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வேதாகம ஆட்சி முறைகளின் காலங்கள்  (  Biblical Dispensations  ) 
 

2       2:15 நீ வேட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய ேசனத்றத நிதானமாய்ப் பகுத்துப் 
வபாதிக்கிைேனாயும் உன்றனத் வதேனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரறதயாயிரு. 
 

 

 
 

 

                                                                     ( 
    3:6;    3:13 ).                                                      
    2:11; 11:16 ).                           (     2:23 )                   (     3:7 
)                     
                                                              
              (     20:12 ),                                         
                 18                                                  
                                                               
                                                                 
        (     26:7 ).                                             
           (     20:16 ).                                    
                     (     16, 25 ).                                 
         (     29:16-30:24 ).  
                                                                  
                                     ( 1     25:39 – 44; 2     3:25; 5:13; 1 
     14:3; 1      11:1-8 ).  
 

                                                                
                                             (    19:4-5;      10:2-8; 1 
      3:2,12;      1:6; ). 
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           3:19  இப்படியிருக்க, பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்ைினால் வருகிறபடியால், 

எந்ை மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்ைின் கிரிதயகளினாலே லைவனுக்கு முன்பாக 
நீைிமானாக்கப்படுவைில்தே.”             .  
 

                            21: 23, 24 …….              கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் 
பல், தகக்குக் தக, காலுக்குக் கால், (                       ) 
            5:38-39                    கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல் என்று, 

உதரக்கப்பட்டதைக் லகள்விப்பட்டிருக்கிறரீ்கள். நான் உங்களுக்குச் ச ால்லுகிலறன்; ைீதமலயாடு எைிர்த்து 
நிற்கலவண்டாம்; ஒருவன் உன்தன வேது கன்னத்ைில் அதறந்ைால், அவனுக்கு மறுகன்னத்தையும் 
ைிருப்பிக்சகாடு.” 
 

                                                         
                                                                
         .  (    14:16        3:25: 5:13 ). 
   17:30 அறியாதமயுள்ள காேங்கதளத் லைவன் காணாைவர்லபாேிருந்ைார் ; இப்சபாழுலைா 
மனந்ைிரும்பலவண்டுசமன்று எங்குமுள்ள மனுஷசரல்ோருக்கும் கட்டதளயிடுகிறார். 
 

2         1                                                          
                              102                        
                                                                
                                       (      9:51-56 ) 
 

1     15:3                    இப்சபாழுதும் நீ லபாய், அமலேக்தக மடங்கடித்து, அவனுக்கு 
உண்டான எல்ோவற்தறயும்  ங்கரித்து, அவன்லமல் இரக்கம் தவக்காமல், புருஷதரயும், ஸ்ைிரீகதளயும், 

பிள்தளகதளயும், குழந்தைகதளயும், மாடுகதளயும், ஆடுகதளயும், ஒட்டகங்கதளயும், கழுதைகதளயும் 
சகான்றுலபாடக்கடவாய்”.  (     7:2; 12:2; 20:17         11:11-14     31:1,2; 9-35       21:11;     
50:21; 1     18:26;    136:10 ). 
                    5:44               நான் உங்களுக்குச் ச ால்லுகிலறன்; உங்கள் 
 த்துருக்கதளச்  ிலநகியுங்கள்; உங்கதளச்  பிக்கிறவர்கதளச் ஆ ீர்வைியுங்கள்; உங்கதளப் 
பதகக்கிறவர்களுக்கு நன்தம ச ய்யுங்கள்; உங்கதள நிந்ைிக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்கதளத் 
துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் செபம்பண்ணுங்கள்.”   (    22:37-39 ). 
 

    20:8                                                            
“ஓய்வுநாதளப் பரிசுத்ைமாய் ஆ ரிக்க நிதனப்பாயாக;” 

                                                                 
                                           
       2:16 ஆதகயால், லபாெனத்தையும் பானத்தையும் குறித்ைாவது, பண்டிதக நாதளயும் 
மாைப்பிறப்தபயும் ஓய்வுநாட்கதளயுங்குறித்ைாவது, ஒருவனும் உங்கதளக் குற்றப்படுத்ைாைிருப்பானாக.” 
17 அதவகள் வருங்காரியங்களுக்கு நிழோயிருக்கிறது; அதவகளின் சபாருள் கிறிஸ்துதவப்பற்றினது. 
 

                             ?                          
                                                         ?        
            ?                                               
                                                                       
       … 
2       2:15 நீ வேட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய ேசனத்றத நிதானமாய்ப் பகுத்துப் 
வபாதிக்கிைேனாயும் உன்றனத் வதேனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரறதயாயிரு. 
“                                          …                     
                                               
                   ”                               “rightly dividing”.     
                         “orthotomeo”                                   
                         ( dissect )                         ”.  
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                                               (        12:40; 1      1:18; 
    3:17 ).                                                           
                                                                
                                                               
                                                                 
                                                                  
                                                                        
                                              
1       5:17. நன்றாய் வி ாரதணச ய்கிற மூப்பர்கதள, வில ஷமாகத் ைிருவ னத்ைிலும் உபலை த்ைிலும் 
பிரயா ப்படுகிறவர்கதள, இரட்டிப்பான கனத்ைிற்குப் பாத்ைிரராக எண்ணலவண்டும். 
1 Tim. 5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who 

labour in the word and doctrine.  
                                                                    
                                                           
                    (       10:17 ).                             
                                                                   
                                                             
                                                              
                                                                     
                                                            
               

லவைாகம ஆட் ி முதறகளுக்கான ஆங்கிே வார்த்தை "Dispensations" ஆங்கிே லவைாகமத்ைில் 4 முதற 
உபலயாகப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 1      9:17,     1:10,     3:2,        1:25. 

எபி 1:1  பூர்வகாேங்களில் பங்குபங்காகவும் வதகவதகயாகவும், ைீர்க்கைரி ிகள் மூேமாய்ப் பிைாக்களுக்குத் 
ைிருவுளம் பற்றின லைவன், 
  வன் மனிைலனாடு சைாடர்பு சகாண்டு நடத்ைிய விைம் ஒவ்சவாரு காேத்ைிலும் ஒவ்சவாரு வதகயாய் , 

விைமாய் இருந்ைது என்று லவைாகமம் சைரிவிக்கின்றது. இைன் அடிப்பதடயில் லவைாகம ஆட் ி 
முதறகளின் காேங்கதள 9 விைமாக லவைாகம பண்டிைர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். 
 

வேதாகம ஆட்சி முறைகளின் காலங்கள். 
1. தூதர்களின் ஆட்சி காலம் ( ஆதி 1:1-2 ). 

2. கபடற்ை ஆட்சி காலம் ( ஆதி 2:15-3:21 ). 

3. மனசாட்சி ஆட்சி காலம் ( ஆதி 3:22-8:14 ). 

4. மனித அரசாங்க ஆட்சி காலம் ( ஆதி 8:15-11:32). 

5. ோக்குத்தத்த ஆட்சி காலம் ( ஆதி 12:1 - யாத் 12:37 ). 

6. நியாயப்பிரமாண ஆட்சி காலம் ( யாத் 12:38 - மத் 2:23 ). 

7. கிருறப ஆட்சி காலம் ( மத் 3:1 - வேளி 19:10 ). 

8. வதய்ேகீ அரசாட்சி காலம் - ஆயிர ேருட அரசாட்சி ( வேளி 19:11 - 20:15 ). 

9. மீட்கப்பட்டேர், வதேனுக்கு உண்றமயுள்ள தூதர்கள் ஆட்சி காலம் ( வேளி 21:1-22:5 ). 

 

மனிதர்களுக்கான ஆட்சி முறைகள் 

2 ல் இருந்து 8 வதர. மனிைர்களுக்கான 7 ஆட் ி முதறகளும், தூைர்கள் காே ஆட் ிக்கும் ( ஆைி 1:1; 

ஏ ாயா 14:12-14 )  மீட்கப்பட்டவர்களுக்கும் லைவனுக்கு உண்தமயுள்ள தூைர்களுக்குமான நித்ைிய ஆட் ிக் 

கும் ( சவளி 21-22; ஏ ாயா 66:22-24; 2 லபதுரு 3:13 ) இதடயில் அதமந்ைிருக்கின்றது. அைாவது பூமியின் 
 ிருஷ்டிப்புக்கும் புைிய வானங்களுக்கும் புைிய பூமி க்கும் இதடயில் இருக்கின்ற காேங்கள். இந்ை லவை 

பாடத்ைில் மனிைர்களுக்கான 7 ஆட் ி முதறகதளப்பற்றி படிப்லபாம்.                       
                   7                                              
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                                   ?                         
                                                                
                                                                    

 

1. கபடற்ை ஆட்சி காலம். 
ஆதி 2:15 - 3:21 

1. சிைப்பு அம்சங்கள். மனிைன் கள்ளங்கபடற்றவனாக இருந்ைான் ( ஆைி 2:8-25; 3:7 ). எல்ோம் 

பரிபூரணமாக, பாவமில்ோமல், மனிைனுதடய ஆளுதகக்கு உட்பட்டிருந்ைது.  
2. காலம். எவ்வளவு என்பது  ரியாக சைரியாது. ஒருலவதள ஒரு வாரமாக இருந்ைிருக்கோம் , ஏசனன்றால் 

லைவன் முைல் ஓய்வு நாதளக்கு பின் ஓய்ந்ைிருந்ைைாக ஒரு குறிப்பும் இல்தே.  இவ்லவதளயில் மனிைன் 
ைன் வழீ்ச் ிக்கு முன்பு இன்னும் ெவீ விருட் த்ைின் கனிதய பு ிக்கவில்தே ( ஆைி 3:22-24 ). இந்ை காேம் 
மனிைனுதடய  ந்ைைி பிறக்கு முன்லப முடிவதடந்ைது ( ஆைி 2:21-25; 4:1 ) 

3. கட்டறள. நன்தம ைீதம அறியத்ைக்க விருட் த்ைின் கனிதய பு ிக்கக்கூடாது ( ஆைி 2:16-17; 3:6 ). 

4. வதேனுறடறய குைிக்வகாள்: மனிைன் உேகத்தை லைவனுதடய  ித்ைப்படி ஆள லவண்டும். 
லைவலனாடு நல்லுறலவாடு இருக்க லவண்டும் (  ங் 8:6; 115:16; லயாவான் 4:24 ). 

5. வதால்ேி: மனிைனின் வழீ்ச் ி ( ஆைி 3:1-24; லராமர் 3:23; 5:12-21; 1 ைீலமா 2:11-15). 

6. பாேத்துக்கான தண்டறன: ( ஆைி 3:14-19, 23-24). பாவத்ைினால் மனிைன் லநாதய, லவைதனதய, 

துன்பத்தை, துயரத்தை, குற்ற உணர்தவ, மரணத்தை, இன்தறய உேகத்ைின் அதனத்து துன்பங்கதள 

அறுவதட ச ய்ைான். உணர்வற்றவனானான் ( லராமர் 1 ), அந்ைகாரப்பட்டவனானான் ( எலப 4:18 ), மனைில் 
குருடானவனானான் ( 2 சகாரி 4:4 ), மன ாட் ியில் களங்கப்பட்டவனானான் ( எபி 10:22 ), நிந்ைதனக் 

காரனானான், கீழ்ப்படியாைவனானான் ( ஏ ாயா 28:14; லராமர் 8:1-13 ), மாம்  இச்த யின் படி நடக்கிறவ 

னானான் ( எலப 2:1-3 ), சபால்ோை நிதனவுகள் உதடயவன் ஆனான் ( ஆைி 6:5 ), மகா லகடுள்ளவனானான் 
( எலர 17:9 ), காணாமல் லபானவன் ஆனான் - இைனால் ைன்  ந்ைைிதய இயற்தகயாகலவ பாவ சுபாவம் 
உள்ளவர்கள் ஆக்கினான் ( லயாவான் 8:44: 2 சகாரி 4:4; எலப 2:1-3; 1 லயாவான் 3:8-10 ).  

 

சிருஷ்டிக்கு வகாடுக்கப்பட்ட 6 சாபங்கள் 

 

1.  ர்ப்பத்ைின் லமல்  ாபம் ( ஆைி 3:14-15 ). 

2.  ாத்ைான் லமல்  ாபம் ( ஆைி 3:15; லராமர் 16:20 ). 

3. ஸ்ைீரியின் லமல்  ாபம் ( ஆைி 3:16 ). 

4. மனிைன் லமல்  ாபம் ( ஆைி 3:17-19; லராமர் 5:12-21 ). 

5. பூமியின் லமல்  ாபம் ( ஆைி 3:17-19 ). 

6. எல்ோ  ிருஷ்டியின் லமல்  ாபம் ( ஆைி 3:14-19; ஏ ாயா 65:25; லராமர் 8:19-23 ). 

 

7. வதேனுறடய மீட்பின் ஏற்பாடு: ஒரு மீட்பர் வருவார், வந்து மனிைனின் ஆளுதகதய மீண்டும் நிதே 
நிதேநிறுத்துவார். ( ஆைி 3:15-21; ஏ ாயா 53; மத் 1:21; 26:28; எலப 1:7 ).  

 

2. மனசாட்சி ஆட்சி காலம் 

ஆதி 3:22-8:14 

1. சிைப்பு அம்சங்கள்: மனிைன், நன்தம ைீதம அறிந்ை பிறகு, எது  ரி எது ைவறு என ைீர்மானிப்பைில் ைன் 
ச ாந்ை மன ாட் ிக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்து சகாள்ள லவண்டும் ( ஆைி 6:1-7; லராமர் 2:12-16 ). எழுைப்பட்ட 
 ட்டங்கள் ஒன்றும் இல்தே. மனிைன் ைன் விருப்பப்படி நடக்க சுைந்ைிரமாக விடப்பட்டிருந்ைைால் இந்ை 
ஆட் ி காேத்தை "சுைந்ைிர காேம்" என்றும் அதழக்கோம். ஆனாலும் ஒரு காே கட்டத்ைில் லைவன் 
இதடபட லவண்டியைாயிற்று. மனிைனுக்கு லைவதனப்பற்றியும் புது உடன்படிக்தகதய பற்றியும்  ற்று 

அறிவு இருந்ைது ( ஆைி 3:14-4:26 ). 

2. காலம்: 1656 வருடங்கள். ஆைாமின் வழீ்ச் ியில் இருந்து லநாவாவின் 600வது வருடம் வதர ( ஆைி 5:1-
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29; 7:6,11). 

3. கட்டறள: எது  ரி எது ைவறு என்பைில் மன ாட் ி ச ால்வதை லகட்டு நடக்க லவண்டும் ( ஆைி 3:22; 

4:7,15; 6:1-7 ). 

4. வதேனுறடய குைிக்வகாள்:  ரியானதை ஏற்றுக்சகாண்டு ைவறானதை ஏற்றுக்சகாள்ளாைைற்கு 
மன ாட் ிதய உபலயாகிப்பது எப்படி என்று மனிைதன வழிநடத்துவது. மனிைன், ைான் லைவனுக்கு 
கீழ்ப்படிவைனால் மாத்ைிரலம,  ாபத்தை நீக்கி ைன் ஆளுதகதய மீண்டும் நிதேநாட்ட முடியும் என்று 
அவனுக்கு கற்பித்துக்சகாடுப்பது. அவன் ைானாகலவ  ரியானதை லைர்ந்சைடுத்து ைவறானதை விட்டு, 

 ாத்ைாதன விட்டு லைவதன லைர்ந்சைடுத்துக்சகாள்ள லவண்டும் என்பது. அவன் ைானாகலவ ச ய்யா 

விட்டால், அவனுதடய நன்தமக்காக  ட்டங்கதளயும் ைண்டதனகதளயும் சகாடுத்து கீழ்ப்படிைதே 
கட்டாயமாக்குவது. மனிைன் ைன் வழீ்ந்ை நிேதமயில் இருந்து சகாண்டு அவனது சுய முயற் ியினால் 
மாத்ைிரம் அவனுக்கு நன்தமயானது எது என்று லைர்ந்சைடுக்க முடியாது. மனிைன் ைன் பாவத்ைினால் உறவு 
நிேதமக்குள் வரவதழத்ை அசுத்ை ஆவிகலளாடும் வழீ்ந்ை தூைர்கலளாடும் எைிர்த்து  நிற்க முடியாது என்று 
அவனுக்கு கற்றுக்சகாடுப்பது. மனிைன் ைன்னால் ஒரு இயோை நிேதமக்குள் வந்து, பாவத்லைாடும் 
 ாத்ைாலனாடும் துன்பங்கலளாடும் லபாராடுவைற்கு லைவனுதடய உைவிதய நாடி வரலவண்டும். லைவன் 
மாத்ைிரலம மனிைனுக்கு நல்ே நண்பர் என்றும் அவர் மூேமாகலவ பாவத்ைில் இருந்தும் அைன்  ாபங்களில், 

விதளவுகளில் இருந்தும் மீட்கப்பட்டு ைன் உண்தமயான நிேதமக்குள் வரமுடியும் என்றும் மனிைதன 
அறிந்து சகாள்ள தவப்பது.  
5. வதால்ேி. ( ஆைி 4:1 - 8:7 ). 

1. ஆைாமின் லைால்வி. 
2. காயீனின் லைால்வி. 
3. காயீனின்  ந்ைைியின் லைால்வி. 
4. ல த்ைின்  ந்ைைியின் லைால்வி. 
5. விழுந்ை லைவ தூைர்கள் மனுஷ குமாரத்ைிகலளாடு உறவு சகாண்டது, ஸ்ைீரியின் வித்து ஆைாமிய 
பரம்பதரயில் இருந்து வராமல் களங்கப்படுத்துவைற்காக. 
6. சபாதுவாகலவ எல்ோ மனிைர்களின் லைால்வி ( ஆைி 4:1-26; 6:1-7; மத் 24:37-39; 1 லபதுரு 3:20; 2 லபதுரு 
2:4-5 ). 

6. பாேத்துக்கான தண்டறன: லநாவா காேத்து ெேப்பிரளயம் ( ஆைி 6:8 - 8:14; மத் 24:37-39; 1 லபதுரு 3:18 

- 21 ). 

7. வதேனுறடய மீட்பின் ஏற்பாடு: லைவன் ைன் கிருதபயாலும் இரக்கத்ைாலும் ைனது அநாைி ைிட்டத்ைில் 

சைாடர்வைற்கான ஒரு வாய்ப்தப ஒரு முதற கூட சகாடுத்ைார் ( ஆைி 6:8-22; 7:1; 1 லபதுரு 3:18-21 ). 

சுத்ைமான மிருகங்கதள பேிக்காக பாதுகாத்ைது, வரப்லபாகும் மீட்பர் லமல் தவக்கும் விசுவா த்தை 
காண்பிக்கிறது ( ஆைி 7:2; 8:20-22 ). அக்காேத்து மக்கள் வரப்லபாகும் லம ியாவின் லமல் தவக்கும் 
விசுவா த்ைின் மூேம் கிருதபயினால் இரட் ிக்கப்பட்டார்கள். இப்லபாது நாம் வந்ை லம ியாவின் லமல் 
தவக்கும் விசுவா த்ைின் மூேம் கிருதபயினால் இரட் ிக்கப்படுகிலறாம் ( ஆைி 6:8; எபி 11; எலப 2:8-9 ). 

 

3. மனித அரசாங்க ஆட்சிக்காலம் 

ஆதி 8:15-11:32. 

1. சிைப்பு அம்சங்கள்: ஒரு நீண்ட சுைந்ைிரமான மன ாட் ி காேத்துக்குப்பின் மனிைனுதடய வாழ்தவ  

சநறிமுதறப்படுத்துவைற்காக மனிை  ட்டங்களும் அர ாங்கமும் ஏற்படுத்ைப்பட்டது. லைவன்  லநாவாவுக்கு 
மனிைகுேத்தை ஆளுவைற்கான  ிே  ட்டங்கதள சகாடுத்ைார். மனிைன் சுய  அர ாங்கத்ைின் சபாறுப்பாளி 
யாக்கப்பட்டான். பே  ட்டங்களும் அர ாங்கமும் லைவனால் ஏற்படுத்ைப்பட்டது. எல்லோருதடய 
நன்தமக்காகவும் ஆளுகிற சபாறுப்பு மனிைன் லமல் விழுந்ைது. 
ஆதாமுக்கு பிைகு வகாடுக்கப்பட்ட முதல் வபாது சட்டங்கள். 
1. பலுகிப்சபருகி பூமிதய நிரப்புங்கள் ( ஆைி 9:1,7 ). 

2. மிருகங்கதள ஆண்டு சகாள்ளுங்கள் ( ஆைி 9:2 ). 

3. மிருகங்கதளயும் உணவாக சகாள்ளுங்கள் ( ஆைி 9:3 ) 

4. மாம் த்தை அைன் இரத்ைத்லைாலட பு ிக்க லவண்டாம் ( ஆைி 9:4 ). 

5. சகாதே ச ய்யக்கூடாது ( ஆைி 9:6 ). 

6. சகாதே ச ய்பவர்களுக்கு மரண ைண்டதன ( ஆைி 9:6 ). 

7. லைவனுதடய உடன்படிக்தகதய நித்ைியமாக தகக்சகாள்ள லவண்டும் ( ஆைி 9:8-17 ). 

இந்ை கட்டதளகளில்  ிே, என்சறன்தறக்கும் மனிை அர ாங்க  ட்டங்களின் அடிப்பதடயாக இருக்கின்றன. 
குற்றவாளிகதள ைண்டிக்க, லை ங்கதள பாதுகாக்க இந்ை  ட்டங்கள் மிகவும் அவ ியம் ( லராமர் 13:1-6; 1 
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லபதுரு 2:13-14; ஏ ாயா 11:4-9; 65:20-25; ைானிலயல் 2:21;  கரியா 14; சவளி 19:11-21 ). மனிை அர ாங்கங்கள் 
லைவனுதடய நீைி அர ாட் ியின் பாகங்களாக இருக்க லவண்டும், மனிை  முைாயத்தை பூமியில் 
பாதுகாக்கின்றனதவகளாக இருக்க லவண்டும்.  
மனிைன் இப்லபாது அறிவிலும் அனுபவத்ைிலும் வளர்ந்ைவனாக இருக்கிறான். புது  ட்டங்கள், உண்தமயான 
ஆராைதன, ஒரு புது உடன்படிக்தக, ஆ ீர்வாைத்ைின் வாக்குத்ைத்ைங்கள், பூமியின் லமல் ஆளுதக, 

ைன்தனைான் ஆளுகிற சபாறுப்பு உதடயவனாக இருக்கிறான் ( ஆைி 8:15-9:17 ). 

2. காலம்: லநாவாவின் ெேப்பிரளயத்ைில் இருந்து ஆபிரகாமின் 75 வது வயைில் அவர் அதழக்கப்பட்டது 
வதர. சுமார் 427 வருடங்கள் ( ஆைி 11:10-32; 12:5 ). 

3. கட்டறள: மனிை அர ாங்கத்ைின்  ட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்ைிருங்கள், உண்தமயாக ஆளுதக ச ய்யுங்கள், 

குற்றவாளிகதள ைண்டியுங்கள், லைவனுக்கும் அவருக்கு ஆராைதன ச ய்வைற்கும் 
லவறுபடுத்ைப்பட்டவர்களாக இருங்கள் ( ஆைி 8:20-9:17 ). 

4. வதேனுறடய குைிக்வகாள்:  ட்டங்களும் அவற்றுக்கான ைண்டதனகளும் இல்ோை லபாது முதறயாக 
வாழ்வைற்கு மனிைன் ைவறி விட்டான். மனிைன் இப்லபாது ஒரு புைிய  நடத்தை சநறிமுதறகளின் கீழ் 
இருக்கிறான். இப்லபாது அவன் கண்டிப்பாக எது  ரிலயா அைற்கு கீழ்ப்படிய லவண்டும், எது ைவலறா அதை 
விட லவண்டும். ( ஆைி 9:1-7 ). 

5. வதால்ேி: நான்கு விைத்ைில் ( ஆைி 9:18-11:9 ). 

1. லநாவாவின் லைால்வி ( ஆைி 9:20-24 ). 

2. காம் மின் லைால்வி ( ஆைி 9:22-27 ). 

3. விழுந்ை தூைர்கள் சைாடர்ந்து மனுஷ குமாரத்ைிகலளாடு உறவு சகாண்டிருந்ைைால் அவர்களிடம் இருந்து 
அரக்கர் இனம் பே லைான்றியது. ( ஆைி 9:1-6; ஆைி 11:1-9 ). 

4. சபாதுவாக அதனவரும் லைாற்றார்கள். உேகம் முழுவது ச ன்று பலுகிப்சபருகுவைற்கு பைிோக ஒலர 
இடத்ைில் ஒலர மக்களாக இருந்து லைவதன எைிர்க்கிறவர்ளாக ஆகும்படி முயற் ித்ைார்கள் ( ஆைி 11:1-9 ). 

ைற்சபருதம, சுய விருப்பம், மனிைதன சைய்வமாக வணங்குவது லபான்றதவ இக்காேத்ைில் 

சபருகிப்லபாயிற்று. 
6. பாேத்துக்கு தண்டறன: லைவன் மனுஷருதடய பாதஷகதள ைாறுமாறாக்கி அவர்கதள பூமிசயங்கும் 
 ிைறிப்லபாகும்படி ச ய்ைார் ( ஆைி 11:1-9 ). ெேப்பிரளயத்துக்கு பின் சுமார் 340 வருடங்களுக்கு பிறகு 
லைவன் பூமிதய இன்று இருக்கும் விைத்ைில் லை ங்களாக, ைீவுகளாக பிரித்ைார். இைனால் மனிைர்கள் 

பூமிசயங்கும் பிரிந்து இருப்பைற்கு வழி ச ய்ைார் ( ஆைி 10:25; 1 நாளா 1:19 ). 

7. வதேனுறடய மீட்பின் ஏற்பாடு: வரப்லபாகும் லம ியாவின் லமல் விசுவா ம், சுவில ஷம், இந்ை 
 த்ைியங்களின் நிழோக பேிகள் ( ஆைி 8:20: 12:8; கோ 3:8; எபி 4:2 ). 

 

4. ோக்குத்தத்த ஆட்சி காலம் 

ஆதி 12:1 - யாத் 12:37 

1. சிைப்பு அம்சங்கள்: ஆபிரகாலமாடும் அவரது  ந்ைைிலயாடும் வாக்குத்ைத்ைங்களும்  உடன்படிக்தககளும் 
ஏற்படுத்ைப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட ெனத்ைின் பிரிவு மூேமாக ஸ்ைீரியின் வித்து வரப்லபாவதை லைவன் 
குறிப்பிட்டு ச ால்ே ஆரம்பித்ைார். இைன் முன்பாக இதைப்பற்றியைான  ிே காரியங்கள் ச ால்ேப் 

பட்டிருந்ைன ( ஆைி 3:15; 4:25; 9:24-27). ஆனால் இப்லபாது ஆபிரகாமின்  ந்ைைியின் மூேமாகத்ைான் இலயசு 
கிறிஸ்து வருவார் என்று குறிப்பிட்டு ச ால்ேப்பட்டது. இைன்  ம்பந்ைப்பட்ட பே வாக்குத்ைத்ைங்களும் 
வருங்காே உண்தமகளும் சகாடுக்கப்பட்டன ( ஆைி 12:1-3; 17:7-8,19; 18:18; 21:12-13: 26:3-4; 49:10 ). இப்லபாது 
லைவன் ைன் ைிட்டத்தை நிதறலவற்றுவைற்காக ஆபிரகாமின்  ந்ைைிலயாடு இதடபட சைாடங்கினார். 
லம ியா அவர்கள் மூேமாகத்ைான் வருவார் என்று வாக்குத்ைத்ைம் ச ய்ைார். வாக்குத்ைத்ை லை ம் 
அவர்களுக்கு நித்ைியமாக சகாடுக்கப்படும் என்றும் அந்ை லை ம்ைான் உேக சுவில ஷத்துக்கும் 
லைவனுதடய ஆட் ி காரியங்களுக்குமான ைதேநகரமாக இருக்கும் என்றும் உறுைியளித்ைார் ( ஆைி 12:1-

3,7; 13:14-18; 15:18-21; 17:7-19 ). லைவனுதடய சவளிப்பாடு அவர்கள் மூேமாகலவ வரலவண்டும் என்றும் 
உறுைியளித்ைார் ( ஆைி 12:1-3; 15:13-21; 17:1-21; லராமர் 3:1-2; கோ 3:8; எபி 11:8-19 ). 

2. காலம்: ஆபிரகாம் 75 வயைாயிருந்ை லபாது அவரது அதழப்பில் சைாடங்கி எகிப்ைின் அடிதமத்ைனத்ைில் 
இருந்து புறப்பட்டது வதர; சுமார் 430 வருடங்கள் ( ஆைி 12:40; கோ 3:14-17 ).  

3. கட்டறள: லைவன் லமல் விசுவா மாயிருக்க லவண்டும். அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்க லவண்டும். மற்ற 
இனங்களில் இருந்து லவறுபட்டு இருக்க லவண்டும். உேகத்துக்கு சுவில ஷம் அறிவிக்க லவண்டும் ( ஆைி 
12:1-3; 15:4-6; 17:1-21; 26:3-4; 28:13-15 ). 

4. வதேனுறடய குைிக்வகாள்: லம ியா வருவைற்காக ஒரு மனிைதன லைர்ந்சைடுத்து, அவதரயும் அவரது 
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 ந்ைைிதயயும் லைவனுதடய பிரைிைியாக இந்ை உேகத்ைில் உபலயாகிப்பது, அவர்களுக்கு கானான் லை த்தை 
சகாடுத்து கானான் லை த்தை லைவனுதடய நித்ைிய ஆட் ியின் ைதேநகரமாக தவப்பது. உேகத்ைில்   

இப்லபாது விழுந்ை லைவதூைர்களுக்கும் மனுஷ குமாரத்ைிகளுக்கும் பிறந்ை அரக்கர் இனம் ஏராளமாலனார்  

இருந்ைனர். அவர்கள் இப்லபாது லைவன் ைன் வருங்காே ைதேநகரமாக லம ியா பிறக்கப்லபாகிற இடமாக 
ைீர்மானித்ைிருந்ை இடத்தை நிரப்பிக்சகாண்டிருக்கின்றனர் ( ஆைி 12:6 ). இவர்கள் அழிக்கப்படுவைற்காக 
இஸ்ரலவல் ெனத்தை உபலயாகிக்க லைவன் ைீர்மானித்ைார். அைற்காக ஆபிரகாமின்  ந்ைைிதய ஒரு சபரிய 
ெனமாக எகிப்ைில் வளரும்படியாக ச ய்ைார். இஸ்ரலவல் ெனம்  ரீரப்பிரகாரமாக, ஆவிக்குரியபிரகாரமாக, 

உேகப்பிரகாரமாக ஆ ீர்வைிக்கப்பட்டு, அைன் மூேமாக மற்ற ெனங்கள் லைவனால் ஆ ீர்வைிக்கப்பட்ட ெனம் 

எப்படி இருக்கும் என்று அறிந்து லைவதன லைட லவண்டும். இைற்கு முன்பு இப்படி ஆ ீர்வைிக்கப்பட்ட 
ெனம் லவறு இருந்ைது இல்தே ( ஆைி 12:1-3; 15:4-6; 17:1-21; 26:3-4; 28:13-15; கோ 3:8-14; உபா 7:6-9 ). 

5. வதால்ேி: ஐந்து ேிதத்தில் ( ஆைி 12:1 - யாத் 12:40). 

1. ஆபிரகாமின் லைால்வி ( ஆைி 11:31- 12:6; 12:10-20; 16:1-16; 17:18; 20:1-18 ). 

2. ஈ ாக்கின் லைால்வி ( ஆைி 26:6-35; 27:1-4 ). 

3. யாக்லகாயின் லைால்வி ( ஆைி 25:27-34; 27:1-33; 31:1-42; 33:14; 37:3 ). 

4. யாக்லகாபின் மகன்களின் லைால்வி ( ஆைி 37:4-6: ஆைி 38:1-30 ). 

5. யாக்லகாபு, அவரது மகன்களின் மரணத்துக்கு பிறகு இஸ்ரலவேின் லைால்வி ( யாத் 2:11-14; யாத் 5:21 ). 

6. பாேத்துக்கான தண்டறன: ( யாத் 1:7 - 6:30 ) - எகிப்ைில் அடிதமத்ைனம். இது மற்ற ொைிகள் 
இஸ்ரலவதே அடிதமப்படுத்ை லபாவைன் சைாடக்கம். இதை சைாடர்ந்து 8 உேக ராஜ்யங்கள் இஸ்ரலவதே 
அடிதமப்படுத்தும். எகிப்ைின் ைண்டதன - 10 வாதைகள். 
7. வதேனுறடய மீட்பின் ஏற்பாடு: இஸ்ரலவலுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட சுவில ஷம் ( கோ 3:8; எபி 4:2 ), 

லம ியாவால் வரப்லபாகும் மீட்தப ஒரு நிழோக அவர்களுக்கு  கற்றுக்சகாடுத்ை பேிகள் ( யாத் 12; 25:1-

40:38; லேவி 1:1-10:20; 23:1-44 ). 

 

நியாயப்பிரமாண ஆட்சிக்காலம் 

யாத் 12:38 - மத் 2:23 

1. சிைப்பு அம்சங்கள்: லமால  மூேமாக நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்பட்டது. லமால  சைாடங்கி இலயசு 

கிறிஸ்து வதர நியாயப்பிரமாணம் விசுவா  வாழ்க்தகயில் முக்கிய பங்கு வகிப்பைாக உபலயாகப் படுத்ைப் 

பட்டது. இந்ை காேத்ைில் சுவில ஷமும் இருந்ைது ( கோ 3:8; எபி 4:2 ). இஸ்ரலவல்  ெனம், எகிப்ைிலும் 
வனாந்ைிரத்ைிலும் லைவனுதடய வல்ேதமதய அதடயாளங்களினாலும் அற்புைங்களினாலும் கண்டது. 
லைவன் பேமுதற அவர்களுக்கு ைரி னமானார் ( யாத் 24:9-11; லயாசுவா 5:13-15 ). அவர்கள் காதுகள் 
லகட்கும்படியாக அவர்கலளாடு லப ினார் ( உபா 5:22-24 ). பகேிலும் இரவிலும் அவரது பிர ன்னத்ைின் 
சவளிப்பாடு இருந்ைது ( யாத் 14:19-21 ). லைவன் லநாதய அவர்கள் நடுவில் இருந்து அகற்றிப்லபாட்டார்     

( யாத் 15:26; 23:25;  ங் 105:37: 107:20 ). எகிப்ைின் ச ல்வங்கதள அவர்களுக்கு சகாடுத்ைார் ( யாத் 12:35;  ங் 
105:37 ). சவளிப்பாடுகதள, நியாயப்பிரமாணத்தை, சுவில ஷத்தை சகாடுத்ைார். அவர்கலளாடு 
உடன்படிக்தககதள ஏற்படுத்ைினார் ( கோ 3:8; எபி 4:2 ). 

லைவனுதடய லம ியா வருவதை ைடுக்கும் அரக்கர்  இனம் அழிக்கப்படுவைற்காக இஸ்ரலவல் ராஜ்யம் 
வாக்குத்ைத்ை நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது. லைவதன உண்தமயாய் சைாழுது சகாள்ளும் ெனம் எவ்வாறு 
ஆ ீர்வைிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று காண்பிப்பைற்காக லைவன் இஸ்ரலவல் ெனத்தை உபலயாகிப்பைற்கான 
அதனத்து ஏற்பாடுகளும் ச ய்யப்பட்டன. 
2. காலம்: எகிப்ைின் அடிதமத்ைனத்ைில் இருந்து சவளிலயறியது சைாடங்கி லயாவான் ஸ்நாபகன் பரலோக 
ராஜ்யத்தை பிர ங்கித்ைது வதர. லமால யில் இருந்து இலயசு கிறிஸ்து வதர. சுமார் 1718 வருடங்கள் ( மத் 
11:12-13; லூக்கா 16:16 ). 

3. கட்டறள: லமால யின் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் தகக்சகாள்ள லவண்டும் ( யாத் 19:8; 24:3,7 ). 

4. வதேனுறடய குைிக்வகாள்: இஸ்ரலவல் ெனம் லைவனுக்கு கீழ்ப்படிந்ைிருக்க லவண்டும். லைவன் 
சைரிந்சைடுக்கும் மனிைர்களால் ஆளப்படும் ஒரு ராஜ்யங்களின் கூட்டதமப்பும், இஸ்ரலவல் லை ம் அைற்கு 
ைதேநகரமாகவும் ஏற்படுத்ைப்பட லவண்டும். வரப்லபாகும் மீட்பதரப்பற்றியைான அதனத்து 
 த்ைியங்கதளயும் விளக்கும் ஒரு ஆராைதன முதற ஏற்படுத்ைப்பட லவண்டும். இஸ்ரலவல் ெனங்கதள 
சகாண்டு அரக்கர் இனங்கள் முழுதமயாக அழிக்கப்பட்டு, ஆைாமின்  ந்ைைியில் இருந்து லம ியா 
உேகத்துக்கு வருவைற்கான வழிமுதறகள் ஏற்படுத்ைப்பட லவண்டும். உேகம் முழுதமக்குமான 
லைவனுதடய சவளிப்பாடுகள் இஸ்ரலவலுக்கு சகாடுக்கப்பட லவண்டும். லைவன் ஆபிரகாம், ஈ ாக்கு, 

யாக்லகாபுக்கு சகாடுத்ை வாக்குத்ைத்ைங்கள் படி இஸ்ரலவல் ெனம் எல்ோ லை ங்களுக்குமான 
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ஆ ீர்வாைமாக ஆக்கப்பட லவண்டும். 
 

வதேன் நியாயப்பிரமாணத்றத வகாடுத்ததன் வநாக்கம்: உேகம் முழுவதும் ஆக்கிதனத்ைீர்ப்புக்கு 
ஏதுவானவர்களாக ஆகும்படி; எல்ோ வாய்களும் அதடக்கப்படும்படி ( லராமர் 3:19-20; 4:15; 7:5-14; கோ 4:21 

- 31; 5:1 ). நியாயப்பிரமாணம் வரப்லபாகும் நற்காரியங்களின் நிழோக சகாடுக்கப்பட்டது. வாக்குத்ைத்ை  ந்ைைி 
வருமளவும், அக்கிரமங்களினிமித்ைமாக அது கூடக்சகாடுக்கப்பட்டது ( மத் 11:11-13: லூக்கா 16:16-17; கோ 
3:12-25; சகாலோ 2:14-17; எபி 8:5; 9:1-10; 10:1 ). 

5. வதால்ேி: 7 விைத்ைில்: 
1. வனாந்ைிரத்ைில் லைால்வி. 
2. லயாசுவாவின் காேத்ைில் லைால்வி ( லயாசுவா 7-9 ). 

3. நியாயாைிபைிகளின் காேத்ைில் லைால்வி ( நியா 1-2 ). 

4. ராொக்களின் காேத்ைில் லைால்வி. இஸ்ரலவல் ெனம் யூைா, இஸ்ரலவல் என்று பிரிந்ை பிறகு, 

ஏதறக்குதறய அதனத்து ராொக்களும் லைாற்றுப்லபானார்கள். மக்கள் லைவனுதடய உபலை ங்கதள 
முழுவதுமாய் தகவிட்டுப்லபானைால் இஸ்ரலவல் லை ம் அடிதமத்ைனத்துக்குள்ளானது ( 2 ராொ 17; 2 ராொ 
25 ). 

5. அடிதமத்ைனத்ைில் லைால்வி ( எல  2:3-3:9; எலரமியா 1:1 - 22:30 ). 

6. அடிதமத்ைனத்ைில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டும் லைால்வி ( எஸ்றா 10; சநலகமியா 13; ஆகாய் 1; மல்கியா 
1:1 - 4:6 ). 

7. லம ியாதவயும் சுவில ஷத்தையும் ஏற்றுக்சகாள்ளாைைில் லைால்வி ( மத் 5:20; 6:1-18; 11:20-27; 15:1-20; 

லயாவான் 5; அப் 2:11-38; 9:1-9; 12:1-19; 13:41-52; 22:1-28:24). 

6. பாேத்துக்கான தண்டறன: இரு விைத்ைில். 
(1). இஸ்ரலவேின், உேகத்ைின் பாவங்களுக்கான ைண்டதன - இலயசுவின்  ிலுதவயில் ( லயாவான் 12:27-

33; 19:16-30; அப் 2:36; பிேி 2:5-11; சகாலோ 2:14-17; 1 லபதுரு 2:24; 1 லயாவான் 2:2 ). 

(2). இஸ்ரலவலுக்கு ஒரு லை மாக ைண்டதன. லைவனுதடய ராஜ்யம் அவர்களிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்டது   

( மத் 21:33-46). இஸ்ரலவல், இலயசுவின் இரண்டாம் வருதக வதரயில் பாழாக்கப்பட்ட லை மாக 
தகவிடப்பட்டது ( மத் 23:37-39 ). கி.பி 70ல் இஸ்ரலவல் லை ம் முழுதமயாக அழிக்கப்பட்டு, எஞ் ி இருந்ை 
ெனம் மற்ற நாடுகளில்  ிைறடிக்கப்பட்டார்கள் ( லூக்கா 21:20-24; உபா 28; லேவி 26 ). 

7. வதேனுறடய மீட்பின் ஏற்பாடு: லைவன் இலயசுவின்  ிலுதவயின் மூேமாக மீட்தப சகாடுத்ைார்            

( 1 சகாரி 1:18-24; சகாலோ 1:12-20; 2:14-17; 1 லபதுரு 2:24). இந்ை  மயம் வதர, கல்வாரியின் உண்தமயான 
பேியின் நிழோக, மக்கள் பிராணிகதள பேி சகாடுத்து வந்ைனர் ( எபி 8-10 ). லைவன் ைன் ஒலர மகதன 
அனுப்பி, எல்ோ மனிைர்களுக்காகவும் மரிக்க தவத்து, மனுக்குேம் முழுவதுமாக மீட்கப்பட்டு, லைவலனாடு 
ஒப்புரவாகி, ைங்களுதடய அ ல் ஆளுதகதய மீண்டும் சபற ச ய்ைார் (  ங் 8; கோ 3:13; எலப 2:11-18; எபி 
2:9-18; 1 லபதுரு 1:18-23 ). 

 

கிருறப ஆட்சிக்காலம் 

மத் 3:1 - வேளி 19:10 

1. சிைப்பு அம்சங்கள்: கிருதபயின் பரிபூரணம் இலயசுகிறிஸ்துவால் சகாண்டு வரப்பட்டது ( லயாவான் 

1:16-17 ).  ாத்ைான்  ிலுதவயில் லைாற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறான். லைவனுதடய  ர்வாயுை  வர்க்கத்தை 
ைரித்ைிருக்கும் எந்ை ஒரு விசுவா ிதயயும் லமற்சகாள்ள  ாத்ைானுக்கு இப்லபாது வல்ேதம இல்தே ( 
எலப 6:10-18 ). மனிைனால் இப்லபாது  ாத்ைாதன எைிர்த்து நிற்க முடியும் ( எலப 4:27; யாக் 4:7; 1 லபதுரு 5:7-

9 ). இவ்விஷயத்ைில் இப்லபாது யூைன் என்றும் புறொைியான் என்றும், ஆண் என்றும் சபண் என்றும் 
லவற்றுதம இல்தே ( அப் 2:16-21; 1 சகாரி 12:13; கோ 3:28; சகாலோ 3:11). கிருதப ஆட் ிக்காேம் 
வல்ேதமயான ஊழியங்கலளாடு சைாடங்கியது. இலயசுவின் ஊழியம், லயாவான் ஸ்நாபகனின் ஊழியம், 

அப்லபாஸ்ைேர், மற்றவர் வல்ேதம, அதடயாளம், அற்புைங்கலளாடு ஊழியம் ச ய்ைனர். இக்காேம் முழு 
கிருதபலயாடு ( லயாவான் 1:16-17 ), பரிசுத்ை ஆவியின் முழுதமயின் வாக்குத்ைத்ைத்லைாடு (லயாவான் 7:37-

39), லைவனுதடய பிரைிநிைிகளாக, இலயசு ச ய்ை காரியங்கதள விட லமன்தமயான காரியங்கதள ச ய்யும் 
படியான கட்டதளலயாடு ( மாற்கு 16:15-20; லயாவான் 14:12 ) சைாடங்கியது. வாக்குத்ைத்ைம் பண்ணப்பட்ட 
எதையும் லைவனிடம் இருந்து சபற்றுக்சகாள்வைில் ஒரு விசுவா ிக்கு எந்ை எல்தகயும் இப்லபாது இல்தே. 
ஒவ்சவாருவதும் ைங்கள் ைங்கள் விசுவா த்துக்லகற்ப லைவனிடம் இருந்து சபற்றுக்சகாள்ள முடியும் ( மத் 
8:13; 9:29;17:20; 21:21-22; மாற்கு 11:22-24; லயாவான் 14:12-15; 15:7,16; எபி 11:6; 1 லயாவான் 3:21-22; 5:13-14). 

சுவில ஷம் பிர ங்கித்ைல் ( மத் 28:19-20; மாற்கு 16:15-20;லராமர் 1:16; 1 சகாரி 1:18-24; 2 சகாரி 4:4). இைற்காக 
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லைவன் வரங்கதள சகாடுத்து மனிைர்கதள உபலயாகிக்கிறார் ( லராமர் 12; 1 சகாரி 12; எலப 4:7-11). 

தூைர்கதள உைவிக்கு உபலயாக்கிறார் ( எபி 1:14). பரிசுத்ை ஆவியானவரின் வழிநடத்துைேின்படி 
சுவில ஷம் பிர ங்கிக்க இரட் ிக்கப்பட்ட மனிைர்கதள உபலயாகிக்கிறார் ( லயாவான் 14:16-17,26; லயாவான் 
15:26; லயாவான் 16:7-15; அப் 1:4-8; 2:38-39; 5:32 ).  

2. காலம்: லயாவான் பரலோகராஜ்யத்தை பிர ங்கித்ை  மயம் முைல் இலயசுவின் இரண்டாம் வருதக 
வதர. நாம் காேத்தை கி.மு, கி.பி என்ற அடிப்பதடயில் பார்ப்பைால், லயாவான் பிர ங்கித்ை  மயத்ைில் 
இலயசுவுக்கு சுமார் 30 வயது என்றால், நியாயப்பிரமாண ஆட் ி முடிந்து கிருதப ஆட் ிக்காேம் சைாடங்கி 
கி.பி 2000 வதர 1970 வருடங்கள். இன்னும் எவ்வளவு வருடங்கள் ச ல்லும் என்பது லைவதன ைவிர 

யாருக்கும் சைரியாது. பதழய லராம  ாம்ராஜ்யத்ைின் ஆளுதகக்குட்பட்ட இடத்ைில் பத்து  ராஜ்யங்கள் 
ஸ்ைாபிக்கப்பட்டு ( ைானி 7:7-8, 19-24 ),  தப எடுக்கப்பட்டு, அந்ைிக்கிறிஸ்து இவ்வுேகத்ைில் 7 வருடங்கள் 
இருந்ை பிறலக இலயசுவின் இரண்டாம் வருதக இருக்கும் ( ைானி 9:27; 2 சை  2:7-8). இலயசுவின் 
வருதகக்கு முன்பு சவளி 4:1-19:10 ல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்  ம்பவங்கள் அதனத்தும் கதட ி 7 

வருடங்களில் நடசபற லவண்டும். அைன் பிறகு இலயசு வந்து ( சவளி 19:11-21 ) ஆயிர வருட அர ாட் ி 
சைாடங்கும் ( சவளி 20:1-10).  

3. கட்டறள: சுவில ஷத்தை அைன் முழு லபாைதனகலளாடு விசுவா ித்து கீழ்ப்படிய லவண்டும் ( மாற்கு 
16:16; லயாவான் 3:16; லராமர் 1:5, 16; 16:26; எபி 11:6; யாக் 1:5-8).  

4. வதேனுறடய குைிக்வகாள்: விசுவா ிக்கிற அதனவரும் இரட் ிக்கப்பட லவண்டும், லைவனுதடய 
நாமத்துக்காக ஒரு ெனத்தை அதழக்க லவண்டும்,  தப கட்டப்பட லவண்டும் ( லயாவான் 3:16; அப் 15:13-

18; 1 சகாரி 1:18-24; 12:12-31; எலப 2:14-22; 4:7-16; எலப 5:25-32; 1ைீலமா 2:4; 2 லபதுரு 3:9; சவளி 22:17 ). 

5. வதால்ேி: மூன்று விைத்ைில். 
(1) இஸ்ரவேலின் வதால்ேி. இஸ்ரலவல் லயாவாதன, இலயசுதவ, அப்லபாஸ்ைேர்கதள ஏற்றுக்சகாள்ள 
வில்தே. லம ியா இலயசுதவ  ிலுதவயில் அதறந்து சகான்றார்கள். ஆைி ைிருச் தபதய 
உபத்ைிரவித்ைார்கள். சுவில ஷம் முைேில் யூைர்களுக்கு சகாடுக்கப்பட்டது ( மத் 10:5-6 ). ஆனால் அவர்கள் 
கீழ்ப்படியாமல் லபானைால், சுவில ஷம் அவர்களிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்டு புறொைியாருக்கு 
சகாடுக்கப்பட்டது ( மத் 21:33-46 ). 

(2) ஆதி திருச்சறபயின் வதால்ேி. சைாடக்கத்ைிலேலய ைிருச் தபயில் பே லைால்விகள் ( அப் 5-6; அப் 15 ). 

எல்ோ நிருபங்களும்  தபயில் இருந்ை லவற்றுதமகதளயும்,  ண்தடகதளயும், துர் உபலை ங்கதளயும், 

பரிசுத்ைமில்ோை வாழ்க்தகதயயும், கள்ள ைதேவர்கதளயும், பின்மாற்றம் லபான்றவற்தறயும் பற்றி 
குறிப்பிடுகின்றன ( 1 சகாரி 1:1; 3:1; 5:1; 1 சகாரி 11; கோ 3; 5; எலப 4; சகாலோ 3; 2 லபதுரு 2; யூைா 1:3; 

சவளி 2-3 ). 

(3) அப்வபாஸ்தலருறடய காலத்துக்கு பின்பதான சறபயிலும் வதால்ேி. அவர்கள் உேகத்துக்கு 
சுவில ஷம் பிர ங்கிக்கவில்தே,  த்ைியத்தை முழுதமயாக ச ால்ேிக்சகாடுக்க வில்தே, இலயசு எைற்காக 
செபித்ைாலரா அைன் படி இல்தே ( லயாவான் 17:21-23 ).  தப இருண்ட ஒரு காேத்துக்குள் பிரலவ ித்ைது. 
பின் ஒரு  மயம்  ீர்ைிருத்ைம் வந்ைது. ஆனாலும்  தப முழுதமயாக சுவில ஷத்ைின் முழு 
உபலயாகங்கலளாடு இன்னும் வாழ வில்தே.  
6. பாேத்துக்கான தண்டறன: லயாவாதன ஏற்றுக்சகாள்ளாைைற்கு ( மத் 3:7; 21:23-27), இலயசுதவ 
ஏற்றுக்சகாள்ளாைைற்கு ( மத் 11:11-27; 12:1-50; 23:1-39), ஆைி  ீஷர்கதள ஏற்றுக்சகாள்ளாைைற்கு ( அப் 4:1-

31; 6:8-7:59; 8:1-4; 9:1-8; 12:1-5; 16:19-38; 17:1-18:18; 22:1-28:31), இஸ்ரலவல் ஒரு லை மாக இராை படி கி.பி.70 ல் 
முழுதமயாக அழிக்கப்பட்டு உேகசமங்கும்  ிைறடிக்கப்பட்டார்கள் ( மத் 24:1-3; லூக்கா 21:20-24). அவர்கள் 
இலயசுவின் இரண்டாம் வருதக வதரயிலும் முழுதமயாக மீண்டும் ஒரு முழுதமயான நிதேக்கு வர 
மாட்டார்கள் ( லராமர் 11:25-29 ). கிருதபயின் காேம் மிகுந்ை துர் உபலை ங்கலளாடு முடியும் ( மத் 24:4-41; 1 

ைீலமா 4:1-16; 2 ைீலமா 3:1-13; 4:1-4; 2 சை  2:1-12; 2 லபதுரு 2: யூைா 1:3-18).  

     18:8  ீக்கிரத்ைிலே அவர்களுக்கு நியாயஞ்ச ய்வார் என்று உங்களுக்குச் ச ால்லுகிலறன். ஆகிலும் 
மனுஷகுமாரன் வரும்லபாது பூமியிலே விசுவா த்தைக் காண்பாலரா என்றார். 
ைண்டதனயில் ஒன்று " உபத்ைிரவ காேம்". உேகம் இதுவதர கண்டிராை ஒரு உபத்ைிரவ காேத்தை 
ைண்டதனயாக காணும் ( மத் 24:15-24; சவளி 6:1-19:10; ைானி 12:1 ).  த்ைியத்தை ஏற்றுக்சகாள்ளாை மனிைர் 

அழிக்கப்படும்படியாக சகாடிய வஞ் கத்தை அவர்களிடம் லைவன் அனுப்புவார் ( 2 சை  2:8-12; சவளி 13; 

16:13-16; 19:20 ). 

7. வதேனுறடய மீட்பின் ஏற்பாடு: இக்காேத்துக்கும் மற்ற எல்ோ காேத்துக்குமான மீட்பு - இலயசுவின் 
 ிலுதவ மரணம் ( 1 சகாரி 1:18-24; சகாலோ 1:12-20; 2:14-17; 1 லபதுரு 2:24). முந்தைய காே மக்கள் 

இலயசுவின்  ிலுதவ மரணத்தை விசுவா த்ைினால் முன்லனாக்கி பார்த்து அைன் பேன்கதள  
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சபற்றுக்சகாண்டார்கள். இப்லபாதைய காே மக்கள் இலயசுவின்  ிலுதவ மரணத்தை விசுவா த்ைினால் 
பின்லனாக்கி பார்த்து அைன் பேன்கதள சபற்றுக்சகாள்கிறார்கள் ( லராமர் 3:24-25; எலப 2:8-9); எபி 11 ). 

லைவன் மனுக்குேத்துக்கு பைிோக மரிக்கும்படி ைன் குமாரதன அனுப்பினார். அவரில் விசுவா ிக்கும் 
எவரும் முழுதமயாக மீட்கப்படுவார்கள், ஒப்புரவாக்கப்படுவார்கள், மீண்டும் லைவனுதடய  ித்ைப்படி 
ஆளுதக ச ய்வார்கள் (  ங் 8; கோ 3:13; எலப 2:11-18; எபி 2:9-18; 1 லபதுரு 1:18-23). 

 

வதய்ேகீ அரசாட்சி காலம்; ஆயிர ேருட அரசாட்சி: 
வேளி 19:11-20:15. 

1. சிைப்பு அம்சங்கள்: மனிை அர ாங்கங்களுக்கு பைிோக சைய்வகீ அர ாங்கம் ஏற்படுத்ைப்படும். லைவன் 
பூமிதய ஆளுவைன் சைாடக்கமாக இந்ை 1000 வருடங்கள் இருக்கும் ( சவளி 20:1-10 ). ஆைாமின் வழீ்ச் ிக்கு 
பின் முைன் முதறயாக மனிைன் சுைந்ைிரமாக, எல்ோ விைத்ைிலும் பரிபூரண சூழ்நிதேகலளாடு இருப்பான். 
மரணைண்டதனக்லகற்ற பாவம் ச ய்ைால் மாத்ைிரம் மரண ைண்டதன சகாடுக்கப்படும். இயற்தகயில்  

மனிைனுக்கிருக்கிற உணர்வுகள், மனப்பாங்கு, இச்த கள் இருக்கும். ஆனாலும் அவற்தற லமற்சகாள்வ 

ைற்கான வல்ேதம அைிகமாக இருக்கும். ஏசனனில்  ாத்ைானின் வல்ேதமலயா, ஈர்ப்லபா, லநாலயா, மற்ற 
 ரீர உபாதைகலளா இருக்காது. இலயசுவும், உயிர்த்சைழுந்ை பரிசுத்ைவான்களும், ஆயிர வருட அர ாட் ியில் 
சைாடங்கி, வரப்லபாகும் ைதேமுதறகதள நித்ைியமாக ஆளுதக ச ய்வார்கள். இக்காேத்ைின் கதட ியில், 

இலயசுகிறிஸ்துவும், உண்தமயான தூைர்களும், உயிர்த்சைழுந்ை பரிசுத்ைவான்களும் வந்து பூமியில் கிளர்ச் 

 ிதய அடக்குவார்கள். மனிை ஆட் ி காேங்கள் இத்துடன் நிதறவு சபறும். லைவன் அதனத்து  ாபங்கதள 

யும் நீக்கிப்லபாடுவார் ( மத் 24:29-31; 25:31-46; 1 சகாரி 15:24-28; 2 சை  1:7-10; சவளி 19:11-20:10; 22:3 ). 

2. காலம்: இலயசுவின் இரண்டாம் வருதகயில், அர்மசகலைான் யுத்ைத்ைில்,  ாத்ைானுதடய கட்டப்படுைேில் 
( மத் 24:29-31; 25:31-46; சவளி 19:11-20:3) இருந்து -  ாத்ைான் கட்டவிழ்      து, இரண்டாம் 
உயிர்த்சைழுைல், மகா சவள்தள  ிங்கான நியாயத்ைீர்ப்பு, வானமும் பூமியும் புதுப்பிக்கப்படுைல், புைிய 

வானங்கள் புைிய பூமியின் சைாடக்கம் வதர; 1000 வருடங்கள் ( சவளி 20:1-15: 21:1; 2 லபதுரு 3:10-13 ). 

3. கட்டறள: இலயசுவுக்கு, உயிர்த்சைழுந்து ஆளும் பரிசுத்ைவான்களுக்கும், ராஜ்யத்ைின் சபாதுவான 
ஆவிக்குரிய கட்டதளகளுக்கும் கீழ்ப்படிய லவண்டும். லைவனுதடய  ித்ைத்துக்கு ஒப்புக்சகாண்டு நடக்க 
லவண்டும் ( ஏ ாயா 2:2-4;  க 14:11-21; சவளி 5:10; 11:15; 20:1-10 ). 

4. வதேனுறடய குைிக்வகாள்: பூமியில் எைிர்ப்தப முழுதமயாக அடக்குவது; கடந்ை காேத்ைின் நித்ைிய 

உடன்படிக்தககதள நிதறலவற்றுவது; இலயசுகிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்ைவான்களுக்கும் எைிரான 

ச யல்களுக்கு எல்ோம் பழிைீர்க்கப்படுவது; உயிர்த்சைழுந்ை பரிசுத்ைவான்களுக்கு எல்ோம் ஆ ாரிய, ராெ 
சபாறுப்புகள் சகாடுப்பது; லை ங்கதள நீைியாக நியாயந்ைீர்த்து, பூமிதய அைன் அ ல் உரிதமயாளர்களிடம் 
மீண்டும் ஒப்பதடப்பது; இஸ்ரலவதே மீண்டும் எல்ோ லை ங்களுக்கும் ைதேநகரமாக தவப்பது; 

இலயசுவின் எல்ோ எைிரிகதளயும் அவரது காேின் கீழ் ஆக்கி பூமிதய மீண்டும் வழீ்ச் ிக்கு முன்பு இருந்ை 
பரிபூரண நிேதமக்கு சகாண்டு வருவது.  
5. வதால்ேி: இைற்கு முன்பு இருந்ை காேங்கதள லபாேலவ இக்காேத்ைிலும்  ிேர் லைவதனயும் அவரது 
நீைிதயயும் ஏற்றுக்சகாள்ள மாட்டார்கள். ஆயிர வருட அர ாட் ியின் முடிவில்  ாத்ைான் பாைாளத்ைில் 
இருந்து கட்டவிழ்த்து விடப்படுவான். அப்லபாது லைவதன ஏற்காை பேர் அவனுடன் ல ர்ந்து லைவனுதடய 
அர ாட் ிதய முறியடிக்க முயற் ிப்பார்கள் ( சவளி 20:7-10 ). 

6. பாேத்துக்கான தண்டறன: வானத்ைில் இருந்து அக்கினி இறங்கி எைிர்ப்பாளர்கதள எல்ோம் அழிக்கும் 
( சவளி 20:7-10 ). இப்படியாக லைவதன எைிர்த்ை லூ ிபருக்கும், உண்தமயற்ற தூைர்களுக்கும், அசுத்ை 
ஆவிகளுக்கும் முடிவு கட்டப்படும். மனிை எைிரிகள் அதனவரும் உயிர்சைழுந்து லைவனால் 

நியாயந்ைீர்க்கப்பட்டு மற்ற எைிரிகலளாடு நித்ைிய நரகத்ைில் ைள்ளப்படுவார்கள்( ஏ ாயா 66:22-24; மத் 
25:41,46; சவளி 14:9-11; 19:20; 20:10; 21:15; 22:8 ). உண்தமயுள்ள லைவ தூைர்களும், மனிைர்களும் லைவனுக்கு 
ஊழியம் ச ய்து, அகிேம் முழுவதையும் லைவன் பரிபாேிப்பைற்கு என்சறன்தறக்கும் நித்ைியமாக உைவியாக 
இருப்பார்கள் ( ஆைி 8:22; 9:12,16; ைானி 2:44-45; 7:13-14,18,27; சவளி 1:5; 5:10; 22:4-5 ). 

7. வதேனுறடய மீட்புக்கான ஏற்பாடு: இந்ை பூமியில் வாழும்லபாது யார் எல்ோம் இலயசுவின் மூேம் 

கிதடக்கும் இரட் ிப்தப ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கலளா அவர்களுக்கு லைவனுதடய மீட்பு  நித்ைியமாக இருக்கும். 
இலயசுலவாடு கூட 1000 வருட அர ாட் ியில் ஆளும் உயிர்த்சைழுந்ை பரிசுத்ைவான்கள் இச் மயத்ைில் 
எல்ோ பாவத்ைிேிருந்தும், லைவதன எைிர்ப்பைில் இருந்தும் முழுதமயாக இரட் ிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். 
பூமியில் கதட ியாக நதடசபறும் லபாரில் லைவனுக்கு உண்தமயாக இருந்ை அக்காே மக்கள் அதனவரும் 
இரட் ிக்கப்பட்டு லைவனுதடய நித்ைிய ராஜ்யத்ைில் பிரலவ ிப்பார்கள். அவர்கள் அதனவரும் நித்ைியமாக  

பலுகிப்சபருகி லைவன் ஆைியில் எந்ை லநாக்கத்லைாடு மனிைதன  ிருஷ்டித்ைாலரா அந்ை  லநாக்கத்தை 
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நிதறலவற்றுவார்கள். ( ஆைி 1:26-28; 8:22; 9:12,16; 17:1-8; 2  ாமுலவல் 7; ஏ ாயா 9:6-7; ைானிலயல் 2:44-45; 

7:13-14,18,27; எல  43:7; லூக்கா 1:32-33; சவளி 11:15; 22:4-5.) மீட்பின் முழு பேன்கலளாடு நீைிமான்கள் 
நித்ைியமாக சுகித்ைிருப்பார்கள் ( லராமர் 8:21-24; சவளி 5:10; 22:1-5 ). 

(                        –                     (Rapture),               
                                                                       
–                                                             ) 
 

ஆவமன். 
 

நீங்கள் ஆ ீர்வைிக்கப்பட்டவர்கள். ஆ ீர்வாைமாக இருங்கள். 
 

Bro D.Vergin Kumar. 

If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at 

deeveekumar@yahoo.com             Ph: 968 25572195, 99663557. 99638328.  

 

Resources; International Standard Bible Encyclopedia, The Bible Exposition commentary - New 

Testament, Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's Expository 

Dictionary of Old Testament Words, Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, 

Strong's Bible Concordance, Vincent's Word Studies in the New Testament, Scofield's Bible 

Dispensational Plan. All Bible quotes are from King James Version. In Tamil Bible, some verses 

me be above or below than the mentioned English Bible verse. 
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