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యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయం 
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ఉపో ద్ఘా తం 

ఒక తోబుటటర వుతో లేక స్టేిహతియనితో ప ర్శగశన విష్యమును ఒకసార్శ ఊహించుకోండి. మీర్మ కల్వస్టి 
ఆడుకుంటార్మ, కల్వస్టి నరే్ముకుంటార్మ మర్శయు కల్వస్టి ప దేవార్వుతార్మ. మీ జీవితములో ఎకుువ శాతం, 
ఈ వయకనత మీ ప్రకునే ప ర్శగాడు, కాని ఒక ర్పజున ఆ స్టేి హతియడు లేక తోబుటటర వు, ననుి దదవుడు 
“ఎనుికునాిడు” అని దావా చదసాత డు. అవును, యిేసు సహో దర్మడెైన యాకోబు విష్యములో ఇద ిఒక 
ఊహాతుకమ నై సందర్ుము కాదు. తన యౌవవన కాలములో, యిసేు ర్క్షకుడు అను విష్యమును 
అతడు సందదహించాడు. అయితద తన జీవితములో తర్మవాత, అతడు యిసేు అనుచర్మడు మాతరమ ే
కాలేదు; అతడు యిెర్ూష్లేములో ఉని సంఘమునకు నాయకుడెయైాయడు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలో 
అతని పరే్మ గల ఒక ప్ుసతకమును కూడా వరా శాడు. 

యాకోబు ప్తిరకను గూర్శున మన పాఠయకీమములో ఇద ిమొదట ిపాఠం, మర్శయు ఈ 
పాఠమునకు “యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయం” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠంలో, కొీతత  నిబంధ్నలోని 
ఈ భాగము యొకు నముకమ ైన వాయఖ్ాయనమును అనేవషంిచుటలో మనకు సహాయప్డు అనేక 
ప్ర్శచయ విష్యములను మనము చూదాే ము. 

“యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయం”ను మనము ర్ ండు మార్గములలో చూదాే ము. మొదటగిా, 
ఈ ప్ుసతకము యొకు నపే్థయమును మనము చూదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, దనీి యొకు 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము ప్ర్రక్షదిాే ము. యాకోబు ప్తిరక యొకు నపే్థయముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

నేపథయము 

ఏ బెైబిలు ప్ుసతకమ నైా, దాని నేప్థయమును వీల ైనంత ఎకుువగా అరా్ము చదసుకొనుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. బెైబిలులోని ప్లు ప్ుసతకములను కొనిి విశషే్మ నై ఉదదేశయములు మర్శయు 
ఆలోచనలు కల్వగశన ప్రజలు నిజమ నై చార్శతిరక సందర్ుములలో వరా శార్మ. కాబటిర , ఇలాంటి నేప్థయ 
సంబంధ్మ నై విష్యములను అధ్యయనం చదయుట ప్ుసతకములను అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు 
సహాయప్డతాయి. యాకోబు ప్తిరకకు సంబంధించన నపే్థయములను మర్శయు ఉదదేశయములను మనము 
ప్ర్శగణ ంచనప్ుపడు, ఈ ప్తిరక మొదటగిా వరా యబడనిప్ుపడు దాని యొకు అరా్ము ఏమిటో 
తెలుసుకొనుటకు మనలను మర్శ ఉతతమముగా స్టిదధప్ర్మసుత ంది. మర్శయు యాకోబు యొకు మాటలను 
మన జీవితములకు మర్శంత ప్రభావవంతముగా మనము అనువర్శతంచుకోవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాకోబు ప్తిరక యొకు నపే్థయమును అరా్ము చదసుకొనుటకు, ముందుగా ప్తిరక యొకు 
కర్తృతవమును చూదాే ము. తర్మవాత వాసతవిక శరీతలను చూదాే ము. మర్శయు చవర్శగా, యాకోబు ప్తిరక 
వరా యబడని సందర్ుమును ప్ర్రక్షించుదాము. యాకోబు ప్తిరక యొకు కర్తృతవముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

కరతృతవము 
లేఖ్నములను ప్ర్శశుదాధ తు పేరర్ేపించాడు అని మనము యిరె్శగశయునిప్పటకిీ, యాకోబు వల  

బెైబిలులోని అనకే ప్ుసతకములు మానవ ర్చయితల దావర్ా గుర్శతంచబడతాయి. బెైబిలు ర్చయితలను 
గూర్శు మనకు ఎంత ఎకుువగా తలె్వస్టేత , వార్మ వరా స్టని విష్యములను అరా్ము చదసుకొనుటకు మర్శయు 
వాయఖ్ాయనించుటకు అంత ఎకుువగా మనము స్టిదధప్డతాము. కాబటిర , ఈ కార్ణము చదత, యాకోబు ప్తిరక 
యొకు ర్చయితను గూర్శు మనము వీల ైనంత ఎకుువగా నేర్ముకోవాల్వ. 

యాకోబు ప్తిరక యొకు కర్తృతవమును ప్ర్రక్షించుటకు, మనము ర్ ండు అంశములను 
చూదాే ము. మొదటగిా, యిేసు యొకు తముుడు అయిన యాకోబు ఈ ప్తిరకను వరా శాడు అను 
సాంప్రదాయిక దృకపథమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ర్చయిత యొకు వయకనతగత చర్శతరను ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
ఈ విష్యముప ై సాంప్రదాయిక దృకపథమును చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

సాంపిద్ఘయిక దృకపధము 
యాకోబు 1:1లో ఒక సులువ నై కథనముతో ఈ ప్తిరక ఆర్ంభమవుతయంది: 

ద్ేవునియొకకయు పిభువ నై యిసేుకరసోుత  యొకకయు ద్ఘసుడ ైన యాకోబు 
అనయద్శేములయందు చ ద్ిరియునన పండ ిండు గోతిములవారికి శుభమని చ ప్పప 
వాి యునద్ి (యాకోబు 1:1). 

ఇకుడ మనము చూసుత నటటో , “యాకోబు” అను పేర్మగల వయకనత ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత అని ఈ 
ప్తిరక సపష్రముగా గుర్శతసుత ంది. అయితద ఇకుడ ఇవవబడని అభివాదము ఈ వయకనత ఎవర్ప ఖ్చుతముగా 
తెల్వయజేయుట లేదు. యిసేు యొకు ప్న ిండు మంది శిష్యయలలో ఇదేర్శతో సహా, కొీతత  నిబంధ్నలో 
యాకోబు అను పేర్మగల వయకుత లు మొతతం ఐదుగుర్మ ఉనాిర్మ. అయితద ఆదమి సంఘములో ఇలాంటి 
ఒక ప్తిరకను వరా యు అధికార్ము ఈ ఐదుగుర్శలో కేవలం ఇదేర్శకన మాతరమ ేఉండియుండదది. 

ఈ ఇదేర్శలో మొదటవిాడు, జబదయి కుమార్మడును, యోహాను సహోదర్మడెనై యాకోబు. 
అయితద అప . 12:2 ప్రకార్ం, ఈ యాకోబు కీీ.శ. 44లో హేర్పదు అగశపీ్ప I కాలములో హతసాక్షి 
అయాయడు. మనము తర్మవాత చూడబో వుచునిటటో , యాకోబు ప్తిరక హేర్పదు మర్ణము తర్మవాత 
వరా యబడింద ిఅనుటకు అనకే మంచ కార్ణములు ఉనాియి. కాబటిర , జబదయి కుమార్మడెనై యాకోబు 
ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత అయుయండకపల వచుు. యిసేు యొకు తముుడు ర్ ండవ యాకోబు. ఇతడు 
కూడా యిరె్ూష్లేములో ఆదమి సంఘము యొకు నాయకునిగా ఉండదవాడు. ఈ యాకోబు ఇదేర్శలో 
ప్రముఖ్ుడు మర్శయు శతాబేములు తర్బడి వదేాంతవతేతలు ఈ ప్తిరకను ఈ యాకోబుకు ఎకుువగా 
ఆపాదించార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యిేసు తముుడెనై యాకోబు ఈ ప్తిరకను వరా శాడు అని చపె్ుప ఈ సాంప్రదాయిక దృకపథమునకు 
బలమ నై మదేతయ ఉనిది. అయితద కొనిి అభయంతర్ాలు కూడా ఉనాియి. ఈ అభిపరాయమునకు ఉని 
ఆధార్ముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

మదేతయ. మొదటగిా, 1:1లో, “దదవునియొకుయు ప్రభువ నై యిేసుకీసీుత  యొకుయు దాసుడెైన” 
అను విష్యము మినహా మర్శ ఏ విధ్మ నై ప్ర్శచయమును ర్చయిత ఇవవలేదు. అతని పరే్మను ప్రజలు 
గుర్మత ప్డతార్ని మర్శయు ఆ పరే్మకు తగశనంత అధికార్ము ఉనిదని అతడు ఊహించాడు. మర్శయు ఈ 
అధకిార్ము ఆధార్ంగా, అతని ప్తిరకలో ఒకదాని వ నుక మర్ొక బలమ ైన ఆజా ఇవవబడింది. 
యిెర్ూష్లేములోని ఆదిమ సంఘములో యిసేు సహో దర్మడెనై యాకోబు కల్వగశయుండిన హో దా ఈ 
ప్ర్శచయ అభివాదమును అతడు వరా శాడనుటకు ఒక బలమ నై కార్ణముగా ఉనిది. 

అవును, అపొ సతలుల సంఘ ద్నిములలో, అధికారము అనునద్ి చఘలా 
పాిముఖ్యమ నైద్ిగా ఉండదే్ి. యిసేు కరోసుత  అనుచరుల ైన ఈ నూతన సమాజ్ముకు 
బో ధించు మరియు వారిని నడపి్పంచు అధికారము ఎవరికి ఉననద్ి? ఆ రోజులలో 
పలు రచనలు వాడుకలో ఉనఘనయి, అధికారము ఉననదని అనేకమంద్ి ద్ఘవా 
చేస్టవేారు, యిేసు పరచిరయకు పితయక్షసాక్షులుగా ఉండుట ద్ీనిక ిఅతయంత 
పాిముఖ్యమ నై అరహతలలో ఒకటిగా ఆవిరభవించింద్ి, అనగా ఆయన పరచిరయను 
పితయక్షంగా చూస్టపనవారకిి, మరయిు సవయంగా పిభువుతో సమయమును 
గడిప్పనవారికి ఆద్మి సంఘములో బో ధించు అధికారము నఘయయముగా 
ఇవవబడింద్ి. ఇపుపడు, అవును, యిేసు సహో దరుడ నై యాకోబు ఆయన 
పరిచరయను పితయక్షంగా చూచుట మాతిమేగాక, ఆయన జీవితమంతటికి పితయక్ష 
సాక్షిగా ఉనఘనడు, మరియు ఆద్ిమ సంఘములో యాకోబు బో ధనకు మరియు 
యాకోబు వాి స్టపన పత్రికకు అధకిారమును ఇచుుటలో ఇద్ి పాిముఖ్యమ ైన పాతిను 
పో షపంచింద్ి. 

— ర్ వ. డా. మ ైఖ్లే్ వాకర్డ 

ర్ ండవదగిా, ఈ ప్తిరక యొకు కర్తృతవమును గూర్శున ఈ దృకపథమును ఆదిమ సంఘము 
యొకు సాక్షయము నిర్ాా ర్శసుత ంద.ి కీీ.శ. 96లో వరా యబడని ది ఫస్ర ఎపిసరల్ ఆఫ్ క ోమ ంట్, కీీ.శ. 140లో 
వరా యబడని ది ష ఫర్్డ ఆఫ్ హరె్ాుస్ ర్ ండూ యాకోబు ప్తిరకను సూచసాత యి లేక ఉదధర్ణముగా 
ల్వఖసాత యి. మర్శయు కీీ.శ. 254లో మర్ణ ంచన ఒర్శగ న్ తాను వరా స్టని కామ ంటర్ర ఆన్ ది ఎపిసరల్ టట ది 
ర్పమన్ి లో యాకోబు ప్తిరకను అనేకసార్మో  ఉప్యోగశంచాడు. ఒర్శగ న్ యాకోబు ప్తిరకను ఉప్యోగశంచుట 
మర్శఎకుువ పరా ముఖ్యతను సంతర్శంచుకుంటటంది, ఎందుకంటే 4వ ప్ుసతకము, 8వ అధాయయములో, 
ఒర్శగ న్ యాకోబు ప్తిరక యొకు ర్చయితను “యిసేు సహో దర్మనిగా” గుర్శతంచాడు. ముందుగా తూర్మప 
సంఘము, తర్మవాత ప్శిుమ సంఘము ఈ ప్తిరకను యిసేు సహో దర్మడు వరా శాడని గుర్శతంచన 
విష్యము కూడా మనకు తలెుసు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇప్ుపడు, యిసేు సహో దర్మడెనై యాకోబు ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత అని తెలుప్ు 
సాంప్రదాయిక దృకపధ్మునకు బలమ నై మదేతయ ఉనిప్పటకిీ, కొనిి అభయంతర్ాలు కూడా ఉనాియి. 

అభయంతర్ాలు. విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు కనీసం ర్ ండు వికలపములను సూచంచార్మ. 
కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్తలు ఆది సంఘములో ఒక అనామకుడెనై యాకోబు కొర్కు వ దికార్మ. ఈ ప్తిరకను 
వరా స్టిన వయకనత పరే్మ యాకోబేగాని, అతడు జబదయి కుమార్మడు కాదు లేక యిేసు సహో దర్మడు కూడా 
కాదని వార్ంటార్మ. యౌవవన సంఘములోని ఇతర్ ర్చనలలో ఎకుడ కూడా అతని పేర్మ 
ప్రసాత వించబడలేదు కాబటిర , అతడు అనామకునిగా ఉనాిడు. అయితద, ఈ స్టిదాధ ంతము సాధ్యము కాదు. 
మనము ఇంతకు ముందు గుర్శతంచనటటో , ప్తిరక యొకు ఆర్ంభములో ర్చయిత ఉప్యోగశంచన 
సులువ ైన ప్ర్శచయం అతడు సుప్ర్శచతమ ైనవాడని సూచసుత ంది. అతనిని గూర్శు ఇంకా ఏమి 
వరా యబడియుండలేదు అనుట సాధ్యము కాదు. 

విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు ఉప్యోగశంచన ర్ ండవ స్టదిాధ ంతము, మార్మపేర్మ ఉప్యోగం. 
మార్మపేర్మ ఉప్యోగశంచుట అనగా వరా యబడిన ర్చనలను వాసతవిక ర్చయితగాక మర్ొకనికన ఆపాదించు 
ఆచార్మ యైునిది. అనకే కార్ణముల వలన ఆదిమ శతాబేప్ు యూదుల మధ్య ఈ ఆచార్ము 
మనుగడలో ఉండదది. ఒక ప్ుసతకమునకు లేక ప్తిరకకు అధకిార్మును లేక విలువను ఇచుుటకు 
మార్మపేర్మను ఉప్యోగశంచుట ఒక పరా ముఖ్యమ ైన కార్ణమ యైుండదది. యాకోబు ప్తిరక విష్యములో, 
సంఘములో తన ప్తిరక ఆమోదించబడుటకు మర్శయు ప్రఖ్ాయతిని ప ందుటకు వరే్ొకర్మ యాకోబు పరే్మను 
ఉప్యోగశంచుకునాిర్ని విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు వాదిసాత 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 
ప్రతిపాదిసాత ర్మ. 

మొదటగిా, యిేసుతో ర్చయిత యొకు అనుబంధ్మును గూర్శు ఎలాంటి ప్రసాత వన లేదు అని 
వార్ంటార్మ. యిసేు సహో దర్మడు సంఘములకు ప్తిరకను వరా స్టి, తననుతాను గుర్శతంచుకొనుటకు తన 
కుటటంబ అనుబంధ్మును బయలుప్ర్చకపల వుట ఊహించలేని విష్యము అని వార్ంటార్మ. అయితద 
యూదా ప్తిరక ర్చయిత అయిన యూదా కూడా యిసేు సహో దర్మడద. మర్శయు అతడు కూడా యిేసుతో 
ర్కత సంబంధ్మును తన ప్తిరకలో ఎకుడా ప్రసాత వించలేదు. కాబటిర , మార్మపేర్మ ఉప్యోగమునకు 
సంబంధించన ఈ వాదన చాలా బలహనీమ నైదిగా ఉనిది. 

ర్ ండవదగిా, యాకోబు పాలస్ట్తనాకు చెందని యూదుడెయైునాిడు, కాని ఈ ప్ుసతకము యొకు 
ర్చయితకు గరకీుల సంసుృతి తెలుసు అను ర్మజువును ఈ ప్తిరక ఇసుత ంద ికాబటిర  దీనికన మార్మపేర్మ 
ఉప్యోగశంచబడింది అని కొందర్మ విమర్ినాతుక ప్ండితయలు వాదిసాత ర్మ. యాకోబు ప్తిరక ర్చయితకు 
గరీకు సంసుృతిని గూర్శు కొంత అవగాహన ఉని మాట వాసతవమే. ఉదాహర్ణకు, యాకోబు 3:6లో, 
“ప్రకృతి చకీము” అను మాటను అతడు ఉప్యోగశసాత డు. ఈ మాటను గరకీు తతతవవాదము మర్శయు 
మతములో ఎకుువగా ఉప్యోగశంచదవార్మ. అయితద యాకోబు ప్తిరక వరా యబడని కాలములో, 
పాలస్ట్తనాలో ఉని అనకేమంద ివిదయనభయస్టించన యూదులకు గరీకు తతతవవాదము మర్శయు మతమును 
గూర్శు మంచ జఞా నము ఉండదద.ి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతదగాక, యాకోబు యొకు గరకీు భాష్ కొీతత  నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములలో ఉని గరీకు భాష్ 
కంటే కఠశనమ ైనదిగా ఉనిప్పటికీ, కొీతత  నిబంధ్న అంతటలిో మాతరం ఇద ిఅతయంత కఠశనమ నైద ికాదు. 
వాసతవానికన, ఈ ప్ుసతకము టసెరమ ంట్ి ఆఫ్ ద ిటెవల్వ ప టిరయార్డు్ మర్శయు ఆ దనిములలోని ఇతర్ 
గరీకు యూదా ర్చనలను పల ల్వనదగిా ఉనిది. 

మార్మపేర్మనకు మూడవ వాదన, అప సతలుల కార్యములు మర్శయు గలతీ ప్తిరకలో ఇవవబడని 
యాకోబు యొకు వదేాంతశాసత ర దృకపథముతో ఉని అస్టిార్తవములను ఎతిత  చూప్ుతయంది. యాకోబు 
ప్తిరకలో వయకతప్ర్చన కొనిి అభిపరా యములు ఇతర్ కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకములలో యాకోబుకు 
ఆపాదించబడని వదేాంతశాసత ర దృకపధ్ములతో ప ంతన లేకుండా ఉనాియని ఈ అభిపరాయము 
సూచసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు అప . 21:17-25 మర్శయు గలతీ. 2:12 
వంట ివాకయభాగములను ఎతిత  చూప్ుతార్మ. ధ్ర్ుశాసత రము ప్టో సాంప్రదాయిక యూదా-క ైసైతవ 
అభిపరా యమునకు యాకోబు ప్రతినిధగిా ఉనాిడని ఈ వచనములు స్ట లవిచుుచునాియని వార్మ 
వాదిసాత ర్మ. అయితద యాకోబు 1:25 మర్శయు యాకోబు 2:12లో, ధ్ర్ుశాసతమును “సావతంతరయమునిచుు 
నియమము” అని పలిుసూత  ర్చయిత కొంత సౌమయమ నై అభిపరా యమును తీసుకునిటటో  అనిపసిుత ంది. 

అయితద ఈ వయతాయసములు విమర్ినాతుక ప్ండితయలు చూప్ునంత ప దేవి కాదు. దగగర్గా 
విశేోషించనటోయితద, అప సతలుల కార్యములు మర్శయు గలతీ ప్తిరకలోని వచనములు తీవరమ ైన యూదా-
క ైైసతవ దృష్రకోణమును వయకతప్ర్చవు. అప సతలుల కార్యములు మర్శయు గలతీ ప్తిరకలో ధ్ర్ుశాసత రమును 
గూర్శు యాకోబు కల్వగశయుని అభిపరా యము, యాకోబు ప్తిరకలో ఉని వదేాంతశాసత రముతో సర్శయిెైన 
ప ంతన కల్వగేయునిది. 

ఇకుడ మనము చూసుత నటటో , యిేసు సహో దర్మడెనై యాకోబు ఈ ప్ుసతకము యొకు ర్చయిత 
కాదని ఇకుడ చదయబడని వాదనలు చాలా బలహనీముగా ఉనాియి. యాకోబు గీంథకర్తృతవమును 
సమర్శాంచు వాదనలు మర్శంత బలమ నైవిగా ఉనాియి. ఈ కార్ణము చదత, యిసేు సహో దర్మడెైన 
యాకోబు, తన పేర్మ కల్వగశయుని ప్తిరకకు ర్చయితగా ఉనాిడని అనేకమంద ిఇవాంజ ల్వకల్ ప్ండతియలు 
నముుతార్మ. 

సాంప్రదాయిక దృకపథమును చూచుట దావర్ా యాకోబు ప్తిరక యొకు కర్తృతవమును మనము 
ప్ర్శగణ ంచాము. ఇప్ుపడు, యాకోబు యొకు వయకనతగత చర్శతరను మర్శంత దగగర్గా చూదాే ము. 

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

మతతయి 13:55 గుర్శతసుత ంది. యాకోబు ప్తిరక మర్శయు సువార్తలలో నమోదు చదయబడని యిసేు 
బో ధ్లకు మధ్య పల ల్వకలకు కుటటంబ అనుబంధ్ము కార్ణం కావచుు. యాకోబు మర్శయు అతని ఇతర్ 
సహో దర్మలు ఎదుగుచుండినప్ుపడు, వార్శలో ప దేవార్మ ఎవర్ప గుర్శతంచలేకపల యార్మ అని కూడా లేఖ్నము 
సపష్రము చదసుత ంది. యోహాను 7:5 స్ట లవిచుుచునిటటో : 

ఆయన [యిేసు] సహో దరుల ైనను ఆయనయందు విశ్ావసముంచలేదు (యోహాను 
7:5). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద, తన జీవితములోని ఒక సమయములో, యాకోబు తన ప్రభువుగా యిసేునందు 
విశావసము ఉంచ ర్క్షించబడా్ డు. వాసతవానికన, ఆదిమ సంఘములో యాకోబు అంత ప్రఖ్ాయతి చెందాడు 
కాబటిర , గలతీ 2:9లో పౌలు అతనిని సంఘము యొకు “సతంభము”లలో ఒకనిగా గుర్శతంచాడు. అంతదగాక, 
1 కొర్శంథీ. 15:7 ప్రకార్ం, ప్ునర్మతాా నము తర్మవాత యిసేు యాకోబుకు ప్రతయక్షమయాయడని మనకు 
తెలుసు. 

యాకోబు యొకు అధకిార్ సాా నమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్నలో సపష్రముగా నివదేించబడింది. 
ఉదాహర్ణకు, అప సతలుల కార్యములలో అతడు మూడు మార్మో  యిరె్ూష్లేము సంఘము యొకు 
నాయకునిగా ప్రతయక్షమవుతాడు. మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 15లో, అతడు అప సతలుల సభకు 
అధ్యక్షత వహించాడని మనము చూసాత ము. సంఘములో యాకోబు యొకు పరా ముఖ్యతను క ైైసతవతేర్మలు 
కూడా గుర్శతంచార్మ. కీీ.శ. 62లో యాకోబు యొకు హింసాతుక మర్ణమును గూర్శు ఒక సుప్ర్శచతమ ైన 
కథనమును యూదుల చర్శతరకార్మడెైన జోస్టఫిస్ వరా శాడు. కీీ.శ. 93లో వరా యబడని ఎంటకినవటిస్, 20వ 
ప్ుసతకము, 9వ అధాయయము, 1వ భాగమును వినండి, అకుడ యాకోబు మర్ణ ంచన సమయములో 
న లకొని ప్ర్శస్టిాతయలను జోస్టఫిస్ వర్శణంచాడు. 

[అననస్] ప్దెదల సభ యొకక నఘయయాధపితతలను ప్పలచి, కరసోుత  అను ప్ేరుగల 
యిసేు సహో దరుడ నై యాకోబును మరియు కొంతమంద్ి ఇతరులను వారి ఎదుట 
నిలువబ టిర , వారు ధరాశ్ాసత రమును ఉలల ంఘ ంచఘరు అని నింద్ించి, వారిని రాళ్లతో 
కొటిర  చంపుటకు ఆద్శేములను ఇవవమని కోరాడు. 

 తాను ఎదుగుతయని కాలములో, తన అని వాసతవానికన ఎవర్ప యాకోబు అరా్ము 
చదసుకొనియుండకపల వచుు. అయితద, తన జీవితప్ు తర్మవాతి భాగములో యాకోబు యిసే్టే కీసీుత  అని 
నమిు ఆయన ప్టో ఎడతగెని సమర్పణను చూపాడని జోస్టఫిస్ యొకు కథనములలో, లేఖ్నములలో 
మర్శయు ఇతర్ చార్శతిరక నివదేకిలలో మనము చూడవచుు. యుస్ట బియస్ తాను వరా స్టిన 
ఎకేలేస్టయిాస్టిరకల్ హసిరర్ర, 2వ ప్ుసతకము, 23వ అధాయయములో ఆదిమ క ైసైతవ సంఘ చర్శతరకార్మడెైన 
హెగ స్టిప్పస్ మాటలను ఉదధర్ణముగా చబెుతూ వరా స్టనిటటో : 

యిసే్టే కరోసుత  అని [యాకోబు] యూదులకు మరియు గరోకు వారికి బలమ ైన 
సాక్షయమిచఘుడు. 

కర్తృతవమునకు సంబంధించన కొనిి సమసయలను ప్ర్శగణ సూత  ఇప్పటి వర్కు మనము యాకోబు 
ప్తిరక యొకు నేప్థయమును చూశాము కాబటిర , ఈ ప్తిరక యొకు వాసతవిక శరీతలను ఇప్ుపడు మనము 
చూదాే ము. 

వాసతవిక శ్రోతలు 
ఒక బెైబిలు ప్ుసతకము యొకు ర్చయితను గూర్శు వీల ైనంతగా తలెుసుకొనుటకు వేదాంతవతేతలు 

చాలా సమయమును మర్శయు శకనతని ఉప్యోగశసాత ర్మ. అయితద వాసతవిక శరీతల యొకు గుర్శతంప్ును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తెలుసుకొనుట కూడా అంతద పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉనిది. ఒక బెైబిలు ర్చయిత చబెుతయని 
విష్యములను సర్శగా వాయఖ్ాయనించాలని మనము కోర్శతద, ర్చయిత యొకు వాసతవిక శరీతలు ఎవర్మ 
మర్శయు చర్శతరలోని ఆ సమయమందు వార్మ ఎలాంటి ప్ర్శస్టిాతయలను ఎదుర్ొునుచునాిర్మ అని 
తెలుసుకొనుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. యాకోబు 1:1లో మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , 
యాకోబు తన పాఠకులను ఈ విధ్ంగా గుర్శతంచాడు: 

అనయద్శేములయందు చ ద్ిరియునన పండ ిండు గోతిములు (యాకోబు 1:1). 

ఇద ిఇశాీయిేలు బయట నివస్టంిచన యూదులకు సంబో ధ్నగా ఉనిది. 2:1లో, యాకోబు తన 
శరీతలను ఈ విధ్ంగా ఉదదేశించాడు: 

మహ మసవరూప్పయగు మన పిభువ ైన యిసేుకరసోుత ను గూరిున 
విశ్ావసవిషయములో... (యాకోబు 2:1). 

ఈ ర్ ండు వచనములను కల్వప ిచూస్టనిటోయితద, యాకోబు యొకు వాసతవిక శరీతలు ప్రధానముగా 
పాలస్ట్తనా వ లుప్ల నివస్టించన యూదా క ైసైతవులు అని ఈ వచనములు సూచసాత యి. 

తన ప్ుసతకములో ప్లు సందర్ాులలో, యాకోబు తన శరీతలను “సహో దర్మలార్ా” అని పేరమతో 
సంబో ధించాడు. అయితద వార్శతో ఈ విధ్ంగా మాటాో డుటకు యిెర్ూష్లేములో నివస్టించుచుని 
యాకోబుకు ఈ శరీతలు అంత సనిిహితముగా ఎలా తెలుసు? సర్ే, స్ట తఫను హతసాక్షి అయిన తర్మవాత 
కల్వగశన హింసలో భాగంగా, యిరె్ూష్లేము సంఘములోని సభుయలు యూదయ, సమర్య 
పరా ంతములలో చెదరి్శపల యార్ని అప . 8:1-4లో మనము నరే్ముకుంటాము. యిెర్ూష్లేము 
సంఘమునకు నాయకునిగా చెదర్శపల యిన ఈ “ప్న ిండు గపతరముల” సభుయలకు యాకోబు ఈ ప్తిరకను 
వరా స్టియుండవచుు. అయితద, ఈ ప్తిరక ఒకవేళ ఈ విశావసులకు వరా యబడకపలయినప్పటకిీ, యాకోబు 
యొకు శరీతలు అదద ప్ర్శస్టిాతయలలో నివస్టించుచుని యూదా క ైసైతవుల ైయుండవచుు. 

తన వాసతవిక శరీతలు యిసేును అనుసర్శంచన యూదులు అను ఆలోచనకు యాకోబు 
ఉప్యోగశంచన ప్దములు కూడా మదేతయనిసాత యి. ఉదాహర్ణకు, 2:2లో, యాకోబు తన శరీతల యొకు 
సభను వర్శణంచుటకు సునగపగే (συναγωγη) లేక “సమాజమందిర్ము” అను ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు. యూదుల సభను సాధార్ణంగా ఈ విధ్ంగా పలి్వచదవార్మ. మర్శయు 5:4లో యాకోబు 
“స్ట ైనయములకు అధపి్తియగు ప్రభువు,” లేక కుర్శయోస్ సబవోత్ (Κυρίου Σαβαὼθ) అను ప్దమును 
ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్దము ఇశాీయిలేు దదవునికన ఒక సాధార్ణమ ైన పాత నిబంధ్న పరే్మ అయిన 
యహేవ సబ ఓత్ (ְיהָוה ְצָבֹאות) అను మాటలో నుండి వ లువడుతయంది. శరీతలకు బలమ నై యూదా 
మూలములు ఉనిప్ుపడు మాతరమే ఇటిర  భాష్ అరా్వంతముగా ఉంటటంది. 

యాకోబు శ్రోతల యొకక నపేథయమును త లుసుకొనుట చఘలా 
పాిముఖ్యమ ైయుననద్ి ఎందుకంటే అతడు తన శ్రోతలకు  ఇచుుటకు 
పియత్రనంచుచునన సంద్ేశమును అరథము చసేుకొనుటలో అద్ ిమనకు 
సహాయపడుతతంద్ి... యూద్ఘ సమాజ్ముగా, యాకోబు యొకక శ్రోతలు, మోషే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ధరాశ్ాసత రమును, పివకతల సంద్శేమును మరియు రచనలను 
పొ ందుకుననవార ైయునఘనరు... విశ్ావస జీవితమును గూరిు, జ్ఞా నవంతమ ైన 
జీవితమును గూరిు మాటలల డుటకు యాకోబు ఈ ఉననతమ నై సంపిద్ఘయమును 
ఉపయోగిసాత డు. మరియు యిసేు కరసోుత  యొకక పునరుతఘథ నము వ లుగులో వీటిని 
వారి జీవితములకు ఎలా అనువరితంచుకోవాలో వారు అరథము చేసుకోవాలి. 

— డా. సాుట్ ర్ డ్్డ 

ఇప్ుపడు, యాకోబు యూదా క ైైసతవులకు వరా సుత నాిడు అని మనము చపె్ుపనప్ుపడు, యాకోబు 
ఉదదేశించన సంఘములలో అనయ విశావసులు లేర్ని అరా్ము కాదు. అప సతలుల కార్యములు 8వ 
అధాయయములోనే మనము ఒక ఐతియోపయిాకు చెందని వయకనత మార్మమనసుి ప ందుటను చూసాత ము. 
మర్శయు అప సతలుల కార్యములు 10వ అధాయయములో మనము నేర్ముకొనుచునిటటో , అనకేమంద ి
అనుయలు, మర్శయు యూదా మతమును స్ట్వకర్శంచన దెైవ-భకనతగలవార్మ సమాజ మందిర్ములో 
ఉండదవార్ని మనము నరే్ముకుంటాము. కాబటిర , ఈ సంఘములలో కొంతమంది అనయ విశావసులను 
కనుగొనుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. అయినను, ర్పమా. 9:8 ప్రకార్ం, అనయ విశావసులు “అబరా హాము 
యొకు సంతానముగా ప్ర్శగణ ంచబడా్ ర్మ. అనగా, ర్కత సంబంధ్ము దావర్ా యూదుల ైనవార్శ వల నే వీర్మ 
కూడా ఇశాీయిేలులోని ప్న ి ండు గపతరములలో భాగముగా ప్ర్శగణ ంచబడా్ ర్మ. 

ప్తిరక యొకు కర్తృతవము మర్శయు వాసతవిక శరీరతలను ప్ర్శగణ ంచుట దావర్ా యాకోబు ప్తిరక 
యొకు నపే్థయమును మనము చూశాము. ఇప్ుపడు, ఈ ప్తిరక యొకు సందర్ుమును ప్ర్రక్షించుటకు 
స్టిదధముగా ఉనాిము. 

సందరభము 
యాకోబు ప్తిరక ర్చన యొకు సందర్ుమును మనము మూడు దశలలో విశదకీర్శదాే ము. 

మొదటగిా, ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు సాలమును కనుగొనుటకు ప్రయతిిదాే ము. ర్ ండవదిగా, 
ఈ ప్తిరక ర్చంప్బడని తదదనీి ప్ర్శగణ దాే ము. మూడవదగిా, యాకోబు ప్తిరక యొకు ఉదదేశయమును గూర్శు 
ఆలోచన చదదాే ము. ఈ ప్తిరక యొకు ర్చయిత మర్శయు శరీతల యొకు సాలమును చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

సథలము 
ర్చయిత యొకు సాలమును కనుగొనుట అంత కష్రమ ైన ప్ని ఏమి కాదు. యాకోబు తన 

ప్ర్శచర్య జీవితమును యిరె్ూష్లేములో గడిపాడని కొీతత  నిబంధ్న మర్శయు ఆదిమ సంఘ పితర్మలు 
సూచసాత ర్మ. మర్శయు కీీ.శ. 62లో అతడు మర్ణ ంచనంత వర్కు అతడు యిెర్ూష్లేములో నివస్టించాడు. 
ఈ కార్ణము చదత, అతడు ఈ ప్తిరకను వేర్ొక సాలము నుండ ివరా శాడు అని ఆలోచన చదయుటకు ఎలాంట ి
కార్ణము లేదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవిక శరీతల యొకు సాలము కూడా సూటగిా ఉంది. మనము ఇంతకు ముందు 
ప్రసాత వించనటటో , స్ట తఫను హతయ తర్మవాత యూదయ మర్శయు సమర్య పరా ంతమంతటా చదెిర్శపల యిన 
యూదా విశావసులకు ఈ ప్తిరక వరా యబడియుండవచుు. చదెిర్శపల యిన ఈ విశావసులు జీవించుటకు 
సుర్క్షతిమ నై సాలమును వ దుకుతయ ఫేనీకే, అంతియొకయ మర్శయు కుప్ర వర్కు ప్రయాణ ంచార్మ అని 
అప . 11:19 స్ట లవిసుత ంది. ఈ సాలములలో ఉని విశావసులకు యాకోబు వరా శాడు అని మనము 
నిశుయముగా చపె్పలేము. అయినను, “అనయదదశములయందు చదెిర్శయుని ప్ండెరండు గపతరములకు” 
అని యాకోబు ఇచున ప్ర్శచయ అభివాదము ఆధార్ంగా, ఈ సాలములు యాకోబు యొకు వాసతవిక 
శరీతలు నివస్టించన సాలములు అనుటకు బలమ ైన సాధ్యతలు ఉనాియి. 

వీరు చ దరిపో యిన గోతిముల వారని మనము నిజ్ముగా ఆలోచిసాత ము. అనగా, 
స్టెతఫను హతమారుబడని తరువాత ఫనేీకే, కుపి మరియు అంత్రయొకయ 
పాింతములకు చ ద్ిరిపో యిన యిెరూషలేము సంఘ సభుయలు అయుయండవచుు, 
మరియు వాసతవానికి యాకోబు తన సొ ంత సంఘ సభుయల ైన వారికి 
వాి సుత ండవచుు. మరియు అతడు ఈ పత్రికలో అసలు ఏ విధమ ైన 
వేద్ఘంతశ్ాసత రమును ఇవవకపో వుట ద్ీనికి ఒక కారణమ ైయుననద్ి; సువారత యొకక 
నిరాాణమును గూరిు కూడఘ అతడు మాటలల డడు. అతడు అనకే విషయములను 
అసలు పిసాత వించడు, కాబటిర  ఒక కాపరిగా, అతడు ఈ విషయములనినటిని తన 
పరిచరయలో ఇంతకు ముంద్ే వారికి బో ధించియుంటలడు, మరయిు ఇపుపడు ఒక 
కాపరి మాటలల డు విధముగా సుపరిచితమ నై శ్రోతలతో అతడు మాటలల డఘడని నఘ 
ఆలోచన... కాబటిర , యాకోబును గూరిున మన అవగాహన మీద ఇద్ి బలమ నై 
పిభలవమును చూప్పంద్ి, కాబటిర  ఈ చ దరిపో యిన శ్రోతలను, ఆయన పరచిరయకు 
ఆధనీములో ఉనన శ్రోతలను మనము చూసాత ము, మరియు ఈ విధంగా 
నిరిాంచుటను మనము చూసాత ము. 

— డా. మ ఖై్ేల్ క నిిసన్ 

యాకోబు ప్తిరక యొకు సందర్ుములోని ఈ మొదటి కోణమును — ర్చయిత మర్శయు శరీతల 
యొకు సాలము — మనసుిలో ఉంచుకొని ఇప్ుపడు ఈ ప్తిరక వరా యబడని తదదీని చూదాే ము. 

తేద్ ీ
ఈ ప్తిరక యొకు మొదటి మర్శయు చవర్శ తదదీలను సాా పించుట చాలా సులువ నై ప్ని. 

మొదటగిా, ఈ ప్తిరక వరా యబడిన మొదటి తదదీ కీీ.శ. 44 అయుయనిది. యిెర్ూష్లేములోని ఆదిమ 
సంఘము యొకు నాయకునిగా యాకోబు ఈ ప్తిరకను వరా శాడని మనకు తెలుసు. పేతయర్మ చెర్సాల 
నుండ ివిడపిించబడిన సమయానికన యాకోబు యిరె్ూష్లేము సంఘములో ఒక పరా ముఖ్యమ నై 
నాయకుడెయైాయడని అప . 12:17 సూచసుత ంది. అప . 12:19-23 ప్రకార్ం, కీీ.శ. 44లో హేర్పదు అగశపీ్ప I 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ాజు మర్ణ ంచన సంవతిర్ములో పేతయర్మ చరె్సాల నుండి విడిపించబడా్ డు. కాబటిర ఈ ప్తిరక ఈ తదదీకన 
ముందు వరా యబడియుండకపల వచుు. 

ర్ ండవదగిా, ఈ ప్తిరక వరా యబడుటకు చవర్శ తదదీ యాకోబు హతసాక్షి అయియన సంవతిర్మ ైన 
కీీ.శ. 62 అయుయండవచుు. ఇంతకుముందు మనము చూస్టనిటటో , జోస్టఫిసు ప్రకార్ం యాకోబు ఈ 
కాలములోన ేప్రధాన యాజకుడెైన అననస్ చదతిలో మర్ణ ంచాడు. ఇద ిప్తిరక యొకు ర్చనకు ఒక 
కాలవయవధిని అందసిుత ంది. 

ఈ ప్తిరకకు ఖ్చుతమ నై తదదీని ఇచుుటకు సంబంధించన చార్శతిరక సనిివశేములు ప్తిరకలో 
ఇవవబడలేదు. ఈ ప్తిరక తర్మవాత తదదలీో వరా యబడయిుండుట కంటే మునుప్ట ితదదలీో 
వరా యబడియుండుట సాధ్యము అనుటకు కనీసం ర్ ండు కార్ణములు ఉనాియి. 

మొదటగిా, మనము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించనటటో , 2:2లో, శరీతల సభలను వర్శణంచుటకు 
యాకోబు సునగొగే (συναγωγη), లేక “సమాజ మందరి్ము” అను ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు. 

“సమాజమందరి్ము” అను ప్దము క ైసైతవ ఉదయమము యొకు అభివృదిధలో ఆర్ంభ దశను 
సూచసుత ంది. క ైసైతవులు సమాజమందిర్ములలో నుండి తోల్వవేయబడుటకు ముందు యాకోబు దీనిని 
వరా స్టియుండవచుు. లేక, కనీసం, క ైైసతవులు తమ సమావేశములను “సమాజ మందిర్ము” అని పిల్వచన 
కాలములో అతడు వరా శాడు. 

అంతదగాక, పతేయర్మ మర్శయు పౌలు ర్చనలలో ఎకుువగా కనిపించు యూదులు-అనయజనుల 
వివాదములను గూర్శు యాకోబు ప్తిరకలో ఎలాంట ిప్రసాత వన లేదు. 

ఆదమి సంఘములో, ఎకుువ సంఖ్యలో అనుయలు కీసీుత నందు విశావసముంచనప్ుపడు, ఈ 
నూతన విశావసులు యూదుల ఆచార్ములను అనుసర్శంచాలా లేదా అను విష్యమును గూర్శు 
సంఘర్షణలు జర్శగాయి. యాకోబు ఇటిర  వివాదముల జోల్వకన పల కూడదని నిర్ణయించుకొనియుంటాడు. 
కాని, యాకోబు వరా సుత ని యౌవవన సంఘ జీవితములలో ఈ వివాదములు అప్పటకిన ఇంకా ప దేగా 
ప్రభావము చూపయిుండకపల వచుు కూడా. 

సాలము మర్శయు తదదీ దృషార య ఈ ప్తిరక యొకు సందర్ుమును చూశాము కాబటిర , ఈ ప్తిరక 
వరా యుట వ నుక యాకోబు కల్వగశయుండని ఉదదేశయమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. 

ఉద్ేదశయము 
యాకోబు 1:2-4ను విశేోషించుట యాకోబు ప్తిరక యొకు ఉదదేశయమును కోీడీకర్శంచుటలో అతయంత 

ఉప్యోగకర్మ ైన మార్గములలో ఒకటెైయునిది. ప్ర్శచయ ప్లుకులలో యాకోబు తన శరీతలకు ఇలా 
వరా శాడు: 

నఘ సహో దరులారా, మీ విశ్ావసమునకు కలుగు పరరక్ష ఓరుపను పుటిర ంచునని 
యిెరిగి, మీరు నఘనఘ విధముల ైన శ్రధనలలో పడునపుపడు, అద్ి మహానందమని 
యిెంచుకొనుడి. మీరు సంపూరుు లును, అనూ నఘంగులును, ఏ 
విషయములోన నైను కొదువలేనివారున ై యుండునటలల  ఓరుప తన కిోయను 
కొనసాగింపనీయుడి (యాకోబు 1:2-4). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ వాకయభాగము సూచంచుచునిటటో , యాకోబు యొకు శరీతలు అనేక విధ్ముల ైన శరధ్నలను 
ఎదుర్ొునుచుండిర్శ. అయితద ఆ శరధ్నల మధ్యలో మహానందము కల్వగశయుండమని యాకోబు వార్శకన 
పిలుప్ునిచాుడు. శరధ్నలు ఓర్మపను కల్వగశసాత యని అతడు వివర్శంచాడు. మర్శయు సహించువార్మ 
“సంప్ూర్మణ లును, అనూ నాంగులును, ఏ విష్యములోన నైను కొదువలేనివార్ ై”యుంటార్మ. అయితద 
యాకోబు సందదశము యొకు మూలము తర్మవాత వచనములో కనిపసిుత ంది. 5వ వచనములో, ఈ 
మాటలు స్ట లవిసూత  యాకోబు తన ఆలోచనను ప్ూర్శత చదశాడు: 

మీలో ఎవనిక నైను జ్ఞా నము కొదువగా ఉననయిెడల అతడు ద్వేుని అడుగవల ను, 
అపుపడద్ి అతనికి అనుగోహ ంపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్ిదంపక అందరికిని 
ధఘరాళ్ముగ దయచేయువాడు (యాకోబు 1:5). 

ఈ వచనములను ఈ పాఠంలో తర్మవాత మర్శంత వివర్ముగా చూదాే ము. అయితద ప్రసుత తానికన, 
ఈ వాకయభాగము ప్తిరకయంతటికన కేందరమ యైునిది. 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 జ్ఞా నమును 
వ దకమని యాకోబు తన శ్రోతలకు ప్పలుపునిచఘుడు. 

యాకోబు యొకు శరీతలు ఈ సందదశమును వినుట చాలా పరా ముఖ్యమ నైదగిా ఉండెను. ఇంతకు 
ముందు మనము చపెపినటటో , యాకోబు శరీతలు పాలస్ట్తనాలో నివస్టించుటలేదు. వార్మ తమ 
గృహములకు దూర్ముగా “అనయదదశములయందు చెదిర్శయునాిర్మ.” నిసిందదహముగా, తాము 
అనుభవించుచుని శరధ్నల మధ్య ఆనందమును కనుగొనుట అంత సులభము కాదు. దనీి వలన 
కొంతమంది కీసీుత నందు విశావసమును విడిచప టిరనటటో  అనిపసిుత ంది. బదులుగా, “లోకస్టేిహము” అని 
యాకోబు పలిచన దానిని వార్మ వ దకుచుండిర్శ. యాకోబు ఈ బలమ నై ప్దములను ఉప్యోగశంచన 
యాకోబు 4:4ను వినండి: 

వయభిచఘరిణులారా, యిీ లోకస్టనేహము ద్ేవునితో వ ైరమని మీర రుగరా? కాబటిర  
యివెడు ఈ లోకముతో స్టనేహము చేయగోరునో వాడు ద్వేునికి శతతి వగును 
(యాకోబు 4:4). 

సపష్రముగా, యాకోబు యొకు శరీతలలో విశావసమును విడచప టిరనవార్మ ఉనాిర్మ. 
లోకస్టేిహము వార్శని “దదవునికన విర్పధ్ులుగా” చదసుత ంది అని యాకోబు వార్శని హచెుర్శంచాడు. 

కాబటిర , సంఘము యొకు నాయకునిగా యాకోబు తన అధకిార్మును వయకతప్ర్చుచునాిడు 
అనుటలో ఆశుర్యం లేదు. విశావసమును నిజఞయితీగా హతయత కొను విధ్ముగా నివస్టించమని యాకోబు 
తన శరీతలకు మర్లా మర్లా ఆజఞా పించుచునాిడు. తాను వరా స్టని 108 వచనములలో అతడు యాభెై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కంటే ఎకుువ సూటియిెనై ఆజాలను ఉప్యోగశంచాడు. మర్శయు వార్శ సందర్ాులలో ఆజాల వల  
అగుప్డిన అనేక ఇతర్ వాయకర్ణ ర్ూప్ములను కూడా అతడు ఉప్యోగశంచాడు. 

అయితద తన శరీతలు ఎదుర్ొునిన సమసయలకు యాకోబు ఇచున ప్రధానమ నై ప్ర్శషాుర్ము 
కేవలం వార్శని ఇది చెయయమని లేక అది చెయయమని ఆజఞా పించుట మాతరమే కాదు. వార్మ దదవుని యొదే 
నుండ ివచుు జఞా నమును వ దకాలని అతడు ముఖ్యముగా తలె్వయజేశాడు. వార్మ నానా విధ్ముల ైన 
శరధ్నలను ఎదుర్ొునుచుండగా దదవుని జఞా నము వార్మ ఆనందమును కల్వగశయుండుటకు మూలముగా 
ఉండనెు. 4:8-10లో యాకోబు తన పాఠకులకు స్ట లవిచున ఈ సుప్ర్శచతమ నై మాటలను వినండి: 

ద్ేవునియొదదకు రండి, అపుపడఘయన మీయొదదకు 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 జఞా నమునకు మార్గమ యైునిదని అతడు బో ధించాడు. 
తగశగంప్ుగల సమర్పణతో కీసీుత  అనుచర్మలు దదవుని యొదేకు వచునప్ుపడు, వార్మ శరధ్నలను 
ఎదుర్ొునుచుండగా వార్మ ప ందుకొను జఞా నము ఆనందమును కల్వగశసుత ంది. 

యాకోబు ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయంలో ఇప్పటి వర్కు, యాకోబు ప్తిరక యొకు నపే్థయమును 
మనము చూశాము. ఇప్ుపడు ఈ ప్తిరక యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను చూచుటకు 
మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

నిరాాణము & విషయములు 

జఞా నము శరధ్నల మధ్య ఆనందమును ప ందుకొను మార్గమ యైునిదని తెల్వయజేయుట మీద 
యాకోబు ప్తిరక ఎకుువ సమయమును వ చుసుత ంద ిఅని ననేు ఇంతకు ముందద తలె్వయప్ర్చాను. 
జఞా నము మీద ఈ ఉదాా టన ఈ ప్ుసతకము యొకు ఉదదేశయమును గూర్శు మర్శనిి విష్యములను అరా్ము 
చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డుతయంది. యాకోబు ప్ుసతకము కొీతత  నిబంధ్నలోని జఞా న సాహితయ 
ప్ుసతకమ యైునిదని అనేకమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు తలె్వపార్మ. మర్శయు ఈ ప్తిరక యొకు అసాధార్ణమ ైన 
నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను అరా్ము చదసుకొనుటలో ఈ దృకోుణము సహాయము చదసుత ంది. 

యాకోబు ఈ ప్తిరకను వరా స్టనినాటకిన, పాత నిబంధ్నలో నుండి వ లువడని సుదరీ్ామ నై చర్శతర 
కల్వగశన జఞా న సాహతియము విర్శవిగా అందుబాటటలో ఉండదది. పాత నిబంధ్న జఞా న సాహతియ ర్చనలలో, 
యోబు మర్శయు ప్రసంగశ గీంథములు, సామ తలు గీంథము మర్శయు అనకే ఇతర్ జఞా న కరీ్తనలు 
మర్శయు ప్రవచన జఞా న వాకయములు భాగమ యైునాియి. ఈ పాత నిబంధ్న సాహతియమునకు యాకోబు 
ర్మణప్డయిుండుట అనేక విధ్ములుగా కనిపిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 5:11లో, ఓర్మపను గూర్శు 
మాటాో డుటకు యోబు గీంథములోని ముఖ్య పాతరయిెనై యోబు యొకు ఉదాహర్ణను యాకోబు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉప్యోగశసాత డు. అంతదగాక, యాకోబు ఉప్దదశము, విధ్వర్ాండుర  మర్శయు అనాధ్లతో వయవహర్శంచుట, 
బీదర్శకము, మర్శయు ప్క్షపాతము వంట ిఅంశములను గూర్శు కూడా మాటాో డాడు. ఈ అంశములు 
సామ తలు గీంథములోని అంశములను అనేక విధాలుగా ప్రతిబింబిసాత యి. 

యాకోబు పత్రికను మనము చద్ివినపుపడు, “జ్ఞా నము” అను పదమును మనము 
చఘలా తరచుగా చూసాత ము. అతడు సపషరముగా గొపప జ్ఞా నమునకు — ఇహలోక 
జ్ఞా నము కాదుగాని, ప్ెనైుండి వచుు జ్ఞా నము — విలువనిసాత డు. మరియు అతని 
కంట ేముందు వాి యబడిన జ్ఞా న సాహ తయము అతని జీవితము మీద గొపప 
పిభలవమును చూప్పంద్ి అని ఆలోచించునటలల  జ్ఞా నమునకు విలువనిచుుట 
మరియు పత్రిక యొకక నిరాాణము మనలను పురికొలుపతతంద్ి. ఇపుపడు, ద్ీనిని 
మనము అతడు సామ తలు గోంథమును ఉపయోగించుటలో, మరియు జ్ఞా న 
సాహ తయ సందరభములో తరచుగా మాటలల డని మన పిభువ నై యిసేు యొకక 
మాటలను జ్ఞా పకము చేసుకొనుటలో చఘలా సపషరముగా చూడవచుని నఘ 
ఆలోచన... ద్ీనితో పాటల, నిబంధనలకు మధయ కాలములో జ్ఞా న ఆలోచన, జ్ఞా న 
రచనలు, వాసతవానికి, జ్ఞా న రచనఘ సాహ తయము యొకక పురోగత్ర జ్రిగింద్ి. 
మరియు యాకోబు పత్రిక అంతటిలో మనము ఆ జ్ఞా న సాహ తయములోని 
అంశములను ఎకుకవగా చూసాత ము అని నఘ ఆలోచన. కొనినసారుల  మనము ఒకే 
రకమ ైన నిరాాణమును కూడఘ చూసాత ము. కాని అనేక అంశములు సామ తలు 
గోంథములోను మరియు యిసేుతోను ఆరంభమ ైయాయయని ననేనుకుంటలను, 
కాబటిర  యిేసు మరియు సామ తలు గోంథము యాకోబు మీద ఎకుకవ పిభలవమును 
చూపాయని నేననుకుంటలను. అయితే ఆ సాహ తయము మరయిు ర ండవ ద్ేవాలయ 
యూద్ఘ మత కాలములోని మరియు యిసేు కాలములోని సామ తల రూప 
జ్ఞా నము కూడఘ యాకోబు పత్రకిలో చఘలా పాిముఖ్యమ ైయుననద్ి. 

— డా. డదవిడ్డ డబుో య. చాప్ున్ 

లేఖ్నము వ లుప్ల ఉని ఇతర్ పరా ముఖ్యమ ైన సాహతియ ర్చనల ైన ది విస్ం ఆఫ్ స్టిర్ాక్స, లేక 
స్టిర్ాక్స, మర్శయు ది విస్ం ఆఫ్ సల లమన్ యొకు అంశములను కూడా యాకోబు ప్తిరక ప్రతిబింబిసుత ంది. 
యాకోబు దనిములలో ఈ ప్ుసతకములు సుప్ర్శచతమ యైుండినవి, మర్శయు అతడు వరా స్టని ప్తిరకకు 
మర్శయు వీటకిన బలమ నై సార్ూప్యతలు ఉనాియి. ఒక ఉదాహర్ణగా, స్టరి్ాక్స 1:26లో, మనము ఇలా 
చదువుతాము: 

మీరు జ్ఞా నమును కోరితే, ఆజా్లను పాటించండి, అపుపడు పిభువు మీకు 
అనుగోహ సాత డు. 

మర్శయు యాకోబు 1:5లో ఇలా వరా యబడియుంది: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీలో ఎవనిక నైను జ్ఞా నము కొదువగా ఉననయిెడల అతడు ద్వేుని అడుగవల ను, 
అపుపడద్ి అతనికి అనుగోహ ంపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్ిదంపక అందరికిని 
ధఘరాళ్ముగ దయచేయువాడు (యాకోబు 1:5). 

ఈ విధ్ముల ైన జఞా న సాహతియముతో పాటటగా, సువార్తలలో నమోదు చదయబడని యిసేు ఇచున 
ఉప్దదశములలో చాలా వర్కు ఇశాీయిలేులోని జఞా న సాహతియమును పల ల్వయునివి. మర్శయు యాకోబు 
ర్చనలు మర్శయు యిసేు ఉప్దదశముల మధ్య వాయఖ్ాయనకర్తలు అనేక పల ల్వకలను గుర్శతంచార్మ. 
ఉదాహర్ణకు, మతతయి 5:10లో యిసేు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

నీత్రనిమితతము హ ంస్టపంపబడువారు ధనుయలు; పరలోక రాజ్యము వారది్ి (మతతయి 
5:10). 

దీనిని యాకోబు 1:12తో పల ల్వుచూడండి, అకుడ యాకోబు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

శ్రధన సహ ంచువాడు ధనుయడు; అతడు శ్రధనకు నిలిచినవాడ  ైపిభువు తనున 
ప్ేిమించువారికి వాగాద నము చసే్టపన జీవకిరరటము పొ ందును (యాకోబు 1:12). 

మొదటి శతఘబదపు మరియు అంతకు ముందు కాలము నఘటి యూదుల జ్ఞా న 
సాహ తయము ముఖ్యముగా యాకోబు పని చేయుచునన సాంసకృత్రక మరియు 
సాహ తయ పరసిరాలలో  బలమ నై పిభలవమును చూప్పంద్ి. వాసతవానికి, యాకోబుకు 
మరియు పాత నిబంధనలోను, యూదుల సాహ తయములోను ఉనన ఇతర 
సాహ తయముల మధయ అనేక సూచితములు మరియు పో లికలు ఉనఘనయి. 
యాకోబు సామ తలు గోంథమును ర ండుసారుల  ఉపయోగిసాత డని, కనీసం ఒకసారి 
మరియు ర ండుసారుల  కావచుు, మీకు త లుసు మరియు కొోతత  నిబంధన 
కాలమునకు సుమారుగా ఒక శతఘబదము కిోతం వాి యబడని జీసస్ బ న్ స్టపరాక్ 
యొకక జ్ఞా న సాహ తయమును అతడు విశ్షేముగా ఉపయోగిసాత డు... అయితే 
జ్ఞా నము విషయములో యాకోబుకు ఒక విశ్ేషత ఉననద్ి, మరియు అద్ి, అతడు 
తన జ్ఞా నమును యిసేు యొకక బో ధతో చఘలా దగగరగా జ్తపరుసాత డు... ఓడలు 
చినన త రచఘపల ద్ఘవరా నియంత్రించబడుట, సహనముతో వేచిచూచు ర ైతతలు, 
మరియు పియాణ ంచు వరతకులు వంటి వయకరతకరణములతో యాకోబు పత్రిక కొోతత  
నిబంధనలోనే అతయంత స ందరయవంతమ ైన ఉద్ఘహరణలను ఇచుునద్ిగా ఉననద్ి. 
ద్ఘనిలో ఎనోన ఉద్ఘహరణలు ఉనఘనయి. ఇదంతఘ జ్ఞా నము చూపు 
పిభలవమ ైయుననద్ి. అయితే యాకోబు పత్రికలోని విషయములు యిసేు 
రాజ్యమును త లియపరచు విధఘనమును మరియు రాజ్య సనినధి ఒకని 
జీవితమును మారుు విధఘనమును ముందుకు కొనసాగించుచునఘనయి. 

— డా. డనె్ మ క్స కార్ేరే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జఞా న సాహతియముతో యాకోబు కల్వగశయుండని దగగర్ సంబంధ్ం కార్ణంగా, ఈ ప్తిరక యొకు 
నిర్ాుణము మనము ఊహించుదాని కంటే భినిముగా ఉనిది. దీని నిర్ాుణము సులువ నైది కాదు అని 
ఈ ప్తిరకను ఒకసార్శ చూస్టేత  అరా్మవుతయంది. వాసతవానికన, ఆధ్ునిక దృషిరకోణము నుండి, అది చాలా 
గజిబిజిగా కూడా అనిపించవచుు. సామ తలు గీంథము వల న,ే యాకోబు ప్తిరక కూడా అనకే 
పరా ముఖ్యమ నై అంశములతో వయవహర్శసుత ంది. మర్శయు అద ిమర్ొక అంశమునకు కొనసాగుటకు ముందు 
ఒక అంశము మీద కొనిి వచనములను మాతరమ ేవ చుసుత ంది. అప్ుపడప్ుపడు, ఒకట ిలేక ఎకుువ 
అంశములను ప్తిరకలో తర్మవాత వివర్శసుత ందగిాని, ఏ విధ్మ నై స్టిార్తవము కనిపించదు. యాకోబు 
ప్తిరకలో అసలు నిర్ాుణము లేదని కూడా కొందర్మ వాయఖ్ాయనకర్తలు తదల్వుచెపాపర్మ. అద ిఎలాంటి కమీము 
లేక ఆలోచనల వర్మసలేని జఞా న సంబంధ్మ నై మాటల యొకు సంప్ుటి మాతరమ ేఅయుయనిదని వార్మ 
సూచంచార్మ. 

అయితద, ఇకుడ మనము కొంత జఞగతీత  వహించాల్వ. ఈ ప్తిరక ఎలాంటి కమీము లేకుండా అసలు 
సంబంధ్మ ేలేని వచనములను కల్వగశయుని ఒక గజిబిజితో కూడని గందర్గపళము కాదు. యాకోబు 
ప్తిరక ర్ూప్ములోను మర్శయు నిర్ాుణములోను జఞా న సాహతియమును ప్రతిబింబించుచునిప్పటికీ, అది 
అనకే విధాలుగా జఞా న సాహతియమునకు భినిముగా ఉనిది. ఇతర్ జఞా న సాహతియమునకు భినిముగా, 
యాకోబు ప్తిరక కొనిి సంఘముల కొర్కు వరా యబడింది. ఈ కార్ణము చదత, అద ిఇతర్ కొీతత  నిబంధ్న 
ప్తిరకల యొకు నిర్ాుణ లక్షణములను ప్రతిబింబిసుత ంది. 

యాకోబు ప్తిరక యొకు నిర్ాుణము లేక కూర్మపను గూర్శు వాయఖ్ాయనకర్తల మధ్య చాలా తకుువ 
సముతి ఉనిది. అయితద ఈ పాఠం యొకు ఉదదేశయముల కొర్కు, ఈ ప్ుసతకమును మేము ఏడు 
భాగములుగా విభాగశంచాము. 

• యాకోబు 1:1లో యాకోబు ఇచున అభివాదముతో ఈ ప్తిరక ఆర్ంభమవుతయంది. 
• మొదట ిప్రధాన భాగము, జఞా నము మర్శయు ఆనందము అను ప్ుసతకములోని ముఖ్య 

అంశము యొకు ప్ర్శచయమ యైునిది, దీనిని యాకోబు 1:2-18లో చూసాత ము. 
• ర్ ండవ ప్రధాన భాగము జఞా నము మర్శయు విధదయత ప్టో యాకోబు చూపిన ఆసకనతని 

వయకతప్ర్మసుత ంది, దీనిని యాకోబు 1:19-2:26లో మనము చూసాత ము. 
• యాకోబు 3:1-4:12లోని మూడవ ప్రధాన భాగము క ైసైతవ సమాజములో జఞా నము 

మర్శయు సమాధానమును గూర్శునదెయైునిది. 
• యాకోబు 4:13-5:12లోని నాలగవ ప్రధాన భాగము జఞా నము మర్శయు భవిష్యతయత  మీద 

దృషిరప డుతయంది. 
• యాకోబు 5:13-18లో ఉని ఐదవ మర్శయు చవర్శ ప్రధాన భాగము జఞా నము మర్శయు 

పరా రా్న అని వర్శణంచబడు అంశమునకు అంకనతం చదయబడింద.ి 
• ఈ ఐదు ప్రధాన భాగముల తర్మవాత 5:19 మర్శయు 20లో ముగశంప్ు బో ధ్న ఉంది. 

యాకోబు 1:1లోని అభివాదముతో ఆర్ంభించ, ప్రతి విభాగమును మర్శంత దగగర్గా ప్ర్శశీల్వదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అభివాదము (1:1) 
1:1లో యాకోబు యొకు కుో ప్త  అభివాదమును మర్ొకసార్శ వినండి: 

ద్ేవునియొకకయు పిభువ నై యిసేుకరసోుత  యొకకయు ద్ఘసుడ ైన యాకోబు 
అనయద్శేములయందు చ ద్ిరియునన పండ ిండు గోతిములవారికి శుభమని చ ప్పప 
వాి యునద్ి (యాకోబు 1:1). 

ఇకుడ యాకోబు తనను తాను వర్శణంచుకుని విధానమును మనము నిరో్క్షయం చదయకూడదు. 
అతడు తనను తాను “దదవునియొకుయు ప్రభువ ైన యిసేుకీసీుత  యొకుయు దాసుడెైన” అని 
సంబో ధించాడు. యాకోబు తనను తాను సంఘము యొకు నాయకునిగా, లేక యిసేు యొకు 
సహో దర్మనిగా ప్ర్శచయం చదసుకొనియుండవచుు. బదులుగా, తాను దదవునియొకుయు ప్రభువ నై 
యిేసుకీసీుత  యొకుయు దాసుడను అని ప్ర్శచయం చదసుకొనుటకు నిర్ణయించుకునాిడు. ఈ దవందవ 
సంబో ధ్న యాకోబు కల్వగశయుండిన తగశగంప్ు జీవితమును గూర్శు అతడు ఇచున వయకనతగత 
కథనమ యైుండవచుు, మర్శయు ఈ అంశమును గూర్శు అతడు తన ప్ుసతకములో తర్మవాత 
మాటాో డతాడు. అతడు తన సహో దర్మడెనై యిేసు యొకు దాసుడెయైునాిడని సపష్రము చదసూత  ఈ 
తగశగంప్ును ఎతిత  చూపాడు. 

అభివాదము తర్మవాత, మొదటి ప్రధాన విభజన జఞా నము మర్శయు ఆనందము మీద 
దృషిరప డుతయంది. 

జ్ఞా నము మరియు ఆనందము (1:2-18) 
యిెర్ూష్లేములో నుండి తర్మబడి మధ్యధ్ర్ా పరా ంతమంతా చెదర్శపల యిన క ైసైతవులకు యాకోబు 

ఈ ప్తిరకను వరా శాడు. వార్మ నానావిధ్ముల ైన శరధ్నలను ఎదుర్ొునుచునాిర్మ మర్శయు 
నిసిందదహముగా అవి వార్శని నిర్మతాిహప్ర్శచాయి. ఈ కార్ణము చదత, జఞా నము యొకు పరా ముఖ్యతను 
గూర్శు యాకోబు ప్ల్వకనన మొదట ిమాటలు ఆనందము కొర్కు ఇవవబడని పలిుప్ుతో ఆర్ంభమవుతాయి. 
యాకోబు 1:2, 3లో యాకోబు తన శరీతలకు స్ట లవిచున ఈ మాటలను వినండి: 

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

ఈ వాకయభాగము ముఖ్యముగా “నానావిధ్ముల ైన శరధ్నలను” ఎదుర్ొునుచుని ప్రజలను 
ఉదదేశించ మాటాో డుతయంది కాబటిర  మనకు వింతగా అనిపించవచుు. అయితద శరధ్నలను 
“మహానందము”గా భావించమని యాకోబు ఇచున పిలుప్ు మనము ఊహించునంత అసాధార్ణమ నైది 
ఏమి కాదు. 

“మహానందము” అను ప్దము గరీకు వయకీతకర్ణమ నై ప్సన్ కర్ణ్ (πᾶσαν χαρὰν) నుండి 
వ లువడుతయంది, మర్శయు దనీిని “సంప్ూర్ణమ నై, చెర్ప్లేని ఆనందం” అని అనువదించవచుు. ఇటిర 
పల ర తాిహము యాకోబు దినములలోని ఇతర్ జఞా న సాహతియములో కూడా ఇవవబడదది. చాలాసార్మో , 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తమను తాము ధ్నుయలుగా భావించుటకు ఇబబందిప్డువార్శని పల ర తిహించుటకు జఞా న సాహతియములు 
వరా యబడదవి. ఉదాహర్ణకు, హింస్టింప్బడనిప్ుపడు “సంతోషించ ఆనందించుడి” అని చబెుతూ మతతయి 
5:12లో యిసేు ధ్నయవచనములను ముగశసుత నాిడు. 

ఇంతకు ముందు మనము చపెిపనటటో , 1:3-4లో, శరధ్నలను సహించునప్ుపడు విశావసులు 
“సంప్ూర్మణ లును, అనూ నాంగులును” అవుతార్ని యాకోబు బో ధించాడు. మర్ొక మాటలో, దదవుని 
ప్రజలు శీమలను సహించనప్ుపడు, దదవుడు వార్శ కొర్కు ఉదదేశించన సంప్ూర్ణత అంతటిలోనికన వార్మ 
ఎదుగుతార్మ. కాని వాసతవానికన, శీమల మధ్యలో ఇది ఎలా నిజమ యైునిదో  చూచుట అతయంత 
నిజఞయితీగల విశావసులకు కూడా చాలాసార్మో  కష్రమవుతయంది. ఇందు మూలముగానే, తర్మవాత 
వచనములోనే, దదవుని యొదే నుండ ికలుగు జఞా నమును అనేవషించమని యాకోబు తన పాఠకులకు 
తెల్వయజేయుచునాిడు. యాకోబు 1:5లోని ఈ మాటలను జఞా ప్కము చదసుకోండి: 

మీలో ఎవనిక నైను జ్ఞా నము కొదువగా ఉననయిెడల అతడు ద్వేుని అడుగవల ను, 
అపుపడద్ి అతనికి అనుగోహ ంపబడును. (యాకోబు 1:5). 

శరధ్నల మధ్య మహానందము కల్వగశయుండాలని కోర్మవార్మ సహాయము కొర్కు దదవుని అడగాల్వ. 
వార్శ శరధ్నలు వార్శకన ఏ విధ్ంగా మలేు చదసాత యో అరా్ము చదసుకొనుటకు వార్శకన జఞా నము కావాల్వ. 
మర్శయు అటిర జఞా నము కొర్కు దదవుని మనము అడగిశనటోయితద, ఆయన మనకు దానిని అనుగహిీసాత డు. 
1:17లో యాకోబు తలె్వయజేస్టనిటటో , దదవుడు తన ప్రజలకు మంచవ నై మర్శయు శేీష్రమ నై వర్ములను 
అనుగీహిసాత డు. 1:18లో ఈ నిశుయతను ఇసూత  యాకోబు ఈ విభాగమును ముగశసాత డు: 

[ద్ేవుడు] తఘను సృషపరంచిన వాటిలో మనము పిథమఫలముగా ఉండునటలల  
సతయవాకయమువలన మనలను తన సంకలప పికారము కన ను (యాకోబు 1:18). 

శరధ్నలలో దదవుడు ఎలా కార్యము చదసాత డో  గీహించు ఆనందమును మనము ప ందుకునిప్ుపడు, 
మనము ఆనందించగలము. దదవుడు మనలను నితయ ర్క్షణ అను ఆశీర్ావదము కొర్కు స్టదిధప్ర్శచాడు 
అను నిశుయతను జఞా నము మనకు ఇసుత ంది. 

జఞా నము మర్శయు ఆనందమును గూర్శు అతడు చదస్టని చర్ు తర్మవాత, యాకోబు జఞా నము 
మర్శయు విధదయత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును వర్శణంచాడు. 

జ్ఞా నము మరియు విధయేత (1:19-2:26) 
ఈ భాగములో, యాకోబు జఞా నము మర్శయు విధదయతను మూడు మౌల్వక దశలలో చర్శుంచాడు. 

ఆర్ంభించుటకు, కవేలం వినుట లేక మాటాో డుట కంటే కనీయలను చదయుట పరా ముఖ్యమ యైునిది అను 
విష్యమును 1:19-27 ప్ర్శచయం చదసుత ంది. 

కోియలు (1:19-27) 
1:22లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీరు వినువారు మాతిమ ైయుండి మిముాను మీరు మోసపుచుుకొనకుండ, 
వాకయపికారము పివరితంచువారున ైయుండుడి (యాకోబు 1:22). 

కేవలం వాకయమును వినుట మాతరమ ేమంచది కాదు. దదవుని యొదే నుండి వచుు జఞా న 
వచనములు నముకమ ైన విధదయతలోనికన కూడా నడపిించాల్వ. లేనియిడెల, మనలను మనము 
మోసము చదస్టకిొనుచునాిము. 

మనము నముాచునఘనమని చ పుప విషయములను మనము అభయస్టపంచఘలని  
యాకోబు నిజ్ముగా ఉద్ఘా టించుచునఘనడని యాకోబు పత్రికను చద్విినపుపడు 
మీరు అరథము చేసుకుంటలరు. పత్రిక అంతటిలో ఇద్ి ఒక పాిముఖ్యమ నై 
అంశమ ైయుననద్ి. యాకోబు ద్నీిని ఎందుకు ఉద్ఘా టించుచునఘనడు అను పిశనను 
మనము అడగాలి? యాకోబు వాసతవిక లోకములో నివస్టపంచుచునఘనడు, వాసతవిక 
పిజ్ల మధయ పరచిరయ చేయుచునఘనడు అనునద్ి మొదటి జ్వాబ ైయుననద్ి, 
మరియు మనము నివస్టపంచు లోకములో మాటలు చులకన అయినవి, ద్ీనిలో 
మనము ద్వేుని నముాచునఘనము అని చ పుపట సులభమే కాని, ఆ నమాకము 
కిోయల రూపములో ఎలా ఉంటలంద్ో  చూచుట చఘలా కషరమ నై పనిగా ఉననద్ి. ఇద్ి 
కేవలం యాకోబుకు మాతిమే గాక యిసేుకు కూడఘ ఒక సవాల ైయుండనిద్ి... 
మాటలు చ పుపట మరియు కారయములు చేయుట ఒకటి కాదు. యిేసుకు ఈ 
విషయము త లుసు. యాకోబుకు ఈ విషయము త లుసు. వారు వాసతవిక 
లోకములో నిజ్మ ైన సమసయను ఎదురొకనుచునన నిజ్మ నై పిజ్లకు పరచిరయ 
చేయుటకు పియత్రనంచఘరు. 

— డా. జిమీు అగన్ 

తన పాఠకులు కేవలం దదవుని వాకయమును వినువార్శగా మాతరమే ఉండకూడదని యాకోబు 
ఆశించాడు. వార్మ తమ విశావసమును కనయీల ర్ూప్ములో చూపాలని అతడు కోర్ాడు. ఈ అంశము 
యాకోబుకు ఎంత పరా ముఖ్యమ నైద ిఅంటే, అతడు దీనిని 1 మర్శయు 2 అధాయయములలో ప్రధానముగా 
చర్శుంచనప్పటికీ, తన ప్తిరకలో మర్లా మర్లా అతడు దీనిని ప్రసాత వించాడు. ఉదాహర్ణకు, 3:13లో, 
జఞా నము మర్శయు విధదయత మధ్య గల అనుబంధ్మును గూర్శు యాకోబు కల్వగశయుండిన దృకోుణము 
మర్ొకసార్శ ప్రతయక్షమవుతయంది. యాకోబు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

మీలో జ్ఞా న వివేకములు గలవాడ వడు? వాడు జ్ఞా నముతోకూడిన 
సాత్రవకముగలవాడ ై, తన యోగయ పివరతనవలన తన కిోయలను కనుపరచవల ను 
(యాకోబు 3:13). 

ఈ వచనము సూచంచుచునిటటో , శరధ్నలు మర్శయు శీమల మధ్య దదవుని ఉదదేశయములను 
గూర్శున జఞా నము మర్శయు అవగాహన ఒక పాండతియమునకు సంబంధించన విష్యము మాతరమ ేకాదు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దానిని కల్వగశయునివార్మ తమ మంచ జీవితముల దావర్ా, అనగా దదవుడిచుు జఞా నములో నుండ ిప్ుటటర  
తగశగంప్ు జీవితముతో చదయు కార్యముల దావర్ా దానిని చూప్ుతార్మ. 

కాబటిర , 1:27లో, నిజమ నై ప్వితరతను, మతమును ఈ విధ్ంగా కోీడకీర్శంచుట దావర్ా కనయీల 
యొకు అవసర్తను గూర్శున ఈ భాగమును యాకోబు ముగశసాత డు: 

తండిియిెనై ద్ేవునియిదెుట పవితిమును నిషకళ్ంకమున నై భకిత యిేదనగా 
ద్ికుకలేని ప్పలలలను విధవరాండిను వారి యిబబంద్ిలో పరామరిశంచుటయు, 
ఇహలోకమాలినయము తనకంటకుండ తనునతఘను కాపాడుకొనుటయునే (యాకోబు 
1:27) 

యాకోబు మతమును గూరిు — ద్ఘనిని “శుదధమ నై మరియు నిరోద షమ ైన అని 
ప్పలుసాత డు” — చఘలా నిజ్ఞయితీగా ఇలా మాటలల డతఘడు: “ద్ికుకలేని ప్పలలలను 
విధవరాండిను వారి యిబబంద్లిో పరామరిశంచుటయు, ఇహలోకమాలినయము 
తనకంటకుండ తనునతఘను కాపాడుకొనుటయునే.” మరియు అనేక విధఘలుగా 
భౌత్రకవాదమ నైద్ిగా ఉనన మన సంసకృత్రలో, ఇవి ఒకే నఘణమెు యొకక ర ండు 
వ ైపుల ైయుననవి, అనగా మన చుటలర  ఉనన బీదలను కనికరించకపో వుట ద్ఘవరా, 
లేక వారి బీదరికము వ నుక ఉనన కోమబదధమ ైన కారణములను చూడకుండఘ 
ద్ఘనికి వారు సవయంగా కారణమ ైయునఘనరు అని చ పుపట ద్ఘవరా, లేక వనరులు 
కలిగియునన మన వ పైు చూసుకుంటూ, మనము ఉననతమ నైవారమని భలవిసూత , 
లేక మనకు ద్వేుని ఆశీరావదము ఉననద్ి మరియు ప్ేదలకు లేదని భలవిసూత  ఒక 
విధముగా మనము కలుషపతమ ైపో తఘము, కాని వాసతవానికి చఘలాసారుల  ప్ేదల 
విశ్ావసము వారు అనుభవించిన శమోలను అనుభవించని పిజ్ల కంటే 
బలమ ైనద్ిగాను, మరింత నిజ్ఞయితీగాను ఉండుటను మనము చూసాత ము. 

— ర్ వ. డా. థుర్ాున్ విల్వయమ్సి 

కనీయల కొర్కు ఇవవబడిన ఈ ప్ర్శచయ పిలుప్ు తర్మవాత, యాకోబు 2:1-13లో ప్క్షపాతము 
అను సమసయ మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా జఞా నము మర్శయు విధదయత మధ్య ఉని సంబంధ్మును 
మర్శంతగా వివర్శసాత డు. 

పక్షపాతము (2:1-13) 
యాకోబు శరీతలలో కొందర్మ ధ్నికులకు పరా ధానయతనిసుత  పదేలను నిరో్క్షయము చదసుత నాిర్మ. 

మర్శయు ఈ భాగములో, “ర్ాజ నియమము” అని పలిువబడు దానిప ై సర్శయిెనై ఆసకనతని చూప్మని 
పిలుప్ునిసూత  యాకోబు ఈ సమసయకు ప్ర్శషాుర్మును ఇచుుటకు ప్రయతిించాడు. 2:8లో యాకోబు 
ఇలా వరా సుత నాిడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మ టలర కు “నీవల  నీ పొ రుగువాని ప్ేిమించుమను” లేఖ్నములో ఉననటిర  
పాిముఖ్యమ నై యిీ ఆజా్ను మీరు న రవేరిునయిడెల బలగుగనే 
పివరితంచువారగుదురు (యాకోబు 2:8). 

పరా ముఖ్యముగా, ధ్నికులకు పరా ధానయతనిచుుట కొర్కు బీదలను నిరో్క్షయము 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 వార ిఅనుబంధమును 
గూరిున బో ధను చూసాత ము, మరియు ఇద్ి లూకా 16లో మన రక్షకుని యొకక 
బో ధనకు సరయిిెనై పిత్రబింబముగా ఉననద్ి. యాకోబు పత్రిక యొకక ర ండవ 
అధఘయయములో, ఆయనను ప్ేమిించు ప్దేలను తన రాజ్య వారసులుగా ద్వేుడు 
ఎనునకొనిన విషయము మీకు ఎలా త లియదు అని అతడు పిశ్నంచుచునఘనడు... 
ధనికులు క ైైసతవ సభలకు వచుుచుండనిపుపడు వారి పటల  మొగుగ  చూపుట ద్ఘవరా 
పక్షపాతము చూపుట జ్రిగింద్.ి వారికి కొంత పితేయకత ఇవవబడుతతంద్ి — “మీరు 
నఘ సథలంలో కూరోువచుు; సంఘములో ఉనన ఉతతమమ నై సథలములో మీరు 
కూరోువచుు.” ప్ేదలకు ద్వేుని రాజ్యములో సంపూరు సాథ నము ఉననదని, 
సంపూరు సావసథ య హకుకలు ఉనఘనయి కాబటిర  ద్ేవుని పిజ్ల మధయ కూడఘ వారికి 
గౌరవమును, మరాయదను చూపుతూ, వారికి సంపూరు సభయతవమును ఇవావలని 
యాకోబు హచెురించఘడు. 

— డా. గ ీగ్ ప ర్ర ీ

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము మీద యాకోబు ప్తిరక ఒక 
విశషే్మ నై దృషిరని ప డుతయంది. యాకోబు అభిపరా యం ప్రకార్ం, ఒకర్శకొకర్మ సహాయం చదసుకోవాలని, 
బీదలను కనికర్శంచాలని, ప్క్షపాతమును నివార్శంచాలని, మర్శయు అనేక ఇతర్ విష్యములను 
ధ్ర్ుశాసత రము మనకు బో ధసిుత ంది. అయితద మనము జఞగతీతగా ఉండని ప్క్షమున ఈ అనుకూల 
దృకపథము యొకు దుర్మప్యోగం జర్శగే అవకాశం ఉంది. మన స ంత నీతి కనీయల దావర్ా దదవుని ఎదుట 
మనలను మనము సమర్శాంచుకొనుటకు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ఏ విధ్ంగా వయరా్ముగా 
ఉప్యోగశంచబడుతయందో ఆధ్ునిక క ైైసతవులు ఎతిత  చూప్ుతార్మ. మర్శయు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును ఈ 
విధ్ంగా దూషించుటను మనము తిర్సుర్శంచుట సర్శయిెైన ప్నే. అయితద, భినిముగా, యాకోబు ప్తిరక 
ధ్ర్ుశాసత రములోని వరే్ొక కోణమును ఉదాా టసిుత ంది. ధ్ర్ుశాసత రము దావర్ా ఏ ఒకుర్మ నీతిమంతయలుగా 
తీర్ుబడుటకు అవకాశం లేదని యాకోబు బో ధించనప్పటకిీ, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము మన జఞా నమునకు 
మూలమ యైునిది. మర్శయు మనము దానికన విధదయులమ యైుండాల్వ. అవును, మనము పాత 
నిబంధ్న కాలములో నివస్టించువార్శ వల  ధ్ర్ుశాసత రమును పాటించము; మనము దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును ఎలోప్ుపడు కీసీుత  మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్నల వ లుగులో అనువర్శతంచాల్వ. అయితద 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్క్షణ నిమితతము కీసీుత నందు విశావసముంచనవార్మ దదవునికన కృతజాత తలెుప్ుటకు ధ్ర్ుశాసత రమును 
పాటిసాత ర్మ, ఎందుకంటే అది దదవుని జఞా నము యొకు ప్రతయక్షత అయుయనిది. ఈ భావనలో, యాకోబు 
కీర్తనలు 19:7లోని ఈ మాటలను ప్రతిధ్వనిసుత నాిడు: 

యిహెో వా నియమించిన ధరాశ్ాసత రము యథఘరథ మ ైనద్ి అద్ి పాిణమును 
త పపరిలలజ్యేును. యిహెో వా శ్ాసనము నమాదగినద్ి అద్ి బుద్ిధ హీనులకు 
జ్ఞా నము పుటిర ంచును (కరరతనలు 19:7). 

దదవుని జఞా నమునకు ప్రతిసపందనగా కనయీల యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శయు దదవుని ర్ాజ 
నియమమును పాటించుట దావర్ా ప్క్షపాతమును ఎదుర్శంచుట యొకు పరా ముఖ్యతను ప్ర్శచయం చదస్టని 
తర్మవాత, 2:14-26లో యాకోబు విశావసము మర్శయు విధదయత మధ్య ఉని అనుబంధ్మును గూర్శు 
మాటాో డాడు. 

విశ్ావసము (2:14-26) 
2:14లో, యాకోబు ఇలా ప్రశిించాడు: 

నఘ సహో దరులారా, కిోయలు లేనపుపడు ఎవడ ైనను తనకు విశ్ావసము కలదని 
చ ప్పపనయిడెల ఏమి పియోజ్నము? అటిర  విశ్ావసమతని రక్షింపగలద్ఘ? (యాకోబు 
2:14) 

 “లేదు” అని బలోగుదిే  చెప్ుపట దావర్ా యాకోబు ఈ ప్రశికు జవాబునిచాుడు. అతడు దీనిని 
అనకే విధాలుగా చదశాడు. మొదటగిా, దదవుని గూర్శున నిజమ ైన విష్యములను అప్వాది కూడా 
నముుతాడని, మర్శయు అది వానికన ఏ మలేు చదయదు అని అతడు ఉదాా టించాడు. తర్మవాత అబరా హాము 
విశావసము విధదయతలోనికన నడిపించన విధానమును అతడు గుర్శతంచాడు. మర్శయు సతియిల దావర్ా 
ర్ాహాబు విశావసమును వయకతప్ర్చన విధానమును అతడు వర్శణంచాడు. 2:26లో, యాకోబు ఈ 
సుప్ర్శచతమ ైన విష్యమును తలె్వయజేశాడు: 

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

యాకోబు ఆలోచన ప్రకార్ం, సర్శయిెనై ఆలోచనలను కల్వగశయుండుట మాతరమే సర్శపల దు. 
విధదయతను చూప్లేని విశావసము మృతమ యైునిది. అద ినిజమ ైన ర్క్షింప్గల విశావసము కాదు. 

విధదయత గల జీవితమును జీవించమని తన శరీతలకు ఉప్దదశించన తర్మవాత, కీసీుత  అనుచర్మల 
మధ్య జఞా నము మర్శయు సమాధానమునకు మధ్య ఉండవలస్టిన అనుబంధ్ము మీద యాకోబు 
దృషిరప టార డు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జ్ఞా నము మరియు సమాధఘనము (3:1-4:12) 
4:1లో యాకోబు యొకు ప్రశిను వినండి: 

మీలో యుదధములును పో రాటములును ద్ేనినుండి కలుగుచుననవి? (యాకోబు 
4:1) 

ఈ వచనము ఈ భాగము యొకు మధ్యలో ప్రతయక్షమగుచునిప్పటకిీ, అనకే విధాలుగా ఈ భాగం 
అంతా ఇదద ప్రశితో వయవహర్శసుత ంది. 

ఈ విభాగములో, విశావసుల మధ్య జఞా నము మర్శయు సమాధానమునకు సంబంధించన మూడు 
ముఖ్యమ ైన విష్యములను యాకోబు గుర్శతంచాడు. మొదటగిా, 3:1-12లో, యాకోబు నాలుక మీద లేక 
మన మాటల ఉప్యోగము మీద దృషిరప టార డు. 

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 గొపపవ ై ప్నెుగాలికి కొటలర కొని పో బడినను, 
ఓడ నడుపువాని ఉద్ేదశముచొపుపన మికికలి చిననదగు చుకాకనిచేత 
త్రిపపబడును. ఆలాగుననే నఘలుకకూడ చినన అవయవమ నైను బహుగా అద్ిరి 
పడును (యాకోబు 3:4-5). 

6వ వచనములో, తన శరీతలకు ఇలా వరా సూత  అతడు కొనసాగశంచాడు: 

నఘలుక అగినయిే, నఘలుక మన అవయవములలో ఉంచబడని పాపపిపంచమ ై 
సరవశరరరమునకు మాలినయము కలుగజ్ేయుచు, పికృత్ర చకోమునకు 
చిచుుప్ెటలర ను; అద్ి నరకముచతే చిచుు ప్ెటరబడును (యాకోబు 3:6). 

నాలుకకు ఉని కీడు చదయగల శకనతని గూర్శు యాకోబు ఇచున హెచుర్శక, సామ తలు గీంథములో 
ఉని బో ధ్లను పల ల్వయునిద.ి నాలుక లేక ప్దములతో ముడిప్డయిుని అపాయములను గూర్శు 
సామ తలు గీంథము కూడా అనేక సందర్ాులలో మాటాో డుతయంది. వీటిని మనము సామ తలు 10:31; 
11:12; 15:4; మర్శయు అనకే ఇతర్ వచనములలో చూడవచుు. మాటలు దదవుని ప్రజల మధ్య అనకే 
సమసయలకు దార్శతీయగలవని యాకోబు మర్శయు సామ తలు ర్ ండూ ఉదాా టించాయి. ఘర్షణలను 
నివార్శంచ సమాధానముతో జీవించుటకు, మనము మన నాలుకలను అదుప్ులో ఉంచుకోవాల్వ. 

మనము యాకోబు పత్రికను చదువుతూ మన మాటలను గూరిు అతడు చ పుప 
విషయములను వినినపుపడు, “హృదయమందు నిండియుండు ద్ఘనిని బటిర  నోరు 
మాటలాడును గద్ఘ” అని యిసేు పలికిన మాటలు మనకు జ్ఞా పకము 
చేయబడుచునఘనయి. మరియు యాకోబు యిేసు మాటలను పిత్రబింబిసూత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘమునకు హెచురికలను — కరోసుత  యొకక రాకడ మరియు ఆయన భవిషయత్ 
రాకడను గూరిున ఎదురుచూపులో మనము జీవించవలస్టపన విధఘనమును — 
ఇచుునపుపడు ఒక విధంగా మన మాటల మీద దృషపరప్ెటలర ట ద్ఘవరా మన 
హృదయములను సమీక్షించుకోవాలని యాకోబు చ బుతతనఘనడు. మరొక మాటలో, 
ఒక వయకిత యొకక మాటలను, లేక మాటలకు పరాయయపదమ నై నఘలుకను ఆ వయకిత 
యొకక న ైత్రక అస్టపథతవమునకు పరిమాణముగా చూసుత నఘనడు. అద్ి ఉషో్ు గోతను 
త లియజ్ేసుత ంద్ి — మరొక మాటలో — ఒకని హృదయము యొకక ఉషో్ు గోతను 
త లియజ్ేసుత ంద్ి. కాబటిర , “హృదయమందు నిండియుండు ద్ఘనిని బటిర  నోరు 
మాటలాడును గద్ఘ” అని యిసేు చ పుప విధముగానే, నఘలుకకు కళ్లలము 
వేయవల నని మరియు ఒకే నోటిలో నుండి ఆశీరావదములు మరియు శ్ాపములు 
వ లువడకూడదని యాకోబు చ పుపనపుపడు, మన హృదయములు ద్వేునికి 
సంపూరుముగా సమరపణ కలిగియుండఘలని అతడు చ బుతతనఘనడు. మనము 
ద్ివమనసుకలమ ైయుండకూడదు, కాని విశ్ావసముతో కరసోుత  బో ధను 
పటలర కొనియుండువారిగా ఉండఘలి, మరియు అలా చేయునపుపడు, మన మాటలు 
మన సహో దరులను మరియు సహో దరరలను శప్పంచుటకు బదులుగా వారిని 
ద్ీవించఘలి. 

— డా. బరా ండన్ డి. కోీ 

జఞా నము మర్శయు సమాధానములోని ర్ ండవ విష్యము, ర్ ండు ర్కముల జఞా నమునకు 
సంబంధించనదెైయునిది. దీనిని మనము 3:13-18లో చూసాత ము. 

ర ండు రకముల జ్ఞా నము (3:13-18) 
యాకోబు 3:14-17లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

అయితే మీ హృదయములలో సహ ంపనలవికాని మతసరమును వివాదమును 
ఉంచుకొనినవార తైే... ఈ జ్ఞా నము ప్ెైనుండి ద్ిగివచుునద్ికాక 
భూసంబంధమ నైద్ియు పికృత్ర సంబంధమ ైనద్ియు దయయముల జ్ఞా నము 
వంటిద్ియున ై యుననద్ి... అయితే ప్ెనైుండవిచుు జ్ఞా నము మొటరమొదట 
పవితిమ నైద్ి, తరువాత సమాధఘనకరమ నైద్ి, మృదువ నైద్ి, సులభముగా 
లోబడునద్ి, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినద్ి, 
పక్షపాతమ ైనను వషేధఘరణయిెనైను లేనిద్ియున ైయుననద్ి (యాకోబు 3:14-17). 

ఇకుడ మనము చూసుత నటటో , జఞా నము మర్శయు సమాధానమునకు మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును వివర్శంచుటకు, యాకోబు భూసంబంధ్మ నై, లేక దయయప్ు జఞా నము మర్శయు ప నైుండ ి
వచుు జఞా నముకు మధ్య వయతాయసమును చూపాడు. భూసంబంధ్మ ైన జఞా నము ఘోర్మ నై ఈర్షయ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు సావరా్మునకు దార్శ తీసుత ంది. అయితద దదవుని యొదే నుండ ివచుు జఞా నము క ైైసతవ 
సమాజములో సమాధానమును కల్వగశసుత ంది. 

అతని పాఠకులు వివాదములు మర్శయు గొడవలకు దూర్ముగా ఉండాలని యాకోబు 
పిలుప్ునిచాుడు. మనము మన సావరా్ప్ు వాంఛలను ప్టటర కొనియుండునప్ుపడు మన మధ్య 
సమాధానము ఉండదని అతడు వివర్శంచాడు. భూసంబంధ్మ నై జఞా నము “అలోర్శయు ప్రతి 
నీచకార్యము”నకు నడిపించునని అతడు బో ధించాడు. కాబటిర , ప నైుండ ివచుు జఞా నము మీద 
ఆధార్ప్డమని యాకోబు తన శరీతలను హచెుర్శంచాడు. మనము ఇలా చదస్టనిప్ుపడు, సమాధానమును 
ప ందుకుంటాము. 3:18లో యాకోబు వరా సుత నటటో : 

నీత్రఫలము సమాధఘనము చయేువారికి సమాధఘనమందు వితతబడును (యాకోబు 
3:18). 

4:1-12లో ఉని ఈ భాగములోని మూడవ విష్యము కీీసుత  అనుచర్మలు అనుభవించు 
అంతర్గత కలహమునకు అనుబంధ్ములో జఞా నము మర్శయు సమాధానమును చూసుత ంది. 

అంతరగత కలహము (4:1-2) 
క ైైసతవుల మధ్య కలహమునకు కార్ణము సావరా్ప్ు వాంఛలు, తప్ుపడు ఉదదేశములు, మర్శయు 

మన మధ్య ఉని అసంతృపిత  అయుయనిదని యాకోబు సూచంచాడు. యాకోబు అభిపరాయము ప్రకార్ం, 
శరీతలలో ఉని దుష్ర అభిలాష్లు క ైసైతవ సమాజమునకు ఘోర్మ నై 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 తలె్వయజేశాడు. 4:7-10లో, యాకోబు ఇలా 
స్ట లవిచాుడు: 

కాబటిర  ద్ేవునికి లోబడియుండుడి... ద్వేునియొదదకు రండి, అపుపడఘయన 
మీయొదదకు వచుును... పిభువు దృషపరకి మిముాను మీరు తగిగంచుకొనుడి. 
అపుపడఘయన మిముాను హచెిుంచును (యాకోబు 4:7-10). 

తగశగంప్ుతో దదవునికన సమర్శపంచుకొనుట దావర్ా మాతరమే వార్శ మధ్య వివాదములు మర్శయు 
కలహములకు ముగశంప్ు కల్వగశ వార్మ ఒకర్శతో ఒకర్మ సమాధానము కల్వగశయుండగలుగుతార్మ. 

ఇప్ుపడు, జఞా నము మర్శయు భవిష్యతయత  మధ్య ఉని అనుబంధ్మును చూదాే ము. 

జ్ఞా నము మరియు భవిషయతతత  (4:13-5:12) 
జఞా నము మర్శయు భవిష్యతయత ను గూర్శు యాకోబు యొకు సంభాష్ణను మూడు భాగములుగా 

విభాగశంచవచుు. మొదటి భాగము 4:13-17లో ఉనిద ిమర్శయు దదవుడు నియంతరణలో లేడు అనిటటో  
భవిష్యతయత ను గూర్శు ప్రణాళికలను ర్ూపించువార్శని గూర్శు చర్శుసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పిణఘలికలు రూప్పంచుట (4:13-17) 
యాకోబు శరీతలలో అనకే మంది తమ స ంత భవిష్యతయత లను నిర్ాా ర్శంచుకొనుటకు 

ప్రయతిించుచుండరి్శ అని ఈ వచనములు సూచసాత యి. వార్మ ఐశవర్యమును కూడబటెటర కొనుట మీద 
దృషిరనిల్వపార్మ, మర్శయు వార్మ చదయబో వుచుని విష్యములను గూర్శు మర్శయు వ ళోబో వుచుని 
సాలములను గూర్శు ప్రగలాులు ప్ల్వకార్మ. దీనికన సపందనగా, వార్శ జీవితములు అశాశవతమ నైవి అని 
యాకోబు వార్శకన జఞా ప్కము చదశాడు. వార్శ భవిష్యతయత  వార్శ కొర్కు దాచప టిరయుంచన విష్యములను 
తెలుసుకొనుట వార్శకన సాధ్యము కాదు. 4:15, 16లో యాకోబు చపె్ుప మాటలను వినండి: 

కనుక పిభువు చితతమ ైతే మనము బిద్కిియుండి ఇద్ి అద్ి చతేమని 
చ పుపకొనవల ను. ఇపుపడ ైతే మీరు మీ డంబములయందు 
అత్రశయపడుచునఘనరు. ఇటిర  అత్రశయమంతయు చ డ్ద్ి (యాకోబు 4:15-16). 

కేవలం దదవుడు మాతరమే భవిష్యతయత ను నియంతిరంచగలడు మర్శయు జఞా నులు ఈ విష్యమును 
గుర్శతసాత ర్మ. 

ఈ విభాగము యొకు ర్ ండవ భాగములో, భినిమ నై విధ్ముగా యాకోబు జఞా నము మర్శయు 
భవిష్యతయత  మీద దృషిరప టార డు. 5:1-6లో, ర్ాబో వుచుని తీర్మప దినము దృషార య ఐశవర్యమును 
కూడబటెటర కొనుటకు విర్పధ్ముగా అతడు హచెుర్శంచాడు. 

ఐశవరయమును కూడబ టలర కొనుట (5:1-6) 
అనకే చపటో పదేలతో వయవహర్శంచబడని విధానమును గూర్శు యాకోబు సుదరీ్ాముగా చర్శుంచాడు. 

సామానుయలను దోచుకొనుటకు ప్రయతిించన ధ్నికులను అతడు తర్చుగా ఖ్ండించాడు. ఈ 
వచనములలో, పదేలను ప్ణంగా ప టటర  ఐశవర్యమును కూడబెటటర కుని ధ్నికులను యాకోబు 
కఠశనముగా హెచుర్శంచాడు. మర్శయు అలా చదయుట వలన వార్మ అతితవర్లో శమీప్డతార్ని అతడు 
తెల్వయజేశాడు. 5:3లో అతడు వరా సుత నిటటో : 

మీ బంగారమును మీ వ ండియు తతపుపపటిరనవి; వాటి తతపుప మీమీద 
సాక్షయముగా ఉండి అగినవల  మీ శరరరములను త్రనివయేును; 
అంతయద్ినములయందు ధనము కూరుుకొంటిరి (యాకోబు 5:3). 

ఈ లేఖ్న భాగము సూచంచుచునిటటో , ఇతర్మలను దోచుకొని ఐశవర్యమును సంపాదించుకొనుట 
కఠశనమ నై తీర్మపను తసెుత ంది. 

ఇకకడ యాకోబు పలికని మాటలను వినిన యూదులకు అవి ఆశురయమును 
కలిగించియుండవచుు. ధనికులు మరియు ప్ేదల మధయ అనుబంధమును గూరిు 
ఇశ్ాోయిేలులో అనేకమంద్ి కలిగియుండని అవగాహనను వాసతవానికి అతడు 
తఘరుమారు చశే్ాడు, మరియు ప్ేదలను ధనుయలు అని ప్పలుసుత  వారిని గూరిు 
మాటలల డఘడు... పశ్ాుతఘత పపడుటకు స్టపదధముగా ఉండమని, లేనియిెడల తీరుపను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎదురొకనమని అతడు ధనికులను హెచురించఘడు... ఈ పిజ్లు ఐశవరయమును 
కూడబ టలర కొనుచునఘనరు అను విషయము ఈ తీరుపనకు మూలమ ైయుననద్ి, 
అనగా ద్ేవుడు మిముాను ఐశవరయముతో ద్ీవించునటల యితే, ద్ఘనిని మీరు మీ 
పొ రుగువానితో పంచుకొనుట, మరియు మీ పొ రుగువానిని ద్వీించుటకు 
ఉపయోగించుట ద్వేుని చితతమ యైుననద్ి, కాని వారు ధనమును తమ కొరకు 
కూడబ టలర కొనుచుండిరి. తమ యొదద పని చేయువారికి తగిన విధముగా 
జీతమును చ లిలంచకుండఘ వారు వారిని మోసము చేయుచునఘనరు... ఐశవరయము 
ద్ేవుడచిుు వరమ ైయుననద్ి మరియు ద్ఘనిని సవపియోజ్నముల కొరకు గాక, 
పొ రుగువాని కొరకు ఉపయోగించుట ద్వేుని చితతమ ైయుననద్ి. మరొక మాటలో, 
“నినున వల  నీ పొ రుగువానిని ప్ేిమించుము” అను నియమము ద్ఘవరా పిత్ర 
వాయపారము నడిప్పంచబడఘలి. 

— ర్ వ. డదవిడ్డ ల వీస్ 

5:7-12లో ఉని జఞా నము మర్శయు భవిష్యతయత ను గూర్శు యాకోబు యొకు చర్ులోని మూడవ 
భాగము, భవిష్యతయత  కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని ప్రణాళిక న ర్వరే్ుబడుటకు సహనముతో 
ఎదుర్మచూచుట మీద దృషిరప డుతయంది. 

సహనముతో వేచియుండుట (5:7-12) 
జఞా నము కొర్కు దదవుని మీద ఆధార్ప్డయిుండక ప్రణాళికలను ర్ూపించువార్శని యాకోబు 

విమర్శించాడు. ఐశవర్యమును కూడబటెటర కొనుట దావర్ా దదవుని జఞా నమును నిరో్క్షయము చదస్టి పేదలను 
దోచుకొనువార్మ 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 ఉప్యోగశసుత నాిడు: 

సహో దరులారా, పిభువు రాకడవరకు ఓప్పక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 
వయవసాయకుడు తొలకరి వరషమును కడవరి వరషమును సమకూడు వరకు 
విలువ ైన భూఫలము నిమితతము ఓప్పకతో కాచుకొనుచు ద్ఘనికొరకు కనిప్ెటలర ను 
గద్ఘ పిభువురాక సమీప్పంచుచుననద్ి గనుక మీరును ఓప్పక కలిగియుండుడి, మీ 
హృదయములను స్టపథరపరచుకొనుడి (యాకోబు 5:7-8). 

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటటో , ఈ భాగములోని యాకోబు మాటలు కవేలం ధ్నికులను 
హెచుర్శంచుట మాతరమే చదయలేదు. అవి పేదలను మర్శయు అణగదరరకుబడనివార్శని పల ర తిహించాయి 
కూడా. యాకోబు యొకు బలమ ైన గదిే ంప్ు తీర్మప దనిము ర్ాబో వుచునిదని తన శరీతలకు జఞా ప్కము 
చదస్టింది. మర్శయు ఆ సమయమందు, నముకముగా దదవుని మీద ఆధార్ప్డనివార్మ ప్రతిఫలమును 
ప ందుతార్మ. ఈ విధ్ంగా, దెైవికమ నై జఞా నములో కొనసాగమని, విశావసమును వయకతప్ర్చుచు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవించమని, భవిష్యతయత  కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుని అంతిమ ప్రణాళికను దృషిరలో ఉంచుకొని దదవునికన 
విధదయుల ై జీవించమని అతడు నముకమ ైన వార్శని పల ర తిహించాడు. 

జఞా నము ఆనందము, విధదయత, సమాధానము మర్శయు భవిష్యతయత తో ఎలా ముడపి్డయిునిదో  
తన శరీతలకు వివర్శంచన తర్మవాత, యాకోబు ప్తిరక జఞా నము మర్శయు పరా రా్న అను కుో ప్త  అభాయస్టకి 
అనువర్తనతో ముగుసుత ంది. 

జ్ఞా నము మరియు పాిరథన (5:13-18) 
యాకోబు శరీతలు అనేక సమసయలను ఎదుర్ొునుచుండిర్శ. వార్మ తమ సవగృహముల నుండ ి

చెదరి్శపల యార్మ. ధ్నికులు పేదలను దోచుకొనుచునాిర్మ. వార్మ వాదనలు చదసూత  ఒకర్శనొకర్మ 
గాయప్ర్చుకొనుచునాిర్మ. అనేకమంద ితమ శర్రర్ అభిలాష్లతో నియంతిరంచబడుచునాిర్మ. మర్శయు 
తమ విశావసమునకు తగశన విధ్ముగా జీవించుటను అనకేమంది కఠశనముగా భావించుచునాిర్మ. 
కాబటిర , ఈ చవర్శ భాగములో, వార్మ ఈ సమసయలను ఎదుర్ొునుచుండగా క ైైసతవ సమాజములో ఏమి 
చదయాలో యాకోబు వార్శకన బో ధించాడు. ప్తిరక యొకు ఆర్ంభములో అతడు బో ధించన విష్యములకు 
పల ల్వన విధ్ముగానే, ఇకుడ తమను తాము పరా రా్నకు అంకనతము చదసుకొనమని యాకోబు వార్శని 
ఉప్దదశించాడు. ఇబబందులు లేక ఆనంద సమయములలో, ర్పగమును ఎదుర్ొునుచుని 
సమయములో, వయకనతగత పాప్ము వలన ర్పగము కల్వగశన సమయములో కూడా, జఞా నముగలవార్మ 
పరా ర్శాసాత ర్మ. 5:13 మర్శయు 14లో యాకోబు తన పాఠకులకు స్ట లవిచున మాటలను వినండ:ి 

మీలో ఎవనిక నైను శోమ సంభవించ నఘ? అతడు పాిరథనచేయవల ను; ఎవనిక ైనను 
సంతోషము కలిగ నఘ? అతడు కరరతనలు పాడవల ను. మీలో ఎవడ ైనను 
రోగియిెైయునఘనడఘ? అతడు సంఘపు ప్ెదదలను ప్పలిప్పంపవల ను; వారు పిభువు 
నఘమమున అతనికి నూన  రాచి అతనికొరకు పాిరథనచేయవల ను (యాకోబు 5:13-
14). 

సపష్రముగా, అనిి వేళలయందు జఞా నము కొర్కు తన శరీతలు దదవుని ఆశయీించాలని యాకోబు 
ఆశించాడు. దీనికన కార్ణము 16వ వచనములో సపష్రమవుతయంది, అకుడ యాకోబు ఇలా వరా సుత నాిడు: 

నీత్రమంతతని విజ్ఞా పన మనఃపూరవకమ ైనద్ ై బహు బలముగలద్ ై యుండును 
(యాకోబు 5:16). 

శీమల మధ్య సహనముగా ఉండమని మర్శయు పరా ర్శాంచమని పిలుప్ునిసూత  ప్తిరక యొకు 
ముఖ్య భాగమును ముగశంచన తర్మవాత, యాకోబు తన ప్తిరకను ఒక కుో ప్త  బో ధ్నతో ముగశంచాడు. 

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

తిర్శగశ తీసుకొని ర్ముని యాకోబు తన శరీతలను కోర్ాడు. విశావస సమాజములో సహో దర్శ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సహో దర్మలుగా నిజముగా ర్క్షంిచు విశావసములోనికన ప్రజలను తిర్శగశ నడిపించు బాధ్యత మర్శయు ధ్నయత 
వార్శకన ఇవవబడింది అని అతడు జఞా ప్కము చదశాడు. 

ముగింపు 

ఈ యాకోబు ప్తిరక ప్ర్శచయంలో, మనము ప్తిరక యొకు నపే్థయమును చూశాము, 
ర్చయితను, శరీతలను మర్శయు ర్చనా సందర్ుమును గుర్శతంచాము. మనము ప్తిరక యొకు 
నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను విశదకీర్శంచ, శమీల దావర్ా నిర్మతాిహమును ఎదుర్ొునుచుని 
విశావసులకు ఆనందము, విధదయత, సమాధానము, భవిష్యతయత  మర్శయు పరా రా్న దావర్ా ఇది కొీతత  
నిబంధ్న జఞా న గీంథముగా ఎలా ప్ని చదసుత ందో  చూశాము. 

వార్మ శీమల యందు ఆనందించుటకుగాను జఞా నము కొర్కు దదవునిని వ దకవల నని యాకోబు 
ప్తిరక మొదట ిశతాబేప్ు క ైసైతవులను సవాల్ చదస్టింది. అవును, నీవు మర్శయు ననేు యాకోబు యొకు 
వాసతవిక శరీతల కంట ేభినిమ నై ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య నివస్టించుచునాిము. అయితద మనము కూడా 
శీమలను ఎదుర్ొుంటాము, మర్శయు ఆ శీమలను ఎదుర్ొునుటకు దదవుని జఞా నము మనకు 
అవసర్మ ైయునిది. యాకోబు యొకు మొదట ిశరీతల వల నే, దదవుని జఞా నము దావర్ా కలుగు 
మహానందము మనకు కూడా అవసర్మ ైయునిది. ఈ పాఠంలో మనము ఈ ప్తిరకలో ఉని 
విష్యములను మాతరమే చూస్టినప్పటకిీ, ఒక విష్యము మాతరం మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ: యాకోబు 
ప్తిరక అనిి యుగములలో జఞా నయుకతమ నై జీవనమును గడుప్ుటకు మార్గమును అందసిుత ంది. 
మర్శయు మనము ఎలాంట ిశమీలను లేక కష్రములను అనుభవించనను, ఈ ప్తిరకను మన 
జీవితములకు ఎంత ఎకుువగా అనువర్శతంచుకోగల్వగశతద, అంత ఎకుువగా దదవుడు తన ప్రజలకు ఇచుు 
మహానందమను ఆశీర్ావదమును మనము ప ందుకోగలుగుతాము. 
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