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ఉపో ద్ఘా తం 

భూమి మీద ఉని దదశముల మధ్య అనేక వయతాయసములు ఉనాియని మనందర్శకీ తలెుసు. 
వాటనిిటికన తమ స ంత భౌగపళము, భినిమ నై జాతయలు మర్శయు విశషే్మ నై ప్ర్ంప్ర్లు ఉంటాయి. 
అయితద ఇంచుమించు దదశములనిిటలిో ఒక విష్యం మాతరం సామానయంగా ఉంటటంది: మన దదశముల 
ఆర్ంభములను గూర్శున వృతాత ంతములు. మన దదశములను సాా పించన ప్రజల యొకు బల్వదానములను 
గూర్శు, వార్మ సాధించనవాటిని గూర్శు వినడం మనందర్శకీ ఇష్రం. వార్శ సాహసగాధ్లను కొనియాడుతయ 
మనము పాటలు పాడతాము. 

ఈ ఆవిర్ాువ వృతాత ంతములను గూర్శు మనము సంతోషించ వాటిని గూర్శు మాటిమాటికన 
ఎందుకు మాటాో డతాము? ఇంచుమించు ప్రతి మానవ సంసుృతిలో ఇది ఎందుకు అంత పరా ముఖ్యమ ైన 
భాగముగా ఉనిది? 

సర్ే, దీనికన కనీసం ర్ ండు కార్ణాలు ఉనాియి. ఒక వ పై్ున, మునుప్టిని గూర్శున 
జాా ప్కములను ముందు తర్ములవార్శకన అందించుటకు మన దదశముల మూలములను గూర్శు మనము 
మాటాో డతాము. మన పలోిలు తమ మూలములను, తమ ఆర్ంభములను గుర్మత ంచుకోవాలని మనము 
కోర్తాము. కాని మర్ొక వ పై్ున, భవిష్యతయత  కొర్కు ఒక దిశను కనుగొనుటకు మన దదశములను 
మునుప్ు నడపిించన మార్గదర్ికములను మనము జాా ప్కము చదసుకోవాలనుకుంటాము.  

ఇంచుమించు ఇలాంటదిద పాత నిబంధ్నలోని దదవుని ప్రజల మధ్య కూడా జర్శగశంది. ప్ుర్ాతన 
ఇశాీయిలేీయులు తమ ఆర్ంభములను గూర్శున వృతాత ంతములను ఎంతో ఇష్రప్డా్ ర్మ మర్శయు ఈ ర్ ండు 
కార్ణముల కొర్కే వాటిని ఒక తర్ము నుండి మర్ొక తర్మునకు అందించార్మ. మునుప్టి కాలములో 
సాధించన గొప్ప విజయములను మర్చపల కుండా ఉండునటటో  గతంలో జర్శగశన సనిివేశములను 
జాా ప్కము చదసుకొనుటకు వార్మ తమ పతిర్మల దినములను గూర్శు చెపాపర్మ. అంతదగాక వార్మ 
భవిష్యతయత లో వ ళోవలస్టని దిశను గూర్శు గుర్మత చదసుకొనుటకు కూడా వార్మ ఈ వృతాత ంతములను ఒక 
తర్ము నుండి మర్ొక తర్మునకు అందించార్మ. 

తండిరయి నై అబరా హాము అని పరే్మ ప టరబడని మన పాఠయ కీమములో ఇది మొదట ిపాఠము. ఈ 
పాఠయకీమములో తమ గొప్ప పతిర్మడెైన అబరా హామును గూర్శు ప్ుర్ాతన ఇశాీయిేలీయులు చపెిపన 
వృతాత ంతములను మనము చూదాే ము. తన కాలములో నివస్టించన ఇశాీయిలేీయులకు తమ 
ప్ూర్వకాలమును గూర్శు జాా ప్కము చదసుకొనునటటో , మర్శయు దదవుడు తమ కొర్కు దాచయుంచన 
భవిష్యతయత ను వార్మ సపష్రముగా అరా్ము చదసుకొనునటటో  మోషే ఈ వృతాత ంతములను వరా శాడని మనము 
చూసాత ము. 

ఈ పాఠయకమీములోని మూడు పాఠములలో ఇద ిమొదటి పాఠము, మర్శయు దీనికన “అబరా హాము 
జీవితము: నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములు” అను శీర్శషకనిచాుము. అబరా హామును గూర్శు మాటాో డు 
ఆదకిాండములోని అధాయయముల యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యముల మీద దృషిర  ప డుతూ ఈ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

పాఠములో అబరా హాము జీవితము యొకు అవలోకనమును మనము ఆర్ంభిదాే ము. అబరా హాము 
జీవితమును గూర్శు అతడు వరా స్టిన కథనమును మోష ేఏ విధ్ంగా నిర్శుంచాడు? ఈ అధాయయములలోని 
ముఖ్య విష్యములు ఏమిట?ి 

అబరా హాము జీవితము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను మనము ర్ ండు 
భాగములలో చూదాే ము: మొదటగిా, ఈ సాహితయము యొకు సాహితయ నిర్ాుణమును చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, ఈ అధాయయముల యొకు ముఖ్య అంశములను చూదాే ము. అబరా హాము జీవితము యొకు 
సాహితయ నిర్ాుణమును మొదట చూదాే ము. 

సమహితయ నిర్మాణము 

ముఖ్యముగా వృతాత ంతములు లేక కథనములు కల్వగశయుని అబరా హాము జీవితము వంట ిలేఖ్న 
భాగములను మనము ప్ర్శగణ ంచునప్ుపడు, బెైబిలు ర్చయితలు కవేలం అనేక సంవతిర్ముల కనతీం 
జర్శగశన సతయములను గూర్శు మాతరమ ేచపె్పలేదని మనము గుర్మత ంచుకోవాల్వ. దదవుని ప్రతినిధిగా 
ఉండుటకు ప్ర్శశుదాధ తయుడు వార్శని పేరర్ేపించాడు కాబటిర , వార్మ వరా స్టిన చర్శతర ప్ూర్శతగా నిజమ యైునిది. 
అంతదగాక, వార్మ వరా స్టిన ప్రజల యొకు అవసర్తలను గూర్శు కూడా మాటాో డునటటో  ప్ర్శశుదాధ తయుడు 
వార్శని పేరర్పేించాడు, కాబటిర  తమ పాఠకులను దృషిరలో ప టటర కొని కూడా బెైబిలు ర్చయితలు చర్శతరను 
గూర్శు వరా శార్మ. ఈ వృతాత ంతములను ప ందుకుని ప్రజల జీవితాలకు ఇవి ఉప్యోగకర్ముగా ఉండు 
విధ్ంగా వార్మ ఈ వృతాత ంతములను ర్ూప ందించార్మ. 

ఆదకిాండములో అబరా హాము జీవితమును గూర్శున నివదేికను మనము చూస్టనిప్ుపడు, 
అబరా హాము జీవితములో జర్శగశన సనిివశేములను ఈ వృతాత ంతములు ప ర్పాటటగా నివేదించవను 
నిశుయతను మనము కల్వగశయుండవచుు. అయితద మోష ేయొకు వాసతవిక పాఠకులకు ఈ 
వృతాత ంతములు ఏ విధ్ంగా అనువర్శతంచబడనివో అరా్ము చదసుకొనుటకు, ఆదకిాండము అబరా హాము 
జీవితమును ఏ విధ్ంగా చతీరకర్శసుత ందో  కూడా మనకు తలె్వస్టయిుండాల్వ. ఆదకిాండములో అబరా హాము 
జీవితము యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును విశేోషించుట దావర్ా ఒక విధ్ంగా అబరా హాము జీవితము ఎలా 
చతీరకర్శంచబడిందో  మనము అరా్ము చదసుకోవచుు. 

అబరా హాము జీవితము యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును మనము ర్ ండు భాగములలో చూదాే ము. 
మొదటగిా, ఆదకిాండము గీంథము యొకు సంప్ూర్ణ అవలోకనమును మనము చూదాే ము, మర్శయు 
ఆదకిాండము గీంథమంతటలిో అబరా హాము వృతాత ంతము ఏ విధ్ంగా అమర్ుబడుతయందో  చూదాే ము. 
ర్ ండవదగిా, అబరా హాము జీవితము మీద దృషిరప టటర  వృతాత ంతముల యొకు నిర్ాుణమును మనము 
చూదాే ము. ఆదకిాండము గీంథమంతట ియొకు అవలోకనముతో ఆర్ంభిదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆద్ికమండము 
శతాబేములు తర్బడి, ఆదకిాండము యొకు నిర్ాుణమును ప్లువుర్మ వాయఖ్ాయనకర్తలు ప్లు 

విధాలుగా అరా్ము చదసుకునాిర్మ. “వంశములు” లేక “తొల దొత్” వాకయభాగములు ఆదకిాండము 
గీంథమంతటా ప్ునర్ావృతమ నై విధానము ఆధార్ముగా ఆదికాండమును ప్ద ిభాగములుగా 
విభజంచుట ఒక ప్దధతియి ైయునిది. ఈ విశాల దృకపథమునకు కొంత విలువ ఉనిదని మనము 
అంగరకర్శంచాల్వ. అయితద ఆదికాండమును మూడు ప దే భాగములుగా విభజంచుట మర్శంత 
సహాయకర్ముగా ఉంటటంది అని ఇతర్ పాఠయకమీములలో మనము సూచంచాము: ఆది. 1:1-11:9లోని 
పరా చీన చర్శతర; 11:10-37:1లోని ఆదిమ పతిర్మల చర్శతర; 37:2-50:26లోని తర్మవాతి పతిర్మల చర్శతర.  

ఆది. 1:1-11:9లోని పరా చీన చర్శతర లోకము యొకు ఆర్ంభములను గూర్శు దదవుడు 
బయలుప్ర్చన సతయమును తలె్వయజసేుత ంది. ఇది సృషిరని గూర్శు, సృషిర  భరష్రమగుటను గూర్శు, 
ప్రప్రంచవాయప్త  జలప్రళయం దావర్ా సృషిరని ప్ునఃర్ూపించుటను గూర్శు మాటాో డుతయంది. ఇద ిపరా చీన 
ప్శ్చుమ ఆస్టయిాలో ఉని పరా చీన చర్శతరల వ ైఖ్ర్శని పల ల్వయునిది కాబటిర ఒక సాహితయ భాగముగా 
ముడపి్డియుంటటంది. 

37:2-50:26లో ఉని తర్మవాతి పితర్మల చర్శతర యోస్టపే్ు వృతాత ంతమును తెల్వయజేసుత ంది. ఇద ి
యోస్టపే్ు మర్శయు అతని సహో దర్మల మధ్య సంఘర్షణతో ఆర్ంభమ ై, ఐగుప్ుత లో యోస్టపే్ు 
అధకిార్మును సంపాదించుటతో కొనసాగశ, యోస్టపే్ు తన సహో దర్మలతో సమాధానప్డుటతో 
ముగుసుత ంది. ఈ విశాలమ నై ఐకయ వృతాత ంతమును అనకేమంది వాయఖ్ాయనకర్తలు యోస్టేప్ును గూర్శున 
నొవ లో అని వర్శణంచార్మ. 

ఈ మొదటి మర్శయు చవర్శ భాగముల మధ్య ఆది. 11:10-37:1 ఉంది. ఈ అధాయయములలో 
ఆదమి పితర్మల చర్శతర, అనగా ఇశాీయిలేు దదశము యొకు మొదట ిపతిర్మలను గూర్శున వృతాత ంతముల 
యొకు సంగీహము ఉంది. ఈ పాఠయకీమములో, ఆదకిాండములోని ఈ మధ్య భాగములోని ఒక 
భాగమును మనము చూడబో తయనాిము. 

సాధార్ణముగా, ఆదమి పితర్మల చర్శతర ర్ ండు భాగములుగా విభజంచబడుతయంది: 11:10-
25:18లో అబరా హాము జీవితము మర్శయు 25:19-37:1లో యాకోబు జీవితము. లేఖ్నములో మనము 
తర్చుగా ముగుగ ర్మ ఆదమి పతిర్మలను గూర్శు వింటాము కాబటిర ఈ ర్ ండింతల విభజన ఆశుర్యంగా 
అనిపించవచుు: అబరా హాము, ఇసాికు మర్శయు యాకోబు. కాబటిర , ఈ అధాయయముల యొకు సాహతియ 
నిర్ాుణము కూడా మూడింతలుగా ఉండాలని, అనగా మొదటగిా అబరా హామును గూర్శు చపెిప, తర్మవాత 
ఇసాికు మర్శయు యాకోబులను గూర్శు చపె్ుప విధ్ముగా ఉండాలని మనము ఆశ్చంచుట సబబే. కాని 
వాసతవానికన, ఆదిమ పతిర్మల చర్శతరలో ఏ భాగము కూడా ఇసాికును ప్రధానమ ైన పాతరగా చూప్లేదు. 
బదులుగా, అతడు కవేలం ఒక ప్ర్శవర్తనీయ మాతరగా మాతరమే ఉనాిడు. అతని జీవితము మొదటిగా 
అబరా హాము జీవితములోని భాగముగాను, తర్మవాత యాకోబు జీవితములోని భాగముగాను 
ప్రసాత వించబడింది. ఫల్వతంగా, ఆదమి పితర్మల చర్శతర కవేలం ర్ ండు ముఖ్య భాగములుగా మాతరమ ే
విభాగశంచబడుతయంది: అబరా హాము జీవితము మర్శయు తర్మవాత యాకోబు జీవితము. ఈ 
పాఠయకీమములో మనము పతిర్మల కాలము యొకు మొదట ిభాగమును, అనగా తండిరయి నై 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హామును గూర్శు మోషే ఇచున నివదేికను చూసాత ము. కాబటిర  ఆది. 11:10-25:18లో వర్శణంచబడని 
విధ్ముగా అబరా హాము జీవితము యొకు నిర్ాుణమును క్షుణణంగా ప్ర్శశీలన చదదాే ము. 

అబ్రా హాము 
ఆదకిాండము గీంథము యొకు నిర్ాుణములో అబరా హాము జీవితము ఎకుడ అమర్ుబడుతయందో 

మనము చూశాము కాబటిర , తర్మవాత విష్యమును మనము చూడవలస్టియునిది: ఆది. 11:10-
25:18లో అబరా హాము జీవితము యొకు నిర్ాుణము. అబరా హాము జీవితము యొకు నిర్ాుణమును 
అనేవషించుటకు, ఈ అధాయయములను మనము ర్ ండు సాా యిలలో చూదాే ము: ఒక వ పై్ున, అబరా హాము 
జీవితము యొకు మూల భాగములను లేక ఉపాఖ్ాయనములను చూదాే ము, మర్ొక వ ైప్ు, ఈ 
ఉపాఖ్ాయనాలు ఆదికాండములోని అబరా హాము జీవితములోనికన ఏ విధ్ంగా అమర్ుబడినవో మనము 
ప్ర్రక్షిదాే ము. అబరా హాము జీవితము యొకు మూల భాగములను లేక ఉపాఖ్ాయనములను మొదట 
గుర్శతదాే ము. 

మూల భరగ్ములు 
మోషే అబరా హాము జీవితమును గూర్శు ప్దహిేడు మూల భాగములు లేక ఉపాఖ్ాయనములలో 

వరా శాడు: 
1. మొదటగిా, అబరా హాము యొకు దయనొందని వంశము (11:10-26లో), అబరా హాము 

యొకు కుటటంబ వార్సతవమును వర్శణంచు వంశావళి. 
2. ఈ వాకయ భాగము తర్మవాత విఫలమగుచుని అబరా హాము యొకు తండిరని గూర్శున 

వృతాత ంతము ఉంది (11:27-32), ఇది అబరా హాము తండిరయి నై తెర్హుతో అతడు చదస్టని 
యాతరలను వర్శణంచు ర్ ండవ వంశావళి అయుయనిది. 

3. అబరా హాము కనానుకు వలస వ ళలో ట (12:1-9లో), అబరా హాము యొకు మొదటి 
పిలుప్ు మర్శయు వాగాే న దదశమునకు ప్రయాణమును గూర్శున వృతాత ంతము. 

4. ఐగుప్ుత  నుండి అబరా హాము యొకు విమోచన (12:10-20లో), అబరా హాము ఐగుప్ుత నకు 
యాతిరకునిగా వ ళోిన మర్శయు దదవుడు అతనిని విడిపించన కాలము. 

5. లోతయతో అబరా హాము యొకు సంఘర్షణ (13:1-18లో), అబరా హాము మనుష్యయలు 
మర్శయు లోతయ మనుష్యయల మధ్య సంఘర్షణ. 

6. అబరా హాము లోతయను విడపిించుట (14:1-24లో), లోతయను ప్టటర కొనిన ర్ాజుల నుండ ి
అతనిని విడపిించుటకు అబరా హాము వార్శతో యుదధము చదస్టని సమయము. 

7. అబరా హాము యొకు నిబంధ్నా వాగాే నములు (15:1-21లో), అబరా హాముకు అనేకమంద ి
వార్సులు ఉంటార్ని, ఒక నితయ సావసాయము ఉంటటంది అని దదవుడు అతనికన వాగాే నము 
చదస్ట ినిశుయతనిచున వృతాత ంతము. 

8. అబరా హాము హాగర్మ విష్యములో విఫలమగుట (16:1-16), శార్ా దాస్టియి నై హాగర్మతో 
అబరా హాము ఇషాుయిలేు అను కుమార్మని కనిన సమయము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

9. అబరా హాము యొకు నిబంధ్న అర్హతలు (17:1-27లో), దదవుని ఆజాలకు నముకముగా 
ఉండాలని అబరా హాముకు జాా ప్కము చదస్టని దదవుని నిబంధ్నను గూర్శున వృతాత ంతము. 

10. స దొమ గొమొర్ాీలు (18:1-19:38లో), స దొమ గొమొర్ాీల నాశనము మర్శయు లోతయ 
ఆ నాశనములో నుండి తపపించుకొనుటను గూర్శున వృతాత ంతము. 

11. అబీమ ల కు కొర్కు అబరా హాము చదస్టిన విజాా ప్న (20:1-18లో), ఫలి్వష్తయుడెైన 
అబీమ ల కు కొర్కు అబరా హాము పరా ర్శాంచన సమయము. 

12. అబరా హాము కుమార్మల ైన ఇసాికు మర్శయు ఇషాుయిలేు (21:1-21లో), ఇసాికు 
జననము మర్శయు అబరా హాము కుటటంబము నుండి ఇషాుయిేలును ప్ంపవిేయుటను 
గూర్శున వృతాత ంతము. 

13. అబరా హాము అబీమ ల కుతో చదస్టని ఒడంబడిక (21:22-34లో), భూమి మర్శయు నీటి 
హకుులను గూర్శు అబరా హాము అబీమ ల కుతో ఒక ఒప్పందమును చదస్టని సమయము.  

14. అబరా హాము ప్ర్రక్ష (22:1-24లో), తన కుమార్మడెైన ఇసాికును బల్వ అర్శపంచమని 
దదవుడు అబరా హామునకు పలిుప్ునిచున సుప్ర్శచతమ ైన ఉపాఖ్ాయనము. 

15. అబరా హాము సమాధి కొర్కు భూమి (23:1-20లో), శార్ా మర్ణము మర్శయు సమాధి 
సాలమును కొనుటను గూర్శున వృతాత ంతము. 

16. అబరా హాము కుమార్మడెైన ఇసాికు కొర్కు భార్య (24:1-67లో), ర్శబాు ఇసాికుకు భార్య 
అయిన సమయము. 

17. చవర్శగా, అబరా హాము మర్ణము మర్శయు వార్సుడు (22:1-18లో), అబరా హాము 
మర్ణమును గూర్శున ముగశంప్ు వృతాత ంతము మర్శయు అతని వార్సుల నివేదకి. 

మనము ఇకుడ చూసుత నటటో , అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతము అతని జీవితములో జర్శగశన 
సనిివశేముల యొకు మౌల్వక కీమమును అనుసర్శసుత ంది. అతడు యవవనుడుగా ఉండి, అతని తండిర 
ఆధనీములో ఉని సమయముతో వృతాత ంతము ఆర్ంభమ ై, అబరా హాము ముసల్వవాడె ైమర్ణ ంచుటతో 
ముగుసుత ంది. కొనిిసార్మో , అబరా హాము జీవితములోని ప్లు ఉపాఖ్ాయనముల మధ్య సూచనలు మర్శయు 
సపష్రమ నై సంబంధ్ములు కనిపిసాత యి. కాని పాత నిబంధ్నలోని ఇతర్ భాగములతో పల ల్వుతద, 
అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములో ప్దహిేడు సవతంతర ఉపాఖ్ాయనముల యొకు కమీము కనిపసిుత ంది. 
అబరా హాము జీవితములోని సనిివశేములను నివదేించుటకు మర్శయు మోషే యొకు వాసతవిక 
ఇశాీయిలేీయ పాఠకులకు కొనిి పాఠములను బో ధించుటకు ప్రతి ఉపాఖ్ాయనము ర్ూప ందించబడింది. 
మోషే వార్శని ఐగుప్ుత లో నుండ ివాగాే న దదశము వ పై్ుకు నడిపంిచుచుండగా, ఈ ఉపాఖ్ాయనములలో ప్రతి 
ఒకుటి వార్శ జీవితములకు ఎంతో ఉప్యోగకర్ముగా ఉండినది, మర్శయు అలాగ ేనటే ిమన 
జీవితములకు కూడా ఎంతో ఉప్యోగకర్ముగా ఉనిది. 

అబరా హాము జీవితము యొకు మూల ఉపాఖ్ాయనములను ప్ర్శచయం చదశాము కాబటిర , ఇప్ుపడు 
ఈ భాగములు ఏ విధ్ంగా ఐకయత కల్వగశయునాియో చూచుటకు స్టదిధముగా ఉనాిము. అబరా హాము 
వృతాత ంతము ఏ విధ్ంగా ఐకయప్ర్చబడినది? ఏ తర్ుము వాటనిి కమీప్ర్మసుత ంది? సులువ నై మాటలలో, 
అబరా హాము జీవితము యొకు ఉపాఖ్ాయనములు కొనిి శీర్శషకల ఆధార్ముగా అమర్ుబడినవి మర్శయు ఈ 
అమర్శకలు ఐదు సౌష్రవ లేక సమతయలయ దశలను ర్ూప ందసిాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అమర్ిక 
మొదటగిా, మనము ఊహించు విధ్ముగానే పతిర్మని జీవితము యొకు ఆర్ంభములో, మోషే 

నివదేిక అబరా హాము యొకు నపే్థయము మర్శయు దదవునితో ఆదమి అనుభవాలతో ఆర్ంభమవుతయంది. 
ఈ భాగములో: అబరా హాము యొకు దయనొందిన వంశావళి, అతని విఫలమగు తండిర, మర్శయు అతడు 
కనానుకు వలస వ ళలో ట ఉనాియి. అబరా హాము యొకు కుటటంబ నపే్థయము మర్శయు వాగాే న 
దదశములోనికన అతని ప్రవాసము మీద దృషిర  ప డుతూ అబరా హాము దదవునితో ఒక విశషే్మ నై 
అనుబంధ్ములోనికన ఎలా ప్రవశే్చంచాడో  ఈ అధాయయములు వివర్శసాత యి. 

అబరా హాము జీవితములోని ర్ ండవ ఉపాఖ్ాయనముల గుంప్ు, 12:10 నుండి 14:24 వర్కు ఇతర్ 
ప్రజలతో అబరా హాము కల్వగశయుండిన ఆర్ంభ సంబంధ్ముల మీద దృషిరప డుతయంది. దీనిలో ఐగుప్ుత  నుండి 
అతని విమోచన, లోతయతో అతని సంఘర్షణ, మర్శయు అతడు లోతయను విడిపించుట ఉనాియి. ఈ 
మూడు ఉపాఖ్ాయనములు ఐకయముగా ఉనాియి ఎందుకంట ేఇవి అనేక ప్రజల గుంప్ుల ప్రతినిధ్ులను 
అబరా హాము ఎదుర్ొునుట మీద, మర్శయు వార్శతో సంకర్శషంచుట మీద దృషిరప డతాయి. ఈ 
అధాయయములలో, పితర్మడు ప్రధానంగా ఐగుప్ుత  ఫర్పతో, అతని అని కొడుకు లోతయతో, దండెతితన 
ర్ాజులతో, స దొమ ర్ాజుతో మర్శయు షాలేము ర్ాజ ైన మ లీుస్ట దకెుతో వయవహర్శంచాడు. 

మూడవ భాగము మర్శయు అబరా హాము జీవితము యొకు కంేదర భాగము 15:1-17:27లో 
అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని నిబంధ్నా అనుబంధ్ము మీద దృషిరప డుతయంది. పతిర్మని జీవితములోని 
ఈ భాగములో మూడు ఉపాఖ్ాయనములు ఉనాియి: అబరా హాము యొకు నిబంధ్నా వాగాే నములు, 
హాగర్మ విష్యములో అబరా హాము యొకు వ ఫైలయము, మర్శయు అబరా హాము యొకు నిబంధ్నా 
అర్హతలు. 

18:1-21:34లో కనిపించు నాలగవ భాగము, ఇతర్ ప్రజలతో అబరా హాము తర్మవాత చదస్టని 
సంప్ర్ుములను ప్రసాత విసుత ంద.ి ఇవి అబరా హాము ఇతర్ ప్రజల గుంప్ులతో చదస్టని సంప్ర్ుముల మీద 
దృషిరప డతాయి కాబటిర  ఈ అధాయయములు ప్రధానంగా ఐకయత కల్వగశయుంటాయి. ఈ అధాయయములు 
స దొమ గొమొర్ాీల సందర్ుములో అబరా హామును వర్శణసాత యి. అబీమ ల కు కొర్కు అబరా హాము చదస్టని 
విజాా ప్న, ఇసాికు మర్శయు ఇషాుయిలేులకు అనుబంధ్ములో అబరా హాము, మర్శయు అబీమ ల కుతో 
అబరా హాము చదస్టని ఒడంబడికను దీనిలో మనము చూసాత ము. లోతయ మర్శయు అతని కుటటంబముతో 
పితర్మడు ఎలా సంకర్శషంచాడో , స దొమ గొమొర్ాీలలోని ప్రజలతోను, ఫిల్వష్తయుడెైన అబీమ ల కు ర్ాజుతోను 
అతడు ఎలాంట ిఅనుబంధ్ము కల్వగశయునాిడో  ఈ నాలుగు ఉపాఖ్ాయనములు మర్శఎకుువగా వర్శణసాత యి. 

మనము ఊహించునటేో , 22:1-25:18లో ఉని పితర్మని జీవితము యొకు ఐదవ మర్శయు 
ఆఖ్ర్శ భాగము, అబరా హాము జీవితము యొకు ముగశంప్ును గూర్శున, ముఖ్యముగా అతని వార్సులు 
మర్శయు మర్ణమును గూర్శున విష్యములను ప్రసాత విసుత ంది. దదవుడు అబరా హామును ఏ విధ్ంగా 
ప్ర్రక్షించాడో  ఇది నమోదు చదసుత ంది. ఇద ిఅబరా హాము సమాధ ికొర్కు భూమిని కొనుటను నివేదసిుత ంది. 
ఇద ిఅబరా హాము తన కుమార్మడెైన ఇసాికు కొర్కు భార్యను కనుగొనుటను నివదేసిుత ంది. మర్శయు ఇద ి
అబరా హాము మర్ణమును కూడా నమోదు చదసుత ంది. ఈ అధాయయములు అబరా హాము భార్యయి ైన శార్ా 
మీద మర్శయు అతని కుమార్మడెనై ఇసాికు (అబరా హాము యొకు నిజమ నై వార్సుడు) మీద దృషిరప టిర , 
అబరా హాము యొకు ఇతర్ భార్యలు మర్శయు వార్శ కుమార్మల కంట ేవీర్శకన ఎకుువ ఘనతను ఇసాత యి. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ఉపాఖ్ాయనములు ఒకదానికొకటి సవతంతరముగా ఉనాియి కాబటిర , 
అబరా హామును గూర్శు ప్రజలు మొదటిసార్శ చదివినప్ుపడు, వార్మ లక్షయము లేకుండా ఒక సనిివశేములో 
నుండ ిమర్ొక సనిివేశములోనికన భరమిసుత నాిర్మ అనిటటో  అనిపసిుత ంది. ఎలాంట ిముందు ఆలోచన లేక 
ప్రణాళిక లేకుండా మోషే ఒకొకు సనిివశేమును ప్రసాత వించాడు అనిటటో గా వార్మ అబరా హామును గూర్శున 
వృతాత ంతములను చదువుతార్మ. అయితద ఈ మొదటి ఆలోచన తర్మవాత కూడా, అబరా హాము 
జీవితమును గూర్శున వృతాత ంతములు కేందర అంశములను తెలుప్ు ఉపాఖ్ాయనముల గుంప్ులుగా 
కీమప్ర్చబడా్ యి. అబరా హామును గూర్శు తాను చపె్పగపర్శన దానిని మోషే వాసతవానికన ప్రణాళిక ప్రకార్ంగా 
వరా శాడని మన సులువ నై ఐదు-దశల ఆకార్ము బయలుప్ర్మసుత ంది. విశాల దృకపధ్ములో అబరా హాము 
జీవితము యొకు నివేదకి ఒక సౌషార కార్ నాటిక ఆకార్మును తీసుకుంటటంది. ప్రతి భాగము నాటికలోని 
సమాంతర్ భాగముతో సమతయలయత కల్వగశయుంటటంది. 

11:10-12:9లో, అబరా హాము కుటటంబ నేప్థయము మీద మర్శయు దదవునితో అతని యొకు 
ఆర్ంభ అనుభవాల మీద దృషిర సార్శంచబడుటను మనము చూసాత ము. ఈ మొదటి ఆలోచనలకు 
భినిముగా, 22:1-25:18లో ఉని ముగశంప్ు మాటలు అబరా హాము యొకు చవర్శ సంవతిర్ముల మీద 
మర్శయు అతని వార్సుల మీద దృషిరప డతాయి. 

అంతదగాక, అబరా హాము జీవితములోని ర్ ండవ భాగములో ఇతర్ గపతరములు మర్శయు 
దదశములలోని ప్రజలతో అబరా హాము కల్వగశయుండని సంప్ర్ుములను గూర్శున ఉపాఖ్ాయనములు 
ఉనాియి. మర్శయు వృతాత కార్ సౌష్రత దావర్ా, ర్ ండవ భాగములో ప్రసాత వించబడిన అవే అంశములకు 
తిర్శగశవ ళతత , అబరా హాము జీవితము యొకు నాలగవ భాగము ఇతర్మలతో అబరా హాము యొకు 
సంప్ర్ాులను గూర్శున మర్శకొనిి ఉదాహర్ణల మీద మర్ొకసార్శ దృషిరప డుతయంది. 

చవర్శగా, అబరా హాము జీవితము యొకు మధ్య భాగములో, దదవునితో అబరా హాము యొకు 
నిబంధ్న మీద దృషిరప టటర  మూడు ముఖ్యమ నై అధాయయములు ఉనాియి. ఈ అధాయయములు 
అబరా హాము జీవితమునకు కేందర బిందువుగా ఉనాియి, మర్శయు అబరా హాము అతని వార్సులు 
దదవునితో కల్వగశయుని నిబంధ్నా అనుబంధ్ము యొకు ప్రధాన కనీయాశీలకములను వివర్శసాత యి. 

మోషే తన కథనమును చాలా జాగతీతగా చతీరకర్శంచాడని ఈ అధాయయముల యొకు ఆకార్ము 
బయలుప్ర్మసుత ంది. అతని జీవితములోని ప్లు విష్యముల వ ైప్ుకు ఆసకనతని మళోించుటకు ఇశాీయిలేు 
మొదట ిపతిర్మని యొకు సాహితయ చతరమును అతడు నిర్శుంచాడు: ఆశీర్ావదము కొర్కు అబరా హాము 
యొకు ఎంపకి మర్శయు అతని అర్హమ నై వార్సుడు, అబరా హాము యొకు మునుప్టి మర్శయు తర్మవాతి 
సంకర్షణలు, మర్శయు దదవునితో అబరా హాము యొకు నిబంధ్నా అనుబంధ్ం. మర్శయు మనము 
చూడబో తయనటటో , మోష ేమొదటిగా ఈ వృతాత ంతములను వరా స్టిన ఇశాీయిేలీయుల అవసర్తలకు 
అనుగుణంగా ఈ సాహతియ దృషిర ర్ూప ందించబడింది. మోషే ఇశాీయిలేీయులను వాగాే న దదశము వ ైప్ుకు 
నడపిించుచుండగా వార్మ అబరా హాము అడుగుజాడలలో ఏ విధ్ంగా నడవాలో అబరా హాము జీవితము 
వార్శకన నరే్శపంచంది. మర్శయు ఆదకిాండములోని ఈ భాగమును మనము ప్ర్శశీల్వంచుచుండగా, ఈ 
ఉదదేశయప్ూర్వక నిర్ాుణము యొకు పరా ముఖ్యతను మర్ల మర్ల మనము చూడబో తయనాిము. 

అబరా హాము జీవితము యొకు సాహతియ నిర్ాుణమును మనము చూశాము కాబటిర , అబరా హాము 
జీవితము యొకు నిర్ాుణము మర్శయు విష్యములను గూర్శున మన పాఠములోని ర్ ండవ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అంశమును ఇప్ుపడు మనము చూడవలస్టియునిది. ఈ అధాయయములలోని విష్యములను 
వర్శణంచుటకు అనకే మార్గములు ఉనిప్పటికీ, మనము సూచంచన ఆకార్ము ఈ అధాయయముల యొకు 
ముఖ్య అంశములతో అనుసంధానముగా ఉనిదని మనము చూసాత ము.  

ముఖ్య అంశములు 

అబరా హాము జీవితమంత సుదరీ్ఘమ నై, కనోష్రమ ైన ఏ లేఖ్న భాగము యొకు ముఖ్య 
అంశములన నైా వర్శణంచుట కష్రమని చెప్పవలస్టని అవసర్ం లేదు. ఈ అధాయయములలో కనిపించు ప్రతి 
మూలాంశమును లేక అంశమును ప్రసాత వించుట అసాధ్యము. అయితద మిగశల్వనవాట ికంటే పరా ముఖ్యమ నై 
అనకే మూలాంశములను గుర్శతంచుట మాతరం సాధ్యమే. మర్శయు మనము చూడబో వుచునిటటో , ఈ 
అధాయయములలోని ముఖ్య అంశములు అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములను ఐకయప్ర్చుతాయి, 
మర్శయు అబరా హాము జీవితము నుండి తన వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ పాఠకులు నేర్ముకోవాలని మోష ే
కోర్శన ముఖ్య ఆలోచనలను అరా్ము చదసుకొనుటలో మనకు సహాయప్డతాయి. దీనికన మించ, 
లేఖ్నములోని ఈ భాగము నుండి మనము ఏమి నేర్ముకోవాలని దదవుడు కోర్మచునాిడో ఈ ముఖ్య 
అంశములలో మనము చూడవచుు. 

అబరా హాము జీవితము యొకు ముఖ్య అంశములను మనము ర్ ండు విధాలుగా చూదాే ము: 
మొదటగిా, అబరా హాము జీవితము యొకు నాలుగు ముఖ్యమ ైన అంశములను ప్ర్శచయం చదయు ఒక 
కీలకమ నై వాకయభాగమును మనము ప్ర్రక్షదిాే ము. మర్శయు ర్ ండవదగిా, అబరా హాము జీవితమును 
గూర్శున అధాయయములలో ఈ అంశములు ఏ విధ్ంగా విశదప్ర్చబడా్ యో మనము చూదాే ము. 
అబరా హాము వృతాత ంతములోని అంశములను ప్ర్శచయం చదయు కీలకమ నై వాకయభాగమును మొదట 
చూదాే ము. 

కీలక వమకయభరగ్ము 
అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతము యొకు ఆర్ంభములో, ఆదకిాండము 12:1-3లో అబరా హాముకు 

దదవుడచిున పలిుప్ును గూర్శు ఉనిదని మీకు గుర్మత ందనుకుంటాను. అబరా హాము మ సప తమియలోని 
ఊర్మలో నివాసముంటటనిప్ుపడద వాగాే న దదశమునకు వ ళలో టకు దదవుడు అబరా హామును పలి్వచాడు. ఈ 
వచనములు అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములోని కొనిి అతయంత పరా ముఖ్యమ ైన మూలాంశములను 
ప్ర్శచయం చదసాత యని అనేక సంవతిర్ాలుగా వాయఖ్ాయనకర్తలు గుర్శతంచార్మ. ఈ వచనాలలో మోషే ఏమని 
వరా శాడో ఒకసార్శ గమనించండి: 

యహెో వమ - నీవు లేచి నీ ద్శేమునుండియు నీ బ్ంధువుల యొద్దనుండయిు నీ 
తండిా యంటి నుండియు బ్యలుద్ేరి్ ననేు నీకు చూప ంచు ద్శేమునకు వళె్లు ము. 
నినుు గొపప జనముగమ చేస్ట  నినుు ఆశీరవద్ించి నీ నఘమమును గొపప 
చేయుద్ును, నీవు ఆశీర్మవద్ముగమ నుంద్ువు. నినుు ఆశీరవద్ించువమర్ిని 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీరవద్ించదె్ను; నినుు ద్ూష ంచువమని శప ంచదె్ను; భూమి యొకక సమసత  
వంశములు నీయంద్ు ఆశీరవద్ంిచబ్డును అని అబ్రా ముతో అనగమ (నెను) (ఆద్ి. 
12:1-3). 

ఈ మూడు వచనములు చాలా పరా ముఖ్యమ నైవి మర్శయు వీటిని అనకే విధాలుగా 
కోీడీకర్శంచవచుు. వాయకర్ణ సాా యిలో, 1వ అధాయయము యొకు మొదటి భాగములో ఇవి ఒక 
ప్ర్శచయంతో ఆర్ంభమవుతాయి. ఇవి తర్మవాత అబరా హాముతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలతో 
కొనసాగుతాయి, వీటిని ర్ ండు భాగములుగా విభాగశంచవచుు. మొదటి భాగము, 1వ వచనము యొకు 
ర్ ండవ భాగము మర్శయు ఇంచుమించు 2వ వచనము అంతటలిో ఒక ఆజా, దాని తర్మవాత మూడు 
సవతంతర కనీయార్ూప్క వయకీతకర్ణలు ఉనాియి. దదవుడు అబరా హాముతో ప్ల్వకనన మాటలలోని ర్ ండవ 
భాగము 2వ వచనము యొకు చవర్శ భాగములోను మర్శయు మూడవ వచనములోను ఉనిది. ర్ ండవ 
భాగము కూడా మొదట ిభాగములోని వాయకర్ణ ప్దధతినే అనుసర్శసుత ంది. ఇది ఒక ఆజా దావర్ా ప్ర్శచయం 
చదయబడుతయంది, దాని తర్మవాత మూడు సవతంతర కనీయార్ూప్క వయకీతకర్ణలు ఉనాియి. ఆది. 12:1-3 
యొకు ఈ మూడు విభాగములను చూచుట దావర్ా, ఈ వాకయభాగము యొకు పరా ముఖ్యతను గూర్శున 
కొనిి మ ళకువలను మనము కనుగొనవచుు. 

పర్ిచయం 
1వ వచనంలో అబరా హాముతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటలను మోషే ప్ర్శచయం చదస్టని సులువ ైన 

విధానమును మొదట వినండి: 

యహెో వమ....అబ్రా ముతో అనగమ (ఆద్ి. 12:1, 3). 

ఈ మాటలో ఉని కనీయ “యి హో వా అనగా”కు బదులుగా “యి హో వా అననెు” అని 
అనువదించబడాలని అనకేమంది ఆధ్ునిక అనువాదకులు సర్శగానే గుర్శతంచార్మ. ఈ అనువాదము 
పరా ముఖ్యమ నైద ిఎందుకంటే అప . 7:2-4లో ఉని స్ట తఫ ను ప్రసంగం ప్రకార్ం, అబరా హాము తండిరయి నై 
తెర్హు హార్ానులో మర్ణ ంచక ముందు అబరా హాము ఊర్మలో పిలుప్ును ప ందుకునాిడు. అయితద 
ఆదకిాండము యొకు సాహితయ చతీరకర్ణలో, 11:32లో తెర్హు మర్ణ ంచాడు అని మనము చూసాత ము, 
తర్మవాత ఆది. 12:1లో దదవుడు అబరా హామును పలి్వచాడని నరే్ముకుంటాము. ఈ కార్ణం చదత, 
ఆదకిాండము 12:1 గతమును, మునుప్ు జర్శగశన దానిని తలె్వయజసేుత ంది, కాబటిర  ఇద ి“యి హో వా 
అన ను” అని అనువదించబడాల్వ. దదవునికన సపందసిూత  అబరా హాము ఏమి చదయక ఉండని మునుప్ట ి
కాలమును, అనగా అతడు వాగాే న దదశమునకు ప్రయాణమగుటకు ముందు కాలమును ఈ వచనము 
జాా ప్కం చదసుకుంటటంది. 

మొద్టి భరగ్ము 
ఈ ప్ర్శచయం తర్మవాత, దదవుడు అబరా హాముతో ప్ల్వకనన మాట యొకు మొదటి భాగములోనికన 

మనము వచాుము. ఈ మొదటి భాగము ఒక ఆజాా రా్కమ నై కనీయతో ఆర్ంభమ  ైఒక ఆజాను సూచసుత ంది. 
ఆది. 12:1లో మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

నీవు లేచి నీ ద్ేశమునుండియు నీ బ్ంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండిా యంటి 
నుండయిు బ్యలుద్ేరి్ నేను నీకు చూప ంచు ద్శేమునకు వళె్లు ము (ఆద్ి. 12:1). 

ఇకుడ మనము చూసుత నటటో , ఈ భాగము ఒక ఆజాతో మొదలవుతయంది, “లేచ” (లేక NIV దీనిని 
“విడచి ... వ ళలో ము” అని కోీడకీర్శసుత ంది). దదవుడు అబరా హామును ఏదో  చదయమని ఆజా ఇచాుడు: కనాను 
దదశమునకు వ ళోమని. ఇది దదవుడు పతిర్మనికన ఇచున మొదట ిమర్శయు పరా ధ్మికమ నై ఆజా. 

వాగాే న దదశమునకు వ ళోమని ఆజా ఇచున తర్మవాత, దదవుడు అబరా హాముతో ప్ల్వకనన మాటల 
యొకు మొదటి భాగము మూడు భాగములుగా విభజంచబడుతయంది మర్శయు ఇది 2వ వచనము 
యొకు మొదటి భాగములో మూడు సవతంతర కనీయార్ూప్క వయకీతకర్ణలతో సూచంచబడింది. ఆది. 
12:2ను మర్ొకసార్శ చూడండి: 

నినుు గొపప జనముగమ చేస్ట  నినుు ఆశీరవద్ించి నీ నఘమమును గొపప 
చేయుద్ును (ఆద్ి. 12:2). 

దదవుడు అబరా హామును పలిచనప్ుపడు అతనికన ఇచున ఆశీర్ావదముల మీద ఈ మాటలు 
దృషిరప డతాయి. మొదటిగా, తాను అబరా హామును గొప్ప జనముగా చదసాత నని దదవుడు అబరా హాముకు 
చెపాపడు. ర్ ండవదిగా, అబరా హాముకు ఐశవర్యమునిచు దీవిసాత నని ఆయన చెపాపడు. మూడవదగిా, 
అబరా హాముకు, అతని వార్సులకు గొప్ప పేర్మను లేక ఖ్ాయతిని ఇసాత నని ఆయన చెపాపడు. 

ర్ ండవ భరగ్ము 
ఇప్ుపడు అబరా హాముతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటల యొకు ర్ ండవ భాగమును మనము 

చూసుత నాిము. అనకే ఆధ్ునిక అనువాదములు దీనిని చూచుటలో మనకు సహాయం చదయనప్పటకిీ, 
అబరా హాముతో దదవుడు ప్ల్వకనన మాటల యొకు ర్ ండవ భాగము మొదట ిభాగము యొకు వాయకర్ణ 
నిర్ాుణమును పల ల్వయునిది. ఇద ికూడా ఒక ఆజాతో ఆర్ంభమవుతయంద ిమర్శయు తర్మవాత మూడు 
సవతంతర కనీయార్ూప్క వయకీతకర్ణములు ఉనాియి. ఆది. 12:2-3లో మనము ఈ మాటలను 
చదువుతాము: 

నీవు ఆశీర్మవద్ముగమ నుంద్ువు. నినుు ఆశీరవద్ించువమర్ిని ఆశీరవద్ించదె్ను; 
నినుు ద్ూష ంచువమని శప ంచదె్ను; భూమి యొకక సమసత  వంశములు నీయంద్ు 
ఆశీరవద్ించబ్డును (ఆద్ి. 12:2-3). 

“నీవు ఆశీర్ావదముగా నుందువు” అని అనువదించబడిన హబెీర కనీయాప్దము ఇకుడ ఆజాా రా్క 
ర్ూప్ములో ఉంది, మర్శయు 1వ వచనములోని “వ ళలో ము” అను ఆజాకు సమాంతర్ముగా 
ర్ూప ందించబడింది. కాని ఇకుడ ఇవవబడిన ఆజాా రా్కము ఒక ఆజా వల  ప్నిచదయదు. దనీిని అనేక 
విధాలుగా అనువదించవచుు: “మర్శయు నీవు ఆశీర్ావదముగా నుందువు,” లేక “మర్శయు నీవు 
ఆశీర్ావదముగా నుందువుగాక,” లేక, “మర్శయు నీవు నిశుయముగా ఆశీర్ావదముగా నుందువు.” ఏద ి
ఏమ ైనా, ఈ ఆజాా రా్కము ఆలోచనలో ఒక ముఖ్యమ నై ప్ర్శవర్తనను సూచసుత ంది. ఇది అబరా హాము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ఆశీర్ావదమును ప ందుకొనుట (2వ వచనములోని మొదటి భాగములో మనము చూస్టనిటటో ) నుండి 
అబరా హాము ఇతర్మలకు ఆశీర్ావదముగా ఉంటాడు అనిటటో  మార్మప చెందింది. 

ర్ ండవ ఆజాా రా్క ర్ూప్ము తర్మవాత కూడా మూడు సవతంతర కనీయార్ూప్క వయకీతకర్ణములు 
ఉనాియి. ఈ మూడు కనీయా ప్దములు అబరా హాము ఇతర్మలకు ఆశీర్ావదముగా ఉండు ప్రకనీయను 
సూచసాత యి. మొదటిగా, “నినుి ఆశీర్వదించువార్శని ఆశీర్వదించదెను...” అని దదవుడు చపెాపడు, అనగా 
అబరా హాముతో సర్శగా వయవహర్శంచనవార్శకన దదవుడు మంచ యిావులను అనుగీహిసాత డు. ప్రజలు 
అబరా హాముతో సర్శగా వయవహర్శంచనప్ుపడు, దదవుడు వార్శతో సర్శగానే వయవహర్శసాత డు. ర్ ండవదగిా, “నినుి 
దూషించువాని శపించదెను ...” అని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు, అనగా అబరా హామును ఉపకే్షంిచనవార్శని 
దదవుడు శపిసాత డు. అబరా హాముకు శతయర వుల ైనవార్శతో కఠశనముగా వయవహర్శంచుట దావర్ా అతనిని కడీు 
నుండ ితపపిసాత నని దదవుడు వాగాే నం చదశాడు. కాని మూడవదగిా, “భూమి యొకు సమసత  వంశములు 
నీయందు ఆశీర్వదించబడును” అని దదవుడు చెపాపడు. ప ైప నై చూస్టేత , ఈ మూడవ మాట అబరా హాము 
యొకు శతయర వులను శపిసాత ను అను ఆలోచనకు వయతిర్ేకముగా ఉనిటటో  అనిపసిుత ంది, కాని అబరా హాము 
మితయర లను దీవించ, శతయర వులను శపించు ర్ ండింతల ఆశీర్ావదము దావర్ా దదవుడు తయదకు అతని 
ఆశీర్ావదములను భూమి మీద ఉని కుటటంబములనిిటికన వాయపింప్జేసాత డు. కాబటిర  ఆదకిాండము 12వ 
అధాయయములోని ఆర్ంభ వాకయముల యొకు వాయకర్ణము మూడు ముఖ్య భాగములుగా 
విభాగశంచబడుతయంది: ప్ర్శచయం, దదవుడు అబరా హామునకనచుు ఆశీర్ావదముల మీద దృషిర మర్శయు 
అబరా హాము దావర్ా దదవుడు లోకమంతటకన కలుగజయేు ఆశీర్ావదముల మీద దృషిర . 

ఆదకిాండము 12వ అధాయయములో ఉని ఈ వచనముల యొకు నిర్ాుణమును అరా్ము 
చదసుకొనుట ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనది ఎందుకంటే, అనేక విధాలుగా ఆదికాండములో అబరా హామును 
గూర్శున వృతాత ంతములు అబరా హాముతో దదవుడు చదస్టని ఈ వాగాే నములు అతని జీవితములో ఏ 
విధ్ముగా న ర్వేర్శనవో ఉదాహర్శసాత యి. పతిర్మని గూర్శు మోషే వరా యుచుండగా, దదవుడు అబరా హామును 
వాగాే న దదశమునకు పలిచనప్ుపడు ఆయన అతనితో ప్ల్వకనన మాటల మీద విశేష్మ నై దృషిరని ప టిర  ఈ 
వృతాత ంతములను వరా శాడు. 

ఈ వాయకర్ణ నిర్ాుణమును మనసుిలో ఉంచుకొని, ఆది. 12:1-3లో నుండి అబరా హాము 
జీవితములోని ముఖ్య అంశములు ఏ విధ్ంగా విశదప్ర్చబడతాయో చూచుటకు మనము స్టిదధముగా 
ఉనాిము. 

విశద్పరచబ్డుట 
ఈ వచనములలో నాలుగు ప్రధానమ నై అంశములు కనిపిసాత యని మనము చూదాే ము. 

అబరా హాము ప్టో చూప్బడిన దదవుని కృప్ను చూసూత  ఆర్ంభిదాే ము. తర్మవాత అబరా హాము దదవుని ప్టో 
చూప్వలస్టయిుండని సావమిభకనతని, అబరా హామునకు ఇవవబడని దదవుని ఆశీర్ావదములను, మర్శయు 
చవర్శగా అబరా హాము దావర్ా దదవుని ఆశీర్ావదములను మనము చూదాే ము. 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

ద్ేవుని కృప 
అబరా హాము జీవితములో అనకే సార్మో  అగుప్డు మొదటి మూలాంశము ఏమనగా, అబరా హాముతో 

దదవుని అనుబంధ్ము ఆయన కృప్ మీద ఆధార్ప్డయిుండనెు. ఆదికాండము 12:1లోని ప్ర్శచయ 
ప్లుకులలో దదవుని కృప్ చాలా సపష్రమ నై ర్రతిలో ప్రతయక్షమ యైియంది. ఇంతకు ముందు చూస్టినటటో , 
అకుడ మనము ఈ మాటలను చదువుతాము: 

యహెో వమ .... అబ్రా ముతో అనగమ (ఆద్ి. 12:1, 3). 

అబరా హాము దదవునికన ఎలాంట ిస్టేవా చదయకముందద అబరా హాము జీవితములోనికన దదవుడు 
ప్రవశే్చంచాడు కాబటిర దదవునితో అబరా హాము అనుబంధ్ము స్టిార్ప్డింది అని ఈ సులువ ైన మాటలు మోషే 
యొకు వాసతవిక శరీతలకు జాా ప్కం చదశాయి. 

అబరా హాము యొకు పలిుప్ు అతని యౌవవన కాలములోన ేకల్వగశంది. అతడు కనానుకు 
ప్రయాణమవవలేదు; అతడు శతయర వులను జయించలేదు; అతడు నిబంధ్నా నముకతవమునకు సమర్పణ 
చూప్లేదు; స దొమ గొమొర్ాీలో ఉని నీతిమంతయల నిమితతము పరా ర్శాంచలేదు; అతడు ఏ విధ్మ ైన 
విశావస ప్ర్రక్షలోను జయమును ప ందయిుండలేదు. భినిముగా, అబరా హాము ప్టో కృప్ను చూప్ుట 
దదవునికన నచుంది కాబటిర తనకు విశషే్మ నై స్టవేకునిగా ఉండుటకు దదవుడు అబరా హామును పలి్వచాడు. 

ఇప్ుపడు, అబరా హాము దదవునితో నడిచన ఆర్ంభ దనిములలో మాతరమే దదవుని కృప్ 
చూప్బడలేదు అను మాట వాసతవము. దదవుని కృప్ అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములనిిటినిలో 
కనిపసిుత ంది ఎందుకంటే పతిర్మని జీవితములోని ప్రతి మలుప్ులో దదవుడు అతనికన కనికర్మును 
చూపాడు. అబరా హాము పాపి కాబటిర , అనిివళేల అబరా హాము దదవుని కనికర్ము యొకు అవసర్తలో 
ఉండనెు. ఉదాహర్ణకు, అబరా హాము యొకు ర్క్షణ నీతి కూడా కనికర్ముతో ఇవవబడిన బహుమానము 
అని సుప్ర్శచత వచనమ నై ఆది. 15:6లో మనము చూసాత ము. అకుడ ఇలా వరా యబడయిునిది: 

అతడు యెహో వమను నమ్మాను; ఆయన అద్ి అతనికి నీతిగమ ఎంచెను (ఆద్ి. 15:6). 

ర్పమా. 4:3 మర్శయు గలతీ. 3:6లో అప సతలుడెనై పౌలు సూచంచనటటో , దదవుడు అబరా హామునకు 
నీతిని ఇచుుట ఇది సతిియల ఫల్వతము కాదుగాని, కృపా కార్యమ ేఅని సూచసుత ంది. దదవుని కృప్ 
మర్శయు కనికర్ము దావర్ా మాతరమ ేఅబరా హాము దదవుని నుండ ిదనీిని మర్శయు అనకే 
ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిడు. 

క ైైసతవులుగా మన జీవితములలో దదవుని కృప్ యొకు పరా ముఖ్యత మనందర్శకీ తెలుసు. దదవుడు 
తన కృప్ దావర్ా ఆయనతో మన అనుబంధ్మును ఆర్ంభిసాత డని మనకు తెలుసు మర్శయు ఆయన 
కృప్ దావర్ా ఆయనతో మన అనుబంధ్ములో ఆయన మనలను కొనసాగశసాత డని మనకు తలెుసు. 
దదవుని కనికర్ము లేకుండా మనమ కుడ ఉండదవార్ము? అబరా హాము జీవితములో కూడా ఇదద 
వాసతవమ ైయుండనెు. అంతదగాక, మోషే అబరా హామును గూర్శు వరా స్టని ఇశాీయిలేీయుల జీవితములకు 
కూడా దదవుని కృప్ ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనదిగా ఉండనెు. వార్మ కూడా తమ జీవితములలో అనుదనిము 
దదవుని కనికర్ము యొకు అవసర్తను కల్వగశయుండిర్శ. మర్శయు ఈ కార్ణము చదత, అబరా హాము 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

జీవితమును గూర్శున వృతాత ంతములను మోషే వరా స్టనిప్ుపడు, అతడు మర్లా మర్లా వార్శ దృషిరని 
దదవుని కృప్ వ ైప్ుకు ఆకర్శషంచాడు. 

అబ్రా హాము చూప న సమవమిభకిత 
దదవుని కృప్ అను అంశముతో పాటటగా, ఆదికాండము 12:1-3 అబరా హాము చూపని సావమిభకనతని 

కూడా ఉదాఘ టసిుత ంద ిఅని మనము గుర్శతంచాల్వ. కవేలం తన కృప్ను ప ందుకొనుట కొర్కు మాతరమే 
దదవుడు అబరా హామును ఎనుికోలేదు; అబరా హాము నముకమ ైన విధదయతతో సపందించు విధ్ముగా 
దదవుడు పతిర్మనికన కనికర్మును చూపాడు. మనము ఇంతకు ముందు చూస్టనిటటో , ఆదికాండము 
12:1లోని మొదటి ఆజాా రా్కము అబరా హాము ఒక ఆచర్ణాతుక ర్రతిలో యి హో వాకు నముకతవమును 
చూప్వలస్టని బాధ్యత కల్వగశయునాిడని వకాుణ సుత ంది. అకుడ దదవుడు అతనిని ఇలా ఆజాా పించాడు: 

నీవు లేచి నీ ద్ేశమునుండియు నీ బ్ంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండిా యంటి 
నుండయిు బ్యలుద్ేరి్ నేను నీకు చూప ంచు ద్శేమునకు వళె్లు ము (ఆద్ి. 12:1). 

ఈ దెవైిక పలిుప్ుకు అబరా హాము ఎంతో నముకతవమును చూప్వలస్టియుండనెు అని ఊహించుట 
అంత కష్రమేమికాదు. అతడు తన దదశమును మర్శయు తన తండిర యింటిని విడచ అతనికన చూప్బో వు 
ప్రదదశమునకు వ ళోవలస్టయిుండెను. అవును, దదవుడు అబరా హామునకు కనికర్మును చూపాడు, కాని 
అబరా హాము కూడా దదవునికన లోతెైన నముకమ నై స్టేవ చదయవలస్ట ియుండనెు. 

దుర్దృష్రవశాతయత , అనకేమంది క ైైసతవులు అబరా హామును గూర్శు దదవుని మీద నముకము 
మర్శయు విశావసమునకు మాదిర్శగా మాతరమే ఆలోచన చదసాత ర్మ. ఇది అబరా హాము జీవితములో ఒక 
పరా ముఖ్యమ నై అంశము మర్శయు ఇది అనకే కొీతత  నిబంధ్న లేఖ్న భాగములలో ఉదాఘ టించబడనిది. 
అయితద విధదయత చూప్మని, ఆయనను నముకముగా స్టవేించమని దదవుడు అబరా హాముకు 
ఆజాా పించాడు అను సతయమును మనము ఎనిడు నిరో్క్షయం చదయకూడదు. దదవుడు పతిర్మని నుండి 
అనకేసార్మో  సామిభకనతని కోర్ాడు. ప్రతి ప్ర్శస్టిాతిలోను అతడు దదవునికన నముకముగా ఉండవలస్టియుండనెు. 

అబరా హాము దదవునికన సావమిభకనతని చూప్వలస్టని అతయంత నాటకయీమ నై ఉదాహర్ణను మనము 
ఆదకిాండము 22వ అధాయయములో చూసాత ము, అకుడ అబరా హాము తన కుమార్మని కంటే దదవుని 
ఎకుువగా పేరమించాడని ర్మజువుచదయుటకు అతని కుమార్మడెైన ఇసాికును బల్వ ఇవవమని దదవుడు 
పితర్మనికన ఆజాా పించాడు. దీని కంటే ఉనితమ నై ప్ర్రక్షను గూర్శు మనము ఊహించలేము. 

ఈ విధ్ముగాను, అనేక ఇతర్ విధ్ములుగాను అబరా హాము నముకతవమును 
చూప్వలస్టయిుండనిను, అబరా హాము కల్వగశయుండని అతయంత పరా ముఖ్యమ నై బాధ్యతలలో ఒక దానిని 
ఆది. 12:1 సపష్రము చదసుత ంది. అకుడ, దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నేను నీకు చూప ంచు ద్శేమునకు వెళ్లు ము (ఆద్ి. 12:1). 

ఈ వాకయభాగము తలె్వయప్ర్చుచునిటటో , దదవుడు చూపించు దదశమునకు అబరా హాము 
వ ళోవలస్టియుండనెు. అబరా హాము వాగాే న దదశమును సావధనీప్ర్చుకొనవలస్టియుండనెు, మర్శయు 
పితర్మని గూర్శున వృతాత ంతములలో చాలాసార్మో  ఈ అంశము ప్రతయక్షమవుతయంది. పితర్మడు వాగాే న 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

దదశములోనికన వ ళలో ట దదవుని యొకు విశాలమ నై ప్రణాళికలో అబరా హాముకు మర్శయు అతని 
నముకమ నై వార్సులకు ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైన విష్యముగా ఉండెను. అతడు సవయంగా వాగాే న 
దదశములోనికన నడిపించుచుని ఇశాీయిలేీయుల కొర్కు మోష ేఈ వృతాత ంతములను వరా శాడని జాా ప్కము 
చదసుకునిప్ుపడు, ఇకుడ చూపిన ఈ ఉదాఘ టన అంత ఆశుర్యమును కల్వగశంచదు. 

కీీసుత  అనుచర్మలముగా, ర్క్షణ దదవుని కృప్ దావర్ా కల్వగశన ఉచత బహుమానమ నైప్పటికీ, 
ఆయన ఆజాలను పాటించుటకు తగశన కృషిని చదయుట దావర్ా మనము ఆయనకు కృతజాతను చూపాలని 
దదవుడు ఆశ్చంచుచునాిడు. మోషే కూడా ఈ నియమమును అరా్ము చదసుకునాిడు. అబరా హాముకు 
దదవుడు చూపని కృప్ అబరా హాము దదవుని ప్టో నముకముగా ఉండునటటో  అతనిని నడపిించంది అని 
మనకు తలెుసు. ఈ కార్ణము చదత, మనము అబరా హాము యొకు జీవితమును అధ్యయనం 
చదయుచుండగా సావమిభకనతని చూప్వలస్టని అవసర్త అనకేసార్మో  కనిపసిుత ంద ిఅని మనము 
చూడబో తయనాిము. తన వాసతవిక ఇశాీయిలేీయ శరీతలను గూర్శు మోషేకు తలెుసు. దదవుని ఎదుట 
నముకముగా జీవించుట యొకు పరా ముఖ్యతను వార్మ మర్చపలయిే అవకాశము ఉండినద.ి ఐగుప్ుత  
నుండ ివిమోచంచ దదవుడు వార్శకన ఎంతో కనికర్మును చూపి, వార్శని అర్ణయములో భదరప్ర్చనప్పటకిీ, 
వార్మ దదవుని ఆజాల నుండి వ నుదరి్శగార్మ. ఈ కార్ణము చదత, అబరా హామును గూర్శున వృతాత ంతములలో 
దదవుని ప్టో అబరా హాము చూపని సావమిభకనత ఒక ముఖ్ాయంశముగా ఉనిది. నముకమ ైన విధదయతతో 
దదవుని స్టేవించుటకు మోషే యొకు వాసతవిక శరీతలకు, మర్శయు నడేు మనకు కూడా పల ర తాిహము 
అవసర్ము కాబటిర  ఈ అంశము చాలా తర్చుగా కనిపిసుత ంది. 

అబ్రా హామునకు ఆశీర్మవద్ములు 
ఇప్పటి వర్కు మనము చూస్టనిటటో , దదవుడు అబరా హాముకు ఎంతో కృప్ను చూపాడు, మర్శయు 

అతని నుండి నముకమ ైన భకనతని కోర్ాడు. ఆది. 12:1-3లో మనము గమనించవలస్టని మూడవ అంశము 
ఏమనగా, అబరా హాముకు ఇవవబడని ఆశీర్ావదములు. ఆది. 12:2లో దదవుడు పితర్మనికన ఈ మాటలను 
చెపాపడని మీకు జాా ప్కముండద ఉంటటంది: 

నినుు గొపప జనముగమ చేస్ట  నినుు ఆశీరవద్ించి నీ నఘమమును గొపప 
చేయుద్ును, నీవు ఆశీర్మవద్ముగమ నుంద్ువు. 

దదవుడు పతిర్మనికన మూడు ఆశీర్ావదములు ఇచాుడు. మొదటగిా, అబరా హాము గొప్ప 
జనమవుతాడని దదవుడు చెపాపడు. అతని వార్సులు ల కుకు మించనవార్వుతార్మ. వాసతవానికన అతని 
వార్సులు ఒక గొప్ప సామాాజయము, అనగా ఘనమ ైన దదశమవుతార్మ. ఆ సమయములో అబరా హాము 
మర్శయు అతనితో ఉనివార్మ చాలా తకుువమందిగా ఉండరి్శ. మర్శయు అబరా హాముకు పలోిలు లేర్మ. 
అయినను, ఒకదినాన అబరా హాము వార్సులు ఆకాశ నక్షతరముల కంటే ఎకుువ అవుతార్ని దదవుడు 
వాగాే నము చదశాడు. 

ర్ ండవదగిా, అబరా హామును ఆశీర్వదిసాత నని దదవుడు చెపాపడు. ఏది ఏమ ైనా, అబరా హాము 
మర్శయు అతని వార్సులు గొప్ప ఐశవర్యమను ఆశీర్ావదమును ప ందుకుంటార్ని ఈ వయకీతకర్ణము 
తెల్వయజేసుత ంది. అబరా హాము మర్శయు అతని వార్సులు ఐశవర్యమును, సమృదిధని అనుభవిసాత ర్మ. వార్మ 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

భూమి మీద సంచర్శంచువార్శగాను, కేవలం స్టిార్ప్డువార్శగాను ఉండర్మ. అబరా హాము మర్శయు అతని 
పిలోలు నముకముగా ఉంటె, వార్మ గొప్ప ఐశవర్యమును అనుభవిసాత ర్మ. 

మూడవదగిా, దదవుని ఆశీర్ావదములో అబరా హాము గొప్ప పరే్మను కూడా ప ందుకుంటాడు. మర్ొక 
మాటలో, అబరా హాము వాగాే న దదశమునకు వ ళోి అకుడ దదవుని నముకముగా స్టేవిస్టేత , అతని వార్సుల 
యొకు ఘనమ నై సంఖ్య మర్శయు ఐశవర్యము, అతనికన మర్శయు అతని వార్సులకు ప్రప్ంచమంతటా 
ఘనతను కల్వగశసుత ంది. పతిర్మనికన మర్శయు అతని నముకమ ైన వార్సులకు గొప్ప మహమి 
కలుగుతయంది. 

వాసతవానికన, అబరా హాము వృతాత ంతములనిిటలిో, ఇలాంటి ఆశీర్ావదములు అబరా హామునకు 
ఇవవబడినవని మోష ేమర్లా మర్లా చూపాడు. అబరా హాముకు కుమార్మలు కల్వగార్మ; అతడు ఒక 
అనుభవములో నుండ ిమర్ొక అనుభవములోనికన ప్రవశే్చంచుచుండగా గొప్ప ఐశవర్యమును ప ందాడు. 
అతడు ఆ పరా ంతములో ఖ్ాయతిని ప ందాడు. ఈ వృతాత ంతములను వినిన ఇశాీయిేలీయులకు, అబరా హాము 
ప ందిన ఆశీర్ావదములు తమ భవిష్యత్ ఆశీర్ావదములను గూర్శు గొప్ప నిర్రక్షణను కల్వగశంచాయి. 
పితర్మనికనవవబడని వార్సులు, ఐశవర్యము మర్శయు ప్రఖ్ాయతి అను వర్ములు అబరా హాము యొకు 
నముకమ నై వార్సులకు దదవుడిచుు మర్శంత ఉనితమ నై వర్ములకు ఛాయార్ూప్ములుగా ఉనాియి. 

క ైైసతవులముగా, మనము దదవుని యొదే నుండి ల కనుంప్లేననిి ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకునాిము. అవును, వాగాే న దదశము వ పై్ుకు మోషనేు వ ంబడించన ఇశాీయిేలీయులు కూడా 
దదవుని నుండ ిల కనుంప్లేననిి ఆశీర్ావదములను ప ందుకునాిర్మ. వార్మ బానిసతయము నుండి 
విడపిించబడా్ ర్మ; వార్శ సంఖ్య వృదిధ  చెందింది; వార్శ యాతర అంతటిలో వార్శకన భదరత, కొనసాగు శకనత 
ఇవవబడింద ిమర్శయు వార్మ భవిష్యతయత లో గొప్ప ఆశీర్ావదమునిచుు దదశము వ ైప్ుకు అనగా వాగాే న 
దదశము వ పై్ుకు ప్రయాణము చదయుచుండిర్శ. కాని ఇశాీయిలేీయులు మన వల న , దదవుడు వార్శ కొర్కు 
చదస్టనివాటిని మర్శయు చదయబో వువాటిని మర్చపలయార్మ. కాబటిర ఇశాీయిేలీయ పాఠకుల హృదయాలు 
కృతజాతతో నిండునటటో  వార్శ జీవితములలో దదవుడు వార్శకన అనుగహిీంచన ఆశీర్ావదములను గూర్శు 
వార్శకన జాా ప్కము చదయుటకు దదవుడు అబరా హాముకు అనుగహిీంచన ఆశీర్ావదములను గూర్శు మోషే 
వరా శాడు. 

అబ్రా హాము ద్ఘవర్మ ఆశీర్మవద్ములు 
దదవుని కనికర్ము, అబరా హాము సావమిభకనత, మర్శయు అబరా హాముకు దదవుడిచున 

ఆశీర్ావదములతో పాటటగా, అబరా హాము దావర్ా ప్రజలందర్శకీ ఆశీర్ావదములు కలుగుతాయి అను 
సతయము వ పై్ుకు కూడా ఆది. 12:1-3 మన దృషిరని ఆకర్శషసుత ంది. ఆది. 12:2-3లో దదవుడు స్ట లవిచున 
మాటలు వినండి: 

నీవు ఆశీర్మవద్ముగమ నుంద్ువు. నినుు ఆశీరవద్ించువమర్ిని ఆశీరవద్ించదె్ను; 
నినుు ద్ూష ంచువమని శప ంచదె్ను; భూమి యొకక సమసత  వంశములు నీయంద్ు 
ఆశీరవద్ించబ్డును (ఆద్ి. 12:2-3). 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

అబరా హాము కవేలం ఆశీర్ావదములను ప ందుకొనుట మాతరమేగాక అతని దావర్ా భూమి మీద 
ఉని ప్రజలందర్మ దవీించబడతార్ని ఈ మాటలు వివర్శసుత నాియి. కేవలం అబరా హాము జీవితమును 
మర్శయు అతని వార్సుల జీవితములను వృదిధచదయుటకు మాతరమే దదవుడు అతనిని వాగాే న 
దదశములోనికన పలిువలేదు. భూమి మీద ఉని కుటటంబములనిి దదవుని ఆశీర్ావదములను 
ప ందుకొనుటకు ఒక మాధ్యమముగా ఉండునటటో  దదవుడు అబరా హామును పిల్వచాడు. అబరా హాము యొకు 
సార్వతిరక ఆశీర్ావదములు ర్ ండు విధ్ములుగా కలుగుతాయి అని ఈ వాకయభాగము బో ధిసుత ంది అని 
జాా ప్కముంచుకొనుట చాలా అవసర్ము. ఆది. 12:3లో దదవుడు ఇలా స్ట లవిచాుడు: 

నినుు ఆశీరవద్ించువమర్ిని ఆశీరవద్ించదె్ను; నినుు ద్ూష ంచువమని శప ంచదె్ను 
(ఆద్ి. 12:3). 

ఈ వాకయభాగం ప్రకార్ం, అబరా హాము మానవుల మధ్య ర్ ండంచుల-ఖ్డగముగా ప్ని చదసాత డు. 
అబరా హాము దదవుని కటాక్షమును ప ందాడు కాబటిర , ఇతర్ దదశముల ప్రజలు అబరా హామును 
ఆశీర్వదించనప్ుపడు, అనగా అతనిని గౌర్వించ, ఆ విధ్ముగా అతడు స్టేవించుచుని దదవుని 
గౌర్వించనప్ుపడు దదవుడు వార్శని ఆశీర్వదిసాత డు. అయితద ఇతర్ దదశములలోని ప్రజలు అబరా హామును 
శపించనప్ుపడు లేక అతని మీద దాడి చదస్టనిప్ుపడు మర్శయు ఆ విధ్ంగా అబరా హాము దదవుని 
ఉపకే్షించనప్ుపడు, దదవుడు వార్శని శ్చక్షిసాత డు. ఇతర్ ప్రజల యొకు విధి వార్మ అబరా హాముతో 
వయవహర్శంచనదాని మీద ఆధార్ప్డి ఉంటటంది. 

తన జీవిత కాలములో, అబరా హాము ఫలి్వష్తయులు, కనానీయులు, ఐగుప్తయులు, మర్శయు 
అతని అని కుమార్మడెైన లోతయ వార్సుల ైన మోయాబీయులు మర్శయు అమోునీయులు వంట ిఇతర్ 
దదశములకు ప్రతినిధ్ుల ైన అనకేమంద ిప్రజలను ఎదుర్ొునాిడు. ఈ సంప్ర్ుములు పరా ముఖ్యమ నైవి 
ఎందుకంటే అబరా హాముతో వయవర్శంచన విధానము ఆధార్ముగా ఇతర్ ప్రజలను ఆశీర్వదించుట మర్శయు 
శపించుట దావర్ా దదవుడు తన మాటను నిలబెటటర కుని కొనిి విధానములను ఇవి చూపించాయి. తన 
జీవిత కాలములోనే అబరా హాము లోకమునకు ఆశీర్ావదమయాయడని కూడా ఇవి సూచసాత యి. 

దదవుని ప్రజలు చాలాసార్మో  ఈ పరా ముఖ్యమ నై బో ధ్ను మర్చపల వుట చాలా సులభమే. మోషే 
దినములలోని ఇశాీయిేలీయులు అనేక విధాలుగా నటేి క ైైసతవులను పల ల్వయునాిర్మ. మనము దదవుని 
నుండ ికలుగు ర్క్షణ ఆశీర్ావదమును జీవమును ఆసావదిసాత ముగాని, ఈ ఆశీర్ావదములు మనకు 
ఎందుకు ఇవవబడనివో మర్శచపల తాము. మోషే నాయకతవములో ఇశాీయిలేుకు దదవుడచిున ప్రతి 
ఆశీర్ావదము మర్శయు నడేు ఆయన సంఘమునకు ఇచుుచుని ప్రతి ఆశీర్ావదము ఒక ఉనిత 
ఉదదేశయము కొర్కు ఇవవబడుతయంది. దదవుని ఆశీర్ావదములను లోకమంతా వాయపింప్జేయుటకు మనము 
ఆశీర్వదించబడతిిమి. అబరా హాము లోకములోని దదశములను దదవుని ఆశీర్ావదములోనికన నడిపించునటటో  
దదవుడు అబరా హామును తన కొర్కు పిలచుకునాిడు. లోకములోని దదశములను దదవుని 
ఆశీర్ావదములోనికన నడిపించునటటో  దదవుడు మోష ేదనిములలోని ఇశాీయిలేును తన కొర్కు 
పిలచుకునాిడు. మర్శయు లోకములోని దదశములను మనము దదవుని ఆశీర్ావదములోనికన 
నడపిించునటటో  దదవుడు నటేి సంఘమును తన కొర్కు పలిచుకునాిడు. అబరా హాము వృతాత ంతములను 
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వీడియోలు, అధ్యయన మార్గదర్శిలు, మర్శయు ఇతర్ నిధ్ుల కొర్కు థర్్డ మిలీనియం మినిస్ట్ర సీ్ ను thirdmill.org నందు 
సందర్శించండి. 

మొదటగిా ప ందుకుని ఇశాీయిేలీయులకు ఈ విష్యము ఎంతో పరా ముఖ్యమ నైదిగా ఉండెను. మర్శయు 
నేడు మనము కీసీుత ను అనుసర్శంచుచుండగా ఇది మనకు కూడా ఎంతో పరా ముఖ్యమ ైనదగిా ఉనిది. 

ముగింపు 

ఈ పాఠంలో అబరా హాము జీవిత అవలోకనమును మనము చూశాము. మర్శయు 
ఆదకిాండములోని ఈ భాగము యొకు నిర్ాుణము, లేక ర్ూప్ము మీద మనము దృషిరప టార ము. 
మర్శయు ఈ సాహతియ నిర్ాుణ నేప్థయములో అబరా హాము జీవితమును గూర్శు మోషే వరా స్టని ముఖ్య 
అంశములను, లేక విష్యములను మనము ప్ర్రక్షించాము. 

ఈ పాఠయకమీములో మనము ముందుకు కొనసాగుచుండగా, ఈ పాఠములోని అంశములను 
మర్లా మర్లా ప్రసాత విదాే ము. అబరా హాము జీవిత వృతాత ంతములో ఐదు-దశల సౌష్రతను మనము 
చూశాము. మర్శయు అబరా హాము జీవితములోని నాలుగు ముఖ్య అంశములను కూడా మనము 
చూశాము. అబరా హాముకు దదవుడు చూపని దయ, అబరా హాము యొకు సావమిభకనత, అబరా హాముకు 
దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు, మర్శయు అబరా హాము దావర్ా దదవుడచిున ఆశీర్ావదములు. అబరా హాము 
జీవిత వృతాత ంతము చాలా కాలము కనీతం ఇశాీయిలేు కొర్కు మొదటగిా వరా యబడనిప్పటి ఉదదేశమును 
గూర్శు మాతరమే ఈ అంశములు మనకు మ ళకువలను ఇవవవుగాని, నేడు ఈ లేఖ్న భాగమును మన 
జీవితములకు అనవయించుకొనుటలో కూడా ఇవి సహాయప్డతాయి. 
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