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பஞ்சாகமங்கள் 
பாடம் 9 

முற்பிதாவான  ாக்யகாபு 

-1- 

வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

முன்னுரை 
நம்பிக்யகக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாகத் யதான்றும் அளவிற்கு 

வஞ்சகர்களாக இருப்பவர்கயள எப்யபாதாவது நீங்கள் பார்த்ததுண்டா? 
அவர்களுயட  வஞ்சகமும், யநர்யம ின்யம ும் – சில காலத்திற்காவது – 
அவர்களுக்கு ஆதா மாக இருக்கலாம் என்றாலும், பபரும்பாலும் அவர்கயள 
அதிக யமாசமானவர்களாகயவ மாற்றுகின்றன. ஆனால், 
அப்படிப்பட்டவர்கயள ும் யதவன் வியசஷித்த விதங்களில் ப ன்படுத்த 
விரும்புகிறார் என்பது சந்யதாஷமான விஷ ம். அவர் பதாட முடி ாத 
துூரத்தில் அவர்கள் இல்யலய . அவர்கயளச் சிறுயமப்படுத்தி, தம்யமச் 
யசவிக்க ஆ த்தப்படுபவர்களாக உருவாக்கும்படி யதவன் அவர்கள் வாழ்வில் 
கஷ்டங்கயள அனுமதிப்பார். இவ்விதமாக யதவைோல் சந்திக்கப்படுகிறவர்கள் 
இறுதி ில் பபரும்பாலும் தாழ்யம மற்றும் விசுவாசத்திற்கு முன்மாதிரிகளாக 
மாறுவார்கள். 

இப்பாடம் யவதாகமத்தில் மிக வஞ்சகமான மனிதர்களில் ஒருவரான 
“முற்பிதாவாகி   ாக்யகாயப” பற்றி  பஞ்சாகம பகுதிக்காக 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதி ாகமம் 25:19-37:1 இல் உள்ள இப்பகுதி  ாக்யகாபு எந்த 
அளவிற்கு வஞ்சகனாக இருந்தார் என்பயத மட்டுமல்ல, யதவன் எப்படி 
அவயரச் சிறுயமப்படுத்தி, இஸ்ரயவலின் முற்பிதாக்களில் மிகவும் 
விரும்பப்படும் ஒருவராக உருவாக்கினார் என்பயத ும் பவளிப்படுத்துகிறது. 

ஆதி ாகம புத்தகத்யத மூன்று முக்கி  பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் என்று 
முந்யத  பாடங்களில் பார்த்யதாம். 1:1–11:9 வசனங்கயளக் பகாண்ட முதல் பகுதி 
ஆதி கால வரலாறு பற்றி து. இங்கு, இஸ்ரயவலர் வாக்குப்பண்ணப்பட்ட 
யதசத்திற்கு அயழக்கப்பட்டது உலக சரித்திரத்தின் ஆரம்ப நியலகளின் நடந்த 
சம்பவங்களின்யபாது பதாடங்கி து என்று யமாயச விளக்கி ுள்ளார். 11:10–37:1 
வசனங்கயளக் பகாண்ட இரண்டாம் பகுதி ஆதி முற்பிதாக்களின் 
சரித்திரத்யத விளக்குகிறது. இந்தப் பிரிவில், வாக்குத்தத்த யதசத்திற்கான 
பிர ாணத்யத எப்படி ஆபிரகாம், ஈசாக்கு,  ாக்யகாபு ஆகிய ாரின் 
வாழ்க்யகய  பின்னணி ாகக் பகாண்டு பார்க்க யவண்டும் என்று யமாயச 
பதளிவுபடுத்துகிறார். 37:2–50:26 வசனங்கயளக் பகாண்ட மூன்றாம் பிரிவு 
பிற்கால முற்பிதாக்களின் சரித்திரத்யதப் பற்றி து. இந்த வசனங்களில் 
யமாயச, இஸ்ரயவலர் வாக்குத்தத்த யதசத்யத யநாக்கி பிர ாணப்பட்டயபாது, 
அவர்களின் யகாத்திரங்களுக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சயனகயளக் யக ாளும் 
விதத்தில் ய ாயசப்யப ும் அவருயட  சயகாதரர்கயள ும் பற்றி  கயதய ச் 
பசால்கிறார். 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

முற்பிதாவாகி   ாக்யகாயபப் பற்றி  பதிவு இரண்டாம் பிரிவில் 
அயமந்துள்ளது: இப்பிரிவில், நன்கு அறி ப்பட்ட இஸ்ரயவலின் மூன்று 
முற்பிதாக்களான ஆபிரகாம், ஈசாக்கு,  ாக்யகாபு என்பவர்கயளப் பற்றி  ஆதி 
முற்பிதாக்களின் சரித்திரம் பதிவு பச ் ப்பட்டுள்ளது. ஈசாக்கின் வாழ்க்யகச் 
சம்பவங்கள் 11:10-25:18 வசனங்களில் உள்ள ஆபிரகாயமப் பற்றி  பதிவிலும், 
25:19–37:1 வசனங்களில் உள்ள  ாக்யகாயபப் பற்றி  பதிவிலும் 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகயவ, இந்தப் பாடத்தில்,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய ப் 
பற்றி  இப்பிரிவின் இரண்டாம் பாகத்தில் கவனம் பசலுத்துயவாம். 

முற்பிதாவாகி   ாக்யகாயபப் பற்றி  நம் பாடம் இரண்டு முக்கி  
பாகங்களாகக் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாகத்தில், ஆதி ாகமப் 
புத்தகத்தினுயட  இப்பகுதி ின் அயமப்யப ும், பபாருளடக்கத்யத ும் ஆ ்வு 
பச ்யவாம். அதன் பின்னர், யமாயச ஆதி வாசகர்களுக்கு வலி ுறுத்தி  முக்கி  
கருப்பபாருள்கயள ும், இக்கருப்பபாருள்கள் எவ்வாறு நவனீ 
கிறிஸ்தவர்களுக்குப் பபாருந்துகின்றன என்பயத ும் பார்க்க இருக்கியறாம். 
 ாக்யகாபுயட  கயத ின் அயமப்பு மற்றும் பபாருளடக்கத்திலிருந்து 
பதாடங்குயவாம். 

அரமப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் 
பபரும்பாலான யவதபாட மாணவர்களுக்கு  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகச் 

சம்பவங்கள் பரிச்ச மானதாக இருக்கும். ஆனால், நம் பாடத்தின் இந்தப் 
பகுதி ில், யமாயச எவ்வாறு இச்சம்பவங்கயள ஆதி ாகம புத்தகத்தில் 
அயமத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கவிருக்கியறாம். யவதவசனங்கயள 
வாசிக்கும்யபாது, அயவ என்ன பசால்கின்றன என்றும், அயத எப்படிச் 
பசால்கின்றன என்றும் யகட்க யவண்டும் என்பயத நியனவில் பகாள்ளுங்கள். 
அதாவது, ஒவ்பவாரு பத்தி ின் அயமப்பும், பபாருளடக்கமும் எவ்வாறு 
இயணந்து பச ல்படுகின்றன? என்று பார்க்க யவண்டும். இந்தத் பதாடர்யப 
விளங்கிக் பகாள்வதன் மூலம் யவதாகமத்தின் புத்தகங்கயள எழுதி வர்கள் 
தங்கள் ஆதி வாசகர்களுக்காக பகாண்டிருந்த யநாக்கங்கயள அறி லாம். 
மற்றும், அவர்கள் எழுதி  யவத பகுதிகயள நம்முயட  நவனீ உலகத்தில் 
எப்படிப் பிரய ாகிப்பது என்றும் அறிந்து பகாள்ளலாம். 

ஆதி ாகமம் 25:19-37:1 யபான்ற நீளமான மற்றும் கடினமான ஒரு யவத 
பகுதிக்கு திட்டவயர உருவாக்க பல வழிகள் உண்டு. இருப்பினும், நம்முயட  
யநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகப் பதியவ ஏழு முக்கி  
பிரிவுகளாகப் பிரித்துக் பகாள்யவாம். 
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பார்யவ ிடவும். 

முதல் பிரிவான ஆதி ாகமம் 25:19-34 ய  யபாராட்டத்தின் ஆரம்பம் என்று 
அயழக்கலாம். அது,  ாக்யகாபுக்கும் ஏசாவுக்கும் இயட ிலான யபாராட்டம் 
மட்டுமல்ல, அவர்களிலிருந்து யதான்றி  ஜாதிகளுக்கு இயடய  ான 
யபாராட்டம் என்னும் தத்ரூபமான ஒரு பிரச்சயனய  எழுப்புகின்றது. இந்தப் 
யபாராட்டம்  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகப் பதிவு முழுவதும் தீவிரமாக எழுவதும், 
அடங்குவதுமாக உள்ளது. இந்த முதல் பிரிவின் முடிவில், கயத  ாக்யகாபு 
மற்றும் ஏசாவிடமிருந்து, அவர்களுயட  தகப்பனாகி  ஈசாக்கின் பக்கம் 
திரும்பி, அவயரக் கதாநா கனாகக் பகாண்டு நியறவயடகிறது. 

இரண்டாம் பிரிவான 26:1-33 வசனங்கள், ஈசாக்குக்கும் 
பபலிஸ்தி ருக்கும் இயட ிலான அயமதி ான சந்திப்புகளாக மாறுகிறது. 
இப்பிரிவின் நியறவில், கயத மீண்டும் ஏசா மற்றும்  ாக்யகாபின் பக்கம் 
திரும்பி, அவர்கயள முக்கி  கதாபாத்திரங்களாகக் பகாண்டு 
நியறவயடகிறது. 

மூன்றாம் பிரிவான 26:34-28:22 வசனங்கள்  ாக்யகாபும், ஏசாவும் 
பவறுப்புடன் பிரிவயதப் பற்றிக் கூறுகின்றன.  ாக்யகாபு வாக்குத்தத்த 
யதசத்திற்கு பவளி ில் வசித்த லாபான் மற்றும் அவருயட  உறவினர்களிடம் 
பசல்வதுடன் இந்தப் பிரிவு நியறவயடகிறது. 

நான்காம் பிரிவு, 29:1-31:55 வசனங்களில்  ாக்யகாபு லாபானுடன் இருந்த 
காலத்யத விவரிக்கிறது.  ாக்யகாபு வாக்குத்தத்த யதசத்திற்குத் திரும்பும் 
நிகழ்வுடன் இப்பிரிவு நியறவயடகிறது. 

32:1-33:17 இல் உள்ள ஐந்தாம் பிரிவு  ாக்யகாபு வாக்குத்தத்த யதசத்திற்குத் 
திரும்பி  பின்னர்,  ாக்யகாபும் ஏசாவும் சமாதானமாக பிரிந்து யபாவயதப் 
பற்றிச் பசால்கிறது. பின்னர் இப்பிரிவு ஏசாவிடமிருந்து  ாக்யகாபிடம் திரும்பி, 
அவர் கானானி  எதிரிகயளக் யக ாண்டயதப் பற்றிச் பசால்கிறது. 

ஆறாம் பிரிவான 33:18-35:15 வசனங்கள்  ாக்யகாபுக்கும் 
கானானி ருக்கும் இயடய  ான சந்திப்புகளில் கவனம் பசலுத்துகின்றது. 
இப்பிரிவின் முடிவில்  ாக்யகாபுயட  சந்ததி ின் பக்கம் கவனம் திரும்புகிறது. 

இறுதி ாக, 35:16-37:1 வசனங்களிலுள்ள  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய ப் 
பற்றி  ஏழாம் பிரிவு சயகாதரர்களுயட  யபாராட்டத்தின் முடியவப் பற்றிச் 
பசால்கிறது. 

 ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய ப் பற்றி  இந்த அடிப்பயடத் திட்டவயர 
பபரி  அளவிலான ஒரு முரண்பதாடர் அணிந த்யத அயமப்பதாக பல 
வர்ணயன ாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்: 

முரண்பதாடர் அணிந ம் என்பது ஒரு யம ப்பகுதிக்கு 
முன்னும் பின்னும் உள்ள பகுதிகள் ஒன்றுக்பகான்று 
இயண ாக அல்லது சமநியல ில் இருக்கும் இலக்கி  
அயமப்பு ஆகும். 
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ஒரு பிரிவு அல்லது பயழ  ஏற்பாட்டின் ஒரு பகுதி ின் 
திட்டவயரய ப் பற்றிப் யபசும்யபாபதல்லாம், பவகுசிலர் 
தவிர யவதாகம புத்தகங்கயள எழுதி  அயனவரும் ஒரு 
திட்டவயரய  மனதில் யவக்காமல் தங்கள் 
கயதகயளய ா அல்லது பாடல்கள் யபான்றவற்யறய ா 
எழுதவில்யல என்பயத மனதில் பகாள்ளுங்கள். அதாவது, 
அவர்கள் “இப்யபாது நான் முதல் பகுதி ில் இருக்கியறன். 
இப்யபாது இரண்டாம் பகுதி ில் இருக்கியறன். இப்யபாது 
மூன்றாம் பகுதி ில் இருக்கியறன்” என்று 
குறிப்பிட்டிருப்பார்கள். இதற்கு மாறாக, எழுதப்பட்ட யவத 
பகுதிகயளப் பார்த்து, அயட ாளம் காணக்கூடி  மாதிரி 
வடிவங்கயளக் கண்டறி  பமாழிப்பப ர்ப்பாளர்கள் 
நாடுவயதப் பற்றி இங்கு நாம் யபசிக் பகாண்டிருக்கியறாம். 
எனயவ, அயமப்யப ும், அறிவுசார் பதாடர்புகயள ும் 
பகுப்பா ்வு பச ் ும் விதத்தில் ஒவ்பவாரு திட்டவயர ும் 
குறிப்பிட்ட நிபந்தயனய ப் ப ன்படுத்துகின்றன என்று 
அறிகியறாம். நீங்கள் ப ன்படுத்தும் நிபந்தயனய ப் 
பபாருத்து, பவவ்யவறு திட்டவயரகயள அயமப்பர்ீகள். 
சமநியல, அல்லது எதிபராலி, அல்லது பிரதிபலிப்பு, அல்லது 
முந்தின மற்றும் பிந்தின பிரிவுகளுக்கியடய  ான 
இயணகள் யபான்ற நிபந்தயனகளில் ஒன்யறப் 
ப ன்படுத்தலாம் ... ... ஆனால், –  ாக்யகாயபப் பற்றி  பதிவில் 
உள்ளது யபால முதல் பிரிவிற்கும் கயடசிப் பிரிவிற்கும் 
இயடய  - அதிக விவரமான இயணகயளக் கண்டறி ும் 
பட்சத்தில், இப்படிப்பட்ட இயணகள் யபாதுமான அளவில் 
இருக்குமானால், அதயன “உள்யநாக்க முரண்பதாடர் 
அணிந ம்” என்று பசால்லும் நியலக்கு வந்துவிடலாம். 
இதில், எழுதி வர் “நான் இயதச் பச ்திருக்கியறன். நான் 
இயதச் பச ்திருக்கியறன். நான் முதல் பாகத்தில் இயதச் 
பச ்திருக்கியறன். இப்யபாது, முந்யத  பகுதிகளுடன் 
உறுதி ான ஒப்புயமகயளக் பகாண்ட இவற்யறச் பச ் ப் 
யபாகியறன்” என்கிற விதமாக ய ாசிக்கிறார்... அவ்விதமான 
அயமப்பினால் உண்டாகும் ஒப்புயமகளின் மூலம் ஒத்த 
மற்றும் முரணான பிரிவுகயள ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வா ்ப்புக் 
கியடக்கும்.  ாக்யகாபின் கயதய ப் பபாறுத்தவயர அது 
மிகுந்த ப னுள்ளது.  ாக்யகாபுயட  வாழ்க்யக ின் 
ஆரம்பப் பகுதிகள் அவருயட  வாழ்க்யக ின் 
பிற்பகுதிகளுடன் ஒத்திருக்கின்றன. முரண்பாடுகயள ும், 
ஒப்படீுகயள ும் பகாண்ட அந்த ஒப்புயமகயளப் 



பஞ்சாகமங்கள் பாடம் 9 : முற்பிதாவான  ாக்யகாபு 

-5- 

வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

பார்க்கும்யபாது, அயவ ிரண்டும் இயணந்திருப்பயத ும், 
பல்யவறு பகுதிகளுக்கியடய  யதான்றுவயதப் 
பார்க்கும்யபாது, ஒரு நூலாசிரி ராக யமாயச அவ்விரு 
பிரிவுகளிலும் எயத வலி ுறுத்துகிறார் என்பயத ும் 
காணும் வா ்ப்புக் கியடக்கும். முரண்பதாடர் அணிந த்தின் 
முக்கி த்துவத்யத விளங்கிக் பகாள்வதற்கான முக்கி க் 
குறிப்பு ஒப்படீுகளிலும், முரண்பாடுகளிலும்தான் உள்ளது. 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

முன் குறிப்பிட்டது யபால,  ாக்யகாபுயட  கயத ின் முதல் பிரிவு 
சயகாதரர்களான  ாக்யகாபிற்கும் ஏசாவுக்கும் இயடய  ான யபாராட்டத்யத 
விவரிக்கிறது. இப்பிரிவு, அவர்களுயட  யபாராட்டத்தின் முடியவ விவரிக்கும் 
ஏழாம் மற்றும் இறுதிப் பிரிவுடன் சமநியல ில் உள்ளது. இவ்விரு பிரிவுகளும் 
சயகாதரர்களுக்கு இயடய  ான யபாராட்டத்யத மட்டுமல்ல, அவர்களிலிருந்து 
யதான்றி  ஜாதிகளுக்கு இயடய  ான யபாராட்டத்யத ும் குறிப்பிடுகின்றன. 

இரண்டாம் பிரிவு ஈசாக்கு மற்றும் அவருக்கும் பபலிஸ்தி ருக்கும் 
இருந்த பதாடர்புகளில் கவனம் பசலுத்துகிறது. இது,  ாக்யகாபு மற்றும் 
அவருக்கும் கானானி ருக்கும் இருந்த பதாடர்புகயளப் பற்றி  ஆறாம் 
பிரியவ ஒத்திருக்கிறது. இப்பிரிவுகள் ஒன்றுக்பகான்று 
சமநியலப்படுத்துகின்றன, ஏபனனில் அயவ ிரண்டும் வாக்குத்தத்த 
யதசத்தில் முற்பிதாக்களுக்கும் மற்ற இனத்தினருக்கும் இயடய  நிகழ்ந்த 
சந்திப்புகயள விவரிக்கின்றன. மூன்றாம் பிரிவு  ாக்யகாபும், ஏசாவும் 
பவறுப்புடன் பிரிந்தயதப் பதிவு பச ்கிறது. இது,  ாக்யகாபும், ஏசாவும் 
சமாதானமாகப் பிரிந்து பசன்றயதப் பற்றி  ஐந்தாம் பிரிவுடன் சமநியல ில் 
உள்ளது. இவ்விரு பிரிவுகளும் சயகாதரர்கள் பிரிந்து பசன்ற காலத்தின் 
சுற்றுச் சூழல் நிகழ்வுகளில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. இறுதி ாக, நான்காம் 
பிரிவு  ாக்யகாபு லாபானுடன் தங்கி ிருந்த காலத்யதப் பற்றிக் கூறுகிறது. 
இப்பிரிவு, முரண்பதாடர் அணிந த்தின் யம ப்பகுதி அல்லது கீல்முயன ாக 
தனித்து நிற்கிறது. இ ல்பாகயவ அது,  ாக்யகாபின் கயத ில் ஒரு 
திருப்புமுயனய  அயமக்கிறது. 

இந்த நீண்ட வயளவு யபான்ற இயண வடிவயமப்யப மனதில் பகாண்டு, 
இயணப்பிரிவுகயள ஒப்பிட்டு, யமாயச ுயட  பதிவின் பபாருளடக்கத்யத 
ஆ ்வு பச ்யவாம். அதற்கு வசதி ாக, எல்லாவற்றிற்கும் பவளிய  உள்ள 
பிரிவுகளில் பதாடங்கி, யம ப்பகுதிக்கு வருயவாம். முதலில், ஆதி ாகமம் 25:19-
34 இல் உள்ள சயகாதரர்களுயட  யபாராட்டத்தின் துவக்கத்யதப் பற்றிப் 
பார்ப்யபாம். 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

பபாைாட்டத்தின் துவக்கம் (ஆதியாகமம் 25:19-34) 
இந்தப் பிரிவு, சயகாதரர்களுக்கு இயடய  எப்படி யபாராட்டம் 

பதாடங்கி து என்பயதக் காண்பிக்கும் மூன்று சிறு பாகங்கயளக் பகாண்டது. 
முதலாம் பாகம் 25:19-23 இல் சயகாதரர்கள் பிறப்பதற்கு முன்னர் நடக்கிறது. 
இரட்யட ர்களான அவர்கள் தங்கள் தா ின் வ ிற்றில் யமாதிக் பகாண்டனர் 
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பிரசவத்திற்கு முந்யத  இப்யபாராட்டத்யதப் பற்றி 
யதவன் பரபபக்காளுக்கு விளக்குவயத ஆதி ாகமம் 25:23 இல் கவனி ுங்கள்: 

இரண்டு ஜாதிகள் உன் கர்ப்பத்தில் உண்டா ிருக்கிறது; 
இரண்டுவித ஜனங்கள் உன் வ ிற்றிலிருந்து பிரி ும், 
அவர்களில் ஒரு ஜனத்தார் மற்ற ஜனத்தாயரப்பார்க்கிலும் 
பலத்திருப்பார்கள், மூத்தவன் இயள வயனச் யசவிப்பான் 
(ஆதி ாகமம் 25:23) 

நாம் பார்ப்பது யபால,  ாக்யகாபுக்கும் ஏசாவுக்கும் இயடய  ான 
யபாராட்டம் தனிப்பட்ட விதத்தில் இரு சயகாதரர்களுக்கு நடுவில் இருக்கும் 
யபாராட்டத்யத விட அதிகமானது என்று யதவன் கூறினார். அது, “இரண்டு 
யதசங்கள்” அல்லது “இரண்டு ஜாதிகளுக்கு” இயடய  ான யபாராட்டமாக 
மாறவிருந்தது. ஆகயவ, யதவனுயட  மனதில் இருந்த அந்த இரண்டு யதசங்கள் 
 ாயவ? இதற்கான பதியல இப்பிரிவின் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் 
பாகங்களில் காணலாம். 

பிறப்பின்யபாது சயகாதரர்கள் யபாராடி யதப் பற்றி 25:24-46 
வசனங்களிலுள்ள இரண்டாம் பாகம் கூறுகிறது. இச்சிறு பகுதி முன்பு 
குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு யதசங்கயளப் பற்றி  முதல் அயட ாளத்யதக் 
பகாடுக்கிறது. மூத்தவனாகி  ஏசா பிறக்கும்யபாது “சிவந்த” நிறமுள்ளவனாக 
இருந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. “சிவந்த” என்று பமாழிப்பப ர்க்கப்பட்ட எபிபர  
பதம் அட்யமானி י  ஆகும். இந்தச் பசால்லாக்கம் வார்த்யதகளில் நட்பமாக ַאְדמֹונ ִ֔
வியள ாடுகிறது, ஏபனனில் இது ஏயதாம்  ֱאדֹום என்பயதக் குறிக்கும் எபிபர  
பதங்களின் குடும்பத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. எனயவ இது, ஏசாதான் ஏயதாம் 
யதசத்தின் முற்பிதா என்பயதக் குறிக்கிறது. இரண்டாம் யதசத்யதப் பற்றி 
ஆதி ாகமம் 25:26 இல் அறிகியறாம். அதில் இரண்டாம் குமாரனின் பப ர் 
 ாக்யகாபு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  ாக்யகாபு இஸ்ரயவல் யதசத்தின் 
தகப்பன் என்பது எல்யலாரும் நன்கறிந்த ஒன்று. 

 ாக்யகாபும் ஏசாவும் வாலிபர்களாக இருந்தயபாது அவர்களுக்கியடய  
உண்டான பயகய ப் பற்றி மூன்றாம் பாகம் 25:27-34 வசனங்களில் 
விவரிக்கிறது. இப்பகுதி ில்,  ாக்யகாபு ஏசாயவ ஏமாற்றி “சிவப்பு நிறக் 
கூழுக்காக” அல்லது எபிபர  பமாழி ில் (அயடாம்)  ָאֹדם என்பதற்காக 
அவனுயட  யசஷ்டபுத்திரபாகத்யத வாங்கிக் பகாண்டான். இந்த எபிபர  பதம் 
ஏசா பிறந்தயபாது குறிப்பிடப்பட்ட அவனுயட  “சிவந்த” நிறத்யத 
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எதிபராலிப்பதாக இருக்கிறது. இதனால்தான் ஏசாவுக்கு “ஏயதாம்” என்ற 
பப ரும் வந்ததாக ஆதி ாகமம் 25:30 பதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

முன்பு நாம் பார்த்தது யபால, யமாயச தம் பதிவில் வாசகர்கயளக் கவரும் 
ஒரு முக்கி மான பகுதிய  யவத்தார். அவருயட  வாசகர்கள்  ாக்யகாபுக்கும் 
அவருயட  சயகாதரனாகி  ஏசாவுக்கும் இயடய  என்ன நடந்தது என்பயத 
அறிந்து பகாள்ளவிருந்தார்கள். ஆனால், இப்யபாராட்டம் இரு 
சயகாதரர்களுக்கு இயடய  ான யபாராட்டம் மட்டுமல்ல. இவ்விரு 
சயகாதரர்களும் இஸ்ரயவல் மற்றும் ஏயதாம் என்னும் இரண்டு யதசங்களுக்குத் 
தயலவர்களானார்கள். அயதசம ம், அவர்களுயட  தனிப்பட்ட யபாராட்டம் 
இவ்விரு யதசங்களிலும் இருந்த அவர்களுயட  சந்ததி ினருக்கு இயடய  
நிகழவிருந்த யபாராட்டத்திற்கு நிழலாட்டமாகவும் இருந்தது. 

இஸ்ரயவலுக்கும் ஏயதாமுக்கும் இயடய  ான ராஜதந்திர 
உறவுகள், அரசி ல் சந்திப்புகள் மற்றும் பதாடர்புகயளப் 
பற்றி ய ாசிக்கும்யபாது ... அது ஒரு சந்யதாஷமான உறவாக 
இருக்கவில்யல... அவர்கள் பரபபக்காளின் வ ிற்றில் 
இருந்தயபாதும் அப்படிய  இருந்தது, அல்லவா? அவர்கள் 
இருவரும் யமாதிக் பகாண்டிருந்தார்கள், ஒருவன் 
மற்றவயன இழுத்துத் தள்ள முற்பட்டான். ஏசாதான் முதலில் 
பவளிய  வந்தான்; எனயவ, அவன் தான் முதற்யபறானவன். 
 ாக்யகாயபா அவனுக்குப் பின்னால் வந்தவனாக இருந்தும் 
அவயன இழுக்க முற்பட்டான். அதுயவ அவனுக்குப் 
பப ரா ிற்று.  ாக்யகாபு “இழுத்துத் தள்ளுகிறவனாக” 
இருந்தான், அல்லவா? “அவன் இழுத்துத் தள்ளுகிறவன்.” 
இதுதான் பின்னணி. அதன் பின்னர், அவர்கள் வளர்ந்து 
வரும்யபாது, இருவரும் இருயவறு குணாதிச ங்கயளக் 
பகாண்டவர்களாக இருந்தார்கள்.  ாக்யகாபு கூடாரத்தியலய  
சுற்றிக் பகாண்டிருந்து, சாப்பிட்டு வட்ீடில் தங்கி ிருந்தான், 
ஏசாயவா யவட்யடக்காரனாக இருந்தான், அல்லவா? ஆனால் 
 ாக்யகாபுக்கு ஏசாவிடம் இருக்கும் முதற்யபறானவனின் 
சுதந்தரம் யவண்டும். அதனால் அவன் ஏசாவுக்காக ஒரு 
உணயவ சயமக்கிறான். ஏசா பவளி ிலிருந்து மிகுந்த 
பசி ுடன் வந்தயபாது, தன் சயகாதரனுடன் மதி னீமாக யபரம் 
யபசுகிறான்.  ாக்யகாபு ஏசாவிடம், “உனக்குத் பதரி ுமா? 
உனக்காக நல்ல உணயவ சயமக்கப் யபாகியறன், ஆனால் நீ 
எனக்கு உன் சுதந்தரத்யதக் பகாடுத்து விட யவண்டும்” என்று 
பசால்கிறான். ஏசாவுக்கு இருந்த பசி ில், “நிச்ச மாகத் 
தருகியறன்” என்று பசால்லிவிடுகிறான். பிற்பாடு நடந்தயத 
உணர்ந்து, தன் தகப்பனின் ஆசீர்வாதத்யத யவண்டிக் 
யகட்கிறான். அதன் பின்னர்  ாக்யகாபு தன் தா ாருடன் 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

கூட்டு யசர்ந்து பகாண்டு, ஏசாயவப் யபால நடிக்கிறான். ஏசா 
சரரீம் முழுவதும் யராமம் நியறந்த “பலமோன” ஆணாக 
இருந்தான் அல்லவா? ஆகயவ,  ாக்யகாபு தன் யக ில் சில 
யராமங்கயளப் யபாட்டுக் பகாண்டு, ஏசாயவப் யபால நடித்து, 
குடும்பத்தின் முற்பிதாவிடம் ஆசீர்வாதங்கயளக் யகட்கிறான். 
ஈசாக்கு அவனிடம், “சரி, நீ ஆசீர்வாதங்கயளப் பபற்றுக் 
பகாள்” என்று பசால்கிறார். இவ்வாறு ஏசாவின் 
யசஷ்டபுத்திரபாகம் திருடப்பட்டது. அதனால் 
இருவருக்குமியடய  பயக உண்டாகிறது. பின்னர்  ாக்யகாபு 
தன் சயகாதரன் தன்யனக் பகாயல பச ்  நியனத்ததால் 
அங்கிருந்து புறப்பட யவண்டி தா ிற்று. எனயவ, அது இரு 
சயகாதரருக்கு இயடய  ான நல்லபதாரு உறவல்ல... 
பின்னர் அவர்கள் யதசங்களாக மாறி  பின்னர் அது 
இன்னும் பபரிதா ிற்று; அவர்கள் ஒருவயரப ாருவர் 
பவறுக்கிறார்கள். சரித்திரம் அதற்கு சான்றாக இருக்கிறது. 

— Dr. டாம் பபட்டர் 

இவ்வாறு  ாக்யகாபு, ஏசா மற்றும் அவர்களுயட  சந்ததி ின் மதீு 
கவனம் பசலுத்தும் முதல் பிரிவு, 35:16-37:1  ிலுள்ள ஏழாம் அல்லது கயடசிப் 
பிரிவான சயகாதரர்களின் யபாராட்ட முடியவ விளங்கிக் பகாள்ள உதவுகிறது. 

பபாைாட்டத்தின் முடிவு (ஆதியாகமம் 35:16-37:1) 
இப்பிரிவில், மீண்டும்  ாக்யகாபு, ஏசா, மற்றும் அவர்களுயட  இரண்டு 

யதசங்கள் மீது யமாயச கவனம் பசலுத்தினார். இயத அவர் மூன்று 
பகுதிகளாகச் பச ்தார். முதல் பகுதி ான ஆதி ாகமம் 35:16-26 இல் அவர் 
 ாக்யகாபின் வம்சவரலாற்யற பதிவு பச ்தார். இப்பகுதி,  ாக்யகாபின் 
சந்ததி ினர் எவ்வாறு இஸ்ரயவல் யதசத்யத அயமத்தனர் என்பயத 
விளக்குகிறது. அதில் பபன் மன்ீ மற்றும் ரூபன் பற்றி  சிறுகுறிப்புகளும், 
இறுதி ில் இஸ்ரயவலின் பன்னிரண்டு யகாத்திரங்களுயட  முற்பிதாக்களின் 
பப ர்களும் பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. 

இரண்டாம் பகுதி ான ஆதி ாகமம் 35:27-29 இல், ஈசாக்கு மரணமயடந்த 
பின்னர்  ாக்யகாபும் ஏசாவும் நடந்து பகாண்ட விதத்யத யமாயச விவரிக்கிறார். 
 ாக்யகாபும் ஏசாவும் ஈசாக்யக அடக்கம் பண்ணினார்கள் என்று இச்சிறு பத்தி 
அறிவிக்கிறது. ஆதி ாகமம் 27:41 இல், தங்கள் தகப்பன் மரித்த பின்னர் 
 ாக்யகாயப பகான்று யபாடுவதாக ஏசா ப முறுத்தி யதப் பற்றி ய ாசித்துப் 
பார்க்கும்யபாது, இப்பகுதி ின் விபரம் பதளிவாகிறது. இதன்படி, ஈசாக்கின் 
மரணத்யதப் பற்றி  விபரம் சயகாதரர்களுக்கியடய  ான யபாராட்டம் 
முடிந்தது என்பயதக் குறிக்கிறது. 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

மூன்றாம் பகுதி ான ஆதி ாகமம் 36:1-43 இல், யமாயச ஏசாவின் 
வம்சவரலாற்யற விளக்கமாகப் பதிவு பச ்திருக்கிறார். இப்பதிவு 
ஏசாவினுயட  வம்சத்தின் பல்யவறு பகுதிகயளக் குறிப்பிடும் இரு 
வம்சவரலாறுகயள இயணக்கிறது. யச ர்ீ மயலநாட்டில் ஆளுயக பச ்த 
ராஜாக்களின் பட்டி யலாடு இப்பிரிவு நியறவயடகிறது. அதன் பின்னர், 37:1 
இல்  ாக்யகாபு பதாடர்ந்து கானான் யதசத்தில் சஞ்சரித்து வந்தார் என்னும் 
சிறுகுறிப்யப யமாயச யசர்த்திருக்கிறார். ஏசாவின் வம்சவரலாற்யற 
இவ்விதமாக நியறவு பச ்ததிலிருந்து,  ாக்யகாபு மற்றும் 
ஏசாவுக்கியடய  ான யபாராட்டம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டாலும், சயகாதரர்கள் 
இருவரும் பிரிந்து பசன்றுவிட்டார்கள் என்பயத யமாயச பதளிவுபடுத்துகிறார். 
 ாக்யகாபின் சந்ததி ார் கானானிலும், ஏசாவின் சந்ததி ார் ஏயதாமிலும் 
வசித்தார்கள். 

 ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ின் முதல் மற்றும் கயடசிப் பிரிவுகளில் பதிவு 
பச ் ப்பட்டிருப்பயவகயள மனதில் பகாண்டு, யமாயச ுயட  பதிவின் 
யம ப்பகுதிக்கு யநராக இன்னும் ஒருபடி பநருங்கிச் பசல்யவாம். அது, 
வாக்குத்தத்த யதசத்தில் முற்பிதாக்களின் சந்திப்புகயளப் பற்றி  இரண்டாம் 
மற்றும் ஆறாம் பிரிவுகளாகும். 

ஈசாக்கும் பபலிஸ்தியரும் (ஆதியாகமம் 26:1-33) 
இப்பிரிவுகள், ஆதி ாகமம் 26:1-33 –லுள்ள ஈசாக்கு மற்றும் 

பபலிஸ்தி ருக்கு இயடய  ான சமாதானமான சந்திப்புகயள ும், 
ஆதி ாகமம் 33:18-35:15 –லுள்ள  ாக்யகாபு மற்றும் கானானி ருக்கு 
இயடய  ான பயக ான சந்திப்புகயள ும் ஒப்பிடுகின்றன. முதலில், 
ஈசாக்கிற்கும் பபலிஸ்தி ருக்கும் இயடய  ான சந்திப்புகயள விவரிக்கும் 
இரண்டாம் பிரிவில் பதாடங்குயவாம். 

ஆதி ாகமத்தில் இந்த அதிகாரம் சரி ான இடத்தில் யவக்கப்படவில்யல 
என்று அயநக விமர்சன வி ாக்கி ான அறிஞர்கள் விவாதம் 
பச ்திருக்கிறார்கள்.  ாக்யகாபிற்கு பதிலாக ஈசாக்கின் மதீு கவனம் 
பசலுத்துவயத நாம் காணலாம். யமலும், இச்சம்பவங்கள்  ாக்யகாபும், ஏசாவும் 
பிறப்பதற்கு முன்னர் நடந்தன என்பதும் உண்யம ாக இருக்கலாம். ஆனால், 
நாம் பார்க்கவிருப்பது யபால, இப்பிரிவு  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ின் மீதான 
யமாயச ின் கவனத்திற்கு மிக முக்கி மானது. 

இப்பகுதி, பநருங்கி  பதாடர்புயட  இரு பாகங்களாகப் பிரிகிறது. முதல் 
பாகம், ஈசாக்கு முதலில் பபலிஸ்தி ருடன் சமாதானமாக இருந்தயத 26:1-11 
வசனங்களில் விவரிக்கிறது. இவ்வசனங்களில், ஈசாக்கு பரபபக்காயள தன் 
சயகாதரி என்று பசால்லி, பபலிஸ்தி  ராஜாவாகி  அபிபமயலக்யக 
ஏமாற்றினார். ஈசாக்குத் தன்யன ஏமாற்றி யத அறிந்த அபிபமயலக்கு 
பரபபக்காயள மீண்டும் ஈசாக்கிடம் ஒப்பயடத்தான். அதன் பின்னர் அவன் 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

ஈசாக்கு தங்கள் யதசத்தில் தங்கும்படி அனுமதி பகாடுத்து, அவர்களுக்கு  ாரும் 
எவ்விதத்திலும் தீங்கு பச ் க் கூடாது என்று தன் மக்களுக்குக் 
கட்டயள ிட்டான். 

இரண்டாம் பாகம், ஈசாக்கு பதாடர்ந்து பபலிஸ்தி ருடன் சமாதானமாக 
இருந்தயத 26:12-33 இல் விவரிக்கிறது. இப்பிரிவில், யதவன் ஈசாக்யக 
ஆசீர்வதித்தார், ஆனால் அவருயட  ஏராளமான மந்யதகளால் பபலிஸ்தி ர் 
அவர் மீது பபாறாயம பகாண்டார்கள். ஆகயவ, ஈசாக்கு வன்முயறய த் 
தவிர்க்கும்படி ஒரு துரவிலிருந்து மறு துரவிற்கு இடம் பப ர்ந்து பகாண்யட 
இருந்தார். இறுதி ில், அபிபமயலக்கு ஈசாக்கின் மீதிருந்த யதவனுயட  
ஆசீர்வாதத்யத அறிந்து பகாள்ள, அவர்கள் இருவரும் பப ர்பசபாவில் 
சமாதான உடன்படிக்யக பச ்து பகாண்டார்கள். 

ஈசாக்கு பபலிஸ்தி ருடன் சமாதானமாக இருந்தயதப் பற்றி  இந்த 
விபரம், ஈசாக்கும் அவருயட  குமாரனாகி   ாக்யகாபும் ஆபிரகாமின் 
வம்சாவளிகள் என்னும் உண்யம நியலய  யமற்யகாளிட்டுக் காண்பிக்கிறது. 
இப்பிரிவில் உள்ளயத ும், ஆபிரகாமின் வாழ்க்யக ில் நடந்தயத ும் 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்யபாது, இது ஆபிரகாமின் வாழ்க்யக ில் நடந்த பல 
சம்பவங்களுடன் ஒத்திருப்பயதக் காணலாம். ஆபிரகாமுக்கும் அபிபமயலக்கு 
என்னும் பபலிஸ்தி  ராஜாவுடன் ஒரு சந்திப்பு நிகழ்ந்தயத ஆதி ாகமம் 20:1-18 
இல் காணலாம். ஆதி ாகமம் 21:30 மற்றும் 34 இல் ஆபிரகாம் துரவுகயளத் 
யதாண்டி, பபலிஸ்தி ர் மத்தி ில் வசித்ததாக பசால்லப்பட்டுள்ளது. 
ஆபிரகாமும் பப ர்பசபாவில் பபலிஸ்தி ருடன் உடன்படிக்யக பச ்தார் 
என்று ஆதி ாகமம் 21:22-34 இல் காணலாம். ஈசாக்கு பபலிஸ்தி ருடன் 
சமாதானமான உறவில் இருந்தயத யதவன் அங்கீகரித்தயதப் பற்றி  எல்லா 
சந்யதகங்கயள ும் நீக்கும்படி யமாயச இந்த ஒப்படீுகயள அயமத்திருந்தார். 

ஈசாக்கு பபலிஸ்தி ருடன் பகாண்டிருந்த பதாடர்புகளிலிருந்து, 
இப்யபாது  ாக்யகாபுக்கும் கானானி ருக்கும் இயடய  இருந்த சந்திப்புகளில் 
கவனம் பசலுத்தும்  ாக்யகாபினுயட  வாழ்க்யக ின் ஆறாம் பகுதி ான 
33:18-35:15 வசனங்களுக்குத் திரும்புயவாம். 

யாக்பகாபும் கானானியரும் (ஆதியாகமம் 33:18-
35:15) 

கானானி ருடனான  ாக்யகாபின் முரண்பாடும் இரு பநருங்கி  
பதாடர்புயட  பாகங்கயளக் பகாண்டுள்ளது. முதல் பாகம் 33:18-34:31 இல் 
சீயகமில் ஏற்பட்ட  ாக்யகாபின் முரண்பாட்யடப் பற்றி து.  ாக்யகாபு 
கானானி ரின் மத்தி ில் வாழ்ந்தயபாது, ஏயமாரின் மகனாகி  சயீகம் 
 ாக்யகாபின் மகளாகி  தீனாயளத் தீட்டுப்படுத்தினான். தங்கள் சயகாதரிய  
இவ்விதமாக நடத்தி தற்கு பதில் பகாடுக்கும் விதத்தில், விருத்தயசதனம் பச ்து 
பகாண்டால் சீயகமி ர்கள் மன்னிக்கப்படுவார்கள் என்று  ாக்யகாபின் 
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பார்யவ ிடவும். 

குமாரர்கள் அவர்கயள நம்பப் பண்ணி ஏமாற்றினார்கள். சீயகமி ர் 
விருத்தயசதனம் பச ்து வலி ுடன் இருந்தயபாது,  ாக்யகாபின் குமாரரான 
சிமிய ானும், யலவி ும் அவர்கயளத் தாக்கி எல்யலாயர ும் 
பகான்றுயபாட்டார்கள். அதன் பின்னர், கானானி ர் தன் குடும்பத்யத 
அழிக்கும்படி பழிவாங்கத் யதடுவார்கயள என்று  ாக்யகாபு ப ந்தார். 
 ாக்யகாபின் குமாரர்கள் தாங்கள் பச ்தது சரிதான் என்று 
வலி ுறுத்தினாலும், ஆதி ாகமம் 49:5-7 இல் உள்ள சிமிய ாயன ும், 
யலவிய  ும் பற்றி   ாக்யகாபின் இறுதி வார்த்யதகள் யவறுவிதமாக 
உணர்த்துகின்றன. 

இரண்டாம் பாகத்தில், பபத்யதலில்  ாக்யகாபு யதவனிடமிருந்து ஒரு 
தத்ரூபமான நிச்ச த்யதப் பபற்றுக் பகாண்டார் என்று ஆதி ாகமம் 35:1-15 
கூறுகிறது. 35:2-4 இல், பபத்யதலில் ஒரு பலிபடீம் கட்டுவதற்காக  ாக்யகாபு 
தன்யன ும், தன குடும்பம் முழுவயத ும் பரிசுத்தப்படுத்தினார். அதன் 
வியளவாக, கானானி ர் மதீு யதவனுயட  ப ங்கரம் வந்தது, அதன் பின்னர் 
அவர்கள்  ாக்யகாயபத் பதாடரவில்யல.  ாக்யகாபு பபத்யதலில் பலிபடீம் கட்டி 
முடித்ததும், யதவன் அவருடன் யபசி, அவர்தான் அவர் தகப்பனுயட  வாரிசு 
என்று உறுதிப்படுத்தினார். இயத நாம் குறிப்பாக 35:10-12 இல் காண்கியறாம், 
இங்கு, முன்பு யதவன் 26:3-4 இல் ஈசாக்கிடம் பசான்ன வார்த்யதகளுக்கு ஒத்த 
வார்த்யதகயளப் யபசுகிறார்.  ாக்யகாபு தனக்குக் கியடத்த 
ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி பசலுத்துவதுடன் இந்த பாகம் நியறவயடகிறது. 

இரண்டாம் பிரியவப் யபால, இந்த அத்தி ா ங்களிலும் ஆபிரகாமுக்கும், 
 ாக்யகாபுக்கும் பல ஒற்றுயமகள் இருப்பயதக் காண்கியறாம். ஆதி ாகமம் 12:7 
இல்  ாக்யகாபுக்கு முன்னர் ஆபிரகாம் பச ்தது யபால, 33:20 இல்  ாக்யகாபு 
சீயகமில் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபடீம் கட்டினார். யமலும், 35:6-7 இல்,  ாக்யகாபு 
சீயகமிலிருந்து பபத்யதலுக்குச் பசன்று, ஆபிரகாம் 12:8 இல் பச ்தது யபால 
அங்கும் ஒரு பலிபடீத்யதக் கட்டினார். இரண்டாம் பிரியவப் யபாலயவ, 
ஆபிரகாமின் வாழ்க்யக ுடன் இருந்த யநர்மயற ான பதாடர்புகள்  ாக்யகாபு 
கானானி ருடன் பகாண்டிருந்த முரண்பாட்யட யதவன் அங்கீகரித்தார் 
என்பயதக் காண்பிக்கின்றன. 

இப்யபாது,  ாக்யகாபும், ஏசாவும் மண்ீடும் பிரிந்தயதப் பற்றி  மூன்றாம் 
மற்றும் ஐந்தாம் பிரிவுகயளக் காண்யபாம். இந்த விவரங்கள் சயகாதரர்கள் 
பிரிந்து பசன்ற இரு யவறு தருணங்களில் கவனம் பசலுத்துகின்றன. மூன்றாம் 
பிரிவு,  ாக்யகாபும், ஏசாவும் பயக ுடன் பிரிந்து பசன்றயத 26:34-28:22 இல் 
விவரிக்கிறது. ஐந்தாம் பிரிவு,  ாக்யகாபும், ஏசாவும் சமாதானத்துடன் பிரிந்து 
பசன்றயத ஆதி ாகமம் 32:1-33:17 இல் விவரிக்கிறது.  ாக்யகாபும், ஏசாவும் 
பயக ுடன் பிரிந்து பசன்றயதப் பற்றி இங்கு பார்ப்யபாம். 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
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பரகயுடனான பிைிவு (26:34-28:22) 
இந்தச் சம்பவங்களின் பநறிமுயற சிக்கல்கயளக் காண்பிக்கும் 

விதத்தில் இப்பிரிவு ஏசாயவ ும்,  ாக்யகாயப ும் சுற்றி நடக்கும் நான்கு 
சம்பவங்களில் மாறி மாறி கவனம் பசலுத்துகின்றது. 26:34 இல் உள்ள முதல் 
சம்பவம் ஏசா தன் பபற்யறாரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக ஏத்தி ப் பபண்யணத் 
திருமணம் பச ்து தன் பப யரக் பகடுத்துக் பகாண்டயதப் பற்றி  சிறு 
பதிவாக உள்ளது. 27:1-28:5 இல் உள்ள இரண்டாம் சம்பவத்தில்,  ாக்யகாபின் 
வஞ்சகம் எவ்வாறு ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதத்யதப் பபற்றது என்பயதப் பற்றி  
நீண்டபதாரு விபரத்யத வாசிக்கியறாம். நன்கறிந்த இந்தக் கயத ில், 
 ாக்யகாபு தன் தகப்பயன வஞ்சித்து, ஏசாவுக்குரி  ஆசீர்வாதங்கயளப் 
பறித்துக் பகாண்டார். நடந்தயத அறிந்த ஏசா பரபபக்காள்  ாக்யகாபின் 
உ ியரப் பற்றி ப ப்படும் அளவிற்கு யகாபமுற்றான். அவள் ஈசாக்கிடம் யபசி, 
 ாக்யகாபு பதான் அராமில் இருந்த தன் உறவினர்களிடம் பசன்று அங்கு 
தனக்கு ஒரு மயனவிய க் கண்டு பகாள்ளும்படி அவயன அனுப்பிவிடும்படி 
பச ்தாள். மூன்றாம் சம்பவத்தில், வாசகர்கள் ஏசா மதீு அளவுக்கதிகமாக 
பரிதாபப்பட்டு விடக்கூடாது என்று 28:6-9 வசனங்களில், ஏசா தன் பபற்யறாருக்கு 
மனயநாவா ிருந்த இஸ்மயவலின் குமாரத்திகயள திருமணம் பச ்தான் 
என்று யமாயச குறிப்பிடுகிறார். நான்காம் மற்றும் கயடசி சம்பவம், 28:10-22 
வசனங்களில், யதவன் பபத்யதலில்  ாக்யகாபுக்கு ஒரு பசாப்பனத்தின் 
மூலமாக  ாக்யகாபின் ஆசீர்வாதத்யதக் காண்பித்தயதக் குறிப்பிட்டு, 
ஈசாக்கின் வாரிசாக யதவனால் பதரிந்து பகாள்ளப்பட்டவன்  ாக்யகாயப 
என்பயத உறுதிபடுத்துகிறது. 

சமாதானமான பிைிவு (ஆதியாகமம் 32:1-33:17) 
 ாக்யகாபும், ஏசாவும் பயக ுடன் பிரிந்து பசன்றயதப் பற்றி  மூன்றாம் 

பிரிவின் விபரத்திற்கு மாறாக  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய ப் பற்றி  ஐந்தாம் 
பிரிவு சயகாதரர்கள் சமாதானத்துடன் பிரிந்தயத 32:1-33:17 இல் விவரிக்கிறது. 
இப்பிரிவில் பநருங்கி  பதாடர்புயட  இரு பாகங்கள் உள்ளன. முதல் 
பாகமான 32:1-32 இல், ஏசாயவ சந்திக்க  ாக்யகாபு ஆ த்தமாவயத காணலாம். 
அவர்கள் பயக ுடன் பிரிந்து பல வருடங்கள் ஆன பிறகு  ாக்யகாபு தனக்கு 
முன்னால் துூதுவர்கயள ும், பரிசுகயள ும் அனுப்பி ஏசாயவ சந்திக்க 
ஆ த்தமானார். ஓசி ா 12:4 இன் படி, ஏசாயவ சந்திப்பதற்கு முந்தின இரவில் 
 ாக்யகாபு சிறுயமப்படுத்தப்பட்டு, ஒரு துூதனுடன் யபாராடி, யதவனுயட  
ஆசீர்வாதங்கயளப் பபற்றுக் பகாண்டார். 

 ாக்யகாயப ஆசீர்வாதத்யதப் பபற்றுக் பகாள்ளப் 
யபாகிறவன் என்ற வாக்குத்தத்தம் பரபபக்காளுக்கு 
ஏற்கனயவ பகாடுக்கப்பட்டா ிற்று என்று பார்க்கியறாம், 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

ஆனால் ஆசீர்வாதத்யதப் பபற  ாக்யகாபு பதரிந்து பகாண்ட 
வழி ... அவர் தன் தகப்பயன ஏமாற்றினார், தன் பப யர 
அவர் யகட்டயபாது, “என் பப ர் ஏசா, உம்முயட  
முதற்யபறானவன்” என்று பசான்னார். அவர் பபா ் 
பசால்கிறார்... ஆனால், யதவன் அவயர ஆசீர்வதித்தார்; 
அவயரப் பபருகச் பச ்து, - “உன் சந்ததி வானத்து 
நட்சத்திரங்கயளப் யபால இருக்கும்” என்று - ஆபிரகாமுக்குக் 
பகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் நியறயவறத் பதாடங்கும் 
விதத்தில் அவருக்குப் பிள்யளகயளக் பகாடுக்கிறார். 
ஆனால், அவர் மீண்டும் வாக்குத்தத்த யதசத்திற்கு வந்தயபாது, 
தன் கடந்த காலத்யத சந்தித்யத ஆக யவண்டி தாக இருந்தது. 
இம்முயற, ஏசாயவ சந்திப்பதற்கு முந்தின இரவில், அவர் ஒரு 
துூதனுடன் யபாராடினார். அந்த துூதன் அவரிடம், “உன் 
பப ர் என்ன?” என்று யகட்டயபாது, இம்முயற “என் பப ர் 
 ாக்யகாபு" என்று உண்யமய ச் பசால்கிறார். அப்யபாது 
அவருக்கு “இஸ்ரயவல்” என்னும் ஒரு புதி  பப ர் 
பகாடுக்கப்பட்டது. 

— Dr. கிபர ்க் எஸ். கீனர் 

33:1-17 இல் உள்ள இரண்டாம் பாகம்,  ாக்யகாபு ஏசாவுடன் 
ஒப்புரவானயதப் பற்றி அறிவிக்கிறது. இப்பிரிவில், சயகாதரர்கள் சந்தித்து, 
பின்னர் சமாதானத்துடன் பிரிந்து பசல்கிறார்கள். இப்பிரிவிற்கும் இதன் 
இயணப் பிரிவிற்கும் இயடய  ான வித்தி ாசம் பதளிவானது.  ாக்யகாபு 
இப்யபாது வஞ்சிக்கிறவன் அல்ல, மாறாக உண்யம ும் 
தாழ்யம ுமுள்ளவனாகி விட்டான். ஏசா இப்யபாது பழிவாங்கத் யதடவில்யல, 
மாறாக மன்னித்துவிடுகிறான். இறுதி ில், இந்த இரட்யட ருக்கு இயட ில் 
முன்பிருந்த பயக தீர்மானமாக மாறி, அவர்கள் இருவரும் தங்கள் தங்கள் 
வழி ில் பிரிந்து பசன்றார்கள். ஏசாயவப் பற்றி  குறிப்பு கயத ில் இல்லாமல் 
யபாவயதாடு இப்பிரிவு நியறவயடகிறது. அதன் பின்னர் 34 ஆம் அதிகாரத்தில், 
கானானி ர்களும், புதி பதாரு இட அயமப்புகளும் யதான்றுகின்றன. 
இயவ யனத்தும் நம்யம ஆதி ாகமம் 29:1-31:55 இல்  ாக்யகாபு லாபானுடன் 
இருந்த காலத்யதப் பற்றி  நான்காம் மற்றும் யம ப் பிரிவிற்கு அயழத்துச் 
பசல்கின்றன. 

லாபானுடனான காலம் (ஆதியாகமம் 29:1-31:55) 
 ாக்யகாபு லாபானுடன் தங்கி ிருந்த காலம் ஐந்து முக்கி ப் 

பகுதிகளாகப் பிரிகிறது. இது, 29:1-14 இல்  ாக்யகாபு பதான் அராமுக்கு வந்து 
யசர்வதுடன் பதாடங்குகிறது. அதன் பின்னர் 29:14-30 இல் லாபான்  ாக்யகாயப 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

ஏமாற்றி யத ும்,  ாக்யகாபுக்குத் தன் குமாரத்திகயளத் திருமணம் பச ்து 
பகாடுத்தயத ும் பற்றி அறிகியறாம்.  ாக்யகாபின் திருமணங்களுக்குப் 
பின்னர், 29:31-30:24 இல், இஸ்ரயவலின் யகாத்திரப் பிதாக்களாகி   ாக்யகாபின் 
பிள்யளகள் பிறப்பயதப் பற்றி வாசிக்கியறாம். லாபான் முன்பு வஞ்சித்ததற்குப் 
பதிலாக  ாக்யகாபு 30:25-43 இல்  ாக்யகாபு தான் யவயல பச ்த 
வருடங்களுக்கான சம்பளத்யதக் யகட்டு லாபாயன வஞ்சித்தயதப் பற்றி 
யமாயச குறிப்பிடுகிறார். இறுதி ாக, 31:1-55 இல்,  ாக்யகாபு பதான் 
அராமிலிருந்து புறப்படுவயத ும், லாபானுடன் பச ்து பகாண்ட சமாதான 
உடன்படிக்யகய  ும் பற்றிக் காண்கியறாம். இந்த முக்கி  அதிகாரங்கள் 
பலவிதமான வஞ்சகங்கயள ும், முரண்பாடுகயள ும் விவரிக்கின்றன. 
ஆனால், நாம் இனி பார்க்கவிருப்பது யபால இயவ அயனத்தும் 
 ாக்யகாபுக்குள் ஒரு தீவிரமான மாற்றத்யதக் பகாண்டு வந்தன. 

 ாக்யகாயபப் பற்றி  விபரங்கயள ஆதி ாகமம் 25-37 இல் 
வாசிக்கும்யபாது,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ில் நடந்த 
குறிப்பிடத்தக்க பதாடர் நிகழ்வுகயளக் காணலாம். ஒரு 
எத்தனாகத் பதாடங்கும் அவர் பின்னர் யதவனிடமிருந்து ஒரு 
வி த்தகு பவளிப்பாட்யடப் பபற்றுக் பகாள்கிறார். அதில், 
யதவன்  ாக்யகாபு பச ்து வந்த வஞ்சகத்யதப் பற்றிக் 
குறிப்பிடாமல், ஆபிரகாமின் அயனத்து 
வாக்குத்தத்தங்கயள ும்  ாக்யகாபினிடத்தில் 
புதுப்பிக்கிறார். யதவன் அந்த வாக்குத்தத்தங்களின்படி 
தனக்கு அருளிச் பச ்தால், தான் யதவனுக்கு ஒரு சிறு 
பகுதிய க் பகாடுப்பதாக யதவனுடன் யபரம் யபசும்  ாக்யகாபு 
யபரம் யபசுகிறவாராக மாறுகிறார். ஆனால், அது ஒரு 
அருயம ான யபரம், ஏபனன்றால்  ாக்யகாபு தன்யன விட 
அதிக வஞ்சகனாகி  லாபாயனச் சந்தித்த நியல ில் 
யதவன் தம் வாக்குத்தத்தங்கயளக் காத்துக் பகாண்டார். 
 ாக்யகாபு தன் வாழ்வில் யதவனுயட  ஆசீர்வாதம் 
இருப்பயத உணர்ந்தயபாது, அவர் யதவன் மதீு – குயறந்தது 
சிறு சிறு காரி ங்களிலாவது - நம்பிக்யக யவக்க 
அதிகமதிகமாக விரும்பினார் என்பது பதளிவாகிறது. 
ஏபனனில், யதவன் அவயர தன் பசாந்த யதசத்திற்குத் 
திரும்பிப் யபாகச் பசான்னயபாது, அவர் அயதச் பச ்  
முன்வந்தார். இறுதி ாக, தன் சயகாதரன் ஆ ுதமணிந்த 
வரீர்களுடன் தன்யனச் சந்திக்க வருவயதக் யகள்விப்பட்ட 
வஞ்சகனும், யபரம் யபசுகிறவனுமாகி   ாக்யகாபு 
யதாற்கடிக்கப்பட்டவனாக மாறுகிறார். பின்னர், யதவன் 
 ாக்யகாபிடம் வந்தயபாது, “என் தகப்பன் அல்லது ஏசாவின் 
ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல – உம்முயட  ஆசீர்வாதயம எனக்கு 
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பார்யவ ிடவும். 

யவண்டும்!" என்று யகட்ட தருணத்தில் யதாற்கடிக்கப்பட்ட 
 ாக்யகாபு, விடுவிக்கப்படுகிறார். நியறவாக, இவ்விதத்தில் 
அவர், யதவன் மதீு நம்பிக்யக யவக்க விரும்புகிறவர், மற்றும் 
தனக்குச் சாதகமாக எல்லாவற்யற ும் மாற்ற 
அவசி மற்றவர் என்ற நியலக்கு வந்துவிடுகிறார். 

— Dr. ஜான் ஆஸ்வால்ட் 

முற்பிதாவாகி   ாக்யகாயபப் பற்றி  நம்முயட  பாடத்தின் இந்தப் 
பகுதி வயர ஆதி ாகம புத்தகத்தில் உள்ள  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக 
சரியத ின் அயமப்யப ும், பபாருளடக்கத்யத ும் ஆ ்வு பச ்திருக்கியறாம். 
இப்யபாது, ‘இந்த அதிகாரங்களில் உள்ள முக்கி  கருப்பபாருள்கள்’ என்னும் 
நம்முயட  இரண்டாம் முக்கி  தயலப்புக்குத் திரும்ப யவண்டி து அவசி ம். 

முக்கிய கருப்பபாருள்கள் 
துரதிஷ்டவசமாக, கிறிஸ்துயவ பின்பற்றுகிறவர்கள்  ாக்யகாபின் கயத 

பபரும்பாலும் தனிப்பட்ட விசுவாசிகள் தங்கள் வாழ்க்யக ில் யநரடி ாகப் 
பிரய ாகித்துக் பகாள்வதற்காகயவ முக்கி மாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பது 
யபால நடந்து பகாள்வார்கள். ஆதி ாகமத்தின் இப்பகுதி தனிநபர்கள் எப்படி 
வாழ யவண்டும் என்பயதப் பற்றி அதிகம் பசால்கிறது என்பது உண்யமதான். 
அயதசம ம், தனிப்பட்ட சராசரி விசுவாசி ால் வாசிக்க முடி  யவண்டும் என்ற 
எதிர்பார்ப்புடன் ஆதி ாகமம் எழுதப்படவில்யல என்பயத ும் நாம் நியனவில் 
பகாள்ள யவண்டும். பண்யட  இஸ்ரயவலின் தயலவர்களோல் மட்டுயம 
யவதவசனங்கயள யநரடி ாக வாசிக்க முடிந்தது. ஆகயவ, முக்கி மாக 
இஸ்ரயவல் என்னும் முழு யதசத்துடன் பதாடர்புயட  காரி ங்கயளப் பற்றிப் 
யபசும்படி  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக எழுதப்பட்டது. யதவன் வாக்குத்தத்த 
யதசத்தில் தம் ராஜ் த்யதக் கட்டும் ஊழி த்துடன் இஸ்ரயவல் யதசத்தினயர 
ஏற்படுத்தி ிருந்தார். அங்கிருந்து அவர்கள் பூமி ின் கயடசி பரி ந்தம் 
அவருயட  ராஜ் த்யதப் பரவச் பச ்  யவண்டி தாக இருந்தது. ராஜ் த்யதக் 
கட்டி எழுப்பும் இந்தப் பணி,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ிலிருந்து பண்யட  
இஸ்ரயவலருக்கும், இன்றும் கிறிஸ்துவின் ராஜ் த்தில் வாழும் உங்களுக்கும் 
எனக்கும் உரி  முக்கி  கருப்பபாருள்கயள அயட ாளம் காண உதவுகிறது. 

ஆபிரகாயமப் பற்றி  பாடத்தில், ஆபிரகாமின் மீதான யதவகிருயப, 
யதவன் மீதான ஆபிரகாமின் விசுவாசம், ஆபிரகாமுக்கான யதவனுயட  
ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் ஆபிரகாம் மூலமாக மற்றவர்களுக்குக் கியடத்த 
யதவனுயட  ஆசீர்வாதங்கள் என்ற நான்கு முக்கி  கருப்பபாருள்கயள 
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பார்யவ ிடவும். 

யமாயச வலி ுறுத்தினார் என்று பார்த்யதாம். இயத கருப்பபாருள்கள் மீண்டும் 
 ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ிலும் காணப்படுகின்றன. இதற்காக,  ாக்யகாபின் 
வாழ்க்யக சரித்திரம் எப்படி இந்த நான்கு முக்கி  கருப்பபாருள்கயள ும் 
வலி ுறுத்துகிறது என்று பார்ப்யபாம். முதலில், இஸ்ரயவலின் மீதான 
யதவனுயட  கிருயபய ப் பற்றிப் பார்ப்யபாம்; இரண்டாவதாக, இஸ்ரயவலர் 
யதவனிடம் பகாண்டிருக்க யவண்டி  விசுவாசத்யதப் பற்றி ும், மூன்றாவதாக, 
இஸ்ரயவலுக்கான யதவனுயட  ஆசீர்வாதங்கயள ும், நான்காவது மற்றும் 
இந்த அதிகாரங்களின் மிக முக்கி  அம்சமாக, இஸ்ரயவலர் மூலமாக 
மற்றவர்களுக்குக் கியடத்த யதவனுயட  ஆசர்ீவாதங்கயளப் பற்றி ும் 
பார்ப்யபாம்.  ாக்யகாபின் கயத இஸ்ரயவலர் மீதான யதவனுயட  
கிருயப ில் கவனம் பசலுத்தும் ஒருசில வழிகயளப் பற்றி முதலில் 
பார்ப்யபாம். 

இஸ்ைபவலின் மீதான பதவகிருரப 
இஸ்ரயவலின் மீதான யதவகிருயபய  நாம் இரு வழிகளில் ஆ ்வு 

பச ்யவாம். ஒருபுறத்தில், இந்தக் கருப்பபாருள் எவ்வாறு யமாயச ஆதி ில் 
பகாண்டிருந்த அர்த்தத்தில் கவனம் பசலுத்துகிறது என்றும், அவர் எப்படி 
பண்யட  இஸ்ரயவல் வாசகர்களுக்குள் ஒரு தாக்கத்யத ஏற்படுத்த 
விரும்பினார் என்றும் பார்ப்யபாம். மறுபுறத்தில், ஆதி ாகமத்தின் இப்பகுதிய  
நாம் வாழும் நவனீ காலத்தில் பிரய ாகிக்கும்யபாது, பத ்வகீக் கிருயபய ப் 
பற்றி  கருப்பபாருள் எவ்விதங்களில் தாக்கத்யத ஏற்படுத்த யவண்டும் 
என்பயத கவனிப்யபாம். முதலில் யமாயச ஆதி ில் அர்த்தப்படுத்தி து 
என்னபவன்று பார்ப்யபாம். 

ஆதி அை்த்தம் 
பபாதுவான விதங்களில், இஸ்ரயவலரின் வாழ்க்யக ில் இருந்த 

யதவகிருயபய ப் பற்றி அவர்களுக்குப் யபாதிப்பதற்காக  ாக்யகாபின் 
வாழ்க்யக ில் இருந்த யதவகிருயபய  யமாயச மூன்று விதங்களில் 
வலி ுறுத்தினார். 

கடந்தகால கிருபை. முதலில்,  ாக்யகாபு பிறப்பதற்கு முன்னயம யதவன் 
 ாக்யகாபுக்கு கடந்தகால கிருயபய  எவ்வாறு பதரிவித்தார் என்று யமாயச 
குறிப்பிடுகிறார்.  ாக்யகாபுயட  கயத ின் ஆரம்ப பாகம் இந்தக் 
கருப்பபாருளுக்கு யநராக நம் கவனத்யதத் திருப்புகிறது. யதவன் 
பரபபக்காளிடம் ஆதி ாகமம் 25:23 இல் பசான்னயத மீண்டும் பாருங்கள்: 

இரண்டு ஜாதிகள் உன் கர்ப்பத்தில் உண்டா ிருக்கிறது; 
இரண்டுவித ஜனங்கள் உன் வ ிற்றிலிருந்து பிரி ும், 
அவர்களில் ஒரு ஜனத்தார் மற்ற ஜனத்தாயரப்பார்க்கிலும் 
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பார்யவ ிடவும். 

பலத்திருப்பார்கள், மூத்தவன் இயள வயனச் யசவிப்பான் 
(ஆதி ாகமம் 25:23) 

யராமர் 9:11-12 இல்,  ாக்யகாபு சரிய ா தவயறா பச ்வதற்கு முன்பாகயவ 
யதவனுயட  இரக்கத்யதப் பபற்றுக் பகாண்டார் என்று அப்யபாஸ்தலனாகி  
பவுல் குறிப்பிடுகிறார். அயத யபான்று, யமாயசய ப் பின்பற்றி வாக்குத்தத்த 
யதசத்திற்குச் பசன்ற இஸ்ரயவல் ஜனங்களுக்கு யதவன் பச ்த த வு 
யதவனுயட  கடந்தகால இரக்கங்கயளய  அடிப்பயட ாகக் பகாண்டிருந்தது. 
இதயன யமாயச உபாகமம் 7:7-8 இல் இவ்வாறு கூறினார்: 

சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சி ான ஜனபமன்று 
கர்த்தர் உங்கள் யபரில் அன்பு யவத்து உங்கயளத் பதரிந்து 
பகாள்ளவில்யல; ... கர்த்தர் உங்களில் 
அன்புகூர்ந்ததினாலும், உங்கள் பிதாக்களுக்கு இட்ட 
ஆயணய க் காக்க யவண்டும் என்பதினாலும்; கர்த்தர் 
பலத்த யக ினால் உங்கயளப் புறப்படப்பண்ணி, 
அடியமத்தன வடீாகி  எகிப்தினின்றும் ... உங்கயள 
மீட்டுக்பகாண்டார் (உபாகமம் 7:7-8). 

ததாடரும் கிருபை. இரண்டாவதாக,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ில் 
பதாடர்ந்து இருக்க யவண்டி  யதவகிருயபய  ும் யமாயச வலி ுறுத்தினார். 
இது, தங்கள் வாழ்வில் யதவகிருயப பதாடர்ந்து இருக்க யவண்டி து எந்த 
அளவுக்கு அவசி ம் என்பயத இஸ்ரயவலருக்குக் கற்பித்தது. இயதப் பற்றி 
முதலில் ஆதி ாகமம் 25:24-26 இல் உள்ள  ாக்யகாபின் பிறப்யபப் பற்றி  
பதிவில் காணலாம். ஆதி ாகமம் 25:26 ஐக் கவனி ுங்கள்: 

பின்பு, அவன் சயகாதரன் தன் யக ினாயல ஏசாவின் 
குதிங்காயலப் பிடித்துக்பகாண்டு பவளிப்பட்டான்; 
அவனுக்கு  ாக்யகாபு என்று யபரிட்டார்கள் (ஆதி ாகமம் 
25:26). 

சயகாதரர்கள் பிறக்கும்யபாது,  ாக்யகாபு “ஏசாவின் குதிங்காயலப் 
பிடித்துக் பகாண்டிருந்ததால்” அவருக்கு இந்தப் பப ர் கியடத்தது. 
எபிபர த்தில்,  ாக்யகாபு   בַיֲעֹק  என்னும் பப ர், “குதிங்கால்” அல்லது 
எபிபர த்தில் அக்கீப் ָעֵקב என்று பமாழிப்பப ர்க்கப்பட்டுள்ள அயத 
வார்த்யத ிலிருந்து வருகிறது. அதாவது,  ாக்யகாபு என்னும் பப ருக்கு 
“குதிங்காயலப் பிடித்துக் பகாண்டான்” என்று அர்த்தம். ஆனால்,  ாக்யகாபு 
பிறப்பியலய  முதல்யபறானவனின் ஸ்தானத்யதப் பபற மு ற்சி பச ்ததால், 
இந்த இடத்தில் அவருயட  பப ர் சற்று வித்தி ாசமான அர்த்தத்தில் 
வஞ்சகன் என்று பபாருள்படுகிறது.  ாக்யகாபு என்னும் பப ருக்கு 
“தந்திரவாதி” என்னும் அர்த்தமும் உண்டு. இது, ஆதி ாகமம் 27:36 இல்  ாக்யகாபு 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

ஈசாக்யக தந்திரமாக ஏமாற்றி ஏசாவின் ஆசர்ீவாதத்யதப் பறித்துக் 
பகாண்டயபாது, ஏசா நடந்துபகாண்ட விதத்யத விளக்குகிறது: 

அப்பபாழுது அவன்: அவன் பப ர்  ாக்யகாபு என்னப்படுவது 
சரி ல்லவா? இயதாயட இரண்டுதரம் என்யன 
யமாசம்யபாக்கினான்; என் யசஷ்ட புத்திரபாகத்யத 
எடுத்துக்பகாண்டான்; இயதா, இப்பபாழுது என் 
ஆசீர்வாதத்யத ும் வாங்கிக்பகாண்டான் (ஆதி ாகமம் 27:36). 

 ாக்யகாபின் பப ர் அவருயட  பச ்யககளுக்கு மிகவும் பபாருத்தமாக 
இருந்தயதாடு, அவருக்குத் தன் வாழ்வில் ஒவ்பவாரு நாளும் யதவனுயட  
கிருயப பதாடர்ந்து இருக்க யவண்டி து அவசி மா ிற்று என்பயத ும் 
பதளிவுபடுத்துகிறது. யமாயச குறிப்பாகத் தன் ஆதி வாசகர்களுக்கு ஏற்ற 
விதத்தில் அடிக்கடி யதவனுயட  பதாடரும் கிருயப ின் மதீு அவர்களது 
கவனத்யதத் திருப்பினார். 

ஆதி ாகமம் 26:26-33 இல், யதவன்  ாக்யகாபின் தகப்பனாகி  ஈசாக்குக்கு 
பபலிஸ்தி ர் மத்தி ில் பாதுகாப்புக் பகாடுத்ததன் மூலம் அவருக்கு இரக்கம் 
பாராட்டினார். யமாயச இந்த அதிகாரங்கயள எழுதி யபாது, இஸ்ரயவயலச் 
யசர்ந்த அவருயட  வாசகர்களுக்கும் தங்கயள பபலிஸ்தி ரிடமிருந்து 
பாதுகாத்துக் பகாள்வதற்கு யதவ கிருயப அவசி மாக இருந்தது. அயதாடு, 34:1-3 
இல், யதவன் கிருயப ாக  ாக்யகாபுக்கு கானானி ர் மதீு பவற்றிய க் 
பகாடுத்தார். இந்த உதாரணங்களிலிருந்து, யமாயச ின் ஆதி வாசகர்கள் 
தங்கள் காலத்தில் கானானி ர் மதீு பவற்றி பபற எப்படி அவர்களுக்கு 
யதவனுயட  பதாடரும் கிருயப அவசி மானது என்பயத அறிந்து 
பகாண்டார்கள். 

இனிவரும் கிருபை. மூன்றாவதாக,  ாக்யகாபின் கயத இனிவரும் 
யதவகிருயப ின் மதீும் கவனத்யத பசலுத்துகிறது. மண்ீடும் ஒருமுயற நாம் 
இந்தக் கருப்பபாருயள யமாயச ினுயட  பதிவின் ஆரம்ப பகுதிகளில் 
காண்கியறாம். ஆதி ாகமம் 25:23 இல்  ாக்யகாபு பிறப்பதற்கு முன் யதவன் 
பின்வருமாறு வாக்குத்தத்தம் பச ்தது உங்களுக்கு நியனவிருக்கலாம்: 

அவர்களில் ஒரு ஜனத்தார் மற்ற ஜனத்தாயரப் பார்க்கிலும் 
பலத்திருப்பார்கள், மூத்தவன் இயள வயனச் யசவிப்பான் 
(ஆதி ாகமம் 25:23). 

இந்த வாக்குத்தத்தம் இஸ்ரயவலர் வாக்குத்தத்த யதசத்தில் நன்றாக 
ஸ்திரப்பட்டு, தங்கள் ஆளுயகய  - அதன் மூலம் யதவனுயட  ஆளுயகய  
– விரிவுபடுத்தி, ஏசாவின் சந்ததி ினர் மீதும் ஆளுயக பச ்வார்கள் 
என்பயதக் குறித்தது. யமாயச ின் ஆதி வாசகர்கள் தங்கள் காலத்தில் 
ஏயதாமி யரக் யக ாண்டதால், இனிவரும் கிருயபய ப் பற்றி  இந்த 
வாக்குத்தத்தம் குறிப்பாக அவர்களுக்குப் பபாருந்தும். 
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 ாக்யகாபின் வாழ்க்யகச் சரித்திரத்தில் யதவன் இனிவரும் 
கிருயபய ப் பற்றி  எண்ணற்ற வாக்குத்தத்தங்கயளக் பகாடுத்திருக்கிறார். 
உதாரணமாக, ஆதி ாகமம் 28:10-22 இல்  ாக்யகாபின் பபத்யதல் பசாப்பனத்தில், 
யதவன் தாம்  ாக்யகாபுக்கு இனி பச ் விருந்த பல இரக்கங்கயள உறுதி ாக 
பவளிப்படுத்தினார். அதன் பின்னர், 35:11-12 இல்  ாக்யகாபு பபத்யதலில் 
பதாழுது பகாள்ளும்யபாது, அயத கிருயப ின் வாக்குத்தத்தங்கயள யதவன் 
மீண்டும் அவருக்கு உறுதிப்படுத்தினார்.  ாக்யகாபுக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட 
இனிவரும் கிருயபய ப் பற்றி  இந்த வாக்குத்தத்தங்கள், யமாயச ின் 
வாசகர்கள் கானாயன பஜ ித்து, அதில் குடிய றும்யபாது அவர்களுக்கு 
வரவிருந்த பிரகாசமான எதிர்காலத்யதத் பதரிவித்தன. 

 ாக்யகாபின் கயதகள் எவ்வாறு வாக்குத்தத்த யதசத்தின் 
மீது இஸ்ரயவலருக்கு இருந்த உரியமய  வலி ுறுத்தின 
என்பயத விளங்கிக் பகாள்ள, குயறந்தது இரு யவறு 
காரி ங்கயள நாம் நியனவில் பகாள்ள யவண்டும். ஒன்று, 
இந்தக் கயதகள் ஆபிரகாமுயட  வாக்குத்தத்தங்களுக்கு 
உரியம ுயட  வாரிசுகளாக யபாட்டி ிட்டுக் 
பகாண்டிருந்திருக்கக் கூடி   ாக்யகாபு, ஏசா என்னும் இரு 
கூட்டத்தாருக்கு இயடய  ான முரண்பாடுகயளப் 
பற்றி யவ என்பதாகும்.  ாக்யகாபு, ஏசா கயதகளும், 
அவற்றிற்கு இயடய  ான முரண்பாடுகளும், ஏசா பதற்கு 
யநாக்கி ஏயதாமுக்குச் பசன்றயத ும், யதவன் அவர்களுக்கு 
அந்த யதசத்யதக் பகாடுத்தயத ும் – அதாவது, அங்குதான் 
யதவன் அவர்கயள நியலநிறுத்தினார் என்பயத ும் – 
வாக்குத்தத்த யதசத்யதப் பற்றி ஆபிரகாமுக்குக் 
பகாடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்திற்கு  ாக்யகாயப முயற ான 
வாரிசு என்பயத ும் பதரிவிக்கின்றன. இதயன  ாக்யகாபு 
லாபாயன விட்டுப் பிரி ும் கயத ிலும் காணலாம். இவர்கள் 
 ாக்யகாபுக்கு அருகில் இருந்த வடயதசத்யதச் யசர்ந்த 
அவருயட  உறவினர்கள், ஆனால் அவர் அங்கு சில காலம் 
மட்டுயம தங்கி ிருந்தார். ஆ ினும்,  ாக்யகாபு தன் 
தகப்பயன ும், சயகாதரயன ும் வஞ்சித்து, வாக்குத்தத்த 
யதசத்யத விட்டுப் புறப்பட்டுச் பசன்றார் என்னும் உண்யம 
நியலய   ாக்யகாபு/ஏசாவுக்கியடய  ான இந்த 
முரண்பாடுகயள விட மிக முக்கி மானது. 28 ஆம் 
அதிகாரத்தில், பபத்யதலில்  ாக்யகாபு பிரசித்தி பபற்ற அந்த 
பசாப்பனத்யதக் காண்கிறார், அதில் யதவனும் யதவதுூதரும் 
யதான்றுவயதக் கண்டு,  ாக்யகாபு, “நான் இந்த யதசத்திற்குத் 
திரும்பி வரப்யபாவயத நீர் த வுபச ்து எனக்கு உறுதி பச ்  
யவண்டும்?” என்று யகட்கிறார். யதவனும் அப்படிய  தாம் 
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பச ்வதாக உறுதிபடக் கூறுகிறார். அதன் பின்னர், 35 ஆம் 
அதிகாரத்தில், யதவன், “நீ பபத்யதலுக்குச் பசன்று, அங்கு ஒரு 
பலிபடீம் கட்டு. நான் உன்யனத் திரும்பவும் பகாண்டு 
வருயவன் என்று பசான்ன அந்த இடத்தில் ஒரு பலிபடீத்யதக் 
கட்டு” என்று பசால்லும் சம்பவம் உங்களுக்கு 
நியனவிருக்கலாம். நாமறிந்தபடி, பபத்யதல் வாக்குத்தத்த 
யதசமாக இருக்கிறது.  ாக்யகாபு எவ்வளவுதான் 
தவறி யபாதும், எவ்வளவுதான் தன் தகப்பயன ும், 
சயகாதரயன ும் ஏமாற்றி யபாதும், லாபானின் யதசத்தில் 
கூட சந்யதகத்துக்குரி  காரி ங்கயளச் பச ்தயபாதும், 
 ாக்யகாபுயட  வாழ்க்யகச் சரித்திரத்தின் அவ்விரு 
பகுதிகளும் இதுயவ யதவன்  ாக்யகாபுக்குக் பகாடுத்த யதசம் 
என்பயத யநர்மயற ான விதத்தில் வலி ுறுத்துகின்றன. 
இயவ யனத்தின் மத்தி ிலும்,  ாக்யகாபு தன் 
முற்பிதாவாகி  ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தமாகக் 
பகாடுக்கப்பட்ட யதசத்யத சுதந்தரிக்கும்படி யதவன் அவயரத் 
பதரிந்து பகாண்டார். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

இஸ்ரயவலுக்கு அருளப்பட்ட யதவகிருயபய  அதன் ஆதி அர்த்தத்யத 
மனதில் பகாண்டு பார்த்த நாம்,  ாக்யகாபின் கயதய  நவனீ காலத்தில் 
பிரய ாகிக்கும்யபாது யதவகிருயப அதில் எவ்விதங்களில் தாக்கத்யத 
ஏற்படுத்துகிறது என்று காண்யபாம். 

நவீன காலப் பிைபயாகம் 
கிறிஸ்துயவப் பின்பற்றுகிறவர்களாகி  நாம் நம்முயட  வாழ்வில் 

யதவகிருயபய  பிரய ாகிப்பதற்கு எண்ணற்ற வழிகள் உண்டு என்பது 
உண்யமய . ஆனால், நம் பாடத்திற்கு வசதி ாக, அதயன கிறிஸ்துவின் 
ராஜ் த்தின் துவக்கம், சயப ின் சரித்திரம் முழுவதும் பதாடரும் அவருயட  
ராஜ் ம், மற்றும் அவர் மகியம ில் மீண்டும் வரும்யபாது நிகழும் அவரது 
ராஜ் த்தின் நியறவு ஆகி வற்றின் அடிப்பயட ில் ய ாசிப்யபாம். 
கிறிஸ்துவுயட  ராஜ் த்தின் இம்மூன்று நியலகளும் கிறிஸ்துயவ 
பின்பற்றுகிறவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் கடந்தகால, பதாடரும், மற்றும் 
இனிவரும் யதவகிருயபய க் கண்டுபகாள்ள உதவும் முக்கி மான சில 
வழிகயளக் குறிக்கின்றன. 

முதலாவதாக, கிறிஸ்துயவப் பின்பற்றுகிறவர்களாகி  நாம் 
 ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ில் பவளிப்படும் கடந்தகால கிருயபய ப் 
பார்க்கும்யபாது, யதவன் குறிப்பாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளான தம் ராஜ் த்தின் 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

துவக்கத்தில் நமக்கு அருளி  கடந்தகால கிருயபய  எப்படி 
பவளிப்படுத்தினார் என்று நியனவுகூர யவண்டும். பயழ  ஏற்பாடு முழுவதும் 
பதாடரும் கிருயப ின் நீண்ட சரித்திரத்தின் முடிவில் கிறிஸ்துவின் முதலாம் 
வருயக நிகழ்ந்தது. யராமர் 5:20 யபான்ற சில யவதப்பகுதிகள் குறிப்பிடுவது 
யபால, கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருயக ில் யதவன் அதற்கு முன்பனப்யபாதும் 
இல்லாத அளவிற்கு அதிகமாக கிருயபய  ும், இரக்கத்யத ும் அருளினார். 
பவுல் அதயன இவ்வாறு பசால்கிறார்: 

பாவம் பபருகின இடத்தில் கிருயப அதிகமா ்ப் பபருகிற்று 
(யராமர் 5:20). 

இரண்டாவதாக,  ாக்யகாபின் வாழ்வில் பதாடர்ந்து வந்த யதவகிருயப, 
கிறிஸ்துவின் ராஜ் ம் பதாடர்ந்து பச ல்படுயக ில் நாம் யதவனுயட  
பதாடரும் கிருயபய  நாடி, சார்ந்து பகாள்ளும்படி நமக்கு 
நியனவுறுத்துகிறது. எபிபர ர் 4:16 யபான்ற சில யவதப்பகுதிகள் பசால்வது 
யபால, கிறிஸ்துயவப் பின்பற்றுகிறவர்கள் “யதரி மா ்க் [யதவனுயட ] 
கிருபாசனத்தண்யட ியல யசரக்கடயவாம்.” அப்யபாது, “ஏற்ற சம த்தில் சகா ம் 
பச ் ும் கிருயபய த் பதாடர்ச்சி ாகப் பபற்றுக் பகாள்யவாம்.” 

மூன்றாவதாக,  ாக்யகாபுக்கு இனிவரும் கிருயபய ப் பற்றி யதவன் 
அளித்த உறுதிப்பாடுகயளப் பார்க்கும்யபாது, கிறிஸ்துவின் ராஜ் ம் நியறவாக 
வரும்யபாது நமக்குக் கியடக்கவிருக்கும் யதவகிருயபய  நாம் நியனவுகூர 
யவண்டும். வாக்குத்தத்த யதசத்தில் கியடக்கவிருந்த இனிவரும் 
யதவகிருயபய  யமாயச ின் ஆதி வாசகர்கள் அறிந்து பகாண்டது யபால, 
கிறிஸ்துயவப் பின்பற்றுகிற நாம், புதி  சிருஷ்டிப்பில் யதவனுயட  
வாக்குத்தத்தங்கள் நியறயவறுவதற்கு வாஞ்சிக்க யவண்டும். எயபசி ர் 2:7 
யபான்ற யவதபகுதிகள், கிறிஸ்துவின் வருயக ின்யபாது, நாம் 
“[யதவனுயட ] கிருயப ின் மகா யமன்யம ான ஐசுவரி த்யத” அனுபவிக்க 
இருக்கியறாம் என்பயத நியனவுறுத்துகின்றன. 

பதவன் மீது இஸ்ைபவலை் பகாண்டிருக்க 
பவண்டிய பற்று 

இஸ்ரயவல் மீதான யதவனுயட  கிருயபய ப் பற்றி  முக்கி  
கருப்பபாருயளப் பார்த்த நாம் இனி, யதவன் மீது இஸ்ரயவலர் பகாண்டிருக்க 
யவண்டி  பற்றுறுதிய  பற்றி  இரண்டாம் முக்கி  கருப்பபாருயளப் 
பார்ப்யபாம். முற்றிலும் யதவகிருயப ால்தான் நித்தி  இரட்சிப்பு 
அருளப்படுகிறது என்பயத பயழ  மற்றும் புதி  ஏற்பாடுகள் பதளிவாக 
எடுத்துயரக்கின்றன.  ாராலும் எப்யபாதும் தங்கள் கிரிய களால் 
இரட்சிப்யப சம்பாதிக்க முடிந்ததில்யல. ஆனால், மனிதர்கள் யதவனுயட  
இரட்சிக்கும் கிருயபய ப் பபற்றுக் பகாள்ளும்யபாது, யதவனுயட  ஆவி 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

அவர்கயள மறுரூபப்படுத்தத் பதாடங்குகிறார், அப்யபாது அவர்கள் 
யதவனுயட  பபரி  இரக்கங்களுக்கு மனப்பூர்வமாக நன்றி பசலுத்தும் 
விதத்தில் யதவனுயட  கற்பயனகளுக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள். இது நமக்குள் 
வாசம் பண்ணும் யதவ ஆவி ானவரின் கனி ாகும்.  ாக்யகாபின் 
வாழ்க்யக ில் அவர் யதவன் மதீு பகாண்டிருந்த பற்றுறுதிய ப் 
பார்க்கும்யபாது, இந்த அடிப்பயட இயற ி ல் விபரங்கயள மனதில் 
பகாள்வது அவசி ம். 

இதன் மூலம் நாம் அறிவயதக் காண, யமாயச கூறி  ஆதி அர்த்தத்தின் 
அடிப்பயட ில் இஸ்ரயவலர் யதவன் மதீு பகாண்டிருக்க யவண்டி  
பற்றுறுதிய ப் பற்றி பார்த்து, பின்னர் அந்தக் கருத்யத நவனீ காலத்திற்கு 
பிரய ாகிப்பயதக் குறித்துக் காணவிருக்கியறாம். 

ஆதி அை்த்தம் 
பபாதுவாக, யமாயச தன் ஆதி வாசகர்கள் தங்கள் காலத்தில் யதவனிடம் 

பற்றுறுதி ுடன் இருக்கும்படி அயழப்பு விடுப்பதற்காக யதவன் மதீு  ாக்யகாபு 
பகாண்டிருந்த பற்றுறுதிய  வலி ுறுத்தினார். யமாயச இயதச் பச ்த 
விதங்களில் ஒன்று, யதவன் எவ்வாறு  ாக்யகாயப பற்றுறுதி பகாண்ட 
தம்முயட  ஊழி க்காரனாக மறுரூபப்படுத்தினார் என்பயத குறிப்பிட்டுச் 
பசான்னதாகும்.  ாக்யகாபுயட  கயத ின் ஆரம்பப் பிரிவுகளில், 
முற்பிதாவாகி  அவர் அதிகம் எதிர்மயற ாகத்தான் சித்தரிக்கப்படுகிறார். 
 ாக்யகாபு பிறக்கும்யபாது தன் சயகாதரனின் குதிங்காயலப் பிடித்துக் 
பகாண்டிருந்ததால், முதல்யபறானவனின் ஸ்தானத்யதப் பறித்துக் பகாள்ள 
மு ற்சி பச ்தார். அவருயட  சிறு வாலிப பருவத்தில், ஏசாவின் பசிய த் 
தனக்குச் சாதகமாகப் ப ன்படுத்திக் பகாண்டு, அவனுயட  
யசஷ்டபுத்திரபாகத்யத பறித்துக் பகாண்டார். அயதாடு அவர் தன் வ தான 
தகப்பயன ும் ஏமாற்றி ஏசாவுக்பகன்று யவத்திருந்த ஆசீர்வாதத்யதப் 
பபற்றுக் பகாண்டார். ஆரம்பத்தில் இருந்த  ாக்யகாபின் எதிர்மயற ான 
பண்பு பவளிப்பாடுகளில் ஒயரப ாரு விதிவிலக்கு மட்டும் உண்டு, அது, யதவன் 
தன்யனப் பாதுகாத்தால், கர்த்தயரய  தன் யதவனாகக் பகாள்வதாக 
 ாக்யகாபு பபத்யதலில் ஆயண ிட்டுக் பகாடுத்தயத ஆகும். 

இந்த ஆயணக்குப் பின்னர்,  ாக்யகாபு லாபானிடம் பசன்று அவருடன் 
வாழ்ந்தார். பபத்யதலில்  ாக்யகாபின் இருத த்தில் வியதக்கப்பட்ட யதவன் 
மீதான பற்றுறுதி ின் வியத பதாடர்ந்து வளர்ந்திருக்க யவண்டும். ஏபனனில், 
 ாக்யகாபு தன் மாமனாரால் தவறாக நடத்தப்பட்டாலும், லாபானுடன் இருந்த 
நாட்கள் நியறயவறி திரும்பி வந்தயபாது, ஒரு புது மனிதனாக மாறி ிருந்தார். 

இந்த மறுரூபத்யத யமாயச குயறந்தது நான்கு வழிகளில் 
பவளிப்படுத்தி ிருக்கிறார். முதலில்,  ாக்யகாபு ஏசாயவக் குறித்து 
மனஸ்தாபப்பட்டார் என்று யமாயச குறிப்பிடுகிறார். 32:4-5 இல்,  ாக்யகாபு தன் 
ஊழி க்காரனிடம் தன் சார்பில் ஏசாயவ “என் ஆண்டவன்” என்று அயழக்கச் 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

பசால்கிறார். இறுதி ில், ஆதி ாகமம் 33:8 இல்  ாக்யகாபு தாயன பசன்று 
ஏசாயவ சந்தித்தயபாது, யநரடி ாக அவயன “என் ஆண்டவன்” என்று 
பசால்கிறார். 

இரண்டாவதாக,  ாக்யகாபு யதவனிடம் மனஸ்தாபப்படுகிறார். 
உதாரணமாக, ஆதி ாகமம் 32:10 இல்  ாக்யகாபு யதவனிடம் பின்வருமாறு 
அறிக்யக பச ்கிறார்: 

அடிய னுக்கு யதவரர்ீ காண்பித்த எல்லா த வுக்கும் எல்லா 
சத்தி த்துக்கும் நான் எவ்வளயவனும் பாத்திரன் அல்ல 
(ஆதி ாகமம் 32:10). 

மூன்றாவதாக,  ாக்யகாபு யதவனிடமிருந்து ஒரு புதி  பப யரப் பபற்றுக் 
பகாள்கிறார். ஆதி ாகமம் 32:22-32 இல்,  ாப்யபாக்கு ஆற்றங்கயர ில் 
 ாக்யகாபு ஒரு துூதனுடன் யபாராடினார். 27-ஆம் வசனத்தில்,  ாக்யகாபு அந்தத் 
துூதனிடம், தன் பப ர்  ாக்யகாபு என்று ஒப்புக்பகாண்டு, தான் ஒரு “எத்தனாக” 
இருந்தயத அறிக்யக ிடுகிறார். ஆனால், ஆதி ாகமம் 32:28 இல் அந்த துூதன் 
 ாக்யகாபு அறிக்யக பச ்ததற்கு இவ்வாறு பதில் பசால்கிறார்: 

உன் யபர் இனி  ாக்யகாபு என்னப்படாமல் இஸ்ரயவல் 
என்னப்படும்; யதவயனாடும் மனிதயராடும் யபாராடி 
யமற்பகாண்டாய  என்றார் (ஆதி ாகமம் 32:28). 

யவதாகமத்திலுள்ள பல பப ர்கயளப் யபால, இஸ்ரயவல் ל ְשָרֵא   என்ற י 
பப ரும் ஒரு காலத்தில் யதவனுக்கு துதி என்னும் அர்த்தத்தில் “யதவன் 
யபாராடுகிறார்” அல்லது “யபார் பச ்கிறார்” என்றிருந்தது. அது சாரா ָשָרה  

என்னும் எபிபர  வியனச்பசால்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அது 28 ஆம் 
வசனத்தில், “நீ யபாராடினா ்” என்று பமாழிப்பப ர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் 
பப ர் ஒரு சிறப்பான விதத்தில்  ாக்யகாபுக்குப் பபாருந்துவதாக துூதன் 
விளக்கினார், ஏபனன்றால் “அவர் யதவயனாடும் மனிதயனாடும் யபாராடி 
யமற்பகாண்டிருந்தார்.” யதவயனாடு  ாக்யகாபு யபாராடி து இந்தக் காட்சி ில் 
ஒரு ஆசர்ீவாதத்திற்காகப் யபாராடுவயதக் குறிக்கிறது.  ாக்யகாபு மனிதயனாடு 
யபாராடி து அவர் ஏசாவுடனும் லாபானுடனும் யபாராடி யதக் குறிக்க அதிக 
வா ்ப்புண்டு.  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய ப் பபாறுத்தவயர, அவருயட  புதி  
பப ர் அவர் புது மனிதனாக மாறி யதய  குறித்தது.  ாக்யகாபு ஒரு 
எத்தனாகயவ இருந்துவிடுவதற்கு பதிலாக, யபாராடி யமற்பகாண்ட 
“இஸ்ரயவலாக” மாறினார். 

 ாக்யகாபின் பப யர யதவயன இஸ்ரயவல் என்று மாற்றி  
சுவாரசி மான கயதய  ஆதி ாகம புத்தகத்தில் 
வாசிக்கியறாம். ஒரு துூதனுடன் யபாராடி   ாக்யகாபு, அந்த 
துூதன் யதவனுயட  பிரதிநிதி ாக இருந்தயதக் 
கண்டுபகாள்கிறார்; அவர் யதவனுயட  துூதனானவராக 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

இருந்தார். யதவன் தனக்பகன ஒரு வியசஷித்த திட்டத்யத 
யவத்திருக்கிறார் என்பயத ும் உணர்ந்தார். யதவன் அவர் 
மீது கவனம் பசலுத்தி, அவயரச் சந்தித்து, அவருக்பகன மிக 
மிக குறிப்பிடத்தக்கபதாரு யநாக்கத்யத யவத்திருந்தார். ... 
பண்யட  இஸ்ரயவலில், குழந்யதகள் பிறக்கும் வயர 
அவர்களுக்கு பப ர் சூட்டப்படுவதில்யல என்பது 
நாமறிந்தயத. அதாவது, முன்னதாகயவ அவர்களுக்குப் பப ர் 
யவக்காதிருந்தார்கள். பிறக்கப் யபாவது ஆண்பிள்யள ாக 
இருந்தால், இந்தப் பப யர யவப்யபாம் என்யறா, பிறக்கப் 
யபாவது பபண்பிள்யள ாக இருந்தால், இந்தப் பப யர 
யவப்யபாம் என்யறா அவர்கள் பசால்வதில்யல. மாறாக, 
ஏதாவது ஒரு யசயக அல்லது அயட ாளம் அல்லது குறிப்பு 
கியடக்கும் வயர காத்திருந்தார்கள். இயததான் 
 ாக்யகாபுக்கும் நடந்தது, அவர் பிறக்கும்யபாயத – 
கர்ப்பத்திலிருந்து பவளிய  வரும்யபாயத – தன் 
சயகாதரனாகி  ஏசாவின் குதிங்காயலப் பிடித்துக் 
பகாண்டவனாக வந்தான். அதனால், அவனுக்கு 
எபிபர த்தில் “ ாக்யகாவ்” என்ற பப ர் “குதிங்காலன்” 
அல்லது “குதிங்கால் பிடிப்பவன்” அல்லது “குதிங்கால்-வயக 
நபர்” என்னும் அர்த்தத்தில் யவக்கப்பட்டது. அயதய  அவர் 
வாழ்நாள் முழுவதும் பச ்து வந்தார்... ஆனால், யதவன் 
அவயரச் சந்தித்தயபாது அவர் புதி  வாழ்க்யகய ப் பபற்றுக் 
பகாண்டார். யதவன்  ாக்யகாயபப் பிடித்தயபாது,  ாக்யகாபு 
தன் தகப்பனாகி  ஈசாக்கு அல்லது தாத்தாவாகி  
ஆபிரகாயம விட யமலாக யநரடி ான வழி ில் ஒரு 
யதசத்தின் தகப்பனாக இருப்பார் என்னும் அவருயட  
பம ் ான யநாக்கத்யத உணரச் பச ்தார் – அது மிக 
யநரடி ான ஒரு வழி... ஆகயவ,  ாக்யகாபு என்னும் பப ர் 
இஸ்ரயவல் என்று மாறி து உண்யம ில் ஒரு அழகான 
காரி ம். தமக்கு ஊழி ம் பச ் வும், பூமி ில் தம்முயட  
முதல் ஜனங்கயள உருவாக்கும்படி பிள்யளகயளப் 
பபற்பறடுக்கவும்  ாக்யகாயப இஸ்ரயவல் யதசத்தின் 
பம ் ான தகப்பனாக அயழத்ததில் யதவனுயட  பங்கு 
மிகவும் ஆச்சரி மானது. 

— Dr. டக்லஸ் ஸ்டுவர்ட் 

யமாயச ின் ஆதி வாசகர்களுக்கு  ாக்யகாபின் புதி  பப ருயட  
முக்கி த்துவத்யத மியகப்படுத்திச் பசால்வது கடினமாக இருக்கும். 
“இஸ்ரயவல்” என்பது யமாயச எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்த யதசத்திற்கு 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

வழிநடத்திச் பசன்ற பன்னிரண்டு யகாத்திரங்களின் யதசி ப் பப ராக 
இருந்தது. அவர்கள் தங்கள் முற்பிதாவின் புதி  பப ர் யதவனிடம் 
பற்றுறுதி ுள்ள ஊழி க்காரன் என்று யகள்விப்பட்டயபாது, இஸ்ரயவலராகி  
தாங்களும்  ாக்யகாயபப் யபாலப் யபாராடி யமற்பகாள்ள 
அயழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நியனவுபடுத்தப்பட்டார்கள். 

நான்காவதாக,  ாக்யகாபு லாபானுடன் தங்கி ிருந்த காலத்திற்குப் 
பின்னர், அவர் பபத்யதலுக்குத் திரும்பி யபாது, உண்யம ாக யதவயனத் 
பதாழுது பகாண்டார் என்று அவயரப் பற்றி யநர்மயற ாக 
சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பபத்யதலில் அவர் யதவனிடம் பற்றுறுதி ாக 
இருப்பதாக ஆதி ாகமம் 28:20-21 இல் பகாடுத்த வாக்குறுதி ின்படி, ஆதி ாகமம் 
35:3 இல் பபத்யதலில் அவர் ஒரு பலிபடீத்யதக் கட்டி, கர்த்தயர முழு 
உண்யம ுடன் பதாழுது பகாண்டார். 

 ாக்யகாபின் மறுரூபம் பற்றி  யமாயச ின் பதிவு அவருயட  ஆதி 
வாசகர்கள் மதீு இரு முக்கி  தாக்கங்கயள ஏற்படுத்தி து. அவரது வாசகர்கள் 
பல வழிகளில் யதவனிடம் பற்றுறுதி இல்லாமல் யபாகும் சூழ்நியலகயள 
எதிர்பகாள்ள யவண்டி தாக இருந்ததால், அவர்  ாக்யகாபின் பற்றுறுதி ற்ற 
நியலய ப் பற்றி அவர்களுக்குச் பசால்லி ிருந்தார். அயதசம ம், அவர் தன் 
வாசகர்கள் தங்கள் காலத்தில்  ாக்யகாபின் பற்றுறுதிய  பின்பற்ற யவண்டும் 
என்று உற்சாகப்படுத்துவதற்காக,  ாக்யகாபின் மறுரூபத்யத யதவனிடம் 
பற்றுறுதி பகாண்ட ஊழி க்காரன் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். யமாயச ின் 
ஆதி வாசகர்கள் யதவகிருயபய ச் சார்ந்து பகாள்ள யவண்டி  அயத 
யநரத்தில், வாக்குத்தத்த யதசத்தில் வாழ்க்யக ின் சவால்கயளச் 
சந்திக்கும்யபாது யதவனுக்குப் பற்றுறுதி ுடன் ஊழி ம் பச ்வதற்குத் 
தங்கயள அர்ப்பணித்துக் பகாள்ளவும் யவண்டி தாக இருந்தது. 

யமாயச ஆதி ில் பகாண்டிருந்த அர்த்தத்தில் இஸ்ரயவலர் யதவனிடம் 
பகாண்டிருக்க யவண்டி  பற்றுறுதி என்னும் கருப்பபாருயளப் பற்றிப் படித்த 
நாம், அதயன  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய  நம் காலத்தில் பிரய ாகிக்கும் 
அம்சமாகவும் பார்க்க யவண்டும். நம்முயட  பாட யநாக்கங்களுக்காக, 
 ாக்யகாபுயட  வாழ்க்யக ின் இந்தப் பரிமாணம், கிறிஸ்துவுயட  
ராஜ் த்தின் துவக்கம், பதாடர்ச்சி, மற்றும் உச்சக்கட்டத்திற்கு எவ்வாறு 
பபாருந்துகிறது என்பயத மண்ீடும் ஒருமுயற பார்ப்யபாம். 

நவீன காலப் பிைபயாகம் 
முதலாவதாக, எந்த யநரத்திலும்  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகச் சரித்திரம் 

யதவனிடம் பற்றுறுதி ுடன் இருக்க யவண்டி  நம் பபாறுப்யப மனதில் 
பகாள்ளும்படி நம்யம நடத்துகிறது, கிறிஸ்து தாயம தம் ராஜ் த்தின் 
துவக்கத்தில் எல்லா நீதிய  ும் நியறயவற்றினார் என்பயத நாம் மனதில் 
பகாள்ள யவண்டும். கிறிஸ்து நம்யமப் யபால யசாதிக்கப்பட்டும், பாவம் 
பச ் வில்யல என்று எபிபர ர் 4:15 கூறுகிறது. உண்யம ில், கிறிஸ்து தம்யம 
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பார்யவ ிடவும். 

விசுவாசிக்கிற  ாவருக்கும் பதிலாக யதவனுயட  நி ா த்தீர்ப்பின் கீழ் 
மனமுவந்து சிலுயவ மரணத்யத ஏற்றுக் பகாள்ளும் அளவிற்கு யதவனுயட  
கற்பயனகள் மதீு பற்றுறுதி ுடன் இருந்தார். அவருயட  பரிபூரண நீதி 
இப்யபாது விசுவாசத்தினால் நமக்குள் வந்துவிட்டது. கிறிஸ்துவினுயட  
ராஜ் த்தின் துவக்கத்தில் அவர் யதவனிடம் பற்றுறுதி பகாண்டிருந்தது, 
 ாக்யகாபுயட  வாழ்க்யகய  நம் வாழ்வில் பிரய ாகிப்பயத – “இயதச் பச ், 
அயதச் பச ் ாயத” – என்னும் ஒழுக்கபநறி ாகக் குயறக்காமல் இருக்க 
உதவுகிறது.  ாக்யகாபுயட  வாழ்க்யக ஏற்படுத்தும் ஒவ்பவாரு ஒழுக்கபநறி 
தாக்கத்யத ும் முதலில் கிறிஸ்து நம் சார்பில் நியறயவற்றி தன் 
அடிப்பயட ியலய  பார்க்க யவண்டும். 

இரண்டாவதாக,  ாக்யகாபின் கயத ில் பற்றுறுதி என்னும் 
கருப்பபாருயளப் பார்க்கும்யபாது, இன்று கிறிஸ்துவிடம் நாம் பற்றுறுதி ுடன் 
ஊழி ம் பச ்வதற்கான வழிநடத்துதயலப் பபற்றுக் பகாள்கியறாம். 
கிறிஸ்துவின் ராஜ் ம் பதாடர்ந்து பச ல்படும்யபாதும், யதவனிடத்தில் நாம் 
பற்றுறுதி பகாண்டிருக்க யவண்டி யத கருத்தில் பகாள்ளுமாறு  ாக்யகாபின் 
வாழ்க்யக அயழப்பு விடுக்கிறது.  ாக்யகாபு உட்பட நமக்கு முன்பாகச் 
பசன்றிருப்பவர்களின் உண்யமத்தன்யமய  பின்பற்றும்படி நம்யம 
உற்சாகப்படுத்தும் எபிபர ர் 12:1-2 யபான்ற பல யவத பகுதிகள் நம் நியனவுக்கு 
வருகின்றன. 

மூன்றாவதாக,  ாக்யகாபுயட  கயத ின் ஒவ்பவாரு அம்சமும் 
நம்முயட  இருத ங்கயள யதவனுயட  ராஜ் த்தின் உச்சக்கட்டத்தில் 
கிறிஸ்துவிடம் பற்றுறுதி பகாண்டிருக்கும்படி திருப்ப யவண்டும். கிறிஸ்துயவப் 
பின்பற்றும் நாம் ஒருநாளில் யதவனுயட  பரிபூரணமும், உண்யம ுமுள்ள 
ஊழி க்காரர்களாக மறுரூபமயடயவாம் என்பயத பற்றுறுதி என்னும் 
கருப்பபாருள் நமக்கு நியனவுறுத்துகிறது. 1 ய ாவான் 3:2 யபான்ற 
யவதப்பகுதிகள் யபாதிப்பது யபால, கிறிஸ்துவின் வருயக ில் நாம், “அவயரப் 
யபால இருப்யபாம்.” 

 ாக்யகாபு யதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக 
வாக்குப்பண்ணப்பட்டயத பார்க்கும்யபாது,  ாக்யகாபின் 
கயதகயள நம் வாழ்க்யக ில் இன்றும் பிரய ாகிக்க முடி ும். 
யதவன்  ாக்யகாபின் மீது அன்புகூர்ந்ததாக தம் 
வார்த்யத ில் வாக்குப்பண்ணி ிருந்தார் என்றாலும், 
யதவன் ஏற்கனயவ வாக்குப்பண்ணி யத குறுக்கு 
வழிகளில் பபற்றுக் பகாள்ள மு ற்சி பச ்வதில்  ாக்யகாபு 
தன் வாழ்க்யக ின் பபரும்பகுதிய  பசலவிட்டார். ஆகயவ, 
நாம் பபரும்பாலும்  ாக்யகாயபப் யபாலத்தான் இருக்கியறாம். 
யதவன் நமக்கு ஏற்கனயவ வாக்குப்பண்ணி ிருப்பயத, 
உண்யம ில் கிறிஸ்துவுக்குள் ஏற்கனயவ 
பகாடுத்துவிட்டயத, எந்த வழி ிலாவது பபற்றுக் பகாள்ள 
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நாடுகியறாம். இதயன புதி  ஏற்பாட்டில் யராமர் 8:32 
விவரிப்பது யபால யவபறந்த வசனமும் விவரிப்பதில்யல: 
“தம்முயட  பசாந்தக்குமாரபனன்றும் பாராமல் 
நம்பமல்லாருக்காகவும் அவயர ஒப்புக்பகாடுத்தவர், 
அவயராயடகூட மற்ற எல்லாவற்யற ும் நமக்கு 
அருளாதிருப்பபதப்படி?” கிறிஸ்துவின் மூலம், “நீங்கள் 
அமர்ந்திருந்து, நாயன யதவபனன்று அறிந்துபகாள்ளுங்கள்” 
என்னும் சங்கீதம் 46-ன் வார்த்யதகயள நாம் சிறப்பாக 
அறி லாம். அயதாடு கூட, அவர் நல்ல யதவன் என்றும், 
தம்முயட  உடன்படிக்யக ின் பிள்யளகளுக்கு த வுடன் 
அருளப்பட்டிருக்கிறார் என்பயத ும் நான் யசர்க்க 
விரும்புகியறன். 

— Rev. யமக்யகல் யஜ. குயளாயடா 

இஸ்ரயவலின் மீதான யதவகிருயபய  ும், யதவன் மீதான 
இஸ்ரயவலின் பற்றுறுதிய  ும் பற்றி  முக்கி  கருப்பபாருள்கயளப் பார்த்த 
நாம், ஆதி ாகமத்தின் இப்பகுதி ில் உள்ள மூன்றாம் முக்கி  
கருப்பபாருளான இஸ்ரயவலின் மீதான யதவனுயட  ஆசீர்வாதங்கள் 
என்பயதப் பற்றிப் பார்ப்யபாம். 

இஸ்ைபவலின் மீதான பதவனுரடய 
ஆசீை்வாதம் 

யமாயச எழுதி  மற்ற கருப்பபாருள்கயள பார்த்தது யபாலயவ 
இஸ்ரயவலின் மீதான யதவனுயட  ஆசீர்வாதம் என்பயதப் பற்றி ும் ஆ ்வு 
பச ் விருக்கியறாம். முதலில், யமாயச பகாண்டிருந்த ஆதி அர்த்தத்யத ும், 
பின்னர் இக்கருப்பபாருயள நாம் நவனீ காலத்தில் பிரய ாகிப்பயத ும் பற்றிப் 
பார்ப்யபாம். யமாயச ின் ஆதி அர்த்தத்யத முதலில் பார்க்கத் பதாடங்குயவாம். 

ஆதி அை்த்தம் 
பபாதுவாக, தம் ஜனங்களுடனான யதவனுயட  உடன்படிக்யக உறவில், 

கீழ்ப்படிதலுக்கு ஆசீர்வாதங்களும், கீழ்ப்படி ாயமக்கு சாபங்களும் உண்டு. 
 ாக்யகாபு தன் கீழ்ப்படி ாயம ினால் எதிர்மயற ான வியளவுகயள 
சந்திக்க யநர்ந்தது என்பதில் சந்யதகமில்யல. உதாரணமாக, தன் 
சயகாதரயன ும், தகப்பயன ும் ஏமாற்றி  பிறகு  ாக்யகாபு தன் ஜவீன் தப்ப 
ஓடிப் யபானார். அயதாடு, தன் மாமனாராகி  லாபானுடனும் கடினமான 
யநரங்கயள அனுபவிக்க யநரிட்டது. 
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ஆனால், யதவன் தங்களுக்கு அயநக ஆசீர்வாதங்கயள ும் அருளிச் 
பச ்திருக்கிறார் என்பயத யமாயச தம் ஆதி வாசகர்களுக்கு நியனவுறுத்த, 
யதவன்  ாக்யகாபுக்குக் பகாடுத்த ஆசீர்வாதங்கயள அதிகமாக 
வலி ுறுத்துகிறார்.  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ில் இருந்த யதவனுயட  
ஆசீர்வாதங்கயள இரு வயக ாகப் பிரிக்கலாம்: அயவ,  ாக்யகாபு 
கீழ்ப்படி ாமல் யபானாலும் கியடத்த ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் 
கீழ்ப்படிதலினிமித்தம் பபற்றுக் பகாண்ட ஆசர்ீவாதங்கள் ஆகும். 

ஒருபுறம்,  ாக்யகாபிற்கு யதவப்பற்று இல்லாதிருந்தயபாதிலும் 
ஆசீர்வாதங்கயளப் பபற்றார். உதாரணமாக, ஆதி ாகமம் 27: 27-29 இல், 
 ாக்யகாபு ஈசாக்யக ஏமாற்றி யதவனின் ஆசர்ீவாதத்யதப் பபற்றார்.  ாக்யகாபு 
28:13-15 இல் ஏசாவிடருந்து உ ிருக்குத் தப்பி ஓடி  யபாதிலும் பபத்யதலில் 
யதவனின் ஆசீர்வாதங்கயளப் பபற்றார். 

மறுபுறம்,  ாக்யகாபின் கயத ின் பிற்காலத்தில், யதவனின் ஆசீர்வாதம் 
 ாக்யகாபு யதவப்பற்றுடன் இருந்ததால் கியடத்தது. உதாரணமாக, ஆதி ாகமம் 
29:1–31:55 இல், யதவன் லாபான் மூலம் குடும்பம் மற்றும் பசல்வத்தின் 
ஆசீர்வாதத்யத  ாக்யகாபுக்கு வழங்கினார்.  ாக்யகாபு தன்யனத் தாழ்த்திக் 
பகாண்ட பிறகு, ஆதி ாகமம் 32:1–33:17 இல் யதவன் அவருக்கு ஏசாவின் மூலம் 
ஆசீர்வாதங்கயள வழங்கினார். இயதயபால், ஆதி ாகமம் 33:18–34:31 இல், 
 ாக்யகாபு தனது குமாரர்கள் கானானி ர்களுடன் யமாதலில் ஈடுபட்ட பிறகு 
சீயகமில் யதவ ஆசீர்வாதங்கயளப் பபற்றார். யதவயன ஆராதிப்பதற்கு 
தன்யன அர்ப்பணித்த யபாது யதவன் 35:9-13 இல் பபத்யதலில்  ாக்யகாபுக்கு 
ஆசீர்வாதம் பகாடுத்தார். 

வாக்குததத்தம் பண்ணப்பட்ட நிலத்யத யநாக்கி அவயரப் பின்பதாடர்ந்த 
இஸ்ரயவலர்கள் எகிப்யத விட்டு பவளிய றும்யபாதும் யதசத்யத 
சுதந்தரிக்கும்யபாதும் பல சவால்கயள எதிர்பகாள்ளப் யபாகிறார்கள் 
என்பயத யமாயச அறிந்திருந்தார். இஸ்ரயவலர்கள் நன்றி ுயட வர்களாக 
இருப்பதற்கும் யதவ ஆசீர்வாதங்கயள பபற்றுக்பகாள்வதற்கு ஜனங்கள் 
பதாடர்ந்து பசல்வதற்கும் இந்த பகுதி ிலும் மற்ற சில யவத பகுதிகளிலும் 
 ாக்யகாபு யதவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டயதப் பற்றி யமாயச யபசினார். 
இஸ்ரயவலின் மீதான யதவ ஆசீர்வாதத்தின் கருப்பபாருளில் உண்யம ான 
அர்த்தத்யதப் பார்த்தவுடன், நவனீ ப ன்பாட்டிற்கான இந்த விஷ ங்களின் 
முக்கி த்துவத்யதப் புரிந்துபகாள்வது கடினம் அல்ல. 

நவீன காலப் பிைபயாகம் 
நம்முயட  முந்யத  விவாதங்களுக்கு ஏற்ப, கிறிஸ்துவின் ராஜ் த்தின் 

பதாடக்கம், பதாடர்ச்சி மற்றும் முழுநியறவு ஆகி வற்றின் அடிப்பயட ில் நாம் 
மீண்டும் ஒருமுயற யபசுயவாம். ராஜ் த்தின் துவக்கத்தில் நாம் முதலில் 
கிறிஸ்துயவ யநாக்கி நம் இருத த்யத திருப்ப யவண்டும்.  ாக்யகாயப 
யபாலல்லாமல், யதவப்பற்றின்யம காரணமாக இய சு எந்த ஆசர்ீவாதத்யத ும் 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

பபறவில்யல; காரணம் அவரிடம் பாவம் இல்யல. ஆனால் அவர் பிதாவுக்கு 
உண்யம ுள்ளவராக இருந்ததால், இய சு பூமி ில் வாழ்ந்த காலத்தில் பபரும் 
ஆசீர்வாதங்கயள ும், அவர் பரயலாகத்திற்கு ஏறி யபாது அதிக 
ஆசீர்வாதங்கயள ும் பபற்றார். இய சுவின் ஆசீர்வாதங்களில் மிகவும் 
குறிப்பிடத்தக்க விஷ ம் என்னபவன்றால், எயபசி ர் 1:3 யபான்ற பகுதிகள் 
கற்பிப்பது யபால, கிறிஸ்துவுடனான நமது ஐக்கி த்தின் மூலம், இய சு பபற்ற 
ஆசீர்வாதங்களில் நாமும் பங்கு பகாள்கியறாம் எை்பதோகும். 

இது தவிர, கிறிஸ்து தனது ராஜ் த்தின் பதாடர்ச்சி முழுவதும் தனது 
ஜனங்களின் மதீு ஆசீர்வாதங்கயள ஊற்றுகிறார் என்று புதி  ஏற்பாடு 
யபாதிக்கிறது. அவர்  ாக்யகாபுடன் பச ்தது யபாலயவ, யதவன் சில 
சம ங்களில் நாம் யதவப்பற்று இல்லாமலிருக்கும்யபாதும், மற்ற சம ங்களில் 
நம் யதவப்பற்றிற்கு பதிலளிக்கும் விதத்திலும் நம்யம ஆசீர்வதிக்கிறார். 
இப்யபாது, வாழ்க்யக ானது கிறிஸ்துவின் சஷீர்களுக்கு சு  மறுப்பு மற்றும் 
துன்பம் நியறந்ததாக உள்ளது. ஆனால் யதவன் நம் ஒவ்பவாருவயர ும் 
அவருயட  பரிசுத்த ஆவி ின் அற்புத ஆசீர்வாதத்தால் முத்தியர ிடுவதாக 
உறுதி ளித்துள்ளார் என்பயத 2 பகாரிந்தி ர் 1:21-22 மற்றும் எயபசி ர் 1:13-14 
யபான்ற யவத பகுதிகள் பதளிவுபடுத்துகின்றன. வரவிருக்கும் உலகில் 
இன்னும் பபரி  நம்முயட  சுதந்தரத்திற்கான உத்தரவாதமாக பரிசுத்த 
ஆவி ானவர் நமக்குள்ளும் நம்மியடய  ும் வாழ்கிறார். 

எனயவ, ஆதி ாகமம் புத்தகத்தில்  ாக்யகாபுக்கு யதவன் பகாடுத்த 
ஆசீர்வாதங்கயளப் பார்க்கும்யபாபதல்லாம், கிறிஸ்துவின் ராஜ் த்தின் 
நியறவில் நாம் அளவிட முடி ாத ஆசீர்வாதங்கயளப் பபறுயவாம் என்று 
நியனவூட்டப்படுகியறாம். மத்யத ு 25:34 யபான்ற பகுதிகள் பதளிவாகக் 
கற்பிப்பது யபால, கிறிஸ்து திரும்பி வரும்யபாது, யதவன் நம்யம "உலகம் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டதிலிருந்து நமக்காகத் த ார் பச ் ப்பட்ட ராஜ் த்திற்கு" 
வரயவற்பார். 

இஸ்ரயவல் மீதான யதவனின் கிருயப, இஸ்ரயவலின் யதவப்பற்று 
மற்றும் இஸ்ரயவயல யதவன் ஆசீர்வதித்தல் யபான்ற முக்கி  
கருப்பபாருள்கயளப் பார்த்த பிறகு,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யகய க் குறித்த 
யமாயச ின் பதிவில் நான்காவது மற்றும் மிக முக்கி மான கருப்பபாருளோை 
இஸ்ரயவல் மூலமாக யதவனின் ஆசீர்வாதம் எை்பயதப் பற்றிப் போர்ப்யபோம். 

இஸ்ைபவல் மூலமாக பதவனின் ஆசீை்வாதம். 
முன்பு யபாலயவ, யமாயச ின் அசல் அர்த்தத்தின் அடிப்பயட ில் 

இஸ்ரயவல் மூலம் யதவன் பிறயர ஆசீர்வதித்ததின் கருப்பபாருயள 
ஆரா ்யவாம், பின்னர் கருப்பபாருளின் நவனீ ப ன்பாட்யடப் பார்ப்யபாம். 
முதலில் யமாயச ஆதி ில் அர்த்தப்படுத்தி து என்னபவன்று பார்ப்யபாம். 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

ஆதி அை்த்தம் 
அசல் வாசகர்களுக்கான இந்த கருப்பபாருளின் முக்கி த்துவத்யதப் 

புரிந்து பகாள்ள, இஸ்ரயவலின் தந்யத என்ற முயற ில் ஆபிரகாமுக்கு 
யதவன் தந்த சிறப்பு நி மனத்யத நாம் நியனவுபடுத்த யவண்டும். 
மனிதகுலத்தின் உண்யம ான கட்டயளய  நியறயவற்றுவதில் இஸ்ரயவல் 
ஜனங்கள் முன்னியல வகிக்க யவண்டுபமன்று யதவன் கட்டயள ிட்டார் 
என்பயத ஆதி ாகமத்திலுள்ள ஆபிரகாமின் கயத விளக்குகிறது. அவர்கள் 
பபருகி யதவனின் உண்யம ான சா ல்களால் பூமிய  நிரப்பி ிருக்க 
யவண்டும். யதவனின் ஆசீர்வாதத்யத பூமி முழுவதும் மற்ற மக்களுக்கு 
பரப்புவயத இயதச் பச ்வதற்கான ஒயர வழி ாகும். ஆதி ாகமம் 12:2-3 இல் நாம் 
வாசிப்பது யபால, யதவன் இவ்வாறு ஆபிரகாமிடம் கூறினார்: 

நீ ஆசீர்வாதமா ் இருப்பா ். உன்யன 
ஆசீர்வதிக்கிறவர்கயள ஆசீர்வதிப்யபன், உன்யனச் 
சபிக்கிறவயனச் சபிப்யபன்; பூமி ிலுள்ள 
வம்சங்கபளல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் 
(ஆதி ாகமம் 12:2-3). 

யதவனுயட  ராஜ் த்தின் ஆசீர்வாதத்யத "பூமி ில் உள்ள அயனத்து 
மக்களுக்கும்" பரப்ப ஆபிரகாமுக்கு யதவன் அயழப்பு விடுத்தயத இங்யக 
கவனிக்கவும். ஆனால் யதவனுயட  ஆசீர்வாதம் பூமி முழுவதும் 
பரவி ிருந்தாலும், எல்லா நபர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதில்யல என்பயத 
கவனிக்கவும். யதவன் பசான்னார்: "உன்யன ஆசீர்வதிப்பவர்கயள 
ஆசீர்வதிப்யபன், உன்யன சபிக்கிறவர்கயள சபிப்யபன்." யவறு 
வார்த்யதகளில் கூறுவதானால், சிலர் இஸ்ரயவலின் மு ற்சிகயள 
நிராகரிப்பார்கள், மற்றவர்கள் அவற்யற ஏற்றுக்பகாள்வார்கள். அதன்படி மற்ற 
மக்கயள ஆசீர்வதிப்பதாகவும் சபிப்பதாகவும் யதவன் உறுதி ளித்தார். 

யதவன் ஆபிரகாமுக்கு பவளிப்படுத்தி  ஆசீர்வாதம் மற்றும் சாபத்தின் 
அயத இரட்யட பச ல்முயற ஆதி ாகமம் 27:29 இல் ஈசாக்கு  ாக்யகாயப 
ஆசீர்வதித்தயபாது நிகழ்வயதக் காணலாம், அப்யபாது ஈசாக்கு  ாக்யகாயப 
ஆசீர்வதித்தயபாது இவ்வாறு பசான்னார்: 

உன்யனச் சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களும், உன்யன 
ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களுமா ் 
இருப்பார்கள் (ஆதி ாகமம் 27:29). 

 ாக்யகாபு தன் வாழ்க்யக ின் பபரும்பகுதிய  தனது காலத்தில் 
பல்யவறு மக்களுடன் எவ்வாறு பதாடர்பு பகாண்டார் என்பயதப் பற்றி  
பதியவ யமாயச சுட்டிக்காட்டுவதற்கு அதிக யநரம் எடுத்துக்பகாண்டார். 
யமாயச ின் காலத்தில் இஸ்ரயவலர்களுடன் பதாடர்பு பகாண்ட மக்கள் 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

குழுக்களின் மூதாயத ர்கள் இவர்கள். எனயவ, இந்த வழி ில், யமாயச 
இஸ்ரயவலுக்கு இந்த அல்லது அந்த குழுயவ எப்படி நடத்த யவண்டும் என்று 
கற்றுக் பகாடுத்தார். அவர்கள்  ுத்தத்திற்கு பசல்ல யவண்டுமா? அல்லது 
அவர்கள் அயமதிய  நியலநாட்ட யவண்டுமா? 

உதாரணமாக,  ாக்யகாபின் கயதகள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
நிலத்தின் எல்யலக்குள் இரண்டு மக்கள் குழுக்கயள யக ாள்கின்றன. 

ஒருபுறம், ஆறாவது பிரிவு 33:18–35:15 இல்  ாக்யகாபு மற்றும் 
கானானி ர்களியடய  நடந்த  ுத்தங்கயளப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. 
ஆதி ாகமம் 15:16 இல், "எயமாரி ர்களின் அக்கிரமம் நியறவாகும் வயர" (இது 
கானானி ர்கயளக் குறிப்பதற்கான மற்பறாரு பசால் ஆகும்) இஸ்ரயவயல 
எகிப்திலிருந்து பவளிய  பகாண்டு வரமாட்யடன் என்று யதவன் பதளிவாக 
பசான்னார். ராகாப் யபான்ற சிலயரத் தவிர, கானானி ர்கள் யமாயச ின் 
நாட்களில் வாக்குத்தத்த நிலத்யத அசுத்தப்படுத்தினர், அதனால் அவர்கயள 
அழிக்கும்படி இஸ்ரயவயல யதவன் கட்டயள ிட்டார். எனயவ சீயகமி ர்கயள 
 ாக்யகாபு யதாற்கடித்தயத ும், மற்ற கானானி ர்களிடமிருந்து  ாக்யகாயப 
யதவன் பாதுகாத்தயத ும் யமாயச அறிவித்ததில் ஆச்சரி மில்யல. 

மறுபுறம்,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக ின் இரண்டாவது பிரிவு 26:1-33 இல் 
ஈசாக்கு மற்றும் பபலிஸ்தி ர்களுக்கியடய  நடந்த  ுத்தங்கயளப் பற்றி 
கூறுகிறது. கானானி ர்களுக்கும்  ாக்யகாபிற்கும் இயடய  இருந்த 
யமாதயலப் யபாலல்லாமல், இந்த பிரிவு பபலிஸ்தி ர்களுடனான ஈசாக்கின் 
சமாதானத்யதப் பற்றி கூறுகிறது. ய ாசுவா 13:1-5 லிருந்து யதவன் 
இஸ்ரயவலுக்கு வாக்குத்தத்தம் அளித்த யதசங்களில் பபலிஸ்தி ர்கள் 
வாழ்ந்தயத நாம் அறிகியறாம். ஆனால் பபலிஸ்தி ர்கள் என்கிற அவர்களின் 
பப ர் யகப்யடாரிலிருந்து வந்த கடற்பகுதி மக்கள் என்பயதக் குறிக்கிறது. இந்த 
காரணத்திற்காக, அவர்கள் கானானி ர்களுக்கு எதிரான யதவனின் 
நி ா த்தீர்ப்பின் கீழ் வரவில்யல. இந்த பகாள்யக ானது ஆதி ாகமம் 21:22-34 
இல் ஆபிரகாமின் எடுத்துக்காட்டுகளாலும் 26:26-33 இல் ஈசாக்கின் 
எடுத்துக்காட்டுகளாலும் ஆதரிக்கப்பட்டது. இந்த இரண்டு முற்பிதாக்களும் 
பபலிஸ்தி ர்களுடன் சமாதான ஒப்பந்தங்கயள பச ்து பகாண்டனர். இதன் 
வியளவாக, யமாயச ின் காலத்தில் இஸ்ரயவலர்கள் ஆபிரகாம் மற்றும் 
ஈசாக்கு ஆகிய ாயரப் பின்பற்றி சமாதானமாக பபலிஸ்தி ர்களுடன் வாழ 
மு ன்றனர். பபலிஸ்தி ர்களின் பிற்கால தயலமுயற ினர் இந்த 
அயமதிய  உயடத்த பிறகுதான் இஸ்ரயவல் அவர்களுக்கு எதிராக யபார் 
பதாடுத்தது. 

இந்த எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு அப்பால், வாக்குத்தத்த நிலத்திற்கு பவளிய  
வாழ்ந்த மக்கயளப் பற்றி ும்  ாக்யகாபின் கயத யபசுகிறது. உதாரணமாக, 29:1–
31:55 இல் லாபானுடன்  ாக்யகாபு இருந்த காலத்தின் யம ப் பிரிவு 
வாக்குத்தத்த நிலத்திற்கு வடக்யக உள்ள பதான் அராமில் வாழ்ந்த 
இஸ்ரயவலர்களின் பதாயலதுூர உறவினர்கள் மதீு கவனம் பசலுத்துகிறது. 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

லாபான் மற்றும் அவனுயட  குடும்பத்தாரின் வஞ்சகத்திற்கு எதிராக 
 ாக்யகாபு அங்யக இருந்த காலத்யதப் பற்றி  பதிவு எச்சரிக்கிறது. ஆனால் 
ஆதி ாகமம் 31:51-55  ாக்யகாபும் லாபனும் தங்களுக்கு இயடய  ான 
புவி ி ல் எல்யலய  மதிக்கவும், ஒருவருக்பகாருவர் சமாதானமாக வாழவும் 
சத்தி ம் பச ்தார்கள் என்பயதக் குறிக்கிறது. யமாயசய ப் பின்பற்றி  
இஸ்ரயவலர்கள் வடக்கு எல்யல ில் தங்கள் உறவினர்களுடன் சமாதானமாக 
வாழ யவண்டும் என்பயத இது பதளிவுபடுத்தி து. பின்னர் தான் இஸ்ரயவல் 
யதவனுயட  ராஜ் த்யத இந்த இடத்திற்கும் பரப்ப இருந்தது. 

வாக்குத்தத்த நிலம் மற்றும் வடக்கு எல்யல ில் வாழ்ந்த மக்கயளப் 
பற்றி யபசி யதாடு மட்டுமல்லாமல்,  ாக்யகாபின் வாழ்க்யக கயத ின் 
பபரும்பகுதி அவரது சயகாதரர் ஏசாவுடனான அவரது பதாடர்புகளில் கவனம் 
பசலுத்துகிறது. நாம் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஆதி ாகமம் 25:19-34 இல் சயகாதரர்கள் 
மற்றும் யதசங்களுக்கியடய  ான யபாராட்டத்தின் ஆரம்பம், வாக்குத்தத்த 
நிலத்தின் பதற்கு எல்யல ான யச ரீில் வாழ்ந்த ஏயதாமி ர்களுடனான 
இஸ்ரயவலின் பதாடர்புகயள முன்னறிவித்தது என்ற உண்யமய   ாக்யகாபு 
மற்றும் ஏசாவின் பதாடர்புகள் முன்னியலப்படுத்தின. 

ஆதி ாகமத்தின் அசல் பார்யவ ாளர்களுக்கு ஏயதாம் குறிப்பாக 
முக்கி மானது, ஏபனன்றால் அவர்கள் வாக்குத்தத்த நிலத்தின் பதற்கு 
எல்யல ில் யபாகும் யபாது ஏயதாமி ர்களின் வியராதத்யத எதிர்பகாண்டனர். 
இந்த பிராந்தி த்தில் மற்ற மக்களுடன்  ுத்தம் பச ்  இஸ்ரயவலர்களுக்கு 
யதவன் கட்டயள ிட்டார், ஆனால் உபாகமம் 2:4-6 மற்றும் எண்ணாகமம் 20:14-21 
இல், யமாயச குறிப்பாக இஸ்ரயவயல தாழ்யம ுடனும், அவர்களது 
உறவினர்களான ஏயதாமி ர்களுடனும் சமாதானமாகவும் வாழும்படி 
கட்டயள ிட்டார். 

 ாக்யகாபு வஞ்சகத்தின் மூலம் யதவனின் ஆசீர்வாதத்யதப் பபற்றார் 
என்பயத  ாக்யகாபின் கயத இஸ்ரயவலர்களுக்கு நியனவுபடுத்தி து. 
 ாக்யகாபு தன்யன ஏசாவிடம் தாழ்த்தினார் என்பயத ும் அது சுட்டிக்காட்டி து. 
இயத விட,  ாக்யகாபு பற்றி  கயதகள்  ாக்யகாபு, ஏசா மற்றும் அவர்களின் 
சந்ததி ினரின் அயமதி ான, புவி ி ல் பிரியவ யம மாகக் 
பகாண்டிருந்தன. யமாயச ின் தகவல்களின் இந்த பரிமாணங்கள் அவயரப் 
பின்பற்றும் இஸ்ரயவலர்கள் ஏயதாமி ர்கயள நடத்தும் வழிகயளப் பற்றி 
யநரடி ாகப் யபசின. பகாஞ்ச காலத்திற்கு பிறயக, ஏயதாமி ர்கள் இஸ்ரயவயல 
பதாந்தரவு பச ்தயபாது, இஸ்ரயவல் அவர்களுடன்  ுத்தத்திற்குச் பசன்றது. 

இப்யபாது நாம் இஸ்ரயவல் மூலம் யதவன் மற்றவர்களுக்குக் பகாடுத்த 
ஆசீர்வாதத்தின் உண்யம ான அர்த்தத்யதப பற்றி யபசி ிருக்கியறாம், இந்த 
கருப்பபாருளின் நவனீ ப ன்பாட்டிற்கு நாம் இப்பபாழுது திரும்ப யவண்டும். 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

நவீன காலப் பிைபயாகம் 
இந்த கருப்பபாருள் நம் வாழ்வில் பல தாக்கங்கயளக் பகாண்டுள்ளது, 

ஆனால் வசதிக்காக நாம் மீண்டும் கிறிஸ்துவினுயட  ராஜ் த்தின் மூன்று 
கட்டங்களில் கவனம் பசலுத்துயவாம். முதலில், அவருயட  ராஜ் த்தின் 
பதாடக்கத்தில், இஸ்ரயவலின் ராஜாவான இய சு, பூமி ில் உள்ள அயனத்து 
மக்களுக்கும் யதவனுயட  ஆசீர்வாதங்கயள வழங்க வந்தார். ய ாவான் 12:47-
48 யபான்ற யவத பகுதிகள், இய சு தனது முதல் வருயக ில், சாத்தாயன ும் 
அவனது பிசாசுகயள ும் யதாற்கடிக்க வந்தார் என்று கூறுகின்றன. ஆனால் 
அவர் பூமி ில் உள்ள ஒவ்பவாரு யதசத்திற்குமான சமாதான 
விதிமுயறகளுடன் வந்தார். இய சுவும் அவருயட  அப்யபாஸ்தலர்களும் 
தீர்க்கதரிசிகளும் எதிர்ப்யப எதிர்பகாண்டனர், ஆனால் அவர்கள் 
பபாறுயம ாக சுவியசஷத்யத அறிவிப்பதன் மூலம் யதவனுடனான 
ஒப்புரவாதயலக் குறித்துப் யபசினர். சுவியசஷத்யத நிராகரித்தவர்களுக்கு 
எதிராக கயடசி நாளில் யதவனுயட  நி ா த்தீர்ப்பு வரும் என்பது பற்றி ும் 
அவர்கள் எச்சரித்தனர். 

இரண்டாவதாக, கிறிஸ்துவின் ராஜ் த்தின் பதாடர்ச்சி ின் யபாது, சயப 
ஊழி த்தின் மூலம் யதவனுயட  ஆசீர்வாதம் யதசங்களுக்குள் பரவி 
வருகிறது. கிறிஸ்து மற்றும் அவரது அப்யபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் முன்மாதிரிய ப் பின்பற்றி, யதசங்கயள பதாடர்ந்து 
ஏமாற்றும் பபால்லாத ஆவிகளுக்கு எதிராக நாம் பசல்கியறாம். 2 பகாரிந்தி ர் 
5:20 யபான்ற பகுதிகள் பசால்வது யபால், நாம் "கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதிகளாக" 
இருக்கியறாம். கயடசி நாளில் வரும் யதவனுயட  நி ா த்தீர்ப்யபப் பற்றி 
நாம் எச்சரித்தாலும், யதவனுடனான சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் 
விதிமுயறகயள நாம் முழு உலகிற்கும் வழங்குகியறாம். 

மூன்றாவதாக, கிறிஸ்துவின் ராஜ் த்தின் நியறயவ யநாக்கமாகக் 
பகாண்டு  ாக்யகாபு மற்றவர்களுடன் பகாண்டிருந்த பதாடர்பின் 
ப ன்பாட்யடக் பகாண்டுவர யவண்டும். பயழ  ஏற்பாட்டுக் காலத்தில், யதவன் 
நி ா த்தீர்ப்யப வழங்குவதற்கான யநரம் என்று தீர்மானித்தயபாது 
இஸ்ரயவல் மற்றவர்களுக்கு சமாதானம் அளித்தல் திரும்பப் பபறப்பட்டது. 
இயதயபால், கிறிஸ்து மகியம ில் திரும்பும்யபாது, கிறிஸ்து மற்றும் அவருயட  
ராஜ் த்யத எதிர்த்த அயனவரிடமிருந்தும் யதசங்களுக்கான சமாதான 
சலுயக முற்றிலும் திரும்பப் பபறப்படும். அந்த யநரத்தில், பபால்லாதவர்கள் 
யதவனுயட  நி ா த்தீர்ப்பின் கீழ் வருவார்கள், ஆனால் பவளிப்படுத்தின 
வியசஷம் 5:9-10 யபான்ற பகுதிகள் நமக்குச் பசால்வது யபால், பூமி ின் 
ஒவ்பவாரு மூயல ிலிருந்தும் கிறிஸ்துயவ நம்பி  எண்ணற்ற மக்கள் 
உலகளாவி  யதவனுயட  ராஜ் த்தில் நயழவார்கள். 
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வடீிய ாக்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ய ப் 
பார்யவ ிடவும். 

முடிவுரை 
இந்த பாடத்தில், ஆதி ாகமம் புத்தகத்தில் முற்பிதாவான  ாக்யகாபின் 

வாழ்க்யகய ப் பற்றி  யமாயச ின் விளக்கத்யத நாம் ஆரா ்ந்யதாம். யமாயச 
தனது பதிவின் கட்டயமப்யப ும் உள்ளடக்கத்யத ும் எவ்வாறு திறயம ாக 
ஒருங்கியணத்தார் என்பயத நாம் பார்த்யதாம், இதனால்  ாக்யகாபின் 
வாழ்க்யக வாக்குததத்தம் பண்ணப்பட்ட நிலத்யத யநாக்கி அவயரத் 
பதாடர்ந்து வந்த இஸ்ரயவலர்களின் வாழ்க்யக ில் தாக்கத்யத ஏற்படுத்தி து. 
இஸ்ரயவலின் மீது யதவன் காட்டி  கிருயப, யதவன் மீதான இஸ்ரயவலரின் 
யதவப்பற்று, இஸ்ரயவலின் மீதான யதவனின் ஆசீர்வாதம் மற்றும் 
இஸ்ரயவலின் மூலம் யதவனின் ஆசீர்வாதம் யபான்ற யமாயச ின் முக்கி  
கருப்பபாருள்கள் யமாயச ின் நாளில் இஸ்ரயவல் யதசத்திற்கு நயடமுயற 
வழிகாட்டுதயல வழங்கி து மட்டுமல்லாமல், கிறிஸ்துவின் சஷீர்கள் 
நம்முயட  நாளில் பதாடர்ந்து யதவனுக்கு யசயவ பச ்  முற்படுவதற்கும் 
வழிகாட்டுகிறது. 

 ாக்யகாபின் கயத கிறிஸ்துயவ நம்பும் அயனவருக்கும் நம்பிக்யகய  
பகாடுக்கிற அற்புதமான கயத ாகும். யமாயச ின் ஆதி வாசகர்கள் 
யதால்விகள் மற்றும் பவற்றிகயளக் யக ாண்டயபாது அது அவர்களுக்கு 
முதலில் உதவி து. வாக்குத்தத்த நிலத்யத யநாக்கி நகரும் யபாது மற்ற 
மக்களுடனான அவர்களின் பதாடர்புகயள அது வழிநடத்தி து. அது இன்று 
உங்களுக்கும் எனக்கும் அயத யபான்ற காரி த்யதச் பச ்கிறது.  ாரும் 
யதவனின் இரக்கத்திற்கு துூரமானவர்கள் அல்ல என்று  ாக்யகாபின் 
கயத ிலிருந்து நமக்கு உறுதி கியடக்கிறது. கிறிஸ்துவுடன் 
இயணந்திருப்பவர்களாகி  நமக்கு பல யதால்விகள் இருந்தயபாதிலும், 
கிறிஸ்து மகியம ில் திரும்பும் வயர யதவனுயட  ராஜ் த்தின் 
ஆசீர்வாதங்கயள உலகம் முழுவதும் நீட்டிப்பது எப்படி என்பயத நாம் 
 ாக்யகாபிலிருந்து கற்றுக்பகாள்ளலாம். 
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