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ఉపో ద్ఘా తం 

అసలు మార్మప ప ందుటకు అవకాశమలేేని మోసగాళోను మీర్ ప్ుపడెనైా చూశార్ా? వార్శ 
మోసము మర్శయు కుటర వార్శకన ప్రయోజనమును కల్వగశసుత  — కనీసం కొంత కాలం పాటెనైా — వార్శని 
మర్శంత నీచులుగా చదసుత ంది. కాని సంతోష్కర్ముగా, దదవుడు అటిర ప్రజలను విశషే్మ నై ర్రతయలలో 
ఉప్యోగశంచుకోవాలని కోర్శనప్ుపడు, వార్మ ఆయనకు అందనంత దూర్ముగా మాతరం ఉండర్మ. వార్శని 
నమరప్ర్చ, ఆయనను స్టేవించుటకు స్టదిధముగా ఉని ప్రజలుగా వార్శని ర్ూప్ుదదిుే టకు దదవుడు వార్శ 
జీవితములో కొనిి కష్రములను కల్వగశసాత డు. మర్శయు చాలాసార్మో , దదవుడు ఈ విధ్ంగా మార్శున ప్రజలు 
నమరత మర్శయు విశావసము విష్యములో ఇతర్మలకు మాదిర్మలుగా మార్తార్మ. 

ప్ంచగీంథములోని ఈ పాఠం బెైబిలులోనే అతి ప దే మోసగాడెైన, “పతిర్మడెైన యాకోబు”కు 
అంకనతం చదయబడింది. కాని, మనము చూడబో వుచునిటటో , 25:19-37:1 వర్కు వాయపించన 
ఆదకిాండములోని ఈ భాగము, యాకోబు చదస్టని మోసమును మాతరమే బయలుప్ర్చదుగాని, దదవుడు 
అతనిని నమరప్ర్చ, ఇశాీయిలేులోనే అతయంత పిరయమ ైన పితర్మలలో ఒకనిగా తీర్శుదదిాే డని కూడా 
బయలుప్ర్మసుత ంది. 

ఇతర్ పాఠములలో, ఆదకిాండము గీంథము మూడు ప్రధానమ ైన భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది అని మనము చూశాము. మొదటి భాగము 1:1-11:9లో ఉని పరా చీన చర్శతర. 
వాగాే న దదశము కొర్కు ఇశాీయిలేుకు ఇవవబడని పలిుప్ు ప్రప్ంచ చర్శతరలోని ఆర్ంభ దశలలో జర్శగశన 
సనిివశేములలో నాటబడయిునిదని దనీిలో మోషే వివర్శంచాడు. ర్ ండవ భాగము ఆదమి పతిర్మల 
చర్శతరను వివర్శసుత ంద ిమర్శయు ఇది 11:10-37:1లో ఉనిది. ఈ భాగములో, వాగాే న దదశము వ పై్ుకు 
ప్రయాణమును అబరా హాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబుల జీవితముల వ లుగులో చూడాలని మోషే 
సపష్రము చదసాత డు. మూడవ భాగము తర్మవాతి పతిర్మల చర్శతరను గూర్శునది, ఇద ి37:2-50:26లో 
ఉనిది. ఈ వచనములలో, వార్మ వాగాే న దదశము వ పై్ుకు కదులుచుండగా ఇశాీయిేలు గపతరముల మధ్య 
తల తితన సమసయలను ప్ర్శష్ుర్శంచుటకు మోషే యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మలను గూర్శున 
వృతాత ంతమును తెల్వయజేశాడు. 

పితర్మడెనై యాకోబును గూర్శున నివదేిక ర్ ండవ భాగమునకు చెందనిది; ఇశాీయిలేు యొకు 
సుప్ర్శచతయల ైన ముగుగ ర్మ పతిర్మలను గూర్శున ఆదమి పతిర్మల చర్శతర: అబరా హాము, ఇసాికు, యాకోబు. 
ఇసాికు జీవితములోని సనిివేశములు 11:10-25:18లో ఉని అబరా హాము యొకు నివేదకితో, 
మర్శయు 25:19-27:1లో ఉని యాకోబు యొకు నివేదకితో ముడిప్డయిునాియి. కాబటిర, ఈ 
పాఠంలో, ఈ విభజన యొకు ర్ ండవ భాగము మీద మనము దృషిరప డదాము: యాకోబు జీవితము. 

పితర్మడెనై యాకోబును గూర్శున మన పాఠం ర్ ండు ప్రధానమ ైన భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది. మొదటగిా, ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు 
విష్యములను ప్ర్రక్షదిాే ము. తర్మవాత మోషే తన వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఉదాా టించన ముఖ్య 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంశములను, మర్శయు ఆ అంశములు ఆధ్ునిక క ైైసతవులకు ఎలా అనువర్శతంచబడతాయో చూదాే ము. 
యాకోబు వృతాత ంతము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములతో ఆర్ంభిదాే ము. 

నిర్ాిణము మర్ియు విషయములు 

యాకోబు జీవితములో జర్శగశన సనిివశేములను గూర్శు ఇంచుమించు బెైబిలు విదాయర్మా లందర్శకీ 
తెలుసు. కాని ఈ పాఠంలో, ఆదికాండము ప్ుసతకములో మోషే ఈ సనిివేశముల యొకు నివదేికను 
అమర్శున విధానమును ఇప్ుపడు చూదాే ము. మనము లేఖ్నములను చదువునప్ుపడు, అవి ఏమి 
చెబుతయనాియి మర్శయు వాటిని ఎలా చబెుతయనాియి అను విష్యములను మనము దృషిరలో 
ఉంచుకోవాలని మర్శుపల వదుే . మర్ొక మాటలో, ప్రతి వాకయభాగము యొకు విష్యములు మర్శయు 
నిర్ాుణము కలస్టి ఎలా ప్ని చదసాత యి? ఈ అనుబంధ్మును అరా్ము చదసుకొనుట దావర్ా బెబైిలు 
ర్చయితలు తమ వాసతవిక శరీతల కొర్కు కల్వగశయుండిన ఉదదేశయములను మనము వివేచంచవచుు. 
మర్శయు వార్శ వాకయ భాగములను ఆధ్ునిక లోకములో ఎలా అనువర్శతంచాలో తెలుసుకొనుటలో ఇది 
మనకు సహాయప్డుతయంది. 

ఆది. 25:19-37:1 వంట ిసుదరీ్ామ నై మర్శయు సంకనోష్రమ నై లేఖ్న భాగమునకు 
ఆకార్మునిచుుటకు అనకే మార్గములు ఉనాియి. కాని, మన ఉదదేశయముల కొర్కు, యాకోబు జీవిత 
వృతాత ంతములోని ఏడు ప్రధానమ ైన విభాగములను మనము గుర్శతదాే ము. 

ఆది. 25:19-34లో ఉని మొదట ివిభాగమును సంఘర్షణ యొకు ఆర్ంభము అని మనము 
పిలువవచుు. ఇద ియాకోబు మర్శయు ఏశావుల మధ్య, తదావర్ా వార్శలో నుండ ివ లువడని దదశముల 
మధ్య ఉని సంఘర్షణ అను నాటకీయ సమసయను తెల్వయజేసుత ంది. యాకోబు జీవిత వృతాత ంతములో ఈ 
సంఘర్షణ ఆర్ంభమ ై తర్మవాత చలాో ర్మతయంది. ఈ మొదటి భాగము యాకోబు ఏశావుల నుండి వార్శ 
తండిరయి నై ఇసాికు మీదకిన దృషిర  మళలో ట దావర్ా ముగుసుత ంది. 

26:1-33లో ఉని ర్ ండవ విభాగము, ఇసాికు మర్శయు ఫలి్వష్తయుల మధ్య జర్శగశన 
సమాధానకర్మ ైన పాలుప్ంప్ులను గూర్శు వివర్శసుత ంది. ప్రధానమ నై పాతరలుగా ఏశావు మర్శయు 
యాకోబుల మీద మర్లా దృషిర ప టటర ట దావర్ా ఈ విభాగము ముగుసుత ంది. 

26:34-28:22లో ఉని మూడవ విభాగము, యాకోబు ఏశావులు శతయర తవముతో విడిపల వుటను 
గూర్శు తలె్వయజసేుత ంది. యాకోబు వాగాే న దదశమునకు బయట ఉని లాబాను మర్శయు అతని 
బంధ్ువుల యొదేకు వ ళలో టతో ఈ విభాగము ముగుసుత ంది. 

29:1-31:55లో ఉని నాలగవ విభాగము, యాకోబు లాబాను యొదే గడపిని సమయమును 
వర్శిసుత ంది. యాకోబు వాగాే న భూమికన తిర్శగశవచుుటతో ఈ విభాగము ముగుసుత ంది. 

32:1-33:17లో ఉని ఐదవ విభాగము, యాకోబు వాగాే న భూమికన తిర్శగశవచున తర్మవాత 
యాకోబు ఏశావుల మధ్య జర్శగశన సమాధానకర్మ నై విభజనను నివదేిసుత ంది. ఈ విభాగము ఏశావు 
తర్మవాత యాకోబు కనానీయ విర్పధ్ులతో వయవహర్శంచన విధానము మీద దృషిరప డుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

33:18-35:15లో ఉని ఆర్వ విభాగము, యాకోబు మర్శయు కనానీయుల మధ్య జర్శగశన 
సనిివశేముల మీద దృషిరప డుతయంది. ఈ విభాగము యొకు చవర్శలో, యాకోబు వంశావళి మీదకిన దృషిర  
మళలో తయంది. 

చవర్శగా, 35:16-37:1లో ఉని యాకోబు జీవితము యొకు ఏడవ విభాగము సహో దర్మల మధ్య 
ఉని సంఘర్షణ యొకు ముగశంప్ును తలె్వయజసేుత ంది. 

యాకోబు జీవితము యొకు ఈ సామనయ ఆకార్ము ఒక విశాలమ నై ఖ్యాజం లేక మ ల్వక ను 
సృషిరసుత ందని అనేకమంద ివాయఖ్ాయనకర్తలు గుర్శతంచార్మ: 

ఒక క ందర విషయమునకు ముందు మర్ియు తరువాత ఉనన భాగ్ములు 
ఒకద్ఘనితో మర్ొకటి సమాంతరముగా లేక సమతులయముగా ఉండు ఒక స్ాహితయ 
నిర్ాిణము. 

పాత నిబంధనలోని ఒక భాగ్ము యొకక ఆకారమును గ్ూరి్ి మీరు మాటాా డు 
పరతిస్ార్ి, బ ైబిలు రచయతలు, కొనిన విశ్షేమ ైన సందరభములు మ్మనహా, ఒక 
ఆకారమును మనసుాలో ఉంచుకొని తమ వృతఘీ ంతములను, లేక పదయములను 
మరి్యు మొదలగ్ువాటిని వార యలేదు అని మీరు గ్ురుీ ంచుకోవాలి. “ఇపుుడు 
నేను మొదటి భాగ్మును వార సుీ నఘనను. ఇపుుడు ర్ ండవ భాగ్మును 
వార సుీ నఘనను. ఇపుుడు మూడవ భాగ్మును వార సుీ నఘనను” అననటుా . కాని, 
వాయఖ్ాయనకరీలు వార యబడిన వాకయభాగ్ములను చూస్టి గ్ురీి్ంచదగిన పదధతులను 
కనుగొనుటను గ్ూరి్ి మనము మాటాా డుతునఘనము, అనగా నిర్ాిణము 
మర్ియు తఘరి్కక సంబంధములను విశ్ేాష్ించుటకు పరతి ఆకారము కొనిన 
అరహతలను ఉపయోగిసుీ ంద్ి. మరి్యు మీరు ఉపయోగించు ఆరహతల ఆధఘరంగా, 
మీరు విభిననమ నై ఆకారములను కనుగొంటారు. సర్ , మునుపటి భాగ్ములు 
మర్ియు తరువాతి భాగ్ముల మధయ సమతులయతను, లేక పరతిబింబములను, లేక 
సమాంతర్ాలను కనుగొనుట మీరు ఉపయోగించదగిన ఒక అరహత అయుయననద్ి ... 
అయతే మీరు ఇంకా ఎకుకవ సమాంతరతలను — యాకోబు విషయములో 
మొదటి భాగ్ము మర్ియు చివరి్ భాగ్ము మధయ — కనుగొననపుుడు మీరు ఏ 
స్ాా యకి చేరతఘరంటే, సర్ిపడని సమాంతరతలు ఉననటాయతే, ద్ఘనిని 
“ఉద్ేేశపూరాక ఖ్యాజం” అని పిలువవచుి. ఇకకడ రచయత ఈ విధంగా 
ఆలోచన చేస్ాీ డు, “నేను ఇలా చేశ్ాను. ననేు ఇలా చేశ్ాను. మొదటి భాగ్ములో 
నేను ఇలా చేశ్ాను; మునుపటి భాగ్ముతో కొనిన సంబంధములు ఉనన విధంగా 
నేను ఇపుుడు ఇలా చేయబో తునఘనను” ... మరి్యు అటిర  నిర్ాిణములో కలుగ్ు 
ఇలాంటి పరసుర సంబంధముల కారణంగా, పరసుర సంబంధం కలిగియునన 
భాగ్ములను పో లుి మరి్యు వ ైరుధయములు చూపు అవకాశం మీకు లభిసుీ ంద్ి. 
యాకోబు వృతఘీ ంతము విషయములో ఇద్ే విలువ నైద్ిగా ఉననద్ి. యాకోబు 
జీవితము యొకక ఆరంభ సందరభములు యాకోబు జీవితము యొకక తరువాత 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సందరభములతో సంబంధము కలిగియునఘనయ. మర్ియు ఈ పరసుర 
సంబంధములను — వీటిలో వయతఘయసములు ఉనఘనయ మర్యిు పో లికలు 
ఉనఘనయ — మీరు చూస్టనిపుుడు మర్ియు ఈ ర్ ంటిని మీరు కలిస్టియుండుట 
చూస్టినపుుడు మర్ియు ఇవి ఈ ర్ ండు భాగ్ముల మధయ పరతయక్షమ ైనపుుడు, ఈ 
ర్ ండు భాగ్ములలో రచయతగా మోష్ే ఏమ్మ ఉద్ఘా టించుచునఘనడో  మీరు 
చూడగ్లుగ్ుతఘరు. ఖ్యాజం యొకక పరా ముఖ్యతను అరాము చేసుకొనుటకు 
వయతఘయసములు మర్యిు పో లికలు పరా ముఖ్యమ నైవిగా ఉనఘనయ. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర , జూ. 

మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటటో , యాకోబు వృతాత ంతములోని మొదట ివిభాగము 
సహో దర్మల ైన యాకోబు ఏశావుల మధ్య ఆర్ంభమ నై సంఘర్షణను జఞా ప్కము చదసుకుంటటంది. సంఘర్షణ 
యొకు ముగశంప్ును గూర్శు తలెుప్ు ఏడవ మర్శయు చవర్శ విభాగము దావర్ా ఈ భాగము 
సమతయలయము చదయబడింది. ఈ ర్ ండు విభాగములు కేవలం సహో దర్మల మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణ 
మాతరమగేాక, వార్శ నుండి వ లువడని దదశముల మధ్య సంఘర్షణను గూర్శు కూడా మాటాో డతాయి. 

ర్ ండవ విభాగము ఇసాికు మర్శయు ఫలి్వష్తయుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణల మీద 
దృషిరప డుతయంది. ఇది ఆర్వ విభాగమునకు అనుసంధానముగా ఉనిది, అకుడ మనము యాకోబును 
మర్శయు కనానీయులతో అతని సంకర్షణలను చూసాత ము. ఈ విభాగములు పితర్మలు మర్శయు వాగాే న 
దదశములో ఉని ఇతర్ గుంప్ుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణలను వర్శిసాత యి కాబటిర  ఇవి ఒకదానినొకటి 
సమతయలయము చదసాత యి. మూడవ విభాగము యాకోబు ఏశావుల మధ్య జర్శగశన వ రై్ముతో కూడని 
ఎడబాటటను నమోదు చదసుత ంద.ి ఇది యాకోబు మర్శయు ఏశావుల యొకు సమాధానకర్మ నై 
ఎడబాటటను వర్శించు ఐదవ విభాగమును సమతయలయం చదసుత ంది. సపష్రముగా, సహో దర్మలు విడిపల యిన 
సమయములలో జర్శగశన కనయీాశీలకముల మీద ఈ ర్ ండు విభాగములు దృషిరని ప డతాయి. మర్శయు 
చవర్శగా, నాలగవ విభాగము లాబానుతో యాకోబు గడపిిన సమయమును వర్శిసుత ంది. ఈ విభాగము 
ఖ్యాజం నిర్ాుణములో ఒంటర్శగా వేరలాడుతయనిటటో  నిలబడుతయంది. ఈ విధ్ంగా, ఇద ియాకోబు 
వృతాత ంతములో ఒక మలుప్ును ర్ూపసిుత ంది. 

ఈ సౌష్రవ ర్ూప్మును మనసుిలో ఉంచుకొని, ప్రతి జతగల విభాగమును పల లుుట దావర్ా 
మర్శయు వయతాయసప్ర్చుట దావర్ా మోషే ఇచున కథనములోని విష్యములను మనము ప్ర్రక్షిదాే ము. 
సౌకర్యముగా ఉండుటకు, మనము బయట ఉని విభాగములతో ఆర్ంభించ, మధ్యలో ఉని విభాగము 
వ ైప్ుకు కొనసాగుదాము. ఆది. 25:19-34లో సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణ యొకు ఆర్ంభమును 
మొదటగిా చూదాే ము. 

సంఘరషణ యొకక ఆరంభము (ఆద్ికాండము 25:19-34) 
ఈ భాగములో సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణ ఎలా ఆర్ంభమ నైదో చూప్ు మూడు సులువ నై 

ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. మొదట ిఉపాఖ్ాయనము కవలలు జనిుంచకముందు 25:19-23లో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జర్మగుతయంది. కవలలు తలో్వ గర్ుములో జగడమాడని విష్యమును అద ినివదేిసుత ంది. ఆది. 25:23లో, 
గర్ుములో జర్శగశన ఈ సంఘర్షణను గూర్శు దదవుడు ర్శబాుకు వివర్శంచన విధానమును వినండి: 

ర్ ండు జనములు నీ గ్రభములో కలవు. ర్ ండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి 
పరతయేకముగా వచుిను. ఒక జనపదముకంటె ఒక జనపదము 
బలిషరమ యైుండును. పెదేవాడు చిననవానికి ద్ఘసుడగ్ును అన ను (ఆద్ి. 25:23). 

ఇకుడ మనము చూసుత నిటటో , యాకోబు ఏశావుల మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణ ఇదేర్మ సహో దర్మల 
మధ్య జర్మగు ఒక వయకనతగత సంఘర్షణ కంటే ప దేదని దదవుడు స్ట లవిచాుడు. ఇద ి“ర్ ండు దదశములు” లేక 
“ర్ ండు జనుముల” మధ్య సంఘర్షణను ఊహ ంచంది. కాబటిర , దదవుని మనసుిలో ఉండని ఆ ర్ ండు 
దదశములు ఏవి? దీనికన జవాబును మనము ఈ భాగములోని ర్ ండవ మర్శయు మూడవ 
ఉపాఖ్ాయనములలో చూసాత ము. 

25:24-26లో ఉని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనము జననమందు సహో దర్మల మధ్య జర్శగశన 
సంఘర్షణను గూర్శు చెబుతయంది. ఈ కుో ప్త  వాకయభాగము ఇంతకు ముందు ప్రసాత వించబడని ర్ ండు 
దదశములను గూర్శు మొదట ిగుర్మతయను ఇసుత ంది. ఆది. 25:25, మొదట ిశిశువ నై ఏశావును, 
జననమందు “యి ర్నీి” అని వర్శిసుత ంది. “యి ర్ీని” అను ప్దమునకు హెబ్రర ప్దము   י  ఈ .(అదముని)ַאְדמֹונ ִ֔
ప్దజఞలము ప్దముల తార్మమార్మను సూచసుత ంది, ఎందుకంటే ఇది  ֱאדֹום లేక ఎదోం వంటి హెబ్రర 
ప్దముల కుటటంబములో నుండి వ లువడుతయంది. ఏశావు ఎదోము దదశమునకు పితర్మడెయైునాిడని 
ఇద ిసూచసుత ంది. ఆది. 25:26లో మనము ర్ ండవ దదశమును గూర్శు నేర్ముకుంటాము, అకుడ ర్ ండవ 
కుమార్మడు యాకోబు అని పలిువబడా్ డు. అవును, యాకోబు ఇశాీయిలేు దదశము యొకు పతిర్మనిగా 
సుప్ర్శచతయడు. 

25:27-34లో ఉని మూడవ ఉపాఖ్ాయనము యౌవవనులుగా ఉనిప్ుపడు యాకోబు ఏశావుల 
మధ్య జర్శగశన వ రై్మును గూర్శు నివేదసిుత ంది. ఈ వచనములలో, “యి ర్ీయి ర్ీని కూర్” లేక హెబ్రరలో   ָאֹדם
(అదోం) కొర్కు యాకోబు ఏశావు యొకు జయేష్ఠ తవమును ఇవవమని కోర్ాడు. ఈ హెబ్రర ప్దము ఏశావు 
జననములోని “యి ర్ీని” అను ప్దమును ప్రతిధ్వనిసుత ంది. ఇందుమూలముగానే ఏశావు “ఎదోము” అని 
పిలువబడా్ డు అని ఆది. 25:30 సపష్రముగా తలె్వయజసేుత ంది. 

ఇంతకు ముందు మనము చూస్టనిటటో గా, ఆర్ంభము నుండద మోషే తన పాఠకులకు తాను 
వరా స్టిన కథనము ప్టో ఒక కలీకమ నై ధోర్ణిని అందించాడు. యాకోబు మర్శయు అతని సల దర్మడెైన 
ఏశావు మధ్య ఏమి జర్శగశనదో అతని శరీతలు తలెుసుకొనబో వుచుండరి్శ. అయితద ఇది ఇదేర్మ సహో దర్మల 
మధ్య జర్శగశన సంఘర్షణ మాతరమే కాదు. ఈ సహో దర్మల్వదేర్మ, ఇశాీయిలేు మర్శయు ఎదోము అను ర్ ండు 
దదశములకు అధపి్తయలుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు ఆ విధ్ంగా, ఈ ర్ ండు దదశములలో ఉని వార్శ వార్సుల 
మధ్య సంఘర్షణకు వార్శ వయకనతగత సంఘర్షణ ముందసుత  సూచనగా ఉనిది. 

ఇశ్రా యేలు మరి్యు ఎద్ోము మధయ ద్ౌతయ సంబంధములను గ్ూరి్ి, ర్ాజకీయ 
కలయకను గ్ూర్ిి, మర్ియు వార్ి మధయ జర్ిగిన సమనాయములను గ్ూర్ిి 
మనము ఆలోచన చసే్టనిపుుడు... ర్ిబాక గ్రభములో వారు ఉననపుుడు కూడఘ... 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అద్ి ఒక ఆనందకరమ నై అనుబంధము కాదు కద్ఘ? వారు జగ్డమాడఘరు 
మర్ియు ఒకడు మర్యిొకని అధిగ్మ్మంచుటకు పరయతినంచఘడు. అవును, ఏశ్ావు 
మొదటిగా బయటకు వచఘిడు; కాబటిర  అతడు జ యషుర డు. కాని యాకోబు అతని 
వ నుకనే ఉనఘనడు మరి్యు అతడు ఏశ్ావు స్ాా నమును లాగ్ుకొనగోర్ాడు, అతని 
పేరుకు అరాము కూడఘ అద్ే. యాకోబు ఒక “మోసగాడు,” కద్ఘ? “అనఘయయముగా 
మర్ొకని స్ాా నమును లాగ్ుకొనువాడు.” కాబటిర , ఇద్ి నపేధయము. తరువాత 
యౌవాన కాలములో — ర్ ండు వేర్ ారు సాభావములు — యాకోబు తిని, 
గ్ుడఘరము చుటుర  తిరుగ్ుతూ ఇంటి వదే ఉండగోర్ాడు మరి్యు ఏశ్ావు ఒక 
వేటగాడు కద్ఘ? కాని యాకోబుకు ఏశ్ావు కలిగియుననద్ి కావాలి, అద్ి జ యషఠ తాపు 
హకుక. కాబటిర  అతడు ఏశ్ావు కొరకు భోజనమును స్టిదధపరచఘడు. అతడు ఆకలితో 
వేట నుండి తిరి్గివచిి తన సహో దరునితో ఈ మూరఖమ ైన ఒపుందం 
చేసుకునఘనడు. యాకోబు ఏశ్ావుతో ఇలా అనఘనడు, “విషయం ఏమ్మటంట,ే నేను నీ 
కొరకు మంచి భోజనమును వండుతఘను, నీవు నీ స్ాాసాయమును నఘకు ఇవుా.” 
అతడు చఘలా ఆకలిగొని ఉనఘనడు గ్నుక “సర్ , ఇస్ాీ ను” అని చ పాుడు. తరువాత 
అతడు ఏమ్మ జరి్గినద్ో  గ్ురీి్ంచి తన తండిర ఆశీర్ాాదమును ప ందగోర్ాడు. 
ఇపుుడు, యాకోబు తన స్ ంత తలాితో కుమిక కక ఏశ్ావు వలె నటించఘడు. ఏశ్ావు, 
చూశ్ార్ా, ఒక “హి-మాన్” వంటి వాడు — శరీ్రమంతఘ వ ంటుర కలు, ఉనఘనయ 
కద్ఘ? కాబటిర , అతడు తన శరీ్రము మీద జంతువుల తోళ్లా  పటెుర కొని ఏశ్ావు వలె 
నటించి కుటుంబములోని పితరుని నుండి ఆశీర్ాాదము కొరకు అడిగాడు. “సర్ , 
నినున ఆశీరాద్ిస్ాీ ను” అని ఇస్ాాకు అంటాడు. ఈ విధంగా, ఏశ్ావు యొకక 
స్ాాసాయము అంతఘ ద్ ంగిలించబడింద్ి. మర్యిు, ఇద్ి నిశియముగా వ ైరము 
పుటిర ంచింద్ి. యాకోబు సహో దరుని చేతిలో హతము చేయబడ ేఅవకాశం ఉననద్ి 
కాబటిర  అతడు పారి్పో వలస్టవిచ ి ను. కాని, ఇదేరు సహో దరుల మధయ అద్ి మంచి 
సంబంధము కాదు... మర్ియు వారు ద్శేములుగా ఎద్ిగిన తరువాత ఈ వ ైరము 
మర్ింత బలపడింద్ి; వారు ఒకర్ినొకరు ద్ేాష్ించుకుంటారు. మరి్యు ద్ీనిని చరి్తర 
రుజువు చసేుీ ంద్ి. 

— డా. టామ్ ప టరర్డ 

మొదట ివిభాగములో యాకోబు, ఏశావు మర్శయు వార్శ వార్సుల మీద ప టరబడని దృషిర  చవర్శ 
లేక ఏడవ విభాగమును అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయం చదసుత ంది, 35:16-37:1లో ఉని 
సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణకు ముగశంప్ు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంఘరషణకు ముగింపు (35:16-37:1) 
ఈ విభాగములో, మోషే మర్శయొకసార్శ యాకోబు మర్శయు ఏశావుల మీద మర్శయు వార్మ 

పరా తినిధ్యం వహ ంచన దదశముల మీద దృషిరప టార డు. అతడు దీనిని మూడు భాగములలో చదశాడు. 
మొదటగిా, అతడు ఆదకిాండము 35:16-26లో యాకోబు యొకు వంశావళిని నమోదు చదశాడు. 
యాకోబు వార్సులు ఇశాీయిలేు దదశమును ఎలా నిర్శుంచార్ప ఈ భాగము వివర్శసుత ంది. ఇది బెనాయమీను 
మర్శయు ర్ూబనేులను గూర్శు కుో ప్త  వివర్ణతో ఆర్ంభమ ై, ఇశాీయిేలు ప్న ిండు గపతరములలోని పతిర్మల 
ప్టిరకతో ముగుసుత ంది. 

ర్ ండవదగిా, ఆది. 35:27-29లో ఇసాికు మర్ణించనప్ుపడు యాకోబు మర్శయు ఏశావుల 
యొకు వ ఖై్ర్శని మోష ేవర్శించాడు. ఏశావు మర్శయు యాకోబులు ఇసాికును పాతిప టార ర్మ అని ఈ కుో ప్త  
భాగము నివదేసిుత ంది. తన తండిర మర్ణించన వ ంటనే యాకోబును హతమార్ముతానని ఆద.ి 27:41లో 
ఏశావు బెదరి్శంచుటను జఞా ప్కము చదసుకునిప్ుపడు ఈ నివదేిక యొకు తీక్షణత సపష్రమవుతయంది. దీని 
వ లుగులో, ఇసాికు మర్ణమును గూర్శు ఇవవబడిన వివర్ణలో సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణ 
ముగశంచబడింది అని కనిపిసుత ంది. 

మూడవదగిా, ఆది. 36:1-43లో మోష ేఏశావు వంశావళిని గూర్శు ఒక విశాలమ ైన కథనమును 
ఇచాుడు. ఈ కథనము ఏశావు వంశములోని ప్లు భాగములకు చెందిన ర్ ండు వంశావళలలను 
కలుప్ుతయంది. శయేిార్మ పరా ంతమును పాల్వంచన ర్ాజులను గూర్శు తలెుప్ుతూ ఈ భాగము ముగుసుత ంది. 
యాకోబు కనాను దదశములో నివస్టించుటను కొనసాగశంచాడని చబెుతూ 37:1లో మోషే మర్ొక మాటను 
జోడించాడు. ఈ విధ్ంగా ఏశావు యొకు వంశావళిని ముగశంచుట దావర్ా, యాకోబు ఏశావుల మధ్య 
సంఘర్షణ ముగశస్టనిప్పటికీ, సహో దర్మల్వదేర్మ విడిపల యార్ని మోషే సపష్రము చదశాడు. యాకోబు 
వార్సులు కనానులో నివస్టించార్మ మర్శయు ఏశావు వార్సులు ఎదోములో నివస్టించార్మ. 

యాకోబు జీవితము యొకు మొదట ిమర్శయు చవర్శ విభాగములలోని విష్యములను 
మనసుిలో ఉంచుకొని, మోషే ఇచున కథనము యొకు మధ్య భాగము వ పై్ుకు మర్ొక మ టటర  
ముందుకు వ ళాే ము, వాగాే న దదశములో పతిర్మలు చదస్టని సంకర్షణలను తలెుప్ు ర్ ండవ మర్శయు ఆర్వ 
విభాగములను చూదాే ము. 

ఇస్ాాకు మరి్యు ఫలిిష్్ీయులు (ఆద్ికాండము 26:1-33) 
ఈ విభాగములు ఆది. 26:1-33లో ఇసాికు మర్శయు ఫలి్వష్తయుల మధ్య జర్శగశన 

సమాధానకర్మ ైన సంకర్షణలకు భినిముగా, ఆది. 33:18-35:15లో యాకోబు మర్శయు కనానీయుల 
మధ్య జర్శగశన వ రై్ముతో కూడని సంకర్షణలను చూప్ుతాయి. ఇసాికును గూర్శు మర్శయు అతడు 
ఫిల్వష్తయులను ఎదుర్ొునుటను గూర్శు వర్శించు ర్ ండవ విభాగముతో మనము ఆర్ంభిదాే ము. 

ఇప్ుపడు, ఆదికాండములోని ఈ అధాయయము సర్ నై సాలములో ఇవవబడలేదు అని 
విమర్ినాతుక వాయఖ్ాయనకర్తలు వాదిసాత ర్మ. ఇది ఇసాికుకు బదులుగా యాకోబు మీద దృషిరప డుతయంద ి
అని మనమంతా చూడవచుు. మర్శయు ఈ సనిివేశములు యాకోబు, ఏశావుల జననములకు చాలా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాలం కనతీం జర్శగాయి అని విష్యము కూడా నిజమే. కాని మనము చూడబో వుచునిటటో , యాకోబు 
జీవితము మీద మోష ేప టిరన దృషిరకన ఈ విభాగము చాలా పరా ముఖ్యమ ైనది. 

ఈ విభాగము ర్ ండు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశన ఉపాఖ్ాయనములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 26:1-
11లో మొదట ిభాగము ఇసాికు ఫిల్వష్తయులతో కల్వగశయుండని ఆర్ంభ సమాధానమును వర్శిసుత ంది. ఈ 
వచనములలో, ఇసాికు ర్శబాును తన సహో దర్శ అని చపెపి, ఫిల్వష్తయుల ర్ాజ నై అబ్రమ ల కును మోసం 
చదశాడు. ఇసాికు చదస్టని మోసమును గుర్శతంచన తర్మవాత, అబ్రమ ల కు ర్శబాును ఇసాికుకు 
తిర్శగశఇచాుడు. తర్మవాత ఆ పరా ంతములో నివస్టించుటకు అతడు ఇసాికుకు అనుమతి ఇచు, అతనికన 
ఎలాంట ిహానిని తలప టరవదేని తన ప్రజలను ఆజఞా పించాడు. 

26:12-33లో ఉని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనము ఇసాికు మర్శయు ఫలి్వష్తయుల మధ్య కొనసాగశన 
సమాధానమును గూర్శు నివేదసిుత ంది. ఈ భాగములో, దదవుడు ఇసాికును దీవించాడు, కాని అతడు 
కల్వగశయుండని మందలు మర్శయు ప్శువులను బటిర  ఫలి్వష్తయులు అతని మీద అసూయప్డా్ ర్మ. కాబటిర , 
ఇసాికు ఒక బావి నుండి మర్ొక బావి యొదేకు ప్రయాణించుట దావర్ా హ ంసను నిర్పధించాడు. 
ఇసాికుకు దదవుడచిున ఆశీర్ావదములను అబ్రమ ల కు ఒప్ుపకొనుటతో మర్శయు బయెిేర్ షబా యొదే 
వార్శదేర్శ మధ్య ఒక సమాధాన ఒప్పందము జర్మగుటతో ఈ ఉపాఖ్ాయనము ముగుసుత ంది. 

ఫిల్వష్తయులతో ఇసాికు చదస్టిన సమాధాన ఒప్పందము ఇసాికు, తదావర్ా అతని కుమార్మడెనై 
యాకోబు, అబరా హాము వార్సులను సతయమును ఉదాా టించంది. ఈ విభాగములోని విష్యములను 
అబరా హాము జీవితముతో పల ల్వునప్ుపడు, అబరా హాము జీవితముతో అనకే పల ల్వకలను మనము 
చూసాత ము. ఆది. 20:1-18లో అబ్రమ ల కు అనే పేర్మగల మర్ొక ఫిల్వష్తయుల ర్ాజును అబరా హాము 
ఎదుర్ొునాిడు. ఆది. 21:30 మర్శయు 34లో అబరా హాము బావులను తరవివ ఫలి్వష్తయుల మధ్య 
నివస్టించాడు. ఆది. 21:22-34లో బయెిేర్ షబా వదేనే అబరా హాము ఫిల్వష్తయులతో ఒక ఒప్పందమును 
చదసుకునాిడు. ఫలి్వష్తయులతో ఇసాికు చదస్టని సమాధానకర్మ ైన అనుబంధ్మును దదవుడు 
ఆమోదించాడని నిసిందదహముగా తలెుప్ుటకు మోషే ఈ పల ల్వకలను ర్ూప ందించాడు. 

ఇప్ుపడు ఇసాికు ఫిల్వష్తయులతో చదస్టని సంకర్షణల నుండి 33:18-35:15లో యాకోబు మర్శయు 
కనానీయుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణల మీద దృషిరప టటర  యాకోబు జీవితమును గూర్శున విభాగము మీద 
దృషిరప డదాము. 

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

ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి. 33:18-34:31లో ఉని మొదట ిఉపాఖ్ాయనము ష క ములో యాకోబు చదస్టని 
సంఘర్షణను గూర్శునది. యాకోబు కనానీయుల మధ్య నివస్టించుచుని ర్పజులలో, హమోర్మ 
కుమార్మడెనై ష క ము యాకోబు కుమార్ త అయిన దనీాప ై బలతాుర్ము చదశాడు. తమ సహో దర్శప ై జర్శగశన 
ఈ దాడకిన ప్రతిసపందనగా, ష క మీయులు సునితిప ందిన యి డల వార్శనందర్శనీ క్షమిసాత మని యాకోబు 
కుమార్మలు వార్శని నముబల్వకార్మ. కాని ష క మీయులు సునితివలన కల్వగశన బాధ్ను 
అనుభవించుచునిప్ుపడు, యాకోబు కుమార్మల ైన షిమోయను మర్శయు లేవీ వార్శ మీద దాడచిదస్టి వార్శని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

హతమార్ాుర్మ. తర్మవాత, కనానీయులు ప్రతీకార్ం తీర్ముకొను ఉదదేశముతో తన కుటటంబమును 
నాశనము చదసాత ర్ని యాకోబు భయప్డా్ డు. వార్మ సర్ నై ప్నినే చదశామని యాకోబు కుమార్మలు 
నొకనుచపెిపనప్పటకిీ, షిమోయను మర్శయు లేవీలను గూర్శు ఆద.ి 49:5-7లో ఇవవబడిన యాకోబు యొకు 
చవర్శ మాటలు వరే్ొక విష్యమును సూచసుత నాియి. 

ఆది. 35:1-15లోని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనములో, యాకోబు బేతదలు యొదే దదవుని యొదే నుండి ఒక 
నాటకీయమ నై నిశుయతను ప ందాడు. 35:2-4లో, బేతదలు యొదే బల్వప్ఠమును నిర్శుంచుటకు 
స్టిదధపాటటగా యాకోబు తనను మర్శయు తన కుటటంబమును దదవునికన అంకనతం చదసుకునాిడు. 
ఫల్వతంగా, కనానీయుల మీద దదవుని ఉగతీ వచుంది కాబటిర  వార్మ యాకోబును వ ంటాడలేదు. అప్ుపడు, 
బేతదలు యొదే యాకోబు బల్వపఠ్మును నిర్శుంచన తర్మవాత, దదవుడు అతనితో మాటాో డి, అతడు తన 
తండిరకన అసల ైన వార్సుడని యాకోబుకు నిశుయతనిచాుడు. దీనిని మనము విశషే్ముగా 35:10-12లో 
చూసాత ము, ఈ మాటలు 26:3-4లో ఇసాికుతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను పల ల్వయునివి. ఈ 
ఆశీర్ావదము కొర్కు యాకోబు కృతజాతలు తలెుప్ుటతో ఈ ఉపాఖ్ాయనము ముగుసుత ంది. 

మర్శయు ర్ ండవ విభాగమును పల ల్వన విధ్ముగానే, ఈ అధాయయములలో అబరా హాము మర్శయు 
యాకోబుల మధ్య మనము అనేక పల ల్వకలను చూసాత ము. ఆది. 33:20లో, ఇంతకు ముందు ఆది. 
12:7లో అబరా హాము చదస్టని విధ్ముగానే ష క ములో యాకోబు దదవుని కొర్కు ఒక బల్వపఠ్మును 
నిర్శుంచాడు. అంతదగాక, 35:6-7లో, ఇంతకు ముందు ఆది. 12:8లో అబరా హాము చదస్టిన విధ్ముగానే 
యాకోబు ష క ము నుండి బతేదలుకు ప్రయాణించ అకుడ బల్వప్ఠమును నిర్శుంచాడు. ర్ ండవ విభాగములో 
వల న , అబరా హాము జీవితముతో ఈ భావారా్కమ నై సంబంధ్ములు కనానీయులతో యాకోబు చదస్టిన 
సంఘర్షణలను దదవుడు ఆమోదించాడని చూప్ుతయంది. 

ఇప్ుపడు యాకోబు మర్శయు ఏశావులను వరే్మచదస్టిన మూడవ మర్శయు ఐదవ విభాగములను 
చూదాే ము. ఈ కథనములు సహో దర్మలు విడిపల యిన ర్ ండు వేర్ేవర్మ సమయముల మీద 
దృషిరప డతాయి. 26:34-28:22లో ఉని మూడవ విభాగము యాకోబు ఏశావుల మధ్య వ ైర్ముతో 
కూడని ఎడబాటటను వర్శిసుత ంద.ి మర్శయు ఆది. 32:1-33:17లో ఉని ఐదవ విభాగము యాకోబు 
ఏశావుల మధ్య జర్శగశన సమాధానకర్మ నై ఎడబాటటను వర్శిసుత ంది. యాకోబు మర్శయు ఏశావుల మధ్య 
జర్శగశన వ రై్ముతో కూడిన ఎడబాటటను చూదాే ము. 

వ ైరముతో కూడిన ఎడబాటు (ఆద్ి. 26:34-28:22) 
ఈ సనిివేశములలో ఉని న తైిక సంకనోష్రతలను కనుప్ర్చు ఏశావు మర్శయు యాకోబులకు 

సంబంధించన నాలుగు కథనముల మీద ఈ విభాగము దృషిరప డుతయంది. మొదటిగా, 26:34లో తన 
తలో్వదండుర లకు విర్పధ్ముగా హ తీతయుల నుండి భార్యలను తచెుుకొనుట దావర్ా ఏశావు తన విలువను 
తగశగంచుకునాిడు. ర్ ండవదగిా, 27:1-28:5లో, యాకోబు చదస్టని మోసము ఇసాికు యొకు 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుటకు ఏ విధ్ంగా కార్ణమ నైదో  ఈ విశాలమ నై కథనము వర్శిసుత ంది. ఈ 
సుప్ర్శచతమ ైన వృతాత ంతములో, తన తండిరయి ైన ఇసాికును మోసము చదయుట దావర్ా ఏశావుకు 
చెందవలస్టని ఆశీర్ావదమును యాకోబు దమంగశల్వంచాడు. ఏమి జర్శగశనదో తెలసుకుని తర్మవాత, ఏశావు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఎంత ఉగుీడయాయడంటే ర్శబాు యాకోబు పరా ణము కొర్కు భయప్డింది. యాకోబు ప్దేనర్ాముకు వ ళోి 
అకుడ నివస్టించ, అకుడ భార్యను కనుగొనునటటో  అతనిని ప్దేనర్ాముకు ప్ంప్వల నని ర్శబాు 
ఇసాికును ఒపపించంది. మూడవదగిా, ఏశావు మీద శరీతలు ఎకుువ దయను చూప్కుండా ఉండుటకు, 
ఏశావు తన తలో్వదండుర ల ఇష్రమునకు విర్మదధముగా ఇషాుయిేలీయుల నుండ ిభార్యలను తెచుుకునిటటో  
28:6-9లో మోషే నివదేించాడు. నాలగవదిగా మర్శయు చవర్శగా 28:10-22లో బతేదలులో యాకోబు 
దర్ినము దావర్ా ప ందిన ఆశీర్ావదమును గూర్శు నివేదించుట దావర్ా ఇసాికు వార్సునిగా దదవుడు 
యాకోబును ఎంపకి చదసుకునాిడని ఉదాా టించబడింది. 

సమాధఘనకరమ ైన ఎడబాటు (ఆద్ి. 32:1-32:17) 
యాకోబు ఏశావుల యొకు వ రై్ముతో కూడని ఎడబాటటను వివర్శంచు మూడవ విభాగమునకు 

భినిముగా, 32:1-33:17లో ఉని యాకోబు జీవిత నివదేిక సహో దర్మల యొకు సమాధానకర్మ నై 
ఎడబాటటను గూర్శు నివదేిసుత ంది. ఈ విభాగములో ర్ ండు దగగర్ సంబంధ్ము కల్వగశన ఉపాఖ్ాయనములు 
ఉనాియి. మొదటిగా, 32:1-32లో ఏశావును కలుసుకొనుటకు యాకోబు చదస్టని స్టదిధపాటటను 
చూసాత ము. వార్మ వ ైర్ముతో విడిపల యిన తర్మవాత కొనిి సంవతిర్ాలకు, తన కంటే ముందు 
సందదశకులను మర్శయు బహుమతయలను ప్ంప్ుట దావర్ా ఏశావును కలుసుకొనుటకు యాకోబు 
స్టిదధప్డా్ డు. హో షేయ 12:4 ప్రకార్ం, ఏశావును కలుసుకొనుటకు ముందు ర్పజు ర్ాతిర, యాకోబు ఒక 
దదవదూతతో పల ర్ాడుతూ నమరప్ర్చబడ ిదదవుని ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. 

యాకోబు ఆశీర్ాాదమును ప ందుకుంటాడని దూత రి్బాకకు ముంద్ే వాగాే నము 
చేశ్ాడు, కాని యాకోబు ఆశీర్ాాదమును ప ందుకొనుటకు పరయతినంచిన 
విధఘనమును చూడండి ... అతడు తన తండిరని మోసము చశే్ాడు మర్ియు తండిర 
నీ పేర్ మ్మ అని అడిగినపుుడు, “నఘ పేరు ఏశ్ావు, నేను నీ జ యషఠ  కుమారుడను” 
అని చ పాుడు. అతడు అబదధమాడఘడు... కాని ద్వేుడు అతనిని ద్ీవించఘడు; 
ద్ేవుడు అతనిని వృద్ిధ  చేశ్ాడు, మరి్యు అబార హాముకు ఇవాబడని వాగాే నము — 
“ఆకాశ నక్షతరముల వలె, నీ సంతఘనమును చేయుదును” — న రవేరునటుా  అతనికి 
అనేకమంద్ి పిలాలనిచఘిడు, కాని అతడు వాగాే న ద్ేశమునకు 
తిర్ిగివచుిచుననపుుడు, అతడు తన గ్తమును ఎదుర్ొకనవలస్టివచిింద్ి. 
మర్ియు ఈ స్ారి్, అతడు ఏశ్ావును కలుసుకొనుటకు ముందు ర్ాతిర, అతడు 
దూతతో సంఘరి్షంచుచుననపుుడు, దూత అతనిని “నీ పేర్ మ్మట?ి” అని 
పరశ్నంచఘడు. ఈ స్ారి్ అతడు నిజము చ పాుడు. “నఘ పేరు యాకోబు” అని 
అనఘనడు. మరి్యు అతనికి ఇశ్రా యేలు అను కరొ తీ పేరు ఇవాబడనిద్ి. 

— డా. క ీయిగ్ ఎస్. కీనర్డ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

33:1-17లో ఉని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనము యాకోబు ఏశావుతో సమాధానప్డుటను గూర్శు 
నివదేిసుత ంది. ఈ విభాగములో, సహో దర్మలు కలుసుకొని సమాధానకర్ముగా విడిపల తార్మ. ఈ 
విభాగములో ఉని వయతాయసములు మర్శయు పల ల్వకలు సపష్రముగా ఉనాియి. యాకోబు ఇక 
మోసగానిగా ఉండక నిజఞయితీగాను, నముర నిగాను ఉనాిడు. ఏశావు ప్రతీకార్మును కోర్క, క్షమించాడు. 
తయదకు, కవలల మధ్య మునుప్ు ఉండని వ రై్ము ప్ర్శష్ుర్శంచబడి, వార్మ సమాధానముతో తమతమ 
మార్గములలో వ ళోిపల యార్మ. ఏశావు చతరములో నుండి మాయమగుటతో ఈ విభాగము 
ముగశంచబడుతయంది. తర్మవాత, 34వ అధాయయములో, కనానీయులు మర్శయు ఒక నూతన భౌగపళిక 
నేప్థయము ప్రతయక్షమ యైియంది. ఇదంతా మనలను ఆది. 29:1-31:55లో ఉని లాబాను దగగర్ యాకోబు  
గడపిని కాలమును వర్శించు పరా ముఖ్యమ నై నాలగవ విభాగములోనికన నడపిిసుత ంది. 

లాబానుతో గ్డపిిన సమయం (ఆద్ి. 29:1-31:55) 
లాబానుతో యాకోబు గడపిని సమయము ఐదు ప్రధానమ నై భాగములుగా విభాగశంచబడుతయంది. 

29:1-14లో యాకోబు ప్దేనర్ాములో ప్రవేశించుటతో ఇద ిఆర్ంభమవుతయంది. తర్మవాత 29:14-50లో 
లాబాను యాకోబునకు తన కుమార్ తలను ఇచునప్ుపడు చదస్టని మోసమును గూర్శు మనము 
నేర్ముకుంటాము. యాకోబు వివాహములు తర్మవాత, ఇశాీయిేలు గపతరములకు పతిర్మల ైన యాకోబు 
కుమార్మల యొకు జననములను గూర్శు 29:31-30:24లో మనము చదువుతాము. తర్మవాత, 
లాబాను ఇంతకు ముందు చదస్టని మోసమును సమతయలయము చదయుటకు, 30:25-43లో యాకోబు 
లాబాను యొదే సంవతిర్ముల పాటట చదస్టని ప్నికన జీతమును అడగిశనప్ుపడు యాకోబు చదస్టని 
మోసమును 30:25-43లో మోషే నివదేిసాత డు. చవర్శగా, 31:1-55లో, ప్దేనర్ాము నుండ ియాకోబు 
బయలుదదర్మటను, లాబానుతో అతడు చదస్టని సమాధాన నిబంధ్నను మనము చూసాత ము. ఈ 
పరా ముఖ్యమ నై అధాయయములు ప్లు ర్కముల మోసములను మర్శయు సంఘర్షణలను గూర్శు 
మాటాో డతాయి. అయితద, కాస్టపే్టలో  మనము చూడబో తయనిటటో , యాకోబు జీవితములో అవి ఒక 
విపో్వాతుకమ నై మార్మపను తీసుకొనివచాుయి. 

ఆద్కిాండము 25-37లో యాకోబు కథనమును మనము చూస్టినపుుడు, 
యాకోబు జీవితములో చోటు చసేుకునన వినూతనమ నై మారుుల కరమమును 
మనము చూస్ాీ ము. మోసగానిగా అతడు ఆరంభించఘడు, కాని తరువాత అతడు 
ఈ అమోఘమ ైన కృపగ్ల పరతయక్షతను ద్వేుని యొదే నుండి ప ందుకునఘనడు, 
మర్ియు ద్ేవుడు యాకోబు చసే్టిన మోసమును సంబో ధించలేదుగాని 
అబార హామునకు చేయబడని వాగాే నములనినటిని నూతనపరచఘడు. యాకోబు 
ద్ేవునితో ఒక ఒపుందమును చేసుకుననపుుడు అతడు ఒక డీలర్డ అయాయడు, 
మరి్యు ద్ేవుడు ఆ వాగాే నములను న రవేరి్ితే అతడు ఆయనకు కొంత 
భాగ్మును ఇస్ాీ డు. యాకోబు తన కంటే మోసగాడ నై లాబానును 
కలుసుకుననపుుడు ద్ేవుడు వాగాే నములను న రవేర్ాిడు కాబటిర  అద్ి ఎంత 
అదుభతమ నై ఒపుందమో. మర్ియు యాకోబు తన జీవితములో ద్ేవుని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీర్ాాదములను అనుభవించినపుుడు, అతడు ద్ేవుని నముిటకు మర్ింత 
సముఖ్త చూపాడు — కనీసం కొనిన విధఘలుగా — తద్ఘార్ా ద్వేుడు ఇంటికి 
తిర్ిగివ ళ్ళమని చ పిునపుుడు, వ ళ్లా టకు స్టదిధపడఘ్ డు. తరువాత చివర్ికి, తన 
సహో దరుడు ఆయుధములు గ్ల మనుషుయలతో ఎదురు వచుిచునఘనడని 
విననపుుడు మోసగాడు, డీలర్డ ఓడిపో యాడు. ద్వేుడు అతనిని దర్ిశంచినపుుడు 
“నఘకు నీ ఆశీర్ాాదములు కావాలి నఘ తండిరవి వదుే , ఏశ్ావువి వదుే . నీవి కావాలి!” 
అని యాకోబు చ పిునపుుడు ఓటమ్మ పాలెైనవాడు విమోచించబడఘ్ డు. మర్ియు 
తుదకు, ఈ విధంగా, ద్వేుని నముిటకు స్టదిధముగా ఉనన సాలమునకు అతడు 
తేబడఘ్ డు మర్ియు అతడు ఇక తన స్ాారాం కొరకు పని చేయు మోసగానిగా 
ఉండవలస్టని పనిలేదు. 

— డా. జఞన్ ఒసవల్ర 

పితర్మడెనై యాకోబును గూర్శున మన పాఠములో ఇప్పట ివర్కు, ఆదకిాండములో యాకోబు 
జీవితము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము చూశాము. ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ 
అంశమును మనము చూడవలస్టయిునిది: ఈ అధాయయములలో కనిపించు ముఖ్య అంశములు. 

ముఖ్య అంశములు 

విచార్కర్ముగా, యాకోబును గూర్శున వృతాత ంతము విశావసుల యొకు వయకనతగత జీవితములకు 
సూటిగా అనువర్శతంప్బడుకు వరా యబడనిటటో  కీసీుత  అనుచర్మలు వయవహర్శసుత ంటార్మ. అవును, ప్రజలు ఎలా 
జీవించాల్వ అను విష్యమును గూర్శు ఆదకిాండములోని ఈ భాగము చాలా విష్యములను 
చెబుతయంది. అయితద ఒక సగటట విశావస్టి దానిని చదవబో తయనాిడు అనే ఉదదేశముతో ఆదికాండము 
వరా యబడలేదు అని మనము ఎలోప్ుపడు గుర్మత ంచుకోవాల్వ. పరా చీన ఇశాీయిేలులోని నాయకుల యొదే 
మాతరమ ేలేఖ్నములు ఉండదవి. కాబటిర , యాకోబు జీవితమును గూర్శు పరా ధ్మికముగా ఇశాీయిేలు 
దదశమంతటిక ీఅనవయింప్బడు విధ్ముగా వరా యబడింది. వాగాే న భూమిలో తన ర్ాజయమును నిర్శుంచు 
కార్యమును దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఇచాుడు. అకుడ నుండి వార్మ ఆయన ర్ాజయమును భూదిగంతముల 
వర్కు వాయపింప్జేయవలస్టియుండనిది. మర్శయు ఈ ర్ాజయ-నిర్ాుణ కార్యము పరా చీన ఇశాీయిేలు కొర్కు 
మర్శయు నేడు కీసీుత  ర్ాజయములో నివస్టించుచుని మీ కొర్కు మర్శయు నా కొర్కు యాకోబు 
జీవితములోని ముఖ్య అంశములను గుర్శతంచుటలో సహాయప్డుతయంది. 

అబరా హాము జీవితమును గూర్శున మన పాఠములలో, మోష ేనాలుగు అంశములను 
ఉదాా టించనటటో  మనము చూశాము. అబరా హాము ప్టో దదవుడు చూపని కృప్, అబరా హాము దదవునికన 
చూపని సావమిభకనత, అబరా హాముకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు మర్శయు అబరా హాము దావర్ా దదవుడు 
ఇతర్మలకనచున ఆశీర్ావదములు. యాకోబు జీవితములో కూడా ఇవే అంశములు మర్లా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతయక్షమవుతాయి. ఈ కార్ణము చదత, యాకోబు జీవిత వృతాత ంతము ఈ నాలుగు ప్రధాన అంశములను 
ఏ విధ్ంగా ఉదాా టసిుత ందో  చూదాే ము. మొదటగిా, ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చూపని కృప్ను మనము 
చర్శుదాే ము; ర్ ండవదిగా, ఇశాీయిేలు దదవునికన చూప్వలస్టయిుండని సావమిభకనతని చూదాే ము; 
మూడవదగిా, ఇశాీయిలేుకు దదవుడచిున ఆశీర్ావదములను చూదాే ము; మర్శయు నాలగవదగిా, ఈ 
అధాయయములలో అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన లక్షణమ నై ఇశాీయిేలు దావర్ా దదవుడు ఇతర్మలకు ఇచున 
ఆశీర్ావదములు. దదవుడు ఇశాీయిేలుకు చూపని కృప్ మీద యాకోబు వృతాత ంతము దృషిరప టిరన కొనిి 
విధానములను ప్ర్శశీల్వసూత  ఆర్ంభిదాే ము. 

ద్ేవుడు ఇశ్రా యలేుకు చూపిన కృప 
దదవుడు ఇశాీయిలేుకు చూపని కృప్ను మనము ర్ ండు విధ్ములుగా విశదీకర్శదాే ము. ఒక 

వ ైప్ున, ఈ అంశము మోషే యొకు వాసతవిక అరా్మునకు, అనగా అతడు ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయ 
శరీతలను ప్రభావితము చదయాలని కోర్శన విధానము మీద ఎలా దృషిర ప డుతయందో చూదాే ము. మర్ొక 
వ ైప్ున, ఆదికాండములోని ఈ భాగము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనము మీద దెవైిక కృప్ అను అంశము 
ప్రభావము చూప్ు మార్గములను చూదాే ము. ముందుగా మోషే యొకు వాసతవిక అరా్మును చూదాే ము. 

వాసీవిక అరాము 
సామానయ ప్దములలో, వార్శ జీవితములలో దదవుని కృప్ను గూర్శు ఇశాీయిేలు ప్రజలకు 

బో ధించుటకు, యాకోబు జీవితములో దదవుని కృప్ను మోషే మూడు మార్గములలో ఉదాా టంిచాడు. 
మునుప్టి కృప్. మొదటగిా, యాకోబు జనిుంచుటకు ముందద దదవుడు యాకోబు మీద మునుప్ు 

కృప్ను ఎలా చూపాడో  మోషే గుర్శతంచాడు. యాకోబు వృతాత ంతము యొకు ఆర్ంభ ఉపాఖ్ాయనము ఈ 
అంశము మీద దృషిరప డుతయంది. ఆది. 25:23లో ర్శబాుతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను వినండి: 

ర్ ండు జనములు నీ గ్రభములో కలవు. ర్ ండు జనపదములు నీ కడుపులోనుండి 
పరతయేకముగా వచుిను. ఒక జనపదముకంటె ఒక జనపదము 
బలిషరమ యైుండును. పెదేవాడు చిననవానికి ద్ఘసుడగ్ును అన ను (ఆద్ి. 25:23). 

యాకోబు మంచయి నైను, చడెు అయినను ఏమి చదయక ముందద యాకోబు దదవుని కనికర్మును 
ప ందుకునాిడని ర్పమా. 9:11-12లో అప సతలుడెనై పౌలు వాయఖ్ాయనించాడు. ఇంచుమించు ఇదద 
విధ్ముగా, వాగాే న దదశము వ పై్ుకు మోషనేు అనుసర్శంచన ఇశాీయిలేు గపతరముల ప్టో దదవుడు చూపని 
దయ కూడా దదవుడు మునుప్ు చూపని కనికర్ముల మీద ఆధార్ప్డయిుండెను. దివతీ. 7:7-8లో, 
మోషే ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

మీరు సరాజనముల కంటె విస్ాీ రజనమని యహెో వా మ్మముిను పేరమ్మంచి 
మ్మముిను ఏరురచు కొనలేదు... అయతే యహెో వా మ్మముిను పేరమ్మంచు వాడు 
గ్నుకను, తఘను మీ తండుర లకు చేస్టని పరమాణమును న రవేరుివాడు గ్నుకను, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యహెో వా బాహుబలముచేత మ్మముిను రపుించి ద్ఘసుల గ్ృహములో నుండియు 
ఐగ్ుపుీ ర్ాజ ైన ఫర్ో చతేిలోనుండియు మ్మముిను విడపిించ ను (ద్ిాతీ. 7:7-8). 

కొనసాగు కృప్. ర్ ండవ సాా నములో, యాకోబు జీవితములో దదవుని కొనసాగు కృప్ యొకు 
పరా ముఖ్యతను కూడా మోషే ఉదాా టించాడు. తమ జీవితములలో కూడా దదవుని కొనసాగు కృప్ ఎంత 
అవసర్మ ైయునిదో ఇది ఇశాీయిేలీయులకు నేర్శపంచంది. ఆది. 25:24-26లోని యాకోబు జనన 
వృతాత ంతములో ఇది మొదటిసార్శ కనబడుతయంది. ఆది. 25:26ను వినండి: 

తరువాత అతని సహో దరుడు బయటికి వచిి నపుుడు అతని చ యయ ఏశ్ావు 
మడిమ ను పటుర కొనియుండ ను గ్నుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటరబడ ను 
(ఆద్ి. 25:26). 

యాకోబు జననమందు “ఏశావు మడమి ను ప్టటర కునాిడు” గనుక అతనికన యాకోబు అని పేర్మ 
ప టరబడింది. యాకోబు అను పరే్మ, హెబ్రర భాష్లో  ַבי ֲעֹקֹ֑  (యకోబ్), ఇకుడ “మడిమ ,” లేక హబె్రర భాష్లో 
 అని అనువదించబడని అదద మూల ప్దము నుండ ివ లువడుతయంది. ఫల్వతంగా, యాకోబు ,(అకబీ్) ָעֵקב
అను పరే్మనకు అరా్ము, “మడమి ను ప్టటర కొనువాడు” అయుయనిది. కాని, ఈ సందర్ుములో మాతరం, ఈ 
పేర్మకు లయప్ర్చుట మర్శయు మోసము చదయుట అను అరా్ములు ఉనాియి, ఎందుకంటే తన 
జననము నుండద యాకోబు ప్రధ్మ కుమార్మని సాా నమును తీసుకొనుటకు ప్రయతిించుచు వచాుడు. 
యాకోబు అను పేర్మనకు అరా్ము “మోసగాళోకే మోసగాడు” అని కూడా మనము చెప్పవచుు. ఏశావు 
ఆశీర్ావదమును తాను ప ందుకొనునటటో  ఇసాికును యాకోబు మోసము చదస్టిన తర్మవాత ఆది. 
27:36లో ఏశావు యొకు ప్రతిసపందన దనీిని వివర్శసుత ంది: 

ఏశ్ావు యాకోబు అను పేరు అతనికి సరి్గానే చ లాినద్ి; అతడు ననున ఈ ర్ ండు 
మారులు మోసపుచ ి ను. నఘ జ యషఠ తాము తీస్టికొన ను, ఇద్ిగో ఇపుుడు వచిి 
నఘకు ర్ావలస్టని ద్వీ నను తీస్టకిొన [ను] (ఆద్ి. 27:36). 

యాకోబు పరే్మ ఖ్చుతముగా అతని కనయీలకు సర్శపల యింది మర్శయు తన జీవితము యొకు 
ప్రతి దనిమున అతనికన దదవుని యొకు కొనసాగు కృప్ అవసర్మ ైయుండనిది అని ఇది సపష్రము చదస్టింది. 
తన వాసతవిక శరీతలకు విశషే్ముగా అవసర్మ ైయుండని దదవుని యొకు కొనసాగు కృప్ మీద మోష ే
తర్చుగా దృషిరప టార డు. 

ఉదాహర్ణగా, ఆది. 26:26-33లో, ఫిల్వష్తయుల మధ్య భదరతను కల్వపంచుట దావర్ా యాకోబు 
తండిరయి నై ఇసాికుకు దదవుడు కనికర్మును చూపాడు. మోషే ఈ అధాయయములను వరా స్టనిిప్ుపడు, 
ఫిల్వష్తయుల నుండ ిభదరతను ప ందుటకు తన ఇశాీయిలేీయ శరీతలకు కూడా దదవుని కృప్ 
అవసర్మ ైయుండనిది. దీనికన తోడు, 34:1-31లో, దదవుడు యాకోబుకు కృప్తో కనానీయుల మీద 
జయమును అనుగీహ ంచాడు. ఈ ఉదాహర్ణ దావర్ా, తమ దనిములలో కనానీయుల మీద 
విజయమును సాధించుటకు దదవుని యొకు కొనసాగు కృప్ ఏ విధ్ంగా అవసర్మ యైుండనిదో మోషే 
యొకు వాసతవిక శరీతలు నరే్ముకోగల్వగార్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భవిష్యత్ కృప్. మూడవదగిా, యాకోబు వృతాత ంతము దదవుని యొకు భవిష్యత్ కృప్ మీద కూడా 
దృషిరప డుతయంది. మర్ొకసార్శ, మోషే కథనము యొకు ఆర్ంభ ఉపాఖ్ాయనములో ఈ అంశమును మనము 
చూసాత ము. మీకు జఞా ప్కమునిటోయితద, ఆది. 25:23లో, యాకోబు జననమునకు ముందు, దదవుడు 
ఇలా వాగాే నము చదశాడు: 

ఒక జనపదముకంటె ఒక జనపదము బలిషరమ ై యుండును. పెదేవాడు 
చిననవానికి ద్ఘసుడగ్ును (ఆద్.ి 25:23). 

ఇశాీయిలేీయులు వాగాే న భూమిలో స్టిార్ముగా సాా పించబడి తమ ప్ర్శపాలనను — తదావర్ా 
దదవుని ప్ర్శపాలనను — ఏశావు వార్సుల మీదికన కూడా వాయపింప్జేసాత ర్ని ఈ వాగాే నము సూచంచంది. 
మర్శయు మోషే యొకు వాసతవిక శరీతలు తమ దనిములలో ఎదోమీయులను ఎదుర్ొునాిర్మ కాబటిర  
వార్శకన ఈ భవిష్యత్ వాగాే నము మర్శంత ఔచతయమ నైదిగా ఉనిది. 

మర్శయు యాకోబు జీవితమును గూర్శున వృతాత ంతములో దదవుడు భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు 
మర్శనిి వాగాే నములను చదశాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 28:10-22లో బతేదలు యొదే యాకోబు చూస్టని 
దర్ినములో, దదవుడు యాకోబుకు అనేక భవిష్యత్ కనికర్ములను గూర్శు నిశుయతనిచాుడు. మర్శయు 
తర్మవాత, 35:11-12లో బతేదలు యొదే యాకోబు చదస్టని ఆర్ాధ్నలో దదవుడు ఇలాంట ికృపా 
వాగాే నములన ేప్ునఃఉదాా టించాడు. యాకోబుకు భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు చదయబడని ఈ వాగాే నములు, 
కనానును సావధనీప్ర్చుకొని, దానిలో స్టిార్ప్డుటకు వ ళలో చుండగా మోషే శరీతలకు దదవుడు అందించన 
ఉజవల భవిష్యతయత ను చూపింది. 

ఇశ్రా యేలుకు వాగాే న భూమ్మ మీద హకుక ఉననదని యాకోబు వృతఘీ ంతములు ఏ 
విధంగా ఉద్ఘా టిస్ాీ యో గ్రహించుటకు, మనము కనీసం ర్ ండు విషయములను 
జఞా పకముంచుకోవాలి. మొదటగిా ఈ వృతఘీ ంతములు పరధఘనముగా యాకోబు 
ఏశ్ావుల మధయ — అబార హాము వాగాే నములకు అరహమ ైన వారసులగ్ుటకు 
పో టీపడు గ్ుంపులు — భిననతాములను చూపుతఘయ. మర్యిు యాకోబు 
ఏశ్ావులను గ్ూరి్ిన వృతఘీ ంతముల మధయ ఉనన భిననతాము, ఏశ్ావు 
ఎద్ోమీయులు ఉండని దక్షణి పరా ంతమునకు వ ళ్లా డని మరి్యు ద్ేవుడు అతనికి ఆ 
ద్ేశమును ఇచఘిడని — ద్వేుడు అతనిని అకకడ స్ాా పించఘడని — మర్ియు 
యాకోబు వాగాే న ద్ేశము కొరకు అబార హాముకు ఇవాబడని వాగాే నమునకు 
అరహమ ైన వారసుడని చఘలా సుషరముగా చూపుతఘయ. అయత ేయాకోబు 
విడచిిపెటిరన తరువాత లాబాను వృతఘీ ంతములో కూడఘ ద్నీిని మీరు చూడవచుి. 
ఉతీర ద్ికుకన అతనికి బంధువులు ఉనఘనరు కాని అతడు అకకడ కొంత కాలము 
పాటు మాతరమే ఉనఘనడు. కాని యాకోబు తండిరని మోసము చసే్టి, సహో దరుని 
మోసము చసే్టి వాగాే న ద్ేశమును విడిచివ ళ్లా డు అనే సతయము యాకోబు/ఏశ్ావు, 
యాకోబు మర్ియు లాబానుల మధయ ఉనన ఈ భిననతాముల కంటే 
పరా ముఖ్యమ నైద్ి; అతడు వాగాే న ద్శేమును విడిచివ ళ్లా డు. 28వ అధఘయయములో, 
అతడు బేతేలు యొదే ఒక సుపరి్చితమ ైన దరశనమును చూశ్ాడు, ద్ఘనిలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుడు మరి్యు ద్వేదూతలు తన యొదేకు వచుిటను చూస్టి యాకోబు ఇలా 
అనఘనడు, “నేను ఈ ద్ేశమునకు మరలా తిరి్గి వస్ాీ నను నిశియతను మీరు 
నఘకు ఇవాగ్లర్ా?” మరి్యు అతడు తిరి్గివస్ాీ డని ద్వేుడు అతనికి 
నిశియతనిచఘిడు. తరువాత 35వ అధఘయయములో, ద్ేవుడు ఇలా అనినపుుడు 
ఆ విషయము మరలా జఞా పకము చేసుకొనబడుతుంద్ి, “బతేలేుకు వ ళ్లా ము; 
అకకడ బలిప్ఠము కటుర ము. ననేు నినున తిరి్గి తీసుకొని వస్ాీ నని చ పిున చోటికి 
వ ళా్ల ఒక బలిప్ఠమును నిరి్ించు.” మరి్యు బతేేలు వాగాే న భూమ్మలో ఉననద్ి. 
అతడు వ ైఫలయములను ఎదుర్ొకననపుటికీ, తన సహో దరుని మోసము 
చేస్టనిపుటకిీ, తండిరని మోసము చసే్టినపుటికీ, లాబాను యొదే నివస్టించినపుుడు 
కొనిన పరశ్ానరాకమ ైన కారయములను చసే్టనిపుటికీ, యాకోబుకు ద్ేవుడు ఆ భూమ్మని 
ఇచఘిడని యాకోబు జీవితములోని ఈ ర్ ండు వాకయ భాగ్ములు సుషరముగా 
త లియజ సుీ నఘనయ. వీటనినట ిమధయ కూడఘ, తన పితరుడ నై అబార హాముకు 
వాగాే నము చేయబడిన భూమ్మని ప ందుకొనుటకు ద్వేుడు యాకోబును 
ఎనునకునఘనడు. 

— డా. ర్శచర్్డ ఎల్. పరా ట్ర , జూ. 

వాసతవిక అరా్మును మనసుిలో ఉంచుకొని ఇశాీయిేలుకు దదవుడచిున కృప్ను ఇప్పటి వర్కు 
మనము చూశాము కాబటిర , యాకోబు వృతాత ంతము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనముప ై దదవుని కృప్ 
ప్రభావమును చూప్ు కొనిి మార్గములను ఇప్ుపడు మనము చూదాే ము. 

ఆధునిక అనువరీనము 
అవును, కీీసుత  అనుచర్మలముగా దదవుని కృప్ అను అంశమును మన జీవితములకు మనము 

అనకే విధాలుగా అనువర్శతంచుకోవచుు. అయితద సౌకర్యముగా ఉండుటకు, మనము కీసీుత  ర్ాజయము 
యొకు ఆవిష్ుృతము, సంఘ చర్శతర అంతటలిో కీసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు, మర్శయు ఆయన 
మహ మలో తిర్శగశవచునప్ుపడు ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మప దృషార ా దనీిని గూర్శు మనము ఆలోచన 
చదదాే ము. కీసీుత  ర్ాజయములోని ఈ మూడు సాా యిలు తమ జీవితములలో దదవుని యొకు భూత, 
వర్తమాన, భవిష్యత్ కృప్లను కనుగొనమని కీసీుత  అనుచర్మలకు కొీతత  నిబంధ్న బో ధించు కొనిి 
ప్రధానమ ైన మార్గములకు పరా తినిధ్యం వహ సుత ంది. 

మొదటగిా, కీీసుత  అనుచర్మలముగా, యాకోబు జీవితములో మునుప్ట ికృప్ను మనము 
చూస్టనిప్ుపడు, కీసీుత లో దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో దదవుడు మనకు బయలుప్ర్చన 
మునుప్టి కృప్ను మనము జఞా ప్కము చదసుకోవాల్వ. కీీసుత  యొకు మొదటి ర్ాకడ పాత నిబంధ్న 
అంతటా వాయపించయుని కృపా చర్శతరకు ముగశంప్ును ప్ల్వకనంది. మర్శయు ర్పమా. 5:21 వంటి లేఖ్న 
భాగములు సూచంచునటటో , దదవుడు మునుప నిడూ లేని విధ్ముగా కీసీుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో 
కృప్ను, కనికర్మును చూపాడు. పౌలు చపెిపనటటో గా: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాపమ కకడ విసీరి్ంచ నో అకకడ కృప అపరి్మ్మతముగా విసీరి్ంచ ను (ర్ోమా. 
5:21). 

ర్ ండవదగిా, యాకోబు జీవితములో కొనసాగు దదవుని కృప్ కీీసుత  ర్ాజయము యొకు 
కొనసాగశంప్ులో దదవుని యొకు కొనసాగు కనికర్ములను వ దకన, వాట ిమీద ఆధార్ప్డమని మనకు 
జఞా ప్కము చదసుత ంది. హెబ్రర 4:16 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధించుచునిటటో , కీీసుత  అనుచర్మలు 
“[దదవుని] కృపా స్టింహాసనము యొదేకు నిశుయతతో వ ళోవచుును.” మర్శయు “మన అవసర్ 
కాలములో సహాయము చదయుటకు కొనసాగు కృప్ను మనము కనుగొంటాము.” 

మర్శయు మూడవదగిా, యాకోబుకు దదవుడిచున భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు మనము 
చూస్టనిప్ుపడు, కీసీుత  ర్ాజయము యొకు సంప్ూరి్తలో మనకు లభించు దదవుని భవిష్యత్ కృప్ను 
మనము జఞా ప్కముంచుకోవాల్వ. వాగాే న భూమిలో దదవుని యొకు భవిష్యత్ కృప్ను గూర్శు మోష ేయొకు 
వాసతవిక శరీతలు నేర్ముకుని విధ్ముగానే, నూతన సృషిరలో దదవుని వాగాే నముల యొకు న ర్వేర్మపను 
చూచుటకు కీీసుత  అనుచర్మలు ఆశతో ఎదుర్మచూసుత నాిర్మ. కీసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు మనము “[దదవుని] 
కృప్ యొకు ఎనలేని ఐశవర్యమును” ప ందుతామని ఎఫ స్ట్. 2:7 మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. 

ద్ేవునికి ఇశ్రా యలేు చూపిన స్ాామ్మభకీి 
ఇశాీయిలేుప ై దదవుడు చూపిన కృప్లోని ప్రధానమ నై అంశములను ఇప్పట ివర్కు మనము 

చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ర్ ండవ ప్రధానమ నై అంశమును మనము చూడవలస్టయిునిద:ి ఇశాీయిలేు 
దదవునికన చూప్వలస్టియుండని సావమిభకనత. నితయ ర్క్షణ కేవలం దదవుని కృప్ దావర్ా మాతరమ ే
ఇవవబడుతయంది అని పాత మర్శయు కొీతత  నిబంధ్నలు ర్ ండు సపష్రము చదసాత యి. ఏ ఒకుర్మ కూడా 
కనీయల మూలముగా ర్క్షణను సంపాదించలేదు. అయితద ప్రజలు దదవుని ర్క్షించు కృప్ను 
ప ందుకునిప్ుపడు, దదవుని ఆతు వార్శని మార్ముట ఆర్ంభిసాత డు, మర్శయు ఆయన చూపని కృప్లను 
బటిర వార్మ హృదయప్ూర్వకముగా దదవుని ఆజాలను పాటించుటకు ప్రయతిిసాత ర్ని కూడా లేఖ్నములు 
సపష్రము చదసాత యి. ఇది మనలో ఉని దదవుని ఆతు ఫలమ యైునిది. యాకోబు జీవితములో దదవునికన 
సావమిభకనత అను అంశమును మనము చూచుచుండగా, సామానయ వదేాంతశాసత ర దృకపథములను 
మనము ఎలోప్ుపడు మనసుిలో ఉంచుకోవాల్వ. 

మన ఉదదేశమును సపష్రము చదయుటకు, ఇశాీయిలేు దదవునికన చూపని సావమిభకనత విష్యములో 
మోషే యొకు వాసతవిక అరా్మును మొదట చూదాే ము, తర్మవాత ఈ అంశము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనమును చూదాే ము. మోషే యొకు వాసతవిక అరా్మును మొదట చూదాే ము. 

వాసీవిక అరాము 
సామనయముగా, మోషే యొకు వాసతవిక శరీతలను తమ దినములలో దదవునికన సావమిభకనత 

చూప్మని పిలచుటకు మోషే యాకోబు దదవునికన చూపని సావమిభకనతని ఉదాా టించాడు. దదవుడు 
యాకోబును తనకు నముకమ నై స్టేవకునిగా మార్ముకుని విధానమును ఎతిత  చూప్ుట దావర్ా మోషే 
ఒక విధ్ముగా దనీిని చదశాడు. యాకోబు వృతాత ంతము యొకు ఆర్ంభ విభాగములలో, పతిర్మని గూర్శు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్రతికూలమ నై విష్యములు తెల్వయప్ర్చబడా్ యి. యాకోబు జననమందు తన సహో దర్మని మడిమ ను 
ప్టటర కొని, జయేష్ఠ  కుమార్మని సాా నమును లాగుకొనుటకు ప్రయతిించన విధానము తలె్వయప్ర్చబడింది. 
అతడు యౌవవన కాలములో ఉనిప్ుపడు, ఏశావు యొకు ఆకల్వని ఉప్యోగశంచుకొని యాకోబు అతని 
జేయష్ఠ తవమును లాగుకొనుటను గూర్శు మనము నేర్ముకుంటాము. ఏశావుకు చెందవలస్టని 
ఆశీర్ావదమును ప ందుకొనుటకు అతడు వృదుధ డెనై తన తండిరని కూడా మోసము చదశాడు. అయితద ఈ 
ఆర్ంభ ప్రతికూల చతీరకర్ణలో ఉని ఒకఒేకు మంచ విష్యము ఏమిటంటే, దదవుడు అతనిని ర్క్షించన 
యి డల, యి హో వా తనకు దదవునిగా ఉంటాడని బతేదలు యొదే యాకోబు చదసుకొనిన ఒడంబడిక. 

ఇప్ుపడు, ఈ ఒడంబడకి తర్మవాత, యాకోబు లాబానుతో జీవించుటకు వ ళాో డు. ఖ్చుతముగా, 
బేతదలులో యాకోబు హృదయములో నాటబడని దదవుని ప్టో సావమిభకనత అను వితతనము ఎదుగుట 
కొనసాగశంది. అతని మామ అతనితో దుర్వావహర్శంచనప్పటకిీ, లాబాను యొదే నుండ ితిర్శగశవచున 
తర్మవాత యాకోబు ఒక కొీతత  మనిషగిా మార్శపల యాడు. 

మోషే ఈ మార్మపను కనీసం నాలుగు విధాలుగా సపష్రము చదశాడు. మొదటిగా, యాకోబు ఏశావు 
ఎదుట ప్శాుతాత ప్ప్డా్ డని మోషే నివదేించాడు. 32:4-5లో, ఏశావును “నా ప్రభువు” అని పిలువమని 
యాకోబు తన స్టవేకుని హెచుర్శంచాడు. ఆది. 33:8లో యాకోబు సవయంగా ఏశావును కల్వస్టినప్ుపడు, 
అతనిని “నా ప్రభువు” అని పలి్వచాడు. 

ర్ ండవదగిా, యాకోబు దదవుని ఎదుట ప్శాుతాత ప్ప్డా్ డు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 32:10లో 
యాకోబు దదవుని ఎదుట ఇలా ఒప్ుపకునాిడు: 

నీవు నీ స్టవేకునికి చసే్టని సమసీమ ైన ఉపకారములకును సమసీ సతయమునకును 
అపాతుర డను (ఆద్ి. 32:10). 

మూడవదగిా, యాకోబు దదవుని యొదే నుండి ఒక కొీతత  పేర్మను ప ందాడు. ఆది. 32:22-32లో, 
యబో ోకు ర్ేవు యొకు యిేర్మ యొదే యాకోబు దదవదూతతో ప నుగులాడాడు. 27వ వచనములో, 
యాకోబు తాను “మోసగాని”నని ఒప్ుపకొంటట, తన పరే్మ యాకోబు అని చెబుతూ దదవదూత ఎదుట 
ఒప్ుపకునాిడు. అయితద ఆది. 32:28లో దదవదూత ఇలా జవాబిసుత  యాకోబు ఒప్ుపకోలుకు 
సపందించాడు: 

అపుుడు ఆయన నీవు ద్వేునితోను మనుషుయలతోను పో ర్ాడ ిగ లిచితివి గ్నుక 
ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రా యేలేగాని యాకోబు అనబడదని చ పెును (ఆద్ి. 32:28). 

బెైబిలులోని అనకే ఇతర్ పరోే్ వల ,  ל ְשָרֵאֹ֑  అను పరే్మ కూడా, చర్శతరలో ఒక (ఇశాీయి ల్)י 
సమయమందు, దదవునికన సుత తిగా ఉండనిది, మర్శయు దీని అరా్ము “దదవుడు సంఘర్శషంచుట” లేక 
“పల ర్ాడుట.” ఇది  ָשָרה(సర్హ్) అను హెబ్రర కనీయా ప్దములో నుండి వ లువడుతయంది, మర్శయు 28వ 
వచనములో “నీవు సంఘర్శషంచావు” అని అనువదించబడింది. ఈ పరే్మ యాకోబుకు ఒక విశషే్మ ైన ర్రతిలో 
అనువర్శతంచబడింది అని దదవదూత వివర్శంచాడు, ఎందుకంటే, “అతడు దదవునితోను మనుష్యయలతోను 
ప నుగులాడ ిజయించాడు.” యాకోబు దదవునితో చదస్టని సంఘర్షణ ఈ సందర్ుములో ఆశీర్ావదము కొర్కు 
చదస్టని ప నుగులాటను సూచసుత ంది. మర్శయు, మనుష్యయలతో యాకోబు చదస్టని సంఘర్షణ ఏశావు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు లాబానుతో చదస్టని సంఘర్షణను సూచసుత ంది. యాకోబు జీవిత విష్యములో, అతడు నూతన 
ప్ుర్మష్యడని తనకు ఇవవబడని కొీతత  పేర్మ సూచంచంది. మోసగానిగా ఉండుటకు బదులుగా, సంఘర్షణ 
చదస్ట ిజయించన “ఇశాీయిలేు”గా యాకోబు మార్శపల యాడు. 

యాకోబు పేరును ద్వేుడు సాయంగా ఇశ్రా యేలు అని మారి్ిన ఆసకిీకరమ నై 
వృతఘీ ంతమును ఆద్ికాండము గ్రంథములో మనము చదువుతఘము. యాకోబు 
ద్ేవదూతతో పనెుగ్ులాడఘడు మర్ియు ఆ ద్వేదూత ద్వేునిక ిపరతినిధిగా ఉండ నని 
అతడు గ్రహించఘడు; అద్ి ద్వేుని దూత. మర్ియు ద్వేుడు అతని కొరకు ఒక 
విశ్షేమ ైన పరణఘళ్లకను కలిగియుండ నని అతడు గ్రహించఘడు. ద్వేుడు అతనిని 
దృష్ిరంచఘడు, అతనిని దర్ిశంచఘడు, మర్ియు అతని కొరకు చఘలా పరా ముఖ్యమ నై 
ఉద్ేేశమును కలిగియుండినఘడు. కాబటిర , అతని పేరు మారిబడినద్ి... పుర్ాతన 
ఇశ్రా యేలులో, పిలాలు పుటేర ంత వరకు పరజలు వారి్కి పేరుా  పెటేరవారు కాదు. వార్కిి 
ముందుగా పేరుా  పటేెరవారు కాదు. ఒకవళే్ అబాాయ అయతే మేము ఈ పేరు 
పెడతఘము, లేక అమాియ అయతే ఈ పేరు పెడతఘము అని వారు అనేవారు 
కాదు. బదులుగా, వారు ఒక రకమ ైన చిహనము కొరకు, గ్ురుతు కొరకు, సూచన 
కొరకు ఎదురు చూస్టవేారు. ఇపుుడు, యాకోబు జనిించినపుుడు — అతడు 
గ్రభములో నుండి బయటకు వచిినపుుడు — అతడు తన సహో దరుడ నై ఏశ్ావు 
యొకక మడిమ ను పటుర కునఘనడు కాబటిర  యాకోబు విషయములో ఇద్ి జరి్గింద్ి. 
కాబటిర  అతనికి హెబ్రర భాషలో “యాకోవ్” అను పేరు ఇవాబడనిద్ి, అనగా 
“మడిమ వాడు” లేక “మడిమ ను పటుర కొనువాడు,” లేక “మడిమ  వంటివాడు” 
అని అరాము. మర్ియు ద్ఘనిని అతడు జీవితకాలమంతఘ మోశ్ాడు... అయతే 
ద్ేవుడు అతనిని కలిస్టనిపుుడు మాతరం అతడు ఒక నూతన జీవమును ప ంద్ఘడు. 
ద్ేవుడు యాకోబును పటుర కొని, అతని జీవితమునకు ఒక నిజమ ైన ఉద్ేేశయమును 
ఇచిినపుుడు, తన స్ ంత తండిరయెైన ఇస్ాాకు కంటే, తన తఘతయెనై అబార హాము 
కంటే మర్ింత సూటిగా అతడు ఒక ద్శేమునకు తండిరగా ఉంటాడని అతనికి 
త లియజ యబడింద్ి... కాబటిర  యాకోబు నుండి ఇశ్రా యేలుకు పేరు యొకక మారుు 
ఒక అదుభతమ నై విషయము మరి్యు ద్ఘనిలో ద్వేుని పాతరను మనము 
గౌరవిస్ాీ ము, ఆయన ఇశ్రా యలేు ద్ేశము యొకక తండిరని తన స్టవే కొరకు 
మరి్యు భూమ్మ మీద తన యొకక మొదటి పరజలను స్ాా పంిచుటకు పిలాలను 
కనుట కొరకు పిలచఘడు. 

— డా. డగోస్ సుర వార్డర 

మోషే యొకు వాసతవిక శరీతలకు యాకోబుకు ఇవవబడిన కొీతత  పేర్మ యొకు పరా ముఖ్యతను 
మాటలలో వర్శించలేము. మోషే ఐగుప్ుత  నుండి వాగాే న భూమిలోనికన నడపిని ప్న ి ండు గపతరముల 
యొకు జఞతీయ పరే్మ “ఇశాీయిేలు.” దదవుని యొకు నముకమ నై స్టేవకునిగా పితర్మనికన ఇవవబడిన కొీతత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పేర్మను వార్మ వినినప్ుపడు, ఇశాీయిలేుగా ఉంటూ యాకోబు వల న  సంఘర్శషంచుటకు జయించుటకు 
వార్మ పలిువబడా్ ర్ని వార్శకన జఞా ప్కము చదయబడింది. 

లాబానుతో అతడు గడిపని సమయము తర్మవాత యాకోబు యొకు నాలగవ, మర్శయు 
భావారా్కమ నై చతీరకర్ణ, బతేదలుకు తిర్శగశవచున తర్మవాత అతడు అర్శపంచన నముకమ ైన ఆర్ాధ్న 
అయుయనిది. ఆది. 28:20-21లో బతేదలు యొదే అతడు దదవుని ప్టో సావమిభకనతని కనుప్ర్చనటటో , ఆది. 
35:3లో బేతదలు యొదే యాకోబు ఒక బల్వప్ఠము కటిర  దదవునిని నిజఞయితీగా ఆర్ాధించాడు. 

యాకోబులో జర్శగశన ప్ర్శవర్తనను గూర్శు మోష ేఇచున కథనము వాసతవిక శరీతలకు ర్ ండు 
కీలకమ నై అంతర్ాువములను ఇచుంది. తన శరీతలు దదవుని ప్టో అనకే విధాలుగా చూపని 
సావమిదోరహమును వార్మ ఎదుర్ొునవలస్టయిునిది కాబటిర యాకోబు యొకు సావమిదోరహమును అతడు 
తెల్వయప్ర్చాడు. అయితద తమ దనిములలో యాకోబు యొకు సావమిభకనతని తన శరీతలు 
అనుకర్శంచాలని పల ర తిహ ంచుటకు దదవునికన నముకమ నై స్టవేకునిగా యాకోబు ప ందని ప్ర్శవర్తనను 
కూడా అతడు తెల్వయప్ర్చాడు. మర్శయు మోషే యొకు వాసతవిక శరీతలు దదవుని కృప్ మీద 
ఆధార్ప్డవలస్టని అవసర్త ఎంత ఉనిదో , వాగాే న దదశములో జీవిత సవాళోను ఎదుర్ొునిప్ుపడు వార్మ 
దదవునికన నముకమ నై స్టేవ చదయవలస్టిన అవసర్త కూడా అంతద ఉండినది. 

మోషే యొకు వాసతవిక అరా్ము దృషార ా దదవుని ప్టో ఇశాీయిలేు యొకు సావమిభకనత అను 
అంశమును ఇప్పట ివర్కు మనము చూశాము కాబటిర , యాకోబు జీవితము యొకు ఆధ్ునిక 
అనువర్తనమునకు ఒక దృకపథముగా మనము ఈ అంశమును చూడవలస్టయిునిది. మన 
ఉదదేశయముల కొర్కు, యాకోబు జీవితములోని ఈ కోణము కీసీుత  ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతము, 
కొనసాగశంప్ు మర్శయు సంప్ూరి్త దృషార ా ఎలా అనువర్శతంచబడుతయందో  చూదాే ము. 

ఆధునిక అనువరీనము 
మొదటగిా, యాకోబు జీవిత వృతాత ంతము దదవునికన సావమిభకనతని చూప్ుటకు మనలను 

బాధ్ుయలుగా ఎంచుకొనునటటో  ప్ుర్శకొలుప ప్రతిసార్శ, ర్ాజయ ఆవిష్ుృతములో కీసీుత  సవయముగా 
నీతియావతయత ను ఏ విధ్ంగా న ర్వరే్ాుడో మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. కీసీుత  మనవల  శరధించబడా్ డుగాని, 
పాప్ము చదయలేదని హెబ్రర. 4:15 బో ధసిుత ంది. వాసతవానికన, కీసీుత  దదవుని ఆజాలకు ఎంత నముకముగా 
ఉనాిడంటే ఆయన తనయందు నమిుక ఉంచు ప్రతివార్శ సాా నములో దదవుని ఉగతీను తనప ై వేసుకొని 
స్టిలువ మీద సవతహాగా మర్ణంిచాడు. మర్శయు విశావసము దావర్ా ఆయన ప్ర్శప్ూరి్ నీతి మనకు 
ఇవవబడినది. ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో కీీసుత  సవయంగా దదవునికన చూపని సావమిభకనత యాకోబు 
జీవితమును న తైికవాదమునకు — “ఇద ిచదయండి; అది చదయవదుే ” — అనువర్శతంచకుండా మనలను 
కాపాడుతయంది. యాకోబు జీవితము యొకు ప్రతి న ైతిక అంతర్ాువమును మొదటగిా మన కొర్కు కీీసుత  
న ర్వేర్శున నీతి అంతటి దృషిరలో చూడాల్వ. 

ర్ ండవదగిా, యాకోబును గూర్శున వృతాత ంతములో మనము సావమిభకనత అను అంశమును 
చూస్టనిప్ుపడు, నడేు మనము కీసీుత నకు చదయవలస్టని నముకమ నై స్టేవ కొర్కు ఒక నడిపింప్ును 
మనము ప ందుకుంటాము. కీసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, దదవుని ప్టో మనము సవయంగా 
సావమిభకనత కల్వగశనవార్ముగా ఉండునటటో  యాకోబు జీవితము మనలను పల ర తిహ సూత నే ఉంటటంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

యాకోబుతో సహా మనకంట ేముందు వ ళోినవార్శ యొకు నముకతవమును మనము అనుకర్శంచాలని 
పలర తిహ ంచు హెబ్రర. 12:1-2 వంటి వాకయభాగములు మనకు జఞా ప్కము చదయబడతాయి. 

మూడవదగిా, మానవ సావమిభకనతని కోర్మ యాకోబు వృతాత ంతములోని ప్రతి భాగము దదవుని 
ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కీీసుత  ప్టో సావమిభకనతని కనుప్ర్చునటటో  మన హృదయములను 
ప్ుర్శకొలాపల్వ. కీీసుత  అనుసర్శంచు మనము ఒక దనిమున దదవుని యొకు ప్ర్శప్ూరి్మ నై, నముకమ ైన 
స్టేవకులుగా మార్ుబడతామని సావమిభకనత అను అంశము మనకు జఞా ప్కము చదసుత ంది. 1 యోహాను 3:2 
బో ధించుచునిటటో , కీసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు, “మనము ఆయన వల  మార్శపల తాము.” 

యాకోబుకు ద్ేవుని ఆశీర్ాాదములు వాగాే నము చేయబడనివి అని చూచుట 
ద్ఘార్ా నేడు మన జీవితములకు మనము యాకోబు వృతఘీ ంతములను 
అనువరీి్ంచుకోగ్లము. యాకోబును ద్ేవుడు పేరమ్మంచఘడని ద్వేుని వాకయము 
అతనికి వాగాే నము చసే్టింద్ిగాని, యాకోబు ద్వేుడు అపుటిక  వాగాే నము చసే్టిన 
ద్ఘనిని ఏద్ో  ఒక విధముగా ప ందుకొనుటకు పరయతినసుీ  తన జీవితములోని 
ఎకుకవ కాలమును గ్డిపవిేశ్ాడు. కాబటిర , మనము చఘలా స్ారుా  యాకోబును 
పో లియునఘనము. ద్ేవుడు ఇపుటిక  మనకు వాగాే నము చసే్టి, వాసీవానికి, కీరసుీ లో 
మనకు ఇపుటకి  ఇచిిన వాటనిి — ఏద్ో  ఒక విధంగా సంపాద్ంిచుకొనుటకు — 
మనము పరయాస పడుతుంటాము. ర్ోమా. 8:32 అంత సుషరముగా ద్ీనిని గ్ూరి్ి 
బ ైబిలులో మరి్ ఏ వచనము కూడఘ మాటాా డదు. “తన స్ ంత కుమారుని 
అనుగ్రహించుటకు వ నుకతీయక మన అందరి్కొరకు ఆయనను అపుగించినవాడు 
ఆయనతో పాటు సమసీమును మనక ందుకు అనుగ్రహింపడు?” కీరసుీ  ద్ఘార్ా 46వ 
కీరీనలోని మాటలను మనము విశ్షేముగా వినవచుి: “ఊరకుండుడి, ననేే 
ద్ేవుడనని త లిస్టికొనుడి,” మర్యిు ఆయన మంచి ద్ేవుడని, తన నిబంధనఘ 
పిలాలపెై దయచూపువాడని త లుసుకొనుడి. 

— ర్ వ. మ ైఖ్లే్ జే. గపో డో 

ఇశాీయిలేుప ై దదవుని కృప్ మర్శయు ఇశాీయిలేు దదవునికన చూపిన సావమిభకనత అను ముఖ్య 
అంశములను చూశాము కాబటిర , ఆదకిాండము యొకు ఈ భాగములోని మూడవ ప్రధానమ ైన 
అంశమును చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. ఇశాీయిలేుకు దదవుని 
ఆశీర్ావదములు. 

ఇశ్రా యేలుకు ద్వేుని ఆశీర్ాాదములు 
మోషే యొకు ఇతర్ అంశములను మనము చూస్టని విధ్ముగానే ఇశాీయిలేుకు దదవుడిచున 

ఆశీర్ావదములను మనము ప్ర్రక్షించుదాము. మొదటిగా మోషే యొకు వాసతవిక అరా్మును చూదాే ము, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

తర్మవాత ఈ అంశము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును చూదాే ము. మోషే యొకు వాసతవిక అరా్ముతో 
ఆర్ంభిదాే ము. 

వాసీవిక అరాము 
సామానయ ప్దములలో, తన ప్రజలతో దదవుని యొకు నిబంధ్న అనుబంధ్ములో విధదయతకు 

ఆశీర్ావదములు మర్శయు అవిధదయతకు శాప్ములు ఉనాియి. తన అవిధదయత కార్ణంగా యాకోబు 
ప్రతికూల ప్ర్శస్టిాతయలను ఎదుర్ొునాిడు అనుటకు ఎలాంట ిసందదహము లేదు. ఉదాహర్ణకు, తన 
సహో దర్మని మర్శయు తండిరని మోసము చదస్టని తర్మవాత, యాకోబు తన పరా ణమును కాపాడుకొనుటకు 
ప్ర్మగ తతవలస్టవిచుంది. తన మామయి నై లాబాను నుండి కూడా అతడు కష్ర సమయమును 
ఎదుర్ొునాిడు. 

దదవుడు తన వాసతవిక శరీతలకు కూడా అనకే ఆశీర్ావదములను ఇచాుడని వార్శకన జఞా ప్కము 
చదయుటకు దదవుడు యాకోబుకనచున ఆశీర్ావదముల మీద మోషే ఎకుువ ఉదాా టనను ప టార డు. యాకోబు 
జీవితములో దదవుడిచున ఆశీర్ావదములను ర్ ండు గుంప్ులుగా విభాగశంచవచుు: యాకోబు 
అవిధదయతలో కూడా ఇవవబడని ఆశీర్ావదములు మర్శయు యాకోబు చూపిన విధదయత కొర్కు 
ఇవవబడిన ఆశీర్ావదములు. 

ఒక వ పై్ున, యాకోబు చూపిన సావమిదోరహము తర్మవాత కూడా అతడు ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 27:27-29లో, యాకోబు ఇసాికును మోసము చదస్టనిప్పటికీ 
ఇసాికు దావర్ా అతడు దదవుని ఆశీర్ావదమును ప ందుకునాిడు. యాకోబు ఏశావు నుండి తన 
పరా ణమును కాపాడుకొనుటకు ప్ర్మగ తయత చునిప్పటికీ, 28:13-25లో బేతదలు యొదే అతడు దదవుని 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. 

మర్ొక వ ైప్ున, యాకోబు వృతాత ంతము యొకు తర్మవాత విభాగములలో, యాకోబు చూపని 
సావమిభకనతకన సపందనగా దదవుని ఆశీర్ావదములను అతడు ప ందుకునాిడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది. 29:1-
31:55లో, లాబాను దావర్ా దదవుడు యాకోబుకు కుటటంబము మర్శయు ఐశవర్యము అను 
ఆశీర్ావదములను ఇచాుడు. యాకోబు తనను తాను నమరప్ర్చుకుని తర్మవాత, ఆది. 32:1-33:17లో 
ఏశావు దావర్ా దదవుడు యాకోబుకు ఆశీర్ావదములను అనుగీహ ంచాడు. అదద విధ్ముగా, ఆది. 33:18-
34:31లో, ష క ములో యాకోబు కుమార్మలు కనానీయులతో సంఘర్శషంచన తర్మవాత యాకోబు దదవుని 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. పతిర్మడు దదవుని ఆర్ాధంిచుటకు తనను తాను 
సమర్శపంచుకునిప్ుపడు 35:9-13లో బేతదలులో కూడా యాకోబుకు దదవుడు ఆశీర్ావదములను 
ఇచాుడు. 

వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు తనను వ ంబడించుచుని ఇశాీయిలేీయులు నిర్గమములో మర్శయు 
సావధీనప్ర్చుకొనుటలో అనేక సమసయలను ఎదుర్ొుంటార్ని మోషేకు ముందుగానే తలెుసు. కాబటిర , ఇవి 
మర్శయు అనకే ఇతర్ లేఖ్న భాగములలో, తన వాసతవిక శరీతలలో కృతజాతను పేరర్పేించుటకు మర్శయు 
దదవుని ఆశీర్ావదములను మర్శ ఎకుువగా వ దకమని వార్శని పల ర తిహ ంచుటకు దదవుడు యాకోబుకు 
ఇచున ఆశీర్ావదముల మీద మోషే దృషిరప టార డు. ఇశాీయిలేుకు దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు అను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంశము యొకు వాసతవిక అరా్మును మనము చూస్టని తర్మవాత, ఆధ్ునిక అనువర్తనము కొర్కు ఈ 
విష్యముల యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనుట అంత కష్రమనిపించదు. 

ఆధునిక అనువరీనము 
మనము ఇంతకు ముందు చదస్టిన చర్ును అనుసర్శసుత , మర్ొకసార్శ మనము కీసీుత  ర్ాజయము 

యొకు ఆవిష్ుృతము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు న ర్వరే్మప దృషార ా మాటాో డదాము. ర్ాజయము యొకు 
ఆవిష్ుృతములో సవయంగా కీసీుత  వ పై్ుకు మన మనసుిలను మనము మళిళంచాల్వ. యాకోబుకు 
భినిముగా, యిసేు సావమిదోరహమును చూపి కూడా ఆశీర్ావదములను ప ందలేదు; ఆయనలో అసలు 
ఏ పాప్మును లేదు. కాని ఆయన తండిరకన నముకముగా ఉనాిడు కాబటిర , యిసేు భూమి మీద 
నివస్టించనప్ుపడు గొప్ప ఆశీర్ావదములను ప ందాడు మర్శయు ప్ర్లోకమునకు ఎకను వ ళోిన తర్మవాత 
మర్శఎకుువ ఆశీర్ావదములను ప ందాడు. యిసేు యొకు స ంత ఆశీర్ావదములలో అతయంత విశషే్మ నై 
విష్యం ఏమిటంటే, ఎఫ స్ట్. 1:3 బో ధించుచునిటటో , కీసీుత తో మన ఐకయత దావర్ా, యిసేు ప ందిన 
ఆశీర్ావదములలో మనము పాల్వవార్మ యైునాిము. 

దీనికన తోడు, తన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ు అంతటిలో కీీసుత  ఆయన ప్రజల మీద 
ఆశీర్ావదములను కుముర్శసాత డని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. యాకోబు విష్యములో ఆయన చదస్టనిటేో , 
కొనిి సార్మో  మనము అవిధదయత చూపినప్పటకిీ, మర్శకొనిిసార్మో  సావమిభకనతని కనుప్ర్మసుత  
సపందించనప్ుపడు దదవుడు మనలను దవీిసాత డు. ఇప్ుపడు, కీసీుత  అనుచర్మల యొకు జీవితము 
సవయం-ప్ర్శతాయగము మర్శయు శమీలతో నిండియుంటటంది. అయితద దదవుడు ప్ర్శశుదాధ తు అను 
అదుుతమ ైన ఆశీర్ావదము దావర్ా మనకు ముదర వేసాత డని 2 కొర్శంథ ీ1:21-22 మర్శయు ఎఫ స్ట్. 1:13-14 
వంట ివాకయ భాగములు సపష్రము చదసాత యి. ర్ానుని లోకములో మనము ప ందు మర్శంత ఉనితమ నై 
సావసాామునకు సంచకర్మవుగా ప్ర్శశుదాధ తయుడు మనలో మర్శయు మన మధ్య నివస్టిసాత డు. 

కాబటిర , మనము ఆదికాండములో యాకోబునకు ఇవవబడని దదవుని ఆశీర్ావదములను చూస్టిన 
ప్రతిసార్శ, కీసీుత  ర్ాజయ నేర్వరే్మపలో మనము ప ందు ల కనుంప్శకయముకాని ఆశీర్ావదములను గూర్శు 
మనకు జఞా ప్కము చదయబడుతయంది. మతతయి 25:34 వంట ివాకయభాగములు సపష్రముగా 
బో ధించుచునిటటో , కీసీుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, “లోకము సృషిరంచబడని సమయము నుండి మన కొర్కు 
స్టిదధప్ర్చబడిన ర్ాజయములోనికన” దదవుడు మనలను ఆహావనిసాత డు. 

ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చూపని కృప్, ఇశాీయిలేు దదవునికన చూపని సావమిభకనత, మర్శయు 
ఇశాీయిలేుకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు అను ప్రధానమ ైన అంశములను ఇప్పట ివర్కు మనము 
చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు నాలగవ మర్శయు యాకోబు జీవితమును గూర్శు మోషే నివదేించన అతయంత 
పరా ముఖ్యమ నై అంశమును చూదాే ము: ఇశాీయిలేు దావర్ా ఇతర్మలకు దదవుని ఆశీర్ావదములు. 

ఇశ్రా యేలు ద్ఘార్ా ఆశీర్ాాదములు 
ఇంతకు ముందు వల న , మోష ేయొకు వాసతవిక అరా్ము మర్శయు ఆధ్ునిక అనువర్తనము 

దృషార ా ఇశాీయిేలు దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములు అను అంశమును మనము విశదీకర్శదాే ము. 
ముందుగా మోషే యొకు వాసతవిక అరా్మును చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసీవిక అరాము 
వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఈ అంశము యొకు పరా ముఖ్యతను అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఇశాీయిలేు 

దదశము యొకు పతిర్మనిగా అబరా హాముకు దదవుడచిున విశషే్మ ైన పలిుప్ును మనము జఞా ప్కము 
చదసుకోవాల్వ. మానవాళికన ఇవవబడని వాసతవిక ఆజాను న ర్వేర్ముటలో నాయకతవము వహ ంచుటకు 
దదవుడు ఇశాీయిలేు ప్రజలను ఆజఞా పించాడని ఆదికాండములోని అబరా హాము వృతాత ంతము వివర్శసుత ంది. 
వార్మ ఫల్వంచ అభివృదిధ  ప ంది నముకమ నై దదవుని సవర్ూప్ములుగా భూమిని నింప్వలస్టయిుండనెు. 
దదవుని ఆశీర్ావదములను భూమి మీద ఉని ప్రజలందర్శ మధ్య వాయపింప్జేయుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా 
వార్మ దీనిని చదయవలస్టయిుండెను. ఆది. 12:2-3లో మనము చదువునటటో , దదవుడు అబరా హాముతో 
ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నీవు ఆశీర్ాాదముగా నుందువు. నినున ఆశీరాద్ించువార్ిని ఆశీరాద్ించ దను; 
నినున దూష్ించువాని శపించ దను; భూమ్మయొకక సమసీ వంశములు నీయందు 
ఆశీరాద్ించబడును (ఆద్ి. 12:2-3). 

దదవుని ర్ాజయ ఆశీర్ావదములను “భూమి యొకు సమసత  వంశములకు” వాయపింప్జేయుటకు 
దదవుడు అబరా హామును పలి్వచన విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. కాని దదవుని ఆశీర్ావదములు 
భూమియందంతటా వాయపించనప్పటికీ, ప్రతి ఒకుర్మ ఆశీర్వదించబడర్మ అను విష్యమును కూడా 
గమనించండి. దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: “నినుి ఆశీర్వదించువార్శని ఆశీర్వదించదెను; నినుి 
దూషించువాని శపించదెను.” మర్ొక మాటలో, కొందర్మ ఇశాీయిేలు యొకు ప్రయతిములను 
తిర్సుర్శసాత ర్మ, మర్శకొందర్మ వాటిని అంగరకర్శసాత ర్మ. మర్శయు దదవుడు దీనికన అనుగుణంగా ప్రజలను 
ఆశీర్వదిసాత ను మర్శయు శపిసాత ను అని వాగాే నము చదశాడు. 

ఆసకనతకర్ముగా, అబరా హాముకు దదవుడు బయలుప్ర్చన అదద ర్ ండింతల ఆశీర్ావదము మర్శయు 
శాప్మును గూర్శున ప్రకనీయ ఆది. 27:29లో ఇసాికు యాకోబును దీవించునప్ుపడు కూడా 
ప్ునర్ావృతమ యైియంది. 

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

పితర్మడు తన దనిములలో అనేకమంద ిప్రజలకు ఏ విధ్ంగా సపందించాడు అను విష్యమును 
చర్శుంచుటకు మోష ేయాకోబు జీవిత నివేదకిలో ఎకుువ సమయమును వ చుంచాడు. మోషే 
దినములలో ఇశాీయిలేీయులు ఎదుర్ొునిన ప్రజల సమూహములకు పితర్మలు వీర్మ. కాబటిర , ఈ విధ్ంగా, 
ఇశాీయిలేు వార్మ ఒకొుకు గుంప్ుతో ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాలో మోష ేవార్శకన బో ధించాడు. వార్మ 
యుదధము చదయాలా? లేక శాంతిని సాా పించాలా? 

ఉదాహర్ణకు, యాకోబును గూర్శున వృతాత ంతములు వాగాే న దదశప్ు సర్శహదుే ల లోప్లే ర్ ండు 
ప్రజల గుంప్ులతో వయవహర్శసాత యి. 

ఒక వ పై్ున, 33:18-35:15లో ఉని ఆర్వ విభాగము యాకోబు మర్శయు కనానీయుల మధ్య 
జర్శగశన సంకర్షణలను గూర్శు నివేదసిుత ంది. “అమోర్రయుల — కనానీయులకు మర్ొక ప్దము — 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అకీమము సంప్ూరి్మగునంత వర్కు” దదవుడు ఇశాీయిలేును ఐగుప్ుత  నుండ ిబయటకు తీసుకొనిర్ాడని 
ఆది. 15:16లో ఆయన సపష్రము చదశాడు. ర్ాహాబు వంటి కొనిి మినహాయింప్ులు తప్ప, మోషే 
దినముల నాటికన కనానీయులు వాగాే న దదశమును ఎంతగా కలుషతిము చదశార్ంట ేవార్ందర్శనీ నాశనము 
చదయమని దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ఆజా ఇచాుడు. కాబటిర , యాకోబు ష క ము వాసులను ఓడించుటను 
గూర్శు మర్శయు ఇతర్ కనానీయుల నుండ ిదదవుడు యాకోబును భదరప్ర్చుటను గూర్శు మోషే 
నివదేించుట ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. 

మర్ొక వ ైప్ు, 26:1-33లో ఉని యాకోబు జీవితము యొకు ర్ ండవ విభాగము ఇసాికు 
మర్శయు ఫిల్వష్తయుల మధ్య జర్శగశన సంకర్షణలను గూర్శు తలె్వయజసేుత ంది. యాకోబు కనానీయులతో 
చదస్టని సంఘర్షణలకు భినిముగా, ఇసాికు ఫిల్వష్తయులతో సమాధానమును కల్వగశయుండుట మీద ఈ 
విభాగము దృషిరప డుతయంది. దదవుడు ఇశాీయిేలుకు వాగాే నము చదస్టని పరా ంతములలో ఫిల్వష్తయులు 
నివస్టించార్ని యి హో ష్యవ 13:1-5లో మనము నరే్ముకుంటాము. అయితద ఫిల్వష్తయులు కాఫ్లత ర్డ నుండి 
వచున సముదరయానము చదయు ప్రజలని వార్శ పరే్మ సూచసుత ంది. ఈ కార్ణము చదత, వార్మ 
కనానీయుల వల  వ ంటనే దదవుని ఉగతీను అనుభవించలేదు. ఆది. 21:22-34లో అబరా హాము మర్శయు 
26:26-33లో ఇసాికును గూర్శు ఇవవబడని ఉదాహర్ణలు ఈ విష్యమును సమర్శాసాత యి. ఈ 
పితర్మల్వర్మవుర్మ ఫలి్వష్తయులతో సమాధాన ఒప్పందములను చదశార్మ. ఫల్వతంగా, మోషే దినములలో 
నివస్టించన ఇశాీయిలేీయులు ఫిల్వష్తయులతో సమాధానముగా నివస్టించుట దావర్ా అబరా హామును 
మర్శయు ఇసాికును అనుకర్శంచవలస్టియుండనెు. తర్మవాత తర్ములలో ఫలి్వష్తయులు 
సమాధానమును భంగప్ర్చనప్ుపడు మాతరమ ేఇశాీయిేలు వార్శ మీద యుదధము చదస్టింది. 

ఈ ఉదాహర్ణలు మాతరమగేాక, యాకోబు వృతాత ంతము వాగాే న దదశమునకు వ లుప్ల నివస్టంిచన 
ప్రజలతో కూడా వయవహర్శసుత ంది. ఉదాహర్ణకు, 29:1-31:55లో యాకోబు లాబానుతో గడపిిన 
సమయమును వర్శించు మధ్య భాగము వాగాే న దదశమునకు ఉతతర్ దికుున ప్దేనర్ాములో నివస్టించన 
ఇశాీయిలేీయుల యొకు దూర్ బంధ్ువుల మీద దృషిరప డుతయంది. అకుడ యాకోబు గడపిని 
సమయమును గూర్శున నివేదకి లాబాను మర్శయు అతని కుటటంబము చూపని మోసమునకు 
వయతిర్కేముగా హెచుర్శసుత ంది. కాని వార్శ మధ్య ఉని భౌగపళిక సర్శహదుే ను గౌర్విసుత , ఒకర్శతో ఒకర్మ 
సమాధానము కల్వగశ జీవించాలని యాకోబు లాబానులు ఒప్పందము చదసుకొనినటటో  ఆది. 31:51-55 
సూచసుత ంది. కాబటిర  మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు ఉతతర్ దికుున ఉని తమ బంధ్ువులతో 
సమాధానము కల్వగశయుండాలని ఇది సపష్రము చదస్టింది. కొంత కాలము తర్మవాత మాతరమ ేఇశాీయిలేు 
ఈ పరా ంతమునకు దదవుని ర్ాజయమును వాయపింప్జయేవలస్టయిుండనెు. 

వాగాే న దదశములో మర్శయు ఉతతర్ దకిుున నివస్టించన ప్రజలతో వయవహర్శంచుటతో పాటట, 
యాకోబు జీవిత వృతాత ంతములోని ఎకుువ భాగము అతడు తన సహో దర్మడెనై ఏశావుతో చదస్టని 
సంకర్షణల మీద దృషిరప డుతయంది. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , యాకోబు ఏశావుల మధ్య 
జర్శగశన సంకర్షణలు వాగాే న దదశము యొకు దక్షణి సర్శహదుే లో శయేిార్మలో నివస్టించన ఎదోమీయులతో 
ఇశాీయిలేు చదస్టని సంకర్షణలకు ముందసుత  సూచనగా ఉనిదను సతయమును ఆది. 25:19-34లో 
సహో దర్మలు మర్శయు దదశముల మధ్య సంఘర్షణ యొకు ఆర్ంభము ఉదాా టసిుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆదకిాండములోని వాసతవిక శరీతలకు ఎదోము మర్శంత పరా ముఖ్యమ నైదిగా ఉండనెు, ఎందుకంటే 
వాగాే న దదశము యొకు దక్షణి సర్శహదుే న వార్మ ప్రయాణించుచుండగా ఎదోమీయుల వ రై్మును వార్మ 
ఎదుర్ొునాిర్మ. ఈ పరా ంతములో ఉని ఇతర్మలతో యుదధము చదయమని దదవుడు ఇశాీయిలేీయులకు 
స్ట లవిచాుడు, కాని దివతీ. 2:4-6 మర్శయు సంఖ్ాయ. 20:14-21లో, తమ బంధ్ువుల ైన ఎదోమీయులతో 
సమాధానముతోను వినయముగాను వయవహర్శంచమని మోష ేఇశాీయిలేుకు విశషే్ముగా సూచంచనటటో  
మనము చూసాత ము. 

యాకోబు దదవుని ఆశీర్ావదములను మోసముతో ప ందుకునాిడని యాకోబును గూర్శున 
వృతాత ంతము ఇశాీయిలేీయులకు జఞా ప్కము చదస్టింది. మర్శయు యాకోబు ఏశావు ఎదుట తనను తాను 
నమరప్ర్చుకుని విష్యమును కూడా అది తలె్వయజసే్టింది. అంతదగాక, యాకోబును గూర్శున 
వృతాత ంతములు యాకోబు ఏశావు మర్శయు వార్శ వార్సుల యొకు సమాధానకర్మ నై భౌగపళిక విభజన 
మీద దృషిరప టార యి. మోష ేకథనములోని ఈ కోణములు తనను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిేలీయులు 
ఎదోమీయులతో ఎలా వయవహర్శంచాలో సూటగిా తలె్వయజేశాయి. చాలా కాలము తర్మవాత, ఎదోమీయులు 
ఇశాీయిలేును ఇబోందిప టిరనప్ుపడు మాతరమే ఇశాీయిలేీయులు వార్శతో యుదధము చదశార్మ. 

ఇశాీయిలేు దావర్ా ఇతర్మలకు దదవుని ఆశీర్ావదములు యొకు వాసతవిక అరా్మును ఇప్పటి 
వర్కు మనము చూశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు ఈ అంశము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము 
చూదాే ము. 

ఆధునిక అనువరీనము 
ఈ అంశము మన జీవితముల కొర్కు అనకే అంతర్ాువములను కల్వగశయునిది, కాని 

సౌకర్యముగా ఉండుటకు కీీసుత  ర్ాజయము యొకు మూడు దశల మీద మర్ొకసార్శ మనము దృషిరని 
ప డదాము. మొదటగిా, ర్ాజయము యొకు ఆవిష్ుృతములో, ఇశాీయిలేు ర్ాజ నై యిసేు భూమి మీద 
ఉని ప్రజలందర్శ కొర్కు దదవుని ఆశీర్ావదములను తీసుకొనివచాుడు. ఆయన యొకు మొదట ిర్ాకడలో, 
యిేసు సాతానును మర్శయు దాని దయయప్ు సమూహములను ఓడించుటకు వచాుడని యోహాను 
12:47-48 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధిసాత యి. కాని ఆయన భూమి మీద ఉని ప్రతి దదశముతో 
సమాధానమును కల్వగశయుండుటకు వచాుడు. యిసేు, ఆయన అప సతలులు మర్శయు ప్రవకతలు 
ప్రతిఘటనను ఎదుర్ొునాిర్మ, కాని సువార్తను ప్రకటించుట దావర్ా వార్మ దదవునితో సమాధానప్డుటను 
ఓపకితో బో ధించార్మ. సువార్తను తిర్సుర్శంచువార్శ మీదకిన అంతయ దనిమున వచుు దదవుని తీర్మపను 
గూర్శు కూడా వార్మ హచెుర్శంచార్మ. 

ర్ ండవదగిా, కీసీుత  ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, సంఘము యొకు ప్ర్శచర్య దావర్ా దదవుని 
ఆశీర్ావదములు దదశములనిిటి మీదకిన వాయపించుట కొనసాగుతయంది. కీసీుత , ఆయన అప సతలులు 
మర్శయు ప్రవకతల యొకు ఉదాహర్ణను అనుసర్శసుత , దదశములను మోసము చదయు దుష్ర శకుత లకు 
విర్పధ్ముగా మనము నిలబడుచునాిము. 2 కొర్శంథ ీ5:20 వంట ివాకయభాగములు 
తెల్వయజేయుచునిటటో , మనము “కీసీుత  ర్ాయబార్మలమ ై”యునాిము. అంతయ దనిమున దదవుని 
తీర్మపను గూర్శు హచెుర్శసూత నే, లోకమంతటికన దదవునితో శాంతి మర్శయు సమాధానమును 
అందించుచునాిము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మూడవదగిా, ఇతర్మలతో యాకోబు చదస్టిన సంకర్షణలను కీసీుత  ర్ాజయము యొకు సంప్ూరి్త 
దృషార ా మనము చూడాల్వ. పాత నిబంధ్న కాలములలో, తీర్మప తీర్ువలస్టని సమయము 
ఆసనిమ ైనదని దదవుడు తలంచనప్ుపడు ఇశాీయిలేు ఇతర్మలతో చదస్టిన సమాధాన ఒప్పందము 
విర్మించబడదది. అదద విధ్ముగా, కీీసుత  మహ మలో తిర్శగశవచునప్ుపడు, కీీసుత ను మర్శయు ఆయన 
ర్ాజయమును వయతిర్ేకనంచన ప్రతివార్శ నుండ ిదదశములతో చదయబడని సమాధాన ఒప్పందము 
విర్మించబడుతయంది. ఆ సమయమందు, దుష్యర లు దదవుని తీర్మపను అనుభవిసాత ర్మ, మర్శయు ప్రకటన 
5:9-10 వంటి వాకయభాగములు మనకు బో ధించుచునిటటో , కీీసుత ను నమిున భూమి యొకు ప్రతి 
కోణములో ఉని ప్రజలు సార్వతిరక దదవుని ర్ాజయములోనికన ప్రవేశిసాత ర్మ. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో, పితర్మడెనై యాకోబు జీవితమును ఆదకిాండములో మోష ేవివర్శంచన విధానమును 
మనము చూశాము. వాగాే న దదశము వ పై్ుకు తనను వ ంబడించన ఇశాీయిలేీయుల జీవితములను తాకు 
విధ్ముగా మోషే యాకోబు జీవిత నివేదకి యొకు నిర్ాుణమును మర్శయు విష్యములను 
న ైప్ుణయముతో ఏ విధ్ంగా అమర్ాుడో  మనము చూశాము. ఇశాీయిలేుకు దదవుడు చూపని కృప్, 
ఇశాీయిలేు దదవునికన చూపని సావమిభకనత, ఇశాీయిలేుకు దదవుని ఆశీర్ావదములు మర్శయు ఇశాీయిలేు 
దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములు అను మోషే యొకు ప్రధాన అంశములు, మోష ేదనిములలోని 
ఇశాీయిలేుకు ఆచర్ణాతుక నడిపింప్ును ఇచుుట మాతరమ ేగాక, నడేు దదవుని స్టవేించుచుని కీసీుత  
అనుచర్మలను కూడా ఎలా నడిపించుచునాియో కూడా గుర్శతంచాము. 

యాకోబును గూర్శున వృతాత ంతము కీీసుత నందు విశావసముంచు వార్ందర్శ కొర్కు ఒక 
అదుుతమ ైన నిర్రక్షణ వృతాత ంతముగా ఉనిది. మోష ేయొకు వాసతవిక శరీతలు తమ వ ఫైలయములు 
మర్శయు విజయములతో వయవహర్శంచుచుండగా ఇది మొటరమొదటగిా వార్శకన సహాయప్డంిది. మర్శయు 
వార్మ వాగాే న దదశము వ పై్ుకు ప్రయాణించుచుండగా ఇతర్మలతో ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాలో వార్శకన 
తెల్వయజేస్టింది. నడేు మీ కొర్కు, నా కొర్కు కూడా అది ఇలాంటి సహాయమునే చదసుత ంది. యాకోబు 
జీవితము దావర్ా, ఏ ఒకుర్మ కూడా దదవుని కృప్కు అందనంత దూర్ముగా లేర్ని మనకు నిశుయత 
లభిసుత ంది. మర్శయు కీసీుత తో ఐకయప్ర్చబడనివార్ముగా, మనము ఎదుర్ొును అనకే వ ఫైలయముల మధ్య 
కూడా, కీసీుత  మహ మలో తిర్శగశవచుునంత వర్కు దదవుని ర్ాజయము యొకు ఆశీర్ావదములను 
లోకమంతటా ఎలా వాయపింప్జయేాలో యాకోబు నుండి మనము నేర్ముకోవచుు. 
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