనసాగవచుు. 

తనదెనై శ ైల్వలో, మన ర్చయిత ఇశాీయిలేు యొకు గపతరముల కటేాయింప్ులలోనికన తన ఐదు 
ప్ునర్ావృతమగు అంశములను అలాో డు. 

ద్ెైవిక అధికవరము 
మొదట ిసాా నములో, గపతరముల మధ్య భూముల యొకు ప్ంప్కములను నిర్ేేశ్చంచన దెైవిక 

అధకిార్మును అతడు ఉదాా టంిచాడు. యొర్ాే నుకు అవతల కేటాయింప్ులను గూర్శు అతడచిున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివదేికలో, మన ర్చయిత నాలుగు సార్మో  —13:8, 15, 24 మర్శయు 29లో — ఈ విభజనలు దదవుని 
దెైవిక అధకిార్మును ప ందిన నాయకుడెనై మోషే ఇచున విభజనల ైయునివి అని తలె్వయప్ర్చాడు. 

యొర్ాే నుకు ఇవతల చదయబడిన గపతర కేటాయింప్ుల వ నుక ఉని దెవైిక అధికార్మును కూడా 
మన ర్చయిత సూచంచాడు. 14:1లోని తన ఆర్ంభ సార్ాంశములో, “యాజకుడెనై ఎల్వయాజర్మను 
నూను కుమార్మడెనై యిెహో ష్యవయు గపతరములయొకు … ప్రధానులు” భూమి యొకు విభజనలను 
సాా పించార్మ. 17:4లో ఎఫ్రా యిము మర్శయు మనషేషలను గూర్శున నివదేికలో కూడా అతడు ఇదద 
విష్యమును తలె్వయజశేాడు. మర్శయు 19:51లో చని గపతరములను గూర్శున సంభాష్ణలో, మర్శయు 
21:1లో అతడు లేవీ గపతరముతో వయవహర్శంచన విధానములో కూడా మనము దీనిని చూసాత ము. 

దీనికన తోడు, “మర్శయు యిెహో వా యిెహో ష్యవకు స్ట లవిచునదదమనగా” అని 20:1లో చబెుతూ 
మన ర్చయిత లేవీ గపతరము యొకు సావసాయమును ప్ర్శచయం చదశాడు, మర్శయు ఈ విధ్ంగా దనీి 
యొకు అంతర్ాువములు వాసతవిక శరీతలకు సపష్రమ ైయాయయి. ఈ విశేష్మ ైన గపతరముల కేటాయింప్ులతో 
అసంతృపిత  దదవుడు నిర్ేేశ్చంచనదాని మీద అసంతృపిత కన దార్శ తీస్టింది. 

ద్ేవుని నిబంధన 
ర్ ండవ సాా నములో, యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత ఇశాీయిలేు యొకు విశేష్మ ైన గపతర 

కేటాయింప్ులతో వయవహర్శంచుచుండగా, ఈ విభజనలు దదవుని నిబంధ్న మీద ఆధార్ప్డయిుండనివి 
అని కూడా అతడు ఉదాా టించాడు. గపతరములకు కటేాయించబడిన భూభాగములను సంబో ధసిూత  అతడు 
నచలహ్ (ַנֲחָלה) అను హెబ్రర ప్దమును ఉప్యోగశంచ అది వార్శ “సావసాయము” అని సూచంచాడు, 
మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , ఈ ప్దము అబరా హాము మర్శయు ఇసాికులతో దదవుడు 
చదస్టని నిబంధ్నలకు దగగర్ సంబంధ్మును కల్వగశయునిది. 13:32లోని యొర్ాే ను అవతల సాా నములను 
అతడు ఇశాీయిలేు యొకు “సావసాయములు” అని పిలచాడు. 33వ వచనములో, లేవీయుల యొకు 
విశషే్మ నై భాగమును అతడు వార్శ “సావసాయము” అని గుర్శతంచాడు. యొర్ాే నుకు ఇవతల 
కేటాయింప్ులను గూర్శు అతని యొకు ఆర్ంభ సార్ంశములో, అతడు 14:1, 2, మర్శయు 3లో అతడు 
“సావసాయము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు. అతడు 14:9, 13 మర్శయు 15:20లో యూదా యొకు 
భూమిని “సావసాయము” అని పలి్వచాడు. 16:4 మర్శయు ఇంకొక ఏడు చపటో అతడు ఎఫ్రా యిము మర్శయు 
మనషేష  విష్యములో కూడా ఇదద చదశాడు. మర్శయు అతడు చని గపతరముల కటేాయింప్ులను 
ప్దహిేడుసార్మో  “సావసాయము” అని పలి్వచాడు. మర్శయు లేవీ గపతరమును గూర్శు అతడిచున చవర్శ 
కథనములో, 21:3లో, ప్రతి గపతరము తమ నగర్ములను మర్శయు మతే భూములను లేవీయులకు 
“సావసాయము”గా ఇచున విధానమును గూర్శు అతడు మాటాో డాడు. చవర్శగా, ఈ భాగము యొకు 
ముగశంప్ు సార్ాంశములో, 21:43లో, “యిెహో వా ప్రమాణము చదస్టి వార్శ పితర్మల కనచెుదనని చపెిపన 
దదశమంతయు” దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచాుడని మన ర్చయిత వరా శాడు. ఈ విశషే్మ నై గపతరముల 
కేటాయింప్ులు దదవుని నిబంధ్నలో నాటబడయిునివని ఈ ప్రసాత వనలనీి సపష్రము చదశాయి. మర్శయు 
ఎవర్ నైా వీటిని నిరో్క్షయం చదస్టేత , వార్శ నిబంధ్నా ప్రభువుగా దదవుడు తన ప్రజలతో చదస్టిన ప్వితరమ ైన 
వాగాే నమును వార్మ నిరో్క్షయం చదస్టనిటేో  అవుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషే ధరాశవస్థత రము యొకొ పవర మాణికత్ 
మూడవదగిా, ఇశాీయిలేు యొకు విశషే్మ నై గపతర కటేాయింప్ులను గూర్శు అతడు ఇచున 

నివదేికలో, యిహెో ష్యవ గీంథ ర్చయిత, మోష ేధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణికత ప్టో చూప్వలస్టని 
విధదయతను ఉదాా టించాడు. ఈ ఉదాా టన యొర్ాే నుకు ఇవతల భాగములతో అతడు వయవహర్శంచన 
విధానములో సపష్రముగా కనబడుతయంది. 14:2లో అతని ప్ర్శచయ సార్ాంశం, “మోష ేదావర్ా యిెహో వా 
ఆజాా పించనటటో ” యిెహో ష్యవ చదస్ట ను అని అతడు తలె్వయజశేాడు. మర్శయు “యిహెో వా మోషేకు 
ఆజాా పించనటటో  ఇశాీయిలేీయులు” దదశమును ప్ంచుకునాిర్మ అని 14:5 తెల్వయజేసుత ంది. 17:4లో, 
స్ట లోప హాదు కుమార్ తలు “యిహెో వా మోషకేు ఆజాా పించన” విష్యమును ప్రసాత వించార్మ. 20:2లో లేవీ 
గపతరమును గూర్శున కథనము, యిెహో వా “మోషే నోట” ప్ల్వకనన మాటలను ఇశాీయిేలు అనుసర్శంచాలని 
తెల్వయజేసుత ంది. మర్శయు 21:2, 8లో ఉని ముగశంప్ు సార్ాంశం ప్రకార్ం, “మోష ేదావర్ా ఆజాా పించన” 
విధ్ముగా లేవీ గపతరమునకు ప్ుర్ములు కటేాయించబడినవి. 

ఈ అధాయయములలో మోష ేధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణికతను గూర్శు మన ర్చయిత 
ప్రసాత వించుట, దదశ విభజనలను గౌర్వించమని ఇశాీయిేలు తర్ములవార్ందర్శకీ పలిుప్ునిచుంది. వాటిని 
ఉలోంఘ ంచుట ప్రజల మీదికన దదవుని శాప్ములను తచెుుట అవుతయంది. వాటిని పాటించుట ఆయన 
ఆశీర్ావదములను తచెుుట అవుతయంది. 

ద్ేవుని అస్వధఘరణమ ైన శకిత 
నాలగవదిగా, ఇశాీయిలేు యొకు విశషే్మ నై గపతరముల కటేాయింప్ులు దదవుని యొకు 

అసాధార్ణమ నై శకనత దావర్ా గుర్శతంచబడనివి అని ఈ అధాయయములు తలె్వయజేసాత యి. యొర్ాే నుకు 
అవతల జర్శగశన కటేాయింప్ులను గూర్శున నివదేకి 13:10, 27లో స్ట్హో ను ర్ాజు యొకు ఆశుర్యకర్మ నై 
ఓటమిని గూర్శు ప్రసాత విసుత ంది. మర్శయు 13:22లో బిలాము యొకు మర్ణమును గూర్శు, మర్శయు 
13:31లో బాషానులో ఓగు ర్ాజు మీద సాధించన విజయమును గూర్శు చదువుతాము. ఈ 
సనిివశేములనీి యొర్ాే నుకు అవతల దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై కార్యములను జాా ప్కము 
చదసుకుంటాయి. 

అంతదగాక, యొర్ాే నుకు ఇవతల జర్శగశన కటేాయింప్ులను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచున నివదేిక, 
దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై పాలుప్ంప్ులను సూచంచుటకు చీటటో  వయేుటను గూర్శు 
మాటాో డుతయంది. సంఖ్ాయ. 36:2 మర్శయు సామ తలు 16:33 వంటి వాకయభాగములు వివర్శంచుచునిటటో , 
చీటటో  వేయుట దదవుడు ఇశాీయిేలుకు తన అసాధార్ణమ నై చతతమును బయలుప్ర్చన మార్గములలో 
ఒకటెైయునిది. 14:2లో యొర్ాే నుకు ఇవతలను గూర్శున ఆర్ంభ సార్ాంశము చీటటో  వయేుటను గూర్శు 
ప్రసాత విసుత ంది. మర్శయు చని గపతరముల కటేాయింప్ుల సందర్ుములో చీటటో  వేయుట ప్దకొండు సార్మో  
కనిపసిుత ంది. 21:4, 10లో లేవీ గపతరమునకు సావసాయమును ఇచున సందర్ుములో కూడా ఇశాీయిలేు 
చీటటో  వసే్టింది. 

దదవుని అసాధార్ణమ నై పాలుప్ంప్ులను గూర్శు మన ర్చయిత మర్లా మర్లా చదస్టని 
ప్రసాత వనల వ నుక ఉని ఉదదేశయమును వివచేంచుట అంత కష్రమ ైన ప్ని ఏమి కాదు. వాసతవిక శరీతలలోని 
సభుయలు ఈ గపతరముల కేటాయింప్ుల నుండి వ ైదొలుగునటటో  శరధింప్బడయిుంటార్మ. అయితద దదవుడు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సవయంగా ఈ కటేాయింప్ులను నిర్ణయించాడు కాబటిర , వాటనిి ఉలోంఘ ంచకూడదు అని మన ర్చయిత 
కనుప్ర్చాడు. 

యహెో షువ గ్రంథములో ఎవరకిి ఏ భూమి ఇవాబడ నద్ి అని తెలుస్థదకొనదటకు 
వవరప చీట ల  వసే్టిన స్థంగ్తి ఆస్థకితకరముగవ ఉననద్ి, మరియు అద్ి ద్వేుని చేత్ుల 
మీద్గవ జరిగింద్ి అని, ఏ విధమ ైన అస్థమానత్ ఉండద్ద అని, యెహో షువ 
భూమిని కేటాయంచదచదననపుుడు కూడఘ, ద్వేుడు స్థాయంగవ ఆ భూమిని వవరికి 
కేటాయంచదచదనఘనడని ఇద్ి చూపుచదననద్ని ననేనదకుంట నఘననద. మరయిు 
చీట ల  వేయుట ద్ఘారవ, ఇద్ి ద్వేుడు మరియు ఆయన పరజలకు మధయ 
జరపగ్ుత్ుంద్ి అని, ద్వేుడు నిషుక్షపవత్ముతో ద్ీనిని పరజలకు ఇస్థదత నఘనడని 
తెలియపరచబడుత్ుంద్ి. మరయిు ఈ ఆలోచననద మనము అర్ము 
చేస్థదకొనవలస్టయిుననద్ని ననేనదకుంటానద, ఈ పరజల యొకొ భూహకుొలనద 
మరియు స్వాస్్థయ హకుొలనద ద్ేవుడు స్థాయంగవ కవపవడతఘడు అనద విషయము 
వవరికి పవర ముఖ్యమ ైయుండ నద్ ిఅనద ఆలోచననద మనము అర్ము చేస్థదకోవవలని 
నఘ ఆలోచన. మరియు ఈ భూమి ఇక పో ద్ద అనదనద్ ిఆస్థకితకరమ ైన విషయము... 
ఎవరప కూడఘ ఈ భూమిని నిత్యము వరకు కోలోురప, మరియు వవరప త్మ 
భూమిని అమిానపుటటకీ, హిత్ వత్ీరములో వవర ిభూమి వవరకిి తిరిగి 
ఇవాబడుత్ుంద్ి. కవబటటర , ఇద్ి ద్ేవుడు వవరికి ఇచిిన స్వాస్్థయము, ఇద్ి ద్ేవుడు 
వవరికి ఇచిిన హకుొ, మరియు ద్వేుడు ఈ స్థరిహద్దు లనద కవయుచదనఘనడు 
మరియు ఏ ఒకొరప, చివరిక ిరవజు కూడఘ వచిి “ఇద్ి మీ భూమి కవద్ద” అని చెపుు 
అవకవశము లేద్ద అనద వవస్థతవముతో ఇద్ి ముడ పడ యుననద్.ి రవజులు 
పరయతినంచఘరపగవని, చటరపరముగవ చేయలేకపోయారప, ఎంద్దకంట ేఇద్ి వవరి 
కొరకు ద్ేవుని బహుమానమ యైుననద్ి మరియు ఆయన పరజలుగవ వవరిక ి
ఇవాబడ న స్వాస్్థయము అయుయననద్ి. 

— డా. టి. జే. బెట్ర్ 

ఇశవర యేలువవరంద్రప 
ఐదవదిగా, గీంథములోని మునుప్ట ిఅధాయయముల వల నే, ఇశాీయిలేు యొకు విశేష్మ ైన గపతర 

కేటాయింప్ులను గూర్శున ఈ అధాయయములు ఇశాీయిలేువార్ందర్శ యొకు పాలుప్ంప్ులను గూర్శు 
మాటాో డతాయి. యొర్ాే నుకు అవతల, అనగా యొర్ాే నుకు తూర్మప దకిుున ప్రతి గపతరమునకు 
ఇవవబడిన భూములను గూర్శున నివదేకిలో ఈ ఉదాా టనను మనము చూడవచుు. యొర్ాే నుకు ఇవతల 
కేటాయింప్ులను గూర్శున నివదేిక కూడా ఇదద విష్యమును తెల్వయజేసుత ంది. ఇది యూదా, ఎఫ్రా యిము 
మర్శయు మనషేష  గపతరములకు ఏమి ఇవవబడనిదో  మాతరమ ేవివర్శంచదుగాని, చని గపతరములకు 
ఇవవబడిన సావసాయములను గూర్శు కూడా మాటాో డుతయంది. అంతదగాక, లేవీ గపతరమునకు ఇవవబడని 
ప్ుర్ములను గూర్శు కూడా అది తెల్వయజేసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు గపతరములనిిట ిమీద మన ర్చయిత దృషిరని ప టటర ట, ఇశాీయిలేువార్ందర్మ వాగాే న 
దదశములో జీవించాల్వ అని అతడు కల్వగశయుండని స్టిార్మ ైన నముకమును ప్ునర్మదాా టసిుత ంది. మన 
గీంథము వరా యబడని నాటకిన, కొనిి గపతరములు ఇతర్ గపతరములలో కల్వస్టిపల యాయి. మర్శకొనిి 
గపతరములు తమ సావసాయములను విర్పధ్ుల చదతయలలో పల గొటటర కునాియి. మర్శయు అష్ూష ర్రయులు ఉతతర్ 
ర్ాజయమ నై ఇశాీయిలేును మర్శయు బబులోనీయులు యూదాను నాశనము చదస్టిన సమయానికన, కవేలం 
దదవుని ప్రజల శషే్ము మాతరమే తమ గపతరముల సావసాయములలో మిగశల్వపల యింది. అయితద ప్రతి 
ఇశాీయిలేీయుడు పల ర్ాడవలస్టని ఆదర్ిమును మన ర్చయిత ఉదాా టించాడు. ఇశాీయిేలువార్ందర్మ 
వాగాే న దదశములో తమ హకుుయిెైన భూమిని కల్వగశయుండాల్వ. 

వార్శ సావసాయము యొకు ఆదమి సర్శహదుే లను మర్శయు ప్రతి గపతరమునకు ఇవవబడిన 
విశషే్మ నై కేటాయింప్ులను చూచుట దావర్ా యిెహో ష్యవ గీంథము ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల 
సావసాయముతో ఎలా వయవహర్శంచందో  మనము ప్ర్రక్షించాము. ఇప్ుపడు, మన పాఠంలోని మూడవ 
ప్రధానమ ైన దశను మనము చూదాే ము: ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ ఐకయత. 

జాతీయ ఐకయత్ 

శతాబేములుగా అనకేసార్మో  ఇశాీయిలేు గపతరములు విభజంప్బడి, ఒకర్శకన విర్పధ్ముగా ఒకర్మ 
నిలబడా్ ర్మ. మర్శయు ఇశాీయిలేు యొకు గపతరములు ఒక ప్రజగా ఐకయతతో నిలువబడని ప్క్షమున 
దదవుని ర్ాజయమును వాయపితప్ర్చుటలో ఇశాీయిలేు ముందుకు సాగలేదు అని మన ర్చయితకు తలెుసు. 
ఈ సమసయను గూర్శు మాటాో డుటకు, యిహెో ష్యవ దనిములలో తల తితన ఒక తీవరమ నై వివాదము 
జాతీయ ఐకయతను ఆటంకప్ర్చన ఒక సనిివశేమును గూర్శు తలె్వయజసేుత  గీంథములోని ఈ 
విభాగమును మన ర్చయిత ముగశంచాడు. 

మనము అనకేసార్మో  చూస్టినటటో గా, యొర్ాే నుకు అవతల మర్శయు యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని 
ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య ఉని సావభావికమ నై, ప్రధానమ నై విభజన వ పై్ుకు యిెహో ష్యవ గీంథము 
మర్లా మర్లా దృషిరని ఆకర్శషంచనది. యిెహో ష్యవ దనిములలో భౌగపళిక విభజన సమసాయతుకమ నైది, 
ఎందుకంటే అద ియొర్ాే నుకు ఇర్మవ ైప్ుల ఉని గపతరముల మధ్య ఇంచుమించు యుదధమునకు 
దార్శతీస్టింది. కాబటిర , ఇశాీయిలేు యొకు గపతరముల సావసాయముల మీద ర్ ండవ విభాగమును మన 
ర్చయిత ముగశంచుచుండగా, యొర్ాే నుకు అవతల మర్శయు యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని గపతరములను 
ఐకయత కల్వగశయుండునటటో  యిహెో ష్యవ నడపిించన విధానమును అతడు జాా ప్కము చదసుకునాిడు. తన 
దినములలోని వాసతవిక శరీతలు తమ మధ్య తల తయత  వివాదములను ఏవిధ్ంగా ప్ర్శష్ుర్శంచుకరవాలో ఈ 
సనిివశేములు తెల్వయజశేాయి. 

మనము ఇంతకు ముందు ప్దధతినే ఉప్యోగశంచ, ఇశాీయిలేు జాతీయ ఐకయత యొకు 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను ముందు చూదాే ము, తర్మవాత దీని యొకు వాసతవిక అరా్మును 
చూదాే ము. ముందుగా ఈ అధాయయము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను ప్ర్శగణదిాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిరవాణము మరియు విషయములు 
22వ అధాయయములో ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ ఐకయతను గూర్శున కథనము ఐదు 

ప్రధానమ ైన దశలలో వివృతమగు ఒక సూటెైన కథనముగా ఉనిది. ఇద ియొర్ాే నుకు అవతల ఉని 
గపతరములు ఒక బల్వపఠ్మును నిర్శుంచుటతో ఏర్పడిన ఒక నాటకయీమ నై సమసయతో 1-10 
వచనములలో ఆర్ంభమవుతయంది. 

బలిప్ఠమునద కట ర ట 
యొర్ాే నుకు ఇవతల ఇశాీయిలేు విజయములను సాధించన తర్మవాత, యిెహో ష్యవ ర్ూబనేు, 

గాదు మర్శయు మనషేష  అరా్ గపతరములను యొర్ాే నుకు తూర్మపన ఉని వార్శ సావసాయములకు 
ప్ంపవిేశాడు. దదవునికన నముకముగా ఉండమని అతడు వార్శని హచెుర్శంచాడు. వార్మ తిర్శగశ 
ప్రయాణించుచుండగా, యొర్ాే ను నదికన దగగర్ యొర్ాే నుకు అవతల నివస్టించు గపతరములు ఒక ప దే 
బల్వపఠ్మును కటార ర్మ. యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని గపతరములు దీనిని గూర్శు వినినప్ుపడు, మోషే 
మందిర్ములో ఉని దదవుని బల్వపఠ్మునకు ప్రతాయమాియముగా వార్మ ఆ బల్వపఠ్మును కటార ర్ని 
అనుకునాిర్మ. 

యుద్ధ  అపవయము 
ఈ కథనములోని ఉదిరకతత 11-14 వచనములలో యుదధము ప ంచయుండుటతో తీవరమ యైియంది. 

యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములు కటిరన బల్వపఠ్ము ఇశాీయిలేీయులందర్శ మీదికన దదవుని ఉగతీను 
తెసుత ంది అను భయముతో, యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని గపతరములు వార్శ మీద దాడి చదయుటకు 
ఏర్ాపటోను చదశార్మ. అయితద, యుదధమును తపిపంచుకొను ప్రయతిములో, వార్మ ఎల్వయాజర్మ 
కుమార్మడెనై ఫ్న హాసును, మర్శయు ప్దిమంది గపతరముల ప దేలను యొర్ాే నుకు అవతల ఉని 
గపతరములను ప్రతిఘటించుటకు ప్ంపార్మ. 

పరతిఘటన 
మన వృతాత ంతము యొకు సుదీర్మా ైన మలుప్ు, 15-31 వచనములలో, ఈ ప్రతినిధ్ులు 

మర్శయు యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరముల మధ్య జర్శగశన సంభాష్ణను నివదేిసుత ంది. కొీతతగా 
నిర్శుంచబడని బల్వపఠ్ము మందిర్ములో మాతరమే బలులను అర్శపంచమని దదవుడు ఇచున ఆజాను 
ఉలోంఘ సుత ంది అని ఆ ప్రతినిధ్ులు హచెుర్శంచార్మ. అయితద వార్మ తమ బల్వపఠ్మును బలులను 
అర్శపంచుటకు కటరలేదు అని యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములవార్మ ఉదాా టించుచు వివర్శంచార్మ. 
బదులుగా, అది ఇతర్ గపతరములతో వార్మ కల్వగశయుండిన ఐకయతకు చహిముగా ఉండెను, ఎందుకంటే 
ఇతర్ గపతరములు వార్శని దదశములో నుండి తిర్సుర్శసాత ర్మ అని వార్మ భయప్డా్ ర్మ. దీనికన సపందిసూత , 
యొర్ాే నుకు అవతల గపతరములు దదవునికన అప్నముకతవమును కనుప్ర్చలేదు కాబటిర ప్రతినిధ్ులు 
సంతోషించార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అపవయము ఆగిపో వుట 
యుదధమును గూర్శున అపాయము ముగశస్టిపల వుటతో 32, 33 వచనములలో కథనము యొకు 

ముగశంప్ు కనిపిసుత ంది. వార్మ తెలుసుకునిదానిని ప్రతినిధ్ులు తలె్వయజశేార్మ, మర్శయు యొర్ాే నుకు 
ఇవతల ఉని గపతరములు దదవుని సుత తించ, యుదధమును గూర్శు మాటాో డుటను వ ంటన ే
ఉప్సంహర్శంచుకునాిర్మ. 

బలిప్ఠమునకు పేరప పెట ర ట 
34వ వచనములో బల్వపఠ్మునకు పేర్మప టటర టతో ఈ ఉదిరకతతకు అంతిమ ప్ర్శషాుర్ం లభిసుత ంది. 

యొర్ాే ను యొదే ఉని తమ బల్వపఠ్మునకు “సాక్షి” అని పరే్మప టటర ట దావర్ా యొర్ాే నుకు అవతల ఉని 
గపతరములు తమ ఉదదేశములను వయకతప్ర్చార్మ. వార్మ వివర్శంచనటటో , “యిెహో వాయిే దదవుడనుటకు ఇద ి
మనమధ్యను సాక్షయిగును.” ఇలా చదయుట దావర్ా, యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములు తమ 
గౌర్వనీయమ నై ఉదదేశములను, అనగా కవేలం మందిర్ములోనే బలులను అర్శపంచు మర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ ఐకయత ప్టో వార్మ కల్వగశయుని ఉదదేశములను నిర్ాా ర్శంచార్మ. 

ఇశాీయిలేు యొకు జాతీయ ఐకయతను గూర్శున ఈ సామానయ నిర్ాుణము మర్శయు 
విష్యములను మనసుిలో ఉంచుకొని, దీని వాసతవిక అరా్మును గూర్శు మనము కొనిి వాయఖ్యలను 
చదయాల్వ. 

వవస్థతవిక అర్ము 
తన గీంథములోని ఈ విభాగమును మన ర్చయిత 22వ అధాయయములోని కథనముతో 

ఎందుకు ముగశంచాడో  కనుగొనుట అంత కష్రమ నై ప్నేమీ కాదు. వివాదములకు చాలా ఆసాుర్ము 
ఉనిప్పటికీ, గపతరములు జాతీయ ఐకయతను ఏ విధ్ంగా కల్వగశయుండగల్వగశనవో ఈ వృతాత ంతము 
వివర్శసుత ంది. యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని గపతరములు, యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములు దదవుని 
మీద తిర్మగుబాటట చదసుత నాిర్మ అని అనుకొని, వార్శని శ్చక్షించుటకు సర్శగానే స్టదిధప్డా్ ర్మ. అయితద వార్మ 
జాా నముతో ప్ర్శస్టిాతిని ప్ర్శశీలన చదస్టి, దదవుని ఆర్ాధించు విష్యములో వార్శ మధ్య ఉండిన జాతీయ 
ఐకయతను బటిర  బహుగా ఆనందించార్మ. ఇశాీయిేలులోని గపతరముల మధ్య ఇలాంటి వివాదములు తల తితన 
ప్రతిసార్శ వాసతవిక శరీతలు అనుసర్శంచవలస్టియుండని విధానమును ఈ సనిివశేములు 
తెల్వయప్ర్చాయి. 

ఈ గీంథములో మనము అనకే ప్ర్ాయయములు చూస్టని అవే ఐదు అంశములను ఉప్యోగశసూత  
మన ర్చయిత జాతీయ ఐకయతను గూర్శున తన కథనమును ర్ూప ందించాడు అని మనము 
చూడవచుు. 

ద్ెైవిక అధికవరము 
మొదట ిసాా నములో, దెైవిక అధికార్ము అను అంశము బల్వప్ఠము యొకు నిర్ాుణములో 

కనిపసిుత ంది. దదవుడు నియమించ నాయకుడెైన యిహెో ష్యవ యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తమకు కటేాయించన భూములకు తిర్శగశవ ళోమని చపెిపనటటో  22:1లో మనము నరే్ముకుంటాము. 
అంతదగాక, యుదధము ప ంచయుని సందర్ుములో, దదవుడు నియమించన అధికార్మ నై ఎల్వయాజర్మ 
కుమార్మడును యాజకుడెైన పన్ హాసు యొర్ాే నుకు ఇవతల నుండ ివ ళోిన ప్రతినిధ్ుల బృందమునకు 
నాయకతవం వహ ంచాడు అను 13వ వచనములో మనము చూసాత ము. 

ఈ వృతాత ంతము మీద మన శరీతల యొకు దృకపధ్ములను నిర్శుంచుటకు మన ర్చయిత 
యిెహో ష్యవ మర్శయు ఫన్ హాసు వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచాడు. వార్మ దనీిని ఔచతయము కాని మునుప్టిని 
గూర్శున నివదేకిలుగా ప్ర్శగణించకూడదు. బదులుగా, దెైవిక అధకిార్ము కల్వగశన అధకిార్మల యొకు 
పాలుప్ంప్ులు, తమ దినములలో జాతీయ ఐకయతను నిలబటెటర కొనుటకు ఈ సనిివేశములను తగశన 
విధ్ముగా అనువర్శతంచుకొనమని వార్శకన పిలుప్ునిచాుయి. 

ద్ేవుని నిబంధన 
ర్ ండవదగిా, 22వ అధాయయములో ఉని జాతీయ ఐకయతను గూర్శున వృతాత ంతము కూడా దదవుని 

నిబంధ్నను గూర్శు మాటాో డుతయంది. యొర్ాే నుకు ఇవతల నుండ ివ ళోిన ప్రతినిధ్ులు మర్శయు 
యొర్ాే నుకు అవతల గపతరములకు మధ్య జర్శగశన సంభాష్ణలో ఈ అంశము సపష్రముగా కనిపసిుత ంది. 
25, 27 వచనములలో మనము చదువునటటో , “యిెహో వాయందు మీకు పాలు ఏదయిు లేదను మాట” 
ఇతర్ గపతరముల నుండ ివినుటకు వార్మ ఇష్రప్డుట లేదని యొర్ాే నుకు అవతల గపతరముల వార్మ 
తెల్వపార్మ. “పాలు” అను ప్దము చెలేక్స (ֵחֶלק) అను హెబ్రర ప్దమును అనువదసిుత ంది. మర్శయు 
యిెహో ష్యవ 18:7 మర్శయు 19:9 ఉదహర్శంచునటటో , మన ర్చయిత చలెేక్స (ֵחֶלק) అను ప్దమును 
మర్శయు “సావసాయము” లేక నచలహ్ (ַנֲחָלה) అను ప్దమును దగగర్గా కల్వపాడు. ఈ పాఠయకీమములో 
మనము అనకేసార్మో  చూస్టినటటో , “సావసాయం” అను ప్దము అబరా హాము మర్శయు మోషలేతో దదవుడు 
చదస్టని నిబంధ్నలకు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశయునిది. కాబటిర , యొర్ాే నుకు ప్శ్చుమ దికుున ఉని 
గపతరములు వార్శని తమ పితర్మలకు ఇవవబడిన నిబంధ్న వాగాే నములకు ప్ర్శప్ూర్ణమ నై వార్సులుగా 
ఎంచాలని యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములవార్మ కరర్ార్మ. 

తన వాసతవిక శరీతలకు జాతీయ ఐకయతను గూర్శు పిలుప్ునిచుుటకు యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత 
ఈ విష్యముల మీద దృషిరప టార డు. ఇశాీయిేలు గపతరములనిిటకిీ — ఉతతర్, దక్షణి, తూర్మప, ప్డమర్ — 
ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టిన నిబంధ్నలో నాటబడియుని వాగాే న దదశములో భాగము ఉనిదను 
విష్యములను తన వాసతవిక శరీతలు ఎనిడును మర్చపల కూడదు అని అతడు కరర్ాడు. 

మోషే ధరాశవస్థత రము యొకొ పవర మాణికత్ 
మూడవదగిా, జాతీయ ఐకయతను గూర్శు మన ర్చయిత ఇచున కథనము మోషే ధ్ర్ుశాసత రము 

యొకు పరా మాణికతను కూడా ఉదాా టసిుత ంది. కథనము యొకు ఆర్ంభములో, 22:5లో యొర్ాే నుకు 
అవతల ఉని గపతరములను యిెహో ష్యవ ఈ విధ్ంగా హెచుర్శంచాడు, “మోష ేమీకాజాా పించన ధ్ర్ుమును 
ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శంచ నడుచుకొనుడి.” గపతరముల మధ్య జర్శగశన సంభాష్ణలో, 19వ వచనములో 
యొర్ాే నుకు ఇవతల నుండ ివ ళోిన ప్రతినిధ్ులు ఈ విధ్ంగా హెచుర్శంచార్మ, “మన దదవుడెనై యిెహో వా 
బల్వపఠ్ముగాక వేర్ొక బల్వప్ఠమును కటటర కొని యిెహో వా మీద తిర్మగబడకుడి, మా మీద తిర్మగబడకుడి.” 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇలా చదయుట మోషే ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ఉలోంఘన అవుతయంది. మర్శయు 29వ వచనములో, 
యొర్ాే ను అవతల ఉని గపతరములు ఇలా చబెుతూ మోష ేధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితను 
ఉదాా టించాయి, “యిెహో వా మీద దోరహము చదస్టినయిెడల...మమేు శాప్గసీుత లమగుదుము గాక.” 

మోషే ధ్ర్ుశాసత రము మీద మన ర్చయిత ప టిరన దృషిర జాతీయ ఐకయతను వ దకుటకు ఒక 
పరా ముఖ్యమ నై అర్హతను లేవన తితంది. తన శరీతలు జాతీయ ఐకయతను వ దకుట ఎంత 
పరా ముఖ్యమ ైయునిను, వార్మ దానిని మోషే ధ్ర్ుశాసత రములోని నియములకు అనుగుణంగా మాతరమే 
చదయవల ను. 

ద్ేవుని అస్వధఘరణమ ైన శకిత 
నాలగవదిగా, జాతీయ ఐకయతను గూర్శున కథనము దదవుని అసాధార్ణమ ైన శకనత వ ైప్ుకు కూడా 

దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. ఈ అంశము ముఖ్యముగా యొర్ాే నుకు ఇవతల నుండ ివ ళోిన ప్రతినిధ్ులు మర్శయు 
యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరముల మధ్య జర్శగశన సంభాష్ణలో విశేష్ముగా కనిపసిుత ంది. 17వ 
వచనములో, ప యోర్మ యొదే ఇశాీయిలేు పాప్ము చదస్టనిప్ుపడు, “యిెహో వా సమాజములో తెగులు 
ప్ుటెరను” అని యొర్ాే నుకు అవతల ఉని గపతరములకు జాా ప్కము చదసూత  ప్రతినిధ్ులు శపించుటకు 
దదవుడు కల్వగశయుని శకనతని గూర్శు హచెుర్శంచార్మ. అయితద దీనికన భినిముగా, పన్ హాసు యొర్ాే నుకు 
అవతల ఉని గపతరముల యొకు వివర్ణను వినిన తర్మవాత, 31వ వచనములో “యిహెో వా మన 
మధ్యనునాిడని నడేు ఎర్మగుదుము” అని చబెుతూ అతడు దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై 
ఆశీర్ావదమును గూర్శు తలె్వయజశేాడు. 

దదవుని అసాధార్ణమ నై శాప్ములు మర్శయు ఆశీర్ావదములను గూర్శున ఈ ప్రసాత వనలు, తమ 
దినములలో జాతీయ ఐకయత కొర్కు ఇవవబడుచుని పిలుప్ు ఒక మానవ పలిుప్ు కాదని వాసతవిక 
శరీతలకు జాా ప్కము చదశాయి. యిెహో ష్యవ దనిములలో వల , జాతీయ ఐకయత అను లక్షయమును వార్మ 
అనుసర్శస్టేత , లేక అనుసర్శంచుటలో విఫ్లమ తైద వార్మ కూడా దదవుని ఆశీర్ావదములను మర్శయు 
శాప్ములను అనుభవిసాత ర్మ. 

ఇశవర యేలువవరంద్రప 
ఐదవదిగా, జాతీయ ఐకయతను గూర్శున ఈ కథనము ఇశాీయిలేువార్ందర్మ అను అంశమును 

కూడా ఉదాా టసిుత ంద ిఅను విష్యము మనకు ఆశుర్యమును కల్వగశంచకూడదు. 3, 7 మర్శయు 8 
వచనములలో యొర్ాే నుకు ఇర్మ వ పై్ులా ఉని ఇశాీయిేలీయులను “సహో దర్మలు” అని యిెహో ష్యవ 
సంబో ధించనప్ుపడు దీనికన ప్ునాద ివేయబడింది. వార్శ మధ్య సంభాష్ణ జర్శగశనప్ుపడు, ఇశాీయిేలులో 
కొందర్మ చదయు పాప్ము కార్ణంగా ఇశాీయిేలువార్ందర్శ మీదికన దదవుని ఉగతీ వచుు అవకాశము 
ఉనిదని చెపపినప్ుపడు 17, 20 వచనములలో ప్రతినిధ్ులు దీనిని గుర్శతంచార్మ. మర్శయు 34వ 
వచనములో, “యిెహో వాయిే దదవుడనుటకు ఇది మనమధ్యను సాక్షి” అని బల్వప్ఠమునకు పేర్మ 
ప టరబడనిప్ుపడు, ఇశాీయిేలు విశావసము యొకు ఐకయతను ప్రకటించుట దావర్ా ఈ కథనమంతా 
ముగుసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు గపతరముల మధ్య ఉని ఐకయత ప్టో వార్మ కల్వగశయుండని లోతెనై సమర్పణల 
కార్ణంగా, యిహెో ష్యవ దనిములలో ఇశాీయిేలు గపతరముల మధ్య తల తితన ఉదిరకతతలు సదుే మణగిాయని 
యిెహో ష్యవ గీంథ ర్చయిత సపష్రము చదశాడు. మర్శయు వార్శ దనిములలో జాతీయ ఐకయత ప్టో 
సమర్పణను ఇదద విధ్ముగా కల్వగశయుండాలని తన వాసతవిక శరీతలను పిలచుటకు అతడు ఇలా చదశాడు. 

ఇప్పటి వర్కు మన పాఠంలో, ఇశాీయిలేు గపతరముల సావసాయములను గూర్శు మన ర్చయిత 
ఇచున కథనము భూమి యొకు ఆర్ంభ సర్శహదుే లు, ఇశాీయిేలు గపతరములకు ఇవవబడని విశషే్మ నై 
సావసాయములు, మర్శయు గపతరముల మధ్య జాతీయ ఐకయత యొకు సాా ప్నతో ఎలా వయవహర్శసుత ందో  
మనము చూశాము. ఇప్ుపడు ఈ పాఠములోని చవర్శ అంశమును చూచుటకు మనము స్టిదధముగా 
ఉనాిము, అది మన గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైసైతవ అనువర్తనము. 

క్రైస్థతవ అనదవరతనము 

వాసతవిక శరీతలకు ఒక విశషే్మ నై మార్గనిర్ేేశనము నిచుుటకు యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ 
విభాగములో ఉని అనేక వివర్ములు ర్ూప ందించబడినవి. తమ పతిర్మలు ప ందుకొనిన ఆర్ంభ 
సావసాయములను భదరప్ర్చుకొనుట తన వాసతవిక శరీతలకు ఎంత పరా ముఖ్యమ ైయునిదో మన ర్చయిత 
తెల్వయజేశాడు. ప్రతి గపతరమునకు దదవుడు కటేాయించనదానిని వార్మ ఎందుకు గౌర్వించాలో అతడు 
వివర్శంచాడు. మర్శయు యిెహో ష్యవ దనిములలో ఇశాీయిలేు కల్వగశయుండని జాతీయ ఐకయతను 
అనుకర్శంచమని అతడు వార్శకన పలిుప్ునిచాుడు. అయితద ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల సావసాయములను 
గూర్శున అభాయస్టిక పాఠములను మన జీవితములకు మనము ఎలా అనువర్శతంచుకరగలము? సులువ నై 
మాటలలో, యిెహో ష్యవ కాలములో జర్శగశన విష్యములు కీీసుత లో దదవుని ప్రజల కొర్కు ఆయన ఇచుు 
సావసాయము యొకు ఉనితమ నై న ర్వేర్మప వ ైప్ునకు ఒక అడుగు అయుయనిదని మనము 
జాా ప్కముంచుకరవాల్వ. 

ఆయన ర్ాజయము యొకు మూడు దశలలో కీసీుత  ఇశాీయిలేు యొకు గపతరముల సావసాయములను 
న ర్వేర్శున విధానము వ లుగులో, యిెహో ష్యవ గీంథములోని ఈ భాగము యొకు క ైసైతవ 
అనువర్తనమును చూదాే ము: ఆయన మొదట ిర్ాకడలో ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము, సంఘ చర్శతర 
అంతటిలో దాని యొకు కొనసాగశంప్ు మర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడలో దాని యొకు న ర్వేర్మప. కీసీుత  ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభము వ లుగులో ఇశాీయిలేు యొకు గపతరముల సావసాయములను ఎలా అనువర్శతంచాలో 
ముందు చూదాే ము. 

ఆరంభము 
కీీసుత  తన మొదటి ర్ాకడలో తన మ స్ట్ియ ర్ాజయమును ఆర్ంభించనప్పటికన, ఇశాీయిేలు కొనిి 

వందల సంవతిర్ములను వాగాే న దదశమునకు దూర్ముగా గడపిింది. పాలస్ట్తనాకు తిర్శగశవచునవార్మ 
కూడా ఒకటి తర్మవాత మర్ొక అనయ దదశము యొకు బానిసతవములో జీవించార్మ. అయితద వాగాే న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదశములో తమ సావసాయమును మర్లా ప ందుకొను నిర్రక్షణను ఇశాీయిలేులోని నముకమ నై ప్రజలు 
కరలోపలేదు. మర్శయు వార్శ మ స్ట్ియ యొకు ప్ర్శపాలనలో వార్శ సావసాయం సర్వలోకము వర్కు వాయపించు 
సమయము కొర్కు వార్మ ఎదుర్మచూశార్మ. 

భూమిని గ్ూరిి ఇశవర యేలుకు ద్ేవుడ చిిన వవగవు నము తోటలోనే 
ఆరంభమ యైయంద్ి. తోటనద మాత్రమే గవక భూమి అంత్టటని లోపరచదకొనమని 
ద్ేవుడు మానవవళికి ఆజానద ఇచఘిడు. కవబటటర , భూమిని బహుమానముగవ 
ఇచిిన స్థంద్రభములో, మనము మరకకస్వరి భూమియంత్టటని స్వాధీనము 
చేస్థదకోమని, ద్ేవుని రవజయము యొకొ స్థరిహద్దు లనద వవయపింపజయేమని 
ఇవాబడ న వవగవు నము పరతి ధానించింద్ి. మరియు కీరతనలు 2 మరియు కీరతనలు 
72లో — “ననదన అడుగ్ుము, నేనద మీకు జనములనద స్వాస్్థయముగవ 
ఇచదిద్దనద” — ద్ఘవీద్ద రవజరకిములో ద్ఘని యొకొ త్ళ్ుకునద మనము 
చూచదట ఆరంభస్వత ము లేక “నేనద నినదన ద్వీించెద్నద, మరయిు నీ ద్ఘారవ ననేద 
భూమి మీద్ ఉనన కుట ంబములనినటటని ద్ీవించదె్నద” అనద అబార హాము 
నిబంధననద పరతిధానించద, ద్శేములనద ద్వీించదట ఇశవర యేలు యొకొ బాధయత్ 
అని యెషయా చూస్టని ద్రశనములో ద్ీని యొకొ త్ళ్ుకునద చూచదట 
ఆరంభస్వత ము. కవబటటర , యషెయా 2లో, ద్ేశములు ఏ విధంగవ ఇశవర యేలు వద్ుకు, 
మరియు ద్ఘని కీరస్థదత  లేక మ స్ట్ీయనద గ్ూరిి అద్ి ఇచది స్వక్షయము వెపైుకు 
చేరపకుంటారో మనము చద్దవుతఘము. కవబటటర , యసే్థద వచిినపుుడు ఆయన 
పరిచరయలో మనము ఏమి చూస్వత మంటే, ద్శేములకు వెలుగ్ుగవ ఉండు బాధయత్నద 
ఇశవర యేలుకు ఆయన పునరపద్ధ రిస్వత డు. కవబటటర , మత్తయ స్థదవవరత యొకొ చివరిలో, 
“మీరప వెళిల, నేనద మీకు ఆజాా పంిచిన విషయములనినటటని స్థరాజనములకు 
బో ధించదడ ; మరియు ననేద మీ కొరకు మరియు మీ ద్ఘారవ చసే్టిన కవరయముల 
ద్ృషవర య వవరిని శషుయలనద చేయుము” అని ఆయన స్టెలవిచదిచదనఘనడు. మరియు 
అప స్థతలుల కవరయములు గ్రంథములో యెషయా 43 పరతిధానించద విధముగవ 
“మీరప నఘకు స్వక్ష్యయల ైయుంద్దరప” అనద మాటనద మనము చూస్వత ము: 
“ద్ేశములనినటటకి ఒకే రక్షకుడు ఉనఘనడని వెళిల తెలుపండ .” కవబటటర  భూమి 
స్థరాభూమిని మరియు స్థరాభూమి మీద్ ద్వేుని యొకొ ఆధపిత్యమునద 
స్థూచిస్థదత ంద్ి. 

— డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

ఈ నిర్రక్షణను న ర్వేర్ముట వ పై్ుకు యిసేు యొకు మొదటి ర్ాకడ ఒక పరా ముఖ్యమ నై అడుగుగా 
ఉనిదని కొీతత  నిబంధ్న వివర్శసుత ంది. మర్శయు దదవుడు యిసేును “సమసతమునకు వార్సునిగా” 
నియమించాడు అని హెబ్రర. 1:2 వివర్శసుత ంది. లేక ర్పమా 4:13లో పౌలు స్ట లవిచునటటో , యిసేు 
“లోకమునకు వార్సుడు.” అంతదగాక, గలతీ. 3:29 వంట ివాకయభాగములు తలె్వయజయేుచునిటటో , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“మీర్మ కీసీుత  సంబంధ్ుల ైతద ఆ ప్క్షమందు ... వాగాే న ప్రకార్ము వార్సుల ైయునాిర్మ.” ర్పమా. 8:17లోని 
మాటలలో, “మనము... వార్సులము, అనగా దదవుని వార్సులము... కీసీుత తోడి వార్సులము.” 

ఇందుమూలముగాన ేయిహెో ష్యవ దినములలో కటేాయించబడిన ఇశాీయిేలు యొకు గపతరముల 
సావసాయముల సర్శహదుే లనిిటలిో యిసేు ప్ర్శచర్య చదశాడు అని నాలుగు సువార్తలు నివేదిసాత యి. ఆయన 
మర్శయు ఆయన శ్చష్యయలు యొర్ాే నుకు ఇవతల ఉని ఉతతర్ మర్శయు దక్షణి భాగములలో ప్ర్శచర్య 
చదశార్మ. మర్శయు కొనిి సందర్ాులలో, వార్మ యొర్ాే నుకు అవతల కూడా ప్ర్శచర్య చదశార్మ. ఈ 
కాలమంతటలిో, యిసేు తనతో కలస్ట ిభూమిని సావసాయముగా సావధీనము చదసుకొను ఇశాీయిలేు 
గపతరములలో నుండి నముకమ నై శేష్మును తన కొర్కు సమకూర్ముకునాిడు. అంతదగాక, అప  2:5 
మనకు స్ట లవిచుుచునిటటో , అప్ుపడద ఆర్పహణమ నై కీీసుత  “ఆకాశము కనీందనుండు ప్రతి జనములో 
నుండి” ఇశాీయిేలు గపతరముల యొకు ప్రతినిధ్ులను యిరె్ూష్లేములో సమకూర్ాుడు. 

అయితద మొతతము మీద, ఇశాీయిేలు సావసాయమునకు మర్శయు కీీసుత  ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభమునకు మధ్య ఉని అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన అనుబంధ్ము, ప ంతెకొసుత  దినమున ఆర్ంభమ నై 
సంఘము మీద ప్ర్శశుదాధ తు యొకు కుముర్శంప్ు అయుయనిది. ఎఫ స్ట్. 1:14లో, పౌలు ప్ర్శశుదాధ తును 
“మన సావసాయమునకు సంచకర్మవు” అని సంబో ధించాడు. 2 కొర్శంథీ. 1:22 మర్శయు 5:5లో కూడా, 
పౌలు ఆయనను “సంచకర్మవు” అని పలిచాడు. అయితద పౌలు ఆతును ఒక సంచకర్మవుగా లేక కీీసుత లో 
మన సావసాయము యొకు మొదట ిఇనాటాల ుంట్ గా ఎందుకు చూశాడో  అరా్ము చదసుకొనుటకు, 
ఆదకిాండము 1:2 ప్రకార్ం ఆదయిందు ఆతు సృషిరలో కమీమును తీసుకువచున విష్యమును 
మనము జాా ప్కము చదసుకరవాల్వ. మర్శయు మ స్ట్ియ దనిములలో దదవుని ఆతు సృషిరని 
నూతనప్ర్మసుత ంది అని యిషె్యా 44:3, 4 వంట ిపాత నిబంధ్న ప్రవచనములు వివర్శసాత యి. ఫ్ల్వతంగా, 
కీీసుత  సంఘమునకు ప్ర్శశుదాధ తు యొకు వర్ము ఈ నూతనప్ర్చబడని సృషిరకన ముందు ర్మచగా 
ఉనిది. కీసీుత  ర్ాకడలో సమసత విష్యముల యొకు న ర్వరే్మప కొర్కు మనము వచేయుండగా, కీసీుత  
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో మనకు ఇవవబడని మన సార్వతిరక సావసాయములో ఆయన 
భాగమ ైయునాిడు. 

ఈ కార్ణం చదత, యిెహో ష్యవ గంీథములోని ఈ భాగములో మర్లా మర్లా ప్రతయక్షమయిేయ 
అంశములు ప్ర్శశుదాధ తులో మనకు ఇవవబడని ముందు ర్మచని ప్రతిబింబించు అవకాశములను మనకు 
అనుగీహ సాత యి. దెైవిక అధకిార్ములో వాగాే న దదశములో యిహెో ష్యవ ఇశాీయిలేునకు సావసాయమును 
ప్ంచ ఇచున విధ్ముగానే, యిేసు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు దెవైిక అధికార్ముతోన ే
విశావసులకు ఆతులోని సావసాయమును ప్ంచప టార ర్మ. యిహెో ష్యవ భూములను ప్ంచ ఇచుుట దదవుని 
నిబంధ్న మీద ఆధార్ప్డయిుండిన విధ్ముగానే, దదవుని ప్రజలకు యిసేు ప్ంచ ఇచున ప్ర్శశుదాధ తు 
కీీసుత లో కొీతత  నిబంధ్నకు న ర్వరే్మపగా ఉనిది. యిెహో ష్యవ ఆధీనములోని ఇశాీయిలేు సావసాయము మోషే 
ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితను అనుసర్శంచంది, మర్శయు ఆతును ప్ంచ ఇచుుట, మోషే 
దినముల తర్మవాత దదవుడు ఇచున తదుప్ర్శ ప్రతయక్షత యొకు వ లుగులో మోష ేధ్ర్ుశాసత రమునకు కీసీుత  
చూపని ప్ూర్ణమ ైన విధదయతకు ఫ్ల్వతమ యైునిది. ఇశాీయిలేు సావసాయము దదవుని యొకు 
అసాధార్ణమ నై శకనత మీద ఆధార్ప్డనిది, మర్శయు యిసేు యొకు మొదటి ర్ాకడలో, ప్ర్శశుదాధ తును 
ప్ంచ ఇచునప్ుపడు మర్శంత ఉనితమ నై అసాధార్ణమ నై శకనత కార్యము చదస్టింది అని కొీతత  నిబంధ్న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సపష్రము చదసుత ంది. మర్శయు యిెహో ష్యవ దనిమున ఇశాీయిేలువార్ందర్శ యొకు పాలుప్ంప్ులు ర్ాజయ 
ఆర్ంభములోనికన కూడా విసతర్శంచబడనివి. ఇశాీయిేలులోని నముకమ ైన శషే్ము మాతరమగేాక, అనయ 
విశావసులు కూడా ప్ర్శశుదాధ తులో కీసీుత  సావసాయం యొకు సంచకర్మవును ప ందుకునాిర్మ. 

ఇశాీయిలేు గపతరముల సావసాయములు కీసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభము వ ైప్ుకు మన దృషిరని 
ఎలా ఆకర్శషంచాలో చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు సంఘ చర్శతర అంతటిలో ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ుకు 
అద ిఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడుతయందో  మనము చూడాల్వ. 

కొనస్వగింపు 
యిేసు యొకు మొదట ిమర్శయు ర్ ండవ ర్ాకడలకు మధ్య, కీసీుత  తన ఆతు దావర్ా ర్ానుని 

లోకము యొకు ముందు ర్మచులను తన ప్రజలకు ఇచు దీవించుట కొనసాగశసాత డు. వాగాే న భూమిని 
సావధీనము చదసుకొనుచు ముందుకు కొనసాగమని యిెహో ష్యవ గీంథము పిలుప్ును ఇచున 
విధ్ముగానే, మనము ప్ర్శశుదాధ తులో ముందుకు కొనసాగాలని  కొీతత  నిబంధ్న మనకు పలిుప్ునిసుత ంది. 
గలతీ. 5:16 ప్రకార్ం మనము “ఆతు దావర్ా నడిపించబడాల్వ,” మర్శయు ఎఫ స్ట్. 5:18 ప్రకార్ం మనము 
“ఆతుతో నింప్బడాల్వ.” అంతదగాక, ప్రతి గపతరమునకు ఇవవబడని ప్రతదయకనంచబడని కేటాయింప్ులను 
యిెహో ష్యవ యొకు వాసతవిక శరీతలు గుర్శతంచవలస్టియుండని విధ్ముగానే, కీీసుత  అనుచర్మలు కూడా 
ఆతులో ఇలాంటి విష్యమున ేగుర్శతంచాల్వ. “కృపా వర్ములు నానావిధ్ములుగా ఉనివిగాని 
ఆతుయొకుడద” అని 1 కొర్శంథీ. 12:4 బో ధసిుత ంది. అంతదగాక, వాగాే న దదశము అను సావసాయములో వార్మ 
కల్వస్టి జీవించుచుండగా ఐకయత కల్వగశ జీవించమని యిహెో ష్యవ గీంథము యొకు వాసతవిక శరీతలకు 
పిలుప్ు ఇవవబడినది. మర్శయు, ఎఫ స్ట్. 4:1లో, కీసీుత  అనుచర్మలు “ఆతు కల్వగశంచు ఐకయమును 
కాపాడుకొనుటయందు శదీధ  కల్వగశనవార్ ై”యుండాలని అప సతలుడెనై పౌలు పిలుప్ునిచాుడు. 

దీని వ లుగులో, యిహెో ష్యవ గంీథము యొకు ఈ విభాగములో ఉని ఐదు ప్రధానమ నై 
అంశములను మనము చూస్టని ప్రతిసార్శ, మనము అనుదినము కీీసుత  కొర్కు జీవించవలస్టని 
అవసర్తలను వివచేంచుటకు మనకు అవకాశములు ఇవవబడతాయి. ఇశాీయిలేు సావసాయం వ నుక ఉని 
దెైవిక అధకిార్మును యిెహో ష్యవ గుర్శతంచన విధ్ముగానే, లోకములోని వసుత వులలో మన సావసాయమును 
అనేవషించక ఆతుయందు అనవేషించుట దావర్ా కీసీుత నందు దెవైిక అధికార్మును మనము గుర్శతంచాల్వ. 
ఇశాీయిలేు ప ందని ఆర్ంభ సావసాయము దదవుని నిబంధ్న మీద ఆధార్ప్డయిుండిన విధ్ముగానే, కీీసుత లో 
కొీతత  నిబంధ్న వలన ఆతు మనలను విమోచన దినము కొర్కు భదరప్ర్చయుంచుతాడు అను 
నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. మోష ేధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితకు సమర్పణ 
కల్వగశయుండుట దావర్ా ఇశాీయిేలు ఆదమి సావసాయమును ప ందిన విధ్ముగానే, కొీతత  నిబంధ్న ప్రతయక్షత 
వ లుగులో మోష ేధ్ర్ుశాసత రము అనువర్శతంచబడుచుండగా మనము ఆతు ఇచుు సావసాయములో 
జీవిసాత ము. ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయము దదవుని యొకు అసాధార్ణమ నై శకనత దావర్ా ఇవవబడని 
విధ్ముగానే, మన సావసాయము కూడా దదవుని ఆతు యొకు శకనతలో కుముర్శంప్బడింది. మర్శయు వార్శ 
జాతీయ సావసాయములో ఇశాీయిేలువార్ందర్శకీ పాలు ఉనిటేో , భూమి  మీద ఉని ప్రతి గపతరము మర్శయు 
దదశమునకు చెందని కీసీుత  అనుచర్మలు ఆతుయందు ఒకే సావసాయమును ప్ంచుకుంటార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇశాీయిలేు యొకు గపతర సావసాయముల యొకు క ైసైతవ అనువర్తనము ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభములో, మర్శయు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులోని ప్రసుత త ప్ర్శస్టిాతయలలో కీసీుత  చదస్టని 
కార్యములను మాతరమ ేదృషిరంచదుగాని, ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో మనము ప ందుకొను 
సావసాయమును గూర్శు మనము కల్వగశయుండు నిర్రక్షణలను కూడా అద ిబలప్ర్మసుత ంది. 

నెరవేరపు 
ప్రకటన 21:1 ప్రకార్ం, యిసేు తిర్శగశ వచునప్ుపడు “కొీతత  ఆకాశము మర్శయు కొీతత  భూమి”ని 

ఆయన పాల్వసాత డు అను నిశుయమ నై నిర్రక్షణను మీర్మ నేను కల్వగశయునాిము. ప్తనమ నై సృషిర  
అగశితో శుదిధచదయబడుతయంది, దుష్రతవము తీస్టివయేబడుతయంది, మర్శయు దదవుని ర్ాజయము 
భూమియంతా వాయపసిుత ంది. అయితద ఈ సృషిర  కేవలం కీసీుత కు మాతరమ ేచెందనిదగిా ఉండదు. ఆ గొప్ప 
దినమందు దదవుడు “జయించువాడు వీటిని సవతంతిరంచుకొనును” అని ప్రకటిసాత డు అని ప్రకటన 21:7లో 
నుండ ిమనము నేర్ముకుంటాము. దదవుని ప్రజలుగా, నూతన సృషిర  మన నితయ సావసాయము అవుతయంది. 

యహెో షువ గ్రంథములో జాతీయ స్వాస్్థయము అనద అంశము చఘలా పవర ముఖ్యమ నై 
అంశముగవ ఉననద్ి మరియు నేటట క్రైస్థతవులమ ైన మనకు ఎననన 
అంత్రవభవములనద కలిగియుననద్ి, ఎంద్దకంటే భూమిని గ్ూరిిన వవగవు నము 
యహెో షువ ద్నిములలో పవక్ష కముగవ మాత్రమే నెరవేరిబడ ంద్ి. అనగవ, 
అబార హాముకు ద్వేుడు వవగవు నము చేస్టని భూమి మనము యహెో షువ 
ద్ినములలో చూచదనట ల  భౌగోళికముగవ కనఘనద ద్ేశమునకు మాత్రమే 
పరిమిత్ము కవలేద్ద. రోమా. 4:13లో మనము చద్దవునట ల : “అత్డు 
లోకమునకు వవరస్థదడగ్ుననద వవగవు నము అబార హామునక్రననద అత్ని 
స్థంతఘనమునక్రననద ధరాశవస్థత రమూలముగవ కలుగ్లేద్దగవని విశవాస్థమువలననెైన 
నీతి మూలము గవనే కలిగ్నద.” అబార హాము లోకమునద — అనగవ స్థరాలోకమునద 
— స్వాధనీము చసే్థదకుంటాడు అని ఇకొడ పౌలు మనకు చబెుత్ునఘనడు!... 
మరియు ఈ వవగవు నములు అబార హాము యొకొ శవరీరిక వవరస్థదలకే కవద్ద, కవనీ 
అబార హాము వవరస్థదడెనై కీరస్థదత నంద్ద విశవాస్థము ఉంచదట ద్ఘారవ వవగవు నములనద 
ప ంద్దకొనిన అనదయల కొరకు కూడఘ నెరవేరిబడ నవి. కవబటటర , అబార హాము 
ప ంద్దకొనినద్ి మరియు యహోెషువ ద్నిములలో ఇశవర యేలు ప ంద్దకొనినద్ి, 
కీరస్థదత  యొకొ ర్ండవ రవకడలో స్థంపూరణముగవ నెరవేరిబడు, అబార హాముకు 
ద్ేవుడు వవగవు నము చేస్టని కీరస్థదత లో నెరవేరిబడ న గకపు, మర ివిశవలమ నై, 
స్థంపూరణమ నై భూమికి ఒక చినన చిత్రముగవ మాత్రమే ఉననద్ి. త్ుద్కు, కీరస్థదత  
తిరిగివచిినపుుడు, ఆయన కనఘనదలో మాత్రమే పవలించడుగవని, ఆయన 
స్థరాలోకమునద — కరొ త్త  భూమి మరియు కరొ త్త  ఆకవశములు — స్వాధీనము 
చేస్థదకొని పరిపవలిస్వత డు మరయిు మనము కీరస్థదత తో కూడఘ నిత్యము వరకు 
పవలిస్వత ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

— ర్ వ. ష ర్శఫ్ గ ండి, అనువాదము 

ఈ కార్ణము చదత, యిెహో ష్యవ గీంథము యొకు ఈ విభాగములోని ఈ ఐదు ప్రధానమ ైన 
అంశములు కీీసుత  ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో మనము కల్వగశయుని నిర్రక్షణ వ పై్ుకు మన దృషిరని 
ఆకర్శషసాత యి. యిెహో ష్యవ తన దినములలో చదస్టని కార్యముల వ నుక దెవైిక అధకిార్ము ఉండిన 
విధ్ముగానే, యిసేు మహ మలో తిర్శగశవచునప్ుపడు దదవుని యొకు అధకిార్మును ప్ర్శప్ూర్ణముగాను, 
సంప్ూర్ణముగాను ఉప్యోగశసాత డు. ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయము దదవుని నిబంధ్న దావర్ా 
భదరప్ర్చబడినటేో , మన అంతిమ సావసాయము కీసీుత లో కొీతత  నిబంధ్నలో భదరము చదయబడింది. మోషే 
ధ్ర్ుశాసత రము యొకు పరా మాణకితకు అనుగుణంగా యిెహో ష్యవ ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయమును 
ప్ంచన విధ్ముగానే, ప్రతి కీసీుత  అనుచర్మడు కీసీుత  యొకు సవర్ూప్ములోనికన మార్ుబడి, ర్ానుని 
లోకములోని దదవుని ప్రతయక్షత యొకు పరా మాణికతను ప్ూర్శతగా న ర్వేర్ముతాడు. ఇశాీయిేలు దాని 
సావసాయమును సావధనీము చదసుకొనుట దదవుని అసాధార్ణమ నై శకనత దావర్ా కల్వగశన విధ్ముగానే, కీీసుత  
తిర్శగశవచునప్ుపడు మునుప నిడూ లేని విధ్ముగా దదవుడు తన శకనతని కనుప్ర్మసాత డు. మర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు సావసాయములో ఇశాీయిేలీయులందర్మ చదర్ుబడని విధ్ముగానే, ర్ానుని లోకములో 
కీీసుత నందు ఉని ప్రతి ఒకుర్మ నితయ సావసాయమును ప ందుకుంటార్మ. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో, యిహెో ష్యవ గీంథము యొకు ర్ ండవ ప్రధానమ నై విభాగములో ఇశాీయిలేు యొకు 
గపతరముల సావసాయములను మనము విశదీకర్శంచాము. యొర్ాే నుకు ఇవతల మర్శయు యొర్ాే నుకు 
అవతల ఉని ఇశాీయిలేు యొకు భూమిని గూర్శు వర్శణసూత  మన ర్చయిత ఇశాీయిలేు సావసాయము 
యొకు ఆర్ంభ సర్శహదుే లకు ఏ విధ్ంగా పరా ధానయతనిచాుడో  మనము చూశాము. యిెహో ష్యవ 
దినములలో యొర్ాే నుకు ఇవతల మర్శయు యొర్ాే నుకు అవతల ప్ంచబడని విశషే్మ నై గపతరముల 
కేటాయింప్ులను కూడా మనము ప్ర్శగణించాము. యిెహో ష్యవ దినములలో ఇశాీయిలేు ఐకయత 
కల్వగశయుండని విధానమును వర్శణంచుట దావర్ా ఇశాీయిేలు గపతరములనిిట ిమధ్య మన ర్చయిత 
జాతీయ ఐకయతను ప ంప ందించాడు అని మనము చూశాము. చవర్శగా, కీసీుత  ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మప దృషార య యిహెో ష్యవ గీంథములోని ఈ విభాగము యొకు 
క ైైసతవ అనువర్తనమును మనము చూశాము. 

యిెహో ష్యవ నాయకతవములో దదవుడు సాధించన విష్యములను వార్మ ఉదాా టించుట ఎంత 
పరా ముఖ్యమ ైయుండనిదో  యిహెో ష్యవ గీంథ ర్చయిత తన శరీతలకు తెల్వయజశేాడు. మర్శయు నడేు, కీసీుత  
అనుచర్మలముగా మనము కూడా ఇలానే చదయాల్వ. యిసేు మన నితయ సావసాయమును మన కొర్కు 
భదరప్ర్చయుంచాడని మనకు తెలుసు. ప్రతిర్పజు, ప్ర్శశుదాధ తులో మనము ఈ సావసాయము యొకు 
ముందు ర్మచతో జీవించుచునాిము. మర్శయు కీసీుత  మహ మలో తిర్శగశవచుు దనిము కొర్కు మనము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎదుర్మచూచుచునాిము. ఆ దినమందు, సమసత  విష్యములకు వార్సునిగా ఆయన కల్వగశయుని 
సాా నమును ఆయన తీసుకొని, నితయతవము కొర్కు ఆయన మీద నమిుకయుంచన ప్రతి ఒకుర్శకన కొీతత  
సృషిరలోని గొప్ప సావసాయమును ప్ంచ ఇసాత డు. 
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