
பஞ்சாகமங்கள் 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக: 
உண்கமயான அர்த்தம் 

பாடம் 7 

Manuscript 



ii 

வடீிய ோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
போர்யவ ிடவும். 

© 2021 by Third Millennium Ministries 

அயைத்து உரியமகளும் போதுகோக்கப்பட்டுள்ளை. இந்த வவளி ட்ீடிை் எந்த 
பகுதி ும் Third Millennium Ministries,Inc. 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. இை் 
வவளி ட்ீடோளரினுயட   எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி ிை்றி எந்தவவோரு 
வடிவத்திலும் அல்லது லோபத்திற்கோை எந்த வயக ிலும் மீண்டும் 
உருவோக்கப்படக் கூடோது. மதிப்போ ்வுக்யகோ, கருத்து வதரிவிக்கயவோ அல்லது 
ஆழ்ந்த அறிவுத்திறை் சம்பந்தப்பட்ட  யநோக்கங்களுக்கோகயவோ சுருக்கமோை 
யமற்யகோள்களோக எடுக்கப்படலோம். 

சுட்டிக்கோட்டப்படோவிட்டோல் எல்லோ யவத யமற்யகோள்களும் பரிசுத்த 
யவதோகமத்திலிருந்து வந்தயவ, The Bible Society of India Version Tamil-O.V. (New 
Orhto), copyright © 2018 . அனுமதி ுடை் ப ை்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அயைத்து 
உரியமகளும் போதுகோக்கப்பட்டுள்ளை. 

THIRDMILL ஊழியத்ததப் பற்றி 
1997 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்த Thirdmill ஒரு இலோப யநோக்கம் இல்லோத 

சுவியசஷ மோர்க்க கிறிஸ்தவ ஊழி மோகும். 

வேதாகம கல்ேி. உலகத்திற்காக. இலேசமாக. 

ஊழி த்திற்கு யபோதுமோை ப ிற்சி இல்லோத உலவகங்கிலும் உள்ள 
நூறோ ிரக்கணக்கோை யபோதகர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ தயலவர்களுக்கு 
இலவச கிறிஸ்தவ கல்விய  வழங்குவயத எங்கள் குறிக்யகோளோகும். 
ஆங்கிலம், அரபு, மோண்டரிை், ரஷ்  மற்றும் ஸ்வப ிை் நோட்டு  வமோழிகளில் 
இயண ற்ற பல்லுூடகவி ல் போடசோயல  போடத்திட்டத்யத உருவோக்கி 
உலகளவில் விநிய ோகிப்பதை் மூலம் இந்த இலக்யக அயடகியறோம். எங்கள் 
போடத்திட்டம் எங்கள் கூட்டு ஊழி ங்கள் மூலம் பை்ைிரண்டிற்கும் யமற்பட்ட 
வமோழிகளில் வமோழிவப ர்க்கப்படுகிறது. இந்த போடத்திட்டத்தில் வயரகயல 
மூலம் இ க்கப்படும் கோவணோளி கோட்சிகள், அச்சிடப்பட்ட கல்வி உபகரணங்கள் 
மற்றும் இயண  வழி கல்வி உபகரணங்கள் உள்ளை. இது இயண  
வழி ோகவும் யநரடி ோை கல்வி நியல ங்கள் மூலமோகவும் 
கற்றுக்வகோடுப்பதற்கு   பள்ளிகள், குழுக்கள் மற்றும் தைிநபர்களோல் 
ப ை்படுத்தப்படும் வபோருட்டு  வடிவயமக்கப்பட்டுள்ளது. 

பல ஆண்டுகளோக, மிகச்சிறந்த உள்ளடக்கம் மற்றும் தரத்திற்கோை விருது 
வபற்ற பல்லுூடகவி ல்  போடங்கயள உருவோக்கும் அதிக வசலவு குயறந்த 
முயறய  நோங்கள் உருவோக்கி ுள்யளோம். எங்கள் எழுத்தோளர்கள் மற்றும் 
வதோகுப்போளர்கள் இயற ி ல் ரதீி ோக ப ிற்சி வபற்ற கல்வி ோளர்கள் ஆவர், 
எங்கள் வமோழிப் வப ர்ப்போளர்கள் அவர்களிை் வசோந்த வமோழிகளில் 
இயற ி ல் புலயம வபற்றவர்கள், மற்றும் எங்கள் போடங்களில் 
உலவகங்கிலும் உள்ள நூற்றுக்கணக்கோை மரி ோயதக்குரி  போடசோயல 
யபரோசிரி ர்கள் மற்றும் யபோதகர்களிை் நண்ணறிவு உள்ளது. இதயைோடு கூட, 



iii 

வடீிய ோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
போர்யவ ிடவும். 

எங்கள் வயரகயல  வடிவயமப்போளர்கள், விளக்குபவர்கள் மற்றும் 
த ோரிப்போளர்கள் அதிநவைீ உபகரணங்கள் மற்றும் நட்பங்கயளப் 
ப ை்படுத்தி மிக உ ர்ந்த உற்பத்தித் தரங்கயள வழங்குகிை்றைர். 

எங்கள் விநிய ோக இலக்குகயள நியறயவற்றுவதற்கோக, Thirdmill 
ஊழி மோைது சயபகள், போடசோயலகள், யவதோகம பள்ளிகள், மிஷைரி 
ஊழி ர்கள், கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்போளர்கள் மற்றும் வச ற்யகக்யகோள் 
வதோயலக்கோட்சி வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற அயமப்புகளுடை் திறம் சோர்ந்த 
கூட்டோண்யமகயள உருவோக்கி ுள்ளது. இந்த உறவுகள் ஏற்கையவ தைி ோக 
ஊழி ம் வச ்கிற தயலவர்கள், யபோதகர்கள் மற்றும் போடசோயல 
மோணவர்களுக்கு எண்ணற்ற கோவணோளி போடங்கயள விநிய ோகித்துள்ளை. 
எங்கள் வயலத்தளங்கள் விநிய ோகத்திற்கோை வழிகளோக உள்ளை. யமலும் 
உங்கள் வசோந்த கற்றல் சமூகத்யத எவ்வோறு வதோடங்குவது எை்பதற்கோை போட 
உபகரணங்கயள ும்  எங்கள் போடங்களுக்கு கூடுதல் உபகரணங்கயள ும் 
வழங்குகிை்றை.  

Thirdmill ஊழி ம் IRS எை்கிற அயமப்பிைோல்  501(c)(3)  கழகமோக 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சயபகள், நிறுவைங்கள், வணிகங்கள் மற்றும் 
தைிநபர்களிை் தோரோளமோை, வரி விலக்கு வபற்ற  பங்களிப்புகயள நோங்கள் 
சோர்ந்து இருக்கியறோம். எங்கள் ஊழி த்யதப் பற்றி  கூடுதல் தகவயலப் 
வபறுவதற்கும் நீங்கள் எவ்வோறு ஈடுபடலோம் எை்பயத அறிவதற்கும்  
த வுவச ்து  www.thirdmill.org. ய ப்  போர்யவ ிடவும். 



iv 

வடீிய ோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
போர்யவ ிடவும். 

பபாருளடக்கம் 
முன்னுரை ....................................................................................................................................... 1 

இரைப்புகள் ................................................................................................................................. 3 

வரையரை ....................................................................................................................................... 4 

வரகரைகள் ................................................................................................................................... 5 

பின்னணிகள்.................................................................................................................................................................................. 5 

மாதிரிகள் .............................................................................................................................................................................................. 7 

முன் நிழலிடுதல்கள் ................................................................................................................................................................ 9 

த ொகுப்பு ............................................................................................................................................ 11 

நரைமுரைப்படு ் ல்கள் ...................................................................................................... 13 

அடிப்பரை ்  ொக்கை் .................................................................................................................... 14 

முக்கிய கருப்தபொருள்கள் ...................................................................................................... 15 

ததய்வகீ கிருபப ........................................................................................................................................................................ 15 

ஆபிரகாமுபைய ததவப்பற்று ...................................................................................................................................... 16 

ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் .................................................................................................................................. 17 

ஆபிரகாமின் மூலம் ஆசீர்வாதங்கள் .............................................................................................................. 18 

ஐந்து படிகள் .................................................................................................................................... 19 

பின்னணி மற்றும் முன் அனுபவங்கள் ....................................................................................................... 19 

மற்றவர்களுைனான முன் ததாைர்பு ................................................................................................................. 21 
ததவனுைனான உைன்படிக்பக .............................................................................................................................. 22 

மற்றவர்களுைனான பிற்கால ததாைர்புகள் .......................................................................................... 24 

சந்ததி மற்றும் மரணம் ....................................................................................................................................................... 27 

முடிவுரை ........................................................................................................................................ 30 



பஞ்சாகமங்கள் 
பாைம் 7 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக: உண்பமயான அர்த்தம் 

-1- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

முன்னுரை 
கிறிஸ்துவின் உண்பமயான சஷீர்கள் தவதவசனங்கபள 

தநசிக்கிறார்கள். அபவகள் நம் வாழ்வில் பலவிதமான மற்றும் தனிப்பை்ை 
வழிகளில் தபசுவபத நாம் பார்க்கிதறாம். கிறிஸ்தவர்கள் ஒருதபாதும் மறக்கக் 
கூைாத தவதத்பதப் பற்றிய ஒரு விபலமதிப்புள்ள உண்பம இதுவாகும். 
ஆனால் பல முபற தவதத்தின் இந்த அருபமயான தனிப்பை்ை  பரிமாணம் நாம் 
எப்தபாதும் நிபனவில் பவத்திருக்க தவண்டிய ஒன்றின் பார்பவபய இழக்கச் 
தசய்ய தநரிைலாம். தவதம் உங்களுக்தகா எனக்தகா தநரடியாக 
எழுதப்பைவில்பல. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த பிற 
மக்களுக்கு தவதம் முதலில் எழுதப்பை்ைது. ஆகதவ, இன்று நம் வாழ்வில் 
தவதவாக்கியங்கள் எவ்வாறு தபாருந்துகின்றன என்பபதப் புரிந்துதகாள்ள 
முயற்சிக்கும்தபாது, நம்முபைய நவனீ பயன்பாடுகபள தவதத்தின் சரியான 
அர்த்தத்தில் அடிப்பபையாகக் தகாள்ள நாம் எப்தபாதும் கவனமாக இருக்க 
தவண்டும். 

இது பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்ற தபலப்பில் நமக்கு இருக்கிற 
பாைங்களின் ததாைர் ஆகும். இந்த பாைங்களில் ஆதியாகமம் 11:10–25:18 இல் 
காணப்படும் ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் விவரங்கபள ஆராய்கிதறாம். 

மூன்று அறிமுக பாைங்களில் இது  இரண்ைாவதாகும், தமலும் இந்த 
பாைத்திற்கான தபலப்பு “ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக: உண்பமயான அர்த்தம்.” 
ஆபிரகாமுபைய  வாழ்க்பகயின் கபதகள் அபவ எப்தபாது எழுதப்பை்ைன, 
யாருக்கு எழுதப்பை்ைன என்பதன் தவளிச்சத்தில் படிப்பது எவ்வளவு முக்கியம் 
என்பபத இந்த பாைத்தில் பார்ப்தபாம். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத 
தநாக்கி தமாதசபயப் பின்ததாைர்ந்ததபாது, இந்த கபதகள் இஸ்ரதவல் 
ததசத்தின் மதீு ஏற்படுத்திய உண்பமயான தாக்கத்பதப் பற்றி ஆராய்ந்து 
பார்ப்தபாம். 

இரண்டு முக்கிய பிரச்சபனகபளப் பார்ப்பதன் மூலம் ஆதியாகமம் 11:10–
25:18 இன் உண்பமயான அர்த்தத்பத ஆராய்ந்து பார்ப்தபாம். முதலாவதாக, 
ஆபிரகாமுபைய  வாழ்க்பகயின் வரலாறு மற்றும் அவரது முதல் 
பார்பவயாளர்களின் அனுபவங்களுக்கு இபையில் தமாதச எவ்வாறு 
ததாைர்புகபள ஏற்படுத்தினார் என்பபத நாம் சுை்டிக்காை்டுதவாம். 
இரண்ைாவதாக, முதல் பார்பவயாளர்களுக்கு இந்த இபணப்புகள் 
ஏற்படுத்திய சில தாக்கங்கபள சுருக்கமாகக் கூறுதவாம். 

ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் உண்பமயான அர்த்தத்பதப் 
பார்ப்பதற்கு முன், முந்பதய பாைத்தில் நாம் கண்ைபத மறுபரிசீலபன தசய்ய 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

சிறிது தநரம் ஒதுக்க தவண்டும். இது வபர, நாம் இரண்டு முக்கியமான 
பிரச்சபனகளில் கவனம் தசலுத்தியுள்தளாம். முதலில், ஆபிரகாமின் 
கபதயில் ஆதியாகமம் 12:1–3 நான்கு முக்கிய கருப்தபாருள்கபள 
தவளிப்படுத்துகிறது என்று நாம் பரிந்துபரத்ததாம். ஆபிரகாமுக்கு ததவன் 
காை்டிய இரக்கம் (ததவன் முற்பிதாவுக்கு இரக்கம் காை்டிய பல வழிகள்), 
ததவனுக்கு விசுவாசமாக இருக்க தவண்டியதற்காக ஆபிரகாமின் தபாறுப்பு 
(ஆபிரகாம் அவருக்குக் கீழ்ப்படிவான் என்று ததவன் எதிர்பார்த்த பல வழிகள்), 
ஆபிரகாமுக்கு ததவனின் ஆசீர்வாதம் (ஒரு தபரிய ததசம் என்கிற 
வாக்குத்தத்தங்கள், பல பிள்பளகள், ஒரு நிலம், மற்றும் ஒரு தபரிய தபயர்) 
மற்றும் ஆபிரகாம் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ததவனுபைய ஆசீர்வாதம் 
(ஆபிரகாம் பூமியின் அபனத்து குடும்பங்களுக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக 
இருப்பான் என்ற வாக்குத்தத்தம்). 

இதற்கு அப்பால், இந்த முக்கிய கருப்தபாருள்கள் ஆபிரகாமின் கபத 
ஆதியாகமத்தில் தசால்லப்பை்ை விதத்பத வடிவபமத்தபதயும் நாம் பார்த்ததாம். 
ஆபிரகாமின் கபத ஐந்து சமச்சீர் படிகளாகப் பிரிவபத நாம் 
கற்றுக்தகாண்தைாம். முதலில், ஆபிரகாமின் பின்னணி மற்றும் அவரின் ஆரம்ப 
அனுபவங்களுைன் 11:10–12:9 இல் ததாைங்குதவாம். இரண்ைாவதாக, பல 
அத்தியாயங்கள் 12:10–14:24 இல் ஆபிரகாம் பிற மக்களின் பிரதிநிதிகளுைன் 
தகாண்ை முந்பதய ததாைர்புகளில் கவனம் தசலுத்துகின்றன. ஆபிரகாமுபைய 
வாழ்க்பகயின் மூன்றாவது மற்றும் பமயப் பிரிவு 15:1–17:27 இல் ததவன் 
ஆபிரகாமுைன் தசய்த உைன்படிக்பகபய பமயமாகக் தகாண்டுள்ளது. 
ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் நான்காவது பகுதி 18:1–21:34 இல் ஆபிரகாம் பிற 
மக்களின் பிரதிநிதிகளுைன் தகாண்ை ததாைர்புகளுக்கு மாறுகிறது. ஐந்தாவது 
பிரிவு ஆபிரகாமின் சந்ததிபயயும் அவனுபைய மரணத்பதயும் 22:1–25:18 இல் 
தபசுகிறது. 

இந்த ஐந்து படிகள் முற்பிதாவின் வாழ்க்பகபய சமச்சீர் வடிவத்தில் 
விளக்குகின்றன. ஆபிரகாமுைன் ததவன் தசய்த உைன்படிக்பகபய 
பகயாளும் 15:1–17:27 இன் மூன்றாவது பிரிவு, ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் 
பமயப் பகுதியாக தசயல்படுகிறது. இரண்ைாவது மற்றும் நான்காவது பிரிவுகள் 
ஒன்றுக்தகான்று ஒத்திருக்கின்றன, ஏதனனில் அபவ இரண்டும் மற்ற 
மக்களுைன் ஆபிரகாம் தகாண்டிருந்த ததாைர்புகளில் கவனம் 
தசலுத்துகின்றன. முதல் மற்றும் கபைசி பிரிவுகள் ஆபிரகாமுபைய 
வாழ்பகயின் விவரங்கபள வழங்குவதன் மூலம் ஒன்றுக்தகான்று  
ஒத்துப்தபாகின்றன, கைந்த காலத்திற்க்கும் எதிர்காலத்திற்கும் இபையில் 
அவரது குடும்ப தபலமுபறபய இபணக்கின்றன. 

பல விஷயங்களில், ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் அபமப்பு மற்றும் 
உள்ளைக்கம் குறித்த இந்த நுண்ணறிவுகபள இந்த பாைம் கை்ைபமக்கும். இந்த 
மதிப்பாய்பவ மனதில் தகாண்டு, இந்தப் பாைத்தின் முக்கிய காரியங்களுக்கும் 
ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் உண்பமயான 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

அர்த்தத்பதக் காணவும் நாம் தயாராக உள்தளாம். ஆபிரகாபமப் பற்றிய 
கபதகளுக்கும் இந்தக் கபதகபள முதலில் தபற்ற இஸ்ரதவலின் 
அனுபவங்களுக்கும் இபையிலான ததாைர்புகபள ஆராய்வதன் மூலம் 
துவங்கலாம். 

இரைப்புகள்  
இந்த ததாைர் பாைங்களில், ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகபயப் பற்றிய 

எங்கள் விளக்கத்பத இந்த கபதகள் முதலில் தமாதசயின் நாை்களில் 
எழுதப்பை்ைபவ என்ற கருத்தின் அடிப்பபையில் உருவாக்கி வருகிதறாம், 
தமலும் அபவ அப்தபாது  இருந்தபதப் தபாலதவ இப்தபாதும் இருக்கின்றன. 
இந்தக் கபதகள் தமாதசயின் நாை்களில் எழுதப்பைவில்பல என்று 
தபரும்பாலான விமர்சக அறிஞர்கள் நம்புகிறார்கள், ஆனால் பபழய 
ஏற்பாை்டின் மற்ற பகுதிகளும் இதயசுவும் தமாதச ஆதியாகமத்பத எழுதினார் 
என்று வலியுறுத்தியது உணபமயாகும், தமலும் இதன் காரணமாக  நவனீ 
கிறிஸ்தவர்கள் இந்த புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் தமாதச தான் என்பபத 
உறுதிப்படுத்தியிருக்க தவண்டும். ஆனால் இந்த ததாைரில் ஒரு படி தமதல 
தசல்ல தவண்டும் என்கிற அக்கபற நமக்கு உள்ளது. தமாதச இந்தக் 
கபதகபள எழுதினார் என்ற உண்பமபய மை்டுமல்ல; அவர் ஏன் அவற்பற 
எழுதினார் என்பபதயும் அறிய விரும்புகிதறாம். ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபயப் 
பற்றிய அவரது பார்பவ என்னவாக இருந்தது? இபத எழுதியதில் அவரது 
தநாக்கம் என்னவாக இருந்தது? தமாதச ஆபிரகாபமப் பற்றிய கபதகபள  
எகிப்திலிருந்து தவளிதயறி, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கி 
அவபரப் பின்ததாைர்ந்த இஸ்ரதவலர்களான தனது முதல் 
பார்பவயாளர்களின் அனுபவங்களுைன் இபணப்பதற்கான வழிகபளத் 
ததடுவதத ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் உண்பமயான அர்த்தத்பத  
ஆராயத் ததாைங்குவதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்றாகும். 

ஆபிரகாபமப் பற்றிய கபதகபள தமாதச தனது முதல்  
பார்பவயாளர்களுைன் எவ்வாறு இபணத்தார் என்பபத ஆராய, நாம் மூன்று 
விஷயங்கபளத் ததாடுதவாம்: முதலில், இந்த இபணப்புகபளப் பற்றி 
தபசும்தபாது அபவகளின் அர்த்தம் என்ன என்பபத ஆராய்தவாம். 
இரண்ைாவதாக, ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் கபதகளில் ததான்றும் சில 
வபகயான இபணப்புகபளப் பார்ப்தபாம்; மூன்றாவதாக, ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்பகக் கபதயின் கை்ைபமப்பில் உள்ள ஐந்து முக்கிய படிகளில் 
ஒவ்தவான்பறயும் பார்த்து இந்த கபதகளில் உள்ள இபணப்புகபள 
சுருக்கமாகக் கூறுதவாம். இபணப்புகபளப் பற்றி தபசும்தபாது நாம் என்ன 
அர்த்தம் தகாள்கிதறாம் என்பதிலிருந்து துவங்கலாம். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

வரையரை 
பல வழிகளில், ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் வரலாற்பற தமாதச 

இயற்றியதபாது, தவதத்தின் கபதகபள எழுதுபவர்கள் அபனவரும் 
தங்கபளக் கண்ை ஒரு சூழ்நிபலயில் அவர் தன்பனக் கண்ைார். அவர் 
இரண்டு உலகங்களுக்கு இபையில் நின்றார். ஒருபுறம், ஆபிரகாமின் உலகம் 
என்று நாம் அபழக்கும் “அந்த உலகம்”: பற்றி தமாதசக்கு தகவல்கள் கிபைத்தன. 
பாரம்பரியம் மற்றும் ததவனின் அசாதாரண தவளிப்பாடு மூலம் 500 முதல் 600 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயில் என்ன நைந்தது என்பது 
பற்றி அவர் அறிந்திருந்தார். இந்த அர்த்தத்தில், முதன்முதலில் தமாதச 
ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் பண்பைய உலகத்பதக் குறித்து அறிந்தார். 

ஆனால் மறுபுறம், தமாதச தான் வாழ்ந்த உலகத்பதயும், “அவர்களின் 
உலகம்”: என்று நாம் அபழக்கக்கூடிய தமாதசயின் உலகத்பதயும் மற்றும் 
அவபரப் பின்பற்றிய இஸ்ரதவலர்கள் பற்றியும் தபசினார். அந்த தநரத்தில் 
ததவனுபைய ஜனங்களின் தபலவராக, அவர்களின் உலகத்தின் 
ததபவகபளப் பூர்த்தி தசய்வதற்காக தமாதச ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் 
பண்பைய உலகத்பதப் பற்றி தனது கபதகபள எழுதினார். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயின் “அந்த உலகம்” மற்றும் “அவர்களின் 
உலகம்” (அவரது சமகால உலகம்) ஆகியவற்றுக்கு இபைதய தமாதச 
மத்தியஸ்தம் தசய்ததபாது, அவர் முற்பிதாவின் வாழ்க்பகக்கும் அவரது 
வாசகர்களின் வாழ்க்பகக்கும் இபையில் ததாைர்புகபள ஏற்படுத்தினார், 
இதனால் அவர் எழுதிய கபதகளின் தபாருத்தத்பத அவர்கள் காண முடிந்தது. 
அதாவது,  அவபரப் பின்ததாைர்ந்த இஸ்ரதவலர்கள் ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக 
அவர்களின் வாழ்க்பகயுைன் ததாைர்புகபளக் தகாண்டிருப்பபதக் காண 
முடிந்த வழிகளில் தமாதச தனது கபதகபளத் ததர்ந்ததடுத்து வடிவபமத்தார். 
ஆபிரகாமுக்கும் அவர்களுபைய சமகால அனுபவங்களுக்கும் இபையிலான 
ஒப்படீுகபளயும் முரண்பாடுகபளயும் தனது பார்பவயாளர்கள் 
அறிந்துதகாள்ளும் தநாக்கத்தில் தமாதச இபத எழுதினார். சில தநரங்களில் 
இந்த ஒப்படீுகளும் முரண்பாடுகளும் மிகக் குபறவானபவ, மற்ற தநரங்களில் 
அபவ மிகவும் விரிவானபவ, ஆனால் ஒவ்தவாரு அத்தியாயத்திலும் தமாதச 
எப்படியாவது ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகக்கும் அவரது முதல் 
பார்பவயாளர்களின் வாழ்க்பகக்கும் இபையிலான இந்த வபகயான 
ததாைர்புகள் குறித்து எழுதினார். 

இபணப்புகள் மற்றும் உண்பமயான அர்த்தத்தின்   அடிப்பபை 
தயாசபனபய இப்தபாது நாம் பார்த்திருக்கிதறாம், ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்பகக்கும் அவருபைய முதல் இஸ்ரதவல் பார்பவயாளர்களின் 
அனுபவங்களுக்கும் இபையில் தமாதச ஏற்படுத்திய இபணப்புகளின் 
வபககள் பற்றிய நம்முபைய இரண்ைாவது காரியத்துக்கு வருதவாம். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

வரகரைகள்  
எந்ததவாரு கபதயும் அதன் வாசகர்களுக்குப் தபாருத்தமாக இருக்க, 

அதன் வாசகர்கள் புரிந்துதகாள்ளக்கூடிய ஒரு உலகத்பத அது சித்தரிக்க 
தவண்டும். ஒரு கபதயின் உலகம் நிஜ உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் 
மாறுபை்ைதாக இருந்தால், கபதயின் கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் 
கருப்தபாருள்களுைன் வாசகர்களால் ததாைர்புபடுத்த முடியாவிை்ைால், 
கயத ோல் ஒரு கோரி த்யத ும் வதோடர்புபடுத்த முடி ோது. அல்லது இந்த 
பாைத்தின் அடிப்பபையில், ஆபிரகாமின் “அந்த உலகம்” தமாதச மற்றும் 
இஸ்ரதவலரின் “அவர்களுபைய உலகத்திலிருந்து” முற்றிலும் மாறுபை்ைதாக 
இருந்திருந்தால், ஆபிரகாபமப் பற்றிய கபதகள் இஸ்ரதவலருக்கு 
அர்த்தமுள்ளதாகதவா அல்லது தபாருத்தமானதாகதவா இருந்திருக்காது. 
எனதவ, ஆபிரகாமின் உலகத்துக்கும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத 
தநாக்கி நகரும் இஸ்ரதவலரின் உலகத்துக்கும் இபைதய ததாைர்புகபள 
ஏற்படுத்த தமாதச மிகவும் கடினமாக உபழத்தார். 

இந்தப் பாைத்தில் தமாதச இந்த ததாைர்புகபள எவ்வாறு 
ததளிவுபடுத்தினார் என்பதுதான் நமக்கு முன் இருக்கிற தகள்வியாகும். 
ஆபிரகாபமப் பற்றிய அவரது கபதகபள அவர் எவ்வாறு தனது 
வாசகர்களின் உலகத்துைன் இபணப்பதற்கு வடிபமத்தார்? இந்தத் ததாைபர 
நாம் ததாைர்ச்சியாக கற்று முன்தனறும்தபாது, தமாதச தன்னிைம் உள்ள 
விவரங்கபள இஸ்ரதவலரின் அனுபவங்களுைன் மூன்று முக்கிய வழிகளில் 
இபணத்திருப்பபதக் காண முடியும். முதலாவதாக, அவர் தனது கபதகபள 
எழுதினார், இதனால் அவர்கள் அனுபவித்த விஷயங்களின் வரலாற்று 
பின்னணிபயப் பற்றி இஸ்ரதவலர்களிைம் அபவகள் கூறின. இரண்ைாவதாக, 
இஸ்தரலர்கள்  பின்பற்ற அல்லது தவிர்க்க மாதிரிகள் அல்லது 
எடுத்துக்காை்டுகபள அபவகள் வழங்கின என்று அவர் எழுதினார். 
மூன்றாவதாக, முற்பிதாவின் பல அனுபவங்கள் இஸ்ரதவலரின் 
அனுபவங்கபள முன்னறிவித்தன அல்லது மாற்றியபமத்தன என்பபதக் 
காை்ை அவர் எழுதினார். எதிர்கால பாைங்களில் இந்த வபகயான 
இபணப்புகபள நாம் பலமுபற குறிப்பிடுதவாம் என்பதால், ஆபிரகாமுபைய 
வாழ்க்பகயின் சரியான தபாருத்தத்பத தமாதச தனது முதல் 
பார்பவயாளர்களுக்குக் காை்ை இந்த மூன்று நுை்பங்கபளயும் அறிமுகப்படுத்த 
தவண்டும். தமாதசயின் நாளில் இஸ்ரதவலின் அனுபவத்திற்கான 
பின்னணிபய ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக எவ்வாறு வழங்கியது என்பபத 
முதலில் பார்ப்தபாம். 

பின்னைிகள்  
பல வழிகளில், அபனத்து இபணப்புகளிலும் அபையாளம் காண 

இதுதவ எளிதானதாக உள்ளது. அவர்கள் அனுபவிக்கும் காரியங்களின் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

வரலாற்று பின்னணிபய விளக்கும் முக்கிய தநாக்கத்திற்காக அபனத்து 
தரப்பு மக்களும் ஒருவருக்தகாருவர் கபதகபளச் தசால்வது மிகவும் 
தபாதுவான காரியமாகும். தபற்தறார்கள் தபரும்பாலும் குழந்பதகளிடம் 
இபதச் தசய்கிறார்கள், ஆசிரியர்கள் தங்கள் தபாதபனகபள இந்த வழியில் 
விளக்குகிறார்கள், தபாதகர்கள் மற்றும் அரசியல் தபலவர்கள் கூை இபதச் 
தசய்கிறார்கள். வரலாற்று பின்னணிபய வழங்கும் விதத்தில் கவனத்பத 
ஈர்ப்பதன் மூலம் கபதகபள நம் பார்பவயாளர்களுைன் தபரும்பாலும் 
இபணக்கிதறாம். 

இப்தபாது ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபயப் தபாறுத்தவபர, இந்த 
இபணப்பப நாம் இவ்வாறு விவரிக்க முடியும்: ஆபிரகாமுபைய 
வாழ்க்பகயின் நிகழ்வுகளில் இஸ்ரதவலின் அனுபவங்கள் வரலாற்று 
ரதீியாக தவரூன்றிய வழிகபள தமாதச சுை்டிக்காை்டியதபாது வரலாற்று 
பின்னணிகளின் ததாைர்பபக் காணலாம். எடுத்துக்காை்ைாக, கானான் 
ததசத்பத இஸ்ரதவலின் தாயகமாக பார்க்கும் வரலாற்று பின்னணிபய 
தமாதச விளக்கிய விதத்பத எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள். எகிப்திலிருந்து 
தவளிதயறிய தபாது பல முபற இஸ்ரதவலர்கள் கானான் ததசத்திற்கு ஏன் 
தசல்ல தவண்டும் என்று ஆச்சரியப்பை்ைபத நீங்கள் நிபனவில் 
பவத்திருப்பர்ீகள். அந்த ததசத்திற்குள் நுபழவபத நிறுத்த தமாதச ஏன் 
அனுமதிக்க மாை்ைார்? 

பல சந்தர்ப்பங்களில், ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் வரலாற்று 
பின்னணி குறித்து சில விவரங்கபள அளிப்பதன் மூலம் தமாதச இந்த 
பிரச்சிபனபய தபசினார். இஸ்ரயவலர்கள் தங்களுக்கு கோைோைில் ஒரு 
தோ கம் இருக்க யவண்டும் எை்று அவர் ஏை் வலி ுறுத்திைோர் எை்பயதக் 
கோணும்படி ோக யதவை் ஆபிரகோமுக்கு கோைோைில் ஒரு தோ கத்யத 
குறிப்போகக் வகோடுத்தோர் எை்பயத ஒரு வோர்த்யத ில் கோட்டிைோர். 
உதாரணமாக, ஆதியாகமம் 15:18 இல் ததவன் ஆபிரகாமுைன் தபசிய இந்த 
வார்த்பதகபள கவைிக்கலோம்: 

எகிப்தின் நதிதுவக்கி ஐபிராத்து நதி என்னும் தபரிய 
நதிமை்டுமுள்ளதுமான ததசத்பத நான் உன் சந்ததிக்குக் 
தகாடுப்தபன்  (ஆதியாகமம் 15:18). 

இஸ்ரதவல் கானாபன சுதந்தரிக்க தவண்டும் என்று தமாதச 
வற்புறுத்தியதன் ததாற்றம் அல்லது வரலாற்றுப் பின்னணிபய இந்த தவத 
பகுதி நிறுவியது. ததவன் அந்த நிலத்பத இஸ்ரதவலின் தபரிய பிதாவுக்குக் 
தகாடுத்தார், அவர் அபத அவருபைய சந்ததியினருக்குக் தகாடுத்தார், எனதவ 
தவறு ஏததனும் ஒரு ததசத்தில் குடிதயற முடியாது. 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபயப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கபள 
ஆராயும்தபாது, தமாதச இந்த வபகயான வரலாற்று பின்னணிகபள அடிக்கடி 
சுை்டிக்காை்டியிருப்பபதக் காண முடியும். அவர்களுக்கு மோதிரிகயள 



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாைம் 7 : ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக: உண்பமயான அர்த்தம்  

-7- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

வழங்கி து யமோயச தைது நோளில் ஆபிரகோமிை் வோழ்க்யகய  
இஸ்ரயவலுடை் இயணத்த இரண்டோவது முக்கி  வழி ோகும். அவர்களுக்கு 
மாதிரிகள் வழங்குவதன் மூலம் ஆகும். இந்தக் கபதகளில் மாதிரிகள் 
எவ்வாறு தசயல்பை்ைன என்று பார்ப்தபாம். 

ைொ ிைிகள் 
ஆபிரகாமின் கபதகபள தவறும் பின்னணி தகவலாக தனது முதல் 

வாசகர்கள் தபறுவபத தமாதச விரும்பவில்பல; அவர் முற்பிதாவின் 
வாழ்க்பகயில் உள்ள பல சூழ்நிபலகபள விவரித்தார், இதனால் 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயின் சூழ்நிபலகளுக்கும் அவர்களின் தசாந்த 
சூழ்நிபலகளுக்கும் இபைதய கணிசமான எண்ணிக்பகயிலான 
ஒற்றுபமகபள அவர்கள் காண முடிந்தது. இந்த ஒற்றுபமகள் தமாதசயின் 
பார்பவயாளர்களுக்கு தார்மகீ பிரச்சிபனகபள எழுப்பின. இந்த 
ஒற்றுபமகள் இஸ்ரதவலுக்கு எடுத்துக்காை்டுகபளப் பின்பற்றுவதற்கும் 
நிராகரிப்பதற்கும் வழிவகுத்தது என்று தமாதச சுை்டிக்காை்டினார். 

மாதிரிகள் அல்லது எடுத்துக்காை்டுகபள வழங்குவதற்காக கபதகபளச் 
தசால்வது நம்பமக் தகை்பவர்களுைன்  கபதகபள இபணப்பதற்கான 
தபாதுவான வழியாகும். இது எல்லா தநரத்திலும் நைக்கும். இபததயா 
அபததயா  தசய்ய தவண்ைாம் என்று தவபலயில் இருக்கும் ஒருவபர நாம் 
எச்சரிக்கும்தபாது, கபைசியாக ஒருவர் இந்த தவபறச் தசய்ததபாது என்ன 
நைந்தது என்பது பற்றிய கபதபய நாம் அடிக்கடி தசர்ப்பது வழக்கம். பள்ளியில் 
படிக்கும்தபாது ஏன் கடினமாக உபழக்க தவண்டும் என்பபத குழந்பதகளுக்கு 
நாம் கற்பிக்கிதறாம் என்றால், பள்ளியில் கடுபமயாக உபழத்ததால் தபரிய 
தவற்றிபயப் தபற்றவர்களின் உதாரணங்கபளத் தரும் கபதகளுைன் நாம் 
தபரும்பாலும் அவர்கபள அறிவுறுத்துவது வழக்கம். 

ஆபிரகாபமப் பற்றிய கபதகபள தனது முதல் இஸ்ரதவல் 
பார்பவயாளர்களுைன் இபணக்க தமாதச தபரும்பாலும் அவ்வாதற தசய்தார். 
அவர் ஆபிரகாமின் கபதபய அவர்களுக்கு முன்பவத்தார், இதனால் அவரது 
கதாபாத்திரங்கள்  பின்பற்றதவா நிராகரிக்கதவா இஸ்ரதவலுக்கு 
முன்மாதிரியாக இருக்கும். உதாரணமாக, கானான் ததசத்பத ஆக்கிரமித்த 
கானானியர்களின் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிராக பதரியமாக தமாதச 
இஸ்ரதவலபர அறிவுறுத்தியபத கவனியுங்கள். தமாதசபயப் பின்ததாைர்ந்த 
இஸ்ரதவலர்கள் கானானுக்குள் நுபழய மறுத்துவிை்ைார்கள் என்று 
எண்ணாகமம் மற்றும் உபாகமம் புத்தகங்களிலிருந்து நாம் அறிதவாம், 
ஏதனனில் பலம்வாய்ந்த கானானியர்கள் ததசத்பத ஆக்கிரமித்திருந்தார்கள். 
கானானியர்கள் தவல்லமுடியாத எதிரி என்று ததான்றியதால் அவர்களின் 
இருதயங்கள் அச்சத்தால் நிபறந்திருந்தன. யமோயச இஸ்ரயவல் 
யகோத்திரங்களுக்கு வசோை்ை இந்த வோர்த்யதகயள உபோகமம் 1:26–28 இல் 
வோசிக்கியறோம்: 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

ஆனால் நீங்கள் தமதல தசல்ல விரும்பவில்பல; உங்கள் 
ததவனாகிய கர்த்தருபைய கை்ைபளக்கு எதிராக நீங்கள் 
கலகம் தசய்தீர்கள். உங்கள் கூைாரங்களில் முறுமுறுத்து, 
"கர்த்தர் நம்பம தவறுத்து, நம்பம அழிக்கும்தபாருை்ைாக 
நம்பம எதமாரியரின் பகயில் ஒப்புக்தகாடுக்கும்படி, நம்பம 
எகிப்துததசத்திலிருந்து புறப்பைப்பண்ணினார். நாம் எங்தக 
தபாகலாம்? அந்த ஜனங்கள் நம்பமப்பார்க்கிலும் 
பலவான்களும், தநடியவர்களும்,  'அவர்கள் பை்ைணங்கள் 
தபரியபவகளும், வானத்பதயளாவும் 
மதிலுள்ளபவகளுமாய் இருக்கிறததன்று' " என்று 
நம்முபைய சதகாதரர் தசால்லி, நம்முபைய இருதயத்பதக் 
கலங்கப்பண்ணினார்கள் என்று தசான்னார்கள் (உபாகமம் 
1:26–28). 

ஆபிரகாம் தனது நாளில் கானானியர்கபள எதிர்தகாண்ை 
உதாரணத்பத தனது வாசகர்களுக்கு வழங்குவது கானானியர்கபளப் பற்றிய 
இந்த பயத்பத தமாதச உபரயாற்றிய வழிகளில் ஒன்றாகும். உதாரணமாக, 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயில் கானானியர்கபளப் பற்றிய முதல் குறிப்பப 
ஆதியாகமம் 12:6 இல் காண்கிதறாம்: 

ஆபிராம் அந்தத் ததசத்தில் சுற்றித் திரிந்தார் ... அக்காலத்திதல 
கானானியர் அத்ததசத்தில் இருந்தார்கள் (ஆதியாகமம் 12:6). 

ஆதியாகமம் 13:7 இல் நாம் இபத வாசிக்கிதறாம்: 

அக்காலத்திதல கானானியரும் தபரிசியரும் அத்ததசத்தில் 
குடியிருந்தார்கள் (ஆதியாகமம் 13:7). 

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்தில் கானானியர்களின் இருப்பப 
தமாதச இரண்டு அடுத்தடுத்த அத்தியாயங்களில் இரண்டு முபற ஏன் 
குறிப்பிை்ைார்? ஆபிரகாமின் நிபலபம அவர்களுபைய நிபலபமகளுக்கு 
மிகவும் ஒத்ததாக இருந்தது என்பபத இஸ்ரதவலுக்குக்  காண்பிப்பதத அவரது 
தநாக்கங்களில் ஒன்றாகும். இஸ்ரதவலில் தமாதசயின் நாை்களில் 
இருந்ததுதபாலதவ  கானானியர்கள் ஆபிரகாமின் நாளில் வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்தில் இருந்தார்கள். இருந்தாலும், ஆபிரகாம் ததவனுபைய 
வாக்குத்தத்தங்கபள விசுவாசித்து, கானானியர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பை்ை 
ததசத்திற்கு பதரியமாக முன்தனறினார். கானானியர்கள் அபத 
ஆக்கிரமித்திருந்தாலும் ததசத்பத சுதந்தரிப்பதன் மூலமும் ததவனுபைய 
வாக்குத்தத்தங்கபள விசுவாசிப்பதன் மூலமும் இந்த வழியில் தமாதச 
இஸ்ரதவலர்கபள ஆபிரகாமின் பதரியத்பத பின்பற்றும்படி ஊக்குவித்தார். 
இந்த வழியில் ஆபிரகாம்  அவர்களின் முன்மாதிரியாக ஆனார். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபய நாம் ததாைர்ந்து கற்றுக்தகாள்ளும்தபாது, 
தநர்மபறயான மற்றும் எதிர்மபறயான உதாரணங்கபள வழங்கும் பல 
பகுதிகபளக் காண முடியும். ஆனால் மூன்றாவது இைத்தில், முற்பிதாவின் 
வாழ்க்பகயில் நைந்த நிகழ்வுகள் அவரது நாளில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகபள 
எவ்வாறு முன்னறிவித்தன அல்லது மாற்றியபமத்தன என்பபதக் 
காண்பிப்பதன் மூலம் தமாதச ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபய தனது 
வாசகர்களின் வாழ்க்பகயுைன் இபணத்தார். 

முன் நிழலிடு ல்கள் 
பல விஷயங்களில், வரலாற்று பின்னணிகளின் இபணப்புக்கு அதன் 

தநாக்கத்பத நிபறதவற்ற கபதக்கும் அதன் பார்பவயாளர்களுக்கும் மிகக் 
குபறவான ஒற்றுபமதய ததபவப்படுகிறது; உதாரணங்கள் அல்லது 
மாதிரிகள்  பார்பவயாளர்களுக்குப் தபாருத்தமாக இருப்பதற்கு கபதக்கும் 
அதன் பார்பவயாளர்களுக்கும் இபையில் அதிக ஒற்றுபம இருப்பது அவசியம். 
ஆனால் பல ஒற்றுபமகள் இருக்கும்தபாது மை்டுதம முன் நிழலிடுதல் 
ஏற்படுகிறது, ஆபிரகாமின் "அந்த உலகம்" இஸ்ரதவலின் "அவர்களின் உலகம்" 
தபாலதவ ததான்றுகிறது. இப்தபாது இந்த வபகயான விரிவான ததாைர்பு 
ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் கபதகளில் அரிதாகதவ நிகழ்கிறது, ஆனால் 
அவ்வப்தபாது தமாதச ஆபிரகாமின் நாை்கபள தனது நாளில் நைந்த 
நிகழ்வுகளுக்கு தநருக்கமான விதங்களில் விவரித்தார். 

"வரலாறு தபரும்பாலும் மீண்டும் நிகழ்கிறது" என்ற பழதமாழிபய 
நம்மில் பலர் தகள்விப்பை்டிருக்கிதறாம். வரலாற்று நிகழ்வுகளின் இரண்டு 
ததாகுப்புகள் எப்தபாதும் ஒதர மாதிரியாக இருக்காது என்பபத நாம் 
அபனவரும் நிச்சயமாக  அறிதவாம். ஆனால் சில தநரங்களில் நிகழ்வுகள் 
மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கின்றன, அதாவது இரண்ைாவது நிகழ்வு முதல் 
நிகழ்பவப் தபாலத் ததரிகிறது. தவதாகம எழுத்தாளர்கள் கைந்த கால 
நிகழ்வுகபள தங்கள் பார்பவயாளர்களின் வாழ்க்பகயில் மண்ீடும் மீண்டும் 
நிகழ்வபதப் பார்த்ததபாது, அவர்கள் தபரும்பாலும் இந்த ததாைர்பப 
ததளிவுபடுத்தினர். இந்த தநரடி நுை்பம் முன் நிழலிடுதல் என்று 
அபழக்கப்படுகிறது. 

முன் நிழலிடுதலுக்கான ஒரு உதாரணம் ஆதியாகமம் 15:1–21 இல் 
ஆபிரகாம் ததவனுைனான உைன்படிக்பகபய விவரிக்கும் நன்கு அறியப்பை்ை 
அத்தியாயத்தில் காணப்படுகிறது. ஒரு உைன்படிக்பக சைங்கு தசய்ய 
தயாராவதற்கு அவபர அபழப்பதன் மூலம் அவருபைய சந்ததியினர் ஒரு 
நாள் கானான் ததசத்பத சுதந்தரிப்பார்கள் என்று ததவன் ஆபிரகாமுக்கு 
வாக்குத்தத்தம் தசய்தார். ஆபிரகாம் சில விலங்குகபள பாதியாக தவை்டி, 
தவை்ைப்பை்ை மாமிசத்தின் துண்டுகபள ஒரு பாபதயின் இருபுறமும் 
பவப்பதன் மூலம் தயார் தசய்தார். முற்பிதா துூங்கிவிை்ை பிறகு, முதல் 
பார்பவயாளர்கள் தங்கள் நாளில் தபற்ற அனுபவத்திற்கு ஒத்த ஒரு 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

தரிசனத்பத ததவன் ஆபிரகாமுக்குத் தந்தார். ஆதியாகமம் 15:17 இல் நாம் இபத 
வாசிக்கிதறாம்: 

சூரியன் அஸ்தமித்து காரிருள் உண்ைானபின்பு, இததா, 
புபககிற சூபளயும், அந்தத் துண்ைங்களின் நடுதவ 
கைந்துதபாகிற அக்கினிஜுவாபலயும் ததான்றின 
(ஆதியாகமம் 15:17). 

இந்த தவத பகுதியின் தபரிய சூழலில், இந்த புபகக்கிற சூபளயும் 
எரியும் அக்கினியும் ததவபனதய குறிக்கிறது. அவர் விலங்குகளின் 
தவை்டுண்ை மாமிசங்களுக்கிபையில் கைந்து தசல்வபத இது குறிக்கிறது 
என்பபதக் கற்றுக்தகாள்கிதறாம், அவர் ஆபிரகாமின் சந்ததியினருக்கு 
வாக்குத்தத்தம் தசய்த நிலத்பத நிச்சயமாகக் தகாடுப்பார் என்பதன் உறுதிதய 
இது. 

இப்தபாது அதன் அர்த்தத்பதப் புரிந்து தகாள்ளுங்கள். ஆதியாகமம் 15:17 
இல் ததவன் தம்முபைய சந்ததியினருக்கு வாக்குத்தத்தம் தசய்த ததசத்பதக் 
தகாடுப்பார் என்று உறுதியளிப்பதற்காக ததவன் ஆபிரகாமுக்கு முன்பாக 
புபகக்கிற அக்கினியாக கைந்து தசன்றார். இப்தபாது, நவனீ வாசகர்களாகிய 
நமக்கு புபக மற்றும் தநருப்பாகத் ததான்றுவதன் மூலம் ஆபிரகாமுக்கு ததவன் 
உறுதியளித்த விதம் ஒரு விசித்திரமாகத் ததான்றலாம். வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கி தன்பன பின்ததாைர்ந்த இஸ்ரதவலர்களுக்கு   
ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபயப் பற்றி தமாதச எழுதியபத நாம் நிபனவில் 
பவத்திருக்கும்தபாது, இந்த விவரத்பத அவர் தசர்த்துக் தகாள்வதில் 
ஆச்சரியமில்பல. இஸ்ரதவலரின் பயணங்கள் முழுவதும், புபகக்கிற 
சூபளபயயும் அக்கினிஜுவாபலபயயும் ஒத்திருக்கும் வபகயில் ததவன் 
இஸ்ரதவலுக்கு முன் ததான்றினார். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத 
தநாக்கி அவர்கபள வழிநைத்திய தமக ஸ்தம்பத்தில், ததவன் அவர்களுக்கும் 
புபக மற்றும் தநருப்பாகத் ததான்றினார். 

ஆகதவ, ஆபிரகாமுக்கு ததவன் ததான்றியது தமாதசயின் நாளில் 
இஸ்ரதவலருக்குத் ததான்றிய விதத்திற்கு முன் நிழலாை்ைமாக இருந்தது. 
ததவன் இந்த விதத்தில் தனக்கு முன்பாகச் தசன்றதால் ஆபிரகாம் ததசத்பத 
சுதந்தரிக்க முடியும் என்ற உறுதிதமாழிபயப் தபற்றயதப் யபோல, இந்தக் 
கபதபயக் தகை்ை இஸ்ரதவலர்கள் தங்கள் நாளிலும் ததசத்பத சுதந்தரிப்தபாம் 
என்ற உறுதிதமாழிபயப் தபற்றிருக்க தவண்டும். 

ஆதியாகமம் 12:10–20 இல் ஆபிரகாம் எகிப்திலிருந்து மீண்டு வந்த 
அத்தியாயத்தில் இன்னும் விரிவான முன் நிழலிடுதல்  நிகழ்பவக் காண 
முடியும். எகிப்து பற்றிய அவர்களின் பார்பவயில் இஸ்ரதவபல வழிநைத்த 
இந்த தவதபகுதி எழுதப்பை்ைது. இந்த விஷயத்தில், தமாதச முழு 
அத்தியாயத்பதயும் கை்டிதயழுப்பினார், இதனால் அவரது தபலபமயில் 
இஸ்ரதவலர்களின் அனுபவம் ஆபிரகாமின் அனுபவத்திற்கு இபணயாக 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

இருந்தது. ஆதியாகமம் 12:10–20 இல் ஆபிரகாம் கானான் ததசத்தில் பஞ்சம் 
ஏற்பை்ைதால் எகிப்தில் தங்கியிருந்தார், பார்தவான் சாராபவ தன் 
அரண்மபனக்கு அபழத்துச் தசன்றதால் எகிப்திலிருந்து திரும்பி வர 
தாமதமாகி விை்ைது, ஆனால் ததவன் பார்தவானின் வை்ீடில் வாபதகபள 
அனுப்பி ஆபிரகாபம விடுவித்தார். பார்தவான் ஆபிரகாபம எகிப்திலிருந்து 
அனுப்பிபவத்தார், ஆபிரகாம் எகிப்திலிருந்து தபரும் தசல்வத்துைன் 
தவளிதயறினார். 

ஆபிரகாபமப் பற்றிய இந்த கபத பிற்காலத்தில் இஸ்ரதவல் ததசத்தின் 
அனுபவத்திற்கு முன் நிழலிடுதலாக வடிவபமக்கப்பை்டுள்ளது. ஆபிரகாபமப் 
தபாலதவ, கானான் ததசத்தில் பஞ்சம் ஏற்பை்ைதால் அவர்கள் எகிப்துக்குப் 
புறப்பை்ைார்கள், அவர்கள் பார்தவானால் அங்தகதய சிபறப்பிடிக்கப்பை்ைனர், 
ததவன் பார்தவானின் வை்ீடிற்கு அனுப்பிய வாபதயால் விடுவிக்கப்பை்ைனர், 
பார்தவான் இஸ்ரதவபல விடுவிக்க உத்தரவிை்ைார், இஸ்ரதவலர்கள் 
எகிப்திலிருந்து தசல்வங்களுைன் திரும்பினார்கள். தமாதச இந்த 
விவரங்கபள தவண்டுதமன்தற வடிவபமத்தார், இதனால் அது தனது 
பார்பவயாளர்களின் அனுபவங்களுக்கு முன் நிழலிடுதலாக அபமந்தது. 
ஆபிரகாமின் கபதகளில் இந்த வபகயான விரிவான முன் நிழலிடுதல்கள் 
அரிதானது, ஆனால் அத்தபகய இபணப்புகள் ஆபிரகாமின் கபதகளில் 
அங்கும் இங்கும் ததான்றும். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக முழுவபதயும் நாம் வாசிக்கும்தபாது, மூன்று 
இபணப்புகபளயும் தவவ்தவறு வழிகளிலும் தவவ்தவறு தநரங்களிலும் 
காண்தபாம். அவர்களின் அனுபவங்களின் வரலாற்றுப் பின்னணிபய 
அவர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலமும், பின்பற்றுவதற்கும் நிராகரிப்பதற்கும் 
அவர்களுக்கு மாதிரிகள் வழங்குவதன் மூலமும், ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக 
பலரின் அனுபவங்களுக்கு எவ்வாறு முன் நிழலிடுதலாக இருந்தது என்பபதக் 
காண்பிப்பதன் மூலமும்  ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் "அந்த உலகத்பத" 
தமாதச "தனது முதல் பார்பவயாளர்களின் உலகத்துைன்" இபணத்தார். 

ஆபிரகாமுக்கும் அவருபைய இஸ்ரதவல் பார்பவயாளர்களுக்கும் 
இபையில் தமாதச ஏற்படுத்திய ததாைர்புகளின் வபககபள இப்தபாது நாம் 
கண்டிருக்கிதறாம், ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் ஒவ்தவாரு முக்கிய படியும் 
முதல் பார்பவயாளர்களின் வாழ்க்பகயுைன் எவ்வாறு 
இபணக்கப்பை்டுள்ளது என்பபதச் சுருக்கமாகக் கூறுவது உதவியாக இருக்கும். 

த ொகுப்பு  
ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக ஐந்து சமச்சர்ீ படிகளாகப் பிரிக்கப்படுவபத 

நீங்கள் நிபனவில் தகாள்வர்ீகள். இந்த ஒவ்தவாரு பிரிவிலும் ஆபிரகாபமப் 
பற்றிய கபதகபள தனது முதல் பார்பவயாளர்களின் சூழ்நிபலகளுைன் 
இபணக்க தமாதச வழிகபளக் கண்டுபிடித்தார். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

முதலாவதாக, எகிப்திலிருந்து அவபரப் பின்ததாைர்ந்த மக்களின் 
பின்னணி மற்றும் ஆரம்ப அனுபவங்களுைன் இபணந்த வழிகளில் 
ஆபிரகாமின் பின்னணி மற்றும் ஆரம்ப அனுபவங்கபள தமாதச தசான்னார். 
ஆபிரகாமும் இஸ்ரதவலரும் ஒதர குடும்பத்பதச் தசர்ந்தவர்கள். ஆபிரகாமும் 
இஸ்ரதவலரும் கானான் ததசத்பத சுதந்தரிக்க ததவனால்  அபழக்கப்பை்ைனர். 
எனதவ, தமாதச வரலாற்று பின்னணிபயக் தகாடுத்தார், ஆபிரகாபம ஒரு 
மாதிரியாக அபமத்தார், தமலும் ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக முதல் 
பார்பவயாளர்களின் அனுபவங்களுக்கு முன் நிழலிடுதலாக இருக்கும் 
வழிகபளக் காை்டினார். 

இரண்ைாவதாக, ஆபிரகாம் மற்றவர்களுைன் தகாண்டிருந்த ஆரம்பகால 
ததாைர்புகபள தனது பார்பவயாளர்களுைன் இபணக்கும் வழிகளில் தமாதச 
விவரித்தார். ஆபிரகாம் எகிப்தியர்களுைன் எவ்வாறு நைந்துதகாண்ைார் 
என்பபதப் பற்றி அவர் தபசினார், ஏதனன்றால் இஸ்ரதவலரும் 
எகிப்தியர்களுைன் அவர்களுபைய நாளில் ததாைர்பு தகாண்ைார்கள். அவர் 
ஆபிரகாம் மற்றும் தலாத்து பற்றி தபசினார், ஏதனன்றால் இஸ்ரதவலர்கள் 
தலாத்தின் சந்ததியான, தமாவாபியர்கள் மற்றும் அம்தமானியர்களுைன் 
ததாைர்பு தகாண்ைார்கள். இஸ்ரதவலுக்கு தவளிநாை்டு மன்னர்களுைனும் 
கானானிய நகரங்களுைனும் இதத தபான்ற அனுபவங்கள் இருந்ததால் 
கிழக்கிலிருந்து வந்த மன்னர்கள் பற்றியும், கானானில் இருந்த தசாததாமின் 
ராஜா பற்றியும் அவர் எழுதினார். 

மூன்றாவதாக, ஆபிரகாமுைனான ததவனின் உைன்படிக்பகபயப் பற்றி 
தமாதச எழுதினார், ஏதனன்றால் இஸ்ரதவலர்களும் ததவதனாடு 
உைன்படிக்பக தசய்து தகாண்ைார்கள். ததவனுைனான ஆபிரகாமின் 
உைன்படிக்பக ததவன் இஸ்ரதவலுைன் தசய்த உைன்படிக்பகக்கு பல 
வழிகளில் முன் நிழலிடுதலாக இருந்தது. 

நான்காவதாக, ஆபிரகாம் பிற மக்களுைன் தகாண்ை ததாைர்புகபளப் 
பற்றி தமாதச எழுதினார். இஸ்ரதவலர் தங்கள் நாளிலும் கானானிய 
நகரங்கள், தமாவாபியர்கள், அம்தமானியர்கள் மற்றும் தபலிஸ்தர்கள் 
தபான்றவர்கபள எதிர்தகாண்ைதால், தசாததாம், தகாதமாரா, தலாத்து, 
தபலிஸ்தியனான அபிதமதலக் ஆகிதயாபரப் பற்றி அவர் எழுதினார்.  

ஐந்தாவது, தமாதச ஆபிரகாமின் சந்ததிபயயும் மரணத்பதயும் பற்றி 
தனது இஸ்ரதவல் வாசகர்கபள இபணக்கிற வபகயில் எழுதினார். 
இஸ்ரதவல் பார்பவயாளர்கள் ஈசாக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் என்பதால் அவர் 
ஆபிரகாமின் விதசஷித்த மகனும் வாரிசுமான ஈசாக்பக பமயப்படுத்தினார். 
இஸ்ரதவலுக்கு ததவன் வாக்குத்தத்தம் தசய்த ததசத்தில் அந்த பமதானம் 
இருந்ததால் சாராவின் புபதகுழியின் மதீு அவர் கவனத்பத ஈர்த்தார். 
ஆபிரகாமின் வாரிசுகள் அல்லாத ஆபிரகாமின் மற்ற குமாரர்கள் மதீு அவர் 
கவனம் தசலுத்தினார், குறிப்பாக இஸ்மதவல் மீது கவனம் தசலுத்தினார், 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

ஏதனன்றால் இஸ்ரதவல் இஸ்மதவலர்கபள அவர்களுபைய நாளில் 
சமாளிக்க தவண்டியிருந்தது. 

ஆகதவ, ஆபிரகாபமப் பற்றி தமாதச எழுதியது தபால, அவருபைய 
கபதகளுக்கும் இஸ்ரதவல் பார்பவயாளர்களின் அனுபவங்களுக்கும் 
இபையில் பலவிதமான ததாைர்புகபள அவர் ஏற்படுத்தியிருப்பபதக் 
காண்கிதறாம். இஸ்ரதவலர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத 
தநாக்கி அவபரப் பின்ததாைர்ந்ததபாது அவர்களுக்கு குறிப்பிைத்தக்க 
வழிகாை்டுதல்கபள வழங்குவதற்காக அவர் இபதச் தசய்தார். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபய தமாதச தனது முதல் இஸ்ரதவல் 
பார்பவயாளர்களுைன் இபணத்த முக்கிய வழிகபள இப்தபாது நாம் 
பார்த்திருக்கிதறாம், உண்பமயான அர்த்தம் பற்றிய மற்தறாரு முக்கியமான 
தகள்விபயக் தகை்க தவண்டும். முதல் பார்பவயாளர்கள் மதீு இந்த 
இபணப்புகள் உண்ைாக்கின தாக்கங்கள் என்ன? ஆபிரகாமுபைய 
வாழ்க்பகயின் கபதகளிலிருந்து அவர்கள் என்ன கற்றுக்தகாள்ள தவண்டும்? 

நரைமுரைப்படு ் ல்கள் 
ஆதியாகமத்தில் உள்ள ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபயப் தபான்ற 

சிக்கலான வரலாற்பற எழுத மக்கள் தநரம் எடுத்துக்தகாள்ளும்தபாது, 
அவர்களுக்கு எல்லா வபகயான உந்துதல்களும் குறிக்தகாள்களும் இருக்கும் 
என்பதில் சந்ததகம் இல்பல. அவர்களின் கபதகள் தங்கள் 
பார்பவயாளர்களுக்கு பல தாக்கங்கபள ஏற்படுத்த தவண்டும் என்று 
அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். உண்பமயில், ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபய 
தமாதச எழுதியதபாது, அவற்பற முழுபமயாக புரிந்துதகாள்ள இயலாத படி 
அவருபைய தநாக்கங்கள் பல மைங்கு இருந்தன, அபவ அபனத்பதயும் ஒரு 
சில வாக்கியங்களில் குறிப்பிடுவது மிகக் கடிைமோக இருக்கும். அதத சமயம், 
ஆபிரகாபமப் பற்றிய கபதகளிலிருந்து தனது முதல் பார்பவயாளர்கள் 
ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று தமாதச நம்பிய முக்கிய நபைமுபறப்படுத்தல்கபள 
சுருக்கமாகக் கூறலாம். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயில் உள்ள மூல நபைமுபறப்படுத்தல்கபள  
மூன்று படிகளில் ஆராய்தவாம். முதலில், இந்த கபதகள் முதல் 
பார்பவயாளர்களுக்கு ஏற்படுத்திய அடிப்பபை தாக்கத்பதப் பற்றி  
விவரிப்தபாம். இரண்ைாவதாக, ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் நான்கு 
முக்கிய கருப்தபாருள்களில் இந்த கபதகளின் தாக்கம் எவ்வாறு 
தவளிப்படுகிறது என்பபதப் பார்ப்தபாம். மூன்றாவதாக, ஆபிரகாபமப் பற்றிய 
தமாதசயின் கபதகளில் உள்ள ஐந்து படிகளில் ஒவ்தவான்றின் மூல 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

நபைமுபறப்படுத்தல்கபளயும் தாக்கங்கபளயும் சுருக்கமாகக் கூறுதவாம். 
இந்தக் கபதகள் ஏற்படுத்துவதற்காக  வடிவபமக்கப்பை்டுள்ள அடிப்பபைத் 
தாக்கத்பத முதலில் பார்ப்தபாம். 

அடிப்பரை ்  ொக்கை்  
மிகவும் வபோதுவோை வசோற்களில் கூறிைோல், ஆபிரகோமிை் கயத ிை் 

யநோக்கத்யத ஏை் மற்றும் எப்படி எகிப்யத விட்டு இஸ்ரயவலர்கள் வவளிய றி, 
வோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்யத சுதந்தரிப்பயத யநோக்கித் வதோடர 
இஸ்ரயவலுக்குக் கற்பிப்பதற்கோக யமோயச ஆபிரகோயமப் பற்றி எழுதிைோர் 
எை்பயத இந்த வழி ில் சுருக்கமோகக் கூற இது உதவுகிறது. தவறு 
வார்த்பதகளில் கூறினால், ஆபிரகாமில் அவர்களுபைய வாழ்க்பகயின் 
வரலாற்று பின்னணிபயப் பார்ப்பதன் மூலமும், ஆபிரகாமின் கபதகளில் 
பின்பற்றவும் நிராகரிக்கவும் மாதிரிகள் அல்லது எடுத்துக்காை்டுகபளக் 
கண்டுபிடிப்பதன் மூலமும், அவருபைய வாழ்க்பக அவர்களின் வாழ்க்பகக்கு 
எவ்வாறு முன் நிழலிடுதலாக இருந்தது என்பபதயும் புரிந்துதகாள்வதன் 
மூலம்,  தமாதசபயப் பின்ததாைர்ந்த இஸ்ரதவலர்கள் தங்கள் ததவனின் 
தநாக்கத்பதத் ததாைருவதற்கான வழிகபளக் காண முடிந்தது. 

தவதத்தின் சாை்சியின் அடிப்பபையிலும் இதயசுவின் சாை்சியின் 
அடிப்பபையிலும் ஆதியாகமம் புத்தகம் தமாதசயின் நாை்களிலிருந்து வந்தது 
என்பபத நாம் உறுதியாக நம்பினாலும், இப்தபாது நம்மிைம் இருக்கக்கூடிய 
கபத முழுவபதயும் தமாதச தான் எழுதி முடித்தார் என்பபத உறுதியாக கூற 
முடியாது என்பபத நாம் கவனத்தில் தகாள்ள தவண்டும். எது 
எப்படியிருந்தாலும், ஆபிரகாமின் வரலாற்பற எழுதும் தபாது தமாதசயின் 
முக்கிய அக்கபறயானது இரண்டு தபலமுபறயினருக்கும் ஒன்றாகதவ 
இருந்திருக்கும் என்று நாம் உறுதியாக தசால்ல முடியும். அவர்களுபைய 
இருதயங்கபள எகிப்திலிருந்து விலக்கி, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை 
ததசத்பத சுதந்தரிப்பதற்கு அவர்களுக்கு வலியுறுத்தும் தபாருை்டு 
ஆபிரகாபமப் பற்றி அவர் எழுதினார். 

மூல  பார்பவயாளர்களுக்கான இந்த தபாதுவான உை்குறிப்பப 
மிபகப்படுத்துவது எளிதல்ல. எகிப்துக்குத் திரும்பி வரக்கூைாது என்றும் 
கானாபனக் சுதந்தரிப்பதில் தவற்றிதபற தவண்டும் என்றும் தன்பனப் 
பின்ததாைர்ந்த இஸ்ரதவல் ததசத்பத ஊக்குவிப்பதற்காக தமாதச எழுதினார், 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபய நாம் இன்பறய கால வாழ்வில் 
நபைமுபறப்படுத்துவதற்கு இந்த பரந்த உை்குறிப்பு நமக்கு வழிகாை்டுகிறது. 
தமாதசயின் நாை்களில் இஸ்ரதவலால் ஆரம்பித்த பயணத்பத உண்பமயில் 
முடிக்கும் ஒரு பயணத்தில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம்  இருக்கிதறாம். நாம் புதிய 
வானத்பதயும் புதிய பூமிபயயும் தநாக்கி தபாகிதறாம். ஆகதவ, ஆபிரகாமின் 
கபதகபள நம் வாழ்வில் சரியாகப் நபைமுபறப்படுத்துவதற்கு, கானாபன 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

தநாக்கி ததாைர்ந்து தசல்லும்படி மூல பார்பவயாளர்களுக்கு அவர்கள் 
அறிவுறுத்திய வழிகளில் நாம் கவனம் தசலுத்த தவண்டும். 

இந்த கவனத்பத தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாகத் திறப்பதற்கு, ஆதியாகமத்தின் 
இந்த பகுதியில் நாம் ஏற்கனதவ அபையாளம் கண்டுள்ள நான்கு முக்கிய 
கருப்தபாருள்களுக்குத் திரும்புவதன் மூலம் தமாதசயின் தநாக்கத்பத 
இன்னும் விரிவாக ஆராய தவண்டும். 

முக்கிய கருப்தபொருள்கள் 
முற்பிதாவினுபைய வரலாற்றின் இந்த பகுதிக்கு ஒத்திபசபவத் தரும் 

குபறந்தது நான்கு கருப்தபாருள்கபளயாவது ஆதியாகமம் 12:1–3 
முன்பவக்கிறது என்று இந்த பாைத்தில் முன்னர் நாம் பரிந்துபரத்தபத 
நீங்கள் நிபனவில் தகாள்வர்ீகள். இந்த நான்கு கருப்தபாருள்கள் தமாதச 
தனது கபதகபள வடிவபமத்த பமய தாக்கத்பத தவளிப்படுத்துகின்றன. 
முதலாவதாக, அவர் ஆபிரகாமுக்கு ததவன் காை்டிய ததய்வகீ கிருபபயில் 
கவனம் தசலுத்தினார்; இரண்ைாவதாக, அவர் ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தில் 
கவனம் தசலுத்தினார்; மூன்றாவதாக, அவர் ஆபிரகாமுக்கு அளிக்கப்பை 
ஆசீர்வாதங்களில் அக்கபற தகாண்டிருந்தார்; நான்காவதாக, அவர் ஆபிரகாம் 
வழியாக கிபைக்கக்கூடிய ஆசர்ீவாதத்தில் கவனம் தசலுத்தினார். இந்த நான்கு 
தநாக்கங்களின் அடிப்பபையில் ஆபிரகாபமப் பற்றி எழுதுவதற்கான 
தமாதசயின் மூல தநாக்கத்பதப் பற்றி சிந்திக்க இது உதவுகிறது. 

த ய்வீக கிருரப 
முதலில், ஆபிரகாமுக்கு ததவன் இரக்கம் காை்டிய வழிகபளப் பற்றி 

தமாதச எழுதினார். 
பரந்த வபகயில், ஆபிரகாமுைனான உறவின் ஆரம்ப வருஷங்களிலும், 

அவனுபைய வாழ்நாள் முழுவதும் தினசரி வாழ்க்பகயிலும் ததவன் மிகுந்த 
கிருபபபயக் காை்டியிருப்பபத நாம் ஏற்கனதவ பார்த்ததாம். இந்த ததய்வகீ 
கிருபபயின் தநாக்கமானது தமாதசயின் நாளில் வாழ்ந்த இஸ்ரதவலருக்கு 
ததவன் மிகுந்த கருபண காை்டியபத நிபனவூை்டுவதற்காக 
வடிவபமக்கப்பை்டுள்ளது. எகிப்திலிருந்து சனீாய் மபலக்கு அவர்கபள 
அபழத்து வந்ததபாது ததவன் அவர்களுக்கு ஆரம்பகால கிருபபபயக் 
காை்டியிருந்தார். எதிர்காலத்தில் கானான் ததசத்பத  தவற்றி தகாள்வதற்கு 
அவர் அவர்கபளத் தயார்படுத்தியதபாதும், நாளுக்கு நாள், அவர் ததாைர்ந்து 
இரக்கம் காை்டினார். 

யாத்திராகமம் 19:4 இல் சீனாய் மபலயில் ததவன் தபசிய நன்கு 
அறியப்பை்ை வார்த்பதகள் ததவனுபைய கிருபபபயப் பற்றி இவ்வாறு 
தபசுகின்றன: 



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாைம் 7 : ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக: உண்பமயான அர்த்தம்  

-16- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

நான் எகிப்தியருக்குச் தசய்தபதயும், நான் உங்கபளக் 
கழுகுகளுபைய தசை்பைகளின்தமல் சுமந்து, உங்கபள 
என்னண்பையிதல தசர்த்துக்தகாண்ைபதயும், நீங்கள் 
கண்டிருக்கிறீர்கள். (யாத்திராகமம் 19:4). 

வருத்தப்படும் விதமாக, தமாதச வழிநைத்திய இஸ்ரதவலர்கள் 
ததவனிைமிருந்து எவ்வளவு இரக்கம் தபற்றார்கள் என்பபத 
மறந்துவிை்ைார்கள். ததவனும் தமாதசயும் எகிப்தின் சுகதபாகங்களிலிருந்து 
அவர்கபள அபழத்துச் தசன்று ஏமாற்றிவிை்ைதாக அவர்கள் ஆரம்பத்தில் 
புகார் கூறினர். அவர்கள் வனாந்தரத்தில் உணவு மற்றும் நீர் பற்றி புகார் 
தசய்தனர். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தவற்றிதகாள்ள 
நுபழயும்படி அவர்கபள அபழத்ததபாது ததவன் அவர்களிைம் அதிகம் 
எதிர்பார்த்ததாக அவர்கள் நிபனத்தார்கள். ஆகதவ, ஆபிரகாமுக்கு ததவன் 
இரக்கம் காை்டிய வழிகபள தமாதச அடிக்கடி வலியுறுத்தினார், ததவன் தம்பம 
ஆசீர்வதித்த வழிகபளயும், ததவன் அவர்களுக்குக் காை்டிய இரக்கங்கபளயும் 
தனது முதல் பார்பவயாளர்களுக்கு நிபனவுபடுத்துகிறார். 

ஆபிைகொமுரைய த வப்பை்று 
இரண்ைாவது இைத்தில்,  கை்ைபளகளுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி ததவன் 

எதிர்பார்த்த பல வழிகளில் ஆபிரகாம் கீழ்படிந்தார் என்று தமாதச ஆபிரகாமின் 
விசுவாசத்பத வலியுறுத்தினார் என்பபதப் பார்த்ததாம். முற்பிதா தனது 
கை்ைபளகளுக்கு உண்பமயுள்ளவராக இருப்பபத ததவன் எதிர்பார்த்தார் 
என்று தமாதச பலமுபற வலியுறுத்தினார், ஏதனனில் இந்த காரியம் அவபரப் 
பின்பற்றிய இஸ்ரதவலர்களுக்கும் தபாருந்தியது. உண்யமத்தை்யம ின் 
அவசியம் குறித்த இந்த கவனம் தமாதசயின் நாளில் இஸ்ரதவலுைன் 
தபசப்பை்ைது. யாத்திராகமம் 19:4–5 இல் சனீாய் மபலயில் ததவன் ததாைர்ந்து 
இஸ்ரதவலுைன் உபரயாற்றிய விதத்பதக் தகளுங்கள்: 

நான் எகிப்தியருக்குச் தசய்தபதயும், நான் உங்கபளக் 
கழுகுகளுபைய தசை்பைகளின்தமல் சுமந்து, உங்கபள 
என்னண்பையிதல தசர்த்துக்தகாண்ைபதயும், நீங்கள் 
கண்டிருக்கிறீர்கள். இப்தபாழுது நீங்கள் என் வாக்பக 
உள்ளபடி தகை்டு, என் உைன்படிக்பகபயக் 
பகக்தகாள்வர்ீகளானால், சகல ஜனங்களிலும் நீங்கதள 
எனக்குச் தசாந்த சம்பத்தாயிருப்பர்ீகள் (யாத்திராகமம் 19:4–5).  

ஒரு தபாக்கிஷமான உபைபமயாக மாறுவதற்கான ஆசீர்வாதங்கள் 
இஸ்ரதவலின் உண்பமபயப் தபாறுத்தது என்பபத இங்தக கவனியுங்கள். 
ததவன் ததசத்திற்கு மிகுந்த இரக்கம் காை்டியிருந்தாலும், ஒவ்தவாரு 
தபலமுபறயிலும் ஒவ்தவாரு நபரின் நிபலயானது ததவனுபைய 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

கை்ைபளகளுக்கு அவர்கள் எவ்வாறு பதிலளித்தார்கள் என்பபதப் 
தபாறுத்தது. 

இப்தபாது, நாம் பார்த்தபடி, ஆபிரகாமுக்கு வழங்கப்பை்ை முக்கிய தபாறுப்பு 
என்னதவன்றால் அது அவர் கானான் ததசத்திற்குச் தசல்வதுதான். தமாதச 
இந்த தபாறுப்பப வலியுறுத்தினார், ஏதனன்றால் தன்பன பின்பற்றி வருகிற 
இஸ்ரதவல் கானான் ததசத்பத சுதந்தரிக்கிற வபர அதத முயற்சியுைன் 
தசயல்பை தவண்டும் என்று விரும்பினார். ஆபிரகாமின் மற்ற தபாறுப்புகபளப் 
பற்றி தமாதச எழுதியது தபால, அவருபைய நாளின் இஸ்ரதவலர்களுக்கு 
அவர்களுபைய பல தபாறுப்புகபளப் பற்றி கற்பிக்க அவர் அவ்வாறு தசய்தார். 
ஆபிரகாமின் விசுவாசத்பத நிரூபிக்க ததபவப்பை்ை பல காரியங்கள், முதல்  
பார்பவயாளர்கள் ததவனுபைய கை்ைபளகளுக்கு விசுவாசமாகவும் 
உண்பமயாகவும் இருக்க தவண்டும் என்பபதத்  ததளிவாகக் கூறின. 

ஆபிைகொைின் ஆசீை்வொ ங்கள் 
மூன்றாவது இைத்தில், ஆபிரகாமுக்கு ததவன் வாக்குத்தத்தம் தசய்த 

ஆசீர்வாதங்களின் கருப்தபாருளின் முக்கியத்துவத்பதயும் நாம் பார்த்ததாம். 
ஆபிரகாபமப் பற்றிய தனது கபதகளில், தமாதச ஒரு தபரிய ததசத்பதக் 
குறித்து  வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ஆசீர்வாதங்கள், தசழிப்பு மற்றும் 
ஆபிரகாமுக்கும் அவருபைய சந்ததியினருக்கும் ஒரு தபரிய தபயர் 
ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுத்தினார். ஆபிரகாம் தனது வாழ்நாளில் இந்த 
ஆசீர்வாதங்களில் சிலவற்பற முன்னுகர்ந்த  பல சந்தர்ப்பங்கபளக் கூை நாம் 
காண்கிதறாம். தமலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஆபிரகாமின் கபதகள் 
வரவிருக்கும் தபலமுபறகளில் இந்த ஆசீர்வாதங்களின் எதிர்கால 
நிபறதவறுதல்கபள  பமயமாகக் தகாண்டிருந்தன. தமாதச ஆபிரகாமின் 
ஆசீர்வாதங்களில் இந்த வழிகளில் கவனம் தசலுத்தினார், ஏதனன்றால் இந்த 
வாக்குத்தத்தங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியினருக்கும், தமாதச வழிநைத்திய 
இஸ்ரதவல் ஜனங்களுக்கும் இருந்தன. இஸ்ரதவல் மக்களுக்கும் தபரும் 
ஆசீர்வாதங்கள் வாக்குத்தத்தம் தசய்யப்பை்ைன. அவர்கள் ஒரு தபரிய ததசமாக 
மாறவும், முன் எப்தபாதுமில்லாத தசழிப்பப அனுபவிக்கவும், வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்குள் நுபழந்ததபாது ஒரு தபரிய தபயபரப் தபறவும் 
தவண்டியிருந்தது. 

உண்பமயில், ஆபிரகாபமப் தபாலதவ, ஆதியாகமம் புத்தகம் எழுதப்பை்ை 
தநரத்தில் இஸ்ரதவலும் பல ஆசீர்வாதங்கபள முன்னுகர்ந்தது. இந்த 
வாக்குத்தத்தங்கள் சிலவற்றின் நிபறதவறுதபல அவர்கள் ஏற்கனதவ தங்கள் 
வாழ்க்பகயில் காண ஆரம்பித்தார்கள். ஆயினும், வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்குள் நுபழந்தவுைன்  எதிர்காலத்தில் நிபறதவற 
தவண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் பல உள்ளன. யாத்திராகமம் 19:6 இல் 
சீனாயில் இஸ்ரதவலுக்குரி  இந்த எதிர்கால ஆசீர்வாதங்கபளப் பற்றி 
ததவன் தபசினார். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் 
இருப்பர்ீகள் (யாத்திராகமம் 19:6). 

ஆபிரகாமுக்கு அவருபைய நாளில் இஸ்ரதவலின் நம்பிக்பகபய  
உயர்த்துவதாக ததவன் வாக்குத்தத்தம் தசய்த   ஆசீர்வாதங்கபளப் பற்றி 
தமாதச எழுதினார். முற்பிதாவுக்கு ததவன் தகாடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் பற்றி 
அவர்கள் வாசிக்கும்தபாது, அவர்களுக்காக ததவன்  எவ்வாறு தபரிய 
ஆசீர்வாதங்கபளக் பவத்திருந்தார் என்பபத அவர்களோல் ததளிவாகக் காண 
முடிந்தது. 

ஆபிைகொைின் மூலை் ஆசீை்வொ ங்கள் 
நான்காவது இைத்தில், ததவனுபைய ஆசீர்வாதங்கள் முற்பிதாவின் 

மூலமாக உலகம் முழுவதும் வரும் என்பபத ஆபிரகாமின் கபதகள் 
தவளிப்படுத்தியபதயும் நாம் பார்த்ததாம். உங்கள் நிபனவில் இருப்பபதப் 
தபால, ஆசீர்வாதங்கள் ஆபிரகாம் மூலமாக எளிபமயான முபறயில் வராது. 
ஆபிரகாமின் நண்பர்கபள ஆசீர்வதித்து, எதிரிகபள சபிக்கும் ஒரு 
தசயல்முபறயின் மூலம் ததவன் ஆபிரகாமுக்கு தவற்றிபயத் தருவார் என்று 
ஆதியாகமம் 12:3 இல் அறிகிதறாம். பல்தவறு அத்தியாயங்களில், ஆபிரகாம் 
தனது தசாந்த வாழ்நாளில் இந்த தசயல்முபறயின் முன்னுகர்வுகபள ததவன் 
எவ்வாறு பல்தவறு நாடுகபள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிற மக்களுைன் 
தபசினார் என்பபத தமாதச சுை்டிக்காை்டினார். ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகபயப் 
பற்றிய கபதகளில் பல சந்தர்ப்பங்களில், பல காரியங்கள் எதிர்காலத்தில் 
நிபறதவறும் என்று தமாதச சுை்டிக்காை்டினார். 

தமாதச இந்த கருத்பத வலியுறுத்தினார், ஏதனன்றால் அவருபைய 
நாளில் அவபரப் பின்பற்றிய இஸ்ரதவல் ஜனங்களுக்கு இது மிகவும் 
தபாருத்தமானதாக இருந்தது. மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்பர்ீகள் 
என்று ததவன் அவர்களுக்கு உறுதி அளித்தார், ஏதனன்றால் அவர் 
அவர்களுபைய நண்பர்கபள ஆசீர்வதிப்பார், எதிரிகபள சபிப்பார். 
அவர்களும் தங்கள் நாளில் பல்தவறு குழுக்களுைன் உபரயாடியதால் இந்த 
வாக்குத்தத்தங்களின் முன்னுகர்வுகபளக் கண்ைார்கள். ததவன் தம்முபைய 
நண்பர்களாக இருந்தவர்கபள ஆசீர்வதிப்பபதயும்,  எதிரிகபள 
சபிப்பபதயும் அவர்கள் முன்தப பல சந்தர்ப்பங்களில் பார்த்தார்கள். இபதத் 
தாண்டி, இஸ்ரதவலர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்குள் 
நுபழந்து ததவனுபைய ராஜ்யத்பத பூமியின் பல  முபனகளுக்கும் 
பரப்பும்தபாது எதிர்காலத்தில் நிபறதவறப்தபாகும் காரியங்கபள தநாக்கி 
அவர்கள் திரும்புவதற்காக தமாதச இந்த விஷயங்களில் கவனம் 
தசலுத்தினார். நாம் இப்தபாது பார்த்தபடி, யாத்திராகமம் 19:6 இல் ததவன் இபத 
இஸ்ரதவலிைம் கூறினார்: 



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாைம் 7 : ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக: உண்பமயான அர்த்தம்  

-19- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் 
இருப்பர்ீகள்  (யாத்திராகமம் 19:6). 

ஆசாரியர்களின் ராஜ்யமாக இருக்க தவண்டும் என்கிற ததசத்தின் இந்த 
தரிசனம், ததவனுக்கு தசபவ தசய்யும் ஒரு பரிசுத்த ஜனங்களாக 
இருப்பதற்கான பாக்கியமான ஆசீர்வாதத்பத ததசதம தபறும் என்பபத 
தவறுமதன சுை்டிக்காை்ைவில்பல, ஆனால் இஸ்தரலர்கள் உலதகங்கிலும் 
ததவனுபைய தநாக்கங்கபள நிபறதவற்ற தசபவ தசய்வார்கள் என்பபதயும் 
சுை்டிக்காை்டியது. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கி தபாகும்படி 
தமாதச இஸ்ரதவலபர ஊக்கப்படுத்தியதால், ஆபிரகாபமப் பற்றிய அவரது 
கபதகள், ததவன் இஸ்ரதவபல தனது ராஜ்யத்பதப் பரப்புவதற்கு எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப் தபாகிறார் என்ற பார்பவபய அவர்களுக்குள் 
ஊக்குவிப்பதற்காக வடிவபமக்கப்பை்டுள்ளது. 

ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் நான்கு முக்கிய கருப்தபாருள்கள் முதல் 
பார்பவயாளர்களின் வாழ்க்பகயில் ஏற்படுத்தின   
நபைமுபறப்படுத்தல்கபள   இப்தபாது நாம் பார்த்திருக்கிதறாம், ஆதியாகமம் 
புத்தகத்திலுள்ள முற்பிதாவின் வாழ்க்பகயினுபைய கபதயின் ஒவ்தவாரு 
முக்கிய படியும் முதல் பார்பவயாளர்களுக்கு ஏற்படுத்தின தாக்கத்பத 
சுருக்கமாகக் கூறுதவாம். 

ஐந்து படிகள்  
ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகபயப் பற்றிய கபதகள் ஐந்து முக்கிய 

படிகளாகப் பிரிக்கப்படுவது உங்கள் நிபனவில் இருக்கும். முதலாவதாக, 11:10–
12:9 இல் ஆபிரகாமின் பின்னணி மற்றும் ஆரம்ப அனுபவங்கள்; 
இரண்ைாவதாக, 12:10–14:24 இல் ஆபிரகாம் பிற மக்களின் பிரதிநிதிகளுைன் 
தகாண்டிருந்த முந்பதய ததாைர்புகள்; மூன்றாவதாக, 15:1–17:27 இல் ததவன் 
ஆபிரகாமுைன் தசய்த உைன்படிக்பக; நான்காவதாக, 18:1–21:34 இல் ஆபிரகாம் 
பிற்காலத்தில் பிற மக்களின் பிரதிநிதிகளுைன் தகாண்டிருந்த ததாைர்புகள்;  
ஐந்தாவது, 22:1–25:18 இல் ஆபிரகாமின் சந்ததியும் மரணமும். 

 இந்த முக்கிய படிகள் ஒவ்தவான்றும் பல சிறிய பிரிவுகளாக அல்லது 
அத்தியாயங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. முதல் பார்பவயாளர்களுக்கு தமாதச 
எழுதிய இந்த அத்தியாயங்கள் ஏற்படுத்திய உள்ளைக்கம் மற்றும் சில முக்கிய 
தாக்கங்கபள சுருக்கமாகக் கூறுதவாம். 

பின்னைி ைை்றுை் முன் அனுபவங்கள்  
ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் முதல் படி என்னதவன்றால், 

ஆபிரகாமுபைய பிை்ைணி மற்றும் முன் அனுபவங்கள், ததவன் ஆபிரகாபம 
அவருபைய தசபவக்காக அயழத்த ஆபிரகாமுபைய குடும்பம் மற்றும் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

காலகை்ைத்தின் அம்சங்கள் என்ன என்பது பற்றி அறிவிக்கிறது. தபாதுவாகச் 
தசால்வததன்றால், தமாதச அவருபைய மூல பார்பவயாளர்களான 
இஸ்ரதவலர்கள் அவர்களுபைய குடும்பப் பிை்ைணிய யும் ததவனுபைய 
அபழப்பபயும் பற்றி ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பக நிகழ்வுகளிலிருந்து 
கற்றுக்தகாள்ள தவண்டும் என்று இந்த முதல் படிபய வடிவபமத்திருக்கிறார். 

இந்த முதல் படி மூன்று ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகங்கள் 
அல்லது பிரிவுகளாகப் பிரிகிறது. ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயானது 
ஆதியாகமம் 11:10–26 இல் ததய்வகீ தயவு தபற்ற ஆபிரகாமினுபைய வம்சத்பத  
அறிமுகப்படுத்துகிற தபலமுபறயுைன் துவங்குகிறது. இந்த வசனங்கள், 
ததவனுபைய விதசஷித்த ததரிந்துதகாள்ளப்பை்ை ஜனங்களாக, ததவனுக்கு 
முன்பாக தயவுதபற்ற ஒரு குடும்பமான தசமுபைய குடும்பத்தின் இறுதி 
கதாபாத்திரமாக ஆபிரகாம் இருக்கிறார் என்பபத நிபலநாை்டுகின்றன.  இந்த 
வம்ச வரலாறானது தமாதசயினுபைய மூல பார்பவயாளர்களான 
இஸ்ரதவலர்கபள ஆபிரகாமினுபைய வம்சமாக, இதத தயவு நிபலபயப் 
பகிர்ந்துதகாண்ைவர்கள் என்பபத நிபனவுபடுத்தியிருக்க தவண்டும்.  
அவர்கள் ததவனால் வியசஷமோக ததரிந்துதகாள்ளப்பை்ை ஜனங்கள்.  

ஆபிரகாமினுபைய பிை்ைணி மற்றும் முன் அனுபவங்களினுபைய  
ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை இரண்ைாம் பாகமானது 11:27–32 இல் 
தசால்லப்பை்டுள்ள மற்தறாரு தபலமுபறயாகும். சுருக்கமாக, 
விக்கிரகாராதபன தசய்பவராகிய ததராகு கானான் ததசத்திற்குச் தசல்ல 
முயன்று ததாற்றுப் தபானபத இந்தப் பகுதி சித்தரிக்கிறது.  தமாதசயினுபைய 
மூல பார்பவயாளர்கள் எளிதாக ஆபிரகாமினுபைய சூழ்நிபலகள் மற்றும் 
தங்களுபைய சூழ்நிபலகளுக்கிபைதய உள்ள ஒற்றுபமபயப் 
கண்டிருப்பார்கள்.  அவர்களுபைய தபற்தறார்கள் விக்கிரகாராதபனயில் 
ஈடுபை்ைவர்களாய் இருந்ததினால் அவர்களால் கானான் ததசத்பத அபைய 
முடியவில்பல.  ஆகதவ, ஆபிரகாம் அவருபைய தகப்பனுபைய தப்பிதங்கபளச் 
தசய்யாதபடிக்கு விலகினதுதபால, தமாதசபயப் பின்பற்றின 
இஸ்ரதவலர்களும், விக்கிரகாராதபனக்காரர்களாயிருந்து கானானுக்குள் 
பிரதவசிக்கமுடியாமல் தபான யாத்திராகமத்தில் தசால்லப்பை்டுள்ள முதல் 
தபலமுபறயாகிய   அவர்களுபைய தாய் தகப்பன்மார்களின் தப்பிதங்கபளச் 
தசய்யாதபடிக்கு அவற்பற விை்டு விலக தவண்டும்.  

ஆபிரகாமினுபைய பிை்ைணி மற்றும் முன் அனுபவங்களானது 12:1–9 
இல் தசால்லப்பை்டுள்ள கயத ோைது ஆபிரகோம் கோைோனுக்கு 
இடம்வப ருவயத யநோக்கி வசல்கிறது. ததவன் ஆபிரகாபம கானான் 
ததசத்திற்கு அபழத்தார், அதநக இைர்பாடுகள் இருந்ததபாதிலும் ஆபிரகாம் 
ததவனுபைய அபழப்பிற்குக் கீழ்ப்படிந்தார்.  அதத வழியில், தமாதசயினுபைய 
மூல பார்பவயாளர்களாகிய இஸ்ரதவலர்கபளயும் கானான் ததசத்திற்குத் 
ததவன் அபழத்தார், அதநக இைர்பாடுகள் இருந்தாலும் அவர்களும் 
ததவனுக்குக் கீழ்ப்படிய தவண்டும்.  ஆகதவ, ஆபிரகாமினுபைய கானான் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

ததசத்பத தநாக்கிய இைம்தபயருதலிை் கபதயானது தமாதசயின் நாை்களில் 
இஸ்ரதவலர்களும் ஆபிரகாமினுபைய பாதச்சுவடுகபளப் பின்பற்றி கானான் 
ததசத்பத தநாக்கி இைம்தபயர தவண்டும் என்ற உண்பமயான 
உை்குறிப்புபையதாய் காணப்படுகிறது. 

இந்த மூன்று ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகங்களுைன், தமாதச 
ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகபய அறிமுகப்படுத்துகிறார் மற்றும் ததவபனச் 
தசவிப்பதற்கு சவால்கபள எதிர்தகாண்டிருந்த அவருபைய மூல 
பார்பவயாளர்களுக்கு குறிப்பிைத்தக்க வழிகாை்டுதபல வழங்கினார். 

ைை்ைவை்களுைனொன முன் த ொைை்பு  
ஆதியாகமத்தில் ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகயின் இரண்ைாவது 

மிகப்தபரிய படியானது, மற்றவர்களுைனான முற்பிதாவினுபைய முன் 
ததாைர்பின் மதீு கவனம் தசலுத்துகிறது. இந்த அதிகாரங்களானது மூல 
இஸ்ரதவல் வாசகர்கள் மற்றவர்களுைன் ததாைர்புதகாள்ளுகிறதற்கான 
வழிகாை்டுதலுக்கு ஏதுவாக, பிற குழுக்களாகிய ஜனங்களுைன் பல்தவறு  
வழிகளில் முற்பிதாவின் ததாைர்பு எப்படி இருந்தது என்பபத சித்தரிக்கிறது. 

ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை முதல் பாகத்தில், எகிப்திலிருந்து 
ஆபிரகாமினுபைய மீை்பபப் பற்றி தமாதச ஆதியாகமம் 12:10–20 இல் 
விவரித்திருக்கிறார். பஞ்சத்தின் காரணமாக முற்பிதா எகிப்திற்குச் 
தசன்றபதயும், ததவன் பார்தவானுபைய வை்ீைாருக்கு வியாதிகபள அனுப்பி 
எகிப்திய அடிபமத்தனத்திலிருந்து அவபர மை்ீைபதயும் நாம் நிபனவு 
கூறலாம். ததவனுபைய மிகப்தபரிய மீை்பினால் ஆபிரகாம் எகிப்பதவிை்டு பல 
சம்பத்துகளுைன் தவளிதயறினார் மற்றும் அவர் அங்தக ஒருதபாதும் திரும்பச் 
தசல்லவில்பல.  எகிப்து அவருபைய வடீு அல்ல என்பபத ஆபிரகாம் 
ததளிவாகக் கற்றுக்தகாண்ைார். 

தமாதசயினுபைய மூல வாசகர்களாகிய இஸ்ரதவலர்கள் 
அவர்களுபைய தசாந்த அனுபவங்கள் ஆபிரகாமினுபைய கபதயின் அதநக 
அம்சங்கபள பிரதிபலித்தபதக் கண்டிருக்க முடியும். அவர்களும் பஞ்சத்தின் 
காரணமாக எகிப்திற்குச் தசன்றிருந்தார்கள், ததவன் எகிப்தியர்கள் மீது 
வியாதிகபள அனுப்பியதபாது அவர்களும் மை்ீகப்பை்ைார்கள்; மற்றும் 
எகிப்தியர்களிைமிருந்து அதநக சம்பத்துகபளப் தபற்றுக்தகாண்டு 
எகிப்பதவிை்டு தவளிதயறினார்கள்.  எதிர்பாராதவிதமாக, இஸ்ரதவலர்கள் 
அவர்களுபைய பிரயாணங்களில் இைர்கபளச் சந்தித்ததினால், அவர்களில் 
அதநகர் எகிப்தின் வாழ்பவ ஏற்றதாக நிபனத்து திரும்பிச்தசல்ல 
விரும்பினார்கள்.  ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை இந்த பாகமானது எகிப்து 
அவர்களுபைய வடீு அல்ல என்பபத மூல பார்பவயாளர்களுக்கு ததளிபவ 
ஏற்படுத்தியிருக்கும்.  ததவன் எப்படி கிருபபயாக அவர்கபள விடுவித்தார் 
என்பபத அவர்கள் நிபனத்துப் பார்க்க தவண்டும்; மற்றும் எகிப்பதயும், 
எகிப்தியர்கபளயும் தவகு ததாபலவில் விை்டுவிை தவண்டும். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

மற்றவர்களுைனான ஆபிரகாமினுபைய முன் ததாைர்பு பற்றிய 
இரண்ைாம் பாகமானது 13:1–18 இல் தசால்லப்பை்டுள்ள தலாத்துவினுைனான 
சண்பை பற்றிய கபதயாகும். ஆபிரகாமினுபைய மனிதர்களுக்கும் 
தலாத்துவினுபைய மனிதர்களுக்குமிபைதய நைந்த தபாராை்ைம் பற்றிய இந்தக் 
கபதயானது அபனவரும் நன்கு அறிந்த கபதயாகும்; இந்த இரண்டு 
பிரிவினரும் அவர்களுபைய ஆடுகளுக்கான தமய்ச்சலுக்காக 
சண்பையிை்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். இந்தப் தபாராை்ைத்தின் தபாது, தலாத்து 
அபமதலுைன் அவன் ததரிந்து தகாள்ளும் ததசத்திதல குடியிருக்கும்படியாக 
அனுமதித்து, ஆபிரகாம் தலாத்துபவ கனிவுைன் நைத்தினார்.  ஆதியாகமத்தின் 
மூல வாசகர்களுக்கு இந்தக் கபத என்ன அர்த்தப்படுத்துகிறது என்பபத 
புரிந்துதகாள்வது சிறிது கடினமாக இருந்திருக்கலாம். உபாகமம் 2 ன் படி, 
அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கி பிரயாணப்பை்டுக் 
தகாண்டிருந்ததபாது, தலாத்துவின் சந்ததியார் அவர்களுபைய 
முன்தனார்களின் ததசத்திதல அபமதலுள்ள ஜவீனம் பண்ணும்படியாக 
அவர்கபளக் கனிவுைன் நைத்தும்படி தமாதச இஸ்ரதவலர்களுக்குக் 
கை்ைபளயிை்ைார்.  தலாத்துவினிைத்தில் ஆபிரகாமின் கனிவான 
நைக்பகயானது    இஸ்ரதவலர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலங்களில் எப்படி 
தமாவாபியர்கபள நைத்த தவண்டும் என்று அவர்களுக்குக் காை்டியது.  

இந்த சிக்கலான கபதயானது ஆபிரகாம் எப்படி பலமுள்ளவர்களும் 
தகாடியவர்களும் ததாபலவிலிருந்து வந்தவர்களுமாகிய ராஜாக்கபள 
ததாற்கடித்தார் மற்றும் தகாடியவர்களான இந்த ராஜாக்களிைமிருந்து 
தலாத்துபவ தப்புவித்து அவன் மதீு அதிகமான கனிபவக் காை்டினார் 
என்பபத விவரிக்கிறது. இந்த கபதயானது தமாதசபயப் பின்பற்றிச் தசன்ற 
இஸ்ரதவலர்களிைம் ததளிவாகப் தபசியது.  இஸ்ரதவலர்கள் தலாத்துவின் 
சந்ததியான தமாவாபியர்கள் மற்றும் அம்தமானியர்களின் ததசத்தின் 
வழியாகக் கைந்து தசன்ற தபாது, தமாவாபியர்கள் மற்றும் அம்தமானியர்கபள 
ஒடுக்கின தகாடிய ராஜாக்களாகிய எதமாரிய ராஜாவாகிய சீதகாபனயும், 
பாசானின் ராஜாவாகிய ஓபகயும், இஸ்ரதவல் தசபன ததாற்கடித்தது. 
தமாவாபியர்கள் மற்றும் அம்தமானியர்கபள இவ்வாறு மீை்ைதன் வாயிலாக 
ஆபிரகாம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தின மாதிரிபய இஸ்ரதவலர்கள் 
பின்பற்றினார்கள். 

ஆகதவ, ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் இந்த கை்ைத்தின் ஒவ்தவாரு 
அத்தியாயத்திலும், ஆபிரகாம் இஸ்ரதவலுக்கு தங்கள் காலங்களில் பின்பற்ற 
தவண்டிய ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தார். 

த வனுைனொன உைன்படிக்ரக  
இப்தபாழுது ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகயின் மூன்றாவது மிகப்தபரிய 

படியாகிய, 15:1–17:27 இல் தசால்லப்பை்டுள்ளதான, ததவன் ஆபிரகாமுைன் 
தசய்துதகாண்ை உைன்படிக்பகக்கு நாம் வந்துவிை்தைாம். தபாதுவாக, இந்தப் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

படியானது முற்பிதாவுைன் ததவன் தசய்துதகாண்ை உைன்படிக்பக எவ்வாறு பல 
வழிகளில் ததவனுைன் இஸ்ரதவலர்கள் பவத்திருந்த உைன்படிக்பக உறவின் 
குணாதிசயங்கபள தவளிப்படுத்துகிறது என்பதின் மதீு கவனம் 
தசலுத்துகிறது.  இந்த அதிகாரங்கள் மூன்று முக்கிய பாகங்களாகப் 
பிரிகின்றன. 

முதல் ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகமானது குறிப்பாக 15:1–21 இல் 
ஆபிரகாமிைத்தில் ததவன் தசய்துதகாண்ை உைன்படிக்பகயின் 
வாக்குத்தத்தத்தின் மதீு கவனம் தசலுத்துகிறது. இந்த அதிகாரம் ததவன் 
ஆபிரகாமுைன் உைன்படிக்பகக்குள் நுபழந்ததற்கான காலத்பதக் குறித்து 
நன்கு அறியப்படுகின்ற கணக்காகும். ததவன் ஆபிரகாமிற்கு சந்ததிபயயும், 
ததசத்பதயும் தருவதாக வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். குறிப்பாக, 
ஆபிரகாமினுபைய சந்ததி எண்ணிமுடியாத திரளாயிருப்பார்கள் என்றும், 
அந்நிய ததசத்தில் ஒரு குறிப்பிை்ை கால பாடுகளுக்குப் பின் ஆபிரகாமினுபைய 
சந்ததி வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்திற்கு திரும்ப அபழத்துக்தகாண்டு 
வரப்படுவார்கள் என்றும் ததவன் ஆபிரகாமிற்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். 
இந்தப் பகுதியானது ததவன் தமாதசயின் மூலமாக இஸ்ரதவலர்களுைன் இதத 
தபான்ற உைன்படிக்பகபய ஏற்படுத்தினார் என்பபத நிபனவூை்டும் விதமாக 
வடிவபமக்கப்பை்டு இருக்கிறது. இதற்கு அதிகமாக, ஆபிரகாமிற்கு ததவன் 
தசய்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிபறதவறுதல்கபள அவர்கதள 
அனுபவித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள் என்பபத இது காை்டுகிறது.  இந்த 
இஸ்ரதவலர்கள் ததவன் ஆபிரகாமிற்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின சந்ததியர், 
மற்றும் அவர்கள் முற்பிதாவிற்கு ததவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின 
ததசத்திற்கு அவர்கள் திரும்பிக் தகாண்டிருந்தார்கள். இந்த உண்பமகள் 
மீதான சந்ததகமானது ததவன் ஆபிரகாமுைன் ஏற்படுத்திக் தகாண்ைதும் மற்றும் 
தமாதசயுைன் மீண்டும் உறுதிப்படுத்திக் தகாண்ைதுமான கிருபபயான 
உைன்படிக்பகயின் வாக்குத்தத்தங்கபள சந்ததகிப்பதாக இருக்கிறது.  

ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகங்களின் இரண்ைாம் பாகம், 
ஆபிரகாமுைனான ததவனுபைய உைன்படிக்பகயின் மதீு தசலுத்துகிற 
கவனமானது 16:1–16 இல் தசால்லப்பை்டுள்ள ஆகாருைன் முற்பிதாவின் 
ததால்வியாகும். இந்த தசாகமான கபத எப்படி ஆபிரகாமும் சாராளும், 
சாராளினுபைய எகிப்திய அடிபமப்தபண்ணாகிய ஆகார் மூலமாக ஒரு 
பிள்பள தவண்டுதமன எதிர்பார்த்து, ததவனுபைய உைன்படிக்பகயின் 
வாக்குத்தத்தங்கபள விை்டுத் திரும்பினார்கள் என்பபத நிபனவூை்டுகிறது.  
ஆபிரகாமும் சாராளும் ததவனுபைய உைன்படிக்பகயின் வாக்குத்தத்தங்கபள 
விசுவாசிப்பதில் ததாற்றுப்தபானார்கள்; ஆனால், ததவன் ஆபிரகாமினுபைய 
உண்பமயான வித்தாக பிள்பளயாண்ைானாகிய இஸ்மதவபல ஏற்றுக் 
தகாள்ளாததின் மூலமாக     அவர்களுபைய மாற்றுத் திை்ைத்பத நிராகரித்தார்.  
தமாதசயினுபைய மூல பார்பவயாளர்கள் மண்ீடும் மீண்டுமாக ததவனுபைய 
உைன்படிக்பகயின் வாக்குத்தத்தங்கபள விை்டுத் திரும்பினார்கள் மற்றும் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

எகிப்தின் சுகதபாகங்கபள விரும்பினார்கள்.  தமலும் ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்பகயினுபைய இந்தக் கபதயானது ததவன் ஆபிரகாமினுபைய 
திை்ைங்கபள நிராகரித்ததுதபால, ததவனுபைய திை்ைத்திற்கு மாறான 
அவர்களுபைய திை்ைங்கபளயும் நிராகரிப்பார் என்பபத அவர்களுக்குக் 
கற்றுக்தகாடுத்தது.  

ஆபிரகாமுைனான ததவ உைன்படிக்பகயின் மீது ததாைர்ச்சியாக 
இபணக்கப்பை்டுள்ள பாகங்களின் மூன்றாம் பாகம் கவனம் தசலுத்தும் 
காரியம் என்னதவன்றால் 17:1–27 இல் தசால்லப்பை்டுள்ளதான 
ஆபிரகாமினுபைய உைன்படிக்பகயின் அவசியங்களின் கணக்கு ஆகும். 
இந்தப் பகுதியில், ததவனுபைய திை்ைத்பதப் பின்பற்றுவதற்கு முற்பிதா 
தவறியதால் ததவன் அவபர எதிர்த்தார். உைன்படிக்பக அபையாளமாக 
விருத்ததசதனம் தசய்வபத துவங்கியதன் மூலம் கர்த்தர் உைன்படிக்பக 
ததவப்பற்றின் அவசியத்பத மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். இது ஆபிரகாம் 
மற்றும் அவனுபைய குமாரர்களிைத்தில் தசயல்முபறப்படுத்தப்பை 
தவண்டியிருந்தது.  இந்த அபையாளத்தின் மூலமாக, ஆபிரகாமினுபைய 
உைன்படிக்பக உறவானது, ததவப்பற்றின் தபாறுப்புகளுக்கு உை்பை்ைது என்றும், 
அந்த ததவப்பற்றானது சிறந்த ஆசீர்வாதங்களுக்கு தநராக வழிநைத்தும் 
என்றும் ததவன் ஆபிரகாமிற்கு நிபனப்பூை்டினார்.  ஆபிரகாமினுபைய 
உைன்படிக்பகயின் இந்தக் கூற்பற எண்ணிப்பார்த்தவராக, தமாதச 
இஸ்ரதவலர்கபள, அவர்கள் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் நிபலத்திருக்கத் 
தவறியபமக்காக எதிர்த்தார், மற்றும் உைன்படிக்பக ததவப்பற்றின் ததபவ 
பற்றி இஸ்ரதவலர்களிைம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார்.  இஸ்ரதவலர்கள் 
அவர்களுபைய உைன்படிக்பக ததவனிைம் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் 
இருப்பதன் மூலம் மை்டுதம அவருபைய சிறந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக அவர்கள் 
சரியாக நம்பிக்பக தகாள்ள முடியும்.  

ஆகதவ, ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயின் பமயப்பகுதியான, ததவனுைன் 
அவனுபைய உைன்படிக்பகயானது, இஸ்ரதவலர்களுக்கான ததவனுபைய 
அற்புதமான வாக்குத்தத்தங்களின் கிருபபயின் மதீு கவனத்பத ஈர்க்கிறது. 
ஆனால், இது அவர்கள் அவர்களுபைய உைன்படிக்பக ததவபன 
ததவப்பற்றுைன் தசவிக்க தவண்டிய கைபமயுபையவர்கள் என்பபத  
அவருபைய பார்பவயாளர்கள் வலுக்கை்ைாயமாக நிபனவுகூரும்படிச் 
தசய்தது.   

ைை்ைவை்களுைனொன பிை்கொல த ொைை்புகள்  
நாம் இப்தபாழுது ஆபிரகாமின் வாழ்க்பகயின் நான்காம் படிக்கு 

வந்திருக்கிதறாம்: பின்னாை்களில் மற்றவர்களுைன் தகாண்டிருந்த உறவு 18:1–
21:34 இல் காணப்படுகிறது. இந்த அதிகாரங்களில் தமாதசயின் காலகை்ைத்தில் 
வாழ்ந்த ஜனங்களுைன் ததாைர்புபைய பலவிதமான ஜனங்கபள ஆபிரகாம் 
எதிர்தகாண்ைார்.  ஆபிரகாம், தசாததாம் தகாதமாராபவச் சார்ந்தவர்களான 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

கானானிய குடிகள், தலாத்து, அபிதமதலக்கு மற்றும் இஸ்மதவல் 
ஆகிதயாருைன் ததாைர்புதகாண்டிருந்தார். தபாதுவாக, இந்த ஜனங்களுைன் 
ஆபிரகாம் தகாண்டிருந்த ததாைர்பானது இஸ்ரதவலர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த 
நாை்களில் கானானியர்கள், தமாவாபியர்கள், அம்தமானியர்கள், 
தபலிஸ்தியர்கள் மற்றும் இஸ்மதவலர்களுைன் எப்படித் ததாைர்பு பவத்திருக்க 
தவண்டும் என்பபதக் கற்பிக்கிறது. 

முற்பிதாவின் வாழ்க்பகயில் வருகின்ற இந்தப் பகுதியின் முதல் 
கபதயானது 18:1–21:34 இல் தசால்லப்பை்டுள்ள தசாததாம் தகாதமாரா சம்பவம் 
ஆகும். நன்கு அறியப்பை்ை இந்த கபதயானது தீய கானானிய 
பை்ைணங்களுக்கு எதிராக ததய்வகீ நியாயத்தீர்ப்பின் அச்சுறுத்தல் பற்றி 
தசால்கிறது.  இது ஆபிரகாம் இந்த பை்ைணங்களில் வாழ்கின்ற 
நீதிமான்களுக்காக கரிசபன தகாள்வபதயும், இந்த பை்ைணங்களின் 
அழிபவயும், தலாத்து தப்புவிக்கப்படுவபதயும் பற்றிச் தசால்கிறது.  இந்த 
சம்பவங்கள், தமாதசயினுபைய மூல பார்பவயாளர்கள் எதிர்தகாள்கிற 
சூழ்நியலகளிடம் யநரடி ோக யபசி து. கானானியர்களுக்கு விதராதமாக 
ததவனுபைய தகாபம், கானானிய நீதிமான்கள் மீது இஸ்ரதவலர்கள் தகாள்ள 
தவண்டிய கரிசபன (எரிதகாவில் அவர்கள் எதிர்க்க தவண்டியிருந்த ராகாப்), 
கானானிய பை்ைணங்களுக்கு எதிராக நிச்சயமாக வரவிருந்த அழிவுகள், 
தலாத்துவினுபைய சந்ததிகளான தமாவாபியர்கள் மற்றும் 
அம்தமானியர்களிைம் அவர்கள் தகாண்டிருந்த உறவு யபோை்றயவகயள அந்த 
சூழ்நியலகளோகும். 

மற்றவர்களுைன் ஆபிரகாமினுபைய பிற்கால ததாைர்பின் இரண்ைாவது 
பகுதியானது 20:1–18 இல் காணப்படுகிறது. இந்த கபதயில் ஆபிரகாம் 
தபலிஸ்தியனாகிய அபிதமதலக்கு தபான்ற அந்த ததசத்து குடிகளுக்காக 
ஒருமுபறகூை பரிந்து தபசுகிறார். அபிதமதலக்கு சாராள் ஆபிரகாமின் மபனவி 
என்று ததரியாமல், அவபள எடுத்துக்தகாண்டு ஆபிரகாபம அச்சுறுத்துவபத 
நாம் நிபனவு கூறலாம்.  எனதவ, ததவன் அபிதமதலக்குக்கு எதிராக 
நியாயத்தீர்ப்பப தகாண்டுவருகிறார், அபிதமதலக்கு அவனுபைய 
தசய்பகயிலிருந்து மனந்திரும்பி தன்பன நீதிமானாக தமய்ப்பிக்கிறான்.  
அவனுபைய மனந்திரும்புதலின் முடிவாக, ஆபிரகாம் அபிதமதலக்குக்காக 
பரிந்துதபசுகிறார், ஆபிரகாமும், அபிதமதலக்கும் ஒருவருக்தகாருவர் நீடித்த 
அபமதி மற்றும் நை்பப அனுபவிக்கிறார்கள். 

இந்தக் கபதயானது, தமாதசயினுபைய காலத்தில் வாழ்ந்த 
இஸ்ரதவலர்கள் அவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த தபலிஸ்தியர்களிைம் 
எப்படிப்பை்ை அணுகுமுபற தகாண்டிருக்க தவண்டும் என்று தபசுகிறது. 
பல்தவறு வழிகளில், தபலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரதவலர்கபள அச்சுறுத்தினார்கள்.  
ஆனால், ததவனுபைய நியாயத்தீர்ப்பு தபலிஸ்தியர்கபள மனந்திரும்பச் 
தசய்தது; இஸ்ரதவலர்கள் தபலிஸ்தியர்களுக்காக பரிந்துதபச 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

தவண்டியிருந்தது, மற்றும் அவர்களுைன் நீடித்த அபமதிபய அனுபவிக்க 
தவண்டும். 

இந்தப் பகுதியின் மூன்றாவது கபதயானது 21:1–21 இல் காணப்படுகிறது, 
இது ஈசாக்கிற்கும் இஸ்மதவலுக்கும் இபைதய காணப்பை்ை கடினமான உறவின் 
மீது கவனம் தசலுத்துகிறது. ஈசாக்கு, இஸ்மதவல் இருவரும் ஆபிரகாமின் 
குமாரர்கள். ஆனால் இவர்கள் இருவருக்கிபைதய பிரச்சிபன ஏற்பை்ைதபாது, 
ததவன் இஸ்மதவபல குடும்பத்திலிருந்து பிரித்துவிடும்படி ஆபிரகாமிற்கு 
அறிவுறுத்தினார்.  இருந்ததபாதிலும் ததவன் இஸ்மதவபல ஆசீர்வதித்தார்; 
ஆனால் ஈசாக்கு மை்டுதம ஆபிரகாமினுபைய சுதந்திரவாளி என்பபத 
ததளிவாக்கினார்.  தமாதச தன்னுபைய மூல பார்பவயாளர்களான 
இஸ்ரதவலர்களுக்கு இந்த சம்பவங்கபள அறிவித்து, 
இஸ்மதவலர்களுைனான அவர்களுபைய உறவுமுபறயின் பண்புகபள 
புரிந்துதகாள்வதற்கு உதவினார்.  இஸ்ரதவலர்களுக்கும், 
இஸ்மதவலர்களுக்கும் இபைதய பிரச்சிபன உருவானதபாது, ததவன் 
அவர்களுக்கிபைதய நியமித்ததான பிரிபவ அவர்கள் நிபனவுகூற 
தவண்டியிருந்தது. ததவன் இஸ்மதவலர்கபள பல வழிகளில் 
ஆசீர்வதித்ததபாதிலும், இஸ்ரதவலர்கள் மை்டுதம ஆபிரகாமினுபைய 
உண்பமயான சுதந்திரவாளிகள்.                                       

மற்றவர்களுைனான ஆபிரகாமினுபைய பிற்கால ததாைர்பின் 
ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகங்களின் நான்காம் பாகம் யாததனில் 
21:22–34 அபிதமதலக்குைன் ஆபிரகாம் தசய்துதகாண்ை ஒப்பந்தம் பற்றிய கபத. 
இந்த கபதயானது, ஆபிரகாம் மதீு ததவனுபைய தயவு இருப்பபத 
தபலிஸ்தியனாகிய அபிதமதலக்கு ஒப்புக்தகாண்ைபதயும், ஆபிரகாம் எப்படி 
அபிதமதலக்கு மற்றும் அவனுபைய சந்ததியாருைன் அபமதலுள்ள ஜவீனம் 
பண்ண சம்மதித்தபதயும் அறிக்பகயிடுகிறது.  ஆபிரகாமினுபைய 
ஆடுகளுக்குத் தண்ணர்ீ ததபவப்பை்ைதபாது எழுந்த வாக்குவாதத்பதயும், 
அபிதமதலக்கும் ஆபிரகாமும் எவ்வாறு பரஸ்பர மரியாபத மற்றும் கனத்துைன் 
தபயர்தசபாவில் பவத்து முபறயான ஒப்பந்தம் தசய்துதகாண்ைார்கள் 
என்பபதயும் பற்றிச் தசால்கிறது.  

தமாதச மற்றும் இஸ்ரதவலர்கள் வாழ்ந்த நாை்களில் பலம்வாய்ந்த 
அச்சுறுத்தலாக தபலிஸ்தியர்கள் காணப்பை்ைார்கள் என்பபத அபிதமதலக்கும் 
அவனுபைய தசனாபதியும் நிபனப்பூை்டினார்கள். ததவனுபைய ஆசர்ீவாதம் 
இஸ்ரதவலர்கள் தமல் இருப்பபத தபலிஸ்தியர்கள் 
ஒப்புக்தகாள்வார்களானால், ஆபிரகாபமப் தபால இஸ்ரதவலர்களும் 
அவர்களுைன் சமாதானமுைன் வாழ தவண்டும் என்று, இங்தக, தமாதச அவபரப் 
பின்பற்றுகிறவர்களுக்குக் கற்பிக்கிறார். தபதயர்தசபா என்று அபழக்கப்படும் 
துரவு தமாதசயினுபைய நாை்களிலும் காணப்பை்ைது, இது இங்கு தசய்யப்பை்ை 
ஒப்பந்தத்பதயும், மற்றும் தபலிஸ்தியர்களுைன் பரஸ்பர கனத்பதயும், 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

அபமதிபயயும் எவ்வாறு ததாைர தவண்டும் என்பபதயும் 
இஸ்ரதவலர்களுக்கு நிபனப்பூை்டிக் தகாண்டிருந்தது.        

ஆகதவ, ஆபிரகாமின் பிற்கால ததாைர்புகளின் கபதகள் தமாதசயும் 
இஸ்ரதவலர்களும் எதிர்தகாண்ை நபர்களுைன் ஒத்த பல கதாபாத்திரங்கபள 
உள்ளைக்கியிருப்பபதக் காண்கிதறாம். ஆபிரகாமினுபைய தசய்பககபளக் 
கண்டு இஸ்ரதவலர்கள் அதநக பாைங்கபள அவர்களுபைய நாை்களில் 
கற்றுக்தகாள்ள முடிந்தது.     

சந்  ி ைை்றுை் ைைைை்  
ஆதியாகமம் 22:1–25:18 இல் தசால்லப்பை்டுள்ள ஆபிரகாமினுபைய 

வாழ்க்பக, அவருபைய சந்ததி மற்றும் மரணம் குறித்ததான தமாதசயினுபைய 
பதிவின் இறுதிக்கை்ைத்திற்கு வந்திருக்கிதறாம். இந்த ததாைர்ச்சியாக 
இபணக்கப்பை்டுள்ள பாகங்களானது ஆபிரகாமின் மரபில் கவனம் 
தசலுத்துகின்றன,  இது ததவனுைனான அவரது உைன்படிக்பக உறபவ 
வருங்கால சந்ததியினருக்கு நீை்டித்தது.  தபாதுவாக, தமாதசயிைமிருந்து இந்த 
கபதகபள முதலாவது தபற்றுக்தகாண்ை இஸ்ரதவலர்கள் ஆபிரகாமினுபைய 
சுதந்திரவாளிகளாக அவர்களுபைய நிபலபயப் பற்றியும், மற்றும் 
அவர்களுபைய சந்ததிகபளக் குறித்து அவர்கள் தகாள்ள தவண்டிய 
நம்பிக்பககள் பற்றியும் அதிகமாக அறிந்திருப்பார்கள்.  

ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகபயப் பற்றிய இந்தப் பகுதியின் 
ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகங்களின் இந்த முதல் பாகமானது 
எல்தலாராலும் நன்கு அறியப்பை்ைதான 22:1–24 இல் தசால்லப்பை்டுள்ள 
கபதயான ஆபிரகாமின் தசாதபன ஆகும். இந்த தசாதபனயானது ஆபிரகாம் 
அவனது தசாந்த குமாரபன தநசிப்பபத விை அதிகமாக ததவபன தநசிக்கிறார் 
என்பபத தீர்மானிப்பதற்காக வடிவபமக்கப்பை்டுள்ளது.  ஆபிரகாம் அவனது 
தசாந்த குமாரபன பலி தசலுத்தும்படி, ததவன் ஒரு கடினமான தசாதபனபய 
முன்தனடுக்கிறார். ஆபிரகாம் இணங்கினார்,  மற்றும் ஆபிரகாமின் 
இணக்கத்தின் விபளவாக ஈசாக்கினுபைய வருங்காலம் மிகவும் 
பிரகாசமானதாக இருக்கும் என்று ததவன் உறுதியளித்தார்.      

இந்த கபதயின் தாக்கங்கள் எண்ணற்றதாக இருந்ததபாதிலும் 
தமாதசபயப் பின்பற்றின இஸ்ரதவலர்களுக்கு,  இந்த பகுதியின் மிக 
முக்கியமான அம்சம் என்னதவன்றால்,  ததவன் இஸ்ரதவல் ததசத்பத,  
அவர்கள் ததவன்மதீு தகாண்டிருக்கிற ததவப்பற்றின் ஆழத்பதக் 
காணும்படியாகச் தசாதிக்கிறார் என்பபத அவர்களுக்கு நிபனவூை்டியது. 
தமாதசயினுபைய நாை்களில், இஸ்ரதவல் ததசத்பத தசாதிப்பதற்காக அதநக 
தசாதபனகபள முன்தனடுக்கிறார்.  ஆபிரகாமினுபைய தசாதபனயின் மதீு 
அவனுபைய இணக்கம், இஸ்ரதவல் ஜனங்கள் அவர்களுபைய தசாதபனகள் 
எப்படிப்பை்ை கடினமானதாக இருந்தாலும் அதற்கு இணங்கும்படி அவர்களுக்கு 
நிபனப்பூை்டியது.  ஆபிரகாமினுபைய சந்ததியாக ஈசாக்கினுபைய சிறந்த 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

வருங்காலத்பதக் குறித்ததான உறுதியானது, இஸ்ரதவலர்கள் அவர்களுக்கு 
தகாடுக்கப்படும் தசாதபனகளில் தவற்றியபைந்தால் சிறந்த வருங்காலத்பத 
அபைவார்கள் என்பபத நிபனவுபடுத்தியது. 

ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகபயக் குறித்ததான கபைசி கை்ைத்தின்    
ததாைர்ச்சியாக இபணக்கப்பை்ை பாகங்களின் இரண்ைாம் பாகமானது 23:1–20 
இல் தசால்லப்பை்டுள்ள கபதயான முற்பிதா கல்லபறப்  பூமிபய 
.விபலகிபரயத்துக்கு வாங்கும் நிகழ்வாகும். ஆபிரகாம் தன்னுபைய 
மபனவியாகிய சாராள் மரித்ததபாது குடும்ப கல்லபற பூமிபய எப்தரானில் 
எப்படி வாங்கினார் என்பபத இந்தக் கபத விவரிக்கிறது.  முற்பிதா இந்த 
தசாத்பத ஒரு பரிசாக ஏற்றுக்தகாள்ளமல் அதபன விபலகிபரயம் தகாடுத்து 
வாங்கியபத இந்தக்கபத முக்கியப்படுத்துகிறது.  இந்த தசாத்துக் கிபரயம் 
அவனுபைய குடும்பத்தாருக்கு கானான் ததசத்பத அவர்களுபைய தசாந்த 
ததசமாக முபறப்படி உரிபம தகாண்ைாடுவபத நிபலநாை்டியது. 

தமாதசபய பின்பற்றின இஸ்ரதவலர்கள், அவர்களுபைய தசாந்த 
வாழ்க்பகக்காக விபலக்கிபரயமாக தகாள்ளப்பை்ை இந்த கல்லபற பூமியின் 
தாக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவத்பதப் புரிந்துதகாண்ைார்கள். இது அவர்களின் 
முன்தனார்களின் கல்லபற பூமி. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்தகாபு அபனவரும் 
அங்தக அைக்கம் பண்ணப்பை்ைார்கள்.  அந்த ததசத்பதப் பிடிப்பதற்கு 
முன்பதாகதவ, இது அவர்களின் முபறப்படியான தசாத்தாக விளங்கியபத 
அவர்கள் புரிந்துதகாண்ைார்கள்.  ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்தகாபு அபனவரும் 
அவர்களுபைய வாழ்நாை்களின் அதநகத்பத எப்தரானிலும் அதபனச் 
சுற்றிலும் தசலவழித்தார்கள்.  இஸ்ரதவலர்கள் அவர்களுபைய 
முன்தனார்களின் தசாந்த ததசமாகிய எப்தரானுைன் அதிகமாக ஈடுபாடு 
தகாண்டிருந்தார்கள், முற்பிதாவாகிய யாக்தகாபின் எலும்புகபளக் கூை 
எடுத்துச் தசன்று எப்தரானில் அைக்கம்தசய்தார்கள்.  ஆபிரகாமினால் 
விபலக்கிபரயமாகக் தகாள்ளப்பை்ை இந்த கல்லபறப் பூமிபயப் பற்றின 
கபதயானது ஆபிரகாமினுபைய சந்ததியினருக்கு சரியான இைம் 
கானானியர்களின் ததசதமயன்றி தவறில்பல என்பபத தமய்ப்பிக்கிறது. 

ஆபிரகாமினுபைய சந்ததி மற்றும் மரணம் குறித்ததான ததாைர்ச்சியாக 
இபணக்கப்பை்ை பாகங்களின் மூன்றாவது பாகமானது 24:1–67 இல் 
தசால்லப்பை்டுள்ள கபதயான ஆபிரகாமினுபைய மருமகளாகிய, அவருபைய 
விதஷசித்த குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு மபனவியான, தரதபக்காள் பற்றிய 
மனபதத் ததாடுகிற கபதயாகும். இந்தக் கபதயில் ஈசாக்கு 
கானானியர்களுபைய சீர்தகடுகபளத் தவிர்ப்பபத உறுதிதசய்யும் விதமாக, 
ஈசாக்கு கானானிய தபண்பணத் திருமணம் தசய்துதகாள்ளக்கூைாது 
என்பபத வலியுறுத்தினார்.  ஆனால் ஈசாக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை 
கானான் ததசத்திதல குடியிருக்க தவண்டும் என்பபத உறுதிப்படுத்தினார், 
எனதவ தவபலக்காரபன அனுப்பி ஈசாக்கிற்கு ஒரு மபனவிபயக் 
தகாண்டுவரும்படி அனுப்புகிறார்.  இப்படியாக ஈசாக்கிற்கு ஒரு மபனவிபயத் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

ததடுவதில், ஆபிரகாம் ஈசாக்கிற்கும் அவனுபைய சந்ததியினர்க்கும் சிறந்த 
ஆசீர்வாதமுள்ள வருங்காலத்பத ததவனிைமிருந்து தபற்றுக்தகாள்ள 
தவண்டும் என்பபத உறுதி தசய்தார்.  

ஆபிரகாமுைன் அவர்கள் முன்தனார்களின் ததாைர்பு முபறயுபைய 
ஈசாக்கு, கானாபன தன் தசாந்த ததசமாகக் கருதி அங்கிருந்ததபாதிலும் கூை, 
கானானிய சீர்தகடுகளிலிருந்து தன்பனப் பரிசுத்தமாகக் காத்துக்தகாண்ைார் 
என்பபத தமாதசபயப் பின்பற்றின இஸ்ரதவலர்கள் இந்த கபதயிலிருந்து 
கற்றுக்தகாண்டிருப்பார்கள். ஈசாக்கினுபைய சிறந்த ஆசீர்வாதமுள்ள 
வருங்காலம் என்பது அவர்களுபைய வருங்காலதம. எனதவ, வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை ததசத்தில் எவ்வளவு நாை்கள் குடியிருந்து வந்தாலும் 
கானானியர்களின் சீர்தகடுகளுக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள். 

ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகபயக் குறித்ததான ததாைர்ச்சியாக 
இபணக்கப்பை்ை பாகங்களின் கபைசி பாகமானது 25:1–18 இல் 
தசால்லப்பை்டுள்ள ஆபிரகாமின் மரணம் மற்றும் சுதந்திரவாளிபயக் 
குறித்ததானக் கபதயாகும். பல சுருக்கமான அறிக்பககளின் இந்த 
ததாகுப்பானது சாராள் அல்லாத பிற மபனவிகளினால் ஆபிரகாமிற்கு 
உண்ைான குமாரர்கபள இது பை்டியலிடுகிறது.  பின்னர், இது ஈசாக்கு 
முபறயான சுதந்திரவாளியாக ஆபிரகாமின் இறுதி ஆசீர்வாதங்கபளப் 
தபற்றுக்தகாள்ளும் தவபளயான முற்பிதாவின் மரணத்பத தநாக்கித் 
திரும்புகிறது. இறுதியாக, இது மாறுபை்ை பகுதியாக, இஸ்மதவலின் சந்ததிபயக் 
குறித்த சுருக்கமான பை்டியலுைன் முடிகிறது. 

ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகயின் இந்த இறுதியானது அதநக 
தாக்கத்பத அதன் மூல பார்பவயாளர்களுக்குக் தகாண்டுவந்தது. இது 
ஆபிரகாமினுபைய மற்ற குமாரர்கபள இஸ்ரதவலர்களிைமிருந்து 
தவறுபடுத்திக்காை்டும் விதமாகப் பை்டியலிை்டுள்ளது.  தமாதசபயப் பின்பற்றும் 
இஸ்ரதவலர்கள் தான் ஆபிரகாமுபைய வாக்குத்தத்தங்களின் உண்பமயான 
சுதந்திரவாளிகள் என்பபத ஈசாக்கிற்கு ஆபிரகாம் வழங்கிய இறுதி 
ஆசீர்வாதம் உறுதிப்படுத்துகிறது என்று இது முன்னிபலப்படுத்திக்காை்டுகிறது.  
தமலும் இஸ்மதவலர்களின் சந்ததியினர், ஆபிரகாமினுபைய தபலமுபறக்கு 
உரிபம தகாரும் எபதயும் அகற்ற தவண்டும் என்று இது குறிப்பிடுகிறது.  
ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகபயக் குறித்ததான கணக்பக இப்படியாக 
முடிக்கும் விதத்தில், தமாதச வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கி 
தான் நைத்தி வந்த இஸ்ரதவலர்களாகிய ஆபிரகாமினுபைய உண்பமயான 
சந்ததியின் அபையாளம், உரிபமகள் மற்றும் கைபமகபள 
முபறப்படுத்தினார். 

ஆகதவ, தான் நைத்தி வந்த இஸ்ரதவலர்கள் ஏன் மற்றும் எப்படி எகிப்பத 
விை்டுவிை்டு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கிச் தசல்ல தவண்டும் 
என்று கற்றுக்தகாடுக்கும் விதமாக தமாதச தன்னுபைய கபதகளில் 
ஆபிரகாமினுபைய வாழ்க்பகபயக் குறித்து எழுதினார். இந்த இலக்பக 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் தவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
பார்பவயிைவும். 

அபைய, முற்பிதாவின் வாழ்க்பகயின் ஒவ்தவாரு அத்தியாயத்திலும் தமாதச 
பல்தவறு வழிகளில் வலியுறுத்தினார், அதாவது அவர்கள் முற்பிதாவுக்கு 
வழங்கப்பை்ை கிருபபயின் வாரிசுகளாக எப்படி இருக்க முடியும் என்றும், 
முற்பிதா தபாறுப்பாக இருந்தது தபால அவர்களும் எப்படி ததவனுக்கு 
விசுவாசமாக இருக்க முடியும் என்றும், அவர்கள் எவ்வாறு  ஆபிரகாபமப் 
தபாலதவ ததவனிைமிருந்து ஆசீர்வாதங்கபளப் தபறுவார்கள் என்றும், 
அவர்கள் ஒரு நாள் பூமியின் எல்லா ததசங்கபளயும் எவ்வாறு 
ஆசீர்வதிப்பார்கள் என்றும் வலியுறுத்தினார். ஆபிரகாமினுபைய 
வாழ்க்பகபயக் குறித்த தமாதசயின் கணக்கானது அளவிைமுடியாத 
தாக்கங்கபள வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை ததசத்பத தநாக்கி தமாதசபயப் 
பின்பற்றின இஸ்ரதவலர்களுக்காகக் தகாண்டிருந்தது.   

முடிவுரை 
இந்தப் பாைத்தில் ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் ஆபிரகாமின் வாழ்க்பக 

குறித்த கணக்கின் உண்பமயான அர்த்தம் என்ன என்பபதப்  பார்த்ததாம். 
இந்த உண்பமயான அர்த்தத்பத ஆராய இரண்டு முக்கிய திபசகயளப் 
பார்த்ததாம்: ஒருபுறம் தமாதச இந்த கபதகளுக்கும் அவர் எழுதிய 
இஸ்ரதவலரின் அனுபவங்களுக்கும் இபையில் உள்ள ததாைர்புகபள 
ஆராய்ந்ததாம். மறுபுறம், இஸ்ரதவலர்கள் எகிப்பத விை்டு தவளிதயறி 
கானாபன சுதந்தரிப்பபத தநாக்கி நகர்ந்த தபாது தனது மூல  
பார்பவயாளர்களில் தாக்கத்பத ஏற்படுத்தும் வபகயில் தனது கபதகபள 
தமாதச எவ்வாறு வடிவபமத்தார் என்பபதப் பார்த்ததாம். 

ஆபிரகாமுக்கும் மூல இஸ்ரதவல் வாசகர்களுக்கும் இபையில் தமாதச 
ஏற்படுத்திய ததாைர்புகள் பற்றியும், அவரது கபத அவரது 
பார்பவயாளர்களுக்கு எவ்வாறு தாக்கத்பத ஏற்படுத்த தவண்டும் என்று அவர் 
எதிர்பார்த்தது  பற்றியும் தமலும் அறியும்தபாது, ஆபிரகாமுபைய வாழ்க்பகயின் 
ஒவ்தவாரு அத்தியாயமும் இஸ்ரதவலருக்கு எவ்வாறு  வழிகாை்டுதலாக 
இருந்தது என்பபதப் பார்ப்தபாம். இந்தக் கபதகள் இன்பறய நம் 
வாழ்க்பகக்கு எவ்வாறு தபாருந்த தவண்டும் என்பபதயும் நாம் நன்கு அறிந்து 
தகாள்தவாம். 
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