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ఉపో ద్ఘాతం
కరీసత ును భకనతతో అనుసర్శంచువార్మ లేఖ్నములను పేరమిసాతర్మ. అవి మనతో చాలా భినిముగాను

వయకనతగతమన
ై మార్గ ములలోను మాటాోడతాయని మనము కనుగొంటాము. ఇది కస
ై త వులు ఎనిడు
మర్చపల కూడని లేఖ్నమును గూర్శున సతయము. అయితద అనేకసార్మో లేఖ్నము యొకు ఈ

అదుుతమైన వయకనతగత కోణము మనము ఎలో ప్ుపడు జఞాప్కముంచుకోవలస్టిన ఒక విష్యమును

మర్చపల వుటకు కార్ణమవుతయంది. బెైబిలు మీకు లేక నాకు సూటిగా వారయబడలేదు. మొదటిగా,

లేఖ్నము కొనిి వేల సంవతిర్ముల కనీతం నివస్టించన ప్రజల కొర్కు వారయబడింది. కాబటిర లేఖ్నములు
నేడు మన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయో అర్ాము చదసుకొనుటకు

ప్రయతిించుచుండగా, మన ఆధ్ునిక అనువర్త నలను ఎలో ప్ుపడూ లేఖ్నము యొకు వాసత విక అర్ాము
మీద ఆధార్శతము చదయునటట
ో మనము జఞగీతతప్డాల్వ.

ఇవి మనము తండియి
ర ైన అబారహాము అను శీర్శషకనిచున పాఠయకీమములు. మర్శయు ఈ

పాఠములలో ఆదికాండము 11:10-25:18లో కనిపించు అబారహాము జీవితమును గూర్శున కథనమును
మనము విశదీకర్శంచుచునాిము.

మూడు ప్ర్శచయ పాఠములలో ఇది ర్ండవ పాఠము, మర్శయు దీనికన “అబారహాము జీవితము:

వాసత విక అర్ాము” అను శీర్శషకనిచాుము. అవి ఎప్ుపడు వారయబడినవి మర్శయు ఎవర్శకన వారయబడినవి
అను విష్యముల వలుగులో అబారహాము జీవిత వృతాతంతములను చదవవలస్టిన పారముఖ్యతను ఈ
పాఠములో మనము చూసాతము. వార్మ వాగాేన దదశము వైప్ుకు మోషేను వంబడించుచుండగా ఈ
వృతాతంతములు ఇశాీయిేలు దదశముపన
ై చూప్వలస్టియుండిన వాసత విక ప్రభావమును మనము
విశదప్ర్మదాేము.

ర్ండు ముఖ్యమన
ై విష్యములను చూచుట దావర్ా మనము ఆది. 11:10-25:18 యొకు

వాసత విక అర్ామును చూదాేము. మొదటిగా, అబారహాము జీవితము యొకు చర్శతర మర్శయు అతని

వాసత విక శరీతల అనుభవముల మధ్య మోషే చూపిన పల ల్వకలను మనము చూదాేము. ర్ండవదిగా, ఈ
పల ల్వకలు వాసత విక శరీతలపై చూపిన కొనిి అంతర్ాువాలను కోీడీకర్శదే ాము.

అబారహాము జీవితము యొకు వాసత విక అర్ామును చూచుటకు ముందు, మునుప్టి పాఠములో

మనము చూస్టిన విష్యములను సమీక్ించుటకు కొంత సమయమును కేటాయించాల్వ. ఇప్పటి వర్కు
మనము ర్ండు కరలకమన
ై విష్యముల మీద దృషిరపటారము. మొదటిగా, ఆది. 12:1-3 అబారహాము

వృతాతంతములోని నాలుగు ప్రధానమన
ై అంశములను బయలుప్ర్మసుతంది అని మనము సూచంచాము.
అబారహాము ప్టో దదవుడు చూపిన దయ (పితర్మనికన దదవుడు కనికర్మును చూపిన అనేక

విధానములు), అబారహాము దదవునికన సావమిభకనత చూప్వలస్టిన బాధ్యత (అబారహాము దదవునికన

విధదయుడు కావాలని ఆయన కోర్శన అనేక విధానములు), అబారహాము దదవుని నుండి ప ందిన

ఆశీర్ావదములు (గొప్ప జనము, అనేకమంది వార్సులు, భూమి, మర్శయు గొప్ప పేర్మను గూర్శున
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వాగాేనములు) మర్శయు అబారహాము దావర్ా ఇతర్మలకు దదవుని ఆశీర్ావదములు (భూమి మీద
కుటటంబములనిిటికన అబారహాము ఆశీర్ావదముగా ఉంటాడను వాగాేనము).

అంతదగాక, ఈ ప్రధానమైన అంశములు ఆదికాండములో అబారహాము వృతాతంతము వర్శణంచబడిన

విధానము మీద ప్రభావము చూపాయని కూడా మనము చూశాము. అబారహాము యొకు వృతాతంతము
ఐదు సౌష్ర వ దశలుగా విభజంచబడుతయంది అని మనము నేర్ముకునాిము. మొదటిగా, 11:10-12:9లో
అబారహాము యొకు నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలతో ఆర్ంభించాము. తర్మవాత, 12:10-

14:24లోని అనేక ఉపాఖ్ాయనాలు ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో అబారహాము చదస్టన
ి ఆర్ంభ సంకర్షణల మీద
దృషిరపడతాయి. 15:1-17:27లోని మూడవ మర్శయు అబారహాము జీవితము యొకు కేందీయ
ర
భాగము
అబారహాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న మీద దృషిరపడుతయంది. అబారహాము జీవితము యొకు నాలగ వ
భాగము 18:1-21:34లో అబారహాము ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో చదస్టిన తర్మవాతి సంకర్షణల మీద

దృషిరపడుతయంది. మర్శయు 22:1-25:18లోని ఐదవ భాగము అబారహాము వార్సులు మర్శయు అతని
మర్ణమును గూర్శు మాటాోడుతయంది.

ఈ ఐదు దశలు పితర్మని జీవితమును సౌష్ర వ ప్దధ తిలో కనుప్ర్మసాతయి. అబారహాముతో దదవుడు

చదస్టన
ి నిబంధ్నను గూర్శు ప్రసత ావించు 15:1-17:27లో ఉని మూడవ భాగము అబారహాము

జీవితమునకు కేందర భాగముగా వయవహర్శసత ుంది. ర్ండవ మర్శయు నాలగ వ భాగములు ఇతర్ ప్రజలతో
అబారహాము చదస్టన
ి సంకర్షణల మీద దృషిరపడతాయి కాబటిర అవి ఒకదానికొకటి అనుసంధానముగా

ఉనాియి. మొదటి మర్శయు చవర్శ భాగములు అబారహాము జీవితము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు
అంతమును ప్రసత ావిసూ
త , అతని మునుప్టి వంశావళిని మర్శయు భవిష్యతయ
త లో వచుు వంశావళిని
తెల్వయజేసత ాయి కాబటిర అవి కూడా ఒకదానికొకటి అనుసంధానముగా ఉనాియి.

అనేక విధాలుగా, అబారహాము జీవితము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములలో మనము

నేర్ముకుని మళకువలను ఈ పాఠం వివర్శసత ుంది. ఈ సమీక్షను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ పాఠము
యొకు ముఖ్య అంశమన
ై , ఆదికాండములో అబారహాము జీవితము యొకు వాసత విక అర్ామును

చూచుటకు మనము స్టిదధముగా ఉనాిము. అబారహామును గూర్శున వృతాతంతములు మర్శయు ఈ
వృతాతంతములను మొదటిగా ప ందిన ఇశాీయిేలు యొకు అనుభవాల మధ్య పల ల్వకలను చూసూ
త
ఆర్ంభిదాేము.

పో లికలు
ఈ పాఠయ కీమములో అబారహాము జీవితముపై మన వాయఖ్యను ఈ వృతాతంతములు వాసత వానికన

మోషే దినములలో వారయబడినవి, మర్శయు ఇంచుమించు అప్పటి కాలములో వారయబడిన విధ్ముగానే
నేడు కూడా అవి ఉనాియి అను ఊహ మీద నిర్శుసుతనాిము. ఈ వృతాతంతములు మోషే దినములలో
వారయబడలేదని అతయంత విమర్ినాతుకమన
ై ప్ండితయలు నముుతార్మ, కాని మోషే వీటిని వారశాడని

పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములు మర్శయు సవయంగా యిేసు కూడా తెల్వయప్ర్శచార్మ, మర్శయు ఈ
కార్ణము చదత ఈ ప్ుసత కమును మోషే వారశాడను నిశుయతను ఆధ్ునిక కస
ై త వులు కల్వగశయుండవచుు.
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అయితద ఈ పాఠయకీమములో మనము మర్ొక అడుగు ముందుకు వేసత ాము. మోషే ఈ వృతాతంతములను

వారశాడు అను సతయమును అర్ాముచదసుకోవాలని మాతరమే మనము కోర్మటలేదు; వీటిని అతడు ఎందుకు
వారశాడో కూడా మనము తెలుసుకోవాలని ఆశంచుచునాిము. అబారహాము జీవితమును గూర్శు అతడు

కల్వగశయుండిన దృకోుణము ఏమిటి? వీటిని ర్చంచుట వనుక అతడు కల్వగశయుండిన ఉదదేశయము ఏమిటి?
అబారహాము జీవితము యొకు వాసత విక అర్ామును విశదప్ర్చుటను ఆర్ంభించుటకు ఉతత మమన
ై

మార్గ ములలో ఒకటి, అబారహాము గూర్శు అతడు వారస్టిన వృతాతంతములను వాసత విక శరీతలతో, అనగా

ఐగుప్ుత నుండి వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు తనను వంబడించన ఇశాీయిేలీయులతో, పల ల్వున విధానములను
కనుగొనుట అయుయనిది.

అబారహామును గూర్శున తన వృతాతంతములను వాసత విక శరీతలతో మోషే ఎలా పల లాుడో

చూచుటకు, మనము మూడు విష్యములను చూదాేము: మొదటిగా, ఈ పల ల్వకలను గూర్శు

మాటాోడునప్ుపడు మన అర్ాము ఏమిటో చూదాేము. ర్ండవదిగా, అబారహాము జీవిత వృతాతంతములలో
కనిపించు కొనిి ర్కముల పల ల్వకలను చూదాేము; మర్శయు మూడవదిగా, అబారహాము జీవిత

వృతాతంతము యొకు నిర్ాుణములోని ఐదు ప్రధానమన
ై దశలలోని ప్రతి దశను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా ఈ
వృతాతంతములలో ఉని పల ల్వకలను మనము కోీడీకర్శదే ాము. మొదటిగా ఈ పల ల్వకల యొకు
నిర్వచనముతో ఆర్ంభిదాేము.

నిర్వచనం
అనేక విధాలుగా, అబారహాము జీవితమును గూర్శు చర్శతన
ర ు వారస్టినప్ుపడు, బెైబిలు కథనములు

వారస్టిన ర్చయితలందర్మ ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టా తి
ి నే అతడు కూడా ఎదుర్ొునాిడు. అతడు ర్ండు లోకముల
మధ్య నిలబడా్డు. ఒక వప్
ై ున, “ఆ లోకము” అని మనము పిలచు దాని నుండి మోషే కథనములను

ప ందుకునాిడు: ఆ లోకము అబారహాము లోకము. సుమార్మగా ఐదు ఆర్మ వందల సంవతిర్ాల కనత
ీ ం
అబారహాము జీవితములో జర్శగన
శ విష్యములను మోషే ప్ర్ంప్ర్ దావర్ా మర్శయు దదవుని యొదే నుండి
కల్వగశన అసాధార్ణమైన ప్రతయక్షత దావర్ా తెలుసుకునాిడు. ఈ విధ్ంగా, మోషే మొదటిగా అబారహాము
జీవించన పారచీన లోకముతో వయవహర్శంచాడు.

కాని మర్ొక వప్
ై ు, మోషే తాను నివస్టించన లోకముతో కూడా వయవహర్శంచాడు, దానిని మనము

“వార్శ లోకము” అని పిలువవచుు: మోషే మర్శయు అతనిని అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయుల లోకము. ఆ
సమయములో దదవుని ప్రజల నాయకునిగా, వార్శ లోకములోని అవసర్తలను తీర్ముటకు అబారహాము
యొకు పారచీన లోకమును గూర్శున వృతాతంతములను మోషే వారశాడు.

మోషే అబారహాము జీవితమునకు సంబంధించన “ఆ లోకము” మర్శయు “వార్శ లోకమునకు”

(వార్శ సమకాలీన లోకము) మధ్య మధ్యవర్శతతవం చదయుచుండగా, అతడు పితర్మని జీవితమునకు

మర్శయు అతని పాఠకుల జీవితములకు మధ్య పల ల్వకలను వల్వకన తీశాడు, తదావర్ా అతడు వారస్టిన

వృతాతంతముల యొకు ఔచతయమును వార్మ చూడాలని ఆశంచాడు. అనగా, అతనిని అనుసర్శంచన

ఇశాీయిేలీయులు అబారహాము జీవితములతో తమ జీవితములకు పల ల్వకలు ఉనిటట
ో చూచు విధ్ముగా
మోషే తన వృతాతంతములను నిర్ాార్శంచుకునాిడు మర్శయు వాటిని ర్ూప ందించాడు. చాలా వర్కు,
అబారహాము మర్శయు తమ స ంత సమకాలీన అనుభవాల మధ్య ఉని పల ల్వకలను మర్శయు
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భేదములను అతని పాఠకులు చదువునటట
ో మోషే తన ర్చనల దావర్ా దీనిని చదశాడు. కొనిిసార్మో ఈ

పల ల్వకలు మర్శయు భేదములు చనివిగా ఉండదవి, మర్శకొనిిసార్మో మర్శంత విసత ృతముగా ఉండదవి, కాని

ప్రతి ఉపాఖ్ాయనములో మోషే అబారహాము జీవితము మర్శయు అతని వాసత విక శరీతల జీవితముల మధ్య
ఉని ఈ పల ల్వకల వప్
ై ుకు ఏదో ఒక విధ్ముగా దృషిరని ఆకర్శషంచాడు.

పల ల్వకలు మర్శయు వాసత విక అర్ామును గూర్శు ఒక సామానయ అవగాహనను మనము

ప ందుకునాిము కాబటిర, ఇప్ుపడు మన ర్ండవ అంశమును చూదాేము, అబారహాము జీవితము

మర్శయు అతని వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతల అనుభవముల మధ్య మోషే సాాపించన పల ల్వకల ర్కములు.

ర్కములు
ఏ వృతాతంతమన
ై ా దాని పాఠకుల కొర్కు ఔచతయము కల్వగశనదిగా ఉండుటకు, ఆ పాఠకులు అర్ాము

చదసుకోగల లోకమును అది వార్శకన అందించాల్వ. వృతాతంతము యొకు లోకము వాసత విక లోకము కంటే

వేర్మగా ఉంటె, వృతాతంతములోని పాతరలు మర్శయు అంశములతో పాఠకులు అనుబంధ్ప్ర్చుకోలేకపల తద,

ఆ వృతాతంతము సందదశమును అందించలేదు. లేక ఈ పాఠం యొకు ప్దజఞలములో చెబితద, అబారహాము

యొకు “ఆ లోకము” మోషే మర్శయు ఇశాీయిేలీయుల యొకు “వార్శ లోకము”తో ప్ూర్శతగా భినిమన
ై దిగా
ఉంటె, అబారహామును గూర్శున వృతాతంతములు ఇశాీయిేలీయులకు అర్ార్హితముగాను లేక

ప ందికలేనివిగాను ఉండదవి. కాబటిర, అబారహాము లోకమునకు మర్శయు వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు
ప్యనించుచుని ఇశాీయిేలీయుల లోకమునకు మధ్య పల ల్వకలను సాాపించుటకు మోషే చాలా
కష్ర ప్డా్డు.

మోషే ఈ పల ల్వకలను ఎలా సపష్ర ము చదశాడు అనునది ఈ పాఠములో మనముందుని ప్రశి.

అబారహామును గూర్శున వృతాతంతములు అతని పాఠకుల లోకమునకు పల ల్వనవిగా ఉండునటట
ో వాటిని

అతడు ఏ విధ్ంగా ర్ూప ందించాడు? ఈ పాఠయకీమములో మనము మందుకు కొనసాగుచుండగా, మోషే
తన వృతాతంతములను ఇశాీయిేలీయుల అనుభవాలతో మూడు పారముఖ్యమన
ై మార్గ ములలో పల లాుడని
మనము చూడబో తయనాిము. మొదటిగా, ఇశాీయిేలీయులు అనుభవిసుతని ప్ర్శస్టా త
ి యలకు చార్శతిరక

నేప్ధ్యములను సమకూర్ముటకు మోషే ఈ వృతాతంతములను వారశాడు. ర్ండవదిగా, ఇశాీయిేలీయులు

అనుసర్శంచుటకు లేక నిర్ాకర్శంచుటకు కొనిి మాదిర్మలను లేక ఉదాహర్ణలను అందించుటకు అతడు
తన కథనములను వారశాడు. మర్శయు మూడవదిగా, పితర్మడు అనుభవించన అనేక అనుభవాలు

ఇశాీయిేలీయుల అనుభవాలకు ముందసుత సూచనగా లేక సూచనగా ఉనాియని చూప్ుటకు అతడు
వారశాడు. ఇలాంటి ర్కముల పల ల్వకలను ర్ానుని పాఠములలో మనము అనేకసార్మో ప్రసత ావిసాతము
కాబటిర, తన వాసత విక శరీతలకు అబారహాము జీవితము యొకు ఔచతయమును చూప్ుటకు మోషే

ఉప్యోగశంచన ఈ మూడు విధానములనిిటిని ఇకుడ మనము ప్ర్శచయం చదయాల్వ. మొదటిగా

అబారహాము యొకు జీవితము మోషే దినమున నివస్టించన ఇశాీయిేలు యొకు అనుభవమునకు
నేప్ధ్యములను ఏ విధ్ంగా సమకూర్శునదో చూదాేము.
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నేపధ్యములు
అనేక విధాలుగా, పల ల్వకలనిిటిలో ఇది కనుగొనుటకు సులభతర్మైన పల ల్వక. తాము

అనుభవించు విష్యముల యొకు చార్శతిరక నేప్ధ్యములను వివర్శంచుటకు వృతాతంతములను చెప్ుపట
ప్రజలందర్మ ఉప్యోగశంచు ఒక సామానయమన
ై ప్దధ తి. తల్వో దండురలు తర్చుగా పిలోలతో ఈ విధ్ంగా

వయవహర్శసత ార్మ, అధాయప్కులు తమ బో ధ్లను ఈ విధ్ంగా ఉదహర్శసత ార్మ, కాప్ర్మలు, మర్శయు ర్ాజకరయ
నాయకులు కూడా ఇలానే చదసత ార్మ. అవి చార్శతిక
ర నేప్ధ్యములను అందించు విధానము మీదికన దృషిరని
ఆకర్శషంచుట దావర్ా మనము వృతాతంతములను మన శరీతలకు అనుసంధానం చదసత ాము.

ఇప్ుపడు అబారహాము జీవితము విష్యములో, ఈ అనుబంధ్మును మనము ఈ విధ్ంగా

వర్శణంచవచుు: ఇశాీయిేలు యొకు అనుభవాలు అబారహాము జీవిత సనిివేశాలపై చార్శతిరకముగా

నాటబడియుని విధానములను మోషే ఎతిత చూపినప్ుపడు మనము చార్శతిక
ర నేప్ధ్యముల మధ్య ఉని
అనుబంధ్మును కనుగొంటాము. ఉదాహర్ణకు, కనాను దదశమును ఇశాీయిేలు యొకు మాతృభూమిగా
ప్ర్శగణంచమనుటకు మోషే వివర్శంచన చార్శతిరక నేప్ధ్యమును చూడండి. నిర్గ మన కాలములో అనేక

ప్ర్ాయయాలు తాము కనాను దదశమునకు ఎందుకు వళాోలని ఇశాీయిేలీయులు ప్రశించన సందర్ాులను
మీర్మ జఞాప్కం చదసుకోవచుు. మోషే వార్శని ఆ దదశములోకన వళలోటకు కొంచెము ముందద ఎందుకు
ఆప్గపర్లేదు?

అనేక సందర్ాులలో, అబారహాము జీవితము యొకు చార్శతిక
ర నేప్ధ్యమును ఇసూ
త మోషే ఈ

సమసయకు జవాబును ఇచాుడు. ఒకు మాటలో, వార్శకన కూడా కనానులో తమ స ంత దదశము ఉనిదని

తాను ఇశాీయిేలీయులను ఎందుకు బలవంతము చదయుచునాిడో ఇశాీయిేలీయులు చూచునటట
ో దదవుడు
అబారహాముకు విశేష్ముగా కనానులో స ంత దదశమును ఇచాుడని అతడు చూపాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది
15:18లో దదవుడు అబారహాముతో మాటాోడిన ఈ మాటలను మనము చదువుతాము:

ఆ ద్ినమంద్ే యెహో వా ఐగ్ుపుత నద్ి మొద్లుకొని గొపప నద్ియన
ెై యూఫ్ాటస్
ీ ు

నద్ి వర్కు ఈ ద్ేశమును...నీ స్ంతఘనమున కిచిియునఘా[ను] (ఆద్ి. 15:18).
ఇశాీయిేలు కనానును కల్వగశయునిదని మోషే చెపపి న మాట యొకు చార్శతిరక నేప్ధ్యమును లేక

మూలమును ఈ లేఖ్నభాగము సాాపిసత ుంది. దదవుడు ఆ భూమిని ఇశాీయిేలు యొకు మహా పితర్మనికన
ఇచాుడు మర్శయు అతడు తన వార్సులుగా వార్శకన ఆ భూమిని ఇచాుడు, కాబటిర వేర్ే దదశములో
స్టిార్ప్డుట కుదర్దు.

అబారహాము జీవితమును గూర్శు మర్శనిి వివర్ములను మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, మోషే

తర్చుగా ఇటిర చార్శతిరక నేప్ధ్యముల మీద దృషిరపటారడని మనము చూసాతము. మోషే అబారహాము

జీవితమును తన కాలములోని ఇశాీయిేలుతో అనుబంధ్ప్ర్చన ర్ండవ ప్రధానమన
ై మార్గ ము వార్శకన

మాదిర్మలను చూప్ుట. ఈ వృతాతంతములలో మాదిర్శని చూప్ుట ఏ విధ్ంగా ప్ని చదస్టిందో చూదాేము.

మాద్ిర్ులు
అబారహామును గూర్శున వృతాతంతములను తన వాసత విక శరీతలు కేవలం నేప్ధ్యమును గూర్శు

సమాచార్మునిచుునవిగా ప్ర్శగణంచకూడదని మోషే కోర్ాడు; అబారహాము జీవితములోని ప్ర్శస్టా త
ి యలకు
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మర్శయు తమ జీవిత ప్ర్శస్టా త
ి యలకు మధ్య అనేక పల ల్వకలను వార్మ చూచు విధ్ముగా అతడు పితర్మని

జీవితములోని అనేక సందర్ాులను వర్శణంచాడు. ఈ పల ల్వకలు మోషే శరీతలలో నతి
ై కతకు సంబంధించన
సమసయలను లేవనతాతయి. ఈ పల ల్వకలు ఇశాీయిేలుకు ఆచర్శంచవలస్టిన మర్శయు తిర్సుర్శంచవలస్టిన
ఉదాహర్ణలను చూచుటకు అవకాశం ఇచాుయని మోషే సూచంచాడు.

మాదిర్మలను లేక ఉదాహర్ణలను ఇచుుటకు వృతాతంతములను చెప్ుపట వృతాతంతములను

మన శరీతలకు అనుసంధానప్ర్చుటకు ఒక సామానయమైన మార్గ మయ
ై ునిది. అది ఎలో ప్ుపడు
జర్మగుతయంది. ప్ని చదయునప్ుపడు ఒక ప్ని చదయమని లేక చదయవదే ని మనము ఒకర్శని

హెచుర్శంచనప్ుపడు, మునుప్ు ఒక వయకనత ఆ ప్ని చదస్టన
ి ప్ుపడు జర్శగన
శ అపాయమును గూర్శున

వృతాతంతమును మనము తర్చుగా చెబుతయంటాము. పాఠశాలలో వార్మ ఎందుకు కష్ర ప్డి చదవాలో

పిలోలకు మనము బో ధించునప్ుపడు, మన ఉప్దదశమును బలప్ర్చుటకు పాఠశాలలో కష్ర ప్డి చదివి
జీవితములో జయమును ప ందిన ప్రజలను గూర్శు ఉదాహర్ణలను ఇసూ
త వృతాతంతములను
చెబుతాము.

అబారహామును గూర్శు తాను వారస్టిన వృతాతంతములను వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు

అనుబంధ్ప్ర్చుటకు మోషే తర్చుగా ఇదద ప్నిని చదస్టవ
ే ాడు. ఇశాీయిేలు అనుసర్శంచుటకు లేక

తిర్సుర్శంచుటకు అతడు మాదిర్గ
శ ా ఉండునటట
ో అబారహాము యొకు వృతాతంతమును మోషే చెపేపవాడు.
ఉదాహర్ణకు, కనాను దదశమును ఆకీమించుకుని కనానీయులు బెదిర్శంచనప్ుపడు ధెర్
ై యముగా

ఉండమని మోషే ఇశాీయిేలీయులను పల ర తిహించన విధానమును ప్ర్శగణంచండి. బలమన
ై కనానీయులు
కనాను దదశమును ఆకీమించార్మ కాబటిర మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు కనాను దదశములోనికన
వళలోటకు నిర్ాకర్శంచార్ని సంఖ్ాయకాండము మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో మనము చూసాతము.

కనానీయులు అజేయమన
ై శతయరవులుగా కనిపించార్మ కాబటిర వార్శ గుండెలు భయముతో నిండిపల యాయి.
దివతీ. 1:26-28లో మోషే ఇశాీయిేలు గపతరముతో ప్ల్వకనన మాటలు ఈ విధ్ంగా ఉనాియి:

అయతే మీర్ు వెళ్లనొలలక మీ ద్ేవుడన
ై యెహో వా స్టెలవిచిిన మాటకు తిర్ుగ్బ్డి

మీ గ్ుడఘర్ములలో స్ణుగ్ుచు యెహో వా మనయంద్ు పగ్పటటర నంద్ున మనలను
స్ంహర్ంచునటల
ల అమోర్ీయుల చేతికి మనలను అపపగంచుటకు

ఐగ్ుపుతద్ేశములో నుండి మనలను ర్ప్పంచియునఘాడు. మనమెకకడికి

వెళ్లగ్లము? మన స్హో ద్ర్ులు అకకడి జనులు మనకంటె బ్లిషఠ
ు లును
ఎతత ర్ులునెై యునఘార్ు; ఆ పటర ణములు గొపపవెై ఆకాశమునంటల

పాాకార్ములతోనునావి. అకకడ అనఘకీయులను చూచితిమని చప్ప మా
హృద్యములను కర్గ్జేస్ట్ర్ని మీర్ు చప్పతిర్ (ద్ివతీ. 1:26-28).

అబారహాము తన దినములలో కనానీయులను ఎదుర్ొునిన విష్యమును గూర్శున

ఉదాహర్ణను తన పాఠకులకు ఇచుుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా మోషే కనానీయుల యొకు భయమును
తొలగశంచాలని ప్రయతిించాడు. ఉదాహర్ణకు, అబారహాము జీవితములో కనానీయుల ప్రసత ావనను
మొదటిసార్శగా ఆది. 12:6లో చూసాతము:
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అపుపడు అబ్రాము...ఆ ద్ేశ స్ంచఘర్ముచే[స్టెను]. అపుపడు కనఘనీయులు ఆ
ద్ేశములో నివస్ట్ంచిర్ (ఆద్ి. 12:6).

అదద విధ్ంగా, ఆది. 13:7లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
ఆ కాలమంద్ు కనఘనీయులు పెర్జీీ యులు ఆ ద్ేశములో కాపుర్ముండిర్ (ఆద్ి.
13:7).

వాగాేన దదశములో కనానీయులు జీవించుటను గూర్శు ర్ండు దగగ ర్ దగగ ర్ ఉపాఖ్ాయనాలలో మోషే
ఎందుకు ప్రసత ావించాడు? అబారహాము ప్ర్శస్టా తి
ి కూడా వార్శ ప్ర్శస్టా తి
ి ని పల ల్వనదిగానే ఉండెను అని

ఇశాీయిేలుకు చూప్ుట మోషే ఉదదేశయములలో ఒకటెయ
ై ునిది. మోషే దినములలోని ఇశాీయిేలులో వార్మ
నివస్టించనటట
ో గానే, అబారహాము కాలములో కనానీయులు వాగాేన దదశములో నివస్టించార్మ. అయినను,
అబారహాము దదవుని వాగాేనములను నమిు కనానీయులు సావధీనము చదసుకుని దదశములోనికన

ధెైర్యముగా వళాోడు. ఈ విధ్ంగా, దదవుని వాగాేనములను నముుట దావర్ా మర్శయు కనానీయులు
దదశములో నివస్టించుచునిప్పటికర దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుట దావర్ా అబారహాము యొకు
ధెైర్యమును అనుకర్శంచమని మోషే తన పాఠకులను పల ర తిహించాడు. ఈ విధ్ంగా అబారహాము
అనుకర్శంచుటకు ఒక మాదిర్శ అయాయడు.

అబారహాము జీవితమును మనము ప్ర్శశీలన చదస్టినప్ుపడు, అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల

ఉదాహర్ణలను ఇచుు అనేక వాకయభాగములను మనము కనుగొంటాము. అయితద మూడవదిగా,
పితర్మని జీవితములోని సనిివేశములు తమ దినములలో జర్శగశన సనిివేశములకు ముందసుత

సూచనలుగా లేక సూచనలుగా ఏ విధ్ంగా ఉనాియో చూప్ుట దావర్ా మోషే అబారహాము జీవితమును
తన పాఠకుల జీవితములతో పల ల్వున సందర్ాులు కూడా ఉనాియి.

ముంద్స్ుత స్ూచనలు
అనేక విధాలుగా, దాని ఉదదేశయములను సాధించుటకు చార్శతిక
ర నేప్ధ్యముల మధ్య

అనుబంధ్ముకు చాలా తకుువ పల ల్వకల యొకు అవసర్త ఉంటటంది; ఒక ఉదాహర్ణ ఔచతయముగా
ఉండుటకు ఉదాహర్ణలు లేక మాదిర్మలు వృతాతంతమునకు మర్శయు శరీతలకు మధ్య ఎకుువ

పల ల్వకలను కోర్తాయి. ఎకుువ పల ల్వకలు ఉనిప్ుపడు మాతరమే, అనగా అబారహాము యొకు “ఆ లోకము”
ఇశాీయిేలు యొకు “వార్శ లోకము” వల ఖ్చుతముగా కనిపించనప్ుపడు మాతరమే, ముందసుత

సూచనలు జర్మగుతాయి, అబారహాము జీవిత వృతాతంతములలో ఈ విధ్మన
ై సపష్ర మైన అనుబంధ్ము
చాలా తకుువగా కనిపిసత ుంది, కాని ఆయా సమయాలలో, మోషే అబారహాము దినములను తన
దినములలోని సనిివేశములను పల ల్వన విధ్ముగా వర్శణంచాడు.

“చర్శతర ప్ునర్ావృతమవుతయంది” అనే నానుడిని మనలో చాలామందిమి వినే ఉంటాము. అవును,

ఏ ర్ండు చార్శతిరక సంఘటనలు కూడా ఖ్చుతముగా ఒకే విధ్ంగా ఉండవు. కాని కొనిిసార్మో

సనిివేశములు ఎంత పల ల్వక కల్వగశయుంటాయంటే ర్ండవ సనిివేశము మొదటి సనిివేశము యొకు
ప్ునర్మకనతగా ఉంటటంది. మునుప్టి సనిివేశములు తమ శరీతల యొకు జీవితములలో
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ప్ునర్ావృతమన
ై టట
ో బెైబిలు ర్చయితలు చూస్టినప్ుపడు, వార్మ ఈ అనుబంధ్మును సపష్ర ము చదశార్మ.
మర్శయు ఈ సాహితయ ప్దధ తిని ముందసుత సూచన అని పిలుసాతర్మ.

ముందసుత సూచనకు ఒక ఉదాహర్ణ ఆది. 15:1-21లో దదవునితో అబారహాము చదస్టిన నిబంధ్నను

వర్శణంచు సుప్ర్శచతమైన ఉపాఖ్ాయనములో కనిపిసత ుంది. నిబంధ్నా సంసాుర్ము కొర్కు స్టిదధప్డమని
పిలచుట దావర్ా ఒక దినాన అతని వార్సులు కనాను దదశమును సావధీనప్ర్చుకుంటార్ని దదవుడు

అబారహాముకు నిశుయతను ఇచాుడు. అబారహాము కొనిి జంతయవులను ర్ండు ఖ్ండములుగా కోస్టి ఆ
మాంసప్ు ఖ్ండములను మార్గ మునకు ఇర్మ వప్
ై ులా పటటరట దావర్ా దీనికన స్టిదధప్డా్డు. పితర్మడు

నిదిరంచన తర్మవాత, వాసత విక శరీతలు తమ దినములలో అనుభవించుచుని అనుభవమునకు దగగ ర్

పల ల్వకలుని ఒక దర్ినమును అతడు చూశాడు. ఆది. 15:17లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము:
మర్యు పరా ద్ుు గ్ురంకి కటటక చీకటట పడినపుపడు ర్ాజుచునాపర యయయు

అగాజవవలయును కనబ్డి ఆ ఖ్ండముల మధ్య నడిచిపో యెను (ఆద్ి. 15:17).
ఈ వాకయ భాగము యొకు విసత ృత నేప్ధ్యములో, దదవుడు అబారహాము యొకు వార్సులకు
ఖ్చుతముగా వాగాేన దదశమును ఇసాతడనుటకు ఒక నిశుయతగా ఈ ర్ాజుచుని ప యియ మర్శయు
అగశిజఞవల దదవుడు సవయంగా జంతయవుల యొకు ఖ్ండముల మధ్య నడిచపల యిన

విష్యమును తెల్వయజేసత ాయని మనము నేర్ముకుంటాము.

ఇప్ుపడు ఇకుడ విష్యమును గీహించండి. ఆది. 15:17లో, దదవుడు తన వార్సులకు వాగాేన

దదశమును ఇవవబో వుచునాిడు అని అబారహాముకు నిశుయత కలుగజేయుటకు దదవుడు అబారహాము
ఎదుట అగశిజఞవలగా నడిచవళాోడు. ఇప్ుపడు, దదవుడు అబారహాముకు నిశుయత కలుగజేయుటకు
ప గగాను మర్శయు అగశిగాను ప్రతయక్షమైన విష్యము ఆధ్ునిక పాఠకులమన
ై మనకు వింతగా

అనిపించవచుు. కాని, వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు తనను వంబడించుచుని ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు మోషే

అబారహాము జీవితమును వారశాడని మనము జఞాప్కము చదసుకునిప్ుపడు, అతడు ఈ వివర్ణను వారస్టిన
విష్యము ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. ఇశాీయిేలీయుల ప్రయాణములనిిటిలో, దదవుడు ర్ాజుచుని ప యియ
మర్శయు అగశిజఞవలను పల ల్వన విధ్ముగానే దదవుడు ఇశాీయిేలుకు ప్రతయక్షమయాయడు. వార్శని వాగాేన
దదశము వప్
ై ుకు నడిపించన మహిమ మేఘములో కూడా దదవుడు వార్శకన ప గగాను, అగశిగాను
ప్రతయక్షమయాయడు.

కాబటిర, ఈ విధ్ంగా దదవుడు అబారహాముకు ప్రతయక్షమన
ై విధానము మోషే దినములలో

ఇశాీయిేలీయులకు ప్రతయక్షమన
ై విధానమునకు ముందసుత సూచనగా ఉనిది. దదవుడు ఈ విధ్ముగా
అతని ఎదుట వళల
ో ట వలన అబారహాము దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటను గూర్శు నిశుయతను
ప ందినటేో , ఈ వృతాతంతమును వినిన ఇశాీయిేలీయులు కూడా తమ దినములలో దదశమును
సావధీనప్ర్చుకొనుటకు నిశుయతను ప ందుకొనియుంటార్మ.

మర్ొక మర్శంత విశేష్మన
ై ముందసుత సూచన ఆది. 12:10-20లో కనిపించు ఐగుప్ుత నుండి

అబారహాము యొకు విమోచనను గూర్శున ఉపాఖ్ాయనములో జర్మగుతయంది. ఐగుప్ుతను గూర్శున తమ
అభిపారయములలో ఇశాీయిేలుకు మాదిర్శ చూప్ుటకు ఈ వాకయ భాగము వారయబడింది. ఈ

సందర్ుములో, తన నాయకతవములోని ఇశాీయిేలీయుల అనుభవమునకు పల ల్వన విధ్ముగా మోషే
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ఉపాఖ్ాయనమంతటిని నిర్శుంచాడు. ఆది. 12:10-20లో కనాను దదశములో కర్మవు సంభవించుట వలన
అబారహాము ఐగుప్ుతనకు వళాోడు, ఫర్ప శార్ాను తన అంతఃప్ుర్ంలోనికన తీసుకునిప్ుపడు అతడు

ఐగుప్ుతలో నిల్వపివయ
ే బడా్డు, కాని ఫర్ప కుటటంబము మీదికన ర్పగములను ప్ంపి దదవుడు అబారహామును
విమోచంచాడు. తర్మవాత ఫర్ప అబారహామును ఐగుప్ుత నుండి ప్ంపివేశాడు మర్శయు అబారహాము గొప్ప
ధ్న సంప్దతో ఐగుప్ుతను విడిచపటారడు.

అనేక తర్ముల తర్మవాత ఇశాీయిేలు దదశము యొకు అనుభవమునకు ముందసుత సూచనగా

అబారహామును గూర్శున వృతాతంతము సపష్ర ముగా ర్ూప ందించబడింది. అబారహాము వల న, కనాను

దదశములో కర్మవు వచుుట వలన వార్మ ఐగుప్ుతకు వళాోర్మ, ఫర్ప వార్శని అకుడ బంధించాడు, దదవుడు
ర్పగమును ప్ంపి ఫర్ప ఇంటి నుండి వార్శని విడిపించాడు, ఇశాీయిేలును విడిచపటర మని ఫర్ప ఆజా

ఇచాుడు, ఇశాీయిేలు ఐగుప్త యుల యొకు స ముును కొలో గొటిర ఐగుప్ుతను విడిచపటారర్మ. తన శరీతల
యొకు అనుభవాలకు ముందసుత సూచనగా ఉండునటట
ో మోషే ఉదదేశయప్ూర్వకముగా ఈ కథనమును

వారశాడు. అబారహాము వృతాతంతములలో ఇటిర విశాలమన
ై ముందసుత సూచనలు చాలా అర్మదదగాని, అటిర
పల ల్వకలు అబారహాము వృతాతంతములలో అకుడకుడ కనబడతాయి.

అబారహాము జీవితమును మనము అధ్యయనం చదస్టన
ి ప్ుపడు, మూడు పల ల్వకలను మనము

అనేక సందర్ాులలో అనేక విధాలుగా చూసాతము. వార్శ అనుభవాలను గూర్శు చార్శతిక
ర నేప్ధ్యములను

ఇచుుట దావర్ా, అనుసర్శంచవలస్టిన మర్శయు వయతిర్ేకనంచవలస్టిన మాదిర్మలను వార్శకన ఇచుుట దావర్ా,
అబారహాము జీవితము వార్శ అనుభవాలకు అనేక విధాలుగా ముందసుత సూచనగా ఉందని చూప్ుట

దావర్ా మోషే అబారహాము జీవితము యొకు “ఆ లోకమును” మర్శయు అతని వాసత విక శరీతల లోకమన
ై
“వార్శ లోకమును” పల లాుడు.

అబారహాము మర్శయు అతని ఇశాీయిేలీయ శరీతల మధ్య మోషే సాాపించన అనుబంధ్ముల

పల ల్వకలను మనము చూశాము కాబటిర, అబారహాము జీవితములోని ప్రతి ముఖ్యమైన అడుగు వాసత విక
శరీతల యొకు జీవితాలతో ఎలా ముడిప్డియునిదో కోీడీకర్శంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.

స్ంకలనం
అబారహాము జీవితము ఐదు సౌష్ర వ దశలుగా విభజంచబడింది అని మీకు

జఞాప్కముండియుంటటంది. ప్రతి భాగములోను అబారహాము వృతాతంతములను తన వాసత విక శరీతల
యొకు ప్ర్శస్టా త
ి యలతో పల లుుటకు మోషే మార్గ ములను కనుగొనాిడు.

మొదటిగా, ఐగుప్ుతలో నుండి తనను వంబడించ బయటకు వచున ప్రజల యొకు ఆర్ంభ

అనుభవాలు మర్శయు నేప్ధ్యముతో పల లుు విధ్ముగా మోషే అబారహాము నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ
అనుభవాలను గూర్శు చెపాపడు. అబారహాము మర్శయు ఇశాీయిేలు ఇర్మవుర్మ ఒకే కుటటంబమునకు

చెందినవార్మ. అబారహాము మర్శయు ఇశాీయిేలు ఇర్మవుర్మ కనాను దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు

దదవుని దావర్ా పిలువబడా్ర్మ. కాబటిర, మోషే చార్శతిక
ర నేప్ధ్యములను ఇచాుడు, అబారహామును మాదిర్శగా
చూపాడు, మర్శయు అబారహాము జీవితము వాసత విక శరీతల యొకు అనుభవాలకు ముందసుత సూచనగా
ఉని విధానములను కూడా తెల్వయజేశాడు.
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ర్ండవదిగా, అబారహాము ఇతర్మలతో చదస్టన
ి ఆర్ంభ సంకర్షణలను గూర్శు కూడా తన శరీతలకు

అనుబంధ్ప్ర్చు విధ్ముగా మోషే వర్శణంచాడు. ఇశాీయిేలు తమ దినమున ఐగుప్త యులతో

వయవహర్చంది కాబటిర అబారహాము ఐగుప్త యులతో వయవహర్శంచన విధానమును గూర్శు అతడు
మాటాోడాడు. ఇశాీయిేలు లోతయ సంతతివార్ైన మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులతో

వయవహర్శంచంది కాబటిర అతడు అబారహాము మర్శయు లోతయను గూర్శు మాటాోడాడు. ఇశాీయిేలు విదదశీ

ర్ాజులు మర్శయు కనానీయ ప్టర ణముల నుండి అలాంటి అనుభవములనే ఎదుర్ొునిది కాబటిర, అతడు
తూర్మప ర్ాజులను గూర్శు స దొ మను పాల్వంచన కనానీయ ర్ాజును గూర్శు అతడు వారశాడు.

మూడవదిగా, ఇశాీయిేలు కూడా దదవునితో నిబంధ్నలోనికన ప్రవశ
ే ంచంది కాబటిర అబారహాముతో

దదవుని నిబంధ్నను గూర్శు మోషే వారశాడు. దదవునితో అబారహాము నిబంధ్న ఇశాీయిేలుతో దదవుడు చదస్టన
ి
నిబంధ్నకు అనేక విధాలుగా ముందసుత సూచనగా ఉంది.

నాలగ వదిగా, అబారహాము ఇతర్ ప్రజలతో చదస్టన
ి తర్మవాతి సంకర్షణలను గూర్శు మోషే వారశాడు.

ఇశాీయిేలు తమ దినములలో ఇలాంటి ప్రజలనే ఎదుర్ొునాిర్మ కాబటిర అతడు స దొ మ గొమొర్ాీ ప్రజలను
గూర్శు, లోతయను గూర్శు, ఫిల్వష్త యుడెన
ై అబీమల కును గూర్శు వారశాడు: కనానీయ ప్టర ణములు,
మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులు, మర్శయు ఫిల్వష్త యులు.

మర్శయు ఐదవదిగా, మోషే అబారహాము వార్సులను గూర్శు మర్శయు అతని మర్ణమును

గూర్శు తన ఇశాీయిేలీయ పాఠకులకు అనుసంధానముగా ఉండు విధ్ముగా వారశాడు. అబారహాము

యొకు ప్రతదయకమన
ై కుమార్మనిగా మర్శయు వార్సునిగా అతడు ఇసాికు మీద దృషిరపటారడు ఎందుకంటే

అతని ఇశాీయిేలీయ శరీతలు ఇసాికు వార్సుల య
ై ునాిర్మ. అతడు శార్ా సమాధిచయ
ద బడిన సా లమును
గూర్శు ప్రసత ావించాడు ఎందుకంటే అది దదవుడు ఇశాీయిేలుకు వాగాేనము చదస్టన
ి దదశములో ఉంది.

అబారహాము వార్సులుకాని ఇతర్ కుమార్మలను గూర్శు, ముఖ్యముగా ఇషాుయిేలును గూర్శు అతడు
ప్సాతవించాడు, ఎందుకంటే తన దినములలోని ఇశాీయిేలుకు ఇషాుయిేలీయులతో వయవహర్శంచవలస్టి
వచుంది.

కాబటిర మోషే అబారహామును గూర్శు వారయుచునిప్ుపడు అతని వృతాతంతములు మర్శయు తన

ఇశాీయిేలీయ శరీతల అనుభవాలకు మధ్య అనేక ర్కముల పల ల్వకలను చూపాడు. మర్శయు

ఇశాీయిేలీయులు వాగాేన దదశము వైప్ుకు అతనిని వంబడించుచుండగా వార్శకన పారముఖ్యమైన ర్రతయలలో
మార్గ దర్ికమును అందించుటకు అతడు ఇలా వారశాడు.

మోషే అబారహాము జీవితమును తన వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలతో పల ల్వున ప్రధానమైన

మార్గ ములను మనము చూశాము గనుక, వాసత విక అర్ామును గూర్శు మనము మర్ొక పారముఖ్యమైన
ప్రశిను అడగవలస్టియునిది. వాసత విక శరీతలతో చదయబడిన ఈ పల ల్వకల యొకు అంతర్ాువములు
ఏమిటి? అబారహాము జీవిత వృతాతంతముల నుండి వార్మ ఏమి నేర్ముకోవలస్టియుండెను?
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అంతర్ాావములు
ఆదికాండములో అబారహాము జీవితమంత కనోష్రమన
ై చర్శతన
ర ు వారయుటకు ఒకర్మ

ప్రయతిించనప్ుపడు, దాని వనుక అనేక విధ్ముల పేర్
ర ప్
ే ణలు మర్శయు లక్షయములు ఉంటాయనుటలో
ఏ సందదహము లేదు. వార్శ వృతాతంతములు వార్శ శరీతల మీద ప్లు ర్కములుగా ప్రభావములను

చూపాలని వార్మ కోర్తార్మ. వాసత వానికన, మోషే అబారహాము జీవితమును గూర్శు వారస్టినప్ుపడు, అతని
ఉదదేశములు ఎనని ఉనాియి కాబటిర వాటిని ప్ూర్శతగా విభాగశంచుట అసాధ్యము, మర్శయు వాటిని కొనిి

కథనములలో వివర్శంచుట కూడా కష్ర మే అవుతయంది. అదద సమయములో, అబారహామును గూర్శు తాను
వారస్టిన వృతాతంతముల నుండి తన వాసత విక శరీతలు కనుగొంటార్ని మోషే ఆశంచన ముఖ్య
అంతర్ాువములను కోీడీకర్శంచుట సాధ్యమవుతయంది.

అబారహాము జీవితము యొకు వాసత విక అంతర్ాువములను మనము మూడు దశలలో

చూదాేము. మొదటిగా, ఈ వృతాతంతములు వాసత విక శరీతల మీద చూప్వలస్టియుండిన సామానయ
ప్రభావమును మనము వర్శణంచుదాము. ర్ండవదిగా, అబారహాము యొకు జీవితములోని నాలుగు ముఖ్య
అంశములలో ఈ వృతాతంతముల యొకు ప్రభావము ఎలా కనిపించనదో మనము చూదాేము. మర్శయు
మూడవదిగా, అబారహామును గూర్శు మోషే వారస్టిన వృతాతంతములలోని ఐదు దశల యొకు వాసత విక
అంతర్ాువములను మనము కోీడీకర్శదే ాము. ఈ వృతాతంతములు చూప్వలస్టియుండిన సామానయ
ప్రభావమును మొదట చూదాేము.

సామానయ పాభరవము
సామనయ ప్ర్శభాష్లో, అబారహాము వృతాతంతము యొకు ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచుట

సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: వార్మ ఐగుప్ుతను విడచ వాగాేన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఎలా
కొనసాగాలో ఇశాీయిేలుకు బో ధించుటకు మోషే అబారహామును గూర్శు వారశాడు. మర్ొక మాటలో,
అబారహాములో తమ జీవితముల యొకు చార్శతిరక నేప్ధ్యములను చూచుట దావర్ా, అబారహాము

వృతాతంతములో అనుసర్శంచవలస్టిన మర్శయు తిర్సుర్శంచవలస్టిన మాదిర్మలను లేక ఉదాహర్ణలను

కనుగొనుట దావర్ా, మర్శయు అతని జీవితము వార్శ జీవితములకు ముందసుత సూచనగా ఎలా ఉనిదో
వివేచంచుట దావర్ా, మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు దదవుడు తమ ప్టో కల్వగశయుని
ఉదదేశమును ఏ విధ్ంగా వదకాలో చూడగల్వగార్మ.

లేఖ్నము యొకు సాక్షయముపై మనము నిశుయత కల్వగశయుండగల్వగశనప్పటికర, ఆదికాండము

గీంథము మోషే దినముల నుండి వలువడిందని యిేసు సవయంగా చెపిపనప్పటికర, నేడు మన వదే ఉని
విధ్ముగా ఈ వృతాతంతములను ఖ్చుతముగా మోషే ఎప్ుపడు వారస్టి ముగశంచాడో మనకు నిర్ాార్ణ లేదు.
ఏది ఏమన
ై ా, అబారహాము చర్శతరను గూర్శు వారస్టినప్ుపడు మోషే కల్వగశయుండిన ముఖ్య ఆలోచన ఏ

తర్మువార్శకన
ై ా ఒకే విధ్ముగా ఉంటటంది అని మాతరం మనము చెప్పవచుు. వార్శ హృదయములను
ఐగుప్ుత మీద నుండి వాగాేన దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుట వప్
ై ుకు మర్లుుటకు అతడు
అబారహామును గూర్శు వారశాడు.
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వాసత విక శరీతల కొర్కు ఈ సామానయ అంతర్ాువమును గూర్శు ఎంత చెపపి నా తకుువే అవుతయంది .

ఐగుప్ుతకు మర్శఎనిడు తిర్శగవ
శ ళో కూడదని మర్శయు కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటలో జయమును

ప ందాలని తనను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిేలు దదశమును పల ర తిహించుటకు మోషే వారశాడు మర్శయు
ఈ విసత ృత అంతర్ాువము అబారహాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్త నలో మనకు

సహాయప్డుతయంది. కైసతవులముగా మనము ప్రయాణములో ఉనాిము, ఇది మోషే దినములలో

ఇశాీయిేలు ఆర్ంభించన ప్రయాణమును ముగశంచద ప్రయాణమయ
ై ునిది. మనము కొీతత ఆకాశములు
మర్శయు కొీతత భూమి వప్
ై ుకు ప్రయాణం చదయుచునాిము. కాబటిర, మనము అబారహాము

వృతాతంతములను మన జీవితములకు సర్శగా అనువర్శతంచుకొనుటకు, కనాను వప్
ై ుకు సాగశప ముని అవి
వాసత విక శరీతలను హెచుర్శంచన విధానముల మీద మనము దృషిరని నిలపాల్వ.

ఈ విశేష్మన
ై దృషిరని వివర్శంచుటకు, ఆదికాండములోని ఈ భాగములో మనము ఇప్పటికే

గుర్శతంచన నాలుగు ముఖ్య అంశములను మర్లా జఞాప్కము చదసుకొనుట దావర్ా మనము మోషే
ఉదదేశమును చూడాల్వ.

ముఖ్య అంశములు
పితర్మల చర్శతరలోని ఈ భాగమునకు ప ందికను ఇచుు కనీసం నాలుగు అంశాలను ఆది. 12:1-3
తెల్వయజేసత ుంది అని ఈ పాఠములో ఇంతకు ముందు సూచంచన విష్యము మీకు జఞాప్కముండద

ఉంటటంది. ఈ నాలుగు అంశములు మోషే తన వృతాతంతముల నుండి ఆశంచన కేందర ప్రభావమును
వయకత ప్ర్మసాతయి. మొదటిగా, అబారహాముకు ఇవవబడిన దదవుని కృప్ మీద అతడు దృషిర పటారడు;

ర్ండవదిగా, అబారహాము చూపిన సావమిభకనత మీద అతడు దృషిరపటారడు; మూడవదిగా, అబారహాముకు

ఇవవబడిన ఆశీర్ావదముల మీద అతడు దృషిరపటారడు; మర్శయు నాలగ వదిగా, అబారహాము దావర్ా కలుగు

ఆశీర్ావదము మీద అతడు దృషిరపటారడు. అబారహామును గూర్శు వారయుట వనుక మోషే యొకు వాసత విక
ఉదదేశమును గూర్శు ఈ నాలుగు ఉదదేశముల దృషారా ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది.

ద్ేవుని కృప
మొదటిగా, అబారహాము ప్టో దదవుడు కనికర్ము చూపిన విధానములను గూర్శు మోషే వారశాడు.

విసత ృతమైన ప్దజఞలములో, దదవునితో తన అనుబంధ్ము యొకు ఆర్ంభ దినములలో మర్శయు

తన జీవితకాలమంతా దినదినము అబారహాముకు దదవుడు గొప్ప కృప్ను చూపాడని మనము ఇప్పటికే
చూశాము. దదవుడు వార్శకన కూడా గొప్ప కృప్ను చూపాడని మోషే దినములలోని ఇశాీయిేలీయులకు
తెల్వయప్ర్చుటకు దెైవిక కృప్ అను ఉదదేశము ర్ూప ందించబడింది. వార్శని ఐగుప్ుత నుండి స్ట్నాయి

యొదే కు తీసుకొని వచునప్ుపడు ఆయన వార్శకన ఆర్ంభ కృప్ను చూపాడు. తర్మవాత దినదినము,

వార్శని భవిష్యతయ
త లో కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు స్టిదధప్ర్చుచుండగా కూడా ఆయన కనికర్మును
చూప్ుట కొనసాగశంచాడు.

నిర్గ మ. 19:4లో స్ట్నాయి యొదే దదవుడు ప్ల్వకనన సుప్ర్శచతమైన మాటలు దదవుని కృప్ను

గూర్శు ఈ విధ్ంగా మాటాోడతాయి:
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నేను ఐగ్ుప్త యులకు ఏమి చేస్టతి
్ నో, మిముును గ్ద్ు ర్ెకకలమీద్ మోస్ట్ నఘ
యొద్ు కు మిముునెటల ల చేర్ుికొంటటనో మీర్ు చూచితిర్ (నిర్గ మ 19:4).

విచార్కర్ముగా, మోషే నాయకతవం వహించన ఇశాీయిేలీయులు దదవుని యొదే నుండి ఎంత

కృప్ను ప ందుకునాిర్ప మర్చపల యార్మ. వార్శని ఐగుప్ుతలోని వసతయల నుండి దూర్ముగా తీసుకొని

వచుుట దావర్ా దదవుడు మర్శయు మోషే వార్శని మోసం చదశార్మ అని వార్మ ఆర్ంభములో ఫిర్ాయదులు
చదశార్మ. అర్ణయములో ఆహార్ము మర్శయు నీటి కొర్కు వాదించార్మ. వాగాేన దదశమును

సావధీనప్ర్చుకొనుటకు వళో మని వార్శని పిలచుట దావర్ా దదవుడు వార్శని శకనతని మించన ప్ని చదయుట

కొర్కు పిల్వచాడని వార్నుకునాిర్మ. కాబటిర, దదవుడు వార్శని దీవించన విధానములను, తర్చుగా దదవుడు
వార్శప్టో చూపిన కనికర్మును తన వాసత విక శరీతలకు జఞాప్కము చదయుటకు దదవుడు అబారహాముకు
కనికర్మును చూపిన విధానములను మోషే మర్లా మర్లా నొకను చెపాపడు.

అబ్రాహాము చూప్న సావమిభకిత
ర్ండవదిగా, తన ఆజా లకు విధదయుడగునటట
ో దదవుడు అబారహామును బాధ్ుయనిగా ఎంచన అనేక

మార్గ ముల వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా అబారహాము చూపిన సావమిభకనతని కూడా మోషే

ఉదాాటించాడు అని మనము చూశాము. తనను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు కూడా ఈ

విష్యము ఔచతయముగా ఉనిది గనుక, ఆయన ఆజా లకు పితర్మడు నముకతవము చూపాలని దదవుడు

ఆశంచన విష్యమును మోషే మర్లా మర్లా ఉదాాటించాడు. సావమిభకనతని చూప్వలస్టిన అవసర్త మీద
దృషిర మోషే దినమున నివస్టించన ఇశాీయిేలుతో కూడా మాటాోడింది. నిర్గ మ. 19:4-5లో స్ట్నాయి
ప్ర్వతము యొదే దదవుడు మోషేతో మాటాోడుట కొనసాగశంచన విధానమును వినండి:

నేను ఐగ్ుప్త యులకు ఏమి చేస్టతి
్ నో, మిముును గ్ద్ు ర్ెకకలమీద్ మోస్ట్ నఘ

యొద్ు కు మిముునెటల ల చేర్ుికొంటటనో మీర్ు చూచితిర్. కాగా మీర్ు నఘ మాట శరద్ధగా
విని నఘ నిబ్ంధ్న ననుస్ర్ంచి నడిచినయెడల మీర్ు స్మస్త ద్ేశ జనులలో నఘకు
స్వకీయ స్ంపాద్యమగ్ుద్ుర్ు (నిర్గ మ 19:4-5).

సవకరయ సంపాదయముగా ఉండు ఆశీర్ావదము ఇశాీయిేలు చూప్ు నముకతవము మీద ఆధార్ప్డి

ఉనిదను విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. దదవుడు దదశమునకు ఎంతో కనికర్మును

చూపినప్పటికర, ప్రతి తర్ములోని ప్రతి వయకనత యొకు హో దా దదవుని ఆజా లకు వార్మ ఎలా సపందిసత ార్మ
అనుదాని మీద ఆధార్ప్డి ఉంటటంది.

ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటట
ో గా, కనాను దదశమునకు వళలోట అబారహామునకు

ఇవవబడిన ముఖ్యమన
ై బాధ్యత. ఇశాీయిేలు కూడా తనను వంబడించ కనాను దదశము వప్
ై ుకు

ప్రయాణంచాలనే ఆశతో మోషే ఈ బాధ్యతను నొకను చెపాపడు. అవును, అబారహాము యొకు ఇతర్

బాధ్యతలను గూర్శు మోషే వారయుచుండగా, తన దినములలోని ఇశాీయిేలీయులకు వార్మ కల్వగశయుండిన
అనేక ఇతర్ బాధ్యతలను గూర్శు బో ధించుటకు వాటిని వారశాడు. అబారహాము అనేక విధ్ములుగా

చూప్వలస్టియుండిన సావమిభకనత వాసత విక శరీతలు కూడా దదవుని ఆజా లకు విధదయులుగా, నముకముగా
ఉండాలను సతయమును గూర్శు సూటిగా మాటాోడింది.
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అబ్రాహామునకు ఆశీర్ావద్ములు
మూడవదిగా, అబారహాముకు దదవుని యొకు వాగాేన ఆశీర్ావదములు అను అంశము యొకు

పారముఖ్యతను కూడా మనము చూశాము. అబారహామును గూర్శు తాను వారస్టిన వృతాతంతములలో, గొప్ప

దదశమును గూర్శు వాగాేనము చదయబడిన ఆశీర్ావదముల మీద, ఐశవర్యము మీద మర్శయు అబారహాము,
అతని వార్సులు ప ందు గొప్ప పేర్మ మీద మోషే దృషిరపటారడు. మర్శయు ఈ ఆశీర్ావదముల యొకు

ముందుర్మచని అబారహాము సవయంగా తన జీవిత కాలములో అనుభవించనటట
ో అనేక సందర్ాులలో
మనము చూసాతము. అనేక ఇతర్ సందర్ాులలో, ర్ానుని తర్ములలో ఈ ఆశీర్ావదముల యొకు

భవిష్యత్ నర్వేర్మప మీద అబారహాము వృతాతంతములు దృషిరపటారయి. అబారహాము ఆశీర్ావదముల మీద

మోషే ఈ విధ్ముగా దృషిర ఎందుకు పటారడంటే, ఈ వాగాేనములు అబారహాము వార్సులకు, అనగా మోషే
నడిపించన ఇశాీయిేలు ప్రజలకు కూడా చెందియుండినవి. ఇశాీయిేలు ప్రజలకు కూడా గొప్ప

ఆశీర్ావదములు వాగాేనం చదయబడినవి. వాగాేన దదశములోనికన ప్రవేశంచనప్ుపడు వార్మ గొప్ప
దదశమైయుండాల్వ, మునుపనిడూ చూడని ఐశవర్యమును అనుభవించాల్వ, మర్శయు గొప్ప పేర్మను
ప ందుకోవాల్వ.

వాసత వానికన, అబారహాము వల న, ఆదికాండము గీంథము వారయబడిన సమయానికే ఇశాీయిేలు ఈ

ఆశీర్ావదముల యొకు అనేక ముందు ర్మచులను అనుభవించంది. ఈ వాగాేనములలో కొనిి వార్శ

జీవితములలో నర్వేర్ుబడుటను వార్మ చూచుట ఆర్ంభించార్మ. అయినను, వార్మ వాగాేన భూమిలోనికన

ప్రవశ
ే ంచన తర్మవాత భవిష్యతయ
త లో నర్వేర్బో వు ఆశీర్ావదములు కూడా చాలా ఉండినవి. నిర్గ మ. 19:6లో
స్ట్నాయి యొదే దదవుడు ఇశాీయిేలు కొర్కు దాచయుంచబడిన ఈ భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములను గూర్శు
మాటాోడాడు:
...మీర్ు నఘకు యాజక ర్ూపకమెైన ర్ాజయముగాను, పర్శుద్ధ మెైన జనముగాను
ఉంద్ుర్ు (నిర్గ మ 19:6).

తన దినములలోని ఇశాీయిేలు యొకు నిర్రక్షణను బలప్ర్చుటకు మోషే దదవుడు అబారహాముకు

వాగాేనము చదస్టన
ి ఆశీర్ావదములను గూర్శు వారశాడు. పితర్మనికన ఇవవబడిన దదవుని వాగాేనములను

గూర్శు వార్మ చదివినప్ుపడు, వార్శ కొర్కు కూడా దదవుడు గొప్ప ఆశీర్ావదములను ఏ విధ్ంగా దాచపటారడో
వార్మ సపష్ర ముగా చూశార్మ.

అబ్రాహాము ద్ఘవర్ా ఆశీర్ావద్ములు
నాలగ వదిగా, పితర్మని దావర్ా సర్వలోకమునకు దదవుని ఆశీర్ావదములు ఇవవబడతాయని
అబారహామును గూర్శున వృతాతంతములు బయలుప్ర్చనటట
ో కూడా మనము చూశాము. మీకు

జఞాప్కమునిటో యితద, అబారహాము దావర్ా కలుగు ఆశీర్ావదములు సులువన
ై విధానములో కలుగవు.

అబారహాము స్టేిహితయలను ఆశీర్వదించుట దావర్ా మర్శయు అతని విర్పధ్ులను శపించుట దావర్ా దదవుడు
అబారహాముకు జయమును అనుగీహిసత ాడని ఆది. 12:3లో మనము చదువుతాము. విభినిమన
ై

ఉపాఖ్ాయనములలో, వేర్ేవర్మ దదశములకు పారతినిధ్యం వహించన ఇతర్ ప్రజలతో సంకర్శషంచుట దావర్ా

అబారహాముకు తన జీవిత కాలములోనే ఈ ప్రకనీయ యొకు ముందు ర్మచని దదవుడు ఏ విధ్ంగా ఇచాుడో
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మోషే తెల్వయజేశాడు. అబారహాము జీవితమును గూర్శు తాను వారస్టిన వృతాతంతములలోని అనేక
సందర్ుములలో, అనేక నర్వేర్మపలు భవిష్యతయ
త లో జర్మగుతాయని మోషే సూచంచాడు.

తన దినములలో తనను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఇది ఎంతో ఔచతయమన
ై దిగా

ఉండెను గనుక మోషే ఈ ఉదదేశమును ఉదాాటించాడు. ఇతర్మలకు ఆశీర్ావదముగా ఉండుటలో దదవుడు
వార్శకన జయమును నిశుయించాడు ఎందుకంటే ఆయన వార్శ స్టేిహితయలను దీవిసాతడు మర్శయు

విర్పధ్ులను శపిసత ాడు. తమ దినములలో అనేకమంది ప్రజలతో సంకర్శషంచుచుండగా వార్మ కూడా ఈ

వాగాేనముల యొకు ముందు ర్మచులను అనుభవించార్మ. వార్శ స్టేిహితయలను దదవుడు దీవించుటను

మర్శయు వార్శ విర్పధ్ులను ప్లు సందర్ాులలో శపించుటను వార్మ అప్పటికే చూశార్మ. అంతదగాక, వార్మ
వాగాేన దదశములోనికన ప్రవేశంచుచుండగా మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు

వాయపింప్జేయుచుండగా భవిష్యత్ నర్వేర్మపల వైప్ుకు కూడా ఇశాీయిేలీయుల కనుిలను తిరప్ుపటకు
మోషే ఈ విష్యముల మీద దృషిరపటారడు. మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటట
ో , నిర్గ మ. 19:6లో
దదవుడు ఇశాీయిేలుతో ఈ మాటలు చెపాపడు:

...మీర్ు నఘకు యాజక ర్ూపకమెైన ర్ాజయముగాను, పర్శుద్ధ మెైన జనముగాను
ఉంద్ుర్ు (నిర్గ మ 19:6).

యాజక ర్ూప్కమన
ై ర్ాజయముగా ఒక దదశమును గూర్శున దర్ినము కేవలం దదశము మాతరమే

దదవుని స్టేవించు ప్ర్శశుదధ జనాంగముగా ఉండు ధ్నయతతో దీవించబడుతయంది అని మాతరమే

సూచంచదుగాని, ఇశాీయిేలు పిలోలు కూడా లోకమంతా దదవుని ఉదదేశయములను నర్వేర్ముతార్మ అని
కూడా సూచసుతంది. వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు ప్రయాణమును కొనసాగశంచమని మోషే ఇశాీయిేలును

పేరర్ప
ే ించనప్ుపడు, తన ర్ాజయమును, తదావర్ా తన దీవనలను లోకమంతటా వాయపిత ప్ర్చుకొనుటకు

దదవుడు ఇశాీయిేలును వాడుకొను దర్ినమును వార్శలో కల్వగశంచు విధ్ముగా అబారహామును గూర్శు
తాను వారస్టిన వృతాతంతములు ర్ూప ందించబడినవి.

వాసత విక శరీతల కొర్కు అబారహాము జీవితములోని నాలుగు ముఖ్యమైన అంశముల యొకు

అంతర్ాువములను మనము చూశాము కాబటిర, ఆదికాండములో నమోదుచదయబడిన విధ్ముగా

పితర్మని యొకు జీవిత నిర్ాుణములోని ప్రతి పారముఖ్యమన
ై దశను చూచుట దావర్ా వాసత విక శరీతల
మీద అబారహాము వృతాతంతముల యొకు ప్రభావమును కోీడీకర్శదే ాము.

ఐద్ు ద్శలు
అబారహాము జీవితమును గూర్శున వృతాతంతములు ఐదు ముఖ్యమన
ై దశలుగా విభాగశంచబడిన

విష్యము మీకు జఞాప్కముండియుంటటంది. మొదటిగా, 11:10-12:9లో అబారహాము యొకు నేప్ధ్యము
మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలు; ర్ండవదిగా, 12:10-14:24లోని ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో అబారహాము
చదస్టన
ి ఆర్ంభ సంకర్షణలు; మూడవదిగా, 15:1-17:27లో అబారహాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న;
నాలగ వదిగా, 18:1-21:34లో అబారహాము ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో చదస్టిన తర్మవాతి సంకర్షణలు;
మర్శయు ఐదవదిగా, 22:1-25:18లో అబారహాము వార్సులు మర్శయు అతని మర్ణము.
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ఈ ప్రధానమన
ై దశలలో ప్రతి ఒకుటి అనేక చని భాగములుగా లేక ఉపాఖ్ాయనములుగా

విభజంచబడుతయంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనముల యొకు ముఖ్య విష్యములను మర్శయు మోషే వారస్టిన

వాసత విక శరీతల కొర్కు ఈ ఉపాఖ్ాయనములను కల్వగశయుండిన కొనిి పారముఖ్యమైన అంతర్ాువములను
మనము కుోప్త ంగా కోీడీకర్శదే ాము.

నేపధ్యము మర్యు ఆర్ంభ అనుభవాలు
అబారహాము జీవితములోని మొదటి దశ, అనగా అతని నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ

అనుభవాలు, అబారహాము కుటటంబమును గూర్శు మర్శయు అబారహామును దదవుడు మొటర మొదటిగా
ప్ర్శచర్య కొర్కు పిలచన సమయమును గూర్శు అనేక విష్యములను నివేదిసత ాయి. సామానయమన
ై

మాటలలో, అబారహాము జీవితములోని ఈ సనిివేశముల దావర్ా వార్శ కుటటంబ నేప్ధ్యమును గూర్శు
మర్శయు దదవుడు వార్శకన ఇచున పిలుప్ును గూర్శు అతని వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలు నేర్ముకోగల
విష్యములను తెల్వయజేయుటకు మోషే ఈ మొదటి దశను ర్ూప ందించాడు.

మొదటి దశ మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా లేక భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. అబారహాము

జీవితము 11:10-26లో దదవుని-కనికర్మును ప ందిన అబారహాము యొకు వంశమును ప్ర్శచయం

చదయు వంశావళితో ఆర్ంభమవుతయంది. అబారహాము షేము కుటటంబములో, అనగా దదవునిచద విశేష్ముగా
యిేర్పర్చబడిన ప్రజలుగా ఒక ప్రతయద కమైన కుటటంబములో, ప్తాక పాతరగా ఉనాిడని ఈ వచనములు
తెల్వయజేసత ాయి. అబారహాము వంశావళి వల న తాము కూడా దదవుని కనికర్ము ప ందిన వంశముగా

ఉనాిమని ఈ వంశావళి మోషే యొకు వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు జఞాప్కము చదస్టయ
ి ుండాల్వ. వార్మ
దదవుడు ఏర్పర్చుకొనిన విశేష్మైన ప్రజల ైయుండిర్శ.

11:27-32లో, అబారహాము నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలను గూర్శున ర్ండవ

ఉపాఖ్ాయనము కూడా ఒక వంశావళి అయుయనిది. కుోప్త ంగా, తెర్హు కనాను దదశమునకు వళలోటకు

ప్రయతిించ విఫలమన
ై ఒక విగీహార్ాధికుడని ఈ వాకయ భాగము సూచసుతంది. మోషే యొకు వాసత విక
శరీతలు తమ ప్ర్శస్టా త
ి యలు మర్శయు అబారహాము ప్ర్శస్టా త
ి యల మధ్య పల ల్వకలను సులువుగా

గుర్శతంచయుంటార్మ. తమ తల్వో దండురలు కూడా విగీహార్ాధ్న చదస్టి కనాను దదశమునకు చదర్మటలో
విఫలమయ
ై ాయర్మ. కాబటిర, అబారహాము తన తండిర చదస్టన
ి తప్ుపలను ప్ునర్ావృతం చదయకుండా

జఞగీతతప్డిన విధ్ముగానే, మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు కూడా తమ తల్వో దండురలు, అనగా
కనానును చదర్మటకు విఫలమన
ై విగీహార్ధికుల న
ై నిర్గ మము తర్మవాత మొదటి తర్మువార్మ, చదస్టన
ి
తప్ుపలను ప్ునర్ావృతం చదయకుండా జఞగీతతప్డాల్వ.

అబారహాము నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలు తర్మవాత 12:1-9లో అబారహాము

కనానుకు ప్రవాసముగా వళిో న వృతాతంతమును తెల్వయజేసత ాయి. దదవుడు అబారహామును కనాను

దదశమునకు పిల్వచాడు, మర్శయు అనేక కష్ర ముల మధ్యలో కూడా అబారహాము దదవుని పిలుప్ుకు
విధదయుడయాయడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, దదవుడు మోషే యొకు వాసత విక ఇశాీయిేలీయ
శరీతలను కనాను దదశమునకు పిల్వచాడు, మర్శయు వార్మ కూడా అనేక కష్ర ముల మధ్యలో

విధదయులవవవలస్టియుండెను. కాబటిర అబారహాము కనానుకు వలస వళిో న వృతాతంతము మోషే
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దినములలోని ఇశాీయిేలీయులు అబారహాము అడుగుజఞడలలో నడిచ అతని వల కనాను దదశమునకు
ప్రవాసుల ై వళాోలను వాసత విక అంతర్ాువములను కల్వగశయుండెను.

ఈ మూడు భాగముల దావర్ా, మోషే అబారహాము జీవితమును ప్ర్శచయం చదస్టి, తన వాసత విక

శరీతలు దదవుని స్టేవలో అనేక సవాళో ను ఎదుర్ొునుచుండగా వార్శకన పారముఖ్యమన
ై మార్గ దర్ికమును
అనుగీహించాడు.

ఇతర్ులతో ఆర్ంభ స్ంకర్షణలు
అబారహాము జీవితమును గూర్శున అబారహాము వృతాతంతములోని ర్ండవ పారముఖ్యమన
ై దశ

ఇతర్ ప్రజలతో పితర్మడు చదస్టన
ి ఆర్ంభ సంకర్షణల మీద దృషిరపడుతయంది. వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలు
ఇతర్మలతో వయవహర్శంచుచుండగా వార్శకన మార్గ దర్ికమును ఇచుుటకు పితర్మడు ఇతర్ ప్రజల
గుంప్ులతో అనేక విధాలుగా సంకర్శషంచన విధానమును ఈ అధాయయములు తెల్వయజేసత ాయి.

మొదటి ఉపాఖ్ాయనములో, ఐగుప్ుత నుండి అబారహాము యొకు విమోచనను గూర్శు ఆది. 12:10-

20లో మోషే వర్శణంచాడు. కర్మవు కార్ణంగా పితర్మడు ఐగుప్ుతకు వళిో న విష్యము మీకు జఞాప్కముండద
ఉంటటంది, కాని దదవుడు ఫర్ప కుటటంబము మీదికన ర్పగములను ప్ంప్ుట దావర్ా అతనిని ఐగుప్ుత
బానిసతవము నుండి విడిపించాడు. దదవుని గొప్ప విమోచన వలన అబారహాము ఐగుప్ుతను గొప్ప

ఐశవర్యముతో విడిచ, మర్లా అకుడికన తిర్శగవ
శ ళో లేదు. ఐగుప్ుత తన గృహము కాదని అబారహాము
సపష్ర ముగా నేర్ముకునాిడు.

తమ స ంత అనుభవాలు అనేక విధాలుగా అబారహాము వృతాతంతమును ప్రతిబింబించాయని మోషే

యొకు వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతలు చూడగల్వగార్మ. వార్మ కూడా కర్మవు కార్ణంగా ఐగుప్ుతకు వళాోర్మ,
ఐగుప్త యుల మీద దదవుడు ర్పగములను ప్ంపినప్ుపడు వార్మ కూడా విడుదల ప ందార్మ, మర్శయు వార్మ
ఐగుప్త యుల నుండి గొప్ప ఐశవర్యమును ప ందుకొని ఐగుప్ుతను విడిచపటారర్మ. విచార్కర్ముగా,
ఇశాీయిేలీయులు తమ ప్రయాణాలలో కష్ర ములను ఎదుర్మునిప్ుపడు, అనేకమంది ఐగుప్ుత

జీవితమును సౌకర్యవంతమైనదిగా భావించ తిర్శగశవళాోలని కోర్ార్మ. ఐగుప్ుత తమ గృహము కాదని ఈ
ఉపాఖ్ాయనము వాసత విక శరీతలకు సపష్ర ము చదస్టియుండాల్వ. దదవుడు వార్శని కృప్తో విమోచంచన
విధానమును వార్మ జఞాప్కము చదసుకొని, ఐగుప్ుతను మర్శయు ఐగుప్త యులను
విడచపటర వలస్టియుండెను.

అబారహాము యొకు ఆర్ంభ సంకర్షణలలోని ర్ండవ భాగము 13:1-18లో లోతయతో సంఘర్షణను

గూర్శున వృతాతంతమయ
ై ునిది. ఇది అబారహాము మనుష్యయలు మర్శయు లోతయ మనుష్యయల మధ్య

జర్శగశన సంఘర్షణను గూర్శున సుప్ర్శచతమైన వృతాతంతమయ
ై ునిది, ఇకుడ ర్ండు గుంప్ుల వార్మ తమ
గొర్ల
ీ కొర్కు పారకృతిక నిధ్ుల విష్యములో గొడవప్డా్ర్మ. ఈ సంఘర్షణలో, అబారహాము లోతయతో

దయతో వయవహర్శంచ, అతనికన నచున సా లములో సమాధానముతో నివస్టించుటకు లోతయకు అనుమతి
ఇచాుడు. ఆదికాండము యొకు వాసత విక శరీతలకు ఈ వృతాతంతము యొకు అర్ామును గీహంి చుట అంత
కష్ర మైయుయండదు. దివతీయోప్దదశకాండము 2వ అధాయయము ప్రకార్ం, వార్మ వాగాేన దదశము వైప్ుకు
ప్రయాణము చదయుచుండగా లోతయ వార్సులతో దయతో వయవహర్శంచమని, వార్మ తమ పితర్మల

దదశములో సమాధానముతో జీవించుటకు అనుమతించమని మోషే ఇశాీయిేలీయులకు ఆజా ఇచాుడు.
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ఫల్వతంగా, అబారహాము లోతయ ప్టో చూపిన దయ ఇశాీయిేలీయులు తమ దినములలో
మోయాబీయులతో ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాలో చూపింది.

ఇతర్మలతో అబారహాము చదస్టిన ఆర్ంభ సంకర్షణల యొకు మూడవ ఉపాఖ్ాయనము 14:1-24లో

ఉని అబారహాము లోతయను ర్క్ించుటను గూర్శున వృతాతంతమైయునిది. అబారహాము దూర్ము నుండి
వచున బలమన
ై , నియంత ర్ాజులను ఏ విధ్ముగా ఓడించాడో , మర్శయు ఈ నియంత ర్ాజుల నుండి
ర్క్ించుట దావర్ా అతడు లోతయ ప్టో మర్శంత దయను ఏ విధ్ంగా చూపాడో ఈ కనోష్రమన
ై వృతాతంతము
వర్శణసత ుంది. మోషేను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిేలీయులతో ఈ వృతాతంతము చాలా సపష్ర ముగా

మాటాోడింది. ఇశాీయిేలు లోతయ వంశము వార్న
ై మోయాబీయుల మర్శయు అమోునీయుల దదశముల
గుండా సంచర్శంచుచుండగా, ఇశాీయిేలు స్టైనయము నియంతల ైన అమోర్రయుల ర్ాజన
ై స్టిహో నును,

బాషాను ర్ాజైన ఓగును ఓడించార్మ, వీర్శర్మవుర్మ మోయాబీయులను మర్శయు అమోునీయులను
అణగదొర కనునవార్ే. ఈ విధ్ంగా మోయాబీయులను మర్శయు అమోునీయులను విడిపించుట దావర్ా,
అబారహాము వార్శ కొర్కు సాాపించన మాదిర్శని ఇశాీయిేలు అనుసర్శంచంది.

ఈ విధ్ంగా అబారహాము జీవితము యొకు ఈ దశలోని ప్రతి ఉపాఖ్ాయనములో, ఇశాీయిేలు తమ

కాలములో అనుసర్శంచవలస్టిన మాదిర్గ
శ ా అబారహాము ప్ర్శచయం చదయబడా్డు.

ద్ేవునితో నిబ్ంధ్న
ఇప్ుపడు అబారహాము జీవితము యొకు మూడవ ప్రధానమైన దశలోనికన మనము వచాుము,

15:1-17:27లో దదవుడు అబారహాముతో చదస్టన
ి నిబంధ్న. సామానయ ప్ర్శభాష్లో, దదవునితో ఇశాీయిేలు

యొకు నిబంధ్న అనుబంధ్ము యొకు సవభావమును బయలుప్ర్చు విధానాలలో దదవుడు పితర్మనితో
చదస్టన
ి నిబంధ్న మీద ఈ దశ దృషిరపడుతయంది. ఈ అధాయయములు మూడు ముఖ్య భాగములుగా
విభజంచబడతాయి.

15:1-21లో అబారహాముకు ఇవవబడిన దదవుని నిబంధ్న వాగాేనముల మీద మొదటి

ఉపాఖ్ాయనము దృషిరపడుతయంది. ఈ అధాయయము అబారహాము దదవునితో నిబంధ్నలోనికన ప్రవశ
ే ంచన
సమయమును గూర్శు సుప్ర్శచతమైన కథనమైయునిది. అబారహాముకు వార్సులను మర్శయు

దదశమును ఇసాతనని దదవుడు వాగాేనము చదశాడు. విశేష్ంగా, అబారహాముకు ల కనుంప్జఞలని వార్సులు
ఉంటార్ని, మర్శయు కొంతకాలము ప్ర్ాయి దదశములో హింస్టించబడిన తర్మవాత, అబారహాము వార్సులు
వాగాేన దదశములోనికన తీసుకొనిర్ాబడతార్ని దదవుడు అబారహాముకు వాగాేనం చదశాడు. మోషే దావర్ా
దదవుడు ఇశాీయిేలుతో అదద విధ్మన
ై నిబంధ్నను చదశాడని ఇశాీయిేలీయులకు జఞాప్కము చదయు

విధ్ముగా ఈ వాకయభాగము ర్ూప ందించబడింది. అంతదగాక, వార్మ సవయంగా అబారహాముతో దదవుడు
చదస్టన
ి వాగాేనముల యొకు నర్వేర్మపను అనుభవించుచునాిర్ని అది వార్శకన చూపింది.

ఇశాీయిేలీయులు అబారహాముకు వాగాేనము చదయబడిన వార్సుల య
ై ునాిర్మ, మర్శయు దదవుడు
పితర్మనికన వాగాేనము చదస్టన
ి అదద దదశములోనికన వార్మ తిర్శగశ వళలోచునాిర్మ. ఈ వాసత వములను

సందదహించుట దదవుడు కృప్తో అబారహాముతో చదస్టన
ి మర్శయు మోషేకు ప్ునర్మదాాటించన నిబంధ్న
వాగాేనములను సందదహించుట అవుతయంది.
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అబారహాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న మీద దృషిరపటటర ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనము 16:1-6లో హాగర్మ

విష్యములో పితర్మడు విఫలమైన విష్యమును గూర్శునది. శార్ా యొకు ఐగుప్త యుర్ాల న
ై

దాస్టియిన
ై హాగర్మ దావర్ా బిడ్ ను కనుటకు ప్రయతిించుట దావర్ా అబారహాము మర్శయు శార్ా దదవుని

నిబంధ్న వాగాేనముల నుండి తొలగశపల యిన విధానమును ఈ విచార్కర్మన
ై వృతాతంతము జఞాప్కము
చదసుకుంటటంది. దదవుని నిబంధ్న వాగాేనములను నముుటలో అబారహాము మర్శయు శార్ా
విఫలమయ
ై ాయర్మ, కాని అబారహాము యొకు నిజమన
ై సంతతిగా బాలుడెన
ై ఇషాుయిేలును

అంగరకర్శంచుటకు నిర్ాకర్శంచుట దావర్ా దదవుడు వార్శ యొకు ప్రతాయమాియ ప్రణాళికను తిర్సుర్శంచాడు.
మోషే యొకు వాసత విక శరీతలు దదవుని నిబంధ్న వాగాేనముల నుండి మర్లా మర్లా తొలగశపల యి,
ఐగుప్ుత సౌకర్యములను ఆశంచార్మ. అబారహాము ప్రణాళిక తిర్సుర్శంచబడిన విధ్ముగానే, దదవుని
ప్రణాళికలకు వార్మ వదకుచుని ప్రతాయమాియాలు కూడా తిర్సుర్శంచబడతాయని అబారహాము
జీవితములోని ఈ వృతాతంతము వార్శకన నేర్పశ ంచంది.

అబారహాముతో దదవుడు చదస్టన
ి నిబంధ్న మీద దృషిరపటటర మూడవ ఉపాఖ్ాయనము 17:1-27లోని

అబారహాము యొకు నిబంధ్న అవసర్తను గూర్శునది. ఈ వాకయభాగములో, దదవుని ప్రణాళికను

అనుసర్శంచుటలో విఫలమన
ై పితర్మని దదవుడు ప్రశించాడు. అబారహాము మర్శయు అతని కుమార్మలు
అనుసర్శంచవలస్టిన నిబంధ్న చహిముగా సునితిని సాాపించుట దావర్ా దదవుడు నిబంధ్నలో

నముకతవము చూప్వలస్టిన అవసర్తను నొకను చెపాపడు. ఈ చహిము దావర్ా, తన నిబంధ్న
అనుబంధ్ము సావమిభకనత చూప్వలస్టిన బాధ్యత మీద ఆధార్ప్డి ఉంటటందని, మర్శయు సావమిభకనత గొప్ప
ఆశీర్ావదములను కల్వగశసత ుందని దదవుడు అబారహాముకు జఞాప్కము చదశాడు. తన దినములలోని

ఇశాీయిేలీయులు నముకముగా ఉండుటలో విఫలమైనందు వలన వార్శని నిలదీయుటకు మర్శయు

ఇశాీయిేలీయులు నిబంధ్న నముకతవమును చూప్వలస్టిన అవసర్తను ప్ునర్మదాాటించుట దావర్ా

మోషే అబారహాము నిబంధ్నలోని ఈ విష్యమును జఞాప్కము చదసుకునాిడు. ఇశాీయిేలీయులు తమ
నిబంధ్న దదవునికన నముకముగా ఉంటేనే, వార్మ ఆయన ఇచుు గొప్ప ఆశీర్ావదముల కొర్కు
నిర్రక్ించగలర్మ.

కాబటిర, అబారహాము జీవితములోని కేందర భాగము, అనగా దదవునితో అతని నిబంధ్న, దదవుడు

ఇశాీయిేలుకు ఇచున అమోఘమైన వాగాేనముల కృప్ వప్
ై ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచంది. అంతదగాక తమ

నిబంధ్న దదవుని నముకముగా స్టేవించుటకు వార్మ బదుధల య
ై ునాిర్మ అని కూడా ఇది అతని శరీతలకు
జఞాప్కము చదస్టింది.

ఇతర్ులతో తర్ువాతి స్ంకర్షణలు
ఇప్ుపడు మనము అబారహాము జీవితము యొకు నాలగ వ దశలోనికన ప్రవేశంచాము: 18:1-

21:34లో అతడు ఇతర్మలతో చదస్టన
ి తర్మవాతి సంకర్షణలు. ఈ అధాయయములలో, మోషే దినములలో
నివస్టించన ప్రజలకు సంబంధించన అనేకమంది ప్రజలను అబారహాము ఎదుర్ొునాిడు. అబారహాము
కనానులో నివస్టించన స దొ మ గొమొర్ాీ ప్రజలను, లోతయ, అబీమల కు, మర్శయు ఇషాుయిేలును

ఎదుర్ొునాిడు. సామనయ ప్ర్శభాష్లో, అబారహాము ఈ ప్రజలతో చదస్టన
ి సంకర్షణలు తమ దినములలో
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నివస్టించన కనానీయులతో, మోయాబీయులతో మర్శయు అమోునీయులతో, ఫిల్వష్త యులతో మర్శయు
ఇషాుయిేలీయులతో ఎలా వయవహర్శంచాలో ఇశాీయిేలుకు నేర్పశ ంచాయి.

పితర్మని జీవితమును గూర్శున ఈ భాగము యొకు మొదటి వృతాతంతము 18:1-19:38లో

స దొ మ గొమొర్ాీలను గూర్శున కథనమైయునిది. దుష్ర మన
ై కనానీయ ప్టర ణములకు విర్పధ్ముగా
కలుగు దెైవిక తీర్మప అను ముప్ుపను గూర్శు ఈ సుప్ర్శచతమైన కథనము తెల్వయజేసత ుంది. ఈ

ప్టర ణములలో ఉని నీతిమంతయలను గూర్శు, ప్టర ణముల నాశనమును గూర్శు మర్శయు లోతయను
విడిపించుటను గూర్శు అబారహాము కల్వగశయుండిన ఆందో ళనను గూర్శు ఇది తెల్వయజేసత ుంది. మోషే

యొకు వాసత విక శరీతలు ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టా తి
ి ని గూర్శు ఈ సనిివేశములు సూటిగా మాటాోడాయి. తమ
దినమున నివస్టించన ప్రజలకు ఏమి జర్మగుతయందో అర్ాము చదసుకొనుటలో అవి వార్శకన సహాయం

చదశాయి: కనానీయులకు విర్పధ్ముగా దదవుని ముప్ుప, కనానీయులలో ఉని నీతిమంతయల ప్టో వార్మ
చూప్వలస్టిన కనికర్ము (యిర్శకో ప్టర ణములో తాము ఎదుర్ొునవలస్టియుండిన ర్ాహాబు వంటివార్మ),
కనానీయ ప్టర ణముల మీద నిశుయముగా వచుుచుండిన నాశనము, లోతయ వార్సుల న
ై
మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులతో వార్శ సంబంధ్ములు.

అబారహాము యొకు తర్మవాతి సంకర్షణలోని ర్ండవ భాగము 20:1-8లో ఉనిది. ఈ

వృతాతంతములో మర్ొకసార్శ ఆ దదశములో నివస్టించన ఫిల్వష్త యుడెన
ై అబీమల కు కొర్కు అబారహాము

విజఞాప్న చదశాడు. శార్ా అబారహాము భార్య అని తెల్వయకుండా ఆమను తీసుకొనుట దావర్ా అబీమల కు
అబారహాము యొకు భవిష్యతయ
త కు ముప్ుపను కల్వగశంచన విష్యము మీకు జఞాప్కముండియుంటటంది.

తర్మవాత, దదవుడు అబీమల కు మీదికన తీర్మపను తదగా, అబీమల కు తమ కనీయలను బటిర ప్శాుతాతప్ప్డి
నీతిమంతయనిగా నిర్ూపించుకునాిడు. అతడు ప్శాుతాతప్ప్డిన కార్ణంగా, అబారహాము అబీమల కు
కొర్కు పారర్శాంచాడు, అబారహాము మర్శయు అబీమల కు ఒకర్శతో ఒకర్మ కొనసాగు సమాధానమును
మర్శయు స్టేిహమును అనుభవించార్మ.

తమ కాలములోని ఫిల్వష్త యులతో మోషే దినములలోని ఇశాీయిేలీయులు

వయవహర్శంచవలస్టియుండిన విధానములను గూర్శు ఈ వృతాతంతము వార్శతో మాటాోడింది. అనేక
విధాలుగా, ఫిల్వష్త యులు ఇశాీయిేలును బెదర్
ి శంచార్మ. అయితద దదవుని తీర్మప అను ముప్ుప

ఫిల్వష్త యులకు ప్శాుతాతప్మును కల్వగశంచనప్ుపడు, ఇశాీయిేలీయులు వార్శ కొర్కు విజఞాప్న చదస్టి, వార్శతో
నిల్వచయుండు సమాధానమును అనుభవించవలస్టియుండెను.

ఈ భాగములోని మూడవ కథనము, 21:1-21లో ఉనిది, మర్శయు అది ఇసాికు మర్శయు

ఇషాుయిేలుకు మధ్య ఉని కఠశనమైన అనుబంధ్ము మీద దృషిరపడుతయంది. ఇసాికు మర్శయు
ఇషాుయిేలు ఇర్మవుర్మ అబారహాము కుమార్మల ైయునాిర్మ. అయితద వార్శ మధ్య ఉదిక
ర త తలు

ఏర్పడినప్ుపడు, ఇషాుయిేలును కుటటంబము నుండి వేర్మచదయమని దదవుడు అబారహామును

హెచుర్శంచాడు. అయినను దదవుడు ఇషాుయిేలును దీవించాడుగాని, అబారహాము యొకు నిజమన
ై

వార్సుడు ఇసాికు మాతరమే అని సపష్ర ం చదశాడు. ఈ సనిివేశములను గూర్శు మోషే తన వాసత విక
ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు తెలుప్ుచుండగా, తమ దినములలో నివస్టించన ఇషాుయిేలీయులతో తమ
సంబంధ్ము యొకు సవభావమును అర్ాము చదసుకొనుటలో వార్శకన సహాయం చదశాడు. ఇశాీయిేలు
మర్శయు ఇషాుయిేలీయుల మధ్య ఉదిక
ర త తలు చెలర్ేగన
శ ప్ుపడు, దదవుడు వార్శ మధ్య విభజనను
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నిర్ణయించాడు అని ఇశాీయిేలీయులు జఞాప్కము చదసుకొనవలస్టియుండెను. దదవుడు ఇషాుయిేలీయులను
అనేక విధాలుగా దీవించనప్పటికర, ఇశాీయిేలీయులు అబారహామునకు నిజమన
ై వార్సుల య
ై ునాిర్మ.

ఇతర్మలతో అబారహాము చదస్టిన తర్మవాతి సంకర్షణల యొకు నాలగ వ ఉపాఖ్ాయనము 21:22-24లో

అబారహాము అబీమల కుతో చదస్టన
ి ఒప్పందమును గూర్శున వృతాతంతమైయునిది. అబారహాము మీద

ఉని దదవుని దయను ఫిల్వష్త యుడెన
ై అబీమల కు గుర్శతంచన విధానమును, మర్శయు అబీమల కుతో

మర్శయు అతని వార్సులతో సమాధానముతో నివస్టించుటకు అబారహాము ఒప్ుపకొనిన విధానమును

గూర్శు ఈ వృతాతంతము నివేదస
ి త ుంది. అబారహాము మంద కొర్కు నీటి హకుుల విష్యములో వివాదము
ఏ విధ్ంగా తల తిత ందో వివర్శసత ు, ప్ర్సపర్ గౌర్వము మర్శయు మర్ాయద విష్యములో బెయిేర్షబాలో

అబీమల కు మర్శయు అబారహాము చదస్టన
ి ఒక అధికార్శక ఒప్పందమును వివర్శసత ు కొనసాగుతయంది.

తమ దినములలో ఫిల్వష్త యుల నుండి ప ంచయుని ముప్ుపను గూర్శు అబీమల కు మర్శయు

అతని స్టన
ై ాయధిప్తి మోషేకు మర్శయు ఇశాీయిేలీయులకు జఞాప్కము చదశార్మ. ఇకుడ, ఇశాీయిేలు మీద

ఉని దదవుని ఆశీర్ావదమును ఫిల్వష్త యులు గుర్శతస్ట,ేత ఇశాీయిేలు అబారహాము ఉదాహర్ణను అనుసర్శంచ
వార్శతో సమాధానముగా నివస్టించాలని మోషే అతని అనుచర్మలకు బో ధించాడు. బెయిేర్షబా అను

పేర్మగల బావి మోషే దినములలో కూడా ఉండినది, మర్శయు అకుడ చదయబడిన ఒప్పందమును గూర్శు,
ఫిల్వష్త యులతో వార్మ కల్వగశయుండవలస్టిన సమాధానము మర్శయు ప్ర్సపర్ గౌర్వమును గూర్శు
ఇశాీయిేలుకు జఞాప్కము చదస్టన
ి ది.

కాబటిర, అబారహాము యొకు తర్మవాతి సంకర్షణను గూర్శున వృతాతంతములలో అనేక పాతరలు

ఉనాియని మర్శయు వార్మ మోషే మర్శయు ఇశాీయిేలు ఎదుర్ొుని ప్రజలకు

సంబంధించవార్ైయునాిర్ని మనము చూసాతము. అబారహాము కార్యములను చూచుట దావర్ా
ఇశాీయిేలీయులు తమ దినములలో అనేక పాఠములను నేర్ముకొనియుండవచుు.

వార్స్ులు మర్యు మర్ణం
అబారహాము జీవితమును గూర్శు మోషే ఇచున నివేదక
ి లోని చవర్శ దశకు ఇప్ుపడు మనము

చదర్మకునాిము, ఆదికాండము 22:1-25:18లోని అతని వార్సులు మర్శయు మర్ణము. దదవునితో

అతని నిబంధ్న అనుబంధ్మును భవిష్యత్ తర్ములకు కొనసాగశంచన అబారహాము వార్సతవము మీద
ఈ ఉపాఖ్ాయనములు దృషిరపడతాయి. సామానయ ప్ర్శభాష్లో, మోషే నుండి మొటర మొదటిగా ఈ

వృతాతంతములను అందుకుని ఇశాీయిేలీయులు అబారహాము వార్సులుగా తమ స ంత సాాయిని గూర్శు,
మర్శయు తమ వార్సులను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండవలస్టిన నిర్రక్షణలను గూర్శు అనేక
విష్యములను నేర్ముకొనియుంటార్మ.

అబారహాము జీవితము యొకు ఈ భాగములోని మొదటి ఉపాఖ్ాయనము 22:1-24లో అబారహాము

ప్ర్రక్షను గూర్శున సుప్ర్శచతమైన వృతాతంతమయ
ై ునిది. అబారహాము తన కుమార్మడెన
ై ఇసాికు కంటే
ఎకుువగా దదవుని పేరమించాడో లేదో నిర్ాార్శంచుటకు ఈ ప్ర్రక్ష పటర బడినది. తన కుమార్మని బల్వ

అర్శపంచమని అబారహామును కోర్మతూ దదవుడు ఒక కఠశనమన
ై ప్ర్రక్షను ఆర్ంభించాడు. అబారహాము
విధదయుడెైయాయడు, మర్శయు అతడు విధదయుడయాయడు కాబటిర ఇసాికుకు మంచ భవిష్యతయ
త
కలుగుతయంది అని అబారహాముకు దదవుడు నిశుయతను ఇచాుడు.
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మోషేను వంబడించుచుని ఇశాీయిేలీయుల కొర్కు ఈ వృతాతంతము ల కులేననిి

అంతర్ాువములను ఇచునప్పటికర, వార్మ దదవుని ప్టో కల్వగశయుండిన సావమిభకనతని చూచుటకు దదవుడు
ఇశాీయిేలు దదశమును ప్ర్రక్ించుచునాిడని వార్శకన జఞాప్కము చదయుట ఈ వాకయభాగము యొకు

పారముఖ్యమన
ై లక్షణమయ
ై ునిది. మోషే దినములలో దదవుడు ఇశాీయిేలు దదశమును అనేక విధాలుగా
ప్ర్రక్ించాడు. అబారహాము ప్ర్రక్షకు విధదయుడగుట ఎంత కష్ర మైనా వార్మ కూడా తాము ఎదుర్ొును

ప్ర్రక్షల మధ్య విధదయులు కావాలని వార్శకన జఞాప్కము చదస్టింది. అబారహాము వార్సునిగా ఇసాికు యొకు
ఉజవల భవిష్యతయ
త ను గూర్శు ఇవవబడిన నిశుయత, వార్మ ప్ర్రక్షలలో సఫలమత
ై ద వార్శకన కూడా ఉజవల
భవిష్యతయ
త ఉంటటంది అని ఇశాీయిేలీయులకు జఞాప్కము చదస్టంి ది.

అబారహాము జీవితము యొకు ఆఖ్ర్శ దశలోని ర్ండవ ఉపాఖ్ాయనము 23:1-20లో సమాధి కొర్కు

పితర్మడు కొనిన సా లమును గూర్శున వృతాతంతమైయునిది. తన భార్యయిన
ై శార్ా మర్ణంచనప్ుపడు

తన కుటటంబము కొర్కు హెబోర నులో సమాధి సా లమును అబారహాము కొనుగపలు చదస్టిన విధానమును ఈ
వృతాతంతము వర్శణసత ుంది. పితర్మడు ఈ భూమిని బహుమతిగా అంగరకర్శంచలేదుగాని, దానిని కొనుగపలు
చదశాడని ఈ కథనము ఉదాాటిసత ుంది. ఈ సా లము యొకు కొనుగపలు కనాను దదశమును తమ స ంత
దదశముగా ప్ర్శగణంచుటకు కుటటంబమునకు చటర ప్ర్మైన హకుును ఇచుంది.

తమ జీవితాల కొర్కు కొనుగపలు చదయబడిన ఈ సమాధి సా లము యొకు పారముఖ్యతను

మర్శయు అంతర్ాువములను మోషేను వంబడించన ఇశాీయిేలీయులు అర్ాము చదసుకునాిర్మ. అది వార్శ
పితర్మల సమాధి సా లమయ
ై ునిది. అబారహాము, ఇసాికు, మర్శయు యాకోబులు అకుడ సమాధి

చదయబడా్ర్మ. సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ముందు కూడా ఆ భూమి వార్శ యొకు చటర ప్ర్మన
ై సావసా ామని
వార్మ గీహించార్మ. అబారహాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబు తమ జీవితాలలోని ఎకుువ కాలమును
హెబోర ను చుటట
ర గడిపార్మ. తమ పితర్మల దదశముగా హెబోర ను ప్టో ఇశాీయిేలీయులు ఎంత సమర్పణ
కల్వగశయుండిర్శ అంటే వార్మ తమ పితర్మడెన
ై యాకోబు యొకు ఎముకలను సమాధి చదయుటకు

హెబోర నుకు తీసుకొని వచాుర్మ. అబారహాము సమాధి సా లమును కొనుగపలు చదయుటను గూర్శున ఈ
వృతాతంతము అతని వార్సులకు సర్శయిైన సా లము కనానీయుల దదశము తప్ప ఏది కాదని
తెల్వయజేస్టింది.

అబారహాము వార్సులు మర్శయు మర్ణమును గూర్శున మూడవ ఉపాఖ్ాయనము 24:1-67లో

అబారహాము యొకు ప్రతదయకనంచబడిన కుమార్మనికన భార్యయిన
ై , అబారహాము కోడల న
ై ర్శబాును గూర్శున
వృతాతంతమైయుయనిది. ఈ వృతాతంతములో, కనాను దదశములోని భరష్రతవమును ఇసాికు

తపిపంచుకొనుటకు గాను, ఇసాికు కనానీయ స్ట్త ని
ీ వివాహము చదసుకొనకూడదని అబారహాము కోర్ాడు.
అయితద ఇసాికు వాగాేన దదశమైన కనానులో నిల్వచయుండునటట
ో , ఇసాికు కొర్కు భార్యను తెచుుటకు
అతని దాసుని ప్ంపాడు. ఈ విధ్ముగా ఇసాికు కొర్కు భార్యను కనుగొనుట దావర్ా, ఇసాికు కొర్కు
మర్శయు అతని వార్సుల కొర్కు దదవుని ఆశీర్ావదములతో కూడిన ఉజవల భవిష్యతయ
త ను అబారహాము
నిశుయించాడు.

అబారహాముతో తమకు ఉని పితర్మల అనుబంధ్మునకు మూలమన
ై ఇసాికు కనానును తన

మాతృభూమిగా ప్ర్శగణంచుచునే కనానీయుల భరష్రతవము నుండి దూర్ముగా ఉనాిడని మోషేను
అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు ఈ వృతాతంతము నుండి నేర్ముకొనియుంటార్మ. ఇసాికు ప ందిన
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ఆశీర్ావదములతో కూడిన ఉజవల భవిష్యతయ
త , వాగాేన దదశములో నివస్టించన కనానీయుల భరష్రతవమును
వార్మ ఎదుర్శంచనంత వర్కు వార్శ భవిష్యతయ
త కూడా అయుయండినది.

అబారహాము జీవితము యొకు ఆఖ్ర్శ ఉపాఖ్ాయనము 25:1-18లో ఉని పితర్మని మర్ణము

మర్శయు వార్సుని గూర్శున వృతాతంతమయ
ై ునిది. అనేక కుోప్త కథనముల సంప్ుటి శార్ా గాక ఇతర్
భార్యలతో అబారహాముకు కల్వగశన కుమార్మలను గూర్శు తెల్వయజేసత ుంది. తర్మవాత ఇది పితర్మని

మర్ణమును గూర్శు మాటాోడుతయంది, మర్శయు ఈ సమయములో చటర ప్ర్మన
ై వార్సునిగా ఇసాికు
అబారహాము యొకు చవర్శ ఆశీర్ావదమును ప ందుకునాిడు. చవర్శగా, ఇది ఇషాుయిేలు వార్సులను
గూర్శు కుోప్త ంగా తెలుప్ు ఒక వయతాయసముతో కూడిన భాగముతో ముగుసుతంది.

అబారహాము జీవితము యొకు ఈ ముగశంప్ు వాసత విక శరీతల ఎదుట అనేక అంతర్ాువములను

ఉంచంది. అబారహాము యొకు ఇతర్ కుమార్మలను ఇశాీయిేలీయులతో వేర్మప్ర్చుటకుగాను ఇది వార్శని
గూర్శు నివేదించంది. మోషేను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిేలీయులు అబారహాము ఆశీర్ావదములకు

నిజమన
ై వార్సులు అని వార్శకన నిశుయతను కల్వగశంచుటకు ఇసాికుకు అబారహాము ఇచున అంతిమ
ఆశీర్ావదమును ఇది ఉదాాటించంది. అబారహాము వార్సతవము కొర్కు ఇషాుయిేలీయులు చదస్టిన ప్రతి
విధ్మైన దావాను తోరస్టిప్ుచుుటకు ఇది ఇషాుయిేలు వార్సులను ప్రసత ావించంది. అబారహాము

జీవితమును గూర్శు తాను వారస్టిన కథనమును ఈ విధ్ంగా ముగశంచుట దావర్ా, అబారహాము నిజమన
ై
వార్సుల ైన, తాను వాగాేన దదశము వైప్ుకు నడిపించుచుని ఇశాీయిేలీయుల యొకు గుర్శతంప్ును,
హకుులను మర్శయు బాధ్యతలను మోషే స్టిార్ప్ర్చాడు.

తాను నాయకతవము వహించుచుని ఇశాీయిేలీయులు ఐగుప్ుతను విడచ వాగాేన దదశమును

సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఎందుకు మర్శయు ఎలా వళాోలో బో ధించుటకు మోషే అబారహాము జీవితమును
గూర్శున ఈ వృతాతంతములను వారశాడని మనము చూసాతము. ఈ లక్షయమును సాధించుటకు, వార్మ

పితర్మనికన ఇవవబడిన కృప్కు వార్సులుగా ఎలా ఉనాిర్ప, పితర్మడు దదవుని ఎదుట బాధ్యత కల్వగశ ఉని

విధ్ముగా వార్మ కూడా దదవునికన సావమిభకనత చూప్వలస్టిన బాధ్యతను ఎలా కల్వగశయునాిర్ప, అబారహాము
వల వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను ఎలా ప ందుకుంటార్ప, మర్శయు ఒక దినమున వార్మ భూమి మీద
ఉని జనములనందర్శకన ఏ విధ్ంగా ఆశీర్ావదకర్ముగా ఉంటార్ప వివర్శంచుటకు మోషే పితర్మని

జీవితములోని ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము మీద అనేక విధ్ములుగా ఉదాాటన పటారడు. అబారహాము జీవితమును
గూర్శు మోషే వారస్టిన కథనము వాగాేన దదశము వప్
ై ుకు తనను వంబడించన ఇశాీయిేలీయులకు ల కుకు
మించన అంతర్ాువములను ఇచుంది.

ముగంపు
ఆదికాండములో అబారహాము జీవిత వృతాతంతము యొకు వాసత విక అర్ామును ఈ పాఠంలో
మనము చూశాము. ఈ వాసత విక అర్ామును తెలుసుకొనుటకు మనము ర్ండు ప్రధానమన
ై దిశలను

ప్ర్శశీల్వంచాము: ఒక వప్
ై ు, ఈ వృతాతంతములు మర్శయు తాను వారస్టిన ఇశాీయిేలీయుల అనుభవములకు
మధ్య మోషే సాాపించన పల ల్వకలను మనము ప్ర్రక్ించాము. మర్ొక వైప్ు, తన వాసత విక శరీతలు
-23వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.
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ఐగుప్ుతను విడిచ కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ప్రయాణంచుచుండగా వార్శ మీద ప్రభావము చూప్ు
విధ్ముగా మోషే ఈ వృతాతంతములను ఏ విధ్ముగా ర్ూప ందించాడో మనము చూశాము.

అబారహాము మర్శయు వాసత విక ఇశాీయిేలీయ శరీతల మధ్య మోషే వల్వకనతీస్టిన పల ల్వకలను గూర్శు ,

మర్శయు తాను వారస్టిన వృతాతంతము తన శరీతల మీద చూపాలని అతడు ఆశంచన ప్రభావమును గూర్శు
మనము మర్శ ఎకుువగా నేర్ముకొనుచుండగా, అబారహాము జీవితములోని ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము

ఇశాీయిేలీయులకు మార్గ దర్ికమును ఇచుుటకు ఏ విధ్ంగా వారయబడినదో మనము కనుగొందాము.
మర్శయు ఈ వృతాతంతములను నేడు మన జీవితములకు ఎలా అనువర్శతంచుకోవాలో కూడా మనము
మర్శ ఎకుువగా వివేచంచగలుగుతాము.

-24వీడియోలు, అధ్యయన మార్గ దర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్డ్ మిలీనియం మినిస్ట్రస్
ీ ను thirdmill.org నందు
సందర్శించండి.

