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ఉపో ద్ఘా తం 

అనకేమంది ఆధ్ునిక ప్రజలు భెైబిలును గూర్శు ఏదెైనా ఒక విష్యమును అరా్ము చదసుకొనుటకు 
కష్రప్డతార్ంటే, అది ఇది: కొనిి వలే సంవతిర్ముల కనతీం వరా యబడని వృతాత ంతములకు నేడు మన 
జీవితములను నడపిించు సామరా్యము ఉనిదని ఊహ ంచుట కష్రము. మర్శయు బెైబిలులో 
అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములకు కూడా ఇది వర్శతసుత ంది. అబరా హాము సవయంగా నాలుగు వలే 
సంవతిర్ముల కనతీం జీవించాడు, మర్శయు అతనిని గూర్శున వృతాత ంతములు మూడు వలే ఆర్మవందల 
సంవతిర్ముల కనతీం వరా యబడినవి. అయితద కరసీుత  అనుచర్మలముగా, ఈ వృతాత ంతములు లేఖ్నములో 
భాగమ ైయునివని, కాబటిర  ఆధ్ునిక ప్రజలకు కూడా ప్రయోజనకర్ముగా ఉంటాయను విష్యముకు 
మనము కటటర బడయిునాిము. 

కాని ఇలా కటటర బడి ఉని తర్మవాత కూడా ఈ ప్రశి మాతరం ఎదుర్వుతయ ఉంటటంది: 
అబరా హామును గూర్శున ఈ వృతాత ంతములు నడేు మన జీవితములకు ఏ విధ్ంగా వర్శతసాత యి? 
అబరా హాముకు మనకు మధ్య ఉని నాలుగు వలే సంవతిర్ముల వయవధతిో మనము ఏ విధ్ంగా సంధిని 
కనుగొంటాము? 

ఈ పాఠయ కమీమునకు మనము తండిరయి నై అబరా హాము అని పేర్మ ప టార ము, ఎందుకంటే 
ఆదకిాండములో కనిపించు విధ్ముగా అబరా హాము యొకు జీవితమును మనము 
విశదప్ర్చుచునాిము. ఈ పాఠయకమీము యొకు ప్ర్శచయ పాఠములలో ఇద ిమూడవ పాఠము, 
మర్శయు దీనికన “అబరా హాము జీవితము: ఆధ్ునిక అనువర్తనము” అను శీర్శషకనిచాుము. ఈ పాఠములో, 
అబరా హామును గూర్శు మాటాో డు ఆదకిాండములోని అధాయయముల నుండి ఆధ్ునిక అనువర్తనమును 
వ ల్వకనతీయగల సర్శయి నై విధానము మీద దృషిరప డుతూ అబరా హాము జీవితమును గూర్శున మన 
అవలోకనమును ముగశంచుదాము. అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములను మన జీవితములకు ఏ 
విధ్ంగా అనువర్శతంచుకోవాల్వ? అవి నడేు మన మీద ఎలాంట ిప్రభావములను చూపాల్వ? 

అబరా హాము జీవితము మన లోకమునకు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడుతయందో గహీ ంచుటకు, 
మనము ర్ ండు దశిలలో చూదాే ము: మొదటగిా, అబరా హాము మర్శయు యిేసు మధ్య ఉని 
సంబంధ్ములు, మర్శయు ర్ ండవదగిా, ఇశాీయిలేులోని వాసతవిక శరీతలకు మర్శయు సంఘములోని 
ఆధ్ునిక శరీతలకు మధ్య ఉని సంబంధ్ములు. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును చూచుటకు ముందు, మునుప్ట ి
పాఠంలో మనము చూస్టని విష్యములను సమీక్ించుటకు ఒక నిమిష్ము కేటాయించుదాము. 
అబరా హాము యొకు వృతాత ంతము ఐదు సౌష్రవ దశలుగా విభజంచబడుతయంద ిఅని మనము 
నేర్ముకునాిము. మొదటిగా అబరా హాము యొకు జీవితము 11:10-12:9లో ఉని అబరా హాము 
నేప్ధ్యము మర్శయు ఆర్ంభ అనుభవాలతో ఆర్ంభమవుతయంది. తర్మవాత, 12:10-14:24లోని అనకే 
ఉపాఖ్ాయనాలు ఇతర్ ప్రజల ప్రతినిధ్ులతో అబరా హాము చదస్టని ఆర్ంభ సంకర్షణల మీద దృషిరప డతాయి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

15:1-17:27లోని మూడవ మర్శయు అబరా హాము జీవితము యొకు కేందీరయ భాగము అబరా హాముతో 
దదవుడు చదస్టిన 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 చదస్టిన నిబంధ్నను గూర్శు ప్రసాత వించు 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 మునుప్టి వంశావళిని మర్శయు భవిష్యతయత లో వచుు వంశావళిని తెల్వయజేసాత యి కాబటిర అవి 
కూడా ఒకదానికొకట ిఅనుసంధానముగా ఉనాియి. అబరా హాము జీవితము యొకు సామానయ 
నిర్ాుణముతో పాటట, అబరా హాము జీవితమును గూర్శు వరా యు విష్యములో మోషే ఒక ఉదదేశయమును 
కల్వగశయునాిడని మునుప్టి పాఠములలో మనము చూశాము. వార్మ ఐగుప్ుత ను విడచ వాగాే న 
దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనుటకు ఎలా కొనసాగాలో ఇశాీయిలేుకు బో ధించుటకు మోషే అబరా హామును 
గూర్శు వరా శాడు. మర్ొక మాటలో, అబరా హాములో తమ జీవితముల యొకు చార్శతిరక నపే్ధ్యములను 
చూచుట దావర్ా, అబరా హాము వృతాత ంతములో అనుసర్శంచవలస్టని మర్శయు తిర్సుర్శంచవలస్టని 
మాదిర్మలను లేక ఉదాహర్ణలను కనుగొనుట దావర్ా, మర్శయు అతని జీవితము వార్శ జీవితములకు 
ముందసుత  సూచనగా ఎలా ఉనిదో  వివచేంచుట దావర్ా, మోషేను అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు 
దదవుడు తమ ప్టో కల్వగశయుని ఉదదేశయమును ఏ విధ్ంగా వ దకాలో చూడగల్వగార్మ. మునుప్ట ిపాఠముల 
ఈ సమీక్షను మనసుిలో ఉంచుకొని, అబరా హాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును 
చూచుటకు ఇప్ుపడు మనము స్టదిధముగా ఉనాిము. 

అబ్రి హాము మరియు యేసు 

మొదటగిా అబరా హాము మర్శయు యిేసుకు మధ్య ఉని సంబంధ్ములను చూదాే ము. 
విచార్కర్ముగా, అనేకసార్మో  క ైసైతవులు అబరా హాము జీవితమును సూటగిా ఆధ్ునిక జీవితాలకు 
అనువర్శతంచుటకు ప్రయతిిసుత ంటార్మ. అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములను సూటిగా మన 
జీవితములతో మాటాో డు న తైిక వృతాత ంతములుగా మనము ప్ర్శగణసిుత ంటాము. అయితద క ైసైతవులముగా, 
అబరా హాముతో మన అనుబంధ్మునకు ఒక మధ్యవర్శత ఉనాిడని మనకు తెలుసు; మనము అబరా హాము 
యొకు విశేష్మ ైన సంతానమ నై కరీసుత  దావర్ా అతనితో చదర్ుబడా్ ము కాబటేర  అబరా హాము జీవితము 
మనకు ఔచతయమ నైదిగా ఉంద.ి కరీసుత  మనకు అబరా హాముకు మధ్య నిలువబడ ిఉనాిడు. మర్శయు ఈ 
కార్ణము చదత, అబరా హామును గూర్శున బెైబిలు వృతాత ంతములను మనము ఎలోప్ుపడూ కరసీుత  మర్శయు 
ఆయన చదస్టని కార్యముల వ లుగులో చూడాల్వ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పితర్మనికన మర్శయు కరసీుత కు మధ్య ఉని సంబంధ్ములను చూచుటకు, మనము ర్ ండు 
విష్యములను ప్ర్శశీలన చదదాే ము. ఒక వ పై్ున, కరసీుత  అబరా హాము యొకు సంతానమని కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధించు విధానమును మనము ప్ర్శశీల్వదాే ము. మర్ొక వ పై్ు, అబరా హాము జీవితములో మనము 
గుర్శతంచన నాలుగు ప్రధానమ నై అంశములు అబరా హాము యొకు సంతానముగా కరసీుత కు ఏ విధ్ంగా 
అనువర్శతంచబడతాయో చూదాే ము. యిసేు అబరా హాము సంతానమ యైునాిడు అను విష్యమును 
మొదట చూదాే ము. 

అబ్రి హాము సంతఘనము 
చర్శతర అంతటలిో నివస్టించన విశావసులందర్శకర — ప్ుర్మష్యలు, స్ట్త లీు మర్శయు పలోిలు — 

అబరా హాము తండిరగా ఉనాిడు అనుటకు ఒక భావన ఉంది. మనమంతా ఆయన కుటటంబములో 
సభుయలము, ఆయన పలోిలము మర్శయు వార్సులమ యైునాిము. అయితద మనము 
చూడబో వుచునిటటో , అబరా హాము యొకు విశేష్మ నై సంతానమ నై కరీసుత  దావర్ా మనము ఆయనతో 
ఐకయప్ర్చబడా్ ము కాబటేర  మనము ఈ సాా యిని అనుభవించుచునాిమని కొీతత  నిబంధ్న సపష్రము 
చదసుత ంది. లేఖ్నములు ఈ దృకోుణమును ఏ విధ్ంగా బో ధించుచునాియో గీహ ంచుటకు మనము ర్ ండు 
విష్యములను చూదాే ము: మొదటగిా, “సంతానము” అను అంశము యొకు ఏకతవము; ర్ ండవదిగా, 
అబరా హాము యొకు విశషే్మ నై సంతానముగా కరీసుత  అను అంశము. 

ఏకతవము 
అబరా హాము సంతానము యొకు ఏకతవము మీద బెైబిలు దృషిరని ప టటర  విధానములను గూర్శు 

మొదట ఆలోచన చదదాే ము. ఈ విష్యము మీద దృషిర ప టటర  అతయంత పరా ముఖ్యమ నై వాకయభాగము 
గలతీ. 3:16. అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

అబ్రి హామునకును అతని సంతఘనమునకును వాగాా నములు చయేబ్డ్ెను; ఆయన 
అనేకులను గూరిి అననట్టర  నీ సంతఘనములకును అని చపెపక ఒకని గూరిి 
అననట్టర  నీ సంతఘనమునకును అనెను; ఆ సంతఘనము కరసాుత  (గలతీ 3:16). 

ఈ వాకయభాగములో, ఆదకిాండములో దదవుడు అబరా హామునకు మర్శయు అతని 
సంతానమునకు, లేక వార్సులకు వాగాే నములను చదశాడను సతయమును పౌలు ప్రసాత విసుత నాిడు. 
అయితద దదవుడు అబరా హాముతోను, అతని సంతానములతోను — అనగా, అనేకమందతిో — 
వాగాే నములు చదశాడు అని చపె్పకుండా, అబరా హాముతోను మర్శయు అతని సంతానముతోను, అనగా 
ఏక ైక వయకనతయి నై కరసీుత తోను వాగాే నము చదశాడు అని చెబుతూ “సంతానము” అను వయకరతకర్ణము మీద 
పౌలు విశేష్ముగా వాయఖ్యను చదయుటను గమనించండి. 

“సంతానము” అని అనువదించబడని జ ర్ అను హెబ్రర ప్దము ఏకవచనమ ైయునిదని గుర్శతసూత  
పౌలు ఈ విధ్ంగా వాదించాడు. పౌలు దినములలో అందుబాటటలో ఉండని పాత నిబంధ్న యొకు గరకీు 
అనువాదములో ఉప్యోగశంచబడని స్ట పర్ు అను గరీకు ప్దము కూడా ఏకవచనమున ేఉప్యోగశసుత ంది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఇకుడ పౌలు గుర్శతంచనటటో , అబరా హాముకు మర్శయు అతని సంతానములకు (అనగా బహువచనము) 
దదవుడు వాగాే నము చదయలేదుగాని, సంతానమునకు, అనగా ఏకవచనము, చదశాడు. 

ఇప్ుపడు ప ైప నై ప్ర్శశీలన చదస్టేత , పౌలు యొకు అభిపరాయము సూటిగా ఉనిటటో  అనిపసిుత ంది. 
అబరా హాము యొకు స తయత  ఇకుడ ఏకవచనము ఉప్యోగశంచబడింది కాబటిర కవేలం ఒక 
సంతానమునకు, లేక ఒక వార్సునికన మాతరమే వచుంది అనిపిసుత ంది. “సంతానము” అను మాట 
యొకు ఏకతవమును గూర్శు పౌలు చదస్టని వాదన వాయఖ్ాయనకర్తలకు అనకే కష్రములను కల్వగశంచంది. 
సమసయను ఈ విధ్ంగా వివర్శంచవచుు. “సంతానము” లేక జ ర్ అను ప్దము ఏకవచనము అను మాట 
వాసతవమేగాని, అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములతో సహా పాత నిబంధ్నలో అనకేసార్మో , ఏకవచనములో 
ఉని “సంతానము” అను ప్దమును అరా్ములో సమూహ క ఏకవచనముగా, అనగా ఒక గుంప్ును 
సంబో ధించు ఏకవచనముగా, ప్ర్శగణించాల్వ. హెబ్రర ప్దమ నై జ ర్ లేక “సంతానము” ఆంగో ప్దమ నై “ఆఫ్ 
స్టి ర్ంగ్”ను పల ల్వయునిది. ఈ ప్దము ర్ూప్ములో ఏకవచనముగా ఉనాి, ఇద ిఒక సంతానమును లేక 
“వార్సుని” సంబో ధించవచుు లేక అనకే సంతానములను లేక “వార్సులను” కూడా సంబో ధించవచుు. 

ఉదాహర్ణకు, “సంతానము” లేక జ ర్ అను ప్దము ఆదికాండము 15:13లో ఖ్చుతముగా 
బహువచనమును సంబో ధిసుత ంది. అకుడ దదవుడు అబరా హాముతో ప్ల్వకనన మాటలను మనము 
చదువుతాము. 

ఆయన - నీసంతతివార్ు తమద్ికాని పర్ద్ేశమంద్ు నివస్ట ంచి ఆ ద్ేశపువారికి 
ద్ఘసులుగా నుంద్ుర్ు, వార్ు నఘలుగు వంద్ల యేండలు  వీరిని శమా పెట్టర ద్ుర్ు 
(ఆద్ి. 15:13-14). 

ఇకుడ “సంతతివార్మ” అను ప్దము జ ర్ అను ఏకవచన హబె్రర ప్దమును అనువదసిుత ంది, కాని 
ఇకుడ ఈ ప్దము అరా్ములో మాతరం సపష్రముగా బహువచనమ యైునిది. ఈ వచనము 
సంతానమును గూర్శు బహువచనములో “తమ స ంతవార్మ” అను విధ్ముగా మాటాో డుతయంది, మర్శయు 
“వార్మ దాసులుగా ఉండ ిశమీను అనుభవిసాత ర్మ” అను కనయీా ప్దములు కూడా హెబ్రరలో 
బహువచనముల ైయునివి. 

అవును, “సంతానము” అను ప్దము యొకు ఏకవచనము ఆదకిాండములో అనకేసార్మో  ఒకర్శ 
కంటే ఎకుువ వయకుత లను సంబో ధించంది అని పౌలుకు తెలుసు. వాసతవానికన, గలతీ. 3:29లో ఈ 
మాటలను వరా సూత  పౌలు సవయంగా సంతానము అను ప్దమును బహువచనముగా ఉప్యోగశంచాడు. 

మీర్ు కరాసుత  సంబ్ంధుల ైతే ఆ పక్షమంద్ు అబ్రి హాము యొకక సంతఘనమ ైయుండ్ర 
వాగాా న పికార్ము వార్సుల ైయునఘనర్ు (గలతీ. 3:29). 

ఈ వచనము యొకు గరీకు అనువాదములో, “మీర్మ” అను మాట ఎస్టేర  అను ప్దము యొకు 
అనువాదమ యైునిది, మర్శయు ఇది బహువచనమ యైునిది. “అబరా హాము సంతానము” అను మాట 
క ోర్పనొమోయ్ లేక “వార్సులు” అను ప్దమునకు ప్ర్ాయయప్దమ యైునిది, మర్శయు ఈ ప్దము కూడా 
బహువచనమ యైునిది. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దీని వ లుగులో మనము ఒక ప్రశిను అడగాల్వ. “సంతానము” అను ప్దము యొకు 
ఏకవచనమునము ఒక వయకనత కంటే ఎకుువ మందిని సంబో ధసిుత ంద ిఅని పౌలుకు తలె్వస్టియుంటే, దీని 
ఏకతవమును పౌలు ఎందుకు ఉదాా టించాడు? పౌలు యొకు మనసుిలో అబరా హాము జీవితమునకు 
సంబంధించన ఒక వాకయభాగము ఖ్చుతముగా ఉండియుంటటంది, అద ిఆది. 22:16-18. ఈ 
వచనములలో, “సంతానము” అను ప్దము యొకు అరా్ము ఖ్చుతముగా ఏకవచనములో ఉనిది. ఈ 
వచనముల యొకు అక్షర్ారా్ అనువాదమును వినండి: 

నీవు నీకు ఒకకడ్ే అయుయనన నీ కుమార్ుని ఇయయ వనెుకతీయక యీ కార్యము 
చేస్ట నంద్ున నేను నినున ఆశీర్వద్ించి ఆకాశ నక్షతిములవల ను 
సముది్తీర్మంద్లి యసుకవల ను నీ సంతఘనమును నిశియముగా విసత రింప 
చేస్టదె్ను; నీ సంతఘనము అతని శతరి వుల గవినిని స్ావధనీపర్చుకొనును. 
మరియు నీవు నఘ మాట్ వినినంద్ున భూలోకములోని జనములనినయు నీ 
సంతఘనమువలన ఆశీర్వద్ించబ్డలను నఘతోడని పిమాణము చేస్ట యునఘననని 
య హో వా స్టెలవిచెి ననెను (ఆద్ి. 22:16-18, అక్షరార్థ అనువాద్ము). 

విచార్కర్ముగా, అనేక ఆధ్ునిక అనువాదములు ఇకుడ ఉని “సంతానము” అను ప్దమును 
సామూహ క ఏకవచనముగా అనువదసిుత ంటాయి. అయితద ఈ వచనము ఇసాికు యొకు బల్వని గూర్శున 
వృతాత ంతములో భాగమ యైునిదను విష్యమును మనము జాా ప్కము చదసుకోవాల్వ. మర్శయు ఇకుడ 
“సంతానము” అను ప్దము అబరా హాము యొకు వార్సులను గూర్శు సాధార్ణమ ైన మాటలలో 
సంబో ధించుట లేదుగాని, అబరా హాము యొకు కుమార్మడెనై ఇసాికును సంబో ధించుచునిది. 
“సావధీనప్ర్చుకొందుర్మ” అను కనీయా ప్దము హెబ్రర భాష్లో ఏకవచనమ యైునిది, మర్శయు ఈ 
వాకయములోని “అతని శతయర వులు” అను సర్వనామము కూడా ఏకవచనముగా ఉనిది. 

తర్మవాత పాఠములలో మనము చూడబో వుచునిటటో , ఆదికాండము 22వ అధాయయము 
మర్శయు తర్మవాత అధాయయములు శార్ా కుమార్మడెనై ఇసాికుకు, మర్శయు అతని ఇతర్ 
కుమార్మలకు, అనగా హాగర్మ కుమార్మనికన, మర్శయు క తూర్ా కుమార్మలకు మధ్య వయతాయసమును 
తెల్వయజేసాత యి. ఇసాికు విశషే్మ నై వాగాే న సంతానమ యైునాిడు, మర్శయు ఇతనిని దదవుడు 
అబరా హాము యొకు ఏక ైక వార్సునిగా ఎనుికునాిడు. కాబటిర , ఇసాికు జననమునకు ముందు, 
ఆదకిాండము అబరా హాము యొకు “సంతానము”ను గూర్శు సామూహ కముగా, అనగా బహువచనములో 
“వార్సులు”గా మాటాో డింది, కాని ఇకుడ ఈ ప్దము అబరా హాము వాగాే నములను ప ందు విశేష్మ ైన 
ఏక ైక వార్సునిగా ఇసాికు మీద దృషిరప డుతయంది. 

దీని వ లుగులో అబరా హాము యొకు ఏక కై సంతానమును గూర్శు పౌలు చదస్టిన ప్రసాత వనను 
మనము అరా్ము చదసుకోవచుు. ఆదికాండము 22వ అధాయయములో దదవుడు అబరా హాముతో 
వాగాే నములు చదయలేదుగాని, సూటగిా అతని వార్సులందర్శకర చదశాడని పౌలు గుర్శతంచాడు. ఆదకిాండము 
22:16-18లో “సంతానము” అను ప్దము యొకు ఏకతవము వాగాే నములు అబరా హాము యొకు 
విశషే్మ నై కుమార్మడు మర్శయు వార్సుడెనై ఇసాికుకు ఇవవబడనిటటో  సూచసుత నాియని అతడు 
తెలుప్ుతయనాిడు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

సంతఘనముగా కరాసుత  
అబరా హాము సంతానము యొకు ఏకతవమును మనసుిలో ఉంచుకొని, కరసీుత  అబరా హాము యొకు 

సంతానము అను బో ధ్ను ఇప్ుపడు మనము చూడాల్వ. అప సతలుడెైన పౌలు గలతీ. 3:16లో వరా స్టని 
మాటలను మర్ొకసార్శ వినండి. 

అబ్రి హామునకును అతని సంతఘనమునకును వాగాా నములు చయేబ్డ్ెను; ఆయన 
అనేకులను గూరిి అననట్టర  నీ సంతఘనములకును అని చపెపక ఒకని గూరిి 
అననట్టర  నీ సంతఘనమునకును అనెను; ఆ సంతఘనము కరసాుత  (గలతీ 3:16). 

ఈ వాకయభాగములో పౌలు అబరా హాము యొకు సంతానము అను మాట ఏకవచనములో 
ఉనిదను విష్యము మీద మాతరమ ేదృషిరని ప టరలేదుగాని, అబరా హాము యొకు ఆ ఏక ైక సంతానము 
కరీసుత  అని కూడా తలె్వపాడు. ఇప్ుపడు, మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటేో , ఆదికాండము యొకు 
వాసతవిక అరా్ము విష్యములో మోషే వరా స్టిన అబరా హాము యొకు ఏక కై సంతానము శార్ాకు ప్ుటిరన 
విశషే్మ నై వాగాే న ప్ుతయర డెనై ఇసాికు అయుయనాిడు. అలాంటప్ుపడు, అబరా హాము యొకు ఏక ైక 
సంతానము కరీసుత  అని పౌలు వరా స్టిన మాటలను మనము ఎలా అరా్ము చదసుకోవాల్వ? 

దీనిని గూర్శు ఈ విధ్ంగా ఆలోచన చయెయండి. అబరా హాము యొకు సావసాయము వార్సులకు 
చెందని కుటటంబ సావసాయమ ైయునిది. అయితద లేఖ్నము యొకు చర్శతరలోని అనేక పరా ముఖ్యమ ైన 
సాలములలో, అబరా హాము యొకు సావసాయమును ప ందుకొని, ఇతర్మలకు ప్ంచప టిరన విశషే్మ ైన 
వార్సులుగా ఉండుటకు దదవుడు కొంతమంద ికరలకమ నై ప్రజలను ఎనుికునాిడు. ఇసాికు 
విష్యములో, అబరా హాము యొకు ఇతర్ కుమార్మలతో పల ల్వుతద అతడు ఆ విశషే్మ నై 
సంతానమ యైునాిడు. ఇసాికుకు యాకోబు మర్శయు ఏశావు ఇదేర్మ కుమార్మలు కల్వగశనప్ుపడు, 
అబరా హాము యొకు విశషే్మ నై సంతానముగా ఉండుటకు దదవుడు యాకోబును ఎనుికొని, ఏశావును 
అతని వార్సులను తొలగశంచాడు. యాకోబులో నుండి ఇశాీయిేలు యొకు ప్న ిండు గపతరములు 
వచాుయి. అయితద ఇశాీయిేలు యొకు గపతరములలో కూడా అనకేమంది అబరా హాము యొకు విశషే్మ నై 
వార్సులుగా గుర్శతంచబడా్ ర్మ, ఉదాహర్ణకు, ప్రజలు ఐగుప్ుత  నుండ ివాగాే న దదశమునకు ప్రయాణము 
చదయుచుండగా మోషే దదవుని ప్రజలకు నాయకునిగాను మధ్యవర్శతగాను ఉనాిడు. తర్మవాత, ఇశాీయిలేు 
సంప్ూర్ణముగా ఒక సామాా జయమ ైనప్ుపడు, అబరా హాము యొకు సావసాయమునకు మధ్యవర్మత లుగా దావీదు 
మర్శయు అతని కుమార్మలు వయవహర్శంచార్మ. 

దావీదు మర్శయు అతని కుమార్మలు కల్వగశయుండని ఈ విశషే్మ నై పాతర అబరా హాము యొకు 
అంతిమ గొప్ప సంతానముగా కరీసుత ను సంబో ధించునటటో  పౌలును ప్ుర్శకొల్వపంది, ఎందుకంటే యిేసు 
దావీదు స్టింహాసనమునకు తగశన వార్సునిగా ఉనాిడు. ఆయన ప్రజలకు శాశవతమ నై ర్ాజుగా 
ఉండుటకు యిేసు దదవుని దావర్ా ఏర్పర్చుకొనబడా్ డు. ఆయన అబరా హాము యొకు గొప్ప ర్ాజర్శక 
సంతానముగా, అనగా మ స్ట్ియగా ఉనాిడు. మర్శయు ఈ విధ్ంగా, కరీసుత  దావర్ా మాతరమ ే
మిగశల్వనవార్ంతా అబరా హాము యొకు సావసాయములో పాలుప్ంచుకొనవచుు. కరసీుత కు దూర్మ ైన ఏ ఒకుర్మ 
కూడా అబరా హాము యొకు వాగాే నములను ప ందుకోలేర్మ. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

కాబటిర , అబరా హాముతో అనుబంధ్ములో యిేసును మనము ఈ విధ్ంగా కోీడీకర్శంచవచుు. క ైైసతవ 
దృషిరకోణములో, యిసేు అబరా హాము యొకు విశషే్మ నై, అంతిమ సంతానమ ైయునాిడు. మర్శయు 
క ైైసతవులుగా అబరా హాము జీవితమును ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచాలని మనము కోర్శనప్ుపడు, 
కరీసుత  తన ర్ాజయమును ఆర్ంభించుచుండగా, ఆయన తన ర్ాజయమును నిర్శుంచుట కొనసాగశంచుచుండగా, 
మర్శయు ఆయన తన ర్ాజయమును న ర్వేర్మపలోనికన తచెుుచుండగా అబరా హాము యొకు గొప్ప 
ఆశీర్ావదములు కరసీుత కు ఇవవబడనివను విష్యము అబరా హాము మర్శయు మన లోకమునకు మధ్య 
ఉని సంబంధ్మ యైునిదని మనము ఎలోప్ుపడు జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. 

కరీసుత  అబరా హాము యొకు సావసాయమును ప ందుకొని మూడు ప్రధానమ ైన దశలలో వాటిని 
ప్ంచుతాడని కొీతత  నిబంధ్న బో ధిసుత ంది. మొదటి, కరసీుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో సంభవించన ర్ాజయము 
యొకు ఆర్ంభములో; ర్ ండవది, ఆయన మొదట ిర్ాకడ నుండి ఆయన ర్ ండవ ర్ాకడ ముందు వర్కు 
చర్శతరయందంతట వాయపించన ఆయన ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో; మర్శయు మూడవదగిా, 
ఆయన మహ మకర్మ ైన ర్ ండవ ర్ాకడలో ఆయన ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో. తండిరయి నై దదవుని 
యొకు కుడిపార్ివమందు కూర్ొుని ఆయన సమసతమును పాల్వంచుచుండగా ఆయన అబరా హాము 
యొకు సావసాయమును ప ందుకొని, దానిని ప్ంచుట కొనసాగశంచుచునాిడు. మర్శయు ఒక దనిమందు 
ఆయన మహ మలో తిర్శగశవచునప్ుపడు అబరా హాము యొకు సావసాయమును ప్ూర్శతగా ప ందుకొని ప్ూర్శతగా 
ప్ంచుతాడు. 

ఒక మాటలో, గలతీ 3:16లో ఒక కనోష్రమ నై వదేాంతశాసత  ీదృకపధ్మును కొనిి మాటలలోన ేపౌలు 
టూకరగా చపెిపన విష్యమును గీహ ంచుట చాలా అవసర్ము. అబరా హాముకు మర్శయు అతని ఏక కై 
సంతానమునకు వాగాే నము ఇవవబడింద ిఅని చెపపి, తర్మవాత ఆ సంతానము కరసీుత  అని పౌలు 
చెపపినప్ుపడు, ఆదికాండములోని “సంతానము” అను ప్దము సూటిగా యిేసును సంబో ధిసుత ంది అని 
అతడు చెప్ుపటలేదు. బదులుగా, ఇసాికు మర్శయు కరీసుత కు మధ్య ఉని ప్రతీకవాదమును గూర్శు 
సంక్పి్త  ప్దములలో పౌలు మాటాో డాడు. ఈ విష్యమును మనము ఈ విధ్ంగా వివర్శంచవచుు: తన 
తర్ములో ఇసాికు అబరా హాము యొకు విశషే్మ నై వార్సునిగా ఉనిటేో , కొీతత  నిబంధ్న యుగములో 
కరీసుత  అబరా హాము యొకు గొప్ప కుమార్మనిగాను విశషే్మ నై వార్సునిగాను ఉనాిడు. 

ముఖ్య అంశములు 
అబరా హాము సంతానముగా కరసీుత  యొకు పరా ముఖ్యతను మర్శంత సంప్ూర్ణముగా చూచుటకు, 

అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములలో మనము చూస్టిన నాలుగు ముఖ్య అంశముల దృషార య ఈ 
విష్యములను విశదప్ర్చుట సహాయకర్ముగా ఉంటటంది. ఆదకిాండములోని ఈ అధాయయములలో 
మనము నాలుగు ముఖ్య అంశములను చూస్టని విష్యము మీకు జాా ప్కముండయిుంటటంది: దదవుని 
కృప్, అబరా హాము చూపని సావమిభకనత, అబరా హాముకు దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు, అబరా హాము దావర్ా 
దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు. అబరా హాము మర్శయు కరసీుత  మధ్య ఉని సంబంధ్ముల వ లుగులో ఈ 
అంశములను మనము ఎలా అరా్ము చదసుకోవాల్వ? 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని కృప 
మొదటగిా, అబరా హాము జీవితములో దదవుడు కృప్ను సమృదిధగా అనుగీహ ంచాడని మనము 

చూశాము. అవును, అబరా హాము పాపి కాబటిర అతనికన కూడా వయకనతగత కృప్ అవసర్మ యైుండెను, కాని 
దీనిని మించ, అబరా హాము ప్టో దదవుడు చూపిన కృప్ దదవుని దయకు వయకరతకర్ణగా కూడా ఉనిది. 
అబరా హాముతో అనుబంధ్మును నిర్శుంచుకొనుట దావర్ా, వాసతవానికన సర్వలోకము యొకు విమోచనను 
దదవుడు ముందుకు కొనసాగశంచాడు. 

అబరా హాము జీవితములో దదవుడు ఎంత దయను చూపనిప్పటికర, పతిర్మని ప్టో దదవుడు చూపని 
దయ కరసీుత లో దదవుడు కనుప్ర్చన దయకు ఒక ఛాయాగా మాతరమ ేఉనిదని క ైసైతవులముగా మనము 
నముుతాము. అవును, కరసీుత  సవయంగా ఏ పాప్ము లేనివాడు కాబటిర  ఆయన తన కొర్కు ర్క్ించు 
కృప్ను ప ందుకోలేదు, కాని అబరా హాము సంతానముగా కరసీుత  యొకు ర్ాక లోకములో దదవుని కృప్ను 
కనుప్ర్చు గొప్ప కార్యముగా ఉనిది. 

కరీసుత  యొకు మొదట ిర్ాకడలో అనగా ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో దదవుడు కృప్ను 
సమృదిధగా కనుప్ర్చాడు. ఆయన జీవితము, మర్ణము, ప్ునర్మతాా నము, మర్శయు ఆర్పహణము 
మర్శయు ప్ర్శశుదాధ తు కుముర్శంప్ు దదవుని కృప్ యొకు అమోఘమ నై వయకరతకర్ణములుగా ఉనాియి. 
ఇప్ుపడు ప్ర్లోకములో కరసీుత  ప్ర్శపాల్వంచుచుండగా, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో దదవుడు మర్శంత 
కృప్ను కనుప్ర్చుచునాిడు. ర్క్షణ లోకమంతా వాయపించుచుండగా, కరసీుత లో బయలుప్ర్చబడిన 
దయను దదవుడు చర్శతరలో లోకము చూచుచుని సపష్రమ నై మార్మప దావర్ా కనుప్ర్చుచునాిడు. 
మర్శయు కరీసుత  తిర్శగశవచునప్ుపడు, ర్ాజయము యొకు న ర్వేర్మప ల కనుంప్జాలని కృప్ను 
తీసుకొనివసుత ంది. కరీసుత  తిర్శగశ వచునప్ుపడు కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిని తసెాత డు. కరీసుత  
అనుచర్మలముగా, అబరా హాము వృతాత ంతములలో దదవుడు దయను చూపిన సందర్ుమును మనము 
చూస్టని ప్రతిసార్శ, కరసీుత లో ఆయన ర్ాజయము యొకు ఈ మూడు దశలలో దదవుడు బయలుప్ర్చన 
కనికర్ము తటటర  మన మనసుిలు మర్శయు హృదయములు తిరప్పబడాల్వ. 

అబ్రి హాము చూప న స్ావమిభకిత 
ర్ ండవదగిా, అబరా హాము జీవితమును గూర్శు తలె్వయజేయుటలో మోష ేఉప్యోగశంచన ర్ ండవ 

పరా ముఖ్యమ నై అంశము అబరా హాము దదవుని ప్టో చూపని సావమిభకనత. ఆర్ంభములో, వాగాే న దదశమునకు 
ప్రవాసముగా వ ళలో  బాధ్యతను అబరా హాము న ర్వేర్ాులని దదవుడు కోర్ాడు. అయితద అబరా హాము జీవిత 
కాలమంతటలిో దదవుడు అబరా హాము నుండి అనకే విష్యములను కోర్ాడు. అబరా హాము ఎదుర్ొునిన 
బాధ్యతలను గూర్శు క ైైసతవులముగా మనము చదవిినప్ుపడు, మన మనసుిలు మర్శయు 
హృదయములు అబరా హాము సంతానమ ైన కరసీుత  వ పై్ుకు మర్శయు ఆయన ప్ర్లోకమందుని తండిర ప్టో 
చూపని సావమిభకనత వ ైప్ుకు మళాో ల్వ. 

అవును, ర్ాజయము యొకు మూడు దశలలోనూ కరసీుత  తండిరకన సావమిభకనతని కనుప్ర్చాడు. 
ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో, సావమిభకనత చూపాలని దదవుడు నియమించన ష్ర్తయలను కరీసుత  
సవయంగా ఉనివి ఉనిటటో గాను నముకముగాను పాటించనటటో  నిర్ాా ర్ణ అయియంది. అబరా హాము అనకే 
విధాలుగా దదవుని ప్టో సావమిభకనతని చూపియుండనిప్పటికర, కరీసుత  తన జీవితము యొకు ప్రతి 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

క్షణములోను సంప్ూర్ణమ ైన నముకతవమును చూపాడు. అంతదగాక, ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో 
సమసతమునకు ర్ాజుగా కరసీుత  తన ప్ర్లోక తండిరకన నముకముగాను, సావమిభకనత గలవానిగాను ఉనాిడు. 
సువార్తను వాయపిత  చదయుట దావర్ా మర్శయు ప్రజలను విమోచంచుట దావర్ా దదవుని ఉదదేశయములను 
సకమీముగా న ర్వరే్ముతయ ఆయన సమసతమును పాల్వంచుచునాిడు. 

చవర్శగా, ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు, ఆయన భూలోకములో 
జీవించనప్ుపడు ఆర్ంభించన నీతి కార్యములను ఆయన ప్ూర్శత చదసాత డు. ఆయన దదవుని విర్పధ్ులందర్శనీ 
నాశనము చదస్టి, తన తండిర మహ మ కొర్కు సమసతమును కొీతతగా చదసాత డు. కాబటిర , అబరా హాము దదవుని 
ప్టో చూపిన సావమిభకనతని గూర్శున అంశమును మనము చూస్టని ప్రతిసార్శ, వాటనిి అబరా హాము 
సంతానమ నై కరసీుత కు అనుసంధానప్ర్చుట దావర్ా మాతరమ ేఆధ్ునిక లోకమునకు వాటిని మనము 
సర్శగా అనువర్శతంచగలము అని క ైసైతవులముగా మనము ఎర్శగశయునాిము. 

అబ్రి హామునకు ఆశీరావద్ములు 
మూడవదగిా, క ైసైతవులముగా మనము దదవుని కృప్ మర్శయు మానవ సావమిభకనత అను 

అంశములను మాతరమే నేడు కరీసుత కు అనువర్శతంచుటకు ప్రయతిించుటలేదుగాని, అబరా హాము జీవితము 
యొకు మూడవ ముఖ్య అంశమును గూర్శు కూడా మనము ఆసకనతని కల్వగశయునాిము: 
అబరా హామునకు దదవుడిచున ఆశీర్ావదములు. 

ఇశాీయిలేు గొప్ప జనాంగమవుతయంది అని, వాగాే న భూమిలో దదశమునకు ఐశవర్యము 
కలుగుతయందని, అబరా హాముకు మర్శయు ఇశాీయిలేుకు గొప్ప పేర్మ, ప్రప్ంచ ఖ్ాయతి కలుగుతాయని 
దదవుడు అబరా హాముకు చెపాపడు. 

ఇప్ుపడు, క ైసైతవులముగా మర్ొకసార్శ అబరా హాము సంతానమ నై కరీసుత కు దదవుడిచున 
ఆశీర్ావదముల వ ైప్ుకు మన మనసుిలు మర్ొకసార్శ మళోించబడాల్వ. ఆయన మొదట ిర్ాకడలో, కరసీుత  
మృతయలలో నుండి లేప్బడా్ డు మర్శయు భూమాయకాశములలో సర్ావధకిార్మును ప ందుకునాిడు; 
మర్శయు యిేసు నామము కంటే ఉనితమ నై నామము భూమి మీదగాని, ఆకాశము మీదగాని లేదు. 
ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో కూడా యిసేు సమృదిధయి ైన ఆశీర్ావదములను ఆసావదించుచునాిడు. 
దదవుని చతత  ప్రకార్ము లోకమును పాల్వంచుచుండగా ఆయన తన కొర్కు మర్శంత మహ మను 
ప ందుకుంటాడు. అయితద కరసీుత  మహ మలో తిర్శగశవచునప్ుపడు న ర్వేర్మపలో ఆయన ఈ 
ఆశీర్ావదములను ల కుకు మించన విధ్ముగా ఆసావదిసాత డు. ఆయన అందర్శ కంట ేఉనితముగా 
హెచుంచబడతాడు మర్శయు అబరా హాము యొకు గొప్ప కుమార్మడెనై ఆయన ఎదుట ప్రతి మోకాలు 
వంగుతయంది. కాబటిర  అబరా హాము దదవుని ఆశీర్ావదమును ప ందుకొనుటను మనము చూస్టిన ప్రతిసార్శ, 
అబరా హాము వాగాే నములను ప ందుకొనియుని మర్శయు దదవుని ఆశీర్ావదములను మర్శ ఎకుువగా 
ఆసావదించుచుని కరీసుత  తటటర  మన కనుిలు తిర్గాల్వ. 

అబ్రి హాము ద్ఘవరా ఆశీరావద్ములు 
చవర్శగా, అబరా హాము జీవితములో మనము చూచు నాలగవ ముఖ్య అంశము ఏమనగా 

అబరా హాము దావర్ా ఇతర్మలకు కలుగు ఆశీర్ావదములు. ఆశీర్ావదములు మర్శయు శాప్ముల ప్రకనీయను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అనుసర్శంచ, అబరా హాము దావర్ా భూమి మీద ఉని జనాంగములనిి దవీించబడతాయని దదవుడు 
స్ట లవిచాుడు. కొీతత  నిబంధ్నలో ఈ అదుుతమ ైన వాగాే నము మీద విశేష్మ ైన ఆసకనత ప టరబడనిది. ర్పమా 
4:13లో అబరా హాముకు ఇవవబడిన ఈ వాగాే నమును పౌలు సంబో ధించన విధానమును వినండి. అకుడ 
అతడు ఇలా అంటాడు, 

అతడల లోకమునకు వారాసుడగునను వాగాా నము అబ్రి హామునక నైను అతని 
సంతఘనమునక నైను ధర్మశ్ాసత ర మూలముగా కలుగలేద్ుగాని విశ్ావసమువలనెనై 
నీతి మూలముగానే కలిగ ను (రోమా. 4:13). 

అబరా హాము దదశములనిిటకిర దీవ నగా ఉంటాడని దదవుడు అతనికన వాగాే నము చదస్టినప్ుపడు, 
అబరా హాము దదశములనిిటనిి సావధీనప్ర్చుకొనుట దావర్ మర్శయు లోకమంతటికన దదవుని ర్ాజయమును 
ప్రకటించుట దావర్ా ఇది జర్మగుతయందని ఆయన వాగాే నము చదస్టని విష్యమును గమనించండి. 
అబరా హాము మర్శయు అతని సంతతివార్మ లోకమునకు వార్సులుగా ఉనాిర్మ, మర్శయు దదశములనీి 
అతని నాయకతవము కనీంద ఉనాియి. భూమియంతటిని లోప్ర్చుకొనమని ఆదాము హవవలకు 
ఆదయిందు ఆజా ఇవవబడనిటేో , ప్రతి దదశములో ఉని కుటటంబములనిిటకిర దదవుని ఆశీర్ావదములను 
ప్ంచుట దావర్ా అబరా హాము మర్శయు అతని సంతతివార్మ భూమినంతటిని సావధనీప్ర్చుకుంటార్ని 
దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. 

ఇప్ుపడు, అబరా హాము ఆశీర్ావదములు ప్రప్ంచవాయప్తంగా వాయపితచెందు ఈ చవర్శ అంశము కరసీుత కు 
కూడా వర్శతసుత ంది, ఎందుకంటే ఆయన అబరా హాము సంతానమ ైయునాిడు మర్శయు అబరా హాము 
వాగాే నములకు వార్సుడెయైునాిడు. ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో, ఇశాీయిలేు దదశములో నుండి 
దదవుడు నముకమ ైన ప్రజలను పలి్వచాడు. అయితద ఆయన మర్ణములో నుండ ితిర్శగశలేచ తన ప్ర్లోక 
స్టింహాసనము మీదకిన ఆర్పహణమ ైనప్ుపడు, ఆయన భూమియంతటికన ర్ాజుగా హచెుంచబడా్ డు మర్శయు 
ఇశాీయిలేు యొకు ఆశీర్ావదములను దదశములనిిటకిర వాయపింప్జయేమని తన నముకమ ైన 
శేష్మునకు ఆజా ఇచాుడు. ర్ాజయము యొకు కొనసాగశంప్ులో, సువార్త మూలముగా దదశములనిిటి 
మీద కరసీుత  యొకు ర్ాజతవ వాయపిత  సమసత  దదశములను దీవించుటకు అబరా హామునకు ఇవవబడని 
వాగాే నమునకు న ర్వరే్మపగా ఉనిది. ర్ాజయము యొకు న ర్వరే్మపలో కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు, దదవుని 
ఆశీర్ావదములను ఆయన భూమి మీద ఉని దదశములనిిట ిమీదకిన వాయపింప్జేసాత డు. ప్రకటన 22:1-
2లో మనము ఈ కనీంది మాటలు చదువుతాము: 

మరియు సఫటి్కమువల  మ ర్యునటి్ర  జీవజలముల నద్ి ద్వేునియొకకయు 
గొఱ్ఱప లుయొకకయు స్ట ంహాసనమునొదా్నుండ్ర ఆ పట్రణపు రాజవీధి మధయను 
పివహ ంచుట్ ఆ ద్ూత నఘకు చూపనెు. ఆ నద్ియొకక ఈవలను ఆవలను 
జీవవృక్షముండ్ెను; అద్ి నెలనలెకు ఫలించుచు పండ్ెిండల కాపులు కాయును. ఆ 
వృక్షము యొకక ఆకులు జనములను సవసథపర్చుట్క ై వినియోగించును (పికట్న 
22:1-2). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాము దదశములనిిటకిర ఆశీర్ావదముగా ఉంటాడను వాగాే నము కరసీుత  ర్ాజయము యొకు 
ఆర్ంభము, కొనసాగశంప్ు మర్శయు నేర్వరే్మపలో తయదకు న ర్వేర్ుబడుతయంది. 

కాబటిర , దీనిని మనము ఈ విధ్ముగా కోీడకీర్శంచవచుు. అబరా హాము జీవితమును మన 
లోకమునకు సర్శయి నై ప్దధతిలో ఆధ్ునికముగా అనువర్శతంచుటకు అబరా హాము సంతానముగా కరసీుత  
యొకు పాతరను గుర్శతంచుట చాలా అవసర్మ ైయునిది. అబరా హాము యొకు విశషే్మ నై సంతానముగా, 
అబరా హాము జీవితములో మనము ఎదుర్ొును అంశములను న ర్వరే్మువాడు లేక ప్ూర్శత చదయువాడు 
కరీసుత  మాతరమే. దదవుని కనికర్ము కరీసుత లో కనుప్ర్చబడింది; నిజమ ైన మర్శయు ప్ర్శప్ూర్ణమ ైన 
సావమిభకనత కరీసుత లో ఉనిది; అబరా హాముకు వాగాే నము చదయబడని ఆశీర్ావదములనిిటిని కరీసుత  
ప ందుకుంటాడు, మర్శయు కరసీుత లో అబరా హాము యొకు ఘనమ ైన ఆశీర్ావదములు భూదగింతముల 
వర్కు వాయపించుటను మనము చూసాత ము. ఆధ్ునిక అనువర్తనను గూర్శు మనము ఇంకా ఏమి 
చెపపినా, అబరా హాము మర్శయు యిసేుకు మధ్య ఉని ఈ సంబంధ్ములను మనము జాా ప్కము 
చదసుకొనుట మాతరం చాలా పరా ముఖ్యమ ైయునిది. 

అబరా హాము మర్శయు యిసేుకు మధ్య ఉని అనుబంధ్ము అబరా హాము వృతాత ంతములకు 
మర్శయు నేట ిలోకమునకు మధ్య ఒక పరా ముఖ్యమ ైన సంబంధ్మును ర్ూప ందసిుత ంది అని మనము 
చూశాము కాబటిర , ఆధ్ునిక అనువర్తనలోని ర్ ండవ విష్యమ ైన, ఇశాీయిలేు మర్శయు సంఘమునకు 
మధ్య ఉని సంబంధ్మును ఇప్ుపడు మనము ప్ర్శశీల్వంచాల్వ. 

ఇశ్ాాయేలు మరియు సంఘము 

అబరా హాము జీవిత కథనమును మోషే మొటరమొదటిసార్శ ర్చంచనప్ుపడు, ఐగుప్ుత ను మర్చ 
వాగాే న దదశమును సావధీనప్ర్చుకొనునటటో  ఇశాీయిలేు ప్రజలను పల ర తిహ ంచుటకు వీటిని వరా శాడని 
మనము ఎలోప్ుపడు జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. అబరా హాము జీవితములోని ఈ దర్ినము యొకు చార్శతిరక 
నేప్ధ్యమును వార్మ కనుగొనవలస్టయిుండెను; అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములలో అనుసర్శంచుటకు 
మర్శయు తిర్సుర్శంచుటకు ఉదాహర్ణలను కనుగొనుట దావర్ా వార్మ దీనిని న ర్వరే్ువలస్టయిుండనెు; 
అంతదగాక వార్శ అనుభవముల యొకు ముందసుత  సూచనలను వార్మ అబరా హాము జీవితములో 
చూడవలస్టయిుండనెు. ఈ కార్ణము చదత, అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు ఆధ్ునిక 
లోకమునకు ఎలా అనువర్శతంచబడగలవో మనము చూడాలంటే, మోషేను వ ంబడించన ఇశాీయిేలు 
దదశమునకు మర్శయు నేట ిక ైసైతవ సంఘమునకు మధ్య ఉని సంబంధ్ములను గూర్శు కొీతత  నిబంధ్న 
బో ధించుచుని విష్యమును మనము ప్ర్శగణలోనికన తీసుకోవాల్వ. 

ఇశాీయిలేు మర్శయు సంఘమునకు మధ్య ఉని ఈ అనుబంధ్మును విశదప్ర్చుటకు, 
మునుప్టి చర్ుకు సమాంతర్ముగా ఉని ర్ ండు అంశములను మనము ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 
మొదటగిా, ఇశాీయిలేు దదశము మర్శయు కరసీుత  సంఘమునకు అనువర్శతంచబడు విధ్ముగా అబరా హాము 
సంతానము అను అంశమును మర్శంత ప్ర్శశీల్వదాే ము. ర్ ండవదగిా, అబరా హాము సంతానము అను 
అంశము అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములలోని నాలుగు ముఖ్య అంశములలో ఏ విధ్ంగా 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వయకతప్ర్చబడనిదో చూదాే ము. అబరా హాము సంతానముగా ఇశాీయిేలు మర్శయు సంఘము అను 
విష్యమును మొదట చూదాే ము. 

అబ్రి హాము సంతఘనము 
అబరా హాము సంతానముగా ఇశాీయిేలు మర్శయు సంఘమునకు మధ్య ఉని సంబంధ్ములను 

చూచుటకు మనము నాలుగు విష్యములను కుో ప్త ంగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. మొదటిగా, అబరా హాము 
సంతానము యొకు సంఖ్ాయప్ర్మ నై వ ైశాలయమును మనము చూదాే ము. ర్ ండవదిగా, సంతానము 
యొకు జాతిప్ర్మ నై గుర్శతంప్ును ప్ర్శశీల్వదాే ము. మూడవదగిా, అబరా హాము సంతానము యొకు 
ఆతీుయ సవభావమును చూదాే ము. మర్శయు నాలగవదిగా, అబరా హాము సంతానము యొకు చార్శతిరక 
ప్ర్శస్టిాతిని చూదాే ము. అబరా హాము సంతానము యొకు సంఖ్ాయప్ర్మ నై వ ైశాలయమును మొదట 
చూదాే ము. 

సంఖ్ాయపర్మ ైన వెైశ్ాలయము 
మనము ఇంతకు ముందద చూస్టినటటో , “అబరా హాము సంతానము” అను ప్దము, ఆ 

సందర్ుములో ఒక విశషే్మ నై వయకనతని అనగా ఇసాికును సంబో ధించంద ిఅని ఆదకిాండము గీంథము 
సపష్రము చదసుత ంది, మర్శయు అబరా హాము మర్శయు కరసీుత  మధ్య సంబంధ్మును సాా పించుటకు కొీతత  
నిబంధ్న దనీి మీద ఆధార్ప్డుతయంది. అబరా హాము సంతానమును గూర్శున బెైబిలు అభిపరా యములోని 
మర్ొక లక్షణమును చూచుటకు మన దృషిరని మనము విశాలప్ర్చుకోవాల్వ. అబరా హాము 
వృతాత ంతములలో కవేలం ఇసాికు మాతరమ ేఅబరా హాము సంతానము లేక వార్సుడు అని 
పిలువబడలేదు. ఇసాికు అబరా హాము యొకు సావసాయమును కవేలం తన కొర్కు మాతరమ ేప ందుకోలేదు. 
అనకేమంది అబరా హాము వార్సులుగా ఉండు సాా యిని అనుభవించుటకు అతడు ఒక మాధ్యమముగా 
ఉనాిడు. ఈ కార్ణం చదత, ఇశాీయిేలు దదశము అబరా హాము యొకు సంతానమ యైునిదని మోషే 
మర్లా మర్లా మాటాో డాడు. ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, అబరా హాము యొకు వృతాత ంతములను 
మనము ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచనప్ుపడు, కొీతత  నిబంధ్నలో కరసీుత  అబరా హాము యొకు 
అతయయనితమ నై సంతానముగా ఉనాిడని జాా ప్కముంచుకొనుట అవసర్మేగాని, క ైైసతవ సంఘము కూడా 
అబరా హాము యొకు సంతానమ ైయునిదని విష్యమును మనము జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. గలతీ. 
3:29లో పౌలు స్ట లవిచునటటో , 

మీర్ు కరాసుత  సంబ్ంధుల ైతే ఆ పక్షమంద్ు అబ్రి హాము యొకక సంతఘనమ ైయుండ్ర 
వాగాా న పికార్ము వార్సుల ైయునఘనర్ు (గలతీ. 3:29). 

ఈ వాకయభాగములో పౌలు సపష్రము చదస్టనిటటో , మనము కరసీుత తో ఐకయప్ర్చబడా్ ము కాబటిర  
మనము అబరా హాముతో సంబంధ్ం కల్వగశయునాిము. పాత నిబంధ్నలోని ఇశాీయిలేు దదశము వల  
మనము కూడా అబరా హాము యొకు సంతానమ యైునాిము. ఈ కార్ణం చదత, అబరా హామును గూర్శున 
వృతాత ంతములు కవేలం కరసీుత కు మాతరమ ేవర్శతంచవుగాని, కరసీుత లో అబరా హాముతో గుర్శతంచబడు అబరా హాము 
పిలోలందర్శకన ఇవి వర్శతసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జాతిపర్మ ైన గురితంపు 
పాత నిబంధ్నలో ఇశాీయిలేు అబరా హాము యొకు సంతానము మర్శయు నేడు క ైసైతవ సంఘము 

అబరా హాము సంతానమ యైునిది అను వాసతవమును గూర్శు మాతరమేగాక, ర్ ండు నిబంధ్నలలోను 
అబరా హాము సంతానము యొకు జాతిప్ర్మ ైన గుర్శతంప్ును గూర్శు కూడా మనము వాయఖ్ాయనించాల్వ. 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు మొదటగిా మోషనేు 
అనుసర్శంచన ఇశాీయిలేు దదశము కొర్కు వరా యబడనివి. వాసతవిక శరీతలలో ఎకుువశాతం అబరా హాము 
యొకు శార్రర్శక వార్సుల ైన యూదుల జాతివార్మ ఉండనిప్పటకిర, వాసతవిక శరీతలు అందర్మ కవేలం 
యూదులు మాతరమే అని ఆలోచంచుట ప ర్పాటట అవుతయంది. మోషేను అనుసర్శంచన ప్రజలలో 
ఎకుువమంది యూదులు మర్శయు ఇశాీయిేలులోనికన దతతతయ తీసుకొనబడని అనుయలు ఉండదవార్మ. 
ఫల్వతంగా, అనకే సందర్ాులలో, ఆదకిాండము యొకు వాసతవిక శరీతలు యూదులు మాతరమ ేకాదని 
లేఖ్నములు సపష్రము చదసాత యి. 

ఉదాహర్ణకు, మోషనేు అనుసర్శంచన ప్రజలు నిర్గమకాండము 12:38లో వర్శణంచబడని 
విధానమును వినండి: 

అనేకుల ైన అనయజనుల సమూహమును, గొర ాలు ఎద్ుా లు మొద్ల ైన పశువుల 
గొపపమంద్యును వాట్తిోకూడ బ్యలుద్ేర ను (నిర్గమ. 12:38). 

ఇకుడ ఇశాీయిలేీయులతో పాటట “అనేకుల ైన అనయజనులు” కూడా ఉనాిర్ని గుర్శతంచండి. ఈ 
సమూహములో ఇశాీయిేలుతో చదర్ుబడి వార్శతో కల్వస్ట ిఐగుప్ుత ను విడచిన ప్రజలునాిర్మ. ఈ 
సమూహము లేఖ్నములో అనేక సందర్ాులలో ప్రసాత వించబడింది. అదద విధ్ముగా, తర్మవాత 
తర్ములలో ర్ాహాబు మర్శయు ర్ూతయ వంట ిసుప్ర్శచతమ నై అనుయలు ఇశాీయిలేులో చదర్ుబడా్ ర్ని పాత 
నిబంధ్నలోని తర్మవాత భాగములు బయలుప్ర్మసాత యి, మర్శయు మొదట ిదనివృతాత ంతములు 1-9 
అధాయయములలో ఉని వంశావళలలు దదవుని ప్రజల మధ్యలో అనుయలను కూడా చదర్ముతాయి. 

కాబటిర మోష ేఅబరా హాము వృతాత ంతములను వాసతవముగా వరా స్టిన అబరా హాము సంతానము 
జాతిప్ర్ముగా మిశమీమ నైదగిా ఉనిది. దానిలో అబరా హాము యొకు శార్రర్శక వార్సులు మర్శయు 
ఇశాీయిలేు కుటటంబములోనికన దతతతయ తీసుకొనబడని అనుయలు కూడా ఉండదవార్మ. అబరా హాము 
వృతాత ంతముల దావర్ా ఈ ర్ ండు గుంప్ులు వాగాే న దదశములో తమ భవిష్యతయత ను గూర్శు నరే్ముకునాిర్మ. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ంగా, నడేు క ైసైతవ సంఘము కూడా జాతిప్ర్ముగా మిశీమమ నైదిగా 
ఉనిది. దానిలో కరసీుత ను ప్రభువుగా అంగరకర్శంచు యూదులు, మర్శయు కరసీుత ను ప్రభువుగా 
అంగరకర్శంచుట దావర్ా అబరా హాము కుటటంబములోనికన దతతతయ తీసుకొనబడని అనుయలు కూడా ఉనాిర్మ. 
ఇప్ుపడు, ఖ్చుతముగా, న ర్వేర్మప ప ందిన యూదుల కంట ేఎకుువమంద ిఅనుయలను కొీతత  నిబంధ్న 
సంఘము దతతతయ తీసుకునిదని చర్శతర సాక్షయమిసుత ంది, కాని అబరా హాము సంతానము యొకు 
జాతిప్ర్మ నై భినితవము పాత నిబంధ్నలో ఉని విధ్ముగానే నడేు కూడా వాసతవమ యైునిది. 
కాబటిర , అబరా హాము వృతాత ంతములు మొదట యూదులకు మర్శయు అబరా హాము సంతానముగా 
ఎంచబడని అనుయలకు ఇవవబడిన విధ్ముగానే, లోకమందంతటా ఉని సంఘములో సభుయల ైయుండుట 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

వలన అబరా హాము సంతానముగా గుర్శతంచబడు నటేి యూదులకు మర్శయు అనయజనులకు కూడా 
అబరా హాము వృతాత ంతములను మనము అనవయించాల్వ. 

ఆధ్ునిక అనువర్తనములో ఇద ిచాలా పరా ముఖ్యమ ైన విష్యమ ైయునిది ఎందుకంట ే
అబరా హాముకు ఇవవబడని వాగాే నములు నడేు కవేలం యూదుల జాతికన మాతరమ ేఅనువర్శతంచబడాలనే 
అబదధ  బో ధ్ను చాలామంది క ైసైతవులు సమర్శాసుత ంటార్మ. ఈ అభిపరా యం ప్రకార్ం, అనుయల ైన విశావసుల 
కొర్కు దదవుడు వరే్ొక ప్రణాళిక కల్వగశయునాిడు. అకుడకుడ కొనిి ఆతీుయ నియమాలు తప్ప, 
అనుయల ైన విశావసులు అబరా హామునకు ఇవవబడని వాగాే నములకు వార్సులు కార్మ. ఈ అభిపరా యము 
ఎంత ప్రఖ్ాయతిగాంచనదగిా అనిపించనా, అబరా హాము యొకు సంతానము మోషే దినములలో 
జాతిప్ర్ముగా భినిమ ైనదగిా ఉండదది, మర్శయు నడేు కూడా అబరా హాము సంతానము జాతిప్ర్ముగా 
భినిమ నైదిగాన ేకొనసాగుతయంది. అతనిని వ ంబడించన దదశమునకు మోషే బో ధించన విష్యములే 
నేడు ఆ దదశము యొకు కొనసాగశంప్ుగా ఉని యిసేు కరీసుత  యొకు సంఘమునకు కూడా 
అనువర్శతంచబడతాయి. 

ఆతీమయ సవభరవము 
మూడవదగిా, అబరా హాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనము అబరా హాము సంతానముగా 

ఇశాీయిలేు మర్శయు సంఘము యొకు ఆతీుయ సవభావమును కూడా ప్ర్శగణలోనికన తీసుకోవాల్వ. 
మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , దృశయమ ైన ఇశాీయిేలు దదశమును అబరా హాము సంతానముగా, 
అబరా హాము యొకు సామూహ క సంతానముగా పాత నిబంధ్న గుర్శతసుత ంది, కాని దృశయమ నై ఇశాీయిలేు 
దదశములోనే ఒక ఆతీుయ భినితవము ఉని విష్యమును మనము గీహ ంచాల్వ. దానిలో కూడా 
అవిశావసులు మర్శయు నిజమ నై విశావసులు ఉండదవార్మ. ఇశాీయిేలు దదశములోని అనకేమంది 
ప్ుర్మష్యలు, స్ట్త లీు మర్శయు పలోిలు నిజముగా నములేదని పాత నిబంధ్న నివదేిక సపష్రము చదసుత ంది, 
కాని ఇతర్మలు దదవుని వాగాే నములను నమిున నిజమ నై విశావసుల ైయునాిర్మ. సపష్రముగా, 
ఇశాీయిలేులో ప్రతి ఒకుర్మ, విశావసులు మర్శయు అవిశావసులు కూడా, దదవుని నుండి అనకే విశషే్మ నై 
తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిర్మ. వార్ందర్మ ఐగుప్ుత  బానిసతవము నుండి విడిపించబడా్ ర్మ; 
వార్ంతా స్టన్ాయి యొదే దదవునితో నిబంధ్న అనుబంధ్ములోనికన తదబడా్ ర్మ; వార్ందర్శకర విశావసము 
చూప్ుటకు అనకే అవకాశములు ఇవవబడా్ యి మర్శయు వార్ందర్శకర వాగాే న దదశములోనికన ఆహావనము 
ఇవవబడింది. అయితద వార్శలో కొనిి పరా ముఖ్యమ ైన భేదములు కూడా ఉనాియి. ఒక వ పై్ున, 
ఇశాీయిలేులోని అవిశావసులు అప్నముకతవము దావర్ తమ హృదయముల యొకు నిజమ ైన 
సవభావమును చూపార్మ. వార్శని నిజమ నై ప్శాుతాత ప్ము మర్శయు ర్క్ించు విశావసములోనికన 
ఆహావనించుటకు అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు ర్ూప ందించబడనివి. 

మర్ొక వ ైప్ు, ఇశాీయిేలులోని నిజమ నై విశావసులు దదవుని వాగాే నములను నమిు, వార్మ 
చూపని నముకతవము దావర్ా తమ హృదయముల యొకు నిజమ నై సవభావమును కనుప్ర్చార్మ. ఈ 
నిజమ నై విశావసులు విశావసములో ఎదుగునటటో  ఉండుటకు అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు 
ర్ూప ందించబడినవి. ఇప్ుపడు అప్నముకతవము వలన, ఇశాీయిలేులోని అవిశావసులు కవేలం 
తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిర్మ. అయితద నితయతవములో వార్మ దదవుని యొకు అంతిమ, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నితయ తీర్మపను ప ందుకుంటార్మ. నిజమ ైన విశావసులు అబరా హాము యొకు నిజమ నై సంతానము, అనగా 
ఆతీుయ వార్సుల ైయునాిర్మ, మర్శయు వీర్మ అనేక తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను మాతరమేగాక, ఒక 
దినమున కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో అబరా హాము యొకు సావసాయమ నై నితయ 
ఆశీర్ావదములను అనుభవించు పలోిల ైయునాిర్మ. ర్పమా. 9:6-8లో పౌలు ఈ దృషిరకోణమును చాలా 
బలముగా వాదించాడు. అకుడ ఆయన చపెిపన మాటలను వినండి: 

ఇశ్ాాయేలు సంబ్ంధులంద్ర్ును ఇశ్ాాయేలీయులు కార్ు. అబ్రి హాము 
సంతఘనమ నైంత మాతిముచతే అంద్ర్ును ప లులు కార్ు గాని ఇస్ాాకువలునెనైద్ి నీ 
సంతఘనము అనబ్డలను. అనగా శరీర్సంబ్ంధుల ైన ప లులు ద్వేుని ప లులు కార్ు 
గాని వాగాా న సంబ్ంధుల ైన ప లులు సంతఘనమని య ంచబ్డలద్ుర్ు (రోమా. 9:6-
8). 

సర్ే, ఇదద విధ్మ నై ఆతీుయ భినితవము కరసీుత  సంఘములో కూడా ఉనికనలో ఉండుటను 
చూచుట అంత కష్రమ నై ప్నమేీ కాదు. బాపితసుము దావర్ా కొీతత  నిబంధ్నలో దృశయమ నై సంఘముతో 
పాల్వవార్ నైవార్శలో ర్ ండు ర్కముల ప్రజలు ఉనాిర్మ: అవిశావసులు మర్శయు విశావసులు. అవును, 
దదవునితోను మర్శయు ఆయన ప్రజలతోను సంబంధ్ములు కల్వగశయుండుట దావర్ా పాత నిబంధ్నలో 
ఇశాీయిలేు అంతా అనకే తాతాుల్వక లాభములను అనుభవించన విధ్ముగానే, కరీసుత  సంఘములో 
పాల్వవార్ నై అందర్శకన అనేక తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములు ఇవవబడనివి. వార్శకన పేరమించు సమాజముంది; 
వార్శకన దదవుని వాకయము మర్శయు సంసాుర్ములు ఉనాియి; వార్శకన సువార్త వివర్శంచబడి 
అందించబడుతయంది. అయితద దృశయమ నై సంఘములో అనేకమంది అప్నముకతవము దావర్ా తమ 
హృదయముల యొకు నిజమ నై సవభావమును చూప్ుతార్మ. మర్శయు నిజమ ైన ప్శాుతాత ప్ము 
మర్శయు ర్క్ించు విశావసము కొర్కు పిలుప్ునిచుుట దావర్ా సంఘములోని అవిశావసులకు 
అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు అనువర్శతంచబడాల్వ. 

కాని దృశయమ ైన సంఘములోన ేనిజమ ైన విశావసులు కూడా ఉనాిర్మ, వీర్మ దదవుని 
వాగాే నములను నముుతార్మ మర్శయు నముకతవము దావర్ా తమ హృదయముల యొకు 
సవభావమును కనుప్ర్మసాత ర్మ. తమ జీవితకాలమంతా విశావసములో ఎదుగునటటో  వార్శని పల ర తిహ ంచుట 
దావర్ా ఈ నిజమ ైన విశావసులకు అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు అనువర్శతంచబడాల్వ. ఇప్ుపడు 
వార్శ అప్నముకతవము కార్ణంగా, సంఘములోని అవిశావసులు కవేలం తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను 
మాతరమ ేప ందుకుంటార్మ. నితయతవములో, వార్మ దదవుని యొకు నితయ తీర్మపను ప ందుకుంటార్మ. అయితద 
అబరా హాము యొకు నిజమ ైన సంతానము, అబరా హాము యొకు నిజమ నై పలోిలు, కరీసుత నందు 
నమిుకయుంచనవార్మ కేవలం అనేక తాతాుల్వక ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుట మాతరమ ేకాదుగాని, 
ఒకదనిమున వార్మ తమ శాశవత ప్రతిఫలమును, కొీతత  ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలో అబరా హాము 
సావసాయమును ప ందుతార్మ. 

ఇందు వలనే యాకోబు 2:21-22లో యాకోబు అబరా హామును గూర్శు ఈ విధ్ంగా వరా శాడు. 
అవిశావసులు మర్శయు నిజమ నై విశావసులు ఉని దృశయమ నై క ైైసతవ సంఘమునకు వరా సూత  అతడు ఈ 
మాటలను ప్ల్వకాడు, 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మన ప తర్ుడ్ెనై అబ్రి హాము తన కుమార్ుడ్ెైన ఇస్ాాకును బ్లిప్ఠము మీద్ 
అరిపంచినపుపడల అతడల కిాయలవలన నీతిమంతరడని తీర్ుప ప ంద్లేద్ఘ? 
విశ్ావసము అతని కిాయలతోకూడ్ర కార్యస్ట ద్ిి  కలుగజసే్టనెనియు, 
కిాయలమూలముగా అతని విశ్ావసము పరిపూర్ణమ నైద్నియు గాహ ంచుచునఘనవు 
గద్ఘ? (యాకోబ్ు 2:21-22). 

అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు తమ వషే్ధార్ణను విడచప టరమని సంఘములోని 
అవిశావసులను హెచుర్శసాత యని మర్శయు నముకముగా జీవించుట దావర్ా తమ విశావసమును 
వయకతప్ర్చుట కొనసాగశంచమని సంఘములోని నిజమ నై విశావసులను పల ర తిహ సాత యని యాకోబు ఇకుడ 
చెబుతయనాిడు. అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతముకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును 
సమకూర్ముచుండగా, నడేు సంఘము యొకు ఆతీుయ భినితవమును గుర్శతంచుట దావర్ా మనము 
యాకోబు ఇచున ఉదాహర్ణను అనుసర్శంచాల్వ. 

చఘరితిిక పరిస్ట థతి 
నాలగవదిగా, అబరా హాము జీవితమును ఆధ్ునిక లోకమునకు అనువర్శతంచుటకు, మోషనేు 

అనుసర్శంచన ఇశాీయిలేు యొకు చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతయలు మర్శయు నటేి క ైసైతవ సంఘము యొకు 
ప్ర్శస్టిాతయల మధ్య అనకే పల ల్వకలు ఉని విష్యమును మనము జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. ప్రయాణములో 
ఉని ఇశాీయిలేీయులకు మోషే అబరా హాము జీవితమును గూర్శు వరా స్టిన విష్యము మీకు గుర్మత ండద 
ఉంటటంది. అతడు నిర్గమము తర్మవాత మొదటి తర్మునకు లేక ర్ ండవ తర్మునకు వరా స్టనిప్పటికర, 
అతని వాసతవిక శరీతలు ర్ ండు ప్రప్ంచముల మధ్య ప్రయాణము చదశార్మ. ఒక వ పై్ున, వార్మ ఐగుప్ుత  
బానిసతవమును విడచిప టార ర్మ. అయితద మర్ొక వ పై్ున, వార్మ కనాను అను వాగాే న దదశములోనికన ఇంకా 
చదర్శయుండలేదు. లేక మర్ొక మాటలో, ఇశాీయిలేు దదశము తమ పాత లోకములో నుండ ిఆర్ంభ 
విమోచనను ప ందుకుందగిాని, వార్మ తమ నూతన లోకములోనికన ప్రవేశంచలేదు. ఫల్వతంగా, ఐగుప్ుత తో 
తమకుని అనుర్ాగములనిిటిని విడిచప టరమని మర్శయు దదశములో విజయమును ప ందుటకు 
ముందుకు కొనసాగమని పలర తిహ ంచుటకు మోషే ఇశాీయిలేుకు వరా శాడు. 

వాసతవిక శరీతల యొకు చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతికన ఆధ్ునిక అనువర్తనము పరా ముఖ్యమ ైయునిది 
ఎందుకంటే నడేు క ైసైతవ సంఘము ఒక పల ల్వకగల చార్శతిరక ప్ర్శస్టిాతిలో ఉనిది. ఇశాీయిలేు ఐగుప్ుత  
బానిసతవము నుండి విమోచంచబడి వాగాే న దదశములో మహ మకర్మ నై జీవితము వ పై్ుకు 
కొనసాగుచుండని విధ్ముగానే, కరసీుత  సంఘము కరసీుత  భూమి మీద నివస్టించనప్ుపడు చదస్టిన కార్యము 
దావర్ా పాప్ము యొకు అధకిార్ము నుండి విమోచంచబడినది కాని కరసీుత  తిర్శగశవచుునప్ుపడు కలుగు 
నూతన సృషిర  యొకు మహ మ వ పై్ుకు అద ినడేు కూడా ప్యనిసూత  ఉంది. ఈ పల ల్వకగల ప్ర్శస్టిాతయలు 
అబరా హాము జీవితమును నటేి సంఘమునకు అనువర్శతంచుటకు ఒక ఆకార్మును మనకు అందిసాత యి. 
ఒక సాలము నుండ ిమర్ొక సాలమునకు వార్మ చదయుచుండని ప్రయాణములో వార్శని పల ర తిహ ంచుటకు 
అబరా హామును గూర్శు మోషే వరా స్టని విధ్ముగానే, మర్ణ లోకములో నుండి నితయ జీవముగల కొీతత  
లోకములోనికన మనము చదయు ప్రయాణములో అతని వృతాత ంతములు మనలను పల ర తిహ సాత యి 
మర్శయు నడపిిసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఈ చార్శతిరక సమాంతర్తలు అనువర్తన ప్టో మనకు ఇలాంటి ధోర్ణిని కల్వగశసాత యని మనము 
నిశుయత కల్వగశయుండాల్వ, ఎందుకంటే అప సతలుడెనై పౌలు పాత నిబంధ్నను కొర్శంథులోని 
సంఘమునకు అనువర్శతంచుచుండగా అతడు వీటిని ఉప్యోగశంచాడు. 1 కొర్శంథీ. 10:1-6లో అతడు మోషే 
శరీతలు మర్శయు సంఘము మధ్య చూపిన చార్శతిరక పల ల్వకలను గూర్శు వినండి. 

సహో ద్ర్ులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండలట్ నఘకషిరములేద్ు. అద్ేద్నగా, 
మన ప తర్ులంద్ర్ు మేఘముకిాంద్ నుండ్రరి. వార్ంద్ర్ును సముది్ములో 
నడచిపో యరి. అంద్ర్ును మోషేనుబ్టి్ర  మేఘములోను సముది్ములోను 
బ్రప తసమము ప ంద్ిరి. అంద్ర్ు ఆతమ సంబ్ంధమ నై ఒకే ఆహార్మును భుజంచిరి; 
అంద్ర్ు ఆతమ సంబ్ంధమ నై ఒకే పానీయమును పానము చసే్ట రి. ఏలయనగా 
తముమను వెంబ్డ్రంచిన ఆతమసంబ్ంధమ నై బ్ండలోనిద్ి తఘి గిరి; ఆ బ్ండ కరాస్టేత . 
అయతే వారిలో ఎకుకవ మంద్ి ద్ేవునికషిరర లుగా ఉండకపోయరి గనుక 
అర్ణయములో సంహరింపబ్డ్రరి. వార్ు ఆశంచిన పికార్ము మనము చడ్ెవాటి్ని 
ఆశంచకుండలనట్టు  ఈ సంగతరలు మనకు ద్ృషార ంతములుగా ఉననవి (1 కొరింథీ. 
10:1-6). 

సులువుగా చెబుతద, అర్ణయములో మోషనేు అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు క ైసైతవుల 
అనుభవములను పల ల్వన అనుభవములను కల్వగశయునాిర్ని పౌలు గుర్శతంచాడు. మనము కరీసుత  దావర్ా 
విమోచంప్బడనిటటో  వార్మ మోషే దావర్ా విమోచంప్బడా్ ర్మ. క ైైసతవులు కరసీుత లో బాపితసుము ప ందినటటో  
వార్మ మోషే దావర్ా బాపితసుము ప ందార్మ. క ైైసతవులు ప్రభుర్ాతిర భోజనము అను సంసాుర్ములో నుండి 
తిని, తరా గు విధ్ముగానే వార్మ దదవుని నుండ ివచున మనాిను తినాిర్మ మర్శయు నీటనిి తరా గార్మ. 
అయినను, ఇశాీయిేలు అనుభవించన ఈ ఆర్ంభ కృపా అనుభవములు వార్శని ఒక ప్ర్శశీలన 
కాలములోనికన, అనగా వార్మ వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు ప్రయాణించుచుండగా ప్ర్రక్ష కాలములోనికన 
న టార యి. మర్శయు విచార్కర్ముగా, మోష ేదనిములలోని ఇశాీయిలేీయులలో అనకేమందిని బటిర  
దదవుడు సంతోషించలేదు కాబటిర  వార్మ అర్ణయములో మర్ణించార్మ. కాబటిర ఇశాీయిేలు అనుభవములో 
నుండి, వార్మ చదస్టని ప్రయాణములో నుండి సంఘముగా క ైసైతవులు నేర్ముకోవాలని చబెుతూ పౌలు 
ముగశంచాడు. పౌలు యొకు ఉదాహర్ణలో నుండి, అబరా హాము జీవితమును క ైసైతవ సంఘమునకు ఏ 
విధ్ముగా అనువర్శతంచాల్వ అను విష్యమును గూర్శు మనము అనేక విష్యములను నేర్ముకోవచుు. 

అబరా హాము జీవితమును గూర్శు మోష ేవరా స్టిన వృతాత ంతములు ఐగుప్ుత  నుండి తమను 
విమోచంచుట దావర్ా దదవుడు చదస్టని కార్యములను చూచుటకు మర్శయు వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు 
ప్రయాణము చదయుచుండగా వార్మ నముకముగా ఉండుటకు ఇశాీయిలేును ప్ుర్శకొలాపయి. ఇంచుమించు 
ఇదద విధ్ముగా, మన ప్రయాణములో మనలను పల ర తిహ ంచు విధ్ముగా అబరా హామును గూర్శున 
వృతాత ంతములను మనము నటేి సంఘమునకు అనువర్శతంచాల్వ. ర్ాజయము యొకు ఆర్ంభములో ఆయన 
చదస్టని కార్యములను బటిర  మనము కరీసుత కు నముకసుత లముగా ఉండాల్వ. మన దనిములలో ఆయన 
ర్ాజయము వాయపిత  చెందుచుండగా మనము నముకతవముతో ముందుకు కొనసాగాల్వ మర్శయు కొీతత  
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆకాశములు మర్శయు కొీతత  భూమిలోనికన ప్రవేశంచనప్ుపడు మన ఆతీుయ యాతర ముగశంచబడు 
దినము కొర్కు మనము ఎదుర్మచూడాల్వ. 

కాబటిర అబరా హాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును మనము చూచుచుండగా, 
అబరా హాము మర్శయు యిసేుకు మధ్య ఉని సంబంధ్ములను గూర్శు మాతరమ ేమనము ఆలోచన 
చదయకూడదు. అబరా హాము వృతాత ంతములను మొదటిగా ప ందుకుని ఇశాీయిలేు దదశము మర్శయు 
క ైైసతవ సంఘమునకు మధ్య ఉని సంబంధ్ముల మీద కూడా మనము దృషిరప టార ల్వ. పాత నిబంధ్న 
ఇశాీయిలేు మర్శయు కొీతత  నిబంధ్న సంఘము అబరా హాము యొకు సంతానమ యైునాిర్మ; మనము 
ఇర్మవుర్ము మిశీమ జాతీయ గుర్శతంప్ును కల్వగశయునాిము; మనమిర్మవుర్ము ఆతీుయ భినితవము 
కల్వగశయునాిము మర్శయు మహ మకర్మ ైన దదవుని ర్ాజయ లక్షయము వ పై్ుకు మనమిర్మవుర్ము 
ప్రయాణించుచునాిము. 

ముఖ్య అంశములు 
నేడు లోకములో అబరా హాము సంతానము యొకు కొనసాగశంప్ుగా అబరా హాము యొకు జీవిత 

వృతాత ంతములు క ైసైతవ సంఘమునకు అనువర్శతంచబడతాయని చూశాము కాబటిర , ఈ అనువర్తన ప్రకనయీ 
అబరా హాము జీవితమునకు ఇవవబడని నాలుగు ముఖ్య అంశములను ఏ విధ్ంగా తాకుతయందో  ఇప్ుపడు 
మనము చూదాే ము. కరీసుత లో మన అనుదని జీవితములను గూర్శు ఈ అంశములు ఏమి చబెుతాయి? 

అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు నాలుగు ముఖ్య అంశములను ప్రసాత వించాయని మీకు 
గుర్మత ండద ఉంటటంది: దదవుని కృప్, అబరా హాము చూపిన సావమిభకనత, అబరా హాముకు దదవుడచిున 
వాగాే నములు, మర్శయు అబరా హాము దావర్ా దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు. ర్ానుని పాఠములలో, 
అబరా హాము సంతానముగా ఈ అంశములు మన జీవితములతో ఏ విధ్ంగా మాటాో డతాయో మర్లా 
మర్లా చూదాే ము. అయితద ఇప్ుపడు, మనము అనుసర్శంచవలస్టని కొనిి సామానయ నిర్ేేశనములను 
మాతరమ ేచూదాే ము. మొదటిగా దదవుని కృప్ అను అంశమును చూదాే ము. 

ద్ేవుని కృప 
దదవుడు అబరా హాముకు కృప్ను అతని జీవితము యొకు ఆర్ంభములో మాతరమ ేచూప్లేదుగాని, 

భూమి మీద అతడు నివస్టించన ప్రతి దినమున చూపాడు. మర్శయు లేఖ్నములు సపష్రముగా 
బో ధించుచునిటటో , దదవుడు అబరా హాముకు కృప్ను చూపని విధ్ముగానే, దదవుడు నేడు క ైసైతవులకు 
కూడా కృప్ను చూప్ుతయనాిడు మర్శయు అద ిమనలను కరసీుత లో సాా పించ, నడపిిసుత ంది. ఎఫ స్ట ్2:8-
9లో పౌలు ఇలా వరా శాడు, 

మీర్ు విశ్ావసముద్ఘవరా కృపచతేనే ర్క్రంపబ్డ్రయునఘనర్ు; ఇద్ి మీవలన కలిగినద్ి 
కాద్ు, ద్ేవుని వర్మే. అద్ి కియాలవలన కలిగినద్ికాద్ు గనుక ఎవడలను 
అతిశయపడ వీలులేద్ు (ఎఫసె్ట ్2:8-9). 

కరీసుత లో ర్క్షణ దదవుడచిున కృపా బహుమానము; మనము కల్వగశయుని విశావసము కూడా 
ఆయన యొదే నుండద వసుత ంద.ి మనము దదవుని కనికర్ము మీద ఎంత ఆధార్ప్డతామంట,ే మన క ైసైతవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితములలో అనుదనిము మనము ఆ కనికర్ములో నివస్టించుట కొనసాగశసాత ము. దదవుని యొకు 
కొనసాగశంచు కృప్ లేకుండా, నముకముగా ఉండుటకు మనము చదయు ప్రయతిములనిి 
నిష్ీలమవుతాయి. 

ఈ కార్ణము చదత, అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములను వినుచుండగా తమ జీవితములోని 
దదవుని కృప్ యొకు అదుుతమును గూర్శు మోషనేు అనుసర్శంచన ఇశాీయిేలీయులు నరే్ముకుని 
విధ్ముగానే, కరసీుత  అనుచర్మలముగా, సమూహ కముగాను వయకనతగతముగాను, అబరా హాముకు దదవుడు 
కనికర్మును చూపిన విష్యమును మనము చదవిిన ప్రతిసార్శ, దదవుడు మన కొర్కు చదస్టని 
కార్యములను బటిర కృతజాులుగా ఎలా ఉండాలో నరే్ముకొనుటకు మనకు అవకాశం లభిసుత ంది. దదవుడు 
మనకు కనికర్మును సమృదిధగా చూపాడు మర్శయు ఆ కనికర్మును కనుగొని దాని మీద ఎలా 
ఆధార్ప్డాలో మనము నేర్ముకోవాల్వ. 

అబ్రి హాము చూప న స్ావమిభకిత 
ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, అబరా హాము చూపిన సావమిభకనత అను అంశము కరసీుత  

అనుచర్మలకు అనకే సాా యిలలో అనువర్శతంచబడుతయంది. అబరా హాము జీవితమును మనము అధ్యయనం 
చదయుచుండగా, దదవునిని విధదయతతో స్టవేించమని అబరా హాముకు ఆజా ఇవవబడని అనేక 
సందర్ుములను మనము చూసాత ము. అవును, అతడు ఈ లోకములో సంప్ూర్ణ స్టదిిధని ప ందలేదు, కాని 
అతడు నిజమ నై విశావసము యొకు ఫలమును కనుప్ర్చాడు. ఇప్ుపడు, పాత నిబంధ్నలో కూడా, 
నముకమ నై విధదయత ఎలోప్ుపడు దదవుని కనికర్ము మర్శయు కృప్ మీద ఆధార్ప్డి ఉండదదని మనము 
జాా ప్కముంచుకోవాల్వ. కాబటిర , ఈ ఉదాా టన ఒక విధ్మ నై ధ్ర్ుశాసత వీాదమని మనము ప ర్పాటట 
ప్డకూడదు. ఏది ఏమ నైా, పాత నిబంధ్నలో వల న , నేడు కూడా నిజమ ైన విశావసులు దదవుని కృప్కు 
దదవునికన చదయు నముకమ ైన స్టేవ దావర్ా సపందించాల్వ. 

ఇందువలన ేకరసీుత  అనుచర్మలు సావమిభకనతని చూప్వలస్టిన బాధ్యతను కల్వగశయునాిర్ని కొీతత  
నిబంధ్న మర్లా మర్లా ఉధ్ాా టిసుత ంది. ఎఫ స్ట్. 2:8-10లో పౌలు కృప్ను మర్శయు సావమిభకనతని 
జతప్ర్చన విధానమును వినండి. 

మీర్ు విశ్ావసముద్ఘవరా కృపచతేనే ర్క్రంపబ్డ్రయునఘనర్ు; ఇద్ి మీవలన కలిగినద్ి 
కాద్ు, ద్ేవుని వర్మే. అద్ి కియాలవలన కలిగినద్ికాద్ు గనుక ఎవడలను 
అతిశయపడ వీలులేద్ు. మరయిు వాట్ియంద్ు మనము నడలచుకొనవల నని 
ద్ేవుడల ముంద్ుగా స్ట ది్పర్చిన సత కిాయలు చేయుట్క ై, మనము 
కరాసుత యసేునంద్ు సృష ఠ ంపబ్డ్రనవార్మ ై ఆయన చసే్ట న పనియ ైయునఘనము 
(ఎఫెస్ట్. 2:8-10). 

10వ వచనము సపష్రము చదయుచునటటో , సతియిలను చదయు బాధ్యత నేడు క ైసైతవులకు ఉంది. 
ఆయనకు నముకముగా ఉండుటకు దదవుడు మనకు ర్క్ించు విశావసమును అనుగీహ సాత డు. కాబటిర , 
అబరా హాము జీవితము మానవ సావమిభకనతకన సంబంధించన సమసయలను లేవన తయత  ప్రతిసార్శ, ఈ న తైిక 
బాధ్యతలను మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొను స్టిాతిలో మనము ఉంటాము. 
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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 హామునకు ఇవవబడని ఆశీర్ావదములు క ైసైతవ జీవితమునకు 

అనువర్శతంచబడు మార్గములను కూడా మనము ఎర్శగశయుండాల్వ. దదవుడు అబరా హాముకు మర్శయు అతని 
సంతానమునకు గొప్ప ఆశీర్ావదములను వాగాే నము చదశాడని మీకు జాా ప్కముండద ఉంటటంది. తయదకు, 
వార్మ గొప్ప ఖ్ాయతిని ప ందని ఐశవర్యవంతమ ైన దదశమవుతార్మ. మర్శయు ఈ అంతిమ ఆశీర్ావదముల 
యొకు ముందసుత  సూచనలను దదవుడు పతిర్మనికన ఇచున సందర్ాులను అబరా హామును గూర్శున 
వృతాత ంతములలో మనము చూసాత ము. 

వార్మ తమ అంతిమ ఆశీర్ావదముల కొర్కు ఎదుర్మచూచుచుండగా అబరా హామునకు ఇవవబడిన 
వాగాే నములు వార్శ జీవితములలో న ర్వరే్ుబడినటటో  ఇశాీయిేలు యొకు వాసతవిక శరీతలు చూస్టనిటేో , నటేి 
క ైైసతవులముగా అవి సంప్ూర్ణముగా మనకు కలుగు దనిము కొర్కు ఆశతో ఎదుర్మచూచుచుండగా, ఈ 
ఆశీర్ావదముల యొకు ముందసుత  సూచనలను మనము ఇప్ుపడద ఇకుడద అనుభవిసాత ము. కరసీుత  
తిర్శగశవచునప్ుపడు మనము ప ందుకొను అంతిమ ఆశీర్ావదముల కొర్కు నిర్రక్ించుచు మన అనుదని 
జీవితములను మనము గడుప్ుచుండగా ఈ జీవితములో మనము చూస్టే ఆశీర్ావదములు మనకు గొప్ప 
పల ర తాిహమును అందిసాత యి. 

అబ్రి హాము ద్ఘవరా ఆశీరావద్ములు 
చవర్శగా, అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములు అబరా హాము దావర్ా దదవుడు లోకమునకు 

ఇవవబో వు ఆశీర్ావదముల మీద దృషిరప డుతయండగా, మన దావర్ా లోకమునకు కలుగు 
ఆశీర్ావదములను గూర్శు సమీక్ించు అవకాశము క ైైసతవులకు కలుగుతయంది. ఒక దినమున అబరా హాము 
దదవుని ఆశీర్ావదములను భూమి మీద ఉని దదశములనిిటతిో ప్ంచుకొనుటకు గాను తన విర్పధ్ుల 
నుండ ిభదరత మర్శయు స్టేిహ తయల నుండి ఆశీర్ావదములు అబరా హామునకు వాగాే నము చదయబడనివని 
మీకు జాా ప్కముండియుంటటంది. అంతదగాక, అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములనిిటలిో, అనిి 
ర్కముల ప్రజలకు దవీ నగా ఉండుటకు దదవుడు అబరా హామును అప్ుపడప్ుపడు ఉప్యోగశంచుకునాిడు. 

ఆదకిాండము యొకు వాసతవిక శరీతలు ఈ సనిివేశములను గూర్శు నరే్ముకునిప్ుపడు, తమ 
దినములలో జర్మగుచుని సనిివశేములను జాా ప్కము చదసుకొనుటకు వార్శకన అనకే అవకాశములు 
దొర్శకాయి. వార్మ ప్లు ర్కముల ప్రజలను ఎదుర్ొునుచుండగా లోకమునకు దదవుని ఆశీర్ావదములను 
తెచుు పాతరలుగా వార్మ అనకే విధాలుగా స్టవేించుటకు మార్గదర్ికమును ప ందార్మ. విర్పధ్ుల నుండ ి
దదవుడచిుు భదరతను గూర్శు వార్మ నిశుయతను ప ందార్మ మర్శయు దదవుని ర్ాజయము యొకు 
ఆశీర్ావదములను తమ ప ర్మగువార్శకన ప్ంచుటకు కృషి చదసూత  ముందుకు సాగశపల యార్మ. 

ఇంచుమించు ఇదద విధ్ముగా, నేడు క ైసైతవులముగా మనము ఈ ఆలోచనను మన 
జీవితములకు కూడా అనువర్శతంచుకోవాల్వ. మనము కూడా దదవుని భదరతను గూర్శున నిశుయతను 
ప ందియుండవచుు మర్శయు దదవుని ర్ాజయమును భూదిగంతముల వర్కు వాయపింప్జేయుట దావర్ా 
భూమి మీద ఉని దదశములనిిటకిన ఆశీర్ావదముగా ఉండుటకు మనము పల ర తాిహమును 
ప ందుకోవచుు. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ముగింపు 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఆధ్ునిక అనువర్తనమును గూర్శున ఈ పాఠంలో, పతిర్మనికన 
ఆపాదించబడని ఆదికాండములోని అధాయయములు నడేు మన లోకమునకు ఔచతయముగా ఎలా 
ఉనాియో మనము చుశాము. బెైబిలులోని ఈ భాగము ప్టో క ైసైతవ అవగాహన అబరా హాము యొకు 
గొప్ప సంతానముగా కరసీుత  వ పై్ుకు దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది అని మొదటగిా మనము చూశాము. అబరా హాము 
జీవితములో మనము చూస్ట ేఅంశములను కరసీుత  న ర్వేర్ముచుని మార్గముల కొర్కు అది వ దకుతయంది. 
అంతదగాక, అబరా హాము యొకు సమూహ క సంతానమ నై సంఘమునకు అబరా హాము జీవితము ఏ 
విధ్ంగా అనువర్శతంచబడుతయందో  కూడా మనము చూశాము. కరసీుత లో ప్ుర్మష్యలు, స్ట్త లీు మర్శయు పలోిలు 
లేఖ్నములలోని ఈ భాగములో ఉని బో ధ్నలకు అనుగణంగా ఎలా జీవించాలో మనము చూశాము. 

ఆదకిాండములో అబరా హాము జీవితమును మనము మర్శంత క్షుణణంగా ప్ర్శశీల్వంచనప్ుపడు, 
పితర్మని జీవితమును నేడు మన జీవితములకు అనువర్శతంచుకొనుటకు మనకు అనకే అవకాశములు 
లభిసాత యి. తండిరయి ైన అబరా హామును గూర్శు మోషే ఇచున కథనము మన హృదయములను పతిర్మని 
వ ైప్ుకు మాతరమే ఆకర్శషంచదుగాని, అబరా హాము సంతానమ నై కరీసుత  వ పై్ుకు, మర్శయు కరసీుత లో మనము 
కూడా అబరా హాము పలోిలమ యైునాిమను మర్శయు అబరా హాము వాగాే నములకు 
వార్సులమ యైునాిమను అదుుతము వ పై్ునకు కూడా ఆకర్శషసుత ంది. 


	ఉపోద్ఘాతం
	అబ్రాహాము మరియు యేసు
	అబ్రాహాము సంతానము
	ఏకత్వము
	సంతానముగా క్రీస్తు

	ముఖ్య అంశములు
	దేవుని కృప
	అబ్రాహాము చూపిన స్వామిభక్తి
	అబ్రాహామునకు ఆశీర్వాదములు
	అబ్రాహాము ద్వారా ఆశీర్వాదములు


	ఇశ్రాయేలు మరియు సంఘము
	అబ్రాహాము సంతానము
	సంఖ్యాపరమైన వైశాల్యము
	జాతిపరమైన గుర్తింపు
	ఆత్మీయ స్వభావము
	చారిత్రిక పరిస్థితి

	ముఖ్య అంశములు
	దేవుని కృప
	అబ్రాహాము చూపిన స్వామిభక్తి
	అబ్రాహామునకు ఆశీర్వాదములు
	అబ్రాహాము ద్వారా ఆశీర్వాదములు


	ముగింపు

