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ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக: நவனீ பயன்பாடு 

-1- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முன்னுரை 

ஆ ிரக்கணக்கோை ஆண்டுகளுக்கு முை்பு எழுதப்பட்ட கயதகள் இை்று 
நம் வோழ்க்யகய  வழிநடத்தக் கூடி யவ எை்று கற்பயை வச ்வது கடிைம் 
எை்பது தோை் இை்யற  மக்களில் பலர் யவதோகமத்யதப் பற்றி கடிைமோகக் 
கோணும் ஒரு விஷ மோகும். யவதாகமத்தில் ஆபிரகாமின் விவரங்ககளப் 
பபாறுத்த வகர இது நிச்சயமாக உண்கமயாக இருக்கிறது. ஆபிரகாம் சுமார் 
நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர், அவகரப் பற்றிய ககதகள் 
கிட்டத்தட்ட 3600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டன. ஆனால் கிறிஸ்துவின் 
சீஷர்களாகிய நாம் இந்தக் ககதகள் யவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும் என்கிற 
உண்கமகய நம்புகியறாம், எனயவ இந்த காலத்தில் உள்ளவர்களுக்குக் கூட 
இது பிரயயாஜனமானது என்பதில் நாம் உறுதியாக இருக்கியறாம். 

இந்த உறுதிகளுடை் யகள்விகள் இை்னும் இருக்கிை்றை: ஆபிரகாகமப் 
பற்றிய இந்தக் ககதகள் இன்றும் நம் வாழ்விற்கு எவ்வாறு பபாருந்தும்? 
ஆபிரகாமில் இருந்து நம்கமப் பிரிக்கும் 4000 ஆண்டு இகடபவளிகய 
எவ்வாறு இகணப்பது? 

இந்தத் பதாடருக்கு, பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்ற தகலப்கப நாம் 
கவத்துள்யளாம், ஏபனன்றால் ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்கககய ஆராய்ந்து வருகியறாம். மூன்று அறிமுக பாடங்களில் இது  
இரண்டாவதாகும், யமலும் இந்த பாடத்திற்கான தகலப்பு “ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்கக: நவனீ பயன்பாடு." இந்தப் பாடத்தில், ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககயப் 
பற்றிய யமயலாட்டத்கத ஆதியாகமத்தில் உள்ள அதிகாரங்களின் நவனீ 
பயன்பாடுககளக் குறித்த முகறயான வழியில் கவனம் பசலுத்துவதன் மூலம் 
முடிப்யபாம். ஆபிரகாகமப் பற்றிய ககதககள நம் வாழ்வில் எவ்வாறு 
பயன்படுத்த யவண்டும்? இன்று அகவ நம்மதீு என்ன வககயான தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்துகின்றன? 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக நம் உலகிற்கு எவ்வாறு பபாருந்தும் என்பகதப் 
புரிந்து பகாள்ள, நாம் இரண்டு அடிப்பகட திகசகளில் பார்ப்யபாம்: 
முதலாவதாக, ஆபிரகாமுக்கும் இயயசுவுக்கும் இகடயிலான பதாடர்புகள், 
இரண்டாவதாக, இஸ்ரயவலின் மூல  பார்கவயாளர்களுக்கும் சகபயிலுள்ள 
நவனீ பார்கவயாளர்களுக்கும் இகடயிலான பதாடர்புகள். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயின் நவனீ பயன்பாட்கடப் பார்ப்பதற்கு முன், 
முந்கதய பாடங்களில் நாம் கண்டகத மறுபரிசீலகன பசய்ய சிறிது யநரம் 
ஒதுக்க யவண்டும். ஆபிரகாமின் ககத ஐந்து சமச்சீர் படிகளாகப் பிரிவகத நாம் 
கற்றுக்பகாண்யடாம். முதலில், ஆபிரகாமின் பின்னணி மற்றும் அவரின் ஆரம்ப 
அனுபவங்களுடன் 11:10–12:9 இல் பதாடங்குயவாம். இரண்டாவதாக, பல 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அத்தியாயங்கள் 12:10–14:24 இல் ஆபிரகாம் பிற மக்களின் பிரதிநிதிகளுடன் 
பகாண்ட முந்கதய பதாடர்புகளில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. ஆபிரகாமுகடய 
வாழ்க்ககயின் மூன்றாவது மற்றும் கமயப் பிரிவு 15:1–17:27 இல் யதவன் 
ஆபிரகாமுடன் பசய்த உடன்படிக்கககய கமயமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
ஆபிரகாமுகடய வாழ்க்ககயின் நான்காவது பகுதி 18:1–21:34 இல் ஆபிரகாம் பிற 
மக்களின் பிரதிநிதிகளுடன் பகாண்ட பதாடர்புகளுக்கு மாறுகிறது. ஐந்தாவது 
பிரிவு ஆபிரகாமின் சந்ததிகயயும் அவனுகடய மரணத்கதயும் 22:1–25:18 இல் 
யபசுகிறது. இந்த ஐந்து படிகள் முற்பிதாவின் வாழ்க்கககய சமச்சீர் வடிவத்தில் 
விளக்குகின்றன. ஆபிரகாமுடன் யதவன் பசய்த உடன்படிக்கககய 
ககயாளும் மூன்றாவது பிரிவு, ஆபிரகாமுகடய வாழ்க்ககயின் கமயப் 
பகுதியாக பசயல்படுகிறது. இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது பிரிவுகள் 
ஒன்றுக்பகான்று ஒத்திருக்கின்றன, ஏபனனில் அகவ இரண்டும் மற்ற 
மக்களுடன் ஆபிரகாம் பகாண்டிருந்த பதாடர்புகளில் கவனம் 
பசலுத்துகின்றன. முதல் மற்றும் ககடசி பிரிவுகள் ஆபிரகாமுகடய 
வாழ்க்ககயின் விவரங்ககள வழங்குவதன் மூலம் ஒன்றுக்பகான்று  
ஒத்துப்யபாகின்றன, கடந்த காலத்திற்க்கும் எதிர்காலத்திற்கும் இகடயில் 
அவரது குடும்ப தகலமுகறகய இகணக்கின்றன. ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்ககயின் அடிப்பகட கட்டகமப்பிற்கு அப்பால், ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்கககய எழுதுவதில் யமாயசக்கு ஒரு யநாக்கம் இருந்தது என்பகத 
முந்கதய பாடங்களிலும் பார்த்யதாம். ஏன் மற்றும் எப்படி எகிப்கத விட்டு 
இஸ்ரயவலர்கள் பவளியயறி, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்கத 
சுதந்தரிப்பகத யநாக்கித் பதாடர இஸ்ரயவலுக்குக் கற்பிப்பதற்காக யமாயச 
ஆபிரகாகமப் பற்றி எழுதினார். யவறு வார்த்கதகளில் கூறினால், 
ஆபிரகாமில் அவர்களுகடய வாழ்க்ககயின் வரலாற்று பின்னணிகயப் 
பார்ப்பதன் மூலமும், ஆபிரகாமின் ககதகளில் பின்பற்றவும் நிராகரிக்கவும் 
மாதிரிகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுககளக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலமும், 
அவருகடய வாழ்க்கக அவர்களின் வாழ்க்ககக்கு எவ்வாறு முன் 
நிழலிடுதலாக இருந்தது என்பகதயும் புரிந்துபகாள்வதன் மூலம்,  யமாயசகயப் 
பின்பதாடர்ந்த இஸ்ரயவலர்கள் தங்கள் யதவனின் யநாக்கத்கதத் 
பதாடருவதற்கான வழிககளக் காண முடிந்தது. முந்கதய பாடங்ககளப் 
பற்றிய இந்த மதிப்பாய்கவ மனதில் பகாண்டு, ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககக் 
ககதயின் நவனீ பயன்பாட்டிற்கு திரும்ப நாம் இப்யபாது தயாராக உள்யளாம். 

ஆபிைகாமும் இயேசுவும் 

ஆபிரகாமிற்கும் இயயசுவிற்கும் இகடயய உள்ள பதாடர்கப நாம் 
முதலில் பார்ப்யபாம்.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, கிறிஸ்தவர்கள் ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்கககய நவனீ வாழ்க்ககக்கு அதிகமாகயவா அல்லது குகறவாகயவா 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

யநரடியாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.  ஆபிரகாமின் ககதககள நம் 
வாழ்க்ககக்கு யநரடியாக யபசும் எளிய தார்மகீ ககதகளாக அணுகுயவாம்.  
எப்படியிருந்தாலும், ஆபிரகாமுடனான நம் உறவு மத்தியஸ்தப்படுத்தப்படுகிறது 
என்பகத கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அறியவாம்; ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக 
நமக்கு மிகவும் பபாருத்தமானது, ஏபனன்றால் ஆபிரகாமின் வியசஷித்த 
வித்தாகிய கிறிஸ்துவுடன் நாம் இகணந்திருக்கியறாம்.   ஆபிரகாமுக்கும் 
நமக்கும் இகடயய கிறிஸ்து நிற்கிறார்.  இந்த காரணத்திற்காக, ஆபிரகாகமப் 
பற்றிய யவதபூர்வமான ககதககள கிறிஸ்துவின் பவளிச்சத்திலும் அவர் 
பசய்தவற்றின் பவளிச்சத்திலும் நாம் எப்யபாதும் பார்க்க யவண்டும். 

முற்பிதாக்களுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இகடயிலான பதாடர்புககள 
புரிந்துபகாள்ள இரண்டு விஷயங்ககள பதாடுயவாம்.  ஒருபுறம், கிறிஸ்து 
ஆபிரகாமின் வித்து என்று புதிய ஏற்பாடு எவ்வாறு கற்பிக்கிறது என்பகத 
ஆராய்யவாம்.  மறுபுறம், ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயில் நாம் கவனித்த நான்கு 
முக்கிய கருப்பபாருள்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியாக கிறிஸ்துவுக்கு எவ்வாறு 
பபாருந்துகிறது என்பகத பார்ப்யபாம்.  ஆபிரகாமின் வித்து கிறிஸ்து என்ற 
கருத்கத முதலில் பார்ப்யபாம். 

ஆபிைகாமின் வித்து 
இப்யபாது வரலாறு முழுவதும் ஆபிரகாம் எல்லா விசுவாசிகளின் 

அதாவது ஆண்கள் பபண்கள் மற்றும் குழந்கதகளின் தந்கதயாக 
இருக்கிறார்.  நாம் அகனவரும் அவருகடய குடும்பத்தின் ஒரு அங்கம், 
அவருகடய பிள்களகளும் அவருகடய வாரிசுகளுமாய் இருக்கியறாம்.  
ஆனாலும் நாம் பார்ப்பது யபால, புதிய ஏற்பாடு இந்த நிகலகய நாம் 
அனுபவிக்கியறாம் என்பகத பதளிவுபடுத்துகிறது. ஏபனன்றால் ஆபிரகாமின் 
வியசஷித்த வித்தான கிறிஸ்துவுடன் நாம் இகணந்திருக்கியறாம்.  யவதாகமம் 
இந்த கண்யணாட்டத்கத எவ்வாறு கற்பிக்கிறது என்பகதப் 
புரிந்துபகாள்வதற்கு இரண்டு விஷயங்ககள சுருக்கமாகப் பார்ப்யபாம்: 
அதோவது, முதலில் “வித்து” என்ற கருத்தின் ஒருகமத்துவத்யத ும், 
இரண்டாவது கிறிஸ்து ஆபிரகாமின் வியசஷித்த வித்து எை்பயத ும் 
போர்ப்யபோம்.  

ஒருரமத்துவம்  
ஆபிரகாமின் சந்ததியினரின் ஒருகமத்துவத்கதக் குறித்து யவதம் 

கவனத்கத ஈர்க்கும் வழிகளில் சிந்திக்கலாம்.  இந்த விஷயத்தில் கவனம் 
பசலுத்தும் மிக முக்கிய யவத பகுதி காலத்தியர் 3:16 ஆகும்.  இந்த 
வார்த்கதககள இங்யக காணலாம்: 

ஆபிரகாமுக்கும் அவனுகடய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் 
பண்ணப்பட்டன. சந்ததிகளுக்கு என்று அயநககரக்குறித்துச் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பசால்லாமல், உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவகனக்குறித்துச் 
பசால்லியிருக்கிறார், அந்தச் சந்ததி கிறிஸ்துயவ  (கலாத்தியர் 
3:16). 

இந்த யவத பகுதியில், பவுல் ஆதியாகமத்தில் யதவன் ஆபிரகாமுக்கும் 
அவருகடய சந்ததியினருக்கும்  வாக்குத்தத்தங்கள் அளித்தார் என்கிற 
உண்கமகயக் குறிப்பிடுகிறார்.  ஆனால் “வித்து” என்ற பவளிப்பாட்கட பவுல் 
எவ்வாறு பதரிவித்தார் என்பகதக் கவுனியுங்கள், ஆபிரகாமுக்கும் அவருகடய 
சந்ததியினருக்கும் யதவன் வாக்குத்தத்தம் அளிக்கவில்கல — அதாவது அயநக 
மக்களுக்கு அல்ல — ஆனால் ஆபிரகாமுக்கும் அவருகடய ஒயர வித்தாகிய 
கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுயம. 

“வித்து” என்று பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட பசரா என்ற எபியரய வார்த்கத ஒரு 
ஒருகமச்பசால் என்பகத குறிப்பிட்டு பவுல் இவ்வாறு வாதிட்டார்.  பவுலின் 
நாளில் கிகடத்த பகழய ஏற்பாட்டின் கியரக்க பமாழிபபயர்ப்பில் ஸ்பபர்மா 
என்ற கியரக்க வார்த்கதயிலும் இதுயவ உண்கம. ஆபிரகாமுக்கும் அவருகடய 
வித்துகளுக்கும் (பன்கமயில்) வோக்குத்தத்தம் என்று யதவன் ஆபிரகாமிடம் 
பசால்லவில்கல, ஆனால் அவருகடய வித்து ஒருகம என்று பவுல் 
குறிப்பட்டுள்ளார். 

இப்யபாதும் யமயலாட்டமாகப் பார்க்கும்யபாது, பவுலின் பார்கவ 
யநரடியானது என்று யதான்றும்.  ஆபிரகாமின் பரம்பகர ஒரு வித்து அல்லது 
ஒரு சந்ததிக்கு வந்தது. ஏபனன்றால் இந்த வார்த்கத ஒருகமயில் உள்ளது.  
ஆனால் “வித்து” என்ற வார்த்கதயின் ஒருகமத்துவம் குறித்து பவுலின் வாதம் 
வியாக்கியானம் பசய்பவர்களுக்கு எல்லா வககயான சிரமங்ககளயும் 
எழுப்பியுள்ளது. இந்த வழியில் பிரச்சகனகய இப்படி கவக்கலாம்.  “வித்து” 
அல்லது பசரா என்ற பசால் வடிவத்தில் ஒருகம என்பது உண்கமதான், 
ஆனால் ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயின் ககதகள் உட்பட பகழய ஏற்பாட்டிலும் 
இது இருக்கிறது, வித்து என்ற வார்த்கதகய அதன் ஒருகம வடிவத்தில் ஒரு 
கூட்டு ஒருகமயாக எடுத்துக்பகாள்ள யவண்டும், அதாவது ஒரு குழுகவக் 
குறிக்கும் ஒரு ஒற்கறச்பசால் ஆகும். பசரா அல்லது "வித்து" என்ற எபிபரய 
வார்த்கத ஆங்கில வார்த்கதயான “சந்ததி” யபான்றது.  இந்த வார்த்கத 
ஒருகமயாக இருந்தால், இது ஒரு சந்ததி அல்லது “வம்சம்” என்பகத குறிக்கும் 
அல்லது கூட்டாக பல சந்ததிககளயயா அல்லது "வம்சங்ககளயயா" குறிக்கும். 

உதாரணமாக, ஆதியாகமம் 15:13 இல் “வித்து” அல்லது பசரா என்ற பசால் 
நிச்சயமாக பன்கமயாகும்.  யதவன் ஆபிரகாமுடன் யபசியதாக இந்த 
வார்த்கதககள அங்யக படித்யதாம். 

அப்பபாழுது அவர் ஆபிராகம யநாக்கி: உன் சந்ததியார் 
தங்களுகடயதல்லாத அந்நிய யதசத்தியல 
பரயதசிகளாயிருந்து, அத்யதசத்தாகரச் யசவிப்பார்கள் 
என்றும், அவர்களால் நானுூறு வருஷம் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும், நீ நிச்சயமாய் 
அறியக்கடவாய் (ஆதியாகமம் 15:13). 

இங்யக “சந்ததி ோர்” என்ற பசால் பசரா என்ற ஒற்கற எபிபரய 
வார்த்கதயாக பமாழிபபயர்க்கப்படுகிறது, ஆனால் இந்த வார்த்கத 
அர்த்தத்தில் பதளிவாக பன்கமயாக உள்ளது.  வித்கதக் குறிக்கிற 
“தங்களுயட தல்லோத” என்ற பசால் பன்கமயாக உள்ளது.  அவர்கள் 
"உபத்திரவப்படுவார்கள்" என்ற விகனச்பசாற்களும் எபிபரய பமாழியில் 
பன்கமயாக இருக்கின்றன. 

நிச்சயமாக, வித்து என்ற வார்த்கதயின் ஒருகம வடிவம் ஆதியாகமத்தில் 
ஒன்றுக்கும் யமற்பட்ட நபர்ககள குறிக்கிறது என்பகத பவுல் அறிந்திருந்தார்.  
உண்கமயில் பவுல் வித்து என்ற வார்த்கதகய கலாத்தியர் 3:29 இல் பன்கம 
அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தினார். அவர் இப்படி எழுதிகிறார்,  

நீங்கள் கிறிஸ்துவினுகடயவர்களானால், ஆபிரகாமின் 
சந்ததியாராயும், வாக்குத்தத்தத்தின்படியய 
சுதந்தரராயுமிருக்கிறீர்கள் (கலாத்தியர் 3:29). 

இந்த வசனத்தின் கியரக்க பமாழியில் “நீங்கள்” என்ற பசாற்பறாடர் 
எஸ்யட என்கிற ஒரு பன்கம விகனச்பசால்லாக பமாழிப்பபயர்க்கப்படுகிறது.  
மற்றும் “ஆபிரகாமின் வித்து” என்பது “வாரிசுகள்”, (கியரக்கத்தில் 
கியலயராயநாமாய்) என்ற பசால்லுக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, இது 
பன்கமயாகும். 

இதன் பவளிச்சத்தில் நாம் ஒரு யகள்விகயக் யகட்க யவண்டும்.  “வித்து” 
என்ற வார்த்கதயின் ஒருகம வடிவம் ஒன்றுக்கும் யமற்பட்ட நபர்ககளக் 
குறிக்கக்கூடும் என்று பவுல் அறிந்திருந்தால், அதன் ஒருகமத்தன்கமகய ஏன் 
அவர் வலியுறுத்தினார்? எல்லா சாத்தியக்கூறுககளப் பார்க்கும்யபாது, 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககயக் குறித்து ஆதியாகமத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட யவத 
பகுதிகய பவுல் மனதில் கவத்திருக்கலாம், அது  ஆதியாகமம் 22:16-18 ஆகும்.  
இந்த வசனங்களில், “வித்து” என்ற பசால் வடிவம் நிச்சயமாக ஒருகமயில் 
உள்ளது.  இந்த வசனங்களின் சாதரணமான பமாழிப்பபயர்ப்கப 
கவனியுங்கள்: 

நீ உன் புத்திரன் என்றும், உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் 
அவகன ஒப்புக்பகாடுத்து இந்தக் காரியத்கதச் 
பசய்தபடியால்; நான் உன்கன ஆசீர்வதிக்கயவ ஆசீர்வதித்து, 
உன் சந்ததிகய வானத்தின் நட்சத்திரங்ககளப் யபாலவும், 
கடற்ககர மணகலப்யபாலவும் பபருகயவ பபருகப் 
பண்ணுயவன் என்றும், உன் சந்ததியார் தங்கள் 
சத்துருக்களின் வாசல்ககளச் 
சுதந்தரித்துக்பகாள்ளுவார்கள். நீ என் பசால்லுக்குக் 



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாடம் 8: ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக: நவனீ பயன்பாடு 

-6- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கீழ்ப்படிந்தபடியினால், உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல 
ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என்யபரில் 
ஆகணயிட்யடன் என்று கர்த்தர்பசால்லுகிறார் என்றார் 
(ஆதியாகமம் 22:16-18, யநரடி பமாழிப்பபயர்ப்பு). 

எதிர்பாராதவிதமாக, பல நவனீ பமாழிபபயர்ப்புகள் இந்த பகுதிகய 
“வித்து” என்கிற வார்த்கதகய ஒரு கூட்டு ஒருகம யபால குறிப்பிடுகின்றனர்.  
ஆனால் இந்த வசனம் ஈசாக்கின் பலியின் ஒரு பகுதி என்பகத நாம் 
நிகனவில் பகாள்ளயவண்டும். இங்யக “வித்து” என்ற வார்த்கத ஆபிரகாமின் 
சந்ததினகரக் குறிக்கவில்கல, ஆனால் ஆபிரகாமின் குமரானாகிய 
ஈசாக்ககக் குறிக்கிறது. “சுதந்தரித்துபகாள்வார்கள்” என்ற விகனச்பசால், 
எபிபரய பமாழியில் ஒருகம ஆகும். “அவருகடய எதிரிகள்” என்ற 
பசாற்பறாடரில் உள்ள பிரதிபபயர்ச்பசால் ஒருகம என்பகத கவனியுங்கள். 

பிந்கதய பாடங்ககள பார்க்கும்யபாது, ஆதியாகமம் 22 ஆம் அதிகாரம் 
மற்றும் அகதத்  பதாடர்ந்து வரும் அதிகாரங்களிலும் சாராவின் குமாரன் 
ஈசாக்கக மற்ற குமாரர்களான ஆகாரின் மகன் மற்றும் யகத்துராவின் 
குமாரர்களிடமிருந்து யவறுபடுத்திப் பார்க்க யநரத்கத பசலவிடுகின்றன.  
ஆபிரகாமின் ஒயர வாரிசாக யதவன் யதர்ந்பதடுத்த வாக்குத்தத்த வியசஷித்த 
வித்து ஈசாக்கு.  ஆகயவ, ஈசாக்கின் பிறப்புக்கு முன்பு ஆதியாகமம் பபாதுவாக 
ஆபிரகாமின் “வித்து” என்பகத பன்கமயில் “சந்ததியினர்” என்ற 
கூட்டுப்பபாருளாக யபசுகிறது, ஆனால் இங்யக இந்த வார்த்கத ஈசாக்கக 
கமயமாகக்பகாண்டு ஆபிரகாமின் வாக்குத்தத்த வாரிசாக வியசஷித்த  ஒற்கற 
சந்ததியாக கூறுகிறது. 

இந்த பவளிச்சத்தில் பவுல் ஆபிரகாமின் ஒற்கற வித்து பற்றி 
குறிப்பிடும்யபாது அவரின் அடிப்பகட கருத்கத நாம் புரிந்துபகாள்ள முடியும்.   
ஆதியாகமம் 22:16-18 ம் அதிகாரத்தில் யதவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதிகள் 
அளிக்கவில்கல என்று பவுல் குறிப்பிட்டார்.  யமலும் ஆதியாகமம் 22:16-18 ல் 
உள்ள “வித்து” என்ற வார்த்கதயின் ஒருகமத்துவம் ஈசாக்கு ஆபிரகாமின் 
வியசஷித்த குமரானுக்கும் வாரிசுக்கும் வாக்குறுதிகள் 
நிகறயவற்றப்பட்டகதக் குறிக்கிறது என்பகத சுட்டிக்காட்டினார்.   

கிறிஸ்துவாகிே வித்து  
ஆபிரகாமின் வித்து என்று ஒருகமயாகச் பசால்லப்பட்டுள்ள 

வார்த்கதகய மனதில் கவத்துக் பகாண்டு, கிறிஸ்து ஆபிரகாமின் வித்து 
என்ற யபாதகனக்கு யநராக நாம் திரும்ப யவண்டும்.  கலாத்தியர் 3:16 இல் 
அப்யபாஸ்தலன் பசால்வகத மீண்டும் கவனிக்க.  

ஆபிரகாமுக்கும் அவனுகடய சந்ததிக்கும் வாக்குத்தத்தங்கள் 
பண்ணப்பட்டன. சந்ததிகளுக்கு என்று அயநககரக்குறித்துச் 
பசால்லாமல், உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவகனக்குறித்துச் 



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாடம் 8: ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக: நவனீ பயன்பாடு 

-7- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பசால்லியிருக்கிறார், அந்தச் சந்ததி கிறிஸ்துயவ  (கலாத்தியர் 
3:16). 

இந்தப் பகுதியில் ஆபிரகாமின் வித்து என்பது ஒரு ஒருகம என்று மட்டும் 
பசால்லாமல், கிறிஸ்துயவ அந்த ஒயர வித்து என்ற உண்கமகய யநாக்கி 
கவனத்கத ஈர்க்கிறார்.  இப்பபாழுது, நாம் ஏற்கனயவ பார்த்தபடி, 
ஆதியாகமத்தின் மூல அர்த்தத்கதப் பபாறுத்தவகர, யமாயச எழுதிய, 
ஒருகமயில் பசால்லப்பட்டுள்ள ஆபிரகாமின் வித்து என்பது சாராளுக்கு 
வாக்குத்தத்தத்தினால் பிறந்த வியஷசித்த குமாரனாகிய, ஈசாக்ககத் தவிர 
யவறு யாருமல்ல.  அப்படியானால் பவுல் இயயசுகவ ஆபிரகாமினுகடய ஒயர 
வித்து என்று எழுதினகத நாம் எப்படிப் புரிந்துபகாள்வது? 

இகத இப்படிச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.  ஆபிரகாமினுகடய சுதந்திரம் 
என்பது ஒரு குடும்ப சுதந்திரம் அதாவது இந்த சுதந்திரம் அவனுகடய 
சந்ததிகயச் சாரும்.  ஆனால் யவதவாக்கியத்தின் வரலாற்றில் 
எண்ணிக்ககக்குரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குறிப்புகளில், யதவன் சில 
குறிப்பிட்ட நபர்ககள வியஷசமான சுதந்திரவாளிகளாகத் பதரிந்பதடுத்தார், 
அவர்கள் இந்த வாரிசுரிகமகயப் பபற்றுக்பகாண்டவர்களாகவும், 
மற்றவர்களுக்கு வழங்கக்கூடியவர்களாகவும் இருந்தனர்.  ஈசாக்கின் 
விஷயத்தில், அவர் ஆபிரகாமின் மற்ற குமாரர்களிடமிருந்து யவறுபட்ட 
வியசஷித்த வித்து. ஈசாக்கிற்கு யாக்யகாபு, ஏசா என்ற இரண்டு குமாரர்கள் 
இருந்தார்கள், யதவன் யாக்யகாகப ஆபிரகாமினுகடய வியசஷித்த வித்தாக 
பதரிந்து பகாண்டார், ஏசாகவயும் அவனுகடய சந்ததிகயயும் விலக்கிப் 
யபாட்டார். யாக்யகாபிலிருந்து இஸ்ரயவல் யகாத்திரங்களின் பன்னிபரண்டு 
முற்பிதாக்கள் யதான்றினார்கள்.  ஆனால் இஸ்ரயவல் யகாத்திரங்களிலிருந்து 
பல நபர்கள் ஆபிரகாமின் வியசஷித்த சுதந்திரவாளிகளாக இருந்தனர். 
உதாரணமாக, யதவனுகடய ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட யதசத்கத யநாக்கி நகர்ந்தயபாது, யமாயச, அவர்களுக்குத் 
தகலவனாகவும், மத்தியஸ்தனாகவும் இருந்தார். பின்னர், இஸ்ரயவல் 
முழுகமயான தன்னிகறவகடந்த ராஜ்யமாக உருவானவுடன், தாவதீும் 
அவனது குமாரர்களும் ஆபிரகாமின் சுதந்திரவாளிகளாக மத்தியஸ்தம் 
பசய்யும் வியசஷித்த பங்காற்றினார்கள்.  

பவுல் ஆபிரகாமின் மிகச்சிறந்த ககடசி வித்தாக கிறிஸ்துகவக் 
குறிப்பிடுவதற்கு தாவதீு மற்றும் அவனுகடய குமாரர்களின் இந்த வியஷசித்த 
பங்யக வழிகாட்டியது, ஏபனனில், இயயசு தான் தாவதீின் சிங்காசனத்திற்கு 
உரிகமயுள்ள சுதந்திரவாளி.  அவர் யதவனுகடய ஜனங்களுக்கு யதவனால் 
பதரிந்துபகாள்ளப்பட்ட நிரந்தர ராஜா.  அவர் ஆபிரகாமின் மிகச்சிறந்த நித்திய 
ராஜரகீமான வித்தாகிய யமசியா.  மற்றும் அகதப்யபால, கிறிஸ்து ஒருவர் 
வழியாக மட்டுயம எவயரனும் ஆபிரகாமின் சுதந்திரத்தில் பங்குபகாள்ள 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முடியும்.  கிறிஸ்துகவ விட்டு பிரிக்கப்பட்ட எவராலும் ஆபிரகாமின் 
வாக்குத்தத்தங்ககள ஒருயபாதும் பபற்றுக்பகாள்ள இயலாது.   

ஆகயவ, ஆபிரகாமுடன் இயயசுவின் உறகவ இவ்விதமாக நாம் 
சுருக்கமாக கூறலாம்.  ஒரு கிறிஸ்தவப் பார்கவயிலிருந்து பார்க்கும்யபாது, 
இயயசு ஒரு தனித்துவமான, ஆபிரகாமின் இறுதி வித்தாகிறார்.  யமலும் 
கிறிஸ்தவர்களாக ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககய  நவனீ உலகத்திற்கு 
பயன்படுத்த விரும்பும்பபாழுது, ஆபிரகாமிற்கும் நம்முகடய உலகிற்கும் 
இகடயயயான பதாடர்பானது ஆபிரகாமின் சிறந்த ஆசீர்வாதங்கள் கிறிஸ்து 
அவருகடய ராஜ்யத்கத துவக்கியயபாயத, கிறிஸ்துவுக்குக் கடத்தப்பட்டது, அவர் 
அவருகடய ராஜ்யத்கதக் கட்டுவகதத் பதாடர்ந்து பகாண்டிருக்கிறார் மற்றும் 
அவருகடய ராஜ்யத்கத எல்லாவற்றிற்குமான முடிவிற்குக் 
பகாண்டுவருகிறார் என்பகத நிகனவில் கவத்துக்பகாள்ள யவண்டும்.  

மூன்று பிரதான நிகலகளில் ஆபிரகாமின் சுதந்திரத்கத கிறிஸ்து 
பபற்றுக்பகாண்டு பகிர்ந்துபகாள்கிறார் என்பகத புதிய ஏற்பாடு கற்பிக்கிறது.  
முதலாவதாக, அவருகடய ராஜ்யத்தின் துவக்கம் என்பது அவருகடய முதலாம் 
வருககயில் சம்பவித்தது; இரண்டாவதாக, அவருகடய முதலாம் வருககக்கு 
பின்னர் ஆனால் இரண்டாம் வருககக்கு முன்பதாக வரலாறு முழுவதும் 
விரிவாக்கப்படுகிறதான அவருகடய ராஜ்யத்தின் பதாடர்ச்சியில் 
சம்பவிக்கிறது; மூன்றாவதாக, மகிகமயான அவருகடய இரண்டாம் 
வருககயில் அவருகடய ராஜ்யத்தின் எல்லாவற்றிற்குமான முடிவின்யபாது 
சம்பவிக்கிறது. பிதாவாகிய யதவனுகடய வலதுபாரிசத்திலிருந்து 
எல்லாவற்கறயும் ஆளுகக பசய்துபகாண்டு, ஆபிரகாமின் சுதந்திரத்கதப் 
பபற்றுக்பகாண்டும், பகிர்ந்தளித்தும் அதன் அளகவ அதிகப்படுத்துவகத அவர் 
பதாடர்கிறார்.  யமலும், ஒருநாள் அவர் மகிகமயியல வரும்பபாழுது 
ஆபிரகாமின் சுதந்திரத்கத முழுகமயாகப் பபற்றுக்பகாள்ளவும், 
முழுகமயாகப் பகிர்ந்தளிக்கவும் பசய்வார்.     

ஒரு வார்த்கதயில் பசால்வபதன்றால், கலாத்தியர் 3:16 இல் பவுல் ஒரு 
சிக்கலான இகறயியல் கண்யணாட்டத்கத சில வார்த்கதகளில் 
இகணத்துள்ளார் என்பகதத் பதளிவாகப் புரிந்துபகாள்வது மிகவும் 
முக்கியமானது.  வாக்குத்தத்தமானது ஆபிரகாமிற்கும் அவனுகடய ஒற்கற 
வித்துக்குமானது, யமலும் அந்த வித்தானது கிறிஸ்து என்று அகடயாளம் 
காணப்பட்டது என்று பவுல் பசால்லும்யபாது, ஆதியாகமத்தில் பசால்லப்பட்ட 
“வித்து” என்ற வார்த்கதயானது யநரடியாக இயயசுகவக் குறிக்கிறது என்று 
பசால்லவில்கல.  மாறாக, ஈசாக்கிற்கும் கிறிஸ்துவிற்கும் இகடயய இருக்கும் 
வகககமயியலின் நவனீ சுருக்கத்கதப் பவுல் யபசுகிறார். இந்த விஷயத்கத 
முழுகமயாகக் கூறயவண்டுமானால், இவ்விதமாகக் கூறலாம், 
ஆபிரகாமினுகடய சந்ததியில் ஈசாக்கு ஒரு முதன்கமயான சுதந்திரவாளி, 
கிறிஸ்து ஆபிராகாமினுகடய மிகச்சிறந்த குமாரர் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு 
யுகத்தின் முதன்கமயான சுதந்திரவாளி. 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முக்கிே கருப்பபாருள்கள் 
ஆபிரகாமின் வித்தாக கிறிஸ்துவின் முக்கியத்துவத்கத முழுகமயாக 

பார்ப்பதற்கு, ஆபிரகாமின் ககதகளில் நாம் கண்டதான நான்கு முக்கியக் 
கருப்பபாருள் இந்தக் காரியங்ககள  ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு உதவிபுரியும். 
ஆதியாகமத்தின் இந்த அதிகாரங்களில் நாம் கண்டதான நான்கு முக்கிய 
கருப்பபாருள்ககள நாம் நிகனவுகூறுயவாம்: பதய்வகீ கிருகப, ஆபிரகாமின் 
யதவப்பற்று, ஆபிரகாமிற்கு யதவனுகடய ஆசர்ீவாதங்கள் மற்றும் ஆபிரகாமின் 
மூலமாக யதவனுகடய ஆசீர்வாதங்கள்.  இந்த கமயக்கருத்துககள 
ஆபிராகாம் மற்றும் கிறிஸ்துவிற்கு இகடயயயான பதாடர்பின் பவளிச்சத்தில் 
எவ்வாறு நாம் புரிந்துபகாள்வது? 

பதே்வீக கிருரப 
முதல் இடத்தில், ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயில் யதவன் அதிகப்படியான 

கிருகபகயக் காண்பித்தார் என்பகத நாம் பார்த்யதாம்.  ஆபிரகாம் ஒரு பாவி 
என்பதால் தனிப்பட்ட கிருகப ஆபிரகாமிற்குத் யதகவப்பட்டது என்பது 
உண்கமதான், ஆனால் இதற்கு அப்பாற்பட்டு, ஆபிரகாகம யநாக்கி  
யதவனுகடய இரக்கம் என்பதும் கூட யதவனுகடய கருகணயின் 
புறநிகலவாதக் காட்சி ஆகும்.  ஆபிரகாமுடன் ஒரு உறகவக் 
கட்டிபயழுப்புவதன் மூலம், யதவன் உண்கமயில் முழு உலகத்திற்க்குமான 
இரட்சிப்கப வளர்த்தார்.  

இப்பபாழுது ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயில் இவ்வளவு அதிகமாக யதவன் 
கருகண காட்டினாபரன்றால், கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நம்புகிறபடி, 
முற்பிதாவின் மதீு யதவன் காட்டின கிருகபயானது யதவன் 
கிறிஸ்துவினிடத்தில் காண்பித்த இரக்கத்தின் நிழகலக் காட்டிலும் சற்று 
அதிகம்.  கிறிஸ்து பாவமில்லாதவர் என்பது உண்கம. அதைோல் தான் அவர் 
இரட்சிப்பின் கிருகபகய அவருக்காகப் பபற்றுக்பகாள்ளவில்கல, ஆனாலும், 
ஆபிரகாமின் வித்தாக கிறிஸ்துவின் வருகக என்பது இந்த உலகத்தின் மதீு 
யதவனுகடய இரக்கத்தின் மிகச் சிறந்த புறநிகலவாத பசயலின் 
பவளிப்பாடாகும். 

யதவன் கிறிஸ்துவினுகடய முதலாம் வருககயில், ராஜ்யத்தின் 
துவக்கத்தில் அதிகமான இரக்கத்கதக் காண்பித்தார்.  அவருகடய வாழ்க்கக, 
மரணம், உயிர்த்பதழுதல் மற்றும் பரம் ஏறுதல், பரிசுத்த ஆவியானவர் 
அருளப்படுதல் ஆகிய இயவ எல்லாம் யதவனுகடய கிருகபயின் அற்புதமான 
பவளிப்பாடு ஆகும்.  யமலும் கிறிஸ்து பரயலாகத்தில் ஆளுகக பசய்கிறவராக, 
அவருகடய ராஜ்யம் பதாடர்ந்துபகாண்டிருக்ககயில் யதவன் அதிகமான 
இரக்கத்கத நீட்டிக்கிறார்.   இரட்சிப்பானது உலகம் முழுவதும் 
பரவிக்பகாண்டிருக்கும் யவகளயில், யதவன் கிறிஸ்து மூலமாக வரலாறு 
முழுவதிலும் மறுக்கப்படமுடியாத மாற்றத்கத உலகம் அகடயும் பபாருட்டு 
அவருகடய கருகணகய பவளிப்படுத்துகிறார்.  யமலும் கிறிஸ்து மறுபடியும் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

வரும்யபாது, ராஜ்யத்தினுகடய எல்லாவற்றிற்குமான முடிவானது 
அளவிடமுடியாத இரக்கத்கதக் பகாண்டுவரும்.  கிறிஸ்து மறுபடியும் 
வரும்யபாது ஒரு புதிய வானத்கதயும் புதிய பூமிகயயும் பகாண்டு வருவார்.  
கிறிஸ்துகவப் பின்பற்றுகிறவர்களாக, ஒவ்பவாரு யநரமும் ஆபிரகாமின் 
ககதகளில் யதவன் கருகண காட்டியகத நாம் பார்க்கும்யபாபதல்லாம், 
நம்முகடய இருதயமும் சிந்கதயும், இந்த மூன்று நிகலககளயுகடய 
அவருகடய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் யதவன் பவளிப்படுத்திய இரக்கத்தின் 
மீது திரும்ப யவண்டும்.           

ஆபிைகாமுரைே யதவப்பற்று 
இரண்டாவது இடத்தில், ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககயக் குறித்ததான 

யமாயசயின் பங்களிப்பில் மற்பறாரு முக்கியமான கருப்பபாருள் என்பது 
யதவனிடத்தில் ஆபிரகாம் பகாண்டிருந்த யதவப்பற்று ஆகும்.  ஆரம்பத்தில், 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்திற்கு இடம்பபயர்வதற்கான பபாறுப்கப 
ஆபிரகாம் நிகறயவற்றுவதற்கு யதவன் இகத அவசியப்படுத்தினார். ஆனால் 
யதவன் யவறு அயநக காரியங்ககளயும் ஆபிரகாமினுகடய வாழ்க்கக 
முழுவதிலும் அவசியப்படுத்தினார். கிறிஸ்தவர்களாக ஆபிரகாம் சந்தித்த 
பபாறுப்புககளப் பற்றி நாம் வாசிக்கும்யபாது, ஆபிரகாமின் வித்தான கிறிஸ்து 
மீதும் அவர் அவருகடய பரயலாகப் பிதாவிடம் காண்பித்த பற்றின் மீதும் நமது 
இருதயத்கதயும் சிந்கதகயயும் திருப்புவதற்கு நாட யவண்டும். 

யமலும் நிச்சயமாக, கிறிஸ்து அவருகடய ராஜ்யத்தின் மூன்று 
நிகலகளிலும் பிதாவிைிடத்தில் பற்றுள்ளவராக இருந்தார்.  ராஜ்யத்தின் 
துவக்கத்தில்,கிறிஸ்து தோயம விசுவோசத்திை் யதயவகளுக்கு முற்றிலும் 
உண்யம ுள்ளவர் எை்பயத நிரூபித்தோர். ஆபிரகாம் மிக குறிப்பிடத்தகுந்த 
வழிகளில் யதவனிடத்தில் பற்றுள்ளவராக இருந்தார் என்ற யபாதிலும், 
கிறிஸ்து முழுகமயான விசுவாசமுள்ளவராக அவருகடய வாழ்வின் 
ஒவ்பவாரு யவகளயிலும் காணப்பட்டார்.  யமலும் இதற்கு அப்பாற்பட்டு, 
எல்லாவற்றின் மதீும் ராஜாவாக அவருகடய ராஜ்யத்தின் பதாடர்ச்சியிலும் 
அவருகடய பரயலாகப் பிதாவிற்கு கிறிஸ்து உண்கமயுள்ளவராகவும் 
விசுவாசமுள்ளவராகவும் நிகலத்திருக்கிறார். சுவியஷசத்கத 
விரிவுபடுத்துவதன் மூலமும், அவருகடய ஜனங்களின் இரட்சிப்பின் மூலமும் 
யதவனுகடய யநாக்கங்ககள முழுகமயாக நிகறயவற்றும் விதமாக அவர் 
ஆளுகக பசய்கிறார்.  

இறுதியாக, கிறிஸ்து அவருகடய ராஜ்யத்தின் எல்லாவற்றிற்குமான 
முடிவில் மறுபடியும் வரும்யபாது, பூமியில் அவருகடய வாழ்க்ககயில் 
ஆரம்பித்ததான நீதியின் கிரிகயககள முடித்துவிடுவார்.  அவர் யதவனுகடய 
சத்துருக்ககள அழித்துவிடுவார் மற்றும் அவருகடய பிதாவின் மகிகமக்காக 
எல்லாவற்கறயும் புதிதாக்குவார்.   ஆகயவ, யதவனிடத்தில் ஆபிரகாமின் 
யதவப்பற்கறக் குறித்ததான கருப்பபாருகளக் காண்கிற ஒவ்பவாரு யநரமும், 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாமின் வித்தான கிறிஸ்துவுடன் இவற்கற சரியாகத் 
பதாடர்புபடுத்தினால் மட்டுயம கிறிஸ்தவர்களாக இந்தக் காரியங்ககள நவனீ 
உலகத்திற்கு சரியாக பயன்படுத்த முடியும்.                                           

ஆபிைகாமின் ஆசீை்வாதங்கள் 
மூன்றாவது இடத்தில், கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் பதய்வகீ கிருகபயும் 

மனித விசுவாசமும் என்ற கருப்பபாருள்கள் கிறிஸ்துவில் நம்முகடய 
காலங்களுக்கு எவ்வாறு பபாருந்தும் என்பகத பார்ப்பதில் ஆர்வம் 
காட்டுவயதாடு ஆபிரகோமிை் வோழ்க்யக ிை் மூை்றோவது முக்கி  
கருப்வபோருளோை ஆபிரகோமுக்கு யதவை் வகோடுத்த ஆசீர்வோதங்கள் எை்பதிலும் 
நோம் ஆர்வமோக உள்யளோம். 

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்தில் பசழிப்பு வரும் என்றும் 
இஸ்ரயவல் ஒரு பபரிய ஜாதியாக மாறும் என்றும் ஆபிரகாகமுக்கும் 
இஸ்ரயவலுக்கும் உலகளவில் புகழ் பபருகும் என்றும் யதவன் ஆபிரகாமிடம் 
கூறினார். 

இப்யபாது, கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்முகடய சிந்கத யதவன் ஆபிரகாமின் 
சந்ததியான கிறிஸ்துவுக்கு பகாடுத்த ஆசர்ீவாதங்ககள யநாக்கி 
இருக்கயவண்டும்.  அவருகடய முதல் வருககயில், வானத்திலும் பூமியிலும் 
சகல அதிகாரத்கதயும் பபற்றுக்பகாண்டு மரித்தும் கிறிஸ்து உயிர்த்பதழுந்தார்; 
மற்றும் வானத்திலும் பூமியிலும் இயயசுவின் நாமம் தவிர யவறு உ ர்ந்த நாமம் 
இல்கல.  ராஜ்யத்தின் பதாடர்ச்சியான காலத்தில் ஆசீர்வாதங்களின் 
அதிகரிப்கப இய சு பதாடர்ந்து அனுபவித்து வருகிறார். யதவனின் 
விருப்பத்தின்படி உலகக ஆளுககயில் அவர் தோயம யமலும் யமலும் 
மகிகமகயப் பபறுகிறார்.  ஆனால், கிறிஸ்து மகிகமயுடன் திரும்பும்யபாது 
அவர் இந்த ஆசீர்வாதங்ககள அளவுக்கு அதிகமாக அனுபவிப்பார். அவர் 
எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக உயர்ந்தவராக இருப்பார் மற்றும் எல்லா 
முழங்கால்களும் ஆபிரகாமின் குமாரனான அவருக்கு முை் முடங்கும். ஆகயவ, 
ஆபிரகாம் யதவனிடமிருந்து ஆசவீாதங்ககளப் பபறுவகத 
பார்க்கும்யபாபதல்லாம் ஆபிரகாமின் வாக்குறுதிககள பபற்ற கிறிஸ்துவின் 
பக்கம் நாம் கண்ககள திருப்ப யவண்டும் மற்றும் யதவனின் ஆசீர்வாதங்ககள 
இன்னும் அதிக அளவில் பபறுகிறார். 

ஆபிைகாமின் மூலம் ஆசீை்வாதங்கள் 
இறுதியாக, ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக ிை் நான்காவது முக்கிய 

கருப்பபாருள் ஆபிரகாம் மூலம் ஆசீர்வாதங்கள் வரும் என்பதாகும்.  
பூமியிலுள்ள எல்லா மக்ககளயும் ஆசீர்வதிப்பதும் சபிப்பதும் ஆபிரகாம் மூலம் 
நடக்கும் என்று யதவன் கூறினார்.  புதிய ஏற்பாட்டில் அதிக கவனம் 
பசலுத்துவயத இந்த மகத்தான வாக்குறுதியாகும்.  யராமர் 4:13 இல் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாமிற்கு இந்த வாக்குறுதிகய பவுல் குறிப்பிட்ட விதத்கதக் யகளுங்கள்.  
அங்யக அவர் இவ்வாறு பசால்கிறார், 

அன்றியும், உலகத்கதச் சுதந்தரிப்பான் என்கிற 
வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்காவது அவன் சந்ததிக்காவது 
நியாயப்பிரமாணத்தினால் கிகடயாமல் விசுவாசத்தினால் 
வருகிற நீதியினால் கிகடத்தது (யராமர் 4:13). 

எல்லா யதசங்ககளயும் ஆசீர்வதிப்பதாக யதவன் ஆபிரகாமிற்கு 
வாக்குறுதி அளித்தயபாது, ஆபிரகாம் எல்லா யதசங்ககளயும் ககப்பற்றி 
யதவனுகடய ராஜ்யத்கத உலகம் முழுவதும் பரப்புவதன் மூலம் இது வரும் 
என்று இங்யக வாக்குறுதியளித்தார்.  ஆபிரகாமும் அவருகடய சந்ததியும் 
உலகத்தின் வாரிசுகளாக இருக்கயவண்டும், எல்லா யதசங்களும் 
அவர்களுகடய தகலகமத்துவத்திற்கு கீழ் இருக்கயவண்டும்.  ஆதாமும் 
ஏவாளும் பூமிமுழுவகதயும் கீழ்ப்படுத்தும்படி முதலில் கூறப்பட்டபடி, 
ஆபிரகாமும் அவருகடய சந்ததியாரும் ஒவ்பவாரு யதசத்தின் எல்லா 
குடும்பங்களுக்கும் யதவனின் ஆசீர்வாதங்ககள பரப்புவதன் மூலம் 
முழுபூமிகயயும் சுதந்தரிப்பார்கள் என்று வாக்குறுதி அளித்தார். 

இப்யபாது ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் உலகம் முழுவதுமோக 
பங்கிட்டுக்பகாடுப்பது என்ற இறுதி கருப்பபாருள் கிறிஸ்துவுக்கும் பபாருந்தும், 
ஏபனன்றால் அவர் ஆபிரகாமின் வித்து மற்றும் ஆபிரகாமின் 
வாக்குறுதிகளின் வாரிசோவோர். ராஜ்யத்தின் துவக்கத்தில் கிறிஸ்து இஸ்ரயவல் 
யதசத்திலிருந்து உண்கமயுள்ள மக்ககள அகழத்தார்.  ஆனால் அவர் 
மரித்யதாரிலிருந்து எழுந்து பரயலாகத்தில் சிங்காசனத்திற்கு பரயமறினார், 
அவர் பூமி அகனத்திற்கும் ராஜாவாக அவர் எழுப்பப்பட்டார் மற்றும் 
இஸ்ரயவலின் ஆசீர்வாதங்ககள எல்லா யதசங்களுக்கு பரப்பும்படி 
அவருகடய உண்கமயுள்ள மீதி ோைவர்களிடம் கூறினார். ராஜ்யத்தின் 
பதாடர்ச்சியின்யபாது, கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் எல்லா நாடுகளிலும் 
சுவியசஷத்தின் மூலம் பரவுவது அகனத்து யதசங்ககளயும் ஆசீர்வதிப்பதாக 
ஆபிரகாமிற்கு அளித்த வாக்குறுதியின் நிகறயவறுதலாகும்.  மற்றும் கிறிஸ்து 
ராஜ்யத்தின் முடிவில் திரும்பும்யபாது, யதவனுகடய ஆசீர்வாதங்ககள 
பூமியிலுள்ள யதசங்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவார்.  பவளிப்படுத்தின வியசஷம் 
22:1-2 இல் நாம் வாசிப்பது யபால: 

பின்பு, பளிங்ககப்யபால பதளிவான ஜவீத்தண்ணரீுள்ள 
சுத்தமான நதி யதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற 
சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறகத எனக்குக் 
காண்பித்தான்.  நகரத்து வதீியின் மத்தியிலும், நதியின் 
இருககரயிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிககளத்தரும் 
ஜவீவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்யதாறும் தன் கனிகயக் 
பகாடுக்கும்.  அந்த விருட்சத்தின் இகலகள் ஜனங்கள் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆயராக்கியமகடகிறதற்கு ஏதுவானகவகள் 
(பவளிப்படுத்தின வியசஷம் 22:1-2). 

ஆபிரகாம் எல்லா யதசங்களுக்கும் ஒரு ஆசர்ீவாதமாக இருப்பார் என்ற 
வாக்குறுதி இறுதியில் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் பதாடக்கத்திலும், 
பதாடர்ச்சியிலும் நிகறயவற்றப்படுகிறது. 

ஆகயவ, இந்த காரியத்கத நாம் இப்படி சுருக்கமாக கூறலாம்.  
ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககய நம்முகடய உலகிற்கு நகடமுகறப்படுத்துவது 
எப்யபாதுயம ஆபிரகாமின் வித்தாக கிறிஸ்துவின் பங்கக மகறமுகமாக 
அங்கிகரிப்பகத உள்ளடக்கியதாக இருக்கயவண்டும்.  ஆபிரகாமின் வியசஷித்த 
வித்து என்பதால், ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயில் நாம் சந்திக்கும் 
கருப்பபாருள்ககள கிறிஸ்துயவ நிகறயவற்றுவார் அல்லது நிகறவு 
பசய்கிறார். யதவனுகடய இரக்கம் கிறிஸ்துவில் காட்டப்பட்டுள்ளது; 
கிறிஸ்துவில் சத்தியமும் பூரணமுமான விசுவாசம் காணப்படுகிறது; 
ஆபிரகாமுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அகனத்து ஆசீர்வாதங்ககளயும் கிறிஸ்து 
பபறுகிறார், கிறிஸ்துவில் ஆபிரகாமின் ஐசுவரியமான ஆசீர்வதங்களும் 
பூமியின் ககடசி வகர பரவுவகத காண்கியறாம்.  எப்படி இருந்தாலும் நவனீ 
நகடமுகறகய இப்படி நாம் பசால்லலாம், ஆபிரகாமுக்கும் இயயசுவிற்கும் 
இகடயிலான இந்த பதாடர்புககள நாம் நிகனவில் பகாள்வது அவசியம். 

ஆபிரகாமிற்கும் இயயசுவிற்கும் இகடயிலான உறவு ஆபிரகாமிற்கும் 
நம்முகடய உலகத்திற்கும் இகடயிலான ஒரு பதாடர்கப எவ்வாறு 
உருவாக்குகிறது என்பகத இப்யபாதும் நாம் பார்த்யதாம். இஸ்ரயவலருக்கும் 
சகபக்கும் இகடயிலான பதாடர்கப கோண  நவனீ பயன்பாட்டின் 
இரண்டாவது அம்சத்திற்கு நாம் திரும்ப யவண்டும். 

இஸ்ையவல் மற்றும் சரப  

ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககயப்பற்றி யமாயச முதன்முதலில் எழுதியயபாது, 
இஸ்ரயவல் மக்ககள எகிப்கதவிட்டு பவளியயறவும் வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்டயதசத்கத சுதந்தரித்துபகாள்ள கதரியப்படுத்துவதற்காக இந்த 
விஷயங்ககளப் பற்றி அவர் எழுதினார் என்பகத நாம் எப்யபாதும் நிகனவில் 
பகாள்ளயவண்டும்.  ஆபிரகாமிை் வாழ்க்ககயில் உள்ள தரிசனத்கத 
வரலாற்று பின்னணியில் அவர்கள் கண்டுப்பிடிக்கயவண்டும்; ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்ககயின் ககதககள பின்பற்றவும் நிராகரிக்கவும் உதாரணங்ககள 
கண்டுப்பிடிப்பதன் மூலம் அவர்கள் அகத நிகறயவற்ற யவண்டும்; மற்றும் 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயில் அவர்கள் அனுபவங்களின் முன் 
நிழலிடுதல்ககளக் கூட காண யநர்ந்தது.  இந்த காரணத்திற்காக, ஆபிரகாமின் 
ககதகள் நவனீ உலகிற்கு எவ்வாறு பபாருந்துகின்றன என்பகத பார்க்க, 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

யமாயசகயயும் இன்கறய கிறிஸ்தவ சகபகயயும் பின்பற்றும் இஸ்ரயவல் 
யதசத்திற்கும் இகடயிலான பதாடர்புகள் குறித்து புதிய ஏற்பாடு என்ன 
கற்பிக்கிறது என்பகத நாம் கணக்கில் எடுத்துபகாள்ளயவண்டும். 

இஸ்ரயவலருக்கும் சகபக்கும் இகடயிலான இந்த உறகவ 
விளக்குவதற்கு, முந்கதய கலந்துகரயாடலுக்கு இகணயான இரண்டு 
தகலப்புககள பதாடுயவாம்.  முதலில், இஸ்ரயவல் யதசத்திற்கும் கிறிஸ்துவின் 
சகபக்கும் பபாருந்தும் விதமாக ஆபிரகாமின் வித்தின் கருப்பபாருகள 
பார்ப்யபாம். இரண்டாவதாக ஆபிரகாமின் வித்கதப் பற்றிய கருப்பபாருள் 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயின் ககதகளின் நான்கு முக்கிய கருப்பபாருள்களில் 
எவ்வாறு பவளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பகத பார்ப்யபாம்.  முதலில் 
இஸ்ரயவலகரயும் சகபகயயும் ஆபிரகாமின் வித்தாக பார்ப்யபாம். 

ஆபிைகாமின் வித்து 
ஆபிரகாமின் வித்தாக இஸ்ரயவலுக்கும் சகபக்கும் இகடயய உள்ள 

பதாடர்கபக் காண்பதற்காக, நான்கு விஷயங்ககளக் குறித்து சுருக்கமாகப் 
பார்க்கலாம்.  முதலாவது, நாம் ஆபிரகாமின் வித்தினுகடய எண்ணிக்ககயின் 
அளகவக் காணலாம். இரண்டாவதாக, அவனுகடய வித்தினுகடய இன 
அகடயாளத்தின் மதீு கவனம் பசலுத்தலாம்.  மூன்றாவதாக, ஆபிரகாமின் 
வித்தினுகடய ஆவிக்குரிய குணாதிசயம் மதீு கவனம் பசலுத்துயவாம். 
நான்காவதாக, ஆபிரகாமின் வித்தினுகடய வரலாற்றுச் சூழகலப் பற்றிப் 
பார்ப்யபாம். முதலாவதாக ஆபிரகாமின் வித்தினுகடய எண்ணிக்ககயின் 
அளகவக் குறித்துப் பரிசீலிப்யபாம். 

எண்ணிக்ரகேின் அளவு  
இப்பபாழுது நாம் ஏற்கனயவ பார்த்தபடி, “ஆபிரகாமின் வித்து” என்ற 

இந்த பதமானது ஒரு சமயத்தில் ஈசாக்கு என்ற ஒரு வியஷசித்த நபகரக் 
குறிப்பிட்டது என்பகத ஆதியாகமம் புத்தகம் பதளிவாகச் பசால்கிறது, மற்றும் 
புதிய ஏற்பாடானது இகதக்பகாண்டு ஆபிரகாமுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் 
இகடயயயான பதாடர்கப நிகலநாட்டுவதற்கு முயற்சிக்கிறது.  ஆபிரகாமின் 
வித்கதக் குறித்ததான யவதாகமப் பார்கவயின் மற்ற சிறப்பம்சங்ககளப் 
பார்க்கும்படி நமது தரிசனத்கத விரிவாக்க யவண்டும்.  ஆபிரகாகமப் பற்றிய 
ககதகளில் ஆபிரகாமினுகடய வித்து அல்லது சந்ததி என அகழக்கப்படுபவர் 
ஈசாக்கு மட்டுமல்ல.  ஆபிரகாமினுகடய சுதந்திராவளி என்ற உரிகமகய 
ஈசாக்கு அவருக்காக மட்டுயம பபற்றுக்பகாள்ளவில்கல.  ஆபிரகாமினுகடய 
வம்சம் என்ற நிகலகய அயநகர் அனுபவிப்பதற்கு அவரும் ஒரு வழியாக 
மட்டுயம இருந்தார். இதன் காரணமாக, மறுபடியும் மறுபடியுமாக யமாயச 
இஸ்ரயவலர்ககள ஆபிரகாமினுகடய வித்து என்று பசால்லி வந்தார்.  யமலும் 
அதிகமாக இயத யபான்று, ஆபிரகாமினுகடய ககதககள இந்த நவனீ 
உலகத்திற்கு பபாருத்தும்யபாது, புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவானவர் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாமின் வித்து என்பது மிக முக்கியமாக இருப்பகத நாம் நிகனவில் 
பகாள்ளும்யபாது, கிறிஸ்தவ சகபகளும் ஆபிரகாமினுகடய வித்து என்பகத 
நிகனவில் பகாள்ள யவண்டும்.  கலாத்தியர் 3:29 இல் பவுல் பசால்லியபடி, 

நீங்கள் கிறிஸ்துவினுகடயவர்களானால், ஆபிரகாமின் 
சந்ததியாராயும், வாக்குத்தத்தத்தின்படியய 
சுதந்தரராயுமிருக்கிறீர்கள் (கலாத்தியர் 3:29). 

நாம் ஆபிரகாமுடன் பதாடர்புகடயவர்கள் ஏபனன்றால் நாம் 
கிறிஸ்துவுடயன இகணக்கப்பட்டவர்கள் என்பகத இந்தப் பகுதியில், பவுல் 
பதளிவுபடுத்தியுள்ளார்.  பகழய ஏற்பாட்டு இஸ்ரயவலர்ககளப் யபால நாமும் 
ஆபிரகாமினுகடய வித்துக்கயள.  இதன் காரணமாக, ஆபிரகாமினுகடய 
ககதகள் கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுமல்ல, ஆனால் சகபயாக அவருடன் 
அகடயாளம் காணப்படுகிறவர்களான ஆபிரகாமினுகடய எண்ணற்ற 
பிள்களகளுக்கும் பபாருந்தும்.  

இன அரைோளம்  
பகழய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரயவலர்களும், இன்கறய நாட்களின் கிறிஸ்தவ 

சகபகளும் ஆபிரகாமின் வித்து என்ற உண்கமக்கு அப்பாற்பட்டு, இரண்டு 
ஏற்பாடுகளிலும் ஆபிரகாமினுகடய வித்தின் இன அகடயாளத்தின் மதீு நாம் 
கருத்துச் பசால்ல யவண்டும்.  நாம் பார்த்தபடி, ஆபிரகாமினுகடய ககதகள் 
யமாயசகயப் பின்பற்றின இஸ்ரயவல் யதசத்தாருக்கு முதலாவதாக 
எழுதப்பட்டது.  மிகப்பபரிய அளவிலான மூல பார்கவயாளர்கள் 
ஆபிரகாமினுகடய சரரீப்பிரகாரமான சந்ததியாகிய யூத இனத்தவர் என்பது 
முக்கியமான உண்கம எனும்யபாது, மூல பார்கவயாளர்கள் கலப்படமற்ற 
அல்லது முற்றிலும் யூதர்கள் என்று தவறாகச் சிந்திக்க கவக்கின்றன. 
யமாயசகயப் பின்பற்றின மிகப்பபரிய எண்ணிக்ககயிலான ஜனங்கள், 
கானானுக்குச் பசல்ல சுவகீாரம்பசய்யப்பட்டவர்களான யூதர்கள் மற்றும் 
புறஜாதியார்களின் கலகவயாகும். இதன் விகளவாக, அயநக சமயங்களில், 
ஆதியாகமத்தின் மூல பார்கவயாளர்கள் யூதர்கள் மட்டுமல்ல என்பகத 
யவதவாக்கியங்கள் பதளிவாக்குகின்றன.  

உதாரணமாக, யாத்திராகமம் 12:38 இல் யமாயசகயப் 
பின்பற்றினவர்ககளப் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பகதக் கவனிக்க. 

அவர்கயளாயடகூடப் பல ஜாதியான ஜனங்கள் அயநகர் 
யபானதுமன்றி, மிகுதியான ஆடுமாடுகள் முதலான 
மிருகஜவீன்களும் யபாயிற்று (யாத்திராகமம் 12:38). 

இஸ்ரயவலர்களுடன் “பல ஜாதியான ஜனங்கள்” யசர்க்கப்பட்டுள்ளகத 
இங்யக கவனியுங்கள்.  இந்தக் கூட்டம் இஸ்ரயவலர்களுடன் யசர்ந்து எகிப்கத 
விட்டு வந்தவர்களாகிய புறஜாதியார்ககளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்தக் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

குழு பற்றி யவதவாக்கியத்தில் அயநக சமயங்களில் பசால்லப்பட்டுள்ளது.  
அதிகமாக இயதயபால, எல்லாரும் நன்கு அறிந்த புறஜாதிகளான ராகாப், ரூத் 
யபான்றவர்கள் பிற்கால சந்ததியாராகிய இஸ்ரயவலருடன் 
இகணக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பகத பகழய ஏற்பாட்டின் பிற்பகுதி 
பவளிப்படுத்துகிறது, மற்றும் 1 நாளாகமம் 1–9 இல் பசால்லப்பட்டுள்ள வம்ச 
வரலாற்றில் யதவ ஜனங்களுடன் புறஜாதியாரின் பபயர்களும் 
யசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆகயவ, ஆபிரகாமின் ககதககள யமாயச முதலாவதாக யாருக்கு 
எழுதினாயரா அவர்கள் ஆபிரகாமின் வித்து என்னப்பட்டனர் அவர்கள் இன 
ரதீியாக கலந்திருந்தனர்.  இது ஆபிரகாமினுகடய சரரீப்பிரகாரமான சந்ததி 
மற்றும் இஸ்ரயவல் குடும்பத்திற்குள் சுவகீாரமாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட 
புறஜாதியினகர உள்ளடக்கியது.  இரண்டு குழுக்களும் ஆபிரகாமின் ககதகள் 
வாயிலாக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்தில் அவர்களின் வருங்காலம் 
என்ன என்பகதப் பற்றி கற்றிருந்தனர்.  

அதிகமாக இயத யபால, இன்கறய கிறிஸ்தவ சகபகளும் இனரதீியாக 
யவறுபட்டுள்ளன. கிறிஸ்துகவ தங்களுகடய கர்த்தர் என்று உரிகம 
பாராட்டுகிற யூதர்ககளயும், ஆபிரகாமின் குடும்பத்திற்குள் சுவகீாரமாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட புறஜாதியினகரயும் இது உள்ளடக்கியுள்ளது, 
ஏபனன்றால் புரஜாதியினரும் கிறிஸ்துகவ அவர்களுகடய கர்த்தர் என்று 
உரிகமயகாருகிறார்கள்.  இப்பபாழுது, நிச்சயிக்கும் வண்ணமாக, நிகறவுபட்ட 
யூதர்ககளக் காட்டிலும் சுவகீாரமாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட புறஜாதியினகரக் 
பகாண்டுதான் புதிய ஏற்பாட்டு சகபயாக வளர்ந்துள்ளது என்பகத வரலாறு 
பவளிப்படுத்திக்காட்டுகிறது, ஆனால், பகழய ஏற்பாட்டில் இருந்தது யபால 
ஆபிராகாமினுகடய வித்திற்குரிய இந்த இன யவறுபாடானது இன்றளவும் 
காணப்படுகிற உண்கம என்பது பமய்ப்படுகிறது.  ஆகயவ, ஆபிரகாமின் 
வித்தாக கருதப்பட்ட யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதியினருக்கு முதலாவது 
ஆபிரகாமினுகடய ககதகள் பகாடுக்கப்பட்டது யபால, ஆபிரகாமினுகடய 
வித்தாகக் கருதப்படும் யூதர்கள் மற்றும் புறஜாதியாராகிய நாமும் 
ஆபிரகாமினுகடய ககதககள பசயல்படுத்திப்பார்க்கத் தயாராக இருக்க 
யவண்டும், ஏபனன்றால், உலகம் முழுவதும் சகபயில் அவர்கள் 
காணப்படுகிறார்கள். 

இது இன்கறய நவனீ பசயற்படுத்துதலின் மிக முக்கிய பண்புகள் ஆகும். 
ஏபனன்றால், ஆபிரகாமிற்கு பகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் யூத 
இனத்தவர்கள் மட்டுயம பசயற்படுத்திப்பார்க்க யவண்டியவர்கள் என்ற தவறான 
யபாதகனககள அயநக கிறிஸ்தவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்கள்.  இந்தப் 
பார்கவ ிை்படி, யதவன் புறஜாதி விசுவாசிகளுக்கு யவறு தனித் திட்டத்கத 
கவத்திருக்கிறார்.  அங்பகான்றும் இங்பகான்றுமான சில ஆவிக்குரிய 
பகாள்கககளுக்கு அப்பாற்பட்டு, புறஜாதி விசுவாசிகள் ஆபிரகாமிற்கு 
பகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்திற்கு சுதந்திரவாளிகள் அல்ல.  இவ்வளவு 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பிரபலமான கண்யணாட்டமாக இது இருந்தாலும், நாம் எப்பபாழுதும் 
நிகனவில் பகாள்ளயவண்டியது என்னபவன்றால் யமாயசயினுகடய 
நாட்களில் இருந்ததுயபால ஆபிரகாமினுகடய வித்து என்பது இன ரதீியாக 
யவறுபட்டிருந்தது மற்றும் ஆபிரகாமினுகடய வித்து என்பது இன ரதீியாக 
யவறுபட்ட ஜனங்ககளக் பகாண்டதாக இன்றளவும் பதாடர்கிறது.  யமாயச 
அவகனப் பின்பற்றின யதசத்திற்கு கற்றுக்பகாடுத்தகவ அகனத்தும் 
பதாடர்ச்சியாக இன்கறய யதசமாகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் சகபக்கும் 
பபாருந்தக்கூடியது.  

ஆவிக்குைிே குணாதிசேம்  
மூன்றாவது இடத்தில், ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயினுகடய நவனீ 

பயன்பாடு என்பது ஆபிரகாமின் வித்துகளாக இஸ்ரயவலர்கள் மற்றும் 
சகபயின் ஆவிக்குரிய குணாதிசயங்ககளக் கணக்கில் பகாள்ளக்கூடியதாக 
இருக்க யவண்டும்.  நாம் பார்த்தபடி பகழய ஏற்பாடு ஆபிரகாமின் வித்து என்று 
காணக்கூடிய இஸ்ரயவல் யதசத்கத, ஒன்றாக இகணக்கப்பட்ட ஆபிரகாமின் 
வித்து என்று அகடயாளப்படுத்துகிறது, ஆனால் காணக்கூடிய இஸ்ரயவல் 
யதசத்திற்குள் ஆவிக்குரிய யவறுபாடுகள் காணப்பட்டகத நாம் பதளிவாகப் 
புரிந்து பகாள்ள யவண்டும்.  அங்யக உண்கமயான விசுவாசிகள் மற்றும் 
அவிசுவாசிகள் இருவரும் காணப்பட்டனர்.  ஆண்கள், பபண்கள், குழந்கதகள் 
என உண்கமயாக விசுவாசிக்காத அயநகர் இஸ்ரயவல் யதசத்தில் 
காணப்பட்டனர் என்பகத பகழய ஏற்பாட்டு பதிவுகள் பதளிவுபடுத்துகின்றன, 
ஆனால் மற்ற அகனவரும் ஆபிரகாமினுகடய வாக்குத்தத்தங்ககள 
விசுவாசித்த உண்கமயான விசுவாசிகள்.  நிச்சயிக்கும் விதமாக, இஸ்ரயவல் 
யதசத்கதச் யசர்ந்த ஒவ்பவாருவரும், விசுவாசிகள், அவிசுவாசிகள் இருவரும், 
பல தற்காலிக ஆசீர்வாதங்ககள யதவனிடமிருந்து பபற்றனர்.  அகனவரும் 
எகிப்திய அடிகமத்தனத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டனர்; சனீாய் மகலயில் அவர்கள் 
அகனவரும் யதவனுடனான உடன்படிக்கக உறவுமுகறக்குள் 
பகாண்டுவரப்பட்டனர். விசுவாசத்திற்கான பல வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு 
இருந்தது மற்றும் அவர்கள் அகனவருக்கும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
யதசத்திற்குள் நுகழவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.  ஆனால் அங்யக 
முக்கியமான யவறுபாடுகளும் காணப்பட்டன. ஒரு பக்கத்தில், 
இஸ்ரயவலர்களுக்குள் காணப்பட்ட அவிசுவாசிகள் துயராகம் பசய்ததின் 
மூலம் அவர்களுகடய இருதயத்தின் உண்கமயான குணாதிசயத்கதக் 
காண்பித்தனர். ஆபிரகாமினுகடய ககதகள் இவர்ககள உண்கமயான 
மனந்திரும்புதல் மற்றும் இரட்சிப்பிற்யகற்ற விசுவாசத்திற்கு யநராக அகழப்பு 
விடும் விதமாக வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

மறு பக்கத்தில், இஸ்ரயவலர்களுக்குள் காணப்பட்ட உண்கமயான 
விசுவாசிகள் யதவனுகடய வாக்குத்தத்தங்ககள விசுவாசித்தனர் மற்றும் 
அவர்களுகடய உண்கமயான பற்றின் வழியாக அவர்களுகடய 



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாடம் 8: ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக: நவனீ பயன்பாடு 

-18- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இருதயத்தின் உண்கமயான குணாதிசயத்கத பவளிப்படுத்தினர்.  
ஆபிரகாமின் ககதகள் இந்த உண்கமயான விசுவாசிககள தங்கள் 
விசுவாசத்தில் வளர ஊக்குவிக்கும் வககயில் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன. 
அவர்களுகடய துயராகத்தின் விகளவாக இஸ்ரயவலர்களுக்குள் காணப்பட்ட 
அவிசுவாசிகள் தற்காலிக ஆசீர்வாதங்ககள மட்டுயம பபற்றனர்.  ஆனால், 
நித்தியத்தில் அவர்கள் யதவனுகடய இறுதி, நித்திய நியாயத்தீர்ப்கப 
அகடவார்கள்.  ஆபிரகாமினுகடய உண்கமயான வித்தாக, அவனுகடய 
ஆவிக்குரிய சந்ததியாகிய, உண்கமயான விசுவாசிகள் தற்காலிக 
ஆசீர்வாதங்ககள மட்டும் அனுபவிக்கவில்கல அவர்கள் ஒருநாள் புதிய 
வானம் மற்றும் புதிய பூமியில் ஆபிரகாமின் சுதந்திரவாளியாக நித்திய 
ஆசீர்வாதங்ககளயும் பபறுவார்கள்.  பவுல் இந்த கண்யணாட்டத்கத யராமர் 
9:6-8 இல் மிகத் தீவிரமாக விவாதித்திருக்கிறார்.  அங்யக அவர் என்ன 
பசால்லியிருக்கிறார் என்று கவனிக்க. 

இஸ்ரயவல் வம்சத்தார் எல்லாரும் இஸ்ரயவலரல்லயவ.  
அவர்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியாரானாலும் எல்லாரும் 
பிள்களகளல்லயவ. 'ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி 
விளங்கும்' என்று பசால்லியிருக்கிறயத.  
அபதப்படிபயன்றால், மாம்சத்தின்படி பிள்களகளானவர்கள் 
யதவனுகடய பிள்களகளல்ல, வாக்குத்தத்தத்தின்படி 
பிள்களகளானவர்கயள அந்தச் சந்ததி 
என்பறண்ணப்படுகிறார்கள் (யராமர் 9:6-8). 

நல்லது, இகதப் யபான்ற ஆவிக்குரிய யவறுபாடுகள் கிறிஸ்துவின் 
சகபயில் காணப்படுகிறது என்பகதக் கண்டுபகாள்வது கடினமானது அல்ல.  
ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் புதிய ஏற்பாட்டின் காணப்படுகிற சகபயில் 
இகணக்கப்பட்டுள்ள ஜனங்கள் இரண்டு வககயினர்: விசுவாசிகள் மற்றும் 
அவிசுவாசிகள்.  உண்கமயியலயய, பகழய ஏற்பாட்டு இஸ்ரயவலர்கள் 
அகனவரும் பல தற்காலிக ஆசீர்வாதங்ககள அனுபவித்தார்கள், 
ஏபனன்றால், அவர்கள் யதவயனாடும் அவருகடய ஜனங்கயளாடும் நட்பு 
கவத்திருந்தனர்; அதுயபால, கிறிஸ்துவின் சகபயில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள 
அகனவருக்கும் பல தற்காலிக ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு.  அவர்கள் ஒரு 
அன்பான சமூகத்கதக் பகாண்டுள்ளனர். அவர்கள் யதவனுகடய 
வார்த்கதகயயும், சடங்குககளயும் பகாண்டுள்ளனர்; ஈவாக பகாடுக்கப்பட்ட 
மற்றும் விவரிக்கப்பட்ட சுவியஷசம் அவர்களிடம் இருக்கிறது.  ஆனால் 
காணப்படுகிற சகபயில் பலர் தங்களுகடய துயராகத்தின் மூலமாக 
அவர்களுகடய இருதயத்தின் உண்கமயான குணாதிசயங்ககள 
பவளிப்படுத்துகின்றனர்.  மற்றும் உண்கமயான மனந்திரும்புதல் மற்றும் 
இரட்சிப்பின் விசுவாசத்கத அகடயும்படியாக அகழக்கப்படுவதின் மூலம் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாமின் ககதகள் சகபயில் காணப்படும் அவிசுவாசிகள் மதீு 
பசயல்படுத்தப்பட யவண்டும்.  

ஆனால் காணப்படுகிற சகபக்குள் யதவனுகடய வாக்குத்தத்தங்ககள 
விசுவாசிக்கிற உண்கமயான விசுவாசிகளும் உள்ளனர் மற்றும் 
தங்களுகடய யதவப்பற்றின் மூலமாக அவர்களுகடய இருதயத்தின் 
குணாதிசயங்ககள பமய்ப்பிக்கின்றனர்.  இந்த உண்கமயான 
விசுவாசிகளிடத்தில் ஆபிரகாமின் ககதகள் அவர்கள் அவர்களுகடய 
வாழ்நாள் முழுவதும் விசுவாசத்தில் வளரும்படியாக உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக 
பசயல்படுத்தப்பட யவண்டும்.  இப்பபாழுது, அவர்களின் துயராகத்தின் 
காரணமாக, சகபக்குள் காணப்படுகிற அவிசுவாசிகள் தற்காலிக 
ஆசீர்வாதங்ககள மட்டுயம பபற்றுக்பகாள்வார்கள். நித்தியத்தில், அவர்கள் 
யதவனுகடய நித்திய நியாயத்தீர்ப்கப பபறுவார்கள்.  ஆனால், ஆபிரகாமின் 
உண்கமயான வித்து, ஆபிரகாமின் உண்கமயான பிள்களகள், கிறிஸ்துவில் 
விசுவாசம் கவத்திருக்கும் அகனவரும் அயநக தற்காலிக ஆசீர்வாதங்ககள 
மட்டும் பபற்றுக்பகாள்வதில்கல, ஆனால் புதிய வானம் புதிய பூமியில் 
ஆபிரகாமின் சுதந்திரவாளிகளாக, அவர்களுகடய நித்தியப் பரிசுககளப் 
பபறுவார்கள்.  

இதன் காரணமாகயவ, யாக்யகாபு ஆபிரகாகமப் பற்றி யாக்யகாபு 2:21-22 
இல் எழுதினார்.  விசுவாசிகள் மற்றும் அவிசுவாசிககளக் பகாண்டுள்ள 
காணக்கூடிய கிறிஸ்தவ சகபக்கு எழுதும்யபாது, அவர் இந்த வார்த்கதககள 
பசால்கிறார்,  

நம்முகடய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்ககப் 
பலிபடீத்தின்யமல் பசலுத்தினயபாது, கிரிகயகளினாயல 
அல்லயவா நீதிமானாக்கப்பட்டான்?  விசுவாசம் அவனுகடய 
கிரிகயகயளாயடகூட முயற்சிபசய்து, கிரிகயகளினாயல 
விசுவாசம் பூரணப்பட்டபதன்று காண்கிறாயய (யாக்யகாபு 2:21-
22). 

யாக்யகாபினுகடய முதன்கமயான எண்ணம் இங்கு என்னபவன்றால் 
ஆபிரகாமின் ககதகள் சகபயில் காணப்படும் அவிசுவாசிககள 
அவர்களுகடய மாய்மாலத்திலிருந்து திரும்பும்படியாகவும், சகபயில் 
காணப்படும் விசுவாசிககள விசுவாசமுள்ள வாழ்க்கக வாழ்வதின் மூலமாக 
அவர்களுகடய விசுவாசத்கத பவளிப்படுத்தும்படியாகவும் சவால்விடுகிறது.  
யமலும் ஆபிரகாமினுகடய ககதககள  நவனீ பயன்பாட்டிற்கு 
உட்படுத்தும்யபாது, இன்கறய சகபகளில் காணப்படுகின்ற ஆவிக்குரிய 
யவறுபாடுககள அகடயாளம் கண்டு யாக்யகாபின் மாதிரிககள நாம் 
கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற யவண்டும். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

வைலாற்றுச் சூழல்  
நான்காவது இடத்தில், ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககய நவனீ உலகத்தில் 

பசயல்படுத்தும்யபாது, யமாயசகயப் பின்பற்றின இஸ்ரயவலர்களுக்கும், 
இன்கறய கிறிஸ்தவ சகபகளுக்கும் இகடயய காணப்படுகிற வரலாற்று 
சூழலில் இருக்கும் குறிப்பிடத்தக்க ஒற்றுகமகய நாம் நிகனத்துப்பார்க்க 
யவண்டும்.  பிரயாணத்தில் இருந்த இஸ்ரயவலர்களுக்கு ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்கககயப் பற்றி யமாயச எழுதியுள்ளகத நிகனவுகூற யவண்டும்.  யமாயச 
யாத்திராகமத்தின் முதல் அல்லது இரண்டாம் தகலமுகறக்கு 
எழுதியிருந்தாலும், அவருகடய மூலப் பார்கவயாளர்கள் இரண்டு 
உலகத்திற்கு இகடயய பிரயாணப்பட்டார்கள்.  ஒரு பக்கத்தில், எகிப்தின் 
அடிகமத்தனத்கத விட்டு வந்தார்கள். ஆனால், மறுபக்கத்தில்,அவர்கள் 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் யதசத்திற்குள் பிரயவசிக்கவில்கல.  
யவறு விதமாக பசால்லயவண்டுபமன்றால், இஸ்ரயவல் யதசம் ஆரம்ப நிகல 
மீட்கப அவர்களுகடய பகழய உலகத்திலிருந்து பபற்றுக்பகாண்டார்கள், 
ஆனால், அவர்கள் புதிய உலகத்திற்குள் பிரயவசிக்கவில்கல.  மற்றும் 
முடிவாக, அவர்கள் எகிப்துடன் பகாண்டிருந்த அகனத்து இகணப்புககளயும் 
ககவிட்டுவிட்டு, யதசத்கத அகடயும்படியாக முன்யனாக்கிச் பசல்லும்படியாக 
இஸ்ரயவலர்ககள உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக யமாயச இகத எழுகிறார்.       

மூல பார்கவயாளர்களின் வரலாற்றுச் சூழல் என்பது நவனீ 
பயன்பாட்டுக்கு மிக முக்கியமானது ஏபனனில் இன்கறய கிறிஸ்தவ 
சகபகளும் வரலாற்றுச் சூழலுக்கு இகணயாக உள்ளது.  இஸ்ரயவலர்கள் 
எகிப்தின் அடிகமத்தனத்திலிருந்து விடுதகலயாக்கப்பட்டு மகிகமயான 
வாழ்க்ககக்கு யநராக கானான் யதசத்கத யநாக்கி முன்பசன்றார்கள், 
அதுயபால கிறிஸ்துவின் சகபயும், கிறிஸ்து இந்த பூமியிலிருந்த யபாது, அவர் 
பசய்த கிரிகயயின் மூலமாக, பாவத்தின் அதிகாரத்திலிருந்து 
விடுதகலயாக்கப்பட்டுள்ளனர், ஆனால் கிறிஸ்துவின் வருககயில் யதான்றும் 
புதிய சிருஷ்டியின் மகிகமக்கு யநராய் முன்யனாக்கித் பதாடருகியறாம்.  இந்த 
இகணயான சூழல்கள் இன்கறய சகபயின் மதீு ஆபிரகாமின் 
வாழ்க்ககயின் பயன்பாட்கட உருவாக்குவதற்கானபதாரு  குறிப்பிட்ட 
அகமப்கப நமக்கு வழங்குகின்றன. இஸ்ரயவல் யதசம் ஓரிடத்திலிருந்து 
மற்பறாரு இடத்திற்குச் பசல்லும் அவர்களுகடய பிரயாணத்தில் இஸ்ரயவகல 
வழிநடத்தவும், உற்சாகப்படுத்தவும் ஆபிரகாகமப் பற்றி யமாயச எழுதினதுயபால, 
அவருகடய ககதகள் சாவுக்யகதுவான உலகத்திலிருந்து நித்திய வாழ்கவ 
உகடய புதிய உலகத்திற்கு யநரான நம்முகடய பிரயாணத்தில் நம்கம 
வழிநடத்தடவும், உற்சாகப்படுத்தவும் பசய்கிறது. 

இந்தவிதமான வரலாற்று ஒப்பகன பயன்பாட்டின் மதீு எவ்வககயான 
அணுகுமுகறகள் மற்றும் நம்பிக்கககளின் ஒருங்கிகணந்த பதாகுப்கப 
வழங்குகின்றன என்பகத நாம் நிச்சயித்துக்பகாள்ளலாம், ஏபனன்றால், பவுல் 
பகாரிந்து சகபயின் மதீு பகழய ஏற்பாட்கடப் பிரயயாகிக்கும்யபாது அவர்கள் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவற்றின் மதீு கவனம் பசலுத்தும்படிச் பசய்தார்.  யமாயசயின் 
பார்கவயாளர்களுக்கும் சகபக்கும் இகடயயயுள்ள இந்த வரலாற்று 
ஒப்பகனககள 1 பகாரிந்தியர் 10:1-6 இல் பவுல் எப்படி குறிப்பிட்டுள்ளார் என்ற 
முகறயிகனக் கவனிக்க. 

இப்படியிருக்க, சயகாதரயர, நீங்கள் எகவககள 
அறியயவண்டுபமன்றிருக்கியறபனன்றால்; நம்முகடய 
பிதாக்கபளல்லாரும் யமகத்துக்குக் கீழாயிருந்தார்கள், 
எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்துவந்தார்கள்.  
எல்லாரும் யமாயசக்குள்ளாக யமகத்தினாலும் 
சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்நானம்பண்ணப்பட்டார்கள்.  
எல்லாரும் ஒயர ஞானயபாஜனத்கதப் புசித்தார்கள். 
எல்லாரும் ஒயர ஞானபானத்கதக் குடித்தார்கள். 
எப்படிபயனில், அவர்கயளாயடகூடச் பசன்ற 
ஞானக்கன்மகலயின் தண்ணகீரக் குடித்தார்கள்; அந்தக் 
கன்மகல கிறிஸ்துயவ. அப்படியிருந்தும், அவர்களில் 
அதிகமானயபர்களிடத்தில் யதவன் பிரியமாயிருந்ததில்கல.  
ஆதலால் வனாந்தரத்தியல அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். 
அவர்கள் இச்சித்ததுயபால நாமும் 
பபால்லாங்கானகவககள இச்சியாதபடிக்கு, இகவகள் 
நமக்குத் திருஷ்டாந்தங்களாயிருக்கிறது (1 பகாரிந்தியர் 10:1-
6). 

சாதாரணமாக, வனாந்தரத்தில் யமாயசகயப் பின்பற்றின 
இஸ்ரயவலர்கள் அகடந்த அனுபவங்கள், கிறிஸ்தவர்களின் 
அனுபவங்களுக்கு இகணயாகக் காணப்படுகின்றன என்பகத பவுல் 
குறிப்பிடுகிறார்.  நாம் கிறிஸ்துவினால் மீட்கப்பட்டது யபால அவர்கள் 
யமாயசயினால் மீட்கப்பட்டார்கள்.  கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவில் 
ஞானஸ்நானம் பபற்றது யபால அவர்கள் யமாயசயில் ஞானஸ்நானம் 
பபற்றார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் கர்த்தருகடய பந்தியில் புசித்து 
பானம்பண்ணுவதுயபால அவர்கள் யதவனிடத்திலிருந்து மன்னாகவப் புசித்து 
தண்ணர்ீ அருந்தினார்கள்.  இருப்பினும், இந்த கிருகபயின் முன் 
அனுபவங்கள் இஸ்ரயவலர்ககள அவர்கள் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட 
யதசத்கத யநாக்கி அவர்கள் பசன்றுபகாண்டிருக்கும்யபாயத, அவர்களுகடய 
தகுதிகய அறியும் ஒரு காலத்திற்குள், ஒரு யசாதகன காலத்திற்குள் 
பசல்வதற்கு தயார்படுத்தியது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, யமாயசயின் நாட்களில் 
பபரும்பாலான இஸ்ரயவலர்கள் யதவனுக்குப் பிரியமில்லாமற்யபானார்கள் 
மற்றும் அவர்கள் வனாந்தரத்தியலயய மரித்துப்யபானார்கள்.  அதனால், 
சகபயாக கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்ரயவலர்களின் அனுபவங்களிலிருந்து 
அவர்களுகடய பிரயாணத்தின் இயல்புநிகலயிலிருந்து 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கற்றுக்பகாள்ளயவண்டுபமன்று பவுல் முடிவு பசய்கிறார். பவுலினுகடய 
மாதிரியிலிருந்து, ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககய கிறிஸ்தவ சகபக்கு எப்படி 
பயன்படுத்த யவண்டும் என்று அதிகமாக நாம் கற்றுக் பகாள்ளலாம். 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககயக் குறித்ததான யமாயசயின் ககதகள் 
இஸ்ரயவலர்ககள எப்படி விசுவாசமுள்ளவர்களாக நிகலத்திருப்பது என்று 
உற்சாகப்படுத்தினது, அவர்கள் திரும்பிப் பார்த்து யதவன் எகிப்திலிருந்து 
அவர்ககள மீட்பதற்காக பசய்தகத நிகனத்துப்பார்த்து, 
வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட யதசத்கத யநாக்கி முன்யனறிச் பசன்றார்கள்.  
அதிகமாக அயத யபால, ஆபிரகாமினுகடய ககதககள இன்கறய சகபயில் 
பயன்படுத்தும்யபாது நம்முகடய பிரயாணத்திலும் அது நம்கம 
உற்சாகப்படுத்தும். ரோஜ் த்திை் துவக்கத்தில் அவர் வச ்தயவகளுக்கோக நோம் 
கிறிஸ்துவிைிடத்தில் விசுவோசமுள்ளவர்களோ ் இருக்க யவண்டும். நம்முகடய 
நாளில் அவருகடய ராஜ்யம் வளர்கிறதினாயல நாம் அவரிடத்தில் பதாடர்ந்து 
விசுவாசமுள்ளவர்களாயிருக்க யவண்டும், மற்றும் நாம் புதிய வானம் புதிய 
பூமியில் பிரயவசிக்கும்யபாது, நம்முகடய ஆவிக்குரிய வாழ்க்ககயின் 
பிரயாணம் முடிவதற்கு நாம் வாஞ்சிக்க யவண்டும்.  

ஆபிரகாமினுகடய வாழ்க்ககயின் நவனீ பயன்பாட்டிற்கு நாம் 
கடக்கும்யபாது, ஆபிரகாம் மற்றும் இயயசுவிற்கு இகடயயயான பதாடர்புகள் 
குறித்து மட்டும் பரிசீலிக்கக்கூடாது என்பகத நாம் பார்த்யதாம்.  ஆபிரகாமின் 
இந்தக் ககதககள முதலாவது பபற்றுக்பகாண்ட இஸ்ரயவல் யதசம் மற்றும் 
கிறிஸ்தவ சகபக்கு இகடயயயான பதாடர்பின் மதீும் நாம் கவனம் பசலுத்த 
யவண்டும்.  பகழய ஏற்பாட்டு இஸ்ரயவல் யதசம் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு சகப 
இரண்டும் ஆபிரகாமின் வித்துக்கயள; நாம் இருவருயம கலக்கப்பட்ட இன 
அகடயாளங்கயள; நாம் இருவரும் ஆவிக்குரிய யவறுபாடு உகடயவர்கள் 
மற்றும் நாம் இருவரும் யதவனுகடய மகிகமயான ராஜ்யத்கத யநாக்கியதான 
இலக்கக யநாக்கி பிரயாணம் பசய்பவர்கள்.    

முக்கிே கருப்பபாருள்கள் 
இன்கறய உலகில் ஆபிரகாமின் பதாடர்ச்சியான வித்தாக கிறிஸ்தவ 

சகபயில் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககய பயன்படுத்துவகதப் பார்க்கும்யபாயத, 
ஆபிராகாமின் வாழ்க்ககக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட நான்கு முக்கியக் 
கருப்பபாருள்ககள எவ்வாறு இந்த பயன்பாட்டின் பசயல்முகற பதாடர்பு 
பகாள்கிறது என்பகதயும் நாம் பார்க்கயவண்டும்.  கிறிஸ்துவுடனான 
நம்முகடய அன்றாட வாழ்க்கககயக் குறித்து இந்த கமயக்கருத்துகள் என்ன 
கூறவிருக்கின்றன? 

ஆபிரகாமினுகடய ககதகளின் நான்கு பிரதான வாதங்ககள நாம் 
நிகனவு கூறலாம்: பதய்வகீ கிருகப, ஆபிரகாமின் யதவப்பற்று, ஆபிரகாமிற்கு 
யதவனுகடய ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் ஆபிரகாமின் மூலம் யதவனுகடய 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆசீர்வாதங்கள்.  பின்வரும் பாடங்களில், ஆபிரகாமின் வித்துகளாக நமது 
வாழ்க்ககயில் எவ்வாறு இந்த கருப்பபாருள்கள் யபசுகின்றன என்பகத 
மீண்டும் மீண்டுமாக நாம் சுட்டிக்காட்டுயவாம்.  இந்த கட்டத்தில், நாம் பின்பற்ற 
யவண்டிய சில பபாதுவான வழிமுகறககள சுருக்கமாக வழங்குயவாம். 
முதலாவதாக, பதய்வகீ கிருகபகயப் பற்றி பரிசீலிப்யபாம்.  

பதே்வீக கிருரப 
ஆபிரகாமினுகடய ஆரம்ப நாட்களில் மட்டுமல்ல அவன் பூமியில் 

நீடித்திருந்த நாட்கள் முழுவதும் யதவன் அவனுக்கு அதிக இரக்கத்கதக் 
காண்பித்தார்.  யமலும் யதவை் ஆபிரகோமிற்கு இரக்கம் கோட்டி து யபோல, 
கிறிஸ்துவுக்குள் துவக்கப்படவும் நியலத்திருக்கவும் வச ்வதை் மூலம் யதவை் 
இை்யற  கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தம் இரக்கத்யத கோண்பிக்கிறோர் எை்று யவத 
வோக்கி ங்கள் வதளிவோகக் கோட்டுகிை்றை . எயபசியர் 2:8-9 இல் பவுல் 
பசால்வது யபால: 

கிருகபயினாயல விசுவாசத்கதக்பகாண்டு  — 
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது 
யதவனுகடய ஈவு (எயபசியர் 2:8-9). 

கிறிஸ்துவுக்குள் இரட்சிப்பு என்பது யதவனுகடய கிருகபயின் ஈவு; நாம் 
பகாண்டிருக்கும் விசுவாசம்கூட அவரிடமிருந்து வருவதுதான்.  நாம் 
யதவனுகடய இரக்கத்கத அதிகமாகச் சார்ந்திருக்கியறாம் அதாவது நமது 
கிறிஸ்தவ வாழ்க்ககயில் அந்த இரக்கத்தில் பதாடர்ந்து வாழ யவண்டியுள்ளது. 
யதவனுகடய நீடித்த கிருகபயில்லாமல், விசுவாசமுள்ளவர்களாய் 
நிகலத்திருப்பதற்கு நம்முகடய முயற்சிகள் வணீாயிருக்கிறது.  

இதன் காரணமாக, யமாயசகயப் பின்பற்றின இஸ்ரயவலர்கள்         
ஆபிரகாமினுகடய ககதககளக் யகட்டு, அவர்களுகடய வாழ்க்ககயில் 
யதவனுகடய கிருகபயின் ஆச்சரியங்ககளக் குறித்து நிச்சயமாக 
கற்றிருப்பார்கள், அதுயபால, ஒவ்பவாரு முகறயும் ஆபிரகாமிற்கு யதவன் 
காண்பித்த இரக்கத்கதக் குறித்து நாம் வாசிக்கும்யபாது, கிறிஸ்துகவப் 
பின்பற்றுகிறவர்களாக, இகணந்யதா அல்லது தனித்யதா, யதவன் நமக்கு 
பசய்தகவகளுக்காக எப்படி நன்றியுள்ளவர்களாய் இருப்பது என்று 
கற்றுக்பகாள்வதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கின்றன.   யதவன் 
அதிகமான இரக்கத்கத நமக்குக் காண்பித்திருக்கிறார், அவருகடய 
இரக்கத்கதத் யதடி அகதச் சார்ந்துபகாள்வதற்கு நாம் கற்றுக்பகாள்ள 
யவண்டும். 

ஆபிைகாமுரைே யதவப்பற்று 
அதிகமாக இயதயபான்று, ஆபிரகாமின் யதவப்பற்கறக் குறித்ததான 

கருப்பபாருளும் அயநக நிகலகளில் கிறிஸ்துகவப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்குப் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பபாருந்துகிறது.  ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககயக் குறித்து நாம் வாசிக்கும்யபாது, 
அயநக சூழ்நிகலகளில் யதவகனக் கீழ்ப்படிதயலாடு யசவிக்க ஆபிரகாம் 
கட்டகளயிடப்படுகிறார்.  ஆபிரகாம் இந்த வாழ்க்ககயின் பூரணநிகலகய 
அகடயவில்கல என்பது உண்கமதான், ஆனால் அவர் உண்கமயான 
விசுவாசத்தின் கனிகயக் காண்பித்தார்.  இப்பபாழுது, பகழய ஏற்பாட்டிலும், 
விசுவாசமுள்ள கீழ்ப்படிதல் என்பது எப்பபாழுதும் யதவனுகடய இரக்கம் 
மற்றும் கிருகபயின் அடிப்பகடயியலயய காணப்பட்டது என்பகத 
நிகனவில்பகாள்ள யவண்டியது மிக முக்கியமானது.  அதனால், இந்த 
முக்கியத்துவத்கத சட்டவாதத்தின் வடிவம் எனத் தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது.  
எனினும் பகழய ஏற்பாட்டில் உள்ளதுயபால இன்கறய உண்கமயான 
விசுவாசிகளும் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் யதவகனச் யசவிப்பதின் மூலம் 
யதவனுகடய கிருகபக்கு உத்தரவு அளிக்க யவண்டுபமன்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள். 

இதன் காரணமாகயவ, கிறிஸ்துகவப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கான 
யதவப்பற்றின் பபாறுப்புககளக் குறித்து புதிய ஏற்பாடு அடிக்கடி 
வலியுறுத்துகிறது.  எயபசியர் 2:8-10 இல் பவுல் கிருகபகயயும் யதவப்பற்கறயும் 
பதாடர்புபடுத்தும் விதத்கதக் கவனிக்க. 

கிருகபயினாயல விசுவாசத்கதக்பகாண்டு  — 
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது 
யதவனுகடய ஈவு. ஏபனனில், நற்கிரிகயககளச் 
பசய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயயசுவுக்குள் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, யதவனுகடய பசய்ககயாயிருக்கியறாம், 
அகவகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக 
அகவககள ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் (எயபசியர் 2:8-10). 

வசனம் 10 பதளிவாகச் பசால்வதுயபால, இன்கறய கிறிஸ்தவர்களிடம் 
நற்கிரிகயகள் பசய்வதற்கான பபாறுப்பு உள்ளது. நாம் 
விசுவாசமுள்ளவர்களாக நிகலத்திருக்கும்படியாக யதவன் நமக்கு 
இரட்சிப்பின் விசுவாசத்கத வழங்கியிருக்கிறார்.  ஆகயவ, மனிதனுகடய 
யதவப்பற்கறக் குறித்து ஒவ்பவாரு முகறயும் ஆபிராகாமின் வாழ்க்கக 
வாதங்ககள எழுப்பும்யபாதும், அந்த நன்கம பசய்யும் பபாறுப்புககள 
நம்முகடய வாழ்க்ககயில் பயன்படுத்துவதற்கான நிகலயில் நாம் உள்யளாம். 

ஆபிைகாமின் ஆசீை்வாதங்கள் 
மூன்றாவது இடத்தில், ஆபிரகாமுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் 

கிறிஸ்தவ வாழ்க்ககக்கு பபாருந்தும் வழிககளயும் நாம் அறிந்திருக்க 
யவண்டும்.  யதவன் ஆபிரகாமிற்கும் அவனுகடய வித்துக்கும் சிறந்த 
ஆசீர்வாதங்ககள வாக்குத்தத்தம் பசய்திருக்கிறார் என்பகத 
நிகனவுகூறயவண்டும்.  இறுதியாக, அவர்கள் மாபபரும் கீர்த்தி வாய்ந்த ஒரு 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

சிறந்த, பசழிப்பான யதசமாகிவிடுவார்கள்.  யமலும் ஆபிரகாமினுகடய 
ககதகள் முழுவதுமாக யதவன் முற்பிதாகவ இந்த இறுதியான 
ஆசீர்வாதங்ககள முன்கூட்டியய ருசிபார்க்கும்படியாக ஆசீர்வதித்தகத நாம் 
காணலாம். 

மூல பார்கவயாளர்களான இஸ்ரயவலர்கள் அவர்களுகடய 
இறுதியான ஆசீர்வாதங்களுக்காக காத்திருந்து, ஆபிரகாமிற்கு பகாடுக்கப்பட்ட 
வாக்குத்தத்தங்கள் அவர்களுகடய வாழ்க்ககயில் நிகறயவறுவகதக் 
கண்டதுயபால, இன்று கிறிஸ்தவர்களாக நாமும் அவர்கள் எல்லாவிதமான 
நிகறயவறுதலுடன் நம்மிடம் வருவதற்காக நம்பிக்ககயுடன் காத்திருந்து, 
இவ்விதமான அயநக ஆசீர்வாதங்ககள இங்யக ருசிபார்க்கும்படியான 
அனுபவங்ககளப் பபற்றிருக்கியறாம்.  நாம் கிறிஸ்துவின் வருககயின் யபாது 
நமக்குரியதாகப் யபாகின்ற இறுதியான ஆசீர்வாதங்களுக்காக 
நம்பிக்ககயுடன் நமது அனுதின வாழ்க்கககய வாழும்யபாது இந்த 
வாழ்க்ககயில் நாம் காண்கிற  ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு அதிகமான 
உற்சாகத்கதத் தருகிறது. 

ஆபிைகாமின் மூலம் ஆசீை்வாதங்கள் 
முடிவாக, ஆபிரகாமினுகடய ககதகள், யதவன் ஆபிரகாம் மூலமாக 

உலகத்திற்குத் தரப்யபாகிற ஆசர்ீவாதங்கள் மதீு கவனம் பசலுத்தும்யபாது, 
கிறிஸ்தவர்களும் நம் மூலமாக இந்த உலகம் அகடயப்யபாகும் 
ஆசீர்வாதங்ககளப் பிரதிபலிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.  ஆபிரகாம் 
சத்துருக்களிடமிருந்து பாதுகாப்கபயும் அவனுகடய சியநகிதர்களுக்கு 
ஆசீர்வாதங்ககளயும் வாக்குத்தத்தமாய் பபற்றுக்பகாண்டார், ஏபனனில், 
அவன் மூலமாக ஒருநாள் பூமியிலுள்ள யதசங்கள் அகனத்திற்கும் 
யதவனுகடய ஆசீர்வாதங்கள் பகிரப்படும் என்பகத நாம் நிகனவுகூறுயவாம்.  
மற்றும் இகதக் காட்டிலும் யமலாக, ஆபிரகாமின் ககதகள் வாயிலாக, 
அவ்வப்யபாது, அகனத்து விதமான ஜனங்களுக்கும் அவருகடய 
ஆசீர்வாதத்தின் கருவியாக யதவன் ஆபிரகாகமப் பயன்படுத்தினார் என்பகத 
நாம் காணலாம். 

ஆதியாகமத்தின் மூல பார்கவயாளர்கள் இந்த நிகழ்வுககளக் 
கற்றதிலிருந்து, அவர்கள் இந்த நிகழ்வுககளப் பிரதிபலிப்பதற்கான அயநக 
வாய்ப்புககளக் பகாண்டிருந்தார்கள்.  இந்த உலகத்திற்கு யதவனுகடய 
ஆசீர்வாதத்தின் கருவியாக யசகவ பசய்வதற்குரிய வழிகாட்டகல அவர்கள் 
கண்டுபகாண்டார்கள். சத்துருக்களிடமிருந்து யதவனுகடய பாதுகாப்பு மற்றும் 
அவர்களுகடய அயலார்க்கு யதவனுகடய ராஜ்யத்தின் ஆசீர்வாதங்ககளப் 
பரப்புவதற்கான முயற்சிகளுடன் முன்யனறிச் பசல்வகதயும் குறித்து அவர்கள் 
நிச்சயித்திருந்தார்கள். 

அதிகமாக அகதப்யபான்று, கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த 
கமயக்கருத்துககள நம்முகடய வாழ்க்ககயில் அப்பி ோசப்படுத்த யவண்டும்.  



பிதாவாகிய ஆபிரகாம் பாடம் 8: ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக: நவனீ பயன்பாடு 

-26- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நாமும்கூட யதவனுகடய பாதுகாப்பின் நிச்சயத்கத உகடயவர்களாகவும் , 
யதவனுகடய ராஜ்யத்கத பூமியின் எல்கலவகரக்கும் விரிவுபடுத்துவதின் 
மூலமாக யதசங்கள் அகனத்திற்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்யபாம் என்ற 
உற்சாகத்கத கண்டுபகாள்பவர்களாகவும் காணப்படுயவாம். 

முடிவுரை 

ஆபிரகாமின் வாழ்க்ககயின் நவனீ பயன்பாடின் மீதான இந்த பாடத்தில், 
முற்பிதாவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதாய் காணப்படுகிற ஆதியாகமத்தின் 
அதிகாரங்கள் எவ்வாறு நம்முகடய உலகத்திற்கு இன்று பபாருத்தமானகவ 
என்பகத நாம் ஆராய்ந்யதாம்.  முதலாவதாக, யவதாகமத்தின் இந்தப் பகுதியின் 
மீது கிறிஸ்தவ அணுகுமுகற என்பது ஆபிரகாமின் மிகச் சிறந்த வித்தாக 
கிறிஸ்துவின் மதீு கவனத்கத ஈர்க்கிறது என்பகத நாம் கவனித்யதாம்.  
ஆபிரகாமினுகடய வாழ்க்ககயில் நாம் கண்டுபிடித்ததான 
கமயக்கருத்துககள கிறிஸ்து நிகறயவற்றுகிறதான வழிககள இது 
யதடுகிறது.  ஆனால், இதற்கு அப்பாற்பட்டு, ஆபிரகாமின் வாழ்க்கக எப்படி 
ஒன்றிகணந்த ஆபிராகாமின் வித்தாக, சகபக்குப் பபாருந்துகிறது என்று நாம் 
பார்த்யதாம்.  யவதவாக்கியங்களின் இந்தப் பகுதியின் யபாதகனகள்படி 
கிறிஸ்துவில் ஆண்கள், பபண்கள் மற்றும் பிள்களகள் எவ்வாறு வாழ 
யவண்டியவர்கள். 

ஆதியாகமத்தில் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கககய மிக பநருக்கமாக நாம் 
பார்த்ததின்படி, நமது இன்கறய வாழ்க்ககயில் முற்பிதாவின் வாழ்கவ 
அப்பி ோசப்படுத்துவதற்கான அயநக வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கிறது.  
பிதாவாகிய ஆபிரகாகமப் பற்றிய யமாயசயின் கணக்கு, நமது இருதயத்கத 
முற்பிதாகவ யநாக்கி மட்டுமல்ல, ஆபிரகாமின் வித்தாகிய கிறிஸ்துகவ 
யநாக்கியும், கிறிஸ்துவுக்குள் ஆபிரகாமின் பிள்களகளாக மற்றும் 
ஆபிரகாமிற்கு பகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தின் சுதந்திரவாளிகளாக 
ஆச்சரியமாகக் காணப்படுகிற நம்கம யநாக்கியும் ஈர்க்கிறது என்பகத நாம் 
கண்டுபகாள்ளலாம்.                                   
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