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యాకోబు రాసిన పతిక
గంథకర
రచయిత యాకోబు (1:1). ఇతడు యెరూషలేము సంఘంలో

ముఖయ్ నాయకుడు, యేసు కీసుత్ సోదరుడు. ఉనన్ది గనక
అందరికనాన్ పెదద్ తముమ్డు. మొదటోల్ ఇతడు ఎసు నమమ్కం
ఉంచలేదు. ఆయన చేయడానికి వచిచ్న పనిని అరథ్ం
చేసుకోలేదు (యోహాను 7:2-5). తరువాతి కాలంలో సంఘంలో
పముఖుడయాయ్డు. తన పునరుతాథ్ నం తరువాత కీసుత్ కనిపించిన
కొదిద్ మందిలో ఇతడు ఒకడు (కొరింతి 15:7). పౌలు ఇతనిన్
సంఘంలో ఆధార సథ్ంభం అని పిలిచాడు. (గలతి 2:9).

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 47 - 50
కీ. శ. 50 లో యెరుషలేములో జరిగిన సమాలోచన సభకు

ముందు, కీ. శ. 70 లో యెరుషలేము దేవాలయం ధవ్ంసం
జరగకముందు.

సీవ్కర
యూదయ, సమరయలోల్ చెదరి ఉనన్యూదు విశావ్సుల కోసం ఈ

పతికరాసిఉండవచుచ్. అయునపప్టికి, పతిక ఆరంభంలో “జాతుల
మధయ్ చెదరి ఉనన్ పనెన్ండు గోతాల వారికి” అనే అభివాదానిన్
బటిట్ యాకోబు ఇలా ఆ పాంతమంతా విసత్రించి ఉనన్ యూదులను
ఉదేద్శించి రాశాడనుకోవచుచ్.

పయోజనం
ఈ గంథ పయోజనం కోసం మనం 1:2-4 చూడాలి. తన

తొలిపలుకులోల్ యాకోబు “మీ విశావ్సమునకు కలుగు పరీకష్
ఓరుప్ను పుటిట్ంచునని ఎరిగి మీరు నానావిధ న శోధనలలో
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పడునపుప్డు అది మహానందమని ఎంచుకొనుడి” పతిక చదివే
వారికి చెపాప్డు. దీనిన్ బటిట్ వారు వివిధ రకాలబాధలు ఎదురొక్ంటూ
ఉనాన్రని తెలుసుత్ నన్ది. వారు దేవుని నుండి జాఞ్ నం కోరుకోవాలని
(1:5) ఆ విధంగా తమ బాధలోల్ వారు ఆనందంగా ఉండగలరు.
లేఖ అందుకునన్ వారిలో కొందరు విశావ్సం నుండి తపిప్పోయిన
వారునాన్రు. లోకంతోసేన్హంచేయడం (4:4)పమాదమనియాకోబు
హెచచ్రించాడు. విశావ్సులు గురించిన సూచనలు మనసుస్ జాఞ్ నానికి
మారగ్ం (4; 8-10).

ముఖాయ్ంశం
యథారథ్ న విశావ్సం

విభాగాలు
1. అస నమత విశావ్సం గురించి సూచనలు— 1:1-27
2. నిజ న విశావ్సం సతాక్రాయ్లోల్ కనిపిసుత్ ంది— 2:1-3:12
3. నిజ నజాఞ్ నం దేవుని నుండి వసుత్ ంది— 3:13-5:20

విశావ్సానికి పరీకష్లు (పరీకష్ల ఉదేద్శం)
1 దేవునికి, పభు న యేసు కీసుత్ కు దాసు న యాకోబు,

చెదరిపోయిన పనెన్ండు గోతాల వారికి అభినందనలు. 2 నా
సోదరులారా,మీ విశావ్సానికి వచేచ్ పరీకష్ మీకు ఓరుప్ కలిగిసుత్ ందని
తెలుసుకుని 3 రక రకాల పరీకష్లకు మీరు లో నపుప్డు, దానిన్
ఆనందంగా భావించండి. 4 ఓరుప్ తన కారాయ్నిన్ సంపూరణ్ం
చేయనివవ్ండి. అపుప్డు మీరు పూరిగా పరిణతి చెంది ఏ కొదువా
లేకుండా ఉంటారు.

5మీలో ఎవరి నా జాఞ్ నం కావలిసేత్,దానిన్ ఇచేచ్ దేవుణిణ్ అడగండి.
అడిగినందుకు దేవుడు ఎవరినీ గదిద్ంచడు. అడిగిన వారందరికీ
ధారాళంగా ఇసాత్ డు. 6 కాని, దేవుణిణ్ అడిగేటపుప్డు అనుమానం
లేకుండా విశావ్సంతోఅడగాలి. అనుమానంతోఉనన్వాడు, సముదం
మీద గాలికి రేగి ఎగిసిపడే అలలాంటి వాడు. 7 అలాటివాడు
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తన వినన్పాలకు జవాబుగా పభువు నుంచి తనకు ఏ నా
దొరుకుతుందని అనుకోకూడదు. 8 అలాటి వాడు చంచల న
మనసు గలవాడు. తన విషయాలనిన్టిలోనూ నిలకడ లేనివాడు.

9 దీనసిథ్తిలో ఉనన్ సోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్త సిథ్తిని బటిట్
సంతోషించాలి. 10 ధనవంతు న సోదరుడు, తాను కూడా గడిడ్
పువువ్లారాలిపోతానని తెలిసి, తన దీనసిథ్తిని బటిట్ సంతోషించాలి.

11 సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత మండే ఎండకు మొకక్
ఎండిపోతుంది. పువువ్ రాలిపోతుంది. దాని అందం అంతా
పోతుంది. అదేవిధంగా ధనవంతులు కూడా తమ కారయ్కలాపాలోల్
ఉండగానే వాడిపోతారు. 12 పరీకష్ను ఓరుప్తో భరించేవాడు
ధనుయ్డు. ఆపరీకష్లోగెలుపొందినతరవాతదేవుణిణ్ పేమించినవారికి
వాగాద్ నంగా ఇచేచ్ జీవ కిరీటం అతడు పొందుతాడు.

చెడు చేయాలనే పేరణ దేవుని నుంచి కలిగేది కాదు
13 చెడు పేరేపణ కలిగినపుప్డు, “ఇది దేవుని దగగ్ర నుంచి

వచిచ్ంది,”అని ఎవరూ అనకూడదు. ఎందుకంటే, చెడు విషయంలో
దేవుడు ఎపుప్డూ శోధనకు గురి కాడు, ఎవరినీ చెడు పేరణకు గురి
చేయడు కూడా.

14 పతివాడూ తన సొంత దురాశల వలల్ కలిగిన చెడు పేరేపణ
బటిట్ చెడు కోరికకు గు నాశనం అవుతాడు. 15 చెడు కోరిక గరభ్ం
ధరించి పాపానిన్ కంటుంది. పాపం పండి మరణానిన్ ఇసుత్ ంది. 16నా
పియ సోదరులారా, మోసపోకండి. 17 పతి మంచి బహ మానం,
పరిపూరణ్ న పతి వరం నుంచి వసాత్ యి. వెలుగుకు కర అయిన
తండి నుంచి వసాత్ యి. ఆయన కదిలే నీడలా ఉండడు. ఆయన
మారుప్ లేనివాడు.

18 దేవుడు, తాను సృషిట్ంచిన వాటిలో మనం పథమ ఫలాలుగా
ఉండాలని సతయ్వాకయ్ం దావ్రా మనకు జీవం ఇవవ్డానికి మనలను
కలగజేశాడు. 19 నా పియ సోదరులారా, పతివాడూ వినడానికి
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తొందరపడాలి. మాటాల్ డడానికీ, కోపానికీ నిదానించాలి. ఇది మీకు
తెలుసు. 20ఎందుకంటే,మనిషి కోపం, దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు.

21 కాబటిట్ , సమసత్ పాపపు రోతనూ, దుషట్తావ్నీన్ వదిలి మీలో
నాటుకుని ఉనన్ దేవుని వాకుక్ను సాధు గుణంతో సీవ్కరించండి.
దానికిమీ ఆతమ్లను ర ంచే సామరధ్ ం ఉంది.

విధేయతకు పరీకష్
22 వాకుక్ పకారం నడుచుకునే వారుగా ఉండండి. వాకుక్

వినేవారిగా మాతమే ఉంటే మిమమ్లిన్ మీరు మోసం చేసుకునన్టేట్ .
23 ఎవ నా వాకుక్ విని, దాని పకారం చేయకపోతే, అలాటివాడు
అదద్ంలో తన సహజ ముఖానిన్ ఉనన్ది ఉనన్టుట్ గా చూసుకునే
వాడిలాఉంటాడు. 24అతడు తనమొహం పరిశీలనగా చూసుకుని,
బయటకు వెళిళ్న తరువాత వెంటనే తాను ఎలా ఉంటాడో
మరిచిపోతాడు. 25 కానీ ఎవ తే సావ్తంతానిన్ ఇచేచ్ పరిపూరణ్
ధరమ్శాసానిన్ పరిశీలనగా చూసూత్ , దాని పకారం చేసూత్ , విని మరిచి
పోకుండాఉంటేవాడుతాను చేసుత్ నన్ దానిన్ బటిట్ దీవెనపొందుతాడు.

నిజ న భకికి పరీకష్
26 తాను భకిపరుణిణ్ అనుకుంటూ తన నాలుకను అదుపులో

పెటుట్ కోనివాడు తన హృదయానిన్ తానే మోసం చేసుకుంటాడు.
అతని భకి వయ్రథ్ం. 27 తండి లేని వారికి, వితంతువులకు వారి
కషట్ంలోసాయంచేయడం,తననుతానులోకమాలినయ్ంఅంటకుండా
కాపాడుకోవడమే తండి అయిన దేవుని దృషిట్లో సవ్చఛ్ న, కళంకం
లేని భకి.

2
సోదర పేమకు పరీకష్

1నాసహోదరులారా,మహిమసవ్రూపి అయినమనపభుయేసు
కీసుత్ ను విశవ్సించే వారుగా పకష్పాతం లేకుండా ఉండండి.
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2 ఎవ నా బంగారు ఉంగరాలు పెటుట్ కుని, ఖరీ న బటట్లు
వేసుకునన్ వాడు,మాసిన బటట్లు వేసుకొనన్ పేదవాడొకడు, వీరిదద్రూ
మీ సమావేశానికి వచాచ్రనుకోండి. 3 మీ దృషిట్ ఖరీ న బటట్లు
వేసుకునన్వాడిమీద ఉంచి, “దయచేసి ఈమంచి చోట కూరోచ్ండి,”
అనిచెపిప్, పేదవానితో, “నువువ్ అకక్డ నిలబడు,” లేదా, “నాకాళళ్
దగగ్ర కూరోచ్,” అంటే, 4మీరు చెడు ఉదేద్శంతో నిరణ్యం తీసుకుని
తేడా చూపుతునన్టేట్ కదా?

5నాపియసోదరులారా, వినండి. దేవుడు ఈలోకంలో పేదవారిని
విశావ్సంలో ధనవంతులుగాను, తనను పేమించిన వారిని తాను
వాగాద్ నం చేసిన రాజాయ్నికి వారసులుగాను ఎనున్కోలేదా? 6 కానీ
మీరు పేదవాణిణ్ అవమానానికి గురి చేశారు. మిమమ్లిన్ అణగదొకేక్దీ,
చటట్ సభలకు ఈడేచ్దీ ధనవంతులు కాదా? 7 మిమమ్లిన్ పిలిచిన
వాడి మంచి పేరు ఈ ధనికుల వలల్నే కదా దూషణకు గురౌతునన్ది?
8 “నినున్ పేమించుకునన్టేట్ నీ పొరుగువాణిణ్ కూడా పేమించు,” అని
లేఖనాలోల్ రాసి ఉనన్ వ రాజాజఞ్ పాటిసేత్,మీపవరన సరిగాఉనన్టేట్ .

9 కాని మీరు కొందరి విషయంలో పకష్పాతంగా ఉంటే మీరు
పాపం చేసుత్ నన్టేట్ . మీరు ధరమ్శాసానిన్ ఉలల్ంఘించినటుట్ ధరమ్శాసమే
నిరాధ్ రిసుత్ నన్ది. 10 ఎవ నా ధరమ్శాసం అంతా పాటించి, ఏ ఒకక్
ఆజఞ్ విషయంలో అయినా తడబడితే, ఆజఞ్లనిన్టినీ మీరిన అపరాధి
అవుతాడు. 11 “వయ్భిచారం చెయయ్వదుద్ ” అని చెపిప్న దేవుడు,
“హతయ్ చెయయ్వదుద్ ” అని కూడా చెపాప్డు. నువువ్ వయ్భిచారం
చేయకుండాహతయ్ చేసేత్, దేవుని ధరమ్శాసానిన్ మీరినటేట్ .

12 నిజ న సావ్తంతం ఇచేచ్ ధరమ్శాసం విషయంలో తీరుప్కు
గురయేయ్వారికి తగినటుట్ గామాటాల్ డండి. అదేవిధంగాపవరించండి.
13 కనికరం చూపించని వాడికి కనికరం లేని తీరుప్ వసుత్ ంది. కనికరం
తీరుప్ను జయిసుత్ ంది.

సతిక్ర్యలకు పరీకష్
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14 నా సోదరులారా, ఎవ నా తనకు విశావ్సం ఉందని చెపిప్,
కియలు లేనివా తే ఏం పయోజనం? ఆ విశావ్సం అతనిన్
ర ంచగలదా?

15 ఒక సోదరునికి గాని, సోదరికి గాని కటుట్ కోడానికి బటట్లు, ఆ
రోజు తినడానికి భోజనం అవసరం అయితే, 16మీలో ఒకడు అలాటి
వారితో, “శాంతిగావెళ ళ్, వెచచ్గాఉండు,తృపిత్గాతిను”అనిచెబితే
ఏం పయోజనం? 17అదేవిధంగా, కియలు లేకుండావిశావ్సం ఒకక్టే
ఉంటే, అదీ చచిచ్నదే. 18 అయినా ఒకడు, “నీకు విశావ్సం ఉంది,
నాకు కియలు ఉనాన్యి” అనవచుచ్. కియలు లేని నీ విశావ్సం
నాకు చూపించు. అపుప్డు నేను నా కియల దావ్రా నా విశావ్సం
చూపిసాత్ ను.

19 దేవుడు ఒకక్డే అని నువువ్ నముమ్తునాన్వు సరే. కానీ
దయాయ్లు కూడా అదే నముమ్తునాన్యి. నమిమ్ గడగడా
వణుకుతునాన్యి. 20 బుదిధ్లేనివాడా! కియలు లేని విశావ్సం
వలల్ పయోజనం లేదు అని నీకు తెలుసుకోవాలని లేదా?

అబాహాము ఉదాహరణ
రోమా 4:1-25

21 మన పూరివ్కుడు అబాహాము తన కుమారుడు ఇసాస్కును
బలిపీఠం మీద అరప్ణ చేసినపుప్డు, కియల వలల్ నీతిమంతుడుగా
తీరుప్ పొందలేదా? 22అతని విశావ్సం కియలతో కలిసి పని చేసింది.
అతని కియలదావ్రావిశావ్సం పరిపూరణ్ నదని గహిసుత్ నాన్వు గదా.
23 “అబాహాము దేవుణిణ్ నమామ్డు, అది అతనికి నీతిగా లెకక్లోకి
వచిచ్ంది.” అని లేఖనాలోల్ ఉనన్ విషయం నెరవేరింది. అంతేకాక
అబాహాముకు దేవుని సేన్హితుడు అని పేరు వచిచ్ంది.

24 మనిషిని విశావ్సం దావ్రా మాతమే కాకుండా కియల దావ్రా
దేవుడు నీతిమంతుడుగా ఎంచడం మీరు చూశారు. 25 అలానే
వేశయ్ రాహాబు కూడా వారాహరులను ఆహావ్నించి వేరొక మారగ్ంలో
వారిని పంపివేయడానిన్ బటిట్ తన కియల మూలంగా ఆమె
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నీతిమంతురాలుగా ఎంచ బడింది గదా? 26 పాణం లేని శరీరం
ఎలామృతమో, అలాగే కియలు లేని విశావ్సం కూడామృతమే.

3
నిజ న విశావ్సం నాలుకను అదుపులో ఉంచుతుంది

1 నా సోదరులారా, ఉపదేశకుల న మనకు కఠిన న తీరుప్
ఉందనిఎరిగిమీలోఎకుక్వమందిఉపదేశంచేసేవారుగాఉండకండి.
2మనమందరం అనేక విషయాలోల్ తపిప్పోతునాన్ం. తనమాటలలో
తపిప్పోని వాడు లోపం లేనివాడుగా ఉండి తన శరీరానిన్ కూడా
అదుపులో పెటుట్ కోగలుగుతాడు.

3గురాలుమనకులోబడడానికిదానినోటికికళెళ్ంపెటిట్ ,దానిశరీరం
అంతా మనకు లోబడేలా చేసాత్ ం కదా! 4 ఓడలు పెదద్విగా ఉనాన్,
బల నగాలులతోముందుకుసాగుతునాన్,ఆఓడనడిపేవాడుచినన్
చుకాక్నితో దానిన్ తిపప్గలుగుతాడు. 5 అలాగే, నాలుక శరీరంలో
చినన్ భాగమే అయినా, పగలాభ్లు పలుకుతుంది. చినన్ నిపుప్ రవవ్
ఎంతపెదద్ అడవినితగలబెడుతుందో గమనించండి! 6నాలుక కూడా
ఒకఅగిన్. పాపపపంచంమన శరీరంలోఅమరిచ్ఉనన్టుట్ అదిఉండి,
శరీరమంతటినీ మలినం చేసి, జీవన మారాగ్ నిన్ తగలబెడుతుంది.
తరవాత నరకాగిన్కి గు కాలిపోతుంది.

7 అనిన్ రకాల అడవి మృగాలను, పకష్ులను, పాకే పాణులను,
సముద జీవులనుమానవుడు తన ఆధీనంలోకి తెచుచ్కుంటునాన్డు,
తెచుచ్కునాన్డు కూడా. 8 కాని, మనుషులోల్ ఏ ఒకక్రూ నాలుకను
ఆధీనంలోఉంచుకోలేకపోతునాన్రు. అది ఎడతెగని దుషట్తవ్ం. అది
మరణం కలిగించే విషంతో నిండి ఉంది. 9నాలుకతో మన పభు న
తండిని సుత్ తిసాత్ ం. అదే నాలుకతో దేవుని పోలికలో ఉనన్ మనిషిని
శపిసాత్ ం. 10ఒకే నోటినుంచి సుత్ తి,శాపం రెండూ బయటకు వసాత్ యి.
నా సోదరులారా, ఇలా ఉండకూడదు. 11 ఒకే ఊటలోనుంచి మంచి
నీళ ళ్, చేదు నీళ ళ్, రెండూ ఊరుతాయా? 12 నా సోదరులారా,
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అంజూరపు చెటుట్ కు ఒలీవ పళ ళ్, దాకష్ తీగెలకు అంజూరుపళ ళ్
కాసాత్ యా? అదేవిధంగా,ఉపుప్నీటిఊట నుంచిమంచి నీళ ళ్ రావు.

13 మీలో, జాఞ్ నం, గహింపు ఉనన్వాడు ఎవడు? అలాటివాడు
జాఞ్ నంతో కూడిన తగిగ్ంపులో తన కియల మూలంగా తన మంచి
పవరన చూపించాలి. 14కాని,మీహృదయంలోతీవ న అసూయ,
శతుభావం ఉంటే, పగలాభ్లు పలుకుతూ సతాయ్నికి విరుదధ్ంగా
అబదధ్ం ఆడకండి. 15 ఇలాంటి జాఞ్ నం నుంచి వచిచ్ంది కాదు. ఇది
భూలోక సంబంధ నది, ఆధాయ్తిమ్కం కానిది, తానుకు చెందింది.

16 ఎకక్ తే అసూయ, శతుభావం ఉంటాయో, అకక్డ
గందరగోళం, పతి విధ న కిరాతకం ఉంటాయి. 17 అయితే
నుంచి వచేచ్ జాఞ్ నం మొదటగా పవితం. తదుపరి అది శాంతిని
కాం సుత్ ంది, మృదువుగా ఉంటుంది, పేమతో నిండినది. సమమ్తి
గలది. కనికరంతో మంచి ఫలాలతో నిండినది, పకష్పాతం లేకుండా
నిజాయితీ గలది. 18 శాంతిని చేకూరేచ్వారు శాంతితో వితత్నాలు
చలిల్నందువలల్ నీతి ఫలం దొరుకుతుంది.

4
లోకరీతి పవరనకు మందలింపు

1 మీలో తగాదాలూ, అభిపాయభేదాలూ ఎకక్డ నుండి
వసుత్ నాన్యి? మీ సాటి విశావ్సులోల్ వివాదాలకు కారణ న
మీ శరీర సంబంధ న కోరికల నుంచే కదా? 2 మీకు లేని
వాటిని కోరుకుంటారు. మీరు పొందలేని దాని వెనకాల పరుగులు
పెడుతునాన్రు. హతయ్లు చేసుత్ నాన్రు. పోరాటం చేసుత్ నాన్రు,
తగాదాలాడుతునాన్రు కానీ దేవుణిణ్ అడగరు కాబటిట్ మీరేదీపొందరు.

3మీరడిగినామీకేమీదొరకదు. ఎందుకంటేమీ సుఖభోగాల కోసం
ఖరుచ్ చేసేందుకు చెడడ్ వాటిని అడుగుతారు. 4 కులటలారా,లోకంతో
సేన్హం చేయడం అంటే దేవునితో శతుతవ్మని మీకు తెలియదా?
దానిన్ బటిట్ ఈలోకంతో సేన్హం చేయాలనుకునేవాడు దేవునికి శతువు
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అవుతాడు. 5 ఆయన మనలో ఉంచిన ఆతమ్ మనలను తీవ న
ఆసకితో కోరుకుంటాడు అని లేఖనం చెబుతునన్ది. ఆ లేఖనం వయ్రథ్ం
అనుకుంటునాన్రా? 6కాదు, ఆయన అధికంగా కృప దయ చేసాత్ డు.
అందుకనే “దేవుడు గరివ్షుట్ లను అడుడ్ కుంటాడు. దీనులకు కృపను
అనుగహిసాత్ డు” అని లేఖనం చెబుతునన్ది.

7 కాబటిట్ దేవునికి లోబడి ఉండండి. సాతానును ఎదిరించండి.
వాడు మీ దగగ్రనుంచి పారిపోతాడు. 8 దేవునికి సమీపంగా రండి.
ఆయనమీకు దగగ్రగా వసాత్ డు. పాపులారా,మీచేతులను పరిశుభం
చేసుకోండి. చపలచితుత్ లారా,మీహృదయాలను పవితం చేసుకోండి.
9 చపలచితుత్ లారా విలపించండి. మీ నవువ్ను విచారానికీ, మీ
ఆనందానిన్ చింతకూ మారుచ్కోండి. 10 పభువు ఎదుట మిమమ్లిన్
మీరు తగిగ్ంచుకోండి. అపుప్డు ఆయనమిమమ్లిన్ హెచిచ్సాత్ డు.

11 సోదరులారా, మీలో ఒకరికొకరు వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డకండి.
తన సోదరుడికి వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డేవాడు లేక తీరుప్ తీరేచ్వాడు
ధరమ్శాసానికి వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డుతునాన్డు. ధరమ్శాసానికే తీరుప్
తీరుసుత్ నాన్డు. ధరమ్శాసానికి తీరుప్ తీరుసుత్ నాన్వంటే ధరమ్శాసానికి
నువువ్ లోబడడం లేదని అరథ్ం. ధరమ్శాసానికే నాయ్యాధిపతిగా
వయ్వహరిసుత్ నాన్వని అరథ్ం. 12 ధరమ్శాసానిన్ ఇచిచ్ందీ తీరుప్ తీరేచ్దీ
ఒకక్రే. దేవుడే! ఆయనే ర ంచడానికీ నాశనం చేయడానికీ
సమరుధ్ డు. ఇతరులకి తీరుప్ తీరచ్డానికి నువెవ్వరు?

13 “నేడో రేపో ఫలానా పటట్ణానికి వెళిళ్ అకక్డ ఒక సంవతస్రం
ఉండి వాయ్పారం చేసి డబుబ్ సంపాదించుకుందాం” అనుకునే వారికి
ఒక మాట. 14 రేపేం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలుసు? అసలు నీ
జీవితంఏపాటిది? కాసేపుకనిపించిమాయ పోయేఆవిరిలాంటిది.

15 కాబటిట్ మీరు, “పభువుకు ఇషట్ తే ఈ రోజు మనం జీవించి
ఇది చేదాద్ ం, అది చేదాద్ ం” అనుకోవాలి. 16 ఇపుప్ తే మీరు
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దురహంకారంగా ఉనాన్రు. ఈ గరవ్ం చెడడ్ది. 17మంచి విషయాలు
చేయాలని తెలిసీ చేయనివాడికి అదిపాపంగా పరిణమిసుత్ ంది.

5
ధనికులకు హెచచ్రిక

1 ధనవంతులారా, మీ మీదికి వచేచ్ దురద్శను తలచుకుని
శోకించండి. 2 మీ సిరిసంపదలు శిథిల పోయాయి. మీ బటట్లు
చిమెమ్టలు కొటేట్సుత్ నాన్యి. 3మీ వెండి బంగారాలు తుపుప్పటాట్ యి.
ఆ తుపేప్ మీమీద సాకష్ ం పలుకుతూ అగిన్లాగా మీ దేహాలను
దహిసుత్ ంది. మీరు చివరిదినాలోల్ ధనం పోగు చేసుకునాన్రు.

4 చూడండి, మీ చేను కోసిన పనివారి కూలీ ఇవవ్కుండా, మీరు
మోసంగా బిగపటిట్న కూలీ కేకలు వేసుత్ నన్ది. మీ కోతపని వారి
ఆకందనలు సేనల పభువు చెవిని బడుతునాన్యి. 5 మీరు
భూమి మీద సుఖంగా బతుకుతూ భోగలాలసు వధ దినం కోసం
మీ హృదయాలను కొవవ్బెటుట్ కునాన్రు. 6 మిమమ్లిన్ ఎదిరించలేని
నీతిపరులకు మీరు శికష్ విధించి చంపారు.

పభువు రాకడను పురసక్రించుకుని హెచచ్రికలు
7కాబటిట్ సోదరులారా, పభువు రాక వరకూ సహనంతో ఉండండి.
తు తొలకరి వాన, కడవరి వాన కురిసే దాకా విలు న పంట కోసం
ఓపికతో ఎదురు చూసూత్ వేచి ఉంటాడు కదా. 8 పభువు రాక దగగ్ర
పడింది. మీరు కూడా ఓపికగా ఉండండి. మీహృదయాలను దిటవు
చేసుకోండి.

9సోదరులారా, ఒకడి మీద ఒకడు సణుకోక్కండి, అపుప్డు మీ
మీదికి తీరుప్ రాదు. ఇదుగో నాయ్యాధిపతి వాకిటోల్ కి వచేచ్శాడు.
10నాసోదరులారా,పభువునామంలోబోధించినపవకలుఎదురొక్నన్
హింసలను, ఓపికను ఆదరశ్ంగా తీసుకోండి. 11 చూడండి, సహించి
నిలబడిన వారిని ధనుయ్లని భావిసాత్ ము గదా? మీరు యోబు
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సహనానిన్ గూరిచ్ వినాన్రు. యోబు విషయంలో దేవుని ఉదేద్శాలను
తెలిసినమీరు ఆయన ఎంతోజాలి, కరుణ ఉనన్వాడని గహించారు.

12 నా సోదరులారా, ఒక ముఖయ్ న సంగతి. ఆకాశం తోడనీ
భూమితోడనీమరి దేనితోడనీఒటుట్ పెటుట్ కోవదుద్ . మీరు “అవునంటే
అవును, కాదంటే కాదు” అనన్టుట్ గా ఉంటేమీరు తీరుప్ పాలు కారు.

13మీలోఎవరి నా కషట్ం వసేత్ అతడు పారథ్న చేయాలి. ఎవరి నా
సంతోషం కలిగితే అతడు కీరనలు పాడాలి. 14 మీలో ఎవ నా
జబుబ్ పడాడ్ డా? అతడు సంఘ పెదద్లను పిలిపించుకోవాలి, వారు
పభువు నామంలో అతనికి నూనె రాసి అతని కోసం పారథ్న చేయాలి.
15 విశావ్సంతో కూడిన పారథ్న ఆ రోగిని బాగు చేసుత్ ంది. పభువు
అతణిణ్ లేపుతాడు, అతడు పాపం చేసి ఉంటే అతనికి పాపకష్మాపణ
దొరుకుతుంది.

16 కాబటిట్ మీ పాపాలను ఒకరితో ఒకడు ఒపుప్కోండి. మీకు
సవ్సథ్త కలిగేలా ఒకడి కోసం ఒకడు పారథ్న చేయండి. నీతిమంతుని
విజాఞ్ పన ఫలభరిత నది. అది ఎంతో బలవతత్ర నది. 17ఏలీయా
మనలాటి సవ్భావం ఉనన్ మనిషే. వానలు కురవకుండా అతడు
తీవంగా పారథ్న చేసేత్ మూడునన్ర సంవతస్రాలు భూమి మీద వాన
కురవలేదు. 18అతడు తిరిగిపారథ్న చేసేత్ ఆకాశంవాన కురిపించింది,
భూమి ఫలసాయం ఇచిచ్ంది.

19 నా సోదరులారా, మీలో ఎవ నా సతయ్ం నుంచి తొలగిపోతే
మరొకడు అతనిన్ తిరిగి సతాయ్నికి మళిళ్ంచినటట్యితే 20 అలాటి
పాపిని తన తపుప్మారగ్ం నుంచి మళిళ్ంచే వాడు మరణం నుంచి
ఒక ఆతమ్ను ర ంచి అనేక పాపాలను కపిప్వేసాత్ డని అతడు
తెలుసుకోవాలి.
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