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புதிய ஏற்பாட்டில் ராஜ்யமும் உடன்படிக்ககயும் 
பாடம் மூன்று 

புது உடன்படிக்ழக  

-1- 

வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

அறிமுகம் 

கிறிஸ்துவின் சஷீர்கள் பல பைக்கமான வவளிப்போடுகழள வவவ்யவறு 
வைிகளில் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பழத நீங்கள் எப்யபாதாவது 
கவனித்தது உண்டா? "புது உடன்படிக்ழக" என்கிற வசால் பயன்பாட்டிற்கு இது 
நிச்சயமாக வபாருந்தும். “இந்தப் பாத்திரம் புது உடன்படிக்ழகயாயிருக்கிறது” —  
என்று இயயசு வசான்னழத ஒவ்வவாரு முழற நாம் கர்த்தருழடய 
இராப்யபாஜனத்ழதக் கழடப்பிடிக்கும்யபாதும் வசால்கியறாம். உலவகங்கிலும் 
இருக்கிற உள்ளூர் சழபகளில் "புது உடன்படிக்ழக" என்ற வார்த்ழதகளுழடய 
வபயர்கள் உள்ளன. ஆனால் வபரும்பாலான கிறிஸ்தவர்களிடம் “புது 
உடன்படிக்ழக என்றால் என்ன?” என்கிற யகள்விழய யகட்டால் நீங்கள் 
யகட்கும் நபர்களின் எண்ணிக்ழகக்குத் தகுந்தாற்யபால பல பதில்கழளப் 
வபறுவர்ீகள். சில யநரங்களில் இது யபான்ற யவறுபாடுகள் வபரிய அளவில் 
தாக்கத்ழத ஏற்படுத்துவதில்ழல. ஆனால் இந்தப் பாடத்தில் நாம் பார்ப்பது 
யபால, புது உடன்படிக்ழகழயக் குறித்ததான கருத்து புதிய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்கழள மிகவும் பாதித்தது, அவர்களின் இழறயியழல “புது 
உடன்படிக்ழக இழறயியல்” என்று நாம் கூறலாம். ஆழகயால் புது 
உடன்படிக்ழக என்ன என்பழதப் புரிந்துவகாள்ள நம்மால் முடிந்த 
அழனத்ழதயும் வசய்ய யவண்டும். 

புதிய ஏற்பாட்டில் ராஜ்யமும் உடன்படிக்ழகயும் என்கிற வதாடரில் இது 
மூன்றாம் பாடம் ஆகும். இந்தப் பாடத்திற்கு “புது உடன்படிக்ழக” என்ற 
தழலப்ழப ழவத்துள்யளாம். இந்தப் பாடத்தில் புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் 
தங்களது மிக முக்கியமான இழறயியல் கண்யணாட்டங்களில் சிலவற்ழற 
வடிவழமக்க புது உடன்படிக்ழகயின் கருத்ழத எவ்வாறு நம்பியிருந்தார்கள் 
என்பழத ஆராய்யவாம். 

நம் பாடம் இரண்டு முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும். புது உடன்படிக்ழக 
யதவனுழடய ராஜ்ய நிர்வாகத்ழத எவ்வாறு வழகப்படுத்தியது என்பழத 
முதலில் பார்ப்யபாம். இரண்டாவது, புது உடன்படிக்ழக யதவனுக்கும் 
அவருழடய ஜனங்களுக்கும் இழடயிலான சில வதாடர்புகழள எவ்வாறு 
வவளிப்படுத்துகிறது என்பழத ஆராய்ந்து பார்ப்யபாம். புது உடன்படிக்ழகயின் 
மூலம் யதவனுழடய ராஜ்ய நிர்வாகம் என்ன என்பழத முதலில் பார்ப்யபாம். 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

ராஜ்யத்தின் நிர்வாகம்  

நாம் வபாதுவாக “உடன்படிக்ழக” என்று வமாைிப்வபயர்க்கும் எபிவரய 
வார்த்ழத “வபரித்” ஆகும். பழைய ஏற்பாட்டின் கியரக்க வமாைிப்வபயர்ப்பில், 
இந்த எபிவரய வார்த்ழத “டியாயதக்யக” என்று வமாைிவபயர்க்கப்பட்டு உள்ளது. 
புதிய ஏற்பாட்டில்  "டியாயதக்யக" என்கிற வார்த்ழத "உடன்படிக்ழக" என்யற 
வமாைிப்வபயர்க்கப்படுகிறது. வபரித் மற்றும் டியாயதக்யக ஆகிய இரண்டும் "ஒரு 
முழுழமயான ஒப்பந்தம் அல்லது உடை்படிக்யக" என்பதன் அர்த்தங்கழளயய  
வகாண்டுள்ளன. சமமாக உள்ளவர்கள் உடன்படிக்ழக வசய்துவகாள்வழத 
யவதாகமத்தில் பார்க்கியறாம். ராஜாக்களுக்கும் அவர்களுழடய 
குடிமக்களுக்கும், ராஜாக்களுக்கும் பிற ராஜாக்களுக்கும் இழடயிலான 
உடன்படிக்ழககழளயும் நாம் பார்க்கியறாம். யதவன் யதசங்களுடனும் 
ஜனங்களுடனும் உடன்படிக்ழக வசய்தார். இந்தப் பாடத்தில், ஜனங்களுடன் 
யதவன் வசய்து வகாண்ட  உடன்படிக்ழககளில், குறிப்பாக கிறிஸ்துவில் அவர் 
வசய்த புது உடன்படிக்ழகயில் நாம் கவனம் வசலுத்துயவாம். 

யதவனுழடய யவதாகம  உடன்படிக்ழககழளப் பற்றிய நமது புரிதலில் 
மிக முக்கியமான முன்யனற்றங்களில் ஒன்று இருபதாம் நூற்றாண்டின் 
இரண்டாம் பாதியில் நடந்தது என்பழத அறிவது முக்கியம். இந்த யநரத்தில், பல 
யவத வல்லுநர்கள் யவதாகம உடன்படிக்ழககழள வபாதுவாக "சர்வாதிகார 
ராஜா-யசவிக்கிற ராஜா ஒப்பந்தங்கள்" என்று அழைக்கப்படும் பண்ழடய 
கிைக்கத்திய ஆவணங்களுடன் ஒப்பிடத் வதாடங்கினார்கள். இந்த 
ஆவணங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் நாடுகளிழடயய சர்வயதச 
ஒப்பந்தங்களாக இருந்தன. இந்த உடன்படிக்ழககளில், சர்வாதிகார ராஜாக்கள் 
அல்லது வபரிய மன்னர்கள், ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக  யசவிக்கிற ராஜாக்கழள   
அல்லது சிறிய மன்னர்கழள தங்கள் அதிகாரத்தின் கீை் நிர்வகித்தனர். நாம் 
பார்க்கப் யபாவது யபால், யவதாகம உடன்படிக்ழககளுக்கும் இந்த சர்வாதிகார 
ராஜா - யசவிக்கிற ராஜா ஒப்பந்தங்களுக்கும் இழடயிலான ஒற்றுழமகள் 
யவதத்தில் யதவனுழடய உடன்படிக்ழககள் அவருழடய ராஜ்யத்தின் 
விவகாரங்கழள நிர்வகிப்பதற்கான முதன்ழம வைிமுழறகளாக இருந்தன 
என்பழதத்  வதளிவுபடுத்துகின்றன. 

யவதத்தில் இரண்டு வவவ்யவறு வழகயான ஒப்பந்தங்கள் 
இருந்தன என்பழத பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பாக 
ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் காணமுடியும். முதலாவது சமமான 
திறன், சமமான அதிகாரம் வகாண்ட இரு நபர்களிழடயய 
உருவாகக்கூடிய "சமநிழல ஒப்பந்தத்ழத"  காண்கியறாம், 
அதில் அவர்கள் இருவருக்கும் நன்ழம பயக்கும் ஒரு 
ஒப்பந்தத்ழத உருவாக்குகிறார்கள். ஆபிரகாம் மற்றும் 
அபிவமயலக்ழக உதாரணமாக எடுத்துக் வகாள்ளுங்கள்… 
நாம் காணும் இரண்டாவது வழகயான ஒப்பந்தம் 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

உண்ழமயில் பண்ழடய கிைக்கத்திய பகுதியில் உள்ள 
“சர்வாதிகார ராஜாவுக்கும் யசவிக்கிற ராஜாவுக்குமிழடயய 
உள்ள ஒப்பந்தம்” ஆகும், இது வைக்கமாக சம பலமற்ற 
நபர்களுக்கு இழடயில் நழடவபறுகிறது, இதில் 
பலமுள்ளவரும் வபரியவருமாயிருக்கிறவர்   வபரும்பாலும் 
உங்கழள யதாற்கடித்து வவன்றவர், உங்களுடன் ஒரு 
உறவில் இருக்க விரும்புகிறார், அதில் வபரியவர் 
சிறியவரிடமிருந்து  அழனத்து நன்ழமகழளயும் வரியாகப்  
வபறுகிறார். எனயவ வபரும்பாலும் சர்வாதிகார ராஜாவுக்கு 
யசவிக்கிற ராஜா நாங்கள்  விசுவாசமாயிருப்யபாம் என்கிற 
உறுதிவமாைிழய அளிக்க யவண்டும் ... ஆனால் யசவிக்கிற 
ராஜாவுக்கு இதில் ஒரு நன்ழம இருக்கிறது, யவறு வபரிய 
ராணுவம் தங்களுக்கு எதிராக பழடவயடுத்து வரும்யபாது 
சர்வாதிகார ராஜாவின் ராணுவம் உதவிக்கு வரும்.  
அதனால் அவர்களுக்கு அந்த வழகயான பரஸ்பர 
பாதுகாப்பும் உறவும் இருந்தது. 

— Dr. யடனியல் எல். கிம்  

ராஜாக்கழளப் வபாறுத்தவழர வகோடுங்யகோல் 
ஆட்சி ோளர்களோகவும், தங்கள் குடிமக்கழள ஒடுக்கும் 
பணக்கார யமலதிகாரிகளாகவும் தான் இருப்பார்கள் என்று 
நாம் வபரும்பாலும் கருதுகியறாம். ஆனால் உண்ழமயில், 
இயயசுவின் காலத்திலும் அதற்கு முந்ழதய பண்ழடய 
கிைக்கத்திய சூைலிலும் அரசாட்சியானது  வபரும்பாலும் 
உடன்படிக்ழக என்ற கருத்தின் அடித்தளமாகயவ இருந்தது. 
ஆகயவ, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பண்ழடய ஒப்பந்தங்கள் 
நழடவபற்றதற்கு சான்றுகள் உள்ளன. அதில் ஒரு ராஜா, 
அல்லது ஒரு யமலதிகாரி, அல்லது சர்வாதிகார ராஜா    
சிலருடன் ஒப்பந்தம் வசய்வது வைக்கம். பின்னர்  அவருழடய 
ஊைியர்களாகயவா அல்லது அவரது யசவகர்களாகயவா 
அவர்கள் ஆகிவிடுவார்கள், யமலும் 
அவர்களுக்கிழடயிலுள்ள உறவு எப்படியிருக்க யவண்டும் 
என்று வழரயறுக்கப்படும். சர்வாதிகார ராஜாவால் ஒரு சில 
வழரயழறகள் வகுக்கப்பட்டு  உறவு சரியாக வசல்வதற்கான  
வைிவழககள் வசய்து தரப்படும். யமலும் அவர், "நோை் 
உங்களுக்கு போதுகோப்யப வழங்குயவை், நோை் உங்களுக்கு 
வசழிப்யப வகோடுப்யபை், உங்கள் ப ிர்களில் ஒரு பகுதிய  
எை்ைிடம் பகிர்வதோலும், உங்கள் விசுவோசத்யத எைக்குக் 
கோட்டுவதோலும், மற்ற அரசர்களுடயைோ அல்லது 



புதிய ஏற்பாட்டில் ராஜ்யமும் உடன்படிக்ழகயும்  பாடம் மூன்று : புது உடன்படிக்ழக  

-4- 

வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

யமலதிகோரிகளுடயைோ கூட்டணிகயள உருவோக்கோததோலும் 
அதற்கு ஈடோக எை்  அயட ோளத்யத உங்களுக்கு 
வழங்குயவை்" எை்று இதுயபோை்ற ஒை்யறச் வசோல்வோர். 
அரசர்களுடயனா அல்லது யமலதிகாரிகளுடயனா 
கூட்டணிகழள உருவாக்காததாலும் அதற்கு ஈடாக என்  
அழடயாளத்ழத உங்களுக்கு வைங்குயவன்." எனயவ இது 
ஒரு அர்த்தத்தில் பார்க்கும்யபாது ஒரு பரஸ்பர வழகயான 
சூை்நிழலயாக இருந்தது. இந்த வழகயான ஒப்பந்தத்தின் 
அடிப்பழடயில் ராஜ்யம் மற்றும் உடன்படிக்ழகயின் தன்ழம 
பற்றி சிந்திக்கத் வதாடங்கினால், பழைய ஏற்பாட்டின் 
பல்யவறு பகுதிகள் இந்த சர்வாதிகார ராஜா ஒப்பந்தங்களின் 
சரியான கூறுகளுடன் மிகத் துல்லியமாக 
ஒத்துப்யபாகின்றன என்பழத நாம் காணலாம். 

— Mr. பிராட்லி டி. ஜான்சன்  

யதவனின் ராஜ்ய நிர்வாகத்ழத மூன்று முக்கிய வைிகளில் பார்ப்யபாம். 
உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகளின் முக்கியத்துவத்ழத நாம் முதலில் கவனிப்யபாம். 
இரண்டாவது, யதவனுழடய ராஜ்யத்திற்கான வபாருத்தமான வகாள்ழககளில் 
யதவனின் உடன்படிக்ழககள் எவ்வாறு கவனம் வசலுத்தின என்பழதப் 
பார்ப்யபாம். மூன்றாவது, யதவன் தனது உடன்படிக்ழகக் வகாள்ழககளின் 
இயல்பான வளர்ச்சியின் மூலம் தனது ராஜ்யத்ழத எவ்வாறு நிர்வகித்தார் 
என்பழதப் பார்ப்யபாம். யதவனுழடய உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகழள முதலில் 
பார்ப்யபாம். 

உடன்படிக்கக பிரதிநிதிகள்  
நாம் ஏற்கனயவ பார்த்தபடி, பண்ழடய சர்வாதிகார ராஜாக்கள் தங்கள் 

ராஜ்யங்கழள பலம் குழறந்த அரசர்களுடயனா அல்லது 
யசவிக்கிறவர்களுடயனா  ஒப்பந்தம் வசய்து நிர்வகித்தார்கள். இந்த யசவிக்கிற 
மன்னர்கள் தங்கள் யதசங்கழள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர், யமலும் தங்கள் 
ராஜ்யங்கழள சர்வாதிகார ராஜாக்களுக்கு பணிந்து இருக்கும்படி பார்த்துக் 
வகாண்டனர். இயதயபால், யதவன் தம்முழடய உடன்படிக்ழக மக்கழளப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு யதர்ந்வதடுத்த மனிதர்கள் மூலமாக 
உடன்படிக்ழககழள ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தனது ராஜ்யத்ழத 
நிர்வகிக்கிறார். 

நாம் என்ன வசோல்ல வருகியறாம் என்பழதப் பார்க்க, பழைய ஏற்பாட்டில் 
யதவன் எவ்வாறு உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகழளத் யதர்ந்வதடுத்தார் என்பழத 
முதலில் பார்ப்யபாம். பிறகு புது உடன்படிக்ழகழயப் பற்றி  பார்ப்யபாம். பழைய 
ஏற்பாட்டிலிருந்து வதாடங்கலாம்.  
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

பகைய ஏற்பாடு  
யதவன் பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில்  உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகழளத் 

யதர்ந்வதடுத்தார் என்பழதக் காண்பது கடினமான காரியம் அல்ல. யதவன் 
ஆதாமுடன் முதல் யவதாகம உடன்படிக்ழகழய ஏற்படுத்தினார் என்று 
ஆதியாகமம் 1-3 மற்றும் ஓசியா 6:7 இரண்டும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஆதியாகமம் 
6:18 மற்றும் ஆதியாகமம் 9:9-17 ஆகியழவ யநாவாவுடன் யதவன் வசய்து வகாண்ட   
உடன்படிக்ழகழயக் குறிக்கின்றன. ஆதியாகமம் 15-17 இல் யதவன் 
ஆபிரகாமுடன் ஒரு உடன்படிக்ழக வசய்தார். யாத்திராகமம் 19-24 யதவன் 
யமாயசழய தனது உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியாக யதர்ந்வதடுத்தார் என்பழதக் 
குறிக்கிறது. கழடசியாக சங்கீதம் 89 மற்றும் 132 ஆகியழவ  தாவதீுடனான 
யதவனின் உடன்படிக்ழகழயக் குறிக்கின்றன. 

யதவன் இந்த  உடன்படிக்ழககழள ஏற்படுத்தின யபாது இந்த மனிதர்கள் 
ஒவ்வவாருவழரயும் வித்தியாசமாகக் ழகயாண்டார். ஆனால் அவர்கள் 
அழனவரும் யதவனுழடய  பரயலாக அரச நீதிமன்றத்தின் 
நியாயத்தீர்ப்புகளில் யதவனுக்கு முன்பாக மற்றவர்கழள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர். ஆதாம் மற்றும் யநாவாவுடனான 
உடன்படிக்ழககள் "உலகளாவிய உடன்படிக்ழககள்" என்று 
அழைக்கப்படுகின்றன, ஏவனன்றால் ஆதாமும் யநாவாவும் எல்லா 
மனிதர்கழளயும் யதவனுழடய  உடன்படிக்ழக மக்களாக 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர். ஆபிரகாம், யமாயச மற்றும் தாவதீுடனான 
உடன்படிக்ழககள் "யதசிய உடன்படிக்ழககள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 
இந்த உடன்படிக்ழககளில், இந்த மனிதர்கள் இஸ்ரயவல் யதசத்திற்கு 
பிரதிநிதிகளாக இருந்தார்கள், புறஜாதியார் இஸ்ரயவலுக்குள்  உடன்படிக்ழக 
மக்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டனர். 

பழைய ஏற்பாட்டின் உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகழள மனதில் ழவத்து, புது 
உடன்படிக்ழகழய யதவன் ஒரு உடன்படிக்ழக பிரதிநிதி மூலம் எவ்வாறு 
நிர்வகித்தார் என்பழதப் பார்ப்யபாம். 

புது உடன்படிக்கக  
கிறிஸ்துழவ புதிய ஏற்பாடு  புது உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியாக மீண்டும் 

மீண்டும் அழடயாளம் காட்டுகிறது. யதவன் தம்முழடய சழபயின் சார்பாக 
அவழர வியசஷித்த வைிகளில் ஈடுபடுத்தினார்  — ஒவ்வவாரு யூதழனயும் 
புரஜாதிழயயும்  யதவன் கிறிஸ்துவுடன் அழடயாளப்படுத்துகிறார். எபிவரயர் 
9:15 இல் நாம் வாசிக்கிறது யபால: 

அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட நித்திய 
சுதந்தரத்ழத அழடந்துவகாள்வதற்காக, புது 
உடன்படிக்ழகயின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிறார் (எபிவரயர் 
9:15). 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

யராமர் 8:34 மற்றும் 1 தீயமாத்யதயு 2:5-6 யபான்ற யவத பகுதிகளிலும் இயத 
யபான்ற யபாதழனகள் காணப்படுகின்றன. 

கிறிஸ்துயவ சழபக்கான யதவனின் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ழக 
பிரதிநிதி என்பது புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலின் மிக முக்கியமான 
பண்புகளில் ஒன்ழறப் புரிந்துவகாள்ள உதவுகிறது. பல யவதாகம 
வமாைிப்வபயர்ப்பாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் 
“கிறிஸ்துழவ ழமயப்படுத்தியது” ஆகும். யவறு விதத்தில் கூறினால், புதிய 
ஏற்பாட்டு இழறயியலின் ஒவ்வவாரு அம்சமும் கிறிஸ்துவின் ஆள்த்துவம் 
மற்றும் கிரிய யுடன் வநருக்கமாக பிழணக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஏன் 
உண்ழமயாக இருக்கிறது? உதாரணமாக, இரட்சிப்புக்காக நாம் இயயசுழவ 
விசுவாசிக்க யவண்டும் என்று புதிய ஏற்பாடு ஏன் யபாதிக்கிறது? ஏன் 
இயயசுவின் நாமத்தில்  வஜபம் வசய்யவும் பிறருக்கு  இரக்கம் காட்டவும்  
யவண்டும்? சழப "கிறிஸ்துவின் சரரீம்" என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது? பதில் 
வதளிவாக இருக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலில் கிறிஸ்து இந்த முக்கிய 
பாத்திரத்ழத வகிக்கிறார், ஏவனன்றால் யதவன் புது உடன்படிக்ழகயில் 
வாை்க்ழகயின் ஒவ்வவாரு பரிமாணத்ழதயும் கிறிஸ்துவின் மூலம் சழபயின் 
பிரதிநிதியாக நிர்வகிக்கிறார். புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலின் இந்த அம்சத்ழத 
கவனிக்காமல் இருப்பது, அதன் மிக முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்ழற 
இைப்பது யபாலாகும். 

யதவன் தனது ராஜ்யத்ழத உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகள் மூலமாகவும், 
குறிப்பாக புது உடன்படிக்ழகயில் கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் நிர்வகித்தழதக் 
கண்ட நாம், யதவனுயட  ரோஜ்  நிர்வோகத்திை் இரண்டோவது அம்சமோை, 
யவதோகம வரலோற்றிை் வவவ்யவறு கோலங்களுக்கோக யவதோகம  
உடை்படிக்யககள் நிறுவி  வபோருத்தமோை வகோள்யககளுக்கு யநரோக நோம் 
திரும்ப யவண்டும். 

பபாருத்தமான பகாள்கககள்   
அழனத்து பண்ழடய கிைக்கத்திய நாடுகளில்  சர்வாதிகார ராஜா- 

யசவிக்கிற ராஜா  ஒப்பந்தங்கள் வபாதுவான கூறுகழளக் வகாண்டிருந்தன, 
ஆனால் அழவ பல வைிகளிலும் யவறுபட்டன. இதற்குக் காரணம், ஒவ்வவாரு 
சர்வயதச ஒப்பந்தத்திற்கும் வபாருத்தமான ஒவ்வவாரு பிரச்சழனழயயும் 
ஒவ்வவாரு தனிப்பட்ட ஒப்பந்தமும் குறிப்பிட்டது. அயதயபால், யதவனின் 
உடன்படிக்ழககள் அழனத்தும் வபாதுவானழவகளாக இருக்கின்றன, 
ஆனால் ஒவ்வவாரு உடன்படிக்ழகயின் வகாள்ழககளும் யவதாகம  
வரலாற்றின் வவவ்யவறு கட்டங்களில் முக்கியமான குறிப்பிட்ட 
சிக்கல்களுக்காக வடிவழமக்கப்பட்டுள்ளன. 

யதவனுழடய  உடன்படிக்ழககளின் வகாள்ழககள் வவவ்யவறு 
வரலாற்று நிழலகளுக்கு எவ்வாறு வபாருத்தமானழவ என்பழதப் பார்க்க, 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

நாம் மீண்டும் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககழளயும், பின்னர் புது  
உடன்படிக்ழகயின் வகாள்ழககழளயும் பார்ப்யபாம். முதலில் பழைய ஏற்பாட்டு 
உடன்படிக்ழகக் வகாள்ழககழளப் பார்ப்யபாம். 

பகைய ஏற்பாடு  
பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளின் விதிமுழறகழள வதளிவாக  

வாசிப்பதால் யதவனுழடய ராஜ்யத்தின் குறிப்பிட்ட கால கட்டங்களுக்கு 
வபாருத்தமான வகாள்ழககளில் கவனம் வசலுத்த முடியும். 

ஆதாமுடன் யதவன் வசய்த  உடன்படிக்ழக “அஸ்திபோரங்களிை் 
உடன்படிக்ழக” என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது யதவனுழடய  ராஜ்யத்தின் 
குறிக்யகாள்கழளயும், பாவம் உலகத்திற்குள் நழைவதற்கு முன்னும் பின்னும் 
அவருழடய ராஜ்யத்தில் மனிதர்களின் பங்கு எப்படி இருந்தது என்பழதயும் 
வலியுறுத்தியது. 

ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு, யதவன் யநாவாவுடன் ஒரு உடன்படிக்ழக 
வசய்தார், அழத "ஸ்திரத்தன்ழமயின் உடன்படிக்ழக" என்று அழைக்கலாம். 
இந்த உடன்படிக்ழக பாவமுள்ள மனிதகுலம் யதவனுழடய ராஜ்ய 
யநாக்கங்களுக்கு யசழவ வசய்யக்கூடிய பாதுகாப்பான சூைலாக இயற்ழகயின் 
ஸ்திரத்தன்ழமழய ழமயமாகக் வகாண்டது. 

ஆபிரகாமின் உடன்படிக்ழகழய “இஸ்ரயவலின் வதரிந்வதடுத்தலுக்கான  
உடன்படிக்ழக” என்று நாம் குறிப்பிடலாம். இது யதவனால் வதரிந்வதடுக்கப்பட்ட 
இஸ்ரயவல் ஜனங்களுக்கு அவர் அளித்த சலுழககள் மற்றும் வபாறுப்புகளில் 
கவனம் வசலுத்தியது. 

யமாயசயுடன் யதவன் வசய்த உடன்படிக்ழக வபரும்பாலும் "பிரமாண 
உடன்படிக்ழக" என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏவனன்றால் இஸ்ரயவல்  
யகாத்திரத்தாழர ஒரு யதசமாக ஒன்றிழணத்ததால் அது யதவனுழடய 
பிரமாணத்தில் கவனம் வசலுத்தியது. இந்த உடன்படிக்ழகயால், யதவன் 
இஸ்ரயவல் ஜனங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் வசய்த யதசத்ழத யநாக்கி அவர்கழள 
அழைத்துச் வசன்றார். 

கழடசியாக, தாவதீின் உடன்படிக்ழகழய “ராஜ்யத்தின் உடன்படிக்ழக” 
என்று நாம் கருதலாம். இந்த உடன்படிக்ழக இஸ்ரயவழல ஒரு வலிழமயுள்ள 
ராஜ்யமாக நிழலநிறுத்தியதுடன், இஸ்ரயவழல ராஜ்ய யசழவயில் 
வைிநடத்துவதற்கு தாவதீின் அரச வம்சம் எவ்வாறு இருந்தது என்பழதயும் 
வலியுறுத்தியது. 

பழைய ஏற்பாட்டில் உடன்படிக்ழககளால் நிறுவப்பட்ட வபாருத்தமான 
வகாள்ழககழள நாம் கருத்தில் வகாள்ளும்யபாது, புது  உடன்படிக்ழக புது  
உடன்படிக்ழக யுகத்திற்கு வபாருத்தமான ராஜ்யக் வகாள்ழககழளயும் 
நிறுவியிருப்பழதக் கண்டு ஆச்சரியப்பட யவண்டிய அவசியமில்ழல. 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

புது உடன்படிக்கக  
புது உடன்படிக்ழக யவதாகம வரலாற்றின் கழடசி காலக்கட்டத்தில் 

வருகிறது  — ஆதாம், யநாவா, ஆபிரகாம், யமாயச மற்றும் தாவதீு ஆகியயாருடன் 
யதவன் வசய்த உடன்படிக்ழககளுக்குப் பிறகு அது வருகிறது. இதனால் புது 
உடன்படிக்ழக "நிழறயவறுதலிை் உடன்படிக்ழக" என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
ஆகயவ இது கடந்த கால யதால்விகழள மாற்றியழமக்க புதிதாக 
உருவாக்கப்பட்ட  வகாள்ழககழள நிறுவி கிறிஸ்துவில் யதவனுழடய ராஜ்ய 
யநாக்கங்கழள நிழறவு வசய்கிறது அல்லது பூரணப்படுத்துகிறது. 

புது உடன்படிக்ழக எயரமியா 31:31 இல் முதன்முழறயாக யவதத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அங்கு இந்த வார்த்ழதகழளப் வாசிக்கியறாம்: 

இயதா, "நாட்கள் வருவமன்று" கர்த்தர் வசால்லுகிறார், 
"அப்வபாழுது இஸ்ரயவல் குடும்பத்யதாடும் யூதா 
குடும்பத்யதாடும் புது உடன்படிக்ழக பண்ணுயவன்" (எயரமியா 
31:31). 

இந்த வசனத்தின் வபரிய சூைலில், “நாட்கள் வரும்” என்ற வசாற்வறாடர் 
இஸ்ரயவலின் சியற ிருப்புக்கு பிந்யத  கோலத்யதக் குறிக்கிறது. முந்ழதய 
பாடத்தில் நாம் பார்த்தது யபால, கிறிஸ்தவ நற்வசய்தியின் வசய்தி — அல்லது 
"சுவியசஷத்தின்" வசய்தி — யதவனுழடய ராஜ்யம் அதன் இறுதியான 
உலகளாவிய வவற்றிழய இஸ்ரயவலின் சிழறயிருப்புக்குப் பின் அழடயும் 
என்பதாகும்.     ஆழகயால் புது  உடன்படிக்ழகயின் முதல் குறிப்பிலிருந்து, 
யதவனுழடய ராஜ்யத்தின் வவற்றிகரமான நிழறயவற்றத்துடன் அதன் 
வதாடர்ழபக் காண்கியறாம். 

இந்த காரணத்திற்காக, எயரமியா 31:33-34 இல், புது உடன்படிக்ழகயின் 
வகாள்ழககழளயும், கிறிஸ்துவில் ராஜ்யத்தின் இந்த கழடசி கட்டத்திற்கு 
வபாருத்தமான வகாள்ழககழளயும் யதவன் வவளிப்படுத்தினார். யதவன் 
என்ன வசான்னார் என்பழதக் கவனிக்கவும்: 

 அந்நாட்களுக்குப்பிற்பாடு, நான் இஸ்ரயவல் குடும்பத்யதாயட 
பண்ணப்யபாகிற உடன்படிக்ழகயாவது ... நான் என் 
நியாயப்பிரமாணத்ழத அவர்கள் உள்ளத்தியல ழவத்து, 
அழத அவர்கள் இருதயத்தியல எழுதுயவன். நான் அவர்கள் 
யதவனாயிருப்யபன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் 
இனி ஒருவன் தன் அயலாழனயும், ஒருவன் தன் 
சயகாதரழனயும் யநாக்கி: "கர்த்தழர அறிந்துவகாள்" என்று 
யபாதிப்பதில்ழல; அவர்களில் சிறியவன்முதல் 
வபரியவன்மட்டும், எல்லாரும் என்ழன 
அறிந்துவகாள்வார்கள் என்று கர்த்தர் வசால்லுகிறார் ... நான் 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

அவர்கள் அக்கிரமத்ழத மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்கழள 
இனி நிழனயாதிருப்யபன் (எயரமியா 31:33-34). 

புது உடன்படிக்ழக யதவனுழடய ராஜ்யத்ழத அதன் இறுதி முடிவுக்குக் 
வகாண்டுவரும் என்பழத இந்த பகுதியில் கவனியுங்கள், “[யதவன்] 
[அவருழடய ஜனங்களின்] துன்மார்க்கத்ழத மன்னிப்பார், யமலும் அவர்கள் 
வசய்த பாவங்கழள இனி நிழனவில் வகாள்ள மாட்டார்.” யதவனுழடய 
மக்களுக்கான இறுதி, நித்திய ஆசீர்வாதங்களின் இந்த யநரத்தில், "[அவர்] 
[அவருழடய] பிரமாணத்ழத அவர்கள் மனதில் ழவத்து அழத அவர்கள் 
இருதயங்களில் எழுதுவார்." உண்ழமயில், புது உடன்படிக்ழகயில் உள்ள 
ஒவ்வவாரு நபருக்கும் இழத உண்ழமயாக்குவதாக யதவன் வாக்குத்தத்தம் 
வசய்தார். அவர் கூறியது யபால், "அவர்களில் சிறி வை்முதல் 
வபரி வை்மட்டும், எல்லோரும் எை்யை அறிந்துவகோள்வோர்கள்." 

இப்யபாது உபாகமம் 10:16 மற்றும் எயரமியா 4:4 யபான்ற யவத பகுதிகளில், 
அவருழடய உடன்படிக்ழககளுடனான வவளிப்புற வதாடர்ழபத் தாண்டி, 
அவர்களுழடய இருதயங்கழள விருத்தயசதனம் வசய்ய இஸ்ரயவல் யதசத்ழத 
யதவன் அடிக்கடி அழைத்தார். யவறு வார்த்ழதகளில் கூறினால், அவர்கள் 
அவருழடய பிரமாணத்ழத தங்கள் இருதயங்களில் எழுதுவதன் மூலம் 
அவழர ஆைமாக யநசிக்க யவண்டும். ஆனால் யதவன் தம்முழடய 
உடன்படிக்ழக மக்கள் அழனவருக்கும் இது ஒரு யதார்த்தமாக இருக்கும் 
வழகயில் புது உடன்படிக்ழக யுகத்தின் வகாள்ழககளில் தழலயிடுவதாக 
உறுதியளித்தார். 

இயயசுவின் உயிர்த்வதழுதல் மற்றும் பரம் ஏறுதலுக்குப் பிறகு, 
யதவனுழடய ராஜ்யத்தின் வடிவம் அப்படியய இருந்தது, 
யதவன் தம்முழடய ஜனங்கழள அவருழடய இடத்தில் 
இருந்து ஆளுகிறார், ஆனால் அது எழதப் யபால  இருந்தது 
என்பது எல்லாவற்ழறயும் மாற்றியது.  யதவனுழடய வலது 
பாரிசத்தில் இயயசு அமர்ந்திருப்பதன்  முக்கியமான விஷயம் 
என்னவவன்றால் - அப்யபாஸ்தலனாகிய யபதுரு 
அப்யபாஸ்தலருழடய நடபடிகள் 2 இல் வபந்வதவகாஸ்யத 
நாளில் பிரசங்கிக்கிறது யபால — யயாயவல் புத்தகத்தில் 
தீர்க்கதரிசனம் வசால்லப்பட்டபடி அவர் தம்முழடய பரிசுத்த 
ஆவியானவழர தம்முழடய ஜனங்கள் மீது ஊற்றினார். 
யூதர்களிலும் — ஆச்சரியப்படும் விதத்தில்  ஆவியானவர் — 
புறஜாதிகளிலும் வாசம் வசய்தார். யதவனுழடய  ராஜ்யம் 
இனி ஆபிரகாமின்  சந்ததியினரான இஸ்ரயவல் 
ஜனங்கழள மட்டும் வகாண்டிருக்காது என்பதற்கான 
அறிகுறி இதுவாகும். யராமர் 4 இல் அப்யபாஸ்தலனாகிய 
பவுல் வசால்வது யபால் விசுவாசம் உள்ளவர்கயள 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

ஆபிரகாமின் சந்ததியினர் ஆவார்கள். எனயவ,யதவனுழடய  
ராஜ்யம் என்பது ஒவ்வவாரு யகாத்திரத்திலிருந்தும், 
யதசத்திலிருந்தும், வமாைியிலிருந்தும் வருகிற மக்களால் 
ஆனது; கிறிஸ்துழவ விசுவாசிக்கிறவன் ஆவியானவழரப் 
வபறுவான், ஆவியானவழரக் வகாண்டிருக்கிற எவனிலும் 
யதவன் வாை்கிறார், அவர்களுழடய வாை்க்ழகயில் 
ஆளுழக  வசய்கிறார். 

— Dr. கான்ஸ்டன்ழடன் ஆர்.காம்ப்வபல் 

நம்முழடய முந்ழதய பாடத்தில் பார்த்தபடி, புது உடன்படிக்ழக யுகம் 
காலப்யபாக்கில் மூன்று கட்டங்களில் வவளிப்படும் என்று இயயசு யபாதித்தார். 
முதலாவது, கிறிஸ்துவின் முதல் வருழகயில் உடன்படிக்ழகயின் வதாடக்கம் 
இருந்தது. இந்தக் கட்டத்தில், கிறிஸ்து பலவற்ழற நிழறயவற்றினார், ஆனால் 
புதிய உடன்படிக்ழகயின் எதிர்பார்ப்புகள் அழனத்ழதயும் 
நிழறயவற்றவில்ழல. பின்னர், வதாடர்ச்சியில்,  புது உடன்படிக்ழக யுகம் 
சழபயின் வரலாறு மூலம் காலவழரயின்றி வதாடரும். இந்தக் கட்டத்தில், 
கிறிஸ்து பலவற்ழற நிழறயவற்றுகிறார். ஆனால் புதிய உடன்படிக்ழகயின் 
எதிர்பார்ப்புகள் அழனத்ழதயும் இன்னும்  நிழறயவற்றவில்ழல. இறுதியில் 
புது  உடன்படிக்ழக யுகம்  கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருழகயில் 
நிழறவழடயும். அப்யபாது எல்லா எதிர்பார்ப்புகளும்  முழுழமயாக 
நிழறயவறும். 

புது உடன்படிக்ழகயின் இந்த மும்மடங்கு நிழறயவறுதல் புதிய ஏற்பாட்டு 
இழறயியலின் இரண்டாவது அடிப்பழடப் பண்ழப புரிந்துவகாள்ள 
உதவுகிறது. இது கிறிஸ்துழவ ழமயப்படுத்தியது  மட்டுமல்ல; புதிய ஏற்பாட்டு 
இழறயியல் இந்த மூன்று நிழலகளில் புது  உடன்படிக்ழகயின் 
வகாள்ழககழள விளக்குவதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன் விழளவாக, புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் புது 
உடன்படிக்ழகயில் வாை்க்ழகக்கான எதிர்பார்ப்புகழள சரிவசய்ய யநரத்ழத 
வசலவிட யவண்டியிருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, எயரமியா 31 உருவாக்கிய 
எதிர்பார்ப்புகழளப் யபாலல்லாமல், மத்யதயு 6:12 மற்றும் 1 யயாவான் 1:9 யபான்ற 
யவத பகுதிகள் கிறிஸ்துவின் சஷீர்கள் இன்னும் யதவனுழடய  பிரமாணத்ழத  
மீறுவதால் மன்னிப்பு யகட்க யவண்டும் என்பழத விளக்குகின்றன. புது 
உடை்படிக்யக சயப ில் உண்யம ோை விசுவோசிகளிை் மத்தி ில் யபோலி 
விசுவோசிகள் இருப்பயத 2 வகோரிந்தி ர் 11:13 மற்றும் கலோத்தி ர் 2:4 யபோை்ற 
பகுதிகளில் நோம் கோண்கியறோம். புது உடன்படிக்ழகக் வகாள்ழககள் 
வவளிவருவழத  இழவ மற்றும் பிற காரணிகள் எவ்வாறு பாதித்தன? ஏயதா 
ஒரு வழகயில், புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலின் ஒவ்வவாரு பரிமாணமும் இந்த 
யகள்விக்கு பதிலளிக்கும் வழகயில்  அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகள் மற்றும் வரலாற்று ரதீியாக வபாருத்தமான 
வகாள்ழககள் மூலம் யதவன் தனது ராஜ்யத்ழத எவ்வாறு நிர்வகித்தார் 
என்பழத இப்யபாது நாம் பார்த்யதாம், யவதாகம உடன்படிக்ழககளில் 
வகாள்ழககளின் இயற்ழகயான  வளர்ச்சிழய நாம் இப்யபாது ஆராய 
யவண்டும். 

இயற்ககயான வளர்ச்சி  
உடன்படிக்ழகக் வகாள்ழககள் இயற்க்ழகயாக வளர்வழதப் பற்றி நாம் 

யபசும்யபாது, ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சி யபான்ற ஒன்ழற நம் மனதில் 
ழவத்திருக்கியறாம். ஒரு மரம் விழதயிலிருந்து முழு முதிர்ச்சிக்கு 
வளரும்யபாது மாறுகிறது, ஆனால் அது இன்னும் அயத உயிரினமாகயவ 
உள்ளது. பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககழள நாம் அயத வைியில் பார்க்க 
முடியும். ஒவ்வவாரு பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழகயிலும் வவவ்யவறு 
உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகள் இருந்தனர் மற்றும் வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலத்திற்கு வபாருத்தமான வகாள்ழககளில் கவனம் வசலுத்தின. ஆைோல், 
இந்த மோற்றங்களிை் மத்தி ிலும் ஒரு மரத்யதப் யபோல அதற்கு இ ற்யக 
ஒற்றுயம இருந்தது. 

முதலில் பயழ  ஏற்போட்டில், யதவனுயட   உடை்படிக்யககளிை் 
இ ற்யக ோை வளர்ச்சிய  நோம் போர்ப்யபோம். முதலில் பழைய ஏற்பாட்டில் 
என்னவவன்று கற்றுக்வகாள்யவாம். பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புது 
உடன்படிக்ழக வழரயிலான இயற்ழகயான  வளர்ச்சிழயப் பற்றிப் 
பார்ப்யபாம். பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளிலிருந்து வதாடங்கலாம்.  

பகைய ஏற்பாடு  
பழைய ஏற்பாட்டு வரலாற்றில் உடன்படிக்ழககளின் வகாள்ழககள் 

எவ்வாறு நழடமுழறயில் இருந்தன என்பழத நாம் மனதில் ழவத்துக் 
வகாள்ளும்யபாது பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளின் இயற்ழகயான 
வளர்ச்சிழயக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஆதாமின் காலத்திலிருந்யத, 
மைித இைத்யத, அவருயட  சோ லோக, அவருயட  ரோஜ் த்யத பூமிவ ங்கும் 
பரப்புவதற்கோக யதவை்  நிறுவிைோர். இந்தக் வகாள்ழக காலப்யபாக்கில் 
உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் அது ஒருயபாதும் முற்றிலுமாக 
நிராகரிக்கப்படவில்ழல. 

யநாவாவின் காலத்திலிருந்யத, யதவன்  தனது ராஜ்ய யநாக்கங்களுக்காக 
யதவனுழடய வை்ீந்த சாயல்களுக்கு பாதுகாப்பான இடமாக இயற்ழகயின் 
ஸ்திரத்தன்ழமழய நிறுவினார். இந்த நிர்வாகக் வகாள்ழக பிற்கால 
உடன்படிக்ழககளுடன் இயணந்து பல்யவறு வைிகளில் மாறியது, ஆனால் 
யதவன்  அழத ஒருயபாதும் ஒதுக்கி ழவக்கவில்ழல. 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

ஆபிரகாமின் காலத்திலிருந்யத, யதவனால் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 
ஜனங்களாக இஸ்ரயவலுக்கு வியசஷித்த  சலுழககளும் வபாறுப்புகளும் 
வைங்கப்பட்டன. வரலாற்றில் இந்த வியசஷித்த பங்கில் யமலும் பல 
உடன்படிக்ழககள்  யசர்க்கப்பட்டு  யமம்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் அது யதவனின் 
ராஜ்ய நிர்வாகத்திலிருந்து ஒருயபாதும் மழறந்துவிடவில்ழல. 

யமாயசயின் காலத்திலிருந்யத, நியாயப்பிரமாணம் இஸ்ரயவலுக்கு 
வைிகாட்டியாக வசயல்பட்டது. மற்ற உடன்படிக்ழககள் யசர்க்கப்பட்டதால் இந்த 
நியாயப்பிரமாணம்  வித்தியாசமாக பயன்படுத்தப்பட யவண்டியிருந்தது, 
ஆனால் அது ஒருயபாதும் ரத்து வசய்யப்படவில்ழல. 

தாவதீின் காலத்திலிருந்யத, தாவதீின் அரச வம்சம் யதவனுழடய 
ஜனங்கழள தங்கள் ராஜ்ய யசழவயில் வைிநடத்தியது. புது உடன்படிக்ழக 
மற்றும் இயயசுவின் ராஜ்யத்தில் இந்த தழலழம மாறினாலும், அது ஒதுக்கி 
ழவக்கப்படவில்ழல. 

பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் காணும் இயற்ழகயான  வளர்ச்சியின் முழற 
கிறிஸ்துவில் புது உடன்படிக்ழகயுடன் வதாடர்ந்தது. இது முந்ழதய 
உடன்படிக்ழககளிலிருந்து இயற்ழகயாகயவ வளர்ந்தது. 

புது உடன்படிக்கக  
எயரமியா 31:31 இல் யதவன் வசான்னழத  மண்ீடும் பார்ப்யபாம்: 

இஸ்ரயவல் குடும்பத்யதாடும் யூதா குடும்பத்யதாடும் புது 
உடன்படிக்ழக பண்ணுயவன் (எயரமியா 31:31). 

வபரும்பாலும், கிறிஸ்தவர்கள் “புது உடன்படிக்ழக” என்ற வசால் 
பயன்பாட்டிற்கு முற்றிலும்  புதியது என்கிற அர்த்தத்ழதக் வகாடுக்கின்றனர். 
அதுமட்டுமல்ல, யவதாகமத்தின் முந்ழதய உடன்படிக்ழககளிலிருந்து 
துண்டிக்கப்பட்டது என்றும் வசால்கின்றனர். எப்படியிருந்தாலும், "புதியது" 
என்ற வசால் சடாஷ் என்ற எபிவரய வார்த்ழதயிலிருந்து வருகிறது என்பழத 
அறிவது முக்கியம். ஏசாயா 61:4, எயசக்கியயல் 36:26 மற்றும் யயாபு 29:20 யபான்ற 
யவத பகுதிகள் இந்த வார்த்ழதயும் அதனுடன் வதாடர்புழடய வாய்வமாைி 
வடிவங்களும் “முற்றிலும் புதியழவ” என்கிற அர்த்தத்ழத தரவில்ழல 
என்பழத வதளிவுபடுத்துகின்றன. மாறாக, இந்த வசாற்களின் குடும்பம் 
"புதுப்பிக்கப்பட்டது," "புதிதாக்கப்பட்டது," "மண்ீடும் கட்டப்பட்டது" அல்லது 
"புத்துணர்வூட்டப்பட்டது" ஆகிய அர்த்தங்கழள வகாடுக்கின்றன. 

புது உடன்படிக்ழக "இஸ்ரயவல் ஜனங்களுடனும் யூதா ஜனங்களுடனும்" 
வசய்யப்படும் என்று யதவன் வசான்னதன் மூலம் இந்த பார்ழவ 
ஆதரிக்கப்படுகிறது. யவறு வார்த்ழதகளில் வசான்னால், புது  உடன்படிக்ழக 
என்பது  இஸ்ரயவலின் சிழறயிருப்பு  முடிந்தபின் ஆபிரகாமின் 
சந்ததியினயராடும்,   அவருழடய குடும்பத்தில் ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

புறஜாதியினயராடும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட யதசிய 
உடன்படிக்ழகயாகும். 

அதற்கு முந்ழதய ஒவ்வவாரு பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழகழயயும் 
யபாலயவ புது  உடன்படிக்ழகயும் நிச்சயமாக வரலாற்றில் அதன் இடத்திற்கு 
வபாருத்தமான வகாள்ழககழள நிறுவியது. இந்த புதிய வகாள்ழககள் 
கிறிஸ்துவின் மூலமாகவும் அவருழடய அப்யபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகவும் வவளிப்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் ஒவ்வவாரு 
பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழகழயயும் யபாலயவ, புது  உடன்படிக்ழக 
முந்ழதய உடன்படிக்ழக நிர்வாகங்களில் யதவன் வகுத்த வகாள்ழககழள 
புதுப்பித்து, மண்ீடும் கட்டிவயழுப்பி, புதிதாக்கி, புத்துணர்வூட்டியது. 

யவதவாக்கியம் மற்றும் இரட்சிப்பின் வரலாறு முழுவதும் 
யதவனுழடய ராஜ்யத்ழதப் பற்றி நாம் நிழனக்கும் யபாது, 
யவதாகம  உடன்படிக்ழககழளப் பற்றியும் அழவகள் 
கிறிஸ்துவில் நிழறயவறுதழல எட்டும்யபாது அதன் 
நிர்வாகத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவழதயும் நீங்கள் 
காணலாம். ஆழகயால் குறிப்பாக பழைய ஏற்பாட்டில், 
இஸ்ரயவல் யதசத்தின் மூலம் யதவன் தனது இரட்சிப்பின் 
திட்டத்ழத பழைய உடன்படிக்ழகக்குள் வகாண்டு வருகிறார், 
அவர் முதன்ழமயாக ஒரு யதசத்துடன் இழணந்து 
பணியாற்றி வருகிறார், அவர் முதன்ழமயாக அந்த 
யதசத்தின் அடிப்பழடயில் காணக்கூடிய 
பிரதிநிதித்துவமாகிய யதவராஜ்யத்தின் அடிப்பழடயில் 
வசயல்படுகிறார், அங்யக அவர்கள் மூலம் அவர்கள் 
யமசியாவும் கர்த்தருமாகிய இயயசுவின் வருழகழய 
வகாண்டு வருவார்கள். அந்த ராஜ்யத்தின் நிர்வாகமானது 
ஒரு குறிப்பிட்ட இடம், இருப்பிடம், நிலம், குறிப்பிட்ட ஆட்சி 
மற்றும் அரசாங்கத்தின் கீை் அவர்களுடன் 
பிழணக்கப்பட்டுள்ளழத நீங்கள் காண்கிறீர்கள். 
கிறிஸ்துவில் அது நிழறயவறுவழதப் பற்றி நீங்கள் 
நிழனக்கும் யபாது, புது உடன்படிக்ழகக்குள்ளாக 
ராஜ்யத்ழதக் வகாண்டுவரும்யபாது, சில மாற்றங்கள் 
காணப்படும். கிறிஸ்து தான் ராஜாவாக இருப்பார். பழைய 
ஏற்பாட்டின் மாதிரி மற்றும் நிைல்கழள நிழறயவற்றுபவர் 
அவர்தான். அவர் தாவதீு மற்றும் யமாயசயின் பங்ழக 
நிழறயவற்றுகிறார். அவர்தான் தனது வாை்க்ழகயிலும் 
மரணத்திலும் உயிர்த்வதழுதலிலும் ராஜ்யத்ழதத் துவக்கி, 
யதவனுழடய இரட்சிப்பின் ஆட்சிழய இந்த உலகத்திற்குக் 
வகாண்டுவருகிறார். பின்னர் ஒரு சர்வயதச சமூகத்ழதக் 
வகாண்டுவருகிறார்  —  நாம் அழத சழப என்று 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

அழைக்கியறாம், அது ஒரு புதிய மனிதனாகவும், யூதரும் 
புறஜாதியாரும் ஒன்றாக இருக்கும் இடமாகவும் இருக்கும்  — 
அதனால் அவர் இப்யபாது சழப முழுவதும் ஆட்சி 
வசய்கிறார் ... ஆண்களும் வபண்களும் சிறுவர்களும் 
சிறுமிகளும் விசுவாசத்திற்கும் மனந்திரும்புதலுக்கும் 
வருவதால் அவருழடய மக்கள் மூலமாக கிறிஸ்துவின் 
ஆவிக்குரிய  ஆட்சி நடக்கிறது. அவர்கள் விசுவாசிக்கிற 
படியால் அந்த ராஜ்யத்தில் நழைகிறார்கள். யதவனுழடய 
இரட்சிக்கும் ஆட்சி அவர்களிடம் வருகிறது. அந்த ராஜ்யம் 
இப்யபாது உலவகங்குமிருக்கிறது, அங்கு யதவனுழடய 
ஆட்சியில் ஒவ்வவாரு யகாத்திரத்திலிருந்தும், 
யதசத்திலிருந்தும், மக்களிலிருந்தும், வமாைியிலிருந்தும் 
வரும் மக்கள் கோணப்படுவோர்கள். கிறிஸ்து தனது 
ஜனங்கழள ஆளுகின்ற ஒரு வழகயான யதவராஜ்யம் 
இருக்கும் உள்ளூர் சழபயில் அது தன்ழனக் காட்டுகிறது, 
ஆனால் அது பழைய இஸ்ரயவல் யதசத்தின் கீை் இருந்தழதப் 
யபால இல்ழல. 

— Dr. ஸ்டிபன் யஜ. வவல்லும் 

யதவனுழடய ராஜ்யத்தின் நிர்வாகத்ழதப் பற்றியும் அது 
எவ்வாறு மாறக்கூடும் என்பழதயும் நாம் சிந்திக்கும்யபாது, 
ஒரு  பண்ழடய அதிகாரத்துவவாதி தனது முதல் திட்டம் 
யதால்வியழடந்ததால் இரண்டாம் திட்டத்ழத வசயல்படுத்த 
ஒரு புதிய நிறுவன விளக்கப்படத்ழதப் பற்றி சிந்திக்க 
முயற்சிப்பழத யபால நாம் யதவழனப் பற்றி  நிச்சயமாக 
நிழனக்க விரும்பவில்ழல.  அது அப்படி இருக்க முடியாது. 
அவருழடய யநாக்கங்கள் மாறாமல் இருக்க யவண்டும். 
ஆழகயால் அவரது இயக்கக் வகாள்ழககள் ஒப்பட்ீடளவில் 
ஒருமித்ததாக இருக்கும் என்று கருதி, பின்னர் என்ன 
மாற்றங்கள் நிறுவப்பட்டிருக்கலாம் என்பழதக் கண்டறிவது 
சிறந்தது. இந்த விஷ த்தில், இய சு இைி அங்கு இல்யல 
எை்பது முக்கி ம் எை்று நோை் நியைக்கியறை், ஏவைை்றோல் 
அப்வபோழுது ஆவி ோைவர் வருவோர். அதனால் சழப 
வல்லழம வபற்று இயயசுவில் மட்டும் ழமயம் வகாண்டு ஒயர 
இடத்தில் இருக்காமல் இயயசுவின் ஆவியால் பல 
இடங்களுக்கு அவரின் வசய்திழய வகாண்டு வசன்று 
அவருழடய ஊைியத்ழத உலகம் முழுவதும் வகாண்டு 
வசன்றது.     இப்யபாது உடன்படிக்ழககளில் மாற்றம் 
நிகை்ந்தது. அதனால் மாம்சத்தில் எவதல்லாம் வசயல்பட்டயதா 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

இப்யபாது ஆவியால் வல்லழம வபறும். ஆழகயால் பழைய 
உடன்படிக்ழகயின் குறிக்யகாளான — யதவழன உங்கள் 
முழு இருதயம், மனம், ஆத்துமா மற்றும் பலத்துடன் யநசித்தல், 
உங்கழளப் யபாலயவ உங்கள் அயலாழரயும் யநசித்தல் — 
ஆகியவற்ழற விசுவாசிகள் இப்யபாது வசய்ய பலம் 
வபற்றிருக்கிறார்கள். 

— Dr. சன்ீ மாக்யடானப் 

பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளுக்கும் புது உடன்படிக்ழகக்கும் 
இழடயிலான இந்த இயற்ழகயான வளர்ச்சிகள் புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் 
குறித்த மூன்றாவது முக்கியமான முன்யனாக்ழக நமக்கு வைங்குகின்றன. 
கிறிஸ்துழவ ழமயமாகக் வகாண்டு இருப்பயதாடு, கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் 
மும்மடங்கு விரிவாக்கத்திற்கு வபாருத்தமான வகாள்ழககளில் கவனம் 
வசலுத்தியது யமலும் புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் பழைய ஏற்பாட்டு 
இழறயியழல அடிப்பழடயாகக் வகாண்டதாய் இருக்கிறது. 

அதன் சாரத்ழதப் பார்க்கும்யபாது, புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலோைது ஒரு 
புதிய விசுவாசம் அல்ல. அதற்கு பதிலாக, புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் 
பழைய ஏற்பாட்டின் யபாதழனகழள கிறிஸ்துவில் யதவனுழடய 
வவளிப்பாட்டின் வவளிச்சத்தில் பயன்படுத்தினர். இதனால்தான் புதிய ஏற்பாடு 
சிறியதாய் இருக்கிறது. இது பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கியத்துவத்ழத 
உறுதிப்படுத்தியது. புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் தங்கள் இழறயியல் 
கண்யணாட்டங்கழள ஆதரிக்க பழைய ஏற்பாட்டு பகுதிகழள  
நூற்றுக்கணக்கான முழற பயன்படுத்தினர். ஆகயவ புதிய ஏற்பாட்டு 
இழறயியழல புதிய உடன்படிக்ழக இழறயியல் என்று நாம் கூறும்யபாது, அது 
பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து எப்படியாவது பிரிந்து விட்டது என்று அர்த்தமல்ல. 
மாறாக, புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலின் ஒவ்வவாரு பரிமாணமும் பழைய 
ஏற்பாட்டு இழறயியழல இழணக்கிறது மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலில் 
கட்டழமக்கப்படுகிறது. 

புது உடன்படிக்ழக குறித்த நம் பாடத்தில் இதுவழர யதவனுழடய ராஜ்ய 
நிர்வாகத்ழதப் பற்றி ஆராய்ச்சி வசய்யதாம். இப்யபோது இந்த போடத்தில் 
நம்முயட  இரண்டோவது முக்கி  தயலப்போை 'புது உடை்படிக்யக ில் 
யதவனுக்கும் அவருயட  ஜைங்களுக்கும் இயட ிலோை வதோடர்புகளிை் 
இ க்கவி லுக்கு' நோம் திரும்ப யவண்டும். 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

பதாடர்புகளின் இயக்கவியல்  

புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் யதவனுக்கும் அவருழடய உடன்படிக்ழக 
ஜனங்களுக்கும் இழடயிலான வதாடர்புகழள எண்ணற்ற வைிகளில் 
விவரித்தனர். அவர்கள் யதவனுழடய கிருழபழயயும் அவருழடய 
யகாபத்ழதயும் குறிப்பிட்டனர். அவர்கள் கீை்ப்படிதழல  வலியுறுத்தினர், 
கீை்ப்படியாழமக்கு எதிராக எச்சரித்தனர். யதவன் சிலழர எவ்வாறு 
தீங்கிலிருந்து பாதுகாக்கிறார், மற்றவர்கழள எவ்வாறு துன்பப்படும்படி 
அழைக்கிறார் என்பழத அவர்கள் விவரித்தனர். யதவனுக்கும் அவருழடய 
ஜனங்களுக்கும் இழடயிலான வதாடர்புகள் குறித்த யநரடி மற்றும் மழறமுக 
குறிப்புகள் சில முக்கியமான யகள்விகழள எழுப்புகின்றன. இந்த வழகக்கு 
எந்த  இழறயியல் கண்யணாட்டங்கள் ஆதரவு வதரிவித்தன? புதிய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்கள் இழத எப்படி உணர்ந்தார்கள்? வதய்வகீ மற்றும் மனித 
வதாடர்புகளின் இயக்கவியழல அவர்கள் எவ்வாறு அணுகினர்? 

மீண்டும், பண்ழடய கிைக்கத்திய சர்வாதிகார ராஜா-யசவிக்கிற ராஜா 
ஒப்பந்தங்களின் பின்னணியில் வதாடங்குயவாம். இந்த ஒப்பந்தங்கள் 
வபாதுவாக வபரிய மற்றும் சிறிய ராஜாக்களுக்கிழடயயயான வதாடர்புகளின் 
மூன்று அம்சங்கழள ழமயமாகக் வகாண்டிருந்தன. முதலாவது, வபரிய 
ராஜாக்கள் எப்யபாதுயம தங்கழள யசவிக்கிற ராஜாக்களிடம் கருழண 
காட்டியதாகக் கூறினர். இரண்டாவது, யசவிக்கிற ராஜாக்கள் தங்கள் 
விசுவாசத்ழத வபரிய ராஜாக்களிடம் நிரூபிக்க சில வைிகழளக் கூறினர். 
மூன்றாவதாக, கீை்ப்படிதலுக்கு ஆசீர்வாதமும்  கீை்ப்படியாழமக்கு சாபமும் 
வைங்கப்படும் என்று வபரிய ராஜாக்கள் வசான்னார்கள் . வபரிய ராஜாக்கள் 
தங்கள் உடன்படிக்ழககளின் விதிமுழறகழள அவர்களுக்குப் 
வபாருத்தமானபடி  மாற்றுவதற்கான உரிழமழய ழவத்திருந்தார்கள் என்று 
நாம் வசால்ல யவண்டும். ஆனால் வபாதுவாக, நன்ழம, விசுவாசம் மற்றும் 
விழளவுகள் இந்த ஒப்பந்த உறவுகள் நிர்வகிக்கப்படும் அடிப்பழடக் 
வகாள்ழககழள உருவாக்கின. 

அயத கூறுகள் யவதாகம உடன்படிக்ழககளில் யதவனுக்கும் 
மனிதனுக்கும் இழடயிலான வதாடர்புகளின் இயக்கவியலில் காணப்படும் 
என்பழத நாம் பார்க்கப்யபாகியறாம். உயர்ந்த ராஜாவாக, அவருழடய 
உடன்படிக்ழககளின் இயக்கவியல் எவ்வாறு பலனளிக்கும் என்பழத 
தீர்மானித்தவர் யதவன் என்பழத நாம் நிழனவில் வகாள்ள யவண்டும். அவர் 
இழத மனித எதிர்பார்ப்புகளின் தரத்தின்படி இல்லாமல் தனது வசாந்த 
ஒப்பிடமுடியாத ஞானத்தின் படி வசய்தார்.  இதனால்தான், யதவனுக்கும் 
அவருழடய ஜனங்களுக்குமிழடயிலான வதாடர்புகள் வபரும்பாலும் 
மனிதனுழடய புரிந்துவகாள்ளுதலுக்கு அப்பாற்பட்டழவ என்று யவதம் 
விளக்குகிறது. உபாகமம் 29:29, ஏசாயா 55:8,9 யபான்ற யவத பகுதிகளும், 
ஏராளமான சங்கீதங்களும், யயாபு, பிரசங்கி யபான்ற முழு புத்தகங்களும் 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

நமக்கு நிழனவூட்டுவது என்னவவன்றால், இந்த உடன்படிக்ழக 
இயக்கவியழல யதவன் வசயல்படுத்திய வைிகள் எப்யபாதும் நல்லதாகவும், 
ஞானமாகவும் இருந்தன. 

அவருழடய ஜனங்களுக்கு யதவன் போரோட்டிை வதய்வகீ தயழவ முதலில் 
குறிப்பிடுவதன் மூலம் யதவனுக்கும் ஜனங்களுக்கும் இழடயிலான 
வதாடர்புகளின் இயக்கவியழல முதலில் ஆராய்யவாம். இரண்டாவதாக, 
யதவனுழடய உடன்படிக்ழக மக்களுக்கான விசுவாச யசாதழனகள் எவ்வாறு 
யவதாகம உடன்படிக்ழககளில் உள்ளடங்கியிருந்தன  என்பழதப் பார்ப்யபாம். 
மூன்றாவது, கீை்ப்படிதலுக்குக் கிழடக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்  மற்றும் 
கீை்ப்படியாழமக்கு  கிழடக்கும் சாபங்கள் பற்றி  உழரயாற்றுயவாம். முதலில் 
வதய்வகீ தயவு பற்றி பார்ப்யபாம்.  

பதய்வீக தயவு  
பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளிலும் புது உடன்படிக்ழகயிலும் 

வதய்வகீ தயவின் கூறுகழளப் பார்ப்யபாம். முதலில் பழைய ஏற்பாட்டு 
உடன்படிக்ழககளில்  வதய்வகீ தயழவப் பற்றி  பார்ப்யபாம். 

பகைய ஏற்பாடு  
யதவனுழடய தயவு, அல்லது இரக்கம், அவருழடய உடன்படிக்ழககளால் 

நிறுவப்பட்ட உறவுகழளத் துவக்கி, நிழலநிறுத்தியது என்பழத பழைய ஏற்பாடு 
வதளிவுபடுத்துகிறது. வதாடக்கத்தில், அஸ்திபோர உடன்படிக்ழகயில் யதவன் 
தனது உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியான ஆதாமுக்கு வதய்வகீ தயழவக் 
காட்டினார். ஆதாம் பாவத்தில் விழுவதற்கு முன்பு, ஏயதன் யதாட்டத்ழத 
உருவாக்கி, யதவனின் சாயலாக அங்யக ழவப்பதன் மூலம் யதவன் ஆதாமுக்கு 
தயவு பாராட்டினார். நம்முழடய முதல் வபற்யறார்களான ஆதாம் மற்றும் 
ஏவாள் பாவத்தில் விழுந்தபின் அவர்களுக்கு இரட்சிப்பின் கிருழபழய 
அளித்தார். கூடுதலாக, ஆதாம் யதவனுழடய மன்றத்தில் மனிதகுலத்ழத 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ஆகயவ, ஆதாமிடம் யதவன் காட்டிய தயவுகள் 
அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்களுக்கு 
வைங்கப்பட்டன. ஏயதா ஒரு விதத்தில் யதவன் அவிசுவாசிகள் உட்பட எல்லா 
மக்களுக்கும் வபாதுவான கிருழபழயக் காட்டினார். ஆயபல், யசத் மற்றும் யவறு 
பலழரப் யபான்ற உண்ழமயான விசுவாசிகளுக்கு யதவன்  இரட்சிக்கும் 
கிருழபழயயும் காட்டினார். 

ஸ்திரத்தன்ழமயின் உடன்படிக்ழகயில் யதவனுழடய உடன்படிக்ழக 
பிரதிநிதியான யநாவா தனது வாை்நாள் முழுவதும், வதய்வகீ தயழவப் 
வபற்றார் — அதாவது வபாதுவான கிருழப  மற்றும் இரட்சிக்கும் கிருழபய ப் 
வபற்றோர். யமலும், ஆதாமின் உடன்படிக்ழகழயப் யபாலயவ, யநோவோவுக்கு  
கியடத்த த வுகளும் யநோவோ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி  உடை்படிக்யக 
மக்களோை எல்லோ மைிதகுலத்துக்கும் வழங்கப்பட்டை. பல்யவறு வைிகளில், 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

யதவன் எல்லா மக்களுக்கும் தனது வபாதுவான கிருழபழயக் காட்டினார். 
உண்ழமயான விசுவாசிகளுக்கு, குறிப்பாக யசமின் பரம்பழரயில், யதவன்  
இரட்சிக்கிற கிருழபழயக் காட்டினார். 

இஸ்ரயவலுழடய வதரிந்வதடுத்தலின் உடன்படிக்ழகயில்  யதவனின் 
உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியாக வபாதுவான மற்றும் இரட்சிக்கிற  கிருழபயின் 
வதய்வகீ தயழவ ஆபிரகாம் அனுபவித்தார். ஆபிரகோமிடம் யதவை் கோட்டி  
த வுகள் அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி  உடை்படிக்யக ிை் ஜைங்களோை  
இஸ்ரயவலரும் இஸ்ரயவலுக்குள் ஏற்றுக்வகோள்ளப்படும்  புறஜோதிகளுக்கும் 
வழங்கப்பட்டை. அவர் வபாருத்தமாகக் கண்டயபாது, ஏசாழவப் யபான்ற 
அவிசுவாசிகள் உட்பட இந்த உடன்படிக்ழகயின் மக்களுக்கு யதவன் 
வபாதுவான கிருழபழயக் காட்டினார். ஆனால், யாக்யகாபு, யயாயசப்பு யபான்ற 
பல உண்ழமயுள்ள நபர்களிடமும் யதவன் தம்முழடய இரட்சிப்பின் 
கிருழபழய ஊற்றினார். 

யமாயசயினுழடய வாை்க்ழகயின் கழதகள் நமக்குச் வசால்வது யபால், 
நியாயப்பிரமாணத்தின் உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியான யமாயசக்கு 
தனித்துவமான வைிகளில் வபாதுவான மற்றும் இரட்சிக்கும் கிருழபயின் 
வதய்வகீ தயழவ யதவன் காட்டினார். யதவை் யமோயசக்குக் கோட்டி  த வுகள் 
அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி  இஸ்ரயவல் யதசமும் இஸ்ரயவலில் 
ஏற்றுக்வகோள்ளப்பட்டவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டை. எல்லா இஸ்ரயவலர்களும் 
யதவனுழடய வபாதுவான கிருழபயிலிருந்து பயனழடந்தனர், இரட்சிக்கிற 
விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் கூட பயனழடந்தனர். இஸ்ரயவலில் இருந்த 
இஸ்ரயவலர்களாக  ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட யவறு பலருக்கும் யதவன் 
தம்முழடய இரட்சிப்பின் கிருழபழயக் காட்டினார். 

எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக,  அரசாட்சியின் உடன்படிக்ழகயில் 
யதவனுழடய  வதரிந்வதடுக்கப்பட்ட உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியான தாவதீு 
வியசஷித்த வைிகளில் வபாதுவான மற்றும் இரட்சிக்கும் கிருழபயின் வதய்வகீ 
தயழவப் வபற்றார். யதவை் தோவதீுக்குக் கோட்டி  த வுகள் அவர் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி  உடை்படிக்யக மக்களோை அவருயட  அரச 
குமோரர்கள், இஸ்ரயவல் யதசம் மற்றும் இஸ்ரயவலர்களோக 
ஏற்றுக்வகோள்ளப்பட்ட அயைத்து புறஜோதிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டை. 
யதவனுழடய விவரிக்க முடியாத ஞானத்தின்படி, அவிசுவாசிகள் உட்பட 
அவர்கள் அழனவரும் இஸ்ரயவலில் வபாதுவான கிருழபழய 
அனுபவித்தார்கள். ஆனால் இஸ்ரயவலில் உண்ழமயான விசுவாசிகள் 
யதவனுழடய இரட்சிப்பின் கிருழபழயப் வபற்றனர். 

பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளில் யதவனுழடய வதய்வகீ தயவு புது 
உடன்படிக்ழகயின் இயக்கவியழலயும் பாதித்தது. 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

புது உடன்படிக்கக  
முதலில், புதிய ஏற்பாடு புது உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியான கிறிஸ்துழவ 

யநாக்கி யதவனுழடய தயவு குறித்த கவனத்ழத ஈர்க்கிறது. ஆதாழமப் 
யபாலயவ பாவத்தில் விழுவதற்கு முன்பு, இயயசுவுக்கு ஒருயபாதும் இரக்கயமா, 
மன்னிப்யபா அல்லது யதவனிடமிருந்து இரட்சிக்கிற கிருழபயயா  யதழவ ோக 
இருக்கவில்ழல என்பழத நாம் வதளிவாகப் புரிந்துவகாள்ள யவண்டும். 
அப்படியிருந்தும், மத்யதயு 3:16,17; மத்யதயு 12:18; லுூக்கா 3:22 யபான்ற யவத 
பகுதிகள் தனது ராஜ்யத்தின் துவக்கத்தின் யபாது இயயசுவின் ஊைிய 
வல்லழமக்காக பிதா தனது ஆவியால் அவழர அபியஷகம் வசய்தார் என்று 
கூறுகின்றன. உண்ழமயில், யராமர் 8:11 இன் படி, பரிசுத்த ஆவியின் 
வல்லழமயால் பிதா இயயசுழவ மரித்யதாரிலிருந்து எழுப்பினார். யமலும், 
சங்கீதம் 2:4-6; மத்யதயு 28:18; அப்யபாஸ்தலர் 2:31-33 யபான்ற வசனங்களின் படி, 
இயயசுவிடம் பிதோ கோட்டி  தயவு, அவருழடய ராஜ்யத்தின் வதாடர்ச்சியின் 
யபாது அவருழடய தற்யபாழதய அதிகாரம் மற்றும் அதிகார நிழலக்கு அவழர 
உயர்த்தியது. இந்த தயவு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் முடிவில் கிழடக்கும் 
சலுழககளுக்கும் மகிழமக்கும் வைிவகுக்கும். 

இரண்டாவது இடத்தில், புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்தவ இழறயியலாளர்கள் 
வபரும்பாலும் அழைக்கும் "கிறிஸ்துயவாடு ஐக்கியம்" என்கிற காரியத்யதாடு  
கவனம் வசலுத்துகிறது. இந்த யபாதழன கிறிஸ்துவுக்கு யதவன் அளித்த தயவு, 
அவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உடன்படிக்ழக மக்கள் மதீும் சழபயின் மதீும் 
தாக்கத்ழத ஏற்படுத்துகிறது என்பழத வதளிவுபடுத்துகிறது. 

கிறிஸ்துவுடனான விசுவாசிகளின் ஐக்கியமானது இரு வழகப்படும். 
ஒருபுறம், நாம் “கிறிஸ்துவில்” இருக்கியறாம். இதன் அர்த்தம் என்னவவன்றால், 
கிறிஸ்து நம்முழடய உடன்படிக்ழக பிரதிநிதி என்பதால், புது 
உடன்படிக்ழகயின் மக்கள் யதவனுடன் பரயலாக மன்றத்தில் கிறிஸ்துவுடன் 
அழடயாளம் காணப்படுகிறார்கள். ஆகயவ, பல வைிகளில், கிறிஸ்துழவக் 
குறித்து எது உண்ழமயாக இருக்கிறயதா அது அவர் யதவனுழடய 
பிராகாரத்தில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அழனவருக்கும் உண்ழமயாக 
இருக்கும். எயபசியர் 1:13 இல் இழத மனதில் ழவத்துத்தான் பவுல் வசால்லி 
இருந்தார்: 

நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவியசஷமாகிய சத்திய 
வசனத்ழதக் யகட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசிகளானர்ீகள் 
(எயபசியர் 1:13). 

ஆனால் மற்வறாரு பக்கம், புதிய ஏற்பாடானது விசுவாசிகள் 
"கிறிஸ்துவுக்குள்" இருப்பழதப் பற்றி மட்டும் யபசவில்ழல. “கிறிஸ்து நமக்குள் 
இருக்கிறார்” என்பழதயும் யபசுகிறது.  அதாவது, கிறிஸ்து இருப்பவராகவும் 
மற்றும் இந்த உலகத்தில் நமது அனுதின அனுபவங்களில் பரிசுத்த 
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பார்ழவயிடவும். 

ஆவியானவர் மூலமாக விசுவசிகளுக்குள்ளாக இருந்து கிரிழய 
வசய்பவராகவும் காணப்படுகிறார்.  யராமர் 8:10-11 ழய கவனிக்கவும்: 

யமலும் கிறிஸ்து உங்களிலிருந்தால் சரரீமானது 
பாவத்தினிமித்தம் மரித்ததாயும், ஆவியானது 
நீதியினிமித்தம் ஜவீனுள்ளதாயும் இருக்கும்.  அன்றியும் 
இயயசுழவ மரித்யதாரிலிருந்து எழுப்பினவருழடய ஆவி 
உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்துழவ 
மரித்யதாரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் 
வாசமாயிருக்கிற தம்முழடய ஆவியினாயல 
சாவுக்யகதுவான ... உங்கள் சரரீங்கழளயும் உயிர்ப்பிப்பார் 
(யராமர் 8:10-11).  

புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் சழபயானது பரயலாகத்தில் 
கிறிஸ்துவுடன் அழடயாளம் காணப்பட்டழத ஒப்புக்வகாண்ட யபாதிலும், புது 
உடன்படிக்ழகயின் காலமானது அதன் எல்லாவற்றிற்குமான முடிழவ 
இன்னும் எட்டவில்ழல என்பழதயும் அவர்கள் அறிந்திருந்தனர் என்பழத 
இந்த பகுதி குறிப்பிடுகிறது.  அதன் முடிவாக, புதிய உடன்படிக்ழகயின் இந்த 
வாை்வானது கிறிஸ்து மறுபடியும் வரும்யபாது இருக்கப்யபாவழதவிட 
வித்தியாசமானது.  உதாரணமாக, யதவனுழடய புதிய உடன்படிக்ழகயின் 
மக்கள் இப்வபாழுதும் பாவம் வசய்வழதத் வதாடர்கிறார்கள். யமலும், கள்ள 
விசுவாசிகள் —  இரட்சிப்பின் விசுவாசம் இல்லாதவர்களாகிய அவர்கள் — இந்த 
உலகத்தில் இருக்கிற சழபகளில் உண்ழமயான விசுவாசிகளுடன் 
காணப்படுகிறார்கள். எல்லாவற்றிற்குமான முடிவின் யபாது மட்டுயம 
நமக்குள்ளான கிறிஸ்துவின் கிரிழய நிழறவுவபறும்.  

இதன் காரணமாகயவ, கிறிஸ்துவின் வருழகக்கு முன்பதாக, யதவன் 
வபாதுவான கிருழபழய கள்ள விசுவாசிகழளயும் யசர்த்து, சழபயில் 
காணப்படுகிற எல்லா மக்களின் மதீும் காட்டுகிறார் என்பழத புதிய ஏற்பாடு 
கற்பிக்கிறது.  உண்ழமயில், யயாவான் 15:1-6 மற்றும் எபிவரயர் 6:4-6 பகுதிகள் 
ஒப்புழம காட்டி விளக்குவது யபால அவிசுவாசிகள் யதவனிடமிருந்து 
தற்காலிகமான இரக்கத்ழத அடிக்கடி சிறப்பாக அனுபவித்து வந்தாலும், 
அவர்கள் இரட்சிப்பின் கிருழபழய வபற்றுக்வகாள்வதில்ழல.  ஆனால் அயத 
யவழளயில், உண்ழமயான விசுவாசிகளுக்கு யதவன் இரட்சிப்பின் 
கிருழபழய இப்வபாழுதும் கூட காண்பித்துக்வகாண்டிருக்கிறார். இதில் 
ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்ழல, புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலின் 
ஒவ்வவாரு அம்சமும் வதய்வகீ இரக்கத்ழத அடிப்பழடயாகக் வகாண்டுள்ளது. 

பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் இரண்டிலும் அவர் 
நல்லவர்களிடத்திலும்  தீயவர்களிடத்திலும், 
நீதிவசய்கிறவர்களிடத்திலும் அநீதி 
வசய்கிறவர்களிடத்திலும்,  அவருழடய 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

பிள்ழளகளாகயிருப்பவர்களிடத்திலும் அவருழடய 
பிள்ழளகள் அல்லாதவரிடத்திலும், எல்லா 
மனிதர்களிடத்திலும் கனிவுள்ளவராக இருப்பதாக கர்த்தர் 
வதரிவிப்பழதக் காண முடிகிறது.  பின்வரும் வைிகளில் 
கர்த்தர் கனிவுள்ளவராக இருக்கிறார்:  முதலாவதாக, நாம் 
பாவிகளாயிருந்தும் அவர் நம்ழம உடனடியாக 
அைித்துப்யபாடவில்ழல.  அவருழடய கிருழபயினாயல 
வாழும்படியாக நம்ழம அனுமதித்திருக்கிறார். 
இரண்டாவதாக, அவர் நீதியுள்ளவர்கள் மதீும், 
அநீதியுள்ளவர்கள் மதீும் மழை வபய்யப்பண்ணுகிறார்.  
சூரியனானது பயிர்கழள வளரச்வசய்து நீதியுள்ளவர்கள் 
மற்றும் அநீதியுள்ளவர்களுக்கு வாை்வளிப்பதாக நமக்கு 
வசால்லப்படுகிறது. இதன் அர்த்தம் என்னவவன்றால், 
நல்லயதா, தீயயதா யதவன் எல்லா சிருஷ்டிப்புகளிடத்தும் 
கனிவுள்ளவராகக் காணப்படுகிறார்.  அதன் மூலமாக அவர் 
யார் என்பழத அறிந்துவகாள்ளும்படியான வாய்ப்ழப அவர் 
நம் அழனவருக்கும் தருகிறார். அவர் நமக்கு வசால்வது 
என்னவவன்றால், அவழரப் பின்பற்றாதவர்க்கும் அவழர 
மறுதலிப்பவர்க்கும் கூட, அவரது வசய்திழயக் யகட்பதற்கும், 
அவரது வார்த்ழதழயக் கற்றுக்வகாள்வதற்கும், 
இரட்சிப்பழடவதற்குமான வாய்ப்ழப கர்த்தர் தருகிறார்.  
எனயவ கர்த்தர் அவயர மறுதலிப்பவர்கள் மதீும் கூட 
கனிவுள்ளவராக இருக்கிறார்.  அவழர உழடயவர்களுக்கு, 
சதாகாலமும் அவர்களுடன் இருப்பதாகவும் என்வறன்றும் 
அவர்கழள ஆசீர்வதிப்பதாகவும் அவர் வாக்குத்தத்தம் 
வசய்கிறார்.  

— Dr. ஆல்வின் படில்லா, வமாைிப்வபயர்ப்பு 

எயபசியர் 2:8 இல் பவுல் வசால்வது யபால:  

கிருழபயினாயல விசுவாசத்ழதக்வகாண்டு  — 
இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது 
யதவனுழடய ஈவு (எயபசியர் 2:8). 

யதவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இழடயயயான ஆற்றல்மிக்க 
வதாடர்பானது வதய்வகீ இரக்கத்தின் வவளிப்பாட்டுடன் எவ்வாறு 
சம்மந்தப்படுகிறது என்பழத இப்வபாழுது நாம் பார்த்யதாம்; யதவனுடனான 
உடன்படிக்ழகயின் வாை்க்ழகழய யதவப்பற்றின் பரட்ீழசகளானது எவ்வாறு 
இன்றியழமயாததாக்குகிறது என்பழதயும் நாம் அறிந்துவகாள்ள யவண்டும்.  
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

கீை்ப்படிதலின் இந்த யதழவகளானது யதவனுடனான உடன்படிக்ழகயில் 
இருப்பவர்களுழடய இருதயத்தின் நிழலயிழன வவளிப்படுத்துகிறது. 

ததவப்பற்றின் பரீட்கசகள்  
இருபதாம் நூற்றாண்ழடச் சார்ந்த பல யமழதகள் யவதாகம 

உடன்படிக்ழகயுடன் “ராஜரகீ பரிசு” என்று அடிக்கடி அழைக்கப்பட்டு வந்த 
பைங்கால கிைக்கத்திய எழுத்துக்கழளயுழடய மற்வறாரு பிரிவுடன் ஒப்பிட்டு 
வந்தனர் என்பழத இங்யக நாம் வசால்ல யவண்டும். இந்த பரிசுகள், சர்வாதிகார 
ராஜாவால் யசவிக்கிறவர்களுக்கு அல்லது குடிமக்களுக்கு வைங்கப்பட்ட 
நன்ழமயாகும். முற்கால ஆராய்ச்சியானது  கடழமகயளா அல்லது 
யதழவகயளா, யதவப்பற்றின் பரட்ீழசகயளா ராஜரகீ பரியச வபற்றுக்வகாண்ட 
ஒருவருக்கு யதழவ இல்ழல என்ற முடிவுக்கு பலர் வருவதற்கு காரணமானது. 
யமலும், இதை் வியளவோக, பல யவதோகம வமோழிவப ர்ப்போளர்கள் சில 
யவதோகம உடை்படிக்யககளுக்கு யதவனுயட  மக்களிடமிருந்து விசுவோசம் 
யதயவ ில்யல எை்று பரிந்துயரத்தைர். ஆனால் அதிகப்படியான சமீபத்திய 
ஆராய்ச்சிகள் இதற்கு எதிரான திழசழய சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ராஜரகீ 
பரிசுகளுக்குக்  கூட பற்று நிழறந்த யசழவகள் அழதப் வபற்றவர்களிடமிருந்து 
யதழவப்பட்டது என்பழத நாம் இப்வபாழுது வதரிந்துவகாண்யடாம்.  யதவன் 
புதிய உடன்படிக்ழக உள்பட ஒவ்வவாரு யவதாகம உடன்படிக்ழகயில் 
அவருழடய ஜனங்களின் பற்ழற பரட்ீசித்தார் என்று யவதவார்த்ழதகள் 
கூறும்யபாது நாம் ஆச்சரியப்படக்கூடாது.  

புது உடன்படிக்ழகயின் வாை்க்ழகயின் ஒரு அங்கமாக யதவன் 
நம்முழடய யதவப்பற்ழற பரட்ீசித்தார் என்று கூறும்யபாது, சில தீவிர தவறான 
புரிதல்கழள நாம் தவிர்க்க யவண்டும்.  முதலாவதாக,  யவதாகமத்தின் 
எந்தவவாரு இடத்திலும், எந்தவவாரு பாவியும் நற்கிரிழயகள் மூலமாக 
இரட்சிப்ழப சம்பாதிக்கவில்ழல.  நம்முழடய சுய முயற்சியின் மூலமாக 
யதவனுழடய நித்திய ஆசிர்வாதங்கழளப் வபற்றுக்வகாள்வதற்குத் 
யதழவயான முழுநிழறழவ நாம் ஒருயபாதும் அழடயமுடியாது. 
இரண்டாவதாக, நாம் வசய்யும் ஒவ்வவாரு நற்கிரிழயகளும் நமக்குள் கிரிழய 
வசய்துவகாண்டிருக்கிற யதவ கிருழபயினாயல மாத்திரயம சாத்தியமாகிறது.  
யதவனுழடய தயவு மற்றும் அவருழடய ஆவியானவருழடய வல்லழமக்கு 
அப்பாற்பட்டு நம்மால் எந்த நற்கிரிழயகழளயும் நிழறயவற்ற முடியாது.  
மூன்றாவதாக, யதவன் அவருழடய உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்கழள 
கீை்ப்படியும்படியாக எப்வபாழுதும் அழைக்கிறார். பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடு 
இரண்டிலும், யதவன் அவருழடய ஜனங்களின் இருதயத்தின் உண்ழமயான 
நிழலயிழன யதவனுழடய கட்டழளகளுக்கு அவர்கள் அளிக்கும் 
மறுவமாைியிழனக் வகாண்டு அவர்கழளப் பரட்ீசித்தார் அல்லது நிரூபித்தார்.    
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

யதவனுடனான தனிப்பட்ட உறவானது, புதிய ஏற்பாட்டில் 
துவங்கவில்ழல என்பதழன கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகள் 
அழனவரும் அறிந்துவகாள்ள யவண்டுவமன்று 
விரும்புகியறன்.  இது “நான் அவர்கள் யதவனாயிருப்யபன் 
அவர்கள் என் ஜனங்களாயிருப்பார்கள்” எை்று 
வவகுகாலமாக வசால்லப்பட்டுவந்ததின் ஒரு நிழறயவறுதல் 
ஆகும். ஆதியிலிருந்து, ஏயதன் யதாட்டத்திலிருந்து, 
ஆதியாகமம் 12 லிருந்து, உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்கழள 
ஏற்படுத்தியதிலிருந்து காணப்பட்டு வந்த ஒரு விதிமுழற 
ஆகும்.  அதனால், உள்ளான பக்தி என்பது கீை்ப்படிதலின் 
துவக்கம் ஆகும்.  இது கீை்ப்படிதலின் விழளவு அல்ல.  இது 
கீை்ப்படிதலுக்கு அப்பாற்ப்பட்டதும் அல்ல... நாம் யதவனுக்கு 
கீை்ப்படிகியறாம் ஏவனன்றால் அவர் நம்ழம யநசிக்கிறார், 
ஏவனன்றால் அவர் நம்ழம அவருக்காக நியமித்திருக்கிறார், 
ஏவனன்றால் அவர் நம்ழம உருவாக்கியிருக்கிறார், 
ஏவனன்றால் நாம் பள்ளத்தாக்ழக கடக்கும்யபாதும், 
வனாந்திரத்ழதக் கடக்கும்யபாதும், ஒவ்வவாரு வவற்றியின் 
யபாதும் நம்முடன் இருக்கிறார்.  அதனால், கீை்ப்படிதல் 
என்பது உறவின் அடிப்பழடயில் வருவது, நிபந்தழனயின் 
அடிப்பழடயில் வருவதல்ல.  

— Dr. யஜாயல் சி. ஹண்டர்  

நாம் என்ன வசால்ல வருகியறாம் என்று பார்த்தால், பழைய ஏற்பாட்டு 
உடன்படிக்ழககளில் யதவப்பற்றின் பரட்ீழசகள் எவ்வாறு யதான்றுகின்றன 
என்பழத நாம் சுருக்கமாக வசால்லுகியறாம்.  அதன் பிறகு, புது 
உடன்படிக்ழகயில் யதவப்பற்றின் பரட்ீழசகள் பற்றி நாம் பார்க்கலாம்.  பழைய 
ஏற்பாட்டிலிருந்து வதாடங்கலாம்.  

பகைய ஏற்பாடு  
ஆதாழம யதவனுழடய உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக அவருழடய 

வைிமுழறகள் மூலமாக ஏயதன் யதாட்டத்தில் யதவன் பரட்ீசித்தார் என்பழத 
யவதத்ழத நன்றாக அறிந்த ஒவ்வவாருவரும் அறிவர்.  அழனத்து மனித 
இனத்ழதயும்  ஆதாமிற்குள்ளாக அவருழடய உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்கழள 
யதவப்பற்றிற்காக யதவன் அழைத்தார் என்பழத நாம் அறியவாம். 

ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்பும் அதன் பிற்பாடும் அவருழடய 
உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக யதவனுழடய வைிமுழறகள் மூலமாக 
யநாவாவும் பரட்ீசிக்கப்பட்டார். யநோவோவில் யதவை் தம்முயட  உடை்படிக்யக 
மக்களிை் இருத ங்கயளத் வதோடர்ந்து யசோதித்தோர் —  மண்ீடுமோக, முழு மைித 
இைத்யத ும் அப்படிய  யசோதித்துப் போர்த்தோர் எை்று யவதம் குறிப்பிடுகிறது. 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

ஆபிரகாமுழடய வாை்க்ழகக் கழதகள் முற்பிதாக்களின் பற்ழற 
எண்ணற்ற வைிகளில் அவருழடய உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக 
எவ்வாறு யதவன் பரட்ீசித்தார் என்பழத விளக்குகின்றன. இதற்கு 
உதாரணமாக, ஆபிரகாம் தன்னுழடய குமாரனாகிய ஈசாக்ழகப் பலியிடும்படி 
கட்டழள வபற்றதிலிருந்து யதவன் ஆபிரகாழமப் பரட்ீசித்தார் என்பழத 
ஆதியாகமம் 22:1-19 வவளிப்பழடயாக நமக்குச் வசால்கிறது.  ஆதியாகமம் 22:12 
இல், யதவதுூதன் ஆபிரகாமிடம்: 

நீ அவழன உன் புத்திரன் என்றும், உன் ஏகசுதன் என்றும் 
பாராமல் எனக்காக ஒப்புக்வகாடுத்தபடியினால் நீ 
யதவனுக்குப் பயப்படுகிறவன் என்று இப்வபாழுது 
அறிந்திருக்கியறன்  (ஆதியாகமம் 22:12). 

யதவன் ஏன் ஆபிரகாமுக்குக் கட்டழளயிட்டார் என்பழத இந்தப் 
பகுதியில் நாம் காணலாம்.  அவர் ஆபிரகாமுழடய இருதயத்தின் 
உண்ழமயான நிழலழய நிரூபிக்கும்படியாக பரட்ீசித்தார்.  

அயத வழி ில், அவருயட  உடை்படிக்யக ஜைங்களோை இஸ்ரயவல் 
ஜைங்களும் மற்ற புறஜோதி ோரும் இஸ்ரயவலர்களோக 
ஏற்றுக்வகோள்ளப்பட்டவர்களிை் யதவப்பற்யற ஆபிரகோமிற்குள்ளோக யதவை் 
பரட்ீசித்தோர் எை்று யவத வோக்கி ங்கள் கற்பிக்கிை்றது. 

இஸ்ரயவல் மக்களின் உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக யமாயசயும் 
தன்னுழடய வாை்நாள் முழுவதிலும் யதவனுழடய கட்டழளகளால் 
பரட்ீசிக்கப்பட்டார்.  யமலும் யதவன் அவருழடய உடன்படிக்ழகயின் 
ஜனங்களாகிய இஸ்ரயவல் ஜனங்கழளப் பரட்ீசிக்கும்படியாக அவர்களுக்குச் 
சட்டங்கழளக் வகாடுத்தார் என்பழத யதவன் வவளிப்பழடயாக விவரித்தார்.  
உபாகமம் 8:2 இல் யமாயச ஜனங்களிடம் வசால்வழதக் கவனிக்க: 

உன் யதவனாகிய கர்த்தர் உன்ழனச் 
சிறுழமப்படுத்தும்படிக்கும், தம்முழடய கட்டழளகழள நீ 
ழகக்வகாள்வாயயா ழகக்வகாள்ளமாட்டாயயா என்று அவர் 
உன்ழனச் யசாதித்து, உன் இருதயத்திலுள்ளழத நீ 
அறியும்படிக்கும், உன்ழன இந்த நாற்பது வருஷமளவும் 
வனாந்தரத்தியல நடத்திவந்த எல்லா வைிழயயும் 
நிழனப்பாயாக (உபாகமம் 8:2). 

அதிகமாக அயத வைியில், தாவதீின் வாை்க்ழகக் கழதகளும் யதவன் 
இஸ்ரயவலர்களின் ராஜரகீ உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக தாவதீின் 
யதவப்பற்ழற பரட்ீசித்தார் என்பழதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.  யதவன் அவருழடய 
உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்கள், தாவதீின் புத்திரர் மற்றும் இஸ்ரயவல் யதசம், 
அவர்களுழடய சந்ததி முழுவதுமாக வதாடர்ச்சியாக பரட்ீசித்தார் என்று பழைய 
ஏற்பாட்டின் மீதியான பகுதிகள் மீண்டும் மண்ீடுமாக விளக்குகிறது.  



புதிய ஏற்பாட்டில் ராஜ்யமும் உடன்படிக்ழகயும்  பாடம் மூன்று : புது உடன்படிக்ழக  

-25- 

வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

 பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளில் யதவப்பற்றிற்கான யதவனுழடய 
பரட்ீழசகழள பற்றி வசால்லிக் வகாண்யட, புது உடன்படிக்ழகயில் யதவன் 
அவருழடய ஜனங்களின் யதவப்பற்ழற எவ்வைிகளில் பரட்ீசித்தார் என்பழத 
ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். 

புது உடன்படிக்கக  
யவதாகம வரலாற்றில் இதற்கு முன் இல்லாத அளவிற்கு யதவனுழடய 

கிருழபயானது புதிய உடன்படிக்ழகயில் ஊற்றப்பட்டிருப்பழத நாம் 
காணலாம். புதிய ஏற்பாடு யதவனிடமிருந்து எண்ணற்ற கட்டழளகள் மற்றும் 
விதிமுழறகழள வகாண்டுள்ளது என்பது இன்னும் வதளிவாகிறது.  இது ஏன் 
உண்ழம ோ ிருக்கிறது?  ஏவனன்றால், பழைய உடன்படிக்ழகழயப்யபால, புது 
உடன்படிக்ழகயும் யதவப்பற்றிற்கான பரட்ீழசகழள அவசியப்படுத்துகிறது. 

இதன் காரணமாக, புதிய உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக 
கிறிஸ்துவினுழடய யதவப்பற்றின் மதீு மிக அதிக கவனத்ழத புதிய ஏற்பாடு 
தருகிறது. ராஜ்யத்தின் துவக்கத்தின் யபாது, யதவன் இயயசுவிடமிருந்து 
அவசியப்படுத்தின யதவப்பற்றின் அழனத்து பரட்ீழசகழளயும் வவற்றி ுடை் 
கடந்து வந்தார் என்று புதிய ஏற்பாடு வசால்கிறது. எபிவரயர் 4:15 இல் நாம் 
வாசிக்கியறாம்: 

எல்லாவிதத்திலும் நம்ழமப்யபால்  — யசாதிக்கப்பட்டும், 
பாவமில்லாதவராயிருக்கிற பிரதான ஆசாரியயர 
நமக்கிருக்கிறார் (எபிவரயர் 4:15). 

பிலிப்பியர் 2:8 இல் கிறிஸ்துவின் குறிப்பிட்டுச்வசால்லத்தக்கதான 
கீை்ப்படிதழல பவுல் ஒப்பிட்டுச்வசால்லியிருப்பழதக் கவனிக்க: 

அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தம், 
அதாவது சிலுழவயின் மரணபரியந்தமும் கீை்ப்படிந்தவராகி 
— தம்ழமத்தாயம தாை்த்தினார்  (பிலிப்பியர் 2:8). 

புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலில், யதவனிடத்தில் இயயசுவினுழடய 
யதவப்பற்றின் உயரம் என்பது சிலுழவயில் அவர் தன்ழனத்தாயன 
மரணத்துக்கு ஒப்புக்வகாடுத்தது ஆகும்.  ஆனால் கீை்ப்படிதலின் இந்தச் வசயல் 
ஏன் மிகவும் வியசஷமானது?    

பாவம் இந்த உலகத்தில் நழைந்தது முதல், யதவன் தன்னுழடய 
உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்கள் பலியிடும் மிருகங்களின் இரத்தத்தினாயல 
பாவநிவர்த்திக்கான தற்காலிக விதிகழள ஏற்படுத்தினார்.  ஆனால் எபிவரயர் 
10:1-14 நமக்கு கற்பிக்கிறபடி, இந்த பலிகளால் யதவனுழடய வவற்றியுள்ள 
ராஜ்யத்தின் நிரந்தரமான, இறுதியான மன்னிப்ழபப் வபற்றுத்தர 
இயலவில்ழல.  அதனால், இஸ்ரயவலின் சிழறயிருப்பு வநருங்கினயபாது, 
ஏசாயா 53:1-12 இல் அவருழடய ஜனங்களின் பாவத்திற்குப் பரிகாரமாக, 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

கர்த்தருழடய ஊைியக்காரனாகிய, யமசியாவினுழடய தன்னார்வ மரணம் 
அவசியம் என்று யதவன் வவளிப்படுத்தினார். அவருழடய மரணத்தினால், 
ராஜரகீ உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதி யதவனுழடய ஜனங்கழள அவருழடய 
நித்திய வவற்றியுள்ள ராஜ்யத்தின் மகிழமக்குள் வகாண்டு வசல்லுவார்.  
இயயசு தன்ழனத்தாயன சிலுழவ மரணத்திற்கு ஒப்புக்வகாடுத்து அவருழடய 
துவக்க காலத்தியலயய இந்த பங்ழக நிழறயவற்றினார். நாம் இழத மத்யதயு 8:17; 
அப் 8:32-33; யராமர் 6:10; மற்றும் 1 யபதுரு 2:22-25 ஆகிய யவத பகுதிகளில் 
காணலாம். புது உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக யதவப்பற்றிற்கான 
பரட்ீழசகழள வவற்றியாக கடந்து வந்ததினால், இயயசு நிரந்தரமான பரிகாரம் 
மற்றும் நித்திய மன்னிப்ழப அவழர விசுவாசிக்கும் அழனவருக்கும் 
வைங்கினார்.  

இயயசுவின் சிலுழவ மரணத்யதாடு கூட, கிறிஸ்து, தாவதீின் குமாரனாக, 
வதாடர்ச்சியான அவருழடய ராஜ்யத்தின் வைியாக, பரயலாகத்தில் 
கீை்ப்படிதலுடன் ஊைியம் வசய்து வருகிறார் என்று எபிவரயர் 8:1-2 யபான்ற 
பகுதிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.  யமலும் எல்லாவற்றிற்குமான முடிவு 
வரும்யபாது கிறிஸ்து தன்னுழடய மகிழமயியல மறுபடி வரும்யபாது, 
தாை்ழமயின் வசயலாக ராஜ்யத்ழத பிதாவாகிய யதவனிடம் வகாடுப்பார் என்று 
1 வகாரிந்தியர் 15:24 கற்பிக்கிறது.   

இப்வபாழுது, புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் புது உடன்படிக்ழகயின் 
பிரதிநிதியாக கிறிஸ்துவின் பூரணமான யதவப்பற்ழற எவ்வளவாக 
வலியுறுத்துகிறயதா, அதுயபால, யதவப்பற்றிற்கான பரட்ீழசகள் புதிய 
உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்களிடத்தில், சழபயில் இன்னும் விழளவுகழள 
ஏற்படுத்துகிறது என்பழத இது அழுத்திக்கூறுகிறது. 

ஒருமுழற கூட, கிறிஸ்துவுடனான சழபயின் ஐக்கியத்தின் 
அடிப்பழடயில் சழபக்கான யதவப்பற்றின் பரட்ீழசகழளப் 
புரிந்துவகாள்வதற்கு இது உதவுகிறது.  ஒரு பக்கம், சழபயானது 
“கிறிஸ்துவுக்குள்” உள்ளது என்பது கிறிஸ்துவுடன் நம்ழம யதவனுக்கு 
முன்பாக அவருழடய பரயலாக நீதிமன்றத்தில் அழடயாளப்படுத்துகிறது.  1 
தீயமாத்யதயு 3:16 இன் படி, கிறிஸ்து ஒருவயர யதவப்பற்றின் பரட்ீழசழய 
பூரணமாக கடந்தவர் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மரித்யதாரிலிருந்து 
அவழர எழுப்பினயபாது அது நிரூபிக்கப்பட்டது.  இதன் காரணமாக, யராமர் 4:23-
25 யபான்ற பகுதிகள், கிறிஸ்துவின் இந்த சட்டபூர்வமான நிரூபணம் அவர்மதீு 
இரட்சிப்பின் விசுவாசம் ழவத்திருக்கும் அழனவருக்கும் பரயலாக 
நீதிமன்றத்தில் கணக்கில் வகாள்ளப்படுகிறது என்று கற்பிக்கிறது.  கிறிஸ்து 
நமது சார்பாக பரட்ீழசழயக் கடந்து வந்ததன் காரணமாக, கிறிஸ்துவுக்குள் 
உண்ழமயான விசுவாசிகள் அழனவரும் இந்த பரட்ீழசயில் 
வவற்றியழடந்ததாக நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறார்கள்.  யதவனுழடய பரயலாக 
நீதிமன்றத்தில் கிறிஸ்துழவப் பற்றினதான இந்த அதிசயமான 
உண்ழமயானது புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் பார்ழவயின் அடிப்பழடயாகும்; 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

சீர்திருத்த  இழறயியலாளர்கள் இதழன “விசுவாசம் மட்டுயம”, அல்லது 
விசுவாசத்தினால் மட்டுயம நீதிமானாக்கப்படுதல் என்று அழைக்கிறார்கள். 

மற்வறாரு பக்கம், எப்படியாயினும், கிறிஸ்துவுடனான ஐக்கியமானது 
“கிறிஸ்து நமக்குள் இருக்கும்” அன்றாட அனுபவத்ழத ஒப்பிடுகிறது. 
மகிழமயியல கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக சழபயானது இன்னும் பூமியில் 
இருக்கும் யபாயத, சழபயிலுள்ள ஜனங்கள் அவர்களுழடய இருதயத்தின் 
நிழலழய நிரூபிக்கும் விதமாக யதவப்பற்றிற்கான பரட்ீழசழய 
அனுபவிக்கிறார்கள்.  யமலும் கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் நம்ழம 
பரிசுத்தமாக்கும் விதமாக உண்ழமயான விசுவாசிகளுக்கிழடயய கிரிழய 
வசய்துவகாண்டிருக்கிறார்.  கிறிஸ்துவுடனான இந்த ஐக்கியத்தின் பக்கமானது 
பாரம்பரிய சீர்திருத்த உபயதசமான பரிசுத்தமாக்கப்படுதல், அல்லது 
பரிசுத்தத்திற்கான முற்யபாக்கு யநாக்கத்ழத ஒத்துப்யபாகச்வசய்கிறது.  யமலும் 
பரட்ீசிக்கப்படுதல் என்பது பரிசுத்தமாக்கப்படுதலில் யதவன் நம்ழம 
முன்யனாக்கி நடத்துவதற்கான ஒரு வைி என்று யவதவாக்கியங்கள் 
கற்பிக்கின்றன.  யாக்யகாபு 1:2-3 வசால்வதுயபால:  

என் சயகாதரயர, நீங்கள் பலவிதமான யசாதழனகளில் 
அகப்படும்யபாது, உங்கள் விசுவாசத்தின் பரட்ீழசயானது 
வபாறுழமழய உண்டாக்குவமன்று அறிந்து, அழத மிகுந்த 
சந்யதாஷமாக எண்ணுங்கள் (யாக்யகாபு 1:2-3).  

இப்வபாழுது, ஒருமுழறகூட, நாம் நிழனவில் வகாள்ள யவண்டியது 
என்னவவன்றால் கிறிஸ்துவினுழடய ராஜ்யத்தின் துவக்கம் மற்றும் 
வதாடர்ச்சியின் யபாது, காணக்கூடிய சழப, உண்ழமயான மற்றும் கள்ள 
விசுவாசிகழள உள்ளடக்கியுள்ளது.  யமலும் யதவப்பற்றின் பரட்ீழசகள் 
மூலமாக இரண்டு பிரிவினரும் தாங்கள் இரட்சிப்பின் விசுவாசத்ழத 
வகாண்டிருப்பவர்களா இல்ழலயா என்பழத வவளிப்படுத்துகிறார்கள்.  கள்ள 
விசுவாசிகள் யதவப்பற்றிற்கான பரட்ீழசயில் யதால்வியழடந்து கிறிஸ்துழவ 
யசவிப்பதிலிருந்து பின்திரும்புகிறார்கள். முரண்பாடாக, உண்ழமயான 
விசுவாசிகள், இந்த வாை்க்ழகயியல பூரணராக இல்லாதிருந்தும், 
ஆவியானவரின் வல்லழமயினாயல கிறிஸ்துவினிடத்தில் அவர்களுழடய 
யதவப்பற்ழற விடாதிருக்கிறார்கள்.  1 யயாவான் 2:19 இல் கள்ள 
விசுவாசிகழளக் குறித்து நாம் வாசிக்கின்றபடி: 

அவர்கள் நம்ழமவிட்டுப் பிரிந்துயபானார்கள், ஆகிலும் 
அவர்கள் நம்முழடயவர்களாயிருக்கவில்ழல.  
நம்முழடயவர்களாயிருந்தார்களானால் நம்முடயன 
நிழலத்திருப்பார்கயள; எல்லாரும் 
நம்முழடயவர்களல்லவவன்று வவளியாகும்படிக்யக 
பிரிந்துயபானார்கள் (1 யயாவான் 2:19). 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

இந்த பத்தி குறிப்பிடுவது யபோல, புதி  ஏற்போட்டு இயற ி ல் உண்யம 
விசுவோசிகளிை் சரரீமோகி  சயப ில் உள்ளவர்களிை் யதவப்பற்யற 
நிரூபிக்க விசுவோசத்திை் யசோதயைகளோக யதவைிடமிருந்து பல 
கட்டயளகயளக் வகோண்டுள்ளது. 

இயயசு கிறிஸ்து காட்டிக்வகாடுக்கப்படப்யபாகின்ற அந்த 
இரவில், அவர் புதிய உடன்படிக்ழகழயத் துவக்கி 
ழவக்கிறார்.  யமலும், மற்ற எல்லா உடன்படிக்ழகழயப் 
யபாலயவ, இந்த ஒன்றும் பரஸ்பர அர்ப்பணிப்பு மற்றும் 
பரஸ்பர கடழமகழள ஈடுபடுத்துகிற ஒன்றாக உள்ளது.  
யமலும் இந்த அதிசயமான உடன்படிக்ழகயின் 
முதன்ழமயான அர்ப்பணிப்பு என்பது அவருழடய சித்தம் 
மற்றும் அவருழடய வைிகளுக்குக் கீை்ப்படிவதற்காக, 
அவருழடய உண்ழமயான கர்த்தத்துவத்தின் கீை் நம்முழடய 
பட்டயங்கழள அர்ப்பணிக்கும்படியாக, நம்பத்தகுந்த வைியில் 
வாை்ந்துகாட்டும்படியாக, இவ்வுலகத்தில் யதவனுழடய 
இருதயத்ழதப் பின்பற்றுவதற்காக நம்முழடய விருப்பம் 
மற்றும் இருதயம் இரண்ழடயும் மாற்றிக்வகாண்டு இயயசு 
கிறிஸ்துவினுழடய கர்த்தத்துவத்திற்கு அர்ப்பணிப்பது 
ஆகும்.  ஆனால் இங்கு யசர்க்கப்பட யவண்டிய மிகவும் 
அவசியமான காரியம் என்னவவன்றால் நம்முழடய 
உடன்படிக்ழகயின் கடழமகளின் இன்ழறய 
நிழறயவறுதல்கள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் 
வல்லழம மற்றும் பிரசன்னத்தினால் நாம் வாை்ந்து 
காட்டுகின்ற நிழறயவறுதல்கயள. யமலும் பரிசுத்த 
ஆவியானவர் அந்த கீை்ப்படிதலின் நிழலழய 
மாற்றியழமக்கிறார் மற்றும் அனுதின கடழமகளுக்கு 
யமலாக சிறந்ததாக யமம்படுத்துகிறார், யவதவாக்கிய 
வமாைியில், இந்த உடன்படிக்ழக பரஸ்பர மகிை்ச்சிழயக் 
கிழடக்கச் வசய்கிறது. நம்ழமக் காண்கிறவர் நம்மில் மகிை்ச்சி 
அழடகிறார், நாம் அவரிலும் மகிை்ச்சியழடகியறாம். யமலும் 
யதவனுழடய ராஜ்யமானது அன்றாட கடழமகயள 
உழடயதல்ல, ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் 
கிழடக்கும் நீதி, சமாதானம் மற்றும் சந்யதாஷம் நிழறந்தது 
என்று அப்யபாஸ்தலன் ஏன் வசான்னார் என்ற எண்ணத்ழத 
இது நமக்கு தருகிறது. இந்த கடழமகள் நாம் நம்முழடய 
கர்த்தரிடத்தில் பற்றுள்ளவர்களாகவும், 
உண்ழமயுள்ளவர்களாகவும் இருப்பதற்காக 
கோணப்படுகிறது; இழத நாம் தயக்கத்துடன் அல்ல, 
ஆர்வத்துடனும், முழு இருதயத்துடனும் நிழறயவற்ற 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

யவண்டும் ஏவனனில் அவர் நம் அழனவழரயும் 
வவன்றுவிட்டார்.  மற்றும் நாம் அவழரயும் அவரது 
வைிகழளயும் மகிை்ச்சி நிழறந்ததாகக் கண்டிருக்கியறாம். 

— Dr. கிளன் ஜி. ஸ்யகார்கி 

இப்வபாழுது யதவனுழடய வதய்வகீ இரக்கம் மற்றும் யதவப்பற்றின் 
பரட்ீழசகள் வதாடர்பாக புது உடன்படிக்ழகயின் ஆற்றல்மிக்க 
பரிமாற்றங்கழளப் பார்த்யதாம், நாம் மூன்றாவது அங்கத்ழதப் பற்றிக் 
காணலாம். கீை்ப்படிதலுக்கும் மற்றும் கீை்ப்படியாழமக்கும் வரும் 
விழளவுகளாக அதன் ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் சாபங்கழளப் பற்றி யசாதித்துப் 
பார்ப்யபாம். 

விகளவுகள்  
முன்பதாக நாம் வகாண்டிருந்த விவாதங்களுடன் யசர்த்து 

யதவனுடனான உடன்படிக்ழகயில் கீை்ப்படியாழமக்கும் மற்றும் 
கீை்ப்படிதலுக்குமான விழளவுகள் குறித்துப் பார்க்கலாம்.  நாம் சுருக்கமாக 
பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககள் மற்றும் புது உடன்படிக்ழகழய ஆய்வு 
வசய்யவாம்.  முதலாவதாக நாம் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழகயின் 
விழளவுகளான ஆசர்ீவாதங்கள் மற்றும் சாபங்கள் பற்றிப் பார்க்கலாம். 

பகைய ஏற்பாடு  
புது உடன்படிக்ழகக்கு முன்பதாக, ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் சாபங்களின் 

விழளவுகள் என்பது, யதவனுழடய உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதிகள், மற்றும் 
வமாத்த உடன்படிக்ழகயின் ஜனங்களுடன் அவருழடய வதாடர்ழபக் குறித்த 
முக்கிய பரிமாணமுழடயதாய் இருந்தது. இப்யபாது, நாம் ஏற்கனயவ 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, யதவன் வபரும்பாலும் தனது உடன்படிக்ழககளின் 
விதிமுழறகழள மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட வைிகளில் வசயல்படுத்தினார். 
ஆகயவ, யவதாகமத்தில் யதவன் அடிக்கடி புரிந்துவகாள்ள முடியாத வைிகளில் 
அவரது உடன்படிக்ழககளின் ஆசீர்வாதங்கழளயும் சாபங்கழளயும் 
யவகப்படுத்தி, அதிகரித்து, குழறத்து, தாமதப்படுத்தி, ரத்து வசய்தார். ஆனால் 
அவர் எப்யபாதும் தனது பரிபூரண ஞானத்துக்கும் நன்ழமக்கும் ஏற்ப அவ்வாறு 
வசய்தார். 

அஸ்திபோரங்களிை்  உடன்படிக்ழகயில் யதவன் தனது உடன்படிக்ழக 
பிரதிநிதியான ஆதாமின் கீை்ப்படியாழமக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக 
துன்பத்தாலும் மரணத்தாலும் சபித்தார். ஆனால், ஆதாழம யதவன் 
ஆசீர்வதித்தழதயும் நாம்  காண்கியறாம். ஆதியாகமம் 3:15 இல், சர்ப்பத்தின் 
வித்துக்கு எதிராக மனிதகுலம் வபறும் வவற்றிழய யதவன் வாக்குத்தத்தமாக 
அளித்தார். யதவன் வபாருத்தமாகக் கண்டது யபால, இந்த மரண சாபம் மற்றும் 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

வவற்றியின் நம்பிக்ழக ஆகிய இரண்டும் ஆதாம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய 
உடன்படிக்ழக மனிதர்களான மனித இனத்திற்கு கடத்தப்பட்டது. 

இயற்ழகயின் ஸ்திரத்தன்ழம உடன்படிக்ழகயில், உடன்படிக்ழக 
பிரதிநிதியான யநாவா தனது உண்ழமயுள்ள யசழவக்காக 
ஆசீர்வாதங்கழளப் வபற்றார். ஆனால் ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு தனது 
குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சழனகள் யபான்ற சாபங்கழளயும் அவர் வதாடர்ந்து 
எதிர்வகாண்டார். இயதயபான்ற ஆசர்ீவாதங்களும் சாபங்களும் யநாவா 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய உடன்படிக்ழக மக்களான எதிர்கால 
தழலமுழறக்கும் வந்தன. 

இஸ்ரயவலுழடய வதரிந்வதடுத்தலின் உடன்படிக்ழகயில், யதவனுழடய 
உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியான ஆபிரகாம் ஆசர்ீவாதங்கள் மற்றும் சாபங்களின் 
விழளவுகழளப் வபற்றார். இந்த விழளவுகள் இஸ்ரயவலின் உடன்படிக்ழக 
மக்களுக்கும் அடுத்தடுத்த தழலமுழறகளில் இஸ்ரயவலர்களாக 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டவர்களுக்கும் வைங்கப்பட்டன. 

இயதயபால், பிரமாண உடன்படிக்ழகயில், யமாயச தனது வாை்க்ழகயில் 
உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியாக யதவனுழடய ஆசீர்வாதங்கழளயும் 
சாபங்கழளயும் வபற்றார். கூடுதலாக, யமாயசயின் பிரமாணம் இஸ்ரயவல் 
மற்றும் இஸ்ரயவலர்களாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட புறஜாதி உடன்படிக்ழக 
மக்களுக்கு பல குறிப்பிட்ட ஆசீர்வாதங்கழளயும் சாபங்கழளயும் கூறியது. 

ராஜ்ய உடன்படிக்ழகயில், உடன்படிக்ழக பிரதிநிதியான தாவதீு 
உண்ழமயுள்ளவராகவும்  உண்ழமயற்றவராகவும் இருந்ததால் 
ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் சாபங்களின் விழளவுகழளப் வபற்றார். அவர் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய உடன்படிக்ழக மக்களுக்கும், அவருழடய அரச 
சந்ததியினருக்கும், இஸ்ரயவலர்களுக்கும் இஸ்ரயவலர்களாக 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட புறஜாதி மக்களுக்கும் இது வபாருந்தும். 

பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ழககளில் உள்ள ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் 
சாபங்களின் விழளவுகள் குறித்து சுருக்கமாகப் பார்த்துள்யளாம். 
கிறிஸ்துவில் புது உடன்படிக்ழகயுடன் வதாடர்புழடய கீை்ப்படிதல் மற்றும் 
கீை்ப்படியாழமயின் விழளவுகள் பற்றி புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் 
கற்பித்ததற்கு இழவ களம் அழமத்தன. 

புது உடன்படிக்கக  
புது உடன்படிக்ழகயின் பிரதிநிதியாக கிறிஸ்து யதவனுழடய 

சாபங்கழளயும்  ஆசீர்வாதங்கழளயும் அனுபவித்தார் என்பழத புதிய 
ஏற்பாட்டு இழறயியல் வலியுறுத்துகிறது. கலாத்தியர் 3:13 இல் பவுல் 
சுட்டிக்காட்டியபடி, சிலுழவயில் மரித்தயபாது தன்ழன விசுவாசிக்கிற 
அழனவரின் பாவங்களுக்காகவும் இயயசு யதவனுழடய சாபத்ழத சகித்தார். 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

இயயசு தனது வசாந்த யதால்விகளால் யதவனுழடய சாபத்திற்கு 
ஆளாகவில்ழல. அவரிடம் தனிப்பட்ட பாவங்கள் எதுவும் இல்ழல. ஆனால் 
ஏசாயா 53:1-12  நிழறயவறும்படியாக, ஒவ்வவாரு யுகத்திலும் வாை்ந்த 
யதவனுழடய மக்களுக்கு ஒன்றுமறியாத ஒரு அரச பதிலாளாக யதவனின் 
நியாயத்தீர்ப்ழப அனுபவித்தார். இருப்பினும், இதற்கு மாறாக, அவருழடய 
தனிப்பட்ட நீதியின் காரணமாக, கிறிஸ்து யதவனுழடய ஆசீர்வாதங்கழளயும் 
வபற்றார். யதவழனச் சிறப்பாகச் யசவித்தார். அவரின் நித்திய 
ஆசீர்வாதங்களின் வவகுமதிக்கு தகுதியான ஒயர மனிதர் இயயசு மட்டுயம. 

பிலிப்பியர் 2: 8-9 இல் கிறிஸ்துவின் கீை்ப்படிதலுக்கும் யதவனுழடய 
ஆசீர்வாதத்திற்கும் உள்ள வதாடர்ழபக் கவனியுங்கள்: 

[கிறிஸ்து] மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுழவயின்  — 
மரணபரியந்தமும் கீை்ப்படிந்தவரானார். ஆழகயால், யதவன் 
அவழர எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக உயர்த்தி, எல்லா 
நாமத்திற்க்கும் யமலான நாமத்ழத அவருக்குக் வகாடுத்தார் 
(பிலிப்பியர் 2: 8-9). 

புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியலில், ராஜ்யத்தின் துவக்கத்தில் இயயசுவின் 
உயிர்த்வதழுதல் மற்றும் பரம் ஏறுதல் ஆகியழவ யதவனுக்குக்  கீை்ப்படிந்ததற்கு 
கிழடத்த நியாயமான வவகுமதியாகும். பிதாவின் வலது பாரிசத்தில் இருந்து 
சிருஷ்டிப்பு முழுவழதயும் ஆளும்யபாது இயயசு தம்முழடய ராஜ்யத்தின் 
வதாடர்ச்சியாக யதவனுழடய ஆசீர்வாதத்ழதப் வபறுகிறார். புது சிருஷ்டிப்பின் 
மீது ஆட்சி வசய்வதற்கான நித்திய சுதந்தரத்ழதப் வபறும்யபாது, அவருழடய 
ராஜ்யத்தின் நிழறவில் அவர் இன்னும் ஆசர்ீவதிக்கப்படுவார். 

புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் எல்லா சிருஷ்டிப்புகழளயும் ஆளும் 
ஆசீர்வாதத்ழதப் வபற்றதற்காக இயயசுழவப் புகை்கிறது, யமலும் புது  
உடன்படிக்ழகயின் விழளவுகள் புது உடன்படிக்ழகயின் மக்களான 
சழபழயயும் பாதிக்கிறது என்பழத நாம் அறியவாம். 

கிறிஸ்துவுடனான ஐக்கியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டுக் யகாட்பாடு இந்த 
யதார்த்தத்தின் இரண்டு பக்கங்கழள மீண்டும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஒருபுறம், நாம் 
"கிறிஸ்துவில்" இருப்பதால், யதவனுழடய ஒவ்வவாரு நித்திய ஆசீர்வாதமும் 
ஏற்கனயவ உண்ழமயான விசுவாசிகளுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 
உண்ழமயான விசுவாசிகள் யதவனுழடய  நித்திய சாபத்ழத ஒருயபாதும் 
அனுபவிக்க மாட்டார்கள் என்பதில் நம்பிக்ழகயுடன் இழளப்பாற முடியும். 
கிறிஸ்து அவர்களின் உடன்படிக்ழக பிரதிநிதி என்பதால் அவர்களின் நித்திய 
ஆசீர்வாதங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன. 

பவுல் தனது நன்கு அறியப்பட்ட யதவ புகை்ச்சி பாடழல எயபசியர் 1:3 இல் 
எழுதியயபாது இந்த கருத்ழத மனதில் ழவத்திருந்தார். 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

நம்முழடய கர்த்தராகிய இயயசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய 
யதவனுக்கு ஸ்யதாத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் 
உன்னதங்களியல ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் 
நம்ழம ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். (எயபசியர் 1:3). 

பரயலாகத்தில் கிறிஸ்துவுடன் நாம் அழடயாளம் காணப்பட்டுள்ளதால், 
உண்ழமயான விசுவாசிகள் ஏற்கனயவ "ஒவ்வவாரு ஆவிக்குரிய 
ஆசீர்வாதத்ழதயும்" வபற்றுள்ளனர். கிறிஸ்து நமக்கு பதிலாக யதவனுழடய 
நித்திய சாபங்கழள சுமந்தழதப் யபாலயவ, அவர் நம் சார்பாக பிதாவிடமிருந்து 
நித்திய ஆசீர்வாதங்களின் வவகுமதிழயயும் வபற்றார். 

மறுபுறத்தில், கிறிஸ்துவுடனான நமது ஐக்கியம் என்பது கிறிஸ்து நம்மில் 
இருக்கிறார் என்பதாகும். அதாவது, அவர் உண்ழமயான விசுவாசிகளில் 
கிரிழய வசய்கிறார், இதனால் அவர்கள் அன்றாட வாை்க்ழகயில் கீை்ப்படிதல் 
மற்றும் கீை்ப்படியாழமயின் விழளவுகழள அனுபவிக்கிறார்கள். 

கிறிஸ்து மகிழமயில்  திரும்பும் வழர,காணக்கூடிய சழபயில்  தவறான 
விசுவாசிகளும்  உண்ழமயான விசுவாசிகளும் கோணப்படுவோர்கள் என்பழத 
இப்யபாது மீண்டும் நிழனவில் வகாள்ள யவண்டும். புதிய ஏற்பாட்டு இழறயியல் 
இந்த வாை்க்ழகயிலும் நித்தியத்திலும் ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் சாபங்களின் 
விழளவுகள் இந்த இரு குழுக்களுக்கும் எவ்வாறு வபாருந்தும் என்பழத 
விளக்குகிறது. 

லுூக்கா 12:45-46 மற்றும் யராமர் 2:4-5 யபான்ற பகுதிகள் கள்ள 
விசுவாசிகள் வதாடர்ந்து யதவனுக்கு எதிராகக் கலகம் வசய்ழகயில், இந்த 
வாை்க்ழகயில் அவர்கள் வபறும் ஆசீர்வாதங்கள் இறுதித் தீர்ப்பில் 
அவர்களுக்கு எதிரான யதவனுழடய நித்திய சாபங்கழள அதிகரிக்கும் 
என்பழத விளக்குகின்றன. இந்த வாை்க்ழகயில் அவர்கள் அனுபவிக்கும் 
கஷ்டங்களும் சாபங்களும் கிறிஸ்து திரும்பி வரும்யபாது அவர்கள் வபறும் 
நித்திய சாபங்களின் முன்னுகர்வு மட்டுயம. 

இதற்கு மாறாக, உண்ழமயான விசுவாசிகள் இந்த வாை்க்ழகயில் 
ஆசீர்வாதங்கழளயும் சாபங்கழளயும் வபறுகிறார்கள். ஆனால் இந்த 
வாை்க்ழகயில் உண்ழமயான விசுவாசிகள் வபறும் ஆசீர்வாதங்கள் 
ராஜ்யத்தின் முடிவில் வரும் நித்திய ஆசீர்வாதங்களின் முன்னுகர்வுகள் 
ஆகும். உண்ழமயான விசுவாசிகளுக்கு, எபிவரயர் 12:1-11 யபான்ற பகுதிகள் 
நமக்குச் வசால்வது யபால், தற்காலிக கஷ்டங்கள் அல்லது சாபங்கள் 
யதவனுழடய அன்பான, தகப்பனின் சிட்ழசயாகும். இந்த கஷ்டங்கள் நம்ழம 
பரிசுத்தப்படுத்துகின்றன, யமலும் கிறிஸ்து திரும்பி வரும்யபாது நமக்குக் 
கிழடக்கும் நித்திய ஆசீர்வாதங்கழள அதிகரிக்கவும் வசய்கின்றன. 
வவளிப்படுத்தின வியசஷம் 21: 6-8 இல் நாம் வாசிக்கும்யபாது, யதவன் இவ்வாறு 
கூறுகிறார்: 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜவீத்தண்ணரீூற்றில் 
இலவசமாய்க் வகாடுப்யபன் வஜயங்வகாள்ளுகிறவன் 
எல்லாவற்ழறயும் சுதந்தரித்துக்வகாள்ளுவான்; நான் அவன் 
யதவனாயிருப்யபன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான். 
பயப்படுகிறவர்களும், அவிசுவாசிகளும், 
அருவருப்பானவர்களும், வகாழலபாதகரும், 
விபசாரக்காரரும், சூனியக்காரரும், 
விக்கிரகாராதழனக்காரரும், வபாய்யர் — அழனவரும் 
இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற 
கடலியல பங்கழடவார்கள்  (வவளிப்படுத்தின வியசஷம் 21:6-
8).  

அந்த நாளில், புது உடன்படிக்ழக சழபயில் கள்ள விசுவாசிகள் நித்திய 
தீர்ப்புக்கு ஒப்புக் வகாடுக்கப்படுவார்கள். ஆனால் உண்ழமயான விசுவாசிகள் 
மகிழமயான  சிருஷ்டிப்பில் தங்கள் நித்திய சுதந்தரத்ழதப் வபறுவார்கள். 

கயடசி நி ோ த்தீர்ப்புக்குப் பிறகு யதவனுயட  மக்கள் 
வபறும் ஆசீர்வோதங்கயளப் போர்க்க விரும்பிைோல், 
உலகத்திை் முடிவில் உள்ள புதி  சிருஷ்டிப்பிை் இந்த 
அற்புதமோை உருவத்யத கோண நோம் வவளிப்படுத்துதல் 21 
மற்றும் 22 க்கு வசல்யவோம். வவளிப்படுத்தின வியசஷம் 21 
மற்றும் 22 இல் உள்ள புது சிருஷ்டிப்ழபப் பற்றிய இந்த 
விளக்கத்ழத நான் விரும்புகியறன், ஏவனன்றால் இது 
ஆதியாகமத்திலுள்ள  யதாட்டத்ழத  மறுபரிசலீழன 
வசய்வது, யதாட்டத்திற்கு திரும்புவது மட்டுமல்ல. இது 
உண்ழமயில் யதாட்டத்தின் விரிவாக்கம் ஆகும். இது 
வல்லயம ுள்ளது. ஏயதழன விட சிறந்ததாக இருக்கும். 
ஆழகயால் ஏயதனில், ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் யதவனின் 
கீை் ஆட்சி வசய்வதற்கும், யதாட்டத்ழத பராமரிப்பதற்கும், 
பூமிழயக் பார்த்துக்வகாள்வதற்கு ஒரு வபாறுப்பு இருந்தது. 
புது சிருஷ்டிப்பில் நாமும் அது யபால வசய்யவாம், அதுயவ நம் 
ஆசீர்வாதம். ஆனால் நாம் ஒருயபாதும் பாவம் வசய்ய 
மாட்யடாம். ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் வசய்பவர்களாக 
இருந்தார்கள். புது சிருஷ்டிப்பில், யதவனுழடய ஜனங்கள் 
ஒருயபாதும் விலகிப்யபாவதில்ழல. ஏயதனில் இயயசு 
இல்ழல, உடல் ரதீியாகவும் அவர் அங்கு இல்ழல. புது 
சிருஷ்டிப்பில் இயயசு இருப்பார். ஆகயவ யதவனுழடய  
ஜனங்களாகிய புது உடன்படிக்ழகயின் மக்கள் வபறும் 
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வடீியயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ழயப் 
பார்ழவயிடவும். 

ஆசீர்வாதம்,  உண்ழமயில் ஒரு புது சிருஷ்டிப்பு ஆகும். இது 
இந்த உலகம் அறிந்த எழதயும் விட சிறந்தது. 

— Dr. ஸ்டீபன் ஈ. விட்மர்  

முடிவுகர 

கிறிஸ்துவின் புது உடன்படிக்ழக பற்றிய இந்தப் பாடத்தில், யதவனுழடய 
ராஜ்ய நிர்வாகத்ழத நாம் கருத்தில் வகாண்டுள்யளாம், யமலும் யதவன் தனது 
உடன்படிக்ழக பிரதிநிதிகள் மூலம் தனது ராஜ்யத்ழத எவ்வாறு நிர்வகித்தார் 
என்பழதயும், அவருழடய உடன்படிக்ழககள் இயல்பாக வளர்ந்ததால் அவர் 
எவ்வாறு வபாருத்தமான வகாள்ழககழள நிறுவினார் என்பழதயும் 
பார்த்யதாம். யதவனுக்கும் அவருழடய உடன்படிக்ழக மக்களுக்கும் 
இழடயிலான வதாடர்புகளின் இயக்கவியல் அவரது வதய்வகீ தயவு, 
விசுவாசத்தின் யசாதழனகள் மற்றும் கீை்ப்படிதல் மற்றும் கீை்ப்படியாழமக்கான 
விழளவுகள் ஆகியவற்ழற எவ்வாறு உள்ளடக்கியது என்பழதயும் நாம் 
ஆராய்ந்து பார்த்யதாம். 

புதிய ஏற்பாட்ழட இன்னும் முழுழமயாகப் புரிந்துவகாள்ள 
முற்படுழகயில், கிறிஸ்துவின் புது உடன்படிக்ழக புதிய ஏற்பாட்டு 
இழறயியலின் ஒரு சிறிய பகுதி மட்டும் அல்ல என்பழத நாம் நிழனவில் 
வகாள்ள யவண்டும். யதவன் தனது ஜனங்களுடனான கழடசி 
உடன்படிக்ழககளின் கழடசியாக புது உடன்படிக்ழக புதிய ஏற்பாட்டு 
எழுத்தாளர்கள் எழுதிய அழனத்ழதயும் ஆைமாக பாதித்தது. புது 
உடன்படிக்ழகயின் மூலம் கிறிஸ்துவில் உள்ள தம் ஜனங்களுடன் யதவன் ஒரு 
உறுதியான ஒப்பந்தம் வசய்தார். இந்த புது உடன்படிக்ழகழயப் பற்றி நாம் 
எவ்வளவு அதிகமாக புரிந்துவகாள்கியறாயமா, அவ்வளவு சிறப்பாக புதிய 
ஏற்பாட்டு இழறயியலின் மிக முக்கியமான அம்சங்கழள நம்மோல் காண 
முடியும். 


	அறிமுகம்
	ராஜ்யத்தின் நிர்வாகம்
	உடன்படிக்கை பிரதிநிதிகள்
	பழைய ஏற்பாடு
	புது உடன்படிக்கை

	பொருத்தமான கொள்கைகள்
	பழைய ஏற்பாடு
	புது உடன்படிக்கை

	இயற்கையான வளர்ச்சி
	பழைய ஏற்பாடு
	புது உடன்படிக்கை


	தொடர்புகளின் இயக்கவியல்
	தெய்வீக தயவு
	பழைய ஏற்பாடு
	புது உடன்படிக்கை

	தேவப்பற்றின் பரீட்சைகள்
	பழைய ஏற்பாடு
	புது உடன்படிக்கை

	விளைவுகள்
	பழைய ஏற்பாடு
	புது உடன்படிக்கை


	முடிவுரை

