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ஆதி கால வரலாறு 
போடம் 4 

சரியோன திகச 

-1- 

ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

முன்னுரர 
உக்கரனிை் நோன் ஆசிரியரோகப் பணி ோற்றி  நபோது, நோன் 

நபோகநெண்டிய இடத்திற்கோன வமட்நரோ ரயிகைப் பிடிப்பதற்கு சிை 
நிமிடங்கநள இருந்த ஒரு சம்பெத்கத நிகனக்கிநறன். வமட்நரோ 
நிகையத்திற்கு நோன் ெிகரந்து வசன்று, படிக்கட்டுகளிை் ஓடி, ரயிைின் 
கதெுகள் பூட்டப்படும் முன் ரயிலுக்குள் போய்ந்நதன். அது அந்த முழு நகரத்கதக் 
கடந்து வசை்லும் பயணம் என்பதோை், என்கன ஆசுெோசப்படுத்திக்வகோள்ளும் 
படி சிை நிமிடங்கள் இருக்ககயிை் சோய்ந்து ஓய்வெடுத்நதன். சிறிது நநரம் 
வசன்ற பின்னநர, நோன் தெறோன திகசயிை் வசை்லும் ரயிகைப் 
பிடித்திருக்கிநறன் என்பது எனக்கு உகரத்தது. ெழக்கம்நபோை் அடுத்த வமட்நரோ 
நிகையம் பை கமை்களுக்கு அப்போை் இருந்ததோை், அகத அகடய 
வெகுநநரமோயிற்று. திரும்பெும் சரியோன திகசயிை் என் பயணத்கதத் 
வதோடரும் நெகளயிை் நோன் மிகெும் தோமதமோகப் நபோகிநறன் என்பது 
வதளிெோகத் வதரிந்தது. "இந்த சூழ்நிகை நோன் நிகனத்தது நபோை 
இை்ைோெிட்டோலும், இப்வபோழுதோெது சரியோன திகசயிை் வசை்கிநறன்" என்று 
எனக்குள்நள நோன் கூறிக்வகோண்டகத நிகனெுகூர்கிநறன். 

நம் ெோழ்ெின் கோரியங்கள் வபருெோரியோன பகுதிகளிை் இப்படித்தோன் 
உள்ளது என்று நிகனக்கிநறன். வபரும்போைோன நநரங்களிை் அகெ 
வகோஞ்சம்கூட அை்ைது முற்றிலும் நநர்த்தியிை்ைோமை் இருக்கின்றன. நோம் 
வசை்லுமிடவமை்ைோம் பைெித பிரச்சகனககளயும், செோை்ககளயும் 
எதிர்வகோள்கிநறோம். இருப்பினும், தெறோன திகசயிை் வசை்ெகதெிட, சரியோன 
திகசயிை் வசை்ெது இன்னும் சிறந்தது என்பகத நோம் அகனெரும் அறிநெோம். 

இப்போடத்திற்கு "சரியோன திகச" என்று வபயரிட்டுள்நளோம். இங்கு நோம் 
ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இை் நநோெோெின் நோட்களிை் ஏற்பட்ட ஜைப்பிரளயத்திற்குப் 
பிறகு நதென் தம் ஜனங்கள் ெழி நடக்கும்படி ஏற்படுத்தி கெத்திருந்த 
திகசகயக் கண்டறியப் நபோகிநறோம். ஆதி கோை ெரைோற்கறக் குறித்த இந்த 
அதிகோரங்களிை் நமோநச இஸ்ரநெை் ஜனங்கள் வதோடரும்படி ஒரு வதளிெோன 
திகசகயக் வகோடுத்தோர் என்று போர்க்கிநறோம். அது அெர்கள் ெிரும்பியபடி 
இை்ைோெிட்டோலும், வபரும் ஆசீர்ெோதத்திற்கு நநரோக அெர்கள் கடந்து ெரும்படி 
நதெனோை் நியமிக்கப்பட்டதோகும். இநத திகசகயத் வதோடரும்படி 
கிறிஸ்தெர்களோகிய நமக்கும் ஆதி ெரைோற்றின் இந்த நெதபகுதி மிகெும் 
முக்கியமோனதோகும். 

ஆதியோகமம் 6:9–11:9 பற்றிய நமது ஆய்ெு மூன்று பகுதிகளோகப் பிரிகிறது: 
முதைோெது, இந்த அதிகோரங்களின் இைக்கிய அகமப்கப நோம் ஆரோய்நெோம்; 
இரண்டோெதோக, இஸ்ரநெை் மக்களுக்கோக நமோநச ஏன் இந்தக் கோரியத்கத 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

எழுதினோர் என்பகத அறிந்துவகோள்ெதன் மூைம் அெற்றின் உண்கமயோன 
அர்த்தத்கத நோம் ஆரோய்நெோம்; மூன்றோெதோக, இந்த அதிகோரங்ககள நம் 
ெோழ்ெிை் பயன்படுத்தும் ெழிகோட்டுதலுக்கோகப் புதிய ஏற்போட்கடப் போர்ப்நபோம். 
இந்த அதிகோரங்களின் இைக்கிய அகமப்கப ஆரோய்ெதன் மூைம் சரியோன 
திகசகயப் பற்றிய நமது ஆய்கெத் வதோடங்குநெோம். 

இலக்கிய அரமப்பு 
ஆதியோகமம் 6:9–11:9 என்பது ஆதி ெரைோற்றின் ஒரு வபரும் பகுதியோகும். 

இது பை்நெறு ெழிகளிை் நகோடிட்டுக் கோட்டப்படைோம். நம்முகடய 
நநோக்கங்களுக்கோக, இந்த அதிகோரங்ககள இரண்டு முக்கிய பகுதிகளோகப் 
பிரித்துள்நளோம். 6:9–9:17 ஐக் வகோண்டுள்ள முதை் பிரிெிற்கு, "ெிடுதகையின் 
ஜைப்பிரளயம்" என்று தகைப்பிட்டுள்நளோம். ஆதியோகமத்தின் இந்தப் 
பகுதியிை், நநோெோ கோைத்து ஜைப்பிரளயத்கத நமோநச ெிெரித்தோர். இதன் 
இரண்டோெது பகுதி, "புதிய ஒழுங்கு" என்ற தகைப்பிை் உள்ள ஆதியோகமம் 9:18-
11:9 ஆகும். ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு நடந்த பை முக்கியமோன நிகழ்ெுககள 
இது ெிெரித்து, உைகத்கத ெககப்படுத்த நீடிக்கும் முகறககள அகமக்கிறது. 
இந்த அதிகோரங்களின் இைக்கிய ெடிெத்கத நன்கு புரிந்துவகோள்ள, நோம் இந்த 
இரண்டு முக்கிய வபரும்பகுதிககளயும் போர்ப்நபோம். நநோெோெின் நோளிை் 
நிகழ்ந்த ஜைப்பிரளயத்கதப் பற்றி நமோநச எழுதிய ககதயின் அகமப்கப 
ஆரோய்ெதன் மூைம் ஆரம்பிக்கைோம். 

விடுதரலயின் ஜலப்பிரளயம் 
சமீப ஆண்டுகளிை் நநோெோெின் ஜைப்பிரளயத்தின் சம்பெம் 

ஒப்பட்ீடளெிை் ஒரு வதளிெோன இைக்கிய ெடிெத்கதக் கோட்டுகிறது என்பகதப் 
பை வமோழிவபயர்ப்போளர்கள் கெனித்துள்ளனர். இந்த முகறகயப் பை 
ெழிகளிை் ெிெரிக்கக்கூடும் என்றோலும், இந்த ஆய்ெிை் இந்த அதிகோரங்கள் 
எெ்ெோறு ஒரு ஒற்றுகமயோன ஐந்து-படிகளுகடய நிகழ்கெ 
உருெோக்குகின்றன என்பகதச் சுட்டிக்கோட்டுநெோம். 

ஆரம்ப உடன்படிக்ரக 
இச்சம்பெத்தின் முதற்படி ஆதியோகமம் 6:9-22 இை் நதோன்றுகிறது. அகத 

நோம் நநோெோெுடனோன "முதை் வதய்ெகீ உடன்படிக்கக" என்று அகழப்நபோம். 
சம்பெத்தின் இப்பகுதியிை், சீர்வகட்டுப்நபோன உைகிை் நநோெோகெ ஒரு 
நீதியுள்ள மனிதன் என்று நமோநச குறிப்பிட்டோர். நதென் நநோெோெிடம் அெர் 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

ஏன் மனுகுைத்கத அழிக்கத் திட்டமிட்டோர் என்பகத வெளிப்படுத்தினோர். இந்த 
ெோர்த்கதககள நோம் ஆதியோகமம் 6:13 இை் ெோசிக்கிநறோம்: 

அப்வபோழுது நதென் நநோெோகெ நநோக்கி: "மோம்சமோன 
யோெரின் முடிெும் எனக்கு முன்போக ெந்தது; அெர்களோநை 
பூமி வகோடுகமயினோை் நிகறந்தது. நோன் அெர்ககளப் 
பூமிநயோடுங்கூட அழித்துப்நபோடுநென்" (ஆதியோகமம் 6:13). 

ஆயினும், இச்சம்பெத்தின் முதற்படி, நதென் ஒரு மனிதகனயும் 
அெனுகடய ெட்ீடோகரயும், அதோெது நீதிமோன் நநோெோகெ ெிடுெிப்பதன் 
மூைம் மண்ீடும் தம் கிரிகயகயத் வதோடங்கத் திட்டமிட்டோர் என்றும் வசோை்கிறது. 
தம்முகடய இந்த நநோக்கத்கத உறுதிப்படுத்துெதற்கோக, நதென் நநோெோெுடன் 
முதைிை் ஒரு உடன்படிக்கக வசய்தோர். ஆதியோகமம் 6:17-18 இை், நதென் இந்த 
ெோர்த்கதககள நநோெோெிடம் கூறியதோக நோம் ெோசிக்கிநறோம்: 

பூமியிலுள்ள யோெும் மோண்டுநபோம். ஆனோலும் உன்னுடநன 
என் உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்துநென்; நீயும் - 
உன்நனோநடகூட உன் குமோரரும், உன் மகனெியும், உன் 
குமோரரின் மகனெிகளும், நபகழக்குள் பிரநெசியுங்கள் 
(ஆதியோகமம் 6:17-18). 

ஜைப்பிரளயத்தின் ஆரம்பத்திை், ெரெிருக்கும் வெள்ளத்திைிருந்து 
நநோெோகெயும் அெனுகடய ெட்ீடோகரயும் மீட்பதற்கோக நதென் ஒரு 
உடன்படிக்கக சத்தியம் வசய்தோர். இந்த உடன்படிக்கக நநோெோெின் மீட்பிற்கு 
உறுதியளித்து, ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு அெகன புதிய மனுக்குைத்தின் 
தகப்பனோக ஏற்படுத்தியது. 

நநோெோெுடனோன நதெனின் முதை் உடன்படிக்ககயிை் கெனம் 
வசலுத்துெதன் மூைம் ஜைப்பிரளய சம்பெம் எெ்ெோறு வெளிப்படுகிறது 
என்பகத இப்நபோது நோம் போர்த்திருக்கும் நெகளயிை், முதை் பகுதியோன 8:20-
9:17 ஐ சமநிகைப்படுத்தும், நநோெோெுடனோன "நிகைக்கும் வதய்ெகீ 
உடன்படிக்கக" எனத் தகைப்பிட்டுள்ள சம்பெத்தின் ககடசிப் பகுதிக்கு நோம் 
திரும்ப நெண்டும். 

 ிரலக்கும் உடன்படிக்ரக 
நம் தகைப்பு குறிப்பிடுெது நபோை, இந்த நெதபகுதியிை் நதென் 

ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு நநோெோெிடம் திரும்பி ெந்து அெனுடன் மற்வறோரு 
உடன்படிக்கக வசய்தோர். நதென் மனுக்குைத்திற்கு உைகத்திை் ஒரு புதிய 
ஒழுங்கின் ெோய்ப்கப ெழங்க முடிெு வசய்தோர். ஆதியோகமம் 8:22 இை் நோம் 
ெோசிப்பகதப் நபோை: 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

பூமியுள்ள நோளளெும் ெிகதப்பும் அறுப்பும், சீதளமும் 
உஷ்ணமும், நகோகடகோைமும் மோரிகோைமும், பகலும் இரெும் 
ஒழிெதிை்கை (ஆதியோகமம் 8:22). 

இந்தப் புதிய அகமப்பின் உறுதிகய நிகைநோட்ட, நதென் ஆதியோகமம் 
9:11-15 இை் ஜைப்பிரளய சம்பெத்தின் முடிெிை் நநோெோெுடன் இரண்டோெது 
உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்தினோர். 

இனி மோம்சமோனகெகவளை்ைோம் ஜைப்பிரளயத்தினோை் 
சங்கரிக்கப்படுெதிை்கைவயன்றும், பூமிகய அழிக்க இனி 
ஜைப்பிரளயம் உண்டோெதிை்கைவயன்றும், உங்கநளோநட 
என் உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்துகிநறன் என்றோர்....நோன் 
என் ெிை்கை நமகத்திை் கெத்நதன்; அது எனக்கும் பூமிக்கும் 
உண்டோன உடன்படிக்ககக்கு அகடயோளமோயிருக்கும். நோன் 
பூமிக்கு நமைோய் நமகத்கத ெருெிக்கும்நபோது, அந்த ெிை் 
நமகத்திை் நதோன்றும். எனக்கும் உங்களுக்கும் மோம்சமோன 
சகை ஜெீஜந்துக்களுக்கும் உண்டோன என் உடன்படிக்கககய 
நிகனெுகூருநென் (ஆதியோகமம் 9:11-15). 

எனநெ நநோெோெின் ஜைப்பிரளய சம்பெம் பூமிகய மீண்டும் ஒரு 
வெள்ளம் அழிக்கோது என்ற உடன்படிக்கக ெோக்குறுதியுடன் முடிெகடெகத 
நோம் கோண்கிநறோம். நமலும் நதென் இந்த ெோக்குறுதிகய மறக்க மோட்டோர் 
என்பதற்கோன உறுதியின் அகடயோளமோக நமகங்களிை் தமது ெோனெிை்கை 
கெத்தோர். இறுதி உடன்படிக்ககயின் இந்த ெோக்குறுதி, நநோெோெுக்கு ஆதி 
ெரைோற்றிை் இருந்த முக்கியத்துெத்கதச் சுட்டிக்கோட்டுகிறது. அென் 
உடன்படிக்ககயின் ஒரு மத்தியஸ்தனோக இருந்தோன், இது அகனத்து 
ெருங்கோை சந்ததியினருக்கும் நசர்த்து அருளப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்ககயோகும். 

இச்சம்பெத்தின் துெக்க மற்றும் இறுதிப் பகுதிககள மனதிை் வகோண்டு, 
ஜைப்பிரளய சம்பெத்தின் உள் வசயை்போடுககள ஆரோய நெண்டிய நிகையிை் 
நோம் இருக்கிநறோம். இதன் மத்தியபகுதி நதெனின் முதை் 
உடன்படிக்ககயிைிருந்து மூன்று முக்கிய படிகளோக இறுதி உடன்படிக்ககயின் 
புதிய ஒழுங்கிற்கு நகர்கிறது. 

தவள்ளத்திலிரு ்து தப்பித்தல் 
இச்சம்பெத்தின் இரண்டோெது படி நநோெோெின் "வெள்ளத்திைிருந்து 

தப்பித்தை்" என்று நோம் வபயரிட்டுள்ள 7:1-16 இை் நதோன்றுகிறது. இதன் வபோருள் 
மிகெும் நநரடியோனது. நநோெோ நபகழகய உண்டுபண்ணி, அதிை் எை்ைோ 
ெககயோன ெிைங்குககளயும் வகோண்டு ெந்தோன். வெள்ளம் உைகத்திை் 
பிரெோகிக்கத் வதோடங்கியது. ஆனோை் நநோெோ, அெனது ெட்ீடோர் மற்றும் அென் 
கூட்டிச்நசர்த்த ெிைங்குகள் நபகழக்குள் பத்திரமோக அகடக்கப்பட்டன. 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

உலர் ்த  ிலத்திை்குச் தசல்லுதல் 
நநோெோெின் ஜைப்பிரளய சம்பெத்தின் நோன்கோெது பகுதி இரண்டோெது 

படிக்கு ஒரு ெியத்தகு எதிர் நிகைகய உருெோக்குகிறது. ஆதியோகமம் 8:6-19 இை் 
உைர்ந்த நிைத்திற்கு நநோெோ வசன்றகத இது ெிெரிக்கிறது. வெள்ளம் ெடியத் 
வதோடங்கிய பிறகு, நபகழகய ெிட்டு வெளிநயறும்படி ெறண்ட நிைம் நதோன்ற 
நெண்டும் என்று நநோெோ ெோஞ்சித்தோன். ஒரு நீண்ட கோத்திருப்புக்குப் பிறகு, 
ெறண்ட நிைங்கள் நதோன்றியது. முன்பு நதென் நநோெோகெப் நபகழக்குள் 
வசை்ைக் கட்டகளயிட்டகதப் நபோை நபகழகய ெிட்டு வெளிநயறும்படி 
கட்டகளயிட்டோர். 

ததய்வீக  ிரனவு 
நநோெோெின் "வதய்ெகீ நிகனெு" என்று நோம் தகைப்பிட்டுள்ள 

ஆதியோகமம் 7:17-8:5 என்கிற இந்தச் சம்பெத்தின் கமயத்கத அை்ைது 
திருப்புமுகனகயப் போர்க்க நெண்டிய நிகையிை் இப்நபோது நோம் 
இருக்கிநறோம். இந்த ெசனங்கள் வெள்ளம் வபோங்கி எழுெது மற்றும் பூமியிை் 
உள்ள ஒெ்வெோரு உயிரினத்கதயும் அழிப்பது பற்றிய ெிளக்கத்துடன் 
வதோடங்குகிறது. ஆனோை் இந்தப் பகுதியின் முடிெிை், வெள்ளம் ெடியத் 
வதோடங்குகிறது. 

இப்நபோது, இந்தப் பகுதியின் மத்தியிை் எளிய ஆனோை் ஆழமோன 
அர்த்தமுள்ள ஒரு ெோக்கியம் உள்ளது. இது நதென் ஏன் வெள்ளத்கத 
மட்டுப்படுத்தத் வதோடங்கினோர் என்பகதக் குறிக்கிறது. ஆதியோகமம் 8:1 இை் 
புயைின் நடுநெ நமோநச இெ்ெோறு எழுதினோர்: 

நதென் நநோெோகெயும், அெனுடநன நபகழயிைிருந்த சகை 
கோட்டுமிருகங்ககளயும், சகை நோட்டுமிருகங்ககளயும் 
நிகனத்தருளினோர்; நதென் பூமியின்நமை் கோற்கற 
ெசீப்பண்ணினோர், அப்வபோழுது ஜைம் அமர்ந்தது 
(ஆதியோகமம் 8:1). 

தமது மிகுந்த இரக்கத்தினோை், நநோெோ மற்றும் அெனுடன் 
இருந்தெர்களுடன் பண்ணின உடன்படிக்கககய நதென் மறக்கெிை்கை. 
நபகழயின் பயணிககள நதென் நிகனெு கூர்ந்து, அெர்கள் நிமித்தம் 
வபோங்கி ெரும் வெள்ளத்திற்கு எதிரோக அெர் இகடபட்டோர். 

நநோெோெின் ஜைப்பிரளயத்தின் இந்தச் சுருக்கம் இச்சம்பெத்தின் 
முதன்கம ெிஷயங்ககள வெளிச்சத்திற்குக் வகோண்டுெருகிறது. 
ஜைப்பிரளயத்கதப் பற்றி நமோநச ெிடுதகையின் சம்பெமோக எழுதினோர். 
பூமியின் வபோை்ைோத ஜனங்கள் மதீு நியோயத்தீர்ப்பு ெந்தோலும், நமோநசயின் 
முக்கிய நநோக்கம் நநோெோெின் மூைம் நதென் மனுக்குைத்கத மிகப்வபரிய 
ஆசீர்ெோத உைகிற்கு வகோண்டு ெந்தோர் என்பகதக் கோட்டுெதோகும். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இன் முதை் பகுதிகய இப்நபோது நோம் 
ஆரோய்ந்திருக்கிற நெகளயிை், ஆதியோகமம் 9:18–11:9 இை் உள்ள இரண்டோெது 
வபரிய பகுதியோன புதிய ஒழுங்கிற்கு நோம் திரும்ப நெண்டும். 

புதிய ஒழுங்கு 
9-11 ஆம் அதிகோரங்களிலுள்ள புதிய ஒழுங்ககப் பற்றிய நமோநசயின் 

குறிப்பு இரண்டு அடிப்பகடப் பகுதிகளோகப் பிரிகிறது. ஒருபுறம் ஆதியோகமம் 9:18-
10:32 நநோெோெின் புத்திரரிை் கெனம் வசலுத்துகிறது. மறுபுறம், ஆதியோகமம் 11:1-9 
போநபை் நகரத்தின் நதோை்ெிகயப் பற்றியது. இந்த நெதபகுதிகள் முதைிை் 
ஒன்றுக்வகோன்று வதோடர்பிை்ைோததோகத் நதோன்றினோலும், உைகின் புதிய 
ஒழுங்கிற்கோன ஒரு ெடிெத்கத உருெோக்க உண்கமயிை் அகெ 
ஒன்றிகணந்து வசயை்படுெகத நோம் போர்ப்நபோம். அகெகள் அந்தக் 
கோைகட்டத்திைிருந்து உைக ெரைோற்றின் முக்கிய அம்சங்ககள 
முன்கெக்கின்றன. முதைிை் நநோெோெின் புத்திரரின் குறிப்பு மற்றும் புதிதோக 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட உைகின் இந்த நதோற்றத்திற்கு அது வசய்யும் பங்களிப்கபப் 
போர்ப்நபோம். 

ந ாவாவின் புத்திரர் 
ஆதியோகமத்தின் 9-10 அதிகோரங்களிை் நநோெோெின் புத்திரர் குறித்த 

நமோநசயின் பதிெு ஒரு தகைப்பு மற்றும் இரண்டு முக்கிய பிரிெுககளக் 
வகோண்டுள்ளது. 9:18-19 இை் ஆதியோகமத்தின் இந்தப் பகுதி அடிப்பகடயிை் 
நநோெோெின் மூன்று குமோரரின் மீது கெனம் வசலுத்துெகதயும், அெர்கள் 
பூமியிை் எெ்ெோறு பரம்பியிருந்தோர்கள் என்பகதயும் குறிப்பிடும் ஒரு 
தகைப்கபக் கோண்கிநறோம். 

இந்த தகைப்பிற்கு ஏற்ப, நநோெோெின் புத்திரர் பற்றிய நமோநசயின் பதிெு 
இரண்டு முக்கிய பிரிெுகளோகப் பிரிகிறது. முதைிை் 9:20-29 இை் உள்ள சம்பெம் 
நநோெோெின் புத்திரரிகடநய கோணப்படும் நெறுபோடுககள முன்கெக்கிறது. 
இரண்டோெதோக, 10:1-32 நநோெோெின் குமோரர் மற்றும் அெர்களின் 
சந்ததியினரின் பரெகை ெிெரிக்கிறது. இந்தப் பிரிெுககளத் தனித்தனியோகப் 
போர்ப்பது உதெியோக இருக்கும். 

அதிகோரம் 9:20-29 என்பது ஆதியோகமத்திை் நன்கு அறியப்பட்ட பகுதி. இது 
கோமின் மகன் கோனோனின் சோபத்கதப் பற்றிப் நபசுகிறது. ஆதியோகமம் 9:24-27 
இை் நமோநச எழுதியகதக் கெனியுங்கள்: 

நநோெோ திரோட்சரசத்தின் வெறி வதளிந்து ெிழித்தநபோது, தன் 
இகளயகுமோரன் தனக்குச் வசய்தகத அறிந்து: "கோனோன் 
சபிக்கப்பட்டென்" என்றோன் ... நசமுகடய நதெனோகிய 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

கர்த்தருக்கு ஸ்நதோத்திரம் உண்டோெதோக ... யோப்நபத்கத 
நதென் ெிருத்தியோக்குெோர் என்றோன் (ஆதியோகமம் 9:24-27). 

எளிகமயோகச் வசோன்னோை், இச்சம்பெம் நநோெோெின் 
சந்ததியினரிகடநய வபரும் நெறுபோட்டிற்கு ெழிெகுத்த நிகழ்ெுககள 
அறிெிக்கிறது. கோமின் மகன் கோனோகன நநோெோ சபித்தோன். கோனோன் தன் 
சநகோதரரிடத்திை் அடிகமகளுக்கு அடிகமயோயிருப்போன். இருப்பினும், நநோெோ 
தனது மற்ற குமோரர்களோன நசம் மற்றும் யோப்நபத் தன்கன கனத்துடன் 
நடத்தினபடியோை் அெர்ககள ஆசீர்ெதித்தோன். 

ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு புதிய ஒழுங்ககப் பற்றிய தனது 
ெிளக்கத்திை் நமோநச இச்சம்பெத்கதச் நசர்த்தோர். ஏவனன்றோை் முழு மனித 
இனமுநம நநோெோெின் இந்த மூன்று குமோரரிடமிருந்து ெந்தது. இங்கு 
வசய்யப்பட்ட நெறுபோடுகள் நெதோகம ெரைோற்றிை் இக்கோைத்திைிருந்து 
கோணப்படும் மனித உறெுகளின் இயக்கத்திற்கு ெழிெகுத்தது. 

நநோெோெின் குமோரர்களுக்கிகடநயயோன நெறுபோடுகள் குறித்த இந்தக் 
கண்நணோட்டம் அதிகோரம் 10 இை் நநோெோெின் புத்திரருகடய பரெுதை் மூைம் 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நநோெோெின் நோட்களுக்குப் பிறகு ெந்த 
தகைமுகறககளப் போர்த்து, ஆதியோகமம் 10 இை், கோம், நசம் மற்றும் 
யோப்நபத்தின் சந்ததியினர் உைகம் முழுெதும் வசன்ற இடங்களின் மோதிரிப் 
பட்டியகை நமோநச வகோடுத்தோர். ஆதியோகமம் 10 இன் படி, யோப்நபத்தியர்கள் 
கோனோனின் ெடக்கு, ெடகிழக்கு மற்றும் ெடநமற்குப் பகுதிககள 
ஆக்கிரமித்தனர். ஒரு சிை ெிதிெிைக்குகளுடன், கோமியர்கள் ெடக்கு 
ஆப்பிரிக்கோகெ நநோக்கி நகர்ந்தனர். கோமின் ெிநஷசித்த மகன், அதோெது 
கோனோன், இஸ்ரநெைின் ெோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நிைமோன கோனோன் 
நோட்டிை் ெோழ்ந்தோன். நசமின் தகைமுகறகள் அநரபிய தீபகற்பத்தின் 
வபரும்பகுதிகய ஆக்கிரமித்தனர். 

ஆதியோகமம் 10 இன் பதிெு மிகெும் நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட மற்றும் 
புைம்வபயர்தலுக்கோன வபோதுெோன அகமப்புககள மட்டுநம ெழங்க 
ெடிெகமக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனோை் ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகோன புதிய 
ஒழுங்கிை் மனித சம்போஷகணககள ெககப்படுத்தும் சிை நீண்ட கோை 
அகமப்புககள ெிளக்குெதற்கு இந்தப் வபோதுெோன ெடிெங்கள் நமோநசக்கு 
நபோதுமோனதோக இருந்தன. 

ஆதியோகமம் 9-10 இை் நநோெோெின் புத்திரகரப் பற்றிய நமோநசயுகடய 
கெனத்தின் இைக்கிய அகமப்கப இப்நபோது நோம் போர்த்திருக்கும் நெகளயிை், 
வெள்ளத்திற்குப் பிறகு புதிய ஒழுங்கின் இரண்டோெது பகுதியோன 11:1-9 இை் 
உள்ள போநபை் நகரத்தின் நதோை்ெிகய நோம் போர்க்க நெண்டிய நிகையிை் 
இருக்கிநறோம். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

பாநபலின் நதால்வி 
போநபை் நகோபுரத்தின் சம்பெம் ஐந்து ெியத்தகு ஒற்றுகமயுள்ள 

படிகளோகப் பிரிகிறது. 1 மற்றும் 2 ஆம் ெசனங்களின் முதை் படி நசர்ந்து ெோழ்ந்த 
மனுக்குைத்தின் வபரும்போன்கமயுடன் வதோடங்குகிறது. ஆனோை் இதற்கு 
நநர்மோறோக, இச்சம்பெம் 8 மற்றும் 9 ஆம் ெசனங்களிை் முடிெகடகிறது. அங்கு 
நதென் மனித போகஷகயக் குழப்பியதோை் பூமியிை் மனுக்குைத்கதச் 
சிதறடித்தோர் என்பகத அறிகிநறோம். ஒநர வமோழியுடன் ஒன்றோக இருந்த 
மனுக்குைம் எப்படி பை வமோழிகள் வகோண்டதோகச் சிதறடிக்கப்பட்டது? என்ன 
நடந்தது என்பகத நடுப்பகுதி ெிளக்குகிறது. 

ெசனம் 3 மற்றும் 4 ன் இரண்டோெது படி ஜனங்கள் வகோண்டிருந்த ஒரு 
திட்டத்கத அறிக்ககயிடுகிறது. அெர்கள் எக்கோைத்திலும் 
புகழ்வபற்றெர்களோகெும் முற்றிலும் வெை்ை முடியோதெர்களோகெும் 
இருக்கும்படிக்கு ெோனளோெிய ஒரு வபரிய நகோபுரத்துடன் ஒரு நகரத்கத 
உருெோக்க ெிரும்பினர். இருப்பினும், 6 மற்றும் 7 ஆம் ெசனங்களிை் உள்ள 
இந்த சம்பெத்தின் நோன்கோெது படி நதெனின் எதிர் திட்டத்கத அறிெிப்பதன் 
மூைம் இந்த மனித திட்டத்கதச் சமப்படுத்துகிறது. நதென் மக்களின் 
வமோழிகயக் குழப்பி நகரத்கதத் தோக்க தமது பரநைோகச் நசகனகய 
அகழத்தோர். அதன் மூைம் மக்கள் நகரத்கதயும் அதன் நகோபுரத்கதயும் 
கட்டுெகத நிறுத்தினோர். 

இந்தச் சம்பெத்தின் திருப்புமுகன ெசனம் 5 இை் நதோன்றுகிறது, அங்கு 
நதென் நகரத்கதயும் அதன் நகோபுரத்கதயும் போர்கெயிட்டோர். நதென் 
நகரத்கதயும் அதன் குடிமக்களின் வபருகமக்குரிய திட்டங்ககளயும் 
போர்த்தெுடன், அெர் போநபை் நகரத்கத முடிெுக்குக் வகோண்டுெரத் 
தீர்மோனித்தோர். 

எனநெ நமோநசயின் கூற்றுப்படி, ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிந்கதய 
ெோழ்க்கக நோம் எதிர்போர்த்திருக்கக்கூடிய பரதீசிைிருந்து வெகு வதோகைெிை் 
இருந்தது. மோறோக, நநோெோெின் குமோரரின் குறிப்பு புதிய ஒழுங்கிை் 
மனுக்குைத்தின் பை்நெறு நகோத்திரங்களிகடநய சிக்கைோன வதோடர்புககள 
உள்ளடக்கியது என்பகதக் கோட்டுகிறது. இது நதெகன அதிகமோக 
மீறுெகதயும், அெகர மீறுபெர்ககள இறுதியிை் நதென் நதோற்கடிப்பகதயும் 
உள்ளடக்கியது. புதிய ஒழுங்கின் இந்த கட்டகமப்புகள் நமது நெனீ 
கோதுகளுக்கு ெிசித்திரமோகத் நதோன்றினோலும், முதைிை் நமோநச இந்த 
அதிகோரங்ககள எழுதிய இஸ்ரநெைர்களின் அனுபெங்களுக்கு அகெகள் 
வெளிப்பகடயோகப் நபசியகத நோம் போர்ப்நபோம். 

ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இன் இைக்கிய அகமப்கப இப்நபோது நோம் 
போர்த்திருக்ககயிை், இரண்டோெது நகள்ெிகயக் நகட்க நெண்டிய நிகையிை் 
இருக்கிநறோம்: ஜைப்பிரளயம் மற்றும் அதனோை் ஏற்பட்ட புதிய ஒழுங்ககப் பற்றி 
இந்தக் குறிப்கப நமோநச ஏன் எழுதினோர்? ெோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

நதசத்கத நநோக்கி அெகரப் பின்வதோடரும் இஸ்ரயவலர்களுக்கு அெர் என்ன 
போடங்ககளக் கற்பித்தோர்? 

உண்ரமயான அர்த்தம் 
இஸ்ரநெலுக்கு நநோெோெின் ஜைப்பிரளயம் மற்றும் இந்த ஆதி 

ெரைோற்றின் உண்கமககளத் வதரிெிக்க புதிய ஒழுங்கின் நபோக்ககப் பற்றி 
நமோநச எழுதினோர் என்று உறுதியோக நோம் வசோை்ைத் நதகெயிை்கை. 
ஆயினும்கூட, அெரது பதிெு அெர் மனதிை் இருந்த மிகெும் நதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 
மற்றும் குறிப்பிட்ட கருப்வபோருள்ககள நநோக்கியதோகத்தோன் இருந்தது என 
நோம் நிகனக்கும்படி உள்ளது. நமோநச கடந்த கோைத்கத அறிெிக்க 
மட்டுமை்ைோமை், தனது வசோந்த நோட்களிை் இஸ்ரநெை் மக்ககள ெழிநடத்தெும் 
எழுதினோர். 

ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இன் மூன்று பகுதிககளப் போர்ப்பதன் மூைம் 
நமோநசயின் நநோக்கத்கத நோம் வெளிப்படுத்துநெோம்: முதைிை், 
ஜைப்பிரளயத்தின் உண்கமயோன அர்த்தத்கத நோம் ஆரோய்நெோம்; பின்னர் 
நோம் நநோெோெின் குமோரர் பற்றிய நமோநசயின் பதிெுக்குத் திரும்புநெோம்; 
இறுதியோக, ஆதி ெரைோற்றின் ககடசிப் பகுதியோன போநபைின் நதோை்ெி 
என்னும் உண்கமயோன ெிகளெுகளிை் நோம் கெனம் வசலுத்துநெோம். நமோநச 
தனது கோைத்திை் இஸ்ரயவைின் அனுபெத்துடன் நநோெோெின் 
ஜைப்பிரளயத்கதத் வதோடர்புபடுத்திய ெழிககளப் பற்றி முதைிை் போர்ப்நபோம். 

விடுதரலயின் ஜலப்பிரளயம் 
ஜைப்பிரளய சம்பெத்தின் நமோநசயின் பயன்போட்கடக் கண்டறிய, 

இச்சம்பெத்தின் இரண்டு அம்சங்ககளப் போர்ப்நபோம்: முதைிை், 
ஜைப்பிரளயத்திற்கும் இஸ்ரநெை் மக்களின் யோத்திகரக்கும் இகடயிை் அெர் 
ஏற்படுத்திய வதோடர்புகள்; இரண்டோெது, இஸ்ரயவலுக்கோன இத்வதோடர்புகளின் 
தோக்கங்கள். நமோநச தனது வசோந்த ெோழ்க்கக மற்றும் ஊழியத்கத வநருக்கமோக 
ஒத்திருக்கும் ெிதத்திை் நநோெோகெ சித்தரிப்பதன் மூைம் ஜைப்பிரளயத்திற்கும் 
அெரது கோைத்திற்கும் இகடநய வதோடர்புககள ஏற்படுத்தினோர். இப்நபோது, 
இகத உறுதிப்படுத்த நநோெோ மற்றும் நமோநசயின் ெோழ்க்கககள் பை ெழிகளிை் 
நெறுபட்டது. இெ்நெறுபோடுகள் புறக்கணிக்கப்படக் கூடோது. ஆயினும், நமோநச 
தன் இஸ்ரயவல் ெோசகர்கள் நநோெோகெ நமோநசயின் முன்நனோடி அை்ைது 
முன்னறிெிப்போகப் போர்க்கும்படி நெண்டுவமன்நற சித்தரித்தோர் என்பதும் 
வதளிெோகிறது. 
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போர்கெயிடெும். 

ததாடர்புகள் 
நநோெோெுக்கும் நமோநசக்கும் இகடநய குகறந்தது எட்டு குறிப்பிடத்தக்க 

வதோடர்புகளோெது உள்ளன. முதைிை், ென்முகற நநோக்கத்திை் நமோநச தனக்கும் 
நநோெோெுக்கும் இகடநய ஒரு வதோடர்கப ெகரந்தோர். உைகம் ென்முகறயோை் 
நிரம்பியதோை் நநோெோெின் ஜைப்பிரளயம் நநரிட்டது என்பகத ஆதியோகமம் 6:13 
ைிருந்து நீங்கள் நிகனெு கூரக்கூடும். யோத்திரோகமம் 1-2 வதளிெுபடுத்துெது 
நபோை், நமோநசயின் அகழப்புக்கு முன்னர் இஸ்ரநெை் மக்கள் மதீு 
எகிப்தியர்கள் அதிக அடக்குமுகறகய ஏெினர். இஸ்ரநெை் மக்கள் மதீு 
நடத்தப்பட்ட அடக்குமுகறக்குப் பதிைடியோக எகிப்திைிருந்து நமோநசயின் 
ெிடுதகை ெந்தது. எனநெ, நநோெோ மற்றும் நமோநசயின் பணி 
ென்முகறயிைிருந்து ெிடுெிப்பதோகும். 

இரண்டோெது வதோடர்பு நமோநச "நபகழ" என்ற ெோர்த்கதகயப் 
பயன்படுத்துெதிை் நதோன்றுகிறது. ஆதியோகமம் 6-9 முழுெதும் நநோெோெின் 
நபகழக்கோன எபிவரய ெோர்த்கத நடெோ ( ָבה  ,என்பதோகும். சுெோரஸ்யமோக (תֵּ
நமோநச நடெோ என்ற ெோர்த்கதகயப் பயன்படுத்திய ஒநர இடம் யோத்திரோகமம் 2: 
3,5 இை் உள்ளது. அங்கு அெர் தனது தோய் அெகர கெத்த கூகடகய நபகழ 
அை்ைது நடெோ என்று குறிப்பிட்டோர். நநோெோெின் நபகழ மிகப்வபரியதோக 
இருந்தநபோது, நமோநசயின் நபகழ மிகெும் சிறியதோக இருந்தோலும், நமோநசயும் 
நநோெோெும் ஒரு நபகழ அை்ைது நடெோ மூைம் தண்ணரீினோை் ஏற்படும் 
மரணத்திைிருந்து ெிடுெிக்கப்பட்டனர் என்ற உண்கமகயச் சுட்டிக்கோட்டினோர். 

மூன்றோெதோக, வதய்ெகீ உடன்படிக்கககளின் முக்கியத்துெம் 
நநோெோகெ நமோநசயின் முன்நனோடியோகெும் நிறுத்துகிறது. நோம் 
போர்த்திருக்கிறபடி, ஆதியோகமம் 6:18 மற்றும் 9:11-17 இன் படி, நநோெோ முழு 
மனுக்குைத்தின் சோர்போக நதெனுடன் உடன்படிக்கக வசய்தோன். ஆனோை் 
நிச்சயமோக, இஸ்ரநெலுக்கோன நமோநசயின் முதன்கமயோன நெகைகளிை் 
ஒன்று வதய்ெகீ உடன்படிக்ககக்கு மத்தியஸ்தம் வசய்ெது என்பது நமக்குத் 
வதரியும். யோத்திரோகமம் 19-24 நன்கு ெிளக்குெது நபோை், இஸ்ரநெை் மக்கள் 
சீனோய் மகைக்கு ெந்தநபோது நயநகோெோ நதெனுடன் ஒரு ெிநஷசித்த 
உடன்படிக்கக வசய்யும்படிக்கு நமோநச வதரிந்து வகோள்ளப்பட்டோர். 

ஜைத்தின் மூைம் உண்டோன நியோயத்தீர்ப்பின் முக்கிய பங்கு இரண்டு 
மனிதர்களுக்கிகடயிை் நோன்கோெது வதோடர்கபயும் எற்படுத்துகிறது. 
ஆதியோகமம் 6–9 இை், நதென் நநோெோகெயும் அெனுகடய குடும்பத்தினகரயும் 
பூமியின் வபோை்ைோத ஜனங்ககள அழித்த வெள்ளத்தின் மத்தியிை் 
போதுகோப்போக அகழத்துச் வசன்று ெிடுெித்தோர். அநதெிதமோக, யோத்திரோகமம் 13-
15 நமக்குச் வசோை்ெது நபோை், நமோநச இஸ்ரநெை் ஜனங்ககள வசங்கடைின் 
தண்ணகீரக் கடந்து எகிப்திைிருந்து வெளிநய வகோண்டுெந்தோர். அநத 
தண்ணர்ீ அெர்ககள ஒடுக்கிய எகிப்திய இரோணுெத்தினகர அழித்துப் 
நபோட்டது. 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

ஐந்தோெதோக, நநோெோெின் நோட்களிலும் நமோநசயின் நோட்களிலும் 
தண்ணகீர ஒதுக்க நதென் கோற்கற அனுப்பினோர். ஆதியோகமம் 8:1 இை் நோம் 
ெோசித்தபடி, நநோெோெின் ஜைப்பிரளயத்தின் தண்ணகீர ஒதுக்க நதென் ஒரு 
கோற்கற அனுப்பினோர். இநதநபோை், யோத்திரோகமம் 14:21 இன் படி, வசங்கடைிை், 
"கர்த்தர் இரோமுழுதும் பைத்த கீழ்கோற்றினோை் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி வசய்தோர்" 
என்று போர்க்கிநறோம். 

மிருகங்களுக்கு முக்கியத்துெம் அளிப்பதிை் ஆறோெது இகணப்பு 
நதோன்றுகிறது. ஆதியோகமம் 6:19 நமக்குச் வசோை்ெது நபோை், நதென் நநோெோெிடம் 
மிருகங்ககள நபகழக்குள் வகோண்டு ெரும்படிக் கட்டகளயிட்டோர். குகறந்தது 
நோன்கு சந்தர்ப்பங்களிை், யோத்திரோகமப் புத்தகம் இஸ்ரநெை் ஜனங்களுடன் 
எகிப்திைிருந்து வெளிநயறிய பை மிருகங்ககளப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
நதென் தோம் குறித்த நோளிை் பூமியிை் மிருகங்ககளக் வகோண்டுெர 
நநோெோெுக்குக் கட்டகளயிட்டகதப் நபோைநெ, நமோநசயும் மிருகங்ககள 
ெோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்திற்குள் வகோண்டுெர நெண்டும் என்று 
கட்டகளயிட்டோர். 

ஏழோெதோக, வதய்ெகீ நிகனெுகூருதைின் கருப்வபோருள் நநோெோ மற்றும் 
நமோநசயுடன் இகணகிறது. ஆதியோகமம் 8:1 இை், நநோெோெின் நோட்களிை் 
தண்ணர்ீ பிரெோகித்து எழுந்ததோை், நதென் நநோெோகெ நிகனத்தருளி அென் 
சோர்போகச் வசயை்பட்டோர் என்பகத நீங்கள் நிகனெு கூரைோம். நதென் 
நநோெோகெ ஜைப்பிரளயத்திைிருந்து கோக்கும்படிக்கு உடன்படிக்கக வசய்து, 
அந்த உடன்படிக்கககய நிகனெு கூர்ந்தோர். அநத பிரகோரமோக, நதென் தமது 
உடன்படிக்கககய நிகனெு கூர்ந்தபடியோை் இஸ்ரநெைகர எகிப்திைிருந்து 
ெிடுெித்தகத நமோநசக்கு அறிெித்தோர். யோத்திரோகமம் 6:5 இை் நதென் 
நமோநசக்குச் வசோன்னகதக் கெனியுங்கள்: 

எகிப்தியர் அடிகமவகோள்ளுகிற இஸ்ரநெை் புத்திரரின் 
வபருமூச்கசயும் நோன் நகட்டு, என் உடன்படிக்கககய 
நிகனத்நதன். (யோத்திரோகமம் 6:5). 

ஜைப்பிரளயம் மற்றும் இஸ்ரநெை் மக்களின் யோத்திகரயிை் வதய்ெகீ 
நிகனெுகூர்தை் முக்கியப் பங்கு ெகித்தது. 

இறுதியோக, இயற்ககயின் ஆசீர்ெோதமும் நநோெோகெ நமோநசயுடன் 
இகணக்கிறது. நநோெோ மனுக்குைத்கத அெர்களுக்கு நன்கம பயக்கும் ஒரு 
நீடித்த மற்றும் நிகையோன இயற்கக ஒழுங்கு உள்ளதோக இருக்கும் என்று 
நதென் ெோக்குத்தத்தம் பண்ணின ஒரு புதிய உைகிற்குக் வகோண்டு ெந்தோன். 
இநத போணியிை், நமோநச இஸ்ரநெை் மக்களிடம் ெோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
நதசத்திை், இயற்ககயோனது நிகையோனதோக இருந்து நன்கம பயக்கும் என்று 
கூறினோர். 

நநோெோெுக்கும் நமோநசக்கும் இகடயிைோன இந்த வதோடர்புககள மனதிை் 
வகோண்டு, இஸ்ரநெை் நதசத்திற்கு இந்த ஒற்றுகமகளினோை் ஏற்படக்கூடிய 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

தோக்கங்ககளக் கோணும் நிகையிை் நோம் இருக்கிநறோம் நமோநச ஏன் இந்த 
வதோடர்புககள ஏற்படுத்தினோர்? 

தாக்கங்கள் 
இப்போடத்தின் உண்கமயோன தோக்கங்ககளப் புரிந்து வகோள்ள, 

இஸ்ரநெை் மக்கள் நமோநசக்கு எதிரோக அெருகடய அதிகோரம், கோனோன் 
பயணம் மற்றும் சுதந்தரிப்பகதக்குறித்த அெரது திட்டத்தின் ஞோனத்கதக் 
நகள்ெிக்குள்ளோக்கி தீெிரமோகக் கைகம் வசய்தகத நோம் நிகனெிை் வகோள்ள 
நெண்டும். அெருகடய ஊழியத்திற்கு ஏற்பட்ட செோை்கள் நமோநசகயத் 
தனக்கும் நநோெோெுக்கும் இகடநயயோன வதோடர்கப ஏற்படுத்த ெழிெகுத்தது. 

ஆதிகோைக் வகோடூர ென்முகறயிைிருந்து மனுக்குைத்கத மீட்பதற்கும், 
வபரும் ஆசீர்ெோதங்களின் புதிய உைகிை் மண்ீடும் மனுக்குைத்கத 
நிகைநிறுத்துெதற்கும் நதென் நநோெோகெ ெிடுதகையின் ஜைப்பிரளயத்திை் 
பயன்படுத்தினோர். அநத ெழியிை், எகிப்தின் வகோடூரமோன ென்முகறயிைிருந்து 
இஸ்ரநெகை ெிடுெிப்பதற்கும், ெோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்தின் புதிய 
உைகிற்கு இஸ்ரநெகைக் வகோண்டுெருெதற்கும் நதென் நமோநசகயத் 
வதரிந்வதடுத்தோர். இஸ்ரநெலுக்கோன நமோநசயின் ெடிெகமப்பு நநோெோெின் 
ஜைப்பிரளயத்கதப் நபோன்நற நதெனின் கரத்திைிருந்து ெந்தது என்பகத 
யோரும் மறுக்கநெ முடியோது. 

ெிடுதகையின் ஜைப்பிரளயத்தின் உண்கமயோன அர்த்தத்கதப் 
போர்த்திருக்கும் நோம், இப்நபோது ஆதியோகமம் 9:18-10:32 இை் நநோெோெின் 
குமோரகரப் பற்றிய நமோநசயின் பதிெுக்குத் திரும்ப நெண்டும். 

ந ாவாவின் புத்திரர் 
நமோநச இந்த ெிஷயத்கத ஏன் தனது ஆதி ெரைோற்றிை் நசர்த்தோர்? இந்த 

ெிஷயங்ககள இஸ்ரநெைின் கெனத்திற்குக் வகோண்டு ெருெதிை் அெரது 
நநோக்கம் என்ன? நமோநசயுகடய பதிெின் இந்தப் பகுதிகய ஆரோய்ெதற்கு, நோம் 
மூன்று பிரச்சகனககளப் போர்ப்நபோம்: முதைிை், கோனோகனப் பற்றிய அெரது 
சிறப்புக் கெனம்; இரண்டோெது, முரண்போட்டின் கருப்வபோருள்; மற்றும் 
மூன்றோெது, இஸ்ரநெலுக்கோன இந்த கமயக்கருத்துகளின் தோக்கங்கள். 
கோனோகனப் பற்றி நமோநச கெனம் வசலுத்திய ெழிகய முதைிை் கருத்திை் 
வகோள்ளுங்கள். 

கானான் 
நநோெோ குடித்து வெறித்து எழுந்தபின் கோம் தன்கன 

கனெனீப்படுத்தியகதயும், நசம் மற்றும் யோப்நபத் அெகர கனப்படுத்தியகதயும் 
உணர்ந்தோன் என்று ெோசித்தது உங்களுக்கு நிகனெிருக்கைோம். நநோெோ 
தன்னுகடய மற்ற மகன்ககள ஆசீர்ெதித்தது நபோை கோம் மதீு நகோபம் வகோண்டு 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

அெகனச் சபித்தது இப்நபோது நியோயமோனதோகத் நதோன்றைோம். ஆனோை் 
நடந்தது இதுெை்ை. ஆதியோகமம் 9:25-27 இை் நநோெோ கூறியகத முழுெதுமோகக் 
நகளுங்கள்: 

"கோனோன் சபிக்கப்பட்டென்! தன் சநகோதரரிடத்திை் 
அடிகமகளுக்கு அடிகமயோயிருப்போன்." "நசமுகடய 
நதெனோகிய கர்த்தருக்கு ஸ்நதோத்திரம் உண்டோெதோக! 
கோனோன் அெனுக்கு அடிகமயோயிருப்போன். யோப்நபத்கத 
நதென் ெிருத்தியோக்குெோர்; அென் நசமுகடய 
கூடோரங்களிை் குடியிருப்போன்; கோனோன் அெனுக்கு 
அடிகமயோயிருப்போன்" என்றோன் (ஆதியோகமம் 9:25-27). 

இந்த நெதபகுதியிை் நோம் போர்ப்பது நபோை், நசம், மற்றும் யோப்நபத் 
தங்களின் நீதிக்கோக வபோருத்தமோன வெகுமதிககளப் வபற்றனர், ஆனோை் 
கோமின் வபயர் இங்நக குறிப்பிடப்படநெயிை்கை. மோறோக, கோமின் மகன் 
கோனோன் நநோெோெின் சோபத்கதப் வபற்றெனோனோன். 

இந்த சம்பெத்கத நோம் கெனமோகப் போர்க்கும்நபோது, கோம் தனது 
சநகோதரர்ககள ெிட ெித்தியோசமோன போத்திரமோக இருப்பகத நோம் 
கோண்கிநறோம். சுருக்கமோகச் வசோன்னோை், கோனோனின் தகப்பனோன கோம் 
என்பகதத் தெிர அெனுக்குச் சிறிய முக்கியத்துெம் கூட இை்கை. இந்த 
சம்பெத்திை் கோகமப் பற்றி நமோநச எழுதிய ெிதத்கதக் கெனியுங்கள். 9:18 இை் 
நோம் ெோசிக்கிநறோம்: 

நபகழயிைிருந்து புறப்பட்ட நநோெோெின் குமோரர், நசம் கோம் 
யோப்நபத் என்பெர்கநள. (கோம் கோனோனுக்குத் தகப்பன்) 
(ஆதியோகமம் 9:18). 

அநத அகடயோளம் 9:22 இலும் நதோன்றுகிறது: 

கோனோனுக்குத் தகப்பனோகிய கோம் தன் தகப்பனுகடய 
நிர்ெோணத்கதக் கண்டோன் (ஆதியோகமம் 9:22). 

பை ெிஷயங்களிை், இந்த சம்பெத்தின் பின்னணியிை் கோமின் 
முக்கியத்துெம் மங்கி அெனது மகைோை கோனோன், நசம் மற்றும் யோப்நபத்துடன் 
இகணந்து தனது இடத்கதப் பிடித்தோன். 

கோனோகனப் பற்றிய நமோநசயின் வியசஷித்த முக்கியத்துெத்கத மனதிை் 
வகோண்டு, நோம் நநோெோவிை் புத்திரகர அெர் நடத்திய ெிதத்திை் நதோன்றும் 
இரண்டோெது கரிசகன ோை ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு புதிய ஒழுங்கிை் 
உள்ள முரண்போட்டிற்குத் திரும்பைோம். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

முரண்பாடு 
நநோெோெின் புத்திரகரப் பற்றிய நமோநசயின் கெனத்திை் முரண்போட்டின் 

கருப்வபோருள் முக்கியப் பங்கு ெகிக்கிறது. இந்த கருப்வபோருகளத் 
தெறெிடுெது என்பது இச்சம்பெத்தின் மிக முக்கியமோன அம்சத்கத 
இழப்பதோகும். இந்த முரண்போடு என்னும் சிந்தகன ஆதியோகமம் 9:25-27 லும் 
நதோன்றுகிறது: 

"கோனோன் சபிக்கப்பட்டென்! தன் சநகோதரரிடத்திை் 
அடிகமகளுக்கு அடிகமயோயிருப்போன்." "நசமுகடய 
நதெனோகிய கர்த்தருக்கு ஸ்நதோத்திரம் உண்டோெதோக! 
கோனோன் அெனுக்கு அடிகமயோயிருப்போன். யோப்நபத்கத 
நதென் ெிருத்தியோக்குெோர்; அென் நசமுகடய 
கூடோரங்களிை் குடியிருப்போன்; கோனோன் அெனுக்கு 
அடிகமயோயிருப்போன்" என்றோன் (ஆதியோகமம் 9:25-27). 

இந்த நெதபகுதியிை் கோனோனின் சோபத்கத மூன்று முகற திரும்பச் 
வசோை்ெதன் மூைம் நமோநச எெ்ெோறு முரண்போட்டின் உறுதிகய 
ெைியுறுத்தினோர் என்பகதக் கெனியுங்கள். 25 ஆம் ெசனத்திை், கோனோன் 
"அடிகமகளுக்கு அடிகமயோயிருப்போன்" அை்ைது கற்பகன வசய்யக்கூடிய மிகக் 
கீழோன அடிகம என்று சோபத்கத அெர் உச்சரித்தோர். 26 ஆம் ெசனத்திை், 
கோனோன் நசமின் அடிகமயோக இருப்போன் என்று நநோெோ கணித்தோன். 27 ெது 
ெசனத்திை், கோனோன் யோப்நபத்தின் அடிகமயோகெும் மோறுெோன் என்று நமோநச 
கூறினோர். இப்படி மீண்டும் மீண்டும் கூறுெதன் மூைம், கோனோன் நிச்சயமோக 
அெனது சநகோதரர்களோை் நமற்வகோள்ளப்படுெோன் என்ற உண்கமகய நமோநச 
ெைியுறுத்தினோர். 

இகதத் தோண்டி, இந்த ெசனங்கள் கோனோகன நமற்வகோள்பெனோக 
நசகமச் சித்தரிக்கின்றன என்பகதக் கெனத்திை் வகோள்ள நெண்டும். ெசனம் 
27 இை், "யோப்நபத் நசமுகடய கூடோரங்களிை் குடியிருப்போன்; கோனோன் 
அெனுக்கு அடிகமயோயிருப்போன்" என்ற ெோர்த்கதகள் இப்படியோக "கோனோன் 
தனது அடிகமயோக இருக்க நசமின் கூடோரங்களிை் யோப்நபத் ெோழட்டும்" என்று 
சிறப்போக வமோழிவபயர்க்கப்படைோம். நநோெோெின் எண்ணம் என்னவென்றோை், 
யோப்நபத் நசமுடன் நசர்ந்திருக்கும் ெகரயிை் கோனோன் யோப்நபத்துக்கு 
அடிபணிெோன் என்பதோகும். உண்கமயிை், கோனோகன அடிபணியச் வசய்ெதிை் 
நசம் முன்னிகை ெகிக்க நெண்டும் என்று நமோநச நம்பினோர். 

ஆகநெ, வெள்ளத்திற்குப் பிறகு எதிர்போர்த்திரோத புதிய ஒழுங்கின் ஒரு 
முக்கியமோன அம்சத்கத நமோநச நிறுெியிருப்பகத இந்த நெதபகுதியிை் நோம் 
கோண்கிநறோம். மனுக்குைத்தின் எதிர்கோைம் என்பது நசமின் சந்ததியினர் 
கோனோனின் சந்ததியினகர அடிபணியச் வசய்யும் ெியத்தகு முரண்போட்கட 
ஏற்படுத்தும் என்பகத அெர் புரிந்து வகோண்டோர். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

கோனோன் மற்றும் முரண்போட்டின் கருப்வபோருள் மதீுள்ள நமோநசயின் 
கெனத்தின் வெளிச்சத்திை், பண்கடய இஸ்ரயவலுக்கோன நநோெோெின் 
புத்திரரின் உண்கமயோன தோக்கங்ககள நம்மோை் போர்க்க முடிகிறது. 

தாக்கங்கள் 
ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகோன புதிய ஒழுங்ககப் பற்றிய தனது பதிெிை் 

நமோநச ஏன் இந்த சம்பெங்ககளச் நசர்த்தோர்? நை்ைது, புதிய ஒழுங்கக 
இெ்ெோறு ெிெரிக்க நமோநசக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கோரணம் இருந்தது. நசம் மற்றும் 
கோனோனுக்கு இகடயிைோன நமோதை் அெரது இஸ்ரநெை் போர்கெயோளர்களின் 
நதகெககளப் பற்றி நநரடியோகப் நபசியது. அது அெர்களின் ெோழ்க்ககயின் 
ஒரு முக்கியமோன பரிமோணத்கதக் குறிப்பிடுகிறது. 

நமோநசயின் நநோக்கத்கதப் புரிந்துவகோள்ெதற்கோன திறெுநகோை் 
ஆதியோகமம் 10:18-19 இை் கோணப்படுகிறது. கோனோனுகடய சிை சந்ததியினகர 
பட்டியைிட்ட பிறகு, நமோநச இெ்ெோறு எழுதினோர்: 

பின்பு கோனோனியரின் ெம்சத்தோர் எங்கும் பரெினோர்கள். 
கோனோனியரின் எை்கை, சநீதோன்முதை் நகரோர் ெழியோய்க் 
கோசோமட்டுக்கும், அது முதை் நசோநதோம், வகோநமோரோ, அத்மோ, 
வசநபோயிம் ெழியோய் ைோசோமட்டுக்கும் இருந்தது (ஆதியோகமம் 
10:18-19). 

இந்த குறிப்பிட்ட புெியியை் குறிப்புகள் நமோநசயின் இஸ்ரநெை் 
ெோசகர்களுக்கு நன்கு வதரிந்தகெ. கோனோனின் சந்ததிகள், அை்ைது 
கோனோனியர்கள், ெடக்கிைிருந்து வதற்நக சிநதோனிை் இருந்து கோசோ 
ெகரயிலும், நசோநதோம் மற்றும் வகோநமோரோ பகுதியிலும் குடிநயறினர். 
ெோக்குத்தத்த நிைத்திை் குடிநயறிய கோனோனின் சந்ததியினரிடம் நமோநச 
குறிப்பிட்ட அக்ககற கோட்டினோர். நசம் ெம்சம் நதெனோை் ெிநசஷமோக 
அகழக்கப்பட்டபடியினோை், இஸ்ரநெை் மக்கள் கோனோனியர்களின் இந்த 
நிைத்திற்குச் வசன்று தங்கள் நதசம் என்று உரிகம நகோர முடியும். 

எனநெ, நநோெோெின் மகன்ககளப் பற்றிய நமோநசயின் கணக்கோனது 
வெறுமநன கடந்த கோைத்தின் கணக்ககக் வகோடுக்க ெடிெகமக்கப்படெிை்கை 
என்பகத நோம் கோண்கிநறோம். பூர்ெகோை ெரைோற்றிை் நதென் நியமித்தகதப் 
நபோைநெ, வெற்றிவபறுெதற்கு முன்நனோக்கிச் வசை்ை இஸ்ரநெை் 
மக்களுக்கோன நமோநசயினுகடய அகழப்பின் பின்னணியோக இது 
ெடிெகமக்கப்பட்டது. இதன் ெிகளெோக, கோனோன் நிைத்கத 
ககப்பற்றுெதற்கோன நமோநசயின் அகழப்கப எதிர்த்த இஸ்ரநெைர்கள் 
நமோநசகய வெறுமநன எதிர்க்கெிை்கை. அெர்கள் உண்கமயிை் 
ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு நதென் பூமிக்கு ஏற்படுத்திய கட்டகளயோகிய 
நதெனின் திட்டத்கத, எதிர்த்தனர். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

மூை ெோசகர்களோகிய இஸ்ரநெைர்களுக்கு வெள்ளம் மற்றும் 
நநோெோெின் குமோரர்ககளப் பற்றிய கணக்குகள் எெ்ெோறு வபோருந்தும் 
என்பகத இப்நபோது நோம் போர்த்திருக்கிநறோம், நோம் கெனம் வசலுத்தும் 
மூன்றோெது கோரியத்கதப் போர்க்க நெண்டும்: ஆதியோகமம் 11:1-9 இை் போநபைின் 
நதோை்ெிகயப் பற்றி எழுதும்நபோது நமோநசயின் உண்கமயோன நநோக்கம். 

பாநபலின் நதால்வி 
போநபைின் நதோை்ெிகயப் பற்றிய ககதகய இஸ்ரநெைர்கள் தங்கள் 

ெோழ்ெிை் எெ்ெோறு பயன்படுத்த நெண்டும் என்று நமோநச ெிரும்பினோர் 
என்பகதப் புரிந்துவகோள்ள, இந்த பத்தியிை் மூன்று அம்சங்ககளப் போர்ப்நபோம்: 
முதைிை், நகரத்கதப் பற்றிய நமோநசயின் ெிளக்கம்; இரண்டோெது, நயநகோெோ 
நதெனின் வெற்றி பற்றிய அெரது ெிளக்கம்; மூன்றோெதோக, இஸ்ரநெைர்கள் 
ெோக்குத்தத்த நிைத்கத நநோக்கி கடந்துவசை்லும்நபோது அெர்களுக்கு ஏற்படும் 
தோக்கங்கள். முதைிை் நகரத்கதப் பற்றிய ெிளக்கத்கதப் போர்ப்நபோம். 

 கரம் 
நகரத்தின் வபயர், போபை், பின்நோட்களிை் போபிநைோன் என்று அறியப்பட்ட 

நகரத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது என்பகத நோம் கெனிக்க நெண்டும். நமோநசயின் 
கோைத்திை், போபிநைோன் நகரமோனது பண்கடய கிழக்கத்திய பகுதிகளிை் நன்கு 
அறியப்பட்டிருந்தது. இது பை ெருடங்களோக நோகரிகத்தின் கமயமோக இருந்து 
ெந்தது, அதன் புகழ் புரோண ெிகிதத்கத எட்டியது. ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு 
போநபை் என்ற இடத்கதப் பற்றி நமோநச எழுதியநபோது, அெரது ெோசகர்களோகிய 
இஸ்ரநெைர்கள் இந்த இடத்கத ஒரு வபரிய நகர்ப்புற கமயத்தின் பூர்ெத் 
நதோற்றம் என்று உடனடியோக அங்கீகரித்திருப்போர்கள். 

தவை்ைி 
ஆதியோகமம் 11:1-9 இன் இரண்டோெது முக்கியமோன அம்சம் 

என்னவென்றோை், இந்த வபரிய பூர்ெ நகரத்தின் மதீு நயநகோெோெின் 
வெற்றிகய நமோநச ெிெரித்த ெிதமோகும். இந்த ககதயின் பை இடங்களிை், 
போநபை் குடிகளின் கண்நணோட்டத்கத தனது வசோந்த உண்கமயோன 
கண்நணோட்டத்துடன் நெறுபடுத்தி நமோநச நதெனுகடய வெற்றியின் 
பிரம்மோண்டத்கத கோட்டினோர். உதோரணமோக, நமோநச சிதறிப்நபோதைின் 
கருப்வபோருகளக் ககயோண்ட ெிதத்கதப் போருங்கள், அை்ைது எபிவரய 
போகஷயிை், (ּפּוץ) புட்ஸ் என்கிற ெிகனச்வசோை்கை கெனியுங்கள். ஒருபுறம், 
போநபை் நகரெோசிகள் அெர்கள் சிதறடிக்கப்படுெதற்கோன சோத்தியக்கூறுகள் 
குறித்து மிகுந்த கெகை வகோண்டிருந்தனர். அெர்கள் சிதறடிக்கப்படைோம் 
என்ற சோத்தியக்கூறுடன் 11:4 இை் அெர்கள் "முழு பூமியின் மதீு சிதறிப் 
நபோகோமை் இருக்க" அெர்கள் நகரத்கத கட்டியிருப்பகதக் கோண்கிநறோம். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

ஆனோை் இதற்கு மோறோக, போநபை் மக்கள் நடக்க ெிரும்போதகத நதென் 
துை்ைியமோக வசய்தோர் என்று நமோநச இரண்டு முகற அறிக்கக வசய்தோர். 11:8 
இை் நோம் ெோசிக்கிநறோம்: 

அப்படிநய கர்த்தர் அெர்ககள அெ்ெிடத்திைிருந்து 
பூமியின்மீவதங்கும் சிதறிப்நபோகப்பண்ணினோர்... 
(ஆதியோகமம் 11:8). 

மீண்டும் 11:9 இை் நோம் அகதக் கோண்கிநறோம்: 

கர்த்தர் அெர்ககள அெ்ெிடத்திைிருந்து பூமியின்மீவதங்கும் 
சிதறிப்நபோகப்பண்ணினோர் (ஆதியோகமம் 11:9). 

பகழய ஏற்போட்டிை் அடிக்கடி, "சிதறடிக்கப்படுதை்" என்ற வசோை் யுத்தத்திை் 
முழுகமயோன நதோை்ெியினுகடய எதிர்மகறயோன அர்த்தத்கதக் 
வகோண்டுள்ளது. நதோற்கடிக்கப்பட்ட ெரீர்கள் சிதறடிக்கப்படுகிறோர்கள், எதிரிகள் 
அெர்ககள ெிரட்டுகிறோர்கள், அெர்கள் தப்பி ஓடுககயிை் அெர்ககள 
படுவகோகை வசய்கிறோர்கள். இந்தக் ககதயிலும் இது தோன் வபோருள். நமோநச 
இந்தக் ககதகய நயநகோெோ நதெனின் ெியக்கத்தக்க வெற்றியின் கணக்கோக 
முன்கெத்தோர். போநபை் நகருக்கு எதிரோகப் நபோரிடெும், தப்பி ஓடும் மக்ககள 
பூமி முழுெதும் ெிரட்டெும் நயநகோெோ நதென் தனது ெோனநசகனகய 
அகழத்தோர். 

நமோநச தனது போர்கெகய போநபை் குடிமக்களிடமிருந்து நெறுபடுத்திய 
மற்வறோரு ெழி, நகரத்தின் அளெு மற்றும் அதன் நகோபுரத்கதப் வபோறுத்ததோகும். 
ஆதியோகமம் 11:4 இன் படி, போநபை் மக்கள் தங்கள் வதய்ெங்களின் இடமோன 
ெோனத்கத அகடயத்தக்க ஒரு நகோபுரத்கத ெிரும்பினர். ஆனோை் இந்த 
நயோசகனகய நமோநச பரிகோசம் வசய்தோர். அதற்குப் பதிைோக, ஆதியோகமம் 11:5 
இை் அெர் இெ்ெோறு எழுதினோர்: 

மனுபுத்திரர் கட்டுகிற நகரத்கதயும் நகோபுரத்கதயும் 
போர்க்கிறதற்குக் கர்த்தர் இறங்கினோர் (ஆதியோகமம் 11:5). 

எபிவரய ெோர்த்கதயோன யாரட் (ָיַרד) இங்கு "இறங்கி ெந்தோர்” என 
வமோழிவபயர்க்கப்பட்டுள்ளதற்கு இந்த ககதயிை் ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம் 
உள்ளது. நதென் நகரத்கதக் கெனிக்கெிை்கை; அெர் நகரத்திற்குக் கூட 
ெரெிை்கை. மோறோக, போநபைிை் குடியிருப்பெர்கள் ெோனத்கத அகடயும் ஒரு 
நகோபுரத்கத கட்ட ெிரும்பினோர்கள், நயநகோெோ நதென் நகரத்கத போர்க்கப் 
பரநைோகத்தின் உயரத்திைிருந்து இறங்கிெர நெண்டியிருந்தது என்று நமோநச 
ெைியுறுத்தினோர். எனநெ நமோநச போநபை் குடிகளின் போசோங்குத்தனத்கத 
பரிகோசம் வசய்தகத நோம் கோண்கிநறோம். நயநகோெோ நதெனின் போர்கெயிை், 
இந்த நகரம் ஒரு சிறிய புள்ளிகய ெிட சற்று அதிகமோக இருந்தது. 
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போர்கெயிடெும். 

இறுதியோக, போநபைின் நதோை்ெியோனது நமோநச இந்த பழகமயோன 
நகரத்தின் நற்வபயகர இழிெுபடுத்த ெழிெகுத்தது என்பகத நோம் கெனிக்க 
நெண்டும். நகரெோசிகள் அகத போநபை் என்று அகழத்தனர். 
வமவசோப்வபோத்தோமியோெின் வமோழிகளிை், போநபை் என்ற வசோை்லுக்கு 
"வதய்ெத்தின் ெோசை்" என்று வபோருள். இந்தப் வபயர் அெர்களின் ஜிகுரோட் 
கட்டகமப்போனது உண்கமயிை் வதய்ெங்களுக்கோன நுகழெோயிகை 
உருெோக்கியது என்ற நம்பிக்கககய வெளிப்படுத்தியது, நமலும் அெர்கள் 
பரநைோகத்தின் ெை்ைகமகளோை் போதுகோக்கப்பட்டனர் என்று நம்பினர். 

ஆனோை் நமோநச நகரின் இந்தப் வபயருக்கு மோறுபட்ட 
கண்நணோட்டத்கதக் வகோண்டிருந்தோர். நயநகோெோ நதென் போநபகைக் 
கடுகமயோக நதோற்கடித்ததோை், அந்த நகரம் நதெனின் ெோசை் அை்ை. 
அப்படியோனோை், இந்தப் வபயரின் அர்த்தம் என்ன? ஆதியோகமம் 11:9 இை் 
நமோநசயின் ெியக்கத்தக்க பரிகோசமோன பதிை் கோணப்படுகிறது: 

பூமிவயங்கும் ெழங்கின போகஷகயக் கர்த்தர் அெ்ெிடத்திை் 
தோறுமோறோக்கினபடியோை், அதின் நபர் போநபை் என்னப்பட்டது 
(ஆதியோகமம் 11:9). 

இந்த ெசனத்திை் கோணப்படும் நமோநசயினுகடய பரிகோசத்கதப் 
புரிந்துவகோள்ெதற்கு, அெர் எெ்ெோறு இந்த இரண்டு எபிவரய 
ெோர்த்கதகளினுகடய ஒைிகயக் ககயோண்டோர் என்பகதப் புரிந்துவகோள்ள 
நெண்டும். “அதின் நபர் போநபை் என்னப்பட்டது” என்று நமோநச முதைிை் 
கூறினோர். “போநபை்” என்ற எபிவரய ெோர்த்கத வெறுமநன போநபை் (ָבֶבל) 
என்பதோகும், இது வமவசோவபோதோமியர்கள் அந்த இடத்கத அகழத்ததின் 
எபிவரய பதிப்பு ஆகும். ஆனோை், நமோநச, நதென் ஜனங்களுகடய போகஷகய 
அங்நக தோறுமோறோக்கினபடியோை் அந்த நகரத்திற்கு இந்தப் வபயகர 
கெத்திருப்பதோக ெிளக்கினோர். "தோறுமோறு" என்று வமோழிவபயர்க்கப்பட்ட 
எபிநரய ெோர்த்கத பைோை் (ָבַלל) என்பதோகும், இது போநபை் என்ற எபிவரய 
ெோர்த்கதயின் ஒைிகய ஒத்திருந்தது இது நமோநசயினுகடய பரிகோசத்திற்கு 
வபோருந்தியது. அெர் இந்த பழங்கோை நகரத்கத போநபை் என்று அகழப்பதற்கு 
பைோை் அை்ைது குழப்பம் தோன் உண்கமயோன கோரணம் என்று கூறினோர். 
எனநெ நமோநசயின் போர்கெயிை், போநபை் என்ற வபயர் இந்த இடத்திற்கு 
வபோருத்தமோயிற்று. இது நதெனின் ெோசை் என்பதோை் அை்ை, ஆனோை் இது 
உைகம் முழுெதுக்குமோன குழப்பம், குழப்பம் நிகறந்த இடமோக இருந்தது. இந்த 
பரிகோசத்தின் மூைமோக, நமோநச போபை் நகரம் தனது கோைத்திை் வகோண்டிருந்த 
அற்புதமோன நற்வபயகர முற்றிலும் மோற்றினோர். அெர்களுகடய நதெனோகிய 
நயநகோெோ நதெனின் வெற்றி பூர்ெகோை ெரைோற்றின் மிகப் வபரிய 
நகரத்திைிருந்து ஒரு நககச்சுகெகய உருெோக்கியது என்று கூறியதன் மூைம் 
அெர் இஸ்ரநெைர்ககள மகிழ்ச்சியோன சிரிப்பிை் ெழிநடத்தினோர். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

நயநகோெோ நதெனுகடய வெற்றி மற்றும் நகரத்கதக் குறித்ததோன 
ெிளக்கம் இெற்கற மனதிை் கெத்துக்வகோண்டு, ெோக்குத்தத்த நிைத்கத 
நநோக்கிச் வசை்லும் இஸ்ரநெை் மக்களுக்கு இந்த ககதயின் மூைமோக ஏற்படும் 
தோக்கங்கள் குறித்து நோம் போர்க்க இருக்கிநறோம். 

தாக்கங்கள் 
நமக்குத் வதரிந்தபடி, கோநதஸ்பர்நனயோெிை், நமோநச கோனோன் நதசத்திற்கு 

உளெோளிககள அனுப்பினோர் அெர்கள் நமோசமோன அறிக்கககளுடன் 
திரும்பினர். அங்குள்ள நசகனகள் மிக அதிகமோக இருப்பதோை் இஸ்ரநெை் 
மக்கள் கோனோன் நிைத்கத ககப்பற்ற முடியோது என்று அெர்கள் கூறினர். 
இதன் ெிகளெோக, இஸ்ரநெைர்கள் வெற்றிகய ெிட்டு ெிைகி அடுத்த நோற்பது 
ெருடங்கள் ெனோந்தரத்திை் அகைந்து திரிந்தனர். அடுத்த தகைமுகறயினர் 
ெோைிபர்களோக ஆன பிறகுதோன் நமோநச மண்ீடும் இஸ்ரநெை் மக்ககள 
கோனோனுக்கு எதிரோக நகர்த்தத் தயோரோனோர். 

இந்த நமோசமோன அறிக்கககளின் ஒரு அம்சம் பூர்ெகோைத்திை் போநபை் 
நகரத்தினுகடய நதோை்ெியின் முக்கியத்துெத்கத புரிந்துவகோள்ள உதெுகிறது. 
உபோகமம் 1:28 இை் கூறப்பட்டுள்ளபடி கோனோன் நகரங்ககளப் பற்றி 
நெெுக்கோரர்கள் கூறியகத கெனியுங்கள்: 

அந்த ஜனங்கள் நம்கமப்போர்க்கிலும் பைெோன்களும், 
வநடியெர்களும், அெர்கள் பட்டணங்கள் வபரியகெகளும், 
ெோனத்கதயளோெும் மதிலுள்ளகெகளுமோய் 
இருக்கிறவதன்றும் வசோன்னோர்கள் (உபோகமம் 1:28). 

துரதிருஷ்டெசமோக, இந்த ெசனத்தின் வபரும்போைோன நெனீ 
வமோழிவபயர்ப்புகள் கோனோனிய நகரங்களின் இந்த ெிளக்கத்திற்கும் போநபை் 
நகோபுரத்திற்கும் இகடயிைோன வதோடர்கப வகோண்டுெர முடியெிை்கை. 
நெெுக்கோரர்கள் "ெோனத்கதயளோெும் சுெர்கள்" பற்றி நபசுககயிை், "ெோனம்" 
என்பதற்கோன ெோர்த்கத எபிவரய ெோர்த்கதயோகிய ஷமோயிம் (ָשַמִים) 
என்பதோகும், இது வபரும்போலும் "பரநைோகம்" என வமோழிவபயர்க்கப்படுகிறது. 
உண்கமயிை், ஆதியோகமம் 11:4 இை் "ெோனத்கத அளோெும் சிகரமுள்ள ஒரு 
நகோபுரம்" என்று போநபை் நகோபுரத்கதப் பற்றி ெிெரிக்கும் நபோது அநத வசோை் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டு கோரியங்களிலும், நகரங்கள் ெோனத்தின் 
உயரத்கத அகடந்ததோை் அகெ வெை்ை முடியோதகெ என்ற எண்ணம் 
இருந்தது. 

எனநெ நமோநச பண்கடய நகரமோன போநபலுக்கும் கோனோன் 
நகரங்களுக்கும் இகடநய ஒரு வதோடர்கப ஏற்படுத்தினோர். கோனோன் 
நகரங்ககளச் சுற்றியுள்ள சுெர்கள் ெோனத்கத அகடந்ததோக இஸ்ரநெைர்கள் 
நிகனத்தனர், போநபைிை் நகோபுரத்கதக் கட்டியெர்கள் தங்கள் சிகரங்கள் 
ெோனத்கத அகடந்துெிட்டதோக நிகனத்தனர். போநபை் நகரத்திற்கும் கோனோன் 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

நகரங்களுக்கும் இகடயிைோன இந்த வதோடர்பு நமோநசயின் நநோக்கத்கத 
வெளிச்சத்திற்கு வகோண்டு ெருகிறது. எளிகமயோகச் வசோன்னோை், கோனோனிய 
நகரங்கள் இஸ்ரநெை் மக்களுக்கு முன் ெோனத்கத அகடெது நபோை் 
நதோன்றினோலும், அகெ இன்னும் நயநகோெோ நதெனின் ெை்ைகமக்கு 
வபோருந்தெிை்கை. பூர்ெ நோட்களிை், மனிதகுைம் அறிந்த மிகப் வபரிய 
நகரத்திற்கு எதிரோக நயநகோெோ நதென் வசயை்பட்டோர், அதன் நகோபுரம் 
ெோனத்கதயும் அகடந்தது. ஆனோலும், கோனோனின் எந்த நகரத்கதயும் ெிட 
வபரியதோக இருந்த இந்த பூர்ெ நகரம், நயநகோெோ நதெனோை் எளிதிை் 
அழிக்கப்பட்டது. 

பண்கடய ஜைப்பிரளயத்தின் மூைம் நதென் மனித இனத்கத ஒரு புதிய 
ஒழுங்குக்கு நநரோய் ெிடுெித்தகதப் நபோைநெ, அெர் இஸ்ரநெை் மக்ககள 
எகிப்திைிருந்து ெிடுெித்தோர். நதென் நசமுக்கும் கோனோனுக்கும் இகடநய 
நமோதகை ஏற்படுத்தியகதப் நபோைநெ, நமோநச இஸ்ரநெை் மக்ககள 
கோனோனியர்களின் நிைத்கத நநோக்கி ெழிநடத்தினோர். நதென் வபரிய 
நகரமோகிய போநபகைத் நதோற்கடித்தது நபோை, அெர் ெிகரெிை் கோனோன் 
நகரங்களுக்கு எதிரோக இஸ்ரநெை் மக்களுக்கு வெற்றிகயக் வகோடுப்போர். 
பண்கடய ெரைோற்கறப் பற்றிய இந்த அதிகோரங்களிைிருந்து, ெோக்குத்தத்த 
நிைத்கத நநோக்கி நமோநசகயப் பின்பற்றுெது சரியோன திகசயிை் வசை்ெதோக 
இஸ்ரநெை் மக்கள் புரிந்து வகோண்டிருக்க நெண்டும். 

இதுெகர, ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இை் நமோநசயினுகடய பதிெின் இைக்கிய 
அகமப்பு மற்றும் உண்கமயோன அர்த்தத்கத நோம் போர்த்நதோம். இப்நபோது நோம் 
மூன்றோெது நகள்ெிகயக் நகட்கத் தயோரோக இருக்கிநறோம்: இன்கறய நம் 
ெோழ்ெிை் இந்தக் கோரியங்ககளப் பயன்படுத்துெதற்குரிய சிை ெழிகள் என்ன? 

 வீன பயன்பாடு 
நமது ெழக்கமோன போணியிை், கிறிஸ்துெின் ரோஜ்யத்தின் மூன்று 

நிகைககளப் பற்றிய புதிய ஏற்போட்டின் ெிளக்கத்கதப் பின்பற்றுெதன் மூைம் 
நெனீ பயன்போட்டின் நகள்ெிகய அணுகுநெோம். ெிடுதகைக்கோன 
ஜைப்பிரளயம் மற்றும் அதன் ெிகளெோக ெரும் புதிய ஒழுங்குகள் 
கிறிஸ்துெின் முதை் ெருககயிை் ரோஜ்யத்தின் துெக்கத்திற்கு எெ்ெோறு 
வபோருந்தும் என்பகத முதைிை் போர்ப்நபோம். சகப ெரைோற்றின் ெழியோக 
ரோஜ்யத்தின் வதோடர்ச்சிக்கு இந்த ெிஷயங்களின் வபோருத்தத்கத நோம் 
போர்ப்நபோம். இறுதியோக, கிறிஸ்து மகிகமயிை் திரும்பும்நபோது, புதிய ெரைோறு 
எெ்ெோறு பண்கடய ெரைோற்றின் இந்தப் பகுதிகய இரோஜ்ஜியத்தினுகடய 
எை்ைோெற்றிற்குமோன முடிெுக்குப் பயன்படுத்துகிறது என்பகத நோம் 
ஆரோய்நெோம். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

நமோநசயின் பண்கடய ெரைோற்றின் இறுதி அதிகோரங்ககள நோம் இந்த 
ெழியிை் அணுகும்நபோது, புதிய ஏற்போடு இஸ்ரநெை் மக்களுக்கோன நமோநசயின் 
உண்கமயோன நநோக்கத்கத கிறிஸ்துெின் ரோஜ்யத்தினுகடய மூன்று 
நிகைகளுக்கும், கடந்த கோைத்திை் அெருகடய கிரிகயகளுக்கும், நிகழ்கோைம் 
மற்றும் எதிர்கோைத்திற்கும் ெிரிெுபடுத்துெகதக் கண்டுபிடிப்நபோம். 
கிறிஸ்துெின் முதை் ெருககயின் வெளிச்சத்திை் இந்தக் கருப்வபோருள்ககளப் 
புதிய ஏற்போடு போர்க்கும் ெிதங்ககளப் பற்றி முதைிை் போர்ப்நபோம். 

ராஜ்யத்தின் ததாடக்கம் 
ரோஜ்யத்தின் துெக்கத்திை், ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இை் நமோநச ெைியுறுத்திய 

கருப்வபோருள்களுடன் வதோடர்புகடய ெழிகளிை் கிறிஸ்து தனது மக்களின் 
சோர்போக ஒரு வபரிய இரட்சிப்கப நிகறநெற்றினோர். இந்த வதோடர்புககள நோம் 
குகறந்தது இரண்டு ெழிகளிை் கோணைோம்: கிறிஸ்து மத்தியஸ்தம் வசய்த 
உடன்படிக்கக மற்றும் அெர் அகடந்த வெற்றி. 

உடன்படிக்ரக 
ஒருபுறம், கிறிஸ்து தனது மக்களுக்கு உடன்படிக்கக மூைம் 

ெிடுதகைகயக் வகோண்டுெந்தோர். இந்த உடன்படிக்கக நதெனின் 
நியோயத்தீர்ப்பிைிருந்து அெர்ககள மீட்டுக்வகோண்டது. நோம் போர்த்தபடி, நநோெோ 
ஒரு உடன்படிக்ககயின் மத்தியஸ்தரோக ஒரு சிறப்புப் போத்திரத்கத ெகித்தோர், 
நமலும் இஸ்ரநெை் மக்களுக்கு தனது வசோந்த ஊழியத்கத ெிளக்கியநபோது 
நமோநச இந்த உண்கமகய எடுத்துக் வகோண்டோர் இநதநபோன்ற போணியிை், புதிய 
ஏற்போடு கிறிஸ்து நம் மட்ீபர் என்று நபோதிக்கிறது, ஏவனனிை் அெர் இந்த 
உைகத்திை் ெந்தநபோது ஒரு புதிய உடன்படிக்ககக்கு மத்தியஸ்தரோனோர். 

நதெனுகடய மக்கள் வதய்ெகீ நியோயத்தீர்ப்பின் கீழ் இருக்கும்நபோது 
கிறிஸ்து இந்த உைகத்திற்கு ெந்தோர் என்பகத கிறிஸ்தெர்கள் அடிக்கடி 
உணரத் தெறிெிட்டனர். கி.மு. 586 இை், பகழய ஏற்போட்டின் 
உடன்படிக்ககககள இஸ்ரநெை் மக்கள் வெளிப்பகடயோக மறீியதோை், 
போபிநைோனியர்கள் எருசநைகம அழித்தனர் மற்றும் இஸ்ரநெை் மக்கள் 
அந்நிய ஆதிக்கத்திைிருந்து முழுகமயோக ெிடுதகையகடயெிை்கை. ஆனோை் 
தீர்க்கதரிசி ோை எநரமியோ, எதிர்கோைத்திை் ஒரு புதிய உடன்படிக்கககய 
நிறுெுெதன் மூைம் நதென் ஒரு கூட்டம் மக்ககள நோடுகடத்தப்படும் 
ஆக்கிகனயிைிருந்து மீட்போர் என்று முன்னறிெித்தோர். எநரமியோ 31:31 இை் 
தீர்க்கதரிசி இெ்ெோறோக அறிெித்தோர்: 

இநதோ, "நோட்கள் ெருவமன்று" கர்த்தர் வசோை்லுகிறோர், 
"அப்வபோழுது இஸ்ரநெை் குடும்பத்நதோடும் யூதோ 
குடும்பத்நதோடும் புது உடன்படிக்கக பண்ணுநென்" (எநரமியோ 
31:31). 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

அநநக கிறிஸ்தெர்கள் அறிந்திருப்பதுநபோை, இந்த புதிய 
உடன்படிக்ககயின் மத்தியஸ்தரோக இநயசு இந்த உைகத்திை் ெந்தோர் என்று 
புதிய ஏற்போடு நபோதிக்கிறது. இறுதி இரோப்நபோஜனத்தின்நபோது இநயசு தோநம 
சீஷர்களிடம் இந்த போத்திரத்கதப் பற்றி ஒப்புக்வகோண்டோர். லுூக்கோ 22:20 இை் 
நோம் ெோசிக்கிறபடி, அெர் அெர்களிடம் கூறினோர்: 

இந்தப் போத்திரம் உங்களுக்கோகச் சிந்தப்படுகிற என்னுகடய 
இரத்தத்தினோைோகிய புதிய உடன்படிக்ககயோயிருக்கிறது 
(லுூக்கோ 22:20). 

ஆகநெ, வதய்ெகீ உடன்படிக்ககயின் மத்தியஸ்தரோக நநோெோ 
நியோயத்தீர்ப்பிைிருந்து ெிடுெித்தகதப் நபோைநெ, ரோஜ்யத்தின் வதோடக்கத்திை், 
சிலுகெயிை் சிந்திய இரத்தத்திை் புதிய உடன்படிக்கககய மத்தியஸ்தம் 
வசய்ெதன் மூைம் நியோயத்தீர்ப்பிைிருந்து அெகர நம்பியெர்ககள இநயசு 
ெிடுெித்தோர். 

தவை்ைி 
ஒரு புதிய உடன்படிக்கககயக் வகோண்டுெருெநதோடு, இநயசுெின் 

பூமிக்குரிய ஊழியமோனது ஆெிக்குரிய யுத்தத்திை் வெற்றி என்ற 
கருப்வபோருகள நிகறநெற்றியது. ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகோன புதிய 
ஒழுங்கின் ஒரு பகுதியோக ஆெிக்குரிய யுத்தத்தின் கருப்வபோருளிை் நமோநச 
கெனம் வசலுத்தினோர். உைகின் புதிய ஒழுங்கோனது இஸ்ரநெை் மக்கள் 
கோனோன் நதசத்தின் வெற்றிகய நநோக்கி முன்நனற நெண்டும் என்று 
எதிர்போர்ப்பகத அெர் உறுதிப்படுத்தினோர், நமலும் அெர்களுக்கு ஒரு வபரிய 
வெற்றிகய உறுதி வசய்தோர். ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும்நபோது, வகோநைோவசயர் 2:15 இை் 
ரோஜ்யத்தின் துெக்கத்திை் கிறிஸ்துெின் வெற்றிகய பெுை் ெிெரித்த 
ெிதத்கதப் போருங்கள்: 

துகரத்தனங்ககளயும் அதிகோரங்ககளயும் 
உரிந்துவகோண்டு, [கிறிஸ்து] வெளியரங்கமோன நகோைமோக்கி, 
அகெகளின்நமை் சிலுகெயிநை வெற்றிசிறந்தோர் 
(வகோவைோவசயர் 2:15). 

நோம் இங்நக போர்ப்பது நபோை், இநயசுெின் முதைோம் ெருககயிை் அெர் 
வபற்ற வெற்றி அரசியை் அை்ை, ஆெிக்குரியது. இநயசுெின் மரணம் மற்றும் 
உயிர்த்வதழுதை் அெரது கோைத்திை் உைகக ஆட்சி வசய்த தீகமயோன 
துகரத்தனங்ககளயும் ஆன்மீக அதிகோரங்ககளயும் நதோற்கடிக்கத் 
வதோடங்கியது. அெருகடய மீட்பிை் பணியோனது, நயநகோெோ நதென் பண்கடய 
நகரமோன போநபகைக் குறித்தும், பின்னர் கோனோனின் வபரிய நகரங்ககள 
அழித்ததுமோன ஒரு கோட்சிகய உருெோக்கியகதப் நபோன்ற ஒரு வபோதுக் 
கோட்சிகய உருெோக்கியது. 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

இந்த அர்த்தத்திை், இநயசு தனது புதிய உடன்படிக்ககயின் மூைம் 
ெிடுெித்தது மட்டுமை்ைோமை், அெருகடய மரணம் மற்றும் உயிர்த்வதழுதைிை் 
இருளினுகடய ஆவிக்குரி  ஆதிக்கத்கத வென்றோர். கிறிஸ்துகெப் 
பின்பற்றுபெர்கள் கிறிஸ்துெின் பூமிக்குரிய ஊழியத்கத நீண்ட கோைத்திற்கு 
முன்பு ஆதியோகமம் புத்தகத்திை் ெோக்குத்தத்தம் வசய்யப்பட்ட இறுதி வெற்றியின் 
வதோடக்கமோக போர்க்கின்றனர். 

நோம் எதிர்போர்த்தபடி, புதிய ஏற்போடோனது ஆதியோகமம் 6:9–11:9 இன் 
கருப்வபோருள்ககள கிறிஸ்துெின் முதை் ெருககயுடன் வெறுமநன 
வதோடர்புபடுத்தெிை்கை. நோம் தற்நபோது ெோழ்ந்துவகோண்டிருக்கிற கோைமோன, 
ரோஜ்யத்தின் வதோடர்ச்சிக்கும் அகெ வபோருந்தும். 

ராஜ்யத்தின் ததாடர்ச்சி 
புதிய ஏற்போடோனது கிறிஸ்துெின் முதைோம் மற்றும் இரண்டோம் 

ெருகககளுக்கு இகடயிைோன கோைத்கத நமோநசயின் பண்கடய ெரைோற்றின் 
ககடசி அதிகோரங்களுடன் வதோடர்புகடயதோன இரண்டு ெழிகளிை் 
ெிெரிக்கிறது. இந்த கண்நணோட்டங்கள் கிறிஸ்தெ ெோழ்க்ககயிை் 
ஞோனஸ்நோனம் மற்றும் ஆெிக்குரிய யுத்தத்தின் முக்கியத்துெத்துடன் 
நநரடியோக வதோடர்புகடயகெ. இந்த யுகத்திை் நோம் கிறிஸ்தெ ெோழ்க்கககய 
ெோழும்நபோது, நநோெோெின் கோைத்திை் ஏற்பட்ட ஜைப்பிரளயத்தின் 
முக்கியத்துெத்கதயும், அந்த ஜைப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு நியமிக்கப்பட்ட புதிய 
ஒழுங்ககயும் நோம் வதோடர்பு வகோள்கிநறோம். 

ஞானஸ் ானம் 
புதிய ஏற்போட்டின் ஒரு பத்தியிை் குறிப்போக ஞோனஸ்நோனத்கத, 

நநோெோெின் நோட்களிை் உண்டோன ெிடுதகைக்கோன ஜைப்பிரளயத்துடன் 
வதோடர்புகடயதோக ெிெரிக்கிறது. 1 நபதுரு 3:20-22 இை் அப்நபோஸ்தைனோகிய 
நபதுரு எழுதியகதப் கெனியுங்கள்: 

அந்த ஆெிகள், பூர்ெத்திநை நநோெோ நபகழகய 
ஆயத்தம்பண்ணும் நோட்களிநை, நதென் நீடிய 
வபோறுகமநயோநட கோத்திருந்தநபோது, 
கீழ்ப்படியோமற்நபோனகெகள்; அந்தப் நபகழயிநை சிைரோகிய 
எட்டுப்நபர்மோத்திரம் பிரநெசித்து ஜைத்தினோநை 
கோக்கப்பட்டோர்கள். அதற்கு ஒப்பகனயோன 
ஞோனஸ்நோனமோனது, மோம்ச அழுக்கக நீக்குதைோயிரோமை், 
நதெகனப்பற்றும் நை்மனச்சோட்சியின் 
உடன்படிக்ககயோயிருந்து, இப்வபோழுது நம்கமயும் 
இநயசுகிறிஸ்துெினுகடய உயிர்த்வதழுதைினோை் 
இரட்சிக்கிறது. அெர் பரநைோகத்திற்குப் நபோய், நதெனுகடய 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

ெைதுபோரிசத்திை் இருக்கிறோர்; நதெதுூதர்களும் 
அதிகோரங்களும் ெை்ைகமகளும் அெருக்குக் 
கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது (1 நபதுரு 3:20-22). 

இந்த குறிப்பிடத்தக்க நெத பகுதியிை், நபதுரு, நநோெோெின் நோட்களிை் 
ஏற்பட்ட ஜைப்பிரளயத்துடன் ரோஜ்ஜியத்தின் வதோடர்ச்சியின் நபோது ஒெ்வெோரு 
நபருக்கும் உண்டோகிற இரட்சிப்பின் அனுபெத்கத நநரடியோக 
வதோடர்புபடுத்தினோர். நநோெோ மற்றும் அெரது குடும்பத்தினர் ஜைத்தின் மூைம் 
கோப்போற்றப்பட்டனர் என்பகத அெர் குறிப்பிட்டோர். ஜைத்தின் மூைம் அெர்கள் 
ெிடுெிக்கப்பட்டது மனிதகுைம் ஒரு புதிய ஆசீர்ெோத உைகிற்குள் 
நுகழெதற்கோன ெழிகயத் திறந்து தந்தது. 

ஆனோை் நபதுரு ஞோனஸ்நோனத்தின் மதீு கெனம் வசலுத்துெதன் மூைம் 
நநோெோெின் நோள்களிை் ஏற்பட்ட ஜைப்பிரளயத்திற்கும் கிறிஸ்தெ 
ெோழ்க்ககக்கும் இகடநய ஒரு நநரடி உறகெக் வகோண்டுெந்தோர். நநோெோெின் 
நோளிை் கோணப்பட்ட ஜைமோனது கிறிஸ்தெ ஞோனஸ்நோனத்தின் ஜைத்கத 
அகடயோளப்படுத்தியது அை்ைது எதிர்நநோக்கியது என்று அெர் கூறினோர். இந்த 
போடத்திை் நோம் போர்த்தது நபோை், நநோெோெின் நோட்களிை் உண்டோன ஜைமோனது 
வகோடுகமயும் சீர்நகடும் நிகறந்த உைகத்கத சுத்தப்படுத்தி, ஒரு புதிய 
துெக்கத்திற்கு ெழி திறந்தது, நமோநச வசங்கடை் ெழியோக கடந்து வசை்ெது நபோை் 
எகிப்தின் வகோடுங்நகோை் ஆட்சிகய அகற்றி இஸ்ரநெை் நதசத்திற்கு ஒரு புதிய 
துெக்கத்கத வகோண்டு ெந்தது. இநதநபோை், ஞோனஸ்நோனத்திற்குரிய 
ஜைமோனது ெிசுெோசிககள அெர்களின் போெங்களிைிருந்து 
சுத்தப்படுத்துகிறது மற்றும் கிறிஸ்துெிை் நித்திய ஜெீனின் புதிய துெக்கத்கத 
அெர்களுக்கு ெழங்குகிறது. 

ஞோனஸ்நோனமோனது நதெகன நநோக்கி ஒரு நை்ை மனசோட்சியின் 
அறிக்ககயோகிய உணர்கெ மட்டுநம இரட்சிக்கிறது என்று 1 நபதுரு 3:21 
கூறுெகத இப்நபோது நோம் கெனமோக கெனிக்க நெண்டும். நெறு 
ெோர்த்கதகளிை் கூறுெதோனோை், ஞோனஸ்நோனத்தின் நபோது ஜைத்தினோை் 
கழுெுெது ஒருெகரயும் இரட்சிக்கோது. அதற்குப் பதிைோக, ஞோனஸ்நோனம் 
என்பது கிறிஸ்துெின் மீதோன நம்பிக்ககயோை் மன்னிக்கப்பட்ட மற்றும் 
போெத்திைிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருதயத்தின் அறிக்ககயோகும், அது 
இரட்சிப்கப அகடயோளப்படுத்துகிறது. எனநெ, புதிய ஏற்போட்டிை் நநோெோெின் 
நோளிை் உண்டோன ெிடுதகைக்கோன ஜைப்பிரளயமோனது இரோஜ்ஜியத்தின் 
வதோடர்ச்சிக்குப் வபோருந்துகிறது, ஜைப்பிரளயத்தின் ெழியோக நநோெோ ஒரு புதிய 
உைகத்திற்கு வகோண்டு ெரப்பட்டகதப்நபோை, ஒெ்வெோரு முகறயும் ஒரு நபர் 
கிறிஸ்துெிடம் இரட்சிப்பின் ெிசுெோசத்துடன் ெரும்நபோது, அெர் அை்ைது 
அெள் ஞோனஸ்நோனத்தினுகடய சுத்திகரிப்பு ஜைத்தின் மூைமோக புது 
ஜெீனுக்குள் எடுத்துக்வகோள்ளப்படுகிறோர். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

ஆவிக்குரிய யுத்தம் 
எெ்ெோறோயினும், நோம் போர்த்தது நபோை, நநோெோெின் நோளிை் உண்டோன 

ஜைமோனது மனிதகுைத்கத ஒரு ஆெிக்குரிய யுத்தத்திற்குள் ெிட்டுச் வசன்றது 
என்பகத நமோநசயின் பண்கடய ெரைோறு குறிக்கிறது. கோனோகனக் 
ககப்பற்றுெதன் மூைம் இஸ்ரநெை் மக்ககள இந்த புதிய ஒழுங்குக்கு 
இணங்கும்படி ஊக்குெிப்பதற்கோக நமோநச முதைிை் இந்த உண்கமகய 
வகோண்டு ெந்தோர். இநதநபோன்ற போணியிை், புதிய ஏற்போடு இந்த நபோதகனகய 
இரோஜ்ஜியத்தின் வதோடர்ச்சிக்கு வபோருத்துகிறது, ஏவனனிை் இது ஒெ்வெோரு 
ெிசுெோசியும் எதிர்வகோள்ளும் ஆெிக்குரிய யுத்தத்கத ெிெரிக்கிறது. எநபசியர் 
6:11-12 இை் பெுை் இந்த ெிஷயத்கத கெத்த ெிதத்கதப் போருங்கள்: 

நீங்கள் பிசோசின் தந்திரங்கநளோடு எதிர்த்துநிற்கத் 
திரோணியுள்ளெர்களோகும்படிநதெனுகடய 
சர்ெோயுதெர்க்கத்கதயும் தரித்துக்வகோள்ளுங்கள். 
ஏவனனிை், மோம்சத்நதோடும் இரத்தத்நதோடுமை்ை, 
துகரத்தனங்கநளோடும், அதிகோரங்கநளோடும், 
இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகோர நைோகோதிபதிகநளோடும், 
ெோனமண்டைங்களிலுள்ள வபோை்ைோத ஆெிகளின் 
நசகனகநளோடும் நமக்குப் நபோரோட்டம் உண்டு (எநபசியர் 6:11-
12). 

இந்த பகுதியும் மற்ற புதிய ஏற்போட்டுப் பகுதிகளும் இன்கறய 
கிறிஸ்தெர்கள் தீகமக்கு எதிரோக யுத்தத்திை் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பகத 
வதளிெோகக் நபோதிக்கின்றன. துரதிர்ஷ்டெசமோக, நமோநசகயப் பின்பற்றிய 
இஸ்ரநெைர்கள் கோனோகனக் ககப்பற்றுெகதத் தெிர்த்தகதப் நபோை, இன்று 
பை கிறிஸ்தெர்கள் தங்கள் ஆெிக்குரிய ெோழ்க்ககயின் இந்தப் பரிமோணத்கத 
ஏற்றுக்வகோள்ள தெறிெிட்டனர். ஆனோை் புதிய ஏற்போட்டின் இந்த 
கண்நணோட்டம் வதளிெோக உள்ளது. இந்த ஆெிக்குரிய யுத்தத்திை் நோம் 
இகணய நெண்டும். எநபசியர் 6:13 இை் பெுை் வசோை்ெது நபோை: 

ஆககயோை், தீங்குநோளிநை அகெககள நீங்கள் எதிர்க்கெும், 
சகைத்கதயும் வசய்துமுடித்தெர்களோய் நிற்கெும் 
திரோணியுள்ளெர்களோகும்படிக்கு, நதெனுகடய 
சர்ெோயுதெர்க்கத்கதயும் எடுத்துக்வகோள்ளுங்கள் (எநபசியர் 
6:13). 

நோம் நதெனுகடய சர்வோயுதெர்க்கத்கத தரித்துக்வகோண்டோை், நமது 
ஆெிக்குரிய யுத்தத்திை் வெற்றி வபறுநெோம். 

எனநெ புதிய ஏற்போடு ஞோனஸ்நோனத்தின் மூைம் நிகழ்ந்த நமது 
ெிடுதகைகய ஜைப்பிரளயத்திைிருந்து நநோெோ வகோண்டுெந்த ெிடுதகையுடன் 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

இகணக்கிறது, அது நபோை, பூர்ெ கோை உைகம் நபோருக்கு ஒப்புக்வகோடுக்கப்பட்டது 
நபோை், கிறிஸ்தெ ஞோனஸ்நோனமோைது நம் ெோழ்ெின் ஒெ்வெோரு நோளும் 
ஆெிக்குரிய நபோரிை் ஈடுபட நம்கம ஒப்புக்வகோடுக்கிறது என்று அது 
கற்பிக்கிறது. 

ராஜ்யத்தின்  ிரைவு 
புதிய ஏற்போடோனது ஆரம்பகோை ெரைோற்றின் ககடசி அதிகோரங்ககள 

ரோஜ்ஜியத்தின் துெக்கம் மற்றும் வதோடர்ச்சியின் பயன்போட்டின் வெளிச்சத்திை், 
நநோெோ கோைத்து ஜைப்பிரளயம் மற்றும் புதிய ஆதிகோை ஒழுங்கின் யுத்தத்தின் 
அடிப்பகடயிை் ரோஜ்யத்தின் நிகறெு ெிெரிக்கப்பட்டுள்ளகதக் கண்டறிெதிை் 
ஆச்சரியமிை்கை. 

இறுதிப் நபரழிவு 
கிறிஸ்து மீண்டும் மகிகமயிை் ெருெகத இறுதிப் நபரழிெோகெும் இறுதிப் 

நபோரோகெும் சித்தரிப்பதன் மூைம் புதிய ஏற்போட்டு எழுத்தோளர்கள் இந்த 
இகணப்புககள உருெோக்கினர். 2 நபதுரு 3 இை் கிறிஸ்து மகிகமயிை் 
திரும்புெதற்கும் நநோெோெின் ஆரம்பகோை ஜைப்பிரளயத்திற்கும் இகடநய 
வெளிப்பகடயோன வதோடர்கப கோண்கிநறோம். 3-6 ெசனங்களிை் நபதுரு தனது 
ெிெோதத்கதத் வதோடங்கிய ெிதத்கதக் கெனியுங்கள். 

முதைோெது நீங்கள் அறியநெண்டியது என்னவெனிை்: 
ககடசிநோட்களிை் பரியோசக்கோரர் ெந்து, தங்கள் 
சுயஇச்கசகளின்படிநய நடந்து, அெர் ெருெோர் என்று 
வசோை்லுகிற ெோக்குத்தத்தம் எங்நக? பிதோக்கள் 
நித்திகரயகடந்தபின்பு சகைமும் சிருஷ்டிப்பின் 
நதோற்றமுதை் இருந்தெிதமோயிருக்கிறநத என்று 
வசோை்லுெோர்கள். பூர்ெகோைத்திை் நதெனுகடய 
ெோர்த்கதயினோநை ெோனங்களும், ஜைத்தினின்று நதோன்றி 
ஜைத்தினோநை நிகைவகோண்டிருக்கிற பூமியும் 
உண்டோயினவென்பகதயும், அப்வபோழுது இருந்த உைகம் 
ஜைப்பிரளயத்தினோநை அழிந்தவதன்பகதயும் மனதோர 
அறியோமைிருக்கிறோர்கள் (2 நபதுரு 3:3-6). 

இந்த நெத பகுதியிை், இநயசு திரும்பி ெரமோட்டோர் என்பதற்கு ஆதோரமோக 
இயற்ககயின் ஒழுங்கின் சீரோன தன்கமகய சுட்டிக்கோட்டிய 
பரியோசக்கோரர்ககள நபதுரு சரிப்படுத்தினோர். சிருஷ்டிக்கப்பட்ட 
கோைத்திைிருந்நத, எை்ைோநம ஒநர மோதிரியோக இருந்தன என்று அெர்கள் 
நம்பினர். ஆரம்பத்திை் நதென் உருெோக்கிய ெிதத்திைிருந்து எதுெும் 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

உைகத்கத சீர்குகைக்கெிை்கை. எதுெும் மோறோததோை், எதுெும் இனியும் 
மோறோது என்று அெர்கள் நம்பினர். 

ஆனோை் நநோெோெின் ஜைப்பிரளயத்கதப் பற்றிய நமோநசயின் பதிகெ 
நெறுெிதமோக நிரூபிக்கும்படி நபதுரு முகறயிட்டோர். நதென் ஜைத்கத 
ஆரம்பத்திை் சிருஷ்டித்தோர், ஆனோை் நநோெோெின் நோட்களிை், உைகம் 
ஜைத்தோை் அழிக்கப்பட்டது. உைக ெரைோற்றிை் ஒரு வபரிய நபரழிெு ஏற்பட்டது. 
நநோெோெின் நோட்களிை் நதென் தகையிட்டு உைகக அழித்தோர். ஆனோை் 2 
நபதுரு 3:7 இை் நபதுருெின் முடிகெக் கெனியுங்கள்: 

இப்வபோழுது இருக்கிற ெோனங்களும் பூமியும் அந்த 
ெோர்த்கதயினோநைநய அக்கினிக்கு இகரயோக கெக்கப்பட்டு, 
நதெபக்தியிை்ைோதெர்கள் நியோயந்தீர்க்கப்பட்டு 
அழிந்துநபோகும் நோள்ெகரக்கும் கோக்கப்பட்டிருக்கிறது (2 
நபதுரு 3:7). 

எளிகமயோகச் வசோன்னோை், ஜைத்தின் மூைம் பூர்ெ உைகம் முடிெுக்கு 
ெந்தகதப் நபோைநெ, தற்நபோகதய ெோனங்களும் பூமியும் கிறிஸ்துெின் 
தீர்ப்பிை் முடிெுக்கு ெரும் என்று நபதுரு ெோதிட்டோர். நிச்சயமோக, இந்த முகற, 
தீர்ப்பு வநருப்போை் ெரும், ஆனோை் நீரோை் அை்ை, ஆனோை் நதென் உைகிை் 
போெத்திற்கு எதிரோக இறுதி நநரத்திை் வசயை்பட முடிெு வசய்யும் நபோது, 
முற்கோைத்திை் நிகழ்ந்த ஜைப்பிரளயத்கதப் நபோை அது ஒரு வபரிய அண்ட 
அழிெின் மூைம் நடக்கும் என்பகத நோம் உறுதியோக நம்பைோம். 

இந்த ெழியிை், புதிய ஏற்போடு, நநோெோ கோைத்திை் நிகழ்ந்த 
ஜைப்பிரளயத்தின் அடிப்பகடயிை் கிறிஸ்துெின் ெருகககய போர்க்க நமக்கு 
கற்றுக்வகோடுக்கிறது. நநோெோெின் நோட்களிை், ஒரு வபரிய அண்ட எழுச்சியோை் 
தீயெர்கள் பூமியிைிருந்து நியோயத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டனர். 
இன்னும் வபரிதோக, கிறிஸ்து மகிகமயிை் திரும்பும்நபோது, நமக்குத் வதரிந்தபடி 
உைகக முற்றிலும் சீர்குகைக்கும் ஒரு நபரழிெு ஏற்படும். வபோை்ைோதெர்கள் 
பூமியிைிருந்து அகற்றப்படுெோர்கள், கிறிஸ்துகெப் பின்பற்றும் அகனெரும் 
ஒரு வபரியதும் நித்தியமுமோன புதிய ெோனம் மற்றும் பூமிகய சுதந்தரிப்போர்கள். 

கரடசி யுத்தம் 
எெ்ெோறோயினும், நோம் போர்த்தபடி, பழங்கோை ெரைோற்றிை் நநோெோ 

கோைத்திை் ஜைப்பிரளயம் நிகழ்ந்த நபோது நதெ ஜனங்களுக்கும் நதெனின் 
எதிரிகளுக்கும் இகடநய நமோதை்களும் நபோர்களும் இருந்தன. இந்த 
வதோடர்பிற்கு ஏற்ப, புதிய ஏற்போடு கிறிஸ்துெின் ெருகககய ககடசி பிரபஞ்சப் 
நபோரோகெும் ெிெரிக்கிறது. வெளிப்படுத்தின ெிநசஷம் 19:11-16 இை் 
கிறிஸ்துெின் ெருகககய அப்நபோஸ்தைனோகிய நயோெோன் ெிெரித்த 
ெிதத்கதக் கெனியுங்கள்: 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

பின்பு, பரநைோகம் திறந்திருக்கக்கண்நடன்; இநதோ, ஒரு 
வெள்களக்குதிகர கோணப்பட்டது, அதின்நமை் 
ஏறியிருந்தெர் உண்கமயும் 
சத்தியமுமுள்ளெவரன்னப்பட்டெர். அெர் நீதியோய் 
நியோயந்தீர்த்து யுத்தம்பண்ணுகிறோர். அெருகடய கண்கள் 
அக்கினிஜுெோகைகயப்நபோைிருந்தன, அெருகடய 
சிரசின்நமை் அநநக கிரடீங்கள் இருந்தன. அெருக்நகயன்றி 
நெவறோருெருக்குந் வதரியோத ஒரு நோமமும் எழுதியிருந்தது. 
இரத்தத்திை் நதோய்க்கப்பட்ட ெஸ்திரத்கதத் தரித்திருந்தோர்; 
அெருகடய நோமம் நதெனுகடய ெோர்த்கத என்பநத. 
பரநைோகத்திலுள்ள நசகனகள் வெண்கமயும் சுத்தமுமோன 
வமை்ைிய ெஸ்திரந்தரித்தெர்களோய், 
வெள்களக்குதிகரகளின்நமை் ஏறி, அெருக்குப் 
பின்வசன்றோர்கள். புறஜோதிககள வெட்டும்படிக்கு 
அெருகடய ெோயிைிருந்து கூர்கமயோன பட்டயம் 
புறப்படுகிறது. "இருப்புக்நகோைோை் அெர்ககள அரசோளுெோர்." 
அெர் சர்ெெை்ைகமயுள்ள நதெனுகடய 
உக்கிரநகோபமோகிய மதுெுள்ள ஆகைகய மிதிக்கிறோர். 
ரோஜோதி ரோஜோ, கர்த்தோதி கர்த்தோ என்னும் நோமம், அெருகடய 
ெஸ்திரத்தின்நமலும் அெருகடய வதோகடயின்நமலும் 
எழுதப்பட்டிருந்தது (வெளிப்படுத்தின ெிநசஷம் 19:11-16). 

ககடசி கோை கண்நணோட்டத்தின் அற்புதமோன வமோழியிை், கிறிஸ்துெின் 
ெருகக உைகளோெிய நபோரோக இருக்கும் என்று நயோெோன் அறிெித்தோர், அதிை் 
கிறிஸ்து நதோன்றி தனது எதிரிகள் அகனெகரயும் அழிப்போர். இரட்சிப்புக்கோக 
கிறிஸ்துகெ ெிசுெோசித்தெர்களுக்கு நித்திய வெற்றியின் மகிகம ெரும், 
ஆனோை் அெகர நிரோகரித்தெர்களுக்கு நியோயத்தீர்ப்பும் அழிெும் ெரும். 

எனநெ புதிய ஏற்போடு கிறிஸ்துெின் ரோஜ்யத்தின் நிகறகெ தீகமக்கு 
எதிரோன நதெனுகடய வெற்றியின் இறுதி அனுபெமோக முன்கெப்பகத நோம் 
கோண்கிநறோம். எை்ைோ எதிரிகளுக்கும் எதிரோக நதென் தனது ரோஜ்யத்கத 
நிறுெுெதிை் உறுதியோக இருக்கிறோர். கிறிஸ்து மகிகமயிை் திரும்பும்நபோது, 
இந்த வதய்ெகீ நநோக்கம் முழுகமயோக உணரப்படும். வபோை்ைோதெர்கள் 
அழிக்கப்படுெோர்கள் மற்றும் கிறிஸ்துெிை் உள்ள நதெ ஜனங்கள் புதிய 
ெோனத்திலும் புதிய பூமியிலும் நித்திய வெற்றிகயயும் அகமதிகயயும் 
அனுபெிப்போர்கள். 
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ெடீிநயோக்கள், ெழிகோட்டிகள் மற்றும் நெறு பை ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) கயப் 
போர்கெயிடெும். 

முடிவுரர 
இந்த போடத்திை் நோம் ஆதியோகமம் 6:9–11:9 கயப் போர்த்நதோம். நெதத்தின் 

இந்தப் பகுதியிை், இஸ்ரநெை் மக்ககள ெோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட நதசத்கத 
நநோக்கி ெழிநடத்தும்நபோது நமோநச அெர்களுக்கு சரியோன திகசகய 
கோட்டினோர். இந்த அதிகோரங்களின் இைக்கிய அகமப்கபயும், கோனோன் 
வெற்றிகய நநோக்கி நம்பிக்ககயுடன் முன்நனற இஸ்ரநெகை ஊக்குெிக்க 
நமோநச அெற்கற எெ்ெோறு ெடிெகமத்தோர் என்பகதயும் நோம் போர்த்நதோம். 
நமலும் புதிய ஏற்போட்டிை் கிறிஸ்துெின் ரோஜ்யத்தின் மூன்று நிகைகளுக்கு 
இந்த கருப்வபோருள்கள் எெ்ெோறு வபோருந்தும் என்பகதயும் போர்த்நதோம். 

இந்த ெழ்ீச்சியகடந்த உைகிை் கிறிஸ்துெுக்கோக ெோழ்ெதற்கோன 
நபோரோட்டங்ககளயும் செோை்ககளயும் நோம் எதிர்வகோள்ளும்நபோது, நமோநச 
இஸ்ரநெை் மக்களுக்கு நீண்ட கோைத்திற்கு முன்பு வகோடுத்த வசய்திகய நோம் 
மனதிை் வகோள்ள நெண்டும். நதென் நநோெோ மூைம் ஆதி உைகத்கத 
ெிடுெித்தகதப் நபோைநெ, போெத்தின் வகோடுகமயிைிருந்து நம்கம 
ெிடுெித்தோர். ஆனோை், கிறிஸ்து தனது மக்களுக்கு இறுதி வெற்றிகயத் தரும் 
நோளுக்கோகக் கோத்திருக்கும்நபோது, பிரச்சகன மற்றும் நபோரோட்டம் நிகறந்த 
போகதயிை் அெர் நம்கம கெத்துள்ளோர். அந்த நநரம் ெகர, நோம் ெோழும் 
உைகம் இன்னும் சரியோகெிை்கை என்பகத நோம் அறிநெோம், ஆனோை் 
உைகத்துக்கோன ஆெிக்குரிய நபோரிை் கிறிஸ்துகெப் பின்வதோடர்ெது சரியோன 
திகசயிை் வசை்கிறது என்பகத நோம் உறுதியோக நம்பைோம். 
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