
తండ్రియ ైన అబ్రి హాము 

అబ్రి హాము జీవితము: వాస్తవిక అర్థము ర ండవ పాఠము 

Manuscript 



ii 

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

© 2021 థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 

సర్వహకుులు ప్రచుర్ణకర్తలవే. ఈ ప్రచుర్ణలోని ఏ భాగమ ైనను ఏ ర్ూప్ములోన ైనను లేదా ఏ 
సాధ్నము దావర్ాన ైనను ప్రచుర్ణకర్తల ైన థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్, ఐఎనిి, 316 ల ైవ్ ఓక్సి బిఎల్వవడి, 
కాస్టలి్ బరె్రీ, ఫ్లో ర్శడా 32707, నుండ ివరా తప్ూర్వకమ నై అనుమతి ప ందకుండా ప్ునఃసమీలలో కుో ప్త ంగా 
ఉలేో ఖంప్బడుట, వాయఖ్ాయనించుట, లేదా పాండతియము సంపాదించు ఉదదేశం కొర్కు మినహా 
ప్ునఃర్ముదిరంప్కూడదు. 

మర్ొక విధ్ంగా సుచంప్బడతిద తప్ప ఇందులోని లేఖ్న ఉలేో ఖ్నములనిియు తలెుగు OV వ ర్షన్ నుండి 
తీస్టకిొనబడినవి. కాపిర్ టై్ © ద ిబెైబిల్ స స్ట టైీ అఫ్ ఇండయిా. 

థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ 
1997లో సాా పించబడని థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్రసీ్ ఒక లాభాపేక్షలేని ఇవాంజ ల్వకల్ క ైసైతవ ప్ర్శచర్యగా 

లోకమునకు ఉచతముగా బెైబిలు సంబంధ్మ నై విదయను అందించుటకు ప్రతిషిరంప్బడింది. 

బ్ ైబిలు విద్య. లోకము కొర్కు. ఉచితముగా. 

ప్రప్ంచవాయప్తముగా ప్ర్శచర్య కొర్కు తగశన తర్రీ దులేని కొనిి వందల వలే మంది క ైసైతవ 
నాయకులకు ఉచత క ైసైతవ విదయను అందించుట మా లక్షయమ యైునిది. ఆంగోము, అర్బిక్స, మాండర్శన్, 
ర్ష్యన్, మర్శయు సాపనిష్ భాష్లలో సాటలిేని మలీరమీడయిా స్ట మినార్శని స్టదిధప్ర్చ, విశవవాయప్తముగా 
ప్ంచప టటర ట దావర్ా మమేు ఈ లక్షయమును చదధించుచునాిము. మా ప్ర్శచర్య భాగసావముల దావర్ా మా 
పాఠాయంశములు ఒక డజను కంటే ఎకుువ భాష్లలో ప్రసుత తము అనువదించబడుచునాియి. ఈ 
పాఠాయంశములలో చతరములతో కూడిన వీడియోలు, ముదిరంచబడని ఉప్దదశములు, మర్శయు ఇంటర్ ి ట్ 
వనర్మలు ఉనాియి. పాటశాలలు, సమూహములు, మర్శయు వయకుత లు ఆన లో న్ లో మర్శయు 
అధ్యయనము చదయు సమాజములలో ఉప్యోగశంచుటకు అనుగుణంగా ఇవి ర్ూప ందించబడినవి. 

అనకే సంవతిర్ాలుగా, అవార్మ్ లు సంపాదించన అతయయతతమమ ైన విష్యములు మర్శయు 
నాణయతగల మలీరమీడయిా పాఠములను ఉతపతిత  చదయుటకు తగుమాతరప్ు ఖ్ర్ముతో కూడని ప్దధతిని 
మేము అభివృదిధ  చదశాము. మా ర్చయితలు మర్శయు సంపాదకులు వదేాంతవిదయలో తర్రీదు ప ందిన 
విదాయవతేతలు, మా అనువాదకులు వదేాంత పరా వీణయతకల్వగశ తాము అనువదించు భాష్లలో మాతృభాషా 
న ైప్ుణయత కల్వగశయునివార్మ, మర్శయు మా పాఠములు లోకవాయప్తముగా అనేక స్ట మినార్రలలో బో ధించు 
వందలమంది గౌర్వనీయుల ైన అధాయప్కులు మర్శయు కాప్ర్మల యొకు మ ళకువలను 
కల్వగశయునాియి. ఇంతదగాక, మా గాీఫిక్స డజి నైర్మో , ఉదాహర్ణలను ఇచుువార్మ, మర్శయు ప ర డుయసర్మో  
అదుుతమ ైన ప్ర్శకర్ములను మర్శయు టెకని కోను ఉప్యోగశంచ ఉనితమ ైన ప్రమాణములతో 
ప్నిచదసాత ర్మ. 

మా డసి్టిరబీూయష్న్ లక్షయములను చదధించుటకు, సంఘములతో, స్ట మినార్రలతో, బెైబిల్ కళాశాలలతో, 
మిష్నర్రలతో, క ైసైతవ బరా డాుసరరో్తో, శాటలి ైట్ టలె్వవిజన్ వార్శతో, మర్శయు ఇతర్ సంసాలతో థర్్డ మిలీనియం 
వూయహాతుక భాగసావమయములను కల్వగశయునిది. ఈ భాగసావమయములు ఇప్పటకిే ల కులేననిి వీడియో 
పాఠములను సాా నిక నయాకులు, కాప్ర్మలు, మర్శయు స్ట మినర్ర విదాయర్మా లకు ప్ంచుటకు 



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

సందర్శించండి. 

కార్ణమ యైాయయి. మా వ బెైిటటలు కూడా డిస్టిరబీూయష్న్ కు మాధ్యమాలుగా ఉండి, మా పాఠములతో 
పాటటగా సహాయకర్ముగా ఉండుటకు అదనప్ు వనర్మలను కూడా అందించుచునివి. ఉదాహర్ణకు, మీ 
స ంత అధ్యయన సమాజమును ఆర్ంభించుటను గూర్శున వనర్మలు. 

థర్్డ మిలీనియం IRS 501(c)(3) కార్పపర్ేష్న్ గా గుర్శతంప్ుప ందినది. మేము సంఘములు, 
సంసాలు, వాయపార్ములు, మర్శయు ప్రజలు వయకనతగతంగా ఇచుు టాక్సి-మినహాయింప ైన కానుకల మీద 
ఆధార్ప్డ ిప్నిచదసాత ము. మా ప్ర్శచర్యలను గూర్శు అదనప్ు సమాచార్ము కొర్కు మర్శయు మీర్మ మాతో 
కలస్టి ప్ర్శచర్య చదయు మార్గములను తెలుసుకొనుటకు, ఈ వ బెైిటటను దర్శించండి 
http://thirdmill.org. 



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

సందర్శించండి. 

విషయ స్ూచిక 
ఉపో ద్ఘా తం ............................................................................................................... 1 

పో లికలు .................................................................................................................. 2 

నిర్వచనం ................................................................................................................... 3 

ర్కములు .................................................................................................................... 4 

నేప్ధ్యములు........................................................................................................ 5 

మాదిర్మలు ........................................................................................................... 5 

ముందసుత  సూచనలు ............................................................................................. 7 

స్ంకలనం ................................................................................................................... 9 

అంతరాావములు .................................................................................................... 11 

సామానయ పి్భరవము .................................................................................................... 11 

ముఖ్య అంశములు ..................................................................................................... 12 

దదవుని కృప్ ......................................................................................................... 12 

అబరా హాము చూపిన సావమిభకనత ............................................................................... 13 

అబరా హామునకు ఆశీర్ావదములు ............................................................................. 14 

అబరా హాము దావర్ా ఆశీర్ావదములు .......................................................................... 14 

ఐద్ు ద్శలు ............................................................................................................... 15 

నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలు.................................................................. 16 

ఇతర్మలతో ఆర్ంభ సంకర్షణలు ................................................................................ 17 

దదవునితో నిబంధ్న ............................................................................................... 18 

ఇతర్మలతో తర్మవాతి సంకర్షణలు ............................................................................. 19 

వార్సులు మర్శయు మర్ణం ................................................................................... 21 

ముగ ంప్ు .............................................................................................................. 23 



తండిరయి ైన అబరా హాము 
ర్ ండవ పాఠము 

అబరా హాము జీవితము: వాసతవిక అరా్ము 

-1-  

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

ఉపో ద్ఘా తం 

కరీసుత ను భకనతతో అనుసర్శంచువార్మ లేఖ్నములను పేరమిసాత ర్మ. అవి మనతో చాలా భినిముగాను 
వయకనతగతమ నై మార్గములలోను మాటాో డతాయని మనము కనుగొంటాము. ఇద ిక ైసైతవులు ఎనిడు 
మర్చపల కూడని లేఖ్నమును గూర్శున సతయము. అయితద అనేకసార్మో  లేఖ్నము యొకు ఈ 
అదుుతమ ైన వయకనతగత కోణము మనము ఎలోప్ుపడు జఞా ప్కముంచుకోవలస్టని ఒక విష్యమును 
మర్చపల వుటకు కార్ణమవుతయంది. బెైబిలు మీకు లేక నాకు సూటిగా వరా యబడలేదు. మొదటగిా, 
లేఖ్నము కొనిి వలే సంవతిర్ముల కనీతం నివస్టించన ప్రజల కొర్కు వరా యబడింది. కాబటిర లేఖ్నములు 
నేడు మన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడతాయో అరా్ము చదసుకొనుటకు 
ప్రయతిించుచుండగా, మన ఆధ్ునిక అనువర్తనలను ఎలోప్ుపడూ లేఖ్నము యొకు వాసతవిక అరా్ము 
మీద ఆధార్శతము చదయునటటో  మనము జఞగతీతప్డాల్వ. 

ఇవి మనము తండిరయి ైన అబరా హాము అను శీర్శషకనిచున పాఠయకీమములు. మర్శయు ఈ 
పాఠములలో ఆదకిాండము 11:10-25:18లో కనిపించు అబరా హాము జీవితమును గూర్శున కథనమును 
మనము విశదీకర్శంచుచునాిము. 

మూడు ప్ర్శచయ పాఠములలో ఇది ర్ ండవ పాఠము, మర్శయు దనీికన “అబరా హాము జీవితము: 
వాసతవిక అరా్ము” అను శీర్శషకనిచాుము. అవి ఎప్ుపడు వరా యబడనివి మర్శయు ఎవర్శకన వరా యబడనివి 
అను విష్యముల వ లుగులో అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములను చదవవలస్టని పరా ముఖ్యతను ఈ 
పాఠములో మనము చూసాత ము. వార్మ వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు మోషనేు వ ంబడించుచుండగా ఈ 
వృతాత ంతములు ఇశాీయిేలు దదశముప నై చూప్వలస్టయిుండని వాసతవిక ప్రభావమును మనము 
విశదప్ర్మదాే ము. 

ర్ ండు ముఖ్యమ నై విష్యములను చూచుట దావర్ా మనము ఆది. 11:10-25:18 యొకు 
వాసతవిక అరా్మును చూదాే ము. మొదటగిా, అబరా హాము జీవితము యొకు చర్శతర మర్శయు అతని 
వాసతవిక శరీతల అనుభవముల మధ్య మోషే చూపని పల ల్వకలను మనము చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, ఈ 
పల ల్వకలు వాసతవిక శరీతలప  ైచూపిన కొనిి అంతర్ాువాలను కోీడీకర్శదాే ము. 

అబరా హాము జీవితము యొకు వాసతవిక అరా్మును చూచుటకు ముందు, మునుప్టి పాఠములో 
మనము చూస్టని విష్యములను సమీక్ించుటకు కొంత సమయమును కటేాయించాల్వ. ఇప్పటి వర్కు 
మనము ర్ ండు కరలకమ నై విష్యముల మీద దృషిరప టార ము. మొదటగిా, ఆది. 12:1-3 అబరా హాము 
వృతాత ంతములోని నాలుగు ప్రధానమ నై అంశములను బయలుప్ర్మసుత ంద ిఅని మనము సూచంచాము. 
అబరా హాము ప్టో దదవుడు చూపిన దయ (పతిర్మనికన దదవుడు కనికర్మును చూపని అనకే 
విధానములు), అబరా హాము దదవునికన సావమిభకనత చూప్వలస్టని బాధ్యత (అబరా హాము దదవునికన 
విధదయుడు కావాలని ఆయన కోర్శన అనేక విధానములు), అబరా హాము దదవుని నుండి ప ందని 
ఆశీర్ావదములు (గొప్ప జనము, అనేకమంద ివార్సులు, భూమి, మర్శయు గొప్ప పేర్మను గూర్శున 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాగాే నములు) మర్శయు అబరా హాము దావర్ా ఇతర్మలకు దదవుని ఆశీర్ావదములు (భూమి మీద 
కుటటంబములనిిటికన అబరా హాము ఆశీర్ావదముగా ఉంటాడను వాగాే నము). 

అంతదగాక, ఈ ప్రధానమ ైన అంశములు ఆదకిాండములో అబరా హాము వృతాత ంతము వర్శణంచబడిన 
విధానము మీద ప్రభావము చూపాయని కూడా మనము చూశాము. అబరా హాము యొకు వృతాత ంతము 
ఐదు సౌష్రవ దశలుగా విభజంచబడుతయంది అని మనము నరే్ముకునాిము. మొదటిగా, 11:10-12:9లో 
అబరా హాము యొకు నపే్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలతో ఆర్ంభించాము. తర్మవాత, 12:10-
14:24లోని అనకే ఉపాఖ్ాయనాలు ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో అబరా హాము చదస్టని ఆర్ంభ సంకర్షణల మీద 
దృషిరప డతాయి. 15:1-17:27లోని మూడవ మర్శయు అబరా హాము జీవితము యొకు కేందీరయ భాగము 
అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న మీద దృషిరప డుతయంది. అబరా హాము జీవితము యొకు నాలగవ 
భాగము 18:1-21:34లో అబరా హాము ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో చదస్టిన తర్మవాతి సంకర్షణల మీద 
దృషిరప డుతయంది. మర్శయు 22:1-25:18లోని ఐదవ భాగము అబరా హాము వార్సులు మర్శయు అతని 
మర్ణమును గూర్శు మాటాో డుతయంది. 

ఈ ఐదు దశలు పతిర్మని జీవితమును సౌష్రవ ప్దధతిలో కనుప్ర్మసాత యి. అబరా హాముతో దదవుడు 
చదస్టని నిబంధ్నను గూర్శు ప్రసాత వించు 15:1-17:27లో ఉని మూడవ భాగము అబరా హాము 
జీవితమునకు కేందర భాగముగా వయవహర్శసుత ంది. ర్ ండవ మర్శయు నాలగవ భాగములు ఇతర్ ప్రజలతో 
అబరా హాము చదస్టని సంకర్షణల మీద దృషిరప డతాయి కాబటిర అవి ఒకదానికొకట ిఅనుసంధానముగా 
ఉనాియి. మొదటి మర్శయు చవర్శ భాగములు అబరా హాము జీవితము యొకు ఆర్ంభము మర్శయు 
అంతమును ప్రసాత విసూత , అతని మునుప్ట ివంశావళిని మర్శయు భవిష్యతయత లో వచుు వంశావళిని 
తెల్వయజేసాత యి కాబటిర  అవి కూడా ఒకదానికొకటి అనుసంధానముగా ఉనాియి. 

అనకే విధాలుగా, అబరా హాము జీవితము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములలో మనము 
నేర్ముకుని మ ళకువలను ఈ పాఠం వివర్శసుత ంది. ఈ సమీక్షను మనసుిలో ఉంచుకొని, ఈ పాఠము 
యొకు ముఖ్య అంశమ నై, ఆదికాండములో అబరా హాము జీవితము యొకు వాసతవిక అరా్మును 
చూచుటకు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు మర్శయు ఈ 
వృతాత ంతములను మొదటిగా ప ందిన ఇశాీయిలేు యొకు అనుభవాల మధ్య పల ల్వకలను చూసూత  
ఆర్ంభిదాే ము. 

పో లికలు 

ఈ పాఠయ కమీములో అబరా హాము జీవితముప  ైమన వాయఖ్యను ఈ వృతాత ంతములు వాసతవానికన 
మోషే దినములలో వరా యబడనివి, మర్శయు ఇంచుమించు అప్పట ికాలములో వరా యబడని విధ్ముగాన ే
నేడు కూడా అవి ఉనాియి అను ఊహ మీద నిర్శుసుత నాిము. ఈ వృతాత ంతములు మోష ేదనిములలో 
వరా యబడలేదని అతయంత విమర్ినాతుకమ నై ప్ండతియలు నముుతార్మ, కాని మోషే వీటిని వరా శాడని 
పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములు మర్శయు సవయంగా యిేసు కూడా తలె్వయప్ర్శచార్మ, మర్శయు ఈ 
కార్ణము చదత ఈ ప్ుసతకమును మోషే వరా శాడను నిశుయతను ఆధ్ునిక క ైసైతవులు కల్వగశయుండవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అయితద ఈ పాఠయకమీములో మనము మర్ొక అడుగు ముందుకు వేసాత ము. మోషే ఈ వృతాత ంతములను 
వరా శాడు అను సతయమును అరా్ముచదసుకోవాలని మాతరమే మనము కోర్మటలేదు; వీటిని అతడు ఎందుకు 
వరా శాడో కూడా మనము తలెుసుకోవాలని ఆశంచుచునాిము. అబరా హాము జీవితమును గూర్శు అతడు 
కల్వగశయుండని దృకోుణము ఏమిట?ి వీటిని ర్చంచుట వ నుక అతడు కల్వగశయుండని ఉదదేశయము ఏమిట?ి 
అబరా హాము జీవితము యొకు వాసతవిక అరా్మును విశదప్ర్చుటను ఆర్ంభించుటకు ఉతతమమ నై 
మార్గములలో ఒకటి, అబరా హాము గూర్శు అతడు వరా స్టని వృతాత ంతములను వాసతవిక శరీతలతో, అనగా 
ఐగుప్ుత  నుండి వాగాే న దదశము వ పై్ుకు తనను వ ంబడించన ఇశాీయిలేీయులతో, పల ల్వున విధానములను 
కనుగొనుట అయుయనిది. 

అబరా హామును గూర్శున తన వృతాత ంతములను వాసతవిక శరీతలతో మోషే ఎలా పల లాుడో 
చూచుటకు, మనము మూడు విష్యములను చూదాే ము: మొదటగిా, ఈ పల ల్వకలను గూర్శు 
మాటాో డునప్ుపడు మన అరా్ము ఏమిటో చూదాే ము. ర్ ండవదగిా, అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములలో 
కనిపించు కొనిి ర్కముల పల ల్వకలను చూదాే ము; మర్శయు మూడవదగిా, అబరా హాము జీవిత 
వృతాత ంతము యొకు నిర్ాుణములోని ఐదు ప్రధానమ నై దశలలోని ప్రతి దశను ప్ర్శశీల్వంచుట దావర్ా ఈ 
వృతాత ంతములలో ఉని పల ల్వకలను మనము కోీడీకర్శదాే ము. మొదటగిా ఈ పల ల్వకల యొకు 
నిర్వచనముతో ఆర్ంభిదాే ము. 

నిర్వచనం 
అనకే విధాలుగా, అబరా హాము జీవితమును గూర్శు చర్శతరను వరా స్టినప్ుపడు, బెైబిలు కథనములు 

వరా స్టిన ర్చయితలందర్మ ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టిాతినే అతడు కూడా ఎదుర్ొునాిడు. అతడు ర్ ండు లోకముల 
మధ్య నిలబడా్ డు. ఒక వ పై్ున, “ఆ లోకము” అని మనము పిలచు దాని నుండ ిమోష ేకథనములను 
ప ందుకునాిడు: ఆ లోకము అబరా హాము లోకము. సుమార్మగా ఐదు ఆర్మ వందల సంవతిర్ాల కనతీం 
అబరా హాము జీవితములో జర్శగశన విష్యములను మోషే ప్ర్ంప్ర్ దావర్ా మర్శయు దదవుని యొదే నుండ ి
కల్వగశన అసాధార్ణమ ైన ప్రతయక్షత దావర్ా తలెుసుకునాిడు. ఈ విధ్ంగా, మోషే మొదటగిా అబరా హాము 
జీవించన పరా చీన లోకముతో వయవహర్శంచాడు. 

కాని మర్ొక వ పై్ు, మోషే తాను నివస్టించన లోకముతో కూడా వయవహర్శంచాడు, దానిని మనము 
“వార్శ లోకము” అని పలిువవచుు: మోష ేమర్శయు అతనిని అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయుల లోకము. ఆ 
సమయములో దదవుని ప్రజల నాయకునిగా, వార్శ లోకములోని అవసర్తలను తీర్ముటకు అబరా హాము 
యొకు పరా చీన లోకమును గూర్శున వృతాత ంతములను మోషే వరా శాడు. 

మోషే అబరా హాము జీవితమునకు సంబంధించన “ఆ లోకము” మర్శయు “వార్శ లోకమునకు” 
(వార్శ సమకాలీన లోకము) మధ్య మధ్యవర్శతతవం చదయుచుండగా, అతడు పతిర్మని జీవితమునకు 
మర్శయు అతని పాఠకుల జీవితములకు మధ్య పల ల్వకలను వ ల్వకన తీశాడు, తదావర్ా అతడు వరా స్టని 
వృతాత ంతముల యొకు ఔచతయమును వార్మ చూడాలని ఆశంచాడు. అనగా, అతనిని అనుసర్శంచన 
ఇశాీయిలేీయులు అబరా హాము జీవితములతో తమ జీవితములకు పల ల్వకలు ఉనిటటో  చూచు విధ్ముగా 
మోషే తన వృతాత ంతములను నిర్ాా ర్శంచుకునాిడు మర్శయు వాటిని ర్ూప ందించాడు. చాలా వర్కు, 
అబరా హాము మర్శయు తమ స ంత సమకాలీన అనుభవాల మధ్య ఉని పల ల్వకలను మర్శయు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భేదములను అతని పాఠకులు చదువునటటో  మోష ేతన ర్చనల దావర్ా దనీిని చదశాడు. కొనిిసార్మో  ఈ 
పల ల్వకలు మర్శయు భదేములు చనివిగా ఉండదవి, మర్శకొనిిసార్మో  మర్శంత విసత ృతముగా ఉండదవి, కాని 
ప్రతి ఉపాఖ్ాయనములో మోషే అబరా హాము జీవితము మర్శయు అతని వాసతవిక శరీతల జీవితముల మధ్య 
ఉని ఈ పల ల్వకల వ పై్ుకు ఏదో ఒక విధ్ముగా దృషిరని ఆకర్శషంచాడు. 

పల ల్వకలు మర్శయు వాసతవిక అరా్మును గూర్శు ఒక సామానయ అవగాహనను మనము 
ప ందుకునాిము కాబటిర , ఇప్ుపడు మన ర్ ండవ అంశమును చూదాే ము, అబరా హాము జీవితము 
మర్శయు అతని వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శరీతల అనుభవముల మధ్య మోష ేసాా పించన పల ల్వకల ర్కములు. 

ర్కములు 
ఏ వృతాత ంతమ నైా దాని పాఠకుల కొర్కు ఔచతయము కల్వగశనదగిా ఉండుటకు, ఆ పాఠకులు అరా్ము 

చదసుకోగల లోకమును అది వార్శకన అందించాల్వ. వృతాత ంతము యొకు లోకము వాసతవిక లోకము కంటే 
వేర్మగా ఉంటె, వృతాత ంతములోని పాతరలు మర్శయు అంశములతో పాఠకులు అనుబంధ్ప్ర్చుకోలేకపల తద, 
ఆ వృతాత ంతము సందదశమును అందించలేదు. లేక ఈ పాఠం యొకు ప్దజఞలములో చెబితద, అబరా హాము 
యొకు “ఆ లోకము” మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేీయుల యొకు “వార్శ లోకము”తో ప్ూర్శతగా భినిమ నైదగిా 
ఉంటె, అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు ఇశాీయిలేీయులకు అరా్ర్హతిముగాను లేక 
ప ందికలేనివిగాను ఉండదవి. కాబటిర , అబరా హాము లోకమునకు మర్శయు వాగాే న దదశము వ పై్ుకు 
ప్యనించుచుని ఇశాీయిలేీయుల లోకమునకు మధ్య పల ల్వకలను సాా పించుటకు మోష ేచాలా 
కష్రప్డా్ డు. 

మోషే ఈ పల ల్వకలను ఎలా సపష్రము చదశాడు అనునది ఈ పాఠములో మనముందుని ప్రశి. 
అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు అతని పాఠకుల లోకమునకు పల ల్వనవిగా ఉండునటటో  వాటనిి 
అతడు ఏ విధ్ంగా ర్ూప ందించాడు? ఈ పాఠయకీమములో మనము మందుకు కొనసాగుచుండగా, మోష ే
తన వృతాత ంతములను ఇశాీయిలేీయుల అనుభవాలతో మూడు పరా ముఖ్యమ నై మార్గములలో పల లాుడని 
మనము చూడబో తయనాిము. మొదటగిా, ఇశాీయిలేీయులు అనుభవిసుత ని ప్ర్శస్టిాతయలకు చార్శతిరక 
నేప్ధ్యములను సమకూర్ముటకు మోష ేఈ వృతాత ంతములను వరా శాడు. ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిలేీయులు 
అనుసర్శంచుటకు లేక నిర్ాకర్శంచుటకు కొనిి మాదిర్మలను లేక ఉదాహర్ణలను అందించుటకు అతడు 
తన కథనములను వరా శాడు. మర్శయు మూడవదగిా, పతిర్మడు అనుభవించన అనకే అనుభవాలు 
ఇశాీయిలేీయుల అనుభవాలకు ముందసుత  సూచనగా లేక సూచనగా ఉనాియని చూప్ుటకు అతడు 
వరా శాడు. ఇలాంట ిర్కముల పల ల్వకలను ర్ానుని పాఠములలో మనము అనకేసార్మో  ప్రసాత విసాత ము 
కాబటిర , తన వాసతవిక శరీతలకు అబరా హాము జీవితము యొకు ఔచతయమును చూప్ుటకు మోషే 
ఉప్యోగశంచన ఈ మూడు విధానములనిిటిని ఇకుడ మనము ప్ర్శచయం చదయాల్వ. మొదటగిా 
అబరా హాము యొకు జీవితము మోషే దనిమున నివస్టించన ఇశాీయిలేు యొకు అనుభవమునకు 
నేప్ధ్యములను ఏ విధ్ంగా సమకూర్శునదో చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేప్ధ్యములు 
అనకే విధాలుగా, పల ల్వకలనిిటలిో ఇద ికనుగొనుటకు సులభతర్మ ైన పల ల్వక. తాము 

అనుభవించు విష్యముల యొకు చార్శతిరక నపే్ధ్యములను వివర్శంచుటకు వృతాత ంతములను చెప్ుపట 
ప్రజలందర్మ ఉప్యోగశంచు ఒక సామానయమ నై ప్దధతి. తలో్వదండుర లు తర్చుగా పలోిలతో ఈ విధ్ంగా 
వయవహర్శసాత ర్మ, అధాయప్కులు తమ బో ధ్లను ఈ విధ్ంగా ఉదహర్శసాత ర్మ, కాప్ర్మలు, మర్శయు ర్ాజకరయ 
నాయకులు కూడా ఇలానే చదసాత ర్మ. అవి చార్శతిరక నేప్ధ్యములను అందించు విధానము మీదకిన దృషిరని 
ఆకర్శషంచుట దావర్ా మనము వృతాత ంతములను మన శరీతలకు అనుసంధానం చదసాత ము. 

ఇప్ుపడు అబరా హాము జీవితము విష్యములో, ఈ అనుబంధ్మును మనము ఈ విధ్ంగా 
వర్శణంచవచుు: ఇశాీయిలేు యొకు అనుభవాలు అబరా హాము జీవిత సనిివశేాలప ై చార్శతిరకముగా 
నాటబడియుని విధానములను మోషే ఎతిత  చూపనిప్ుపడు మనము చార్శతిరక నేప్ధ్యముల మధ్య ఉని 
అనుబంధ్మును కనుగొంటాము. ఉదాహర్ణకు, కనాను దదశమును ఇశాీయిలేు యొకు మాతృభూమిగా 
ప్ర్శగణ ంచమనుటకు మోషే వివర్శంచన చార్శతిరక నపే్ధ్యమును చూడండి. నిర్గమన కాలములో అనేక 
ప్ర్ాయయాలు తాము కనాను దదశమునకు ఎందుకు వ ళాో లని ఇశాీయిలేీయులు ప్రశించన సందర్ాులను 
మీర్మ జఞా ప్కం చదసుకోవచుు. మోషే వార్శని ఆ దదశములోకన వ ళలో టకు కొంచెము ముందద ఎందుకు 
ఆప్గపర్లేదు? 

అనకే సందర్ాులలో, అబరా హాము జీవితము యొకు చార్శతిరక నేప్ధ్యమును ఇసూత  మోషే ఈ 
సమసయకు జవాబును ఇచాుడు. ఒకు మాటలో, వార్శకన కూడా కనానులో తమ స ంత దదశము ఉనిదని 
తాను ఇశాీయిేలీయులను ఎందుకు బలవంతము చదయుచునాిడో  ఇశాీయిలేీయులు చూచునటటో  దదవుడు 
అబరా హాముకు విశషే్ముగా కనానులో స ంత దదశమును ఇచాుడని అతడు చూపాడు. ఉదాహర్ణకు, ఆది 
15:18లో దదవుడు అబరా హాముతో మాటాో డని ఈ మాటలను మనము చదువుతాము: 

ఆ ద్నిమంద్ే య హో వా ఐగుప్ుత  నద్ి మొద్లుకొని గొప్ప నద్యి నై యూఫి్టీస్ు 
నద్ి వర్కు ఈ ద్శేమును...నీ స్ంతఘనమున కిచిియునఘా[ను] (ఆద్ి. 15:18). 

ఇశాీయిలేు కనానును కల్వగశయునిదని మోష ేచపెపిన మాట యొకు చార్శతిరక నపే్ధ్యమును లేక 
మూలమును ఈ లేఖ్నభాగము సాా పిసుత ంది. దదవుడు ఆ భూమిని ఇశాీయిలేు యొకు మహా పతిర్మనికన 
ఇచాుడు మర్శయు అతడు తన వార్సులుగా వార్శకన ఆ భూమిని ఇచాుడు, కాబటిర  వేర్ ేదదశములో 
స్టిార్ప్డుట కుదర్దు. 

అబరా హాము జీవితమును గూర్శు మర్శనిి వివర్ములను మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, మోషే 
తర్చుగా ఇటిర  చార్శతిరక నపే్ధ్యముల మీద దృషిరప టార డని మనము చూసాత ము. మోషే అబరా హాము 
జీవితమును తన కాలములోని ఇశాీయిేలుతో అనుబంధ్ప్ర్చన ర్ ండవ ప్రధానమ నై మార్గము వార్శకన 
మాదిర్మలను చూప్ుట. ఈ వృతాత ంతములలో మాదరి్శని చూప్ుట ఏ విధ్ంగా ప్ని చదస్టిందో  చూదాే ము. 

మాద్ిర్ులు 
అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములను తన వాసతవిక శరీతలు కవేలం నపే్ధ్యమును గూర్శు 

సమాచార్మునిచుునవిగా ప్ర్శగణ ంచకూడదని మోష ేకోర్ాడు; అబరా హాము జీవితములోని ప్ర్శస్టిాతయలకు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మర్శయు తమ జీవిత ప్ర్శస్టిాతయలకు మధ్య అనకే పల ల్వకలను వార్మ చూచు విధ్ముగా అతడు పతిర్మని 
జీవితములోని అనేక సందర్ాులను వర్శణంచాడు. ఈ పల ల్వకలు మోషే శరీతలలో న తైికతకు సంబంధించన 
సమసయలను లేవన తాత యి. ఈ పల ల్వకలు ఇశాీయిలేుకు ఆచర్శంచవలస్టని మర్శయు తిర్సుర్శంచవలస్టని 
ఉదాహర్ణలను చూచుటకు అవకాశం ఇచాుయని మోషే సూచంచాడు. 

మాదిర్మలను లేక ఉదాహర్ణలను ఇచుుటకు వృతాత ంతములను చెప్ుపట వృతాత ంతములను 
మన శరీతలకు అనుసంధానప్ర్చుటకు ఒక సామానయమ ైన మార్గమ యైునిది. అది ఎలోప్ుపడు 
జర్మగుతయంది. ప్ని చదయునప్ుపడు ఒక ప్ని చదయమని లేక చదయవదేని మనము ఒకర్శని 
హెచుర్శంచనప్ుపడు, మునుప్ు ఒక వయకనత ఆ ప్ని చదస్టనిప్ుపడు జర్శగశన అపాయమును గూర్శున 
వృతాత ంతమును మనము తర్చుగా చెబుతయంటాము. పాఠశాలలో వార్మ ఎందుకు కష్రప్డి చదవాలో 
పిలోలకు మనము బో ధించునప్ుపడు, మన ఉప్దదశమును బలప్ర్చుటకు పాఠశాలలో కష్రప్డి చదివి 
జీవితములో జయమును ప ందిన ప్రజలను గూర్శు ఉదాహర్ణలను ఇసూత  వృతాత ంతములను 
చెబుతాము. 

అబరా హామును గూర్శు తాను వరా స్టని వృతాత ంతములను వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శరీతలకు 
అనుబంధ్ప్ర్చుటకు మోష ేతర్చుగా ఇదద ప్నిని చదస్టవేాడు. ఇశాీయిలేు అనుసర్శంచుటకు లేక 
తిర్సుర్శంచుటకు అతడు మాదిర్శగా ఉండునటటో  అబరా హాము యొకు వృతాత ంతమును మోష ేచపెేపవాడు. 
ఉదాహర్ణకు, కనాను దదశమును ఆకమీించుకుని కనానీయులు బదెిర్శంచనప్ుపడు ధెరై్యముగా 
ఉండమని మోషే ఇశాీయిలేీయులను పల ర తిహించన విధానమును ప్ర్శగణ ంచండి. బలమ నై కనానీయులు 
కనాను దదశమును ఆకమీించార్మ కాబటిర  మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు కనాను దదశములోనికన 
వ ళలో టకు నిర్ాకర్శంచార్ని సంఖ్ాయకాండము మర్శయు దివతీయోప్దదశకాండములో మనము చూసాత ము. 
కనానీయులు అజయేమ నై శతయర వులుగా కనిపించార్మ కాబటిర  వార్శ గుండలెు భయముతో నిండిపల యాయి. 
దివతీ. 1:26-28లో మోషే ఇశాీయిేలు గపతరముతో ప్ల్వకనన మాటలు ఈ విధ్ంగా ఉనాియి: 

అయతే మీర్ు వళె్లనొలల క మీ ద్ేవుడ్ నై య హో వా స్టెలవిచిిన మాటకు తిర్ుగబ్డ్ర 
మీ గుడ్ఘర్ములలో స్ణుగుచు య హో వా మనయంద్ు ప్గప్టటరనంద్ున మనలను 
స్ంహర ంచునటలల  అమోరీయుల చేతికి మనలను అప్పగ ంచుటకు 
ఐగుప్ుత ద్శేములో నుండ్ర మనలను ర్పప్ంచియునఘాడు. మనమెకకడ్రకి 
వెళ్లగలము? మన స్హో ద్ర్ులు అకకడ్ర జనులు మనకంటె బ్లిషఠు లును 
ఎతతర్ులునెై యునఘార్ు; ఆ ప్టరణములు గొప్పవెై ఆకాశమునంటల 
పాికార్ములతోనునావి. అకకడ అనఘకీయులను చూచితిమని చ పప్ మా 
హృద్యములను కర్గజసే్ట్ర్ని మీర్ు చ ప్పతిర  (ద్ివతీ. 1:26-28). 

అబరా హాము తన దనిములలో కనానీయులను ఎదుర్ొునిన విష్యమును గూర్శున 
ఉదాహర్ణను తన పాఠకులకు ఇచుుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా మోషే కనానీయుల యొకు భయమును 
తొలగశంచాలని ప్రయతిించాడు. ఉదాహర్ణకు, అబరా హాము జీవితములో కనానీయుల ప్రసాత వనను 
మొదటిసార్శగా ఆది. 12:6లో చూసాత ము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అప్ుపడు అబ్రి ము...ఆ ద్శే స్ంచఘర్ముచే[స్టనెు]. అప్ుపడు కనఘనీయులు ఆ 
ద్ేశములో నివస్ట్ంచిర  (ఆద్ి. 12:6). 

అదద విధ్ంగా, ఆది. 13:7లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

ఆ కాలమంద్ు కనఘనీయులు పరె జీీయులు ఆ ద్శేములో కాప్ుర్ముండ్రర  (ఆద్ి. 
13:7). 

వాగాే న దదశములో కనానీయులు జీవించుటను గూర్శు ర్ ండు దగగర్ దగగర్ ఉపాఖ్ాయనాలలో మోషే 
ఎందుకు ప్రసాత వించాడు? అబరా హాము ప్ర్శస్టిాతి కూడా వార్శ ప్ర్శస్టిాతిని పల ల్వనదగిానే ఉండనెు అని 
ఇశాీయిలేుకు చూప్ుట మోషే ఉదదేశయములలో ఒకటెయైునిద.ి మోషే దనిములలోని ఇశాీయిేలులో వార్మ 
నివస్టించనటటో గానే, అబరా హాము కాలములో కనానీయులు వాగాే న దదశములో నివస్టించార్మ. అయినను, 
అబరా హాము దదవుని వాగాే నములను నమిు కనానీయులు సావధీనము చదసుకుని దదశములోనికన 
ధెైర్యముగా వ ళాో డు. ఈ విధ్ంగా, దదవుని వాగాే నములను నముుట దావర్ా మర్శయు కనానీయులు 
దదశములో నివస్టించుచునిప్పటికర దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుట దావర్ా అబరా హాము యొకు 
ధెైర్యమును అనుకర్శంచమని మోషే తన పాఠకులను పల ర తిహించాడు. ఈ విధ్ంగా అబరా హాము 
అనుకర్శంచుటకు ఒక మాదరి్శ అయాయడు. 

అబరా హాము జీవితమును మనము ప్ర్శశీలన చదస్టినప్ుపడు, అనుకూల మర్శయు ప్రతికూల 
ఉదాహర్ణలను ఇచుు అనకే వాకయభాగములను మనము కనుగొంటాము. అయితద మూడవదగిా, 
పితర్మని జీవితములోని సనిివేశములు తమ దినములలో జర్శగశన సనిివేశములకు ముందసుత  
సూచనలుగా లేక సూచనలుగా ఏ విధ్ంగా ఉనాియో చూప్ుట దావర్ా మోషే అబరా హాము జీవితమును 
తన పాఠకుల జీవితములతో పల ల్వున సందర్ాులు కూడా ఉనాియి. 

ముంద్స్ుత  స్ూచనలు 
అనకే విధాలుగా, దాని ఉదదేశయములను సాధించుటకు చార్శతిరక నేప్ధ్యముల మధ్య 

అనుబంధ్ముకు చాలా తకుువ పల ల్వకల యొకు అవసర్త ఉంటటంది; ఒక ఉదాహర్ణ ఔచతయముగా 
ఉండుటకు ఉదాహర్ణలు లేక మాదిర్మలు వృతాత ంతమునకు మర్శయు శరీతలకు మధ్య ఎకుువ 
పల ల్వకలను కోర్తాయి. ఎకుువ పల ల్వకలు ఉనిప్ుపడు మాతరమే, అనగా అబరా హాము యొకు “ఆ లోకము” 
ఇశాీయిలేు యొకు “వార్శ లోకము” వల  ఖ్చుతముగా కనిపంిచనప్ుపడు మాతరమే, ముందసుత  
సూచనలు జర్మగుతాయి, అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములలో ఈ విధ్మ నై సపష్రమ ైన అనుబంధ్ము 
చాలా తకుువగా కనిపసిుత ంది, కాని ఆయా సమయాలలో, మోషే అబరా హాము దనిములను తన 
దినములలోని సనిివేశములను పల ల్వన విధ్ముగా వర్శణంచాడు. 

“చర్శతర ప్ునర్ావృతమవుతయంది” అనే నానుడిని మనలో చాలామందమిి విన ేఉంటాము. అవును, 
ఏ ర్ ండు చార్శతిరక సంఘటనలు కూడా ఖ్చుతముగా ఒకే విధ్ంగా ఉండవు. కాని కొనిిసార్మో  
సనిివశేములు ఎంత పల ల్వక కల్వగశయుంటాయంటే ర్ ండవ సనిివశేము మొదటి సనిివశేము యొకు 
ప్ునర్మకనతగా ఉంటటంది. మునుప్ట ిసనిివేశములు తమ శరీతల యొకు జీవితములలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ప్ునర్ావృతమ నైటటో  బెైబిలు ర్చయితలు చూస్టినప్ుపడు, వార్మ ఈ అనుబంధ్మును సపష్రము చదశార్మ. 
మర్శయు ఈ సాహతియ ప్దధతిని ముందసుత  సూచన అని పలిుసాత ర్మ. 

ముందసుత  సూచనకు ఒక ఉదాహర్ణ ఆది. 15:1-21లో దదవునితో అబరా హాము చదస్టిన నిబంధ్నను 
వర్శణంచు సుప్ర్శచతమ ైన ఉపాఖ్ాయనములో కనిపిసుత ంది. నిబంధ్నా సంసాుర్ము కొర్కు స్టదిధప్డమని 
పిలచుట దావర్ా ఒక దనిాన అతని వార్సులు కనాను దదశమును సావధనీప్ర్చుకుంటార్ని దదవుడు 
అబరా హాముకు నిశుయతను ఇచాుడు. అబరా హాము కొనిి జంతయవులను ర్ ండు ఖ్ండములుగా కోస్టి ఆ 
మాంసప్ు ఖ్ండములను మార్గమునకు ఇర్మ వ పై్ులా ప టటర ట దావర్ా దనీికన స్టదిధప్డా్ డు. పితర్మడు 
నిదిరంచన తర్మవాత, వాసతవిక శరీతలు తమ దనిములలో అనుభవించుచుని అనుభవమునకు దగగర్ 
పల ల్వకలుని ఒక దర్ినమును అతడు చూశాడు. ఆది. 15:17లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

మర యు పరి ద్ుు  గుర ంకి కటటక చీకటట ప్డ్రనప్ుపడు రాజుచునాపర యయయు 
అగ ాజవవలయును కనబ్డ్ర ఆ ఖ్ండముల మధ్య నడ్రచిపోయ ను (ఆద్ి. 15:17). 

ఈ వాకయ భాగము యొకు విసత ృత నపే్ధ్యములో, దదవుడు అబరా హాము యొకు వార్సులకు 
ఖ్చుతముగా వాగాే న దదశమును ఇసాత డనుటకు ఒక నిశుయతగా ఈ ర్ాజుచుని ప యియ మర్శయు  

అగశిజఞవల దదవుడు సవయంగా జంతయవుల యొకు ఖ్ండముల మధ్య నడచిపల యిన 
విష్యమును తలె్వయజేసాత యని మనము నరే్ముకుంటాము.  

ఇప్ుపడు ఇకుడ విష్యమును గీహించండి. ఆది. 15:17లో, దదవుడు తన వార్సులకు వాగాే న 
దదశమును ఇవవబో వుచునాిడు అని అబరా హాముకు నిశుయత కలుగజయేుటకు దదవుడు అబరా హాము 
ఎదుట అగశిజఞవలగా నడిచవ ళాో డు. ఇప్ుపడు, దదవుడు అబరా హాముకు నిశుయత కలుగజయేుటకు 
ప గగాను మర్శయు అగశిగాను ప్రతయక్షమ ైన విష్యము ఆధ్ునిక పాఠకులమ నై మనకు వింతగా 
అనిపించవచుు. కాని, వాగాే న దదశము వ పై్ుకు తనను వ ంబడించుచుని ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు మోషే 
అబరా హాము జీవితమును వరా శాడని మనము జఞా ప్కము చదసుకునిప్ుపడు, అతడు ఈ వివర్ణను వరా స్టని 
విష్యము ఆశుర్యం కల్వగశంచదు. ఇశాీయిలేీయుల ప్రయాణములనిిటిలో, దదవుడు ర్ాజుచుని ప యియ 
మర్శయు అగశిజఞవలను పల ల్వన విధ్ముగానే దదవుడు ఇశాీయిలేుకు ప్రతయక్షమయాయడు. వార్శని వాగాే న 
దదశము వ పై్ుకు నడిపించన మహిమ మేఘములో కూడా దదవుడు వార్శకన ప గగాను, అగశి గాను 
ప్రతయక్షమయాయడు. 

కాబటిర , ఈ విధ్ంగా దదవుడు అబరా హాముకు ప్రతయక్షమ నై విధానము మోష ేదనిములలో 
ఇశాీయిలేీయులకు ప్రతయక్షమ నై విధానమునకు ముందసుత  సూచనగా ఉనిది. దదవుడు ఈ విధ్ముగా 
అతని ఎదుట వ ళలో ట వలన అబరా హాము దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుటను గూర్శు నిశుయతను 
ప ందినటేో , ఈ వృతాత ంతమును వినిన ఇశాీయిలేీయులు కూడా తమ దినములలో దదశమును 
సావధీనప్ర్చుకొనుటకు నిశుయతను ప ందుకొనియుంటార్మ. 

మర్ొక మర్శంత విశేష్మ నై ముందసుత  సూచన ఆది. 12:10-20లో కనిపించు ఐగుప్ుత  నుండ ి
అబరా హాము యొకు విమోచనను గూర్శున ఉపాఖ్ాయనములో జర్మగుతయంది. ఐగుప్ుత ను గూర్శున తమ 
అభిపరా యములలో ఇశాీయిలేుకు మాదరి్శ చూప్ుటకు ఈ వాకయ భాగము వరా యబడింది. ఈ 
సందర్ుములో, తన నాయకతవములోని ఇశాీయిలేీయుల అనుభవమునకు పల ల్వన విధ్ముగా మోషే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఉపాఖ్ాయనమంతటిని నిర్శుంచాడు. ఆది. 12:10-20లో కనాను దదశములో కర్మవు సంభవించుట వలన 
అబరా హాము ఐగుప్ుత నకు వ ళాో డు, ఫర్ప శార్ాను తన అంతఃప్ుర్ంలోనికన తీసుకునిప్ుపడు అతడు 
ఐగుప్ుత లో నిల్వపివయేబడా్ డు, కాని ఫర్ప కుటటంబము మీదకిన ర్పగములను ప్ంపి దదవుడు అబరా హామును 
విమోచంచాడు. తర్మవాత ఫర్ప అబరా హామును ఐగుప్ుత  నుండ ిప్ంపవిేశాడు మర్శయు అబరా హాము గొప్ప 
ధ్న సంప్దతో ఐగుప్ుత ను విడచిప టార డు. 

అనకే తర్ముల తర్మవాత ఇశాీయిేలు దదశము యొకు అనుభవమునకు ముందసుత  సూచనగా 
అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతము సపష్రముగా ర్ూప ందించబడింది. అబరా హాము వల న , కనాను 
దదశములో కర్మవు వచుుట వలన వార్మ ఐగుప్ుత కు వ ళాో ర్మ, ఫర్ప వార్శని అకుడ బంధించాడు, దదవుడు 
ర్పగమును ప్ంపి ఫర్ప ఇంటి నుండి వార్శని విడపిించాడు, ఇశాీయిేలును విడచిప టరమని ఫర్ప ఆజా 
ఇచాుడు, ఇశాీయిేలు ఐగుప్తయుల యొకు స ముును కొలోగొటిర ఐగుప్ుత ను విడచిప టార ర్మ. తన శరీతల 
యొకు అనుభవాలకు ముందసుత  సూచనగా ఉండునటటో  మోషే ఉదదేశయప్ూర్వకముగా ఈ కథనమును 
వరా శాడు. అబరా హాము వృతాత ంతములలో ఇటిర  విశాలమ నై ముందసుత  సూచనలు చాలా అర్మదదగాని, అటిర  
పల ల్వకలు అబరా హాము వృతాత ంతములలో అకుడకుడ కనబడతాయి. 

అబరా హాము జీవితమును మనము అధ్యయనం చదస్టనిప్ుపడు, మూడు పల ల్వకలను మనము 
అనకే సందర్ాులలో అనేక విధాలుగా చూసాత ము. వార్శ అనుభవాలను గూర్శు చార్శతిరక నపే్ధ్యములను 
ఇచుుట దావర్ా, అనుసర్శంచవలస్టని మర్శయు వయతిర్ేకనంచవలస్టని మాదరి్మలను వార్శకన ఇచుుట దావర్ా, 
అబరా హాము జీవితము వార్శ అనుభవాలకు అనేక విధాలుగా ముందసుత  సూచనగా ఉందని చూప్ుట 
దావర్ా మోష ేఅబరా హాము జీవితము యొకు “ఆ లోకమును” మర్శయు అతని వాసతవిక శరీతల లోకమ నై 
“వార్శ లోకమును” పల లాుడు. 

అబరా హాము మర్శయు అతని ఇశాీయిలేీయ శరీతల మధ్య మోషే సాా పించన అనుబంధ్ముల 
పల ల్వకలను మనము చూశాము కాబటిర , అబరా హాము జీవితములోని ప్రతి ముఖ్యమ ైన అడుగు వాసతవిక 
శరీతల యొకు జీవితాలతో ఎలా ముడపి్డియునిదో కోీడకీర్శంచుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

స్ంకలనం 
అబరా హాము జీవితము ఐదు సౌష్రవ దశలుగా విభజంచబడింది అని మీకు 

జఞా ప్కముండియుంటటంది. ప్రతి భాగములోను అబరా హాము వృతాత ంతములను తన వాసతవిక శరీతల 
యొకు ప్ర్శస్టిాతయలతో పల లుుటకు మోష ేమార్గములను కనుగొనాిడు. 

మొదటగిా, ఐగుప్ుత లో నుండ ితనను వ ంబడించ బయటకు వచున ప్రజల యొకు ఆర్ంభ 
అనుభవాలు మర్శయు నపే్ధ్యముతో పల లుు విధ్ముగా మోషే అబరా హాము నపే్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ 
అనుభవాలను గూర్శు చెపాపడు. అబరా హాము మర్శయు ఇశాీయిేలు ఇర్మవుర్మ ఒక ేకుటటంబమునకు 
చెందనివార్మ. అబరా హాము మర్శయు ఇశాీయిలేు ఇర్మవుర్మ కనాను దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు 
దదవుని దావర్ా పలిువబడా్ ర్మ. కాబటిర , మోష ేచార్శతిరక నపే్ధ్యములను ఇచాుడు, అబరా హామును మాదరి్శగా 
చూపాడు, మర్శయు అబరా హాము జీవితము వాసతవిక శరీతల యొకు అనుభవాలకు ముందసుత  సూచనగా 
ఉని విధానములను కూడా తెల్వయజేశాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ర్ ండవదగిా, అబరా హాము ఇతర్మలతో చదస్టని ఆర్ంభ సంకర్షణలను గూర్శు కూడా తన శరీతలకు 
అనుబంధ్ప్ర్చు విధ్ముగా మోషే వర్శణంచాడు. ఇశాీయిేలు తమ దనిమున ఐగుప్తయులతో 
వయవహర్చంది కాబటిర  అబరా హాము ఐగుప్తయులతో వయవహర్శంచన విధానమును గూర్శు అతడు 
మాటాో డాడు. ఇశాీయిలేు లోతయ సంతతివార్ ైన మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులతో 
వయవహర్శంచంద ికాబటిర  అతడు అబరా హాము మర్శయు లోతయను గూర్శు మాటాో డాడు. ఇశాీయిలేు విదదశీ 
ర్ాజులు మర్శయు కనానీయ ప్టరణముల నుండ ిఅలాంట ిఅనుభవములనే ఎదుర్ొునిది కాబటిర , అతడు 
తూర్మప ర్ాజులను గూర్శు స దొమను పాల్వంచన కనానీయ ర్ాజును గూర్శు అతడు వరా శాడు. 

మూడవదగిా, ఇశాీయిలేు కూడా దదవునితో నిబంధ్నలోనికన ప్రవశేంచంది కాబటిర అబరా హాముతో 
దదవుని నిబంధ్నను గూర్శు మోషే వరా శాడు. దదవునితో అబరా హాము నిబంధ్న ఇశాీయిలేుతో దదవుడు చదస్టని 
నిబంధ్నకు అనేక విధాలుగా ముందసుత  సూచనగా ఉంది. 

నాలగవదిగా, అబరా హాము ఇతర్ ప్రజలతో చదస్టని తర్మవాతి సంకర్షణలను గూర్శు మోష ేవరా శాడు. 
ఇశాీయిలేు తమ దనిములలో ఇలాంటి ప్రజలనే ఎదుర్ొునాిర్మ కాబటిర  అతడు స దొమ గొమొర్ాీ ప్రజలను 
గూర్శు, లోతయను గూర్శు, ఫలి్వష్తయుడెనై అబీమ ల కును గూర్శు వరా శాడు: కనానీయ ప్టరణములు, 
మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులు, మర్శయు ఫిల్వష్తయులు. 

మర్శయు ఐదవదిగా, మోషే అబరా హాము వార్సులను గూర్శు మర్శయు అతని మర్ణమును 
గూర్శు తన ఇశాీయిలేీయ పాఠకులకు అనుసంధానముగా ఉండు విధ్ముగా వరా శాడు. అబరా హాము 
యొకు ప్రతదయకమ నై కుమార్మనిగా మర్శయు వార్సునిగా అతడు ఇసాికు మీద దృషిరప టార డు ఎందుకంట ే
అతని ఇశాీయిేలీయ శరీతలు ఇసాికు వార్సుల ైయునాిర్మ. అతడు శార్ా సమాధచిదయబడని సాలమును 
గూర్శు ప్రసాత వించాడు ఎందుకంటే అద ిదదవుడు ఇశాీయిలేుకు వాగాే నము చదస్టని దదశములో ఉంది. 
అబరా హాము వార్సులుకాని ఇతర్ కుమార్మలను గూర్శు, ముఖ్యముగా ఇషాుయిలేును గూర్శు అతడు 
ప్సాత వించాడు, ఎందుకంటే తన దనిములలోని ఇశాీయిలేుకు ఇషాుయిేలీయులతో వయవహర్శంచవలస్టి 
వచుంది. 

కాబటిర మోష ేఅబరా హామును గూర్శు వరా యుచునిప్ుపడు అతని వృతాత ంతములు మర్శయు తన 
ఇశాీయిలేీయ శరీతల అనుభవాలకు మధ్య అనకే ర్కముల పల ల్వకలను చూపాడు. మర్శయు 
ఇశాీయిలేీయులు వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు అతనిని వ ంబడించుచుండగా వార్శకన పరా ముఖ్యమ ైన ర్రతయలలో 
మార్గదర్ికమును అందించుటకు అతడు ఇలా వరా శాడు. 

మోషే అబరా హాము జీవితమును తన వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతలతో పల ల్వున ప్రధానమ ైన 
మార్గములను మనము చూశాము గనుక, వాసతవిక అరా్మును గూర్శు మనము మర్ొక పరా ముఖ్యమ ైన 
ప్రశిను అడగవలస్టయిునిది. వాసతవిక శరీతలతో చదయబడిన ఈ పల ల్వకల యొకు అంతర్ాువములు 
ఏమిట?ి అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతముల నుండ ివార్మ ఏమి నరే్ముకోవలస్టియుండనెు? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంతరాావములు 

ఆదకిాండములో అబరా హాము జీవితమంత కనోష్రమ నై చర్శతరను వరా యుటకు ఒకర్మ 
ప్రయతిించనప్ుపడు, దాని వ నుక అనేక విధ్ముల పేరర్పే్ణలు మర్శయు లక్షయములు ఉంటాయనుటలో 
ఏ సందదహము లేదు. వార్శ వృతాత ంతములు వార్శ శరీతల మీద ప్లు ర్కములుగా ప్రభావములను 
చూపాలని వార్మ కోర్తార్మ. వాసతవానికన, మోష ేఅబరా హాము జీవితమును గూర్శు వరా స్టనిప్ుపడు, అతని 
ఉదదేశములు ఎనని ఉనాియి కాబటిర వాటిని ప్ూర్శతగా విభాగశంచుట అసాధ్యము, మర్శయు వాటిని కొనిి 
కథనములలో వివర్శంచుట కూడా కష్రమే అవుతయంది. అదద సమయములో, అబరా హామును గూర్శు తాను 
వరా స్టిన వృతాత ంతముల నుండి తన వాసతవిక శరీతలు కనుగొంటార్ని మోషే ఆశంచన ముఖ్య 
అంతర్ాువములను కోీడీకర్శంచుట సాధ్యమవుతయంది. 

అబరా హాము జీవితము యొకు వాసతవిక అంతర్ాువములను మనము మూడు దశలలో 
చూదాే ము. మొదటగిా, ఈ వృతాత ంతములు వాసతవిక శరీతల మీద చూప్వలస్టియుండని సామానయ 
ప్రభావమును మనము వర్శణంచుదాము. ర్ ండవదగిా, అబరా హాము యొకు జీవితములోని నాలుగు ముఖ్య 
అంశములలో ఈ వృతాత ంతముల యొకు ప్రభావము ఎలా కనిపించనదో  మనము చూదాే ము. మర్శయు 
మూడవదగిా, అబరా హామును గూర్శు మోష ేవరా స్టని వృతాత ంతములలోని ఐదు దశల యొకు వాసతవిక 
అంతర్ాువములను మనము కోీడీకర్శదాే ము. ఈ వృతాత ంతములు చూప్వలస్టయిుండని సామానయ 
ప్రభావమును మొదట చూదాే ము. 

సామానయ పి్భరవము 
సామనయ ప్ర్శభాష్లో, అబరా హాము వృతాత ంతము యొకు ఉదదేశయమును ఈ విధ్ంగా కోీడకీర్శంచుట 

సహాయకర్ముగా ఉంటటంది: వార్మ ఐగుప్ుత ను విడచ వాగాే న దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుటకు ఎలా 
కొనసాగాలో ఇశాీయిలేుకు బో ధించుటకు మోష ేఅబరా హామును గూర్శు వరా శాడు. మర్ొక మాటలో, 
అబరా హాములో తమ జీవితముల యొకు చార్శతిరక నపే్ధ్యములను చూచుట దావర్ా, అబరా హాము 
వృతాత ంతములో అనుసర్శంచవలస్టని మర్శయు తిర్సుర్శంచవలస్టని మాదరి్మలను లేక ఉదాహర్ణలను 
కనుగొనుట దావర్ా, మర్శయు అతని జీవితము వార్శ జీవితములకు ముందసుత  సూచనగా ఎలా ఉనిదో  
వివచేంచుట దావర్ా, మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు దదవుడు తమ ప్టో కల్వగశయుని 
ఉదదేశమును ఏ విధ్ంగా వ దకాలో చూడగల్వగార్మ. 

లేఖ్నము యొకు సాక్షయముప  ైమనము నిశుయత కల్వగశయుండగల్వగశనప్పటకిర, ఆదకిాండము 
గీంథము మోషే దనిముల నుండి వ లువడిందని యిసేు సవయంగా చపెిపనప్పటికర, నడేు మన వదే ఉని 
విధ్ముగా ఈ వృతాత ంతములను ఖ్చుతముగా మోషే ఎప్ుపడు వరా స్టి ముగశంచాడో  మనకు నిర్ాా ర్ణ లేదు. 
ఏది ఏమ నైా, అబరా హాము చర్శతరను గూర్శు వరా స్టనిప్ుపడు మోషే కల్వగశయుండిన ముఖ్య ఆలోచన ఏ 
తర్మువార్శక నైా ఒక ేవిధ్ముగా ఉంటటంది అని మాతరం మనము చెప్పవచుు. వార్శ హృదయములను 
ఐగుప్ుత  మీద నుండ ివాగాే న దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనుట వ పై్ుకు మర్లుుటకు అతడు 
అబరా హామును గూర్శు వరా శాడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఈ సామానయ అంతర్ాువమును గూర్శు ఎంత చెపపినా తకుువ ేఅవుతయంది. 
ఐగుప్ుత కు మర్శఎనిడు తిర్శగశవ ళోకూడదని మర్శయు కనానును సావధనీప్ర్చుకొనుటలో జయమును 
ప ందాలని తనను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిలేు దదశమును పల ర తిహించుటకు మోష ేవరా శాడు మర్శయు 
ఈ విసత ృత అంతర్ాువము అబరా హాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనలో మనకు 
సహాయప్డుతయంది. క ైైసతవులముగా మనము ప్రయాణములో ఉనాిము, ఇద ిమోష ేదనిములలో 
ఇశాీయిలేు ఆర్ంభించన ప్రయాణమును ముగశంచద ప్రయాణమ యైునిది. మనము కొీతత  ఆకాశములు 
మర్శయు కొీతత  భూమి వ పై్ుకు ప్రయాణం చదయుచునాిము. కాబటిర , మనము అబరా హాము 
వృతాత ంతములను మన జీవితములకు సర్శగా అనువర్శతంచుకొనుటకు, కనాను వ పై్ుకు సాగశప ముని అవి 
వాసతవిక శరీతలను హచెుర్శంచన విధానముల మీద మనము దృషిరని నిలపాల్వ. 

ఈ విశేష్మ నై దృషిరని వివర్శంచుటకు, ఆదకిాండములోని ఈ భాగములో మనము ఇప్పటకిే 
గుర్శతంచన నాలుగు ముఖ్య అంశములను మర్లా జఞా ప్కము చదసుకొనుట దావర్ా మనము మోషే 
ఉదదేశమును చూడాల్వ. 

ముఖ్య అంశములు 
పితర్మల చర్శతరలోని ఈ భాగమునకు ప ందికను ఇచుు కనీసం నాలుగు అంశాలను ఆది. 12:1-3 

తెల్వయజేసుత ంది అని ఈ పాఠములో ఇంతకు ముందు సూచంచన విష్యము మీకు జఞా ప్కముండద 
ఉంటటంది. ఈ నాలుగు అంశములు మోషే తన వృతాత ంతముల నుండి ఆశంచన కేందర ప్రభావమును 
వయకతప్ర్మసాత యి. మొదటిగా, అబరా హాముకు ఇవవబడని దదవుని కృప్ మీద అతడు దృషిర  ప టార డు; 
ర్ ండవదగిా, అబరా హాము చూపని సావమిభకనత మీద అతడు దృషిరప టార డు; మూడవదగిా, అబరా హాముకు 
ఇవవబడిన ఆశీర్ావదముల మీద అతడు దృషిరప టార డు; మర్శయు నాలగవదిగా, అబరా హాము దావర్ా కలుగు 
ఆశీర్ావదము మీద అతడు దృషిరప టార డు. అబరా హామును గూర్శు వరా యుట వ నుక మోషే యొకు వాసతవిక 
ఉదదేశమును గూర్శు ఈ నాలుగు ఉదదేశముల దృషార ా ఆలోచన చదయుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. 

ద్ేవుని కృప్ 
మొదటగిా, అబరా హాము ప్టో దదవుడు కనికర్ము చూపని విధానములను గూర్శు మోషే వరా శాడు. 
విసతృతమ ైన ప్దజఞలములో, దదవునితో తన అనుబంధ్ము యొకు ఆర్ంభ దనిములలో మర్శయు 

తన జీవితకాలమంతా దనిదినము అబరా హాముకు దదవుడు గొప్ప కృప్ను చూపాడని మనము ఇప్పటికే 
చూశాము. దదవుడు వార్శకన కూడా గొప్ప కృప్ను చూపాడని మోషే దినములలోని ఇశాీయిలేీయులకు 
తెల్వయప్ర్చుటకు దెైవిక కృప్ అను ఉదదేశము ర్ూప ందించబడింది. వార్శని ఐగుప్ుత  నుండి స్ట్నాయి 
యొదేకు తీసుకొని వచునప్ుపడు ఆయన వార్శకన ఆర్ంభ కృప్ను చూపాడు. తర్మవాత దనిదనిము, 
వార్శని భవిష్యతయత లో కనానును సావధనీప్ర్చుకొనుటకు స్టదిధప్ర్చుచుండగా కూడా ఆయన కనికర్మును 
చూప్ుట కొనసాగశంచాడు. 

నిర్గమ. 19:4లో స్టన్ాయి యొదే దదవుడు ప్ల్వకనన సుప్ర్శచతమ ైన మాటలు దదవుని కృప్ను 
గూర్శు ఈ విధ్ంగా మాటాో డతాయి: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నేను ఐగుప్తయులకు ఏమి చసే్టత్ినో, మిముును గద్ు  ర కకలమీద్ మోస్ట్ నఘ 
యొద్ుకు మిముునెటలల  చేర్ుికొంటటనో మీర్ు చూచితిర  (నిర్గమ 19:4). 

విచార్కర్ముగా, మోష ేనాయకతవం వహించన ఇశాీయిేలీయులు దదవుని యొదే నుండ ిఎంత 
కృప్ను ప ందుకునాిర్ప మర్చపలయార్మ. వార్శని ఐగుప్ుత లోని వసతయల నుండ ిదూర్ముగా తీసుకొని 
వచుుట దావర్ా దదవుడు మర్శయు మోషే వార్శని మోసం చదశార్మ అని వార్మ ఆర్ంభములో ఫిర్ాయదులు 
చదశార్మ. అర్ణయములో ఆహార్ము మర్శయు నీటి కొర్కు వాదంిచార్మ. వాగాే న దదశమును 
సావధీనప్ర్చుకొనుటకు వ ళోమని వార్శని పలిచుట దావర్ా దదవుడు వార్శని శకనతని మించన ప్ని చదయుట 
కొర్కు పిల్వచాడని వార్నుకునాిర్మ. కాబటిర , దదవుడు వార్శని దీవించన విధానములను, తర్చుగా దదవుడు 
వార్శప్టో చూపని కనికర్మును తన వాసతవిక శరీతలకు జఞా ప్కము చదయుటకు దదవుడు అబరా హాముకు 
కనికర్మును చూపిన విధానములను మోష ేమర్లా మర్లా నొకను చెపాపడు. 

అబ్రి హాము చూప్న సావమిభకిత 
ర్ ండవదగిా, తన ఆజాలకు విధదయుడగునటటో  దదవుడు అబరా హామును బాధ్ుయనిగా ఎంచన అనేక 

మార్గముల వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచుట దావర్ా అబరా హాము చూపని సావమిభకనతని కూడా మోషే 
ఉదాా టించాడు అని మనము చూశాము. తనను అనుసర్శంచన ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు కూడా ఈ 
విష్యము ఔచతయముగా ఉనిది గనుక, ఆయన ఆజాలకు పితర్మడు నముకతవము చూపాలని దదవుడు 
ఆశంచన విష్యమును మోష ేమర్లా మర్లా ఉదాా టించాడు. సావమిభకనతని చూప్వలస్టిన అవసర్త మీద 
దృషిర  మోషే దనిమున నివస్టించన ఇశాీయిేలుతో కూడా మాటాో డింది. నిర్గమ. 19:4-5లో స్టన్ాయి 
ప్ర్వతము యొదే దదవుడు మోషేతో మాటాో డుట కొనసాగశంచన విధానమును వినండి: 

నేను ఐగుప్తయులకు ఏమి చసే్టత్ినో, మిముును గద్ు  ర కకలమీద్ మోస్ట్ నఘ 
యొద్ుకు మిముునెటలల  చేర్ుికొంటటనో మీర్ు చూచితిర . కాగా మీర్ు నఘ మాట శరద్ధగా 
విని నఘ నిబ్ంధ్న ననుస్ర ంచి నడ్రచినయ డల మీర్ు స్మస్తద్శే జనులలో నఘకు 
స్వకీయ స్ంపాద్యమగుద్ుర్ు (నిర్గమ 19:4-5). 

సవకరయ సంపాదయముగా ఉండు ఆశీర్ావదము ఇశాీయిలేు చూప్ు నముకతవము మీద ఆధార్ప్డి 
ఉనిదను విష్యమును ఇకుడ గమనించండి. దదవుడు దదశమునకు ఎంతో కనికర్మును 
చూపనిప్పటికర, ప్రతి తర్ములోని ప్రతి వయకనత యొకు హో దా దదవుని ఆజాలకు వార్మ ఎలా సపందిసాత ర్మ 
అనుదాని మీద ఆధార్ప్డ ిఉంటటంది. 

ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో గా, కనాను దదశమునకు వ ళలో ట అబరా హామునకు 
ఇవవబడిన ముఖ్యమ నై బాధ్యత. ఇశాీయిలేు కూడా తనను వ ంబడించ కనాను దదశము వ పై్ుకు 
ప్రయాణ ంచాలనే ఆశతో మోష ేఈ బాధ్యతను నొకను చెపాపడు. అవును, అబరా హాము యొకు ఇతర్ 
బాధ్యతలను గూర్శు మోషే వరా యుచుండగా, తన దినములలోని ఇశాీయిలేీయులకు వార్మ కల్వగశయుండని 
అనకే ఇతర్ బాధ్యతలను గూర్శు బో ధించుటకు వాటిని వరా శాడు. అబరా హాము అనేక విధ్ములుగా 
చూప్వలస్టయిుండని సావమిభకనత వాసతవిక శరీతలు కూడా దదవుని ఆజాలకు విధదయులుగా, నముకముగా 
ఉండాలను సతయమును గూర్శు సూటగిా మాటాో డింది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబ్రి హామునకు ఆశీరావద్ములు 
మూడవదగిా, అబరా హాముకు దదవుని యొకు వాగాే న ఆశీర్ావదములు అను అంశము యొకు 

పరా ముఖ్యతను కూడా మనము చూశాము. అబరా హామును గూర్శు తాను వరా స్టిన వృతాత ంతములలో, గొప్ప 
దదశమును గూర్శు వాగాే నము చదయబడిన ఆశీర్ావదముల మీద, ఐశవర్యము మీద మర్శయు అబరా హాము, 
అతని వార్సులు ప ందు గొప్ప పరే్మ మీద మోషే దృషిరప టార డు. మర్శయు ఈ ఆశీర్ావదముల యొకు 
ముందుర్మచని అబరా హాము సవయంగా తన జీవిత కాలములో అనుభవించనటటో  అనేక సందర్ాులలో 
మనము చూసాత ము. అనేక ఇతర్ సందర్ాులలో, ర్ానుని తర్ములలో ఈ ఆశీర్ావదముల యొకు 
భవిష్యత్ న ర్వరే్మప మీద అబరా హాము వృతాత ంతములు దృషిరప టార యి. అబరా హాము ఆశీర్ావదముల మీద 
మోషే ఈ విధ్ముగా దృషిర ఎందుకు ప టార డంటే, ఈ వాగాే నములు అబరా హాము వార్సులకు, అనగా మోషే 
నడపిించన ఇశాీయిలేు ప్రజలకు కూడా చెందయిుండనివి. ఇశాీయిేలు ప్రజలకు కూడా గొప్ప 
ఆశీర్ావదములు వాగాే నం చదయబడనివి. వాగాే న దదశములోనికన ప్రవేశంచనప్ుపడు వార్మ గొప్ప 
దదశమ ైయుండాల్వ, మునుప నిడూ చూడని ఐశవర్యమును అనుభవించాల్వ, మర్శయు గొప్ప పేర్మను 
ప ందుకోవాల్వ. 

వాసతవానికన, అబరా హాము వల న , ఆదకిాండము గీంథము వరా యబడని సమయానికే ఇశాీయిేలు ఈ 
ఆశీర్ావదముల యొకు అనేక ముందు ర్మచులను అనుభవించంది. ఈ వాగాే నములలో కొనిి వార్శ 
జీవితములలో న ర్వరే్ుబడుటను వార్మ చూచుట ఆర్ంభించార్మ. అయినను, వార్మ వాగాే న భూమిలోనికన 
ప్రవశేంచన తర్మవాత భవిష్యతయత లో న ర్వేర్బో వు ఆశీర్ావదములు కూడా చాలా ఉండనివి. నిర్గమ. 19:6లో 
స్ట్నాయి యొదే దదవుడు ఇశాీయిేలు కొర్కు దాచయుంచబడని ఈ భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములను గూర్శు 
మాటాో డాడు: 

...మీర్ు నఘకు యాజక ర్ూప్కమైెన రాజయముగాను, ప్ర శుద్ధమైెన జనముగాను 
ఉంద్ుర్ు (నిర్గమ 19:6). 

తన దనిములలోని ఇశాీయిేలు యొకు నిర్రక్షణను బలప్ర్చుటకు మోషే దదవుడు అబరా హాముకు 
వాగాే నము చదస్టని ఆశీర్ావదములను గూర్శు వరా శాడు. పతిర్మనికన ఇవవబడిన దదవుని వాగాే నములను 
గూర్శు వార్మ చదవిినప్ుపడు, వార్శ కొర్కు కూడా దదవుడు గొప్ప ఆశీర్ావదములను ఏ విధ్ంగా దాచప టార డో  
వార్మ సపష్రముగా చూశార్మ. 

అబ్రి హాము ద్ఘవరా ఆశీరావద్ములు 
నాలగవదిగా, పితర్మని దావర్ా సర్వలోకమునకు దదవుని ఆశీర్ావదములు ఇవవబడతాయని 

అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు బయలుప్ర్చనటటో  కూడా మనము చూశాము. మీకు 
జఞా ప్కమునిటోయితద, అబరా హాము దావర్ా కలుగు ఆశీర్ావదములు సులువ నై విధానములో కలుగవు. 
అబరా హాము స్టేి హతియలను ఆశీర్వదించుట దావర్ా మర్శయు అతని విర్పధ్ులను శపించుట దావర్ా దదవుడు 
అబరా హాముకు జయమును అనుగహిీసాత డని ఆది. 12:3లో మనము చదువుతాము. విభినిమ నై 
ఉపాఖ్ాయనములలో, వేర్ేవర్మ దదశములకు పరా తినిధ్యం వహించన ఇతర్ ప్రజలతో సంకర్శషంచుట దావర్ా 
అబరా హాముకు తన జీవిత కాలములోనే ఈ ప్రకనీయ యొకు ముందు ర్మచని దదవుడు ఏ విధ్ంగా ఇచాుడో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషే తెల్వయజేశాడు. అబరా హాము జీవితమును గూర్శు తాను వరా స్టని వృతాత ంతములలోని అనకే 
సందర్ుములలో, అనకే న ర్వరే్మపలు భవిష్యతయత లో జర్మగుతాయని మోషే సూచంచాడు. 

తన దనిములలో తనను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలు ప్రజలకు ఇద ిఎంతో ఔచతయమ నైదిగా 
ఉండనెు గనుక మోష ేఈ ఉదదేశమును ఉదాా టించాడు. ఇతర్మలకు ఆశీర్ావదముగా ఉండుటలో దదవుడు 
వార్శకన జయమును నిశుయించాడు ఎందుకంటే ఆయన వార్శ స్టేిహితయలను దీవిసాత డు మర్శయు 
విర్పధ్ులను శపిసాత డు. తమ దనిములలో అనేకమంద ిప్రజలతో సంకర్శషంచుచుండగా వార్మ కూడా ఈ 
వాగాే నముల యొకు ముందు ర్మచులను అనుభవించార్మ. వార్శ స్టేిహతియలను దదవుడు దీవించుటను 
మర్శయు వార్శ విర్పధ్ులను ప్లు సందర్ాులలో శపించుటను వార్మ అప్పటకిే చూశార్మ. అంతదగాక, వార్మ 
వాగాే న దదశములోనికన ప్రవేశంచుచుండగా మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు 
వాయపింప్జయేుచుండగా భవిష్యత్ న ర్వరే్మపల వ ైప్ుకు కూడా ఇశాీయిలేీయుల కనుిలను తిరప్ుపటకు 
మోషే ఈ విష్యముల మీద దృషిరప టార డు. మనము ఇంతకు ముందద చూస్టనిటటో , నిర్గమ. 19:6లో 
దదవుడు ఇశాీయిలేుతో ఈ మాటలు చెపాపడు: 

...మీర్ు నఘకు యాజక ర్ూప్కమైెన రాజయముగాను, ప్ర శుద్ధమైెన జనముగాను 
ఉంద్ుర్ు (నిర్గమ 19:6). 

యాజక ర్ూప్కమ నై ర్ాజయముగా ఒక దదశమును గూర్శున దర్ినము కేవలం దదశము మాతరమే 
దదవుని స్టేవించు ప్ర్శశుదధ జనాంగముగా ఉండు ధ్నయతతో దవీించబడుతయంది అని మాతరమే 
సూచంచదుగాని, ఇశాీయిలేు పిలోలు కూడా లోకమంతా దదవుని ఉదదేశయములను న ర్వరే్ముతార్మ అని 
కూడా సూచసుత ంది. వాగాే న దదశము వ పై్ుకు ప్రయాణమును కొనసాగశంచమని మోషే ఇశాీయిేలును 
పేరర్పేించనప్ుపడు, తన ర్ాజయమును, తదావర్ా తన దీవ నలను లోకమంతటా వాయపితప్ర్చుకొనుటకు 
దదవుడు ఇశాీయిలేును వాడుకొను దర్ినమును వార్శలో కల్వగశంచు విధ్ముగా అబరా హామును గూర్శు 
తాను వరా స్టిన వృతాత ంతములు ర్ూప ందించబడినవి. 

వాసతవిక శరీతల కొర్కు అబరా హాము జీవితములోని నాలుగు ముఖ్యమ ైన అంశముల యొకు 
అంతర్ాువములను మనము చూశాము కాబటిర , ఆదికాండములో నమోదుచదయబడిన విధ్ముగా 
పితర్మని యొకు జీవిత నిర్ాుణములోని ప్రతి పరా ముఖ్యమ నై దశను చూచుట దావర్ా వాసతవిక శరీతల 
మీద అబరా హాము వృతాత ంతముల యొకు ప్రభావమును కోీడకీర్శదాే ము.  

ఐద్ు ద్శలు 
అబరా హాము జీవితమును గూర్శున వృతాత ంతములు ఐదు ముఖ్యమ నై దశలుగా విభాగశంచబడిన 

విష్యము మీకు జఞా ప్కముండియుంటటంది. మొదటిగా, 11:10-12:9లో అబరా హాము యొకు నపే్ధ్యము 
మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలు; ర్ ండవదిగా, 12:10-14:24లోని ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో అబరా హాము 
చదస్టని ఆర్ంభ సంకర్షణలు; మూడవదిగా, 15:1-17:27లో అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న; 
నాలగవదిగా, 18:1-21:34లో అబరా హాము ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో చదస్టిన తర్మవాతి సంకర్షణలు; 
మర్శయు ఐదవదిగా, 22:1-25:18లో అబరా హాము వార్సులు మర్శయు అతని మర్ణము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ ప్రధానమ నై దశలలో ప్రతి ఒకుటి అనకే చని భాగములుగా లేక ఉపాఖ్ాయనములుగా 
విభజంచబడుతయంది. ఈ ఉపాఖ్ాయనముల యొకు ముఖ్య విష్యములను మర్శయు మోష ేవరా స్టని 
వాసతవిక శరీతల కొర్కు ఈ ఉపాఖ్ాయనములను కల్వగశయుండని కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన అంతర్ాువములను 
మనము కుో ప్త ంగా కోీడీకర్శదాే ము. 

నేప్ధ్యము మర యు ఆర్ంభ అనుభవాలు 
అబరా హాము జీవితములోని మొదట ిదశ, అనగా అతని నపే్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ 

అనుభవాలు, అబరా హాము కుటటంబమును గూర్శు మర్శయు అబరా హామును దదవుడు మొటరమొదటగిా 
ప్ర్శచర్య కొర్కు పిలచన సమయమును గూర్శు అనకే విష్యములను నివదేిసాత యి. సామానయమ నై 
మాటలలో, అబరా హాము జీవితములోని ఈ సనిివశేముల దావర్ా వార్శ కుటటంబ నపే్ధ్యమును గూర్శు 
మర్శయు దదవుడు వార్శకన ఇచున పిలుప్ును గూర్శు అతని వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతలు నరే్ముకోగల 
విష్యములను తలె్వయజేయుటకు మోషే ఈ మొదటి దశను ర్ూప ందించాడు. 

మొదట ిదశ మూడు ఉపాఖ్ాయనములుగా లేక భాగములుగా విభజంచబడుతయంది. అబరా హాము 
జీవితము 11:10-26లో దదవుని-కనికర్మును ప ందని అబరా హాము యొకు వంశమును ప్ర్శచయం 
చదయు వంశావళితో ఆర్ంభమవుతయంది. అబరా హాము షమేు కుటటంబములో, అనగా దదవునిచద విశషే్ముగా 
యిేర్పర్చబడని ప్రజలుగా ఒక ప్రతదయకమ ైన కుటటంబములో, ప్తాక పాతరగా ఉనాిడని ఈ వచనములు 
తెల్వయజేసాత యి. అబరా హాము వంశావళి వల న  తాము కూడా దదవుని కనికర్ము ప ందని వంశముగా 
ఉనాిమని ఈ వంశావళి మోష ేయొకు వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతలకు జఞా ప్కము చదస్టయిుండాల్వ. వార్మ 
దదవుడు ఏర్పర్చుకొనిన విశషే్మ ైన ప్రజల ైయుండిర్శ. 

11:27-32లో, అబరా హాము నపే్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలను గూర్శున ర్ ండవ 
ఉపాఖ్ాయనము కూడా ఒక వంశావళి అయుయనిది. కుో ప్త ంగా, తరె్హు కనాను దదశమునకు వ ళలో టకు 
ప్రయతిించ విఫలమ నై ఒక విగీహార్ాధకిుడని ఈ వాకయ భాగము సూచసుత ంది. మోషే యొకు వాసతవిక 
శరీతలు తమ ప్ర్శస్టిాతయలు మర్శయు అబరా హాము ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య పల ల్వకలను సులువుగా 
గుర్శతంచయుంటార్మ. తమ తలో్వదండుర లు కూడా విగీహార్ాధ్న చదస్ట ికనాను దదశమునకు చదర్మటలో 
విఫలమ యైాయర్మ. కాబటిర , అబరా హాము తన తండిర చదస్టని తప్ుపలను ప్ునర్ావృతం చదయకుండా 
జఞగతీతప్డని విధ్ముగానే, మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు కూడా తమ తలో్వదండుర లు, అనగా 
కనానును చదర్మటకు విఫలమ నై విగీహార్ధికుల ైన నిర్గమము తర్మవాత మొదటి తర్మువార్మ, చదస్టని 
తప్ుపలను ప్ునర్ావృతం చదయకుండా జఞగీతతప్డాల్వ. 

అబరా హాము నపే్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలు తర్మవాత 12:1-9లో అబరా హాము 
కనానుకు ప్రవాసముగా వ ళోిన వృతాత ంతమును తెల్వయజేసాత యి. దదవుడు అబరా హామును కనాను 
దదశమునకు పిల్వచాడు, మర్శయు అనకే కష్రముల మధ్యలో కూడా అబరా హాము దదవుని పలిుప్ుకు 
విధదయుడయాయడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, దదవుడు మోషే యొకు వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ 
శరీతలను కనాను దదశమునకు పిల్వచాడు, మర్శయు వార్మ కూడా అనకే కష్రముల మధ్యలో 
విధదయులవవవలస్టయిుండెను. కాబటిర  అబరా హాము కనానుకు వలస వ ళోిన వృతాత ంతము మోషే 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దినములలోని ఇశాీయిేలీయులు అబరా హాము అడుగుజఞడలలో నడచి అతని వల  కనాను దదశమునకు 
ప్రవాసుల ై వ ళాో లను వాసతవిక అంతర్ాువములను కల్వగశయుండెను. 

ఈ మూడు భాగముల దావర్ా, మోషే అబరా హాము జీవితమును ప్ర్శచయం చదస్టి, తన వాసతవిక 
శరీతలు దదవుని స్టేవలో అనకే సవాళోను ఎదుర్ొునుచుండగా వార్శకన పరా ముఖ్యమ నై మార్గదర్ికమును 
అనుగీహించాడు. 

ఇతర్ులతో ఆర్ంభ స్ంకర్షణలు 
అబరా హాము జీవితమును గూర్శున అబరా హాము వృతాత ంతములోని ర్ ండవ పరా ముఖ్యమ నై దశ 

ఇతర్ ప్రజలతో పితర్మడు చదస్టని ఆర్ంభ సంకర్షణల మీద దృషిరప డుతయంది. వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శరీతలు 
ఇతర్మలతో వయవహర్శంచుచుండగా వార్శకన మార్గదర్ికమును ఇచుుటకు పతిర్మడు ఇతర్ ప్రజల 
గుంప్ులతో అనేక విధాలుగా సంకర్శషంచన విధానమును ఈ అధాయయములు తెల్వయజేసాత యి. 

మొదట ిఉపాఖ్ాయనములో, ఐగుప్ుత  నుండి అబరా హాము యొకు విమోచనను గూర్శు ఆది. 12:10-
20లో మోష ేవర్శణంచాడు. కర్మవు కార్ణంగా పితర్మడు ఐగుప్ుత కు వ ళోిన విష్యము మీకు జఞా ప్కముండద 
ఉంటటంది, కాని దదవుడు ఫర్ప కుటటంబము మీదకిన ర్పగములను ప్ంప్ుట దావర్ా అతనిని ఐగుప్ుత  
బానిసతవము నుండి విడపిించాడు. దదవుని గొప్ప విమోచన వలన అబరా హాము ఐగుప్ుత ను గొప్ప 
ఐశవర్యముతో విడచి, మర్లా అకుడికన తిర్శగశవ ళోలేదు. ఐగుప్ుత  తన గృహము కాదని అబరా హాము 
సపష్రముగా నరే్ముకునాిడు. 

తమ స ంత అనుభవాలు అనేక విధాలుగా అబరా హాము వృతాత ంతమును ప్రతిబింబించాయని మోషే 
యొకు వాసతవిక ఇశాీయిేలీయ శరీతలు చూడగల్వగార్మ. వార్మ కూడా కర్మవు కార్ణంగా ఐగుప్ుత కు వ ళాో ర్మ, 
ఐగుప్తయుల మీద దదవుడు ర్పగములను ప్ంపనిప్ుపడు వార్మ కూడా విడుదల ప ందార్మ, మర్శయు వార్మ 
ఐగుప్తయుల నుండ ిగొప్ప ఐశవర్యమును ప ందుకొని ఐగుప్ుత ను విడచిప టార ర్మ. విచార్కర్ముగా, 
ఇశాీయిలేీయులు తమ ప్రయాణాలలో కష్రములను ఎదుర్మునిప్ుపడు, అనకేమంది ఐగుప్ుత  
జీవితమును సౌకర్యవంతమ ైనదిగా భావించ తిర్శగశవ ళాో లని కోర్ార్మ. ఐగుప్ుత  తమ గృహము కాదని ఈ 
ఉపాఖ్ాయనము వాసతవిక శరీతలకు సపష్రము చదస్టియుండాల్వ. దదవుడు వార్శని కృప్తో విమోచంచన 
విధానమును వార్మ జఞా ప్కము చదసుకొని, ఐగుప్ుత ను మర్శయు ఐగుప్తయులను 
విడచప టరవలస్టయిుండెను. 

అబరా హాము యొకు ఆర్ంభ సంకర్షణలలోని ర్ ండవ భాగము 13:1-18లో లోతయతో సంఘర్షణను 
గూర్శున వృతాత ంతమ యైునిద.ి ఇది అబరా హాము మనుష్యయలు మర్శయు లోతయ మనుష్యయల మధ్య 
జర్శగశన సంఘర్షణను గూర్శున సుప్ర్శచతమ ైన వృతాత ంతమ యైునిది, ఇకుడ ర్ ండు గుంప్ుల వార్మ తమ 
గొర్ లీ కొర్కు పరా కృతిక నిధ్ుల విష్యములో గొడవప్డా్ ర్మ. ఈ సంఘర్షణలో, అబరా హాము లోతయతో 
దయతో వయవహర్శంచ, అతనికన నచున సాలములో సమాధానముతో నివస్టించుటకు లోతయకు అనుమతి 
ఇచాుడు. ఆదికాండము యొకు వాసతవిక శరీతలకు ఈ వృతాత ంతము యొకు అరా్మును గీహించుట అంత 
కష్రమ ైయుయండదు. దివతీయోప్దదశకాండము 2వ అధాయయము ప్రకార్ం, వార్మ వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు 
ప్రయాణము చదయుచుండగా లోతయ వార్సులతో దయతో వయవహర్శంచమని, వార్మ తమ పతిర్మల 
దదశములో సమాధానముతో జీవించుటకు అనుమతించమని మోషే ఇశాీయిలేీయులకు ఆజా ఇచాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఫల్వతంగా, అబరా హాము లోతయ ప్టో చూపిన దయ ఇశాీయిలేీయులు తమ దినములలో 
మోయాబీయులతో ఏ విధ్ంగా వయవహర్శంచాలో చూపింది. 

ఇతర్మలతో అబరా హాము చదస్టిన ఆర్ంభ సంకర్షణల యొకు మూడవ ఉపాఖ్ాయనము 14:1-24లో 
ఉని అబరా హాము లోతయను ర్క్ించుటను గూర్శున వృతాత ంతమ ైయునిది. అబరా హాము దూర్ము నుండి 
వచున బలమ నై, నియంత ర్ాజులను ఏ విధ్ముగా ఓడించాడో , మర్శయు ఈ నియంత ర్ాజుల నుండి 
ర్క్ించుట దావర్ా అతడు లోతయ ప్టో మర్శంత దయను ఏ విధ్ంగా చూపాడో ఈ కనోష్రమ నై వృతాత ంతము 
వర్శణసుత ంది. మోషేను అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిలేీయులతో ఈ వృతాత ంతము చాలా సపష్రముగా 
మాటాో డింది. ఇశాీయిలేు లోతయ వంశము వార్ నై మోయాబీయుల మర్శయు అమోునీయుల దదశముల 
గుండా సంచర్శంచుచుండగా, ఇశాీయిలేు స్ట ైనయము నియంతల ైన అమోర్రయుల ర్ాజ నై స్టిహో నును, 
బాషాను ర్ాజ ైన ఓగును ఓడించార్మ, వీర్శర్మవుర్మ మోయాబీయులను మర్శయు అమోునీయులను 
అణగదొరకనునవార్ే. ఈ విధ్ంగా మోయాబీయులను మర్శయు అమోునీయులను విడపిించుట దావర్ా, 
అబరా హాము వార్శ కొర్కు సాా పించన మాదరి్శని ఇశాీయిలేు అనుసర్శంచంది. 

ఈ విధ్ంగా అబరా హాము జీవితము యొకు ఈ దశలోని ప్రతి ఉపాఖ్ాయనములో, ఇశాీయిలేు తమ 
కాలములో అనుసర్శంచవలస్టని మాదిర్శగా అబరా హాము ప్ర్శచయం చదయబడా్ డు. 

ద్ేవునితో నిబ్ంధ్న 
ఇప్ుపడు అబరా హాము జీవితము యొకు మూడవ ప్రధానమ ైన దశలోనికన మనము వచాుము, 

15:1-17:27లో దదవుడు అబరా హాముతో చదస్టని నిబంధ్న. సామానయ ప్ర్శభాష్లో, దదవునితో ఇశాీయిలేు 
యొకు నిబంధ్న అనుబంధ్ము యొకు సవభావమును బయలుప్ర్చు విధానాలలో దదవుడు పితర్మనితో 
చదస్టని నిబంధ్న మీద ఈ దశ దృషిరప డుతయంది. ఈ అధాయయములు మూడు ముఖ్య భాగములుగా 
విభజంచబడతాయి. 

15:1-21లో అబరా హాముకు ఇవవబడని దదవుని నిబంధ్న వాగాే నముల మీద మొదటి 
ఉపాఖ్ాయనము దృషిరప డుతయంద.ి ఈ అధాయయము అబరా హాము దదవునితో నిబంధ్నలోనికన ప్రవశేంచన 
సమయమును గూర్శు సుప్ర్శచతమ ైన కథనమ ైయునిది. అబరా హాముకు వార్సులను మర్శయు 
దదశమును ఇసాత నని దదవుడు వాగాే నము చదశాడు. విశషే్ంగా, అబరా హాముకు ల కనుంప్జఞలని వార్సులు 
ఉంటార్ని, మర్శయు కొంతకాలము ప్ర్ాయి దదశములో హింస్టంిచబడని తర్మవాత, అబరా హాము వార్సులు 
వాగాే న దదశములోనికన తీసుకొనిర్ాబడతార్ని దదవుడు అబరా హాముకు వాగాే నం చదశాడు. మోషే దావర్ా 
దదవుడు ఇశాీయిలేుతో అదద విధ్మ నై నిబంధ్నను చదశాడని ఇశాీయిలేీయులకు జఞా ప్కము చదయు 
విధ్ముగా ఈ వాకయభాగము ర్ూప ందించబడింది. అంతదగాక, వార్మ సవయంగా అబరా హాముతో దదవుడు 
చదస్టని వాగాే నముల యొకు న ర్వరే్మపను అనుభవించుచునాిర్ని అది వార్శకన చూపింది. 
ఇశాీయిలేీయులు అబరా హాముకు వాగాే నము చదయబడని వార్సుల ైయునాిర్మ, మర్శయు దదవుడు 
పితర్మనికన వాగాే నము చదస్టని అదద దదశములోనికన వార్మ తిర్శగశ వ ళలో చునాిర్మ. ఈ వాసతవములను 
సందదహించుట దదవుడు కృప్తో అబరా హాముతో చదస్టని మర్శయు మోషకేు ప్ునర్మదాా టించన నిబంధ్న 
వాగాే నములను సందదహించుట అవుతయంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న మీద దృషిరప టటర  ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనము 16:1-6లో హాగర్మ 
విష్యములో పతిర్మడు విఫలమ ైన విష్యమును గూర్శునద.ి శార్ా యొకు ఐగుప్తయుర్ాల ైన 
దాస్టయిి నై హాగర్మ దావర్ా బిడ్ను కనుటకు ప్రయతిించుట దావర్ా అబరా హాము మర్శయు శార్ా దదవుని 
నిబంధ్న వాగాే నముల నుండి తొలగశపల యిన విధానమును ఈ విచార్కర్మ నై వృతాత ంతము జఞా ప్కము 
చదసుకుంటటంది. దదవుని నిబంధ్న వాగాే నములను నముుటలో అబరా హాము మర్శయు శార్ా 
విఫలమ యైాయర్మ, కాని అబరా హాము యొకు నిజమ నై సంతతిగా బాలుడెనై ఇషాుయిలేును 
అంగరకర్శంచుటకు నిర్ాకర్శంచుట దావర్ా దదవుడు వార్శ యొకు ప్రతాయమాియ ప్రణాళికను తిర్సుర్శంచాడు. 
మోషే యొకు వాసతవిక శరీతలు దదవుని నిబంధ్న వాగాే నముల నుండ ిమర్లా మర్లా తొలగశపల యి, 
ఐగుప్ుత  సౌకర్యములను ఆశంచార్మ. అబరా హాము ప్రణాళిక తిర్సుర్శంచబడిన విధ్ముగానే, దదవుని 
ప్రణాళికలకు వార్మ వ దకుచుని ప్రతాయమాియాలు కూడా తిర్సుర్శంచబడతాయని అబరా హాము 
జీవితములోని ఈ వృతాత ంతము వార్శకన నేర్శపంచంది. 

అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్న మీద దృషిరప టటర  మూడవ ఉపాఖ్ాయనము 17:1-27లోని 
అబరా హాము యొకు నిబంధ్న అవసర్తను గూర్శునది. ఈ వాకయభాగములో, దదవుని ప్రణాళికను 
అనుసర్శంచుటలో విఫలమ నై పితర్మని దదవుడు ప్రశించాడు. అబరా హాము మర్శయు అతని కుమార్మలు 
అనుసర్శంచవలస్టని నిబంధ్న చహిముగా సునితిని సాా పించుట దావర్ా దదవుడు నిబంధ్నలో 
నముకతవము చూప్వలస్టని అవసర్తను నొకను చెపాపడు. ఈ చహిము దావర్ా, తన నిబంధ్న 
అనుబంధ్ము సావమిభకనత చూప్వలస్టని బాధ్యత మీద ఆధార్ప్డ ిఉంటటందని, మర్శయు సావమిభకనత గొప్ప 
ఆశీర్ావదములను కల్వగశసుత ందని దదవుడు అబరా హాముకు జఞా ప్కము చదశాడు. తన దనిములలోని 
ఇశాీయిలేీయులు నముకముగా ఉండుటలో విఫలమ ైనందు వలన వార్శని నిలదీయుటకు మర్శయు 
ఇశాీయిలేీయులు నిబంధ్న నముకతవమును చూప్వలస్టిన అవసర్తను ప్ునర్మదాా టించుట దావర్ా 
మోషే అబరా హాము నిబంధ్నలోని ఈ విష్యమును జఞా ప్కము చదసుకునాిడు. ఇశాీయిలేీయులు తమ 
నిబంధ్న దదవునికన నముకముగా ఉంటనేే, వార్మ ఆయన ఇచుు గొప్ప ఆశీర్ావదముల కొర్కు 
నిర్రక్ించగలర్మ.  

కాబటిర , అబరా హాము జీవితములోని కేందర భాగము, అనగా దదవునితో అతని నిబంధ్న, దదవుడు 
ఇశాీయిలేుకు ఇచున అమోఘమ ైన వాగాే నముల కృప్ వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషంచంది. అంతదగాక తమ 
నిబంధ్న దదవుని నముకముగా స్టవేించుటకు వార్మ బదుధ ల ైయునాిర్మ అని కూడా ఇది అతని శరీతలకు 
జఞా ప్కము చదస్టింది.  

ఇతర్ులతో తర్ువాతి స్ంకర్షణలు 
ఇప్ుపడు మనము అబరా హాము జీవితము యొకు నాలగవ దశలోనికన ప్రవేశంచాము: 18:1-

21:34లో అతడు ఇతర్మలతో చదస్టని తర్మవాతి సంకర్షణలు. ఈ అధాయయములలో, మోష ేదినములలో 
నివస్టించన ప్రజలకు సంబంధించన అనేకమంద ిప్రజలను అబరా హాము ఎదుర్ొునాిడు. అబరా హాము 
కనానులో నివస్టించన స దొమ గొమొర్ాీ ప్రజలను, లోతయ, అబీమ ల కు, మర్శయు ఇషాుయిలేును 
ఎదుర్ొునాిడు. సామనయ ప్ర్శభాష్లో, అబరా హాము ఈ ప్రజలతో చదస్టని సంకర్షణలు తమ దనిములలో 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నివస్టించన కనానీయులతో, మోయాబీయులతో మర్శయు అమోునీయులతో, ఫిల్వష్తయులతో మర్శయు 
ఇషాుయిేలీయులతో ఎలా వయవహర్శంచాలో ఇశాీయిలేుకు నేర్శపంచాయి. 

పితర్మని జీవితమును గూర్శున ఈ భాగము యొకు మొదటి వృతాత ంతము 18:1-19:38లో 
స దొమ గొమొర్ాీలను గూర్శున కథనమ ైయునిది. దుష్రమ నై కనానీయ ప్టరణములకు విర్పధ్ముగా 
కలుగు దెైవిక తీర్మప అను ముప్ుపను గూర్శు ఈ సుప్ర్శచతమ ైన కథనము తలె్వయజసేుత ంది. ఈ 
ప్టరణములలో ఉని నీతిమంతయలను గూర్శు, ప్టరణముల నాశనమును గూర్శు మర్శయు లోతయను 
విడపిించుటను గూర్శు అబరా హాము కల్వగశయుండని ఆందోళనను గూర్శు ఇద ితలె్వయజసేుత ంద.ి మోషే 
యొకు వాసతవిక శరీతలు ఎదుర్ొుని ప్ర్శస్టిాతిని గూర్శు ఈ సనిివశేములు సూటగిా మాటాో డాయి. తమ 
దినమున నివస్టించన ప్రజలకు ఏమి జర్మగుతయందో  అరా్ము చదసుకొనుటలో అవి వార్శకన సహాయం 
చదశాయి: కనానీయులకు విర్పధ్ముగా దదవుని ముప్ుప, కనానీయులలో ఉని నీతిమంతయల ప్టో వార్మ 
చూప్వలస్టని కనికర్ము (యి ర్శకో ప్టరణములో తాము ఎదుర్ొునవలస్టయిుండిన ర్ాహాబు వంటవిార్మ), 
కనానీయ ప్టరణముల మీద నిశుయముగా వచుుచుండని నాశనము, లోతయ వార్సుల ైన 
మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులతో వార్శ సంబంధ్ములు. 

అబరా హాము యొకు తర్మవాతి సంకర్షణలోని ర్ ండవ భాగము 20:1-8లో ఉనిది. ఈ 
వృతాత ంతములో మర్ొకసార్శ ఆ దదశములో నివస్టించన ఫలి్వష్తయుడెనై అబీమ ల కు కొర్కు అబరా హాము 
విజఞా ప్న చదశాడు. శార్ా అబరా హాము భార్య అని తలె్వయకుండా ఆమ ను తీసుకొనుట దావర్ా అబీమ ల కు 
అబరా హాము యొకు భవిష్యతయత కు ముప్ుపను కల్వగశంచన విష్యము మీకు జఞా ప్కముండయిుంటటంది. 
తర్మవాత, దదవుడు అబీమ ల కు మీదకిన తీర్మపను తదగా, అబీమ ల కు తమ కనీయలను బటిర  ప్శాుతాత ప్ప్డ ి
నీతిమంతయనిగా నిర్ూపించుకునాిడు. అతడు ప్శాుతాత ప్ప్డని కార్ణంగా, అబరా హాము అబీమ ల కు 
కొర్కు పరా ర్శాంచాడు, అబరా హాము మర్శయు అబీమ ల కు ఒకర్శతో ఒకర్మ కొనసాగు సమాధానమును 
మర్శయు స్టేిహమును అనుభవించార్మ. 

తమ కాలములోని ఫలి్వష్తయులతో మోషే దనిములలోని ఇశాీయిేలీయులు 
వయవహర్శంచవలస్టయిుండిన విధానములను గూర్శు ఈ వృతాత ంతము వార్శతో మాటాో డింది. అనేక 
విధాలుగా, ఫలి్వష్తయులు ఇశాీయిేలును బెదరి్శంచార్మ. అయితద దదవుని తీర్మప అను ముప్ుప 
ఫిల్వష్తయులకు ప్శాుతాత ప్మును కల్వగశంచనప్ుపడు, ఇశాీయిలేీయులు వార్శ కొర్కు విజఞా ప్న చదస్టి, వార్శతో 
నిల్వచయుండు సమాధానమును అనుభవించవలస్టయిుండనెు. 

ఈ భాగములోని మూడవ కథనము, 21:1-21లో ఉనిది, మర్శయు అద ిఇసాికు మర్శయు 
ఇషాుయిలేుకు మధ్య ఉని కఠశనమ ైన అనుబంధ్ము మీద దృషిరప డుతయంది. ఇసాికు మర్శయు 
ఇషాుయిలేు ఇర్మవుర్మ అబరా హాము కుమార్మల ైయునాిర్మ. అయితద వార్శ మధ్య ఉదిరకతతలు 
ఏర్పడినప్ుపడు, ఇషాుయిలేును కుటటంబము నుండ ివేర్మచదయమని దదవుడు అబరా హామును 
హెచుర్శంచాడు. అయినను దదవుడు ఇషాుయిలేును దీవించాడుగాని, అబరా హాము యొకు నిజమ నై 
వార్సుడు ఇసాికు మాతరమ ేఅని సపష్రం చదశాడు. ఈ సనిివేశములను గూర్శు మోషే తన వాసతవిక 
ఇశాీయిలేీయ శరీతలకు తెలుప్ుచుండగా, తమ దినములలో నివస్టించన ఇషాుయిేలీయులతో తమ 
సంబంధ్ము యొకు సవభావమును అరా్ము చదసుకొనుటలో వార్శకన సహాయం చదశాడు. ఇశాీయిేలు 
మర్శయు ఇషాుయిేలీయుల మధ్య ఉదిరకతతలు చెలర్ేగశనప్ుపడు, దదవుడు వార్శ మధ్య విభజనను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నిర్ణయించాడు అని ఇశాీయిేలీయులు జఞా ప్కము చదసుకొనవలస్టయిుండెను. దదవుడు ఇషాుయిేలీయులను 
అనకే విధాలుగా దవీించనప్పటికర, ఇశాీయిలేీయులు అబరా హామునకు నిజమ నై వార్సుల ైయునాిర్మ. 

ఇతర్మలతో అబరా హాము చదస్టిన తర్మవాతి సంకర్షణల యొకు నాలగవ ఉపాఖ్ాయనము 21:22-24లో 
అబరా హాము అబీమ ల కుతో చదస్టని ఒప్పందమును గూర్శున వృతాత ంతమ ైయునిది. అబరా హాము మీద 
ఉని దదవుని దయను ఫలి్వష్తయుడెనై అబీమ ల కు గుర్శతంచన విధానమును, మర్శయు అబీమ ల కుతో 
మర్శయు అతని వార్సులతో సమాధానముతో నివస్టించుటకు అబరా హాము ఒప్ుపకొనిన విధానమును 
గూర్శు ఈ వృతాత ంతము నివదేసిుత ంది. అబరా హాము మంద కొర్కు నీట ిహకుుల విష్యములో వివాదము 
ఏ విధ్ంగా తల తితందో  వివర్శసుత , ప్ర్సపర్ గౌర్వము మర్శయు మర్ాయద విష్యములో బయెిేర్ షబాలో 
అబీమ ల కు మర్శయు అబరా హాము చదస్టని ఒక అధకిార్శక ఒప్పందమును వివర్శసుత  కొనసాగుతయంది. 

తమ దనిములలో ఫిల్వష్తయుల నుండ ిప ంచయుని ముప్ుపను గూర్శు అబీమ ల కు మర్శయు 
అతని స్ట నైాయధపి్తి మోషేకు మర్శయు ఇశాీయిేలీయులకు జఞా ప్కము చదశార్మ. ఇకుడ, ఇశాీయిలేు మీద 
ఉని దదవుని ఆశీర్ావదమును ఫిల్వష్తయులు గుర్శతస్టేత , ఇశాీయిలేు అబరా హాము ఉదాహర్ణను అనుసర్శంచ 
వార్శతో సమాధానముగా నివస్టంిచాలని మోషే అతని అనుచర్మలకు బో ధించాడు. బయెిేర్ షబా అను 
పేర్మగల బావి మోషే దనిములలో కూడా ఉండనిది, మర్శయు అకుడ చదయబడిన ఒప్పందమును గూర్శు, 
ఫిల్వష్తయులతో వార్మ కల్వగశయుండవలస్టిన సమాధానము మర్శయు ప్ర్సపర్ గౌర్వమును గూర్శు 
ఇశాీయిలేుకు జఞా ప్కము చదస్టనిది. 

కాబటిర , అబరా హాము యొకు తర్మవాతి సంకర్షణను గూర్శున వృతాత ంతములలో అనేక పాతరలు 
ఉనాియని మర్శయు వార్మ మోషే మర్శయు ఇశాీయిలేు ఎదుర్ొుని ప్రజలకు 
సంబంధించవార్ ైయునాిర్ని మనము చూసాత ము. అబరా హాము కార్యములను చూచుట దావర్ా 
ఇశాీయిలేీయులు తమ దనిములలో అనేక పాఠములను నేర్ముకొనియుండవచుు. 

వార్స్ులు మర యు మర్ణం 
అబరా హాము జీవితమును గూర్శు మోష ేఇచున నివదేకిలోని చవర్శ దశకు ఇప్ుపడు మనము 

చదర్మకునాిము, ఆదకిాండము 22:1-25:18లోని అతని వార్సులు మర్శయు మర్ణము. దదవునితో 
అతని నిబంధ్న అనుబంధ్మును భవిష్యత్ తర్ములకు కొనసాగశంచన అబరా హాము వార్సతవము మీద 
ఈ ఉపాఖ్ాయనములు దృషిరప డతాయి. సామానయ ప్ర్శభాష్లో, మోషే నుండ ిమొటరమొదటగిా ఈ 
వృతాత ంతములను అందుకుని ఇశాీయిలేీయులు అబరా హాము వార్సులుగా తమ స ంత సాా యిని గూర్శు, 
మర్శయు తమ వార్సులను గూర్శు వార్మ కల్వగశయుండవలస్టని నిర్రక్షణలను గూర్శు అనేక 
విష్యములను నరే్ముకొనియుంటార్మ. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఈ భాగములోని మొదటి ఉపాఖ్ాయనము 22:1-24లో అబరా హాము 
ప్ర్రక్షను గూర్శున సుప్ర్శచతమ ైన వృతాత ంతమ యైునిది. అబరా హాము తన కుమార్మడెనై ఇసాికు కంట ే
ఎకుువగా దదవుని పేరమించాడో లేదో  నిర్ాా ర్శంచుటకు ఈ ప్ర్రక్ష ప టరబడనిది. తన కుమార్మని బల్వ 
అర్శపంచమని అబరా హామును కోర్మతూ దదవుడు ఒక కఠశనమ ైన ప్ర్రక్షను ఆర్ంభించాడు. అబరా హాము 
విధదయుడెైయాయడు, మర్శయు అతడు విధదయుడయాయడు కాబటిర ఇసాికుకు మంచ భవిష్యతయత  
కలుగుతయంది అని అబరా హాముకు దదవుడు నిశుయతను ఇచాుడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మోషేను వ ంబడించుచుని ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు ఈ వృతాత ంతము ల కులేననిి 
అంతర్ాువములను ఇచునప్పటికర, వార్మ దదవుని ప్టో కల్వగశయుండని సావమిభకనతని చూచుటకు దదవుడు 
ఇశాీయిలేు దదశమును ప్ర్రక్ించుచునాిడని వార్శకన జఞా ప్కము చదయుట ఈ వాకయభాగము యొకు 
పరా ముఖ్యమ నై లక్షణమ యైునిది. మోషే దనిములలో దదవుడు ఇశాీయిలేు దదశమును అనకే విధాలుగా 
ప్ర్రక్ించాడు. అబరా హాము ప్ర్రక్షకు విధదయుడగుట ఎంత కష్రమ ైనా వార్మ కూడా తాము ఎదుర్ొును 
ప్ర్రక్షల మధ్య విధదయులు కావాలని వార్శకన జఞా ప్కము చదస్టింది. అబరా హాము వార్సునిగా ఇసాికు యొకు 
ఉజవల భవిష్యతయత ను గూర్శు ఇవవబడని నిశుయత, వార్మ ప్ర్రక్షలలో సఫలమ తైద వార్శకన కూడా ఉజవల 
భవిష్యతయత  ఉంటటంది అని ఇశాీయిేలీయులకు జఞా ప్కము చదస్టంిది. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఆఖ్ర్శ దశలోని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనము 23:1-20లో సమాధి కొర్కు 
పితర్మడు కొనిన సాలమును గూర్శున వృతాత ంతమ ైయునిది. తన భార్యయి నై శార్ా మర్ణ ంచనప్ుపడు 
తన కుటటంబము కొర్కు హబెోర నులో సమాధి సాలమును అబరా హాము కొనుగపలు చదస్టిన విధానమును ఈ 
వృతాత ంతము వర్శణసుత ంది. పతిర్మడు ఈ భూమిని బహుమతిగా అంగరకర్శంచలేదుగాని, దానిని కొనుగపలు 
చదశాడని ఈ కథనము ఉదాా టసిుత ంది. ఈ సాలము యొకు కొనుగపలు కనాను దదశమును తమ స ంత 
దదశముగా ప్ర్శగణ ంచుటకు కుటటంబమునకు చటరప్ర్మ ైన హకుును ఇచుంది. 

తమ జీవితాల కొర్కు కొనుగపలు చదయబడిన ఈ సమాధి సాలము యొకు పరా ముఖ్యతను 
మర్శయు అంతర్ాువములను మోషేను వ ంబడించన ఇశాీయిలేీయులు అరా్ము చదసుకునాిర్మ. అది వార్శ 
పితర్మల సమాధి సాలమ యైునిది. అబరా హాము, ఇసాికు, మర్శయు యాకోబులు అకుడ సమాధి 
చదయబడా్ ర్మ. సావధనీప్ర్చుకొనుటకు ముందు కూడా ఆ భూమి వార్శ యొకు చటరప్ర్మ నై సావసాామని 
వార్మ గీహించార్మ. అబరా హాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబు తమ జీవితాలలోని ఎకుువ కాలమును 
హెబోర ను చుటటర  గడిపార్మ. తమ పతిర్మల దదశముగా హెబోర ను ప్టో ఇశాీయిలేీయులు ఎంత సమర్పణ 
కల్వగశయుండిర్శ అంటే వార్మ తమ పతిర్మడెనై యాకోబు యొకు ఎముకలను సమాధ ిచదయుటకు 
హెబోర నుకు తీసుకొని వచాుర్మ. అబరా హాము సమాధ ిసాలమును కొనుగపలు చదయుటను గూర్శున ఈ 
వృతాత ంతము అతని వార్సులకు సర్శయి ైన సాలము కనానీయుల దదశము తప్ప ఏద ికాదని 
తెల్వయజేస్టింది. 

అబరా హాము వార్సులు మర్శయు మర్ణమును గూర్శున మూడవ ఉపాఖ్ాయనము 24:1-67లో 
అబరా హాము యొకు ప్రతదయకనంచబడని కుమార్మనికన భార్యయి నై, అబరా హాము కోడల ైన ర్శబాును గూర్శున 
వృతాత ంతమ ైయుయనిది. ఈ వృతాత ంతములో, కనాను దదశములోని భరష్రతవమును ఇసాికు 
తపపించుకొనుటకు గాను, ఇసాికు కనానీయ స్ట్త నీి వివాహము చదసుకొనకూడదని అబరా హాము కోర్ాడు. 
అయితద ఇసాికు వాగాే న దదశమ ైన కనానులో నిల్వచయుండునటటో , ఇసాికు కొర్కు భార్యను తచెుుటకు 
అతని దాసుని ప్ంపాడు. ఈ విధ్ముగా ఇసాికు కొర్కు భార్యను కనుగొనుట దావర్ా, ఇసాికు కొర్కు 
మర్శయు అతని వార్సుల కొర్కు దదవుని ఆశీర్ావదములతో కూడని ఉజవల భవిష్యతయత ను అబరా హాము 
నిశుయించాడు. 

అబరా హాముతో తమకు ఉని పతిర్మల అనుబంధ్మునకు మూలమ నై ఇసాికు కనానును తన 
మాతృభూమిగా ప్ర్శగణ ంచుచునే కనానీయుల భరష్రతవము నుండి దూర్ముగా ఉనాిడని మోషేను 
అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు ఈ వృతాత ంతము నుండ ినరే్ముకొనియుంటార్మ. ఇసాికు ప ందిన 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీర్ావదములతో కూడని ఉజవల భవిష్యతయత , వాగాే న దదశములో నివస్టించన కనానీయుల భరష్రతవమును 
వార్మ ఎదుర్శంచనంత వర్కు వార్శ భవిష్యతయత  కూడా అయుయండినది. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఆఖ్ర్శ ఉపాఖ్ాయనము 25:1-18లో ఉని పతిర్మని మర్ణము 
మర్శయు వార్సుని గూర్శున వృతాత ంతమ యైునిది. అనేక కుో ప్త  కథనముల సంప్ుటి శార్ా గాక ఇతర్ 
భార్యలతో అబరా హాముకు కల్వగశన కుమార్మలను గూర్శు తెల్వయజసేుత ంది. తర్మవాత ఇది పతిర్మని 
మర్ణమును గూర్శు మాటాో డుతయంది, మర్శయు ఈ సమయములో చటరప్ర్మ నై వార్సునిగా ఇసాికు 
అబరా హాము యొకు చవర్శ ఆశీర్ావదమును ప ందుకునాిడు. చవర్శగా, ఇది ఇషాుయిలేు వార్సులను 
గూర్శు కుో ప్త ంగా తలెుప్ు ఒక వయతాయసముతో కూడని భాగముతో ముగుసుత ంది. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఈ ముగశంప్ు వాసతవిక శరీతల ఎదుట అనకే అంతర్ాువములను 
ఉంచంది. అబరా హాము యొకు ఇతర్ కుమార్మలను ఇశాీయిలేీయులతో వేర్మప్ర్చుటకుగాను ఇది వార్శని 
గూర్శు నివేదించంది. మోషనేు అనుసర్శంచుచుని ఇశాీయిలేీయులు అబరా హాము ఆశీర్ావదములకు 
నిజమ నై వార్సులు అని వార్శకన నిశుయతను కల్వగశంచుటకు ఇసాికుకు అబరా హాము ఇచున అంతిమ 
ఆశీర్ావదమును ఇద ిఉదాా టించంది. అబరా హాము వార్సతవము కొర్కు ఇషాుయిేలీయులు చదస్టిన ప్రతి 
విధ్మ ైన దావాను తరోస్టపి్ుచుుటకు ఇది ఇషాుయిేలు వార్సులను ప్రసాత వించంది. అబరా హాము 
జీవితమును గూర్శు తాను వరా స్టిన కథనమును ఈ విధ్ంగా ముగశంచుట దావర్ా, అబరా హాము నిజమ నై 
వార్సుల ైన, తాను వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు నడపిించుచుని ఇశాీయిలేీయుల యొకు గుర్శతంప్ును, 
హకుులను మర్శయు బాధ్యతలను మోషే స్టిార్ప్ర్చాడు. 

తాను నాయకతవము వహించుచుని ఇశాీయిలేీయులు ఐగుప్ుత ను విడచ వాగాే న దదశమును 
సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఎందుకు మర్శయు ఎలా వ ళాో లో బో ధించుటకు మోష ేఅబరా హాము జీవితమును 
గూర్శున ఈ వృతాత ంతములను వరా శాడని మనము చూసాత ము. ఈ లక్షయమును సాధించుటకు, వార్మ 
పితర్మనికన ఇవవబడని కృప్కు వార్సులుగా ఎలా ఉనాిర్ప, పతిర్మడు దదవుని ఎదుట బాధ్యత కల్వగశ ఉని 
విధ్ముగా వార్మ కూడా దదవునికన సావమిభకనత చూప్వలస్టని బాధ్యతను ఎలా కల్వగశయునాిర్ప, అబరా హాము 
వల  వార్మ దదవుని ఆశీర్ావదములను ఎలా ప ందుకుంటార్ప, మర్శయు ఒక దనిమున వార్మ భూమి మీద 
ఉని జనములనందర్శకన ఏ విధ్ంగా ఆశీర్ావదకర్ముగా ఉంటార్ప వివర్శంచుటకు మోషే పతిర్మని 
జీవితములోని ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము మీద అనేక విధ్ములుగా ఉదాా టన ప టార డు. అబరా హాము జీవితమును 
గూర్శు మోష ేవరా స్టని కథనము వాగాే న దదశము వ పై్ుకు తనను వ ంబడించన ఇశాీయిేలీయులకు ల కుకు 
మించన అంతర్ాువములను ఇచుంది. 

ముగ ంప్ు 

ఆదకిాండములో అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతము యొకు వాసతవిక అరా్మును ఈ పాఠంలో 
మనము చూశాము. ఈ వాసతవిక అరా్మును తలెుసుకొనుటకు మనము ర్ ండు ప్రధానమ నై దశిలను 
ప్ర్శశీల్వంచాము: ఒక వ పై్ు, ఈ వృతాత ంతములు మర్శయు తాను వరా స్టని ఇశాీయిలేీయుల అనుభవములకు 
మధ్య మోష ేసాా పించన పల ల్వకలను మనము ప్ర్రక్ించాము. మర్ొక వ ైప్ు, తన వాసతవిక శరీతలు 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఐగుప్ుత ను విడిచ కనానును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ప్రయాణ ంచుచుండగా వార్శ మీద ప్రభావము చూప్ు 
విధ్ముగా మోషే ఈ వృతాత ంతములను ఏ విధ్ముగా ర్ూప ందించాడో  మనము చూశాము. 

అబరా హాము మర్శయు వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతల మధ్య మోషే వ ల్వకనతీస్టని పల ల్వకలను గూర్శు, 
మర్శయు తాను వరా స్టిన వృతాత ంతము తన శరీతల మీద చూపాలని అతడు ఆశంచన ప్రభావమును గూర్శు 
మనము మర్శ ఎకుువగా నరే్ముకొనుచుండగా, అబరా హాము జీవితములోని ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము 
ఇశాీయిలేీయులకు మార్గదర్ికమును ఇచుుటకు ఏ విధ్ంగా వరా యబడనిదో మనము కనుగొందాము. 
మర్శయు ఈ వృతాత ంతములను నడేు మన జీవితములకు ఎలా అనువర్శతంచుకోవాలో కూడా మనము 
మర్శ ఎకుువగా వివేచంచగలుగుతాము. 
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