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ஆதி கால வரலாறு 
பாைம் 1 

ஒரு பூைண உலகம் 

-1- 

வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

முன்னுரர 
சில வருைங்களுக்கு முன்பு, காை் ஓை்டிக்பகாண்டிருந்த நான், தைம் 

புைண்டிருந்த ஒரு ையிமலக் கண்யைன். அது எங்கும் பசல்லாமல் அங்யகயய 
நின்று பகாண்டிருந்தது. ஒரு ையில் நியமிக்கப்பை்ை பாமதயில் இருந்து தைம் 
புைண்ைால், பபரும் குழப்பத்திற்கு ஏதுவாக அங்யகயய நின்றுபகாண்டிருக்கும். 

ஆதியில் யதவன், தமது சிருஷ்டிப்பான மனிதன் பின்பற்றுவதற்காக ஒரு 
பாமதமய அமமத்தாை். இந்தப் பாமதயானது அவைது சிருஷ்டிமய மாபபரும் 
ஒரு மகிமமயான இலக்கிற்கு யநைாய் வழி நைத்தியது. ஆனால் யதவன் 
நியமித்த பாமதமயப் பின்பற்ற மனுக்குலம் பலமுமற தவறிவிை்ைது. ஒரு 
பபைிய குழப்பத்திற்கு ஏதுவாக நாம் உலகத்மதத் தைம் புைை்டி விை்யைாம். 

இப்பாைத் பதாைைில், உலக வைலாற்றின் ஆைம்ப காலத்தில் யதவன் தமது 
பமைப்புக்காக வகுத்த பாமதமயப் பற்றி நாம் கற்றுக் பகாள்யவாம். 
கிறிஸ்தவத்தில் இமதப் பபரும்பாலும் "சிருஷ்டிப்பின் கை்ைமளகள்" என்று 
அமழக்கியறாம். யமலும் ஆதி கால வைலாறு என்று அமழக்கப்படும் ஆதியாகமம் 
1 – 11 மய ஆைாய்யவாம். யவதத்தின் இந்த அதிகாைங்கள் யதவன் விரும்பியபடி 
யமாயசயின் தமலமமயின் கீழ் இஸ்ையவல் மக்கள் பின்பற்ற யவண்டியிருந்த 
அற்புதமான பாமதமயக் காண நமக்கு உதவும். அயதாடு, இன்மறக்கும் 
யதவஜனம் பின்பற்றக்கூடிய பாமதமய அமவ நமக்குக் காை்டும். 

முதல் பாைத்திற்கு "பூைண உலகம்" என தமலப்பிைப்பை்டுள்ளது. 
ஏபனனில் யதவன் தம் பாை்மவக்கு மிகவும் நலமாய்த் யதான்றியபடி 
உலகத்மத எவ்வாறு யநை்த்தியாய் வடிவமமத்தாை் என்பமத ஆதியாகமம் 1 : 1 – 2 
: 3 இல் யமாயச கூறுவமத நாம் யநாக்கிப் பாை்ப்யபாம். 

நாம் பாை்க்கவிருப்பது யபால், இந்த பூைண உலகம், யமாயசயின் நாை்களில் 
யதவன் இஸ்ையவல் மக்கமள எதற்கு யநைாய் நைத்திச் பசன்றாை் என்பமத 
எதிை்பாை்த்தது. வைலாறு முழுவதும் யதவன் தம் ஜனங்கமள அந்த இலக்மக 
யநாக்கியய நைத்துகிறாை். இது ஆைம்பத்தில் காைியங்கள் எப்படி இருந்தது 
என்பமத மை்டுமன்றி, இப்யபாது நம் வாழ்க்மக எப்படி இருக்க யவண்டும் 
என்பமதயும், நமது ஜவீியத்தின் முடிவில் உலகம் எப்படி இருக்கும் என்பமதயும் 
காை்டுகிறது. 

இந்தப் பாைம் நான்கு பகுதிகளாகப் பிைிகிறது: முதலில், ஆதியாகமம் 1 – 11 
இன் பழமமயான வைலாற்றுக் கண்யணாை்ைத்மத நாம் காண்யபாம். 
இைண்ைாவதாக, ஆதியாகமம் 1 : 1 – 2 : 3 க்கு நம் கவனத்மதத் திருப்பி, அதன் 
இலக்கிய அமமப்மப முதலில் காண்யபாம். மூன்றாவதாக, ஆதியாகமத்தின் 
இந்தப் பகுதியின் உண்மமயான அை்த்தத்மத அது கை்ைமமக்கப்பை்ை 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

பவளிச்சத்தில் ஆைாய்யவாம். நான்காவது, இக்காலத்திற்குப் பபாருந்தும் இந்தப் 
பகுதியின் பயன்பாடுகமளப் பாை்ப்யபாம். முதலில், ஆதியாகமம் 1 – 11 இன் 
பழமமயான சைித்திைக் கண்யணாை்ைத்துைன் ஆைம்பிப்யபாம். 

கண்ணணாட்டம் 
ஆதியாகமம் 1 – 11 ற்கான நமது அணுகுமுமற முதலில் சற்று 

வியநாதமாகத் யதான்றலாம். எனயவ, நமது அடிப்பமையான வியூகத்மத நாம் 
விளக்க யவண்டும். யவதாகமத்தின் இந்தப் பகுதிமயப் பற்றிய நமது ஆய்வுக்குக் 
குமறந்தது மூன்று முக்கிய யயாசமனகளாவது வழிகாை்டும்: முதலாவது, இந்த 
அதிகாைங்கள் ஆவியானவைால் அருளப்படுதல். இைண்ைாவது, இந்த 
அதிகாைங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள இலக்கியப் பின்னணி; மூன்றாவது, 
இந்த அதிகாைங்கள் எழுதப்பை்ை யநாக்கம் ஆகி யவ ோகும். 

முதலாவதாக, ஆதியாகமம் 1 – 11 உை்பை அமனத்து யவதாகமப் பகுதிகளும் 
ஆவியானவைால் அருளப்பை்ைமவ என்பதற்கு நம்மம முற்றிலும் 
அை்ப்பணித்திருக்கியறாம். 

ணவதம் ணதவ ஆவியினால் அருளப்படுதல் 
யவதம் யதவ ஆவியினால் அருளப்படுதல் பற்றிய நமது சுவியசஷப் 

புைிதல், ஆதியாகமப் புத்தகத்தின் இந்தப் பகுதிமயப் பற்றி இைண்டு மிக 
முக்கியமான அம்சங்கமள நமக்கு நிமனவூை்டுகிறது: முதலாவது, அதன் 
நம்பகத்தன்மம, இைண்ைாவது, அதன் உள்யநாக்க வடிவமமப்பு ஆகும். 

 ம்பகத்தன்ரம 
யவதாகமம் பதய்வகீமாக அருளப்பை்ைதால் இப்பகுதி முற்றிலும் 

நம்பகமானது என்பமத நாம் வலுவாக உறுதிப்படுத்துகியறாம். யவதாகமத்தின் 
இந்தப் பகுதிமயப் படிக்கும் யபாது பவளி வைத் பதாைங்கியுள்ள பல 
வைலாற்றுப் பிைச்சமனகளில் சில இன்னும் முழுவதுமாகத் தீை்க்கப்பைவில்மல. 
ஆனால் நம் யநாக்கங்களுக்காக பைிசுத்த ஆவியானவைால் யவதம் 
அருளப்படுதல் என்பது வைலாற்று நம்பகத்தன்மமமயக் குறிக்கிறது என்று 
பசான்னால் யபாதுமானது. ஆதியாகமத்தின் இந்தப் பகுதிமய வைலாற்று 
உண்மமயாக ஏற்றுக்பகாள்ள யமாயச இமதத் தனது ஆைம்ப வாசகை்களுக்குக் 
குறித்திருந்தாை். இப்யபாது யவதத்தின் ஏமனய பகுதிகமளப் யபாலயவ இந்தப் 
பகுதிகமளயும் அவற்றின் வைலாற்றுப் பைிமாணங்கமள நாம் தவறாகப் 
புைிந்து பகாள்ளாதபடி கவனமாக விளக்க யவண்டும். இருப்பினும், பிற 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

யவதாகம எழுத்தாளை்களும், இயயசுவும் கூை ஆதியாகமம் 1 - 11 இல் உள்ள 
சம்பவங்கள் நம்பத்தகுந்த வைலாறு என்று கருதினை் என்பது பதளிவாகிறது. 
பண்மைய காலங்களில் உண்மமயில் என்ன நைந்தது என்பதற்கான 
உண்மமயான மற்றும் நம்பகமான பதிவுகயள இந்த அதிகாைங்கள் என்ற 
நம்பிக்மகயின் அடிப்பமையில் இப்பாைங்கள் அமமந்துள்ளன. 

ஆதி கால வைலாறு நம்பகமானது என்று நாம் விசுவாசிக்கும் 
யவமளயில், ஒரு குறிப்பிை்ை வடிவமமப்பின் படி இந்த அதிகாைங்களின் 
பபாருமளத் யதை்ந்பதடுத்து ஒழுங்குபடுத்த யதவன் யமாயசமய ஏவினாை் 
என்பமத நாம் எப்யபாதும் நிமனவில் பகாள்ள யவண்டும். 

வடிவரமப்பு 
இமதப் பற்றி இப்படி யயாசித்துப் பாருங்கள்: ஆதியாகமம் 1 - 11 ல் உள்ள 

அதிகாைங்கள், சிருஷ்டிப்பு முதல் கி.மு 2000 - 1800 காலகை்ைத்தில் வாழ்ந்த 
ஆபிைகாம் நாை்கள் வமையிலுள்ள முழு உலக வைலாற்மறப் பற்றிப் யபசுகிறது. 
இதில் யமாயச அந்தக் காலகை்ைத்தில் குறிப்பிை்ை உலக சம்பவங்கமள விை 
குறிப்பிைாதமவ அதிகம் என நாம் ஒப்புக்பகாள்ளக் கூடும். எனயவ ஆதியாகமம் 
1 - 11 மய புைிந்துபகாள்ள இமவ வைிமசப்படுத்தப்பை்ை விதத்மதயும் யதை்வு 
பசய்யப்பை்ை விதத்மதயும் கருத்தில் பகாள்ளயவண்டும். யமாயச இந்தப் 
பண்மைய வைலாற்மற எப்படி ஒரு யநாக்கத்துைன் வடிவமமத்தாை் என்பமத 
நாம் கவனிக்கும்யபாது, மிக முக்கியமான சில யகள்விகளுக்கு நாம் பதிலளிக்க 
முடியும். யதவன் யமாயசமய ஏன் இந்த சிறு பசய்திமயச் யசை்க்கும்படி ஏவினாை்? 
யமலும் பதைிந்துபகாள்ளப்பை்ை சம்பவங்கமள இவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தும்படி 
யமாயசயிைம் யதவன் ஏன் கூறினாை்? 

யமாயச இமத இவ்வாறு ஏன் எழுதினாை் என்பமதப் புைிந்து பகாள்ள, 
நாம் முதலில் அவருமைய காலத்தில் இருந்த இலக்கியப் பாைம்பைியங்களின் 
பின்னணிமயப் பாை்க்க யவண்டும். 

பின்னணி 
பண்மைய கிழக்கத்திய யதசங்களின் இலக்கியம் நம் யநாக்கங்களுக்கு 

மிகவும் முக்கியமானது. ஏபனன்றால் முதலாவது, மற்ற பழங்காலப் 
புள்ளிவிவைங்கள் யமாயசக்கு பைவலாகக் கிமைத்தன. இைண்ைாவதாக, யமாயச 
உண்மமயில் ஏமனய பழங்காலப் புள்ளிவிவைங்களுைன் பதாைை்பு 
பகாண்ைாை். 

கிரடக்கப்தபை்ைரவ 
உலகத் யதாற்றம் பற்றி எழுதிய முதல் நபை் யமாயச அல்ல என்பமதத் 

பதால்பபாருள் ஆைாய்ச்சி நிரூபித்துள்ளது. நிச்சயமாக யதவன் யமாயசமய 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

ஏவினபடியால் அவருமைய புள்ளிவிவைங்கள் உண்மமயாக இருந்தது. 
ஆனால், கிழக்கில் உள்ள பல யதசங்களும் குழுக்களும் ஏற்கனயவ பழங்கால 
வைலாறு பற்றி பல புைாணங்கமளயும், இதிகாசங்கமளயும் எழுதி ிருந்த 
நோட்களில் யமோயச இயத எழுதினாை். 

இந்தப் பழங்கால நூல்களில் சில நன்கு அறியப்பை்ைமவ. எனுமா எலிஷ், 
பாபியலானிய பமைப்பின் கமத, கில்காயமஷ் காவியத்தின் "யைப்பலை் பலவன்" 
அல்லது பாபியலானிய பவள்ளக் கமத யபான்ற விஷயங்கமளப் பற்றி பலை் 
யகள்விப்பை்டிருக்கிறாை்கள். ஆதிகாலப் புள்ளிவிவைங்களின் பதாகுப்பு எகிப்து 
மற்றும் கானானில் எழுதப்பை்ைது. இத்பதாகுப்புகளும், பண்மைய உலகின் பல 
ஆவணங்களும் பிைபஞ்சத்தின் யதாற்றம் மற்றும் ஆைம்பகால வைலாற்மறக் 
மகயாள்கின்றன. 

அது மை்டுமல்லாமல், இந்தப் பழங்கால கிழக்கத்திய யதசங்களின் பல 
ஆவணங்கள் பமய்யாகயவ யமாயசயின் இளமமக்காலத்தில் அவருக்குக் 
கிமைத்தன. யமாயச எகிப்தின் அைமமனயில் கல்வி கற்றதால், அவருமைய 
எழுத்துக்கள் அவை் பண்மைய உலகின் இலக்கியங்கமள அறிந்திருந்தமதக் 
குறிக்கிறது. யமாயச, பதய்வகீ ஏவுதல் மற்றும் பழங்காலத்தின் உண்மமயான 
புள்ளிவிவை பதிமவ தாயன பசாந்தமாக எழுதியதால், பழங்கால கிழக்கத்திய 
யதசங்களின் பிற இலக்கிய மைபுகமள அவை் நன்கு அறிந்திருந்தாை். 

மற்ற பழங்காலப் புள்ளிவிவைங்கள் யமாயசக்குக் கிமைத்தன என்பமத 
அறிந்த நாம், அந்தக் கலாச்சாைங்களின் புைாணங்கள் மற்றும் 
இதிகாசங்களுைன் யமாயச எவ்வாறு பதாைை்பு பகாண்ைாை் என்ற இன்பனாரு 
யகள்விமயக் யகை்க யவண்டிய நிமலயில் இருக்கியறாம். 

உரரயாடல் 
இந்தப் பாைத்பதாைை் முழுவதும் நாம் பாை்ப்பது யபால், யமாயச மற்ற 

பழங்காலப் பாைம்பைியங்களுைன் எதிை்மமறயாகவும் யநை்மமறயாகவும் 
பதாைை்புபகாண்ைாை். 

ஒருபுறம், பபாய்மய உண்மமயினால் எதிை்பகாள்ள யமாயச ஆைம்ப கால 
வைலாற்மற எழுதினாை். யமாயச வழிநைத்திய இஸ்ையவலை்கள் எல்லா 
விதமான அந்நிய வழிகளுக்கு உை்படுத்தப்பை்ைமத நாம் எப்யபாதும் நிமனவில் 
பகாள்ள யவண்டும். அவை்கள் பல பதய்வங்களின் முயற்சி மற்றும் 
யபாைாை்ைங்களின் விமளவாக பூமி உருவானது என நம்பத் 
துூண்ைப்பை்ைாை்கள். ஒன்று தங்கள் மூதாமதயை்களின் உண்மமயான 
நம்பிக்மகமய நிைாகைித்தனை் அல்லது இந்த உண்மமமய மற்ற நாடுகளின் 
மத நம்பிக்மககளுைன் கலந்தனை். பல விஷயங்களில், காைியங்கள் 
உண்மமயில் எப்படி நைந்தது என்று யதவஜனங்களுக்குக் கற்பிப்பதற்காக 
யமாயச பழங்காலத்மதப் பற்றி எழுதினாை். அவை் மற்ற மதங்களின் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

பபாய்களுக்கு எதிைாக யயயகாவா யதவனின் உண்மமத்தன்மமமய நிறுவ 
முயன்றாை். 

அயத யவமளயில், யமாயச தான் வாழ்ந்த காலத்து இலக்கிய மைபுகமள 
யநை்மமறயாகத் பதாகுத்து தவறான கை்டுக்கமதகமள மறுக்கும் இந்த 
எதிை்மமற யநாக்கத்மத நிமறயவற்றினாை். அவைது எழுத்துக்கள் திை்ைமிை்யை 
மற்ற பழங்கால கீழ் யதசத்து எழுத்துக்கமள ஒத்திருந்தன. இப்படியாக அவை் 
யதவனின் உண்மமமய இஸ்ையவல் மக்கள் புைிந்துபகாள்ளும் விதத்தில் 
பதைியப்படுத்தினாை். யமாயசயின் புள்ளிவிபைங்களுக்கும் பல முக்கிய 
நூல்களுக்கும் இமையய பல ஒற்றுமமகள் இருந்தாலும், சமீபத்திய 
பதால்பபாருள் ஆைாய்ச்சி ஒரு குறிப்பிை்ை இலக்கிய பாைம்பைியத்துைன் 
ஆச்சைியமான ஒற்றுமமமய சுை்டிக்காை்டியுள்ளது. 

1969 இல் அை்ைாஹாசிஸ்: பாபியலானிய பவள்ளத்தின் கமத என்ற 
தமலப்பில், ஒரு முக்கியமான ஆவணம் பவளியிைப்பை்ைது. இந்த ஆவணத்தின் 
பாைம்பைியம் எவ்வளவு பழமமயானது என்பமத உறுதியாகக் கூற முடியாது. 
ஆனால் முன்பு தனித்தனியாக அறியப்பை்ை பல சம்பவங்கமள இது ஒயை 
சம்பவமாக எடுத்துச் பசால்கிறபடியால் இது நமக்கு மிகவும் முக்கியமாகும். 

அை்ைாஹாஸிஸ் காவியம் அடிப்பமையில் பின்வரும் மூன்றுவித 
கை்ைமமப்மபப் பின்பற்றுகிறது: இது மனுக்குலத்தின் சிருஷ்டிப்புைன் 
பதாைங்குகிறது. மனுக்குலத்தின் சிருஷ்டிப்மபத் பதாைை்ந்து ஆதிகால 
மனிதனின் வைலாற்மற, குறிப்பாக மனிதனால் உலகம் சீை்குமலந்ததில் 
கவனம் பசலுத்துகிறது. இந்தச் சீை்குமலவு இறுதியாக, ஜலப்பிைளயத்தின் 
மூலம் ஏற்பை்ை தீை்ப்பினால் சைிபசய்யப்பை்டு ஒரு புதிய உலக ஒழுங்கு ஏற்பை்ைது. 

அை்ைாஹஸிஸுைன் ஆதியாகமத்மத ஒப்பிை்டுப் பாை்த்தால், யமாயச தனது 
சாதமனமய யவண்டுபமன்யற யமம்பை்ை கை்ைமமப்யபாடு உருவாக்கினாை் 
என்ற கருத்து விளங்கும். ஆதியாகமம் 1 முதல் 11 வமை முதலில் 
வாசிக்கும்யபாது, ஒரு தமலப்பிலிருந்து மற்ற தமலப்புக்குத் பதாைை்பில்லாமல் 
இருக்கும் சம்பவங்களின் ஒரு பதாகுப்பு யபால் காணப்பைலாம். ஆனால் 
அை்ைாஹாஸிஸின் விசாலமான இலக்கிய இமணகளுைன் கவனித்தால் 
யமாயசயின் ஆதிகால வைலாறு ஒரு விைிவான அமமப்மபக் பகாண்ை ஒயை 
கமதயம்சமாக இருப்பமதக் காண முடியும். 

ஆதியாகமம் 1 – 11 மூன்று பகுதிகளாகப் பிைிகிறது: முதலில் 1 : 1 – 2 : 3 இல் 
யநை்த்தியான பமைப்பு; இைண்ைாவது, ஆதியாகமம் 2 : 4 – 6 : 8 இல் மனித 
பாவத்தின் காைணமாக உலகின் சீை்குமலவு; இறுதியாக, ஆதியாகமம் 6 : 9 – 11 : 9 
இல் ஜலப்பிைளயம் மற்றும் புதிய ஒழுங்கு. 

இப்யபாது நாம் மூன்றாவது யகள்விமயக் யகை்க யவண்டிய நிமலயில் 
இருக்கியறாம்: யமாயச ஏன் ஆதியாகமம் 1 – 11 மய எழுதினாை்? அவை் தனது 
இஸ்ையவல் வாசகை்களுக்கு என்ன பசால்ல விரும்பினாை்? 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

ண ாக்கம் 
அடிப்பமையில் யமாயச இஸ்ையவலை்களுக்கு கைந்தகால உண்மமகமளப் 

யபாதிக்க விரும்பினாை் என்பமத நாம் உறுதியாக நம்பலாம். உலக 
வைலாற்றின் ஆைம்ப காலங்களில் அவை்களின் யதவன் என்ன பசய்திருந்தாை் 
என்பமத அவை்கள் பதைிந்து பகாள்ள யவண்டும் என்று அவை் விரும்பினாை். 
மற்ற யதசங்களின் புைாணங்கள் அந்த புைாணக் கண்யணாை்ைங்கமள 
மக்களுக்கு நம்ப மவக்க ஏற்படுத்தப்பை்ைது யபால, யமாயசயும் 
இஸ்ையவலை்கமள அவை்கள் நம்பிக்மகயின் வைலாற்று உண்மமகமள நம்ப 
மவக்க வமக யதடினாை். 

ஆனால் கூை்ந்து ஆைாய்ந்தால், யமாயசயின் பழங்கால வைலாற்றின் 
பின்னால் ஒரு கூடுதல் யநாக்கத்மதக் காணப் யபாகியறாம். குறிப்பாக, 
இஸ்ையவலை்கள் யதவனுமைய சித்தத்திற்குத் தங்கமள ஒப்புக்பகாடுக்கும்படி 
அவை்கமளத் துூண்டும் வமகயில் எழுதினாை். இப்யபாது, இந்தக் கூடுதல் 
யநாக்கம் ஆதியாகமம் 1 – 11 மய வாசிக்கும் அமனவருக்கும் பதளிவாகத் 
பதைிவதில்மல. ஆனால் மற்ற பழங்காலப் புள்ளிவிவைங்களும் அயத 
யநாக்கத்மதப் பகிை்ந்து பகாண்ைமத அறியும்யபாது நமக்கு அது பதளிவாகிறது. 

பண்மைய உலகின் பழங்கால விபைங்களின் யநாக்கத்மத 
புைிந்துபகாள்வதற்கு முன், பல பழங்கால கிழக்கத்தியக் கலாச்சாைங்கள், 
இப்பிைபஞ்சம் இயற்மகக்கு அப்பாற்பை்ை ஆவிக்குைிய ஞானத்தின்படி 
கை்ைமமக்கப்பை்ைது அல்லது வடிவமமக்கப்பை்ைது என்று நம்பியது என்பமத 
நாம் உணை யவண்டும். அதன் சிறந்த நிமலயில், பிைபஞ்சம் இந்த ஞானம் 
அல்லது பதய்வகீ ஒழுங்கின்படி இயங்கியது. அடிமம முதல் அைசன் வமை இந்த 
பதய்வகீ ஒழுங்கிற்கு கை்டுப்பை்டு நைப்பது சமுதாயத்திலுள்ள ஒவ்பவாரு நபைின் 
கைமமயாகும். 

இதற்கும், கிழக்கத்திய பழங்காலப் புைாணங்களுக்கும் 
இதிகாசங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இஸ்ையவமலச் சுற்றியிருந்த 
கலாச்சாைங்கள் பதான்மமயான விபைங்கமளக் பகாண்டிருந்தன. அமவ 
காலத்தின் ஆைம்ப நிகழ்வுகமளப் பற்றிப் யபசின. பண்மைய காலத்தின் 
யதவை்கள் உலகில் நிறுவின கை்ைமமப்புகமள விளக்கும் பபாருை்டு அவை்கள் 
இமதச் பசய்தனை். பழங்காலத்மதப் பற்றிய அவை்களின் மைபுகள் ஆைம்பகால 
உலக வைலாற்றுைன் மை்டும் பதாைை்புமையதாக இருக்கவில்மல. அயதாடு, 
அவை்களின் தற்யபாமதய மத மற்றும் சமூகத் திை்ைங்கமள நியாயப்படுத்தயவ 
அவை்கள் தங்கள் பழங்கால விபைங்கமள எழுதினை். இந்த உமைகமள 
எழுதியவை்கள் பபரும்பாலும் ஆசாைியை்களாக இருந்தவை்கள். அவை்களுமைய 
யதவை்கள் உலகம் தங்கள் காலங்களில் எப்படி இருக்க யவண்டும் என்பமதக் 
காண்பிப்பதற்காக ஏற்பாடு பசய்த வழிகமளச் சுை்டிக்காை்டினை். சில 
சமயங்களில் அவை்கள், குறிப்பாகக் யகாவில்கள், பூசாைிகள் மற்றும் சைங்குகள், 



ஆதி கால வைலாறு பாைம் 1 : ஒரு பூைண உலகம் 

-7- 

வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

எந்தக் யகாவில் யதவை்களால் விரும்பப்பை்ைது, எந்த ஆசாைியைின் குடும்பம் 
யசமவ பசய்ய யவண்டும் யபான்ற மத விஷயங்களில் கவனம் பசலுத்தினை். 
மற்ற யநைங்களில் அவை்கள் அைசியல் அதிகாைம், சை்ைங்கள், யாை் ைாஜாவாக 
இருக்க யவண்டும், மற்றும் சிலை் ஏன் அடிமமகளாக இருந்தனை் யபான்ற பைந்த 
சமூக கை்ைமமப்புகளில் அக்கமற பகாண்டிருந்தனை். அவை்களின் 
புைாணங்கள் மக்கமள அவை்களின் யதவை்கள் பிைபஞ்சத்திற்காக ஏற்படுத்திய 
அமமப்புகளான சிருஷ்டிப்பின் நியமங்களுக்கு இணங்கும்படி அமழப்பு 
விடுத்தன. 

இந்தப் பாைங்களில் நாம் பாை்ப்பதுயபால், யமாயச இயதப் யபான்ற 
காைணங்களுக்காக ஆதியாகமம் 1 – 11 ஐ எழுதினாை். ஒருபுறம் யமாயச தனது 
பழங்கால வைலாற்மற, முந்மதய காலங்களில் யயயகாவா யதவன் உலமக 
உருவாக்கி ஒழுங்குபடுத்திய விதத்மத ஒரு பவளிப்பமையான யநாக்கத்துைன் 
எழுதினாை். சிருஷ்டிப்பு முதல் பாயபல் யகாபுைம் வமை யமாயச இஸ்ையவலைிைம் 
நீண்ை காலத்திற்கு முன்பு நைந்த விஷயங்கமளப் பற்றிக் கூறினாை். ஆனாலும் 
வைலாற்று ஆை்வத்தினால் மை்டும் அவை் இமதச் பசய்யவில்மல. யமாயச 
இஸ்ையவலை்கமள எகிப்திலிருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை யதசத்திற்கு 
யநைாய் வழிநைத்தியயபாது, இஸ்ையவல் புத்திைை்கமளத் தவறாக 
வழிநைத்தியதாகக் கருதிய பல பமகஞை்கமள அவை் எதிை்பகாண்ைாை். இந்த 
எதிை்ப்புக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, இஸ்ையவலுக்கான யமாயசயின் 
பகாள்மககள் மற்றும் குறிக்யகாள்கள் யதவனுமைய பிைபஞ்ச 
வடிவமமப்பிற்கு உண்மமயானமவ என்பமதப் பழங்கால வைலாறு 
நிரூபித்தது. இதன் விமளவாக, யமாயசயின் திை்ைத்மத எதிை்ப்பது கை்த்தைின் 
கை்ைமளகமள எதிை்ப்பது யபாலாகும். 

ஆதியாகமம் 1 : 1 – 2 : 3 இல் காணப்படும் சிருஷ்டிப்மபப் பற்றிய தனது 
முழுமமயான பதிவில், இஸ்ையவல் உண்மமயில் கானாமன யநாக்கிச் 
பசல்வதன் மூலம் யதவனுமைய சித்தத்மத யநாக்கி நகை்கிறது என்பமத 
யமாயச சுை்டிக்காை்டினாை். 2 : 4 - 6 : 8 இல் உலகச் சீை்குமலவு பற்றிய தனது 
பதிவில் யமாயச, எகிப்து என்பது பாவத்தினால் வந்த யதவனுமைய 
சாபத்தினிமித்தம் ஏற்பை்ை சீை்யகடு மற்றும் கஷ்ைங்களின் இைம் என்று 
காை்டினாை். இறுதியாக, ஆதியாகமம் 6 : 9 – 11 : 9 இல் ஜலப்பிைளயம் மற்றும் அதன் 
விமளவாக வந்த புதிய ஒழுங்கு பற்றிய தனது பதிவில் யமாயச, தமக்கு 
முன்பிருந்த யநாவா உலகிற்கு புதிய ஒழுங்மகயும் ஆசீை்வாதத்மதயும் பகாண்டு 
வந்தமதப் யபால, தாமும் இஸ்ையவமலப் பல ஆசீை்வாதங்களுைன் கூடிய ஒரு 
புதிய ஒழுங்கிற்குள் பகாண்டுவருவதாகக் காண்பித்தாை். இஸ்ையவலின் 
எதிை்காலத்திற்கான யமாயசயின் யநாக்கத்மத இந்தப் பழமமயான 
உண்மமகள் முழுமமயாக நியாயப்படுத்தின. இந்த உண்மமகமள அவை் 
இஸ்ையவலுக்கு உணை்த்துவிக்க முடிந்திருந்தால், உண்மமயுள்ள 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

இஸ்ையவலை்கள் எகிப்திலிருந்து விலகி கானான் யதசத்மதத் தங்கள் 
பதய்வகீச் சுதந்திைமாக எடுத்துக் பகாண்டிருப்பாை்கள். 

இப்யபாது நாம் ஆதியாகமம் 1 - 11 இல் பழங்கால வைலாற்றின் பபாதுவான 
அணுகுமுமறமய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள நிமலயில், ஆதியாகமம் 1 : 1 – 2 : 3 இல் 
விவைிக்கப்பை்டுள்ள யதவனுமைய யநை்த்தியான உலகம் பற்றிய விவைங்கமள 
ஆதியாகமத்தின் முதல் பகுதியில் பாை்க்க யவண்டிய நிமலயில் இருக்கியறாம். 

இலக்கிய அமமப்பு - பபரும்பாலான சுவியசஷகை்கள் யவதாமகத்தின் 
முதல் அதிகாைத்மதப் பற்றிச் சிந்திக்கும்யபாது, அதன் விளக்கத்மதச் 
சூழ்ந்துள்ள அமனத்து சை்ச்மசகமளயும் பற்றிச் சிந்திக்கிறாை்கள். யதவன் 
உலகத்மத 6 சாதாைண நாை்களில் சிருஷ்டித்தாைா? ஆதியாகமம் 1 இன் 
"நாை்கள்" பபைிய காலகை்ைமாக அல்லது சகாப்தங்களாக இருந்தனவா? அல்லது 
ஆதியாகமம் 1 என்பது சற்யற கவிமத நமையுைன் அமமந்த, வைலாறு சாைாத 
யதவனின் சிருஷ்டிப்மபப் பற்றிய பகாண்ைாை்ைமா? இந்நிமலகள் அமனத்தும் 
சுவியசஷ சமப வை்ைாைங்களுக்குள் ஏற்கப்பை்டுள்ளன. ஆதியாகமம் 1, இன்று 
நமக்குத் பதைிந்தபடி யதவன் உலமக ஆறு சாதாைண நாை்களில் பமைத்தாை் 
என்று யபாதிக்கிறது என்பது என்னுமைய பசாந்தக் கருத்து என்றாலும், 
யவதத்மத விசுவாசிக்கும் அமனத்துக் கிறிஸ்தவை்களும் இந்தக் கருத்மத 
ஏற்பதில்மல. 

இந்தப் பாைங்களில் ஆதியாகமத்தின் பதாைக்க அதிகாைங்கமள நாம் 
அணுகும்யபாது, இது யபான்ற வைலாற்றுப் பிைச்சமனகளுக்கு பதிலாக, 
இலக்கியக் யகள்விகளில் அதிக அக்கமற பகாண்டுள்யளாம். இந்த 
அதிகாைத்மத யமாயச ஏன், எப்படி எழுதினாை் என்பமத அறிவதியலயய அதிக 
ஆை்வம் பகாண்டுள்யளாம். இந்த அதிகாைத்தில் எந்த இலக்கியக் 
கை்ைமமப்புகள் யதான்றுகின்றன? யமாயசயின் யநாக்கத்மதப் புைிந்துபகாள்ள 
இந்தக் கை்ைமமப்புகள் எவ்வாறு நமக்கு உதவுகின்றன? 

இந்தப் பத்தியில் ஆைம்பம், இமைப்பை்ை மற்றும் முடிவு என்னும் மூன்று 
முக்கிய நிமலகள் உள்ளன என்பமத நாம் கவனிக்க யவண்டும். யமாயசயின் 
சிருஷ்டிப்பு பதிவு 1 : 1 - 2 இல் பதாைங்குகிறது. இந்த வசனங்களின் 
பபாருளைக்கத்மத நாம் "இருண்ை குழப்பமான உலகம்" என்று சுருக்கமாகக் 
கூறலாம். அதிகாைம் 1 : 3 - 31 இதன் நடுப்பகுதியாக உள்ளது. இது "சிருஷ்டிப்பின் 
ஆறு நாை்கள்" அல்லது நாம் "ஒழுங்குபடுத்துதலின் ஆறு நாை்கள்" என்று 
பசால்வமதக் பகாண்டுள்ளது. இறுதியாக, 2 : 1 - 3 என்பது ஓய்வு நாள் அல்லது 
நாம் கூறுகிறபடி "முழுமமயான உலகம்" ஆகும். 

இருண்ை குழப்பமான உலகத்தில் ஆைம்பித்து, இப்பாைத்தின் மூன்று 
பகுதிகமளயும் நாம் ஆைாய்யவாம். இைண்ைாவதாக, முழுமமயான உலகத்மதக் 
மகயாளும் கமைசிப் பகுதிமய ஆைாய்யவாம். இறுதியாக, ஒழுங்குபடுத்துதலின் 
ஆறு நாை்கமள ஆைாய்யவாம். முதலில் 1 : 1 - 2 இல் காணப்படும் இருண்ை 
குழப்பமான உலகத்மத பாை்ப்யபாம். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

இருண்ட குழப்பமான உலகம் 
ஆதியாகமம் 1 இன் முதல் பகுதிமயப் பாை்க்கும்யபாது, பூமிமயச் 

சூழ்ந்துள்ள குழப்பத்திற்கும் யதவ ஆவியானவருக்கும் இமையய முக்கியமான 
ஒரு வியத்தகு பதற்றத்மதக் காண்கியறாம். 

1 : 1 - 2 இன் பதாைக்கம், முதலாம் வசனத்திற்கு ஒரு தமலப்மப 
வழங்குவதின் மூலமும், இைண்ைாம் வசனத்தில் உலகின் ஆைம்ப 
நிமலமமமய விவைிப்பதின் மூலமும் ஒரு தளம் அமமக்கிறது. யமாயச அமத 1 : 
2 இல் கூறும் விதத்மதப் பாருங்கள்: 

பூமியானது ஒழுங்கின்மமயும் பவறுமமயுமாய் இருந்தது; 
ஆழத்தின்யமல் இருள் இருந்தது; யதவ ஆவியானவை் 
ஜலத்தின்யமல் அமசவாடிக்பகாண்டிருந்தாை் (ஆதியாகமம் 1 : 
2). 

இந்த வசனம் இந்த முழு அதிகாைத்திலும் காணப்படும் வியத்தகு 
பதற்றத்மத அறிமுகப்படுத்துகிறது. இந்தக் பகாந்தளிப்பின் ஒருபுறம், உலகம் 
“ஒழுங்கின்மம மற்றும் பவறுமம” அல்லது எபிபைய பமாழியில் பசால்வது 
யபால் துஹு வாயபாஹு tōhû wābōhû ( ָוֹבהו  ֹתהּו ) எனப்படுகிறது. இதன் 
துல்லியமான அை்த்தத்மத அறியும் வமகயில் இந்த எபியைய பதம் யவதத்தில் 
அடிக்கடி பதன்படுவதில்மல. ஆனால் பல அறிஞை்கள் இதற்கு, வாழத் 
தகுதியற்ற உலகம், மனித வாழ்க்மகக்கு எதிைான, மனிதன் வாழச் 
சாதகமில்லாத பாமலவனம் அல்லது வனாந்தைப்பகுதி என்று அை்த்தம் என 
நம்புகிறாை்கள். எனயவ, இந்தப் பத்தியின் பதாைக்கத்தில் ஒரு வாழ முடியாத, 
இருண்ை, பழமமயான, குழப்பம் ஆழமாக முழுப் பூமிமயயும் மூடியிருந்தமத 
நாம் பாை்க்கியறாம். 

இந்த வியத்தகு பதற்றத்தின் இைண்ைாவது பதம் 1 : 2 இல் யதான்றுகிறது. 
"யதவ ஆவியானவை் ஜலத்தின்யமல் அமசவாடிக்பகாண்டிருந்தாை்" என்று 
யமாயச எழுதுகிறாை். இங்கு பயன்படுத்தப்படும் எபியைய வாை்த்மத 
பமைாச்பசஃபபை் merachefet (ֶפת  அதற்கு "யமயல பறக்கும்" அல்லது "யமயல (ְמַרֶחֶ֖
வை்ைமிடும்" என்று பபாருள். 

எனயவ இந்தப் பகுதியின் பதாைக்கத்தியலயய ஒரு வியத்தகு காை்சிமயப் 
பாை்க்கியறாம். ஒருபுறம் பூமியில் குழப்பத்மதக் காண்கியறாம்; மறுபுறம் யதவ 
ஆவியானவை் குழப்பத்தின் யமலாக  
அமசவாடிக்பகாண்டிருப்பமதக் காண்கியறாம். உண்மமயில், பூமிமய 
மூடியிருக்கும் குழப்பத்மதச் சைிபசய்ய யதவன் நைவடிக்மக எடுக்கத் தயாைாக 
இருந்தாை். இந்த ஆைம்ப வியத்தகு பதற்றம் பின்வரும் பல யகள்விகமள 
எழுப்பியது: யதவ ஆவியானவை் என்ன பசய்வாை்? இந்தக் குழப்பங்கள் 
என்னவாகும்? பதாைக்க வசனங்களில் ஆைம்பிக்கும் இந்த விசித்திை 



ஆதி கால வைலாறு பாைம் 1 : ஒரு பூைண உலகம் 

-10- 

வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

பதற்றத்மத மனதில் பகாண்டு, யமாயசயின் சிருஷ்டிப்புப் பதிவின் இறுதிப் 
பகுதியில் இந்த பதற்றத்தின் தீை்மவப் பாை்க்க யவண்டிய நிமலயில் நாம் 
இருக்கியறாம்: அது ஆதியாகமம் 2 : 1 - 3 இல் காணப்படும் சிறந்த உலகமோகும். 

முழுரமயான / சீரான உலகம் 
இந்தப் பிைிவு மிகவும் எளிமமயாக வடிவமமக்கப்பை்டுள்ளது. 2 : 1 இல் 

யதவன் தமது சிருஷ்டிப்மப முடித்துவிை்ைமதப் பற்றிய சுருக்கமான 
வாக்கியத்துைன் பதாைங்கும் இது, 2 : 2 - 3 இல் யதவன் ஓய்பவடுப்பதில் முடிகிறது. 
ஆதியாகமம் 2 : 2 - 3 இல் நாம் இமத வாசிக்கியறாம்: 

யதவன் தாம் பசய்த தம்முமைய கிைிமயமய ஏழாம் நாளியல 
நிமறயவற்றி, தாம் உண்ைாக்கின தம்முமைய 
கிைிமயகமளபயல்லாம் முடித்தபின்பு, ஏழாம் நாளியல 
ஓய்ந்திருந்தாை். யதவன் ஏழாம் நாமள ஆசீை்வதித்து, அமதப் 
பைிசுத்தமாக்கினாை் (ஆதியாகமம் 2 : 2 - 3) 

யதவன் அந்த நாமள ஆசீை்வதித்து, அமதப் பைிசுத்தமாக்கி 
ஓய்ந்திருந்தாை் என்று யமாயச விவைிக்கும் யபாது, பூமிமயச் சூழ்ந்திருந்த 
குழப்பத்திற்கும் அமசவாடிக்பகாண்டிருந்த யதவ ஆவியானவருக்கும் இமையய 
இருந்த பதற்றம் தீை்ந்ததாக அறிவித்தாை். யதவன் இருமளக் கீழ்படுத்தி, குழப்பம் 
மிகுந்த ஆழத்மத ஆளுமக பசய்து, சை்ீபடுத்தப்பை்ை உலகத்தினிமித்தம் 
மகிழ்ச்சியமைந்தாை். இப்படியாக, பைிபூைண இமசவுைன் அமமந்த 
பிைபஞ்சத்தின் மகிழ்ச்சியும், சமாதானமும் நிமறந்த காை்சியுைன் சிருஷ்டிப்பின் 
கமத நிமறவமைகிறது. 

யமாயசயின் சிருஷ்டிப்புப் பதிவு எவ்வாறு பதாைங்கி முடிகிறது என்பமத 
இப்யபாது நாம் பாை்த்திருக்கியறாம். அயத யவமளயில் குழப்பமான 
உலகத்துக்கும் அமசவாடிக் பகாண்டிருந்த யதவ ஆவியானவருக்கும் 
இமையிலான பதற்றம் எவ்வாறு தீை்க்கப்பை்ைது என்பமத விவைிக்கும் இந்த 
பத்தியின் நடுப்பகுதிமய நாம் பாை்க்க யவண்டும். 

ஒழுங்குபடுத்தலின் ஆறு  ாட்கள் 
ஆதியாகமம் 1 : 3 - 31 இல் விவைிக்கப்பை்டுள்ள ஒரு அற்புதமான ஆறு நாள் 

திை்ைத்தின்படி உலமக ஒழுங்குபடுத்தியதின் மூலம் யதவன் குழப்பத்மதத் 
தடுத்தாை் என்று இந்தப் பத்தி கற்பிக்கிறது. "பின்பு யதவன்:" என்ற பசயல் சாை்ந்த 
வாக்கியத்மத யமாயச மீண்டும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியமதக் காணும்யபாது 
இப்பகுதியின் மமயம் நமக்குத் பதளிவாகிறது. ஏபனன்றால், யதவயன 
இப்பகுதியின் முக்கிய கதாபாத்திைமாகவும் அவைது வல்லமமயுள்ள வாை்த்மத 
இந்த வசனங்களின் மமயமாகவும் உள்ளன. 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

யதவனின் வாை்த்மத உலகிற்கு அற்புதமான ஒழுங்மகக் 
பகாண்டுவந்தது. பிற கலாச்சாைங்கமளச் யசை்ந்த பல புைாண யதவை்கமளப் 
யபாலல்லாமல், இஸ்ையவலின் யதவன் சிருஷ்டிப்பின் யபாது எந்தப் 
யபாைாை்ைங்கமளயும் யபாை்கமளயும் எதிை்பகாள்ளவில்மல. அவை் யபசினாை், 
உலகம் தன்மன ஒழுங்குபடுத்திக்பகாண்ைது. அதற்கும் யமலாக, யதவன் யபசிய 
வாை்த்மத அவருமைய வல்லமமயுள்ள ஞானத்மதக் காண்பித்தது. யதவன் 
தமக்கு மிகவும் நலமாய்த் யதான்றியபடி உலமக அமமத்தாை். 

யதவன் ஒழுங்குபடுத்தி சிருஷ்டித்தது ஒவ்பவான்றும் மூன்று நாை்கள் 
அைங்கிய இைண்டு பதாகுப்புகளாகும் என்பமத பல பமாழிபபயை்ப்பாளை்கள் 
அங்கீகைித்துள்ளனை்: அமவ, 1 முதல் 3 ஆம் நாள் வமை மற்றும் 4 முதல் 6 ஆம் 
நாள் வமை. இந்த இைண்டு பதாகுப்பு நாை்களுக்கிமையிலான பதாைை்புகள் பல 
வழிகளில் விவைிக்கப்பை்டுள்ளன, யமலும் இவற்றுக்கிமையில் பல 
இமணப்புகள் உள்ளன. 

ஆதியாகமம் 1 : 2 இல் பூமியின் விபைத்மதக் கண்ைறிவது இந்த 
அமமப்புகமள நமக்குப் பைிச்சயப்படுத்திக்பகாள்ள உதவும் ஒரு பயனுள்ள 
வழியாகும். பூமியானது ஒழுங்கின்மமயும் பவறுமமயுமாய் யதாஹு 
வாயபாஹு tōhû wābōhû ( ָוֹבהו  ֹתהו ) இருந்தது என்று யமாயச பசான்னது 
நிமனவிருக்கலாம் இது, மூன்று நாை்கள் அைங்கிய இைண்டு பதாகுப்புகளின் 
முக்கியத்துவத்மத விளக்கப் பயன்படும். 

ஒருபுறம், முதல் மூன்று நாை்களில், பூமி "ஒழுங்கின்மமயாயிருந்தது" 
என்ற நிமலமய யதவன் மகயாண்ைாை். அதாவது, ஒரு பகுதிமய இன்பனாரு 
பகுதியிலிருந்து பிைித்து தனது சிருஷ்டிப்பில் யகாளங்கள் அல்லது 
களங்கமள அமமப்பதன் மூலம் அவை் தனது பமைப்புக்கு வடிவம் பகாண்டு 
வந்தாை். மறுபுறம், கமைசி மூன்று நாை்களில், "பவறுமமயாக" அல்லது 
"பவற்றிைமாக" இருந்த குழப்பம் மிகுந்த உலகத்மத யதவன் சைிப்படுத்தினாை். 
அவை் பமைத்த சகல களங்கமளயும் ஜவீைாசிகளால் நிைப்புவயத யதவனின் 
தீை்வாக இருந்தது. 

முதல் மூன்று நாை்கமளப் பாருங்கள். முதலாம் நாளில் பகமல 
இைவிலிருந்து பிைித்தாை். சூைியன் இல்லாதிருக்கும்யபாயத யதவன் இருண்ை 
குழப்பமான உலகத்தில் இருளின் மதீு பவளிச்சத்மதப் பிைகாசிக்கச் பசய்தாை். 

இைண்ைாம் நாளில் யதவன் பூமிக்கு யமல் ஒரு ஆகாயவிைிமவ 
உண்டுபண்ணி, கீயழ இருக்கிற ஜலத்திற்கும் ஆகாயவிைிவுக்கு யமயல இருக்கிற 
ஜலத்திற்கும் பிைிவுண்ைாக்கினாை். இந்த பதய்வகீச் பசயல் உருவாக்கியமதத் 
தான் கிைகத்தின் வளிமண்ைலம் என இப்யபாது நாம் அமழக்கியறாம். இது 
பூமியில் உள்ள ஜலத்மத யமயல வானத்தில் உள்ள ஈைப்பதத்திலிருந்து 
பிைிக்கிறது. 

மூன்றாம் நாளில் யதவன் பாழான நிலத்மத சமுத்திைத்திலிருந்து 
பிைித்தாை். சமுத்திைங்கள் பூமியின் பகுதிகளில் ஒதுக்கப்பை்டு, நிலம் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

யதான்றியது. நிலத்தில் பயிை்கள் வளை ஆைம்பித்தன. எனயவ இந்த முதல் 
மூன்று நாை்களில் தாயன யதவன் ஒழுங்கில்லாமல் இருந்த பூமிக்கு வடிவம் 
பகாடுத்தாை். பவளிச்சம் மற்றும் இருளின் என்னும் பகுதிகமள  அவர் 
அமமத்தாை். வானம் யமயல உள்ள தண்ணமீையும், கீயழ உள்ள தண்ணமீையும், 
பூமியின் பாழான நிலத்மதயும் பிைிக்கிறது. 

யமாயசயின் பதிவின்படி, யதவன் முதல் மூன்று நாை்களில் 
இப்பகுதிகமள உருவாக்கியதன் மூலம் பூமியின் ஒழுங்கற்ற தன்மமமயக் 
மகயாண்ைாை். பின்னை் யதவன் இந்தப் பகுதிகளில் ஜவீைாசிகமள 
குடியிருக்கப்பண்ணி கமைசி மூன்று நாை்களில் பூமியின் பவறுமமமயயும் 
மகயாண்ைாை். நான்காம் நாளில் யதவன் சூைியன், சந்திைன் மற்றும் 
நை்சத்திைங்கமள வானத்தில் மவத்து, முதல் நாளில் உருவாக்கிய ஒளி மற்றும் 
இருளின் இைங்கமள நிைப்பினாை். இந்த வானமண்ைலக் யகாள்கள் 
இைமவயும் பகமலயும் ஆளவும் இைமவயும் பகமலயும் தனித்தனியாக 
பிைிக்கவும் வானத்தில் மவக்கப்பை்ைன. 

ஐந்தாம் நாளில் யதவன் ஆகாயத்தில் பறமவகமளயும், சமுத்திைங்களில் 
கைல் வாழ் உயிைினங்கமளயும் மவத்தாை். இந்த உயிைினங்கள் இைண்ைாம் 
நாளில் ஜலத்தின் யமயலயும் கீயழயும் உருவாக்கப்பை்ை பகுதிகமள நிைப்பின. 

இறுதியாக ஆறாவது நாளில் யதவன் மிருகங்கமளயும் மனிதமனயும் 
நிலத்தில் குடிமவத்தாை். இந்த ஜவீைாசிகள் மூன்றாம் நாளில் யதவன் கைலில் 
இருந்து பிைித்த வறண்ை நிலத்மத நிைப்பின. சிருஷ்டிப்பு முழுவமதயும் யமாயச 
இந்தப் பகுதிகளிலும் அவற்றின் ஜவீைாசிகளிலும் ஒன்று யசை்த்துள்ளாை். ஒரு 
வாை்த்மதயில் பசான்னால், யதவன் ஆறு நாை்கள் பசலவழித்து இருண்ை 
குழப்பமிகு உலகத்தில் ஓை் மகிமமயான ஒழுங்மகக் பகாண்டு வந்தாை். அவைது 
பமைப்பு மிக அருமமயாயிருந்தபடியால் ஆறு முமற யதவன் இவ்வாறு 
கூறினாை்: 

"யதவன் அது நல்லது என்று கண்ைாை்" (ஆதியாகமம் 1 : 4, 10, 12, 
18, 21, 25). 

நிலத்தில் மனிதமன வாழும்படி பசய்த பிறகு அவை் பசான்னது: 

"அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது" (ஆதியாகமம் 1 : 31). 

யதவன் தம் சிருஷ்டிப்பினிமித்தம் மிகவும் மகிழ்ச்சியமைந்தாை் என்று 
யமாயச மிகத் பதளிவாகக் குறிப்பிடுகிறாை். எனயவ ஆதியாகமம் 1 : 1 – 2 : 3 
திை்ைமிை்யை மிகவும் சிக்கலான ஒரு அமமப்மபக் பகாண்டிருப்பமதக் 
காண்கியறாம். இந்தப்பகுதி, ஒழுங்கின்மமயாக இருந்த உலகம், யதவன் அதில் 
கிைிமய பசய்வாை் என்று பதாைங்குகிறது. இந்த ஒழுங்கின்மமயான 
உலகத்தில் யதவன் ஆறு நாை்கள் ஒழுங்மகக் கை்ைமளயிை்ைாை். இதன் 
விமளவாக, ஏழாவது நாளில் யதவன் உலகில் பகாண்டு வந்த யநை்த்தியான 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

ஒழுங்கினிமித்தம் மகிழ்ந்து தனது ஓய்வுநாமள அனுபவித்தாை். ஆதியாகமம் 1 : 
1 – 2 : 3 இன் பைந்த இலக்கிய அமமப்மப இப்யபாது நாம் பாை்த்திருக்கிறதினால், 
இந்தப் பத்தியின் உண்மமயான அை்த்தம் எவ்வாறு பதைிவிக்கப்படுகிறது 
என்பமதப் பாை்க்க முடிகிறது. 

உண்ரமயான அர்த்தம் 
உலக வைலாற்றின் ஆைம்பத்தில் யதவன் நிை்ணயித்தபடியய இஸ்ையவல் 

மக்களின் யாத்திமைமயயும் சுதந்தைிப்மபயும் உறுதிப்படுத்தும் வண்ணம் 
யமாயசயின் ஆதிகாலத்து வைலாறு அமமக்கப்பை்ைது என்று ஏற்கனயவ 
விைிவாகப் பாை்த்யதாம். ஆனால் 1 : 1 – 2 : 3 என்ற குறிப்பிை்ை பதிவில் இந்த பபாது 
யநாக்கம் எவ்வாறு தன்மன பவளிப்படுத்தியது? இஸ்யைலுக்கான தனது 
ஊழியத்மத சிருஷ்டிப்புக் கமதயுைன் யமாயச எவ்வாறு இமணத்தாை்? 

யமாயச இமத எப்படிச் பசய்தாை் என்பமத நாம் ஆதியாகமம் 1 : 1 - 2 : 3 இன் 
மூன்று முக்கிய பகுதிகமள மீண்டும் ஒருமுமற ஆைாய்யவாம். முதலில், 
இருண்ை குழப்பமான உலகத்மதப் பாை்ப்யபாம். பின்னை் சிறந்த முமறயில் 
ஒழுங்குபடுத்தப்பை்ை உலகின் கமைசிப் பகுதிக்கு நாம் பசல்யவாம். இறுதியாக 
இந்த யவத பகுதியில் யதவன் உலமக ஒழுங்காக்கிய நடுப்பகுதிக்குத் 
திரும்புயவாம். முதலில் 1 : 1 - 2 இல், இருண்ை குழப்பமான உலகத்மதப் 
பாை்ப்யபாம். 

இருண்ட குழப்பமான உலகம் 
நம் யநாக்கங்களுக்காக, ஆதியாகமத்தின் முதல் இைண்டு வசனங்களின் 

மிக முக்கியமான அம்சம் வசனம் 2 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ை வியத்தகு பதற்றம் 
ஆகும். குழப்பமான உலகத்துக்கும் பைிசுத்த ஆவியானவருக்கும் இமையிலான 
வியத்தகு பதற்றத்மத யமாயச விவைித்த விதம், அவை் பமைப்மபப் பற்றி 
எழுதுவது மை்டுமல்ல, இஸ்ையவலின் புறப்பாடு பற்றியும் எழுதுகிறாை் என்பமத 
பதளிவுபடுத்தியது. 

ஒருபுறம், ஆதியாகமம் 1 : 2 இல் யமாயச பூமிமய "ஒழுங்கின்மமயானது" 
அல்லது யதாஹு tōhû என்று விவைித்தமத நீங்கள் நிமனவுகூைலாம். மறுபுறம், 
அவை் யதவ ஆவியானவமை "அமசவாடிக் பகாண்டிருந்தாை்" அல்லது எபிபைய 
பமாழியில் பமைாச்பசஃபபை் என்று விவைித்தாை். ஆதியாகமத்திலிருந்த இந்த 
வியத்தகு காை்சிமய யமாயச குறிப்பிை்டுள்ள ஒரு பத்தியில் பாை்க்கும்யபாது 
இந்த காை்சியின் முக்கியத்துவம் பதளிவாகிறது. உபாகமம் 32 : 10 - 12 இல் யமாயச 
ஆதியாகமம் 1 : 2 இன் பசாற்கமளப் பயன்படுத்தி இஸ்ையவலின் பிையாணம் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

மற்றும் சிருஷ்டிப்புக் கணக்கிற்கு இமையயயான பதாைை்பில் வியசஷ கவனம் 
பசலுத்த முயன்றாை். இந்த வசனங்களில் அவை் என்ன கூறுகிறாை் என்பமதக் 
கவனியுங்கள்: 

பாழான நிலத்திலும் ஊமளயிடுதலுள்ள பவறுமமயான 
அவாந்தை பவளியிலும் அவை் [யதவன்] அவமனக் 
கண்டுபிடித்தாை். அவமன நைத்தினாை், அவமன 
உணை்த்தினாை், அவமனத் தமது கண்மணிமயப்யபாலக் 
காத்தருளினாை். கழுகு தன் கூை்மைக் கமலத்து, தன் 
குஞ்சுகளின்யமல் அமசவாடி, தன் பசை்மைகமள விைித்து, 
அமவகமள எடுத்து, அமவகமளத் தன் பசை்மைகளின்யமல் 
சுமந்துபகாண்டுயபாகிறதுயபால, கை்த்தை் ஒருவயை அவமன 
வழிநைத்தினாை்; அந்நிய யதவன் அவயைாயை இருந்ததில்மல 
(உபாகமம் 32 : 10 - 12). 

யமாயச தனது எல்லா எழுத்துக்களிலும் "ஒழுங்கற்ற" மற்றும் 
"அமசவாடுதல்" என்ற பசாற்கமளப் பயன்படுத்திய ஒயை இைம் அமவ மை்டுயம 
என்பதால் இந்த வசனங்கள் முக்கியமானமவ. 10 வது வசனத்தில், இங்கு 
"பாழான" என்று பமாழி பபயை்க்கப்பை்ை பசால், எபிபைய வாை்த்மத ோை 
யைாஹு tōhû ஆகும். இது ஆதியாகமம் 1 : 2 இல் "வடிவமற்றது" என உள்ளது. 
யமலும், வசனம் 11 இல், "அமசவாடி" என்று பமாழிபபயை்க்கப்பை்ை பசால் 
பமைாச்பசஃபபை் ஆகும். இது ஆதியாகமம் 1 : 2 இல் யதவ ஆவியானவை் 
ஆழத்தின் மதீு "அமசவாடும் யபாது" பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆதியாகமம் 1 உைன் 
உறுதியாக இமணப்பதற்காக யமாயச இந்த இைண்டு பசாற்கமளயும் உபாகமம் 
32 இல் யசை்த்துள்ளாை். ஆனால் இந்த பசாற்களின் பயன்பாடு இந்த 
இமணப்மப எவ்வாறு பகாண்டுவந்தது? உபாகமம் 32 இல் " பாழான" மற்றும் 
"அமசவாடுதல்" என்ற பசாற்கள் எமதக் குறிக்கின்றன? முதலில், யமாயச 
எகிப்துக்கு "பாழான" என்ற வாை்த்மதமயப் பயன்படுத்தினாை். 32 : 10 இல் நாம் 
இந்த வாை்த்மதகமளப் படிக்கியறாம்: 

பாழான நிலத்திலும் ஊமளயிடுதலுள்ள பவறுமமயான 
அவாந்தை பவளியிலும் அவை் அவமனக் கண்டுபிடித்தாை் 
(உபாகமம் 32 : 10). 

இைண்ைாவது இைத்தில் இஸ்ையவலுைன் யதவ சமூகம், யமக மற்றும் 
அக்கினி ஸ்தம்ப ரூபத்தில் இருந்ததினால் "அமசவாடி" என்ற வாை்த்மதமய 
யமாயச பயன்படுத்தினாை். இவ்வாறு யதவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை 
யதசத்மத யநாக்கி அவை்கமள வழிநைத்தினாை். 32 : 10 - 11 இல் அங்யக இந்த 
வாை்த்மதகமள நாம் இவ்வாறு வாசிக்கியறாம்: 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

அவமனத் தமது கண்மணிமயப்யபாலக் காத்தருளினாை், 
கழுகு தன் கூை்மைக் கமலத்து, தன் குஞ்சுகளின்யமல் 
அமசவாடுவது யபால காத்தாை் (உபாகமம் 32 : 10 - 11). 

பல காைணங்களுக்காக, ஆதியாகமம் 1 : 2 இல் யமாயச எழுதியவற்றின் 
விளக்கவுமையாக உபாகமம் 32 : 10 - 12 மய நாம் கருதலாம். அவை் 
ஆதியாகமத்தின் முதல் அதிகாைத்தில் எழுதியது அவருமைய யநாக்கத்மதப் 
பற்றிய நண்ணறிமவ நமக்கு அளிக்கிறது. சிருஷ்டிப்புக்கும் எகிப்திலிருந்து 
இஸ்ையவலை்கள் விடுதமலயானதற்கும் இமையய ஒரு இமணயான 
சூழ்நிமலமய யமாயச கண்ைாை் என்பமத புைிந்துபகாள்ள உபாகமம் 32 
உதவுகிறது. சிருஷ்டிப்பும் இஸ்ையவல் எகிப்திலிருந்து விடுதமலயானதும் 
குழப்பமான, வாழ முடியாத உலகங்கமள உள்ளைக்கியது என்று யமாயச 
எழுதினாை். யதவன் எகிப்தில் இருந்து இஸ்ையவமல விடுவித்தயபாது, 
இஸ்ையவல் மதீு அமசவாடியமதப் யபால, இந்த குழப்பமான 
உலகத்திற்குள்ளும் அமசவாடினாை் என்றும் அவை் எழுதினாை். 
சிருஷ்டிப்புக்கும் எகிப்திலிருந்து இஸ்ையவல் பவளியயற்றத்திற்கும் 
இமையிலான இந்த இமணகளிலிருந்து, இஸ்ையவலிைம் சிருஷ்டிப்மபப் பற்றி 
மை்டும் பசால்வதற்காக யமாயச இருண்ை குழப்பமான உலகத்மதப் பற்றி 
எழுதவில்மல என்பமத நாம் காணலாம். சிருஷ்டிப்பில் யதவனுமைய 
யவமலமய ஒரு முன்வடிவமாகவும், ஒரு மாதிைியாகயவா அல்லது ஒரு 
முன்னுதாைணமாகயவா வழங்கினாை், இது யதவன் தனது காலத்தில் 
இஸ்ையவல் யதசத்திற்காக என்ன பசய்து பகாண்டிருந்தாை் என்பமத 
விளக்கியது. சிருஷ்டிப்பில் யதவனுமைய அசல் யவமலமயப் பற்றி யமாயச 
எழுதியயபாது, எகிப்திலிருந்து அவமைப் பின்பதாைை்வதில் அவை்கள் தவறு 
பசய்யவில்மல என்பமத தனது வாசகை்களுக்குக் காை்ை அவை் அவ்வாறு 
பசய்தாை். அதற்கு பதிலாக, சிருஷ்டிப்பானது எகிப்திலிருந்து அவை்கள் 
விடுவிக்கப்பை்ைமத யதவனுமைய வல்லமமயான பசயல் என்பமத 
நிரூபித்தது. யதவன் எகிப்தின் குழப்பத்தில் இருந்து இஸ்ையவமல 
விடுவிப்பதன் மூலம் உலமக ஆைம்பத்தில் பசய்தது யபால் மீண்டும் சைி பசய்து 
பகாண்டிருந்தாை். யதவன் ஆைம்பத்தில் சிருஷ்டிப்பின் மதீு அமசவாடியது 
யபால் இஸ்ையவல் மதீும் அமசவாடினாை். எகிப்திலிருந்து இஸ்ையவலை்கள் 
பவளியயறியது யதவன் தான் விரும்பிய ஒழுங்மக மீண்டும் உலகிற்கு 
பகாண்டு வரும் பணியாக இருந்தது. இந்த நிகழ்மவ ஒரு தவறு என்று பசால்ல 
முடியாது. ஒரு வாை்த்மதயில் பசால்வதானால், எகிப்திலிருந்து இஸ்ையவல் 
விடுதமலயமைந்தது என்பமத ஒரு மறு சிருஷ்டிப்பு என்று உறுதியாக 
பசால்லலாம்.  ஆதியாகமம் அதிகாைம் 1 இன் பதாைக்கத்திற்கும், இஸ்ையவல் 
எகிப்திலிருந்து பவளியயறிய அனுபவத்திற்கும் இமையய உள்ள இந்த 
இமணமய மனதில் பகாண்டு, இறுதிப் பகுதிமயப் பாை்க்கும்யபாது, இந்த 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

முன்யனாக்கு சீரோை ஒழுங்குபடுத்தப்பை்ை உலகமாக உறுதிப்படுத்தப்படுவமத 
இறுதி பகுதியில் உள்ள 2 : 1 - 3 இல் காணலாம். 

முழுரமயான / சீரான உலகம் 
யதவன் தனது ஓய்வுக்குள் நமழவயதாடு சிருஷ்டிப்பின் கமத 

முடிவமைகிறது என்பமத நீங்கள் நிமனவு கூை்வை்ீகள். ஆதியாகமம் 2 : 2 - 3 இல் 
"ஓய்வு" என்பதற்கான எபிபைய பசால் ஷப்பாை் ָשַבת)) ஆகும், அல்லது நாம் 
பசால்வது யபால், "சப்பாத்" ஆகும். யமலும் இந்த பசால்லாக்கம் சிருஷ்டிப்பின் 
கமதமய இஸ்ையவல் எகிப்திலிருந்து பவளியயறியதுைன் மற்பறாரு வழியில் 
இமணக்கிறது. 

யமாயச மற்றும் இஸ்ையவலை்கள் ஷப்பாை் என்ற வாை்த்மதமய 
முதன்மமயாக யமாயசயின் சை்ைத்தின்படி ஆசாைிக்கும் ஒய்வு நாள் 
அனுசைிப்புக்கமளக் குறிக்கப் பயன்படுத்தினை். உண்மமயில், யாத்திைாகமம் 20 
இல் உள்ள பத்து கை்ைமளகளின் பை்டியலில், ஆதியாகமம் 2 இல் யதவன் பசய்த 
காைியத்தின் காைணமாக இஸ்ையவல் ஓய்வுநாமளக் ஆசைிக்க யவண்டும் என்று 
யமாயச விளக்கினாை். 

ஓய்வுநாமளப் பைிசுத்தமாய் ஆசைிக்க நிமனப்பாயாக… 
கை்த்தை் ஆறுநாமளக்குள்யள வானத்மதயும் பூமிமயயும் 
சமுத்திைத்மதயும் அமவகளிலுள்ள எல்லாவற்மறயும் 
உண்ைாக்கி, ஏழாம்நாளியல ஓய்ந்திருந்தாை் (யாத்திைாகமம் 
20 : 8 - 11). 

யதவன் ஏழாம் நாளில் ஓய்பவடுத்தாை் என்று இஸ்ையவல் 
ஆதியாகமத்தில் யகை்ையபாது, அவை்கள் ஆதியாகமக் கணக்மக தங்கள் பசாந்த 
ஓய்வுநாள் ஆசைிப்பு மற்றும் பத்து கை்ைமளகளுைன் பதாைை்புபடுத்தாமல் 
இருக்க முடியவில்மல. இஸ்ையவலை்கள் வனாந்தைத்தில் ஓய்வுநாமள ஓைளவு 
ஆசைித்திருந்தாலும், முழு அளவிலான ஓய்வுநாள் ஆைாதமன வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை யதசத்தில் மை்டுயம நைக்க முடியும் என்பமத உணை்வது முக்கியம். 
யாத்திைாகமம் 20 : 8 - 11 இல் காணப்படுவது யபால், இஸ்ையவலை்கள் வாைாந்திை 
ஓய்வுநாமள ஆசைிக்க யவண்டியிருந்தது. ஆனால் அவை்கள் மற்ற புனித 
நாை்கள் அல்லது ஓய்வுநாை்கமள ஆசைிக்க யவண்டியிருந்தது. உதாைணமாக, 
யலவியைாகமம் 25 லிருந்து அவை்கள் ஒவ்பவாரு ஏழாவது வருஷத்மதயும் ஒரு 
ஓய்வு ஆண்ைாக தங்கள் நிலத்மத தைிசு நிலமாக விை்டு ஆசைிக்க 
யவண்டியிருந்தது என்பமத நாம் கற்றுக்பகாள்கியறாம். இஸ்ையவல் ஒவ்பவாரு 
ஐம்பதாவது வருைத்மதயும் ஜூபிலி வருைமாக பகாண்ைாை யவண்டியிருந்தது. 
அப்பபாழுது அமனத்து கைன்களும் மன்னிக்கப்பை்டு, அமனத்து 
குடும்பங்களும் தங்கள் பசாந்த பைம்பமை நிலங்களுக்கு திரும்ப யவண்டும்.  
யமாயசயின் பிைமாணத்தில், இஸ்ையவலை்கள் வனாந்தைத்தில் அமலந்து 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

திைிந்த யபாது அவை்கள் ஆசைித்த எமதயும் விை ஓய்வு தினத்தில் யதவமன 
அவை்கள் முழுதும் ஆைாதித்த காைியம் மிகவும் சிக்கலானது. ஏபனனில் 
இஸ்ையவல் கானான் யதசத்திற்குள் நமழயும் யபாதுதான் ஒய்வு நாளின் முழு 
அனுசைிப்பு நமைபபற முடியும், "ஓய்வு" அல்லது "ஓய்பவடுக்கும் இைம்" என 
பபாருள் தரும் எபிபைய பசாற்களான நவாச் nuach (ַּנוח) அல்லது பமனுக்கா 
menucha (מנָֻחּה) ஆகியவற்மற கானான் யதசத்மத குறிப்பதற்கு யமாயச 
பயன்படுத்தினாை். இமவ இைண்டும் பபரும்பாலும் ஒய்வுநாளுைன் 
(சப்பாத்துைன்) பநருங்கிய பதாைை்புமையது. பல இைங்களில், யமாயச 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை நிலத்மத இஸ்ையவலின் ஓய்வு இைமாக 
விவைித்தாை், அங்கு யதசம் யதவனுமைய நியாயப்பிைமாணம் 
பசால்கிறபடியான ஆைாதமனமய கமைசியாக பசய்யும். உதாைணமாக, 
உபாகமம் 12 : 10 - 11 இல் இந்த வாை்த்மதகமள நாம் வாசிக்கியறாம்: 

நீங்கள் யயாை்தாமனக் கைந்துயபாய், உங்கள் யதவனாகிய 
கை்த்தை் உங்களுக்குச் சுதந்தைிக்கக் பகாடுக்கும் யதசத்தில் 
குடியயறும்யபாதும், சுற்றிலும் இருக்கிற உங்கள் 
சத்துருக்கமளபயல்லாம் அவை் விலக்கி, உங்கமள 
இமளப்பாறப்பண்ணுகிறதினால் நீங்கள் சுகமாய் 
வசிப்பை்ீகள். உங்கள் யதவனாகிய கை்த்தை் தமது நாமம் 
விளங்கும்படி பதைிந்துபகாள்ளும் ஓை் இைம் 
உண்ைாயிருக்கும்; அங்யக நீங்கள் நான் உங்களுக்குக் 
கை்ைமளயிை்ை யாமவயும் உங்கள் சை்வாங்க 
தகனங்கமளயும், உங்கள் பலிகமளயும், உங்கள் 
தசமபாகங்கமளயும், உங்கள் மக ஏபறடுத்துப் பமைக்கும் 
பமைப்புகமளயும், நீங்கள் கை்த்தருக்கு யநை்ந்துபகாள்ளும் 
வியசஷித்த எல்லாப் பபாருத்தமனகமளயும் பகாண்டுவை 
யவண்டும் (உபாகமம் 12 : 10 - 11). 

ஓய்வுநாளின் முழு ஆசைிப்பு — அதாவது யதவனுமைய ஆைாதமன — 
இஸ்ையவல் ஓய்வு நிலத்திற்குள் நமழந்த பின்னயை நைக்கும் என்பமத நாம் 
இந்தப் பகுதியில் பாை்க்கியறாம். யமாயசமயப் பபாறுத்தவமை, ஒய்வுநாள் 
என்பது தனிநபை்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் அமமதியான ஆைாதமனக்காக ஒரு 
நாமள ஒதுக்கி மவப்பமத விை யமலானதாகும். ஓய்வின் இைத்தில் வாசம் 
பசய்தல் குறித்த யமாயசயின் தைிசனம் மற்றும் யதவன் தனது நாமத்மத 
மவக்கும் வியசஷித்த இைத்தில் அவமை ஆைாதிப்பது மற்றும் பகாண்ைாடுவது 
ஆகியவற்றின் மமயப் பைிமாணமாகவும் ஒய்வுநாள் இருந்தது. இதனால்தான் 
சங்கீதம் 95 : 11 இல் கானான் யதசத்தில் இந்த வழியில் நமழய தமை 
விதிக்கப்பை்ைவை்கமளப் பற்றி யதவன் யபசினாை்: 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

"என்னுமைய இமளப்பாறுதலில் அவை்கள் 
பிையவசிப்பதில்மல" என்று என்னுமைய யகாபத்தியல 
ஆமணயிை்யைன் (சங்கீதம் 95 : 11). 

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை யதசத்தில் ஓய்வுநாளுக்கும் யதவனின் முழு 
யதசிய ஆைாதமனக்கும் இமையிலான இந்த பநருங்கிய பதாைை்பு, யதவன் 
தனது ஓய்வுக்குள் நமழந்தயதாடு யமாயச தனது சிருஷ்டிப்பின் கணக்மக ஏன் 
முடித்தாை் என்பமத விளக்குகிறது. யமாயச இஸ்ையவலை்களுக்கு 
விளக்குமகயில், யதவன் பூமிமய குழப்பத்திலிருந்து ஓய்வுக்கு நகை்த்தியது 
யபால், அவை் இஸ்ையவமல எகிப்தின் குழப்பத்தில் இருந்து ஓய்வின் யதசத்தில் 
ஓய்வின் இலக்மக யநாக்கி நகை்த்தினாை். யமாயச இஸ்ையவமல ஓய்வின் 
இைமான கானான் யதசத்திற்கு அமழத்துச் பசன்றாை். யமாயசயின் திை்ைத்மத 
எதிை்த்தவை்கள் பவறுமயன ஒரு மனித திை்ைத்மத எதிை்க்கவில்மல. 
பிைபஞ்சத்தின் சிறந்த கை்ைமமப்புகளுக்கு ஏற்ப தனது மக்கமள 
பகாண்டுவருவதற்கான யதவனின் முயற்சிகமள அவை்கள் உண்மமயில் 
எதிை்த்தனை். எகிப்மத விை்டு பவளியயறி, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை 
நிலத்திற்குள் நமழவது யதவனின் சிருஷ்டிப்புக்கான பூைண திை்ைத்துைன் 
ஒத்துப்யபானது. சிருஷடிப்புக் கமதயின் குழப்பமான பதாைக்கமும் 
ஓய்வுநாளின் முடிவும் யதவன் யமாயசயின் மூலம் இஸ்ையவலுக்காக என்ன 
பசய்கிறாை் என்பதன் உண்மமயான தன்மமமய எப்படி விளக்கினாை் 
என்பமத இப்யபாது நாம் பாை்த்திருக்கியறாம், ஆதியாகமம் 1 : 3 - 31 இல் 
வைிமசப்படுத்தப்பை்டிருக்கும் நாை்களின் நடுத்தைப் பகுதியின் சில கூறுகமள 
நாம் சுருக்கமாகப் பாை்க்க யவண்டும். யமாயச சிருஷ்டிப்பின் நாை்கமள தனது 
ஊழியத்துைன் எவ்வாறு இமணத்தாை்? 

ஒழுங்குபடுத்தலின் ஆறு  ாட்கள் 
சிருஷ்டிப்பின் நாை்களுக்கும் இஸ்ையவல் எகிப்திலிருந்து 

பவளியயறியதிற்கும் இமையய பல பதாைை்புகள் உள்ளன, ஆனால் இவற்றில் 
இைண்மை மை்டுயம நாம் பாை்ப்யபாம்: முதலில், எகிப்திலிருந்து 
விடுதமலயானதுைன் உள்ள இமணப்புகள், இைண்ைாவதாக, வாக்குத்தத்தம் 
பண்ணப்பை்ை நிலத்மத மவத்திருப்பதற்கான குறிக்யகாள் ஆகி வற்யறப் 
போர்ப்யபோம். 

எகிப்திலிரு ்து விடுதரல 
முதலில், ஆதியாகமம் 1 இல் சிருஷ்டிப்யப வரியசப்படுத்தும்யபோது அவை் 

பவளிப்படுத்திய அயத வல்லமமமய இஸ்ரயவயல எகிப்திலிருந்து 
விடுவிக்கும்யபோதும் யதவன் பவளிப்படுத்தினாை். ஒரு பக்கத்தில், யதவன் 
எகிப்தியை்களுக்கு வாமதகமள அனுப்புவதன் மூலம் சிருஷ்டிப்பில் 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

நிறுவப்பை்ை ஒழுங்மக மாற்றினாை். உதாைணமாக, ஆைம்பத்தில் உயிைினங்கள் 
பபருகுவதற்கு நீை் உபயயாகப்பை்ைதுயபால அல்லாமல், யதவன் தண்ணமீை 
இைத்தமாக மாற்றியயபாது எகிப்தின் நீை் பகாடியதாக மாறி மற்றும் மன்ீகள் 
இறந்தன. யதவன் ஆைம்பத்தில் கை்ைமளயிை்ைபடி மனிதை்கள் உயிைினங்கள் 
மீது ஆதிக்கம் பசலுத்துவதாக இல்லாமல், தவமளகள், பகாசுக்கள், பூச்சிகள் 
மற்றும் பவை்டுக்கிளிகள் எகிப்தியை்கள் மதீு ஆளுமக பசய்தன. சிருஷ்டிப்பில் 
ஒளியும் இருளும் பிைிந்திருந்தது. ஆனால் அது தமலகீழாக மாறி பகலில் கூை 
எகிப்து நிலத்மத இருள் சூழ்ந்தது. நிலம் தாவைங்கமள உண்டுபண்ணாமல், 
ஆலங்கை்டி, பநருப்பு மற்றும் பவை்டுக்கிளிகள் எகிப்தில் உள்ள அமனத்து 
பயிை்கமளயும் அழித்தது. எகிப்திய ஜனங்களும் மிருகங்களும் பலுகி 
பபருகாமல், அதிக எண்ணிக்மகயில் உயிை்யசதம் நிகழ்ந்தது. இந்த 
விதங்களிலும் மற்ற பல விதங்களிலும், எகிப்தின் மீதான சாபங்கள் 
ஆதியாகமம் 1 இன் ஆறு நாை்களில் யதவன் நிறுவிய ஒழுங்மக மாற்றியது. 
வாமதகளின் யபாது, எகிப்து யதசமானது உண்மமயியலயய பழமமயான 
குழப்பத்மத யநாக்கி நகை்ந்தது. யமாயச இஸ்ையவமல அந்த இைத்மத விை்டு 
பவளியயறும்படி அமழத்ததில் ஆச்சைியமில்மல, எகிப்மத ஒரு வடிவமற்ற, 
தைிசு நிலம் என்று அமழத்தாை். எகிப்தில் வாழ்க்மக நன்றாக இருந்தது என்று 
பசால்கிற எந்த இஸ்ையவலனும் யமோயசயின் சிருஷ்டிப்பு விவைத்துைன் 
ஒப்பிை்டுப் பாை்க்க யவண்டும். எகிப்தில் அவை்களின் அனுபவம் எகிப்தியை்கள் 
தங்கள் நிலத்மதப் பற்றி நிமனத்த விதத்திற்குயம முற்றிலும் மாறானதாக 
இருந்தது. இது யதவை்களால் ஆசீை்வதிக்கப்பை்ை நிலம் என்று எகிப்தியை்கள் 
நம்பினை், பவளிப்பமையாக குமறந்தபை்சம் சில இஸ்ையவலை்களும் இமத 
நம்பினை். ஆனால் எகிப்து யதவனின் சீைமமந்த உலகிற்கு யநை்மாறாக 
மாறிவிை்ைது என்று யமாயச பதளிவுபடுத்தினாை். எகிப்துைனான இந்த 
யவறுபாடு பதளிவானதாக இருந்தாலும், ஆறு நாை்கள் நிகழ்ந்த சிருஷ்டிப்பு 
எகிப்திலிருந்து விடுதமலயமைதலுைன் யநை்மமறயாக பபாருந்தி இருந்தது. 
எகிப்தியை்கள் தங்கள் நிலம் பழமமயான குழப்பத்மத யநாக்கி நகை்வமதக் 
கண்ையபாது, இஸ்ையவலை்கள் யதவன் சிருஷ்டித்த ஆறு நாை்கமள ஒத்த 
விதத்தில் உலமக தங்களுக்கு சாதகமாக ஒழுங்கு பசய்வமதக் கண்ைனை். 
அவை்களின் நீை் புதியதாகவும் உயிை்பகாடுப்பதாகவும் இருந்தது. அவை்கள் 
தவமளகள் மற்றும் பவை்டுக்கிளிகளால் ஆக்கிைமிக்கப்பைவில்மல. 
எகிப்தியை்கள் இருளில் தவித்தயபாது அவை்கள் பவளிச்சத்மத 
அனுபவித்தனை். இஸ்ையவலை்களின் நிலங்களில் விமளச்சல் இருந்தது. 
அவை்களின் விலங்குகள் பாதுகாக்கப்பை்ைன, இஸ்ையவலை்கள் எகிப்தில் 
இருந்தயபாது பபருகினாை்கள். இமத விை, வியக்கத்தக்க முமறயில், 
சிருஷ்டிப்பின் மீதான தனது கை்டுப்பாை்மைக் காை்டினாை், அதாவது 
பசங்கைமலத் தடுத்து, அது சிருஷ்டிப்பின் மூன்றாம் நாளில் யதான்றியது யபால 
வறண்ை நிலத்மத இஸ்ையவலை்கள் முன் யதான்றச் பசய்தாை். இஸ்ையவலின் 
சாை்பாக யதவன் நிகழ்த்திய இயற்மக அதிசயங்கள் முன்நிகழ்ந்திைாதமவ 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
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அல்ல. பல வழிகளில், ஆதியாகமம் 1 இன் நாை்களில் யதவன் உலமக 
ஒழுங்குபடுத்திய விதங்கமள அவை்கள் நிமனவு கூை்ந்தனை். ஆதியாகமம் 1 இல் 
யதவன் பூமிமய ஒழுங்குபடுத்திய விதத்திற்கும், அவை் எகிப்திலிருந்து 
இஸ்ையவமல விடுவித்த விதத்திற்கும் இமையயயான பதாைை்புகள், 
ஜனங்களின் சாை்பாக யதவன் பசய்த யவமல அவைது சிருஷ்டிப்பு யவமலக்கு 
இமணயாக இருந்தது என்பமத யமாயசயின் வாசகை்களுக்கு நிரூபித்தன. 
எகிப்திலிருந்து அவை்கள் பவளியயறும்யபாது, யதவன் ஆைம்பத்தில் 
இருந்தபடியய உலகத்மத மறுவடிவமமத்தாை். எகிப்திலிருந்து 
விடுதமலயானது சிருஷ்டிப்பின் நாை்கமள நிமனவுபடுத்தியது 
மை்டுமல்லாமல், ஆைம்பத்தில் யதவன் நிறுவிய ஒழுங்கும் கானான் யதசத்தில் 
வாழ்க்மக எப்படி இருக்கும் என்று எதிை்பாை்த்தது. 

கானாரன சுத ்தரித்தல் 
இஸ்ையவல் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை யதசத்மத அமைந்தயபாது, 

இயற்மகயானது வளத்துைனும் மகிழ்ச்சியுைனும் ஒழுங்குபடுத்தப்படும். 
இதனால்தான் யதவன் கானாமன பாலும் யதனும் ஓடுகிற பூமி என்று 
அமழத்தாை். இது தவிை, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை யதசத்தில், 
இஸ்ையவலை்கள் முழுமமயான யதவனுமைய சாயமல ஆறாவது நாளில் 
நிறுவப்பை்ைமதப்யபால பபற்றுக்பகாள்வாை்கள். வியசஷமாக ஆதியாகமம் 1 : 28 
இல், யதவன் மனித இனத்திற்கு கூறியமத கவனியுங்கள்: 

நீங்கள் பலுகிப் பபருகி, பூமிமய நிைப்பி, அமதக் கீழ்ப்படுத்தி, 
சமுத்திைத்தின் மச்சங்கமளயும் ஆகாயத்துப் 
பறமவகமளயும், பூமியின்யமல் நைமாடுகிற சகல 
ஜவீஜந்துக்கமளயும் ஆண்டுபகாள்ளுங்கள் (ஆதியாகமம் 1 : 
28). 

எகிப்தில் கூை, இந்த ஆசீை்வாதத்தில் சிலவற்மற இஸ்ையவல் 
அனுபவித்திருந்தாலும், கானான் யதசத்தில்தான் யதவன் இஸ்ையவலுக்கு இந்த 
கவுைவத்மத இன்னும் அதிக அளவில் வழங்குவாை். யமாயசயின் 
தமலமமயின் கீழ், இஸ்ையவலை்கள் சிருஷ்டிப்பில் இந்த சிறந்த நிமலமய 
நிமறயவற்றும் இைத்திற்குச் பசன்றனை். யலவியைாகமம் 26 : 9 இல் இஸ்ையவல் 
யதசத்தில் உள்ள விசுவாசமுள்ள இஸ்ையவலை்களுக்கு யதவன் என்ன 
வாக்குத்தத்தம் அளித்தாை் என்பமதக் கவனியுங்கள்: 

நான் உங்கள்யமல் கண்யணாக்கமாயிருந்து, உங்கமளப் 
பலுகவும் பபருகவும்பண்ணி, உங்கயளாயை என் 
உைன்படிக்மகமயத் திைப்படுத்துயவன் (யலவியைாகமம் 26 : 9). 
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ஆதியாகமம் 1 : 28 பற்றிய குறிப்பு இங்யக பதளிவாக உள்ளது. 
ஆதியாகமம் 1 : 28 இல் “நீங்கள் பலுகிப் பபருகுங்கள்” என்று யதவன் 
பசான்னாை். உங்கமளப் பலுகவும் பபருகவும் பண்ணுயவன் என்று 
யலவியைாகமம் 26 : 9 இல் யதவன் பசான்னாை். கானான் யதசம் ஆைம்பத்தில் 
யதவன் ஒழுங்குபடுத்திய அற்புதமான உலகத்மதப் யபால இருக்கும். 
யதவனுமைய சாயல் பூமியில் அதன் உண்மமயான யநாக்கத்மத 
நிமறயவற்றக்கூடிய இயற்மகயான இணக்கமான இைமாக கானான் இருக்கும். 
யமாயசயின் நாை்களில் இஸ்ையவலின் அனுபவத்துக்கும் ஆறு நாை்களில் 
யதவன் சிருஷ்டித்ததற்கும் இமையிலான பதாைை்பு சம்பந்தமாக சில வழிகமள 
மை்டுயம நாம் பதாை்டிருக்கியறாம். ஆனால் முதல் ஆறு நாை்களில் யதவன் எப்படி 
பிைபஞ்சத்மத ஒழுங்குபடுத்தினாை் என்பது பற்றிய யமாயசயின் பதிவு 
பவறுமயன காலத்தின் பதாைக்கத்தில் என்ன நைந்தது என்பதற்கான அறிக்மக 
அல்ல என்பமத இந்த மாதிைியிலிருந்து நாம் பாை்க்கியறாம். சிருஷ்டிப்பின் 
ஆறு நாை்கமள அவை் தனது இஸ்ையவல் வாசகை்கள் தங்கள் வாழ்க்மகயில் 
என்ன நைக்கிறது என்பமத பதளிவாகப் பாை்க்க உதவும் வமகயில் 
விவைித்தாை். யதவன் சில வழிகளில் இயற்மகமயக் கை்ைமளயிடுவதன் மூலம் 
பிைபஞ்சத்மத குழப்பத்திலிருந்து ஒய்மவ யநாக்கி நகை்த்தியமதப் யபாலயவ, 
அவை்களின் சாை்பாக உலகத்மத ஒழுங்குபடுத்தி அவை் இஸ்ையவமல எகிப்தின் 
குழப்பத்திலிருந்து கானானில் உள்ள ஓய்வுக்கு அமழத்துச் பசன்றாை். உலகின் 
சிருஷ்டிப்பு பற்றி யமாயச பசால்வமத யகை்ை இஸ்ையவலை்களின் 
எதிை்விமனமய நாம் கற்பமன பசய்து பாை்க்க முடியும். தங்களுக்கு நைப்பது 
தற்பசயலானது அல்ல என்பமத அவை்கள் உணை்ந்திருப்பாை்கள். 
எகிப்திலிருந்து அவை்கமள மீை்டு கானானுக்கு அமழத்துச் பசல்வதன் மூலம், 
யதவன் பிைபஞ்சத்திற்கு ஒரு சிறந்த ஒழுங்மகக் பகாண்டுவை ஆைம்பத்தில் 
பசய்தமதப் யபாலயவ உலகில் பசய்துபகாண்டிருந்தாை். இஸ்ையவலின் 
இைை்சிப்பு ஒரு மறு சிருஷ்டிப்பு ஆகும், யமலும் அந்த மறு சிருஷ்டிப்பின் 
மகத்தான அனுபவங்களின் வழியாகச் பசல்வதற்கு அவை்கள் யமாயசமயப் 
பின்பதாைை யவண்டியிருந்தது. இப்யபாது ஆதியாகமம் 1 : 1 - 2 : 3 இன் 
உண்மமயான அை்த்தத்மத நாம் பாை்த்திருக்கியறாம். சிருஷ்டிப்பின் நவனீ 
பயன்பாடு என்கிற இறுதி தமலப்மப நாம் பாை்க்க யவண்டும். இந்த யவத 
பகுதிமயப் நம் பயன்பாை்டில் பகாண்டுவருவதில், புதிய ஏற்பாடு இந்த யவத 
பகுதியின் கருப்பபாருள்கமள விைிவாக விவைித்த வழிகமள நாம் 
பநருக்கமாக பின்பற்றுயவாம். 
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 வீன பயன்பாடு 
புதிய ஏற்பாை்டின் எழுத்தாளை்கள் யதவன் உலமக சிருஷ்டித்தமதப் 

பற்றிச் பசால்வதற்கு ஆதியாகமம் 1 மய பபைிதும் சாை்ந்திருந்தாை்கள். அவை்கள் 
யமாயச பகாடுத்த விவைங்களின் நம்பகத்தன்மமமய நம்புகிறாை்கள் 
என்பதற்கான ஒவ்பவாரு குறிப்மபயும் பகாடுத்தனை். ஆயினும், இந்த உண்மம 
எவ்வளவு முக்கியமானதாக இருந்தாலும், புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்களும் 
யமாயசயின் மமய யநாக்கத்மத விைிவாக விவைித்தாை்கள், நாம் அமத இந்த 
பாைத்தில் இங்யக சுருக்கப்படுத்தி காை்டியுள்யளாம். யமாயச சிருஷ்டிப்மப 
எகிப்திலிருந்து இஸ்ையவலை்கள் பபற்ற மீை்பின் முன்மாதிைியாகக் கண்ைது 
யபாலயவ, புதிய ஏற்பாடும் ஆதியாகமம் 1 : 1 - 2 : 3 மய மிகப் பபைிய மீை்பின் 
முன்மாதிைியாகப் பாை்க்கிறது. அதாவது கிறிஸ்துவில் வரும் இைை்சிப்பின் 
முன்மாதிைியாகப் பாை்க்கிறது. பமழய ஏற்பாை்டின் நாை்களில் இஸ்ையவல் 
கண்ை இைை்சிப்பு மற்றும் நியாயத்தீை்ப்பின் அனுபவங்கள் அமனத்தும் யதவன் 
தனது குமாைன் இயயசு மூலம் இைை்சிப்மபயும் நியாயத்தீை்ப்மபயும் 
பகாண்டுவரும் பபைிய மற்றும் கமைசி நாமள எதிை்பாை்த்ததாக புதிய ஏற்பாடு 
கற்பிக்கிறது. இந்த நம்பிக்மக புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்கமள யமாயசயின் 
சிருஷ்டிப்பு பற்றிய விவைத்மத கிறிஸ்துவின் மதீு வியசஷித்த கவனத்துைன் 
அணுக வழிநைத்தியது. சிருஷ்டிப்பின் பவளிச்சத்தில் இஸ்ையவல் தனது 
பசாந்த பவளியயற்றத்மதக் கண்ைது யபால, புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்கள் 
சிருஷ்டிப்பின் பவளிச்சத்தில் கிறிஸ்துமவப் பாை்த்தனை். கிறிஸ்துவின் மீை்புப் 
பணி பற்றிய புதிய ஏற்பாை்டின் யபாதமனமய நாம் ஆைாயும்யபாபதல்லாம், 
கிறிஸ்து உலகத்திற்கு ஒயை யநைத்தில் மீை்மபக் பகாண்டுவைவில்மல என்று 
புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்கள் உணை்ந்தாை்கள் என்பமத நாம் எப்யபாதும் 
நிமனவில் பகாள்ள யவண்டும். அதற்கு பதிலாக, கிறிஸ்து தனது ைாஜ்யத்தின் 
ஒன்யறாபைான்று இமணக்கப்பை்ை மூன்று நிமலகளில் உலகிற்கு பபரும் 
இைை்சிப்மபயும் நியாயத்தீை்ப்மபயும் பகாண்டுவந்தாை் என்று அவை்கள் 
நம்பினை். முதலில், கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தயபாது தனது ஜனங்களின் 
இைை்சிப்பிற்காக நிமறய சாதித்தாை். ைாஜ்யத்தின் துவக்கம் என்று கிறிஸ்துவின் 
முதலாம் வருமகயின் இந்த காலத்மத நாம் அமழக்கலாம். புதிய ஏற்பாடு 
கிறிஸ்துவின் வாழ்க்மக, மைணம், உயிை்த்பதழுதல் மற்றும் பையமறுதல், 
அத்துைன் பபந்பதபகாஸ்யத மற்றும் அப்யபாஸ்தலை்களின் அடித்தள 
ஊழியங்கள் ஆகியவற்மற கிறிஸ்துவின் மாபபரும் மீை்பின் பதாைக்கமாகப் 
பாை்க்கிறது. இைண்ைாவது இைத்தில், அவை் இந்த பூமிமய விை்டு பசன்ற பிறகு, 
கிறிஸ்துவின் ைாஜ்யம் பதாைை்கிறது என்று புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்களுக்கு 
புைிந்திருந்தது. இந்த யநைத்தில், யதவனின் இைை்சிக்கிற கிருமப நற்பசய்திமயப் 
பிைசங்கிப்பதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் பைவுகிறது. சமபயின் முழு வைலாறு 
அப்யபாஸ்தலை்களுக்குப் பிறகும் கிறிஸ்து மண்ீடும் வரும் வமையும் 



ஆதி கால வைலாறு பாைம் 1 : ஒரு பூைண உலகம் 

-23- 

வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

கிறிஸ்துவில் உள்ள இைை்சிப்பின் பதாைை்ச்சிமயக் உள்ளைக்கியுள்ளது. 
மூன்றாம் இைத்தில், கிறிஸ்து மகிமமயில் திரும்பி வரும்யபாது, ைாஜ்யத்தின் 
நிமறவில் இைை்சிப்பு முழுமமயாக வரும் என்று புதிய ஏற்பாடு கற்பிக்கிறது. 
துன்மாை்க்கத்தின் மீதான அவைது பவற்றிமய நாம் பாை்ப்யபாம், கிறிஸ்துவில் 
மைித்தவை்கள் உயிை்த்பதழுவாை்கள், அவருைன் உலகம் முழுவதின் மீதும் நாம் 
ஆை்சி பசய்யவாம். கிறிஸ்துவின் முதல் வருமகயில் பதாைங்கிய இைை்சிப்பு 
இன்றும் பதாைை்கிறது, அவை் இறுதியில் வரும்யபாது நிமறவமையும். யமாயச 
எழுதிய சிருஷ்டிப்மபப் பற்றி புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்கள் விைிவாக 
விவைித்த விதங்கமளப் புைிந்துபகாள்ள கிறிஸ்துவின் ைாஜ்யத்தின் இந்த 
மூன்று நிமலகளும் மிகவும் அவசியமோகும். அமவகள் ஒவ்பவான்மறயும் 
தனித்தனியாகப் பாை்க்க யவண்டும். யமாயச இஸ்ையவலுக்கு எழுதிய 
முன்மாதிைிமயப் பின்பற்றி, புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்கள் 
கிறிஸ்துவினுமைய ைாஜ்யத்தின் பதாைக்கம், பதாைை்ச்சி மற்றும் நிமறவில் 
கிறிஸ்துவின் இைை்சிப்புக்கு ஆதியாகமத்தின் சிருஷ்டிப்பு விவைத்மத 
கருத்துூன்றினை். புதிய ஏற்பாடு ஆதியாகமத்தின் முதல் அதிகாைத்மத 
ைாஜ்யத்தின் பதாைக்கத்துைன் பதாைை்புபடுத்தும் வழிகமளப் பற்றி முதலில் 
பாை்ப்யபாம். 

ததாடக்கம் 
கிறிஸ்துவினுமைய ைாஜ்யத்தின் பதாைக்கத்மத வியாக்கியானம் 

பசய்வதற்கு புதிய ஏற்பாடு எவ்வாறு சிருஷ்டிப்மப கண்ணாடி வில்மலயாகப் 
பயன்படுத்துகிறது? பல சந்தை்ப்பங்களில், புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் முதல் 
வருமகமய யதவனின் மறு சிருஷ்டிப்பாகவும், பிைபஞ்சத்தின் 
மறுவடிவமமப்பாகவும் யபசுகிறது. யயாவான் சுவியசஷத்தின் பதாைக்க 
வாை்த்மதகமள முதலில் கவனியுங்கள். யயாவான் 1 : 1 இல் நாம் இந்த 
வாை்த்மதகமள வாசிக்கியறாம்: 

ஆதியியல வாை்த்மத இருந்தது, அந்த வாை்த்மத 
யதவனிைத்திலிருந்தது, அந்த வாை்த்மத யதவனாயிருந்தது. 
அவை் ஆதியியல யதவயனாடிருந்தாை். சகலமும் அவை் 
மூலமாய் உண்ைாயிற்று; உண்ைானபதான்றும் 
அவைாயலயல்லாமல் உண்ைாகவில்மல (யயாவான் 1 :1 - 3). 

யயாவான் சுவியசஷம் "ஆதியியல" என்று பதாைங்குவமதக் 
கவனியுங்கள். இந்த வாை்த்மதகள் ஆதியாகமம் 1: 1 இன் ஆைம்ப 
வாை்த்மதகளிலிருந்து வந்தமவ என்பமத நாம் அமனவரும் உணை்கியறாம். 
அங்யக யமாயச இவ்வாறு கூறினாை்: 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

ஆதியியல யதவன் வானத்மதயும் பூமிமயயும் சிருஷ்டித்தாை் 
(ஆதியாகமம் 1 : 1). 

ஆைம்பத்திலிருந்யத, யயாவான் தனது வாசகை்கமள ஆதியாகமத்தில் 
சிருஷ்டிப்பின் விவைம் பற்றிய கை்ைமமப்பில் மவத்தாை். பின்னை் யயாவான், 
எல்லாவற்மறயும் சிருஷ்டித்த திைித்துவத்தின் நபை் கிறிஸ்து என்று கூறினாை்; 
அவை் யதவனின் வாை்த்மதயாகவும் சிருஷ்டிப்பில் யபசியவைாகவும் இருந்தாை், 
அவைால் தான் உலகம் முதலில் உருவாக்கப்பை்ைது. இந்த வசனங்கள் 
சிருஷ்டிப்பின் கமத பற்றிய பதளிவான குறிப்புைன் பதாைங்கினாலும், நாம் 
யயாவான் 1 இல் பதாைை்ந்து படிக்கும்யபாது, அவை் ஆதியாகமத்தில் இருக்கிற 
சிருஷ்டிப்பு பற்றிய விவைத்திலிருந்து அதற்கு இமணயான மற்ற 
நிகழ்வுகளுக்கு நை்பமாக மாறியமதக் காண்கியறாம். யயாவான் 1 : 4 - 5 இல் 
அடுத்து வரும் வசனங்களில் அவை் எழுதியமத கவனியுங்கள்: 

அவருக்குள் ஜவீன் இருந்தது, அந்த ஜவீன் மனுஷருக்கு 
ஒளியாயிருந்தது. அந்த ஒளி இருளியல பிைகாசிக்கிறது; 
இருளானது அமதப் பற்றிக்பகாள்ளவில்மல (யயாவான் 1 : 4 
- 5). 

இந்த கை்ைத்தில் யயாவான் ஆதியாகமம் 1 இன் கருப்பபாருள்கமள 
பதாைை்ந்து குறிப்பிை்ைாை், குறிப்பாக யதவன் முதல் நாளில் இருண்ை 
குழப்பமான உலகத்திற்கு பகாண்டு வந்த ஒளியின் கருப்பபாருமள 
குறிப்பிை்ைாை். ஆயினும், இயயசுமவ ஆதியாகமத்தின் பவளிச்சம் என்று 
பவறுமயன யபசுவதற்குப் பதிலாக, பாவத்தின் காைணமாக உலகத்தில் 
உண்ைான இருளில் ஒளிரும் ஒளியாக கிறிஸ்துவின் அவதாைத்மத யயாவான் 
சுை்டிக்காை்டினாை். சிருஷ்டிப்பில் இருந்து கிறிஸ்துவின் வருமகக்கு மாறுவதன் 
மூலம், உலகின் பாவமான இருளுக்கு எதிைாக கிறிஸ்துவின் பிைகாசத்தில், 
யதவன் ஆைம்பத்தில் பசய்தமதப் யபாலயவ, உலகின் குழப்பங்களுக்கு எதிைாக 
பசயல்பை்ைாை் என்பமத யயாவான் பவளிப்படுத்தினாை். 2 பகாைிந்தியை் 4 : 6 இல் 
இயத யபான்ற ஒரு அம்சம் இருக்கிறது. அங்கு பவுல் தனது ஊழியத்தின் 
மகிமமமய இவ்வாறு விளக்கினாை்: 

இருளிலிருந்து பவளிச்சத்மதப் பிைகாசிக்கச்பசான்ன 
யதவன் இயயசு கிறிஸ்துவின் முகத்திலுள்ள தமது 
மகிமமயின் அறிவாகிய ஒளிமயத் 
யதான்றப்பண்ணும்பபாருை்ைாக, எங்கள் இருதயங்களியல 
பிைகாசித்தாை் (2 பகாைிந்தியை் 4 : 6). 

இங்யக பவுல் "யதவன் ... 'இருளிலிருந்து பவளிச்சம் பிைகாசிக்கைவது'" 
என்று ஆதியாகமம் 1 ஐ யநைடியாகக் குறிப்பிை்ைாை், " அவை் முதலில் ஒளியின் 
யதாற்றத்துைன் சிருஷ்டிப்பின் அசல் வைிமசயில் கவனம் பசலுத்தினாை், 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

ஆனால் பின்னை் சிருஷ்டிப்பின் கமதக்கு இமணயான ஒரு முக்கியமான 
ஒன்றின் மதீு கவனத்மத ஈை்த்தாை். — அதாவது "யதவனின் மகிமம" 
"கிறிஸ்துவின் முகத்தில்" காணப்பை்ையபாது யதவன் "நம் இருதயங்களில் 
தனது ஒளிமய பிைகாசிக்கச் பசய்தாை்". கிறிஸ்துவினுமைய ைாஜ்யத்தின் 
பதாைக்கமானது —அதாவது கிறிஸ்துவின் முகம் பூமியில் காணப்பை்ை யநைம் — 
யதவனின் அசல் சிருஷ்டிப்பு யவமலயின் முன்மாதிைியுைன் பதாைை்புமையது 
என அப்யபாஸ்தலன் கூறினாை். ஆைம்பத்தில் ஒளியின் யதாற்றத்தில் யதவன் 
காை்டிய அயத மகிமம கிறிஸ்துவின் முதல் வருமகயில் இருளமைந்த 
உலகிலும் பவளிப்பை்ைது. இந்த இைண்டு யவத பகுதிகளிலிருந்தும் யமாயசயின் 
சிருஷ்டிப்பு விவைத்திற்கான கிறிஸ்தவ அணுகுமுமறயில் இன்றியமமயாத 
ஒரு அம்சத்மதக் காண்கியறாம். கிறிஸ்துமவப் பின்பற்றுபவை்கள் 
கிறிஸ்துவின் முதல் வருமகயில், அதாவது ைாஜ்யத்தின் துவக்கத்தில் யதவன் 
என்ன பசய்தாை் என்பதற்கான ஒரு உருவப்பைத்மதயும் ஒரு எதிை்பாை்ப்மபயும் 
ஆதியாகமம் 1 இல் பாை்க்கிறாை்கள். 

பல வழிகளில், நீங்களும் நானும் யமாயசமயப் பின்பதாைை்ந்த 
இஸ்ையவலை்கள் சந்தித்த யசாதமனமய எதிை்பகாள்கியறாம். முதன்முதலில் 
யதவன் இஸ்ையவமல எகிப்திலிருந்து விடுவித்த யபாது பசய்தமத யபாலயவ, 
கிறிஸ்து முதன்முதலில் இந்த உலகத்திற்கு வந்தயபாது யதவன் அற்புதமான 
ஒன்மறச் பசய்தாை். இருப்பினும், 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிறிஸ்துவில் 
யதவன் பசய்த யவமல உண்மமயில் எவ்வளவு அற்புதமானது என்பமத நாம் 
அடிக்கடி பாை்க்கத் தவறிவிடுகியறாம். ஒரு அறியப்பைாத மனித 
யநாக்கத்திலிருந்து, கிறிஸ்துவின் வாழ்க்மக மிகவும் முக்கியமானதாகத் 
பதைியாது. அந்த காலங்களில் நைந்த பல முக்கியமற்ற நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக 
இது எளிதில் புறக்கணிக்கப்பைலாம். கிறிஸ்துமவப் பற்றி நாம் இந்த வமகயில் 
சிந்திக்கத் துூண்ைப்படும்யபாது, புதிய ஏற்பாை்டின் கண்யணாை்ைத்மத நாம் 
நிமனவில் பகாள்ள யவண்டும். பூமியில் கிறிஸ்துவின் யதாற்றம் யதவன் 
இவ்வுலகில் பசய்கிற இறுதி மறு ஒழுங்குமுமறயின் பதாைக்கமாகும். பாவம் 
மற்றும் மைணத்தின் குழப்பமான இருளிலிருந்து யதவன் உலமக 
விடுவித்துக்பகாண்டிருந்தாை். யதவன் தனது சிருஷ்டிமய ஒரு அற்புதமான, 
நித்திய ஜவீனளிக்கும் இைமாக தனக்காக மாற்றவும், அவருமைய சாயல் 
என்பறன்றும் மகிமமயில் தங்கவும் பசய்யும் பசயல்முமற இயயசுவின் முதல் 
வருமக துவங்கியது. நாம் கிறிஸ்துவில் மை்டுயம விசுவாசம் மவப்பது 
சைியானது. இதுவமை, புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் முதல் வருமகயின் 
முக்கியத்துவத்மத விளக்க சிருஷ்டிப்பின் கமதமயப் பயன்படுத்துகிறது 
என்று பாை்த்யதாம். இப்யபாது புதிய ஏற்பாடு ைாஜ்யத்தின் பதாைை்ச்சிமய, 
கிறிஸ்துவின் முதல் மற்றும் இைண்ைாவது வருமககளுக்கு இமையிலான 
காலமாக கணக்கில் பகாள்கிறது என்றும் இது ஒரு மறு சிருஷ்டிப்பு என்றும் 
கருதுவமத நாம் காணலாம். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

ததாடர்ச்சி 
இந்த கண்யணாை்ைத்மத விளக்கும் நமக்குத் பதைிந்த ஒரு யவத பகுதி 2 

பகாைிந்தியை் 5 : 17: 

இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் 
புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பமழயமவகள் 
ஒழிந்துயபாயின, எல்லாம் புதிதாயின! (2 பகாைிந்தியை் 5 : 17) 

ஒரு நபை் கிறிஸ்துவில் இருக்கும்யபாது அவை் "ஒரு புதிய சிருஷ்டி" 
ஆகிறாை் என்று கிங் யஜம்ஸ் பதிப்பு இந்த வசனத்மத பமாழிபபயை்க்கிறது. இந்த 
பமாழிபபயை்ப்பு துைதிருஷ்ைவசமானது, ஏபனனில் ஆதியாகமம் 1 இன் 
சிருஷ்டிப்பு விவைத்மத பவுல் மமறமுகமாக குறிப்பமதத் பதைிவிக்கத் 
தவறிவிை்ைது. கியைக்க வாை்த்மத க்டிசிஸ் (κτίσις) ஆகும், இது "சிருஷ்டிப்பு" 
(பபரும்பாலான நவனீ பமாழிபபயை்ப்புகமளப் யபால) என்று சைியாக 
பமாழிபபயை்க்கப்பை்டுள்ளது, "சிருஷ்டி" என்பது சைியான அை்த்தம் அல்ல. 
உண்மமயில், யவத பகுதியின் இந்த பகுதி "ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பு" என்று 
பமாழிபபயை்க்கப்பை யவண்டும். மக்கள் இைை்சிக்கிற விசுவாசத்துைன் 
கிறிஸ்துவிைம் வரும்யபாது, அவை்கள் ஒரு புதிய இைம் அல்லது உலகத்தின் 
உறுப்பினைாகவும், புதிய சிருஷ்டிப்பின் ஒரு பகுதியாகவும் மாறுகிறாை்கள் 
என்பது பவுலின் கருத்தாக இருக்கிறது. இந்த பவளிச்சத்தில், ைாஜ்யத்தின் 
பதாைை்ச்சியின் யபாது ஆண்களும் பபண்களும் கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் 
மவக்கும் யபாது புதிய சிருஷ்டிப்மப அனுபவிக்கிறாை்கள். இந்த அை்த்தத்தில், 
சிருஷ்டிப்மபக் குறித்த ஆதியாகமத்தில் உள்ள விவைம், கிறிஸ்துமவக் 
யகை்கும், விசுவாசிக்கும் மற்றும் பின்பற்றுகிற ஒவ்பவாருவருக்கும் என்ன 
நைக்கிறது என்பமத சைியாகப் புைிந்துபகாள்ளும் ஒரு வழியாகிறது. யதவனின் 
புதிய சிருஷ்டிப்பின் ஒரு பகுதியாக நாம் மாறும்யபாது, உலகத்திற்கான 
யதவனின் சிறந்த ஒழுங்கின் அற்புதத்மத நாம் அனுபவிக்கத் 
பதாைங்குகியறாம். இந்தக் காைணத்திற்காக, யமாயசயின் சிருஷ்டிப்பு 
விவைத்தின் மதீு ஈை்க்கப்பை்ை மற்பறாரு வழியில் பவுல் ஒரு தனிநபருமைய 
இைை்சிப்பின் பசயல்முமறமய விவைித்ததில் ஆச்சைியமில்மல. பகாயலாபசயை் 
3 : 9 - 10 இல் நாம் இந்த வாை்த்மதகமளப் வாசிக்கியறாம்: 

பமழய மனுஷமனயும் அவன் பசய்மககமளயும் 
கமளந்துயபாை்டு, தன்மனச் சிருஷ்டித்தவருமைய 
சாயலுக்பகாப்பாய்ப் பூைண அறிவமையும்படி புதிதாக்கப்பை்ை 
புதிய மனுஷமனத் தைித்துக்பகாண்டிருக்கிறை்ீகயள 
(பகாயலாபசயை் 3 : 9 - 10). 

இந்த யவத பகுதியில், அப்யபாஸ்தலன் ஆதியாகமம் 1 இன் அடிப்பமையில் 
கிறிஸ்துவின் சஷீை்களுக்கு என்ன நைக்கிறது என்பமத விவைித்தாை். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

[நம்முமைய] "சிருஷ்டிகைின் சாயலுக்பகாப்பாய் நாம் புதிதாக்கப்படுகியறாம்." 
நிச்சயமாக, பவுல் ஆதியாகமம் 1 : 27 மயக் குறிப்பிை்ைாை், அங்கு யதவனின் 
சீைமமந்த உலகம் "யதவனின் சாயலில்" உருவாக்கப்பை்ை ஆதாமமயும் 
ஏவாமளயும் உள்ளைக்கியிருப்பதாக யமாயச கூறினாை். கிறிஸ்துவினுமைய 
ைாஜ்யத்தின் பதாைை்ச்சியின் யபாது, நம் முதல் பபற்யறாை்கள் பகாண்டிருந்த 
அயத யதவ சாயமல மண்ீடும் பபற்றுக்பகாள்வதற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் 
நாம் பதாைை்ந்து "புதுப்பிக்கப்படுவமத" காண்கியறாம். ைாஜ்யத்தின் 
பதாைக்கத்தில் மை்டுமல்ல, அதன் பதாைை்ச்சியிலும் கிறிஸ்துவின் யவமலமயப் 
புைிந்துபகாள்வதற்கான ஒரு தைநிமலயாக புதிய ஏற்பாடு யமாயசயின் 
சிருஷ்டிப்பு விவைத்மத பயன்படுத்தியது என்பமத இந்த இைண்டு 
யவதபகுதிகளும் விளக்குகின்றன. நிச்சயமாக, புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளை்கள் 
யமாயசயின் சிருஷ்டிப்புக் கமதயின் கருப்பபாருமள ஒரு இறுதி கை்ைத்திற்கு 
எடுத்துச் பசன்றனை். ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பின் பதாைக்கமாக அவை்கள் 
கிறிஸ்துவின் முதல் வருமகமயயும் தனிநபை்கள் தங்கள் வாழ்க்மகயில் புதிய 
சிருஷ்டிப்பின் விமளவுகமள அனுபவிக்கும் யநைமாக ைாஜ்யத்தின் 
பதாைை்ச்சிமயமயயும் பாை்த்தயதாடு மை்டுமல்லாமல், அவை்கள் சிருஷ்டிப்பின் 
கருப்பபாருள்கமள கிறிஸ்துவின் பணியின் இறுதி கை்ைமாகிய ைாஜ்யத்தின் 
நிமறவிலும் கருத்துூன்றினை். 

ராஜ்யத்தின்  ிரைவு 
புதிய ஏற்பாை்டில் குமறந்தது இைண்டு யவத பகுதிகள் இந்த விஷயத்தில் 

தனித்து நிற்கின்றன. முதலாவதாக, யமாயசயின் சிருஷ்டிப்பு பற்றிய 
விவைத்தின் அடிப்பமையில் கிறிஸ்துவின் வருமகமய எபிபையை் 4 குறிக்கிறது: 

யமலும், "யதவன் தம்முமைய கிைிமயகமளபயல்லாம் முடித்து 
ஏழாம் நாளியல ஓய்ந்திருந்தாை்" என்று, 
ஏழாம்நாமளக்குறித்து ஓைிைத்தில் பசால்லியிருக்கிறாை்... 
யதவனுமைய ஜனங்களுக்கு இமளப்பாறுகிற காலம் இனி 
வருகிறதாயிருக்கிறது; ஏபனனில், அவருமைய 
இமளப்பாறுதலில் பிையவசித்தவன், யதவன் தம்முமைய 
கிைிமயகமள முடித்து ஓய்ந்ததுயபால, தானும் தன் 
கிைிமயகமள முடித்து ஓய்ந்திருப்பான். ஆமகயால், நாம் 
இந்த இமளப்பாறுதலில் பிையவசிக்க 
ஜாக்கிைமதயாயிருக்கக்கையவாம் (எபிபையை் 4 : 4 - 11). 

யமாயச ஆதியாகமம் 2 இல் யதவனின் ஓய்வுநாமள இஸ்ையவல் ஓய்வு 
நிலமாகிய கானாமன யநாக்கிச் பசல்ல துூண்டுயகாலாக உபயயாகித்தது யபால, 
எபிபைய எழுத்தாளை் யதவனின் ஓய்வுநாமள கிறிஸ்து மீண்டும் வரும் யபாது 
நாம் அனுபவிக்கப் யபாகும் இறுதி மீை்பின் சிறந்த முன்மாதிைியாகக் கண்ைாை். 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

யதவன் ஆைம்பத்தில் உலமக ஒழுங்குபடுத்தி ஓய்வுநாளின் மகிழ்ச்சிமயக் 
பகாண்டுவந்த அயத வழியில், கிறிஸ்து மகிமமயில் மீண்டும் வரும்யபாது 
உலமக மீண்டும் மறு ஒழுங்குபடுத்தி தனது ஜனங்களுக்கு இறுதி ஓய்வுநாளின் 
மகிழ்ச்சிமயக் பகாடுப்பாை். இந்த நாளுக்காக நாம் ஏங்கும்யபாது, கிறிஸ்து 
திரும்பி வரும்யபாது வரும் "அந்த ஓய்வுக்குள் நமழய ஜாக்கிைமதயாய் இருக்க 
யவண்டும்" என்று இங்யக கூறப்பை்டுள்ளது. இறுதியாக, யமாயசயின் சிருஷ்டிப்பு 
விவைத்தின் அடிப்பமையில் கிறிஸ்துவின் இைண்ைாவது வருமகமய 
அமையாளம் காை்டும் மிக அற்புதமான யவத பகுதிகளில் ஒன்று 
பவளிப்படுத்தின வியசஷம் 21 : 1 ஆகும். கிறிஸ்துவின் வருமகக்கு யயாவான் 
சிருஷ்டிப்பின் கருப்பபாருள்கமளப் கருத்துூன்றிய விதத்மதக் கவனியுங்கள்: 

பின்பு, நான் புதிய வானத்மதயும் புதிய பூமிமயயும் 
கண்யைன்; முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் 
ஒழிந்துயபாயின; சமுத்திைமும் இல்லாமற்யபாயிற்று 
(பவளிப்படுத்தின வியசஷம் 21 : 1). 

யயாவான் "ஒரு புதிய வானம் மற்றும் ஒரு புதிய பூமி" பற்றி யபசினாை், 
யமலும் இந்த பசாற்பறாைை் யதவன் "வானத்மதயும் பூமிமயயும்" சிருஷ்டித்தாை் 
என்று பதிவு பசய்கிற ஆதியாகமம் 1 : 1 மய நிமனவுபடுத்துகிறது. யமலும், இந்த 
புதிய உலகில் "இனி கைல் இருக்காது" என்று யயாவான் கூறினாை். ஆதியாகமம் 
1 : 9 இல் யதவன் கைமலத் தடுத்து, வைம்புகளுக்குள் மவத்து, உலை்ந்த நிலம் 
யதான்றச் பசய்து மனித இனத்திற்கு பாதுகாப்பான வாழ்விைமாக அமமத்தது 
உங்களுக்கு நிமனவிருக்கலாம். கிறிஸ்துவின் வருமகக்குப் பிறகு, உப்பு 
கைல்கள் பூமியிலிருந்து முழுவதுமாக அகற்றப்பை்டு புதிய ஜவீன் தரும் நீை் புதிய 
உலகில் இருப்பமதக் காணலாம். கிறிஸ்துவின் யவமல ஆதியாகமம் 1 இல் 
உள்ள சிருஷ்டிப்பின் நாை்கமளப் யபான்றது, ஆனால் கிறிஸ்துவில் யதவன் 
இமதவிை சிறந்த ஒழுங்மக பகாண்டு வருவாை். முழு பிைபஞ்சமும் புதிய வானம் 
மற்றும் புதிய பூமியாக மீண்டும் உருவாக்கப்படும், யமலும் யதவனும் அவருமைய 
ஜனங்களும் யசை்ந்து அந்த புதிய உலகத்மத அனுபவிப்பாை்கள். 

துைதிை்ஷ்ைவசமாக, கிறிஸ்தவை்கள் பபரும்பாலும் சிருஷ்டிப்பிலிருந்து 
தங்கள் நித்திய நம்பிக்மகமயத் துண்டிக்கிறாை்கள். நாம் பையலாகத்தில் 
ஆவிக்குைிய உலகில் நித்தியத்மத பசலவிடுயவாம் என்று கருதுகியறாம். 
ஆனால் புதிய ஏற்பாடு இமதப் பற்றி மிகவும் பதளிவாக இருக்கிறது. 
சிருஷ்டிப்பின் ஏழாம் நாளில் நியமிக்கப்பை்ை ஓய்வுநாளுக்கு திரும்புவயத நம் 
இறுதியான இலக்காகும். புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் நாம் 
நித்தியத்மத பசலவிடுயவாம். இது யமாயசயின் காலத்தில் இஸ்ையவலின் 
நம்பிக்மகயாக இருந்தது, இன்றும் அது நம் நம்பிக்மகயாகும். புதிய ஏற்பாை்டின் 
வழிகாை்டுதமல நாம் பின்பற்றுமகயில், ஆதியாகமத்தின் ஆைம்ப 
அதிகாைத்மத நாம் நீண்ை காலத்திற்கு முன்பு என்ன நைந்தது என்பதற்கான 
ஒரு பதிமவப் யபால மை்டும் எண்ணாமல் அதற்கும் யமலானதாக அமத அணுக 
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வடீியயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் யவறு பல ஆதாைங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பாை்மவயிைவும். 

யவண்டும். கிறிஸ்துவின் முதல் வருமகயில் யதவன் என்ன பசய்தாை் 
என்பதற்கும் தினமும் நம் வாழ்வில் அவை் இப்யபாது என்ன பசய்கிறாை் 
என்பதற்கும் கிறிஸ்து திரும்பி வரும்யபாது யதவன் எமத ஒருநாள் 
நிமறவமையச் பசய்வாை் என்பதற்குமான ஒரு உருவப்பைம் இதுவாகும். 

கிறிஸ்துவின் ைாஜ்யத்தின் மூன்று நிமலகளிலும், யதவன் உலகிலும் நம் 
வாழ்விலும் பாவம் மற்றும் மைணத்தின் குழப்பத்திற்கு எதிைாக பசயல்படுகிறாை். 
ைாஜ்யத்தின் துவக்கத்திலும், பதாைை்ச்சியிலும், நிமறவிலும், அவை் உலமக 
அதன் சீைமமந்த முடிவின் பாமதயில் அமமக்கிறாை் — அதாவது இது 
அவருமைய ஜனங்களுக்கு அவை் உருவாக்கும் ஒரு அற்புதமான புதிய 
சிருஷ்டிப்மபக் குறிக்கிறது. 

முடிவுரர 
இந்த பாைத்தில் ஆதியாகமம் 1 – 11 இன் முக்கிய யநாக்கம், ஆதியாகமம் 1 : 1 - 

2 : 3 இன் கை்ைமமப்பு மற்றும் அசல் அை்த்தம், மற்றும் புதிய ஏற்பாடு 
கிறிஸ்துவுக்கும் நம் வாழ்க்மகக்கும் சிருஷ்டிப்பு விவைத்தின் 
கருப்பபாருள்கமள கருத்துூன்றின வழிகள் ஆகி  நான்கு முக்கிய 
யயாசமனகமள நோம் கண்யைாம். குமறந்தபை்சம் பசான்னால், யமாயசயின் 
சிருஷ்டிப்பு பற்றிய பதிவிற்கான இந்த அணுகுமுமறயின் இன்மறக்கான 
தாக்கங்கள் ஆச்சைியமாக இருக்கின்றன. 

இன்று வாழும் கிறிஸ்தவை்களாக, ஆதியாகமத்தில் யமாயசயின் அசல் 
யநாக்கம் எவ்வாறு கிறிஸ்துவில் நம் வாழ்க்மகக்குப் பபாருந்துகிறது என்பமத 
நாம் பாை்க்க யவண்டும். ஆதியாகமத்தின் ஆைம்ப அதிகாைங்கமள முதலில் 
யகை்ை இஸ்ையவலை்கமளப் யபாலயவ, இந்தப் பாவமான உலகில் கிறிஸ்துமவப் 
பின்பற்றுவதால், நாம் எளிதில் உற்சாகமிழந்து யபாகியறாம். ஆனால் யமாயச 
தனது வாசகை்கமள யதவன் தனது சீைான உலகத்மத யநாக்கி பகாண்டு 
பசல்கிறாை் என்று நம்புவதற்கு ஊக்குவித்தது யபால, கிறிஸ்துவில் இந்த சீைான 
உலமக யநாக்கி யதவனின் அற்புதமான பாமதயில் நைக்கும்யபாது நாமும் 
ஊக்குவிக்கப்பை யவண்டும். 
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