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பாைை் 6 

ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக: அடைப்புை் உள்ளைக்கமுை் 

-1- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

முன்னுரை 
பூைியிலுள்ள ததசங்களிடைதய பல தவறுபாடுகள் இருப்படத நாை் 

அடனவருை் அறிதவாை். வித்தியாசைான புவியியல், ைாறுப்பை்ை ைக்கள் 
இனக்குழுக்கள் ைற்றுை் தனித்துவை் வாய்ந்த பண்பாடுகள் அடவகளில் 
உள்ளன. ஆைோல், நம்முயட  யதசங்கள் எவ்வோறு உருவோகிை எை்பதற்கோை 
கயதகள் எல்லோ யதசங்களிலும் உள்ள  ஒரு வபோதுவோை கோரி மோகும். நை் 
ததசத்டத உருவாக்கியவை்களின் தியாகங்கடளயுை், சாதடனகடளயுை் 
குறித்த கடதகடளக் தகை்க நை்ைில் அதநகருக்கு ஆடசயுண்டு. அவை்களின் 
வைீதீை தசயல்கடளப் புகழ்ந்து பாடுகின்தறாை். 

ததசங்கள் உருவாக்கப்பை்ை கடதகடள நாை் ஏன் ைனதில் டவத்து 
சிந்திக்கிதறாை் ைற்றுை் பிறைிைை் பகிை்ந்து தகாள்கிதறாை்? இது ஒவ்தவாரு ைனித 
கலாச்சாைத்திற்குை் ஏன் முக்கியைான பங்காக இருக்கிறது எனத் ததைியுைா? 

நல்லது, குடறந்தப்பை்சை் இதற்கு இைண்டு காைணங்கள் உள்ளன. 
ஒருபுறை், கைந்த கால நிடனவுகடள பிறைிைை் பகிை்ந்து தகாள்ள நைது 
ததசங்களின் ததாற்றை் பற்றி தபசுகிதறாை். நோம் நம்முயட  பிள்யளகள் 
எங்கிருந்து வந்தோர்கள் எை்பயத ும், அவர்களிை் மூலத்யத ும் அவர்கள் 
நியைவிற்வகோள்ள விரும்புகிை்யறோம். ஆனால் ைறுபுறை், எதிை்காலத்தில் எந்த 
திடசயில் தசல்ல தவண்டுை் என்படத அறிந்துதகாள்ள கைந்த காலங்களில் 
நை் ததசங்களுக்கு வழிகாை்டிய இலை்சியங்கடள நிடனவில் டவத்துக் 
தகாள்ள விருை்புகிதறாை். 

படழய ஏற்பாை்டில் இருந்த ததவனுடைய ஜனங்களுக்குை் இந்த 
உண்டை தபாருந்துை். பண்டைய இஸ்ைதவலை்கள் தங்கள் ததாைக்கங்கடளப் 
பற்றிய கடதகடள ைிகவுை் தநசித்தாை்கள், நாை் பாை்த்த அதத இைண்டு 
காைணங்களுக்காக அவற்டற ஒரு தடலமுடறயிலிருந்து அடுத்த 
தடலமுடறக்குப் பகிை்ந்தனை். கைந்த காலத்தின் தபைிய சாதடனகள் 
ைறக்கப்பைக்கூைாது என்பதற்காக நீண்ை காலத்திற்கு முன்தப நிகழ்வுகடள 
நிடனவில் டவத்துக் தகாள்ள தங்கள் முன்தனாை்களின் நாை்கடளப் பற்றி 
அவை்கள் தசான்னாை்கள். எதிை் காலத்தில் அவை்கள் தசல்ல தவண்டிய 
சைியான திடசடய நிடனவுபடுத்த தடலமுடற தடலமுடறயாக இந்தக் 
வைலாற்டறச் தசான்னாை்கள். 

பிதாவாகிய ஆபிைகாை் என்ற தடலப்பில் நை் ததாைைின் முதல் பாைை் 
இதுவாகுை். இந்தத் ததாைைில் பண்டைய இஸ்ைதவலை்கள் தங்கள் தபைிய 
முற்பிதாவான ஆபிைகாடைப் பற்றி தசான்ன கடதகடள ஆைாய்ந்து 
பாை்ப்தபாை். தைாதச இந்தக் கடதகடள ஆதியாகைை் புத்தகத்தில் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

எழுதியிருப்படதக் காண்தபாை், இதனால் இஸ்ைதவலை்கள் அவருடைய 
நாளில் கைந்த காலத்டதப் பற்றி நிடனவில் தகாள்ள முடிந்தது, தைலுை் ததவன் 
அவை்களுக்காக ஆயத்தை் தசய்து டவத்திருக்குை் எதிை்காலத்டதயுை் அவை்கள் 
ததளிவாக புைிந்துதகாள்ள முடிந்தது. 

இந்தத் ததாைைில் உள்ள மூன்று பாைங்களில் இதுதவ முதன்டையானது, 
அதற்கு நாை் டவத்துள்ள தடலப்பு “ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக: அடைப்புை் 
உள்ளைக்கமுை்." இந்தப் பாைத்தில், ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகடயப் பற்றிய 
தைதலாை்ைத்டத ஆதியாகைத்தில் உள்ள அதிகாைங்களின் அடைப்பு ைற்றுை் 
உள்ளைக்கத்தில் கவனை் தசலுத்துவதன் மூலை் அவடைப் பற்றி தபசுதவாை். 
ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக வைலாற்டற தைாதச எவ்வாறாக 
அடைத்திருக்கின்றாை்? இந்த அதிகாைங்களின் முக்கிய தநாக்கங்கள் என்ன? 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் அடைப்டபயுை் உள்ளைக்கத்டதயுை் 
நாை் இைண்டுப் பிைிவுகளாக ஆய்வு தசய்யலாை்: முதலில், இதன் இலக்கிய 
வடிவடைப்டபப் பாை்ப்தபாை். இைண்ைாவதாக, இந்த அதிகாைத்தில் காணப்படுை் 
முக்கிய கருப்தபாருை்கடள ஆைாயலாை். ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் 
இலக்கிய வடிவடைப்டப முதலாவதாக நாை் கவனிக்கலாை். 

இலக்கிய வடிவரைப்பு 
முதன்டையாக கடதச் சுருக்கங்கள் அல்லது கடதகடளக் தகாண்ை 

ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக தபான்ற தவதத்தின் பகுதிகடள நாை் 
அணுகுை்தபாததல்லாை், தவதாகை எழுத்தாளை்கள் தவகு காலத்திற்கு முன்பு 
நைந்தடதப் பற்றிய உண்டைடய தவறுைதன தசால்வடத விை அதிகைாக 
தசய்தாை்கள் என்படத நாை் நிடனவில் தகாள்ள தவண்டுை். பைிசுத்த 
ஆவியானவை் தவதத்டத எழுதியவை்களுக்கு அவை்கள் எழுத தவண்டியடத 
அருளியதால், அவை்கள் எழுதிய வைலாறு முற்றிலுை் உண்டையாகுை். ஆனால் 
பைிசுத்த ஆவியானவை் அவை்கள் எழுதிய ைக்களின் ததடவகடள நிவை்த்தி 
தசய்யுை் வடகயில் எழுதுவதற்கு அவை்கடள வழிநைத்தியதால் தவதாகை 
எழுத்தாளை்கள் வைலாற்டறப் பற்றி எழுதுை்தபாது தங்கள் வாசகை்கடள 
ைனதில் தகாண்டு எழுதினை். இந்த கடதகள் அடவகடள வாசிக்கிற 
ைக்களின் வாழ்க்டகக்கு தபாருத்தைானதாக இருக்குை் என்படத ைனதில் 
தகாண்டு அதற்தகற்றவாறு தங்கள் கடதகடள வடிவடைத்தனை். 

ஆதியாகைத்தில் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகடயப் பற்றிய காைியங்கடள 
வாசிக்குை்தபாது, இந்த கடதகள் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயில் உண்டையில் 
என்ன நைந்தது என்படத தவறாக சித்தைிக்கவில்டல என்று நாை் நை்ப முடியுை். 
ஆனால் இந்த கடதகள் தைாதசயின் முதல் வாசகை்களின் வாழ்க்டகயில் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

எவ்வாறு தபாருந்தின என்படதப் புைிந்து தகாள்ள, ஆதியாகைை் ஆபிைகாைின் 
வாழ்க்டகடய எவ்வாறு சித்தைிக்கிறது என்படதயுை் நாை் அறிந்திருப்பது 
அவசியை். ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகடய ஆதியாகைத்தில் இலக்கிய 
வடிவடைப்பின்படி ஆய்வு தசய்வதத ஆபிைகாை் எவ்வாறாக 
சித்தைிக்கப்பை்டிருக்கிறாை் என்படத புைிந்து தகாள்வதற்கான முதன்டையான 
வழியாகுை். 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் இலக்கிய வடிவடைப்டப இைண்டு 
படிகளில் நாை் ஆைாய்ந்து பாை்ப்தபாை். முதல் கை்ைைாக, ஆதியாகைை் முழு 
புத்தகத்டதயுை் தைதலாை்ைைாக பாை்க்கலாை், அதன் பின்னை் ஆதியாகைத்தின் 
தபைிய சித்திைத்தில் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக எவ்வாறு தபாருந்துகின்றது 
என்று பாை்ப்தபாை். இைண்ைாவது கை்ைைாக, ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகடய 
டையப்படுத்தி கை்ைடைக்கப்பை்டுள்ள கடதகடளப் பாை்ப்தபாை். ஆதியாகை 
புத்தகை் முழுவடதயுை் தைதலாை்ைைாகப் பாை்க்கத் துவங்கலாை். 

ஆதியாகைை் 
நூற்றாண்டுகளாக, ஆதியாகைத்தின் கை்ைடைப்பு அதிகைாக ைாறுபை்ை 

முடறகளில் பல்தவறு உடைப்தபயை்ப்பாளை்களால் புைிந்து 
தகாள்ளப்பை்டுள்ளது. ஆதியாகைை் முழுவதுை் பைவிக் கிைக்கின்ற ைற்றுை் 
திருை்பத் திருை்ப வருகின்ற “வை்ச வைலாறு“ அல்லது “தைாதலதைாத்” என்கிற 
பதங்களிை் அடிப்பயட ில் யவதப் பகுதிகயள பத்து பிரிவுகளோக பிரித்து 
போர்ப்பது ஒரு அணுகுமுயற ோகும். இந்த தபைிய அளவிலான பாை்டவயில் 
சில ைதிப்புைிக்க விஷயங்கள் இருப்படத நாை் ஒப்புக் தகாள்ள தவண்டுை். 
ஆைோல் மற்ற வதோடர்களில் ஆதி ோகமத்யத, ஆதி ோகமம் 1:1–11:9 இல் 
ஆரம்பகோல வரலோறு; 11:10–37:1 இல் ஆரம்பகோல முற்பிதோக்களிை் வரலோறு; 37:2–
50:26 இல் பிற்கோல முற்பிதோக்களிை் வரலோறு எை்று மூை்று வபரி  
பிரிவுகளில் சிந்திப்பது மிகவும் உதவி ோக இருக்கும் எை்று நோங்கள் 
பரிந்துயரத்துள்யளோம். 

ஆதியாகைை் 1:1–11:9 இல் உள்ள ஆைை்பகால வைலாறு உலகின் ததாற்றை் 
பற்றிய ததவனுடைய தவளிப்படுத்தப்பை்ை உண்டைடய அளிக்கிறது. இது 
சிருஷ்டிப்டபப் பற்றியுை், சிருஷ்டிப்பு சீை்தகை்டுப் தபானடதப் பற்றியுை் ைற்றுை் 
உலகளாவிய ஜலப்பிைளயத்தின் மூலை் சிருஷ்டிப்பு ைறுவடிவடைக்கப்பை்ைது 
பற்றியுை் தபசுகிறது. பண்டைய கிழக்கத்திய நாடுகளில் உள்ள ஆைை்பகால 
வைலாறுகளுக்கு ஒத்த வழிகளில் இது ஒதை இலக்கிய அலகாக உள்ளது. 

37:2–50:26 இல் உள்ள முற்பிதாக்களின் வைலாறு தயாதசப்பின் கடதடயச் 
தசால்கிறது. இந்த வைலாறு தயாதசப்புக்குை் அவன் சதகாதைை்களுக்குை் 
இடைதய நிகழ்ந்த தைாததலாடு ததாைங்கி, தயாதசப்பு எகிப்திதல அதிகாைத்திற்கு 
உயை்ந்து, பின் தன் சதகாதைை்களுைன் ஒப்புைவு அடைவதில் முடிகிறது. இந்த 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

நீண்ை ஒருங்கிடணந்த கடதக்களை் தயாதசப்டபப் பற்றிய குறுங்கயத என 
பல உடைப்தபயை்ப்பாளை்கள் விளக்குகின்றனை். 

முதல் பகுதிக்கும் கயடசி பகுதிக்கும் இயடய  அயமந்துள்ளது 
ஆதி ோகமம் 11:10–37:1 ஆகும். இந்த அதிகாைங்களில் ஆைை்பகால 
முற்பிதாக்களின் வைலாறு, இஸ்ைதவல் ததசத்தின் முதல் பிதாக்கள் பற்றிய 
கடதகளின் ததாகுப்புகள் உள்ளன. இந்தத் ததாைைில், ஆதியாகைத்தின் இந்த 
யம ப் பிைிவின் ஒரு பகுதியில் நாை் கவனை் தசலுத்துகிதறாை். 

வபோதுவோக, ஆரம்பகோல முற்பிதோக்களிை் வரலோறு, 11:10–25:18 இல் 
ஆபிரகோமிை் வோழ்க்யக மற்றும் 25:19–37:1 இல்  ோக்யகோபிை் வோழ்க்யக எை்று 
இரண்டு பகுதிகளோகப் பிரிக்கப்படுகிறது.இப்தபாழுது இந்த இருைைங்கு பிைிவு 
முதலில் ஆச்சைியத்டதத் தைலாை் ஏதனன்றால் தவதாகைத்தில்மூை்று 
முற்பிதோக்களோை ஆபிரகோம், ஈசோக்கு மற்றும்  ோக்யகோயபப் பற்றி அடிக்கடி 
யகள்விப்படுகியறோம். எனதவ, இந்த அதிகாைங்களின் இலக்கிய அடைப்பு 
முதலில் ஆபிரகோயமப் பற்றி ும், பிை்ைர் ஈசோக்யகப் பற்றி ும், பிை்ைர் 
 ோக்யகோயபப் பற்றி ும் வசோல்லும் மூை்று மடங்கோக இருக்கும் எை்று நோம் 
நி ோ மோை முயற ில் எதிர்போர்த்திருக்கலோம். ஆனால் உண்டையில், 
ஆைை்பகால முற்பிதாக்களுடைய வைலாற்றின் எந்த பகுதியுை் ஈசாக்டக 
முக்கிய நபைாக கருதவில்டல. ைாறாக இவை் ஒரு இடை நிடல நபைாய் 
காை்ைப்பை்டுள்ளாை். இவைது வாழ்வு முதலில் ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் 
ஒரு பகுதியாகவுை் பின்னை் யாக்தகாபுடைய வாழ்க்டகயின் ஒரு பகுதியாகவுை் 
கூறப்பை்டுள்ளது . இதன் காைணைாக, உண்டையில் ஆரம்ப முற்பிதோக்களிை் 
வரலோறோைது, ஆபிரகோமிை் வோழ்க்யக மற்றும்  ோக்யகோபிை் வோழ்க்யக எை்று 
இரண்டு முக்கி  பகுதிகளோக மட்டுயம பிரிக்கப்படுகிறது. இந்தத் ததாைைில் 
முற்பிதாக்களின் காலத்தின் முதல் பாதியில், பிதாவான ஆபிைகாடைப் பற்றிய 
தைாதசயின் பதிவில் நை் கவனத்டத தசலுத்துதவாை். ஆதியாகைை் 11:10–25:18 இல் 
உள்ளபடி நாை் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகக் கை்ைடைப்டப கூை்ந்து 
கவனிப்தபாைாக. 

ஆபிைகாை் 
ஆதியாகைத்தின் கை்ைடைப்பில் ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டக கச்சிதைாக 

தபாருந்தினடதப் பாை்த்ததாை், நம்முயட  அடுத்த கோரி மோை ஆதி ோகமம் 
11:10–25:18 இல் உள்ள ஆபிரகோமுயட  வோழ்க்யக ிை் அயமப்புக்கு யநரோக நோம் 
திரும்ப யவண்டும். ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் கை்ைடைப்டப ஆைாய, இந்த 
அதிகாைங்கடள இைண்டு நிடலகளில் பாை்ப்தபாை்: ஒருபுறை், ஆபிைகாமுடைய 
வாழ்க்டகயின் அடிப்படை அலகுகள் அல்லது அத்தியாயங்கடள தவறுைதன 
அடையாளை் காண்தபாை், ைறுபுறை், இந்த பல்தவறு அத்தியாயங்கள் 
ஆதியாகைத்தில் நை்ைிைை் இருக்குை் ஆபிைகாைின் சித்திைப் பிைதிடையில் 
எவ்வாறு ஒழுங்கு தசய்யப்பை்டுள்ளன என்படத ஆைாய்தவாை். முதலாவதாக 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

நாை் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயின் அடிப்படை அலகு அல்லது 
அத்தியாயங்கடள அடையாளப்படுத்துதவாை். 

அடிப்பரை அலகுகள் 
ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகடய தைாதச பதிதனழு அடிப்படை பிரிவுகள் 

அல்லது அலகுகளோக எழுதினாை்: 
1. முதலாவதாக, ஆபிைகாைின் வை்சவைலாறு (11:10-26 இல்), குடுை்ப 

பாைை்பைியத்டத விவைிக்குை் ஒரு தடலமுடற. 
2. ஆபிைகாைின் ததால்வியுற்ற தந்டதடயப் பற்றிய காைியத்டதத் 

ததாைை்ந்து இந்த தவத பகுதி வருகிறது (11:27-32 இல்), இது ஆபிைகாை் 
தனது தந்டத ததைாகுவுைன் பயணித்தடத விவைிக்குை் 
இைண்ைாவது வை்ச வைலாறாகுை். 

3. ஆபிைகாை் கானானுக்கு புலை்தபயை்தல் (12:1-9 இல்), ஆபிைகாைின் 
ஆைை்ப அடழப்புை் வாக்குத்தத்த ததசத்திற்கான பயணமுை். 

4. ஆபிைகாை் எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுதல் (12:10-20 இல்), 
ஆபிைகாை் எகிப்தில் தங்கியிருந்த தபாது ததவன் அவடை 
விடுவித்த காலை். 

5. தலாத்துைன் ஆபிைகாமுக்கு பிணக்கை் ஏற்படுதல் (13:1-18 இல்), 
ஆபிைகாைின் தவடலக்காைை்களுக்குை் தலாத்தின் 
தவடலக்காைை்களுக்குை் இடைதய ஏற்பை்ை தபாைாை்ைத்தின் கடத. 

6. ஆபிைகாை் தலாத்டத காப்பாற்றுதல் (14:1-24 இல்), தலாத்டத 
சிடறப்பிடித்த அைசை்களிைைிருந்து அவடன காப்பாற்ற ஆபிைகாை் 
தபாருக்குப் தபான காலை். 

7. ஆபிைகாமுக்கு தகாடுக்கப்பை்ை உைன்படிக்டக வாக்குத்தத்தங்கள் 
(15:1-21 இல்), ஆபிைகாமுக்கு பல சந்ததியினருை் ஒரு நிைந்தைைான 
தசாந்த ததசமுை் இருக்குை் என்ற ததவனுடைய உைன்படிக்டகக் 
கணக்கின் உறுதிப்பாைாகுை். 

8. ஆகாருைன் ஆபிைகாைின் ததால்வி (16:1-16 இல்), சாைாளின் 
அடிடைப்தபண்ணாகிய ஆகாருக்கு ஆபிைகாை் ஒரு பிள்டளடயப் 
தபற்ற காலை். 

9. ஆபிைகாமுடைய உைன்படிக்டகயின் ததடவகள் (17:1-27 இல்), 
ததவனுடைய கை்ைடளகளுக்கு விசுவாசைாக இருக்க 
தவண்டியதன் அவசியத்டத ஆபிைகாமுக்கு நிடனவூை்டிய 
ததவனுடைய உைன்படிக்டகயின் கணக்கு. 

10. தசாததாை் தகாதைாைா (18:1– 19:38 இல்), தசாததாை் தகாதைாைாவின் 
அழிவுை் அழிவினின்று தலாத்து காப்பாற்றப்பை்ை கடதயுை். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

11. அபிதைதலக்குக்காக ஆபிைகாை் பைிந்துடை விண்ணப்பை் (20:1-18 
இல்), தபலிஸ்தியனாகிய அபிதைதலக்கிற்காக ஆபிைகாை் 
விண்ணப்பை் தசய்த காலை். 

12. ஆபிைகாைின் குைாைை்கள் ஈசாக்கு ைற்றுை் இஸ்ைதவல் (21:1-21 இல்), 
ஈசாக்கின் பிறப்டபப் பற்றியுை் இஸ்ைதவடல ஆபிைகாைின் 
குடுை்பத்திலிருந்து துைத்தி விடுதடலப் பற்றியதுைான கடத. 

13. ஆபிைகாை் அபிதைதலக்குைன் ஒப்பந்தை் தசய்தல் (21:22-34 இல்), 
ஆபிைகாை் அபிதைதலக்குைன் தண்ணை்ீ ைற்றுை் இைை் சாை்ந்து 
உைிடை தகாருை் ஒப்பந்தை் தசய்த காலை். 

14. ஆபிைகாை் தசாதிக்கப்படுதல் (22:1-24 இல்), ததவன் தனது ைகன் 
ஈசாக்டக பலியிை ஆபிைகாடை அடழத்த காைியங்கள் 
அைங்கியுள்ள நைக்கு நன்கு அறியப்பை்ை அத்தியாயை். 

15. ஆபிைகாைின் கல்லடற பூைி (23:1-20 இல்), சாைாளின் ைைணமுை் 
கல்லடற பூைி வாங்கினதுை் அைங்கிய கடத. 

16. ஈசாக்குக்கு ைடனவிடய கண்டுபிடித்தல் (24:1-67 இல்), தைதபக்காள் 
ஈசாக்கின் ைடனவியான காலை். 

17. இறுதியாக, ஆபிைகாைின் ைைணமுை் அவனுடைய வாைிசுை் (25:1-18 
இல்), ஆபிைகாைின் இறுதி கை்ைை் ைற்றுை் அவனது வாைிசுகடளப் 
பற்றிய கடத. 

நாை் பாை்க்க முடிந்தது தபால, ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயின் கடத அவைது 
வாழ்க்டகயில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளின் அடிப்படை வைிடசடயப் 
பின்பற்றுகிறது. அவருைன் ததாைங்குை் கடதகள் ஒப்பை்ீைளவில் 
இளடையாகவுை், அவைது தந்டதயின் அதிகாைத்தின் கீழுை் ததாைங்குகின்றன, 
தைலுை் அடவ ஆபிைகாை் வயதாகி இறந்து தபாவதுைன் முடிவடைகின்றன. சில 
சையங்களில், ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயின் பல்தவறு அத்தியாயங்களில் 
குறிப்புகள் ைற்றுை் ைடறமுகைான ததாைை்புகள் உள்ளன. ஆனால் படழய 
ஏற்பாை்டின் பிற பகுதிகளுைன் ஒப்பிடுவதன் மூலை், ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகக் 
கடத ஒப்பை்ீைளவில் தனியாக பதிதனழு அத்தியாயங்கடளக் தகாண்டுள்ளது. 
இந்த அத்தியாயங்கள் ஒவ்தவான்றுை் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயில் நிகழ்ந்த 
நிகழ்வுகடளத் ததைிவிப்பதற்குை் தைாதசயின் முதல் இஸ்ைதவல் 
பாை்டவயாளை்களுக்கு குறிப்பிை்ை பாைங்கடளக் கற்பிப்பதற்குை் 
வடிவடைக்கப்பை்டுள்ளன. தைாதச அவை்கடள எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்தை் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்டத தநாக்கி அடழத்துச் தசன்றதபாது, இன்று நை் 
வாழ்க்டகடய வாழுை்தபாது நைக்கு இருக்கிற நிடறய பாைங்கள் தபாலதவ, 
இந்த அத்தியாயங்கள் ஒவ்தவான்றுை் அவை்கள் வாழ்க்டகக்கு பல பாைங்கடள 
வழங்கின. 

ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயின் அடிப்படை அத்தியாயங்கடள 
அறிமுகப்படுத்திய பின்னை், இந்த அலகுகள் எவ்வாறு இடணந்திருக்கின்றன 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

என்படத ஆைாயுை் நிடலயில் இப்தபாது இருக்கிதறாை். ஆபிைகாைின் வைலாறு 
எவ்வாறு ஒருங்கிடணக்கப்பை்டிருக்கின்றது? அடவகடள 
ஒருங்கிடணப்பதில் என்ன நியதியுள்ளது? எளிடையாகச் தசான்னால், 
குறிப்பிை்ை கருப்தபாருள்கடளச் சுற்றி ஆபிைகாைினுடைய வாழ்க்டகயின் 
அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன ைற்றுை் இடவகள் ஐந்து சைச்சீை் அல்லது 
சைநிடலப்படுத்துை் படிகடள உருவாக்குகின்றன. 

ஒழுங்கரைப்பு 
முதலாவதாக, முற்பிதாவினுடைய வாழ்க்டகயின் ஆைை்பத்தில் என்ன 

நைந்தது என்று நாை் எதிை்பாை்ப்பது தபால, தைாதசயின் பதிவு ஆபிைகாைின் 
பின்னணி ைற்றுை் ததவனுைனான ஆைை்ப அனுபவங்களுைன் ததாைங்குகிறது. 
இந்தப் பகுதியில் பின்வருை் காைியங்கள் அைங்கியுள்ளன: ஆபிைகாைின் 
வை்சை், ைைிக்கப்தபாகுை் அவருடைய தந்டத ைற்றுை் கானானுக்கு அவை் 
குடிதயறியது. ஆபிைகாைின் குடுை்ப பின்னணிடய டையப்படுத்தி ததவனுைன் 
எவ்வாறு ஒரு விதசஷித்த உறவுக்குள் வருகின்றாை் என்றுை், தைலுை் 
வாக்குத்தத்த ததசத்திற்கு புலை்தபயைத் ததாைங்குவடதயுை் இந்த அதிகாைை் 
விவைிக்கின்றது. 

12:10 லிருந்து 14:24 வடை ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் இைண்ைாவது 
அத்தியாயங்கள் அவருக்கு பிற ைக்களுைன் இருந்த முந்டதய ததாைை்புகளில் 
கவனை் தசலுத்துகின்றன. எகிப்திலிருந்து அவை் விடுவிக்கப்பை்ைதுை், 
தலாத்துைனான தைாதலுை், தலாத்டத ைீை்ைதுை் அதில் அைங்குை். இந்த மூன்று 
அத்தியாயங்களுை் ஒன்றுைன் ஒன்று பிடணந்திருப்பதால் அடவ 
முதன்டையாக ஆபிைகாைின் சந்திப்புகள் ைற்றுை் பல குழுக்களின் 
பிைதிநிதிகளுைனான ததாைை்புகளில் கவனை் தசலுத்துகின்றன. இந்த 
அதிகாைங்களில், முற்பிதா முதன்டையாக எகிப்தின் பாை்தவான், அவனது 
ைருமகைோை தலாத்து, படைதயடுக்குை் ைாஜாக்கள், தசாததாை் ைாஜா ைற்றுை் 
சாதலைின் ைாஜாவான தைல்கிதசததக்கு ஆகிதயாருைன் காைியங்களில் 
ஈடுபடுவடதக் காண முடியுை். 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் மூன்றாவது ைற்றுை் டையப் பகுதி 15:1–
17:27 இல் ஆபிைகாைின் ததவனுைனான உைன்படிக்டக உறடவ டையைாகக் 
தகாண்டுள்ளது. முற்பிதோவினுயட  வோழ்க்யக ிை் இந்த பகுதி ோைது, 
ஆபிரகோமிை் உடை்படிக்யக வோக்குத்தத்தங்கள், ஆகோருடை் ஆபிரகோமுக்கு 
ஏற்பட்ட பிரச்சயை மற்றும் ஆபிரகோமிை் உடை்படிக்யகத் யதயவகள் யபோை்ற 
மூை்று அத்தி ோ ங்கயளக் வகோண்டுள்ளது. 

18:1–21:34 இல் ததான்றுை் நான்காவது பிைிவு, ஆபிைகாமுக்குை் பிற 
ைக்களுக்குை் இடையிலிருந்த ததாைை்புகளுக்கு ைாறுகிறது. இந்த 
அத்தியாயங்கள் முதன்டையாக ஒன்றிடணக்கப்பை்டுள்ளன, ஏதனன்றால் 
அடவ ஆபிைகாைின் பிற குழுக்களுைனான ததாைை்புகளில் கவனை் 
தசலுத்துகின்றன. இந்த அத்தியாயங்கள் தசாததாை் ைற்றுை் தகாதைாைாவுக்குை் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

ஆபிைகாமுக்குை் இடையிலான ததாைை்டப விவைிக்கின்றன. 
அபிதைதலக்கிற்காக ஆபிைகாை் தசய்த விண்ணப்பத்டதயுை், ஈசாக்கு ைற்றுை் 
இஸ்ைதவலுைனான ஆபிைகாைின் உறடவயுை் ைற்றுை் அபிதைதலக்குைன் 
ஆபிைகாைின் ஒப்பந்தத்டதயுை் நாை் காண்கிதறாை். இந்த நான்கு 
அத்தியாயங்களுை் முற்பிதா தலாத்துைனுை் அவருடைய குடுை்பத்தினருைனுை் 
எவ்வாறு ததாைை்பு தகாண்ைாை் என்படதயுை், தசாததாை் ைற்றுை் தகாதைாைா 
ைக்களுைனுை், தபலிஸ்தியனான அபிதைதலக்குைனுை் அவை் எவ்வாறு 
ததாைை்பு தகாண்ைாை் என்படதயுை் விளக்குகின்றன. 

நாை் எதிை்பாை்ப்பது தபால, 22:1–25:18 இல் உள்ள முற்பிதாவினுடைய 
வாழ்க்டகயின் ஐந்தாவது ைற்றுை் இறுதிப் பகுதி, ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயின் 
முடிடவப் பற்றிய காைியங்கடள நைக்குத் தருகிறது, குறிப்பாக அவருடைய 
சந்ததியினை் ைற்றுை் அவருடைய இறப்டபக் குறித்து தபசுகிறது. ஆபிைகாை் 
எவ்வாறு ததவனால் தசாதிக்கப்பை்ைாை் எை்படத இது பதிவிடுகிறது. ஆபிைகாை் 
கல்லடறடய வாங்கியடதப் பற்றி இது பதிவிடுகிறது. ஆபிைகாை் தன் ைகன் 
ஈசாக்குக்கு ைடனவிடய கண்டுப்பிடித்தாை் என்படத இது பதிவிடுகிறது. 
ஆபிைகாமுடைய ைைணத்டதக் கூை இது பதிவிடுகிறது. இந்த அதிகாைங்கள் 
ஆபிைகாைின் ைடனவி சாைாள் ைற்றுை் அவனது குைாைன் ஈசாக்கு 
(ஆபிைகாைின் உண்டையான வாைிசு) ைீது கவனை் தசலுத்துகின்றன, இது 
ஆபிைகாைின் ைற்ற ைடனவிகள் ைற்றுை் அவை்களின் குைாைை்கள் ைீதான 
ைைியாடதடய இவை்களுக்கு அளிக்கிறது. 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் அத்தியாயங்கள் ஒன்றுக்தகான்று 
ஒப்பை்ீைளவில் எடதயுை் சாைாைல் இருப்பதால், ைக்கள் ஆபிைகாடைப் பற்றி 
முதலில் படிக்கிறதபாது, அவை்கள் தபருை்பாலுை் ஒரு நிகழ்விற்குை் இன்தனாரு 
நிகழ்விற்குை் எந்த ததாைை்டபயுை் காண முடியாைல் இருக்கின்றனை். 
ஆபிைகாமுடைய கடதகடள வாசிக்குை்தபாது தைாதச திை்ைைிை்தை இந்த 
நிகழ்வுகடள எழுதியிருக்கலாை் என்ற எண்ணை் வருகிறது. ஆனால் இந்த 
முதல் எண்ணை் இருந்ததபாதிலுை், ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் கடதகள் 
உண்டையில் டையக் கருப்தபாருள்கடளப் பகிை்ந்து தகாள்ளுை் ததாகுதிகள் 
அல்லது அத்தியாயங்களின் குழுக்களாக ஒழுங்கடைக்கப்பை்டுள்ளன. 
ஆபிைகாடைப் பற்றி என்ன தசால்லப் தபாகிறாை் என்படத தைாதச 
உண்டையில் திை்ைைிை்ைாை் என்படத நை்முடைய எளிய ஐந்து-படி தவளிப்பாடு 
தவளிப்படுத்துகிறது. தபைிய அளவில் ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் பதிவு 
ஒரு சைச்சீை் நாைகத்தின் வடிவத்தில் உள்ளது. நாைகத்தில் ததாைை்புள்ள 
ஒவ்தவாரு பகுதியுை் ைற்ற பகுதியுைன் இடசந்து தசல்கிறது. 

11:10–12:9 இல், ஆபிைகாைின் குடுை்பப் பின்னணி ைற்றுை் ததவனுைனான 
ஆைை்ப அனுபவங்கள் ஆகியவற்றில் கவனை் தசலுத்துகிதறாை். இந்த ஆைை்ப 
காைியங்களுைன் ைாறுபை்ை சைநிடலயில், 22:1–25:18 இல் உள்ள இறுதிப் பகுதி 
ஆபிைகாைின் இறுதி காலங்களிலுை் அவனுடைய சந்ததியினைிலுை் கவனை் 
தசலுத்துகிறது. 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

இதற்கு அப்பால், ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் இைண்ைாவது பகுதி, 
பிற தகாத்திைத்தாை் ைற்றுை் ததசங்கடளச் தசை்ந்தவை்களுைன் ஆபிைகாைின் 
ததாைை்புகடள முதன்டையாக வடையறுக்குை் அத்தியாயங்கடளக் 
தகாண்டுள்ளது. வை்ை சைச்சீைின் மூலை், இைண்ைாை் பாகத்தில் டகயாளப்பை்ை 
ஒத்த கருப்தபாருள்களுக்குத் திருை்பி, ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் 
நான்காவது பகுதி, ஆபிைகாை் ைற்றவை்கடள சந்தித்ததற்கான கூடுதல் 
உதாைணங்களில் கவனை் தசலுத்துகிறது. 

இறுதியாக, ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் ைத்தியில், மூன்று முக்கிய 
அதிகாைங்கள் குறிப்பாக ஆபிைகாை் ததவனுைன் தசய்துதகாண்ை 
உைன்படிக்டகடய டையைாகக் தகாண்டுள்ளன. இந்த அதிகாைங்கள் 
ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் முக்கிய யம த்யத உருவோக்குகிை்றை, 
தைலுை் ஆபிைகாமுை் அவருடைய சந்ததியினருை் ததவனுைன் டவத்திருந்த 
உைன்படிக்டக உறவின் அடிப்படை இயக்கவியடல விளக்குகிை்றை. 

இந்த அதிகாைங்களின் வடிவை் தைாதச தனது பதிடவ கவனைாக 
வடிவடைத்தடத தவளிப்படுத்துகிறது. அவர் ஆபிரகோமிை் வோழ்க்யக ிை் சில 
அம்சங்களுக்கு யநரோக கவைத்யத ஈர்க்க, ஆசர்ீவோதத்திற்கோை ஆபிரகோமிை் 
யதர்ந்வதடுத்தல் மற்றும் அவைது உரியம ுள்ள வோரிசு, ஆபிரகோமிை் முந்யத  
மற்றும் பிந்யத  வதோடர்புகள் மற்றும் யதவனுடை் ஆபிரகோமிை் உடை்படிக்யக 
உறவு எை்ற இஸ்ரயவலுயட  முதல் முற்பிதோவிை் இலக்கி  உருவப்படத்யத 
உருவோக்கிைோர். நாை் பாை்க்கவிருக்கிற படி, இந்த இலக்கிய கவனை் தைாதச 
இந்த கடதகடள முதலில் எழுதிய இஸ்ைதவலைின் ததடவகடள நிவை்த்தி 
தசய்வதற்காக வடிவடைக்கப்பை்டுள்ளது. தைாதச அவை்கடள வாக்குத்தத்தை் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்டத தநாக்கி அடழத்துச் தசன்றதபாது ஆபிைகாைின் 
வாழ்க்டக இஸ்ைதவலருக்கு ஆபிைகாைின் அடிச்சுவடுகடள எவ்வாறு பின்பற்ற 
தவண்டுை் என்று கற்பித்தது. ஆதியாகைத்தில் நாை் இந்தப் பகுதிகடள 
அணுகுை் தபாது, இதன் முக்கியத்துவை் திருை்பத் திருை்ப தவண்டுதைன்தற 
வடிவடைக்கப்பை்டிருப்படதக் காணலாை். 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் விைிவான இலக்கிய வடிவடைப்டபக் 
கண்ை பின்னை், ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் கை்ைடைப்பு ைற்றுை் 
உள்ளைக்கை் பற்றிய நமது போடத்திை் இரண்டோவது தயலப்போை ஆதி ோகமம் 
11:10–25:18 இை் முக்கி  கருப்வபோருள்களுக்கு நோம் திரும்ப யவண்டும். இந்த 
அதிகாைங்களின் உள்ளைக்கத்டத விவைிக்க பல வழிகள் இருந்தாலுை், நாை் 
பைிந்துடைத்த உருவடைக் குறிப்பு இந்த அதிகாைங்களின் முக்கிய 
கருப்தபாருள்களுைன் ததாைாயைாக ஒத்திருப்படதக் காண்தபாை். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

முக்கிய கருப்பபாருள்கள் 
ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகடயப் தபால நீண்ை ைற்றுை் சிக்கலான தவதப் 

பகுதியின் முக்கிய கருப்தபாருள்கடள விவைிப்பது கடினை் என்று தசால்லத் 
ததடவயில்டல. இந்த அதிகாைங்களிலுள்ள ஒவ்தவாரு டையக் கருத்டததயா 
அல்லது கருப்தபாருடளதயா குறிப்பிடுவது இயலாத ஒன்று. ஆனால் 
முக்கியத்துவை் வாய்ந்த பல டையக்கருத்துக்கடள தனிடைப்படுத்த முடியுை். 
நாை் பாை்ப்பது தபால், இந்த அதிகாைங்களில் உள்ள இந்த முக்கிய 
கருப்தபாருள்கள் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயின் கடதகடள 
ஒன்றிடணக்கின்றன, தைலுை் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயிலிருந்து தனது முதல் 
இஸ்ைதவல் வாசகை்கள் தபற்றுக்தகாள்வதற்கு தைாதச விருை்பிய முக்கிய 
தயாசடனகடளப் புைிந்துதகாள்ள அடவ நைக்கு உதவுகின்றன. இடத விை, 
இந்த முக்கிய கருப்தபாருள்களில், தவதத்தின் இந்த பகுதியிலிருந்து நாை் 
கற்றுக்தகாள்ள ததவன் என்ன விருை்புகிறாை் என்படதயுை் காணலாை். 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் முக்கிய கருப்தபாருள்கடள இைண்டு 
வழிகளில் பாை்ப்தபாை்: முதலில், ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் நான்கு 
முக்கிய கருப்தபாருள்கடள அறிமுகப்படுத்துை் ஒரு முக்கிய தவத பகுதிடய 
ஆைாய்தவாை். இைண்ைாவதாக, ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகடய உள்ளைக்கிய 
அதிகாைங்கள் முழுவதிலுை் இந்த கருப்தபாருள்கள் தவளிப்படுை் வழிகடள 
ஆைாய்தவாை். ஆபிைகாமுடைய கடதயின் கருப்தபாருள்கடள 
அறிமுகப்படுத்துை் முக்கிய தவத பகுதிக்கு முதலில் திருை்புதவாை். 

முக்கிய வவத பகுதி 
ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் கடதயின் ததாைக்கத்தில், ஆதியாகைை் 

12:1-3 இல் ஆபிைகாமுக்கு ததவன் அடழப்பு விடுத்தடத நீங்கள் நிடனவில் 
தகாள்வை்ீகள் என்று நான் நை்புகிதறன். ஆபிைகாை் 
தைதசாப்தபாத்ததாைியாவின் ஊைில் வாழ்ந்ததபாது, வாக்குத்தத்தை் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்குச் தசல்ல ததவன் ஆபிைகாடை அடழத்தாை். இந்த 
வசனங்கள் ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் தபைிய கடதயில் காணப்படுை் 
ைிக முக்கியைான சில அை்சங்கடள அறிமுகப்படுத்துகின்றன என்படத 
இப்தபாது பல ஆண்டுகளாக உடைப்தபயை்ப்பாளை்கள் அங்கீகைித்துள்ளனை். 
இந்த வசனங்களில் தைாதச எழுதியடதக் கவனியுங்கள்: 

கை்த்தை் ஆபிைாடை தநாக்கி இவ்வாறு கூறினாை், “நீ உன் 
ததசத்டதயுை், உன் இனத்டதயுை் விை்டுப் புறப்பை்டு, நான் 
உனக்குக் காண்பிக்குை் ததசத்துக்குப் தபா. நான் உன்டனப் 
தபைிய ஜாதியாக்கி, உன்டன ஆசீை்வதித்து; உன் தபடைப் 
தபருடைப் படுத்துதவன், நீ ஆசீை்வாதைாய் இருப்பாய். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

உன்டன ஆசீை்வதிக்கிறவை்கடள ஆசீை்வதிப்தபன், உன்டன 
சபிக்கிறவை்கடளச் சபிப்தபன்; பூைியில் உள்ள வை்சங்கள் 
எல்லாை் உனக்குள் ஆசீை்வதிக்கப்படுை்“ (ஆதியாகைை் 12:1-3). 

இந்த மூன்று வசனங்களிலுை் முக்கியத்துவங்கள் நிைை்பியுள்ளன, 
அவற்டற பல வழிகளில் சுருக்கைாகக் கூறலாை். ஒரு இலக்கண ைதீியில், அடவ 
1 வது வசனத்தின் முதல் பகுதியில் ஒரு அறிமுகத்துைன் ததாைங்குகின்றன. 
பின்னை் அடவ ஆபிைகாைிைை் ததவன் தபசின வாை்த்டதகளுைன் 
ததாைை்கின்றன, அடவ இைண்டு பகுதிகளாகப் பிைிக்கப்படுகின்றன. பகுதி 1, 1 
வது வசனத்தின் இைண்ைாை் பாதியிலிருந்து கிை்ைதை்ை 2 வது வசனை் 
முழுவதிலுை் ஒரு கை்ைடளடயக் தகாண்டுள்ளது, அடதத் ததாைை்ந்து மூன்று 
தற்சாை்ந்த வாய்தைாழி தவளிப்பாடுகள் உள்ளன. ததவன் ஆபிைகாமுக்குச் 
தசான்னவற்றின் இைண்ைாை் பகுதி 2 வது வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலுை் 3 
வது வசனத்திலுை் காணப்படுகிறது. இந்த இைண்ைாவது பாதி முதல் பாதியின் 
அதத இலக்கண முடறடயப் பின்பற்றுகிறது. இது ஒரு கை்ைடளயால் 
அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது, அடதத் ததாைை்ந்து மூன்று தற்சாை்ந்த வாய்தைாழி 
தவளிப்பாடுகள் உள்ளன. ஆதியாகைை் 12:1-3 இன் இந்த மூன்று பிைிவுகடளப் 
பாை்ப்பதன் மூலை் இந்த தவத பகுதியின் முக்கியத்துவத்டதப் பற்றிய சில 
முக்கியைான நண்ணறிவுகடளப் தபறலாை். 

முன்னுரை 
ஆபிைகாைிைை் ததவன் தபசின வாை்த்டதகடள எளிடையாக தைாதச 

அறிமுகை் தசய்வடத வசனை் 1 இல் பாருங்கள்: 

கை்த்தை் ஆபிைாைிைை் இவ்வாறு தசான்னாை் (ஆதியாகைை் 12:1). 

இந்த வைிடசயில் உள்ள விடனச்தசால் “கை்த்தை் தசான்னாை்” 
என்பதற்குப் பதிலாக “கை்த்தை் தசால்லி இருந்தாை்” என்று தைாழிப்தபயை்க்கப்பை 
தவண்டுை் என்படத பல நவனீ தைாழிப்தபயை்ப்புகள் சைியாகக் 
கவனிக்கின்றன. இந்த தைாழிப்தபயை்ப்பு முக்கியைானது, ஏதனன்றால் 
அப்தபாஸ்தலருடைய நைபடிகள் 7:2-4 இல் ஸ்ததவானின் உடையின் படி, 
ஆபிைகாை் தனது தந்டத ததைாகு ஆைானில் இறப்பதற்கு முன்பு ஊைில் தனது 
ததவ அடழப்டபப் தபற்றான். ஆனால் ஆதியாகைத்தின் இலக்கிய 
விளக்கத்தில், ததைாகு 11:32 இல் இறந்துவிை்ைாை் என்படத முதலில் அறிகிதறாை், 
பின்னை் ததவன் ஆபிைகாடை அடழத்தடத ஆதியாகைை் 12:1 இல் அறிகிதறாை். 
இந்த காைணத்திற்காக, ஆதியாகைை் 12:1 ஒரு நிடனவுைீை்டபக் குறிக்கிறது, 
அதாவது காலத்தின் பின்னடைடவக் குறிக்கிறது, ைற்றுை் "கை்த்தை் தசால்லி 
இருந்தாை்" என்று இது தைாழிப்தபயை்க்கப்பை தவண்டுை். வாக்குத்தத்தை் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்டத தநாக்கி நகைத் ததாைங்குவதற்கு நீண்ை காலத்திற்கு 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

முன்தப, ஆபிைகாை் ததவனுக்கு பதிலளிக்க எடதயுை் தசய்யத் ததாைங்குவதற்கு 
முந்டதய தருணத்டத இந்த வசனை் நிடனவுபடுத்துகிறது. 

பகுதி ஒன்று 
இந்த அறிமுகத்டதத் ததாைை்ந்து, ஆபிைகாைிைை் ததவன் தபசிய 

வாை்த்டதகளின் முதல் பாதிக்கு வருகிதறாை். இந்த முதல் பாதி ஒரு 
கை்ைடளடயக் குறிக்குை் கை்ைடள விடனச்தசால்லுைன் ததாைங்குகிறது. 
ஆதியாகைை் 12:1 இல் இந்த வாை்த்டதகடளப் படிக்கிதறாை்: 

நீ உன் ததசத்டதயுை், உன் இனத்டதயுை் விை்டுப் புறப்பை்டு, 
நான் உனக்குக் காண்பிக்குை் ததசத்துக்குப் தபா (ஆதியாகைை் 
12:1). 

“விை்டுப் புறப்படு” என்ற ஒரு கை்ைடளயுைன் இந்தப் பகுதி ஆங்கில 
தவதாகைத்தில் துவங்குவடத நாை் காணலாை், (அல்லது NIV தவதாகைத்தில் 
இது "விை்டுப்...தபா" என இருக்கிறது). ததவன் ஆபிைகாதைாடு ஏததா ஒன்டறச் 
தசய்யச் தசால்கிறாை்: கானான் ததசத்திற்குப் தபாகுை்படியாகச் தசால்கிறாை். 
ததவன் முற்பிதாவுக்குக் தகாடுத்த முதலாவதுை் முதன்டையானதுைான 
கை்ைடள இதுதான். 

வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்குப் தபாகுை்படியாக 
கை்ைடளயிை்ை பின்பு, வசனை் 2 இன் முதல் பகுதியில் மூன்று தனித்து 
தசயல்பைக்கூடிய வாய்தைாழி தவளிப்பாடுகளால் ஆபிைகாமுக்கு ததவன் 
தசான்ன வாை்த்டதகளின் முதல் பகுதியானது மூன்று பிைிவுகளாகப் 
பிைிகிறது. ஆதியாகைை் 12:2 டய ைீண்டுை் காண்க: 

நான் உன்டனப் தபைிய ஜாதியாக்கி, உன்டன ஆசீை்வதித்து, 
உன் தபடைப் தபருடைப்படுத்துதவன்; நீ ஆசீை்வாதைாய் 
இருப்பாய் (ஆதியாகைை் 12:2). 

இந்த வாை்த்டதகள் ததவன் ஆபிைகாடை அடழத்ததன் காைணைாக அவை் 
ஆபிைகாமுக்கு வழங்கிய ஆசிை்வாதங்கள் ைதீு கவனை் தசலுத்துகின்றன. 
முதலாவதாக, ஆபிைகாடை ஒரு தபைிய ததசைாக ஆக்குதவன் என்று ததவன் 
தசான்னாை். இைண்ைாவதாக, அவை் ஆபிைகாடை அபிவிருத்தியாக 
ஆசிை்வதிப்பதாக தசான்னாை். ைற்றுை் மூன்றாவதாக, அவை் ஆபிைகாை் ைற்றுை் 
அவருடைய சந்ததியினருக்கு தபை் உண்ைாகவுை், தபருடையடையவுை் 
தசய்வதாகச் தசான்னாை். 

பகுதி இைண்டு 
இப்தபாழுது நாை் ததவன் ஆபிைகாமுைன் தசான்ன வாை்த்டதகளின் 

இைண்ைாவது பகுதிக்கு வந்துள்தளாை். நவனீ தைாழிப்தபயை்ப்புகள் இதடன 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

நாை் கண்டுதகாள்வதற்கு உதவியாக இல்லாவிை்ைாலுை், இந்த இைண்ைாவது 
பகுதியானது, ததவன் ஆபிைகாமுக்குச் தசான்ன வாை்த்டதகளின் முதல் 
பகுதிக்கு இடணயான இலக்கண அடைப்புக்கு ஒத்ததாகக் காணப்படுகிறது. 
இது ஒரு கை்ைடளயுைன் துவங்குவதுை் அடதத் ததாைை்ந்து மூன்று தனித்துச் 
தசயல்படுை் விடனச்தசாற்களின் தவளிப்பாடுகடள உடையதுைாகக் 
காணப்படுகிறது. ஆதியாகைை் 12:2-3 இல் நாை் இடத வாசிக்கிதறாை்: 

நீ ஆசீை்வாதைாய் இருப்பாய். உன்டன 
ஆசீை்வதிக்கிறவை்கடள ஆசீை்வதிப்தபன், உன்டனச் 
சபிக்கிறவடனச் சபிப்தபன்; பூைியிலுள்ள 
வை்சங்கதளல்லாை் உனக்குள் ஆசீை்வதிக்கப்படுை் 
(ஆதியாகைை் 12:2-3). 

“நீ ஆசீை்வாதைாய் இருப்பாய்” என்பதன் எபிதைய விடனச்தசால், இங்கு 
கை்ைடள வாக்கியைாக தைாழிப்தபயை்க்கப்பை்டுள்ளது, தைலுை் அதநகைாக இது 
“விை்டுப்புறப்படு” என்று வசனை் 1 இல் காணப்படுை் கை்ைடளக்கு இடணயாக 
இருக்குை்படியாக இவ்வாறு அடைக்கப்பை்டிருக்கலாை். ஆனால் இந்த 
வாை்த்டதயானது கை்ைடளயாக இங்கு தசயல்பைவில்டல. இது பல வழிகளில் 
தைாழிப்தபயை்க்கப்பைலாை்: “நீ ஆசீை்வாதைாய் இருப்பாய்”, அல்லது “நீ 
ஒருதவடள ஆசீை்வாதைாய் இருக்கலாை்”, அல்லது, “ நீ நிச்சயைாக 
ஆசீை்வாதைாய் இருப்பாய்” என்றுகூை தைாழிப்தபயை்க்கப்பைலாை். எல்லா 
நிகழ்வுகளிலுை், இந்த கை்ைடள அடையாளங்கள் சிந்தடனக்கு முக்கியைான 
ைாற்றைாக இருக்கலாை். இது ஆபிைகாை் ஆசீை்வாதங்கடளப் 
தபற்றுக்தகாள்வதிலிருந்து (2 வது வசனத்தின் முதல் பகுதியில் நாை் 
பாை்த்ததுதபால), ஆபிைகாை் ைற்றவை்களின் ஆசீை்வாதத்திற்கு ஒரு வழியாக 
உருவாகுவடத தநாக்கி நைது கவனத்டதத் திருப்புகிறது. 

இைண்ைாவது கை்ைடள அடைப்டபயுை் மூன்று தனித்துச் 
தசயல்பைக்கூடிய விடனச்தசாற்களின் தவளிப்பாடுகள் பின் ததாைை்கின்றன. 
இந்த மூன்று விடனச்தசாற்களுை் ஆபிைகாை் எவ்வாறு ைற்றவை்களுக்கு 
ஆசீை்வாதைாக இருப்பாை் என்ற முடறடய சுை்டிக்காை்டுகின்றன. முதலாவது, 
ததவன் தசான்னாை், “உன்டன ஆசீை்வதிக்கிறவை்கடள ஆசீை்வதிப்தபன்...” 
அதாவது, ஆபிைகாதைாடு தநை்ைடறயாக நைந்துதகாள்பவை்களுக்கு 
நன்டையானடத வழங்குவாை். ஜனங்கள் ஆபிைகாடை நன்றாக 
நைத்தினதபாழுததல்லாை், ததவன் அவை்கடள நன்றாக நைத்துவாை். 
இைண்ைாவது, “உன்டனச் சபிக்கிறவடனச் சபிப்தபன்,” அதாவது, ததவன் 
ஆபிைகாடை தவறுப்பவை்கடளச் சபிப்பாை். ஆபிைகாமுைன் தன்டன 
எதிைிகளாக ைாற்றிக்தகாண்ைவை்களுக்கு கடுடையாகப் பதிலளித்து 
ஆபிைகாடை தீங்கிலிருந்து பாதுகாப்பதாகத் ததவன் வாக்குத்தத்தை் தசய்தாை். 
ஆனால் மூன்றாவதாக, “பூைியிலுள்ள வை்சங்கதளல்லாை் உனக்குள் 
ஆசீை்வதிக்கப்படுை்” என்று ததவன் கூறினாை். முதல் பாை்டவயில், இந்த 



பிதாவாகிய ஆபிைகாை் பாைை் 6: ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக: அடைப்புை் உள்ளைக்கமுை் 

-14- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

மூன்றாவதாகச் தசால்லப்பை்ைடத தநாக்கி கவனை் தசலுத்துை்தபாது, 
ஆபிைகாமுடைய படகவை்கடளச் சபிப்பதாகக் கூறப்படுை் கருத்துக்கு 
முைணானதாகத் ததான்றலாை், ஆனால் ஆபிைகாமுடைய சிதநகிதை்கடள 
ஆசீை்வதித்தல் ைற்றுை் படகவை்கடளச் சபித்தல் என்ற இைை்டிப்பான 
தசயல்முடறடய ததவன் ஆபிைகாமுக்கு வாக்குத்தத்தை் தசய்தாை், ததவன் 
அவருடைய ஆசீை்வாதங்கடள உச்சைாக பூைியிலுள்ள அடனத்து 
குடுை்பங்களுக்குை் நீை்டித்து வழங்குவாை். அவ்விதைாக ஆதியாகைை் 12 ஆை் 
அதிகாைத்தின் துவக்கத்தின் இலக்கணைானது மூன்று முக்கிய பகுதிகளாகப் 
பிைிக்கிறது என்படத நாை் பாை்த்ததாை்: முன்னுடை, ததவன் ஆபிைகாமுக்குக் 
தகாடுக்குை் ஆசீை்வாதங்களின் ைதீு கவனை் தசலுத்துதல் ைற்றுை் ஆபிைகாை் 
மூலைாக ததவன் இந்த முழு உலகிற்குக் தகாடுக்குை் ஆசீை்வதங்களின் ைதீு 
கவனை் தசலுத்துதல் ஆகிய மூன்று முக்கிய பகுதிகள். 

ஆதியாகைை் 12 ஆை் அதிகாைத்தின் இந்த வசனங்களின் அடைப்டபப் 
புைிந்துதகாள்வது ைிக முக்கியைானது ஏதனன்றால் பல விஷயங்களில் 
ஆதியாகைத்தில் தசால்லப்பை்டுள்ள ஆபிைகாைின் இந்தக் கடதயானது ததவன் 
ஆபிைகாைிைை் தசய்துதகாண்ை இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாை் எவ்வாறு 
ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயில் நிடறதவறின என்படத விளக்குகிறது. 
தைாதச முற்பிதாக்கடளக் குறித்து எழுதுை்தபாது, வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை 
ததசத்திற்கு ததவன் ஆபிைகாடை அடழத்து ஆபிைகாமுைன் தபசிய 
வாை்த்டதகள் ைதீு கவனத்டத இழுத்துக் தகாள்ளுை் வழியில் தைாதச 
அவருடைய கடதகடள வடிவடைக்கிறாை். 

இந்த இலக்கண அடைப்டப நிடனவில் டவத்துக்தகாண்டு, ஆதியாகைை் 
12:1-3 லிருந்து எவ்வாறு ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் பிைதான கருத்துகள் 
விைிவடையப்தபாகிறது என்படதப் பாை்க்க நாை் தயாைாக உள்தளாை். 

திறப்பு 
இந்த வசனங்களில் நான்கு ைிக முக்கியைான கருத்துகள் 

காணப்படுவடத நாை் கவனிக்கலாை். ஆபிைகாமுக்கு ததய்வகீ கிருடப 
என்பதிலிருந்து நாை் துவங்கலாை். அதன் பிறகு ததவனிைத்தில் 
ஆபிைகாமுடைய ததவப்பற்றின் அவசியை் பற்றியுை், முடிவாக ஆபிைகாை் 
வழியாக ததவனுடைய ஆசீை்வாதங்கள் குறித்துை் நாை் ததாைருதவாை். 

பதய்வீக கிருரப 
ஆபிைாகமுைனான ததவனுடைய உறவானது ததவனுடைய கிருடபயின் 

அடிப்படையில் உள்ளது, ஆபிைகாமுடைய வாழ்வில் பல முடற ஏற்படுை் 
இந்நிகழ்தவ முதல் டையக்கருத்து ஆகுை். ஆதியாகைை் 12:1 இன் அறிமுக 
வாை்த்டதகளில் ததவ கிருடபயானது நை்பைான வழியில் ததான்றுகிறது. நாை் 
பாை்த்ததுதபால, இந்த வாை்த்டதகடள நாை் வாசிக்கலாை்: 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

கை்த்தை் ஆபிைாைிைை் இவ்வாறு தசான்னாை் (ஆதியாகைை் 12:1). 

ததவனுைனான ஆபிைகாைினுடைய உறவு ஏற்படுவதற்கு காைணை் 
என்னதவன்றால் தவகு காலத்திற்கு முன்பாகதவ, அதாவது ஆபிைகாை் 
ததவனுக்கு எந்த தசடவயுை் தசய்வதற்குை் முன்பாகதவ, ததவன் 
ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயில் வந்துவிை்ைாை் என்று இந்த சாதாைணைான 
வாை்த்டதகள் தைாதசயினுடைய மூல பாை்டவயாளை்களுக்கு நிடனவூை்டியது. 

ஆபிைகாமுடைய அடழப்பு அவருடைய முதிர் வ து வாழ்க்டகயின் ைிக 
ஆைை்ப காலத்திதலதய வந்துவிை்ைது. அவை் கானானுக்குப் புறப்பைவில்டல; 
அவை் படகவை்கடள தவற்றிதகாள்ளவில்டல; உைன்படிக்டகயின் 
விசுவாசத்திற்கு அவை் ஒப்புக்தகாடுக்கவில்டல; தசாததாை் ைற்றுை் 
தகாதைாைாவின் நீதிைான்களுக்காக தஜபிக்கவில்டல; அவை் விசுவாசத்தின் 
பைை்ீடச எடதயுை் கைக்கவில்டல. அதற்கு முைணாக, ததவன் ஆபிைகாடை 
அவருடைய விதசஷித்த தவடலக்காைனாக சாதாைணைாக அடழத்திருந்தாை் 
ஏதனன்றால் ஆபிைகாைிைத்தில் கிருடபயுள்ளவைாக இருப்பது ததவனுக்குப் 
பிைியைாயிருந்தது. 

இப்தபாது நிச்சயைாக, ஆபிைகாை் ததவனுைன் சஞ்சைித்து வந்த ஆைை்ப 
நிடலயில் ைை்டுை் ததவனுடைய கிருடப காை்ைப்பைவில்டல. ததவனுடைய 
கிருடப என்னுை் டையக்கருத்து ஆபிைகாமுடைய கடத முழுவதுைாக 
ததான்றுகிறது ஏதனன்றால் முற்பிதாக்களின் வாழ்க்டகயின் ஒவ்தவாரு 
கணத்திலுை் ததவன் அவைது இைக்கத்டதக் காண்பித்தாை். ஏதனன்றால் 
ஆபிைகாை் ஒரு பாவியாயிருந்தாை், ஆபிைகாமுக்கு ததவனுடைய இைக்கை் 
எந்தநைமுை் ததடவப்பை்ைது. உதாைணைாக, நன்றாக ததைியப்படுை் வசனைாகிய 
ஆதியாகைை் 15:6 இல் ஆபிைகாமுடைய இைை்சிப்பின் நீதியானது இைக்கத்தின் 
ஒரு பைிதச என்று நாை் கற்றுக்தகாள்கிதறாை். அங்தக இந்த வாை்த்டதகடள 
நாை் இவ்வாறு வாசிக்கிதறாை்: 

அவன் கை்த்தடை விசுவாசித்தான், அடத அவை் அவனுக்கு 
நீதியாக எண்ணினாை் (ஆதியாகைை் 15:6). 

தைாைை் 4:3 ைற்றுை் கலாத்தியை் 3:6 இல் அப்தபாஸ்தலனாகிய பவுல் 
சுை்டிக்காை்டிய உண்டைய ப் தபால ததவன் ஆபிைகாடை நீதியுள்ளவனாக 
எண்ணி தைன்டைப்படுத்தினாை் என்பது இைக்கத்தின் ஒரு தசயதல, 
நற்கிைிடயகளுக்கான தவகுைதி அல்ல என்படத சுை்டிக்காை்டுகிறது. தைலுை் 
ததய்வகீ கிருடப ைற்றுை் இைக்கத்தினால் இந்த ஆசீை்வாதை் ைற்றுை் பிற 
ஆசீை்வாதங்கள் அடனத்டதயுை் ஆபிைகாை் ததவனிைைிருந்து 
தபற்றுக்தகாண்ைாை். 

கிறிஸ்தவை்களாகிய நாை் நை்முடைய வாழ்வில் ததவனுடைய 
கிருடபயின் முக்கியத்துவத்டத நன்றாக அறிந்திருக்கிதறாை். அவருடைய 
கிருடபயினாதலதய ததவன் அவருைனான நை்முடைய உறடவ 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

ததாைங்குகிறாை் ைற்றுை் அவருடைய கிருடபயினால் அவருைனான நைது 
உறடவ நீடிக்கப்பண்ணுகிறாை். ததவனுடைய இைக்கை் இல்லாதிருந்தால் நாை் 
எங்கிருந்திருப்தபாை்? இதத நிடல தான் ஆபிைகாைிற்குை் என்பதத உண்டை. 
அதற்கு அதிகைாக, தைாதச ஆபிைகாடைப் பற்றி எழுதிய இஸ்ைதவலை்களுடைய 
வாழ்க்டகக்குை் ததவனுடைய கிருடப ைிகவுை் அவசியைான ஒன்று. 
ததவனுடைய இைக்கை் அவை்களுடைய அனுதின வாழ்க்டகக்குை் அவசியைாய் 
இருந்தது. இதன் காைணைாக, தைாதச ஆபிைகாைினுடைய வாழ்க்டகக் 
கடதடயத் ததாகுக்குை்தபாது, அவை்களுடைய கவனத்டத ைீண்டுை் ைீண்டுைாக 
ததவனுடைய கிருடபயின் ைதீு திருப்புகிறாை். 

ஆபிைகாமுரைய வதவப்பற்று 
ததவ கிருடப என்னுை் டையக் கருத்துைன் கூடுதலாக, ஆதியாகைை் 12:1-3 

ஆபிைகாைினுடைய ததவப்பற்டறயுை் வலியுறுத்துவடத நாை் கவனிக்க 
தவண்டுை். ததவன் வணீாக அவருடைய இைக்கத்டதப் தபற்றுக்தகாள்ள 
ஆபிைகாடை ததைிந்துதகாள்ளவில்டல; ஆபிைகாை் உண்டையான 
கீழ்ப்படிதலுைன் பதிலளிப்பாை் என்பதற்காக ததவன் முற்பிதாவுக்கு இைக்கை் 
காண்பித்தாை். நாை் பாை்த்தபடிதய, ஆதியாகைை் 12:1 இல் காணப்படுை் முதல் 
கை்ைடள ததவனிைத்தில் ஒரு குறிப்பை்ை வழியில் உண்டையாய் இருப்பதற்கு 
ஆபிைகாைினுடைய தபாறுப்பு என்ன என்படத வலியுறுத்துகிறது. ததவன் 
அங்தக ஆபிைகாமுக்கு கை்ைடளயிை்ைாை்: 

நீ உன் ததசத்டதயுை், உன் இனத்டதயுை், உன் தகப்பனுடைய 
வை்ீடையுை் விை்டுப் புறப்பை்டு, நான் உனக்குக் காண்பிக்குை் 
ததசத்துக்குப் தபா (ஆதியாகைை் 12:1). 

இந்த ததய்வகீ அடழப்பானது ஆபிைகாைிைைிருந்து ைகத்தான 
ததவப்பற்டற அவசியப்படுத்துகிறது என்படதக் காண அதிகைான 
சிந்தடனடய எடுத்துக்தகாள்ளவில்டல. ஆபிைகாை் தனது தசாந்த 
ததசத்டதயுை் தனது தகப்பனுடைய சை்பத்துகடளயுை் பின்னாக விை்டுவிை்டு 
இன்னுை் காண்பிக்கப்பைாத ஒரு இைத்திற்குப் தபாக தவண்டுை். ஆை், ததவன் 
ஆபிைகாைிற்கு இைக்கை் காை்டினாை், ஆனால் ஆபிைகாை் ஆழைான, 
ததவப்பற்றுள்ள தசடவடய ததவனுக்கு தசய்ய தவண்டுை் என்று 
எதிை்பாை்க்கப்பை்ைாை். 

துைதிை்ஷ்ைவசைாக, அதநக கிறிஸ்தவை்கள் ததவனிைத்தில் விசுவாசை் 
ைற்றுை் நை்பிக்டக உடையவை்கள் என்பதற்கு ஆபிைகாடை சாதைணைான 
உதாைணைாக சிந்திப்பதற்கு முடனகிறாை்கள். இது ஆபிைகாைினுடைய 
வாழ்க்டகயின் முக்கியைான டையக்கருத்து ஆகுை் ைற்றுை் இது புதிய 
ஏற்பாை்டின் பல பகுதிகளில் முன்னிடலப்படுத்திக் காை்ைப்பை்ைது. ஆனால் 
ததவன் ஆபிைகாடை கீழ்ப்படிதலுள்ளவைாகவுை், ததவப்பற்றுள்ள தனது 
தசடவடய ததவனுக்கு வழங்குை்படியாகவுை் கை்ைடளயிை்ைாை் என்ற இந்த 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

உண்டைடய ஒருதபாதுை் தைதலாை்ைைாகப் பாை்க்கக்கூைாது. அதநக முடற 
முற்பிதாவிைைிருந்து ததவன் ததவப்பற்டற எதிை்பாை்த்தாை். ஒவ்தவாரு 
சூழ்நிடலயிலுை் ஆபிைகாை் ததவனுக்கு உண்டையுள்ளவைாக இருக்க 
தவண்டியிருந்தது. 

அதநகைாக ஆபிைகாை் தன்னுடைய ததவப்பற்டற ததவனிைத்தில் 
தவளிப்படுத்த தவண்டிய அவசியை் ஏற்பை்ை தவடளயின் வியத்தகு 
உதாைணைாக ஆதியாகைை் 22 உள்ளது, ஆபிைகாை் அவைது குைாைடன விை 
ததவடன அதிகைாக தநசித்தாை் என்படத நிரூபிக்குை் விதைாக, 
முற்பிதாவாகிய ஆபிைகாை் அவைது குைாைனாகிய ஈசாக்டக பலியிடுை்படி 
அங்தக ததவன் கை்ைடளயிை்ைாை். ததவனிைைிருந்து இப்படிப்பை்ைததாரு உயைிய 
எதிை்பாை்ப்டப சிந்தடன தசய்து பாை்ப்பது கடினைானது. 

ஆபிைகாை் தன்னுடைய உண்டைத்தன்டைடய இப்படியாகவுை் ைற்றுை் 
பிற அதநக வழிகளிலுை் காை்டுை்படியாக எதிை்பாை்க்கப்பை்ை தபாதிலுை், 
ஆதியாகைை் 12:1 ஆபிைகாை் தகாண்டிருந்த ைிக முக்கியைான தபாறுப்புகளில் 
ஒன்று இது என்படத ததளிவாக்குகிறது. ததவன் இவ்வாறு கூறினாை்: 

நான் உனக்குக் காண்பிக்குை் ததசத்துக்குப் தபா (ஆதியாகைை் 
12:1). 

இந்த பகுதி விளக்கைளிப்பது தபால, ஆபிைகாை் ததவன் காண்பிக்குை் 
ததசத்திற்குப் தபாக தவண்டியிருந்தது. ஆபிைகாை் வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை 
ததசத்திதல குடியிருக்க தவண்டுை், இந்த டையக்கருத்தானது முற்பிதாடவக் 
குறித்ததான கடதகளில் அதநக முடற ததான்றுகிறது. ஆபிைகாமுை் 
அவருடைய உண்டையான சந்ததியினருை் முற்பிதாவிற்கு வாக்குத்தத்தை் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்கு தசல்வது என்பது ததவனுடைய ைிகப்தபைிய 
திை்ைத்தில் ைிக முக்கியைானது. ஆபிைகாை் இஸ்ைதவலை்களுக்காக 
வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை ததசத்டத தநாக்கி தானாகதவ தசன்றாை் என்று 
தைாதச ஆபிைகாடைக் குறித்து எழுதின கடதகடள நாை் நிடனவுகூருை்தபாது, 
ஆச்சைியப்படுவதற்கு எதுவுை் இல்டல. 

கிறிஸ்துடவப் பின்பற்றுபவை்களாக, நாை் புைிந்துதகாண்ைது 
என்னதவன்றால் இைை்சிப்பு என்பது ததவனுடைய கிருடபயின் ஈவு என்ற 
தபாதிலுை், இயன்ற அளவு நாை் அவருடைய கை்ைடளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் 
மூலைாக நைது நன்றியுணை்டவ தவளிப்படுத்ததவண்டுை் என்று ததவன் 
எதிை்பாை்க்கிறாை் என்பதத. தைாதசயுை் இந்தக் தகாள்டகடயப் புைிந்திருந்தாை். 
ததவனுடைய கிருடப தான் ஆபிைகாடை ததவப்பற்றுள்ளவைாக 
வழிநைத்தியது என்படத தைாதச அறிந்திருந்தாை். இதன் காைணைாக, 
ஆபிைகாைினுடைய வாழ்க்டகடயப் பற்றி நாை் படிக்குை்தபாது ததவப்பற்றின் 
அவசியை் அதநக முடற ததான்றுகிறது என்படத நாை் பாை்க்கப்தபாகிதறாை். 
தைாதச அவருடைய மூல பாை்டவயாளை்கள் பற்றி சிறிது அறிந்திருந்தாை். 
அவை்கள் ததவனுக்கு முன்பாக உண்டையாக வாழ்வதின் முக்கியத்துவத்டத 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

ைறந்துவிடுவதற்கு வாய்ப்பிருந்தது. அவை்களுக்கு அதிகைான தனது 
இைக்கத்டதக் காண்பித்து எகிப்திலிருந்து அவை்கடள விடுவித்துை், 
வனாந்தைத்தில் அவை்கடள பாதுகாத்துை் வந்ததபாதிலுை், அவை்கள் 
ததவனுடைய கை்ைடளகளிலிருந்து பின்திருை்பினாை்கள். இதை் கோரணமோக, 
ஆபிரகோயமக் குறித்த கயதகளில் ஆபிரகோமிை் யதவப்பற்யற ஒரு முக்கி  
யம க்கருத்தோகும். இந்த டையக்கருத்து அடிக்கடி ததான்றுகிறது ஏதனன்றால் 
தைாதசயின் மூல பாை்டவயாளை்களுை், இன்று நாமுை், ததவடன 
உண்டையான கீழ்ப்படிதலுைன் தசவிக்க தவண்டுை் என்று உந்துவதற்காகதவ. 

ஆபிைகாைின் ஆசீை்வாதங்கள் 
ததவன் ஆபிைகாைிற்கு அதிகைான கிருடபடயக் காண்பித்தாை், ைற்றுை் 

ஆபிைகாைிைைிருந்து உண்டையான பக்திடய எதிை்பாை்த்தாை் என்று நாை் 
இதுவடை பாை்த்ததாை். மூன்றாவது டையக் கருத்தாக ஆதியாகைை் 12:1-3 இல் 
ஆபிைகாைிற்கு வழங்கப்பை்ை ஆசீை்வாதங்கடள நாை் கவனிக்க தவண்டுை். 
ஆதியாகைை் 12:2 இல் முற்பிதாவிைை் ததவன் கூறியடத நீங்கள் நிடனவு 
கூறலாை்: 

நான் உன்டனப் தபைிய ஜாதியாக்கி, உன்டன ஆசீை்வதித்து, 
உன் தபடைப் தபருடைப்படுத்துதவன்; நீ ஆசீை்வாதைாய் 
இருப்பாய் (ஆதியாகைை் 12:2). 

ததவன் முற்பிதாவிற்கு மூன்று ஆசீை்வாதங்கடள வழங்கினாை். 
முதலாவதாக, ததவன் ஆபிைகாடை தபைிய ஜாதியாக்குவதாகக் கூறினாை். 
ஆபிைகாமுடைய சந்ததி எண்ணி முடியாததாய்ப் பலுகிப் தபருகுவாை்கள். 
தைலுை் அவனுடைய சந்ததி தபைிய ஜாதியாகவுை், ைாஜ்யைாகவுை் உருவாகுை். 
இது தசால்லப்பை்ை சையத்தில், ஆபிைகாமுை் அவதனாடிருந்தவை்களுை் ைிகக் 
குடறந்த எண்ணிக்டகயில் இருந்தாை்கள். தைலுை் ஆபிைகாைிற்கு 
பிள்டளகளில்லாதிருந்தது. இருப்பினுை், அவனுடைய சந்ததி வானத்து 
நை்சத்திைங்கடளப் பாை்க்கிலுை் அதிகைாயிருப்பாை்கள் என்று ததவன் 
ஆபிைகாைிற்கு வாக்குத்தத்தை் தசய்திருந்தாை். 

இைண்ைாவதாக, ததவன் ஆபிைகாடை ஆசீை்வதிப்பதாக 
தசால்லியிருந்தாை். எல்லாவிதத்திலுை் ஆபிைகாமுை் அவனுடைய சந்ததியுை் 
தசழிப்பான பிைைாண்ை ஆசீை்வாதங்கடளப் தபற்றுக்தகாள்வாை்கள் என்று இது 
அை்த்தப்படுத்துகிறது. ஆபிைகாமுை் அவனுடைய சந்ததியாருை் சை்பூைணைாக 
தசல்வமுடையவை்களாய் வாழ்வாை்கள். அவை்கள் பூைியிதல அடலந்து 
திைிவதில்டல, தவறுை் புலை்தபயை்பவை்களாக இருப்பதில்டல. ஆபிைகாமுை் 
அவனுடைய பிள்டளகளுை் உண்டையுள்ளவை்கள் என்று 
விளங்கினபடியால், அவை்கள் தசழிப்பானடத அனுபவிப்பாை்கள். 

மூன்றாவதாக, ஆபிைகாைிற்குப் தபை் விளங்கப்பண்ணுவதற்குைிய 
அநக்கிைகத்டத உள்ளைக்கியதாக ததவன் வழங்கிய ஆசீை்வாதை் உள்ளது. 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

தவறுவிதைாக தசால்வததன்றால், ஆபிைகாை் வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை 
ததசத்திற்குப் தபாவதுை் ததவடன உண்டையாய் தசவிக்கவுை் 
தசய்வாதைன்றால், அவைது ைிகப்தபைிய எண்ணிக்டகயிலான அவருடைய 
சந்ததியுை் அவை்களுடைய தசல்வச்தசழிப்புை், அவருக்கு தபை் உண்ைாகச் 
தசய்யுை், அடவகளால், பூைிதயங்குை் அவருடைய தபை் கனப்படுத்தப்படுை். 
ைிகப்தபைிய ைகிடை முற்பிதாவிற்குை் அவருடைய உண்டையான 
சந்ததியினருக்குை் உண்ைாகுை். 

உண்டையில், இவ்விதைான ஆசீை்வாதங்கள் ஆபிைகாை் ைதீு 
ஊற்றப்பை்ைது என்படத ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகக் கடதகள் வழியாக தைாதச 
ைீண்டுை் ைீண்டுைாக சுை்டிக் காை்டுகிறாை். ஆபிைகாைிற்கு குைாைை்கள் 
இருந்தாை்கள்; ஆபிைகாை் ஒவ்தவாரு அனுபவங்கள் வாயிலாக தசல்வங்கடள 
சை்பாதித்தாை். ஆபிைகாை் அந்த ததசத்திதல எல்தலாைாலுை் நன்கு அறியப்பை்ை 
ஒரு நபை் ஆனாை். இந்த கடதகடளக் தகை்ை இஸ்ைதவலை்கள் 
ஒவ்தவாருவருக்குை், அவை்களின் வருங்கால ஆசீை்வாதங்கடளக் குறித்ததான 
ஒரு நை்பிக்டகடய ஆபிைகாைின் ஆசீை்வாதங்கள் தகாண்டு வந்தன. 
முற்பிதாவிற்குக் தகாடுக்கப்பை்ைதான பைிசுகளாகிய சந்ததி, தசழிப்பு ைற்றுை் 
தபை் யாவுை், ததவன் ஆபிைகாைின் உண்டையான சந்ததியாருக்கு இடதவிை 
சிறந்த பைிசுகடளத் தருவாை் என்பதற்கானததாரு நிழலாை்ைை் ஆகுை். 

கிறிஸ்தவை்களாக, நாமுை் தபயை்தசால்ல முடியாத அளவில் ைிக 
அதிகைான ஆசீை்வாதங்கடள ததவனிைத்திலிருந்து தபற்றிருக்கிதறாை். 
நிச்சயைாக, வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை ததசத்டத தநாக்கி தைாதசடயப் 
பின்பற்றிச் தசன்ற இஸ்ைதவலை்களுை் எண்ணிலைங்கா ஆசீை்வாதங்கடளப் 
தபற்றுக்தகாண்ைாை்கள். அடிடைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பை்ைாை்கள்; 
அவை்கள் எண்ணிக்டகக்கு அதிகைாய்ப் தபருகினாை்கள்; வருங்காலத்தில் 
சுதந்தைிக்கப்தபாகிற சிறந்த ஆசீை்வாதைாகிய ததசைான, வாக்குத்தத்தை் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்டத தநாக்கிய அவை்கள் பிையாணங்கள் முழுவதிலுை் 
அவை்கள் ஆதைிக்கப்பை்ைாை்கள் ைற்றுை் பாதுகாக்கப்பை்ைாை்கள். ஆனால் 
இஸ்ைதவலை்கள் நை்டைப் தபால, ததவன் அவை்களுக்குச் தசய்த 
எல்லாவற்டறயுை் ைறப்பதற்கு பழகிப்தபானாை்கள். ஆகதவ, ததவன் 
தங்களுடைய வாழ்க்டகயில் தகாடுத்த ஆசை்ீவாதங்கடள நிடனத்து நன்றி 
நிடறந்த இருதயை் உள்ளவை்களாய் இருக்க தவண்டுதைன்று 
நிடனவூை்டுை்படியாக ததவன் ஆபிைகாைிற்குக் தகாடுத்த ஆசீை்வாதங்கடளக் 
குறித்து தைாதச இஸ்ைதவலை்களாகிய அவருடைய பாை்டவயாளை்களுக்கு 
எழுதுகிறாை். 

ஆபிைகாைின் மூலை் ஆசீை்வாதங்கள் 
ததவனுடைய இைக்கத்ததாடு கூை, ஆபிைகாைின் விசுவாசை் ைற்றுை் 

ஆபிைகாமுக்கு ததவன் அளித்த ஆசீை்வாதங்களுக்கு தைலதிகைாக, ஆபிைகாை் 
மூலைாக ைற்ற ைக்களுக்குை் ஆசீை்வாதை் வருை் என்படதயுை் ஆதியாகைை் 12:1-3 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

கூறுகிறது. ததவன் ஆதியாகைை் 12:2-3 இல் என்ன தசான்னாை் என்படத 
நிடனவுகூறவுை்: 

நீ ஆசீை்வாதைாய் இருப்பாய். உன்டன 
ஆசீை்வதிக்கிறவை்கடள ஆசீை்வதிப்தபன், உன்டனச் 
சபிக்கிறவடனச் சபிப்தபன்; பூைியிலுள்ள 
வை்சங்கதளல்லாை் உனக்குள் ஆசீை்வதிக்கப்படுை் 
(ஆதியாகைை் 12:2-3). 

இந்த வாை்த்டதகள் ஆபிைகாை் ஆசீை்வாதங்கள் தபறுவடத 
ைை்டுைல்லாைல், பூைியிலுள்ள எல்லா ஜனங்களுை் அவன் மூலைாக 
ஆசீை்வதிக்கப்படுவாை்கள் என்படதயுை் விளக்கின. ஆபிைகாமுடைய 
வாழ்க்டகடயயுை் அவனுடைய சந்ததியினைின் வாழ்க்டகடயயுை் 
வளப்படுத்த ததவன் அவடன வாக்குத்தத்தை் பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்கு 
அடழக்கவில்டல. பூைியின் அடனத்து குடுை்பங்களுக்குை் ததய்வகீ 
ஆசீை்வாதங்களின் ஒரு வழியாக இருக்குை்படி ததவன் ஆபிைகாடை 
அடழத்தாை். ஆபிைகாமுடைய உலகளாவிய ஆசீை்வாதை் இைண்டு வழிகளில் 
வருை் என்படத இந்த தவத பகுதி கற்பிக்கிறது என்படத இப்தபாது நிடனவில் 
தகாள்வது அவசியை். ஆதியாகைை் 12:3 இல் ததவன் தசான்னாை்: 

உன்டன ஆசீை்வதிப்பவை்கடள ஆசீை்வதிப்தபன், உன்டன 
சபிக்கிறவை்கடள சபிப்தபன் (ஆதியாகைை் 12:3). 

இந்த தவத பகுதியின் படி, ஆபிைகாை் ைனிதை்களிடைதய இருபுறமும் 
கருக்குள்ள பட்ட மோக தசயல்படுவாை். ஆபிைகாை் ததவனுக்கு 
பிைியைானவனாக காணப்பை்ைபடியால், ைற்ற ததசங்கடளச் தசை்ந்தவை்கள் 
ஆபிைகாடை ஆசீை்வதித்ததபாது, அதாவது, அவை்கள் அவடை கனை் பண்ணி, 
அவன் தசடவ தசய்த ததவடன கனை் தசய்த தபாது, ததவன் அவை்கடள 
ஆசீை்வதிப்பாை். ஆனால் ைற்ற ததச ைக்கள் ஆபிைகாடை சபிக்குை்தபாது அல்லது 
தாக்குை்தபாது, இதனால் ஆபிைகாைின் ததவடன இழிவுபடுத்துை்தபாது, ததவன் 
அவை்கடள தண்டிப்பாை். ைற்ற ைக்களின் தடலவிதி அவை்கள் ஆபிைகாடை 
எவ்வாறு நைத்தினாை்கள் என்படதப் தபாறுத்து இருந்தது. 

ஆபிைகாை் தனது வாழ்நாளில், தபலிஸ்தை்கள், கானானியை்கள், 
எகிப்தியை்கள் ைற்றுை் தைாவாபியை்களுக்குை் அை்தைானியை்களுக்குை் 
தந்டதயாக இருந்த அவைது சயகோதரைிை் மகைோை தலாத்து தபான்ற பிற 
நாடுகடள பிைதிநிதித்துவப்படுத்துை் பலருைன் ததாைை்பு தகாண்ைாை். இந்த 
ததாைை்புகள் குறிப்பிைத்தக்கடவ, ஏதனன்றால் ஆபிைகாமுைன் அவை்கள் 
எவ்வாறு நைந்து தகாண்ைாை்கள் என்படதப் தபாறுத்து ைற்ற ைக்கடள 
ஆசீை்வதிப்பதற்குை் சபிப்பதற்குை் ததவன் தனது வாை்த்டதடய நைப்பித்த 
குறிப்பிை்ை வழிகடள அடவகள் காை்டின. ஆபிைகாை் தனது வாழ்நாளிதலதய 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

உலகிற்கு ஒரு ஆசீை்வாதைாக ைாறத் ததாைங்கினாை் என்படதயுை் அடவகள் 
சுை்டிக்காை்டின. 

இந்த முக்கியைான தபாதடனடய ததவனுடைய ஜனங்கள் தபருை்பாலுை் 
எளிதாக ைறந்து விடுவாை்கள். தைாதசயின் நாை்களில் வாழ்ந்த 
இஸ்ைதவலை்கள் இன்டற நாை்களின் கிறிஸ்தவை்கடளப் தபான்தற 
இருந்தனை். ததவனிைைிருந்து இைை்சிப்பின் ஆசீை்வாதத்டதயுை், அவைிைைிருந்து 
வருை் வாழ்க்டகடயயுை் நாை் அனுபவிக்கிதறாை், ஆனால் இந்த 
ஆசீை்வாதங்கள் நை் ஒவ்தவாருவருக்குை் ஏன் வழங்கப்பை்டுள்ளன என்படத 
நாை் ைறந்து விடுகிதறாை். தைாதசயின் தடலடையின் கீழ் ததவன் 
இஸ்ைதவலுக்கு அளித்த ஒவ்தவாரு ஆசை்ீவாதமுை், இன்று அவை் தனது 
சடபக்கு அளிக்குை் ஒவ்தவாரு ஆசீை்வாதமுை் ஒரு தபைிய தநாக்கத்திற்காக 
வடிவடைக்கப்பை்டுள்ளது. ததவனுடைய ஆசை்ீவாதங்கடள உலகை் முழுவதுை் 
பைப்புவதற்காக நாை் ஆசீை்வதிக்கப்பை்டிருக்கிதறாை். உலக நாடுகள் 
ததவனுடைய ஆசீை்வாதங்கடள அனுபவிக்குை் தநாக்கத்தில் ஆபிைகாை் 
அடவகடள வழிநைத்துவதற்காக ததவன் ஆபிைகாடை தன்னிைை் அடழத்தாை். 
உலக நாடுகடள ததவனுடைய ஆசீை்வாதங்களுக்கு தநைாக அடழத்துச் 
தசல்லுை் தபாருை்டு தைாதசயின் நாளில் ததவன் இஸ்ைதவடல தன்னிைை் 
அடழத்தாை். உலக ததசங்கடள ததவனுடைய ஆசீை்வாதங்களுக்கு தநைாக 
அடழத்துச்தசல்லுை் தபாருை்டு ததவன் இன்று சடபடய தன்னிைை் 
அடழத்திருக்கிறாை். ஆபிைகாைின் கடதகடள முதலில் தபற்ற 
இஸ்ைதவலை்களுக்கு இந்த கருப்தபாருள் ைிகவுை் முக்கியைானது. நை் நாளில் 
நாை் கிறிஸ்துடவப் பின்பற்றுவதால் நைக்குை் இது முக்கியைாகுை். 

முடிவுரை 
இந்தப் பாைத்தில் நாை் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டக வைலாற்டற முதல் 

கண்தணாை்ைைாக பாை்த்ததாை். ஆதியாகைத்தில் இந்தப் பகுதியின் அடைப்பு 
அல்லது வடிவடைப்டபப் பற்றி நாை் கவனித்ததாை். இந்த இலக்கிய 
கை்ைடைப்பின் சூழலில் ஆபிைகாைின் வாழ்க்டகயில் தைாதச முன்டவத்த 
முக்கிய கருப்தபாருள்கள் அல்லது உள்ளைக்கத்டதயுை் நாை் ஆைாய்ந்ததாை். 

இந்த பாைங்கடள நாை் ததாைை்ந்து கற்றுக்தகாள்ளுை்தபாது, இந்த 
பாைத்தின் தடலப்புகளுக்கு ைண்ீடுை் ைீண்டுை் வருதவாை். ஆபிைகாைின் 
வாழ்க்டக கடதயில் ஐந்து சைச்சீை் படிகள் உள்ளதாக பாை்த்ததாை். அதததபால் 
ஆபிைகாைின் வாழ்வில் நான்கு முக்கிய கருப்தபாருை்கள் இருப்பதாகவுை் 
பாை்த்ததாை்: ஆபிைகாமுக்கு ததவன் காை்டிய தயவு, ஆபிைகாமுடைய 
உண்டைத்துவை், ஆபிைகாமுக்கு ததவன் தகாடுத்த ஆசீை்வாதங்கள் ைற்றுை் 
ஆபிைகாை் மூலைாக ததவன் தகாடுத்த ஆசீை்வாதங்கள். இந்த கருப்தபாருள்கள் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் ைற்றுை் தவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) டயப் 
பாை்டவயிைவுை். 

ஆபிைகாமுடைய வாழ்க்டகயின் கடத இஸ்ைதவலுக்காக முதன்முதலில் 
எழுதப்பை்ைதபாது நீண்ை காலத்திற்கு முன்பு எடதக் குறித்தது என்படதப் 
பற்றிய நண்ணறிவுகடளத் தருவது ைை்டுைல்லாைல், தவதத்தின் இந்த 
பகுதிடய இன்று நை் வாழ்விலுை் பயன்படுத்துவடத அடவ 
சாத்தியைாக்குகின்றன. 


	முன்னுரை
	இலக்கிய வடிவமைப்பு
	ஆதியாகமம்
	ஆபிரகாம்
	அடிப்படை அலகுகள்
	ஒழுங்கமைப்பு


	முக்கிய கருப்பொருள்கள்
	முக்கிய வேத பகுதி
	முன்னுரை
	பகுதி ஒன்று
	பகுதி இரண்டு

	திறப்பு
	தெய்வீக கிருபை
	ஆபிரகாமுடைய தேவப்பற்று
	ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள்
	ஆபிரகாமின் மூலம் ஆசீர்வாதங்கள்


	முடிவுரை

