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ఉపో ద్ఘాతం
ఒక తోబుటటరవుతో లేక స్టేిహితయనితో పర్శగన
శ విష్యమును ఒకసార్శ ఊహించుకోండి. మీర్మ కల్వస్టి

ఆడుకుంటార్మ, కల్వస్టి నేర్ముకుంటార్మ మర్శయు కల్వస్టి పదే వార్వుతార్మ. మీ జీవితములో ఎకుువ శాతం,
ఈ వయకనత మీ ప్రకునే పర్శగాడు, కాని ఒక ర్పజున ఆ స్టేిహితయడు లేక తోబుటటరవు, ననుి దదవుడు

“ఎనుికునాిడు” అని దావా చదసత ాడు. అవును, యిేసు సహో దర్మడెైన యాకోబు విష్యములో ఇది ఒక
ఊహాతుకమన
ై సందర్ుము కాదు. తన యౌవవన కాలములో, యిేసు ర్క్షకుడు అను విష్యమును
అతడు సందదహించాడు. అయితద తన జీవితములో తర్మవాత, అతడు యిేసు అనుచర్మడు మాతరమే

కాలేదు; అతడు యిెర్ూష్లేములో ఉని సంఘమునకు నాయకుడెయ
ై ాయడు మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలో
అతని పేర్మ గల ఒక ప్ుసత కమును కూడా వారశాడు.

యాకోబు ప్తిరకను గూర్శున మన పాఠయకీమములో ఇది మొదటి పాఠం, మర్శయు ఈ

పాఠమునకు “యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, కొీతత నిబంధ్నలోని
ఈ భాగము యొకు నముకమైన వాయఖ్ాయనమును అనేవషించుటలో మనకు సహాయప్డు అనేక
ప్ర్శచయ విష్యములను మనము చూదాేము.

“యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయం”ను మనము ర్ండు మార్గ ములలో చూదాేము. మొదటిగా,

ఈ ప్ుసత కము యొకు నేప్థయమును మనము చూదాేము. మర్శయు ర్ండవదిగా, దీని యొకు

నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము ప్ర్రక్షద
ి ే ాము. యాకోబు ప్తిరక యొకు నేప్థయముతో
ఆర్ంభిదాేము.

నేపథయము
ఏ బెైబిలు ప్ుసత కమన
ై ా, దాని నేప్థయమును వీల న
ై ంత ఎకుువగా అర్ాము చదసుకొనుట చాలా

పారముఖ్యమైయునిది. బెైబిలులోని ప్లు ప్ుసత కములను కొనిి విశేష్మన
ై ఉదదేశయములు మర్శయు
ఆలోచనలు కల్వగశన ప్రజలు నిజమన
ై చార్శతిక
ర సందర్ుములలో వారశార్మ. కాబటిర, ఇలాంటి నేప్థయ

సంబంధ్మన
ై విష్యములను అధ్యయనం చదయుట ప్ుసత కములను అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు
సహాయప్డతాయి. యాకోబు ప్తిరకకు సంబంధించన నేప్థయములను మర్శయు ఉదదేశయములను మనము
ప్ర్శగణంచనప్ుపడు, ఈ ప్తిరక మొదటిగా వారయబడినప్ుపడు దాని యొకు అర్ాము ఏమిటో

తెలుసుకొనుటకు మనలను మర్శ ఉతత మముగా స్టిదధప్ర్మసుతంది. మర్శయు యాకోబు యొకు మాటలను
మన జీవితములకు మర్శంత ప్రభావవంతముగా మనము అనువర్శతంచుకోవచుు.
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యాకోబు ప్తిరక యొకు నేప్థయమును అర్ాము చదసుకొనుటకు, ముందుగా ప్తిరక యొకు

కర్త ృతవమును చూదాేము. తర్మవాత వాసత విక శరీతలను చూదాేము. మర్శయు చవర్శగా, యాకోబు ప్తిరక
వారయబడిన సందర్ుమును ప్ర్రక్షించుదాము. యాకోబు ప్తిరక యొకు కర్త ృతవముతో ఆర్ంభిదాేము.

కరత ృతవము
లేఖ్నములను ప్ర్శశుదాధతు పేర్
ర ేపించాడు అని మనము యిెర్గ
శ శయునిప్పటికీ, యాకోబు వల

బెైబిలులోని అనేక ప్ుసత కములు మానవ ర్చయితల దావర్ా గుర్శతంచబడతాయి. బెైబిలు ర్చయితలను

గూర్శు మనకు ఎంత ఎకుువగా తెల్వస్టేత , వార్మ వారస్టిన విష్యములను అర్ాము చదసుకొనుటకు మర్శయు

వాయఖ్ాయనించుటకు అంత ఎకుువగా మనము స్టిదధప్డతాము. కాబటిర, ఈ కార్ణము చదత, యాకోబు ప్తిరక
యొకు ర్చయితను గూర్శు మనము వీల న
ై ంత ఎకుువగా నేర్ముకోవాల్వ.

యాకోబు ప్తిరక యొకు కర్త ృతవమును ప్ర్రక్షించుటకు, మనము ర్ండు అంశములను

చూదాేము. మొదటిగా, యిేసు యొకు తముుడు అయిన యాకోబు ఈ ప్తిరకను వారశాడు అను

సాంప్రదాయిక దృకపథమును చూదాేము. ర్ండవదిగా, ర్చయిత యొకు వయకనతగత చర్శతన
ర ు ప్ర్శశీల్వదాేము.
ఈ విష్యముపై సాంప్రదాయిక దృకపథమును చూసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

సాంపిద్ఘయిక దృకపధము
యాకోబు 1:1లో ఒక సులువన
ై కథనముతో ఈ ప్తిరక ఆర్ంభమవుతయంది:
ద్ేవునియొకకయు పిభువన
ై యిేసుకరస
ో త ు యొకకయు ద్ఘసుడైన యాకోబు

అనయద్ేశములయందు చద్ిరయ
ి ునన పండిండు గోతిములవారికి శుభమని చప్పప
వాియునద్ి (యాకోబు 1:1).
ఇకుడ మనము చూసుతనటట
ో , “యాకోబు” అను పేర్మగల వయకనత ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత అని ఈ

ప్తిరక సపష్ర ముగా గుర్శతసత ుంది. అయితద ఇకుడ ఇవవబడిన అభివాదము ఈ వయకనత ఎవర్ప ఖ్చుతముగా
తెల్వయజేయుట లేదు. యిేసు యొకు ప్నిండు మంది శిష్యయలలో ఇదే ర్శతో సహా, కొీతత నిబంధ్నలో

యాకోబు అను పేర్మగల వయకుతలు మొతత ం ఐదుగుర్మ ఉనాిర్మ. అయితద ఆదిమ సంఘములో ఇలాంటి
ఒక ప్తిరకను వారయు అధికార్ము ఈ ఐదుగుర్శలో కేవలం ఇదే ర్క
శ న మాతరమే ఉండియుండదది.

ఈ ఇదే ర్శలో మొదటివాడు, జబదయి కుమార్మడును, యోహాను సహో దర్మడెన
ై యాకోబు.

అయితద అప . 12:2 ప్రకార్ం, ఈ యాకోబు కీీ.శ. 44లో హేర్పదు అగశప్
ీ ప I కాలములో హతసాక్షి

అయాయడు. మనము తర్మవాత చూడబో వుచునిటట
ో , యాకోబు ప్తిరక హేర్పదు మర్ణము తర్మవాత

వారయబడింది అనుటకు అనేక మంచ కార్ణములు ఉనాియి. కాబటిర, జబదయి కుమార్మడెన
ై యాకోబు
ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత అయుయండకపల వచుు. యిేసు యొకు తముుడు ర్ండవ యాకోబు. ఇతడు
కూడా యిెర్ూష్లేములో ఆదిమ సంఘము యొకు నాయకునిగా ఉండదవాడు. ఈ యాకోబు ఇదే ర్శలో
ప్రముఖ్ుడు మర్శయు శతాబే ములు తర్బడి వేదాంతవేతతలు ఈ ప్తిరకను ఈ యాకోబుకు ఎకుువగా
ఆపాదించార్మ.
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యిేసు తముుడెన
ై యాకోబు ఈ ప్తిరకను వారశాడు అని చెప్ుప ఈ సాంప్రదాయిక దృకపథమునకు

బలమన
ై మదే తయ ఉనిది. అయితద కొనిి అభయంతర్ాలు కూడా ఉనాియి. ఈ అభిపారయమునకు ఉని
ఆధార్ముతో ఆర్ంభిదాేము.

మదే తయ. మొదటిగా, 1:1లో, “దదవునియొకుయు ప్రభువన
ై యిేసుకీస
ీ త ు యొకుయు దాసుడెైన”

అను విష్యము మినహా మర్శ ఏ విధ్మన
ై ప్ర్శచయమును ర్చయిత ఇవవలేదు. అతని పేర్మను ప్రజలు
గుర్మతప్డతార్ని మర్శయు ఆ పేర్మకు తగశనంత అధికార్ము ఉనిదని అతడు ఊహించాడు. మర్శయు ఈ
అధికార్ము ఆధార్ంగా, అతని ప్తిరకలో ఒకదాని వనుక మర్ొక బలమైన ఆజా ఇవవబడింది.

యిెర్ూష్లేములోని ఆదిమ సంఘములో యిేసు సహో దర్మడెన
ై యాకోబు కల్వగశయుండిన హో దా ఈ
ప్ర్శచయ అభివాదమును అతడు వారశాడనుటకు ఒక బలమన
ై కార్ణముగా ఉనిది.
అవును, అపొ సత లుల సంఘ ద్ినములలో, అధికారము అనునద్ి చఘలా

పాిముఖ్యమన
ై ద్ిగా ఉండేద్ి. యిేసు కరోసత ు అనుచరుల ైన ఈ నూతన సమాజ్ముకు
బో ధించు మరియు వారిని నడిప్పంచు అధికారము ఎవరికి ఉననద్ి? ఆ రోజులలో
పలు రచనలు వాడుకలో ఉనఘనయి, అధికారము ఉననదని అనేకమంద్ి ద్ఘవా
చేస్టవ
ే ారు, యిేసు పరిచరయకు పితయక్షసాక్షులుగా ఉండుట ద్ీనికి అతయంత

పాిముఖ్యమన
ై అరహతలలో ఒకటిగా ఆవిరభవించింద్ి, అనగా ఆయన పరిచరయను
పితయక్షంగా చూస్టపనవారికి, మరియు సవయంగా పిభువుతో సమయమును
గడిప్న
ప వారికి ఆద్ిమ సంఘములో బో ధించు అధికారము నఘయయముగా

ఇవవబడింద్ి. ఇపుపడు, అవును, యిేసు సహో దరుడన
ై యాకోబు ఆయన
పరిచరయను పితయక్షంగా చూచుట మాతిమేగాక, ఆయన జీవితమంతటికి పితయక్ష

సాక్షిగా ఉనఘనడు, మరియు ఆద్ిమ సంఘములో యాకోబు బో ధనకు మరియు

యాకోబు వాిస్టపన పత్రికకు అధికారమును ఇచుుటలో ఇద్ి పాిముఖ్యమైన పాతిను
పో షపంచింద్ి.

— ర్వ. డా. మైఖ్ల్
ే వాకర్డ
ర్ండవదిగా, ఈ ప్తిరక యొకు కర్త ృతవమును గూర్శున ఈ దృకపథమును ఆదిమ సంఘము

యొకు సాక్షయము నిర్ాార్శసత ుంది. కీీ.శ. 96లో వారయబడిన ది ఫస్ర ఎపిసరల్ ఆఫ్ కో మంట్, కీీ.శ. 140లో
వారయబడిన ది షఫర్డ్ ఆఫ్ హెర్ాుస్ ర్ండూ యాకోబు ప్తిరకను సూచసాతయి లేక ఉదధ ర్ణముగా

ల్వఖసాతయి. మర్శయు కీీ.శ. 254లో మర్ణంచన ఒర్శగన్ తాను వారస్టిన కామంటర్ర ఆన్ ది ఎపిసరల్ టట ది

ర్పమన్ి లో యాకోబు ప్తిరకను అనేకసార్మో ఉప్యోగశంచాడు. ఒర్శగన్ యాకోబు ప్తిరకను ఉప్యోగశంచుట
మర్శఎకుువ పారముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటటంది, ఎందుకంటే 4వ ప్ుసత కము, 8వ అధాయయములో,

ఒర్శగన్ యాకోబు ప్తిరక యొకు ర్చయితను “యిేసు సహో దర్మనిగా” గుర్శతంచాడు. ముందుగా తూర్మప
సంఘము, తర్మవాత ప్శిుమ సంఘము ఈ ప్తిరకను యిేసు సహో దర్మడు వారశాడని గుర్శతంచన
విష్యము కూడా మనకు తెలుసు.
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ఇప్ుపడు, యిేసు సహో దర్మడెన
ై యాకోబు ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత అని తెలుప్ు

సాంప్రదాయిక దృకపధ్మునకు బలమన
ై మదే తయ ఉనిప్పటికీ, కొనిి అభయంతర్ాలు కూడా ఉనాియి.
అభయంతర్ాలు. విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు కనీసం ర్ండు వికలపములను సూచంచార్మ.

కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్త లు ఆది సంఘములో ఒక అనామకుడెన
ై యాకోబు కొర్కు వదికార్మ. ఈ ప్తిరకను
వారస్టిన వయకనత పేర్మ యాకోబేగాని, అతడు జబదయి కుమార్మడు కాదు లేక యిేసు సహో దర్మడు కూడా
కాదని వార్ంటార్మ. యౌవవన సంఘములోని ఇతర్ ర్చనలలో ఎకుడ కూడా అతని పేర్మ

ప్రసత ావించబడలేదు కాబటిర, అతడు అనామకునిగా ఉనాిడు. అయితద, ఈ స్టిదధ ాంతము సాధ్యము కాదు.
మనము ఇంతకు ముందు గుర్శతంచనటట
ో , ప్తిరక యొకు ఆర్ంభములో ర్చయిత ఉప్యోగశంచన
సులువైన ప్ర్శచయం అతడు సుప్ర్శచతమైనవాడని సూచసుతంది. అతనిని గూర్శు ఇంకా ఏమి
వారయబడియుండలేదు అనుట సాధ్యము కాదు.

విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు ఉప్యోగశంచన ర్ండవ స్టిదధ ాంతము, మార్మపేర్మ ఉప్యోగం.

మార్మపేర్మ ఉప్యోగశంచుట అనగా వారయబడిన ర్చనలను వాసత విక ర్చయితగాక మర్ొకనికన ఆపాదించు
ఆచార్మయ
ై ునిది. అనేక కార్ణముల వలన ఆదిమ శతాబే ప్ు యూదుల మధ్య ఈ ఆచార్ము

మనుగడలో ఉండదది. ఒక ప్ుసత కమునకు లేక ప్తిరకకు అధికార్మును లేక విలువను ఇచుుటకు

మార్మపేర్మను ఉప్యోగశంచుట ఒక పారముఖ్యమైన కార్ణమయ
ై ుండదది. యాకోబు ప్తిరక విష్యములో,

సంఘములో తన ప్తిరక ఆమోదించబడుటకు మర్శయు ప్రఖ్ాయతిని ప ందుటకు వేర్ొకర్మ యాకోబు పేర్మను
ఉప్యోగశంచుకునాిర్ని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదిసత ార్మ. ఇప్ుపడు 2 థెసి. 2:2 వంటి
వాకయభాగముల ప్రకార్ం, ఇటిర ఆచార్మును ఆదిమ సంఘము వార్మ మోసముగా భావించ దానిని

దదవషించదవార్మ. కాని ఈ అభయంతర్మునకు విమర్ినాతుక ప్ండితయలు కనీసం మూడు వాదనలను
ప్రతిపాదిసత ార్మ.

మొదటిగా, యిేసుతో ర్చయిత యొకు అనుబంధ్మును గూర్శు ఎలాంటి ప్రసత ావన లేదు అని

వార్ంటార్మ. యిేసు సహో దర్మడు సంఘములకు ప్తిరకను వారస్టి, తననుతాను గుర్శతంచుకొనుటకు తన

కుటటంబ అనుబంధ్మును బయలుప్ర్చకపల వుట ఊహించలేని విష్యము అని వార్ంటార్మ. అయితద

యూదా ప్తిరక ర్చయిత అయిన యూదా కూడా యిేసు సహో దర్మడద. మర్శయు అతడు కూడా యిేసుతో
ర్కత సంబంధ్మును తన ప్తిరకలో ఎకుడా ప్రసత ావించలేదు. కాబటిర, మార్మపేర్మ ఉప్యోగమునకు
సంబంధించన ఈ వాదన చాలా బలహీనమన
ై దిగా ఉనిది.

ర్ండవదిగా, యాకోబు పాలస్ట్త నాకు చెందిన యూదుడెయ
ై ునాిడు, కాని ఈ ప్ుసత కము యొకు

ర్చయితకు గరక
ీ ుల సంసుృతి తెలుసు అను ర్మజువును ఈ ప్తిరక ఇసుతంది కాబటిర దీనికన మార్మపేర్మ

ఉప్యోగశంచబడింది అని కొందర్మ విమర్ినాతుక ప్ండితయలు వాదిసత ార్మ. యాకోబు ప్తిరక ర్చయితకు
గరీకు సంసుృతిని గూర్శు కొంత అవగాహన ఉని మాట వాసత వమే. ఉదాహర్ణకు, యాకోబు 3:6లో,
“ప్రకృతి చకీము” అను మాటను అతడు ఉప్యోగశసత ాడు. ఈ మాటను గరక
ీ ు తతత వవాదము మర్శయు
మతములో ఎకుువగా ఉప్యోగశంచదవార్మ. అయితద యాకోబు ప్తిరక వారయబడిన కాలములో,

పాలస్ట్త నాలో ఉని అనేకమంది విదయనభయస్టించన యూదులకు గరీకు తతత వవాదము మర్శయు మతమును
గూర్శు మంచ జఞానము ఉండదద.ి
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అంతదగాక, యాకోబు యొకు గరక
ీ ు భాష్ కొీతత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములలో ఉని గరీకు భాష్

కంటే కఠశనమైనదిగా ఉనిప్పటికీ, కొీతత నిబంధ్న అంతటిలో మాతరం ఇది అతయంత కఠశనమన
ై ది కాదు.

వాసత వానికన, ఈ ప్ుసత కము టెసరమంట్ి ఆఫ్ ది టెవల్వ పటియ
ర ార్డు్ మర్శయు ఆ దినములలోని ఇతర్
గరీకు యూదా ర్చనలను పల ల్వనదిగా ఉనిది.

మార్మపేర్మనకు మూడవ వాదన, అప సత లుల కార్యములు మర్శయు గలతీ ప్తిరకలో ఇవవబడిన

యాకోబు యొకు వేదాంతశాసత ర దృకపథముతో ఉని అస్టిార్తవములను ఎతిత చూప్ుతయంది. యాకోబు
ప్తిరకలో వయకత ప్ర్చన కొనిి అభిపారయములు ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న ప్ుసత కములలో యాకోబుకు
ఆపాదించబడిన వేదాంతశాసత ర దృకపధ్ములతో ప ంతన లేకుండా ఉనాియని ఈ అభిపారయము

సూచసుతంది. ఉదాహర్ణకు, విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు అప . 21:17-25 మర్శయు గలతీ. 2:12
వంటి వాకయభాగములను ఎతిత చూప్ుతార్మ. ధ్ర్ుశాసత మ
ై తవ
ర ు ప్టో సాంప్రదాయిక యూదా-కస

అభిపారయమునకు యాకోబు ప్రతినిధిగా ఉనాిడని ఈ వచనములు స్టలవిచుుచునాియని వార్మ

వాదిసత ార్మ. అయితద యాకోబు 1:25 మర్శయు యాకోబు 2:12లో, ధ్ర్ుశాసత మును “సావతంతరయమునిచుు
నియమము” అని పిలుసూ
త ర్చయిత కొంత సౌమయమన
ై అభిపారయమును తీసుకునిటట
ో అనిపిసత ుంది.
అయితద ఈ వయతాయసములు విమర్ినాతుక ప్ండితయలు చూప్ునంత పదే వి కాదు. దగగ ర్గా

విశేోషించనటో యితద, అప సత లుల కార్యములు మర్శయు గలతీ ప్తిరకలోని వచనములు తీవరమైన యూదాకైసతవ దృష్ర కోణమును వయకత ప్ర్చవు. అప సత లుల కార్యములు మర్శయు గలతీ ప్తిరకలో ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును
గూర్శు యాకోబు కల్వగశయుని అభిపారయము, యాకోబు ప్తిరకలో ఉని వేదాంతశాసత మ
ర ుతో సర్శయిెైన
ప ంతన కల్వగేయునిది.

ఇకుడ మనము చూసుతనటట
ో , యిేసు సహో దర్మడెన
ై యాకోబు ఈ ప్ుసత కము యొకు ర్చయిత

కాదని ఇకుడ చదయబడిన వాదనలు చాలా బలహీనముగా ఉనాియి. యాకోబు గీంథకర్త ృతవమును
సమర్శాంచు వాదనలు మర్శంత బలమన
ై విగా ఉనాియి. ఈ కార్ణము చదత, యిేసు సహో దర్మడెైన

యాకోబు, తన పేర్మ కల్వగశయుని ప్తిరకకు ర్చయితగా ఉనాిడని అనేకమంది ఇవాంజల్వకల్ ప్ండితయలు
నముుతార్మ.

సాంప్రదాయిక దృకపథమును చూచుట దావర్ా యాకోబు ప్తిరక యొకు కర్త ృతవమును మనము

ప్ర్శగణంచాము. ఇప్ుపడు, యాకోబు యొకు వయకనతగత చర్శతరను మర్శంత దగగ ర్గా చూదాేము.

వయకితగత చరితి
యాకోబు మర్శయ కుమార్మలలో ఒకడని మర్శయు యిేసు యొకు సహో దర్మలలో ఒకడని

మతత యి 13:55 గుర్శతసత ుంది. యాకోబు ప్తిరక మర్శయు సువార్త లలో నమోదు చదయబడిన యిేసు

బో ధ్లకు మధ్య పల ల్వకలకు కుటటంబ అనుబంధ్ము కార్ణం కావచుు. యాకోబు మర్శయు అతని ఇతర్

సహో దర్మలు ఎదుగుచుండినప్ుపడు, వార్శలో పదే వార్మ ఎవర్ప గుర్శతంచలేకపల యార్మ అని కూడా లేఖ్నము
సపష్ర ము చదసత ుంది. యోహాను 7:5 స్టలవిచుుచునిటట
ో :
ఆయన [యిేసు] సహో దరుల ైనను ఆయనయందు విశ్ావసముంచలేదు (యోహాను
7:5).
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అయితద, తన జీవితములోని ఒక సమయములో, యాకోబు తన ప్రభువుగా యిేసునందు

విశావసము ఉంచ ర్క్షించబడా్డు. వాసత వానికన, ఆదిమ సంఘములో యాకోబు అంత ప్రఖ్ాయతి చెందాడు

కాబటిర, గలతీ 2:9లో పౌలు అతనిని సంఘము యొకు “సత ంభము”లలో ఒకనిగా గుర్శతంచాడు. అంతదగాక,
1 కొర్శంథీ. 15:7 ప్రకార్ం, ప్ునర్మతాానము తర్మవాత యిేసు యాకోబుకు ప్రతయక్షమయాయడని మనకు
తెలుసు.

యాకోబు యొకు అధికార్ సాానమును గూర్శు కొీతత నిబంధ్నలో సపష్ర ముగా నివేదించబడింది.

ఉదాహర్ణకు, అప సత లుల కార్యములలో అతడు మూడు మార్మో యిెర్ూష్లేము సంఘము యొకు

నాయకునిగా ప్రతయక్షమవుతాడు. మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 15లో, అతడు అప సత లుల సభకు

అధ్యక్షత వహించాడని మనము చూసాతము. సంఘములో యాకోబు యొకు పారముఖ్యతను కైసతవత
ే ర్మలు
కూడా గుర్శతంచార్మ. కీీ.శ. 62లో యాకోబు యొకు హింసాతుక మర్ణమును గూర్శు ఒక సుప్ర్శచతమైన
కథనమును యూదుల చర్శతక
ర ార్మడెైన జోస్టిఫస్ వారశాడు. కీీ.శ. 93లో వారయబడిన ఎంటికనవటిస్, 20వ
ప్ుసత కము, 9వ అధాయయము, 1వ భాగమును వినండి, అకుడ యాకోబు మర్ణంచన సమయములో
నలకొని ప్ర్శస్టా త
ి యలను జోస్టిఫస్ వర్శణంచాడు.

[అననస్] ప్ెదదల సభ యొకక నఘయయాధిపతతలను ప్పలచి, కరస
ో త ు అను ప్ేరుగల

యిేసు సహో దరుడన
ై యాకోబును మరియు కొంతమంద్ి ఇతరులను వారి ఎదుట
నిలువబటిర , వారు ధరాశ్ాసత మ
ర ును ఉలల ంఘంచఘరు అని నింద్ించి, వారిని రాళ్ల తో
కొటిర చంపుటకు ఆద్ేశములను ఇవవమని కోరాడు.

తాను ఎదుగుతయని కాలములో, తన అని వాసత వానికన ఎవర్ప యాకోబు అర్ాము
చదసుకొనియుండకపల వచుు. అయితద, తన జీవితప్ు తర్మవాతి భాగములో యాకోబు యిేస్టే కీస
ీ త ు అని

నమిు ఆయన ప్టో ఎడతెగని సమర్పణను చూపాడని జోస్టిఫస్ యొకు కథనములలో, లేఖ్నములలో
మర్శయు ఇతర్ చార్శతిక
ర నివేదక
ి లలో మనము చూడవచుు. యుస్టబియస్ తాను వారస్టిన

ఎకేలేస్టయ
ి ాస్టిరకల్ హిసరర్ర, 2వ ప్ుసత కము, 23వ అధాయయములో ఆదిమ కస
ై త వ సంఘ చర్శతక
ర ార్మడెైన
హెగస్టిప్పస్ మాటలను ఉదధ ర్ణముగా చెబుతూ వారస్టినటట
ో :

యిేస్టే కరోసత ు అని [యాకోబు] యూదులకు మరియు గరోకు వారికి బలమైన
సాక్షయమిచఘుడు.

కర్త ృతవమునకు సంబంధించన కొనిి సమసయలను ప్ర్శగణసూ
త ఇప్పటి వర్కు మనము యాకోబు

ప్తిరక యొకు నేప్థయమును చూశాము కాబటిర, ఈ ప్తిరక యొకు వాసత విక శరీతలను ఇప్ుపడు మనము
చూదాేము.

వాసత విక శ్రోతలు
ఒక బెైబిలు ప్ుసత కము యొకు ర్చయితను గూర్శు వీల ైనంతగా తెలుసుకొనుటకు వేదాంతవేతతలు
చాలా సమయమును మర్శయు శకనతని ఉప్యోగశసత ార్మ. అయితద వాసత విక శరీతల యొకు గుర్శతంప్ును
-6వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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తెలుసుకొనుట కూడా అంతద పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉనిది. ఒక బెైబిలు ర్చయిత చెబుతయని

విష్యములను సర్శగా వాయఖ్ాయనించాలని మనము కోర్శతద, ర్చయిత యొకు వాసత విక శరీతలు ఎవర్మ
మర్శయు చర్శతల
ర ోని ఆ సమయమందు వార్మ ఎలాంటి ప్ర్శస్టా త
ి యలను ఎదుర్ొునుచునాిర్మ అని

తెలుసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. యాకోబు 1:1లో మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో ,
యాకోబు తన పాఠకులను ఈ విధ్ంగా గుర్శతంచాడు:
అనయద్ేశములయందు చద్ిరయ
ి ునన పండిండు గోతిములు (యాకోబు 1:1).
ఇది ఇశాీయిేలు బయట నివస్టించన యూదులకు సంబో ధ్నగా ఉనిది. 2:1లో, యాకోబు తన

శరీతలను ఈ విధ్ంగా ఉదదేశించాడు:

మహమసవరూప్పయగు మన పిభువైన యిేసుకరస
ో త ును గూరిున
విశ్ావసవిషయములో... (యాకోబు 2:1).

ఈ ర్ండు వచనములను కల్వపి చూస్టినటో యితద, యాకోబు యొకు వాసత విక శరీతలు ప్రధానముగా

పాలస్ట్త నా వలుప్ల నివస్టించన యూదా కస
ై త వులు అని ఈ వచనములు సూచసాతయి.

తన ప్ుసత కములో ప్లు సందర్ాులలో, యాకోబు తన శరీతలను “సహో దర్మలార్ా” అని పేరమతో

సంబో ధించాడు. అయితద వార్శతో ఈ విధ్ంగా మాటాోడుటకు యిెర్ూష్లేములో నివస్టించుచుని

యాకోబుకు ఈ శరీతలు అంత సనిిహితముగా ఎలా తెలుసు? సర్ే, స్టత ఫను హతసాక్షి అయిన తర్మవాత
కల్వగశన హింసలో భాగంగా, యిెర్ూష్లేము సంఘములోని సభుయలు యూదయ, సమర్య

పారంతములలో చెదర్
ి శపల యార్ని అప . 8:1-4లో మనము నేర్ముకుంటాము. యిెర్ూష్లేము

సంఘమునకు నాయకునిగా చెదర్శపల యిన ఈ “ప్నిండు గపతరముల” సభుయలకు యాకోబు ఈ ప్తిరకను
వారస్టియుండవచుు. అయితద, ఈ ప్తిరక ఒకవేళ ఈ విశావసులకు వారయబడకపల యినప్పటికీ, యాకోబు
యొకు శరీతలు అదద ప్ర్శస్టా త
ి యలలో నివస్టించుచుని యూదా కస
ై త వుల ైయుండవచుు.

తన వాసత విక శరీతలు యిేసును అనుసర్శంచన యూదులు అను ఆలోచనకు యాకోబు

ఉప్యోగశంచన ప్దములు కూడా మదే తయనిసాతయి. ఉదాహర్ణకు, 2:2లో, యాకోబు తన శరీతల యొకు
సభను వర్శణంచుటకు సునగపగే (συναγωγη) లేక “సమాజమందిర్ము” అను ప్దమును

ఉప్యోగశంచాడు. యూదుల సభను సాధార్ణంగా ఈ విధ్ంగా పిల్వచదవార్మ. మర్శయు 5:4లో యాకోబు
“స్టైనయములకు అధిప్తియగు ప్రభువు,” లేక కుర్శయోస్ సబవోత్ (Κυρίου Σαβαὼθ) అను ప్దమును
ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్దము ఇశాీయిేలు దదవునికన ఒక సాధార్ణమైన పాత నిబంధ్న పేర్మ అయిన

యహేవ సబ ఓత్ ( )יְ הוָה צְ בָ אֹ ותఅను మాటలో నుండి వలువడుతయంది. శరీతలకు బలమన
ై యూదా
మూలములు ఉనిప్ుపడు మాతరమే ఇటిర భాష్ అర్ావంతముగా ఉంటటంది.

యాకోబు శ్రోతల యొకక నేపథయమును తలుసుకొనుట చఘలా

పాిముఖ్యమైయుననద్ి ఎందుకంటే అతడు తన శ్రోతలకు ఇచుుటకు

పియత్రనంచుచునన సంద్ేశమును అరథ ము చేసుకొనుటలో అద్ి మనకు

సహాయపడుతతంద్ి... యూద్ఘ సమాజ్ముగా, యాకోబు యొకక శ్రోతలు, మోషే
-7వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ధరాశ్ాసత మ
ర ును, పివకత ల సంద్ేశమును మరియు రచనలను

పొ ందుకుననవారైయునఘనరు... విశ్ావస జీవితమును గూరిు, జ్ఞానవంతమైన

జీవితమును గూరిు మాటలలడుటకు యాకోబు ఈ ఉననతమన
ై సంపిద్ఘయమును

ఉపయోగిసత ాడు. మరియు యిేసు కరస
ో త ు యొకక పునరుతఘథనము వలుగులో వీటిని
వారి జీవితములకు ఎలా అనువరితంచుకోవాలో వారు అరథ ము చేసుకోవాలి.

— డా. సాుట్ ర్డ్డ్
ఇప్ుపడు, యాకోబు యూదా కైసతవులకు వారసుతనాిడు అని మనము చెప్ుపనప్ుపడు, యాకోబు

ఉదదేశించన సంఘములలో అనయ విశావసులు లేర్ని అర్ాము కాదు. అప సత లుల కార్యములు 8వ

అధాయయములోనే మనము ఒక ఐతియోపియాకు చెందిన వయకనత మార్మమనసుి ప ందుటను చూసాతము.
మర్శయు అప సత లుల కార్యములు 10వ అధాయయములో మనము నేర్ముకొనుచునిటట
ో , అనేకమంది
అనుయలు, మర్శయు యూదా మతమును స్ట్వకర్శంచన దెైవ-భకనతగలవార్మ సమాజ మందిర్ములో

ఉండదవార్ని మనము నేర్ముకుంటాము. కాబటిర, ఈ సంఘములలో కొంతమంది అనయ విశావసులను
కనుగొనుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. అయినను, ర్పమా. 9:8 ప్రకార్ం, అనయ విశావసులు “అబారహాము

యొకు సంతానముగా ప్ర్శగణంచబడా్ర్మ. అనగా, ర్కత సంబంధ్ము దావర్ా యూదుల న
ై వార్శ వల నే వీర్మ
కూడా ఇశాీయిేలులోని ప్నిండు గపతరములలో భాగముగా ప్ర్శగణంచబడా్ర్మ.

ప్తిరక యొకు కర్త ృతవము మర్శయు వాసత విక శరీరతలను ప్ర్శగణంచుట దావర్ా యాకోబు ప్తిరక

యొకు నేప్థయమును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ ప్తిరక యొకు సందర్ుమును ప్ర్రక్షించుటకు
స్టిదధముగా ఉనాిము.

సందరభము
యాకోబు ప్తిరక ర్చన యొకు సందర్ుమును మనము మూడు దశలలో విశదీకర్శదే ాము.
మొదటిగా, ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు సా లమును కనుగొనుటకు ప్రయతిిదాేము. ర్ండవదిగా,

ఈ ప్తిరక ర్చంప్బడిన తదదని
ీ ప్ర్శగణదాేము. మూడవదిగా, యాకోబు ప్తిరక యొకు ఉదదేశయమును గూర్శు
ఆలోచన చదదే ాము. ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు సా లమును చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

సథ లము
ర్చయిత యొకు సా లమును కనుగొనుట అంత కష్ర మైన ప్ని ఏమి కాదు. యాకోబు తన

ప్ర్శచర్య జీవితమును యిెర్ూష్లేములో గడిపాడని కొీతత నిబంధ్న మర్శయు ఆదిమ సంఘ పితర్మలు
సూచసాతర్మ. మర్శయు కీీ.శ. 62లో అతడు మర్ణంచనంత వర్కు అతడు యిెర్ూష్లేములో నివస్టించాడు.
ఈ కార్ణము చదత, అతడు ఈ ప్తిరకను వేర్ొక సా లము నుండి వారశాడు అని ఆలోచన చదయుటకు ఎలాంటి
కార్ణము లేదు.
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వాసత విక శరీతల యొకు సా లము కూడా సూటిగా ఉంది. మనము ఇంతకు ముందు

ప్రసత ావించనటట
ో , స్టత ఫను హతయ తర్మవాత యూదయ మర్శయు సమర్య పారంతమంతటా చెదిర్శపల యిన
యూదా విశావసులకు ఈ ప్తిరక వారయబడియుండవచుు. చెదిర్శపల యిన ఈ విశావసులు జీవించుటకు

సుర్క్షితమన
ై సా లమును వదుకుతయ ఫేనీకే, అంతియొకయ మర్శయు కుప్ర వర్కు ప్రయాణంచార్మ అని
అప . 11:19 స్టలవిసుతంది. ఈ సా లములలో ఉని విశావసులకు యాకోబు వారశాడు అని మనము

నిశుయముగా చెప్పలేము. అయినను, “అనయదదశములయందు చెదిర్య
శ ుని ప్ండెరండు గపతరములకు”
అని యాకోబు ఇచున ప్ర్శచయ అభివాదము ఆధార్ంగా, ఈ సా లములు యాకోబు యొకు వాసత విక
శరీతలు నివస్టించన సా లములు అనుటకు బలమైన సాధ్యతలు ఉనాియి.

వీరు చదరిపో యిన గోతిముల వారని మనము నిజ్ముగా ఆలోచిసాతము. అనగా,
స్టెత ఫను హతమారుబడిన తరువాత ఫేనీకే, కుపి మరియు అంత్రయొకయ

పాింతములకు చద్ిరిపో యిన యిెరూషలేము సంఘ సభుయలు అయుయండవచుు,
మరియు వాసత వానికి యాకోబు తన సొ ంత సంఘ సభుయల ైన వారికి
వాిసుతండవచుు. మరియు అతడు ఈ పత్రికలో అసలు ఏ విధమైన

వేద్ఘంతశ్ాసత రమును ఇవవకపో వుట ద్ీనికి ఒక కారణమైయుననద్ి; సువారత యొకక
నిరాాణమును గూరిు కూడఘ అతడు మాటలలడడు. అతడు అనేక విషయములను
అసలు పిసత ావించడు, కాబటిర ఒక కాపరిగా, అతడు ఈ విషయములనినటిని తన
పరిచరయలో ఇంతకు ముంద్ే వారికి బో ధించియుంటలడు, మరియు ఇపుపడు ఒక
కాపరి మాటలలడు విధముగా సుపరిచితమన
ై శ్రోతలతో అతడు మాటలలడఘడని నఘ

ఆలోచన... కాబటిర , యాకోబును గూరిున మన అవగాహన మీద ఇద్ి బలమన
ై

పిభలవమును చూప్పంద్ి, కాబటిర ఈ చదరిపో యిన శ్రోతలను, ఆయన పరిచరయకు
ఆధీనములో ఉనన శ్రోతలను మనము చూసాతము, మరియు ఈ విధంగా
నిరిాంచుటను మనము చూసాతము.

— డా. మఖ్
ై ేల్ కనిిసన్
యాకోబు ప్తిరక యొకు సందర్ుములోని ఈ మొదటి కోణమును — ర్చయిత మర్శయు శరీతల
యొకు సా లము — మనసుిలో ఉంచుకొని ఇప్ుపడు ఈ ప్తిరక వారయబడిన తదదీని చూదాేము.

తేద్ీ
ఈ ప్తిరక యొకు మొదటి మర్శయు చవర్శ తదదీలను సాాపించుట చాలా సులువన
ై ప్ని.

మొదటిగా, ఈ ప్తిరక వారయబడిన మొదటి తదదీ కీీ.శ. 44 అయుయనిది. యిెర్ూష్లేములోని ఆదిమ

సంఘము యొకు నాయకునిగా యాకోబు ఈ ప్తిరకను వారశాడని మనకు తెలుసు. పేతయర్మ చెర్సాల
నుండి విడిపించబడిన సమయానికన యాకోబు యిెర్ూష్లేము సంఘములో ఒక పారముఖ్యమన
ై

నాయకుడెయ
ై ాయడని అప . 12:17 సూచసుతంది. అప . 12:19-23 ప్రకార్ం, కీీ.శ. 44లో హేర్పదు అగశప్
ీ పI
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ర్ాజు మర్ణంచన సంవతిర్ములో పేతయర్మ చెర్సాల నుండి విడిపించబడా్డు. కాబటిర ఈ ప్తిరక ఈ తదదీకన
ముందు వారయబడియుండకపల వచుు.

ర్ండవదిగా, ఈ ప్తిరక వారయబడుటకు చవర్శ తదదీ యాకోబు హతసాక్షి అయియన సంవతిర్మైన

కీీ.శ. 62 అయుయండవచుు. ఇంతకుముందు మనము చూస్టినటట
ో , జోస్టిఫసు ప్రకార్ం యాకోబు ఈ
కాలములోనే ప్రధాన యాజకుడెైన అననస్ చదతిలో మర్ణంచాడు. ఇది ప్తిరక యొకు ర్చనకు ఒక
కాలవయవధిని అందిసత ుంది.

ఈ ప్తిరకకు ఖ్చుతమన
ై తదదీని ఇచుుటకు సంబంధించన చార్శతిక
ర సనిివేశములు ప్తిరకలో

ఇవవబడలేదు. ఈ ప్తిరక తర్మవాత తదదల
ీ ో వారయబడియుండుట కంటే మునుప్టి తదదల
ీ ో
వారయబడియుండుట సాధ్యము అనుటకు కనీసం ర్ండు కార్ణములు ఉనాియి.

మొదటిగా, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించనటట
ో , 2:2లో, శరీతల సభలను వర్శణంచుటకు

యాకోబు సునగొగే (συναγωγη), లేక “సమాజ మందిర్ము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు.

“సమాజమందిర్ము” అను ప్దము కస
ై త వ ఉదయమము యొకు అభివృదిధలో ఆర్ంభ దశను

సూచసుతంది. కస
ై త వులు సమాజమందిర్ములలో నుండి తోల్వవేయబడుటకు ముందు యాకోబు దీనిని

వారస్టియుండవచుు. లేక, కనీసం, కైసతవులు తమ సమావేశములను “సమాజ మందిర్ము” అని పిల్వచన
కాలములో అతడు వారశాడు.

అంతదగాక, పేతయర్మ మర్శయు పౌలు ర్చనలలో ఎకుువగా కనిపించు యూదులు-అనయజనుల

వివాదములను గూర్శు యాకోబు ప్తిరకలో ఎలాంటి ప్రసత ావన లేదు.

ఆదిమ సంఘములో, ఎకుువ సంఖ్యలో అనుయలు కీస
ీ త ునందు విశావసముంచనప్ుపడు, ఈ

నూతన విశావసులు యూదుల ఆచార్ములను అనుసర్శంచాలా లేదా అను విష్యమును గూర్శు

సంఘర్షణలు జర్శగాయి. యాకోబు ఇటిర వివాదముల జోల్వకన పల కూడదని నిర్ణయించుకొనియుంటాడు.
కాని, యాకోబు వారసుతని యౌవవన సంఘ జీవితములలో ఈ వివాదములు అప్పటికన ఇంకా పదే గా
ప్రభావము చూపియుండకపల వచుు కూడా.

సా లము మర్శయు తదదీ దృషారయ ఈ ప్తిరక యొకు సందర్ుమును చూశాము కాబటిర, ఈ ప్తిరక

వారయుట వనుక యాకోబు కల్వగశయుండిన ఉదదేశయమును ఇప్ుపడు చూదాేము.

ఉద్ేద శయము
యాకోబు 1:2-4ను విశేోషించుట యాకోబు ప్తిరక యొకు ఉదదేశయమును కోీడీకర్శంచుటలో అతయంత
ఉప్యోగకర్మైన మార్గ ములలో ఒకటెైయునిది. ప్ర్శచయ ప్లుకులలో యాకోబు తన శరీతలకు ఇలా
వారశాడు:

నఘ సహో దరులారా, మీ విశ్ావసమునకు కలుగు పరరక్ష ఓరుపను పుటిర ంచునని

యిెరిగి, మీరు నఘనఘ విధముల న
ై శ్రధనలలో పడునపుపడు, అద్ి మహానందమని
యిెంచుకొనుడి. మీరు సంపూరుులును, అనూ నఘంగులును, ఏ

విషయములోనన
ై ను కొదువలేనివారునై యుండునటల
ల ఓరుప తన కిోయను
కొనసాగింపనీయుడి (యాకోబు 1:2-4).
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ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటట
ో , యాకోబు యొకు శరీతలు అనేక విధ్ముల న
ై శరధ్నలను

ఎదుర్ొునుచుండిర్శ. అయితద ఆ శరధ్నల మధ్యలో మహానందము కల్వగశయుండమని యాకోబు వార్శకన
పిలుప్ునిచాుడు. శరధ్నలు ఓర్మపను కల్వగశసత ాయని అతడు వివర్శంచాడు. మర్శయు సహించువార్మ

“సంప్ూర్మణలును, అనూ నాంగులును, ఏ విష్యములోనన
ై ను కొదువలేనివార్ై”యుంటార్మ. అయితద
యాకోబు సందదశము యొకు మూలము తర్మవాత వచనములో కనిపిసత ుంది. 5వ వచనములో, ఈ
మాటలు స్టలవిసూ
త యాకోబు తన ఆలోచనను ప్ూర్శత చదశాడు:

మీలో ఎవనికన
ై ను జ్ఞానము కొదువగా ఉననయిెడల అతడు ద్ేవుని అడుగవల ను,
అపుపడద్ి అతనికి అనుగోహంపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్ిదంపక అందరికిని
ధఘరాళ్ముగ దయచేయువాడు (యాకోబు 1:5).

ఈ వచనములను ఈ పాఠంలో తర్మవాత మర్శంత వివర్ముగా చూదాేము. అయితద ప్రసత ుతానికన,

ఈ వాకయభాగము ప్తిరకయంతటికన కేందరమయ
ై ునిది. శరధ్నల మధ్యలో మహానందమును

కల్వగశయుండుటకు, “దదవుని అడుగవల ను,” “అప్ుపడది అతనికన అనుగీహింప్బడును.” ఈ విష్యమును
మనసుిలో ఉంచుకొని, యాకోబు ప్తిరక యొకు ముఖ్య ఉదదేశయమును మనము ఈ విధ్ంగా
కోీడీకర్శంచవచుు:

వారు తమ శ్రధనల మధయ మహానందమును అనుభవించుటకుగాను జ్ఞానమును
వదకమని యాకోబు తన శ్రోతలకు ప్పలుపునిచఘుడు.

యాకోబు యొకు శరీతలు ఈ సందదశమును వినుట చాలా పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉండెను. ఇంతకు

ముందు మనము చెపపి నటట
ో , యాకోబు శరీతలు పాలస్ట్త నాలో నివస్టించుటలేదు. వార్మ తమ

గృహములకు దూర్ముగా “అనయదదశములయందు చెదిర్య
శ ునాిర్మ.” నిసిందదహముగా, తాము

అనుభవించుచుని శరధ్నల మధ్య ఆనందమును కనుగొనుట అంత సులభము కాదు. దీని వలన
కొంతమంది కీస
ీ త ునందు విశావసమును విడిచపటిరనటట
ో అనిపిసత ుంది. బదులుగా, “లోకస్టేిహము” అని
యాకోబు పిలచన దానిని వార్మ వదకుచుండిర్శ. యాకోబు ఈ బలమన
ై ప్దములను ఉప్యోగశంచన
యాకోబు 4:4ను వినండి:

వయభిచఘరిణులారా, యిీ లోకస్టేనహము ద్ేవునితో వైరమని మీరరుగరా? కాబటిర
యిెవడు ఈ లోకముతో స్టేనహము చేయగోరునో వాడు ద్ేవునికి శతతివగును
(యాకోబు 4:4).

సపష్ర ముగా, యాకోబు యొకు శరీతలలో విశావసమును విడచపటిరనవార్మ ఉనాిర్మ.

లోకస్టేిహము వార్శని “దదవునికన విర్పధ్ులుగా” చదసత ుంది అని యాకోబు వార్శని హెచుర్శంచాడు.

కాబటిర, సంఘము యొకు నాయకునిగా యాకోబు తన అధికార్మును వయకత ప్ర్చుచునాిడు

అనుటలో ఆశుర్యం లేదు. విశావసమును నిజఞయితీగా హతయ
త కొను విధ్ముగా నివస్టించమని యాకోబు
తన శరీతలకు మర్లా మర్లా ఆజఞాపించుచునాిడు. తాను వారస్టిన 108 వచనములలో అతడు యాభెై
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కంటే ఎకుువ సూటియిన
ెై ఆజా లను ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు వార్శ సందర్ాులలో ఆజా ల వల
అగుప్డిన అనేక ఇతర్ వాయకర్ణ ర్ూప్ములను కూడా అతడు ఉప్యోగశంచాడు.

అయితద తన శరీతలు ఎదుర్ొునిన సమసయలకు యాకోబు ఇచున ప్రధానమన
ై ప్ర్శషాుర్ము

కేవలం వార్శని ఇది చెయయమని లేక అది చెయయమని ఆజఞాపించుట మాతరమే కాదు. వార్మ దదవుని యొదే
నుండి వచుు జఞానమును వదకాలని అతడు ముఖ్యముగా తెల్వయజేశాడు. వార్మ నానా విధ్ముల న
ై

శరధ్నలను ఎదుర్ొునుచుండగా దదవుని జఞానము వార్మ ఆనందమును కల్వగశయుండుటకు మూలముగా
ఉండెను. 4:8-10లో యాకోబు తన పాఠకులకు స్టలవిచున ఈ సుప్ర్శచతమన
ై మాటలను వినండి:
ద్ేవునియొదద కు రండి, అపుపడఘయన మీయొదద కు వచుును... పిభువు దృషపరకి
మిముాను మీరు తగిగంచుకొనుడి. అపుపడఘయన మిముాను హెచిుంచును
(యాకోబు 4:8-10).

దదవుడు వార్శని హెచుంచుటకుగాను, విశావసులు తమను తాము తగశగంచుకోవాలని యాకోబు

సూచంచాడు. దదవుని ఎదుట తగశగంప్ును చూప్ుట జఞానమునకు మార్గ మయ
ై ునిదని అతడు బో ధించాడు.
తగశగంప్ుగల సమర్పణతో కీస
ీ త ు అనుచర్మలు దదవుని యొదే కు వచునప్ుపడు, వార్మ శరధ్నలను
ఎదుర్ొునుచుండగా వార్మ ప ందుకొను జఞానము ఆనందమును కల్వగశసత ుంది.

యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయంలో ఇప్పటి వర్కు, యాకోబు ప్తిరక యొకు నేప్థయమును

మనము చూశాము. ఇప్ుపడు ఈ ప్తిరక యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను చూచుటకు
మనము స్టిదధముగా ఉనాిము.

నిరాాణము & విషయములు
జఞానము శరధ్నల మధ్య ఆనందమును ప ందుకొను మార్గ మయ
ై ునిదని తెల్వయజేయుట మీద
యాకోబు ప్తిరక ఎకుువ సమయమును వచుసుతంది అని నేను ఇంతకు ముందద తెల్వయప్ర్చాను.

జఞానము మీద ఈ ఉదాాటన ఈ ప్ుసత కము యొకు ఉదదేశయమును గూర్శు మర్శనిి విష్యములను అర్ాము
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతయంది. యాకోబు ప్ుసత కము కొీతత నిబంధ్నలోని జఞాన సాహితయ

ప్ుసత కమయ
ై ునిదని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు తెల్వపార్మ. మర్శయు ఈ ప్తిరక యొకు అసాధార్ణమైన
నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను అర్ాము చదసుకొనుటలో ఈ దృకోుణము సహాయము చదసత ుంది.
యాకోబు ఈ ప్తిరకను వారస్టిననాటికన, పాత నిబంధ్నలో నుండి వలువడిన సుదీర్ామన
ై చర్శతర

కల్వగశన జఞాన సాహితయము విర్శవిగా అందుబాటటలో ఉండదది. పాత నిబంధ్న జఞాన సాహితయ ర్చనలలో,
యోబు మర్శయు ప్రసంగశ గీంథములు, సామతలు గీంథము మర్శయు అనేక ఇతర్ జఞాన కీర్తనలు

మర్శయు ప్రవచన జఞాన వాకయములు భాగమయ
ై ునాియి. ఈ పాత నిబంధ్న సాహితయమునకు యాకోబు
ర్మణప్డియుండుట అనేక విధ్ములుగా కనిపిసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, 5:11లో, ఓర్మపను గూర్శు

మాటాోడుటకు యోబు గీంథములోని ముఖ్య పాతరయిన
ెై యోబు యొకు ఉదాహర్ణను యాకోబు
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ఉప్యోగశసత ాడు. అంతదగాక, యాకోబు ఉప్దదశము, విధ్వర్ాండుర మర్శయు అనాధ్లతో వయవహర్శంచుట,
బీదర్శకము, మర్శయు ప్క్షపాతము వంటి అంశములను గూర్శు కూడా మాటాోడాడు. ఈ అంశములు
సామతలు గీంథములోని అంశములను అనేక విధాలుగా ప్రతిబింబిసాతయి.

యాకోబు పత్రికను మనము చద్ివినపుపడు, “జ్ఞానము” అను పదమును మనము
చఘలా తరచుగా చూసాతము. అతడు సపషరముగా గొపప జ్ఞానమునకు — ఇహలోక

జ్ఞానము కాదుగాని, ప్ెన
ై ుండి వచుు జ్ఞానము — విలువనిసాతడు. మరియు అతని
కంటే ముందు వాియబడిన జ్ఞాన సాహతయము అతని జీవితము మీద గొపప

పిభలవమును చూప్పంద్ి అని ఆలోచించునటల
ల జ్ఞానమునకు విలువనిచుుట

మరియు పత్రిక యొకక నిరాాణము మనలను పురికొలుపతతంద్ి. ఇపుపడు, ద్ీనిని
మనము అతడు సామతలు గోంథమును ఉపయోగించుటలో, మరియు జ్ఞాన
సాహతయ సందరభములో తరచుగా మాటలలడిన మన పిభువన
ై యిేసు యొకక
మాటలను జ్ఞాపకము చేసుకొనుటలో చఘలా సపషరముగా చూడవచుని నఘ

ఆలోచన... ద్ీనితో పాటల, నిబంధనలకు మధయ కాలములో జ్ఞాన ఆలోచన, జ్ఞాన
రచనలు, వాసత వానికి, జ్ఞాన రచనఘ సాహతయము యొకక పురోగత్ర జ్రిగింద్ి.
మరియు యాకోబు పత్రిక అంతటిలో మనము ఆ జ్ఞాన సాహతయములోని

అంశములను ఎకుకవగా చూసాతము అని నఘ ఆలోచన. కొనినసారుల మనము ఒకే
రకమైన నిరాాణమును కూడఘ చూసాతము. కాని అనేక అంశములు సామతలు
గోంథములోను మరియు యిేసుతోను ఆరంభమైయాయయని నేననుకుంటలను,

కాబటిర యిేసు మరియు సామతలు గోంథము యాకోబు మీద ఎకుకవ పిభలవమును

చూపాయని నేననుకుంటలను. అయితే ఆ సాహతయము మరియు రండవ ద్ేవాలయ
యూద్ఘ మత కాలములోని మరియు యిేసు కాలములోని సామతల రూప
జ్ఞానము కూడఘ యాకోబు పత్రికలో చఘలా పాిముఖ్యమైయుననద్ి.

— డా. డదవిడ్డ డబుోయ. చాప్ున్
లేఖ్నము వలుప్ల ఉని ఇతర్ పారముఖ్యమైన సాహితయ ర్చనల న
ై ది విస్ ం ఆఫ్ స్టిర్ాక్స, లేక

స్టిర్ాక్స, మర్శయు ది విస్ ం ఆఫ్ సల లమన్ యొకు అంశములను కూడా యాకోబు ప్తిరక ప్రతిబింబిసుతంది.
యాకోబు దినములలో ఈ ప్ుసత కములు సుప్ర్శచతమయ
ై ుండినవి, మర్శయు అతడు వారస్టిన ప్తిరకకు

మర్శయు వీటికన బలమన
ై సార్ూప్యతలు ఉనాియి. ఒక ఉదాహర్ణగా, స్టిర్ాక్స 1:26లో, మనము ఇలా
చదువుతాము:

మీరు జ్ఞానమును కోరితే, ఆజ్ా లను పాటించండి, అపుపడు పిభువు మీకు
అనుగోహసాతడు.

మర్శయు యాకోబు 1:5లో ఇలా వారయబడియుంది:
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మీలో ఎవనికన
ై ను జ్ఞానము కొదువగా ఉననయిెడల అతడు ద్ేవుని అడుగవల ను,
అపుపడద్ి అతనికి అనుగోహంపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్ిదంపక అందరికిని
ధఘరాళ్ముగ దయచేయువాడు (యాకోబు 1:5).

ఈ విధ్ముల న
ై జఞాన సాహితయముతో పాటటగా, సువార్త లలో నమోదు చదయబడిన యిేసు ఇచున
ఉప్దదశములలో చాలా వర్కు ఇశాీయిేలులోని జఞాన సాహితయమును పల ల్వయునివి. మర్శయు యాకోబు
ర్చనలు మర్శయు యిేసు ఉప్దదశముల మధ్య వాయఖ్ాయనకర్త లు అనేక పల ల్వకలను గుర్శతంచార్మ.
ఉదాహర్ణకు, మతత యి 5:10లో యిేసు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:

నీత్రనిమితత ము హంస్టపంపబడువారు ధనుయలు; పరలోక రాజ్యము వారిద్ి (మతత యి
5:10).

దీనిని యాకోబు 1:12తో పల ల్వుచూడండి, అకుడ యాకోబు ఇలా వారసుతనాిడు:
శ్రధన సహంచువాడు ధనుయడు; అతడు శ్రధనకు నిలిచినవాడై పిభువు తనున
ప్ేిమించువారికి వాగాదనము చేస్టపన జీవకిరరటము పొ ందును (యాకోబు 1:12).
మొదటి శతఘబద పు మరియు అంతకు ముందు కాలము నఘటి యూదుల జ్ఞాన

సాహతయము ముఖ్యముగా యాకోబు పని చేయుచునన సాంసకృత్రక మరియు
సాహతయ పరిసరాలలో బలమన
ై పిభలవమును చూప్పంద్ి. వాసత వానికి, యాకోబుకు
మరియు పాత నిబంధనలోను, యూదుల సాహతయములోను ఉనన ఇతర

సాహతయముల మధయ అనేక సూచితములు మరియు పో లికలు ఉనఘనయి.

యాకోబు సామతలు గోంథమును రండుసారుల ఉపయోగిసత ాడని, కనీసం ఒకసారి
మరియు రండుసారుల కావచుు, మీకు తలుసు మరియు కొోతత నిబంధన

కాలమునకు సుమారుగా ఒక శతఘబద ము కిోతం వాియబడిన జీసస్ బన్ స్టపరాక్
యొకక జ్ఞాన సాహతయమును అతడు విశ్ేషముగా ఉపయోగిసత ాడు... అయితే

జ్ఞానము విషయములో యాకోబుకు ఒక విశ్ేషత ఉననద్ి, మరియు అద్ి, అతడు
తన జ్ఞానమును యిేసు యొకక బో ధతో చఘలా దగగ రగా జ్తపరుసాతడు... ఓడలు
చినన తరచఘపల ద్ఘవరా నియంత్రించబడుట, సహనముతో వేచిచూచు రైతతలు,
మరియు పియాణంచు వరత కులు వంటి వయకరతకరణములతో యాకోబు పత్రిక కొోతత

నిబంధనలోనే అతయంత స ందరయవంతమైన ఉద్ఘహరణలను ఇచుునద్ిగా ఉననద్ి.
ద్ఘనిలో ఎనోన ఉద్ఘహరణలు ఉనఘనయి. ఇదంతఘ జ్ఞానము చూపు

పిభలవమైయుననద్ి. అయితే యాకోబు పత్రికలోని విషయములు యిేసు
రాజ్యమును తలియపరచు విధఘనమును మరియు రాజ్య సనినధి ఒకని

జీవితమును మారుు విధఘనమును ముందుకు కొనసాగించుచునఘనయి.
— డా. డెన్ మక్స కార్ేరే
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జఞాన సాహితయముతో యాకోబు కల్వగశయుండిన దగగ ర్ సంబంధ్ం కార్ణంగా, ఈ ప్తిరక యొకు

నిర్ాుణము మనము ఊహించుదాని కంటే భినిముగా ఉనిది. దీని నిర్ాుణము సులువన
ై ది కాదు అని
ఈ ప్తిరకను ఒకసార్శ చూస్టేత అర్ామవుతయంది. వాసత వానికన, ఆధ్ునిక దృషిరకోణము నుండి, అది చాలా
గజిబిజిగా కూడా అనిపించవచుు. సామతలు గీంథము వల నే, యాకోబు ప్తిరక కూడా అనేక

పారముఖ్యమన
ై అంశములతో వయవహర్శసత ుంది. మర్శయు అది మర్ొక అంశమునకు కొనసాగుటకు ముందు
ఒక అంశము మీద కొనిి వచనములను మాతరమే వచుసుతంది. అప్ుపడప్ుపడు, ఒకటి లేక ఎకుువ
అంశములను ప్తిరకలో తర్మవాత వివర్శసత ుందిగాని, ఏ విధ్మన
ై స్టిార్తవము కనిపించదు. యాకోబు

ప్తిరకలో అసలు నిర్ాుణము లేదని కూడా కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్త లు తదల్వుచెపాపర్మ. అది ఎలాంటి కీమము
లేక ఆలోచనల వర్మసలేని జఞాన సంబంధ్మన
ై మాటల యొకు సంప్ుటి మాతరమే అయుయనిదని వార్మ
సూచంచార్మ.

అయితద, ఇకుడ మనము కొంత జఞగీతత వహించాల్వ. ఈ ప్తిరక ఎలాంటి కీమము లేకుండా అసలు

సంబంధ్మే లేని వచనములను కల్వగశయుని ఒక గజిబిజితో కూడిన గందర్గపళము కాదు. యాకోబు

ప్తిరక ర్ూప్ములోను మర్శయు నిర్ాుణములోను జఞాన సాహితయమును ప్రతిబింబించుచునిప్పటికీ, అది
అనేక విధాలుగా జఞాన సాహితయమునకు భినిముగా ఉనిది. ఇతర్ జఞాన సాహితయమునకు భినిముగా,
యాకోబు ప్తిరక కొనిి సంఘముల కొర్కు వారయబడింది. ఈ కార్ణము చదత, అది ఇతర్ కొీతత నిబంధ్న
ప్తిరకల యొకు నిర్ాుణ లక్షణములను ప్రతిబింబిసుతంది.

యాకోబు ప్తిరక యొకు నిర్ాుణము లేక కూర్మపను గూర్శు వాయఖ్ాయనకర్త ల మధ్య చాలా తకుువ

సముతి ఉనిది. అయితద ఈ పాఠం యొకు ఉదదేశయముల కొర్కు, ఈ ప్ుసత కమును మేము ఏడు
భాగములుగా విభాగశంచాము.
•
•
•
•
•
•
•

యాకోబు 1:1లో యాకోబు ఇచున అభివాదముతో ఈ ప్తిరక ఆర్ంభమవుతయంది.
మొదటి ప్రధాన భాగము, జఞానము మర్శయు ఆనందము అను ప్ుసత కములోని ముఖ్య
అంశము యొకు ప్ర్శచయమయ
ై ునిది, దీనిని యాకోబు 1:2-18లో చూసాతము.

ర్ండవ ప్రధాన భాగము జఞానము మర్శయు విధదయత ప్టో యాకోబు చూపిన ఆసకనతని
వయకత ప్ర్మసుతంది, దీనిని యాకోబు 1:19-2:26లో మనము చూసాతము.

యాకోబు 3:1-4:12లోని మూడవ ప్రధాన భాగము కస
ై త వ సమాజములో జఞానము
మర్శయు సమాధానమును గూర్శునదెయ
ై ునిది.

యాకోబు 4:13-5:12లోని నాలగ వ ప్రధాన భాగము జఞానము మర్శయు భవిష్యతయ
త మీద
దృషిరపడుతయంది.

యాకోబు 5:13-18లో ఉని ఐదవ మర్శయు చవర్శ ప్రధాన భాగము జఞానము మర్శయు
పారర్ాన అని వర్శణంచబడు అంశమునకు అంకనతం చదయబడింది.

ఈ ఐదు ప్రధాన భాగముల తర్మవాత 5:19 మర్శయు 20లో ముగశంప్ు బో ధ్న ఉంది.

యాకోబు 1:1లోని అభివాదముతో ఆర్ంభించ, ప్రతి విభాగమును మర్శంత దగగ ర్గా ప్ర్శశీల్వదాేము.
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అభివాదము (1:1)
1:1లో యాకోబు యొకు కుోప్త అభివాదమును మర్ొకసార్శ వినండి:
ద్ేవునియొకకయు పిభువన
ై యిేసుకరస
ో త ు యొకకయు ద్ఘసుడైన యాకోబు

అనయద్ేశములయందు చద్ిరయ
ి ునన పండిండు గోతిములవారికి శుభమని చప్పప
వాియునద్ి (యాకోబు 1:1).
ఇకుడ యాకోబు తనను తాను వర్శణంచుకుని విధానమును మనము నిర్ో క్షయం చదయకూడదు.

అతడు తనను తాను “దదవునియొకుయు ప్రభువైన యిేసుకీస
ీ త ు యొకుయు దాసుడెైన” అని

సంబో ధించాడు. యాకోబు తనను తాను సంఘము యొకు నాయకునిగా, లేక యిేసు యొకు

సహో దర్మనిగా ప్ర్శచయం చదసుకొనియుండవచుు. బదులుగా, తాను దదవునియొకుయు ప్రభువన
ై

యిేసుకీస
ీ త ు యొకుయు దాసుడను అని ప్ర్శచయం చదసుకొనుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. ఈ దవందవ
సంబో ధ్న యాకోబు కల్వగశయుండిన తగశగంప్ు జీవితమును గూర్శు అతడు ఇచున వయకనతగత

కథనమయ
ై ుండవచుు, మర్శయు ఈ అంశమును గూర్శు అతడు తన ప్ుసత కములో తర్మవాత

మాటాోడతాడు. అతడు తన సహో దర్మడెన
ై యిేసు యొకు దాసుడెయ
ై ునాిడని సపష్ర ము చదసత ూ ఈ
తగశగంప్ును ఎతిత చూపాడు.

అభివాదము తర్మవాత, మొదటి ప్రధాన విభజన జఞానము మర్శయు ఆనందము మీద

దృషిరపడుతయంది.

జ్ఞానము మరియు ఆనందము (1:2-18)
యిెర్ూష్లేములో నుండి తర్మబడి మధ్యధ్ర్ా పారంతమంతా చెదర్శపల యిన కస
ై త వులకు యాకోబు

ఈ ప్తిరకను వారశాడు. వార్మ నానావిధ్ముల న
ై శరధ్నలను ఎదుర్ొునుచునాిర్మ మర్శయు

నిసిందదహముగా అవి వార్శని నిర్మతాిహప్ర్శచాయి. ఈ కార్ణము చదత, జఞానము యొకు పారముఖ్యతను

గూర్శు యాకోబు ప్ల్వకనన మొదటి మాటలు ఆనందము కొర్కు ఇవవబడిన పిలుప్ుతో ఆర్ంభమవుతాయి.
యాకోబు 1:2, 3లో యాకోబు తన శరీతలకు స్టలవిచున ఈ మాటలను వినండి:

నఘ సహో దరులారా, ... మీరు నఘనఘ విధముల ైన శ్రధనలలో పడునపుపడు, అద్ి
మహానందమని యిెంచుకొనుడి (యాకోబు 1:2, 3).

ఈ వాకయభాగము ముఖ్యముగా “నానావిధ్ముల న
ై శరధ్నలను” ఎదుర్ొునుచుని ప్రజలను

ఉదదేశించ మాటాోడుతయంది కాబటిర మనకు వింతగా అనిపించవచుు. అయితద శరధ్నలను

“మహానందము”గా భావించమని యాకోబు ఇచున పిలుప్ు మనము ఊహించునంత అసాధార్ణమన
ై ది
ఏమి కాదు.

“మహానందము” అను ప్దము గరక
ై ప్సన్ కర్ణ్ (πᾶσαν χαρὰν) నుండి
ీ ు వయకీతకర్ణమన

వలువడుతయంది, మర్శయు దీనిని “సంప్ూర్ణమన
ై , చెర్ప్లేని ఆనందం” అని అనువదించవచుు. ఇటిర
పల ర తాిహము యాకోబు దినములలోని ఇతర్ జఞాన సాహితయములో కూడా ఇవవబడదది. చాలాసార్మో,
-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
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తమను తాము ధ్నుయలుగా భావించుటకు ఇబబందిప్డువార్శని పల ర తిహించుటకు జఞాన సాహితయములు

వారయబడదవి. ఉదాహర్ణకు, హింస్టింప్బడినప్ుపడు “సంతోషించ ఆనందించుడి” అని చెబుతూ మతత యి
5:12లో యిేసు ధ్నయవచనములను ముగశసత ునాిడు.

ఇంతకు ముందు మనము చెపిపనటట
ో , 1:3-4లో, శరధ్నలను సహించునప్ుపడు విశావసులు

“సంప్ూర్మణలును, అనూ నాంగులును” అవుతార్ని యాకోబు బో ధించాడు. మర్ొక మాటలో, దదవుని

ప్రజలు శీమలను సహించనప్ుపడు, దదవుడు వార్శ కొర్కు ఉదదేశించన సంప్ూర్ణత అంతటిలోనికన వార్మ
ఎదుగుతార్మ. కాని వాసత వానికన, శీమల మధ్యలో ఇది ఎలా నిజమయ
ై ునిదో చూచుట అతయంత

నిజఞయితీగల విశావసులకు కూడా చాలాసార్మో కష్ర మవుతయంది. ఇందు మూలముగానే, తర్మవాత

వచనములోనే, దదవుని యొదే నుండి కలుగు జఞానమును అనేవషించమని యాకోబు తన పాఠకులకు
తెల్వయజేయుచునాిడు. యాకోబు 1:5లోని ఈ మాటలను జఞాప్కము చదసుకోండి:

మీలో ఎవనికన
ై ను జ్ఞానము కొదువగా ఉననయిెడల అతడు ద్ేవుని అడుగవల ను,
అపుపడద్ి అతనికి అనుగోహంపబడును. (యాకోబు 1:5).

శరధ్నల మధ్య మహానందము కల్వగశయుండాలని కోర్మవార్మ సహాయము కొర్కు దదవుని అడగాల్వ.

వార్శ శరధ్నలు వార్శకన ఏ విధ్ంగా మేలు చదసత ాయో అర్ాము చదసుకొనుటకు వార్శకన జఞానము కావాల్వ.

మర్శయు అటిర జఞానము కొర్కు దదవుని మనము అడిగన
శ టో యితద, ఆయన మనకు దానిని అనుగీహిసత ాడు.
1:17లో యాకోబు తెల్వయజేస్టన
ి టట
ో , దదవుడు తన ప్రజలకు మంచవన
ై మర్శయు శేీష్రమన
ై వర్ములను
అనుగీహిసత ాడు. 1:18లో ఈ నిశుయతను ఇసూ
త యాకోబు ఈ విభాగమును ముగశసత ాడు:

[ద్ేవుడు] తఘను సృషపరంచిన వాటిలో మనము పిథమఫలముగా ఉండునటల
ల

సతయవాకయమువలన మనలను తన సంకలప పికారము కనను (యాకోబు 1:18).
శరధ్నలలో దదవుడు ఎలా కార్యము చదసత ాడో గీహించు ఆనందమును మనము ప ందుకునిప్ుపడు,
మనము ఆనందించగలము. దదవుడు మనలను నితయ ర్క్షణ అను ఆశీర్ావదము కొర్కు స్టిదధప్ర్శచాడు
అను నిశుయతను జఞానము మనకు ఇసుతంది.

జఞానము మర్శయు ఆనందమును గూర్శు అతడు చదస్టన
ి చర్ు తర్మవాత, యాకోబు జఞానము

మర్శయు విధదయత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును వర్శణంచాడు.

జ్ఞానము మరియు విధేయత (1:19-2:26)
ఈ భాగములో, యాకోబు జఞానము మర్శయు విధదయతను మూడు మౌల్వక దశలలో చర్శుంచాడు.

ఆర్ంభించుటకు, కేవలం వినుట లేక మాటాోడుట కంటే కనీయలను చదయుట పారముఖ్యమయ
ై ునిది అను
విష్యమును 1:19-27 ప్ర్శచయం చదసత ుంది.

కిోయలు (1:19-27)
1:22లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
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మీరు వినువారు మాతిమైయుండి మిముాను మీరు మోసపుచుుకొనకుండ,
వాకయపికారము పివరితంచువారునైయుండుడి (యాకోబు 1:22).

కేవలం వాకయమును వినుట మాతరమే మంచది కాదు. దదవుని యొదే నుండి వచుు జఞాన

వచనములు నముకమైన విధదయతలోనికన కూడా నడిపించాల్వ. లేనియిెడల, మనలను మనము
మోసము చదస్టక
ి ొనుచునాిము.
మనము నముాచునఘనమని చపుప విషయములను మనము అభయస్టపంచఘలని

యాకోబు నిజ్ముగా ఉద్ఘాటించుచునఘనడని యాకోబు పత్రికను చద్ివినపుపడు
మీరు అరథ ము చేసుకుంటలరు. పత్రిక అంతటిలో ఇద్ి ఒక పాిముఖ్యమన
ై

అంశమైయుననద్ి. యాకోబు ద్ీనిని ఎందుకు ఉద్ఘాటించుచునఘనడు అను పిశనను
మనము అడగాలి? యాకోబు వాసత విక లోకములో నివస్టపంచుచునఘనడు, వాసత విక
పిజ్ల మధయ పరిచరయ చేయుచునఘనడు అనునద్ి మొదటి జ్వాబైయుననద్ి,

మరియు మనము నివస్టపంచు లోకములో మాటలు చులకన అయినవి, ద్ీనిలో
మనము ద్ేవుని నముాచునఘనము అని చపుపట సులభమే కాని, ఆ నమాకము

కియ
ై పనిగా ఉననద్ి. ఇద్ి
ో ల రూపములో ఎలా ఉంటలంద్ో చూచుట చఘలా కషరమన
కేవలం యాకోబుకు మాతిమే గాక యిేసుకు కూడఘ ఒక సవాల య
ై ుండినద్ి...
మాటలు చపుపట మరియు కారయములు చేయుట ఒకటి కాదు. యిేసుకు ఈ
విషయము తలుసు. యాకోబుకు ఈ విషయము తలుసు. వారు వాసత విక

లోకములో నిజ్మైన సమసయను ఎదురొకనుచునన నిజ్మన
ై పిజ్లకు పరిచరయ
చేయుటకు పియత్రనంచఘరు.
— డా. జిమీు అగన్
తన పాఠకులు కేవలం దదవుని వాకయమును వినువార్శగా మాతరమే ఉండకూడదని యాకోబు

ఆశించాడు. వార్మ తమ విశావసమును కనయ
ీ ల ర్ూప్ములో చూపాలని అతడు కోర్ాడు. ఈ అంశము

యాకోబుకు ఎంత పారముఖ్యమన
ై ది అంటే, అతడు దీనిని 1 మర్శయు 2 అధాయయములలో ప్రధానముగా
చర్శుంచనప్పటికీ, తన ప్తిరకలో మర్లా మర్లా అతడు దీనిని ప్రసత ావించాడు. ఉదాహర్ణకు, 3:13లో,

జఞానము మర్శయు విధదయత మధ్య గల అనుబంధ్మును గూర్శు యాకోబు కల్వగశయుండిన దృకోుణము
మర్ొకసార్శ ప్రతయక్షమవుతయంది. యాకోబు ఇలా వారసుతనాిడు:

మీలో జ్ఞాన వివేకములు గలవాడవడు? వాడు జ్ఞానముతోకూడిన

సాత్రవకముగలవాడై, తన యోగయ పివరత నవలన తన కిోయలను కనుపరచవల ను
(యాకోబు 3:13).

ఈ వచనము సూచంచుచునిటట
ో , శరధ్నలు మర్శయు శీమల మధ్య దదవుని ఉదదేశయములను

గూర్శున జఞానము మర్శయు అవగాహన ఒక పాండితయమునకు సంబంధించన విష్యము మాతరమే కాదు.
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దానిని కల్వగశయునివార్మ తమ మంచ జీవితముల దావర్ా, అనగా దదవుడిచుు జఞానములో నుండి ప్ుటటర
తగశగంప్ు జీవితముతో చదయు కార్యముల దావర్ా దానిని చూప్ుతార్మ.

కాబటిర, 1:27లో, నిజమన
ై ప్వితరతను, మతమును ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచుట దావర్ా కనయ
ీ ల

యొకు అవసర్తను గూర్శున ఈ భాగమును యాకోబు ముగశసత ాడు:

తండిియిన
ెై ద్ేవునియిెదుట పవితిమును నిషకళ్ంకమునన
ై భకిత యిేదనగా

ద్ికుకలేని ప్పలలలను విధవరాండి ను వారి యిబబంద్ిలో పరామరిశంచుటయు,

ఇహలోకమాలినయము తనకంటకుండ తనునతఘను కాపాడుకొనుటయునే (యాకోబు
1:27)

యాకోబు మతమును గూరిు — ద్ఘనిని “శుదధ మన
ై మరియు నిరోదషమైన అని
ప్పలుసాతడు” — చఘలా నిజ్ఞయితీగా ఇలా మాటలలడతఘడు: “ద్ికుకలేని ప్పలలలను

విధవరాండిను వారి యిబబంద్ిలో పరామరిశంచుటయు, ఇహలోకమాలినయము

తనకంటకుండ తనునతఘను కాపాడుకొనుటయునే.” మరియు అనేక విధఘలుగా
భౌత్రకవాదమన
ై ద్ిగా ఉనన మన సంసకృత్రలో, ఇవి ఒకే నఘణెము యొకక రండు

వైపుల ైయుననవి, అనగా మన చుటలర ఉనన బీదలను కనికరించకపో వుట ద్ఘవరా,
లేక వారి బీదరికము వనుక ఉనన కోమబదధ మైన కారణములను చూడకుండఘ

ద్ఘనికి వారు సవయంగా కారణమైయునఘనరు అని చపుపట ద్ఘవరా, లేక వనరులు

కలిగియునన మన వప
ై ు చూసుకుంటూ, మనము ఉననతమన
ై వారమని భలవిసూ
త ,
లేక మనకు ద్ేవుని ఆశీరావదము ఉననద్ి మరియు ప్ేదలకు లేదని భలవిసూ
త ఒక
విధముగా మనము కలుషపతమైపో తఘము, కాని వాసత వానికి చఘలాసారుల ప్ేదల
విశ్ావసము వారు అనుభవించిన శోమలను అనుభవించని పిజ్ల కంటే

బలమైనద్ిగాను, మరింత నిజ్ఞయితీగాను ఉండుటను మనము చూసాతము.
— ర్వ. డా. థుర్ాున్ విల్వయమ్సి
కనీయల కొర్కు ఇవవబడిన ఈ ప్ర్శచయ పిలుప్ు తర్మవాత, యాకోబు 2:1-13లో ప్క్షపాతము

అను సమసయ మీద దృషిరపటటరట దావర్ా జఞానము మర్శయు విధదయత మధ్య ఉని సంబంధ్మును
మర్శంతగా వివర్శసత ాడు.

పక్షపాతము (2:1-13)
యాకోబు శరీతలలో కొందర్మ ధ్నికులకు పారధానయతనిసుత పేదలను నిర్ో క్షయము చదసత ునాిర్మ.

మర్శయు ఈ భాగములో, “ర్ాజ నియమము” అని పిలువబడు దానిపై సర్శయిన
ెై ఆసకనతని చూప్మని

పిలుప్ునిసూ
త యాకోబు ఈ సమసయకు ప్ర్శషాుర్మును ఇచుుటకు ప్రయతిించాడు. 2:8లో యాకోబు
ఇలా వారసుతనాిడు:
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మటలరకు “నీవల నీ పొ రుగువాని ప్ేిమించుమను” లేఖ్నములో ఉననటిర
పాిముఖ్యమన
ై యిీ ఆజ్ా ను మీరు నరవేరిునయిెడల బలగుగనే
పివరితంచువారగుదురు (యాకోబు 2:8).

పారముఖ్యముగా, ధ్నికులకు పారధానయతనిచుుట కొర్కు బీదలను నిర్ో క్షయము చదయుట
“ప ర్మగువానిని పేరమించుట”లో విఫలమగుట అయుయనిది. మర్శయు ర్ాజ నియమమును పాటించుట
దావర్ా వార్మ ప్క్షపాతము అను పాప్మును నిర్పధించాలని యాకోబు బో ధించాడు.

యాకోబు పత్రికలో మనము ధనికులు మరియు బీదలతో వారి అనుబంధమును
గూరిున బో ధను చూసాతము, మరియు ఇద్ి లూకా 16లో మన రక్షకుని యొకక
బో ధనకు సరియిన
ెై పిత్రబింబముగా ఉననద్ి. యాకోబు పత్రిక యొకక రండవ

అధఘయయములో, ఆయనను ప్ేమి
ి ంచు ప్ేదలను తన రాజ్య వారసులుగా ద్ేవుడు

ఎనునకొనిన విషయము మీకు ఎలా తలియదు అని అతడు పిశ్నంచుచునఘనడు...
ధనికులు కైసతవ సభలకు వచుుచుండినపుపడు వారి పటల మొగుగ చూపుట ద్ఘవరా

పక్షపాతము చూపుట జ్రిగింద్ి. వారికి కొంత పితేయకత ఇవవబడుతతంద్ి — “మీరు
నఘ సథ లంలో కూరోువచుు; సంఘములో ఉనన ఉతత మమన
ై సథ లములో మీరు
కూరోువచుు.” ప్ేదలకు ద్ేవుని రాజ్యములో సంపూరు సాథనము ఉననదని,

సంపూరు సావసథ య హకుకలు ఉనఘనయి కాబటిర ద్ేవుని పిజ్ల మధయ కూడఘ వారికి

గౌరవమును, మరాయదను చూపుతూ, వారికి సంపూరు సభయతవమును ఇవావలని
యాకోబు హెచురించఘడు.

— డా. గీగ్ పర్రీ
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మీద యాకోబు ప్తిరక ఒక

విశేష్మన
ై దృషిరని పడుతయంది. యాకోబు అభిపారయం ప్రకార్ం, ఒకర్శకొకర్మ సహాయం చదసుకోవాలని,
బీదలను కనికర్శంచాలని, ప్క్షపాతమును నివార్శంచాలని, మర్శయు అనేక ఇతర్ విష్యములను
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మనకు బో ధిసత ుంది. అయితద మనము జఞగీతతగా ఉండని ప్క్షమున ఈ అనుకూల

దృకపథము యొకు దుర్మప్యోగం జర్శగే అవకాశం ఉంది. మన స ంత నీతి కనీయల దావర్ా దదవుని ఎదుట
మనలను మనము సమర్శాంచుకొనుటకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు ఏ విధ్ంగా వయర్ాముగా

ఉప్యోగశంచబడుతయందో ఆధ్ునిక కైసతవులు ఎతిత చూప్ుతార్మ. మర్శయు దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును ఈ

విధ్ంగా దూషించుటను మనము తిర్సుర్శంచుట సర్శయిెైన ప్నే. అయితద, భినిముగా, యాకోబు ప్తిరక
ధ్ర్ుశాసత మ
ర ులోని వేర్ొక కోణమును ఉదాాటిసత ుంది. ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు దావర్ా ఏ ఒకుర్మ నీతిమంతయలుగా

తీర్ుబడుటకు అవకాశం లేదని యాకోబు బో ధించనప్పటికీ, దదవుని ధ్ర్ుశాసత మ
ర ు మన జఞానమునకు
మూలమయ
ై ునిది. మర్శయు మనము దానికన విధదయులమయ
ై ుండాల్వ. అవును, మనము పాత
నిబంధ్న కాలములో నివస్టించువార్శ వల ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును పాటించము; మనము దదవుని

ధ్ర్ుశాసత మ
ీ త ు మర్శయు కొీతత నిబంధ్న బో ధ్నల వలుగులో అనువర్శతంచాల్వ. అయితద
ర ును ఎలో ప్ుపడు కీస
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ర్క్షణ నిమితత ము కీస
ీ త ునందు విశావసముంచనవార్మ దదవునికన కృతజా త తెలుప్ుటకు ధ్ర్ుశాసత మ
ర ును

పాటిసత ార్మ, ఎందుకంటే అది దదవుని జఞానము యొకు ప్రతయక్షత అయుయనిది. ఈ భావనలో, యాకోబు
కీర్తనలు 19:7లోని ఈ మాటలను ప్రతిధ్వనిసుతనాిడు:

యిెహో వా నియమించిన ధరాశ్ాసత మ
ర ు యథఘరథ మైనద్ి అద్ి పాిణమును

తపపరిలలజ్ేయును. యిెహో వా శ్ాసనము నమాదగినద్ి అద్ి బుద్ిధహన
ీ ులకు
జ్ఞానము పుటిర ంచును (కరరతనలు 19:7).

దదవుని జఞానమునకు ప్రతిసపందనగా కనయ
ీ ల యొకు పారముఖ్యతను మర్శయు దదవుని ర్ాజ

నియమమును పాటించుట దావర్ా ప్క్షపాతమును ఎదుర్శంచుట యొకు పారముఖ్యతను ప్ర్శచయం చదస్టన
ి
తర్మవాత, 2:14-26లో యాకోబు విశావసము మర్శయు విధదయత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును గూర్శు
మాటాోడాడు.

విశ్ావసము (2:14-26)
2:14లో, యాకోబు ఇలా ప్రశిించాడు:
నఘ సహో దరులారా, కిోయలు లేనపుపడు ఎవడైనను తనకు విశ్ావసము కలదని

చప్పపనయిెడల ఏమి పియోజ్నము? అటిర విశ్ావసమతని రక్షింపగలద్ఘ? (యాకోబు
2:14)

“లేదు” అని బలో గుదిే చెప్ుపట దావర్ా యాకోబు ఈ ప్రశికు జవాబునిచాుడు. అతడు దీనిని

అనేక విధాలుగా చదశాడు. మొదటిగా, దదవుని గూర్శున నిజమైన విష్యములను అప్వాది కూడా

నముుతాడని, మర్శయు అది వానికన ఏ మేలు చదయదు అని అతడు ఉదాాటించాడు. తర్మవాత అబారహాము
విశావసము విధదయతలోనికన నడిపించన విధానమును అతడు గుర్శతంచాడు. మర్శయు సతిియల దావర్ా
ర్ాహాబు విశావసమును వయకత ప్ర్చన విధానమును అతడు వర్శణంచాడు. 2:26లో, యాకోబు ఈ
సుప్ర్శచతమైన విష్యమును తెల్వయజేశాడు:

పాిణములేని శరరరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిోయలు లేని విశ్ావసమును
మృతము (యాకోబు 2:26).

యాకోబు ఆలోచన ప్రకార్ం, సర్శయిన
ెై ఆలోచనలను కల్వగశయుండుట మాతరమే సర్శపల దు.
విధదయతను చూప్లేని విశావసము మృతమయ
ై ునిది. అది నిజమైన ర్క్షింప్గల విశావసము కాదు.

విధదయత గల జీవితమును జీవించమని తన శరీతలకు ఉప్దదశించన తర్మవాత, కీస
ీ త ు అనుచర్మల

మధ్య జఞానము మర్శయు సమాధానమునకు మధ్య ఉండవలస్టిన అనుబంధ్ము మీద యాకోబు
దృషిరపటారడు.
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జ్ఞానము మరియు సమాధఘనము (3:1-4:12)
4:1లో యాకోబు యొకు ప్రశిను వినండి:
మీలో యుదధ ములును పో రాటములును ద్ేనినుండి కలుగుచుననవి? (యాకోబు
4:1)

ఈ వచనము ఈ భాగము యొకు మధ్యలో ప్రతయక్షమగుచునిప్పటికీ, అనేక విధాలుగా ఈ భాగం

అంతా ఇదద ప్రశితో వయవహర్శసత ుంది.

ఈ విభాగములో, విశావసుల మధ్య జఞానము మర్శయు సమాధానమునకు సంబంధించన మూడు

ముఖ్యమైన విష్యములను యాకోబు గుర్శతంచాడు. మొదటిగా, 3:1-12లో, యాకోబు నాలుక మీద లేక
మన మాటల ఉప్యోగము మీద దృషిరపటారడు.

నఘలుక (3:1-12)
3:4, 5లో యాకోబు నాలుకను ఒక ఓడ యొకు చుకాునితో పల లాుడు. అతడు దీనిని ఈ
విధ్ంగా వివర్శంచాడు:
ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపపవై ప్ెనుగాలికి కొటలరకొని పో బడినను,
ఓడ నడుపువాని ఉద్ేదశముచొపుపన మికికలి చిననదగు చుకాకనిచేత

త్రిపపబడును. ఆలాగుననే నఘలుకకూడ చినన అవయవమన
ై ను బహుగా అద్ిరి
పడును (యాకోబు 3:4-5).

6వ వచనములో, తన శరీతలకు ఇలా వారసూ
త అతడు కొనసాగశంచాడు:
నఘలుక అగినయిే, నఘలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాపపిపంచమై
సరవశరరరమునకు మాలినయము కలుగజ్ేయుచు, పికృత్ర చకోమునకు

చిచుుప్ెటర లను; అద్ి నరకముచేత చిచుు ప్ెటరబడును (యాకోబు 3:6).
నాలుకకు ఉని కీడు చదయగల శకనతని గూర్శు యాకోబు ఇచున హెచుర్శక, సామతలు గీంథములో
ఉని బో ధ్లను పల ల్వయునిది. నాలుక లేక ప్దములతో ముడిప్డియుని అపాయములను గూర్శు
సామతలు గీంథము కూడా అనేక సందర్ాులలో మాటాోడుతయంది. వీటిని మనము సామతలు 10:31;

11:12; 15:4; మర్శయు అనేక ఇతర్ వచనములలో చూడవచుు. మాటలు దదవుని ప్రజల మధ్య అనేక
సమసయలకు దార్శతీయగలవని యాకోబు మర్శయు సామతలు ర్ండూ ఉదాాటించాయి. ఘర్షణలను
నివార్శంచ సమాధానముతో జీవించుటకు, మనము మన నాలుకలను అదుప్ులో ఉంచుకోవాల్వ.
మనము యాకోబు పత్రికను చదువుతూ మన మాటలను గూరిు అతడు చపుప

విషయములను వినినపుపడు, “హృదయమందు నిండియుండు ద్ఘనిని బటిర నోరు
మాటలాడును గద్ఘ” అని యిేసు పలికిన మాటలు మనకు జ్ఞాపకము

చేయబడుచునఘనయి. మరియు యాకోబు యిేసు మాటలను పిత్రబింబిసూ
త
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సంఘమునకు హెచురికలను — కరోసత ు యొకక రాకడ మరియు ఆయన భవిషయత్
రాకడను గూరిున ఎదురుచూపులో మనము జీవించవలస్టపన విధఘనమును —
ఇచుునపుపడు ఒక విధంగా మన మాటల మీద దృషపరప్ెటర లట ద్ఘవరా మన

హృదయములను సమీక్షించుకోవాలని యాకోబు చబుతతనఘనడు. మరొక మాటలో,
ఒక వయకిత యొకక మాటలను, లేక మాటలకు పరాయయపదమన
ై నఘలుకను ఆ వయకిత
యొకక నైత్రక అస్టపథతవమునకు పరిమాణముగా చూసుతనఘనడు. అద్ి ఉష్ోు గోతను
తలియజ్ేసత ుంద్ి — మరొక మాటలో — ఒకని హృదయము యొకక ఉష్ోు గోతను
తలియజ్ేసత ుంద్ి. కాబటిర , “హృదయమందు నిండియుండు ద్ఘనిని బటిర నోరు
మాటలాడును గద్ఘ” అని యిేసు చపుప విధముగానే, నఘలుకకు కళ్లలము

వేయవల నని మరియు ఒకే నోటిలో నుండి ఆశీరావదములు మరియు శ్ాపములు
వలువడకూడదని యాకోబు చపుపనపుపడు, మన హృదయములు ద్ేవునికి

సంపూరుముగా సమరపణ కలిగియుండఘలని అతడు చబుతతనఘనడు. మనము
ద్ివమనసుకలమైయుండకూడదు, కాని విశ్ావసముతో కరస
ో త ు బో ధను

పటలరకొనియుండువారిగా ఉండఘలి, మరియు అలా చేయునపుపడు, మన మాటలు
మన సహో దరులను మరియు సహో దరరలను శప్పంచుటకు బదులుగా వారిని
ద్ీవించఘలి.

— డా. బారండన్ డి. కోీ
జఞానము మర్శయు సమాధానములోని ర్ండవ విష్యము, ర్ండు ర్కముల జఞానమునకు

సంబంధించనదెైయునిది. దీనిని మనము 3:13-18లో చూసాతము.

రండు రకముల జ్ఞానము (3:13-18)
యాకోబు 3:14-17లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
అయితే మీ హృదయములలో సహంపనలవికాని మతసరమును వివాదమును
ఉంచుకొనినవారత
ై ే... ఈ జ్ఞానము ప్ెైనుండి ద్ిగవ
ి చుునద్ికాక

భూసంబంధమన
ై ద్ియు పికృత్ర సంబంధమైనద్ియు దయయముల జ్ఞానము

వంటిద్ియునై యుననద్ి... అయితే ప్ెన
ై ుండివచుు జ్ఞానము మొటర మొదట
పవితిమన
ై ద్ి, తరువాత సమాధఘనకరమన
ై ద్ి, మృదువన
ై ద్ి, సులభముగా
లోబడునద్ి, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినద్ి,

పక్షపాతమైనను వేషధఘరణయిెన
ై ను లేనిద్ియునైయుననద్ి (యాకోబు 3:14-17).
ఇకుడ మనము చూసుతనటట
ో , జఞానము మర్శయు సమాధానమునకు మధ్య ఉని

అనుబంధ్మును వివర్శంచుటకు, యాకోబు భూసంబంధ్మన
ై , లేక దయయప్ు జఞానము మర్శయు పన
ై ుండి
వచుు జఞానముకు మధ్య వయతాయసమును చూపాడు. భూసంబంధ్మైన జఞానము ఘోర్మన
ై ఈర్షయ
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మర్శయు సావర్ామునకు దార్శ తీసుతంది. అయితద దదవుని యొదే నుండి వచుు జఞానము కైసతవ
సమాజములో సమాధానమును కల్వగశసత ుంది.

అతని పాఠకులు వివాదములు మర్శయు గొడవలకు దూర్ముగా ఉండాలని యాకోబు

పిలుప్ునిచాుడు. మనము మన సావర్ాప్ు వాంఛలను ప్టటరకొనియుండునప్ుపడు మన మధ్య
సమాధానము ఉండదని అతడు వివర్శంచాడు. భూసంబంధ్మన
ై జఞానము “అలో ర్శయు ప్రతి

నీచకార్యము”నకు నడిపించునని అతడు బో ధించాడు. కాబటిర, పన
ై ుండి వచుు జఞానము మీద

ఆధార్ప్డమని యాకోబు తన శరీతలను హెచుర్శంచాడు. మనము ఇలా చదస్టన
ి ప్ుపడు, సమాధానమును
ప ందుకుంటాము. 3:18లో యాకోబు వారసుతనటట
ో :

నీత్రఫలము సమాధఘనము చేయువారికి సమాధఘనమందు వితత బడును (యాకోబు
3:18).

4:1-12లో ఉని ఈ భాగములోని మూడవ విష్యము కీీసత ు అనుచర్మలు అనుభవించు

అంతర్గ త కలహమునకు అనుబంధ్ములో జఞానము మర్శయు సమాధానమును చూసుతంది.

అంతరగ త కలహము (4:1-2)
కైసతవుల మధ్య కలహమునకు కార్ణము సావర్ాప్ు వాంఛలు, తప్ుపడు ఉదదేశములు, మర్శయు

మన మధ్య ఉని అసంతృపిత అయుయనిదని యాకోబు సూచంచాడు. యాకోబు అభిపారయము ప్రకార్ం,

శరీతలలో ఉని దుష్ర అభిలాష్లు కస
ై త వ సమాజమునకు ఘోర్మన
ై హానిని కల్వగశంచాయి. వార్శ కోర్శకలు
వార్శని ఏలుబడి చదశాయి. ఈ కార్ణము చదత, వార్మ జగడమాడుచునాిర్మ, ప ర్మగువాని వాటిని

ఆశించుచునాిర్మ మర్శయు ఒకర్శనొకర్మ నాశనము చదసుకొనుచునాిర్మ. కాబటిర, సమాధానము కొర్కు
వార్మ ఏమి చెయాయలో యాకోబు వార్శకన ఖ్ండితముగా తెల్వయజేశాడు. 4:7-10లో, యాకోబు ఇలా
స్టలవిచాుడు:

కాబటిర ద్ేవునికి లోబడియుండుడి... ద్ేవునియొదద కు రండి, అపుపడఘయన
మీయొదద కు వచుును... పిభువు దృషపరకి మిముాను మీరు తగిగంచుకొనుడి.
అపుపడఘయన మిముాను హెచిుంచును (యాకోబు 4:7-10).

తగశగంప్ుతో దదవునికన సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా మాతరమే వార్శ మధ్య వివాదములు మర్శయు

కలహములకు ముగశంప్ు కల్వగశ వార్మ ఒకర్శతో ఒకర్మ సమాధానము కల్వగశయుండగలుగుతార్మ.
ఇప్ుపడు, జఞానము మర్శయు భవిష్యతయ
త మధ్య ఉని అనుబంధ్మును చూదాేము.

జ్ఞానము మరియు భవిషయతత
త (4:13-5:12)
జఞానము మర్శయు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు యాకోబు యొకు సంభాష్ణను మూడు భాగములుగా

విభాగశంచవచుు. మొదటి భాగము 4:13-17లో ఉనిది మర్శయు దదవుడు నియంతరణలో లేడు అనిటట
ో
భవిష్యతయ
త ను గూర్శు ప్రణాళికలను ర్ూపించువార్శని గూర్శు చర్శుసుతంది.
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పిణఘలికలు రూప్పంచుట (4:13-17)
యాకోబు శరీతలలో అనేక మంది తమ స ంత భవిష్యతయ
త లను నిర్ాార్శంచుకొనుటకు

ప్రయతిించుచుండిర్శ అని ఈ వచనములు సూచసాతయి. వార్మ ఐశవర్యమును కూడబెటర టకొనుట మీద
దృషిరనిల్వపార్మ, మర్శయు వార్మ చదయబో వుచుని విష్యములను గూర్శు మర్శయు వళో బో వుచుని

సా లములను గూర్శు ప్రగలాులు ప్ల్వకార్మ. దీనికన సపందనగా, వార్శ జీవితములు అశాశవతమన
ై వి అని
యాకోబు వార్శకన జఞాప్కము చదశాడు. వార్శ భవిష్యతయ
త వార్శ కొర్కు దాచపటిరయుంచన విష్యములను
తెలుసుకొనుట వార్శకన సాధ్యము కాదు. 4:15, 16లో యాకోబు చెప్ుప మాటలను వినండి:
కనుక పిభువు చితత మైతే మనము బిద్క
ి ియుండి ఇద్ి అద్ి చేతమని
చపుపకొనవల ను. ఇపుపడైతే మీరు మీ డంబములయందు

అత్రశయపడుచునఘనరు. ఇటిర అత్రశయమంతయు చడ్ ద్ి (యాకోబు 4:15-16).
కేవలం దదవుడు మాతరమే భవిష్యతయ
త ను నియంతిరంచగలడు మర్శయు జఞానులు ఈ విష్యమును

గుర్శతసత ార్మ.

ఈ విభాగము యొకు ర్ండవ భాగములో, భినిమన
ై విధ్ముగా యాకోబు జఞానము మర్శయు

భవిష్యతయ
త మీద దృషిరపటారడు. 5:1-6లో, ర్ాబో వుచుని తీర్మప దినము దృషారయ ఐశవర్యమును
కూడబెటర టకొనుటకు విర్పధ్ముగా అతడు హెచుర్శంచాడు.

ఐశవరయమును కూడబటలరకొనుట (5:1-6)
అనేక చపటో పేదలతో వయవహర్శంచబడిన విధానమును గూర్శు యాకోబు సుదీర్ాముగా చర్శుంచాడు.

సామానుయలను దో చుకొనుటకు ప్రయతిించన ధ్నికులను అతడు తర్చుగా ఖ్ండించాడు. ఈ

వచనములలో, పేదలను ప్ణంగా పటటర ఐశవర్యమును కూడబెటర టకుని ధ్నికులను యాకోబు

కఠశనముగా హెచుర్శంచాడు. మర్శయు అలా చదయుట వలన వార్మ అతితవర్లో శీమప్డతార్ని అతడు
తెల్వయజేశాడు. 5:3లో అతడు వారసుతనిటట
ో :

మీ బంగారమును మీ వండియు తతపుపపటిర నవి; వాటి తతపుప మీమీద
సాక్షయముగా ఉండి అగినవల మీ శరరరములను త్రనివేయును;

అంతయద్ినములయందు ధనము కూరుుకొంటిరి (యాకోబు 5:3).
ఈ లేఖ్న భాగము సూచంచుచునిటట
ో , ఇతర్మలను దో చుకొని ఐశవర్యమును సంపాదించుకొనుట

కఠశనమన
ై తీర్మపను తెసత ుంది.

ఇకకడ యాకోబు పలికిన మాటలను వినిన యూదులకు అవి ఆశురయమును

కలిగించియుండవచుు. ధనికులు మరియు ప్ేదల మధయ అనుబంధమును గూరిు
ఇశ్ాోయిేలులో అనేకమంద్ి కలిగియుండిన అవగాహనను వాసత వానికి అతడు

తఘరుమారు చేశ్ాడు, మరియు ప్ేదలను ధనుయలు అని ప్పలుసుత వారిని గూరిు

మాటలలడఘడు... పశ్ాుతఘతపపడుటకు స్టపదధముగా ఉండమని, లేనియిెడల తీరుపను
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ఎదురొకనమని అతడు ధనికులను హెచురించఘడు... ఈ పిజ్లు ఐశవరయమును

కూడబటలరకొనుచునఘనరు అను విషయము ఈ తీరుపనకు మూలమైయుననద్ి,
అనగా ద్ేవుడు మిముాను ఐశవరయముతో ద్ీవించునటల యితే, ద్ఘనిని మీరు మీ
పొ రుగువానితో పంచుకొనుట, మరియు మీ పొ రుగువానిని ద్ీవించుటకు

ఉపయోగించుట ద్ేవుని చితత మయ
ై ుననద్ి, కాని వారు ధనమును తమ కొరకు
కూడబటలరకొనుచుండిరి. తమ యొదద పని చేయువారికి తగిన విధముగా

జీతమును చలిల ంచకుండఘ వారు వారిని మోసము చేయుచునఘనరు... ఐశవరయము
ద్ేవుడిచుు వరమైయుననద్ి మరియు ద్ఘనిని సవపియోజ్నముల కొరకు గాక,

పొ రుగువాని కొరకు ఉపయోగించుట ద్ేవుని చితత మైయుననద్ి. మరొక మాటలో,
“నినున వల నీ పొ రుగువానిని ప్ేిమించుము” అను నియమము ద్ఘవరా పిత్ర
వాయపారము నడిప్పంచబడఘలి.
— ర్వ. డదవిడ్డ ల వీస్
5:7-12లో ఉని జఞానము మర్శయు భవిష్యతయ
త ను గూర్శు యాకోబు యొకు చర్ులోని మూడవ

భాగము, భవిష్యతయ
త కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ప్రణాళిక నర్వేర్ుబడుటకు సహనముతో
ఎదుర్మచూచుట మీద దృషిరపడుతయంది.

సహనముతో వేచియుండుట (5:7-12)
జఞానము కొర్కు దదవుని మీద ఆధార్ప్డియుండక ప్రణాళికలను ర్ూపించువార్శని యాకోబు

విమర్శించాడు. ఐశవర్యమును కూడబెటర టకొనుట దావర్ా దదవుని జఞానమును నిర్ో క్షయము చదస్టి పేదలను
దో చుకొనువార్మ దదవుని తీర్మపను ఎదుర్ొుంటార్మ అని అతడు హెచుర్శంచాడు. అయితద తర్మవాత, దదవుడు
కల్వగశంచు యుగాంతము కొర్కు సహనముతో ఎదుర్మచూచువార్శని యాకోబు పల ర తిహించాడు. 5:7
మర్శయు 8లో యాకోబు ఈ సార్ూప్యమును ఉప్యోగశసత ునాిడు:

సహో దరులారా, పిభువు రాకడవరకు ఓప్పక కలిగి యుండుడి; చూడుడి;

వయవసాయకుడు తొలకరి వరషమును కడవరి వరషమును సమకూడు వరకు

విలువైన భూఫలము నిమితత ము ఓప్పకతో కాచుకొనుచు ద్ఘనికొరకు కనిప్ెటర లను

గద్ఘ పిభువురాక సమీప్పంచుచుననద్ి గనుక మీరును ఓప్పక కలిగియుండుడి, మీ
హృదయములను స్టపథరపరచుకొనుడి (యాకోబు 5:7-8).

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , ఈ భాగములోని యాకోబు మాటలు కేవలం ధ్నికులను

హెచుర్శంచుట మాతరమే చదయలేదు. అవి పేదలను మర్శయు అణగదరర కుబడినవార్శని పల ర తిహించాయి

కూడా. యాకోబు యొకు బలమైన గదిేంప్ు తీర్మప దినము ర్ాబో వుచునిదని తన శరీతలకు జఞాప్కము
చదస్టింది. మర్శయు ఆ సమయమందు, నముకముగా దదవుని మీద ఆధార్ప్డినవార్మ ప్రతిఫలమును
ప ందుతార్మ. ఈ విధ్ంగా, దెైవికమన
ై జఞానములో కొనసాగమని, విశావసమును వయకత ప్ర్చుచు
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జీవించమని, భవిష్యతయ
త కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని అంతిమ ప్రణాళికను దృషిరలో ఉంచుకొని దదవునికన
విధదయుల ై జీవించమని అతడు నముకమైన వార్శని పల ర తిహించాడు.

జఞానము ఆనందము, విధదయత, సమాధానము మర్శయు భవిష్యతయ
త తో ఎలా ముడిప్డియునిదో

తన శరీతలకు వివర్శంచన తర్మవాత, యాకోబు ప్తిరక జఞానము మర్శయు పారర్ాన అను కుోప్త అభాయస్టిక
అనువర్త నతో ముగుసుతంది.

జ్ఞానము మరియు పాిరథన (5:13-18)
యాకోబు శరీతలు అనేక సమసయలను ఎదుర్ొునుచుండిర్శ. వార్మ తమ సవగృహముల నుండి

చెదర్
ి శపల యార్మ. ధ్నికులు పేదలను దో చుకొనుచునాిర్మ. వార్మ వాదనలు చదసత ూ ఒకర్శనొకర్మ

గాయప్ర్చుకొనుచునాిర్మ. అనేకమంది తమ శర్రర్ అభిలాష్లతో నియంతిరంచబడుచునాిర్మ. మర్శయు
తమ విశావసమునకు తగశన విధ్ముగా జీవించుటను అనేకమంది కఠశనముగా భావించుచునాిర్మ.

కాబటిర, ఈ చవర్శ భాగములో, వార్మ ఈ సమసయలను ఎదుర్ొునుచుండగా కైసతవ సమాజములో ఏమి

చదయాలో యాకోబు వార్శకన బో ధించాడు. ప్తిరక యొకు ఆర్ంభములో అతడు బో ధించన విష్యములకు
పల ల్వన విధ్ముగానే, ఇకుడ తమను తాము పారర్ానకు అంకనతము చదసుకొనమని యాకోబు వార్శని
ఉప్దదశించాడు. ఇబబందులు లేక ఆనంద సమయములలో, ర్పగమును ఎదుర్ొునుచుని

సమయములో, వయకనతగత పాప్ము వలన ర్పగము కల్వగశన సమయములో కూడా, జఞానముగలవార్మ
పారర్శాసత ార్మ. 5:13 మర్శయు 14లో యాకోబు తన పాఠకులకు స్టలవిచున మాటలను వినండి:

మీలో ఎవనికన
ై ను శోమ సంభవించనఘ? అతడు పాిరథ నచేయవల ను; ఎవనికైనను
సంతోషము కలిగనఘ? అతడు కరరతనలు పాడవల ను. మీలో ఎవడైనను

రోగియిెైయునఘనడఘ? అతడు సంఘపు ప్ెదదలను ప్పలిప్పంపవల ను; వారు పిభువు

నఘమమున అతనికి నూన రాచి అతనికొరకు పాిరథ నచేయవల ను (యాకోబు 5:1314).

సపష్ర ముగా, అనిి వేళలయందు జఞానము కొర్కు తన శరీతలు దదవుని ఆశీయించాలని యాకోబు
ఆశించాడు. దీనికన కార్ణము 16వ వచనములో సపష్ర మవుతయంది, అకుడ యాకోబు ఇలా వారసుతనాిడు:
నీత్రమంతతని విజ్ఞాపన మనఃపూరవకమైనద్ై బహు బలముగలద్ై యుండును
(యాకోబు 5:16).

శీమల మధ్య సహనముగా ఉండమని మర్శయు పారర్శాంచమని పిలుప్ునిసూ
త ప్తిరక యొకు

ముఖ్య భాగమును ముగశంచన తర్మవాత, యాకోబు తన ప్తిరకను ఒక కుోప్త బో ధ్నతో ముగశంచాడు.

ముగింపు బో ధన (5:19-20)
5:19 మర్శయు 20లో, ఒకర్శనొకర్మ బలప్ర్చుకొనమని, సతయము నుండి తపిపపల యినవార్శని

తిర్శగశ తీసుకొని ర్ముని యాకోబు తన శరీతలను కోర్ాడు. విశావస సమాజములో సహో దర్శ
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సహో దర్మలుగా నిజముగా ర్క్షించు విశావసములోనికన ప్రజలను తిర్శగశ నడిపించు బాధ్యత మర్శయు ధ్నయత
వార్శకన ఇవవబడింది అని అతడు జఞాప్కము చదశాడు.

ముగింపు
ఈ యాకోబు ప్తిరక ప్ర్శచయంలో, మనము ప్తిరక యొకు నేప్థయమును చూశాము,

ర్చయితను, శరీతలను మర్శయు ర్చనా సందర్ుమును గుర్శతంచాము. మనము ప్తిరక యొకు
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను విశదీకర్శంచ, శీమల దావర్ా నిర్మతాిహమును ఎదుర్ొునుచుని
విశావసులకు ఆనందము, విధదయత, సమాధానము, భవిష్యతయ
త మర్శయు పారర్ాన దావర్ా ఇది కొీతత
నిబంధ్న జఞాన గీంథముగా ఎలా ప్ని చదసత ుందో చూశాము.

వార్మ శీమల యందు ఆనందించుటకుగాను జఞానము కొర్కు దదవునిని వదకవల నని యాకోబు

ప్తిరక మొదటి శతాబే ప్ు కస
ై త వులను సవాల్ చదస్టింది. అవును, నీవు మర్శయు నేను యాకోబు యొకు
వాసత విక శరీతల కంటే భినిమన
ై ప్ర్శస్టా త
ి యల మధ్య నివస్టించుచునాిము. అయితద మనము కూడా
శీమలను ఎదుర్ొుంటాము, మర్శయు ఆ శీమలను ఎదుర్ొునుటకు దదవుని జఞానము మనకు

అవసర్మైయునిది. యాకోబు యొకు మొదటి శరీతల వల నే, దదవుని జఞానము దావర్ా కలుగు
మహానందము మనకు కూడా అవసర్మైయునిది. ఈ పాఠంలో మనము ఈ ప్తిరకలో ఉని

విష్యములను మాతరమే చూస్టినప్పటికీ, ఒక విష్యము మాతరం మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ: యాకోబు
ప్తిరక అనిి యుగములలో జఞానయుకత మన
ై జీవనమును గడుప్ుటకు మార్గ మును అందిసత ుంది.
మర్శయు మనము ఎలాంటి శీమలను లేక కష్ర ములను అనుభవించనను, ఈ ప్తిరకను మన

జీవితములకు ఎంత ఎకుువగా అనువర్శతంచుకోగల్వగశతద, అంత ఎకుువగా దదవుడు తన ప్రజలకు ఇచుు
మహానందమను ఆశీర్ావదమును మనము ప ందుకోగలుగుతాము.
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