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పితర్మడెైన యాకోబు

ఉపో ద్ఘాతం
అసలు మార్మప ప ందుటకు అవకాశమేలేని మోసగాళో ను మీర్ప్ుపడెన
ై ా చూశార్ా? వార్శ

మోసము మర్శయు కుటర వార్శకన ప్రయోజనమును కల్వగశసత ు — కనీసం కొంత కాలం పాటెన
ై ా — వార్శని
మర్శంత నీచులుగా చదసత ుంది. కాని సంతోష్కర్ముగా, దదవుడు అటిర ప్రజలను విశేష్మన
ై ర్రతయలలో

ఉప్యోగశంచుకోవాలని కోర్శనప్ుపడు, వార్మ ఆయనకు అందనంత దూర్ముగా మాతరం ఉండర్మ. వార్శని
నమరప్ర్చ, ఆయనను స్టేవించుటకు స్టిదధముగా ఉని ప్రజలుగా వార్శని ర్ూప్ుదిదే ుటకు దదవుడు వార్శ

జీవితములో కొనిి కష్ర ములను కల్వగశసత ాడు. మర్శయు చాలాసార్మో, దదవుడు ఈ విధ్ంగా మార్శున ప్రజలు
నమరత మర్శయు విశావసము విష్యములో ఇతర్మలకు మాదిర్మలుగా మార్తార్మ.

ప్ంచగీంథములోని ఈ పాఠం బెైబిలులోనే అతి పదే మోసగాడెైన, “పితర్మడెైన యాకోబు”కు

అంకనతం చదయబడింది. కాని, మనము చూడబో వుచునిటట
ో , 25:19-37:1 వర్కు వాయపించన

ఆదికాండములోని ఈ భాగము, యాకోబు చదస్టన
ి మోసమును మాతరమే బయలుప్ర్చదుగాని, దదవుడు
అతనిని నమరప్ర్చ, ఇశాీయిేలులోనే అతయంత పియ
ర మైన పితర్మలలో ఒకనిగా తీర్శుదిదే ాడని కూడా
బయలుప్ర్మసుతంది.

ఇతర్ పాఠములలో, ఆదికాండము గీంథము మూడు ప్రధానమైన భాగములుగా

విభాగశంచబడుతయంది అని మనము చూశాము. మొదటి భాగము 1:1-11:9లో ఉని పారచీన చర్శతర.
వాగాేన దదశము కొర్కు ఇశాీయిేలుకు ఇవవబడిన పిలుప్ు ప్రప్ంచ చర్శతల
ర ోని ఆర్ంభ దశలలో జర్శగన
శ

సనిివేశములలో నాటబడియునిదని దీనిలో మోషే వివర్శంచాడు. ర్ండవ భాగము ఆదిమ పితర్మల

చర్శతన
ర ు వివర్శసత ుంది మర్శయు ఇది 11:10-37:1లో ఉనిది. ఈ భాగములో, వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు

ప్రయాణమును అబారహాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబుల జీవితముల వలుగులో చూడాలని మోషే
సపష్ర ము చదసత ాడు. మూడవ భాగము తర్మవాతి పితర్మల చర్శతరను గూర్శునది, ఇది 37:2-50:26లో

ఉనిది. ఈ వచనములలో, వార్మ వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు కదులుచుండగా ఇశాీయిేలు గపతరముల మధ్య
తల తిత న సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు మోషే యోస్టేప్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున
వృతాతంతమును తెల్వయజేశాడు.

పితర్మడెన
ై యాకోబును గూర్శున నివేదిక ర్ండవ భాగమునకు చెందినది; ఇశాీయిేలు యొకు

సుప్ర్శచతయల ైన ముగుగర్మ పితర్మలను గూర్శున ఆదిమ పితర్మల చర్శతర: అబారహాము, ఇసాికు, యాకోబు.
ఇసాికు జీవితములోని సనిివేశములు 11:10-25:18లో ఉని అబారహాము యొకు నివేదక
ి తో,

మర్శయు 25:19-27:1లో ఉని యాకోబు యొకు నివేదక
ి తో ముడిప్డియునాియి. కాబటిర, ఈ
పాఠంలో, ఈ విభజన యొకు ర్ండవ భాగము మీద మనము దృషిరపడదాము: యాకోబు జీవితము.
పితర్మడెన
ై యాకోబును గూర్శున మన పాఠం ర్ండు ప్రధానమైన భాగములుగా

విభాగశంచబడుతయంది. మొదటిగా, ఆదికాండములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు
విష్యములను ప్ర్రక్షద
ి ే ాము. తర్మవాత మోషే తన వాసత విక శరీతల కొర్కు ఉదాాటించన ముఖ్య
-1వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు అనేక ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
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అంశములను, మర్శయు ఆ అంశములు ఆధ్ునిక కైసతవులకు ఎలా అనువర్శతంచబడతాయో చూదాేము.
యాకోబు వృతాతంతము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములతో ఆర్ంభిదాేము.

నిర్ాిణము మర్ియు విషయములు
యాకోబు జీవితములో జర్శగశన సనిివేశములను గూర్శు ఇంచుమించు బెైబిలు విదాయర్మాలందర్శకీ

తెలుసు. కాని ఈ పాఠంలో, ఆదికాండము ప్ుసత కములో మోషే ఈ సనిివేశముల యొకు నివేదికను
అమర్శున విధానమును ఇప్ుపడు చూదాేము. మనము లేఖ్నములను చదువునప్ుపడు, అవి ఏమి
చెబుతయనాియి మర్శయు వాటిని ఎలా చెబుతయనాియి అను విష్యములను మనము దృషిరలో

ఉంచుకోవాలని మర్శుపల వదుే. మర్ొక మాటలో, ప్రతి వాకయభాగము యొకు విష్యములు మర్శయు
నిర్ాుణము కలస్టి ఎలా ప్ని చదసత ాయి? ఈ అనుబంధ్మును అర్ాము చదసుకొనుట దావర్ా బెబి
ై లు

ర్చయితలు తమ వాసత విక శరీతల కొర్కు కల్వగశయుండిన ఉదదేశయములను మనము వివేచంచవచుు.

మర్శయు వార్శ వాకయ భాగములను ఆధ్ునిక లోకములో ఎలా అనువర్శతంచాలో తెలుసుకొనుటలో ఇది
మనకు సహాయప్డుతయంది.

ఆది. 25:19-37:1 వంటి సుదీర్ామన
ై మర్శయు సంకనోష్రమన
ై లేఖ్న భాగమునకు

ఆకార్మునిచుుటకు అనేక మార్గ ములు ఉనాియి. కాని, మన ఉదదేశయముల కొర్కు, యాకోబు జీవిత
వృతాతంతములోని ఏడు ప్రధానమైన విభాగములను మనము గుర్శతదే ాము.

ఆది. 25:19-34లో ఉని మొదటి విభాగమును సంఘర్షణ యొకు ఆర్ంభము అని మనము

పిలువవచుు. ఇది యాకోబు మర్శయు ఏశావుల మధ్య, తదావర్ా వార్శలో నుండి వలువడిన దదశముల
మధ్య ఉని సంఘర్షణ అను నాటకీయ సమసయను తెల్వయజేసత ుంది. యాకోబు జీవిత వృతాతంతములో ఈ
సంఘర్షణ ఆర్ంభమై తర్మవాత చలాోర్మతయంది. ఈ మొదటి భాగము యాకోబు ఏశావుల నుండి వార్శ
తండియి
ర న
ై ఇసాికు మీదికన దృషిర మళల
ో ట దావర్ా ముగుసుతంది.

26:1-33లో ఉని ర్ండవ విభాగము, ఇసాికు మర్శయు ఫిల్వష్త యుల మధ్య జర్శగన
శ

సమాధానకర్మైన పాలుప్ంప్ులను గూర్శు వివర్శసత ుంది. ప్రధానమన
ై పాతరలుగా ఏశావు మర్శయు
యాకోబుల మీద మర్లా దృషిర పటటరట దావర్ా ఈ విభాగము ముగుసుతంది.

26:34-28:22లో ఉని మూడవ విభాగము, యాకోబు ఏశావులు శతయరతవముతో విడిపల వుటను

గూర్శు తెల్వయజేసత ుంది. యాకోబు వాగాేన దదశమునకు బయట ఉని లాబాను మర్శయు అతని
బంధ్ువుల యొదే కు వళల
ో టతో ఈ విభాగము ముగుసుతంది.

29:1-31:55లో ఉని నాలగ వ విభాగము, యాకోబు లాబాను యొదే గడిపన
ి సమయమును

వర్శిసత ుంది. యాకోబు వాగాేన భూమికన తిర్శగశవచుుటతో ఈ విభాగము ముగుసుతంది.

32:1-33:17లో ఉని ఐదవ విభాగము, యాకోబు వాగాేన భూమికన తిర్శగశవచున తర్మవాత

యాకోబు ఏశావుల మధ్య జర్శగశన సమాధానకర్మన
ై విభజనను నివేదిసత ుంది. ఈ విభాగము ఏశావు
తర్మవాత యాకోబు కనానీయ విర్పధ్ులతో వయవహర్శంచన విధానము మీద దృషిరపడుతయంది.
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33:18-35:15లో ఉని ఆర్వ విభాగము, యాకోబు మర్శయు కనానీయుల మధ్య జర్శగన
శ

సనిివేశముల మీద దృషిరపడుతయంది. ఈ విభాగము యొకు చవర్శలో, యాకోబు వంశావళి మీదికన దృషిర
మళలోతయంది.

చవర్శగా, 35:16-37:1లో ఉని యాకోబు జీవితము యొకు ఏడవ విభాగము సహో దర్మల మధ్య

ఉని సంఘర్షణ యొకు ముగశంప్ును తెల్వయజేసత ుంది.

యాకోబు జీవితము యొకు ఈ సామనయ ఆకార్ము ఒక విశాలమన
ై ఖ్యాజం లేక మల్వకను

సృషిరసత ుందని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్త లు గుర్శతంచార్మ:

ఒక కందర విషయమునకు ముందు మర్ియు తరువాత ఉనన భాగ్ములు

ఒకద్ఘనితో మర్ొకటి సమాంతరముగా లేక సమతులయముగా ఉండు ఒక స్ాహితయ
నిర్ాిణము.

పాత నిబంధనలోని ఒక భాగ్ము యొకక ఆకారమును గ్ూర్ిి మీరు మాటాాడు
పరతిస్ార్ి, బైబిలు రచయతలు, కొనిన విశ్ేషమైన సందరభములు మ్మనహా, ఒక

ఆకారమును మనసుాలో ఉంచుకొని తమ వృతఘీంతములను, లేక పదయములను
మర్ియు మొదలగ్ువాటిని వారయలేదు అని మీరు గ్ురుీంచుకోవాలి. “ఇపుుడు
నేను మొదటి భాగ్మును వారసుీనఘనను. ఇపుుడు ర్ండవ భాగ్మును

వారసుీనఘనను. ఇపుుడు మూడవ భాగ్మును వారసుీనఘనను” అననటు
ా . కాని,

వాయఖ్ాయనకరీ లు వారయబడిన వాకయభాగ్ములను చూస్టి గ్ుర్ిీంచదగిన పదధ తులను
కనుగొనుటను గ్ూర్ిి మనము మాటాాడుతునఘనము, అనగా నిర్ాిణము
మర్ియు తఘర్ికక సంబంధములను విశ్ేాష్ించుటకు పరతి ఆకారము కొనిన

అరహతలను ఉపయోగిసీ ుంద్ి. మర్ియు మీరు ఉపయోగించు ఆరహతల ఆధఘరంగా,
మీరు విభిననమన
ై ఆకారములను కనుగొంటారు. సర్, మునుపటి భాగ్ములు

మర్ియు తరువాతి భాగ్ముల మధయ సమతులయతను, లేక పరతిబింబములను, లేక
సమాంతర్ాలను కనుగొనుట మీరు ఉపయోగించదగిన ఒక అరహత అయుయననద్ి ...
అయతే మీరు ఇంకా ఎకుకవ సమాంతరతలను — యాకోబు విషయములో

మొదటి భాగ్ము మర్ియు చివర్ి భాగ్ము మధయ — కనుగొననపుుడు మీరు ఏ
స్ాాయకి చేరతఘరంటే, సర్ిపడిన సమాంతరతలు ఉననటా యతే, ద్ఘనిని

“ఉద్ేేశపూరాక ఖ్యాజం” అని పిలువవచుి. ఇకకడ రచయత ఈ విధంగా

ఆలోచన చేస్ీ ాడు, “నేను ఇలా చేశ్ాను. నేను ఇలా చేశ్ాను. మొదటి భాగ్ములో

నేను ఇలా చేశ్ాను; మునుపటి భాగ్ముతో కొనిన సంబంధములు ఉనన విధంగా

నేను ఇపుుడు ఇలా చేయబో తునఘనను” ... మర్ియు అటిర నిర్ాిణములో కలుగ్ు
ఇలాంటి పరసుర సంబంధముల కారణంగా, పరసుర సంబంధం కలిగియునన

భాగ్ములను పో లుి మర్ియు వైరుధయములు చూపు అవకాశం మీకు లభిసుీంద్ి.
యాకోబు వృతఘీంతము విషయములో ఇద్ే విలువన
ై ద్ిగా ఉననద్ి. యాకోబు

జీవితము యొకక ఆరంభ సందరభములు యాకోబు జీవితము యొకక తరువాత
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సందరభములతో సంబంధము కలిగియునఘనయ. మర్ియు ఈ పరసుర

సంబంధములను — వీటిలో వయతఘయసములు ఉనఘనయ మర్ియు పో లికలు

ఉనఘనయ — మీరు చూస్టినపుుడు మర్ియు ఈ ర్ంటిని మీరు కలిస్టియుండుట

చూస్టినపుుడు మర్ియు ఇవి ఈ ర్ండు భాగ్ముల మధయ పరతయక్షమైనపుుడు, ఈ
ర్ండు భాగ్ములలో రచయతగా మోష్ే ఏమ్మ ఉద్ఘాటించుచునఘనడో మీరు

చూడగ్లుగ్ుతఘరు. ఖ్యాజం యొకక పారముఖ్యతను అరా ము చేసుకొనుటకు
వయతఘయసములు మర్ియు పో లికలు పారముఖ్యమన
ై విగా ఉనఘనయ.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర , జూ.
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , యాకోబు వృతాతంతములోని మొదటి విభాగము

సహో దర్మల ైన యాకోబు ఏశావుల మధ్య ఆర్ంభమన
ై సంఘర్షణను జఞాప్కము చదసుకుంటటంది. సంఘర్షణ
యొకు ముగశంప్ును గూర్శు తెలుప్ు ఏడవ మర్శయు చవర్శ విభాగము దావర్ా ఈ భాగము

సమతయలయము చదయబడింది. ఈ ర్ండు విభాగములు కేవలం సహో దర్మల మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణ

మాతరమగ
ే ాక, వార్శ నుండి వలువడిన దదశముల మధ్య సంఘర్షణను గూర్శు కూడా మాటాోడతాయి.
ర్ండవ విభాగము ఇసాికు మర్శయు ఫిల్వష్త యుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణల మీద

దృషిరపడుతయంది. ఇది ఆర్వ విభాగమునకు అనుసంధానముగా ఉనిది, అకుడ మనము యాకోబును

మర్శయు కనానీయులతో అతని సంకర్షణలను చూసాతము. ఈ విభాగములు పితర్మలు మర్శయు వాగాేన
దదశములో ఉని ఇతర్ గుంప్ుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణలను వర్శిసత ాయి కాబటిర ఇవి ఒకదానినొకటి

సమతయలయము చదసత ాయి. మూడవ విభాగము యాకోబు ఏశావుల మధ్య జర్శగన
శ వర్
ై ముతో కూడిన
ఎడబాటటను నమోదు చదసత ుంది. ఇది యాకోబు మర్శయు ఏశావుల యొకు సమాధానకర్మన
ై

ఎడబాటటను వర్శించు ఐదవ విభాగమును సమతయలయం చదసత ుంది. సపష్ర ముగా, సహో దర్మలు విడిపల యిన
సమయములలో జర్శగన
శ కనయ
ీ ాశీలకముల మీద ఈ ర్ండు విభాగములు దృషిరని పడతాయి. మర్శయు
చవర్శగా, నాలగ వ విభాగము లాబానుతో యాకోబు గడిపిన సమయమును వర్శిసత ుంది. ఈ విభాగము
ఖ్యాజం నిర్ాుణములో ఒంటర్శగా వేల
ర ాడుతయనిటట
ో నిలబడుతయంది. ఈ విధ్ంగా, ఇది యాకోబు
వృతాతంతములో ఒక మలుప్ును ర్ూపిసత ుంది.

ఈ సౌష్ర వ ర్ూప్మును మనసుిలో ఉంచుకొని, ప్రతి జతగల విభాగమును పల లుుట దావర్ా

మర్శయు వయతాయసప్ర్చుట దావర్ా మోషే ఇచున కథనములోని విష్యములను మనము ప్ర్రక్షిదే ాము.
సౌకర్యముగా ఉండుటకు, మనము బయట ఉని విభాగములతో ఆర్ంభించ, మధ్యలో ఉని విభాగము
వైప్ుకు కొనసాగుదాము. ఆది. 25:19-34లో సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణ యొకు ఆర్ంభమును
మొదటిగా చూదాేము.

సంఘరషణ యొకక ఆరంభము (ఆద్ికాండము 25:19-34)
ఈ భాగములో సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణ ఎలా ఆర్ంభమన
ై దో చూప్ు మూడు సులువన
ై

ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. మొదటి ఉపాఖ్ాయనము కవలలు జనిుంచకముందు 25:19-23లో
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జర్మగుతయంది. కవలలు తల్వో గర్ుములో జగడమాడిన విష్యమును అది నివేదిసత ుంది. ఆది. 25:23లో,
గర్ుములో జర్శగన
శ ఈ సంఘర్షణను గూర్శు దదవుడు ర్శబాుకు వివర్శంచన విధానమును వినండి:

ర్ండు జనములు నీ గ్రభములో కలవు. ర్ండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి
పరతయే కముగా వచుిను. ఒక జనపదముకంటె ఒక జనపదము

బలిషరమయ
ై ుండును. పెదేవాడు చిననవానికి ద్ఘసుడగ్ును అనను (ఆద్ి. 25:23).
ఇకుడ మనము చూసుతనిటట
ో , యాకోబు ఏశావుల మధ్య జర్శగన
శ సంఘర్షణ ఇదే ర్మ సహో దర్మల
మధ్య జర్మగు ఒక వయకనతగత సంఘర్షణ కంటే పదే దని దదవుడు స్టలవిచాుడు. ఇది “ర్ండు దదశములు” లేక
“ర్ండు జనుముల” మధ్య సంఘర్షణను ఊహంచంది. కాబటిర, దదవుని మనసుిలో ఉండిన ఆ ర్ండు
దదశములు ఏవి? దీనికన జవాబును మనము ఈ భాగములోని ర్ండవ మర్శయు మూడవ
ఉపాఖ్ాయనములలో చూసాతము.

25:24-26లో ఉని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనము జననమందు సహో దర్మల మధ్య జర్శగశన

సంఘర్షణను గూర్శు చెబుతయంది. ఈ కుోప్త వాకయభాగము ఇంతకు ముందు ప్రసత ావించబడిన ర్ండు
దదశములను గూర్శు మొదటి గుర్మతయను ఇసుతంది. ఆది. 25:25, మొదటి శిశువన
ై ఏశావును,
జననమందు “యిర్ీని” అని వర్శిసత ుంది. “యిర్ీని” అను ప్దమునకు హెబ్రర ప్దము מֹוני
ִ֔ (אַ ְדఅదమ ుని). ఈ
ప్దజఞలము ప్దముల తార్మమార్మను సూచసుతంది, ఎందుకంటే ఇది  אֱדֹוםలేక ఎదో ం వంటి హెబ్రర

ప్దముల కుటటంబములో నుండి వలువడుతయంది. ఏశావు ఎదో ము దదశమునకు పితర్మడెయ
ై ునాిడని
ఇది సూచసుతంది. ఆది. 25:26లో మనము ర్ండవ దదశమును గూర్శు నేర్ముకుంటాము, అకుడ ర్ండవ
కుమార్మడు యాకోబు అని పిలువబడా్డు. అవును, యాకోబు ఇశాీయిేలు దదశము యొకు పితర్మనిగా
సుప్ర్శచతయడు.

25:27-34లో ఉని మూడవ ఉపాఖ్ాయనము యౌవవనులుగా ఉనిప్ుపడు యాకోబు ఏశావుల

మధ్య జర్శగన
శ వర్
ై మును గూర్శు నివేదస
ి త ుంది. ఈ వచనములలో, “యిర్ీయిర్ీని కూర్” లేక హెబ్రరలో אָ דֹם
(అదో ం) కొర్కు యాకోబు ఏశావు యొకు జేయష్ఠ తవమును ఇవవమని కోర్ాడు. ఈ హెబ్రర ప్దము ఏశావు

జననములోని “యిర్ీని” అను ప్దమును ప్రతిధ్వనిసుతంది. ఇందుమూలముగానే ఏశావు “ఎదో ము” అని
పిలువబడా్డు అని ఆది. 25:30 సపష్ర ముగా తెల్వయజేసత ుంది.

ఇంతకు ముందు మనము చూస్టినటట
ో గా, ఆర్ంభము నుండద మోషే తన పాఠకులకు తాను

వారస్టిన కథనము ప్టో ఒక కీలకమన
ై ధో ర్ణిని అందించాడు. యాకోబు మర్శయు అతని సల దర్మడెైన

ఏశావు మధ్య ఏమి జర్శగన
శ దో అతని శరీతలు తెలుసుకొనబో వుచుండిర్శ. అయితద ఇది ఇదే ర్మ సహో దర్మల

మధ్య జర్శగన
శ సంఘర్షణ మాతరమే కాదు. ఈ సహో దర్మల్వదే ర్మ, ఇశాీయిేలు మర్శయు ఎదో ము అను ర్ండు
దదశములకు అధిప్తయలుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు ఆ విధ్ంగా, ఈ ర్ండు దదశములలో ఉని వార్శ వార్సుల
మధ్య సంఘర్షణకు వార్శ వయకనతగత సంఘర్షణ ముందసుత సూచనగా ఉనిది.

ఇశ్ారయేలు మర్ియు ఎద్ో ము మధయ ద్ౌతయ సంబంధములను గ్ూర్ిి, ర్ాజకీయ
కలయకను గ్ూర్ిి, మర్ియు వార్ి మధయ జర్ిగిన సమనాయములను గ్ూర్ిి

మనము ఆలోచన చేస్టన
ి పుుడు... ర్ిబాక గ్రభములో వారు ఉననపుుడు కూడఘ...
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అద్ి ఒక ఆనందకరమన
ై అనుబంధము కాదు కద్ఘ? వారు జగ్డమాడఘరు

మర్ియు ఒకడు మర్ియొకని అధిగ్మ్మంచుటకు పరయతినంచఘడు. అవును, ఏశ్ావు
మొదటిగా బయటకు వచఘిడు; కాబటిర అతడు జయషు
ర డు. కాని యాకోబు అతని

వనుకనే ఉనఘనడు మర్ియు అతడు ఏశ్ావు స్ాానమును లాగ్ుకొనగోర్ాడు, అతని
పేరుకు అరా ము కూడఘ అద్ే. యాకోబు ఒక “మోసగాడు,” కద్ఘ? “అనఘయయముగా
మర్ొకని స్ాానమును లాగ్ుకొనువాడు.” కాబటిర , ఇద్ి నేపధయము. తరువాత
యౌవాన కాలములో — ర్ండు వేర్ారు సాభావములు — యాకోబు తిని,

గ్ుడఘరము చుటుర తిరుగ్ుతూ ఇంటి వదే ఉండగోర్ాడు మర్ియు ఏశ్ావు ఒక

వేటగాడు కద్ఘ? కాని యాకోబుకు ఏశ్ావు కలిగియుననద్ి కావాలి, అద్ి జయషఠతాపు
హకుక. కాబటిర అతడు ఏశ్ావు కొరకు భోజనమును స్టిదధపరచఘడు. అతడు ఆకలితో
వేట నుండి తిర్ిగవ
ి చిి తన సహో దరునితో ఈ మూరఖమైన ఒపుందం

చేసుకునఘనడు. యాకోబు ఏశ్ావుతో ఇలా అనఘనడు, “విషయం ఏమ్మటంటే, నేను నీ
కొరకు మంచి భోజనమును వండుతఘను, నీవు నీ స్ాాసా యమును నఘకు ఇవుా.”

అతడు చఘలా ఆకలిగొని ఉనఘనడు గ్నుక “సర్, ఇస్ాీను” అని చపాుడు. తరువాత
అతడు ఏమ్మ జర్ిగినద్ో గ్ుర్ిీంచి తన తండిర ఆశీర్ాాదమును ప ందగోర్ాడు.

ఇపుుడు, యాకోబు తన స్ ంత తలిా తో కుమికకక ఏశ్ావు వలె నటించఘడు. ఏశ్ావు,
చూశ్ార్ా, ఒక “హి-మాన్” వంటి వాడు — శర్ీరమంతఘ వంటురకలు, ఉనఘనయ

ా పెటర ుకొని ఏశ్ావు వలె
కద్ఘ? కాబటిర , అతడు తన శర్ీరము మీద జంతువుల తోళ్ల
నటించి కుటుంబములోని పితరుని నుండి ఆశీర్ాాదము కొరకు అడిగాడు. “సర్,
నినున ఆశీరాద్ిస్ీ ాను” అని ఇస్ాాకు అంటాడు. ఈ విధంగా, ఏశ్ావు యొకక

స్ాాసా యము అంతఘ ద్ ంగిలించబడింద్ి. మర్ియు, ఇద్ి నిశియముగా వైరము

పుటిర ంచింద్ి. యాకోబు సహో దరుని చేతిలో హతము చేయబడే అవకాశం ఉననద్ి
కాబటిర అతడు పార్ిపో వలస్టివచిను. కాని, ఇదే రు సహో దరుల మధయ అద్ి మంచి
సంబంధము కాదు... మర్ియు వారు ద్ేశములుగా ఎద్ిగిన తరువాత ఈ వైరము

మర్ింత బలపడింద్ి; వారు ఒకర్ినొకరు ద్ేాష్ించుకుంటారు. మర్ియు ద్ీనిని చర్ితర
రుజువు చేసీ ుంద్ి.

— డా. టామ్ పటర ర్డ
మొదటి విభాగములో యాకోబు, ఏశావు మర్శయు వార్శ వార్సుల మీద పటర బడిన దృషిర చవర్శ

లేక ఏడవ విభాగమును అర్ాము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదసత ుంది, 35:16-37:1లో ఉని
సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణకు ముగశంప్ు.
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సంఘరషణకు ముగింపు (35:16-37:1)
ఈ విభాగములో, మోషే మర్శయొకసార్శ యాకోబు మర్శయు ఏశావుల మీద మర్శయు వార్మ
పారతినిధ్యం వహంచన దదశముల మీద దృషిరపటారడు. అతడు దీనిని మూడు భాగములలో చదశాడు.
మొదటిగా, అతడు ఆదికాండము 35:16-26లో యాకోబు యొకు వంశావళిని నమోదు చదశాడు.

యాకోబు వార్సులు ఇశాీయిేలు దదశమును ఎలా నిర్శుంచార్ప ఈ భాగము వివర్శసత ుంది. ఇది బెనాయమీను

మర్శయు ర్ూబేనులను గూర్శు కుోప్త వివర్ణతో ఆర్ంభమై, ఇశాీయిేలు ప్నిండు గపతరములలోని పితర్మల
ప్టిరకతో ముగుసుతంది.

ర్ండవదిగా, ఆది. 35:27-29లో ఇసాికు మర్ణించనప్ుపడు యాకోబు మర్శయు ఏశావుల

యొకు వఖ్
ై ర్శని మోషే వర్శించాడు. ఏశావు మర్శయు యాకోబులు ఇసాికును పాతిపటారర్మ అని ఈ కుోప్త
భాగము నివేదస
ి త ుంది. తన తండిర మర్ణించన వంటనే యాకోబును హతమార్ముతానని ఆది. 27:41లో

ఏశావు బెదర్
ి శంచుటను జఞాప్కము చదసుకునిప్ుపడు ఈ నివేదిక యొకు తీక్షణత సపష్ర మవుతయంది. దీని
వలుగులో, ఇసాికు మర్ణమును గూర్శు ఇవవబడిన వివర్ణలో సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణ
ముగశంచబడింది అని కనిపిసత ుంది.

మూడవదిగా, ఆది. 36:1-43లో మోషే ఏశావు వంశావళిని గూర్శు ఒక విశాలమైన కథనమును

ఇచాుడు. ఈ కథనము ఏశావు వంశములోని ప్లు భాగములకు చెందిన ర్ండు వంశావళలలను

కలుప్ుతయంది. శేయిార్మ పారంతమును పాల్వంచన ర్ాజులను గూర్శు తెలుప్ుతూ ఈ భాగము ముగుసుతంది.
యాకోబు కనాను దదశములో నివస్టించుటను కొనసాగశంచాడని చెబుతూ 37:1లో మోషే మర్ొక మాటను
జోడించాడు. ఈ విధ్ంగా ఏశావు యొకు వంశావళిని ముగశంచుట దావర్ా, యాకోబు ఏశావుల మధ్య
సంఘర్షణ ముగశస్టన
ి ప్పటికీ, సహో దర్మల్వదే ర్మ విడిపల యార్ని మోషే సపష్ర ము చదశాడు. యాకోబు
వార్సులు కనానులో నివస్టించార్మ మర్శయు ఏశావు వార్సులు ఎదో ములో నివస్టించార్మ.

యాకోబు జీవితము యొకు మొదటి మర్శయు చవర్శ విభాగములలోని విష్యములను

మనసుిలో ఉంచుకొని, మోషే ఇచున కథనము యొకు మధ్య భాగము వప్
ై ుకు మర్ొక మటటర

ముందుకు వళాేము, వాగాేన దదశములో పితర్మలు చదస్టన
ి సంకర్షణలను తెలుప్ు ర్ండవ మర్శయు ఆర్వ
విభాగములను చూదాేము.

ఇస్ాాకు మర్ియు ఫిలిష్్ీ యులు (ఆద్ికాండము 26:1-33)
ఈ విభాగములు ఆది. 26:1-33లో ఇసాికు మర్శయు ఫిల్వష్త యుల మధ్య జర్శగన
శ

సమాధానకర్మైన సంకర్షణలకు భినిముగా, ఆది. 33:18-35:15లో యాకోబు మర్శయు కనానీయుల
మధ్య జర్శగన
శ వర్
ై ముతో కూడిన సంకర్షణలను చూప్ుతాయి. ఇసాికును గూర్శు మర్శయు అతడు
ఫిల్వష్త యులను ఎదుర్ొునుటను గూర్శు వర్శించు ర్ండవ విభాగముతో మనము ఆర్ంభిదాేము.
ఇప్ుపడు, ఆదికాండములోని ఈ అధాయయము సర్న
ై సా లములో ఇవవబడలేదు అని

విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్త లు వాదిసత ార్మ. ఇది ఇసాికుకు బదులుగా యాకోబు మీద దృషిరపడుతయంది
అని మనమంతా చూడవచుు. మర్శయు ఈ సనిివేశములు యాకోబు, ఏశావుల జననములకు చాలా
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కాలం కనత
ీ ం జర్శగాయి అని విష్యము కూడా నిజమే. కాని మనము చూడబో వుచునిటట
ో , యాకోబు
జీవితము మీద మోషే పటిరన దృషిరకన ఈ విభాగము చాలా పారముఖ్యమైనది.

ఈ విభాగము ర్ండు దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశన ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 26:1-

11లో మొదటి భాగము ఇసాికు ఫిల్వష్త యులతో కల్వగశయుండిన ఆర్ంభ సమాధానమును వర్శిసత ుంది. ఈ
వచనములలో, ఇసాికు ర్శబాును తన సహో దర్శ అని చెపపి , ఫిల్వష్త యుల ర్ాజన
ై అబ్రమల కును మోసం
చదశాడు. ఇసాికు చదస్టన
ి మోసమును గుర్శతంచన తర్మవాత, అబ్రమల కు ర్శబాును ఇసాికుకు

తిర్శగశఇచాుడు. తర్మవాత ఆ పారంతములో నివస్టించుటకు అతడు ఇసాికుకు అనుమతి ఇచు, అతనికన
ఎలాంటి హానిని తలపటర వదే ని తన ప్రజలను ఆజఞాపించాడు.

26:12-33లో ఉని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనము ఇసాికు మర్శయు ఫిల్వష్త యుల మధ్య కొనసాగశన

సమాధానమును గూర్శు నివేదస
ి త ుంది. ఈ భాగములో, దదవుడు ఇసాికును దీవించాడు, కాని అతడు

కల్వగశయుండిన మందలు మర్శయు ప్శువులను బటిర ఫిల్వష్త యులు అతని మీద అసూయప్డా్ర్మ. కాబటిర,
ఇసాికు ఒక బావి నుండి మర్ొక బావి యొదే కు ప్రయాణించుట దావర్ా హంసను నిర్పధించాడు.

ఇసాికుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములను అబ్రమల కు ఒప్ుపకొనుటతో మర్శయు బెయిేర్షబా యొదే
వార్శదేర్శ మధ్య ఒక సమాధాన ఒప్పందము జర్మగుటతో ఈ ఉపాఖ్ాయనము ముగుసుతంది.

ఫిల్వష్త యులతో ఇసాికు చదస్టిన సమాధాన ఒప్పందము ఇసాికు, తదావర్ా అతని కుమార్మడెన
ై

యాకోబు, అబారహాము వార్సులను సతయమును ఉదాాటించంది. ఈ విభాగములోని విష్యములను
అబారహాము జీవితముతో పల ల్వునప్ుపడు, అబారహాము జీవితముతో అనేక పల ల్వకలను మనము

చూసాతము. ఆది. 20:1-18లో అబ్రమల కు అనే పేర్మగల మర్ొక ఫిల్వష్త యుల ర్ాజును అబారహాము
ఎదుర్ొునాిడు. ఆది. 21:30 మర్శయు 34లో అబారహాము బావులను తరవివ ఫిల్వష్త యుల మధ్య

నివస్టించాడు. ఆది. 21:22-34లో బెయిేర్షబా వదే నే అబారహాము ఫిల్వష్త యులతో ఒక ఒప్పందమును
చదసుకునాిడు. ఫిల్వష్త యులతో ఇసాికు చదస్టన
ి సమాధానకర్మైన అనుబంధ్మును దదవుడు
ఆమోదించాడని నిసిందదహముగా తెలుప్ుటకు మోషే ఈ పల ల్వకలను ర్ూప ందించాడు.

ఇప్ుపడు ఇసాికు ఫిల్వష్త యులతో చదస్టన
ి సంకర్షణల నుండి 33:18-35:15లో యాకోబు మర్శయు

కనానీయుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణల మీద దృషిరపటటర యాకోబు జీవితమును గూర్శున విభాగము మీద
దృషిరపడదాము.

యాకోబు మర్ియు కనఘనీయులు (33:18-35:15)
యాకోబు మర్శయు కనానీయుల మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణలో కూడా ర్ండు దగగ ర్ సంబంధ్ం గల

ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. 33:18-34:31లో ఉని మొదటి ఉపాఖ్ాయనము షకములో యాకోబు చదస్టన
ి
సంఘర్షణను గూర్శునది. యాకోబు కనానీయుల మధ్య నివస్టించుచుని ర్పజులలో, హమోర్మ

కుమార్మడెన
ై షకము యాకోబు కుమార్త అయిన దీనాపై బలతాుర్ము చదశాడు. తమ సహో దర్శపై జర్శగన
శ
ఈ దాడికన ప్రతిసపందనగా, షకమీయులు సునితిప ందిన యిడల వార్శనందర్శనీ క్షమిసాతమని యాకోబు
కుమార్మలు వార్శని నముబల్వకార్మ. కాని షకమీయులు సునితివలన కల్వగశన బాధ్ను

అనుభవించుచునిప్ుపడు, యాకోబు కుమార్మల ైన షిమోయను మర్శయు లేవీ వార్శ మీద దాడిచస్ట
ద ి వార్శని
-8వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్ంచగీంథము

తొమిుదవ పాఠం : పితర్మడెైన యాకోబు

హతమార్ాుర్మ. తర్మవాత, కనానీయులు ప్రతీకార్ం తీర్ముకొను ఉదదేశముతో తన కుటటంబమును
నాశనము చదసత ార్ని యాకోబు భయప్డా్డు. వార్మ సర్న
ై ప్నినే చదశామని యాకోబు కుమార్మలు

నొకనుచెపిపనప్పటికీ, షిమోయను మర్శయు లేవీలను గూర్శు ఆది. 49:5-7లో ఇవవబడిన యాకోబు యొకు
చవర్శ మాటలు వేర్ొక విష్యమును సూచసుతనాియి.

ఆది. 35:1-15లోని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, యాకోబు బేతల
ద ు యొదే దదవుని యొదే నుండి ఒక

నాటకీయమన
ై నిశుయతను ప ందాడు. 35:2-4లో, బేతల
ద ు యొదే బల్వప్ఠమును నిర్శుంచుటకు
స్టిదధపాటటగా యాకోబు తనను మర్శయు తన కుటటంబమును దదవునికన అంకనతం చదసుకునాిడు.

ఫల్వతంగా, కనానీయుల మీద దదవుని ఉగీత వచుంది కాబటిర వార్మ యాకోబును వంటాడలేదు. అప్ుపడు,
బేతల
ద ు యొదే యాకోబు బల్వప్ఠమును నిర్శుంచన తర్మవాత, దదవుడు అతనితో మాటాోడి, అతడు తన

తండిక
ర న అసల ైన వార్సుడని యాకోబుకు నిశుయతనిచాుడు. దీనిని మనము విశేష్ముగా 35:10-12లో
చూసాతము, ఈ మాటలు 26:3-4లో ఇసాికుతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను పల ల్వయునివి. ఈ
ఆశీర్ావదము కొర్కు యాకోబు కృతజా తలు తెలుప్ుటతో ఈ ఉపాఖ్ాయనము ముగుసుతంది.

మర్శయు ర్ండవ విభాగమును పల ల్వన విధ్ముగానే, ఈ అధాయయములలో అబారహాము మర్శయు

యాకోబుల మధ్య మనము అనేక పల ల్వకలను చూసాతము. ఆది. 33:20లో, ఇంతకు ముందు ఆది.
12:7లో అబారహాము చదస్టన
ి విధ్ముగానే షకములో యాకోబు దదవుని కొర్కు ఒక బల్వప్ఠమును

నిర్శుంచాడు. అంతదగాక, 35:6-7లో, ఇంతకు ముందు ఆది. 12:8లో అబారహాము చదస్టిన విధ్ముగానే
యాకోబు షకము నుండి బేతల
ద ుకు ప్రయాణించ అకుడ బల్వప్ఠమును నిర్శుంచాడు. ర్ండవ విభాగములో
వల న, అబారహాము జీవితముతో ఈ భావార్ాకమన
ై సంబంధ్ములు కనానీయులతో యాకోబు చదస్టిన
సంఘర్షణలను దదవుడు ఆమోదించాడని చూప్ుతయంది.

ఇప్ుపడు యాకోబు మర్శయు ఏశావులను వేర్మచదస్టిన మూడవ మర్శయు ఐదవ విభాగములను

చూదాేము. ఈ కథనములు సహో దర్మలు విడిపల యిన ర్ండు వేర్ేవర్మ సమయముల మీద

దృషిరపడతాయి. 26:34-28:22లో ఉని మూడవ విభాగము యాకోబు ఏశావుల మధ్య వైర్ముతో
కూడిన ఎడబాటటను వర్శిసత ుంది. మర్శయు ఆది. 32:1-33:17లో ఉని ఐదవ విభాగము యాకోబు

ఏశావుల మధ్య జర్శగన
శ సమాధానకర్మన
ై ఎడబాటటను వర్శిసత ుంది. యాకోబు మర్శయు ఏశావుల మధ్య
జర్శగశన వర్
ై ముతో కూడిన ఎడబాటటను చూదాేము.

వైరముతో కూడిన ఎడబాటు (ఆద్ి. 26:34-28:22)
ఈ సనిివేశములలో ఉని నతి
ై క సంకనోష్రతలను కనుప్ర్చు ఏశావు మర్శయు యాకోబులకు

సంబంధించన నాలుగు కథనముల మీద ఈ విభాగము దృషిరపడుతయంది. మొదటిగా, 26:34లో తన

తల్వో దండురలకు విర్పధ్ముగా హతీత యుల నుండి భార్యలను తెచుుకొనుట దావర్ా ఏశావు తన విలువను
తగశగంచుకునాిడు. ర్ండవదిగా, 27:1-28:5లో, యాకోబు చదస్టన
ి మోసము ఇసాికు యొకు

ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ఏ విధ్ంగా కార్ణమన
ై దో ఈ విశాలమన
ై కథనము వర్శిసత ుంది. ఈ
సుప్ర్శచతమైన వృతాతంతములో, తన తండియి
ర ైన ఇసాికును మోసము చదయుట దావర్ా ఏశావుకు

చెందవలస్టిన ఆశీర్ావదమును యాకోబు దమ ంగశల్వంచాడు. ఏమి జర్శగన
శ దో తెలసుకుని తర్మవాత, ఏశావు
-9వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఎంత ఉగుీడయాయడంటే ర్శబాు యాకోబు పారణము కొర్కు భయప్డింది. యాకోబు ప్దే నర్ాముకు వళిో
అకుడ నివస్టించ, అకుడ భార్యను కనుగొనునటట
ో అతనిని ప్దే నర్ాముకు ప్ంప్వల నని ర్శబాు

ఇసాికును ఒపిపంచంది. మూడవదిగా, ఏశావు మీద శరీతలు ఎకుువ దయను చూప్కుండా ఉండుటకు,
ఏశావు తన తల్వో దండురల ఇష్ర మునకు విర్మదధ ముగా ఇషాుయిేలీయుల నుండి భార్యలను తెచుుకునిటట
ో
28:6-9లో మోషే నివేదించాడు. నాలగ వదిగా మర్శయు చవర్శగా 28:10-22లో బేతదలులో యాకోబు

దర్ినము దావర్ా ప ందిన ఆశీర్ావదమును గూర్శు నివేదించుట దావర్ా ఇసాికు వార్సునిగా దదవుడు
యాకోబును ఎంపిక చదసుకునాిడని ఉదాాటించబడింది.

సమాధఘనకరమైన ఎడబాటు (ఆద్ి. 32:1-32:17)
యాకోబు ఏశావుల యొకు వర్
ై ముతో కూడిన ఎడబాటటను వివర్శంచు మూడవ విభాగమునకు

భినిముగా, 32:1-33:17లో ఉని యాకోబు జీవిత నివేదిక సహో దర్మల యొకు సమాధానకర్మన
ై

ఎడబాటటను గూర్శు నివేదిసత ుంది. ఈ విభాగములో ర్ండు దగగ ర్ సంబంధ్ము కల్వగశన ఉపాఖ్ాయనములు
ఉనాియి. మొదటిగా, 32:1-32లో ఏశావును కలుసుకొనుటకు యాకోబు చదస్టన
ి స్టిదధపాటటను
చూసాతము. వార్మ వైర్ముతో విడిపల యిన తర్మవాత కొనిి సంవతిర్ాలకు, తన కంటే ముందు

సందదశకులను మర్శయు బహుమతయలను ప్ంప్ుట దావర్ా ఏశావును కలుసుకొనుటకు యాకోబు
స్టిదధప్డా్డు. హో షేయ 12:4 ప్రకార్ం, ఏశావును కలుసుకొనుటకు ముందు ర్పజు ర్ాతిర, యాకోబు ఒక
దదవదూతతో పల ర్ాడుతూ నమరప్ర్చబడి దదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు.

యాకోబు ఆశీర్ాాదమును ప ందుకుంటాడని దూత ర్ిబాకకు ముంద్ే వాగాేనము
చేశ్ాడు, కాని యాకోబు ఆశీర్ాాదమును ప ందుకొనుటకు పరయతినంచిన

విధఘనమును చూడండి ... అతడు తన తండిరని మోసము చేశ్ాడు మర్ియు తండిర
నీ పేర్మ్మ అని అడిగినపుుడు, “నఘ పేరు ఏశ్ావు, నేను నీ జయషఠ కుమారుడను”
అని చపాుడు. అతడు అబదధ మాడఘడు... కాని ద్ేవుడు అతనిని ద్ీవించఘడు;

ద్ేవుడు అతనిని వృద్ిధ చేశ్ాడు, మర్ియు అబారహాముకు ఇవాబడిన వాగాేనము —

“ఆకాశ నక్షతరముల వలె, నీ సంతఘనమును చేయుదును” — నరవేరునటు
ా అతనికి
అనేకమంద్ి పిలాలనిచఘిడు, కాని అతడు వాగాేన ద్ేశమునకు

తిర్ిగివచుిచుననపుుడు, అతడు తన గ్తమును ఎదుర్ొకనవలస్టివచిింద్ి.

మర్ియు ఈ స్ార్ి, అతడు ఏశ్ావును కలుసుకొనుటకు ముందు ర్ాతిర, అతడు
దూతతో సంఘర్ిషంచుచుననపుుడు, దూత అతనిని “నీ పేర్మ్మటి?” అని

పరశ్నంచఘడు. ఈ స్ార్ి అతడు నిజము చపాుడు. “నఘ పేరు యాకోబు” అని
అనఘనడు. మర్ియు అతనికి ఇశ్ారయేలు అను కొరతీ పేరు ఇవాబడినద్ి.
— డా. కీయిగ్ ఎస్. కీనర్డ
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33:1-17లో ఉని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనము యాకోబు ఏశావుతో సమాధానప్డుటను గూర్శు

నివేదిసత ుంది. ఈ విభాగములో, సహో దర్మలు కలుసుకొని సమాధానకర్ముగా విడిపల తార్మ. ఈ
విభాగములో ఉని వయతాయసములు మర్శయు పల ల్వకలు సపష్ర ముగా ఉనాియి. యాకోబు ఇక

మోసగానిగా ఉండక నిజఞయితీగాను, నమురనిగాను ఉనాిడు. ఏశావు ప్రతీకార్మును కోర్క, క్షమించాడు.
తయదకు, కవలల మధ్య మునుప్ు ఉండిన వర్
ై ము ప్ర్శష్ుర్శంచబడి, వార్మ సమాధానముతో తమతమ
మార్గ ములలో వళిో పల యార్మ. ఏశావు చతరములో నుండి మాయమగుటతో ఈ విభాగము

ముగశంచబడుతయంది. తర్మవాత, 34వ అధాయయములో, కనానీయులు మర్శయు ఒక నూతన భౌగపళిక

నేప్థయము ప్రతయక్షమయి
ై యంది. ఇదంతా మనలను ఆది. 29:1-31:55లో ఉని లాబాను దగగ ర్ యాకోబు
గడిపన
ి కాలమును వర్శించు పారముఖ్యమన
ై నాలగ వ విభాగములోనికన నడిపిసత ుంది.

లాబానుతో గ్డిపిన సమయం (ఆద్ి. 29:1-31:55)
లాబానుతో యాకోబు గడిపన
ి సమయము ఐదు ప్రధానమన
ై భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది.

29:1-14లో యాకోబు ప్దే నర్ాములో ప్రవేశించుటతో ఇది ఆర్ంభమవుతయంది. తర్మవాత 29:14-50లో
లాబాను యాకోబునకు తన కుమార్త లను ఇచునప్ుపడు చదస్టన
ి మోసమును గూర్శు మనము

నేర్ముకుంటాము. యాకోబు వివాహములు తర్మవాత, ఇశాీయిేలు గపతరములకు పితర్మల న
ై యాకోబు
కుమార్మల యొకు జననములను గూర్శు 29:31-30:24లో మనము చదువుతాము. తర్మవాత,

లాబాను ఇంతకు ముందు చదస్టన
ి మోసమును సమతయలయము చదయుటకు, 30:25-43లో యాకోబు
లాబాను యొదే సంవతిర్ముల పాటట చదస్టన
ి ప్నికన జీతమును అడిగన
శ ప్ుపడు యాకోబు చదస్టన
ి

మోసమును 30:25-43లో మోషే నివేదిసత ాడు. చవర్శగా, 31:1-55లో, ప్దే నర్ాము నుండి యాకోబు
బయలుదదర్మటను, లాబానుతో అతడు చదస్టన
ి సమాధాన నిబంధ్నను మనము చూసాతము. ఈ

పారముఖ్యమన
ై అధాయయములు ప్లు ర్కముల మోసములను మర్శయు సంఘర్షణలను గూర్శు
మాటాోడతాయి. అయితద, కాస్టేప్టలో మనము చూడబో తయనిటట
ో , యాకోబు జీవితములో అవి ఒక
విప్ో వాతుకమన
ై మార్మపను తీసుకొనివచాుయి.

ఆద్ికాండము 25-37లో యాకోబు కథనమును మనము చూస్టినపుుడు,

యాకోబు జీవితములో చోటు చేసుకునన వినూతనమన
ై మారుుల కరమమును

మనము చూస్ాీము. మోసగానిగా అతడు ఆరంభించఘడు, కాని తరువాత అతడు
ఈ అమోఘమైన కృపగ్ల పరతయక్షతను ద్ేవుని యొదే నుండి ప ందుకునఘనడు,
మర్ియు ద్ేవుడు యాకోబు చేస్టిన మోసమును సంబో ధించలేదుగాని

అబారహామునకు చేయబడిన వాగాేనములనినటిని నూతనపరచఘడు. యాకోబు

ద్ేవునితో ఒక ఒపుందమును చేసుకుననపుుడు అతడు ఒక డీలర్డ అయాయడు,
మర్ియు ద్ేవుడు ఆ వాగాేనములను నరవేర్ిితే అతడు ఆయనకు కొంత
భాగ్మును ఇస్ాీడు. యాకోబు తన కంటే మోసగాడన
ై లాబానును

కలుసుకుననపుుడు ద్ేవుడు వాగాేనములను నరవేర్ాిడు కాబటిర అద్ి ఎంత
అదుభతమన
ై ఒపుందమో. మర్ియు యాకోబు తన జీవితములో ద్ేవుని
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ఆశీర్ాాదములను అనుభవించినపుుడు, అతడు ద్ేవుని నముిటకు మర్ింత
సముఖ్త చూపాడు — కనీసం కొనిన విధఘలుగా — తద్ఘార్ా ద్ేవుడు ఇంటికి

ా టకు స్టిదధపడఘ్డు. తరువాత చివర్ికి, తన
తిర్ిగివళ్ళమని చపిునపుుడు, వళ్ల
సహో దరుడు ఆయుధములు గ్ల మనుషుయలతో ఎదురు వచుిచునఘనడని

విననపుుడు మోసగాడు, డీలర్డ ఓడిపో యాడు. ద్ేవుడు అతనిని దర్ిశంచినపుుడు

“నఘకు నీ ఆశీర్ాాదములు కావాలి నఘ తండిరవి వదుే, ఏశ్ావువి వదుే. నీవి కావాలి!”
అని యాకోబు చపిునపుుడు ఓటమ్మ పాలెన
ై వాడు విమోచించబడఘ్డు. మర్ియు
తుదకు, ఈ విధంగా, ద్ేవుని నముిటకు స్టిదధముగా ఉనన సా లమునకు అతడు
తేబడఘ్డు మర్ియు అతడు ఇక తన స్ాారా ం కొరకు పని చేయు మోసగానిగా
ఉండవలస్టిన పనిలేదు.

— డా. జఞన్ ఒసవల్ర
పితర్మడెన
ై యాకోబును గూర్శున మన పాఠములో ఇప్పటి వర్కు, ఆదికాండములో యాకోబు

జీవితము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన ర్ండవ
అంశమును మనము చూడవలస్టియునిది: ఈ అధాయయములలో కనిపించు ముఖ్య అంశములు.

ముఖ్య అంశములు
విచార్కర్ముగా, యాకోబును గూర్శున వృతాతంతము విశావసుల యొకు వయకనతగత జీవితములకు

సూటిగా అనువర్శతంప్బడుకు వారయబడినటట
ో కీస
ీ త ు అనుచర్మలు వయవహర్శసత ుంటార్మ. అవును, ప్రజలు ఎలా
జీవించాల్వ అను విష్యమును గూర్శు ఆదికాండములోని ఈ భాగము చాలా విష్యములను

చెబుతయంది. అయితద ఒక సగటట విశావస్టి దానిని చదవబో తయనాిడు అనే ఉదదేశముతో ఆదికాండము

వారయబడలేదు అని మనము ఎలో ప్ుపడు గుర్మతంచుకోవాల్వ. పారచీన ఇశాీయిేలులోని నాయకుల యొదే
మాతరమే లేఖ్నములు ఉండదవి. కాబటిర, యాకోబు జీవితమును గూర్శు పారధ్మికముగా ఇశాీయిేలు

దదశమంతటికీ అనవయింప్బడు విధ్ముగా వారయబడింది. వాగాేన భూమిలో తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు

కార్యమును దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచాుడు. అకుడ నుండి వార్మ ఆయన ర్ాజయమును భూదిగంతముల
వర్కు వాయపింప్జేయవలస్టియుండినది. మర్శయు ఈ ర్ాజయ-నిర్ాుణ కార్యము పారచీన ఇశాీయిేలు కొర్కు
మర్శయు నేడు కీస
ీ త ు ర్ాజయములో నివస్టించుచుని మీ కొర్కు మర్శయు నా కొర్కు యాకోబు
జీవితములోని ముఖ్య అంశములను గుర్శతంచుటలో సహాయప్డుతయంది.

అబారహాము జీవితమును గూర్శున మన పాఠములలో, మోషే నాలుగు అంశములను

ఉదాాటించనటట
ో మనము చూశాము. అబారహాము ప్టో దదవుడు చూపిన కృప్, అబారహాము దదవునికన

చూపిన సావమిభకనత, అబారహాముకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు మర్శయు అబారహాము దావర్ా దదవుడు
ఇతర్మలకనచున ఆశీర్ావదములు. యాకోబు జీవితములో కూడా ఇవే అంశములు మర్లా
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ప్రతయక్షమవుతాయి. ఈ కార్ణము చదత, యాకోబు జీవిత వృతాతంతము ఈ నాలుగు ప్రధాన అంశములను
ఏ విధ్ంగా ఉదాాటిసత ుందో చూదాేము. మొదటిగా, ఇశాీయిేలుకు దదవుడు చూపిన కృప్ను మనము
చర్శుదాేము; ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలు దదవునికన చూప్వలస్టియుండిన సావమిభకనతని చూదాేము;

మూడవదిగా, ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములను చూదాేము; మర్శయు నాలగ వదిగా, ఈ
అధాయయములలో అతయంత పారముఖ్యమైన లక్షణమన
ై ఇశాీయిేలు దావర్ా దదవుడు ఇతర్మలకు ఇచున
ఆశీర్ావదములు. దదవుడు ఇశాీయిేలుకు చూపిన కృప్ మీద యాకోబు వృతాతంతము దృషిరపటిరన కొనిి
విధానములను ప్ర్శశీల్వసూ
త ఆర్ంభిదాేము.

ద్ేవుడు ఇశ్ారయేలుకు చూపిన కృప
దదవుడు ఇశాీయిేలుకు చూపిన కృప్ను మనము ర్ండు విధ్ములుగా విశదీకర్శదే ాము. ఒక

వైప్ున, ఈ అంశము మోషే యొకు వాసత విక అర్ామునకు, అనగా అతడు ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయ

శరీతలను ప్రభావితము చదయాలని కోర్శన విధానము మీద ఎలా దృషిర పడుతయందో చూదాేము. మర్ొక

వైప్ున, ఆదికాండములోని ఈ భాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నము మీద దెవి
ై క కృప్ అను అంశము
ప్రభావము చూప్ు మార్గ ములను చూదాేము. ముందుగా మోషే యొకు వాసత విక అర్ామును చూదాేము.

వాసీ విక అరాము
సామానయ ప్దములలో, వార్శ జీవితములలో దదవుని కృప్ను గూర్శు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు
బో ధించుటకు, యాకోబు జీవితములో దదవుని కృప్ను మోషే మూడు మార్గ ములలో ఉదాాటించాడు.

మునుప్టి కృప్. మొదటిగా, యాకోబు జనిుంచుటకు ముందద దదవుడు యాకోబు మీద మునుప్ు

కృప్ను ఎలా చూపాడో మోషే గుర్శతంచాడు. యాకోబు వృతాతంతము యొకు ఆర్ంభ ఉపాఖ్ాయనము ఈ
అంశము మీద దృషిరపడుతయంది. ఆది. 25:23లో ర్శబాుతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి:

ర్ండు జనములు నీ గ్రభములో కలవు. ర్ండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి
పరతయే కముగా వచుిను. ఒక జనపదముకంటె ఒక జనపదము

బలిషరమయ
ై ుండును. పెదేవాడు చిననవానికి ద్ఘసుడగ్ును అనను (ఆద్ి. 25:23).
యాకోబు మంచయిన
ై ను, చెడు అయినను ఏమి చదయక ముందద యాకోబు దదవుని కనికర్మును
ప ందుకునాిడని ర్పమా. 9:11-12లో అప సత లుడెన
ై పౌలు వాయఖ్ాయనించాడు. ఇంచుమించు ఇదద

విధ్ముగా, వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలు గపతరముల ప్టో దదవుడు చూపిన
దయ కూడా దదవుడు మునుప్ు చూపిన కనికర్ముల మీద ఆధార్ప్డియుండెను. దివతీ. 7:7-8లో,
మోషే ఇలా స్టలవిచాుడు:

మీరు సరాజనముల కంటె విస్ాీరజనమని యెహో వా మ్మముిను పేమ్మ
ర ంచి

మ్మముిను ఏరురచు కొనలేదు... అయతే యెహో వా మ్మముిను పేరమ్మంచు వాడు
గ్నుకను, తఘను మీ తండురలకు చేస్టన
ి పరమాణమును నరవేరుివాడు గ్నుకను,
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యెహో వా బాహుబలముచేత మ్మముిను రపిుంచి ద్ఘసుల గ్ృహములో నుండియు
ఐగ్ుపుీర్ాజైన ఫర్ో చేతిలోనుండియు మ్మముిను విడిపించను (ద్ిాతీ. 7:7-8).

కొనసాగు కృప్. ర్ండవ సాానములో, యాకోబు జీవితములో దదవుని కొనసాగు కృప్ యొకు

పారముఖ్యతను కూడా మోషే ఉదాాటించాడు. తమ జీవితములలో కూడా దదవుని కొనసాగు కృప్ ఎంత
అవసర్మైయునిదో ఇది ఇశాీయిేలీయులకు నేర్పశ ంచంది. ఆది. 25:24-26లోని యాకోబు జనన
వృతాతంతములో ఇది మొదటిసార్శ కనబడుతయంది. ఆది. 25:26ను వినండి:

తరువాత అతని సహో దరుడు బయటికి వచిి నపుుడు అతని చయయ ఏశ్ావు

మడిమను పటురకొనియుండను గ్నుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటరబడను
(ఆద్ి. 25:26).

యాకోబు జననమందు “ఏశావు మడిమను ప్టటరకునాిడు” గనుక అతనికన యాకోబు అని పేర్మ
పటర బడింది. యాకోబు అను పేర్మ, హెబ్రర భాష్లో ( ַי ֲע ֹֹ֑קבయకోబ్), ఇకుడ “మడిమ,” లేక హెబ్రర భాష్లో

( עָקֵ בఅకీబ్), అని అనువదించబడిన అదద మూల ప్దము నుండి వలువడుతయంది. ఫల్వతంగా, యాకోబు

అను పేర్మనకు అర్ాము, “మడిమను ప్టటరకొనువాడు” అయుయనిది. కాని, ఈ సందర్ుములో మాతరం, ఈ
పేర్మకు లయప్ర్చుట మర్శయు మోసము చదయుట అను అర్ాములు ఉనాియి, ఎందుకంటే తన

జననము నుండద యాకోబు ప్రధ్మ కుమార్మని సాానమును తీసుకొనుటకు ప్రయతిించుచు వచాుడు.
యాకోబు అను పేర్మనకు అర్ాము “మోసగాళో కే మోసగాడు” అని కూడా మనము చెప్పవచుు. ఏశావు
ఆశీర్ావదమును తాను ప ందుకొనునటట
ో ఇసాికును యాకోబు మోసము చదస్టిన తర్మవాత ఆది.
27:36లో ఏశావు యొకు ప్రతిసపందన దీనిని వివర్శసత ుంది:

ఏశ్ావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సర్ిగానే చలిా నద్ి; అతడు ననున ఈ ర్ండు
మారులు మోసపుచిను. నఘ జయషఠతాము తీస్టికొనను, ఇద్ిగో ఇపుుడు వచిి
నఘకు ర్ావలస్టిన ద్ీవనను తీస్టికొన[ను] (ఆద్ి. 27:36).

యాకోబు పేర్మ ఖ్చుతముగా అతని కనయ
ీ లకు సర్శపల యింది మర్శయు తన జీవితము యొకు

ప్రతి దినమున అతనికన దదవుని యొకు కొనసాగు కృప్ అవసర్మైయుండినది అని ఇది సపష్ర ము చదస్టింది.
తన వాసత విక శరీతలకు విశేష్ముగా అవసర్మైయుండిన దదవుని యొకు కొనసాగు కృప్ మీద మోషే
తర్చుగా దృషిరపటారడు.

ఉదాహర్ణగా, ఆది. 26:26-33లో, ఫిల్వష్త యుల మధ్య భదరతను కల్వపంచుట దావర్ా యాకోబు

తండియి
ర న
ై ఇసాికుకు దదవుడు కనికర్మును చూపాడు. మోషే ఈ అధాయయములను వారస్టినిప్ుపడు,
ఫిల్వష్త యుల నుండి భదరతను ప ందుటకు తన ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు కూడా దదవుని కృప్

అవసర్మైయుండినది. దీనికన తోడు, 34:1-31లో, దదవుడు యాకోబుకు కృప్తో కనానీయుల మీద
జయమును అనుగీహంచాడు. ఈ ఉదాహర్ణ దావర్ా, తమ దినములలో కనానీయుల మీద

విజయమును సాధించుటకు దదవుని యొకు కొనసాగు కృప్ ఏ విధ్ంగా అవసర్మయ
ై ుండినదో మోషే
యొకు వాసత విక శరీతలు నేర్ముకోగల్వగార్మ.
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భవిష్యత్ కృప్. మూడవదిగా, యాకోబు వృతాతంతము దదవుని యొకు భవిష్యత్ కృప్ మీద కూడా

దృషిరపడుతయంది. మర్ొకసార్శ, మోషే కథనము యొకు ఆర్ంభ ఉపాఖ్ాయనములో ఈ అంశమును మనము
చూసాతము. మీకు జఞాప్కమునిటో యితద, ఆది. 25:23లో, యాకోబు జననమునకు ముందు, దదవుడు
ఇలా వాగాేనము చదశాడు:

ఒక జనపదముకంటె ఒక జనపదము బలిషరమై యుండును. పెదేవాడు
చిననవానికి ద్ఘసుడగ్ును (ఆద్ి. 25:23).

ఇశాీయిేలీయులు వాగాేన భూమిలో స్టిార్ముగా సాాపించబడి తమ ప్ర్శపాలనను — తదావర్ా

దదవుని ప్ర్శపాలనను — ఏశావు వార్సుల మీదికన కూడా వాయపింప్జేసత ార్ని ఈ వాగాేనము సూచంచంది.
మర్శయు మోషే యొకు వాసత విక శరీతలు తమ దినములలో ఎదో మీయులను ఎదుర్ొునాిర్మ కాబటిర
వార్శకన ఈ భవిష్యత్ వాగాేనము మర్శంత ఔచతయమన
ై దిగా ఉనిది.

మర్శయు యాకోబు జీవితమును గూర్శున వృతాతంతములో దదవుడు భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు

మర్శనిి వాగాేనములను చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 28:10-22లో బేతల
ద ు యొదే యాకోబు చూస్టిన
దర్ినములో, దదవుడు యాకోబుకు అనేక భవిష్యత్ కనికర్ములను గూర్శు నిశుయతనిచాుడు. మర్శయు
తర్మవాత, 35:11-12లో బేతల
ద ు యొదే యాకోబు చదస్టన
ి ఆర్ాధ్నలో దదవుడు ఇలాంటి కృపా

వాగాేనములనే ప్ునఃఉదాాటించాడు. యాకోబుకు భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు చదయబడిన ఈ వాగాేనములు,
కనానును సావధీనప్ర్చుకొని, దానిలో స్టిార్ప్డుటకు వళలోచుండగా మోషే శరీతలకు దదవుడు అందించన
ఉజవల భవిష్యతయ
త ను చూపింది.

ఇశ్ారయేలుకు వాగాేన భూమ్మ మీద హకుక ఉననదని యాకోబు వృతఘీంతములు ఏ
విధంగా ఉద్ఘాటిస్ీ ాయో గ్రహించుటకు, మనము కనీసం ర్ండు విషయములను
జఞాపకముంచుకోవాలి. మొదటిగా ఈ వృతఘీంతములు పరధఘనముగా యాకోబు
ఏశ్ావుల మధయ — అబారహాము వాగాేనములకు అరహమైన వారసులగ్ుటకు

పో టీపడు గ్ుంపులు — భిననతాములను చూపుతఘయ. మర్ియు యాకోబు
ఏశ్ావులను గ్ూర్ిిన వృతఘీంతముల మధయ ఉనన భిననతాము, ఏశ్ావు

ఎద్ో మీయులు ఉండిన దక్షిణ పారంతమునకు వళ్లాడని మర్ియు ద్ేవుడు అతనికి ఆ
ద్ేశమును ఇచఘిడని — ద్ేవుడు అతనిని అకకడ స్ాాపించఘడని — మర్ియు

యాకోబు వాగాేన ద్ేశము కొరకు అబారహాముకు ఇవాబడిన వాగాేనమునకు
అరహమైన వారసుడని చఘలా సుషరముగా చూపుతఘయ. అయతే యాకోబు

విడిచిపెటన
ిర తరువాత లాబాను వృతఘీంతములో కూడఘ ద్ీనిని మీరు చూడవచుి.
ఉతీ ర ద్ికుకన అతనికి బంధువులు ఉనఘనరు కాని అతడు అకకడ కొంత కాలము
పాటు మాతరమే ఉనఘనడు. కాని యాకోబు తండిరని మోసము చేస్టి, సహో దరుని

మోసము చేస్టి వాగాేన ద్ేశమును విడిచివళ్లాడు అనే సతయము యాకోబు/ఏశ్ావు,
యాకోబు మర్ియు లాబానుల మధయ ఉనన ఈ భిననతాముల కంటే

పారముఖ్యమన
ై ద్ి; అతడు వాగాేన ద్ేశమును విడిచివళ్లాడు. 28వ అధఘయయములో,
అతడు బేతేలు యొదే ఒక సుపర్ిచితమైన దరశనమును చూశ్ాడు, ద్ఘనిలో
-15వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ద్ేవుడు మర్ియు ద్ేవదూతలు తన యొదే కు వచుిటను చూస్టి యాకోబు ఇలా
అనఘనడు, “నేను ఈ ద్ేశమునకు మరలా తిర్ిగి వస్ాీనను నిశియతను మీరు
నఘకు ఇవాగ్లర్ా?” మర్ియు అతడు తిర్ిగివస్ాీడని ద్ేవుడు అతనికి

నిశియతనిచఘిడు. తరువాత 35వ అధఘయయములో, ద్ేవుడు ఇలా అనినపుుడు
ా ము;
ఆ విషయము మరలా జఞాపకము చేసుకొనబడుతుంద్ి, “బేతల
ే ుకు వళ్ల

అకకడ బలిప్ఠము కటురము. నేను నినున తిర్ిగి తీసుకొని వస్ాీనని చపిున చోటికి
వళ్లా ఒక బలిప్ఠమును నిర్ిించు.” మర్ియు బేతేలు వాగాేన భూమ్మలో ఉననద్ి.
అతడు వైఫలయములను ఎదుర్ొకననపుటికీ, తన సహో దరుని మోసము

చేస్టన
ి పుటికీ, తండిరని మోసము చేస్టినపుటికీ, లాబాను యొదే నివస్టించినపుుడు

కొనిన పరశ్ానరా కమైన కారయములను చేస్టన
ి పుటికీ, యాకోబుకు ద్ేవుడు ఆ భూమ్మని
ఇచఘిడని యాకోబు జీవితములోని ఈ ర్ండు వాకయ భాగ్ములు సుషరముగా

తలియజసుీనఘనయ. వీటనినటి మధయ కూడఘ, తన పితరుడన
ై అబారహాముకు
వాగాేనము చేయబడిన భూమ్మని ప ందుకొనుటకు ద్ేవుడు యాకోబును
ఎనునకునఘనడు.

— డా. ర్శచర్డ్ ఎల్. పారట్ర , జూ.
వాసత విక అర్ామును మనసుిలో ఉంచుకొని ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున కృప్ను ఇప్పటి వర్కు
మనము చూశాము కాబటిర, యాకోబు వృతాతంతము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నముపై దదవుని కృప్
ప్రభావమును చూప్ు కొనిి మార్గ ములను ఇప్ుపడు మనము చూదాేము.

ఆధునిక అనువరీ నము
అవును, కీీసత ు అనుచర్మలముగా దదవుని కృప్ అను అంశమును మన జీవితములకు మనము

అనేక విధాలుగా అనువర్శతంచుకోవచుు. అయితద సౌకర్యముగా ఉండుటకు, మనము కీస
ీ త ు ర్ాజయము

యొకు ఆవిష్ుృతము, సంఘ చర్శతర అంతటిలో కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన
మహమలో తిర్శగశవచునప్ుపడు ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మప దృషారా దీనిని గూర్శు మనము ఆలోచన
చదదే ాము. కీస
ీ త ు ర్ాజయములోని ఈ మూడు సాాయిలు తమ జీవితములలో దదవుని యొకు భూత,
వర్త మాన, భవిష్యత్ కృప్లను కనుగొనమని కీస
ీ త ు అనుచర్మలకు కొీతత నిబంధ్న బో ధించు కొనిి
ప్రధానమైన మార్గ ములకు పారతినిధ్యం వహసుతంది.

మొదటిగా, కీీసత ు అనుచర్మలముగా, యాకోబు జీవితములో మునుప్టి కృప్ను మనము

చూస్టినప్ుపడు, కీస
ీ త ులో దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో దదవుడు మనకు బయలుప్ర్చన
మునుప్టి కృప్ను మనము జఞాప్కము చదసుకోవాల్వ. కీీసత ు యొకు మొదటి ర్ాకడ పాత నిబంధ్న

అంతటా వాయపించయుని కృపా చర్శతరకు ముగశంప్ును ప్ల్వకనంది. మర్శయు ర్పమా. 5:21 వంటి లేఖ్న
భాగములు సూచంచునటట
ో , దదవుడు మునుపనిడూ లేని విధ్ముగా కీస
ీ త ు యొకు మొదటి ర్ాకడలో
కృప్ను, కనికర్మును చూపాడు. పౌలు చెపిపనటట
ో గా:

-16వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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పాపమకకడ విసీ ర్ించనో అకకడ కృప అపర్ిమ్మతముగా విసీ ర్ించను (ర్ోమా.
5:21).

ర్ండవదిగా, యాకోబు జీవితములో కొనసాగు దదవుని కృప్ కీీసత ు ర్ాజయము యొకు

కొనసాగశంప్ులో దదవుని యొకు కొనసాగు కనికర్ములను వదకన, వాటి మీద ఆధార్ప్డమని మనకు
జఞాప్కము చదసత ుంది. హెబ్రర 4:16 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధించుచునిటట
ో , కీీసత ు అనుచర్మలు
“[దదవుని] కృపా స్టింహాసనము యొదే కు నిశుయతతో వళో వచుును.” మర్శయు “మన అవసర్
కాలములో సహాయము చదయుటకు కొనసాగు కృప్ను మనము కనుగొంటాము.”

మర్శయు మూడవదిగా, యాకోబుకు దదవుడిచున భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు మనము

చూస్టినప్ుపడు, కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు సంప్ూర్ితలో మనకు లభించు దదవుని భవిష్యత్ కృప్ను

మనము జఞాప్కముంచుకోవాల్వ. వాగాేన భూమిలో దదవుని యొకు భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు మోషే యొకు
వాసత విక శరీతలు నేర్ముకుని విధ్ముగానే, నూతన సృషిరలో దదవుని వాగాేనముల యొకు నర్వేర్మపను

చూచుటకు కీీసత ు అనుచర్మలు ఆశతో ఎదుర్మచూసుతనాిర్మ. కీస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు మనము “[దదవుని]
కృప్ యొకు ఎనలేని ఐశవర్యమును” ప ందుతామని ఎఫస్ట్. 2:7 మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది.

ద్ేవునికి ఇశ్ారయేలు చూపిన స్ాామ్మభకిీ
ఇశాీయిేలుపై దదవుడు చూపిన కృప్లోని ప్రధానమన
ై అంశములను ఇప్పటి వర్కు మనము

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ర్ండవ ప్రధానమన
ై అంశమును మనము చూడవలస్టియునిది: ఇశాీయిేలు
దదవునికన చూప్వలస్టియుండిన సావమిభకనత. నితయ ర్క్షణ కేవలం దదవుని కృప్ దావర్ా మాతరమే

ఇవవబడుతయంది అని పాత మర్శయు కొీతత నిబంధ్నలు ర్ండు సపష్ర ము చదసత ాయి. ఏ ఒకుర్మ కూడా
కనీయల మూలముగా ర్క్షణను సంపాదించలేదు. అయితద ప్రజలు దదవుని ర్క్షించు కృప్ను

ప ందుకునిప్ుపడు, దదవుని ఆతు వార్శని మార్ముట ఆర్ంభిసాతడు, మర్శయు ఆయన చూపిన కృప్లను
బటిర వార్మ హృదయప్ూర్వకముగా దదవుని ఆజా లను పాటించుటకు ప్రయతిిసాతర్ని కూడా లేఖ్నములు

సపష్ర ము చదసత ాయి. ఇది మనలో ఉని దదవుని ఆతు ఫలమయ
ై ునిది. యాకోబు జీవితములో దదవునికన
సావమిభకనత అను అంశమును మనము చూచుచుండగా, సామానయ వేదాంతశాసత ర దృకపథములను
మనము ఎలో ప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ.

మన ఉదదేశమును సపష్ర ము చదయుటకు, ఇశాీయిేలు దదవునికన చూపిన సావమిభకనత విష్యములో

మోషే యొకు వాసత విక అర్ామును మొదట చూదాేము, తర్మవాత ఈ అంశము యొకు ఆధ్ునిక
అనువర్త నమును చూదాేము. మోషే యొకు వాసత విక అర్ామును మొదట చూదాేము.

వాసీ విక అరాము
సామనయముగా, మోషే యొకు వాసత విక శరీతలను తమ దినములలో దదవునికన సావమిభకనత

చూప్మని పిలచుటకు మోషే యాకోబు దదవునికన చూపిన సావమిభకనతని ఉదాాటించాడు. దదవుడు

యాకోబును తనకు నముకమన
ై స్టేవకునిగా మార్ముకుని విధానమును ఎతిత చూప్ుట దావర్ా మోషే

ఒక విధ్ముగా దీనిని చదశాడు. యాకోబు వృతాతంతము యొకు ఆర్ంభ విభాగములలో, పితర్మని గూర్శు
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ప్రతికూలమన
ై విష్యములు తెల్వయప్ర్చబడా్యి. యాకోబు జననమందు తన సహో దర్మని మడిమను
ప్టటరకొని, జేయష్ఠ కుమార్మని సాానమును లాగుకొనుటకు ప్రయతిించన విధానము తెల్వయప్ర్చబడింది.

అతడు యౌవవన కాలములో ఉనిప్ుపడు, ఏశావు యొకు ఆకల్వని ఉప్యోగశంచుకొని యాకోబు అతని
జేయష్ఠ తవమును లాగుకొనుటను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. ఏశావుకు చెందవలస్టిన

ఆశీర్ావదమును ప ందుకొనుటకు అతడు వృదుధడెన
ై తన తండిరని కూడా మోసము చదశాడు. అయితద ఈ

ఆర్ంభ ప్రతికూల చతీరకర్ణలో ఉని ఒకేఒకు మంచ విష్యము ఏమిటంటే, దదవుడు అతనిని ర్క్షించన
యిడల, యిహో వా తనకు దదవునిగా ఉంటాడని బేతదలు యొదే యాకోబు చదసుకొనిన ఒడంబడిక.

ఇప్ుపడు, ఈ ఒడంబడిక తర్మవాత, యాకోబు లాబానుతో జీవించుటకు వళాోడు. ఖ్చుతముగా,

బేతల
ద ులో యాకోబు హృదయములో నాటబడిన దదవుని ప్టో సావమిభకనత అను వితత నము ఎదుగుట

కొనసాగశంది. అతని మామ అతనితో దుర్వావహర్శంచనప్పటికీ, లాబాను యొదే నుండి తిర్శగశవచున
తర్మవాత యాకోబు ఒక కొీతత మనిషిగా మార్శపల యాడు.

మోషే ఈ మార్మపను కనీసం నాలుగు విధాలుగా సపష్ర ము చదశాడు. మొదటిగా, యాకోబు ఏశావు

ఎదుట ప్శాుతాతప్ప్డా్డని మోషే నివేదించాడు. 32:4-5లో, ఏశావును “నా ప్రభువు” అని పిలువమని

యాకోబు తన స్టేవకుని హెచుర్శంచాడు. ఆది. 33:8లో యాకోబు సవయంగా ఏశావును కల్వస్టినప్ుపడు,
అతనిని “నా ప్రభువు” అని పిల్వచాడు.

ర్ండవదిగా, యాకోబు దదవుని ఎదుట ప్శాుతాతప్ప్డా్డు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 32:10లో

యాకోబు దదవుని ఎదుట ఇలా ఒప్ుపకునాిడు:
నీవు నీ స్టేవకునికి చేస్టన
ి సమసీ మైన ఉపకారములకును సమసీ సతయమునకును
అపాతురడను (ఆద్ి. 32:10).

మూడవదిగా, యాకోబు దదవుని యొదే నుండి ఒక కొీతత పేర్మను ప ందాడు. ఆది. 32:22-32లో,

యబో ోకు ర్ేవు యొకు యిేర్మ యొదే యాకోబు దదవదూతతో పనుగులాడాడు. 27వ వచనములో,

యాకోబు తాను “మోసగాని”నని ఒప్ుపకొంటట, తన పేర్మ యాకోబు అని చెబుతూ దదవదూత ఎదుట
ఒప్ుపకునాిడు. అయితద ఆది. 32:28లో దదవదూత ఇలా జవాబిసుత యాకోబు ఒప్ుపకోలుకు
సపందించాడు:

అపుుడు ఆయన నీవు ద్ేవునితోను మనుషుయలతోను పో ర్ాడి గలిచితివి గ్నుక

ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్ారయేలేగాని యాకోబు అనబడదని చపెును (ఆద్ి. 32:28).
బెైబిలులోని అనేక ఇతర్ పేర్ో వల , (י ְש ָר ֵ ֹ֑אלఇశాీయిల్) అను పేర్మ కూడా, చర్శతల
ర ో ఒక

సమయమందు, దదవునికన సుతతిగా ఉండినది, మర్శయు దీని అర్ాము “దదవుడు సంఘర్శషంచుట” లేక
“పల ర్ాడుట.” ఇది (שָ ָרהసర్హ్) అను హెబ్రర కనీయా ప్దములో నుండి వలువడుతయంది, మర్శయు 28వ

వచనములో “నీవు సంఘర్శషంచావు” అని అనువదించబడింది. ఈ పేర్మ యాకోబుకు ఒక విశేష్మైన ర్రతిలో
అనువర్శతంచబడింది అని దదవదూత వివర్శంచాడు, ఎందుకంటే, “అతడు దదవునితోను మనుష్యయలతోను

పనుగులాడి జయించాడు.” యాకోబు దదవునితో చదస్టన
ి సంఘర్షణ ఈ సందర్ుములో ఆశీర్ావదము కొర్కు
చదస్టన
ి పనుగులాటను సూచసుతంది. మర్శయు, మనుష్యయలతో యాకోబు చదస్టన
ి సంఘర్షణ ఏశావు
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మర్శయు లాబానుతో చదస్టన
ి సంఘర్షణను సూచసుతంది. యాకోబు జీవిత విష్యములో, అతడు నూతన
ప్ుర్మష్యడని తనకు ఇవవబడిన కొీతత పేర్మ సూచంచంది. మోసగానిగా ఉండుటకు బదులుగా, సంఘర్షణ
చదస్టి జయించన “ఇశాీయిేలు”గా యాకోబు మార్శపల యాడు.

యాకోబు పేరును ద్ేవుడు సాయంగా ఇశ్ారయేలు అని మార్ిిన ఆసకిీకరమన
ై

వృతఘీంతమును ఆద్ికాండము గ్రంథములో మనము చదువుతఘము. యాకోబు

ద్ేవదూతతో పెనుగ్ులాడఘడు మర్ియు ఆ ద్ేవదూత ద్ేవునికి పరతినిధిగా ఉండనని
అతడు గ్రహించఘడు; అద్ి ద్ేవుని దూత. మర్ియు ద్ేవుడు అతని కొరకు ఒక

విశ్ేషమైన పరణఘళ్లకను కలిగియుండనని అతడు గ్రహించఘడు. ద్ేవుడు అతనిని

దృష్ిరంచఘడు, అతనిని దర్ిశంచఘడు, మర్ియు అతని కొరకు చఘలా పారముఖ్యమన
ై

ఉద్ేేశమును కలిగియుండినఘడు. కాబటిర , అతని పేరు మారిబడినద్ి... పుర్ాతన

ఇశ్ారయేలులో, పిలాలు పుటేర ంత వరకు పరజలు వార్ికి పేరా ు పెటవ
ేర ారు కాదు. వార్ికి
ముందుగా పేరా ు పెటేరవారు కాదు. ఒకవేళ్ అబాాయ అయతే మేము ఈ పేరు

పెడతఘము, లేక అమాియ అయతే ఈ పేరు పెడతఘము అని వారు అనేవారు

కాదు. బదులుగా, వారు ఒక రకమైన చిహనము కొరకు, గ్ురుతు కొరకు, సూచన
కొరకు ఎదురు చూస్టేవారు. ఇపుుడు, యాకోబు జనిించినపుుడు — అతడు

గ్రభములో నుండి బయటకు వచిినపుుడు — అతడు తన సహో దరుడన
ై ఏశ్ావు
యొకక మడిమను పటురకునఘనడు కాబటిర యాకోబు విషయములో ఇద్ి జర్ిగింద్ి.
కాబటిర అతనికి హెబ్రర భాషలో “యాకోవ్” అను పేరు ఇవాబడినద్ి, అనగా

“మడిమవాడు” లేక “మడిమను పటురకొనువాడు,” లేక “మడిమ వంటివాడు”
అని అరా ము. మర్ియు ద్ఘనిని అతడు జీవితకాలమంతఘ మోశ్ాడు... అయతే

ద్ేవుడు అతనిని కలిస్టినపుుడు మాతరం అతడు ఒక నూతన జీవమును ప ంద్ఘడు.
ద్ేవుడు యాకోబును పటురకొని, అతని జీవితమునకు ఒక నిజమైన ఉద్ేేశయమును

ఇచిినపుుడు, తన స్ ంత తండిరయెైన ఇస్ాాకు కంటే, తన తఘతయెన
ై అబారహాము
కంటే మర్ింత సూటిగా అతడు ఒక ద్ేశమునకు తండిరగా ఉంటాడని అతనికి

తలియజయబడింద్ి... కాబటిర యాకోబు నుండి ఇశ్ారయేలుకు పేరు యొకక మారుు
ఒక అదుభతమన
ై విషయము మర్ియు ద్ఘనిలో ద్ేవుని పాతరను మనము

గౌరవిస్ాీము, ఆయన ఇశ్ారయేలు ద్ేశము యొకక తండిరని తన స్టేవ కొరకు

మర్ియు భూమ్మ మీద తన యొకక మొదటి పరజలను స్ాాపించుటకు పిలాలను
కనుట కొరకు పిలచఘడు.

— డా. డగో స్ సురవార్డర
మోషే యొకు వాసత విక శరీతలకు యాకోబుకు ఇవవబడిన కొీతత పేర్మ యొకు పారముఖ్యతను
మాటలలో వర్శించలేము. మోషే ఐగుప్ుత నుండి వాగాేన భూమిలోనికన నడిపన
ి ప్నిండు గపతరముల

యొకు జఞతీయ పేర్మ “ఇశాీయిేలు.” దదవుని యొకు నముకమన
ై స్టేవకునిగా పితర్మనికన ఇవవబడిన కొీతత
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పేర్మను వార్మ వినినప్ుపడు, ఇశాీయిేలుగా ఉంటూ యాకోబు వల న సంఘర్శషంచుటకు జయించుటకు
వార్మ పిలువబడా్ర్ని వార్శకన జఞాప్కము చదయబడింది.

లాబానుతో అతడు గడిపన
ి సమయము తర్మవాత యాకోబు యొకు నాలగ వ, మర్శయు

భావార్ాకమన
ై చతీరకర్ణ, బేతల
ద ుకు తిర్శగశవచున తర్మవాత అతడు అర్శపంచన నముకమైన ఆర్ాధ్న
అయుయనిది. ఆది. 28:20-21లో బేతల
ద ు యొదే అతడు దదవుని ప్టో సావమిభకనతని కనుప్ర్చనటట
ో , ఆది.
35:3లో బేతల
ద ు యొదే యాకోబు ఒక బల్వప్ఠము కటిర దదవునిని నిజఞయితీగా ఆర్ాధించాడు.

యాకోబులో జర్శగశన ప్ర్శవర్త నను గూర్శు మోషే ఇచున కథనము వాసత విక శరీతలకు ర్ండు

కీలకమన
ై అంతర్ాువములను ఇచుంది. తన శరీతలు దదవుని ప్టో అనేక విధాలుగా చూపిన

సావమిదోర హమును వార్మ ఎదుర్ొునవలస్టియునిది కాబటిర యాకోబు యొకు సావమిదోర హమును అతడు
తెల్వయప్ర్చాడు. అయితద తమ దినములలో యాకోబు యొకు సావమిభకనతని తన శరీతలు

అనుకర్శంచాలని పల ర తిహంచుటకు దదవునికన నముకమన
ై స్టేవకునిగా యాకోబు ప ందిన ప్ర్శవర్త నను
కూడా అతడు తెల్వయప్ర్చాడు. మర్శయు మోషే యొకు వాసత విక శరీతలు దదవుని కృప్ మీద

ఆధార్ప్డవలస్టిన అవసర్త ఎంత ఉనిదో , వాగాేన దదశములో జీవిత సవాళో ను ఎదుర్ొునిప్ుపడు వార్మ
దదవునికన నముకమన
ై స్టేవ చదయవలస్టిన అవసర్త కూడా అంతద ఉండినది.

మోషే యొకు వాసత విక అర్ాము దృషారా దదవుని ప్టో ఇశాీయిేలు యొకు సావమిభకనత అను

అంశమును ఇప్పటి వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, యాకోబు జీవితము యొకు ఆధ్ునిక
అనువర్త నమునకు ఒక దృకపథముగా మనము ఈ అంశమును చూడవలస్టియునిది. మన

ఉదదేశయముల కొర్కు, యాకోబు జీవితములోని ఈ కోణము కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతము,
కొనసాగశంప్ు మర్శయు సంప్ూర్ిత దృషారా ఎలా అనువర్శతంచబడుతయందో చూదాేము.

ఆధునిక అనువరీ నము
మొదటిగా, యాకోబు జీవిత వృతాతంతము దదవునికన సావమిభకనతని చూప్ుటకు మనలను

బాధ్ుయలుగా ఎంచుకొనునటట
ో ప్ుర్శకొలుప ప్రతిసార్శ, ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో కీస
ీ త ు సవయముగా

నీతియావతయ
త ను ఏ విధ్ంగా నర్వేర్ాుడో మనము గుర్మతంచుకోవాల్వ. కీస
ీ త ు మనవల శరధించబడా్డుగాని,
పాప్ము చదయలేదని హెబ్రర. 4:15 బో ధిసత ుంది. వాసత వానికన, కీస
ీ త ు దదవుని ఆజా లకు ఎంత నముకముగా

ఉనాిడంటే ఆయన తనయందు నమిుక ఉంచు ప్రతివార్శ సాానములో దదవుని ఉగీతను తనపై వేసుకొని
స్టిలువ మీద సవతహాగా మర్ణించాడు. మర్శయు విశావసము దావర్ా ఆయన ప్ర్శప్ూర్ి నీతి మనకు

ఇవవబడినది. ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో కీీసత ు సవయంగా దదవునికన చూపిన సావమిభకనత యాకోబు
జీవితమును నతి
ై కవాదమునకు — “ఇది చదయండి; అది చదయవదుే” — అనువర్శతంచకుండా మనలను

కాపాడుతయంది. యాకోబు జీవితము యొకు ప్రతి నైతిక అంతర్ాువమును మొదటిగా మన కొర్కు కీీసత ు
నర్వేర్ుశ న నీతి అంతటి దృషిరలో చూడాల్వ.

ర్ండవదిగా, యాకోబును గూర్శున వృతాతంతములో మనము సావమిభకనత అను అంశమును

చూస్టినప్ుపడు, నేడు మనము కీస
ీ త ునకు చదయవలస్టిన నముకమన
ై స్టేవ కొర్కు ఒక నడిపింప్ును

మనము ప ందుకుంటాము. కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దదవుని ప్టో మనము సవయంగా
సావమిభకనత కల్వగశనవార్ముగా ఉండునటట
ో యాకోబు జీవితము మనలను పల ర తిహసూ
త నే ఉంటటంది.
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యాకోబుతో సహా మనకంటే ముందు వళిో నవార్శ యొకు నముకతవమును మనము అనుకర్శంచాలని
పల ర తిహంచు హెబ్రర. 12:1-2 వంటి వాకయభాగములు మనకు జఞాప్కము చదయబడతాయి.

మూడవదిగా, మానవ సావమిభకనతని కోర్మ యాకోబు వృతాతంతములోని ప్రతి భాగము దదవుని

ర్ాజయము యొకు నర్వేర్మపలో కీీసత ు ప్టో సావమిభకనతని కనుప్ర్చునటట
ో మన హృదయములను

ప్ుర్శకొలాపల్వ. కీీసత ు అనుసర్శంచు మనము ఒక దినమున దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూర్ిమన
ై , నముకమైన

స్టేవకులుగా మార్ుబడతామని సావమిభకనత అను అంశము మనకు జఞాప్కము చదసత ుంది. 1 యోహాను 3:2
బో ధించుచునిటట
ో , కీస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చుునప్ుపడు, “మనము ఆయన వల మార్శపల తాము.”

యాకోబుకు ద్ేవుని ఆశీర్ాాదములు వాగాేనము చేయబడినవి అని చూచుట
ద్ఘార్ా నేడు మన జీవితములకు మనము యాకోబు వృతఘీంతములను

అనువర్ిీంచుకోగ్లము. యాకోబును ద్ేవుడు పేమ్మ
ర ంచఘడని ద్ేవుని వాకయము

అతనికి వాగాేనము చేస్టింద్ిగాని, యాకోబు ద్ేవుడు అపుటిక వాగాేనము చేస్టిన
ద్ఘనిని ఏద్ో ఒక విధముగా ప ందుకొనుటకు పరయతినసుీ తన జీవితములోని

ఎకుకవ కాలమును గ్డిపవ
ి ేశ్ాడు. కాబటిర , మనము చఘలా స్ారుా యాకోబును

పో లియునఘనము. ద్ేవుడు ఇపుటిక మనకు వాగాేనము చేస్టి, వాసీ వానికి, కీస
ర ీ ులో
మనకు ఇపుటిక ఇచిిన వాటిని — ఏద్ో ఒక విధంగా సంపాద్ించుకొనుటకు —

మనము పరయాస పడుతుంటాము. ర్ోమా. 8:32 అంత సుషరముగా ద్ీనిని గ్ూర్ిి
బైబిలులో మర్ి ఏ వచనము కూడఘ మాటాాడదు. “తన స్ ంత కుమారుని

అనుగ్రహించుటకు వనుకతీయక మన అందర్ికొరకు ఆయనను అపుగించినవాడు
ఆయనతో పాటు సమసీ మును మనకందుకు అనుగ్రహింపడు?” కీరసీ ు ద్ఘార్ా 46వ
కీరీనలోని మాటలను మనము విశ్ేషముగా వినవచుి: “ఊరకుండుడి, నేనే

ద్ేవుడనని తలిస్టికొనుడి,” మర్ియు ఆయన మంచి ద్ేవుడని, తన నిబంధనఘ
పిలాలపెై దయచూపువాడని తలుసుకొనుడి.

— ర్వ. మైఖ్ల్
ే జే. గపోడో
ఇశాీయిేలుపై దదవుని కృప్ మర్శయు ఇశాీయిేలు దదవునికన చూపిన సావమిభకనత అను ముఖ్య
అంశములను చూశాము కాబటిర, ఆదికాండము యొకు ఈ భాగములోని మూడవ ప్రధానమైన
అంశమును చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. ఇశాీయిేలుకు దదవుని
ఆశీర్ావదములు.

ఇశ్ారయేలుకు ద్ేవుని ఆశీర్ాాదములు
మోషే యొకు ఇతర్ అంశములను మనము చూస్టిన విధ్ముగానే ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున

ఆశీర్ావదములను మనము ప్ర్రక్షించుదాము. మొదటిగా మోషే యొకు వాసత విక అర్ామును చూదాేము,
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తర్మవాత ఈ అంశము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును చూదాేము. మోషే యొకు వాసత విక అర్ాముతో
ఆర్ంభిదాేము.

వాసీ విక అరాము
సామానయ ప్దములలో, తన ప్రజలతో దదవుని యొకు నిబంధ్న అనుబంధ్ములో విధదయతకు

ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ములు ఉనాియి. తన అవిధదయత కార్ణంగా యాకోబు
ప్రతికూల ప్ర్శస్టా త
ి యలను ఎదుర్ొునాిడు అనుటకు ఎలాంటి సందదహము లేదు. ఉదాహర్ణకు, తన

సహో దర్మని మర్శయు తండిరని మోసము చదస్టన
ి తర్మవాత, యాకోబు తన పారణమును కాపాడుకొనుటకు
ప్ర్మగతత వలస్టివచుంది. తన మామయిన
ై లాబాను నుండి కూడా అతడు కష్ర సమయమును
ఎదుర్ొునాిడు.

దదవుడు తన వాసత విక శరీతలకు కూడా అనేక ఆశీర్ావదములను ఇచాుడని వార్శకన జఞాప్కము

చదయుటకు దదవుడు యాకోబుకనచున ఆశీర్ావదముల మీద మోషే ఎకుువ ఉదాాటనను పటారడు. యాకోబు
జీవితములో దదవుడిచున ఆశీర్ావదములను ర్ండు గుంప్ులుగా విభాగశంచవచుు: యాకోబు

అవిధదయతలో కూడా ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములు మర్శయు యాకోబు చూపిన విధదయత కొర్కు
ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములు.

ఒక వప్
ై ున, యాకోబు చూపిన సావమిదోర హము తర్మవాత కూడా అతడు ఆశీర్ావదములను

ప ందుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 27:27-29లో, యాకోబు ఇసాికును మోసము చదస్టన
ి ప్పటికీ
ఇసాికు దావర్ా అతడు దదవుని ఆశీర్ావదమును ప ందుకునాిడు. యాకోబు ఏశావు నుండి తన

పారణమును కాపాడుకొనుటకు ప్ర్మగతయ
త చునిప్పటికీ, 28:13-25లో బేతల
ద ు యొదే అతడు దదవుని
ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు.

మర్ొక వైప్ున, యాకోబు వృతాతంతము యొకు తర్మవాత విభాగములలో, యాకోబు చూపిన

సావమిభకనతకన సపందనగా దదవుని ఆశీర్ావదములను అతడు ప ందుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 29:131:55లో, లాబాను దావర్ా దదవుడు యాకోబుకు కుటటంబము మర్శయు ఐశవర్యము అను

ఆశీర్ావదములను ఇచాుడు. యాకోబు తనను తాను నమరప్ర్చుకుని తర్మవాత, ఆది. 32:1-33:17లో
ఏశావు దావర్ా దదవుడు యాకోబుకు ఆశీర్ావదములను అనుగీహంచాడు. అదద విధ్ముగా, ఆది. 33:1834:31లో, షకములో యాకోబు కుమార్మలు కనానీయులతో సంఘర్శషంచన తర్మవాత యాకోబు దదవుని
ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. పితర్మడు దదవుని ఆర్ాధించుటకు తనను తాను

సమర్శపంచుకునిప్ుపడు 35:9-13లో బేతల
ద ులో కూడా యాకోబుకు దదవుడు ఆశీర్ావదములను
ఇచాుడు.

వాగాేన దదశము వైప్ుకు తనను వంబడించుచుని ఇశాీయిేలీయులు నిర్గ మములో మర్శయు

సావధీనప్ర్చుకొనుటలో అనేక సమసయలను ఎదుర్ొుంటార్ని మోషేకు ముందుగానే తెలుసు. కాబటిర, ఇవి
మర్శయు అనేక ఇతర్ లేఖ్న భాగములలో, తన వాసత విక శరీతలలో కృతజా తను పేరర్ప
ే ించుటకు మర్శయు
దదవుని ఆశీర్ావదములను మర్శ ఎకుువగా వదకమని వార్శని పల ర తిహంచుటకు దదవుడు యాకోబుకు
ఇచున ఆశీర్ావదముల మీద మోషే దృషిరపటారడు. ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు అను

-22వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్ంచగీంథము

తొమిుదవ పాఠం : పితర్మడెైన యాకోబు

అంశము యొకు వాసత విక అర్ామును మనము చూస్టిన తర్మవాత, ఆధ్ునిక అనువర్త నము కొర్కు ఈ
విష్యముల యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుట అంత కష్ర మనిపించదు.

ఆధునిక అనువరీ నము
మనము ఇంతకు ముందు చదస్టిన చర్ును అనుసర్శసత ు, మర్ొకసార్శ మనము కీస
ీ త ు ర్ాజయము

యొకు ఆవిష్ుృతము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నర్వేర్మప దృషారా మాటాోడదాము. ర్ాజయము యొకు
ఆవిష్ుృతములో సవయంగా కీస
ీ త ు వప్
ై ుకు మన మనసుిలను మనము మళిళంచాల్వ. యాకోబుకు

భినిముగా, యిేసు సావమిదోర హమును చూపి కూడా ఆశీర్ావదములను ప ందలేదు; ఆయనలో అసలు
ఏ పాప్మును లేదు. కాని ఆయన తండిరకన నముకముగా ఉనాిడు కాబటిర, యిేసు భూమి మీద

నివస్టించనప్ుపడు గొప్ప ఆశీర్ావదములను ప ందాడు మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఎకను వళిో న తర్మవాత

మర్శఎకుువ ఆశీర్ావదములను ప ందాడు. యిేసు యొకు స ంత ఆశీర్ావదములలో అతయంత విశేష్మన
ై
విష్యం ఏమిటంటే, ఎఫస్ట్. 1:3 బో ధించుచునిటట
ో , కీస
ీ త ుతో మన ఐకయత దావర్ా, యిేసు ప ందిన
ఆశీర్ావదములలో మనము పాల్వవార్మయ
ై ునాిము.

దీనికన తోడు, తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటిలో కీీసత ు ఆయన ప్రజల మీద

ఆశీర్ావదములను కుముర్శసత ాడని కొీతత నిబంధ్న బో ధిసత ుంది. యాకోబు విష్యములో ఆయన చదస్టన
ి టేో ,
కొనిి సార్మో మనము అవిధదయత చూపినప్పటికీ, మర్శకొనిిసార్మో సావమిభకనతని కనుప్ర్మసుత

సపందించనప్ుపడు దదవుడు మనలను దీవిసాతడు. ఇప్ుపడు, కీస
ీ త ు అనుచర్మల యొకు జీవితము

సవయం-ప్ర్శతాయగము మర్శయు శీమలతో నిండియుంటటంది. అయితద దదవుడు ప్ర్శశుదాధతు అను

అదుుతమైన ఆశీర్ావదము దావర్ా మనకు ముదర వేసత ాడని 2 కొర్శంథీ 1:21-22 మర్శయు ఎఫస్ట్. 1:13-14
వంటి వాకయ భాగములు సపష్ర ము చదసత ాయి. ర్ానుని లోకములో మనము ప ందు మర్శంత ఉనితమన
ై
సావసా ామునకు సంచకర్మవుగా ప్ర్శశుదాధతయుడు మనలో మర్శయు మన మధ్య నివస్టిసత ాడు.

కాబటిర, మనము ఆదికాండములో యాకోబునకు ఇవవబడిన దదవుని ఆశీర్ావదములను చూస్టిన

ప్రతిసార్శ, కీస
ీ త ు ర్ాజయ నేర్వేర్మపలో మనము ప ందు ల కనుంప్శకయముకాని ఆశీర్ావదములను గూర్శు
మనకు జఞాప్కము చదయబడుతయంది. మతత యి 25:34 వంటి వాకయభాగములు సపష్ర ముగా

బో ధించుచునిటట
ో , కీస
ీ త ు తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు, “లోకము సృషిరంచబడిన సమయము నుండి మన కొర్కు
స్టిదధప్ర్చబడిన ర్ాజయములోనికన” దదవుడు మనలను ఆహావనిసాతడు.

ఇశాీయిేలుకు దదవుడు చూపిన కృప్, ఇశాీయిేలు దదవునికన చూపిన సావమిభకనత, మర్శయు

ఇశాీయిేలుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు అను ప్రధానమైన అంశములను ఇప్పటి వర్కు మనము

చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు నాలగ వ మర్శయు యాకోబు జీవితమును గూర్శు మోషే నివేదించన అతయంత
పారముఖ్యమన
ై అంశమును చూదాేము: ఇశాీయిేలు దావర్ా ఇతర్మలకు దదవుని ఆశీర్ావదములు.

ఇశ్ారయేలు ద్ఘార్ా ఆశీర్ాాదములు
ఇంతకు ముందు వల న, మోషే యొకు వాసత విక అర్ాము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్త నము

దృషారా ఇశాీయిేలు దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములు అను అంశమును మనము విశదీకర్శదే ాము.
ముందుగా మోషే యొకు వాసత విక అర్ామును చూదాేము.
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వాసీ విక అరాము
వాసత విక శరీతల కొర్కు ఈ అంశము యొకు పారముఖ్యతను అర్ాము చదసుకొనుటకు, ఇశాీయిేలు

దదశము యొకు పితర్మనిగా అబారహాముకు దదవుడిచున విశేష్మైన పిలుప్ును మనము జఞాప్కము
చదసుకోవాల్వ. మానవాళికన ఇవవబడిన వాసత విక ఆజా ను నర్వేర్ముటలో నాయకతవము వహంచుటకు

దదవుడు ఇశాీయిేలు ప్రజలను ఆజఞాపించాడని ఆదికాండములోని అబారహాము వృతాతంతము వివర్శసత ుంది.
వార్మ ఫల్వంచ అభివృదిధ ప ంది నముకమన
ై దదవుని సవర్ూప్ములుగా భూమిని నింప్వలస్టియుండెను.
దదవుని ఆశీర్ావదములను భూమి మీద ఉని ప్రజలందర్శ మధ్య వాయపింప్జేయుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా
వార్మ దీనిని చదయవలస్టియుండెను. ఆది. 12:2-3లో మనము చదువునటట
ో , దదవుడు అబారహాముతో
ఇలా స్టలవిచాుడు:

నీవు ఆశీర్ాాదముగా నుందువు. నినున ఆశీరాద్ించువార్ిని ఆశీరాద్ించదను;

నినున దూష్ించువాని శపించదను; భూమ్మయొకక సమసీ వంశములు నీయందు
ఆశీరాద్ించబడును (ఆద్ి. 12:2-3).

దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను “భూమి యొకు సమసత వంశములకు” వాయపింప్జేయుటకు
దదవుడు అబారహామును పిల్వచన విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. కాని దదవుని ఆశీర్ావదములు
భూమియందంతటా వాయపించనప్పటికీ, ప్రతి ఒకుర్మ ఆశీర్వదించబడర్మ అను విష్యమును కూడా
గమనించండి. దదవుడు ఇలా స్టలవిచాుడు: “నినుి ఆశీర్వదించువార్శని ఆశీర్వదించెదను; నినుి
దూషించువాని శపించెదను.” మర్ొక మాటలో, కొందర్మ ఇశాీయిేలు యొకు ప్రయతిములను

తిర్సుర్శసత ార్మ, మర్శకొందర్మ వాటిని అంగరకర్శసత ార్మ. మర్శయు దదవుడు దీనికన అనుగుణంగా ప్రజలను
ఆశీర్వదిసత ాను మర్శయు శపిసత ాను అని వాగాేనము చదశాడు.

ఆసకనతకర్ముగా, అబారహాముకు దదవుడు బయలుప్ర్చన అదద ర్ండింతల ఆశీర్ావదము మర్శయు

శాప్మును గూర్శున ప్రకనీయ ఆది. 27:29లో ఇసాికు యాకోబును దీవించునప్ుపడు కూడా
ప్ునర్ావృతమయి
ై యంది.

నినున శపించువారు శపింపబడుదురు. నినున ద్ీవించువారు
ద్ీవింపబడుదురుగాక (ఆద్ి. 27:29).

పితర్మడు తన దినములలో అనేకమంది ప్రజలకు ఏ విధ్ంగా సపందించాడు అను విష్యమును

చర్శుంచుటకు మోషే యాకోబు జీవిత నివేదక
ి లో ఎకుువ సమయమును వచుంచాడు. మోషే

దినములలో ఇశాీయిేలీయులు ఎదుర్ొునిన ప్రజల సమూహములకు పితర్మలు వీర్మ. కాబటిర, ఈ విధ్ంగా,
ఇశాీయిేలు వార్మ ఒకొుకు గుంప్ుతో ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాలో మోషే వార్శకన బో ధించాడు. వార్మ
యుదధ ము చదయాలా? లేక శాంతిని సాాపించాలా?

ఉదాహర్ణకు, యాకోబును గూర్శున వృతాతంతములు వాగాేన దదశప్ు సర్శహదుేల లోప్లే ర్ండు

ప్రజల గుంప్ులతో వయవహర్శసత ాయి.

ఒక వప్
ై ున, 33:18-35:15లో ఉని ఆర్వ విభాగము యాకోబు మర్శయు కనానీయుల మధ్య

జర్శగశన సంకర్షణలను గూర్శు నివేదస
ి త ుంది. “అమోర్రయుల — కనానీయులకు మర్ొక ప్దము —
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అకీమము సంప్ూర్ిమగునంత వర్కు” దదవుడు ఇశాీయిేలును ఐగుప్ుత నుండి బయటకు తీసుకొనిర్ాడని
ఆది. 15:16లో ఆయన సపష్ర ము చదశాడు. ర్ాహాబు వంటి కొనిి మినహాయింప్ులు తప్ప, మోషే

దినముల నాటికన కనానీయులు వాగాేన దదశమును ఎంతగా కలుషితము చదశార్ంటే వార్ందర్శనీ నాశనము
చదయమని దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఆజా ఇచాుడు. కాబటిర, యాకోబు షకము వాసులను ఓడించుటను
గూర్శు మర్శయు ఇతర్ కనానీయుల నుండి దదవుడు యాకోబును భదరప్ర్చుటను గూర్శు మోషే
నివేదించుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు.

మర్ొక వైప్ు, 26:1-33లో ఉని యాకోబు జీవితము యొకు ర్ండవ విభాగము ఇసాికు

మర్శయు ఫిల్వష్త యుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణలను గూర్శు తెల్వయజేసత ుంది. యాకోబు కనానీయులతో

చదస్టన
ి సంఘర్షణలకు భినిముగా, ఇసాికు ఫిల్వష్త యులతో సమాధానమును కల్వగశయుండుట మీద ఈ
విభాగము దృషిరపడుతయంది. దదవుడు ఇశాీయిేలుకు వాగాేనము చదస్టన
ి పారంతములలో ఫిల్వష్త యులు

నివస్టించార్ని యిహో ష్యవ 13:1-5లో మనము నేర్ముకుంటాము. అయితద ఫిల్వష్త యులు కాఫ్లత ర్డ నుండి
వచున సముదరయానము చదయు ప్రజలని వార్శ పేర్మ సూచసుతంది. ఈ కార్ణము చదత, వార్మ

కనానీయుల వల వంటనే దదవుని ఉగీతను అనుభవించలేదు. ఆది. 21:22-34లో అబారహాము మర్శయు
26:26-33లో ఇసాికును గూర్శు ఇవవబడిన ఉదాహర్ణలు ఈ విష్యమును సమర్శాసత ాయి. ఈ

పితర్మల్వర్మవుర్మ ఫిల్వష్త యులతో సమాధాన ఒప్పందములను చదశార్మ. ఫల్వతంగా, మోషే దినములలో
నివస్టించన ఇశాీయిేలీయులు ఫిల్వష్త యులతో సమాధానముగా నివస్టించుట దావర్ా అబారహామును
మర్శయు ఇసాికును అనుకర్శంచవలస్టియుండెను. తర్మవాత తర్ములలో ఫిల్వష్త యులు

సమాధానమును భంగప్ర్చనప్ుపడు మాతరమే ఇశాీయిేలు వార్శ మీద యుదధ ము చదస్టింది.

ఈ ఉదాహర్ణలు మాతరమగ
ే ాక, యాకోబు వృతాతంతము వాగాేన దదశమునకు వలుప్ల నివస్టించన

ప్రజలతో కూడా వయవహర్శసత ుంది. ఉదాహర్ణకు, 29:1-31:55లో యాకోబు లాబానుతో గడిపిన

సమయమును వర్శించు మధ్య భాగము వాగాేన దదశమునకు ఉతత ర్ దికుున ప్దే నర్ాములో నివస్టించన
ఇశాీయిేలీయుల యొకు దూర్ బంధ్ువుల మీద దృషిరపడుతయంది. అకుడ యాకోబు గడిపన
ి

సమయమును గూర్శున నివేదక
ి లాబాను మర్శయు అతని కుటటంబము చూపిన మోసమునకు

వయతిర్ేకముగా హెచుర్శసత ుంది. కాని వార్శ మధ్య ఉని భౌగపళిక సర్శహదుేను గౌర్విసుత, ఒకర్శతో ఒకర్మ

సమాధానము కల్వగశ జీవించాలని యాకోబు లాబానులు ఒప్పందము చదసుకొనినటట
ో ఆది. 31:51-55

సూచసుతంది. కాబటిర మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు ఉతత ర్ దికుున ఉని తమ బంధ్ువులతో
సమాధానము కల్వగశయుండాలని ఇది సపష్ర ము చదస్టింది. కొంత కాలము తర్మవాత మాతరమే ఇశాీయిేలు
ఈ పారంతమునకు దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జేయవలస్టియుండెను.

వాగాేన దదశములో మర్శయు ఉతత ర్ దికుున నివస్టించన ప్రజలతో వయవహర్శంచుటతో పాటట,

యాకోబు జీవిత వృతాతంతములోని ఎకుువ భాగము అతడు తన సహో దర్మడెన
ై ఏశావుతో చదస్టన
ి

సంకర్షణల మీద దృషిరపడుతయంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో , యాకోబు ఏశావుల మధ్య

జర్శగశన సంకర్షణలు వాగాేన దదశము యొకు దక్షిణ సర్శహదుేలో శేయిార్మలో నివస్టించన ఎదో మీయులతో
ఇశాీయిేలు చదస్టన
ి సంకర్షణలకు ముందసుత సూచనగా ఉనిదను సతయమును ఆది. 25:19-34లో
సహో దర్మలు మర్శయు దదశముల మధ్య సంఘర్షణ యొకు ఆర్ంభము ఉదాాటిసత ుంది.

-25వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

ప్ంచగీంథము

తొమిుదవ పాఠం : పితర్మడెైన యాకోబు

ఆదికాండములోని వాసత విక శరీతలకు ఎదో ము మర్శంత పారముఖ్యమన
ై దిగా ఉండెను, ఎందుకంటే

వాగాేన దదశము యొకు దక్షిణ సర్శహదుేన వార్మ ప్రయాణించుచుండగా ఎదో మీయుల వర్
ై మును వార్మ
ఎదుర్ొునాిర్మ. ఈ పారంతములో ఉని ఇతర్మలతో యుదధ ము చదయమని దదవుడు ఇశాీయిేలీయులకు

స్టలవిచాుడు, కాని దివతీ. 2:4-6 మర్శయు సంఖ్ాయ. 20:14-21లో, తమ బంధ్ువుల ైన ఎదో మీయులతో
సమాధానముతోను వినయముగాను వయవహర్శంచమని మోషే ఇశాీయిేలుకు విశేష్ముగా సూచంచనటట
ో
మనము చూసాతము.

యాకోబు దదవుని ఆశీర్ావదములను మోసముతో ప ందుకునాిడని యాకోబును గూర్శున

వృతాతంతము ఇశాీయిేలీయులకు జఞాప్కము చదస్టింది. మర్శయు యాకోబు ఏశావు ఎదుట తనను తాను
నమరప్ర్చుకుని విష్యమును కూడా అది తెల్వయజేస్టింది. అంతదగాక, యాకోబును గూర్శున

వృతాతంతములు యాకోబు ఏశావు మర్శయు వార్శ వార్సుల యొకు సమాధానకర్మన
ై భౌగపళిక విభజన
మీద దృషిరపటారయి. మోషే కథనములోని ఈ కోణములు తనను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిేలీయులు

ఎదో మీయులతో ఎలా వయవహర్శంచాలో సూటిగా తెల్వయజేశాయి. చాలా కాలము తర్మవాత, ఎదో మీయులు
ఇశాీయిేలును ఇబోందిపటిరనప్ుపడు మాతరమే ఇశాీయిేలీయులు వార్శతో యుదధ ము చదశార్మ.

ఇశాీయిేలు దావర్ా ఇతర్మలకు దదవుని ఆశీర్ావదములు యొకు వాసత విక అర్ామును ఇప్పటి

వర్కు మనము చూశాము కాబటిర, ఇప్ుపడు ఈ అంశము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నమును మనము
చూదాేము.

ఆధునిక అనువరీ నము
ఈ అంశము మన జీవితముల కొర్కు అనేక అంతర్ాువములను కల్వగశయునిది, కాని
సౌకర్యముగా ఉండుటకు కీీసత ు ర్ాజయము యొకు మూడు దశల మీద మర్ొకసార్శ మనము దృషిరని

పడదాము. మొదటిగా, ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో, ఇశాీయిేలు ర్ాజన
ై యిేసు భూమి మీద

ఉని ప్రజలందర్శ కొర్కు దదవుని ఆశీర్ావదములను తీసుకొనివచాుడు. ఆయన యొకు మొదటి ర్ాకడలో,
యిేసు సాతానును మర్శయు దాని దయయప్ు సమూహములను ఓడించుటకు వచాుడని యోహాను

12:47-48 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధిసత ాయి. కాని ఆయన భూమి మీద ఉని ప్రతి దదశముతో
సమాధానమును కల్వగశయుండుటకు వచాుడు. యిేసు, ఆయన అప సత లులు మర్శయు ప్రవకత లు

ప్రతిఘటనను ఎదుర్ొునాిర్మ, కాని సువార్త ను ప్రకటించుట దావర్ా వార్మ దదవునితో సమాధానప్డుటను
ఓపికతో బో ధించార్మ. సువార్త ను తిర్సుర్శంచువార్శ మీదికన అంతయ దినమున వచుు దదవుని తీర్మపను
గూర్శు కూడా వార్మ హెచుర్శంచార్మ.

ర్ండవదిగా, కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, సంఘము యొకు ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుని

ఆశీర్ావదములు దదశములనిిటి మీదికన వాయపించుట కొనసాగుతయంది. కీస
ీ త ు, ఆయన అప సత లులు

మర్శయు ప్రవకత ల యొకు ఉదాహర్ణను అనుసర్శసత ు, దదశములను మోసము చదయు దుష్ర శకుతలకు
విర్పధ్ముగా మనము నిలబడుచునాిము. 2 కొర్శంథీ 5:20 వంటి వాకయభాగములు

తెల్వయజేయుచునిటట
ో , మనము “కీస
ీ త ు ర్ాయబార్మలమై”యునాిము. అంతయ దినమున దదవుని
తీర్మపను గూర్శు హెచుర్శసత ూనే, లోకమంతటికన దదవునితో శాంతి మర్శయు సమాధానమును
అందించుచునాిము.
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ప్ంచగీంథము

తొమిుదవ పాఠం : పితర్మడెైన యాకోబు

మూడవదిగా, ఇతర్మలతో యాకోబు చదస్టిన సంకర్షణలను కీస
ీ త ు ర్ాజయము యొకు సంప్ూర్ిత

దృషారా మనము చూడాల్వ. పాత నిబంధ్న కాలములలో, తీర్మప తీర్ువలస్టిన సమయము

ఆసనిమైనదని దదవుడు తలంచనప్ుపడు ఇశాీయిేలు ఇతర్మలతో చదస్టిన సమాధాన ఒప్పందము

విర్మించబడదది. అదద విధ్ముగా, కీీసత ు మహమలో తిర్శగవ
శ చునప్ుపడు, కీీసత ును మర్శయు ఆయన
ర్ాజయమును వయతిర్ేకనంచన ప్రతివార్శ నుండి దదశములతో చదయబడిన సమాధాన ఒప్పందము

విర్మించబడుతయంది. ఆ సమయమందు, దుష్య
ర లు దదవుని తీర్మపను అనుభవిసాతర్మ, మర్శయు ప్రకటన
5:9-10 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధించుచునిటట
ో , కీీసత ును నమిున భూమి యొకు ప్రతి
కోణములో ఉని ప్రజలు సార్వతిరక దదవుని ర్ాజయములోనికన ప్రవేశిసాతర్మ.

ముగింపు
ఈ పాఠంలో, పితర్మడెన
ై యాకోబు జీవితమును ఆదికాండములో మోషే వివర్శంచన విధానమును

మనము చూశాము. వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు తనను వంబడించన ఇశాీయిేలీయుల జీవితములను తాకు
విధ్ముగా మోషే యాకోబు జీవిత నివేదక
ి యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను

నైప్ుణయముతో ఏ విధ్ంగా అమర్ాుడో మనము చూశాము. ఇశాీయిేలుకు దదవుడు చూపిన కృప్,

ఇశాీయిేలు దదవునికన చూపిన సావమిభకనత, ఇశాీయిేలుకు దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు ఇశాీయిేలు
దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములు అను మోషే యొకు ప్రధాన అంశములు, మోషే దినములలోని

ఇశాీయిేలుకు ఆచర్ణాతుక నడిపింప్ును ఇచుుట మాతరమే గాక, నేడు దదవుని స్టేవించుచుని కీస
ీ తు
అనుచర్మలను కూడా ఎలా నడిపించుచునాియో కూడా గుర్శతంచాము.

యాకోబును గూర్శున వృతాతంతము కీీసత ునందు విశావసముంచు వార్ందర్శ కొర్కు ఒక

అదుుతమైన నిర్రక్షణ వృతాతంతముగా ఉనిది. మోషే యొకు వాసత విక శరీతలు తమ వఫ
ై లయములు

మర్శయు విజయములతో వయవహర్శంచుచుండగా ఇది మొటర మొదటిగా వార్శకన సహాయప్డింది. మర్శయు
వార్మ వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు ప్రయాణించుచుండగా ఇతర్మలతో ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాలో వార్శకన

తెల్వయజేస్టింది. నేడు మీ కొర్కు, నా కొర్కు కూడా అది ఇలాంటి సహాయమునే చదసత ుంది. యాకోబు

జీవితము దావర్ా, ఏ ఒకుర్మ కూడా దదవుని కృప్కు అందనంత దూర్ముగా లేర్ని మనకు నిశుయత
లభిసుతంది. మర్శయు కీస
ీ త ుతో ఐకయప్ర్చబడినవార్ముగా, మనము ఎదుర్ొును అనేక వఫ
ై లయముల మధ్య
కూడా, కీస
ీ త ు మహమలో తిర్శగవ
శ చుునంత వర్కు దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదములను
లోకమంతటా ఎలా వాయపింప్జేయాలో యాకోబు నుండి మనము నేర్ముకోవచుు.
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