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வன்முரையின் உலகம் 

-1- 

வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

முன்னுரர 
சிறு குழந்ரேகள் எப்படி ஆபே்ோன சூழ்நிரலகளின் ஊடாகப் 

பயமின்ைி தசல்கிைார்கள் என்பரே நீங்கள் எப்தபாோவது கவனிே்ேது 
உண்டா? அவர்கள் தகாஞ்சமும் கவனிப்பு இல்லாமல் சாரலயின் 
நடுப்பகுேிக்குச் தசன்று விடுகிைார்கள். கூர்ரமயான கே்ேிரய 
அஜாக்கிரரேயாகக் ரகயில் எடுக்கிைார்கள். சில தநரங்களில் அந்நியர்களால் 
தநரக்கூடும் வன்முரைரய மைந்ேவர்களாய் தநராய் அவர்களிடம் தசன்று, 
அவர்கள் கரங்கரளப் பிடிே்து அவர்களுடன் நடக்கே் தோடங்கி விடுகிைார்கள். 
ஆனால் தபரிய வயதுரடயவர்களுக்கு இந்ே உலகம் முழுவதும் பலவிே 
பிரச்சரனகளால் நிரைந்துள்ளது என்று தேரியும். இயை்ரகப் தபரழிவுகள் 
வாழ்ரவயும் உரடரமரயயும் அழிக்கின்ைன. தநாய்கள் துன்பே்ரேக் 
தகாண்டுவருகின்ைன. இயந்ேிரங்கள் நமக்குே் ேீங்கு விரளவிக்கலாம். சக 
மனிேர்களால் ஏை்படக்கூடிய ஆபே்துக்கதள இரவகதளல்லாவை்ைிலும் 
தபரியது என்று நமக்குே் தேரியும். ஆண்களும் தபண்களும் ேங்கள் சக 
மனிேர்கள் மதீு ோக்குேல், தகாரல மை்றும் யுே்ேம் தபான்ை வன்முரைச் 
தசயல்கரளச் தசய்கிைார்கள். மனிே வரலாை்ரை நாம் 
அைிந்ேிருந்தோமானால், அல்லது ேை்தபாரேய நிகழ்வுகரள நாம் 
கவனிே்ோல், மனிேர்கள் இந்ே உலகே்ரே வன்முரையால் நிரப்பியுள்ளனர் 
என்பரே மறுக்க முடியாது. 

இப்பாடே்ேிை்கு "வன்முரையின் உலகம்" என்று தபயரிட்டுள்தளாம். 
இங்கு நாம் ஆேியாகமம் 4:1–6:8 ரயப் பார்க்கப் தபாகிதைாம். அேில் தமாதச 
மனுக்குலம் பாவே்ேில் விழுந்ே சிைிது தநரே்ேில் உலகில் நடந்ே பிரச்சிரனகள் 
மை்றும் வன்முரைகரள விவரிே்துள்ளார். இந்ே அேிகாரங்களில் மனுக்குலம் 
எப்படி உலகே்ரே வன்முரையால் நிரப்ப ஆரம்பிே்ேனர் என்றும் அவை்றுக்கு 
தேவன் எப்படி உே்ேரவளிே்ோர் என்றும் தமாதச விவரிே்துள்ளார். 
ஆேியாகமே்ேின் இந்ேப் பகுேியின் மூன்று அம்சங்கரள நாம் ஆராய்தவாம்: 
முேலில், இந்ேப் பகுேியின் இலக்கிய அரமப்ரபப் பார்ப்தபாம்; இரண்டாவோக, 
இந்ே அேிகாரங்களின் உணரமயான அர்ே்ேே்ேில் கவனம் தசலுே்துதவாம்; 
மூன்ைாவோக, இந்ே தவேபகுேிகரள நம்முரடய அன்ைாடக வாழ்வில் 
பயன்படுே்ே புேிய ஏை்பாடு எவ்வாறு நமக்குக் கை்பிக்கிைது என்பரே நாம் 
ஆராய்தவாம். ஆேியாகமம் 4:1–6:8 இன் இலக்கிய அரமப்ரப முேலில் 
பார்ப்தபாம். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

இலக்கிய அரமப்பு 
ஆேியாகமே்ேில் உள்ள இந்ே அேிகாரங்கள், சம்பவங்கள் மை்றும் 

வம்சவரலாறு இரண்ரடயும் உள்ளடக்கிய பல்தவறு ேரலப்புகரளே் 
தோடுகின்ைன. இப்தபாது, இச்சிக்கல்கள் தபரும்பாலும் இந்ே அேிகாரங்கள் 
சரியாகப் தபாருந்ேவில்ரல என்ை எண்ணே்ரே நமக்குே் ேருகின்ைன. 
ஆனால் ஆேியாகமே்ேின் இந்ேப் பகுேிரய நாம் இன்னும் உன்னிப்பாக 
ஆராயும்தபாது, அது ஒருங்கிரணந்ே தநாக்கே்துடன் கவனமாக 
வடிவரமக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கியப் பரடப்பு என்பரே நாம் காணலாம். 
ஆேியாகமம் 4:1–6:8 ஐ நாம் பார்க்கும்தபாது, ஆேியாகமே்ேின் இந்ேப் பகுேி 
இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருப்பரேக் காண்தபாம். 4:1–5:32 ஐ 
தகாண்டுள்ள முேல் பிரிவிை்கு, "முந்ரேய வன்முரையும் நம்பிக்ரகயும்” என்று 
ேரலப்பிட்டுள்தளாம். 6:1-8 ரய தகாண்டுள்ள இரண்டாவது பிரிவிை்கு, 
"பிந்ரேய வன்முரையும் நம்பிக்ரகயும்” என்று ேரலப்பிட்டுள்தளாம். 

முந்ரதய வன்முரையும் நம்பிக்ரகயும் 
ஆேியாகமம் 4-5 இல் வன்முரை மை்றும் விடுேரலயின் நம்பிக்ரகயின் 

ஆரம்பநிரல நான்கு பகுேிகளாகப் பிரிகிைது. தமலும் இந்ே பகுேிகள் இரண்டு 
இரணயான தோகுப்புகள் மை்றும் வம்சாவளிரய உருவாக்குகின்ைன: 4:25-26 
இல் இரண்டாவது சம்பவே்ேிை்கு இரணயாக உள்ள ஒரு சம்பவே்ரே 4:1-16 
உருவாக்குகிைது. தமலும் 4:17-24 ஒரு வம்சாவளிரய உருவாக்குகிைது, இது 5:1-32 
இல் இரண்டாவது வம்சாவளிக்கு ஒே்ேிருக்கிைது. இந்ே இரண்டு 
சம்பவங்களுக்கு இரடயிலான சில தோடர்புகரள ஆய்வு தசய்வேன் மூலம் 
இந்ேப் பகுேிகரள நாம் ஆராயலாம். பின்னர் இந்ே இரண்டு 
வம்சாவளிகளுக்கு இரடயிலான இரணகளில் நாம் கவனம் தசலுே்துதவாம். 

சம்பவங்கள் 
முேலில், தமாதச 4:1-16 இல் பாவம் நிரைந்ே காயரீனப் பை்ைிய ஒரு 

சம்பவே்ரே எழுேே் தோடங்கினார். இந்ே தவேபகுேி காயன்ீ தபாைாரமயில் 
ஆே்ேிரங்தகாண்டு அவன் சதகாேரன் ஆதபரலக் தகான்ை காலே்ேின் நன்கு 
அைியப்பட்ட பேிவாகும். இந்ே தவேபகுேிரய நாம் இன்னும் உன்னிப்பாகப் 
பார்க்கும்தபாது, அது ஐந்து வியே்ேகு படிகளாகப் பிரிவது தேளிவாகிைது. 1-2 
வசனங்களில் காயனீும் ஆதபலும் ஒை்றுரமயாக வாழ்வோக இந்ே சம்பவம் 
ஆரம்பிக்கிைது. ஆனால், வசனம் 16 இல் உள்ள சம்பவே்ேின் முடிரவ நாம் 
பார்க்கும்தபாது மிகவும் விே்ேியாசமான சூழரலக் காண்கிதைாம். காயன்ீ அந்ே 
நல்ல நிலே்ேிலிருந்தும், அவனுரடய குடும்பே்ேிலிருந்தும், தேவனின் 
விதேசிே்ே பிரசன்னே்ேிலுமிருந்து தவளிதயை்ைப்பட்டு ேனியாக இருக்கிைான். 
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இந்ே சம்பவே்ேின் இரண்டாவது நிரல, 2-7 வசனங்களில் 
காணப்படுகிைது. அது காயன்ீ ஆதபரலக் தகாரல தசய்ய வழிவகுே்ே 
நிகழ்வுகரள, குைிப்பாக தேவனுக்கு தசலுே்ேப்பட்ட பலிகளில் உள்ள 
தவறுபாட்ரடே் தோடுகிைது. ஆதபலின் பலி தேவனுக்குப் பிரியமாயிருந்ேது, 
ஆனால் காயனீின் பலிரய அவர் நிராகரிே்ோர். தமலும் தேவன் காயரீன 
ஆள முை்பட்ட பாவே்ரேக் குைிே்து எச்சரிே்ோர். ஆனால் காயன்ீ அேை்குச் 
தசவிதகாடுக்கவில்ரல. இந்ேப் பகுேியில் காயன்ீ ேன் சதகாேரன் ஆதபரலக் 
தகாரல தசய்ோன். காயனீும் ஆதபலும் பலி தசலுே்ேிய இடே்ேிலிருந்து 
கிளம்பிச்தசன்று வயல்தவளியில் இருக்ரகயில், தேவன் எச்சரிே்ேபடி, பாவம் 
காயரீன ஆட்தகாண்டு மானிட வரலாை்ைில் முேல் தகாரலகாரனாக 
மாை்ைியது. இந்ே சம்பவே்ேின் நான்காவது பகுேி 9-15 வசனங்களில் 
தோன்றுகிைது. தேவன் கோ னீுக்கு அளிே்ே சாபம் மை்றும் பாதுகாப்ரப இது 
விவரிக்கிைது. தேவன் காயரீன ஏதேன் நிலே்ேிலிருந்து விரட்டிவிட்டு 
தவகுதுூரே்ேில் அரலந்து ேிரியும்படி சாபமிட்டார். ஆனால் மை்ை 
மனிேர்களால் ோக்கப்படுவேிலிருந்தும் அவரனப் பாதுகாே்ோர். 

எனதவ ஆேியாகமம் 4–5 காயனீின் தகாடிய பாவ சம்பவே்துடன் 
தோடங்குகிைது என்று நாம் பார்க்கிதைாம். பாவே்ோல் மிகவும் சர்ீதகட்ட அவன், 
ேன் நீேியுள்ள சதகாேரன் ஆதபரலக் தகான்ைான். இேன் விரளவாக, அவன் 
தேவனால் ஆசீர்வேிக்கப்பட்ட இடே்ேிலிருந்து தவகு தோரலவில் வசிக்கக் 
கட்டரளயிடப்பட்டான். 

ஆேியாகமம் 4-5 இன் தோடக்க சம்பவே்ேின் கட்டரமப்ரப இப்தபாது நாம் 
பார்ே்ேிருக்கும் தவரளயில், இந்ே அேிகாரங்களில் 4:25-26 இல் அேை்குே் 
தோடர்புரடய குைிப்பில் தோன்றும் இரண்டாவது சம்பவே்ேிை்கு நாம் ேிரும்ப 
தவண்டும். இந்ே தவேபகுேி நம் கவனே்ரே பாவம் நிரைந்ே காயினிடமிருந்து, 
ஆோமின் மூன்ைாவது மகைோை நீேிமான் தசே்ேினிடே்ேிை்குே் ேிருப்புகிைது. 

நீேிமான் தசே்ரேப் பை்ைிய அைிக்ரக மூன்று குறுகிய கட்டங்களாகப் 
பிரிகிைது. முேலில், 4:25 இல், ஏவாள் தசே்ரேப் தபறுகிைாள். இந்ே 
அைிக்ரகயின் இரண்டாவது கட்டம் 4:26 முேல் பகுேியில் தோன்றுகிைது. அங்கு 
தசே்ேிை்கு ஏதனாஸ் என்ை மகனும் இருப்பரே தமாதச குைிப்பிட்டுள்ளார். இந்ே 
நிகழ்வில் தபரிோக எதுவும் நடக்கவில்ரல. ஆனால் தமாதச 4:26 இல் 
மூன்ைாவது கட்டே்துடன் ஏதனாஸின் பிைப்பு பை்ைிய அைிக்ரகரயப் பின்பை்ைி, 
அங்கு இந்ேக் குடும்பே்ேின் ஆவிக்குரிய ேன்ரமரயப் பை்ைிச் தசான்னார். 4:26 
இல் தமாதச இந்ே வார்ே்ரேகரள எழுேினார்: 

அப்தபாழுது மனுேர் கர்ே்ேருரடய நாமே்ரேே் 
தோழுதுதகாள்ள ஆரம்பிே்ோர்கள் (ஆேியாகமம் 4:26b). 

எளிரமயாகச் தசான்னால், தசே் மை்றும் ஏதனாஸ் தேவரன தஜபே்ேில் 
அரழே்ே புருேர்கள் ஆவோர். பாவம் நிரைந்ே கோ னீுக்கு மாைாக, இந்ே 
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மனிேர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீேிமான்களாக இருந்து, இந்ே நீேிரய 
உண்ரமயுள்ள ஆராேரன மை்றும் தஜபே்ேின் மூலம் நிரூபிே்ேனர். 

வம்ச வரலாறுகள் 
இந்ே இரணயான சம்பவங்களின் அடிப்பரட முரண்பாடுகரள மனேில் 

தகாண்டு, நாம் இப்தபாது 4-5 அேிகாரங்களின் இரணயான வம்ச 
வரலாை்றுக்குே் ேிரும்ப தவண்டும். ஆேியாகமம் 4-5 இன் வம்ச வரலாறுகள் 
தபரும்பாலும் உயிரியல் வம்சாவளியின் தேளிவை்ை பேிவுகரள விட ஒரு 
படிதய அேிகமாகே் தேரிவோல் பல தமாழிதபயர்ப்பாளர்கள் அவை்ைின் 
முக்கியே்துவே்ரேக் கவனிக்கவில்ரல. இருப்பினும், இந்ே வம்சாவளிகரள 
உை்று தநாக்கினால், தமாதச ஆேி கால வரலாை்ைின் இந்ேப் பகுேிரய எழுதும் 
தநாக்கே்ேிை்கு முக்கியே் ேகவல்கள் இேில் இருப்பது தவளிப்படும். 

ஒருபுைம், முேல் வம்சாவளி காயனீின் பாவ சந்ேேிரய 4:17-24 இல் பேிவு 
தசய்கிைது. இந்ே வசனங்களில், காயனீின் பல சந்ேேியினரர தமாதச 
பட்டியலிட்டு, பாவம் இந்ேக் குடும்பே்ரே எப்படி தபருரமயுள்ள, 
அகங்காரமுள்ள மை்றும் அச்சுறுே்தும் தகாே்ேிரமாக மாை்ைியது என்பரே 
எடுே்துரரே்ோர். இரண்டாவது வம்சாவளியில் தசே்ேின் நீேியுள்ள சந்ேேி 5:1-32 
இல் காணப்படுகிைது. இந்ே தவேபகுேியில் தமாதச, தசே்ேின் குடும்பே்ேில் பல 
முக்கியமான தபயர்கரளப் பேிவு தசய்ோர். ஆயினும், காயனீின் சந்ேேிக்கு 
மாைாக, இந்ேக் குடும்பம் தோடர்ந்து நீேியுடனும் உண்ரமயுடனும் இருந்ேது. 

இந்ே தநாக்கே்ரே நாம் காணக்கூடிய ஒரு வழி, இரண்டு பட்டியலிலும் 
இரண்டு தபயர்கரள தமாதச தசர்ே்ே விேே்ரேக் கவனிப்போகும். காயன்ீ 
மை்றும் தசே் ஆகிய இவ்விரண்டு சந்ேேியிலும் ஏதனாக்கு மை்றும் லாதமக்கு 
என்ை தபயர்கள் உள்ளன. தமாதச இந்ே மனிேர்கரள ஒருவரிலிருந்து 
மை்தைாருவரர தேளிவாக தவறுபடுே்ேிக் காட்டினார். ஏதனாக்கு என்ை 
இருதவறு மனிேர்கரளப் பை்ைி தமாதச தசான்னரே முேலில் கவனியுங்கள். 
ஒருபுைம், ஆேியாகமம் 4:17 இல் காயனீின் வம்சாவளியான ஏதனாக்ரகப் 
பை்ைிய இந்ே வார்ே்ரேகரளப் படிக்கிதைாம்: 

அவன் [காயன்ீ] ஒரு பட்டணே்ரேக் கட்டி, அந்ேப் 
பட்டணே்துக்குே் ேன் குமாரனாகிய ஏதனாக்குரடய தபரர 
இட்டான். (ஆேியாகமம் 4:17). 

காயனீும் அவன் மகன் ஏதனாக்கும் இந்ேப் பட்டணே்ேிை்கு ஏதனாக்கின் 
தபயரரச் சூட்டி தபருமிேே்ேில் ேங்கரளே் ோங்கதள உயர்ே்ேினர். தசே் 
சந்ேேியின் ஏதனாக்கு பை்ைி தமாதச என்ன எழுேினார் என்று கவனிக்கும் 
தபாது இந்ேக் கருே்ேின் முக்கியே்துவே்ரே நாம் பார்க்க முடியும். 5:24 இல், 
தசே்ேின் ஏதனாக்ரகப் பை்ைி தமாதச இவ்வாறு வர்ணிக்கிைார்: 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

ஏதனாக்கு தேவதனாதட சஞ்சரிே்துக்தகாண்டிருக்ரகயில், 
காணப்படாமை்தபானான்; தேவன் அவரன 
எடுே்துக்தகாண்டார். (ஆேியாகமம் 5:24). 

பாவமுள்ள ஏதனாக்கிை்கும் நீேியுள்ள ஏதனாக்கிை்கும் இரடயில் நாம் 
இங்கு காணும் குைிப்பிடே்ேக்க முரண்பாட்ரட விட இரண்டு 
மனிேர்களுக்கிரடதயயான விே்ேியாசே்ரே கை்பரன தசய்வது கடினமாகும். 

ஏதனாக்கு என்ை இருதவறு மனிேர்களுக்கிரடயில் அரமக்கப்பட்ட 
முரண்பாடுகளுக்கும் கூடுேலாக, தமாதச காயனீின் சந்ேேியில் உள்ள ஒரு 
லாதமக்கு மை்றும் தசே்ேின் சந்ேேியில் உள்ள ஒரு லாதமக்கு பை்ைியும் 
குைிப்பிட்டார். மீண்டும், இந்ே இரண்டு தபர்களுக்கிரடயில் வலுவான 
முரண்பாடுகள் ேனிே்துே் தேரிகின்ைன. ஒருபுைம், காயனீின் லாதமக்கு ஒரு 
பயங்கரமான நபர். ஆேியாகமம் 4:23-24, லாதமக்கு ஒரு தகாரலகாரன் என்றும், 
ேன்னுரடய தகாரல பாேகங்களில் தபரும் தபருரம தகாண்டான் என்றும் 
கூறுகிைது. மாைாக, தசே்துரடய லாதமக்கின் ேன்ரமரயக் காட்ட, தமாதச ேனது 
மகனின் பிைப்பில் 5:29 இல் லாதமக்கின் வார்ே்ரேகரளப் பேிவு தசய்ோர்: 

கர்ே்ேர் சபிே்ே பூமியிதல நமக்கு உண்டான தவரலயிலும், 
நம்முரடய ரககளின் பிரயாசே்ேிலும், இவன் நம்ரமே் 
தேை்றுவான் என்று தசால்லி, [லாதமக்கு] அவனுக்கு தநாவா 
என்று தபரிட்டான். (ஆேியாகமம் 5:29). 

தவோகமக் காலங்களின் வழக்கப்படி, தசே்ேின் லாதமக்கு ேனது 
மகனுக்குப் தபயரிடும் தபாது தேவனிடம், ஆோம் மை்றும் ஏவாளின் நாட்களில் 
தேவன் பூமிரயச் சபிே்ேதபாது தோடங்கிய பயங்கரமான வாழ்க்ரகயிலிருந்து 
ேனது மகன் தநாவா விடுவிப்பான் என்ை நம்பிக்ரகரய விண்ணப்பமாக 
தவளிப்படுே்ேினார். 

இப்தபாது நாம் ஆேியாகமம் 4–5 எப்படி ஆரம்பகால வன்முரை மை்றும் 
விடுேரலயின் நம்பிக்ரகரய தவளிப்படுே்துகிைது என்பரேக் 
கவனிே்ேிருக்கும் தவரளயில், ஆேியாகமம் 6:1-8 இல் தோன்றும் வன்முரை 
மை்றும் நம்பிக்ரகயின் இரண்டாவது சூழலுக்கு நாம் ேிரும்ப தவண்டும். 

பிந்ரதய வன்முரையும் நம்பிக்ரகயும் 
இந்ே வசனங்கரள நாம் உன்னிப்பாகப் பார்க்கும்தபாது, 6:1-8 மூன்று 

படிகளாகப் பிரிகிைது என்பது தேளிவாகிைது: முேலாவோக, 1-3 வசனங்கள் 
"தேவகுமாரர்" என்று அரழக்கப்படும் கோபாே்ேிரங்கரளப் பை்ைியது. 
இரண்டாவோக, வசனங்கள் 4-7 "இராட்சேர்" என்று அரழக்கப்படும் மை்ை 
கோபாே்ேிரங்களில் கவனம் தசலுே்துகிைது. இந்ே இரண்டு படிகரளப் 
பின்பை்ைி, தமாதச 8 வது வசனே்ேில் ஒரு பிந்ரேய வார்ே்ரேரயச் தசர்ே்து, 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

நம்பிக்ரகயும் மீட்பும் தகாண்டிருந்ே தநாவாரவ மீண்டுதமாருமுரை 
குைிப்பிடுகிைார். 

ததவகுமாரர்கள் 
இந்ே வசனங்களின் இரண்டு முக்கிய நிரலகள் பூமியில் நடந்ே 

தோடர்ச்சியான அச்சுறுே்தும் நிகழ்வுகரள விவரிே்து, இந்ே நிகழ்வுகளுக்கு 
தேவன் எவ்வாறு பேிலளிே்ோர் என்பரே தவளிப்படுே்துகிைது. நாம் முேலில் 
தேவகுமாரரின் அச்சுறுே்ேல் பை்ைியும் அேை்கு தேவனின் நிரலப்பாடு என்ன 
என்று 6:1-3 இல் பார்ப்தபாம். எேிர்பாராேவிேமாக, ஆேியாகமப் புே்ேகே்ேில் 
விளக்குவேை்கு மிகவும் சிரமமான வசனங்களின் மே்ேியில் இந்ே வசனங்கள் 
உள்ளன. அடிப்பரடயில் வசனம் 2 இல் நாம் வாசிக்கிை இந்ே வார்ே்ரேகளில் 
இச்சிரமம் ரமயம் தகாண்டுள்ளது: 

தேவகுமாரர் மனுேகுமாரே்ேிகரள அேிக 
தசௌந்ேரியமுள்ளவர்கதளன்று கண்டு, அவர்களுக்குள்தள 
ேங்களுக்குப் தபண்கரளே் தேரிந்துதகாண்டார்கள். 
(ஆேியாகமம் 6:2). 

இந்ே தேவகுமாரர் மை்றும் மனுேகுமாரே்ேிகள் யார் என்பரே தமாதச 
துல்லியமாக விளக்கவில்ரல. தேளிவாக, அவர் ேனது ஆேி வாசகர்கள் அவர் 
தசான்னரேப் புரிந்துதகாள்வார்கள் என்று எேிர்பார்ே்ோர். ஆனால் நவனீ 
வாசகர்களால் இந்ே கோபாே்ேிரங்களின் அரடயாளங்கரள தகள்விக்கு 
அப்பாை்பட்டு முடிவுதசய்ய இயலவில்ரல. 

தமாழிதபயர்ப்பு வரலாை்ைில், மூன்று நியாயமான அரடயாளங்கள் 
பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளன. முேலில், தேவகுமாரர் காயனீிலிருந்து வந்ே 
குமாரே்ேிகரள ேிருமணம் தசய்ே தசே்ேியர்களாக இருக்கலாம். ஆேியாகமம் 
4-5 அேிகாரங்களில் காயனீியர்கள் மை்றும் தசே்ேியர்கள் இரடதய 
ஏை்படுே்ேப்பட்ட முரண்பாடுகள் காரணமாக இந்ே விளக்கம் சில சான்றுகரளக் 
தகாண்டுள்ளது. இரண்டாவது தேர்வு என்னதவன்ைால், தேவகுமாரர் 
தேவதுூேர்களாக இருக்கலாம், மை்றும் மனுேகுமாரே்ேிகள் சாோரண 
மானுடர்கள். இந்ேக் கண்தணாட்டே்ேிை்கும் சில ேகுேிகள் உள்ளன. 
ஏதனன்ைால் பரழய ஏை்பாட்டில் தயாபு 1:6 மை்றும் சங்கீேம் 29:1 தபான்ை 
தவேபகுேிகளில் தேவதுூேர்கள் அடிக்கடி "தேவபுே்ேிரர்" என்று 
அரழக்கப்படுகிைார்கள். மூன்ைாவது, தேவகுமாரர்கரள சிறு நிலப்பகுேிரயச் 
சார்ந்ே தபண்கரளே் ேங்களுக்குே் தேரிந்துதகாண்ட ராஜாக்கள் அல்லது 
பிரபுக்களாகப் புரிந்துதகாள்வது. 2 சாமுதவல் 7:14 மை்றும் சங்கீேம் 2:7 இல் 
ோவேீின் குமாரன் தேவனுரடய குமாரன் என்று அரழக்கப்படுவரேப் தபால, 
பண்ரடய கிழக்கே்ேிய தேசங்களின் ராஜாக்கள் அடிக்கடி தேவகுமாரர்கள் 
என்று அரழக்கப்பட்டோல் இந்ேக் கண்தணாட்டே்ேிை்கும் கூட ஆோரம் உண்டு 
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இந்ே மூன்ைாவது விளக்கே்ரே நான் ஆேரிே்ோலும், எந்ேதவாரு குைிப்பிட்ட 
நிரலப்பாட்ரடயும் பை்ைி நாம் பிடிவாேமாக இருக்கக்கூடாது இந்ேக் 
கோபாே்ேிரங்கள் யார் என்று நமக்கு உறுேியாகே் தேரியாவிட்டாலும், 
அவர்கள் என்ன தசய்ோர்கள் என்பேில் நாம் இன்னும் உறுேியாக இருக்க 
முடியும். ஆேியாகமம் 6:2 இல் நாம் இரே வாசிே்தோம் என்பரே நீங்கள் 
நிரனவு கூரலாம்: 

தேவகுமாரர் ... அவர்களுக்குள்தள ேங்களுக்குப் 
தபண்கரளே் [மனுேகுமாரே்ேிகரள] 
தேரிந்துதகாண்டார்கள். (ஆேியாகமம் 6:2). 

பரழய ஏை்பாட்டில் முரையான ேிருமணே்ேிை்கான வழக்கம் இது அல்ல. 
தமலும் இந்ே உைவுகளுக்கு ஸ்ேிரகீதளா அல்லது அவர்களது குடும்பங்கதளா 
சம்மேிக்கவில்ரல என்று அது பலமாக அைிவுறுே்துகிைது. மாைாக, தேவகுமாரர், 
பலம்வாய்ந்ே பிரபுக்களாக இருந்ேிருக்கக்கூடும் என்போல், தபண்கரள 
அவர்களின் அனுமேியின்ைி கட்டாயமாகே் தேரிந்துதகாண்டார்கள். 
இங்குள்ள தமாழி தேவகுமாரர் உண்ரமயில் இந்ேப் தபண்கரளே் ேங்கள் 
விருப்பே்ேின் தபரில் பாலியல் பலாே்காரம் தசய்ேோகக்கூட அர்ே்ேம் 
தகாள்ளும். எல்லா நிகழ்வுகளிலும், முன்னோக எடுே்துக்காட்டப்பட்ட காயன்ீ 
மை்றும் அவனது சந்ேேியினரின் துர்ச்தசய்ரககள் வன்முரை வாழ்க்ரகயின் 
மை்தைாரு கட்டே்ரே அரடந்ேது — தபண்களிடம் அே்துமைீல். 

தேவகுமாரரின் அச்சுறுே்ேரல தமாதச விவரிே்ே பிைகு, அவர் இந்ே 
நிகழ்வுகளுக்கு தேவனின் பேில் எை்னும் ேனது முக்கிய தநாக்கே்ேிை்குே் 
ேிரும்பினார். இந்ே வார்ே்ரேகரள நாம் ஆேியாகமம் 6:3 இல் வாசிக்கிதைாம்: 

அப்தபாழுது கர்ே்ேர்: என் ஆவி என்ரைக்கும் மனுேதனாதட 
தபாராடுவேில்ரல; அவன் மாம்சந்ோதன, அவன் 
இருக்கப்தபாகிை நாட்கள் நூை்ைிருபது வருேம் என்ைார் 
(ஆேியாகமம் 6:3). 

மனுக்குலே்ேிை்கு பாவம் தோடர்ந்து வன்முரைரயக் தகாண்டு வந்ேோல் 
தேவன் விசனப்பட்டு, இந்ே சீர்தகட்ரட ோம் எப்தபாதும் 
தபாறுே்துக்தகாள்வேில்ரல என்று அைிவிே்ோர். இருப்பினும், தேவன் ேமது 
நியாயே்ேீர்ப்ரப நிரைதவை்றுவேை்கு முன்பு இன்னும் நூை்ைி இருபது 
ஆண்டுகளுக்கு மனுக்குலே்ரே அனுமேிக்க இரக்கே்துடன் ேீர்மானிே்ோர். 

பூமியில் இரண்டாவது தசயல்களின் ஒரு தோகுப்பு மை்றும் தேய்வகீ 
எேிர்விரன ஆேியாகமம் 6:4-7 இல் காணப்படும் இராட்சேர்களின் குைிப்பாகும். 
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இராட்சதர்கள் / பலவான்கள் 
4 ஆம் வசனே்ேில் மை்தைாரு அச்சுறுே்ேக்கூடிய சூழல் உருவானரே 

வாசிக்கிதைாம்: 

அந்நாட்களில் இராட்சேர் பூமியிதல இருந்ோர்கள்; --- பின்பு --
- தேவகுமாரர் மனுேகுமாரே்ேிகதளாதட கூடுகிைேினால், 
இவர்கள் அவர்களுக்குப் பிள்ரளகரளப் தபை்ைதபாது, 
இவர்களும் பூர்வே்ேில் தபர்தபை்ை மனுேராகிய 
பலவான்களானார்கள் (ஆேியாகமம் 6:4). 

இப்தபாது, சில பரழய தவோகமங்கள் தவறுமதன பரழய கிதரக்க 
பேிப்ரபப் பின்தோடர்ந்து, "தநஃபிலிம்" என்ை எபிதரய வார்ே்ரேரய 
"ராட்சேர்கள்" என்று தமாழிதபயர்க்கின்ைன. ஆனால் இது இந்ே வார்ே்ரேயின் 
சரியான அர்ே்ேே்ரேே் தேரிவிக்கவில்ரல என்போல், இந்ே தமாழிதபயர்ப்பு 
துரேிர்ே்டவசமானது. அைிஞர்களின் கருே்து இந்ே வார்ே்ரேயின் 
துல்லியமான அர்ே்ேே்ரே விளக்குவேில் தவறுபடுகிைது. ஆனால் அது 
தபரும்பாலும் வலிரமயான வரீர்கள் அல்லது தபார்வரீர்கரளக் குைிக்கிைது. 

இந்ே தவேபகுேியில், தமாதச இந்ே தநஃபிலிம்கரள "பூர்வே்ேில் 
தபர்தபை்ை மனுேராகிய பலவான்கள்" என்று குைிப்பிட்டார். எபிதரய 
தமாழியில் "ஹீதராஸ்" அல்லது ஹகிதபாரிம் ( ים ִ֛ רִּ בֹּ  என்ை தசால் (ַהגִּ
வரீர்கரளதயா அல்லது பலம்வாய்ந்ே வரீர்கரளதயா குைிக்கிைது. இந்ேச் 
சூழலில், தநஃபிலிம்களின் இராணுவ இகழ்ச்சி எேிர்மரையாக எடுே்துக் 
தகாள்ளப்பட தவண்டும். இந்ே மனிேர்கள் அவர்களின் சுயநலப் தபார் மை்றும் 
வன்முரைக்கு தபயர் தபை்ைவர்களாய்ே் ேங்கரளச் சுை்ைியுள்ளவர்கள் மீது 
பயங்கரவாேே்ரே ஏை்படுே்ேியவர்கள். காயன்ீ ேன் சதகாேரன் ஆதபரலக் 
தகாரலதசய்ே தபாது தோடங்கிய வன்முரை, காயனீின் வம்சாவளியான 
லாதமக்கில் தோடர்ந்து, இப்தபாது தநஃபிலிம் வரீர்கள் ஒவ்தவாரு கட்டே்ேிலும் 
வன்முரையால் அச்சுறுே்ேியோல் இன்னும் அேிக அளரவ அரடந்ேது. 
வசனம் 5 இல் நாம் வாசிப்பரேப் தபால: 

மனுேனுரடய அக்கிரமம் பூமியிதல தபருகினது என்றும், 
அவன் இருேயே்து நிரனவுகளின் தோை்ைதமல்லாம் 
நிே்ேமும் தபால்லாேதே என்றும், கர்ே்ேர் கண்டார் 
(ஆேியாகமம் 6:5). 

தநஃபிலிம்களின் தோன்ைலுடன் மனுக்குலே்ேின் சீர்தகடு, பாவம் 
அவர்கரள முை்ைிலுமாக ஆக்கிரமிக்கும் அளவிை்கு வளர்ந்ேது. இேன் 
விரளவாக, வசனங்கள் 6-7 இல் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிதைாம்: 
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ோம் பூமியிதல மனுேரன உண்டாக்கினேை்காகக் கர்ே்ேர் 
மனஸ்ோபப்பட்டார்; அது அவர் இருேயே்துக்கு 
விசனமாயிருந்ேது. அப்தபாழுது கர்ே்ேர்: "நான் சிருே்டிே்ே 
மனுேரனப் பூமியின்தமல் ரவக்காமல் --- மனுேன் 
முேை்தகாண்டு, மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயே்துப் 
பைரவகள் பரியந்ேமும் உண்டாயிருக்கிைரவகரள 
நிக்கிரகம்பண்ணுதவன் --- நான் அவர்கரள 
உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்ோபமாயிருக்கிைது" என்ைார் 
(ஆேியாகமம் 6:6-7). 

தநஃபிலிம் ேமது உலகே்ரே எப்படி அச்சுறுே்ேியது என்பரே தேவன் 
கண்டார். தமலும் தமாே்ேமாக உலகளாவிய அழிவில் ேரலயிட தவண்டிய 
தநரம் இது என்று ேீர்மானிே்ோர். 

பின்னுரர 
நல்லதவரளயாக, ஆேியாகமம் 6:1-8 நியாயே்ேீர்ப்பு வார்ே்ரேகளுடன் 

முடியவில்ரல. அேை்குப் பேிலாக, தமாதச ேனது ஆேிவரலாை்ைின் இந்ேப் 
பகுேியின் தமதலாட்டமான வடிவங்கரள ரவே்து, வசனம் 8 இல் நம்பிக்ரக 
ேரும் பின்னுரரரயச் தசர்ே்ோர். பாவச் சர்ீதகட்டின் காரணமாக 
மனுக்குலே்ரே அழிக்க தேவன் ேீர்மானிே்ேிருந்ோலும், நம்பிக்ரகரய 
அளிே்ே ஒரு மனிேன் இருந்ோன் என்று நாம் வாசிே்தோம்: 

தநாவாவுக்தகா, கர்ே்ேருரடய கண்களில் கிருரப 
கிரடே்ேது (ஆேியாகமம் 6:8). 

இவ்வார்ே்ரேகளில், அச்சுறுே்ேல் மை்றும் விடுேரலயின் நம்பிக்ரகச் 
சூழரல தமாதச நிரைவு தசய்ோர். ஜலப்பிரளயே்ேின் மூலம் வன்முரை 
மை்றும் பாவம் நிரைந்ே மனுக்குலே்ரே அழிப்பது உண்ரமயில் எேிர்கால 
சந்ேேியினருக்கு ஒரு விடுேரலரய ஏை்படுே்தும். 

ஆேியாகமம் 4:1–6:8 இன் இலக்கியக் கட்டரமப்புகள் பை்ைிய நமது 
ஆய்வுகளிலிருந்து, ஆேியாகமே்ேில் உள்ள இந்ே அேிகாரங்கள் இரண்டு 
முக்கிய பிரச்சரனகளில் கவனம் தசலுே்துவரே நாம் காண்கிதைாம்: 
முேலாவது அவர்கள் கவனம், காயன்ீ மை்றும் அவனுரடய சந்ேேியினரின் 
நாட்களில் தேவனுக்கு விதராேமாகக் கலகம் தசய்ேவர்களிடமிருந்து, 
வன்முரை என்ை அச்சுறுே்ேலில் இருக்கிைது; இரண்டாவோக, அவர்கள் 
தேவகுமாரர் மை்றும் தநஃபிலிம்களின் நாட்களில் பாவமுள்ள மக்களின் 
அச்சுறுே்ேலில் கவனம் தசலுே்துகிைார்கள். எப்படியும் இந்ே இரண்டு 
சந்ேர்ப்பங்களிலும், தநாவா என்னும் தபயர் தகாண்ட தசே்ேின் ஒரு விதேசிே்ே 
மகன் மூலம் தேவன் விடுேரலயளிப்பார் என்று தமாதச குைிப்பிட்டார் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

ஆேியாகமே்ேின் இந்ேப் பகுேியின் அடிப்பரடக் கட்டரமப்ரபயும் 
முக்கிய விேயங்கரளயும் இப்தபாது நாம் பார்ே்ேிருக்கும் தவரளயில், 
இரண்டாவது தகள்விரயக் தகட்க தவண்டிய நிரலயில் இருக்கிதைாம். இந்ே 
அேிகாரங்களின் உண்ரமயான அர்ே்ேம் என்ன? இஸ்ரதவல் மக்கரள தமாதச 
எகிப்ேிலிருந்து வாக்குே்ேே்ேம் பண்ணப்பட்ட தேசே்ேிை்கு அரழே்துச் 
தசன்ைதபாது அவர்களிடம் அைிவிே்ேது என்ன? 

உண்ரமயான அர்த்தம் 
ஆேிவரலாை்ைின் இந்ேப் பகுேியின் உண்ரமயான அர்ே்ேே்ரேப் 

புரிந்துதகாள்ள, இது இரண்டு விேயங்கரளக் கருே்ேில் தகாள்ள உேவும்: 
முேலாவது, தமாதச ேனது ஆேிவரலாை்ைின் இந்ேப் பகுேிரய இஸ்ரதவலின் 
அனுபவே்துடன் எவ்வாறு இரணே்ோர் என்பரே நாம் பார்ப்தபாம்; 
இரண்டாவோக, தமாதசயின் முேல் இஸ்ரதவல் வாசகர்களுக்கான இந்ே 
இரணப்புகளின் ோக்கங்கரள நாம் ஆராய்தவாம். தமாதச இந்ே 
அேிகாரங்கரள அவர் வழிநடே்ேிய இஸ்ரதவலர்களின் அனுபவங்களுடன் 
இரணே்ே வழிகரளப் பை்ைி முேலில் பார்ப்தபாம். 

ததாடர்புகள் 
தமாதச இஸ்ரதவல் ஜனங்கள் அனுபவிே்ே அடக்குமுரை 

அனுபவங்கரள ஆரம்பகால மனிே வரலாை்ைின் வன்முரைரய ஒே்ேிருக்கும் 
விேே்ேில் விவரிப்பேன் மூலம் ேனது ஆேிவரலாை்ைின் இந்ே அேிகாரங்கரள 
ேனது சமகால உலகே்துடன் தோடர்புபடுே்ேினார். அவ்வாறு தசய்வேன் மூலம், 
இஸ்ரதவல் சந்ேிே்ே பிரச்சரனகள் ஆேி உலகின் பிரச்சரனகளுக்கு மிகவும் 
ஒே்ேோக இருப்பரே அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

இப்தபாது, தமாதச இந்ே ஒை்றுரமகரள எவ்வாறு உறுேிப்படுே்ேினார் 
என்பரே ஆராய, நாம் ஆேியாகமம் 4:1-6:8 இன் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகரள 
மீண்டும் பார்ப்தபாம்: 4-5 அேிகாரங்களில் முந்ரேய வன்முரையும் 
விடுேரலயின் நம்பிக்ரகயும் என்னும் முேல் சூழல், மை்றும் 6:1-8 இல் பிந்ரேய 
வன்முரையும் விடுேரலயின் நம்பிக்ரகயும் என்னும் இரண்டாவது சூழல். 
ஆேியாகமம் 4–5 இஸ்ரதவலின் அனுபவே்துடன் தோடர்புள்ளது என்பரே 
முேலில் பார்ப்தபாம். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

முந்ரதய வன்முரையும் நம்பிக்ரகயும் 
ஆேியாகமம் 4-5 இல் உள்ள தபால்லாே மை்றும் நீேிமான்களின் 

குணாேிசயங்கரளப் பார்க்கும்தபாது, தமாதசயின் வாசகர்கள் காயரீனயும் 
அவனது குடும்பே்ேினரரயும் எகிப்ேியர்களுடனும் நீேிமான்களான ஆதபல், 
தசே் மை்றும் தசே்ேியர்கரள தேவனுரடய ஜனங்களாகிய ேங்களுடனும் 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் விேே்ேில் இந்ே விேயே்ரே வடிவரமே்ோர் என்பது 
தேளிவாகிைது. தமாதச இந்ே தோடர்புகரள எப்படி உருவாக்கினார்? 

சம்பவங்கள். ஆேியாகமம் 4:1-16 இல் பாவம் நிரைந்ே காயனீின் கரேரய 
ஆராய்வேன் மூலம் நாம் தோடங்க தவண்டும். இந்ே சம்பவே்ேில், 
இஸ்ரதவலர்கள் இந்ே தவேபகுேிரய தோங்கள் வாழ்ந்ே காலே்துடன் 
இரணக்க அனுமேிக்கும் ஐந்து காரியங்களிலாவது தமாதச கவனம் 
தசலுே்ேினார். முேலில், இந்ே தோடர்புகரள உருவாக்க காயன்ீ மை்றும் 
ஆதபலின் தோழில்கரள தமாதச குைிப்பிட்டார். 

ஆேியாகமம் 4:2 இல் காயன்ீ மை்றும் ஆதபல் ஆரம்பே்ேில் 
தவறுபடுே்ேப்பட்ட விேே்ரேப் பாருங்கள்: 

ஆதபல் ஆடுகரள தமய்க்கிைவனானான், காயன்ீ நிலே்ரேப் 
பயிரிடுகிைவனானான் (ஆேியாகமம் 4:2). 

இப்பகுேி குைிப்பிடுவது தபால, காயன்ீ ஒரு குடிதயைிய விவசாயி, ஒரு 
உழவன் ஆவோை். அதே தநரே்ேில் ஆதபல் ஒரு தமய்ப்பன் ஆவோை். பண்ரடய 
மை்றும் நவனீ காலங்களில், குடிதயைிய, விவசாயம் சார்ந்ே சமூகங்களுக்கும் 
நாதடாடி தமய்ப்பர்களுக்கும் இரடதய பேை்ைம் ஏை்படுவது சகஜமானது. 
ஆேியாகமப் புே்ேகம் குைிப்பிடுவது தபால, தமாதசயும் இஸ்ரதவலர்களும் 
எகிப்ேில் இருந்ேதபாது இவ்வரகயான பேை்ைம் எப்படி கடுரமயான 
கே்டங்களுக்கு வழிவகுே்ேது என்பரே நன்கு அைிந்ேிருந்ேனர். ஆேியாகமம் 
46:33-34 இல், தயாதசப்பு எகிப்துக்கு வந்ே ேனது சதகாேரர்களிடம் இவ்வாறு 
அைிவுறுே்ேினான் 

பார்தவான் உங்கரள அரழே்து, "உங்கள் தோழில் என்ன?" 
என்று தகட்டால், நீங்கள், தகாதசன் நாட்டில் குடியிருக்கும்படி, 
அவரன தநாக்கி: "எங்கள் பிோக்கரளப்தபால, உமது 
அடியாராகிய நாங்களும் எங்கள் சிறுவயதுமுேல் 
இதுவரரக்கும் தமய்ப்பர்களாயிருக்கிதைாம்" என்று 
தசால்லுங்கள்; தமய்ப்பர்கள் எல்லாரும் எகிப்ேியருக்கு 
அருவருப்பாயிருக்கிைார்கள் என்ைான் (ஆேியாகமம் 46:33-34). 

காயன்ீ ஒரு விவசாயி மை்றும் ஆதபல் ஒரு தமய்ப்பன் என்று தமாதச ஏன் 
குைிப்பிட்டார் என்பரே இங்தக தயாதசப்பின் அைிவுறுே்ேல்கள் நமக்கு 
ஆழமான புரிேரலக் தகாடுக்கின்ைன. அவர் ேனது இஸ்ரதவல் வாசகர்கள் 
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பார்ரவயிடவும். 

எகிப்ேியர்களுடன் விவசாயியான காயரீன ஒப்பிட்டுப் பார்ே்துக்தகாள்ள 
விரும்பினார். தமலும் இஸ்ரதவலாகிய ேங்கரள பாேிக்கப்பட்ட தமய்ப்பனான 
ஆதபலுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ே்துக்தகாள்ள விரும்பினார். 

இந்ே சம்பவே்ேிை்கும் தமாதசயின் முேை்கட்ட பார்ரவயாளர்களுக்கும் 
இரடதயயான இரண்டாவது தோடர்பு காயன்ீ மை்றும் ஆதபல் தசலுே்ேிய 
பலிகளின் ரமயக்கருே்ேில் தோன்றுகிைது. ஆேியாகமம் 4 நமக்குச் தசால்வது 
தபால், தேவன் காயனீின் பலிரய நிராகரிே்ோர், ஆனால் ஆதபலின் பலியில் 
பிரியமாயிருந்ோர். இந்ே பலிகளுக்கிரடதயயான தேவனின் 
தவறுபாட்டிை்கான காரணம் ஆேியாகமம் 4:3-4 இல் தேளிவாக உள்ளது, அங்கு 
நாம் இந்ே வார்ே்ரேகரளப் படிக்கிதைாம்: 

காயன்ீ நிலே்ேின் கனிகரளக் கர்ே்ேருக்குக் 
காணிக்ரகயாகக் தகாண்டுவந்ோன். ஆதபலும் ேன் 
மந்ரேயின் ேரலயை்ீறுகளிலும் அரவகளில் 
தகாழுரமயானரவகளிலும் சிலவை்ரைக் 
தகாண்டுவந்ோன் (ஆேியாகமம் 4:3-4). 

தமாதச இந்ே பலிகரளப் பை்ைி விவரிக்கும் விேே்ரேப் பாருங்கள். 3 ஆம் 
வசனே்ேில் காயன்ீ "நிலே்ேின் கனிகரள" கர்ே்ேருக்குக் காணிக்ரகயாகக் 
தகாண்டு வந்ோன் என்று கூைினார், ஆனால் 4 ஆம் வசனே்ேில் ஆதபல் 
"மந்ரேயின் ேரலயை்ீறுகளிலும் அரவகளில் தகாழுரமயானரவகளில்" 
சிலவை்ரைக் தகாண்டுவந்ோன் என்று எழுேினார். இந்ே தவறுபாடு மிகவும் 
முக்கியமானது. காயன்ீ தவறுமதன ேனது வயலில் ேன் ரகயில் அகப்பட்ட 
எல்லாப் பழங்கரளயும் தசகரிே்ோன். அவனுரடய வழிபாடு தபயரளவில் 
மட்டுதம இருந்ேது. ஏதனன்ைால் அவன் ேனது பயிரில் முேை்யபறோனரே 
தேவனுக்காக எடுே்து ரவக்கவில்ரல. ஆனால் ஆதபல் உள்ளார்ந்ே 
இருேயே்துடன் தகாழுே்ே பகுேிகரள (பரழய ஏை்பாட்டு பலிகளுக்கு மிகவும் 
உகந்ேது) அவனது மந்ரேயின் ேரலயை்ீறுகளிலிருந்து (தமாதசயின் 
நியாயப்பிரமாணே்ேின்படி மிகச்சிைந்ே மிருகங்கள்) தகாண்டு வந்து தேவனின் 
சட்டே்ரே நிரைதவை்ைினான். காயனீின் பலி ஒரு தபாலியான வழிபாட்ரட 
விட சை்தை உயர்ந்ேது. ஆனால் அேை்கு மாைாக, ஆதபல் தேவனுக்கு 
உண்ரமயான ஆராேரனரய ஏதைடுே்ோன். 

எகிப்ேியர்களுடன் இஸ்ரதவரல தமலும் இரணே்துக்காட்ட காயன்ீ 
மை்றும் ஆதபலின் பலிகளுக்கு இரடயிலான இந்ே தவறுபாட்ரட தமாதச 
பயன்படுே்ேினார். தயதகாவா தேவனுக்கு பலிதசலுே்ே விரும்பியோல் 
இஸ்ரதவல் ஜனங்கரள விடுவிக்கும்படி தமாதச முேலில் பார்தவாரன 
அணுகினார் என்பரே நிரனக்கும் தபாது இந்ேப் பின்னணி வியக்க 
ரவக்கிைது. யாே்ேிராகமம் 5:3 இல் நாம் வாசிப்பதுதபால தமாதசயும் ஆதரானும் 
இந்ே வார்ே்ரேகரளப் பார்தவானிடம் தசான்னார்கள்: 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

எபிதரயருரடய தேவன் எங்கரளச் சந்ேிே்ோர்; நாங்கள் 
வனாந்ேரே்ேில் மூன்றுநாள் பிரயாணம்தபாய், எங்கள் 
தேவனாகிய கர்ே்ேருக்குப் பலியிடும்படி தபாகவிடதவண்டும் 
(யாே்ேிராகமம் 5:3). 

ஆனால் பார்தவான் அவர்களின் தகாரிக்ரகரய மறுே்ோன். தமாதச 4 
ஆம் வசனே்ேில் பேிவு தசய்ேபடி, பார்தவான் அவர்களிடம் கூைியது: 

"தமாதசயும் ஆதரானுமாகிய நீங்கள் ஜனங்கரளே் ேங்கள் 
தவரலகரளவிட்டுக் கரலயப்பண்ணுகிைது என்ன? 
உங்கள் சுரமகரளச் சுமக்கப் தபாங்கள்!" என்ைான் 
(யாே்ேிராகமம் 5:4). 

எனதவ, காயன்ீ ேனது தபயரளவிலான பலிகளால் தேவரன கனவனீம் 
தசய்ேரேப்தபால, எகிப்ேியர்கள் இஸ்ரதவலின் தேவனுக்கு உண்ரமயான 
ஆராேரனரய ஏதைடுக்கவில்ரல என்று பார்க்கிதைாம். ஆயினும், ஆதபல் 
உண்ரமயான மை்றும் உகந்ே பலிகரளச் தசலுே்ேியது தபாலதவ, 
இஸ்ரதவலர்களும் தயதகாவாவிை்கு உண்ரமயான ஆராேரன தசய்ய 
நாடினர். இவ்வாைாக, தமாதச எகிப்ேின் மை்தைாரு தோடர்ரப காயனீுடனும், 
இஸ்ரதவரல ஆதபலுடனும் ஏை்படுே்ேினார். தமாதச இஸ்ரதவலின் 
அனுபவே்துடன் இரணப்புகரள உருவாக்கிய மூன்ைாவது வழி தகாரல 
தசய்ேேன் தநாக்கம். காயன்ீ ேனது சதகாேரன் ஆதபரலக் தகான்ைான். 
எகிப்ேில் நடந்ே இஸ்ரதவலர்களின் தகாரலகரள நாம் நிரனவுகூறும் தபாது 
இந்ே நிகழ்வின் முக்கியே்துவம் தேளிவாகிைது. யாே்ேிராகமம் 1-2 இல், 
எகிப்ேியர்கள் இஸ்ரதவலர்கரள அேிகமாக தவரல வாங்கியது 
மட்டுமல்லாமல், அவர்களுரடய ரகக்குழந்ரேகள் உட்பட பலரரே் ேீவிரமாகக் 
தகாரல தசய்ேனர். இவ்விேமாக தமாதச காயன்ீ மை்றும் 
எகிப்ேியர்களுக்கிரடயிலும், ஆதபல் மை்றும் இஸ்ரதவலர்களுக்கிரடயிலும் 
இன்னும் அேிகமான தோடர்புகரள விரிவாக்கினார். 

தமாதச இந்ே தோடர்புகரள உருவாக்கிய நான்காவது வழி, பூமியில் 
காயனீின் இருப்பிடே்ரே விவரிப்போகும். ஆதபரலக் தகான்ைேை்காக தேவன் 
காயரீனச் சபிே்ேதபாது, காயரீன தசழிப்பான நிலே்ேிலிருந்து விரட்டினார். 
ஆேியாகமம் 4:11-12 இல் நாம் வாசிப்பரேப் தபால: 

இப்தபாழுது இந்ேப் பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய்... நீ 
நிலே்ரேப் பயிரிடும்தபாது, அது ேன் பலரன இனி உனக்குக் 
தகாடாது; என்ைார் (ஆேியாகமம் 4:11-12). 

காயன்ீ ேனது விவசாயம் மிகக்குரைந்ே விரளச்சரலக் தகாடுக்கும் 
இடங்களில் வசிக்கும்படி சபிக்கப்பட்டான். காயனீின் இருப்பிடம் பை்ைிய இந்ே 
விளக்கம் எகிப்து மை்றும் இஸ்ரதவரல தமாதச வழிநடே்ேிச் தசன்ை நிலம் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

பை்ைிய அவரின் மேிப்பட்ீதடாடு நன்ைாகப் தபாருந்துகிைது. உபாகமம் 11:10-12 இல் 
கானான் மை்றும் எகிப்ரே தமாதச தவறுபடுே்ேிய விேே்ரேப் பாருங்கள்: 

நீ சுேந்ேரிக்கப்தபாகிை தேசம் நீ விட்டுவந்ே எகிப்து 
தேசே்ரேப்தபால் இராது; அங்தக நீ விரேரய விரேே்து, 
கீரரே்தோட்டே்ேிை்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிைதுதபால உன் காலால் 
நீர்ப்பாய்ச்சி வந்ோய். நீங்கள் சுேந்ேரிக்கப்தபாகிை தேசதமா, 
மரலகளும் பள்ளே்ோக்குகளுமுள்ள தேசம்; அது 
வானே்ேின் மரழே் ேண்ணரீரக் குடிக்கும் தேசம். அது உன் 
தேவனாகிய கர்ே்ேர் விசாரிக்கிை தேசம் (உபாகமம் 11:10-12). 

தேவன் காயரீன ஏதேனில் இருந்து தவகு தோரலவில் உள்ள எகிப்து 
தபான்ை இடே்ேிை்கு அனுப்பினார். அங்கு விவசாயே்ேிை்கு அேிகப் பிரயாசம் 
தேரவப்பட்டது. தமாதசயுரடய இஸ்ரதவல் வாசகர்கள் காயரீன 
எகிப்ேியர்களுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும் மை்தைாரு வழி இந்ே நிகழ்வாகும். 

ஆேியாகமம் 4–5 காயரீன எகிப்துடனும் ஆதபரல இஸ்ரதவலுடனும் 
இரணே்ே ஐந்ோவது வழி காயனீுரடய பாதுகாப்பின் கருப்தபாருளாக 
இருந்ேது. காயன்ீ ேனது சதகாேரன் ஆதபரலக் தகான்ை தபாேிலும், தேவன் 
அவரனே் ேீரமயிலிருந்து பாதுகாே்ோர். ஆேியாகமம் 4:15 இல் 
தேவனிடமிருந்து இந்ே வார்ே்ரேகரள நாம் வாசிக்கிதைாம்: 

காயரீனக் தகால்லுகிை எவன் தமலும் ஏழு பழி சுமரும் 
(ஆேியாகமம் 4:15). 

தகாரலகாரனாக இருந்ோலும் தேவன் காயரீனே் ேீரமயிலிருந்து 
பாதுகாே்ோர். தமாதச இந்ே நிகழ்வுகரள இஸ்ரதவல் எகிப்ேில் ேங்கள் தசாந்ே 
அனுபவே்துடன் தோடர்புபடுே்தும் வரகயில் விவரிே்ேரே நாம் மண்ீடும் 
பார்க்கிதைாம். தேவன் எகிப்துக்குப் தபரும் பாதுகாப்ரபக் தகாடுே்ேிருந்ோர். 
அவர்கள் தகாரலகாரர்களாக இருந்ோலும், தேவனின் நியாயே்ேீர்ப்புக்குே் 
ேகுேியானவர்களாக இருந்ோலும், எகிப்துக்குச் சிைப்பான பாதுகாப்ரப 
தேவன் நீண்டகாலம் வழங்கினார். 

எனதவ, குரைந்ேது ஐந்து வழிகளில் தமாதச இந்ே ஆேி காலே்ேிை்கும், 
இஸ்ரதவலின் பயண அனுபவே்ேிை்கும் இரடதய அர்ே்ேமுள்ள இரணகரள 
ஏை்படுே்ேியரே நாம் காண்கிதைாம். தோழில்கள், ஆராேரன, தகாரல, 
இருப்பிடம் மை்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவை்ைின் கருப்தபாருள்கள், தமாதச ேனது 
இஸ்ரதவல் வாசகர்கள் இந்ே சம்பவே்ரே எகிப்ேியர்களுடனும், ஆதபரல 
தேவஜனே்துடன் இரணப்பேன் மூலமும் ேங்கள் வாழ்க்ரகயில் தபாருே்ேிப் 
பார்க்க தவண்டும் என்று விரும்பினார் என்று சுட்டிக்காட்டுகிைது. 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

பாவம் நிரைந்ே காயனீின் வரலாை்ைில் ஏை்படுே்ேப்பட்ட தோடர்புகரள 
இப்தபாது நாம் பார்ே்ேிருக்கும் தவரளயில், ஆேியாகமம் 4:25-26 இல் உள்ள 
நீேிமான் தசே் பை்ைிய இரணயான வரலாை்றுக்கு நாம் ேிரும்ப தவண்டும். 

நாம் பார்ே்ேபடி, தசே் மை்றும் அவரது மகன் ஏதனாஸ் பை்ைி 
குைிப்பிடே்ேக்க ஒரு கருே்ரே தமாதச தவளியிட்டார். ஆேியாகமம் 4:26 இல் நாம் 
இரே வாசிக்கிதைாம்: 

அப்தபாழுது மனுேர் கர்ே்ேருரடய நாமே்ரேே் 
தோழுதுதகாள்ள ஆரம்பிே்ோர்கள் (ஆேியாகமம் 4:26). 

தசே் மை்றும் அவருரடய மகரனப் பை்ைிய இந்ே உண்ரமரய தமாதச 
குைிப்பிட்டார், இேனால் அவரது வாசகர்கள் ேங்கரள ஆதபலுடன் மட்டுமின்ைி 
ஆதபலுக்குப் பேிலாக ஆோமின் குமாரனான தசே்துடன் அரடயாளப்படுே்ேிக் 
தகாள்ள முடியும். 

முேல் இடே்ேில், தசே் தயதகாவா தேவன் என்னும் தேய்வகீ நாமே்ரேப் 
பயன்படுே்ேினார், தமலும் இந்ே பயன்பாடு இஸ்ரதவல் மக்களுடன் அவரரே் 
தோடர்புரடயவராக்கியது. யாே்ேிராகமம் புே்ேகம் தமாதசயின் நாட்களில் 
தயதகாவா தேவன் என்னும் நாமம் உயர்ந்ே இடே்ேிை்குச் தசன்ைது என்பரே 
தபாதுமான சுவாரஸ்யே்துடன் தேளிவுபடுே்துகிைது. உோரணமாக, தேவன் 
தமாதசயிடம் இவ்விேமாக யாே்ேிராகமம் 3:15 இல் தபசினார்: 

தமலும், தேவன் தமாதசரய தநாக்கி: "ஆபிரகாமின் தேவனும் 
ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்தகாபின் தேவனுமாயிருக்கிை 
உங்கள் பிோக்களுரடய தேவனாகிய கர்ே்ேர் என்ரன 
உங்களிடே்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரதவல் 
புே்ேிரருக்குச் தசால்வாயாக." என்ரைக்கும் இதுதவ என் 
நாமம், ேரலமுரை ேரலமுரைதோறும் இதுதவ என் 
தபர்ப்பிரஸ்ோபம் (யாே்ேிராகமம் 3:15). 

தயதகாவா தேவன் என்ை நாமம் தசே்துரடய காலே்ேில் இருந்து 
பயன்படுே்ேப்பட்டு வந்ேது, தமாதசயின் காலே்ேில், இந்ேப் தபயர் தேவனுக்குப் 
பயன்படுே்ேப்படும் முக்கிய தபயராக மாைியது என்பரே தவோகமப் பேிவானது 
குைிக்கிைது. இேன் காரணமாக, தமாதசயின் ேரலரமயின் கீழ் 
உண்ரமயுள்ள இஸ்ரதவலர்கள் ேங்கரள நீேிமானாகிய தசே்துடன் 
இரணே்துக் தகாண்டிருப்பார்கள். அவரரப் தபாலதவ, அவர்களும் தயதகாவா 
தேவன் என்னும் தபயரரப் தபாை்ைினர். இரண்டாவது இடே்ேில், 
இஸ்ரதவலர்கள் தஜபம் என்னும் கருப்தபாருளின் மூலம் ேங்கரள தசே்துடன் 
இரணே்ேிருக்க தவண்டும். இந்ே ரமயக்கருே்து ஆேியாகமம் 4:26 இல் 
தோன்றுகிைது, அங்தக தசே்ேின் குடும்பம் "தேவனுரடய நாமே்ரே 
தோழுதுதகாள்ள ஆரம்பிே்ோர்கள்" என்று தமாதச எழுேினார். பரழய 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

ஏை்பாட்டில், "கர்ே்ேருரடய நாமே்ரே தோழுதுதகாள்வது" என்பது 
தபரும்பாலும் பிரச்சரன அல்லது தேரவ ஏை்படுகிை தநரே்ேில் தேய்வகீ 
உேவிக்காக கூக்குரலிடுவோகும். இந்ே தவளிச்சே்ேில், தமாதச ோன் வாழ்ந்ே 
காலே்ேில் இஸ்ரதவல் மக்களுடன் இரண்டாவது தோடர்ரப தகாண்டுவந்ோர். 
மீேமுள்ள தமாதசயின் ஆகமங்களிலிருந்தும், எகிப்ேிலிருந்து தோடங்கிய 
யாே்ேிரரயில், இஸ்ரதவல் மக்கள் தசே் மை்றும் ஏதனாக்கு அவரர 
அரழே்ேரேப் தபால, பல தநருக்கடிகளின் தபாது தயதகாவா தேவரன 
உேவிக்கு அரழே்ேரே அைிகிதைாம். எனதவ தமாதச ேனது சமகால 
உலகே்ேிை்கு இரணயாக பாவம் நிரைந்ே காயன்ீ மை்றும் நீேிமானாகிய தசே் 
பை்ைிய கரேகரள வடிவரமே்ோர். எகிப்ேியர்கள் என்பவர்கள் காயன்ீ 
தபான்ைவர்கள் என்பரே அவரது வாசகர்கள் கவனே்ேில் தகாள்ள தவண்டும் 
என்று அவர் விரும்பினார். அவர் ேனது வாசகர்கள் ோங்களும் ஆதபல் மை்றும் 
தசே்ரேப் தபான்ைவர்கள் என்பரே அைிய தவண்டும் என்றும் அவர் 
விரும்பினார். 

இந்ே அடிப்பரட தோடர்புகரள மனேில் தகாண்டு நாம் கா னீுரடய 
ேரலமுரை மை்றும் தசே்ேினுரடய ேரலமுரைரய தநாக்கிே் ேிரும்ப 
தவண்டிய நிரலயில் இருக்கிதைாம். 

வம்சவரலாறுகள். நாம் பார்க்க இருப்பது தபால், தமாதச இந்ே 
ேரலமுரைகரள வடிவரமே்ோர், இேனால் இஸ்ரதவலர்கள் தோடர்ந்து 
எகிப்ேியர்கரள துன்மார்க்கர்களுடனும், ேங்கரள நீேிமான்களுடனும் 
தோடர்புபடுே்ேிக் தகாள்வார்கள். அவரது முக்கிய தநாக்கே்ரே தமலும் 
அேிகரிக்க, ஆேியாகமம் 4:17-24 ஆனது காயனீின் வம்சாவளி எகிப்துடன் 
மறுக்கமுடியாே தோடர்புகரள ஏை்படுே்ேிக்தகாண்ட வழிகளில் 
வரகப்படுே்துகிைது. இந்ே தோடர்புகள் குரைந்ேது ஆறு வழிகளில் 
தோன்றுகிைது. முேலில், நகரே்ரே உருவாக்கும் ஒரு நபராக காயன்ீ மதீு தமாதச 
கவனம் தசலுே்ேினார். அவர் ஆேியாகமம் 4:17 இல் எழுேியது தபால்: 

அப்தபாழுது காயன்ீ ஒரு பட்டணே்ரேக் கட்டினான் 
(ஆேியாகமம் 4:17). 

இஸ்ரதவலர்கள் எகிப்ேில் அடிரமகளாக இருந்ேோல், 
எகிப்ேியர்களுக்காக நகரங்கரள உருவாக்குவது ஒரு பகுேியாகதவ இருந்ேது - 
எகிப்ேியர்கள் சிைந்ே நகரே்ரே உருவாக்குபவர்கள் என்பரே இஸ்ரதவலர்கள் 
நன்கு அைிந்ேிருக்க தவண்டும் என்பரேச் தசால்ல தவண்டியேில்ரல. இந்ே 
காரணே்ேிை்காக, காயரீனப் பை்ைிய இந்ே வார்ே்ரேகள் எகிப்ேியர்களுடன் 
வலுவான தோடர்புகரள உருவாக்கியிருக்கும். 

இரண்டாவோக, காயனீின் நகரே்ேின் தபயரரயும் நாம் கவனிக்க 
தவண்டும். ஆேியாகமம் 4:17 இல் நாம் இரே வாசிக்கிதைாம்: 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

அவன் [காயன்ீ] ஒரு பட்டணே்ரேக் கட்டி, அந்ேப் 
பட்டணே்துக்குே் ேன் குமாரனாகிய ஏதனாக்குரடய தபரர 
இட்டான். (ஆேியாகமம் 4:17). 

தமாதசயின் நாட்களில் இஸ்ரதவலர்களுக்கு, இந்ே உண்ரம எகிப்ேிய 
நரடமுரைரய நிரனவூட்டியது. யாே்ேிராகமம் 1:11 இல் தமாதச அைிவிே்ேபடி: 

அப்படிதய அவர்கரளச் சுரமசுமக்கிை தவரலயினால் 
ஒடுக்கும்படிக்கு, அவர்கள்தமல் விசாரரணக்காரரர 
ரவே்ோர்கள்; அப்தபாழுது அவர்கள் பார்தவானுக்காகப் 
பிே்தோம், ராமதசஸ் என்னும் பண்டசாரலப் 
பட்டணங்கரளக் கட்டினார்கள் (யாே்ேிராகமம் 1:11). 

ராமதசஸ் என்னும் பார்தவானின் நிரனவாக ராமதசஸ் பட்டணம் 
தபயரிடப்பட்டது. காயரீனப் தபாலதவ, எகிப்ேியர்களும் ேங்கள் சுய மகிரம 
மை்றும் கனே்ேிை்காக நகரங்களுக்கு தபயரிட்டனர். இந்ே வழியில், காயனீின் 
ேரலமுரையானது காயனீுக்கும் எகிப்ேியர்களுக்கும் இரடதய மை்தைாரு 
தோடர்ரப ஏை்படுே்ேியது. 

காயனீின் வம்சாவளிக்கும் எகிப்துக்கும் இரடயிலான மூன்ைாவது 
தோடர்பு, காயனீின் வம்சாவளியான லாதமக்கு ோன் தசய்ே தகாரலயினால் 
எடுே்துக் தகாண்ட தபருரமயில் தோன்றுகிைது. 4:23 இல் லாதமக்கு 
உண்ரமயில் ேன் மரனவிகளுக்கு முன்பாக ேன்ரனப் புகழ்ந்து பாடினார் 
என்று வாசிக்கிதைாம். 

ஆோதள, சில்லாதள, நான் தசால்வரேக் தகளுங்கள்;  
லாதமக்கின் மரனவிகதள, என் சே்ேே்துக்குச் 
தசவிதகாடுங்கள்;  
எனக்குக் காயமுண்டாக ஒரு மனுேரனக் தகான்தைன் 
(ஆேியாகமம் 4:23). 

லாதமக்கின் தகாடூரங்கரளப் பை்ைி தபருரம தபசுவது பழங்கால 
இஸ்ரதவலர்களின் மனேில் லாதமக்ரக எகிப்ேியர்களுடன் 
தோடர்புபடுே்ேியிருக்க தவண்டும். பல பழங்கால எகிப்ேிய கல்தவட்டுகள் 
பார்தவான்கரளயும் அவர்களது பரடகரளயும் தகாரலகாரச் 
சுரண்டல்களுக்காகப் பாராட்டியரே இஸ்ரதவலர்கள் நன்கு 
அைிந்ேிருப்பார்கள். 

குழந்ரேகளின் மரணம் குைிே்து தமாசயின் கவனே்ேில் நான்காவது 
தோடர்பு தோன்றுகிைது. லாதமக்கு தசான்னரே மண்ீடும் பாருங்கள். 4:23 இல் 
நாம் வாசிக்கிதைாம்: 
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பார்ரவயிடவும். 

எனக்குக் காயமுண்டாக ஒரு மனுேரனக் தகான்தைன்;  
எனக்குே் ேழும்புண்டாக ஒரு வாலிபரனக் தகாரல 
தசய்தேன் (ஆேியாகமம் 4:23). 

"வாலிபன்" என்று தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட எபிதரய பேம் இங்தக எலலட் (ֶיֶלד) 
ஆகும். சாோரணமாக இது “ஆண் பிள்ரள” என்று அதநகதவரளகளில் 
தமாழிதபயர்க்கப்படுகிைது. ஒரு குழந்ரேரய விட சை்று தபரிோக இருந்ே 
வாலிபன் லாதமக்கினால் பாேிக்கப்பட்டவனில் ஒருவன் ஆவான். நாம் 
அரனவரும் அைிந்ேிருக்கிைது தபால, யாே்ேிராகமம் புே்ேகே்ேின் முேல் 
அேிகாரே்ேில், இஸ்ரதவலர்களின் ஆண் பிள்ரளகளினுரடய மரணே்ேிை்கு 
பார்தவான் உே்ேரவிட்டார். காயனீுரடய லாதமக்ரகப் தபால, எகிப்ேியர்கள் 
இஸ்ரதவல் மக்களின் பாதுகாப்பை்ைவர்களுக்கு எேிராக, அவர்களுரடய 
ஆண் குழந்ரேகளுக்கு எேிராகே் ோக்குேல் நடே்ேினர். 

காயனீுரடய குடும்பே்ேிை்கும் எகிப்ேியர்களுக்கும் இரடயிலான 
ஐந்ோவது தோடர்பு லாதமக்கினுரடய அேீே பாதுகாப்பின் மதீு தோன்றுகிைது. 
ஆேியாகமம் 4:24 இல், லாதமக்கு காயரீன விட அேிக பாதுகாப்ரப 
அனுபவிப்போகக் கூைினார்: 

காயனீுக்காக ஏழு பழி சுமருமானால்,  
லாதமக்குக்காக எழுபே்தேழு பழி சுமரும் என்ைான் 
(ஆேியாகமம் 4:24). 

தேவன் ேன்ரனப் பாதுகாப்போக லாதமக்கு நிரனே்ேரேப் தபாலதவ, 
எகிப்ேின் பார்தவான்களும் ேங்கள் தேய்வங்ககளிடமிருந்து பாதுகாப்பு 
கிரடக்கும் என்ை நம்பிக்ரகயில் இருந்ேனர். உண்ரமயில், எகிப்ேியர்கள் 
ேீங்கிலிருந்து தமலும் தமலும் பாதுகாப்ரப அனுபவிே்ோர்கள் என்பது 
நிச்சயமாக பல ஆண்டுகளாக தோன்ைியது. 

ஆைாவது இடே்ேில், காயனீின் வம்சாவளியின் கலாச்சார நட்பே்ரே 
நாம் கவனிக்க தவண்டும். ஆேியாகமம் 4:20-22 இந்ே மூன்று காயினயீ 
சதகாேரர்களான யாபால், யூபால் மை்றும் துூபால்-காயன்ீ பை்ைி 
விவரிக்கப்பட்டுள்ள விேே்ரேப் பாருங்கள்: 

யாபாரல... கூடாரங்களில் வாசம்பண்ணுகிைவர்களுக்கும் 
மந்ரே தமய்க்கிைவர்களுக்கும் ேகப்பனானான்... யூபால்... 
கின்னரக்காரர், நாகசுரக்காரர் யாவருக்கும் ேகப்பனானான்... 
துூபால் காயரீனப்... பிே்ேரள இரும்பு முேலியவை்ைின் 
தோழிலாளர் யாவருக்கும் ஆசாரியனானான் (ஆேியாகமம் 
4:20-22). 

இந்ே வார்ே்ரேகளால், தமாதச காயனீின் குடும்பே்ரே மிகவும் 
அேிநவனீமாக வரகப்படுே்ேினார். யாபால் தவறும் தமய்ப்பன் அல்ல; அவன் 
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கால்நரட வளர்ப்ரபக் கண்டுபிடிே்ோன். யூபால் இரசரயக் கண்டுபிடிே்ோன், 
மை்றும் துூபால் – காயன்ீ அேிநவனீ உதலாகவியரலக் கண்டுபிடிே்ோன். 
தமாதசயின் காலே்ேில் இந்ே இரணப்ரப ேவைவிட்டது இஸ்ரதவலர்களுக்கு 
மிகவும் கடினமாக இருந்ேிருக்கும். இஸ்ரதவல் மக்களின் முை்பிோக்களின் 
எளிய, நாதடாடி வாழ்க்ரக முரைகளுடன் ஒப்பிடுரகயில், எகிப்ேின் 
கலாச்சாரம் மிகவும் நட்பமானது. காயனீின் வம்சாவளிக்கும் 
எகிப்ேியர்களுக்கும் இரடயிதயயான தோடர்ரப ேனது வாசகர்கள் 
உறுேிப்படுே்ேிக்தகாள்ள தவண்டுதமன்று விரும்பிய தமாதச, காயனீின் பாவம் 
நிரைந்ே வம்சாவளிரயப் பை்ைி இவ்விேமாக விவரிே்ோர். 

எனதவ குரைந்ேது ஆறு வழிகளில் தமாதச காயனீின் ேரலமுரை 
மை்றும் எகிப்ேியர்களுக்கிரடதயயான தோடர்புகரளக் தகாண்டு வந்ோர். நகர 
கட்டுமானம், நகரங்களுக்கு தபயரிடுேல், தகாரலயில் தபருரம, 
குழந்ரேகளுக்கு எேிரான வன்முரை, தேய்வகீ பாதுகாப்பு மை்றும் 
காயனீுரடய குடும்பே்ேில் கலாச்சார நட்பம் பை்ைிய அவரது விளக்கங்கள் 
இந்ே தோடர்புகரள உருவாக்க வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளன. 

இப்தபாது நாம் ஆேியாகமம் 5:1-32 இல் உள்ள தசே்ேின் வம்சவரலாரை 
தநாக்கிே் ேிரும்ப தவண்டும். நாம் எேிர்பார்ே்ேபடி, தமாதச தசே்ேிய 
வம்சாவளிரய கட்டரமே்ோர், அேனால் அவருரடய இஸ்ரயவல் வாசகர்கள் 
தசே்ேின் சந்ேேியுடன் ேங்கரள அரடயாளம் காண முடியும். இந்ே 
தோடர்பானது குரைந்ேது நான்கு காரணிகளின் அடிப்பரடயில் கட்டப்பட்டது. 
முேலில், ஒரு உயிரியல் மட்டே்ேில், இஸ்ரதவல் தேசம் தசே்ேின் 
ேரலமுரையிலிருந்து தோன்ைியது என்பரே நாம் கவனிக்க தவண்டும். 
ஆேியாகமம் 5:32 ல் நாம் தநாவாவின் மூன்று குமாரர்களின் தபயர்கரள 
வாசிக்கிதைாம்: 

தநாவா ஐந்நூறு வயோனதபாது, தசம் காம் யாப்தபே் 
என்பவர்கரளப் தபை்ைான் (ஆேியாகமம் 5:32). 

தசம் இஸ்ரதவல் மக்களின் மூோரேயர் என்போல் தசம் என்ை தபயர் 
தமாதசக்கு மிகவும் முக்கியமானது. நவனீ தமாழிகளில் தசம் என்ை 
தபயரிலிருந்து "தசமிடிக்" அல்லது "தசமிட்" என்ை வார்ே்ரேரயப் தபறுகிதைாம். 
மை்ை தேசங்களும் தசமின் விே்ேிலிருந்து வந்ேிருந்ோலும், இஸ்ரதவலர்கள் 
தேவனின் விதேசமாக தேரிந்துதகாள்ளப்பட்ட மக்களாக இருந்ேனர், தமலும் 
அவர்கள் தசமின் சந்ேேியிலிருந்து வந்ேவர்கள். எனதவ, இந்ே எளிய 
உயிரியல் அர்ே்ேே்ேில், தமாதச ேனது இஸ்ரயவல் வாசகர்கரள தசே்ேின் 
ேரலமுரையுடன் இரணே்ோர். தசே்ேின் வம்சாவளிக்கும் இஸ்ரதவல் 
மக்களுக்கும் இரடயிலான இரண்டாவது தோடர்பு தசே்ேின் சந்ேேியினரின் 
நீேியின் மதீு மீண்டும் மீண்டும் கவனம் தசலுே்துவேில் தோன்றுகிைது. தசே்ேின் 
வம்சாவளி விசுவாசமுள்ள மை்றும் நீேியுள்ள சந்ேேியாக 
வரகப்படுே்ேப்படுகிைது. உோரணமாக, ஆேியாகமம் 5:24 ன் படி: 
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ஏதனாக்கு தேவதனாதட சஞ்சரிே்துக்தகாண்டிருக்ரகயில், 
காணப்படாமை்தபானான் (ஆேியாகமம் 5:24). 

எபிதரய தவோகமே்ேில், "தேவதனாடு நடந்ோன்" என்று 
தமாழிதபயர்க்கப்பட்ட தவளிப்பாடு ஏதனாக்கு மை்றும் தநாவாரவப் பை்ைி 
மட்டுதம நிகழ்கிைது. ஆயினும், மண்ீடும் மீண்டும், விதேசமாக உபாகமம் 
புே்ேகே்ேில், தமாதச இஸ்ரதவல் மக்களிடம் அவர்கள் தயதகாவா தேவனின் 
வழிகளில் நடந்து ஏதனாக்ரகப் தபால இருக்க தவண்டும் என்று கூைினார். 
இந்ே வரகயில், தமாதசரயப் பின்தோடரும் விசுவாசமுள்ள இஸ்ரதவலர்கள் 
தசே்ேின் வம்சாவளியுடன் மை்தைாரு அரடயாளே்ரேக் கண்டைிந்ேனர். 
ஏதனாக்ரகப் தபால இருக்க தவண்டும் என்பதே அவர்களின் குைிக்தகாளாக 
இருந்ேது. தசே்ேின் ேரலமுரை மை்றும் இஸ்ரதவல் மக்களின் அனுபவே்ேிை்கு 
இரடயிலான மூன்ைாவது தோடர்பு தமாதசயின் தசே்ேிய எண்ணிக்ரகயில் 
வலியுறுே்ேப்படுகிைது. தசே்ேின் வம்சவரலாை்ைில், அவருரடய சந்ேேியினர் 
அேிக எண்ணிக்ரகயில் இருந்ேரே நாம் அைிதவாம். "மை்ை குமாரரும் 
குமாரே்ேிகளும்" தசே்ேின் குடும்பே்ேிை்கு பிைந்ோர்கள் என்ை உண்ரமரய 
ேிரும்பே் ேிரும்பச் தசால்வேன் மூலம் தமாதச தசே்ேின் குடும்பே்ேின் 
தபருக்கமான எண்ணிக்ரகரய தவளிக்தகாண்டு வந்ோர். உண்ரமயில் 
அவர் இந்ே கருே்ரே ஆேியாகமம் 5 இல் ஒன்பது முரை எழுேினார். தசே்ேின் 
வம்சாவளியில் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்ரகக்கு தகாடுக்கப்படும் இந்ே 
முக்கியே்துவம் தமாதசயின் இஸ்ரதவலர்களாகிய வாசகர்களுக்கு 
குைிப்பிடே்ேக்கோக இருந்ேது, ஏதனன்ைால் தேவன் அவர்கள் எகிப்ேில் 
இருந்ேதபாதும் மை்றும் யாே்ேிரரயின் தபாதும் அவர்கரள எண்ணிரகயில் 
தபரிோன அளவில் ஆசீர்வேிே்ேிருந்ோர் என்பரே அவர்கள் அைிந்ேிருந்ேனர். 
நான்காவது இடே்ேில், இஸ்ரதவல் மக்கரள தசே்ேியர்களுடன் 
தோடர்புபடுே்துவேை்காக பல தசே்ேியர்கள் அனுபவிே்ே நீண்ட ஆயுரசயும் 
தமாதச வலியுறுே்ேினார். உோரணமாக, தசே்ேின் சந்ேேிரயச் சார்ந்ே 
தமே்துூசலா தவோகம வரலாை்ைில் மை்ை யாரரயும் விட நீண்ட காலம் 
வாழ்ந்ோர் என்பரே நாம் அரனவரும் அைிதவாம். ஆேியாகமம் 5:27 படி, அவர் 
969 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ோர். பல தசே்ேியர்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்ோர்கள். 
தமாதசயின் பிரமாணம் குைிப்பிட்டுக்காட்டுவது தபால், வாக்குே்ேே்ே நிலே்ேில் 
நீண்ட ஆயுசு என்பது விசுவாசமுள்ளவர்களாகிய இஸ்ரதவல் மக்களின் 
குைிக்தகாளாக இருக்க தவண்டும் என்போல், தசே்ேின் வம்சாவளியினரின் 
நீண்ட ஆயுசின் மீோன தமாதசயின் கவனம் முக்கியமானது. தசே்ேின் 
ேரலமுரையினரின் நீண்ட ஆயுரச சுட்டிக்காட்டியேன் மூலம், தமாதச 
தசே்ேியர்கள் மை்றும் இஸ்ரதவல் மக்களிரடதய இன்தனாரு தோடர்ரப 
ஏை்படுே்ேினார். எனதவ தமாதச ேனது சமகால உலகே்துடன் உறுேியான 
தோடர்புகரள ஏை்படுே்ே பூர்வகால வரலாை்ைில் ஆரம்பகால வன்முரை 
மை்றும் விடுேரலரயக் குைிே்ே விசுவாசம் பை்ைி எழுேினார். காயன்ீ மை்றும் 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

அவரது சந்ேேியினர் இஸ்ரதவல் மக்களின் மீது வன்முரைரய ஏை்படுே்ேிய 
எகிப்ேியர்களுடன் தோடர்புபடுே்ேப்பட தவண்டும். மை்றும் ஆதபல், தசே் மை்றும் 
தசே்ேின் சந்ேேியினர் எகிப்ேிய வன்முரையால் பாேிக்கப்பட்ட 
இஸ்ரதவலர்களுடன் தோடர்புபடுே்ேப்பட தவண்டும். இந்ே தோடர்புகள் 
தமாதசயின் வரலாை்ைின் இந்ேப் பகுேியில் அவருரடய தசயல் ேிட்டே்ேின் 
ரமயே்ேில் இருந்ேன. 

இப்தபாது ஆரம்பகால வன்முரை மை்றும் விசுவாசே்ேின் பேிரவ தமாதச 
எவ்வாறு ரகயாண்டார் என்பரே நாம் பார்ே்ேிருக்கிதைாம், நாம் பிை்காலே்ேில் 
வன்முரை மை்றும் விடுேரலரயக் குைிே்ே விசுவாசம் பை்ைி ஆேியாகமம் 6:1-8 
ரய சுருக்கமாகப் பார்க்கலாம். 

பிந்ரதய வன்முரையும் நம்பிக்ரகயும் 
தமாதச இந்ே மனிேர்கரளப் பை்ைி விவரிே்ேரே 6:4 இல் குைிப்பாகப் 

பார்ப்தபாம்: 

அந்நாட்களில் இராட்சேர் பூமியிதல இருந்ோர்கள்; --- பின்பு --
- தேவகுமாரர் மனுேகுமாரே்ேிகதளாதட கூடுகிைேினால், 
இவர்கள் அவர்களுக்குப் பிள்ரளகரளப் தபை்ைதபாது, 
இவர்களும் பூர்வே்ேில் தபர்தபை்ை மனுேராகிய 
பலவான்களானார்கள் (ஆேியாகமம் 6:4). 

இராட்சேர்கள் வலிரமமிக்க தபார்வரீர்கள், அவர்கள் தங்களின் 
சுரண்டல்களுக்காக நன்கு அைியப்பட்டவர்கள் என்பரே நாம் ஏை்கனதவ 
பார்ே்ேிருந்தோம். ஆனால் தமாதச இராட்சேர்கரளப் பை்ைி ஒரு முக்கியமான 
கருே்ரே தவளியிட்டார் என்பரே கவனியுங்கள். இராட்சேர்கள் பூர்வ 
காலங்களிலும் அேை்குப் பின்பும் பூமியில் இருந்ேோக அவர் கூைினார். 

ஜலப்பிரளயே்ேிை்குப் பிைகு வாழும் இராட்சேர்களுக்கு இந்ே குைிப்ரபச் 
தசர்ப்பேன் மூலம், தமாதச ேனது இஸ்ரயவல் வாசகர்களுக்கு அவர்களின் 
சமீபே்ேிய வரலாை்ைில் அவர்கள் இராட்சேர்கரள சந்ேிே்ேரே 
நிரனவூட்டினார். தவோகமே்ேில் இராட்சேர்கள் என்ை தசால் தோன்றும் 
மை்தைாரு இடம் எண்ணாகமம் 13:32-33. அங்தக, தமாதச கானானுக்கு அனுப்பிய 
உளவாளிகள் இராட்சேர்கரளப் பார்ே்ேோகே் தேரிவிே்ேனர். அவர்கள் இந்ே 
வார்ே்ரேகரளக் கூைினார்கள்: 

நாங்கள் தபாய்ச் சுை்ைிப் பார்ே்துவந்ே அந்ே தேசம் ேன் 
குடிகரளப் பட்சிக்கிை தேசம்... அங்தக இராட்சேப் பிைவியான 
ஏனாக்கின் குமாரராகிய இராட்சேரரயும் கண்தடாம்; 
நாங்கள் எங்கள் பார்ரவக்கு தவட்டுக்கிளிகரளப்தபால் 
இருந்தோம், அவர்கள் பார்ரவக்கும் அப்படிதய இருந்தோம் 
(எண்ணாகமம் 13:32-33). 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

விசுவாசமை்ை உளவாளிகள் கானான் நிலம் தமாசமான வன்முரை 
நிரைந்ேதும் மை்றும் அச்சுறுே்துவதுமான இடம் என்றும், கானானிய 
குடிகளிரடதய, ேங்கள் இேயே்ேில் அச்சே்ரே உண்டாக்கிய ேீங்கு ஏை்படுே்தும் 
வரீர்கள் தபான்ை இராட்சேர்கள் இருந்ோர்கள் என்றும் தேரிவிே்ேனர். 
எேிர்பாரோேவிேமாக, இந்ே அைிக்ரக தமாதசரயப் பின்பை்ைின முேல் 
ேரலமுரையினர் தவை்ைி தபறுவேை்கான தேவனின் அரழப்பிலிருந்து 
விலகிச் தசல்ல வழிவகுே்ேது. இந்ே விசுவாசக்குரைவினால் தேவன் மிகவும் 
கலங்கினார், முேல் ேரலமுரை இைக்கும் வரர மை்றும் ஒரு புேிய ேரலமுரை 
தவை்ைிக்கான காரணே்ரே எடுக்கே் ேயாராகும் வரர அவர் 
இஸ்ரதவலர்கரள வனாந்ேரே்ேில் இலக்கு இல்லாேவர்கரளப் தபால 
அரலந்து ேிரியும்படி அனுப்பினார். இந்ே தவளிச்சே்ேில், தமாதச ேனது 
பூர்வகால வரலாை்ைின் இந்ேப் பகுேிக்கும் இஸ்ரதவல் மக்களின் 
அனுபவே்ேிை்கும் இரடதய மை்தைாரு வலுவான தோடர்ரப எப்படிக் தகாண்டு 
வந்ோர் என்பரே நாம் புரிந்து தகாள்ள முடியும். அவர் ேனது 
இஸ்ரதவலர்களாகிய வாசகர்கள் ஆேியாகமம் 6 இல் தசால்லப்பட்டுள்ள 
பூர்வகால இராட்சேர்கரள கானானின் ேிகிலுூட்டும் இராட்சே வரீர்களுடன் 
தோடர்புபடுே்ேிக் தகாள்ள விரும்பினார். இந்ே வழியில், ஆேியாகமம் 6:1-8 இல் 
உள்ள வன்முரையும் விடுேரலரயக் குைிே்ேோன விசுவாசமும் தநரடியாக 
கானாரனக் ரகப்பை்றுவேில் உள்ள வன்முரை பை்ைிய அச்சுறுே்ேரலப் பை்ைி 
தபசின. இஸ்ரதவல் மக்களின் சமகால அனுபவே்ேில் மக்களுடன் 
தோடர்புரடய முேன்ரமயான கோபாே்ேிரங்கரளப் பார்ே்தோம். இப்தபாது 
நாம் இரண்டாவது தகள்விரயக் தகட்க தவண்டும்: வாக்குே்ேே்ே நிலே்ரே 
தநாக்கி தமாதசரயப் பின்பை்றும்தபாது இஸ்ரதவல் மக்களுக்கு இந்ே 
தோடர்புகளின் ோக்கங்கள் என்ன? 

தாக்கங்கள் 
இஸ்ரதவல் மக்களுக்கான தமாதசயின் தசய்ேியின் ரமயப்தபாருரள 

புரிந்துதகாள்வேை்கு, இந்ேப் தபாருளில் இரண்டு முரை தோன்றும் அடிப்பரட 
காட்சிரய நாம் நிரனவில் தகாள்ள தவண்டும். ஆேியாகமம் 4:1–6:8 
வரரயிலான பகுேிகள் வன்முரையின் இரண்டு காட்சிகரளயும் 
விடுேரலரயக் குைிே்ேோன விசுவாசே்ரேயும் தகாண்டுள்ளது என்பரே 
நீங்கள் நிரனவு கூர முடியும்; 4:1–5:32 இல் காயன்ீ மை்றும் அவரது 
சந்ேேியினரின் வன்முரையின் மதீு கவனம் தசலுே்ேப்பட்டது. ஆயினும், 5:29 
மை்றும் 32 தநாவாவின் மூலம் மீட்பு வரும் என்பரேக் குைிப்பிடுவேை்காக 
தநாவாரவக் குைிப்பிடுகிைது. அதே வழியில், ஆேியாகமம் 6:1-8 தேவக் 
குமாரர்கள் மை்றும் இராட்சேர்களின் வன்முரைரயப் பை்ைி அைிக்ரக ேருவது 
தபால, ஆேியாகமம் 6:8 தநாவாரவ மண்ீடும் குைிப்பிடுகிைது, தேவன் இந்ே 
அச்சுறுே்ேல்களிலிருந்தும் விடுவிக்க விரும்பினார் என்பரேக் குைிக்கிைது. 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

தமாதசரயப் பின்பை்ைின இஸ்ரதவலர்களுக்கு, இந்ே காட்சிகள் நல்ல 
தசய்ேியாக இருந்ேிருக்க தவண்டும். தேவன் ஏை்கனதவ அவர்களுக்காக என்ன 
தசய்ோர், அவர் அவர்களுக்காக என்ன தசய்யப்தபாகிைார் என்பரே அவர்கள் 
அைிவிே்ோர்கள். ஒருபுைம், தேவன் இஸ்ரதவல் மக்களின் மூோரேயர்கரள 
கானானியரிடமிருந்து விடுவிக்க தநாவாரவப் பயன்படுே்ேியரேப் தபாலதவ, 
அவர் ஏை்கனதவ தமாதசரயப் பயன்படுே்ேி இஸ்ரதவலர்கரள 
எகிப்ேியர்களிடமிருந்து விடுவிே்ோர். மறுபுைம், தேவன் பூர்வகால 
இராட்சேர்களிடமிருந்து விடுேரலரயப் தபை தநாவாரவப் 
பயன்படுே்ேியரேப் தபாலதவ, கானான் தேசே்ேில் இராட்சேர்களின் 
அச்சுறுே்ேரல எேிர்தகாண்டோல் இஸ்ரதவலர்கரள விடுவிக்க அவர் 
தமாதசரயப் பயன்படுே்ே இருந்ோர். 

ஆேியாகமம் 4:1–6:8 இன் கட்டரமப்ரபயும் மூல அர்ே்ேே்ரேயும் இப்தபாது 
நாம் பார்ே்ேிருக்கிதைாம், நாம் நமது இறுேிே் ேரலப்போை நவனீ 
ப ை்போட்டிற்கு ேிரும்ப தவண்டும். தமாதசயின் பூர்வகால வரலாை்ைின் இந்ேப் 
பகுேிரய நமது நவனீ வாழ்க்ரகக்குப் பயன்படுே்ே புேிய ஏை்பாடு எவ்வாறு 
நமக்குக் கை்பிக்கிைது? 

நவீன பயன்பாடு 
நமது வழக்கமான பாணியில், கிைிஸ்துவின் ராஜ்யே்ேின் மூன்று 

நிரலகளின் அடிப்பரடயில் புேிய ஏை்பாடு எவ்வாறு இந்ேக் 
கருப்தபாருள்கரள விவரிக்கிைது என்பரே ஆராய்தவாம்: முேலில், கிைிஸ்து 
இந்ே உலகே்ேிை்கு வந்ேதபாது நடந்ே ராஜ்யே்ேின் துவக்கம்; இரண்டாவோக, 
தேவாலயே்ேின் வரலாறு முழுவதும் நீடிக்கும் ராஜ்யே்ேின் தோடர்ச்சி; 
மூன்ைாவோக, ராஜ்யே்ேின் எல்லாவை்ைிை்குமான முடிவு, கிைிஸ்து 
மகிரமயுடன் ேிரும்பி வந்து புேிய வானே்ரேயும் புேிய பூமிரயயும் 
தகாண்டுவருகிைார். கிைிஸ்துவின் ராஜ்யே்ேின் இந்ே கட்டங்கள் இன்று 
கிைிஸ்ேவர்களுக்கு வன்முரை மை்றும் விடுேரலரயப் பயன்படுே்தும் 
வழிகரளப் பை்ைிய முழுரமயான புரிேரல அரடந்து தகாள்வேை்காக 
ேனிே்ேனியாக ஆராயப்பட தவண்டும். ராஜ்யே்ேின் துவக்கே்ேில் 
வன்முரையின் தநாக்கங்கள் மை்றும் விடுேரலயின் நம்பிக்ரகரய முேலில் 
பார்ப்தபாம். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

ததாடக்கம் 
கிைிஸ்துவின் முேல் வருரகயில் இராஜ்ஜியே்ேின் துவக்கம், பூர்வகால 

வரலாை்ைில் வன்முரை ஆகியரவ உலகே்ரே குரைந்ேபட்சம் இரண்டு 
வழிகளில் நிரனவு கூர்கிைது: முேலில், உலகே்ேில் இதயசு அனுபவிே்ே 
வன்முரையுடனான தோடர்புகரளக் காண்கிதைாம்; இரண்டாவோக, இதயசு 
அவரது மக்களுக்குக் தகாண்டு வந்ே விடுேரலயுடனான தோடர்புகரளக் 
காண்கிதைாம். இதயசு ேனது முேல் வருரகயில் அனுபவிே்ே துன்பே்ரே 
முேலில் பார்ப்தபாம். 

வன்முரை 
இதயசுவின் வாழ்க்ரகரயப் பை்ைி நன்கு அைிந்ே எவருக்கும் இதயசு 

உலகே்ேிலிருந்து பல வழிகளில் துன்புறுே்ேல்கரள அனுபவிே்ோர் என்பது 
தேரியும். அவர் ோழ்ே்ேப்பட்ட மக்களுக்கு தசரவ தசய்ேதபாது, அவர் 
அவர்களின் துயரே்ரேயும் வலிரயயும் சுமந்ோர். ஆனாலும், புேிய 
ஏை்பாட்டின் படி, கிைிஸ்துவுக்கு எேிராக நிகழ்ே்ேப்பட்ட வன்முரையின் 
உச்சகட்டம் சிலுரவயில் அவர் மரிே்ேது என்பேில் சந்தேகமில்ரல. அவரது 
காலே்ேில் அைியப்பட்ட மிக தமாசமான மரணேண்டரனரய அனுபவிப்பேன் 
மூலம், இதயசு உண்ரமயில் நீேிமான்கள் அனுபவிே்ேரே விட தமாசமான ஒரு 
விேிரய அனுபவிே்ோர். இந்ே ஒளியில் சிலுரவயில் அவரது மரணே்ரே 
பூர்வகால உலகின் வன்முரையுடன், அல்லது இன்னும் குைிப்பாகச் 
தசான்னால், ஆதபலின் மரணே்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க புேிய ஏை்பாடு 
இதயசுவின் துன்பே்ரே விவரிப்பேில் ஆச்சரியமில்ரல. எபிதரயர் 
நிருபே்ேின் எழுே்ோளர் கிைிஸ்து தபால்லாே மனிேர்களால் துன்பப்பட்டரே 
அைிந்ேிருந்ோர், இந்ே காரணே்ேிை்காக, அவர் கிைிஸ்துவின் மரணே்ரே 12:23-24 
இல் ஆதபலின் மரணே்துடன் ஒப்பிட்டார்: 

பரதலாகே்ேில் தபதரழுேியிருக்கிை முேை்தபைானவர்களின் 
சர்வசங்கமாகிய சரபயினிடே்ேிை்கும், யாவருக்கும் 
நியாயாேிபேியாகிய தேவனிடே்ேிை்கும், பூரணராக்கப்பட்ட 
நீேிமான்களுரடய ஆவிகளினிடே்ேிை்கும், புது 
உடன்படிக்ரகயின் மே்ேியஸ்ேராகிய 
இதயசுவினிடே்ேிை்கும், ஆதபலினுரடய இரே்ேம் 
தபசினரேப்பார்க்கிலும் நன்ரமயானரவகரளப் தபசுகிை 
இரே்ேமாகிய தேளிக்கப்படும் இரே்ேே்ேினிடே்ேிை்கும் 
வந்துதசர்ந்ேீர்கள் (எபிதரயர் 12:23-24). 

தமாதசயின் பூர்வகால வரலாை்ைின் குைிப்பு இங்தக தேளிவாக உள்ளது. 
கிைிஸ்துவின் சிந்ேிய இரே்ேம் ஆதபலின் இரே்ேே்ரே விட சிைந்ே அல்லது 
தமம்பட்ட வார்ே்ரேரயப் தபசுகிைது. அோவது, ஆதபலின் மரணே்ரே விட 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

கிைிஸ்துவின் மரணம் தேவனுரடய பார்ரவயில் மிகவும் குைிப்பிடே்ேக்கோக 
இருந்ேது. இதயசுவின் மரணம் சாோரண நிகழ்வு அல்ல. அவரர 
விசுவாசிக்கும் அரனவருக்குப் பேிலாகவும் அவர் பாடுபட்டோல் அவரது 
மரணம் அவரது மக்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் தசய்ேது. ஆனால் இேை்கு 
அப்பால், கிைிஸ்துவின் மரணம் தேவனின் நியாயமான தகாபே்ரே ஆதபலின் 
இரே்ேே்ரே விட அேிகமாக துூண்டியது. இந்ே தவளிச்சே்ேில், பூர்வகால 
வரலாை்ைின் வன்முரை பை்ைிய தமாதசயின் கணக்ரக நாம் வாசிக்கும்தபாது, 
தமாதச ஏன் இந்ே அேிகாரங்கரள அவரது மூல வாசகர்களான 
இஸ்ரதவலர்களுக்கு எழுேினார் என்பரே நாம் சாேரணமாக 
எடுே்துக்தகாள்ளக் கூடாது. புேிய ஏை்பாட்டுக் கண்தணாட்டே்ேில், பூர்வகால 
வரலாை்ைில் நீேிமான்களுக்கு இரழக்கப்பட்ட வன்முரை ராஜ்யே்ேின் 
துவக்கே்ேில் கிைிஸ்துவின் பாடுகரள எேிர்பார்ே்ேது என்பரேயும் நாம் பார்க்க 
தவண்டும். 

புேிய ஏை்பாடு எவ்வாறு பழங்கால உலகே்ேின் வன்முரைக்கும் 
கிைிஸ்துவின் பாடுகளுக்கும் இரடதய தோடர்புகரள ஏை்படுே்துகிைது 
என்பரே இப்தபாது நாம் பார்ே்ேிருக்கிதைாம், ஆேியாகமே்ேின் இந்ே 
பகுேிரயே் தோடும் இரண்டாவது வழிக்கு நாம் ேிரும்ப தவண்டும். இதயசு 
உலகிை்கு தகாண்டு வந்ே விடுேரலயின் நம்பிக்ரகயில் ஒரு குைிப்பிடே்ேக்க 
இரணப்பும் கூட ஏை்படுகிைது. 

விடுதரல 
இதயசு ேனது தபாது ஊழியே்ேின் தபரும்பகுேிரய விசுவாசே்ேின் 

தசய்ேி ோக சுவியசஷத்யத, அவரரப் பின்பை்றுபவர்களுக்கு ஒரு நாள் 
வாழ்க்ரகயின் பாடுகள் முடிவரடயும் என்ை தசய்ேிரய அைிவிப்பேில் 
தசலவிட்டார். இந்ே சுவிதேசே்ரேக் குைிே்ே தசய்ேியின் மீோன இதயசுவின் 
ஈடுபாடு அவரது தபாேரனகள் முழுவேிலும் தோன்றுகிைது. ஆனால் 
மரலப்பிரசங்கே்ேில் ஆசீர்வாேே்ேின் தோடக்க அைிக்ரககளான 
பாக்கியவான்களின் தவேபகுேியில் காணப்படும் விடுேரலயின் தசய்ேி 
எவ்வளவு முக்கியே்துவம் வாய்ந்ேது என்பரேக் கருே்ேில் தகாள்ளுங்கள். 
இதயசு இந்ே புகழ்தபை்ை பிரசங்கே்ரே ஆரம்பிே்ேதபாது, அவர் இந்ே 
வார்ே்ரேகரள மே்தேயு 5:10-12 இல் கூைினார்: 

நீேியினிமிே்ேம் துன்பப்படுகிைவர்கள் பாக்கியவான்கள்; 
பரதலாகராஜ்யம் அவர்களுரடயது. என்னிமிே்ேம் உங்கரள 
நிந்ேிே்துே் துன்பப்படுே்ேி, பலவிே ேீரமயான 
தமாழிகரளயும் உங்கள்தபரில் தபாய்யாய்ச் 
தசால்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பர்ீகள். 
சந்தோேப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரதலாகே்ேில் உங்கள் 
பலன் மிகுேியாயிருக்கும் (மே்தேயு 5:10-12). 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

இதயசுவின் தபாேரன ஊழியே்ேின் முக்கிய அக்கரைகளில் ஒன்று 
தேவன் ேனது மக்கரள விட்டு விலகவில்ரல என்ை விசுவாசம் ேரும் 
தசய்ேிரய தகாண்டு வருவது என்பரே இந்ே பாக்கியவான்களின் பகுேி 
தவளிப்படுே்துகிைது. இதயசு ேம்ரமப் பின்பை்றுபவர்கரள தேவன் ஒரு நாள் 
எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பார் என்ை விசுவாசே்துடன் இருக்கும்படி 
ஊக்கப்படுே்ேினார். ஆனால் இதயசு விடுேரலரயக்குைிே்ே விசுவாசே்ேின் 
சுவிதேசே்ரே தவறுமதன தபாேிக்கமட்டும் தசய்யவில்ரல - அவரது மரணம் 
மை்றும் உயிர்ே்தேழுேலின் மூலம் அவர் அைிவிே்ே விடுேரலரய 
நிரைதவை்ைவும் தசய்ோர். இதயசு ோவேீின் பூரண குமாரன் என்போல், 
அவருரடய மரணம் தேவனுரடய மக்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் 
தசய்ேது. அவரது மரணம் பாவே்ேிை்கான விரலரயச் தசலுே்ேியது, இேனால் 
அவரரப் பின்பை்றுபவர்கள் இனி மரணே்ேின் பயே்ேிை்கு அஞ்ச 
தவண்டியேில்ரல. எபிதரயர் 2:14-15 இல் நாம் வாசிக்ரகயில், இதயசு 
மரிே்ேேினால்: 

ஆேலால், பிள்ரளகள் மாம்சே்ரேயும் இரே்ேே்ரேயும் 
உரடயவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்கரளப்தபால 
மாம்சே்ரேயும் இரே்ேே்ரேயும் உரடயவரானார்; 
மரணே்துக்கு அேிகாரியாகிய பிசாசானவரனே் ேமது 
மரணே்ேினாதல அழிக்கும்படிக்கும், ஜவீகாலதமல்லாம் 
மரணபயே்ேினாதல அடிரமே்ேனே்ேிை்குள்ளானவர்கள் 
யாவரரயும் விடுேரலபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார் 
(எபிதரயர் 2:14-15). 

ஆகதவ, வன்முரையின் கருப்தபாருள்கள் மை்றும் விடுேரலயின் 
நம்பிக்ரக ஆகியரவ கிைிஸ்துவில் ராஜ்யே்ேின் துவக்கே்ேிை்கு உடனடியாகப் 
தபாருந்தும் என்பரே நாம் காண்கிதைாம். இஸ்ரதவல் மக்களுக்கு எேிரான 
அச்சுறுே்ேல்கரள அைிவிக்கவும், விடுவிப்பேை்கு தேவனுரடய வல்லரம 
பை்ைி இஸ்தரலுக்குக் கை்பிக்கவும் தமாதச எழுேியது தபால, புேிய ஏை்பாட்டில் 
கிைிஸ்து பாடு அனுபவிக்கவும் மை்றும் உலகில் உள்ள துன்மார்க்கே்ேின் 
வல்லரமயிலிருந்து ேனது மக்களுக்கு விடுேரலரய வழங்கவும் வந்ோர் 
என்பரே தவளிப்படுே்துகிைது. புேிய ஏை்பாடு இதயசுவின் முேலாம் 
வருரகரய பூர்வகால வரலாை்றுடன் இரணக்கும் சில வழிகரள நாம் 
பார்ே்ேிருக்கிதைாம், புேிய ஏை்பாடு எப்படி பூர்வகால வரலாை்ைின் இந்ேப் 
பகுேிரய ராஜ்யே்ேின் தோடர்ச்சி, கிைிஸ்துவினுரடய முேல் மை்றும் 
இரண்டாவது வருரகக்கு இரடதய உள்ள காலம் ஆகியவை்ைிை்குப் 
பயன்படுே்துகிைது என்பரேயும் நாம் பார்க்க தவண்டும். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

ததாடர்ச்சி 
ஆேியாகமம் 4:1–6:8 இன் கருப்தபாருரள ராஜ்யே்ேின் தோடர்ச்சி 

எவ்வாறு தோடுகிைது என்பரே புேிய ஏை்பாடு விளக்குவேை்கு குரைந்ேது 
இரண்டு வழிகள் உள்ளன, தமலும் இந்ேக் குைிப்புகள் தவேே்ேின் இந்ே 
பகுேிரய கிைிஸ்ேவ சரபக்குப் பயன்படுே்தும்தபாது அடிப்பரட 
வழிகாட்டுேரல வழங்குகின்ைன. ஒருபுைம், புேிய ஏை்பாடு தேவனுரடய 
மக்களுக்கு எேிரான வன்முரையின் தோடர்ச்சிரய எேிர்பார்க்க தவண்டும் 
என்று தபாேிக்கிைது, மறுபுைம் விடுேரலக்காக கிைிஸ்துவில் தோடர்ந்து 
விசுவாசம் ரவப்பேன் மூலம் இந்ே கடினமான காலங்கரள நாம் கடந்து 
தசல்வேை்கு நம்ரம ஊக்கப்படுே்துகிைது. கிைிஸ்துரவப் 
பின்பை்றுபவர்களுக்கு எேிராக நாம் வன்முரைரய எேிர்பார்க்க தவண்டும் 
என்ை உண்ரமரய முேலில் கருே்ேில் தகாள்ள தவண்டும். 

ததாடரும் வன்முரை 
பல சமயங்களில் இதயசு அவரரப் பின்பை்றுபவர்கள் உலகே்ேிலிருந்து 

தவறுப்ரபயும், துன்பே்ரேயும் அனுபவிப்போர்கள் என்று தபாேிே்ோர். ஆனால் 
மே்தேயு 23:34-35 இல், இந்ே பாடுகள் பூர்வகால உலகில் நீேிமான்களின் 
பாடுகளுடன் தோடர்புரடயது என்ை உண்ரமயின் மதீு இதயசுதவ கவனே்ரே 
ஏை்படுே்ேினார். இதயசு இரே பரிதசயர்களிடம் கூைினார்: 

ஆரகயால், இதோ, ேீர்க்கேரிசிகரளயும் ஞானிகரளயும் 
தவேபாரகரரயும் உங்களிடே்ேில் அனுப்புகிதைன். 
அவர்களில் சிலரரக் தகான்று சிலுரவகளில் அரைவர்ீகள், 
சிலரர உங்கள் ஆலயங்களின் வாரினால் அடிே்து, 
ஊருக்கு ஊர் துன்பபடுே்துவர்ீகள். நீேிமானாகிய ஆதபலின் 
இரே்ேம்முேல் தேவாலயே்துக்கும் பலிபடீே்துக்கும் நடுதவ 
நீங்கள் தகாரலதசய்ே பரகியாவின் குமாரனாகிய 
சகரியாவின் இரே்ேம்வரரக்கும், பூமியின்தமல் சிந்ேப்பட்ட 
நீேிமான்களின் இரே்ேப்பழிதயல்லாம் உங்கள்தமல் 
வரும்படியாக இப்படிச் தசய்வர்ீகள் (மே்தேயு 23:34-35). 

இதயசு ேனது சேீர்கரள உலகே்ேிை்குள் அனுப்பும்தபாது, அவர்கள் 
கடுரமயாக துன்புறுே்ேப்படுவார்கள் என்று முன்னைிவிே்ோர். ஆனால் இந்ே 
முன்னைிவிப்ரப இதயசு எவ்வாறு பூர்வகால வரலாை்தைாடு 
தோடர்புபடுே்ேினார் என்பரேயும் கவனியுங்கள். அவரரப் 
பின்பை்றுபவர்களுக்கு எேிரான வன்முரையானது, காயன்ீ தகாரலதசய்ே, 
தநர்ரமயான ஆதபலின் இரே்ேே்ரேச் சிந்தும்படியான வன்முரையின் 
வடிவே்ரேே் தோடரும் என்று அவர் கூைினார். 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

ததாடரும் விசுவாசம் 
ராஜ்யே்ேின் தோடர்ச்சியின் தபாது கிைிஸ்துரவப் பின்பை்றுபவர்கள் 

எப்தபாதும் துன்புறுே்ேப்படுவார்கள் என்பரே நாம் உணரும்தபாது, 
கிைிஸ்துவில் நம் விசுவாசே்ரேப் தபணுவேன் முக்கியே்துவே்ரேயும் நாம் 
காணலாம். எபிதரயர் நிரூபே்ேின் ஆசிரியர் ேனது நிரூபே்ேின் 11 வது 
அேிகாரே்ேில் இந்ே விேயே்ரேப் பை்ைிக் கூைினார். 11:4 இல் இந்ே 
வார்ே்ரேகரள வாசிக்கிதைாம்: 

விசுவாசே்ேினாதல ஆதபல் காயனீுரடய பலியிலும் 
தமன்ரமயான பலிரய தேவனுக்குச் தசலுே்ேினான். 
அேினாதல அவன் நீேிமாதனன்று சாட்சிதபை்ைான்; 
அவனுரடய காணிக்ரககரளக்குைிே்து தேவதன 
சாட்சிதகாடுே்ோர். அவன் மரிே்தும் இன்னும் தபசுகிைான் 
(எபிதரயர் 11:4). 

இந்ே பே்ேியில் உள்ள பிரோன கருே்து என்னதவன்ைால், பல 
நூை்ைாண்டுகளாக கிைிஸ்துரவப் பின்பை்றுபவர்கள் ஆதபலின் 
முன்மாேிரிரயப் பின்பை்ை தவண்டும் என்பதே. ஆதபலின் நீேி அவருரடய 
துன்மார்க்க சதகாேரனிடமிருந்து அவருக்கு பிரச்சரனரய ஏை்படுே்ேினாலும், 
நம்முரடய நாட்களிலும் கூட அரனே்து விசுவாசிகளும் பின்பை்ை தவண்டிய 
உண்ரமயின் உோரணமாக ஆதபல் நிை்கிைார். ஆேலால் பூர்வகால 
வரலாை்ைில் வன்முரை மை்றும் விடுேரலரயக் குைிே்ேோன 
கருப்தபாருள்களானது ராஜ்யே்ேின் தோடர்ச்சியின் தபாது கிைிஸ்துரவப் 
பின்பை்றுபவர்களுக்கும் தபாருந்தும். ஒருபுைம், நம் காலே்ேில் எேிர்ப்ரபயும் 
வன்முரைரயயும் அனுபவிக்க நாம் ேயாராக இருக்க தவண்டும். ஆனால் 
மறுபுைம், இந்ே கே்ட காலங்கரள நாம் சகிே்துக்தகாள்வோல், நாம் 
உண்ரமயுள்ளவர்களாக இருந்ோல் மட்டுதம தஜயம் தகாள்தவாம், தமலும் 
கிைிஸ்து ஒரு நாள் நம்ரம விடுவிப்பார் என்று நம்புகிதைாம். 

ராஜ்யே்ேின் தோடக்கம் மை்றும் தோடர்ச்சிக்குள் வன்முரை மை்றும் 
விடுேரலயின் கருப்தபாருள்கள் எவ்வாறு தபாருந்துகின்ைன என்பரேப் 
பார்ே்தோம், இப்தபாழுது நாம் கிைிஸ்துவின் ராஜ்யே்ேின் இறுேி கட்டே்ேிை்கு 
ேிரும்ப தவண்டும், அோவது அவருரடய இரண்டாவது வருரக. 

ராஜ்யத்தின் நிரைவு 
எளிரமயாகச் தசான்னால், கிைிஸ்துவின் வருரகயில், தேவனுரடய 

மக்களுக்கு எேிரான வன்முரையின் முடிரவக் காண்தபாம், நிே்ேிய ஆசீர்வாே 
உலகே்ேிை்கு தசல்லக்கூடிய இறுேி விடுேரலரய அனுபவிப்தபாம் எை்று புேிய 
ஏை்பாடு கற்பிக்கிறது. 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

வன்முரையின் முடிவு 
வன்முரையின் முடிவு என்பது புேிய ஏை்பாட்டின் உருவப்படே்ேின் ரமய 

அம்சமாகும். கிைிஸ்து ேிரும்பி வரும்தபாது, அவர் எந்ேவிே 
வன்முரைகளுமில்லாே, முழுவதுமாக புதுப்பிக்கப்பட்ட சிருே்டிப்ரபக் 
தகாண்டு வருவார். தவளிப்படுே்ேின விதசேம் 21:1-5 இல் கிைிஸ்துவின் 
வருரகரய அப்தபாஸ்ேலனாகிய தயாவான் விவரிே்ே விேே்ரேக் 
தகளுங்கள்: 

பின்பு, நான் புேிய வானே்ரேயும் புேிய பூமிரயயும் 
கண்தடன்; முந்ேின வானமும் முந்ேின பூமியும் 
ஒழிந்துதபாயின...தமலும், பரதலாகே்ேிலிருந்து உண்டான 
ஒரு தபருஞ்சே்ேே்ரேக் தகட்தடன்; அது: இதோ, 
"மனுேர்களிடே்ேிதல தேவனுரடய வாசஸ்ேலமிருக்கிைது, 
அவர்களிடே்ேிதல அவர் வாசமாயிருப்பார். அவர்களுரடய 
கண்ணர்ீ யாரவயும் தேவன் துரடப்பார். இனி 
மரணமுமில்ரல, துக்கமுமில்ரல, அலறுேலுமில்ரல, 
வருே்ேமுமில்ரல; முந்ேினரவகள் ஒழிந்துதபாயின." 
சிங்காசனே்ேின்தமல் வை்ீைிருந்ேவர்: "இதோ, நான் 
சகலே்ரேயும் புேிோக்குகிதைன்" என்ைார் (தவளிப்படுே்ேின 
விதசேம் 21:1-5). 

இறுதி விடுதரல 
இருப்பினும், அதே சமயே்ேில், கிைிஸ்துவின் ராஜ்யே்ேின் நிரைவு 

தவறுமதன வன்முரைரய முடிவுக்குக் தகாண்டுவராது. அவர் ேிரும்பி 
வரும்தபாது, அவர் ேனது மக்களுக்கு எல்ரலயை்ை ஆசீர்வாேங்கரளயும் 
அரமேிரயயும் வழங்குவார். நம் விடுேரல முழுரமயாகவும் இறுேியாகவும் 
இருக்கும். தவளிப்படுே்ேின விதசேம் 22:1-2 இல் நமது இறுேி விடுேரலரயப் 
பை்ைிய இந்ே விளக்கே்ரேப் படிக்கிதைாம்: 

பின்பு, பளிங்ரகப்தபால தேளிவான ஜவீே்ேண்ணரீுள்ள 
சுே்ேமான நேி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிை 
சிங்காசனே்ேிலிருந்து புைப்பட்டுவருகிைரே எனக்குக் 
காண்பிே்ோன். நகரே்து வேீியின் மே்ேியிலும், நேியின் 
இருகரரயிலும், பன்னிரண்டுவிேமான கனிகரளே்ேரும் 
ஜவீவிருட்சம் இருந்ேது, அது மாேந்தோறும் ேன் கனிரயக் 
தகாடுக்கும். அந்ே விருட்சே்ேின் இரலகள் ஜனங்கள் 
ஆதராக்கியமரடகிைேை்கு ஏதுவானரவகள் 
(தவளிப்படுே்ேின விதசேம் 22:1-2). 
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வடீிதயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் தவறு பல ஆோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ரயப் 
பார்ரவயிடவும். 

கிைிஸ்துவின் இரண்டாம் வருரகயின் இறுேி விடுேரலயின் நம்பிக்ரக 
புேிய ஏை்பாடு முழுவதும் காணப்படுகிைது. இது கிைிஸ்ேவ நம்பிக்ரகயின் 
உச்சே்ரே தவளிப்படுே்துகிைது. இந்ே உலகின் தசாேரனகள் மை்றும் 
கே்டங்கள் வரவிருக்கும் உலகின் வாழ்க்ரக ேரும் அேிசயங்களால் 
மாை்ைப்படும் நாளுக்காக நாம் ஏங்குகிதைாம். துன்பம் மகிழ்ச்சியாக மாறும். 
துயரம் தவை்ைியாக மாறும். மரணம் நிே்ேிய வாழ்வாக மாறும். எனதவ, 
இஸ்ரதவல் கானாரன தநாக்கி முன்தனை ஊக்குவிப்பேை்காக ஆேியில் 
இருந்ே வன்முரை உலகே்ரேப் பை்ைி தமாதச எழுேியரேப் தபாலதவ, 
ராஜ்யே்ேின் நிரைவில் வருகிை புேிய உலகே்ேிை்காக காே்ேிருப்பேை்கு புேிய 
ஏை்பாடு நமக்குக் கை்பிக்கிைது. கிைிஸ்து ேிரும்பி வரும்தபாது, அவரர நம்பிய 
அரனவரும் வன்முரைக்கு ஒரு முடிரவக் காண்பார்கள், தமலும் அவர்கள் 
நிே்ேிய இரட்சிப்பின் உலகே்ேிை்கு தசல்லும் ஒரு முழுரமயான மை்றும் 
மகிரமயான விடுேரலரயப் தபறுவார்கள். 

முடிவுரர 
இந்ே பாடே்ேில் ஆேியாகமம் 4:1–6:8 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஆேி கால 

உலகின் வன்முரைரயக் குைிே்து பல அம்சங்கரளப் பார்ே்தோம். 
ஆேியாகமே்ேின் இந்ே பகுேியின் கட்டரமப்ரப நாம் கவனிே்ேிருக்கிதைாம். 
கானாயை தநாக்கி அவரரப் பின்தோடர்ந்ே இஸ்ரதவலர்கரள 
ஊக்குவிப்பேை்காக தமாதச எவ்வாறு இந்ே விேயே்ரே முேலில் எழுேினார் 
என்பரேயும் நாம் பார்ே்தோம். கிைிஸ்ேவர்களாகிய நாம் நமது புேிய ஏை்பாட்டு 
விசுவாசே்ேிை்கு ஆேி கால வரலாை்ைின் இந்ேப் பகுேிரய பயன்பாட்டிை்குக் 
தகாண்டுவர தவண்டும் என்பரேயும் கை்றுக்தகாண்தடாம். ஆேியாகமே்ேின் 
இந்ேப் பகுேிரய தமாதச முேலில் இஸ்ரதவலுக்காக எழுேியேரேப் தபால நாம் 
பார்க்கும்தபாது, அது கடந்ே காலே்ேில் நடந்ே நிகழ்வின் ஒரு பேிரவ விட 
அேிகமானோக தோன்றுகிைது. அேை்கு பேிலாக, ஆேி கால உலகில் தேவன் 
வன்முரையிலிருந்து ஜனங்கரள விடுவிே்ேரே நாம் பார்க்க முடியும், பின்னர் 
அவர் தமாதசயின் நாளில் இஸ்ரதவரல விடுவிே்ேோல், கிைிஸ்து ஒரு நாள் 
இந்ே வன்முரை உலகே்ேிலிருந்தும் நம்ரம விடுவிப்பார் என்ை நம்பிக்ரகரய 
நாம் அேிகரிக்க முடியும். 
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