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முன்னுகர 
 ீங்கள் பண்கடய உலகில் ஒரு தபரிய ராஜாவாக இரு ்து மற்ற  ாடுகள் 

மீது உங்கள் ஆட்ேிய  பரப்ப உறுதியுடன் இரு ்தால்,  ீங்கள் எப்படி உங்கள் 
ராஜ்யத்கத  ிர்வகிக்க நவண்டும்? உங்கள் ோம்ராஜ்யம் தபரிதாக வளர் ்து 
வரும்  ிகலயில், அதன் அடிப்பகடக் தகாள்ககககள  ீங்கள் எவ்வாறு 
ஸ்தாபிப்பர்ீகள்? பகைய ஏற்பாட்கடப் படிக்கும்நபாது  ாம் நகட்க நவண்டிய 
 ல்ல நகள்விகள் இகவ, ஏதனன்றால் பகைய ஏற்பாடு நதவகன 
உன்னதமான ராஜாவாக முன்கவக்கிறது, அவர் பூமியின் எல்கலகளுக்கு 
தனது ராஜ்யத்கதப் பரப்புவதில் உறுதியாக இருக்கிறார். தங்கள் காலத்தில் 
இரு ்த தபரிய ராஜாக்கள் ேர்வநதே ஒப்ப ்தங்கள் அல்லது உடன்படிக்கககள் 
மூலம் தங்களிை் விரிவகட ்த ராஜ்யங்ககள ஆண்டனர் என்பகத பண்கடய 
இஸ்ரநவலர்கள் அறி ்திரு ்தார்கள். எனநவ, நதவன் தம்முகடய 
விரிவகட ்த ராஜ்யத்கத உடன்படிக்கககளின் மூலமும்  ிர்வகித்தார் 
என்பகத அறி ்துதகாண்டதில் அவர்களுக்கு ஆே்ேரியமில்கல. அவருகடய 
ராஜ்யம் பூமிதயங்கும் பரவியிரு ்தநபாது, அகத  ிர்வகிக்கும் அடிப்பகடக் 
தகாள்ககககள நதவனுகடய உடன்படிக்கககள் ஸ்தாபித்தன. 

இது ராஜ்யம், உடன்படிக்கககள் & பகைய ஏற்பாட்டின் நூற்ததாகுப்பு 
என்கிற  ம் ததாடரின் மூன்றாவது பாடமாகும்.  ாம் அதற்கு "ததய்வகீ 
உடன்படிக்கககள்" என்று தயலப்பிட்டுள்யளோம். இ ்தப் பாடத்தில், 
உலதகங்கிலும் தம்முகடய ராஜ்யத்கத முன்நனற்றுவதற்காக நதவன் எப்படி 
ததாடர்ே்ேியான உடன்படிக்கககளின் மூலம் தம்முகடய ராஜ்யத்கத ஆட்ேி 
தேய்தார் என்பகத  ாம் ஆராய்நவாம். 

பகைய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பில் உள்ள புத்தகங்கள் நதவனுகடய 
மக்ககள பல்நவறு காலங்களிலும் சூை் ிகலகளிலும் சுட்டிக்கோட்டுவதற்காக 
எழுதப்பட்டன. இருப்பினும், ஒவ்தவாரு புத்தகத்தின் கண்நணாட்டமும் பகைய 
ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் அகனவரும் தபாதுவாக கவத்திரு ்த 
 ம்பிக்கககளின் ததாகுப்பின் அடிப்பகடயில் இரு ்தன. பரநலாகத்திலிரு ்து 
பூமியின் எல்கலகள் வகர அவருகடய ராஜ்யத்கத விரிவுபடுத்துவநத 
வரலாற்றில் நதவனுகடய மகத்தான ந ாக்கம் என்று அவர்கள் அகனவரும் 
 ம்பினார்கள். முக்கிய ததாடர் உடன்படிக்கககள் மூலம் நதவன் தவவ்நவறு 
காலங்களில் அவரது ராஜ்ய விரிவாக்கத்கத  ிர்வகித்தார் என்று அவர்கள் 
 ம்பினார்கள். உண்கமயில், பகைய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள் நதவனுகடய 
உடன்படிக்ககக் தகாள்ககககள தவவ்நவறு சூை் ிகலகளின் 
ேவால்களுக்குப் பிரநயாகிப்பதன் மூலம் நதவனுகடய ராஜ்யத்கத நமம்படுத்த 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

தங்கள் புத்தகங்ககள எழுதினார்கள். இ ்த காரணத்திற்காக, நதவனுகடய 
உடன்படிக்ககககளப் புரி ்துதகாள்வது பகைய ஏற்பாட்டின் ஒவ்தவாரு 
பகுதியின் முக்கியத்துவத்கதயும் புரி ்துதகாள்வதற்கு முக்கியமானது. 

பகைய ஏற்பாட்டில் ததய்வகீ உடன்படிக்ககககளப் பற்றிய  மது ஆய்வு 
 ான்கு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலாவதாக, நதவனுகடய 
ராஜ்யத்துக்கும் அவருகடய உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடயிலான 
முக்கியமான ததாடர்புககள  ாம் ஆராய்நவாம். இரண்டாவதாக, பகைய 
ஏற்பாட்டில் நதவனுகடய உடன்படிக்கககளின் வரலாற்கறப் பார்ப்நபாம். 
மூன்றாவதாக, இ ்த உடன்படிக்கககளில் வாை்க்ககயின் இயக்கவியகல  ாம் 
ஆராய்நவாம்.  ான்காவதாக, நதவனுகடய உடன்படிக்கககளின் ஜனங்ககள 
 ாம் ஆராய்நவாம். முதலாவதாக, நதவனுகடய ராஜ்யத்துக்கும் அவருகடய 
உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடயிலான முக்கியமான ததாடர்புககள  ாம் 
ஆராய்நவாம். 

ராஜ்யமும் உடன்படிக்கககளும் 
இஸ்ரநவலரின் விசுவாேத்திற்கு உடன்படிக்கக என்ற கருத்து 

முக்கியமானது என்பகத பகைய ஏற்பாட்கட  ன்கு அறி ்த ஒவ்தவாருவரும் 
அறிவார்கள். தபரித் என்கிற எபிதரய வார்த்கத தபாதுவாக "உடன்படிக்கக" 
என்று தமாைிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. பகைய ஏற்பாட்டில் 280 க்கும் நமற்பட்ட 
முகற இது நதான்றுகிறது. உடன்படிக்ககயின் இ ்த கருத்தாக்கம் தபரும்பாலும் 
மற்ற தோற்களுடனும் ததாடர்புகடயது. பகைய ஏற்பாட்டில் 
உடன்படிக்கககளின் முக்கியத்துவம் மறுக்க முடியாதது. ஆனால் வருத்தப்படும் 
விதமாக, நவதாகமத்தில் நதவனுகடய உடன்படிக்கககளின் அடிப்பகட 
அம்ேங்ககள பலர் தவறாகப் புரி ்துதகாள்கிறார்கள். நதவனுகடய 
உடன்படிக்கககள் ததய்வகீ ராஜாவாக அவருகடய ஆட்ேிநயாடும், பூமியில் 
அவருகடய ராஜ்யத்தின் வளர்ே்ேிநயாடும் பிரிக்கவியலாதபடி எவ்வாறு 
இகணக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பகத அவர்கள் பார்க்கத் தவறுகிறார்கள். 
அப்படியானால், ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் நதவனுகடய ராஜ்யத்துடன் 
எவ்வாறு ததாடர்புபடுத்தப்பட்டன? பகைய ஏற்பாட்டின் இ ்த இரண்டு 
முக்கியமான நபாதகனகளுக்கும் உள்ள ததாடர்பு என்ன? 

நதவனுகடய ராஜ்ய ந ாக்கங்களுக்கும் அவருகடய 
உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடயிலான ததாடர்புககள ஆராய்வதற்கு,  ாம் 
இரண்டு திகேகளில் பார்ப்நபாம். முதலாவதாக, இ ்த இகணப்புககளப் 
புரி ்துதகாள்வதற்கான மதிப்புமிக்க பின்னணிககள வைங்கும் ேில ேமீபத்திய 
ததால்தபாருள் கண்டுபிடிப்புககள  ாம் குறிப்பிடுநவாம். இரண்டாவதாக, இ ்த 
கண்டுபிடிப்புகள் ததய்வகீ உடன்படிக்கககளின் நவதாகம கருத்தாக்கத்தில் 
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குறிப்பிடத்தக்க நண்ணறிவுககள எவ்வாறு வைங்குகின்றன என்பகத  ாம் 
காண்நபாம்.  மது விஷயத்கத தவளிே்ேத்திற்கு தகாண்டு வரும் ேில ேமீபத்திய 
ததால்தபாருள் கண்டுபிடிப்புகளுடன் ததாடங்குநவாம். 

த ால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் 
பரிசுத்த ஆவியானவர் பகைய ஏற்பாட்டு நவதாகமத்கத அருளினார் 

என்றும், அகவ எல்லாக் காலங்களிலும் இடங்களிலும் நதவனுகடய 
வார்த்கதயாக இருக்கின்றன என்றும் கிறிஸ்துவின் ேஷீர்கள் ேரியாக 
உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் பூர்வ 
இஸ்ரநவலர்களுக்காக இ ்த நவதாகமத்கத முதலில் அருளினார் என்பகத 
 ிகனவில் தகாள்வது எப்நபாதும் முக்கியம். பூர்வ இஸ்ரநவலர்களின் 
கலாே்ோர அனுபவங்கள், அவர்கள் தங்கள்  ாளில் நதவனுகடய 
தவளிப்பாட்கடப் புரி ்துதகாள்வதற்கான நமகடகய அகமத்தன. கட ்த 
நூற்றாண்டின் பிற்பாதியில் நமற்தகாள்ளப்பட்ட பல ததால்லியல் 
கண்டுபிடிப்புகள், நதவனுகடய உடன்படிக்கககளுக்கும் அவருகடய 
ராஜ்யத்திற்கும் இகடயில் அடிப்பகடத் ததாடர்புகள் இரு ்தன என்பகத 
உண்கமயுள்ள இஸ்ரநவலர்கள் எப்படிப் புரி ்துதகாண்டார்கள் என்பகத 
அறி ்துதகாள்ள  மக்கு உதவுகின்றன என்பகத  ாம் ேீக்கிரத்தில் பார்க்கப் 
நபாகிநறாம். 

பண்கடய கிைக்கு நதேங்களிலிரு ்து கிகடத்த மூன்று வககயான அரே 
ஆவணங்கள் தபரும்பாலும் நவதாகம உடன்படிக்கககளின் விவாதங்களில் 
நதான்றுகின்றன: முதலாவதாக, ராஜ ேம ிகல ஒப்ப ்தங்கள் - ஒப்பட்ீடளவில் 
ேம அ ்தஸ்துகடய ராஜாக்கள் ஒருவருக்தகாருவர் தங்கள் உறவுகளின் 
விதிமுகறககள நபே்சுவார்த்கத  டத்தி உடன்படிக்கககள் 
தேய்துதகாள்ளுதல்; இரண்டாவதாக, ராஜ மானியங்கள் - பண்கடய 
ராஜாக்கள் தங்கள் உண்கமயுள்ள ஊைியர்களுக்கு  ிலங்ககள அல்லது 
ேிறப்பு அ ்தஸ்கத எவ்வாறு முகறயாக வைங்கினார்கள் என்பகத 
தவளிப்படுத்தும் எழுத்துக்கள்; மூன்றாவதாக, நமலாதிக்க ராஜா -ேிற்றரேர் 
உடன்படிக்கககள் மற்றும் அவற்றுடன் ததாடர்புகடய பிற ஆவணங்கள் - 
தபரிய ராஜாக்கள் ேிறிய, அடிபணி ்த ராஜாக்கள் மற்றும் அவர்களின் 
நதேங்களுடன்  ிறுவிய ேர்வநதே ஒப்ப ்தங்கள். 

உண்கமயில், அரே ேம ிகல உடன்படிக்கககளிலிரு ்து நவதாகமத்தில் 
ததய்வகீ உடன்படிக்ககககளப் பற்றிய ஒரு ேில நண்ணறிவுககள மட்டுநம 
 ாம் தபற முடியும். ேம அ ்தஸ்தில் உள்ள மனிதர்கள் தங்களுக்குள் பரஸ்பரம் 
உடன்படிக்கககளின் விதிமுகறககளப் பற்றி நபே்சுவார்த்கத  டத்தினர் 
என்பகத பகைய ஏற்பாடு குறிக்கிறது என்பது  ிே்ேயம். ஆனால், ததய்வகீ 
உடன்படிக்ககககளப் தபாறுத்தவகர, நதவன் ஒருநபாதும் மனிதர்களுடன் 
நபே்சுவார்த்கத  டத்தவில்கல, ஏதனன்றால் எ ்த மனிதனும் அவருக்கு 
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ேமமாக இல்கல. ஒவ்தவாரு ே ்தர்ப்பத்திலும், அவர் தனது 
உடன்படிக்கககளின் எல்லா விதிமுகறககளயும் ேர்வாதிகாரத்துடன் 
கட்டகளயிட்டார். 

இதற்கு அப்பால், நவதாகம அறிஞர்கள் நவதாகமத்தில் நதவனுகடய 
உடன்படிக்கககளுக்கும் அரே மானியங்களுக்கும் இகடநய ேில 
குறிப்பிடத்தக்க ஒப்புகமககள சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட நதேத்கத இஸ்ரநவல் சுத ்தரிப்பகதயும், தாவதீின் வட்ீகட 
இஸ்ரநவலின் ராஜ வம்ேமாக நதவன் நதர் ்ததடுத்தகதயும் கமயமாகக் 
தகாண்ட ததாடர்புககள அவர்கள் குறிப்பாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். 
ஆனால், இ ்த இகணகள் தபரும்பாலும் தவறாகப் புரி ்து 
தகாள்ளப்பட்டுள்ளன என்பகத  ாம் பின்னர் பார்க்கவிருக்கிநறாம். 

இதுவகர, நவதாகம ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் பற்றிய  மது புரிதகல 
விரிவுபடுத்திய பண்கடய அரே ஆவணங்களில் தபரும்பாலானகவ 
நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககளாகும். நதவனுகடய 
ராஜ்யத்திற்கும் அவருகடய உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடயிலான உறகவ 
நவதாகம எழுத்தாளர்கள் எப்படிப் புரி ்துதகாண்டார்கள் என்பகதப் பற்றிய 
கணிேமான நண்ணறிவுககள இ ்தப் பண்கடய எழுத்துக்கள் 
வைங்குகின்றன. 

பகைய ஏற்பாட்டு உலகில், எகிப்தின் பார்நவான்களும், ஏத்தியர், 
பாபிநலானியர்கள், அேீரியர்கள் மற்றும் இஸ்ரநவலின் ராஜாக்களும் கூட 
பலவனீமான ராஜ்யங்ககள தவற்றிதகாள்வதன் மூலநமா அல்லது 
இகணப்பதன் மூலநமா தங்கள் பிரநதேங்ககள விரிவுபடுத்தினர். அவர்கள் 
இகதே் தேய்தநபாது, ஒப்ப ்தங்கள் அல்லது உடன்படிக்கககள் மூலம் தங்கள் 
விரிவகடயும் ராஜ்யங்களின் அஸ்திபாரக் தகாள்ககககள  ிறுவினர். 
ததால்தபாருள் ஆராய்ே்ேியாளர்கள் இ ்த ேர்வநதே ஒப்ப ்தங்கள் பலவற்கறக் 
கண்டுபிடித்து அவற்கற "நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரசு ஒப்ப ்தங்கள்" என்று 
குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

இப்நபாது, "நமலாதிக்க ராஜா" மற்றும் "ேிற்றரேர்" என்ற தோற்களால் 
 ீங்கள் குைம்ப நவண்டாம். "நமலாதிக்க ராஜா" என்பது தவறுமநன ஒரு நபரரேர் 
அல்லது ஒரு தபரிய ராஜாகவக் குறிக்கிறது.  ிே்ேயமாக, "ேிற்றரேன்" 
என்பதற்கு நவகலக்காரன் என்று தபாருள், அல்லது "தபரிய ராஜாவின் 
நவகலக்காரன்" என்று அர்த்தம். தபரிய அரேர்கள் - நமலாதிக்க ராஜாக்கள் - 
மற்றும் ேிறிய அரேர்கள் - ேிற்றரேர்கள் - மற்றும் அவர்களின் நதேங்களுக்கு 
இகடயிலான ததாடர்புககள  ிர்வகிக்கும் அடிப்பகடக் தகாள்ககககள 
நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் ஒப்ப ்தங்கள்  ிறுவின. எனநவ, ஒரு நமலாதிக்க 
ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கக என்பது ஒரு தபரிய நபரரேருக்கும் ஒரு ேிறிய 
அரேருக்கும் அவரது நதேத்திற்கும் இகடநய தேய்யப்பட்ட ஒரு ேர்வநதே 
ஒப்ப ்தமாகும். 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பண்கடய அண்கமக் கிைக்கு சூைலில் அரோட்ேியானது ... 
உடன்படிக்கக என்ற கருத்தாக்கத்தில் தபரும்பாலும் 
அடித்தளமாக இரு ்தது. எனநவ, ஒப்ப ்தங்கள், பண்கடய 
ஒப்ப ்தங்கள் பற்றிய ோன்றுகள்  ம்மிடம் உள்ளன, அதில் 
ஒரு ராஜா, அல்லது ஒரு ஆதிக்க பிரபு, அல்லது ஒரு 
"நமலாதிக்க ராஜா" அடிப்பகடயில் ேில மக்களுடன் ஒப்ப ்தம் 
தேய்து தகாள்வகத இது குறிக்கிறது. ஆககயால் அவர்கள் 
இ ்த நமலாதிக்க ராஜாக்களுக்கு ஊைியம் 
தேய்கிறவார்களாக மாறுவார்கள். நமலும் அகவ உறகவ 
வகரயறுக்கின்றன. நமலாதிக்க ராஜா, நமலாதிக்க பிரபு, ஒரு 
உறகவப் பராமரிக்கக்கூடிய தோற்களின் ததாகுப்கப 
வகரயறுக்கின்றன. அவர் இப்படி ஏதாவது தோல்வார்: " ான் 
உங்களுக்கு பாதுகாப்கப வைங்குநவன்,  ான் உங்களுக்கு 
தேைிப்கப தகாடுப்நபன், உங்கள் பயிர்களில் ஒரு பகுதிகய 
என்னிடம் பகிர்வதாலும், உங்கள் விசுவாேத்கத எனக்குக் 
காட்டுவதாலும், மற்ற அரேர்களுடநனா அல்லது 
நமலதிகாரிகளுடநனா கூட்டணிககள உருவாக்காததாலும் 
அதற்கு ஈடாக என்  அகடயாளத்கத உங்களுக்கு 
வைங்குநவன்." எனநவ இது ஒரு அர்த்தத்தில் பார்க்கும்நபாது 
ஒரு பரஸ்பர வககயான சூை் ிகலயாக இரு ்தது. இ ்த 
வககயான ஒப்ப ்தத்தின் அடிப்பகடயில் ராஜ்யம் மற்றும் 
உடன்படிக்ககயின் தன்கம பற்றி ேி ்திக்கத் ததாடங்கினால், 
பகைய ஏற்பாட்டின் பல்நவறு பகுதிகள் இ ்த நமலாதிக்க 
ராஜா ஒப்ப ்தங்களின் ேரியான கூறுகளுடன் மிகத் 
துல்லியமாக ஒத்துப்நபாகின்றன என்பகத  ாம் காணலாம். 

— Dr. — Mr. பிராட்லி டி. ஜான்ேன் 

நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககள் தபாதுவாக ஏழு முக்கிய 
கூறுககளக் தகாண்டிரு ்தன. அகவகள் தபரிய ராஜாகவ அகடயாளம் 
காட்டும் ஒரு முன்னுகரயுடன் ததாடங்கின. இ ்த முன்னுகரகயத் ததாடர் ்து 
ஒரு வரலாற்று முன்னுகர இரு ்தது, அது நமலாதிக்க ராஜா ேிற்றரேர்களுக்கு 
தேய்த கனிவான தேயல்ககள கமயமாகக் தகாண்டிரு ்தது. அடுத்து, இ ்த 
உடன்படிக்கககள், ேிறிய அரேர்கள் தங்கள் நமலாதிக்க அரேர்களுக்கு 
கீை்ப்படிய நவண்டிய குறிப்பிட்ட  ிப ்தகனகள் அல்லது ேட்டங்ககள 
வைங்கின. இ ்த விதிககளப் பின்பற்றி, வைக்கமாக இ ்த உடன்படிக்கககளின் 
வருடா ்திர தபாது வாேிப்புகள் மற்றும் புதுப்பித்தல்களுக்கான ஏற்பாடுகள் 
தேய்யப்பட்டன, நமலும் அகனத்து கடகமகளும் பூர்த்தி தேய்யப்படுவகத 
உறுதி தேய்ய ததய்வங்களுக்கு அகைப்பு விடுத்த ததய்வகீ ோட்ேிகளின் 
பட்டியல்களும் இரு ்தன. இ ்த உடன்படிக்கககள் பின்னர் கீை்ப்படிதலுக்கான 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆேீர்வாதங்களாகவும், கீை்ப்படியாகமக்கான ோபங்களாகவும் மாறின. இ ்த 
ேர்வநதே உறவுககள முகறப்படுத்துகின்ற ஒரு ேம்பிரதாயமான, பலியாக 
தேலுத்தப்படும் உணவு முடிவில் வைக்கமாக இரு ்தது. 

பகைய ஏற்பாட்டில் இ ்த ஏழு உறுப்புகளுக்கும் ததய்வகீ 
உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடயில் குறிப்பிடத்தக்க ஒப்புகமகள் உள்ளன. 
ஆனால் இ ்த கூறுகள் ஒவ்தவான்கறயும் ததாடுவதற்குப் பதிலாக, நவதாகம 
உடன்படிக்கககள் இ ்த ஒப்ப ்தங்களின் அடிப்பகட இயக்கவியலுக்கு 
இகணயாக இரு ்த வைிககள  ாம் முன்னிகலப்படுத்துநவாம். 

நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககளின் ஏழு தபாதுவான 
கூறுகள், தபரும் அரேர்களுக்கும் அவர்களின் ேிற்றரேர்களுக்கும் 
இகடயிலான பரஸ்பர ததாடர்புககள வககப்படுத்தும் ஒரு அடிப்பகடயான, 
மூன்று மடங்கு மாறும் தன்கமகய தவளிப்படுத்தின. முதலாவதாக, 
ஒப்ப ்தங்கள் ராஜ கருகணகய வலியுறுத்தின - அதாவது தபரிய அரேர்கள் 
தங்கள் ேிற்றரேர்களிடம் காட்டிய கருகணகய இது குறித்தது. முன்னுகரயில், 
அரேன் தன்கனே் ேரியான ஆட்ேியாளனாக அகடயாளப்படுத்திக் 
தகாள்வான். பின்னர் வரலாற்று முன்னுகரயானது தபரிய ராஜா தனது 
ேிற்றரேர்களிடம் கருகண காட்டிய குறிப்பிட்ட வைிககள விவரிக்கும். ராஜ 
கருகணயின் கருப்தபாருள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய் ்ததாக இரு ்தது, 
தபரிய அரேர்கள் தங்ககள "த ்கத" என்றும் தங்கள் ேிற்றரேர்ககள 
"குமாரர்கள்" என்றும் அடிக்கடி அகைத்துக் தகாண்டனர். 

நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககளின் இரண்டாவது முக்கிய 
கவனம் ேிற்றரேர்கள் தபரிய அரேர்களுக்கு விசுவாேமாய் இருக்க 
நவண்டியயதப் பற்றியது. ேிற்றரேர்கள் ராஜாவின் ேட்டங்ககளக் 
ககடப்பிடித்து, விகலமதிப்பற்ற உநலாகங்கள், ஆபரணங்கள், அடிகமகள், 
ேிப்பாய்கள் மற்றும் அவர்களின் அறுவகடயின் ேில பகுதிககளக் கப்பமாக 
கட்ட நவண்டும். தாங்கள் தங்கள் தபரிய அரேர்களுக்கு  ன்றியுள்ள, 
விசுவாேமான ஊைியர்கள் என்பகத ேிற்றரேர்கள்  ிரூபிக்கும் வககயில் 
இ ்த  ிப ்தகனகள் விவரிக்கப்பட்டன. 

நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககளின் மூன்றாவது முக்கிய 
கவனம் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் விகளவுகள் மதீு இரு ்தது. 
தபரிய ராஜாக்கள் தங்கள் ராஜ்ய ந ாக்கங்களுக்காக நேகவ தேய்யும் 
வைிகளில் ஆேீர்வாதங்ககளயும் ோபங்ககளயும் அனுபவிப்பதற்கான தங்கள் 
ராஜ உரிகமகய எப்நபாதும் தனியாக ஒதுக்கி கவத்திரு ்தனர். ஆனால் 
நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககளில், அரேர்கள் தங்கள் 
விசுவாேமான ேிற்றரேர்களுக்கு வரும் ஆேீர்வாதங்ககளப் பிரகடனப்படுத்தி, 
விசுவாேமற்ற ேிற்றரேர்களுக்கு வரும் ோபங்ககளப் பற்றி எே்ேரித்தனர். 

நமலாதிக்க ராஜா-ேிற்றரேர் உடன்படிக்கககளின் இ ்த மூன்று கமய 
அம்ேங்கள், நவதாகமத்தில் நதவனுக்கும் அவருகடய உடன்படிக்கக 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மக்களுக்கும் இகடயிலான உறவின் அடிப்பகட இயக்கவியகல இன்னும் 
ததளிவாகப் புரி ்துதகாள்ள  மக்கு உதவுகின்றன என்பகதப் பார்ப்நபாம். 

இ ்த ததால்தபாருள் கண்டுபிடிப்புககள மனதில் தகாண்டு, 
நதவனுகடய ராஜ்யத்திற்கும் அவருகடய உடன்படிக்கககளுக்கும் 
இகடயிலான முக்கிய இகணப்புககளப் பற்றி அகவகள்  மக்குக் தகாடுக்கும் 
நவதாகம நண்ணறிவுகளுக்கு  ாம் திரும்ப நவண்டும். 

வே ாகம நண்ணறிேுகள் 
பகைய ஏற்பாடு  ண்பர்களுக்கிகடநய, வாை்க்ககத் 

துகணவர்களுக்கிகடநய, அரேியல் தகலவர்களுக்கிகடநய, 
பைங்குடியினர்களுக்கிகடநய மற்றும் பிற  ாடுகளுக்கு இகடயிலான 
உறவுகள் நபான்ற பலவிதமான உறவுககள உடன்படிக்கககளாக 
விவரிக்கிறது என்பகத  ாம் ஆரம்பத்தில் இரு ்நத குறிப்பிட நவண்டும். இ ்த 
மனித ததாடர்புகள் பகைய ஏற்பாட்டில் உடன்படிக்கககள் என்று 
அகைக்கப்பட்டன, ஏதனனில் அகவ முகறப்படி பரஸ்பர கடகமகளுடன் 
மக்ககள ஒருவயரோடுவர் பிகணத்தன. ேில ேமயங்களில், பகைய ஏற்பாடு 
இ ்த மாறுபட்ட உடன்படிக்கக உறவுககள நதவனுகடய மக்களுடனான 
உறநவாடு ஒப்பிடுகிறது. எனநவ, பகைய ஏற்பாட்டில் உள்ள பல்நவறு 
வககயான உடன்படிக்கககளிலிரு ்து நதவனுடனான  மது உறகவப் பற்றி 
அதிகம் கற்றுக்தகாள்ளலாம். 

ஆனால் இ ்த பாடத்தில் எதன்மதீு கவனம் 
தேலுத்தப்நபாகிநறாநமன்றால், நதவனின் முக்கிய உடன்படிக்ககககளப் பற்றி 
நவதம் என்ன கற்பிக்கிறது என்பதன்மதீும் அவர் தனது ராஜ்யத்கத தீர்க்கமாக 
 ிர்வகித்த உடன்படிக்கககள் மதீும் தோை். ஆதாம், ந ாவா, ஆபிரகாம், நமாநே, 
தாவதீு ஆகிநயாநராடு நதவன் ஏற்படுத்திை உடன்படிக்கககள் மற்றும் புதிய 
உடன்படிக்கக என்று  ாம் அடிக்கடி தோல்லும் எதிர்கால உடன்படிக்கக ஆகிய 
ஆறு  ன்கு அறியப்பட்ட, நவதாகம உடன்படிக்ககககள இங்நக  ாம் மனதில் 
கவத்துள்நளாம். இ ்த எல்லா  ிகை்வுகளிலும், நதவன் தனது ராஜ்யத்கத 
உடன்படிக்கககள் மூலம் வைி டத்தினார். 

இ ்த முக்கிய ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் ஒவ்தவான்கறயும் இ ்த 
பாடத்தில் பின்னர் பார்ப்நபாம். ஆனால் இ ்த கட்டத்தில், நமாநேயுடன் அவர் 
தேய்த உடன்படிக்கககய சுருக்கமாகப் பார்ப்பதன் மூலம், நதவன் தேய்த 
உடன்படிக்கககளின் தன்கமகயப் பற்றிய நண்ணறிவுககள எவ்வாறு 
அதிகோர அரசு- அடியம அரசு ஒப்ப ்தங்கள்  மக்குத் தருகின்றன என்பகத 
விளக்கமாக பார்ப்நபாம். நமாநேயுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககயப் 
பார்ப்பது முக்கியமானது, ஏதனன்றால் பகைய ஏற்பாட்டில் உள்ள நவறு எ ்த 
உடன்படிக்கககயயும் விட நவதம் இ ்த உடன்படிக்கககயப் பற்றி அதிகம் 
தவளிப்படுத்துகிறது. 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நமாநேயுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககய  ாம் பார்க்கும்நபாது, அது 
பண்கடய கிைக்கத்திய சுேிகரன்-வாேல் (அதிகார அரசு – அடிகம அரசுடன் 
தேய்யும்) ஒப்ப ்தங்ககள ஒத்த வைிகளில் கட்டகமக்கப்பட்டது என்பது 
விகரவில் ததளிவாகிறது. நமாநேயுடன் தேய்த உடன்படிக்கக இ ்த 
ஒப்ப ்தங்களில்  ாம் பார்த்த அநத மூன்று கூறுககளக் தகாண்டிரு ்தது. இ ்த 
ஒற்றுகம, இஸ்ரநவலின் மகாராஜாவாகிய நதவன் அடிப்பகடயில் தனது 
ராஜ்யத்கத  ிர்வகிப்பதற்கான தனது உடன்படிக்ககககள  ிறுவினார் 
என்பகதப் புரி ்துதகாள்ள உதவுகிறது. 

யாத்திராகமம் 19:4-6 கயக் கவனித்து பார்த்தோல், அங்கு நதவன் ேனீாய் 
மகலயில் இஸ்ரநவல் நதேத்துடன் தேய்த அவருகடய உடன்படிக்கககயத் 
ததாடங்கினார். நதவன் இவ்வாறு தோன்னார்: 

 ான் எகிப்தியருக்குே் தேய்தகதயும்,  ான் உங்ககளக் 
கழுகுகளுகடய தேட்கடகளின்நமல் சும ்து, உங்ககள 
என்னண்கடயிநல நேர்த்துக்தகாண்டகதயும்,  ீங்கள் 
கண்டிருக்கிறீர்கள். இப்தபாழுது  ீங்கள் என் வாக்கக 
உள்ளபடி நகட்டு, என் உடன்படிக்கககயக் 
ககக்தகாள்வர்ீகளானால், ேகல ஜனங்களிலும்  ீங்கநள 
எனக்குே் தோ ்த ேம்பத்தாயிருப்பர்ீகள்; பூமிதயல்லாம் 
என்னுகடயது.  ீங்கள் எனக்கு ஆோரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த 
ஜாதியுமாய் இருப்பர்ீகள் (யாத்திராகமம் 19:4-6).  

யாத்திராகமம் 19-24 வகர தோல்லப்படும் ேனீாய் மகலயில் 
இஸ்ரயவலுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககயின்  ீண்ட பதிகவ இ ்தப் 
பகுதி அறிமுகப்படுத்துகிறது. நதவன் இஸ்ரநவலுடன் "உடன்படிக்கக" 
தேய்வகதயும் அது அவருகடய ராஜ்யத்துடன் இ ்த உடன்படிக்கககய 
இகணக்கிறது என்பகதயும் இது தவளிப்பகடயாகக் குறிக்கிறது என்பகதக் 
கவனித்து பாருங்கள்.  ாம் இங்நக பார்ப்பது நபால், இது இஸ்ரநவகல "ராஜரகீ 
ஆோரியக் கூட்டமாக ஆக்குவதன் மூலம் நதவனுகடய ராஜ்யத்தின் 
ந ாக்கங்ககள  ிகறநவற்றுவதற்காக இ ்த ஆோரிய உடன்படிக்கக 
வடிவகமக்கப்பட்டது." 

இநத பத்தியில், அரே கருகண, அடிகம விசுவாேம் மற்றும் 
ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் விகளவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகட 
மும்மடங்கான இயக்கவியகலயும் நம்மோல் பார்க்க முடியும். 

முதலில், எகிப்தின் அடிகமத்தனத்திலிரு ்து அவர்ககள விடுவித்த 
நபாது, நதவன் இஸ்ரநவலர்களுக்கு அவர் காட்டிய ததய்வகீ கருகணகய 
 ிகனவுபடுத்தினார். அவர் வேனம் 4 இல் இவ்வாறு கூறினார்: 

 ான் எகிப்தியருக்குே் தேய்தகதயும்,  ான் உங்ககளக் 
கழுகுகளுகடய தேட்கடகளின்நமல் சும ்து, உங்ககள 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

என்னண்கடயிநல நேர்த்துக்தகாண்டகதயும்,  ீங்கள் 
கண்டிருக்கிறீர்கள் (யாத்திராகமம் 19:4). 

பூர்வ மனித ராஜாக்ககளப் நபாலநவ, நதவன் இஸ்ரநவலர்களுக்காக 
மகத்தான காரியங்ககளே் தேய்திருப்பகத  ிகனவுபடுத்தினார்.  ேனீாய் 
மகலயில் அவர் தேய்த உடன்படிக்ககயின் மூலம் அவர் இஸ்ரநவலுடன் 
ஏற்படுத்திய உறவுக்கு அவரது கருகண அவேியமாக இருக்கிறது. 

இரண்டாவதாக, நதவன் இ ்த உடன்படிக்கககய ஆரம்பித்தநபாது 
மனிதர்கள்  ம்பிக்ககக்குரியவர்களாக இருக்க அவர்களுக்கு அகைப்பு 
விடுத்தார்.  5 வது வேனத்கத மீண்டும் கவனியுங்கள்: 

இப்தபாழுது  ீங்கள் என் வாக்கக உள்ளபடி நகட்டு, என் 
உடன்படிக்கககயக் ககக்தகாள்வர்ீகளானால், ேகல 
ஜனங்களிலும்  ீங்கநள எனக்குே் தோ ்த 
ேம்பத்தாயிருப்பர்ீகள்; பூமிதயல்லாம் என்னுகடயது 
(யாத்திராகமம் 19:5). 

பண்கடய கிைக்கத்திய அதிகாரவர்க்கத்கத நேர் ்தவர்ககளப் நபாலநவ, 
நதவன் தனது ராஜ்யத்தின் மக்களிடமிரு ்து  ம்பகத்தன்கமகய 
நவண்டினார். நமாநேயுடன் தேய்த உடன்படிக்கக நதவனின் அரே 
கருகணயால் ததாடங்கப்பட்டு  ிகல ிறுத்தப்பட்டாலும், நதவன் இன்னும் 
தம்முகடய ேத்தத்துக்கு கீை்ப்படி ்து அவருகடய உடன்படிக்ககயின் 
 ிப ்தகனககளக் ககடப்பிடிக்க நவண்டும் என்று நகட்டார். 

மூன்றாவதாக, நமாநேயின் உடன்படிக்கக இஸ்ரநவலுக்கு 
விகளவுககளயும் ஏற்படுத்தியது. இ ்த காரியம் 5-6 வேனங்களில் 
ததளிவாகிறது: 

இப்தபாழுது  ீங்கள் என் வாக்கக உள்ளபடி நகட்டு, என் 
உடன்படிக்கககயக் ககக்தகாள்வர்ீகளானால், ேகல 
ஜனங்களிலும்  ீங்கநள எனக்குே் தோ ்த 
ேம்பத்தாயிருப்பர்ீகள்; பூமிதயல்லாம் என்னுகடயது.  ீங்கள் 
எனக்கு ஆோரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பர்ீகள் 
(யாத்திராகமம் 19:5-6). 

இஸ்ரநவலர்கள் உண்கமயுள்ளவர்களாக இரு ்தால், அவர்கள் தபரும் 
ஆேீர்வாதங்ககளப் தபறுவார்கள் என்பகத இஸ்ரநவலின் ததய்வகீ ராஜாவாக 
நதவன் ததளிவாக்கினார். மற்ற எல்லா நதேங்ககளயும் விட அவர்கள் 
அவருகடய தபாக்கிஷமான உகடகமயாக இருப்பார்கள். அவர்கள் நதவ 
ஆோரியர்களின் ராஜ்யமாக, பரிசுத்த நதேமாக மாறுவார்கள். நமலும் 
யாத்திராகமம் 19-24 மண்ீடும் மீண்டும் விளக்குவது நபால், இஸ்ரநவலர்கள் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உண்கமயற்றவர்களாக இரு ்தால், அவர்கள் நதவனின் ோபங்களுக்கு 
ஆளாக ந ரிடும். 

நமாநேயின்  ாட்களில் இஸ்ரநவலுடன் நதவன் தேய்த 
உடன்படிக்ககக்கும் அதிகோர அரசு- அடியம அரசு ஒப்ப ்தங்களுக்கும் 
இகடயிலான இ ்த முக்கியமான ஒற்றுகமககள மறுப்பது கடினம். ஆனால் 
ேமீபத்திய ேதாப்தங்களில், பல நவதாகம விளக்க அறிஞர்கள் நவறு ேில 
முக்கிய நவதாகம உடன்படிக்கககள் அரசு மோைி ங்களுக்கு இயண ோக 
இருக்கிை்றை என்று வாதிட்டனர். அவர்ககளப் தபாறுத்தவகரயில், அரே 
மானியங்கள் உண்கமயாக இருப்பதன் அவசி த்யத ும் ஆேீர்வாதம் மற்றும் 
ோபங்களின் விகளவுகயள ும் உள்ளடக்கவில்கல. நமலும் இ ்த 
தவளிே்ேத்தில், இ ்த நவத வியாக்கியான அறிஞர்கள் ஆதாமுடனும், 
நமாநேயுடனும் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககள் சுேகரன் – வாேல் (அதிகார 
வர்க்கம் – அடிகம வர்க்கம்) ஒப்ப ்தங்கள் நபால் இரு ்தன என்று வாதிட்டனர்; 
அகவ  ிப ்தகனக்குட்பட்ட, கட்டாய உடன்படிக்கககளாக இரு ்தன. ஆனால் 
இ ்த கண்நணாட்டத்தில், நதவன் ந ாவோநவாடும், ஆபிரகாநமாடும், 
தாவநீதாடும் தேய்த உடன்படிக்ககககள மற்தறாரு நகாணத்தில் பார்த்தால், 
அகவகள்  ிப ்தகனயற்ற மற்றும் வாக்குத்தத்த புதிய உடன்படிக்கககளோக 
இருக்கின்றன. 

ஆனால் ேில யவதோகம உடன்படிக்ககககள கட்டாயமானதாவும் 
மற்றவற்கற உறுதிதமாைியாகவும் பார்ப்பது நபாதுமானது கிகடயாது. ேில 
ததால்தபாருள் எடுத்துக்காட்டுகள் அரே மானியங்களின்  ம்பிக்ககத்தன்கம 
அல்லது ஆேீர்வாதம் மற்றும் ோபங்கள் ஆகியவற்றின் அவசி த்யத 
தவளிப்பகடயாகக் குறிப்பிடவில்கல என்பது உண்கமதான். ஆனால் 
அயவகளில் பல அப்படி கூறவில்யல எை்று பல அறிஞர்கள் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். பண்கடய கிைக்கத்திய  ாடுகளுக்கு அருகிலிருக்கும் 
ராஜாக்கள் தங்கள் கீை் இருப்பவர்களிடம் எப்நபாதும் கீை்ப்படிதகலக் 
கட்டாயப்படுதினார்கள் என்பகதயும் இ ்த அறிஞர்கள் ேரியாகக் 
கவனிக்கின்றனர். ஒவ்தவாரு ததய்வகீ உடன்படிக்ககயும் நதவன் 
ராஜாவாகவும், அவருகடய மக்கள் அவருகடய ஊழி ர்களாகவும் இருக்கும் 
உறவுககள ஏற்படுத்தியது.  எனநவ, நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககககள 
ந ரடியாகக் குறிப்பிடும் ஒவ்தவாரு நவதாகமப் பகுதியும் ததய்வகீ கருகண, 
மனித  ம்பகத்தன்கம மற்றும் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் 
விகளவுககள ந ரடியாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

ேில ேமயங்களில் நவத அறிஞர்கள் ேில உடன்படிக்கககள் 
உறுதிதமாைி என்றும் மற்றகவ கட்டாயமானகவ என்றும் 
பரி ்துகரத்துள்ளனர்; ஆபிரகாமுக்குக் தகாடுக்கப்பட்ட  ிலம் 
ஒரு வாக்குத்தத்த உடன்படிக்கக என்றும், ேனீாயில் 
தகாடுக்கப்பட்ட பிரமாணம் ஒரு கட்டாய உடன்படிக்கக 
என்றும் தோல்கின்றனர். ஆனால் உண்கமயில், 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நவதாகமத்திலும், பண்கடய கிைக்கத்திய  ாடுகளிலும்  ாம் 
பார்ப்பது என்னதவன்றால், ஒவ்தவாரு உடன்படிக்ககக்கும் 
இரண்டு பக்கங்கள் உள்ளன. வாக்குத்தத்தங்கள் 
வைங்கப்படுகின்றன, ஆனால், அகவ உறகவப் 
நபணுவதற்கும் பராமரிப்பதற்குமோை ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் 
தரப்பட்டன. இயத நதவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்த பூமிகய 
தகாடுக்கும்  ிலம் வைங்கும் ஒப்ப ்தத்தில் கூட பார்க்கிநறாம். 
அதற்குப் பிறகு, அதிகாரம் 17 மற்றும் அதிகாரம் 18 இல் " ீங்கள் 
எனக்கு முன்பாக நடந்து, உங்கள் பிள்களகளுக்கு என் 
வைிககளக் கற்பி ுங்கள்.  ீதியிலும்  ியாயத்திலும் 
 டங்கள்” எை்கிற எதிர்போர்ப்பு உள்ளது.  எனநவ, நதவன் 
தேய்த தனது உடன்படிக்ககயில் தபரிய வரங்ககளத் 
தருகிறார், ஆனால் தபரிய ராஜாவிடம் அன்பு, 
 ம்பகத்தை்யம, பக்தி ஆகியவற்றின் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 

— Dr. கிரிநகாரி ஆர். தபர்ரி 

இப்நபாது  ாம் நதவ ராஜ்யத்திற்கும் அவருகடய 
உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடநய உள்ள அடிப்பகட ததாடர்கப 
அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிநறாம், இ ்த பாடத்தில்  மது இரண்டாவது முக்கிய 
தகலப்போை  பகைய ஏற்பாட்டில் உள்ள உடன்படிக்கககளின் வரலாறுக்கு 
திரும்புநவாம். 

உடன்படிக்கககளின் ேரலாறு 
கிறிஸ்து மனிதனாக அவதாரம் எடுப்பதற்கு முன் பூமியில் நதவ ராஜ்யம் 

எவ்வாறு வளர் ்தது என்பதற்கான வரலாற்றுப் பதிவுககள பகைய ஏற்பாடு 
 மக்கு வைங்குகிறது. ஆதாம், ந ாவா, ஆபிரகாம், நமாநே மற்றும் தாவதீு 
ஆகிநயாரின்  ாட்களிலும், பின்னர் புதிய உடன்படிக்ககயிலும், 
உடன்படிக்ககககளே் தேய்ய நதவன் வரலாற்றில் வியத்தகு முகறயில் 
தகலயிட்டார் என்பகத இ ்த நவத பகுதிகள் தவளிப்படுத்துகின்றன. 
இப்நபாது, இ ்த உடன்படிக்கககள் அகனத்தும் நதவ ராஜ்யத்தின் 
விரிவாக்கத்கத  ிர்வகிப்பதற்கு வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அயவகள் 
வரலாற்றின் தவவ்நவறு கட்டங்களில் நதவ ராஜ்யத்திற்கு தபாருத்தமான 
பல்நவறு தகாள்ககககள வலியுறுத்தின. 

பகைய ஏற்பாட்டில் ததய்வகீ உடன்படிக்கககளின் வரலாற்கற விவரிக்க 
பல வைிகள் உள்ளன. ஆனால்  ாம் நதவனின் உடன்படிக்ககககள மூன்று 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

குழுக்களாகப் பிரிப்நபாம்: முதலில், நதவனின் ஆரம்பகால உலகளாவிய 
உடன்படிக்கககள்; இரண்டாவதாக, இஸ்ரயவலுடனான அவரது நதேிய 
உடன்படிக்கககள்; மற்றும் மூன்றாவது, புதிய உடன்படிக்கக. பகைய ஏற்பாட்டு 
தீர்க்கதரிேிகள் முன்னறிவித்த உடன்படிக்ககயானது வரலாற்றின் 
உே்ேக்கட்டத்தில் தவளிவரும்.  முதலில் உலகளாவிய உடன்படிக்கககளுக்கு 
வருநவாம். 

உலகளாேிய உடன்படிக்கககள் 
ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககககள 

"உலகளாவியம்" என்று  ாம் நபசும்நபாது, நதவன் இஸ்ரநவகல தனது 
வியசஷித்த மக்களாகத் நதர் ்ததடுப்பதற்கு முன்பு ஆதிகால வரலாற்றில் 
மனிதகுலம் முழுவகதயும் தகாண்டு அவற்கற உருவாக்கினார் என்பகத  ாம் 
மனதில் கவத்திருக்கிநறாம். இ ்த அர்த்தத்தில்,  ாம் “நதவன் யாருக்கு 
கருகண காட்டினார்? நதவனுக்கு உண்கமயாக இருக்கக் கடகமப்பட்டவர்கள் 
யார்?  அவருகடய ஆேர்ீவாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் விகளவுககள யார் 
தபறுவார்கள்? நபான்ற நகள்விககள நகட்க முடியும்.  இதற்கான பதில்: 
இதுவகர வாை் ்த அகனவரும் எை்பதோகும். நதவனின் அகனத்து 
ோயல்களும் நதவனின் உடன்படிக்ககயில் உள்ளன, ஏதனனில் அகவ 
ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவுடன் அவர் தேய்த உடன்படிக்கககள் மூலம் 
அவருக்குள் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றன. 

எனநவ, ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவுடன் தேய்யப்பட்ட இ ்த 
இரண்டு உடன்படிக்கககளும் மனிதகுலத்திற்கு அற்புதமான 
வாக்குத்தத்தங்ககளக் தகாடுக்கின்றன. முதலாவது, நதவன் 
ஒரு ஸ்திரயீின் வித்தாக, ஏவாளின் ே ்ததிகளில் ஒருவராக, 
 ம் இரட்ேகராக இருக்கும் ஒரு மனிதகன அனுப்புவார்; 
இவர்தான் நதவன்-மனிதன் இநயசு கிறிஸ்து. உலகம் 
எவ்வளவு தபால்லாததாக மாறினாலும் ந ாவாவின் 
 ாட்களில்  ட ்தது நபால ஒரு நபரைிவு தவள்ளத்தினாநலா 
அல்லது இயற்ககயான தீர்ப்பாநலா அகத மீண்டும் 
ஒருநபாதும் அைிக்கப்நபாவதில்கல என்று அவர் 
ந ாவாவுக்கு உறுதியளிக்கிறார்... எனநவ, இகவ ஆதாம் 
மற்றும் ந ாவாவுடன் தேய்யப்பட்ட இரண்டு 
உடன்படிக்கககள் ஆகும்… ஆபிரகாம் மற்றும் நமாநே மற்றும் 
தாவதீு ஆகிநயாருடன் தே ்யப்பட்ட நதேிய 
உடன்படிக்ககககள விட பர ்த வாேகர்கள் மற்றும் உலகின் 
இரட்ேிப்பில் நதவனின் பர ்த கிரிகயகயப் பார்க்கின்றன. 

— Dr. கமக் நராஸ் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இ ்த உலகளாவிய உடன்படிக்ககககள காலவரிகேப்படி பார்ப்நபாம், 
ஆதாமுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கக ததாடங்கி ந ாவாவின்  ாட்களில் 
அவர் தேய்த உடன்படிக்ககக்கு  கருநவாம். ஆதாமுடன் தேய்த நதவனுகடய 
உடன்படிக்கககய முதலில் பரிேலீிப்நபாம். 

ஆ ாம் 
ஆதாமில் மனிதகுலத்துடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககயின் 

வரலாற்று பதிவு ஆதியாகமம் 1-3 இல் ததாடங்குகிறது.  ாம் அகனவரும் 
அறி ்தபடி, ஆதாம் முதல் மனிதன் ஆவோை், எனநவ  ாம் மனித வரலாற்றின் 
ஆரம்ப காலத்கதக் குறிப்பிடுகிநறாம். ஆதாமுடன் தேய்யப்பட்ட 
உடன்படிக்கககயப் பற்றிய நவத நபாதகனகள் நதவன் மனிதர்களுடன் 
தகாள்ளும் ததாடர்புகளின் மிக அடிப்பகடயான பரிமாணங்களில் 
ேிலவற்றில் கவனம் தேலுத்துவகத பார்ப்பதில்  ாம் ஆே்ேரியப்பட 
ஒன்றுமில்கல. 

இப்நபாது, "உடன்படிக்கக" என்ற வார்த்கத ஆதியாகமத்தின் முதல் 
மூன்று அதிகாரங்களில் காணப்படவில்கல என்பகத  ாம் குறிப்பிட 
நவண்டும். இ ்த காரணத்திற்காக, ஆதாமுடன் நதவன் ஒரு முகறயான 
உடன்படிக்கக தேய்தார் என்பகத ேில கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்கவில்கல.  
அப்படியிரு ்தும், நதவன் மனிதகுலத்தின் பிரதி ிதியாக ஆதாமுடன் தனது 
முதல் உடன்படிக்கககய தேய்தார் என்பதற்கு மூன்று ோன்றுகள் உறுதியாகக் 
கூறுகின்றன. 

இந்த போடத்தில் பிை்ைர் நோம் போர்க்கப் யபோகிறது யபோல, முதலில் ததய்வகீ 
உடன்படிக்கககளின் அடிப்பகட இயக்கவியலானது, ஆதியாகமம் 1-3 முழுவதும் 
நதான்றும், கருகண, மனித  ம்பகத்தன்கம மற்றும் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் 
ோபங்களின் விகளவுகளாகும். 

நதவன் ஆதாமுடன் உடன்படிக்கக தேய்து தகாண்டார் என்பதற்கான 
இரண்டாவது ஆதாரம் ஓேியா 6:7 இல் காணப்படுகிறது. அங்நக இ ்த 
வார்த்கதககள  ாம் இவ்வாறு வாேிக்கிநறாம்: 

அவர்கநளா ஆதாகமப்நபால் உடன்படிக்கககய மறீி, அங்நக 
எனக்கு விநராதமாய்த் துநராகம்பண்ணினார்கள் (ஓேியா 6:7). 

ஓேியாவின்  ாட்களில் நதவனுக்கு எதிராக இஸ்ரநவலர்  டத்திய 
கிளர்ே்ேிகய ஏநதன் நதாட்டத்தில் ஆதாம் தேய்த பாவத்துடன் இ ்த பகுதி 
ஒப்பிடுகிறது. ஆதாமின்  ாளில் இரு ்தகதப் நபாலநவ, இஸ்ரநவலர் 
நதவனின் உடன்படிக்கககய எப்படி மறீினார்கள் அல்லது உகடத்தார்கள் 
என்பகதப் பற்றி அது நபசுகிறது. 

நதவன் ஆதாமுடன் ஒரு உடன்படிக்கக தேய்து தகாண்டார் 
என்பதற்கான மூன்றாவது ஆதாரம் ஆதியாகமம் 6:18 இல் நதான்றுகிறது. 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நவதாகமத்தில்  "உடன்படிக்கக" அல்லது எபிதரய தமாைியில் தபரித் (ִרית  என்ற (בְּ
வார்த்கத உண்கமயில் இடம்தபறும் முதல் பகுதி இதுவாகும். இங்நக, நதவன் 
ந ாவாவிடம் இவ்வாறு நபேினார்: 

ஆனாலும் உன்னுடநன என் உடன்படிக்கககய 
ஏற்படுத்துநவன் (ஆதியாகமம் 6:18). 

இ ்த நவத பகுதி குறிப்பிடத்தக்கது, ஏதனனில் இது ஒரு 
உடன்படிக்கககயத் ததாடங்குவதற்கு ோதாரண தோற்ககளப் 
பயன்படுத்தவில்கல. தபாதுவாக, எபிதரய விகனே்தோல் காரத் ( ַרת  அதாவது ,(כָּ
"தவட்டுதல்" என்பது ஒரு புதிய உடன்படிக்கக தேய்வகத விவரிக்கப் 
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் இங்நக " ிறுவுதல்" என்று 
தமாைிதபயர்க்கப்பட்டுள்ள வார்த்கத, கும் ( קּום) என்ற எபிதரய 
விகனே்தோல்லில் இரு ்து வ ்தது, அதாவது "உறுதிப்படுத்துதல்" அல்லது 
ஏற்கனநவ ததாடங்கப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கககய  ிறுவுதல் என்பது இதை் 
அர்த்தமாகும். நதவன் ந ாவாவிடம் தனது உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்தப் 
நபாவதாகக் கூறியநபாது, நதவன் முன்பு ஆதாமுடன் தேய்த ஏற்கனநவ உள்ள 
உடன்படிக்கககய உறுதிப்படுத்தப் நபாகிறார் என்று அர்த்தம். 

ஆதாமின்  ாட்களில் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கக மனிதகுலத்துடன் 
நதவன் தகாண்டிரு ்த ததாடர்புகளின் மிக அடிப்பகடயான அம்ேங்ககளக் 
குறிக்கிறது.  இ ்த காரணத்திற்காக,  ாம் அகத நதவனின் "அஸ்திபார 
உடன்படிக்கக" என்று அகைக்கலாம். இ ்த உடன்படிக்ககயில், நதவன் 
அகனத்து மனிதர்களுக்கும் வாை்க்ககயின் அடிப்பகட அம்ேங்ககள 
அகமத்துக்தகாடுக்கிறார். ஆதாமும் ஏவாளும் நதவனின் அரே மற்றும் ஆோரிய 
நேகவ தேய்வதற்கும் அவருகடய ராஜ்யத்கத பூமியின் ககடேி வகர 
பரப்புவதற்கும்  ியமிக்கப்பட்டனர். நதவன் அவர்களின் விசுவாேத்கத 
நோதித்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் அவருக்குக் கீை்ப்படி ்தால், அவர் தபரிய 
ஆேீர்வாதங்ககள வைங்கியிருப்பார். ஆனால் நதவனுக்கு அவர்கள் 
உண்கமயாக இல்லாததால் ததய்வகீ ோபங்களின் விகளவுகளுக்கு அது 
வைிவகுத்தது.  சுருக்கமாக, ஆதாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக அவருகடய 
ராஜ்யத்தில்  மது பங்கின் அடித்தளத்கத  ிறுவியது. 

ஆதாமுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககயத் ததாடர் ்து, இரண்டாவது 
உலகளாவிய உடன்படிக்கக ந ாவாவின்  ாட்களில் யதவை்  ஏற்படுத்தி  
உடன்படிக்கக ஆகும். இ ்த உடன்படிக்கககயப் பற்றி அதிகம் கூறலாம், 
ஆனால் நவதாகமக் கணக்கில் முன்னணியில் வரும் ேில கமயப் 
பிரே்ேகனககளப் பார்ப்நபாம். 

வ ாோ 
ந ாவாவுடன் தேய்யப்பட்ட நதவனின் உடன்படிக்கக நதவராஜ்யத்தின் 

ஆரம்ப காலத்தில்  ிறுவப்பட்டது மற்றும் மனிதகுலம் முழுவகதயும் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

எதிர்தகாள்ளும் ேில அடிப்பகட பிரே்ேகனககளப் பற்றி நபேியது. 
ந ாவாவின் உடன்படிக்கக முதலில் ஆதியாகமம் 6 இல் ஜலப்பிரள த்திற்கு 
முன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பின்னர் மீண்டும் அதிகாரம் 9 இல் 
ஜலப்பிரள த்திற்குப் பிறகு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நதவன் ஆதியாகமம் 6:18 
இல் என்ன தோன்னார் என்பகத  ிகனவுகூரவும்: 

ஆனாலும் உன்னுடநன என் உடன்படிக்கககய 
ஏற்படுத்துநவன்;  ீயும் - உன்நனாநடகூட உன் குமாரரும், உன் 
மகனவியும், உன் குமாரரின் மகனவிகளும், நபகைக்குள் 
பிரநவேியுங்கள் (ஆதியாகமம் 6:18). 

ஜலப்பிரளயத்திற்கு முன், நபகைகயக் கட்டுவதற்கும் விலங்குககள 
நபகைக்குள் தகாண்டுவருவதற்குமான  ிப ்தகனககள ந ாவா 
 ிகறநவற்றினால், ந ாவாகவயும் அவரது குடும்பத்கதயும் மீட்பதாக நதவன் 
உடன்படிக்கக மூலம் வாக்குத்தத்தம் தகாடுத்தார். ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு, 
ஆதியாகமம் 9:9-11இல், ந ாவாவுடன் தேய்த நதவனின் உடன்படிக்ககயின் 
புதுப்பித்தகலக் காண்கிநறாம். இ ்த நவத பகுதியில், நதவன் ந ாவாவிடம் 
கூறினார்: 

 ான் உங்கநளாடும், உங்களுக்குப் பின்வரும் உங்கள் 
ே ்ததிநயாடும், என் உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்துகிநறன். 
பூமிகய அைிக்க இனி ஜலப்பிரளயம் உண்டாவதில்கல 
(ஆதியாகமம் 9:9- 11). 

 ாம் இங்கு பார்க்கிறபடி, ந ாவாவுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கக 
ந ாவாவுடனும் அவனுகடய ே ்ததிகளுடனும் நபகையில் இரு ்த “எல்லா 
ஜவீஜ ்துக்களுடனும்” தவறுமநன தேய்யப்படவில்கல. “இனி ஒருநபாதும் 
ஜலப்பிரளயத்தினால் எல்லா மாம்ேமும் அைி ்துநபாகாது” என்று நதவன் 
உறுதியளித்தார். 

நதவனுக்கு எதிரான மனிதகுலத்தின் கலகம் நதவனின் 
 ியாயத்தீர்ப்பாகிய ஜலப்பிரளயத்கதக் தகாண்டு வ ்த பிறகு நதவன் 
ந ாவாவுடன் தனது உடன்படிக்கககய தேய்தார். ஆனால் 
ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு, ந ாவாவுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கக 
உருவாக்கப்பட்ட ஒழுங்கின் ஸ்திரத்தன்கமகய உறுதி தேய்தது. இ ்த 
காரணத்திற்காக,  ாம் அகத நதவன் தேய்த " ிகலயான உடன்படிக்கக" 
என்று குறிப்பிடலாம். ந ாவாவும் அவருகடய குடும்பத்தினரும் நபகைகய 
விட்டு தவளிநயறியநபாது, பாவத்தின்மதீு மனிதகுலத்திற்கு இரு ்த 
 ாட்டத்கத நதவன்  ஒப்புக்தகாண்டார்.  உடன்படிக்ககயின் மூலம், பாவமுள்ள 
மனிதர்கள் தனது ராஜ்ய ந ாக்கங்ககள  ிகறநவற்ற முடியும் என்பதற்காக 
அவர் ஒரு  ீண்ட கால உத்திகய அகமத்தார். ஆதியாகமம் 8:21-22 இல்  ாம் 
இவ்வாறு வாேிக்கிநறாம்: 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இனி  ான் மனுஷன்  ிமித்தம் பூமிகயே் ேபிப்பதில்கல; 
மனுஷனுகடய இருதயத்தின்  ிகனவுகள் அவன் 
ேிறுவயதுததாடங்கி தபால்லாததாயிருக்கிறது.  ான் 
இப்தபாழுது தேய்ததுநபால, இனி ேகல ஜவீன்ககளயும் 
ேங்கரிப்பதில்கல. பூமியுள்ள  ாளளவும் விகதப்பும் 
அறுப்பும், ேீதளமும் உஷ்ணமும், நகாகடகாலமும் 
மாரிகாலமும், பகலும் இரவும் ஒைிவதில்கல என்று 
தம்முகடய உள்ளத்தில் தோன்னார் (ஆதியாகமம் 8:21-22). 

தம்முகடய ராஜ்யத்கத முன்நனற்றுவதற்காக, பாவமுள்ள மனிதர்கள் 
தமக்கான ஊைியத்கத  ிகறநவற்றுவதற்கு இயற்ககயானது  ிகலயானதாக 
இருக்கும் என்று நதவன் வாக்குத்தத்தம் அளித்தார். இ ்த உலகளாவிய 
உடன்படிக்கக, ஆதாமுடனான உடன்படிக்கககயப் நபாலநவ, அடிப்பகட 
ராஜ்யக் தகாள்ககககள  ிறுவியது. அது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா 
ந ரங்களிலும் எல்லா மக்களுக்கும் தபாரு ்தும். 

 ாம் இப்நபாது பார்த்தபடி, நதவனின் முக்கிய உடன்படிக்கககளின் 
வரலாறு ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவுடன் தேய்த உலகளாவிய 
உடன்படிக்கககளுடன் ததாடங்கியது.  இப்நபாது, பகைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரநவல் 
தனது ராஜ்ய ந ாக்கங்களின் கமய  ிகலக்கு  கர் ்தநபாது நதவன் தேய்த 
ராஜ்ஜிய உடன்படிக்கககளுக்கு நம் கவைத்யதத் திருப்ப நவண்டும். 

ததசிய உடன்படிக்கககள் 
ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயில் ததாடங்கி, நமாநேயில் 

இஸ்ரநவலுடனான உடன்படிக்கக மற்றும் இறுதியாக தாவதீின் 
உடன்படிக்ககயில் ததாடங்கி ராஜ்ய உடன்படிக்ககககளயும் காலவரிகேப்படி 
பார்ப்நபாம்.  ஆபிரகாமுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககயுடன் 
ஆரம்பிக்கலாம். 

ஆபிரகாம் 
ஆபிரகாம் ஒவ்தவாரு இஸ்ரநவலரின் த ்கத அல்லது முற்பிதா ஆவார். 

இ ்த காரணத்திற்காக, நதவன் ஆபிரகாம் மூலம் தனது முதல் ராஜ்ய 
உடன்படிக்கககய தேய்தார். ஆதியாகமம் 15, 17ல் இ ்த உடன்படிக்ககயின் 
ந ரடிக் குறிப்புககள  ாம் காண்கிநறாம்.  அவர் ஆபிராம் எை்று முன்பு 
அகைக்கப்பட்ட  ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட நதவனின் உடன்படிக்ககயின் 
முதற்குறிப்பு ஆதியாகமம் 15:18 இல் நதான்றுகிறது: 

அ ் ாளிநல கர்த்தர் ஆபிராநமாநட 
உடன்படிக்ககபண்ணினார் (ஆதியாகமம் 15:18). 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இங்நக "உடன்படிக்கக தேய்து" என்பதற்கு, எபிதரய தோல்லான காரத் 
ַרת)  பயன்படுத்தப்பட்டு "உடன்படிக்கககய தவட்டு" என்பதாக (כָּ
தோல்லப்பட்டுள்ளது.   ாம் முன்நப குறிப்பிட்டது நபால, இது ஒரு உடன்படிக்கக 
உறவின் ததாடக்கத்கதக் குறிக்கும் ோதாரண வைி ோகும். பின்னர், பல 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நதவன் முற்பிதாக்களுடன் தனது உடன்படிக்கககய 
உறுதிப்படுத்தினார் அல்லது புதுப்பித்தார். ஆதியாகமம் 17:1-2 இல்  ாம் இகத 
வாேிக்கிநறாம்: 

 ான் ேர்வவல்லகமயுள்ள நதவன்;  ீ எனக்கு முன்பாக 
 ட ்துதகாண்டு உத்தமனாயிரு.   ான் உனக்கும் எனக்கும் 
 டுவாக என் உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்துநவன் 
(ஆதியாகமம் 17:1-2). 

இது ஆபிரகாமுடனான இரண்டாவது, நவறுபட்ட உடன்படிக்கக அல்ல. 
மாறாக, நதவன் தனக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் இகடநய தம்முகடய 
உடன்படிக்கககய "உறுதிப்படுத்துவார்" என்று கூறினார்.  "உறுதிப்படுத்து" 
என்ற வார்த்கதக்கு எபிதரய விகனே்தோல் ‘கும்’ (קּום) 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ந ாவாவுடனும் ஆதாமுடனுமான உடன்படிக்கககய 
நதவன்  ிறுவி  யபோதும் அல்லது உறுதிப்படுத்தின யபோதும்  ாம் பார்த்த அநத 
தவளிப்போட்யடத் தோை் ஆதியாகமம் 6:18 இல் போர்த்யதோம். 

நதவன் அகதப் பற்றி நபசும்நபாததல்லாம், "ஆபிரகாமுடன் 
தேய்யப்பட்ட என் உடன்படிக்கக" என்று தோல்லுகிறார்.  
ஒன்றுக்கு நமற்பட்டகத அவர் ஒருநபாதும் 
குறிப்பிடுவதில்கல. நமலும் அவர் ஈோக்கு மற்றும் 
யாக்நகாபுடன், "ஆபிரகாமுக்கு  ான் தேய்துதகாடுத்த 
ேத்தியத்கத" என்று குறிப்பிட்டு அ ்த உடன்படிக்கககய 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார். உதாரணமாக, இது முழு 
உடன்படிக்கககயயும் குறிக்கிறது, நமலும் இது ஆதியாகமம் 
12, 15, 17 மற்றும் 22 இல் தகாடுக்கப்பட்ட அகனத்து 
வாக்குத்தத்தங்ககளயும் உள்ளடக்கியது. தப ்தததகாஸ்நத 
 ாளில் நபதுருவும் இநத நபான்ற கருத்துக்ககளக் 
கூறுகிறார். எனநவ, ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட உடன்படிக்கககள் 
இருப்பதாக குறிப்பிடும் விதத்தில், நவதாகமம் அகதப்பற்றி 
குறிப்பிடும்நபாது, நவநறான்கறப்பற்றி தோல்லுவதாக 
ஒருநபாதும்  ிகனக்க நவண்டுவதில்கல… நவறு எ ்த 
விளக்கமும் ேற்று வலுக்கட்டாயமாக மாறும் என்று  ான் 
 ிகனக்கிநறன், ஏதனன்றால் எல்லா ஆதாரங்களும் மிக 
இயல்பாக புரி ்து தகாள்ள நவண்டியகவகநள. நதவன் 
ஆபிரகாமுடன் ஒரு உடன்படிக்கககய மட்டுநம தேய்தார். 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

— Dr. தஜஃப்ரி நஜ.  ிஹாஸ் 

ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக அவரது ே ்ததியினகர மற்ற 
மனிதகுலத்திலிரு ்து நவறுபடுத்தியது. இ ்த உடன்படிக்ககயின் மூலம், 
நதவன் தனது ராஜ்யத்கத உலகம் முழுவதும் பரப்புவதில் முக்கிய பங்கக 
வகிக்க இஸ்ரநவகல நதர் ்ததடுத்தார். ஆபிரகாமின் ே ்ததியினர் 
வாக்குப்பண்ணப்பட்ட நதேத்கத தோ ்தமாக்குவார்கள். அவர்கள் 
எண்ணிக்ககயில் அதிகரிப்பார்கள்.  நமலும் அவர்கள் நதவனுகடய 
ராஜ்யத்கத பூமியின் எல்கலகள் வகர பரப்புவார்கள். இ ்த காரணத்திற்காக, 
ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கக இஸ்ரநவலுக்கான நதவனின் வாக்குத்தத்த 
உடன்படிக்கக மற்றும் அவரது "இஸ்ரநவலின் ததரி ்துதகாள்ளப்படுதல் 
உடன்படிக்கக" என விவரிக்கப்படலாம். ஆதியாகமம் 15:18 இல்  ாம் இவ்வாறு 
வாேிக்கிநறாம்: 

அ ் ாளில் ஆண்டவர் ஆபிராமுடன் உடன்படிக்கக தேய்து, 
"உன் ே ்ததிக்கு இ ்த நதேத்கதக் தகாடுக்கிநறன்" 
(ஆதியாகமம் 15:18) 

மற்றும் ஆதியாகமம் 17:2 இல்: 

 ான் உனக்கும் எனக்கும்  டுவாக என் உடன்படிக்கககய 
ஏற்படுத்தி, உன்கன மிகவும் திரளாய்ப் 
தபருகப்பண்ணுநவன் (ஆதியாகமம் 17:2). 

ஆபிரகாமுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககயானது, நதர் ்ததடுக்கப்பட்ட 
மக்களாகிய இஸ்ரநவலரின் நதவ ராஜ்ய ந ாக்கங்ககள  ிறுவியது. 

நதவன் ஆபிரகாமுடன் தனது உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்தி  பிறகு, 
நதவன் நமாநேயில் இஸ்ரநவலுடன் மற்தறாரு யதசி  உடன்படிக்கககய 
தேய்தார். 

வமாவச 
நமாநேயின்  ாட்களில் இஸ்ரநவலுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக 

ஆபிரகாமுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககக்கு முரணாக இல்கல என்பகத 
உணர நவண்டியது அவேியம். ஆபிரகாமுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககக்கு 
மாற்றாக நமாநே தன்கனக் காணவில்கல. மாறாக, நமாநே ஆபிரகாமுடன் 
தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கககய தனது தோ ்த ராஜ்ய நவகலயின் 
அடிப்பகடயாக குறிப்பிடுகிறார்.  யாத்திராகமம் 32:13 இல் நதேத்தின் ோர்பாக 
நமாநே நதவனிடம் தஜபித்த விதத்கதக் கவனியுங்கள்: 

உமது தாேராகிய ஆபிரகாகமயும் ஈோக்ககயும் 
இஸ்ரநவகலயும்  ிகனத்தருளும்: உங்கள் ே ்ததிகய 
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பார்கவயிடவும். 

வானத்து  ட்ேத்திரங்ககளப்நபாலப் தபருகப்பண்ணி,  ான் 
தோன்ன இ ்தத் நதேம் முழுவகதயும் உங்கள் ே ்ததியார் 
என்கறக்கும் சுத ்தரித்துக்தகாள்ளும்படிக்கு, 
அவர்களுக்குக் தகாடுப்நபன் (யாத்திராகமம் 32:13). 

 ாம் இங்நக பார்ப்பது நபால், நமாநேயுடன் தேய்யப்பட்ட ராஜ்ய 
உடன்படிக்ககயானது ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககக்கு பதிலாக 
தேய்யப்பட்ட ஒரு புத்தம் புதிய உடன்படிக்கக அல்ல. மாறாக, அது நதவன் 
ஆபிரகாமுடன் தேய்த ததரி ்துதகாள்ளப்படுதல் உடன்படிக்ககயின் மதீு 
கட்டப்பட்டது மற்றும் நமம்படுத்தப்பட்டது. 

யாத்திராகமம் 19-24 இல் நமாநேயின்  ாட்களில் நதவன் இஸ்ரநவலுடன் 
உடன்படிக்கக தேய்ததற்கான முதன்கமயான பதிகவ  ாம் காண்கிநறாம். 
எகிப்தில் இருந்து வவளிய றி  இரண்டோம் தயலமுயற இஸ்ரயவலருடை் 
இந்த உடை்படிக்யகய  புதிப்பித்தயல உபாகமம் புத்தகத்தில் காண்கிநறாம். 
நதவன் ேீனாய் மகலயின் அடிவாரத்தில் இஸ்ரநவலின் பன்னிரண்டு 
நகாத்திரத்கதயும் கூட்டியநபாது, அவர் அவர்ககள ஒரு தபரிய நதேமாக, 
அரேியல் ரதீியாக ஒன்றுபட்ட மக்களாக வடிவகமத்தார்.  ிே்ேயமாக, 
நமாநேயின் காலத்திற்கு முன்நப நதவ ஜனங்களுக்கு விதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுகறகள் இரு ்தன. ஆனால் ஒவ்தவாரு புதிய நதேத்கதப்நபால, இ ்த 
ந ரத்தில் இஸ்ரநவலின் முக்கிய நதகவகளில் ஒன்று ேட்டங்களின் அகமப்பு, 
மற்றும் அவற்கற  ிர்வகிக்கும் ஒழுங்குமுகற அகமப்பாகும். இ ்த 
காரணத்திற்காக, நமாநேயுடன் தேய்த உடன்படிக்கக நதவனின் 
" ியாயப்பிரமோண உடன்படிக்கக" என்று ேரியாக அகைக்கப்படலாம். 
உண்கமயில், நமாநேயின் உடன்படிக்கக  ியாயப்பிரமாணத்கத மிகவும் 
வலியுறுத்தியது, இஸ்ரநவல் மக்கள் இ ்த உடன்படிக்ககயில் 
பிரயவசித்தநபாது, அவர்கள் நதவனின் ேட்டம் அகனத்கதயும் ககடப்பிடிக்க 
ஒரு உறுதியான உறுதிதமாைிகய தகாடுத்தார்கள். யாத்திராகமம் 19:7-8 இல் 
 மக்கு இவ்வோறு கூறப்பட்டுள்ளது: 

எனநவ நமாநே... கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்த 
வார்த்கதககளதயல்லாம் அவர்களுக்கு முன்பாகே் 
தோன்னான். அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏகமாய், கர்த்தர் 
தோன்னகவககளதயல்லாம் தேய்நவாம் என்று 
பிரதியுத்தரம் தோன்னார்கள் (யாத்திராகமம் 19:7-8). 

எனநவ, இஸ்ரநவல் நதேத்துடன் தேய்யப்பட்ட இரண்டாவது 
உடன்படிக்கக நமாநேயுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக என்பகத  ாம் 
காண்கிநறாம், இ ்த ந ரத்தில் நதேத்திற்கு என்ன நதகவ என்பகத 
துல்லியமாக வலியுறுத்தும் ஒரு உடன்படிக்ககயானது நதவனின் 
 ியாயப்பிரமோணமோகும். 
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பார்கவயிடவும். 

இப்நபாது, ஆபிரகாம் மற்றும் நமாநேயுடன் நதவன் தேய்த 
உடன்படிக்ககககளப் பார்த்த பிறகு, பகைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரநவலின் ககடேி 
ராஜ்ய உடன்படிக்ககக்கு  ாம் திரும்ப நவண்டும். 

 ாேீது 
இஸ்ரநவல் ஒரு முழுகமயான ராஜ்யமாக மாறியநபாது, நதவன் தாவதீு 

ராஜாவுடன் ஒரு உடன்படிக்கக தேய்தார். தாவதீுடன் நதவன் தேய்த 
உடன்படிக்கக ேனீாய் மகலயில் நதவனின் உடன்படிக்ககக்கு 
இணங்கவில்கல. மாறாக, அது கட்டப்பட்டது மற்றும் நமாநேயுடன் வச ்த 
உடன்படிக்கககய நமம்படுத்தியது. 2  ாளாகமம் 6:16-ல் ோதலாநமான் 
ததளிவுபடுத்தியபடி, தாவதீுக்கு நதவன் தகாடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் 
நமாநேயின் மூலம் தகாடுக்கப்பட்ட  ியா ப்பிரமோண த்திற்கு உண்கமயாக 
இருப்பகதே் ோர் ்தது.  ாம் இப்படி படிக்கிநறாம்: 

இஸ்ரநவலின் நதவனாகிய கர்த்தாநவ, நதவரர்ீ என் 
தகப்பனாகிய தாவதீு என்னும் உமது அடியாகன ந ாக்கி:  ீ 
எனக்கு முன்பாக  ட ்ததுநபால, உன் குமாரரும் என் 
 ியாயப்பிரமாணத்தில்  டக்கும்படி தங்கள் வைிகயக் 
காப்பார்கநளயானால், இஸ்ரநவலின் ேிங்காேனத்தில் 
வற்ீறிருக்கும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு 
இல்லாமற்நபாவதில்கல என்று தோன்னகத இப்தபாழுது 
அவனுக்கு  ிகறநவற்றும்.  
(2  ாளாகமம் 6:16). 

இ ்தப் பகுதியில் குறிப்பிடுவது நபால, தாவதீுடன் தேய்யப்பட்ட 
நதவனின் உடன்படிக்கக தாவதீின் அரே குடும்பத்கத கமயமாகக் தகாண்டது, 
ஆனால் தாவதீின் வடீு " நமாநேயின்  ியாயப்பிரமோணமாகிய [நதவனின்] 
 ியாயப்பிரமாணத்தின்படி  டக்க" நவண்டும். 

தபாதுவாக, 2 ோமுநவல் 7ல் தாவதீின் ஆட்ேியின் உே்ேத்தில் நதவன் இ ்த 
உடன்படிக்கககய தேய்தார் என்று நவதாகம விளக்க அறிஞர்கள் 
ததரிவிக்கின்றனர். இ ்த அதிகாரம் "உடன்படிக்கக" என்ற வார்த்கதகயப் 
பயன்படுத்தவில்கல என்றாலும், நதவன் தாவதீுடன் ஒரு உடன்படிக்கக 
தேய்தார் என்பகத பல பகுதிகள் தவளிப்பகடயாகக் குறிப்பிடுகின்றன. ஒரு 
உதாரணம், ேங்கீதம் 89:3-4 இல் தாவதீுக்கு நதவன் தகாடுத்த வாக்குத்தத்தத்கத 
கவனியுங்கள்: 

என்னால் ததரி ்துதகாள்ளப்பட்டவநனாநட 
உடன்படிக்ககபண்ணி, என் தாேனாகிய தாவகீத ந ாக்கி:  
என்தறன்கறக்கும் உன் ே ்ததிகய  ிகலப்படுத்தி, 
தகலமுகற தகலமுகறயாக உன் ேிங்காேனத்கத 
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ஸ்தாபிப்நபன் என்று ஆகணயிட்நடன்" என்றீர் (ேங்கீதம் 89:3-
4). 

 ாம் இங்கு பார்க்கிறபடி, தாவதீின் உடன்படிக்கக இஸ்ரநவலில் 
அரேத்துவத்கத கமயமாகக் தகாண்டது.  அல்லது இன்னும் ததளிவாகே் 
தோல்வதானால், அது தாவதீின் வட்ீகட இஸ்ரநவலின் "எல்லா 
தகலமுகறகளுக்கும்"  ிர ்தர அரே வம்ேமாக  ிறுவியது. 

2 ோமுநவல் 7 இல் தாவதீுக்கு நதவன் அளித்த வாக்குத்தத்தம் 
மீட்பின் வரலாற்றிற்கு தபரும் முக்கியத்துவம் வாய் ்தது. 
தபாதுவாக மீட்பின் வரலாற்கறப் புரி ்துதகாள்வதில் இது 
ஒரு முக்கிய அத்தியாயமாகும்... தாவதீின் உடன்படிக்கக 
என்று அகைக்கப்படுவகத இ ்த அதிகாரத்தில் பார்க்கிநறாம். 
இது ஒரு மிக முக்கியமான உடன்படிக்ககயாகும், இதில்  ாம் 
இரட்ேககரப் பற்றிய ஒரு புதிய கண்நணாட்டத்கதக் 
காண்கிநறாம், இ ்த இரட்ேகர் தாவதீின் குமாரனாக 
இருப்பார். "தாவதீின் குமாரன்" என்பது நவதத்தில் ஒரு 
ோதாரண தோல் அல்ல. “தாவதீின் குமாரகன”  ீங்கள் 
பார்க்கும் ஒவ்தவாரு முகறயும் “ராஜா” என்ற வார்த்கதகய 
 ிகனவில் தகாள்வது அவேியம். தாவதீு ராஜாவாக 
இரு ்தார், இ ்த அதிகாரத்தில், அவரது குமாரன் ராஜ்யத்தின் 
ேிங்காேனமாகிய அரியகணயில் என்தறன்றும் அமர்வார் 
என்று கர்த்தர் அவருக்கு வாக்குத்தத்தம் அளித்தார்.  
தாவதீின் ே ்ததிகளில் ஒருவர் தாவதீின் ேிங்காேனத்தில் 
என்தறன்றும் ராஜாவாக இருப்பார். 

— Mr.தஷரிப் அததஃப் ஃபாஹிம், தமாைிதபயர்ப்பு 

தாவதீு நதவ ஜனங்கள் மீது ராஜாவானநபாது, நதவன் தாவதீின் வட்ீகட 
 ிர ்தரமாக இஸ்ரநவகல ஆளும் தகலமுகறயாக  ிறுவுவதன் மூலம் 
அவருகடய ராஜ்யத்கத முன்நனற்றினார். அப்நபாதிரு ்து, தாவதீின் 
குடும்பத்தின்  ம்பகமான ஆட்ேியின் மூலம், நதவனுகடய ராஜ்யத்கத 
பூமியின் ககடேி வகர பரப்புவதில் இஸ்ரநவல் தனது பங்கக  ிகறநவற்றும். 
இ ்த காரணத்திற்காக,  ாம் தாவதீின் உடன்படிக்கககய நதவனால் 
தேய்யப்பட்ட "ராஜாங்கத்தின் உடன்படிக்கக" என்று அகைக்கலாம். 

நதவனுயட  உடன்படிக்கககளின் வரலாறு எவ்வாறு உலகளாவிய 
மற்றும் யதசி  உடன்படிக்ககககள உள்ளடக்கியது என்பகத இப்நபாது  ாம் 
பார்த்நதாம். பகைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிேிகள் நதவன் தனது ராஜ்யத்தின் 
இறுதிக் கட்டத்தில் தேய்வார் என்று கணித்த உடன்படிக்ககயாகிய புதிய 
உடன்படிக்கககய  ாம் பார்க்க நவண்டும். 
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புது உடன்படிக்கக  
புதிய உடன்படிக்கககயப் பற்றி நவதாகமம் என்ன கற்பிக்கிறது 

என்பகத தபரும்பாலான சுவிநேஷ கிறிஸ்தவர்கள்  ன்கு 
அறி ்திருக்கிறார்கள், ஏதனனில் இது புதிய ஏற்பாட்டு நபாதகனயின் முக்கிய 
கமயமாகும். ஆனால் புதிய உடன்படிக்கககயப் பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் 
கூறுவது பகைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிேிகள் புதிய உடன்படிக்கககயப் பற்றி 
கூறியவற்றில் நவரூன்றியுள்ளது என்பகத  ாம் அடிக்கடி புரி ்து தகாள்ளத் 
தவறுகிநறாம். அவர்களின் பார்கவயில், புதிய உடன்படிக்கக ஒவ்தவாரு 
மு ்கதய நவதாகம  உடன்படிக்ககயின்  ிகறநவறுதலாகும்.  நமேியாவின் 
மூலம் ககடேி  ாட்களில் அவருகடய ராஜ்ய ந ாக்கங்கள் 
 ிகறநவற்றப்படும்நபாது நதவன் அவருகடய ராஜ்யத்கத எவ்வாறு 
 ிர்வகிப்பார் என்பகத இது பிரதிபலிக்கிறது. 

பல தீர்க்கதரிேிகள், இஸ்ரநவல் வம்ேத்தாரின் உண்கமயுள்ள 
மீதியானவர்களுடனும் யூதா குடும்பத்துடனும் ேிகறபட்டுப்நபான பிறகு 
நதவன் ஒரு உடன்படிக்கககய தேய்வார் என்று முன்னறிவித்தார்கள். அ ்த 
ந ரத்தில், நதவனுகடய ராஜ்யம் நமேியா மூலம் பூமியின் ககடேி வகர பரவும். 
எநரமியா 31:31 "புதிய உடன்படிக்கக" பற்றி எவ்வாறு நபசுகிறது என்பகத 
கவனியுங்கள்: 

இநதா, " ாட்கள் வருதமன்று" கர்த்தர் தோல்லுகிறார், 
"அப்தபாழுது இஸ்ரநவல் குடும்பத்நதாடும் யூதா 
குடும்பத்நதாடும் புது உடன்படிக்கக பண்ணுநவன்" (எநரமியா 
31:31). 

எநேக்கிநயல் 37:26, மற்றும் பல ே ்தர்ப்பங்களில், தீர்க்கதரிேி எநேக்கிநயல் 
இநத உடன்படிக்கககய  ித்திய "ேமாதான உடன்படிக்கக" என்று நபேினார். 
 ாம் இப்படி படிக்கிநறாம்: 

 ான் அவர்கநளாநட ேமாதான உடன்படிக்கக தேய்நவன்;  
அது அவர்களுக்கு  ித்திய உடன்படிக்ககயாயிருக்கும்;   ான் 
அவர்ககள  ிகலப்படுத்தி, அவர்ககள வர்த்திக்கப்பண்ணி, 
அவர்கள்  டுவிநல என் பரிசுத்த ஸ்தலத்கத 
என்தறன்கறக்கும் ஸ்தாபிப்நபன் (எநேக்கிநயல் 37:26). 

நமலும், எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் அறி ்தபடி, 1 தகாரி ்தியர் 11:25 இல், 
கர்த்தருகடய இராப்நபாஜனத்தில் இநயசுவின் வார்த்கதககள 
தகாரி ்தியர்களுக்கு  ிகனவுபடுத்தியநபாது, கிறிஸ்துவில் இ ்த  ித்திய புதிய 
ேமாதான உடன்படிக்கக  ிகறநவறியது என்பகத பவுல் ததளிவுபடுத்தினார்: 

இ ்தப் பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய 
உடன்படிக்ககயாயிருக்கிறது;   ீங்கள் இகதப் 
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பானம்பண்ணும்நபாததல்லாம் என்கன  ிகனவுகூரும்படி 
இகதே் தேய்யுங்கள் (1 தகாரி ்தியர் 11:25). 

கிறிஸ்துவில் இ ்த புதிய உடன்படிக்ககயின் மூலம், புதிய ஏற்பாட்டு 
யுகத்தில் நதவன் தனது ராஜ்யத்கத  ிர்வகிக்கிறார்.  கிறிஸ்து தனது மு ்கதய 
உடன்படிக்கககளில் நதவன்  ிகறநவற்றிய அகனத்கதயும் 
 ிகறநவற்றுவதால், புதிய உடன்படிக்கக நதவ ஜனங்ககள ஆளுகிறது. இ ்த 
காரணத்திற்காக, அகத நதவனின் " ிகறநவறுதலின் உடன்படிக்கக" என்று 
தோல்லுவது தபாருத்தமானதாக இருக்கலாம். 

இ ்த  ிகறயவறுதலிை் உடன்படிக்ககயானது, நதவ ஜனங்ககள அவர் 
ேிகறயிருப்பிலிரு ்து திரும்பி வ ்தபின்பு, பூமியின் எல்கலகள் வகர 
தம்முகடய ராஜ்யத்கத பரப்பியநபாது அவர்ககள ஆளுவதற்கோக 
ஏற்படுத்தப்பட்டு இரு ்தது. இந்தப் புதி  உடை்படிக்யக, தம்முயட  ஜைங்கயள 
தவறோமல் அவயரச் யசவிக்க முழுயம ோக அதிகோரமளிக்கப்பட்ட, 
மை்ைிக்கப்பட்ட, மீட்கப்பட்ட இைமோக மோற்றுவதற்கோை யதவனுயட  
அர்ப்பணிப்போகும். எநரமியா 31:31-34 இல் இ ்த மீட்கப எநரமியா விவரித்த 
விதத்கத கவனியுங்கள்: 

“இநதா,  ாட்கள் வருதமன்று” கர்த்தர் தோல்லுகிறார், 
“அப்தபாழுது இஸ்ரநவல் குடும்பத்நதாடும் யூதா 
குடும்பத்நதாடும் புது உடன்படிக்கக பண்ணுநவன்...  ான் 
என்  ியாயப்பிரமாணத்கத அவர்கள் உள்ளத்திநல கவத்து, 
அகத அவர்கள் இருதயத்திநல எழுதுநவன்.  ான் அவர்கள் 
நதவனாயிருப்நபன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். 
இனி ஒருவன் தன் அயலாகனயும், ஒருவன் தன் 
ேநகாதரகனயும் ந ாக்கி: கர்த்தகர அறி ்துதகாள் என்று 
நபாதிப்பதில்கல; அவர்களில் ேிறியவன்முதல் 
தபரியவன்மட்டும், எல்லாரும் என்கன 
அறி ்துதகாள்வார்கள் என்று கர்த்தர் தோல்லுகிறார்;   ான் 
அவர்கள் அக்கிரமத்கத மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்ககள 
இனி  ிகனயாதிருப்நபன் (எநரமியா 31:31-34). 

இப்நபாது, கிறிஸ்து நதவனுகடய ராஜ்யத்தின் இறுதிக் கட்டத்கத மூன்று 
கட்டங்களில்  ிகறநவற்றுகிறார் என்பகத  ாம் எப்நபாதும்  ிகனவில் 
தகாள்ள நவண்டும். அவர் தனது பூமிக்குரிய ஊைியம், பரிசுத்த ஆவி ோைவர் 
வபோழிந்தருளப்படுதல் மற்றும் அவரது அப்நபாஸ்தலர்களின் வச ல்போடுகள் 
ஆகியவற்றின் மூலம் அகதத் ததாடங்கினார். இது திருே்ேகப வரலாறு 
முழுவதும் ததாடர்கிறது. கிறிஸ்து மகிகமயில் திரும்பும்நபாது அது அதன் 
 ிகறகவ அகடயும். அ ்த  ாளில், புதிய உடன்படிக்கக நதவனின் 
உடன்படிக்கககளின் முழு வரலாற்றின்  ிகறநவறுதலாக இருக்கும். ஆதாம், 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ந ாவா, ஆபிரகாம், நமாநே மற்றும் தாவதீு  ஆகிநயாருடன் தேய்யப்பட்ட 
உடன்படிக்கக  ிர்வாகங்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் நதவனின் 
ந ாக்கங்ககள அது  ிகறநவற்றும். 

எபிதரயர் 8 புதிய உடன்படிக்கக நிறுவப்பட்டகதப் பற்றி 
நபசுகிறது, இது ஒரு புதிய உடன்படிக்கக அல்ல. இ ்த 
உடன்படிக்கக பகைய ஏற்பாட்டில் வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்டது. உண்கமயில், அவர் ஒரு புதிய 
உடன்படிக்ககயின் வாக்குத்தத்தமான எநரமியா 31ல் இரு ்து 
நமற்நகாள் காட்டுகிறார். நதவன் ேனீாய் மகலயில் 
இஸ்ரநவலுடன் ஒரு உடன்படிக்கக தேய்தார், ஆனால் ஒரு 
 ாள் இஸ்ரநவல் அ ்த உடன்படிக்கககய உகடத்துவிட்டது. 
ஒரு  ாள் நதவன் ஒரு புதிய உடன்படிக்கககய மீண்டும் 
 ிறுவுவார், நமலும் அ ்த புதிய உடன்படிக்கக 
கற்பலகககளில் எழுதப்பட்ட ேட்டத்கத தகாண்டிருக்காது 
என்று அவர் உறுதியளிக்கிறார். அது  ம் இருதயங்களில் 
எழுதப்பட்டிருக்கும்… எனநவ, எநரமியா 31 இல் உள்ள புதிய 
உடன்படிக்ககயின் வாக்குறுதி  ிகறநவறியது, அகதத்தான் 
இங்யக ஆேிரியர் வாதிடுகிறார். அ ்த  ிகறநவற்றத்தின் 
வாக்குத்தத்தத்துடன், நதவனின் இரட்ேிப்பு இப்நபாது 
இஸ்ரநவலருக்கு மட்டுமல்ல, எல்லா இடங்களிலும் உள்ள 
எல்லா நதேங்களுக்கும் கட ்து நபாகிறது. எனநவ, எல்லா 
ந ரத்திலும்,  இதுதான் நதவனின் ந ாக்கம் என்றும், இது 
வாக்குத்ததங்ககள  ிகறநவற்றுவது என்றும் ஆேிரியர் 
கூறுகிறார். 

— Dr. மார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

நதவனின் ராஜ்யத்திற்கும் உடன்படிக்கககளுக்கும் இகடநய உள்ள 
ததாடர்புகள் மற்றும் நதவன் தனது உடன்படிக்கககளின் வரலாறு முழுவதும் 
தனது ராஜ்யத்கத எவ்வாறு முன்நனற்றினார் என்பகதப் பார்த்த பிறகு,  ாம் 
 மது மூன்றாவது தகலப்போை உடன்படிக்கககளின் இயக்கவியலுக்கு திரும்ப 
நவண்டும். 

உடன்படிக்கககளின் இயக்கேியல் 
இ ்தப் பாடத்தில்  ாம் முன்னநர குறிப்பிட்டபடி, ததய்வகீ கருகண, 

மனதைிை் விசுவாேம் மற்றும் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

விகளவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகட இயக்கவியல் எல்லா ததய்வகீ 
உடன்படிக்கககளிலும் நதான்றுவகத ேில வியாக்கியான அறிஞர்கள் 
மறுத்துள்ளனர். ஒவ்தவாரு பகைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்ககயின் நவதாகமப் 
பதிவும் தனித்தனியான முக்கியத்துவங்ககளக் தகாண்டுள்ளது என்பது 
உண்கமதான். ஆயினும்கூட, பகைய ஏற்பாட்டு வரலாற்றின் பர ்த நவதாகம 
ேித்திரத்கத  ாம் பார்கவயில் கவத்திருக்கும்நபாது, ஒவ்தவாரு 
உடன்படிக்ககயின் ஒவ்தவாரு  ிர்வாகத்தின் கீழும் நதவன் தனது மக்களுடன் 
தகாண்டுள்ள ததாடர்புகளின் இயக்கவியல்  ிகலயானதாக இருப்பகதக் 
காணலாம். 

ஆதாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக உலகத்தின் ததாடக்கத்தில் 
 ிறுவப்பட்ட ேில அடிப்பகட வடிவங்ககள வலியுறுத்தியது.  ந ாவாவுடன் 
தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக இயற்ககயின் ஸ்திரத்தன்கமகய 
வலியுறுத்தியது. ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக நதவனின் 
வாக்குத்தத்தங்ககளயும் ததரி ்ததடுத்தகலயும் வலியுறுத்தியது. நமாநேயுடன் 
தேய்யப்பட்ட  உடன்படிக்கக நதவனின்  ியாயப்பிரமாணத்கத 
வலியுறுத்தியது. தாவதீுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக தாவதீின் வம்ேத்கத 
நதவனின் பிரத்திநயகமாக நதர் ்ததடுக்கப்பட்ட அரே குடும்பமாக உயர்த்திக் 
காட்டியது. நமலும் புதிய உடன்படிக்கக  ிகறநவறுதகல வலியுறுத்தியது. 

ஆனால் இ ்த வலியுறுத்தல்கள் உடன்படிக்கக வாை்க்ககயின் 
விரிவான விளக்கங்கள் அல்ல; அகவ ேில ேிறப்பம்ேங்ககள மட்டுநம 
ததாடுகின்றன. உடன்படிக்ககயில் வாை்வதன் இயக்கவியலின் முழுகமகய 
அறி ்துதகாள்ள, நதவனுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயின் வாை்க்கக 
இ ்த வலியுறுத்தல்ககளக் காட்டிலும் அதிகமானவற்கற உள்ளடக்கியது 
என்பகத  ாம் அங்கீகரிக்க நவண்டும். நதவனுடன் தேய்யப்பட்ட 
உடன்படிக்ககயில் வாை்வதன் இயக்கவியல் எப்நபாதும் நதவனின் கருகண, 
மனித  ம்பகத்தன்கமயின் நதகவ மற்றும் மனிதனின்  ம்பகத்தன்கம 
மற்றும்  ம்பகமற்ற தன்கமயின் விகளவுகள் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது. 

இகதே் தோன்ன பிறகு, இ ்த உடன்படிக்கக இயக்கவியல் 
இய ்திரத்தனமாக இயங்குவதாக ஒருநபாதும்  ிகனக்காமலிருப்பது  
முக்கியம். உடன்படிக்கக இயக்கவியகல நதவன் தேயல்படுத்துவது 
எப்நபாதுநம கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மாறாக, தனி பர்கள், குழுக்கள் 
மற்றும் மனிதகுலம் முழுவதுமாக ககயாண்டதால், நதவன் எப்நபாதும் தனது 
அரே உரிகமகய தனக்காக கவத்தார். அவர் தனது பிரமாண்டமான ராஜ்ய 
ந ாக்கங்ககள  ிகறநவற்றும் வைிகளில் தனது உடன்படிக்கககளின் 
இயக்கவியகலே் தேயல்படுத்த ராஜாவாக தனது உரிகமகயப் 
பயன்படுத்தினார். நதகவப்பட்டநபாது அவர் கருகண காட்டினார். அவர் தனது 
ராஜ ஞானத்தின்படி விசுவாேத்தின் ேில தரங்ககள வலியுறுத்தினார். அவர் 
தனது தோ ்த விருப்பப்படி ஆேீர்வாதங்ககளயும் ோபங்ககளயும் த ்தார். 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நதவன் ஏன் ேிலருக்கு கருகண காட்டினார், மற்றவர்களுக்கு ஏன் 
கருகண காட்டவில்கல என்பகத  ாம் தபரும்பாலும் புரி ்து தகாள்ள 
முடியாது.  ம்பகத்தன்கமயின் ேில தர ிகலககள அவர் ஏன் மற்றவர்ககள 
விட ேிலருக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய் ்ததாக கருதினார் என்பகதப் 
புரி ்துதகாள்ள  ாம் ேிரமப்படுகிநறாம். ேில ேமயங்களில், நதவன் ஏன் 
ேிலருக்கு ஆேீர்வாதங்ககளயும் மற்றவர்கள் மீது ோபங்ககளயும் தபாைி ்தார் 
என்பகத  ாம் விளக்க முடியாது. பல முகற, பகைய ஏற்பாட்டின் 
எழுத்தாளர்கள் நதவன் ஏன் தனது ராஜ உரிகமகய இ ்த வைியில் அல்லது 
அ ்த வைியில் பயன்படுத்தினார் என்பகத விளக்கினர். மற்ற ந ரங்களில், 
அவர்கள் அப்படி தேய்யவில்கல. ஆனாலும், நதவன்  ல்லவர் என்றும் 
அவருகடய ஞானம்  ம்முகடய ஞானத்கத விட அதிகமாக உள்ளது என்றும் 
 மக்குத் ததரியும். எனநவ, அவருடன் தேய்த உடன்படிக்கக வாை்க்ககயின் 
அடிப்பகட இயக்கவியகல அவர் எவ்வாறு ககயாண்டார் என்பகத  ாம் 
பணிவுடன் ஏற்றுக்தகாள்கிநறாம். 

நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககளின் இயக்கவியல் பகைய ஏற்பாட்டில் 
எவ்வாறு ஊடுருவுகிறது என்பகதத் திற ்து பார்க்க, ஒவ்தவாரு பகைய 
ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கககயயும் சுருக்கமாகத் ததாடுநவாம். முதலில்,  ாம் 
முதன்கமயான உலகளாவிய உடன்படிக்ககககளப் பார்ப்நபாம். 
இரண்டாவதாக, பகைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரநவலுடன் நதவன் தேய்த ராஜ்ய 
உடன்படிக்ககககள  ாம் கருத்தில் தகாள்நவாம். மூன்றாவதாக கிறிஸ்துவில் 
புதிய உடன்படிக்கககயப் பார்ப்நபாம். முதலில் இ ்த இயக்கவியகலப் 
பார்ப்நபாம். 

உலகளாேிய உடன்படிக்கககள் 
ஆதிகால வரலாற்றின் நபாது, நதவன் ஆதாமுடன் அஸ்திபாரங்களின் 

உடன்படிக்கககயயும் ந ாவாவுடன் இயற்ககயான ஸ்திரத்தன்கமயின் 
உடன்படிக்கககயயும்  ிறுவினார். ஆனால் ஆதாமுடன் நதவனின் 
ததாடர்புகள் தவறுமநன ராஜ்ய அஸ்திபாரங்ககள ஸ்தாபிப்பகதக் 
குறிக்கவில்கல. நமலும், ந ாவாவுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயின் கீை், 
மனிதகுலத்திற்கும் நதவனுக்கும் இகடயிலான ததாடர்புகள் இயற்ககயின் 
ஸ்திரத்தன்கமகய விட அதிகம் ேம்ப ்தப்பட்டகவ. எல்லா ததய்வகீ 
உடன்படிக்ககககளயும் நபாலநவ, நதவன் இ ்த உடன்படிக்கககளின் கீை் 
ததய்வகீ கருகண, மனித  ம்பகத்தன்கம மற்றும் கீை்ப்படிதல் மற்றும் 
கீை்ப்படியாகமக்கான விகளவுகள் ஆகியவற்றின் இயக்கவியல் மூலம் 
வாை்க்கககய  ிர்வகித்தார். 

உலகளாவிய உடன்படிக்கககள் ஒவ்தவான்றிற்கும் இது எப்படி 
உண்கமயாக இருக்கிறது என்பகத சுருக்கமாகப் பார்ப்நபாம். முதலில் 
ஆதாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயிலும் பின்னர் ந ாவாவுடன் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயிலும் இருப்பகத பார்ப்நபாம்.  ஆதாமுடன் 
தேய்யப்பட்டதிலிரு ்து ஆரம்பிக்கலாம். 

ஆ ாம் 
முதலாவதாக, முதல் ஆணும் தபண்ணும் பாவம் தேய்வதற்கு முன்நப 

நதவன் அவர்களுக்கு அதிக கருகண காட்டினார். இ ்த உலகத்கத 
ஒழுங்கின்கமயிலிரு ்து ேீர்படுத்தி மனிதகுலத்திற்காக ஆயத்தம் தேய்தார். 
அவர் ஒரு அற்புதமான நதாட்டத்கத உருவாக்கி, அ ்த நதாட்டத்தில் 
ஆதாகமயும் ஏவாகளயும் கவத்தார். நமலும்  ாளுக்கு  ாள் நதவன் மனித 
இனத்திற்கு எல்லா வககயான ேலுககககளயும் வைங்கினார், அது அவர்கள் 
பாவத்தில் விழு ்த பிறகும்  ீட்டிக்கப்பட்டது. 

அகனத்து நவதாகம உடன்படிக்கககளும் நதவனின் 
கருகணகய பல வைிகளில் காட்டுகின்றன. இகத  ாம் 
காணக்கூடிய ஒரு எளிய வைி என்னதவன்றால், நதவன் 
எ ்தக் கடகமயும் இல்லாமல், தனது மக்களுடன் உறவில் 
நகைய முடிவு தேய்கிறார்... நமலும், நதவன் தம்முகடய 
மக்கள் அனுபவிக்க பல ஆேீர்வாதங்ககள தகாடுப்பதில் 
ததய்வகீ கருகண காட்டப்படுகிறது. ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் 
விஷயத்தில், முதல் உடன்படிக்ககயில், நதவன் தான் 
பகடத்த அகனத்கதயும் அவர்களின் வேத்தில் தகாடுத்ததில் 
ததய்வகீ கருகண தவளிப்படுகிறது. 

— Dr. நடவிட் தகார்ரியா, தமாைிதபயர்ப்பு 

இரண்டாவது இடத்தில், ஆதாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககக்கு 
மனிதனின்  ம்பகத்தன்கமயும் நதகவப்பட்டது. ஆதாமும் ஏவாளும் 
தம்முகடய ோயலாக தம்கமே் நேவிக்கும்படி எண்ணியது மட்டுமில்லாமல், 
 ன்கம தீகம அறி த்தக்க விருட்சத்தின் மூலம் நதவன் அவர்களின் 
 ம்பகத்தன்கமகய நோதித்தார். ஆதியாகமம் 2:16-17ல் நதவன் இவ்வாறு 
கட்டகளயிட்டார்: 

 ீ நதாட்டத்திலுள்ள ேகல விருட்ேத்தின் கனிகயயும் 
புேிக்கநவ புேிக்கலாம். ஆனாலும்  ன்கம தீகம அறியத்தக்க 
விருட்ேத்தின் கனிகயப் புேிக்கநவண்டாம் (ஆதியாகமம் 2:16-
17). 

ஆதாமும் ஏவாளும் இ ்தே் நோதகனயில் நதர்ே்ேி தபறத் தவறிய பிறகும், 
அவர்களிடமும் அவர்களுக்கு அடுத்து வ ்த உடனடி ே ்ததியினரிடமும் மனித 
 ம்பகத்தன்கமகய நதவன் ததாடர் ்து எதிர்பார்த்தார். 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மூன்றாவது இடத்தில், ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் கீை்ப்படிதல் மற்றும் 
கீை்ப்படியாகமக்கான விகளவுகள் இருக்கிறது. நதவன் ஆதாமும் ஏவாளும் 
துநராகம் தேய்து, தகடதேய்யப்பட்ட கனிகயே் ோப்பிட்டால், அவருகடய 
ோபத்தின் விகளவுககள அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் என்று 
தவளிப்பகடயாகக் கூறினார். ஆதியாகமம் 2:17இல் நதவன் இவ்வாறு 
அவர்களிடம் கூறினார்: 

அகத  ீ புேிக்கும்  ாளில் ோகநவ ோவாய் (ஆதியாகமம் 2:17). 

நமலும் மகறமுகமாக, ஆதாமும் ஏவாளும் நதவனின் கட்டகளக்குக் 
கீை்ப்படி ்து இ ்தப் பரட்ீகேயில் நதர்ே்ேி தபற்றிரு ்தால், அவர்கள் தபரிதும் 
ஆேீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். 

நதவனுடன் வாை் ்த ஆதாமின் வாை்க்கக, நதவனின் 
உடன்படிக்ககயின் இயக்கவியல் அகனத்கதயும் உள்ளடக்கியது. நமலும், 
ஆதியாகமம் புத்தகத்திலிரு ்து  ாம் அறி ்தபடி, ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 
உண்கமயாக இரு ்தது ஆதாமுடன் நதவன் ஏற்படுத்தின உடன்படிக்ககயின் 
கீை் வாை் ்த தகலமுகறகளுக்கும்  ாளுக்கு  ாள் உண்கமயாக இரு ்தது. 
நதவனுகடய ராஜ விருப்பப்படி, வரலாற்றின் இ ்தக் காலகட்டம் முழுவதும், 
நதவனுடனான வாை்க்கக ததய்வகீ இரக்கம், மனித விசுவாேம் மற்றும் 
விகளவுககள உள்ளடக்கியதாக இரு ்தது. 

ஆதாமுடன் தேய்யப்பட்ட உலகளாவிய உடன்படிக்ககயுடன் நேர்த்து, 
ந ாவாவும் அவருகடய உடன்படிக்ககயின் கீை் உள்ள மற்றவர்களும் அநத 
மூன்று மடங்கு இயக்கவியலின் அடிப்பகடயில் நதவனுக்கு முன்பாக 
வாை் ்தனர். 

வ ாோ 
முதலாவதாக, ந ாவாவுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககக்கான வைிகய 

நதவனின் கருகண தயார் தேய்தது. நதவன் தனது  ீதியான தீர்ப்பில் மனித 
இனத்கத அைிக்க தீர்மானித்தநபாது, அவர் ந ாவாகவயும் அவன் 
குடும்பத்கதயும் காப்பாற்ற தீர்மானித்தார். ஆதியாகமம் 6:8 இல்  ாம் இவ்வாறு 
வாேிக்கிநறாம்: 

ந ாவாவுக்நகா, கர்த்தருகடய கண்களில் கிருகப 
கிகடத்தது (ஆதியாகமம் 6:8). 

ந ாவாவுக்கும் அவருகடய குடும்பத்துக்கும் நதவன் அதிக இரக்கம் 
காட்டினார். ந ாவாவின்  ாட்ககளத் தாண்டியும் அவருகடய 
ே ்ததியினருக்கும் இநதநபான்ற இரக்கம் பரவியது. 

இரண்டாவதாக, ந ாவாவிடமிரு ்து நதவன்  ம்பகத்தன்கமகய 
எதிர்பார்த்தார். நபகைகயக் கட்டவும் விலங்குககளக் கூட்டி நேர்க்கவும் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கட்டகளயிட்டார். ஆதியாகமம் 6:18-19 கயப் பார்த்தால், அங்கு ந ாவாவுடன் 
தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக ந ாவாவின் தபாறுப்புடன் த ருக்கமாக 
ததாடர்புகடயது. இங்நக  ாம் இப்படி வாேிக்கிநறாம்: 

ஆனாலும் உன்னுடநன என் உடன்படிக்கககய 
ஏற்படுத்துநவன்;  ீ நபகைக்குள் பிரநவேி... நமலும் ேகலவித 
மாம்ேமான ஜவீன்களிலும் ஆணும் தபண்ணுமாக வகக 
ஒன்றுக்கு ஒவ்தவாரு நஜாடு உன்னுடன் உயிநராநட 
காக்கப்படுவதற்கு, நபகைக்குள்நள நேர்த்துக்தகாள் 
(ஆதியாகமம் 6:18-19). 

ந ாவா தனது குடும்பத்துடன் நபகைக்குள் நகைவதன் மூலமும், 
விலங்குககள உயிருடன் கவத்திருப்பதன் மூலமும் தனது ததய்வகீ 
ராஜாவுக்கு  ம்பிக்ககக்குரியவராக இருப்பகத காட்டுவதற்கு 
தபாறுப்பானவராக இரு ்தார். ஜலப்பிரளயத்திற்குப் பிறகும், ஆதியாகமம் 9:7 
இல், நதவன் ந ாவாகவயும் அவருகடய ே ்ததியினகரயும் நதவனுயட  
சோ ல்களோன மனிதகுலத்தின் பங்கக  ிகறநவற்ற அகைத்தார். 
மற்றகவகளின் மத்தியில் அவர் கூறியதாவது: 

 ீங்கள் பலுகிப் தபருகி, பூமியிநல திரளாய் வர்த்தித்து 
விருத்தியாகுங்கள் (ஆதியாகமம் 9:7). 

நதவன் ந ாவாகவயும் பிற்கால தகலமுகறயினகரயும் அவருக்கு 
 ம்பகமாக இருக்கும்படி ததாடர் ்து அகைத்தார். 

மூன்றாவதாக, ந ாவாவின் உடன்படிக்ககயின் காலத்தில் கீை்ப்படிதல் 
மற்றும் கீை்ப்படியாகம ஆகியவற்றின் மனித தேயல்களுக்கு விகளவுகள் 
இரு ்தன. ந ாவா தாநம நதவனுக்கு உண்கமயாக இரு ்தார்.  எனநவ, 
தவள்ளத்திற்குப் பிறகு அவர் தேய்த தியாகத்தில் நதவன் மகிை்ே்ேியகட ்தார் 
மற்றும்  ிகலயான உலகத்கதக் வகோண்டு அவயர ஆேீர்வதித்தார். 
ஆதியாகமம் 8:20-21 இல்  ாம் இவ்வாறு வாேிக்கிநறாம்: 

அப்தபாழுது ந ாவா கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபடீம் கட்டி, 
சுத்தமான ேகல மிருகங்களிலும், சுத்தமான ேகல 
பறகவகளிலும் ேிலவற்கறத் ததரி ்துதகாண்டு, 
அகவககளப் பலிபடீத்தின்நமல் தகனபலிகளாகப் 
பலியிட்டான். சுக ்த வாேகனகயக் கர்த்தர் முகர் ்தார். 
அப்தபாழுது கர்த்தர்: இனி  ான் மனுஷன்  ிமித்தம் 
பூமிகயே் ேபிப்பதில்கல; மனுஷனுகடய இருதயத்தின் 
 ிகனவுகள் அவன் ேிறுவயதுததாடங்கி 
தபால்லாததாயிருக்கிறது.  ான் இப்தபாழுது தேய்ததுநபால, 
இனி ேகல ஜவீன்ககளயும் ேங்கரிப்பதில்கல (ஆதியாகமம் 
8:20-21). 



ராஜ்யம், உடன்படிக்கககள் & பகைய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 3: ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் 

-30- 

வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆனால் அவருக்கு எதிராக தேய்யும் கலகம் ோபத்தின் கடுகமயான 
விகளவுககள ஏற்படுத்தும் என்பகதயும் நதவன் வபரு தவள்ளத்திற்குப் பிறகு 
ததளிவுபடுத்தினார். உதாரணமாக, ஆதியாகமம் 9:6-ல் நதவன் 
தகாகலகாரர்கள் மீது வரப்நபாகும் ோபத்கதக் குறிப்பிட்டார்: 

மனுஷனுகடய இரத்தத்கத எவன் ேி ்துகிறாநனா, 
அவனுகடய இரத்தம் மனுஷனாநல ேி ்தப்படக்கடவது 
(ஆதியாகமம் 9:6). 

ஆதியாகமத்தில் உள்ள பதிவுகள் பல வைிகளில் விளக்குவது நபால, 
ந ாவாவின் உடன்படிக்ககயின் காலப்பகுதியில் உடன்படிக்கக இயக்கவியல் 
முழு அளவில் ஒவ்தவாரு  பரின் வாை்க்ககயிலும் ததாடர் ்து தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தியது. 

இப்நபாது நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககளின் இயக்கவியலானது, 
ஆதிகால உலகளாவிய உடன்படிக்கககளின் நபாது இரு ்த வாை்க்கககய 
மட்டும் வககப்படுத்தவில்கல. நதவன் இஸ்ரநவலுடன் தேய்த ராஜ்ய 
உடன்படிக்கககளின் நபாது அவர்கள் நதவனுக்கு முன்பாக வாைநவண்டிய 
வாை்க்கக எப்படி இருக்கநவண்டுதமன்று இ ்த உடன்படிக்கககள் 
வடிவகமத்தன. 

வ சிய உடன்படிக்கககள் 
ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கக ோைது இஸ்ரநவல் 

ததரி ்துதகாள்ளப்பட்டகதயும் வாக்குதத்தத்கதயும் வலியுறுத்தியது, 
நமாநேயுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயானது  ியாயப்பிரமாணம் 
தகாடுக்கப்படுவகத முன்னிகலப்படுத்தியது, மற்றும் தாவதீுடன் தேய்யப்பட்ட 
உடன்படிக்கக தாவதீின்  ிர ்தர வம்ேத்கத வலியுறுத்தியது. ஆனால் 
ஆபிரகாமுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயின் நபாது இரு ்த வாை்க்கக 
இஸ்ரநவலின் ததரி ்துதகாள்ளப்படுதல் மற்றும் வாக்குத்தத்தங்ககள விட 
அவேியமானதாக இரு ்தது. நமாநேயுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககயின் 
காலம்  ியாயப்பிரமாணம் தகாடுக்கப்பட்டகத விட அதிக ஈடுபாடு தகாண்டதாக 
இரு ்தது. தாவதீின் உடன்படிக்ககயின் கோலத்தில், நதவன் தனது மக்களுடன் 
தாவதீின் ராஜவம்ேத்கத விட அதிகமாக ததாடர்பு தகாண்டார். மு ்கதய 
உடன்படிக்ககககளப் நபாலநவ, ஒவ்தவாரு ராஜ்ய உடன்படிக்ககயும் ததய்வகீ 
கருகண, மனித  ம்பகத்தன்கம மற்றும் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் 
விகளவுகளால் வடிவகமக்கப்பட்டது. 

மீண்டும் ஒருமுகற, இ ்த ராஜ்ய உடன்படிக்ககககள அகவ நதான்றும் 
வரிகேயில் பார்ப்நபாம்: முதலில், ஆபிரகாமுடனான உடன்படிக்கக; 
இரண்டாவது, நமாநேயுடனான உடன்படிக்கக; மூன்றாவது, தாவதீுடனான 
உடன்படிக்கக. ஆபிரகாமின் உடன்படிக்ககயிலிரு ்து ஆரம்பிக்கலாம். 



ராஜ்யம், உடன்படிக்கககள் & பகைய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 3: ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் 

-31- 

வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாம் 
முதலில், நதவன் ஆபிரகாமுக்கு அதிக கருகண காட்டினார். 

உதாரணமாக, கானானுக்கு குடிதபயரும்படி ஆபிரகாகம முதன்முதலில் 
அகைத்தநபாது நதவன் ஆபிரகோமுக்கு மிகு ்த இரக்கத்கதக் காட்டினார். 
நதவன் தோன்ன ஆதியாகமம் 12:2ஐக் கவனியுங்கள்: 

 ான் உன்கனப் தபரிய ஜாதியாக்கி, உன்கன ஆேீர்வதித்து, 
உன் நபகரப் தபருகமப்படுத்துநவன்;  ீ ஆேீர்வாதமாய் 
இருப்பாய் (ஆதியாகமம் 12:2). 

ஆபிரகாமின் வாை் ாள் முழுவதும், நதவன் முற்பிதாக்களுக்கு இரக்கம் 
காட்டினார்.  அவர் பாவத்கத மன்னித்து, அவகர  ீதிமான் என்று எண்ணி, 
துன்பங்களிலிரு ்து பாதுகாத்தார். நதவன் தேய்த  உடன்படிக்ககயின் கீை் 
ஆபிரகாமின் ே ்ததியினரின் ஒவ்தவாரு தகலமுகறக்கும் இதுநவ 
உண்கமயாக இரு ்தது. 

இரண்டாவதாக, நதவன் முற்பிதாக்களிடமிரு ்தும் அவர்கள் 
 ம்பகத்தன்கமயுடன் இருக்கநவண்டுதமன்று எதிர்பார்த்தார். உதாரணமாக, 
நதவனின் ஆரம்ப அகைப்பில் கூட, ஆபிரகாம் கீை்ப்படிய நவண்டியிரு ்தது. 
ஆதியாகமம் 12:1இல்  ாம் வாேிக்கிறபடி, நதவன் அவனுக்குக் கட்டகளயிட்டார்: 

கர்த்தர் ஆபிராகம ந ாக்கி:  ீ உன் நதேத்கதயும், உன் 
இனத்கதயும், உன் தகப்பனுகடய வட்ீகடயும் விட்டுப் 
புறப்பட்டு,  ான் உனக்குக் காண்பிக்கும் நதேத்துக்குப் நபா 
(ஆதியாகமம் 12:1). 

ஆபிரகாம் தன் தோ ்த  ாட்கடயும் குடும்பத்கதயும் விட்டுவிட்டு, தான் 
பார்த்திராத இடத்திற்குே் தேல்லும்படி நதவன் கட்டகளயிட்டார். நமலும் 
ஆதியாகமம் 17:1-2ல், நதவன் ஆபிரகாம் தனது உடன்படிக்கககய இ ்த 
வார்த்கதகளில் உறுதிப்படுத்தியநபாது,  ம்பகத்தன்கமயின் அவசி த்யத 
 ிகனவுபடுத்தினார்: 

 ான் ேர்வவல்லகமயுள்ள நதவன்;  ீ எனக்கு முன்பாக 
 ட ்துதகாண்டு உத்தமனாயிரு.   ான் உனக்கும் எனக்கும் 
 டுவாக என் உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்தி, உன்கன மிகவும் 
திரளாய்ப் தபருகப்பண்ணுநவன் (ஆதியாகமம் 17:1-2). 

பல கிறிஸ்தவர்கள் அகதப் பார்க்கத் தவறினாலும், நதவனுடன் 
தேய்யப்பட்ட ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கக உறவு  ம்பகத்தன்கமயுடன் 
இருப்பதின் அவேியத்கத உள்ளடக்கியது.  ஆபிரகாம் மற்றும் அவருகடய 
உடன்படிக்ககயின் கீை் அவருகடய ே ்ததியினர் அகனவரிடமிரு ்தும் 
நதவன் மீண்டும் மீண்டும் கீை்ப்படிதகல எதிர்பார்த்தார். 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாம் நதவனுடன் கவத்திரு ்த உறகவப் பார்த்தால், 
அது நதவனின் ேர்வாதிகாரத்தால் ததாடங்கப்பட்ட 
ஒன்றாகும். ஆதியாகமம் 15 இல் உள்ள விலங்குககளப் 
பிரிப்பதில் நதவன் தன்நமல் உடன்படிக்ககயின் 
ோபங்ககள எடுத்துக் தகாண்டநபாது அது 
முத்திகரயிடப்பட்டது, ஆனால் அது எதுவும் ஆபிரகாம் 
இரு ்த  ிகலகமகய அகற்றவில்கல. எனநவ, நதவனின் 
கட்டகளகளுக்குக் கீை்ப்படிதல் என்பது, நதவனின் 
கட்டகளகளுக்கு "உண்கமயாக இருப்பது" என்று  ாம் 
எளிதாக அகைக்கலாம். கர்த்தகர  ம்புவதற்கான 
உண்கம ிகல, உடன்படிக்ககயின் ஆேீர்வாதங்ககள அவர் 
 ிர்வகிக்கும் வைிமுகறயாகும். 

— Rev. கமக்நகல் நஜ. குநளாநடா 

மூன்றாவதாக, ஆபிரகாம் கீை்ப்படிதலிலும், கீை்படியாமல் இருப்பதிலும் 
விகளவுகள் இருப்பகதயும் நதவன் ததளிவுபடுத்தினார். ஆதியாகமம் 17:1-2 
கய மண்ீடும் ஒருமுகற கவனியுங்கள். வேனம் 1 இல் நதவன் ஆபிரகாமிடம் 
கூறினார்: 

 ான் ேர்வவல்லகமயுள்ள நதவன்;  ீ எனக்கு முன்பாக 
 ட ்துதகாண்டு உத்தமனாயிரு (ஆதியாகமம் 17:1). 

பின்னர் வேனம் 2 இல்: 

 ான் உனக்கும் எனக்கும்  டுவாக என் உடன்படிக்கககய 
ஏற்படுத்தி, உன்கன மிகவும் திரளாய்ப் 
தபருகப்பண்ணுநவன் (ஆதியாகமம் 17:2). 

ஆபிரகாமின் ே ்ததியினர் அதிகரிப்பது ஆபிரகாமின் கீை்ப்படிதலுக்கான 
ஆேீர்வாதத்தின் விகளவாக இருக்கும் என்று நதவன் தவளிப்பகடயாகக் 
கூறினார். அதற்நகற்ப,  ம்பகமற்ற தன்கம  கடுகமயான ோபங்ககள 
விகளவிக்கும் என்றும் நதவன் கூறினார். இன்னும் ஒரு உதாரணமோக, 
ஆதியாகமம் 17:10-14ல் அவர் ஆபிரகாமிடம் கூறியகத கவனியுங்கள்: 

எனக்கும் உங்களுக்கும், உனக்குப் பின்வரும் உன் 
ே ்ததிக்கும்  டுநவ உண்டாகிறதும்,  ீங்கள் ககக்தகாள்ள 
நவண்டியதுமான என் உடன்படிக்கக என்னதவன்றால், 
உங்களுக்குள் பிறக்கும் ேகல ஆண்பிள்களகளும் 
விருத்தநேதனம்பண்ணப்படநவண்டும்...  நனித்நதாலின் 
மாம்ேம் விருத்தநேதனம்பண்ணப்படாதிருக்கிற 
நனித்நதாலுள்ள ஆண்பிள்களயிரு ்தால், அ ்த ஆத்துமா 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

என் உடன்படிக்கககய மறீினபடியால், தன் ஜனத்தில் 
இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுநபாவான் (ஆதியாகமம் 17:10-14). 

உடன்படிக்கக விசுவாேத்திற்கான அர்ப்பணிப்பின் அகடயாளமாக 
விருத்தநேதனம் அவேியம் என்று நதவன் தோன்னார், அதனால் அவருகடய 
ஆண் ே ்ததியினர் விருத்தநேதனம் தேய்யப்படவில்கல என்றால், அவர்கள் 
அவருகடய ஜனங்களிலிரு ்து துண்டிக்கப்படும் ோபத்கத அனுபவிப்பார்கள்.  
உடன்படிக்கக வாை்க்ககயின் ஆேீர்வாதங்களிலிரு ்து அவர்கள் 
விலக்கப்படுவார்கள். 

இ ்த மூன்று உடன்படிக்கக இயக்கவியலும் நதவனுடனான 
ஆபிரகாமின் தனிப்பட்ட ததாடர்புககள வடிவகமத்தன, நமலும் அகவ 
அவருக்குப் பி ்கதய மற்றவர்களின் வாை்க்கககய ததாடர் ்து 
ஒழுங்குபடுத்தின. 

நதவன் இஸ்ரநவலுடன் தேய்த இரண்டாவது நதேிய 
உடன்படிக்ககயானது ேீனாய் மகலயில் நமாநேயுடன் தேய்த உடன்படிக்கக 
ஆகும்.  ாம் பார்த்தபடி, இ ்த உடன்படிக்கக நதவன் த ்த 
 ியாயப்பிரமாணத்கத வலியுறுத்தியது. ஆனால் மற்ற உடன்படிக்கக 
இயக்கவியல் வாை்க்ககயில் உள்ளகவகள் நமாநேயின் உடன்படிக்ககயின் 
கீை் விடுபட்டிருக்கின்றன என்று  ிகனப்பது ஒரு பயங்கரமான தவறாகும். 

வமாவச 
அகனத்து உடன்படிக்கக இயக்கவியல்களும் நமாநேயின் 

உடன்படிக்ககயில் தேயல்பட்டன என்பகதக் காண, இ ்த உடன்படிக்ககயின் 
கமயப்பகுதியான பத்துக் கட்டகளககள சுருக்கமாகப் பார்ப்நபாம். 
முதலாவதாக, நதவனுகடய  ியாயப்பிரமாணங்களுக்கு மு ்கதய 
முன்னுகரயில் ததய்வகீ கருகண ததளிவாகத் ததரிகிறது. யாத்திராகமம் 20:2 
இல் பத்துக் கட்டகளகள் இப்படித் ததாடங்குகின்றன என்பது உங்களுக்கு  
 ிகனவு இருக்கும். 

உன்கன அடிகமத்தன வடீாகிய எகிப்துநதேத்திலிரு ்து 
புறப்படப்பண்ணின உன் நதவனாகிய கர்த்தர்  ாநன 
(யாத்திராகமம் 20:2). 

நமாநேயுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்ககயானது கிரிகயகளின் 
உடன்படிக்கக அல்ல; அது நதவனின் கருகண மற்றும் கிருகபயின் 
அடிப்பகடயில்  ிறுவப்பட்டது. நமாநேயுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்ககயின் 
காலம் முழுவதும் நதவன் இஸ்ரநவலின் தகலமுகறயினருக்கு இது நபான்ற 
கருகணகய ததாடர் ்து காட்டினார். அப்படியிரு ்தும், நதவன் தம்முகடய 
மக்களிடமிரு ்து உண்கமத்தன்கமகயக் எதிர்பார்த்தார் என்பகத பத்துக் 



ராஜ்யம், உடன்படிக்கககள் & பகைய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 3: ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் 

-34- 

வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கட்டகளகள் ததளிவாகக் கூறுகின்றன. முதல் கட்டகள யாத்திராகமம் 20:3 இல் 
கூறுகிறது: 

என்கனயன்றி உனக்கு நவநற நதவர்கள் 
உண்டாயிருக்கநவண்டாம் (யாத்திராகமம் 20:3). 

ததய்வகீ கிருகபயானது மனித  ம்பகத்தன்கமக்கு முரணானது அல்ல. 
மாறாக, அது ஆதரவளித்து, இஸ்ரநவலின்  ம்பகத்தன்கமக்கு  ன்றியுடன் 
பதிலளிக்க வைிவகுத்தது. 

நதவன் தம் ஜனங்களுக்கு ஏநதனும் பிரமாணத்கத 
தகாடுப்பதற்கு முன், நதவன் தம்முகடய கிருகபகய 
அவர்களுக்கு  ிகனவூட்டுகிறார் - "அடிகம வடீாகிய 
எகிப்திலிரு ்து உங்ககள புறப்படப்பண்ணின உங்கள் 
நதவனாகிய கர்த்தர்  ாநன." அது என்னதவன்றால், 
மீதமுள்ள பத்து கட்டகளககள அது அகமக்கிறது, 
நதவனின் மக்களாக மாறுவதற்கான ேட்டங்களாக அயவ 
இல்யல, ஆனால் நதவனின் மக்களுக்கு ஒரு 
த றிமுகறகய அல்லது வாை்க்கக முகறகய அது 
தகாடுக்கிறது, அது ஜைங்கயள நதவனின் கிருகபக்கு 
தபாறுப்புகடயவர்களாக இருக்ககவக்கிறது. முதல் 
கட்டகளகளில்  ாம், முக்கியமாக,  ீங்கள் நதவகன எப்படி 
ந ேிக்கிறர்ீகள்? கர்த்தருக்கு முன்பாக நவறு ததய்வங்கள் 
இல்லாமல், நதவனின் உருவங்ககளநயா அல்லது 
ரூபங்ககளநயா உருவாக்காமல், கர்த்தரின் நோமத்யத 
வணீாக எடுத்துக் தகாள்ளாமல், நதவகன ந ேிக்கிறீர்கள்… 
பின்னர் பத்து கட்டகளகளின் இரண்டாம் பாதி, “உை் 
தோகப்பயை ும் தோய  ும் கைம் பண்ணுவோ ோக” என்பது, 
 ாம் மற்ற மக்களுடன் ததாடர்புதகாள்வதற்கான 
தர ிகலககள வைங்கும் ேட்டங்களின் வரிகேகய 
காட்டுகிறது. ஏதனன்றால், இது நவதத்தின் நதவனுடைோை 
ஒரு தனிப்பட்ட ஆவிக்குரிய  ிகல மட்டுமல்ல; இதில் ஒரு 
வகுப்புவாத கருத்து உள்ளது. நதவகன ந ேிப்பது மட்டும் 
நபாதாது. இது முக்கியமான பகுதி, ஆனால் அது  ாம் 
வாை்வதிலும் மற்றவர்ககள ந ேிக்கும் விதத்திலும் 
தவளிப்படுத்தப்பட நவண்டும், அது பத்து கட்டகளகளின் 
இரண்டாம் பகுதியாகும். 

— Dr. பிகரயன் டி. ரஸ்ஸல் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இகதயும் தாண்டி, கீை்ப்படிதல் மற்றும் கீை்ப்படியாகமயின் 
விகளவுககளப் பற்றியும் பத்துக் கட்டகளகள் நபசுகின்றன. யாத்திராகமம் 
20:4-6 இல்  ாம் வாேிக்கிநறாம்: 

நமநல வானத்திலும், கீநை பூமியிலும், பூமியின்கீை்த் 
தண்ணரீிலும் உண்டாயிருக்கிறகவகளுக்கு ஒப்பான ஒரு 
தோரூபத்கதயாகிலும் யாததாரு விக்கிரகத்கதயாகிலும்  ீ 
உனக்கு உண்டாக்க நவண்டாம்;  ீ அகவககள 
 மஸ்கரிக்கவும் நேவிக்கவும் நவண்டாம்; உன் நதவனாகிய 
கர்த்தராயிருக்கிற  ான் எரிே்ேலுள்ள நதவனாயிரு ்து, 
என்கனப் பககக்கிறவர்ககளக்குறித்துப் பிதாக்களுகடய 
அக்கிரமத்கதப் பிள்களகளிடத்தில் மூன்றாம்  ான்காம் 
தகலமுகறமட்டும் விோரிக்கிறவராயிருக்கிநறன் 
(யாத்திராகமம் 20:4-6). 

இப்நபாது ஆபிரகாம் மற்றும் நமாநேயுடன் நதவன் தேய்த 
உடன்படிக்கககளின் இயக்கவியகலப் பார்த்நதாம், பகைய ஏற்பாட்டு 
இஸ்ரநவலுடன் தேய்யப்பட்ட ககடேி நதேிய உடன்படிக்கககயயான 
தாவதீுடன் தேய்யப்பட்ட உடன்படிக்கககயப் பார்ப்நபாம்.  இஸ்ரநவகல 
ஆளும்  ிர ்தர வம்ேமாக நதவன் தாவதீின் வம்ேத்கத ஏற்படுத்துவார் 
என்பகத இ ்த உடன்படிக்கக வலியுறுத்தியது. 

 ாேீது 
 ிே்ேயமாக, தாவதீு மற்றும் அவரது ே ்ததியினரின் வாை்க்ககயின் 

தபரிய பதிகவ  ாம் பார்க்கும்நபாது, இ ்த உடன்படிக்ககயின் வாை்க்கக 
ததய்வகீ கருகண, மனித விசுவாேம் மற்றும் கீை்ப்படிதல் மற்றும் 
கீை்ப்படியாகமக்கான விகளவுகள் ஆகியவற்கற உள்ளடக்கியது என்பது 
ததளிவாகிறது. உதாரணமாக, தாவதீுக்கு நதவன் தேய்த கருகணகயப் பற்றி 
ேங்கீதம் 89:3-4 கூறுவகதக் கவனியுங்கள்: 

"என்னால் ததரி ்துதகாள்ளப்பட்டவநனாநட 
உடன்படிக்ககபண்ணி, என் தாேனாகிய தாவகீத ந ாக்கி: 
 என்தறன்கறக்கும் உன் ே ்ததிகய  ிகலப்படுத்தி, 
தகலமுகற தகலமுகறயாக உன் ேிங்காேனத்கத 
ஸ்தாபிப்நபன்" என்று ஆகணயிட்நடன் (ேங்கீதம் 89:3-4). 
 

தாவகீதயும் அவனுகடய ே ்ததியினகரயும் இஸ்ரநவலின் ேரியான 
ராஜாக்களாக நதர் ்ததடுத்து  ிகல ிறுத்துவதன் மூலம் நதவன் தாவதீுக்குக் 
காட்டிய கருகணகய இ ்த வேனங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. ஆனால் நதவன் 
 ம்பகத்தன்கமகயயும் எதிர்பார்த்தார். நமலும் இ ்த உடன்படிக்ககயில், 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

கீை்ப்படியாகமயினால் ஏற்படும் ோபங்களின் விகளவுககளே் தோல்லி 
பயமுறுத்தினார். ேங்கீதம் 89:30-32 கய கவனியுங்கள்: 

அவன் பிள்களகள் என்  ியாயங்களின்படி  டவாமல், என் 
நவதத்கத விட்டு விலகி; என்  ியமங்ககள மறீி ட ்தால்…. 
அவர்கள் மறீுதகல மிலாற்றினாலும், அவர்கள் 
அக்கிரமத்கத வாகதகளினாலும் தண்டிப்நபன் (ேங்கீதம் 
89:30-32). 

 ாம் இங்கு பார்க்கிறபடி, தாவதீின் குமாரர்கள் நதவனுகடய 
பிரமாணங்ககள விட்டுவிட்டால், அவர்கள் கடுகமயாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். 
ஆனால் எண்ணற்ற நவத பகுதிகள்  மக்குே் தோல்வது நபால, தாவதீுக்கும் 
அவனுகடய ே ்ததியினருக்கும் அவர்கள் நதவனுக்கு உண்கமயாக 
இரு ்தால் தபரும் ஆேர்ீவாதங்கள் கிகடக்கும்.  ிே்ேயமாக, தாவதீின் 
குடும்பத்தின் மீதான ஆேீர்வாதங்களும் ோபங்களும் இ ்தக் காலத்திலிரு ்து 
நதவனுகடய மக்கள் அகனவரின் வாை்க்கககயயும் பாதித்தன. 

உலகளாவிய மற்றும் யதசிய உடன்படிக்கககளில் உள்ள வாை்க்ககயின் 
இயக்கவியகல மனதில் தகாண்டு,  ிகறயவறுதலின் உடன்படிக்ககயாகிய 
புதிய உடன்படிக்யகக்குத் திரும்ப  ாம் தயாராக இருக்கிநறாம். 

புது உடன்படிக்கக  
பகைய ஏற்பாட்டு வரலாறு முழுவதும் ஒரு உடன்படிக்கககய 

மற்தறான்றின் நமல் கட்டிதயழுப்புவதன் மூலம் நதவன் தனது ராஜ்யமானது 
முன்நனாக்கி  கர்வகத  ிர்வகித்தார். ஆனால்  ாம் அறி ்தபடி, இநயசு பூமிக்கு 
வ ்த ேமயத்தில், இஸ்ரநவலர் நதவனுக்கு எதிராக மிகவும் தவளிப்பகடயாகக் 
கலகம் தேய்திரு ்தார்கள், அதைோல் அவர் தனது ஜனங்கள் மதீு கடுகமயான 
ோபங்ககளக் தகாட்டினார். மீதியான இஸ்ரநவலர்கள் மட்டுநம 
உண்கமயுள்ளவர்களாக இரு ்தார்கள். ஆனால் புதிய உடன்படிக்ககயில், 
நதவனுகடய ராஜ்யமானது அதன்  ிகறநவற்றத்கத அகடகிறது. நமலும் 
நதவனுகடய ராஜ்யமானது கிறிஸ்துவின் அரோட்ேியின் மூலம் பூமியின் 
எல்யலகள் மட்டும் பரவியது. இ ்த அர்த்தத்தில், புது உடன்படிக்கக நதவன் 
கட ்த காலத்தில் தேய்தகத எதிர்க்கவில்கல. மாறாக, ேரித்திரம் முழுவதிலும் 
அவருகடய ராஜ்யத்திற்காக அவர் எகத ந ாக்கமாகக் தகாண்டிரு ்தாநரா 
அகத அது  ிகறநவற்றுகிறது. எனநவ, நதவனுடன் தேய்யப்பட்ட 
உடன்படிக்ககயின் மூன்று மடங்கு இயக்கவியல் புதிய உடன்படிக்ககயின் 
ேிறப்பியல்பு என்பகதக் கண்டுபிடிப்பது  ம்கம ஆே்ேரியப்படுத்தாது. 

முதலாவதாக, புதிய உடன்படிக்கக ததய்வகீ கருகணகய 
உள்ளடக்கியது. புதிய உடன்படிக்கககய ஸ்தாபித்தநபாது, ேிகறபட்டுப்நபான  
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

தம்முகடய ஜனங்களுக்கு மிகு ்த இரக்கம் காட்டுவதாக நதவன் 
வாக்குத்தங்கயள அளித்தார். எநரமியா 31:34 பின்வருமாறு தோல்லுகிறது: 

 ான் அவர்கள் அக்கிரமத்கத மன்னித்து, அவர்கள் 
பாவங்ககள இனி  ிகனயாதிருப்நபன் (எநரமியா 31:34). 

இ ்த வைியிலும் மற்றும் பல வைிகளிலும், புது உடன்படிக்கக நதவனின் 
கனிவான இரக்கத்கத ததளிவாகக் காட்டுகிறது. 

அநத ந ரம், புதிய உடன்படிக்ககயில் மனித  ம்பகத்தன்கமயும் ஒரு 
காரணியாக இருக்கிறது. நதவன் தம்முகடய பிரமாணங்ககள  ீக்கிவிடுவதாக 
வாக்களிக்கவில்கல, நமலும் அவற்றிற்குக் கீை்ப்படிவதிலிரு ்து அவர் 
யாருக்கும் விலக்கு அளிக்கவில்கல. மாறாக, அவர்கள் 
உண்கமயுள்ளவர்களாக இருக்க அவர் உதவுகிறார். உண்கமயில், எநரமியா 
31:33 இல் நதவன் வோக்குத்தத்தம் அளித்தார்: 

 ான் என்  ியாயப்பிரமாணத்கத அவர்கள் உள்ளத்திநல 
கவத்து, அகத அவர்கள் இருதயத்திநல எழுதுநவன்  
(எநரமியா 31:33). 

புதிய உடன்படிக்ககயின் காலத்தில், நதவன் தம்முகடய பிரமோணத்தின் 
மீது பிரியம் உண்டாகச்தேய்வார், அதனால் அவர்கள் அவருக்குக் 
கீை்ப்படிவார்கள். 

இறுதியாக, ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் விகளவுகளும் புதிய 
உடன்படிக்ககயில் ததளிவாகத் ததரிகிை்றை. எநரமியா 31:33 ததாடர் ்து 
இவ்வாறு கூறுகிறது: 

 ான் அவர்கள் நதவனாயிருப்நபன், அவர்கள் என் 
ஜனமாயிருப்பார்கள்" (எநரமியா 31:33). 

நதவன் தம்முகடய உடன்படிக்ககயின் கடகமககளக் ககடப்பிடிக்க 
அவர்களுக்கு உதவுவதால், நதவன் தம் மக்களுக்குப் தபரும் 
ஆேீர்வாதங்ககளக் தகாண்டு வருவார் என்ற உறுதிகய இ ்தப் பிரகடனம் 
ததளிவாக தகாடுக்கிறது. அநத நவகளயில் இ ்தக் கடகமககளக் 
ககடப்பிடிக்காத எவரும் இ ்த ஆேீர்வாதத்கதப் தபறமாட்டார்கள். 

புதிய உடன்படிக்கககய பகைய உடன்படிக்ககயிலிரு ்து 
நவறுபடுத்துவது எதுதவன்றால், அகதக் ககடப்பிடிக்கும் 
மக்களின் திறகமயாகும். எநரமியா 31 இல், நதவன் 
அவர்களின் இருதயங்களில் பிரமாணத்கத எழுதுவார் 
என்று கூறுகிறார், அவர் தனது பிரமோணத்கத அவர்கள் 
மத்தியில் கவப்பார், பின்னர் அவர் உடன்படிக்கக 
சூத்திரத்துடன் இகதப் பின்பற்றுகிறார் - " ான் உங்கள் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நதவனாக இருப்நபன்,  ீங்கள் என் ஜனங்களாகவும் 
இருப்பர்ீகள்." நதவன் தம்முகடய மக்களின் இருதயங்களில் 
பிரமாணங்ககள எப்படி எழுதப் நபாகிறார் என்பகதப் 
புரி ்து தகாள்ள, எநேக்கிநயலில் இநத நபான்ற ஒரு 
பகுதிக்குே் தேல்வது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். 
எநேக்கிநயல் 36  இல், நதவன் தம்முகடய பிரமாணங்ககள 
அவர்கள்  டுவில் கவப்பார் என்று கூறவில்கல, மாறாக 
அவர்கள் மத்தியில் தம் ஆவிகய கவப்பார் என்று 
கூறுகிறார். அவர்களுகடய இருதயங்களில் 
 ியாயப்பிரமாணத்கத எழுதுநவன் என்று அவர் 
தோல்லவில்கல, மாறாக, “அவர்கள் என்  ியமங்களுக்குக் 
கீை்ப்படியவும் என் விதிககளப் பின்பற்றவும்  ான் 
அவர்ககளே் தேய்நவன்” என்று கூறுகிறார். பின்னர், அவர் 
எநரமியா 31 இல் கூறுவது நபால், அவர் உடன்படிக்கக 
சூத்திரத்துடன் இகத மீண்டும் பின்பற்றுகிறார் - " ான் 
அவர்களின் நதவனாக இருப்நபன், அவர்கள் என் ஜனமாக 
இருப்பார்கள்." எனநவ, இ ்த தீர்க்கதரிேன புத்தகங்ககள 
ஒன்றாகப் பார்க்கும்நபாது, நதவன் தம்முகடய ஜனங்களின் 
இருதயங்களில் பிரமாணத்கத எழுதும் விதம் அவருகடய 
ஆவிகய அவர்கள் மத்தியில் கவப்பதன் மூலம் இருப்பகதக் 
காண்கிநறாம். நதவனின் ஜனங்களில் வாேமாயிருப்பதன் 
மூலம், புதிய உடன்படிக்கக ேகாப்தத்தில் தம்முகடய 
பிரமோணத்திற்கு மக்ககள கீை்படிய கவப்பார்.  எனநவ, புதிய 
உடன்படிக்ககயில், அது  மது  ம்பகத்தன்கமயினால் அல்ல, 
மாறாக  ம் மத்தியில் வாை் ்து தேயல்படும் நதவனின் 
ஆவியின் தேயல்பாட்டின் காரணமாகநவ இது பாதுகாப்பாக 
இருக்கிறது. 

— Dr. நமத்யூ  ியூகிர்க் 

இப்நபாது, புதிய உடன்படிக்கக கிறிஸ்துவில் நதவனுகடய ராஜ்யத்தின் 
இறுதிக் கட்டத்தின் மாதிரிகயப் பின்பற்றி மூன்று  ிகலகளில் 
 கடமுகறக்கு வருகிறது என்பகத  ாம் எப்நபாதும்  ிகனவில் தகாள்ள 
நவண்டும். கிறிஸ்துவின் முதல் வருககயிலும் அவருகடய 
அப்நபாஸ்தலர்களின் கிரிகயகளிலும் புதிய உடன்படிக்கக 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ேகபயின் வரலாறு முழுவதும், புதிய உடன்படிக்ககயானது 
ேகபயில் கிரிகய தேய்யும் கிறிஸ்துவின் வல்லகமயின் மூலம் ததாடர் ்து 
பலனளிக்கிறது.  யுகத்தின் முடிவில் கிறிஸ்து மகிகமயுடன் திரும்பும்நபாது 
புதிய உடன்படிக்கக அதன்  ிகறகவ அகடயும். 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

முதலாவதாக, பிதா தம்முகடய குமாரகன உலகுக்கு அனுப்பியநபாது 
புதிய உடன்படிக்கக ததய்வகீ அருளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பகத புதிய 
ஏற்பாடு வலியுறுத்துகிறது. மனித  ம்பகத்தன்கமயின் நதகவக்கும் கிறிஸ்து 
தாநம உண்கமயுள்ளவராக இரு ்தார் என்பகத ேிலுகவயில் அவர் அகட ்த 
மரணம் வகர கூட அது வலியுறுத்துகிறது.  நமலும் கிறிஸ்து மரித்நதாரிலிரு ்து 
உயிர்த்ததழும் ஆேீர்வாதத்கதப் தபற்றார் என்பகதயும் அது வலியுறுத்துகிறது. 
இதன் விகளவாக, கிறிஸ்துவில் இரட்ேிப்பிற்நகற்ற விசுவாேம் தகாண்ட 
அகனவரும் நதவனால்  ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுகிறார்கள். எபிதரயரின் 
எழுத்தாளர் எபிதரயர் 9:12-15 இல் கூறியது நபால்: 

[கிறிஸ்து] தவள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காகள 
இகவகளுகடய இரத்தத்தினாநல அல்ல, தம்முகடய தோ ்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒநரதரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திநல 
பிரநவேித்து,  ித்திய மட்ீகப உண்டுபண்ணினார்... எனநவ 
புது உடன்படிக்ககயின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிறார் (எபிதரயர் 
9:12 -15) 

நதவனுகடய  ியாயப்பிரமாணத்தின் ஒவ்தவாரு விவரத்கதயும் 
ககடப்பிடிக்கவும், பாவத்திற்காக தன்கன ஒரு பரிபூரணமான மற்றும் 
முழுகமயான பலியாக அளிக்கவும் தனது குமாரகன அனுப்புவதன் மூலம் 
புதிய உடன்படிக்கககய  ிறுவுவதற்கு நதவன் வரலாற்றில் தகலயிட்டார். 
நமலும் அவருகடய தியாகம் அவகர விசுவாேிக்கும் அகனவருக்கும்  ித்திய 
மன்னிப்கபக் தகாண்டுவருகிறது. 

பகைய ஏற்பாட்கடப் நபாலல்லாமல், இது ஒரு அற்புதமான 
கிறிஸ்தவக் நகாட்பாடோகும்.  மத்தியஸ்தர்கள், ஆோரியர்கள், 
பாவ மன்னிப்புக்காக ஆண்டுநதாறும் காகளககளயும் 
ஆடுககளயும் பலி தகாடுக்க நவண்டியிரு ்தது, இநயசு மகா 
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஒருமுகற நகை ்தார் என்று நவதம் 
 மக்குே் தோல்கிறது.  அவர் ேிலுகவயில் மரித்தநபாது, 
 ம்முகடய பாவங்களுக்காகத் தம் இரத்தத்கதே் 
ேி ்தியநபாது,  ாம் கர்த்தரிடம் தேல்வதற்கான வைிகய 
அவரது இரத்தத்தினால் அவர் உருவாக்கினார் என்பது தோை் 
இதன் அர்த்தம். 

— Dr. உயானி ேிண்நடா 

கிறிஸ்துவின் முதல் வருககயில் அவருகடய இரட்ேிப்புக்கடுத்த 
கிரிகயயின் முக்கியத்துவம் இரு ்தநபாதிலும், புதிய உடன்படிக்ககயின் 
மாதபரும் இரட்ேிப்பானது புதிய உடன்படிக்ககயின் மத்தியஸ்தராக கிறிஸ்து 
தம் நவகலகயத் ததாடர்வகதயும் ோர் ்துள்ளது.  ாளுக்கு  ாள் கிறிஸ்து 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

பரநலாகத்திலுள்ள தம்முகடய பிதாவின் ேிங்காேனத்திற்கு முன்பாகத் 
தம்முகடய ஜனங்களுக்காகப் பரி ்து நபசுகிறார். எபிதரயர் 7:24-25 இல், எபிதரய 
எழுத்தாளர் இ ்த வார்த்கதககள எழுதியநபாது இ ்த யதார்த்தத்கத 
சுட்டிக்காட்டினார்: 

[இநயசு] என்தறன்கறக்கும்  ிகலத்திருக்கிறபடியினாநல, 
மாறிப்நபாகாத ஆோரியத்துவமுள்ளவராயிருக்கிறார்.  
நமலும், தமது மூலமாய் நதவனிடத்தில் 
நேருகிறவர்களுக்காக நவண்டுதல்தேய்யும்படிக்கு அவர் 
எப்தபாழுதும் உயிநராடிருக்கிறவராககயால் அவர்ககள 
முற்றுமுடிய இரட்ேிக்க வல்லவராயுமிருக்கிறார் (எபிதரயர் 
7:24-25). 

நதவனின் கருகணயினிமித்தமாக, கிறிஸ்து ஆட்ேி தேய்கிறார் மற்றும் 
 ம் ோர்பாக பரி ்து நபசுகிறார். அவர்  ம்முகடய நதால்விககள ேரிப்படுத்தி 
 ம்முகடய  ித்திய ஆேீர்வாதங்ககள உறுதிப்படுத்துகிறார். 

இறுதியாக, கிறிஸ்து  ம் பாவங்களுக்காக கிரயம் தேலுத்தி,  ம் ோர்பாக 
ததாடர் ்து பரி ்து நபசுவதால், கிறிஸ்துவில் நதவனுகடய ராஜ்யத்தின் 
முழு ிகறவு ஒரு  ாள் வரும் என்று  ாம் உறுதியாக இருக்க முடியும். அ ்த 
 ாள் வரும்நபாது, எப்நபாதும் இல்லாத அளவுக்கு கர்த்தரின் கிருகபகயப் 
பார்ப்நபாம். எபிவரயர்  ிருபத்கத எழுதியவர் எபிதரயர் 9:28 இல் இவ்வாறு 
விளக்குகிறார்: 

கிறிஸ்துவும் அந கருகடய பாவங்ககளே் சும ்து 
தீர்க்கும்படிக்கு ஒநரதரம் பலியிடப்பட்டு, தமக்காகக் 
காத்துக்தகாண்டிருக்கிறவர்களுக்கு இரட்ேிப்கப 
அருளும்படி இரண்டா ்தரம் பாவமில்லாமல் தரிேனமாவார் 
(எபிதரயர் 9:28). 

அ ்த  ாள் வரும்நபாது, கிறிஸ்துகவ விசுவாேித்த ஒவ்தவாரு  பரும் 
நதவனின் ேித்தத்திற்கு முற்றிலும் உண்கமயுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள், 
நமலும் புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும்  ித்திய ஜவீனின் ஆேீர்வாதத்கதப் 
தபறுநவாம். 

 ம்முகடய கர்த்தரின் கிரிகயககளப் பற்றி  ாம் 
 ிகனக்கும் நபாது,  ாம் அடிக்கடி அகத முதல் வருகக 
மற்றும் இரண்டாவது வருககயின் அடிப்பகடயில் 
 ிகனக்கிநறாம். அவர், வாை் ்து, இற ்து, உயர்த்ததழு ்த 
முதல் வருககயில் இ ்த உலகத்திற்கு ராஜ்யத்கத தகாண்டு 
வ ்தார். அவர் புதிய உடன்படிக்கக ேகாப்தத்கத தகாண்டு 
வ ்தார். அவர் பாவ மன்னிப்கபக் தகாண்டுவ ்தார். அவர் 
பாவத்கத நதாற்கடித்தார், மரணத்கத நதாற்கடித்தார், 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

தபால்லாங்ககன நதாற்கடித்தார்... அவர் மீண்டும் 
வரும்நபாது, அவர் பாவத்கதயும் மரணத்கதயும் பிோகேயும் 
முழுவதுமாக தனது காலடியில் கவப்பார், இதனால் தீகம 
அைிக்கப்படும், புத்தகங்கள் ேம ிகலயில் இருக்கும், இறுதி 
தீர்ப்பு  டக்கும், ஒரு தபாது வைியில், பாவம் மற்றும் மரணம் 
ககயாளப்படும் இடத்தில், அவருயடவர்களல்லோதவர்கள் 
என்தறன்றும் ஆக்கிகனயில் தள்ளப்படுவார்கள். 
அவருகடயவர்கள் புதிய வானம் மற்றும் புதிய பூமியின் 
பலகனயும்  ன்கமகயயும் அனுபவிப்பார்கள், பின்னர் 
எல்லாவற்கறயும் அதன் முடிவுக்கு தகாண்டுவருவகத  ாம் 
காண்நபாம். 

— Dr. ஸ்டீபன் நஜ. தவல்லம்  

இப்நபாது  ாம் நதவனின் ராஜ்யம் மற்றும் அவருகடய 
உடன்படிக்கககள், அவருகடய உடன்படிக்கககளின் வரலாறு மற்றும் 
நதவனின் உடன்படிக்கககளின் அடிப்பகட இயக்கவியல் ஆகியவற்கறக் 
கருத்தில் தகாண்டுள்நளாம்,  ாம்  மது அடுத்து பார்க்கப்நபாகும் இறுதி 
தகலப்பு: நதவனுகடய உடன்படிக்கககளின் மக்கள். 

உடன்படிக்கககளின் மக்கள் 
நதவன் தனது ராஜ்யத்கத உடன்படிக்கககள் மூலம்  ிர்வகித்ததால், 

அவர் எப்நபாதும் மக்களுடன் ஈடுபட்டார். இது  மக்கு ஒரு ஆே்ேரியமாக 
இருக்கக்கூடாது. மனிதர்கள் நதவனின் அரே, ஆோரிய ரூபங்களாக பூமி 
முழுவதும் தனது ராஜ்யத்கத பரப்புவதற்காக உருவாக்கினார். ஆனால் 
உண்கமயில், நதவனின் உடன்படிக்கககளானது தவவ்நவறு ந ரங்களில் 
பல்நவறு வககயான மக்கள் ேம்ப ்தப்பட்டகவ. நவதாகமத்தில் இ ்த வகக 
எவ்வாறு காணப்படுகிறது? நதவனுகடய உடன்படிக்ககயின் மக்ககள  ாம் 
கருத்தில் தகாள்ளும்நபாது அது என்ன வித்தியாேத்கத ஏற்படுத்துகிறது? 

இ ்த நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க,  ாம் இரண்டு ேிக்கல்ககளப் பார்க்க 
நவண்டும். முதலில், நதவனின் உடன்படிக்கககள் மனிதகுலத்தின் தவவ்நவறு 
பிரிவுககள பல்நவறு வைிகளில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்துகின்றன என்பகதப் 
பார்ப்நபாம். இரண்டாவதாக, நதவனின் உடன்படிக்கககளின் மக்களுக்கான 
உடன்படிக்கக இயக்கவியலின் பயன்பாட்கட இ ்தப் பிரிவுகள் எவ்வாறு 
பாதித்தன என்பகதப் பார்ப்நபாம். மனித இனத்தின் பல்நவறு பிரிவுகளுடன் 



ராஜ்யம், உடன்படிக்கககள் & பகைய ஏற்பாட்டு நூற்ததாகுப்பு பாடம் 3: ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் 

-42- 

வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

நதவன் எவ்வாறு உடன்படிக்ககககள ஏற்படுத்திைோர் என்பகத முதலில் 
பார்ப்நபாம். 

மனி குல ் ின் பிரிேுகள் 
இது ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள், வயதானவர்கள் மற்றும் இகளஞர்கள், 

பலம் வாய் ்தவர்கள் மற்றும் பலவனீமானவர்கள் என்று பல்நவறு வககயான 
தனி பர்கள் மற்றும் மக்கள் குழுக்களுக்கு இகடயில் உள்ள நவறுபாட்கடக் 
குறிப்பிடுகிறது என்று பகைய ஏற்பாட்கட  ன்கு அறி ்த அகனவருக்கும் 
ததரியும். இப்நபாது  ிே்ேயமாக, இ ்த வககயான அகனத்கதயும் விரிவாகக் 
ககயாள்வது ோத்தியமில்கல. ஆனால், ததய்வகீ உடன்படிக்ககககளப் பற்றி 
நவதம்  மக்குே் தோல்வதில் தபரும்பாலும் முக்கிய இடத்கதப் பிடித்த பல 
தபரிய குழுக்களின் மதீு கவனம் தேலுத்த இது உதவும். 

விசுவாேிகள் மற்றும் அவிசுவாேிகள் இருவரும் நதவனின் 
உடன்படிக்கககளுக்குள் எவ்வாறு நேர்க்கப்படுகிறார்கள் என்பகதக் 
கவனிப்பதன் மூலம் மனிதகுலத்தின் இ ்த பிரிவுககள முதலில் பார்ப்நபாம். 
நதவனின் உடன்படிக்கககளில் நேர்க்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கும் அதிலிரு ்து 
விலக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இகடயிலான பிரிகவ  ாம் பார்ப்நபாம். நதவனின் 
உடன்படிக்கககளுக்குள் விசுவாேிகள் மற்றும் அவிசுவாேிகள் இருவரும் 
இருக்கிறார்கள் என்பதில் இரு ்து ஆரம்பிக்கலாம். 

உடன்படிக்கககளுக்குள்ளானேர்கள்  
கிறிஸ்தவர்கள் தபரும்பாலும் உண்கமயான விசுவாேிகள் மட்டுநம 

நதவனுடன் உடன்படிக்ககயில் நகை ்துள்ளனர் என்று கருதுகின்றனர், 
ஆனால் இது அரிதாகநவ நபேப்படுகிறது.  ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவுடன் 
தேய்யப்பட்ட நதவனின் உடன்படிக்ககககள உலகளாவிய உடன்படிக்கககள் 
என்று  ாம் நபேிநனாம், ஏதனன்றால் அகவ எல்லா மக்ககளயும் நதவனுடன் 
பிகணத்தன. மனிதகுலம் பாவத்தில் விழு ்தகதக் குறித்து  ாம் நபசும் நபாது 
 ாம் இதில் விசுவாேிகளும் அவிசுவாேிகளும் அடங்குவர். ஆதாமின் 
உடன்படிக்ககயில்  ிறுவப்பட்ட நதவனுயட  ராஜ்யத்தின் அடிப்பகடக் 
நகாட்பாடுகள், ஆநபல் மற்றும் நேத் நபான்ற இரட்ேிப்பிற்நகற்ற விசுவாேம் 
உள்ளவர்களுக்கும், காயன்ீ மற்றும் அவனது தகாகலகார ே ்ததியான 
லாநமக்ககப் நபால இல்லாதவர்களுக்கும் தபாரு ்தும். ஏறக்குகறய அநத 
வைியில், ந ாவாவின்  ாட்களில் இயற்ககயில் ஸ்திரத்தன்கமக்கான 
உடன்படிக்கக ந ாவாவின் குமாரன் நேம் நபான்ற விசுவாேிககளயும், 
ந ாவாவின் நபரன் கானாகனப் நபான்ற அவிசுவாேிககளயும் 
உள்ளடக்கியிரு ்தது. 

ஆபிரகாம், நமாநே மற்றும் தாவதீு ஆகிநயாருடன் தேய்யப்பட்ட 
இஸ்ரநவலின் நதேிய உடன்படிக்கககளுக்கும் இது தபாரு ்தும்.  ித்திய 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

இரட்ேிப்கபப் தபற்றிரு ்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், இஸ்ரநவல் ஜனங்கள் 
அகனவரும் இ ்த உடன்படிக்கககளின் மூலம் நதவனுடன் 
உடன்படிக்ககயில் இரு ்தார்கள். உதாரணமாக, யாக்நகாபு மற்றும் ஏோ 
இருவரும் விருத்தநேதனம் தேய்து, ஆபிரகாமுடன் நதவன் தேய்த 
உடன்படிக்ககக்கு உட்பட்டிரு ்தார்கள். நமாநே வாை் ்த  ாளில் இஸ்ரநவலின் 
ஒவ்தவாரு நகாத்திரமும் ேனீாய் மகலயில் உடன்படிக்கக 
தேய்துதகாண்டநபாது அவர்களுக்குள் விசுவாேிகளும் அவிசுவாேிகளும் 
இரு ்தனர். தாவதீுடனான நதவனின் வம்ே உடன்படிக்ககக்கும் இதுநவ 
உண்கம.  தாவதீின் ே ்ததியினர் மற்றும் இஸ்ரநவல் குடிமக்கள் அகனவரும் 
உண்கமயான விசுவாேிகளாக இரு ்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நதவனுடன் 
உடன்படிக்ககக்குட்பட்டிரு ்தனர். 

இப்நபாது புதிய உடன்படிக்ககக்குள் அவிசுவாேிகள் வரும்நபாது  ாம் 
கவனமாக இருக்க நவண்டும். புதிய உடன்படிக்கககயப் பற்றிய பகைய 
ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிேனங்கள் உண்கமயான விசுவாேிககள மட்டுநம 
உள்ளடக்கும் என்பகதக் குறிக்கிறது. எநரமியா 31:34 இல் புதிய 
உடன்படிக்ககயின் மக்ககள எநரமியா விவரித்த விதத்கதக் கவனியுங்கள்: 

இனி ஒருவன் தன் அயலாகனயும், ஒருவன் தன் 
ேநகாதரகனயும் ந ாக்கி: கர்த்தகர அறி ்துதகாள் என்று 
நபாதிப்பதில்கல; அவர்களில் ேிறியவன்முதல் 
தபரியவன்மட்டும், எல்லாரும் என்கன 
அறி ்துதகாள்வார்கள் என்று கர்த்தர் தோல்லுகிறார்;  ான் 
அவர்கள் அக்கிரமத்கத மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்ககள 
இனி  ிகனயாதிருப்நபன் (எநரமியா 31:34). 

இ ்த நவத பகுதிகள் தவளிப்படுத்துவது நபால, புதிய உடன்படிக்ககயில் 
நேர்க்கப்பட்ட ஒவ்தவாரு  பரும் கர்த்தகர அறிவார்கள் மற்றும்  ிர ்தரமாக 
தங்கள் பாவங்களிலிரு ்து மன்னிக்கப்படுவார்கள்.  அவர்களுகடய மறீல்கள் 
எதுவும் அவர்களுக்கு எதிராக எண்ணப்படுவதில்கல. 

இருப்பினும், எநரமியாவின் தீர்க்கதரிேனம் எவ்வாறு  ிகறநவறியது 
என்பகதப் பற்றி  ாம் ேி ்திக்கும்நபாது, இ ்தத் ததாடரில்  ாம் பலமுகற 
குறிப்பிட்டுள்ள புதிய உடன்படிக்கக யுகத்தின் ஒரு அம்ேத்கத  ாம் மனதில் 
தகாள்ள நவண்டும். கிறிஸ்துவில் புதிய உடன்படிக்கக மூன்று  ிகலகளில் 
 ிகறநவற்றப்படுகிறது என்று புதிய ஏற்பாடு விளக்குகிறது.  இது கிறிஸ்துவின் 
முதல் வருககயில் துவக்கப்பட்டது; இது ேகப வரலாறு முழுவதும் ததாடர்கிறது; 
கிறிஸ்து மகிகமயுடன் திரும்பும்நபாது மட்டுநம அது அதன் முழுகமகய 
அகடயும். 

புதிய உடன்படிக்கக யுகத்கத மூன்று  ிகலகளில் விரிவுபடுத்துவது, 
கிறிஸ்து திரும்பி வரும் வகர, விசுவாேிகளும் அவிசுவாேிகளும் நதவனின் 
மக்களிகடநய கணக்கிடப்படுவார்கள் என்பகதப் புரி ்துதகாள்ள உதவுகிறது. 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அவருகடய ராஜ்யம் துவங்கியநபாது கிறிஸ்துகவ பின்பற்றுபவர்களில் 
விசுவாேிகளும் அவிசுவாேிகளும் இரு ்தார்கள்.  கிறிஸ்துவினுகடய 
ராஜ்யத்தின் ததாடர்ே்ேி முழுவதும் இதுநவ உண்கமயாக இருக்கிறது. 
காணக்கூடிய கிறிஸ்தவ ேகபயில்  ித்திய இரட்ேிப்கபப் தபற்ற உண்கமயான 
விசுவாேிகளும், கிறிஸ்து மற்றும் அவருகடய ேகபயின் ததாடர்புகளிலிரு ்து 
தற்காலிக ஆேீர்வாதங்ககளப் தபறும் அவிசுவாேிகளும் இருப்பார்கள். 

காணக்கூடிய ேகப என்றால் என்ன?  பல உள்ளூர் ேகபகள், 
பல மதப்பிரிவுகளும் தங்ககளப் பிரிவினராக  ிகனக்காத 
ேில ேகபககளயும் உள்ளடக்கிய உலதகங்கிலும் உள்ள 
ேகபயின் அர்த்தத்தில் இது உலகளாவிய ேகப ஆகும்… இது 
கண்ணுக்கு ததரியாத ேகபயிலிரு ்து இகறயியலில் 
நவறுபடுகிறது. நமலும் கண்ணுக்குத் ததரியாத ேகப என்பது 
 ீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ேகப மட்டுமல்ல,  ீங்கள் பார்க்க 
முடியாத ேகபயாகும். எபிதரயர் 12, முதற்நபறான ேகபயின் 
தபாது கூடுகக என்பது மரித்து பரநலாகத்துக்குப் 
நபானவர்ககளயும் நதவதுூதர்கள் மற்றும் பிரதான 
துூதர்களின் ேகவாேத்தில் நதவனுகடய ேிங்காேனத்திற்கு 
முன்பாக இப்தபாழுது இருக்கிற 
ததரி ்துதகாள்ளப்பட்டவர்ககளயும் குறிக்கிறது. 
கண்ணுக்குத் ததரியாத ேகபயும் காணக்கூடிய ேகபயும் 
இநயசு கிறிஸ்துவின் ேகபகய உருவாக்குகின்றன. 

— Dr. தடதரக் தாமஸ் 

1 நயாவான் 2:19ல் ேகபயில் அவிசுவாேிககளப் பற்றி 
அப்நபாஸ்தலனாகிய நயாவான் நபேிய விதத்கத கவனியுங்கள்: 

அவர்கள்  ம்கமவிட்டுப் பிரி ்துநபானார்கள், ஆகிலும் 
அவர்கள்  ம்முகடயவர்களாயிருக்கவில்கல; 
 ம்முகடயவர்களாயிரு ்தார்களானால்  ம்முடநன 
 ிகலத்திருப்பார்கநள. எல்லாரும் 
 ம்முகடயவர்களல்லதவன்று தவளியாகும்படிக்நக 
பிரி ்துநபானார்கள் (1 நயாவான் 2:19). 

கிறிஸ்தவ  ம்பிக்கககய விட்டு தவளிநயறும் மக்ககளப் பற்றி இங்நக 
அப்நபாஸ்தலன் எழுதினார். ஒரு வககயில், அவர்கள் " ம்முகடயவர்கள்" 
என்று எண்ணப்பட்டகத அவர் ஒப்புக்தகாண்டார்.  அதாவது, அவர்கள் நதவ 
ஜனங்களிகடநய வாை் ்தார்கள். ஆனால், விசுவாேத்கத விட்டு 
தவளிநயறியதன் மூலம், அவர்கள் " ம்கமே் நேர் ்தவர்கள் அல்ல" என்பகதத் 
ததளிவாக்கினார்கள் என்றும் நயாவான் கூறினார். அதாவது அவர்கள் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உண்கமயான விசுவாேிகளாக இருக்கவில்கல. அவர் கூறியது நபால், 
அவர்கள் உண்கமயில் கிறிஸ்துவில்  ித்திய இரட்ேிப்கபப் தபற்ற 
உண்கமயான விசுவாேிகளாக இரு ்திரு ்தால்,  "அவர்கள் எங்களுடன் 
ததாடர் ்திருப்பார்கள்." அதாவது இறுதிவகர உண்கமயாக 
இரு ்திருப்பார்கள். 

தபரும்பாலான சயபகளின் பட்டியலில் உண்கமயான விசுவாேிகள் 
மற்றும் விசுவாேிகள் இல்லாதவர்கள் உள்ளனர் என்பகத  ாம் அகனவரும் 
அறிநவாம். புதிய உடன்படிக்ககயின் முற்றிலும் மீட்கப்பட்ட மக்ககளப் பற்றிய 
எநரமியாவின் தீர்க்கதரிேனம் கிறிஸ்து திரும்பி வரும்நபாது மட்டுநம 
 ிகறநவறும். அ ்த ந ரத்தில், நதவனின் உடன்படிக்கக மக்களில் 
அவிசுவாேிகள் நதவனின்  ித்திய  ியாயத்தீர்ப்கப அனுபவிப்பார்கள். 
உண்கமயான விசுவாேிகள் மட்டுநம புதிய ேிருஷ்டிப்பில் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்ேி 
தேய்வார்கள். 

ததய்வகீ உடன்படிக்கககளுக்குள் மனிதகுலத்தின் பிரிவுகளுக்கு 
கூடுதலாக, பகைய ஏற்பாட்டில் நதவனின் உடன்படிக்கககள் பற்றிய பதிவு, 
வரலாற்றின் தவவ்நவறு காலகட்டங்களில் நதவனின் உடன்படிக்கககளில் 
இரு ்து விலக்கப்பட்டவர்களுக்கும் உள்நள நேர்க்கப்பட்டவர்களுக்கும் 
இகடயிலான பிரிகவக் குறிக்கிறது. 

வசர்க்கப்பட்டேர்கள் மற்றும் ேிலக்கப்பட்டேர்கள் 
 ாம் ஏற்கனநவ குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவுடன் 

தேய்யப்பட்ட உலகளாவிய உடன்படிக்கககளில் மனிதகுலம் அகனத்தும் 
நேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இ ்த உடன்படிக்கககளில்  ிறுவப்பட்ட அஸ்திபோரங்கள் 
மற்றும் இயற்ககயான ஸ்திரத்தன்கம ஆகியவற்றிலிரு ்து எ ்த குழுக்களும் 
விலக்கப்படவில்கல. ஆனால் நதவன் இஸ்ரநவகலத் தம்முகடய விநேஷ 
உடன்படிக்கக ஜனங்களாகத் நதர் ்ததடுத்தநபாது இ ்த  ிகல மாறியது. 
ஆபிரகாம், நமாநே மற்றும் தாவதீு ஆகிநயாருடன் தேய்யப்பட்ட நதேிய 
உடன்படிக்கககளில் பிரதானமாக ஆபிரகாமின் ேரரீப்பிரகாரமான 
ே ்ததியினரும் இஸ்ரயவலில் தத்ததடுக்கப்பட்ட  ேில புறஜாதிகளும் மட்டுநம 
இருப்பார்கள்.  தபரும்பாலும், புறஜாதி  ாடுகள் இஸ்ரநவலின் ராஜ்ய 
உடன்படிக்கககளிலிரு ்து விலக்கப்பட்டன. எநபேியர் 2:12 கயயும் 
கிறிஸ்துகவப் பின்பற்றும் முன் புறஜாதிககள பவுல் விவரித்த விதத்கதயும் 
கவனியுங்கள்: 

அக்காலத்திநல கிறிஸ்துகவே் நேராதவர்களும், 
இஸ்ரநவலுகடய காணியாட்ேிக்குப் புறம்பானவர்களும், 
வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கககளுக்கு அ ் ியரும், 
 ம்பிக்ககயில்லாதவர்களும், இவ்வுலகத்தில் 
நதவனற்றவர்களுமாக இரு ்தீர்கள் (எநபேியர் 2:12). 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

புறஜாதிகள் வாக்குத்தங்களின் உடன்படிக்கககளுக்கு அ ் ியர்களாக 
இரு ்தார்கள். அவர்கள் விசுவோசம் இல்லாமலும், நதவன் இல்லாமலும் 
இரு ்தார்கள். எனநவ, இஸ்ரநவலின் ராஜ்ய உடன்படிக்கககளின் 
நூற்றாண்டுகளில், உலகில் உண்கமயில் மூன்று வககயான மக்கள் தான் 
இரு ்தார்கள்: இஸ்ரநவலின் உடன்படிக்கககளில் இரு ்த உண்கமயான 
விசுவாேிகள், இஸ்ரநவலின் உடன்படிக்கககளில் இரு ்த அவிசுவாேிகள் 
மற்றும் இஸ்ரநவலின் உடன்படிக்கககளில் இரு ்து விலக்கப்பட்ட 
விசுவாேமற்ற புறஜாதிகள். 

இ ்த மூன்று மடங்கு நவறுபாடு முக்கியமானது, ஏதனனில் இது கிறிஸ்து 
மகிகமயில் திரும்பும் வகர புதிய உடன்படிக்ககக்காக இருக்கிறது.  ாம் 
பார்த்தபடி, அ ்த  ாள் வகர, காணக்கூடிய சயப ுடன் ததாடர்புகடய 
அவிசுவாேிகளுடன் உண்கமயான விசுவாேிகள் புதிய உடன்படிக்ககயில் 
நேர்க்கப்படுகிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில், சுவிநேஷம் அல்லது 
ேகபகய ஏற்றுக்தகாள்ளாத ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள் என்ற மூன்றாவது 
வககயும் உள்ளது. இ ்த மக்கள் புதிய உடன்படிக்ககயிலிரு ்து 
விலக்கப்பட்டுள்ளனர். பகைய ஏற்பாட்டு வரலாற்றின் நபாது உடன்படிக்ககக்கு 
புறம்பானவர்கள் முதன்கமயாக புறஜாதிகள். ஆனால் இப்நபாது கிறிஸ்து 
வ ்துவிட்டதால், கிறிஸ்துவிலும் அவருகடய ேகபயிலும் எ ்த பங்ககயும் 
தகாண்டிருக்காத யூதர்களும், புறஜாதிகளும் உடன்படிக்ககக்கு 
புறம்பானவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

மனிதகுலத்தின் ேில பிரிவுகள் நதவனின் உடன்படிக்கககளின் 
மக்களுடன் எவ்வாறு ததாடர்புகடயகவ என்பகத இப்நபாது  ாம் பார்த்நதாம். 
இ ்த குழுக்களுக்கு உடன்படிக்கக இயக்கவியகலப் பயன்படுத்துவதற்கு  ாம் 
தயாராக இருக்கிநறாம். இ ்த வகக மக்கள் எவ்வாறு நதவனின் கருகணகய 
அனுபவித்திருக்கிறார்கள், மனித  ம்பகதன்கமயின் அவேியம் மற்றும் 
ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் விகளவுகள் என்ன? 

இயக்கேியலின் பயன்பாடு 
ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவில் உள்ள உலகளாவிய உடன்படிக்கககளின் 

இயக்கவியகல எல்லா மக்களும் அனுபவித்திருக்கிறார்கள்.  ஆதாமில் 
 ிறுவப்பட்ட அடிப்பகடக் தகாள்கககளாலும் ந ாவாவில்  ிறுவப்பட்ட 
இயற்ககயின் ஸ்திரத்தன்கமயாலும் அகனத்து மக்களின் வாை்க்ககயும் 
ந ரடியாக விகளவுககள சந்தித்துள்ளது. ஆயினும், ஆபிரகாம், நமாநே, 
தாவதீு ஆகிநயாருடன் நதவன் ஏற்படுத்திய இஸ்ரநவலின் நதேிய 
உடன்படிக்கககளுக்கும் இது தபாரு ்தாது. புது உடன்படிக்ககக்கும் இது 
தபாரு ்தாது. 

பல்நவறு குழுக்களுக்கு உடன்படிக்கக இயக்கவியகலப் 
பயன்படுத்துவகத  ாம் கருத்தில் தகாள்ளும்நபாது, ராஜ்ய உடன்படிக்கககள் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

மற்றும் புதிய உடன்படிக்கக மூன்று வககயான மக்களுக்கு எவ்வாறு 
தபாரு ்தும் என்பகதப் பார்க்க நவண்டும்: முதலில் அவிசுவாேிகள் இ ்த 
உடன்படிக்கககளிலிரு ்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர்; இரண்டாவதாக, இ ்த 
உடன்படிக்கககளில் அவிசுவாேிகள் நேர்க்கப்பட்டார்கள்; மூன்றாவதாக, இ ்த 
உடன்படிக்கககளில் உண்கமயான விசுவாேிகள் நேர்க்கப்பட்டார்கள்.  
இஸ்ரநவலின் நதேிய உடன்படிக்கககளிலிரு ்தும் புதிய 
உடன்படிக்கககளிலிரு ்தும் விலக்கப்பட்ட அவிசுவாேிககளப் பற்றி முதலில் 
பார்ப்நபாம்.  

அேிசுோசிகள் ேிலக்கப்படு ல் 
ராஜ்ய உடன்படிக்கககள் மற்றும் புதிய உடன்படிக்ககக்கு எ ்த 

ததாடர்பும் இல்லாத அவிசுவாேிகள் ஆதாம் மற்றும் ந ாவாவின் உலகளாவிய 
உடன்படிக்கககளால் நதவனுக்குக் கட்டுப்பட்டுள்ளனர். இ ்த காரணத்திற்காக, 
அவர்கள் இன்னும் இ ்த உடன்படிக்கககளின் இயக்கவியகல 
அனுபவிக்கிறார்கள். நதவன் எல்லா மக்களுக்கும் கருகண காட்டுவதால் 
அவர்கள் நதவனின் இரக்கத்யதப் தபறுகிறார்கள். மத்நதயு 5:45 இல் இநயசு 
கூறியது நபால்: 

பரநலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா... தீநயார் நமலும் 
 ல்நலார் நமலும் தமது சூரியகன உதிக்கப்பண்ணி, 
 ீதியுள்ளவர்கள் நமலும் அ ீதியுள்ளவர்கள் நமலும் 
மகைகயப் தபய்யப்பண்ணுகிறார் (மத்நதயு 5:45). 

இ ்த ஆேீர்வாதங்ககள  ாம் அடிக்கடி "தபாது கிருகப" என்று 
அகைக்கிநறாம், ஏதனனில் அகவ இரட்ேிக்கும் இரக்கங்கள் கிகடயாது.  
மாறாக, அகவ எல்லா மனிதர்களுக்குமோை நதவனின் கிருகப ோகும். 

இதற்கு அப்பால், இஸ்ரநவலின் யதசிய உடன்படிக்கககள் மற்றும் புதிய 
உடன்படிக்ககக்கு புறம்நப உள்ள அவிசுவாேிகள், அவர்கள் தபற்ற 
தவளிப்பாட்டின் அளவின்படி நதவனுக்கு  ம்பகமான நேகவகய வைங்க 
நவண்டும். இஸ்ரநவலுக்கும் சயபக்கும் தகாடுக்கப்பட்ட விநேஷ 
தவளிப்பாட்கடப் பற்றிய ேில விைிப்புணர்வு அவர்களுக்கு இருக்கலாம். 
ஆனால் அவர்கள் ஒருநபாதும் இஸ்ரநவல் அல்லது கிறிஸ்துவின் 
ேகபயுடனும் ததாடர்பு தகாள்ளாவிட்டாலும், தபாதுவான அல்லது 
இயற்ககயான தவளிப்பாட்டின் மூலம் நதவனுக்கு தேய்யநவண்டிய தங்கள் 
கடகமககளப் பற்றிய அடிப்பகட புரிதல் அவர்களுக்கு இன்னும் இருக்கிறது. 

நவதத்தில், நதவன்  மக்குே் தோல்கிறார். நமலும் பவுல் இ ்த 
வாதத்கத நராமர் 1ல் தகாடுக்கிறார் - அது யார் அல்லது எ ்த 
கலாே்ோரம் என்பது முக்கியமல்ல, இதுவகர இரு ்த 
ஒவ்தவாரு மனிதனும் நதவன் இருப்பகதப் பற்றி 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அறி ்திருக்கிறார்கள்... நதவன் மனோட்ேியால் இருக்கிறார் 
என்பகத ஒவ்தவாரு மனிதனும் அறிவான் என்று பவுல் 
கூறினார். மனிதனுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது, அவனுக்கு 
ஒரு மனோட்ேி இருக்கிறது, உலகில் பகடக்கப்பட்டவற்றின் 
மூலம் நதவனின் ததய்வகீ இயல்பு ததளிவாகக் 
காணப்படுகிறது. எனநவ, நதவன் இருக்கிறார் என்பது 
எல்லா மனிதர்களுக்கும் ததரியும். 

— Rev. கிளீட் ஹக்ஸ் 

நராமர் 1:20 இல் பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: 

[நதவனின்] காணப்படாதகவகளாகிய அவருகடய  ித்திய 
வல்லகம நதவத்துவம் என்பகவகள், 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறகவகளினாநல, 
உலகமுண்டானதுமுதற்தகாண்டு, ததளிவாய்க் காணப்படும். 
ஆதலால் அவர்கள் நபாக்குே்தோல்ல இடமில்கல (நராமர் 
1:20). 

தபாது தவளிப்பாடு எப்நபாதும் இஸ்ரயவலுடனான உடன்படிக்கககள் 
மற்றும் புதிய உடன்படிக்ககக்கு தவளிநய அவிசுவாேிகள் தங்கள் 
ேிருஷ்டிககர ஏற்றுக்தகாண்டு நேகவ தேய்ய கடகமப்பட்டிருக்கிறது. 

இதன் விகளவாக, இ ்த அவிசுவாேிகளும் நதவன் தபாருத்தமாக 
பார்க்கிறகவகளால் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் விகளவுககள 
அனுபவிக்கிறார்கள். இஸ்ரநவல் அல்லது கிறிஸ்தவ ேகபயுடன் ஒருநபாதும் 
நேராத அவிசுவாேிகளுக்கு நதவன் அடிக்கடி தற்காலிக ஆேீர்வாதங்ககள 
வைங்குகிறார். நமலும் அவர் தீர்மானித்தபடி அவர்கள் மதீு தற்காலிக 
ோபங்ககளயும் தகாட்டுகிறார். ஆனால் மகா  ியாயத்தீர்ப்பில், இ ்த 
வாை்க்ககயில் நதவனின் தற்காலிக ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்கள் இ ்த 
அவிசுவாேிகளுக்கு நதவனின்  ித்திய ோபங்களுக்கு வைிவகுக்கும் என்று 
நவதம் ததளிவாக தோல்லுகிறது. 

இ ்த உடன்படிக்கககளிலிரு ்து விலக்கப்பட்ட அவிசுவாேிககளப் 
நபாலல்லாமல், இஸ்ரநவலுடன் தேய்யப்பட்ட நதவனின் உடன்படிக்கககள் 
மற்றும் புதிய உடன்படிக்ககயில் நேர்க்கப்பட்டுள்ள அவிசுவாேிகளுடன் 
உடன்படிக்கக இயக்கவியலின் பயன்பாடு வித்தியாேமாக  கடதபறுகிறது. 

அேிசுோசிகள் உட்படு ் ப்படு ல்   
ஆரம்பத்தில், நதவன் இ ்த மக்களுக்கு அதிக கருகண காட்டியுள்ளார். 

அவர்கள்  ித்திய இரட்ேிப்கபப் தபறவில்கல என்பது உண்கம, ஆனால் 
இன்னும், பகைய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் நதவனின் உடன்படிக்ககக்கு 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

உட்பட்ட மக்களுடன் இகண ்திருக்கும் அவிசுவாேிகளுக்கு நதவன் மிகு ்த 
இரக்கம் காட்டியுள்ளார். நராமர் 9:4 இல், இஸ்ரநவலிலுள்ள அவிசுவாேிகள் 
கூட அனுபவித்த  ன்கமககளப் பற்றி அப்நபாஸ்தலைோகி  பவுல் 
பிரதிபலித்தார். அங்நக அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: 

புத்திரசுவிகாரமும், மகிகமயும், உடன்படிக்கககளும், 
 ியாயப்பிரமாணமும், நதவாராதகனயும், 
வாக்குத்தத்தங்களும் அவர்களுகடயகவகநள (நராமர் 9:4). 

இ ்த உடன்படிக்கககளுக்கு புறம்பானவர்ககளக் காட்டிலும், 
இஸ்ரநவலுடன் நதவன் தேய்த உடன்படிக்கககளுக்குட்பட்ட 
அவிசுவாேிகளுக்கு நதவன் அதிக தயகவக் காட்டினார்.  கிறிஸ்தவ ேகபயுடன் 
ததாடர்புகடய அவிசுவாேிகளுக்கும் இதுநவ உண்கம. 

பகைய ஏற்பாட்டில், இஸ்ரயவலில் உள்ள விசுவாேிகள் மற்றும் 
அவிசுவாேிகள் இருவரும் எகிப்தில் அடிகமத்தனத்திலிரு ்து உடல் ரதீியாக 
விடுவிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அகனவரும் ேனீாய் மகலயில் நதவனின் 
 ியா ப்பிரமாணத்கத பரிோக தபற்றனர். அவர்கள் அகனவரும் 
வோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிகயப்  ககப்பற்றினார்கள். தாவதீு மற்றும் 
ோவலோநமான் ஆட்ேி தேய்த நபாது அவர்கள் ஆேீர்வதிக்கப்பட்டனர். அநத 
வைியில், புதிய ஏற்பாட்டு ேகபயில் உள்ள அவிசுவாேிகள் கிறிஸ்துவின் 
சரரீத்துடன் இகண ்திருப்பதன் மூலம் பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள். 
அவர்கள் வார்த்கதயின் பிரேங்கத்கதக் நகட்கிறார்கள்.  அவர்கள் பரிசுத்த 
ஆவியின் கிரிகயகளில் பங்கு தகாள்கிறார்கள்.  இ ்த வைியிலும் இன்னும் 
பல வைிகளிலும், பகைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரநவல் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டு 
ேகபயில் உள்ள அவிசுவாேிகளுக்கு நதவன் தபரும் கருகண காட்டியுள்ளார். 

இஸ்ரநவலின் யதசி  உடன்படிக்கககளிலும் புதிய உடன்படிக்ககயிலும் 
அவிசுவாேிகள் நதவனிடமிரு ்து தபரும் கருகணகயப் தபறுவநதாடு, 
நதவனுக்கு உண்கமயுள்ள நேகவ தேய்வதற்குக் கடன்பட்டிருக்கிறார்கள். 
நதவனுகடய ேித்தத்கதப் பற்றிய அதிக அறிகவப் தபற்றிருக்கிறார்கள்.  
எனநவ, கீை்ப்படிதலின் உயர் ்த தராதரங்களுக்குநதவன் அவர்ககள 
கவத்திருக்கிறார். லுூக்கா 12:48ல் இநயசு இவ்வாறு கூறினார்: 

எவனிடத்தில் அதிகங் தகாடுக்கப்படுகிறநதா அவனிடத்தில் 
அதிகங் நகட்கப்படும்  
(லுூக்கா 12:48). 

நதவனுகடய வார்த்கதயின் ேத்தியத்கதக் கற்றுக்தகாள்பவர்களும், 
அவருகடய வைிககள அறி ்தவர்களும், அவர்கள் தபற்றதற்குக் கணக்குக் 
தகாடுக்ககநவண்டும். 

இஸ்ரநவலின் யதசிய உடன்படிக்கககளிலும் புதிய உடன்படிக்ககயிலும் 
அவிசுவாேிகள் நதவனின் ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

விகளவுககள அனுபவிக்கிறார்கள் என்பகதயும் நவதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
நதவன் தீர்மானித்தபடி, அவர்கள் இ ்த வாை்க்ககயில் தவவ்நவறு வககயான 
தற்காலிக ஆேீர்வாதங்ககளயும் தற்காலிக ோபங்ககளயும் தபறுகிறார்கள். 
ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்துவில் இரட்ேிப்பிற்கான விசுவாேத்கத 
அகடயவில்கல என்றால்,  ியாயத்தீர்ப்பின் மகா  ாளில் இ ்த 
ஆேீர்வாதங்களும் ோபங்களும் நதவனின்  ித்திய ோபங்களுக்கு மட்டுநம 
வைிவகுக்கும். அவர்கள் என்தறன்றும் நதவனின்  ியாயத்தீர்ப்பின் கீை் 
இருப்பார்கள். எபிதரயர் 10:28-29 இல், எபிதரயரின் எழுத்தாளர் புதிய 
உடன்படிக்ககயில் அவிசுவாேிகளுக்கு எதிராக  ித்திய  ியாயத்தீர்ப்கபப் 
பற்றி எழுதினார்: 

நமாநேயினுகடய பிரமாணத்கதத் தள்ளுகிறவன் 
இரக்கம்தபறாமல் இரண்டு மூன்று ோட்ேிகளின் 
வாக்கினாநல ோகிறாநன... நதவனுகடய குமாரகனக் 
காலின்கீை் மிதித்து, தன்கனப் பரிசுத்தஞ்தேய்த 
உடன்படிக்ககயின் இரத்தத்கத அசுத்ததமன்தறண்ணி, 
கிருகபயின் ஆவிகய  ி ்திக்கிறவன் எவ்வளவு 
தகாடிதான ஆக்கிகனக்குப் 
பாத்திரவானாயிருப்பாதனன்பகத நயாேித்துப்பாருங்கள் 
(எபிதரயர் 10:28-29). 

இ ்த மக்கள் "உடன்படிக்ககயின் இரத்தத்தால்" 
"பரிசுத்தப்படுத்தப்படுகிறார்கள்" என்பகத இங்நக கவனியுங்கள்.  அவர்கள் 
 ித்திய இரட்ேிப்கபப் தபற்றனர் என்று இது கூறவில்யல. மாறாக, அவர்கள் 
புதிய உடன்படிக்ககயில்  பங்தகடுப்பதால் உலகத்திலிரு ்து ஒதுக்கி 
கவக்கப்பட்டனர்.  இ ்த மக்கள் நதவனுக்கு எதிராக எப்தபாழுதும் தேய்து 
வ ்ததுநபால கலகம் தேய்யும்நபாது, அவருகடய எதிரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 
தீர்ப்பாகிய  ியாயதீர்ப்நப எதிர்பார்க்ககூடிய ஒன்றாகும். 

இஸ்ரநவலின் யதசி ய உடன்படிக்கககள் மற்றும் புதிய 
உடன்படிக்ககயில் அவிசுவாேிகள் விலக்கப்பட்டகதயும் நேர்க்கப்பட்டகதயும் 
 ாம் பார்த்நதாம். இப்நபாது, இ ்த உடன்படிக்கககளில் நேர்க்கப்பட்டுள்ள 
உண்கமயான விசுவாேிகள் நதவனுடன் இருக்கும் ததாடர்புகளின் 
இயக்கவியகல எவ்வாறு அனுபவிக்கிறார்கள் என்பகதப் பார்ப்நபாம். 

ேிசுோசிகள் வசர்க்கப்படு ல் 
போவங்கயள மை்ைித்தல், யதவயைோடுள்ள நித்தி  ஐக்கி ம் உட்பட, 

உண்யம ோை விசுவோசிகளுக்குக் கோட்டப்படும் வத ்வகீ இரக்கம் அளவிட 
முடி ோதது. நராமர் 8:1-2 இல் பவுல் இவ்வாறு எழுதினார்: 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆனபடியால், கிறிஸ்து இநயசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிரு ்து, 
மாம்ேத்தின்படி  டவாமல் ஆவியின்படிநய 
 டக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிகனத்தீர்ப்பில்கல. கிறிஸ்து 
இநயசுவினாநல ஜவீனுகடய ஆவியின் பிரமாணம் 
என்கனப் பாவம் மரணம் என்பகவகளின் 
பிரமாணத்தினின்று விடுதகலயாக்கிற்நற (நராமர் 8:1-2). 

 ம்முகடய பாவங்களுக்கான தண்டகனகயே் 
தேலுத்துவதற்கும்,  ம்முகடய இடத்தில் துன்பப்படுவதற்கும், 
 ம்மதீு  ாம் தகாண்டுவ ்த ஆக்கிகனதீர்ப்பிலிரு ்து  ம்கம 
இரட்ேிப்பதற்கும் அவர் தம்முகடய குமாரகன அனுப்பும் 
அளவுக்கு நதவன்  ம்கம ந ேிக்கிறார். எனநவ, இது  மக்கு 
மிகு ்த உற்ோகத்கதத் தர நவண்டும். உண்கமயில், பவுல் 
நராமர் 8ல் இ ்தக் கருத்கத எடுத்துகரத்து, இ ்த 
வார்த்கதகளால்  ம்கம ஊக்குவிக்கிறார்: “நதவன் 
தம்முகடய தோ ்த குமாரகனக் காப்பாற்றாமல்,  ம் 
அகனவருக்காகவும் அவகரக் தகாடுத்தார் என்றால், 
அவநராடு கூட அவர்  மக்கு எல்லாகரயும் இலவேமாகக் 
தகாடுக்காமல் இருப்பது எப்படி?"  எனநவ, நதவன் தம்முகடய 
குமாரகனக் தகாடுப்பதில் அவர்  ம்கம ந ேிக்கும் விதத்கத 
திட்டவட்டமாகவும் இறுதியாகவும் உே்ேக்கட்டமாகவும்  மக்குக் 
காட்டியுள்ளார்.  எனநவ  ாம் அவகர விசுவாேிக்க நவண்டும் 
மற்றும் அவர்  ம்கம உண்கமயிநலநய ந ேிக்கிறார் 
என்பகத உறுதிப்படுத்த நவண்டும். 

— Dr. பிராண்டன் டி. க்நராவ் 

அநத ேமயம், நதவனுகடய  ியாயத்தீர்ப்பின் ஆக்கியைத்தீர்ப்பிலிரு ்து 
 ாம் விடுபடும்நபாது, கிறிஸ்துவில் நதவன்  மக்காகே் தேய்ததற்கு 
 ன்றியுணர்வுடன் நதவனுக்கு உண்கமயுள்ள நேகவ தேய்ய 
அகைக்கப்பட்டுள்நளாம். இதனால்தான், நராமர் 8:7ல், பவுல் விசுவாேிககள 
அவிசுவாேிகளுடன் ஒப்பிடுககயில், இ ்த வார்த்கதககளக் கூறினார்: 

மாம்ேேி ்கத நதவனுக்கு விநராதமான பகக; அது 
நதவனுகடய  ியாயப்பிரமாணத்துக்குக் கீை்ப்படியாமலும், 
கீை்ப்படியக்கூடாமலும் இருக்கிறது (நராமர் 8:7). 

மாறாக, நதவகன ந ேிக்கும் மனம் அவருகடய பிரமாணத்திற்கு 
அடிபணிகிறது. எனநவ, நராமர் 8:12-13ல், பவுல் இ ்த வார்த்கதககளே் 
நேர்த்தார்: 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆககயால் ேநகாதரநர,  ாம் ... ேரரீத்தின் கிரிகயககளக் 
அைிப்நபாம் (நராமர் 8:12-13). 

விசுவாேிகளுக்கு அவிசுவாேிகளிடமிரு ்து வித்தியாேமாக வாை 
நவண்டிய கடகம உள்ளது. அதாவது, இரட்ேிப்கபப் தபறுவதற்காக மட்டும் 
அல்ல, நதவனின்  ியாயப்பிரமோணத்திற்க்கு அடிபணிய நவண்டிய கடகம 
அவர்களுக்கு உள்ளது. ஆனால், நதவனின் கிருகபயால் அவர் தகாடுத்த 
இரட்ேிப்புக்காக அவகர கனப்படுத்த நவண்டும். 

பகைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரநவலர்ககளப் நபாலநவ, கிறிஸ்தவர்களும் 
தங்கள்  ம்பிக்கககய நோதித்து  ிரூபிக்க நவதாகமத்தின் விதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுகறககளப் பின்பற்ற நவண்டும்.  பகைய ஏற்பாட்டில் உள்ள 
உண்கமயான விசுவாேிகள் தங்கள் விசுவாேத்திற்கு வரும் நோதகனயாக 
நமாநேயின் மூலம் தகாடுக்கப்பட்ட  ியாயப்பிரமோணத்திற்கு கீை்ப்படிய 
அகைக்கப்பட்டனர். புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் அநத வககயான 
நோதகனக்கு அகைக்கப்படுகிறார்கள்.  2 தகாரி ்தியர் 13:5ல் பவுல் 
தகாரி ்தியர்களிடம் இவ்வாறு கூறினார்: 

 ீங்கள் விசுவாேமுள்ளவர்கநளாதவன்று உங்ககள 
 ீங்கநள நோதித்து அறியுங்கள்.  உங்ககள  ீங்கநள 
பரட்ீேித்துப்பாருங்கள். இநயசுகிறிஸ்து உங்களுக்குள் 
இருக்கிறாதரன்று உங்ககள  ீங்கநள அறியர்ீகளா?  ீங்கள் 
பரட்ீகேக்கு  ில்லாதவர்களாயிரு ்தால் அறியர்ீகள்! (2 
தகாரி ்தியர் 13:5). 

கிறிஸ்து நதவனின் பரிபூரண கீை்ப்படிதலுள்ள குமாரனாக இரு ்தார், 
அவருகடய  ீதி  மக்கு தகாடுக்கப்பட்டது, அதனால்  மது  ித்திய இரட்ேிப்பு 
பாதுகாப்பானது.  ஆனால்  ாம்  மது அன்றாட வாை்க்கககய வாழும்நபாது, 
நதவன்  மக்கு அளித்த இரட்ேிப்கப  ிரூபிக்க நவண்டும். பவுல் பிலிப்பியர் 2:12 
இல் இவ்வாறு ஊக்குவிக்கிறார்: 

அதிக பயத்நதாடும்  டுக்கத்நதாடும் உங்கள் இரட்ேிப்பு 
 ிகறநவறப் பிரயாேப்படுங்கள் (பிலிப்பியர் 2:12). 

 ாம் எதிர்பார்ப்பது நபால், இஸ்ரநவலின் யதசி  உடன்படிக்கககளிலும் 
புதிய உடன்படிக்ககயிலும் உண்கமயான விசுவாேிகள் கீை்ப்படிதல் மற்றும் 
கீை்ப்படியாகமயின் விகளவுககள பல்நவறு வைிகளில் அனுபவிக்கிறார்கள். 
ஒருபுறம், நதவன் தனது ஞானத்தில் தீர்மானிக்கிறார், உண்கமயான 
விசுவாேிகள் தற்காலிக ஆேீர்வாதங்ககள அனுபவிக்கிறார்கள். நதவனின் 
ஆவியின் பல ஆேீர்வாதங்கள்  மக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கும் அப்பால், 
நதவன் தனது மக்களுக்கு ேரரீப்பிரகாரமான ஆேீர்வாதங்ககளக் கூட அடிக்கடி 
வைங்குகிறார். ஆனால் அதற்கு ந ர்மாறானது உண்கமயாக இருக்கிறது. 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

அதாவது, நதவன் தம்முகடய உண்கமயான பிள்களககள ஒழுக்கத்தின் 
மூலம் பயிற்றுவிக்கிறார்.  எபிதரயர் 12:6 இல், எழுத்தாளர் பகைய ஏற்பாட்கட 
இவ்வாறு விளக்கும்நபாது அகதக் குறிப்பிட்டார்: 

கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாநரா அவகன அவர் 
ேிட்ேித்து, தாம் நேர்த்துக்தகாள்ளுகிற எ ்த மககனயும் 
தண்டிக்கிறார் (எபிதரயர் 12:6). 

இ ்த வாை்க்ககயில் உண்கமயான விசுவாேிகளுக்கு தற்காலிக 
ஆேீர்வாதங்கள் மற்றும் ோபங்களின் கலகவயான அனுபவங்கள் 
இரு ்தநபாதிலும், அவிசுவாேிகளுக்கும் விசுவாேிகளுக்கும் இகடநய ஒரு 
முக்கியமான நவறுபாடு உள்ளது. கிறிஸ்து மகிகமயில் திரும்பும்நபாது, 
உண்கமயான விசுவாேிகள் நதவனின்  ித்திய ஆேீர்வாதங்ககள மட்டுநம 
அனுபவிப்பார்கள். தவளிப்படுத்தின விநேஷம் 21:7 இல்  ாம் இவ்வாறு 
வாேிக்கிநறாம்: 

தஜயங்தகாள்ளுகிறவன் எல்லாவற்கறயும் 
சுத ்தரித்துக்தகாள்ளுவான்;  ான் அவன் 
நதவனாயிருப்நபன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான் 
(தவளிப்படுத்தின விநேஷம் 21:7). 

பகைய ஏற்பாட்கட  ாம் ததாடர் ்து படிக்கும்நபாது, மனிதகுலத்தின் 
இ ்த மூன்று பிரிவுககளயும், உடன்படிக்கக இயக்கவியல் அவற்றிற்கு 
எவ்வாறு தபாரு ்தும் என்பகதயும்  ாம் எப்நபாதும்  ிகனவில் 
கவத்திருக்கநவண்டியது அவேியம். ராஜ்ய உடன்படிக்கககளுக்கு புறம்நப 
இருக்கும் அவிசுவாேிகளுக்கும் புதிய உடன்படிக்ககக்கும், இ ்த 
உடன்படிக்கககளுக்குள் உள்ள அவிசுவாேிகளுக்கும், இ ்த 
உடன்படிக்கககளுக்குள் இருக்கும் உண்கமயான விசுவாேிகளுக்கும் 
இகடநய உள்ள நவறுபாடுககள  ிகனவில் தகாள்வது, பண்கடய 
இஸ்ரநவலர்கள் மதீு பகைய ஏற்பாடு ஏற்படுத்தின தாக்கங்ககளப் 
புரி ்துதகாள்ள  ம்கம தயார்படுத்தும். அகத படிக்கவும், அது இன்று  மக்கு 
எவ்வாறு தபாரு ்தும் என்பகதப் பார்ப்பதற்கும்  ாம் வியசஷித்த வயக ில் 
தயாராக இருப்நபாம். 

முடிேுகர 
இ ்த பாடத்தில், ததய்வகீ உடன்படிக்கககள் பற்றிய நவதாகமக் கருத்கத 

அறிமுகப்படுத்தியுள்நளாம். உடன்படிக்கககள் மூலம் நதவன் தம்முகடய 
ராஜ்யத்கத  ிர்வகிக்கிறார் என்பகத  ாம் பார்த்நதாம். ஆதாம், ந ாவா, 
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வடீிநயாக்கள், வைிகாட்டிகள் மற்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
பார்கவயிடவும். 

ஆபிரகாம், நமாநே, தாவதீு மற்றும் புதிய உடன்படிக்ககயில் நதவனின் 
உடன்படிக்கககள் தவவ்நவறு காலகட்டங்களில் நதவனுகடய ராஜ்யத்தின் 
தகாள்ககககள வலியுறுத்திை என்பகதயும்  ாம் நவதாகம வரலாற்கறயும் 
பார்த்நதாம். கூடுதலாக, ஒவ்தவாரு உடன்படிக்கக காலத்திலும் நதவனுக்கும் 
அவருகடய உடன்படிக்கக மக்களுக்கும் இகடநயயான ததாடர்புககள 
வககப்படுத்தும் ததய்வகீ கருகண, மனித விசுவாேம் மற்றும் ஆேீர்வாதங்கள் 
மற்றும் ோபங்களின் விகளவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகட இயக்கவியகல 
 ாம் ஆராய் ்நதாம். இறுதியாக, இ ்த இயக்கவியல் நவதாகமத்திலும் இன்றும் 
எவ்வாறு பல்நவறு வககயான மக்களுக்கு தபாரு ்துகிறதாய் இருக்கிறது 
என்பகத ஆராய் ்நதாம். 

பகைய ஏற்பாட்கடப் புரி ்துதகாள்வதற்கான ததய்வகீ 
உடன்படிக்கககளின் முக்கியத்துவத்கத மிககப்படுத்துவது கடினம். ஒவ்தவாரு 
நவதாகம ஆேிரியரும் நதவன் தனது ராஜ்யத்கத உடன்படிக்கககள் மூலம் 
 ிர்வகித்தார் என்பகத அறி ்திரு ்தார்கள். இதன் விகளவாக, பகைய 
ஏற்பாட்டின் ஒவ்தவாரு பக்கத்திலும் உள்ள ஒவ்தவாரு நபாதகனயின் 
முக்கியத்துவமும் நதவனின் உடன்படிக்கககளின் கட்டகமப்பில் 
நவரூன்றியுள்ளது. புதிய உடன்படிக்கககயக் தகாண்டு வ ்த கிறிஸ்துவுக்கு 
 ாம் ஊைியம் தேய்கிநறாம்.  அவகரப் பின்பற்றுபவர்களாகிய  ாம்,  ம்மால் 
முடி ்த அகனத்கதயும் பகைய ஏற்பாட்டில் உள்ள நதவனின் 
உடன்படிக்கககளில் இரு ்து கற்றுக்தகாள்ள நவண்டும். ஆககயால் இ ்த 
யுகத்தில்  ாம் அவருக்காக வாை முடியும்.  நவதாகமத்தில் உள்ள ததய்வகீ 
உடன்படிக்கககளின் தகாள்ககககள ககதகாள்வதற்கான  மது 
அர்ப்பணிப்புககள புதுப்பிப்பது, கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் முழுகமயில் 
அவருடன்  ித்திய ஜவீனுக்கு ந ராக  ம்கம வைி டத்தும். 
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