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ராஜ்யம், உடன்படிக்கககள் & பகைய ஏற்பாட்டு 
நூற்த ாகுப்பு 

பொடம் 2  
ரதவனுணடய ரொஜ்யம்  

-1- 

வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

முன்னுகர 
விவரங்கள் அதிகமோக இருக்கும்யபோது அணவகளில் 

முக்கி மொனணவகணள தவறவிடும் ஒருவணர விவரிக்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு 
கசொற்பயன்பொடு உள்ளது. அப்படிப்பட்ட ஒருவயர "அவர் இருக்கிற 
சூழ்நிணலணய பொர்க்க முடியொதவர்" என்று நொம் அடிக்கடி கசொல்ரவொம். அயநக 
கலொச்சொரங்களில் ஒரர மொதிரியொன கசொற்பயன்பொடுகள் உள்ளன, எனரவ 
நொம் எணத எவ்வோறு  அர்த்தப்படுத்துகிரறொம் என்பணதப் புரிந்துககொள்வது 
கடினம் அல்ல. ஒரு கொரியத்தின் சிறு பகுதியிலுள்ள நுணுக்கங்கணளப் 
பொர்த்துக் ககொண்டிருப்பதில், அத்தணகய சிறு பகுதிகள் ரசர்ந்து எப்படி அந்த 
கபரிய கொரியம் உருவொகிறது என பொர்க்கத் தவறுவது எளிது. எனரவ, இது 
ரபொன்ற பல சிக்கலொன மற்றும் குழப்பமொன சூழ்நிணலகளில், நொம் அடிக்கடி 
ஒருவருக்ககொருவர் பின் யநோக்கி கசன்று கபரிய சித்திரத்ணதப் பொர்க்கவும் 
நிணனவூட்டுகிரறொம். 

நொம் பணழய ஏற்பொட்ணட அணுகும்ரபொது இந்த ஆரலொசணனணய 
மனதில் ககொள்ள ரவண்டும். பணழய ஏற்பொட்டின் விவரங்கள் மிகவும் 
சிக்கலொனணவ, அதன் பல கபயர்கள், இடங்கள், நிகழ்வுகள், இணறயியல் 
ரபொதணனகள் மற்றும் தொர்மீக அறிவுறுத்தல்கணள தவற விடுவது எளிது. 
பணழய ஏற்பொட்டின் அடித்தளத்தில் உள்ள ஒற்றுணமணய நொம் 
மறந்துவிடுகிரறொம். இந்தச் சிக்கணலச் சமொளிக்க, நொம் பின்வொங்கி, பணழய 
ஏற்பொடு அணனத்ணதயும் ஒன்றொக இணணக்கும் ஒரு கபரிய படத்ணதப் கபற 
ரவண்டும். 

இது ரொஜ்யம், உடன்படிக்ணககள் & பணழய ஏற்பொட்டின் நுூற்கதொகுப்பு 
என்கிற நம் கதொடரின் இரண்டொவது பொடமொகும். இந்தப் பொடத்திற்கு 
“ரதவனுணடய ரொஜ்யம்” என்ற தணலப்ணப ணவத்துள்ரளொம். பண்ணடய 
இஸ்ரரவலின் விசுவொசத்திற்கு ரதவனுணடய ரொஜ்யம் அடிப்பணடயொக 
இருந்தது. எனரவ, ரொஜ்யத்ணதப் பற்றிய சரியொன புரிதல், பணழய ஏற்பொட்டில் 
நொம் ககொண்டிருக்க ரவண்டிய மிக விரிவொன மற்றும் ஒன்றிணணக்கும் 
முன்ரனொக்குகளில் ஒன்ணற வழங்குகிறது. 

பணழய ஏற்பொட்டின் புத்தகங்கள் ஒன்றுக்ககொன்று ரவறுபட்டணவ என்பது 
ரவதத்ணத நன்கு அறிந்த அணனவருக்கும் கதரியும். அணவ பல நணடகளில் 
கவவ்ரவறு கொரியங்கணளப் பற்றி எழுதப்பட்டன மற்றும் பல்ரவறு 
கொலங்களிலும் சூழ்நிணலகளிலும் ரதவனுணடய மக்களின் ரதணவகணள 
நிவர்த்தி கசய்தன. இருந்தொலும், இந்த புத்தகங்களின் எழுத்தொளர்கள் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

எப்ரபொதும் அவர்கள் கபொதுவொகக் ககொண்டிருந்த அடிப்பணடக் 
கண்ரணொட்டங்களிலிருந்து எழுதினர். அணனத்து பணழய ஏற்பொட்டு 
எழுத்தொளர்களும் வரலொற்றின் கவவ்ரவறு கொலகட்டங்களில் ரதவன் தனது 
மக்களுடன் கதொடர்ச்சியொன முக்கிய உடன்படிக்ணககணள நிறுவினொர் என்று 
விசுவொசித்தனர். இந்த உடன்படிக்ணககள் அணனத்தும் ஒரு முக்கிய 
ரநொக்கத்ணத நிணறரவற்ற வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர்கள் 
விசுவொசித்தனர் - அதொவது பூமியின் கணடயொந்தரங்களுக்கு ரதவனுணடய 
ரொஜ்யம் பரவும் படியொக அணத நிர்வகித்தல். 

இந்தப் பொடம், ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத ரமம்படுத்துவதற்கொன 
இஸ்ரரலின் ஒன்றிணணக்கும், அடித்தளமொன அர்ப்பணிப்பின் நொன்கு 
பரிமொணங்கணளத் கதொடும். முதலில், ரதவனுணடய ரொஜ்யம் அல்லது 
ஆட்சிணயப் பற்றி ரவதொகமம் எவ்வொறு பரந்த மற்றும் குறுகிய விதங்களில் 
ரபசுகிறது என்பணதப் பொர்ப்ரபொம். இரண்டொவதொக, பூமியின் வரலொற்றின் 
ஆரம்ப கட்டங்களொன ஆதிகொல வரலொற்றின் ரபொது ரதவனுணடய ரொஜ்யம் 
எப்படி இருந்தது என்பயதப் பற்றிப் பொர்ப்ரபொம். மூன்றொவதொக, இஸ்ரரவல் 
ரதசத்தின் வரலொற்றில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணய ஆரொய்ரவொம். 
நொன்கொவதொக, ரதவனுணடய ரொஜ்யம் பற்றிய பணழய ஏற்பொட்டுக் கருத்து புதிய 
ஏற்பொட்டு யுகத்தில் எவ்வொறு நிணறரவறுகிறது என்பணதப் பொர்ப்ரபொம். பணழய 
ஏற்பொடு ரதவனுணடய ஆட்சிணயப் பற்றி பரந்த மற்றும் குறுகிய விதங்களில் 
ரபசும் விதத்ணத முதலில் பொர்ப்ரபொம். 

பரந்  மற்றும் குறுகிய வி ங்கள் 
கபரும்பொலொன கிறிஸ்தவர்கள் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றி 

ரகள்விப்பட்டிருக்கிறொர்கள், ஏகனன்றொல் அது புதிய ஏற்பொட்டில் அடிக்கடி 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மத்ரதயு, மொற்கு மற்றும் லுூக்கொவின் சுவிரசஷங்களில் 
மட்டும் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றிய 60 க்கும் ரமற்பட்ட குறிப்புகள் 
கொணப்படுகின்றன. இந்தப் பொடத்தில், ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் மீதொன இந்தப் 
புதிய ஏற்பொட்டு முக்கியத்துவம் பணழய ஏற்பொட்டில் எவ்வொறு 
ரவரூன்றியுள்ளது என்பணதப் பொர்ப்ரபொம். ரொஜ்யங்கள் மற்றும் ரபரரசுகள், 
ரொஜொக்கள் மற்றும் ரபரரசர்கள் பண்ணடய இஸ்ரரவலர்களின் அனுபவத்தின் 
ஒரு பகுதியொக இருந்ததோல் ரவதொகம எழுத்தொளர்கள் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் கவளிப்பணடயொன மற்றும் சுருக்கமொன விளக்கத்ணத வழங்க 
ரவண்டிய அவசியத்ணத உணரவில்ணல. ஆனொல் இந்த உண்ணம இன்று 
உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு கபரிய பிரச்சணனணய எழுப்புகிறது. பணழய 
ஏற்பொட்டின் பண்ணடய உலகத்திற்க்கும் நமக்கும் துூரம் அதிகமொக இருப்பதொல், 
பணழய ஏற்பொட்டின் ஒவ்கவொரு பக்கத்தின் ரமற்பரப்பிற்கும் கீரழ உள்ள 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் அடிப்பணடக் கருத்ணத சுருக்கமொகக் கூறுவதன் 
மூலம் கதொடங்க ரவண்டும். 

பணழய ஏற்பொடு ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றி எவ்வொறு ரபசுகிறது 
என்பணதச் சுருக்கமொகச் கசொல்ல பல வழிகள் உள்ளன, ஆனொல் நொம் அதில் 
இரண்டு திணசகளில் மட்டும் கவனம் கசலுத்துரவொம். முதலொவதொக, பரந்த 
கபொருளில், ரதவனுணடய ஆட்சி முழுணமயொனதும் மொறொததுமொயிருக்கிறது 
என்பணதப் பொர்ப்ரபொம். இரண்டொவதொக, ஒரு குறுகிய அர்த்தத்தில், 
ரதவனுணடய ஆட்சி முழுணமயற்றதும் வரலொறு முழுவதும் வளர்ந்து 
வருகிறதுமொய் இருக்கிறது எை்பயத ும் போர்ப்யபோம். ரதவனுணடய 
முழுணமயொன மற்றும் மொறொத ஆட்சிணய முதலில் கருத்தில் ககொள்ரவொம். 

மாறா  ஆட்சி 
சங்கீதம் 93:1-2 இல், சிருஷ்டிகரொன ரதவணன துதிப்பணத நொம் 

கொண்கிரறொம்: 

கர்த்தர் ரொஜரிகம்பண்ணுகிறொர், மகத்துவத்ணத 
அணிந்துககொண்டிருக்கிறொர்; கர்த்தர் பரொக்கிரமத்ணத 
அணிந்து, அவர் அணதக் கச்ணசயொகக் 
கட்டிக்ககொண்டிருக்கிறொர். ஆதலொல் பூச்சக்கரம் அணசயொதபடி 
நிணலகபற்றிருக்கிறது. உமது சிங்கொசனம் பூர்வமுதல் 
உறுதியொனது; நீர் அநொதியொயிருக்கிறீர். 

நொம் இங்ரக பொர்ப்பது ரபொல், ரதவன் எல்லொவற்ணறயும் சிருஷ்டித்து 
பரொமரிக்கிறொர் என்ற உண்ணம சங்கீதக்கொரணன "கர்த்தர் ரொஜரிகம் 
பண்ணுகிிறொர்" என்று அறிவிக்க வழிவகுத்தது. அவர் அணனத்து 
சிருஷ்டிகளுக்கும் ரமலொன ரொஜொ. மண்ீடும் மண்ீடும், பணழய ஏற்பொடு இந்த 
அடிப்பணட நம்பிக்ணகணய அழுத்தமொகச் கசொல்கிறது. ரதவன் எல்லொவற்ணறயும் 
சிருஷ்டித்து பரொமரிக்கிறொர், ரமலும் அவர் எல்லொவற்றிற்கும் ரமலொனவர். 
இந்த பரந்த அர்த்தத்தில், அவரது ஆட்சி அல்லது ரொஜ்யம் உலகளொவியதொகவும் 
மொறொததொகவும் இருக்கிறது. 

சிருஷ்டிகரொகவும் பரொமரிப்பொளரொகவும் இருக்கிற ரதவனின் மொறொத, 
உலகளொவிய ஆட்சியின் மீதொன இந்த நம்பிக்ணக, பண்ணடய 
இஸ்ரரவலர்களின் நம்பிக்ணகக்கும் அவர்கணளச் சுற்றி ிருந்த நொடுகளின் 
மதங்களுக்கும் இணடயிலொன மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ரவறுபொடுகளில் 
ஒன்றொகும். பல்ரவறு ரதவர்கள் சர்வொதிகொரத்திற்கொக ரபொட்டியிடுவதொகவும், 
மொறிவரும் சூழ்நிணலகளுக்கு ஏற்ப இந்த ரதவர்களின் சக்தி குணறயும் மற்றும் 
அதிகரிக்கும் என்று அண்ணட மதங்கள் கற்பித்தன. சில சந்தர்ப்பங்களில், 
பருவங்களின் வருடொந்திர சுழற்சிகளுக்கு ஏற்ப ரதவர்கள் அதிகொர 
நிணலகளில் உயர்வதும் வழ்ீச்சியணடவதும் வழக்கம் என்று கருதப்பட்டது. மற்ற 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

சந்தர்ப்பங்களில், அவர்களின் விருப்பமொன நொடுகள் ரபொரில் கவற்றிகணளயும் 
ரதொல்விகணளயும் அனுபவித்த ரபொது, ரதவர்கள் பரரலொக அதிகொர 
பதவிகளில் இருந்து உயரவும் வழ்ீச்சியணடயவும் கசய்வொர்கள் என்று 
நம்பப்பட்டது. 

ஆனொல் அத்தணகய கருத்துக்கணள ரவதொகமம் ஆதரிக்கவில்ணல. 
இஸ்ரரவலின் ரதவனொகிய ரயரகொவொ, அணனத்ணதயும் சிருஷ்டித்தவர் மற்றும் 
பரொமரிப்பவர், முழு சிருஷ்டிப்பின் மதீும் அணசக்க முடியொத ஆட்சியொளரொக 
இருப்பவர் - வல்லணம வொய்ந்த ஆவிகள் அல்லது "ரதவர்கள்" என்று 
அணழக்கப்படுபவர்கணளயும் அவர் ஆட்சி கசய்கிறொர். இயற்ணகயின் ஒவ்கவொரு 
சுழற்சியிலும், ரபொரில் ஏற்படுகிற ரதொல்வியிலும் கவற்றியிலும், ரதவனுணடய 
அரசொட்சி உலகளொவியதொகவும் மொறொததொகவும் இருக்கிறது. இதன் அர்த்தம் 
என்னகவன்றொல், அணனத்து சிருஷ்டிகளும் அவருணடய ரொஜ்யமொக 
எப்கபொழுதும் இருந்திருக்கின்றன, எப்கபொழுதும் இருக்கவும் கசய்யும். 

எனரவ, ரதவன் எல்லொவற்றின் மதீும் ரொஜொவொக 
இருக்கிறொர். சிருஷ்டிப்பில் உள்ள அணனத்தும் அவருக்கு 
எவ்வொறு கீழ்ப்படிகின்றன என்பணத நீங்கள் ஆதியொகமம் 1 
இல் பொர்க்கிறீர்கள். சங்கீதம் 24 "பூமியும் அதிலுள்ள யொவும் 
கர்த்தருணடயது" என்று கசொல்லுகிறது, ஏகனன்றொல் அவர் 
அணதப் பணடத்தொர். "யொர் இந்த மகிணமயின் ரொஜொ? அவர் 
வல்லணமயும் பரொக்கிரமமுமுள்ள கர்த்தர்!" அவர் 
எல்லொவற்றிற்கும் ரொஜொ என்பணத நீங்கள் பொர்க்கிறீர்கள். 
அணனத்தும் அவருணடயரத, அது மொறரவ மொறொது... நீங்கள் 
யவதோகமத்யத ஆதியொகமம் முதல் கவளிப்படுத்துதல் வணர 
பொர்த்தொல், சிருஷ்டிப்பு, மனிதகுலம், எல்லொவற்றின் 
ஒவ்கவொரு அம்சத்தின் மீதும் ரதவன் சர்வொதிகொரியொக 
இருக்கிறொர் என்பணத உங்களோல் கொண முடியும். 

— Dr. ரஜொனதொன் டி. ஒர்த்திங்டன் 

ரதவன் முற்றிலும் சர்வொதிகொரமுணடயவர், எை்பது 
அர்மினியர்களும் கொல்வினிஸ்டுகளும் ககொண்டிருக்கும் 
நிணலயொகும். அது ரவதத்தில் முற்றிலும் கதளிவொகவுள்ள 
ஒரு நிணலப்பொடொகும்; ரதவன் முற்றிலும் 
சர்வொதிகொரமுள்ளவர், நொம் அவருணடய சித்தத்ணத எல்லொ 
ரநரங்களிலும் பின்பற்றுகிரறொம், நம்முணடய ரதர்வு 
அவருணடய சித்தத்ணத மொற்றொது. நமது ரதர்வு அவருணடய 
சர்வொதிகொரத்துவத்திற்கு ஏற்ப இருக்க ரவண்டும். 

— Dr. கிரரன்ட் ஆர். ஆஸ்பொர்ன் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

பணழய ஏற்பொட்டு எழுத்தொளர்கள், பரந்த அர்த்தத்தில், சிருஷ்டிப்பின் 
மீதொன ரதவனுணடய ஆட்சி முழுணமயொனதும் மொறொததுமொய் இருக்கிறது 
என்று நம்பியது ரபொல, அவர்கள் ரதவனுணடய ரொஜ்யம் அல்லது ஆட்சி 
முழுணமயணடயொததும் வரலொற்றில் வளரக்கூடியதுமொயிருக்கிறது என்று 
இரண்டொவது குறுகிய அர்த்தத்ணதப் பற்றியும் ரபசினர். 

வளரக்கூடியதுமானது 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் வளர்ச்சியணடகிறது என்று ரவதவசனங்கள் 

ரபசும்ரபொது, கொலப்ரபொக்கில் ரதவன் எவ்வொறு தனது அணசக்க முடியொத 
சர்வொதிகொரத்துவத்ணத கவளிப்படுத்துகிறொர் என்பதில் கவனம் 
கசலுத்துகின்றன. மனித ரொஜொக்கள் தங்கள் ரதசங்களின் மதீு உச்சகட்ட 
கட்டுப்பொடற்ற அதிகொரம் ககொண்ட ஒரு ரொஜ்யத்தில் இப்ரபொதுள்ள 
கபரும்பொலொன நவனீ கிறிஸ்தவர்கள் வொழ்ந்ததில்ணல. எனரவ ரவதொகமத்தில் 
இந்த கருப்கபொருள் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது என்பணத நொம் 
அடிக்கடி பொர்க்கத் தவறிவிடுகிரறொம். வரலொற்றில் ரதவன் தனது அரசொட்சிணய 
கவளிப்படுத்துவணதக் குறிப்பிட, பணழய ஏற்பொட்டு எழுத்தொளர்கள் இன்று நொம் 
அணடயொளம் கொண முடியொத கதய்வகீ மற்றும் மனித அரசர்களின் கபொதுவொன 
சித்தரிப்புகணளப் பயன்படுத்தினர். உதொரணமொக, அவர்கள் ரதவணன ரொஜ 
கட்டிடக்கணலஞரொகவும் கட்டிடம் கட்டுபவரொகவும், அவருணடய மக்களின் ரொஜ 
தந்ணதயொகவும், சட்டத்ணத வழங்குபவரொகவும் உடன்படிக்ணக கசய்பவரொகவும் 
சித்தரித்தனர். அவர்கள் ரதவணன ஒரு அரச ரபொர்வரீரோகவும், ஒரு 
கணவரோகவும் ஒரு ரமய்ப்பரோகவும் வர்ணித்தனர். 

ரொஜொக்கள் மற்றும் ரொஜ்யங்கணள சம்பந்தமோற்றது என்றும் 
கவறுக்கத்தக்க அரசியல் அணமப்புகள் என்றும் நவனீ மக்கள் கபரும்பொலும் 
நிணனக்கிறொர்கள். ஆனொல் ரதவனுணடய வரலொற்று ரொஜ்யம் பூமிக்கு 
வருவணதப் பற்றியதொன ரவதொகம கருப்கபொருள் வளமொனதும் அற்புதமொன 
கற்பணனயுமொய் இருக்கிறது. சிருஷ்டிப்புகள் அணனத்தின் மதீும் நிகரற்ற 
சர்வொதிகொரம் ககொண்ட ரதவனுணடய அற்புதத்ணத இது கவளிப்படுத்துகிறது 
ரமலும் இது பூமியில் அவருணடய ரொஜ்யத்ணத நமது புகழ்கபற்ற இலட்சியமொக 
கவளிப்படுத்துகிறது. 

பணழய மற்றும் புதிய ஏற்பொடுகள் முழுவதும், ரதவன் தனது பரரலொக 
சிங்கொசனத்திலிருந்து அரச கட்டணளகணள கவளியிட்டொர். தகப்பன் தன் 
குழந்ணதகணள ரநசிப்பது ரபொல அவர் தன் ரொஜ்ய மக்கணள ரநசித்தொர். அவர் 
தனது துூதர்கணளயும் மனித பணடகணளயும் கசயல் புரிவதற்கு அணழத்தொர். 
அவர் தனது விருப்ப ரதசமொன இஸ்ரயவல் உட்பட பிற நொடுகணள நிறுவி 
ரதொற்கடித்தரபொது அவர் ரொஜொவொக கசயல்பட்டொர். ரதவனுணடய ஆட்சியின் 
இந்த வரலொற்று கவளிப்பொடுகளின் மகத்தொன குறிக்ரகொள், ரதவன் ரொஜொ 
என்பணத எல்லொ இடங்களிலும் உள்ள ஒவ்கவொரு உயிரினமும் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ஒப்புக்ககொள்வதொகும். இறுதியில், முழு சிருஷ்டிப்பும் ஒவ்கவொரு ரகொத்திரம் 
மற்றும் ரதசத்திலிருக்கிற ரதவனுணடய மக்களுக்கு அன்பு, மகிழ்ச்சி, நன்ணம, 
நீதி, சுகம் மற்றும் சமோதோைம் ஆகியவற்றின் இடமொக இருக்கும். ரதவன் 
தம்முணடய கொணக்கூடிய மகிணமயொல் பூமிணய நிரப்புவொர், ரமலும் அவர் யொர், 
அவர் என்ன கசய்தொர் என்பதற்கொக முடிவில்லொத ரபொற்றுதணலப் கபறுவொர். 

இந்த பணழய ஏற்பொட்டின் கருப்கபொருணள அறிமுகப்படுத்த ஒரு எளிய 
வழி, "கர்த்தருணடய கஜபத்தின்" கதொடக்க வொர்த்ணதகளுக்கு திரும்புவதொகும். 
மத்ரதயு 6:9-10 இல், இரயசு தம் சஷீர்களுக்கு இவ்வொறு கஜபிக்கும்படி 
கற்பித்தரபொது, ரதவனுணடய வளரும் ரொஜ்யத்ணதப் பற்றிய பணழய ஏற்பொட்டுக் 
கண்ரணொட்டங்கணள சுருக்கமொகக் கூறினொர்: 

பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதொரவ, உம்முணடய 
நொமம் பரிசுத்தப்படுவதொக. உம்முணடய ரொஜ்யம் வருவதொக; 
உம்முணடய சித்தம் பரமண்டலத்திரல கசய்யப்படுகிறதுரபொல 
பூமியிரலயும் கசய்யப்படுவதொக (மத்ரதயு 6:9-10). 

"உம்முணடய ரொஜ்யம் வருவதொக" என்று கஜபிக்கும்படி இரயசு நமக்குக் 
கற்பித்தரபொது, ஒவ்கவொரு பணழய ஏற்பொட்டு எழுத்தொளரும் பொர்க்க 
விரும்புவணத அவர் கவளிப்படுத்தினொர். கிறிஸ்தவர்கள் ரொஜ்யத்தின் 
வருணகணயப் பற்றி ரபசுவது மிகவும் கபொதுவொனது, ஆனொல் இந்த கிறிஸ்தவ 
நம்பிக்ணக பணழய ஏற்பொட்டில் எவ்வொறு ரவரூன்றியுள்ளது என்பணத நொம் 
அடிக்கடி உணரவில்ணல. எனரவ, ரொஜ்யத்தின் வருணகக்கொக கஜபிக்கும்படி 
இரயசு நமக்குக் கற்பித்தரபொது அவர் எணத அர்த்தப்படுத்தினொர் என்பணத நொம் 
சற்று சிந்திக்க ரவண்டும். 

இரயசு தம்முணடய சஷீர்களுக்கு எப்படி கஜபிக்க ரவண்டும் 
என்று கற்றுக்ககொடுக்கும்ரபொது, சங்கீதக்கொரரின் முழுத் 
கதொகுப்பிலிருந்தும் எடுத்து, உண்ணமயுள்ள கஜபத்தின் இந்த 
அடிப்பணடயொன உருவணரக் குறிப்ணப எடுத்துக்கொட்டுகிறொர். 
ஆனொல் கஜபம்: "பரமண்டலங்களிலிருக்கிற எங்கள் 
பிதொரவ, உம்முணடய நொமம் பரிசுத்தப்படுவதொக. உம்முணடய 
ரொஜ்யம் வருவதொக; உம்முணடய சித்தம் பரமண்டலத்திரல 
கசய்யப்படுகிறதுரபொல பூமியிரலயும் கசய்யப்படுவதொக” 
எை்பதிலிருந்து கதொடங்குகிறது. ரதவனுணடய 
தந்ணதக்குணம் அவரது ரொஜ குடும்பத்துடன் ரநரடியொக 
இணணக்கப்பட்டுள்ளணத இரயசுவும் கூட கூறுகிறொர் 
என்பணத நொம் கவனிக்கலொம். ரதவன் ஒரு தந்ணத மட்டுமல்ல, 
அவர் ஒரு ரொஜ தந்ணத ஆவொர். எனரவ, உண்ணமயுள்ள 
மகனொக, நீங்கள் உங்கள் தந்ணதயின் முன் வரும்ரபொது, 
அவருணடய ரொஜ்யம் விரிவயட  விரும்புகிறர்ீகள். மனித 



ரொஜ்யம், உடன்படிக்ணககள் & பணழய ஏற்பொட்டு நுூற்கதொகுப்பு பொடம் 2: ரதவனுணடய ரொஜ்யம்  

-7- 
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வொழ்வின் ஒவ்கவொரு அம்சத்திலும் அவருணடய ஆட்சிணயக் 
ககொண்டுவருவணத நீங்கள் கொண விரும்புகிறீர்கள். 

— Dr. ஸ்கொட் கரட் 

பண்ணடய எபிகரய கவிணதகளின் வழக்கத்ணதப் பின்பற்றி, 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் வருவதற்கொக கஜபிக்கும்படி இரயசு நமக்குக் 
கற்பித்தரபொது அவர் எயத அர்த்தப்படுத்திைோர் எை்பணத விளக்கினொர். 
முதலொவதொக, இரயசு ரதவணன “பரரலொகத்திலுள்ள பிதொ” என்று ரபசினொர், 
பரரலொக சிங்கொசனத்தில் வற்ீறிருக்கும் ரொஜ பிதொவொகிய ரதவணனக் 
குறிப்பிடுகிறொர். ரதவனுணடய நொமம் பரிசுத்தமொக இருக்க ரவண்டும் என்று 
கஜபிக்க அவர் நமக்குக் கற்றுக் ககொடுத்தொர் - "உம்முணடய நொமம் 
பரிசுத்தப்படுவதொக." இந்தவிண்ணப்பத்ணத விவரித்த அவர், ரதவனுணடய 
ரொஜ்யம் வரும்ரபொது அவருணடய நொமம் பரிசுத்தமொக ணவக்கப்படும் என்பணத 
ஒப்புக்ககொண்டொர். பின்னர், ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வருணகயின் அர்த்தம் 
என்ன என்பணத விளக்குவதற்கு, அவருணடய சித்தம் நிணறரவறும்ரபொது 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் அல்லது ஆட்சி முழுணமயொக வரும் என்று இரயசு ரமலும் 
கூறினொர். ஆனொல், அவருணடய சித்தம் “பரரலொகத்தில் உள்ளது ரபொல் 
பூமியிலும்” வச ் ப்பட யவண்டும் எை்று இய சு விரும்பிைோர் எை்பயத 
கவைி ுங்கள். இன்று பல கிறிஸ்தவர்கள் நம்புவணதப் ரபொலல்லொமல், 
ரதவனுணடய மக்கள் பரரலொகத்தில் ரதவனுடன் நித்தியத்ணத கசலவிடுவரத 
வரலொற்றின் குறிக்ரகொள் என்று இரயசு கற்பிக்கவில்ணல. மொறொக, 
பரரலொகத்தின் சிங்கொசன அணறயில் ரதவனுணடய சித்தம் ஏற்கனரவ 
கசய்யப்படுவணதப் ரபொலரவ பூமியிலும் கசய்யப்படுவரத வரலொற்றின் 
குறிக்ரகொள் என்று இரயசு கற்பித்தொர். 

ரதவன் எல்லொவற்ணறயும் புதுப்பிக்கும் ஒரு நொள் வரும் 
என்பது நம்முணடய உறுதியொன நம்பிக்ணக...இரயசு குறிப்பொக, 
அவருணடய சஷீர்களுக்கு கஜபிக்க கற்றுக்ககொடுத்த அழகொன 
வொர்த்ணதகளில் இணத நொம் பொர்க்க முடியும், 
"பரமண்டலத்திலுள்ள எங்கள் பிதொரவ, உம்முணடய நொமம் 
பரிசுத்தப்படுவதொக, உம்முணடய ரொஜ்யம் வருவதொக, 
உம்முணடய சித்தம் பரரலொகத்தில் கசய்யப்படுவதுரபொல 
ரபொல பூமியிலும் கசய்யப்படுவதொக." அந்த முக்கியமொன, 
ணமய, அடிப்பணடயொன கிறிஸ்தவ ரயொசணன 
என்னகவன்றொல், பரரலொக உண்ணமகள் பூமிக்குரிய 
உண்ணமகளொக மொறும் வணர கொத்திருக்கும் ஒரு கொலத்தில் 
நொம் வொழ்கிரறொம், ரதவன் பரிசுத்தப்படுத்தப்படும் ரபொது 
பரரலொகத்தில் நடக்கும் விதம் எல்லொம் சரியொகவும், நீதியும் 
மகிணமயும் உண்ணமயும் அன்பும் ஆட்சி கசய்யும் விதத்திலும் 
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இருக்கும்; கிறிஸ்தவர்களொகிய நம்முணடய நம்பிக்ணக, 
நம்முணடய உறுதியொன நம்பிக்ணக, பரரலொகத்தில் 
நடப்பயதப் ரபொன்று பூமியில் நடக்க ரவண்டும் என்பரத 
நம்முணடய எதிர்பொர்ப்பொகும். இதுயவ புதி  சிருஷ்டி, நமது 
நித்தி  வடீு என்கிற நம்பிக்ணகணய ரவதம் உறுதியளிக்கிறது. 

— Dr. ரஜொனதொன் டி. கபன்னிங்டன் 

பூமி எப்படி பரரலொகத்ணதப் ரபொல மொறும் என்று இரயசு எதிர்பொர்த்தொர் 
என்பணத நன்றொகப் புரிந்துககொள்ள, தொனிரயல் 7:9-10 ணயக் கவனியுங்கள். 
ரதவனுணடய பரரலொக சிங்கொசன அணறயின் கபொதுவொன பணழய ஏற்பொட்டு 
உருவப்படத்ணத இங்ரக கொணலொம்: 

சிங்கொசனங்கள் ணவக்கப்பட்டன, மற்றும் நீண்ட 
ஆயுசுள்ளவர் அவரது இருக்ணகயில் அமர்ந்தொர்; அவருணடய 
ஆணட பனிரபொல் கவண்ணமயொகவும், அவருணடய தணலமுடி 
துூய கம்பளி ரபொலவும் இருந்தது; அவருணடய சிங்கொசனம் 
அக்கினி ஜுவொணலயொக இருந்தது; அதன் சக்கரங்கள் எரிந்து 
ககொண்டிருந்தன. அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து 
புறப்பட்டு ஓடினது; ஆயிரமொயிரம்ரபர் அவணரச் 
ரசவித்தொர்கள்; ரகொடொரகொடிரபர் அவருக்கு முன்பொக 
நின்றொர்கள் (தொனிரயல் 7:9-10). 

பரரலொகத்தின் இந்த உருவப்படம் வழக்கத்திற்கு மோறோனது அல்ல. 
ரதவனுணடய பரரலொக சிங்கொசன அணறணயப் பற்றிய இரத ரபொன்ற 
விளக்கங்கள் பணழய மற்றும் புதிய ஏற்பொடுகளில் கொணப்படுகின்றன. ஆனொல் 
தொனிரயலின் பொர்ணவயில் உள்ள இரண்டு பரிமொணங்கணள நொம் 
சுட்டிக்கொட்ட ரவண்டும். 

ஒருபுறம், ரதவன் தம்முணடய பரரலொக சிங்கொசன அணறயில் 
சிருஷ்டிகளுக்கு முன்பொக அவருணடய கொணக்கூடிய, மகிணமயொன 
பிரசன்னத்ணத வவளிப்படுத்துகிறொர். ரவதம் கற்பிப்பது ரபொல், ரதவன் எங்கும் 
நிணறந்தவர் — அவர் எங்கும் இருக்கிறொர். அவர் விண்கவளியின் அணனத்து 
பரந்த விண்மன்ீ திரள்களிலும், நமது சிறிய கிரகத்திலும், பசுணமயொன 
கொடுகளிலும், வறண்ட பொணலவனங்களிலும், ஒவ்கவொரு சிறிய கிரொமத்திலும், 
ஒவ்கவொரு கபரிய நகரத்திலும் இருக்கிறொர். அவர் எங்கும் நிணறந்திருந்தொலும், 
அவர் கபரும்பொலும் கண்ணுக்கு கதரியொதவரொகரவ இருக்கிறொர். 
அப்படியிருந்தும், தொனிரயலின் தரிசனமும் பல ரவத வசனங்களும் நமக்குச் 
கசொல்வது ரபொல், ரதவனுணடய பிரசன்னத்ணத பரரலொகத்தின் சிங்கொசன 
அணறயில் உள்ள ஒவ்கவொரு சிருஷ்டியும் கொண முடியும். ரதவன் தனது 
சிங்கொசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறொர், ஒளிரும் கவள்ணள ஆணடகணள 
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அணிந்து, கம்பளி ரபொன்ற கவள்ணள முடியுடன் இருக்கிறொர். அவருணடய 
சிங்கொசனம் அக்கினியினொல் வகோழுந்து விட்டு எரி கிறது, அவருணடய 
சிங்கொசனத்திலிருந்து பட்சிக்கிற அக்கினி பொய்கிறது. 

பரரலொகத்தின் இந்த உருவப்படம், பரரலொகத்திற்கும் பூமிக்கும் இணடயில் 
இரயசுவின் கஜபம் கவளிப்படுத்துகிற ரவறுபொட்டின் ஒரு பரிமொணமொகும். ஆம், 
ரதவனுணடய மகிணம சிருஷ்டிப்பின் அற்புதங்களில் பிரதிபலிப்பணதக் 
கொண்கிரறொம். ரவதொகம வரலொற்றில், ரதவனுணடய மகிணம சில ரநரங்களில் 
பூமியில் கொணும்படியொக இருந்தது. ஆனொல் ரதவனுணடய மகிணமயின் இந்தக் 
கொட்சிகணள அவருணடய பரரலொக சிங்கொசன அணறயில் ரதவனுணடய 
அபரிமிதமொன மகிணமயுடன் ஒப்பிடுவது அரிதொன கொரியம். எனரவ, 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் பரரலொகத்தில் இருப்பணதப் ரபொல பூமிக்கு வருவதற்கொக 
கஜபிக்க இரயசு நம்ணம அணழத்தரபொது, அது ஏற்கனரவ பரரலொகத்ணத 
நிரப்புவதொல் பூமிணய நிரப்ப ரதவனுணடய கொணக்கூடிய மகிணமயின் 
அபரிமிதமொன பிரகொசத்திற்கொக கஜபிக்குமொறு அவர் நம்ணம அணழத்தொர். 
கிறிஸ்து திரும்பி வரும்ரபொது பூமிக்கு இறங்கும் புதிய எருசரலமின் 
மகிணமணய விவரித்தரபொது, அப்ரபொஸ்தலனொகிய ரயொவொன் கவளிப்படுத்தின 
விரசஷம் 21:23-ல் மனதில் ணவத்திருந்தது இதுதொன். ரயொவொனின் 
வொர்த்ணதகணளக் கவனியுங்கள்: 

நகரத்திற்கு கவளிச்சங்ககொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் 
அதற்கு ரவண்டுவதில்ணல; ரதவனுணடய மகிணமரய அணதப் 
பிரகொசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியொனவரர அதற்கு விளக்கு 
(கவளிப்படுத்தின விரசஷம் 21:23). 

பரரலொகத்தில் இருப்பதுரபொல ரதவனுணடய ரொஜ்யம் பூமிக்கு 
வரரவண்டுகமன்று கஜபிக்க இரயசு நமக்குக் கற்பித்தரபொது, அவருணடய 
மகிணமயொன, ரொஜ மகிணமயொல் பூமிணய நிரப்புவதற்கு நொம் ஏங்கவும் 
கஜபிக்கவும் ரவண்டும் என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தினொர். 

மறுபுறம், பரரலொகத்ணதப் பற்றிய தொனிரயலின் தரிசனமும் 
ரதவனுணடய அழகொன, மகிணமயொன பிரசன்னத்ணத அங்ரக இருக்கும் 
சிருஷ்டிகளின் நடவடிக்ணககளுடன் கதொடர்புபடுத்துகிறது. தொனிரயல் 7:10 இல் 
நொம் வொசிக்கிறபடி: 

அக்கினி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது; 
ஆயிரமொயிரம்ரபர் அவணரச் ரசவித்தொர்கள்; 
ரகொடொரகொடிரபர் அவருக்கு முன்பொக நின்றொர்கள் 
(தொனிரயல் 7:10). 

பரரலொகத்தில் ரதவனுணடய சிங்கொசனத்திற்கு முன்பொக எண்ணற்ற 
சிருஷ்டிகள் அவணரக் கவனித்து, அவணர வணங்கி, தொழ்ணமயுடன் 
அவருணடய கட்டணளணயச் கசய்கின்றன. 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

பரரலொகத்தில் உள்ள ரதவதுூதர்கள் உண்ணமயில் 
பரரலொகத்தின் ஆசொரியர்களொக கசயல்படுகிறொர்கள்; 
அவர்கள் இரவும் பகலும் அவருணடய ஆலயத்திரல 
ரதவணனச் ரசவித்து, இரவும் பகலும் அவணரப் 
பணிந்துககொள்ளுகிறொர்கள். அவர்கள் ரதவனுணடய 
துூதர்களொகவும், பூமியில் நமக்கு ரதவனுணடய 
உதவியொளர்களொகவும் ரசணவ கசய்கிறொர்கள் - ரவதொகமம் 
முழுவதும் இது கதளிவொக உள்ளது. ஆனொல் அவருணடய 
கட்டுப்பொடு முழுணமயொனது; அது ரதவனுக்கு மட்டுரம உரியது. 

— Dr. கிரரன்ட் ஆர். ஆஸ்பொர்ன் 

நடக்கும் எல்லொவற்றின் மதீும் ரதவன் சர்வொதிகொரியொக 
இருக்கிறொர். அவர் குணறந்தபட்சம் அணத அனுமதிக்கிறொர், 
ஆனொல் நடக்கும் பல விஷயங்கணள அவர் ஆதரிக்கரவொ 
அல்லது அங்கீகரிக்கரவொ இல்ணல. ஆனொல் மக்கள் 
ரதவனுணடய தொர்மீக சித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியும்ரபொது ஒரு 
நொள் நொம் ஒரு ரொஜ்யத்ணத அனுபவிக்கப் ரபொகிரறொம். 
நியொயப்பிரமொணம் அவர்கள் இருதயங்களில் 
எழுதப்பட்டிருப்பதொல் அவர்கள் மனப்பூர்வமொய் 
கீழ்படிவொர்கள். 

— Dr. ரொபர்ட் பி. கிரஷொல்ம், Jr. 

அதனொல்தொன், பிலிப்பியர் 2:10-11 இல், அப்ரபொஸ்தலனொகிய பவுல் அந்த 
நொணள எதிர்ரநொக்கியிருந்தொர்: 

இரயசுவின் நொமத்தில் வொரனொர் பூதலத்ரதொர் பூமியின் 
கீழொரனொருணடய முழங்கொல் யொவும் முடங்கும்படிக்கும், 
பிதொவொகிய ரதவனுக்கு மகிணமயொக இரயசுகிறிஸ்து 
கர்த்தகரன்று நொவுகள் யொவும் அறிக்ணகபண்ணும் 
(பிலிப்பியர் 2:10-11). 

கர்த்தருணடய கஜபத்தின் ஆரம்ப வரிகளில், இரயசு ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் பணழய ஏற்பொட்டு கருப்கபொருணள ஒரு வளரும், வரலொற்று, 
பூமிக்குரிய யதொர்த்தமொக சுருக்கமொகக் கூறினொர். சரித்திரம் முழுவதிலும் 
ரதவனுணடய உண்ணமயுள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எல்லொரும் விரும்பியயத 
ரபொலரவ, ரதவனுணடய உலகளொவிய, மொறொத அரசொட்சி பூமியில் முழுணமயொக 
கவளிப்படும் நொளுக்கொக ரதவனுணடய குமொரனும் ஏங்கினொர். அந்த நொளில், 
ரதவனுணடய மகிணம பூமிணய நிரப்பும், ஒவ்கவொரு சிருஷ்டியும் பரரலொகத்தில் 
கசய்வணதப் ரபொலரவ பூமியிலும் அவருணடய கட்டணளகளுக்குக் கீழ்ப்படியும். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

வரலொற்றின் இந்த பொர்ணவ பணழய மற்றும் புதிய ஏற்பொடுகளின் ஒவ்கவொரு 
ரபொதணனக்கும் ஆதொரமொக இருக்கிறது. 

ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றி ரவதொகமம் பரந்த மற்றும் குறுகிய 
அர்த்தங்களில் எப்படிப் ரபசுகிறது என்பணத இப்ரபொது நொம் ரவறுபடுத்திப் 
பொர்த்திருக்கிரறொம், பூமியில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வரலொற்று 
வளர்ச்சிணய ரவதொகமம் எவ்வொறு சித்தரிக்கிறது என்பணத ஆரொயப் 
ரபொகிரறொம். ஆதியொகமம் 1:1–11:9 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவங்கணள 
உள்ளடக்கிய "ஆதிகொல வரலொறு" என்று அணழக்கப்படும் 
கொலக்கட்டத்திலிருந்து நொம் கதொடங்குரவொம். 

ஆ ி கால வரலாறு 
நவனீ சுவிரசஷக சணபயொர் ஆதியொகமத்தின் ஆரம்பகொல வரலொற்ணற 

வொசிக்கும்ரபொது, பூமியின் வயது, மனித வொழ்க்ணகயின் ரதொற்றம் மற்றும் பிற 
சமகொல அறிவியல் பிரச்சிணனகணளப் பற்றி அது என்ன கசொல்கிறது என்பதில் 
நொம் அடிக்கடி கவனம் கசலுத்துகிரறொம். இந்த தணலப்புகள் முக்கியமொனணவ, 
ஆனொல் இந்த அதிகொரங்கள் பூர்வ இஸ்ரரவலருக்கு எவ்வொறு முதன்முதலில் 
பூமியில் ரதவனுணடய ரொஜ்யம் வளர்ந்தது என்பதற்கொன ஆரம்ப கட்டங்கணள 
எவ்வொறு அறிமுகப்படுத்தின என்பதிலிருந்து அணவ எளிதொக நம் கவனத்ணத 
திருப்புகின்றன. ஆதிகொல வரலொறு ரதவன் இந்த கோலத்தில் எப்படி ரொஜொவொக 
கசயல்பட்டொர் என்பணத வலியுறுத்தியது — அதொவது அவர் பரரலொகத்திலிருந்து 
தனது ஆட்சிணய நீட்டிக்கும் இடமொக மொறும் வணகயில், புலப்படும் உலகத்ணத 
சிருஷ்டிப்பதற்கும், ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், அணத மக்களொல் நிரப்புதற்கும் 
தனது அரச அதிகொரத்ணத எவ்வொறு பயன்படுத்தினொர் என்பணத இது 
வலியுறுத்துகிறது என்பணத நொம் பொர்க்கப் ரபொகிரறொம். 

ஆதியொகமம் 1-11 இல் இருந்து நொம் கொணும் வரலொற்ணற 
ஆதிகொல வரலொறு உள்ளடக்குகிறது; இது ஆபிரகொமிற்கு 
முந்ணதய வரலொறு. எனரவ, ஆதியொகமம் 1 இல் நொம் 
கொண்கிறணதப் ரபொல, உலகம் எவ்வொறு ரதொன்றியது 
என்பணதயும் அது உள்ளடக்கியுள்ளது. மனிதவர்க்கத்தின் 
சிருஷ்டிப்பும், இந்த உலகத்தில் மனிதகுலம் எவ்வொறு 
உருவொனது என்பதும் இதில் உள்ளது. அது ஓய்வுநொணளயும், 
திருமணத்ணதயும், திருமண ஸ்தொபனத்ணதயும், 
ஆபிரகொமுக்கு முன்பொகத் தம்முணடய ஜனங்கரளொடு ரதவன் 
நடந்துககொண்ட விதத்ணதயும், ரநொவொணவயும் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ஜலப்பிரளயத்ணதயும் ரதவன் எப்படிக் ணகயொண்டொர் 
என்பணதயும் பற்றி கூறுகிறது. 

— Dr. ரடனியல் சிமொங்ரகொ 

மூன்று பிரச்சிணனகணளப் பற்றி ரபசுவதன் மூலம் பூமியின் வரலொற்றில் 
வளர்ந்து வரும் ரொஜ்யம் அல்லது ரதவனுணடய ஆட்சிணயப் பற்றி ஆரம்பகொல 
வரலொறு எவ்வொறு அறிமுகப்படுத்துகிறது என்பணத நொம் ஆரொய்ரவொம்: 
முதலொவதொக, ரவதத்தின் இந்த பகுதி எவ்வொறு பூமிணய ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் இடமொக விவரிக்கிறது; இரண்டொவதொக, ரதவனுணடய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்களுக்கொக அது மக்கணள எவ்வொறு அணடயொளம் கொட்டுகிறது; 
மூன்றொவதொக, இந்தக் கொலகட்டத்தில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் ஆரம்பகொல 
வளர்ச்சிணய அது எவ்வொறு சித்தரிக்கிறது என்பதொகும். ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் இடமொக முதலில் பூமிணயப் பொர்ப்ரபொம். 

இடம் 
ஆதியொகமத்தின் ஆரம்ப அதிகொரங்கள் பூமி பல வழிகளில் ரதவனுணடய 

அரச ஆட்சியின் இடமொக ஆக்கப்பட்டது என்பணத கவளிப்படுத்துகின்றன, 
ஆனொல் நொம் அதில் இரண்டில் மட்டும் கவனம் கசலுத்துரவொம். முதலொவதொக, 
ரதவனுணடய சிருஷ்டிப்பின் ஆரம்ப ஆயத்தங்கள் பூமிக்கொன அவருணடய அரச 
ரநொக்கங்கணள எவ்வொறு பிரதிபலித்தன என்பணதப் பற்றி பொர்ப்ரபொம். 
இரண்டொவதொக, பூமியில் தம்முணடய ரொஜ்யத்தின் கதொடர்ச்சியொன 
விரிவொக்கத்திற்கொன கொரியங்கணள ரதவன் எப்படி ஆயத்தம் கசய்தொர் 
என்பணத நொம் கொண்ரபொம். சிருஷ்டிப்பின் அற்புதமொன ரொஜ வடிவணமப்பில் 
ரதவனுணடய ஆரம்ப ஆயத்தங்கணள முதலில் பொர்த்து கதொடங்குரவொம். 

ஆரம்ப ஆய ் ங்கள் 
பூமியில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்திற்கொன ரதவனுணடய ஆரம்ப 

ஆயத்தங்கணளப் பற்றி ஆதிகொல வரலொறு என்ன கசொல்கிறது என்பணதப் 
புரிந்துககொள்வதற்கு, நமது நவனீ ரகள்விகளில் பலவற்ணற இப்ரபொணதக்கு 
நொம் ஒதுக்கி ணவக்க ரவண்டும். ஆதியொகமம் 1:1–2:3 இை் கணதணய பண்ணடய 
இஸ்ரரவலர்கள் எப்படிப் புரிந்துககொண்டொர்கள் என்று நொம் முதலில் ரகட்க 
ரவண்டும். பண்ணடய உலகம் முழுவதிலும், கதய்வகீ மற்றும் மனித ரொஜொக்கள் 
கபரும்பொலும் சிறந்த கட்டிடக் கணலஞர்களொகவும், கட்டிட வல்லுநர்களொகவும் 
மதிக்கப்பட்டனர் என்பணத அறிய இது உதவுகிறது. இப்படியொக, பல 
உணரகபயர்ப்பொளர்கள் சிருஷ்டிப்பின் கணத ரதவணன உண்ணமயொன 
கதய்வகீ ரொஜ சிற்பியொகவும், சிருஷ்டிப்ணப அவரது கபரிய ரொஜ 
அரண்மணனயொக வடிவணமத்த கட்டிட வல்லுநரொகவும் சித்தரிப்பணதக் 
கொட்டியுள்ளனர். "[இது உண்டொகக்கடவது]" என்று சிருஷ்டிப்யபக் குறித்து 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரதவன் கசொல்லும் விபரம் குறிப்பிடப்படும் ஒவ்கவொரு முணறயும், ரதவன் 
தம்முணடய பரரலொக சிங்கொசனத்திலிருந்து ரொஜ கட்டணளகளின் மூலம் 
சிருஷ்டிப்பின் கட்டுமொனத்ணத வழிநடத்துவதொக அது சித்தரிக்கிறது. இரத 
ரபொல், பிற பண்ணடய இலக்கியங்களில் உள்ள இணணயொன பதிவுகள், ஓய்வு 
நொளில் யதவை் இயளப்போறுவது எை்பது, சிருஷ்டிப்பின் மதீு தம்முணடய ரொஜ 
அதிகொரத்ணதயும் வல்லணமணயயும் கவற்றிகரமொக கசலுத்தியதற்கொக 
மகிணமணயப் கபற ரதவன் தம்முணடய சிங்கொசனத்தின்ரமல் 
இணளப்பொறுவணத சித்தரிக்கிறது. இந்த வழிகளிலும் மற்ற வழிகளிலும், 
ஆதியொகமம் புஸ்தகத்தின் கதொடக்கம் பண்ணடய இஸ்ரரவலருக்கு 
அவர்களுணடய கதய்வகீ சிற்பியும், கட்டிட வல்லுநரொகவும் இருக்கிற ரதவன், 
பரரலொகத்திலிருந்து தம்முணடய ரொஜ வல்லணமணய முதலில் 
பரரலொகத்திலிருந்து கொணக்கூடிய உலகத்திற்கு எவ்வொறு விரிவுபடுத்தினொர் 
என்பணதக் கற்பித்தது. 

சிருஷ்டிப்பு பற்றிய கணத ஆதியொகமம் 1:1 இல் உள்ள கதரிந்த 
வொர்த்ணதகளுடன் கதொடங்குகிறது: 

ஆதியிரல ரதவன் வொனத்ணதயும் பூமிணயயும் சிருஷ்டித்தொர் 
(ஆதியொகமம் 1:1). 

இந்த ஆரம்ப வொர்த்ணதகள் ரதவன் இரண்டு இடங்கணள அல்லது 
நிணலகணள சிருஷ்டித்தொர் என்ற உண்ணமணய நிறுவுகின்றன - அதொவது 
ரமரல வொனம் மற்றும் கீரழ கொணக்கூடிய பூமி. ஆதியொகமம் 1:2–2:3 இல் ரதவன் 
தம்முணடய மகிணமயொன ரொஜ்யபொரம் பரரலொகத்திலிருந்து பூமிவணரக்கும் 
விரிவணடவதற்கொன ஒரு இடமொக பூமிணயக் கட்டத் கதொடங்கினொர். 
ஆதியொகமத்தின் இந்தப் பகுதிணய நொம் மூன்று பிரிவுகளொகப் பிரிக்கலொம், இது 
உலகின் ஆரம்ப ஒழுங்கின்ணமயிலிருந்து கதொடங்குகிறது. 1:2 பூமிணய 
விவரிக்கும் விதத்ணத கவனியுங்கள்: 

பூமியொனது ஒழுங்கின்ணமயும் கவறுணமயுமொய் இருந்தது; 
ஆழத்தின்ரமல் இருள் இருந்தது. ரதவ ஆவியொனவர் 
ஜலத்தின்ரமல் அணசவொடிக்ககொண்டிருந்தொர் (ஆதியொகமம் 
1:2). 

நொம் இங்ரக பொர்க்கிறபடி, முதலில் பூமிரயொ அல்லது பரரலொகத்திற்குக் 
கீழுள்ள சிருஷ்டிரயொ இருளொலும் ஆழத்தினொலும் மூடப்பட்டு 
"ஒழுங்கின்ணமயும் கவறுணமயுமொய்" இருந்தது. 

இந்தக் கட்டத்தில், ரதவனுணடய மகிணமயொன பரரலொக சிங்கொசன 
அணறக்கும் பூமிக்கும் இணடரய கூர்ணமயொன முரண்பொடு இருந்தது. நொம் 
இப்ரபொது பொர்த்தபடி, ரவதொகமம் முழுவதிலும் பரரலொகம் ரதவனுணடய 
கோணக்கூடோத மகிணமயொல் நிணறந்திருக்கிறது, ஆனொல் பூமி அந்த ரநரத்தில் 
அப்படி இல்ணல. "ஒழுங்கின்ணம" மற்றும் "கவறுணம" என்று 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

கமொழிகபயர்க்கப்பட்ட எபிகரய வொர்த்ணதகள் பணழய ஏற்பொட்டில் ரவறு 
இடங்களில் பூமியில் உள்ள கொடு மற்றும் பொணலவன இடங்கணளக் குறிக்க 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அணவ கபரும்பொலும் மனிதர்களொல் வொழ முடியொத 
இடங்கணளக் குறிக்கின்றன. "இருள்" மற்றும் "ஆழம்" என்ற கசொற்கள் 
ரவதொகமம் முழுவதிலும் மிகவும் எதிர்மணறயொன அர்த்தங்கணளக் 
ககொண்டுள்ளன. 

ஆனொல் ஆதியொகமம் 1:2 பூமியின் வரலொற்ணறத் திறப்பணதப் பற்றிய 
மற்கறொரு முக்கிய உண்ணமணய நமக்குக் கூறுகிறது. "ரதவ ஆவியொனவர் 
ஜலத்தின்ரமல் அணசவொடிக்ககொண்டிருந்தொர்" என்று இது கூறுகிறது. ஒளியின் 
ரதவனும் ஜவீனின் ரதவனுமொய் இருக்கிறவர் அதன் ஆரம்ப குழப்பமொன 
நிணலயில் பூமிணய விட விரும்பவில்ணல. அவருணடய ஆவி ோைவர் இருண்ட, 
உயிரற்ற உலகத்தின் மதீு அயசவோடத் கதொடங்கினொர். 

ஆதியொகமம் 1 இல் சிருஷ்டிப்பு பற்றிய விபரத்தின் இரண்டொவது முக்கிய 
பகுதி, 3-31 வசனங்களில் உலகத்ணத ஒரு அரண்மணன கட்டிடமோக மோற்ற 
யதவை் கட்டயள ிட்ட  ஆறு நொட்கள் ஆகும். இந்த ஆறு நொட்களும் 
ரதவனுணடய அளவிடமுடியொத கட்டடக்கணல ஞொனத்ணதயும் வல்லணமணயயும் 
கவளிப்படுத்தும் ஒரு பகுத்தறியக் கூடி  மொதிரிணய கவளிப்படுத்துகின்றன. 

முதல் மூன்று நொட்களில், பூமி "ஒழுங்கின்ணமயொயிருந்தது" என்ற 
நிணலணய ரதவன் ணகயொண்டொர். இரண்டொவது மூன்று நொட்களில், பூமி 
கவறுணமயொயிருந்தது" என்ற நிணலணய ரதவன் ணகயொண்டொர். இந்த இரண்டு 
நொட்களிை் வதோகுப்பிலும் ரதவனுணடய கசயல்கள் குறிப்பிடத்தக்க வழிகளில் 
ஒன்றுக்ககொன்று இணணயொக இருக்கின்றன. முதல் நொளில் ரதவன் ஒரு 
பகணல உருவொக்கி, இருணள இரவொக மட்டுப்படுத்தினொர். மற்றும் அதற்ரகற்ப, 
நொன்கொம் நொளில் அவர் இந்த வரிணசய  பரொமரிக்க வொனத்தில் சூரியன், 
சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் ஆகியவற்ணற ணவத்தொர். இரண்டொம் நொளில் 
ரதவன் ஆகொயத்ணத உண்டொக்கி, கீரழயுள்ள ஜலத்ணதயும் ரமரலயுள்ள 
ஜலத்ணதயும் பிரித்தொர். பின்னர் ஐந்தொம் நொளில், ரதவன் பறணவகணளக் 
ககொண்டு தண்ணர்ீகள் இணடரய உள்ள இணடகவளிணய நிரப்பினொர், மற்றும் 
கடல் உயிரினங்கணளக் ககொண்டு கீரழ இருக்கிற தண்ணணீர நிரப்பினொர். 
மூன்றொம் நொளில் ரதவன் பசுணமயொன, வளமொன நிலத்ணத உருவொக்குவதன் 
மூலம் கீரழ உள்ள தண்ணணீரத் தடுத்தொர். இறுதியொக ஆறொவது நொளில் 
ரதவன் மிருகங்கணளயும் மனிதணனயும் நிலத்தில் குடியிருக்கப் 
பண்ணினொர். ரதவன் உலகத்ணத ஒழுங்குபடுத்தி அயத நிரப்பியரபொது 
ஒப்பிடமுடியொத ரொஜ ஞொனத்ணதயும் வல்லணமணயயும் வவளிப்படுத்தினொர். 

சிருஷ்டிப்புக் கணதயின் மூன்றொவதும் இறுதியுமொன பகுதி 
ஓய்வுநொணளப் பற்றி 2:1-3 இல் சித்தரிக்கிறது. முந்ணதய வசனங்கணளப் 
ரபொலரவ, இந்த பதிவும் ரதவணன ரொஜ கட்டிடக் கணலஞரொகவும் சிருஷ்டிணய 
கட்டிகயழுப்புபவரொகவும் எடுத்துக்கொட்டுகிறது. ஆதியொகமம் 2:3 இல் நொம் 
இவ்வொறு வொசிக்கிரறொம்: 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரதவன் தொம் சிருஷ்டித்து உண்டுபண்ணின தம்முணடய 
கிரிணயகணளகயல்லொம் முடித்தபின்பு அதிரல 
ஓய்ந்திருந்தபடியொல், ரதவன் ஏழொம் நொணள ஆசீர்வதித்து, 
அணதப் பரிசுத்தமொக்கினொர் (ஆதியொகமம் 2:3). 

இங்ரக, ரதவன் பரரலொகத்தில் தம்முணடய சிங்கொசனத்தின்ரமல் 
உட்கொர்ந்து, தம்முணடய சொதணனகளில் மகிழ்ந்து, தொம் கசய்த 
கொரியங்களுக்கொக மகிணமணயப் கபற்றொர் என்பது இங்ரக படமொக 
கொட்டப்படுகிறது. அவருணடய ரவணல மிகவும் மகத்தொனதொக இருந்ததொல், 
ஒவ்கவொரு ஓய்வுநொளிலும் தம்முணடய சொதணனகணள நிணனவுகூரும்படி 
ரதவன் இஸ்ரரவலுக்கு பத்து கட்டணளகளில் கட்டணளயிட்டொர். 

உண்ணமயில், ஆறு நொட்களுக்கு ரதவன் தம்முணடய பரரலொக 
சிங்கொசனத்திலிருந்து ரொஜ கட்டணளகணள பிறப்பித்தொர், அது உலகத்ணத 
இருளிலிருந்தும் குழப்பத்திலிருந்தும் ஒரு அற்புதமொன அரச மொளிணகயொக 
மொற்றியது என்று ஆதியொகமம் 1:1–2:3 நமக்குச் கசொல்கிறது. இறுதியில், ரதவன் 
அவர் கசய்த கசயல்களுக்கொக ரொஜ கட்டிடக்கணலஞர் மற்றும் சிருஷ்டிணய 
கொட்டியவர் என்கிற என கனத்ணதப் கபற்றொர். 

ஆதியொகமத்தின் கதொடக்கத்தில் ரதவன் தம்முணடய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்களின் இடத்திற்கொன ஆரம்ப ஆயத்தங்கணள எப்படிச் கசய்தொர் 
என்பணத நொம் சிந்தித்திருக்கிரறொம். இப்ரபொது நொம் அடிக்கடி கவனிக்கப்படொத 
இந்த ரொஜ வடிவணமப்பின் ஒரு விரசஷித்த அம்சத்திற்கு திரும்ப ரவண்டும். 
பூமியின் கணடயொந்தரங்களுக்குத் தம்முணடய அரசொட்சியின் கதொடர்ச்சியொன 
விரிவொக்கத்ணத அவர் கட்டணளயிட்டிருந்தணதயும் ரதவன் கவளிப்படுத்தினொர். 

நடந்துதகாண்டிருக்கும் விரிவாக்கம் 
ஆதியொகமம் 1:3-30 வணர ிலோன ரவத பகுதி ரதவன் தம்முணடய 

சிருஷ்டிப்ணபப் பொர்த்தரபொது, அது "நல்லது" என்று அவர் கண்டொர் என்று ஆறு 
முணற நமக்குச் கசொல்கிறது. வசனம் 31 இல், ஆறொம் நொளில், அவர் தனது 
ரவணலணயப் பொர்த்து, அவர் கசய்தகதல்லொம் "மிகவும் நல்லது" என்று கண்டொர். 
எபிகரய கமொழியில் "நல்லது" என்று கமொழிகபயர்க்கப்பட்ட வொர்த்ணதயொன 
ரடொவ் (טטוב) என்பது பணழய ஏற்பொட்டில் இங்ரகயும் மற்ற இடங்களிலும், 
"இனிணமயொனது," "மகிழ்வளிக்கிறது," மற்றும் "அழகொனது" என்று இது 
கபொருள்கயளத் தருகிறது. சிருஷ்டிப்பு நல்லது என்று ரவதம் கசொல்லும்ரபொது, 
ரதவன் தம்முணடய ரவணலணய அங்கீகரித்தொர் என்று இதற்கு அர்த்தம். 
ஆனொல் ரதவன் கசய்தது பூமியில் நிகழவிருந்த மிகப் கபரிய ஒன்றின் 
ஆரம்பமொக மட்டுரம இருந்தது என்பணத பொர்க்கப் ரபொகிரறொம். 

எல்லொ ரநரங்களிலும், நல்ல அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள், ரதவன் 
தம்முணடய சிருஷ்டிப்பு "மிகவும் நல்லது" என்று கசொன்னரபொது, அவர் 
கசய்யரவண்டியது எதுவுமில்ணல அல்லது ரமம்படுத்தப்படுவதற்கு எதுவும் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இல்ணல என்று அர்த்தப்படுத்தினொர் என்று தவறொக நம்புகிறொர்கள். ஆனொல் 
அப்படிகயல்லொம் ஒன்றும் இல்ணல. எல்லொவற்றிற்கும் ரமலொக, ஆதியொகமம் 2:18 
இல் "மனுஷன் தனியொக இருப்பது நல்லதல்ல" என்று ரதவன் கசொன்னொர். ஒரு 
கொலத்தில் உலணகச் சூழ்ந்திருந்த இருள், குழப்பம், ஆழம் ஆகியணவ மட்டுரம 
கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தன; ஆனொல் அணவகள் அகற்றப்படவில்ணல. ரதவன் 
தனது புனிதமொன, ரொஜ ரதொட்டத்தில் மனிதகுலத்ணத ணவப்பதன் மூலம் 
கதொடங்கினொர். ஆனொல் ரதவன் ஆதியொகமம் 1:28 இல் ஆதொணம வரவணழத்து, 
பூமிணய நிரப்பவும், அணத கீழ்படுத்தவும், பூமி முழுவணதயும் ஆளவும் 
அணழத்தொர். சிருஷ்டிப்பு ஆதி வொரத்தின் முடிவில் "மிகவும் நல்லதொக" இருந்தது, 
ஆனொல் எல்லொம் தயொரொக இருந்தது என்ற அர்த்தத்தில் மட்டுரம - அதொவது 
அவரது சிருஷ்டிப்புக்கொன ரதவனுணடய கபரிய ரொஜ்ய ரநொக்கங்கணள 
நிணறரவற்ற தயொரொக இருந்தது. 

ஆதியொகமம் 2:8-9 இல் நொம் இவ்வொறு வொசிக்கிரறொம்: 

ரதவனொகிய கர்த்தர் கிழக்ரக ஏரதன் என்னும் ஒரு 
ரதொட்டத்ணத உண்டொக்கி, தொம் உருவொக்கின மனுஷணன 
அதிரல ணவத்தொர். ரதவனொகிய கர்த்தர், பொர்ணவக்கு அழகும் 
புசிப்புக்கு நலமுமொன சகலவித விருட்சங்கணளயும், 
ரதொட்டத்தின் நடுவிரல ஜவீவிருட்சத்ணதயும், நன்ணம தீணம 
அறியத்தக்க விருட்சத்ணதயும் பூமியிலிருந்து 
முணளக்கப்பண்ணினொர் (ஆதியொகமம் 2:8-9). 

இணதப் பற்றி இப்படி ரயொசித்துப் பொருங்கள்: ஆதியொகமத்தின் ஆரம்ப 
அதிகொரங்களில், ஓவி ர்கள் கபரும்பொலும் ஒரு முழு படத்திற்கு வண்ணம் 
தீட்டுவதற்கு முன்பு தங்கள் வயரதியரகளில் கபன்சில் ஓவியங்கணள 
உருவொக்குவணதப் ரபொல ரதவன் உலணக வடிவணமத்தொர். ஒரு நோளில் உலகம் 
எவ்வோறு இருக்க யவண்டுவமை்று அவர் திட்டமிட்டதற்குத் யதயவ ோை 
அடிப்பயட ஒழுங்யக ரதவன் நிறுவினொர் ஆனொல் அவர் உடனடியொக உலகின் 
முழு திட்டத்ணதயும் வணரயவில்ணல. 

அதற்கு பதிலொக, நம் அறிவுக்கு எட்டொத அவரது ஞொனத்தொல், ரதவன் 
அற்புதமொன வண்ணங்களொல் பூமியின் ஒரு பகுதிணய மட்டுரம வணரந்தொர். 
அவர் அணத பூமியின் ணமயமொக அலங்கரித்தொர். பூமியின் இந்தப் பகுதி ஏரதன் 
என்று அணழக்கப்பட்டது. ஏரதனில் ஒரு ரதொட்டம் இருந்தது - அது ஒரு 
அற்புதமொன அழகொன இடமும் பரரலொக ரொஜொவின் விரசஷித்த 
பிரசன்னத்திற்கு கபொருத்தமொன ஒரு அற்புதமொன புனித கசொர்க்கமும் ஆகும். 
அது மிகவும் பரிசுத்தமொக இருந்தது, எனரவ மற்ற சிருஷ்டிகளிடமிருந்து 
தனித்து ணவக்கப்பட்டிருந்தது, ரதவன் அங்கு நடந்து அவரது கொணக்கூடிய 
மகிணமணய கவளிப்படுத்தினொர். ஆனொல், அந்தத் ரதொட்டம் எவ்வளவு 
அற்புதமொனதொக இருக்கிறரதொ, அந்தளவுக்கு மகத்தொனதொகவும் இருந்தது, பூமி 
இரத நிணலயில் இருப்பது சரித்திரத்திற்கொன ரதவனுணடய குறிக்ரகொள் அல்ல. 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

மொறொக, முழு பூமியும் பரிசுத்த ஏரதன் ரதொட்டத்ணதப் ரபொல ஆக ரவண்டும், 
இதனொல் ஒரு நொள், அவரது கொணக்கூடிய மகிணம முழு சிருஷ்டிப்ணபயும் 
நிரப்பும். முதல் வொரத்தின் முடிவில் பூமியின் நிணலணம பணழய ஏற்பொட்டில் 
ரதவனுணடய வளர்ந்து வரும், வரலொற்று ரொஜ்யத்ணதப் பற்றி ரபொதிக்கும் 
எல்லொவற்றிற்கும் ஆரம்ப புள்ளியொக இருந்தது. 

எனரவ, நம்முயட  சிருஷ்டிப்பிை்  கலொச்சொர கட்டணள 
எை்ைவவை்றோல் நொம் அவருக்கு 
உக்கிரொணக்கொரர்களொகவும், அவருடன் உறவு ககொண்டு 
ரதவனின் சிருஷ்டிகளொகவும், அந்த ரதொட்டத்தில் 
சரணொலயத்தின் எல்ணலகணள விரிவொக்கவும் கசய்ய 
ரவண்டும் மற்றும் ஆரொதணன, பக்தி, கீழ்ப்படிதல், அவரது 
சிருஷ்டிப்பு என அணனத்து வளங்கணள ஆரொய்ந்து 
அவ்வொறு கசய்ய ரவண்டும், ரமலும் நிச்சயமொக, புதிய 
வொனங்கள் மற்றும் புதிய பூமியில் இது முடிவணடவும். 

— Dr. ஸ்டீபன் ரஜ. கவல்லம் 

இதுவணர, ஆதி கொலம், ரதவன் தம்முணடய வளர்ந்து வரும், வரலொற்று 
ரொஜ்யத்தின் இடமொக இருக்க உலகத்ணத ஆயத்தப்படுத்துவதிலிருந்து 
கதொடங்கியது என்பணத நொம் பொர்த்திருக்கிரறொம். இப்ரபொது, நொம் ரவதொகமப் 
பதிவின் இரண்டொவது முக்கியமொன அம்சமோை ‘உலக வரலொற்றின் இந்தக் 
கட்டத்தில் ரதவன் மக்களுக்கொக நியமித்த பொத்திரத்திற்கு’ திரும்ப யவண்டும். 

மக்கள் 
ரவதவொக்கியங்கள் மனிதர்கணள எவ்வளவு குறிப்பிடுகின்றன 

என்பணத நீங்கள் எப்ரபொதொவது கவனித்திருக்கிறீர்களொ? அது மக்கயள ஒரு 
வழியில் அல்லது மற்கறொரு வழியில் குறிப்பிட ரவண்டொம் என்று 
ரவதொகமத்தின் ஒரு பக்கத்தில் கூட கண்டுபிடிக்க முடியொது. முதலில், இது 
விசித்திரமொகத் ரதொன்றலொம், ஏகனன்றொல் நொம் வழக்கமொக ரவதத்ணத ரதவன் 
யொர், அவர் என்ன கசய்திருக்கிறொர் என்பதற்கொன கவளிப்பொடொக 
நிணனக்கிரறொம். இது நிச்சயமொக உண்ணமதொன். ஆனொல் ரவதொகம 
வரலொற்றின் நொடகம், சிருஷ்டிப்பிற்கொன ரதவனுணடய திட்டத்தில் மனிதர்கள் 
வகிக்கும் விரசஷமொன, முக்கியமொன பங்ணகயும் வலியுறுத்துகிறது. நிச்சயமொக, 
மனிதர்களிடம் ரதவனுணடய கருணண இல்லொவிட்டொல் ரவறு எந்த 
நன்ணமணயயும் கசய்ய முடியொது. இந்த கொரணத்திற்கொக, ஒரு இறுதி 
அர்த்தத்தில், அணனத்து மகிணமயும் ரதவனுக்கு மட்டுரம கசொந்தமொனது. 
இருந்தொலும், முக்கியமொக மனித இனத்தின் மூலம் ரதவன் தம்முணடய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்கணள நிணறரவற்ற தீர்மொனித்தொர் என்பணத ரவதொகமம் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

கதளிவொக்குகிறது. இதனொல்தொன் ரவதொகமத்தில் ஜனங்கணளப் பற்றி அதிக 
கொரியங்கணள ரவதத்தில் கசொல்லரவண்டியிருந்தது. மனிதர்கள் முதலில் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டதற்கொன ரநொக்கங்கணள நிணறரவற்றும் ஒரர பரிபூரண, 
நீதியுள்ள மனிதரொன இரயசுவின் மனிதத்தன்ணமணய புதிய ஏற்பொடு ஏன் 
வலியுறுத்துகிறது என்பது விளக்கப்படுகிறது. 

ஏரதன் ரதொட்டத்தில் ஆதொணமப் பற்றி ரதவன் இப்படிச் கசொன்ன 
ஆதியொகமம் 2:18-ல் மனிதவர்க்கத்திற்கொன இந்த விரசஷ பொத்திரம் 
கதளிவொகிறது: 

பின்பு, ரதவனொகிய கர்த்தர்: "மனுஷன் தனிணமயொயிருப்பது 
நல்லதல்ல, ஏற்ற துணணணய அவனுக்கு உண்டொக்குரவன்" 
என்றொர் (ஆதியொகமம் 2:18). 

முன்னதொக, ஆதியொகமம் 1-ல், சிருஷ்டிப்பு "மிகவும் நல்லது" என்று ரதவன் 
முடிவொக கசொன்னொர். ஆனொல் அவர் தனது ரொஜ ரதொட்டத்தில் "நல்லதல்ல" 
என்கிற ஒன்ணற கண்டுபிடித்தொர் - அதொவது ஆதொமுக்கு மணனவி இல்ணல 
என்பணத கண்டொர். ஆனொல் இது ஏன் நல்லதல்ல? ஏகனன்றொல், ஒரு மனிதன் 
தன்னிச்ணசயொக சொதிக்க முடியொத அளவுக்குப் கபரியதொக இருந்த ஒரு 
ரநொக்கத்திற்கொகரவ ரதவன் மனிதகுலத்ணத சிருஷ்டித்தொர். பூமியில் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சியில் மனிதவர்க்கத்தின் பங்ணக 
நிணறரவற்ற அரநகர் ரதணவப்பட்டொர்கள். 

மக்களுக்கொன இந்த முக்கியமொன பொத்திரம் இரண்டு வழிகளில் 
விவரிக்கப்படுகிறது. ரதவன் ஆதொணமயும் ஏவொணளயும் தம்முணடய 
ஆசொரியர்களொகவும், அவருணடய துணண-பிரதிநிதிகளொகவும் அல்லது அரச 
பிரதிநிதிகளொகவும் ரசவிக்கும்படி கசய்தொர். இந்த பொத்திரங்கள் ரவதொகமத்தில் 
ஒன்ரறொகடொன்று கதொடர்புணடயணவ, ஆனொல் ரதவனுணடய ஆசொரியர்களொக 
மனிதர்களின் ரசணவணய முதலில் கதொடங்கி, அவற்ணற நொம் தனித்தனியொகப் 
பொர்ப்ரபொம். 

ஆசாரியர்கள் 
ஒருபுறம், ஆதொமுக்கும் , பின்னர் ஏவொளுக்கும் அவரரொடு ரசர்ந்து 

ரதவனுணடய ஆசொரிய ரசணவ கசய்யும் பணி ககொடுக்கப்பட்டது. ஆரொதணன 
கசய்வதன் மூலம் ரதவணன மகிணமப்படுத்த அவன் அணழக்கப்பட்டொன். 
தொனிரயலின் தரிசனத்தில், எண்ணற்ற சிருஷ்டிகள் அவருணடய பரரலொக 
பிரகொரத்தில் கர்த்தருணடய சந்நிதியில் ஊழியம் கசய்கிறொர்கள் என்பணத நொம் 
முன்ரப பொர்த்ரதொம். ஆதொமும் ஏவொளும் பூமியில் இணதத் தொன் கசய்ய 
அணழக்கப்பட்டொர்கள். ஆதியொகமம் 2:15 இல் மனிதவர்க்கத்திற்கொன இந்த 
ஆசொரிய பொத்திரத்ணத நொம் கொணலொம், அங்கு நொம் பிை்வரும் வொர்த்ணதகணள 
வொசிக்கிரறொம்: 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

கர்த்தர் மனுஷணன ஏரதன் ரதொட்டத்தில் 
அணழத்துக்ககொண்டுவந்து, அணதப் பண்படுத்தவும் கொக்கவும் 
ணவத்தொர் (ஆதியொகமம் 2:15). 

முதல் பொர்ணவயில், இந்த ரவத பகுதி ஆதொணம ஒரு ரதொட்டக்கொரரொக 
இருக்க ரதவன் அணழத்தொர் என்று கவறுமரன குறிப்பிடுகிறது என்று நொம் 
நிணனக்கலொம். ஆனொல் ஏரதன் ரதொட்டம் ரதவனுக்கு ஒரு புனிதமொன, ரொஜ 
ரதொட்டமொக இருந்ததொல் அவனது பணி இணத விட யமலோைதோக இருந்தது. 
"அணதப் பண்படுத்தவும் கோக்கவும் யவத்தோர்" என்ற கசொற்கறொடர் 
அசொதொரணமொனது, இது ரமொரசக்கும் பண்ணடய இஸ்ரரவலுக்கும் ஒரு 
விரசஷமொன முக்கியத்துவத்ணதக் ககொண்டிருந்தது. பல இடங்களில், ஆசரிப்பு 
கூடொரத்தில் ரதவனுணடய மகிணமக்கு முன்பொக ஆசொரியர்களும் ரலவியரும் 
கசய்த ரவணலணய விவரிக்க முதல் ஐந்து ஆகமங்களிலுள்ள இரத ரபொன்ற 
கசொல் பயன்பொடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்கொட்டொக, 
எண்ணொகமம் 3:8 இல் நொம் வொசிக்கிரறொம்: 

அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடொரத்தின் தட்டுமுட்டு 
முதலொனணவகணளயும், இஸ்ரரவல் புத்திரரின் கொவணலயும் 
கொத்து, வொசஸ்தலத்தின் பணிவிணடகணளச் 
கசய்யக்கடவர்கள் (எண்ணொகமம் 3:8). 

ரதொட்டத்தில் ஆதொமுக்கும் ஏவொளுக்கும் இருந்த பங்கு பற்றிய விவரிப்பு, 
ரதவனுக்குரி  ஆசொரிய ஊழியத்தில் ரலவியர்களின் பங்ணகப் பற்றிய இந்த 
விளக்கத்ணதப் பிரதிபலிக்கிறது. 

ஆதொமும் ஏவொளும் ரதவனுணடய பரிசுத்த, அரச ரதொட்டத்தில், அதொவது 
பூமியில் கதய்வகீ ரொஜொவின் மகிணம ோை இடத்தில் ணவக்கப்பட்டனர். 
ரதவனுணடய மகிணம இஸ்ரரவலுக்கு முன்பொகத் ரதொன்றிய வொசஸ்தலத்தில் 
ஆசொரியர்களும் ரலவியரும் பிற்கொலத்தில் ரசவித்ததுரபொல, அங்ரக அவர்கள் 
ரதவணனச் ரசவித்தொர்கள். ஆதொமும் ஏவொளும் பரிசுத்த ஆசொரிய ரசணவயொக 
தங்கள் எல்லொ ரவணலகணளயும் கசய்ய அணழக்கப்பட்டனர் - அதொவது 
ஆரொதணனயில் மகோ கதய்வகீ ரொஜொணவ கனம்பண்ண வடிவணமக்கப்பட்ட 
கசயல்களொக அவர்களின் ரசணவகள் இருக்க ரவண்டுகமன 
எதிர்பொர்க்கப்பட்டனர். 

மறுபக்கத்தில், பூமியில் வொழ்ந்த முதல் ஜனங்கள் ரதவனுணடய 
ஆசொரியர்களொக ரசணவ கசய்ய மட்டும் அணழக்கப்படவில்ணல. ரதவன் 
அவர்கணளத் தம்முணடய துணண பிரதிநிதிகளொக, தம்முணடய அரச 
பிரதிநிதிகளொகச் ரசணவ கசய்யும்படியும் அணழத்தொர். உண்ணமயில், ஆதொமும் 
ஏவொளும் ரதவனுணடய அரச ஆசொரியர்களொக இருந்தொர்கள். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

துகணப் பிர ிநி ிகள் 
ஆதியொகமம் 1:26 இல் ஆதொம் மற்றும் ஏவோயளப் பற்றிய இந்த 

விளக்கத்ணத நொம் கொண்கிரறொம், அங்கு நொம் இந்த வொர்த்ணதகணள 
வொசிக்கிரறொம்: 

பின்பு ரதவன்: "நமது சொயலொகவும் நமது ரூபத்தின்படிரயயும் 
மனுஷணன உண்டொக்குரவொமொக. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் 
மச்சங்கணளயும், ஆகொயத்துப் பறணவகணளயும், 
மிருகஜவீன்கணளயும், பூமியணனத்ணதயும், பூமியின்ரமல் 
ஊரும் சகலப் பிரொணிகணளயும் ஆளக்கடவர்கள்" என்றொர் 
(ஆதியொகமம் 1:26). 

ரவதவொக்கியங்கணள நன்கு அறிந்த ஒவ்கவொருவரும், இந்தப் பகுதி ும் 
பணழய மற்றும் புதிய ஏற்பொட்டில் உள்ள பல ரவத பகுதிகளும் மனிதர்கணள 
ரதவனின் "சொயல்" அல்லது "ரூபம்" என்று அணழக்கின்றன என்பணத 
அறிவொர்கள். கடந்த கொலத்தில், கபரும்பொலொன இணறயியலொளர்கள் 
மனிதர்கள் பகுத்தறிவு ககொண்டவர்களொகவும் தொர்மீக மற்றும் மதம் சொர்ந்த 
ஜவீிகளொகவும் கவறுமரன அர்த்தப்படுத்துவதொகரவ கருதினர். ஆனொல், 
இவ்விதமோை பொரம்பரிய கிறிஸ்தவ கண்ரணொட்டங்கள் இருந்தொலும் இது 
ஆதியொகமம் 1 இன் கவனம் அல்ல. 

ரதவன் மனிதர்கணளத் தம்முணடய ரூபமொகவும் சொயலொகவும் 
அணழப்பதன் முக்கியத்துவத்ணதப் புரிந்துககொள்வது, பண்ணடய உலகிை் ஒரு 
கபொதுவொன நணடமுணறணய அறிய அது உதவுகிறது. இஸ்ரரவலுக்கு கவளிரய, 
போர்ரவொன்கள், ரொஜொக்கள் மற்றும் ரபரரசர்கள் கபரும்பொலும் தங்கள் 
கதய்வங்களின் "உருவங்கள்," "ஒப்புணமகள்" மற்றும் "குமொரர்கள்" என்று 
அணழக்கப்பட்டனர். பூமியில் தங்கள் ரதவர்களின் நலன்கணளப் 
பிரதிபலிக்கும் ஜவீனுள்ள பிம்பங்களொக அவர்கள் கருதப்பட்டனர். 
பரரலொகத்தின் பிரதிநிதிகளொக, ரொஜொக்கள் பண்ணடய சமூகங்களில் 
பரரலொகத்தில் தங்கள் ரதவர்களின் சித்தத்ணதக் கற்றுக்ககொள்வதற்கும், 
பின்னர் பூமியில் இந்த சித்தத்ணத நிணறரவற்ற தங்கள் அரச அதிகொரத்ணதப் 
பயன்படுத்துவதற்குமோை விரசஷித்த பணிணயக் ககொண்டிருந்தனர். 
ரதவனுணடய சித்தம் பரரலொகத்தில் நடப்பதுரபொல, பூமியிலும் கசய்யப்பட 
ரவண்டும் என்று கஜபிக்கும்படி இரயசு தம்முணடய சஷீர்களுக்கு கசொன்னொர் 
என்பதில் ஆச்சரியமில்ணல. இது அவரது அரச பணியொக இருந்தது. 

அப்ரபொஸ்தலருணடய நடபடிகள் 7:22 இல், ரமொரச எகிப்தின் 
நி ோ விதிகளின் வழிகணளக் கற்றுக்ககொண்டொர் என்பணத ஸ்ரதவொன் 
நிணனவுகூர்ந்தொர். எகிப்தின் போர்ரவொன்கள் மற்ற ரதசங்களின் ரொஜொக்களும் 
தங்கள் கதய்வங்களின் "சொயல்கள்,", "ரூபங்கள்" அல்லது "குமொரர்கள்" என்று 
அணழக்கப்பட்டு சொதொரண மனிதர்களிடமிருந்து அவர்கணள ரவறுபடுத்திக் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

கொட்டுவணத ரமொரச நன்கு அறிந்திருந்தொர். ஆனொல் பரிசுத்த ஆவியின் 
ஏவுதலின் கீழ், ரமொரச இந்த பரவலொன கபொய்யொன நம்பிக்ணகணய எதிர்த்தொர். 
ஆரம்பத்தில், இஸ்ரரவலின் உண்ணமயொன ரதவன் ஒரு சில ரொஜொக்கள் 
மற்றும் ரபரரசர்கள் மட்டுமல்ல உண்ணமயில் அணனத்து மனிதர்களும் 
ரதவனுணடய சொயலொகவும் ரதவனுணடய உண்ணமயொன அரச 
ஆசொரியர்களொகவும் இருக்கிறொர்கள் என்பணத அறிவித்திருந்தொர். அந்த கொல 
இஸ்ரரவலர்கள் நம்புவதற்கு இது ஒரு கடினமொன பொடமொக இருந்திருக்க 
ரவண்டும். இந்த முன்னொள் அடிணமகள் தங்கணளயும் உலகில் தங்கள் 
பங்ணகயும் எவ்வொறு பொர்க்கிறொர்கள் என்பணத மொற்றியணமக்க 
ரவண்டியிருந்தது. ரதவன் ஒவ்கவொரு இஸ்ரரவலணரயும், மற்ற எல்லொ 
மனிதர்கரளொடும் ரசர்த்து, அவருணடய அரச, ஆசொரிய பிரதிநிதிகளொக ரசணவ 
கசய்யும்படி கட்டணளயிட்டிருந்தொர். 

நமது நொளில், மனிதர்கள் சரீற்ற வரலொற்று சூழ்நிணலகளின் 
விணளணவ விட சற்று அதிகமொனவர்கள் என்று நவனீ மதச்சொர்பற்ற 
கலொச்சொரங்கள் நமக்குக் கற்பிக்கின்றன. ஆனொல் நம்ணமப் பற்றிய நமது 
கண்ரணொட்டமும், மற்றவர்கணளப் பற்றிய நமது கண்ரணொட்டமும் ரதவன் 
நம்ணமப் பற்றி முதலில் கசொன்னபடி இருக்க ரவண்டும் என்று ரவதம் 
எதிர்பொர்க்கிறது. நொம் அணனவரும் ரதவனுணடய ஆசொரிய, ரொஜ சொயல்களொகப் 
பணடக்கப்பட்டிருக்கிரறொம், ரதவனுணடய சித்தம் பரரலொகத்தில் இருப்பணதப் 
ரபொலரவ பூமியிலும் நிணறரவற்றப்படுவணத உறுதிகசய்வதற்கொக 
அணழக்கப்படுகிரறொம். 

ஆதியொகமம் 1:27-28 இல் ரதவன் தம்முணடய பரரலொக 
சிங்கொசனத்திலிருந்து ஆசீர்வொதத்தின் வொர்த்ணதகணள உச்சரித்தரபொது, 
மனிதவர்க்கத்தின் ரசணவணயப் பற்றி விரிவொக விவரித்தணத நொம் 
கொண்கிரறொம்: 

ரதவன் தம்முணடய சொயலொக மனுஷணனச் சிருஷ்டித்தொர், 
அவணனத் ரதவசொயலொகரவ சிருஷ்டித்தொர்; ஆணும் 
கபண்ணுமொக அவர்கணளச் சிருஷ்டித்தொர். பின்பு ரதவன் 
அவர்கணள ரநொக்கி: "நீங்கள் பலுகிப் கபருகி, பூமிணய நிரப்பி, 
அணதக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் மச்சங்கணளயும் 
ஆகொயத்துப் பறணவகணளயும், பூமியின்ரமல் நடமொடுகிற 
சகல ஜவீஜந்துக்கணளயும் ஆண்டுககொள்ளுங்கள்" என்று 
கசொல்லி, ரதவன் அவர்கணள ஆசீர்வதித்தொர் (ஆதியொகமம் 
1:27-28). 

ஆதிமுதல் ரதவன் ஒவ்கவொரு மனிதணனயும் தம்முணடய 
ஆசொரியரொகவும், ரொஜ சொயலொகவும் இருக்குமொறும், இணறயியலொளர்கள் 
அடிக்கடி "கலொச்சொர கட்டணள" என்று அணழப்பணத நிணறரவற்றுமொறும் 
அணழத்தொர். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

நொம் பொர்த்தபடி, ரதவன் சிருஷ்டிப்பில் ஒழுங்கு மற்றும் அழகின் அளணவ 
நிறுவினொர், ரமலும் அவர் அரச ஆசொரியர்களொக அவருக்கு ரசணவ கசய்ய 
தனது அற்புதமொன, பரிசுத்த ரதொட்டத்தில் மனிதகுலத்ணத ணவத்தொர். 
பரரலொகத்தின் கபரிய ரொஜொ தனது ரொஜ்யத்தின் விரிவொக்கத்திற்கொன 
கருவியொக மனிதகுலத்ணத நியமித்தொர். ரதவனுணடய சித்தத்ணத பூமிக்குக் 
ககொண்டுவந்து, உலகம் முழுவதிலும் அவணரச் ரசவிப்பதற்கொக, மனிதர்கணள 
உருவொக்கி, பரந்து விரிந்து, முழு பூமிணயயும் ரதவனுணடய ரதொட்டத்ணதப்ரபொல் 
ஆக்கிக்ககொள்ளரவண்டும். ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத உலகம் முழுவதும் 
விரிவுபடுத்துவது, ரதவன் மனிதர்கணள பூமியில் ணவத்த ஒரர ரநொக்கமொக 
இருந்தது. 

இப்ரபொது, நவனீ மனிதர்களொகிய நொம் இந்த வழிகளில் நமது இருப்பின் 
ரநொக்கத்ணதப் பற்றி எப்ரபொதொவதுதொன் சிந்திக்கிரறொம் என்பணத நொம் ஒப்புக் 
ககொள்ள ரவண்டும் என்று நொன் நிணனக்கிரறன். "நீங்கள் என்ன 
கசய்கிறீர்கள்?" என்று யொரொவது உங்களிடன் ரகட்கும்ரபொது, "சரி, நொன் 
பலனளிக்கிரறன், நொன் பலுகிப் கபருகி நொன் பூமிணய நிரப்பி, அயத 
கீழ்ப்படுத்துகியறை், ரதவனுக்கொக ஆளுயக கசய்கிரறன்" என்று எத்தணன 
முணற நொம் இணத கசொல்கிரறொம்? இந்தக் கருத்துக்கள் கிறிஸ்துணவப் 
பின்பற்றுகிற அரநகருக்கு மிகவும் அந்நியமொனணவகளொக இருக்கின்றன, 
இந்த வழிகளில் நமது வொழ்க்ணகயில் நொம் என்ன கசய்கிரறொம் என்பணத 
விவரிப்பது பற்றி நொம் அரிதொகரவ சிந்திக்கிரறொம். எனரவ, உங்கள் 
வொழ்க்ணகயின் ரநொக்கத்ணதப் பற்றி நீங்கள் குழப்பமணடந்தொல் ஆச்சரியப்பட 
ரவண்டொம். மனிதர்கணளப் பற்றி ரதவன் முதலில் கசொன்னணத புரிந்து 
ககொள்வதன் மூலம் நொம் வொழ்க்ணகயில் நமது ரநொக்கத்ணதக் கண்டுபிடிக்க 
ரவண்டும். நொம் ரதவனுணடய அரச ஆசொரியர்களொக ஆக்கப்பட்ரடொம். 
ரதவனுணடய ஆட்சி பூமியின் எல்ணலகள் வணர பரவியிருப்பணத உறுதி 
கசய்வதற்கொகரவ நொம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ரடொம், இதனொல் ஒரு நொள் முழு 
சிருஷ்டிப்பும் அவருக்கு எல்ணலயில்லொ துதி உண்டொக ரதவனுணடய 
கொணக்கூடிய மகிணமயொல் நிரப்பப்படும். 

ஆதிகொல சரித்திரத்தில் ரதவன் பூமிணயத் தம்முணடய ரொஜ்யத்தின் 
ஸ்தலமொகவும், ஜனங்கணளத் தம்முணடய ரொஜ்யத்தின் ஊழியக்கொரரொகவும் 
ஸ்தொபித்தொர் என்பணத நொம் பொர்த்திருக்கிரறொம். இந்தக் கொலத்தில் 
ரதவனுணடய வளர்ந்து வரும் பூமிக்குரிய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணய இப்ரபொது 
நொம் சுருக்கமொக வணரய ரவண்டும். 

வளர்ச்சி 
ஆதொமும் ஏவொளும் பொவத்தில் விழொமல் இருந்திருந்தொல், ரதவனுணடய 

சொயலொக மனிதகுலத்தின் ரசணவயின் பொணத ஒரு ரநரடியொன விஷயமொக 
இருந்திருக்கும். ஆதொமும் ஏவொளும் பிள்ணளகணளப் கபற்றிருப்பொர்கள், 
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பொர்ணவயிடவும். 

அவர்களுணடய பிள்ணளகள் தங்கள் கசொந்தப் பிள்ணளகணளப் 
கபற்றிருப்பொர்கள், இப்படியொக இது கதொடர்ந்திருக்கும். மற்றும் ஒன்றொக 
ரதவனுணடய இந்த கபரிய எண்ணிக்ணகயிலொன ஆசொரிய, ரொஜ சொயல்கள் 
பூமிணய நிரப்பி, அணத கீழ்படுத்தி, ரதவனுணடய கட்டணளகளின்படி ஆட்சி 
கசய்திருப்பொர்கள். ஆனொல் நொம் நன்கு அறிந்திருக்கிறபடி , விஷயங்கள் இந்த 
திணசயில் கசல்லவில்ணல. பொவம் விணரவில் மனிதகுலத்தின் ரநரொன 
பொணதணய ஒரு நீண்ட, திருகிய சிக்கலின் பொணதயொக மொற்றியது. ஆயினும்கூட, 
ஆதி கொல வரலொற்றின் ஆரம்பத்தில் இந்த சிக்கல்கள் இருந்தரபொதிலும், 
அவற்றுக்கொன தனது ரநொக்கம் ரதொல்வியணடயொது என்று ரதவன் 
மனிதகுலத்திற்கு உறுதியளித்தொர். 

ஆதிகொலத்தின்ரபொது ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணயப் பற்றிச் 
கசொல்லக்கூடிய நிணறய விஷயங்கள் உள்ளன, ஆனொல் நொம் அணத மூன்று 
படிகளில் சுருக்கமொகக் கூறுரவொம். முதலொவதொக, நடந்த பிரபஞ்ச துரரொகத்ணதப் 
பற்றி ரபசுரவொம். இரண்டொவதொக, மனிதகுலத்தின் ஊழல் எவ்வொறு 
அதிகரித்தது மற்றும் கடுணமயொன கதய்வகீ நியொயத்தீர்ப்புக்கு வழிவகுத்தது 
என்பணதப் பொர்ப்ரபொம். ஆனொல் மூன்றொவதொக, தம்முணடய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்கணள நிணறரவற்ற மனிதகுலத்திற்கு உதவும் ஒரு நீண்ட கொல 
 ுக்திய  ரதவன் ஸ்தொபித்தொர் என்பணத நொம் கொண்ரபொம். கதய்வகீ 
ரொஜொவுக்கு எதிரொக நடந்த பிரபஞ்ச துரரொகத்ணத முதலில் பொர்ப்ரபொம். 

பிரபஞ்ச துவராகம் 
தங்கள் கதய்வகீ ரொஜொ கட்டணளயிட்டணத உண்ணமயுடன் 

நிணறரவற்றுவதற்குப் பதிலொக, ஆதொமும் ஏவொளும் சொத்தொனின் ரசொதணனக்கு 
அடிபணிந்து, தணடகசய்யப்பட்ட பழங்கணள உண்பதன் மூலம் கலகம் 
கசய்தனர். ஆகரவ, ஏரதன் ரதொட்டத்ணத பூமியின் கணடயொந்தரம் வணர 
பரப்புவதற்குப் பதிலொக, அவர்கள் சொபத்தின் கீழ் வொழ்வதற்கொக ரதொட்டத்ணத 
விட்டும் கவளிரயற்றப்பட்டனர். ஆயினும்கூட, ரொஜ்யத்ணதக் 
கட்டிகயழுப்புபவர்களொக மனிதகுலத்தின் கபொறுப்புகள் இன்னும் 
முடிவணடயவில்ணல. ஆதொமும் ஏவொளும் அவர்களுணடய சந்ததியும் இன்னும் 
பலுகிப் கபருகவும், ரதவனுணடய ரசணவயில் பூமிணய ஆளவும் 
ரவண்டியிருந்தது. இருந்த யபோதிலும், ரதவன் மனிதகுலத்ணதயும் பூமிணயயும் 
சபித்தொர், இதனொல் கபருக்கமும் ஆளுயகயும் வலிமிகுந்ததொகவும், 
கடினமொகவும், கவறுப்பொகவும் மொறியது. பலுகிப் கபருகுதல் பற்றி, ஆதியொகமம் 
3:16 இல் ரதவன் ஏவொளிடம் இந்த வொர்த்ணதகணள கூறினொர்: 

நீ கர்ப்பவதியொயிருக்கும்ரபொது உன் ரவதணனணய மிகவும் 
கபருகப்பண்ணுரவன்; ரவதணனரயொரட பிள்ணள 
கபறுவொய் (ஆதியொகமம் 3:16). 
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ஆளுணகணயப் பற்றி, வசனம் 17 இல் ரதவன் ஆதொணம இவ்வொறு 
எச்சரித்தொர்: 

பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிரரொடிருக்கும் 
நொகளல்லொம் வருத்தத்ரதொரட அதின் பலணனப் புசிப்பொய் 
(ஆதியொகமம் 3:17). 

துரதிர்ஷ்டவசமொக, ரதவனுணடய ஆசொரிய, ரொஜ சொயல்கள் ஒரு 
விரரொதமொன உலகில் வசிக்கவும், ரதவன் அவற்ணற அணமத்த பணியில் வலி 
மற்றும் பயனற்ற தன்ணமணய அனுபவிக்கவும் கட்டொயப்படுத்தப்பட்டன. 

ஆதிகொலத்தில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணயப் பற்றிய பதிவு 
ஆதொமும் ஏவொளும் கசய்த பிரபஞ்ச துரரொகத்துடன் கதொடங்கியது. ஆனொல் 
அவர்களின் சந்ததியினர் இறுதியில் ரதவனிடமிருந்து கடுணமயொன 
நியொயத்தீர்ப்புக்கு வழிவகுத்த ஊழல் பொணதணயப் பின்கதொடர்ந்தனர். 

ஊைல் மற்றும் நியாய ் ீர்ப்பு 
ஆதியொகமம் புத்தகத்தின்படி, ஆதொமும் ஏவொளும் பொவத்தில் 

விழுந்தரபொது, அவர்களுணடய சந்ததிகள் எல்லொரும் ரதவனுக்கு 
உண்ணமயுள்ளவர்களொக இருப்பொர்கள் என்பது இனிரமலும் உண்ணமயொக 
இருக்கவில்ணல. கசொல்லப்ரபொனொல், ரதவனுணடய மீட்கும் இரக்கத்ணதத் தவிர, 
அவர்களில் எவரொலும் ரதவனுணடய உண்ணமயுள்ள சொயல்களொகச் ரசணவ 
கசய்ய முடியவில்ணல. மனித இனத்தின் கபரும்பகுதி ரதவனுக்கு எதிரொக 
கதொடர்ந்து கலகம் கசய்தது. ஆதொம் மற்றும் ஏவொளின் முதல் குமொரனொகிய 
கொயன்ீ தன் சரகொதரனொகிய ஆரபணலக் ககொணல கசய்தொன். ஆதியொகமம் 4 
இல் உள்ள கொயனீின் வம்ச வரலொறு, கொயனீின் குடும்பம் வளர வளர, 
அவர்களுணடய கலகம் ரமொசமணடந்தது என்று நமக்குச் கசொல்கிறது. 
ரதவனுணடய ரொஜரகீ ஆசொரியர்களொக ரசணவ கசய்வதற்குப் பதிலொக, 
கொயனீின் சந்ததியினர் ரதவனுணடய ஆட்சிக்கு எதிரொகத் தங்கணள உயர்த்திக் 
ககொண்டு, மற்ற மனிதர்களுக்கு எதிரொன வன்முணறயொல் பூமிணய நிரப்பினர். 
கொலம் கசல்லச் கசல்ல, மனிதகுலத்தின் வன்முணற ரதவன் ஒரு உலகளொவிய 
ஜலப்பிரளயத்தொல் பூமிணய சுத்திகரிக்க கொரணமொக இருந்தது. ஆதியொகமம் 6:5-
7 இல் நொம் இவ்வொறு வொசிக்கிரறொம்: 

மனுஷனுணடய அக்கிரமம் பூமியிரல கபருகினது என்றும், 
அவன் இருதயத்து நிணனவுகளின் ரதொற்றகமல்லொம் 
நித்தமும் கபொல்லொதரத என்றும், கர்த்தர் கண்டு, தொம் 
பூமியிரல மனுஷணன உண்டொக்கினதற்கொகக் கர்த்தர் 
மனஸ்தொபப்பட்டொர்; அது அவர் இருதயத்துக்கு 
விசனமொயிருந்தது. அப்கபொழுது கர்த்தர்: "நொன் சிருஷ்டித்த 
மனுஷணனப் பூமியின்ரமல் ணவக்கொமல், மனுஷன் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

முதற்ககொண்டு, மிருகங்கள் ஊரும் பிரொணிகள் ஆகொயத்துப் 
பறணவகள் பரியந்தமும் உண்டொயிருக்கிறணவகணள 
நிக்கிரகம்பண்ணுரவன்; நொன் அவர்கணள உண்டொக்கினது 
எனக்கு மனஸ்தொபமொயிருக்கிறது" என்றொர் (ஆதியொகமம் 6:5-
7). 

ஆரம்பகொல வரலொற்றின் ரபொது ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தினுணடய 
வளர்ச்சியின் பதிவு, மனிதகுலத்தின் பிரபஞ்ச துரரொகத்ணதயும், அவர்களின் 
ஊழல் மற்றும் அடுத்தடுத்த நியொயத்தீர்ப்ணப மட்டும் உள்ளடக்கவில்ணல. அது 
ரதவன் இறுதியில் உலகம் முழுவதும் அவரது ரொஜ்யம் பரவுவதற்கு 
வழிவகுக்கும் என்று ஒரு நீண்ட கொல  ுக்தி நிறுவப்பட்டது என்று 
கவளிப்படுத்துகிறது. உண்ணமயில், கொலப்ரபொக்கில் தனக்கொக ஒரு ஜனத்ணத 
மீட்டு, அவர்கள் மூலமொகத் தம்முணடய ரொஜ்யத்ணதக் கட்டிகயழுப்ப ரதவன் 
தீர்மொனித்தொர். 

நீண்ட கால யுக்தி 
இந்த நீண்ட கொல  ுக்தி ின் முதல் குறிப்பு ஆதியொகமம் 3:15 இல் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இங்ரக, ஆதொமும் ஏவொளும் பொவம் கசய்ய அவர்கணள 
துூண்டிவிட்ட சர்ப்பத்ணத ரதவன் இந்த வொர்த்ணதகளொல் சபித்தொர்: 

உனக்கும் ஸ்திரக்ீகும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் 
பணக உண்டொக்குரவன்; அவர் உன் தணலணய நசுக்குவொர், நீ 
அவர் குதிங்கொணல நசுக்குவொய் என்றொர் (ஆதியொகமம் 3:15). 

இந்த பகுதியில், ரதவன் மனித இனம் இரண்டு கட்சிகளொக பிரிக்கப்படும் 
என்று சர்ப்பத்திடம் அறிவித்தொர்: சொத்தொனின் சந்ததி, அல்லது "வித்து" என்று 
அடிக்கடி கமொழிகபயர்க்கப்படும் — சொத்தொனின் கலகக்கொர வழிகளுடன் 
தங்கணள இணணத்துக்ககொள்ளும் அந்த மனிதர்கள் — மற்றும் ஏவொளின் 
சந்ததி, அவர்கள் ரதவனுக்கு உண்ணமயுடன் ரசணவ கசய்ய விரும்பும் 
மனிதர்கள். இந்த இரண்டு மக்கள் குழுக்களும் வரலொறு முழுவதும் 
ஒருவருக்ககொருவர் பணகணமயுடன் இருப்பொர்கள். ஒரு நொள் மீட்கப்பட்ட 
மனிதகுலமொன ஏவொளின் வித்து சர்ப்பத்தின் தணலணய நசுக்கி, பிரபஞ்ச 
துரரொகத்திற்கு அவர்கணள வழிநடத்தியவணர கவல்லும் என்றும் ரதவன் 
வொக்குத்தத்தம் கசய்தொர். இந்த வொக்குத்தத்தம் இறுதியில் கிறிஸ்துவொல் 
நிணறரவற்றப்படுகிறது. ரரொமர் 16:20 இல் கிறிஸ்துவின் சஷீர்களுக்கு பவுல் 
உறுதியளித்த விதத்ணத கவனியுங்கள்: 

சமொதொனத்தின் ரதவன் சீக்கிரமொய்ச் சொத்தொணன உங்கள் 
கொல்களின் கீரழ நசுக்கிப்ரபொடுவொர் (ரரொமர் 16:20). 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

மீட்கப்பட்ட, ரதவனுணடய உண்ணமயுள்ள சொயல்களுக்கு 
கபொல்லொங்கின் மதீு கவற்றியின் நம்பிக்ணக வரலொறு முழுவதும் விரிவணடந்து, 
ரதவனுணடய பரிபூரண ரூபமொன கிறிஸ்துவுக்குள் அதன் நிணறரவற்றத்ணத 
அணடகிறது. 

ரதவனுணடய ரொஜ்யத்திற்கொன நீண்டகொல  ுக்தி ின் கொரணமொக, 
உண்ணமயுள்ள ஆரபலுக்குப் பதிலொக ரசத் என்ற மூன்றொவது குமொரன் 
பிறந்தொன். ஆதியொகமம் 5-ன் வம்ச வரலொறு நமக்குச் கசொல்லுகிறபடி, ரசத்தும் 
அவனுணடய சந்ததியொரும் ரதவணன மகிணமப்படுத்தி, அவருணடய ரொஜ்யத்ணத 
பூமிகயங்கும் விரிவுபடுத்த முயன்றனர். ரதவன் மனிதகுலத்தின் 
கபரும்பகுதிணய அழித்தொர் என்று மனித வன்முணற உலகத்ணத நிரப்பியரபொது 
கூட, ரசத்தின் சந்ததியொன - ரநொவொ - ரதவனுக்கு உண்ணமயுள்ளவரொக 
இருந்தொர், ரதவனின் கண்களில் தயணவக் கண்டொர். ரநொவொவின் நொளின் 
கபரும் ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு, ரதவன் தம்முணடய ரொஜ்யத்துக்கு 
மனிதவர்க்கத்தின் ரசணவணய நிணறரவற்றுவதற்கொன அவருணடய 
நீண்டகொல  ுக்திய  மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினொர். 

ஆதியொகமம் 8:21-22 இல் நொம் இணத வொசிக்கிரறொம்: 

இனி நொன் மனுஷன் நிமித்தம் பூமிணயச் சபிப்பதில்ணல; 
மனுஷனுணடய இருதயத்தின் நிணனவுகள் அவன் 
சிறுவயதுகதொடங்கி கபொல்லொததொயிருக்கிறது. நொன் 
இப்கபொழுது கசய்ததுரபொல, இனி சகல ஜவீன்கணளயும் 
சங்கரிப்பதில்ணல. பூமியுள்ள நொளளவும் விணதப்பும் 
அறுப்பும், சீதளமும் உஷ்ணமும், ரகொணடகொலமும் 
மொரிகொலமும், பகலும் இரவும் ஒழிவதில்ணல என்று 
தம்முணடய உள்ளத்தில் கசொன்னொர் (ஆதியொகமம் 8:21-22). 

எல்லொ மனிதர்களும் தங்கள் சிறுவயதிலிருந்ரத தீணமக்கு 
ஆளொகிறொர்கள் என்பணத ரதவன் எப்படி அறிந்து ககொண்டொர் என்பணதக் 
கவனியுங்கள். பொவம் தனது விழுந்த சொயலின் மதீு கதொடர்ந்து அழிணவ 
ஏற்படுத்தும் என்று அவருக்கு கதரிந்திருந்தது. எனரவ, வொனவில்லின் 
அணடயொளத்தின் கீழ், "விணதப்பும் அறுப்பும், சதீளமும் உஷ்ணமும், ரகொணட 
கோலமும் மோரி கொலமும், பகலும் இரவும் ஒழிவதில்யல" என்ற இயற்ணகயொன 
ஒழுங்ணக ஸ்திரப்படுத்தப்ரபொவதொக ரதவன் அறிவித்தொர். ஆனொல் 
ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு ரதவன் ஏன் இயற்ணகக்கு இந்த பொதுகொப்பொன 
ஒழுங்ணக நிறுவினொர்? ஆதியொகமம் 9:1-ல் உடனடியொகப் பின்கதொடரும் 
வொர்த்ணதகளில் அதற்குரி  கோரணம் கதளிவொகிறது: 

பின்பு ரதவன் ரநொவொணவயும், அவன் குமொரணரயும் 
ஆசீர்வதித்து: "நீங்கள் பலுகிப் கபருகி, பூமிணய நிரப்புங்கள்" 
என்றொர் (ஆதியொகமம் 9:1). 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இந்த வசனம் நமக்குச் கசொல்லுகிறபடி, தம்முணடய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்களுக்கொக மனிதர்கள் ரசணவ கசய்ய ரவண்டும் என்ற தம்முணடய 
அணழப்ணப ரதவன் புதுப்பித்தொர். ரதவனுணடய ரூபம் அவருணடய 
ரொஜ்யத்திற்கு அதன் அசல் ரசணவணய நிணறரவற்றும் வணகயில் அவர் 
இயற்ணகயின் ஸ்திரத்தன்ணமணய நிறுவினொர். 

நொம் ஆதியொகமம் 1-க்கு திரும்புரவொம் - ரதவன் 
மனிதகுலத்ணதப் பணடத்தரபொது ஆணும் கபண்ணுமொகிய 
நம்ணமத் தம்முணடய சொயலில் சிருஷ்டித்து, "பலுகிப் கபருகி, 
பூமிணய நிரப்புங்கள்" என்றொர். அது பொவம் நுணழயும் முன் 
அவர் கசொன்னது அல்ல ... ஆனொல் அவர் 
ஜலப்பிரளயத்தினொல் பூமிணய அழித்த பிறகு, மற்றும் ரநொவொ 
மற்றும் அவரது மணனவி மற்றும் மகன்கள் மற்றும் 
அவர்களின் மணனவிகள், அவர்கள் அணனவரும் 
ரபணழயிலிருந்து கவளிரய வந்த பிறகு, "பலுகிப் கபருகி 
பூமிணய நிரப்புங்கள்" எை்று அவர் மண்ீடும் கூறுகிறொர். 
நம்முணடய நன்ணமக்கொகவும் அவருணடய மகிணமக்கொகவும் 
ரதவன் இந்தப் பூமிணய நமக்குக் ககொடுத்திருக்கிறொர். 

— Dr. ரிக் பொய்டு 

இந்தக் கட்டத்திலிருந்து, ரதவனுணடய ரொஜ்யத்துக்கு மனிதவர்க்கத்தின் 
ரசணவயின் பொணத எப்படி ரநரடியொனதொகரவொ அல்லது தணடயற்றதொகரவொ 
இருக்கவில்ணல என்பணத ரவதவசனங்கள் கவளிப்படுத்துகின்றன. 
ரதவனுணடய மக்கள் கடுணமயொன எதிர்ப்ணப எதிர்ககொண்டனர். அவர்கள் 
ரதொல்வியுற்று பல பின்னணடவுகணள சந்தித்தனர். ஆயினும், ஒரு நொள் 
ரதவனுணடய சொயல் பூமியின் கணடயொந்தரங்களுக்குத் தம்முணடய 
ரொஜ்யத்ணதப் பரப்பும் பணிணய நிணறரவற்றும்படி, ரதவன் இயற்ணகயில் 
நீண்டகொல ஸ்திரத்தன்ணமணய ஸ்தொபித்தொர். 

ஆதிகொல வரலொற்றின்ரபொது ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றி 
ரவதொகமம் என்ன கற்பிக்கிறது என்பணத இப்ரபொது நொம் பொர்த்திருக்கிரறொம், 
இப்ரபொது பணழய ஏற்பொட்டில் ரொஜ்ய வரலொற்றின் அடுத்த முக்கிய கட்டத்திற்கு 
கசல்ல நொம் தயொரொக இருக்கிரறொம், ரதவன் குறிப்பொக இஸ்ரரவல் ரதசத்ணதத் 
தம்முணடய ரொஜ்யத்தின் ரதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட ஜனங்களொகக் ணகயொண்ட 
கொலகடிதத்ணதக் குறித்து பொர்க்கப் ரபொகிரறொம். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இஸ்ரவவல் வ சம் 
இஸ்ரரவல் ரதசம் ரவதொகம வரலொற்றில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது 

என்ற உண்ணமணய இழப்பது கடினமொன கொரியம். ஆனொல் ஏன்? ரவதொகமம் 
இஸ்ரரவல் ஜனங்கணள ணமயமொகக் ககொள்கிறது, ஏகனன்றொல் ஆதிமுதல் 
தம்முணடய சொயல்களுக்கொக அவர் நியமித்த ரசணவயில் முழு மனித 
இனத்ணதயும் வழிநடத்த ரதவன் அவர்கணளத் ரதர்ந்கதடுத்தொர். 
இஸ்ரரவலர்கள் ஸ்திரயீின் வித்தொயும், ரொஜரகீ ஆசொரியர்களும், அவருணடய 
கபொக்கிஷமொன உணடணமயும், ஜொதிகளுக்குள்ரள அவருணடய 
முதற்ரபறொனவர்களுமொய் இருந்தொர்கள். அவர்கள் பலுகிப் கபருகவும் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்திற்கு ரசணவ கசய்கிறவொர்களொக பூமிணய ஆளவும் 
ரவண்டும். இஸ்ரரவலர்கள் மீண்டும் மீண்டும் ரதவனுக்கு 
உண்ணமயுள்ளவர்களொக இருக்கத் தவறிவிட்டனர், ரதவன் அவர்களுக்கு 
எதிரொக கடுணமயொன நியொயத்தீர்ப்ணபக் ககொண்டுவந்தொர், ஆனொல் ரதவன் 
இஸ்ரரவலர்களின் இந்தப் பொத்திரத்ணத ஒருரபொதும் ரத்து கசய்யவில்ணல. 
ரவதொகமம் முழுவதிலும், நொம் பொர்க்கப்ரபொகிறபடி, எல்லொ ரதசங்கணளயும் 
தம்முணடய ரசணவயில் வழிநடத்திச் கசல்ல இஸ்ரரவலருக்கு ரதவன் 
உறுதி ளித்திருந்தொர். 

இஸ்ரரவல் ரதசத்தின் சரித்திரம் முழுவதிலும் ரதவனுணடய ரொஜ்யம் 
எப்படி விரிவணடந்தது என்பணதப் பொர்க்க, நொம் மீண்டும் மூன்று 
தணலப்புகணளப் பொர்ப்ரபொம். முதலொவதொக, ரொஜ்யத்தின் இடம் அல்லது 
இருப்பிடத்ணத ஆரொய்ரவொம். இரண்டொவதொக, இஸ்ரரவல் ரதசத்திலுள்ள 
ரொஜ்யத்தின் ஜனங்கணளப் பொர்ப்ரபொம். மூன்றொவதொக, இஸ்ரரவலில் 
ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணய நொம் பொர்ப்ரபொம். ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் 
இடத்ணதப் பற்றி முதலில் பொர்ப்ரபொம். 

இடம் 
ரதவன் முதலில் ஆதொணமயும் ஏவொணளயும் பூமியில் ணவத்தரபொது, 

அவர்கணள ஒரு விரசஷமொன இடத்தில், அதொவது ஏரதன் ரதொட்டத்தில் 
ணவத்தொர். ஆனொல் உலகம் முழுவதிலும் தம்முணடய சித்தத்ணத ஸ்தொபிப்பதன் 
மூலம் தமது சொயல்களொக ரசணவ கசய்யும்படியும் அவர் அவர்களுக்கு 
கட்டணளயிட்டொர். இப்ரபொது நொம் பொர்க்கப் ரபொகிறபடி, ஆபிரகொணமயும் 
அவனுணடய சந்ததிணயயும் ரதவன் ரதர்ந்கதடுத்தரபொது, ஏயதைிை் 
சுற்றுப்புறத்யத மண்ீடும் ஒரு முயற போர்யவ ிட்டு தங்கயள ஒழுங்குபடுத்தவும் 
பிை்ைர் அங்கிருந்து மனிதகுலத்தின் அசல் கட்டணளணய 
நிணறரவற்றுவதற்கொக அவர் அவர்கணள அணழத்தொர். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ஆதியொகமம் 12:1-3 ரதவன் இஸ்ரரவலின் தகப்பனொகிய ஆபிரகொணம 
தம்முணடய விரசஷ ஊழியக்கொரனொக முதலில் அணழத்தரபொது விவரிக்கிற 
விதத்ணத கவனியுங்கள். ரதவன் இவ்வொறு கசொன்னொர்: 

கர்த்தர் ஆபிரொணம ரநொக்கி: நீ உன் ரதசத்ணதயும், உன் 
இனத்ணதயும், உன் தகப்பனுணடய வட்ீணடயும் விட்டுப் 
புறப்பட்டு, நொன் உனக்குக் கொண்பிக்கும் ரதசத்துக்குப் ரபொ. 
நொன் உன்ணனப் கபரிய ஜொதியொக்கி, உன்ணன ஆசீர்வதித்து, 
உன் ரபணரப் கபருணமப்படுத்துரவன்; நீ ஆசீர்வொதமொய் 
இருப்பொய். உன்ணன ஆசீர்வதிக்கிறவர்கணள 
ஆசீர்வதிப்ரபன், உன்ணனச் சபிக்கிறவணனச் சபிப்ரபன்; 
பூமியிலுள்ள வம்சங்ககளல்லொம் உனக்குள் 
ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றொர் (ஆதியொகமம் 12:1-3). 

இந்த ரவத பகுதியின் புவியியல் ணமயத்ணத கவனியுங்கள். 
கமகசொப்கபொத்தொமியொவிலுள்ள தன் தகப்பனுணடய வட்ீணட விட்டு, ஆபிரகொம் 
இதுவணர பொர்த்திரொத ஒரு ரதசத்திற்குக் குடிகபயரும்படி ஆபிரகொணம ரதவன் 
அணழத்தொர். 

ரதவன் ஆபிரகொணம கமகசொப்கபொத்தொமியொவிலுள்ள ஊர் என்னும் 
இடத்திலிருந்து ஆரொனுக்குக் ககொண்டுரபொனொர். பின்னர், ரதவன் ஆபிரகொணம 
ஆரொனிலிருந்து நொம் அடிக்கடி "வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசம்" என்று 
அணழக்கும் கொனொன் ரதசத்திற்கு அணழத்தொர். ஆபிரகொம் கொனொனுக்கு 
வந்தரபொது, அவனுணடய சந்ததியொர் அந்த இடத்ணதத் தங்கள் 
நிணலத்திருக்கும் தொயகமொகச் சுதந்தரித்துக்ககொள்வொர்கள் என்று ரதவன் 
உறுதிப்படுத்தினொர். அந்த ரநரத்திலிருந்து வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசம் 
இஸ்ரரவலின் ரொஜ்ய ரசணவக்கொன களமொக மொறியது. 

வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்திற்கு ஆபிரகொம் அணழக்கப்பட்டது, 
இஸ்ரரவலின் சரித்திரத்தில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் இடத்ணத 
குணறந்தபட்சம் இரண்டு வழிகளில் புரிந்துககொள்ள நமக்கு உதவுகிறது. 
முதலொவதொக, ஆபிரகொணமயும் அவருணடய சந்ததியினணரயும் அவருணடய 
ரொஜ்யத்தின் அசல் புவியியல் ணமயத்தில் அவருக்குச் ரசணவ கசய்ய ரதவன் 
அணழத்தொர். இரண்டொவதொக, வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்தின் 
எல்ணலகளுக்கு அப்பொல் தம்முணடய ரொஜ்யத்தின் புவியியல் விரிவொக்கத்ணத 
ரமற்ககொள்ள ரதவன் இஸ்ரரவலணர அணழத்தொர். முதலொவதொக, 
ஆபிரகொணமயும் அவருணடய சந்ததியினணரயும் அவருணடய ரொஜ்யத்தின் 
அசல் புவியியல் ணமயத்தில் அவருக்குச் ரசணவ கசய்ய ரதவன் அணழத்தணதப் 
பற்றிப் பொர்க்கலொம். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

அசல் கமயம் 
ஒரு சில கணங்களுக்கு முன்பு, ரதவனுணடய பூமிக்குரிய ரொஜ்யத்தின் 

அசல் ணமயம் ஏரதன் ரதசமும் அதற்குள் இருக்கும் பரிசுத்த ரதொட்டமும்தொன் 
என்பணத நொம் கண்ரடொம். துரதிர்ஷ்டவசமொக, பல ரவதொகம 
கமொழிகபயர்ப்பொளர்கள் ஏரதன் பொரசீக வணளகுடொவுக்கு அருகிலுள்ள கீழ் 
கமகசொப்கபொத்தொமியொவில் எங்ரகொ இருப்பதொக தவறொக 
அனுமொனித்துள்ளனர். ஏரதன் ரதசமொக எவ்வளவு கபரிய பிரரதசம் 
கருதப்பட்டது என்பது நமக்குத் கதரியொது. ஃகபர்ணடல் க்கரகஸன்ட் என்று நொம் 
இப்ரபொது அணழப்பது முழுவதிலும் அது பரவியிருக்கலொம். ஆனொல் 
ஆதியொகமம் புத்தகரம ரதவன் ஆபிரகொமுக்கு வொக்குத்தத்தம்பண்ணின 
ரதசத்ரதொடு ஏரதன் ரதசத்ணதயும் ஏரதன் ரதொட்டத்ணதயும் கநருக்கமொக 
கதொடர்புபடுத்துகிறது. 

இந்த புவியியல் ரநொக்குநிணல ஆதியொகமம் 2:10-14 இல் கதளிவொகிறது, 
அங்கு ரதவன் ஏரதனின் எல்ணலகணள விவரித்தொர்: 

ரதொட்டத்துக்குத் தண்ணர்ீ பொயும்படி ஏரதனிலிருந்து ஒரு நதி 
ஓடி, அங்ரகயிருந்து பிரிந்து நொலு கபரிய ஆறுகளொயிற்று. 
முதலொம் ஆற்றுக்குப் ணபரசொன் என்று ரபர். அது ஆவிலொ 
ரதசம் முழுவணதயும் சுற்றி ஓடும்; இரண்டொம் ஆற்றுக்குக் 
கீரகொன் என்று ரபர். அது எத்திரயொப்பியொ ரதசம் 
முழுவணதயும் சுற்றி ஓடும். மூன்றொம் ஆற்றுக்கு இகதக்ரகல் 
என்று ரபர், நொலொம் ஆற்றுக்கு ஐபிரொத்து என்று ரபர் 
(ஆதியொகமம் 2:10-14). 

ஏரதனுடன் நொன்கு பழணமயொன நதிகள் கதொடர்புணடயணவ என்பணத 
இங்ரக கவனியுங்கள். முதல் இரண்டு ஆறுகளுக்கு ணபரசொன் மற்றும் கீரகொன் 
என்று ரபர். இந்த ஆறுகள் எங்கு அணமந்துள்ளன என்று அறிஞர்கள் இன்னும் 
விவொதிக்கின்றனர். ஆனொல் இங்ரக, அணவகள் வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
ரதசத்தின் கதன்ரமற்கில் உள்ள ஆவிலொ மற்றும் எத்திரயொப்பியொ ரதசத்துடன் 
கதொடர்புணடயணவகள். மற்ற இரண்டு ஆறுகளொன இகதக்ரகல் மற்றும் 
ஐபிரொத்து நவனீ சிரியொவின் மணலப்பிரரதசங்களிலிருந்து கிழக்கு ரநொக்கி 
ஓடுகின்றன. ஏரதன் நதிகளின் இருப்பிடங்கணளப் பற்றி இவ்வளவு 
புரிந்துககொள்வது முக்கியமொனது, ஏகனன்றொல், பரந்த அளவில் 
கசொல்வதொனொல், இந்த இடங்கள் ஆதியொகமம் புஸ்தகத்தில் பிற்கொலத்தில் 
ஆபிரகொமுக்கு ரதவன் வொக்குத்தத்தம் கசய்த ரதசத்துடன் கதொடர்புணடய 
நதிகளுடன் கதொடர்புணடயணவ. ஆதியொகமம் 15:18 ணயயும் ரதவன் 
ஆபிரகொமுக்கும் அவனுணடய சந்ததிக்கும் வொக்குத்தத்தம்பண்ணின ரதசத்ணத 
விவரித்த விதத்ணதயும் கவனியுங்கள்: 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

எகிப்தின் நதிதுவக்கி ஐபிரொத்து நதி என்னும் கபரிய 
நதிமட்டுமுள்ளதுமொன ரதசத்ணத நொன் உன் சந்ததிக்குக் 
ககொடுப்ரபன் (ஆதியொகமம் 15:18). 

நொம் இங்ரக பொர்க்கிறபடி, எகிப்தின் ஆறும் ஐப்பிரொத்து நதியும் 
இஸ்ரரவலின் வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்தின் எல்ணலகணளக் 
குறித்தன. 

கபரும்பொலொன கமொழிகபயர்ப்பொளர்கள் "எகிப்தின் நதி" ணநல் நதி 
அல்ல என்றும், அது வடகிழக்கு எகிப்தில் உள்ள பல ஆறுகள் அல்லது 
ஓணடகளில் ஒன்றொகும் என்பணத சரியொக ஒப்புக்ககொள்கிறொர்கள். இதற்கும் 
அப்பொல், நவனீ ரமற்கு சிரியொவின் ரமல் நதியொன ஐப்பிரொத்து நதி, 
வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்தின் வடகிழக்கு எல்ணலணயக் குறித்தது. 
ரவதொகம வரலொற்றின் பிற்பகுதியில், இந்த ஆறுகள் தொவதீு மற்றும் 
சொகலொரமொனின் ஆட்சிக்கொலத்தில் இஸ்ரரவலின் நிலங்களின் பரப்பளணவக் 
குறித்தன. 

நொம் பொர்க்கிறபடி, வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்தின் புவியியல் 
எல்ணலகள் ஏறக்குணறய ஏரதன் ரதசத்தின் எல்ணலகளுக்கு இணணயொக 
இருக்கின்றன. எனரவ, மற்ற ரவத பகுதிகள் சுட்டிக்கொட்டுவது ரபொல, ரதவன் 
ஆபிரகொணம கொனொனுக்கு அணழத்தரபொது, ஆதொமும் ஏவொளும் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்ணத முதலில் ரசவிக்கத் கதொடங்கிய பூமியின் பூரகொளவியலின் அசல் 
ணமயப்பகுதியொன ஏரதனுக்கு அவணர மீண்டும் அணழத்தொர். 

ரதவன் முதலில் ஆபிரகொணம அணழத்தொர், பின்னர் ரமொரசணய 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் அசல் புவியியல் ணமயத்திற்குக் ககொண்டுவந்தொர் 
என்பணதப் புரிந்துககொள்ள ஏரதனின் இடம் நமக்கு உதவுகிறது. அது 
மட்டுமல்லொமல், இஸ்ரரவலுக்கு வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசம், 
இஸ்ரரவலின் மூலம் ரதவனுணடய ஆட்சியின் புவியியல் ரதீியொன 
விரிவொக்கத்திற்கொன கதொடக்கப்புள்ளியொக பூமியின் எல்ணலகள் வணர 
இருந்தது என்பணதயும் அது குறிக்கிறது. 

விரிவகட ல் 
ஆதியொகமம் 12:3-ல் ஆபிரகொமுக்கு ரதவன் ககொடுத்த 

வொக்குத்தத்தத்தின்படி, வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்ணதச் 
சுதந்தரித்துக்ககொள்வது மிகப் கபரிய ரநொக்கத்திற்கொக இருந்தது. ரதவன் 
இவ்வொறு கசொன்னொர்: 

உன்ணன ஆசீர்வதிக்கிறவர்கணள ஆசீர்வதிப்ரபன், 
உன்ணனச் சபிக்கிறவணனச் சபிப்ரபன்; பூமியிலுள்ள 
வம்சங்ககளல்லொம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றொர் 
(ஆதியொகமம் 12:3). 
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பொர்ணவயிடவும். 

இந்த ரவத பகுதியில், ஆபிரகொமும் அவனுணடய சந்ததியினரும் எல்லொ 
ரதசங்களிலும் ஏற்படுத்தும் தொக்கத்ணத ரதவன் ரநரடியொக ஆபிரகொமின் 
கவனத்திற்குக் ககொண்டுவந்தொர்.  ஆபிரகொமுக்கு அவர்கள் வச ் ும் 
கோரி த்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமோக மற்ற ரதசங்கணள ஆசீர்வதிப்பதோகவும் 
சபிப்பதொகவும் ரதவன் வொக்குத்தத்தம் கசய்தொர். ஆனொல் இந்த இருமடங்கொன 
கசயல்முணறயின் இறுதி முடிணவக் கவனியுங்கள். ஆபிரகொமும் அவனுணடய 
சந்ததியும் பூமியின் எல்லொக் குடும்பங்களுக்கும் ரதவனுணடய 
ஆசீர்வொதங்கணளக் ககொண்டுவருவொர்கள் என்று ரதவன் வொக்குத்தத்தம் 
கசய்தொர். அதனொல்தொன், ரரொமர் 4:13-ல் அப்ரபொஸ்தலனொகிய பவுல் 
ஆபிரகொமுக்கும் அவனுணடய சந்ததிக்கும் ரதவன் ககொடுத்த வொக்குத்தத்தத்ணத 
இவ்வொறு சுருக்கமொகக் கூறினொர்: 

உலகத்ணதச் சுதந்தரிப்பொன் என்கிற வொக்குத்தத்தம் 
ஆபிரகொமுக்கொவது அவன் சந்ததிக்கொவது கிணடத்தது (ரரொமர் 
4:13). 

ஆதொமும் ஏவொளும் முழு பூமிணயயும் நிரப்பவும், அதன் மதீு ஆதிக்கம் 
கசலுத்தவும் அணழக்கப்பட்டனர், ஆனொல் பொவம் ரதவணன 
ரசவித்தவர்களுக்கும் ரசவிக்கொத்தவர்களுக்கும் இணடயில் மனித இனத்ணத 
பிரித்திருந்தது. ஆனொல் ரதவன் ஆபிரகொணமயும் இஸ்ரரவணலயும் 
பூமியிலுள்ள சகல ஜொதிகளுக்கும் தம்முணடய ஆசீர்வொதங்கணளக் 
ககொண்டுவரத் கதரிந்துககொண்டொர். கிறிஸ்துவின் சஷீர்களொகிய நொம், 
ஆபிரகொமின் பரிபூரண குமொரனொகிய இரயசுவின் மூலமொக இந்த 
வொக்குத்தத்தம் நிணறரவறுகிறது என்பணத அறிரவொம். 

வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்ணதவிட அதிகமொக சுதந்தரிப்பதன் 
மூலம் ரதவனுணடய ரநொக்கங்களுக்கு ரசணவ கசய்ய 
தீர்மோைிக்கப்பட்டிருந்தயத இஸ்ரரவல் ஜனங்கள் நன்கறிந்திருந்தொர்கள். 
ரமொரசயின் நொட்களில், இரண்டணர ரகொத்திரங்கள் ரயொர்தொனுக்குக் கிழக்ரக 
இருக்கிற ரதசங்கணள ஆக்கிரமிக்க அனுமதி கபற்றன. தொவதீு, சொகலொரமொன் 
மற்றும் தொவதீின் வம்சத்தில் வந்த மற்ற ரொஜொக்கள் வடக்ரகயும் கிழக்ரகயும் 
கதற்ரகயும் இஸ்ரரவலின் எல்ணலகணள விரிவுபடுத்தினொர்கள். 
இஸ்ரரவலர்கள் சிணறப்பட்ட ரபொதுகூட, தீர்க்கதரிசிகள் ரதவனுணடய 
ஜனங்கள் வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்துக்குத் திரும்புவது 
மட்டுமல்லொமல், ரமசியொ ஒரு நொள் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பூமியின் 
கணடயொந்தரங்களுக்குப் பரப்புவதில் அவர்கணள வழிநடத்துவொர் என்று 
அவர்களுக்கு உறுதியளித்தனர். 

பணழய ஏற்பொட்டு இஸ்ரரவலின் நொட்களில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் 
இடத்ணத மனதில் ககொண்டு, இந்த ரநரத்தில் இருந்த ரொஜ்யத்தின் மக்கணளக் 
குறித்துப் பொர்க்க நொம் தயொரொக இருக்கிரறொம். 
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பொர்ணவயிடவும். 

மக்கள் 
ரதவன் மனிதர்கணளத் தம்முணடய ரொஜரகீ ஆசொரிய சொயல்களொகப் 

பணடத்ததன் மூலம் அவர்கணள மகிணமப்படுத்தினொர் என்பணத நொம் முன்பு 
பொர்த்ரதொம். ஆதியொகமம் 9:6 மற்றும் யொக்ரகொபு 3:9 ரபொன்ற வசனங்கள், 
ரதவனுணடய ரொஜ்ய ரநொக்கங்கணள அவருணடய சொயல்களொகச் ரசவிக்கும் 
கனமும் கபொறுப்பும் எல்லொ மனிதர்களுக்கும் இன்னும் இருக்கிறது என்பணதக் 
குறிக்கின்றன. ஆயினும்கூட, ஆபிரகொமின் சந்ததிகளொன இஸ்ரரவல் 
ஜனங்கள், உலககங்கிலும் ரதவனுணடய ஆட்சிணயப் பரப்புவதில் 
வழிநடத்துவதில் ஒரு சிறப்புப் பங்ணகக் ககொண்டிருப்பொர்கள் என்று ரதவன் 
தம்முணடய நிகரற்ற ஞொனத்தில் கட்டணளயிட்டொர். இஸ்ரரவலின் வரலொறு 
சிக்கலொனது, ஆனொல் இஸ்ரரவல் ஜனங்கள் இந்த ரொஜ்ய ஊழியத்ணத 
நிணறரவற்றுவொர்கள் என்பணத ரதவன் எப்படி உறுதிப்படுத்தினொர் என்பணதச் 
சுருக்கமொகச் கசொல்ல அது உதவும். 

இஸ்ரரவலின் சரித்திரத்தில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் ஜனங்களுடன் 
கதொடர்புணடய மூன்று கொரியங்கணள நொம் பொர்ப்ரபொம்: முதலொவதொக, 
இஸ்ரரவணல ஒரு விரசஷ ஜனமொகத் ரதர்ந்கதடுப்பது; இரண்டொவதொக, 
ஆசொரியர்களின் ரொஜ்யமொக இஸ்ரரவல் ஜனங்களின் உருவொக்கம்; 
மூன்றொவதொக, இஸ்ரரவணல வழிநடத்த அதிகொரப்பூர்வ ஆசொரியர்கள் மற்றும் 
ரொஜொக்களுக்கு ரதவன் ககொடுத்த பதவி. முதலொவதொக இஸ்ரரவணல 
ரதவனுணடய விரசஷித்த ஜனங்களொகத் ரதர்ந்கதடுப்பணதக் கவனியுங்கள். 

இஸ்ரவவகல வ ர்ந்த டு ் ல் 
நொம் முன்பு பொர்த்தபடி, ஆதொம் மற்றும் ஏவொளின் பொவத்திற்குப் பிறகு, 

சொத்தொனின் ரநொக்கங்களுக்கொக ரசணவ கசய்தவர்களொகிய சர்ப்பத்தின் 
வித்துக்கும் ரதவனுணடய ரநொக்கங்களுக்கொக ரசணவ கசய்த ஸ்த்ரயீின் 
வித்துக்கும் இணடரய மனித இனம் பிரிந்தது. ஆதியொகமம் 5 இன்படி, ஆதொமின் 
மூன்றொவது குமொரனொகிய ரசத், நீதியுள்ள ரநொவொணவயும் அவருணடய 
குமொரர்கணளயும் மருமகள்கணளயும் வழிநடத்திய உண்ணமயுள்ள மனித 
குலத்தின் தகப்பனொனொன். ரநொவொவுக்கு ரசம், கொம் மற்றும் யொப்ரபத் எை்கிற 
மூன்று குமொரர்கள் இருந்தொர்கள். ஆனொல் இந்த மூவரில், ரசமும் அவனுணடய 
சந்ததியும் ரதவனுணடய பொர்ணவயில் விரசஷித்தவர்களொயிருந்தொர்கள். 
ஆதியொகமம் புத்தகத்தில் உள்ள இந்த வம்ச வரலொற்று தகவல்கள் அணனத்தும், 
இஸ்ரரவணல அவர் கதரிந்துககொண்ட மக்களொக ரதவன் ரதர்ந்கதடுத்ததன் 
பின்னணிணய விளக்குவதற்கொக வடிவணமக்கப்பட்டன. 

ரசமின் வம்சத்திலிருந்து ஒரு மைிதயை, அதோவது இஸ்ரரவலின் 
முற்பிதொவொன ஆபிரகொயம ஸ்திரயீின் வித்தோக ரசணவ கசய்ய ரதவன் 
ரதர்ந்கதடுத்தொர். ஆதியொகமத்தில் உள்ள வம்ச வரலொறு ஆபிரகோமிற்கு ஈசொக்கு 
என்ற அற்புதமொன குமொரன் இருந்தொன் என்பணத கவளிப்படுத்துகிறது, ஈசொக்கு 



ரொஜ்யம், உடன்படிக்ணககள் & பணழய ஏற்பொட்டு நுூற்கதொகுப்பு பொடம் 2: ரதவனுணடய ரொஜ்யம்  

-34- 

வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இந்த ரதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட வழிணயத் கதொடர்ந்தொன். அப்கபொழுது யொக்ரகொபு 
என்றணழக்கப்பட்ட ஈசொக்கின் குமொரனொகிய இஸ்ரரவல் விரசஷமொக 
மகிணமப்படுத்தப்பட்ட ரதவனுணடய சொயலொனொன். இறுதியொக, யொக்ரகொபுக்கு 
பன்னிரண்டு குமொரர் இருந்தொர்கள், ரயொரசப்பும் அவன் சரகொதரருமோகி , 
இந்த பன்னிரண்டு குமொரரும் இஸ்ரரவலின் பன்னிரண்டு ரகொத்திரங்களின் 
பிதொக்களொயிருந்தொர்கள். மனிதகுலத்தின் எல்லொ ரதசங்களிலும், 
இஸ்ரரவலின் ரகொத்திரங்கள் ரதவனுணடய விரசஷித்த ஜனங்களொயும் 
அவருணடய ரொஜ்யத்தின் ஜனங்களொயுமிருந்தொர்கள். 

ரமொரசயின் நொட்களில், இஸ்ரரவல் ரகொத்திரங்கணள அவருணடய 
விரசஷித்த ஜனங்களொக ரதவன் ரதர்ந்கதடுத்தது முன்ரனொக்கி நகர்ந்தது. 
ரதவன் இஸ்ரரவலின் ரகொத்திரங்கணள எகிப்திை் அடிணமத்தனத்திலிருந்து 
கவளிரய ககொண்டுவந்து, தம்முணடய ரொஜ்யத்ணத உலகம் முழுவதிலும் பரப்பும் 
தம்முணடய இலக்ணக நிணறரவற்றும்படி அவர்கணள ஒரு ரதசமொக, 
ஆசொரியர்களின் ரொஜ்யமொக, ஒரு ரதசமொக உருவொக்கினொர். 

ஆசாரியர்களின் ராஜ்யம் 
யொத்திரொகமம் 19:4-6-ல், ரதவன் இஸ்ரரவலருக்கு இந்த ரநொக்கத்ணத 

நிச்சயமோை கசொற்களில் அறிவித்தொர். சனீொய் மணலயில், அவர் பின்வரும் 
அறிவிப்ணப கவளியிட்டொர்: 

நொன் எகிப்தியருக்குச் கசய்தணதயும், நொன் உங்கணளக் 
கழுகுகளுணடய கசட்ணடகளின்ரமல் சுமந்து, உங்கணள 
என்னண்ணடயிரல ரசர்த்துக்ககொண்டணதயும், நீங்கள் 
கண்டிருக்கிறீர்கள். இப்கபொழுது நீங்கள் என் வொக்ணக 
உள்ளபடி ரகட்டு, என் உடன்படிக்ணகணயக் 
ணகக்ககொள்வர்ீகளொனொல், சகல ஜனங்களிலும் நீங்கரள 
எனக்குச் கசொந்த சம்பத்தொயிருப்பர்ீகள்; பூமிகயல்லொம் 
என்னுணடயது. நீங்கள் எனக்கு ஆசொரிய ரொஜ்யமும் பரிசுத்த 
ஜொதியுமொய் இருப்பர்ீகள் (யொத்திரொகமம் 19:4-6). 

இங்ரக நொம் இஸ்ரயவல் ஒரு "பரிசுத்த ரதசமொக" இருக்க ரவண்டும் என்று 
பொர்க்கிரறொம் - அதொவது, விரசஷித்த, பிரிக்கப்பட்ட, மற்ற எல்லொ 
மக்களிடமிருந்தும் ரதவனுணடய கபொக்கிஷமொக ரவறுபடுத்தப்பட்ட 
ரதசமொயிருக்கிறது. தம்முணடய பரிசுத்த ஜனங்களொக, ரதவன் இஸ்ரரவல் 
ரதசம் முழுவணதயும் "ஆசொரிய ரொஜ்யம்" என்று அணழத்தொர், அல்லது "ரொஜரகீ 
ஆசொரியக் கூட்டம்" என்று கமொழிகபயர்க்கப்படலொம் என்று அணழத்தொர். 

யொத்திரொகமம் 19:6 மற்றும் குறிப்பொக "ரொஜரகீ ஆசொரியர்கள்" 
என்ற கசொற்கறொடர் ஆதியொகமம் 1-ல், ஆணும் கபண்ணுமொக 
மனிதவர்க்கம் அணழக்கப்பட்டதன் எதிகரொலியொக 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

கசயல்படுகிறது. அவர்கள் ரொஜொவொக இருக்கவும், சிருஷ்டிப்பு 
மீது ஒரு ரொஜ பொத்திரம் ககொண்டிருக்கவும், சிருஷ்டிப்பு மதீு 
ஆட்சி கசய்யவும் அணழக்கப்பட்டொர்கள் என்று நொன் 
நிணனக்கிரறன். ரமலும், உடனடி சூழலில், "ரொஜரகீ ஆசொரிய 
கூட்டம்" என்ற கசொற்கறொடருக்குப் பிறகு "ஒரு பரிசுத்த ஜனம்" 
என்ற கசொற்கறொடர் உள்ளது. இஸ்ரரவல் பரிசுத்த 
ரதசமொயிருக்க ரவண்டும்; ஆசொரியர்கள் பரிசுத்தரொக 
இருந்து, ரதவனுணடய பரிசுத்தத்ணதப் பிரதிபலிக்க ரவண்டும், 
இஸ்ரரவலர்கள் நியொயப்பிரமொணத்தில் உள்ள பல்ரவறு 
சட்டங்கள் மூலம் தங்கணள பரிசுத்தம் கசய்வதன் மூலம் 
ரதவனுணடய பரிசுத்தத்ணதயும் பிரதிபலிக்க ரவண்டும். 

— Dr. டக்ளஸ் கிரொப் 

இஸ்ரரவலின் இந்தப் பதவி, ஆதியிரல ஆதொமும் ஏவொளும் ரதவனுணடய 
சொயலொக ணவத்திருந்த பொத்திரத்ணத ரமலும் அதிகரிக்க இஸ்ரரவலர் 
அணழக்கப்பட்டொர்கள் என்பணதக் கொட்டுகிறது. இஸ்ரரவலின் ரகொத்திரங்கள் 
ஆசொரியர்களின் ரொஜ்யமொக வளர்ந்தது, பூமியில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத 
முன்ரனொக்கி நகர்த்த அவர்களுக்கு உதவியது. 

இஸ்ரரவலணர ரதவன் ரதர்ந்கதடுத்தது, ரொஜரகீ ஆசொரியர்களொக 
ஆவதற்கொன சிலொக்கியங்கணளயும் கபொறுப்புகணளயும் தம்முணடய 
மக்களுக்குக் ககொடுத்தரபொதிலும், ஆசொரியர்கள் மற்றும் ரொஜொக்களின் 
விரசஷித்த பதவிகளில் இருப்பதற்கு ரதவன் சில இஸ்ரரவலர்கணள 
அணழத்தொர் என்பணதயும் நொம் கவனத்தில் ககொள்ள ரவண்டும். 

ஆசாரியர்கள் மற்றும் ராஜாக்கள் 
ஆரரொனும் அவன் சந்ததியும் ஆசொரிப்பு கூடொரத்திலும், பின்பு 

ஆலயத்திலும் இருக்கிற ரதவனுணடய விரசஷ பிரசன்னத்திற்குள் ரதசத்ணத 
வழிநடத்த இஸ்ரரவலின் அதிகொரப்பூர்வ ஆசொரியர்களொக ஆனொர்கள். 
அவர்கள் இஸ்ரரவலணர ஆரொதணனயிலும், பலி கசலுத்துதலிலும், 
கஜபங்களிலும், துதியிலும் வழிநடத்தினொர்கள். அவர்கள் ரதவனுணடய 
நியொயப்பிரமொணத்தில் இருந்து இஸ்ரரவலருக்குப் ரபொதித்தொர்கள். சவுலின் 
கொலத்திற்குப் பிறகு, ரதவன் தொவணீதயும் அவன் சந்ததிணயயும் 
இஸ்ரரவலின்ரமல் ரொஜொக்களொகச் ரசவிக்கும்படி நியமித்தொர். தொவதீின் வம்சம் 
ரதவனுணடய உண்ணமயொன ஆரொதணனணய ரமற்பொர்ணவயிடுவதற்கு 
மட்டுமல்லொமல், இஸ்ரரவலிலும் பூமியிலுள்ள மற்ற ரதசங்களிலும் 
ரதவனுக்கு மக்கணள கீழ்படிய ணவக்க நியமிக்கப்பட்டது. இந்தக் 
கொலத்திலிருந்து தொவதீின் வடீு ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத உலகளொவிய 
விரிவொக்கத்திற்கு வழிநடத்தியது. நிச்சயமொகரவ, புதிய ஏற்பொடு தொவதீின் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

குமொரனொகிய இரயசு இன்று ரதவனுணடய ஜனங்களின்ரமல் கபரிய பிரதொன 
ஆசொரியரொகவும் ரொஜொவொகவும் இருக்கிறொர் என்று மிகவும் வலியுறுத்துகிறது. 
இந்த அலுவல்கள் நிணறரவற்றுவதற்கொக வடிவணமக்கப்பட்ட அணனத்ணதயும் 
அவர் மட்டுரம நிணறரவற்றுகிறொர். 

இஸ்ரரவல் ரதசத்தில் ரொஜ்யத்தின் இடத்ணதயும் ஜனங்கணளயும் மனதில் 
ககொண்டு, இஸ்ரரவல் ரதசத்தின் மூலம் நடந்த ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணய நொம் 
குறிப்பிட ரவண்டும். 

வளர்ச்சி 
பணழய ஏற்பொட்டில் இருக்கிற இஸ்ரரவலின் கணத ரநர்மணறயொன 

சொதணனகள் மற்றும் ரமொசமொன ரதொல்விகள் இரண்ணடயும் உள்ளடக்கியது. 
ஏறக்குணறய இஸ்ரரவலின் ஒவ்கவொரு சந்ததியும் ஏரதொ ஒரு விதத்தில் 
ரதவனுக்கு எதிரொகக் கலகம் கசய்து, ரதவனுணடய தற்கொலிக 
நியொயத்தீர்ப்புகணள அணடந்து பொடுபட்டொர்கள். ஆனொல் மீண்டும் மீண்டும், 
ரதவன் இஸ்ரரவணல மனந்திரும்புதலுக்கு ரநரொக வழிநடத்தி, அவர்கணளப் 
புதுப்பித்தொர். ஆயினும்கூட, பணழய ஏற்பொட்டின் முடிவில், இஸ்ரரவலின் 
பொவங்கள் மிகவும் கபரியதொகி, ரதவன் வொக்குத்தத்தம் பண்ணின 
ரதசத்திலிருந்து ரவறு ரதசத்தில் ரபொய் அவர்கள் சிணறப்படும்படியொன ஒரு 
கபரிய சொபத்ணதக் ககொண்டுவந்தது. ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பரப்புவதில் 
அவர்கணள வழிநடத்துவதற்கு நுூற்றுக்கணக்கொன வருடங்களொக 
இஸ்ரரவலருக்குத் தொய்நொடும் இல்ணல, ஆசொரியத்துவமும் ஆலயமும் இல்ணல, 
தொவதீின் குமொரனும் இல்ணல. ஆயினும், இந்த பயங்கரமொன நிணலணமகள் 
இருந்தரபொதிலும், ஒரு நொள் தொவதீின் உை்ைத குமொரன் எழுந்து, ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்ணதப் பூமியின் எல்ணலகள் வணர பரப்புவதில் இஸ்ரரவலணர 
வழிநடத்துவொர் என்று இஸ்ரரவலருக்கு ரதவனுணடய தீர்க்கதரிசிகள் 
உறுதியளித்தொர்கள். 

பணழய ஏற்பொட்டு இஸ்ரரவலில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சியில் 
மூன்று முக்கிய படிகணள முன்னிணலப்படுத்த மட்டுரம நமக்கு ரநரம் 
இருக்கிறது: வொக்குத்தத்தத்தின் கொலம்; எகிப்ணத விட்டு இஸ்ரரவலர்கள் 
கவளிரயறுதல் மற்றும் கொனொன் ரதசத்ணத ணகப்பற்றுதல்; மற்றும் இஸ்ரயவல் 
ஒரு முழு ரபரரசொக ஆன ரநரம். ரதவனுணடய வொக்குத்தத்த கொலத்தில் என்ன 
நடந்தது என்பணத முதலில் பொர்ப்ரபொம். 

வாக்கு ்  ் ம் 
வொக்குத்தத்தத்தின் கொலத்ணதப் பற்றி நொம் ரபசும்ரபொது, இஸ்ரரவலின் 

பிதொக்களின் தணலமுணறகணள நொம் மனதில் ககொண்டிருக்கிரறொம். ஆபிரகொம், 
ஈசொக்கு, யொக்ரகொபு, யொக்ரகொபின் குமொரர் ஆகிரயொரின் நொட்களில், ரதசத்தின் 
எதிர்கொலத்ணதப் பற்றி ரதவன் அரநக வொக்குத்தத்தங்கணள ககொடுத்தொர். இந்த 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

வொக்குத்தத்தங்கள் ஏரதன் ரதொட்டத்தில் ரதவன் தம்முணடய சொயலுக்கு 
முன்பொக ணவத்த அசல் இலக்குகளுக்கு ஒத்திருக்கும் இரண்டு அடிப்பணட 
வணககளொகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: இஸ்ரரவலின் கபருக்கம் மற்றும் 
இஸ்ரரவலின் ஆளுணகணயப் பற்றிய வொக்குத்தத்தங்கள். 

முதலொவதொக, ரதவன் ஆதொணமயும் ஏவொணளயும் அவர்களின் 
சந்ததிகளொல் பூமிணய நிரப்ப அணழத்தணதப் ரபொலரவ, அவர்களுணடய 
சந்ததிகள் ஒரு நொள் எண்ணிக்ணகக்கு அதிகமொகப் கபருகுவொர்கள் என்று 
இஸ்ரரவலின் பிதொக்களுக்கு ரதவன் வொக்குத்தத்தம் கசய்தொர். ஆதியொகமம் 15:5 
இல் ஆபிரகொமுக்கு ரதவன் ககொடுத்த வொக்குத்தத்தத்ணத கவனியுங்கள்: 

அவர் அவணன கவளிரய அணழத்து: 'நீ வொனத்ணத 
அண்ணொந்துபொர், நட்சத்திரங்கணள எண்ண உன்னொரல 
கூடுமொனொல், அணவகணள எண்ணு" என்று கசொல்லி; பின்பு 
அவணன ரநொக்கி: "உன் சந்ததி இவ்வண்ணமொய் இருக்கும்" 
என்றொர் (ஆதியொகமம் 15:5). 

ஆபிரகொமும் அவனுணடய சந்ததியினரும் வொனத்திலுள்ள 
நட்சத்திரங்கணளப் ரபொல எண்ணற்றவர்களொக இருப்பொர்கள் என்று இங்ரக 
ரதவன் வொக்குத்தத்தம் கசய்தொர். அதனொல்தொன் ஆதியொகமம் புத்தகம் சொரொள் 
மூலம் பிறந்த ஆபிரகொமின் அற்புத குழந்ணத ோை ஈசொக்கின் பிறப்ணப 
வலியுறுத்துகிறது. அதனொல்தொன் ரவதொகம கணத ஈசொக்கின் குமொரன் 
யொக்ரகொணபயும் யொக்ரகொபின் பன்னிரண்டு குமொரர்கணளயும் ணமயமொகக் 
ககொண்டுள்ளது. ஆதொமுக்கும் ஏவொளுக்கும் அவர் ககொடுத்த அசல் கட்டணளணய 
நிணறரவற்ற இஸ்ரரவலணர ரதவன் நியமித்ததொல், இஸ்ரரவலின் 
எண்ணிக்ணக அதிகரிப்பு இஸ்ரரவலின் பிதொக்களின் கொலத்தில் ஒரு ணமயக் 
கருப்கபொருளொக இருக்கிறது. 

இரண்டொவதொக, முற்பிதொக்கணள ப் பற்றிய ரவதொகமக் கணதகளும் 
பூமியின் மதீு இஸ்ரரவலின் ஆளுணகயில் கவனம் கசலுத்துகின்றன. ரதவன் 
ஆதொணமயும் ஏவொணளயும் ஏரதன் ரதொட்டத்தில் ணவத்தது ரபொலரவ, 
ஆபிரகொமின் சந்ததியினர் கொனொன் ரதசத்ணதச் 
சுதந்தரித்துக்ககொள்ளுவொர்கள் என்று ரதவன் வொக்குத்தத்தம் கசய்தொர். 
ஆதியொகமம் 15:7 இல் நொம் வொசிப்பது ரபொல, ரதவன் இவ்வொறு ஆபிரகொமிடம் 
கூறினொர்: 

இந்தத் ரதசத்ணத உனக்குச் சுதந்தரமொகக் 
ககொடுக்கும்கபொருட்டு, உன்ணன ஊர் என்கிற கல்ரதயருணடய 
பட்டணத்திலிருந்து அணழத்துவந்த கர்த்தர் நொரன 
(ஆதியொகமம் 15:7). 

அதனொல்தொன் ஆபிரகொம் கொனொனில் ஒரு அணடயொளப்பூர்வ நிலத்ணதத் 
தன் குடும்பத்திற்கொக அடக்கம் கசய்யும் இடமொக வொங்கினொர் என்பணத 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரவதொகமம் கவளிப்படுத்துகிறது. யொக்ரகொபு தன் சரகொதரனொகிய 
ஏசொவிடமிருந்து கபரும் ஆபத்ணத எதிர்ககொண்டரபொதும்கூட, தன் 
தொய்நொட்டிற்குத் திரும்பும்படி ரதவன் ஏன் கட்டணளயிட்டொர் என்பணதயும் அது 
விளக்குகிறது. 

தன் சரகொதரர்கள் எகிப்ணத விட்டுப் புறப்பட்டு வொக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ரதசத்துக்குத் திரும்புவொர்கள் என்று ரயொரசப்பு 
உறுதியளித்தரதொடு ஆதியொகமம் புஸ்தகம் நிணறவணடகிறது. அவர் 
இஸ்ரரவணல ஒரு கபரிய ரதசமொகப் கபருக்கி, வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
ரதசத்தின்ரமல் இஸ்ரரவலுக்கு ஆளுணகணயக் ககொடுப்ரபன் என்று ரதவன் 
வொக்குத்தத்தம் கசய்த ஒரு கொலகட்டம்தொன் முற்பிதொக்களின் கொலம் ஆகும். 

இஸ்ரரவலின் பிதொக்களுக்கு வொக்குத்தத்தம் கசய்த கொலத்திற்குப் பிறகு, 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சி யொத்திரொகமம் மற்றும் கொனொணன 
இஸ்ரரவலர் சுதந்தரித்த கொலத்திலும் கதொடர்ந்தது. 

யா ் ிராகமம் மற்றும் கானாகன சு ந் ரி ் ல் 
ரமொரசயும் இஸ்ரரவலர்களும் கசங்கடணலக் கடந்தரபொது, யொத்திரொகமம் 

15:1-18 இல் ரதவணனப் புகழ்ந்து பொடினொர்கள் என்பணத நீங்கள் 
நிணனவுகூரலொம். ஆதொம் மற்றும் ஏவொளின் உண்ணமயொன ஊழியத்ணத 
பூமியில் விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், ரதவன் இஸ்ரரவலணர எகிப்திலிருந்து 
மீட்டொர் என்ற உண்ணமணய இந்த ரவத பகுதி எடுத்துக்கொட்டுகிறது. 
யொத்திரொகமம் 15:13 இல் நொம் இணத வொசிக்கிரறொம்: 

நீர் மீட்டுக்ககொண்ட இந்த ஜனங்கணள உமது 
கிருணபயினொரல அணழத்து வந்தீர்; உம்முணடய பரிசுத்த 
வொசஸ்தலத்துக்கு ரநரொக அவர்கணள உமது பலத்தினொல் 
வழிநடத்தினர்ீ (யொத்திரொகமம் 15:13). 

இஸ்ரரவலர்கணள தம்முணடய "பரிசுத்த வொசஸ்தலத்ணத" ரநொக்கி 
வழிநடத்திக்ககொண்டிருந்தபடியொல், அவர்கள் அவணரத் துதித்தொர்கள் 
என்பணதக் கவனியுங்கள். 

ஏரதணனப் ரபொலரவ, வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசமும் பூமியில் 
ரதவனுணடய விரசஷித்த பரிசுத்த பிரசன்னத்தின் ணமயமொக இருக்க 
ரவண்டும் என்பணத நொம் பொர்த்திருக்கிரறொம். ஆனொல் இதற்கும் ரமலொக, 
யொத்திரொகமம் 15:13 இல் உள்ள வொர்த்ணத "வழிநடத்தப்பட்ட" - Nahal (ָנַהל) என்று 
எபிகரய கமொழியில் கமொழிகபயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பணத நொம் கவனத்தில் 
ககொள்ள ரவண்டும். இந்த வொர்த்ணத ஆடுகணள வழிநடத்தும் ரமய்ப்பர்கணளக் 
குறிக்க பல ரவத வசனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கபொதுவொகப் 
பண்ணடய கிழக்கு ரதசங்களிலும் ரவதொகமத்திலும் ரொஜொக்களின் 
நடவடிக்ணககணள விவரிக்க இது ரபொன்ற ரமய்ப்பரிை் பிம்பங்கள் 
கபரும்பொலும் பயன்படுத்தப்பட்டன. ரதவன் தம்முணடய ஜனங்கணள 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

அவர்களுணடய ரமய்ப்பனொகிய ரொஜொவொகத் தம்முணடய பரிசுத்த 
வொசஸ்தலத்ணத ரநொக்கி வழிநடத்தினொர். ரதவனுணடய ரொஜ்யம் மற்றும் 
ரொஜ்யத்தின் கருப்கபொருள் யொத்திரொகமம் 15:17-18 இல் கவளிப்பணடயொகத் 
ரதொன்றுவதில் ஆச்சரியமில்ணல. கசங்கடல் சம்பவத்தில் பொடலின் முடிவில் 
நொம் இவ்வொறு வொசிக்கிரறொம்: 

நீர் அவர்கணளக் ககொண்டுரபொய், கர்த்தரொகிய ரதவரர்ீ 
வொசம்பண்ணுகிறதற்கு நியமித்த ஸ்தொனமொகிய உம்முணடய 
சுதந்தரத்தின் பர்வதத்திலும், ஆண்டவரொகிய ரதவரரீுணடய 
கரங்கள் ஸ்தொபித்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் அவர்கணள 
நொட்டுவர்ீ. கர்த்தர் சதொகொலங்களொகிய என்கறன்ணறக்கும் 
ரொஜரகீம் பண்ணுவொர் (யொத்திரொகமம் 15:17-18). 

இந்த வசனங்களின்படி, ரதவன் இஸ்ரரவணலத் தம்முணடய பரிசுத்த 
பர்வதத்ணத ரநொக்கி அணழத்துச் கசன்றொர், இது பிற்கொலத்தில் எருசரலம் என்று 
கவளிப்படுத்தப்பட்ட பரிசுத்த ஸ்தலமொகும். அந்த மணலப் பகுதி ரதவனுணடய 
"வொசஸ்தலமொக" இருக்கும் - எபிகரய கமொழியில் யொஷவ் (ַַבב  இந்த கசொல் - (ָָי
கபரும்பொலும் ஒரு ரொஜொவின் சிங்கொசனத்ணதக் குறிக்கிறது. இந்த ரவத 
பகுதியில் உள்ள மற்ற ரொஜ ரநொக்கத்தின் கவளிச்சத்தில், இந்த இடம் 
ரதவனுணடய ரொஜ சிங்கொசனத்தின் இடமொக இருக்கும் என்பணதப் 
புரிந்துககொள்வது சிறந்தது. அதனொல்தொன் வசனம் 18 உடனடியொக 
கவளிப்பணடயொன ரொஜரகீ கணலச்கசொற்களுடன் ரதவணனத் துதிக்கிறது, 
அங்கிருந்து, "கர்த்தர் என்கறன்ணறக்கும் அரசொளுவொர்" என்று கூறுகிறது. 

இஸ்ரரவலர் ரதவனுணடய இரட்சிப்ணப அனுபவித்து, 
கசங்கடலில் கவற்றியின் இந்தப் பொடணலப் பொடுகிறொர்கள்: 
"கர்த்தர் என்கறன்ணறக்கும் அரசொளுவொர்." ஆனொல் இந்த 
ரொஜொ ஒரு வித்தியொசமொன வணகணயச் ரசர்ந்தவர் ... 
கதொணலதுூரத்தில் வொழும் ரொஜொக்கணளப் ரபொலல்லொமல், 
அதொவது நீங்கள் ஒரு நொணயத்தில் அவணர தங்கள் 
முகத்தின் மூலம் மட்டுரம சந்திக்கலொம் - அல்லது நவனீ 
உலகில், வதோயலக்கோட்சிப்வபட்டியில் அல்லது 
கசய்தித்தொள்களில் அவர்களின் படத்ணத பொர்க்கலொம் - 
இஸ்ரரவலின் ரதவனும் கர்த்தருமொனவர் உண்ணமயொன 
ரொஜொவொக இருக்கிறொர். அவருணடய மக்கணள அவரது 
பரிசுத்த மணலயொன சனீொய் மதீு வந்து அவருடன் இருக்க 
அணழக்கிறொர், பின்னர் இன்னும் ஆழமொக ஒரு 
வழிமுணறணய ஏற்படுத்துகிறொர், அது ஆசொரிப்பு கூடொரம் 
ஆகும், அங்கு ரதவன் உண்ணமயில் இறங்கி வந்து 
என்கறன்ணறக்கும் தம்முணடய ஜனங்களின் நடுவிரல 
நிணலத்திருக்க முடியும். 



ரொஜ்யம், உடன்படிக்ணககள் & பணழய ஏற்பொட்டு நுூற்கதொகுப்பு பொடம் 2: ரதவனுணடய ரொஜ்யம்  

-40- 

வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

— Dr. பிணரயன் டி. ரஸ்ஸல் 

வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்திற்கு ரமய்ப்பணனப் ரபொல ரதசத்ணத 
வழிநடத்துவதன் மூலம் ரதவன் இஸ்ரரவலின் ரொஜொவொக கசயல்பட்டரபொது, 
பூமியில் தம்முணடய ரொஜ சிங்கொசனத்ணதச் சுற்றி அவர்கணள ஸ்தொபிக்க 
இணதச் கசய்தொர். எகிப்ணத விட்டு வவளிய றி கொனொன் ரதசத்யத 
சுதந்தரிப்பதை் யநோக்கம் எை்ைவவை்றோல் ரதவனுணடய ஆட்சிணயயும், 
அவருணடய ரொஜரகீத்ணதயும், பூமியில் அவருணடய ரொஜ்யத்ணதயும் மறுபடியும் 
ஸ்தொபிப்பரத ஆகும். 

வொக்குத்தத்தம், இஸ்ரரவலர்கள் எகிப்ணத விட்டு கவளிரயறுதல் மற்றும் 
கொனொன் ரதசத்ணத சுதந்தரித்தல் ரபொன்ற கொலங்களில் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் வளர்ச்சிணயப் பற்றி பொர்த்த பிறகு, நொம் ஒரு ரதசமொக 
இஸ்ரரவலின் வரலொற்றின் மூன்றொவது கட்டமோை யபரரயசப் பற்றிப் பொர்க்க 
ரவண்டும். தொவதீு மற்றும் சொகலொரமொனின் தணலணமயின் கீழ், இஸ்ரரவல் 
யதசமோைது ரதவனுணடய ஜனங்கணள ஆரொதணனயிலும் ரதவனுணடய 
கட்டணளகளுக்குக் கீழ்படியும்படிக்கும் வழிநடத்திய ஒரு மனித ரொஜொவுடன் ஒரு 
உண்ணமயொன ரொஜ்யமொக ஆனது. 

வபரரசு 
துரதிர்ஷ்டவசமொக, 1 சொமுரவல் 8 இன் அடிப்பணடயில், பல சுவிரசஷக 

வியொக்கியொன அறிஞர்கள் இஸ்ரரவலர் ஒரு மனித ரொஜொணவக் ககொண்டிருக்க 
ரதவன் ஒருரபொதும் திட்டமிடவில்ணல என்று தவறொக நம்புகிறொர்கள். ஆனொல் 
பிதொக்களின் நொட்களிலிருந்து, இஸ்ரரவல் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத ரமலும் 
வளர்க்க ஒரு மனித ரொஜொணவ சரியொன ரநரத்தில் ககொண்டிருப்பொர்கள் என்று 
ரதவன் கவளிப்படுத்தினொர். இந்த மனித ரொஜொ தொவதீின் சந்ததியொக இருப்பொர் 
என்று ரதவன் தீர்மொனித்தொர். அவர் இஸ்ரரவல் ரதசத்ணத வழிநடத்துவொர், 
இறுதியில் பூமியில் உள்ள ஒவ்கவொரு ரதசத்ணதயும் வழிநடத்துவொர். 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பூமியின் கணடயொந்தரங்களுக்குப் பரப்புவது 
என்கிற மனிதகுலத்தின் அசல் ரநொக்கத்ணத நிணறரவற்றுவதில் அவர் 
அவர்கணள வழிநடத்துவொர். நிச்சயமொகரவ, ஒவ்கவொரு கிறிஸ்தவனும் 
அறிந்திருக்கிறபடி, இரயசு தொவதீின் வம்சத்திலிருந்து வருகிற பரிபூரண 
நீதியுள்ள ரொஜொவொக இருக்கிறொர், அவர் பரரலொகத்தில் இருப்பணதப் ரபொல 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத பூமிக்குக் ககொண்டுவருவொர். 

வருத்தப்படும் விதமொக, இஸ்ரரவலின் ரொஜொக்கள் ரதவனிடமிருந்து வந்த 
இந்த அணழப்ணப நிணறரவற்றத் தவறிவிட்டனர். கசொல்லப்ரபொனொல், தொவதீின் 
வம்சம் உட்பட இஸ்ரரவலின் ரொஜொக்களில் அரநகர், இஸ்ரரவல் ஜனங்கணள 
ரதவனுக்கு விரரொதமொகக் கலகம்பண்ண வழிநடத்தினொர்கள் என்பணத 1 
மற்றும் 2 இரொஜொக்கள் கதளிவொக்குகின்றன. இந்தக் கலகங்கள் இறுதியில் 
இஸ்ரரவலர்கள் சிணறப்பட்டுப்ரபொக கொரணமொயின. ஆயினும்கூட, 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரதவனுணடய கிருணபயினொல், தொவதீும் அவனுணடய குமொரனொகிய 
சொகலொரமொனும் கசய்த ஆட்சிகள் பூமியில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் 
கணிசமொன வளர்ச்சிணய பிரதிபலித்தன. அவர்களுக்கு ரதொல்விகள் 
இருந்தரபொதிலும், ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் பிரரதசங்கணளப் பொதுகொத்து 
விரிவுபடுத்தினொர்கள். எருசரலமில் தொவதீின் சிங்கொசனத்ணத ஸ்தொபித்ததன் 
மூலம், ரதவன் பூமியில் தம்முணடய ஆட்சிணயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி, 
ரதவனுணடய உண்ணமயொன ஆரொதணனயில் அரநகணர வழிநடத்தும் நிரந்தர 
வம்சத்ணத நிறுவினொர். 1 நொளொகமம் 29:23 தொவதீின் சிங்கொசனத்ணதயும் 
சொகலொரமொணனயும் விவரிக்கிற விதத்ணத கவனியுங்கள்: 

அப்படிரய சொகலொரமொன் தன் தகப்பனொகிய தொவதீின் 
ஸ்தொனத்திரல, கர்த்தருணடய சிங்கொசனத்தில் ரொஜொவொய் 
வற்ீறிருந்தொன் (1 நொளொகமம் 29:23). 

தொவதீின் சிங்கொசனம் சொதொரண சிங்கொசனமொக இருக்கவில்ணல 
என்பணத நொம் இங்ரக கொண்கிரறொம். அது "கர்த்தருணடய சிங்கொசனமொக" 
இருந்தது. ஆதொமும் ஏவொளும் ரதவனுணடய துணண பிரதிநிதிகளொக ரசணவ 
கசய்ய முதலில் அணழக்கப்பட்டணதப் ரபொலரவ, தொவதீின் ரொஜ குடும்பமும் 
ரதவனுணடய ரொஜ அதிகொரத்ணதரய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது. 

இதற்கு யமலோக, தொவதீின் வட்ீடொரும் ரொஜரகீ ஆசொரியத்துவத்யத 
வகோண்டிருந்தொர்கள். இஸ்ரரவல் ஜனங்கணள ரதவனுணடய ஆரொதணனயில் 
வழிநடத்திய ஆசொரியர்கள் மற்றும் ரலவியரின் ரசணவகணள தொவதீும் 
சொகலொரமொனும் ஏற்பொடு கசய்து ரமற்பொர்ணவயிட்டனர். தொவதீு எருசரலமில் 
ரதவனுக்கு ஒரு ஆலயத்ணதக் கட்ட சொகலொரமொணன ஆயத்தம்பண்ணினொன். 
தொவதீு எருசரலமுக்குக் ககொண்டுவந்த உடன்படிக்ணகப் கபட்டிணய 
சொகலொரமொன் ஆலயத்தில் ணவத்தொன். மற்றும் தொவதீின் படி, இந்த 
உடன்படிக்ணகப் கபட்டி பூமியில் ரதவனுணடய பொதபடியொக இருந்தது. 1 
நொளொகமம் 28:2 இல் தொவதீு இவ்வொறு அறிவிக்கிறொர்: 

கர்த்தருணடய உடன்படிக்ணகப் கபட்டியும் நமது ரதவனுணடய 
பொதபடியும் தங்குவதற்கு ஒரு ஆலயத்ணதக் கட்ட நொன் என் 
மனதிரல நிணனத்து, கட்டுகிறதற்கு ஆயத்தமும் 
பண்ணிரனன் (1 நொளொகமம் 28:2). 

ஏசொயொ 66:1 நமக்குச் கசொல்லுகிறபடி, ரதவனுணடய சிங்கொசனம் 
பரரலொகத்தில் இருந்தது, ஆனொல் அவருணடய பொதங்கள் பூமிணயத் கதொட்ட 
அவருணடய சிங்கொசனத்தின் பொதபடி ஆலயத்தில் உடன்படிக்ணகப் கபட்டியொக 
இருந்தது. ஏரதன் ரதொட்டத்தில் ஆதொமுக்கும் ஏவொளுக்கும் ரதவன் 
ரதொன்றியணதப் ரபொலரவ, ரதவனுணடய கொணக்கூடிய மகிணம ஆலயத்ணத 
நிரப்பியது. எருசரலமின் ஆலயம் பூமியில் ரதவனுணடய அரசொட்சியின் 
ணமயமொக மொறியது. 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

எனரவ, தொவதீு மற்றும் சொகலொரமொனின் கொலத்தில், இஸ்ரரவலர் 
ஆபிரகொமின் நொட்களில் புலம்கபயர்ந்த ரகொத்திரத்திலிருந்து, எகப்திலிருந்து 
கவளிரயறியதன் மூலமும் கொனொணன சுதந்தரித்ததன் மூலமும் 
ஸ்தொபிக்கப்பட்ட ஒரு ரதசமொக மொறி எருசரலம் நகரத்தில் ஒரு ரொஜொணவக் 
ககொண்ட ரபரரணச ககொண்டவர்களொகவும் ஒரு ஆலயத்ணத 
ககொண்டவர்களொகவும் வளர்ந்திருந்தணத நொம் கொண்கிரறொம். ஆனொல் 
இஸ்ரரவணல இந்தக் கட்டத்திற்குக் ககொண்டுவருவதில் ரதவனுணடய ரநொக்கம் 
என்ன? இஸ்ரரவல் சொம்ரொஜ்யத்தின் மகத்தொன இலக்கு என்ன? சங்கீதம் 72:1-17 
இல், தொவதீின் வட்ீடொரின் ஆட்சியின் கீழ் இஸ்ரரவலின் மகிணமயொன முடிணவ 
சங்கீதக்கொரன் இவ்வொறு விவரித்தொன்: 

ரதவரன, ரொஜொவுக்கு உம்முணடய நியொயத்தீர்ப்புகணளயும், 
ரொஜொவின் குமொரனுக்கு உம்முணடய நீதிணயயும் 
ககொடுத்தருளும்! ... ஒரு சமுத்திரந்கதொடங்கி 
மறுசமுத்திரம்வணரக்கும், நதிகதொடங்கி பூமியின் 
எல்ணலகள்வணரக்கும் அவர் அரசொளுவொர்! ... சகல 
ரொஜொக்களும் அவணரப் பணிந்துககொள்வொர்கள்; சகல 
ஜொதிகளும் அவணரச் ரசவிப்பொர்கள்! … அவருணடய நொமம் 
என்கறன்ணறக்கும் இருக்கும்; சூரியனுள்ளமட்டும் 
அவருணடய நொமம் சந்தொன பரம்பணரயொய் நிணலக்கும்! 
மனுஷர் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவொர்கள், எல்லொ 
ஜொதிகளும் அவணரப் பொக்கியமுணடயவர் என்று 
வொழ்த்துவொர்கள்! (சங்கீதம் 72:1-17). 

இந்த ரவத பகுதியில் சங்கீதக்கொரன் "ரொஜொ"க்கொகவும் "ரொஜ 
குமொரனுக்கொகவும்" கஜபம் கசய்தொன். தொவதீின் வம்சம் "நீதி" மற்றும் "நியொயம்" 
ஆகியவற்றொல் வணகப்படுத்தப்படும் என்று அவை் கஜபித்தொன். ஆனொல் 
தொவதீின் ஆட்சி பூமி முழுவதற்கும் விரிவுபடுத்தப்பட ரவண்டும் என்றும் அவை் 
கஜபித்தொன் - "நதியிலிருந்து பூமியின் எல்ணலகள் வணரக்கும்" 
"சமுத்திரத்திலிருந்து சமுத்திரம் வணரக்கும்" அவர் அரசொளுவொர். "எல்லொ 
ரொஜொக்களும்" இஸ்ரரவலின் ரொஜொவுக்கு முன்பொக மண்டியிட்டு அவணரச் 
ரசவிப்பொர்கள் என்று அவர் கஜபித்தொர். ரொஜொவின் "நொமம்" "என்கறன்ணறக்கும் 
நிணலத்திருக்கும்" என்றும் "அவருணடய புகழ்" "சூரியணனப்ரபொல் நீடிக்கும்" 
என்றும் அவர் கஜபித்தொர். அப்படியொனொல், 17-ம் வசனத்தில், சங்கீதக்கொரன் 
தொவதீின் வம்சத்ணதப் பற்றி மனுஷர் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவொர்கள், 
எல்லொ ஜொதிகளும் அவணரப் பொக்கியமுணடயவர் என்று வொழ்த்துவொர்கள்! 
எை்கிற இந்த வொர்த்ணதகணள எழுதியதில் ஆச்சரியமில்ணல. 

ஆதியொகமம் 12:3 இல் ரதவனுணடய வொக்குத்தத்தத்தின் குறிப்பொன 
ஆபிரகொம் பூமியின் எல்லொக் குடும்பங்களுக்கும் ஆசீர்வொதமொக இருப்பொர் 
என்பது கவளிப்பணடயொனது. ஆபிரகொணமயும் அவருணடய சந்ததிணயயும் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரதர்ந்கதடுப்பதற்கொன ரதவனுணடய ரநொக்கம் தொவதீின் வட்ீடொர் ரதவனுணடய 
ஆசீர்வொதத்ணத எல்லொ ரதசங்களுக்கும் பரப்பும்ரபொது இறுதியொக நிணறரவறும். 
அப்கபொழுது உண்ணமயுள்ளவர்கள் நீதிணயப் கபறுவொர்கள், கசழிப்பும் 
சமொதொனமும் பூமிகயங்கும் கபருகும். எதிர்கொலத்ணதப் பற்றிய இந்த 
சித்திரத்ணத மனதில் ககொண்டு, சங்கீதக்கொரன் 19-ம் வசனத்தில் ரதவனுக்கு 
இந்த மகத்தொன துதிணய கசலுத்தி முடிக்கிறொன்: 

அவருணடய [ரதவனுணடய] மகிணமகபொருந்திய நொமத்துக்கு 
என்கறன்ணறக்கும் ஸ்ரதொத்திரமுண்டொவதொக; பூமிமுழுவதும் 
அவருணடய மகிணமயொல் நிணறந்திருப்பதொக. ஆகமன், 
ஆகமன்! (சங்கீதம் 72:19). 

சங்கீதம் 72:19 பிதொக்களின் வொக்குத்தத்தங்கள் துவங்கி, எகிப்திலிருந்து 
இஸ்ரரவலர்கள் கவளிரயறி கொனொணன சுதந்தரித்து ரபரரசொக உருவொனது 
வணரயொன இஸ்ரரவலில் நடந்த அணனத்து வளர்ச்சிகளுக்குமொன இலக்ணக 
கவளிப்படுத்துகிறது. ரொஜ்யத்தின் இந்த நிணலகள் அணனத்தும் ரதவனுணடய 
மகிணமயொல் முழு பூமிணயயும் நிரப்பும் ரநொக்கத்ணதக் ககொண்டிருந்தன. 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் தொவதீினுணடய வட்ீடின் ஆட்சியின் மூலம் 
இஸ்ரரவலின் எல்ணலகளிலிருந்து பூமியின் எல்ணலகள் வணர பரவியது 
ரபொல, ரதவனுணடய மகிணமயொன பிரசன்னம் பரரலொகத்ணத நிரப்புவது 
ரபொலரவ முழு உலகத்ணதயும் நிரப்பும். 

ஒரு நொள் முழு பூமியும் ரதவனுணடய பிரகொசத்தொல் 
நிரப்பப்படும். அது ஒவ்கவொரு மூணல முடுக்கிலும் அணத 
நிரப்பும், அதனொல், கவளிப்படுத்தின விரசஷம் புத்தகத்தின் 
குறியட்ீடு கற்பணனயின்படி, ரதவனுணடய மகிணம 
ஒளிர்வதொல் ஒரு சூரியன் கூட இருக்க ரவண்டிய 
அவசியமில்ணல, அது பிரபஞ்சம் முழுவதும் கதிர்வசீும். 
ஆதியொகமம் 1-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்தத் திட்டத்ணத நொம் 
கொண்கிரறொம், அங்கு ரதவன் தம்முணடய சொயலில் 
மனிதணனயும் ஸ்திரணீயயும் சிருஷ்டிக்கிறொர், பின்பு 
பூமிணய நிரப்பி, அணதக் கீழ்ப்படுத்தும்படி அவர்களிடம் 
கசொல்கிறொர், ஆதியொகமம் 1 ரலரய இணத கசொல்கிறொர், 
ரதவனுணடய திட்டம் கவறுமரன ரதொட்டத்ணத நிரப்புவது 
மட்டுமல்ல, அவருணடய சொயணலக் ககொண்டு முழு 
பூமிணயயும் நிரப்புவதொகும் என்பணத நமக்குக் கொட்டுகிறது. 
அவருணடய மகிணமணய அவருக்குத் திரும்பவும் 
பிரதிபலிக்கிற ஆரொதிக்கிற சொயலொக இருக்கிறது. 

— Dr. ஸ்கொட் கரட் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இதுவணர, பணழய ஏற்பொடு பரந்த மற்றும் குறுகிய அர்த்தங்களில் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றி எவ்வொறு ரபசுகிறது என்பணதயும், 
ஆரம்பகொல வரலொறு மற்றும் இஸ்ரரவல் ரதசத்தின் வரலொற்றின் ரபொது 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் எவ்வொறு வளர்ந்தது என்பணதயும் நொம் பொர்த்ரதொம். 
இப்ரபொது நொம் நமது கணடசித் தணலப்போை ‘புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தில் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் நிணறரவற்றத்திற்கு’ திரும்புயவோம். 

பு ிய ஏற்பாடு 
இய சுவினுயட  ஊழி த்திை் இருத மும் முழு புதி  ஏற்போட்டிை் 

இருத மும் சுவியசஷமோகும் எை்பயத எல்லொ கிறிஸ்தவர்களும் உறுதிப்படுத்த 
ரவண்டிய ஒரு விஷயமோகும். இரயசுவின் ஊழியத்தின் இருதயமும் முழு புதிய 
ஏற்பொட்டின் இருதயமும், சுவிரசஷமொகும். கிறிஸ்தவ சுவிரசஷத்தின் 
பிரகடனம், அல்லது "நற்கசய்தி", நமது கிறிஸ்தவ விசுவொசத்தின் ணமயமொக 
இருக்கிறது. நம்மில் கபரும்பொலோயைோர் இணத ஏற்றுக் ககொண்டிருந்தொலும், 
கிறிஸ்தவ நற்கசய்தி பணழய ஏற்பொட்டில் எவ்வளவு ஆழமொக 
ரவரூன்றியிருக்கிறது என்பணத நொம் அடிக்கடி சிந்திப்பதில்ணல. கிறிஸ்தவ 
விசுவொசத்தின் நற்கசய்தி எை்பது, இரயசு கடந்த கொலத்தில் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் ரதொல்விகணள கவன்று, ரதவனுணடய கவற்றிகரமொன ஆட்சிணய 
உலகத்தின் எல்ணலகளுக்கு பரப்புவதில் கவற்றி கபறுகிறொர் என்ற 
பிரகடனமொகும். இதுதொன் நொம் நம்பும் நற்கசய்தியொகும். இது ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்ணதப் பற்றிய நற்கசய்தியொகும். 

மத்ரதயு இரயசுவின் பிரசங்கத்ணத மத்ரதயு 4:23 இல் சுருக்கமொகக் கூறிய 
விதத்ணதக் கவனியுங்கள்: 

பின்பு, [இரயசு] கலிரலயொ எங்கும் சுற்றி நடந்து, 
அவர்களுணடய கஜப ஆலயங்களில் உபரதசித்து, 
ரொஜ்யத்தின் சுவிரசஷத்ணதப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு 
உண்டொயிருந்த சகல வியொதிகணளயும் சகல ரநொய்கணளயும் 
நீக்கிச் கசொஸ்தமொக்கினொர் (மத்ரதயு 4:23). 

நொம் இங்ரக பொர்க்கிறபடி, இரயசு "சுவிரசஷத்ணத" அல்லது 
நற்கசய்திணயப் பிரசங்கித்தொர். ஆனொல் இந்த நல்ல கசய்தி எணதப் பற்றியது? 
அது "ரொஜ்யத்ணதப்" பற்றிய நற்கசய்தியொக இருந்தது. ரதவனுணடய 
மகிணமயொன ரொஜ்யம் பரரலொகத்தில் இருப்பணதப் ரபொலரவ பூமிக்கு 
வருவதற்கொன பணழய ஏற்பொட்டு நம்பிக்ணககள் அணனத்ணதயும் கிறிஸ்து 
நிணறரவற்றுகிறொர் என்பரத நொம் விசுவொசித்து மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும் 
நற்கசய்தியொகும். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரொஜ்யத்தின் சுவிரசஷத்ணதப் பற்றிரயொ, அல்லது 
ரதவனுணடய ஆட்சியின் நற்கசய்திணயப் பற்றிரயொ நொம் 
ரபசும்ரபொது, பணழய ஏற்பொட்டின் கிரரக்க கமொழிகபயர்ப்ணப 
மட்டுரம ககொண்டிருந்த ஆரம்பகொல விசுவொசிகள் என்ன 
நிணனத்திருப்பொர்கள் என்பணதப் பற்றி சிந்திக்க அது நமக்கு 
உதவுகிறது. ஏசொயொ 52 ரதவன் தனது மக்கணள மீட்கப் 
ரபொகிறொர் என்று அறிவிக்கிறது, அவர் இவ்வொறு கூறுகிறொர் ... 
"நற்கசய்திணயக் ககொண்டுவருகிறவர்களின் பொதங்கள் 
மணலகளின்ரமல் எவ்வளவு அழகொனணவகள்... சீரயொணன 
ரநொக்கி: "உன் ரதவன் ரொஜ்யபொரம்பண்ணுகிறொர்" என்றொர். 
அது சமொதொனத்தின் நல்ல கசய்தி என்று கூறப்படுகிறது, 
எனரவ அது ரதவனுணடய சமொதொனத்தின் நல்ல 
கசய்தியொகும், அது ரதவனுணடய ஆட்சியின் நல்ல 
கசய்தியொகும், அது ரதவன் தனது மக்கணள கொப்பொற்றுகிறொர் 
என்ற நல்ல கசய்தியொகும், ரதவன் உலகில் நீதிணயயும் 
நியொயத்ணதயும் ககொண்டுவர தனது மக்கள் சொர்பொக 
கசயல்படுகிறொர் என்று அர்த்தமொகும் ... ஆனொல், ஏற்கனரவ, 
இரயசு முதல் முணறயொக வந்தரபொது, அவர் அந்த ஒரு 
மொதிரிணய நமக்கு ககொடுத்தொர், அவர் மக்கணளக் குணமொக்கி, 
தம்முணடய அற்புதமொன கிரிணயகணளச் 
கசய்துககொண்டிருந்தது ஒரு முன்னறிவிப்பொகும். நொம் அதன் 
முழுணமயில் ரொஜ்யத்தில் இன்னும் முழுணமயொக 
அனுபவிக்க ரவண்டும் என்ற முன்னறிவிப்பொக அணவகள் 
இருந்தன. 

— Dr. கிகரய்க் எஸ். கீனர் 

ரவதொகம வரலொற்றின் மற்ற கட்டங்கணளயும் நொம் ஆரொய்ந்தணதப் ரபொல, 
புதிய ஏற்பொட்டில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத ஆரொய்ரவொம். ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் இடத்ணதப் பற்றி புதிய ஏற்பொடு என்ன கசொல்கிறது என்பணத 
முதலில் பொர்ப்ரபொம். இரண்டொவதொக, ரொஜ்யத்தின் மக்கணளப் பற்றி நொம் 
ரபசுரவொம். மூன்றொவதொக, புதிய ஏற்பொட்டுக் கொலத்தில் ரொஜ்யத்தின் 
வளர்ச்சிணயப் பற்றிப் பொர்ப்ரபொம். ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் இடத்ணதப் பற்றி 
முதலில் பொர்ப்ரபொம். 

இடம் 
வருத்தப்படும் விதமொக, கிறிஸ்துவின் நல்ல அர்த்தமுள்ள சஷீர்கள் பலர், 

புதிய ஏற்பொட்டு விசுவொசத்திற்கும் பூமியிலுள்ள ரதவனுணடய ரொஜ்யத்துக்கும் 
எந்தத் கதொடர்பும் இல்ணல என்று நம்புகிறொர்கள். பணழய ஏற்பொடு கபௌதிக 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

உலகத்ணத ரநொக்கியதொக இருந்தது என்று நொம் அடிக்கடி ரகள்விப்படுகிரறொம், 
ஆனொல் புதிய ஏற்பொட்டு விசுவொசமோைது கபொருளற்ற பரரலொக 
உண்ணமகணளயும் உள்ளோர்ந்த ஆவிக்குரிய கொரியங்கணளயும் ரநொக்கியதொக 
இருக்கிறது. இப்ரபொது, இது உண்ணமயொக இருப்பதற்கொன வழிகள் உள்ளன. 
கிறிஸ்துவின் சஷீர்கள் பூமிக்குரிய குடியுரிணமணயக் ககொண்டிரொமல் 
பரரலொகத்தில் தங்கள் குடியுரிணமணயக் ககொண்டுள்ளனர், ஏகனன்றொல் இந்த 
ரநரத்தில், நமது ரொஜொவொகிய இரயசு பிதொவின் வலதுபொரிசத்தில் 
பரரலொகத்தில் இருக்கிறொர். நொம் உள்ளொன ஆவிக்குரிய கொரியங்களிலும் 
கவனம் கசலுத்துகிரறொம், ஏகனன்றொல், இந்த ரநரத்தில், பரிசுத்த ஆவியொனவர் 
நம்முணடய சரரீங்கள் சீர்ககட்டொல் கூட, நம்ணம உள்ளுக்குள் புதுப்பிக்கிறொர். 
இப்ரபொது நொம் இந்த இடத்தில் கவனமொக இருக்க ரவண்டும். புதிய ஏற்பொட்டின் 
விசுவொசம் பணழய ஏற்பொட்டில் ரதவனுணடய பூமிக்குரிய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்களிலிருந்து பிரிக்கப்படவில்ணல. மொறொக, புதிய ஏற்பொட்டு விசுவொசம், 
பூமியில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் கணடசிக் கட்டத்ணத இரயசு 
நிணறரவற்றுகிறொர் என்று பிரகடனப்படுத்துகிறது. சமொதொனம், சந்ரதொஷம், 
நற்குணம் ஆகியவற்றின் இந்த ரொஜ்யத்ணத அவர் பூமியின் எல்ணலகள்மட்டும் 
பரப்புகிறொர். 

பல விதங்களில், புதிய ஏற்பொடோைது, பணழய ஏற்பொட்டில் நொம் கொண்பது 
ரபொல, ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் இடத்ணத ரநொக்கிய அரத ரநொக்குநிணலணயக் 
ககொண்டிருக்கிறது. முதலொவதொக, கிறிஸ்துவின் ரொஜ்ய ரவணல ரதவனுணடய 
ஆட்சியின் புவியியல் ணமயமொன இஸ்ரரவல் ரதசத்தில் கதொடங்கியது 
என்பணதக் குறிக்கிறது. இரண்டொவதொக, புதிய ஏற்பொட்டில் கிறிஸ்துவின் 
ரொஜ்யபொரம் பூமியின் எல்ணலகள் வணரக்கும் பூரகொளரதீியொக 
விரிவுபடுத்தப்பட ரவண்டும் என்ற ரதவனுணடய அணழப்ணப கிறிஸ்து எவ்வொறு 
நிணறரவற்றுகிறொர் என்பணதயும் வலியுறுத்துகிறது. புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தில் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் புவியியல் ணமயத்ணத முதலில் பொர்ப்ரபொம். 

கமயம் 
ஆரம்பகொல வரலொற்றின்ரபொது, ஏரதனும் அதன் பரிசுத்த ரதொட்டமும் 

ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் புவியியல் ணமயமொக இருந்தன. அங்கிருந்து, 
மனிதகுலம் ரதவனுணடய ஆட்சிணய பூமியின் எல்ணலகள் வணர நீட்டிக்க 
ரவண்டியிருந்தது. பின்னர், வொக்குத்தத்த ரதசமொன இஸ்ரரவல் ரதசத்தில் 
ரதவன் தம்முணடய ரொஜ்யத்ணதக் கட்டினொர். அங்கிருந்து அவர்கள் பூமியின் 
கணடசி பரியந்தம் அவருணடய ரொஜ்யத்ணதப் பரவச் கசய்ய ரவண்டியதொக 
இருந்தது. பூமியில் ரதவனுணடய ஆட்சியின் இந்த ணமயம் பணழய ஏற்பொட்டு 
விசுவொசத்திற்கு மிகவும் முக்கியமொனது, அது இஸ்ரரவலின் ரமசியொவொகிய 
இரயசுவின் வொழ்க்ணகயிலும் முக்கியமொனது என்பணதக் கண்டு நொம் 
ஆச்சரியப்படக்கூடொது. 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இரயசு தம்முணடய குழந்ணதப் பருவத்தில் எகிப்தில் ஒரு குறுகிய 
வோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்தில் தம்முணடய வொழ்நொள் முழுவணதயும் 
கசலவிட்டொர். இரயசு இஸ்ரரவல் ரதசத்தில் பிறந்தொர். அவர் வளர்ந்து, 
தம்முணடய சஷீர்கணள அணழத்து, ஊழியம் கசய்து, மரித்து, 
உயிர்த்கதழுப்பப்பட்டு, அங்கிருந்து பரரலொகத்திற்கு ஏறினொர். ரமலும் 
கபந்கதககொஸ்ரத நொளில், நற்கசய்திய க் ரகட்கும்படி நொடுகள் மத்தியில் சிதறி 
இருந்த பல யூதர்கணள இரயசு மீண்டும் வொக்குத்தத்த ரதசத்திற்கு கூட்டினொர். 

இரயசுவின் பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் இந்த இடம் ஏன் இவ்வளவு 
முக்கியமொனது என்பணதப் புரிந்துககொள்வதற்கு, இரயசு பிறப்பதற்கு முன்ரப 
வொக்குத்தத்த ரதசத்தில் என்ன நடந்தது என்பணத நொம் மனதில் ககொள்ள 
ரவண்டும். தொவதீு மற்றும் அவனுணடய சந்ததியினரின் ஆட்சியின் கீழ், 
வொக்குத்தத்த ரதசத்தில் இஸ்ரரவணல ஒரு ரொஜ்யமொக ரதவன் ஸ்தொபித்தொர். 
ஆனொல் பணழய ஏற்பொட்டு வரலொற்றின் முடிவில், ஒரு கபரிய ரசொகம் நிகழ்ந்தது. 
இஸ்ரரவல் ஜனங்களும் அவர்களுணடய ரொஜொக்களும் ரதவனுக்கு 
விரரொதமொய்க் கலகம்பண்ணினொர்கள், ரதவன் அரநக இஸ்ரரவலர்கணள 
ரதசத்திலிருந்து நொடுகடத்தி சிணறப்படுத்தினொர். புறஜொதி ரதசங்களும், 
அவர்கள் ரசவித்த கபொய்யொன கதய்வங்களும், வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
ரதசத்தின் இடிபொடுகளுக்கு நடுரவ இன்னும் வொழ்ந்த இஸ்ரரவலணரக் கூட 
ஆண்டொர்கள். 

இரயசு பூமிக்கு வருவதற்கு முன், இஸ்ரரவல் புத்திரர் 500 
ஆண்டுகளுக்கும் ரமலொக ரதவனிடமிருந்து இந்த நியொயத்தீர்ப்பின் கீழ் 
பொடுபட்டொர்கள். இரயசுவின் பூமிக்குரிய ஊழியத்தின்ரபொதுகூட, வொக்குத்தத்த 
ரதசம் ரரொம சொம்ரொஜ்யத்தின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. ரதசம் பொவத்தினொலும் 
இருளினொலும் நிணறந்திருந்தது. அது தீய ஆவிகளொல் நிரம்பி வழிந்தது. 
ஆனொல், இந்தக் ககொடிய சூழ்நிணலகணள மொற்றியணமக்கவும், ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் இறுதிக் கட்டங்கணள பூமிக்குக் ககொண்டுவரவும் இரயசு வந்தொர். 
நொசரரத்தில் உள்ள கஜப ஆலயத்தில் இரயசுவின் ஆரம்பகொல பிரசங்கங்களில் 
ஒன்ணறப் பற்றி லுூக்கொ 4:17-19 இல் லுூக்கொவின் பதிணவ கவனியுங்கள்: 

அப்கபொழுது ஏசொயொ தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் 
ககொடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்ணத விரித்தரபொது: 
"கர்த்தருணடய ஆவியொனவர் என்ரமலிருக்கிறொர்; 
தரித்திரருக்குச் சுவிரசஷத்ணதப் பிரசங்கிக்கும்படி என்ணன 
அபிரஷகம்பண்ணினொர். இருதயம் நருங்குண்டவர்கணளக் 
குணமொக்கவும், சிணறப்பட்டவர்களுக்கு விடுதணலணயயும், 
குருடருக்குப் பொர்ணவணயயும் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
கநொறுங்குண்டவர்கணள விடுதணலயொக்கவும், கர்த்தருணடய 
அநுக்கிரக வருஷத்ணதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், என்ணன 
அனுப்பினொர்" (லுூக்கொ 4:17-19). 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரதவனுணடய ரொஜ்ய ரநொக்கங்களின் இறுதி கவற்றிக்கொன பணழய 
ஏற்பொட்டு நம்பிக்ணககணள இரயசு இங்ரக குறிப்பிட்டொர். ஏசொயொ 61 இல் 
இருக்கிற இந்த தீர்க்கதரிசனம் இஸ்ரரவலரின் சிணறயிருப்பு ஒரு முடிவுக்கு 
வந்தவுடன் ரதவன் தனது மக்கள் மதீு ஆசீர்வொதங்கணள ஊற்ற ரவண்டும் 
என்று கணித்தது. சிணற ிருப்பின் கீழ் இஸ்ரரவல் ஜனங்கள் அனுபவித்த 
பயங்கரமொன நிணலணமகணள விளக்க இரயசு "தரித்திரர்கணளயும்," 
"சிணறப்பட்டவர்கணளயும்," "குருடர்கணளயும்" "ஒடுக்கப்பட்டவர்கணளயும்" 
குறிப்பிட்டொர். ஆனொல் சிணற ிருப்யப முடிவுக்குக் ககொண்டு வருவதற்தொக 
ஒருவணர வொக்குத்தத்தம் கசய்திருப்பதொக அவர் தம்முடன் இருந்தவர்களுக்கு 
நிணனவூட்டினொர். அவர் மதீு "கர்த்தருணடய ஆவியொனவர்" இருப்பொர்; அவணர 
ரதவன் "அபிரஷகம்" கசய்தொர். இந்த அபிரஷகஞ்கசய்யப்பட்டவர், ரமசியொ 
ரொஜொ ஆவொர், "கர்த்தருணடய அநக்கிரக வருஷத்ணத" அறிவிப்பொர் அல்லது 
தம்முணடய ஜனங்களுக்குக் கிருணப கசய்வொர். "நற்கசய்திணய", அல்லது 
சுவிரசஷத்ணத", "தரித்திரருக்கு" பிரசங்கிப்பொர், "சிணறப்பட்டவர்களுக்குச் 
சுதந்தரத்ணத" பிரசங்கிப்பொர், குருடர்களுக்கு "பொர்ணவயின் மீட்ணப" 
அருளுவொர், "ஒடுக்கப்பட்டவர்கணள விடுதணலயொக்குவொர்." இந்த 
நம்பிக்ணக ோை வொர்த்ணதகணள வொசித்த பிறகு, லுூக்கொ 4:20-21 இல் இரயசு 
கசய்தணத இப்ரபொது கவனியுங்கள்: 

[இரயசு] வொசித்து, புஸ்தகத்ணதச் சுருட்டி, 
பணிவிணடக்கொரனிடத்தில் ககொடுத்து, உட்கொர்ந்தொர். 
கஜபஆலயத்திலுள்ள எல்லொருணடய கண்களும் அவர்ரமல் 
ரநொக்கமொயிருந்தது. அப்கபொழுது அவர் அவர்கரளொரட 
ரபசத்கதொடங்கி: "உங்கள் கொதுகள் ரகட்க இந்த 
ரவதவொக்கியம் இன்ணறயத்தினம் நிணறரவறிற்று" என்றொர் 
(லுூக்கொ 4:20-21). 

இஸ்ரரவலின் சிணறயிருப்ணப முடிவுக்குக் ககொண்டுவரவும், 
ரதவனுணடய ஆசீர்வொதங்கணள தம்முணடய ஜனங்களுக்குக் ககொண்டுவரவும் 
பணழய ஏற்பொட்டில் முன்னறிவிக்கப்பட்டவர் தொம்தொன் என்று இரயசு 
ணதரியமொக பிரகடனம் கசய்தொர். அதனொல்தொன் புதிய ஏற்பொடு வொக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ரதசத்தில் இரயசு என்ன கசய்தொர் என்பதில் அதிக கவனம் 
கசலுத்துகிறது. பூமியிலுள்ள ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் புவியியல் ணமயத்தில் 
உள்ள ஆபிரகொமின் உண்ணமயுள்ள பிள்ணளகளில் மீதியொனவர்கணள 
மீட்பதற்கொக அவர் முதலில் இஸ்ரரவல் ரதசத்திற்கு வந்தொர். 

புதிய ஏற்பொட்டில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் புவியியல் ணமயம் 
வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசம் என்பணத கவனத்தில் ககொள்ள 
ரவண்டியது அவசியமோகும். ஆனொல் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் இறுதியொன, 
முற்றிலும் கவற்றிகரமொன, பூமியின் எல்லொ பகுதிகளுக்குமொன புவியியல் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

விரிவொக்கம் இரயசுவின் முதல் வருணகயொல் அணமக்கப்பட்டது என்பணதக் 
கருத்தில் ககொள்வதும் முக்கியமோகும். 

விரிவகட ல் 
நொம் முன்ரப குறிப்பிட்டபடி, மத்ரதயு 6:10 இல் இரயசு தம்முணடய 

சீஷர்களுக்கு ரதவனுணடய ரொஜ்யம் உலகம் முழுவதும் விரிவணடய 
கஜபிக்கும்படி கற்றுக்ககொடுத்தொர்: 

உம்முணடய ரொஜ்யம் வருவதொக; உம்முணடய சித்தம் 
பரமண்டலத்திரல கசய்யப்படுகிறதுரபொல பூமியிரலயும் 
கசய்யப்படுவதொக (மத்ரதயு 6:10). 

தம்முணடய ஊழியம் முழுவதிலும், இரயசு தம்முணடய சஷீர்களின் 
கண்கணள இந்த உலகளொவிய இலக்கின் மதீு ஒருமுகப்படுத்தினொர். மத்ரதயு 
24:14 இல் நொம் வொசிக்ணகயில், இரயசு தம்முணடய சஷீர்களிடம் பின்வருமொறு 
கசொன்னொர்: 

ரொஜ்யத்தினுணடய இந்தச் சுவிரசஷம் பூரலொககமங்குமுள்ள 
சகல ஜொதிகளுக்கும் சொட்சியொகப் பிரசங்கிக்கப்படும், 
அப்ரபொது முடிவு வரும் (மத்ரதயு 24:14). 

ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் வருணகணயப் பற்றிய சுவியசஷ 
கசய்தி ோைது உலகம் முழுவதும் பரவுவதொக இருந்தது, பின்னர் இரயசு 
திரும்பி வருவொர். வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்திலிருந்து உலகத்தின் 
எல்லொ ரதசங்களுக்கும் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பரப்புவதற்கு இரயசுவும் 
அவருணடய முதல் நுூற்றொண்டு அப்ரபொஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் 
தங்கணள அர்ப்பணித்துக் ககொண்டொர்கள் என்பணத புதிய ஏற்பொடு 
வலியுறுத்துகிறது. 

புதிய ஏற்பொட்டில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் இடத்ணத ரநொக்கிய இந்த 
ரநொக்குநிணலணய மனதில் ககொண்டு, புதிய ஏற்பொட்டில் உள்ள ரொஜ்யத்தின் 
மக்கள் மதீு நம் கவனத்ணதத் திருப்ப ரவண்டும். 

மக்கள் 
ஆரம்பத்தில், மனிதர்கள் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பரப்ப ரவண்டும் 

என்று ரதவன் கட்டணளயிட்டொர். ரதவன் இஸ்ரரவலணர விரசஷித்த விதத்தில் 
இந்தப் பணிக்கு வரவணழத்து, இந்த அணழப்ணப நிணறரவற்றுவதில் 
இஸ்ரரவல் ரதசத்ணத வழிநடத்த தொவதீின் வம்சத்தொணர நியமித்தொர். ஆனொல், 
நொம் முன்பு குறிப்பிட்டபடி, பணழய ஏற்பொட்டு வரலொற்றின் முடிவில், தொவதீின் 
வட்ீடொரும் இஸ்ரரவல் ஜனங்களும் இந்த அணழப்ணப நிணறரவற்றொததொல், 
ரதவன் அவர்கணள சிணறயிருப்பின் பயங்கரங்களொல் சபித்தொர். மற்றும் 



ரொஜ்யம், உடன்படிக்ணககள் & பணழய ஏற்பொட்டு நுூற்கதொகுப்பு பொடம் 2: ரதவனுணடய ரொஜ்யம்  

-50- 

வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

நுூற்றுக்கணக்கொன ஆண்டுகளொக, இஸ்ரரவல் ஜனங்கள் ரதவனுணடய 
சத்துருக்களின் ககொடுங்யகோல் ஆட்சியின் கீழ் பொடுபட்டொர்கள். 

ஆகரவ, இரயசுவும் அவணரப் பின்பற்றுகிறவர்களும் "சுவிரசஷத்ணதப்" 
பற்றிரயொ அல்லது நற்கசய்திணயப் பற்றிரயொ ரபசியதில் ஆச்சரியமில்ணல. 
மனித இனத்திற்கொன ரதவனுணடய அசல் வடிவணமப்பு இரயசுவொல் 
நிணறரவற்றப்படப்ரபொகிறது என்ற நற்கசய்திணய அவர்கள் பிரகடனம் 
கசய்தொர்கள். இரயசு ரதவனுணடய எதிரிகணளத் ரதொற்கடித்து, பூமிகயங்கும் 
ரதவனுணடய ஜனங்கணள ஆசீர்வதிப்பொர். 

புதிய ஏற்பொடு ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் மக்கள் மதீு எவ்வொறு 
கவனத்ணத ஈர்க்கிறது என்பணதப் புரிந்துககொள்ள, நொம் இரண்டு 
விஷயங்கணளப் பற்றிப் பொரப்ரபொம்: முதலொவதொக, கிறிஸ்து உன்னதமொன, 
பரிபூரண நீதியுள்ள ரதவனுணடய சொயலொக ரசணவ கசய்தல்; இரண்டொவதொக, 
விசுவொசிகள் ரதவனுணடய புதுப்பிக்கப்பட்ட சொயல்களொக ரதவனுக்கு ரசணவ 
கசய்தல். முதலில் கிறிஸ்துவின் உண்ணமயுள்ள ரசணவணய ரதவனுணடய 
உன்னத சொயலொகக் கருதுரவொம். 

கிறிஸ்து 
பல வட்டொரங்களில், திரித்துவத்தின் இரண்டொவது நபரொன நித்திய 

வொர்த்ணதயொனது ஏன் மொம்சமொக மொறினொர் என்பணதப் பற்றி 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு சிறிய விழிப்புணர்வு உள்ளது. இரயசு முழுணமயொக 
ரதவனொகவும், முழுணமயொக மனிதனொகவும் இருக்கிறொர் என்பணத நொம் 
சரியொக உறுதிப்படுத்துகிரறொம், ஆனொல் நொம் கபரும்பொலும் 
கிறிஸ்துவினுணடய கதய்வகீத்தின் மதீு கிட்டத்தட்ட முழுணமயொக கவனம் 
கசலுத்துகிரறொம். இதன் விணளவொக இன்று நித்திய திரித்துவத்தின் 
இரண்டொவது நபர் ஏன் நம்மில் ஒருவரொக ஆனொர் என்பணத கவளிப்படுத்துவது 
கபரும்பொலும் கிறிஸ்துவின் சஷீர்களுக்கு கடினமொக இருக்கிறது. மனித 
அவதொரம் ஏன் அவசியப்பட்டது? ஆரம்பத்தில் இருந்ரத ரதவன் தம்முணடய 
சொயலுக்கொக நியமித்திருந்த முக்கியமொன பொத்திரத்ணத நிணறரவற்ற இரயசு 
ஒரு மனிதனொக ஆனொர் எை்கிற புதி  ஏற்போட்டிை் பதில் யநரடி ோைது. 

புதிய ஏற்பொட்டில் கிறிஸ்துவின் மனிதத்தன்ணமயின் இந்த 
முக்கியத்துவத்ணத உயர்த்திக் கொட்டும் பல வழிகள் உள்ளன, ஆனொல் நொம் 
அணவகளில் இரண்ணட மட்டும் பொர்ப்ரபொம்: முதலொவதொக, இரயசு கணடசி 
ஆதொம் என்கிற புதிய ஏற்பொட்டு ரபொதணன; இரண்டொவதொக, இரயசு தொவதீின் 
வட்ீடிலிருந்து ரதவனுணடய ஆசொரியரோகவும் ரொஜொவொகவும் இருக்கிறொர் என்ற 
உண்ணம. எனரவ, புதிய ஏற்பொட்டில் இரயசுரவ கணடசி ஆதொம் என்பதன் 
அர்த்தம் என்ன? 

கடைசி ஆதாம். அப்ரபொஸ்தலனொகிய பவுல் ஆதொமுக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் இணடரய ஒரு ஒற்றுயமய  வணரந்தொர் என்பணத 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரவதொகமத்தின் ஒவ்கவொரு மொணவர்களும் அறிவொர்கள். ரரொமர் 5:12-21 மற்றும் 
பிற பகுதிகளில், ஆதொமின் பொவம் ரதவனுணடய பொர்ணவயில் மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது என்று பவுல் கற்பித்தொர், அதனொல் அவர் மனித 
இனத்ணத பயனற்றபடி இருக்கவும் நித்திய நியொயத்தீர்ப்பணடயவும் கசய்தொர். 
ஆனொல், பவுல் விளக்கியபடி, சிலுணவயில் தம்முணடய பொடுகளொலும் 
மரணத்தினொலும் இரயசு ரதவனுக்குப் பரிபூரணமொக கீழ்படிந்ததன் 
கொரணமொக ரதவனுணடய பொர்ணவயில் அது மிகவும் முக்கியத்துவம் 
வொய்ந்ததொக இருந்தது, அதனொல் அவணர விசுவொசிக்கிற யொவருக்கும் அவர் 
நித்திய ஜவீணனக் ககொண்டுவந்தொர். 1 ககொரிந்தியர் 15:21-22 ணய கவனியுங்கள். 
அங்ரக பவுல் இரயசுவின் மனிதத்தன்ணமயின் முக்கியத்துவத்ணத 
வலியுறுத்திய விதத்ணதக் கவனியுங்கள். பவுல் எழுதினொர்: 

மனுஷனொல் மரணம் உண்டொனபடியொல், மனுஷனொல் 
மரித்ரதொரின் உயிர்த்கதழுதலும் உண்டொயிற்று. 
ஆதொமுக்குள் எல்லொரும் மரிக்கிறதுரபொல, கிறிஸ்துவுக்குள் 
எல்லொரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவொர்கள் (1 ககொரிந்தியர் 15:21-22). 

இரட்சிப்ணப ரதவனுணடய கிருணபயின் ஒரு இலவச பரிசொக நிணனத்து 
நொம் மிகவும் பழக்கப்பட்டிருக்கிரறொம்,: ஒரு மனுஷனொல் மரணம் 
உண்டொனதுரபொல, ரதவனுணடய கிருணபயினொரல மரித்ரதொருணடய 
உயிர்த்கதழுதலும் வந்திருக்கிறது எை்று பவுல் இப்படி ஏதொவது எழுதுவொர் 
என்பயத நம்மில் பலர் எதிர்பொர்த்திருக்கலொம் . இப்ரபொது, கிறிஸ்துவுக்குள் 
இருக்கிற இரட்சிப்பு ரதவனுணடய கிருணபயொ ் இருப்பதொல் இது நிச்சயமொக 
உண்ணமயொக இருக்கும். ஆனொல் இங்ரக அப்ரபொஸ்தலன் வலியுறுத்தியது 
அதுவல்ல. 

மொறொக, மரணம் ஆதொம் என்கிற ஒரு மனிதன் மூலம் வந்தது ரபொலரவ 
மரித்ரதொரிலிருந்து உயிர்த்கதழுதலும், இரட்சிப்பின் குறிக்ரகொளும், கிறிஸ்து 
என்கிற ஒரு மனிதன் மூலம் வருகிறது. முதல் மனிதனொக, ரதவனுணடய முதல் 
சொயலொக, ஆதொம் ரதவனுணடய ரொஜ்ய ரநொக்கங்களுக்கொக ரசணவ கசய்யத் 
தவறி, நம் அணனவருக்கும் மரணத்ணதக் ககொண்டுவந்தொன். ஆனொல் ரதவன் 
தம்முணடய ரொஜ்யம் மனுஷர்கள் மூலமோக பூமிக்கு வரும் என்ற அவருணடய 
கட்டணளணய ஒருரபொதும் புரட்டிப் ரபொட்டதில்ணல. எனரவ, ஆதொம் கசய்யத் 
தவறியணத நிணறரவற்ற நீதியுள்ள, பரிபூரணமொன கீழ்ப்படிதலுள்ள 
ரதவனுணடய சொயலொக உள்ள ஒரு மனிதன் அவசியப்பட்டொன். 
ஆயிரக்கணக்கொன ஆண்டுகளொக, ரதவனுணடய உண்ணமயுள்ள மக்கள் 
அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கொக கஜபித்தொர்கள். கிறிஸ்து இரட்சிப்ணபக் 
ககொண்டுவருகிற நீதியுள்ள மனுஷனொகவும், அவணர விசுவொசிக்கிற 
யொவருக்கும் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தில் உயிர்த்கதழுதல் மற்றும் ஜவீணனக் 
ககொண்டுவருகிறவரொகவும் இருக்கிறொர். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இரயசு ரதவனின் பரிபூரண சொயலொக இருக்கிறொர். 1 
ககொரிந்தியர் 15:45 இல் நொம் வொசிக்கிறபடி, இரயசு 
இரண்டொவது ஆதொமும் ரதவனுணடய வல்லணமயொக 
இருக்கக்கூடிய "கணடசி ஆதொமொகவும்" இருக்கிறொர். 
ரதவனுணடய அசொதொரண வல்லணம இரயசுவின் 
பரிபூரணத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டது, ஏகனன்றொல் அவர் பொவம் 
கசய்யொத ஒரு மனிதரொகவும், பொவத்தில் பிறக்கொத ஒரு 
மனிதரொகவும் இருந்தொர். மத்ரதயு 1:19-20 ணய நொம் பொர்த்தொல், 
இரயசுவின் ஆவி ரயொரசப்பிலிருந்ரதொ, மரியொளிடமிருந்ரதொ 
அல்லது ஆதொமின் வம்சொவளியினிடமிருந்ரதொ வரவில்ணல, 
ஆைோல் பரிசுத்த ஆவியொனவரிடமிருந்து வந்தது என்பணதக் 
கொண்கிரறொம். எனரவ, அவரது வொழ்க்ணக உள்ளத்தில் 
பரிபூரணமொக இருந்த ஒரு வொழ்க்ணகயொகும்; அவர் 
மொமசத்திலும் இரத்தத்திலும் இருந்தொலும் அவருணடய 
பரிசுத்தம் உள்ளுக்குள் பரிபூரணமொயிருந்தது. 

— ரயொகொரநஸ் பிகரப்ரடொவொர்ரசொ, Ph.D. 

இப்ரபொது இரயசு கணடசி ஆதொமொக இருப்பணதத் தவிர, ரொஜ்யத்தின் 
கணடசி கட்டங்களில் ரதவனுணடய ஆசொரியரொகவும் ரொஜொவொகவும் ரசணவ 
கசய்கிறொர் என்பணதயும் புதிய ஏற்பொடு வலியுறுத்துகிறது. 

ஆசாாியனும் ராஜாவும். ஆதொமும் ஏவொளும் முதன்முதலில் ரதவனுக்கு 
ரொஜரகீ ஆசொரியர்களொக ரசணவ கசய்தணத நீங்கள் நிணனவுகூறலொம். ரதவன் 
இஸ்ரரவல் ரதசத்ணத ஆசொரிய ரொஜ்யமொக அவருக்கு ஊழியஞ்கசய்து முழு 
மனித இனத்ணதயும் வழிநடத்தும்படி அணழத்தொர். இஸ்ரரவலர் ஒரு கபரிய 
ரொஜ்யமொக வளர்ந்தரபொது, ரதவன் ஆசொரியர்கணளயும் ரொஜொக்கணளயும், 
குறிப்பொக தொவதீும் அவருணடய வம்சத்ணதயும் தம்முணடய ரொஜரகீ 
ஆசொரியர்களொகச் ரசவிக்க அபிரஷகம் கசய்தொர் என்பணதயும் நொம் 
பொர்த்திருக்கிரறொம். அதனொல்தொன் எபிகரய எழுத்தொளர் கிறிஸ்துவின் ரொஜரகீ 
ஆசொரியத்துவத்ணத மண்ீடும் மீண்டும் வலியுறுத்தினொர். அவர் எபிகரயர் 4:14 
இல் இவ்வொறு எழுதினொர்: 

வொனங்களின் வழியொய்ப் பரரலொகத்திற்குப்ரபொன 
ரதவகுமொரனொகிய இரயசு என்னும் மகொ பிரதொன ஆசொரியர் 
நமக்கு இருக்கிறபடியினொல், நொம் பண்ணின அறிக்ணகணய 
உறுதியொய்ப் பற்றிக்ககொண்டிருக்கக்கடரவொம் (எபிகரயர் 4:14). 

இரயசு சிலுணவயில் மரித்தரபொது பொவத்திற்கோை இறுதி பலியொக 
தன்ணன ஒப்புக்ககொடுத்தொர். அவர் தன்ணன விசுவொசிக்கிற யொவர் சொர்பொகவும் 
ரதவனுணடய நியொயத்தீர்ப்ணப தன்ரமல் எடுத்துக்ககொண்டொர். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

இது தவிர, தொவதீின் வட்ீடில் நீதியுள்ள அபிரஷகஞ்கசய்யப்பட்ட இரயசு 
தொவதீின் சிங்கொசனத்தில் என்கறன்ணறக்கும் வற்ீறிருக்கிறொர் என்பணதயும் 
புதிய ஏற்பொடு வலியுறுத்துகிறது. லுூக்கொ 1:32-33 இல் மரியொளுக்கு இரயசு 
பிறந்தணத கொபிரிரயல் துூதன் அறிவித்த விதத்ணத கவனியுங்கள்: 

[இரயசு] கபரியவர், உன்னதமொனவரின் குமொரன் என்று 
அணழக்கப்படுவொர். கர்த்தரொகிய ரதவன் அவருணடய 
பிதொவொகிய தொவதீின் சிங்கொசனத்ணத அவருக்குக் 
ககொடுப்பொர், அவர் யொக்ரகொபின் குடும்பத்தொணர 
என்கறன்ணறக்கும் அரசொளுவொர்; அவருணடய ரொஜ்யத்துக்கு 
முடிவிரொது (லுூக்கொ 1:32-33). 

கிறிஸ்து தொவதீின் வம்சத்தொரின் ரொஜரகீ ஆசொரியத்துவத்ணத 
பரிபூரணமொக நிணறரவற்றியதொல், அவருணடய தணலணமயின் கீழ் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யம் ஒருரபொதும் முடிவணடயொது. ரதவனுணடய ரொஜ்ய 
ரநொக்கங்கள் இரயசுவின் ஆட்சியின் மூலம் நிணறரவறும். 

புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் ஜனங்கணள நொம் 
கருத்தில் ககொள்ளும்ரபொது, ஆதொமுக்கும் இஸ்ரரவலுக்கும் தொவதீின் 
வட்ீடொருக்கும் ரதவன் ககொடுத்த ரசணவணய நிணறரவற்றுகிற ரதவனுணடய 
உன்னதமொன சொயலொக கிறிஸ்து இருக்கிறொர் என்பதில் சந்ரதகமில்ணல. 
ஆனொல், உண்ணமயொன விசுவொசிகள் அணனவரும் கிறிஸ்துரவொடு 
இணணந்திருக்கிறொர்கள் என்றும் புதிய ஏற்பொடு வலியுறுத்துகிறது, இதனொல் 
சணப இப்ரபொது ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் மக்களொகவும் ரசணவ கசய்கிறது. 

விசுவாசிகள் 
புதிய ஏற்பொட்டு கொலத்தின் ஆரம்பத்தில், கிறிஸ்தவ சணப கிட்டத்தட்ட 

பிரத்திரயகமொக யூத மக்கணளக் ககொண்டிருந்தது. அவர்கள் மனந்திரும்பி 
இரயசுணவ கிறிஸ்துவொக விசுவொசித்த ஆபிரகொமின் வம்சோவளி ஆவொர்கள். 
இரயசுவும் அவருணடய அப்ரபொஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் யூதரொக 
இருந்தொர்கள், கபந்கதககொஸ்ரத நொளில் விசுவொசித்த ஒவ்கவொருவரும் 
யூதர்களொயிருந்தொர்கள். புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தின் இந்த ஆரம்ப நொட்களில், 
வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ரதசத்தில் வொழ்ந்தவர்களிடமிருந்தும் 
புறஜொதியொருக்குள்ரள சிதறிக்கிடந்தவர்களிடமிருந்தும் யூதர்களில் 
உண்ணமயுள்ள மீதியொனவர்கணள ரதவன் ரசகரித்தொர். 

ஆனொல் மிகவும் ஆச்சரியமொன ஒன்று நடப்பதற்கு நீண்ட கொலம் 
ஆகவில்ணல. ஆபிரகொமும் அவனுணடய சந்ததியும் புறஜொதிகணள அதிக 
எண்ணிக்ணகயில் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்திற்குள் ககொண்டுவருவதன் மூலம் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் ஆசீர்வொதங்கணளப் பரப்புவொர்கள் என்ற 
தம்முணடய வொக்குத்தத்தத்ணத ரதவன் நிணறரவற்றத் கதொடங்கினொர். 
இதனொல்தொன் புதிய ஏற்பொடு புறஜொதி விசுவொசிகள் உட்பட கிறிஸ்துவின் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

சீஷர்கள் அணனவணரயும் ரதவனுணடய புதுப்பிக்கப்பட்ட சொயல்களொக 
ரபசுகிறது. எரபசியர் 4:24 இல் பவுல் விளக்கியபடி, விசுவொசிகள் பின்வருமொறு 
இருக்க ரவண்டும்: 

கமய்யொன நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ரதவனுணடய 
சொயலொக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷணனத் 
தரித்துக்ககொள்ளுங்கள் (எரபசியர் 4:24). 

அதனொல்தொன், 1 ரபதுரு 2:9 இல், ரபதுரு புதிய ஏற்பொட்டு சணபணய - 
யூதர்கள் மற்றும் புறஜொதியொர் ஆகிய இருவணரயும் உள்ளடக்கிய - 
ரதவனுணடய ரொஜரகீ ஆசொரியக்கூட்டம் என்று விவரித்தொர். அங்ரக அவர் 
இவ்வொறு எழுதினொர்: 

நீங்கரளொ, உங்கணள அந்தகொரத்தினின்று தம்முணடய 
ஆச்சரியமொன ஒளியினிடத்திற்கு வரவணழத்தவருணடய 
புண்ணியங்கணள அறிவிக்கும்படிக்குத் 
கதரிந்துககொள்ளப்பட்ட சந்ததியொயும், ரொஜரகீமொன 
ஆசொரியக்கூட்டமொயும், பரிசுத்த ஜொதியொயும், அவருக்குச் 
கசொந்தமொன ஜனமொயும் இருக்கிறீர்கள் (1 ரபதுரு 2:9). 

இங்ரக ரபதுரு யொத்திரொகமம் 19:6 ணயக் குறிப்பிடுகிறொர், அங்கு ரதவன் 
முதலில் இஸ்ரரவல் ரதசத்ணதத் தம்முணடய "ரொஜரகீ ஆசொரியர்கள்" என்று 
அணழத்தொர். ஆனொல் ரபதுரு இந்த வொர்த்ணதகணள சணபயில் உள்ள யூதர்கள் 
மற்றும் புறஜொதியொர் இருவணரயும் குறிப்பிட பயன்படுத்தினொர். 

பூமியிலுள்ள ஒவ்கவொரு இனத்திலிருந்தும் கிறிஸ்துணவப் 
பின்பற்றுபவர்கள் ஆபிரகொமின் குடும்பத்தினரொக ஆகிறொர்கள், இதனொல் முழு 
கிறிஸ்தவ சணபயும் "கதரிந்துககொள்ளப்பட்ட ஒரு இனமொகவும், ஒரு ரொஜரகீ 
ஆசொரியக்கூட்டமொகவும், ஒரு பரிசுத்த ரதசமொகவும், ரதவனுணடய கசொந்த 
ஜனமொகவும்" இருக்கிறொர்கள். கிறிஸ்துணவப் பின்பற்றுகிறவர்கள் யொவரும் 
உலகத்தில் ரதவனுணடய ரொஜரகீ ஆசொரியர்களொக ரசணவ கசய்கிறொர்கள். நொம் 
"கிறிஸ்துவின் மகிணமகணளப் பிரகடனப்படுத்துகிரறொம்", ரதவனுணடய 
ஆசீர்வொதங்களுக்குள் உலகத்ணத வழிநடத்துகிறவர்களொக இஸ்ரரவலுக்கு 
முதலில் ககொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்ணத நிணறரவற்றுகிரறொம். 

1 ரபதுரு 2:8-9 இல், ரபதுரு ரதவனுணடய ஜனங்களிடம் 
அவர்கள் யொர் என்றும், அவர்கள் ரதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட இனம் 
என்றும் கசொல்கிறொர், அவர்கள் உண்ணமயில் 
உலகத்திலிருந்து பிரித்கதடுக்கப்பட்ட மக்கள்; அவர்கள் 
ரதவனுக்ரக உரியவர்கள். ஆனொல் அவர்கள் ரநொக்கம் 
ககொண்ட ஜனங்கள், மற்றும் அவர்களோல் உண்ணமயில் 
பரிந்து ரபச முடியும், அவர்கள் ஆசொரியர்களொக கசயல்பட 
முடியும். அவர்கள் பலி கசலுத்தக்கூடிய பணழய ஆசொரியர்கள் 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

ரபொல் அல்ல. ரதவனுணடய ஜனங்களுக்கொக பரிந்து 
ரபசுகிறொர்கள்... ரதவன் நம்ணம ஒரு ரநொக்கத்திற்கொக இங்ரக 
ணவத்துள்ளொர், அதொவது, உண்ணமயில், பல மக்கள் அவணர 
அறிந்து அவணர விசுவொசிக்கும் கபொருட்டு அவரது 
ரமன்ணமகணள அறிவிக்க நம்ணம ணவத்திருக்கிறொர். 
ஆனொல் நொம் வித்தியொசமொக இருக்க 
அணழக்கப்பட்டிருக்கிரறொம். அதொவது, நொம் உண்ணமயில் 
பரிசுத்த ஜனங்களொக இருக்கிரறொம் ... நொம் 
பிரித்கதடுக்கப்பட்டவர்களொக இருக்க ரவண்டும். 

— Dr. உயொனி சிண்ரடொ 

இப்ரபொது நொம் புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தில் ரொஜ்யத்தின் இடத்ணதப் பற்றியும் 
ஜனங்கணளப் பற்றியும் பொர்த்திருக்கிரறொம், புதிய ஏற்பொட்டில் ரொஜ்யத்தின் 
முன்ரனற்றத்ணதக் குறித்து நொம் பொர்க்க ரவண்டும். 

முன்வனற்றம் 
பல வழிகளில் பொர்க்கும் ரபொது, புதிய ஏற்பொட்டில் ரதவனுணடய 

ரொஜ்யத்ணதக் குறித்த முன்ரனற்றம் ரவதொகமத்தில் நொம் கொணும் மிகத் 
தீவிரமொன ரபொதணனகளில் ஒன்றொகும். முதல் நுூற்றொண்டில் யூதர்களில் 
கபரும்பொன்ணமயொனவர்கள் இரயசுணவ ரமசியொவொக நிரொகரிக்கும் அளவுக்கு 
அது மிகவும் தீவிரமொனதொக இருந்தது. இப்ரபொது, இரயசுவின் நொளில் யூதர்கள் 
மத்தியில் பல பிரிவுகள் இருந்தன. எருசரலமில் அதிகொரத்தில் இருந்த 
பரிரசயர்கணளயும் சதுரசயணரயும், ரரொமணர ும் வன்முணறயொல் 
துூக்கிகயறிய முயன்ற கசரலொத்ரதயர்கணளயும், வொக்குரிணம மறுக்கப்பட்ட பல 
பொணலவனச் சமூகங்கணளயும் பற்றி நம்மில் கபரும்பொரலொர் 
ரகள்விப்பட்டிருக்கிரறொம். அவர்களுக்கிணடரய பல ரவறுபொடுகள் 
இருந்தரபொதிலும், ரமசியொ சீக்கிரத்தில் ரதொன்றி, உலககங்கிலும் தீணமயின் 
மீது ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் விணரவொன மற்றும் தீர்க்கமொன கவற்றிணயக் 
ககொண்டுவருவொர் என்று அவர்கள் அணனவரும் நம்பினொர்கள். ஆனொல் 
இரயசுவும் அவருணடய முதல் நுூற்றொண்டு அப்ரபொஸ்தலர்களும் 
தீர்க்கதரிசிகளும் இந்த பரவலொன எதிர்பொர்ப்ணப சவொலுக்கு 
உட்படுத்தினொர்கள். இரயசு அவர்களுக்கு வவளிப்படுத்தும் வணர 
மணறக்கப்பட்டிருந்த ‘இரயசு ரமசியொ ஆவொர், ஆனொல் அவர் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்ணத நீண்ட கொலத்திற்கு பூமிக்கு ககொண்டு வரப்ரபொகிறொர்’ எை்பயத 
அவர்கள் அறிவித்தோர்கள். 

மத்ரதயு 13: 31-32 ணயயும் இரயசு ரதவனுணடய ரொஜ்யம் பூமிக்கு வருகிறது 
என்பணத எப்படி விளக்கினொர் என்பணதயும் கவனிக்கவும்: 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

பரரலொகரொஜ்யம் கடுகுவிணதக்கு ஒப்பொயிருக்கிறது; அணத 
ஒரு மனுஷன் எடுத்துத் தன் நிலத்தில் விணதத்தொன். அது 
சகல விணதகளிலும் சிறிதொயிருந்தும், வளரும்ரபொது, சகல 
பூண்டுகளிலும் கபரிதொகி, ஆகொயத்துப் பறணவகள் அதின் 
கிணளகளில் வந்து அணடயத்தக்க மரமொகும் என்றொர் 
(மத்ரதயு 13:31-32). 

இந்த உவணமயில், ரதவனுணடய ரொஜ்யமொனது திடீகரன்றும் ரபரழிணவக் 
ககொண்டு வருவதொகவும் வரொமல், இது ஒரு கடுகு விணத ரபொல சிறியதொக 
கதொடங்கும் என்று அறிவித்தொர். ஆனொல் கொலப்ரபொக்கில், ரொஜ்யம் வளர்ந்து 
ஒரு கபரிய கடுகு கசடிணயப் ரபொல மொறும் அளவுக்குப் பரவும். புதிய ஏற்பொட்டின் 
மற்ற பகுதிகள் நமக்குச் கசொல்லுகிறபடி, இரயசுவின் பூமிக்குரிய 
ஊழியத்துடன் ஒப்பிடும்கபொழுது ரொஜ்யமொனது சிறியதொகவும் அணமதியொன 
வழியிலும் கதொடங்கியது. ஆனொல் இறுதியில், கிறிஸ்து திரும்பி வரும்ரபொது, 
அவருணடய ரொஜ்யம் முழு பூமிகயங்கும் விரிவணடயும். 

இந்த ரபொதணனக்கு இணங்க, புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தில் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் முன்ரனற்றம் மூன்று முக்கிய கட்டங்களில் விரிவணடகிறணதப் 
பற்றி நொம் ரபசுரவொம். முதல் கட்டம் என்பது ரொஜ்யத்தின் ஆரம்பமொகும். அது 
கிறிஸ்து மற்றும் அவரது முதல் நுூற்றொண்டு அப்ரபொஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் ஊழியங்களின் ரபொது நடந்தது. ஏறக்குணறய 2000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பூமியில் ரதவனுணடய மகிணமயொன ரொஜ்யத்தின் 
இறுதி கவற்றிக் கட்டத்ணத இரயசு கதொடங்கி ணவத்தொர். அதனொல்தொன், 
எரபசியர் 2:20 இல், அப்ரபொஸ்தலனொகிய பவுல் சணபணயப் பற்றி இவ்வொறு 
ரபசினொர், 

அப்ரபொஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுணடய 
அஸ்திபொரத்தின்ரமல் [சணப] கட்டப்பட்டதொயிருக்கிறது; 
அதற்கு இரயசுகிறிஸ்து தொரம மூணலக்கல்லொயிருக்கிறொர் 
(எரபசியர் 2:20). 

கிறிஸ்துவுக்குள் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் இரண்டொம் கட்டத்ணத 
ரொஜ்யத்தின் கதொடர்ச்சி என்று நொம் அணழக்கலொம். ரதவனுணடய ரொஜ்யம் சணப 
வரலொறு முழுவதிலும் வளருகிற நீண்ட கொலம் இது. இந்தக் கொலத்தில், கிறிஸ்து 
உலககங்கிலும் சுவிரசஷத்யத பிரகடனப்படுத்துவதன் மூலம் தனது 
ரொஜ்யத்ணத விரிவுபடுத்துவணதத் கதொடர்கிறொர். ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் 
பரப்புவணத அவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த முன்னுரிணமயொக்கும்படி தம்ணமப் 
பின்பற்றுகிறவர்கணள அவர் அணழக்கிறொர். மத்ரதயு 6:33 இல் இரயசு இவ்வொறு 
அறிவித்தொர்: 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

முதலொவது ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதயும் அவருணடய 
நீதிணயயும் ரதடுங்கள்; அப்கபொழுது இணவககளல்லொம் 
உங்களுக்குக் கூடக் ககொடுக்கப்படும் (மத்ரதயு 6:33). 

நமது வொழ்வின் ஒவ்கவொரு நொளும், ரதவனுணடய ரொஜ்யமொன 
ரதவனுணடய நீதியுள்ள ஆட்சியின் விரிவொக்கம் உலகம் முழுவதிலும் பரவ 
நொம் நொட ரவண்டும். 

கிறிஸ்துவுக்குள் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்தின் மூன்றொம் கட்டம் 
ரொஜ்யத்தின் எதிர்கொல நிணறவொகும். கிறிஸ்து திரும்பிவந்து, முழு 
உலகத்ணதயும் தம்முணடய ரொஜ்யமொக மொற்றும் ரதவனுணடய திட்டத்ணத 
நிணறரவற்றுகிற ரநரம் இது. கவளிப்படுத்தின விரசஷம் 11:15 இல் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யத்தின் இந்தக் கணடசிக் கட்டத்ணத ரயொவொன் விவரித்த விதத்ணத 
கவனியுங்கள்: 

ஏழொம் துூதன் எக்கொளம் ஊதினொன்; அப்கபொழுது 
"உலகத்தின் ரொஜ்யங்கள் நம்முணடய கர்த்தருக்கும், 
அவருணடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய ரொஜ்யங்களொயின; அவர் 
சதொகொலங்களிலும் ரொஜ்யபொரம்பண்ணுவொர்" என்னும் 
ககம்பரீ சத்தங்கள் வொனத்தில் உண்டொயின 
(கவளிப்படுத்தின விரசஷம் 11:15). 

கிறிஸ்து பூமிக்குத் திரும்பும்ரபொது, அவர் ரதவனுணடய சத்துருக்கள் 
ஒவ்கவொருவணரயும் ரதொற்கடிப்பொர், உலகத்தின் ரொஜ்யம் ரதவனுணடய 
ரொஜ்யமொகவும் அவருணடய கிறிஸ்துவின் ரொஜ்யமொகவும் மொறும். அந்தக் 
கொலமுதல் "அவர் எல்லொ இடங்களிலும், சதோகோலங்களிலும் 
ரொஜ்யபொரம்பண்ணுவொர்." 

கிறிஸ்துணவப் பின்பற்றுகிறவர்களொக, ரொஜ்யத்தின் கதொடக்கத்தில் அவர் 
நிணறரவற்றிய எல்லொவற்ணறயும் நொம் திரும்பிப் பொர்க்கிரறொம். இரயசுவின் 
வொழ்க்ணக, மரணம், உயிர்த்கதழுதல், பரரமறுதல், இரண்டொயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ஆவி வபோழிந்தருளப்படுதல் ஆகியவற்றில் நமது 
விசுவொசத்ணதயும் நம்பிக்ணகணயயும் ணவக்கிரறொம். ரொஜ்யத்தின் 
கதொடர்ச்சியின் ரபொது கிறிஸ்து என்ன கசய்கிறொர் என்பதில் நொம் நமது 
விசுவொசத்ணதயும் நம்பிக்ணகணயயும் ணவக்கிரறொம். பரம் ஏறிய கிறிஸ்துவின் 
தணலணமயின் கீழும், பரிசுத்த ஆவியின் வல்லணமயின் கீழும், சணபயொனது 
ரதசங்கள் முழுவதிலும் நற்கசய்திணய கதொடர்ந்து பரப்பி வருகிறது. 
நிச்சயமொகரவ, நொம் கிறிஸ்துவினுணடய ரொஜ்யத்தின் நிணறவில் அவர் 
எதிர்கொலத்தில் என்ன கசய்வொர் என்பதில் நமது விசுவொசத்ணதயும் 
நம்பிக்ணகணயயும் ணவக்கிரறொம். கிறிஸ்து மகிணமயில் திரும்பிவந்து, 
ரதவனுணடய மகிணமயினொல் நிரப்பப்பட்ட புதிய சிருஷ்டியின் நிணறணவக் 
ககொண்டுவருவொர். 
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வடீிரயொக்கள், வழிகொட்டிகள் மற்றும் ரவறு பல ஆதொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பொர்ணவயிடவும். 

முடிவுகர 
இந்த பொடத்தில், பணழய ஏற்பொட்டில் ரதொன்றும் எல்லொவற்ணறயும் 

ஒன்றிணணக்கும் ரதவனுணடய ரொஜ்யம் எை்கிற கருப்கபொருணள நொம் 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ரளொம். ரதவன் எப்ரபொதும் இருந்திருக்கிறொர், எப்ரபொதும் 
வரலொற்றின் மதீு அளவிட முடியொத சர்வொதிகொரியொக இருப்பொர் என்று பணழய 
ஏற்பொட்டு எழுத்தொளர்கள் அணனவரும் பரந்த அர்த்தத்தில் எவ்வொறு 
விசுவொசித்தொர்கள் என்பணத நொம் பொர்த்ரதொம். ஆனொல் ரதவனுணடய 
கட்டணளகள் பரரலொகத்தில் வச ்யப்படுவது ரபொல பூமியிலும் நடப்பதற்கு, 
ரதவனுணடய ஆட்சி கொலப்ரபொக்கில் கவளிப்படும் என்ற குறுகிய அர்த்தத்திலும் 
அவர்கள் விசுவொசித்தொர்கள். வரலொற்றின் இந்த இலக்ணக அணடவது 
ஆரம்பகொல வரலொற்றில் கதொடங்கியது. இஸ்ரரவல் ரதசத்தின் சரித்திரத்தில் 
ரதவனுணடய யவயள வணர அது விரிவணடந்தது. புதிய ஏற்பொட்டு யுகத்தில் 
வரலொற்றின் இந்த இலக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நிணறரவறுகிறது. 

பணழய ஏற்பொட்ணடப் படித்த அணனவருக்கும் அது குழப்பமொக 
இருக்கலொம் என்று கதரியும். எனரவ, இதன் கபரிய சித்திரத்ணத மனதில் 
ணவத்திருப்பது எப்ரபொதும் முக்கியம். பணழய ஏற்பொட்டு எழுத்தொளர்கள் 
அணனவரும் ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணதப் பற்றிய கபொதுவொன 
நம்பிக்ணககளின் கதொகுப்ணபப் பகிர்ந்து ககொண்டனர், ரமலும் பூமியில் 
ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத ரமலும் வளர்க்க தங்கள் புத்தகங்கணள 
எழுதினொர்கள். ரதவன் தம்முணடய ரொஜ்யமொக ஆக உலகத்ணத சிருஷ்டித்தொர் 
என்றும், அணதத் தம்முணடய மகிணமயினொல் நிரப்புவொர் என்றும், ஒரு நொள்  
ஒவ்கவொரு சிருஷ்டியும் அவணர என்கறன்றுமொக துதிப்பொர்கள் என்றும் 
அவர்கள் அறிந்திருந்தொர்கள். ரதவன் இந்த இலக்ணக மனிதர்கள் மற்றும் 
அவரது சொயல்கள் மூலம் நிணறரவற்றுவொர். தீணமயிடமிருந்து சவொல்கள் 
வந்தொலும், இந்த ரொஜ்யம் ரதொல்வியணடயொது. ஒவ்கவொரு திருப்பத்திலும், 
ரதவனுணடய இந்த ரநொக்கத்ணத இரயசுரவ நிணறரவற்றுகிறொர் என்று பணழய 
ஏற்பொடு எதிர்பொர்க்கிறது. இரயசு ரதவனுணடய ரொஜ்யத்ணத பூமிக்குக் 
ககொண்டுவருவொர். அந்த மகிணமயொன ரொஜ்யத்தில் என்கறன்ணறக்கும் 
அவரரொரடகூட ரொஜ்யபொரம்பண்ணுகிற சந்ரதொஷத்ணத அவர் தம்ரமல் 
விசுவொசமொயிருக்கிற யொவருக்கும் ககொடுப்பொர். 
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