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பஞ்சாகமங்கள் 
பாடம் 11 

யாத்திராகமத்லதப் பற்றிய ஒரு கண்பணாட்டம் 

-1- 

வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முன்னுரை 
ஒவ்வவாரு நிறுவனமும் மாற்றங்கலளச் சந்திக்கிறது. ஆனால் 

தலலலமப் வபாறுப்பு ஒரு தலலமுலறயிலிருந்து அடுத்த தலலமுலறக்குச் 
வசல்லும் பபாது இந்த மாற்றங்கள் இலடயூறுகலள ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒரு 
பதவாலயத்தின் கலடசி நிறுவன உறுப்பினர் இறந்துவிட்டால், அல்லது ஒரு 
வணிகத்தின் வதாழில்முலனபவார் ஓய்வு வபறும்பபாது, அப்வபாறுப்பிற்கு 
வருபவர்கள் புதிய சவால்கலள எதிர்வகாள்கின்றனர். எனபவ, எப்பபாதும் 
எழும் ஒரு பகள்வி என்னவவன்றால்: முந்லதய தலலமுலறயின் 
முன்னுரிலமகள் மற்றும் நலடமுலறகலள புதிய தலலமுலற எந்த 
அளவிற்குப் பின்பற்ற பவண்டும்? எை்பயத. 

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்தின் எல்லலயில் முகாமிட்டிருந்த 
இஸ்ரபவல் மக்கள் பல வழிகளில் இக்பகள்விலய எதிர்வகாண்டனர். பமாபச 
தனது வாழ்க்லகயின் முடிலவ விலரந்து வநருங்கிக் வகாண்டிருந்தார். 
இஸ்ரபவலர்கள் பல புதிய சவால்கலள எதிர்வகாண்டு இருந்தனர். எனபவ 
பமாபச அவர்களுக்கு ஏற்படுத்திக் வகாடுத்த முன்னுரிலமகள் மற்றும் 
நலடமுலறகலள அவர்கள் எந்த அளவிற்குத் வதாடர்ந்து பின்பற்ற பவண்டும் 
என்பலத அவர்கள் வதரிந்து வகாள்ள பவண்டியிருந்தது. அவர்கள் பவறு 
வழிலயப் பின்பற்ற பவண்டுமா? அல்லது அவர்கள் பமாபசயின் வழிகளில் 
வதாடர பவண்டுமா? யாத்திராகமம் என்று இப்பபாது நாம் அலழக்கும் 
பவதாகமத்தின் இரண்டாவது புத்தகம், இந்தக் பகள்விகளுக்கும் இபத பபான்ற 
ஏலனய பகள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க வடிவலமக்கப்பட்டதாகும். 

இந்தப் பாடம் பவதாகமத்தின் இரண்டாவது புத்தகத்லத உள்ளடக்கிய 
பஞ்சாகமகங்களின் ஒரு பகுதிலயப் பார்க்கிறது. நாம் அதற்கு 
"யாத்திராகமத்லதப் பற்றிய ஒரு கண்பணாட்டம்" என்று தலலப்பிட்டுள்பளாம். 
இப்பாடத்தில் நாம் பல அடிப்பலடச் சிக்கல்கலள ஆராய்பவாம். இது 
யாத்திராகமம் முதன்முதலில் என்ன அர்த்தத்தில் எழுதப்பட்டது என்றும், இன்று 
அலத நம் வாழ்க்லகயில் எவ்வாறு பயன்படுத்த பவண்டும் என்பலத இன்னும் 
ஆழமாகப் பார்க்க நம்லமத் தயார்படுத்தும். 

நம்முலடய பாடம் மூன்று முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும். முதலில், 
யாத்திராகமத்லதப் படிக்கும்பபாது நாம் முன் லவக்க பவண்டிய சில ஆரம்பப் 
பரிசீலலனகலளப் பார்ப்பபாம். இரண்டாவதாக, புத்தகத்தின் அலமப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கத்லத ஆராய்பவாம். மூன்றாவதாக, யாத்திராகமத்தின் சில முக்கிய 
கருப்வபாருள்கலளப் பார்ப்பபாம். இப்பபாது நாம் சில ஆரம்பப் 
பரிசீலலனகலள முதலில் பார்ப்பபாம். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஆைம்பப் பைிசீலரனகள் 
கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களாக நாம், யாத்திராகமப் புத்தகம் பரிசுத்த 

ஆவியின் ஏவுதலினால் எழுதப்பட்டது என்றும், அது பதவனுலடய வார்த்லத 
என்றும் நாம் உறுதியாக விசுவாசிக்கிபறாம். நாம் ஒரு சாதாரணப் புத்தகத்லதக் 
லகயாளவில்லல என்பலத இந்த விசுவாசம் நமக்கு நிலனவூட்டுகிறது. 
யாத்திராகமம் என்பது பதவன் தம் ஜனங்களுக்கு வழங்கிய பரிசுத்த 
பவதமோகும். எனபவ, ஏபதா ஒரு வலகயில், கிறிஸ்துலவப் 
பின்பற்றுபவர்களாகிய உங்கள் மதீும் என் மதீும் இன்று, இந்தப் புத்தகம் 
அதிகாரம் வகாண்டுள்ளது. ஆனால் அபத சமயத்தில், ஆயிரக்கணக்கான 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மக்களுக்கு பதவன் இப்புத்தகத்லத முதலில் 
வகாடுத்தார் என்பலத நாம் ஒருபபாதும் மறந்துவிடக் கூடாது. எனபவ, முதலில் 
எழுதப்பட்ட இந்தப் புத்தகத்தின் பநாக்கத்திற்கு நம்முலடய நவனீப் 
பயன்பாடுகள் உண்லமயாக இருப்பலத உறுதி வசய்வது முக்கியமோகும். 

நாம் யாத்திராகமத்லதப் பார்க்கத் வதாடங்கும்பபாது நான்கு வவவ்பவறு 
ஆரம்பப் பரிசீலலனகலள அறிமுகப்படுத்துபவாம். முதலில், நாம் அதன் 
எழுத்தாளலரக் குறித்துப் பார்ப்பபாம். புத்தகத்லத எழுதியது யார்? என்று 
பார்ப்பபாம். இரண்டாவதாக, இப்புத்தகம் எப்பபாது, எங்கு, என்ன 
சூழ்நிலலயில் எழுதப்பட்டது என்பலத ஆராய்பவாம். மூன்றாவதாக, 
யாத்திராகமத்தின் உண்லமயான அர்த்தத்லத சுருக்கமாகக் கூறுபவாம். 
நான்காவது, இப்புத்தகத்தின் விஷயங்கள் நம்முலடய நவனீப் பயன்பாட்டிற்கு 
எவ்வாறு வழிகாட்ட பவண்டும் என்பலத நாம் லகயாள்பவாம். 
யாத்திராகமத்தின் பலடப்புரிலமலய முதலில் பார்ப்பபாம். 

நூலாசிைியை் 
யாத்திராகமத்தின் பலடப்புரிலமலயப் பற்றிய பகள்வியானது, 

பஞ்சாகமங்கள் முழுவதுமாக எழுதப்பட்டதன் மீதான நீண்ட மற்றும் சிக்கலான 
விவாதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஆனால் இப்பாடத்தில், இந்த விவாதம் 
யாத்திராகமத்திற்குப் வபாருந்தக்கூடிய சில வழிகலள நாம் குறிப்பிடுபவாம். 

யாத்திராகமத்தின் சுருக்கமான வாசிப்பு, குலறந்தபட்சம், பமாபசக்கு 
இப்புத்தகத்தின் வபாருளடக்கத்துடன் நிலறய வதாடர்பு இருப்பதாக நமக்குச் 
வசால்கிறது. வபரும்பாலானவற்லற சனீாய் மலலயில் பமாபசக்கு பதவன் 
பநரடியாக வவளிப்படுத்தியதாக யாத்திராகமம் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறது. இது 
பத்து கட்டலளகள், உடன்படிக்லகப் புத்தகம் மற்றும் இஸ்ரபவலர்களின் 
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கான கட்டலளகலள உள்ளடக்கியது. 

ஆனால், பஞ்சாகமங்களின் மற்ற பாடங்களில் நாம் பார்த்தது பபால், 
வபரும்பாலான விமர்சன அறிஞர்கள் பமாபசயின் ஆசிரியத்துவத்லத 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

நிராகரித்துள்ளனர். யாத்திராகமம் உட்பட பஞ்சாகமங்களின் இலறயியல் 
மிகவும் பமம்பட்டதாக இருப்பதால் அலவ பமாபசயின் காலத்திலிருந்து தான் 
வந்ததா என்பலதக் குறித்து அவர்கள் வாதிட்டனர். அதற்குப் பதிலாக, கி.மு 
ஆறாம் நூற்றாண்டில் பாபிபலானுக்கு நாடுகடத்தல் முடிவலடவதற்கு முன்பு 
பஞ்சாகமத்லத பமாபச முடித்திருக்க முடியாது என்பது அவர்களிை் 
நிலலப்பாடோகும். 

இந்த விமர்சனக் கண்பணாட்டங்கள் பரவலாக இருந்தாலும், அவற்றின் 
பின்னால் உள்ள வரலாற்று மற்றும் இலறயியல் அனுமானங்கள் மிகவும் 
ஊகிக்கக்கூடியதாகவும் நம்பமுடியாததுமாக உள்ளன. பமலும், ஒரு சுவிபசஷக் 
கண்பணாட்டத்தில், பவதத்தில் காணப்படும் அதிகாரப்பூர்வ சாட்சிகலள நாம் 
பின்பற்றுவது மிக முக்கியமாகும். பலழய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்கள், கிறிஸ்து 
மற்றும் அவரது அப்பபாஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள் அலனவரும் யாத்திராகமப் 
புத்தகம் உட்பட முழு பஞ்சாகமங்களும் எழுதப்பட பமாபச தான் காரணம் என்ற 
முன்பனாக்குக்கு ஒருமனதாக ஒப்புதல் அளித்தனர். 

இப்பபாது, சுவிபசஷ சலபயார் பமாபசலய "அடிப்பலட," "உண்லமயான" 
அல்லது "அத்தியாவசிய" புத்தகத்தின் எழுத்தாளர் என்று அலழப்பதன் மூலம் 
பமாபசயால் எழுதப்பட்ட பலடப்புரிலமலயக் குறித்ததான இந்த 
நம்பிக்லகலயச் சரியாகத் தகுதிப்படுதியுள்ளனர். இதன் வபாருள், பமாபச 
வவறுமபன உட்கார்ந்து, யாத்திராகமம் அலனத்லதயும் தன் லகயால் 
எழுதுயிருப்பதற்குச் சாத்தியம் அதிகமில்லல. ஆனால் பமாபசயுலடய பிறப்பு 
மற்றும் சிறுவயது சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகலளத் தவிர இப்புத்தகத்தில் 
பதிவாகியிருக்கும் ஒவ்வவாரு நிகழ்வுக்கும் பமாபச ஒரு நம்பகமான பநரில் 
கண்ட சாட்சியாக இருந்தார். அவர் தனது நாட்களிலிருந்த பதசியத் 
தலலவர்களின் வழக்கத்லதப் பின்பற்றி, தனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் 
எழுதுவதற்கு எழுத்தாளர்கலள அல்லது பபச்லச எழுத்தாக மாற்றும் 
நிபுணர்கலள நியமித்திருக்கலாம். இருப்பினும், என்ன நடந்திருந்தாலும், 
பமாபசயின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் 
யாத்திராகமம் இயற்றப்பட்டது என்பலத நாம் உறுதியாக நம்பலாம். 

யாத்திராகமப் புத்தகத்லத எழுதியவர் யார் என்ற பகள்வி 
ஒரு முக்கியமான பகள்வியாகும். பமலும் நம்மிடம் தற்பபாது 
இருக்கும் இந்தப் புத்தகத்லத நாம் படிக்கும்பபாதும், அது 
பதிவுவசய்யும் நிகழ்வுகளின் வரலாற்லற தீவிரமாக எடுத்துக் 
வகாள்ளும்பபாதும், யாத்திராகமப் புத்தகத்தின் 
வபரும்பகுதிலய பமாபச எழுதவில்லல என்று நிலனக்க 
எந்தக் காரணமும் இல்லல. அப்புத்தகத்தில் பமாபச 
பதவனின் பிரதிநிதியாகச் சித்தரிக்கப்படுகிறார். 
பஞ்சாகமங்கள் மற்றும் இஸ்ரபவலர்களின் வரலாறு 
முழுவதும், இபயசுலவத் தவிர பமாபசக்குப் பிறகு பவறு 
எந்தத் தீர்க்கதரிசியும் பமாபச பதவலன அறிந்திருந்த 
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பார்லவயிடவும். 

அளவுக்கு அறிந்திராதபடியால் பமாபச ஒரு தனித்துவமான 
வசய்தித் வதாடர்பாளராகச் சித்தரிக்கப்படுகிறார். பமலும் 
அவர் பதவலன மிகவும் வநருக்கமாக அறிந்திருந்தபடியால், 
ஒரு மனிதன் தன் சிபநகிதனிடம் பபசுவது பபால பதவன் 
அவருடன் முகமுகமாய்ப் பபசினார். எனபவ ஜனங்களுக்கு 
பதவனுலடய வசய்தித் வதாடர்பாளராகும் அந்த முக்கிய 
பங்லகக் வகாண்டிருந்தார். பமலும், பஞ்சாகமங்களுக்குப் 
பிறகும் பலழய ஏற்பாடு வதாடர்வதால் பமாபசயின் பதாரா 
என்ற இந்தப் புத்தகத்லத மீண்டும் குறிப்பிடுகிறது. 
இப்புத்தகத்லத இரவும் பகலும் தியானிக்க ஜனங்கலள 
ஊக்குவிப்பதால் பமாபசபய இப்புத்தகத்தின் ஆசிரியர் என்று 
நிலனப்பது சரியாக இருக்கிறது. காலப்பபாக்கில் 
இப்பபாதுள்ள இடத்தின் வபயர்கள் அல்லது சில இலக்கண 
வடிவங்கள் மற்றும் அது பபான்ற விஷயங்களில் சில 
புதுப்பிப்புகள் நிகழ்ந்திருக்கலாம். அது இஸ்ரபவலில் ஒரு 
ஏவப்பட்ட, தீர்க்கதரிசியின் லகயால் நிகழ்கிறது. ஆனால் 
நான், யாத்திராகமப் புத்தகம் பமாபசயின் பபனாவிலிருந்து, 
பமாபசயின் எழுத்தாணியிலிருந்து வந்தது என்று 
நிலனக்கிபறன்...அதனால், பமாபச இஸ்ரபவலில் பதவனின் 
முக்கிய வசய்தித் வதாடர்பாளராக மட்டுமல்லாமல், ஒரு 
பலடப்பாளராக, அதாவது ஒரு புத்தகத்லத எழுதியவராகவும் 
சித்தரிக்கப்படுகிறார். 

— Prof. தாமஸ் எகர் 

பமாபசயால் எழுதப்பட்ட பலடப்பாற்றலலப் பற்றிய இந்த 
எண்ணங்கலள மனதில் வகாண்டு, யாத்திராகமம் எழுதப்பட்ட இரண்டாவது 
ஆரம்பக் கருத்தாய்வுகள், நிகழ்வு அல்லது சூழ்நிலலகளுக்கு நாம் திரும்ப 
பவண்டும். 

தறுவாய் 
பரந்தளவில், யாத்திராகமத்லத 3:1-4:31 இல் காணப்படும் எரியும் 

முட்புதரில் தனது அலழப்பிற்கும், யாத்திராகமம் 34:1-12 இல் பமாவாப் 
சமவவளியில் அவரது மரணத்திற்கும் இலடபயயான காலகட்டத்தில் பமாபச 
எழுதினார். ஆனால் இலத விடத் துல்லியமாகப் பார்க்க நமக்குச் சான்றுகள் 
உதவுகிறது. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்தின் எல்லலயில் இஸ்ரபவல் 
முகாமிட்டிருந்தபபாது தான் இப்புத்தகம் உண்லமயில் முடிக்கப்பட்டது என்பலத 
யாத்திராகமத்தில் குலறந்தபட்சம் இரண்டு குறிப்புகள் வவளிப்படுத்துகின்றன. 
யாத்திராகமம் 16:35 இல் நாம் இந்த வார்த்லதகலளப் பார்க்கிபறாம்: 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இஸ்ரபவல் புத்திரர் குடியிருப்பான பதசத்துக்கு வருமட்டும் 
நாற்பது வருஷமளவும் மன்னாலவப் புசித்தார்கள்; அவர்கள் 
கானான் பதசத்தின் எல்லலயில் பசரும்வலரக்கும் 
மன்னாலவப் புசித்தார்கள் (யாத்திராகமம் 16:35). 

உண்லமயில், இந்த நிகழ்வுகள் யாத்திராகமப் புத்தகம் எழுதி முடிப்பதற்கு 
முன்பப நடந்திருக்க பவண்டும். எனபவ, இஸ்ரபவல் ஏற்கனபவ "நாற்பது 
ஆண்டுகளாக" அலலந்து திரிந்தலத நாம் அறிபவாம். பமலும் அவர்கள் 
"குடிபயறிய ஒரு நிலத்திற்கு" அல்லது "கானானின் எல்லலக்கு" வந்து 
பசர்ந்திருந்தனர். 

புத்தகத்தின் கலடசி வசனமான யாத்திராகமம் 40:38 இல் இறுதித் 
வதாகுப்புக்கான காலத்லதப் பற்றிய ஒரு காட்சி பதான்றுகிறது: 

இஸ்ரபவல் வம்சத்தார் பண்ணும் எல்லாப் 
பிரயாணங்களிலும் அவர்கவளல்லாருலடய கண்களுக்கும் 
பிரத்தியட்சமாகப் பகலில் கர்த்தருலடய பமகமும், இரவில் 
அக்கினியும், வாசஸ்தலத்தின் பமல் தங்கியிருந்தது 
(யாத்திராகமம் 40:38). 

“இஸ்ரபவலரின் எல்லாப் பிரயாணங்களிலும்" வாசஸ்தலத்தின் பமல் 
இருந்த பதவனின் மகிலமயான பிரசன்னத்லதப் பற்றி இந்தப் பகுதி 
குறிப்பிடுவலதக் கவனியுங்கள். இந்த வரலாற்றுக் குறிப்பு பமாபச தனது 
வாழ்க்லகயின் பிற்பகுதியில் யாத்திராகமப் புத்தகத்லத முடித்தார் என்பலத 
நிரூபிக்கிறது. இஸ்ரபவலர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் அலலந்து திரிந்து 
பமாவாப் சமவவளியில் வந்து பசர்ந்த பிறகு அவர் இலத எழுதினார். 

இதுவலர, யாத்திராகமப் புத்தகத்தின் பலடப்புரிலம மற்றும் நிகழ்வுகள் 
வதாடர்பான பல ஆரம்பப் பரிசீலலனகலள நாம் பார்த்பதாம். இப்பபாது, அதன் 
உண்லமயான அர்த்தத்லத சுருக்கமாகக் கூறக்கூடிய நிலலயில் இருக்கிபறாம். 
யாத்திராகமப் புத்தகத்லத பதவன் பமாபசலய எழுத லவத்தது ஏன்? பமாவாப் 
சமவவளிகளில் தனது ஆதி இஸ்ரபவல் வாசகர்கலள எவ்வாறு ஈர்க்க முடியும் 
என்று பமாபச நம்பினார்? 

ஆதி அை்த்தம் 
ஆரம்பத்திலிருந்பத, பலழய ஏற்பாட்டில் அடிக்கடி காணப்படும் பல 

வபாதுவான இலக்குகலள பமாபச வகாண்டிருந்தார் என்பலத நாம் கவனிக்க 
பவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, யாத்திராகமம் என்பது பதவலனத் துதிக்கும் பாடல் 
புத்தகம் என்று கூறலாம். ஏவனன்றால் அது பதவலனத் துதிக்கவும் வழிபடவும் 
இஸ்ரபவலலத் வதாடர்ந்து வழிநடத்தியது. ஆனால் பதவலனப் பற்றிய 
உண்லமகலள மீண்டும் மீண்டும் விளக்குவதால் அது இலறயியல் என்றும் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

எடுத்தக்வகாள்ளலாம். முழுப் புத்தகமும் இஸ்ரபவலர்களின் பதசிய 
வாழ்க்லகலய உருவாக்க வடிவலமக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தத்தில் இலத 
அரசியல் எனலாம். தவறான கண்பணாட்டங்கலள எதிர்ப்பதால் இது 
விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் எனலாம். இஸ்ரபவலர்கள் எவ்வாறு 
பதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர் என்பலத இது வவளிப்படுத்துகிறபடியால் இலத 
நன்வனறி நூல் எனலாம். இது பதவனிடம் வகாள்ளும் பற்றுறுதிலய 
ஊக்குவித்து, பற்றுறுதியின்லமக்கு எதிராக எச்சரிப்பதால் இலத 
ஊக்குவிக்கும் புத்தகம் என எடுத்துக்வகாள்ளலாம். இலவ மற்றும் இதற்வகாத்த 
இலக்குகள் யாத்திராகமப் புத்தகம் முழுவலதயும் வபாதுவாக 
வலகப்படுத்துகின்றன. 

இந்த மற்றும் ஏலனய குணாதிசயங்கலள யாத்திராகமம் பல பவதாகமப் 
புத்தகங்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ளும் அபத பவலளயில், யாத்திராகமத்லத 
எழுதுவதற்கு பமாபசக்கு ஒரு தனித்துவ மற்றும் முக்கிய பநாக்கம் இருந்தது. 
இந்த வரிகலள ஒன்றிலணக்கும் பநாக்கத்லத சுருக்கமாகக் கூறுவது 
உதவியாக இருக்கும்: 

யாத்திராகமப் புத்தகம் முதல் தலலமுலறயினரின் மதீு 
வதய்வகீமாக நியமிக்கப்பட்ட பமாபசயின் அதிகாரத்லத 
நியாயப்படுத்தி, இரண்டாம் தலலமுலறயினர் தங்கள் 
வாழ்க்லகயின் மீதும் பமாபசயின் உறுதியான அதிகாரத்லத 
இருப்பலத ஒப்புக்வகாள்ளும்படி வழிநடத்தியது. 

இச்சுருக்கமானது யாத்திராகமத்தின் உண்லமயான அர்த்தத்லத நாம் 
பநாக்க உதவும் அலமப்லபத் தரும் மூன்று காரணிகலளத் வதாடுகிறது. 
முதலில், இந்தப் புத்தகம் வபரும்பாலும் யாத்திராகமத்தின் முதல் 
தலலமுலறலயப் பற்றி எழுதப்பட்டது என்பலத நிலனவூட்டுகிறது. ஆனால் 
அபத பநரத்தில், இப்புத்தகம் யாத்திராகமத்தின் இரண்டாம் தலலமுலறக்காக 
எழுதப்பட்டது. 

யாத்திராகமப் புத்தகத்லத நன்கு அறிந்த அலனவருக்கும் அதில் 
வபரும்பாலானலவ பமாபச இஸ்ரபவல் மக்கலள எகிப்திலிருந்து வவளிபய 
வகாண்டு வந்தபபாது நடந்த நிகழ்வுகலள விவரிக்கிறது என்பது வதரியும். 
இந்தக் காலத்லத சரித்திரத்தின் "அந்த உலகம்" என்று நாம் அலழக்கலாம். 
அப்படியிருந்தும், முதல் தலலமுலறயின் "அந்த உலகம்" பற்றி யாத்திராகமம் 
வசால்வது எல்லாம் யாத்திராகமத்தின் இரண்டாம் தலலமுலறயினருடன் 
பபசும் வலகயில் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. அலத நாம் "அவர்களின் உலகம்" 
என்று அலழக்கலாம். 

மிகச் சில பழங்கால இஸ்ரபவல் மக்களால் மட்டுபம படிக்க முடியும் 
என்பலத இப்பபாது நிலனவில் வகாள்வது அவசியம். எனபவ, இரண்டாம் 
தலலமுலற "வாசகர்கள்" பற்றி நாம் பபசும்பபாது, ஒவ்வவாரு ஆணும் 
வபண்ணும் குழந்லதயும் யாத்திராகமத்தின் ஒரு நகலல எடுத்து தாங்கபள 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வாசித்துக் வகாண்டார்கள் என்று அர்த்தம் இல்லல. மாறாக, பலழய 
ஏற்பாட்டின் மற்ற பகுதிகலளப் பபாலபவ, பமாபச யாத்திராகமத்லத 
முக்கியமாக இஸ்ரபவலின் தலலவர்களுக்காக எழுதினார். பயாசுவா, 
பகாத்திர மூப்பர்கள், நியாயாதிபதிகள், ஆசாரியர்கள் மற்றும் பலவியர்கள் 
பபான்றவர்களுக்பக யாத்திராகம புத்தகம் அதிக முதன்லமத்துவத்லதத் 
தருகிறது. புத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்லத மற்ற இஸ்ரபவலர்களுக்கு 
வழங்குவதும் விளக்குவதும் இந்தத் தலலவர்களின் வபாறுப்பாகும். இந்தக் 
காரணத்திற்காக, ஒரு பதசமாக இரண்டாவது தலலமுலறயினர் எதிர்வகாண்ட 
பிரச்சிலனகலள யாத்திராகமம் மிகவும் பநரடியாகக் லகயாள்கிறது. 

"அவர்களின் உலகம்" மீது பமாபசயின் வபரும்பாலான கவனம் 
மலறமுகமாக இருந்தது என்பலதயும் முக்கியமாகக் கவனத்தில் வகாள்ள 
பவண்டும். இருப்பினும், "அவர்களின் உலகத்லத" மனதில் வகாண்டு பமாபச 
எழுதினார் என்று நாம் நம்பும்படிக்கு, இரண்டாம் தலலமுலற பபாதுமான 
அளவிற்கு காட்சியில் வருகிறது. நாம் ஏற்கனபவ குறிப்பிட்டுள்ளபடி, 
யாத்திராகமம் 16:35 மற்றும் 40:38 இரண்டும் இரண்டாம் தலலமுலறலயக் 
குறிக்கிறது. கூடுதலாக, யாத்திராகமம் 6:13-27 இல் உள்ள வம்சாவளிப் பதிவு 
ஆபரானின் பபரனான பிவனகாஸ் வலர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பமலும் பல 
பவதபகுதிகள் இரண்டாம் தலலமுலறக்கு மிகவும் வபாருத்தமான 
விஷயங்கலளப் பற்றிக் கூறுவலதப் பின்னர் பார்ப்பபாம். இந்த மற்றும் இபத 
பபான்ற குறிப்புகள், பமாபச இப்புத்தகத்லத எழுதியபபாது யாத்திராகமத்தின் 
முதல் மற்றும் இரண்டாம் தலலமுலறகலள கணக்கில் எடுத்துக் வகாண்டார் 
என்று குறிக்கிறது. 

யாத்திராகமத்திற்கான பமாபசயின் உண்லமயான பநாக்கத்தின் 
சுருக்கத்தின் இரண்டாவது அம்சம் என்னவவன்றால், "முதல் தலலமுலற" பற்றி 
அது கூறிய அலனத்தும் "இரண்டாம் தலலமுலறலய வழிநடத்த" எழுதப்பட்டது 
என்பதாகும். அதாவது, அவருலடய ஆதி இரண்டாம் தலலமுலற வாசகர்கள் 
பதவனுக்கு பசலவ வசய்வதில் கீழ்ப்படிய பவண்டும் என்பதற்காக பமாபச 
யாத்திராகமத்லத ஒரு முழு அதிகாரபூர்வ புத்தகமாக எழுதினார். 

நாம் யாத்திராகமத்லதப் படிக்கும்பபாது, பமாபச தனது வரலாற்றுப் 
பதிலவ இரண்டாம் தலலமுலறக்குப் வபாருத்தமானதாக மாற்றுவதற்காகக் 
கவனமாக வடிவலமத்தார் என்பது வதளிவாகிறது. கானான் எல்லலயில் 
தன்னுடன் முகாமிட்டவர்களிடம் உலரயாற்ற, முதல் மற்றும் இரண்டாம் 
தலலமுலறயினருக்கு இலடயிலான பல பவறுபாடுகலள பமாபச 
உன்னிப்பாகக் கவனிக்க பவண்டியிருந்தது. அவர்கள் வவவ்பவறு 
காலங்களிலும் இடங்களிலும் வாழ்ந்தார்கள் என்பலதயும், அவர்கள் 
வவவ்பவறு சவால்கலள எதிர்வகாண்டலதயும் அவர் அறிந்திருந்தார். எனபவ, 
பமாபச யாத்திராகமத்தின் ஒவ்வவாரு பகுதிலயயும் அவர்களுக்கு 
இலடபயயான வதாடர்புகலள முன்னிலலப்படுத்தும்படிக்குத் திறலமயாக 
வடிவலமத்தார். அவரது ஆதி வாசகர்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முன்பனார்களுக்கும் இலடபய உள்ள இலடவவளிலயக் குலறக்க இந்த 
இலணப்புகள் அனுமதித்தது. 

பின்னணிகள் 
பமாபச தனது புத்தகத்தின் அதிகாரத்லத அவரது ஆதி வாசகர்களுக்குத் 

வதளிவாக்கும்படி மூன்று வலகயான அடிப்பலட இலணப்புகலள 
உருவாக்கினார். அவரது எளிலமயான இலணப்புகள் வரலாற்றுப் 
பின்னணிலயக் வகாண்டிருந்தன. இந்த பவதபகுதிகள் ஆதி வாசகர்களின் 
உரிலமகள் மற்றும் வபாறுப்புகளின் வரலாற்றுப் பின்னணிகளில் கவனம் 
வசலுத்துகின்றன. 

யாத்திராகமம் 3:8 இல் ஒரு வலகயான வரலாற்றுப் பின்னணி 
பதான்றுகிறது, அங்கு இஸ்ரபவலுக்கான பதவனுலடய வாக்குத்தத்தம் அதன் 
நிலறபவறுதலுடன் இலணகிறது. இந்த வசனத்தில், இஸ்ரபவல் ஜனங்கலள 
எகிப்திலிருந்து “பாலும் பதனும் ஓடுகிற பதசத்திற்கு” வகாண்டுவருவதாக 
பதவன் வாக்களித்தார். அவர்கள் தங்கள் நாட்களில் இது 
நிலறபவற்றப்படுவலதக் காணும் விளிம்பில் இருந்தபடியால், இந்தக் கணிப்பு 
பமாபசயின் வாசகர்களுக்குப் வபாருத்தமானது. 

முதல் தலலமுலறக்கான பதவனின் கட்டலளகளிலும் இரண்டாம் 
தலலமுலறயின் அடுத்தடுத்த கடலமகளிலும் மற்வறாரு வலகயான 
வரலாற்றுப் பின்னணி பதான்றுகிறது. உதாரணமாக, யாத்திராகமம் 20:1-17 இல், 
முதல் தலலமுலறக்கு பதவன் பத்து கட்டலளகலள எப்படிக் வகாடுத்தார் 
என்பலத பமாபச அறிவித்தார். இந்த நிகழ்வு இரண்டாம் தலலமுலறக்கான 
தார்மீகக் கடலமகளின் அடிப்பலடலய உருவாக்கியது. 

மாதிைிகள் 
வரலாற்றுப் பின்னணிகளுடன் கூடுதலாக, பமாபச தனது 

வாசகர்களுக்கு அவர்கள் பின்பற்ற அல்லது நிராகரிக்க பவண்டிய வரலாற்று 
மாதிரிகலளயும் வழங்கினார். இவ்வலகயான வதாடர்லப ஏற்படுத்த, முதல் 
தலலமுலற மற்றும் இரண்டாம் தலலமுலற வாசகர்களுக்கிலடபய 
கணிசமான ஒற்றுலமலய சுட்டிக்காட்ட பமாபச சில பவதபகுதிகலள 
வடிவலமத்தார். 

பல பவதபகுதிகளில், பமாபச தனது ஆதி வாசகர்கள் எதிர்மலற 
மாதிரிகலள நிராகரிக்கும்படி இந்த வலகயான ஒற்றுலமகலளப் 
பயன்படுத்தினார். உதாரணமாக, சனீாய்க்கு அணிவகுத்துச் வசல்லும் பபாது 
இஸ்ரபவல் மக்கள் யாத்திராகமம் 15:24, 16:2-12, மற்றும் 17:3 இல் மண்ீடும் மீண்டும் 
முரட்டாட்டமாக முணுமுணுத்தது, இரண்டாம் தலலமுலறயினர் நிராகரிக்க 
பவண்டிய எதிர்மலற மாதிரிகலளச் சுட்டிக்காட்டியது. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இதற்கு பநர்மாறாக, பமாபச தனது வாசகர்கள் பின்பற்றுவதற்கு 
பநர்மலறயான மாதிரிகலளயும் வழங்கினார். உதாரணமாக, யாத்திராகமம் 
36:8-38 இல் உள்ள வாசஸ்தலத்லதக் கட்டுவதற்கான பதவ கட்டலளகளுக்கு 
இஸ்ரபவல் மக்கள் இணங்கினர். இது பிற்காலத்தில் இரண்டாம் 
தலலமுலறயினர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் பதவலனச் பசவிப்பலதப் 
பின்பற்றுவதற்கு ஒரு பநர்மலறயான முன்மாதிரிலயச் சுட்டிக்காட்டியது. 

பநர்மலற மற்றும் எதிர்மலற குணங்கள் இரண்லடயும் 
எடுத்துக்காட்டுகின்ற பாத்திரங்களின் கலப்பு மாதிரிகலளயும் பமாபச 
வழங்கினார். ஒரு உதாரணம், யாத்திராகமம் 7:8-13 இல், ஆபரான் பதவனுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்து பார்பவான் முன் தனது பகாலல கீபழ எறிந்தார். எகிப்திலிருந்து 
இஸ்ரபவல் மக்கள் விடுவிக்கப்பட்டதற்கு அவருலடய கீழ்ப்படிதல் பங்களித்தது. 
ஆனால், 32:1-35 இல், மக்கள் வணங்குவதற்காக ஒரு வபான்னாலான 
கன்றுக்குட்டிலய அவர் உருவாக்கினார். அவருலடய கீழ்ப்படியாலம 
இஸ்ரபவலின் கடுலமயான தண்டலனக்கு வழிவகுத்தது. இது இரண்டாம் 
தலலமுலற பார்லவயாளர்கள் பின்பற்றுவதற்கும் நிராகரிப்பதற்குமான ஒரு 
கலலவயான மாதிரிலய அவர்களுக்கு அளித்தது. 

முன் நிழலிடுதல்கள் 
மூன்றாவது இடத்தில், ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில், பமாபச தனது 

இரண்டாம் தலலமுலற வாசகர்களின் வரலாற்று முன்னறிவிப்புகளாக 
அல்லது பதாராய உதாரணங்களாகச் வசயல்படுவதற்காக அந்த நிகழ்வுகளின் 
தனது பதிலவ வடிவலமத்தார். 

பவதாகமக் கலதகளில் வபரும்பாலும், நவனீ திலரப்படம் 
மற்றும் இலக்கியத்லதப் பபாலபவ, ஆசிரியர்களும் 
முன்னறிவிப்லபப் பயன்படுத்துவார்கள். இதற்கு ஒரு நல்ல 
உதாரணம், எகிப்லத விட்டு வவளிபயறிய பமாபச, 
கிணற்றுக்கு வந்து, எத்திபராவின் குமாரத்திகலள இந்த 
பமாசமான பமய்ப்பர்களிடமிருந்து காப்பாற்றும்பபாது 
அல்லது விடுவிக்கும்பபாது, யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் நமக்கு 
உள்ளது. நடந்தபடிபய அப்பகுதி பமாபச ஒரு 
விடுவிப்பாளரின் பாத்திரத்தில் இருப்பலதப் பபால 
சித்தரிக்கிறது. ஆம், பதவன் பமாபச மூலம் என்ன வசய்யப் 
பபாகிறார் என்பலத இது முன்னறிவிக்கிறது. அவர் 
எகிப்துக்குச் வசன்று பதவ ஜனங்கலள 
அடிலமத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப் பபாகிறார். 

— Dr. ராபர்ட் பி. கிபஷால்ம், Jr. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பவறு சில பலழய ஏற்பாட்டுப் புத்தகங்களில் உள்ளலதப் பபால இந்த 
வலக இலணப்பு யாத்திராகமத்தில் ஏற்படாது. ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில், 
பமாபச கடந்த கால நிகழ்வுகலள தனது ஆதி வாசகர்களின் 
அனுபவங்களுடன் ஏறக்குலறய சரியாகப் வபாருந்தும் விதங்களில் 
விவரித்தார். இந்த முன்னறிவிப்புகள் வரலாற்றில் முன்னர் நடந்தலதப் 
பபாலபவ இரண்டாம் தலலமுலறயினரின் நாட்களில் மீண்டும் மண்ீடும் 
நிகழும் என்பலத சுட்டிக்காட்டுகின்றன. உதாரணமாக, யாத்திராகமம் 13:18 இல் 
இஸ்ரபவலர்கள் "பபாருக்கு ஆயுதம் ஏந்தி எகிப்திலிருந்து வவளிபயறினர்". 
முதல் தலலமுலறயினரின் இந்த இராணுவ ஏற்பாடு, இரண்டாம் 
தலலமுலறயினரும் எவ்வாறு பலடவயடுப்பிற்குள் நலழயத் தயாராகும் 
இராணுவமாக ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டது என்பலத முன்னறிவித்தது. 

இபதபபால், யாத்திராகமம் 40:34-38 குறிப்பிடுலகயில், ஆசரிப்புக் கூடாரம் 
சரியாகச் வசயல்பட்டுக் வகாண்டிருந்தபபாது, பதவன் புலக மற்றும் 
அக்கினியாகத் பதான்றி தமது ஜனத்லத அவர்களின் பிரயாணத்தில் 
வழிநடத்தினார். இந்த வரலாற்று யதார்த்தம், 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 
பதவபிரசன்னம் இரண்டாம் தலலமுலற வாசகர்கலள அவர்களின் வசாந்த 
நாட்களில் எவ்வாறு முன்பனாக்கி வழிநடத்தப் பபாகிறது என்பலத 
எதிர்பார்த்தது. 

நாம் இப்பபாது பார்த்தது பபால், பமாபச முதல் தலலமுலறயின் 
வரலாற்லறப் பற்றிய தனது பதிலவ இரண்டாம் தலலமுலறக்கு 
பின்னணியாகவும், மாதிரிகளாகவும், முன்னறிவிப்புகளாகவும் 
வடிவலமத்தார். பதவனுக்கு பசலவ வசய்ய அவர்கலள வழிநடத்தும்படி அவர் 
இலதச் வசய்தார். ஆனால் இலவ அலனத்தும் யாத்திராகமத்தின் 
உண்லமயான வபாருளடக்கத்தில் மூன்றாவது, மற்றும் மிக முக்கியமான 
பகுதிக்கு நம்லமக் வகாண்டு வருகிறது. யாத்திராகமப் புத்தகம் அடிப்பலடயில் 
பமாபசயின் முதல் தலலமுலறயின் மதீு வதய்வகீமாக நியமிக்கப்பட்ட 
அதிகாரத்லத நிரூபிப்பதற்காக வடிவலமக்கப்பட்டது. இதன்மூலம் இரண்டாம் 
தலலமுலறயினரும் தங்கள் வாழ்க்லகயில் பமாபசயின் நிலலத்திருக்கும் 
அதிகாரத்லத ஒப்புக்வகாள்வார்கள். 

இப்பபாது, யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் பமாபசயுடன் ஆபரான் அடிக்கடி 
பதான்றுவலதக் குறிப்பிடுவது முக்கியமாகும். ஆபரான் பசர்க்கப்பட்டபபாதும், 
யாத்திராகமத்தின் ஒவ்வவாரு கணிசமான பகுதியும் இரண்டாம் 
தலலமுலறயினலர அவர்கள் மதீு வதாடரும் பமாபசயின் அதிகாரத்லத 
உறுதிப்படுத்த அலழத்தது. அவர்கள் பமாபசயின் இலறயியல் 
கண்பணாட்டங்கள், அவருலடய தார்மீகக் பகாட்பாடுகள், பதசியக் 
வகாள்லககள் பபான்றவற்றுக்கு இணங்க பவண்டியிருந்தது. இந்த பாடத்தில் 
பின்னர், இந்த கருப்வபாருள் எவ்வளவு ஊடுருவியுள்ளது என்பலத சற்று 
விரிவாகப் பார்ப்பபாம். ஆனால், இந்த இடத்தில் பமாபசயின் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முக்கியத்துவத்லதயும் இஸ்ரபவல் மீதான அவரது அதிகாரத்லதயும் 
வலியுறுத்தும் இரண்டு வழிகலள சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுபவாம். 

முதலாவதாக, யாத்திராகமத்தின் நாடகத்தில் பமாபச லமய இடத்லதப் 
பிடித்திருப்பலதப் பார்ப்பது கடினம் அல்ல. நிச்சயமாக, யாத்திராகமத்தின் 
முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் பமாபசலய உடனடியாக 
அறிமுகப்படுத்தவில்லல. ஆனால் யாத்திராகமம் 2:10 இல் அவருலடய வபயலர 
அறிந்துவகாண்ட பிறகு, இப்புத்தகத்தில் நடக்கும் அலனத்தும் எப்படியாவது 
வவளிப்பலடயாக பமாபசயுடன் பிலணக்கப்பட்டுள்ளன. பதவன் தமது 
ஜனத்லத எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கத் தயாரானபபாது, அவர் பமாபசலய 
அலழத்தார். எகிப்தியர்களுக்கு எதிரான ஒவ்வவாரு அற்புதத் தீர்ப்புக்கும் 
பமாபச முக்கியப் பங்கு வகித்தார். பமாபச பதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
தண்ணரீின் பமல் லகலய நீட்டியதால் சமுத்திரத்தில் பிளவு ஏற்பட்டது. 
எகிப்திலிருந்து சனீாய் மலலக்கு பதவன் இஸ்ரபவலலர வழிநடத்தியபபாது 
பமாபச இஸ்ரபவலின் தலலவனாகப் பணியாற்றினார். பதவன் பமாபசயின் 
மூலம் இஸ்ரபவலருடன் உடன்படிக்லக வசய்தார். பமாபச நியாயப்பிரமாணக் 
கற்பலலககலளயும் உடன்படிக்லகப் புத்தகத்லதயும் பதவனின் சார்பாக 
வழங்கினார். பதவன் பமாபசக்கு ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்கான கட்டலளகலளக் 
வகாடுத்தார். சனீாய் மலலயின் அடிவாரத்தில் இஸ்ரயவலின் 
விக்கிரகவழிபாட்டின் வநருக்கடியின் பபாது பமாபச பதவனுக்கு பசலவ 
வசய்தார். பமலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்லத பமாபச நிர்மாணித்தார். 

இரண்டாவதாக, யாத்திராகமப் புத்தகம் இஸ்ரபவலின் மதீு பமாபசயின் 
அதிகாரத்லத மீண்டும் மீண்டும் பகாடிட்டுக் காட்டுகிறது. பமாபசயின் 
தலலலமத்துவத்லதக் குறித்து இஸ்ரபவலர்கள் பகள்வி எழுப்பினர் என்ற 
உண்லமலய இப்புத்தகம் யாத்திராகமம் 2:14; 5:21; 15:24; 16:2 & 3; மற்றும் 17:2 பபான்ற 
பவதபகுதிகளில் லகயாள்கிறது. ஆனால் மற்ற பநரங்களில், யாத்திராகமம் 4:31; 
14:31; மற்றும் 20:19 பபான்ற பகுதிகளில் பமாபசயின் தலலலமலய 
இஸ்ரபவலர்கள் ஒப்புக்வகாண்டனர். பமலும், யாத்திராகமம் 6:1-8 மற்றும் 10-13; 
24:2; மற்றும் 34:1-4 பபான்ற பவத பகுதிகளில் பமாபசலய இஸ்ரபவலின் 
அதிகாரமிக்க தலலவராக பதவபன நியமித்ததாகக் பதவனின் 
உறுதிவமாழிலயப் பற்றி வாசிக்கிபறாம். ஒபர ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, 
யாத்திராகமம் 19:9 ஐப் பாருங்கள். அங்கு பதவன் சனீாய் மலலயில் பமாபசக்குத் 
தாம் வவளிப்படப்பபாகும் விதத்லத அல்லது வதய்வகீத் பதாற்றத்லத 
விளக்கினார்: 

நான் உன்பனாபட பபசும்பபாது ஜனங்கள் பகட்டு, உன்லன 
என்லறக்கும் விசுவாசிக்கும்படி, நான் கார்பமகத்தில் 
உன்னிடத்திற்கு வருபவன் என்றார். (யாத்திராகமம் 19:9). 

இந்த பவதபகுதி குறிப்பிடுவது பபால, பதவன் சீனாய் மலலயில் ஓர் 
"அடர்ந்த பமகத்தில்" பதான்றினார். இதனால் இஸ்ரபவல் மக்கள் பமாபசயுடன் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பதவன் பபசுவலதக் பகட்கும்பபாது அவர்கள் "எப்பபாதும் தங்கள் 
நம்பிக்லகலய [பமாபச மதீு] லவப்பார்கள்." நாம் இங்கு பார்க்கிறபடி, இந்த 
வசனம் யாத்திராகமம் எழுதப்பட்டதற்கான மிக முக்கியமான காரணத்திற்கு நம் 
கவனத்லத ஈர்க்கிறது. யாத்திராகமப் புத்தகம் இஸ்ரபவலின் மீது பமாபசயின் 
உறுதியான அதிகாரத்லத உறுதி வசய்தது. 

சுவிபசஷ சலபயார் யாத்திராகமம் பபான்ற ஒரு புத்தகத்லதக் 
லகயாளும் பபாபதா அல்லது பவறு எந்த புத்தகத்லதக் 
லகயாளும் பபாபதா, அவர்கள் அலனவரும் 
இயற்லகயாகபவ பதவலன லமயப்படுத்தும்படியான 
(theocentric) பபாக்லகக் வகாண்டிருப்பார்கள். இதன் மூலம் 
எல்லாவற்லறயும் பதவலன லமயமாகக் வகாண்டு, 
ஒவ்வவாரு புத்தகமும் அதன் ஒவ்வவாரு அம்சமும் பதவலனப் 
பற்றிபய இருக்கும் என்று கூறுகிபறன். ஆனால் 
உண்லமயில், நீங்கள் யாத்திராகமப் புத்தகத்லதப் 
பார்க்கும்பபாது, அந்த அபிப்ராயம் உங்களுக்கு 
வருவதில்லல. பதவபன பிரதானம், மற்றும் பல விதங்களில், 
பதவன் முக்கிய கதாபாத்திரமாக இருக்கிறார். குலறந்த 
பட்சம் அவர் யாத்திராகமப் புத்தகம் பபசும் வரலாற்லற 
உருவாக்கிக் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்ற அர்த்தத்திலாவது 
அப்படியாகும்; அவர் இஸ்ரபவலலர எகிப்திலிருந்து 
விடுவிப்பவர்; கற்பலனலய வழங்குபவர்; வாசஸ்தலத்லதக் 
வகாடுப்பவர். ஆனால் அபத பநரத்தில், யாத்திராகமப் 
புத்தகத்தில் அந்த நிகழ்வுகள் வகாடுக்கப்பட்ட இலக்கிய 
உருவப்படத்லதப் பார்க்கும்பபாது, நீங்கள் கண்டுபிடிப்பது 
முதலில் விசித்திரமாகத் பதான்றலாம். ஆனால் பதவன் 
பமாபச மூலம் கிரிலய வசய்வலதத் தவிர்த்து, முழு 
யாத்திராகமத்திலும் தாமாக எலதயும் வசய்வதில்லல என்ற 
ஒபர விதிவிலக்லகத் தவிர அது உண்லம என்று நான் 
நிலனக்கிபறன். யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் 
பமாபசயிடமிருந்து பவறுபட்டு பதவன் வவளிப்பலடயாகச் 
வசய்யும் ஒபர விஷயம், முதல் அதிகாரத்தில் 
மருத்துவச்சிகலள பதவன் ஆசீர்வதித்தது மட்டுபம. எனபவ, 
யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் நாம் காணும் விஷயம் 
என்னவவன்றால், பதவன் பதான்றி, இஸ்ரபவலுக்காகக் 
காரியங்கலளச் வசய்கிறார். ஆனால் பமாபச எப்பபாதும் 
அங்கு இருக்கிறார், ஏவனன்றால் பதவன் அலதச் வசய்யும் 
கருவி பமாபசபய. இதற்குக் காரணம், பமாபசயும் அவருலடய 
வாழ்க்லகயும் முடியும் தருவாய்க்கு வந்துவிட்டதால், பமாபச 
இஸ்பரலல விட்டு வவளிபயறவிருந்தார், ஆனால் பதவன் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இஸ்ரபவலல விட்டு வவளிபயறப் பபாவதில்லல. எனபவ 
யதார்த்தம் என்று நீங்கள் யாத்திராகமப் புத்தகத்லதப் 
படிக்கும்பபாது, எதிர்வகாள்வது என்னவவன்றால், பமாபச 
இஸ்ரபவலல விட்டு வவளிபயறப் பபாகிறார் என்ற 
உண்லமலயக் கூறும் பமாவாபின் சமவவளிகளில் 
முடிக்கப்படும் புத்தகம். அதன் விலளவாக, யாத்திராகமப் 
புத்தகத்லதப் பார்க்கும்பபாது, இஸ்ரபவல் மக்கள் இது 
பபான்ற பகள்விகலளக் பகட்கிறார்கள்: யார் நம்லம 
வழிநடத்த பவண்டும்? அவர்கள் எப்படி வழிநடத்த பவண்டும்? 
அவர்களுக்கு என்ன முன்னுரிலமகள் இருக்க பவண்டும்? 
பமாபச நம்லம விட்டுப் பிரிந்து வசல்லவிருக்கும் நம் 
நாட்களில் நாம் எப்படிப்பட்ட அதிகாரத்லதப் பின்பற்ற 
பவண்டும்? யாத்திராகமப் புத்தகம் அத்தலகய பகள்விகளுக்கு 
பதிலளிக்க வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. உண்லம 
என்னவவன்றால், பதவன் இஸ்ரபவலல எகிப்திலிருந்து 
விடுவித்தார், ஆனால் அவர் இஸ்ரபவலல எகிப்திலிருந்து 
பமாபசயின் மூலம் விடுவித்தார். ஆம், பதவன் இஸ்ரபவலுக்கு 
நியாயப்பிரமாணத்லதக் வகாடுத்தார், ஆனால் பதவன் 
பமாபசயின் மூலமாக நியாயப்பிரமாணத்லதக் வகாடுத்தார். 
ஆம், பதவன் பரிசுத்த யுத்த கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்லதக் 
வகாடுத்தார். ஆனால் அவர் அலத பமாபச மூலபம வசய்தார். 
அதுதான் யாத்திராகமப் புத்தகத்தின் முக்கியத்துவமோகும். 
எனபவ, யாத்திராகமப் புத்தகம் இரண்டாம் தலலமுலறக்கு 
பமாபசயின் அதிகாரத்லத உறுதிப்படுத்தி, முதல் 
தலலமுலறயில் என்ன நடந்தது என்றும் பமாபச எவ்வாறு 
ஜனங்களுக்கு முன்னால் பதவனால் உயர்த்தப்பட்டார் 
என்றும் அந்த உயர்வு காரணமாக, பமாபச மரித்துப்பபாக 
பவண்டியிருந்தாலும் இரண்டாவது தலலமுலறக்கு 
முன்பாக பமாபச உயர்த்தப்பட பவண்டும் என்கிற 
கலதகலளச் வசால்கிறது. 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

யாத்திராகமத்தின் ஆசிரியத்துவம், சந்தர்ப்பம் மற்றும் உண்லமயான 
அர்த்தம் வதாடர்பான சில ஆரம்பக் கருத்துகலள இப்பபாது நாம் வதாட்டிருக்கும் 
பட்சத்தில், அதன் நவனீப் பயன்பாடு குறித்துச் சில கருத்துக்கலளச் வசால்ல 
பவண்டும். இன்று கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு இந்தப் புத்தகம் 
எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட பவண்டும்? 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

நவீன காலப் பிையயாகம் 
யாத்திராகமம் பபான்ற சிக்கலான புத்தகத்லத எண்ணற்ற வழிகளில் 

நவனீ வாழ்க்லகக்குப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வவாரு நபரும் 
தனித்துவமானவர்கள் மற்றும் வவவ்பவறு சூழ்நிலலகலள 
எதிர்வகாள்பவர்கள் என்பதால் இலத நாம் அறிபவாம். பமலும் இந்தப் 
பாடத்தில் நவனீப் பயன்பாட்லட மிகவும் கவனமாகப் பின்னர் பார்ப்பபாம். 
ஆனால் இந்தக் கட்டத்தில், நாம் இன்று நம் வாழ்வுக்கு யாத்திராகமத்லதப் 
பயன்படுத்தும்பபாது நாம் எப்பபாதும் மனதில் வகாள்ள பவண்டிய சில 
வபாதுவான கண்பணாட்டங்கலளக் கவனிக்க இது உதவும். 

கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களாகிய நாம், யாத்திராகமம் பதவனுலடய 
வார்த்லதயானபடியால் நமக்குப் வபாருந்தும் என்பலத அறிபவாம். ஆனால் 
நமக்கும் ஆதி வாசகர்களுக்கும் இலடபய குறிப்பிடத்தக்க பவறுபாடுகள் 
உள்ளன. இந்தக் காரணத்திற்காக, நாம் எப்வபாழுதும் நமது நவனீ 
பயன்பாட்டில் நம்லம வழிநடத்தும்படி புதிய ஏற்பாட்டின் பக்கம் திரும்ப 
பவண்டும். புதிய ஏற்பாடு யாத்திராகமத்லதச் சுமார் 240 முலற சுட்டிக்காட்டுவது 
அல்லது குறிப்பிடுவதன் மூலம் நமக்கு வழிகாட்டுதலல வழங்குகிறது. ஆனால் 
குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டின் ஒரு பகுதி உதவியாக உள்ளது. 
அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதிய 1 வகாரிந்தியர் 10:1-5 ஐக் கவனியுங்கள்: 

நம்முலடய பிதாக்கவளல்லாரும் பமகத்துக்குக் 
கீழாயிருந்தார்கள் எல்லாரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் 
நடந்துவந்தார்கள். எல்லாரும் பமாபசக்குள்ளாக 
பமகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் 
ஞானஸ்நானம்பண்ணப்பட்டார்கள். எல்லாரும் ஒபர 
ஞானபபாஜனத்லதப் புசித்தார்கள். எல்லாரும் ஒபர 
ஞானபானத்லதக் குடித்தார்கள். எப்படிவயனில், 
அவர்கபளாபடகூடச் வசன்ற ஞானக்கன்மலலயின் 
தண்ணலீரக் குடித்தார்கள்; அந்தக் கன்மலல கிறிஸ்துபவ. 
அப்படியிருந்தும், அவர்களில் அதிகமானபபர்களிடத்தில் 
பதவன் பிரியமாயிருந்ததில்லல; ஆதலால் வனாந்தரத்திபல 
அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் (1 வகாரிந்தியர் 10:1-5). 

நாம் இங்கு பார்க்கிறபடி, யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பல 
சம்பவங்கலள பவுல் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் இப்பபாது 1 வகாரிந்தியர் 10:11 
இல் இந்த பவதபகுதி வதாடர்வலதப் பாருங்கள்: 

இலவகவளல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்குச் 
சம்பவித்தது; உலகத்தின் முடிவுகாலத்திலுள்ள நமக்கு 
எச்சரிப்புண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது (1 
வகாரிந்தியர் 10:11). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வமாத்தமாக இந்த வசனங்கள் கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு 
யாத்திராகமப் புத்தகத்தின் வபாருத்தத்லத வவளிப்பலடயாக 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. பவுல் வசான்னது பபால், “இலவகவளல்லாம் 
திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்குச் சம்பவித்தது.” பமலும் அலவ "நமக்கு 
எச்சரிப்புண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது." இங்கு வசால்லப்படும் 
பவுலின் வார்த்லதகள், "அந்த உலகம்" பற்றி மட்டுமல்ல, "அவர்களுலடய 
உலகம்" மட்டுமல்ல, "நம் உலகம்" என்பதற்காகவும் யாத்திராகமம் எழுதப்பட்டது 
என்பலதக் காண உதவுகிறது. இந்தப் பாடத்தின் அடிப்பலடயில் 
வசால்வதானால், யாத்திராகமப் புத்தகம் அதன் ஆதி வாசகர்கலள வழிநடத்தும் 
வலகயில் மட்டும் வடிவலமக்கப்படவில்லல. இது "நமக்காக" அதாவது 
கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களுக்கோக வடிவலமக்கப்பட்டது. 

கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களின் உலகத்லத அப்பபாஸ்தலர் 
எவ்வாறு விவரித்தார் என்பலதக் கவனியுங்கள். நாம் "யுகங்களின் உச்சம் 
வந்தது நம்பமல்" தான். "உச்சநிலல" என்ற வார்த்லத கிபரக்க வார்த்லதயான 
τέλος (வடபலாஸ்) லிருந்து வமாழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது அடிக்கடி "முடிவு" 
அல்லது "குறிக்பகாள்" என்று வமாழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. வரலாற்றில் 
பதவனின் திட்டம் அதன் முடிலவ அல்லது கிறிஸ்துவில் அதன் இலக்லக 
அலடயும் பநரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கின்றனர். வபாதுவான இலறயியல் 
அர்த்தத்தில், இபயசுலவப் பின்வதாடரும் நாம் வரலாற்றின் "முடிவில்" அல்லது 
"கலடசி" யுகத்தில் வாழ்கிபறாம். 

பவுலின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பலதப் புரிந்து வகாள்ள, 
கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திற்குள் நாம் வரும் பபாது, பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக 
ஆகிபறாம் என்பலத நாம் உணர பவண்டும். எகிப்தின் அடிலமத்தனம் மற்றும் 
வகாடுங்பகான்லமயிலிருந்து பதவனுலடய வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
பதசத்திற்கு சுதந்திரம் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களுக்கு பநராக பமாபச மற்றும் 
இஸ்ரபவலின் பயணத்தின் "கலடசி நாட்களில்" நாம் உண்லமயில் 
நலழகிபறாம். 

புதிய ஏற்பாடு முழுவதுமாக இறுதிக்காலம் அல்லது கிறிஸ்துவின் கலடசி 
நாட்கள் மூன்று முக்கிய நிலலகளில் வவளிப்படுகிறது என்று கற்பிக்கிறது. 
எனபவ, ஒரு பவதாகமக் கண்பணாட்டத்தில், பமாபச மற்றும் 
இஸ்ரபவலர்களின் பயணத்தின் இந்த இறுதிக் கட்டம், கிறிஸ்து தனது 
பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் பபாது தனது ராஜ்யத்லத துவக்கியதில் 
வதாடங்கியது. சலப வரலாறு முழுவதும் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் 
வதாடர்ச்சியில் நாம் அவருடன் ஐக்கியமாக வாழ்கிற பநரத்தில் யாத்திராகமப் 
புத்தகத்தில் பமாபச மற்றும் இஸ்ரபவலர்களின் பயணம் இந்தக் கலடசி 
நாட்களில் முன்பனாக்கி நகர்கிறது. இறுதியாக, பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் 
எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்திற்குப் பயணித்தலதப் 
பபாலபவ, கிறிஸ்துவில் நம் பயணத்தின் கலடசி நாட்கள் அவருலடய 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இராஜ்ஜியத்தின் நிலறபவாடு முடிவலடயும். பமலும் அவருலடய மகிலமயான 
வருலகயின் பபாது, நாம் புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் பிரபவசிப்பபாம். 

ஆகபவ,1 வகாரிந்தியர் 10 குறிப்பிடுகிறபடி, யாத்திராகமத்திலுள்ள 
ஒவ்வவாரு கருப்வபாருலளயும், கிறிஸ்துவினுலடய ராஜ்யத்தின் துவக்கம், 
வதாடர்ச்சி மற்றும் கலடசி நாட்களில் வரும் உச்சக்கட்டம் ஆகியவற்றின் 
அடிப்பலடயில் நவனீ கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிரபயாகித்துப் பார்க்க பவண்டும். 

இத்தலகய வதாடர்புகலள நாம் பல வழிகளில் உண்டாக்கலாம். 
உதாரணமாக, இஸ்ரபவலர்கள் சனீாய் மலலயில் பமாபசயின் மூலமாக 
பதவனுடனுடனான உடன்படிக்லகக்குள் பிரபவசித்தார்கள் என்று 
யாத்திராகமம் கூறுகிறது. அதுபபால, கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய 
உடன்படிக்லகக்குள்ளாக பிரபவசிக்கிறார்கள். ஆனால், முதலாம் வருலகயில் 
வதாடங்கிய இந்த புதிய உடன்படிக்லக இப்பபாதும் வதாடர்கிறது, அது 
கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருலகயில் நிலறவு வபறும். 

மற்றுவமாரு உதாரணமாக, பமாபசயின் நாட்களில் ஆசரிப்புக் 
கூடாரத்தில் பதவனுலடய பிரசன்னம் இருந்ததாக யாத்திராகமம் 
அறிவிக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்குள் பதவ பிரசன்னம் இன்னும் வபரிதான 
விதத்தில் இருக்கிறது என்று புதிய ஏற்பாடு பபாதிக்கிறது. இபயசுபவ தம் 
ராஜ்யத்தின் துவக்கத்தில் நம்மிலடபய வாசம் பண்ணின பதவ பிரசன்னமாக 
இருந்தார். இப்பபாது வதாடரும் அவருலடய ராஜ்யத்தில், பரிசுத்த ஆவியானவர் 
தனிப்பட்ட விசுவாசிகளுக் குள்ளும்,கூட்டாக சலபக்குள்ளும் வாசம் 
பண்ணுகிறார். சரித்திரத்தின் நிலறவில், புதிய சிருஷ்டி முழுவதும் 
பதவனுலடய பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகும்பபாது, பதவனுலடய மகிலம 
சகலத்லதயும் நிரப்பும். 

பமாபசயின் காலத்தில் பதவன் தம் எதிரிகலள முறியடித்தலதயும் 
யாத்திராகமம் வவளிப்படுத்துகிறது. கிறிஸ்து பாவத்லதயும், மரணத்லதயும் 
முறியடித்தார் என்று புதிய ஏற்பாடு பபாதிக்கிறது. கிறிஸ்து தம் முதலாம் 
வருலகயில் பதவனுலடய பராக்கிரமசாலியாக தம் வவற்றியின் இறுதிப் 
படிகலளத் வதாடங்கினார். இப்பபாது சலப ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் 
பதவனுலடய சர்வாயுதவர்க்கத்லதத் தரித்துக் வகாண்டு கிறிஸ்துவின் 
பசலனயாக அவலரப் பின்பற்றுகிறது. கிறிஸ்து மீண்டும் மகிலமயில் 
வரும்பபாது, பதவனுலடய எதிரிகளுக்கு விபராதமான தம்முலடய மாவபரும் 
வானமண்டல யுத்தத்லத நிலறவு வசய்வார். 

அபதாடு யாத்திராகமத்தில், இஸ்ரபவலர்கள் வாக்குத்தத்த பதசத்தில் 
பதவனுலடய சுதந்தரத்லத சுதந்தரித்துக் வகாள்ள முன்பனறிச் வசன்றார்கள். 
பதவனுலடய ஆளுலகலய பூமி முழுவதும் பரப்புவதற்காக அவர்கள் எடுத்து 
லவத்த முதல் படி இதுபவ. கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் தங்கள் 
சுதந்தரத்லதப் வபற்றுக் வகாள்வார்கள் என்று புதிய ஏற்பாடு பபாதிக்கிறது. 
கிறிஸ்துபவ தம் ராஜ்யத்தின் துவக்கத்தில் தம்முலடய சுதந்தரத்லதக் காத்து 
லவத்திருக்கிறார். இன்றும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் பரிசுத்த 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஆவியானவருக்குள் அந்த சுதந்தரத்தின் முன்வதாலகலய அனுபவித்து 
மகிழ்கிபறாம். கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்பபாது, அவரும், அவருக்குள் நாமும் 
சகலத்லதயும் சுதந்தரித்துக் வகாள்பவாம். 

இலவயும், மற்றும் பல வபரிய வதாடர்புகளும், யாத்திராகமம் 
முதன்லமயாக கவனம் வசலுத்திய பமாபசயின் நிலலயான அதிகாரம் 
கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கும் வபாருந்தும் என்பலத வதளிவுபடுத்துகின்றன. 
சுருக்கமாகச் வசான்னால், தன் ஆதி வாசகர்கள் தங்கள் காலத்தில் பதவன் 
வசய்தலவகளின் அடிப்பலடயில் பமாபசயின் அதிகாரத்திற்கு 
உண்லமயுள்ளவர்களாக இருக்கும்படி யாத்திராகமம் அலழப்பு விடுத்தது. 
மற்றும், பதவன் நிலறபவற்றியலவ, நிலறபவற்றிக் வகாண்டிருப்பலவ, மற்றும் 
கிறிஸ்துவுக்குள் நிலறபவற்ற இருப்பலவ ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் 
பமாபசயின் அதிகாரத்திற்கு நாமும் உண்லமயுள்ள வர்களாக இருக்க 
பவண்டும் என்று யாத்திராகமம் நமக்கும் அலழப்பு விடுக்கிறது. 

யாத்திராகமப் புத்தகத்தின் முதல்நிலல கருத்துக்கலள பமபலாட்டமாகப் 
பார்த்த நாம், புத்தகத்தின் அலமப்பு மற்றும் வபாருளடக்கம் என்னும் 
இப்பாடத்தின் இரண்டாம் முக்கியத் தலலப்புக்குத் திரும்புபவாம். 

அரமப்பும் பபாருளடக்கமும் 
நாற்பது அதிகாரங்கலளக் வகாண்ட யாத்திராகமப் புத்தகத்தில், பல 

விதமான கதாபாத்திரங்களும், சூழல்களும், சம்பவங்களும் நிலறந்துள்ளன. 
வர்ணலனகள், பாடல், வம்சவரலாறு, பட்டியல், நியாயப்பிரமாணங்கள், 
உலரகள், வஜபங்கள், மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் என பலதிறப்பட்ட இலக்கிய 
வடிவங்கலளயும் அதில் காணலாம். இக்கடின நலடகளால் சிலசமயம் 
இப்புத்தகத்தின் முக்கியப் பிரிவுகள், பகுதிகள், மற்றும் சிறு 
பகுதிகளுக்கிலடபய இருக்கும் பவறுபாடுகலளக் காண்பது கடினமாகிறது. 
ஆகபவ, யாத்திராகமத்லத பல விதங்களில் திட்டவலரயிடலாம் என்று 
வசால்லலோம். ஆனால், புத்தகத்தின் ஆதி பநாக்கத்லத நிலனவில் 
வகாள்ளும்பபாது, அதன் அடிப்பலட அலமப்லபயும், வபாருளடக்கத்லதயும் 
விளங்கிக் வகாள்வது கடினமாக இருக்காது. 

யாத்திராகமப் புத்தகம் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகலளக் வகாண்டது. 1:1-18:27-
லுள்ள முதல் பிரிவு பமாபசயும், இஸ்ரபவலரும் எகிப்திலிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்டதில் கவனம் வசலுத்துகிறது. 19:1-40:38-லுள்ள இரண்டாம் பிரிவு, 
சீனாய் மலலயில் பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் கானானுக்குள் பிரபவசிக்க 
ஆயத்தமானலதப் பற்றியது. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இவ்விரு முக்கியப் பிரிவுகளும் எவ்வாறு யாத்திராகமத்தின் இரண்டாம் 
தலலமுலறயின் மீதான பமாபசயின் நிலலயான அதிகாரத்தில் கவனம் 
வசலுத்துகின்றன என்று குறிப்பாகப் பார்க்கவிருக்கிபறாம். பமாபசயும், 
இஸ்ரபவலரும் எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு சனீாய் மலலக்குச் 
வசன்றலதப் பற்றி முதலில் பார்ப்பபாம். 

எகிப்திலிருந்து விடுதரல (யாத்திைாகமம் 1:1–
18:27) 

இஸ்ரபவலர் விடுவிக்கப்படுவதற்கு முன்னிருந்த பமாபசயின் 
அதிகாரத்தில் கவனம் வசலுத்துவதிலிருந்து பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் 
எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுதல் வதாடங்குகிறது. இதலன யாத்திராகமம் 1:1-
4:31 இல் காணலாம். அதன் பின்னர், 5:1-18:27 இல், பமாபச இஸ்ரபவலர் 
விடுவிக்கப்பட்டபபாது நடந்த சம்பவங்கலள லமயமாகக் வகாள்கிறார். 
இஸ்ரபவலரின் விடுதலலக்கு முன்னான சம்பவங்கலளக் குறித்து 
யாத்திராகமம் என்ன வசால்கிறது என்று முதலில் பார்ப்பபாம். 

விடுதரலக்கு முன் (1:1-4:31) 
இஸ்ரபவலரின் விடுதலலக்கு முன்னான சம்பவங்கலள இரண்டு 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். முதலாவது, 1:1 இல் வதாடங்கும் பமாபசயின் பிறப்பு 
மற்றும் வளர்ப்பு 2:10 வலரச் வசல்கிறது. அலதத் வதாடர்ந்து, இஸ்ரபவலின் 
பமல் பமாபச தலலவராக உயர்ந்தலத 2:11-4:31 இல் காண்கிபறாம். பமாபசயின் 
பிறப்பு மற்றும் வளர்ப்லபப் பற்றி முதலில் பார்ப்பபாம். 

பிறப்பும் வளர்ப்பும் (1:1–2:10). பமாபச தன் இளம் பருவத்லத எகிப்தின் 
அரண்மலனயில் வசலவிட்டார் என்பதால், பமாபசயின் அதிகாரத்லதக் 
குறித்து எழுந்திருக்கக் கூடிய ஆட்பசபங்கலளத் தவிர்க்கும் விதத்தில் 
இவ்வசனங்கள் அலமந்திருக்கின்றன. கலத வதாடங்கும்பபாது, இஸ்ரபவலர் 
அதிகமாகப் வபருகியதால் அவர்கள் தனக்கு விபராதமாக கலகம் 
வசய்வார்கபளா என்று பார்பவான் பயந்தான். அதனால், அவன் 
இஸ்ரபவலரின் வபருக்கத்லதக் கட்டுப்படுத்த சூட்சுமமான மூன்று திட்டங்கலள 
வகுத்தான். ஆனால், அவன் அவர்கள் மதீு சுமத்திய கடினமான பவலலகள் 
பதால்வியில் முடிந்தன. இஸ்ரபவலரின் ஆண்பிள்லளகலள பிறக்கும்பபாபத 
வகான்று பபாடும்படி மருத்துவச்சிகளுக்கு அவன் வகாடுத்திருந்த கட்டலளயும் 
பதால்வியில் முடிந்தது. இலவயலனத்திலும் முக்கியமாக, இஸ்ரபவலரின் 
ஆண்பிள்லளகலள லநல் நதியில் பபாட்டுவிட பவண்டும் என்னும் 
கட்டலளயும் பதால்வியிபலபய முடிந்தது. 

இந்தப் பகுதிகள் முழுவதும் பவடிக்லகயான முரண்பாடுகபள 
காணப்படுகின்றன. ஆனால், பார்பவானின் வசாந்த குமாரத்திபய லநல் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

நதியிலிருந்து பமாபசலய மீட்டதன் மூலம் பார்பவானின் கலடசித் திட்டம் 
பதாற்றுப் பபானதுதான் மிகப்வபரிய முரண்பாடாயிற்று. 2:10 இல், பார்பவானின் 
குமாரத்தி, “அவலன ஜலத்திலிருந்து எடுத்பதன்” என்று வசால்லி அவருக்கு 
பமாபச என்ற வபயலர லவத்தாள். எகிப்திய வமாழியில் “பமாபச” என்பதற்கு 
“குமாரன்” என்று அர்த்தம், இது பமாபச ராஜரகீ அரண்மலனயின் அங்கத்தினர் 
என்பலத வபரும்பாலாபனாருக்குத் வதரிவித்தது. ஆனால், பார்பவானின் 
குமாரத்திபயா, பமாபச என்னும் வபயர் “வவளியில் எடுக்க” என்னும் 
அர்த்தத்தில் அலமந்த எபிவரய விலனச்வசால்லான  ָמָשה(மாஷா) என்பலதப் 
பபால இருந்ததால், தான் அந்தப் வபயலரத் வதரிவு வசய்ததாக வதளிவாக 
விளக்கினாள். ஆகபவ, உண்லமயுள்ள இஸ்ரபவலரின் காதுகளில் 
பமாபசயின் வபயர் அவர் பார்பவானின் குமாரன் என்று உணர்த்தவில்லல. 
மாறாக, பமாபச என்னும் வபயர், பார்பவான் தங்களுக்குத் தீலம வசய்ய எடுத்த 
முயற்சிகள் எப்படித் பதால்வியில் முடிந்தன என்பலத இஸ்ரபவலருக்கு 
நிலனவுறுத்துவதாக இருந்தது. 

தலைலைத்துவத்திற்கு உயர்தல் (2:11–4:31). இஸ்ரபவலர் 
எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கு முன் நடந்த சம்பவங்கலளப் பற்றிய 
விபரம் பின்னர் பமாபசயின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ப்பிலிருந்து, 2:11-4:31 இல் 
பமாபச இஸ்ரபவலரின் மதீு தலலவராக உயர்ந்தலதப் பற்றிய சந்பதகங்களின் 
பக்கம் திரும்புகிறது. 

யாத்திராகமம் 2:14 இல், இஸ்ரபவலலரச் பசர்ந்த ஒரு அடிலம பமாபசயிடம், 
“எங்கள்பமல் உன்லன அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் 
ஏற்படுத்தினவன் யார்?” என்று பகட்டான். பமாபச எவ்வாறு இஸ்ரபவலின் 
அதிகாரபூர்வமான தலலவரானார் என்பலத விளக்கும் இப்பகுதியில் 
இதற்கான பதிலலக் காணலாம். இஸ்ரபவலனின் அந்தக் பகள்விக்கான பதில் 
ஆறு-படி முரண்வதாலட அணிநயம் வகாண்ட ஒரு இலக்கிய அலமப்பில் 
வருகிறது. இந்த நலடயில், முதலில் வரும் பகுதிகள் இறுதியில் வரும் 
பகுதிகளுக்கு இலணயாக அலமந்து ஒன்லறவயான்று 
சமநிலலப்படுத்துகின்றன. 

முதலாவதாக, யாத்திராகமம் 2:11-15 இல் பமாபச எகிப்திலிருந்து ஓடிப் 
பபானலதப் பற்றிய குறிப்பு, அவர் இஸ்ரயவல் அடிலம ஒருவலனக் காப்பாற்ற 
ஒரு எகிப்தியலனக் வகான்றதால் எகிப்திலிருந்து ஓடிப் பபானார் என்பலத 
விளக்குவதன் மூலம் பமாபசலய இஸ்ரபவலின் தலலவராக 
நியாயப்படுத்துகிறது. 

இரண்டாவதாக, 2:16-22 இல், பமாபச ஒரு மீதியானிய குடும்பத்தினருடன் 
இலணகிறார். பமாபசயினுலடய குமாரனின் வபயர் “வகர்பசாம்” என்று 22 ஆம் 
வசனம் குறிப்பிடுகிறது. இந்தப் வபயலர இப்பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 
பார்த்தால், அது “இங்கு ஒரு பரபதசி” என்னும் அர்த்தம் வகாண்ட எபிவரய 
பதமான  ר  என்பலதக் குறிக்கிறது. இது, பமாபச (வகர் ஷாம்)ָשם גֵּ
மீதியானியருக்கு மத்தியில் ஒரு பரபதசியாகத் தங்கியிருப்பதாக உணர்ந்தலத 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

குறிக்கிறது. அதாவது, அவர் இஸ்ரபவலன் என்னும் தன் உண்லமயான 
அலடயாளத்லத ஒருபபாதும் மறந்து விடவில்லல. 

மூன்றாம் பகுதியான யாத்திராகமம் 2:23-25 பதவன் தம் 
உடன்படிக்லகலய நிலனவுகூர்ந்தலதக் குறிப்பிடுகிறது. இப்பகுதியில், 
இஸ்ரபவலர்கள் உதவி பகட்டுக் கூக்குரலிட்டார்கள், பதவன் இஸ்ரபவலின் 
முற்பிதாக்களுக்குத் தாம் வகாடுத்த வாக்குத்தத்தத்லத நிலனவுகூர்ந்து 
அவர்களுலடய கூக்குரலலக் பகட்டார். 

நான்காம் பகுதி முந்லதய பகுதியுடன் வதாடர்புலடயது. 3:1-4:17 
வசனங்கள் எரியும் முட்வசடியிலிருந்து பதவன் பமாபசக்கு கட்டலளயிட்டலதப் 
பற்றிக் கூறுகின்றன. இங்கு, இஸ்ரபவலலர எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்த 
பதசத்திற்கு அலழத்துச் வசல்ல பமாபசலய அலழத்ததன் மூலம் பதவன் 
இஸ்ரபவலின் முற்பிதாக்களுடன் வசய்து வகாண்ட தம் உடன்படிக்லகலய 
நிலனவுகூர்ந்தார் என்னும் உண்லமயால் பமாபசயின் தலலலமத்துவம் 
நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. 

யாத்திராகமம் 4:18-26 லுள்ள ஐந்தாம் பகுதி பமாபச தன் மீதியானிய 
குடும்பத்துடன் இருந்த காலத்லதப் பற்றிய இரண்டாம் பகுதியுடன் 
வதாடர்புலடயது. இப்பகுதி, பமாபச தன் மீதியானிய குடும்பத்திலிருந்து 
புறப்பட்டலத விவரிக்கிறது. பமாபச வகர்பசாமுக்கு விருத்தபசதனம் வசய்யத் 
தவறியதால், இப்பகுதி மீண்டும் வகர்பசாம் மதீு கவனம் வசலுத்துகிறது. 
இப்பகுதியில், பதவன் ஆதியாகமம் 17:10-14 இல் ஆபிரகாமுடன் வசய்த தம் 
உடன்படிக்லகயின்படி பமாபசலயக் வகாலல வசய்துவிடுவதாக 
அச்சுறுத்தினார் என்று பார்க்கிபறாம். ஆனால், இந்தச் சம்பவமும் பமாபசயின் 
தலலலமத்துவத்லத பதவன் ஆதரித்தலதபய காண்பித்தது. பமாபசயின் 
மீதியானிய மலனவியாகிய சிப்பபாராள் வகர்பசாமுக்கு விருத்தபசதனம் 
வசய்தபடியால் பதவன் அவர்களுக்கு இரங்கினார் என்பதிலிருந்து இதலன 
அறியலாம். 

இறுதியாக, துவக்கத்தில் பமாபச எகிப்திலிருந்து ஓடியலத 
சமநிலலப்படுத்துவதான பமாபச ஆபரானுடன் எகிப்திற்குத் திரும்பிய சம்பவம் 
யாத்திராகமம் 4:27-31 இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கும், பமாபச 
தலலலமத்துவத்திற்கு உயர்ந்தது நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. 4:31 இல், பதவன் 
பமாபசலயத் தங்களிடம் அனுப்பியதால், இஸ்ரபவலர் பதவலன விசுவாசித்து 
அவலரத் வதாழுது வகாண்டார்கள் என்று அறிகிபறாம். 

நாவமல்பலாரும், யாராயிருந்தாலும், கலத வசால்லும்பபாது 
அதற்கு ஒரு துவக்கமும், முடிவும், முன்பனற்றமும், 
திருப்புமுலனயும், சரிவும் சீராக இருக்கும்... ஆகபவ, பவதாகம 
சம்பவங்களிலும் இத்தலகய சமச்சரீான அலமப்பு இருப்பதில் 
ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லல. உண்லமயில், பவதாகமக் 
கலதகளில் நாம் எதிர்பார்ப்பது இதுதான். பவதாகம 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

கலதகூறுபவர்கள், மற்றும் பவதாகம வர்ணலனயாளர்கள் 
தாங்களாகபவ ஒன்லறப் புலனந்து வசால்வதில்லல. 
தாங்கள் வசால்வது கலலநயத்துடன் இருக்க பவண்டும் 
என்பதற்கான உண்லமயான விபரங்கலளத் திரித்துக் 
கூறுவதும் இல்லல; அலனத்துபம நாம் கலத வசால்லும் 
விதத்திலும், நாம் அலதப் புரிந்து வகாள்ளும் விதத்திலுபம 
வசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. எப்படி ஒரு விபரம் 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்பலதக் கண்டறிய முற்படும்பபாது 
அதில் எலத கவனிக்க பவண்டும், எலதத் பதடிப் பார்க்க 
பவண்டும் என்பதற்கான ஒரு கருவி நமக்குக் கிலடக்கிறது. 

— Dr. பகார்டான் எச். ஜான்ஸ்டன் 

இஸ்ரபவலரின் விடுதலலக்கு முன்பிருந்த காலக்கட்டத்தில் பமாபசலயப் 
பற்றியும், இஸ்ரபவலர் எகிப்திலிருந்து விடுதலலயான விபரங்கலளயும் 
பார்த்த நாம், இஸ்ரபவலரின் விடுதலலயின்பபாது பமாபசயின் 
வசயல்பாடுகலளப் பற்றி யாத்திராகமம் 5:1-18:27 இல் காணவிருக்கிபறாம். 

விடுதரலயின்யபாது (5:1-18:27) 
இஸ்ரபவலரின் விடுதலலயின்பபாது பமாபசயின் வசயல்பாடுகள் 

எகிப்தில் அவரிருந்த காலத்தில் வதாடங்கியது, இதலன நாம் யாத்திராகமம் 5:1-
13:16 இல் காணலாம். இலதத் வதாடர்ந்து, யாத்திராகமம் 13:17-18:27 இல், எகிப்து 
முதல் சீனாய் மலல வலர அவர்களின் பிரயாணத்தில் பமாபசயின் 
தலலலமத்துவத்லதப் பற்றி அறிகிபறாம். பமாபச எகிப்தில் இருந்த காலத்லதப் 
பற்றிப் பார்ப்பபாம். 

எகிப்தில் (5:1–13:16). பமாபச எகிப்தில் இருந்த காலம், பமாபச 
ஆரம்பத்தில் எடுத்த முயற்சிகள் எதிர்பாராத விதமாக இஸ்ரபவலரின் 
துன்பத்திற்குக் காரணமாகிவிட்டதால் அவருக்கு எதிராக எழும்பியிருக்கக் 
கூடிய ஆட்பசபங்களுக்கு பதிலளிப்பதாக உள்ளது. 

5:1-6:27 இல், இஸ்ரபவலர் பமாபசலய நிராகரித்தது, பமாபசயின் புலம்பல், 
மற்றும் பதவன் மீண்டும் வகாடுத்த உறுதிப்பாடு ஆகியவற்லறக் வகாண்ட இரு 
இலணயான பகுதிகலள வாசிக்கிபறாம். முதல் பகுதி 5:1-6:8 இல் வருகிறது. 
பார்பவாலனத் தங்களுக்கு எதிராக பகாபப்படும்படி வசய்ததால், இஸ்ரபவலர் 
பமாபசலய நிராகரித்தனர். அதற்காக பமாபச தாழ்லமயுடன் புலம்பினார். 
அதன் பின்னர், பதவன் இஸ்ரபவலலர வழிநடத்துவதற்கான அவருலடய 
அலழப்லப அவருக்கு உறுதி வசய்தார். 

6:9-27 இல் உள்ள இரண்டாம் பகுதி இபத முலறலயப் பின்பற்றி 
வருகிறது. ஆனால், பமாபச இரண்டாம் முலற நிராகரிக்கப்பட்டலதயும், 
அவருலடய புலம்பலலயும் வதாடர்ந்து, மீண்டும் பதவன் உறுதி வசய்வது ஒரு 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வம்சவரலாற்றின் வடிவில் வருகிறது. 6:1-27 வசனங்கள் பமாபச மற்றும் 
ஆபரானின் வம்சாவழிலய அவர்களுலடய முற்பிதாவான பலவி முதல் 
ஆபரானின் பபரனாகிய பிவைகாஸ் வலர பட்டியலிடுகின்றன. பலவி 
இஸ்ரபவலின் பன்னிரண்டு பகாத்திரப் பிதாக்களில் ஒருவர் ஆவோர். 
எண்ணாகமம் 25 மற்றும் 31 இன்படி, இரண்டாம் தலலமுலறயில், இஸ்ரபவலர் 
உண்லமயுடன் பதவலன பசவிக்கும்படி பிவைகாஸ் வழிநடத்தி வந்தார். இங்கு, 
பமாபசயும், ஆபரானும் யாக்பகாபின் பகாத்திரங்களிலிருந்து வந்த 
உண்லமயான இஸ்ரபவலர்கள் என்பலத பதவன் இரண்டாம் 
தலலமுலறயினருக்கு உறுதிப்படுத்தினார். பிவைகாலஸப் பார்க்கும்பபாது 
அவருக்குள் பமாபச மற்றும் ஆபரானின் விசுவாசப் பாரம்பரியத்லத 
பநரடியாகக் காண முடிந்தது, அபதாடு இவர்கள் அலனவரும் தங்கலள 
வழிநடத்த பதவனால் அலழக்கப்பட்டவர்கள் என்ற உறுதியும் கிலடத்தது. 

இது, நம்லம எகிப்தில் பமாபசயின் வசயல்பாடுகலளப் பற்றிய இரண்டாம் 
முக்கியப் பகுதிக்கு அலழத்துச் வசல்கிறது: அது யாத்திராகமம் 6:28-13:16 இல் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள எகிப்தின் மீதான பதவனுலடய அற்புதமான 
நியாயத்தீர்ப்பு என்பதாகும். இந்த அதிகாரங்கள், எகிப்தியருக்கு விபராதமாக 
பதவன் நிகழ்த்திய இயற்லகக்கு அப்பாற்பட்ட நியாயத்தீர்ப்புகளில் பமாபசக்கு 
இருந்த முக்கியமான பங்லகக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் பமாபசயின் 
அதிகாரத்லத நியாயப்படுத்துகின்றன. 

பாம்புகலளக் வகாண்ட முதல் நியாயத்தீர்ப்பு 6:28-7:13 இல் வருகிறது. 
ஆபரானின் பகால் அற்புதவிதமாக பாம்பாக மாறி, பார்பவானின் 
மந்திரவாதிகள் உண்டாக்கிய பாம்புகலள விழுங்கிப் பபாட்டு, எகிப்தின் மீதான 
பதவனுலடய வல்லலமலய வவளிப்படுத்தியது. இந்த அறிமுக அற்புதத்திற்குப் 
பின்னர், யாத்திராகமம் 7:14-10:29 இல் வதாடர்ந்து ஒன்பது நியாயத்தீர்ப்புகள் 
வருகின்றன. இந்த ஒன்பது நியாயத்தீர்ப்புகளும் சரீான மூன்று வதாடர்களாகப் 
பிரிந்து, ஒவ்வவான்றும் பமாபச லநல் நதியில் பார்பவாலன எதிர்வகாள்வதில் 
வதாடங்குகின்றன. 

முதல் வதாடர் 7:14-8:19 இல் உள்ளது. இதில், தண்ணர்ீ இரத்தமாக 
மாறுவதும், தவலளகள் பதசத்லத மூடுவதும், புழுதியிலிருந்து பபன்கள் 
எழும்புவதும் அடங்கும். 8:20-9:12 –லுள்ள இரண்டாம் வதாடரில், வண்டுகளின் 
வாலதயும், எகிப்தியரின் கால்நலடகளின் மதீான வாலதயும், 
வகாப்புளங்களின் வாலதயும் அடங்கும். 9:13-10:29 வலரயுள்ள மூன்றாம் 
வதாடரில், கல்மலழ, வவட்டுக்கிளிகள் மற்றும் இருளின் நியாயத்தீர்ப்புகள் 
வருகின்றன. இவ்வற்புதமான நியாயத்தீர்ப்புகள் அலனத்திலும் பமாபச 
வகித்த முக்கிய பங்கு, அவலர இஸ்ரபவலின் தலலவராக நியாயப்படுத்தியது. 
இறுதியாக, கலடசி நியாயத்தீர்ப்பான பஸ்கா 11:1-13:16 இல் நிலறவலடகிறது. 
பதவன் எகிப்தியரின் தலலச்சன் பிள்லளகலளச் சங்காரம் பண்ணிய பிறகு 
பார்பவான் இஸ்ரபவலலரப் பபாகவிட்டான். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இஸ்ரபவலரின் விடுதலலயின்பபாது எகிப்தில் நடந்த சம்பவங்கலளப் 
பார்த்த நாம், எகிப்திலிருந்து சீனாய் மலலக்குச் வசன்ற பிரயாணத்திலும் 
பமாபசயின் அதிகாரத்லத பதவன் நியாயப்படுத்திய விதங்கலளப் பற்றி 13:17-
18:27 இல் பார்ப்பபாம். 

பிரயாணத்தில் (13:17–18:27). சனீாய் மலலப் பிரயாணத்தில் 
இஸ்ரபவலர்கள் சிரமங்கலள அனுபவித்திருந்தாலும், அவர்கள் எகிப்லத 
விட்டுப் புறப்படும்பபாது இதற்வகல்லாம் ஆயத்தமாகாமல் இல்லல என்பலதக் 
கவனிப்பது அவசியம். இஸ்ரபவலர்கள் எகிப்து பதசத்திலிருந்து 
“அணியணியாய்ப் புறப்பட்டுச் வசன்றார்கள்” என்று யாத்திராகமம் 13:18 
வதளிவாகக் கூறுகிறது. பசலன என்னும் கருப்வபாருலளக் வகாண்டு 
பார்த்தால், இப்பகுதி முழுவதும் மற்ற பதசங்களுடன் இஸ்ரபவலரின் 
பசலனக்கிருந்த முரண்பாடுகள், அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட தண்ணர்ீ மற்றும் 
உணவுத் பதலவகளால் நிலறந்துள்ளலதக் காணலாம். 

இஸ்ரபவலர் யுத்தத்திற்குச் வசல்வலதப் பபால அணியணியாகப் 
புறப்பட்டது நான்கு முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிகிறது. முதல் பிரிவு, 13:17-15:21 இல் 
பமாபசயின் அதிகாரத்லத வசங்கடல் அருபக நியாயப்படுத்துகிறது. 
யாத்திராகமம் 14:31-ல், இஸ்ரபவலர் வவட்டாந்தலரலயக் கடப்பது பபால 
வசங்கடலலக் கடந்த பின்னர், பமாபச இவ்வாறு நியாயப்படுத்தப்படுவலத 
வாசிக்கிபறாம்: 

ஜனங்கள் கர்த்தருக்குப் பயந்து, கர்த்தரிடத்திலும் 
அவருலடய ஊழியக்காரனாகிய பமாபசயினிடத்திலும் 
விசுவாசம் லவத்தார்கள் (யாத்திராகமம் 14:31). 

இவ்வசனம் இப்பிரிவின் முக்கிய குறிப்புகலள மிகத்வதளிவாக 
வலியுறுத்துகிறது. இஸ்ரபவலின் பசலன “பதவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து, 
அவர் மீது நம்பிக்லக லவத்தது.” அபதாடு, அவர்கள் “அவருலடய 
ஊழியக்காரனாகிய பமாபசயின் மீதும்” நம்பிக்லக லவத்தார்கள். இதிலுள்ள 
வசய்தி ஆதி வாசகர்களுக்கு மிகத் வதளிவாக விளங்கியிருக்கக் கூடும். 
அவர்களும் தங்கள் காலத்தில் பதவலனயும், பமாபசலயயும் நம்ப பவண்டும். 

அதன் பின்னர், 15:22-27 இல் இஸ்ரபவலின் பசலன சூர் வனாந்தரத்திற்கு 
பிரயாணப்பட்டுச் வசன்றது. சூர் வனாந்தரத்தில், பமாபச கண்டறிந்த தண்ணர்ீ 
குடிக்க முடியாததாக இருந்ததால், ஜனங்கள் பமாபசக்கு விபராதமாக 
முறுமுறுத்து, அவருலடய அதிகாரத்திற்கு சவால்விட்டனர். ஆகபவ, பதவன் ஒரு 
மரத்துண்லட பமாபசக்கு அருளி அதன் மூலம் தண்ணலீர மதுரமாக்கி, அவலர 
இஸ்ரபவலின் தலலவராக உயர்த்தினார். 

16:1-36 இல் உள்ள மூன்றாம் பிரிவில், இஸ்ரபவலர்கள் சன்ீ 
வனாந்தரத்தில் வந்து பசர்கிறார்கள். சீன் வனாந்தரத்தில், இஸ்ரபவலர்கள் 
பமாபசக்கும், ஆபரானுக்கும் விபராதமாக முறுமுறுத்து மீண்டும் பமாபசயின் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

தலலலமத்துவத்திற்கு சவால் விட்டார்கள். ஆனால் இம்முலற, 7 ஆம் 
வசனத்தில், அவர்கள் உண்லமயில் பதவனுக்கு விபராதமாகபவ 
முறுமுறுப்பதாக பமாபச குறிப்பிட்டார். பதவன் இஸ்ரபவலருக்கு காலடயும், 
அனுதினமும் மன்னாவும் அருளி பபாஷித்து, பமாபசலயக் காப்பாற்றினார். 

பதவன் வனாந்தரத்தில் ஜனங்களின் பதலவகலளச் 
சந்தித்து பமாபசயின் அதிகாரத்லத உறுதிப்படுத்தினார். 
அவர்கள் பமாபசக்கும், பதவனுக்கும் விபராதமாக 
முறுமுறுத்தாலும், பதவன் கிருலபயாக அவர்களுக்கு 
கன்மலலயிலிருந்து தண்ணலீரயும், வானத்திலிருந்து 
மன்னாலவயும் அருளிச் வசய்தார்; இலவயலனத்தும் தாம் 
தகப்பனாக இருந்து அவர்கலளப் பராமரிப்பதற்காக 
மட்டுமல்ல, தாம் அனுப்பிய பமாபசயின் அதிகாரத்லத 
உறுதிப்படுத்துவதற்காகவுபம வசய்தார்... கிறிஸ்தவர்களாகிய 
நாம் வபரும்பாலும் ஒரு மனிதலன நம்பபவா, அல்லது அவர் 
மீது விசுவாசம் லவக்கபவா முன்வருவதில்லல. ஆனால் 
இங்கு, பதவன் மீது மட்டுமல்ல, உண்லமயில் இந்த 
விஷயத்தில் பதவனுலடய கருவியாகவும், துூதுவனாகவும் 
இருந்த பமாபசயின் மதீும் விசுவாசம் லவக்குமாறு 
அவர்களுக்கு அலழப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதலன நாம், 
வசங்கடலின் பிற்பகுதியில் வசங்கடலலக் கடக்க முயன்ற 
எகிப்திய இராணுவங்கலள பதவன் வல்லலமயாக வவற்றி 
வகாண்ட இடத்திலும் பார்க்கலாம். அக்கடலின் அக்கலரயில் 
ஜனங்கள் களிகூர்ந்து பதவலனத் துதித்து, பதவன் மதீும், 
பமாபசயின் மதீும் நம்பிக்லக லவத்தார்கள் என்று 
வசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 

— Prof. தாமஸ் எகர் 

இஸ்ரபவலர் பிரயாணப்பட்டுச் வசன்ற நான்காம் மற்றும் இறுதியான 
இடம் 17:1-18:27 இல் உள்ளபடி வரவிதீம் என்பதாகும். இந்த நீண்ட பிரிவு மூன்று 
பாகங்களாகப் பிரிகிறது. 17:1-7 லுள்ள முதல் பாகத்தில், ஜனங்கள் தண்ணலீரக் 
குறித்து முறுமுறுத்து பதவலன பரட்ீலச பார்த்தார்கள். அதற்கு பதிலாக, பதவன் 
மூப்பர்கலள அலழத்துக் வகாண்டு சனீாய் மலலக்கு வருமாறு பமாபசயிடம் 
கூறினார். அங்கு, ஒரு கன்மலலலய அடிக்குமாறு பதவன் பமாபசக்குக் 
கட்டலளயிட்டார், அதிலிருந்து தண்ணர்ீ வந்தது. இந்த அற்புதத்லதக் கண்ட 
பின்னரும் இஸ்ரபவலர்கள் பதவனுடன் இன்னும் அதிகமாக வாக்குவாதம் 
வசய்தார்கள். வசனத்தில், “கர்த்தர் எங்கள் நடுவில் இருக்கிறாரா இல்லலயா?” 
என்று பதவலன அவமதிக்கும் விதத்தில் பரட்ீலச பார்த்தார்கள். அடுத்த 
இரண்டு பாகங்களில் சற்று அலமதி நிலவுகிறது. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இந்த பாகங்கள் எப்படி இக்பகள்விக்கு பதில் வகாடுக்கின்றன என்பலத 
விளங்கிக் வகாள்ள, இஸ்ரபவலர் நன்றாக அறிந்திருந்த ஒன்லற நாம் 
நிலனவில் வகாள்ள பவண்டும். ஆதியாகமம் 12:3 இல், இஸ்ரபவலல 
ஆசீர்வதிப்பவர்கலள தாம் ஆசீர்வதிப்பதாகவும், அவர்கலள சபிப்பவர்கலள 
தாம் சபிப்பதாகவும் பதவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குப்பண்ணியிருந்தார். ஆகபவ, 
இந்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி, யாத்திராகமம் 17:8-16 இல், அமபலக்கியர்கள் 
இஸ்ரபவலலர தாக்கியபபாது, பதவன் அமபலக்கியர்கலளத் பதாற்கடித்து, 
அவர்கலளச் சபித்தார். 

அதன் பின்னர் இந்தப் பிரிவின் இறுதி பாகமான 18:1-27 இல், எத்திபரா 
சமாதானமாக பமாபசயிடம் வருகிறார். எத்திபரா இஸ்ரபவலலர 
ஆசீர்வதித்ததனால் அவர் பதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். இவ்விரு 
சம்பவங்களும், பதவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குப்பண்ணியபடிபய இஸ்ரபவலர் 
மத்தியில் வாசம் பண்ணினார் என்பது சந்பதகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் 
வதளிவாகிறது. இஸ்ரபவலின் பசலனகள் பமாபசலயப் பின்பற்றிச் 
வசன்றபபாது, பதவனுலடய வல்லலமயான பிரசன்னத்தின் பாதுகாப்லபப் 
வபற்றார்கள். 

இதுவலர, பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு 
சீனாய் மலலக்குச் வசன்றதில் கவனம் வசலுத்துவதன் மூலம் எவ்வாறு 
யாத்திராகமத்தின் அலமப்பும், வபாருளடக்கமும் பமாபசயின் அதிகாரத்லதப் 
பற்றிப் பபசுகின்றன என்று பார்த்பதாம். இப்பபாது, யாத்திராகமப் புத்தகத்தின் 
இரண்டாம் பாகமான 19:1-40:38 வசனங்களுக்குத் திரும்புபவாம். இந்த 
அதிகாரங்கள், பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் சனீாய் மலலயில் கானானுக்குப் 
பபாக ஆயத்தமானதில் கவனம் வசலுத்தி பமாபசயின் அதிகாரத்லத 
வவளிப்படுத்துகின்றன. 

கானானுக்கு பசல்வதற்கான ஆயத்தம் 
(யாத்திைாகமம் 19:1-40:38) 

பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் சனீாய் மலலயடிவாரத்தில் பாளயமிறங்கி 
இருந்தபபாது என்ன நடந்தது என்பது வபரும்பாலான பவதபாட 
மாணவர்களுக்கு பரிச்சயமானபத – அது, பதவன் எவ்வாறு தம் 
நியாயப்பிரமாணத்லதயும், தம் ஆசாரிப்புக்கூடாரத்லதயும் அவர்களுக்குக் 
வகாடுத்தார் என்பலதப் பற்றியது ஆகும். ஆனால், அங்கு நடந்த ஒருசில 
விஷயங்கலள மட்டுபம யாத்திராகமம் நமக்குக் கூறுகிறது. பலவியராகம 
புத்தகம் அந்த பநரத்தில் நடந்த மற்றும் பல விஷயங்கலளப் பற்றிச் 
வசால்வதால் இலத நாம் அறிகிபறாம். அதனால், இந்த அதிகாரங்களில் மிகவும் 
குறிப்பிடத்தக்க சில காரியங்கபள வகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அலவ இந்த 
சம்பவங்கலளப் பற்றிய குறிப்பிட்ட சில கண்பணாட்டங்கலள 
வலியுறுத்துவதற்காக அலமக்கப்பட்டலவ. நாம் பார்க்கவிருக்கிறபடி, இலவ 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

சீனாய் மலலயில் பதவன் எவ்வாறு பமாபசயின் அதிகாரத்லத 
வவளிப்படுத்தினார் என்பதில்தான் குறிப்பாக கவனம் வசலுத்துகின்றன. 

பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் கானானுக்குப் பபாக ஆயத்தமான பகுதி 
இரண்டு முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரிகிறது. யாத்திராகமம் 19:1-24:11 லுள்ள முதல் 
பிரிவு பமாபசயின் அதிகாரத்லதயும், இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகலயயும் 
பற்றியது. 24:12-40:38 லுள்ள இரண்டாம் பிரிவு பமாபசயின் அதிகாரத்லதயும், 
இஸ்ரபவலின் ஆசரிப்புக்கூடாரத்லதயும் வலியுறுத்துகிறது. இஸ்ரபவலின் 
உடன்படிக்லகலயப் பற்றி இங்கு பார்ப்பபாம். 

இஸ்ையவலின் உடன்படிக்ரக (19:1-24:11) 
இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லக பற்றிய பதிவு யாத்திராகமத்தின் ஆதி 

வாசகர்களுக்கான மிக முக்கியமான ஒரு பகள்விக்கு பதிலளிக்கிறது: 
யாத்திராகமத்தின் இரண்டாம் தலலமுலறயினர் ஏன் சீனாய் மலலயில் 
பமாபசயிடமிருந்து தங்கள் முன்பனார்கள் வபற்ற உடன்படிக்லகயின் 
நியமத்திற்கு உடன்பட பவண்டும்? அவர்கள் ஏன் ஒரு வித்தியாசமான 
பாலதயில் வசல்லக் கூடாது? 

இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் 
இக்பகள்விக்கு நான்கு படிகளில் பதில் வகாடுக்கின்றன. முதலாவது, 
யாத்திராகமம் 19:1 முதல் 8-ஆம் வசனத்தின் முதல் பகுதி வலர பதவனுடனான 
இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகயின் துவக்கத்லதக் காண்கிபறாம். 

உடன்படிக்லகயின் துவக்கம் (19:1-8a). இவ்வசனங்கள் 
பமாபசயினுலடய உடன்படிக்லகயின் அடிப்பலட காரியங்கலளக் 
வகாடுக்கின்றன. பதவன் இஸ்ரபவலருக்கு தயவு காண்பித்திருந்தார்; அவர்கள் 
தம்மிடம் பற்றுறுதியுடன் இருக்க பவண்டுவமன்று அவர் எதிர்பார்த்தார்; 
அவர்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தால் ஆசர்ீவதிக்கப்படுவார்கள். 
இஸ்ரபவலர் “கர்த்தர் வசான்னலவகலளவயல்லாம் வசய்பவாம்” என்று 
உற்சாகத்துடனும், ஒருமனதுடனும் வசான்னலதக் குறிப்பிட்டு, யாத்திராகமம் 
19:8 இந்த பாகத்லத நிலறவு வசய்கிறது. இங்கு வகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் காரியம் 
வதளிவானபத; இரண்டாம் தலலமுலறலயச் பசர்ந்த வாசகர்கள் தங்கள் 
முன்பனார்கலள பின்பற்ற பவண்டும். அவர்களும் அபத உற்சாகத்துடன் 
பமாபச மூலம் வகாடுக்கப்பட்ட பதவனுலடய உடன்படிக்லகக்கு மண்ீடும் 
தங்கலள அர்ப்பணிக்க பவண்டும். 

மைாமேயின் ைீதான இஸ்ரமவைாின் நம்பிக்லக (19:8b–20:20). 

பமாபசயின் அதிகாரம் மற்றும் இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகயின் இரண்டாம் 
படி, பதவனுலடய உடன்படிக்லகயின் மத்தியஸ்தரான பமாபசயின் மீதான 
இஸ்ரபவலரின் நம்பிக்லகயில் கவனம் வசலுத்துகிறது. யாத்திராகமம் 19-ஆம் 
அதிகாரம் 8-ஆம் வசனத்தின் இரண்டாம் பகுதியில் வதாடங்கும் இப்பகுதி 20:20 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வலரத் வதாடர்கிறது. யாத்திராகமம் 19:9 இல் பதவன் பமாபசக்கு 
வாக்குப்பண்ணினலதப் பார்க்கும்பபாது இது நிலனவுக்கு வரும்: 

நான் உன்பனாபட பபசும்பபாது ஜனங்கள் பகட்டு, உன்லன 
என்லறக்கும் விசுவாசிக்கும்படி, நான் கார்பமகத்தில் 
உன்னிடத்திற்கு வருபவன் என்றார் (யாத்திராகமம் 19:9). 

“ஜனங்கள் என்வறன்றும் பமாபசலய விசுவாசிக்கும்படி” தாம் சனீாய் 
மலலயில் பதான்றி, பமாபசயுடன் பபசப் பபாவதாக பதவன் வசால்வலதக் 
கவனியுங்கள். அதன் பின்னர் வரும் காட்சிகள் பதவன் எவ்வாறு தம் 
வாக்குத்தத்தத்லதக் காத்துக் வகாண்டார் என்பலத விளக்குகின்றன. 

இந்தப் படியின் முக்கிய பகுதி, பதவனுலடய அறிவுறுத்தல், பமாபசயின் 
கீழ்ப்படிதல் மற்றும் பதவன் பிரசன்னமாதல் ஆகியவற்லறப் பற்றிய 
இலணயான இரு வதாடர்கலளக் வகாண்டுள்ளது. 19:10-19 லுள்ள முதல் 
வதாடரில், இஸ்ரபவலர் பதவலனச் சந்திக்க ஆயத்தப்படுமாறு பதவன் 
பமாபசயிடம் அறிவுறுத்துகிறார். பதவனுலடய கட்டலளக்கு பமாபச 
கீழ்ப்படிந்தார், அதன் விலளவாக சனீாய் மலலயில் ஒரு தத்ரூபமான காட்சி 
நடந்பதறியது – அங்கு, மகிலமயான, காணக்கூடிய மற்றும் பகட்கக்கூடிய 
விதத்தில் பதவ பிரசன்னம் வவளிப்பட்டது. 

அதன் பின்னர், யாத்திராகமம் 19:20-25 இல் இரண்டாம் வதாடலர 
வாசிக்கிபறாம். பதவன் மீண்டும் ஒருமுலற ஜனங்கலள ஆயத்தம் பண்ணும்படி 
பமாபசக்குச் வசான்னார், பமாபசயும் கீழ்ப்படிந்தார். அதன் விலளவாக, 20:1-17 
இல் இப்பகுதி, இஸ்ரபவலர் அலனவரும் பகட்க பதவன் பத்துக் கற்பலனகலள 
கூறியதான சனீாய் மலலக் காட்சிக்குத் திரும்புகிறது. 

இப்பிரிவின் வதாடக்கப் பகுதிலய சமநிலலப்படுத்தும் விதத்தில் பதவன் 
பமாபசக்குக் வகாடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிலறபவறியது என்று யாத்திராகமம் 
20:18-20 விளக்குகிறது. இவ்வசனங்கள், மலலயில் பதவனுலடய சத்தத்லதக் 
பகட்ட பின்னர் மிகவும் பயந்து பபான இஸ்ரபவலர்கள் பதவன் தங்களுடன் 
பநரடியாகப் பபசாதிருக்கும்படி பகட்டுக் வகாண்டார்கள். பதவனிடமிருந்து 
பகட்டுத் தங்களுக்குச் வசால்லுமாறு பமாபசயிடம் வகஞ்சினார்கள். இந்த 
பவண்டுபகாள் இரண்டாம் தலலமுலறயினருக்கு ஏற்படுத்திய தாக்கம் மிகத் 
வதளிவானது. அவர்கள் தங்கள் முன்பனார்கலளப் பபால பமாபசலய 
பதவனுலடய உடன்படிக்லகயின் மத்தியஸ்தராகக் வகாள்ள பவண்டும். 

மைாமேயின் உடன்படிக்லக நியைம் (20:21–23:33). பமாபசயின் 
அதிகாரத்லதயும் இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகலயயும் பற்றிய 
இப்பகுதியிலுள்ள மூன்றாம் படி யாத்திராகமம் 20:21-23:33 இல் காணப்படுகிறது. 
இந்த அதிகாரங்கள் பமாபசயினுலடய உடன்படிக்லக நியமத்லத 
வழங்குகின்றன. இப்படி முழுவதும், பதவன் தாபம இஸ்ரபவலருக்கு 



பஞ்சாகமங்கள்  பாடம் 11: யாத்திராகமத்லதப் பற்றிய ஒரு கண்பணாட்டம் 

-28- 

வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

நியாயப்பிரமாணத்லதக் வகாடுக்கும்படி பமாபசக்குக் கட்டலளயிட்டார் 
என்பலதக் குறிப்பிட்டு பமாபசயின் அதிகாரத்லத நியாயப்படுத்துகிறது. 

20:21-26 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இப்படியில், விக்கிரகங்கள் மற்றும் 
பலிபடீங்கலளப் பற்றிய குறிப்புகபளாடு ஆராதலனக்கான தம் நியமங்கலள 
இஸ்ரபவலருக்குக் வகாடுக்குமாறு பதவன் பமாபசக்கு அறிவுறுத்துகிறார். 
இவ்வசனங்கள், பத்துக் கட்டலளகளின் முதல் இரண்டு கற்பலனகலள 
மிகப்வபரிய அளவில் விளக்குகின்றன. இலதத் வதாடர்ந்து, 21:1-23:33 இல், 
உடன்படிக்லக புத்தகத்தில் உள்ளவற்லற இஸ்ரபவலருக்குச் வசால்லுமாறு 
பதவன் பமாபசயிடம் கூறுகிறார். 

இஸ்ரபவலில் உடன்படிக்லகயின் புத்தகம் எப்படி வசயல்பட பவண்டும் 
என்பலத விளங்கிக் வகாள்ள, யாத்திராகமம் 21:1 இல் பதவன் 
உடன்படிக்லகயின் புத்தகத்லத இவ்விதமாக விவரித்தலத கவனிப்பது 
அவசியம்: 

நீ அவர்களுக்கு அறிவிக்க பவண்டிய பிரமாணங்களாவன 
(யாத்திராகமம் 21:1) 

இங்கு “பிரமாணங்கள்” என்று வமாழிப்வபயர்க்கப்பட்டிருக்கும் எபிவரய 
பதம் (ஹாமிஷ்பாட்டிம்) ( ָָָהָמָשפָט) என்பதாகும். “சட்ட நியமங்கள்” அல்லது 
“வழக்குச் சட்டங்கள்” என்பவற்லறயும் குறிக்கிறது. உடன்படிக்லக 
புத்தகத்திற்கான இப்வபயர், பமாபசயின் மூலம் பதவன் வகாடுத்த இருவிதமான 
உடன்படிக்லக சட்டத்லதக் குறிப்பலத வதளிவாக உணர்த்துகிறது. குறிப்பாக, 
பத்துக் கற்பலனகள் இஸ்ரபவலில் சட்டங்களாக அல்லது வபாதுவான சட்டக் 
வகாள்லககளாக வசயல்பட்டன. உடன்படிக்லகயின் புத்தகம் பலதிறப்பட்ட 
தலலப்புகளில் இஸ்ரபவலின் நியாயாதிபதிகள் பின்பற்ற பவண்டிய 
சட்டரதீியான வகாள்லககலள வழங்கியது. இந்தக் வகாள்லககளில் பல, 
ஹமுராபி சட்ட விதி மற்றும் பண்லடய கிழக்கத்திய நியாயப்பிரமாண 
விதிமுலறகளுக்கு ஒத்திருந்தன. இவ்விதிமுலறகளும், உடன்படிக்லகயின் 
புத்தகமும் நியாயாதிபதிகள் தங்கள் பதசங்களில் பயன்படுத்தும்படி 
வடிவலமக்கப்பட்டன. 

உடன்படிக்லகயின் புத்தகத்தில், கிறிஸ்துவுக்கு முன் 
மூன்றாம் ஆயிர வருடங்கள் முதல் இரண்டாம் ஆயிர 
வருடங்கள் வலர பண்லடய கிழக்கத்திய பகுதிகளில் 
இருந்த சட்டங்களுக்கு இலணயான பல சட்டங்கள் உள்ளன. 
ஒரு உடன்படிக்லகயின் சூழலில் அலமந்திருக்கிறது 
என்னும் ஒபரவயாரு வித்தியாசம் மட்டுபம இதில் உள்ளது. 
இவற்றில் மிகவும் பிரசித்தி வபற்றதும், இச்சட்ட 
விதிமுலறகளில் மிக விரிவானதுமானது ஹமுராபி பகாட் 
ஆகும்... “இலதச்-வசய்தால்” என்னும் மாதிரிலயப் பின்பற்றி 
உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இச்சட்டங்கள் யாத்திராகமம் 21:1 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முதல் 22:16 வலர வகாடுக்கப்பட்டுள்ள நியாயப்பிரமாணம் 
உருவாக்கப்பட்ட அபத முலறயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளன. 
அதில், “வசய்தால்” என்பலதத் வதாடர்ந்து வரும் பகுதியில், 
சூழ்நிலலகளுக்கான அரசாங்க ஒப்புதல்கள் 
வகாடுக்கப்படுகின்றன. “இலதச்-வசய்தால்” என்னும் அலமப்பு 
வழக்குச் சட்ட வடிவத்தில் அலமந்த சாதாரண மாதிரி 
வடிவமாக இருக்கிறது என்று நிலனக்கிபறன். இதன் 
உண்லமயான விபரங்கலள கவனிக்கும்பபாது, பண்லடய 
இஸ்ரபவல் சமுதாயமும், வமசசா ப்ச ாத்தோமியாவிலிருந்த 
நகர-மாநிலமாகிய பண்லடய பாபிபலானிய சமுதாயமும் 
முற்றிலும் பவறுபட்டிருந்திருக்கின்றன. பாபிபலாலனப் 
பபான்ற ஒரு நகர-மாநிலம் சுயாதீனமுள்ளவர்கலளயும், 
சுயாதீனராகப் பிறந்தவர்கலளயும், மற்வறாரு நிலலயில் 
சாதாரண மனிதர்கலளயும், அடிலமகலளயும் வகாண்ட பல 
அடுக்குச் சமுதாயமாக இருந்திருக்கிறது. அபதாடு, 
சமுதாயத்தில் இருந்த வவவ்பவறு வபாருளாதாரப் 
பங்குகளின் அடிப்பலடயில் வித்தியாசமான வபாருளாதார 
நிலலகலளயும் வகாண்டதாக இருந்திருக்கிறது. அங்குள்ள 
ஒரு வல்லலமயான ஆலய வளாகம் அவர்களின் முழு 
வபாருளாதாரத்திலும் வபரும்பங்கு வகிக்கிறது. ராஜரகீ 
அரண்மலனயான அதன் அரண்மலன சமுதாய அலமப்பில் 
முதன்லம காரணியாக விளங்குகிறது. பமலும் அது, 
வபரும்பாலும் மத்தியகால நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயத்லதப் 
பபான்ற நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயமாக உள்ளது. 
இஸ்ரபவலர்களின் சமுதாயபமா அதிகமாக, நவனீ 
தனிநபர்த்துவ முலறயில் அல்லாமல், பவளாண் 
வபாருளாதாரம் மற்றும் நில ஆதிக்கத்திற்கான பழங்குடி 
ஒழுங்குமுலற ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் அலமந்த 
சமத்துவ சமுதாயமாக உள்ளது. ஆகபவ, ஹமுராபி பகாட்-இல் 
இருப்பது பபான்ற அபத வித்தியாசபமா அல்லது 
அடுக்குமுலற சமுதாயபமா அங்கில்லல என்று வசால்லலாம். 

— Dr. டக்ளஸ் கிராப் 

உடன்படிக்லகயின் அங்கீகாரம் (24:1-11). பமாபசயின் அதிகாரம் 
மற்றும் இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லக பற்றிய பகுதியின் நான்காம் மற்றும் 
இறுதிப் படியான யாத்திராகமம் 24:1-11, உடன்படிக்லக அங்கீகரிக்கப்படுவலதப் 
பற்றி பதிவு வசய்துள்ளது. இந்நான்காம் படி, யாத்திராகமம் 19:1 முதல் 8-ஆம் 
வசனத்தின் முதல் பகுதி வலரயுள்ள உடன்படிக்லகயின் துவக்கப்பகுதியில் 
வதாடங்கியலத நிலறவு வசய்கிறது. குறிப்பாக, யாத்திராகமம் 24:3 மற்றும் 7 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வசனங்கள் 19:8-ஐ எதிவராலிக்கும் பகுதியில், இஸ்ரபவலர் பதவன் 
தங்களுக்குக் கட்டலளயிட்ட அலனத்லதயும் வசய்வதாக ஒருமனதுடன் 
கூறியது பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளலத கவனியுங்கள். 

இதற்கும் அப்பால், இப்படியின் கலடசிக் காட்சி, இஸ்ரபவலின் மூப்பர்கள் 
எவ்வாறு சனீாய் மலலயில் ஏறி, பதவலனக் கண்டு, தங்களுக்குள் அற்புதமாக 
ஒருமனப்பட்டு புசித்துக் குடித்தார்கள் என்பலத விவரிக்கிறது. 
யாத்திராகமத்தின் ஆதி வாசகர்கள் ஒருபவலள வகாண்டிருக்கக் கூடிய 
தயக்கங்கலள அகற்றும்படி பதவனுடனான சமாதானம் மற்றும் இலசவின் 
இவ்வற்புத காட்சி வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் எவ்வாறு பதவனுடன் 
சமாதானமாகவும், இலசவுடனும் இருக்க முடியும்? பமாபசயின் மூலம் 
வகாடுக்கப்பட்ட பதவனுலடய உடன்படிக்லக நியமத்தின் நிலலயான 
அதிகாரத்லத தங்கள் காலத்தில் ஏற்றுக்வகாள்வதனாபலபய முடியும். 

யாத்திராகமம் 19:1-24:11-லுள்ள இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகலயப் பற்றிப் 
பார்த்ததன் மூலம் கானானுக்குள் வசல்ல பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் சனீாய் 
மலலயில் ஆயத்தமானலத ஆய்வு வசய்பதாம். இப்பபாது, யாத்திராகமம் 
கவனம் வசலுத்தும் கலடசி முக்கியப் பகுதிக்குத் திரும்புபவாம். யாத்திராகமம் 
24:12-40:38 இல் பமாபசயின் அதிகாரமும், இஸ்ரபவலரின் ஆசரிப்புக்கூடாரமும் 
வலியுறுத்தப்படுகின்றன. இவ்வதிகாரங்கள் பதவனுலடய 
ஆசரிப்புக்கூடாரத்லதக் கட்டுவதில் பமாபசக்கு இருந்த மிக முக்கியமான பங்கில் 
கவனம் வசலுத்தி, பமாபசயின் நிலலயான அதிகாரத்லத ஆதரிக்கின்றன. 

இஸ்ையவலைின் ஆசைிப்புக்கூடாைம் (24:12-40:38) 
வபரும்பாலான பவதபாட மாணவர்கள் இஸ்ரபவலரின் 

ஆசரிப்புக்கூடாரம் என்பது ஆராதலன நடக்கும் ஒரு சிற்றாலயத்லத விட சற்று 
வபரியது என்று நிலனக்கிறார்கள். ஆனால், அது அலத விட மிகப் வபரியது 
என்பலத சமீபத்திய வதால்வபாருள் கண்டுபிடிப்புகள் வதரிவிக்கின்றன. 
பண்லடய எகிப்தில் பார்பவான்கள் வவளியிடங்களுக்குத் தங்கள் 
இராணுவங்களுடன் வசன்று பபார்புரிவது வழக்கம். அப்படிச் வசய்யும்பபாது, 
நகர்த்தக்கூடிய அரண்மலன பபான்ற வபரியவதாரு கூடார அலமப்பில் 
அவர்கள் தங்குவார்கள். அத்தலகய ராஜரகீ பபார்க்கூடாரங்களில் முற்றம் 
சூழ்ந்து மூடப்பட்ட உள் மற்றும் வவளி அலறகள் இருந்தன. இந்தக் 
கூடாரங்களில், இராணுவங்கள் தங்கள் ராஜாவுக்கு மரியாலத வசலுத்தி, 
ராஜாவிடமிருந்து வழிநடத்தல்கலளப் வபற்றுக் வகாள்வார்கள். இபதவிதமாக, 
பதவனுலடய ஆசரிப்புக்கூடாரத்லத ஆராதலனக்கான ஒரு சிற்றாலயத்திலும் 
வபரிதாக யாத்திராகமம் வழங்குகிறது. அது அவருலடய ராஜரகீக் கூடாரம். 
இப்படியிருக்க, அங்குதான் இஸ்ரபவலின் பசலனகள் தங்கள் வதய்வகீ 
ராஜாவுக்கு மரியாலத வசலுத்தினார்கள், இஸ்ரபவலின் வதய்வகீ ராஜாவும் 
இஸ்ரபவலின் பசலனகலள வழிநடத்தி வந்தார். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஆோிப்புக்கூடாரத்திற்கான கட்டலளகள் (24:12–31:18). பமாபசயின் 
அதிகாரம் மற்றும் இஸ்ரபவலரின் ஆசரிப்புக்கூடாரம் பற்றிய பதிவு மூன்று 
முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிகிறது. 24:12-31:18 லுள்ள முதல் பகுதியில் 
ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்காக பதவன் பமாபசக்குக் வகாடுத்த கட்டலளகள் 
உள்ளன. ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கான பதவனுலடய குறிப்புகள் யாத்திராகமம் 
24:12-18 இல் கற்பலலககளில் பத்துக் கற்பலனகலளப் வபற்றுக் வகாள்ளுமாறு 
பதவன் பமாபசலய அலழத்ததில் வதாடங்குகின்றன. பின்னர், 
ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கான பதவனுலடய தனிப்பட்ட குறிப்புகள் 25:1-31:17 இல் 
வருகின்றன. இக்குறிப்புகள் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தின் பணிமுட்டுகள் மற்றும் 
கட்டலமப்லபப் பற்றிய விபரங்கலள விளக்கமாகக் வகாடுக்கின்றன. அபதாடு, 
பதவன் ஆசாரியர்கள், கலலஞர்கள், திறலமயுள்ள பவலலயாட்கள் என 
ஆசரிப்புக்கூடார பவலலயில் இருக்க பவண்டிய ஆட்கள் மற்றும் 
வழக்கங்கலளப் பற்றிய வழிமுலறகலளயும் குறிப்பிட்டார். வாராந்திர 
ஓய்வுநாள் பற்றிய பநரடிக் குறிப்புகலளயும் வகாடுத்தார். பதவனுலடய ராஜரகீ 
பபார்க்கூடாரத்தில் குறிப்பிட்ட வழிமுலறகலளக் லகக்வகாள்ள பவண்டியதன் 
முக்கியத்துவத்லத இவ்விபரங்களின் எண்ணிக்லகயும், அளவும் 
பிரதிபலிக்கின்றன. இந்த முக்கிய குறிப்புகளுக்குப் பின்னர், யாத்திராகமம் 31:18 
இல் பமாபச பத்துக் கற்பலனகள் அடங்கிய கற்பலலககலள வவற்றிகரமாகப் 
வபற்றுக் வகாள்வலதக் காண்கிபறாம். இதுபவ ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கான 
பதவனுலடய கட்டலளகலளகளின் நிலறவாக இருக்கிறது. 

இப்பகுதியில், பல தருணங்களில், தம்முலடய வழிமுலறகள் சனீாய் 
மலலயிலிருந்த இஸ்ரபவலருக்கு மட்டுமல்ல என்பலத பதவன் 
வவளிப்பலடயாகக் குறிப்பிட்டார். அலவ யாத்திராகமத்தின் இரண்டாம் 
தலலமுலற வாசகர்களுக்கும் உரியலவ ோகும். யாத்திராகமம் 27:21; 28:43; 29:9,42; 
30:21; மற்றும் 31:16 பபான்ற பவத பகுதிகளில், “தலலமுலறபதாறும் 
வகாடுக்கப்பட்ட நிலலயான பிரமாணம்” என்னும் வாக்கியத்லத 
பலவிதங்களில் பதவன் வசால்லியிருக்கிறார். இது, ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கான 
அவருலடய கட்டலளகலளப் பல்பவறு அம்சங்கள் எவ்வாறு அதன் பின் 
வரப்பபாகும் தலலமுலறயினரால் லகக்வகாள்ளப்பட பவண்டும் என்பலதக் 
குறிப்பிட்டது. ஆதி வாசகர்களுக்கு நிச்சயமாக இக்குறிப்புகளின் விபரம் 
வதளிவாக இருந்திருக்கும். அவர்கள் தங்கள் காலத்திலும் 
ஆசரிப்புக்கூடாரத்திற்கான பதவனுலடய கட்டலளகலளக் லகக்வகாள்ள 
பவண்டும். 

யாத்திராகமம் புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி 
கூடாரத்லத ஒன்றாக இலணக்கும் விதத்தில் 
வதாழில்நட்பத்தில் பல இலணகள் உள்ளன, இலத 
துூண்கள் மற்றும் நிலலகளுடன் எவ்வாறு ஒன்றாக 
இலணக்க முடியும் என்பது பற்றியும் எளிதாக ஒரு இடம் 
விட்டு பவறு இடம் வகாண்டு வசல்வதற்கு அலவகலள பிரித்து 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

சுமந்து வசல்வது பற்றியும் இது கூறுகிறது. பல காலங்களில் 
எகிப்தில் அதற்கு இலணகள் உள்ளன, ஆனால் மிகச்சிறந்த 
இலணயானது அபு சிம்பல் பகாவிலில் நடந்த காபதஷ் 
பபாரில் இரண்டாம் ராம்பசஸின் நிவாரணம் ஆகும், இது 
அவர் வவன்றதாகக் கூறப்படும் காபதஷ் பபாலர 
நிலனவுகூருகிறது, ஆனால் அந்தப் பபாரில் அவர் உயிருடன் 
தப்பியபத அதிர்ஷ்டம் என்று பல பவத அறிஞர்கள் 
நிலனக்கிறார்கள். ஆனால் அபு சிம்வபல்லின் சுவரில் 
அவரது வசாந்த கூடாரம், அவரது வசாந்த பபார் கூடாரம் 
ஆகியலவ சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன, பமலும் இது அவரது 
சிம்மாசன அலறயாக இருந்திருக்க பவண்டும், அது ஒரு சதுர 
உட்புற அலறயுடன் கூடிய கூடாரத்தின் அபத 
பரிமாணங்கலளக் வகாண்டிருந்திருக்க பவண்டும். ஒரு 
நீண்ட நலடபாலத இருந்தது, அது உள் அலறலய விட 
இரண்டு மடங்கு நீளமாக இருந்திருக்க பவண்டும், அதற்கு 
வவளிபய ஒரு வசவ்வக முற்றம், கூடாரத்லதச் சுற்றியுள்ள 
வசவ்வக முற்றத்லதப் பபான்றதாக இருந்திருக்க பவண்டும். 
பமலும், எண்ணாகமம் புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளலதப் 
பபாலபவ, அவனது பலடயின் நான்கு பிரிவுகளும் அவனது 
முகாமின் நான்கு பக்கங்களிலும் லவக்கப்பட்டிருப்பலத 
சித்தரிப்பில் நாம் காணலாம். ஆசரிப்பு கூடாரம் முதலில் 
பலவியர்களால் சூழப்பட்டு பின்னர் நான்கு திலசகளிலும் 
மூன்று பகாத்திரங்களின் நான்கு வதாகுப்புகளால் 
சூழப்பட்டுள்ளது. 

— Dr. டக்ளஸ் கிராப் 

மதால்வி ைற்றும் புதுப்பித்தல் (32:1-34:35). ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கு 
பதவன் தந்த அறிவுறுத்தல்களுக்குப் பிறகு, பமாபச இஸ்ரபவலின் பதால்வி 
மற்றும் புதுப்பித்தலல யாத்திராகமம் 32:1–34:35 இல் சீனாய் மலலயின் 
அடிவாரத்தில் விவரித்தார். இந்த அதிகாரங்கள் மூன்று முக்கிய பாகங்களாகப் 
பிரிகின்றன. 32:1-35 இல், இஸ்ரபவலர்கள் சீனாய் மலலயில் தங்கக் 
கன்றுக்குட்டிலய வணங்குவதன் மூலம் பதவனுடனான உடன்படிக்லகலய 
முறித்துக் வகாண்டலதப் பற்றி வாசிக்கிபறாம். இந்த அதிகாரங்கள் பமாபசயின் 
அதிகாரத்லத உறுதிப்படுத்துகின்றன, ஏவனன்றால் பமாபச தன்லன 
இஸ்ரபவலுடன் வநருக்கமாக அலடயாளப் படுத்தி அவர்களுக்காக பரிந்து 
பபசினார். தனது உயிலரப் பணயம் லவத்து, பமாபச மத்தியஸ்தம் வசய்து 
இஸ்ரபவல் மதீு பதவனின் தயலவப் வபற்றார். பமலும் பதவன் பதசத்லத 
முற்றிலுமாக அழிக்கவில்லல. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பிறகு, இந்தப் பகுதியின் இரண்டாவது படி, யாத்திராகமம் 33:1-23 இல், 
பதவன் இல்லாத நிலலக்கு மாறுகிறது. பதசத்லத உடனடியாக அழிக்க 
மாட்படன் என்ற பதவன், பமாபசலய முன்பனறும்படி கட்டலளயிட்டார். 
ஆனால் வழியில் இஸ்ரபவலல அழிக்கக்கூடி நிலல வரும் என்பதால் பதவன் 
அவரது இருப்லப அகற்றி விடுபவன் என அச்சுறுத்தினார். ஆனால் மண்ீடும், 
பமாபச தன்லன பதசத்துடன் அலடயாளப்படுத்திக்வகாண்டு, இஸ்ரபவலின் 
சார்பாக வவற்றிகரமாகப் பரிந்து பபசினார், பதவனின் பிரசன்னம் இருக்காது 
என்கிற அச்சுறுத்தலல நீக்கிவிட்டார். 

இந்த பிரிவின் மூன்றாவது படி, 34:1-35 இல், இஸ்ரபவலுடன் பதவன் 
உடன்படிக்லகலய புதுப்பித்தலல பபசுகிறது. பதவன் தனது 
உடன்படிக்லகலயப் புதுப்பிப்பதன் மூலம் கானாலன பநாக்கி இஸ்ரபவலுடன் 
வசல்வார் என்று பதவன் உறுதிப்படுத்தினார். உடன்படிக்லகயின் 
புதுப்பித்தலின் பபாது அவரது பயனுள்ள பரிந்து பபசுதல்கலளப் பற்றி 
எடுத்துலரப்பதன் மூலம் இந்த அதிகாரம் பமாபசலய இஸ்ரபவலின் 
தலலவராக உயர்த்துகிறது. 

ஆோாிப்பு கூடாரத்தின் நிலறவு (35:1–40:38). இறுதியாக, பமாபசயின் 
அதிகாரம் மற்றும் இஸ்ரபவலின் ஆசரிப்பு கூடாரம் பற்றிய பகுதி யாத்திராகமம் 
35:1–40:38 இல் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் நிலறபவாடு முடிவலடகிறது. 35:1-3 இல் 
இந்த அதிகாரங்கள் வாராந்திர ஒய்வு நாளின் நிலனவூட்டலுடன் 
வதாடங்குகின்றன. பின்னர் பதவன் பமாபசக்கு 35:4–39:43 இல் ஆசரிப்பு 
கூடாரத்லதக் கட்டவும் இயக்கவும் ஆலணயிட்டார். யாத்திராகமம் 40:1-33 
ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் உண்லமயான கட்டிடத்லத சித்தரிக்கிறது. இந்த 
வசனங்களில் உள்ள விவரங்கள், பதவனின் அரச பபார்க் கூடாரமாகிய 
ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் கட்டிடம் பதவனின் முந்லதய அறிவுறுத்தல்களுக்கு 
எவ்வாறு சரியாக ஒத்துப்பபாகிறது என்பலத நிரூபிக்கிறது. பமலும் இந்த பகுதி 
40:34-38 இல் ஆசரிப்பு கூடாரம் நிலறவு வபற்றதன் விலளவின் பலனாக 
இஸ்ரபவலல பதவன் ஆசீர்வதித்ததுடன் நிலறவு வபறுகிறது. 

இஸ்ரபவலின் மீதான பதவனுலடய ஆசீர்வாதத்தின் இறுதி காட்சி 
மீண்டும் பமாபசயின் அதிகாரத்தில் கவனம் வசலுத்துகிறது. பதவனுலடய 
ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அலனத்து வநறிமுலறகலளயும் கவனிப்பதன் மூலம் 
பமாபசக்கு கீழ்படி  ஆதி வாசகர்கலள ஊக்குவித்தது, அதனால் அவர்களும் 
பதவனின் ஆசீர்வாதத்லதப் வபறுவார்கள். யாத்திராகமம் புத்தகத்தின் கலடசி 
வசனங்களான 40:36-38 ஐக் கவனியுங்கள்: 

இஸ்ரபவலரின் எல்லாப் பயணங்களிலும், கூடாரத்திற்கு 
பமபல இருந்து பமகம் உயரும் பபாவதல்லாம், அவர்கள் 
புறப்படுவார்கள்; ஆனால் பமகம் உயரவில்லல என்றால், 
அவர்கள் புறப்பட மாட்டார்கள் - அது உயரும் நாள் வலர 
அவர்கள் காத்திருப்பார்கள். இஸ்ரபவல் வம்சத்தார் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பண்ணும் எல்லாப் பிரயாணங்களிலும் 
அவர்கவளல்லாருலடய கண்களுக்கும் பிரத்தியட்சமாகப் 
பகலில் கர்த்தருலடய பமகமும், இரவில் அக்கினியும், 
வாசஸ்தலத்தின் பமல் தங்கியிருந்தது (யாத்திராகமம் 40:36-
38). 

கானாலன பநாக்கிய இஸ்ரபவலின் பயணங்களின் இந்த அற்புதமான 
வதாகுப்புடன் பமாபச தனது புத்தகத்லத முடித்தார். ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்கான 
பமாபசயின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு முதல் தலலமுலற கீழ்படிந்ததால் 
பதவனின் பிரசன்னம் நிலலத்திருப்பலத அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இரண்டாம் 
தலலமுலறயினர் பதவனின் அற்புதமான பிரசன்னத்லத தங்கள் கண்களால் 
பார்க்க முடிந்தது. அவர்கள் வாக்குத்தத்த நிலத்லத லகப்பற்றும்பபாது 
பதவனின் பிரசன்னம் தங்களுடன் இருக்க பவண்டும் என்று அவர்கள் 
விரும்பினால், அவர்கள் பமாபச ஆசரிப்பு கூடாரத்லதப் பற்றிக் கூறிய 
அறிவுறுத்தல்களுக்கு — தங்கள் வதய்வகீ ராஜாவின் அரச பபார் 
கூடாரத்திற்கான அறிவுறுத்தல்களுக்கு கீழ்படிய பவண்டும். 

இப்பபாது நாம் யாத்திராகமம் புத்தகத்தின் சில ஆரம்ப பரிசலீலனகள், 
அலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்லற ஆராய்ந்திருக்கிபறாம், இப்பபாது 
இந்த புத்தகத்தின் முக்கிய கருப்வபாருள்கள் என்கிற நம்முலடய மூன்றாவது 
முக்கிய தலலப்புக்கு திரும்ப பவண்டும். ஆதி வாசகர்களின் வாழ்க்லகலய 
பாதித்த யாத்திராகமத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான பிரச்சிலனகள் யாலவ? 
இன்று கிறிஸ்துவின் சஷீர்களுக்கு இந்த முக்கிய கருப்வபாருள்கள் எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப்பட பவண்டும்? 

முக்கிய கருப்பபாருள்கள் 
இந்த பாடம் முழுவதும், இஸ்ரபவலின் மீது பமாபசயின் உறுதியான 

அதிகாரத்லத முன்னிலலப்படுத்த யாத்திராகமம் புத்தகம் எவ்வாறு 
வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது என்பலத நாம் சுட்டிக்காட்டியுள்பளாம். இந்த 
கருப்வபாருள் முக்கியமானதாக இருந்தாலும், இந்த புத்தகத்தில் உள்ள ஒபர 
கருப்வபாருள் இது மட்டுபம அல்ல என்பலத நாம் எப்பபாதும் நிலனவில் 
வகாள்ள பவண்டும். இந்த வசனங்கள் பமாபசயின் அதிகாரத்திற்கான ஒரு 
ஆதரலவ உருவாக்கும் அபத பவலளயில், இந்த முக்கிய, ஒன்றிலணக்கும் 
கருப்வபாருள் வதாடர்பான பல சிக்கல்கலள பநாக்கி கவனத்லத ஈர்ப்பதன் 
மூலம் இலத இலவகள் வசய்கின்றன. 

யாத்திராகமம் உண்லமயில் பமாபசயின் அதிகாரத்லத விட 
பவறு பல கருப்வபாருள்கலள ஒன்றாக வகாண்டு வருகிறது, 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

நாம் அலத பல, பல வழிகளில் சுருக்கலாம். ஆனால் 
புத்தகத்தின் முக்கிய கருப்வபாருள்கலள வதாகுக்க மிகவும் 
பயனுள்ள உத்திகளில் ஒன்று, இந்த புத்தகம் பதவனுலடய 
ராஜ்யத்லத எவ்வாறு வலியுறுத்துகிறது என்பலத 
ஆராய்வதாகும். அது பவதாகமம் முழுவதும் காணப்படும் ஒரு 
கருப்வபாருள் ஆகும், அது புதிய ஏற்பாட்டில் கூட அதன் 
உச்சத்லத அலடகிறது, எனபவ இந்த புத்தகத்தில் இது ஒரு 
முக்கியமான கருப்வபாருள் ஆகும். சில சமயங்களில் நவனீ 
கிறிஸ்தவர்கள் இந்த யாத்திராகம புத்தகத்தின் அம்சத்லத 
இழக்கிறார்கள், ஆனால் பதவன் இஸ்ரபவலல சீனாய் 
மலலயில் ஒரு நல்ல பதசமாக உருவாக்கிய பநரத்லதயும், 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்தில் ஒரு ராஜ்யமாகவும் 
பின்னர் உலகம் முழுவதும் ராஜ்யமாக ஆவதற்கும் 
அவர்கலள தயார்படுத்திய பநரத்லதயும் லகயாள்கிறார் 
என்பலத நாம் அலனவரும் அறிபவாம். எனபவ, 
பதவனுலடய ராஜ்யத்திற்கு முக்கியத்துவத்துவம் 
தரப்படுவலத நாம் இந்த புத்தகத்தில் காணலாம், ஆனால் 
அலதப் பார்க்க சிறந்த வழிகளில் ஒன்று, யாத்திராகமம் 
பதவலன எவ்வாறு வலகப்படுத்துகிறது என்பலதப் 
பார்ப்பதாகும். யாத்திராகமம் புத்தகத்தில் பதவன் தான் ஒரு 
முதன்லம கதாபாத்திரம் ஆவார், அது பதவலனப் பற்றி 
வசால்ல நிலறய இருக்கிறது, ஆனால் அது முதன்லமயாக 
பதவன் இஸ்ரபவலின் ராஜா என்பலத வலியுறுத்துகிறது. 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

பதவலன ராஜா என்று வவளிப்பலடயாக குறிப்பிடும் முதல் புத்தகம் 
யாத்திராகமம் ஆகும். யாத்திராகமம் 15:1-18 இல், இஸ்ரபவலர்கள் வசங்கடலல 
உலர்ந்த நிலத்தில் கடந்து வசன்ற பிறகு, பமாபசயும் இஸ்ரபவலரும் பதவனுக்கு 
ஒரு பாடலலப் பாடினர். பாடல் எகிப்லத விட்டு வவளிபயறிய முதல் மற்றும் 
இரண்டாம் தலலமுலறகளின் அனுபவங்கலள ஒன்றாக ஈர்க்கிறது. 
எகிப்திலிருந்து இஸ்ரபவலல பதவன் கடந்தகாலத்தில் விடுதலலயலடயச் 
வசய்ததில் இது கவனம் வசலுத்துகிறது, பமலும் கானாலனக் லகப்பற்றி அங்கு 
குடிபயறப் பபாகும் இஸ்ரபவலின் எதிர்கால வவற்றியின் மதீும் கவனம் 
வசலுத்துகிறது. சுவாரஸ்யமாக, கடலில் பமாபசயின் கலடசி வார்த்லதகள் 
கடந்தகாலத்தில் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து வபற்ற விடுதலலலயயும் 
எதிர்காலத்தில் பதவனுலடய ராஜரகீத்தின் கீழ் கானாலன 
லகப்பற்றுவலதயும் குறிக்கின்றன. யாத்திராகமம் 15:18 லயக் கவனியுங்கள், 
அங்கு பமாபச இந்த வார்த்லதகளுடன் பசர்ந்து பதவலனத் துதித்தார்: 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

கர்த்தர் சதாகாலங்களாகிய என்வறன்லறக்கும் ராஜரகீம் 
பண்ணுவார் (யாத்திராகமம் 15:18). 

இந்த வசனம் குறிப்பிடுவது பபால, யாத்திராகமத்தில் இருந்த இரண்டு 
தலலமுலறயினருக்கான பதவனின் வல்லலமயான வசயல்கள் 
இஸ்ரபவலின் வதய்வகீ ராஜாவாகவும் "என்வறன்றும் ஆட்சி வசய்கிறவராகவும்" 
அவரது மகிலமலய வவளிப்படுத்தின. 

இந்த வவளிச்சத்தில், பமாபசயின் நாட்களில் பதவனின் ராஜ்யத்லத 
யாத்திராகமம் நான்கு வழிகளில் கருத்தில் வகாள்வதன் மூலம் 
யாத்திராகமத்தின் முக்கிய கருப்வபாருள்கலள ஒழுங்கலமக்க உதவியாக 
இருக்கும். முதலில், யாத்திராகமம் 1:1–4:31 இல் பதவலன இஸ்ரபவலின் ராஜ 
உடன்படிக்லக காப்பாளராக ஆராய்பவாம். இரண்டாவதாக, யாத்திராகமம் 5:1–
18:27 இல் இஸ்ரபவலின் வவற்றிவபற்ற ராஜ வரீனாக பதவனுக்கு யாத்திராகமம் 
எவ்வாறு சிறப்பு கவனம் வசலுத்துகிறது என்பலத நாம் பார்ப்பபாம். அடுத்து, 
யாத்திராகமம் 19:1–24:11 இல் பதவன் ராஜ உடன்படிக்லக சட்டத்லத வழங்குபவர் 
என்ற கருப்வபாருலளப் பார்ப்பபாம். இறுதியாக, யாத்திராகமம் 24:12–40:38 இல் 
பதவன் இஸ்ரபவலின் தற்பபாலதய பபார்வரீர் என்கிற கருப்வபாருலளப் 
பார்ப்பபாம். இந்த ஒவ்வவாரு கருப்வபாருலளயும் பார்ப்பபாம், முதலில் பதவன் 
ஒரு ராஜ உடன்படிக்லக காப்பாளர் என்பலதப் பார்ப்பபாம். 

உடன்படிக்ரக காப்பாளை் (1:1–4:31) 
பதவன் இஸ்ரபவலின் ராஜ உடன்படிக்லக காப்பாளர் என்கிற 

கருப்வபாருள் யாத்திராகமம் புத்தகம் முழுவதும் பதான்றினாலும், இது 
முதன்லமயாக யாத்திராகமம் 1:1–4:31 இல் வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்த 
அதிகாரங்கள் பமாபசயின் பிறப்புக்கு முந்லதய நிகழ்வுகள் வதாடங்கி 
இஸ்ரயவல் மதீு பமாபச தலலவனானது வலரயிலான நிகழ்வுகலள 
குறிப்பிடுகின்றன. உதாரணமாக நாம் யாத்திராகமம் 2:24 லய வாசிக்கலாம்: 

பதவன் அவர்கள் அழுலகலயக் பகட்டு, தாம் ஆபிரகாபமாடும் 
ஈசாக்பகாடும் யாக்பகாபபாடும் வசய்த உடன்படிக்லகலய 
நிலனவுகூர்ந்தார் (யாத்திராகமம் 2:24). 

இந்த வசனம் முக்கியமானது, ஏவனன்றால், தனக்கு பயந்த 
மருத்துவச்சிகலள பதவன் ஆசீர்வதித்தார் என்ற சுருக்கமான குறிப்லபத் 
தவிர, யாத்திராகமம் பதவலன குறிப்பிடுவது இதுபவ முதல் முலறயாகும். 
எனபவ, ஆரம்பத்தில் இருந்பத, யாத்திராகமம் பதவலன ராஜ உடன்படிக்லக 
காப்பாளராகவும், "அவருலடய உடன்படிக்லகலய நிலனவு கூர்ந்தவர்" 
என்பலதயும் சித்தரித்தது. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பவத வசனங்கள் பதவலனயும் அவருலடய உடன்படிக்லககலளயும் 
குறிப்பிடும் பபாவதல்லாம், அலவகள் அவலர இஸ்ரபவலின் வதய்வகீ 
ராஜாவாக மலறமுகமாக குறிப்பிடுகின்றன. பவதாகம நாட்களில், பண்லடய 
கிழக்கில் உள்ள வபரிய ராஜாக்கள் மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பந்தம் வசய்தலதப் 
பபாலபவ பதவன் மக்களுடன் உடன்படிக்லக வசய்தார். இன்று, நாம் 
வபரும்பாலும் இந்த சர்வபதச ஒப்பந்தங்கலள "சர்வாதிகார ராஜாவுக்கும் 
பசவிக்கிற ராஜாவுக்கும் இலடபய உள்ள ஒப்பந்தங்கள்" என்று அலழக்கிபறாம். 
இந்த ஒப்பந்தங்களில், வபரிய அல்லது சர்வாதிகார ராஜாக்கள் சிறிய 
ராஜாக்கள் அல்லது பசவிக்கிற ராஜாக்களுடன் அல்லது அவர்களின் 
நாடுகளுடன் தீவிர ஒப்பந்தங்கலள ஏற்படுத்தினர். பதவன் இஸ்ரபவலின் 
உண்லமயுள்ள உடன்படிக்லக காப்பாளராகவும் அவர்களின் வதய்வகீ 
ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் என்பலத இஸ்ரபவலர்கள் புரிந்து வகாண்டனர். 
பமாபசயின் நாட்களில் வசயல்படுவதன் மூலம் அவர் இஸ்ரபவலின் 
முற்பிதாக்களுடன் வசய்த தனது உடன்படிக்லகலய நிலறபவற்றினார். 
எனபவ, பமாபசயுடனான பதவனின் உடன்படிக்லக இஸ்ரபவலின் 
முற்பிதாக்களுடனான பதவனின் முந்லதய உடன்படிக்லககளுக்கு முரணாக 
இல்லல. மாறாக, அது அலவகளின் நிலறபவறுதலாக இருந்தது. யாத்திராகமம் 
3:14-15 இல் உள்ள இந்த முக்கியத்துவத்லதக் கவனியுங்கள், அங்கு பதவன் 
தனது நாமத்லத பமாபசக்கு வவளிப்படுத்தினார். 

நான் இருக்கிறவராகபவ இருக்கிபறன். 'இருக்கிபறன் 
என்பவர் என்லன உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார்' பமலும், 
பதவன் பமாபசலய பநாக்கி: "ஆபிரகாமின் பதவனும் 
ஈசாக்கின் பதவனும் யாக்பகாபின் பதவனுமாயிருக்கிற 
உங்கள் பிதாக்களுலடய பதவனாகிய கர்த்தர் என்லன 
உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரபவல் 
புத்திரருக்குச் வசால்வாயாக" (யாத்திராகமம் 3:14-15). 

மூன்று வவவ்பவறு வபயர்களில் எகிப்தில் உள்ள இஸ்ரபவலர்களுக்கு 
பதவன் பமாபசயின் மூலம் தன்லன அலடயாளம் காட்டியலத இங்பக 
கவனிக்கவும்: "நான் இருக்கிறவராகபவ இருக்கிபறன்," "நான் இருக்கிபறன்," 
மற்றும் "கர்த்தர்." 

பதவன் ராஜ உடன்படிக்லக காப்பாளர் என்கிற கருப்வபாருளுடன் 
இந்தப் வபயர்கள் எவ்வாறு வதாடர்புபடுகின்றன என்பலதப் புரிந்து வகாள்ள, 
மூன்று வபயர்களும் ஒபர எபிவரய விலனச்வசால்லாகிய ָהָיה (ஹயா) யின் பவறு 
வபயர்கள் என்பலத நாம் புரிந்து வகாள்ள பவண்டும். இந்த வார்த்லத 
வபரும்பாலும் "இருத்தல்" என்ற விலனச்வசால்லின் சில வடிவங்களால் 
வமாழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எபிவரய வமாழியில் இருந்து "நான் 
இருக்கிறவராகபவ இருக்கிபறன்" - அல்லது "நான் இருக்கிறவராகபவ 
இருப்பபன்" என்பலத வமாழிப்வபயர்த்து வசால்வது எளிதானது. இதன் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

சுருக்கமான "நான்," அல்லது "நான் இருப்பபன்" என்பலவ இந்த 
விலனச்வசால்லின் தன்லம வடிவங்களாகும். ஆனால் "கர்த்தர்" என்று 
வமாழிவபயர்க்கப்பட்ட வபயருக்கு இன்னும் வகாஞ்சம் விளக்கம் பதலவ. 

"கர்த்தர்" என்ற வசால், எபிவரய வமாழியில் நான்கு எழுத்துக்கலளக் 
வகாண்ட பதவனின் வபயரான "வ பகாவா" என்பதிலிருந்து வபரும்பாலும் 
வமாழிப்வபயர்க்கப்படுகிறது. சமபீத்திய வதால்வபாருள் கண்டுபிடிப்புகள் இந்த 
வார்த்லதலய "யாஹ்பவ" என்று உச்சரிக்க பவண்டும் என்று 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. யாஹ்பவ என்பது வபரும்பாலும் கர்த்தர் என்று 
வமாழிப்வபயர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இது உண்லமயில் "ஹயா" என்ற 
விலனச்வசால்லின் படர்க்லக வடிவம் மற்றும் "அவர்" அல்லது "அவர் 
இருப்பார்" என்று வமாழிவபயர்க்கப்படலாம். உண்லமயில், எபிவரய வமாழியின் 
சில மரபுகலளப் பின்பற்றி, "அவர் இருக்க லவக்கிறார்" அல்லது "அவர் இருக்க 
லவப்பார்" என்பது இதன் அர்த்தமாகிறது. இபத வழிகளில், "நான் 
இருக்கிறவராகபவ இருக்கிபறன்" என்பலத "நான் இருக்க லவக்கிற பிரகாரபம 
இருக்கிபறன்" என்று வமாழிவபயர்க்கலாம். பமலும் "நான் இருக்கிபறன்" 
என்பலத "நான் இருக்க லவக்கிபறன்" என்றும் வமாழிவபயர்க்கலாம். 

இந்த புரிதல் சரியானது என்று கருதி, இந்த வசனங்களில் வ பகாவா 
என்ற வபயரும், அதனுடன் வதாடர்புலடய வபயர்களும், பதவன் தனது 
உடன்படிக்லக வாக்குத்தத்தங்கலள ஏற்படுத்தினார் என்பலத பநரடியாக 
சுட்டிக்காட்டின. பவறு வார்த்லதகளில் கூறுவதானால், அவர் அலவகலள 
நிலறபவறச் வசய்வதன் மூலம் முற்பிதாக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் வசய்த 
உடன்படிக்லக வாக்குத்தத்தங்கலள நிலறபவற்றினார். 

பதவன் தனது உடன்படிக்லக வாக்குத்தத்தங்கலள உண்லமயாக 
நிலறபவற்றுகிறார் என்பலத பமாபச ஏன் வலியுறுத்தினார் என்பலதப் 
பார்ப்பது கடினம் அல்ல. ஆதியாகமம் 15:14 இல், அந்நிய பதசத்தில் 
இஸ்ரபவலுக்கு நிகழ்ந்த துயரங்களிலிருந்து அவர்கலள விடுவிப்பதாக 
பதவன் வாக்கு வகாடுத்தார். பமாபசயின் வாசகர்கள் பதவன் தங்கள் நாளில் 
இந்த வாக்குத்தத்தத்லத நிலறபவற்றினார் என்பலத அறிந்து வகாள்வது 
அவசியமானதாக இருந்தது. அவர்களின் கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் 
எதிர்காலத்திலும் அவர்களுக்கு கிலடத்த ஒவ்வவாரு ஆசீர்வாதமும் 
அவர்களின் வதய்வகீ ராஜா முற்பிதாக்கபளாடு வசய்த உடன்படிக்லகலய 
காத்ததன் விலளவாகும் என்பலத அவர்கள் பார்க்க பவண்டும். 

பல விதங்களில் பார்க்கும்பபாது, கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களுக்கும் 
இதுபவ உண்லம ோகும். பதவன் இஸ்ரபவலின் முற்பிதாக்ககளுடன் வசய்த 
உடன்படிக்லககலள நமது கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் 
எதிர்காலத்திலும் காக்கிறார். ஆபிரகாமுடனான பதவனுலடய 
உடன்படிக்லகயின் இறுதி நிலறபவற்றம் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் 
வதாடக்கத்தில், அவருலடய முதல் வருலகயின் பபாது வதாடங்கியது என்று 
லுூக்கா 1:68-73 பபான்ற பகுதிகள் நமக்குக் கற்பிக்கின்றன. இபதாடு கூட, 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

கலாத்தியர் 3:15-18 பபான்ற பகுதிகள் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் வதாடர்ச்சியின் 
பபாது நாம் பதவலனயும் ஆபிரகாமுக்கு அவர் அளித்த 
வாக்குத்தத்தங்கலளயும் வதாடர்ந்து நம்ப பவண்டும் என்று கூறுகின்றன. 
பமலும், கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் நிலறவில், கிறிஸ்துவில் நாம் வபறப் 
பபாகும் மகிலமயான நித்திய வவகுமதி இஸ்ரபவலின் முற்பிதாக்களுக்கு 
பதவன் அளித்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிலறபவறுதல் என்று பராமர் 4:13 பபான்ற 
வசனங்கள் கற்பிக்கின்றன. 

நாம் கிறிஸ்துவில் இருக்கிபறாம். ஆபிரகாமுடன் பதவன் வசய்த 
உடன்படிக்லகயின் வாரிசு கிறிஸ்து ஆவார். பமலும் ஆபிரகாமுடனான தனது 
உடன்படிக்லகலய பதவன் காக்காமல் இருக்க மாட்டார். இஸ்ரபவலின் 
உடன்படிக்லகலய காப்பாற்றும் ராஜாவாக பதவலன வவளிப்படுத்தும் 
யாத்திராகமத்தின் ஒவ்வவாரு பகுதியிலிருந்தும் இது பபான்ற நம் உலகத்திற்கு 
ஒத்த பயன்பாடுகள் வருகின்றன. 

பதவன் தனது உடன்படிக்லகக்கு எப்பபாதும் 
உண்லமயுள்ளவர் என்பலத யாத்திராகமம் புத்தகம் 
நிரூபிக்கிறது, ஏவனன்றால் இஸ்ரபவலர்கள் பமாபசக்கு 
எதிராக கலகம் வசய்தபபாதும், பதவன் அவர்களுடன் கடந்த 
காலத்தில் வசய்தலத அவர்கள் மதிக்கவில்லல என்றாலும் 
கூட, அவர்கலள விடுதலலயாக்கி தம் வாக்குத்தத்தத்லத 
நிலறபவற்றினார். அவர்களின் கலகத்தின் காரணமாக 
பதவன் அவர்கலள லகவிட்டிருக்க மாட்டார், ஆனால் அவர் 
அவர்களுக்கு நிர்ணயம் வசய்த இலக்லக அவர் அலடய 
விரும்பினார். பமலும் பதவன் நம் அலனவலரயும் அவரிடம் 
வநருங்கி வர இந்த இலக்லக நமக்காக 
நிர்ணயித்திருக்கிறார். பதவனிடமிருந்து நாம் எவ்வளவு 
துூரம் விலகி வசன்றாலும், நாம் அவரிடம் வநருங்கி வரச் 
வசய்கிறார். நாம் எவ்வளவு உலடந்து பபானாலும், அவர் 
நம்லம வநருங்குகிறார், அதனால் அவர் நம்லம சரிவசய்ய 
முடியும், அவர் நம்லம வட்ீடிற்கு அலழத்து வர முடியும். 
எனபவ, யாத்திராகமம் பதவன் நம்லம அலழத்த 
வாழ்க்லகயின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறது. நம்லம விடுவிக்க 
அவர் நமக்காக இருக்கிறார். உண்லமயில், யாத்திராகமம் 
விடுதலலயின் புத்தகமாகும். மக்கள் விழுந்துவிட்டார்கள், 
அவர்கள் விடுவிக்கப்பட பவண்டும், நாம் அலத ஒவ்வவாரு 
நாளும் வசய்கிபறாம். பதவன் அலதச் வசய்கிறார். நாம் 
அவருலடய கிருலபயிலிருந்து விலகி ஓடும்பபாது கூட 
அவரிடமாக நம்லம விபசஷித்த விதத்தில் 
பசர்த்துக்வகாள்கிறார். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

— Rev. Dr. லசப்ரியன் பக. குஷிவயண்டா 

இஸ்ரபவலின் ராஜ உடன்படிக்லக காப்பாளராக பதவன் இருக்கிறார் 
என்கிற முக்கிய கருப்வபாருலளத் தவிர, யாத்திராகமம் 5:1–18:27 இல் 
இஸ்ரபவலின் வவற்றிவபற்ற ராஜ வரீராக பதவன் இருக்கிறார் என்கிற 
கருப்வபாருளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவலத நாம் கவனிக்க 
பவண்டும். 

பவற்றிகைமான யபாை்வீைை் (5:1–18:27) 
பமாபசயின் நாளின் ஒவ்வவாரு வபரிய பபரரசிலும் வதால்வபாருள் 

கண்டுபிடிப்புகள் வதய்வகீ மற்றும் மனித ராஜாக்கள் பபாரில் வவற்றி வபறுவது 
எவ்வளவு வபாதுவானது என்பலதக் காட்டுகின்றன. எனபவ, இஸ்ரபவலின் 
வவற்றி வரீனாக பதவலனப் பற்றியுள்ள ஒரு சிறு குறிப்பு கூட அவர் 
இஸ்ரபவலின் வவற்றிகரமான ராஜா என்பதற்கான அறிகுறியாகும். 

பமாபச எகிப்தில் இருந்தபபாது, பதவலன இஸ்ரபவலின் வவற்றிகரமான 
ராஜ வரீராக நாம் பார்ப்பபாம். பமாபச மற்றும் இஸ்ரபவலர்கள் எகிப்திலிருந்து 
சீனாய் மலலக்கு அணிவகுத்துச் வசன்றபபாது அங்கு காணப்படுகிற இந்த 
கருப்வபாருலள நாம் ஆராய்பவாம். எகிப்தில் பமாபச இருந்த காலகட்டத்தில் 
இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 

எகிப்தில் யமாயச 
இந்த கருப்வபாருள் யாத்திராகமம் முழுவதும் காணப்படுகிறது, ஆனால் 

குறிப்பாக இஸ்ரபவல் எகிப்திலிருந்து விடுதலல வபற்ற பபாது 5:1–13:16 இல் 
இலத நாம் காணலாம். எகிப்துக்கு எதிரான பதவனின் அற்புதமான 
நியாயத்தீர்ப்புகள் பமாபசயின் அதிகாரத்லத உறுதிப்படுத்தியது. 
அதுமட்டுமல்ல, இஸ்ரயவலின் ராஜ வரீராக பதவனின் வவற்றிலயயும் 
அலவகள் வவளிப்படுத்தின. 

யாத்திராகமம் 12:12 இல், பதவன் தனது மிகப் வபரிய நியாயத்தீர்ப்பின் 
முக்கியத்துவத்லத, அதாவது பஸ்காவின் நியாயத்தீர்ப்லப, இந்த வழியில் 
சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

அந்த ராத்திரியிபல நான் எகிப்துபதசம் எங்கும் கடந்துபபாய், 
எகிப்துபதசத்திலுள்ள மனிதர்முதல் மிருகஜவீன்கள்மட்டும், 
முதற்பபறாயிருக்கிறலவகலளவயல்லாம் அதம்பண்ணி, 
எகிப்து பதவர்களின்பமல் நீதிலயச் வசலுத்துபவன். நாபன 
கர்த்தர் (யாத்திராகமம் 12:12). 

இந்த வசனத்தில் பதவன், "நாபன கர்த்தர்" அல்லது "நாபன [வ பகாவா]" 
என்று அறிவித்தலதக் கவனியுங்கள். இங்பக மீண்டும், பதவன் தனது 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

உடன்படிக்லகயின் நிலறபவறுதலல ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அலத 
நிலனவுகூருபவராக தன்லன அலடயாளம் காட்டினார். இஸ்ரபவலின் 
வவற்றிகரமான ராஜ பபார்வரீராக, அவர் "மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் 
முதற்பபறானலவகலள" வகால்லப் பபானார். பவறு வார்த்லதகளில் 
கூறுவதானால், எகிப்தியர்கள் தங்கலள பதவனுலடய எதிரிகளாக்கிக் 
வகாண்டதால் அவர் அவர்கலளயும் அவர்களது சமுதாயத்லதயும் அழிக்கப் 
புறப்பட்டார். இந்த மனிதர்கள் மதீு மட்டுமல்லாமல், பதவன் "எகிப்தின் 
அலனத்து பதவர்கள் மதீும் நியாயத்தீர்ப்லப வகாண்டு வருவார்." அவர் 
எகிப்தியர்கள் வழிபடும் வபாய்யான பதவர்கலளயும் வபால்லாத 
ஆவிகலளயும் பதாற்கடிப்பார். 

பார்பவானுக்கும் எகிப்தியருக்கும் எதிரான வ பகாவாவின் அற்புதமான 
நியாயத்தீர்ப்புகளில் இந்த இருலமலய நாம் காணலாம். இந்த 
நியாயத்தீர்ப்புகளில் வபரும்பாலானலவ, எகிப்தின் ஒன்று அல்லது அதற்கு 
பமற்பட்ட வபாய் பதவர்களுக்கு எதிராக வவற்றிலய வகாண்டு வந்தன. 
உதாரணமாக, ஆபரானின் பகால் ஒரு சர்ப்பமாக மாறி, பார்பவானின் 
மந்திரவாதிகளின் சர்ப்பங்கலள விழுங்கியபபாது, அது பார்பவானுக்கு 
எதிரான வவற்றி மட்டுமல்ல. இது பார்பவானின் கிரடீத்லத அலங்கரித்த 
நாகப்பாம்பால் அலடயாளப்படுத்தப்பட்ட வதய்வகீ சக்தியின் மீதான 
வவற்றியாகும். பதவன் லநல் நதிலய இரத்தமாக மாற்றியபபாது, அவர் லநல் 
நதியுடன் வதாடர்புலடய எகிப்திய பதவர்கள் மற்றும் பதவலதகள் மதீு தனது 
வல்லலமலய நிரூபித்தார். ஹப்பி, வசவபக் பபான்ற பதவர்கள் முதலலயின் 
உருவத்தில் இருந்தனர், பமலும் க்னும் மற்றும் ஹாட்வமய்ட் பபான்ற பதவர்கள் 
மீனின் உருவத்லத வகாண்டிருந்தனர். தவலளகள் மூலமான வாலதயானது 
எகிப்திய வதய்வமான வஹவகட்டின் மதீு பதவனின் வல்லலமலயக் காட்டியது. 
அந்த வதய்வம் மனித உருவத்லதயும் அதன் தலல தவலளயின் தலலலயயும் 
வகாண்டிருந்தது. எந்த எகிப்திய பதவர்களும் பபன்களுடன் உறுதியாக 
வதாடர்புபடுத்தப்படவில்லல. ஆனால் பவத அறிஞர்கள் பூமியின் பதவனான 
வகப்லப இது குறிக்கலாம் என்று பல ஆபலாசலனகலள வழங்கியுள்ளனர். 
இந்த வாலத எகிப்திய ஆசாரியர்கள் மற்றும் மந்திரவாதிகலளயும் 
அவமானப்படுத்த உதவியது. பறக்கும் வண்டாக அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் 
வகப்பர என்கிற பதவனுக்கு எதிராக ஈக்களின் வாலத வந்திருக்கலாம். 
எப்பிஸ், புச்சிஸ், வமனிவிஸ், பிடா மற்றும் பர பபான்ற காலளகளாக 
சித்தரிக்கப்பட்ட பதவர்களின் வரிலசயில் கால்நலடகளின் மரணம் 
பதவனின் வல்லலமலயக் காட்டியது, அபத பபால் பதவர்களின் ராணியாகிய 
ஐசிஸ் மதீும் அழகு மற்றும் அன்பின் வதய்வமான ஹத்பதார் என்கிற வபண் 
வதய்வத்தின் மதீும் பதவனுலடய வல்லலம காட்டப்பட்டது. இந்த இரண்டு 
வபண் வதய்வங்களும் பசுக்களாக சித்தரிக்கப்பட்டன. பநாய் மற்றும் 
குணப்படுத்துதலுடன் வதாடர்புலடய வசக்வமட் மற்றும் இம்பஹாவடப் பதவர்கள் 
மீது பதவனுலடய வல்லலமயின் வவளிப்பாடாக வகாப்பளங்களின் வாலத 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வந்திருக்கலாம். கல்மலழயின் நியாயத்தீர்ப்பு வானத்தின் வதய்வமான நட் 
மற்றும் வானத்லத உயர்த்தி நிறுத்திய ஷு மதீு பதவனின் வல்லலமலயக் 
காட்டியது. வவட்டுக்கிளிகளின் வாலத பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கும் 
வசவனபஹலம எதிர்க்கும் வலகயில் இருந்தன. இருளின் நியாயத்தீர்ப்பு 
வபரிய சூரியக் பதவனாகிய பர அல்லது அபமான்-பர மதீு வ பகாவாவின் 
வல்லலமலயக் காட்டியது. பின்னர் முதற்பபறான மரணத்தின் இறுதி வாலத, 
இனப்வபருக்கத்துடன் வதாடர்புலடய வதய்வங்களான மின் மற்றும் ஐசிலச 
அவமானமலடயச் வசய்தது. இந்த வதாடர்புகள் குறிப்பிடுவது பபால், எகிப்தில் 
நிகழ்ந்த பதவனின் அற்புதமான நியாயத்தீர்ப்புகள் அவருலடய சரரீப் 
பிரகாரமான எதிரிகள் மீது மட்டுமல்ல, அவருலடய ஆவிக்குரிய எதிரிகளான 
சாத்தானின் பசலனகள் மீதும் அவருயட  வவற்றிலயக் காட்டின. 

பமாபச எகிப்தில் இருந்தபபாது, பதவலன இஸ்ரபவலின் வவற்றிகரமான 
ராஜ வரீராக நாம் பார்த்பதாம். ஆனால் பமாபச மற்றும் இஸ்ரபவலர்கள் 
யாத்திராகமம் 13:17–18:27 இல் சனீாய் பநாக்கி அணிவகுத்தபபாது மனித மற்றும் 
ஆவிக்குரிய எதிரிகள் மீது பதவனுலடய வவற்றிலய நாம் காண முடியும். 

அணிவகுத்தலில் (13:17–18:27) 
நிச்சயமாக, சீனாய் மலலக்குச் வசல்லும் வழியில் பதவன் இஸ்ரபவலின் 

இராணுவத்லத கஷ்டங்களின் வழியாக வழிநடத்தினார் என்பது அவலர 
இஸ்ரபவலின் ராஜ பபார்வரீராக வவளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் 
யாத்திராகமத்தின் இந்த அம்சத்லத விளக்குவதற்கான சிறந்த வழி 
வசங்கடலில் பமாபசயின் பாடலுக்கு திரும்புவதுதான். பமாபச பாடிய 
யாத்திராகமம் 15:3-4 லயக் கவனியுங்கள்: 

கர்த்தபர யுத்தத்தில் வல்லவர்; கர்த்தர் என்பது அவருலடய 
நாமம். பார்பவானின் இரதங்கலளயும் அவன் 
பசலனகலளயும் சமுத்திரத்திபல தள்ளிவிட்டார் 
(யாத்திராகமம் 15:3-4). 

இங்பக பமாபச வ பகாவாலவ "ஒரு பபார்வரீன்" என்று 
வவளிப்பலடயாகக் குறிப்பிட்டார், பின்னர் "[யாஹ்பவ] என்பது அவருலடய 
நாமம்" என்று திரும்பத் திரும்ப கூறினார். பதவனுலடய நாமத்திற்கும் பதவன் 
ஒரு பபார்வரீன் என்ற வசாற்வறாடருக்கும் இலடயிலான இந்த வநருங்கிய 
வதாடர்பு பலழய ஏற்பாட்டின் "பசலனகளின் கர்த்தர்" அல்லது "பலடகளின் 
பதவன்" என்ற பலழய வசாற்வறாடரின் பின்னணிலய உருவாக்கியது. 
அவருலடய நாமம் குறிப்பிடுவது பபால, ராஜ பபார்வரீராகிய பதவன் 
பசலனகலள அல்லது பலடகலள உருவாக்குகிறார், பமலும் அவர் தனது 
எதிரிகலள பதாற்கடிக்கிறார். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், “பார்பவானுலடய 
இரதங்கலளயும் அவனுலடய பசலனலயயும்” “கடலில்” வசீிவயறிந்து 
முறியடித்தார். பின்னர், யாத்திராகமம் 15:11 இல், பமாபச வசான்னபபாது 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பதவனுலடய வவற்றியின் ஆவிக்குரிய பக்கத்லதயும் அலடயாளம் 
காட்டினார்: 

கர்த்தாபவ, பதவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? 
பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும், துதிகளில் 
பயப்படத்தக்கவரும், அற்புதங்கலளச் வசய்கிறவருமாகிய 
உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? (யாத்திராகமம் 15:11). 

பதவனின் வவற்றி எகிப்தின் மனித ராணுவத்தின் மதீு அவருலடய 
வல்லலமலயக் காட்டியது மட்டுமல்லாமல், எகிப்தின் அலனத்து வபாய்க் 
பதவர்களின் மதீும் அவருலடய வவற்றிலயக் காட்டியது. 

பதவன் ஒரு வவற்றி வரீன் என்றால் என்ன? சரி, பண்லடய 
உலகில் பதவன் சிருஷ்டிப்பின் பதவனாகவும் உண்லமயான 
ராஜாவாகவும் அறியப்படுகிறார், அலதத்தான் யாத்திராகமம் 
15 இல் நாம் காண்கிபறாம். 15:11 இல் இந்தப் துதியில் ஒரு 
வபரிய பகள்விலய இது பகட்கிறது: “கர்த்தலரப் பபால யார் 
இருக்கிறார்?” ஒருவரும் இல்லல என்பபத பதில். யாரும் 
இல்லல, குறிப்பாக, பதவலனப் பபான்ற பவறு கடவுள்கபளா 
வதய்வங்கபளா இல்லல. ஆகபவ, பதவன் ஒரு 
வவற்றிகரமான பபார்வரீன் என்பலதப் பற்றி நாம் 
பபசும்பபாது, பதவன் என்கிற பட்டத்திற்காக 
நூற்றுக்கணக்கான வதய்வங்கள் பபாட்டியிட்ட சூழலில் இது 
ஒரு சக்திவாய்ந்த அறிக்லகயாகும். மற்றும் அடிப்பலடயில், 
பவதாகமம் வசய்வது உண்லமயில் நட்பமானது. அது, 
“பதவலனப் பபான்றவர் யார்?” என்ற பகள்விலயக் 
பகட்கிறது. யாரும் இல்லல என்பபத பதிலாகும். பிற 
பதவர்கள் இருப்பதாக நீங்கள் நிலனக்கலாம், ஆனால் 
நாளின் முடிவில், பதவன் என்ற பட்டத்திற்கு தகுதியானவர் 
ஒருவர் மட்டுபம இருக்கிறார், அதுதான் நம்முலடய கர்த்தர். 
பின்னர் யாத்திராகமம் 15 "கர்த்தர் என்வறன்றும் ராஜரிகம் 
வசய்வார்" என்று முடிகிறது. இப்படிப்பட்ட பபார்வரீன் தான் 
நமக்காகப் பபாராட நமக்கு பவண்டும். 

— Dr. பிலரயன் டி. ரஸ்ஸல் 

இரண்டாம் தலலமுலற வாசகர்களுக்கு நம்பிக்லக அளிப்பதற்காக 
பார்பவான் மற்றும் அவனது வபாய்யான வதய்வங்கள் மதீு வ பகாவா 
பதவனின் வவற்றிலய யாத்திராகமப் புத்தகம் வலியுறுத்தியது. பதவனால் 
அவர்களுலடய மாம்ச மற்றும் ஆவிக்குரிய எதிரிகலளயும் கூட பதாற்கடிக்க 
முடிந்தது. கடந்த காலத்தில் பதவன் தங்கள் முற்பிதாக்களுக்காக எவ்வாறு 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

யுத்தம் வசய்தார் என்பலத அவர்கள் கற்றுக்வகாண்டனர். இந்த வழியில், 
அவர்கள் கானாலன பமற்வகாண்டு நலழந்தபபாது எதிர்காலத்தில் பதவன் 
தங்களுக்கு எவ்வாறு வஜயத்லத அளிப்பார் என்பலதயும் அவர்கள் 
கற்றுக்வகாண்டனர். 

ஏறக்குலறய அபத வழியில், யாத்திராகமத்தில் பதவனின் மாவபரும் 
வவற்றிலயப் பற்றி கிறிஸ்தவர்கள் அறியும்பபாது, கிறிஸ்துவின் வவற்றிலயப் 
பற்றி புதிய ஏற்பாடு என்ன கற்பிக்கிறது என்பலத நாம் சிந்திக்கலாம். மத்பதயு 
12:28 மற்றும் 29, பயாவான் 12:31 மற்றும் வகாபலாவசயர் 2:15 பபான்ற 
பவதபகுதிகளில், கிறிஸ்து தமது ராஜ்யத்லத ஆரம்பித்தபபாது நம்முலடய 
வதய்வகீ இராஜரகீ வரீராகச் வசயல்பட்டார் என்று புதிய ஏற்பாடு கற்பிக்கிறது. 
ஆனால் சாத்தாலனயும், உலகின் வபாய்யான வதய்வங்கலளயும் இபயசு 
பதாற்கடித்த பபாது, தம்மிடம் சரணலடயும் அலனவருக்கும் கிருலபயாக 
மன்னிப்பு மற்றும் ஒப்புரவாகுதலல பதவன் அளித்தார். 

பமலும், 1 வகாரிந்தியர் 15:25, எபிபரயர் 1:3 மற்றும் 1 பபதுரு 3:22 பபான்ற 
பவதபகுதிகளில், இபயசு தமது ராஜ்யத்தின் வதாடர்ச்சியின் பபாது நமது 
இராஜரகீ வவற்றிசிறந்த வரீர் என்பலத அறிகிபறாம். சலப வரலாறு முழுவதும் 
சாத்தாலனயும் உலகில் உள்ள மற்ற அசுத்த ஆவிகலளயும் பதாற்கடிக்கும் 
கிறிஸ்துவின் உத்திலய நாம் பின்பற்ற பவண்டும். பமலும் கிறிஸ்துவில் உள்ள 
விசுவாசத்தின் மூலம் பதவனுடன் மன்னிப்லபயும் ஒப்புரவாகுதலலயும் நாம் 
வதாடர்ந்து அளிக்க பவண்டும். 

இறுதியாக, 2 வதசபலானிக்பகயர் 1:6 மற்றும் 7, எபிபரயர் 10:27, மற்றும் 2 
பபதுரு 3:7 பபான்ற பவதபகுதிகளில், அவருலடய ராஜ்யத்தின் நிலறவில் 
கிறிஸ்து மீண்டும் வதய்வகீ இராஜரகீ வரீராகத் திரும்பி வருவார். ஆனால் அவர் 
திரும்பியவுடன், கிறிஸ்துவின் இரக்கமுள்ள ஒப்புரவாகுதலின் சலுலக 
முடிவலடயும். கிறிஸ்துவிடம் வர மறுத்தவர்கள் சாத்தான் மற்றும் அவனது 
கூட்டாளிகளின் ஆக்கிலனலய அனுபவிப்பார்கள் - இது பதவனின் நித்திய 
தீர்ப்போகும். 

இஸ்ரபவலின் இராஜரகீ உடன்படிக்லகக் காப்பாளர் மற்றும் 
வவற்றிசிறந்த இராஜரகீப் பபார்வரீராக விளங்கிய பதவனின் முக்கிய 
கருப்வபாருள்கலளப் பார்த்த நாம், யாத்திராகமம் 19:1–24:11 இல் இஸ்ரபவலின் 
இராஜரகீ உடன்படிக்லகச் சட்டத்லத வழங்கும் பதவனாக யாத்திராகமத்தின் 
மூன்றாவது வபரிய கருப்வபாருளுக்கு நம் கவனத்லதத் திருப்ப பவண்டும். 

உடன்படிக்ரகச் சட்டத்ரத வழங்குபவை் (19:1–
24:11) 

நாம் முன்பு பார்த்தபடி, இந்த வசனங்கள் பமாபசயின் அதிகாரத்திற்கும் 
இஸ்ரபவலின் உடன்படிக்லகச் சட்டத்திற்கும் நம் கவனத்லத ஈர்க்கின்றன. 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பண்லடய கிழக்கு பதசங்களில், மானிட மற்றும் வதய்வகீ ராஜாக்கள் தங்களின் 
ஞானத்லத அவர்கள் வகாடுத்த சட்டங்களின் மூலம் வவளிப்படுத்தியதாக 
மக்கள் நம்பினர். எனபவ, யாத்திராகமத்தின் ஆதி வாசகர்கலள பதவபன 
அவர்களின் இராஜரகீ உடன்படிக்லகச் சட்டத்லத வழங்குபவர் என்பது 
ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்காது. ஆனால், இந்த கருப்வபாருலள பமாபச எவ்வாறு 
வலியுறுத்தினார் என்பலத நாம் அங்கீகரிக்க, பதவன் தமது 
நியாப்பிரமாணமத்லத யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் ஏன் வகாடுத்தார் என்பலதப் 
பார்ப்பது உதவியாயிருக்கும். 

ஒவ்வவாரு வபரிய புராட்டஸ்டன்ட் பாரம்பரியமும் 
நியாப்பிரமாணமத்தின் மூன்று முக்கிய பயன்பாடுகலளப் பற்றிப் பபசுகிறது. 
முதலாவது "உசுஸ் வபடகாகிகஸ்" என்று பரவலாக அலழக்கப்படுவது, 
நியாப்பிரமாணமத்தின் கல்வியியல் பயன்பாடாகும். கலாத்தியர் 3:23-26, பராமர் 
3:20, மற்றும் பராமர் 5:20 மற்றும் 21 பபான்ற புதிய ஏற்பாட்டுப் பகுதிகள், 
பாவத்லதத் துூண்டுவதற்கும் வவளிப்படுத்துவதற்கும் பதவன் 
நியாப்பிரமாணமத்லதப் பயன்படுத்துகிறார் என்று பபாதிக்கிறது. இவ்விதமாக, 
மனிதர்கள் இரட்சிப்புக்காக கிறிஸ்துவிடம் வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். 
இரண்டாவதாக, புராட்டஸ்டன்ட்கள் சில சமயங்களில் "உசுஸ் சிவிலஸ்" என்று 
அலழக்கப்படுவலதக் குறிப்பிடுகின்றனர். இது நியாப்பிரமாணத்தின் குடிலம 
அல்லது அரசியல் பயன்பாடாகும். இந்தப் பயன்பாட்டில், பதவனுலடய 
தண்டலனயின் அச்சுறுத்தலால் சமூகத்தில் பாவத்லத நியாப்பிரமாணம் 
தடுக்கிறது. ஆனால், வபாதுவாக பவதாகமத்தின் பபாதலனகளுக்கு இந்தக் 
கண்பணாட்டங்கள் எவ்வளவு உண்லமயாக இருந்தாலும், 
"நியாப்பிரமாணத்தின் மூன்றாவது பயன்பாடு" என்று அலழக்கப்படுவலத 
யாத்திராகமப் புத்தகம் வலியுறுத்துகிறது. இது சில பநரங்களில் "உசுஸ் 
நார்மடிவஸ்", எனப்படும் வநறிமுலறப் பயன்பாடு அல்லது "உசுஸ் டிடாக்டிகஸ்", 
எனப்படும் அறிவுறுத்தல் பயன்பாடு எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில், 
பதவனுலடய நியாப்பிரமாணம் ஏற்கனபவ அவருலடய கிருலபயின் கீழ் 
இருப்பவர்களுக்கு வநறி அல்லது அறிவுறுத்தலாகும். எனபவ, யாத்திராகமப் 
புத்தகத்தில், பதவன் தமது மக்களான இஸ்ரபவலலரத் தமது ஆசீர்வாதத்லத 
பநாக்கி வழிநடத்தபவ நியாப்பிரமாணமத்லதக் வகாடுத்தார். 

இந்தக் கருப்வபாருள் யாத்திராகமத்தில் பல இடங்களில் காணப்படுகிறது. 
ஆனால் இது குறிப்பாக இஸ்ரபவலுடனான பதவனின் உடன்படிக்லகயின் 
துவக்கத்தில் வதாடங்கி, உடன்படிக்லகயின் அங்கீகாரத்தின் மூலம் வதாடர்வது 
19:1-24:11 இல் வதளிவாகத் வதரிகிறது. பதவன் இஸ்ரபவலர்களிடம் கூறிய 
யாத்திராகமம் 19:4 ஐக் கவனியுங்கள்: 

நான் எகிப்தியருக்குச் வசய்தலதயும், நான் உங்கலளக் 
கழுகுகளுலடய வசட்லடகளின்பமல் சுமந்து, உங்கலள 
என்னண்லடயிபல பசர்த்துக்வகாண்டலதயும், நீங்கள் 
கண்டிருக்கிறீர்கள் (யாத்திராகமம் 19:4). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இஸ்ரபவலர்கள் நியாப்பிரமாணத்லதப் வபறுவதற்கு முன்பு, அவர்கள் 
ஏற்கனபவ பதவகிருலபலய அனுபவித்திருந்தலத நாம் இங்கு பார்க்கிபறாம். 
வசனங்கள் 5 மற்றும் 6 இல், நியாப்பிரமாணத்திற்கு இஸ்ரபவலர்கள் 
கீழ்ப்படியவும், அதனால் வரும் பற்றுறுதியின் நன்லமகள் என்னும் 
அவசியத்லத பதவன் உணர்த்தினார். அவர் இவ்வாறு கூறினார்: 

இப்வபாழுது நீங்கள் என் வாக்லக உள்ளபடி பகட்டு, என் 
உடன்படிக்லகலயக் லகக்வகாள்வர்ீகளானால், சகல 
ஜனங்களிலும் நீங்கபள எனக்குச் வசாந்த 
சம்பத்தாயிருப்பர்ீகள். பூமிவயல்லாம் என்னுலடயது. நீங்கள் 
எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பர்ீகள் 
என்று நீ இஸ்ரபவல் புத்திரபராபட வசால்லபவண்டிய 
வார்த்லதகள் என்றார். (யாத்திராகமம் 19: 5-6). 

ஏற்கனபவ பதவனுலடய கிருலபலயப் வபற்றிருந்ததால், இஸ்ரபவல் 
அவருலடய சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்தால், அவருலடய "வசாந்த சம்பத்தாக", 
"ஆசாரியர்களின் ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய்" இருக்கும். இஸ்ரபவலர் 
தங்கள் இரட்சிப்லபப் வபறுவதற்காக பதவனின் நியாயப்பிரமாணம் 
வகாடுக்கப்படவில்லல என்பது வதளிவாகிறது. அவர் ஏற்கனபவ 
இஸ்ரபவலர்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டிய பிறகு நியாப்பிரமாணமானது அவரது 
மக்களுக்கு அவர் வழங்கிய ஈவோகும். 

யாத்திராகமம் 20:1-17 இல் இபத பபான்ற ஒரு முலற பதான்றுகிறது. 20:2 
இல், பதவன் இஸ்ரபவலிடம் தம்முலடய இரக்கத்லத பிரகடனப்படுத்தி, பத்துக் 
கட்டலளகலளத் துவக்கினார்: 

உன்லன அடிலமத்தன வடீாகிய எகிப்துபதசத்திலிருந்து 
புறப்படப்பண்ணின உன் பதவனாகிய கர்த்தர் நாபன 
(யாத்திராகமம் 20:2). 

மீண்டும் ஒருமுலற, பதவனுலடய இரக்கம் இஸ்ரபவலுக்கான 
அவருலடய நியாயப்பிரமாணத்லத முந்தியலதக் காண்கிபறாம். இந்த 
அறிவிப்புக்குப் பிறபக பதவன் இஸ்ரபவலுக்கு பத்துக் கட்டலளகலளக் 
வகாடுத்தார். பமலும், பத்துக் கட்டலளகளில் பல வவளிப்பலடயாகக் கூறுவது 
பபால், சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதினிமித்தம் இஸ்ரபவல் மக்கள் 
ஆசீர்வாதங்கலளப் வபறுவார்கள். 

ஒருபவலள சிலர் பதவ சட்டத்லத இடுக்கமாக்கி, அலதக் 
கிருலபக்கு எதிரானது என்று நிலனக்கலாம். ஆனால் 
பலழய ஏற்பாட்டில் பதவன் நியாயப்பிரமாணத்லத வழங்கிய 
விதத்லத நாம் பார்க்கும்பபாது, பதவன் அலத வழங்கியது 
ஒரு கிருலபயான விஷயம் என்பலத நாம் காணலாம். நாம் 
பார்ப்பது என்னவவன்றால், பதவன் தம் மக்கலள எகிப்தின் 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

அடிலமத்தனத்திலிருந்து மீட்ட பிறகு அவர்களுக்குச் 
நியாயப்பிரமாணத்லத வழங்கினார். அவர் அவர்கலள 
வவளிபய அலழத்துச் வசன்று, அவர்கள் சார்பாக 
வல்லலமயான முலறயில் இலடபட்டார். பின்னர் அவர் 
அவர்கலள வனாந்தரத்திற்கு அலழத்து வந்து, அவர்கலளத் 
தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி, அவர்களின் மகா ராஜாவாகிய 
பதவனுலடய இராஜ்ஜியம் மற்றும் அரசாட்சியின் கீழ் 
அவர்கள் எவ்வாறு வாழ பவண்டும் என்பதற்கான தமது 
திட்டத்லத வவளிப்படுத்துகிறார். எனபவ, சட்டம் என்பது 
தம்முலடய மக்கலள மட்ீடுக்வகாள்வதற்காகக் பதவன் 
அவர்கலளக் கலடப்பிடிக்கச் வசான்ன ஒன்றல்ல. மாறாக, 
பதவன் அவர்கலள எகிப்திலிருந்து மீட்டு, தம்முலடய 
ஜனங்கள் மகா ராஜாவாகிய பதவலன ஆண்டவராகக் 
வகாண்டு அவரின் கீழ் ஜவீிக்க பவண்டும் என்பலதயும், 
மீட்கப்பட்ட மக்களாக ஒருவருக்வகாருவர் அவர்கள் எவ்வாறு 
ஜவீிக்க பவண்டும் என்பலதயும் காட்டிய பிறகு 
நியாயப்பிரமாணம் வழங்கப்பட்டது. எனபவ, பலழய 
ஏற்பாட்டில் உள்ள நியாயப்பிரமாணத்லதப் பற்றி நீங்கள் 
வாசிக்கும் பபாவதல்லாம், அது ஏற்கனபவ பதவனுலடய 
கிருலபயின் பின்னணியில் அவருலடய மக்களுக்குக் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

— Dr. பிராண்டன் டி. க்பரா 

உடன்படிக்லகயின் அங்கீகாரத்தின் பபாதும் பதவன் இந்த மாதிரிலய 
வவளிப்படுத்தினார். யாத்திராகமம் 24:1 மற்றும் 2 இல், சீனாய் மலலயில் 
தம்மிடம் வரும்படி இஸ்ரபவலின் மூப்பர்கலள அன்புடன் அலழத்தார். 
வசனங்கள் 3-8 இல், மக்கள் சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதாக உறுதியளித்தனர். 
மற்றும் வசனங்கள் 9-11 இல், இஸ்ரபவல் மூப்பர்கள் பதவனுடன் 
சமாதானத்தின் ஆசீர்வாதத்லதக் வகாண்டாடி, பின்பு உண்லமயில் பதவலனத் 
தரிசித்தார்கள். 

ஆதி வாசகர்கலளப் வபாறுத்தவலர, கடந்த காலத்தில் பதவனுலடய 
சட்டத்தின் இரக்கம் மற்றும் நன்லம பயக்கும் தன்லமயின் மீதான இந்த 
வலியுறுத்தல், அவர்களின் வசாந்த நாட்களில் பதவனுலடய சட்டத்லதப் 
பின்பற்ற பவண்டிய அவசியத்லத எச்சரித்தது. நியாயப்பிரமாணம் 
அவர்களின் தற்பபாலதய சூழ்நிலலயிலும் எதிர்காலத்திலும் பதவனின் 
வவகுமதி ோகும். 

இபத வழியில், கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களாக, யாத்திராகமப் 
புத்தகத்தில் இஸ்ரபவலருக்கு பதவனின் கட்டலளகலளப் பார்க்கும் ஒவ்வவாரு 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முலறயும், கிறிஸ்துவில் நமக்குத் பதவனுலடய கிருலபயான மற்றும் நன்லம 
பயக்கும் வகாலடயாக நாம் பார்க்க பவண்டும். 

இப்பபாது, அவருலடய ராஜ்யத்தின் வதாடக்கத்தில், இபயசுவும் 
அவருலடய அப்பபாஸ்தலர்களும், தீர்க்கதரிசிகளும் சலபக்கு பமாபசயின் 
சட்டத்லத நம் காலத்திற்குப் பயன்படுத்த உதவும்படி புதிய வவளிப்பாடுகலள 
வழங்கினர் என்பலத நாம் அறிபவாம். ஆனால் மத்பதயு 5:17, பராமர் 8:4 மற்றும் 
எபிபரயர் 8:10 பபான்ற பகுதிகள் இபயசுவும் அவலரப் பின்பற்றுபவர்களும் 
பமாபசயின் நியாயப்பிரமாண அதிகாரத்லதத் தள்ளுபடி வசய்யவில்லல 
என்பலதத் வதளிவுபடுத்துகின்றன. ராஜ்யத்தின் வதாடர்ச்சியின் பபாதும் 
இதுபவ உண்லம ோகும். இன்று, கிறிஸ்து வரவில்லல என்பது பபால் நாம் 
பதவனுலடய சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிய முயற்சிக்கக் கூடாது. ஆனால் 
கிறிஸ்துவில் நாம் பதவனின் கூடுதலான வவளிப்பாட்டின் வவளிச்சத்தில் 
இன்று அலதப் பயன்படுத்த பவண்டும். பமலும், நமக்குத் வதரிந்தபடி, கிறிஸ்து 
தனது ராஜ்யத்தின் நிலறவில் திரும்பும்பபாது, அவருலடய மக்கள் பூரணமாகப் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுவார்கள். அப்பபாது புதிய சிருஷ்டிப்பில் நம் இருதயங்களில் 
எழுதப்பட்ட பதவனுலடய பரிபூரண சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிபவாம். 

இஸ்ரபவலின் ராஜ உடன்படிக்லகலயக் காப்பவராகவும், வவற்றிகரமான 
இராஜரகீ வரீராகவும், ராஜ உடன்படிக்லகயின் சட்டத்லத வழங்குபவராகவும் 
பதவலன ஆராய்வதன் மூலம் யாத்திராகமப் புத்தகத்தில் உள்ள முக்கிய 
கருப்வபாருள்கலளப் பார்த்பதாம். இறுதியாக, யாத்திராகமம் 24:12-40:38 இல் 
உள்ள இஸ்ரபவலின் தற்பபாலதய யுத்தவரீர் பதவன் என்ற கருப்வபாருலளப் 
பார்ப்பபாம். 

தற்யபாரதய யுத்தவீைை் (24:12-40:38) 
யாத்திராகமப் புத்தகம், இஸ்ரபவலின் மீது கர்த்தரின் 
அரசாட்சிலய மிகவும் சுவாரசியமாக எடுத்துலரக்கிறது. 
வபரும்பாலும் மக்கள் பலழய ஏற்பாட்லடப் படிக்கும்பபாது, 
இஸ்ரபவலின் முதல் ராஜா சவுல் என்று நிலனக்கிறார்கள். 
சவுல் பூமிக்குரிய முதலாவது ராஜா என்று வசால்லலாம். 
ஆனால் நீங்கள் யாத்திராகமம் 19:5 மற்றும் 6 ஐ 
வாசிக்கும்பபாது, அது இஸ்ரபவலல "ஆசாரியர்களின் 
ராஜ்யம்" என்று பபசுகிறது. சரி, ஒரு ராஜா இல்லாமல் ஒரு 
ராஜ்யத்லத நீங்கள் வகாண்டிருக்க முடியாது. எனபவ, 
உண்லமயில், யாத்திராகமம் 19:5-6 இன் முன்பனாக்கு 
என்னவவன்றால், இஸ்ரபவலின் முதல் ராஜா உண்லமயில் 
பதவபன ஆவார். பலழய ஏற்பாட்டில் பதவன் கிறிஸ்துவாக 
அவதாரம் எடுக்கவில்லல என்றாலும், அவர் தம்லம 
ராஜாவாகவும், கிறிஸ்துவில் தம்முலடய அரசாட்சிலய 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பகலில் பமக ஸ்தம்பமாகவும் இரவில் அக்கினி 
ஸ்தம்பமாகவும் காணக்கூடியதாக ஆக்குகிறார். ஆசரிப்பு 
கூடாரம் "பதவன் நம்பமாடு இருக்கிறார்" என்னும் 
இம்மானுபவலின் அலடயாளமாக மாறுகிறது. எனபவ, 
பதவனின் அரசாட்சி இஸ்ரபவலுக்கு அவர் வகாடுக்கும் இந்த 
புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் சின்னங்களில் வதரியும். இதன் 
மூலம் அவர் இஸ்ரபவல் மதீு கிறிஸ்துவின் மூலமாகத் தனது 
வசாந்த ஆட்சிலயயும் அரசாட்சிலயயும் காட்டுகிறார். 

— Dr. டான் பகாவலட் 

யாத்திராகமம் 24:12-40:38 இல் பதவனின் ராஜ பிரசன்னத்தின் 
கருப்வபாருலள மிகத் வதளிவாகக் காண்கிபறாம். யாத்திராகமத்தின் இந்த 
நான்காவது வபரிய பிரிவு பமாபசயின் அதிகாரம் மற்றும் இஸ்ரபவலின் 
ஆசரிப்புக் கூடாரத்லத லமயமாகக் வகாண்டுள்ளது. இவ்வாசஸ்தலத்திற்காக 
பமாபசக்கு பதவன் எவ்வாறு அறிவுலரகலள வழங்கினார், சனீாய் மலலயின் 
அடிவாரத்தில் இஸ்ரபவல் பதால்வியலடந்தது மற்றும் கூடாரத்தின் 
கட்டுமானத்தில் பமாபச எவ்வாறு இஸ்ரபவலல வழிநடத்தினார் என்பலத 
இந்த அத்தியாயங்கள் ஒத்திலக பார்க்கின்றன. இந்த நிகழ்வுகள் 
ஒவ்வவான்றும் பதவன் தம் மக்களுடன் இருப்பலத வலியுறுத்தியது. 
யாத்திராகமம் 33:14 இல், பதவன் பமாபசக்கு உறுதியளித்தார்: 

அதற்கு அவர்: என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் வசல்லும், நான் 
உனக்கு இலளப்பாறுதல் தருபவன் என்றார் (யாத்திராகமம் 
33:14). 

இந்த வசனத்தில் உள்ள "என் சமுகம்" என்ற பதம், எபிபரய வபயர்ச்வசால் 
ָָָָ ָפִנים  (பானிம்) என்பலத வமாழிவபயர்க்கிறது. இது வபாதுவாக "முகம்" என்று 

வமாழிவபயர்க்கப்படுகிறது. யாத்திராகமம் மற்றும் பிற இடங்களில் உள்ள பல 
பவதபகுதிகளில், பதவனுலடய "முகம்" என்பது அவருலடய மக்களுடன் 
அவரது சிறப்பான, தீவிரமான, கவனமுள்ள மற்றும் அடிக்கடி காணக்கூடிய 
பிரசன்னத்லதக் குறிக்கிறது. 

பதவன் எங்கும் நிலறந்திருந்தாலும், பவதாகமம் முழுவதிலும் அவர் 
தம்முலடய மக்களுக்கு விபசஷமான வழிகளில் தம்லம வவளிப்படுத்துகிறார். 
யாத்திராகமத்தின் இந்தப் பகுதியில், பதவனுலடய பிரசன்னம் 
வாசஸ்தலத்தின் அருகிலும், உள்பளயும் தங்கியிருந்தது. இந்த பாடத்தில் நாம் 
முன்பப குறிப்பிட்டது பபால், ஆசரிப்புக்கூடாரம் ஒரு பதவாலயம் அல்லது 
இஸ்ரபவல் மக்கள் ஆராதலன நடத்திய இடத்லத விட பமலானதாக இருந்தது. 
அது பதவனின் ராஜ பபார்க் கூடாரமாக இருந்ததால் இஸ்ரபவலர் கூடாரத்தில் 
பதவலன ஆராதித்தனர். பண்லடய மானிட ராஜாக்கள் தங்கள் பலடகலள 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பபாருக்கு வழிநடத்தியபபாது அரச பபார் கூடாரங்களில் வாழ்ந்தலதப் 
பபாலபவ, கானாலனக் லகப்பற்றும் பநாக்கில் இஸ்ரபவலின் இராணுவத்லத 
வழிநடத்த பதவன் தம் கூடாரத்தில் வாசம் பண்ணினார். 

இப்பபாது, யாத்திராகமம் 32:1–34:35 இல், பதவபிரசன்னம் தம்முலடய 
மக்களுடன் இருப்பது தீவிரமாக அச்சுறுத்தப்பட்டது. இத்வதாடரில், 
இஸ்ரபவலின் பதால்வி மற்றும் சீனாய் மலலயில் புதுப்பித்த உடன்படிக்லக 
பற்றி அறிந்து வகாள்கிபறாம். இஸ்ரபவலர்கள் சனீாயில் வபான்னாலான 
கன்றுக்குட்டிலய வணங்குவலத பதவன் முதலில் பார்த்தபபாது, பமாபசலயத் 
தவிர முழு பதசத்லதயும் அழித்துவிடுபவன் என்று எச்சரித்தார். ஆனால் 
பமாபசயின் பரிந்துலரயின் நிமித்தம், பதவன் மனஸ்தாபப்பட்டு, பாவம் 
வசய்தவர்கலள மட்டுபம தண்டித்தார். இன்னும், பதவன் தம்முலடய ஜனங்கள் 
முன்பனறிச் வசன்றபபாது அவர்களிடமிருந்து தம்முலடய பிரசன்னத்லத 
நீக்கிவிடுவதாக அச்சுறுத்தினார். ஆனால் வதய்வகீ ராஜா இல்லாமல் 
முன்பனாக்கி அணிவகுத்துச் வசல்வது நிலனத்துப் பார்க்க முடியாததாக 
இருந்தது. பமாபச பதவனிடம் கூறிய யாத்திராகமம் 33:15-16 ஐக் கவனியுங்கள்: 

அப்வபாழுது அவன் அவலர பநாக்கி: உம்முலடய சமுகம் 
என்பனாபடகூடச் வசல்லாமற்பபானால், எங்கலள 
இவ்விடத்திலிருந்து வகாண்டுபபாகாதிரும். எனக்கும் உமது 
ஜனங்களுக்கும் உம்முலடய கண்களிபல கிருலப 
கிலடத்தவதன்பது எதினால் அறியப்படும்; நீர் எங்கபளாபட 
வருவதினால் அல்லவா? இப்படிபய பூமியின்பமலுள்ள 
ஜனங்கள் எல்லாரிலும், நானும் உம்முலடய ஜனங்களும் 
விபசஷித்தவர்கள் என்று விளங்கும் என்றான். 
(யாத்திராகமம் 33:15-16). 

“[அவருலடய] சமூகம் [அவர்களுடன்] பபாக[வில்லல] என்றால்” 
இஸ்ரபவலல முன்னுக்கு அனுப்ப பவண்டாம் என்று பமாபச பதவனிடம் 
பகட்டலத இங்பக கவனியுங்கள். அவர்களுக்கிலடயில் எல்லாம் சரியாக 
இருக்கும்படி பமாபச பவண்டினார். பமலும், "பூமியின் மீதிலுள்ள எல்லா 
ஜனங்களிடமிருந்தும்" பவறுபடுத்திக் காட்டியலத, அதாவது அவர்களுடன் 
பதவபிரசன்னத்லதயும் பசர்த்து எடுத்துக் வகாள்ள பவண்டாம் என்று அவர் 
பதவனிடம் பகட்டார். யாத்திராகமம் 33:17ல், பதவன் இவ்வாறு பதிலளித்தார்: 

அப்வபாழுது கர்த்தர் பமாபசலய பநாக்கி: நீ வசான்ன இந்த 
வார்த்லதயின்படிபய வசய்பவன்; என் கண்களில் உனக்குக் 
கிருலப கிலடத்தது; உன்லனப் பபர்வசால்லி அலழத்து 
அறிந்திருக்கிபறன் என்றார் (யாத்திராகமம் 33:17). 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

புத்தகத்தின் கலடசி வசனமான யாத்திராகமம் 40:38, ஆசரிப்பு 
கூடாரத்தில் இஸ்ரபவலருடன் பதவபிரசன்னத்லத எடுத்துக்காட்டுவதில் 
ஆச்சரியமில்லல: 

இஸ்ரபவல் வம்சத்தார் பண்ணும் எல்லாப் 
பிரயாணங்களிலும் அவர்கவளல்லாருலடய கண்களுக்கும் 
பிரத்தியட்சமாகப் பகலில் கர்த்தருலடய பமகமும், இரவில் 
அக்கினியும், வாசஸ்தலத்தின் பமல் தங்கியிருந்தது. 
(யாத்திராகமம் 40:38). 

பதவன் தமது ஜனத்துடன் இருக்கிறார். அவர் பமாபசயுடன் 
முட்புதரில் இருக்கிறார். அவர் தமது மக்களுடன் இந்த 
அக்கினித் துூணுடனும், பமகத்துடனும் இரவில் அக்கினி 
ஸ்தம்பம் மூலமாகவும் பகலில் பமக ஸ்தம்பம் மூலமாகவும் 
அவர்கலள வழிநடத்துகிறார். பின்னர் நாம் அடிக்கடி 
புறக்கணிக்கப்படும் புத்தகத்தின் பகுதிகளான 
இப்புத்தகத்தின் கலடசி அத்தியாயங்களுக்குச் 
வசல்லும்பபாது, பதவன் அவர்களுக்கு வாசஸ்தலமாகிய ஒரு 
கூடாரத்லதக் வகாடுக்கிறார். இந்த வாசஸ்தலமாகிய 
கூடாரத்திற்குள் பதவன் அவர்களுக்கு உடன்படிக்லகப் 
வபட்டிலயக் வகாடுக்கிறார். அங்கு அலடயாளமாக 
பதவனுலடய பிரசன்னம் உள்ளது. இலதப் பற்றி நான் 
விரும்பும் விஷயம் என்னவவன்றால், பதவன் தம் 
மக்களுடன் இருக்க விரும்பும் பதவன் என்பலத நாம் 
காண்கிபறாம். இது என்லனப் வபாறுத்தவலர, பயாவான் 1 
இல் நாம் எதிர்வகாள்வலத நன்றாக முன்னறிவிக்கிறது: 

அந்த வார்த்லத மாம்சமாகி, கிருலபயினாலும் 
சத்தியத்தினாலும் நிலறந்தவராய், நமக்குள்பள 
வாசம்பண்ணினார்; அவருலடய மகிலமலயக் கண்படாம்; 
அது பிதாவுக்கு ஒபர பபறானவருலடய மகிலமக்கு ஏற்ற 
மகிலமயாகபவ இருந்தது (பயாவான் 1:14) 

பலழய ஏற்பாட்டில் பதவன் தம் மக்களுடன் இருக்க 
விரும்புகிறார். இறுதியில் புதிய ஏற்பாட்டில் தம் மக்களுடன் 
இருக்க பதவன் தமது குமாரன் இபயசுலவ அனுப்பினார். 

— Dr. படவிட் டி. லாம்ப் 

கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் மூன்று நிலலகளிலும் கிறிஸ்துலவப் 
பின்பற்றுபவர்களுக்கு பதவனின் விபசஷித்த ராஜ பிரசன்னத்தின் இந்த 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முக்கிய கருப்வபாருலள புதிய ஏற்பாடு பயன்படுத்துகிறது. மத்பதயு 18:20 மற்றும் 
பயாவான் 2:19-21 பபான்ற பவத பகுதிகள், அவருலடய ராஜ்யத்தின் 
வதாடக்கத்தில், கிறிஸ்து தாபம தனது மக்களுடன் பதவனுலடய இயற்லகக்கு 
அப்பாற்பட்ட ராஜ பிரசன்னமாக இருந்தார் என்பலத விளக்குகின்றன. 
உண்லமயில், பயாவான் 1:14 இஸ்ரபவலின் கூடாரத்திற்கும் இபயசுவின் முதல் 
வருலகக்கும் இலடபய இருந்த வவளிப்பலடயான வதாடர்லபக் காட்டுகிறது. 
இந்த வசனத்லத கவனியுங்கள்: 

அந்த வார்த்லத மாம்சமாகி, நமக்குள்பள 
வாசம்பண்ணினார். அவருலடய மகிலமலயக் கண்படாம்; 
அது பிதாவுக்கு ஒபர பபறானவருலடய மகிலமக்கு ஏற்ற 
மகிலமயாகபவ இருந்தது (பயாவான் 1:14). 

"நம்குள்பள வாசம் பண்ணினார்" என்ற வசாற்வறாடர் கிபரக்க 
வார்த்லதயான σκηνόω (ஸ்வகனுூ) என்பதிலிருந்து வபறப்பட்டது. கிபரக்க 
பலழய ஏற்பாடான வசப்டுவஜின்ட்டில் பதவனுலடய பிரசன்னம் கூடாரத்தில் 
இருப்பலதக் குறிக்கும் யாத்திராகமத்தில் உள்ள எபிவரய விலனச்வசால்லுக்கு 
 இபத வார்த்லத பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனபவ, கிறிஸ்துவின் (ஷாகன்) ָשַכן 

மனித அவதாரம் என்பதன் அர்த்தம் பதவன் தம்முலடய மக்கலள வவற்றிக்கு 
வழிநடத்தினார் என்பபத என்று இந்த வசனம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

கூடுதலாக, அப்பபாஸ்தலருலடய நடபடிகள் 2:17 மற்றும் பராமர் 5:5 பபான்ற 
பகுதிகள் இபயசு பரபலாகத்திற்கு ஏறியபபாது, கிறிஸ்துலவப் 
பின்பற்றுபவர்கள் மதீு தம் ஆவிலய ஊற்றினார் என்று பபாதிக்கின்றன. 
எனபவ, கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் வதாடர்ச்சி முழுவதும், பரிசுத்த 
ஆவியானவர் அவருலடய சலபயில் வாசம் வசய்கிறார். பதவன் ஆசரிப்பு 
கூடாரத்லத தம் பிரசன்னத்தால் நிரப்பியது பபால, ஆவியானவர் தம் 
மக்கலளத் தம்முலடய விபசஷமான, தீவிரமான பிரசன்னத்தால் நிரப்புகிறார், 
அது நாளுக்கு நாள் பதவனின் வழிகாட்டுதலுக்கும் வவற்றிக்கும் உத்தரவாதம் 
அளிக்கிறது. 

நிச்சயமாக, வவளிப்படுத்தின விபசஷம் 21:3 பபான்ற புதிய ஏற்பாட்டு 
பகுதிகள் கிறிஸ்துவின் அவதாரமும் ஆவியின் பிரசன்னமும் புதிய 
சிருஷ்டிப்பில் பதவனுலடய ராஜ பிரசன்னத்தின் அதிசயத்திற்கு 
முன்பனாடியாக இருக்கின்றன என்று கற்பிக்கின்றன. கிறிஸ்து தம்முலடய 
ராஜ்யத்தின் முழுநிலறவில் திரும்பும்பபாது, அவர் எல்லாவற்லறயும் 
புதிதாக்குவார். முழு சிருஷ்டிப்பும் நமது தற்பபாலதய பபார்வரீரான ராஜாவின் 
காணக்கூடிய மகிலமயால் நிரப்பப்படும். 
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வடீிபயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் பவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முடிவுரை 
"யாத்திராகமத்லதப் பற்றிய ஒரு கண்பணாட்டம்" என்ற தலலப்பில் 

இந்தப் பாடத்தில், அதன் எழுத்தாளர், சந்தர்ப்பம், ஆதி அர்த்தம் மற்றும் நவனீ 
பயன்பாடு உட்பட, மனதில் லவத்துக்வகாள்ள சில ஆரம்பக் கருத்துகலள 
அறிமுகப்படுத்தியுள்பளாம். புத்தகத்லத இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளாகப் 
பிரிப்பதன் மூலம் யாத்திராகமத்தின் அலமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்லதயும் 
நாம் ஆராய்ந்பதாம். புத்தகம் முழுவதும் பதவனுலடய அரசாட்சியின் பல 
பரிமாணங்கள் எவ்வாறு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது உட்பட சில முக்கிய 
கருப்வபாருள்கலள நாம் பார்த்பதாம். 

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பதசத்தின் எல்லலயில் பமாபசயுடன் 
முகாமிட்டிருந்ததால், அதன் அசல் இஸ்ரபவலர் பார்லவயாளர்களுக்கு 
யாத்திராகமம் புத்தகம் வபரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோகும். இஸ்ரபவலர்கள் 
தங்கள் நாட்களில் பதவனுக்காக வாழ்வதற்கான சவால்கலளப் பற்றி 
சிந்தித்தபபாது, அவர்களுலடய பதசத்தில் பதவனால் நியமிக்கப்பட்ட 
தலலவராக பமாபசக்கு தங்கள் உறுதிப்பாட்லட மீண்டும் உறுதிப்படுத்துமாறு 
யாத்திராகமம் அவர்கலள அலழத்தது. எகிப்திலிருந்து சீனாய் மலலக்கு 
அவர்கள் விடுதலலயாக்கப்பட்டதில் பமாபசயின் பங்லக அந்தப் புத்தகம் 
அவர்களுக்கு நிலனவூட்டியது. பமலும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
பதசத்துக்காக பதவன் அவர்கலள எவ்வாறு தயார்படுத்தினார் என்பலத அது 
அவர்களுக்கு நிலனவூட்டியது. 

அபத வழியில், இன்று கிறிஸ்துலவப் பின்பற்றுபவர்களாக, 
யாத்திராகமம் புத்தகம் கிறிஸ்துவில் பதவன் என்ன வசய்திருக்கிறார் என்பதன் 
வவளிச்சத்தில் பமாபசயின் அதிகாரத்திற்கு நம்முலடய விசுவாசத்லத 
உறுதிப்படுத்த அலழப்பு விடுக்கிறது. இஸ்ரபவலின் தலலவனாக பமாபசயின் 
மூலம் பதவன் வசய்தலதப் பபாலபவ, கிறிஸ்துவின் மூலம் பதவன் எவ்வளவு 
அதிகமாகச் வசய்திருக்கிறார் என்பலத யாத்திராகமம் புத்தகம் காட்டுகிறது. 
கிறிஸ்துவில், பாவத்தின் அடிலமத்தனத்திலிருந்தும் சாத்தானின் 
ஆதிக்கத்திலிருந்தும் பதவன் நம்லம என்வறன்றும் விடுவித்திருக்கிறார். 
கிறிஸ்துவில், கிறிஸ்துவின் ஆவியின் பிரசன்னத்லதயும், நம்லம 
வழிநடத்துவதற்கான வழிமுலறகலளயும் பதவன் நமக்கு அளித்துள்ளார். 
இந்த வவளிச்சத்தில், புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட நம்முலடய நித்திய சுதந்தரத்திற்கு அவர் நம்லம 
வழிநடத்துலகயில், கிறிஸ்துலவ நாம் எவ்வாறு பின்பற்ற பவண்டும் 
என்பலதப் பற்றி பமலும் பமலும் அறிந்துவகாள்ள எண்ணற்ற வாய்ப்புகலள 
யாத்திராகமம் நமக்கு வழங்குகிறது. 
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