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ఉపో ద్ఘా తెం 

మనమంతా ఏదో ఒక సమయములో సందిగధతను మర్శయు నిర్ాశను కల్వగశంచు కఠశనమ నై 
ప్ర్శస్టిాతయలను ఎదుర్ొునియుంటాము. అటిర  ప్ర్శస్టిాతయలలో మన జీవితములో జర్మగుతయని 
విష్యములను అరా్ము చదసుకొని మనకు ఆచర్ణాతుక సలహాను ఇచుు ఒక స్టేిహితయడు ఉంట ె
బాగుంటటంద ిఅని మనము చాలాసార్మో  ఆశంచయుంటాము. అటిర స్టేి హతియడు మనలో ఆనందమును 
కల్వగశంచు జఞా నమునకు మూలమ ైయునాిడు. 

అనకే విధాలుగా, కొీతత  నిబంధ్నలోని యాకోబు ప్తిరకను మొదటగిా ప ందుకుని ఆదమి క ైసైతవుల 
విష్యములో కూడా ఇదద జర్శగశంది. వార్శలో అనేక మందిని సందగిధతలోను, నిర్ాశతోను నింపిన అనేక 
కఠశనమ నై ప్ర్శస్టిాతయలను వార్మ ఎదుర్ొునాిర్మ. మర్శయు వార్శకన జఞా నమును ఇచుుటకు యాకోబు 
వరా శాడు. వార్మ ఎదుర్ొునుచుని ప్ర్శస్టిాతయల కొర్కు దదవుడు కల్వగశయుండని మంది ఉదదేశయములను వార్శకన 
జఞా ప్కము చదయుటకు అతడు వరా శాడు. వార్మ అనుసర్శంచవలస్టయిుండిన ఆధార్యోగయమ నై 
మార్గదర్ికమును దదవుడు అందించాడని అతడు వార్శకన తెల్వపాడు. వార్మ దదవుని జఞా నమును 
హతయత కుంటే, వార్మ గొప్ప ఆనందమును అనుభవిసాత ర్ని అతడు వార్శకన నిశుయతను ఇచాుడు. 

యాకోబు ప్తిరకను గూర్శున మన పాఠయ కమీములో ఇది ర్ ండవ పాఠం, మర్శయు ఇది యాకోబు 
ప్తిరకలోని ఒక పరా ముఖ్యమ నై మర్శయు ఐకయప్ర్చు అంశము మీద దృషిరప డుతయంది. ఈ పాఠమునకు 
“ర్ ండు జఞా న మార్గములు” అను శీర్శషకనిచాుము, ఎందుకంటే ఆదమి సంఘమునకు దదవుడచిున ర్ ండు 
ర్కముల జఞా నమును ఈ ప్ుసతకము ఎలా వర్శణసుత ందో  మనము చూడబో వుచునాిము. మర్శయు, నేట ి
కరీసుత  అనుచర్మలముగా అద ిమనకు వీటిని పల ల్వన మార్గదర్ికాలను ఎలా అందిసుత ందో  చూదాే ము. 

మన మునుప్ట ిపాఠంలో, యాకోబు ప్తిరక యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు ర్ ండూ 
మొదట ిశతాబేములోని సుప్ర్శచతమ ైన యూదుల జఞా న సాహితయమును ప్రతిబింబిసాత యని మనము 
చూశాము. మర్శయు ప్తిరక యొకు వాసతవిక ఉదదేశయమును మనము ఈ విధ్ంగా కోీడకీర్శంచాము: 

వార్ు తమ శ్ోధనల మధయ మహానెంద్మును అనుభవిెంచుటకుగాను జ్ఞా నమును 
వెద్కమని యాకోబు తన శ్ోోతలకు పిలుపునిచ్ఘాడు. 

వాసతవానికన యాకోబు “జఞా నము” — గరకీు భాష్లో సల ఫయి (σοφία) — మర్శయు “జఞా ని” — గరీకు 
భాష్లో సల ఫల స్ (σοφός) — అను ప్దములను తన ప్తిరకలో కవేలం ర్ ండు భాగములలో మాతరమే 
ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్దములను మనము 1:2-18 మర్శయు 3:13-18లో చూడవచుు. ఈ 
వాకయభాగములు విశషే్ముగా పరా ముఖ్యమ ైయునివి ఎందుకంటే, ఈ ర్ ండు తన శోీతలు అనుసర్శంచాలని 
యాకోబు పలిుప్ునిచున ర్ ండు జఞా న మార్గములను గూర్శు ప్రసాత విసాత యి. 

ఇప్ుపడు, యాకోబు ప్తిరకలోని జఞా నమును గూర్శు కొంతమంది ఆలోచన చదస్టనిప్ుపడు, వార్మ 
భూసంబంధ్మ ైన జఞా నము మర్శయు ప్ర్సంబంధ్మ నై జఞా నము మధ్య యాకోబు చూపని వయతాయసమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

గూర్శు ఆలోచన చదసాత ర్మ. మర్శయు ఈ పాఠంలో తర్మవాత మనము ఈ ర్ ండు ర్కముల జఞా నమును 
గూర్శు చూదాే ము. అయితద మన ఉదదేశయముల కొర్కు, యూదుల జఞా న సంప్రదాయములలో సాధార్ణంగా 
వయతాయసము చూప్బడు ర్ ండు ముఖ్యమ ైన జఞా న మార్గముల మేదదహ మనము దృషిరప డదాము. మొదటి 
దానిని మనము “విశేోష్ణ జఞా నము” అని పిలుదాే ము మర్శయు ర్ ండవదానిని “ఆచర్ణాతుక జఞా నము” 
అని పిలుదాే ము. 

విశేోష్ణ జఞా నము యోబు మర్శయు ప్రసంగశ గీంథములో సపష్రముగా కనిపసిుత ంది. ఈ 
ప్ుసతకములు శోధ్నలు మర్శయు సమసయల వ నుక ఉని దదవుని ఉదదేశయములలోని మ ళకువలను 
వ దకుతాయి. మర్ొక వ ైప్ు ఆచర్ణాతుక జఞా నము సామ తలు గీంథములో అధికంగా కనిపసిుత ంది. ఈ 
ప్ుసతకము పరా ధ్మికముగా అనుదని జీవితము కొర్కు సలహాను మర్శయు మార్గదర్ికమును ఇచుుటకు 
అంకనతం చదయబడింది. 

యాకోబు ప్తిరకలో కనిపించు ఈ ర్ ండు జఞా న మార్గములను మనము విశదీకర్శంచుచుండగా, 
ముందుగా మనము విశేోష్ణ జఞా న మార్గమును చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఆచర్ణాతుక జఞా న మార్గమును 
చూదాే ము. విశేోష్ణ జఞా నమునకు మీద యాకోబు ప టిరన దృషిరని చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

విశ్లేషణ జ్ఞా నము 

మనకు అరా్మ నైద ిఅని అనుకొని, తర్మవాత ప ర్పాటట ప్డని ప్ర్శస్టిాతయలను మనమంతా 
ఎదుర్ొుని ఉంటాము. చాలా సార్మో  ఏమి జర్మగుతయందో తలెుసుకొనుటకు మనము కనిపించువాటనిి 
మాతరమ ేచూడక, మర్ొకసార్శ జఞగతీతగా ప్ర్శశీల్వంచవలస్టియుంటటంది. అనకే విధాలుగా, యాకోబు తన 
ప్ుసతకము యొకు ముఖ్య భాగమును ఈ విధ్ంగానే ఆర్ంభించాడు. వార్శ జీవితములలో ఏమి 
జర్మగుతయందో  తలెుసుకొనుటకుగాను నిర్మతాిహప్ర్చు ప్ర్శస్టిాతయల యొకు ప్రతయక్షతలను మించ 
చూడమని అతడు తన శోీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. 

యాకోబు ఇటిర  విశేోష్ణ జఞా నముతో ఎలా వయవహర్శంచాడో  మూడు మార్గములలో చూదాే ము. 
మొదటగిా, అతని శోీతల యొకు అవసర్తను చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, యాకోబు వార్శకన ఇచున 
మార్గదర్ికతవమును చూదాే ము. మర్శయు మూడవదగిా, విశేోష్ణ జఞా నము మర్శయు విశావసము మధ్య 
ఉని అనుబంధ్మును మనము చూదాే ము. ముందుగా యాకోబు యొకు శోీతలు కల్వగశయుండని 
విశేోష్ణ జఞా నము యొకు అవసర్తను చూదాే ము. 

అవసర్త 
మన మునుప్ట ిపాఠంలో, ఈ ప్తిరక యొకు వాసతవిక శోీతలు ప్రధానముగా యూదా 

క ైైసతవుల ైయునాిర్ని మనము నరే్ముకునాిము. వార్మ స్ట తఫను హతసాక్ష ిఅయిన తర్మవాత కల్వగశన 
హింస తర్మవాత యిెర్ూష్లేములో నుండ ిచదెర్శపల యియుండవచుు. మర్శయు వార్మ చదెర్శపల యిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదశములలో వార్మ ఎదుర్ొునిన తీవరమ నై శోధ్నల వలన అనుభవించన నిర్ాశ మర్శయు సందిగధత మధ్య 
వార్శకన సహాయము అవసర్మ యైుండనెు అని యాకోబు వరా స్టిన మాటలలో సపష్రమవుతయంది. 

యాకోబు 1:2లో, యాకోబు ఆలోచనలు ఈ అవసర్తలతో నిండిపల యాయని మనము 
చూడవచుు. ప్తిరక యొకు ప్ర్శచయ వచనము తర్మవాత వ ంటన ేఅతడు ఈ మాటలను వరా సుత నాిడు: 

నఘ సహో ద్ర్ులారా, ... మీర్ు నఘనఘ విధముల ైన శ్ోధనలలో పడునపుుడు, అద్ి 
మహానెంద్మని య ెంచుకొనుడ ి(యాకోబు 1:2, 3). 

యాకోబు శోీతల యొకు అవసర్తను అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఈ వాకయ భాగములోని ర్ ండు 
కోణములను ప్ర్శశీలన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంద.ి మొదటగిా, శోధ్నల సవాలును ప్ర్శశీలన 
చదదాే ము. మర్శయు ర్ ండవదిగా, యాకోబు శోీతలు ఎదుర్ొునిన నానావిధ్ముల ైన శోధ్నలను చూదాే ము. 
శోధ్నల సవాలుతో ఆర్ంభిదాే ము. 

శ్ోధనల సవాలు 
ప యిర్ాసల ుస్ (πειρασμός) అను గరకీు ప్దము యాకోబు 1:2లో “శోధ్నలు” అని 

అనువదించబడింది. ఈ ప్దమును “శీమ,” “శోధ్న” మర్శయు “ప్ర్రక్ష” అని అనువదించవచుు. అదద 
విధ్ముగా, దీని కనీయా ర్ూప్మ ైన ప యిర్ాజో ను (πειράζω) “శీమప టటర ట,” “శోధించుట” మర్శయు 
“ప్ర్రక్షించుట” అని అనువదించవచుు. ఈ అనువాదముల యొకు మితిని గీహించుట ఈ ప్తిరకలోని 
వాసతవిక శోీతలు ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టిాతయలను అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదసుత ంది. 
ప్రభావవంతముగా, వార్మ కఠశనమ ైన శీమలను ఎదుర్ొునాిర్మ, మర్శయు ఈ శమీలు వార్శని ప్ర్రక్షించుట 
కొర్కు వార్శకన శోధ్నలను కల్వగశంచాయి. 

దుర్దృష్రకర్ంగా, నేట ిక ైసైతవులు శమీలను, శోధ్నలను మర్శయు ప్ర్రక్షలను భినిమ నై 
ఆలోచనలుగా ప్ర్శగణిసాత ర్మ కాబటిర వార్మ యాకోబు మనసుిలో ఉని విష్యముల యొకు 
పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకోలేకపల తార్మ. అయితద, లేఖ్నము, ప్రతదయకముగా యోబు వంటి జఞా న 
సాహితయము ఈ ఆలోచనలను దదవుని ప్రజలు ఎదుర్ొును ప్రతి ప్ర్శస్టిాతిలోని ప్లు భాగములుగా 
ప్ర్శగణసిుత ంది. 

కఠశనమ నై ప్ర్శస్టిాతయలు కఠశనమ నైవి మర్శయు ఓర్మపను కోర్మనవి కాబటిర  అవి శమీల ైయునివి. 
అయితద అటిర ప్ర్శస్టిాతయలు న తైికముగా తటసామ నైవి కావు. అవి సర్శకాని లేక పాప్భర్శతమ నై 
మార్గములలో సపందించగల శోధ్నల ైయునివి. మర్శయ కఠశనమ నై ప్ర్శస్టిాతయలు దదవుడు ప టటర  ప్ర్రక్షలుగా 
కూడా ఉనాియి. వీటి దావర్ా దదవుడు మన హృదయముల యొకు ప్ర్శస్టిాతిని ప్ర్రక్షిసాత డు మర్శయు 
నిర్ాా ర్శసాత డు. 

శోధ్నలలో నుండి ప్ుటటర  అవసర్తను మనసుిలో ఉంచుకొని, 1:2లో యాకోబు 
నానావిధ్ముల ైన శోధ్నలను గూర్శు మాటాో డతాడు అని కూడా మనము గుర్శతంచాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నఘనఘ విధముల ైన శ్ోధనలు 
నానావిధ్ముల ైన శోధ్నలను గూర్శు యాకోబు మాటాో డనిప్ుపడు, ఆదమి సంఘములోని పేద 

మర్శయు ధ్నిక విశావసుల మధ్య కల్వగశన ఘర్షణలు మర్శయు వివాదముల కార్ణంగా ఎదుర్ నై 
సమసయలను అతడు ఎతిత  చూపాడు. 

ఒక వ పై్ున, పేద విశావసులు ఎదుర్ొుని సవాళోను గూర్శు యాకోబు అనేక విష్యములను 
వరా శాడు. అప సతలుల కార్యములు 2-6 అధాయయముల ప్రకార్ం, యిెర్ూష్లేములోని ఆదమి 
సంఘములో అనేకమంది పదేలు ఉండదవార్మ. మర్శయు హింస కార్ణంగా యిెర్ూష్లేము నుండి 
చెదర్శపల యిన విశావసులకు యాకోబు వరా సుత నాిడు కాబటిర  పేదల సంఖ్య అధకిమ యైుండవచుు. 

1:9 మర్శయు 4:6లో, యాకోబు ఈ క ైైసతవులను “దీనులని” లేక గరకీు భాష్లో టప యినోస్ అని 
పిలచాడు. ఈ మాటకు “తకుువ సాా యికన చెందనివాడు” అని అరా్ము. 2:2, 3, 5 మర్శయు 6లో, అతడు 
వార్శని “దర్శదుర లు” లేక గరకీు భాష్లో టోకోస్ (πτωχός) అని పిల్వచాడు. ఈ మాటకు “ఆర్శాకముగా 
బలహీనులు” అని అరా్ము. 1:27లో అతడు “దకిుులేని పలోిలు మర్శయు విధ్వర్ాండరను” ప్రసాత వించాడు. 
ఈ గుంప్ులోని ప్రజలు తర్చుగా పదేర్శకమును మర్శయు కషార లను ఎదుర్ొుంటార్మ అని లేఖ్నములు 
గుర్శతసాత యి. 2:2లో, దర్శదుర ల ైన ఈ విశావసులలో కొందర్మ “ముర్శకన బటరలు” ధ్ర్శంచుకొనిర్శ అని యాకోబు 
సూచంచాడు. మర్శయు 2:15 ప్రకార్ం, వార్శలో కనీసం కొందర్మ “దిగంబర్మల ై ఆ నాటికన భోజనము 
లేక”యునాిర్మ. 

ఇకకడ యాకోబు పదే్లు లేక ద్ర ద్ుి ల మీద్ ఎకుకవ ఉద్ఘా టనను పడెుతునఘాడు. 
యాకోబు ఆతమయెంద్ు ద్ీనులు లేక పేద్లను గూర ా మాటలే డుతునఘాడు అని 
చ్ెబుతూ విషయమును ద్ఘర మళే్ెంచుట సులభమే. అవును మన తగ గెంపు 
కలిగ యుెండఘలని, ఆతమయెంద్ు ద్ీనుల ైయుెండఘలని అతడు ఖచిాతముగా 
చ్ెబుతునఘాడుగాని, అతడు భౌత్రకముగా ద్ర ద్ుి ల ైనవార  యొకక పర స్టిితులు 
మర యు అవసర్తలను గూర ా కూడఘ మాటలే డుతునఘాడు. లూకా సువార్తలో 
వాి యబడని ధనయ వచనములను పో లిన విధముగా, “పదే్ల ైనవార్ు ధనుయలు.” 
మర యు యాకోబు మాతిెం ఈ విషయము ద్ఘవరా భౌత్రకముగాను, 
వసుత పర్ముగాను పేద్ల ైనవార ని గూర ా మాటలే డుతునఘాడు. సర,ే వార్ు ఎెంద్ుకు 
పిత్యయకముగా ద్వీిెంచబడత్ఘర్ు? అవును, రాజ్యము ఈ విధెంగానే పని చ్యసుత ెంద్ి. 
బలహనీులను బలపర్చుట మర యు బలవెంతులను నిససహాయులను 
చ్యయుటయే ద్యవుని రాజ్యము. ఈ జీవితములో మీర్ు ద్ీనిని చ్యయవచుా. మీర్ు 
ధనవెంతుల ైత్య, మీర్ు బలవెంతుల ైత్య, మీర్ు ఖాయత్రగడిెంచినవార ైత్య మీర్ు తగ గెంపు 
సవభలవెం కలిగ నవార గా ఉెండవచుా. తగ గెంపు సవభలవమును, పేద్ర కమును, 
మర యు ఆతమయెంద్ు ద్నీులుగా ఉెండుటను పెెంప ెంద్ిెంచుట యాకోబు యొకక 
లక్ష్యమ ైయుెండనెు. అయత్య నిజ్ముగా పదే్ల ైన వార ని గూర ా కూడఘ ఇద్ి అనేక 
విషయములను త్ెలియజ్ేసుత ెంద్ి, మీ ధనము పర్లోకమెంద్ు ఉనాద్ని, మీ 
రాజ్యము పర్లోకములో ఉనాద్ని, మర యు మీ పిత్రఫలము, అనగా మీ నిధులు 
స్ావభలవికముగా పర్లోకమెంద్ు ఉనఘాయని త్ెలియజ్సేుత ెంద్ి. కాబటటర  ఒక గొపు 



యాకోబు ప్తిరక ర్ ండవ పాఠము : ర్ ండు జఞా న మార్గములు 

-5- 

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

అెంతయద్ిన మార్ుు రాబో తుెంద్,ి ఆ ద్ినమెంద్ు బలహనీులు బలవెంతులవుత్ఘర్ు 
— ద్యవుడు శ్లషమును సమకూర్ుాత్ఘడు, ఆయన బలహనీులను 
సమకూర్ుాత్ఘడు, మర యు వార ని తన రాజ్యమెంద్ు హెచిాస్ాత డు — మర యు 
గర వషుర ల బలము అణచబడుతుెంద్ి. 

— డా. థామస్ ఎల్. కరన్ 

సంఘములో దనీులు మర్శయు పదేలు ఎదుర్ొునుచుండని అనకే సవాళోను గూర్శు యాకోబు 
ప్రసాత వించాడు. వీటలిో కొనిి ఏమనగా, 1:9లో, వార్శలో కొందర్మ సవయమును తృణీకర్శంచుకొనునటటో  
శోధింప్బడరి్శ అని అతడు చబెుతయనాిడు. నితయ ర్క్షణ అను మహిమ కొర్కు దదవునిచద యిేర్పర్చబడని 
ప్రజలుగా వార్మ “తమ ఉనిత స్టిాతియందు అతిశయించుట”లో విఫలమ యైాయర్మ. 3:9 ప్రకార్ం, వార్శ 
ప్ర్శస్టిాతయల కార్ణంగా వార్మ ప్రభువును సుత తించుచునే, ఇతర్మలను శపించునటటో  శోధింప్బడా్ ర్మ. 
3:14లో, కొందర్మ ఇతర్మల ప్టో “సహింప్నలవికాని మతిర్ము”ను కల్వగశయుండి, “వివాదమును 
ఉంచుకొనినవార్ ైతిర్శ” అని యాకోబు హెచుర్శంచాడు. ఫల్వతంగా, సంఘములో “యుదధములు మర్శయు 
పల ర్ాటముల” శోధ్నను గూర్శు 4:1లో అతడు మాటాో డాడు. మర్శయు 5:7లో, ప్రభువు ర్ాకడ కొర్కు 
ఓపకితో వచేయుండమని చెబుతూ యాకోబు పదేలలో ఉని అసహనమును సవాలు చదశాడు. 

మర్ొక వ ైప్ు, ధ్నికుల ైన విశావసులు కూడా శోధ్నలను ఎదుర్ొునాిర్మ. అప సతలుల కార్యములు 
2-6 అధాయయముల ప్రకార్ం, పేదల ైన కరసీుత లో తమ సహో దర్శ సహో దర్మల యొకు అవసర్తలను 
తీర్మునంత ధ్నము కల్వగశనవార్మ యిరె్ూష్లేములోని ఆదమి సంఘములో కనీసం కొంతమందెైనా 
ఉనాిర్మ. మర్శయు సపష్రముగా, వార్మ హింస కార్ణంగా చదెరి్శపల యినప్పటకిర, సంఘములో కొందర్మ 
అప్పటకిర ధ్నికుల ైనవార్మ ఉండిర్శ. 

ఈ ధ్నికుల ైన విశావసులను యాకోబు అనేక విధాలుగా వర్శణంచాడు. 1:10, 2:6 మర్శయు 5:1లో 
యాకోబు వార్శని “ధ్నవంతయలు,” లేక గరకీు భాష్లో పలో స్టియోస్ (πλούσιος) అని పిల్వచాడు. 
సమాజములో ఉనిత శేణీవిార్శ కొర్కు ఈ ప్దమును సామానయముగా ఉప్యోగశంచదవార్మ. 2:6 ప్రకార్ం, 
వార్శ సామాజిక స్టిాతి ఎంత ఉనితమ నైదంట ేవార్మ ఇతర్మలను తర్చుగా నాయయసాా నములలోనికన 
ఈడదువార్మ. వార్మ ధ్నమును సంపాదించునటటో  వాయపార్ము చదయుటకు ప్రయాణము చదస్టేవార్ని 4:13 
తెల్వయజేసుత ంది. వార్మ తమ వసత రములు, వార్శ బంగార్ము మర్శయు వ ండిని బటిర  అతిశయప్డా్ ర్ని 5:2-
3 సూచసుత ంది. మర్శయు 5:5లో, వార్శలో కనీసం కొందర్మ “సుఖ్ముగా జీవించ భోగాసకుత ల ైయుండిర్శ” 
అని వర్శణంచబడింది. 

ధ్నము వలన కూడా కొనిి సవాళలో  ఎదుర్వుతాయని యాకోబుకు తలెుసు. 1:10 ప్రకార్ం, 
ప్శాుతాత ప్ప్డిన పాప్ులుగా వార్మ అనుభవించన తగశగంప్ు సవభావమును మర్చ ధ్నవంతయలు తమ 
ధ్నమును బటిర  అతిశయప్డునటటో  శోధింప్బడా్ ర్మ. వార్శ ధ్నము వార్శని “ఇహలోకమాల్వనయము”తో 
కలుషితమగునటటో  శోధించంది అని 1:27 తెల్వయజేసుత ంది. నాయయసాా నములో అబదధ  సాక్షయము ప్లుకుట 
దావర్ా వార్మ దూష్ణ చదయునటటో  శోధింప్బడిర్శ అని 2:7 సూచసుత ంది. 2:16లో, వార్మ పదేల కొర్కు ఏమి 
చదయుటకు సముఖ్త చూప్లేదని యాకోబు స్ట లవిచాుడు. 3:9 ప్రకార్ం, దదవుని సుత తింతయము అని 
నటసిూత న ేవార్మ పదేలతో సహా ఇతర్మలను కూడా శపిసాత ర్మ. వార్మ తమ హృదయములలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

“సహింప్నలవికాని మతిర్మును” మర్శయు “వివాదము”ను కల్వగశయుండరి్శ అని 3:14లో మనము 
నేర్ముకుంటాము. 4:1 ప్రకార్ం వార్శ మధ్య యుదేములు మర్శయు పల ర్ాటములు కూడా జర్శగేవి. వార్మ 
దదవుని నుండ ిసవతంతయర ల ైయునిటటో  జీవించుటకు వార్మ శోధంిచబడిర్శ అని 4:13-16 చబెుతయంది. 
మర్శయు వార్మ ధ్నమును కూడబటెటర కొనిర్శ అని 5:3 తెల్వయజేసుత ంది. 

సపష్రముగా, యాకోబు శోీతలలో ధ్నికులు మర్శయు పదేలు కూడా అనకే సవాళోను 
ఎదుర్ొునాిర్మ. మర్శయు యాకోబు తన ప్తిరకలో ఇచున జఞా నము ఈ ర్ ండు గుంప్ులకు 
అవసర్మ ైయుండనెు. 

విశేోష్ణ జఞా నము మీద యాకోబు ప టిరన దృషిర తన శోీతలు ఎదుర్ొుని శోధ్నలలో నుండ ి
వ లువడింది అని మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ర్ ండవ విష్యమును మనము చూదాే ము: ఆ 
శోధ్నలకు యాకోబు ఏ విధ్ంగా మార్గదర్ికతవమును అందించాడు. 

మార్గద్ర్శకతవము 
కరీసుత  అనుచర్మలముగా మన అనుదని అనుభవములలో నుండద క ైసైతవ వదేాంతశాసత రములోని 

అనకే కోణములను మనము అరా్ము చదసుకోవచుు. కాని ఇతర్ క ైసైతవ బో ధ్నలు అంత సులువ నైవి 
కావు. మన అనుభవముల తరె్ వ నుకకు వ ళో్ల, దదవుని దాగశయుని ఉదదేశయములను గూర్శు లోతెనై 
అవగాహన ప ందాలని మనము కోర్శనటోయితద, మనకు మార్దర్ికతవము అవసర్మ ైయునిది. విశేోష్ణ 
జఞా నమును — మన జీవితములలోని శోధ్నలు మర్శయు శమీల వ నుక ఉని దదవుని ఉదదేశయములను 
వివచేంచు సామరా్యము — ప ందుటలో మనకు సహాయము చదయుటకు యాకోబు మనకు లోతెనై 
మ ళకువలను ఇచాుడు. యాకోబు 1:3-4లో యాకోబు తన శోీతలు హతయత కోవాలని ఆశంచన 
మ ళకువలను అతడు వర్శణంచన విధానమును వినండి: 

మీ విశ్ావసమునకు కలుగు పరీక్ష్ ఓర్ుును పుటటర ెంచునని య ర గ … మీర్ు 
సెంపూర్ుు లును, అనూనఘెంగులును, ఏ విషయములోనెనైను కొద్ువలేనివార్ునెై 
యుెండునటలే  ఓర్ుు తన కరోయను కొనస్ాగ ెంపనీయుడి (యాకోబు 1:2-4). 

ఈ వాకయభాగములో యాకోబు ఇచున మార్గదర్ికతవమును అనకే విధాలుగా కోీడకీర్శంచవచుు, 
కాని మన ఉదదేశయముల కొర్కు మనము నాలుగు మూలకములను చూదాే ము. మొదటిగా, వార్మ 
ఎదుర్ొునుచుండిన కఠశనమ ైన ప్ర్శస్టిాతయల వలన వార్శ విశావసము ప్ర్రక్షించబడుతయంది అని యాకోబు 
చెపాపడు. 

పరీక్ష్ 
తన శోీతలు ఎదుర్ొునిన సవాళోను “మీ విశావసమునకు కలుగు ప్ర్రక్ష” అని వర్శణంచనప్ుపడు, 

అతడు డోకనమియోన్ (δοκίμιον) అను గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశంచాడు. ఈ ప్దమునకు అరా్ము, ఒక 
విష్యము యొకు యథారా్తను ర్మజువు చదయుటకు ఉప్యోగశంచు “ప్ర్రక్ష” అయుయనిది. ఈ 
సందర్ుములో, వార్శ విశావసము యొకు యథారా్తను ర్మజువుచదయుట యాకోబు యొకు మనసుిలో 
ఉనిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఫల్వతంగా, వార్శ హృదయముల యొకు నిజమ నై ప్ర్శస్టిాతిని నిర్ాా ర్శంచుట అతని శోీతలు 
ఎదుర్ొునిన శోధ్నల వ నుక ఉని దదవుని ఉదదేశయము అయుయనిదని యాకోబు వర్శణంచాడు. వార్మ 
ఎదుర్ొునిన “ప్ర్రక్ష” వార్శ విశావసము యథారా్మ ైనదో  లేదో  నిర్ాా ర్శసుత ంది. శోధ్నలలో దదవుని ఉదదేశయమును 
గూర్శున ఈ దృషిరకోణము యాకోబుకు కొీతత  విష్యము ఏమి కాదు. ఇద ిపాత మర్శయు కొీతత  
నిబంధ్నలలో అనేకసార్మో  కనిపిసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, దివతీ. 8:2లో, ఇశాీయిలేు ప్రజలకు మోషే ఈ 
మాటలను స్ట లవిచాుడు: 

మర యు నీవు ఆయన ఆజా్లను గ ైకొెంద్ువో లేద్ో  నినుా శ్ోధెించి నీ 
హృద్యములో నునాద్ి త్ెలుసుకొనుటకు నినుా అణచు నిమితతమును 
అర్ణయములో ఈ నలువద్ి సెంవతసర్ములు నీ ద్యవుడెైన య హో వా నినుా 
నడపిిెంచిన మార్గమెంతటటని జ్ఞా పకము చ్యస్టికొనుము (ద్ివతీ. 8:2). 

ప్రజలందర్శ హృదయములతో సహా దదవునికన అనిి విష్యములు తలెుసు అని మిగశల్వన 
లేఖ్నమంతటియందు సపష్రమవుతయంది. అయితద చర్శతరలో దదవుడు తన ప్రజలతో 
పాలుప్ంచుకొనుచుండగా మన హృదయములలో ఉని విష్యములను ర్మజువు చదయుటకు లేక 
బయలుప్ర్చుటకు ఆయన తర్చుగా కష్రములను ఉప్యోగశసాత డని ఇది మర్శయు ఇతర్ బెబైిలు 
భాగములు ఉదహర్శసాత యి. 

యాకోబు మార్గదర్ికతవమును అందించుచుండగా, తన పాఠకులు ఎదుర్ొునుచుండని సవాళలో  
వార్శ విశావసమును ప్ర్రక్షించుచునివని మాతరమ ేఅతడు సాా పించలేదు. వార్శ శోధ్నలు వార్శలో ఓర్మపను 
కల్వగశంచుటకు కూడా ర్ూప ందంిచబడనివని కూడా అతడు సూచంచాడు. 

ఓర్ుు 
హుపలమోన ే(ὑπομονή) అను గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశసూత  యాకోబు ప్ర్రక్ష ఓర్మపను 

కల్వగశసుత ంది అని వరా శాడు. తెలుగు ప్దమ ైన “ఓర్మప”ను పల ల్వన విధ్ముగానే, హుపలమోనే అనగా 
కష్రములను సహించుట అయుయనిది. కాబటిర , దదవుని ప్రజలకు సహించుటకు మర్శయు కరసీుత నందు 
నముకమ నై విశావసములో కొనసాగుటకు శకనతనిచుుట దావర్ా శోధ్నలు విశావసము యొకు నిజఞయితీని 
ర్మజువు చదశాయని యాకోబు వర్శణంచాడు. 

సాధార్ణ ప్దములలో, ఓర్మపను గూర్శున కొీతత  నిబంధ్న బో ధ్న ర్ ండింతలుగా ఉనిది. ఒక 
వ ైప్ున, ఓర్మప దదవుని కృపా వర్మ ైయునిది. యిసేును నూతన జీవితములోనికన లేపని ప్ర్శశుదాధ తు 
నూతన జీవితములోను మర్శయు నముకమ నై విధదయతలోను నడుచుటకు మనలను బలప్ర్మసాత డు 
కాబటిర కరసీుత  అనుచర్మలు తమ విశావసములో ఓర్మప లేక సహనము కల్వగశయుంటార్ని ర్పమా. 6:1-14 
వంట ివాకయభాగములు బో ధిసాత యి. కాబటిర , ఓర్మప కల్వగశయుండుటకు మానవ కృషి 
అవసర్మ ైయునిప్పటకిర, మనలో కార్యము చదయుచుని దదవుని కొనసాగు కృప్ దావర్ా మాతరమే 
మనము భదరప్ర్చబడతామని జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద మర్ొక వ ైప్ు, నితయ ర్క్షణ కొర్కు ఓర్మప అనునద ిఒక అవసర్త అని కూడా కొీతత  నిబంధ్న 
మనకు సపష్రము చదసుత ంది. మర్ొక మాటలో, ర్క్షణ విశావసమును కనుప్ర్చనవార్మ, అవసర్త కొలద ి
తమ విశావసములో ఓర్శమిని కనుప్ర్మసాత ర్మ. కొలస్ట్ి. 1:22-23లో పలలు స్ట లవిచున మాటలను వినండి: 

[ద్యవుని] సనిాధిని పర శుద్ుు లుగాను నిరదో షులుగాను నిర్పరాధులుగాను 
నిలువబ టలర టకు ఆయన మాెంసయుకతమ నై ద్యహమెంద్ు మర్ణమువలన 
ఇపుుడు మిముమను సమాధఘనపర్చ్నెు. పునఘద్ిమీద్ కటరబడినవార ై స్టిిర్ముగా 
ఉెండి, మీర్ు వినాటటరయు, ఆకాశముకరోెంద్ ఉనా సమసతసృష్ిరకర 
పికటటెంపబడినటటరయు ఈ సువార్తవలన కలుగు నిరీక్ష్ణనుెండి త్ొలగ పో క, 
విశ్ావసమెంద్ు నిలిచి యుెండనియ డల ఇద్ి మీకు కలుగును (కొలస్ట్స. 1:22-23). 

కొలసియలోని క ైసైతవులు దదవునితో సమాధానప్డతిిర్శ అని పలలు ఇకుడ ఉదాా టించుచునాిడు. 
అయితద వార్మ తమ విశావసమునందు కొనసాగశతదనే ఇది వాసతవమవుతయంది అను నిశుయతను వార్మ 
కల్వగశయుండవచుు. దదవుని కృప్ దావర్ా ర్క్షణ అను సందదశమునకు ఈ ఓర్శమి యొకు అవసర్త 
వయతాయసమ నైదగిా లేదు. బదులుగా, ఇది సువార్తలో ఉని నిర్రక్షణ అయుయనిది. 

తన మార్గదర్ికతవములో, ఓర్మపను కల్వగశంచు విశావసము యొకు ప్ర్రక్షను గూర్శు మాతరమే 
యాకోబు చర్శుంచలేదు. ఓర్మప వలన కలుగు సంప్ూర్ణత గూర్శు కూడా అతడు మాటాో డుట 
కొనసాగశంచాడు. 

సెంపూర్ుత 

యాకోబు పత్రిక క ైసైతవ పర పకవత లేక సెంపూర్ుతను గూర ా మాటలే డు 
పుసతకమ యైునాద్ి. ఈ పుసతకము నఘయయవాద్మునకు సెంబెంధిెంచినద్ి అని 
కొెంద్ర్ు అనవచుా; ఇద్ి నియమములకు సెంబెంధిెంచినద్ి; ఇద్ి ఖచిాతముగా 
నేను చ్యయవలస్టనిద్ఘనిని చ్యయుట అయుయనాద్ి అని అనవచుా. కాని వాసతవానికర 
క ైైసతవునిగా నీవు అభివృద్ిు  చ్ెెంద్ుటకు, పిత్యయకముగా కఠ నమ నై స్ామాజిక 
సెంద్రాాలలో నివస్టిెంచు క ైైసతవ జీవనము అభివృద్ిు  చ్ెెంద్ుటకు ఈ పుసతకము 
ఉద్యోశెంచబడిెంద్ి. సెంఘములో పాలువర్మ ైయుెండుట కషరమ నై పని; యాకోబు 
ద్ీనిని గోహ ెంచ్ఘడు. మర యు ఈ లోకములో, మర యు సెంఘములో 
నివస్టిెంచుటకు, లోకములో మర యు సెంఘములో వృద్ిు  చ్ెెంద్ుటకు మీకు 
సెంపూర్ుత అవసర్మ ైయునాద్ి; మీర్ు పూర్ుు లుగాను, సెం పూర్ుు లుగాను 
ఉెండవల ను. మర యు ఇలా ఏ విధెంగా ఉెండఘలో, జీవితములో సెంపూర్ుతను ఎలా 
స్ాధిెంచ్ఘలో, లోకము, అపవాద్,ి మర యు శరీర్ము మీ జీవితములో కలిగ ెంచు 
ఆటెంకములను ఎద్ురొకనుటకు ఎలా స్టిద్ుెంగా ఉెండఘలో యాకోబు 
త్ెలియజ్ేయుచునఘాడు. మర యు యాకోబు విషయములో ఆసకరతకర్మ ైన 
విషయెం ఏమిటెంటే, అద్ి శోమలత్ో ఆర్ెంభమవుతుెంద్ి. శోమ ఒక మూస వల  
ఉనాద్ి; అద్ి సెంద్ర్ామ ైయునాద్ి; అద్ి క ైసైతవ పర పకవత కలుగు జిెం 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయుయనాద్ి. ద్ఘనిలోన ేమీ విశ్ావసము స్ాగుచ్యయబడుతుెంద్ి మర యు 
వృద్ిుచ్యయబడి రానునా సమసయలను ఎద్ురొకనుటకు స్టది్ుపర్చబడుతుెంద్ి. శోమ, 
శ్ోధన, మర యు బలధను అనుభవిెంచుచు మీర్ు వాటటని అధిగమిెంచుచుెండగా, 
ఆతమ ద్ఘవరా మీ విశ్ావసము, కరసోుత  మర యు ఆయన ధర్మశ్ాసత రము మర యు 
ఆయన జ్ఞా నము ద్ఘవరా వాకయమెంద్ు కార్యము చ్యయుచు, రానునా శ్ోధనల 
కొర్కు మీ విశ్ావసమును పెెంచుతుెంద్ి, బలపర్ుసుత ెంద్ి మర యు స్టది్ుపర్ుసుత ెంద్ి. 

— డా. థామస్ ఎల్. కరన్ 

1:4లో యాకోబు వరా స్టని మాటలను మర్ొకసార్శ వినండి: 

మీర్ు సెంపూర్ుు లును, అనూ నఘెంగులును, ఏ విషయములోనెైనను 
కొద్ువలేనివార్ునెై యుెండునటలే  ఓర్ుు తన కరోయను కొనస్ాగ ెంపనీయుడి 
(యాకోబు 1:4). 

శోధ్నలు మర్శయు ఓర్మప సంప్ూర్ణతను కల్వగశసాత యి కాబటిర , ఓర్మప తన కనీయను 
కొనసాగశంప్నీయుడి అని యాకోబు తన శోీతలకు చబెుతయనాిడు. ఓర్మప వార్శని ప్ర్శప్కవముగాను, 
సంప్ూర్మణ లుగాను, ఏ లోటట లేనివార్శగాను చదసుత ంది. 

ఇకుడ మనము కొంచెం జఞగతీతగా ఉండాల్వ. యాకోబు ఇకుడ మనము జీవితములో న తైిక 
ప్ూర్ణతను ప ందుకొను విధ్ముగా ప్ూర్మణ లమవుతామని లేక ఏ లోటట లేకుండా ఉంటామని 
చెప్ుపటలేదు. “మనము పాప్ములేనివార్మని చపె్ుపకొనిన యిెడల, మనలను మనమే 
మోసప్ుచుుకొందుము; మర్శయు మనలో సతయ ముండదు” అని 1 యోహాను 1:8 వంటి లేఖ్న 
భాగములలో మనము చూసాత ము. అయితద దదవునియందు విధదయతలో మనము ఎదుగుతాము అని, 
మర్శయు కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు కలుగు తీర్మప సమయమందు మనలను అనర్ము లను చదయు 
విధ్ముగా మనలో ఏ లోటట ఉండదు అను విష్యము మాతరం యాకోబు మనసుిలో ఉనిది. 

ప్ర్రక్ష, ఓర్మప, సంప్ూర్ణతలకు సంబంధించన మార్గదర్ికతవమును ఇచున తర్మవాత, ఈ ప్రకనయ 
యొకు చవర్శలో గొప్ప ప్రతిఫలము కలుగుతయంది అని యాకోబు సూచంచాడు. 

పిత్రఫలెం 
1:12లో ఇలా వరా సూత  అతడు ఈ ప్రతిఫలమును ప్రసాత వించాడు: 

శ్ోధన సహ ెంచువాడు ధనుయడు; అతడు శ్ోధనకు నిలిచినవాడె ైపిభువు తనుా 
పేిమిెంచువార కర వాగాో నము చ్యస్టిన జీవకరరీటము ప ెంద్ును (యాకోబు 1:12). 

ఇకుడ యాకోబు వివర్శంచనటటో , శోధ్నలను సహించువాడు ప్ర్రక్షయందు నిల్వచనవాడవుతాడు. 
మర్శయు వార్మ జీవకనర్రటమును, అనగా తనను పేరమించువార్శకన [ప్రభువు] వాగాే నము చదస్టని 
మహిమగల దదవుని ర్ాజయమందు నితయ జీవ కనర్రటమును ప ందుతార్మ. ఈ దృషిరకోణములనిిటిని ఒక 
చపటకిన తచెుుట దావర్ా, యాకోబు తన శోీతలకు తీక్షణమ నై విశేోష్ణ జఞా నమును ఇచుుచునాిడు. వార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎదుర్ొునుచుండిన శోధ్నలను అరా్ము చదసుకొనుటకు అతడు వార్శకన మార్గదర్ికమును ఇచాుడు. 
వాసతవానికన, ప్రతి శోధ్న దదవుని యొదే నుండి వచుు వర్మ యైుండి, దాని యొకు నితయ మేలు కొర్కు 
ర్ూప ందించబడినది. 

పత్రిక యొకక ఆర్ెంభము నుెండి యాకోబు మాటలే డు ఒక విషయము, మర యు 
తర్ువాత పత్రిక అెంతటటలో కనిపిెంచు ఒక అెంశము ఏమనగా, శోమల మధయ 
సహనము కలిగ యుెండుట యొకక పాిముఖయత. మర యు ఇద్య క ైసైతవ సెంపూర్ుతకు 
ద్ఘర  తీసుత ెంద్ి అని అతడు చ్ెబుతునఘాడు. మొద్టట అధఘయయము యొకక 
ఆర్ెంభములో అతడు అెంటలడు “నఘ సహో ద్ర్ులారా, మీ విశ్ావసమునకు కలుగు 
పరీక్ష్ ఓర్ుును పుటటర ెంచునని య ర గ ,” ఇలా ఎెంద్ుకు జ్ర్ుగుతుెంద్ో  తర్ువాత 
వర ుస్ాత డు: “మీర్ు నఘనఘ విధముల ైన శ్ోధనలలో పడునపుుడు, అద్ి 
మహానెంద్మని య ెంచుకొనుడ.ి” తర్ువాత అతడు ఇలా వాి సుత నఘాడు: “మీర్ు 
సెంపూర్ుు లును, అనూనఘెంగులును, ఏ విషయములోనెనైను కొద్ువలేనివార్ునెై 
యుెండునటలే  ఓర్ుు తన కరోయను కొనస్ాగ ెంపనీయుడి.” కాబటటర , శోమ అనునద్ి 
ద్యవుడు మనత్ో లేడనుటకు ఒక చిహామ ైయునాద్ని మనము 
అనుకోవచుాగాని, శోమ అనునద్ి ద్యవుడు కార్యము చ్యయబో వుచునఘాడు 
అనుటకు, మన శమో లేకుెండఘగాక, మన శమోల ద్ఘవరా త్ఘను కోర్ు విధముగా 
మనలను ర్ూపిెంచుచుటకు చిహాముగా ఉనాద్నాటలే  యాకోబు శమోను 
చూసుత నఘాడు. మర యు అకకడయ మనము సెంపూర్ుతలో ఎద్ుగుత్ఘము. అతడు 
మొద్టట అధఘయయము 12వ వచనములో ఇలా వాి సూత  కొనస్ాగ ెంచ్ఘడు “శ్ోధన 
సహ ెంచువాడు ధనుయడు; అతడు శ్ోధనకు నిలిచినవాడెై పిభువు తనుా 
పేిమిెంచువార కర వాగాో నము చ్యస్టిన జీవకరరీటము ప ెంద్ును.” కాబటటర  శమోను గూర ా 
ఆలోచిెంచుటకు అతడు మనకొక భినామ ైన ద్ృష్ిరకోణమును ఇసుత నఘాడు. 
మర యు అద్ి తపిుెంచుకొనవలస్టిన ఒక విషయము కాద్ు, అలాగే వెద్కవలస్టని 
విషయము కూడఘ కాద్ు, కాని మన సెంసకృత్రలో మనము సఫలతను శోమను 
తపిుెంచుకొనుటగా ఊహ ెంచుకుెంటలము, కాని శమో అనునద్ి ఎద్ుగుటకు ఒక 
అవకాశము అని ఇకకడ అతడు వర ుెంచుచునఘాడు. క ైసైతవ సెంపూర్ుత కొర్కు 
మూసను అతడు త్ెలియపర్చుచునఘాడు. 

— ర్ వ. డా. థుర్ాున్ విల్వయమ్సి 

విశేోష్ణ జఞా నము మీద యాకోబు ప టిరన దృషిర తన శోీతల యొకు కఠశనమ ైన ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య 
వార్శ అవసర్తను గూర్శు మాటాో డింది. అది వార్శకన మార్గదర్ికతవమును కూడా అందించంది. కాని 
ఇప్ుపడు, విశేోష్ణ జఞా న మార్గమునకు విశావసము ఎలా అవసర్మ ైయునిదో మనము చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

విశ్ావసము 
దీనిని గూర్శు మీర్మ ఆలోచంచనప్ుపడు, తమ శోధ్నలను గూర్శు యాకోబు అతని శోీతలకు 

ఇచున మ ళకువలు సామానయ క ైైసతవ బో ధ్నల ైయునాియి. మన జీవితములో సమసయలు 
ఎదుర్ ైనప్ుపడు, మనము ఎంతగా వాటలిో మునిగశపల తామంటే, అతయంత మౌల్వకమ నై క ైసైతవ 
నముకములను ప్టటర కొనియుండుట కూడా కష్రమ నై ప్నిగా మనము భావిసాత ము. తన శోీతల 
విష్యములో కూడా ఇదద జర్మగుతయంది అని యాకోబు భయప్డా్ డు. కాబటిర , అతడు వార్శకన అందించన 
మ ళకువలను హతయత కొనుట కొర్కు వార్మ విశావసము దావర్ా దదవుని వ ైప్ుకు తిర్గాలని అతడు వ ంటనే 
సూచంచాడు. యాకోబు 1:5లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

మీలో ఎవనిక నైను జ్ఞా నము కొద్ువగా ఉనాయ డల అతడు ద్యవుని అడుగవల ను, 
అపుుడద్ి అతనికర అనుగోహ ెంపబడును (యాకోబు 1:5). 

శోధ్నల మధ్య దదవుని యొకు దాగశయుని ఉదదేశయములను అరా్ము చదసుకొను జఞా నము 
కావాలని మనము కోర్శతద, మనము “దదవుని అడగాలని” యాకోబుకు తలెుసు. అయితద దీని తర్మవాత 
1:6-8లో ఇలా చబెుతూ, యాకోబు జఞా నము కొర్కు పరా రా్నను విశావసముతో జతప్ర్చాడు: 

అయత్య అతడు ఏమాతిమును సెంద్యహ ెంపక విశ్ావసముత్ో అడుగవల ను; 
సెంద్యహ ెంచువాడు ... ద్ివమనసుకడెై, తన సమసత  మార్గములయెంద్ు అస్టిిర్ుడు 
గనుక పిభువువలన తనకేమ నైను ద్ొర్ుకునని తలెంచుకొనరాద్ు (యాకోబు 1:6-
8). 

ఇకుడ మనము చూసుత నిటటో , జఞా నము కొర్కు పరా రా్నలు విశావసము దావర్ా చదయబడాలని 
యాకోబు కోర్ాడు. లేని యిెడల మనము దివమనసుులమవుతాము. 

దుర్దృష్రవశాతయత , దివమనసుులుగాక విశావసముతో అడగమని యాకోబు ఇచున హచెుర్శకలను 
అనకేమంది సదాువనగల క ైసైతవులు అపారా్ం చదసుకునాిర్మ. మనము చదయు పరా రా్నా విజఞా ప్నల యందు 
నిశుయత కల్వగశయుండమని యాకోబు చబెుతయనాిడు అని వార్శ ఆలోచంచార్మ. చాలాసార్మో , మనకు 
తగశన విశావసము ఉంటే, మనకు నచున విధ్ముగా దదవుడు మన పరా రా్నలకు జవాబు ఇసాత డని 
అనకేమంది కరీసుత  అనుచర్మలు నముుతార్మ. అయితద యాకోబు యొకు మనసుిలో ఇది లేదు. 
“విశావసము దావర్ా” అడుగుట అంట ే“దదవునికన నముకముగా ఉండుట” అని యాకోబు నమాుడు. 
“విశావసము దావర్ా” అడుగుటకు వయతిర్ేక ప్దమును దివమనసుుల ైయుండుట అని యాకోబు 
వర్శణంచాడు కాబటిర  ఈ విష్యము మనకు తలెుసు. దివమనసుుల ైయుండుట అంట ేదదవుని మీద 
తీవరమ నై తిర్మగుబాటట చదయుట అయుయనిదని యాకోబు నమాుడు. 4:8-9లో దివమనసుులను గూర్శు 
యాకోబు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

ద్యవునియొదో్కు ర్ెండి, అపుుడఘయన మీయొదో్కు వచుాను, పాపులారా, మీ 
చ్యతులను శుభిముచ్యస్టికొనుడి; ద్ివమనసుకలారా, మీ హృద్యములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పర శుద్ుపర్చుకొనుడి. వాయకులపడుడి, ద్ుుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ 
ద్ుుఃఖమునకును మీ ఆనెంద్ము చిెంతకును మార్ుాకొనుడి (యాకోబు 4:8-9). 

దివమనసుి గల ప్రజలు పరా ర్శాంచునప్ుపడు నిశుయతలేనివార్మ మాతరమే కాదు అని ఇకుడ 
గమనించండి. వార్మ తమ హృదయములను శుదిధచదసుకోవలస్టిన పాప్ుల ైయునాిర్మ. వార్శ 
అప్నముకతవము ఎంత తీవరమ ైనది అంటే, దుఖ్ము మర్శయు ఏడుప వార్శకన తగశనదద. 

కాబటిర , యాకోబు ప్తిరక యొకు సందర్ుములో, దదవుడు పరా రా్నకు జవాబును దయచదసాత డు అను 
నిశుయతలేనివార్శని గూర్శు మాతరమ ేఅతడు మాటాో డుటలేదు. దదవుని మంచతనమును 
తిర్సుర్శంచుటను గూర్శు అతడు ప్రధానముగా మాటాో డుతయనాిడు. సపష్రముగా, యాకోబు శోీతలలోని 
కొందర్మ వార్శ వ ైఫలయములను బటిర దదవుని నిందించార్మ. దదవుడు వార్శకన శోధ్నలను కల్వగశంచాడని, 
మర్శయు దదవుడు వార్శని పాప్ము చదయునటటో  శోధించుచునాిడు కాబటిర దదవుడు కూడా 
దుష్యర డెయైునాిడని వార్మ తర్శుంచార్మ. దదవునికన విర్పధ్ముగా ఇటిర  ప్చు తిర్మగుబాటటను యాకోబు 
“దివమనసుి” అని సంబో ధించాడు. ఈ గంభీర్మ ైన దుర్ాభిపరా యమును గూర్శు 1:13-14లో యాకోబు 
స్ట లవిచున మాటలను వినండ:ి 

ద్యవుడు కరడు విషయమ ై శ్ోధిెంపబడనేర్డు; ఆయన ఎవనిని శ్ోధిెంపడు గనుక 
ఎవడెైనను శ్ోధిెంపబడనిపుుడు నేను “ద్యవునిచ్యత శ్ోధిెంపబడుచునఘానని 
అనకూడద్ు” (యాకోబు 1:13). పిత్రవాడును తన సవకరయమ నై ద్ురాశచ్యత 
ఈడవబడి మర్ులు కొలుబడని వాడెై శ్ోధిెంపబడును (యాకోబు 1:13-14). 

ఇకుడ “శోధింప్బడుట” అని అనువదించబడని గరీకు ప్దము ప యిర్ాజో (πειράζω) 
అయుయనిదని, మర్శయు 1:2లో ఇదద ప్దము “శోధ్నలు” అని అనువదించబడింది అని గుర్శతంచుట చాలా 
పరా ముఖ్యమ ైయునిది. అయితద [దదవుడు] సవయంగా ఎవర్శని శోధించడు అని యాకోబు నొకను చెపాపడు. 
ఈ అనువాదము గరకీు సర్వనామమ నై ఔటోస్ (αὐτός) లేక “సవయంగా” అను ప్దము యొకు 
తీవరమ నై ఉప్యోగమును ప్రతిబింబిసుత ంది. దదవుడు “ఎవనిని” “శోధింప్డు” — లేక ప్ర్రక్షించడు — అని 
మాతరమ ేఇది తలెుప్దు. ఇది అక్షర్ారా్ముగా, “[దదవుడు] సవయంగా ఎవనిని శోధింప్డు” అని 
చెబుతయంది. 

యోబు గీంథములోని మొదట ిఅధాయయములలో నుండి మనము నరే్ముకొనుచునిటటో , దదవుడు 
అనిి శీమలు, శోధ్నలు మర్శయు ప్ర్రక్షల మీద నియంతరణ కల్వగశయునాిడు. అయితద, ప్ర్లోక 
నాయయసాా నములలో జర్శగశన వర్ణనములలో, యోబు శమీల వ నుక ఉని దదవుని ఉదదేశయము యోబు 
యొకు మలేు కొర్కేగాని, అతనికన హాని కల్వగశంచుట కొర్కు కాదని సపష్రమవుతయంది. యోబును పాప్ము 
చదయునటటో  ప్ుర్శకొలుపటకు సాతాను అతనిని శోధించాడుగాని దదవుడు శోధించలేదు. 

కాబటిర , విశావసము దావర్ా జఞా నము కొర్కు పరా ర్శాసూత , దివమనసుుల ైయుండకపల వుట బెైబిలు 
బో ధ్నలనిిటలిో ఒక అతయంత మౌల్వకమ నై దానిని ఉదాా టించుట అవుతయంది: అది దదవుని మంచతనము. 
కఠశనమ నై ప్ర్శస్టిాతయలలో ఆయన జఞా నము కొర్కు మనము వ దకుచుండగా, మనము దదవుని 
మంచతనమును సందదహించకూడదు. లేనియిడెల, దదవుడు మనకు జఞా నమును అనుగహిీసాత డని 
నముుటలో ఏ కార్ణము ఉండదు. 1:17లో యాకోబు వరా సుత నటటో : 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

శ్లోషఠమ నై పిత్రయీవియు సెంపూర్ుమ ైన పిత్ర వర్మును, పర్సెంబెంధమ నైద్ెై, 
జ్యయత్రర్మయుడగు తెండిియొదో్నుెండి వచుాను; ఆయనయెంద్ు ఏ 
చెంచలతవమ నైను గమనఘగమనములవలన కలుగు ఏ ఛఘయయ నైను లేద్ు 
(యాకోబు 1:17). 

దదవుడు “జోయతీర్ుయుడగు తండిర” అయుయనాిడు. ఆయన “శేషీ్రమ నై” మర్శయు “సంప్ూర్ణమ నై” 
వర్ములను మాతరమే అనుగహిీసాత డు. కాబటిర , మన కొర్కు ఆయన ఉదదేశయములు ఎలోప్ుపడూ 
శేీష్రమ ైనవిగాను, సంప్ూర్ణమ నైవిగాను ఉనాియి. మనము విశేోష్ణ జఞా న మార్గమును 
అనుసర్శంచుచుండగా ఇది మన ధ్ృడమ నై విశావస సమర్పణ అయుయండాల్వ. 

యాకోబు ప్తిరకలో ఉని ర్ ండు జఞా న మార్గములను గూర్శు మన అధ్యయనములో, విశేోష్ణ 
జఞా నము మీద యాకోబు ప టిరన దృషిరని ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ 
ముఖ్యమ ైన అంశమును చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. జఞా నమును ఆచర్ణలో ప టటర టను 
గూర్శు ఈ కొీతత  నిబంధ్న ప్ుసతకము ఏమి బో ధసిుత ంద?ి 

ఆచర్ణఘతమక జ్ఞా నము 

ఏదో  ఒక సందర్ుములో మనమంతా ఎంతో జఞా నము కల్వగశన ప్రజలను కల్వస్టయేుంటాము. 
ఇతర్మలకు తలె్వయని అనకే విష్యములను గూర్శున అవగాహన దావర్ా వార్మ ప్రతి ఒకుర్శని ఆకర్శషసాత ర్మ. 
కాని కొనిిసార్మో , వీర్శకన ఆచర్ణాతుక జీవితమును గూర్శు ప దేగా తెల్వయదు. తమ ఆలోచనలను 
సర్శయిెైన కనయీలు మర్శయు వ ఖై్ర్మలుగా ఎలా మార్ాులో వీర్శకన తెల్వయదు. అనేక విధాలుగా, యాకోబు 
ఈ ప్ుసతకములో ఈ సమసయను గూర్శు మాటాో డాడు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , విశేోష్ణ 
జఞా నము మీద దృషిరప టటర ట దావర్ా అతడు తన ప్తిరకను ఆర్ంభించాడు. మనము ఎదుర్ొును శోధ్నల 
వ నుక ఉని దాగశయుని దదవుని ఉదదేశయములను గూర్శున మ ళకువలను తలెుసుకొనుట ఎంత 
పరా ముఖ్యమ ైయునిదో అతడు గీహించాడు. అయితద అతడు ఆచర్ణాతుక జఞా నమును — ఈ జఞా నమును 
దదవునికన ఇష్రమ నై కనీయలు మర్శయు వ ఖై్ర్మల ర్ూప్ములో మర్లుు సామరా్యము — కూడా 
ఉదాా టించాడు. 

సర్ళత కొర్కు, మునుప్టి మన చర్ును పల ల్వన విధానములలో మనము ఆచర్ణాతుక 
జఞా నమును గూర్శు మాటాో డదాము. మొదటగిా, ఆచర్ణాతుక జఞా నము యొకు అవసర్తను మనము 
చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, యాకోబు తన శోీతలకు ఏ విధ్ంగా మార్గదర్ికతవమును ఇచాుడో చూదాే ము. 
మర్శయు మూడవదగిా, విశావసము మర్శయు ఆచర్ణ మధ్య ఉని అనుబంధ్మును మనము 
చూదాే ము. తన శోీతలు కల్వగశయుండని ఆచర్ణాతుక జఞా నము యొకు అవసర్తను యాకోబు ఎలా 
ఉదాా టించాడో ముందుగా చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవసర్త 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , యాకోబు “జఞా నము మర్శయు “జఞా ని” అను ప్దములను 

కేవలం ర్ ండు నపే్థయములలో మాతరమ ేఉప్యోగశంచాడు. వీటిలో మొదటిద ి1:2-18లో ఉనిది, మర్శయు 
అకుడ యాకోబు విశేోష్ణ జఞా నమును ఉదాా టించాడు. ర్ ండవది 3:13-18లో ఉనిది, అకుడ యాకోబు 
జఞా నమును ఆచర్ణలో ప టరవలస్టిన అవసర్తను ఉదాా టించాడు. 

యాకోబు పత్రిక చ్ఘలా ఆచర్ణఘతమకమ ైన పత్రికయ ైయునాద్ి, మర యు పిజ్లు 
నముమ విషయములను వార్ు ఆచర్ణలో పెటలర లని అతడు కోరాడు. అతడు ద్ీనిని 
ఎకకడ నుెండి ప ెంద్ుకునఘాడు? అవును, అతడు సవయెంగా యసేు యొదో్ నుెండి 
ఈ ఆలోచనను ప ెంద్ఘడని ననేనుకుెంటలను. అనగా, యేసు సవయెంగా బెండ మీద్ 
లేక ఇసుక మీద్ ఇలుే  కటలర  ఉపమానములను చ్ెపాుడు, మర యు “నేను నకేు 
ఆజ్ఞా పిెంచిన వాటటని నీవు చ్యయుచునఘావా? ననేు బో ధిెంచు వాటటని నీవు 
ఆచర్ణలో పడెుతునఘావా?” అనునద్ి ఇకకడ నిరాి ర్ణ విషయమ ైయునాద్ి. 
యసేు ద్ీనినే కోర్ుచునఘాడు. త్ఘము నముమ విషయములను ఆచర్ణలో పెటలర  
పిజ్ల కొర్కు ఆయన వదె్కుచునఘాడు. “వార్ు చ్ెపుు విషయములను జ్ఞగోతతగా 
చ్యయుడి, కాని వార్ు చ్యయు విషయములను అనుకర ెంచవద్ుో , ఎెంద్ుకెంట ేవార్ు 
బో ధిెంచువాటటని వార్ు ఆచర ెంచర్ు” అని చ్ెబుతూ ఆయన పర సయుయలకు 
విరదధముగా హచెార ెంచ్ఘడు. కాబటటర , విషయములను ఆచర్ణలో పెటలర ట మీద్ 
యసేు ఎెంత్ో ఉద్ఘా టన ఉెంచ్ఘడు, కాబటటర  యాకోబు ఇద్ి పాిముఖయమ ైనద్ి అని 
చ్ెబుతూ ఒక విధముగా తన సహో ద్ర్ుడెనై యసేును అనుకర ెంచుచునఘాడు అని 
నఘ ఆలోచన. అయత్య మరొక కార్ణెం కూడఘ ఉెంద్ి, మర యు ద్ఘనిని మనము 
ఆద్మి సెంఘము నుెండి ప ెంద్ుకుెంటలము, అద్యమనగా తన సెంఘములోని 
కొెంద్ర్ు యూద్ఘ క ైైసతవులు యసేు జీవితమును పిత్రబిెంబిెంచకుెండఘ ఉెండుట 
వలన క ైసైతవ స్ాక్ష్యమునకు కలిగ న నషరమును యాకోబు అపుటటక ేచూచుట 
ఆర్ెంభిెంచియుెండవచుా. మీకు త్ెలుస్ా, యసేును గూర ా గొపు స్టది్ఘు ెంతములు 
వార  మధయ ఉనఘాయగాని వార్ు వాసతవానికర వాటటని అనుసర ెంచుటలేద్ు, కాబటటర  
విమర్శ ఏమని వచిాెంద్ి అెంటే, “మీర్ు బో ధిెంచువాటటని మీర్ు అనుసర ెంచర్ు,” 
మర యు ఇద్ి క ైసైతవ సెంద్యశమునకు చ్డ్ె పేర్ు త్చెిాెంద్ి... “మీర్ు 
సెంపూర్ుు ల ైయుెండుడి” అని యసేు సవయెంగా స్టెలవిచ్ఘాడు మర యు యాకోబు 
ఈ బో ధను పునరావృతెం చ్యసుత నఘాడు. పిజ్లు విషయములను ఆచర్ణలో 
పెటలర లని అతడు కోరాడు, మర యు ఇకకడ మనము ఆ ఉద్ఘా టననే చూస్ాత ము. 

— డా. పట్ర్డ వాలుర్డ 

3:13లో అభాయస్టిక జఞా నమును గూర్శు యాకోబు ప్ర్శచయం చదస్టిన మౌల్వక నియమములను 
వినండి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మీలో జ్ఞా న వివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జ్ఞా నముత్ోకూడిన 
స్ాత్రవకముగలవాడెై, తన యోగయ పివర్తనవలన తన కరోయలను కనుపర్చవల ను 
(యాకోబు 3:13). 

యాకోబు శోీతలలో అనకేమంది పాత నిబంధ్నతో సుప్ర్శచతయల ైన యూదా విశావసులు అని 
మనము జఞా ప్కము చదసుకొనునప్ుపడు, వార్శలో కనీసం కొందర్మ తమనుతాము “జఞా న వివకేము” 
గలవార్శగా భావించుకునాిర్మ అని అరా్ము చదసుకొనుట అంత కష్రం అనిపించదు. ఈ విష్యము 
నిజమ తైద వార్మ దీనిని “తమ యోగయ ప్రవర్తన” దావర్ా కనుప్ర్మసాత ర్ని యాకోబు నొకను చెపాపడు. మర్ొక 
మాటలో, వార్శకన ఆచర్ణాతుక జఞా నము అవసర్మ యైుండనెు. పాత నిబంధ్న బో ధ్న మీద — 
ముఖ్యముగా సామ తలు గీంథము మీద — ఆధార్ప్డి జఞా నము అనునది లోతెనై వదేాంతశాసత ర 
మ ళకువలు మాతరమే కాదని యాకోబు ఎర్శగశయుండనెు. 

దదవుని జఞా నమును హృదయప్ూర్వకముగా హతయత కునివార్మ “జఞా నము వలన కలుగు” “మంచ 
జీవితమును” హతయత కుంటాడు. అయితద ఈ మంచ జీవితములో “కనయీలు,” లేక “కార్యములు” కూడా 
ఉనాియని యాకోబు చూపాడు. మర్శయు దానిలో “సాతీవకము” వంటి మంద ివ ైఖ్ర్మలు కూడా 
ఉనాియి. మనము చూడబో వుచునిటటో , ఆచర్ణాతుక జఞా నము కొర్కు సర్శయిెనై కనయీలు మర్శయు 
వ ైఖ్ర్మలు ర్ ండు పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనాియి. 

ఆచర్ణాతుక జఞా నము యొకు అవసర్తను మర్శ ఎకుువగా వివర్శంచుటకు, ఈ పాఠం యొకు 
ఆర్ంభములో మనము ప్రసాత వించన ర్ ండు ర్కముల ఆచర్ణాతుక జఞా నము మధ్య యాకోబు 
వయతాయసమును చూపాడు. అతడు మొదటగిా భూసంబంధ్మ నై జఞా నమును ప్రసాత వించాడు. తర్మవాత 
అతడు ప్ర్సంబంధ్మ ైన జఞా నమును గూర్శు మాటాో డాడు. ముందుగా భూసంబంధ్మ నై జఞా నమును 
చూదాే ము. 

భూసెంబెంధమ ైన జ్ఞా నము 
3:14-16లో, భూసంబంధ్మ ైన జఞా నమును గూర్శు ఈ వర్ణనను మనము కనుగొంటాము: 

అయత్య మీ హృద్యములలో సహ ెంపనలవికాని మతసర్మును వివాద్మును 
ఉెంచుకొనినవార తై్య అత్రశయపడవద్ుో , సతయమునకు విరదధముగా 
అబద్ుమాడవద్ుో . ఈ జ్ఞా నము పెైనుెండి ద్ిగ వచుానద్ికాక భూసెంబెంధమ ైనద్ియు 
పికృత్ర సెంబెంధమ నైద్ియు ద్యయముల జ్ఞా నము వెంటటద్ియునెై యునాద్ి. 
ఏలయనగా, మతసర్మును వివాద్మును ఎకకడ ఉెండునో అకకడ అలేర యు పిత్ర 
నీచకార్యమును ఉెండును (యాకోబు 3:14-16). 

ఈ పాఠం యొకు మొదట ిభాగంలో మనము చూస్టినటటో , సంఘములో ధ్నిక మర్శయు పదే 
విశావసుల మధ్య జర్మగుతయని వివాదమును బటిర  యాకోబు ఎంతో చంతించాడు. మర్శయు 3:14లో, 
సంఘములో అనేకమంది తమ “హృదయములలో సహింప్నలవికాని మతిర్మును వివాదమును 
ఉంచుకొని”యునాిర్ను సతయమును అతడు తెల్వయజశేాడు. మర్శయు 15వ వచనం ప్రకార్ం, వార్శలో 
కనీసం కొందర్మ దనీిని “జఞా నము” అని పిలచ సమర్శాంచార్మ. అయితద వార్మ చదయుచుని కార్యములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

బటిర అతిశయప్డవదేని లేక అతడు వార్శకన వివర్శంచబో వుచుని సతయమును తిర్సుర్శంచవదేని యాకోబు 
వార్శని హచెుర్శంచాడు. 

ఆదమి సంఘములో పదేలు మర్శయు ధ్నికుల మధ్య ఉని వివాదమును గూర్శు యాకోబు 
ఎందుకు అంతగా చంతించాడో  అరా్ము చదసుకొనుట అనకేమంది ఆధ్ునిక క ైసైతవులకు కష్రమవుతయంది. 
సంఘములో నడేు కూడా పదే మర్శయు ధ్నిక విశావసులు ఉనాిర్మ, ముఖ్యముగా వరే్ేవర్మ దదశములలో 
ఉని క ైైసతవులను పల ల్వునటోయితద మర్శఎకుువగా ఉంటార్మ. అయితద ఆధ్ునిక లోకములో, సాా నిక 
సంఘములు మొదట ిశతాబేము కంటే సామాజికముగా ఏకజఞతికన చెందనివార్మ ఎకుువమంది ఉనిటటో  
అనిపసిుత ంది. ధ్నిక క ైసైతవులు ధ్నికుల ైన ఇతర్మలతో కలస్టి సంఘమునకు వ ళలో టకు ఇష్రప్డతార్మ, 
మర్శయు పేద క ైసైతవులు పదేల ైన ఇతర్మలతో కలస్టి సంఘమునకు వ ళలో టకు ఇష్రప్డతార్మ. అయితద మీ 
సంఘములోనే బహు ధ్నవంతయలు మర్శయు కటకి పదేలు ఉనాిర్ని ఊహించుకోండి. అద ిఎంత 
అలజడిని సృషిరసుత ంద?ి కొంతమంది విశావసులు ముర్శకన వసత రములను ధ్ర్శంచుకొని సంఘమునకు 
వసాత ర్మ, వార్శ తర్మవాత భోజనము ఎకుడ నుండి వసుత ందో  వార్శకన తలె్వయదు, అయితద ఇతర్మలు ఖ్ర్రదెైన 
వసత రములను ధ్ర్శంచుకొని అదద గదలిో కూర్ొునియుంటార్మ, మర్శయు వార్శ జేబు నిండా డబుు ఉంటటంది. 
మీ సాా నిక సంఘములో కూడా ఇదద జర్శగశతద, మీ సంఘము కూడా అలజడిని ఎదుర్ొుంటటంది. 

యాకోబు దనిములలో పేదలు మర్శయు ధ్నికుల మధ్య తల తితన వివాదములు తాను 
వరా యుచుని సంఘములలో గొప్ప నష్రమును కల్వగశంచాయి. సపష్రముగా, పేదలు ధ్నమును 
ఆశంచనప్ుపడు తమను తాము జఞా నులుగా ఎంచుకొని, దానిని ప్ర్శప్ూర్ణముగా సమర్శాంచార్మ. పేదల ప్టో 
దాతృతవమును చూప్మని ఉప్దదశంచన పాత నిబంధ్న సామ తలు వార్శకన తెలుసు. కాబటిర , తమ క ైసైతవ 
సహో దర్శ సహో దర్మలు తమ యొదే ఉనిదానిని ప్ంచుకోవాల్వ. అలాగే ధ్నికులు సావరా్ప్ర్మలుగా 
ఉండుటను జఞా నముగా ప్ర్శగణంిచ, దానిని ప్ర్శప్ూర్ణముగా సమర్శాంచార్మ. పేదర్శకము సల మర్శతనమునకు 
ఫల్వతమ యైునిదని స్ట లవిచున పాత నిబంధ్న సామ తలను ఉదధర్ణముగా చబెుతూ, ధ్నము కష్రప్డి 
ప్ని చదయుటకు ప్రతిఫలమ యైునిదని వార్మ చెపాపర్మ. 

అయితద ఇటిర జఞా నము ప ర్పాటటప్డుట లేక తప్ుపదార్శప్టటర ట కంట ేఘోర్మ ైనది అని యాకోబు 
సూచంచాడు. అద ిభూసంబంధ్మ నైదియు, అనాతీుయమ నైదయిు, ప్రకృతి సంబంధ్మ నైదియు, 
దయయముల జఞా నము వంటిదయిున యైునిది. మర్శయు ఈ దయయముల నుండి వచుుటను గూర్శున 
ర్మజువు ప ర్పాటటప్డనిది. ఇది సంఘములో అలోర్శయు ప్రతి నీచకార్యమునకు దార్శతీస్టింది. 

తమను త్ఘము జ్ఞా నులుగా ఎెంచుకొను పిజ్లను మీర్ెంత్ఘ చూస్టే ఉెంటలర్ు, 
మర యు అటటర  జ్ఞా నము చ్ఘలాస్ార్ుే  అహెంకార్ముత్ోను, పిత్రకూల 
సవభలవముత్ోను, ఇతర్ులను ఖెండిెంచు ఆశత్ోను నిెండియుెంటలెంద్ి. అటటర  
జ్ఞా నము ద్యవుని జ్ఞా నము కాద్ని యాకోబు చ్బెుతునఘాడు. వాసతవానికర, అటటర  
జ్ఞా నము, ఆ భూసెంబెంధమ ైన జ్ఞా నము, లేక కరోెంద్ి నుెండి వచుా జ్ఞా నము, కేవలెం 
అపాయకర్మ ైనద్ి లేక నిర్ుపయోగమ ైనద్ి మాతిమే కాద్ు అతడు ద్ఘనిని 
“ద్యయముల జ్ఞా నము” అని పలిుసుత నఘాడు. అయత్య, ద్యవుని జ్ఞా నము య హో వా 
యెంద్ు భయభకుత లలో నుెండి పుడుతుెంద్ి, ఫలితెంగా, ద్ఘనిలో స్ాతీవకము 
ఉెంటలెంద్ి; అద్ి ద్యకలిగ నద్ి; ద్యవుని పటే నమమతవము కలిగ యుెంటలెంద్ి, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర యు అటటర  జ్ఞా నము తమ స్ ెంత కృష్ిగాక, యాకోబు చ్పెిునటలే  అద్ి ద్యవుడు 
వార కర ద్ఘతృతవముత్ో అనుగోహ ెంచిన జ్ఞా నమ ైయునాద్ి. క ైైసతవులు, గొపు 
జ్ఞా నియ ైన — స్ లొమోను కెంట ేగొపు జ్ఞా నియ నై — యసేు కరసోుత  యొకక 
అనుచర్ులు అటటర  జ్ఞా నమునే తమ జీవితములలో వయకతపర్చువార ైయుెండఘలి. 

— డా. సాుట్ ర్ డ్్డ 

తయదకు, దదవుని కార్యమును వాయపితప్ర్చుటకు బదులుగా, కరసీుత  శర్రర్ము విభజించబడి, 
అంతర్ంగ యుదధము చదయుట ఆర్ంభించంది. అనిిట ికంటే ఎకుువగా దదవుని కార్యమును నాశనము 
చదయుటకు ప్ూనుకుని దయయముల ఎర్లో యాకోబు వరా స్టని సంఘములు ప్డిపల యాయి. మర్శయు 
తన శోీతలకు ఆచర్ణాతుక జఞా నము అవసర్మ యైునిదని యాకోబు ఉదాా టించుటకు ఈ నాశనము 
కార్ణమ యైియంది. 

నాశనకర్మ నై భూసంబంధ్మ నై జఞా నమును తిర్సుర్శంచుచు ఆచర్ణాతుక జఞా నము యొకు 
అవసర్తను తలె్వయజేస్టని తర్మవాత యాకోబు దీనికన ప్రతాయమాియమ నై ప్ర్సంబంధ్మ నై జఞా నము 
మీద దృషిరప టార డు. 

పర్సెంబెంధమ ైన జ్ఞా నము 
3:17లో, యాకోబు ఈ భావారా్కమ నై ప్ర్సంబంధ్మ నై జఞా నమును వర్శణంచుచునాిడు: 

అయత్య పెైనుెండవిచుా జ్ఞా నము మొటరమొద్ట పవితిమ నైద్ి, తర్ువాత 
సమాధఘనకర్మ ైనద్ి, మృద్ువెనైద్ి, సులభముగా లోబడునద్,ి కనికర్ముత్ోను 
మెంచి ఫలములత్ోను నిెండుకొనినద్ి, పక్ష్పాతమ ైనను వేషధఘర్ణయ ైనను 
లేనిద్ియునెైయునాద్ి (యాకోబు 3:17). 

ఇకుడ యాకోబు ప్ర్లోకము నుండ ివచుు జఞా నమును గూర్శు, అనగా దదవుని నుండి వచుు 
జఞా నమును గూర్శు మాటాో డుతయనాిడని మనము చూసాత ము. ఈ జఞా నము సమాధానకర్మ నైది, 
మృదువ నైది, సులభముగా లోబడునది, కనికర్ముతోను మంచ ఫలములతోను నిండుకొనినది, 
ప్క్షపాతమ ైనను వషే్ధార్ణయిెనైను లేనిదయిున ైయునిది. మర్ొక మాటలో, ప్ర్సంబంధ్మ ైన జఞా నము 
పేదలలోన నైను ధ్నికులలోన నైను మతిర్మును మర్శయు సావరా్మును సమర్శాంచదు. దదవుని నుండి 
కలుగు నిజమ నై జఞా నము సమాధానమును పేరమిసుత ంది. ఇతర్మలను గూర్శు ఆలోచంచుట దావర్ా, 
ఇతర్మలకు లోబడయిుండుట దావర్ా, మర్శయు కనికర్ము చూప్ుట దావర్ా దదవుని ప్రజలు ఈ 
సమాధానమును కనుప్ర్మసాత ర్మ. వార్శ మంచ ఫలములను ఫల్వంచ ఏ ఒకు గుంప్ుకు కూడా 
ప్క్షపాతమును చూప్ర్మ. మర్శయు ఈ కనయీలు మర్శయు వ ఖై్ర్మలు కరీసుత  ప్టో ఖ్చుతమ ైన భకనత భావనలో 
నుండ ిప్ుడతాయి. 

ద్యవుని యొదో్ నుెండి వచుా పెనైుెండి కలుగు జ్ఞా నము — ఎెంద్ుకెంట ేఇద్ి పెనైుెండి 
వసుత ెంద్ి — సవయెంగా ద్యవుని గుణములకు పిత్రబిెంబమ ైయునాద్ి. అటటర  జ్ఞా నము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పవితిమ నైద్ి, సమాధఘనకర్మ నైద్ి, మృద్ువెనైద్ి, సులభముగా లోబడునద్ి, 
కనికర్ముత్ోను మెంచి ఫలములత్ోను నిెండుకొనినద్ి, పక్ష్పాతమ ైనను 
వేషధఘర్ణయ ైనను లేనిద్యిునెైయునాద్ి అని యాకోబు చ్బెుత్ఘడు, మర యు ఈ 
గుణములు యసేును వర ుస్ాత య. యసేులో ఈ గుణములనిా ఉనావి. మర యు 
యాకోబు ఇలాెంటట విషయములనే చ్ెబుతునఘాడు — అవి మిముమను జీవితములో 
ముెంద్ుకు నడిపిెంచవు, అవి మీకు సఫలతనియయవు, వాటటని అనుసర స్టేత  మీర్ు 
పెదో్ గృహములో నివస్టిెంచు అవకాశెం ఉెండకపో వచుా, కాని యాకోబు 
చ్ెబుతునాటలే  అద్ి మనకు నీత్రని, సమాధఘనమును కలిగ సుత ెంద్ి; మరొక 
మాటలో, నిజ్మ ైన శ్ాెంత్ర, నిజ్మ ైన సమాధఘనెం. శ్ాెంత్ర, పూర్ుత, సెంపూర్ుత, 
సమాధఘనము అెంద్ర్ు నిజ్ముగా కావాలనుకుెంటలర్ు అనునద్ి ఆసకరతకర్మ నై 
విషయము. వార్ు వీటటని కోర్త్ఘర్ు, మర యు భూసెంబెంధమ నై జ్ఞా నము ద్ఘవరా 
వీటటని సెంపాద్ిెంచవచాని వార్నుకుెంటలర్ు, అయత్య ఇటటర  సమాధఘనము పెనైుెండి 
కలుగు జ్ఞా నములో నుెండి వసుత ెంద్ి, అద్ి ఒకని స్ ెంత పిగత్రని కోర్ద్ుగాని, 3వ 
అధఘయయము 13వ వచనములో యాకోబు స్టెలవిచిానటలే , ద్ఘనిలో స్ాతీవకము, 
తగ గెంపు ఉనఘాయ, అద్ి స్ావరి్మును కోర్క, ఇతర్ుల ఆరదగయము మర యు 
శ్లోయసుసను కోర్ుతుెంద్ి. 

— డా. డనె్ మ క్స కార్ేరే 

3:18లో, యాకోబు ఒక సుప్ర్శచతమ ైన సామ తను ఉప్యోగశంచ తన శోీతలను 
సంబో ధించుచునాిడు: 

నీత్రఫలము సమాధఘనము చ్యయువార కర సమాధఘనమెంద్ు వితతబడును (యాకోబు 
3:18). 

మతతయి 5:9లో సమాధానప్ర్చువార్శని యిసేు దవీించనటేో , వార్మ సంఘములో 
సమాధానప్ర్చువార్శగా ఉనిటోయితద పదేలు మర్శయు ధ్నికులు నీతి అను గొప్ప ప్రతిఫలమును 
ప ందుతార్ని యాకోబు సపష్రము చదశాడు. 

ఇప్పటి వర్కు మనము ఆచర్ణాతుక జఞా నమును మర్శయు తన ప్తిరకలో ఈ అంశమును 
చర్శుంచుటకు యాకోబు ఇంత సమయమును ఎందుకు వ చుంచాడో మనము చూశాము కాబటిర , దదవుని 
జఞా నమును ఆచర్ణలో ప టటర టకు అతడు తన శోీతలకు ఇచున మార్గదర్ికతవమును ఇప్ుపడు 
చూదాే ము. 

మార్గద్ర్శకతవము 
ఆచర్ణాతుక వదేాంతశాసత రము యొకు అవసర్తను గూర్శు కరసీుత  అనుచర్మలు సామానయముగా 

మాటాో డుతయంటార్మ. మనము ఆచర్ణాతుక ప్రసంగములను కోర్మకుంటాము. ఎలా జీవించాలో మనకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేర్శపంచు పాఠములను మనము కోర్మకుంటాము. మర్శయు లోకములో అనేక చపటో, జీవితములోని ప్రతి 
విభాగములోను మనకు మార్గదర్ికమును ఇచుు ఆధార్యోగయమ నై సాహతియములు అందుబాటటలో 
ఉనాియి. అయితద మన అనుదిన జీవితముల కొర్కు మనము జఞా నమును అనేవషించుచుండగా 
చాలాసార్మో  మనము మర్శచపలయిే ప్రమాణములను మర్శయు పరా ధానయతలను యాకోబు ప్తిరక మనకు 
ఇసుత ంది. 

ఆచర్ణాతుక జీవనమునకు మార్గదర్ికములను గూర్శు యాకోబు ప్తిరక అనేక విష్యములను 
తెల్వయజేసుత ంది. అయితద, మనము కేవలం ర్ ంటిని మాతరమే చూదాే ము. మొదటగిా, యాకోబు దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ప్రమాణమును ఎలా ఎతితప్టటర కునాిడో చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రములోని కొనిి పరా ధానయతలను యాకోబు ప్రతిపాదించాడు అని మనము చూదాే ము. దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ప్రమాణమును ముందుగా చూదాే ము. 

ద్యవుని ధర్మశ్ాసత రము యొకక పిమాణము 
దదవుని పాత నిబంధ్న ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న లేవన తయత  కొనిి హచెుర్శకలను 

గూర్శు ఆధ్ునిక క ైైసతవులలో చాలామందకిన తలెుసు. ఉదాహర్ణకు, కనీయల దావర్ా గాక, విశావసము 
మూలముగా కృప్ దావర్ా ర్క్షణ కలుగుతయంది అని మనకు తెలుసు. ధ్ర్ుశాసత రమునకు విధదయులగుట 
దావర్ా ర్క్షణను సంపాదించుకొనుటకు ప్రయతిించు ప్రతి ప్రయతిమును ఎదుర్శంచుటకు గలతీయులకు 
వరా స్టిన ప్తిరకలో పలలు చెపపిన మాటలను మనము సర్శగాన ేఅనుసర్శసాత ము. 

అంతదగాక, మనము పాత నిబంధ్న కాలములో నివస్టించుచునాిము అనిటటో  మనము దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును అనువర్శతంచకూడదు అని మనకు తలెుసు. హెబ్రర ప్తిరక వంట ిప్ుసతకములలోని 
ఉదాా టనను మనము సర్శగానే అనుసర్శసూత , కొీతత  నిబంధ్న యుగములో దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును 
అనువర్శతంచమని కరీసుత , ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు బో ధించన మార్గములలోన ేమనము 
దానిని అనవయిసాత ము. 

ఇప్ుపడు, ఈ హెచుర్శకలు ఎంత పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనిప్పటికర, వీటిని మనము యాకోబు 
ప్తిరకలో చూడము. బదులుగా, యాకోబు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శు అనుకూలమ నై ప్దములలో 
మాటాో డతాడు. “ధ్ర్ుశాసత రము యొకు మూడవ ఉప్యోగం” అని సాంప్రదాయకముగా పలిువబడుదానిని 
అతడు ఉదాా టిసాత డు. కరసీుత లో దదవుడు మనకు చూపని కనికర్మునకు మనము వయకతప్ర్చు కృతజాతగా 
మనము ధ్ర్ుశాసత రమును అనుసర్శసాత ము. 

సావతంతరయమునిచుు ధ్ర్ుశాసత రము. యాకోబు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శు తన ప్తిరకకు 
మాతరమ ేవిశేష్మ ైన ర్ ండు వర్ణనలను ఇసాత డు. మొదటగిా, అతడు దానిని సావతంతరయమునిచుు 
ధ్ర్ుశాసత రము అని పిలుసాత డు. 

యాకోబు సావతంతరయమునిచుు ధ్ర్ుశాసత రమును గూర్శు 1:25 మర్శయు 2:12లో మాటాో డాడు. 
ధ్ర్ుశాసత రము మనలను పాప్ప్ు బానిసతవమును నుండి, దాని యొకు నాశనకర్మ ైన ప్ర్శణామాల 
నుండ ివిడపిిసుత ంది అని అతడు స్ట లవిచాుడు. దదవునికన కృతజాతగా మనము ధ్ర్ుశాసత రమును 
అనుసర్శంచనప్ుపదూ, అద ివాసతవానికన మనకు సావతంతరయమును అనుగీహిసుత ంది. యిేసు ఇదద 
దృకపధ్మును గూర్శు మాటాో డుతూ యోహాను 8:32లో ఇలా స్ట లవిచాుడు: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

[మీర్ు] సతయమును గోహ ెంచ్దె్ర్ు; అపుుడు సతయము మిముమను సవతెంతుి లనుగా 
చ్యయునని (యోహాను 8:32). 

ర్పమా 7:7-13లో, మనలను పాప్మునకు బానిసలుగా చదయుటకుగాను మనలో 
దుర్ాభిలష్లను తవర్ప టటర టకు పాప్ము ఉప్యోగశంచు సాధ్నముగా పలలు ధ్ర్ుశాసత రమును వర్శణంచాడు. 
అయితద యాకోబు ధ్ర్ుశాసత రమును “సావతంతరయమునిచుు ధ్ర్ుశాసత రము” అని పలిచనప్ుపడు, 
ఆచర్ణాతుక జఞా నము కొర్కు ఒక అధికార్శక మార్గదర్ికముగా దదవుని ఆతు ధ్ర్ుశాసత రమును 
అనుకూలముగా ఏ విధ్ంగా ఉప్యోగశంచుకుంటాడో  అతడు వర్శణంచాడు. 

మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , యాకోబు పాఠకులలో అనకేమంది సంఘమునకు హాని 
కల్వగశంచు మర్శయు వార్శని నిర్మతాిహప్ర్చు పాప్ప్ు వలయములలో చకుుకొనిపల యార్మ. మర్శయు, 
వార్మ తమ స ంత జఞా న ఆలోచనలను అనుసర్శంచనంత వర్కు, పాప్ము వార్శ జీవితములలో కల్వగశంచన 
నిర్ాశను, సమసయలను మర్శయు హానిని వార్మ అధిగమించలేకపల యార్మ. అయితద దదవుని వాకయము 
వార్శని పాప్ము యొకు జీతము మర్శయు దాసయము నుండి ముందుగా వార్శని విమోచంచన 
విధ్ముగానే, పాప్ము యొకు విప్తయత  మర్శయు నిర్ాశల నుండి వార్శని విడపిించుటకు దదవుని వాకయము 
ఒక ఆచర్ణాతుక దెైనిక జీవిత ప్రణాళ్లకను స్టిార్ప్ర్చంది. 

ధర్మశ్ాసత రము విశ్ావస్టి యొకక జీవితమును నిశాయముగా నడిపసిుత ెంద్ి, 
హెచార సుత ెంద్ి, సర ద్ది్ుో తుెంద్ి — కద్ఘ? — మర యు ద్ఘనిని ద్యవుని చితతముత్ో 
స్ామర్సయము కలిగ యుెండునటలే  నడపిిసుత ెంద్ి. అయనను, తుద్కు, ఇెంద్ు 
మూలముగానే యాకోబు ద్ీనిని సవతెంతి లేక స్ావతెంతియమునిచుా ధర్మశ్ాసత రము 
అని పిలుస్ాత డు, మర యు మనకు స్ావతెంతియము అను నియమము ద్ఘవరా తీర్ుు 
తీర్ాబడుతుెంద్ి అని చ్బెుత్ఘడు. ఇద్ి కరసోుత  మనకు ఇచిాన 
స్ావతెంతియమ ైయునాద్ని ననేు ఆలోచిస్ాత ను, కాబటటర  మనము ఒకర త్ో ఒకర్ు కలస్టి 
జీవిెంచ్ఘలి మర యు ఒకర త్ో ఒకర్ము స్ామర్సయెం కలిగ యుెండఘలి. ద్యవుడు ఏ 
పక్ష్పాతమును చూపక కృపను ఉచితముగా అనుగోహ ెంచు ఆ ధర్మశ్ాసత రము ద్ఘవరా 
మనకు తీర్ుు తీర్ాబడుతుెంద్,ి కాబటటర , మనము అటటర  కృపను మర యు 
నిష్ాుక్ష్పాతమును అెంద్ర కర అనగా పర శుద్ు  పౌలు చ్బెుతునాటలే  ధనికులకు 
మర యు పేద్లకు, ముసలివార కర మర యు యౌవవనులకు, బలనిసలకు మర యు 
సవతెంతుి లకు, స్ట్త రలకు మర యు పుర్ుషులకు ఇవావలి. 

— డా. జ ఫేర ఏ. గశబ్బ్ు్ 

ఇందుమూలముగాన ే1:22-25లో యాకోబు ఈ విష్యమును ఉదాా టించుచునాిడు: 

మీర్ు వినువార్ు మాతిమ ైయుెండి మిముమను మీర్ు మోసపుచుాకొనకుెండ, ... 
స్ావతెంతియము నిచుా సెంపూర్ుమ ైన నియమములో త్యర  చూచి నిలుకడగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉెండువాడెవడో  వాడు విని మర్చువాడు కాక, కరోయను చ్యయువాడెైయుెండి తన 
కరోయలో ధనుయడగును (యాకోబు 1:22-25). 

పరా ముఖ్యమ నై ఆజా. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము సావతంతరయమునిచుునది అని చపె్ుపటతో పాటటగా, 
యాకోబు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును పరా ముఖ్యమ నై ఆజా లేక ర్ాజర్శక ఆజా అని సంబో ధసిూత  అనుకూలంగా 
మాటాో డాడు. 

2:8లో యాకోబు ధ్ర్ుశాసత రమును “పరా ముఖ్యమ నై ఆజా” అని పిలచాడు. ఈ ప్దజఞలము పాత 
మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలనిిటలిో కనిపించు దదవుని ఆజాల యొకు దుర కొుణము వ ైప్ుకు దృషిరని 
ఆకర్శషసుత ంది. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ఆయన ఇచున ర్ాజర్శక శాసనమ యైునిది. ఇద ితన ర్ాజయ పలర్మల ైన 
ప్రజలకు సర్పవనితమ ైన ప్ర్శపాలకుడు ఇచున నియమము. 

ఇప్ుపడు, ఆధ్ునిక లోకములో ఈ ర్ాజర్శక ర్ూప్కమును అరా్ము చదసుకొనుట మనకు కష్రముగా 
అనిపసిుత ంది. మనలో కొందర్మ బలమ నై ర్ాజులు ప్ర్శపాల్వంచు లోకములో నివస్టించుచునాిర్మ. అయితద 
యాకోబు యొకు శోీతలు ర్పమా సామాా జయము యొకు ఆధనీములో నివస్టించార్మ. దదవుని 
ధ్ర్ుశాసత రమును పరా ముఖ్యమ నై లేక “ర్ాజర్శక నియమము” అని పిలుచుటలోని అరా్ము వార్శకన తలెుసు. 
సర్ళమ నై ప్దములలో, దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమును తదల్వకగా తీసుకోకూడదు అని వార్మ ఎర్శగశయుండరి్శ. 
మనకు నచున విధ్ముగా అంగరకర్శంచు లేక తిర్సుర్శంచు విష్యము కాదు అది. అది విశవము యొకు 
దెైవిక ర్ాజు యొదే నుండి వచునది. కాబటిర , దానిలో కొంత మన మీద సంప్ూర్ణ అధకిార్ము కల్వగశనదగిా 
ఉనిది. 

2:8-10లోని ఒక భాగములో యాకోబు దదవుని యొకు ర్ాజర్శక నియమమునకు ఉని 
అధకిార్మును ఏ విధ్ంగా వివర్శంచాడో  వినండి: 

లేఖనములో ఉనాటటర  పాిముఖయమ ైన యీ ఆజా్ను మీర్ు నెర్వరే ానయ డల 
బలగుగనే పివర తెంచువార్గుద్ుర్ు... ఎవడెనైను ధర్మశ్ాసత ర మెంతయు గ ైకొనియు, ఒక 
ఆజా్విషయములో తపుి పో యనయ డల, ఆజా్లనిాటట విషయములో 
అపరాధియగును (యాకోబు 2:8-10). 

దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము పరా ముఖ్యమ ైనదిగా ఉనిదని అని యాకోబు యొకు యూదా-క ైసైతవ 
శోీతలలో అనేకమంద ిఅరా్ము చదసుకునాిర్మ. అయితద మనము ఇకుడ చూసుత నిటటో , వార్మ 
ధ్ర్ుశాసత రమునకు తమకు తోచన విధ్ముగా లోబడా్ ర్మ. దానిలోని కొనిి భాగములను పాటంిచ, మిగశల్వన 
భాగములను నిరో్క్షయం చదశార్మ. కాబటిర ధ్ర్ుశాసత రము “లేఖ్నములలో అగుప్డు పరా ముఖ్యమ నై 
నియమమ ”ైయునిదని యాకోబు వార్శకన జఞా ప్కము చదశాడు. అద ివార్శ దెవైిక ర్ాజు యొదే నుండి 
వచుంది. ఈ కార్ణము చదత, “ఎవడెైనను ధ్ర్ుశాసత రమంతయు గ ైకొనియు, ఒక ఆజా విష్యములో తపిప 
పల యినయిడెల, ఆజాలనిిట ివిష్యములో అప్ర్ాధయిగును.” 

తమ ర్ాజయములోని పలర్మలు కవేలం వార్శకన నచున లేక సలకర్యవంతమ నై ర్ాజయ నియమములను 
మాతరమ ేపాటించుట ప్ుర్ాతన మానవ ర్ాజులకు అంగరకర్యోగయముగా ఉండదది కాదు. అదద విధ్ముగా, 
కరీసుత  అనుచర్మలు తమకు నచున లేక సలకర్యవంతముగా ఉని దదవుని ర్ాజయ నియమములను మాతరమే 
అనుసర్శంచుట అంగరకర్శంచబడదది కాదు. ప్ుర్ాతన మానవ ర్ాజులు అటిర ఎంపకిలను తమ ర్ాజర్శక 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అధకిార్ము మీద తిర్మగుబాటటగా భావించదవార్మ. మర్శయు అటిర  ఎంపికలను దదవుడు కూడా ర్ాజర్శక 
అధకిార్మునకు విర్పధ్ముగా తిర్మగుబాటటగా ప్ర్శగణించాడు. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ఆచర్ణాతుక 
జఞా నమునకు ప్రమాణముగా ఉనిది, మర్శయు దానిలోని ర్ాజర్శక నియమములనిిటిని ఖ్చుతముగా 
అనుసర్శంచుటకు వ దకువార్శకన అద ిసావతంతరయమును కల్వగశసుత ంది. 

దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ప్రమాణములో ఆచర్ణాతుక జఞా నము కొర్కు మార్గదర్ికతవము 
ఉనిదని యాకోబు తలె్వయజశేాడు అని మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రములోని 
పరా ధానయతలను అతడు ఉదాా టంిచన విధానములను చూదాే ము. 

ద్యవుని ధర్మశ్ాసత రము యొకక పాిధఘనయతలు 
సూటిగా మాటాో డితద, దదవుడు మనకు ఇచున ఆజాలనిిటనిి పాటించుచునాిము అని క ైసైతవులు 

స్ట లవిచునప్ుపడు, మనము ఒక ఆచర్ణాతుక సమసయను ఎదుర్ొుంటాము. వాటిని పాటంిచుట ప్రకున 
ప టరండి, గుర్మత ంచుకొనుటకు కూడా కష్రమ నైనిి ఆజాలు ఉనాియి. కాబటిర , మనకు ఉని ప్ర్శమితయల 
కార్ణంగా, మనము దీని మీద లేక దాని మీద మాతరమే ధాయసను ఉంచగలము. అవును, మనకు నచున 
లేఖ్న భాగముల మీద మాతరమే దృషిరప్టటర ట దావర్ా దదవుని వాకయము యొకు అధకిార్మును 
చనిచూప్ు చూస్టే ఉచుులో మనము సులువుగా ప్డిపలయిే అవకాశం ఉంది. ఈ సమసయను 
అధగిమించుటకు, ధ్ర్ుశాసత రము సవయంగా మనకు ఇచుు పరా ధానయతలను మనము గుర్శతంచాల్వ. 
మర్శయు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రములోని ముఖ్యమ ైన కోణములకు మనము ఎకుువ పరా ధానయతను ఇవావల్వ. 

మతతయి 22:34-40లో యిసేు దదవుని పరా ధానయతలతో వయవహర్శంచాడు అని మీర్మ జఞా ప్కము 
చదసుకోవచుు. ఈ వచనములలో, ఆయన ర్ ండు గొప్ప ఆజాలను గుర్శతంచాడు. దివతీ. 6:5లో దదవుని 
పేరమించుమని ఇవవబడని ఆజా మనము దృషిరలో ఉంచుకోవలస్టిన అతయంత పరా ముఖ్యమ నై 
నియమమ ైయునిదని ఆయన ప్రకటించాడు. మర్శయు లేవీ. 19:18లో నుండి మన ప ర్మగువార్శని 
పేరమించుట అను నియమమును ర్ ండవ అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన నియమముగా అతడు గుర్శతంచాడు. 

దదవుని పేరమించుట అతి గొప్ప ఆజా అయుయనిదని అప సతలుడెైన పలలు సపష్రముగా అరా్ము 
చదసుకునాిడు. అయితద గలతీ. 5:14లో, మన ప ర్మగువార్శని మన వల  పేరమించాల్వ అను నియమములో 
ధ్ర్ుశాసత రము అంతా న ర్వరే్ుబడుతయంది అని అతడు చెపాపడు. ఆసకనతకర్ముగా, యాకోబు కూడా ఇదద 
ప్ని చదశాడు. 2:8-10లోని మిగశల్వన భాగములో ర్ ండవ గొప్ప ఆజా మీద యాకోబు ఉంచన ఉదాా టనను 
వినండి: 

మ టలర కు “నీవల  నీ ప ర్ుగువాని పేిమిెంచుమను” లేఖనములో ఉనాటటర  
పాిముఖయమ నై యీ ఆజా్ను మీర్ు నెర్వేర ానయ డల బలగుగనే 
పివర తెంచువార్గుద్ుర్ు. మీర్ు పక్ష్పాతము గలవార తై్య ధర్మశ్ాసత రమువలన 
అపరాధులని తీర్ాబడి పాపము చ్యయువార్గుద్ుర్ు. ఎవడెైనను 
ధర్మశ్ాసత రమెంతయు గ ైకొనియు, ఒక ఆజా్విషయములో తపుి పో యనయ డల, 
ఆజా్లనిాటట విషయములో అపరాధియగును (యాకోబు 2:8-10). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

లేవీ. 19:18లోని మాటలను ఉప్యోగశసూత  యాకోబు ర్ాజర్శక నియమము యొకు 
పరా ధానయతలను కోీడకీర్శంచన విధానమును గమనించండి. “నినుి వల  నీ ప ర్మగువాని పేరమించుము.” 

యాకోబు ఇలా ఎందుకు చదశాడు అనునది మర్ుము కాదు. ఈ ర్ ండవ అతి గొప్ప ఆజాను 
నిరో్క్షయం చదయుట దావర్ా సంఘములోని పదే మర్శయు ధ్నిక విశావసుల మధ్య అలజడ ికల్వగశంది. 

ధ్నికుల ప్క్షమున “ప్క్షపాతము గలవార్మ” “ధ్ర్ుశాసత రమువలన అప్ర్ాధ్ులని తీర్ుబడుదుర్మ” 
అని యాకోబు ఇకుడ చెపాపడు. మర్శయు ఇది చని విష్యము కాదు. ఇతర్ ఆజాలను పాటించుచు ఈ 
ఒకు ఆజాను మాతరమే నిరో్క్షయం చదయువార్మ “ఆజాలనిిట ివిష్యములో అప్ర్ాధియగును.” కాబటిర , 
ఆచర్ణాతుక జఞా నము కొర్కు అధకిార్శక మార్గదర్ిమ నై దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము మన ప్ూర్ణ 
హృదయములతో దదవుని పేరమించుట అను నియమము తర్మవాత ఒకర్శ నొకర్మ పేరమించుకొనుటకు 
ర్ ండవ పరా ధానయతను ఇసుత ంది. 1:27లో యాకోబు ధ్నవంతయలకు జఞా ప్కము చదస్టనిటటో : 

తెండిియ నై ద్యవునియ ద్ుట పవితిమును నిషకళెంకమునెనై భకరత యేద్నగా 
ద్ికుకలేని పిలేలను విధవరాెండిను వార  యబబెంద్ిలో పరామర శెంచుటయు, 
ఇహలోకమాలినయము తనకెంటకుెండ తనుాత్ఘను కాపాడుకొనుటయునే (యాకోబు 
1:27) 

కాబటటర , నిజ్మ ైన భకరతకర పరీక్ష్ ఏమిటట? సర,ే మిముమను సమాజ్ములో మెంచిగా 
చూపు నెైత్రకమ నై మెంచి పనులు చ్యయుట కాద్ు, కాని నిజ్మ ైన పరకీ్ష్ ఎవర్ు 
చూడనపుుడు, మీర్ు పిత్రఫలమేమి ద్కకనపుుడు ద్యవుని మార్గములను 
అనుసర ెంచుటయే — ద్యవుడు అనఘధలను పో ష్ిెంచువాడు; ద్యవుడు 
విధవరాెండిలను సెంర్క్ిెంచువాడు. అనఘధ ఎవర్ు? విధవరాలు ఎవర్ు? మీకు 
త్రర గ  ఏమి ఇవవలేని వయకరత. కాబటటర , మీ ప ర్ుగువానికర లేక మీ నఘయకునికర మేలు 
చ్యయుట నిజ్మ నై భకరతకర ర్ుజువుగా పర గణ ెంచబడద్ు. అయత్య, ద్యవుడు పదే్లను 
పేిమిస్ాత డు అని మీకు త్ెలుసు; ద్యవుడు అతయెంత బలహనీులను సెంర్క్ిస్ాత డు 
మర యు ద్ఘనికర పిత్రగా ఆయన తన కొర్కు ఏ పిత్రఫలమును ఆశెంచడు. అవును, 
ఆయన మన సుత త్రని ప ెంద్ుత్ఘడు మర యు మనము చ్యయు మేలును బటటర  
ఆయన సెంత్ోష్ిస్ాత డు. అయత్య త్రర గ  ఏమి ఇవవలేనివార ని సెంర్క్ిెంచుట అత్ర పదోె్ 
పరీక్ష్ అయుయనాద్ి. 

— డా. డనె్ డోర్శయని 

పేదల ైన తమ ప ర్మగువార్శని పేరమించుట దావర్ా ధ్నికులు దదవుని ధ్ర్ుశాసత రములోని 
పరా ధానయతలను అనుసర్శంచాల్వ అని యాకోబు ఉదాా టించాడు. అయితద ఆచర్ణాతుక జఞా నము కొర్కు 
ప ర్మగువానిని పేరమించుట ఎంత పరా ముఖ్యమ ైయునిదంటే, అద ిపదేలుకు కూడా ఎలా 
అనువర్శతంచబడుతయందో  యాకోబు ఉదాా టించాడు. కొనిి ఉదాహర్ణలు ఏమనగా, మన ప ర్మగువార్శని 
పేరమించుట అంటే వార్శని దవీించుటకు సాధ్నములుగా మన నాలుకలను ఉప్యోగశంచాల్వ అని యాకోబు 
తన ప్తిరక అంతటా సపష్రము చదశాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒకర్శతో ఒకర్మ “వినుటకు వేగశర్ప్డువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు 
నిదానించువాడున ై యుండాలని” 1:19లో యాకోబు ప్రజలకు పలిుప్ునిచాుడు. దదవుని ప్రజల మధ్య 
కలహములు, వివాదములు మర్శయు విర్పధ్ములు ఉండకూడదని 4:1-3లో యాకోబు నొకను చెపాపడు. 
4:11లో అతడు “విర్పధ్ము”ను ఖ్ండించాడు. మర్శయు 5:9లో “ఒకనిమీదనొకడు సణగకుడి” అని 
యాకోబు ఆజఞా పించాడు. బదులుగా, 5:16 ప్రకార్ము వార్మ తమ “పాప్ములను ఒకనితోనొకడు 
ఒప్ుపకొని... ఒకనికొర్కు ఒకడు పరా రా్నచదయవల ను.” 

తమకు ప్ర్లోక జఞా నము ఉనిదని యాకోబు శోీతలలోని విశావసులలో ఎవర్ నైా చూప్దలచన 
యిెడల, వార్మ దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము యొకు ప్రమాణమునకు సమర్పణ కల్వగశయుండవలస్టయిుండనెు. 
మర్శయు వార్మ ఒకర్శనొకర్మ పేరమించుకొనుట మీద దదవుని ధ్ర్ుశాసత రము ప టిరన పరా ధానయతను ప్ూర్శతగా 
అంగరకర్శసూత  వార్మ దీనిని చదయవలస్టయిుండనెు. 

ఆచర్ణాతుక జఞా నము మీద యాకోబు యొకు ఉదాా టన శోీతల యొకు 
అవసర్తలోతలె్వయజయేబడి, మార్గదర్ికములు ఇవవబడనివని మనము చూశాము గనుక, అతడు 
లేవన తితన మూడవ ప్రధానమ నై అంశమును ఇప్ుపడు చూదాే ము: విశావసము మర్శయు ఆచర్ణాతుక 
జఞా నము మధ్య అనుబంధ్ము. 

విశ్ావసము 
క ైైసతవయమునకు కేందరమ నై విష్యము ఏమ నైా ఉంద ిఅంటే, అద ివిశావసము. క ైసైతవయము “మన 

విశావసము” అయుయనిది అని మనము చబెుతాము. కరసీుత  మన విసవసమునకు ఆధార్మ ైయునాిడని 
మనమంటాము. స ల ఫిడ ెలేక విశావసము దావర్ానే నీతి అను ప ర టసె్ట రంట్ స్టదిాధ ంతమును మనము 
ఉదాా టిసాత డు. మనము నడేు గుర్శతంచు విశావస పరా ముఖ్యత కొీతత  నిబంధ్నలోని విశావస కేందరములో 
నాటబడియునిది. మొదటి శతాబేప్ు క ైసైతవయమునకు కూడా విశావసము కేందరమ యైుండినది. మర్శయు 
ఈ కార్ణము చదత, తన శోీతల కొర్కు ఆచర్ణాతుక జఞా నము యొకు పరా ముఖ్యతను తెల్వయప్ర్చుటకు, 
యాకోబు విశావసమును గూర్శు ప్రసాత వించాడు. 

యాకోబు ఆచర్ణాతుక జఞా నమును మర్శయు విశావసమును అనుసంధానప్ర్చన ర్ ండు 
మార్గములను ప్రసాత వించుటకు మాతరమే సమయము అనుకూల్వసుత ంది. మొదటిగా, విశావసము మర్శయు 
కనీయలకు మధ్య ఉని అనుబంధ్మును యాకోబు వివర్శంచాడు; మర్శయు ర్ ండవదగిా, విశావసము 
మర్శయు నీతి మధ్య ఉని అనుబంధ్మును యాకోబు వివర్శంచాడు. ముందుగా అతడు విశావసము 
మర్శయు కనీయలను గూర్శు మాటాో డని విధానమును చూదాే ము. 

విశ్ావసము మర యు కరోయలు 
2:14లో ఒక సూటెనై ప్రశి అడుగుతూ యాకోబు తన చర్ును ఆర్ంభించాడు: 

నఘ సహో ద్ర్ులారా, కరోయలు లేనపుుడు ఎవడెైనను తనకు విశ్ావసము కలద్ని 
చ్ెపుినయ డల ఏమి పియోజ్నము? అటటర  విశ్ావసమతని ర్క్ిెంపగలద్ఘ? (యాకోబు 
2:14) 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అవును, యాకోబు ప్రశికు జవాబు, “ర్క్షింప్లేదు.” కనయీలు లేని విశావసము ర్క్షింప్లేదు. 
“విశావసము” లేక “నముుట” అను మాటలు గరీకు నామవాచకమ నై పిస్టిరస్ (πίστις) మర్శయు 

కనీయాప్దమ ైన పసి్టేరయుయో (πιστεύω) నుండ ిఅనువదించబడనివి. ఈ ప్దముల సమూహము కొీతత  
నిబంధ్నలో అనకేసార్మో  ఉప్యోగశంచబడింది. తలెుగులో “విశావసము” మర్శయు “నమిుక” వల న , ఈ 
ప్దములు కూడా అనేక వరే్ేవర్మ ఆలోచనలను తెల్వయజేశాయి. 

వీటలిో కొనిి, కొీతత  నిబంధ్నలో కొనిిసార్మో , విశావసము మర్శయు నమిుక అనునది ఒక 
విష్యము నిజము అని తెలుప్ుటకు జఞా నప్ూర్వక ఒప్ుపకోలును మాతరమే సూచంచాయి. కొనిిసార్మో , 
అవి తాతాుల్వక సమరా్నను సూచంచాయి. మర్శకొనిిసార్మో , వేదాంతవేతతలు తర్చుగా “ర్క్షించు 
విశావసము” అని పలిచుదానిని సూచంచాయి. ర్క్షణ మార్గముగా కరసీుత  మీద హృదయప్ూర్వక, జీవిత-
కాలముండు నముకము మర్శయు భర్పసాను ర్క్షించు విశావసము అని అంటార్మ. “విశావసము” మర్శయు 
“నముుట” అను ప్దములకు అనకే అరా్ములు ఉనాియని యాకోబు గుర్శతంచాడు. ఈ కార్ణము చదత, 
వార్మ కల్వగశయుండని విశావసమును ప్ర్రక్షించమని అతడు తన శోీతలకు పలిుప్ునిచాుడు. ఉదాహర్ణకు, 
2:19లో యాకోబు తన యూదా-క ైసైతవ శోీతలను ఈ మాటల దావర్ా సవాల్ చదశాడు: 

ద్యవుడొకకడయ అని నీవు నముమచునఘావు. ఆలాగు నముమట మెంచిద్య; 
ద్యయములును నమిమ వణకుచునావి (యాకోబు 2:19). 

ఒక ేదదవుడు ఉనాిడని తన శోీతలు నమిునటటో  — పసి్టేరయుయో (πιστεύω) అను కనయీా 
ప్దము నుండి — యాకోబు తెల్వపనిప్ుపడు అతడు ష్మ అను దానిని తలె్వయప్ర్చాడు. దవితీ. 6:4లో 
ఉని ప్ుర్ాతన పాత నిబంధ్న ఒప్ుపకోలు ఈ విధ్ంగా చబెుతయంది, “ఇశాీయిలేూ వినుము. మన 
దదవుడెనై యిెహో వా అదివతీయుడగు యిెహో వా.” యాకోబు ఆలోచన ప్రకార్ం, తన శోీతలు ఏఎ 
సతయమునకు జఞా నప్ూర్వకమ నై అంగరకార్మును ఇచుుట మంచదెయైియంది. అయితద ఇది ఎంత 
మంచదెనైను, ఇటిర  విశావసము లేక నముకము మాతరమే చాలదు ఎందుకంటే “దయయములును 
నముుచునివి.” వాసతవానికన, దానిని గూర్శు ఆలోచంచునప్ుపడు దయయములు భయముతో 
వణకుచునివి. అయితద ఇది వార్శకన ఎలాంటి మలేు చదయదు. విధదయత లేకుండా కవేలం జఞా నముతో 
అంగరకర్శంచుట ర్క్షించు విశావసము కాదు. లేక 2:26లో యాకోబు సంగహీముగా చపెిపనటటో : 

పాిణములేని శరీర్మేలాగు మృతమో ఆలాగే కరోయలు లేని విశ్ావసమును 
మృతము (యాకోబు 2:26). 

విశావసము మర్శయు కనయీలను గూర్శున ఈ మౌల్వక ఆలోచనను మనసుిలో ఉంచుకొని, 
విశావసము మర్శయు నీతిని గూర్శు యాకోబు మాటాో డని విధానమును కూడా మనము ప్రసాత వించాల్వ. 

విశ్ావసము మర యు నీత్ర 
దదవుని ఎదుట ఎవర్మ నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడతార్మ లేక నీతిమంతయల ైయునాిర్మ అను 

విష్యము యాకోబు దనిములలోని యూదా బో ధ్కుల మధ్య ఒక వివాదముగా ఉండదది. మర్శయు 
మొదట ిశతాబేప్ు క ైసైతవ సంఘములో కూడా ఇది ఒక ముఖ్యమ ైన సమసయగా కొనసాగశంది. ఎవర్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడతార్మ? ఎవర్మ నీతిమంతయలుగా ప్ర్శగణించబడతార్మ? 2:21-24లో, యాకోబు 
ఈ ప్రశిలకు ఈ విధ్ంగా జవాబు ఇచాుడు: 

మన పితర్ుడెనై అబలి హాము తన కుమార్ుడెైన ఇస్ాసకును బలిప్ఠముమీద్ 
అర ుెంచినపుుడు అతడు కరోయలవలన నీత్రమెంతుడని తీర్ుు ప ెంద్లేద్ఘ?... 
మనుషుయడు విశ్ావసమూలమున మాతిముకాక కరోయల మూలమునను నీత్ర 
మెంతుడని య ెంచబడునని, మీర్ు ద్ీనివలన గోహ ెంచిత్రర  (యాకోబు 2:21-24). 

ఇకుడ యాకోబు డకిాయియు (δικαιόω) అను గరీకు ప్దమును ఉప్యోగశంచ నీతిమంతయనిగా 
తీర్ుబడుటను గూర్శు మాటాో డాడు, దీని అరా్ము “నీతిమంతయడని ప్రకర్శంచుట,” “నీతిమంతయనిగా 
తీర్ముట,” లేక “విడపిించుట.” అబరా హాము కనయీల దావర్ా, ముఖ్యముగా ఆదికాండము 22లో దదవునికన 
తన కుమార్మడెైన ఇసాికును అర్శపంచు కార్యము దావర్ా నీతిమంతయనిగా తీర్ుబడా్ డు లేక 
విడపిించబడా్ డు అని అతడు వాదించాడు. దీని ఆధార్ంగా, ఏ ఒకుర్మ కూడా విశావస మూలముగా 
మాతరమ ేనీతిమంతయలుగా తీర్ుబడర్మ లేక విడపిించబడర్మ అని అతడు నిర్ాా ర్శంచాడు. నీతిమంతయలుగా 
దదవుడు అంగరకర్శంచు ప్రతి ఒకుర్మ కనీయల దావర్ా నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడతార్మ. 

ఇద ినీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుటను గూర్శు అప సతలుడెనై పలలు యొకు బో ధ్ను 
వయతిర్కేనంచనటటో  అనిపసిుత ంద ికాబటిర శతాబేములుగా యాకోబు యొకు కథనము అనిి విధ్ముల ైన 
వివాదములకు కార్ణమ యైియంది. 2:24లో, యాకోబు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మనుషుయడు విశ్ావసమూలమున మాతిముకాక కరోయల మూలమునను 
నీత్రమెంతుడని య ెంచబడు[ను] (యాకోబు 2:24). 

భినిముగా, గలతీ. 2:16లో అప సతలుడెనై పలలు ఇలా వరా శాడు: 

ధర్మశ్ాసత ర సెంబెంధ కరోయలమూలమున ఏ శరీర యు నీత్రమెంతుడని తీర్ాబడడు 
గద్ఘ (గలతీ. 2:16). 

వాసతవానికన, ఇకుడ వ రై్మధ్యము లేదు. బదులుగా, యాకోబు మర్శయు పలలు డకిాయోయ 
(δικαιόω) లేక “నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట” అను ప్దమును ర్ ండు భినిమ నై మార్గములలో 
ఉప్యోగశంచార్మ. పలలు యొకు పార్శభాషిక వదేాంతశాసత రర ప్దజఞలములో, అతడు “నీతిమంతయలుగా 
తీర్ుబడుట” అను ప్దమును కేవలం ఒక ేవిష్యము కొర్కు ప్ర్శమితము చదశాడు. పలలు ఆలోచన 
ప్రకార్ం, “నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుట” అను ప్దము కరసీుత  యొకు నీతి ఆధార్ంగా కరసీుత నందు 
ర్క్షింప్బడు విశావసముంచు ప్రతి ఒకుర్మ ప ందుకొను ఆర్ంభ నీతి ప్రకటనను సూచసుత ంది. 

అయితద యాకోబు నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడుటను గూర్శు మర్ొక మార్గములో మాటాో డాడు. 
యాకోబు డకిాయోయ (δικαιόω) అను ప్దమును “సర్శయిెనై వార్శగా ర్మజువు చదయుట” లేక 
“విడపిించుట” అను అరా్మునిచుు విధ్ముగా ఉప్యోగశంచాడు. ఒక వయకనత ర్క్షింప్బడు విశావసమును 
కనుప్ర్చనప్ుపడు కరసీుత  నీతి మొదటగిా ఆపాదించబడు విష్యమును అతడు తిర్సుర్శంచలేదు. 
అయితద, యాకోబు విష్యములో, డకిాయోయ అను ప్దము యిేసు కరసీుత నందు విశావసమును 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఒప్ుపకొనిన వయకనతకన, అతని లేక ఆమ  జీవితములో ఆతు కార్యము దావర్ా “సర్శయిెనైవానిగా ర్మజువు 
చదయబడిన,” లేక “విడపిించబడిన” వయకనతకన అనువర్శతంచబడుతయంది. యాకోబు యొకు ఆలోచన ప్రకార్ం, 
ఆతు దావర్ా బలప్ర్చబడుట కరీసుత నందు నముకమ నై భకనతకన దార్శతీసుత ంది. ఒక వయకనత ఏమి చెపపినప్పటకిర, 
సతియిల దావర్ా విశావసమును కనుప్ర్చకపల తద, తయదకు వార్మ విమోచంచబడర్మ. కాబటిర , తన శోీతలకు 
ఆచర్ణాతుక జఞా నము యొకు పరా ముఖ్యతను తలె్వయజయేుటకు యాకోబు విశావసము మర్శయు నీతి 
మధ్య ఉని అనుబంధ్మును గూర్శు మాటాో డాడు. 

విశ్ావసము ద్ఘవరా మాతిమే నీత్ర అను విషయము మీద్ పౌలు మర యు యాకోబు 
మధయ ఉనాటలే  అనిపిెంచు వివాద్ము యాకోబు పత్రికలో ముఖయమ ైన సమసయ అని 
నేననుకుెంటలను. అద్ి కనిపసిుత ెంద్ి... పుసతకములో ఈ విషయము కెంట ేఎకుకవ 
స్టేపు మర  ఏ విషయము చర ాెంచబడలేద్ు. మొటరమొద్టటగా డికాయోయ అను గోీకు 
పద్ము కొనిాస్ార్ుే  “నీత్రమెంతులుగా తీర్ాబడు కార్యమును” సూచిెంచిెంద్ి అని 
నేను చ్ెపుద్లచుకునఘాను, అనగా సర్ళమ ైన భలషలో చ్ెబిత్య, నీత్ర అనునద్ి 
వాసతవానికర ఒక నఘణమెు యొకక ర ెండు వెైపులు అయుయనాద్ి. ఒక వెైపున 
క్ష్మాపణ ఉనాద్ి — ద్యవుడు మిముమను క్ష్మిస్ాత డు. అద్ి భలగాహార్ వెైపుగా 
ఉనాద్ి. మరొక వెపైున గుణకార్ము ఉనాద్ి, అద్ి నీత్రని ఆపాద్ిెంచుట. తర్ువాత 
“నీవు నఘ ద్ృష్ిరలో నీత్రమెంతునిగా ఎెంచబడతి్రవి” అను పికటన ఉనాద్ి. కాబటటర , 
విశ్ావసము ద్ఘవరా మనము నీత్రమెంతులుగా తీర్ాబడిత్రమి, మర యు అద్ి 
నీత్రమెంతునిగా తీర్ాబడుట అను పద్మునకు ఒక ఉపయోగమ ైయునాద్ి. 
మరొక వెపైున, నీత్రమెంతునిగా తీర్ాబడుట అను పద్మును మనము 
“విడపిిెంచబడుట” లేక “నీత్రగా ఎెంచబడుట” అను అరి్మునిచుా విధముగా 
కూడఘ ఉపయోగ ెంచవచుా. కాబటటర  పౌలు ద్ీనిని నఘయయసెంబెంధమ ైన విధముగా 
ఉపయోగ ెంచుచునఘాడు, మర యు యాకోబు ద్ీనిని కరోయల భలవనలో, అనగా 
నీత్రని కనుపర్చుట మొద్లగు భలవనలో ఉపయోగ ెంచుచునఘాడు... కాబటటర , 
మనము ద్ీనిని కోోడీకర ెంచినటేయత్య పౌలు నీత్రని ఉపయోగ ెంచు విధఘనము 
విశ్ావసము యొకక పాిధఘనయతను త్ెలియజ్సేుత ెంద్ి, మర యు యాకోబు నీత్రని 
ఉపయోగ ెంచిన విధఘనెం మార్ుమనసుస తర్ువాత విశ్ావసమును ర్ుజువు 
చ్యసుత ెంద్ి... కాబటటర , యాకోబు ఈ పిశాను అడుగుతునఘాడు “ఎవర్ు 
నీత్రమెంతునిగా పర గణ ెంచబడఘలి? నేను ద్యవుని నముమచునఘాను అని 
చ్ెపుువాడఘ లేక ద్యవునియెంద్ు నమిమకను మర యు తన ఒపుుకోలును 
అనుసర ెంచి జీవిెంచువాడఘ?” యాకోబు మర యు పౌలు ఇర్ువుర కర, విశ్ావసము 
అనునద్ి కార్యర్ూపము ద్ఘలాాలి. మరొకస్ార  చ్పెుమెంటలరా? విశ్ావసము 
కార్యర్ూపము ద్ఘలాాలి. అద్ి ఫలములను ఇవావలి. అద్ి కనిపిెంచ్ఘలి. నోటట మాట 
ద్ఘవరా విశవస్టసి్టేత  చ్ఘలద్ు. మానస్టిక విశ్ావసము సర పో ద్ు. విశ్ావసము కార్యర్ూపెం 
ద్ఘలాాలి. అద్ి శ్ోధనలను ఎద్ురొకెంటలెంద్ి, అద్ి ద్యవుని వాకయమునకు విధయయత 
చూపుతుెంద్ి, అద్ి కార్యములు చ్యయువార ని ఉతుత్రత  చ్యసుత ెంద్ి, అద్ి పక్ష్పాతము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

చూపద్ు, అద్ి నఘలుకను నియెంత్రిసుత ెంద్ి, అద్ి జ్ఞా నముత్ో వయవహర సుత ెంద్ి, 
అపవాద్ిని ఎద్ుర ెంచు శకరతని అద్ి అనుగోహ సుత ెంద్ి, మర యు అనిాటట కెంట ే
ముఖయముగా అద్ి పిభువు యొకక రాకడ కొర్కు ఓపికత్ో ఎద్ుర్ుచూసుత ెంద్ి. 
యాకోబు మర యు పౌలు ఇర్ువుర్ు ఖచిాతముగా ఇద్య విషయమును 
బో ధిెంచ్ఘర్ు. 

— డా. లాయర్ర జే. వాటర్డి 

2:15-17లో యాకోబు ఈ నియమమును అనువర్శతంచన విధానమును వినండి: 

సహో ద్ర్ుడెైనను సహో ద్ర య నైను ద్ిగెంబర్ుల ై ఆ నఘటటకర భోజ్నములేక 
యునాపుుడు, మీలో ఎవడెనైను శరీర్మునకు కావలస్టనివాటటని ఇయయక 
సమాధఘనముగా వళెలే డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపితప ెంద్ుడని చ్ెపుినయ డల ఏమి 
పియోజ్నము? ఆలాగే విశ్ావసము కరోయలులేనిద్ెతై్య అద్ి ఒెంటటగా ఉెండి 
మృతమ నైద్గును (యాకోబు 2:15-17). 

యాకోబు ఈ విష్యమును ఇంత కంటే ఖ్ండతిముగా చపె్ుపటను గూర్శు మనము 
ఊహించుకొనుట కష్రము. దదవుని ధ్ర్ుశాసత రమునకు ఆచర్ణాతుక విధదయత చూప్ుట దావర్ా, 
ముఖ్యముగా ఒకర్శనొకర్మ పేరమించుట దావర్ా అతని శోీతలు సంఘములలోని అలజడిని శాతింప్జయేాల్వ. 
తమ విశావసమును గూర్శు వార్మ ఎనిి ప్రగలాులు ప్ల్వకననా, పేరమతో కూడని ఆచర్ణాతుక సతియిలను 
చదయకుండా వార్మ దదవుని దృషిరలో నీతిమంతయలుగా తీర్ుబడలేర్మ. 

ముగ ెంపు 

ఈ పాఠంలో యాకోబు ప్తిరకలోని ర్ ండు జఞా న మార్గములను మనము చూశాము. వార్మ 
కల్వగశయుని విశేోష్ణ జఞా నము యొకు అవసర్తను ఎతిత  చూప్ుట దావర్ా, మార్గదర్ికతవమును 
అందించుట దావర్ా, విశేోష్ణ జఞా నము మర్శయు విశావసము మధ్య అనుబంధ్మును సాా పించుట దావర్ా 
యాకోబు తన శోీతలను విశేోష్ణ జఞా నము వ పై్ుకు ఎలా ఆకర్శషంచాడో  చూశాము. మర్శయు తన శోీతలకు 
వార్శ యొకు అవసర్తను చూప్ుట దావర్ా, దదవునికన మర్శయు ఆయన ప్రజలకు నముకమ నై మర్శయు 
తగశగంప్ుగల ప్ర్శచర్య చదసూత  దదవుని సతయమును అనువర్శతంచుటకు వార్శకన మార్గదర్ికతవమును ఇచుుట 
దావర్ా ఆచర్ణాతుక జఞా నమును వ దకమని యాకోబు తన శోీతలను సూచంచన విధానమును కూడా 
మనము చూశాము. 

ర్ ండు జఞా న మార్గములను అనుసర్శంచమని యాకోబు మొదటి శతాబేప్ు యూదా క ైసైతవులకు 
పిలుప్ునిచాుడు. మర్శయు ఇదద నేడు మీకు, నాకు కూడా వర్శతసుత ంది. మనకు కూడా విశేోష్ణ మర్శయు 
ఆచర్ణాతుక జఞా నము అవసర్మ ైయునిది. దదవుని నుండి ఈ వర్ములను ప ందుటకు, యాకోబు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇచున మర్దర్ికములకు మనము కూడా లోబడాల్వ. మర్శయు దదవుని ప్టో సంప్ూర్ణ విశావసము 
మర్శయు భకనత కల్వగశ మనము దీనిని చదయాల్వ. మనము భూసంబంధ్మ నై జఞా నమును తదల్వకగా 
అనుసర్శంచు దనిములలో, యాకోబు ప్తిరకను హృదయప్ూర్వకముగా స్ట్వకర్శంచ దదవుని యొదే నుండి 
వచుు జఞా న మార్గములను అనుసర్శంచాల్వ. 
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