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இழந்து கண்டறியப்பட்ட பரதீசு 

-1- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

முன்னுரர 
எல்யலாரும் ஏதாவது ஒரு யவயளயில் எயதயாவது இழக்கிறார்கள் 

என்று நியனக்கியறன். ஒரு யவயள அது ஒரு புத்தகமாக இருக்கலாம். அல்லது 
அது உங்கள் வட்ீடுச் சாவியாக இருக்கலாம். உங்கயளப் பற்றி எனக்குத் 
ததரியாது, ஆனால் அயதப்யபான்று ஒன்யற இழந்துவிட்டால் நான் தசய்யும் 
முதல் காரியம் என் நியலகயளத் திரும்பப் தபறுவதோகும். என் எண்ணத்தில், 
நான் இழந்த தபாருயள எங்யக யவத்யதன் என்று நியனவுகூர படிப்படியாக 
கடந்த காலத்திற்குச் தசல்யவன். பின்னர், என் நியலகயளத் திரும்பப் 
தபற்றவுடன், நான் தவறு தசய்தயத கவனமாக மாற்றியயமக்கியறன். சாவிகள் 
யமயை மதீு எங்கு இருக்க யவண்டுயமா அங்யக யவக்கியறன், புத்தகம் 
அலமாரிக்குத் திரும்பப் யபாகிறது. நான் இழந்த ஒன்யறக் கண்டுபிடிக்க 
எனக்குத் ததரிந்த சிறந்த வழிகளில் ஒன்று நான் தசய்தயதத் திரும்பப் 
தபறுவது மற்றும் மாற்றியயமப்பது ஆகும். 

இப்பாடத்திற்கு "இழந்து கண்டறியப்பட்ட பரதீசு" என்று 
தபயரிட்டுள்யளாம். ஆதியாகமம் 2:4–3:24 இல், ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஆதாம் 
மற்றும் ஏவாளின் பாவம் குறித்த சம்பவத்திற்கு யநராய் நம் கவனத்யதச் 
தசலுத்துயவாம். இஸ்ரயவல் மக்கயள ஊக்குவிப்பதற்காக பரதீயச இழந்த 
ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் அந்தத் யதாட்டத்தில் திருப்பி மாற்றியயமத்த 
நடவடிக்யககயளப் பற்றி யமாயச எழுதியயத நாம் பார்ப்யபாம். இந்தச் 
சம்பவத்தின் மூலம் இழந்த பரதீயசத் திரும்பப் தபற நம்பிக்யகயுண்டு என்று 
இஸ்ரயவல் அறிந்துதகாண்டயதப்யபால, யமாயச இஸ்ரயவலுக்கு அளித்த 
ஊக்கயம இன்று நமக்கும் யதவன் தரும் தசய்தி என்று பார்ப்யபாம். ஆதாம் 
மற்றும் ஏவாள் எடுத்த நடவடிக்யககயளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இன்று 
கிறிஸ்தவர்களும் பரதீயசக் கண்டு தகாள்ள முடியும். ஆதியாகமம் 2 மற்றும் 3 
பற்றிய நமது ஆய்வு மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிகிறது: முதலாவதாக, இந்தப் 
பத்தியின் இலக்கிய அயமப்யப நாம் ஆராய்யவாம். இரண்டாவதாக, யமாயச 
இஸ்ரயவல் புத்திரருக்கு அவற்யற ஏன் இவ்வாறு எழுதினார் என்பயத அறிய 
இந்த அத்தியாயங்களின் உண்யமயான அர்த்தத்தில் கவனம் தசலுத்துயவாம். 
மூன்றாவதாக, நம் வாழ்வில் இந்தப் பத்தியின் சரியான பயன்பாட்டிற்கு புதிய 
ஏற்பாடு எவ்வாறு வழிகாட்டுகிறது என்று யகட்பதன் மூலம் நவனீ 
பயன்பாட்டிற்கு யநரோக நம் கவனத்யதத் திருப்புயவாம். இந்தப் பத்தியின் 
இலக்கிய அயமப்பிலிருந்து நாம் ஆரம்பிக்கலாம். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

இலக்கிய அரமப்பு 
ஆதியாகமம் 2–3 ஒரு நீண்ட பத்தியாக இருந்து பல தயலப்புகயளத் 

ததாட்டாலும், அது உண்யமயில் ஒரு ஒருங்கியணந்த விளக்கத்யத 
உருவாக்குகிறது. இந்தப் பத்தியயச் சரியாகப் புரிந்து தகாள்ள, நாம் இந்த 
இரண்டு அதிகாரங்கயளயும் ஒயர இலக்கியப் பகுதியாகக் கருதி கவனம் 
தசலுத்த யவண்டும். ஆதியாகமம் 2–3 இல் உள்ள இலக்கிய கட்டயமப்யபப் 
பற்றிய நமது ஆய்வு இரண்டு முக்கிய விஷயங்கயளக் தகாண்டிருக்கும்: 
முதலாவதாக, இந்தப் பத்தியின் முக்கிய பிரிவுகளின் கண்யணாட்டத்யதப் தபற 
முடியும்; இரண்டாவதாக, இந்தப் பல்யவறு பிரிவுகளில் சில குறிப்பிடத்தக்க 
ஒற்றுயமகயளப் பற்றி நம் கருத்யதத் ததரிவித்து, அதனால் யமாயச 
இஸ்ரயவலிடம் என்ன தசால்ல விரும்பினார் என்னும் அவரது எண்ணத்யத 
நாம் புரிந்துதகாள்ளலாம். ஆதியாகமம் 2–3 இன் இலக்கியக் கட்டயமப்புக் 
கண்யணாட்டத்துடன் நாம் ஆரம்பிக்கலாம். 

கண்ணணாட்டம் 
2:4 இன் முதல் பாதியில் யதான்றும் சுருக்கமான தயலப்யபத் தவிர, இந்த 

இரண்டு அதிகாரங்களும் நான்கு முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 
தயலப்புகள் மற்றும் குணாதிசயங்களில் அடிப்பயடயாக ஏற்படும் 
மாற்றங்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. நாம் இந்த நான்கு நியலகள் வழியாகச் 
தசன்று அவற்றின் அடிப்பயடக் கருத்யதச் சுருக்கமாகக் கூற யவண்டும். 

ணதாட்டத்தினுள் 
இந்த சம்பவத்தின் முதல் வியத்தகு நியல 2:4-17 இல் யதான்றுகிறது. 

யதவன் அங்கு ஆதாயம ஏயதன் யதாட்டத்தில் யவத்தார் என்று வாசிக்கியறாம். 
இந்த வசனங்கள் ஏயதன் யதாட்டத்தின் பரந்து விரிந்த காட்சியுடன் ததாடங்கி, 
இந்த யவத பகுதி நமக்குச் தசால்வது யபால், முழுத் யதாட்டமும் ஆதாம் வசிக்க 
மற்றும் யவயல தசய்ய அருயமயான இடமாக இருந்தது. பின்பு இந்தப் பிரிவின் 
கவனம் ஆதாமின் சிருஷ்டிப்பு மற்றும் யதாட்டத்திற்குள் அவன் யவயல 
தசய்வதற்கான கட்டயளயயக் குறிக்கிறது. யதவனுயடய கிருயபயால் 
ஆதாமுக்கு ஒரு தபரும் சிலாக்கியம் தகாடுக்கப்பட்டது. யதவனின் சார்பாக 
அவன் யதாட்டத்யதப் பராமரிக்க யவண்டியிருந்தது. 

ணமம்படுத்தப்பட்ட நிரல 
நம்முயடய இந்த சம்பவத்தின் இரண்டாம் நியல 2:18-25 யயக் 

தகாண்டுள்ள மனுக்குலத்தின் "யமம்படுத்தப்பட்ட நியல" என்று 
குறிப்பிடுயவாம். இதில் யதவன் இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்கயள 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஆதாமின் வாழ்க்யகயில் யசர்த்தார். 2:18 இல் காணப்படும் ஒரு புதிய 
பிரச்சயனயய அறிமுகப்படுத்தி இந்தப் பகுதி ஆரம்பிக்கிறது. அங்யக, யதவன் 
ஆதாயமப் பார்த்து இந்த வார்த்யதகயளக் கூறினார்: 

மனுஷன் தனியமயாயிருப்பது நல்லதல்ல. ஏற்ற 
துயணயய அவனுக்கு உண்டாக்குயவன் (ஆதியாகமம் 2:18). 

2:18-25 இல் உள்ள ஏயனய வசன பகுதி யதவன் இப்பிரச்சயனயய 
எவ்வாறு யகயாண்டார் என்று அறிவிக்கிறது. ஆதாம் மிருகங்களின் மத்தியில் 
ஒரு துயணயயத் யதடினான். ஆனால் இறுதியில், ஒரு மனுஷியய யதவன் 
உருவாக்கி அவயள ஆதாமிடத்திற்குக் தகாண்டு வந்தார். இந்தப்பிரகாரமாக, 
யதவன் ஆதாம் ஏவாளுக்கு ஏற்கனயவ அற்புதமாக உண்டாக்கியிருந்த 
சிருஷ்டியய யமம்படுத்தினார். 

சபிக்கப்பட்ட நிரல 
இந்த சம்வத்தின் மூன்றாம் நியலயய 3:1-21 இல் உள்ள மனுக்குலத்தின் 

"சபிக்கப்பட்ட நியல" என்று நாம் அயழப்யபாம். இது 3:1 இல் ஒரு புதிய 
தயலப்யபயும், வஞ்சிக்கும் சர்ப்பம் என்னும் புதிய கதாபாத்திரத்யதயும் 
அறிமுகப்படுத்தி ஆரம்பிக்கிறது. இந்த இடத்திலிருந்து 3:1-21 சர்ப்பத்தின் 
வஞ்சயனயயயும் அதினால் ஏற்பட்ட வியளவுகயளயும் யகயாள்கிறது. 
ஏவாள் சர்ப்பத்தின் வஞ்சயனயில் விழுந்து அவளும் ஆதாமும் விலக்கப்பட்ட 
கனியயப் புசித்து யதவ சாபங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். 

ணதாட்டத்திற்கு வவளிணய 
இந்த யவத பகுதியின் முக்கிய கட்டயமப்பில் உள்ள நான்காவது 

மூலப்தபாருள் 3:22-24 ஆகும், இதற்கு "யதாட்டத்திற்கு தவளியய" உள்ள 
மனுக்குலம் என்று தபயரிட்டுள்யளாம். இந்தப் பிரிவு தயலப்பிலிருந்து 
யவறுபடும் மற்தறாரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. இங்யக 
யதவன் ைவீவிருட்சத்தின் சிக்கயலப் பற்றிப் யபசுவயதப் பார்க்கியறாம். 3:22 இல் 
இந்த வார்த்யதகயள வாசிக்கியறாம்: 

மனுஷன் ... தன் யகயய நீட்டி ைவீவிருட்சத்தின் கனியயயும் 
பறித்து, புசித்து, என்யறக்கும் உயியராடிராதபடிக்குச் 
தசய்யயவண்டும் (ஆதியாகமம் 3:22). 

இந்த மரத்திலிருந்து ஆதாம் புசித்தால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சயனயயச் 
சமாளிக்க, யதவன் ஆதாயமத் யதாட்டத்திலிருந்து துரத்திவிட்டு, அதற்குப் 
யபாகும் வழியயக் காவல்தசய்ய யகரூபன்ீகயளயும், வசீிக்தகாண்டிருக்கிற ஒரு 
சுடதராளிப் பட்டயத்யதயும் யவத்தார். அதிலிருந்து, யதவனின் யநரடியாகத் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

தயலயிட்டால் ஒழிய மனிதர்களுக்கு இனி ஏயதன் யதாட்டத்திற்குச் தசல்ல வழி 
கியடயாது. 

ஒற்றுரம 
இந்த யவத பகுதியில் வரும் நான்கு தபரும் பிரிவுகயள மனதில் 

தகாண்டு, ஆதியாகமம் 2–3 காட்டும் வியத்தகு ஒற்றுயமயய நாம் இப்யபாது 
உற்று யநாக்கலாம். இந்தப் பிரிவுகளில் உள்ள தவவ்யவறு கூறுகயள 
இயணப்பதின் மூலம், யமாயச தனது விவரிப்பின் முக்கிய கருத்துக்கயள 
தவளிப்படுத்தினார். இந்த சம்பவத்தில் உள்ள ஒற்றுயமகயள யமலும் ஆராய, 
முதலில் இச்சம்பவத்தின் ஆரம்பம் மற்றும் முடிவில் காணப்படும் 
சமநியலயயப் பார்த்த பின்னர், இரண்டு நடுப்பகுதியில் காணப்படும் 
ஒற்றுயமயயக் காண்யபாம். நாம் முதலில் இந்த யவத பகுதியின் ஆரம்பம் 
மற்றும் முடியவக் காண்யபாம். 

துவக்கமும் முடிவும் 
நாம் பார்ப்பது யபால ஆதியாகமம் 2:4-17 மற்றும் 3:22-24 தங்களுக்குள் 

குயறந்தது மூன்று முக்கிய வழிகளில் முற்றிலும் யவறுபட்டு நிற்கின்றன. 
முதல் யவறுபாடு இருப்பிடத்தில் இருக்கிறது. இதன் விவரம் 2:7 இல் 

யதவன் ஆதாயம பரதீசாகிய யதாட்டத்தினுள் யவப்பதிலிருந்து 
ததாடங்குகிறது. ததய்வகீ ஆசீர்வாதங்கள் நிரம்பிய ஓர் இடத்தில் ஆதாம் 
வாழ்ந்து யவயல தசய்தான். எப்பக்கத்திலும் அற்புதமான தாவரங்கள், ைவீன் 
தரும் தண்ணர்ீ, வியலயயறப்தபற்ற உயலாகங்கள் மற்றும் கற்கள் அவயனச் 
சூழ்ந்திருந்தன. இதற்கு மாறாக, இந்த நிகழ்வோைது 3:24 இல் யதவன் 
ஆதாயமயும் ஏவாயளயும் யதாட்டத்திலிருந்து தவளியயற்றியதில் முடிகிறது. 
இந்தப் புவியியல் யவறுபாடு மனிதர்கள் பூமியில் வசிக்க மிகவும் விரும்பத்தக்க 
இடம் ஏயதன் யதாட்டத்தில் இருந்தது என்பயதத் ததளிவுபடுத்துகிறது. 

ஒவ்தவாரு பிரிவிலும் கவனம் தசலுத்தும்யபோது கோணப்படும் 
இரண்டாவது வித்தியாசம் யதாட்டத்திலுள்ள சிறப்பான மரங்கள் ஆகும். 2:4-17 
ைவீவிருட்சம், நன்யம தீயம அறியத்தக்க விருட்சம் என்னும் இரண்டு 
மரங்கயளப் பற்றிப் யபசினாலும், 2:17 யய வாசிக்கும் யபாது நம் கவனம் 
நன்யம தீயம அறியத்தக்க விருட்சம் என்கிற ஒரு மரத்திற்கு மட்டும் தசல்கிறது. 
இந்த மரம் மனிதர்களுக்கு நன்யம மற்றும் தீயம பற்றிய அனுபவ அறியவக் 
தகாடுக்கும் வல்லயமயயப் தபற்றிருந்தது. முன்பு பார்த்திராத காரியங்கயளப் 
பார்க்கும்படி அது அவர்கள் கண்கயளத் திறக்கக்கூடியதாய் இருந்தது. 

இதற்கு மாறாக, 3:22-24 இன் இறுதியில் யதவன் நன்யம தீயம 
அறியத்தக்க விருட்சத்யதப் பற்றிக் கவயலப்படாமல், ைவீவிருட்சத்யதப் பற்றி 
மட்டும் பிரத்தியயகமாய் அக்கயற தகாண்டார். இந்த மரம் மனிதர்களுக்கு 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

நித்திய ைவீயனத் தரும் வல்லயமயயப் தபற்றிருந்தது. ஆனால் யதவன் 
ஆதாயம விரட்டிவிட்டு இந்த மரத்யத அணுகவிடாமல் தடுத்தார். யதவன் 
யவறுவயகயில் கட்டயளயிடும் பட்சத்தில், ஒரு காலத்தில் யதாட்டத்திற்குள் 
சுதந்திரமாகப் யபாகக்கூடிய அனுமதி மற்றும் அங்குள்ள ஆசீர்வாதங்கள் 
அயனத்தும் ததாயலந்து யபாயிருந்தது என்பயத இந்த யவறுபாடு 
ததளிவுபடுத்துகிறது. 

இந்தச் சம்பவத்தின் ததாடக்கத்திற்கும் முடிவிற்கும் இயடயிலான 
மூன்றாவது யவறுபாடு மனுக்குலத்திற்கு இடப்பட்ட கட்டயளயில் உள்ளது. 
யதவன் ஆதாயம யவதயன மற்றும் கஷ்டமில்லாமல் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட 
யதாட்டத்யதப் பண்படுத்த யவத்தார் என்பயத 2:15 இல் உள்ள முதல் படி 
அறிவிக்கிறது. ஆனால் 3:23 இல் யதவன் ஆதாயமயும் ஏவாயளயும் 
யதாட்டத்திலிருந்து விரட்டிவிட்டு யதாட்டத்திற்கு தவளியய கஷ்டப்படும்படி 
ஆக்கியனக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். இந்த யவறுபாடு இச்சம்பவத்தில் ஒரு 
அவசியமான கண்யணாட்டத்யதயும் தருகிறது. ஏயதனின் அற்புதமான 
வாழ்க்யகயய மனுக்குலம் இழந்தது மட்டுமன்றி, யதாட்டத்யதவிட்டு தவளியில் 
இருக்கும் வயரயில் நாம் கஷ்டப்படும்படி 
ஆக்கியனக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கியறாம். 

ஆதியாகமம் 2–3 இல் உள்ள ஆரம்ப மற்றும் முடிவுப் பகுதிகளில் 
காணப்படும் இந்த மூன்று முரண்பாடுகள் இந்த சம்பவத்தின் மிக முக்கியமான 
சில அம்சங்களுக்கு யநரோக நம் கவனத்யத ஈர்க்கின்றன. ஆதி காலத்தில் 
மனித நியலயில் நிகழ்ந்த ஒரு தபரும் மாற்றத்யதப் பற்றி யமாயச எழுதினார். 
யதவன் ஆதியில் மனுக்குலம் அவரின் யதாட்டத்தில் வாசம் தசய்யும்படி 
கட்டயளயிட்டார். ஆனால் ஆதாம் ஏவாளின் பாவம் ைவீவிருட்சத்திலிருந்து 
அவர்கயளப் பிரித்து, கஷ்டத்திற்கும் ததால்யலக்கும் உள்ளாக்கியது. 
இப்யபாது நாம் பார்க்கிறபடி, இந்த முரண்பாடுகளின் ததாகுப்பு வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட யதசத்திற்கு யநராய் யமாயச இஸ்ரயவல் ைனங்கயள நடத்திய 
யபாது தங்கள் சூழ்நியலயய உணர்த்துவதாகக் கண்டார்கள். எகிப்தின் 
அடியமத்தனத்தில் தகாடுயமயய அனுபவிக்கும்படிக்கு இஸ்ரயவலர்கள் 
ஏயதயன விட்டுத் துூரம் யபாயிருந்தார்கள். ஏயதனில் யதவன் அருளியிருந்த 
ஆசீர்வாதங்கயள அவர்கள் மீண்டும் தபற யவண்டியிருந்தது. 

நடுப் பகுதிகள் 
கயதயின் தவளிப்புறப் பகுதிகளின் மாறுபட்ட ஒற்றுயமகயள மனதில் 

தகாண்டு, நம் கவனத்யத கயதயின் நடுத்தர பகுதிகளான 2:18-25 மற்றும் 3:1-21 
க்கு யநரோக தசலுத்த யவண்டும். இந்த இரண்டு உள் நியலகள் 
ததாடக்கத்திற்கும் முடிவிற்கும் இயடயிலான இயடதவளியய நிரப்பி, 
குயறந்தபட்சம் மூன்று வழிகளில் தங்கள் தசாந்த மாறுபடும் ஒற்றுயமகயள 
உருவாக்குகின்றன. ஒரு யவறுபாடு யதவனுக்கும் மனுக்குலத்திற்கும் 



ஆதி கால வரலாறு பாடம் 2: இழந்து கண்டறியப்பட்ட பரதீசு 

-6- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

இயடயிலான உறவில் கவனம் தசலுத்துகிறது. இரண்டாவது நியலயில் 
ஆதாமிற்கும் யதவனுக்கும் இயடயிலான இணக்கமான உறயவக் 
காண்கியறாம். 2:18 இல் யதவன் ஆதாம் மதீு கரிசயன தகாண்டு அவனுக்கு 
ஏவாள் என்னும் ஏற்ற துயணயயக் தகாடுத்தார். இங்குள்ள காட்சி யதவனும் 
மனுக்குலமும் தநருங்கி சமாதானத்துடன் இருப்பதாகும். ஆயினும் இந்த யவத 
பகுதியின் மூன்றாம் பகுதியில் யதவனுக்கும் மனுக்குலத்திற்கும் 
இயடயிலான ஆரம்ப இணக்கத்யத ஒற்றுயமயின்யம மாற்றுகிறது. ஆதாமும் 
ஏவாளும் யதவ கட்டயளக்குக் கீழ்ப்படியாமல் 3:8 இல் யதவ 
அணுகுமுயறயிலிருந்து மயறந்தனர். யதவன் ஆதாமிற்கும் ஏவாளுக்கும் 
எதிராகக் யகாபமாகப் யபசினார். 

இரண்டாவது யவறுபாடு மனித உறவுகளுக்கியடயில் உள்ளது. 2:18-25 
இல் உள்ள இரண்டாம் நியலயில் ஆதாமும் ஏவாளும் பூரண சந்யதாஷத்தில் 
இருந்தனர். ஆதாம் ஏவாயளக் குறித்து "என் எலும்பில் எலும்பும், என் 
மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய்" என்று யவதத்திை் முதல் யநசப்பாடயல 2:23 இல் 
தவளியிட்டான். அவர்கள் நிர்வாணிகளாய் ஒன்றாய் இருந்தும் 
தவட்கப்படாமல் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் மாறாக 3:16 இல் யதவன் இந்த 
உறயவச் சபித்து, ஆணுக்கும் தபண்ணுக்கும் பயக உண்டாகும் என்று 
அறிவித்தார். ஸ்திரயீின் ஆயச அவள் புருஷயனப் பற்றியிருக்கும், அவன் 
அவயள ஆண்டுதகாள்ளுவான். ஆதாம் ஏவாளின் பாவமானது 
யதவனுடனான அவர்கள் உறயவ மட்டுமல்ல அவர்கள் இருவருக்கியடயில் 
உள்ள உறயவயும் தகடுத்துப்யபாட்டது என இந்த வார்த்யதகள் 
தவளிப்படுத்தியது. அவ்விடம் ததாடங்கி மனித உறவுகள் கஷ்டம் மற்றும் 
யபாராட்டத்தால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

மூன்றாவது யவறுபாடு தீயமயுடனான மனுக்குலத்தின் உறவில் 
காணப்படுகிறது. இரண்டாம் நியலயில் இந்தக் கயதயில் தீயம 
காணப்படவில்யல. ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் முற்றிலும் குற்றமில்லாதவர்களாய் 
தீயமயின் வல்லயமயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஆனால் மூன்றாம் 
நியலயில் மனுக்குலம் சர்ப்பத்தின் வயலயில் விழுந்து தீயமயுடனான 
நீண்டததாரு யபாராட்டத்திற்குள் அயடக்கப்பட்டார்கள். யதவன் 3:15 இல் 
ஏவாளின் வித்து ஒரு நாள் சர்ப்பத்யத யமற்தகாள்ளும் என்று வாக்களித்தார். 
ஆனால் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் உடனடி தவற்றி தகாடுக்கப்படவில்யல. 

இந்த சம்பவத்தில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பகுதிகளுக்கியடயில் 
உள்ள முரண்பாடுகள் யமாயசக்கு இயத எழுதும்யபாது இருந்த பல 
அக்கயறகயளக் காண நமக்கு உதவுகிறது. யமாயச ஆதாயமயும் ஏவாயளயும் 
பற்றி இஸ்ரயவல் மக்களின் அனுபவத்துடன் சம்பந்தப்படுத்தும் விதத்தில் 
எழுதினார். பாவம் இஸ்ரயவலரின் வாழ்க்யகயில் ததாடர்ந்து அழியவ 
ஏற்படுத்தியது. அது யதவனுடனான மக்களின் உறயவயும், 
மக்களுக்கியடயயயான உறயவயும் யசதப்படுத்தியது. அதற்கும் யமலாக 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

அவர்கள் சகித்த அனுதின கஷ்டங்கள் ஆதாம் மற்றும் ஏவாயளப் யபாலயவ, 
யதவன் தமது மக்களுக்கு தீயமக்கு எதிராக தவற்றியயக் தகாடுக்கும் 
யநரத்திற்காக அவர்கள் காத்திருக்க யவண்டும் என்று யமாயசக்கும் இஸ்ரயவல் 
மக்களுக்கும் நியனவூட்டியது. 

இந்தப் தபாருளின் இலக்கிய அயமப்யப மனதில் தகாண்டு, இந்த யவத 
பகுதியின் உண்யமயான அர்த்தத்யத நம்மால் ஆராய முடிகிறது. மனுக்குலம் 
யதவனுயடய யதாட்டத்திலிருந்து தவளியயற்றப்பட்ட விபரத்யதக் குறித்து 
யமாயச ஏன் எழுதினார்? வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்திற்கு யநராய் 
இஸ்ரயவல் ைனங்கயள வழிநடத்தும் யபாது யமாயச அவர்களுக்கு என்ன 
தசய்தியய தவளிப்படுத்தினார்? 

உண்ரமயான அர்த்தம் 
இப்யபாது மிகவும் அடிப்பயடயான மட்டத்தில் உறுதிப்படுத்த, யமாயச அவர் 

வழிநடத்திய இஸ்ரயவலர்களுக்கு சில தபாதுவான இயறயியல் 
கருப்தபாருள்கயளக் கற்பிப்பதற்காக இந்தக் கயதயய எழுதினார். உலகில் 
பாவத்தின் யதாற்றம், இயல்பு மற்றும் வியளவுகள் பற்றி அவர் அவர்களுக்கு 
நியறய தசான்னார். யமலும் அயவ மிக முக்கிய கருப்தபாருள்களாகும். 
இருப்பினும் நாம் முந்யதய பாடத்தில் பார்த்தபடி தன்னுயடய இந்த ஆதி கால 
வரலாற்யற யமாயச இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு தவறுமயன தபாதுவான 
வரலாற்று மற்றும் இயறயியல் சிக்கல்கயளத் ததரிவிக்க எழுதவில்யல. 
அதற்கு பதிலாக, மற்ற பல பழங்கால எழுத்தாளர்கயளப் யபாலயவ, யமாயச 
தனது ஆதி கால வரலாற்யற தனது மக்களுக்கு தற்யபாயதய மத மற்றும் சமூக 
நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய நயடமுயற அறிவுறுத்தல்கயள, முக்கியமாக, இந்த 
இடத்தில், எகிப்யத விட்டு கானானுக்குச் தசல்வயதக் குறித்து எழுதினார். 

ஆதி காலத்து ஏயதன் யதாட்டத்யதயும் இஸ்ரயவல் கானாயனக் 
யகப்பற்றுவயதயும் யமாயச எவ்வாறு ததாடர்புயடயதாகக் காட்டினார் 
என்பயதக் காண, அவருயடய கயதயின் மூன்று கூறுகயளப் 
பார்ப்யபாம்:முதலாவது ஏயதன் யதாட்டத்யதப் பற்றி யமாயச காட்சிப்படுத்துவது; 
இரண்டாவது ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடமிருந்து விசுவாசம் அவசியம் என்பதில் 
அவரது கவனம்; மூன்றாவதாக ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் மதீு கூறப்பட்ட 
சாபங்கள் பற்றிய அவரது சித்தரிப்பு ஆகி வற்யறப் போர்ப்யபோம். ஏயதன் 
யதாட்டத்யதப் பற்றிய யமாயசயின் விளக்கத்யத முதலில் பார்ப்யபாம். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ணதாட்டம் 
நம்முயடய அயனக நவனீ யகள்விகளுக்கு எப்யபாதும் பதில் 

கியடக்காதவண்ணம் யதாட்டத்யதப் பற்றிய யமாயசயின் விளக்கம் மிகவும் 
சிக்கலானது. இருப்பினும், யமாயசயின் விளக்கத்திலுள்ள முக்கியச் 
சிந்தயனகயள நம்மால் புரிந்துதகாள்ள முடியும். நாம் பார்க்கும் வண்ணம், 
ஏயதன் யதாட்டத்யத வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்துடன் 
அயடயாளப்படுத்தி யமாயச விவரித்தார். யமாயசயின் கண்யணாட்டத்தில் 
இஸ்ரயவல் மக்கயள தன்னுயடய நாட்களில் அவர் நடத்திச் தசன்றது 
உண்யமயில் ஆதி காலத்து இடமான ஏயதன் யதாட்டத்யத யநாக்கியய ஆகும். 

ஆதியாகமம் 2–3 இன் பல அம்சங்கள், இஸ்ரயவல் மக்கள் கானாயன 
ஏயதன் நிலத்துடன் ததாடர்புபடுத்திப் பார்க்க யவண்டும் என்று யமாயச 
விரும்பினார் என்பயதத் ததளிவுபடுத்துகிறது. ஆனால் குறிப்பாக அவரது 
பதிவின் இரண்டு அம்சங்கள் முக்கியமானயவ: முதலாவது ஏயதனின் 
அயடயாளம்; இரண்டாவது ஏயதனின் பரிசுத்தம். நாம் முதலில் ஏயதனின் 
அயடயாளத்யதக் குறித்துப் பார்க்கலாம். 

அரடயாளம் 
ஆதியாகமம் 2:10-14 இல் நாம் இயத வாசிக்கியறாம்: 

யதாட்டத்துக்குத் தண்ணர்ீ பாயும்படி ஏயதனிலிருந்து ஒரு நதி 
ஓடி, அங்யகயிருந்து பிரிந்து நாலு தபரிய ஆறுகளாயிற்று. 
முதலாம் ஆற்றுக்குப் யபயசான் என்று யபர், அது ஆவிலா 
யதசம் முழுவயதயும் சுற்றி ஓடும்; அவ்விடத்தியல தபான் 
வியளயும்... இரண்டாம் ஆற்றுக்குக் கீயகான் என்று யபர், அது 
எத்தியயாப்பியா யதசம் முழுவயதயும் சுற்றி ஓடும். மூன்றாம் 
ஆற்றுக்கு இததக்யகல் என்று யபர், அது அசீரியாவுக்குக் 
கிழக்யக ஓடும். நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத்து என்று யபர் 
(ஆதியாகமம் 2:10-14). 

ஏயதனிலிருந்து ஒரு நதி பாய்ந்து நாலு தபரிய ஆறுகளாயிற்று என்று 
யமாயச எழுதினார். இந்த தபரிய ஆறுகள் யபயசான், கீயகான், இததக்யகல், 
ஐபிராத்து என்பயவ. ஏயதனில் உள்ள ஒரு மத்திய நதி இந்த நான்கு 
ஆறுகயளப் யபாஷிக்கிறது. இந்த நதி தான் அயவகளின் யமய ஆதாரமாக 
இருந்தது. 

இப்யபாது இங்யக யமாயசயின் விளக்கத்யத ஆராயும் யவயளயில், 
உலகின் ததாடக்கத்திலிருந்து நமது கிரகத்தின் வரலாறு முழுவதும் பல 
புவியியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பயத நாம் எப்யபாதும் நியனவில் 
தகாள்ள யவண்டும். யமாயசயின் காலத்தில் கூட இந்த நான்கு தபரிய 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஆறுகயளப் யபாஷித்த ஒரு நதி இருந்ததில்யல. கயடசிக் காலத்தில் மட்டுயம 
இந்த மத்திய நீராதாரம் யதான்றும் என்று யவதவசனம் யபாதிக்கிறது. 
இருப்பினும் இந்த மத்திய ஆதாரத்திலிருந்து யபாஷிக்கப்படும் இந்த நான்கு 
ஆறுகயளப்பற்றிய யமாயசயின் குறிப்பு ஏயதன் யதாட்டம் அயமந்திருந்த 
யமாயசயின் கணிப்யபக் குறித்த ஒரு உத்யதசத்யத நமக்குத் தருகிறது. 

2:14 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இததக்யகல் மற்றும் ஐபிராத்யத நவனீ 
யடக்ரிஸ் மற்றும் யூப்ரடீஸ் நதிகளின் பகுதியுடன் நாம் அயடயாளம் 
காணலாம். இந்த ஆறுகயள ஆதியாகமம் குறிப்பிடுகிறது என்னும் உண்யம, 
ஏயதன் தமதசாப்தபாத்யதமியா பகுதியில் இருந்தது என்றும் தபரும்பாலான 
நவனீ தமாழிதபயர்ப்பாளர்களுக்கு ஆதியாகமம் பாபியலானிய 
புராணங்களுடன் ஒத்துப்யபாகிறது என்றும் பரிந்துயரத்துள்ளது. 
பாபியலானிய தமாழியில் எடின் என்ற "சமதவளி" அல்லது "திறந்த சமதவளி" 
என்னும் பதம் இததக்யகல்-ஐபிராத்து பகுதிகளுக்கு மிகவும் தபாருந்தும். 
ஆனால் எபியரய தமாழியில் ஏயதன் என்பது "சமதவளி" அல்ல. அதற்கு "ஒரு 
இனியமயான அல்லது மகிழ்ச்சியான இடம்" என்று அர்த்தம். எனயவ யமாயச 
பாபியலானிய வார்த்யதயயப் பயன்படுத்தயவயில்யல. ஏயதனுக்கு 
பாபியலானிய வார்த்யதயயப் யபால் ஒலித்த ஒரு எபியரய வார்த்யதயய அவர் 
பயன்படுத்தினார், ஆனால் இந்த இடத்யதப் பற்றிய அவரது அர்த்தம் ஒன்று 
யபால் இல்யல. உண்யமயில், ஆதியாகமத்தின் பதிவு ஏயதன் 
தமதசாப்தபாத்யதமியாவுக்கு மட்டும் உட்படுத்தப்பட்டதல்ல என்று ததளிவாகக் 
கூறுகிறது. ஆதியாகமம் 2:10 இல் நாம் பார்த்தது யபால இததக்யகல் மற்றும் 
ஐபிராத்து ஏயதனில் அயமயப்தபற்ற ஒரு தபரிய நதியிலிருந்து பாய்ந்யதாடின. 
வசனம் 1௦ இல் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கியறாம்: 

யதாட்டத்துக்குத் தண்ணர்ீ பாயும்படி ஏயதனிலிருந்து ஒரு நதி 
ஓடி, அங்யகயிருந்து பிரிந்து நாலு தபரிய ஆறுகளாயிற்று 
(ஆதியாகமம் 2:10). 

இததக்யகல், ஐபிராத்து ஆகிய ஆறுகயள ஏயதனின் நதி யபாஷித்தது 
என்றும் ஏயதன் இததக்யகல்-ஐபிராத்து பகுதிகளுடன் மட்டும் 
வயரயறுக்கப்படவில்யல என்றும் இந்த யவதபகுதி யபாதிக்கிறது. ஏயதனின் 
கிழக்கு எல்யலப்பகுதி குறித்து ஒரு தபாதுவான தகவயலக் தகாடுப்பதற்கு 
யமாயச இததக்யகல், ஐபிராத்து ஆறுகயளக் குறிப்பிடுகிறார். கிழக்கிலுள்ள 
தபரும் நதிகள் ஏயதனின் கிழக்கு எல்யலப்பகுதியய வயரயறுத்தன. 

இந்தக் கண்யணாட்டம் ஆதியாகமம் 2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற 
நதிகளின் இருப்பிடங்களால் உறுதி தசய்யப்படுகிறது. 2:11, 13 இல் யமாயச 
மற்தறாரு யைாடி நதிகயளக் குறிப்பிட்டார். ஆவிலா யதசம் முழுவயதயும் சுற்றி 
ஓடும் யபயசான் ஆற்யறயும் எத்தியயாப்பியா யதசம் முழுவயதயும் சுற்றி ஓடும் 
கீயகான் ஆற்யறயும் ஏயதனின் நதி யபாஷித்தது என்று அவர் எழுதுகிறார். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

பயழய ஏற்பாட்டில் ஆவிலா மற்றும் கீயகான் நிலப்பகுதிகள் தபரும்பாலும் 
எகிப்தின் பிராந்தியத்துடன் ததாடர்புயட யவகள். தபரும் நதியான யநல் 
நதியுடன் யமாயச இந்த நதிகயள எவ்வாறு புரிந்துதகாண்டார் என்பயத நாம் 
உறுதியாகக் கூற முடியாது. ஆனால் அவர் ஏயதனின் யமற்கு எல்யலயாக 
எகிப்தின் வடக்குப் பகுதியய சுட்டிக்காட்டினார் என்று தாராளமாகச் 
தசால்லலாம். 

எனயவ யமாயசயின் கண்யணாட்டத்தில் ஏயதன் சிறிய இடம் இல்யல 
என்று பார்க்கலாம். அது இததக்யகல் — ஐபிராத்து ததாடங்கி எகிப்தின் எல்யல 
வயர நீளும் ஒரு தபரிய பகுதியாக ஏறக்குயறய எல்லா பகுதிகயளயும் 
யசர்த்து இப்யபாது நாம் தசழிப்பான பியற என்று அயழக்கும் இடமாகும். 
ஏயதனின் பரந்த இனியமயான எல்யலக்குள் யமயப்தபாருளாக ஏயதன் 
யதாட்டம் என்றததாரு வியஷசித்த யதாட்டம் இருந்தது. 

முதலில் யமாயச ஏயதயன தசழிப்பான பியறயுடன் 
அயடயாளப்படுத்தியது முக்கியமாகத் யதான்றாமலிருக்கலாம். ஆனால் 
நிைத்தில், யமாயச ஆதியாகமத்யத எழுதியயபாது ஏயதனின் முக்கியத்துவத்யத 
இஸ்ரயவல் மக்கள் புரிந்து தகாள்வது மிக முக்கியமாக இருந்தது. வளமான 
பியற என்னும் ஏயதன் யதசயம யதவன் அவர்களுக்கு வாக்களித்தது என்றும், 
தான் அத்யதசத்திற்கு அவர்கயள கூட்டிச்தசல்வதாகவும், இயத அவர்களுக்குக் 
கற்பிப்பதற்கு ஆதியாகமத்தின் மற்ற இடங்களில், யமாயச ஆதியாகமம் 2 யய 
மீண்டும் குறிப்பிட்டுள்ளார். குறிப்பாக ஆதியாகமம் 15:18 இல் யதவன் 
ஆபிரகாமுடன் யபசியதில் இந்தக் கண்யணாட்டம் ததளிவாகிறது. 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்தின் எல்யலகயளப் பற்றி யதவன் 
விவரிக்கும் விதத்யத இந்த யவதபகுதியில் கவனியுங்கள்: 

அந்நாளியல கர்த்தர் ஆபிராயமாயட உடன்படிக்யகபண்ணி, 
"எகிப்தின் நதிதுவக்கி ஐபிராத்து நதி என்னும் தபரிய 
நதிமட்டுமுள்ளதும் இந்தத் யதசத்யத உன் சந்ததிக்குக் 
தகாடுத்யதன்" என்றார் (ஆதியாகமம் 15:18). 

ஆபிரகாமின் நிலப்பகுதி இததக்யகல்-ஐபிராத்து பகுதிக்கு நீட்டிக்கப்படும் 
என்றும் அது "எகிப்தின் நதியய" அயடயும் என்றும் யதவன் வாக்குத்தத்தம் 
அளித்தயத ஒருபுறம் நாம் பார்க்கியறாம். "எகிப்தின் நதி" என்பது யநல் 
நதியயக் குறிக்காமல், எகிப்தின் சீனாய் எல்யலப் பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறிய 
நதியயக் குறிக்கலாம் என்று பல தமாழிதபயர்ப்பாளர்கள் கருத்துத் 
ததரிவித்துள்ளனர். அயனத்து நிகழ்வுகளிலும், இந்த வசனம் ஆதியாகமம் 2 
இல் யதான்றுவயதப் யபால ஏயதனின் புவியியல் எல்யலகயளக் குறிக்கிறது 
என்பது ததளிவாகிறது. ஆதியாகமம் 2 க்கான இந்தக் குறிப்பு, ஆபிரகாமுக்கும் 
அவருயடய சந்ததியினருக்கும் ஏயதன் யதசம் என்று அறியப்பட்ட யதசத்யத 
யதவன் வாக்குத்தத்தம் தசய்ததாக யமாயச நம்பினார் என்பயதத் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ததளிவுபடுத்துகிறது. யமாயசயின் கண்யணாட்டத்தில் இஸ்ரயவல் ைனங்கள் 
கானாயன யநாக்கிப் யபாயகயில் அவர்கள் உண்யமயில் ஏயதன் என்னும் 
ஆதிகால நிலத்தின் இருப்பிடத்யதயய யநாக்கிச் தசன்றனர். 

இஸ்ரயவல் ஏயதனுக்குச் தசல்லும் முக்கியத்துவத்யத எடுத்துக்காட்டும் 
தபாருட்டு யமாயச அந்த இடத்தின் பரிசுத்த தன்யமயய வலியுறுத்தினார். 
யதவனுயடய வியஷசித்த பிரசன்னதிற்குள் நுயழயும் ஆசர்ீவாதத்யதப் 
தபற்றுக்தகாள்ளும் இடயம, தான் அவர்கயள அயழத்துச் தசல்லும் அந்த 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசம் என்று அவர்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கு 
ஏயதனின் பரிசுத்த தன்யமயய அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

பரிசுத்தம் 
யமாயச ஏயதனின் பரிசுத்தத்யதத் ததரியப்படுத்திய முதன்யமயான வழி 

ஆசரிப்புக் கூடாரத்யத விவரிக்க அவர் பயன்படுத்திய விதத்தில் அயத 
விவரிப்பதாகும். தபாதுவாக யதவன் எங்கும் நியறந்திருந்து, எல்லா 
இடங்களிலும் வாழ்கிறார் என்றாலும், யதவன் வியஷசித்த விதமாக தம் 
ைனங்கயள சந்திக்க வருவதற்கு யமாயச ஒரு கூடாரத்யத உண்டாக்கினார். 
இந்தக் கூடாரத்தில் யதவன் தம் மகியமயயக் காண்பித்து, தம் பிரமாணங்கயள 
அருளி, தமது ைனங்களின் ஆராதயனயய ஏற்றுக்தகாண்டு தமது தயவால் 
அவர்கயள ஆசீர்வதித்தார். எனயவ யமாயச கூடாரத்யத விவரித்த விதமாய் 
ஏயதயனயும் சித்தரித்த யபாது, ஏயதன் என்னும் கானான் தான் பூமியில் 
யதவனுக்குரிய வியஷசித்த ஸ்தலம் என்று தவளிப்படுத்தினார். அங்யக 
இஸ்ரயவல் மக்கள் யதவனின் யபராசர்ீவாதங்கயளப் தபற்றுக்தகாள்ள 
முடிந்தது. 

ஆசரிப்புக் கூடாரத்யதப் யபாலயவ ஏயதனின் ஏழு அம்சங்களாவது அது 
ஒரு வியஷசித்த யதவபிரசன்னத்தின் பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று குறிப்பிடுகிறது. 
முதலில், 3:8 இல் யதவன் "யதாட்டத்தில் உலாவிக் தகாண்டிருந்தார்" என்று 
யமாயச தசான்னயபாது அவர் ஒரு சிறப்பு தவளிப்பாட்யடப் பயன்படுத்தினார். 
"உலாவி" என்று தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட எபிதரய பதம் மிட் ஹாதலக் (ְֵּ֥ך  (ִמְתַהל 
என்பதாகும். இந்தப் பதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏதனனில் இது 
யலவியராகமம் 26:12 மற்றும் பிற யவதபகுதிகளில் யமாயச கூடாரத்தில் 
யதவனுயடய பிரசன்னத்யத விவரித்த சிறப்பான வழிகளில் ஒன்றாகும். 

இரண்டாவதாக, 2:9 இல் ஏயதன் யதாட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக 
ைவீவிருட்சத்யதப் பற்றி வாசிக்கியறாம். இந்த வியஷசித்த மரம் 
புசிப்பவர்களுக்கு நித்திய ைவீயனக் தகாடுக்கும் வல்லயமயயக் 
தகாண்டிருந்தது. யவதாகமம் இயத தவளிப்பயடயாகச் தசால்லவில்யல 
என்றாலும் பண்யடய உலகின் பல தளங்களிலுள்ள புனித இடங்களில் 
ைவீவிருட்சத்தின் பகட்டான உருவங்கயளக் தகாண்டிருந்தன என்று சமீபத்திய 
ததால்தபாருள் ஆராய்ச்சி குறிப்பிட்டுள்ளது. யமாயசயின் ஆசரிப்புக் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

கூடாரத்தின் ஏழு முயன விளக்குத்தண்டான தமயனாரா, அயனகமாக 
ைவீவிருட்சத்தின் ஒரு பகட்டான பிரதிநிதித்துவம் என்பயத இந்தச் சான்றுகள் 
வலுவாகக் கூறுகின்றன. இந்தப்பிரகாரமாக, ஏயதன் யதாட்டம் பூமியின் 
உண்யமயான பரிசுத்த ஸ்தலம் எனக் காண்பிக்கப்படுகிறது. 

ஏயதனின் புனிதத்யத யமாயச குறிப்பிட்ட மூன்றாவது வழி, இப்பகுதியில் 
தங்கம் மற்றும் யகாயமதகக்கல் மீது அவர் கவனம் தசலுத்தியது ஆகும். 2:12 இல் 
தங்கமும் யகாயமதகக்கல்லும் ஏயதன் பிராந்தியத்தில் ஏராளமாக இருந்தன 
என்பயத அறிகியறாம். நாம் எதிர்பார்த்தபடி, யாத்திராகமம் 25–40 தங்கம் மற்றும் 
யகாயமதகக்கல்யல கூடாரக் கட்டுமானத்தின் முக்கிய பாகங்களாகக் 
குறிப்பிடுகிறது. 

ஏயதன் யதாட்டத்துக்கும் கூடாரத்துக்கும் இயடயிலான நான்காவது 
ததாடர்பு, யகருபன்ீகள் அல்லது துூதர்களிை் இருப்பு ஆகும். 3:24 இன் படி, 
யதவன் ைவீ விருட்சத்யத அயடவதிலிருந்து பாதுகாக்க ஏயதன் யதாட்டத்தில் 
யகருபயீன யவத்தார். இயதயபால், யாத்திராகமம் 25:18 மற்றும் 37:9 யபான்ற 
யவதபகுதிகளில் கூடாரத்தின் அலங்காரங்கள் முழுவதிலும் யகருபன்ீகள் 
காணப்படுகின்றன. இந்த யகருபன்ீகள் இஸ்ரயவலுக்கு பரயலாகத்தில் உள்ள 
யதவதுூதர்கயள மட்டுமல்ல, ஏயதனில் உள்ள பரிசுத்த இடத்யதப் பாதுகாக்கும் 
யதவதுூதர்கயளயும் நியனவூட்டின. 

ஐந்தாவது, ஏயதனின் நுயழவாயில் "கிழக்கில்", அதாவது கிழக்குப் 
பகுதியில் இருந்தது என்று 3:24 இல் வாசிக்கியறாம். யாத்திராகமம் 27:13 மற்றும் 
பல யவதபகுதிகளின் படி, கூடாரத்தின் பிரதான நுயழவாயிலும் கிழக்கு 
பக்கத்தில் இருந்தது என்பயத நாம் உணரும் வயர இந்த விஷயம் 
அற்பமானதாகத் யதான்றலாம். பண்யடய கிழக்கத்திய நாடுகளில் உள்ள 
தபரும்பாலான யகாவில்களின் அயமப்பும் இதுதான். மீண்டும், ஏயதன் 
யதவனின் பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகக் காட்டப்படுகிறது. 

ஆறாவது, யமாயச ஏயதனில் ஆதாமின் ஊழியத்யதப் பற்றி மற்ற 
இடங்களில் கூடாரத்தில் யலவியர்களின் ஊழியத்திற்காகப் பயன்படுத்திய 
தசாற்கயளக் தகாண்டு யபசினார். யதாட்டத்தில் ஆதாமின் தபாறுப்யப 2:15 இல் 
யமாயச இவ்வாறு விவரித்தார்: 

[கர்த்தர்] மனுஷயன ஏயதன் யதாட்டத்தில் 
அயழத்துக்தகாண்டுவந்து, அயதப் பண்படுத்தவும் காக்கவும் 
யவத்தார் (ஆதியாகமம் 2:15). 

இந்த விதிமுயறகள் எண்ணாகமம் 3:7-8 மற்றும் 8:26 ஆகிய பகுதிகளிலும் 
ஒன்றாகத் யதான்றும். அங்கு, யமாயச அயத தசாற்கயளப் பயன்படுத்தி 
கூடாரத்தில் யலவியர்களின் யவயலயய விவரித்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் 
ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஆசாரியர்களாகப் பணியாற்றினார்கள். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஏழாவது, சிருஷ்டிப்பின் ஆறு நாட்களுக்குப் பிறகு ஏயதன் யதாட்டம் 
உருவாக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. முந்யதய பாடத்தில் நாம் பார்த்தது யபால, 
சிருஷ்டிப்பின் ஆறு நாட்கள் ஆதியாகமம் 2:1-3 இல் காணப்படும் யதவனுயடய 
ஓய்வுநாள் அனுசரிப்பில் நியறவுற்றது. சுவாரஸ்யமாக, யாத்திராகமம் 24:16 
மற்றும் அதற்குப் பிந்யதய பகுதிகளின்படி யமாயச யதவனுடன் மயலயில் ஆறு 
நாட்கள் தசலவழித்தார். யதவன் ஏழாம் நாளில் யமாயசக்கு கூடாரத்யதக் 
கட்டிதயழுப்பக் கட்டயளயிட்டார். 

ஏயதனின் இந்த ஏழு அம்சங்களும் யமாயச ஏயதன் யதாட்டத்யத 
ஆசரிப்புக் கூடாரத்யதப் யபாலயவ ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலமாகக் கருதினார் 
என்பயதக் காட்டுகிறது. அதுயவ உலகத்தில் யதவனுயடய வியஷசித்த 
பிரசன்னத்தின் இடமாயிருந்தது. அந்த இடத்திற்கு அருகில் இருப்பது யதவ 
ஆசீர்வாதத்திற்கு அருகில் இருப்பது யபாலாகும். 

நாம் ஏற்கனயவ பார்த்தபடி கானான் யதசயம ஏயதன் இருந்த இடம் என்று 
யமாயச விசுவாசித்தார். இதன் வியளவாக, ஏயதனின் புனிதத் தன்யமயில் 
கவனம் தசலுத்தும் யவயளயில் யமாயச கானானின் புனிதத் தன்யமயின் 
மீதும் கவனம் தசலுத்தினார். கானானுக்கு அருகில் இருப்பது என்பது யதவன் 
ஆரம்பத்தில் இருந்யத தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலமாக நியமித்த இடத்திற்கு 
அருகில் இருப்பது யபாலாகும். இந்த வருங்காலப் பரிசுத்த ஸ்தலத்யதக் குறித்து 
யமாயசயின் யபாதயனயயப் பார்க்க சிறந்த யவதபகுதிகளில் ஒன்று உபாகமம் 
12:10-11 ஆகும். அங்யக இந்த வசனங்கயள அவர் எழுதினார்: 

நீங்கள் யயார்தாயனக் கடந்துயபாய், உங்கள் யதவனாகிய 
கர்த்தர் உங்களுக்குச் சுதந்தரிக்கக் தகாடுக்கும் யதசத்தில் 
குடியயறும்யபாதும், சுற்றிலும் இருக்கிற உங்கள் 
சத்துருக்கயளதயல்லாம் அவர் விலக்கி, உங்கயள 
இயளப்பாறப்பண்ணுகிறதினால் நீங்கள் சுகமாய் 
வசிப்பர்ீகள். உங்கள் யதவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் 
விளங்கும்படி ததரிந்துதகாள்ளும் ஓர் இடம் 
உண்டாயிருக்கும்; அங்யக நீங்கள் நான் உங்களுக்குக் 
கட்டயளயிட்ட யாயவயும் உங்கள் சர்வாங்க 
தகனங்கயளயும், உங்கள் பலிகயளயும், உங்கள் 
தசமபாகங்கயளயும், உங்கள் யக ஏதறடுத்துப் பயடக்கும் 
பயடப்புகயளயும், நீங்கள் கர்த்தருக்கு யநர்ந்துதகாள்ளும் 
வியசஷித்த எல்லாப் தபாருத்தயனகயளயும் தகாண்டுவர 
யவண்டும் (உபாகமம் 12:10-11). 

இந்த யவதபகுதியில் கானான் யதசத்யதப் பற்றிய யமாயசயின் 
தரிசனத்தின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று தவளிப்படுகிறது. ஒரு நாள் யதவன் 
நிரந்தரமாக வாசம் தசய்யும் ஸ்தலமாக கானான் இருக்கும் என்று அவர் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

வலியுறுத்தினார் — அது யயயகாவா யதவனுக்கான ஆலயம் ஆகும். இயத 
உறுதிப்படுத்த யமாயசயின் காலத்தில் இருந்த கானான் யதசம் ஆதியில் இருந்த 
ஏயதனின் தவறும் நிழலாக இருந்தது. எருசயலமில் சாலயமான் 
யதவாலயத்யதக் கட்டியயபாது, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசம் இன்னும் 
பாவத்திலிருந்து முழுவதும் மீட்கப்படாமலும் ஆரம்பத்தில் இருந்த பூரணத்திற்கு 
நிகராய்ச் சீரயமக்கப்படாமலும் இருந்தது. ஆயினும், ஏயதனின் பரிசுத்தயதப் 
பற்றி யமாயச எழுதும் யபாது, இஸ்ரயவலர்களுக்கு அவர்கள் யதசம் ஒரு நாள் 
எப்படி இருக்கும் என்ற தரிசனத்யத முன்யவத்தார். வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட யதசத்யத அயடய யவண்டுதமன்றால் பூமியில் யதவனுயடய 
பரிசுத்த பிரசன்னம் காணப்பட்ட ஏயதனுக்கு அருகில் தசல்ல யவண்டும். 
ஆரம்பத்தில் யதவன் ஆதாம் மற்றும் ஏவாயள அற்புதமான யதவாலயத் 
யதாட்டத்தில் யவத்தது யபால, யதவன் இப்யபாது இஸ்ரயவயல கானானுக்கு 
அயழத்துக்தகாண்டு வந்தார். அவர்கள் அந்த யதசத்தில் வாசம் தசய்தவுடன், 
யதவனின் வியஷசித்த பிரசன்னத்தில் வாழக்கூடிய ஆசீர்வாதத்யத யதசம் 
அனுபவிக்கத் ததாடங்கும். 

யமாயச ஏயதனில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் ஆசீர்வாதங்கயள 
இப்படியாக இஸ்ரயவலுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டு கிருயப காத்திருந்த 
யதசத்தில் முன்மாதிரியாக யவத்தயத நாம் பார்த்திருக்கும் யவயளயில், 
ஆதியாகமம் 2–3 இல் இரண்டாவது தயலப்போை ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் 
கீழ்ப்படிதலுக்கான யதவனின் பரட்ீயசய ப் பார்க்க யவண்டிய நியலயில் 
இப்யபாது நாம் இருக்கியறாம். இது யமாயச முன்யவக்கும் விளக்கத்தில் ஒரு 
முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. 

உண்ரமத்தன்ரம 
ஏயதன் பற்றிய யமாயசயின் கட்டுயரக்கு உண்யமத்தன்யமயின் 

கருப்தபாருள் முக்கியமானது. ஏயதன் ஆசீர்வாதம் மிகுந்த இடமாக 
இருந்தாலும், அது தார்மீக தபாறுப்பு யதயவப்படும் இடமுமாகும். வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட யதசத்திற்கு இஸ்ரயவலர்கள் தசல்லும்யபாது யதவனுயடய 
கட்டயளகளுக்கும் விசுவாசமாக இருப்பயத அவர்கள் நியனவில் 
தகாள்ளயவண்டும் என்று யமாயச விரும்பியதால் இந்த உண்யமயய 
வலியுறுத்தினார். 

யமாயச இந்தக் கருத்யத ஏன் வலியுறுத்தினார் என்பயதப் புரிந்து 
தகாள்ள, நாம் ஏயதனில் உண்யமத்தன்யமயின் அவசியம் மற்றும் கானானில் 
உண்யமத்தன்யமயின் அவசியம் ஆகி  இரண்டு சிக்கல்கயள ஆராய 
யவண்டும். ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடம் யதவை் எதிர்பார்த்த 
உண்யமத்தன்யமயய முதலில் பார்ப்யபாம். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஏணதனில் 
யதாட்டத்தில் கீழ்ப்படிதலின் யநாக்கம் ஆதியாகமம் 2 இன் 

ஆரம்பத்தியலயய யதான்றி, 2 மற்றும் 3 ஆம் அதிகாரங்கள் முழுவதும் அது 
மீண்டும் மீண்டுமோக யதான்றுகிறது. யமலும் பல வயககளில் இது இந்த 
அதிகாரங்களின் முக்கியக் கருப்தபாருளாகும். ஆதியாகமம் 2:16-17 இல் யதவன் 
ஆதாமின் நம்பகத்தன்யமக்கு சவால் விடுத்த விதத்யதப் பாருங்கள்: 

நீ யதாட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியயயும் 
புசிக்கயவ புசிக்கலாம்; ஆனாலும் நன்யம தீயம அறியத்தக்க 
விருட்சத்தின் கனியயப் புசிக்கயவண்டாம்; அயத நீ புசிக்கும் 
நாளில் சாகயவ சாவாய் என்று கட்டயளயிட்டார் 
(ஆதியாகமம் 2:16-17). 

இப்யபாது, இந்த குறிப்பிட்ட மரத்திலிருந்து யதவன் ஏன் நம் முதல் 
தபற்யறாயர தயட தசய்தார் என்பது முற்றிலும் ததளிவாக இல்யல; 
எல்லாவற்றிற்கும் யமலாக, நன்யம, தீயம அறிவது என்பது யவதத்தின் மற்ற 
பகுதிகளில் மதிப்பிடப்படுகிறது. ஆயினும், இந்த நிச்சயமற்ற நியலயிலும், 
யதவன் ஆதாமும் ஏவாளும் அவருக்கு விசுவாசமாக இருப்பார்களா என்று 
பரட்ீசித்துப் பார்க்கிறார் என்பது ததளிவாகிறது. ஆதாமும் ஏவாளும் 
கீழ்ப்படிந்திருந்தால், அவர்கள் யதவனிடமிருந்து இன்னும் தபரிதான 
ஆசீர்வாதங்கயளப் தபற்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் எதிர்ப்யப 
நிரூபித்தால், அவர்கள் யதவனுயடய நியாயத்தீர்ப்யப அனுபவிப்பார்கள். 
ஏயதன் ஒரு பரிசுத்த இடமாக இருந்தது, அங்கு வாழும் ைனங்களும் பரிசுத்தமாக 
இருந்திருக்க யவண்டும். 

கானானில் 
ஏயதன் யதாட்டத்தில் சம்பவித்த விசுவாசத்தின் பரட்ீச்யச மதீு கவனம் 

தசலுத்துவதன் மூலம், யமாயச வாக்குத்தத்த நிலத்யத யநாக்கி தான் 
வழிநடத்திய இஸ்ரயவலர்களுக்கு உண்யமத்தன்யமக்கு இயணயான 
யதயவயயக் குறித்து வலியுறுத்தினார். வாக்குத்தத்த நிலத்யத யநாக்கி யமாயச 
இஸ்ரயவல் மக்கயள வழிநடத்தியயபாது, யதவன் அவர்கள் தனக்கு 
விசுவாசமாக இருக்க யவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பயத குறித்து அவர் அடிக்கடி 
அவர்கயள எச்சரித்தார். யமாயச இந்த விஷயத்யதப் பற்றிய உபயதசத்யத 
உபாகமத்தின் எட்டாவது அதிகாரத்தில் எளிய விதத்தில் சுருக்கமாகக் 
கூறினார். இந்த வார்த்யதகயள உபாகமம் 8:1 ல் நாம் வாசிக்கியறாம்: 

நீங்கள் பியழத்துப் தபருகி, கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு 
ஆயணயிட்டுக் தகாடுத்த யதசத்தியல பிரயவசித்து, அயதச் 
சுதந்தரிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

எல்லாக் கட்டயளகளின்படியும் தசய்ய 
சாவதானமாயிருப்பர்ீகளாக (உபாகமம் 8:1). 

இந்தப் பகுதியிலிருந்து இஸ்ரயவல் மக்கள் கானான் யதசத்திற்குள் 
நுயழந்து அயத சுதந்தரித்துக்தகாள்ள அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்க 
யவண்டும் என்று யதவன் விரும்பினார் என்பது ததளிவாகிறது. உண்யமயில், 
யதசத்தின் வனாந்தரங்களில் அயலந்து திரிந்தயபாது, எவ்வாறு பரிசுத்தமாக 
இருக்க யவண்டும் என்று யபாதிப்பதற்காக இஸ்ரயவலர்கயள யதவன் 
பரட்ீசித்தார். உபாகமம் 8:2 இல் நாம் இந்த வார்த்யதகயள வாசிக்கியறாம்: 

உன் யதவனாகிய கர்த்தர் உன்யனச் 
சிறுயமப்படுத்தும்படிக்கும், தம்முயடய கட்டயளகயள நீ 
யகக்தகாள்வாயயா யகக்தகாள்ளமாட்டாயயா என்று அவர் 
உன்யனச் யசாதித்து, உன் இருதயத்திலுள்ளயத நீ 
அறியும்படிக்கும், உன்யன இந்த நாற்பது வருஷமளவும் 
வனாந்தரத்தியல நடத்திவந்த எல்லா வழியயயும் 
நியனப்பாயாக (உபாகமம் 8:2). 

இதற்கு அப்பாற்பட்டு, இஸ்ரயவல் மக்கள், பரிசுத்த பூமிக்கு வந்தபின், 
அவர்கள் யதவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்க யவண்டும் அல்லது அவர்கள் 
இந்த உரியமயய இழக்க யநரிடும் என்றும் யமாயச ததளிவுபடுத்தியுள்ளார். 
உபாகமம் 8:10-20 இல் அவர் இயதக் கூறின விதத்யதப் பாருங்கள்: 

ஆயகயால், நீ புசித்துத் திருப்தியயடந்திருக்யகயில், உன் 
யதவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் தகாடுத்த அந்த நல்ல 
யதசத்துக்காக அவயர ஸ்யதாத்திரிக்கக்கடவாய். உன் 
யதவனாகிய கர்த்தயர மறவாதபடிக்கும், நான் இன்று 
உனக்கு விதிக்கிற அவருயடய கற்பயனகயளயும் 
நியாயங்கயளயும் கட்டயளகயளயும் யகக்தகாள்ளாமற் 
யபாகாதபடிக்கும் எச்சரிக்யகயாயிரு... உன் யதவனாகிய 
கர்த்தயர நீ மறந்து, யவயற யதவர்கயளப் பின்பற்றி 
அவர்கயளச் யசவித்து, அவர்கயளப் 
பணிந்துதகாள்வாயானால், நிச்சயமாய் அழிந்துயபாவர்ீகள் 
என்று இன்று உங்களுக்குச் சாட்சியாய் அறிவிக்கியறன். உன் 
யதவனாகிய கர்த்தருயடய சத்தத்திற்கு நீங்கள் 
கீழ்ப்படியாமற்யபாவதினால், கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக 
அழித்த ைாதிகயளப்யபால நீங்களும் அழிவர்ீகள் (உபாகமம் 
8:10-20). 

ஆதாம் மற்றும் ஏவாயளப் யபாலயவ, இஸ்ரயவலர்களும் யதவனுயடய 
கட்டயளகளுக்கு எதிராக கலகம் தசய்ய வாய்ப்புள்ளது என்பயத யமாயச 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

அறிந்திருந்தார். இப்படிப்பட்ட யபாக்குகளின் காரணமாக, கானான் யதசத்தில் 
வாழ விரும்பும் அயனவருக்கும் யதவனிடத்தில் விசுவாசம் யதயவ என்று 
எச்சரிப்பதற்காக ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு யதாட்டத்தில் நடந்த பரிட்யச மதீு 
யமாயச கவனம் தசலுத்தினார். நிச்சயமாக, யதவனுக்கு இஸ்ரயவல் 
மக்களிடமிருந்து பரிபூரணம் யதயவயில்யல, யதவனுயடய கிருயபயால் 
மட்டுயம எவரும் உண்யமயுள்ளவராக இருக்க முடிந்தது. ஆயினும், ஆதாமும் 
ஏவாளும் யதாட்டத்தில் தசய்தது யபால், இஸ்ரயவல் மக்களும் யதவனுயடய 
பிரமாணங்கயள தவளிப்பயடயாக மறீி, அவரிடமிருந்து விலகிப் 
யபாவார்கயளயானால், வாக்குத்தத்த நிலத்தின் ஆசீர்வாதங்கயள அவர்கள் 
அனுபவிக்க முடியாது. வாக்குத்தத்த நிலத்யத யநாக்கி முன்யனறிச்தசல்ல 
யமாயச இஸ்ரயவல் மக்கயள ஊக்குவித்தயபாது, யதசத்தில் வாழ்க்யகயின் 
இந்த அம்சத்யத அவர்கள் நியனவில் யவத்திருக்கயவண்டும் என்று அவர் 
கரிசயனயுயடயவராயிருந்தார். உபாகமம் 8 இல் காணப்படுகின்ற 
யபாதயனகயள மனதில் தகாண்டவர்களாக, ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட விசுவாசத்தின் மதீு யமாயச கவனம் தசலுத்தியதின் பிரதான 
யநாக்கத்யத நாம் காணலாம். ஆதாமும் ஏவாளும் தசய்தயத மாற்றியயமக்க 
யதவனுயடய கட்டயளகளுக்கு உண்யமயாக இருப்பதன் மூலம் 
இஸ்ரயவலர்கயள ஊக்கப்படுத்த அவர் இந்த விஷயத்யத வலியுறுத்தினார். 
ஆதாமும் ஏவாளும் பரட்ீசித்துப் பார்க்கப்பட்டனர் மற்றும் அவர்கள் பாவம் 
தசய்ததால் யதாட்டத்திலிருந்து தவளியயற்றப்பட்டனர். யமாயசயினுயடய 
நாட்களில், இஸ்ரயவல் மக்கள் இன்னும் ஏயதன் யதாட்டத்திற்கு தவளியய 
இருந்தார்கள், ஆனால் யதவன் மண்ீடும் அவர்கள் ஏயதனில் நுயழயவும், 
யதவனின் ஆசீர்வாதத்தில் வாழவும் அவர்கயளத் தயார் தசய்வதற்காகப் 
பரட்ீசித்தார். 

அவர் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் பூர்வகாலத்தில் தநடுநாட்களுக்கு 
முன்பதாக என்ன நடந்தது என்பயத மட்டும் இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு 
விளக்கவில்யல, ஏயதன் யதாட்டத்தில் நடந்த விசுவாசத்தின் பரட்ீச்யச 
பற்றியும் யமாயச எழுதியயத நாம் காண்கியறாம். அவர் வாழ்ந்த நாட்களில் 
என்ன நடந்து தகாண்டிருந்தது என்பயதயும் விளக்கினார். யதவன் இஸ்ரயவல் 
மக்களுக்கு ஏயதன் யதாட்டத்தில் அற்புதமான வாழ்க்யகயினுயடய 
ஆசீர்வாதத்யத வழங்கினார். ஆயினும், ஆதாம் மற்றும் ஏவாயளப் யபாலயவ, 
அவர்கள் யதவனிடத்தில் விசுவாசமாக இல்லாதவயரயில், அவர்களால் இந்த 
ஆசீர்வாதங்கயள அனுபவிக்க முடியவில்யல. யதவனுயடய கட்டயளகளுக்கு 
முழுயமயாக அர்ப்பணித்த ஒரு பரிசுத்த ைனங்களாக விசுவாசத்தால் 
வாழ்வதற்கு இஸ்ரயவல் மக்கயள யமாயச அயழக்கிறார். அப்தபாழுதுதான் 
அவர்கள் யதசத்திற்குள் நுயழந்து அங்யக சமாதானமாக தங்குவார்கள் என்று 
நம்ப முடியும். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஏயதன் நிலத்யதயும் கானான் நிலத்யதயும் பூமியில் யதவனுயடய 
ஆசீர்வாதத்தின் இடமாக யமாயச எவ்வாறு சித்தரித்தார் என்பயத இதுவயர 
பார்த்யதாம், யமலும் இரு யதசங்களிலும் தங்களுக்குள் வசிப்பவர்களிடமிருந்து 
விசுவாசமான யசயவ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்ற கருத்யத அவர் எவ்வாறு 
தவளிப்படுத்தினார் என்பயதயும் நாம் பார்த்யதாம். இப்யபாது நாம் இஸ்ரயவல் 
மக்களுக்காக ஆதியாகமம் 2 மற்றும் 3 இல் தசால்லப்பட்டுள்ள மூல அர்த்தத்தின் 
மூன்றாவது பரிமாணமோை ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் விசுவாசமின்யமயின் 
வியளவுகள் மதீு கவனம் தசலுத்தப்யபாகியறாம். 

விரளவுகள் 
யதாட்டத்தில் நடந்த துயராகத்தின் வியளவுகயளப் பற்றிப் 

பார்ப்பதற்காக, ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் பாவத்தினுயடய மூன்று 
முடிவுகளோை மரணம், யவதயன மற்றும் விலக்குதல் ஆகி வற்யறப் 
பார்ப்யபாம். 

மரணம் 
முதலில், யதவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பாவத்தின் வியளவாக 

மரண அச்சுறுத்தல்விடுத்தார் என்று யமாயச விளக்கினார். ஆதியாகமம் 2:17 இல் 
ஆதாயம யதவன் எச்சரித்ததில் இந்த யமயக்கருத்து முதலில் யதான்றுகிறது. 
யதவன் இவ்வாறு கூறினார்: 

“ஆனாலும் நன்யம தீயம அறியத்தக்க விருட்சத்தின் 
கனியயப் புசிக்கயவண்டாம்; அயத நீ புசிக்கும் நாளில் 
சாகயவ சாவாய் என்று கட்டயளயிட்டார்” (ஆதியாகமம் 2:17). 

"சாகயவ சாவாய்" என்ற வார்த்யதகள் வரவிருக்கும் மரணத்தின் 
உறுதியயக் குறிக்கும் ஒரு தசாற்தறாடயர உள்ளடக்கியது. இந்த இலக்கண 
கட்டுமானமானது யமாயசயின் பிரமாணம் மரண தண்டயனயயக் குறித்து 
அச்சுறுத்திய விதத்யதப் யபான்றது. யமாயசயின் பிரமாணம் கடுயமயான 
குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எதிராக மரண தண்டயன விதிக்கப்படும் 
என்று அச்சுறுத்தியயபாது, யமாயச, "அவன் சாகயவ சாவான்" அல்லது "அவர்கள் 
சாகயவ சாவார்கள்" என்று அறிவித்தார். இந்த பத்திகளின் சட்டரதீியான 
சூழலானது இந்த தவளிப்பாடுகள் மரண தண்டயனயய அறிவிப்பதற்கான 
சூத்திர வழிகள் என்று உறுதியாகக் கூறுகிறது. ஆதாமும் ஏவாளும் உடனடியாக 
சாவார்கள் என்று யதவன் தசால்லவில்யல, ஆனால் மரணம் நிச்சயமாக 
பாவத்யத பின்ததாடரும். 

ஆதாம் மரண தண்டயனயின் கீழ் வருவார் என்று ஆதியாகமம் 2:17 இல் 
ஆதாமுக்கு யதவன் வழங்கிய அச்சுறுத்தயல யமற்கண்ட தவளிச்சத்தில் நாம் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

புரிந்துதகாள்ளலாம். அவன் மரண ஆக்கியனக்கு உட்படுவான். மரணம் 
உலகில் எப்படி வந்தது என்பயத விளக்குவதற்காக ஆதாமின் பாவத்தின் 
வியளயவ யமாயச நிச்சயமாக எழுதினார், ஆனால் அவருயடய யநாக்கம் 
அவர் எழுதிய இஸ்ரயவலர்களின் அனுபவத்துடன் யநரடியாக 
ததாடர்புயடயது. அவர்கள் மரணத்யத நன்கு அறிந்திருந்தனர். யமாயசயின் 
வாசகர்கள் எகிப்யத விட்டு தவளியயறிய முதல் தயலமுயறயினரில் 
தபரும்பாலோயைோர் வனாந்தரத்தில் மரிப்பயதக் கண்டனர், ஏதனன்றால் 
அவர்கள் யதவனுக்கு எதிராக கலகம் தசய்தனர். எண்ணாகமம் 26:65 இல் 
யமாயச எழுதியது யபால்: 

வனாந்தரத்தில் சாகயவ சாவார்கள் என்று கர்த்தர் 
அவர்கயளக் குறித்துச் தசால்லியிருந்தார்; எப்புன்யனயின் 
குமாரனாகிய காயலபும் நுூனின் குமாரனாகிய யயாசுவாவும் 
தவிர, யவதறாருவரும் அவர்களில் மீதியாயிருக்கவில்யல 
(எண்ணாகமம் 26:65). 

யமாயசயின் பிரமாணத்யதயும், யதாட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் 
கணக்யகயும் குறிப்பிடும் விதமாக "அவர்கள் சாகயவ சாவார்கள்" என்ற 
தமாழியய மண்ீடும் நாம் பார்க்கியறாம். 

இந்த வயகயில், இஸ்ரயவலர்கள், ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் கயதயயக் 
யகட்டு, வனாந்தரத்தில் யநரிட்ட மரணத்தின் அனுபவத்யத, ஆதாம் மற்றும் 
ஏவாள் யதவனுயடய கட்டயளயய மறீிய சம்பவத்துடன் ததாடர்புபடுத்திப் 
பார்க்க முடியும். யதாட்டத்தில் யதவனின் கட்டயளக்கு வியராதமான 
துயராகத்தின் வியளவுகளாக மனிதகுலத்தின் முதல் தபற்யறாருக்கு மரண 
தண்டயன உண்டானது. யமாயசயின் காலத்தில் யதவனின் கட்டயளகளுக்கு 
வியராதமாக கடுயமயான துயராகம் தசய்த இஸ்ரலயவலர்கள் மதீு அயத 
தண்டயன இன்னும் இருந்து வந்தது. 

ணவதரன 
ஆதியாகமத்தின் பதியவ நாம் வாசிக்கும்யபாது, ஆதாமுக்கும் 

ஏவாளுக்கும் மரணம் உடனடியாக வரவில்யல என்பது ததளிவாகிறது. 
யதவன் முதலில் ஆதாயமயும் ஏவாயளயும் யவதயனயின் கீழ் 
சியறப்படுத்தினார். ஒருபுறம், இந்த வார்த்யதகயள நாம் ஆதியாகமம் 3:16 இல் 
வாசிக்கியறாம்: 

அவர் ஸ்திரயீய யநாக்கி: “நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும்யபாது 
உன் யவதயனயய மிகவும் தபருகப்பண்ணுயவன்; 
யவதயனயயாயட பிள்யள தபறுவாய்” (ஆதியாகமம் 3:16). 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

மறுபுறம், யதவன் ஆதாயமயும் யவதயனயுடன் கூடிய வாழ்க்யக 
வாழும்படியாக சிறுயமப்படுத்தினார். ஆதியாகமம் 3:17 இல் ஆதாமுக்கு 
தசால்லப்பட்ட இந்த வார்த்யதகயள நாம் வாசிக்கியறாம்: 

பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயியராடிருக்கும் 
நாதளல்லாம் வருத்தத்யதாயட அதின் பலயனப் புசிப்பாய் 
(ஆதியாகமம் 3:17). 

யதாட்டத்தில் ஏற்பட்ட பாவத்தின் வியளவுகள் பற்றி யமாயச 
தசால்லியிருக்கக்கூடிய அயனத்து விஷயங்களிலும், மனிதனின் 
யவதயனயின் மீதான இந்த இரட்டிப்பான கவனமானது இஸ்ரயவலர்களுக்கு 
இயத அவர் எழுதியதன் யநாக்கத்துடன் நன்றாகப் தபாருந்துகிறது. அவர்கள் 
கானான் நிலத்திற்கு தவளியய இருந்ததால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட 
யவதயனகயள அனுபவித்தார்கள். ஆனால் வாக்குத்தத்த நிலத்தில் 
அவர்களுயடய வாழ்க்யகயய யமாயச விவரித்த விதத்யதப் பாருங்கள். 
உதாரணமாக, உபாகமம் 11:10-12 இல் இந்த வார்த்யதகயள நாம் வாசிக்கியறாம்: 

நீ சுதந்தரிக்கப்யபாகிற யதசம் நீ விட்டுவந்த எகிப்து 
யதசத்யதப்யபால் இராது; அங்யக நீ வியதயய வியதத்து, 
கீயரத்யதாட்டத்திற்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிறதுயபால உன் காலால் 
நீர்ப்பாய்ச்சி வந்தாய். நீங்கள் சுதந்தரிக்கப்யபாகிற யதசயமா, 
மயலகளும் பள்ளத்தாக்குகளுமுள்ள யதசம்; அது 
வானத்தின் மயழத் தண்ணயீரக் குடிக்கும் யதசம். அது உன் 
யதவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற யதசம், வருஷத்தின் 
துவக்கமுதல் வருஷத்தின் முடிவுமட்டும் எப்தபாழுதும் உன் 
யதவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதின்யமல் 
யவக்கப்பட்டிருக்கும் (உபாகமம் 11:10-12). 

சுருக்கமாகச் தசான்னால், கானானுக்கு தவளியய அவர்கள் அனுபவித்த 
யவதயனகளுக்கு நிவாரணம் கியடக்கும் விதமாக யமாயச இஸ்ரயவல் 
மக்கயள ஓர் இடத்திற்கு அயழத்துச் தசன்றார். இதன் வியளவாக, ஆதாம் 
மற்றும் ஏவாளுக்கு ஏற்பட்ட யவதயனயய யமாயச எழுதியயபாது, யவதயனயய 
ஏற்படுத்தும் துயராகத்யதத் தவிர்க்கவும், யதவனிடத்தில் 
விசுவாசமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் தனது இஸ்ரயவலர்களாகிய 
வாசகர்கயள அவர் அயழத்தார், அதனால் அவர்கள் கானானுக்குத் திரும்பி, 
யதவனுயடய ஆசீர்வாதத்தில் வாழ்க்யகயின் மகிழ்ச்சியய அனுபவிக்க 
முடியும். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

விலக்குதல் 
ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் விசுவாசமின்யமயின் மூன்றாவது வியளவு 

3:22 இல் காணப்படுகிறது. ஆதியாகமம் 3:22 இன் வார்த்யதகயளப் பாருங்கள்: 

பின்பு யதவனாகிய கர்த்தர்: "இயதா, மனுஷன் நன்யம தீயம 
அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவயரப்யபால் ஆனான். 
இப்தபாழுதும் அவன் தன் யகயய நீட்டி ைவீவிருட்சத்தின் 
கனியயயும் பறித்து, புசித்து, என்யறக்கும் 
உயியராடிராதபடிக்குச் தசய்யயவண்டும்" (ஆதியாகமம் 3:22). 

இந்த யவத பகுதியானது, ைவீ விருட்சம் மனிதகுலத்யத "என்யறக்கும் 
உயியராடிருக்கச்" தசய்ய முடிந்தது என்பயத ததளிவுபடுத்துகிறது. யவதயன 
மற்றும் மரணத்யதக் குறித்த பிரச்சயனக்கு இது முடிவான பதில் ஆகும். 
ஆயினும், ஆதாமும் ஏவாளும் இந்த யநரத்தில் அயத புசிப்பயத யதவன் 
விரும்பவில்யல. அவர்கள் யதாட்டம் மற்றும் ைவீ விருட்சத்திலிருந்து 
விலக்கப்பட்டனர். மனிதகுலமானது ைவீ விருட்சத்யத அயடவயத அது 
என்தறன்றுமாக தயடதசய்யவில்யல என்பயத நாம் நியனவில் தகாள்ள 
யவண்டியது அவசியமானது. யதவனிடத்தில் விசுவாசமாய் இருப்பவர்கள் 
முடிவில் இந்த விருட்சத்திலிருந்து புசிக்க முடியும் என்பயத யவதத்தின் மற்ற 
பகுதிகள் ததளிவுபடுத்துகின்றன. தவளிப்படுத்தல் 2:7 இல் ைவீ விருட்சத்யதப் 
பற்றி அப்யபாஸ்தலைோகி  யயாவான் கூறினயதப் பாருங்கள்: 

தையங்தகாள்ளுகிறவதனவயனா அவனுக்கு யதவனுயடய 
பரதீசின் மத்தியிலிருக்கிற ைவீவிருட்சத்தின் கனியயப் 
புசிக்கக்தகாடுப்யபன் என்தறழுது (தவளிப்படுத்தின வியசஷம் 
2:7). 

கிறிஸ்து பூமிக்குத் திரும்பும் காலத்தின் முடியவப் பற்றி இப்யபாது 
யயாவான் யபசினார். ஆனாலும், இந்த விருட்சத்யதப் பற்றி யமாயச ஏன் 
இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு எழுதினார் என்பயத அவருயடய வார்த்யதகள் 
விளக்குகின்றன. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் தசய்தயபாது, யதவன் ைவீ 
விருட்சத்திற்குச் தசல்லும் வழியயத் தயட தசய்து யபாட்டார், ஆனால் 
யமாயசயின் நாட்களில், இஸ்ரயவலர்கள் கானான் யதசத்திற்குத் 
திரும்பியயபாது, யதவன் வாழ்வின் ஆசீர்வாதத்யத முன்கூட்டியய ருசித்துப் 
பார்ப்பதற்குரிய ஒரு வழியய யதவன் திறந்து யவத்தார். உபாகமம் 30:19-20 இல் 
யமாயச இயதக் கூறின விதத்யதப் பாருங்கள்: 

நான் ைவீயனயும் மரணத்யதயும், ஆசீர்வாதத்யதயும் 
சாபத்யதயும் உனக்கு முன் யவத்யதன் என்று உங்கள்யமல் 
வானத்யதயும் பூமியயயும் இன்று சாட்சியவக்கியறன். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஆயகயால், நீயும் உன் சந்ததியும் பியழக்கும்படிக்கு, நீ 
ைவீயனத் ததரிந்துதகாண்டு, கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய 
ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்யகாபுக்கும் தகாடுப்யபன் 
என்று அவர்களுக்கு ஆயணயிட்டுக் தகாடுத்த யதசத்தியல 
குடியிருக்கும்படிக்கு, உன் யதவனாகிய கர்த்தரில் 
அன்புகூர்ந்து, அவர் சத்தத்திற்குச் தசவிதகாடுத்து, அவயரப் 
பற்றிக்தகாள்வாயாக. அவயர உனக்கு ைவீனும் 
தீர்க்காயுசுமானவர் என்றான் (உபாகமம் 30:19-20). 

இஸ்ரயவலர்கள் யதவனுக்கு உண்யமயுள்ளவர்களாக இருந்தால் 
அவர்கள் கானான் யதசத்தில் நீண்ட ஆயுயளயும் மகிழ்ச்சியயயும் தபற 
வாய்ப்பு கியடக்கும். ஆதாமும் ஏவாளும் ைவீ விருட்சத்யத அயடயும் வாய்ப்யப 
இழந்தயதப் யபால, யமாயசயின் நாளில், யதவன் இஸ்ரயவலர்களுக்கு அங்கு 
கியடத்த வாழ்க்யகயின் ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு பகுதியய மட்டுயம முன்கூட்டியய 
ருசித்துப் பார்க்கும் வாய்ப்யப வழங்கினார். வாழ்க்யகயின் இந்த 
அனுபவமானது கிறிஸ்து திரும்பி வரும்யபாது கியடக்கப்யபாவதான நமக்குத் 
ததரிந்த நித்திய வாழ்க்யகயின் முழு அளவடீு அல்ல. ஆனாலும், அது 
கிறிஸ்துவில் என்ன வரப்யபாகிறது என்பதற்கான ஒரு பகுதி முன்னறிவிப்பாக 
இருந்திருக்கும். வாக்குத்தத்த நிலத்தில் நீண்ட ஆயுளின் ஆசீர்வாதத்யத 
அனுபவிக்கும் வாய்ப்யப யமாயச இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு வழங்கினார். 

ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுயடய மறீுதலின் 
கயதயானது உலகில் பாவத்தின் யதாற்றம் பற்றிய  கணக்யக விட அதிகம் 
என்பயத நாம் பார்த்யதாம். ஏயதன் மற்றும் கோைோனுக்கு இயடயயயான 
ததாடர்புகயளப் தபறுவதன் மூலம், யமாயச தனது இஸ்ரயவலின் 
வாசகர்களுக்கு அவர்களின் தசாந்த வாழ்க்யகயயப் பற்றியும் 
கற்றுக்தகாடுத்தார். வாக்குத்தத்த நிலம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு அற்புதமானது 
என்பயத அவர்கள் கற்றுக்தகாண்டார்கள். 

இப்யபாது நாம் இலக்கிய அயமப்பு மற்றும் ஆதியாகமம் 2–3 இன் மூல 
அர்த்தத்யதப் பார்த்திருக்கியறாம், நாம் மூன்றாவது யகள்வியயக் யகட்கத் 
தயாராக இருக்கியறாம். இந்தப் பத்தியய இன்யறய நாளில் பயன்படுத்த புதிய 
ஏற்பாடு எவ்வாறு நமக்குக் கற்பிக்கிறது? 

நவீன பயன்பாடு 
ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் தசய்த தவறுகயளத் தவிர்க்கவும், மற்றும் 

கானானுக்குள் நுயழவதன் மூலம் மீண்டும் பரதீசுக்கு தசல்லும்படியாகவும் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

யமாயச தனது இஸ்ரயவல் வாசகர்கயள ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த யவத 
பகுதியய எழுதினார் என்பது நமக்குத் ததளிவாகத் ததரிகிறது. ஆனால் 
இஸ்ரயவல் மக்களுக்கான இந்த அறிவுறுத்தல்கள் இன்று நம்முடன் தசய்ய 
யவண்டியததன்ன? எளியமயாகச் தசால்லயவண்டுமானால், யதாட்டத்தில் 
உண்டான பாவத்தின் கயதயயப் பயன்படுத்தி இஸ்ரயவல் மக்கள் ஆதாமின் 
நியலயயத் திரும்பப் தபறவும், மீண்டும் பரதீசில் வாழும்படியான இரட்சிப்யபக் 
கண்டுபிடிக்கவும் யமாயச ஊக்குவித்தார், புதிய ஏற்பாட்டின் எழுத்தாளர்கள் 
கிறிஸ்துவிற்குள்ளான இரட்சிப்பு என்பதும் பரதீசுக்கு திரும்புவது ஆகும் 
என்று யபாதிக்கின்றனர். கிறிஸ்துவின் ராை்யத்தின் மூன்று கட்டங்களில் 
கவனம் தசலுத்துவதன் மூலம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆதியாகமம் 2–3 இன் 
பயன்பாடு என்ன என்பது பற்றி நம் வழக்கமான பாணியில் ஆராய்யவாம். 
கிறிஸ்துவின் முதல் வருயகயில் ராை்யத்தின் துவக்கத்திற்கு இந்த பத்தி 
எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பயதப் பார்ப்பதன் மூலம் ததாடங்குயவாம், 
பின்னர் அது இன்று யதவனுயடய ராை்யத்தின் ததாடர்ச்சியில் நம் 
வாழ்க்யகயுடன் எவ்வாறு யபசுகிறது என்பயதப் பார்ப்யபாம். இறுதியாக, புதிய 
ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருயகயில் கிறிஸ்துவின் ராை்யத்தின் 
எல்லாவற்றிற்குமான முடிவு பற்றி யபாதிப்பதன் வாயிலாக இந்தப் பத்தியின் 
மீது கவனம் தசலுத்துவயதக் காண்யபாம். ராை்யத்தின் ததாடக்கத்யத முதலில் 
பார்ப்யபாம். 

வதாடக்கம் 
ஒரு வழியில், கிறிஸ்து உலகிற்கு தகாண்டுவரும் இரட்சிப்யபப் பற்றி 

புதிய ஏற்பாடு யபசுவது அவருயடய பூமிக்குரிய ஊழியமாகும். ராை்யத்தின் 
துவக்கத்தில், ஏயதன் யதாட்டத்தில் ஆதாமும் ஏவாளும் தசய்தயத கிறிஸ்து 
திரும்பப் தபறவும் அயத மாற்றியயமக்கவும் தசய்தார். கிறிஸ்து தனது 
பூமிக்குரிய ஊழியத்தில், ஆதாமும் ஏவாளும் யதால்வியயடந்த யதவனின் 
கட்டயளகயள நியறயவற்றினார். புதிய ஏற்பாட்டுப் யபாதயனயின் இந்த 
அம்சமானது முதலாவதாக பவுலின் நிருபங்களில் எப்படித் யதான்றுகிறது 
என்பயதயும், இரண்டாவதாக, மத்யதயு நற்தசய்தியில் எப்படித் யதான்றுகிறது 
என்பயதயும் பார்ப்யபாம். பவுலின் கண்யணாட்டத்துடன் ஆரம்பிப்யபாம். 

பவுல் 
பவுல் யராமர் 5:14 இல் பவுல் எளிய விதத்தில் தனது பார்யவயய 

சுருக்கமாகக் கூறியிருக்கிறார். அங்யக அவர் இவ்வாறு எழுதினார்: 

அப்படியிருந்தும், மரணமானது ஆதாம்முதல் 
யமாயசவயரக்கும், ஆதாமின் மறீுதலுக்தகாப்பாய்ப் 
பாவஞ்தசய்யாதவர்கயளயும் ஆண்டுதகாண்டது; அந்த 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு முன்னயடயாளமானவன் 
(யராமர் 5:14). 

ஆதாம் வரப்யபாகிறவரின் ஒரு முன்னயடயாளம் என்று பவுல் 
கூறினயதக் கவனிக்கவும். யராமர் 5 இன் மீதமுள்ள வசனங்கள் 
"வரப்யபாகிறவர்" கிறிஸ்து என்பயத ததளிவுபடுத்துகிறது. யராமர் 5:18-19 இல் 
பவுல் இந்த விஷயத்யத சுருக்கமாகக் கூறும் விதத்யதப் பாருங்கள்: 

ஆயகயால் ஒயர மறீுதலினாயல எல்லா மனுஷருக்கும் 
ஆக்கியனக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டானதுயபால, ஒயர 
நீதியினாயல எல்லா மனுஷருக்கும் ைவீயன அளிக்கும் 
நீதிக்கு ஏதுவான தீர்ப்பு உண்டாயிற்று. ஒயர மனுஷனுயடய 
கீழ்ப்படியாயமயினாயல அயநகர் பாவிகளாக்கப்பட்டதுயபால, 
ஒருவருயடய கீழ்ப்படிதலினாயல அயநகர் 
நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள் (யராமர் 5:18-19). 

பவுல் அயத எப்படி இங்யக கூறினார் என்பயதப் பாருங்கள். ஆதாமின் 
ஒரு மறீுதலானது எல்லா மக்கள் மதீும் ஆக்கியனக்கு ஏதுவான தீர்ப்யப 
வியளவித்தது, ஆனால் கிறிஸ்துவினுயடய ஒரு நீதியின் தசயல் எல்லா 
மனிதர்களுக்குமாக நியாயப்படுத்தப்பட்டது. இது ஏன்? ஆதாம் என்ற ஒயர 
மனிதனின் கீழ்ப்படியாயம நம்யம பாவிகளாக்கியது. ஆனால் கிறிஸ்து என்ற 
ஒயர மனிதனின் கீழ்ப்படிதல் நம்யம நீதிமான்களாக்கியது. இந்த யபாதயன 
தபரும்பாலான கிறிஸ்தவர்களுக்கு நன்கு ததரிந்தயத. ஆதியாகமம் 2–3 இல் 
யமாயச கற்பித்தபடி, ஆதாம் ஒரு மனிதன் மட்டுயம, ஆனால் அவனது 
கிரியயகள் அவனுடன் அயடயாளம் காணப்பட்ட அயனவருக்கும் 
வியளவுகயள ஏற்படுத்தின. ஆதாமினுயடய பாவம் முழு மனித இனத்திற்கும் 
மரணத்யத தகாண்டு வந்தது, ஏதனன்றால் அவன் யதவனுக்கு முன்பாக 
நம்முயடய மத்தியஸ்தனாக அல்லது உடன்படிக்யக பிரதிநிதியாக 
காணப்பட்டார். ஆதாமினுயடய பாவத்தின் வியளவாக, நாம் அயனவரும் 
யதவனுயடய ஆசீர்வாதத்தின் பரதீசுக்கு தவளியய மற்றும் மரணத்தினுயடய 
சாபத்தின் கீழாகப் பிறந்யதாம். ஆனால் அயத சமயத்தில், கிறிஸ்துவில் 
விசுவாசம் தகாண்ட அயனவருயடய மத்தியஸ்தர் அல்லது உடன்படிக்யக 
பிரதிநிதி கிறிஸ்து என்று புதிய ஏற்பாடு யபாதிக்கிறது. ஆதாமின் 
கீழ்ப்படியாயமக்கு மாறாக, யதவனிடத்தில் கிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படிதலானது 
அவருக்குள் எண்ணப்படுகிற அயனவருக்கும் நீதியயயும் ைவீயனயும் 
தகாண்டுவருகிறது. இந்த யபாதயனயிலிருந்து ஆதாமின் பாவத்தின் கயதயய 
நம்முயடய வாழ்வில் பயன்படுத்துவதில் மிக முக்கியமான ஒன்யறக் 
கற்றுக்தகாள்கியறாம். இழந்துயபான பரதீயச மீண்டுமாக கண்டுதகாள்வதற்கு 
ஒயர வழி, கிறிஸ்துவினுயடய நீதியான கீழ்ப்படிதயல. யதவனின் முன் நம் 
தசாந்த தகுதியில் நிற்கும் நபர்களாக நாம் இரட்சிப்பின் பரதீசில் நுயழய 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

முடியாது. நமக்கு முன் பரதீசில் நுயழவதற்கு நமக்கு ஒரு சரியான பூரணமான 
பிரதிநிதி யதயவ, கிறிஸ்துயவ அந்த பிரதிநிதி. கிறிஸ்து பிதாவுக்கு 
முழுயமயாகக் கீழ்ப்படிந்ததால் மட்டுயம யதவனின் சமூகத்தில் நித்திய 
ைவீனுக்யகதுவான இரட்சிப்யப நாம் கண்டுதகாள்கியறாம். அவருயடய 
பூமிக்குரிய ஊழியத்தில், இயயசு பரதீசில் நுயழவதற்கான உரியமயயப் 
தபற்றார், யமலும் அவரிடம் விசுவாசம் யவப்பவர்கள் மட்டுயம அவருடன் 
யசர்ந்து நுயழய முடியும். 

ஆதாமுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இயடயய காணப்படுவதாக பவுல் கூறும் 
ததாடர்பானது மற்ற புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர்களாலும் பகிரப்பட்டது. இந்த 
யமயக்கருத்து மத்யதயு சுவியசஷத்தில் எவ்வாறு யதான்றுகிறது என்பயதக் 
கருத்தில் தகாள்யவாம். 

மத்ணதயு  
மத்யதயு குறிப்பாக மத்யதயு 4:1-11 இல் கிறிஸ்துவுக்கு யநரிட்ட 

யசாதயனயின் கணக்கின் வாயிலாக ஆதாமின் பாவத்யத கிறிஸ்து திரும்பப் 
தபற்று, மாற்றியயமத்த வழிக்கு யநராக கவனத்யதச் தசலுத்துகிறார் (இதற்கு 
இயணயான பகுதியானது லுூக்கா 4:1-13 இல் காணப்படுகிறது). பல்யவறு 
வழிகளில், கிறிஸ்துவின் யசாதயனயின் கயதயானது ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் 
யதாட்டத்தில் தபற்ற அனுபவத்திற்கும், ஆதாம் மற்றும் ஏவாயளப் பற்றி 
எழுதியயபாது யமாயச இஸ்ரயவலர்களுக்கு முன்யவத்த சவாலுக்கும் 
இயணயானது. முதலாவதாக, கிறிஸ்துவின் யசாதயன நயடதபற்ற 
இடமானது இஸ்ரயவலர்கள் யமாயசயயப் பின்ததாடர்வதால் அயத இஸ்ரயவல் 
மக்களுடன் இயணக்கிறது. மத்யதயு 4:1 இன் படி, இஸ்ரயவல் மக்கள் யதவனால் 
வனாந்தரத்திற்கு வழிநடத்தப்பட்டதுயபால, இயயசுவானவர் ஆவியானவரால் 
வனாந்தரத்திற்கு வழிநடத்தப்பட்டார். இஸ்ரயவல் யதசம் கீழ்ப்படிவாளா என்று 
யதவன் வனாந்தரத்தில் யசாதித்தார், கிறிஸ்துவும் வனாந்தரத்தில்தான் 
யசாதிக்கப்பட்டார். 

இரண்டாவதாக, இயயசு வனாந்தரத்தில் தசலவழித்த காலமானது 
இஸ்ரயவல் யதசத்தின் அனுபவத்திற்கு இயணயானது. மத்யதயு 4:2 இன் படி 
இஸ்ரயவல் யதசம் நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் இருந்தயதப் யபாலயவ, 
கிறிஸ்து நாற்பது நாட்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்தார். 

மூன்றாவதாக, கிறிஸ்துவின் யசாதயனயில் பசி ஒரு முக்கிய 
அம்சமோகும். மத்யதயு 4:3 இல் சாத்தான் கிறிஸ்துயவ கற்கயள அப்பங்களாக 
மாற்றும்படித் துூண்டினான். கிறிஸ்துவின் யசாதயனயின் இந்த பரிமாணம் 
வனாந்தரத்தில் தண்ணர்ீ மற்றும் உணவு மதீான இஸ்ரயவல் மக்களின் 
யசாதயனக்கு இயணயாக இருந்தது. 

நான்காவதாக, இயயசுயவ தனது அனுபவத்யத இஸ்ரயவல் மக்களின் 
வனாந்தரத்திர யசாதயனயுடன் யவதத்யத அவர் பயன்படுத்திய வழிகளின் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

வாயிலாக ததாடர்புபடுத்தினார். மத்யதயு 4:4 இல் இயயசு உபாகமம் 8:3 யய 
யமற்யகாள் காட்டினார். மத்யதயு 4:7 இல் அவர் உபாகமம் 6:16 யய யமற்யகாள் 
காட்டினார், மத்யதயு 4:10 இல் அவர் உபாகமம் 6:13 யயக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த 
பயழய ஏற்பாட்டுப் பகுதிகள் உபாகமத்தின் பகுதிகளிலிருந்து வருகின்றன, 
அங்யக யமாயச வனாந்தரத்தில் இஸ்ரயவல் மக்களின் யசாதயனயய 
விவரித்தார். இந்த பத்திகயள யமற்யகாள் காட்டுவதன் மூலம், இயயசு தனது 
யசாதயனயின் அனுபவத்யத இஸ்ரயவல் யதசத்தின் யசாதயன 
அனுபவத்துடன் யநரடியாக ததாடர்புபடுத்தினார். எனயவ இயயசுவின் 
யசாதயனயயப் பற்றிய மத்யதயுவின் கணக்கானது யமாயச முதலில் 
இஸ்ரயவல் மக்களுக்கு ஆதியாகமம் 2–3 மூலம் அளித்த தசய்தியுடன் 
ததாடர்புபடுத்துகிறது. ஆதாமும் இஸ்ரயவல் மக்களும் யதால்வியயடந்த 
இடத்தில் இயயசு தனது உற்சாகம் நியறந்த கீழ்ப்படிதலின் மூலம் தையம் 
தபற்றார். கிறிஸ்து யதவனின் கட்டயளகளுக்கு விசுவாசமுள்ளவராக 
இருந்தார். இதனால்தான் லுூக்கா 23:43 இல் காணப்படும் நன்கு அறியப்பட்ட 
வார்த்யதகயள இயயசு கூறினார். கானான் என்னும் பரதீசுக்குள் 
நுயழவதற்கு அவயள தயார்படுத்துவதற்காக இஸ்ரயவல் யதசம் 
வனாந்தரத்தில் தன் யசாதயனகயள எதிர்தகாண்டது யபாலயவ, லுூக்கா 23:43 
சிலுயவயில் இயயசு மனந்திரும்பிய கள்ளனிடம் இந்த வார்த்யதகயள 
கூறினார்: 

இயயசு அவயன யநாக்கி: இன்யறக்கு நீ என்னுடயனகூடப் 
பரதீசிலிருப்பாய் என்று தமய்யாகயவ உனக்குச் 
தசால்லுகியறன் என்றார் (லுூக்கா 23:43). 

கிறிஸ்துவின் நீதிக்கான தவகுமதி பரதீசில் நித்திய ைவீன் ஆகும். 
எனயவ புதிய ஏற்பாடானது ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் யசாதயனயுடனும், 

வனாந்தரத்தில் இஸ்ரயவலின் யசாதயனயுடனும், கிறிஸ்துவின் பூமிக்குரிய 
ஊழியத்தில் ராை்யத்தின் துவக்கத்யதத் ததாடர்புபடுத்துகிறது என்று 
பார்க்கியறாம். முதல் ஆதாம் யதால்வியயடந்த இடத்தில், தையம் தபற்ற கயடசி 
ஆதாம் கிறிஸ்து ஆவோர். யமலும், கிறிஸ்து வனாந்தரத்தில் யசாதயனயய 
தவன்று, இஸ்ரயவல் மக்களின் யதால்வியய மாற்றினார். இந்த 
காரணத்திற்காக, அவர் நித்திய பரதீசில் நுயழந்தார். 

யதாட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாயளக் குறித்த யமாயசயின் கணக்யக 
கிறிஸ்துவின் முதல் வருயகயுடன் புதிய ஏற்பாடு எவ்வாறு 
ததாடர்புபடுத்துகிறது என்பயத இப்யபாது நாம் பார்த்திருக்கியறாம், நாம் நமது 
இரண்டாவது கரிசனத்திற்கு தசல்ல யவண்டும்: நாம் வாழும் இன்யறய 
நாட்களுடன் புதிய ஏற்பாடு இந்த தகாள்யககயள ராை்யத்தின் ததாடர்ச்சிக்கு 
எவ்வாறு தபாருத்துகிறது? 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

வதாடர்ச்சி 
புதிய ஏற்பாட்டில் பல யவத பகுதிகள் இந்த விஷயத்தில் தனித்து 

நிற்கின்றன. ஆனால் நாம் இரண்யட மட்டுயம பார்ப்யபாம்: முதலில், 
ஆதியாகமத்தின் இந்த அத்தியாயங்களில் பவுல் தசலுத்தும் கவனம், 
இரண்டாவதாக, யாக்யகாபு இந்த பிரச்சயனகயளப் பற்றி எழுதிய விதம். 

பவுல் 
2 தகாரிந்தியர் 11:3 இல் உள்ள பவுலின் வார்த்யதகயள முதலில் 

பார்ப்யபாம்: 

ஆகிலும், சர்ப்பமானது தன்னுயடய தந்திரத்தினாயல 
ஏவாயள வஞ்சித்ததுயபால, உங்கள் மனதும் 
கிறிஸ்துயவப்பற்றிய உண்யமயினின்று விலகும்படி 
தகடுக்கப்படுயமாதவன்று பயந்திருக்கியறன் (2 தகாரிந்தியர் 
11:3). 

இந்த அதிகாரத்தில் பவுல் ததாடர்ந்து தசால்லும்யபாது, தகாரிந்தியர்கள் 
யவறு நற்தசய்திக்கு திரும்புவயதக் குறித்து அவர் மிகுந்த கவனமுயடயவராய் 
இருந்தார் என்று விளக்கினார். கிறிஸ்துவின் உண்யமயான 
சுவியஷசத்திலிருந்து விலகி — யமாசமான விசுவாசமின்யமக்கு எதிராக 
எச்சரிக்யக தசய்ய ஏவாளின் எதிர்மயற உதாரணத்யதக் தகாண்டு பவுல் 
முயறயிட்டயத நாம் இங்கு பார்க்கியறாம். வாக்குத்தத்த நிலத்யத யநாக்கி 
இஸ்ரயவல் மக்கள் உண்யமயுள்ளவர்களாக கடந்துதசல்லும்படி எச்சரிக்கும் 
விதமாக யமாயச ஏவாளினுயடய யசாதயனயின் கயதயயப் 
பயன்படுத்தியயதப் யபாலயவ, பவுலும் கிறிஸ்துயவப் பின்பற்றும் 
அயனவருக்கும் யதயவயான அடிப்பயட விசுவாசத்யதப் பற்றி தான் வாழ்ந்த 
நாட்களில் விசுவாசிகயள எச்சரிக்க அயத கயதயயப் பயன்படுத்தினார். 
ராை்யத்தின் ததாடர்ச்சியின் யபாது, காணக்கூடிய சயபயில் உள்ள பலர் 
சுவியஷசத்தின் அத்தியாவசிய சத்தியங்களிலிருந்து விலகும் ஆபத்யத 
எதிர்தகாள்கின்றனர். ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு யநரிட்ட வியளவுகயளப் 
யபாலயவ பயங்கரமானது என்பதால் சயபயானது வழிவிலகி பின்மாற்றம் 
அயடவதற்கு எதிராக மக்கயளப் பாதுகாக்க யவண்டும். 

யாக்ணகாபு 
கிறிஸ்தவ வாழ்க்யகயில் வருகின்ற பரிட்யசகள் மற்றும் 

யசாதயனகளின் பங்யக விளக்கியதால் யாக்யகாபு, பவுல் கூறியயதப் யபான்ற 
நியலபாட்யட எடுத்துக் தகாண்டார். யாக்யகாபு 1:12-15 இல் நாம் இந்த 
வார்த்யதகயள வாசிக்கியறாம்: 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

யசாதயனயயச் சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்; அவன் 
உத்தமதனன்று விளங்கினபின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் 
அன்புகூருகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம்பண்ணின 
ைவீகிரடீத்யதப் தபறுவான்... அவனவன் தன்தன் சுய 
இச்யசயினாயல இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு, 
யசாதிக்கப்படுகிறான். பின்பு இச்யசயானது கர்ப்பந்தரித்து, 
பாவத்யதப் பிறப்பிக்கும், பாவம் பூரணமாகும்யபாது, 
மரணத்யதப் பிறப்பிக்கும் (யாக்யகாபு 1:12-15). 

ஆதியாகமம் 2–3 யய யாக்யகாபு குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பது 
ததளிவாகிறது. 1:14 இல் பாவத்யதத் துூண்டுவதற்கான வல்லயமயுயடயதான 
மனிதனின் "இச்யச" மதீு அவர் கவனம் தசலுத்தினார், யமலும் நன்யம மற்றும் 
தீயம அறியத்தக்கதான விருட்ச்சத்திற்காக ஏவாள் தகாண்டிருந்த விருப்பம் 
தான் அவயள பாவம் தசய்ய யவத்தது. இரண்டாவதாக, இந்த பரட்ீச்யசயில் 
தவற்றி தபறுபவர்கள் "ைவீ கிரடீத்யதப் தபறுவார்கள்" என்று யாக்யகாபு 
விளக்கினார். மாறாக, பாவத்தின் வியளவு என்பது “அது மரணத்யத 
பிறப்பிக்கிறது." ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் கயதயில் காணப்படும் ைவீனுக்கும் 
மரணத்திற்கும் இயடயய உள்ள யவறுபாடானது இங்யக தசால்லப்பட்டுள்ள 
ைவீனுக்கும் மரணத்திற்கும் இயடயய உள்ள யவறுபாட்டிற்கு இயணயாகிறது. 
மற்றும் யமாயச இஸ்ரயவல் மக்கயள வனாந்திரத்தில் யநரிடும் 
யசாதயனகளின் மத்தியில் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி ஆதாம் 
ஏவாளுக்கு யநரிட்ட யசாதயனயய எடுத்துக்கூறி ஊக்குவித்தது யபால், பவுல் 
மற்றும் யாக்யகாபு ராை்யத்தின் ததாடர்ச்சியில் யநரிடுகின்ற யசாதயனகளின் 
யபாது உறுதியுயடயவர்காளாய் இருக்க நம்யம ஊக்குவித்தனர். கிறிஸ்தவ 
வாழ்க்யகயின் யபாது யசாதயனகள் நம் உண்யமயான குணத்யத 
தவளிப்படுத்துகின்றன மற்றும் நித்திய ைவீனுக்கு நம்யம 
தயார்படுத்துகின்றன. யதவனின் கிருயபயால், கிறிஸ்துவினிடத்தில் 
விசுவாசமுள்ளவர்களாய் நியலத்திருக்க நம்மால் முடிந்த அயனத்யதயும் 
தசய்ய யவண்டும், இதனால் நாம் பரதீசில் நித்திய ைவீயன பரிசாகப் தபற்று 
கனப்படுத்தப்படுயவாம். 

புதிய ஏற்பாடானது, யதாட்டத்தில் சம்பவித்த ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் 
கயதயய இராை்ைியத்தின் துவக்கத்திற்கும் அதன் ததாடர்ச்சிக்கும் எப்படிப் 
பயன்படுத்துகிறது என்பயதப் பார்த்த நாம், கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் 
வருயகயில், கிறிஸ்துவுக்குள்ளான இரட்சிப்பின் எல்லாவற்றிற்குமான 
முடிவாகிய, இறுதி நியலயின் மதீு கவனம் தசலுத்த யவண்டும். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

ராஜ்யத்தின் நிரறவு 
இந்த கருப்தபாருள் புதிய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களிலும் யதான்றுகிறது, 

ஆனால் நாம் இரண்டு பத்திகயள மட்டுயம பார்ப்யபாம்: ஒன்று யராமர் 
புத்தகத்திலும், மற்தறான்று தவளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலும் காணப்படுகிறது. 

ணராமர் 
முதலில், பவுல் யராமாபுரியில் உள்ளவர்களுக்கு நிருபங்கயள எழுதி 

முடிக்கிற யவயளயில் யராமாபுரியில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கு பவுல் 
நம்பிக்யக தகாடுத்த விதத்யதப் பாருங்கள். யராமர் 16:20 இல் அவர் இந்த 
வார்த்யதகயள எழுதினார்: 

சமாதானத்தின் யதவன் சீக்கிரமாய்ச் சாத்தாயன உங்கள் 
கால்களின் கீயழ நசுக்கிப்யபாடுவார். நம்முயடய கர்த்தராகிய 
இயயசுகிறிஸ்துவினுயடய கிருயப உங்களுடயனகூட 
இருப்பதாக. ஆதமன் (யராமர் 16:20). 

இந்த வார்த்யதகளில், கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருயகயயக் 
குறித்து யராமாபுரியிலுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் தகாண்டிருந்த தபரும் 
நம்பிக்யகயய பவுல் நியனவுபடுத்தினார். ஆனால் அவர் ஆதியாகமம் 3 இல் 
தசால்லப்பட்டுள்ள இரட்சிப்பின் வாக்குத்தத்தத்யதக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் 
அவ்வாறு தசய்தார். இந்த பாடத்தில் நாம் முன்பு பார்த்தது யபால், ஆதியாகமம் 
3:15 இல் யதவன் சர்ப்பத்திடம், ஒரு நாள் மனித குலமாகிய, ஏவாளின் வித்து, 
சர்ப்பத்தினுயடய வித்தின் தயலயய நசுக்கும் என்று கூறினார். கிறிஸ்து 
திரும்பி வரும்யபாது சாத்தான் கிறிஸ்தவர்களின் காலடியில் நசுக்கப்படுவான் 
என்று இந்த பத்தியில் பவுல் கூறினார். கிறிஸ்துயவ சாத்தாயனயும் நமது 
வலியமயான எதிரியாகிய மரணத்யதயும் அழிப்பார். பின்னர் நாம் 
கிறிஸ்துவுடன் தவற்றி சிறந்து மகியமயில் ஆட்சி தசய்யவாம். 

வவளிப்படுத்தின விணசஷம் 
புதிய ஏற்பாட்டில் ஆதியாகமம் 2–3 இன் கருப்தபாருள்கள் ராை்யத்தின் 

எல்லாவற்றிற்குமான முடிவுடன் ததாடர்புயடயயவயாக காணப்படுவது 
தவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் ஆகும். யயாவான் இந்த புத்தகத்தில் பல 
சந்தர்ப்பங்களில் ைவீ விருட்சத்யதப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
தவளிப்படுத்துதல் 2:7 இல் யயாவான் இந்த விஷயத்யதக் கூறின விதத்யதப் 
பாருங்கள்: 

ஆவியானவர் சயபகளுக்குச் தசால்லுகிறயதக் 
காதுள்ளவன் யகட்கக்கடவன். 
தையங்தகாள்ளுகிறவதனவயனா அவனுக்கு யதவனுயடய 



ஆதி கால வரலாறு பாடம் 2: இழந்து கண்டறியப்பட்ட பரதீசு 

-30- 

வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

பரதீசின் மத்தியிலிருக்கிற ைவீவிருட்சத்தின் கனியயப் 
புசிக்கக்தகாடுப்யபன் என்தறழுது (தவளிப்படுத்தின வியசஷம் 
2:7). 

ஆதியாகமம் 3 பற்றிய குறிப்பு இங்யக ததளிவாக உள்ளது. ஆதாமும் 
ஏவாளும் ஏயதன் யதாட்டத்தில் இருந்து தவளியயற்றப்பட்டார்கள் என்பது 
அவர்கள் ைவீ விருட்ச்சத்திலிருந்து புசிப்பயதத் தவிர்ப்பதற்காக என்று நமக்குத் 
ததரியும். ஆயினும், கிறிஸ்து திரும்பி வரும்யபாது, யதவன் அவருயடய 
ைனங்களுக்கு ைவீ விருட்சத்திலிருந்து புசிக்கும் உரியமயய வழங்குவார். 
இந்த விருட்சம் அயமந்துள்ள இடத்யதயும் கவனிக்கவும். அது "யதவனுயடய 
பரதீசுவில்" இருக்கிறது என்று யயாவான் தவளிப்பயடயாக கூறினார். நீடித்த 
ஆயுயளக் காணலாம் என்பதால், கானானுக்குள் நுயழய இஸ்ரயவல் 
மக்கயள யமாயச அயழத்தயதப் யபால, கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் நம்புவயதப் 
யபால இதிலும் தபரிய, முழுயமயாக மீட்தடடுக்கப்பட்ட பரதீசில் நுயழவார்கள். 

மூன்றாவது இடத்தில், இந்த விருட்சத்திலிருந்து புசிப்யபார் யார் என்று 
அயடயாளம் காண்பதில் ஆதியாகமத்துடன் மற்தறாரு ததாடர்யபக் 
காண்கியறாம். யயாவான், "தையங்தகாள்ளுகிறவனுக்கு" உரியம வழங்கப்படும் 
என்று கூறினார். யதவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருப்பதற்கு இஸ்ரயவல் 
மக்கயள ஊக்குவிப்பதற்காக யமாயச ைவீ விருட்சத்யதப் பற்றி யபசியது 
யபாலயவ,, விசுவாசமுள்ளவர்களாய் நியலத்திருந்து, பாவத்யத 
தையிக்கிறவர்கள் மட்டுயம ைவீ விருட்சத்திலிருந்து புசிக்க முடியும் என்பயத 
யயாவான் விளக்கினார். 

இறுதியாக, நாம் தவளிப்படுத்தின வியசஷம் 22:1-2 யயப் பார்க்க 
யவண்டும். யயாவான் புதிய உலகத்யத எதிர்யநாக்கியயபாது, அவர் பார்த்தது 
இதுதான்: 

பின்பு, பளிங்யகப்யபால ததளிவான ைவீத்தண்ணரீுள்ள 
சுத்தமான நதி யதவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற 
சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டுவருகிறயத எனக்குக் 
காண்பித்தான். நகரத்து வதீியின் மத்தியிலும், நதியின் 
இருகயரயிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிகயளத்தரும் 
ைவீவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்யதாறும் தன் கனியயக் 
தகாடுக்கும். அந்த விருட்சத்தின் இயலகள் ைனங்கள் 
ஆயராக்கியமயடகிறதற்கு ஏதுவானயவகள் 
(தவளிப்படுத்தின வியசஷம் 22:1-2). 

புதிய ஏற்பாட்டின் முன்யனாக்கு ததளிவானது. கிறிஸ்து தனது 
ராை்யத்யத நியறவு தசய்யத் திரும்பும்யபாது, கிறிஸ்துயவ நம்புகிறவர்கள் 
ஏயதனின் பரதீசில் நுயழவார்கள். சாத்தான் நம் கால்களின் கீழ் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) யயப் 
பார்யவயிடவும். 

நசுக்கப்படுவான், நாம் ைவீ விருட்சத்திலிருந்து உண்டு யதவனின் புதிய 
சிருஷ்டிப்பில் என்தறன்றும் வாழ்யவாம். 

முடிவுரர 
இஸ்ரயவலர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட யதசத்யத யநாக்கிச் 

தசன்றயபாது அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக யதாட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் 
ஏவாள் இருந்த காரியங்கயளப் பற்றி யமாயச எழுதியயத இந்தப் பாடத்தில் 
பார்த்யதாம். ஏயதன் யதாட்டத்தில் நடந்த நிகழ்வுகயள மீண்டும் கட்டவும், 
தயலகீழாக மாற்றவும் அவர் யதசத்யத அயழத்தார். பல விஷயங்களில், இந்த 
யவத பகுதியின் தசய்தி இன்று நம்முடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட யதசத்யத யநாக்கி முன்யனற இஸ்ரயவலுக்கான யமாயசயின் 
அயழப்யபக் யகட்பதன் மூலம், நாமும் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் பாயதகயள 
பின்ததாடர யவண்டும் என்பயதக் காணலாம். கிறிஸ்துவிடம் நம்பிக்யக 
யவத்து விசுவாசமாக இருப்பதன் மூலம், பரயலாகத்தின் இரட்சிப்யப, 
ததாயலந்து கண்தடடுக்கப்பட்டதாக நாம் கண்டுபிடிப்யபாம். 
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