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பஞ்ைாகைங்கள் 
போடம் 10 

கயோகசப்பும் அவரது சககோதரரும் 

-1- 

வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

முன்னுரை 
ஏரோளமோன வசோத்துள்ள குடும்பங்களில் வபரும்போலம் 

சககோதரர்களுக்கிபடகய யோர் வபருமளவில் சுதந்தரத்பதப் வபற்றுக் 
வகோள்வோர்கள் என்பதில் கபோரோட்டம் இருக்கும். குடும்பச் வசோத்துக்கபள ஒரு 
சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்குக் வகோடுக்க கவண்டிய கநரம் வரும்கபோது, 
முன்பு ஒருவருக்வகோருவர் சிகநகமோக இருந்துவந்த சககோதர சககோதரிகளும் 
கூட, கதவனோல் மட்டுகம அவர்களுக்கிபடகயயோன அன்பின் பிபணப்புகபள 
மீண்டும் உருவோக்க முடியும் என்ற அளவிற்குப் பிரிந்துவிடுகிறோர்கள். 
இஸ்ரகவலரின் முற்பிதோக்களோன கயோகசப்பு மற்றும் அவருபடய 
சககோதரர்களுபடய குடும்பத்திலம் அப்படிகயதோன் நடந்தது என்று ஆதியோகம 
புத்தகம் கூறுகிறது. தங்கள் தகப்பனோகிய யோக்ககோபின் சுதந்தரத்பதக் குறித்த 
அவர்களின் பபக தீர்க்ககவ முடியோத அளவிற்கு மிகவும் கசப்போனதோயிற்று. 
ஆனோல், நோம் இந்தப் போடத்தில் போர்க்கவிருக்கிறபடி, கதவன் கயோகசப்பபயும் 
அவருபடய சககோதரபரயும் ஒப்புரவோகச் வசய்து, அவர்களுக்கிபடகய மீண்டும் 
அன்பின் பிபணப்பப ஏற்படுத்தினோர். இந்தத் தீர்வு, பபழய ஏற்போடு முழுவதும் 
இஸ்ரகவலின் பன்னிரண்டு ககோத்திரங்களுக்குள் இருந்த உறவிற்கு ஒரு 
வழிமுபறபய உண்டோக்கியது. அது இன்றும் கிறிஸ்துபவப் 
பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு இபடகயயோன உறவுகபள வழிநடத்துகிறது. 

பஞ்சோகமங்கள் பற்றிய இந்தப் போடம், “கயோகசப்பும் சககோதரரும்” பற்றிய 
ஆதியோகம புத்தகத்தின் பகுதிக்வகன்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஆதியோகமம் 
37:2-50-26 பகுதியிலள்ள கயோகசப்பு தன் சககோதரர்களுடன் வகோண்டிருந்த 
பிரச்சபனயோன உறபவப் பற்றி விபரமோகப் போர்ப்கபோம். 

நம்முபடய முக்கியத் தபலப்பபப் பற்றி போர்க்கும் முன்னர் ஆதியோகம 
புத்தகத்தின் அடிப்பபட வபோருளடக்கத்பத மண்ீடும் போர்ப்பது உதவியோக 
இருக்கும். ஆதியோகமம் மூன்று முக்கிய பகுதிகளோகப் பிரிகிறது என்று 
முந்பதய போடங்களில் படித்கதோம். ஒவ்வவோரு பகுதியும் கமோகசயின் ஆதி 
இஸ்ரகவல் வோசகர்களிடம் குறிப்பிட்ட விதங்களில் கபசும்படி 
அபமக்கப்பட்டிருந்தன. ஆதியோகமம் 1:1-11:9 வசனங்கபளக் வகோண்ட முதல் 
பகுதி ஆதி கோல வரலோறு பற்றியது. இப்பகுதியில், இஸ்ரகவலரின் கோனோனிய 
அபழப்பு கதவன் உலக சரித்திரத்தின் ஆரம்பக் கோலக்கட்டங்களில் வசய்து 
முடித்திருந்தவற்றின் அடிப்பபடயில் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று கமோகச 
கோண்பித்திருந்தோர். ஆதியோகமம் 11:10-37:1 வசனங்கபளக் வகோண்ட இரண்டோம்  
பகுதி ஆதி முற்பிதோக்களின் கபதபய பதிவு வசய்திருக்கிறது. இங்கு, 
இஸ்ரகவலர் வோக்குத்தத்த கதசத்திற்குப் கபோகும் வழியில் சந்திக்கும் 
பிரச்சபனகபள ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, மற்றும் யோக்ககோபின் வோழ்க்பக எப்படி 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

உணர்த்துகிறது என்று கமோகச கோண்பித்திருக்கிறோர். பிற்கோல 
முற்பிதோக்களின் சரித்திரத்பதக் வகோண்ட மூன்றோம் பகுதி, ஆதியோகமம் 37:2-
50:26 இல், கயோகசப்பு மற்றும் அவருபடய சககோதரரின் கபதபயச் வசோல்கிறது. 
நம்முபடய போடத்தில் ஆதியோகமத்தின் இந்தக் கபடசிப் பகுதியில் கவனம் 
வசலத்தவிருக்கிகறோம். 

நோம் போர்க்கவுள்ளபடி, ஆதியோகமத்தின் இப்பகுதிபயப் பற்றி கமோகச 
வகோண்டிருந்த கநோக்கத்தில் அவருபடய ஆதி வோசகர்களுக்கு எண்ணற்ற 
போடங்கள் இருந்தன. ஆனோல், வபோதுவோக, 

கயோகசப்பபயும், அவருபடய சககோதரபரயும் குறித்த கபத, 
இஸ்ரகவல் ககோத்திரங்கள் வோக்குத்தத்த கதசத்பத 
சுதந்தரித்து அதில் குடிகயறும்கபோது எவ்வோறு இபசந்து வோழ 
கவண்டும் என்பபத அவர்களுக்குப் கபோதித்தன. 

கயோகசப்பபயும் அவருபடய சககோதரபரயும் குறித்த நம் போடத்பத 
இரண்டு முக்கிய பகுதிகளோகப் பிரித்திருக்கிகறோம். முதலில், இந்த 
அதிகோரங்களின் அபமப்பு மற்றும் வபோருளடக்கத்பதயும், அவற்றின் இலக்கிய 
அபமப்பும், கருத்துக்களும் எப்படி ஒன்றுடன் ஒன்று பகககோர்த்துச் 
வசல்கின்றன என்பபதயும் ஆய்வு வசய்கவோம். இரண்டோவதோக, இஸ்ரகவல் 
ககோத்திரங்களுக்கோக கமோகச வலியுறுத்திய எண்ணற்ற முக்கிய 
கருப்வபோருள்கபளயும், அக்கருப்வபோருள்கள் எவ்வோறு நவனீ 
கிறிஸ்தவர்களுக்குப் வபோருந்துகின்றன என்றும் போர்ப்கபோம். யோக்ககோபுபடய 
கபதயின் அபமப்பு மற்றும் வபோருளடக்கத்திலிருந்து வதோடங்குகவோம். 

அரைப்பு ைற்றுை் உள்ளடக்கை் 
கயோகசப்பபயும், அவரது சககோதரபரயும் பற்றிய கபதபய அறிந்த 

எல்கலோருக்கும் அதில் பலதரப்பட்ட கதோபோத்திரங்களும், வவவ்கவறு கலோச்சோர 
அபமப்புகளும், பல உபத்திட்டங்களும் இருப்பபத அறிவோர்கள். இதிலள்ள 
விபரங்கபள மனதில் வகோண்டு, அவற்பற தோங்கிப் பிடித்திருக்கும் இலக்கிய 
அபமப்பப கவனியோமல் விட்டுவிடும் அளவிற்கு இவ்வசனங்கள் 
சிக்கலோனபவயோக உள்ளன. ஆனோல், இவ்வதிகோரங்களின் அபமப்பும், 
வபோருளடக்கமும் எவ்வோறு இபணந்து வசயல்படுகின்றன என்பதில் கவனம் 
வசலத்துவது குறிப்போக முக்கியமோனது, ஏவனன்றோல் கயோகசப்பபயும், அவரது 
சககோதரபரயும் பற்றிய பதிவு மிகவும் ஒருங்கிபணந்த ஒரு நோடகமோக 
விளங்குகிறது. 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

ஆதியோகமம் 37:2-50-26-ஐ கமோகச வழங்கியிருக்கும் விதம் அதிகமோக 
ஒருங்கிபணந்த ஒரு ஐந்து-படி நோடகமோக உள்ளது: 

• ஆதியோகமம் 37:2-36 இல் உள்ள கபதயின் ஆரம்ப பிரச்சபன, 
கயோகசப்பு பிற்கோலத்தில் ஆளுபக வசய்வோர் என்பபத ஏற்றுக் 
வகோள்ள முடியோத முற்பிதோக்களின் இபசவின்பமபய 
சித்தரிக்கிறது. 

• 38:1-41:57 லிலள்ள இரண்டோம் படி அல்லது உயரும் வசயல்போடு, 
கயோகசப்பின் அச்சுறுத்தும் ஆளுபகயில் – அதோவது எகிப்தில் 
அவர் அதிகோரத்திற்கு உயர்ந்ததில் – கவனம் வசலத்துகிறது. 

• மூன்றோம் படியோன 42:1-47:12, இந்நோடகத்தின் திருப்புமுபனயோக 
அபமந்துள்ளது.  அது, முற்பிதோக்கள் எகிப்தில் ஒப்புரவோகி 
இபணவபதப் பற்றியது. 

• நோன்கோம் படியோன 47:13-27 வசனங்கள், எகிப்தில் கயோகசப்பின் 
தயோளமோன ஆளுபகபய அறிவிக்கும் வழீும் வசயல்போடோக 
இருக்கின்றது. 

• நோடகத்தின் இறுதித் தீர்வோகிய 47:28-50:26 வசனங்கள், 
கயோகசப்பின் ஆளுபகயின் கீழ் முற்பிதோக்கள் இபசவோக 
வோழ்ந்தபத விவரிக்கிறது. 

சமீப கோலங்களில், ஆதியோகமத்தின் இந்த அதிகோரங்கள் ஒரு விரிவோன 
பமயகநோக்கு முரண்வதோடர் அணிநயத்பத உருவோக்குகின்றன என்று 
கோண்பிக்க எண்ணற்ற வமோழிப்வபயர்ப்போளர்கள் முயற்சி 
வசய்திருக்கிறோர்கள். முரண்வதோடர் அணிநயம் என்பது: 

முரண்வதோடர் அணிநயம் என்பது ஒரு பமயப்பகுதிக்கு 
முன்னும் பின்னும் உள்ள பகுதிகள் ஒன்றுக்வகோன்று 
இபணயோக அல்லது சமநிபலயில் இருக்கும் இலக்கிய 
அபமப்பு ஆகும். 

வபரும்போலோன இம்முயற்சிகள் இந்தக் கண்கணோட்டத்பத மிக அதிகமோக 
வலியுறுத்துகின்றன. ஆனோல், அபவ கயோகசப்பு மற்றும் அவருபடய 
சககோதரர்கபளப் பற்றிய முழுப் பதிவிற்கும் ஒரு இபசபவக் வகோடுக்கும்படி 
வபரிய அளவிலோன சமச்சீபரக் வகோண்டுள்ளன என்பபத கநோக்கிகய 
இருக்கின்றன. 

வபோதுவோக, இந்தப் பதிவு முற்பிதோக்களிபடகய இருந்த 
இபசவின்பமயில் வதோடங்கி, நோடகத்தின் இறுதித் தீர்வில் அவர்கள் 
ஒன்றோகிவிடுவதுடன் நிபறவபடகிறது என்பபதக் கோண்பது கடினமல்ல. 

எகிப்தில் கயோகசப்பு அச்சுறுத்தும் விதத்தில் ஆளுபக வசய்தபதக் 
குறிக்கும் உயரும் வசயல்போடு, எகிப்தில் அவர் தயோளத்துடன் ஆளுபக வசய்த 
வழீும் வசயல்போட்பட சமநிபலப்படுத்துகிறது. இபசவின்பம மற்றும் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

அச்சுறுத்தலிலிருந்து தயோளம் மற்றும் இபசவிற்கு மோறுவதில் ஏற்பட்ட 
திருப்புமுபன அல்லது கீல்முபன, எகிப்தில் நடந்த ஒப்புரவோகுதலம், மீண்டும் 
இபணவதும் ஆகும். இந்தப் பகுதிகபள நோம் கமோகச வழங்கியிருக்கும் அகத 
வரிபசயில் கோண்கபோம். ஆனோல், இந்த அடிப்பபட நோடக சமச்சீபர விளங்கிக் 
வகோள்வது, கயோகசப்பு மற்றும் சககோதரரின் கபதயிலள்ள எண்ணற்ற 
விபரங்கபள ஆய்வு வசய்வதற்கு உதவியோக இருக்கும். 

கயோகசப்பு மற்றும் சககோதரரின் கபத ஆதியோகமத்தின் கவவறந்த 
பகுதிபயயும் விட அதிகக் கடினமோன இலக்கிய நபடபயக் வகோண்டுள்ளது. 
கதோபோத்திரங்களின் நீண்டவதோரு பட்டியபலக் வகோண்ட இப்பகுதி, அவற்றில் 
வபரும்போலோனவற்பற மோறுகிற முப்பரிமோண கதோபோத்திரங்களோகச் 
சித்தரிக்கிறது. கோட்சிகள் மிகத் வதளிவோகக் கோண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 
கவடிக்பகயோன முரண்போடுகளும், நபகச்சுபவயும், கசோகங்களும் கபத 
முழுவதும் மோறி மோறி வருகின்றன. கபதயில், மற்ற சம்பவங்கபள 
நிபனவுபடுத்துகிற மற்றும் எதிர்போர்க்கச் வசய்கிற எதிர்போரோத பல 
திருப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. இப்படியிருக்க, ஆதியோகமத்தின் இப்பகுதிபயப் 
பற்றி இந்தப் போடத்தில் நோம் ஆய்வு வசய்வபத விட அதிகமோன விஷயங்கபள 
மனதில் வகோள்ளுமோறு ஆதி இஸ்ரகவல் வோசகர்கள் அபழக்கப்பட்டிருக்கலோம். 
ஆககவ, நமக்கிருக்கும் கநரத்தில், ஒவ்வவோரு அதிகோரத்பதயும் பற்றிய ஒருசில 
விமர்சனங்கபள மட்டும் போர்ப்கபோம். 

முற்பிதாக்களின் இரைவின்ரை (ஆதியாகைை் 
37:2-36) 

கமோகச ஆதியோகமம் 37:2-36 இல், கயோகசப்பின் எதிர்கோல ஆளுபகபயக் 
குறித்து முற்பிதோக்களிபடகய ஏற்பட்ட இபசவின்பம என்னும் ஆரம்ப தத்ரூப 
பிரச்சபனயுடன் வதோடங்குகிறோர். இந்த ஆரம்ப அதிகோரம், கயோகசப்பின் 
குடும்பத்தில் இருந்த அந்த இபசவின்பம எவ்வோறு கோலப்கபோக்கில் மிக 
கமோசமோக மோறியது என்பபதக் கோண்பிக்கும் இரண்டு பகுதிகபளக் 
வகோண்டுள்ளது. 37:2-11 –லள்ள முதல் பகுதி, கயோகசப்பு எவ்வோறு வதோடர்ந்து 
தன் சககோதருக்கு எரிச்சலூட்டினோர் என்பபதக் கூறுகிறது. 12-36 –லள்ள 
இரண்டோம் பகுதி, சககோதரர்கள் எவ்வோறு கயோகசப்பப அடிபமயோக விற்றுப் 
கபோட்டோர்கள் என்பபதப் பற்றிச் வசோல்கிறது. கயோகசப்பு தன் சககோதரருக்கு 
எரிச்சலூட்டிய விதத்பதப் பற்றிப் போர்ப்கபோம். 

ையகாதைருக்கு எைிை்ைலுூட்டிய யயாயைப்பு 
முதலில், கயோகசப்பபத் தன் தகப்பனின் தயபவப் வபற்ற அறியோத இளம் 

வோலிபனோக கமோகச சித்தரிக்கிறோர். உதோரணமோக, 3 ஆம் வசனத்தில், 
யோக்ககோபு கயோகசப்புக்கு ஒரு பலவருண அங்கிபயக் வகோடுத்தோர், அதனோல் 
அவரது சககோதரர்கள் அவர் கமல் வபோறோபம வகோண்டோர்கள். “அவகனோகட 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

பட்சமோய்ப் கபசோமல் அவபனப் பபகத்தோர்கள்” என்று  4 ஆம் வசனம் 
வசோல்கிறது. மற்றும், இரு சிறு பகுதிகளில், கயோகசப்பு எதிர்கோலத்தில் தன் 
குடும்பத்தோபர விட தோன் உயர்த்தப்படப் கபோவபதப் பற்றிய தன் 
வசோப்பனத்பதக் குறித்து வபருபமப்பட்டுக் வகோண்டது நிபலபமபய கமலம் 
கமோசமோக்கியது. இதனோல், 5 மற்றும் 6 ஆம் வசனங்களில், கயோகசப்பின் 
சககோதரர் அவபன “இன்னும் அதிகமோய்ப் பபகத்தோர்கள்” என்று கமோகச 
எழுதியிருக்கிறோர். “அவன் சககோதரர் அவன்கமல் வபோறோபம வகோண்டோர்கள்” 
என்று 11 ஆம் வசனம் வசோல்கிறது. 

கயோகசப்புக்கும் அவருபடய சககோதரருக்கும் இபடகய 
இபசவில்லோமல் கபோனதற்குக் கோரணம்... இதற்கு என்னோல் 
இரு கோரணங்கபளச் வசோல்ல முடியும். முதலோவது, 
அவனுபடய தகப்பன் அவனுக்கு மிக அழகிய ஒரு 
அங்கிபயச் வசய்வித்தோன், அந்த அங்கிபயப் போர்த்த மற்ற 
சககோதரர்கள், “ஓ, அது என்னிடம் இருக்க கவண்டுவமன்று 
நிபனக்கிகறன், அது என்னுபடயதோக கவண்டும்” என்று 
வசோன்னோர்கள். நம்பம நோகம போர்க்கும்கபோது, இந்தச் 
சமூகத்தில் சிலர் மிகச் சிறப்போக வோழ்வதோல் சமூகத்திலம் 
இபசவில்லோமல் கபோகிறது. இபசவில்லோமல் இருக்கும் 
சிலர், “நோன் ஏன் அவபரப் கபோல இல்பல?” என்று 
தன்பனத்தோகன ககட்டுக் வகோள்கிறோர். இதபன சபபயிலம் 
கோணலோம். சிலர் வியோதியுடனும், மற்றும் சிலர் 
ஆகரோக்கியமோகவும் இருப்பபதப் போர்த்து, “ஏன் நோமும் 
ஆகரோக்கியமோக இருக்க முடிவதில்பல?” என்று நம்பம 
நோகம ககட்டுக் வகோள்கிகறோம். ஆககவ, மற்றவர்களுக்கு 
இல்லோத சிறப்போன ஒன்பற கயோகசப்புக்குக் வகோடுத்தகபோது 
அங்கு இபசவின்பம உண்டோனது. இரண்டோவது: மனித 
இயல்பின் வநோறுங்கிய நிபல. தங்கள் சககோதரனுக்கு 
சிறப்போன ஒன்று, அதோவது அவர்களுக்குக் கிபடத்தபத விட 
அழகிய உபட கிபடத்ததோல் மற்ற சககோதரர்கள் வபோறோபம 
வகோண்டோர்கள். வபோறோபமயின் விபத நம் 
அபனவருக்குள்ளுகம இருக்கிறது. அந்தச் சககோதரருக்குள் 
மட்டுமல்ல, நமக்குள்ளும் உள்ளது. ஆனோல், 
கிறிஸ்தவர்களோகிய நோம் அபத முதலில் அபடயோளம் 
கண்டு, வபோறோபம ஒரு போவம் என்று அறிந்து, அதபன 
விட்டுவிட கவண்டும். 

— Rev. Dr. பசப்ரியன் கக. குஷிவயண்டோ 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கயோகசப்பு தன் சககோதரருக்கு எரிச்சலூட்டியகபோது 
முற்பிதோக்களுக்கிபடகய உண்டோன இபசவின்பமபயப் பற்றிக் கூறிய 
பின்னர் கமோகச 37:12-36 –லள்ள இரண்டோம் பகுதிக்குத் திரும்புகிறோர். 
இவ்வசனங்கள், சககோதரர்கள் எவ்வோறு கயோகசப்பப அடிபமயோக விற்றோர்கள் 
என்பபத விளக்கும் ஒரு சிறு பகுதியோக உள்ளன. 

யயாயைப்ரப விற்ற ையகாதைை்கள் 
சககோதரர்கள் கயோகசப்பபப் பிடித்து, அவருபடய பலவருண அங்கிபயக் 

கபளந்து, அவபரக் வகோல்லத் திட்டமிட்டோர்கள். கயோகசப்பபத் தப்புவிக்க மூத்த 
சககோதரனோன ரூபன் எடுத்த முயற்சிகள் வணீோகிவிட்டன. ஆனோல் முடிவில், 
கயோகசப்பபக் வகோல்லோமல், அடிபமயோக விற்றுப் கபோடலோம் என்று யூதோ 
மற்றவர்கபள ஒப்புக்வகோள்ள பவத்தோன். கயோகசப்பப ஒரு கோட்டு மிருகம் 
விழுங்கிவிட்டது என்று சககோதரர் யோக்ககோபுக்குக் வகோடுத்த கசோகமோன மற்றும் 
வஞ்சகமோன அறிக்பகயுடன் இப்பகுதி நிபறவு வபறுகிறது. சககோதரர்கள் 
கயோகசப்பின் இரத்தக்கபற படிந்த ஆபடபய யோக்ககோபிடம் வகோடுத்தோர்கள். 
யோக்ககோபு மிகவும் துக்கப்பட்டோர். 

இவ்விரு பகுதிகளும் கயோகசப்பு மற்றும் சககோதரபரக் வகோண்ட முழுக் 
கபதபயயும் அபமக்கும் தத்ரூபமோன ஒரு பிரச்சபனபய 
அறிமுகப்படுத்துகின்றன. இஸ்ரகவலின் ககோத்திரப்பிதோக்களிபடகய எழுந்த 
கசோகமோன இபசவின்பமயின் துவக்கம் இதுகவ. 

கயோகசப்பின் எதிர்கோல ஆளுபகபயக் குறித்து முற்பிதோக்களிபடகய 
உண்டோன இபசவின்பம என்னும் ஆரம்பப் பிரச்சபனக்குப் பிறகு, கமோகச 
இரண்டோம் நிபலக்குத் திரும்புகிறோர். 38:1-41:57 இல் கமோகச கயோகசப்பின் 
அச்சுறுத்தும் ஆளுபகயின் துவக்கத்பதப் பற்றிக் கூறுகிறோர். 

யயாயைப்பின் அை்சுறுத்துை் ஆளுரக (38:1-41:57) 
இந்நிபலயில், இக்கபதயிலள்ள கதோபோத்திரங்கள் வகோண்டிரோத சில 

நுணுக்கங்கபள தத்ரூபமோன ஒரு முரண்போட்படப் பயன்படுத்தி கமோகச தன் 
வோசகர்களுக்குக் வகோடுக்கிறோர். முதலில், இங்கு யூதோவின் வபயரில் 
குறிப்பிடப்படும் கயோகசப்பின் சககோதரர்கள் கோனோனில் வசித்து வந்தனர். 
அவர்கள், கயோகசப்பு தங்கள் மதீு ஆளுபக வசலத்துவபதத் தடுத்துவிட்கடோம் 
என்ற நம்பிக்பகயில் இருந்தது கபோலத் வதரிகிறது. ஆனோல், மற்ற 
கதோபோத்திரங்களுக்குத் வதரியோமல் துூரகதசமோன எகிப்தில் கயோகசப்பின் 
ஆளுபக அதிகரித்துக் வகோண்டிருந்தது. கதவன் கயோகசப்பின் 
அடிபமத்தனத்பத அவருபடய குடும்பத்தினருக்கு கமலோக அவபர 
உயர்த்துவதற்கோன போபதயோக மோற்றினோர். 

கயோகசப்பின் அச்சுறுத்தும் ஆளுபக இரு முக்கிய பிரிவுகளோக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பகுதியோன 38:1-30 வசனங்கள் கோனோனில் யூதோ 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

தோமோருடன் போவம் வசய்தபத விவரிக்கிறது. அதன் பின்னர், 39:1-41:57 
வசனங்களில், எகிப்தில் கயோகசப்பின் வவற்றிபயக் குறித்து அறிகிகறோம். 
கோனோனில் யூதோ போவம் வசய்தபதக் குறித்து முதலில் போர்ப்கபோம். 

கானானில் யூதாவின் பாவை் (38:1-30) 
யூதோ இந்த அதிகோரத்தின் பமயப் பகுதிக்கு முன்கனறிச் 

வசன்றிருக்கிறோர், ஏவனனில் ரூபன் அல்ல, இவகர முந்பதய பகுதியில் தன் 
சககோதரர்கள் கயோகசப்பபக் வகோன்று கபோடோமல் கோப்போற்றினோர். ஆககவ, 
இந்தப் பகுதி, தன் சககோதரருக்குள் மிக உயர்ந்த நிபலயில் இருந்த 
யோக்ககோபின் குமோரபனப் பற்றியதோக உள்ளது.  கோனோனில் யூதோ வசய்த 
போவத்பதப் பற்றிய பகுதி, 38:1-5 இல் யூதோவுபடய குமோரர்களின் பிறப்பபப் 
பற்றிய விபரத்துடன் வதோடங்குகிறது. யூதோ ஒரு கோனோனியப் வபண்பண 
மணந்தோர் என்று வசோல்லம் 2 ஆம் வசனத்திகலகய வநறிமுபற தவறியது 
குறிப்பிடப்படுகிறது. 

6-11 வசனங்களில், யூதோவின் குமோரர்கள் மற்றும் தோமோபரப் பற்றிய 
பதிபவக் கோணலோம். முதலில், யூதோ தன் மூத்த மகனோன ஏருக்கு தோமோபர 
மணம் வசய்து வகோடுத்தோன். ஏர் மரித்த பின்னர் யூதோ தோமோபர தன் இரண்டோம் 
மகனோகிய ஓனோனுக்குக் வகோடுத்தோன். பிள்பளயற்ற விதபவபய 
கணவனின் சககோதரன் மணந்து வகோள்ளும் வழக்கம் உபோகமம் 25:5-10 இல் 
கட்டபளயோகக் வகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கம், மரித்த சககோதரனுபடய 
வம்சத்பதக் கோக்கும் உத்தரவோதம் வகோடுத்தகதோடு, விதபவயோன அவனுபடய 
மபனவிபயயும் போதுகோப்பதோக இருந்தது. ஆனோல், 9-ஆம் வசனத்தில், ஓனோன் 
தோமோருக்கு பிள்பள வகோடுக்க மறுத்துவிட்டோன். ஆககவ, 10-ஆம் வசனத்தில், 
கதவன் ஓனோபன அழித்தோர். யூதோ தன் மூன்றோம் மகனோகிய கசலோவுக்கும் 
இகத கதி கநரிடுகமோ என்று பயந்தோன். ஆககவ, அவன் தோமோபர மணக்க யூதோ 
அனுமதிக்கோமல், அவமோனத்தில் தோமோபர அவளுபடய தகப்பன் வட்ீடிற்கு 
அனுப்பிவிட்டோன். 

12-26 வசனங்களில், தோமோர் யூதோபவ மயக்கியபதப் பற்றி வோசிக்கிகறோம். 
தோமோர் தோன் கசலோவுக்குக் வகோடுக்கப்படப் கபோவதில்பல என்பபத 
அறிந்தகபோது, ஒரு கவசிபயப் கபோல கவஷம் மோறி, யூதோபவ மயக்கினோள். 
யூதோ தனக்குக் வகோடுக்க கவண்டிய வதோபகக்கு பதிலோக அவனுபடய 
முத்திபர கமோதிரத்பதயும், ஆரத்பதயும், பகக்ககோபலயும் வகோடுக்க 
கவண்டுவமன்று தந்திரமோக அவனிடம் ககட்டு வோங்கிக் வகோண்டோள். மூன்று 
மோதங்களுக்குப் பின்னர், 24-26 வசனங்களில், தோமோர் கர்ப்பவதியோனபத 
ககள்விப்பட்ட யூதோ, மிகுந்த ஆத்திரமபடந்து அவள் வகோல்லப்பட 
கவண்டுவமன்று ஆபணயிட்டோன். ஆனோல், தோமோகரோ யூதோ தனக்குக் வகோடுத்த 
முத்திபர கமோதிரத்பதயும், ஆரத்பதயும், பகக்ககோபலயும் 
வகோடுத்தனுப்பினோள். யூதோ தோன் வசய்தபத உணர்ந்தகபோது, தன் தவபற 
ஒப்புக் வகோண்டோன். ஆதியோகமம் 38:26 இல் யூதோ வசோல்வபதக் கவனியுங்கள்: 
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போர்பவயிடவும். 

என்னிலம் அவள் நீதியுள்ளவள்; அவபள என் 
குமோரனோகிய கசலோவுக்குக் வகோடோமற்கபோகனகன 
(ஆதியோகமம் 38:26). 

இந்த வசனம் குறிப்பிடுவது கபோல, முற்பிதோவோகிய யூதோ தன் போவம் 
தோமோர் வசய்த எபதயும் விட மிக கமோசமோனது என்பபத ஒப்புக் வகோண்டோன். 
தோழ்பமயோக போவத்பத அறிக்பகயிட்டு, மனந்திரும்பியதற்கு அவன் ஒரு 
முன்மோதிரியோக விளங்கினோன். இந்த மனமோற்றத்தின் விபளவோக, 
தோமோருக்கு விகரோதமோக யூதோ வசய்த போவத்பதப் பற்றிய கபத நல்ல விதமோக 
நிபறவபடகிறது. யூதோவுக்கு கோனோனியப் வபண் வபற்ற குமோரபரப் பற்றிய 
விபரத்துடன் வதோடங்கிய இப்பகுதிபய, 27-30 வசனங்களில் யூதோவுக்கு தோமோர் 
வபற்ற குமோரர்கபளப் பற்றிய விபரத்துடன் கமோகச நிபறவு வசய்கிறோர். 
கபகரஸ் மற்றும் கசரோ என்னும் வபயர்கள் யூதோ ககோத்திரத்தில் முக்கியத்துவம் 
வோய்ந்தபவயோக மோறின. 

கோனோனில் யூதோ போவம் வசய்தபதப் பற்றிய சம்பவங்கபள மனதில் 
வகோண்டு, கயோகசப்பின் அச்சுறுத்தும் ஆளுபகபயப் பற்றிய இரண்டோம் 
பகுதிக்குத் திரும்புகவோம். ஆதியோகமம் 39:1-41:57 –லள்ள இந்தப் பகுதி எகிப்தில் 
கயோகசப்பு வபற்ற வவற்றிபயப் பற்றிய நீண்ட பதிவோக உள்ளது. 

எகிப்தில் யயாயைப்பின் பவற்றி (39:1-41:57) 
இப்பிரிவு மூன்று முக்கிய பகுதிகளோகப் பிரிகிறது. 39:1-23 வசனங்கள் 

வகோண்ட முதல் பகுதி, கயோகசப்பு கபோத்திபோரின் வட்ீடிலிருந்து 
சிபறச்சோபலக்குச் வசன்றபதப் பற்றியது. கயோகசப்பு எகிப்துக்குச் 
வசன்றவுடகனகய கபோத்திபோரின் கண்களில் தபய வபற்று அவனுபடய 
வட்ீடிற்கு அதிபதியோனோன். ஆனோல், கபோத்திபோரின் மபனவிகயோ கயோகசப்பப 
மயக்க முயற்சி வசய்தோள். அவள் அதில் கதோல்வியுற்றகபோது, கயோகசப்பு 
தன்னிடம் தவறோக நடந்து வகோண்டதோக குற்றஞ்சுமத்தினோள். கயோகசப்பு 
ஏற்கனகவ பலமுபற அவளுபடய முயற்சிகபளத் தடுத்திருந்தோலம், 
கபோத்திபோர் தன் மபனவியின் தவறோன குற்றச்சோட்டுகபளகய நம்பினோன். 
அதனோல் அவன் கயோகசப்பப போர்கவோனின் சிபறக்கு அனுப்பினோன், அங்கு 
கயோகசப்பு மிக விபரவில் சிபறச்சோபல அதிகோரியின் நம்பிக்பகக்குப் 
போத்திரவோனோனோன். இந்தப் பகுதி யூதோ தோமோருடன் போவம் வசய்த பகுதிபயத் 
வதோடர்ந்து வருவதோல், யூதோவின் ஒழுக்கக் ககட்டிற்கும், கயோகசப்பின் ஒழுக்கத் 
துூய்பமக்கும் இபடகயயோன முரண்போட்படத் வதளிவோகக் கோண்பிக்கிறது. 

யூதோ மற்றும் தோமோர் கபதபய நோன் படித்தகபோது, அந்தக் 
கபதபய மட்டும் வவட்டி எடுத்து கவறு இடத்தில் பவக்க 
கவண்டும் என்று கதோன்றியது. இருப்பினும், உண்பமயில் 
அந்தச் சூழபல நீங்கள் வோசிக்கும்கபோது, கயோகசப்பின் 
கபதபயத் வதோடங்கிய பின்னர், நடுவில் கதவன் ஏன் அந்தக் 
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போர்பவயிடவும். 

கபதபய பவத்தோர் என்பபதச் சரியோகப் புரிந்து 
வகோள்வர்ீகள். கதவன் அநீதியோன ஒருவனுக்கும், 
நீதிமோனுக்கும் இபடகயயோன முரண்போட்படக் கோண்பிக்க 
விரும்பியதோகலகய அப்படி பவத்திருப்போர் என்று 
நிபனக்கிகறன். கயோகசப்பு கபோத்திபோருபடய மபனவியின் 
போலியல் கசோதபனகபள எதிர்க்க முன்வந்தோன். யூதோகவோ 
விரும்பி கவசித்தனத்தில் ஈடுபட்டோன், அது ஒருகவபள 
மதரதீியோன புனித ஸ்தல கவசித்தனமோகக் கூட இருக்கலோம். 
அதனோல் இங்குள்ள முரண்போட்படக் கோண்கிறீர்கள், 
அகதோடு, கயோகசப்பு முதல் கபறோனவனோக இல்லோதகபோதும், 
அவகன தன் குடும்பத்பத நீதியின் போபதயில் நடத்தப் 
கபோகிறோன் என்பதோல், அவனுக்கு கதவன் 
முதல்கபறோனவனுக்கு உரிய இரண்டு மடங்கு 
ஆசீர்வோதத்பதக் வகோடுக்கவிருந்தோர். 

— Dr. ஸ்டீஃபன் கே. ப்ரோமர் 

40:1-41:45 வசனங்கபளக் வகோண்ட இரண்டோம் பகுதியில், கயோகசப்பு 
சிபறயிலிருந்து போர்கவோனின் அரண்மபனக்குச் வசல்கிறோர். இந்தப் 
பகுதியில், கயோகசப்பு போர்கவோனின் அரண்மபனயில் கவபல 
வசய்தவர்களின் வசோப்பனங்களுக்கு விளக்கம் வகோடுத்து எப்படி 
அதிகோரத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டோர் என்று கமோகச விளக்கியுள்ளோர். பின்னர், 
கயோகசப்பு ஏழு வருட வசழிப்பு மற்றும் ஏழு வருட பஞ்சம் பற்றிய போர்கவோனின் 
வசோப்பனத்திற்கும் அர்த்தம் வசோல்கிறோர். 

41:46-57 வசனங்கபளக் வகோண்ட மூன்றோம் பகுதியில், கயோகசப்பு 
போர்கவோனின் அரண்மபனயில் ஆளுபக வசய்தபத கமோகச சுருக்கமோகக் 
குறிப்பிட்டிருக்கிறோர். இந்தப் பகுதியில், கயோகசப்பு போர்கவோனுக்கு அடுத்த 
நிபலயில், எகிப்தில் அதிகோரம் வசலத்திய பல விதங்கபளப் பற்றிச் 
வசோல்கிறோர். கயோகசப்பின் வவற்றிபயக் குறித்த ஒவ்வவோரு பகுதியிலம், 
கயோகசப்பு தன் வசோந்த புத்திக்கூர்பமயோல் அல்ல, மோறோக கதவனுபடய 
கரத்தினோகலகய அதிகோரத்திற்கு உயர்ந்தோர் என்பபத கமோகச 
வதளிவுபடுத்துகிறோர். 

கயோகசப்பின் எதிர்கோல ஆளுபகபயக் குறித்த முற்பிதோக்களின் 
இபசவின்பமபயயும், எகிப்தில் கயோகசப்பின் அச்சுறுத்தும் ஆளுபகபயயும் 
ஆய்வு வசய்த நோம், கபதயின் பமயத் திருப்புமுபனபயப் போர்ப்பது அவசியம், 
அது ஆதியோகமம் 42:1-47:12 வசனங்களில் உள்ள ‘எகிப்தில் முற்பிதோக்களின் 
ஒப்புரவோகுதலம், ஒன்றிபணதலம்’ பற்றிய பதிவோகும். 



பஞ்சோகமங்கள் போடம் 10 : கயோகசப்பும் அவரது சககோதரரும் 

-10- 
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போர்பவயிடவும். 

ஒப்புைவாகுதலுை், ஒன்றிரைதலுை் 
(ஆதியாகைை் 42:1-47:12) 

ஒப்புரவோகுதலம், ஒன்றிபணதலம் பற்றிய இந்த பமய விபரம் 
கயோகசப்பின் குடும்பத்தோர் கோனோனிலிருந்து எகிப்திற்கு கமற்வகோண்ட மூன்று 
மிக வநருங்கிய வதோடர்புபடய பிரயோணங்கபளக் வகோண்டுள்ளது. முதல் 
பிரயோணம் ஆதியோகமம் 42:1-38 இல் கோணப்படுகிறது. இரண்டோம் பிரயோணம் 
ஆதியோகமம் 43:1–45:28 இல் கோணப்படுகிறது. மற்றும் மூன்றோம் பிரயோணம் 
ஆதியோகமம் 46:1–47:12 இல் கோணப்படுகிறது. முதல் பிரயோணத்பத முதலில் 
போர்ப்கபோம். 

முதல் பிையாைை் (ஆதியாகைை் 42:1-38) 
முதல் பிரயோணம் மூன்று பிரயோணங்களில் எளிபமயோன ஒை்றோகும், 

அதபன மூன்று பிரிவுகளோகப் பிரிக்கலோம். 42:1-5 லள்ள முதல் பிரிவில், 
சககோதரர்கள் மகோ வகோடிய பஞ்சத்தினோல் கோனோனிலிருந்து எகிப்திற்குச் 
வசன்றோர்கள். இந்தப் பிரிவில், வபன்யமீபனத் தவிர கயோகசப்பின் 
சககோதரர்கள் அபனவபரயும் தோனியம் வகோள்ளும்படி யோக்ககோபு எகிப்திற்கு 
அனுப்பினோர். 

42:6-28 –லள்ள இரண்டோம் பிரிவு, கயோகசப்பு முதன்முதலில் தன் 
சககோதரர்கபள அபடயோளம் கண்டு வகோண்டகபோது எகிப்தில் நடந்த 
சம்பவங்கபளப் பற்றியது. கயோகசப்பு தன்பன வவளிப்படுத்தோமல், 
வபன்யமீபன அபழத்து வரும்படித் தன் சககோதரபர கோனோனுக்கு 
அனுப்பியதன் மூலம் அவர்களின் குணத்பத கசோதித்தோர். முதலில், 
வபன்யமன்ீ எகிப்திற்கு வரும் வபர ஒருவபனத் தவிர மற்ற சககோதரர்கபள 
சிபறயில் பவப்பதோக கயோகசப்பு பயமுறுத்தினோர். அதன் விபளவோக, 
சககோதரர்கள் தோங்கள் வசய்த தவறுக்கு கணக்குக் வகோடுக்கும் கநரம் 
வந்துவிட்டதோக உணர்ந்தனர். 42:21 இல், அவர்கள் ஒருவபரவயோருவர் கநோக்கி, 
“நம்முபடய சககோதரனுக்கு நோம் வசய்த துகரோகம் நம்கமல் சுமந்தது” என்று 
வசோல்லிக் வகோண்டோர்கள். மூன்று நோட்களுக்குப் பின்னர், வபன்யமபீன 
அபழத்து வரும்படி வசோல்லி கயோகசப்பு சிமிகயோபனத் தவிர மற்ற 
எல்கலோபரயும் அனுப்பிவிட்டோர். அவர்களுபடய சோக்குகளில் 
தோனியத்பதயும், தோனியம் வோங்க அவர்கள் வகோண்டு வந்த பணத்பதயும் 
பவக்குமோறு ஆபணயிட்டோர். சககோதரர்கள் திரும்பவும் பிரயோணப்பட்டகபோது, 
அவர்களில் ஒருவன் தன் பபயில் பணம் இருப்பபதக் கண்டோன். 28 ஆம் 
வசனத்தில், சககோதரர்கள் பயத்துடன் ஆச்சரியப்பட்டு, “கதவன் நமக்கு இப்படிச் 
வசய்தது என்ன?” என்று ககட்டுக் வகோண்டோர்கள். 

29-38 வசனங்கபளக் வகோண்ட மூன்றோம் பிரிவு, சககோதரர்கள் 
கோனோனுக்குத் திரும்பியகபோது என்ன நடந்தது என்று விவரிக்கிறது. அவர்கள் 
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தங்களுடன் வபன்யமபீனயும் எகிப்திற்கு அனுப்புமோறு தங்கள் தகப்பனிடம் 
வருந்திக் ககட்டுக் வகோண்டோர்கள், ஆனோல் யோக்ககோபு மறுத்துவிட்டோர்.  ஆககவ, 
சககோதரர்கள் கோனோனிகலகய தங்கிவிட்டனர். 

இைை்டாை் பிையாைை் (ஆதியாகைை் 43:1-45:28) 
முதல் பிரயோணத்பதப் பற்றிச் சுருக்கமோகப் போர்த்த நோம், இப்கபோது 

ஆதியோகமம் 43:1-45:28-லள்ள இரண்டோம் பிரயோணத்தின் சம்பவங்கபளப் 
பற்றிப் போர்ப்கபோம். இரண்டோம் பிரயோணம் ஒருவிதத்தில் முதல் பிரயோணத்பத 
விடக் கடினமோனதோக இருந்தோலம், இதுவும் மூன்று முக்கியப் பகுதிகளோகப் 
பிரிகிறது. 43:1-14 வசனங்கபளக் வகோண்ட முதல் பகுதி, சககோதரர்கள் 
எகிப்திற்குப் பிரயோணப்படுவதற்கும் முன்னர் நடந்தபதப் பற்றியது. அவர்கள் 
வகோண்டு வந்த தோனியம் தீர்ந்து கபோனதும், இறுதியில் யோக்ககோபு 
சககோதரர்களுடன் வபன்யமபீன அனுப்ப சம்மதித்தோர். 

43:15-45:24-லள்ள இரண்டோம் பகுதி, எகிப்தில் நடந்த சம்பவங்கபள 
விரிவோக சித்தரிக்கிறது. முதலில், 43:15-34 இல், கயோகசப்பு தன் வட்ீடில் நடக்கும் 
வபரிய விருந்துக்கு வரும்படி தன் சககோதரருக்கு அபழப்புவிடுத்தோர். ஆனோல், 
வதோடர்ந்து தன்பன அபடயோளம் கோண்பித்துக் வகோள்ளோமகல இருந்தோர். 
43:30 இன் படி, வபன்யமபீனக் கண்டதும் கயோகசப்பின் இருதயம் மிகவும் 
வபோங்கியதோல், அழும்படி அவர் அந்த அபறபய விட்டு வவளிகயறினோர். 

44:1-13 இல், கயோகசப்பு தன் சககோதரபர மண்ீடும் கசோதித்தோர். அவர் தன் 
உக்கிரோணக்கோரனிடம் அவர்களுபடய பபகளில் தோனியத்பதயும், 
பணத்பதயும் பவத்து, வபன்யமனீின் பபயில் மட்டும் ஒரு வவள்ளிப் 
போத்திரத்பத பவக்குமோறு கூறினோர். பின்னர் கயோகசப்பு தன் சககோதரபர 
கோனோனுக்கு அனுப்பிவிட்டோர். ஆனோல், கயோகசப்பின் ஆபணயின்படி, 
உக்கிரோணக்கோரன் சககோதரர்கபளத் வதோடர்ந்து பிடித்து கசோதித்துப் 
போர்த்தோன். அப்கபோது வபன்யமனீின் பபயில் வவள்ளிப் போத்திரம் இருப்பபதக் 
“கண்டு”, சககோதரர்கபள மீண்டும் கயோகசப்பின் வட்ீடிற்கு அபழத்து வந்தோன். 

14-34 வசனங்களில், கயோகசப்பிடம் இரக்கத்திற்கோகக் வகஞ்சிய யூதோ, 16-
ஆம் வசனத்தில்,  “உம்முபடய அடியோரின் அக்கிரமத்பத கதவன் 
விளங்கப்பண்ணினோர்” என்று ஒப்புக் வகோண்டோன். அதன் பின்னர் 
வபன்யமனீுக்கு பதிலோக எகிப்தில் தங்க யூதோ சுயநலமின்றி முன்வந்தோன். 
யூதோ வகஞ்சியபதப் போர்த்த கயோகசப்பு மனதுருகினோர். இறுதியோக 45:1-15 இல், 
கயோகசப்புத் தன்பன அபடயோளம் கோண்பித்தோர். “அவன் [கயோகசப்பு] 
சத்தமிட்டு அழுதோன்; அபத எகிப்தியர் ககட்டோர்கள், போர்கவோனின் வட்ீடோரும் 
ககட்டோர்கள்”  என்று  45:2 கூறுகிறது. 7-ஆம் வசனத்தில் கயோகசப்பு, “பூமியிகல 
உங்கள் வம்சம் ஒழியோமலிருக்க உங்கபள ஆதரிக்கிறதற்கோகவும், வபரிய 
இரட்சிப்பினோல் உங்கபள உயிகரோகட கோப்பதற்கோகவும் கதவன் என்பன 
உங்களுக்கு முன்னகம அனுப்பினோர்” என்று விளக்கினோர். அதன் பின்னர், 
தன் தகப்பனோகிய யோக்ககோபபயும் எகிப்திற்கு அபழத்து வருமோறு தன் 



பஞ்சோகமங்கள் போடம் 10 : கயோகசப்பும் அவரது சககோதரரும் 

-12- 
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சககோதரருக்குக் கட்டபளயிட்டோர். 14-15 வசனங்களில், கயோகசப்பும் 
வபன்யமனீும் ஒருவபரவயோருவர் கட்டித் தழுவி அழுதது, மற்றும் கயோகசப்பு 
தன் சககோதரர்கபள முத்தம் வசய்து அவர்களுடன் கபசிக் வகோண்டிருந்ததுடன் 
இந்தக் கோட்சி நிபறவபடகிறது. 

கயோகசப்புபடய கபதயின் நடுப்பகுதி கயோகசப்பும் 
அவருபடய சககோதரரும் ஒப்புரவோனபதப் பற்றியது. அவர் 
ஏற்கனகவ எகிப்திற்குப் கபோய்விட்டோர், அங்கு 
கபோரோட்டங்கள் வந்தன, கயோகசப்பின் சககோதரர்கள் 
தோனியமும், பஞ்சத்திலிருந்து விடுதபலயும் கதடி எகிப்திற்கு 
வந்தோர்கள், ஆனோல் இவற்றின் மத்தியில், குறிப்போக 45-ஆம் 
அதிகோரத்தில், இந்த மோவபரும் காட்சிபய  கோண்கிகறோம். அது  
உண்பமயில் மிகப் வபரியது. ஆதியோகம புத்தகத்திகலகய 
மிகவும் தத்ரூபமோன மற்றும் உணர்வுபூர்வமோன பகுதிகளில் 
இதுவும் ஒன்று, இதில்தோன் கயோகசப்பும் அவனுயட  
சககோதரர்களும் இறுதியோக ஒப்புரவோனோர்கள். அவர்கள் 
ஒருவபரவயோருவர் கட்டி அபணத்து, அழுது வகோண்கட 
இருக்கிறோர்கள். எகிப்தியர்கள், ஏன் இவர்கள் இப்படி 
அழுகிறோர்கள் என்று ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு இந்த 
அதிகோரத்திலம், இதற்கு சற்று முன்னும் அவர்கள் 
அழுதோர்கள். ஆககவ இது, முன்பு இபசவின்றி இருந்த 
சககோதோரர்கள் இப்கபோது முற்றிலமோக ஒன்றிபணந்தபதச் 
சித்தரிக்கும் அழகிய பகுதியோக விளங்குகிறது. முதலில் 
கயோகசப்பு தன் சககோதரர்கபள கசோதித்து அவர்கள் 
மோறியிருப்பபத அறிந்து வகோண்டோர் என்னும் 
உண்பமநிபலயின் அடிப்பபடயிகலகய அந்த ஒருபமப்போடு 
நிகழ்ந்தது. அவர்கள் ஆதியில் அவபரக் வகோபல வசய்ய 
நிபனத்தது, தங்கள் தகப்பபன ஏமோற்றியது கபோன்ற 
கோரியங்கபளச் வசய்தகபோது இருந்தது கபோல இப்கபோது 
இல்பல. அவர்கள் மோறியிருந்தோர்கள், அகதோடு 
அவர்களுக்குள் யூதோ கபோன்றவர்கள் குறிப்போக நன்றோக 
மோறியிருந்தோர்கள்... இந்தச் சககோதரர்கள் மோறிவிட்டனர், 
கயோகசப்பும் மோறிவிட்டோர் என்னும் உண்பமநிபலயின் 
அடிப்பபடயில் ஒப்புரவோகுதல் நடக்கிறது. தன் 
வசோப்பனங்கபளக் குறித்து மிகவும் வபருபமயுடன், கவகம் 
நிபறந்த ஒரு வோலிபனோக இருந்த கயோகசப்பு, இப்கபோது 
அதிகோரத்திலிருந்தோலம் இரக்கம் வசய்கிறவரோக 
மோறியிருந்தோர்.  அந்த மோற்றங்கள் நடந்த அந்த 
அதிகோரங்கபளப் போர்க்கும்கபோது, இப்கபோது அவர்கள் 
ஒருவபரவயோருவர் கட்டி அபணத்து அழுதுவகோண்டிருப்பது 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

மிக அருபமயோன ஒன்று. அது நிச்சயமோக கமோகசயின் 
கோலத்தில் இருந்த இஸ்ரகவலரின் மனபதத் வதோட்டிருக்கும் 
என்பதில் சந்கதகமில்பல. 

— Dr. ரிச்சோர்ட் எல். ப்ரோட், Jr. 

பின்னர், 45:16-24 இல், யோக்ககோபப அபழத்து வருவதற்கு கயோகசப்பு தன் 
சககோதரபர அனுப்பி பவக்கும்படி போர்கவோன் கட்டபளயிட்டோன். அகதோடு 20-
ஆம் வசனத்தில், போர்கவோன் கயோகசப்பிடம், “எகிப்து கதசவமங்குமுள்ள நன்பம 
உங்களுபடயதோயிருக்கும்” என்றும் வோக்குப்பண்ணினோன். அதற்கு 
இணங்கிய கயோகசப்பு தன் சககோதரர்கள் வதோடர்ந்து அந்த இபசபவக் கோத்துக் 
வகோள்ளும்படிச் வசோல்லி அனுப்பினோர். 24 ஆம் வசனத்தில் கயோகசப்பு, “நீங்கள் 
கபோகும் வழியிகல சண்பட பண்ணிக் வகோள்ளோதிருங்கள்!” என்று 
வசோல்வபதக் கவனியுங்கள். 

இரண்டோம் பிரயோணத்தின் இறுதிப் பகுதியோன 45:25-28 வசனங்களில், 
சககோதரர்கள் கோனோனுக்குத் திரும்புகிறோர்கள். அவர்கள் அங்கு வசன்று 
யோக்ககோபிடம் எகிப்தில் நடந்தபவகபளச் வசோல்ல, யோக்ககோபும் அவர்களுடன் 
எகிப்திற்குச் வசல்ல ஒப்புக்வகோள்கிறோர். 

முதலோம் மற்றும் இரண்டோம் பிரயோணங்களில் முற்பிதோக்கள் ஒப்புரவோகி 
ஒன்றிபணந்த நிகழ்பவக் கண்ட நோம், ஆதியோகமம் 46:1-47:12-லள்ள மூன்றோம் 
பிரயோணத்திற்கு வருகிகறோம். 

மூன்றாை் பிையாைை் (ஆதியாகைை் 46:1-47:12) 
மூன்றோம் பிரயோணம் இரு முக்கிய பகுதிகளோகப் பிரிகிறது. 46:1-27 லள்ள 

முதல் பகுதி, சககோதரர்கள் மீண்டும் எகிப்திற்கு பிரயோணப்பட்டபத 
விவரிக்கிறது, இம்முபற அவர்கள் யோக்ககோபபயும் அபழத்துச் வசன்றோர்கள். 1-
7 வசனங்களில், பிரயோணக் குறிப்புகபளயும், யோக்ககோபு எகிப்தில் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்போர் என்பபத கதவன் மண்ீடும் உறுதிப்படுத்துவபதயும் 
கோண்கிகறோம். 46:8-27 இல் எகிப்திற்குச் வசன்ற யோக்ககோபின் குமோரர் மற்றும் 
கபரப்பிள்பளகளுபடய வபயர்களின் பட்டியலடன் இந்தப் பிரயோணங்கள் 
நிபறவபடகின்றன. 

46:28-47:12 லள்ள இரண்டோம் போகத்தில், முதல் இரு பிரயோணங்களில் 
இருந்தது கபோலகவ, எகிப்தில் நடந்த சம்பவங்கள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன. 
46:28-30 இல், யோக்ககோபு கயோகசப்புடன் மீண்டும் இபணவபதப் பற்றி 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இதில் யூதோவின் பங்கு மிக முக்கியமோனது. அபதத் 
வதோடர்ந்து, 46:31-47:12 இல், போர்கவோன் கயோகசப்பின் குடும்பத்பத வரகவற்று, 
அவர்கள் ககோகசன் நோட்டில் கயோகசப்பின் பரோமரிப்பில் இருக்கும்படி 
கட்டபளயிட்டோன். 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

முற்பிதோக்கள் ஒப்புரவோகி, மீண்டும் இபணந்தபதப் பற்றி எழுதிய கமோகச 
கபதயின் நோன்கோம் பகுதியோன வழீும் வசயல்போட்டிற்குத் திரும்புகிறோர். 
ஆதியோகமம் 47:13-27 இல், கமோகச எகிப்தில் கயோகசப்பு தயோளத்துடன் ஆளுபக 
வசய்தபதப் பற்றிக் கூறுகிறோர். 

யயாயைப்பின் தயாளமுள்ள ஆளுரக 
(ஆதியாகைை் 47:13-27) 

47:13-26 இல், கோலப்கபோக்கில் பஞ்சம் மிகக் வகோடிதோனது என்று 
போர்க்கிகறோம். கயோகசப்பு எகிப்திற்கும், கோனோனுக்கும் கதபவயோன 
உணவுப்வபோருள்கபள கசமித்து பவத்திருந்தோர். அவர் எகிப்தியர் மற்றும் 
கோனோனியரின் கோல்நபடகபளயும், நிலங்கபளயும் வோங்கிக் வகோண்டு 
அவர்கபளப் கபோஷித்து, போர்கவோனின் அதிகோர வரம்பப அதிகரித்தோர். 
இவற்பறச் வசய்யும்கபோது அவர் எண்ணற்ற உயிர்கபளயும் கோப்போற்றினோர். 

இந்தப் பதிவின் முடிவில், ஆதியோகமம் 47:27 இல், கயோகசப்பின் ஆளுபக 
எவ்வோறு யோக்ககோபுக்கும் அவருபடய குமோரருக்கும் பலனளித்தது என்று 
கமோகச கூறியுள்ளோர். அதபன கமோகச இவ்வோறு எழுதுகிறோர்: 

இஸ்ரகவலர் எகிப்து கதசத்திலள்ள ககோகசன் நோட்டிகல 
குடியிருந்தோர்கள். அங்கக நிலங்கபளக் பகயோட்சி வசய்து, 
மிகவும் பலகிப் வபருகினோர்கள் (ஆதியோகமம் 47:27). 

முற்பிதோக்களின் ஆரம்ப இபசவின்பம, கயோகசப்பின் அச்சுறுத்தும் 
ஆளுபக, சககோதரர்களின் ஒப்புரவோகுதலம் ஒன்றிபணதலம், மற்றும் 
எகிப்தில் கயோகசப்பின் தயோளமுள்ள ஆளுபக ஆகியவற்பறத் வதோடர்ந்து, 
கயோகசப்பபயும், சககோதரபரயும் பற்றிய கமோகசயுபடய பதிவின் கபடசிப் 
படிக்கு வருகிகறோம். ஆதியோகமம் 47:28-50:26 இல், கயோகசப்பின் ஆளுபகயின் 
கீழ் கயோகசப்பின் குடும்பத்தினரோகிய முற்பிதோக்கள் இபசவோக வோழ்ந்தோர்கள். 

முற்பிதாக்களின் இரைவு (ஆதியாகைை் 47:28-
50:26) 

இந்தக் கபடசிப் படி, முற்பிதோக்களிபடகய இபசவில்லோமல் இருந்த 
ஆரம்பப் பிரச்சபனபயத் தீர்ப்பதோக உள்ளது. கயோகசப்பின் குடும்பத்தில் 
ஏற்பட்ட இபசபவப் போர்க்கும்கபோது, அது குறிப்போக கமோகசயின் ஆதி 
வோசகர்களுக்கு முக்கியமோனதோக இருந்த இஸ்ரகவலின் ஆசீர்வோதங்கபள 
உண்டோக்குவபத அறிகிகறோம். 

முற்பிதோக்களின் இபசபவப் பற்றிய அதிகோரங்கள் இரு முக்கிய 
பகுதிகளோகப் பிரிகின்றன. ஆதியோகமம் 47:28-50:14 இல் உள்ள முதல் பகுதியில், 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

யோக்ககோபு தன் கபடசிக் கோலத்தில் குடும்பத்திற்கோக வசய்த ஏற்போடுகளுக்கு 
கநரோக கமோகச நம் கவனத்பதத் திருப்புகிறோர். அதன் பின்னர், ஆதியோகமம் 
50:15-26 இல், கயோகசப்பு தன் குடும்பத்திற்கோக ஏற்போடுகள் வசய்வபதக் 
கோண்கிகறோம். யோக்ககோபு குடும்பத்திற்கோக வசய்த ஏற்போடுகபள முதலில் 
கோண்கபோம். 

யாக்யகாபின் குடுை்ப ஏற்பாடுகள் (ஆதியாகைை் 47:28-
50:14) 

இந்தப் பகுதி யோக்ககோபு தன் மரண கநரத்பத வநருங்குவதில் 
வதோடங்குகிறது. 47:28-31 இல், யோக்ககோபு தன்பன கோனோனில் அடக்கம் 
வசய்யுமோறு கயோகசப்பிடம் ககட்டுக் வகோண்டபத கமோகச விளக்குகிறோர். அதன் 
பின்னர், 48:1-49:28 இல், யோக்ககோபின் ஆசீர்வோதங்கபளக் வகோண்ட இரு கவறு 
சந்திப்புகபளக் கோண்கிகறோம். 

48:1-22 இல் உள்ள முதல் சந்திப்பில், யோக்ககோபு தனிப்பட்ட விதத்தில் 
கயோகசப்பின் குமோரரோகிய எப்பிரோயபீமயும், மனோகசபயயும் 
ஆசீர்வதிக்கிறோர். இங்கு, கயோகசப்பு வழக்கமோக முதல்கபறோனவனுக்குக் 
வகோடுக்கப்படும் இரண்டு மடங்கு சுதந்தரத்பதப் வபற்று கனமபடகிறோர். 
ஏவனன்றோல், யோக்ககோபு எப்பிரோயபீமயும், மனோகசபயயும் அவர்களுபடய 
தகப்பனின் சககோதரர்களுக்குச் சமமோக்கத் தீர்மோனித்தோர். ஆனோல் எதிர்போரோத 
விதமோக, யோக்ககோபு கயோகசப்பின் இரண்டோவது மகனோகிய எப்பிரோயமீுக்கு 
முதல்கபறோன மனோகசபய விட அதிக முக்கியத்துவம் வகோடுத்தோர். 

அதன் பின்னர், கயோகசப்பபயும் அவருபடய குமோரபரயும் தனியோக 
உயர்த்தி ஆசீர்வதித்த பின்னர், யோக்ககோபின் குமோரர்கள் அபனவரும் 49:1-28 
இல் இறுதி ஆசீர்வோதங்கபளப் வபற்றுக் வகோண்டனர். யோக்ககோபு தன் 
குமோரபர கூடி வரச் வசய்து, முற்பிதோக்களோகிய அவர்கள் வோழ்ந்த விதத்திற்கு 
ஏற்ப அவர்கபள ஒவ்வவோருவரோக ஆசீர்வதித்தோர். யோக்ககோபின் கபடசி 
ஆசீர்வோதங்களோன இந்த ஏற்போடுகள் வரப்கபோகும் அவர்களின் சந்ததிகளுக்கு 
நிபலத்திருக்கும்படிக் வகோடுக்கப்பட்டது. 

ஆதியோகமம் 49:29-50:14 இல் யோக்ககோபு மரித்து அடக்கம் 
வசய்யப்படுவதுடன் இப்பகுதி நிபறவபடகிறது. இந்த வசனங்களில், கயோகசப்பு 
தன் தகப்பனின் விருப்பத்பத நிபறகவற்றி, அவபர கோனோனில் அடக்கம் 
வசய்தோர். அதன் பின்னர் அவர்கள் மீண்டும் எகிப்திற்குத் திரும்பினர். 

கயோகசப்பின் ஆளுபகயின் கீழ் முற்பிதோக்களிபடகய ஏற்பட்ட இபசவு 
யோக்ககோபு வசய்த குடும்ப ஏற்போடுகபளப் பற்றிய பகுதிபய மட்டுமல்ல, 
ஆதியோகமம் 50:15-26 இல் கயோகசப்பு வசய்த குடும்ப ஏற்போடுகபளப் பற்றிய 
பகுதிபயயும் வகோண்டுள்ளது. 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

யயாயைப்பின் குடுை்ப ஏற்பாடுகள் (ஆதியாகைை் 50:15-
26) 

இச்சிறு பகுதி இரு சிறு அறிக்பககளோகப் பிரிகிறது. 50:15-21 இல், 
கயோகசப்பு தன் சககோதரரிடம் வதோடர்ந்து தயவுடன் நடந்து வகோள்வதோக 
உறுதியளிக்கிறோர். கயோகசப்பின் சககோதரர்கள் அவரிடம் மன்னிப்புக் ககட்டுக் 
வகோண்டோர்கள், கயோகசப்பும் தயவோக அவர்கபள மன்னித்துவிட்டோர். 

கயோகசப்பு மற்றும் சககோதரர் கபதயில் நோம் போர்க்கும் 
கோரியங்களில் ஒன்று மன்னிப்பின் வல்லபம, 
சூழ்நிபலகள் மிகக் கடினமோக இருக்கும்கபோதும் நமக்கோன 
கதவனுபடய கநோக்கங்கபள நம்பியிருக்கும் வல்லபம 
மற்றும் அகத கடினமோன சூழ்நிபலயில் இல்லோதவர்கபளக் 
கோணமுடிவதும் ஆகும். அவர்கபளப் பற்றி நோம், 
“அவர்கள்தோன் என்பன இந்த நிபலக்கு ஆளோக்கினோர்கள்” 
என்று வசோல்லலோம். ஆனோல், கயோகசப்பு தன்பன 
அடிபமயோக விற்றுப்கபோட்ட தன் சககோதரரிடம் நடந்து 
வகோண்ட விதத்தில், கர்த்தர் மீதோன நம்பிக்பகபயயும், 
கீழ்ப்படிதபலயும், கதவன் தனக்கோக நியமித்திருந்த 
தனித்தன்பமயுள்ள மற்றும் முக்கியமோன கநோக்கத்பத 
நிபறகவற்றுவபதயும் கோணலோம். 

— Rev. Dr. பமக்ககல் வோக்கர் 

ஆதியோகமம் 50:19-21 இல் கயோகசப்பு தன் சககோதரரிடம் இவ்வோறு 
கூறினோர்: 

பயப்படோதிருங்கள். நோன் கதவனோ? நீங்கள் எனக்குத் 
தீபமவசய்ய நிபனத்தீர்கள்; கதவகனோ, இப்வபோழுது 
நடந்துவருகிறபடிகய, வவகு ேனங்கபள உயிகரோகட 
கோக்கும்படிக்கு, அபத நன்பமயோக முடியப்பண்ணினோர். 
ஆதலோல், பயப்படோதிருங்கள். நோன் உங்கபளயும் உங்கள் 
குழந்பதகபளயும் பரோமரிப்கபன் (ஆதியோகமம் 50:19-21). 

கயோகசப்பபயும், சககோதரபரயும் பற்றிய முழுக் கபதயும் ஆதியோகமம் 
50:22-26 இல் கயோகசப்பு தன் சககோதரர்களிடம் ககட்டுக் வகோண்ட ஒரு 
வோக்குறுதியுடன் நிபறவபடகிறது. ஆதியோகமம் 50:25 ஐக் கவனியுங்கள்: 

"கதவன் உங்கபளச் சந்திக்கும்கபோது, என் எலம்புகபள 
இவ்விடத்திலிருந்து வகோண்டுகபோவர்ீகளோக" என்றும் 
வசோல்லி; கயோகசப்பு இஸ்ரகவல் புத்திரரிடத்தில் 
ஆபணயிடுவித்துக் வகோண்டோன் (ஆதியோகமம் 50:25). 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

ஆதியோகமப் பதிவில் இந்த வோக்குறுதிதோன் கயோகசப்பு தோன் 
மரணமபடயும் முன்னர் தன் சககோதரரிடம் கபசிய கபடசி வோர்த்பதகள் 
ஆகும். கயோகசப்பின் சககோதோரர்கள், கதவன் தங்கபள எகிப்திலிருந்து 
விடுவிக்கும்கபோது, கயோகசப்பின் எலம்புகபள வோக்குத்தத்த கதசத்தில் அடக்கம் 
பண்ணும்படி எடுத்துச் வசன்று அவபர கனம் பண்ணுவதோக தங்கள் 
சந்ததியினர் சோர்பில் வோக்குப்பண்ணினோர்கள். 

கயோகசப்பின் கபடசி வோர்த்பதகள் இபவகய: “கதவன் 
நிச்சயமோக உங்கபளச் சந்திப்போர்” – அவர் தன் சககோதரர் 
மற்றும் அவர்களுபடய குடும்பத்தினரிடம் கபசும்கபோது – 
“என் எலம்புகபள இவ்விடத்திலிருந்து 
வகோண்டுகபோவர்ீகளோக” என்று கூறினோர். எகிப்திய 
அதிபதியோன கயோகசப்பு மரித்த பின்னர் அவருபடய 
சரரீத்திற்கு கந்தவர்க்கங்கள் பூசி, சவப்வபட்டியில் பதப்படுத்தி 
பவத்திருப்போர்கள்... ஒவ்வவோரு முபறயும் அந்த 
சவப்வபட்டிபயப் போர்க்கும்கபோதும், கயோகசப்பு வகோடுத்த 
வோக்குறுதிபயயும், அவர்கள் வோக்குத்தத்த கதசத்திற்குத் 
திரும்புவோர்கள் என்று முற்பிதோக்களுக்குக் வகோடுக்கப்பட்ட 
வோக்குத்தத்தத்பதயும் நிபனவுகூருவோர்கள். கயோகசப்பு, “என் 
எலம்புகபள எடுத்துக் வகோண்டு கபோவர்ீகளோக; அபத 
வோக்குத்தத்த கதசத்தில் உங்களுடன் பவத்துக் 
வகோள்ளுங்கள்” என்று வசோல்லியிருந்தோர். அது, அவர் 
கதவனுபடய வோக்குத்தத்தத்பத ஏற்றுக் வகோண்டபதக் 
குறிக்கிறது... ஆககவ, யூதர்கள் எகிப்பத விட்டுப் 
புறப்பட்டகபோது, கமோகச தங்களுடன் கயோகசப்பின் 
எலம்புகபளயும் எடுத்துச் வசன்றோர். மீண்டும், நோற்பது 
ஆண்டுகளோக, அது இஸ்ரகவல் ேனங்கள் வோக்குத்தத்த 
கதசத்தில் வோசம் பண்ணுவோர்கள் என்று கதவன் வகோடுத்த 
மோவபரும் வோக்குத்தத்தத்பத கோணக்கூடிய விதத்தில் 
அவர்களுக்கு நிபனவுறுத்தும் அபடயோளமோக இருந்தது. 
ஆககவ, இறுதியில் அந்த எலம்புகபள சகீகமில் அடக்கம் 
வசய்தோர்கள், இங்கு இருக்கும் வகோள்பக மிக 
எளிபமயோனது என்று நிபனக்கிகறன்: வோழ்க்பகயில் 
கவறு எபதயும் விட கதவனுபடய வோக்குத்தத்தங்ககள அதிக 
வமய்யோனதோக இருக்க கவண்டும்.  கதவன் தம் 
வோக்குத்தத்தங்கபளக் கோக்கிறோர். 

— Dr. லோரி கே. வோட்டர்ஸ் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கயோகசப்பும், அவருபடய சககோதரரும் என்ற நம் போடத்தில் இதுவபர 
கமோகசயுபடய பதிவின் அபமப்பபயும், வபோருளடக்கத்பதயும் பற்றிப் 
படித்கதோம். இப்கபோது, நம் போடத்தின் இரண்டோம் முக்கியத் தபலப்போன 
‘இவ்வதிகோரங்களின் முக்கிய கருப்வபோருள்கள்’ என்பபதப் 
போர்க்கவிருக்கிகறோம். 

முக்கிய கருப்பபாருள்கள் 
கயோகசப்பபயும், அவருபடய சககோதரபரயும் பற்றிய கபத நோம் இங்கு 

குறிப்பிடக் கூடியபத விட மிக அதிகமோன தோக்கங்கபள ஆதியோகமத்தின் ஆதி 
வோசகர்களிடம் ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது நவனீ கோல பிரகயோகத்திற்கும் 
வபோருந்தும். இருப்பினும், இந்த அதிகோரங்கபள ஆதி வோசகர்களின் சூழலில் 
பவத்துப் போர்க்கும்கபோது, குறிப்பிட்ட சில கருப்வபோருள்கள் முன்னணியில் 
வதளிவோகத் வதரிய வரும். இம்முக்கிய கருப்வபோருள்கள் கயோகசப்பின் கபத 
அதன் ஆதி வோசகர்களிடம் தோக்கத்பத ஏற்படுத்தும்படி வடிவபமக்கப்பட்ட 
எல்லோ வழிகபளயும் பற்றிச் வசோல்வதில்பல. நோம் இன்று அவற்பறப் 
பிரகயோகிக்கக் கூடிய எல்லோ வழிகபளயும் குறிப்பதுமில்பல. ஆனோல், 
இம்முக்கிய கருப்வபோருள்கள் ஆதியோகமத்தின் இப்பகுதியிலள்ள மிக 
முக்கியமோன அம்சங்களில் நம்பம கவனம் வசலத்த பவக்கின்றன. 

இவ்வதிகோரங்களின் ஒருசில முக்கிய கருப்வபோருள்கபள இரு 
விதங்களில் நோம் போர்க்கவிருக்கிகறோம். முதலில், கயோகசப்பின் கபதயிலம், 
ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, யோக்ககோபபப் பற்றிய பதிவுகளிலம் வபோதுவோக 
வலியுறுத்தப்படும் சில கோரியங்கபள எப்படி அணுகுவது என்பபதப் பற்றிய 
சில குறிப்புகபளக் கோண்கபோம். இரண்டோவதோக, கயோகசப்பபயும், அவருபடய 
சககோதரபரயும் பற்றிய கபதயில் கமற்ககோளிட்டு வலியுறுத்தப்படும் இரு 
விகசஷித்த கோரியங்கபள நோம் மிகக் கவனமோகப் போர்க்கவிருக்கிகறோம். 
வபோதுவோக வலியுறுத்தப்பட்டபவகளில் சிலவற்பற முதலில் போர்ப்கபோம். 

பபாதுவாக வலியுறுத்தப்பட்டரவ 
ஆதியோகமத்பதப் பற்றிய மற்ற போடங்களில் போர்த்தது கபோல, ஆபிரகோம், 

ஈசோக்கு, யோக்ககோபின் வோழ்க்பகபயப் பற்றிய விபரங்களில் நோன்கு முக்கிய 
கருப்வபோருள்கள் கோணப்படுகின்றன. இத்தபலப்புகள் கயோகசப்பபயும், 
அவரது சககோதரபரயும் பற்றிய கபதயிலம் வருகின்றன: அபவ, 
இஸ்ரகவலரின் மீதோன கதவகிருபப, இஸ்ரகவலர் கதவன் மதீு வகோண்டிருக்க 
கவண்டிய பற்றுறுதி, இஸ்ரகவலரின் மீதோன கதவனுபடய ஆசீர்வோதம், மற்றும் 
இஸ்ரகவலர் மூலமோக மற்றவர்களுக்குக் கிபடத்த கதவனுபடய 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

ஆசீர்வோதங்கள் ஆகியபவயோகும். கவதோகமத்தின் இப்பகுதியிலள்ள 
இஸ்ரகவலரின் மீதோன கதவகிருபப என்ற தபலப்பப எப்படி அணுகுவது 
என்பபதப் பற்றி சற்று கயோசிப்கபோம். 

இஸ்ையவலின் ைீதான யதவகிருரப 
வதய்வகீ கிருபப, இரக்கம், மற்றும் தயபவக் குறிப்பிட கவதம் குறிப்பிட்ட 

பதங்கபளப் பயன்படுத்துகிறது என்றோலம்,  கயோகசப்பின் கபதயில் நோம் 
இவற்பற அரிதோககவ போர்க்க முடிகிறது.இருந்தகபோதிலம், இந்த அதிகோரங்கள் 
முழுவதிலம் கதவகிருபப என்னும் கருப்வபோருபள கோணத்தோன் 
வசய்கிகறோம். கயோகசப்பின் கோலத்தில் இருந்ததோக நோம் கூறும் “அந்த 
உலகத்தில்” கதவன் கயோகசப்பு மற்றும் அவருபடய குடும்பத்தோர் மதீு 
அவர்களுபடய கோலம் வரும் முன்கப வகோண்டிருந்த கிருபபயோன கடந்தகோல 
கிருபபபய எப்கபோதோவதுதோன் அவர்களுக்கு நிபனவுறுத்தினோர். ஒவ்வவோரு 
திருப்பத்திலம், கதவன் தம்முபடய வதோடரும் கிருபபபய கயோகசப்புக்கும், 
அவருபடய குடும்பத்திற்கும் வவளிப்படுத்தி வந்தோர். எதிர்கோலத்தில் 
நடக்கவிருந்த கோரியங்கபள கதவன் அவர்களுக்குச் சுட்டிக் கோண்பித்தகபோது, 
கயோகசப்பும் அவருபடய குடும்பத்தோரும் எப்படி ஒருநோளில் இனிவரும் 
கிருபபபய, குறிப்போக வோக்குத்தத்த கதசத்திற்குத் திரும்பும் கிருபபபயப் 
வபற்றுக் வகோள்ளவிருக்கிறோர்கள் என்பபத அடிக்கடி குறிப்பிட்டுக் 
கோண்பித்தோர். 

ஆனோல் இம்மூன்று விதமோன கிருபபயும் கயோகசப்பின் கபதபய மட்டும் 
வடிவபமக்கவில்பல. கமோகச தம் ஆதி வோசகர்கள் “தங்கள் உலகத்தில்” 
பலவிதங்களில் கதவன் தங்களுக்குக் கோண்பித்த கிருபபபயப் பற்றி சிந்திக்க 
கவண்டும் என்பதற்கோக கமோகச கயோகசப்பின் உலகத்தில் இருந்த 
கதவகிருபபபயப் பற்றி எழுதினோர். 

இகதவிதமோக, கிறிஸ்துபவப் பின்பற்றுகிறவர்களோகிய நோமும், கதவன் 
கயோகசப்புக்குக் கோண்பித்த கிருபபபய நம்முபடய உலகத்தில் 
பிரகயோகிக்கலோம். இபதச் வசய்ய பல வழிகள் உண்டு என்றோலம், இதபன 
கிறிஸ்துவுபடய ரோே்யத்தின் மூன்று நிபலகளிை்  அடிப்பபடயில் கயோசிப்பது 
வபரும்போலம் உதவியோக இருக்கும். நம்முபடய புதிய ஏற்போட்டுக் 
கண்கணோட்டத்தில், கயோகசப்புக்கும் அவருபடய சககோதரருக்கும் 
கோண்பிக்கப்பட்ட கதவகிருபப கிறிஸ்துவின் முதல் வருபகயில் துவங்கிய 
அவருபடய ரோே்யத்தின் மூலம் வவளிப்பட்டதோல் அது நமக்கும் வபோருந்தும். 
கயோகசப்பின் கபதயில் வதோடர்ந்து வந்த கதவகிருபபபய 
போர்க்கும்கபோவதல்லோம், கிறிஸ்துவின் ரோே்யம் வதோடருமளவும் நம்முபடய 
அனுதின வோழ்விலம் இத்வதோடரும் கிருபப இருப்பது 
நிபனவுபடுத்தப்படுகிறது. கயோகசப்பும், அவரது குடும்பத்தினரும் இனிவரும் 
கதவகிருபபபய எதிர்போர்த்திருந்தது கபோல, புதிய வோனமும், புதிய பூமியும் 
உண்டோகும்கபோது, கிறிஸ்துவின் ரோே்யம் உச்சகட்டத்திற்கு வருபகயில் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கிபடக்கும் கதவனுபடய இரக்கங்களுக்கோக நோமும் நம்பிக்பகயுடன் 
கோத்திருக்கலோம். 

வபோதுவோக வலியுறுத்தப்படும் இஸ்ரகவலின் மீதோன கதவகிருபபயுடன், 
இஸ்ரகவலர் எவ்வோறு கதவனிடம் பற்றுறுதியுடன் இருக்க கவண்டியது 
அவசியமோயிற்று என்பபதயும் போர்ப்கபோம். 

யதவன் ைீது இஸ்ையவலை் பகாை்டிருக்க யவை்டிய 
பற்று 

கமோகச ஒருகபோதும் கதவனிடமிருந்து வந்த வோய்வழி 
அறிவுறுத்தல்கபளகயோ அல்லது கட்டபளகபளகயோ கயோகசப்பு மற்றும் 
அவருபடய சககோதரரின் உலகத்பதப் பற்றிய தன் பதிவில் குறிப்பிடோதது 
அதன் வழக்கத்திற்கு மோறோன அம்சமோகும். மோறோக, இஸ்ரகவலர்கள் தங்கள் 
உலகத்தில் வபற்றுக் வகோண்ட நியோயப்பிரமோணத்தின் வவளிச்சத்தில் 
கயோகசப்பு கதவனிடம் வகோண்டிருந்த பற்றுறுதிபய மதிப்படீு வசய்ய கவண்டும் 
என்று கமோகச எதிர்போர்த்தோர். 

முற்பிதோக்கள் கதவனுபடய நியோயப்பிரமோணத்தில் பற்றுறுதியோக 
இருப்பதன் மூலம் இரட்சிப்பபப் வபற்றுக் வகோள்ள இயலவில்பல என்பபத 
கமோகச அறிந்திருந்தோர். அது எப்கபோதுகம சோத்தியமோயிருக்கவில்பல. ஆனோல், 
கபதயின் ஒவ்வவோரு படியிலம் அவர்களுபடய கீழ்ப்படிதலம், 
கீழ்ப்படியோபமயும் அவர்களுபடய இருதயத்தின் உண்பமநிபலபய 
வவளிப்படுத்தின. கயோகசப்பின் கபதயின் வவளிச்சத்தில் தங்கள் 
இருதயங்கபள பரிகசோதித்துப் போர்க்குமோறு கமோகச தன் வோசகர்களுக்கு 
அபழப்பு விடுத்தோர். 

உதரோணமோக, எதிர்மபறயோன விதத்தில், சககோதரர்கள் கயோகசப்பபக் 
வகோல்லத் திட்டமிட்டபத கதவன் அங்கீகரிக்கவில்பல என்பபத கமோகச 
கநரடியோகச் வசோல்ல கவண்டியதிருக்கவில்பல. அது யோத்திரோகமம் 20:13 இல் 
உள்ள வகோபல வசய்வதற்கு எதிரோன ஆறோம் கற்பபனபய மீறுவதோக 
இருந்தது என்பபத அவரது வோசகர்கள் ஏற்கனகவ அறிந்திருந்தோர்கள். 
கயோகசப்பப அடிபமயோக விற்றுப் கபோட்டது உபோகமம் 24:7 கபோன்ற 
நியமங்கபள மீறுவதோக இருந்தது. சககோதரர்கள் யோக்ககோபப வஞ்சித்ததன் 
மூலம் உன் தகப்பபனயும் தோபயயும் கனம் பண்ணுவோயோக என்னும் 
யோத்திரோகமம் 20:12 –லள்ள கற்பபனபய மறீினோர்கள். யூதோ தோமோபர ஒரு 
கவசி என்று நிபனத்து, அவளுடன் தகோத உறவு வகோண்டகபோது, யோத்திரோகமம் 
20:14 இல் உள்ள போலியல் ஒழுக்கத்திற்கு விகரோதமோன கற்பபனகபளயும், 
கலவியரோகமம் 19:29 இல் உள்ள மற்ற கற்பபனகபளயும் மறீினோன். 

ஆனோல், கநர்மபறயோன விதத்தில், கயோகசப்பும், அவரது சககோதரரும் 
கதவனிடம் பற்றுறுதி வகோண்டிருந்தோர்களோ என்பபத அபடயோளம் 
கோணுமளவிற்கு தன் வோசகர்கள் கதவனுபடய நியோயப்பிரமோணங்கபள 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

அறிந்திருந்தோர்கள் என்றும் கமோகச நம்பினோர். உதோரணமோக, கபோத்திபோரின் 
மபனவித் தன்பன மயக்கியகபோது கயோகசப்பு அபதத் தடுத்து, போலியல் 
துூய்பமபய வவளிப்படுத்தியகபோது, யோத்திரோகமம் 20:14 மற்றும் 17 இல் உள்ள 
ஏழோம் மற்றும் பத்தோம் கற்பபனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தோர். பின்னர், ஆதியோகமம்    
46:29-34  கபோன்ற பகுதிகளில், கயோகசப்பும் அவரது சககோதரர்களும் 
யோத்திரோகமம் 20:12 இல் உள்ள ஐந்தோம் கற்பபனயின்படி தங்கள் தகப்பபன 
கனம் பண்ணினோர்கள். கயோகசப்பின் முன் சககோதரர்கள் மனந்திரும்பி 
தோழ்பமப்பட்டது கலவியரோகமம் 5:5 இல் உள்ள நியமத்பத 
நிபனவுறுத்துகிறது. கயோகசப்பு தன் சககோதரரிடம் கோண்பித்த இரக்கமும் 
தயவும் கலவியரோகமம் 19:18 கபோன்ற கவதபகுதிகளுக்கு உண்பமயோக 
இருந்தன. ஆககவ, கமோகச அக்கோல உலகத்தில் இருந்த 
பற்றுறுதியின்பமபயயும், பற்றுறுதிபயயும் விவரித்து, ஆதி இஸ்ரகவல் 
வோசகர்கள் தங்கள் உலகத்தில் வகோண்டிருந்த பற்றுறுதியின்பம மற்றும் 
பற்றுறுதிக்கு கநரோக அவர்களின் கவனத்பதத் திருப்பினோர். 

நவனீ கோல கிறிஸ்தவர்களோகிய நோம் கயோகசப்பின் கபதயிலள்ள 
கதவன் மீதோன பற்றுறுதியின்பம மற்றும் பற்றுறுதிபயப் பற்றி குபறந்தது 
மூன்று முக்கிய வழிகளில் சிந்தித்துப் போர்க்க கவண்டும். முதலில், இம்மூன்று 
உதோரணங்கபளயும் இகயசு பிதோவுக்கு, குறிப்போகத் தம் ரோே்யத்தின் 
துவக்கத்தில், பூரணமோகக் கீழ்ப்படிந்ததுடன் ஒப்பிட்டுப் போர்க்க கவண்டும். 
இரண்டோவதோக, கிறிஸ்துவின் ரோே்யம் வதோடர்ந்து வசயல்பட்டுக் வகோண்டிருக்க, 
கயோகசப்பின் கபதயின் ஒழுக்கவநறிக் வகோள்பககபள நம் அனுதின 
வோழ்வில் பிரகயோகிக்க நோம் ஆயத்தமோக இருக்க கவண்டும். இறுதியோக, 
கயோகசப்பின் கபதயில் பற்றுறுதி அவசியமோக இருந்தது என்பது கிறிஸ்துவின் 
ரோே்யம் உச்சக்கட்டத்பத அபடகிறதோன அவருபடய வருபகயில் நடக்கப் 
கபோவது என்ன என்பதற்கு கநரோக நம் கவனத்பதத் திருப்ப கவண்டும். அந்த 
கநரத்தில், கிறிஸ்துவுக்குள் இரட்சிப்பின் விசுவோசத்பதக் 
வகோண்டிருப்பவர்கள் அபனவரும் முழுபமயோன இரக்கத்பதப் வபற்று, புதிய 
வோனம் மற்றும் புதிய பூமியில் கதவனுபடய பூரணமோன கீழ்ப்படிதலள்ள 
ஊழியக்கோரர்களோக மறுரூபமபடவோர்கள். 

இஸ்ரகவலர் மீதோன கதவகிருபப மற்றும் கதவனிடம் இஸ்ரகவலர் 
வகோண்டிருக்க கவண்டிய பற்றுறுதி ஆகியபவ வபோதுவோக 
வலியுறுத்தப்படுவபதப் பற்றிப் போர்த்கதோம். கயோகசப்பின் கபதயிலம், ஆதி 
முற்பிதோக்களின் சரித்திரத்திலம் மூன்றோவதோக வபோதுவோக வலியுறுத்தப்படும் 
கருப்வபோருள் இஸ்ரகவலின் மீதோன கதவனுபடய ஆசீர்வோதமோகும். 

இஸ்ையவலின் ைீதான யதவனுரடய ஆைீை்வாதை் 
கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரரின் “அக்கோல உலகத்தின்படி”, 

முற்பிதோக்கள் பற்றுறுதி இல்லோமல் இருந்த சில கநரங்களிலம், அவர்கள் 
பற்றுறுதியுடன் இருந்த மற்ற கநரங்களிலம் கதவன் தம் ஆசீர்வோதங்கபள 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

ஊற்றினோர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த உலகத்தில் கதவன் தம் 
ேனத்திற்கு அருளிய ஆசீர்வோதங்கபள தன் ஆதி வோசகர்களின் உலகத்தில் – 
அவர்கள் பற்றுறுதி இல்லோமல் இருந்தகபோதும், பற்றுறுதியோக இருந்ததற்குப் 
பதிலோகவும் - கதவன் அவர்கபள ஆசீர்வதித்த எண்ணற்ற வழிகபள 
அவர்கள் அறியும் விதத்தில் கமோகச அபமத்திருந்தோர். 

இகதவிதமோக, கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரரின் கபதயில் இருந்த 
கதவனுபடய ஆசீர்வோதங்கள் இன்பறய நம் உலகத்திற்கும் வபோருந்தும். 
சிலசமயங்களில் நோம் பற்றுறுதி இல்லோதிருக்கும்கபோதும், மற்றும் சில 
சமயங்களில் நோம் பற்றுறுதியோக இருக்கும்கபோதும் இவ்வோறு நடக்கிறது. 
கிறிஸ்துவினுபடய ரோே்யத்தின் துவக்கத்தில் கதவன் தம் ேனங்களின் மதீு 
ஊற்றிய ஆசீர்வோதத்பத ஏற்றுக் வகோள்வதன் மூலம் கயோகசப்பின் கபதக்கும் 
நம் வோழ்க்பகக்கும் இருக்கும் வதோடர்புகபள அறியலோம். இப்கபோது வதோடர்ந்து 
வகோண்டிருக்கும் கிறிஸ்துவின் ரோே்யத்திலம் அவர் எப்படி நம்பம 
ஆசீர்வதிக்கிறோர் என்றும் கோண்கிகறோம். கிறிஸ்துவினுபடய ரோே்யத்தின் 
உச்சக்கட்டத்திலம் கதவன் எப்படி நம்பம ஆசீர்வதிக்கப் கபோகிறோர் என்பபத 
எதிர்கநோக்கியிருக்கிகறோம். 

இஸ்ரகவலர் மீதோன கதவகிருபப, கதவனிடம் இஸ்ரகவலர் 
வகோண்டிருக்க கவண்டிய பற்றுறுதி, மற்றும் இஸ்ரகவலர் மீதோன கதவனுபடய 
ஆசீர்வோதம் ஆகிய வபோதுவோன வலியுறுத்தல்களுடன், இஸ்ரகவலர் மூலமோக 
மற்றவர்களுக்குக் கிபடக்கும் கதவனுபடய ஆசீர்வோதங்கள் என்பபதயும் 
கயோகசப்பின் கபத வபோதுவோக வலியுறுத்துகிறது. 

இஸ்ையவலை் மூலைாக ைற்றவை்களுக்குக் கிரடக்குை் 
யதவனுரடய ஆைீை்வாதங்கள் 

கதவன் இஸ்ரகவபல ஆசீர்வதித்து, தம்முபடய ரோே்யத்பதயும், அதன் 
ஆசீர்வோதங்கபளயும் சகல கதசங்களுக்கும் பரப்புவதற்கோக ஆபிரகோபமயும் 
அவருபடய சந்ததிபயயும் பிரதிஷ்பட வசய்தோர் என்று ஆதியோகமம் 12:3, 22:18 
மற்றும் 26:4 கபோன்ற கவதபகுதிகள் கூறுகின்றன. இக்கருப்வபோருள் 
கயோகசப்பின் உலகத்தில், முக்கியமோக, கயோகசப்பு எகிப்தில் ஆளுபக வசய்து, 
மற்றவர்களின் ஆசீர்வோதங்களுக்கு வழிவகுத்தகபோது நிபறகவறியது. 
உதோரணமோக, ஆதியோகமம் 39:5 இல் கயோகசப்பு கபோத்திபோரின் வட்ீடிற்கு 
ஆசீர்வோதமோக இருந்தோர். போர்கவோனின் சிபறச்சோபல அதிகோரிக்கு 
ஆதியோகமம் 39:22 இல் அவர் ஆசீர்வோதமோக இருந்தோர். போர்கவோனின் 
வசோப்பனத்பத 41:25 இல் வியோக்கியோனம் வசய்தகபோது, கயோகசப்பு 
போர்கவோபன ஆசீர்வதித்தோர். ஆனோல், எல்லோவற்றிலம் மிகப்வபரிய 
ஆசீர்வோதங்கள், கயோகசப்பு அதிகோரத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்தகபோது 
எகிப்தியருக்கும் மற்றும் பல கதசங்களுக்கும் ஆசீர்வோதமோக இருந்தகபோது 
கிபடத்தன. ஆதியோகமம் 41:56-57 இவ்வோறு கூறுகிறது: 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கதசவமங்கும் பஞ்சம் உண்டோனபடியோல், கயோகசப்பு 
களஞ்சியங்கபளவயல்லோம் திறந்து, எகிப்தியருக்கு 
விற்றோன்; ... சகல கதசங்களிலம் பஞ்சம் 
வகோடிதோயிருந்தபடியோல், சகல கதசத்தோர்களும் 
கயோகசப்பினிடத்தில் தோனியம் வகோள்ளும்படி எகிப்துக்கு 
வந்தோர்கள் (ஆதியோகமம் 41:56-57). 

இஸ்ரகவலர் மூலம் மற்றவர்களுக்குக் கிபடத்த ஆசீர்வோதம் என்னும் 
கருப்வபோருள் எப்படி கமோகசயின் ஆதி வோசகர்களின் “உலகத்திற்குப்” 
வபோருந்தியது என்று கோண்பது எளிதோகும். முதலில், கயோகசப்பின் கபதபயக் 
ககட்ட இஸ்ரகவலர்கள், தங்கள் முற்பிதோக்கள் ஏற்கனகவ மற்றவர்களுக்கு 
ஆசீர்வோதமோக இருந்திருக்கிறோர்கள் என்பபத அறிந்து உற்சோகம் 
வகோண்டிருப்போர்கள். தோங்களும் தங்கள் கோலத்தில் மற்றவர்களுக்கு 
கதவனுபடய ஆசீர்வோதங்கபளக் வகோண்டு வசல்லம்படி கதவனோல் 
அபழக்கப்பட்டிருக்கிகறோம் என்பபதயும் உணர்ந்திருப்போர்கள். பிற்போடு 
அவர்களுபடய சந்ததியோர் முழு உலகத்திற்கும் கதவனுபடய 
ஆசீர்வோதங்கபள பரப்புவோர்கள் என்பபதயும் 
எதிர்கநோக்கியிருந்திருப்போர்கள். 

நீங்கள் எதிர்போர்க்கிறபடி, இக்கருப்வபோருள் நம் உலகத்திற்கும் 
வபோருந்தும்.  கிறிஸ்து தம் ரோே்யத்தின் துவக்கத்தில் இவ்வுலகத்திற்கு 
ஆசீர்வோதங்கபள அருளினோர். அவர் வதோடர்ந்து தம் ரோே்யம் 
வசயல்படுபகயில் சபபயின் மூலம் உலகத்பத ஆசீர்வதிக்கிறோர். ஒருநோளில், 
புதிய சிருஷ்டிப்பின்கபோது, தம்முபடய ரோே்யத்தின் உச்சக்கட்டத்தில், 
இவ்வுலகத்தின் சகல ேனங்கபளயும் கதசங்கபளயும் அவர் ஆசீர்வதிப்போர். 

ைிறப்பு முக்கியத்துவை் 
கயோகசப்பின் கபதயில் உள்ள முக்கிய கருப்வபோருள்கபள நோம் 

ஆரோய்ந்ததோல், கயோகசப்பின் கபதக்கும் ஆதியோகமத்தில் மீதமுள்ள 
முற்பிதோக்களின் வரலோற்றிற்கும் இபடயில் பகிரப்பட்ட சில 
முக்கியத்துவங்கபள நோம் குறிப்பிட்டுள்களோம். கயோகசப்பின் கபதயில் 
வதளிவோகக் கோணப்படும் இரண்டு சிறப்பு முக்கியத்துவம் குறித்து இப்கபோது 
நோம் கவனம் வசலத்த கவண்டும். முன்னதோக இந்த போடத்தில் நோம் இபத 
முன்வமோழிந்கதோம்: 

கயோகசப்பபயும், அவருபடய சககோதரபரயும் குறித்த கபத, 
இஸ்ரகவல் ககோத்திரங்கள் வோக்குத்தத்த கதசத்பத 
சுதந்தரித்து அதில் குடிகயறும்கபோது எவ்வோறு இபசந்து வோழ 
கவண்டும் என்பபத அவர்களுக்குப் கபோதித்தன. 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

நோம் ஏற்கனகவ போர்த்தபடி, ஆதியோகமத்தின் இந்த பகுதியின் 
வபரும்பகுதி கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர்களுக்கிபடகயயோன 
ஒற்றுபமயின்பம மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் வதோடர்புபடயது. கமலம் 
கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர்கள் இஸ்ரகவலின் பன்னிரண்டு 
ககோத்திரங்களின் பிதோக்கள் ஆவோர்கள். எனகவ, இந்த வதோடர்புகள் 
கமோகசயின் கோலத்தில் இஸ்ரகவல் ககோத்திரத்தோர்களுக்கிபடயில் இருந்த 
வதோடர்புகளுடன் கநரடியோக இபணக்கப்பட்டது. ஆதியோகமம் 50:24-25 இல் 
கயோகசப்பின் கபடசி வோர்த்பதகபளக் கவனியுங்கள், அங்கு இந்த இபணப்பு 
முன்புறத்திற்கு நகர்கிறது: 

கயோகசப்பு தன் சககோதரபர கநோக்கி: "நோன் 
மரணமபடயப்கபோகிகறன். ஆனோலம் கதவன் உங்கபள 
நிச்சயமோய்ச் சந்தித்து, நீங்கள் இந்தத் கதசத்பத விட்டு, தோம் 
ஆபிரகோமுக்கும் ஈசோக்குக்கும் யோக்ககோபுக்கும் ஆபணயிட்டுக் 
வகோடுத்திருக்கிற கதசத்துக்குப் கபோகப் பண்ணுவோர்." "கதவன் 
உங்கபளச் சந்திக்கும்கபோது, என் எலம்புகபள 
இவ்விடத்திலிருந்து வகோண்டுகபோவர்ீகளோக" என்றும் 
வசோல்லி; கயோகசப்பு இஸ்ரகவல் புத்திரரிடத்தில் 
ஆபணயிடுவித்துக் வகோண்டோன் (ஆதியோகமம் 50:24-25). 

கமோகசயின் ஆதி வோசகர்களின் உலகத்திற்கும் கயோகசப்பின் நோளில் 
இருந்த உலகத்திற்கும் இபடகய இந்த கவதபகுதி ஏற்படுத்திய வதோடர்பப 
மிபகப்படுத்துவது கடினம். ஆதியோகமத்தின் ஆதி வோசகர்களின் 
வோழ்க்பகயில் என்ன நடக்கும் அல்லது வோக்குத்தத்த கதசத்தில் அவர்கள் 
நுபழவோர்கள் என்கிற கயோகசப்பின் வவளிப்பபடயோன எதிர்போர்ப்புடன் 
கமோகச கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர்களின் கபதபய முடித்தோர். 

கயோகசப்பின் கபடசி வோர்த்பதகளுக்கும் ஆதி வோசகர்களின் 
அனுபவங்களுக்கும் இபடயிலோன இந்த வதோடர்பின் தோக்கங்கபள வதோகுக்க 
பல வழிகள் உள்ளன. ஆனோல் நம் கநோக்கங்களுக்கோக, நோம் இரண்டு 
சிறப்போன முக்கியத்துவங்கபளப் போர்ப்கபோம். முதலில், கமோகசயின் கோலத்தில் 
இஸ்ரகவல் ககோத்திரத்தோரிபடகய கதசிய ஒற்றுபமபய ஊக்குவிக்க கயோகசப்பு 
மற்றும் அவரது சககோதரர்களின் கபத எவ்வோறு வடிவபமக்கப்பட்டது என்று 
போர்ப்கபோம். இரண்டோவதோக, இஸ்ரகவல் ககோத்திரத்தோரிபடகய கதவன் விதித்த 
கதசிய பன்முகத்தன்பமபய அவரது வோர்த்பதகள் எப்படி ஒப்புக் வகோண்டன 
என்பபதப் போர்ப்கபோம். கதசிய ஒற்றுபம என்கிற கருப்வபோருபள முதலில் 
போர்ப்கபோம். 

யதைிய ஒற்றுரை 
கதசிய ஒற்றுபமயின் கருப்வபோருளின் முக்கியத்துவத்பதப் போர்க்க, 

கயோகசப்பு மற்றும் அவரது குடும்பத்தின் கபத ஆதியோகமத்தில் மீண்டும் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

மீண்டும் கதோன்றும் வடிவத்திலிருந்து விலகுகிறது என்பபத நோம் சுட்டிக்கோட்ட 
கவண்டும்.  “பிரத்திய க வோரிசுரிபம” என்று இபத நோம் அபழக்கலோம். 
பிரத்திகயக வோரிசுரிபம என்பதன் மூலம் கதவனின் விகசஷ ஆதரபவ 
கோலப்கபோக்கில் ஒரு முக்கிய நபர் அல்லது முற்பிதோ மூலம் கடந்து வசல்வபதக் 
குறிக்கிகறோம். 

இபதப் பற்றி இப்படி கயோசித்துப் போருங்கள்: ஆதியோகமம் 1:1–11:9 இல் 
உள்ள ஆதி வரலோற்றில், கதவன் முதலில் ஆதோபமயும் அவருபடய 
சந்ததியினபரயும் உலகம் முழுவதும் நிரப்பவும் ஆட்சி வசய்யவும் நியமித்தோர். 
அவர்கள் கதவனின் மகிபமயோன ரோே்யத்பத பூமி முழுவதும் பரப்ப கவண்டும் 
என்பது தோன் அவர்களுக்கு வகோடுக்கப்பட்ட கட்டபள ோகும். ஆனோல் போவம் 
உலகத்தில் பிரகவசித்தவுடன் இந்த வோக்குத்தத்தம் கசத்துக்கு மட்டுகம வசன்றது, 
கோயனீுக்கு வசல்லவில்பல. கதவன் கநோவோவுடனோன உடன்படிக்பகபய 
பிரத்திகயகமோக உறுதிப்படுத்தும் வபர கதவனின் சிறப்பு தயவு கசத்தின் 
வம்சோவளிபயச் வசன்றது. கசம், கோம் மற்றும் யோப்கபத் ஆகிய மூன்று 
குமோரர்கள் கநோவோவுக்கு இருந்தோர்கள். ஆனோல் கதவனின் 
வோக்குத்தத்தங்கள் கசமின் வம்சத்தில் பிரத்திகயகமோக நிபறகவற்றப்பட்டன. 
ஆதி வரலோற்றின் முடிவில், கசமின் வோரிசோன ஆபிரகோம் கதவனுபடய 
வோக்குத்தத்தங்களின் பிரத்திகயக வோரிசோவோர். 

ஆதியோகமம் 11:10–37:1 இல் உள்ள முந்பதய முற்பிதோக்களின் வரலோறு 
இந்த பிரத்திகயகமோன வதோடர்ச்சிபய வதோடர்கிறது. ஆபிரகோமிற்குரிய 
வோக்குத்தத்தங்கள் இஸ்மகவல் மற்றும் ஆபிரகோமின் மற்ற குமோரர்களுக்கு 
பதிலோக ஈசோக்கிற்கு மட்டுகம வழங்கப்பட்டன. ஈசோக்கிற்கு கதவன் வகோடுத்த 
வோக்குத்தத்தங்கள் ஏசோவுக்கு பதிலோக யோக்ககோபுக்கு மட்டுகம வழங்கப்பட்டன. 

ஆதியோகமத்தின் முதல் 36 அதிகோரங்களில் இந்த பிரத்கயக வோரிசு முபற 
எவ்வளவு முக்கியமோக இருந்தோலம், அது கயோகசப்பு மற்றும் அவரது 
சககோதரர்களின் கபதயுடன் திடீவரன முடிவுக்கு வருகிறது. ஆதியோகமத்தின் 
இந்த பகுதியில், கமோகச "உள்ளடக்கிய வோரிசு" பவ வலியுறுத்தினோர். 
கதவனுபடய விகசஷித்த தயவு யோக்ககோபிலிருந்து அவருபடய குமோரர்களில் 
ஒருவருக்கு மட்டுமல்லோமல் பன்னிரண்டு கபருக்கும் வசன்றது என்று அவர் 
நம்பினோர். யோக்ககோபு இறந்தகபோது, அவருபடய பன்னிரண்டு குமோரர்கள் 
மற்றும் அவர்களின் சந்ததியினர், இஸ்ரகவலின் பன்னிரண்டு ககோத்திரத்தோர், 
வோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நிலத்தின் யோக்ககோபின் சுதந்தரத்தில் பங்பக 
வபற்றனர். யோக்ககோபின் சுதந்திரத்பத அவரது அபனத்து குமோரர்களுக்கும் 
பங்கோக வகோடுத்தது கமோகசயின் இஸ்ரகவல் வோசகர்கபள கதசிய ஒற்றுபமக்கு 
அபழத்தது. 

நோம் யோக்ககோபு மற்றும் கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர் 
யூதோவின் கபதபயப் படிக்கும்கபோது, இந்த குடும்பத்தில் 
நிபறய குழப்பங்கள், நிபறய கமோதல், வபோறோபம, 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

சச்சரவுகள் இருப்பபத உணர்கிகறோம், கமலம் கதவன் தனது 
உடன்படிக்பக சமூகம் இந்த வழியில் வோழ்வபத 
விரும்பவில்பல. எனகவ, கதவன் உடன்படிக்பக சமூகத்தில் 
ஒற்றுபமபய ஏற்படுத்த எப்படி கவபல வசய்கிறோர் 
என்பதற்கு இந்த கபத ஒரு முன்னுதோரணமோகிறது. 
கயோகசப்பும் யூதோவும் ஒன்றிபணந்தனர், அவர்களுக்குள் 
கமோதல் அதன் பிறகு இல்பல. இது பிற்கோலத்தில் மக்களுக்கு 
ஒரு நல்ல உதோரணமோகும். கயோகசப்பும் யூதோவும் 
இஸ்ரகவலில் உள்ள இரண்டு வபரிய ககோத்திரங்கள் ஆவர். 
உடன்படிக்பக சமூகத்தில் கதவன் விரும்பும் மற்றும் 
உருவோக்க முயற்சிக்கும் ஒற்றுபமக்கு இது ஒரு சிறந்த 
எடுத்துக்கோட்டோகும். 

— Dr. ரோபர்ட் பி. கிகஷோல்ம், Jr. 

நோம் முன்பு போர்த்தது கபோல், கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர்களின் 
கபத ஒருவருக்வகோருவர் எதிரோன சககோதரர்களின் போவங்களோல் ஏற்பட்ட 
ஒற்றுபமயின்பமயுடன் வதோடங்கியது. ஆனோல் அது சககோதரர்களிபடகய 
நல்லிணக்கத்துடன் முடிந்தது. இந்த வழியில், கதவன் இஸ்ரகவல் 
ககோத்திரத்தோர்  கதசிய ஒற்றுபமபயத் கதட அபழப்பு விடுத்தோர் என்பபத 
கமோகசயின் கபத அவபரப் பின்வதோடரும் அபனவருக்கும் வதளிவுபடுத்தியது. 
கயோகசப்பின் கபதபய விளக்கியது கபோல், இஸ்ரகவலர் அபனவரும் 
ஆபிரகோம், ஈசோக்கு மற்றும் யோக்ககோபு ஆகிகயோருக்கு கதவன் வகோடுத்த 
வோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நிலத்தின் சுதந்திரத்தின் பங்பகப் வபற்றனர். 

மற்ற இடங்களில் இஸ்கரகவல் ககோத்திரத்தோரிபடகய ஒற்றுபம குறித்து 
கமோகச உபரயோற்றியதில் ஆச்சரியமில்பல. உதோரணமோக, யோத்திரோகமம் 19:8 
இல், இஸ்ரகவலர்கள் அபனவரும் சினோய் மபலயில் கதவனுடன் 
உடன்படிக்பக வசய்ய ஒருமனதோக ஒப்புக்வகோண்டதோக அவர் வலியுறுத்தினோர். 
எண்ணோகமம் 32 மற்றும் கயோசுவோ 1:12-18 இல், கமோகச மற்றும் கயோசுவோ 
இருவரும் ககோத்திரத்தோர் அபனவரும் கோனோன் கதசத்தில் ஒன்றோகப் கபோரோட 
கவண்டும் என்று வலியுறுத்தினர். உபோகமம் 29:2 ல் உடன்படிக்பகபய 
புதுப்பித்தலக்கோக கமோகச அபனத்து ககோத்திரத்தோபரயும் ஒன்று கசர்த்தோர். 

இதற்கும் கமல், இஸ்ரகவலின் கதசிய ஒற்றுபம பிற்கோல பபழய 
ஏற்போட்டு எழுத்தோளர்களோல் வலியுறுத்தப்பட்டது. தோவதீு மற்றும் சோலகமோனின் 
கதோல்விகள் இருந்தகபோதிலம், ஒன்றுபட்ட முடியோட்சியின் கோலம் 
இஸ்ரகவலின் வபோற்கோலமோக கருதப்பட்டது. கதசத்பத வடக்கு மற்றும் வதற்கு 
ரோே்யங்களோகப் பிரிப்பது கதவனின் கநோக்கத்திற்கு எதிரோனதோக அபமந்தது. 
சிபறயிருப்புக்கு பிறகு ககோத்திரத்தோர் மீண்டும் ஒன்றிபணவோர்கள் என்று 
இஸ்ரகவலின் தீர்க்கதரிசிகள் வோக்குத்தத்தம் அளித்தனர். கமலம் நோளோகமம் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கபோன்ற புத்தகங்கள், ஒவ்வவோரு ககோத்திரத்தின் பிரதிநிதிகளும் 
சிபறயிருப்புக்கு பிறகு வோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கதசத்தில் குடிகயற 
கவண்டும் என்று வலியுறுத்தின. 

கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர்களோகிய பன்னிரண்டு ககோத்திர 
பிதோக்களின் ஒற்றுபமக்கு கமோகச முக்கியத்துவம் அளித்தது இஸ்ரகவல் 
ககோத்திரத்தோரிபடகய கதசிய ஒற்றுபமபய ஊக்குவித்தது. இந்த 
முக்கியத்துவம் கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரர்களின் கபத நமது நவனீ 
உலகிற்குப் பயன்படுத்தப்பட கவண்டிய முக்கிய வழிகளில் ஒன்பறச் 
சுட்டிக்கோட்டுகிறது. இஸ்கரகவல் ககோத்திரத்தோர் ஒரு வபோதுவோன சுதந்திரத்பதப் 
பகிர்ந்துவகோண்டது கபோல, உலகில் எல்லோ இடங்களிலம் கிறிஸ்துபவப் 
பின்பற்றுபவர்கள் அபனவரும் கிறிஸ்துவில் வபோதுவோன சுதந்திரத்பதப் 
பகிர்ந்து வகோள்கிறோர்கள். இகயசு தனது ரோே்யத்தின் வதோடக்கத்தில் இந்த 
ஒற்றுபமபய நிறுவினோர். கிறிஸ்துவின் ரோே்யத்தின் வதோடர்ச்சி முழுவதும் 
இந்த ஒற்றுபமபய நோம் வதோடர கவண்டும். கிறிஸ்துவின் ரோே்யத்தின் 
நிபறவில் கதவனின் மக்களிபடகய சரியோன ஒற்றுபம மற்றும் 
நல்லிணக்கத்தில் நோம் ஒரு நோள் மகிழ்ச்சியபடகவோம். பவுல் எகபசியர் 4:3-6 
இல் வசோல்வபதக் கவனியுங்கள்: 

சமோதோனக்கட்டினோல் ஆவியின் ஒருபமபயக் 
கோத்துக்வகோள்வதற்கு ேோக்கிரபதயோயிருங்கள். உங்களுக்கு 
உண்டோன அபழப்பினோகல நீங்கள் ஒகர நம்பிக்பகக்கு 
அபழக்கப்பட்டதுகபோல, ஒகர சரரீமும் ஒகர ஆவியும் உண்டு; 
ஒகர கர்த்தரும், ஒகர விசுவோசமும், ஒகர ஞோனஸ்நோனமும், 
எல்லோருக்கும் ஒகர கதவனும் பிதோவும் உண்டு; அவர் 
எல்லோர்கமலம், எல்லோகரோடும், உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் 
இருக்கிறவர் (எகபசியர் 4:3-6). 

இந்தப் பகுதியில் உள்ள அறிவுபூர்வத்பதக் கவனியுங்கள். பவுல் 
கிறிஸ்துபவப் பின்பற்றுகிறவர்கபள “சமோதோனக்கட்டினோல் ஆவியின் 
ஒருபமபயக் கோத்துக்வகோள்வதற்கு ேோக்கிரபதயோயிருக்கும்படி” அபழப்பு 
விடுக்கிறோர். இஸ்ரகவலின் ககோத்திரங்களிபடகய பகிர்ந்து வகோள்ளப்பட்ட 
சுதந்தரத்பதப் கபோல, நம் எல்கலோருக்கும் வபோதுவோன ஒகர சரரீம், ஒகர பரிசுத்த 
ஆவி, ஒகர நம்பிக்பக, ஒகர கர்த்தர், ஒகர விசுவோசம், ஒகர ஞோனஸ்நோனம், 
மற்றும் ஒகர கதவன் உண்டு. 

கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரரின் கபத இன்று நம்மிபடகய 
அடிக்கடி எழும் இபசவின்பமபய நமக்கு நிபனவுறுத்த பல தருணங்கபளக் 
வகோடுக்கிறது. கமலம் அது, உலவகங்குமுள்ள கதவேனங்களின் 
ஒற்றுபமக்கோக நம்பம அர்ப்பணிக்கும்கபோது, நபடமுபறயில் அதிகமோக 
நம்பம வழிநடத்துவதோகவும் உள்ளது. 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கயோகசப்பு முற்றிலம் மன்னிப்போல் நிபறந்திருந்ததோல், 
கயோகசப்பின் கபத இஸ்ரகவலரிபடகய கதசிய அளவிலோன 
ஒற்றுபமபய உற்சோகப்படுத்தியது. இஸ்ரகவலருக்கு 
மட்டுமல்ல, கிறிஸ்தவர்களோகிய நமக்கும், நம் 
குடும்பங்களுக்கும், இந்த உலகத்தில் நோம் வோழும் 
வோழ்க்பகய  ஒன்றோக்கும் ஒகர கோரணியோக இருப்பது 
மன்னிப்கப. கயோகசப்பு தன் சககோதரரோல் மிக அதிகமோகத் 
தவறோக நடத்தப்பட்டோர், ஆனோல் அவர்களுக்கு பிரச்சபன 
வந்தகபோது, இவர் அவர்கபளக் கோப்போற்றினோர்... 
கயோகசப்பின் கபதயில் அவர் எப்படி மன்னித்தோர் 
என்பபதப் போர்க்கும்கபோது, அவர் உண்பமயில் மிகப்வபரிய 
அளவில் மன்னித்திருக்கிறோர் என்பது வதரிய வரும். அவர் 
மரித்துப் கபோக கவண்டுவமன்று அவர்கள் நிபனத்தோர்கள். 
அவர் உயிருடன் இருக்க கவண்டுவமன்று அவர்கள் 
நிபனக்ககவயில்பல. அவர்கள் இனி அவபரச் சந்திக்ககவ 
விரும்பவில்பல. ஆனோல் கயோகசப்கபோ அவர்களுக்குத் 
தீபம வசய்ய நிபனக்கவில்பல. அவருக்கு அபதச் 
வசய்வதற்கோன அதிகோரமும் வழியும் இருந்தது, ஆனோல் அவர் 
அவர்கபள விட அதிக கதவபக்தியுள்ளவரோகவும், 
விசுவோசத்தில் அதிகம் முதிர்ந்தவரோகவும் விளங்கி, 
அவர்கபளச் கசர்த்துக் வகோண்டோர். இபத மறுபடியும் வசய்ய 
முடியும், இஸ்ரகவலின் பன்னிரண்டு ககோத்திரங்களிலம் 
அபத அப்படிகய வசய்ய முடியும், நம்மிலம், நம் 
குடும்பங்களிலம், நம் சபபகளிலம், அபத அப்படிகய வசய்ய 
முடியும். நம் சமுதோயத்திலம் அபத மீண்டும் வசய்ய முடியும். 

— Rev. Dr. பசப்ரியன் கக. குஷிவயண்டோ 

கமோகசயின் விகசஷித்த வலியுறுத்தல் இஸ்ரகவல் கதசத்தோரின் 
ஒற்றுபமபய அதிகரித்தது என்பபத உணரும் நோம், அபத கமோகச வசய்தது 
ஏன் என்பபத அறிவதும் அவசியமோகும். சுருக்கமோகச் வசோன்னோல், கதவன் தம் 
ேனத்திற்கு கதசிய அளவிலோன கவற்றுபமகபள நியமித்திருந்ததோல், கமோகச 
ஒற்றுபமக்கோன அவசியத்பத வலியுறுத்தினோர். 

யதைிய யவற்றுரைகள் 
எளிபமயோகச் வசோன்னோல், ககோத்திரப் பிதோக்கள் எல்கலோருகம 

யோக்ககோபின் சந்ததியோர்தோன் என்பதோல் அவர்கள் அபனவருகம ஒகரவிதமோக 
நடத்தப்பட்டோர்கள் என்று அர்த்தமல்ல. இதற்கு மோறோக, கதவன் இஸ்ரகவல் 
ககோத்திரங்களுக்கு வவவ்கவறு சிலோக்கியங்கபளயும், வபோறுப்புகபளயும் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

வகோடுத்தோர் என்பது பபழய ஏற்போடு முழுவதும் வதளிவோக விளக்கப்படுகிறது. 
கதவன் தோகம தங்கள் ககோத்திரங்களுக்கு வவவ்கவறு சிலோக்கியங்கபளயும், 
வபோறுப்புகபளயும் நியமித்திருக்கிறோர் என்பபத இஸ்ரகவலர் ஏற்றுக் 
வகோண்டோல் மட்டுகம அவர்களோல் ஒற்றுபமபயக் கோத்துக் வகோள்ள முடியும் 
என்ற முக்கியமோன கோரணத்திற்கோக இஸ்ரகவல் ககோத்திரங்கள் 
இபசந்திருக்க கவண்டுவமன்று கமோகச வலியுறுத்தினோர். 

ஒற்றுபம என்னும் கருப்வபோருபளப் கபோல, கவற்றுபம என்னும் 
கருப்வபோருளும் கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரரின் கபத முழுவதும் 
பின்னிப் பிபணந்துள்ளது. அகதசமயம், அது ஆதியோகமம் 47:28-49:33 இல் 
வவளிப்பபடயோகத் வதரிகிறது. இந்த அதிகோரங்களில், யோக்ககோபு தன் 
சுதந்தரத்பத தன் பன்னிரண்டு குமோரருக்கும் பங்கிட்டுக் வகோடுத்தகதோடு, 
அவர்களுக்கும், அவர்களுபடய சந்ததிக்கும் மத்தியில் நிபலத்திருக்கும் 
கவற்றுபமகபளயும் உறுதிப்படுத்தினோர். 

இந்த அதிகோரங்களில், கமோகச யோக்ககோபின் குமோரருக்கு இபடகயயோன 
வித்தியோசங்கபளக் கோண்பித்து, இஸ்ரகவலரின் கதசிய கவற்றுபமபய 
வவளிப்படுத்தினோர். இருப்பினும், நம் கநோக்கங்களுக்ககற்ப,  யூதோவும் 
அவருபடய சந்ததியும், கயோகசப்பும் அவருபடய சந்ததியும் என்ற இரு 
ககோத்திரங்கபள மட்டும் போர்ப்கபோம். யூதோ மற்றும் அவருபடய சந்ததி கனம் 
பண்ணப்பட்டபத முதலில் கோண்கபோம். 

யூதாவும் அவருடைய சந்ததியும். யூதோவுக்கும் அவரது சந்ததிக்கும் 
கதவன் நியமித்திருந்த முக்கியத்துவத்பத உறுதிப்படுத்தும்படி கமோகச இந்த 
அதிகோரங்களில் பலமுபற யூதோபவ பமயப்பகுதிக்குக் வகோண்டு வந்தோர். 
ஆதியோகமம் 37:12-36 இல் சககோதரர்கள் கயோகசப்பபக் வகோல்ல முயற்சி 
வசய்யுமிடத்தில் யூதோ முதன்முபறயோக குறிப்பிடப்படுகிறோர். 26-27 
வசனங்களில் யூதோ தன் சககோதரரில் தனித்து நின்று, கயோகசப்புக்கோகப் பரிந்து 
கபசி வவற்றியும் வபற்றோர். 27-ஆம் வசனத்தில் யூதோ, “அவன் [கயோகசப்பு] 
நம்முபடய சககோதரனும் நம்முபடய மோம்சமுமோய் இருக்கிறோகன” என்று 
அவர்களுக்கு நிபனவுபடுத்தி, சககோதரருக்கு இபடகய இருக்க கவண்டிய 
ஒற்றுபமபய வலியுறுத்துகிறோர். யூதோவின் திட்டத்திற்கு சககோதரர்கள் ஒப்புக் 
வகோண்டதிலிருந்து அவருபடய தபலபமத்துவத்பத அவர்கள் ஏற்றுக் 
வகோண்டது வதரியவருகிறது. 

38:1-30 இல் கோனோனில் யூதோ வசய்த போவத்பத கமோகச நிபனவுபடுத்துகிற 
பகுதியில் மீண்டும் யூதோ வருகிறோர். இந்தப் பகுதி, கபோத்திபோரின் வட்ீடில் 
கயோகசப்பின் உத்தமத்பதயும் யூதோவின் ஒழுக்கக்ககட்படயும் முரண்படுத்திக் 
கோண்பிக்கிறது. ஆனோல்,  38:26 இல், யூதோ, “என்னிலம் அவள் [தோமோர்] 
நீதியுள்ளவள்” என்று ஒப்புக் வகோண்டகபோது, கமோகச யூதோவின் தோழ்பமயோன 
அறிக்பகயிடுதபல வவளிப்படுத்தினோர். கதவன் யூதோவின் மனந்திரும்புதபல 
ஏற்றுக் வகோண்டோர் என்பது வதளிவோகிறது, ஏவனன்றோல் அதன் பின்னர் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கதவன் யூதோவுக்கு கபகரஸ், கசரோ என்னும் இரட்படப் பிள்பளகபளக் 
வகோடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறோர். 

44:14-34 இல், முற்பிதோக்களின் இரண்டோம் பிரயோணத்தின்கபோது, கமோகச 
மீண்டும் யூதோவின் தபலபமத்துவத்தின் மதீு கவனத்பதத் திருப்புகிறோர். 
வபன்யமன்ீ வவள்ளிப்போத்திரத்பத திருடிக் வகோண்டோன் என்று 
குற்றஞ்சோட்டப்பட்டகபோது, கயோகசப்பின் முன்னிபலயில் யூதோ முன்வந்து 
இரக்கத்திற்கோக வகஞ்சினோன். அவன் தன்பனயும் தன் சககோதரபரயும் 
கயோகசப்பின் ஊழியக்கோரர் என்று வசோல்லி தோழ்பமயோகப் கபசினோன். 
“உம்முபடய அடியோரின் அக்கிரமத்பத கதவன் விளங்கப்பண்ணினோர்” என்று 
தோனும் தன் சககோதரரும் வசய்தபத அறிக்பகயிட்டு மனந்திரும்புதபல 
வவளிப்படுத்தினோன். வபன்யமன்ீ கோனோனுக்குத் திரும்போவிட்டோல் தன் 
“தகப்பனுக்கு கநரிடும் தீங்பகக்” குறிப்பிட்டு தன் தகப்பபன கனம் 
பண்ணினோன். “இபளயவனுக்குப் பதிலோக” எகிப்தில் இருக்க பதரியத்துடன் 
முன்வந்தோன். 

இறுதியோக, 49:1-28 இல், யோக்ககோபின் இறுதி ஆசீர்வோதங்களின்கபோது 
யூதோ முன்னணியில் வந்துவிட்டோர். 8-12 வசனங்களில், யூதோவும் அவனுபடய 
ககோத்திரமும் எதிர்க்க முடியோத ஒரு தபலபமத்துவ ஸ்தோனத்திற்கு 
வருவோர்கள் என்று யோக்ககோபு அறிவித்தோர். யூதோ ககோத்திரம் ஒருநோள் 
இஸ்ரகவலின் ரோேரகீ ககோத்திரமோகும். ஆதியோகமம் 49:8-10 இல் யோக்ககோபு 
வசோல்வபதக் கவனியுங்கள்: 

யூதோகவ, சககோதரரோல் புகழப்படுபவன் நீகய; உன் கரம் உன் 
சத்துருக்களுபடய பிடரியின்கமல் இருக்கும்; உன் 
தகப்பனுபடய புத்திரர் உன்முன் பணிவோர்கள். யூதோ 
போலசிங்கம், நீ இபர கவர்ந்துவகோண்டு ஏறிப்கபோனோய்; என் 
மககன, சிங்கம்கபோலம் கிழச்சிங்கம்கபோலம் மடங்கிப் 
படுத்தோன்; அவபன எழுப்புகிறவன் யோர்? சமோதோன கர்த்தர் 
வருமளவும் வசங்ககோல் யூதோபவவிட்டு நீங்குவதும் இல்பல, 
நியோயப்பிரமோணிக்கன் அவன் போதங்கபள விட்டு ஒழிவதும் 
இல்பல; ேனங்கள் அவரிடத்தில் கசருவோர்கள் (ஆதியோகமம் 
49:8-10). 

இங்கு, யூதோவின் “சககோதரர்கள் அவபனப் புகழுவோர்கள்” என்று 
வசோல்லப்பட்டிருப்பபதக் கவனியுங்கள். அவன் “கரம் அவனுபடய 
சத்துருக்களின் பிடரியின் கமல் இருக்கும்” என்பதற்கு, அவபன எதிர்க்கும் 
எல்கலோபரயும் அவன் கமற்வகோள்வோன் என்று அர்த்தம். யூதோவின் 
“தகப்பனுபடய புத்திரர்” – அவனுபடய சககோதரர் – “அவன் முன் 
பணிவோர்கள்.” அவனுபடய முந்பதய பண்புவிளக்கத்திற்கு ஏற்ப, யூதோவின் 
ககோத்திரம் இஸ்ரகவலின் மற்ற ககோத்திரங்கள் மதீு அதிகோரம் வசலத்தும் 
என்று கமோகச குறிப்பிட்டிருக்கிறோர். 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

ரோேரகீத்தின் அபடயோளங்களோக விளங்கும் “வசங்ககோலம்” 
“ஆளுகிறவனின் ககோலம்” யூதோவின் சந்ததியில் ஒருவரிடம் இருக்கும். 
யூதோவின் ரோேரகீ சந்ததி “அதற்குரியவர் வருமளவும், கதசங்கள் அவருக்குக் 
கீழ்ப்படியுமளவும்” வதோடர்ந்து ஆளுபக வசய்யும். 

யூதோவின் சந்ததியில் கதோன்றும் ஒருவர் முழு உலகத்திற்கும் ரோேோவோக 
இருப்போர் என்னும் உண்பமபய முதல் முபறயோக கவதம் ஆதியோகமம் 49:10 
இல் வவளிப்பபடயோகக் கூறுகிறது. இது, தோவதீின் சந்ததியில் கதோன்றும் 
கமசியோபவத் வதளிவோகக் குறிப்பதோக உள்ளது. இந்த எதிர்கோல ரோேோ 
ஆதியோகமம் 12:3 இல், “பூமியிலள்ள வம்சங்கவளல்லோம் உனக்குள் 
ஆசீர்வதிக்கப்படும்” என்று ஆபிரகோமுக்குக் வகோடுத்த வோக்குத்தத்தத்பத 
நிபறகவற்றுவோர். இந்த ரோேோவின் மூலமோக கதவனுபடய ரோே்யம் பூமி 
முழுவபதயும் வசன்றபடயும். “ேோதிகளின் கீழ்ப்படிதல்” யூதோவிலிருந்து 
கதோன்றும் இந்த மகோரோேோவுக்குக் வகோடுக்கப்படும். 

தங்களுக்குரிய உலகத்தில் இருந்த ஆதி வோசகர்களுக்கு, யூதோ 
அவருபடய உலகத்தில் உயர்த்தப்பட்டபத ஏன் கமோகச வலியுறுத்தினோர் 
என்பபத விளங்கிக் வகோள்வது கடினமல்ல. யூதோ யோக்ககோபின் முதல் 
குமோரனோக இல்லோததோல், சோதோரணமோக அத்தபகய முக்கியத்துவம் 
அவருக்குக் கிபடத்திருக்கோது. ஆககவ, கதசத்தின் ஒற்றுபமபய 
உற்சோகப்படுத்த கமோகச கயோகசப்பபயும் அவரது சககோதரர்கபளயும் பற்றி 
எழுதியிருந்த அகத கநரத்தில், கதவன் இவ்விதமோக யூதோபவ உயர்த்தினோர் 
என்னும் உண்பமயின் அடிப்பபடயில் அவர்கள் அந்த ஒற்றுபமபயக் கோத்துக் 
வகோள்ள கவண்டுவமன்றும் எதிர்போர்த்தோர். 

நம் உலகத்தில் கிறிஸ்துபவப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கும் யூதோவின் 
உயர்வு பல தோக்கங்கபள ஏற்படுத்துகிறது. ஆனோல், யூதோ ககோத்திரத்தில் 
கதவன் தன்னிகரற்ற ஒரு ரோேோபவ வோக்குப்பண்ணினோர் என்னும் 
உண்பமகய இபவவயல்லோவற்றிற்கும் பமயமோக விளங்குகிறது. இந்த 
வோக்குத்தத்தம் அண்டசரோசரத்தின் ரோேோவும், தோவதீின் பரிபூரண நீதியின் 
குமோரனுமோகிய இகயசுவில் நிபறகவறியது. இகயசு தம் ரோே்யத்தின் 
துவக்கத்தில் பரகலோகத்தில் உள்ள தம் சிங்கோசனத்தில் அமர்ந்தோர். 
அவருபடய சத்துருக்கள் அபனவரும் அவருக்குப் போதபடியோகும் வபர தம் 
ரோே்யத்தில் வதோடர்ந்து ஆளுபக வசய்து வகோண்டிருக்கிறோர். அவரது 
ரோே்யத்தின் உச்சக்கட்டத்தில், அவர் புதிய உலகத்தில் என்வறன்றும் 
அரசோளுவோர். 

யூதோ மற்றும் அவரது சந்ததி மதீு கவனத்பதத் திருப்புவதன் மூலம் 
கமோகச எவ்வோறு கதசத்தின் கவற்றுபமபய வலியுறுத்தினோர் என்பபதப் 
போர்த்த நோம், ஆதியோகமத்தின் இப்பகுதியில் வதளிவோன முக்கியத்துவம் 
வபற்றிருக்கும் கயோகசப்பபயும் அவரது சந்ததிபயயும் பற்றிப் 
போர்க்கவிருக்கிகறோம். 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

யயாயசப்பும், அவரது சந்ததியும். நோம் போர்த்தபடி, கயோகசப்புதோன் 
ஆதியோகமம் 37:2-50:26 இன் முக்கிய கதோபோத்திரம் ஆவோர். ஆனோல், இந்த 
அதிகோரங்களில் கயோகசப்பு அவருபடய சககோதரபரப் கபோலல்லோமல் பூரண 
புருஷனோக கூறப்படுகிறோர். கயோகசப்பின் குணத்தில் தவறு இருந்ததோக 
ஆரம்பத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டுகம கமோகச குறிப்பிட்டிருக்கிறோர். 37:2-11 இல், 
கயோகசப்பு தன் சககோதரருக்கு எரிச்சல் மூட்டினோர் என்று கோண்கிகறோம். 
அவர்கபளப் பற்றிய கமோசமோன கோரியங்கபளத் தன் தகப்பனுக்குத் 
வதரிவித்து, எதிர்கோலத்பதப் பற்றிய தன் கனவுகபளக் குறித்து 
வபருபமபோரோட்டினோர். ஆனோல் இந்த ஒகரவயோரு எதிர்மபறயோன கோரியமும் 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இல்பல. 2 ஆம் வசனத்தில் கயோகசப்பின் வயது 
“பதிகனழு” என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் அபத கமோகச இன்னும் குபறத்துக் 
கோண்பிக்கிறோர். 

இந்தச் சிறு குபறபோட்படத் தவிர கயோகசப்பபப் பற்றிய மற்ற 
அபனத்துக் குறிப்புகளுகம கநர்மபறயோனபவதோன். கயோகசப்பு 
கபோத்திபோரிடம் உண்பமயோக கவபல வசய்தோர். கபோத்திபோரின் மபனவிபய 
தடுத்தோர். போர்கவோனுக்கு ஊழியம் வசய்ததிலம் எந்தத் தவறும் வசய்யவில்பல. 
தன் சககோதோர்கள் வந்தகபோது அவர்கபள ஞோனமோக கசோதித்தோர். அவர்கள் 
அவருக்குத் தீபம வசய்திருந்தகபோதும் அவர்கபள வமன்பமயோக நடத்தினோர். 
தன் தகப்பன் மற்றும் வபன்யமன்ீ மதீு அன்பு வசலத்தினோர். எகிப்தின் 
தபலவனோக இருந்து அகநக கதசங்கபள ஆசீர்வதித்தோர். இவ்விதமோகவும், 
இன்னும் பல விதங்களிலம், ஆதியோகமம் 49:26 இல் யோக்ககோபு அவபரப் பற்றிச் 
வசோன்ன விதத்தில் கமோகச அவபரச் சித்தரித்திருக்கிறோர். கயோகசப்பு “தன் 
சககோதரரில் விகசஷித்தவனோக” இருந்தோன். 

எதோர்த்தத்தில், கயோகசப்பு தன் வோழ்க்பகயில் பலமுபற போவம் 
வசய்திருக்க கவண்டும் என்பபத வபோதுவோன அனுபவத்திலிருந்து நோம் 
அறியலோம். இது, இகயசுபவத் தவிர எல்லோ வயதிலம், எல்கலோருக்கும் 
வபோருந்தும். ஆககவ, ஏன் கமோகச கயோகசப்பப இவ்விதமோக பூரண புருஷனோக 
சித்தரித்தோர்? அவருபடய கநோக்கம் என்ன? கதவன் கயோகசப்புக்கும் 
அவருபடய சந்ததிக்கும் இஸ்ரகவல் ககோத்திரத்தோரிபடகய விகசஷித்த 
முக்கியத்துவம் வகோடுத்திருந்தோர் என்னும் உண்பமயில் இதற்கோன பதில் 
இருக்கிறது. 

கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சந்ததியின் முக்கியத்துவம் முதல்முபறயோக 
ஆதியோகமம் 48:1-22 இல் கயோகசப்பின் குமோரருக்கு வசய்யப்பட்ட விகசஷித்த 
ஏற்போடுகளின்கபோது வருகிறது. இவ்வசனங்களில், யோக்ககோபு கயோகசப்பின் 
குமோரரோகிய எப்பிரோயபீமயும் மனோகசபயயும் தன் வசோந்தக் குமோரர்கள் 
கபோல ஆசீர்வதித்தோர். 1 நோளோகமம் 5:1 இன்படி, ரூபன் தகோத உறவு 
வகோண்டதோல் தன் கசஷ்டபுத்திர ஸ்தோனத்பத இழந்தோன். ஆககவ, யோக்ககோபு 
எப்பிரோயபீமயும், மனோகசபயயும் தன் வசோந்தக் குமோரரோக தத்வதடுத்துக் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

வகோண்டதன் மூலம், கயோகசப்பு யோக்ககோபின் முதல்கபறோன குமோரபனப் கபோல 
இரண்டு மடங்கு ஆசீர்வோதங்கபளப் வபற்றோர். 

இந்த ஏற்போடுகளில் மிகவும் சுவோரசியமோன பகுதிகள், யோக்ககோபு 
மனோகசக்கு பதில் எப்பிரோயபீம அதிகமோக ஆசீர்வதித்தபத விவரிக்கும் 48:13-20 
இல் உள்ளன. நிபறவோன ஆசீர்வோதத்திற்கு அபடயோளமோன யோக்ககோபின் 
வலதுகரம் மனோகசயின் தபலயில் பவக்கப்படும்படி கயோகசப்பு மிகக் 
கவனமோக தன் குமோரபர யோக்ககோபின் முன்பு நிறுத்தினோர். அதன்படி, 
குபறவோன ஆசீர்வோதத்திற்கு அபடயோளமோன யோக்ககோபின் இடதுகரம் 
எப்பிரோயமீின் தபலயில் பவக்கப்பட கவண்டும். மனோகச கயோகசப்பின் 
முதல்கபறோன குமோரனோக இருந்தபடியோல் இந்த ஏற்போடு ஏற்றதோகத் 
கதோன்றியது. ஆனோல், எவ்வித விளக்கமும் இன்றி, யோக்ககோபு தன் கரங்கபள 
மோற்றி, இடதுகரத்பத மனோகசயின் தபலயிலம், வலதுகரத்பத எப்பிரோயமீின் 
தபலயிலம் பவத்தோர். இபத விரும்போத கயோகசப்பு, மனோகசக்கு ஆதரவோக 
யோக்ககோபின் கரங்கபள மோற்றி பவக்க முயற்சி வசய்தோர். ஆனோல், அடுத்து 
நடந்தபத ஆதியோகமம் 48:19 இல் கவனியுங்கள்: 

"அவன் தகப்பகனோ தடுத்து: அது எனக்குத் வதரியும், என் 
மககன, எனக்குத் வதரியும்; இவனும் ஒரு ேனக்கூட்டமோவோன், 
இவனும் வபருகுவோன். இவனுபடய தம்பிகயோ இவனிலம் 
அதிகமோய்ப் வபருகுவோன்; அவனுபடய சந்ததியோர் திரளோன 
ேனங்களோவோர்கள்" என்றோன் (ஆதியோகமம் 48:19). 

அல்லது இதபன, “அவர்ககள முழுபமயோன ஒரு கதசமோவோர்கள்” 
என்றும் வசோல்வதோகக் வகோள்ளலோம். எண்ணோகமம் 2:18-21 மற்றும் உபோகமம் 
33:17 கபோன்ற கவதபகுதிகள் மனோகசபய விட எப்பிரோயம்ீ எண்ணற்ற 
ேனமோகப் வபருகி, முதன்பமயோனவனோக இருந்தோன் என்று 
குறிப்பிடுகின்றன. உண்பமயில், கதசங்கள் பிற்போடு பிரிந்தகபோது வடதிபச 
இஸ்ரகவல் ரோே்யம் முழுவதும் வபரும்போலம் “எப்பிரோயம்ீ” என்று 
அபழக்கப்படும் அளவிற்கு எப்பிரோயமீின் ஆதிக்கம் வபரிதோக இருந்தது. 

இபவயபனத்தும் நவனீ கோலத்தில் கிறிஸ்துபவப் 
பின்பற்றுகிறவர்களுக்குப் வபோருந்தோததோகத் கதோன்றலோம். ஆனோல், கயோகசப்பு 
மற்றும் அவரது சககோதரரின் உலகத்தில் எதிர்போரோத விதமோக எப்பிரோயமீுக்குக் 
வகோடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம், கமோகசயின் ஆதி வோசகர்கள் இருந்த உலகத்தில் 
அவர்களுக்குக் குறிப்போக முக்கியமோனதோக இருந்த, கதவனோல் நியமிக்கப்பட்ட 
ஒரு ஏற்போட்படக் குறித்தது. கமோகச ஆதியோகம புத்தகத்பத எழுதியகபோது, 
கதசத்தின் தபலபமத்துவப் வபோறுப்பப தனக்குப் பின் தன்னுபடய ஆதரவில் 
இருந்த கயோசுவோவிற்கு வகோடுக்கவிருந்தோர். ஆனோல், கமோகச, ஆகரோபனப் 
கபோல கயோசுவோ கலவி ககோத்திரத்திலிருந்து வந்தவர் அல்ல. அவர் ரோேரகீ யூதோ 
ககோத்திரத்பதச் கசர்ந்தவரும் அல்ல. மோறோக, கயோசுவோ மற்ற 
ககோத்திரங்களுக்கு கமலோக கதவன் ஆசீர்வதித்த எப்பிரோயம்ீ ககோத்திரத்பதச் 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

கசர்ந்தவரோக இருந்தோர். ஆக, இந்தப் பதிவில் கமோகச தனக்கு அடுத்து 
வருபவபரத் வதரிவு வசய்தபத சரிவயன நிரூபிக்கும் விதத்தில் எப்பிரோயபீம 
கமற்ககோளிட்டுக் கோண்பித்தோர். கயோசுவோவின் மரணத்திற்குப் பின்னகர யூதோ 
ககோத்திரம் தபலதுூக்கியது.  எப்பிரோயமீனோகிய கயோசுவோதோன் கதசத்தோபர 
வோக்குத்தத்த கதசத்திற்குள் நடத்திச் வசல்பவரோக இருந்தோர். 

கிறிஸ்துபவப் பின்பற்றும் நவனீ கோலத்தவர்களோகிய நம்பம நம் 
உலகத்தில் கதவன் நியமித்திருக்கும் வித்தியோசமோன ஆசீர்வோதங்கள் மற்றும் 
வபோறுப்புகபள ஏற்றுக் வகோள்ளுமோறு கயோகசப்பு மற்றும் அவரது 
சககோதரருபடய கபதயின் இப்பரிமோணம் அபழப்பு விடுக்கிறது. இகயசு தம் 
ரோே்யத்தின் துவக்கத்தில், தம் ேனத்திற்கு பலவிதமோன வரங்கபளக் வகோடுத்து 
ஆசீர்வதித்தோர். அவர் சிலபர அப்கபோஸ்தலரோகவும், தீர்க்கதரிசிகளோகவும், 
கபோதகர்களோகவும், இதுகபோன்ற மற்ற வரம் வபற்றவர்களோகவும் நியமித்தோர். 
அவர் வவவ்கவறு விதமோனவர்கபள வித்தியோசமோன கடபமகபளச் 
வசய்யவும், சிலோக்கியங்கபளப் வபறவும் அபழத்தோர். கிறிஸ்து தம் ேனத்பதப் 
பிரிப்பதற்கோக அல்ல, மோறோக ஒருவருடன் ஒருவபர இபணப்பதற்கோககவ 
இந்த கவற்றுபமபய ஏற்படுத்தினோர். கிறிஸ்துவின் ரோே்யம் வதோடர்ந்து 
வசயல்படும்கபோது, பரிசுத்த ஆவியோனவர் தம் விருப்பத்திற்ககற்ப வரங்கபளப் 
வபோழிகிறோர். ரோே்யத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் கூட, கிறிஸ்துபவப் 
பின்பற்றுகிறவர்கபள கதவன் கனம் பண்ணும் விதத்திலம் சில 
கவற்றுபமகபளக் கோண்கபோம். கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரரின் 
கபதபய நம்முபடய உலகத்தில் பிரகயோகிக்கும்கபோது, ஒவ்வவோரு 
கோலக்கட்டத்திலம் கதவன் தம் ேனங்களிபடகய நியமித்திருக்கும் 
பலதிறப்பட்ட கோரியங்கபள ஏற்றுக் வகோண்டு மதிப்பது அவசியமோகும். 

முடிவுரை 
கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரபரப் பற்றிய இப்போடத்தில், 

ஆதியோகமத்தின் கபடசி முக்கிய கருப்வபோருளின் அபமப்பு மற்றும் 
வபோருளடக்கத்பதப் போர்த்கதோம். கமோகச முக்கிய கருப்வபோருள்கபள 
வலியுறுத்த எவ்வோறு இந்த அதிகோரங்கபளயும், ஆதியோகமத்தின் முந்பதய 
பகுதிகபளயும் பயன்படுத்தினோர் என்றும், இஸ்ரகவல் கதசத்தின் 
ஒற்றுபமபயயும், கவற்றுபமபயயும் இந்த அதிகோரங்களில் கமோகச 
விகசஷித்த விதத்தில் வலியுறுத்தியபதயும் போர்த்கதோம். 

கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரபரப் பற்றிய கபத, இஸ்ரகவலின் 
முற்பிதோக்கள் ஒருவருக்வகோருவர் சமோதோனத்துடன் வோழ்வது எத்தபன 
கடினமோனதோக இருந்தது என்பபத நமக்கு வவளிப்படுத்துகிறது. ஆனோல் 
இறுதியில், கதவன் அவர்களுக்கிபடகய நிபலயோன அன்பின் பிபணப்பப 
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வடீிகயோக்கள், வழிகோட்டிகள் மற்றும் கவறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) பயப் 
போர்பவயிடவும். 

ஏற்படுத்தினோர். இபசவின்பம, ஒப்புரவோகுதல், மற்றும் இபசவு பற்றிய 
இக்கபத ஆதியில் இஸ்ரகவலின் பன்னிரண்டு ககோத்திரத்தோபரயும் 
அவர்களின் கோலத்தில் கதவனுபடய ேனமோக மனந்திரும்புதலக்கும், 
ஒப்புரவோகுதலக்கும் அபழக்கும்படி எழுதப்பட்டது. இன்றும் அது, கிறிஸ்துபவப் 
பின்பற்றும் நம் மத்தியில் பிரிவிபனகபளத் தவிர்த்து, அன்பின் 
பிபணப்புகபள உருவோக்குமோறு நமக்கு அபழப்பு விடுக்கிறது. கிறிஸ்துவின் 
சரரீமோகிய நோம் கிறிஸ்துவின் சுதந்தரத்பதப் பகிர்ந்து வகோள்ள 
கவண்டியவர்கள். கயோகசப்பு மற்றும் அவரது சககோதரபரப் பற்றிய கபத, 
இன்று உலவகங்குமுள்ள கதவனுபடய ரோே்யத்தினிமித்தம் கதவனுபடய 
ேனத்தின் ஒற்றுபமக்கோக எவ்வோறு நம்பம அர்ப்பணிக்க கவண்டும் 
என்பதற்கோன ஈடுவசய்ய முடியோத வழிநடத்தலோக விளங்குகின்றது. 
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