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          ேனரபைத்திலுள்ள எழுத்துக்களின் ேிரிோக்கங்கள்:          
 
A அப்வபாது இருந்த உலகம்- மைிதனுனைய ெிருஷ்டிப்பு 

முதல் ஜலப்பிரளயம் ேனர உள்ள காலம் 

E யூத யுகம்- யாக்வகாபின் மரணத்திலிருந்து 

தாைிவயலின் 70 ோரங்கள் முடியும் ேனர உள்ள 

காலம். 

B தற்வபானதய உலகம்-இப்வபாது இருக்கிற சபால்லாத 

பிரபஞ்ெம்-இப்வபாதிருக்கிற ோைங்களும் பூமியும். 

F சுேிவெஷ யுகம்- இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைம் முதல் 

ெரீரமாகிய ெனப முழுேதும் மகினம அனையும் ேனர 

உள்ள காலம். 

C மூன்றாம் யுகம்-கிறிஸ்துேின் ஆயிர ேருஷ ஆட்ெி 

துேக்கம் முதல் “யுகாயுகம்” ேனர முடிேில்லாக் 

காலங்கள்  

G வமெியாேின் யுகம் – கிறிஸ்துேின் ஆயிர ேருஷ 

ஆட்ெிக்காலம். 

D ஆபிரகாம், ஈொக்கு, யாக்வகாபு- முற்பிதாக்கள் யுகம் H இைி ேருங்காலம்- ஆெரீ்ோதமும் ெந்வதாஷமுமுள்ள 

பரிபூரண காலம். 

 
 



 
 

a 
பரிபூரண மைிதைாகப் பனைக்கப்பட்ை ஆதாம் p நீதிமான்களாகும் வதே தயனேப் சபற்றும், ேளர்ச்ெி 

அனையாமல் வதால்ேினய ெந்திக்கும் கிறிஸ்தே 

ேிசுோெிகள் 

b 
ஆதாமும் அேன் ெந்ததிகளும் ேிழுந்து வபாை 

அபூரணமாை பாே நினல. 
q 

கிறிஸ்தேர்கள் என்று சொல்லிக்சகாள்ளும் 

ஆட்டுத்வதால் வபார்த்திை ஓநாய்கள் - கபைமுள்ள 

அேிசுோெ வபர்கிறிஸ்தேர்கள் 

c 
ேிசுோெத்திைால் நீதிமான்களாக்கப்பட்ை ஆபிரகாமும் 

மற்றேர்களும் 
r 

இவயசு பூமிக்கு திரும்ப ேருதல் 

d 
ஜலப்பிரளயத்திலிருந்து வமெியாேின் யுகம் ேனரக்கும் 

உலக மனுக்குலம் ெத்துருக்களாக இருக்கும் நினல. 
s 

பாபிவலாைிலிருந்து பிரித்சதடுக்கப்படும் ெிறுமந்னத -

ஆேியில் ஜநிப்பிக்கப்பட்ை கிறிஸ்தேர்கள், திரும்பி 

ேந்துள்ள தங்கள் கர்த்தனர ெந்திக்கச் செல்லுதல். 

e 
நியாயப்பிரமாண உைன்படிக்னகயின் கீழ் யூத 

ஜாதியிைர். நிழலாக நீதிமாைாக்கப்பட்ை நினல. 
t 

மகா உபத்திரே காலப்பகுதியில் திரள் கூட்ைத்தார். 

f 
அேிசுோெத்திைால் நிராகரிக்கப்பட்ை யூத ஜாதியிைர் 

அழினே ெந்தித்தல் 
u 

மகா உபத்திரே காலப்பகுதியில் கிறிஸ்தே 

ேிசுோெிகள் 

g 
பரிபூரண மனுஷைாக இவயசு 

v 
மகா உபத்திரே காலப்பகுதியில் அேிசுோெ 

கபைமுள்ள வபர் கிறிஸ்தேக் கூட்ைத்தார். 

h 
இவயசு தம் ஞாைஸ்நாைம் மூலமாக ஆொரியராக 

ஆேியில் ஜநிப்பிக்கப்படுதல் 
w 

தனலயும் ெரீரமுமாக இவயசுவும் அேருனைய 

மணோட்டியும் ஒன்றாக மகினமயில்  இருத்தல். 

i ஆேிக்குரிய பரிபூரண  ஜேீியத்திற்கு 

உயிர்த்சதழுப்பப்பட்ை இவயசு 
x 

பூமியில் ஸ்தாபிக்கப்படும் அேர்களுனைய 

இராஜ்யத்தில் இவயசுவும் அேருனைய மணோட்டியும் 

தனலயும் ெரீரமுமாக ஒன்றாக  ஆளுனக புரிதல். 

k 40 நாட்களுக்குப் பின், பரவலாகத்திற்கு ஏறிை பிறகு 

உன்ைதங்களில் சதய்ேகீ மகினம நினலயில் இவயசு. 
y 

இவயசு மற்றும் திருச்ெனபக்கு  அடுத்த ஸ்தாைத்தில் 

ஆேிக்குரிய ஜேீிகளாக  திரள் கூட்ைத்தார். 

l சுேிவெஷ யுகத்தில் இவயசு மகினமயில் பிதாவோடு 

கூை தம் ெிங்காெைத்தில் அமர்ந்து திருச்ெனபனய ேழி 

நைத்தி, கண்காணித்து ேரும் நினல. 

z 
புதிய  உைன்படிக்னகயின் கீழ் உத்தம மாம்ெ 

இஸ்ரவேலர். 

m ஆேியிவல ஜநிப்பிக்கப்பட்ை கிறிஸ்தேர்கள் 

(மணோட்டியாக சஜயங்சகாண்ைேர்கள்) 
W ெரீ்சபாருந்திய பூமியில் மனுக்குலத்தார் அனைேரும் 

ஆதாம் பாேம் செய்ேதற்கு முன்பு இருந்த பரிபூரண 

நினலனய திரும்பப் சபறுதல். 

n ஆேியிவல ஜநிப்பிக்கப்பட்டு, உைன்படிக்னகனய 

நினறவேற்றுேதில் பின்ோங்கி, மணோட்டியாகும் 

ோய்ப்னப இழக்கும் திரள்கூட்ைத்தார்). 

S தற்வபானதய சபால்லாத உலகம் அழிவு. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
தளங்கள் : படுக்னகக் வகாடுகள் 

 
K கிறிஸ்துவுைன் நித்திய மகினமயுைன் கூடிய நினல. 

L ஆேியில் பிறத்தல் - ஆேிக்குரிய பரிபூரண ஜேீிகளாக மாறும் நினல. 

M ஆேியில் சஜநிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற  கருேில் உருோை ஆேிக்குரிய பிள்னளகள். 

N பரிபூரண மைித சுபாேம் – நீதிக்கு உட்படுத்தப்படும் நினல. 

P நியாயப்பிரமாணத்தின் அடிப்பனையில் நிழலாை யூத இராஜ்யத்தின் நீதிக்குட்படுத்தப்படும்  நினல. 

R அழிவுக்குச் செல்லும் ேிொலமாை ேழியில் ஆதாமின் ெந்ததியார் பாேமும் மரணமும் சகாண்டுள்ள  நினல. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 



 
 

முகவுனர 
 

      மகா இ க்கமும் அன்பும் மகாண்ட நம்முகடய பிதாோகிய வதேன் 
பாேத்திலும் ம ணத்திலும் அமிழ்ந்துள்ள மனுக்குலத்தாக   ஆெீர்ோதமாை 
நிகலக்குத் திரும்பக் மகாண்டு ேருேதற்காை  ெீ கமக்கும் திட்டத்கத, தம்மால் 
முன்குறிக்கப்பட்ட காலக்கி மத்திற்கு இகெய, தமது வநெ குமா ன் இவயசு கிறிஸ்து 
மூலமாக மெயற்படுத்திக் மகாண்டு ேருகிறார்.  மனுக்குலம் ெீர்மபாருந்தும் இந்த  
மகத்தாை வதேத்திட்டத்தின் பல்வேறு அம்ெங்கள்  பரிசுத்த ஆேியிைால் ஏேப்பட்டு  
தீர்க்கதரிெிகள் ோயிலாக வேதாகமத்தில் அகடயாள பாகையில்  
தீர்க்கதரிெைங்களாகவும், காலக்கணக்கு மதாடர்புள்ளகேகளாகவும் மேளிப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளை.    
       தீர்க்கதரிெைங்ககளயும் அேற்றின் நிகறவேறுதல்ககளயும் வதேனுகடய 
பிள்களகள் அறிந்து மகாள்ேதற்கு, வேதாகம காலக்கணக்கு ஒரு கருேியாக 
உள்ளது. வதேைால் ேகுக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களின் காலக்கணக்கு அம்ெங்கள் 
வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள ேிதமாக நிகறவேறி ேருகிறகத, உலக ே லாற்று 
நிகழ்வுகள் மூலமாக அேருகடய பிள்களகள்  அறிந்து மகாண்டு, தங்கள் 
ேிசுோெத்திற்கு ேலிகம வெர்க்கிறார்கள்.  வதே மகத்துேங்ககள அறிந்து மகாள்ளும் 
ோய்ப்பு உலக ஜைங்களுக்கு தற்வபாது  இல்கல. 
       ஆறு நாட்கள் வேகல மெய்து ஏழாம் நாளில் ஓய்வு  எடுக்க வேண்டுமமன்ற 
வதே நியதிக்கு ஏற்ப, ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6 நாட்களாகிய 6000 ேருைங்கள் 
மனுக்குலம் பி யாெத்திற்குட்பட்டு, 7ம் நாளாகிய 1000 ேருை இகளப்பாறுதல் 
காலத்தில், ஆதாமின் ெந்ததியார் ெீர்மபாருந்தி, இழந்த யாேற்கறயும் திரும்ப மபறும் 
ஆெீர்ோத நிகலகய அகடகிறார்கள். 6 + 1 என்ற அளவுவகால், காலக்கணக்கு 
பற்றிய வேதாகம அளவுவகால் ஆகும். கிறிஸ்துேின் ெீ கமக்கும் ஓய்வு நாள் 
ஆயி ம் ேருைங்ககளக் மகாண்டதாகும்.  அந்த காலப்பகுதி  6000 ேருை 
முடிேிலிருந்து, அதாேது, கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருககயிலிருந்து ஆ ம்பிக்கிறது   
      மனுக்குல இ ட்ெிப்புக்காை வதேத்திட்டத்தின் அம்ெங்கள் ெவகா.  ெல் 
அேர்களின் 1ம் ோல்யூமில் “யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாடு” ேக பட 
ேடிேகமப்பில் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 
ேருைங்களின் முடிவு கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக நடந்த கிபி 1874ம் ேருைத்கத 
அகடகிறகதயும், அது மதாடர்பாை காலக்கணக்குககளயும் வேதாகம அடிப்பகடயில் 
கிபி 1889ல் தமது 2ம் ோல்யூமில் எழுதிைார்.                   6000 
                    1975,      1997,      2017,      2028,      2043       
                                  . 



 
      புகதமபாருள் மற்றும் ெரித்தி  ஆய்வுகள் பின்ைர் மேளிப்பட்டகதத் 
மதாடர்ந்து, “ ெல் காலக்கணக்கு” குறித்த ெில வகள்ேிகள் தற்காலத்தில் எழுகின்றை. 
ெவகா.  ெல் காலத்கதத் மதாடர்ந்து நாளகடேில், இஸ் வேலர் பாபிவலானுக்கு 
முற்றிலும் ெிகறப்படுத்தப்பட்டுச் மென்ற ேருைம் கிமு 607க்குப் பதிலாக “கிமு.587” 
என்பதற்காை ொட்ெியக்கூறுகள் அதிகம் நிலவுகின்றை. இதன் அடிப்பகடயிலும், 
ெவகா.  ெல் கணித்த “ ாஜாக்களின் காலம்” மற்றும் “நியாயாதிபதிகள் காலம்” 
ஆகியேற்றிலும் ெில  திருத்தங்ககள வமற்மகாண்டு,  ெல் காலக்கணக்கிலிருந்து 171 
ேருைங்ககளக் குகறோக கணக்கிட்டு,  6000 ேருைங்களின் முடிவு 
தள்ளிப்வபாடப்பட்டு, கிபி 1874ம் ேருைத்திற்குப்  பதிலாக, கி.பி. 2043ல் 
முடிேகடேதாக புதிய காலக்கண         . 
       வேத மாணேர்களிகடவய கிறிஸ்துேின் 1000 ேருை அ ொட்ெி 
துேங்கிேிட்டதா? அல்லது இன்னும் துேங்கேில்கலயா?  என்ற அபிப்பி ாய வபதம் 
நிலவுகிறது. கிபி 1874ல் ஆயி  ேருை அ ொட்ெி துேங்கேில்கல என்பதற்கு 
கா ணம், 6000 ேருைங்கள் இன்னும் முடியேில்கல என்றும், 6000 ேருைங்கள் 
கிபி 2043ல்  முடிேகடகிறது என்றும், கிபி 2043ம் ேருைத்திலிருந்து தான் ஆயி  
ேருை அ ொட்ெி துேங்குகிறது என்று   புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. 
      உலக ெரித்தி  ொன்றுகளின் அடிப்பகடயில் இஸ் வேலர் பாபிவலானுக்கு 
முற்றிலும் ெிகறபிடிக்கப்பட்டுச் மென்ற ேருைம் கிமு 587 என்ற ோதம் ேலுப்மபற்ற  
நிகலயில், மூல காலக்கணக்கின் கிமு. 607ம் ேருைத்திற்கும், கிமு 587ம் 
ேருைத்திற்கும் இகடயில் உள்ள  “20 ேருைங்கள்”,  ெல் காலக்கணக்கு மதாடர்பாக 
எழுந்துள்ள முக்கியமாை பி ச்ெிகைக்குரிய  காலப்பகுதியாக, உள்ளது. இந்த  
ெிக்கல்ககள ககளேதற்காை முயற்ெியில், “20 ேருைங்கள்” குறித்து வதகேப்படுகிற 
மாற்றங்ககள கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளும் வபாது, அந்த மாற்றங்கள்  ெல் 
காலக்கணக்கிற்கு ெரியாக மபாருந்தி ேருேகத  ெவகா. மமெீ ா  “வதேத்திட்டமும் 
அதின் காலக்கணக்கும்” என்ற புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். ஆதாமின் நாளிலிருந்து 
தற்காலம் ேக யிலும், ஏழாேது 1000 ேருை நாள் துேக்கம் பற்றியும் 1845, 1260, 
2520, 2500 ேருைங்கள் குறித்த “மீண்டும் திரும்ப நிகழும் ேடிேகமப்புகள் 
(REPEATING PATTERNS) ோயிலாக ெவகா.  ெல் அேர்களின் மூல காலக்கணக்கின் 
ெரித்தன்கம புதிய வகாணத்தில் துல்லியமாக நிரூபிக்கப்படுேகத அேர் எழுதியுள்ள 
ேிளக்கங்கள் மூலம்  காணமுடிகிறது. அகேககளப் பற்றிய ேிே ங்கள் இந்த 
புத்தகத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. 6000 ேருைங்கள் கிபி 1874ல் முடிவுற்றது, 1845 
ேருை இகணகள், 1260, 2520  ேருை வபர்ச்ெகப  மற்றும் புறஜாதியார் காலங்கள், 
2500 ேருை யூபிலிகள் ஆகியேற்கற வேதாகம  அடிப்பகடயில் கணித்த  ெல் 
காலக்கணக்கு துல்லியமாைதாக நிகலநிறுத்தப்படுகிறது. 



 

        மபாருளாக குறிக்கப்படும் ஓய்வு நாளின்   க்கத்தில், ஓய்வு நாளுக்கு 
ஆண்டே ாயிருக்கிற இஇஇஇஇஇஇஇ நமது அன்பின் இ ட்ெகர் கிறிஸ்து தமது இ ண்டாம் 
ேருககயில்இ மாம்ெீகக் கண்களால் காண இயலாத மகிகமக்குரிய ஆேியின் 
ெிருஷ்டியாக ேந்துள்ளார்.                              இஇஇஇஇஇஇஇமனுைர் 
மதாடர்இஇஇஇஇஇஇஇபாை காரியங்களுக்குஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇ இஇஇஇஇஇஇஇகிறிஸ்து வநரிகடயாை மபாறுப்பு 
ஏற்றுக்மகாண்டிருக்     .                                       
                .      1914                         , 
                                              ,          
                              ,                    , 
                                                   
          ,                                ,  இந்த ஆயி  
ேருை யுகத்தில்இநீதியின் இ ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதற்காை            
வதேனுகடய பிள்களகள் வேதாகமத்தின் ோயிலாக          .           
                        ,                            
                                                       
                  . வேதாகம காலக்கணக்கு மற்றும் காலம் ெம்பந்தப்பட்ட 
தீர்க்கதரிெைங்கள்       அறிய முடிகிறது. இஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇஇகிறிஸ்துேின் புதிய நாளாகிய ஆயி  
ேருை அ ொட்ெியி                                         
         நிகறவேறி        ,                            
                                                
           .  
 
      தீர்க்கதரிெைம் மற்றும் அதன் பார்கேயின் அடிப்பகடயில்            
 ெல் காலக்கணக்குக்கு எதி ாை ே லாறு மற்றும் வேதாகம அடிப்பகடயிலாை 
ஆட்வெபகைகள் அகைத்தும் அர்த்தமற்றதாகி ேிட்ட                   , 
                                                        
                              . 
 
                                                               
                                                                      
 
 
 
    
 
 

 



 
 

வேதாகம காலக்கணக்கு 
சபாருள் அட்ைேனண 

 
சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

1 வேதாகம காலக்கணக்கு 1 
2 ெவகா.  ெல் கணித்த உண்கமயாை காலக்கணக்கு            17 
3 மனுை ே லாறு : 6000 ேருைங்கள் – ெவகா.  ெல் 

கணிப்பு  
21 

4 ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் : காலக்கணக்கு 

ேிே ங்கள் 
27 

5 ோல்யூம் II  மற்றும் ரீபிரிண்ட் : காலக்கணக்குகள் 31 
6 வேதாகம காலக்கணக்குக்கும் உலக காலக்கணக்குக்கும் 

உள்ள மதாடர்பு 
35 

7 ஏவதன் வதாட்டத்தில் ஆதாம் இருந்த காலம் 44 
8 ஏவதைில் 2 ேருைங்கள் (ேக படம்) 46 
9 ஆதியாகமம்- ேம்ொேளி அட்டேகண 47 
10 ஜலப்பி ளயம் ஆ ம்பித்த வததி 48 
11 வநாோேின் ஜலப்பி ளய நாட்கள் (ேக படம்) 50 
12 முற்பிதாக்கள் காலக்கணக்குகள் 51 
13 முற்பிதாக்கள் காலக்கணக்கு (ேக படம்) 54 
14 மெப்துேமஜண்ட் பி தி 55 
15 ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன்பு ோழ்ந்த முற்பிதாக்களின் 

ேம்ொேளி : ஆதியாகமம் 5ம் அதிகா ம் 

57 

16 ஜலப்பி ளயத்திலிருந்து ஆபி ாம் அகழக்கப்படுதல் 
ேக க்கும் ோழ்ந்த முற்பிதாக்களின் ேம்ொேளி    
ஆதியாகமம் 11 : 10-26. 

58 

17 எபிவ ய பி தி, ெமாரிடன் பி தி மற்றும் மெப்துேமஜண்ட் 
பி திகளுக்கு  இகடவய உள்ள வேறுபாடுகள்  

59 

18 முற்பிதாக்களின் பிறப்பு & இறப்பு ேயது மற்றும்  
ெமகாலத்தில் ோழ்ந்தேர்களின் ேயது ேிே ம்  

61 

19 முற்பிதாக்களின் ஆயுள் காலங்கள் (மமமொம டிக் பி தி) 63 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

20 ஆபி காமின் ெம காலத்தில் ோழ்ந்த            64 
21 மமல்கிமெவதக் 65 

22 ஆபி காம் உடன்படிக்கக  (ேக படம்) 67 
23 ேிவெைித்த உடன்படிக்கககள் (ேக படம்) 68 
24 12 வகாத்தி ங்களின் ேம்ொேளி அட்டேகண 69 

25 யாக்வகாபு  (ேக படம்) 70 

26 ஆொரியர்கள் - 24 ேகுப்பார் 71 

27 ஆபி காமின் ெந்ததியார் (இஸ் வேலர்) எகிப்தில் ெஞ்ெரித்த 

காலம் 
72 

28 அட்டேகணயில் தகலமுகறகள் எதுவும் 
ேிடுபட்டுள்ளதா ? 

78 

29 ஆதி 15:13ன் 400 ேருைங்கள் 
82 

30 ோை ொஸ்தி ம் மற்றும் ே லாறு மூலம் ொட்ெியங்கள் 84 

31 ோை ொஸ்தி  பதிவேடுகளில் உறுதியாக்கப்பட்டுள்ள 
கி கணம் (கிமு 763) 

88 

32 யூத காலண்டர்  அடிப்பகட        90 

33 யூத மாதங்கள் 93 

34 யூத மாதங்கள் (ேக படம்) 96 

35 இஸ் வேலரின் அனுெரிப்புகள் 97 

36 பஸ்கா பண்டிகக காலக்கணக்குகள் 104 

37 பஸ்கா காலக்கணக்கு அம்ெங்கள் (ேக படம்) 106 

38 புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிகக : காலக்கணக்குகள் 107 

39 அகெோட்டும் நாள் பற்றிய கணிப்பு 109 

40 யூவதயா பருே காலங்கள் 111 

41 பருே காலங்கள் ேக படம் 112 

42 இவயசு ெிலுகேயில் மரித்த நாள் 113 

43 யூத புது ேருைம் எப்மபாழுது துேங்குகிறது ? 115 

44 ஆப் மாதம் 9ம் வததி 117 

45 பண்டிகக அனுெரிப்பு  நாட்களில் இஸ் வேலர்களின்  
வேத ோெிப்புகள் 

119 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

46 நியாயாதிபதிகள் காலம் 120 
47 அப் 13:17-20ம் ேெைங்கள் பற்றிய ேிளக்கம்  

(பவுல் அப்வபாஸ்தலைின் 450 ேருைங்கள்) 
131 

48 நிலப்பங்கீட்டிற்கும், கூைான் ரிைதாயமீின் கீழ் எட்டு 
ேருைங்கள் இஸ் வேலர் ஒடுக்கப்பட்டதற்கும்  
இகடயிலுள்ள காலம்   

138 

49 ஏலியின் ம ணத்திற்கும், ெவுல்  ாஜா ஆட்ெிக்கு 
ேந்ததற்கும் இகடயில் உள்ள மபரும் காலப்பகுதி 

140 

50 நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் 450 ேருைங்ககள 
கணக்கிடும் முகற 

141 

51 மயப்தாேின் 300 ேருைங்கள் 147 
52 ஒவ  ெமயத்தில் நியாயாதிபதிகள் ஊழியம் மெய்ததாக 

அனுமாைித்தால் நியாயாதிபதிகள் மமாத்த காலம் 349 
ேருைங்கள் எை குகறக்க முடியுமா?  

150 

53 மபலிஸ்தியர்களின் 40 ேருை அடக்குமுகறகய  
ெிம்வொன் முடிவுக்கு மகாண்டு ேந்தா ா ? 

163 

54 மபலிஸ்தரின் 40 ேருை அடக்குமுகற 1ொமுவேல் 
காலத்திற்குள்ளும் மதாடர்ந்ததா ?  

165 

55 ரூத் புஸ்தகத்தில் தாேதீின்  ேம்ொேளி 173 
56 “மபற்றான்” என்ற மொல் வேதத்தில் ககயாளப்பட்டுள்ள 

முகற 
176 

57 ேிடுபட்ட தகலமுகறகளுக்காை ொன்றுகள் 178 
58 இவயசுேின் இ ண்டு ேம்ொேளிகள் 181 
59 நியாயாதிபதிகளும் இ ாஜாக்களும் (ேக படம்) 184 
60 இ ாஜாக்களின் காலங்கள் 185 
61 எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைம் 188 
62 யூத இ ாஜாக்கள் - இஸ் வேல் இ ாஜாக்கள் 

ஆட்ெிக்காலங்கள் - ஒப்புகம 
199 

 

 

 

 

 



 

 

 

சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

63 எவெக்கிவயல் காலக்கணக்குகள் 214 
64 பகழய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கு இகடயில் உள்ள 

காலம் 
219 

65 வநபுகாத்வநச்ொர் - 
எருெவலமின் மீது வநபுகாத்வநச்ொரின் பகடமயடுப்புகள் 

222 

66 வயாயாக்கீம் 224 
67 ெிவதக்கியா 227 
68 எவ மியா - எவெக்கிவயல்  229 
69 வகாவ ஸ் - தாைிவயல் 230 
70 மெருபாவபல் 231 
71 இஸ் வேலின் பத்துக்வகாத்தி த்தார் ெிதறடிக்கப்பட்ட 

ேருைம் (வயாதாமின் 15ம் ேருைம்) 
231 

72 பாபிவலாைில் ெிகறயிருப்பு – 70 ேருைங்கள் 232 
73 எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்பு 243 

74 70 ேருைங்கள் பாழ்க்கடிப்பு  (ேக படம்) 250 
75 வகாவ ஸ்  ாஜா ொெைம்: கிமு. 537/536ம் ேருைம் 251 
76 70 ோ ங்கள்   காலக்கணக்கு 258 
77 தாைிவயலின் தீர்க்கதரிெைம்- 70 ோ ங்கள் 

(ேக பட   ) 
260 

78 தாைிவயல் 9:27 : 70ம் ோ ம் (ேக படம்) 261 
79 பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுேது பற்றிய 

தீர்க்கதரிெைம்  
262 

80 2300 ேருைங்கள் 265 
81 எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை 

கட்டகள மேளிப்படுேது முதல் எழுபது ோ ங்கள்: 
தாைி 9:24,25. 

274 

82 அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம் 285 
83 டாலமியின் காலக்கணக்கு 289 
84 இவயசுேின் முதல் ேருககப் பற்றிய காலக்கணக்கு  293 
85 வகாவ ஸ்  ாஜா : ஏொயா தீர்க்கதரிெைம் 296 

 
 

 

 

 



 

 
 
சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

86 டாலமியின் ெட்ட நியதி (PTOLEMY’S CANON) 299 

87 “யூத இ ட்டிப்பு“  தீர்க்கதரிெைம்  303 

88 யூத இ ட்டிப்          306 

89 இ ட்டிப்பு பற்றிய மூல  தீர்க்கதரிெை ேெைங்களின் 
ேிளக்கம் 

311 

90 ெகரியா 9ம் அதிகா ம் 312 

91 எவ மியா 16ம் அதிகா ம் 322 

92 ஏொயா 40ம் அதிகா ம் 325 

93 தாைிவயல் 9:24-27 329 
94 கிபி 1914ம் ேருைம் பற்றி. 

I.      29 &       1874  
II.      33 &       1878 
III.      36 &       1881 
IV.      70 &       1914 

332 

95 யூத இ ட்டிப்பு குறித்து புதிய காலக்கணக்கு 344 
96 யூத கிருகப திரும்ப மபறும் கால தீர்க்கதரிெைம்   346 
97 முடிேின் காலம் 347 
98 தாைிவயல் தீர்க்கதரிெைங்களின் காலக்கணக்கு 352 
99 புறஜாதியாரின் காலங்கள் 353 
100 இஸ் வேலர்களின் ஏழத்தகை தண்டகை 357 
101            70        358 
102 “புறஜாதியாரி  காலங்கள்”  -  காலக்கணக்கு இகண 

அம்ெங்கள் 
359 

103 சுேரில் எழுதிய ககேி ல் 363 
104 ஆெரிப்புக் கூடா  பலிபடீ பி திஷ்கட காணிக்கககள் 364 
105 புறஜாதியாரின் காலங்கள் : 2520 ேருைங்கள் 365 
106 ேில்லியம் மில்லர் காலக்கணக்கு 366 
107 ேில்லியம் மில்லர் தீர்க்கதரிெைங்கள் 367 

 

 



 

 

 

 

சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

108 வேதாகம காலக்கணக்கு ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் 368 
109 யூபிலிகள் 372 
110 யூபிலி காலக்கணக்கு 374 
111 இகளப்பாறுதல் காலங்கள் கணக்கீடு  

(     அடிப்பகடயில்) 
376 

112 இகளப்பாறுதல் காலங்கள் : கணக்கீடு  
(          அடிப்பகடயில்) 

378 

113 யூபிலி சுழற்ெிகள் 380 
114 யூபிலி பற்றி புதிய காலக்கணக்கு 383 
115 ேருைங்களின் நடுேில் 387 
116 எவெக்கிவயல் வதோலயம் 390 
117 எவெக்கிவயல் ஆலயம் 2500 ேருை யூபிலிகய 

உறுதிப்படுத்துகிறது   
392 

118 ஜலப்பி ளயம், இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைம், 

ேருைங்களின் கமயம் – காலக்கணக்கு அம்ெங்கள் 

(நிழலும் மபாருளும்) 

400 

119 தீர்க்கதரிெைங்கள் :  ெல் காலக்கணக்கு 403 
120  ெல் கணக்கு -  ெிேில் கணக்கு : ஒப்புகம 405 
121 பி   டு காலக்கணக்குகள் 406 
122 சுேிவெை யுகம் 420 
123 கிறிஸ்துேின் ேருககயும் 7ேது ஆயி  ேருைம் 

துேக்கமும் 

434 

124 புதிய காலக்கணக்கு 439 
125 கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம் 451 
126 கிறிஸ்துேின் ஆயி  ேருை அ ொட்ெி 458 
127 ெங்கீதம் 90ம் அதிகா ம் 465 
128 2 வபதுரு 3ம் அதிகா ம் 471 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

129 மேளி 20ம் அதிகா ம் 479 
130 காலக்கணக்கிற்கும் தீர்க்கதரிெைத்திற்கும் உள்ள 

மதாடர்பு     
496 

131 வேத மாணேர்களின் அெல் காலக்கணக்கும், அதன் 
தீர்க்கதரிெை எதிர்பார்ப்புகளும் 

507 

132 கிபி1873.75ல் இ ாஜ்யத்தின் ஆெீர்ோதம் ஆ ம்பமாைதா?  513 
133 “ேருைங்களின் நடுேில்” 518 
134 1845 ேருை இகணகள் - நீதி அல்லது தீர்ப்பு 520 
135 1845 ேருை இகணகள் ேிளக்க ேக பட ேடிேகமப்பு 521 
136 காலக்கணக்கு ேட்டங்களில் நான்கு ஜேீன்கள் 526 
137 புறஜாதி     ஆளுகக ஆதிக்கம்- 

1260, 2520 ேருை ேடிேகமப்பு 
536 

138 வயாோன் தரிெைம் : மேளி: 4 & 5ம் அதிகா ங்கள் 540 
139 வயவகாோேின் ெிங்காெைம் 541 
140 நான்கு ஜேீன்கள் 542 
141 7 குத்து ேிளக்குகளின் இருப்பிடங்கள் 544 
142 மூப்பர்களும் கிரீடங்களும் 545 
143 தூபங்களுள்ள மபாற்கலெங்கள் 547 
144 இ ட்ெிப்பின் கீதம் 549 
145 ெிங்காெை காட்ெி 550 
146 வேதாகமத்தின் நான்கு கருப்மபாருள்கள் : 

1) நீதி அல்லது நியாயத்தீர்ப்பு 
2) ஞாைம் 
3) ேல்லகம அல்லது ஆளுகக மெய்யும் உரிகம 
4) அன்பு 

554 

147 ஆெரிப்புக் கூடா ம் – காலக்கணக்கு 559 
148 ஆெரிப்புக் கூடா  தூண்கள் இருக்குமிடங்களிலிருந்து 

ேட்டங்கள் அகமகின்றை: (அன்பு அல்லது இ ட்ெிப்பு) 
564 

 
 
 
 
 

 



 

 
சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

149  ஏொயா 6ம் அதிகா த்தின் நான்கு வெ ாபனீ்கள் 565 
150  இவயசுேின் பிறப்பு 568 
151 1845, 1260-2520, 2500 ேருை  ேக பட ேடிேகமப்புகள்  

ஒருங்கிகணந்த ேடிேகமப்பு 
570 

152 காலக்கணக்கு ேடிேகமப்புகளும் வதே திட்டமும் : 
 I.     எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைம் : 1845 ேருை தீர்ப்பு. 
 II .   மேளிப்படுத்தல் ஆகம தீர்க்கதரிெைம் : 1260, 2520   
ேருை  ஆளுகக 
III.   ஏொயா தீர்க்கதரிெைம் :   2500 ேருை ேடிேகமப்பு 
: அன்பு மற்றும் யூபிலி 

572 

153 “பாழாய்ப்வபாகுதல்” ஆ ம்பமாை ேருைத்கத கிமு 
607க்கு பதிலாக கிமு 586  என்று ே லாற்று 
ஆெிரியர்கள் கூறுேகத ஏற்றுக்மகாண்டால், அதைால் 
வேதாகம காலக்கணக்கு எப்படி பாதிக்கப்படுகிறது ?  

576 

154 1845 ேருை காலக்கணக்  ெரிமயன்று நிரூபிக்கும் 
ேடிேகமப்பு 

578 

155 20 ேருைங்கள் இழப்புடன் 1845 ேருை 
காலக்கணக்கின் ேடிேகமப்பு (வதால்ேியுற்ற முயற்ெி) 

579 

156 1845 ேருை காலக்கணக்கு ேடிேகமப்பு – 
 20 ேருைங்ககள அகற்றுேதில்  இ ண்டாம் முயற்ெி  

580 

157 2520 ேருை ேக பட அகமப்பிற்காை வதால்ேி முயற்ெி 584 
158 2500 ேருை ேக படேடிேகமப்பில் வதால்ேி முயற்ெி 585 
159 2500 ேருை ேக பட ேடிேகமப்பில் இ ண்டாம் 

வதால்ேி முயற்ெி 
586 

160  ெல் காலக்கணக்கு மற்றும் புதிய காலக்கணக்கு 587 
161 “20 ேருைங்கள்” பி ச்ெிகைகய நிேர்த்திப்பது எப்படி ? 588 
162 20 ேருை திருத்தம் குறித்த ஆட்வெபகைகளுக்கு 

ேிளக்கங்கள் 

591 

163 ொம் ாஜ்யமாக உருமேடுக்கும் 7 ேருைங்கள் 597 
 
 
 
 



 
 

சபாருள் 
எண் 

சபாருள் பக்கம் 
எண் 

164 வ ாமாபுரி மற்றும் புைித வ ாம ொம் ாஜ்ய அதிகா ம் 
ேிளங்கிய 1845 ேருைங்கள் – அட்டேகண 

608 

165 இ ண்டு 70 ேருை தண்டகை காலங்கள்- 
50 ேருை யூபிலி 

609 

166 7x70 ஓய்வு ேருைங்கள் 612 
167 நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் தண்டகை 616 
168 2520 மற்றும் 70 ேருைங்களின் அட்டேகண 618 
169 இ ண்டு 70 ேருை தண்டகைகள்-ேிளக்க ேக படம் 619 
170 முழுகமயாை 70 ேருைங்கள் பாழாய்ப் வபாகுதல் 623 
171 வதெீய அந்தஸ்து  (நிலம்) குறித்த 70 ேருைங்கள் 

 & ஆலயம் அழிவுக்காை 70 ேருைங்கள் - அட்டேகண 

627 

172 70 ஓய்வுகள் பற்றிய வகள்ேி 630 
173 எஸ்றாவும் மநவகமியாவும் 632 
174 70 ோ ங்கள் 637 
175 மூன்று யூபிலிகளும் மூன்று ஓய்வு நாள் சுழற்ெிகளும் 639 
176  ாஜாக்களின் காலம் 641 
177 எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகா த்தின் 390 & 40 

ேருைங்களின் இகணகள்      
642 

178 10 வகாத்தி    ாஜாக்களின் ேரிகெயுடன் 2 வகாத்தி  
 ாஜாக்களின் ேரிகெகய இணக்கமுறச் மெய்தல் 

644 

179 மபரும் மதிப்பிற்குரிய ம பு 653 
180 காலக்கணக்கு பற்றி ெவகா.  ெல் அேர்களின் 

கருத்துக்கள் 
656 
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வேதாகம காலக்கணக்கு 

 
     உலக ே லாற்றில் ேிவெைித்த தீர்க்கதரிெை காலமாகிய அந்த ”ஒரு நாகள” 
அகடயாளம் காட்டுேதற்காகவே வதேன் தம்முகடய காலக்கணக்கக 
ேடிேகமத்திருக்கிறார்.  அந்த நாளில்  தான், மனுக்குலம் இழந்தகத திரும்பப் 
மபற்று  ஆெீர்ோதம் கிகடப்பதற்காை உச்ெக்கட்டத்கத அகடயும்.  இந்த நாளில் 
மபரும் மாற்றங்கள் நிகழும் ேிதமாக வதேன் காலக்கணக்கக நிர்ணயித்திருக்கிறார். 
இந்த நாகளக் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ஆதிகால ெகபயிலிருந்து இன்று ேக  வேதாகம 
காலக்கணக்கக ஆ ாயும்  ெவகாத ர்கள் மத்தியில் இருந்து ேந்துள்ளது. கிபி 1874ம் 
ேருைத்திலிருந்து  தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதல்களிைால் ஊர்ஜிதம் மெய்யப்பட்ட 
வேத ேெைங்கள் நம்முகடய எதிர்பார்ப்கப ேலுப்படுத்தியுள்ளது. 
 
    மனுக்குலத்தின் 6000 ேருைங்கள் முடிேகடயும் அந்த நாகள வநாக்கிவய, 
தீர்க்கதரிெிகள், முற்பிதாக்கள் அகைேரின் நம்பிக்ககயும் இருந்தது. அந்த 
நாளிலிருந்து ஆ ம்பமாகும் புது யுகத்கத வநாக்கி எல்வலாருகடய கேைமும் 
இருந்தது. அந்த நாளில் தான் வமெியாேின் இ ண்டாம் ேருகக நடக்கும் என்று 
எல்வலாரும் எண்ணியிருந்தைர். இந்த நாள் குறித்த தீர்க்கதரிெைங்கள் அகைத்தும் 
எந்த முகறயில் நிகறவேறும்  என்பகதப் பற்றிய மதளிோை கி கிப்பு 
ஆதிச்ெகபயின் ேிசுோெிகளிடம் இருந்திருக்க இயலாது. முடிேின் காலத்தில் 
இருக்கும் ேிசுோெிகள் அறிந்து உணர்ந்து மகாள்ளும் ேண்ணம், அந்த நாள் குறித்த 
தீர்க்கதரிெைங்கள் படிப்படியாக மதளிோகப் புலப்படுேதாய் உள்ளை.   
 
     இந்த முடிேின் காலத்தில் என்ை ெம்பேங்கள் நிகழ்கின்றை என்பது பற்றி 
பார்ப்வபாம் : 

1) கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக; 
2) பரிசுத்தோன்களின் அறுேகடயும், மகிகமப்படுதலும்; 
3) இஸ் வேலர் கூட்டிச்வெர்க்கபடுதல்; 
4) ொத்தான் கட்டப்படுதல்; தீகம தடுக்கப்படுதல்; 
5) ஆயி  ேருை  நீதியுள்ள அ ொட்ெி மேளிப்படுதல். 

      முடிவு காலம் குறித்த தீர்க்கதரிெைங்கள் படிப்படியாக நிகறவேறுேகத 
இக்காலத்தில்  ோழும் நாம் புரிந்து மகாள்ளும் ெிலாக்கியம் கிகடத்திருக்கிறது. கிபி 
1874ம்  ேருைத்தில்   கிறிஸ்துேின்   பி ென்ைம்   துேங்கி,   அேருகடய  
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பி ென்ைத்திைால் காரியங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முழுகம மபறும் ேிதத்தில் 
முன்வைறி ேருகின்றை. ேிசுோெக் கூட்டத்தாருக்குரிய ஆெீர்ோதங்கள், இவ்வுலக 
அறிவுப்மபருக்கம், தற்கால ெமுதாய ஒழுங்கில் ஏற்பட்டுக் மகாண்டிருக்கும் மபரும் 
மாற்றங்கள், கிறிஸ்துேின்  ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதாகிய ஆ ம்பக்கட்ட பணிகள்  
கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்கதத் மதாடர்ந்து நிகழ ஆ ம்பித்துள்ளை. கிறிஸ்துேின் 
அதிகா மும் மகிகமயும் மேளிப்பகடயாகத் மதரியும் காலம் ெமீபமாயுள்ளது.  
 
      வதேனுகடய ஏற்பாட்டில்   பாேத்கதயும் ம ணத்கதயும் மகாண்ட 6000  
ேருைங்கள் அடங்கிய காலப்பகுதி முடிேகடேதற்கு முன்பாக, வமற்குறிப்பிட்ட 
தீர்க்கதரிெைங்கள் (கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம், பரிசுத்தோன்களின் அறுேகட, 
இஸ் வேல் கூட்டிச் வெர்க்கப்படுதல், ஆயி  ேருை அ ொட்ெி) நிகறவேற முடியாது. 
இகேகள் ஏழாம் ஆயி ம்  ேருைத்தில் நகடமபறக்கூடியதாகும். 6000 ேருை 
அனுபேங்கள் மனுக்குலத்திற்கு குகறந்த பட்ெம் வதகேப்படக்கூடியதாக உள்ளது.  
இக்காலத்தில் தான் வதேனுக்குக் கீழ்படியாமல் அக்கி மங்களிைால் ஏற்படும் 
கெப்பாை அனுபேங்களின் ேிகளவுகளால் மனுக்குலம் பாடம் கற்றுக்மகாள்ள 
வேண்டியுள்ளது.  இந்த கெப்பாை அனுபேங்களாகிய 6000 ேருைங்கள் எப்மபாழுது 
முடியும்?  மபாருளாகிய ஓய்வு நாளாை 7ம் ஆயி  ேருை  காலப்பகுதி எப்மபாழுது 
துேங்கும்?  வேதாகமம்  காலக்கணக்கக  மேளிப்படுத்துேதின் முழு வநாக்கமும் 
இதுோகவே உள்ளது.. ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து தற்காலம் ேக  நீட்ெி மகாண்ட 
காலத்கத ஒழுங்கு முகறயாக அளிப்பவத வேதாகம காலக்கணக்கின் வநாக்கமாக 
உள்ளது. 
      வதேகிருகபயால் 19ம் நூற்றாண்டின் துேக்கத்தில்  இங்கிலாந்தில் 
கிறிஸ்வடாபர் பேன் என்பேர்  வேதாகமத்தின் உண்கமயாை காலக்கணக்கக 
கணித்தார். இகதத் மதாடர்ந்து, தீர்க்கதரிெைங்ககள ஆ ாய்ந்து ேந்த 
வேதமாணேர்களிகடவய மனுக்குலத்தின் 6000 ேருைங்கள் ேிக ேில் 
முடிேகடயப் வபாேகத உணர்ந்தைர். ஒரு புதிய யுகம் ஆ ம்பமாகப் வபாேகத 
வேதமாணேர்கள் எதிர்பார்த்தைர்.  காலக்கணக்கின் முக்கியத்துேத்கத உணர்ந்த 
ெவகா.  ெல் அேர்கள் கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருககக்காை பல்வேறு 
தீர்க்கதரிெைங்கள் கிபி 1874ம்  ேருைத்திற்கு ஒத்து ேருேகத உணர்ந்தார். மாம்ெீக 
கண்களால் காண இயலாத கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம் கிபி 1874ம் ேருைத்திலிருந்து 
உள்ளகத பி கடைப்படுத்தி, திருச்ெகபயின் கடகமககளயும், ஆெீர்ோதங்ககளயும் 
மேளிப்படுத்திைார்.  
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      பல நூற்றாண்டுகளாக நிலேி ேந்த பல்வேறு மகாள்ககவபதங்கள் ேிக ேில் 
அழியப்மபற்று, கிறிஸ்துேின் ெத்திய மேளிச்ெம் மேள்ளம் வபான்று  பி ோகித்தது. 
யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாடு பற்றிய அறிவு உண்டாகி, எல்வலாருக்கும் மீட்பு, 
இருேித இ ட்ெிப்புகள், இழந்தகத திரும்ப மபறும் வதே ஆெீர்ோதங்கள் பற்றிய 
ஆழமாை ெத்தியங்கள் ெவகா.  ெல் அேர்களால்  மேளிப்படுத்தப்பட்டது. 
அப்வபாஸ்தலர் காலத்திலிருந்து இதுேக யில்லாத அளேிற்கு திருச்ெகபயின் வமல் 
ஆெீர்ோத மகழ மபாழிந்து, கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருககக்கு ொட்ெியிடப்பட்டது. 
தாைி 12:12 மற்றும் லூக் 12:37ம் ேெைங்களில் உக க்கப்பட்ட  வதேனுகடய 
ோக்குத்தத்தத்தின் நிகறவேறுதலாக, இது ஒரு ஆெீர்ோத காலப்பகுதியாக  
இருந்தது. உண்கமயும் உத்தமுமுள்ள ஊழியக்கா ைின் ஊழியமும், இேருகடய 
தகலகமயிலாை வேத மாணேர்களின் ெத்திய இயக்கம் உருோகி, எதிர்பார்க்கப்பட்ட  
6000 ேருைங்களின் முடிவு கால ெம்பேங்கள் நிகழ்ந்து, வேதாகம காலக்கணக்கின் 
உண்கமத் தன்கமகய அகடயாளப்படுத்திை. 
      உண்கமயாை காலக்கணக்குப் பற்றிய புரிந்து மகாள்ளுதலிைாலும், அறுேகட 
மெய்ய ேந்துள்ள நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்கதப் பற்றி அறிந்து 
மகாள்ளுதலிைாலும், அது ெம்பந்தமாை ெத்தியங்கள் புலப்படத் மதாடங்கிை.  
ககளகளிலிருந்து வகாதுகம மணிககள பிரித்மதடுக்கும் அறுேகடகாலத் துேக்கம், 
நித்திக யகடந்த பரிசுத்தோன்களின் உயிர்த்மதழுதலின் காலம், மற்றும் கிபி 1914ல் 
புறஜாதிகளின் காலம் முடிேகடேது குறித்த பல்வேறு ெத்தியங்கள் 
மேளிப்படலாயிை.  நம் தகலமுகற காலத்திவலவய, வமலும் பல தீர்க்கதரிெை 
நிகறவேறுதல்ககள காண்கிவறாம். இகேகமளல்லாம் 6000 ேருைங்களின் 
முடிகேயும், புதிய யுகத்தின் காரியங்களில் கிறிஸ்து மபாறுப்வபற்றிருப்பகதயும் 
அகடயாளப்படுத்துகின்றை. 
 

1) இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பி ேருதல்; 
2) ெமூக, அ ெியல், மபாருளாதா  கூறுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பலத்த குழப்பங்கள், 

மகா உபத்தி ே காலத்திற்கு இட்டுச் மெல்லும் நிகல; 
3) பூவலாகம் முழுேதும் ேன்முகற, அ ாஜகம் மேடித்தல்; 
4) சுேிவெை ெகப இயக்கங்கள் மபருமளேில் ேளர்ச்ெி; 
5) அர்மமகவதான் யுத்தத்திற்காை சூழ்நிகல மதாடர்ந்து மபருகி ேரும் நிகல. 

    ஜாதிகள் மகாந்தளித்து, தகலேர்களும்  ாஜாக்களும் எழும்பி நிற்கும் 
இக்காலத்தில், கிறிஸ்து  ாஜாதி  ாஜாோக பூமியில் ெகல அதிகா ங்ககளயும் 
அடக்கி, தன் கீழ் மகாண்டு ேரும் காலக்கட்டத்கத கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம் நமக்கு 
உணர்த்துகிறது.  
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ெத்தியத்திற்கும் நீதிக்கும் ஒத்து ே ாத அகைத்து அம்ெங்களின் வமலும், தம் 
அதிகா த்கத நிகலநாட்டும் கிறிஸ்துேின் ஆட்ெிக்காலத்தில் நாம் இருக்கிவறாம்.  
(ஏொ 2:10-21;  எபி 12:25-27) உலக அதிகா ங்கள் முழுகமயாக ஒழிக்கப்படும் 
ேக க்கும் கிறிஸ்துேின் ஆட்ெியின் “ஆெீர்ோத காலக்கட்டம்” துேங்காது. (ெங் 72) 
கிறிஸ்துேின் ஆட்ெியில் “உலக அதிகா ங்ககள அடிபணிய கேக்கும்” காலத்தில் 
நாம் இருப்பகத, பூமியில் தற்வபாது நிலேி ேரும் உபத்தி ேங்களும் மநருக்கடிகளும் 
ொட்ெியாக உள்ளை. 
      இேற்கறமயல்லாம் கண்வணாக்கும் மபாழுது, 6000 ேருைங்கள் முடிவும், 
வேதாகம காலக்கணக்கும், இக்காலக்கட்டத்தின் தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதல்களும்  
இணக்கமாய் உள்ளகதக் காட்டுகின்றை. கிறிஸ்து ேந்திருக்கிறார் என்பதும், உலக 
ேிையங்கள் மீது தமது அதிகா த்கத மெலுத்தி, அேற்கற தம் கீழ் மகாண்டுேரும் 
முயற்ெியில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்பதும், “கிறிஸ்துேின்  நாளில்” நாம் ோழ்ந்து 
மகாண்டிருக்கிவறாம் என்பதற்காை ொட்ெியங்கள் ேலுோக உள்ளை. வேதாகம 
காலக்கணக்கின் உண்கமத் தன்கமகய நாம் நம்பும் ேிதத்தில், கிறிஸ்துேின் 
 ாஜ்யத்தில் நகடமபறும் காரியங்கள்  மேளிப்பகடயாய்த் மதரியும் நிகலகய 
வநாக்கி நிகழ்வுகள் உச்ெக்கட்டத்கத அகடயப்வபாகின்றை. 
 
1000 ேருஷங்கள் :       
      மேளி  20ம் அதிகா த்தில்   குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கிறிஸ்து மற்றும் ெகபயாரின் 
ஆயி  ேருை அ ொட்ெி ஏற்கைவே மதாடங்கி ேிட்டதா?  அந்த ஆட்ெியின் 
ஆ ம்பமாக கி.பி 1874ம் ேருைம் உள்ளதா? கிறிஸ்துேின் ேருககக்கும் 6000 ேருை 
முடிேிற்கும் உள்ள மதாடர்பு ெம்பந்தமாை தீர்க்கதரிெைங்களின் இணக்கத்கதப் 
பார்க்கும் வபாது, வேத மாணேர்களின் நீண்ட கால நம்பிக்ககயாக, கிறிஸ்துேின் 
ஆயி  ேருை அ ொட்ெி ஏற்கைவே மதாடங்கிேிட்டது என்பகத அறிய முடிகிறது. 
கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருககயும், கிபி 1874ம் ேருைமும் ஆ ம்பமாகும் 
ேிதமாக,  கிறிஸ்துேின் “பி ென்ை காலமும்”  “ஆயி ம் ேருைங்களும்” ஒன்றாகவே 
ெம காலத்கத உகடயதாய் இருக்கின்றது. கிறிஸ்துேின் இந்த “ஒரு நாள்” 
ெம்பந்தப்பட்ட எல்லா தீர்க்கதரிெைங்களும்  “ஆயி  ேருைங்கள்” அடங்கிய 
காலப்பகுதியில் நிகறவேறும் ேிதத்தில் உள்ளை.  
      வமற்குறிப்பிட்ட 1000 ேருைங்களடங்கிய காலப்பகுதியில் ‘மத்தியஸ்தம் 
பண்ணுகிற ஆட்ெி’ அதாேது ‘ ாஜ்யத்தின் ஆெீர்ோத காலக்கட்டம்’ இன்னும் 
ஆ ம்பமாகேில்கல.    ஆகவே தான்,  பூமிக்குரிய  ோழ்கே  இன்னும்  நிகறவு  
மெய்யாத பரிசுத்தோன்களின் ஆட்ெி புரியும் காலத்கத 1000 ேருைங்களுக்கு 
குகறோக்குகிறது,  மேளிப்படுத்தல் 20ம் அதிகா த்தில் மொல்லப்பட்டகேகளுக்கு  
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இணக்கமாய் இல்கல என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது.   வேதாகம காலக்கணிப்கபயும்  
அது மதாடர்பாை கருத்துக்ககளயும்  ெவகா.  ெல்   பின்ேருமாறு எழுதுகிறார் :  
      “காலக்கணக்கு அம்ெங்கனள வேத உபவதெங்கனளப் வபான்று முற்றிலும் நிச்ெயப்பூர்ேமாக 
நாம் வநாக்க இயலாது. ஏசைைில், வேதத்தில் காலக்கணக்குகனளப் பற்றி துல்லியமாகக் 
குறிக்கப்பைேில்னல. ேிசுோெத்தின் அடிப்பனையிவலவய நாம் நைக்க வேண்டியேர்களாயிருக்கிவறாம். 
வநரடியாக காணும் ேிதத்தில் அல்ல! ஆகவே, அேிசுோெமும் அேநம்பிக்னக உள்ளேர்களாயிராமல், 
ேிசுோெத்துைன் காத்திருக்கக்கைவோம்”.  (1913  R5348) 
 

 1914ம் ேருஷத்தில் ஏமாற்றம் : 
       ெவகா.  ெல்  கணித்த காலக்கணக்குப் பற்றி ெில ஆட்வெபகைகள் 
எழுப்பப்பட்டை.  1914ம் ேருைம் பற்றியும், அந்த ேருைம் மநருங்கும் வந த்தில் 
அது மதாடர்பாை மபரிதாை எதிர்பார்ப்புகளும் அந்த ஆட்வெபகைகளுக்காை 
கா ணங்களில் ஒன்றாகும்.  அகேககளக் குறித்துப் பார்க்கலாம் :  
      “புற ஜாதியாரின்  காலங்கள்” குறித்த தீர்க்கதரிெைத்தின் முடிோக கிபி 1914ம் 
ேருைம்  கணிக்கப்பட்டது. அந்த ேருைத்தில் திருச்ெகபயின் நிகறவு பற்றிய 
எதிர்பார்ப்பும் அவநக வேதமாணேர்களிகடவய நிலேியது.  இந்த கருத்து, 1914ம் 
ேருைத்திற்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பி சுரிக்கப்பட்ட  ெல் அேர்களின் 2ம் 
ோல்யூம் புஸ்தகத்தில் (காலம் ெமீபமாய் இருக்கிறது) எடுத்துக க்கப்பட்டது.  
      ெவகா.  ெல் அேர்கள் கிபி 1914ம் ேருைத்கத எதிர்வநாக்கியிருந்தகத  நாம் 
இப்மபாழுது உண முடிகிறது.  அேருகடய ஊழியத்தின் இறுதி காலப்பகுதியில், ெில 
தீர்க்கதரிெைங்கள் இன்னும் முழுகமயாக மேளியாக்கப்படேில்கல என்பகதயும், 
அகேகள் முழுகமயாக நிகறவேறும் உச்ெக்கட்டத்திற்கு ே  இன்னும் ெிறிது காலம் 
பிடிக்கும் என்பகத உண  ஆ ம்பித்தார். R 5329; 5348 – 5350; 5373; 5449;  What Pastor 
Russel Said: பக்கம் 90; ோல்யூம் 3  முன்னுக  (1916)  
      “புற ஜாதியாரின் காலங்கள்” கிபி 1914ம் ேருைத்தில் முடிேகடயும் என்பதில் 
ெிறிதும் ெந்வதகம் மகாள்ளாமலிருந்த ெவகா.  ெல், அந்த ேருைத்தின் ஆ ம்பத்தில், 
புறஜாதிகளுக்குக் மகாடுக்கப்பட்டிருந்த காலப்பகுதி முடிேகடகிறதற்கு பின்பும், 
இ ாஜ்யங்ககள முழுகமயாக அகற்றுேதற்கு துல்லியமாகக் குறிப்பிட முடியாத 
காலப்பகுதி இன்னும் உள்ளது என்று அபிப்பி ாயப்பட்டார்.  வமலும், ெகப 
முழுேதுமாக உடைடியாக மறுரூபமகடயாது என்றும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு  
இ ாஜ்யத்தின் பணிககள திக க்கு அப்பால் மெல்லாமல், இவ்வுலகத்திவல மாம்ெீக 
நிகலயில் பணியாற்றுோர்கள் என்று உக த்தார். R 5449-5451; What Pastor Russel Said: 
பக்கம் 85-86, 88-89, 99. 
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      ஆைால் து திஷ்டேெமாக, ெவகா.  ெல் அேர்களால் மொல்லப்பட்ட 
ோர்த்கதகளுக்கு மெேி மகாடுக்க முடியாத நிகல ஏற்பட்டுேிட்டது.  முதலில் 
எதிர்பார்த்த ேிதமாக கிபி 1914ம் ேருைத்தில் ெகப மகிகம அகடயாமல்  
வபாைதால், வேத மாணேர்களிகடவய ப ேலாக ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்கத தடுக்க 
முடியாமல் வபாய் ேிட்டது.   கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக கிபி 1844ம் 
ேருைத்தில் எல்வலாரும் காணும் ேிதமாக நடக்கும்  என்று ேில்லியம் மில்லர் 
இயக்கத்கதச் ொர்ந்த அட்மேன்டிஸ்டுகள் நம்பிை வபாது, தீர்க்கதரிெைத்கத ஆழ்ந்து 
ஆ ாய்ந்த அப்வபாகதய வேத மாணேர்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபேத்திற்கு 
ஒத்தேிதமாக இன்கறய நிகல உள்ளது. 
 
      6000 ேருை வேதாகம காலக்கணக்கின் ஒரு பகுதியாக கிபி  1914ம் ேருைம்  
இல்கல என்பகத நாம் கேைத்தில் மகாள்ள வேண்டும்.  “வயவகாோேின் ொட்ெிகள்”  
மொல்லும் காலக்கணக்கு 103 ேருைங்கள்  ேித்தியாெம் மகாண்டதாக இருந்தாலும், 
“புறஜாதியாரின் காலங்கள்” பற்றிய காலக்கணக்கில் கிபி 1914ம் ேருைத்கத அேர்கள் 
ெரியாக கணிக்கிறார்கள். கிபி 1914ம் ேருஷத்தில் ெனப மகினம   னையேில்னல 
என்ற ேிஷயம், வேதாகம காலக்கணக்கின் நம்பகத் தன்னமயில் 
(பினழயின்னமயில்) எவ்ேித பாதிப்னபயும் ஏற்படுத்தேில்னல. ஏமைைில், 6000 
ேருை காலக்கணக்கும், புறஜாதிகள் காலங்கள் பற்றிய கணிப்பும் தைித்தும், 
வேறுபாடும் மகாண்டகே ஆகும். 
 
       கிபி 1915ம் ேருைத்தில், ெவகா.  ெல் எழுதிய புத்தகங்களில் ெில ெிறிய 
திருத்தங்ககள வமற்மகாள்ளும் வதகே ஏற்பட்ட மபாழுது, கிபி 1914ம் ேருைத்கதப் 
பற்றியும், அதன் எதிர்பார்ப்புககளப் பற்றியும்  குறிப்பிடும் மபாழுது, காலக்கணக்கின் 
நம்பகத்தன்கமயின் வபரில் தைக்கிருந்த நம்பிக்கககய ேலியுறுத்தி      .  ெல்  
பின்ேருமாறு  மதரிேிக்கிறார் :  
       “தற்காலத்தில் நிகழும் ெம்பேங்கள் காலக்கணக்குக்கு இகெோய் இல்லாதது 
வபாலத் வதான்றலாம்; ஆைால், வயாெபாத்தின் பள்ளத்தாக்கிற்கு (கல்லகறகளின் 
பள்ளத்தாக்கு) இவ்வுலக இ ாஜ்யங்ககள கூட்டிச் வெர்ப்பதின் முன்வைற்றம் 
மதரிகிறது; இது ஜேீனுக்கும் ம ணத்துக்குமாை வபா ாட்டமாக, மபாறுத்துக் மகாள்ள 
முடியாத அளேிற்கு பயங்க மாய் உருோகியிருப்பகத யாேரும் படிப்படியாக 
உண த்மதாடங்கி உள்ளைர். இது நாம் அறிந்துள்ளது வபான்று, அேர்களின் 
அழிேிற்குரிய நிகழ்வு  என்பகத அறியாமல் உள்ளைர்”. 

 
6 

 
 



 
 
      “பூமியதிர்ச்ெிகயப் வபான்ற பு ட்ெிகய  மதாடர்ந்து, அ ாஜகத்தின் அக்கிைி 
அேர்ககள முழுேதுமாகப் பட்ெித்து, இப்பூவுலகத்கத வமெியாேின் இ ாஜ்யத்திற்கு 
ஆயத்தம் பண்ணுேகத நாம் அறிகிவறாம்”. 
 
       நமது கர்த்தரின் பிள்களகளுக்கு தற்காலம் வொதகையின் காலம்  என்பகத 
நாம் ேிசுோெிக்கிவறாம்; கிபி 1914ல் நாம் மகிகமயின் மறுரூபம்  அகடவோம் என்று 
நம்பிைதால், நாம் உற்ொகமாய் தீேி மாகச் மெயல்பட்வடாமா? அல்லது கர்த்தரின் 
மீதும் அேருகடய மெய்தியின் வமலும், ெவகாத ர்களின் வமலும் மகாண்ட அன்பும் 
ேிசுோெமும் கா ணமாக தீேி மாக மெயல்பட்வடாமா?  நமது மேளிச்ெம் வமலும் 
வமலும் பி காெித்து, கிறிஸ்துேின் வமல் நாம் கேத்திருக்கும் ேிசுோெத்திைிமித்தம் 
ொட்ெிகளாயிருக்கிவறாம்”. R 5649 (1915) 
 
அறுேனை காலம் நீட்டிப்பு : 
 
      உண்கமயாை காலக்கணக்குப் பற்றிய மற்றுமமாரு ேிையத்கத பற்றி 
ேிோதிக்க வேண்டியுள்ளது. அது தான் “அறுேகட காலம்”  பற்றியதாகும்.  
ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு மதாடங்கி 6000 ேருைங்கள் கிபி  1874ம் ேருைத்தில் 
முடிவுற்றதும், கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம் கிபி 1874ம் ேருைத்தில் மதாடங்கியதும் 
உண்கம என்றால்,  அந்த ேருைத்திலிருந்து  142 ேருைங்கள் கடந்து ேிட்டை. 
அதாேது “அறுேகட காலம்”,  முன்பு எதிர்பார்த்தகத ேிட நீண்ட காலமாக 
நீடித்துள்ளது என்பது மதளிோகிறது.  யூத அறுேகட காலப்பகுதியாை  40 
ேருைங்களுக்காை இகண அம்ெம் ஒத்துே ேில்கல என்பதும், காலப்பகுதிகளின் 
ஒட்டுமமாத்த காலக்கணக்கிற்குள்   அறுேகட காலம் எதிர்பார்த்தகத ேிட 
நீடித்துள்ளது என்பகத அறிகிவறாம். (ோல்யூம் 1 “யுகங்ககளப் பற்றிய 
மதய்ேகீத்திட்டம்” தமிழ் பதிப்பு  பக்கம் 335-336ல் சுேிவெை யுக அறுேகட கால 
அளவு பற்றி முந்கதய எதிர்பார்ப்பு குறிக்கப்பட்டுள்ளது).  இந்நாள் ேக யிலும், 
கிறிஸ்தே அறுேகட குறித்த காலப்பகுதியின் நீளம் எவ்ேளவு என்பது 
வேதாகமத்தின் மூலம் அறியப்படேில்கல.  மாம்ெீகத்தில் இருக்கும் காலத்தில் 
வதேனுகடய பிள்களகள் இது குறித்த அறிகேப் மபறுேது கர்த்தரின் ெித்தமில்கல 
என்பது மதளிோகிறது. “அப்படிவய இகேகள் ெம்பேிக்கிறகத நீங்கள் காணும்வபாது, 
வதேனுகடய  ாஜ்யம் ெமீபமாயிற்மறன்று  அறியுங்கள்”. (லூக் 21:31; மத் 24:36; 
மாற் 13:33)   
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     அறுேகட காலம் நீடித்ததால், ெவகா.  ெல் அேர்களால் கணிக்கப்பட்ட 6000 
ேருை காலக்கணக்கு மீது நாம் நம்பிக்கக இழக்கிவறாமா? இல்கல. நாம் சுேிவெை 
யுகத்திலிருந்து ஆயி  ேருை யுகத்திற்குள் ஊடுருேியிருக்கும் காலப்பகுதியில்  நாம் 
ோழ்கிவறாம்.  இந்த காலப்பகுதியில் தான் பகழய அகமப்பு ஒழுங்குகள் முடிவுக்கு 
ேந்து, புதிய ஒழுங்குகள் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றை.  ஆேிக்குரிய நிகலயில்  மபரும் 
தீய ெக்திகளுக்கு எதி ாக கண்ணுக்குத் மதரியாத பல நடேடிக்கககள் 
வமற்மகாள்ளப்பட்டு ேருகின்றை. இந்த நடேடிக்கககளில் உடைடியாக நல்ல 
ேிகளவுககள தற்வபாது எதிர்பார்க்க இயலாது. 
 
      கிபி 1874ம் ேருைத்தில் நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்துேின் ேருகக நடந்த 
உடவைவய, இவ்வுலக அதிபதியாகிய ொத்தானுகடய ெக்திகளுக்கு எதி ாக 
கிறிஸ்துேின் ெக்திகளின் அதிகா ப் வபா ாட்டம் துேங்கியது. கிறிஸ்து தம்முகடய 
 ாஜரீக அதிகா த்கத நிகலநாட்டத் துேங்கிைார்.  இன்று, ொத்தானுகடய  
ொம் ாஜ்யமும், தீய ஒழுங்குகளும் நிகலகுகலந்து வபாேதற்காை ொன்றுககள நாம் 
பார்க்க முடிகிறது. இவ்வுலக  ாஜ்யங்களின் மகா உபத்தி ேங்களின் இடிந்த 
குேியல்கள் மீது நமது வமெியா தம் இ ாஜ்யத்கத முழு அதிகா த்வதாடும் 
மகிகமவயாடும் ஸ்தாபித்து, மனுக்குலத்கத பாேத்திலிருந்தும், ம ணத்திலிருந்தும் 
ேிடுதகலயாக்கி  ஆெீர்ேதிக்கும் வமன்கமயாை பணிகய வமற்மகாள்ளுோர். இந்த 
அதிகா  ஆட்ெி மாற்றத்திற்காை காலம்  முக்கிய பங்கு ேகிக்கிறது. இந்த 
மாற்றத்திற்காை காலப்பகுதி, நாம் முன்பு எதிர்பார்த்தகத ேிட கூடுதலாக உள்ளது 
என்பகத அறிகிவறாம். 
 
      அறுேகட காலப்பகுதி முன்பு எதிர்பார்த்தகத ேிட நீடித்துள்ளகத, உண்கம 
காலக்கணக்கின் துல்லியமாை ெரிநிகலக்கு எதி ாக எண்ண முற்பட்டால், கிறிஸ்து 
கிபி 1874ம் ேருைத்தில் திரும்ப ேந்து பி ென்ைமாகியுள்ளார் என்ற 
நம்பிக்ககயிலிருந்து வேறுபட வேண்டியிருக்கும்.  வமெியாேின் ேருகக பற்றிய 
உண்கம குறித்தும், பூமிக்குரிய ேிையங்களில் அேர் மபாறுப்வபற்றிருப்பது குறித்த 
ேிையங்ககள நிரூபிக்கும் ேிதத்தில், ‘காலங்களின் அகடயாளங்கள்’ நம் காலத்திய 
தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதல்களுடன் நமக்கு உதேி புரிகின்றை. கிபி 1874ல் இந்த 
காலப்பகுதியின் ஆ ம்பத்தில் அறுேகடயின் கர்த்த ாக கிறிஸ்து திரும்ப 
ேந்துள்ளார்.  தாைிவயலின் ”1335  நாட்கள்” தீர்க்கதரிெைமும், “யூபிலி சுழற்ெிகளும்” 
1874ம் ேருைத்கதத் துல்லியமாக குறிப்பிடுகின்றை. 
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      ஆகவே, இவயசுேின் ேருககயும், அறுேகட காலத் துேக்கமும் அவத 
ேருைத்தில் (கிபி1874ல்)  ேருேகத ஒன்றுக்மகான்று ொர்ந்திருக்கும் உபவதெங்களாக 
நாம் கருதுகிவறாம்.   இந்த கணிப்பு  இகே இ ண்டிற்கும் ெரியாைதாய் இருக்க 
வேண்டும்; அல்லது இ ண்டுவம தேறாக இருக்க வேண்டும்.  அதாேது, ஆதாமின் 
ெிருஷ்டிப்பு முதல் 6000 ேருை காலக்கணிப்பு  கிபி 1872ம் ேருைத்தில் 
முடிேகடகிறது என்ற  ெல் அேர்களின் கணிப்பு ெரி என்பது மதளிோகிறது.  
 
ஆறுதலும் உத்திரோதமுமாை தரீ்க்கதரிெைம் : 
       யுக முடிேில் ோழும் வதேனுகடய பிள்களகளுக்கு,  எதிர்பார்ப்புகள் 
நிகறவேறுதலில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்து  ஆபகூக் தீர்க்கதரிெைம் 
உக த்துள்ளகத பார்க்கும் மபாழுது நமக்கு ஆறுதலாய் உள்ளது : 
       “நான் என் காேலிவல தரித்து, அரணிவல நினல சகாண்டிருந்து, அேர் எைக்கு என்ை 
சொல்ோசரன்றும், அேர் என்னைக் கண்டிக்கும் வபாது, நான் என்ை உத்திரவு சொல்லுவேசைன்றும் 
கேைித்துப் பார்ப்வபன் என்வறன்; அப்சபாழுது கர்த்தர் எைக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ தரிெைத்னத  
எழுதி, அனத கைந்வதாடுகிறேன் ோெிக்கும்படிப் பலனககளிவல தரீ்க்கமாய் ேனர; குறித்த 
காலத்துக்குத் தரிெைம் இன்னும் னேக்கப்பட்டிருக்கிறது; முடிேிவல அது ேிளங்கும்; அது சபாய் 
சொல்லாது; அது தாமதித்தாலும் அதற்குக் காத்திரு; அது நிச்ெயமாய் ேரும்; அது தாமதிப்பதில்னல”. 
ஆபகூக் 2:1-3. 
 
        ெவகா.  ெல்  “காேல்” மபாறுப்வபற்று, “அ ணில்”  நிகல மகாண்டிருந்தகத 
அங்கீகரிப்பதில் வேத மாணேர்கள் என்ற முகறயில் நாம் மகிழ்ச்ெியுறுகிவறாம்.  
ேிசுோெக் குடும்பத்தாருக்கு “ஏற்ற வேகளயிவல”  வபாஜைம் மகாடுப்பதற்காை 
ஆ ம்ப வேகலககளச் மெய்ேதற்கு முன்வைாடியாக,  கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 
ேருககயின் வபாது, ெவகா.  ெல்  வேதாகம ஆ ாய்ச்ெியில் தீேி மாக 
ஈடுபட்டிருந்தார்.  (மத் 24:44-46)    அேர் தம்முகடய முதல் ோல்யூம் புஸ்தகத்தில் 
(யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாடு),  காலங்ககளயும் யுகங்ககளயும் பற்றிய 
அட்டேகணயுடன் “தரிெைத்கத எழுதி, பலகககளில் தீர்க்கமாய்”  ேக ந்தார்.  
வதேனுகடய  இ ட்ெிப்பின் மகத்தாை அன்பின் ஏற்பாட்கட மேளிப்படுத்தி, 
வேதாகமத்கத திறந்து பார்க்கும் ொேியாக இருந்தார்.  வதேனுகடய ஏற்பாடு 
பற்றிய இந்த முதல் புஸ்தகம் 60 லட்ெம்  பி திகளுக்கு வமல் பி சுரிக்கப்பட்டு 
ேிநிவயாகிக்கப்பட்டை.  மத ெம்பந்தமாை புஸ்தகங்களில்  இதுவே மிகப் 
மபருமளேில் ஜைங்களின் கேைத்கத ஈர்த்தது. ஒவ்மோருேரும் ெி மம் இல்லாமல் 
படிக்கும் அளேிற்கு எளிதாக எழுதப்பட்டது. கிபி 1870ம் ேருைம் முதற் மகாண்டு, 
அதிலும் குறிப்பாக கிபி 1880ம் ேருைத்திலிருந்து தற்கால ெத்தியங்கள் முதன் 
முதலாக மேளிப்படுத்தப்பட்டது.  
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      இவ்வுலக ே லாற்றில், “புதிய நாள்”  மநருங்கி ேருேகத அகடயாளப் 
படுத்தும் கடிகா  முள்ளாக  வதேைால் ேடிேகமக்கப்பட்டு,  ெல் அேர்களின் 
இ ண்டாம் ோல்யூம் “காலம் ெமீபித்திருக்கிறது” என்ற  புஸ்தகம் வேதாகமத்தின் 
6000 ேருை காலக்கணக்கக மேளிப்படுத்தியது.  இது கிறிஸ்துேின்  ாஜ்யம் 
மதாடர்பாக ஆெீர்ோதங்கள் கிகடக்கப் வபாகும் காலம் மநருங்கி ேருேகத 
உணர்த்துகிறது. கிறிஸ்துேின் ெகப மகிகமப்படும் காலத்கதவயா அல்லது 
 ாஜ்யத்துக்குரிய ஆெீர்ோதம் ஆ ம்பிக்கும் காலத்கதவயா துல்லியமாகக் குறிப்பிடும் 
வநாக்கத்துடன் இந்த இ ண்டாம் ோல்யூம் எழுதப்படேில்கல.  
 
      ஆபகூக்கின்  தீர்க்கதரிெைம்,  தரிெைம் நிகறவேறுேது பற்றிய ேிையத்தில் 
காலம் தேறுேது (தாமதம் ஆேது) பற்றிய குறிப்பு காணப்படுகிறது. அறுேகடயின் 
காலம் கிபி 1914ம் ேருைத்தில் முடிேகடயும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மேறும் யூகத்தின் 
அடிப்பகடயிலாைகே.  வேதாகமத்தின் அடிப்பகடயிைால் அல்ல. வதேப்பிள்களகள் 
அவநகர் ஏமாற்றத்திற்குள்ளாைாலும், தரிெைம் உண்கமயாகவே உள்ளது.  
வதேனுகடய காலக்கணக்கில் எவ்ேித மாற்றமும் இல்கல.  
 
      “(தரிெைம்) முடிேிவல அது ேிளங்கும். அது மபாய் மொல்லாது; அது 
தாமதித்தாலும் அதற்குக் காத்திரு; அது நிச்ெயமாய் ேரும், அது தாமதிப்பதில்கல”.   
      வதேனுகடய உத்தி ோதம்  எத்தககயது !  வமற்குறிப்பிட்ட ஆபகூக் புஸ்தக 
ேெைத்கதப் பற்றி  ெவகா.  ெல் பின்ேருமாறு ேிளக்கம் கூறுகிறார் : 
       “யுகங்கனளப் பற்றிய வதேனுனைய ஏற்பாடு பலனககளிவல சேளிப்பனையாக எழுதப்பை 
வேண்டும்; இனதக் கைந்வதாடுகிறேன் ோெிக்கும்படியாக சேளியரங்கமாக்கப்பை வேண்டும்.  
தூங்குகிறேன் இனதப் படிக்க முடியாது. சபாய்யாை சகாள்னக வபதங்களாகிய மதுனேக் 
குடிப்பேர்கள் இனதப் படிக்க இயலாது. பாேிகளின் ேழியில் நிற்கிறேர்கள் இனத ோெிக்க முடியாது; 
எேனுனைய இருதயம் சுத்தமாகவும், வபாதனைனய ஏற்றுக் சகாள்ளும் ேிதத்திலும் இருந்தால், 
பலனககளில் எழுதியிருப்பனதக் கைந்வதாடுகிறேன் ோெிப்பான்”. 
        “காலக்கணக்கு நமக்கு ஒரு ஆெரீ்ோதமாைது என்பனத ேிசுோெிக்கிவறாம்; நாம் 
ொதாரணமாக ேிழித்து எழுேதற்கு முன்பாக, ெில நிமிஷங்களுக்கு முன்ைதாகவோ அல்லது ெில 
மணி வநரங்களுக்கு முன்ைதாகவோ ேிடியற்காலத்தில் இது நம்னம எழுப்ப உதவுகிறது”. 
ேிழித்திருப்பேர்கள் மட்டுவம ஆெரீ்ோதம் சபற இயலும்”. 
        “நாம் பினழயில்லாதேர்கள் என்பனதயும், நம்முனைய கணிப்பு பினழயில்லாதது  என்பனதயும் 
மைதில் இருத்திக் சகாள்வோம்;  தற்கால ஆச்ெரியத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளும் ஒவ்சோரு 
நினலயிலும் சேளிச்ெம் ஊடுருேனதயும், அவத ெமயத்தில் பிரபஞ்ெத்தின் அனமதியின்னமனயயும் 
வநாக்கும் வபாது, காலக்கணக்கிற்கு ஒத்த ேிதமாய் உள்ளது.... நாம் ஒரு புதிய யுகம் மலர்ந்திருக்கும் 
காலத்தில் இருக்கிவறாம். ஆைால், இந்த காலத்தில் எவ்ேளவு தூரத்தில் உள்வளாம் என்பனத 
துல்லியமாக அறிய  முடியேில்னல. நீதியின் சூரியன் வதான்றுேதற்குக் காத்திருக்கிவறாம்”.                                         
(ரீ பிரிண்ட்  5374-75) 
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     கிறிஸ்துேின்  நாகளக் குறித்த முக்கியமாை தீர்க்கதரிெைங்கள் நிகறவேறுகிற 
தருணத்தில், மனுை ே லாற்றில் 7ேது 1000 ேருை நாகள  அகடயாளங் 
காட்டுேது தான், வேதாகம காலக்கணக்கின் முக்கிய வநாக்கமாக உள்ளது. 

1) கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக, அறுேகட கால துேக்கம், இஸ் வேல் 
திரும்பக் கூட்டிச் வெர்க்கப்படுதல், இ ாஜ்யம் முழுகமயாக 
ஸ்தாபிக்கப்படுேதற்கு ஆயத்தமாக, தற்கால தீகமயாை ெமுதாய 
ஒழுங்குககள அகற்றிப் வபாடுதல்  ஆகியகேககளக் குறித்த நம் காலத்திய 
தீர்க்கதரிெைங்களின் நிகறவேறுதல்கவளாடு  மநருக்கமாை இணக்கமாக 6000 
ேருைங்களின் முடிவு உள்ளது.  

2) கிபி 1914ம் ேருை ஏமாற்றம், மற்றும் அறுேகட காலம் மதாடர்ந்து நீடிப்பது 
ஆகியகே காலக்கணக்கு ெம்பந்தப்பட்ட ெிக்கலாை ேிையங்களாக 
இருக்கின்றை. முதலாேது, கிபி 1914ம் ேருைத்தில், ெகப மகிகம அகடயும்  
என்ற எதிர்பார்ப்பு மேறும் யூகத்தின் அடிப்பகடயில் ஏற்பட்டது ஆகும். இது 
குறித்து வேதாகமத்தில் வந டியாை குறிப்புகள் ஏதும் இல்கல. ஆகவே, இந்த 
எதிர்பார்ப்புகளில் ஏற்பட்ட வதால்ேி, காலக்கணக்கின் பிகழயின்கமகய 
எவ்ேிதத்திலும் பாதிக்காது. ஏமைைில், இகேகள் காலக்கணக்கக 
உள்ளடக்கியகேகளாக இல்கல. 
 

      அறுேகட காலத்கதப் மபாறுத்த ேக யில், கிபி 1874ம் ேருைத்தில் 
கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து தகலகம அறுேகடயாள ாக திரும்பி ேருேது, அறுேகட 
காலத்தின் மதாடக்கமாய் இருப்பது பிரிக்க இயலாத ேிையமாகும். ொத்தானுகடய 
ொம் ாஜ்யம் படிப்படியாக ெீர்குகலந்து ேருேகதப் பார்க்கும் நாம், வதேப்பிள்களகள் 
எதிர்பார்த்த காலத்கத ேிட நீண்டுள்ளது என்பகத அறிகிவறாம். முடிவு 
காலத்திலுள்ள வதே பிள்களகளின் நம்பிக்ககயின் நிகறவேறுதலில்  தாமதம் 
ஆகும் என்பகத ஆபகூக் தீர்க்கதரிெியின் ோயிலாக அறிேது நமக்கு ஆறுதலாை 
ேிையமாகும். (ஆபகூக் 2:1-3)  வபதுரு அப்வபாஸ்தலன் 2வபதுரு 3:8ம் ேெைத்தில் 
கூறும்ேிதமாக, “கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் என்பது ஆயி ம் ேருைங்கள்; ஆயி ம் 
ேருைங்கள் ஒரு நாள்”  என்பகத மைதில் இருத்திக் மகாள்ள வேண்டும். ஆகவே, 
அறுேகட காலத்தின் நீட்டிப்பு வதேனுகடய பார்கேயில் ெரியாகவே உள்ளது.  
           
      “காலக்கணக்கு” பற்றிய பாடம் வேத மாணேர்களிகடவய பல்வேறு 
அபிப்பி ாயங்களுக்கு ேழி ேகுத்துள்ளது என்று மொல்ேது உண்டு.  தீர்க்கமாய் 
ஆ ாயும் பட்ெத்தில் இந்த  முடிவு தேறாைது ஆகும். வதேனுகடய திட்டம் மற்றும் 
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வநாக்கம்  கா ணமாகவே,  பரிசுத்த ோர்த்கதகளினூவட  வேதாகம  காலக்கணக்கு  
பின்ைப்பட்டுள்ளது. ே லாற்றின் ஒவ்மோரு நிகழ்வும் அளக்கப்பட்டுள்ளது. வதே 
ஏற்பாட்டின் பல்வேறு அம்ெங்கள் அறிவுப்பூர்ேமாை இணக்கத்துடன் ஒன்றன் பின் 
ஒன்றாக மதாடர்ச்ெியுடன் இருப்பது, வதே பிள்களகளுக்கு இது ஆெீர்ோதமும் 
உற்ொகமும் அளிக்கும் ேககயில், வதே ஏற்பாட்கட ெரியாக புரிந்து மகாள்ேதற்கு 
உதவுகிறது. 
     மதளிேில்லாத மங்கலாை இறந்த காலத்தில், ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 
நாம் ோழும் நேைீ யுகம் ேக க்கும் உள்ள நிகழ்வுகளின் மதாடர்ச்ெியாை 
ேரிகெகய  வேதாகம காலக்கணக்கு  மட்டுவம நமக்கு மேளிப்படுத்துகிறது.  
வேதாகமத்தின் காலக்கணக்கு  அடிப்பகடயிலாை ொட்ெியத்கத நம்புகிறேர்கள் 
மட்டுவம, இந்த பூமியில் மனுைன் வதான்றிய காலத்கதப்       பலத ப்பட்ட 
அனுமாைங்ககள ஒதுக்கி  தள்ளிேிடுகின்றைர்.  
     வமலும், ெிருஷ்டிகக ப் பற்றியும், வேதாகமம் வதே ஆேியில் எழுதப்பட்டது 
        ேிசுோெம் மகாண்டிருந்தாலும், வதேனுகடய பார்கேயில் 
“காலக்கணக்கு” பற்றிய மமய் ஞாைத்கத ஒவ்மோருேரும் மபறும் 
தகுதியுள்ளேர்களாக இல்கல. 
 
     வேதாகம அடிப்பகடயில் பல்வேறு ேிதமாக காலக்கணக்குகள் இதுகாறும் 
கணிக்கப்பட்டுள்ளை. மனுைனுகடய ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து முதல் 6000 ேருைங்கள் 
குறித்த காலக்கணக்கு  கீழ்கண்டோறு பல ால் கணிக்கப்பட்டுள்ளை: 
 

காலக்கணக்கு கணித்தேர் மபயர் ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு 
முதல் 6000 ேருைங்கள் 

 துேக்கம்  முடிவு 
யூத காலண்டரின் அடிப்பகடயில் கிமு 3761 கிபி 2240 
டயைிைியஸ்  பிடாேியஸ் கிமு 3983 கிபி 2018 
வஜம்ஸ் யூைர் கிமு 4004 கிபி 1997 
ேில்லியம் வேல்ஸ் கிமு 5411 கிபி 590 
மேன்றி ஃபிைஸ்  கிளிண்டன் கிமு 4138 கிபி 1862 
ேில்லியம் மில்லர் கிமு 4157 கிபி 1843 
பேன் /  ெல் கிமு 4129 கிபி 1872 
டிம்பிள்கப / டாட்டன் கிமு 3999 கிபி 2002 
மார்டின் ஆன்ஸ்வட / பிலிப்ஸ் மாவ ா கிமு 4046 கிபி 1955 
லா ன்ஸ் டான்ோப் கிமு 4073 கிபி 1927 
வயவகாோேின் ொட்ெிகள் கிமு 4026 கிபி 1975 
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     வமற்குறிப்பிட்டேற்றில், மபரும்பாலாை கணிப்பாளர்கள் பகழய ஏற்பாட்டின் 
எபிவ ய பி தியின் அடிப்பகடயில் கணித்துள்ளைர். இேர்களின் கணிப்பு ஓ ளேிற்கு 
ஒத்து ேருகிறது.  ேில்லியம் வேல்ஸ், மற்றும் ெிலர்           பி தியின் 
அடிப்பகடயில் (முற்பிதாக்களின்  தகலமுகற ேயது கூடுதலாக உள்ளை) 
காலக்கணக்கக கணித்தைர்.  மபரும்பாலாைேர்கள்           பி தி 
நம்பிக்ககயுள்ளதாக எடுத்துக் மகாள்ேதில்கல. ஏமைைில், பாபிவலாகைச் வெர்ந்த 
மப ெஸ் மற்றும்  எகிப்கதச் வெர்ந்த மைிட்வடா வபான்ற உலக ே லாற்று 
ஆெிரியர்களின் கருத்துக்களுக்குச் ொதகமாக, வேதாகமத்கத மமாழி மபயர்க்கும் 
வபாது, தங்களுக்கு ொதகமாக, முற்பிதாக்களின் காலங்ககள கூடுதலாகத் திருத்தி 
எழுதிைார்கள் என்று மபாதுோக நம்பப்படுகிறது.  
 
     இங்கிலாந்கதச் வெர்ந்த கிறிஸ்வடாபர் பேன் அேர்களால்  காலக்கணக்கு 
கணிக்கப்பட்டு, பிறகு ெவகா.  ெல் அேர்கள் இந்த காலக்கணக்கக, வேதாகமம் 
மற்றும் ே லாற்று ஆதா ங்கள் ோயிலாக யாேரும் எளிதாக கண்டுணர்ந்து 
மகாள்ளும் ேககயில் பி கடைப்படுத்திைார். ஆழ்ந்து ஆ ாயும் வபாது, 
மற்மறல்லாருகடய காலக்கணக்குககளக் காட்டிலும்  ெவகா.  ெல்  காலக்கணக்கு 
ெரியாைதாக நிகல மபற்றது. வேதாகம ொட்ெியங்களும், உலக ே லாற்றில் 
ெந்வதகத்திற்கு இடமில்லாத உண்கமச் ெரித்தி ங்களும் ஒன்றாக இணக்கமாய் 
உள்ளது.  
 
     வதேனுகடய பிள்களகளுக்கு 6000 ேருை முடிகேக் காட்டுேதற்கும், 
மனுைர்கள் ெம்பந்தப்பட்ட ேிையங்களில் வதேனுகடய மெயல்முகறயில் ஏற்பட்ட 
முக்கிய மாற்றத்திற்கு இணங்கும் ேககயில் வதேப்பிள்களகள் தங்ககள ஆயத்தம் 
பண்ணிக் மகாள்ேவத காலக்கணக்கின் பி தாை வநாக்கம் ஆகும்.  இதன் ேிகளோக, 
இ ாக்கால  இருட்டு ேிலகுேதற்கு முன்பாகவே, புதிய நாளின் துேக்கத்திவலவய 
ேிழித்துக் மகாண்டேர்களாக, வதே ோர்த்கதககள உன்ைிப்பாக  ஆ ாயும்  வேத 
மாணாக்கர்ககள உைார்படுத்துேதாகவே உள்ளது.  இன்றும் கூட, 142 
ேருைங்களுக்குப் பிறகும், இவ்வுலகில் இருள் வமகம் இன்னும் சூழ்ந்திருக்கிறது 
என்று மொன்ைாலும், வேதகைகள் மபருகியிருக்கும் ெம்பேங்களின் 
முக்கியத்துேத்கத  வதே பிள்களகள் உணரும் ேிதத்தில் வேதாகம 
தீர்க்கதரிெைங்கள் உதவுகின்றை.  வதேனுகடய வநாக்கங்ககள உணர்ந்து, காலத்தின் 
நீட்ெியில் நம்முகடய நிகல  என்ை என்பகத புரிந்து மகாள்ேது  ஆெீர்ோதமாை 
ேிையமாகும். 
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     வமகமும் அந்தகா முமாை “கர்த்தருகடய நாளில்”, ேிடியற்கால மேளுப்பு 
பர்ேதங்கள் வமல் ப ே ஆ ம்பித்துள்ளது. ேிழித்திருப்பேர்கள் அகத உணர்ந்து 
மகாள்ோர்கள்.  (வயாவேல் 2:2)  சுயநலம், மைிதாபிமாைம் இல்லாகம, அநியாயம் 
ஆகியேற்கறத் தன்ைகத்வத மகாண்ட ெமுதாய ஒழுங்குகளில், தைி மைித 
உரிகமககளப் பற்றிய ேிழிப்புணர்வுடன் கூடிய அறிவுப்மபருக்கம் தற்காலத்தில் 
மபருகியிருந்தாலும், இவ்வுலக மக்கள் தங்ககளச் சுற்றி உண்கமயில் என்ை 
நடக்கிறது  என்பகத உண ாமல் இருக்கிறார்கள்.  இதன் ேிகளவு, இவயசுவும், 
தாைிவயல் தீர்க்கதரிெியும்  முன்னுக த்த ேிதத்திவலவய அகமயும்.  “உலகமுண் 
டாைது முதல்  இதுேக க்கும் ெம்பேித்தி ாததும், இைி வமலும் ெம்பேியாததுமாை 
மிகுந்த உபத்தி ேம் அப்மபாழுது உண்டாயிருக்கும்”. (மத் 24:21-22; தாைி 12:1) 
 
      பூமிக்குரிய ே லாற்றில் இந்த புதிய நாகள  சுட்டிக்காட்டும் காலக்கணக்கு 
பற்றிய அறிகேப் மபற்றிருப்பது மபரு மகிழ்ச்ெிக்குரிய ேிையமாகும். “மிகாவேல்” 
(இவயசுேின் அகடயாளப் மபயர் – வதேகைப் வபான்றேர்) எழும்பி இருக்கிறார் 
என்பதும், தம்முகடய  ாஜ்யத்கத முழுகமயாக ஸ்தாபிக்கும் முயற்ெியில் 
மகறமுக நடேடிக்ககககள  வமற்மகாண்டு ேருகிறார் என்றும் அறிகிவறாம். 
ஆபகூக்கின் தரிெைம் நிகறவேறக் காத்திருக்கும் ெமயத்தில், நாம் வொர்வுற்று, தூக்க 
மயக்கத்தில் இருக்க வேண்டாம். ககடெி காலத்துக்குரிய மெய்திகய 
பி கடைப்படுத்தும் ேிதமாக, அகத மெயற்படுத்தும் கருேியும் நமது கககளில் 
உள்ளது.  
 
      ஜாதிகளின் வமல் நிலவும் துன்பங்களிைால் பயமுற்று குழப்பமகடவோருக்கு 
வதறுதலின் ேெைமாகவும்,  ாஜ்யத்தின் சுேிவெை நற்மெய்திகய ப ப்புேதற்காை 
ோய்ப்பு இந்த இகடப்பட்ட காலத்தில் நமக்குக் கிகடத்துள்ளது. இது தான் 
வேதத்தில் பின்ேருமாறு குறிக்கப்படுகிறது :  
 
       “ ...... ெிறுனமப்பட்ைேர்களுக்கு சுேிவெஷத்னத அறிேிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிவஷகம் 
பண்ணிைார்; ..... கர்த்தருனைய அநுக்கிரக ேருஷத்னதயும், நம்முனைய வதேன் நீதினயச் ெரிக்கட்டும் 
நானளயும் கூறவும், துயரப்பட்ை அனைேருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் ....” ஏொயா 61:1,2. 
      வதேனுகடய ஊழியக்கா ர்களாக நம்கம நல்லேிதமாக தயார்படுத்திக் 
மகாள்ளும் ேககயில், வதேன் நமக்கு கூடுதலாை காலத்கத தந்திருக்கிறார். ஆகவே, 
அன்புடன்  ெத்தியத்கதக் ககமகாண்டு, தகலயாகிய கிறிஸ்துவுக்குள்  எல்லாேற் 
றிவலயும் நாம் ேளருகிறேர்களாய் இருக்க வேண்டும். (எவப 4:15)  
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      கிறிஸ்துேின்  ாஜ்யம் மேளிப்பகடயாக புலப்படும் காலக்கட்டத்கத  
மநருங்கியுள்ள நிகலயில், அறுேகட யுக காலப்பகுதியில் (இறுதியில்) இருக்கும் 
நாம் தற்காலத்துக்குரிய தீர்க்கதரிெை மெய்திகய மபற்றிருக்கிவறாம்..  இத்தககய 
ஞாைம், நம்முகடய பி திஷ்கடக்குட்பட்ட ஜேீியத்தில் ேளம் மபறுேதற்கு 
வபருதேியாயிருக்கும்.         
       
      வேதாகம காலக்கணக்கு என்ற கடிகா  ஒலி ெரியாை ெமயத்தில் ஒலிக்கிறது. 
தீர்க்கதரிெைங்ககள ஆ ாயும் வேத மாணேர்களாகிய ெிறிய கூட்டத்தாக  
ேிழித்மதழுப்பியிருக்கிறது.   இந்த புதிய நாளில் நடக்கும் நிஜங்கள், தீர்க்கதரிெைங் 
ககள ெரியாகப் புரிந்து மகாள்ளச் மெய்கிறது. இந்த காலக்கணக்கு, கிறிஸ்துேின் 
பி ென்ைத்தின் வமல்  (மாம்ெீக கண்களால் காணக்கூடாத நிகலயில்) நம்பிக்கக 
மகாள்ளச் மெய்கிறது. வமலும், ேிசுோெக் குடும்பத்தாருக்கு வநர்த்தியாகவும், 
பூ ணமாகவும் அறுேகட கால மெய்திகய மகாண்டு ேருேதற்காை ேழி 
முகறகளுக்கு மபரும் தூண்டுதலாக காலக்கணக்கு இருக்கிறது.  இதுவே “ஏற்ற 

வேனளயிலாை வபாஜைம்”.  (லூக் 12:42) 
 
      இந்த புதிய நாளின் நிஜங்ககள இன்னும் அறிந்துண ாமல் வதே பிள்களகள் 
இருப்பார்கவளயாைால், வேதாகம உண்கம காலக்கணக்ககயும், அது மதாடர்பாை 
காலங்ககள மேளிப்படுத்தும் தீர்க்கதரிெைங்களுக்கும்  முக்கியத்துேம்  மகாடுக்கு 
மாறு வகட்டுக் மகாள்ளப்படுகிறார்கள்.  பல நூற்றாண்டுகளாக மகறக்கப்பட்டிருந்த 
இந்த ேிையங்கள், இந்த யுக முடிேில் இருக்கும் ேிசுோெிகளுக்கு உற்ொக 
மூட்டுேதற்காகவே இப்மபாழுது மேளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை.  வதேனுகடய ோர்த்கத 
களுக்கு நாம் மெேி ொய்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிவறாம் : 
 
    “தூங்குகிற நீ ேிழித்து மரித்வதானர ேிட்டு எழுந்திரு; அப்சபாழுது கிறிஸ்து உன்னைப் 
பிரகாெிப்பிப்பாசரன்று சொல்லியிருக்கிறார்”. 
 
      “எழும்பிப் பிரகாெி; உன் ஒளி ேந்தது; கர்த்தருனைய மகினம உன்வமல் உதித்தது. இவதா, இருள் 
பூமினயயும், காரிருள் ஜைங்கனளயும் மூடும்; ஆைாலும், உன் வமல் கர்த்தர் உதிப்பார்; அேருனைய 
மகினம உன்வமல் காணப்படும்”. 
 
       “நித்தினரனயேிட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேனளயாயிற்சறன்று  நாம் காலத்னத 
அறிந்தேர்களாய், இப்படி நைக்க வேண்டும்; நாம் ேிசுோெிகளாை வபாது இரட்ெிப்பு 
ெமீபமாயிருந்தனதப் பார்க்கிலும், இப்சபாழுது அது நமக்கு அதிக ெமீபமாயிருக்கிறது.  இரவு சென்று 
வபாயிற்று, பகல் ெமீபமாயிற்று......”  (எவப 5:14; ஏொயா 60:1,2;  வராமர் 13:11-12) 
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    “ ......இனேகள் நைக்குங் காலங்கனளயும் ெமயங்கனளயும் குறித்து உங்களுக்கு எழுத 
வேண்டுேதில்னல; இரேிவல திருைன் ேருகிற ேிதமாய்க் கர்த்தருனைய நாள் ேருசமன்று நீங்கவள 
நன்றாய் அறிந்திருக்கிறரீ்கள்; ... அந்த நாள் திருைனைப் வபால உங்கனளப் பிடித்துக் 
சகாள்ளத்தக்கதாக, நீங்கள் அந்தகாரத்திலிருக்கிறேர்கள் அல்லவே. ஆகவே, மற்றேர்கள் 
தூங்குகிறது வபால நாம் தூங்காமல், ேிழித்துக் சகாண்டு சதளிந்தேர்களாயிருக்கக்கைவோம்”.  
(1சதெ 5:1-2,4-6) 
 
   “ ...... இந்த ோர்த்னதகள்  முடிவுகால மட்டும் புனதசபாருளாக னேக்கப்பட்டும், முத்திரிக்கப்பட்டும் 
இருக்கும்; .... துன்மார்க்கரில் ஒருேனும் உணரான்; ஞாைோன்கவளா உணர்ந்து சகாள்ோர்கள்; ... 
ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பத்னதந்து நாள் மட்டும் காத்திருந்து வெருகிறேன் பாக்கியோன்; ... எஜமான் 
ேரும்வபாது ேிழித்திருக்கிறேர்களாகக் காணப்படுகிற ஊழியக்காரவர  பாக்கியோன்கள்; அேர் அனர 
கட்டிக்சகாண்டு அேர்கனளப் பந்தியிருக்கச் செய்து ெமீபமாய் ேந்து, அேர்களுக்கு ஊழியஞ் செய்ோர் 
என்று சமய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிவறன்”.  (தாைி 12:9,10,12; லூக் 12:37) 
 
      இவ்ேிதமாக, நம் ேிசுோெத்திற்கு ேலுோை ஆதா மாக வதேன் 
காலக்கணக்கக நியமித்திருக்கிறார் என்பதில் நாம் உறுதியாயிருக்கிவறாம். அறுேகட 
காலம் முழுேதிலும் கிறிஸ்துேின் பாத அங்கங்களாயிருக்கிற நமக்கு ஒரு 
தூண்டுதலாகவும், ேழிகாட்டியாகவும் வதேன் காலக்கணக்கக உபவயாகப்படுத்தி 
யுள்ளார். 
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ெவகா. ரெல் கணித்த  உண்னமயாை காலக்கணக்கு 

 
     மனுக்குல ே லாற்றின் முதல் 6000 ேருைங்கள் பற்றிய காலக்கணக்கின் 
துேக்கத்கதயும் முடிகேயும் கணித்த ெவகா.  ெல் அேர்களின் “உண்கமயாை 
காலக்கணக்கு”  பற்றிய அடிப்பகட ேிையங்ககள அறிந்து மகாள்ேது அேெியம். 
இந்த காலக்கணக்கக முதலில் ேடிேகமத்தேர் கிறிஸ்வடாபர் பேன் என்பேர் 
ஆோர்.  அகத ெவகா.  ெல் ஏற்றுக் மகாண்டார். ஏமைைில், இந்த காலக்கணக்கு, 
உலக ே லாற்று பதிவுகளிலிருந்து தைித்து, முழுேதும் ெத்திய வேதாகமக் 
குறிப்புககள மட்டுவம அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு இருந்தது.  
     ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் முடிவு ேக க்குமுள்ள 
துல்லியமாை காலக்கணக்குககளக் மகாண்ட “உண்கமயாை காலக்கணக்கு” 
அம்ெங்ககள ஏற்றுக் மகாள்ேதற்காை அம்ெங்ககள பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
     6000 ேருை நீட்ெியில் முடிவு புள்ளியிலிருந்து துேங்குவோம் : 
      ெல் அேர்களின் எழுத்துக்களில் 6000 ேருை முடிவு கிபி 1872ம் 
ேருைத்திலா? அல்லது கிபி 1873ம் ேருைத்திலா? என்பதில் ெரியாை மதளிவு 
இல்லாதது வபான்று வதான்றும்.  (ோல்யூம் 2, காலம் ெமீபமாயிருக்கிறது - தமிழ் 
பதிப்பு 2013, பக்கம் 29-32,43).  அதாேது, 6000 ேருை முடிவு கிபி 1873ம் 
ேருைத்கத உள்ளடக்கியதா? அல்லது கிபி 1873ம் ேருைத்கத உள்ளடக்காததா? 
என்ற ெந்வதகம் எழுேதுண்டு.  இருப்பினும்,  வேதாகம துல்லிய காலக்கணக்கில் 
இது கிபி 1872 அக்வடாபர் என்று அேர் முடிவு மெய்திருப்பார் என்று வதான்றுகிறது. 
இகத உறுதிப்படுத்தும் ேண்ணம், அேர் எழுதிய எழுத்துக்களில் ெிலேற்கற 
பின்ேருமாறு பார்ப்வபாம் : 
 
      “கிபி 1ம் ேருஷம் என்பது  ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 4005ம் ேருஷம் என்று யூஷர் 
குறிப்பிட்டுள்ள வபாதிலும், வேதாகம பதிவுகளின் அடிப்பனையில் அது கிமு 4129ம் ேருஷம் என்றும், 
6000 ேருஷ முடிவு என்பது கிபி 1872ம் ேருஷம் என்றும், ‘ஏழாேது ஆயிர ேருஷம்’ என்ற காலப்பகுதி 
கிபி 1873ம் ேருஷத்தில் துேங்குகிறது என்பனத நாம் எடுத்துக் காட்டியிருக்கிவறாம்.  
..... நாம் கணித்த காலக்கணக்கு, ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருஷங்கள்  கிபி 1872ல் 
முடிேனைகிறது”.  (ோல்யூம் 2- “காலம் ெமீபமாயிருக்கிறது” – தமிழ் பதிப்பு 2013 பக்கம் 45,46). 
       “கிபி 1872ம் ேருஷம் அக்வைாபர் மாதம், ஏழாம் ஆயிர ேருஷத்தின் துேக்கமாக ‘வேதாகமத்தின் 

துல்லியமாை காலக்கணக்கு’ சுட்டிக்காட்டுகிறது”. (ோல்யூம் 3-“உம்முனைய ராஜ்யம் ேருேதாக” 
தமிழ் பதிப்பு 2014 பக்கம் 149). 
       “6000 ேருஷங்கள் முடிவு சபற 1872 ேருஷங்கள் (அக்வைாபர் கிபி 1872  ேனர) 
வதனேப்படுகிறது”. (ரீபிரிண்ட் 1896, பக்கம் 1980) 
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     6000ம் ேருைத்தின் இகலயுதிர் காலப் பருேத்தில் 6000 ேருைங்கள் 
முடிேகடகிறது என்பது ெரியாகவே வதான்றுகிறது. மனுைன் ெிருஷ்டிப்பு இகலயுதிர் 
காலத்தில் நடந்தது என்று மபாதுோக நம்பப்படுகிறது. இதற்கு கா ணம், பழங்கால 
காலண்டர்கள் அகைத்திலும் ேருைத்தின் துேக்கம் இகலயுதிர் காலமாகவே 
இருந்து ேந்துள்ளது. ஆகவே, ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் முடிவு 6000 
ேருை  இகலயுதிர் காலத்தில் முடிேகடகிறது. 
            
      இகலயுதிர் காலத்தில் துேங்கி இகலயுதிர் காலத்தில் முடிவு மபறுேகத 
கணக்கில் மகாள்ளும் வபாது, ெில முக்கியமாை வேதாகம மற்றும் உலக 
ெம்பேங்ககள முழு ேருைங்களாகக் கணிக்க உதவுகிறது. யூத காலண்டர் 7ம் 
மாதத்தில்  (அக்வடாபர் மாதம் 1ம் வததி வபால) பாபிவலாைிய ெிகறயிருப்பிலிருந்து 
ஆலயத்கத மறுபடியும் கட்ட இஸ் வேலர் பாலஸ்தீைா மென்றைர். இதற்கு எழுபது 
ேருைங்களுக்கு முன்ைதாக, வதெம் பாழாய்ப் வபாகும்படியாக யூதர்கள் எகிப்துக்கு 
ஓடிப்வபாைது ஏழாம் மாதத்தில்  தான் நடந்தது. (ெிவதக்கியா  ாஜாேின் 
ேிழுககயிலிருந்து மூன்று மாதங்கள் கழித்து). 
 
     6000 ேருைத்தின் துேக்கம் எப்மபாழுது ? ஆதாம் ெிருஷ்டிக்கப்பட்ட ேருைம் 
துல்லியமாக கணிக்கப்பட முடியுமா?   ெல் அேர்களின் எழுத்துக்களில்  இது 
எங்கும் குறிக்கப்படேில்கல. ஆைால், முடிவு ேருைத்திலிருந்து பின்வைாக்கி 6000 
ேருைங்கள் கணக்கிட்டால், துேக்க ேருைத்கத அகடயலாம்.   ெவகா.  ெல் 
கூறும்ேிதமாக, அக்வடாபர் கிபி 1872ல் 6000 ேருைங்கள் முடிவு மபற்றது 
ெரிமயன்றால், 6000 ேருைத் துேக்கம் அக்வடாபர் கிமு 4129ம் ேருைம் 
ெிருஷ்டிப்பின் ேருைமாகிறது. கிமு 1க்கும் கிபி 1க்கும் நடுேில் “0” ேருைம் 
இல்கல என்ற கருத்தில் இது கணிக்கப்படுகிறது. 
 
     “0” ேருைம் இல்கல என்பது, ெில காலக்கணக்கீட்டாளர்ககள தங்கள் 
கணக்கீடுகளில் மபருந்தேறு இகழக்க ஏதுோயிருந்தது. இந்த “0” ேருைம் இல்கல 
என்ற கருத்திைால், வேல்ஸ், ேில்லியம் மில்லர் காலக்கணக்குகளிலும் மற்றும் 
வேதாகம மமாழிமபயர்ப்பு ேிளக்கக் குறிப்புகளிலும் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. 
மபாதுோக ஏற்படக்கூடிய இந்த தேகறயும், காலங்களின் ெரியாை நீட்ெிகயயும் 
கணக்கிட, ெில ேக படங்கள் மூலம் ேிளக்குேது உதேியாக இருக்கும். 
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     கிபி 1க்கு முன்ைர் கிமு 1 உள்ளது என்பகத மைதில் கேத்துக் மகாள்ள 
வேண்டும். இகேகளுக்கு இகடவய, “0” ேருைம் இல்கல. இதைால், 
காலக்கணக்கில் கிபி யிலிருந்து கிமு ேருைங்ககள கணக்கிடும் வபாது, 
ொதா ணமாை கழித்தல் முகறகயக் ககயாளக்கூடாது. இகத பின்ேருமாறு 
ேிளக்கலாம் : 
     6000 ேருை காலப்பகுதியின் முடிவு ேருைமாக, அக்வடாபர் கிபி 1872ம் 
ேருைம் உள்ளதாக கேத்துக் மகாண்டால், இதன் துேக்க ேருைத்கத எப்படிச் 
மொல்ல முடியும் ? 6000  ேருைத்திலிருந்து 1872 ேருைங்ககளக் கழித்தால், கிமு 
4128ம் ேருைம் ேருகிறது. ஆைால், இந்த முகறயில் துேக்க ேருைத்திற்கு ஒரு 
ேருைம் குகறோக உள்ளது. அதாேது, இது 5999 ேருைங்ககளவய குறிப்பதாக 
உள்ளது.  
       இகத கீழ்கண்ட ேக படம் மூலம் ேிளக்கலாம் :                                                    
         

6000        - 

        

4128 ¼ 
      

1871 ¾  

      

6000

      

      
       

    4129

       
    

6000 

      
   

     1872

       
    

 
 
     கிமு – கிபி புள்ளியிலிருந்து, கிபி 1872 இகலயுதிர் காலம் ேக யிலும் 1871¾  
ேருைங்ககளயும், 4128¼ ேருைங்ககளயும் பின்வைாக்கி நகர்த்திைால், ஆதாமின் 
ெிருஷ்டிப்பு கிமு 4129ம் ேருைத்கத அகடகிறது. இந்த கிமு மற்றும் கிபி  
பகுதிககளக் கூட்டிைால், மமாத்தம் 6000 ேருைங்கள் ேருகிறது. ெிருஷ்டிப்பு கிமு 
4129 இகலயுதிர் காலத்தில் நடந்ததாகக் மகாண்டால் தான் இது உண்கமயாகும். 
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     கிமு 4128 இகலயுதிர் காலத்கத வதர்ந்மதடுத்தால், 6000 ேருைங்களின் முடிவு 
கிபி 1872 இகலயுதிர் காலம் ேக  முடியாது. 
 
     இதிலிருந்து நாம் அறிந்து மகாள்ேது :   
 
     ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் முடிவு அக்வடாபர் கிபி 
1872ல் முடிேகடகிறது. ( ெல் கணிப்பு) இந்த அனுமாைத்தின் அடிப்பகடயில், 
ெிருஷ்டிப்பு கிமு 4129 அக்வடாபரில் நடந்திருக்க வேண்டும் என்பது மதளிோகிறது. 
இந்த கணிப்பு, கிமு மற்றும் கிபி ேருைங்களுக்கு இகடயில் “0” ேருைம் இல்கல 
என்பகத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டதாகும். 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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மனுஷ ேரலாறு : 6000 ேருஷங்கள் – ெவகா. ரெல் கணிப்பு 
 
 

I. ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பின் முதல் ஜலப்பிரளயம் ேற்றிப் வபாகும் ேனரயிலாை 
காலப்பகுதி :                                              1656 ேருஷங்கள். 

 
எண் ேம்ொேளி ேருஷங்கள் ேெைம் 
1 ஆதாம் 130 ேயதாை வபாது, ஒரு குமாரனைப் 

சபற்று, அேனுக்கு வெத் என்று  சபயரிட்ைான் 
130 ஆதி 5:3 

2 வெத் 105 ேயதாை வபாது, ஏவைானெ சபற்றான் 105 5:6 

3 ஏவைாஸ்  90 ேயதாை வபாது, வகைானைப் 
சபற்றான். 

90 5:9 

4 வகைான்  70 ேயதாை வபாது, மகலாசலவயனல 
சபற்றான். 

70 5:12 

5 மகலாசலவயல் 65 ேயதாை வபாது, யாவரத்னதப் 
சபற்றான். 

65 5:15 

6 யாவரத் 162 ேயதாை வபாது, ஏவைாக்னகப் 
சபற்றான். 

162 5:18 

7 ஏவைாக்கு 65 ேயதாை வபாது, சமத்தூெலானேப் 
சபற்றான்.  

65 5:21 

8 சமத்தூெலா  187 ேயதாை வபாது, லாவமக்னகப்  
சபற்றான். 

187 5:25 

9 லாவமக்கு 182 ேயதாை வபாது, வநாோனேப் 
சபற்றான். 

182 5:28 

10 ஜலப்பிரளயம் ேற்றிய வபாது, வநாோவுக்கு 600 
ேயது முடிவுற்றது. 

600 7:6 

  1656  
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II.  ஜலப்பிரளயம் ேற்றிப் வபாைது முதல் ஆபிரகாம் உைன்படிக்னக ேனரயிலாை 
காலப்பகுதி :  ஆதி 11:10-32.                                    427 ேருஷங்கள். 
எண் ேம்ொேளி ேருஷங்கள் ேெைம் 
1 ஜலப்பிரளயம் உண்ைாகி இரண்டு ேருஷத்திற்கு  

பின்பு வெம் 100 ேயதாை வபாது,அர்பக்ொத்னதப்  
சபற்றான். 

2 ஆதி 11:10 

2 அர்பக்ொத் 35 ேயதாை வபாது, ொலானே சபற்றான். 35 11:12 
3 ொலா  30 ேயதாை வபாது, ஏவபனரப் சபற்றான். 30 11:14 
4 ஏவபர் 34 ேயதாை வபாது, வபவலனகப் சபற்றான். 34 11:16 
5 வபவலகு 30 ேயதாை வபாது, சரகூனேப் சபற்றான். 30 11:18 
6 சரகூ 32 ேயதாை வபாது, செரூனகப் சபற்றான். 32 11:20 
7 செரூகு 30 ேயதாை வபாது, நாவகானரப் சபற்றான்.  30 11:22 
8 நாவகார் 29 ேயதாை வபாது, வதரானகப்  சபற்றான். 29 11:24 
9 வதராகு 205 ேயதாை வபாது மரணம்அனைந்தான் 205 11:32 

  427  
 

III.  ஆபிரகாம் உைன்படிக்னக முதல் நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்படும் ேனர 
(கலா:3:16-18) :                                             430 ேருஷங்கள்.  
 
IV.  எகிப்னத ேிட்டு சேளிவயறியது  (நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்பட்ைது  –
பஸ்கா) முதல், காைான் வதெம் பங்கிைப்பட்ைது ேனரயிலும் :  46 ேருஷங்கள். 
 
இஸ்ரவேலர் எகிப்னத ேிட்டு சேளிவயறியது முதல் 
ெைீானய ேிட்டு பாரானுக்கு புறப்படும் ேனர. (எண் 33:3; 10:11-13)       
 

1 

பாராைில் வேவு பார்க்க  காைானுக்கு அனுப்பப்படும் வபாது, அேர்களில் 
காவலப் ஒருேர். (எண் 14:7; 13:26; 32:8-13) அப்சபாழுது அேருக்கு ேயது  40.                               
காைான் பங்கிைப்பட்ை வபாது, காவலபு ேயது 85.              
(வயாசு 14:9-12). 
ஆகவே, பாராைிலிருந்து காைான் வதெம்  
பங்கிைப்பட்ைது  ேனர : 85 – 40 = 45 .                   
      

45 

அதாேது, எகிப்னத ேிட்டு சேளிவயறியது முதல்  
காைான்  வதெம் பங்கிைப்பட்ைது ேனர                 

46 
ேருைங்கள் 

 
22 
 



                                                           
V.  நியாயாதிபதிகள் காலம்: (அப் 13:19-21) :     450 ேருஷங்கள். 
     1 ாஜா 6:1ல் எகிப்திலிருந்து மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமான் 4ம் ேருைம் 
ேக யிலாை காலப்பகுதி 480 ேருைங்கள்  என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  
ேைாந்த  பயணம் 40 
காைான் நிலப்பங்கீடு  6 
ெவுல் ஆட்ெிக்காலம் 40 
தாேதீு ஆட்ெிக்காலம் 40 
ொமலாவமாைின் 4ம் ேருைம்  4 
 130 ேருைங்கள் 
 
அதாேது, 
நியாயாதிபதிகள் காலம் :  480 - 130 =  350  ேருஷங்கள். 
      ஆைால், 1 ாஜா 6:1ல் பி தி எடுக்கும் வபாது ஏற்பட்ட தேறு கா ணமாக 580 
என்பதற்கு பதிலாக 480 என்று உள்ளதாக மபரும்பாலாை வேத 
ஆ ாய்ச்ெியாளர்களின் கருத்து ஆகும்.  நியாயாதிபதிகளின் காலத்கத பவுல் 
அப்வபாஸ்தலன் 450 ேருைங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். 
 
VI.  இராஜாக்களின் காலம் : 
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1 ெவுல் 40 

2 தாேதீு 40 

3 ொசலாவமான் 40 

4 சரசகாசபயாம் 17 

5 அபியா 3 

6 ஆொ 41 



 

 
    இந்த   ேம்ொேளி யூதாக் வகாத்தி த்கதச் ொர்ந்தது; ோக்குத்தத்தத்தின் 
ேித்தாகிய கிறிஸ்துேின் ேம்ொேளி இதுவே.  இந்த ேம்ொேளி பற்றிய ேிே ங்கள் 
இ ண்டு ொட்ெியங்களாக இ ாஜாக்கள் மற்றும் நாளாகம புத்தகங்களில் 
காணப்படுகிறது. 
 
    இஸ் வேலின் 10 வகாத்தி த்து  ாஜாக்களின் ேம்ொேளிகய யூதா வகாத்தி த்து 
 ாஜாக்களின் ேம்ொேளியுடன்  ெிலர் ஒப்பிட முயல்கிறார்கள். பத்து வகாத்தி த்து 
ேம்ொேளியில் மதாடர்ச்ெியாை ேிே ங்கள் காணப்படுகிறதில்கல. ஏமைைில், 
ோக்குத்தத்தத்தின் ேித்து இந்த ேம்ொேளியிலிருந்து ே ேில்கல. (ஆதி 4:16-24; 
10:1-20; 25:1-4; 25:12-18; 36:1-43) 
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7 வயாெபாத் 25 

8 வயாராம் 8 

9 அகெியா 1 

10 அத்தாலியாள் 6 

11 வயாோஸ் 40 

12 அமத்ெியா 29 

13 உெியா  (அெரியா) 52 

14 வயாதாம் 16 

15 ஆகாஸ் 16 

16 எவெக்கியா 29 

17 மைாவெ 55 

18 ஆவமான் 2 

19 வயாெியா 31 

20 வயாயாக்கீம் 11 

21 ெிவதக்கியா 11 

  513 ேருஷங்கள் 



 
VII.  70 ேருஷ பாழாக்கும் நினல : 
     ககடெி யூத  ாஜாோகிய ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி இழந்த உடவைவய  (எவெக் 
21:25-27) வதெம் 70 ேருைங்களுக்கு பாழாகியது.  
     இஸ் வேல் வதெம் எல்லாம் எழுபது ேருைங்களுக்கு  ேைாந்த மும் 
பாழுமாகும் எை தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார். (எவ மியா 25:9,11,12)      
     இந்த எழுபது ேருை பாழ்க்கடிப்கப தாைி 9:2; 2 நாளா 36:11-23; ேெைங்கள்  
ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றை.  
 
VIII.  பாழாக்கும் நினலயிலிருந்து கி.பி.1ம் ேருஷம் ேனர : 
      இந்த காலப்பகுதி உலக ே லாற்கற  அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது. 
70 ேருை “பாழாக்குதல்” வகாவ ஸ்  ாஜாேின் முதல் ேருைத்தில் முடிேகடகிறது. 
வகாவ ஸ்  1ம் ேருைம்  =  கி.மு.536 
அதாேது, 70 ேருை பாழாக்கும் நிகல முடிேகடந்ததிலிருந்து 
கிபி.1ம் ேருைம் ேக                                        = 536 ேருஷங்கள். 
 

IX.  ஆதாம் ெிருஷ்டிப்பு முதல் 6000 ேருஷங்கள் முழுனம சபறுேது : 
ஆதாம் ெிருஷ்டிப்பு முதல் ஜலப்பி ளயம் ேக  1656 
ஜலப்பி ளயம் முதல் ஆபி காமின் உடன்படிக்கக ேக  427 
ஆபி காமின் உடன்படிக்கக முதல் எகிப்திலிருந்து மேளிவயறும் 
ேக  (நியாயப்பி மாணம் மகாடுக்கப்படும் ேக )              

430 

நியாயப்பி மாணம் மகாடுக்கப்பட்டது முதல் காைான் வதெம் 
பங்கிடப்பட்டது ேக க்கும்                                

 46 

நியாயாதிபதிகள் காலம் 450 
இ ாஜாக்களின் காலம் 513 
பாழ்க்கடிப்பு காலம்  70 
வகாவ ஸ் 1ம் ேருைம் முதல் கி.பி.1ம் ேருைம்  ேக  536 
 4128 

ேருஷங்கள் 
                                                                                              
ஆதாம் ெிருஷ்டிக்கப்பட்ட ேருைம்          =  கி.மு. 4129 இகலயுதிர்காலம். 
6000 ேருஷங்கள் முடிவு =    6000 – 4128  = கி.பி.1872. (இனலயுதிர் காலம்). 

 
 

25 
 

   



 
 
 
 
 
 
 

6000                 

      
       
    4128

      
     
    4126

2 1654 427 430 46 450 513 70 536 1874 1000

         

   

       

         
      .

   . 2472

   
    

   . 1119

      
     .

   . 536

             
           .

   . 1615

         
    
    
   . 606

         
    1569

    
            
6000       

   
     1874

       
        .

    2045

     1        

          2  

           

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

26 
 
 

 

 



ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருஷங்கள் : காலக்கணக்கு  

 

வதேன் ஆதானம 

பனைத்தார் 
ேிேரம் 

கிறிஸ்து 

வுக்கு முன்  
கிமு 4128 

 உலக 

கணக்கு 

AM 0 

 
ேெைம் 

ஆதி 2:7; 5:1. 
 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 130  ஆதி  5:3. 

வெத் பிறப்பு  கிமு 3998 130  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 105  ஆதி  5:6. 

ஏவைாஸ் பிறப்பு  கிமு 3893 235  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 90  ஆதி  5:9. 

வகைான் பிறப்பு  கிமு 3803 325  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 70  ஆதி  5:12. 

மகலாமலவயல் பிறப்பு  கிமு 3733 395  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 65  ஆதி  5:15. 

யாவ த் பிறப்பு  கிமு 3668 460  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 162  ஆதி  5:18. 

ஏவைாக்கு பிறப்பு  கிமு 3506 622  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 65  ஆதி  5:21. 

மமத்தூெலா பிறப்பு  கிமு 3441 687  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 187  ஆதி  5:25. 

லாவமக்கு பிறப்பு  கிமு 3254 874  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 182  ஆதி  5:28. 

வநாோ பிறப்பு  கிமு 3072 1056  

 ஜலப்பி ளயம்- வநாோ ேயது 600  ஆதி 7:6; 8:13. 

ஜலப்பி ளயம் -ேருைம்  கிமு 2472 1656  

 ஜலப்பி ளயத்திற்குப் பின் வெம் 

ஒரு குமா கைப் மபற்றான் 

2  ஆதி 11:10. 

அர்பக்ொத் பிறப்பு  கிமு 2470 1658  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 35  ஆதி 11:12. 

ொலா  பிறப்பு  கிமு 2435 1693  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 30  ஆதி 11:14. 

ஏவபர் பிறப்பு  கிமு 2405 1723  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 34  ஆதி 11:16. 
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வபவலகு பிறப்பு  கிமு 2371 1757  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 30  ஆதி 11:18. 

ம கூ பிறப்பு  கிமு 2341 1787  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 32  ஆதி 11:20. 

மெரூகு பிறப்பு  கிமு 2309 1819  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 30  ஆதி 11:22. 

நாவகார் பிறப்பு  கிமு 2279 1849  

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 29  ஆதி 11:24. 

வத ாகு பிறப்பு  கிமு 2250 1878  
 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 130  ஆதி 11:32. 

அப் 7:2-4. 

ஆபி காமின் பிறப்பு  கிமு 2120   

ஆபிரகாம்  

உைன்படிக்னக 

வத ாகு 205ம் ேயதில் இறப்பு. 
ஆபி காமின் ேயது 75. 

கிமு 2045 2083 ஆதி 12:1-7; 

அப் 7:2-5; 

 குமா கை மபற்ற வபாது ேயது 100  .ஆதி 21.5 

ஈொக்கு  பிறப்பு  கிமு 2020 2108  

 குமா கை மபற்றவபாது ேயது 60  ஆதி 25:26. 

யாக்வகாபு  பிறப்பு  கிமு 1960 2168  

 எகிப்துக்கு மென்ற வபாது, 

யாக்வகாபின் ேயது 

130  ஆதி 47:9. 

  கிமு 1830 2298  

 எகிப்தில் யாக்வகாபு 17  ஆதி :47:28. 

யாக்வகாபின் இறப்பு யாக்வகாபின் ேயது 147 கிமு 1813 2315 ஆதி 46:3;49:28; 

உபா 26:5 

ஆபி காமின் 

உடன்படிக்கக 

 கிமு 2045 2083  

ஆபி காமின் 
உடன்படிக்ககயிலிருந்து 
இஸ் வேலர் எகிப்கத 
ேிட்டு மேளிவயறும் 
ேக  

ஆபி காமின் உடன்படிக்கக 
யிலிருந்து யாக்வகாபு இறப்பு 
ேக  = 232 ேருைங்கள். 
யாக்வகாபின் இறப்பிலிருந்து 
இஸ் வேலர் எகிப்கதேிட்டு 
மேளிவயறும்ேக  =198 
ேருைங்கள். 

430  யாத் 12:41. 

எகிப்கத ேிட்டு  

மேளிவயறியது. 

 கிமு 1615 2513 யாத் 12:40-43. 

 ேைாந்தி  பயணம் 40  உபா 8:2; 

காைான் வதெத்திற்குள் 

பி வேெம். 

 கிமு 1575 2553  
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 நிலப்பங்கீடு 6  அப் 13:18,19; 
எண் 33:3;9:1; 
10:11,12;13:1-
3,25,26;32:8; 
வயாசு14:5-10. 

நியாயாதிபதிகள்  

காலம் துேக்கம் 

 கிமு 1569 2559  

 நியாயாதிபதிகள் காலம் 450  அப் 13:20 

ெவுல் ஆட்ெி  கிமு 1119 3009  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 40  அப் 13:21 

தாேதீு ஆட்ெி  கிமு 1079 3049  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 40  1 நாளா 29:27 

ொமலாவமான் ஆட்ெி  கிமு 1039 3089  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 40  2 நாளா 9:30 

ம மகாமபயாம் ஆட்ெி  கிமு 999 3129  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 17  2 நாளா 12:13 

அபியா ஆட்ெி  கிமு 982 3146  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 3  2 நாளா 13:2 

ஆொ ஆட்ெி  கிமு 979 3149  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 41  2 நாளா 16:13 

வயாெபாத் ஆட்ெி  கிமு 938 3190  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 25  2 நாளா 20:31 

வயா ாம் ஆட்ெி  கிமு 913 3215  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 8  2 நாளா 21:20 

அகெியா ஆட்ெி  கிமு 905 3223  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 1  2 நாளா 22:2 

அத்தாலியாள் ஆட்ெி  கிமு 904 3224  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 6  2 நாளா 22:12 

வயாோஸ்  ஆட்ெி  கிமு 898 3230  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 40  2 நாளா 24:1 

அமத்ெியா ஆட்ெி  கிமு 858 3270  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 29  2 நாளா 25:1 

உெியா ஆட்ெி  கிமு 829 3299  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 52  2 நாளா 26:3 
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வயாதாம் ஆட்ெி  கிமு 777 3351  
 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 16  2 நாளா 27:1 
ஆகாஸ்  ஆட்ெி  கிமு 761 3367  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 16  2 நாளா 28:1 

எவெக்கியா ஆட்ெி  கிமு 745 3383  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 29  2 நாளா 29:1 

மைாவெ  ஆட்ெி  கிமு 716 3412  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 55  2 நாளா 33:1 

ஆவமான்  ஆட்ெி  கிமு 661 3467  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 2  2 நாளா 33:21 

வயாெியா  ஆட்ெி  கிமு 659 3469  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 31  2 நாளா 34:1 

வயாயாக்கீம்  ஆட்ெி  கிமு 628 3500  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 11  2 நாளா 36:5 

ெிவதக்கியா ஆட்ெி  கிமு 617 3511  

 ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் 11  2 நாளா 36:11 

ெிவதக்கியா ஆட்ெி இழப்பு புறஜாதிகள் காலங்கள் 

துேக்கம் 

கிமு 606 3522 2 நாளா 

36:20,21 

 வதெம் பாழ்க்கடிப்பு 70  எவ  25:11,12 

வகாவரஸ் ொெைம்  கிமு 536 3592 எவ  29:10 

2நாளா 

36:22,23 

 
 

 கிபி 1க்கு முன்பு உள்ள 
ேருஷங்கள் 

536 4128  

கிமு காலண்ைர் முடிவு 1872 ேனர உள்ள ேருஷங்கள் 1872 6000  

ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 
6000 ேருஷங்கள் 
 

1872 ேனரயிலும் கிபி 1872 6000  
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ோல்யூம் II  மற்றும் ரீபிரிண்ட் : காலக்கணக்குகள் 
 

     கிமு & கிபி ேருைங்களுக்கு இகடயிலாை வேதாகம ெம்பேங்கள் நடந்த 
ேருைங்ககள கணக்கிடும் வபாது, ஒரு ேருை ேித்தியாெம் நிலேியது. 
 
     யாக்வகாபின் ம ணம் நிகழ்ந்த ேருைம்  ெல் 2ம் ோல்யூமில்  கிமு 1813ம் 
ேருைம் என்றும், ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980ல் கிமு 1814ம் ேருைம் என்றும் 
காணப்படுகிறது. இந்த ஒரு ேருை வேறுபாடு, வேதாகமத்தின் மற்ற ெம்பேங்களின் 
ேருை கணிப்புகளிலும் காணப்படுகிறது. ெிவதக்கியா  ாஜாேின் ேிழுககக்கு முன் 
நடந்த ெம்பேங்கள் எல்லாம்,  ெல் 2ம் ோல்யூமில் குறிக்கப்பட்டகத ேிட ஒரு 
ேருைம் அதிகமாக ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980ல் உள்ளது. 
 
  

ோல்யூம் II மற்றும் ரீபிரிண்ட்ஸ்  ேருஷங்கள் – ஒப்பீடு 
 

ெம்பேங்கள் ோல்யூம் II ரீபிரிண்ட் 
பக்கம் 1980 

ெிருஷ்டிப்பு கிமு 4128 கிமு 4129 
ஆபி காம் உடன்படிக்கக கிமு 2045 கிமு 2046 
யாக்வகாபின் ம ணம் கிமு 1813 கிமு 1814 

எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறுதல் கிமு 1615 கிமு 1616 
ெிவதக்கியா ேிழுகக கிமு  606 கிமு  607 

 
     வமற்குறிப்பிட்டோறு, ஒரு ேருை ேித்தியாெம் பற்றிய ேிளக்கத்கத 
கீழ்கண்டோறு பார்க்கலாம் : 
 
      ெல் அேர்களின் 2ம் ோல்யூம் 33ம் பக்கத்தில்  ஒன்பது கால அட்டேகணகள் 
உள்ளை. இதன் மமாத்த ேருைங்கள் 6000 : 
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      ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980ல் உள்ள அட்டேகணயில், ெிவதக்கியாேின் 
ேிழுககக்கும், வதெம் பாழாய்ப்வபாை 70 ேருைங்களுக்கும் நடுேில்  1 ேருைம் 
வெர்க்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா காலப்பகுதிககளயும் கூட்டும் வபாது 6000 ேருைங்கள் 
மாறாமல் இருக்க வேண்டி, 9 காலப்பகுதிகளில் ஒரு காலப்பகுதிகய 1 ேருைம் 
குகறக்க வேண்டியிருந்தது. எருெவலமுக்கு திரும்புேதிலிருந்து கிபி 1ம் ேருைம் 
ேக யிலாை 536 ேருைங்களில் ஒரு ேருைத்கதக் குகறத்து, 535 ேருைங்களாகச் 
மெய்ய வேண்டியிருந்தது. ெிருஷ்டிப்பின் முதல் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு முடிந்து 
எருெவலமுக்குத் திரும்பும் ேக யிலாை காலப் பகுதிகள் வேதாகம குறிப்புககள 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்டதாலும், 6000 ேருைங்கள்  முடிேகடய 1872 ேருைங்கள் 
வதகேப்பட்டதால் (அக்வடாபர் கிபி 1872), வமற்குறிப்பிட்டோறு  1 ேருை குகறப்பு 
வதகேப்பட்டது. 

ோல்யூம் II   -  ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980 : ஒப்பீடு 
 

ோல்யூம் II  
(துல்லியமாை ேருஷங்கள்) 

ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980 
(AM லிருந்து ேருஷங்கள் 

கணக்கிைப்படுதல்) 
ஜலப்பி ளயம் ேக              1656 ஜலப்பி ளயம் ேக           1656 
ஆபி காம் உடன்படிக்கக ேக    427 ஆபி காம் 

உடன்படிக்கக ேக  
 427 

எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறும்  
    

 430 எகிப்கதேிட்டு 
மேளிவயறும்      

 430 

நியாயாதிபதிகள் ேக             46 நியாயாதிபதிகள் ேக           46 
நியாயாதிபதிகள் காலம்          450 நியாயாதிபதிகள் காலம்         450 
            
ஆட்ெிக்காலம்      

 513            
ஆட்ெிக்காலம்   

 513 

  ஒருேருை இகடமேளி         1 
வதெம் பாழ்க்கடிப்பு               70 வதெம் பாழ்க்கடிப்பு              70 
கிபி 1 ேக                     536 கிபி 1 ேக                    535 

கிபி 1873 ேக                   1872 
 

     1873      
(அக்வடாபர் கிபி 1872 
ேக ) 

1872 

 6000  6000 
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      வமற்குறிப்பிட்டபடி, ோல்யூம் IIல்,  எருெவலமுக்கு திரும்புேதிலிருந்து கிபி 1ம் 
ேருைம் ேக  536 ேருைங்கள் உள்ளை. ஆைால், மிகவும் துல்லியமாக 
ேக படத்தில் காண்பிக்கும் வபாது, இந்த காலப்பகுதி 535¼ ேருைங்களாக உள்ளது. 
ஆகவே, கிபி 1873 இகலயுதிர் காலம் ேக  1872¾  ேருைங்கள் மீதம் உள்ளது. 
இந்த கணிப்பில் கிமு – கிபி க்கு இகடயில் “0” ேருைம் இல்கல. 
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     வமற்குறிப்பிட்ட அட்டேகணயிலிருந்து, ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து எருெவலமுக்கு 
திரும்பும்  ேக யில்  (வதெம் பாழாக்கப்படுதலின் 70 ேருைங்களுக்குப் பின்பு)  
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3592 ேருைங்கள் என்று ோல்யூம் 2ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ரீபிரிண்ட்டில் 3593 
ேருைங்கள் (1 ேருைம் கூடுதல்)  என்று உள்ளது. இந்த இ ண்டு கணிப்புகளிலும், 
எருெவலம் திரும்புகக கிமு 536 என்று உள்ளது. இந்த அடிப்பகடயில்  வமவல உள்ள 
ேக படம்   ேக யப்பட்டுள்ளது. 
 
     எருெவலமுக்குத் திரும்பியதிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் முடிய 2408 
ேருைங்கள் வதகேப்படுகிறது. 6000 ேருைங்கள் கிபி 1873 இகலயுதிர் காலத்தில் 
முடிேகடகிறது. ஆைால், ெவகா.  ெல் அேர்களின் கருத்துப்படி, 6000 ேருைங்கள் 
முடிவு கிபி 1872 அக்வடாபர் ஆகும். ஆகவே, கிபி 1873 அக்வடாபர் என்பது  ெல் 
அேர்களின் கணிப்பு அல்ல. ஆகவே, ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980ல், ெிவதக்கியாேின் 
ேிழுககக்கும், 70 ேருைங்கள் பாழ்க்கடிப்புக்கும் இகடயில் ஒரு ேருைம் 
நுகழக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிச் மெய்ேதால், 6000 ேருை முடிவு ஒரு ேருைத்திற்கு 
பின்வைாக்கி நகருகிறது. அதாேது, 1873 லிருந்து 1872 ஆகிறது. இதுவே 
ேக படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதைால், எருெவலமுக்குத் திரும்புேதற்கு 
முன்ைால் உள்ள காலப்பகுதி 3592 லிருந்து 3593 ேருைங்களாகியது. இப்படிச் 
மெய்ேதால், எருெவலமுக்குத் திரும்புேதற்குப் பிறகு உள்ள காலப்பகுதி 2408 
லிருந்து 2407 ேருைங்களாக குகறகிறது. 
 
     ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து ெிவதக்கியாேின் ேிழுகக ேக யிலுமுள்ள காலப்பகுதியில் 
எவ்ேித மாற்றமும் இல்கல.  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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வேதாகம காலக்கணக்குக்கும் உலக காலக்கணக்குக்கும் உள்ள 
சதாைர்பு 

 
    வேதாகம காலக்கணக்கிற்கும், நேைீ கால உலக ெம்பேங்களுக்கும் 
ெம்பந்தப்படுத்தப்படேில்கல என்றால், ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருை முடிவு 
ேக யிலுமாை மதாடர்ச்ெிகய நாம் அகடயாளம் காண இயலாத நிகல 
உருோகிறது. ஏமைைில், 6000 ேருை முடிவு நேைீ கால யுகத்தில் நடக்கக் 
கூடியதாய் இருக்கிறது.  
    வேதாகமம் பல ேிையங்களில் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட குறுக்கு இகணப்பு 
ேருைங்ககளத் தருகிறது. உதா ணமாக, எவ மி 25:1ம் ேெைத்தில், “வயாயாக்கீமின் 
நான்காம் ேருைம் வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் ேருைம்” என்று மதரிேிக்கிறது.  
எஸ்றா 1:1-3; மற்றும் 3:1ம் ேெைங்களில், மபர்ெிய  ாஜாோகிய வகாவ ஸின் முதல் 
ேருைத்தில் பாபிவலாைிய ெிகறயிருப்பிலிருந்து இஸ் வேலர்கள் 
ேிடுேிக்கப்பட்டைர் என்று மதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வபால, இகணப்பு 
ேருைங்கள் உலக ே லாற்று ெம்பேங்களின் ேருைங்கவளாடு, வேதாகமத்தில் 
ஏற்கைவே குறிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கணக்குககள ெம்பந்தப்படுத்துேதற்கு 
வபருதேியாக இருக்கிறது.  
 
     எஸ்றா 1:1-3ம் (2நாளா 36:19–23ல்  மறுபடியும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது) ேெைங்கள் 
காலக்கணக்கு கணிப்பிற்கு மபரும் உதேியாக உள்ளை. யூதர்களின் 70 ேருை 
ெிகறயிருப்பு, வகாவ ஸின் 1ம் ேருைத்தில் முடிவுக்கு ேந்தது என்பது 
மபரும்பாலாை ே லாற்று ஆெிரியர்களால் மபாதுோக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 
ேிையமாகும்.  ெவகா.  ெல் காலத்தில், இந்த ெம்பேத்திற்காை ேருைம் கிமு 536 
என்பது மபாதுோக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது.  ஆைால், தற்கால ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள், 
கிமு 538 அல்லது கிமு 537ம் ேருைத்தில்  இஸ் வேலின்  70 ேருை ெிகறயிருப்பு 
முடிேகடந்திருக்கலாம் என்றும், அதில் வகாவ ஸின் ொெைம் கிமு 537ல் மேளியாகி 
இருக்கலாம் என்ற மபாதுோை அபிப்பி ாயம் இப்மபாழுது நிலவுகிறது. 
     தற்கால நிபுணர்கள் பாபிவலாைின் ேிழுகக நடந்த ேருைம் கிமு 539 
அக்வடாபர் என்று குறிக்கிறார்கள். இதற்காை ொட்ெியம் ேலுோக இருப்பதால், இந்த 
ேருைத்கத உலக ே லாற்று ஆெிரியர்கள் ஏக மைதாக ஒத்துக் மகாள்கின்றைர்.  
ஆைால், பாபிவலான் ேிழுகககயத் மதாடர்ந்து, எவ்ேளவு நாட்களில் வகாவ ஸ் 
 ாஜா  பாபிவலாைிய  ெிங்காெைத்தின்  வமல் ஏறிைான்   என்ற  வகள்ேி எழுகிறது.  
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ஏமைைில், வேதாகமம் வமதியைாகிய தரியு பாபிவலான்  ாஜ்யத்திற்கு  ாஜாோைான் 
என்று குறிப்பிடுகிறது: “அன்று இ ாத்திரியிவல கல்வதயரின்  ாஜாோகிய 
மபல்ைாத்ொர் மகாகல மெய்யப்பட்டான்; வமதியைாகிய தரியு தன் அறுபத்தி ண்டாம் 
ேயதில்  ாஜ்யத்கதக் கட்டிக் மகாண்டான்” தாைி 5:30-31;  தாைி 9:1ம் ேெைத்தில் 
“கல்வதயருகடய  ாஜ்யத்தின் வமல்  ாஜாோக்கப்பட்ட வமதிய குலத்தாைாகிய 
அகாஸ்வேருேின்  புத்தி ைாை தரியு  ாஜ்யபா ம் பண்ணுகிற  முதலாம் 
ேருைத்திவல” என்று மொல்லப்படுேதிலிருந்து, தரியு குகறந்த பட்ெம்  1 ேருைம் 
ஆட்ெி மெய்தான் என்பது ஊர்ஜிதமாகிறது.  ஆைால், இந்த  ாஜாகேப் பற்றி 
பழங்காலத்தில் ே லாற்றுப் பதிவுகளில் ஏதும்  குறிப்பிடப்படேில்கல. 
 
      தரியுேின் ஆட்ெிக்காலம் குறுகியதாயிருந்ததால், அது ே லாற்றில் 
குறிக்கப்படாமலிருக்கலாம்.  அல்லது, அேன் கூட்டாட்ெியிவல ஒருேைாக இருந்தி 
ருக்கலாம். இது எப்படியாைாலும், வகாவ ஸ் பாபிவலாைின் ெிங்காெைத்தில் கிமு 
538ம் ேருைத்தில் ஏறிைான் என்பது மதரிகிறது. அதிலும், கிமு 537 ேெந்த 
காலத்தில் இது நடந்திருக்கலாம். இதுவும் வகாவ ஸின் பாபிவலாைிய ஆட்ெியின் 
முதல்  ேருைத்கதவய ொர்ந்தது. இந்த ேருைத்தில் தான் வகாவ ஸ்   ாஜா 
யூதர்ககள ேிடுேிக்கும் ொெைத்கத மேளியிட்டான். அதாேது, எருெவலமின் 
அழிேிலிருந்து துல்லியமாக 70 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, கிமு 537 இகலயுதிர் 
காலத்தில் வேதாகம காலக்கணக்கின்படி யூதர்கள் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பிைர். 
 
     இந்த ெம்பேம் குறித்து எஸ்றா 1:1-3ல், யூவதயாேிலுள்ள எருெவலமில் 
ஆலயத்கதக் கட்டும்படி மபர்ெியாேின்  ாஜா வகாவ ஸ்  அனுமதித்தான் என்று 
வேதத்தில் மொல்லப்படுகிறது. அந்த ேருைத்தில் ஏழாம் மாதத்தில் (வதா ாயமாக 
அக்வடாபர் 1ம் வததி ோக்கில்) 70 ேருைங்களுக்கு முன்பு வநபுகாத்வநச்ொர் ெிகறப் 
பிடிக்கப்பட்டு மேளிவயற்றப்பட்ட இஸ் வேலர், இப்மபாழுது எருெவலமுக்குத் திரும்பி 
ேந்து ஆலய அஸ்திபா ங்ககளக் கட்டிைார்கள். (எஸ்றா 3:1,10-12) 
 
      வமற்குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ெம்பேங்களின் வகார்கேகய உற்று வநாக்கும் 
மபாழுது, 2ம் ோல்யூமில் உள்ள காலக்கணக்குக்கும், ரீபிரிண்ட் காலக்கணக்குக்கும் 
இணக்கத்கத ஏற்படுத்த முயலுகிறது. வகாவ ஸின் 1ம் ேருைத்கத கிமு 537  என்று 
கணித்ததில், ெிவதக்கியாேின் ேிழுககக்கும், எழுபது ேருை பாழ்க்கடிப்பின் துேக்க 
ேருைத்திற்கும் இகடவய உள்ள 1 ேருை இகடமேளி நீக்கப்படுகிறது. அது 
கீழ்கண்ட அட்டேகணகளில் ேிளக்கப்படுகிறது. 
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                     வேதாகம  காலக்கணக்கு 
 
ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து ஜலப்பி ளயம் 
ேக க்கும்  

1656 ேருைங்கள் 

ஜலப்பி ளயம் முதல் ஆபி காமின் 
உடன்படிக்கக ேக க்கும் 

 427 ேருைங்கள் 

ஆபி காமின் உடன்படிக்கக முதல் இஸ் வேலர் 
எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது ேக க்கும் 

 430 ேருைங்கள் 

எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் 
நியாயாதிபதிகள் மகாடுக்கப்படும் காலம் 
ேக க்கும் 

  46 ேருைங்கள் 

நியாயாதிபதிகள் காலம்  450 ேருைங்கள் 
இ ாஜாக்களின் காலம்  513 ேருைங்கள் 
வதெம் பாழாய்ப்வபாை காலம்   70 ேருைங்கள் 
பாழாய்ப்வபாை 70 ேருைங்களின் முடிேிலிருந்து 
கிபி 1 ஜைேரி ேக  

 536 ேருைங்கள் 

கிபி 1 ஜைேரி முதல் கிபி 1872 அக்வடாபர் ேக  1872 ேருைங்கள் 
மமாத்தம் 6000 ேருைங்கள் 
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     வமவல  குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980ல் உள்ள ெிவதக்கியாேின்  
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ேிழுககக்கும், 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பின் ஆ ம்பத்திற்கும் இகடவய  உள்ள 1 ேருை 
இகடமேளி நீக்கப்பட்டுள்ளது. ஏமைைில், வேதாகமத்தில் இதற்கு வதகேயாை 
ஆதா ம் இல்கல வபால் மதரிகிறது.  2 ாஜாக்கள் 25ம் அதிகா த்தில் ெிவதக்கியாேின் 
ேிழுகககயப் பற்றிய ெம்பேங்ககள ேிேரிக்கும் மபாழுது, அேனுகடய 
ேிழுககக்கும், வதெம் பாழாய்ப் வபாேதற்குமாை கால இகடமேளி மேறும் 3 
மாதங்கள் எை குறிக்கப்படுகிறது. 
 
   வநபுகாத்வநச்ொரின் 19ம் ேருைத்தில், மூன்று ெம்பேங்ககளப் பற்றிச் மொல்லும் 
வபாது, மாதம் வததியும் குறிப்பிட்டுச் மொல்லப்படுகிறது.  

1) நாலாம் மாதம் ஒன்பதாம் வததியில் (ஜூகல மாதத்தில்) யூதாேின் ககடெி 
 ாஜா ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி முடிவுக்கு ேந்தது.  

2) ஐந்தாம் மாதம் ஏழாம் வததி (ஆகஸ்டு  மாதத்தில்) எருெவலமில் ஆலயம் 
எரிக்கப்பட்டு ஜைங்கள் ெிகறபிடிக்கப்பட்டைர்.  

3) ஏழாம்  மாதத்தில் (வததி குறிக்கப்படேில்கல – மெப்டம்பர் அல்லது 
அக்வடாபரில்) யூதர்களுக்கு அதிகாரியாை மகதலியா ெங்கரிக்கப்பட்டகதத் 
மதாடர்ந்து, மீதமிருந்த யூதர்கள் எகிப்திற்கு ஓடிப்வபாைார்கள். (2 ாஜா 25:3,8-9, 
25-26) 

    இதிலிருந்து, ெிவதக்கியாேின் ேிழுககயிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு, 
வதா ாயமாக அக்வடாபர் 1ம் வததியிலிருந்து வதெம் பாழாய்ப் வபாகத் மதாடங்கியது. 
இந்த பாழ்க்கடிப்பு 70 ேருைங்கள் நீடித்தது. (2நாளா 36:20,21) 
    2ம் ோல்யூம்  புஸ்தகத்கத எழுதி முடித்த பிறகு, 33ம் பக்கத்தில் காண்பித்தபடி, 
பாலஸ்தீைாேிற்கு திரும்பும் ேருைத்கத கிமு 536 என்று ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டதால், 
6000 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1872 அக்வடாபர் என்பதற்குப் பதிலாக, கிபி 1873 
அக்வடாபர் எை குறிக்கும் வதகே இருந்தது. பேன் காலக்கணக்கில் குறித்த 
ேண்ணம், கிபி 1872 அக்வடாபருக்குத் திருத்த வேண்டுமாைால், யூதர்கள் 
திரும்புேதிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் முடிவு  ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதி 2408 
ேருைங்களிலிருந்து 2407 ேருைங்களாக குறிக்க வேண்டியிருந்தது. இதன் 
ேிகளோக, 1 ேருைம் மிகுதியாயிருந்ததால், இந்த 1 ேருைத்கத ெிவதக்கியாேின் 
ேிழுககக்கும், 70 ேருை பாழ்க்கடிப்புக்கும் இகடப்பட்ட காலமாக  நுகழக்க 
வேண்டியிருந்தது. ெிவதக்கியாேின் ேிழுகககய கிமு 606லிருந்து ஒரு ேருைம் 
பின்வைாக்கி கிமு 607 என்று  குறிக்க வேண்டியதாயிற்று. 
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    வகாவ ஸின் ொெைம் மேளியிடப்பட்ட ேருைம் கிமு 537 என்று 
ெரிமெய்யப்பட்டதால், 1 ேருை இகடமேளி வதகேப்படேில்கல. ஆகவே, 6000 
ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1872 அக்வடாபர்  எை கணிக்கப்பட்டது. யூதர்கள் 
எருெவலம் திரும்பும் ேருைமாக குறிக்கப்பட்ட கிமு 537ம் ேருைம் உலக ே லாற்று 
பதிவுகளுக்கு முற்றிலும் ஒத்த ேிதமாக இருக்கிறது. 
 
    கிமு 537ம் ேருைத்தின் முக்கியத்துேத்கத “ெரியகமக்கப்பட்ட காலக்கணக்கு”  
ேக படத்தின் துகணவயாடு கேைிப்வபாம் : (பக்கம் 37ல் உள்ள ேக படத்கதப் 
பார்க்கவும்). 
 
    ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து எருெவலம் திரும்பும் ேக யிலாை மமாத்த  காலப்பகுதியாக 
 ெல் குறிக்கும் 3592 ேருைங்ககளயும், 6000 ேருை முடிவு கிபி 1872  அக்வடாபரில் 
முடிந்தது  என்ற  ெல் கணிப்கபயும் நாம் ஒத்துக்மகாண்டால், எருெவலமுக்கு 
திரும்புதல் நடந்த கிமு 537ம்  ேருைத்கதயல்லாமல்,  வேமறந்த ேருைத்கதயும் 
அனுமாைிக்க ோய்ப்வப இல்கல.  இந்த கிமு 537ம் ேருைத்கத பின்வைாக்கிவயா 
அல்லது முன்வைாக்கிவயா மாற்றிைால், அதற்கு இகணயாை ேருைங்ககள  6000 
ேருைங்களின் முடிவு ேருைமாகிய கிபி 1872 அக்வடாபரிலிருந்து மாற்ற 
வேண்டிேரும். ஆகவே, மனுக்குலத்தின் 6000 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1872 
அக்வடாபர்   என்ற  ெவகா.  ெலின் கணிப்பிற்கு இணங்க, எருெவலமுக்கு திரும்பும் 
கிமு 537ம் ேருைத்கத ஏற்றுக்மகாள்ள வேண்டியது அேெியம் ஆகும். இந்த 
ேருைம் தான், வேதாகம காலக்கணக்கிற்கும், உலக ே லாற்று பதிவுகளுக்கும் 
உள்ள குறுக்குப் பிகணப்பு ேருைமாக உள்ளது. 
 
    வேதாகம ெம்பேங்களிலிருந்த 1 ேருை இகடமேளி  ெம்பந்தமாை 
பி ச்ெிகைகய “ெரியகமக்கப்பட்ட காலக்கணக்கு”  ெரிப்படுத்துகிறது. வகாவ ஸின் 1ம் 
ேருைம் கிமு 537 என்றால், அதற்கு 70 ேருைங்கள் பின்வைாக்கிப் பார்த்தால், 
ெிவதக்கியாேின் ேிழுகக கிமு 607 என்று ேிளங்குகிறது. 1 ேருை இகடமேளி 
நீக்கப்பட்டாலும், எருெவலம் திரும்புதல் கிமு 537 என்பதிலிருந்து அதற்கு முன்ைாக 
உள்ள ஒவ்மோரு ெம்பேங்களும் 1 ேருைம் கூடுதலாக இருக்கிறது. 
ேக படத்தின் துகணவயாடு கேைிப்வபாம்: 
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வேதாகம ெம்பேங்களின் ெரியனமக்கப்பட்ை ேருஷங்கள் 

 
                                  ோல்யூம் -2       ெரியகமக்கப்பட்டது 

 
பாழ்க்கடிப்பு ஆ ம்பமாை ேருைம்  :    கிமு 606               கிமு 607 
எருெவலமுக்கு திரும்பிய ேருைம் :     கிமு 536              கிமு 537 
 
சுருக்கவுக : 
      “ெரியகமக்கப்பட்ட காலக்கணக்கு” அடிப்பகடயில், 2ம் ோல்யூமிற்கும் 
ரீபிரிண்ட்ஸுக்கும்  இகடயிலாை ேித்தியாெத்கத கீழ்கண்டோறு ெரிப்படுத்துகிறது : 
 

1) வகாவ ஸின் 1ம் ேருைம் கிமு 536 என்பதற்குப் பதிலாக கிமு 537 என்று 
குறிக்கப்படுகிறது.  
 

2) 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு துேங்கிய ேருைம் கிமு 606க்குப் பதிலாக கிமு 607 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுகிறது.  
 

3) ெிவதக்கியாேின் ேிழுககக்கும், பாழ்க்கடிப்பின் துேக்கத்திற்கும் நடுேில் 
இருந்த 1 ேருை இகடமேளி நீக்கப்படுகிறது. 
 
ெிவதக்கியாேின் ேிழுகக கிமு 607 இகலயுதிர் காலத்தில் நடந்தது என்பது  

ஏற்றுக் மகாள்ளப்படுேதிலிருந்து, 2520 ேருை காலப்பகுதியில் இஸ் வேலர்களின் 
மீது ஆதிக்கம் மகாண்டிருந்தகதப் பற்றிய “புறஜாதிகளின் காலங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் 
வேத மாணேர்கள் புரிந்து மகாள்ேதற்கு இணக்கமாய் உள்ளது.  கிமு 607 
இகலயுதிர் காலத்திலிருந்து கிபி 1 ஜைேரி ேக யிலும் 606¼  ேருைங்கள் ஆகும். 
மீதமுள்ள 1913¾ ேருைங்கள் கிபி 1914 அக்வடாபக  அகடகிறது (இந்த கணக்குகள் 
கிமு 1க்கும், கிபி 1க்கும் இகடயில் “0 ேருைம்” இல்கல என்ற அடிப்பகடயில் 
உள்ளது) 
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இவ்ோறாக, வேதாகம ெம்பேங்களின் ெரியகமக்கப்பட்ட ேருைங்கள்  

பின்ேருமாறு உள்ளை : 
ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து பாழ்க்கடிப்பு துேங்கும் ேக       : 3522  ேருைங்கள் 
பாழ்க்கடிப்பிலிருந்து எருெவலம் திரும்பும் ேக                :      70      ,, 

எருெவலம் திரும்பியது முதல் கிபி 1 ஜைேரி ேக               :    536¼     ,, 

கிபி 1 ஜைேரி 1 முதல் கிபி 1872 அக்வடாபர் ேக               :  1871¾    ,, 
                                                                      -------------------  

 மமாத்தம்                                                                6000  ேருைங்கள் 

                                                                                                                          ------------------- 
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ரெல் காலக்கணக்கு 
 

எண் காலப்பகுதி ேருஷங்கள் துேக்கம் 
 ெிருஷ்டிப்பு  கி.மு. 4129 
1 ஆதாம் ெிருஷ்டிப்பு முதல் ஜலப்பிரளயம் ேனர 

 
1656 கி.மு. 2473 

2 ஜலப்பிரளயம் முதல் ஆபிரகாமின் உைன்படிக்னக ேனர         
 

427 கி.மு. 2046 

3 ஆபிரகாமின் உைன்படிக்னக முதல் எகிப்திலிருந்து 
சேளிவயறும் ேனர (நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்படும் 
ேனர) 

430 கி.மு. 1616 

4 நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்பட்ைது முதல் காைான் வதெம் 
பங்கிைப்பட்ைது ேனரக்கும் 

46 கி.மு. 1570 

5 நியாயாதிபதிகள் காலம் 450 கி.மு. 1120 
6 இராஜாக்களின் காலம் 513 கி.மு. 607 
7 
 

பாழ்க்கடிப்பு காலம்  70 கி.மு. 537 

8 பாழ்க்கடிப்பு முடிவு முதல் (வகாவரஸ் 1ம் ேருஷம் முதல்) 
கி.பி.1ம் ேருஷம்  ேனர 

536  கி.பி. 1 

9 ெிருஷ்டிப்பு முதல் 6000 ேருஷம் முடிவு ேனர 1872 கி.பி. 1872 
  6000  
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ஏவதன் வதாட்ைத்தில் ஆதாம் இருந்த காலம் 

 

            ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பின் முதல்  காலக்கணக்கு துேங்குேகத நாம் ஏற்கைவே 
பார்த்வதாம்.  உலகத்தில் பாேம் எப்மபாழுது நுகழந்தது என்பகத அறிந்து 
மகாண்டால் தான்,  கிறிஸ்துேின் ஆயி  ேருை அ ொட்ெி ஆ ம்பமாகும் காலத்கத 
கணிக்க இயலும். அதாேது, பாேம் மெய்ேதற்கு முன்பு ஆதாம் எவ்ேளவு காலம் 
ஏவதைில் இருந்தார் என்பகத கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இது இ ண்டு ேருைங்கள் 
என்று எப்படி குறிக்கலாம் ?  
 
     வதேன் முதலில் ஆதாகமப் பகடத்து, ஏவதகை காத்துக் மகாள்ளவும், 
மிருகங்கள், பறகேகள் அகைத்கதயும் ஆண்டு மகாள்ளுங்கள் என்று 
கட்டகளயிட்டார்.  
ஆதி 2:19. 
    “வதேைாகிய கர்த்தர் சேளியின் ெகலேித மிருகங்கனளயும், ஆகாயத்தின் ெகலேிதப் 
பறனேகனளயும் மண்ணிைாவல உருோக்கி, ஆதாம் அனேகளுக்கு என்ை வபரிடுோன் என்று 
பார்க்கும்படி அனேகனள அேைிைத்தில் சகாண்டு ேந்தார்; அந்தந்த ஜேீஜந்துக்கு ஆதாம் எந்சதந்த 
வபரிட்ைாவைா அதுவே அதற்கு வபராயிற்று”. 
     
     மிருக ஜேீன்கள் அகைத்திருக்கும் மபயரிடுேதற்கு ஆதாம் எடுத்துக் மகாண்ட 
காலம், பருேங்ககள உள்ளடக்கிய ஒரு ேருை சுழற்ெியாக இருந்திருக்கலாம். ஒரு 
ேருைத்தின் எல்லா பருேங்களிலும் மிருகங்களின் பழக்க ேழக்கங்ககளயும், 
நடேடிக்ககககளயும் கண்ணுற்று, அதற்வகற்ப அேற்றிற்கு மபயரிட்டு அகழக்க 
ஆதாமுக்கு ஒரு ேருைம் வதகேப்பட்டிருக்கலாம்.  வஜாடி வஜாடியாக இருந்த 
எல்லாேிதமாை மிருகங்கள் ஒன்றின்பால் ஒன்று மகாண்டிருந்த அன்பும் 
அக்ககறயும் கண்ட ஆதாம் தன் தைிகமகய உணர்ந்து, தைக்கும் ஒரு துகண 
வேண்டுமமன்ற ஆேல் உண்டாயிருக்கலாம். இகதத் தான், ேெைம் 20ல், “ஆதாம் 
எல்லாேித மிருகங்களுக்கும் வபரிட்டான். ஆதாமுக்வகா  ஏற்ற துகண  இன்னும் 
காணப்படேில்கல” என்று படிக்கிவறாம்.  அவ்ேிதவம, வதேன் ஏோகள உருோக்கி, 
ஆதாமுக்கு துகணயாகக் மகாடுத்தார். நியாயப்பி மாணத்தில், “ஒருேன் ஒரு 
மபண்கணப் புதிதாய் ேிோகம் பண்ணியிருந்தால், அேன் யுத்தத்திற்குப் புறப்பட 
வேண்டாம்; அேன்வமல் யாமதாரு வேகலயும் சுமத்த வேண்டாம்; அேன் ஒரு 
ேருைபரியந்தம்  தன் ேடீ்டில்  ேிருப்பப்படி இருந்து, தான் ேிோகம் பண்ணிை 
ஸ்திரீகயச் ெந்வதாைப்படுத்துோைாக” என்று வதேன் கட்டகளயிட்டிருக்கிறார்.  
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     ஆகவே, தம் முதல் ெிருஷ்டிகளாகிய ஆதாம், ஏோள் வஜாடி ஒரு 
ேருைமளவும் எவ்ேித இடர்ப்பாடும் இல்லாமல் ஏவதைில் ோழ்ந்திருக்கலாம் 
என்பது வதேனுகடய ெித்தமாயிருந்தது என்பதில் ஐயமில்கல.  ஆகவே, ஒரு 
ேருைத்திற்கு பின்பு, தகட பண்ணப்பட்ட கைிகயப் புெித்து, பாேம் உலகில் 
நுகழந்தது.  ஆகவே, வேதாகம இகெவுடன், ஆதாம் தன் ேிழுககக்கு முன்ைர் 
ஏவதைில் 2 ேருைங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்று ெவகா.  ெல் கணித்தார். 
வேதாகமத்திலுள்ள இந்த முக்கியமாை காலக்கணக்கு பற்றி, புதிய காலக்கணக்கு 
மமௌைமாயிருப்பது ஏன் ?  
 

ஆதாம் ஏவதைில் இருந்த காலம் 
 

ஆதாம் ெிருஷ்டிப்பு முதல் 6000 
ேருைங்கள் ேக         

  கி.பி. 1872 
 

இகளப்பாறுதலின் காலம் (திரும்ப 
மகாடுத்தலின் காலம்) 

கி.பி. 1874 

ஆதாம் ஏவதைில் இருந்த காலம் 2 ேருைங்கள்   

ஆதாம் பாேம் மெய்து ேிழுகக ஆைது                     கி.மு. 4126 

அதாேது, ெிருஷ்டிப்பின் ேருைம்     கி.மு. 4128 

ஆதாம் ேிழுகக                                கி.மு. 4126 

நிழலாை 70 யூபிலிகள்  
(70 x 50 = 3500) 

கி.மு. 626 

மபாருளாை 70 யூபிலிகள்  
(70 x  50 = 3500)    

   கி.பி. 2874 
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ஜலப்பிரளயம் ஆரம்பித்த வததி 
 

           ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து ஜலப்பி ளயம் ஆ ம்பிக்கும் ேக யிலாை 

காலப்பகுதி 1656 ேருைங்கள் என்று மதரிகிறது.   இது ஜலப்பி ளயம் முடியும் 

ேக யிலாை காலப்பகுதி அல்ல. இதற்கு ஆதா மாக, ஆதி 7:6ம் ேெைத்தில் 

“ஜலப்பி ளயம் பூமியின் வமல் உண்டாை வபாது, வநாோ  அறுநூறு ேயதாயிருந்தான்” 

என்று படிக்கிவறாம். 600 ேருைங்களுடன், இதற்கு முன்ைாக இருந்த முற்பிதாக்களின் 

காலங்ககளக் கூட்டிைால், முழுகமயகடந்த 1656 ேருைங்கள் ேருகிறது. (ோட்ச் டேர் 

ரீபிரிண்ட் (1895) பக்கம் 1980). இது ஜலப்பி ளயத்தின் ஆ ம்பமாக உள்ளது. 

மனுக்குலத்தின் முதல் 1656 ேருைங்கள் ஜலப்பி ளயம் பூமியின் வமல் இருக்கும் 

ெமயத்தில் ஏற்கைவே முடிந்து ேிட்டிருந்தது. வேத மாணேர்களின் மபாதுோை கருத்து 

இதுவே ஆகும். 

 

             இது குறித்த வமலும் இ ண்டு ேெைங்ககளப் பார்க்கலாம்: ஆதி 7:11 & ஆதி 8:13ம் 

ேெைங்களில் ஜலப்பி ளயத்தின் ஆ ம்பத்கதயும், ஜலம் ேற்றிப் வபாேகதயும் வநாோ 

ோழ்ந்த ேருைங்கவளாடு ெம்பந்தப்படுத்திப் வபெப்படுகிறது. இந்த ேெைங்கள், ஆதி 7:6ம் 

ேெைத்துக்கு இணக்கமாய் இல்லாதது வபான்ற வதாற்றமளிக்கிறது. இது குறித்த 

ேிளக்கத்கத பின்ேருமாறு பார்ப்வபாம் : 

 

              முற்பிதாக்களின் ேருைங்ககள கணக்கிடும் முகற, பிற்காலத்தில்  ாஜாக்களின் 

காலத்தில் ஆட்ெி மெய்யும் ேருைங்ககள கணக்கிடும் முகற ேழக்கில் இருந்ததுடன் 

ஒப்பிடலாம்.  ாஜாக்களின் ஆட்ெித் துேக்கத்கத, உள்ளூர் காலண்டர்படியாை புது 

ேருைத் துேக்கத்திலிருந்து தான் கணக்கிடும் பழக்கம் இருந்தது.  ாஜா ெிம்மாெைத்தில் 

ஏறிய ேருைத்திலிருந்து, முதல் புது ேருை நாள் ேக  ஆட்ெி மெய்த காலத்கத, “0” 

ேருைம் என்று கணக்கிட்டு, இந்த காலத்கத கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ேதில்கல. முதல் 

புது ேருை நாளிலிருந்து அடுத்த புது ேருை நாள் ேக யுள்ள காலப்பகுதிகயத் தான், 

 ாஜாேின் முதல் ேருைமாகக் கணக்கிட்டைர். ( ாஜா  ஒரு ேருைத்திற்கு வமல் ஆட்ெி 
மெய்திருந்தாலும்). 

 

             வநாோேின் ேருைங்ககளக் குறிப்பிடுேதிலும் இந்த முகற தான்  
பழங்காலத்தில்  பின்பற்றப்பட்டது. “ஜலப்பி ளயம் பூமியின் வமல் உண்டாை வபாது, 
வநாோ அறுநூறு ேயதாயிருந்தான்” என்று ஆதி 7:11ம் ேெைத்தில் படிக்கிவறாம். 
இவ்ேிதமாகவே, ஆதி 7:11ல் “வநாோவுக்கு அறுநூறாம் ேயதாகும் ேருைம் 
இ ண்டாம் மாதம் பதிவைழாம் வததியாகிய அந்நாளிவல” என்று மொல்லும் வபாது,  
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வநாோேின் 600ம்  ேயது  முடிேிலிருந்து  601ம் ேருை  ஆ ம்பத்திற்கு இகடயில் 
உள்ளகதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது ஜலப்பி ளய காலத்தில் வநாோேின் ேயது 599 
ேயதுள்ளேன் என்று அர்த்தமாகாது. ஆதி 8:13ம் ேெைத்தில், முதல் மாதம் முதல் 
வததியிவல பூமியின் வமல் இருந்த ஜலம் ேற்றிப்வபாயிற்று” என்று மொல்லும்வபாது, 
வநாோேின் 601ம் ேயகதக் குறிக்கிறது என்று அர்த்தமாகிறது. இது 600 ேயகதக் 
குறிப்பதில்கல. அதாேது, ஜலப்பி ளய ேருைத்தில், வநாோ ஏற்கைவே 600 
ேயதுள்ளேைாயிருந்தான் என்பதும், ஜலம் ேற்றும்வபாது 601ம் ேயகத மநருங்கிக் 
மகாண்டிருந்தான் என்பகதயும் ஆதி 7:6ம் ேெைம் உணர்த்துகிறது.  
 
      வமற்குறிப்பிட்ட வநாோேின் காலக்கணக்கு ஜலப்பி ளயத்திலிருந்து 
ஆபி காமின் உடன்படிக்கக ேக க்குமாை 427 ேருை  காலப்பகுதியில் எவ்ேித  
  ற்றமும் கிகடயாது. 427 ேருை துேக்கம் பற்றி ஆதி 11:10ம் ேெைத்தில் 
படிக்கிவறாம் : 
 
       “ஜலப்பி ளயம் உண்டாகி இ ண்டு ேருைத்திற்கு பின்பு, வெம் நூறு ேயதாை 
வபாது, அர்பக்ொத்கதப் மபற்றான்”  இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ள “இ ண்டு ேருைங்கள்”  
ஜலப்பி ளயத்தின் துேக்கத்திலிருந்து அல்லது முடிேிலிருந்து  என்று வேதாகமத்தில் 
எதுவும் குறிப்பிடப்படேில்கல. மபரும்பாலாைேர்கள் அனுமாைிக்கிறபடி, இது 
“ஜலப்பி ளயம் துேங்கியதிலிருந்து” என்று கணக்கிடலாம். இதன் அடிப்பகடயில், 
“1656 ேருைங்கள்” ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து ஜலப்பி ளயம் ஆ ம்பமாகும் ேக க்கும் 
உள்ள காலப்பகுதிகயக் குறிக்கிறது. ஜலப்பி ளயம் ஆ ம்பித்ததிலிருந்து “427 
ேருைங்கள்” துேங்குகிறது. 
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முற்பிதாக்கள் காலக்கணக்குகள் 

 
வெம் காலக்கணக்கு : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2470     2471    

1659 AM1658 AM1657 AM1656 AM

2473    2472    

      -     -        

    - 100      
            1     

      - 602            - 601            - 600      

 1      + 10      
150       

40

      

“                                

    ,                 ,            

      ”.     11:10

40

     

 
 

 
      வெம் பிறந்த வபாது வநாோ 500 ேயது உகடயே ாய் இருந்தார் என்று ஆதி 
5:32ம் ேெைத்கத பகழய காலக்கணக்கு ஆ ாய்ச்ெியாளர்களில் ெிலர் தேறாக  
புரிந்து மகாண்டு எழுதிைார்கள்.  ஆதி 8:6ம் ேெைத்தின்படி, பூமியில்  ஜலப்பி ளயம் 
ேந்த வபாது, வநாோ  600 ேயது உகடயே ாய் இருந்தார். ஆதி 5:32ம் 
ேெைத்தின்படி, ஜலப்பி ளயம் ேந்த வபாது, வெமின் ேயது 100 ேருைங்கள் என்று 
அர்த்தமாகிறது. ஆைால்,  இதற்கு மாறாக, ஆதி 11:10ம் ேெைம் இருப்பகத 
அறியலாம். ஜலப்பி ளயத்திற்கு இ ண்டு ேருைங்களுக்குப் பிறகு, வெம் 100 ேயது 
உகடயே ாக இருந்தார் எை அறிகிவறாம்.   
 
      ஆதி 5:32ம் ேெைம் கீழ்கண்டோறு அர்த்தம் மகாண்டுள்ளகத  மதளிோகப் 
புரிந்து மகாள்ள முடிகிறது :  
      “வநாோ 500 ேயதாை வபாது, வெம், காம், யாப்வபத் என்ற  மூன்று 
குமா ர்களுக்கு தகப்பைாகும் ேிதத்தில்  தன்னுகடய குடும்ப ோழ்க்கககய 
ஆ ம்பித்தார்”.  
      வநாோ 500 ேயதாயிருக்கும் வபாது, இந்த மூன்று குமா ர்களில் ஒருேர் 
பிறந்திருப்பார் என்பதும், அேர் ‘வெம்’ இல்கல என்பதும் மதரிகிறது. 
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      வநாோேின் மூன்று குமா ர்களில் வெம் ேிவெைித்தேர் ஆோர். வதேனுகடய 
ோக்குத்தத்தங்ககள அறிந்து மகாள்ளும் ேிதத்தில், வெம் ேம்ொேளியின் 
ேித்தாகவும், காலக்கணக்கின் இகணப்பாகவும் இருக்கிறார்.  இவத பாணியில் தான், 
வத ாகின் குமா ர்களின் ேரிகெயில், ோக்குத்தத்தத்தின்படியாை ேித்தின் 
ேம்ொேளியின் இகணப்பாக ஆபி காம் குறிக்கப்படுகிறார். (ஆதி 11:26) 
      வநாோ 502ம் ேயதாயிருக்கும் வபாது, கிமு 2570ம் ேருைத்தில் வெம் 
பிறந்தார்.  
      வெமின் ேிையத்திலும், ஆபி காமின் ேிையத்திலும், காலக்கணக்கக 
உறுதிப்படுத்தும் ேிதமாக, வதேன் கூடுதலாை ேிே ங்ககள அளித்துள்ளார். 
 

ஆபிரகாமின் காலக்கணக்கு 
      வெமின் பிறப்பு வபாலவே, ஆதி 11:26ம் ேெைத்தின் ேம்ொேளி பற்றிய 
ேிே ங்களில் மதளிவு இல்லாதது வபான்று வதான்றும். வத ாகு முதற் 
வபறாைேகைப் மபற்று, குடும்ப ோழ்க்கககய தன் 70ம் ேயதில் ஆ ம்பித்தார் 
என்பது மேளிப்பகடயாகத் மதரிந்தாலும், ஆபி ாம் முதற் வபறாைேர் இல்கல 
என்பது மதளிவு ஆகும். ோக்குத்தத்தங்களிலும், வேதாகம காலக்கணக்கிலும்  
ஆபி காம் ஒரு முக்கியமாை இகணப்பாக இருப்பதால், ஆதி 11:26ம் ேெைத்தின் 
ேம்ொேளி ேிே ங்ககளத் தாண்டி, வமலும் ஆ ாய்ந்து பார்க்க வேண்டியது வதகே 
யாக இருக்கிறது.   
      ஆபி காம் பிறந்த வபாது, வத ாகு 130 ேயதுள்ளே ாக இருந்தார். இகத 
உறுதிப்படுத்தும் ேிதமாக, முதல் கிறிஸ்தே இ த்த ொட்ெியாை ஸ்வதோன், அப் 
7:4ம் ேெைத்தில், யூத ெரித்தி த்கத சுருக்கமாக ேிேரிக்கும் வபாது, ஆபி ாம் தன் 
தகப்பைாகிய வத ாகு  மரித்த பின்பு, கா ானூக  ேிட்டு ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 
காைான் வதெத்திற்கு  ேந்ததாகச் மொல்கிறார். வத ாகு 205ம் ேயதில் ம ணம் 
அகடந்ததாக ஆதி 11:32ம் ேெைம் மதரிேிக்கிறது.  ஆபி ாம் ஆ ாகை ேிட்டுப் 
புறப்படும் வபாது, எழுபத்கதந்து ேயதுள்ளேைாயிருந்தான் என்று ஆதி 12:4ம் ேெைம் 
மதரிேிக்கிறது.  ஆகவே, ஆபி ாம் பிறந்த வபாது, வத ாகு 130 ேயதுள்ளே ாக 
இருந்தார் என்பது மதளிோகிறது.  
      ஆதி 11:26ம் ேெைத்தில், வத ாகுக்கு முதற் வபறாைே ாக பிறந்தேர் ஆ ான் 
என்பது மதரிகிறது.  ஆபி ாமுடன் காைான் வதெத்திற்கு ேந்த வலாத்து, ஆ ானுகடய 
குமா ன் ஆோன்.  ஆபி காமின் ெவகாத ைாகிய நாவகாரின் வபத்தி ம வபக்காள், 
ஈொக்கின் மகைேி ஆோள். (ஆதி 24:67) 
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வயாவெப்பின் காலக்கணக்கு 
 

ஆதி 41:46; 45:6. 
         எகிப்தில் மிகுதியாை பலன் மகாடுத்த ஏழு ேருைங்களின் துேக்கத்தில், 
வயாவெப்பு 30 ேயது உள்ளே ாய் இருந்தார்.  இதிலிருந்து 9 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, 
அதாேது, பஞ்ெமுள்ள இ ண்டு ேருைங்கள் கழித்து, வயாவெப்பு தன் தகப்பைாகிய 
யாக்வகாகப எகிப்துக்கு ே ேகழத்தார். இந்த ேருைம் தான், இஸ் வேலர் எகிப்தில் 
ெஞ்ெரித்த காலப்பகுதியாகிய 215 ேருைங்களின் துேக்கம் ஆகும்.  
       ஆகவே, இஸ் வேலர் எகிப்திற்குள் நுகழந்த வபாது, வயாவெப்பு 30 + 9 + 39 
ேயதுள்ளே ாக இருந்தார். 215 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, கிமு 1615ம் ேருைத்தில் 
இஸ் வேலர் எகிப்திலிருந்து மேளிவயறிைர். (இந்த மேளிவயற்றம் ஆதாமின் 
ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 2513 ேருைங்களுக்குப் பின்பு நடந்தது). 
ஆதி 47:9. 
       ஆகவே, எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய ேருைத்திற்கு 215 ேருைங்களுக்கு 
முன்பாக, இஸ் வேலர் எகிப்திற்குள் நுகழந்த ேருைம் கிமு 1830ம் ேருைம் (கிமு 
1615 + 215) ஆகும். அப்மபாழுது  யாக்வகாபின் ேயது 130; வயாவெப்பின் ேயது  39; 
ஆகவே, வயாவெப்பு பிறந்த ேருைம் கிமு 1869 (கிமு 1830 + 39) ஆகும். 
ஆதி 50:22.   வயாவெப்பின் ஆயுள் காலம் : 110 ேருைங்கள். அேர் ம ணம் அகடந்த 
ேருைம் : கிமு 1759. 
ஆதி 37:2.    வயாவெப்பு தன் ெவகாத ர்களால் ேிற்கப்படும் வபாது, வயாவெப்பின் 
ேயது 17; (கிமு 1852).         
ஆதி 41:46. பரிபூ ண ஏழு ேருைங்கள் துேங்கிய வபாது, வயாவெப்பின் ேயது  30. 
(கிமு 1839). 
ஆதி 41:50.  பரிபூ ண ஏழு ேருைங்களில் மைாவெயும் எப்பி ாயமீும் பிறந்தைர். இது 
கிமு 1839 லிருந்து கிமு 1832ம் ேருைத்திற்கு இகடயில் நடந்திருக்கலாம். 
ஆதி 47:9.   யாக்வகாபு எகிப்தில் நுகழந்த வபாது, அேருக்கு ேயது 130. (கிமு 1830). 
ஆதி 47:28.  யாக்வகாபு  எகிப்தில் 17 ேருைங்கள் ோழ்ந்த பிறகு, கிமு 1813ம் 
ேருைத்தில் ம ணம் அகடந்தார். 
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செப்துேசஜண்ட் பிரதி 

 
     பகழய ஏற்பாட்டின்  மிக பகழய கிவ க்க மமாழி மபயர்ப்பாக மெப்துேமஜண்ட் 
பி தி ேிளங்குகிறது. இவயசு பிறப்பதற்கு முன் கிமு 3ம் நூற்றாண்டிலிருந்து 1ம் 
நூற்றாண்டில் எகிப்திலுள்ள அமலக்ஸாண்டரியா பட்டணத்தில் யூத அறிஞர்கள் 72 
வபர்களால்  எபிவ ய மூலத்திலிருந்து கிவ க்க மமாழியில் மமாழி மபயர்க்கப்பட்டது. 
இந்த கிவ க்க பி தியில் ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன்பு பிறந்த முற்பிதாக்களில்  
ஆதாமிலிருந்து ஏவைாக்கு ேக யில்  ஒவ்மோரு தகலமுகறயின் காலமும் 100 
ேருைங்கள் அதிகமாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளை.  அதாேது, ஆதாம் 230ம் ேயதில்  
(130ம் ேயதுக்கு பதிலாக)  “வெத் ஐ மபற்றான். வெத் 205ம் ேயதில் (105ம் ேயதுக்கு 
பதிலாக) ஏவைாகெ மபற்றான் என்றும், இவ்ோறாக ஏவைாக்கு ேக யில் ஒவ்மோரு 
தகலமுகறயின் காலமும் 100 ேருைங்கள் கூடுதலாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளை.  
 
     லாவமக்கு 182ம் ேயதில் வநாோகே மபற்றதற்குப் பதிலாக, 188ம் ேயது   
என்று ஆதி 5:28ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜலப்பி ளயம் உண்டாகி 102 
ேருைங்களுக்குப் பிறகு  (2 ேருைங்களுக்குப் பதிலாக) அர்பக்ொத் பிறந்ததாக ஆதி 
11:10ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், அர்பக்ொத்திலிருந்து மெரூகு ேக யிலும் 
ஒவ்மோரு தகலமுகறயிலும் 100 ேருைங்கள் கூட்டப்பட்டுள்ளை.  நாவகாரின் 
ேயது “179 ேருைங்கள்” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
     மெப்துேமஜண்ட் பி தியில் உள்ள தகலமுகற ேயதுகள் ெரியாக இருக்கும் 
பட்ெத்தில், ஆதாமிலிருந்து  6000 ேருைங்கள் கிபி 4 அல்லது 5ம் நூற்றாண்டில் 
முடிந்திருக்கும். இந்த காலப்பகுதியில் கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக நகடமபறாததால், 
இந்த காலக்கணக்கின்படி  6000 ேருைங்கள் முடிந்ததால், 7ம் ஆயி  ேருைத்தில் 
கிறிஸ்துேின் ஆட்ெி வ ாமாபுரியில் வபாப்புேிைால் நடக்கும் என்ற தேறாை 
எண்ணத்திற்கு ேழி ேகுத்தது 
 
     எகிப்திய ே லாற்று காலக்கணக்கிற்கு ஒத்த ேிதமாக எபிவ ய வேதாகமத்தின் 
மூல ேெைங்ககள, அமலக்ஸாண்டரியாேின் யூத அறிஞர்கள் 72 வபர் தேறாக 
மமாழி மபயர்த்துள்ளைர்.  எபிவ ய பகழய ஏற்பாடு நம்பகத்தன்கம 
இல்லாதிருந்தால், வேதாகம காலக்கணக்குககள, முக்கியமாக 7ேது ஆயி  ேருை  
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ஆட்ெியின்  துேக்கத்கத  நாம்  கணிப்பதற்கு  ோய்ப்பு  கிகடயாது. வதேனுகடய  
ோர்த்கதகளின் வமல் ேிசுோெம் கேக்காமல், உலகப்பி கா மாை 
காலக்கணக்குகளுக்கு முக்கியத்துேம் மகாடுப்பது, வதே ேெைங்ககளப் 
புறக்கணித்தலுக்கு ெமமாகும். இகதத் தான் பவுல் அப்வபாஸ்தலன் அப் 24:14ம் 
ேெைத்தில், “நியாயப்பி மாணத்திவலயும், தீர்க்கதரிெிகளின் புஸ்தகங்களிவலயும் 
எழுதியிருக்கிற எல்லாேற்கறயும் நான் ேிசுோெித்து,----“ என்று குறிப்பிடுகிறார். 
 
      கிறிஸ்துேின் முதலாம் ேருககக்கு முன்பு உள்ள காலங்களிலிருந்து யூத 
வமன்மக்கள் ேழியாக பகழய ஏற்பாட்டு ெத்தியங்ககள வதேன் பாதுகாத்துள்ளார். 
படித்த அறிஞர்கள் தாங்கள் ோழ்ந்த காலத்தின் புறஜாதி நாகரீகங்களின்  
பாதிப்பிைால் ககறபட்டு, எபிவ ய வேதத்கதக் காட்டிலும், எகிப்திய காலக்கணக்குக்கு  
முக்கியம் மகாடுத்திருக்கலாம். 
 
       இக்காலத்தில், ஆதாம் 6000 ேருைங்களுக்கு முன்ைர் தான் 
பகடக்கப்பட்டான் என்று படித்த அறிஞர்ககள நம்ப கேப்பது எளிதாை காரியம் 
அல்ல. கு ங்கிலிருந்து மைிதன் ேந்தான் என்றும், இந்த பரிணாம ேளர்ச்ெி பல 
லட்ெக்கணக்காை ேருைங்களில் நடந்தது என்ற அறிேியல் வகாட்பாடுககள படித்த 
அறிஞர்கள் நம்புகின்றைர். 
 
       ஆகவே, மெப்துேமஜண்ட் பி தியின் காலக்கணக்கு மாற்றங்கள் எகிப்திய 
காலக்கணக்குக்கு ஒத்தேிதமாக மாற்றப்பட்டதால்,  புறஜாதி ே லாற்று நிபுணர்கள்/ 
புறஜாதி ஆொரியர்களின் மெய்திகளுக்கு நாம் முக்கியத்துேம் மகாடுக்கத் 
வதகேயில்கல.   
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ஜலப்பிரளயத்திற்கு முன்பு ோழ்ந்த முற்பிதாக்களின் ேம்ொேளி  
ஆதியாகமம் 5ம் அதிகாரம் 
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910
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230 700 930 1

205 707 912 130

190 715 905 235

170 740 910 325

165 730 895 395

162 800 962 460

165 200 365 622

167 802
969(187) 782 *

687

188 565 753 874

500 450 950 1056

100

2242

930

1042

1140

1235

1290

1422

987

1656

1651
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* கிபி 5ம் நூற்றாண்டில் கண்மடடுக்கப்பட்ட மெப்துேஜண்ட் பி தியாகிய 
வகாமடக்ஸ் அமலக்ஸாண்டரிைஸ் (CODEX ALEXANDRINUS) பி தியில், 
மமத்தூெலாேிற்கு 187ம் ேயதில் முதற் வபறாைேன் பிறந்ததாக ெரியாக 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும், மமத்தூெலாேின் ஆயுட்காலம்  782 ேருைங்கள் 
என்று குகறக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஜலப்பிரளயத்திலிருந்து ஆபிராம் அனழக்கப்படுதல் ேனரக்கும் ோழ்ந்த 

முற்பிதாக்களின் ேம்ொேளி :   ஆதியாகமம் 11 : 10-26. 
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      வமற்கண்ட அட்டேகணயில் அகடப்புக் குறியில் உள்ள ேருைங்கள், 
மெப்துேஜண்ட் பி தியாகிய வகாமடக்ஸ் அமலக்ஸாண்டரிைஸ் (CODEX ALEXANDRINUS) 
பி தியில் உள்ளகே ஆகும். 
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எபிவரய பிரதி, ெமாரிைன் பிரதி மற்றும் செப்துேசஜண்ட் பிரதிகளுக்கு  
இனைவய உள்ள வேறுபாடுகள்  

ஆதியாகமம்  5ம் அதிகாரம்  
      ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன் ோழ்ந்த முற்பிதாக்களில், யாவ த், மமத்தூெலா, 
லாவமக்கு ஆகியேர்களுக்கு பிறந்த முதற் வபறாைேர்கள் எபிவ ய பி தியில் 
உள்ளகத ேிட 100 ேருைங்களுக்கு முன்ைதாகப் பிறந்ததாக ெமாரிடன் பி தியில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளை. யாவ த் (847 ேருைங்கள்), மமத்தூெலா (720 ேருைங்கள்), 
லாவமக்கு (653 ேருைங்கள்) என்று ஆயுள் காலங்ககள குகறத்து ெமாரிடன் 
பி தியில் குறிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு கா ணம், அேர்களின் ம ணத்கத 
ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன் மகாண்டு ேரும் முயற்ெியாக மேளிப்பகடயாகத் 
மதரிகிறது. 
      ஆதாம், வெத், ஏவைாஸ், வகைான், மகலாமலவயல், ஏவைாக்கு ஆகிவயாருக்குப் 
பிறந்த முதற் வபறாைேர்கள் எபிவ ய பி தியில் உள்ளகத ேிட 100 ேருைங்களுக்குப் 
பின்ைாக பிறந்ததாக மெப்துேஜண்ட் பி தியில் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. லாவமக்கிற்கு 
188ம் ேயதிலும் (எபிவ ய பி தியில் 182ம் ேயதில்), மமத்தூெலாேிற்கு 167ம் 
ேயதிலும் (எபிவ ய பி தியில் 187ம் ேயதில்) முதற் வபறாைேர்கள்  பிறந்ததாக 
மெப்துேஜண்ட் பி தியில் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. வநாோகேப் மபாருத்த ேக யில் 
எவ்ேித திருத்தங்களும் இல்கல. 
 
ஆதியாகமம்  11ம் அதிகாரம் : 
      ஜலப்பி ளயத்திற்கு பிறகு ோழ்ந்த முற்பிதாக்களில், வெம், வத ாகு ஆகிய 
இ ண்டு வபர்ககளத் தேி , மற்றேர்களுக்குப் பிறந்த முதற் வபறாைேர்கள் எபிவ ய 
பி தியில் உள்ளகத ேிட 100 ேருைங்களுக்குப் பின்ைாக பிறந்ததாக ெமாரிடன் 
பி தியிலும்,  மெப்துேஜண்ட் பி தியிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளை.  
 
       நாவகாருக்கு மட்டும் ெமாரிடன் பி தியில் 50 ேருைங்களுக்குப் பின்ைாகவும்,  
மெப்துேஜண்ட் பி தியில் 150 ேருைங்களுக்குப் பின்ைாகவும்  முதற் வபறாைேர்கள் 
பிறந்ததாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. 
       அர்பக்ொத்திற்கும், ொலாவுக்கும் இகடயில் ‘வகைான்’ மபயர் நுகழக்கப்பட்டு, 
130 ேருைங்கள் கூடுதலாக மெப்துேஜண்ட் பி தியில்  குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  
       வமற்குறிப்பிட்ட மாற்றங்களால், ஆதாமிலிருந்து ஜலப்பி ளயம் ேக யிலாை 
ேருைங்களில் 349 ேருைங்கள் குகறோக ெமாரிடன் பி தியிலும்,  588 
ேருைங்கள் அதிகமாக மெப்துேஜண்ட் பி தியிலும் உள்ளை.  
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காலப்பகுதி எபிவ ய பி தி ெமாரிடன் பி தி  மெப்துேமஜண்ட் 

பி தி 
ஆதாமிலிருந்து 
ஜலப்பி ளயம் ேக  

1656 
ேருைங்கள் 

1307 ேருைங்கள் 
(349 ேருஷங்கள் 
குனறவு) 

2242 ேருைங்கள் 
(586 ேருஷங்கள் 
கூடுதல்) 

ஜலப்பி ளயத்திலிருந்து  
ஆபி ாம் அகழப்பு ேக   

427 
ேருைங்கள் 

1015 ேருைங்கள் 
(588 ேருஷங்கள் 
கூடுதல்) 

1245 ேருைங்கள் 
(818 ேருஷங்கள் 
கூடுதல்) 

 
       எபிவ ய பி தியிலிருந்து   ேருைங்ககள மாற்றி இருப்பதற்காை  இருேித 
வநாக்கங்கள் இருப்பதாகத் மதரிகிறது. அதாேது, 1. ஜலப்பி ளயத்திலிருந்து ஆபி ாம் 
அகழப்பு ேக யிலாை காலப்பகுதிகய நீட்டிக்க வேண்டும்; 2. முற்பிதாக்களின் 
முதற் வபறாைேர்கள் பிறக்கும் வபாது  அேர்களுகடய ேருைங்ககள கூடிய 
ேக யில் ஒவ  அளோக இருக்குமாறு மாற்றங்ககள வமற்மகாள்ள வேண்டும்.  
இந்த முயற்ெியில் ஆதாமுக்கு வெத் பிறக்கும் வபாது இருந்த ேயகத, மற்ற 
முற்பிதாக்களின் முதற் வபறாைேர்கள் பிறக்கும் வபாது உள்ள ேயது மிஞ்ெக் கூடாது 
என்பது கேைமாகப்  பார்த்துக் மகாள்ளப்பட்டது மதரிகிறது. ெமாரிடன் பி தியில்,        
ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன்பு ோழ்ந்த முற்பிதாக்களாகிய யாவ த், மமத்தூெலா, 
லாவமக்கு  ஆகிய மூன்று வபர்கள்  தங்களின்  முதற் வபறாைேர்ககள மபறும்வபாது 
இருந்த  ேயது, ஆதாம் வெத்கத மபறும் வபாது இருந்த 130ம் ேயகத மிஞ்ெக் 
கூடாது என்பதற்காக, அேர்கள்  முதற் வபறாைேர்ககளப் மபற்ற ெமயத்தில் இருந்த  
ேயதில் 100 ேருைங்ககள ெமாரிடன் பி தி குகறத்தது. ஆைால், வநாோேின் 
ேயதில் மட்டும் மாற்றம் ஏதும் மெய்யேில்கல. ஏமைைில், வநாோகேப் மபாருத்த 
ேக யில் ஜலப்பி ளயம் ெம்பந்தமாை மற்ற குறிப்புகள் இருப்பதால், வநாோேின் 
ேயதில் தன்ைிச்கெயாக மாற்றங்கள் ஏதும் வமற்மகாள்ளப்படேில்கல.  

மெப்துேமஜண்ட் பி தியில், ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன்பும், பின்பும்,  100 
ேருைங்களுக்கு முன்ைதாக முதற் வபறாைேர்ககளப் மபற்ற முற்பிதாக்களின் 
ேருைங்களில்  100 ேருைங்கள் கூட்டப்பட்டது. 
      இவ்ேிதமாக, மெப்துேமஜண்ட் பி தியிலும், ெமாரிடன் பி தியிலும் 
காலக்கணக்கு மதாடர்பாை தங்களின் மொந்த கருத்துக்களின் அடிப்பகடயில் 
தன்ைிச்கெயாை திருத்தங்கள் வமற்மகாள்ளப்பட்டது மதளிோகத் மதரிகிறது.  
ஜலப்பி ளயத்திற்கு பின்பு ோழ்ந்த முற்பிதாக்கள் முதற் பிள்களகயப் மபறும் 
ேயதில் பாதி ேருைங்களிவல ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன்பு இருந்த முற்பிதாக்கள்  
முதற் பிள்களகய மபற்றதாக ெமாரிடன் பி தியில் உள்ளது. இது வபான்ற மொந்த 
வநாக்கங்ககள எபிவ ய பி தியில் காண இயலாது. 
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முற்பிதாக்களின் பிறப்பு & இறப்பு ேயது மற்றும்  ெமகாலத்தில் 
ோழ்ந்தேர்களின் ேயது ேிேரம்  
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ஆபிரகாமின் ெம காலத்தில் ோழ்ந்த முற்பிதாக்கள் 
 

     ஆபி காம் 30 ேயதாை வபாது, அேனுகடய மூதாகதயர்கள்  அேன் ோழ்ந்த 
காலத்தில் உயிவ ாடு இருந்திருக்கிறார்கள்  என்பகத கீழ்கண்டோறு பார்க்கலாம்: 
 

ஆபிரகாமின் மூதானதயர்கள் 
ோழ்ந்த ெமகாலப்பகுதி 

ஆபிரகாம்  30 ேயதுக்கு வமல் ோழ்ந்த 
ெமகாலப்பகுதி 

வெம்        : 480ம் ேயது முதல் 
               600ம் ேயது ேனர. 

30ம் ேயது முதல் 150ம் ேயது ேனரயில். 

அர்பக்ொத் : 380ம் ேயது முதல்  
              438ம் ேயது ேனர 

30ம் ேயது முதல் 88ம் ேயது ேனரயில். 

ொலா      : 345ம் ேயது முதல் 
              433ம் ேயது ேனர. 

30ம் ேயது முதல் 118ம் ேயது ேனரயில். 

ஏவபர்      : 315ம் ேயது முதல் 
              460ம் ேயது ேனர.  
(464ம் ேயது ேனர ஏவபர் உயிர் ோழ்ந்தார்; 
அதாேது, ஆபிரகாம் மரணத்திற்குப் பிறகு 
4 ேருஷங்கள் ோழ்ந்தார்). 

30ம் ேயது முதல் 175ம் ேயது ேனரயில். 

வபவலகு    ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு 11 ேருஷங்களுக்கு முன்வப 
வபவலகு இறந்தார். 

சரகூ       ஆபிரகாமின் 17ம் ேயதில் சரகூ இறந்தார். 
செரூகு    : 219ம் ேயது முதல்  
              230ம் ேயது ேனர. 

30ம் ேயது முதல் 41ம் ேயது ேனரயில். 

நாவகார்    ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு 11 ேருஷங்களுக்கு முன்வப 
நாவகார் இறந்தார். 

வதராகு    : 130ம் ேயதில் ஆபிரகானம   
சபற்றான்;  205ம் ேயதில் 
மரணம்.   

ஆபிரகாமின்  75ம் ேயது ேனர. 

 
       வமற்குறிப்பிட்ட முற்பிதாக்களில் ஆபி காம் யாவ ாடு வபெி பழகியிருப்பார் 
என்பது பற்றி வேதம் ஒன்றும் குறிப்பிடேில்கல. இந்த முற்பிதாக்களில் மூத்தே ாை  
வெமிடம் ஆபி காம்  வபெியிருக்கலாம். ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன் ோழ்க்கக எப்படி 
இருந்தது என்பது பற்றியும், ஜலப்ப ளயத்தின் வபாது வபகழ எப்படி கட்டப்பட்டது 
வபான்ற வநரிகடயாை தகேல்ககள ஆபி காம் வெமிடம் மபற்றிருக்கலாம். வெம் 
ஆபி காமின் 9ம் தகலமுகறயாை தகப்பன் ஆோர். வதேனுகடய அதிெயத்தக்க 
கிரிகயககளப் பற்றி வெமிடம் ஆபி காம் அறிந்திருக்கலாம். இது ஆபி காமின் 
ேிசுோெத்தின் ேளர்ச்ெிக்கு ேித்திட்டிருக்கலாம். 
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சமல்கிசெவதக் 
 

      மமல்கிமெவதக் “ொவலமின்  ாஜா” என்று வேதத்தில் குறிக்கப்படுகிறார்; 
எருெவலமுக்கு கிழக்வக உள்ள பள்ளத்தாக்கு “ ாஜாேின் பள்ளத்தாக்கு” (ொவே 
பள்ளத்தாக்கு)  என்று அகழக்கப்பட்டது; இதன் ேழியாக கீதவ ான் ஆறு பாய்ந்தது.  
மமல்கி :   ாஜா  
மெவதக் :  நீதி 
எபிவ ய மூலத்தில் “மமல்கிமெவதக்” என்பதற்கு “நீதியின்  ாஜா” என்று மபாருள்படும்;  
 
       கும் ான் குககயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட  புஸ்தக சுருள்களிலும், பழங்கால 
யூத  பிமார்களின் எழுத்துக்களிலும் வநாோேின் குமா ைாகிய வெம்,  மமல்கிமெவதக் 
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஜலப்பி ளயத்திற்கு முன்பு ோழ்ந்த முற்பிதாக்களில் 
வெம் ஒருேர் மட்டுவம,  ஆபி காம் ோழ்ந்த காலத்தில் உயிவ ாடிருந்ததாகத் 
மதரிகிறது.  ேயதில் மூத்தேர் என்ற முகறயிலும், இ த்த ெம்பந்தமாை 
ேம்ொேளிகயச் ொர்ந்தேர் என்ற முகறயிலும் வெமின் மீது ஆபி காம் மபரும் 
மரியாகத மகாண்டே ாய் இருந்திருக்கலாம்.  

 
       மமல்கிமெவதக் ஆொரியைாகவும்  ாஜாோகவும் இருந்தார்; உன்ைதமாை 
வதேனுகடய ஆொரியனுக்கு ஆபி காம் தெம பாகம் மகாடுத்தான். வமாவெயின் 
நியாயப்பி மாணம் மெயல்முகறக்கு ேருேதற்கு முன்ைதாகவே, வலேி 
ேம்ெத்திைருக்கு தெம பாகம் மகாடுப்பது நிகலநாட்டப்பட்டது. 
 
       ேம்ொேளி முகறயில் வலேியைாை ஆவ ானுக்கு ஆொரியத்துேம் 
மகாடுக்கப்பட்டது. ஆகணயின் வபரில் கிறிஸ்துவுக்கு ஆொரியத்துேம் 
மகாடுக்கப்பட்டது. 

 
      நிழலாகிய ஆவ ாகை ேிட மபாருளாகிய கிறிஸ்து மபரியேர். ஆபி காமின் 
கர்ப்ப பிறப்பாகிய வலேியர்கள் தெம பாகத்கத ோங்குேதற்காை கட்டகள 
மபற்றேர்களாைாலும், ஆொரியைாகிய மமல்கிமெவதக்குவுக்கு தெம பாகம் 
மகாடுத்தார்கள்.  ஆகவே, வலேியர்களின் ஆொரியத்துேத்கத ேிட, மமல்கிமெவதக் 
கிைால் அகடயாளப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்துேின் ஆொரியத்துேம் மபரியது.  
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     வலேிய ஆொரியர்கள் ஜைங்களின் பாேங்ககளப் வபாக்க பலி மெலுத்திைார்கள்;  
ஆவ ானும் பலி மெலுத்தியவுடன், புதிய உகடககளத் தரித்து ஜைங்ககள 
ஆெீர்ேதித்தான்.   ாஜரீக ஆொரியத்துேம் மகாண்ட கிறிஸ்து தமது ஆயி  ேருை 
ஆட்ெியில் ஜைங்ககள ஆெீர்ேதிக்கிறார். 
 
     உலக ே லாற்றில்  மமல்கிமெவதக்கின் ேம்ொேளி குறிக்கப்படேில்கல; 
ெிருஷ்டிப்பு மற்றும் ஆதியாகம ெம்பேங்களின் மதாகுப்புகள் ஜலப்பி ளயத்திற்குப் 
பிறகு  வநாோேிைால் புதிய  உலகத்திற்கு மகாண்டுே ப்பட்டது. ஜலப்பி ளயத்கதத் 
மதாடர்ந்து, பல்வேறு ஜாதிகளின் குடும்ப ெரித்தி ங்கள் பதிவு மெய்யப்பட 
ஆ ம்பமாைது.  
.  
     ஜலப்பி ளயத்திற்குப் பின்பு, மற்ற ஜாதிகளின் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுகளுடன் வெம் 
ெம்பந்தப்பட்ட குறிப்புகள் எதுவும் பதிவு மெய்யப்படேில்கல.  ஆபி காம் காலத்தில் 
ோழ்ந்தேர்களின் ெரித்தி ங்களில், மமல்கிமெவதக்கின் தாய், தந்கதயர் பற்றிய 
குறிப்புகள் எதுவும் எங்கும் காணப்படுகிறதில்கல.  ஆைால், வெமின் வநரிகடயாை 
ேம்ொேளியில் ேந்த  தகலமுகறயிைருக்கு மட்டுவம, இேர்ககளப் பற்றிய பகழய 
பரிசுத்த குறிப்புகள் மதரிந்திருக்கும். பிற்காலத்தில் இந்த குறிப்புகள் வமாவெக்கு 
கிகடத்திருக்கலாம். பாபிவலாைிய கில்கமீஷ்  (GILGAMISH)  கல்மேட்டுகளில் கூட, 
வநாோகே, “என்மறன்றும் ோழ்பேர்” (IMMORTAL ONE) என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
ஏமைைில், வநாோேின் முன்வைார்களின் ேம்ொேளி குறிப்புகள் அக்காலத்தில் 
புறஜாதிகளிடத்தில் இருக்கேில்கல.  
 
     இது எப்படி இருந்தாலும், பவுல் அப்வபாஸ்தலன் குறிப்பிடும்ேிதமாக, 
மமல்கிமெவதக் தன் ேம்ொேளியின் அடிப்பகடயிவலா அல்லது தகலமுகறயின் 
கா ணமாகவோ, ொவலமின்  ாஜாோக உயர்த்தப்படேில்கல. வதேனுகடய 
ஆகணயின்படிவய,  ாஜாோகவும் ஆொரியைாகவும் மெயல்பட்டார்.  மனுை 
ேம்ொேளி  கா ணமாகவோ, அல்லது வலேி வகாத்தி த்தின் ோயிலாகவோ 
இல்லாமல், வதேனுகடய ஆகணயின் வபரில்  கிறிஸ்து  ஆொரிய ாக 
நியமிக்கப்பட்டார். வமலும்,  கிறிஸ்துேின் ஆொரியத்துேம் என்மறன்கறக்கும் 
நிகலப்பாடு மகாண்டு, மனுக்குல முழுகமகயயும் ஆெீர்ேதிக்கும் ேிதத்தில் 
ஆயி ேருை யுகத்தில் மதாடர்கிறது.  
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ஆபிரகாமின்  ெந்ததியார்  (இஸ்ரவேலர்)  எகிப்தில்  ெஞ்ெரித்த  காலம் 

 
     ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து இஸ் வேலர் எகிப்கத ேிட்டு 
மேளிவயறும் ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதிகயக் கேைத்தில் மகாள்ளும்வபாது, இந்த 
காலப்பகுதியுடன் 170 ேருைங்ககள கூட்ட வேண்டும் என்று ெிலர் கூறுகின்றைர்.  
எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறும் வபாது இருந்த இஸ் வேலர்களின் எண்ணிக்கககயப் 
பார்க்கும் மபாழுது, இந்த காலப்பகுதி குகறோக உள்ளது என்று நிகைக்கின்றைர். 
இகத ஆழ்ந்து வநாக்கும் வபாது, அேர்கள் கூற்று ெரியல்ல  என்பது ேிளங்குகிறது. 
ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறும் ேக யிலாை 
காலப்பகுதி தான் யாத் 12:40,41ல் மொல்லப்படும் 430 ேருைங்கள் என்பது 
பா ம்பரியக் கருத்து ஆகும். இந்த பி ச்ெிகைக் குறித்து மூன்று ேிதமாை 
அனுமாைங்கள் உள்ளை: 
 
மூன்றுேித அனுமாைங்கள் : 

1) ஆபி காமின் 75ம் ேயதில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்ககயிலிருந்து 430 ேருை 
கணக்கு துேக்கம். 

2) யாக்வகாபு குடும்பத்திைர் எகிப்துக்கு மென்றதிலிருந்து கணக்கிடப்படுதல். 
3) ரூபனுகடய பிறப்பிலிருந்து  கணக்கிடப்படுதல். 

      அனுமாைம் (1)  மட்டும்  மபாருத்தமாகவும் ஏற்புகடயதாகவும் உள்ளது.  மற்ற  
இ ண்டு அனுமாைங்களும் (2 & 3) மபாருத்தமற்றதாக உள்ளை. இந்த இ ண்டு 
அனுமாைங்களிலும்  ஒவ்மோரு தகலமுகறயின் நீளமும் நம்ப முடியாத அளேிற்கு 
மபரிதாயிருக்கிறது. மத் 1:1-17; மற்றும் லூக் 3:23–38ம் ேெைங்களில் காணப்படும் 
ேம்ொேளி அட்டேகணகள் இ ண்டிலும் இந்த காலப்பகுதியில் தகலமுகற 
எண்ணிக்கககள் ஒவ  மாதிரி இருக்கின்றை. இந்த இ ண்டு அட்டேகணகளில், 
எகிப்துக்குச் மென்ற  தகல முகறககளயும், எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய  
தகலமுகறககளயும் வேதாகமத்தின் ோயிலாக நாம் அகடயாளம் கண்டு மகாள்ள 
முடியும். அந்த தகலமுகறககள நீளத்கத கணக்கிட்டால், ெில ஆச்ெரியத்தக்க 
முடிவுகள் நமக்குக் கிகடக்கின்றை. அனுமாைம் (3)ன்படி, ஒவ்மோரு 
தகலமுகறயின் நீளமும் 102.25 ேருைங்கள் என்ற அளேிற்கு மிக நீளமாக  
இருக்கிறது. அனுமாைம் (2)ன்படி, தகலமுகற நீளம் இன்னும்  அதிகமாய் 
இருக்கிறது. ஆகவே, இதுவும் ஏற்கத்தக்கதல்ல. பா ம்பரிய கருத்து (1)ன்படி, 
தகலமுகறயின் நீளம் 53.75 ேருைங்கள் எை கிகடக்கிறது. இதுவும்  
நீளமாயிருந்தாலும், முற்பிதாக்கள் ோழ்ந்த ேயகதப் பார்க்கும் வபாது, இக்கருத்து 
ஏற்றுக்மகாள்ளத் தக்கதாகவே உள்ளது. 
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      வேதாகமத்தில் ெில  மூல ேெைங்ககள மமாழி மபயர்ப்பதற்கு ெி மம் 
உள்ளது. இது வபான்ற ெி மமுள்ள ேெைங்களில் யாத் 12:40ம் ேெைம் ஒன்றாகும். 
தமிழ் மமாழி மபயர்ப்பில் “இஸ் வேல் புத்தி ர் எகிப்திவல குடியிருந்த காலம் 
நானூற்று முப்பது ேருைம்“ .   இந்த மமாழி மபயர்ப்பு   தேறாைதாகும். ஏமைைில், 
இஸ் வேல் புத்தி ர்  எகிப்தில் ோழ்ந்த காலம் 215  ேருைங்கள் மட்டுவம.  
ஒவ்மோரு  தகப்பனும் தன் ோழ்நாளில்  ககடெி நாளில்  தன் குமா கைப் 
மபற்றதாக கேத்துக் மகாண்டாலும், எகிப்தில் இஸ் வேலர் தங்கியிருந்த காலம் 350 
ேருைங்ககளத் தாண்டியிருக்க முடியாது.  யாக்வகாபு  எகிப்திற்கு தன் குமா ன் 
வலேிகயயும், அேனுகடய குமா ன் வகாகாத்கதயும் (வகாகாத் காைாைில் 
பிறந்தான்- ஆதி 46:11).  எகிப்துக்கு அகழத்து ேந்தான். காைாகை ேிட்டு புறப்பட்ட 
ெமயத்தில், வகாகாத் பிறந்து ெில மாதங்கவள ஆகியிருந்ததாக கேத்துக் 
மகாண்டாலும், எகிப்தில் இஸ் வேலர் தங்கியிருந்த காலத்கத பின்ேருமாறு 
கணக்கிடலாம் : 

வமாவெயின் ேம்ொேளி 
 

      யூதாேின் 12 குமா ர்களில் ஒருே ாை வலேிக்கு  மகர்வொன், வகாகாத், மம ாரி என்ற 3 

குமா ர்கள் இருந்தைர். இேர்களில் ஒருே ாை “வகாகாத்” என்பேரின் மகன் அம் ாம்; 

அம் ாமின் மகன் வமாவெ. 

 

யாக்வகாபுடன் எகிப்துக்கு மென்ற 70 வபர்களில் “வகாகாத்” ஒருேர்.  

வகாகாத்தின் ேயது (யாத் 6:18)          : 133     
அம் ாம் ேயது   (யாத் 6:20)                     : 137 

இஸ் வேலர் எகிப்கத ேிட்டு 

மேளிவயறிய வபாது, வமாவெயின் ேயது  :  80 

யாக்வகாபு எகிப்துக்கு மென்ற வபாது,  

வயாவெப்பின் ேயது                        :  39  

வலேி வயாவெப்கப ேிட மூத்தேன். 

வலேியின் ேயது                          :  97    

வலேியின் மகள்    :  வயாகவபத். 

வமாவெயின் அம்மா  : வயாகவபத். 

 

வகாகாத் பிறந்த உடவைவய எகிப்துக்கு மென்றதாக கேத்துக் மகாண்டால், யாக்வகாபு 

எகிப்தில் இறந்த பிறகு, அம் ாம் பிறந்தார். 
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யாத் 12:40,41.  

இஸ் வேலர் எகிப்தில் ெஞ்ெரித்த காலம் : 430 ேருைங்கள்.  
அதாேது, 430 ேருைங்களிலிருந்து வமாவெ எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய வபாது இருந்த 

ேயகத (80 ேருைங்ககள)  கழித்தால், வகாகாத் பிறந்ததிலிருந்து வமாவெ பிறந்த 

ேருைம் ேக  350 ேருைங்கள் (430 – 80)  உள்ளது.  

 

வகாகாத் (133) + அம் ாம் (137)  +  80  = 350 ேருைங்கள். 

 

வலேி இறந்த ேருைத்தில் (97) அே து மகள் வயாகவபத் பிறந்ததாக கேத்துக் 

மகாண்டால், வயாகவபத் வமாவெகய மபறும் வபாது, 253 ேயதுள்ளேளாக இருந்திருக்க 

வேண்டும். (350 - 97 = 253). 

 

அதாேது, அம் ாம் இறந்த ேருைத்திற்கும், வமாவெ பிறந்த ேருைத்திற்கு  இகடயில் 80 

ேருைங்கள் இகடமேளி  ேருகிறது. வமாவெயின் அப்பா இறந்த பிறகு, 80 ேருைங்கள் 

கழித்து தான் வமாவெ பிறந்ததாக எடுத்துக் மகாள்ள வேண்டியிருக்கிறது.  

 

 

                 

    

                

       

        430 

        ?

    12:40,41.

133 137 80 80
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  யாத் 12:40ன் எபிவரய மூலம் பின்ேருமாறு உள்ளது: 
 
“ Omaschav  bene jisrael – ascher jaschvo b. Mizrajim  Schelaschim schanahv. Arba meath. Schanah “  
 
இதின் ஆங்கில மமாழி மபயர்ப்பு: 
 
“ The staying of the children of Israel who lived in Egypt, were thirty years and four hundred years “ 
 
இதின் தமிழ் மமாழி மபயர்ப்பு: 
 
    “எகிப்தில் ோழ்ந்தேர்களாை இஸ்ரவேல் புத்திரர்  தங்கியிருந்த காலம்  நானூற்று முப்பது 
ேருஷங்கள்”. 
    இங்கு “தங்குதல்“  என்பது, ேைாந்த த்தில் தங்கியது வபால அல்ல.  
 
     “ேைாந்த த்தில் ெஞ்ெரிப்பதற்கு முன்பு, எகிப்தில் ோழ்ந்த இஸ் வேல் புத்தி ர்  
தங்கியிருந்த (காைான் மற்றும் எகிப்தில்) காலம் நானூற்று முப்பது ேருைங்கள்”  
   
மெப்துே  ண்ட்  மற்றும் ெமாரிடன் மமாழி மபயர்ப்பு: 
 
     “காைாைிலும் எகிப்திலும் தங்கியிருந்த மபாழுது, இஸ் வேல் புத்தி ரும் 
அேர்களுகடய பிதாக்களும் தங்கியிருந்த காலம் நானூற்று முப்பது ேருைம்“. 
 
எபிவ ய மூலப்பி தியின் மமாழி மபயர்ப்பு பின்ேருமாறு உள்ளது: 
 
     “எகிப்தில் ோழ்ந்த இஸ் வேல் புத்தி ர் அந்நிய வதெத்தில்  (காைான் மற்றும் 
எகிப்து) ோழ்ந்த காலம் நானூற்று முப்பது ேருைங்கள்“.   
 
     இந்த மமாழி மபயர்ப்புகள் கலா 3:17ம் ேெைத்திற்கு ஒத்தேிதமாக உள்ளது. 
    “ஆதலால் நான் மொல்லுகிறமதன்ைமேைில், கிறிஸ்துகே முன்ைிட்டு   
வதேைால் முன் உறுதிபண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கககய நானூற்று முப்பது 
ேருைத்திற்குப் பின் உண்டாை நியாயப்பி மாணமாைது தள்ளி, ோக்குத்தத்தத்கத 
ேியர்த்தமாக்கமாட்டாது”.  
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       அதாேது, ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து நியாயப்பி மாணம் 
ேக க்கும்  (எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது ேக க்கும்) 430 ேருைங்கள் என்று 
படிக்கிவறாம். ஆபி காம் ஆ ாைில் தங்கிய வபாது, ஆபி காமின் தந்கத  வத ாகு 
இறந்தகதத் மதாடர்ந்து, அங்கிருந்து புறப்பட்டு காைான் வதெ எல்கலக்குள் ேந்தார். 
அப்மபாழுது, வதேனுக்கும் ஆபி காமுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கக ஏற்பட்டது. 
(ஆதி 12:1-7; அப் 7:5) இகதத் தான் பவுல் அப்வபாஸ்தலன்  கலா 3:17ல் கூறுகிறார்  
இந்த உடன்படிக்ககயிலிருந்து எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய ெமயத்தில் பஸ்கா 
ஆட்டுக்குட்டிகயப் பலியிடுேதற்காை நியாயப்பி மாணத்தின் முதல் ெட்டம் 
நகடமுகறக்கு  ேந்தது ேக க்கும் 430 ேருைங்கள் ஆகும். 
 

            காைாைின் 
ெஞ்ெரித்த காலம் 

வதராகு மரித்து ஆரானை ேிட்டு ேிலகி, காைானுக்குள் 
பிரவேெித்து, வதேனுைன்  உைன்படிக்னக ஏற்பட்ை வபாது, 
ஆபிரகாம் ேயது        
ஆதி 12:1,2,4,5,7. 

75 0 

ஈொக்கு பிறந்த வபாது ஆபிரகாம் ேயது   (ஆதி 21:5)                                      100 25 
ஈொக்கு  60 ேயதாை வபாது யாக்வகாபு பிறப்பு  (ஆதி 25:26)                              60  60 
யாக்வகாபு 147ம் ேயதில் மரணம் 

யாக்வகாபு எகிப்தில் ோழ்ந்தது 

யாக்வகாபு எகிப்தில் நுனழயும் வபாது, அேருனைய ேயது         

147 
 17 
130 130 

ஆபிரகாமின் ெந்ததியார்  காைாைில் ெஞ்ெரித்த காலம் :                                                                                                    215 ேருஷங்கள் 
 

கலா 3:17. 

     “—கிறிஸ்துனே முன்ைிட்டு வதேைால் முன் உறுதிபண்ணப்பட்ை உைன்படிக்னகனய நானூற்றுமுப்பது 

ேருஷத்திற்குப்பின்பு உண்ைாை நியாயப்பிரமாணம் ........” 

 

உைன்படிக்னக முதல்  நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்பட்ைது ேனர      :   

(ஆபிரகாமின் 75ம் ேருஷத்திலிருந்து  இஸ்ரவேலர் எகிப்னத ேிட்டு 

சேளிவயறியது ேனர)    

430 ேருஷங்கள் 

உைன்படிக்னக முதல் யாக்வகாபும், அேன் ெந்ததியாரும் எகிப்தில் 

பிரவேெித்தது ேனரக்கும்   

215 ேருஷங்கள் 

ஃ  எகிப்தில்  இஸ்ரவேலர்கள்  ோழ்ந்த காலம்   215   ேருஷங்கள் 
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     இந்த கணக்கு, எகிப்தில் இஸ் வேல் புத்தி ர் 215 ேருைங்களுக்கு வமல் 
தங்கேில்கல என்பது நிரூபணமாகிறது. ஏமைைில், 430 – 215  = 215 ேருைங்கள். 
அதாேது, ப வதெிகளாக  (அப் 7:5) காைாைில் 215 ேருைங்கள் ோழ்ந்தைர். 
எகிப்திலும் ப வதெிகளாக 215 ேருைங்கள் ோழ்ந்தைர். ஆக, மமாத்தம் 430 
ேருைங்கள்.  
 

      ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு முதல் ஜலப்பி ளயம் முடிவு ேக யுள்ள காலம்                
: 1656 ேருைங்கள்;  (ஆதி 5:3–29; 7:6,11-13; 8:13) 
 
      ஜலப்பி ளயம் முதல்  வத ாகு ம ணம் ேக யில் (ஆபி காம் உடன்படிக்கக 
ேக யில்):  427 ேருைங்கள்;  (ஆதி 11 :10-32) 
ஆகவே,  
ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு முதல் எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறும் ேக   =  1656 + 427 + 
430 = 2513 ேருைங்கள் 
 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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அட்ைேனணயில் தனலமுனறகள் எதுவும் ேிடுபட்டுள்ளதா ?   

 
      ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து நியாயப்பி மாணம் ேக க்கும்  
(எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது ேக க்கும்)  உள்ள 430 ேருைங்கள் அடங்கிய 
காலப்பகுதியில்  ெில தகலமுகறகள் இந்த ேரிகெயில் ேிடுபட்டிருக்கலாம் எை 
ோதிக்க முடியும். நியாயப்பி மாண ெட்டங்ககள   மீறிய தகலமுகறகள் 
ஒருவேகள இந்த ேரிகெயிலிருந்து ேிடுபட்டிருக்க ோய்ப்பு உண்டு என்பகத 
ஏற்றுக்மகாள்ளலாம்.  நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் இது உண்கமயில் 
நடந்திருக்கலாம். வதேன் இஸ் வேலக  மபலிஸ்தியரிடம் அடக்குமுகறக்குத் 
தள்ளப்பட்ட பல காலப்பகுதிககள  நாம் காண முடிகிறது.  ாஜாக்களின் 
காலப்பகுதியில், குகறந்த பட்ெம் மூன்று  ாஜாக்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலுள்ள 
ேம்ொேளி ேரிகெயில் ேிடப்பட்டிருப்பது நிச்ெயமாகத் மதரிகிறது. 
நியாயாதிபதிககளப் மபாருத்தேக யில், தகலமுகறகள் ேிடுபட்டுப் வபாேதற்காை 
ொத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளை. இஸ் வேலர் நியாயப்பி மாணத்திற்குள் ேந்துள்ள 
காலக்கட்டம் இதுோகும். நியாயப்பி மாண கட்டகளகளின் மீறுதல்கள் தகலதூக்கிய 
இந்த காலப்பகுதியில், மகட்ட தகலமுகறகள் எண்ணிக்ககயில் வெர்த்துக் 
மகாள்ளப்படாதிருக்கலாம். இவ்ேிதம்  எந்மதந்த தகலமுகறகள் ேிடுபட்டை ? 
எத்தகை தகலமுகறகள் ேிடுபட்டை? வபான்றேற்கற நாம் கணக்கிட இயலாது. 
1 ாஜா 6:1ன் 480 ேருை வகள்ேிக்காை ேிளக்கத்கதப் பார்க்கவும். 
  

முற்பிதாக்களின் காலப்பகுதியில் களங்கமுற்ற தனலமுனறகனள அகற்றுேது 
ொத்தியமில்னல 

 
       நியாயப்பி மாணம் மகாடுக்கப்பட்ட பிறகு, களங்கமுற்ற தகலமுகறககள 
கணக்கில் வெர்த்துக் மகாள்ளேில்கல என்பது, ெில பி ச்ெிகைகளுக்கு தீர்ோக 
அகமகிறது. 1 ாஜா 6:1ன் 480 ேருை வகள்ேிகளுக்கு இந்த ேழிமுகற, ேிளக்கம் 
அளிக்க உதேலாம். ஆைால், அனுமாைம்(1) மற்றும் அனுமாைம் (3)க்கு, இந்த 
முகறகய நாம் பின்பற்ற முடியாது. ஏமைைில் இந்த காலப்பகுதியில் அேர்கள் 
நியாயப்பி மாணத்திற்குள்ளாக ே ேில்கல என்பதால், தகலமுகறகள் ேரிகெயில் 
ேிடுபட்டிருக்க முடியாது. இஸ் வேலர்கள் எகிப்தில் இருக்கும் வபாது, வதேன் 
அேர்கள் வமல் வகாபமாயிருந்தார் என்பதற்காை தடயம் ஏதும் வேதாகமத்தில் 
காணப்படுகிறதில்கல. ஆைால், ேைாந்த ப் பயணத்திலிருந்து தாேதீு ேக  119 
ேருைங்கள் அளேில் தண்டகைப் மபற்ற பல  ெந்தர்ப்பங்ககள நாம் காண 
முடிகிறது.  
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     இந்த காலப்பகுதியில் 170 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், காலக்கணக்கின் மற்ற 
பகுதிகள் ெிகதக்கப்படுகின்றை எகிப்தில் இருந்த காலத்துடன் 170 ேருைங்ககளக் 
கூட்ட வேண்டும் என்ற கருத்து, காலக்கணக்கின் பிற்கால பகுதியிலிருந்து ெில 
ேருைங்ககள அகற்றுகிறது. காலக்கணக்கக ெம நிகலக்கு மகாண்டுே  இது 
வதகேப்படுகிறது. இது மமாத்த காலத்தின் நீளத்கதப் மபாருத்த ேக யில், இது 
காலக்கணக்கக ெரியாக தக்க கேத்தாலும், நமது காலக்கணக்கின் பல அம்ெங்ககள 
ெிகதத்து ேிடுகிறது.  இந்த திருத்தத்திற்குப் பிறகு, 1845 ேருை இகண, அனுமாைம் 
(1) அல்லது அனுமாைம் (3)க்கு மட்டுவம மபாருந்தி ேரும். து திஷ்டேெமாக, 
அனுமாைம் (3), யூபிலிகளுக்கும், 2520 ேருை இகணகளுக்கும் மபாருந்தி 
ேருகிறதில்கல. அனுமாைம் (3)ன்படி, 1845 ேருை இகண மபாருந்தி ேருேதால், 
கருத்து (3)  மட்டுவம தீர்வுக்காை ொத்தியம் என்று ோதிப்வபார் உண்டு, ஆைால், 
யூபிலிகள் ெிகதந்து வபாேதால், இந்த மாற்றம் ெரியாைதல்ல. ஆகவே, அனுமாைம் 
(1) தான் ெரியாை தீர்வு ஆகும். 
 
    மெப்துேமஜண்ட் பி தி, அனுமாைம் (1) ஐ ஆதரிக்கிறது.  அனுமாைம் (1)க்கு 
ஆத ோக, மெப்துேஜண்ட் மமாழிமபயர்ப்பில் உள்ள யாத் 12:41ம் ேெைத்கத 
மொல்லலாம். இதில், இஸ் வேல் புத்தி ர் எகிப்தில் ெஞ்ெரித்தது மட்டுமல்லாமல், 
காைான் வதெத்திலும் ெஞ்ெரித்ததாகச் மொல்லப்படுகிறது. ஆபி காம் தன்னுகடய 
75ம் ேயதில் காைான் வதெத்திற்குள் நுகழந்தான். அந்த ெமயத்தில் தான், வதேன் 
அேனுக்கு உடன்படிக்கக ஏற்படுத்திைார். ஆதி 12:1-5ல், ஆபி காம் தான் 
குடியிருக்கிற வதெத்கத ேிட்டு புறப்பட்டு ே வேண்டும் என்ற நிபந்தகை 
மகாடுக்கப்பட்டது. ஆபி காம் அகத ஏற்று, காைான் வதெத்திற்கு புறப்பட்டு ேந்த 
வபாது, வதேன் அேனுடன் உடன்படிக்கக ஏற்படுத்திைார்.  
 
    மெப்துேமஜண்ட் மமாழிமபயர்ப்பு தேறு என்று ோதம் மெய்தாலும், இந்த 
உடன்படிக்ககக்குப் பிறகு ெிறிது காலத்திவலவய ஆபி காம், ொ ாள் இருேரும் 
பஞ்ெம் கா ணமாக எகிப்துக்கு மென்றார்கள். (ஆதி 12:10) இதன் அடிப்பகடயில் 
பார்த்தாலும், பா ம்பரிய ேெைத்தின்படியும் கூட, உடன்படிக்ககயிலிருந்து தான் 430 
ேருை கணக்கீட்கட மதாடங்க வேண்டும் என்ற ோதம் ேலுப்மபறுகிறது. 
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எகிப்னத ேிட்டு சேளிவயறும் வபாது திரளாை ஜைத்சதானக எங்கிருந்து 
ேந்தார்கள் ? 

 
    எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய எல்லா ஜைங்களும் மபருகுேதற்கு வபாதுமாை 
தகலமுகறகள் இல்கல என்றும், அதன் கா ணமாக இஸ் வேலர் எகிப்தில் 
ெஞ்ெரித்த காலப்பகுதியுடன் 170 ேருைங்ககளக் கூட்ட வேண்டும் என்ற ோதம் 
முன்ைிருத்தப்படுகிறது. இஸ் வேலர்ககள வதேன் ஆெீர்ேதித்தார் என்பகத முதலில் 
நாம் மைதில் மகாள்ள வேண்டும். தி ளாைதும், ேழக்கத்திற்கு மாறாைதுமாை 
ஜைத்மதாகக மபருக்கத்கத இஸ் வேலர்கள் மகாண்டிருந்தைர். (யாத் 1:7–12) என்று 
வேதாகவம குறிப்பிடுகிறது. வமற்மகாண்டு எந்த ேிளக்கமும் இல்லாமல், இந்த 
ஜைத்மதாகக பற்றி ேிோதிக்க ேலியுறுத்தப்படுகிவறாம். 
 

இஸ்ரவேலருக்கு எத்தனை மனைேிகள் இருந்தைர் ? 
    நேைீ கால பார்கேயின் அடிப்பகடயில், தகலமுகறகளின் மபருக்கங்ககள 
கணக்கிடுேதில் தான் பி ச்ெிகைகள் ஏற்படுகிறது. இக்காலத்திய பின்ைணியில் 
குடும்பத்தில் ஒரு ஆண், ஒரு மபண் என்ற முகறயில் பி ச்ெிகைகய அணுக நாம் 
முற்படுகிவறாம். ஆைால், முற்பிதாக்கள் காலத்தில் இருந்த நிகல இது அல்ல. இது 
பிற்காலத்திய நிகல எை அனுமாைித்து, பல மகைேிகள் என்ற கருத்து குகறந்த 
பட்ெம் நியாயப்பி மாணம் மகாடுக்கப்படும் காலம் ேக க்கும் நிலேியது என்றும், 
ெிலர் ேிையத்தில் அதற்குப் பிறகும் நடந்தது என்றும் அனுமாைிக்கலாம். இந்த 
அனுமாைத்தின் அடிப்பகடயிவலவய, தி ளாை ஜைத்மதாகக மபருக்கத்திற்கு ோய்ப்பு 
உள்ளது. அதாேது, இஸ் வேலர் அதிகமாை மகைேிககளக் மகாண்டிருந்ததால், 
ஜைத்மதாகக அதிகமாகப் மபருகியது. 
 
 
    வமலும், இஸ் வேலர் எகிப்தில் இருந்த ஆ ம்பக் காலக்கட்டத்தில், 
ஆட்ெியிலிருந்வதாரின் ெகாயம் அதிகம் இருக்க ோய்ப்பு இருந்ததால், மபரும் 
எண்ணிக்ககயிலாை குடும்ப அங்கங்ககள நிர்ேகிக்கத் வதகேயாை பணமும் மற்ற 
ேெதிகளும் கிகடத்திருக்கும். இேற்கறமயல்லாம் கருத்திற் மகாண்டு பார்த்தால், 
ஜைத்மதாகக மபருகியிருந்தது ொத்தியம் ஆகும். 
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எகிப்திய மனைேிகனள இஸ்ரவேலர் ேிோகம் பண்ணியிருப்பார்களா ? 

 
     இகதக் குறித்து நாம் நிச்ெயமாக மொல்ல இயலாது. ஆைால், இஸ் வேலர்கள்  
எகிப்தியர்ககள ேிோகம் மெய்யக்கூடாது என்ற கட்டகள எதுவும் இருந்ததாகத் 
மதரியேில்கல.  அப்படி ேிோகம் மெய்யும் சூழ்நிகல இருந்திருந்தால், 
இஸ் வேலர்களின் ஜைத்மதாககப் மபருக்கத்திற்கு இதுவும் கா ணமாய் 
இருந்திருக்கும். ேைாந்த ப் பயணத்தின் வபாது இஸ் வேலர்களுடன் மென்ற 
வேகலக்கா ர்ககளக் குறித்தும் வகள்ேி எழுகிறது. வேகலக்கா ர்களும் 
அேர்களுகடய குடும்பத்திைரும் ேைாந்த  பயணத்தின் வபாது இஸ் வேலர்கள் 
என்ற முகறயிவலவய கணக்கிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
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ஆதி 15:13ன் 400 ேருஷங்கள் 

    
     “400 ேருைங்கள்” வகள்ேி, அனுமாைங்கள் (1), (2) & (3) ஆகிய 
எல்லாேற்றுக்கும் மபாருந்தி ே க்கூடியகே. அனுமாைம் (1) ஐ மபாருத்த ேக யில், 
ஈொக்கு தன்னுகடய 5ம் ேயதில் இஸ்மவேலிைால் கிண்டல் மெய்யப்பட்டதில் 
ஆ ம்பித்து, எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது ேக க்கும் துல்லியமாக 400 
ேருைங்கள் ஆகிறது. ஆதி 15:13ல் வதேன் 400 ேருைங்ககளப் பற்றி ஆபி காமிடம் 
வபசும் வபாது, “ெந்ததி” என்ற ோர்த்கதகய உபவயாகப்படுத்திைார்.  
 
ஆதி 15:13,14. 
       “அப்சபாழுது அேர் ஆபிரானம வநாக்கி: உன் ெந்ததியார் தங்களுனையதல்லாத அந்நிய 
வதெத்திவல பரவதெிகளாயிருந்து, அத்வதெத்தானரச் வெேிப்பார்கள் என்றும், அேர்களால் நானூறு 
ேருஷம் உபத்திரேப்படுோர்கள் என்றும் நீ நிச்ெயமாய் அறியக்கைோய். இேர்கள் வெேிக்கும் 
ஜாதிகனள நான் நியாயந்தரீ்ப்வபன்; பின்பு மிகுந்த சபாருள்களுைவை புறப்பட்டு ேருோர்கள்”. 
 

ஆபிரகாமின் ெந்ததி 
 

     “ெந்ததி”  என்ற ோர்த்கத தான் நமக்கு ஒரு தடயமாக உள்ளது. இதற்காை 
எபிவ ய மொல் zera (# 2233)  என்பது “ேிகத” என்று மபாருள்படும். 
     ஆபி காமின் ெந்ததி ஈொக்கு ஆோர். (ோக்குத்தத்தங்களின் மபாருளர்த்தமாை 
ெந்ததி). இந்த ெந்ததியிலிருந்து தான் 400 ேருைங்ககள நாம் கணக்கிட வேண்டும். 
இந்த உண்கம அனுமாைம் (1)க்கு மட்டுவம மபாருந்தி ேருகிறது. 
 

ஈொக்கு கிறிஸ்துோக அனையாளப்படுத்தப்படுகிறார் 
 

     ெந்ததியின் ஒரு பகுதியாக ஈொக்கக மகாள்ேதிலிருந்து நாம் அேக  ேிலக்கி 
ேிடுேதற்காை கா ணம் எதுவும் இருப்பதாகத் மதரியேில்கல. ோக்குத்தத்தத்தின் 
பிள்களயாக ஈொக்கு இருக்கிறார் என்பதும், இந்த ெந்ததி தான் இைி ே  இருந்த 
ஆேிக்குரிய ெந்ததியாை கிறிஸ்துவுக்கு அகடயாளமாய் இருக்கிறார் என்பகதயும் 
நாம் பார்க்கிவறாம். இங்கு மறுபடியும் ரூபனுக்காக ஈொக்கக ஒதுக்கி ேிடுேதற்காை 
கா ணம் திருப்திக மாக இல்கல. பா ம்பரியக் கருத்து மட்டுவம “400 ேருைங்கள்” 
ஈொக்கக சுட்டிக்காட்டுகின்றை.  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ேைாந்தர பயணம் :  காலக்கணக்கு  

     வமாவெ    காைானுக்குள் பி வேெிப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு  இறந்த 
வபாது ேயது :  120   (உபா 1:4; 31:2; 32:48,50; 34:7,8) 
எகிப்கத ேிட்டு வமாவெ மேளிவயறிய வபாது  ேயது   :   80   (அப் 7:23,30) 
ஆகவே,  ேைாந்த த்தில் ெஞ்ெரித்த காலம்   = 120 – 80 = 40 ேருைங்கள்.                  

 
நிலப்பங்கீடு  காலம்    

     காைாைில் 12 வகாத்தி ங்களுக்கு  நிலப்பங்கீடு மெய்த காலத்கதக் 
கணக்கிடுேது ெற்று ெி மம் ஆகும். எல்கல பங்கீட்டில் காவலப்பிற்கு ககடெியாக 
மபாறுப்பு மகாடுக்கப்பட்டது.  அப்மபாழுது அேனுக்கு 85 ேயது.  45 ேருைங்களுக்கு 
முன்பு, காவதஸ்பர்ைியாேிலிருந்து வேவு பார்க்க காவலப் அனுப்பி கேக்கப்பட்டான்.  
(வயாசுோ 14:5-15)  எகிப்கத ேிட்டு  மேளிவயறியதற்கு  பின்பு,     ஸ்பர்ைியா 
ேிலிருந்து  எப்மபாழுது வேவு பார்க்க  காவலப் அனுப்பி கேக்கப்பட்டான் ?  
     வமாவெ வநவபா மகலயில்          7  மாதங்களுக்கு முன்பு, (உபா 
32:49,50; 34:7,8)     மகலயில் ஆவ ான் இறந்தான். (எண் 33:38,39)  இந்த 7 
மாதங்கள் இகடமேளியில் இஸ் வேலர்கள்       பள்ளத்தாக்கில் 
பாளயமிறங்கிைர். (எண் 21:12)        ஆறு இங்கு தான் ஓடியது.  
காவதஸ்பர்ைியாகே ேிட்டு புறப்பட்டது முதற் மகாண்டு,  வெவ த் ஆற்கறக் 
கடக்கும் மட்டும் 38ேருைங்கள் ஆயிற்று என்ற முக்கியமாை காலக்கணக்கு உபா 
2:14ம் ேெைத்தில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  நாம் முதலில் குறிப்பிட்டபடி, 
காைானுக்குள் பி வேெிப்பதற்கு அக  ேருைத்திற்கு முன்பு,       நதிகய கடந்தது 
நகடமபற்றது.  அதாேது, காவதஸ்பர்ைியாேிலிருந்து  காைானுக்குள் பி வேெித்தது 
ேக க்கும் 38½  ேருைங்கள் ஆயிற்று.  எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியதற்கு பின் 
1½ ேருைங்கள் கழித்து, காவதஸ்பர்ைியாேிலிருந்து வேவு பார்க்க அனுப்பப் 
பட்டைர்.  (அதாேது, 40 - 38½ = 1½) 
     காவலப்பின் ேயது அடிப்பகடயில், காவதஸ்பர்ைியாேிலிருந்து  
வகாத்தி ங்களுக்கு காைாைில் நிலப்பங்கீடு மெய்யும் ேக யில் உள்ள காலம்  45 
ேருைங்கள் ஆகும்.  அதாேது, எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் நிலப்பங்கீடு 
ேக யில்  45 + 1 = 46 ேருைங்கள்.  (1 ாஜா 6:1,38ன்படி, பகுதி ேருைங்ககள 
கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளாமல் ஆலயம் கட்டிமுடித்த ேருைங்ககள குறிப்பிடுேது 
வபால).   ேைாந்த  பயணம் 40 ேருைங்கள். ஆகவே, இஸ் வேல் வகாத்தி ங் 
களுக்கு நிலப்பங்கீடு மெய்ய  6 ேருைங்கள் வதகேப்பட்டது. (46 – 40 = 6) 
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ோை ொஸ்திரம் மற்றும் ேரலாறு மூலம் ொட்ெியங்கள்  
 
      வேதாகமத்தின் மபாதுோை காலக்கணக்கு பற்றிய உறுதிப்பாட்டிகை 
ேிஞ்ஞாைப்பூர்ேமாை முகறயில் நிரூபிப்பதற்காை ஆதா ங்கள் கிகடத்தாலும், 
ஆந்த மபாலஜி, கபயாலஜி, புகதமபாருள் ஆ ாய்ச்ெி வபான்றகேகளிலிருந்து 
மபாதுோை எதிர்ப்புகள் நிலவுகின்றை. உண்கமயாை வேதாகம காலக்கணக்குக்காை 
ஆத வு குறுகியதாகவும் கஷ்டமாைதாகவும் உள்ளது.  இதற்காை முயற்ெியில், 
வேதாகம காலக்கணக்கு ெம்பந்தப்பட்ட ஒவ்மோரு காலப்பகுதிக்கும் ஒவ்மோரு 
நிகழ்வு நடந்த வததிக்குமாை முழுகமயாை ொட்ெியத்கத நாம்  எதிர்பார்க்க 
முடியாது.  அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு நம்மிகடவய இருந்தால், இந்த தீர்க்கதரிெை 
காலக்கணக்குகள் பற்றிய  ேிையங்களில் நம்முகடய ேிசுோெத்கதக் 
ககடபிடிப்பதற்காை வதகே இல்லாமற் வபாய்ேிடும். காலக்கணக்கு பற்றிய 
உண்கமகள்  ாஜ்யத்தில் மேளிப்படும் ேக க்கும், காலக்கணக்குப் பற்றிய 
ேிசுோெத்தின் அடிப்பகடயிலாை ககடபிடிப்பு நமக்கு மிகவும் 
வதகேயாைதாயிருக்கிறது. 
      வதே கிருகபயிைால், வேதாகம காலக்கணக்குகளில் கீழ்கண்ட ெில 
பகுதிகளுக்கு திருப்திக மாை ேிளக்கம் மகாடுக்கும் நிகல உருோகி உள்ளது. 
இவ்ேிதமாை உறுதிப்பாடு வேதத்தின் மீது நாம் மகாண்டிருக்கும் ேிசுோெத்கத 
ேலிகமப்படுத்த வபருதேியாக இருக்கிறது.   
  
 இஸ்ரவேலின் ஆரம்ப கால  ெரித்திர நிகழ்வுகள்  (கிமு 2045 – 1200) : 
      எபிவ ய வேதாகமத்திற்கும், உலக ே லாற்று பதிவுகளுக்கும் இகடவய உள்ள 
ப ஸ்ப  ெம்பந்தத்கத ெமீப காலத்திய ஆ ாய்ச்ெிகள் மேளிப்படுத்தியுள்ளை. ெவகா.  
 ெலின் காலக்கணக்கு மற்றும் புகதமபாருள் ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் கிமு 2045ம் 
ேருைத்திலிருந்து கிமு 1200ம் ேருைம் ேக க்கும் நடந்த குறிப்பிட்ட ெம்பேங்கள் 
பற்றி கண்டு பிடித்த ொட்ெியங்களுக்கும் ஒரு ஒப்புகம மதாடர்பு உள்ளது மதரிய 
ேந்துள்ளது. 
      வமற்குறிப்பிட்ட கிமு 2045 முதல் கிமு 1200 ேக  உள்ள காலப்பகுதி 
ெம்பந்தமாக உலக ே லாற்று காலக்கணக்குக்கும்,  ெல் அேர்களின் வேதாகம 
காலக்கணக்குக்கும்  குறிப்பிடத்தக்க  அளேில்  மநருங்கிய  ஒப்புகமத்   மதாடர்பு 
உள்ளது. இந்த காலப்பகுதியில் அதிகபட்ெமாக 15 ேருைங்கள் அளேில் 
இணக்கமில்லாமல் உள்ளது. இது ஒன்றும் மபரிதாை ேிையம் அல்ல. ஏமைைில், 
எகிப்திய ே லாற்றில் துல்லியமாை காலக்கணக்கீடு மெய்ேதற்காை ொட்ெியம் மிக 
குகறோகவே உள்ளது என்பது ே லாற்று ஆெிரியர்களின் கருத்து ஆகும். 
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வேதாகம காலக்கணக்கிற்கும் உலக காலக்கணக்கிற்கும்  இனையிலாை 
சதாைர்பு (கிமு 2045 – கிமு 1200) : 
 
 

வேதாகம நிகழ்வு 
(ரெல்  காலக்கணக்கு) 

ெமீபத்திய புனதசபாருள் ஆராய்ச்ெி உறுதிப்பாடு 
(உலக ேரலாற்று காலக்கணக்கு) 

கிமு 2045ல் ஆபிரகாம் ஆரானை ேிட்டு 
புறப்பட்டு ேந்ததிலிருந்து இஸ்மவேல் 
கிமு 2034ல் பிறந்த ேருஷத்திற்கு 
இனைப்பட்ை காலப்பகுதிக்குள் 
ஆபி காமின் பனையிைால் ெைீார் 
ராஜாோகிய அம்ராப்வபல் 
ெங்கரிக்கப்பட்ைான்.  

கிமு  2052 – 2035ல்  ஆட்ெி செய்த சுவமர் ராஜாோகிய  
“உர்–நம்மு”  ெிைார்  ராஜாோகிய அம்ரப்வபல் என்று 
சதரிகிறது.  

எகிப்தில் இருந்த (கிமு 1852 – 1759) 
வயாவெப்பு கிமு 1839ம் ேருஷத்தில் 
உயர்த்தப்பட்ைார்.  

 அம்ைசமட்-3 என்ற பார்வோைின் 

 (கிமு 1842 – கிமு 1797) கீழ் எகிப்தின் உதேி 
அதிபதியாக வயாவெப்பு உயர்த்தப்பட்ைார். 

கிமு 1656ம் ேருஷத்தில் வமாவெ 
எகிப்திலிருந்து தப்பிவயாடிைார்.  

இந்த ெம்பேம், கியான் என்ற பார்வோனுனைய 
(கிமு1647–1607) ஆட்ெிக் காலத்னதச் ொர்ந்த சூழ்நினல 
களுக்கு ஒத்த ேிதமாக உள்ளது. 
னைக்ஸ்  ராஜ ேம்ெத்னதக் கணிப்பதில் 15 ேருஷ 
நிச்ெயமற்ற தன்னம நிலவுகிறது. 

எகிப்தின் மீது ோனதகள், மற்றும் 
இஸ்ரவேலர் எகிப்னத ேிட்டு 
சேளிவயறிய ேருஷம் : 
 கிமு 1616 - 1615. 

அடுத்த னைக்ஸ் ராஜாேின் குறுகிய கால ஆட்ெிக்கு 
ஒத்தேிதமாக ெம்பேங்கள் உள்ளை. பிற்காலத்திய 
னைக்ஸ் ராஜ ேம்ெத்தார் வதெிய அளேில் 
செல்ோக்கு இழந்ததற்கு  எகிப்னத அழித்த ோனதகள் 
காரணமாயிருக்கலாம். 
கிமு 1570ல் அேர்கள் எகிப்னத ேிட்டு சேளிவயற்றப் 
பட்ைைர். 

கிமு1378ம் ேருஷத்தில் சதவபாராளின் 
ேிொரனணயின் வபாது காைாைியர் 
களிைமிருந்து இஸ்ரவேலர் ேிடுேிக்கப் 
பட்ைைர். 

காைாைியனர பயமுறுத்திய “எபிரஸ்” (எபிவரயர்கள்) 
பற்றி சைல் ஏல் அம்ர்ைா கல்சேட்டுகள் (கிமு 1375 – 
1355) மூலம் காலக்கணக்கு ஒத்துள்ளது. 
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வயாசுோேிைால் எரிவகா அழிவு  கிமு  1576 : 
 
      மத்திய  கிழக்கு பகுதியில் பழங்காலத்தில் நடந்த ெம்பேங்களின் 
ேருைங்ககளக் கணிப்பதற்கு கார்மநல் பல்ககலகழக ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் கிபி 
1996ல் ம ங்களின் ேகளயங்ககள அடிப்பகடயாகக் மகாண்ட  காலக்கணக்கக   
ேடிேகமத்தைர்.   இந்த மதாழில் நுட்பத்கதக் மகாண்டு, கிமு 1159ல் ஐஸ்லாந்தில் 
ஏற்பட்ட எரிமகல மேடிப்கபயும்,  கிமு 1628ல்  ஏஜியன் கடல் பகுதியில் உள்ள 
தீ ா தீேில் நடந்த  எரிமகல மேடிப்கபயும் துல்லியமாக கணிக்க முடிந்தது. மிக 
நுட்பமாை வ டிவயா கார்பன் வொதகை முகறயுடன்  “ம  ேகளயங்கள்” வொதகை 
முகறகயயும் ஒன்று வெர்த்து, கிமு 2220ம் ேருைத்திலிருந்து கிமு 1186ம் ேருைம்  
ேக க்கும் உள்ள காலத்தில், பழங்கால  ாஜ்யங்ககளயும்,  ெம்பேங்கள் நகடமபற்ற 
ேருைங்ககளயும் பற்றிய புதிய பார்கேகய மேளிக்மகாணர்ந்தைர்.  
 
     வமற்குறிப்பிட்ட “வ டிவயா கார்பன்” மற்றும் “ம  ேகளயங்கள்”  மதாழில் 
நுட்பங்கள் ோயிலாக, மத்திய கிழக்கு பகுதி ெம்பந்தமாை ஆச்ெரியம் த க்கூடிய 
முடிவுகள் மேளிப்பட்டை. எகிப்து, அெீரியா, மற்றும் கிவ க்கர்களுக்கு முந்கதய 
காலப்பகுதிகயச் ொர்ந்த நாகரீகங்கள் பற்றி பழங்காலந்மதாட்டு ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 
காலங்களிலிருந்து பின்ைாக 100 ேருைங்கள் நக  வேண்டியிருப்பகதக் 
கண்டுபிடித்தைர்.   
 
      இஸ் வேலின்  மபன்குரியன் பல்ககலகழகம் மற்றும் மநதர்லாந்தின் 
கிவ ாகிஞ்ென் ப ககல கழக ேிஞ்ஞாைிகள் வமற்குறிப்பிட்ட புதிய மதாழில் 
நுட்பங்கள் மூலமாக, எரிவகாேின் ேிழுகககயப் பற்றிய புதிய கண்டுபிடிப்புககள 
அறிேித்தைர். வயாசுோ காைான் வதெத்கதக் ககப்பற்ற ஆ ம்பிக்கும் வபாது, 
எரிவகாேின் ேிழுகக நடந்த ேருைமாக கிமு 1583ம் ேருைத்கதக் கணித்தைர். 
 
     கீழ்கண்ட அட்டேகணயில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, எரிவகா ேிழுகக நடந்த 
ெம்பேத்தின் ேருைத்கத  ெல் காலக்கணக்கின் கிமு 1576ம் ேருைத்துடன் ஒப்பிடும் 
மபாழுது, மேறும் 7 ேருைங்கள் மட்டுவம  (கிமு 1583 – 1576 = 7)  ேித்தியாெம் 
உள்ளது. இகதப் வபான்வற, கிளிண்டன், ஆன்ஸ்வட / மாவ ா காலக்கணக்குகளும் 
மநருக்கமாய் உள்ளை. ஆைால் இேர்களின் காலக்கணக்குகள்  வேதாகம 
காலக்கணக்கின் மற்ற காலப்பகுதிகளில் மபரும் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. 
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“வயாசுோேிைால் எரிவகா  அழிேனைந்த ேருஷம்“ பற்றிய காலக்கணக்குகள் : 
 

வேதாகம காலக்கணக்கீடு செய்தேர்கள் எரிவகா 
அழிேனைந்த 
ேருஷம் 

வேதாகம ஆராய்ச்ெியாளர்கள்:  
யூஷர் கிமு 1450 
வைல்ஸ் கிமு 1608 
ரெல் கிமு 1576 
கிளிண்ைன் கிமு 1585 
ஆன்ஸ்வை / மாவரா கிமு 1572 
  
உலக ேரலாற்று நிபுணர்கள் / புனதசபாருள் ஆராய்ச்ெியாளர்கள்  
கர்ஸ்ைஸ் கிமு 1385 
னைமா கிமு 1150 
ஒயிட் அவுஸ் கிமு 1280 
  
இஸ்ரவேல் நாட்டின் சபன்குரியன் பல்கனலகழகம் மற்றும் 
சநதர்லாந்து நாட்டின் கிவராைிஞ்ென் பல்கனலகழகம் -  வரடிவயா 
கார்பன் / மர ேனளயம் சதாழில் நுட்பம் ோயிலாக 
கண்டுபிடித்தனே. 

கிமு 1583 

 
           
      எரிவகாேின் ேிழுகககயப் மபாருத்த ேக யில், இதுகாறும் உலக ே லாற்று 
ஆெிரியர்களுக்கும்,  ெல் காலக்கணக்குக்கும் 200 ேருைங்களுக்கு வமல் ேித்தியாெம் 
இருந்து ேந்தது.  தற்வபாகதய கண்டுபிடிப்புகள்   ெல் காலக்கணக்கின் பிகழயற்ற 
தன்கமக்கு ொட்ெியாக உள்ளது. ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்ைதாகவே,  ெல் 
அேர்களால் கணிக்கப்பட்டும், வேத மாணேர்களால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டதுமாை 
காலக்கணக்குக்கு மநருக்கமாக உலக ே லாற்று கணிப்புகள் ே  ஆ ம்பித்துள்ளை. 
            

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ோை ொஸ்திர பதிவேடுகளில் உறுதியாக்கப்பட்டுள்ள கிரகணம்  

(கிமு 763)  
 
      யூத  ாஜாோகிய உெியாேின் ஆட்ெிக்காலத்தில் மபத்லவகமிற்கு அருகில் 
ேெித்து ேந்த வமய்ப்பைாை ஆவமாஸ்  வதேனுகடய தீர்க்கதரிெியாக 
அகழக்கப்பட்டார்.  இஸ் வேலின் ேடக்கு  ாஜ்யத்திலுள்ள மபத்வதலுக்குச் 
மெல்லுமாறு ஆவமாஸுக்கு கட்டகள பிறப்பிக்கப்பட்டது.   ாஜாவுக்கும், வதெத்தின் 
குடிகளுக்கும் ே ப்வபாகும் ஆபத்து குறித்து ஆவமாஸ் பி கடைப்படுத்திைார். 
வதெத்தில் ேிக்கி க ஆ ாதகை, மபாய்யாை மதய்ேங்ககள மதாழுதல், ஒழுக்கக்வகடு 
ப ேிய நிகலகம, தரித்தி ர்ககள சூகறயாடும் பணக்கா  ேகுப்பாரின்  ெமுதாய 
அநீதிகள், ஜைங்களின் நன்றியில்லாத் தன்கம  ஆகியகே வதே வகாபத்திற்கு ேழி 
ேகுத்தது  

 ஆவமாஸின் மெய்தி இஸ் வேலின் முடிவு காலத்திற்கு கா ணமாய் 
அகமந்தது:                       

 “இதிைிமித்தம்  வதெம் அதிரவும், அதின் குடிகள் எல்லாம் துக்கிக்கவும், எங்கும் நதிகளாய்ப் 
புரண்வைாைவும், எகிப்தின் ஆற்று சேள்ளத்னதப் வபால் அடித்து, சபரு சேள்ளமாகவும் வேண்ைாவமா? 
அந்நாளிவல நான் மத்தியாைத்திவல சூரியனை அஸ்தனமக்கப் பண்ணி, பட்ைப்பகலிவல வதெத்னத 
அந்தகாரப்படுத்தி, உங்கள் பண்டினககனள துக்கிப்பாகவும், உங்கள் பாட்டுக்கனளசயல்லாம் 
புலம்பலாகவும் மாறப்பண்ணி, ெகல அனரகளிலும் இரட்னையும் ெகல தனலகளிலும் 
சமாட்னைனயயும் ேருேித்து, அேர்களுனைய துக்கிப்னப ஒவர பிள்னளக்காகத் துக்கிக்கிற 
துக்கிப்புக்குச் ெமாைமாக்கி, அேர்களுனைய முடினேக் கெப்பாை நாளாக்குவேன் என்று கர்த்தராகிய 
ஆண்ைேர் சொல்லுகிறார்”.  ஆவமாஸ் 8:8-10. 
     வமற்குறிப்பிட்டுள்ளபடி,  சூரியன் இருளகடேது உண்கமயில் நடந்த 
ெம்பேமாகவும், அவத ெமயம் “மபாருகள அகடயாளப்படுத்தும் நிழலாகவும்”  
உள்ளது என்பகத வேத மாணேர்கள் ேிசுோெிக்கின்றைர்.  வதேனுகடய 
நியாயத்தீர்ப்புக்கு உட்படும் ேிதத்தில், பலம் ோய்ந்த அெீரிய ொம் ாஜ்யத்திடம்  
பத்துக் வகாத்தி ங்களடங்கிய இஸ் வேல்  ாஜ்யம் வதால்ேியகடந்து, 
அந்தகா மகடயப் வபாேது அகடயாள பாகையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
      உண்கமயாக நடந்தகதப் பார்க்கும் வபாது, இஸ் வேல்  ாஜ்யம் 
அெீரியர்களிடம் வதால்ேிகய ெந்திக்கும் ெமயத்தில், ெமாரியா வதெத்தில் ஒரு சூரிய 
கி கணம் ஏற்பட்டது. ஆவமாஸ் 8:9ம் ேெைத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது என்று 
நம்பப்படுகிறது.  வேதாகமத்தில் இந்த ஒரு சூரிய கி கணத்கதப் பற்றிய ேிேரிப்பு 
இங்கு மட்டுவம குறிக்கப்பட்டுள்ளகதப் பார்க்கிவறாம்.  சூரியன் மத்தியாைத்திவல 
அந்தகா மகடந்தது  என்பது ஒரு முழுகமயாை சூரிய கி கணத்கதக் குறிப்பதாகவே  
ேெைம் ேிேரிக்கும் நகடயிலிருந்து ேிளங்குகிறது. 
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     ஆவமாஸின் தீர்க்கதரிெைம் பற்றிய ஆ ாய்ச்ெியில், ஜூலியன் கிவ  என்ற வேத 
மாணேர்,  ஆவமாஸ் முன்னுக த்தபடி,  ெமாரியா வதெத்தில் கிமு 763ம் ேருைம் 
ஜூன் மாதம் 15ம் வததி ஒரு முழு சூரிய கி கணம்  ஏற்பட்டது  பற்றிய ோை 
ொஸ்தி  பதிவேடுகளின் ேிே ங்ககள தம் புஸ்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  இந்த 
சூரிய கி கணம் முழுகமயாை அளேில் நடந்ததாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காை 
ொன்றுககள ேிேரிக்கும் வபாது, கி கணம் நடந்த ெமயத்தில் இஸ் வேல்  ாஜா 
மபக்காகே அெீரிய  ாஜா  டிக்லத்-பிவலெர் III  வதாற்கடித்தான் என்றும், இது 
யூதாேின்  ாஜாோை  வயாதாமின் ஆட்ெியின் 15ம் ேருைத்தில் நடந்தது 
என்பதற்குமாை காலக்கணக்கு ொன்றுகள் மதரிேிக்கப்பட்டுள்ளை. வமலும், கி கணம் 
நடந்த கிமு 763ம் ேருைமும் யூத  ாஜா வயாதாமின் ஆட்ெியின் 15ம் ேருைமும் 
ெமமாைது என்பது,  ெவகா.  ெல் அேர்களின் காலக்கணக்குக்கு இணக்கமாய் உள்ளது 
என்றும் மதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது. ோை ொஸ்தி  பதிவுகளின்படி, கிமு 763ம் 
ேருைத்தில் தான் சூரிய கி கணம் ஏற்பட்டது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
     வேதாகமத்தில் சூரிய கி கணம் நடந்த ேருைம் பற்றி வேத ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் 
தம் காலக்கணக்குகளில் மதரிேிக்கும் அட்டேகண கீவழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளை : 
 
 

காலக்கணக்கு 
ஆராய்ச்ெியாளர்கள் 

யூதராஜா வயாதாமின் 
முதல் ேருஷம் 
(2 நாளா 27:1) 

வயாதாம் ராஜாேின் 15ம் ேருஷம் 
(ஆவமாஸ் 8:9ன் சூரிய கிரகணம் நைந்த 
ேருஷத்திற்கு இனணயாக்கப்படுதல்) 

யூஷர் கிமு 758 கிமு 744 
வைல்ஸ் கிமு 757  கிமு 743 
ரெல் கிமு 777 கிமு 763 
வயவகாோேின் ொட்ெிகள் கிமு 774 கிமு 760 
தலீி கிமு 750 கிமு 736 
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யூத காலண்ைர்  அடிப்பனை அம்ெங்கள் 
         
     யூத மாதத்திற்கு ெந்தி னுகடய சுழற்ெி பின்ேருமாறு உபவயாகப் 
படுத்தப்படுகிறது : 
      பூமிகய ெந்தி ன் ஒரு முகற சுற்றி ே   29 நாட்கள், 12 மணிகள், 44    
நிமிைங்கள், 3 1/3 மநாடிகள் ஆகிறது. அதாேது, 29.53 நாட்கள் ஆகிறது.  இது ஒரு 
ெந்தி  மாதம் என்று அகழக்கப்படுகிறது.  12 ெந்தி  மாதங்கள் என்பது ஒரு ெந்தி  
ேருைம் ஆகும். இது 354   நாட்கள், 8 மணிகள், 48 நிமிைங்கள், 34 மநாடிகள்   = 
354.367 நாட்கள் ஆகும். 
 
ெந்தி  ேருைத்திற்கும் சூரிய ேருைத்திற்கும் உள்ள ேித்தியாெத்கத பின்ேருமாறு 
பார்க்கலாம்:  
ேிேரம் நாட்கள் மணிகள் நிமிஷங்கள் சநாடிகள் சமாத்த 

நாட்கள் 
சூரிய 

ேருஷம் 

365 5 48 46 365.242 

ெந்திர 

ேருஷம் 

354 8 48 40 354.367 

ேித்தியாெம் 10 21 00 6 10.875 

 

வேதாகம தீர்க்கதரிெை ேருைம் = 360 நாட்கள். 
 
சூரிய ேருைத்திற்கும் ெந்தி  ேருைத்திற்கும்  உள்ள ெ ாெரி நாட்கள் : 
365.242 + 354.367 / 2 =  719.609 / 2 =  359.804 நாட்கள். 
இது, வேதாகம ேருைமாகிய 360 நாட்களுக்கு மநருக்கமாய் உள்ளது.  
 
சூரிய, ெந்தி  மாதங்களின் ெ ாெரி = 359.804 / 12 = 29.984 நாட்கள். 
அதாேது,  ஒரு மாதம்  = 30 நாட்களுக்கு மநருக்கமாய் உள்ளது. 
 
      வமற்குறிப்பிட்டோறு,  சூரிய, ெந்தி  ேருைங்களுக்கு ெமமாய்  இருப்பதற்காக, 
யூத மாதங்கள் 29 நாட்கள், 30 நாட்கள்  என்று மாறி மாறி ேருமாறு 
அகமக்கப்பட்டுள்ளது. (30,29,30,29,30 .....).  இதைால்,  ஒரு ொதா ண ேருைம் 354 
நாட்ககளக் மகாண்டுள்ளது.  இது ெந்தி  ேருைத்தின் 354.367 நாட்களுக்கு 
மநருக்கமாய் உள்ளது.  
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     சூரியகை ஒரு முகற சுற்ற பூமி எடுத்துக் மகாள்ளும்  காலம் கிம மகாரியன் 
காலண்டர் (GREGORIAN / MODERN CALENDAR) அடிப்பகடயில் 365.2425 நாட்கள். 
ோைொஸ்தி ங்களில் உபவயாகப்படுத்தப்படும் ஜூலியன் காலண்டர் (JULIAN CALENDAR) 
அடிப்பகடயில் 365.24 நாட்கள் (86400 மநாடிகள்) ஆகும்.  
     ெந்தி  காலண்டருக்கும் சூரிய காலண்டருக்கும் ஒரு ேருைத்தில்  10.875 
நாட்கள் ேித்தியாெம் உள்ளதால், இ ண்டு காலண்டர்களும் காலக்கணக்கில் எப்படி 
மபாருந்தி ேரும்  என்ற ோதம் எழுகிறது. இவ்ேித ெர்ச்கெகளுக்கு 
இடங்மகாடுக்காமல், வதேைாகிய கர்த்தர்  ெந்தி  காலண்டக வயா அல்லது சூரிய 
காலண்டக வயா உபவயாகப்படுத்தாமல், ேருைத்திற்கு 360 நாட்கள் ெ ாெரியாக 
மகாண்ட கபபிள் காலண்டக   உபவயாகப்படுத்திைார். கபபிள் காலண்டரின்படி,  
ஒரு மாதத்திற்கு 30 நாட்கள் என்றும், ஒரு ேருைத்திற்கு 360 நாட்கள்  என்றும் 
வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேளி 12:6,14; 13:5) 
     யூத ேிடுமுகற நாட்களுக்கும் ேருடாந்தி  பருேங்களுக்கும் நி ந்த  மதாடர்பு 
உண்டாக்கும் வநாக்கில், யூத ேருைத்திற்கு  சூரிய ேருைத்கத பின்பற்ற வேண்டிய 
அேெியம் இருந்தது.  

 
 

வேதாகம காலண்ைர் : 
 

     ெந்தி  கணக்கக அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு, ஒரு ொதா ண ேருைத்திற்கு 354 
நாட்கள்  என்று கிமு. ேருைங்களின் கணக்குகள் யூத காலண்டரில் 
உபவயாகப்படுத்தப்பட்டை.  ஆைால், கிபி ேருைங்கள் சூரியகணக்கு அடிப்பகடயில் 
ேருைத்திற்கு 365.2425  நாட்கள் என்று தற்வபாது உபவயாகத்தில் உள்ளது.  
     12 ெந்தி  மாதங்கள், ஒரு சூரிய ேருைத்கத ேிட  10 நாட்கள், 21 மணிகள்,  
நிமிடம், 6 மநாடிகள் குகறோக உள்ளை. இந்த ேித்தியாெம் ஒவ்மோரு ேருைமும் 
மதாடர்ந்து மென்றால். யூத ேருைத்தின் துேக்கம் ஏறக்குகறய 11 நாட்கள், சூரிய 
ேருை ஆ ம்பத்கத ேிட முன்ைதாக இருக்கும். இந்த முகறகய ககயாண்டால், 
ேெந்த காலத்தில் ேரும் ‘பஸ்கா லீவு நாள்”, ேெந்த காலத்திலிருந்து  குளிர் காலம், 
இகலயுதிர் காலம் வநாக்கி பின்ைாக நகர்ந்து மெல்லும். இவ்ேிதமாக, ‘பஸ்கா’ 
வபான்ற முக்கியமாை நாட்களின் நிகலயில்லாத் தன்கமகய தடுக்கும் வநாக்கில், 
ெில  யூத ேருைங்களில்  ‘13ம் மாதம்’ இகடச்மொருகலாக வெர்க்கப்படுகிறது. 
இகதத் தான், யூத லீப் ேருைம் என்று மொல்கிவறாம். 13ம் மாதம் (ேி ஆதார்’) 
கூடுதலாகச் வெர்க்கப்படுேதால், யூத ேருைத்கத சூரிய ேருைத்திற்கு மநருக்கமாக 
இருக்க ேழி மெய்யப்பட்டுள்ளது.  
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     யூத காலண்டரின் அடிப்பகட அகமப்பு 19 ேருைங்கள் அடங்கிய சுழற்ெிகயக் 
மகாண்டுள்ளது. இந்த 19 ேருை சுழற்ெியில், “12 மாதங்கள்” அடங்கிய “12 ொதா ண 
ேருைங்கள்”  மற்றும் “13 மாதங்கள்” அடங்கிய “7 லீப் ேருைங்கள்”  
உள்ளடங்கியது. 19 ேருை சுழற்ெியில், 3ம், 6ம், 8ம், 11ம், 14ம், 17ம் மற்றும் 19ம் 
ேருைங்கள் “லீப் ேருைங்கள்” ஆகும்.  லீப் ேருைத்தில், 13ம் மாதமாகிய “ேி 
ஆதார்” (ஆதார் 1) வெபாத் (11ம் மாதம்)  மாதத்திற்கும் ஆதார் மாதத்திற்கும் 
இகடயில் வெர்க்கப்படுகிறது. புதிதாக வெர்க்கப்படும் ேி ஆதார் மாதம் (29 நாட்கள்) 
ஆதார் 1 என்றும், ொதா ண ேருைங்களில் ேரும் ஆதார் மாதம், ஆதார் 2 (30 
நாட்கள்) என்றும் லீப் ேருைத்தில் அகழக்கப்படுகிறது.  லீப் ேருைத்தில் ஆதார் 
மாதம்  29 நாட்களிலிருந்து 30 நாட்களாகக் கூட்டப்படுகிறது.  இந்த 
ெரியகமப்புகளால், 19 ேருைங்கள் அடங்கிய யூத காலண்டர், 19 சூரிய 
ேருைங்களின் காலத்திற்கு ெமமாக இருக்கிறது. இப்படிச் மெய்ேதால், 19 ேருை 
சுழற்ெியில், யூத ேருைத்திற்கும் சூரிய ேருைத்திற்கும்  மேறும் 2 மணி வந  
ேித்தியாெவம உள்ளது.  
 
     இப்படியாக, யூத காலண்டரில் ஒவ்மோரு 19 ேருை சுழற்ெியில், 6 ேககயாை 
ேருைங்கள் கீழ்கண்டோறு உள்ளை : 
 
 
ேருைம் ொதா ண ேருைங்கள் லீப் ேருைங்கள் 
குகறோை ேருைம்       353 நாட்கள் 383 நாட்கள் 
ொதா ண ேருைம் 354 நாட்கள் 384 நாட்கள் 
கூடுதலாை ேருைம் 355 நாட்கள் 385 நாட்கள் 
 
     வமற்குறிப்பிட்டோறு மெய்ததால், யூத காலண்டருக்கும் கி மகாரியன் (ஆங்கில) 
காலண்டருக்கும் ஒரு நி ந்த  மதாடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. யூத காலண்டரில் 
ெிருஷ்டிப்பின் நாளிலிருந்து 1ம் யூத ேருைம் ஆ ம்பிக்கிறது. இது கிமு 3761 
இகலயுதிர்காலத்திற்கு ெமமாகும். ஆகவே, ஆங்கில கிபி ேருைங்ககள ேிட, யூத 
ேருைம்  3761 ேருைங்கள் கூடுதலாக இருக்கும்.  
 
கிபி 33 என்பது, யூத ேருைம் 3794 ம் ேருைத்திற்கு ெமம் ஆகும் (33 + 3761 = 3794). 
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யூத மாதங்கள் 
 

மாத ேரினெ 
எண் 

மாதம் நாட்கள் 

7 திஸ்ரி 
(ஏத்தாைமீ்) 

30 

8 பூல் 
(ஏஸ்ோன்) 

29 
(கூடுதலாை ேருைத்தில் 30 நாட்கள்) 

9 கிஸ்வல 30 
(குகறோை ேருைத்தில் 29 நாட்கள்) 

10 வதவபத் 29 

11 வெபாத் 30 

12 ஆதார் 29 
(லீப் ேருைத்தில் 30) 

1 நிொன் 
(ஆபிப்) 

30 

2 ெபீ் 
(இயார்)  

29 

3 ெேீான் 30 

4 தம்மூஸ் 29 

5 ஆப்  30 

6 எலூல் 29 

 
 
கிரசகாரியன் மாதத்திற்கும் யூத மாதத்திற்கும் ஒப்புனம : 
      

ஒரு 
மாதத்தின் 
நாட்கள் 

யூத காலண்ைர் கிரசகாரியன் காலண்ைர் 

28 0 ேருஷத்திற்கு ஒரு முனற. 
(லீப் ேருஷம் தேிர) 

29 29 மற்றும் 30 நாட்கள் மாறி 
ேருகிறது 

லீப் ேருஷத்தில் ஒரு முனற 

30 29 மற்றும் 30 நாட்கள் மாறி 
ேருகிறது. 

ேருஷத்திற்கு நான்கு முனறகள் 

31 0 ேருஷத்திற்கு 7 முனறகள் 
ெராெரி 29.528 நாட்கள் 30.438 நாட்கள் 
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     யூத மாதம் மற்றும் கி மகாரியன் மாதம் ஆகியேற்றின் ெ ாெரி =  29.528 + 
30.438 = 29.983 நாட்கள். இது வேதாகமத்தின் 30 நாட்களுக்கு மநருக்கமாக இதுவும் 
உள்ளது.  
     19 ேருை சுழற்ெியிலுள்ள 6939 நாட்ககள 235 மாதங்களால் ேகுத்து, யூத 
மாதத்தின் ெ ாெரி நாட்கள் கணக்கிடப்படுகிறது. 
     யூத ெிேில் ேருைம் திஸ்ரி  1ம் வததி (இகலயுதிர் காலம்) ஆ ம்பமாகும்.   
பஸ்கா பண்டிகக திைமாகிய நிொன் மாதம் 15ம் வததிக்கும், யூத புது ேருை 
நாளாகிய திஸ்ரி  1ம் வததிக்கும் இகடயில் 163 நாட்கள் உள்ளை. 
 

யூத காலண்ைர் 
 

     யூதர்களுக்கு “ஒரு நாள்“  என்பது மாகல 6 மணிக்கு ஆ ம்பமாகி, அடுத்த நாள் 
மாகல 6 மணிக்கு முடிகிறது.  
     ஆெரிப்புக் கூடா த்தில் பலியிடும் வந ங்கள்: காகல 9 மணி 
                                              & மாகல 3 மணி. 
“பகல்”  என்பது காகல 6 மணி முதல் மாகல 6 மணி ேக ; 
“இ வு” என்பது மாகல 6 மணி முதல் காகல 6 மணி ேக . 
 
“பகல்” இ ண்டாக பிரிக்கப்பட்டது : 

1) பகல் 6 மணியிலிருந்து 12 மணி ேக க்கும் ஒரு பகுதியாக 
பிரிக்கப்பட்டது; இதன் நடுேில் காகல 9 மணிக்கு காகல பலி மெலுத்தும் 
வந மாக இருந்தது.  

2) மத்தியாைம் 12 மணியிலிருந்து மாகல  6 மணிக்கு  ஒரு பகுதியாகப் 
பிரிக்கப்பட்டது; இதன் நடுேில் மாகல 3 மணிக்கு மாகல பலி மெலுத்தும் 
வந மாக இருந்தது;  இவயசு ெிலுகேயில் பலி மெலுத்திய வந ம்  3 மணி 
ஆகும்.  

12 மணியிலிருந்து மாகல 3 மணி ேக         : ெிறிய மாகலப் மபாழுது; 
பிற்பகல் 3 மணியிலிருந்து மாகல 6 மணி ேக : மபரிய மாகலப் மபாழுது.  
இந்த இ ண்டு மாகலப்மபாழுதுகளின் மத்தியில் தான் 3 மணிக்கு அந்திப்பலி 
மெலுத்தப்பட்டு ேந்தது.   
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“இ வு”  என்பது,  “மாகல 6 மணியிலிருந்து காகல 6 மணி ேக ”; 
 
இ கேத் மதாடர்ந்து ேரும் பகல், “அவத நாகள” வெர்ந்தது ஆகும். யாத் 12:51.  
பககலத் மதாடர்ந்து ேரும் இ வு, “அவத நாகள” வெர்ந்தது அல்ல. 
 
மாத துேக்க நாள் : 
 
       யூத ஆவலாெகை ெங்கம் ஒவ்மோரு மாதமும் ககடெி நாளன்று கூடி, புதிய 
ேளர்பிகற ெந்தி ன்  ோைில் வதாற்றமளித்தகதப்  பார்த்ததற்காக “இ ண்டு 
ொட்ெிகளிடம்”  ோக்குமூலம் மபற்று, ஒவ்மோரு மாதத்தின் துேக்கத்கதயும் 
நிர்ணயம் மெய்யும் ேழக்கம் இருந்தது. 
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யூத மாதங்கள் 
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    வலேிய ாகமம்  23ம் அதிகா த்தில்  பரிசுத்த நாட்ககள அனுெரிப்பது 
மதாடர்பாை கட்டகளகள் மகாடுக்கப்பட்டை.  அனுெரிக்க வேண்டிய ஏழு 
பண்டிகககள்  கீழ்கண்டோறு குறிக்கப்பட்டுள்ளை : 
 
            ேெந்த காலத்தில் அனுெரிக்க வேண்டிய ஆலய பண்டினககள் 

1) பஸ்கா பண்டிகக: (எபிவ ய மமாழியில்  PESACH);  நிொன் மாதம் 15ம் வததி  
அனுெரிக்கப்பட வேண்டும். (மார்ச் – ஏப் ல்). (வலேி 23:5) 

2) புளிப்பில்லாத அப்பப் பண்டிகக: (CHAG HAMOTZI) நிொன் 15 முதல் 21ம் வததி 
ேக  7 நாட்கள்; வலேி 23:6;  (மார்ச் – ஏப் ல்) 

3) முதற் பலன்களின் பண்டிகக: (YOM HABIKKURIM) (FEAST OF FIRST FRUITS)                    
நிொன் மாதம் 16ம் வததி; (வலேி 23:10,11) 
      வமற்குறிப்பிட்ட 3 பண்டிகககளும் பஸ்கா பண்டிககயுடன் மதாடர்பு 
உள்ளகே. 
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4) ோ ங்களின் பண்டிகக:  (SHAVUOT) (FESTIVAL OF WEEKS)   நிொன் 16ம் வததி 
துேங்கி 7 ோ ங்கள் முடிந்து, அடுத்த நாளாகிய  50ம் நாளில்    
(மபந்தவகாஸ்வத நாள்) அனுெரிக்கப்படுகிறது. (வலேி 23:15 -21) 
        இனலயுதிர் காலத்தில் அனுெரிக்க வேண்டிய  பண்டினககள் 

5) எக்காளப் பண்டிகக: (YOM TERU’AH) (வலேி 23:24).  இது புது ேருை நாள் 
(ROSH HASHANAH)    .  இது ெிேில் காலண்டரில் புது ேருை நாள் ஆகும்;  
இந்த பண்டிகக திஸ்ரி மாதம் (7ம் மாதம்) 1ம் வததி அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

6) பாே நிோ ண நாள்:  (YOM KIPPUR) (ATONEMENT DAY)  7ம் மாதம் 10ம் வததி 
அனுெரிக்கப்பட வேண்டும். (வலேி 23:27) 

7) கூடா ப் பண்டிகக:  (SUKKOT)  (FEAST OF INGATHERING / FESTIVAL OF BOOTHS / 
FESTIVAL OF TABERNACLES)  7ம் மாதம் (திஸ்ரி) 15ம் வததி ஆ ம்பித்து 21ம் 
வததி ேக . (வலேி 23:34)  

8) 8ம் நாள்: கூடா ப் பண்டிககக்கு அடுத்த நாள். திஸ்ரி மாதம் (7ம் மாதம்) 22ம் 
வததி. 

பஸ்கா பண்டினக : 
    “பஸ்கா” என்பது “ஆட்டுக்குட்டி” பலியிடப்படுேகதக் குறிக்கிறது. பஸ்கா ஆடு 
பலியிடப்படுேது நிொன் மாதம் 14ம் வததி அனுெரிக்கப்பட வேண்டியது ஆகும். 
“பஸ்காகே புெித்தல்” என்பது பண்டிககயின் முதல் நாளாகிய நிொன் 15ம்  வததி 
அனுெரிக்க வேண்டியதாகும். இவ்ேிதமாக,  “புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிகக“ என்பது 
ேித்தியாெமாைது என்பது வலேி 23:5,6; எண் 28:16,17; 2 நாளா 30:15,21; எஸ்றா  
6:19,22; மாற்கு 14:1 ஆகிய ேெைங்களிலிருந்து மதரிந்து மகாள்ளலாம்.  
 
புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டினக : 
    “பஸ்கா” ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படுேது நிொன் 14ம் வததி ஆகும்; “புளிப்பில்லா 
அப்பப் பண்டிகக” 15ம் வததி ஆ ம்பித்து 21ம் வததியில் முடிேகடகிறது; (யாத் 12:15) 
15ம் வததி இ வு பஸ்கா மாமிெம் ொப்பிடப்படுகிறது. “பஸ்கா”வும் “புளிப்பில்லா 
அப்பப் பண்டிகக”யும் மநருங்கிய மதாடர்பு உள்ளதால், இவ்ேி ண்டும் ஒன்றாக 
பகழய ஏற்பாட்டில் பாேிக்கப்படுகின்றை. (மத் 26:17; மாற்கு 14:12; லூக் 22:1) யூத 
ே லாற்று ஆெிரியன் வஜாெபஸ், புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிககயின் காலத்கத “எட்டு 
நாட்கள்” என்று குறிக்கிறார். 
 .  
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     பாபிவலாைின் ெிகறயிருப்பிற்குப் பின்,  இ ண்டாம் ஆலய காலத்திலிருந்து, 
நிொன்  14ம் வததியில் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படுேதற்கு முன்பு,  ஒவ்மோரு  
குடும்பத்திலும் முதற் வபறாைேர்கள் உபோெம்  (TA’ANIT BECHORIM) இருந்து, மஜப 
ஆலயத்திற்கு மென்று “ெிய்யாம்” என்ற வேத ோெிப்பில் பங்கு மபறுோர்கள்.  14ம் 
வததி துேக்கத்திவலவய, அன்று மாகலயில் ேடீு முழுேதும் வதடி, புளிப்புள்ள 
மபாருள்கள் இருந்தால் அேற்கற வெகரித்து, காகலயில் அேற்கற எரித்து 
ேிடுோர்கள். ேடீு  முழுேதும் வதடி ஒன்றுமில்லாமல் இருப்பகதத் தேிர்க்க, ெில 
நாட்களுக்கு முன்பாகவே ம ாட்டி துண்டுககள ேடீ்டில் ெில இடங்களில் 
வபாட்டுேிடும் ேழக்கம் யூதர்களிடம் இருந்தது. 
 
முதற் பலன்களின் பண்டினக : 
     ேெந்த காலத்தில் இஸ் வேலில் முதன் முதலாக ோற்வகாதுகம அறுேகட 
நகடமபறும்; ஓய்வு நாளுக்கு அடுத்த நாளில் அறுேகடயின் முதற் பலன்ககள 
வதேனுக்கு ெமர்ப்பிக்கும் பண்டிகக ஆகும். இவயசு ம ணம் அகடந்த கிபி 33ம் 
ேருைத்தில், பஸ்காவுக்கு அடுத்த நாள் நிொன் மாதம் 15ம் வததி ஆகும். இந்த ஓய்வு  
நாளுக்கு அடுத்த நாளாகிய நிொன் 16ம் வததி அன்று தான், முதற் பலன்கள் 
வதேனுக்கு முன்பாக அகெோட்டப்பட வேண்டும்.  
 
      வதே ஏற்பாட்டில் இது கிறிஸ்துேின் உயிர்த்மதழுதகல 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. நிழலாகிய பஸ்கா  ஆட்டுக்குட்டியாக  கிறிஸ்து நிொன் 
மாதம் 14ம் வததி பலியிடப்பட்டார். மூன்று நாட்களின் பகுதிகள் அடங்கிய காலத்தில் 
கல்லகறயிலிருந்த இவயசு 16ம் வததி ேிடியற்காகலயில் உயிர்த்மதழுந்தார். 
மாெில்லாத,  புளிப்பில்லாத, பூ ணமாை ேெந்த கால அறுேகடயின் முதற் பலைாக 
கிறிஸ்து அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறார்.  
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     முதற் பலைாகிய அகெோட்டும் கதிர் பலிபடீத்தில் எரிக்கப்படுேதில்கல. 
ஆொரியனுக்கு அேன் உபவயாகத்திற்குக்  மகாடுக்கப்பட்டது. இந்த அகெோட்டும் 
முதற் பலைாை காணிக்கக புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிககயில் நடக்கிறது. இது 
முதற் பலைாைேர்கள் ேிடுதகல மபறுேகதக் குறித்து மகிழ்ச்ெி மகாண்டாடும் 
ோ ம்  ஆகும். சுேிவெை யுகத்தில் ஏழு ெகபகளின் காலப்பகுதிகளில் முதற் 
பலைாைேர்கள் தங்கள் இ ட்ெிப்கபக் குறித்து களிப்பகடயும் காலம் ஆகும். 
 
ோரங்களின் பண்டினக (சபந்தவகாஸ்வத நாள்) : 
     இந்த நாளில் தான் ெீைர்கள் பரிசுத்த ஆேிகயப் மபற்றார்கள். புளிப்பு கலந்து 
மெய்த அப்பம், பரிசுத்தோன்கள் மாம்ெீக பாேத்திற்கு உட்பட்டேர்களாயினும் 
வதேைால் ஏற்றுக் மகாள்ளப்படுேகத அகடயாளப்படுத்துகிறது.  முதற் பலன்களின் 
ோற்வகாதுகம கதிர் அகெோட்டும் பலிகயப் வபாலவே, ோ ங்களின் பண்டிகக 
பலிகளும்  ஆொரியைின் மொந்த உபவயாகத்துக்குக் மகாடுக்கப்படுகின்றை. 
 
எக்காளப் பண்டினக : 
     இகலயுதிர் கால பண்டிகககளில் முதலாேதாக 7ம் மாதம் 1ம் வததி  
“எக்காளப் பண்டிகக” ேருகிறது;  இது ஓய்வு நாள்; (வலேி 23:23-25) இது ெிேில் 
ேருைத்தில் முதல் நாள் ஆகும். யூதர்களுக்கு இ ண்டு புது ேருைங்கள் உள்ளை :   
இகலயுதிர் காலத்தில் ெிேில் ேருைம் ஆ ம்பிக்கிறது. ேெந்த காலத்தில் மத  
ேருைம் ஆ ம்பிக்கிறது.  எக்காளம் ஊதும் பண்டிகக, கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகககய 
அகடயாளப்படுத்துேதாய் உள்ளது. (1மதெ 4:16) கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக 
துேக்கம், ெீ கமக்கும் இ ாஜ்ய பணிகள் ஆ ம்பமாேகதக் குறிக்கின்றது. 7ம் 
மாதத்தின் முதல் நாளில் அமாோகெயின் ேளர் பிகற ெந்தி னுகடய முதல் நாள் 
வதாற்றம், கீறல் வபான்ற ெிறிய மேளிச்ெம் வமகங்களின் நடுவே மகறந்து வபாேது 
வபால், இவயசுேின் 2ம் ேருககயும் மிகவும் உற்று கேைித்து வநாக்கிைால் மட்டுவம 
ேிளங்க இயலும். இவயசுேின் இ ண்டாம் ேருகககயத் மதாடர்ந்து, ெீ கமப்பு 
வேகலகள் துேங்கியிருக்கின்றை.  
 
பாே நிோரண நாள் : 
     இகலயுதிர் காலத்தில் எக்காளப் பண்டிகககயத் மதாடர்ந்து, இ ண்டாேது 
பரிசுத்த நாளாக “பாே  நிோ ண  நாள்” 7ம் மாதம் 10ம் வததி அனுெரிக்கப்படுகிறது.  
இகத மதாடர்ந்து 15ம் வததி முதல் 21ம் வததி ேக  7 நாட்கள்  கூடா ப் பண்டிகக 
மகாண்டாடப்படுகிறது.  
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     வமற்குறிப்பிட்ட இகலயுதிர் கால அனுெரிப்புகள், கிறிஸ்துேின் ஆயி  ேருை 
யுகத்திற்கு அகடயாளமாய் உள்ளை. ேெந்த கால அனுெரிப்புகள் சுேிவெை 
யுகத்திற்கு அகடயாளமாய் உள்ளை. 
     கர்த்தருகடய ஆட்டுக்குட்டி பாே நிோ ண பலியாக  சுேிவெை யுகத்தின் 
திருச்ெகபகய அகடயாளப்படுத்துகிறது. உலக மக்களின் ொர்பாக கிறிஸ்துேின் 
இ த்தம் பாே நிோ ண நாளில் கிருபாெைத்தில் மதளிக்கப்பட்டது. இ த்தம் 
மதளிக்கப்பட்டவுடன், மபாதுோை உயிர்த்மதழுதல் துேங்கி, இ ாஜ்யத்திற்காை 
பணிகள் முழுேசீ்ெில் நகடமபற ஆ ம்பிக்கிறது. பாே நிோ ண நாளில் யூபிலி 
எக்காளச்ெத்தம் முழங்க வேண்டும். (வலேி 25:9) இ த்தம் மதளிக்கப்படுேதற்கு இந்த 
யூபிலி முழக்கம் மதாடர்புகடயதாக இருக்கிறது.  இ த்தத்திைால் பாே நிோ ணம் 
மெய்யப்படுேகதத்  மதாடர்ந்து, மனுக்குலத்தின் ெீ கமப்பு பணிகள் நகடமபற 
ஆ ம்பிக்கிறது. 
 
கூைாரப் பண்டினக : 
     ஏழாம் மாதம்  15ம் வததி முதல் 21ம் வததி ேக   7 நாட்கள்  (வலேி 23:34) 
யூதர்களின் ேடீுகளுக்கு மேளிவய, முற்றத்தில், கூக யில்,  மபாது இடங்களில் 
அல்லது ஆலய பி கா ங்களில் கூட கூடா ங்கள் அகமக்கப்பட்டு, ஏகழ பணக்கா ர் 
ேித்தியாெமில்லாமல், ம க்கிகளகளால் மூடப்பட்ட கூடா ங்களில் தங்கிைர்.  இது 
ஆயி  ேருை அ ொட்ெியில்  ஏற்ற தாழ்ேில்லாத நிகல உருோகுேதற்கு 
அகடயாளமாய் உள்ளது.  ெகரியா 14:16ம் ேெைத்தில் கூடா ப் பண்டிககயின் 
முக்கியத்துேம் குறிக்கப்படுகிறது.  
 
      முதற் பலைாைேர்கள் புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிகக நாட்களாகிய சுேிவெை 
யுக காலப்பகுதியில் திருச்ெகப இ ட்ெிக்கப்படுகிறது.  கூடா ப் பண்டிககயின் 
நாட்களில் பாேத்திலிருந்தும் ம ணத்திலிருந்தும் மனுக்குலம் மபறும் ேிடுதகலகய 
மகாண்டாடும் ேிதத்தில் உள்ளது. 6000 ேருை ேைாந்த  அனுபேங்களிலிருந்து 
மனுக்குலம் ேிடுதகல மபறுேது ஞாபகத்தில் கேத்துக் மகாள்ளப்படுகிறது. (யாத் 
23:16) 
 
மூன்று அறுேனைகள் : 

1) ோற் வகாதுகம அறுேகட   (இவயசு) 
2) வகாதுகம அறுேகட         (திருச்ெகபயும் தி ள் கூட்டமும்) 
3) பல்ேகக தாைிய அறுேகட  (உலக மக்கள்) 
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     கூடா ப் பண்டிகக ோ த்தின் ஓய்வு நாளில், பகழய ஏற்பாட்டு பி ெங்கி 
புஸ்தகத்திலிருந்து ேெைங்கள் ோெிக்கப்பட்டை. இவ்வுலகத்தில் அகைத்தும் 
மாகயவய என்பகத உணர்த்துேவத ொமலாவமாைின் பி ெங்கி புஸ்தகத்தின் கமயக் 
கருத்து ஆகும். முடிவுக யாக பி  12:13,14ம் ேெைங்களில், வதேகைத் தேி  
இவ்வுலகிலுள்ள அகைத்தும் மேறுகமயும் பி வயாஜைமில்லாத மாகயயாகவும் 
உள்ளகத மனுக்குலம் உணரும். 
 
     “காரியத்தின் ககடமதாகககயக் வகட்வபாமாக, வதேனுக்குப் பயந்து, அேர் 
கற்பகைககளக் ககக்மகாள்;  எல்லா மனுைர்வமலும் ேிழுந்த கடகம இதுவே.  
ஒவ்மோரு கிரிகயயும், அந்த ங்கமாை ஒவ்மோரு காரியத்கதயும், 
நன்கமயாைாலும், தீகமயாைாலும், வதேன் நியாயத்திவல மகாண்டுேருோர்”. 
 
8ம் நாள் : 
     வதேைால் மகாடுக்கப்பட்ட ககடெி பண்டிகக இது. வலேி 23:36; இந்த 
பண்டிகக கூடா ப் பண்டிககயுடன் மதாடர்புள்ளதாய் இருக்கிறது. கூடா ப் பண்டிகக 
திஸ்ரி மாதம் 21ம் வததி முடிந்தவுடன், 22ம் வததி “8ம் நாள்” அனுெரிக்கப்படுகிறது.  
“எட்டாம் நாள்” என்பது வமெியாேின் ஆயி  ேருை ஆட்ெிக்குப் பிறகு உள்ள 
காலத்கத அகடயாளப்படுத்துேதாக உள்ளது. ஏழு நாட்களாகிய கூடா ப் 
பண்டிகககய அகடயாளப்படுத்தும் வமெியாேின் இ ாஜ்யப் பணிகளின் ேிகளவுகள் 
கா ணமாக, மனுக்குலத்தார் இறுதியாக வதேனுகடய எட்டாம் நாளாகிய ஓய்வு 
நாளில் பி வேெிக்கின்றைர். ம ண பயத்திலிருந்து ேிடுபட்டு, பாேமில்லாத 
நிகலயில் மனுக்குலம் ஓய்வு மபறும். 8ம் நாளில் ெகப கூடுதல், உலக ஜைங்கள் 
வதேனுக்கு நன்றி மெலுத்தும் ேிதமாக உள்ளது. இந்த காலத்தில் தான் இவயசு 
பிதாேிடம் இ ாஜ்யத்கத ஒப்புக் மகாடுத்து அேருக்குக் கீழ்பட்டிருப்பார்.  (1மகாரி 
15:28) 
 
மூன்று பண்டினககள் : 

1) புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிகக 2) ோ ங்களின் பண்டிகக 3) கூடா ப் பண்டிகக. 
இந்த மூன்று பண்டிகககளிலும், வதேனுக்கு முன்பாக ஆண் மக்கள் யாேரும் 
ஆெரிப்புக் கூடா த்திவலா அல்லது ஆலயத்திவலா பி ென்ைமாக வேண்டும். இகத 
நிகறவேற்றுேதற்காக ஒவ்மோரு ஆண்மகனும் எருெவலமுக்கு பி யாணம் மெய்ய 
வேண்டும். இேர்கள் மேறுங்ககவயாடு ே ாமல், தாங்கள் ேிரும்பும் காணிக்கககய 
வதேனுக்கு மெலுத்த வேண்டும். 
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சுருக்கவுனர : 
 
      இஸ் வேலருக்கு கட்டகளயிடப்பட்ட பண்டிகககளும் நாட்களும் இ ட்ெிப்பின் 
இ ண்டு யுகங்ககள அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
 

1. பஸ்கா பண்டிகக 
   இவயசுேின் பலிகயயும், அேர் ெிந்திய இ த்தத்தின் மூலம் பயன்மபறும் 

பரிசுத்தோன்ககள அகடயாளப்படுத்துகிறது.  
 
2. ோ ங்களின் பண்டிகக  

      ஆேியில் ஜநிப்பிக்கப்பட்ட பரிசுத்தோன்கள் வதேனுக்கு முன்பாக வமலாை 
அகழப்புக்குப் பாத்தி மாக மபந்தவகாஸ்வத நாளில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுேதற்கு 
அகடயாளமாய் இருக்கிறது. 
 

3. எக்காளப் பண்டிகக  
கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகககயயும் ஜை ெமுதாயத்தின் எல்லா 

கூறுககளயும் தயார்படுத்தி, இ ாஜ்யத்தின் ெீ கமப்பு பணிகளுக்கு  ஆயத்தம் 
பண்ணப்வபாேகத அகடயாளப்படுத்துகிறது.  

 
4. கூடா ப் பண்டிகக  

    ேைாந்த  நிகலயிலிருந்து மாற்றம் அகடந்து, மனுக்குலம் மகிழ்ச்ெிக்குள்     
பி வேெிப்பகத அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
 
5. எட்டாம் நாள்  

வதேனுடன் மனுக்குலம் ெமாதாைமாக, புதிதாக்கப்பட்ட உறவுடன் இருப்பகத 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. 

 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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பஸ்கா பண்டினக - காலக்கணக்குகள் 
 

முதல் பஸ்கா கிபி 33 ல் பஸ்கா 
நிொன் மாதம் 14ம் வததி ொயங்காலம்.  
(இ ண்டு ொயங் காலங்களுக்கு நடுேில் 
3 மணி) பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி 
அடிக்கப்பட்டது. யாத் 12:6,8. 
(ரீபிரிண்ட் R 2953) 

    14ம் வததி இ வு (அதாேது 14ம் வததி 
துேக்கத்தில்) இ ாப்வபாஜைம் ஆெரித்தார். 
அதாேது, பஸ்கா பண்டிககக்கு ஒரு நாள் 
முன்ைதாக இ ாப்வபாஜைம் அனுெரிக்கப் 
பட்டது. வயாோன் 18:28; 19 :14;31.  இவயசு 
இந்த இ ேில் தான் காட்டிக் மகாடுக்கப் 
பட்டார். இந்த இ வு கழிந்த பின்பு, காகல 9 
மணிக்கு ெிலுகேயில் ஏற்றப்பட்டு, 
மத்தியாைம் 3 மணிக்கு  மரித்தார்.  
    இது பஸ்கா பண்டிககயின் ஆயத்த 
நாள் ஆகும்.  “இ ாப்வபாஜை நாள்” என்பது 
இவயசு பலியிடப்பட்ட நாள் ஆகும். (நிொன் 
14ம் வததி மாகல 3 மணி – அந்திப் பலி 
மெலுத்தப்படும் அவத வந ம்; நிழலாை ஆடு 
அடிக்கப்பட்ட அவத மணி வந த்தில் தான், 
இவயசு ெிலுகேயில் மரித்தார். இவயசு 
மரித்த பிறகு, சூரிய அஸ்தமைத்கதத் 
மதாடர்ந்து, 15ம் வததி ஆ ம்பிக்கிறது. இந்த 
15ம் வததி இ வும், அகதத் மதாடர்ந்த 
பகலும் தான் (மாகல 6 மணி ேக )  
“பஸ்கா நாள்” ஆகும்.  நிொன் மாதம்   15ம் 
வததி தான், யூத காலண்டரில் “பஸ்கா 
பண்டிகக நாள்” எை குறிக்கப்படுகிறது. 
இந்த நாளுக்கு இ ண்டு நாட்களுக்கு 
முன்ைதாக, அதாேது 13ம் வததி 
மாகலயில் “இ ாப்வபாஜைம்” அனுெரிக் 
கிவறாம். 
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15ம் வததி இ வு புளிப்பில்லா 
அப்பத்துடன், பஸ்கா ஆட்டுக் குட்டியின் 
மாமிெம் ொப்பிடப்பட்டது. யாத் 12:8. 
இது புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டிககயின் 
முதல் நாள் ஆகும். உபா 16:2 -4. 
(6ம் ோல்யூம், “புது ெிருஷ்டி” தமிழ் 
பதிப்பு 2007, 624ம் பக்கம்). 
நிொன் 15ம் வததி இ ேில் தான் 
எகிப்தியரின் தகலச்ென் குழந்கதகள் 
ெங்கரிக்கப்பட்டைர். யாத் 12:29. 
“தகலமுகற வதாறும் முக்கியமாக 
ஆெரிக்க வேண்டிய  ாத்திரி”. யாத் 12:42. 
 
15ம்வததிகாகலயில் இஸ் வேலர் 
அகைேரும் எகிப்கத ேிட்டு 
மேளிவயறிைர்.  யாத் 12:17,41,51. 
 
பஸ்கா பலியின் மாமிெம் 15ம் வததி 
இ வுக்குள் மபாழுது ேிடிேதற்குள்  
முன்ைதாகவே ொப்பிட்டு முடிக்க 
வேண்டும். உபா 16:4; யாத் 12:10;  (15ம் 
வததி ஆ ம்பத்திலிருந்து 12 மணி 
வந ங்கழித்து 15ம் வததி ேிடியற் காலம் 
6 மணி ேருகிறது).  

 
நிொன் மாதம் 15ம் வததி மபரிய ஓய்வு 
நாள். வயாோன் 19;31; யாத் 12:16.  
 
மபாருள் : 15ம் வததி பஸ்கா மாமிெத்கத 
ொப்பிடுேது  சுேிவெை யுகத்கத அகடயா 
ளப்படுத்துகிறது. முதற்வபறாைேர்கள் 
வப ாபத்துக்குள் இருக்கும் காலப்பகுதி 
ஆகும். இந்த சுேிவெை யுக காலப்பகுதியில் 
தான் முதற்வபறாைேர்கள் காப்பாற்றப் 
படுகிறார்கள்.  இகதத் மதாடர்ந்து, மனுக் 
குலம் பாேத்திலிருந்தும் ம ணத்தி 
லிருந்தும் ேிடுதகல மபற்று, இழந்த 
எல்லாேற்கறயும் திரும்ப மபறுகிறது. 
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புளிப்பில்லா அப்பப் பண்டினக - காலக்கணக்குகள் 

 
    “முதலாம் மாதம் பதிைாலாம் வததி அந்திவநரமாகிற வேனளயிவல கர்த்தரின் பஸ்கா 
பண்டினகயும், அந்த மாதம் பதினைந்தாம் வததியிவல, கர்த்தருக்குப் புளிப்பில்லா 
அப்பப்பண்டினகயுமாய் இருக்கும்; ஏழு நாள் புளிப்பில்லா அப்பங்கனளப் புெிக்க வேண்டும்”. வலேி 
23:5,6. 
      14ம் வததி ொயந்தி ம் முடிந்தவுடன், 15ம் வததி ஆ ம்பமாகும் இ ேிலிருந்து 
புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிகக 21ம் வததி ேக யிலும் 7 நாட்கள் அனுெரிக்கப்பட 
வேண்டியதாகும்.  15ம் வததி ஆ ம்பமாகும் மாகல வேகளயில் பஸ்கா மாமிெம் 
புெிப்பதும், அன்றிலிருந்து ஏழு நாட்கள்  ேக க்கும் (21ம் வததி ேக க்கும்) 
புளிப்பில்லா அப்பமும் ொப்பிட வேண்டியதாகும். 15ம் வததியும், 21ம் வததியும் ெகப 
கூடுதல் நடக்கும் நாட்கள் ஆகும். 
 
     பஸ்கா மற்றும் புளிப்பில்லா அப்பப்பண்டிகக எகிப்தில் முதன் முகறயாக 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட வபாதும், இ ண்டாம் அனுெரிப்பு ெீைாய் ேைாந்த த்தில் நடந்த 
வபாதும் (எண் 9:5) இஸ் வேல் குடும்பத்திைரின் அகைத்து அங்கங்களும் 
(சுத்தமுள்ளேர்களும் அசுத்தமுள்ளேர்களும்) நின்று மகாண்டு, அேெ  நிகலயில் 
பஸ்கா மாமிெம் ொப்பிட்டார்கள். இந்த ெமயத்தில் பாடல்கள் ஏதும் பாடப்படேில்கல. 
ெகப கூடுதல் நடக்கேில்கல.  ஆைால், இகதத் மதாடர்ந்த பிற்காலங்களில், யாத் 12 
& 13ம் அதிகா ங்களில் மகாடுக்கப்பட்ட நியாயப்பி மாணத்தில் “நித்திய நியமமாை 
பஸ்கா” மாமிெம் ஆண் மக்கள் மட்டுவம ொப்பிட வேண்டும் (யாத் 23:17; உபா 16:16) 
என்றும், அேர்கள் சுத்தமுள்ளேர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கட்டகள 
இடப்பட்டது. (   9:6-14) பிவ தம் தீட்டுப்பட்டேர்கள், சுத்தமில்லாதேர்கள் மற்றும் 
பி யாணம் வமற்மகாண்டிருந்தேர்கள், ஒரு மாதம் கழித்து “ெிறிய பஸ்காகே” THE 
LITTLE PASSOVER) அனுெரிக்க அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். நித்திய நியமமாகக் 
குறிக்கப்பட்ட இந்த பஸ்கா அனுெரிப்பு, உட்கார்ந்து / ொய்ந்து மகாண்டு, 
அேெ மில்லாமல், (மத் 26:20; மாற்கு 14:17; லூக் 22:14) ெங்கீதங்ககள (HALLEL  - 113 
முதல் 118ம் ெங்கீதங்கள்) பாடிக் மகாண்டு இஸ் வேலர் அனுெரித்தைர். (ஏொயா 30:29; 
மத் 26:30; மாற்கு 14:20)  
     “பஸ்கா” என்பது உலக ஜைங்களுக்காக அல்ல. இது முதற் வபறாைேர்க க்கு 
மட்டுவம ஆகும். இந்த சுேிவெை யுகத்தின் ெகபக்காக, கிறிஸ்துேின் கிரிகயகய 
அகடயாளப்படுத்துேதாய் உள்ளது. “முதற் வபறாைேர்களின் ெகப” 
என்றகழக்கப்படும் ெகப அங்கங்களின்  ேிடுதகல, மதய்ேகீ அன்பும் கிருகபயும் 
அடங்கிய கிறிஸ்துேின் கிரிகயயிைாவலவய அகமகிறது. ெகபயின் இந்த 
ேிடுதகலயில் ெகப அங்கங்களுக்கு மொந்த பங்கு கிகடயாது.  
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      ெீைாய் மகலயில் இஸ் வேலுக்கு நியாயப்பி மாண உடன்படிக்கக ஏற்பட்டு, 
இஸ் வேலின் முதற் வபறாைேர்கள் கடந்து வபாேகத (PASSOVER)  
அகடயாளப்படுத்தியது வபால, இந்த சுேிவெை யுகத்தில் முதற்வபறாைேர்களாகிய 
ெகப “கடந்து வபாகுதல்”, மாம்ெீக இஸ் வேலக யும், உலக ஜைங்ககளயும் 
ஆெீர்ேதிக்கும் புதிய உடன்படிக்ககயின் துேக்கமாக அகமகிறது.  வமாவெ தகலயும் 
ெரீ முமாகிய கிறிஸ்துகே அகடயாளப்படுத்துகிறார். (ரீபிரிண்ட்  4335)  
 
      நிழலாகிய “பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி” நமது இ ட்ெகர் கிறிஸ்துகே மட்டுவம 
குறிக்கிறது.  
    “ … நீங்கள் புளிப்பில்லாதேர்களாயிருக்கிறபடிவய, புதிதாய்ப் பினெந்த மாோயிருக்கும்படிக்கு, 
பனழய புளித்த மானேப் புறம்வப கழித்துப் வபாடுங்கள்; ஏசைைில், நம்முனைய பஸ்காோகிய 
கிறிஸ்து நமக்காக பலியிைப்பட்டிருக்கிறாவர. ஆதலால் பனழய புளித்த மாவோவை அல்ல, 
துர்க்குணம், சபால்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடும் அல்ல, துப்புரவு உண்னம என்னும் 
புளிப்பில்லாத அப்பத்வதாவை பண்டினகனய ஆெரிக்கக்கைவோம்”. 1 சகாரி 5:7,8. 
     
     பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் எலும்பு முறிக்கப்படாமல் முழுேதுமாக 
ெகமக்கப்படுகிறது. இவ்ேிதமாக, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி ெகபயின் அங்கங்ககளக் 
குறிக்காமல், கிறிஸ்துகே மட்டுவம அகடயாளப்படுத்துகிறது. இந்த பஸ்கா 
ஆட்டுக்குட்டியும், அதின் இ த்தமும் “முதற் வபறாைேர்களின் கடந்து வபாகுதகல” 
மட்டுவம ொத்தியமாக்குகிறது. மற்றேர்களின் ேிடுதகலக்கு, “பஸ்கா”  அனுெரிப்பில் 
பங்கில்கல.  (ரீபிரிண்ட் 4335  4384)  
 
      முதற் வபறாைேர்களின் “கடந்து வபாகுதல்”, “ேிசுோெக் குடும்பத்தா ாகிய” 
முதற் வபறாைேர்களின் ெகபகயயும், “கடந்து வபாகுதலின்” இ வு, பூமி 
முழுேகதயும் இருளாக்கியுள்ள இந்த சுேிவெை யுகத்கதயும் 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. நீதியின் சூரியன் ேசீும்              ஆயி  ேருை 
காலப்பகுதியில் நுகழயும் தருணத்தில், ஆட்டுக்குட்டியின் இ த்தத்தின் மீட்பிைால், 
முதற் வபறாைேர்களின் ெகப மட்டும் கடந்து வபாகிறது. இகதத் மதாடர்ந்து, 
உலகத்தாரின் மபாதுோை இ ட்ெிப்பு  நடக்கும். இப்மபாழுது ெகப மட்டும் கடந்து 
வபாகிறது. உலகத்தாரின் மபாதுோை ேிடுதகல கூடிய ெீக்கி ம் கி மமாய் நடக்க 
இருக்கிறது.  முதற் வபறாைேர்களின் “கடந்து வபாகுதல்” முழுகமயகடயாத 
ேக யில், வதே திட்டத்தின்படி, உலகத்தாரின் மபாதுோை இ ட்ெிப்பு நடக்காது. 
(ரீபிரிண்ட் 4492)  
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அனெோட்டும் நாள் பற்றிய கணிப்பு  
 
    யூதர்களுக்கு மத ரீதியாை பரிசுத்த ேருைத்தின் முதல் மாதம் “நிொன்” ஆகும். 
இஸ் வேலர்களின் முதன்கமயாை பண்டிககயாை  பஸ்கா அனுெரிக்கப்படுேதால் 
நிொன் மாதம் முக்கியத்துேம் மபறுகிறது.  எபிவ ய ேருை ஆ ம்பம் எப்படி 
கணக்கிடப்படுகிறது என்பது பற்றி வேதாகமத்தில் குறிப்பு ஏதும் இல்லாததால், அது 
பற்றிய ே லாற்றுக் குறிப்புககள பின்ேருமாறு          : 
 
    யூத காலண்டர் பற்றிய ேிே ங்ககள எபிவ ய மிஷ்ைாேில் மதரிந்து மகாள்ள 
முடிகிறது.  ேெந்த காலத்தில் ெம இ வு நாளில் (SPRING EQUINOX)  அமாோகெ 
அன்று நிொன் மாதம் துேங்குகிறது.  எருெவலமில் 70 வபர்கள் அடங்கிய யூத 
ஆவலாெகை ெங்கத்தின் (SANHEDRIN) மூன்று வபர்கள் (பி தாை ஆொரியன் மற்றும் 
இ ண்டு வபர்கள்) அமாோகெ அன்று ெந்தி ன் முதலில் வதான்றியகதப் பார்த்த 
பிறகு, நிொன் மாதம் துேங்கியதாக பகறொற்றுோர்கள். 
 
    காைான் வதெத்கத அகடந்த இஸ் வேலர்களின் முதல் அறுேகடயிலிருந்து, 
அறுப்பின் முதற் பலைாை கதிர்கட்கட கர்த்தருகடய            ஓய்வு நாளுக்கு 
மறுநாளில் அகெோட்ட வேண்டும் என்ற கட்டகளகய வலேி 23:9-13ம் 
ேெைங்களில் படிக்கிவறாம். இந்த ஓய்வு நாள் நிொன் மாதம் 15ம் வததியாகிய 
பஸ்கா பண்டிகக என்றும், மறுநாள் என்பது 16ம் வததி என்றும் பரிவெயர்களும், 
பா ம்பரிய யூதர்களும் அனுமாைித்தைர். முதற் பலன்ககள அகெோட்டும் இந்த 
ேிேொய பண்டிகக, பஸ்கா பண்டிககயுடன் மநருங்கிய  மதாடர்புகடயதாய் இருந்து 
ேந்துள்ளது. இது இவயசு நிொன் மாதம் 16ம் வததி உயிர்த்மதழுந்ததற்கு நிழலாக 
“அகெோட்டும் பண்டிகக” அனுெரிக்கப்பட்டது. 
 
அனெோட்டும் நாள் குறித்து மூன்றுேித கணிப்புகள் : 
 

1.   இந்த அகெோட்டும் ெடங்கிற்கு “ோற்வகாதுகம“ கதிர் உபவயாகப் 
படுத்தப்பட்டது.  ஏமைைில், மார்ச் இறுதியில் / ஏப் ல் துேக்கத்தில், ோற்வகாதுகம 
கதிர்களில் மணிகள் முற்றி அறுேகடக்குத் தயா ாகும் பருேம் ஆகும். 
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2. இந்த காலக்கட்டம், நிொன் 16ம் வததி கர்த்தருக்கு முதற் பலன்களாகிய 

கதிர்ககள அகெோட்டுேதற்கு  ஏற்றதாயிருந்தது.  ெில  ேருைங்களில்  ேெந்த 
கால மேப்ப   ெீவதாஷ்ண நிகல ேருேதற்கு தாமதமாகி, ோற்வகாதுகம கதிர்கள் 
முற்றாமல், இருக்கும் வபாது, பஸ்கா பண்டிகக நாகள ெில நாட்களுக்கு தள்ளி 
கேக்கும் நிகல உருோைது. ேெந்த காலத்தின் இந்த மாற்றத்கத ெரி மெய்யும் 
வநாக்கில், யூத ேல்லுநர்கள் நிொன் மாதத்திற்கு முன்பாக “ேி ஆதார்”  (V ADAR) 
என்ற  13ம் மாதத்கத புதிதாக புகுத்திைர். கூடுதலாக ஒரு மாதத்கத வெர்த்ததால், 
பஸ்கா பண்டிகக ஒரு மாத காலத்திற்கு தள்ளிப் வபாேதால், ோற்வகாதுகம முதற் 
பலன்கள் அறுேகட மெய்ேதில் எவ்ேித ெிக்கலும் இருக்கேில்கல. இந்த முகறயில் 
பஸ்கா அனுெரிப்பு தள்ளிப் வபாடப்பட்டதால், முதற் பலன்கள் அகெோட்டும் 
பண்டிககயும் எவ்ேித தடங்கல் இல்லாமல் நகடமபற முடிந்தது. 

  
3.  வமற்குறிப்பிட்ட முகறக்கு மாறாக, ோை ொஸ்தி  கணக்குககளக் மகாண்டு, 

நிொன் 14ம் வததிகய ெிலர் ேக யறுத்தைர்.  இதன்படி, ேெந்த கால ெம இ வு 
நாளுக்கு  அருகாகமயிலுள்ள அமாோகெ அன்று ெந்தி னுகடய வதாற்றத்கத 
அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு கணக்கிடப்பட்டது.  இதுவே, “வேதாகம அடிப்பகடயிலாை 
கணிப்பு” என்று ெிலர் கூறுேதுண்டு. ஆைால், ேெந்த கால ெம இ வு நாளுக்கு 
அருகிலுள்ள அமாோகெ நாளில் ெந்தி னுகடய வதாற்றத்திலிருந்து கணக்கிட 
வேண்டுமமன்று வேதாகமத்தில் எங்கும் குறிக்கப்படேில்கல.  

 
   “பஸ்கா ெடங்கு” மற்றும் “முதற் பலன் அகெோட்டும் ெடங்கு” இ ண்டும் 

ஒன்றுக்மகான்று மதாடர்புகடயதாய் இருக்கும் நிகலயில், எபிவ ய ேருைம்   
ஆ ம்பிப்பதற்கு இதுவே ெரியாை அடிப்பகடயாகும் என்று ெிலர் கூறுகின்றைர். 
ேெந்த கால ெம இ வு நாகளப் பற்றி வேதத்தில் எங்கும் குறிப்பிடப்படேில்கல. 
ஆகவே, பஸ்கா நாகள தள்ளிப்வபாடுேது வேதத்திற்கு ஏற்றதாயில்கல 
கிறிஸ்துேின் உயிர்த்மதழுதலுக்கு நிழலாயிருக்கும் அகெோட்டும் நாள் 
முக்கியத்துேம் இழந்து ேிடுகிறது.  

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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யூவதயா பருே காலங்கள் 
 
 

வேதாகம 
முனற 

ெிேில் 
முனற 

மாதம் ேிேொய பருேம் 

7 1 திஸ்ரி  (செப்– அக்)  முதல் மனழ - உழவு   செய்தல் 

8 2 பூல் (அக் –நே) வகாதுனம, ோற்வகாதுனம ேினதத்தல் 

9 3 கிஸ்வல (நே - டிெ) குளிர் காலம் 

10 4 வதவபத் (டிெ – ஜை) மனழக் காலம் 

11 5 வெபாத் (ஜை – பிப்) மரங்கள் ேளர்ச்ெி 

12 6 ஆதார் (பிப் – மார்) பாதாம் மலருதல் 

1 7 ேி ஆதார்  லீப் ேருஷத்தில் மட்டும் வெர்க்கப்படும் 
மாதம் 

1 7 நிொன் (மார் – ஏப்) ோற்வகாதுனம அறுேனை 

2 8 ெபீ் (ஏப் – வம) ேறட்ெி ஆரம்பம் 

3 9 ெேீான் ( வம – ஜூன்) வகாதுனம அறுேனை 

4 10 தம்மூஸ் (–ஜூன்-ஜூனல) திராட்னெ அறுேனை 

5 11 ஆப் (ஜூனல - ஆக) ஆலிவ், திராட்னெ, அத்தி பழ 
அறுேனைகள் 

6 12 எலூல் (ஆக - செப்) வபரீச்ெம் பழம், வகானை கால 
அத்திபழம் 

 
     யூத மாதங்களின் மபயர்கள்  காைாைியர்கள் மற்றும் ஃபிைைீியர்களிடமிருந்து 
மபற்றிருக்கலாம்.  இந்த மாதங்களில் நான்கு மபயர்கள், பருே காலங்ககளக் 
குறிப்பகத வேதாகமம் ோயிலாக அறியலாம். 
 
ஆபிப்   (நிொன்)    : கதிர் மணிகள் முற்றும் மாதம் 
ெீப் (இயார்)         : பூக்களின் மாதம்     
ஏத்தாைமீ் (திஸ்ரி)  : தி ளாை நீவ ாகடகள் மாதம் 
பூல் (ஏஸ்ோன்)    :  மகழ அல்லது தூறல் மாதம் 
 
     பரிசுத்த ேருைத்தின் ஆ ம்ப மாதமாக ஆபிப் மாதத்கத வதேன் வமாவெக்கு 
கட்டகளயிட்டார். (யாத் 12:2)  இது ேெந்த கால துேக்கம்.  இது பஸ்கா பண்டிகக  
அனுெரிக்கும் மாதமாக உள்ளது. 
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பருே காலங்கள்  
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இவயசு ெிலுனேயில் மரித்த நாள் 
 
      கிபி 33ம் ேருைம் ஏப் ல் 3ம் வததி மேள்ளிக்கிழகம மதியம் 3 மணி;     
இவயசு ம ணம் அகடந்த பிறகு, மாகல 5:33 மணிக்கு ெந்தி ன் முழு பி காெத்துடன் 
இருந்தது. (மபௌர்ணமி). இதிலிருந்து, முழு நிலா வதய்ேகடயத் துேங்கியது, வதேன் 
இஸ் வேல் மக்களிடம் மகாண்டிருந்த கிருகப இழக்க ஆ ம்பித்தகத 
உணர்த்துேதாக ெவகா.  ெல் கூறியுள்ளார். யூதர்கள் கிருகப இழந்த காலம் 
இவயசுேின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து 1845 ேருைங்கள் நீடித்து, கிபி 1878ல் 
முடிவுற்றது.  
 
சபௌர்ணமி : 
 
கிபி 33ம் ேருைத்தில் அமாோகெ   : மார்ச் 19, பிற்பகல்  1.02, ேியாழன்; 
 
கிபி 33ம் ேருைத்தில் மபௌர்ணமி  : ஏப் ல் 3, பிற்பகல் 5:23 மேள்ளி   (      14ம் 
வததி முடிேகடயும் ெமயம்).  
 
      அமாோகெக்கும் மபௌர்ணமிக்கும் இகடமேளி : 15:18 நாட்கள். ெந்தி ன் 
வதய்ேகடயும் காலப்பகுதி 13.9 நாட்களிலிருந்து அதிகபட்ெமாக 15.5 நாட்கள் ேக  
இருக்கும். 
 
ெந்திர கிரகணம் : 
      இவயசு ம ணமகடந்த அவத மாகல வந த்தில் 6.18 லிருந்து 6.37 ேக க்கும் 
19 நிமிைங்களுக்கு ெந்தி  கி கணம் ஏற்பட்டது. இதற்கு ஒரு மணி வந த்திற்கு 
முன்பாக, 5 மணி 23ம் நிமிைத்தில் ெந்தி  மபௌர்ணமி முழு பி காெத்திலிருந்து 
வதய்ேகடய ஆ ம்பித்தது. இந்த ெந்தி  கி கணம் (40%) எருெவலமுக்கு பல ஆயி ம் 
கமல்களுக்கு  அப்பால் நியூ கிைியா ேக யிலும் மதரிந்தது. இந்த ெந்தி  
கி கணத்திைால் ஏற்பட்ட திடீர் இருட்டு, நியாயப்பி மாணம் திடீம ை  
முடிேகடந்தகத உணர்த்துேதாய் உள்ளது. (ஏொ 2 : 13,14) 
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இராப்வபாஜைம் : 
 
     இ ாப்வபாஜைம் திங்கள் கிழகம, புதன் கிழகம மற்றும் ெைிக்கிழகமகளில் 
இருக்காது. யூத காலண்டக  அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு, இ ாப்வபாஜை நாள் 
குறிக்கப்படுகிறது. நிொன் மாதம் 15ம் வததி அனுெரிக்கப்பட வேண்டிய பஸ்கா 
பண்டிகக ெில குறிப்பிட்ட நாட்களில் நடக்கக்கூடாதபடிக்கு ேிதிமுகறகள் 
அகமக்கப்பட்டுள்ளை. இப்படி இருப்பதற்கு கா ணம், பஸ்கா பண்டிகக நாளுக்கும்  
(நிொன் 15ம் வததி)   புது ேருை பண்டிகக நாளாை       மாதம் 1ம் வததிக்கும் 
இகடயில் 163 நாட்கள் உள்ளோறு பார்த்துக் மகாள்ளப்படுகிறது. இதைால், “பாே 
நிோ ண நாள்” (YOM KIPPUR) திஸ்ரி மாதம் 10ம் வததியும், வோென்ைா  ப்பா 
நாளாை  (HOSANNAAH  RABBA)   திஸ்ரி  மாதம் 21ம் வததியும் மாறாமல் இருக்கிறது. 
பாே நிோ ண நாளுக்கு முந்கதய அல்லது பிந்கதய நாள் ோ த்தின் ஓய்வு 
நாளாை  ெைிக்கிழகமயாக இருக்காமல் பார்த்துக் மகாள்ளப்படுகிறது. அப்படி 
இல்லாேிட்டால், முழுேதும் ஓய்வு எடுக்கும் நாட்களாக இ ண்டு நாட்கள் 
மதாடர்ச்ெியாக ேந்தால், வபாஜைம் ஆயத்தம் பண்ணுேதில் தடங்கல் ஏற்படும். 
அகதப் வபாலவே, வோஸன்ைா  ப்பாவும்  (திஸ்ரி 21ம் வததி)  ெைிக்கிழகமயாக 
இல்லாமல் பார்த்துக் மகாள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏமைைில், இந்த பண்டிகக 
மதாடர்பாக மெய்யும் வேகலகள் ஒய்வு நாகள மீறுேதாக அகமயும். 
 
     ஆகவே,    ஸ்ரி 1ம் வததி  மேள்ளி, ஞாயிறு மற்றும் புதன் கிழகமகளில் 
ே ாது.  
 
     வமற்குறிப்பிட்டோறு, பண்டிகக நாட்களின் வதகேகளுக்காக யூத காலண்டர் 
ேக முகறப்படுத்தப்பட்டு,  பஸ்கா பண்டிகக (நிொன் 15ம் வததி) புதன் கிழகம, 
மேள்ளிக்கிழகம, மற்றும் திங்கள் கிழகமயில் ே ாதோறு பார்த்துக் 
மகாள்ளப்படுகிறது. இப்படிச் மெய்ேதால், நிொன் 13ம் வததி  திங்கள் கிழகம, புதன் 
கிழகம மற்றும் ெைிக்கிழகமயில் ே ாது.  ஆகவே, இ ாப்வபாஜை நாள் நிொன் 
மாதம் 13ம் வததி வமற்குறிப்பிட்ட கிழகமகளில் ே ாது. (13ம் வததி சூரிய 
அஸ்தமைத்திற்குப் பிறகு, நிொன் 14ம் வததி ஆ ம்பம் ஆகிறது). 
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யூத புது ேருஷம் எப்சபாழுது துேங்குகிறது ? 

 
     வேதாகமத்தில் மாதங்கள் 1,2,3 என்று எண்ணப்பட்டு அகழக்கப்படும் முகற 
இருந்தது. இந்த “எண்ணிக்கக முகற” திடீம ன்று மாற்றப்பட்டு, நிொன்,    , ெீோன், 
தம்மூஸ் என்று மாதங்கள் மபயரிடப்பட்டது. இந்த மபயர்களில் பாபிவலாைிய 
மபயர்களின் ஆதிக்கம் ேலுோக இருந்தது. ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டு இஸ் வேலர் 
பாபிவலானுக்குச் மென்றவுடன், அங்குள்ள உள்ளூர் காலண்டர் முகறகயத் தழுேி, 
யூத காலண்டர் முகற உருோைது. 
     யூத காலண்டர் மாதங்களில் ெில  மபயர்கள் புறஜாதி மதய்ேங்களின் 
மபயர்களாய் இருப்பகத, அக்காலத்திய மதத்தகலேர்கள், ஆொரியர்கள்  
மபாருட்படுத்தேில்கல என்று மதரிகிறது. எவெக் 8:14ம் ேெைத்தில் பாபிவலாைிய 
மதய்ேமாை தம்மூஸ் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது ஆச்ெரியமாக உள்ளது. 
இஸ் வேலர்கள் எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய வபாது, (பாபிவலாைிய 
ெிகறயிருப்பிற்கு சுமார் 1000 ேருைங்களுக்கு முன்பு), யூதர்கள் புதிய 
காலண்டர்முகறகய உருோக்கிைார்கள்.  வமாவெ இஸ் வேலர்ககளப் பார்த்து 
கூறிைார்: ”இந்த மாதம் உங்களுக்குப் பி தாை மாதம்; இது உங்களுக்கு ேருைத்தின் 
முதலாம் மாதமாயிருப்பதாக”. (யாத் 12:1) ேெந்த காலமாகிய ஆபிப் மாதம் தான் 
இங்கு முதல் மாதமாக  வமாவெ குறிப்பிடுகிறார்.  எகிப்தில் பல தகலமுகறகளாக 
அடிகமகளாயிருந்த வபாது உபவயாகித்த எகிப்திய காலண்டரில் எகிப்திய 
மதய்ேங்களின் மபயர்கள் நிகறந்திருந்தகத ஒதுக்கித் தள்ளுேதற்காை ெமயமாக, 
புதிய ே லாற்கற மதாடங்கும் ேிதத்தில் யூத காலண்டரின் ேருை ஆ ம்பம் 
வமாவெயிைால் உருோக்கப்பட்டது. 
     இஸ் வேலர்கள் எகிப்தில் அடிகமகளாய்  இருந்தைர்; ஆைால், பாபிவலாைில் 
ெிகறயிருப்பில்  அகதிகளாய் இருந்தைர். பாபிவலாைிய நாகரீகத்தில் ஒன்றிப் வபாய், 
உள்ளூர் மமாழியாை  அ ாமிக் மமாழிகய வபெ ஆ ம்பித்தைர். எபிவ ய மமாழி 
இ ண்டாம் மமாழி ஆைது. ஆகவே, வதெீய காலண்டக  உபவயாகப்படுத்த 
மதாடங்கிைர்.   
     ஆங்கில காலண்டர் மாதங்கள் புறஜாதி மதய்ேங்களின் மபயர்ககளக் 
மகாண்டுள்ளகத  யாேரும் அறிோர்கள். “வஜைஸ்” (JANUS) என்ற வ ாம கடவுளின் 
மபய ால் “ஜைேரி” மாதம் அகழக்கப்படுகிறது.  “ஃமபப் ா” என்ற வ ாமர்களின் 
சுத்திகரிப்பு பண்டிககயின் மபய ால் “பிப் ேரி” என்று அகழக்கப்படுகிறது. வ ாம 
வதேகதகளின் மபயர்களாை ஜூவைா, அஃப் கடட்  ஜூன், ஏப் ல் என்று 
அகழக்கப்படுகிறது. வ ாமர்களின் யுத்த கடவுளாை “மார்ஸ்” மபய ால் “மார்ச்” மாதம் 
அகழக்கப்படுகிறது. 
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     இஸ் வேலர்கள் பாபிவலாைின் உள்ளூர் மமாழிக்கு தங்ககளத் தயார்படுத்திக் 
மகாண்டைர். ஏழாம் மாதம் முதல் ேிவெைித்த நாளாக வமாவெ குறிப்பிட்டதற்காை 
கா ணம் மதரியேில்கல. “உங்களுக்கு ஏழாம் மாதம் முதலாந்வததி எக்காளச் 
ெத்தத்தால் ஞாபகக் குறியாகக் மகாண்டாடுகிற பண்டிகக என்கிற ெகப கூடும் 
பரிசுத்த ஓய்வுநாளாய் இருப்பதாக” (வலேி 23:24)  என்று வமாவெ குறிப்பிட்டார். 
ஆைால், நாளகடேில் இந்த “எக்காளம் ஊதும் நாள்” “வ ாஷ் ோைன்ைா” (ROSH 
HASHANAH)  என்ற புது ேருை நாளாக பி பலம் அகடந்தது. வேதாகமத்தின் பகழய 
நிொன்  1ம் வததியின் முக்கியத்துேம் மங்கிேிட்டது. 
 
     பிறகு, மிஷ்ைா காலக்கட்டத்தில், நிொன் மாதம் 1ம் வததி “இ ாஜாக்களின் 
புதுேருை நாள்”  என்று அகழக்கப்பட்டது. அமாோகெ நாள் ஒவ்மோன்றும், 
மாதங்களின் முதல் நாளாக எண்ணப்பட்டு, ½ நாள் பரிசுத்த நாளாக கருதப்படுகிறது. 
இந்த அமாோகெ நாட்களில் முதல் அமாோகெ நாள் முக்கிய பண்டிககயாக இன்று 
மகாண்டாடப்படேில்கல. ஆைால், ஏழாம் மாதம் 1ம் வததி “வ ாஷ் ோென்ைா”, 
பாபிவலாைியர்களின் முக்கிய பண்டிககயாக இருந்திருக்க ோய்ப்பு உண்டு. இந்த 
புறஜாதி பழக்க ேழக்கங்கள் மாற்றப்பட்டு, 7ம் மாதம் 1ம் வததி புது ேருை நாளாக, 
“எக்காளப்பண்டிகக நாளாக” காணப்பட்டு, இன்று உலக அளேில் யூதர்களின் புது 
ேருை நாளாகக் மகாண்டாடப்படுகிறது. 2500 ேருைங்களுக்கு முன்பு, வ ாஷ் 
ோென்ைா இன்று மகாண்டாடப்படுேது வபால் அவ்ேளவு முக்கியத்துேம் 
ோய்ந்ததாக அன்று இல்கல. வேதாகமத்தின்படி, நிொன் மாதம் 1ம் வததி தான் 
ேருை ஆ ம்பமாக இருக்க வேண்டும்.  
 
      இது யூத  பி (RABBI RON LUBOFSKY) ஒருேரின் கருத்து ஆகும். 
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ஆப் மாதம் 9ம் வததி 
     யூத காலண்டரில் ”ஆப்”  மாதம் 9ம் வததி  (TISHA) யூதர்களின் ேருடாந்தி  
ேிவெைித்த உபோெ நாள் ஆகும்.  இது மேயில் கால மத்தியில் ேரும் நாள் ஆகும்.  
யூத ே லாற்றில் இது ஒரு வொகமாை நாள்.  வேதாகமத்தில், இந்த “ஆப்”  மாதம்  
மபயரிடப்படாமல், “5ம் மாதம்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
     வதெீய வப ழிவுகள் நடந்த ஆப் மாதம் 9ம் வததி உபோெம் மெய்ய வேண்டும் 
என்று எபிவ ய மிஷ்ைா மொல்லுகிறது : 

1)    காைான் வதெத்கத வேவு பார்க்க அனுப்பப்பட்ட 12 வபர்களில் 10 வபர் 
“துர்ச்மெய்திகய” மகாண்டு ேந்தகதத் மதாடர்ந்து, இஸ் வேலர்கள் 
அேிசுோெம் மகாண்டதால், 20 ேயது முதல் அதற்கு வமற்பட்ட 
ேயதிைர்களும், கர்த்தருக்கு ேிவ ாதமாக முறுமுறுத்தேர்களின் பிவ தங்கள் 
ேைாந்த த்தில் ேிழும் என்று எண் 14:28-31ம் ேெைங்களில் ேிேரிக்கப்பட்ட 
ெம்பேங்கள் நடந்த நாள் பற்றிய குறிப்பு வேதாகமத்தில் இல்கல.  யூத 
பா ம்பரியத்தின்படி, இது 5ம் மாதம் 9ம் வததி நடந்தது என்று 
குறிக்கப்படுகிறது. 

2)    பாபிவலாைிய  ாஜா வநபுகாத்வநச்ொர் 5ம் மாதம் 7ம் வததி அன்று 
எருெவலமுக்கு ேந்து  (2 ாஜா 25:8) மூன்று நாட்களில்,  அதாேது, 10ம் 
வததிக்குள் ஆலயம், அ ண்மகை, ேடீுகள் அகைத்கதயும் எரித்தான்.  (எவ  
52:12,13) ஆலயத்திற்கு வநர்ந்த இந்த ெம்பேத்தின் ஞாபகமாக, 5ம் மாதம் 9ம் 
வததி உபோெம் அனுெரிக்கப்படுகிறது. பாபிவலாைில் ெிகறப்பிடிக்கப் 
பட்டேர்கள் இந்த 5ம் மாதத்தில் உபோெிப்பகதப் பற்றி ெகரியா 7:5ம் 
ேெைத்தில் படிக்கிவறாம். 

3)     பாபிவலாைிலிருந்து திரும்பி ேந்து இ ண்டாம் ஆலயம் கட்டப்பட்டகதத்  
மதாடர்ந்து, இந்த உபோெ நாள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது என்று 
மதரிகிறது.   ஆைால், கிபி 70 ஆகஸ்டு 4ம் வததியில் (யூத  காலண்டரில் 5ம் 
மாதம், 9ம் வததியில்)  இ ண்டாம் ஆலயம் அழிக்கப்பட்டது.  இகதத் 
மதாடர்ந்து, இஸ் வேலர்கள் உலகம் முழுேதும் ெிதறடிக்கப்பட்டைர்.  

4)      இதற்கு அடுத்த ேருைத்தில், ஒரு ேருைம் முடிந்ததற்கு 
ஞாபகார்த்தமாக கிபி 71 ஜூகல 25ம் வததி (யூத காலண்டரில் ஆப் மாதம் - 
5ம் மாதம் 9ம் வததியில்) வ ாம பகடகள் எருெவலமில் உப்கபக் மகாட்டி 
உழுதார்கள்.  
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5)      60 ேருைங்கள் கழித்து, கிபி 135 ஆகஸ்டு 5ம் வததி அன்று (யூத 
காலண்டரில் ஆப் மாதம் 9ம் வததியில்)  வ ாமர்களுக்கு எதி ாை “பார் 
வகாக்பா” பு ட்ெியில், ெிமிவயான் பார் வகாக்பா மகால்லப்பட்டு, யூத 
பு ட்ெிப்பகட அழிக்கப்பட்டது. 
     கிபி 70ம் ேருைத்தில் யூதர்கள் ெிதறடிக்கப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, வமலும் 
நான்கு துயர் ெம்பேங்கள் ஆப் மாதம் 9ம் வததியில் நடந்ததாக யூத ே லாற்று 
ஆெிரியர்கள் குறிக்கின்றைர். 

6)      வபாப் அர்பன்-IIன்   தூண்டுதலால் முதலாம் ெிலுகேப் வபாரில் 
க ன்லாண்ட் மற்றும் பி ான்ஸில் கிபி 1095 ஜூகல 14ம் வததி (யூத ேருைம் 
4855, ஆப் மாதம் 9ம் வததி) யூதர்கள் முழுகமயாக அழிக்கப்பட்டைர். 

7)       யார்க் இங்கிலாந்தில் கிறிஸ்தேர்கள் 500 யூதர்ககள கிபி  1190 ஜூகல 
14ம் வததி (யூத ேருைம் 4855 ஆப் மாதம் 9ம் வததி) மகான்றைர். 

8)       இங்கிலாந்து நாட்டிலிருந்து எல்லா யூதர்களும்  கிபி 1290 ஜூகல 18ம் 
வததியில் (யூத ேருைம் 5050 ஆப் 9ம் வததி) மேளிவயற்றப்பட்டைர்.  

9)       ஸ்மபயின் நாட்டிலிருந்து எல்லா யூதர்களும் கிபி 1492 ஆகஸ்டு 2ம் 
வததியில் (யூத ேருைம் 5252 ஆப் 9ம் வததியில்) மேளிவயற்றப்பட்டைர். 

10)       வதேன் இஸ் வேலர் மீது கிருகப மகாண்டு மெயற்படுத்தும் வதே 
ஏற்பாட்கட  அறியாமல், கிபி 1914 ஆகஸ்டு 1ம் வததி (யூத ேருைம் 5674 
ஆப் 9ம் வததி) முதலாம் உலகப்வபார் நடந்த நாகள தங்களுக்கு வநர்ந்த 
வப ழிவு நாள் என்று யூதர்கள் குறிப்பிடுகின்றைர்.  (இது புற ஜாதிகளின் 
காலங்கள்   முடிேகடந்த நாள் ஆகும்). 

 
      வமற்குறிப்பிட்டோறு, யூதர்களுக்கு ஏற்பட்ட வப ழிவுகள் ெம்பந்தப்பட்ட 
உபோெ நாட்கள், மகிழ்ச்ெியாை நாட்களாக மாறும் என்பகத ெகரியா 8:18–23ம் 
ேெைங்களில் படிக்கிவறாம்.   
      “நாலாம் மாதத்தின்   உபோெமும், ஐந்தாம் மாதத்தின் உபோெமும், ஏழாம் 
மாதத்தின் உபோெமும், பத்தாம் மாதத்தின் உபோெமும் யூதா ேம்ெத்தாருக்கு 
மகிழ்ச்ெியாகவும் ெந்வதாைமாகவும் நல்ல பண்டிகககளாகவும் மாறிப்வபாகும்; 
ஆககயால் ெத்தியத்கதயும் ெமாதாைத்கதயும் ெிவநகியுங்கள் என்று வெகைகளின் 
கர்த்தர் மொல்லுகிறார். .....” 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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பண்டினக அனுெரிப்பு  நாட்களில் இஸ்ரவேலர்களின்  வேத ோெிப்புகள்  
 

புஸ்தகம் பண்டினக/ 
அனுெரிப்பு 

நாள் ேிேரம் 

உன்ைதப் 
பாட்டு 

பஸ்கா ோ  
நாட்கள் 

நிொன் 15ம் வததி முதல் 
21ம் வததி ேக . 
ேெந்த கால துேக்கம். 

எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய 
இஸ் வேலர்கள் மகாண்டாடும் 
நாட்கள். 

ரூத் மபந்தவகாஸ்வத நிொன் 16ம் வததி 
யிலிருந்து 7 ோ ங்கள் 
நிகறவுமபற்று,  அடுத்த 
நாள் (50ம் நாள்). ேெந்த 
அறுேகட காலம். 

இஸ் வேலருக்கு நியாயப் 
பி மாணம் மகாடுக்கப்பட்ட 
நாள். 
இஸ் வேலக ப் வபான்று, 
வதா ாகே (TORAH) ஏற்றுக் 
மகாண்டு, எல்லாேற்கறயும் 
துறந்த ரூத் மதாடர்பாை 
ஞாபக அனுெரிப்பு நாள்.  

புலம்பல் எருெவலம் 
ஆலய அழிவு  
ஞாபக 
அனுெரிப்பு 
நாள். 

யூத காலண்டரில் 5ம் 
மாதமாகிய ஆப் மாதம் 
(Ab or Av). 9ம் வததி. 
(ெிேில் காலண்டரில் 
11ம் மாதம்). 

முதல் ஆலயமும், 2ம் 
ஆலயமும் ஆப் மாதம் 9ம் 
வததியிவலவய எரிக்கப்பட்டை. 
உபோெ மாதம். 4ம் மாதம் 
(தம்மூஸ்) 17ம் வததியிலிருந்து  
உபோெம் வமற்மகாள்ளும் 3 
ோ ங்கள்  ஆப் மாதம் 9ம் 
வததி முடிகிறது. வப ழிகே 
ஞாபகப்படுத்தும் வொகமாை 
நாளாக இஸ் வேலருக்கு ஆப் 
மாதம் 9ம் நாள் இருந்தது.  

பி ெங்கி கூடா ப் 
பண்டிகக 

7ம் மாதம் (திஸ்ரி) 15ம் 
வததி முதல் 21ம் வததி 
ேக . 

களிப்பாை  நாட்களிலும் 
ோழ்வு குறித்த நிகலகய 
இஸ் வேலர்கள்  உண  
வேண்டும் என்ற வதகேகய 
ஞாபகமூட்டுகிறது. 

எஸ்தர் பூரீம் 
பண்டிகக 

ஆதார் மாதம் 14ம் வததி 
(12ம் மாதம்). குளிர் 
காலம் 

வப ழிேிலிருந்து    இஸ்  
வேலர்ககளக் காப்பாற்றுேதில் 
வதேனுகடய க ம் இருந்தகத  
உணர்த்துகிறது. 
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நியாயாதிபதிகள் காலம் 

 

அப் 13:20ம் ேெைத்திற்கும், 1ராஜா 6:1ம் ேெைத்திற்கும்  இனைவய முரண்பாடு : 

 

              அப்வபாஸ்தலைாகிய பவுல் நியாயாதிபதிகளின் காலத்கத 450 ேருைங்கள் என்று 

அப் 13:20ம் ேெைத்தில் குறிப்பிடுகிறார் :   
    
      “பின்பு  ஏறக்குனறய நானூற்னறம்பது ேருஷ காலமாய் ொமுவேல் தரீ்க்கதரிெி ேனரக்கும் 
அேர்களுக்கு நியாயாதிபதிகனள ஏற்படுத்தி ேந்தார்”.  
 

      1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில், இஸ் வேலர்கள் எகிப்திலிருந்து மேளிவயறிய 
திலிருந்து ொமலாவமாைின் 4ம் ேருைம்  ேக யிலுள்ள காலப்பகுதி 480 ேருைங்கள் 
என்று குறிக்கப்படுகிறது: 
 
                 “இஸ்ரவேல்  புத்திரர் எகிப்து வதெத்திலிருந்து புறப்பட்ை நானூற்று எண்பதாம் ேருஷத்திலும், 

ொசலாவமான்  இஸ்ரவேலின் வமல் ராஜாோை நாலாம் ேருஷம் ெபீ் மாதமாகிய  இரண்ைாம் 

மாதத்திலும்,  அேன் கர்த்தரின் ஆலயத்னதக் கட்ைத் சதாைங்கிைான்”. 

 

       வமற்குறிப்பிட்ட இ ண்டு ேெைங்களும் ஒன்றுக்மகான்று மு ணாக உள்ளது. 
அதாேது,  
எகிப்திலிருந்து மேளிவயறியது முதல் 
ொமலாவமாைின் 4ம் ேருைம் ேக       = 480 ேருைங்கள் 
 
இந்த 480 ேருஷங்களில் கீழ்கண்ை காலப்பகுதிகள் அைங்கியுள்ளை: 
 
ேைாந்த  பயணம்          :   40  ேருைங்கள்    
நிலப்பங்கீடு                 :   6     ,,   
ெவுல் ஆட்ெி                :  40      ,,          (அப் 13 :21) 
தாேதீு ஆட்ெி               :  40     ,,         (1 நாளா 29:27) 
ொமலாவமான் 4ம் ேருைம்  :   4      ,,         (2 நாளா 3:2) 
                                ---------- 
                             130 ேருைங்கள் 
                            ---------- 
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     இந்த 130 ேருைங்ககள  480 ேருைங்களிலிருந்து கழித்தால், 
நியாயாதிபதிகளின் காலம் 350  ேருைங்கள்  (480 – 130) என்று புதிய காலக்கணக்கு 
மொல்கிறது. 
      ஆைால்,  வமற்கண்டோறு கணக்கிடப்படும் 350 ேருைங்கள், அப் 13:19-21ம் 
ேெைங்களில் பவுல் அப்வபாஸ்தலன் குறிப்பிடும் நியாயாதிபதிகள் காலமாகிய 450 
ேருைங்களுக்கு மு ணாக உள்ளது. 
 
“அறுேகட வெகரிப்புகள்” (HARVEST GLEANINGS) 104.6ல் ெவகா.  ெல் கூறுகிறார்: 
     “நியாயாதிபதிகளின் காலமாக கணிக்கப்படும் இந்த 350 ேருைங்ககளத் 
தள்ளிேிட்டு,  ாஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் உள்ள 19 காலப்பகுதிககளக் கூட்டிைால், 
450 ேருைங்கள் இருப்பது மதரிகிறது. “480 ேருைங்கள்” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள 
இந்த தேகற ஒப்புக்மகாள்ளும் வபாது, எல்லா ெிக்கல்களும் ெரிப்படுத்தப்பட்டு, “580 
ேருைங்கள்” ெரிமயன்பது ஊர்ஜிதப்படுகிறது”. 
 
1ராஜா 6:1ம் ேெைத்திற்கு ெவகா. ரெலின் ேிளக்கம் : 
     1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில் தேறு உள்ளது என்று ெவகா.  ெல் நம்பிைார்; பவுல் 
அப்வபாஸ்தலன்  குறிப்பிடும் 450 ேருைங்களுக்கு 100 ேருைங்கள் குகறோக 
1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில் உள்ளது.  உண்கமயில், இந்த ேெைம் 580 ேருைங்ககளக் 
குறிப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்று  ெல் கூறுகிறார் : 
அதாேது, 
எகிப்திலிருந்து மேளிவயறியது முதல் 
ொமலாவமாைின் 4ம் ேருைம் ேக       = 580   ேருைங்கள் 
 
ேைாந்த  பயணம்                        :   40  ேருைங்கள்    
நிலப்பங்கீடு                              :    6     ,,   
ெவுல் ஆட்ெி                             :    40     ,,          (அப் 13 :21) 
தாேதீு ஆட்ெி                             :   40     ,,        (1 நாளா 29:27) 
ொமலாவமாைின் 4ம் ேருைம்           :    4     ,,         (2 நாளா 3:2)   
                                                --------- 
                                            130   ேருைங்கள் 
                                          --------- 
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     இந்த 130 ேருைங்ககள  580 ேருைங்களிலிருந்து கழித்தால்,  
நியாயாதிபதிகளின் காலம் =  450  ேருைங்கள்  (580 – 130). (அப் 13:19 – 21) 
                             
     ஃ எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமான் 4ம் ேருைம் ேக  : 
496+40+40+4 = 580 ேருைங்கள். 
 
ரீபிரிண்ட் 1980ல், ெவகா.  ெல் பின்ேருமாறு கூறுகிறார்: 
    “1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில்  “580” என்பதற்குப் பதிலாக “480” என்று 
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது, பி தி எடுத்த எபிவ ய ஆெிரியர்களின் தேறு ஆகும்; “580” 
என்பது, பவுல் அப்வபாஸ்தலைின் அறிக்ககக்கு முழுேதும் இணக்கமாய் உள்ளது. 
(அப் 13:19-21) இது, நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகத்தில் உள்ள நியாயாதிபதிகள் மற்றும் 
அடக்கு முகற காலங்களில் துண்டிக்கப்பட்டும் கேிந்துமுள்ள காலப்பகுதிகளுக்கு 
இணக்கமாக உள்ளது”. R1980 

 
1ராஜா 6:1 ன்  480 ேருஷங்கள் பற்றி யூெிபியஸ் 

     கி.பி.4ம் நூற்றாண்டில் யூெிபியஸ் காலத்தில், 1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில்  தேறு 
ஊடுருேி உள்ளது என்று  மதரிகிறது. நிவகயா ஆவலாெகை ெங்கத்தில் யூெிபியஸ் 
பங்கு மபற்றிருந்தார். திருச்ெகப ெரித்தி த்தின் தந்கத என்று இேர் 
அகழக்கப்படுகிறார். யூெிபியஸ் பாலஸ்தீைாேின் ெிமெரியா பட்டண பிைப்பாக கிபி 
314 – 340 ேருைங்களில் பதேி ேகித்திருந்தார்.  1 ாஜா 6:1ல் தேறு எப்படி ேந்தது 
என்பகத  இேருகடய எழுத்துக்கள் மூலம் நாம் அறிந்து மகாள்ள முடிகிறது. 
யூெிபியஸ் பின்ேருமாறு எழுதியுள்ளார்: 
    “எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமான் (4ம் ேருைம்) 
ேக யிலாை காலப்பகுதி 440 ேருைங்கள்  (அல்லது 480)  என்பகத  ாஜாக்களின் 
புஸ்தகம் மேளிப்பகடயாகத் மதரிேிக்கிறது; ஆைால், ஒவ்மோரு நியாயாதிபதியின் 
ேருைங்ககளயும், நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகத்தில்  குறிக்கப்பட்டிருக்கும் 
புறஜாதியாரின் ஆட்ெிக்காலங்கள் ஒவ்மோன்கறயும் தைித்தைிவய கூட்டிைால், 
வமாவெயிலிருந்து ொமலாவமாைின் காலம் ேக யில் மமாத்தம் 600 ேருைங்கள் 
உள்ளது என்பகத அறியலாம்.  இந்த 600 ேருைங்ககள பின்ேருமாறு பிரிக்கலாம்: 
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ேைாந்த த்தில் வமாவெ                   :  40 ேருைங்கள்    
வயாசுோ                                :  27 ,, 
நியாயாதிபதிகளும், புறஜாதியாரும்        : 450 ,, 
(நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் 
உள்ளபடி, பவுல் கூறுேது) 
ொமுவேலும் ெவுலும்                     : 40 ,, 
தாேதீு                                   : 40 ,, 
ொமலாவமான் (4ம் ேருைம் ேக யில்)    :  4 ,, 
 
     எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமான் 4ம் ேருைம் 
ேக யிலாை காலத்கத 580 ேருைங்களுக்குப் பதிலாக 600 ேருைங்கள் என்று 
யூெிபியஸும், யூத ஆெிரியர்களும் தேறாக கணக்கிட்டைர். நிலப்பங்கீட்டு காலம் 6 
ேருைங்ககளயும், வயாசுோேின் மீதமுள்ள நியாயந்தீர்க்கும் காலப்பகுதியாை 20 
அல்லது 21 ேருைங்ககளயும்  600 ேருைங்களில்  தேறாக வெர்த்தைர். 
வயாசுோேின் நியாயம் ேிொரிக்கும் காலப்பகுதி 450 ேருைங்களுக்குள்  
உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும்.  
   600   எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் ொமலாமமான் 4ம் ேருைம் ேக ; 
- 40   ேைாந்த  பயணம் 
- 26   வயாசுோேின் ேிொ கண காலம் (20)  +  நிலப்பங்கீடு காலம்(6). 
- 40   ெவுல் ஆட்ெி 
- 40   தாேதீு ஆட்ெி 
-  4   ொமலாவமான் ஆட்ெி 

------- 
=  450  ேருைங்கள் . 
   -------- 
     யூெிபியெின் இந்த கணக்கீடு, அப் 13:20ன் நியாயாதிபதிகள் காலத்திற்கு 
ஒத்திருக்கிறது. 
     வமற்குறிப்பிட்ட கூட்டுத்மதாகக உண்கமயில் 601 ேருைங்கள் ஆகும்.  
குகறோை ேருைங்ககள கணக்கில் மகாண்டு, யூெிபியஸ், கூட்டுத்மதாகக 600 எை 
கணக்கிட்டிருக்கலாம்.  
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     யூெிபியஸ்  தம்முகடய 450 ேருைங்கள் பற்றிய மதிப்படீு நியாயாதிபதிகள் 
புஸ்தகத்திற்கு ஒத்திருப்பதாகவும், ொமுவேல் ேக க்குமாை 450 ேருைங்ககள 
பின்ேருமாறு  பகுக்கலாம் என்று கூறுகிறார் :  
நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தின் அடிப்பகடயில் : 
ேருஷங்கள் ேிேரம் 

8 வயாசுோவுக்குப் பிறகு புறஜாதிகள் ஆளுகக   
40 ஒத்ைிவயல் 
18 புறஜாதி    
80 ஏகூத், ெம்கார் 
20 புறஜாதி    
40 பா ாக்,  மதவபா ாள்   
7 புறஜாதி    
40 கிதிவயான் 
3 அபிமமவலக் 
23 வதாலா 
22 யாேரீ் 
18 புறஜாதி    
6 மயப்தா 
7 இப்ொன் 
10 ஏவலான் 
8 அப்வதான் 
40 புறஜாதி    
 20 ொம்ென் 
40 ஏலி (இேனுகடய காலத்தில் ொமுவேல் பிறப்பு) 
450 ொமுவேல் ேக க்குமாை எல்லா நியாயாதிபதிகள் 

காலப்பகுதிகளின் எண்ணிக்கக.  

    இது, பரிசுத்த அப்வபாஸ்தலரின்  ோர்த்கதகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது என்று 
யூெிபியஸ்  எழுதுகிறார். 
    வமற்குறிப்பிட்ட ேிதமாக யூெிபியஸ் முதலில் கணித்த 450 ேருைங்களுக்குப் 
பதிலாக, நியாயாதிபதிகளின் காலத்கத  480  ேருைங்களாக பின்ைர்  கணித்தார். 
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      1 ாஜா 6:1ன்  காலப்பகுதிகய 600 ேருைங்கள் என்று யூெிபியஸும் யூத 
ஆெிரியர்களும் கணக்கிட்டைர்; இது குறித்து, யூெிபியஸ் பின்ேருமாறு எழுதுகிறார்: 
 
         “எகிப்னத ேிட்டு சேளிவயறியது முதல் ொசலாவமான் ஆலயத்னத கட்டும் ேனர, 
செப்துேசஜன்ட் பிரதியின்படி 440 ேருஷங்கள்;  எபிவரய பிரதியின்படி, சமாத்தம் 480 ேருஷங்கள்.    
ராஜாக்களின்  புஸ்தகத்தில் (1 இராஜா 6:1): ‘எகிப்து வதெத்திலிருந்து புறப்பட்ை 440ம் ேருஷத்தில்’ 
என்று உள்ளது;  எபிவரய பிரதியில்,  ‘எகிப்து வதெத்திலிருந்து புறப்பட்ை 480ம் ேருஷத்தில்’ என்று 
உள்ளது. ஏசைைில், யூத ஆெிரியர்கள் சேகு ஜாக்கிரனதயுைன் , இந்த ேருஷங்களின் எண்ணிக்னக 
480 எை முடிவு செய்தைர். இஸ்ரவேலர்களின் வமல் ஆளுனக செய்த ேருஷங்கனள தைியாக 
கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளாமல், நியாயாதிபதிகள் ஆண்ை ேருஷங்கனள புறஜாதிகள் ஆண்ை 
காலப்பகுதிகளுக்குள்ளாகவே உள்ளைக்கிைர்.  இவ்ோறாகத் தான், சமாத்த ேருஷங்களின் 
எண்ணிக்னக 480 ேருஷங்களாக சகாண்டுேர முடிந்தது”.  
 
         “ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் உள்ளேற்னற வநாக்கும் சபாழுது,  சமாத்த எண்ணிக்னக  480 
ேருஷங்கள் ேருேனதப் பார்க்கிவறாம். ஏசைைில், புறஜாதிகள் எபிவரயர்கனள ஆண்ை காலமாை 
120 ேருஷங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ளாமல் நீக்கப்பட்ைது. அதற்கு பதிலாக, எபிவரயர்கள் 
தாங்கள் அடினமப்படுத்தப்பட்ை காலப்பகுதிகனள, சுதந்தரமாக இருந்த காலப்பகுதிகவளாடு 
இனணத்து, ஒன்றாக காலப்பகுதிகனள கணக்கிட்ைைர்.   இவ்ேிதமாகவே, எபிவரயர்கள் கணக்கிடும் 
முனற இருந்தது.  இந்த காரணத்திைால் தான், ஒவ்சோரு நியாயாதிபதிக்கு குறிக்கப்படும் 
காலத்திற்குள்ளாகவே  புறஜாதிகளின் ஆட்ெி காலமும் உள்ளைக்கப்பட்ைது. இந்த அனுமாைத்தின் 
அடிப்பனையிவலவய, 480 ேருஷங்கள்  எபிவரயர்களால் கணக்கிைப்பட்ைது”. 

    
வதேன்  இஸ்ரவேலர்கனள அேர்களுனைய எதிரிகளிைம் ஒப்பனைத்த 

காலப்பகுதிகள் 
         வதேன் இஸ் வேலர்ககள அேர்களின் எதிரிகளிடம் ஒப்பகடத்த 
காலப்பகுதிகள், அதாேது இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்தின் மீதாை முழுகமயாை 
கட்டுப்பாட்கட இழந்த காலப்பகுதிககள 1 ாஜா 6:1 ேெைத்கத எழுதிய எபிவ ய 
ஆெிரியர்கள்  கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளேில்கல. ஏமைைில், இந்த 
காலப்பகுதிகளில் இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்கத முழுகமயாைதாக தங்கள் ேெம் 
கேத்திருக்க இயலேில்கல. இேர்கள் பாேம் மெய்த ஒவ்மோரு தருணத்திலும், 
அேர்கள் வதேனுகடய இகளப்பாறுதலில் பி வேெிக்கேில்கல. அேர்கள் வதெத்கத 
தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கேத்த ஒவ்மோரு காலக்கட்டத்திலும், நல்ல 
நியாயாதிபதிகளின் கீழ் வதெம் அகமதலாயிருந்தது என்று வேதத்தில் ோெிக்கிவறாம். 
வதெம் அேர்கள் ேெம் இல்லாத வபாது, வதெம் இகளப்பாறுதலுக்குள் 
பி வேெிக்கேில்கல. ஆகவே, இந்த காலப்பகுதிகள் மமாத்த காலக்கணக்கு 
எண்ணிக்ககயில் வெர்த்துக் மகாள்ளப்படேில்கல. 
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     தண்டகையின் 6 காலப்பகுதிகள் கீவழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. இத்துடன் 
ேைாந்த  பயணம் 40 ேருைங்ககளச் வெர்த்தால், தண்டகை 7 காலப்பகுதிககளக் 
மகாண்டதாக இருக்கிறது. இஸ் வேலர்களின் மீறுதலுக்காை ஏழத்தகை தண்டகை 
வதேைால் ஏற்கைவே உக க்கப்பட்டிருந்தது. 1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தின் 
காலப்பகுதியாகிய 600 ேருைங்களில் ேைாந்த  பயணம் 40 ேருைங்ககளக் 
கழிக்கப்பட வேண்டும். ஏமைைில், இஸ் வேலர்களின் நிலப்பங்கீடு ஆ ம்பமாகும் 
ேக யில் வதெம் அேர்கள் ேெம் இல்கல. 

1) நிலப்பங்கீட்டு காலம் 6 ேருைங்கள்; எண் 33:3; 10:11-13; 13:3-26; 22:8-13; வயாசு 
11:23; 10:42; 14:7,10; இஸ் வேலர்கள் எதிரிகளிடம் வபா ாடிய காலப்பகுதிகளில் 
வதெத்தில் அேர்கள் இருந்தாலும், வதெம் அேர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்கல. 

2) மமமொப்மபாத்தாமியாேின்  ாஜாோகிய கூைான் ரிைதாயகீம 8 ேருைங்கள் 
வெேித்தார்கள். நியா 3:8. 

3) இஸ் வேல் புத்தி ர் எக்வலான் என்னும் வமாோபின்  ாஜாகே  18 
ேருைங்கள் வெேித்தார்கள்.  நியா 3:14. 

4) ெிெ ா இஸ் வேல் புத்தி க  20 ேருைங்கள் மகாடுகமயால் ஒடுக்கிைான்.  
நியா 4:3. 

5) கர்த்தர் அே ககள 7 ேருைங்கள் மீதியாைியரின் ககயில் ஒப்புக்மகாடுத்தார். 
நியா 6:1. 

6) அபிமமவலக்கின் கீழ் 3 ேருைங்கள் இஸ் வேலர் இருந்தைர். 
7) அேர்கள் அந்த ேருைம் முதற் மகாண்டு 18 ேருைமாய் வயார்தானுக்கு 

அப்பாவல கீவலயாத்திலுள்ள எவமாரியரின் வதெத்தில் இருக்கிற இஸ் வேல் 
புத்தி க மயல்லாம் மநருக்கி ஒடுக்கிைார்கள். நியா 10:8. 

8) இஸ் வேல் புத்தி ர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்கேக்குப் மபால்லாப்பாைகதச் 
மெய்தபடியால், கர்த்தர் அேர்ககள 40 ேருைமளவும் மபலிஸ்தர் ககயில் 
ஒப்புக்மகாடுத்தார். நியா13:1. 

ஆகவே, 6+8+18+20+7+3+18+40 = 120 ேருைங்கள். இஸ் வேலர் வதெத்கத 
தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு ே  இயலாத 120 ேருைங்கள் இகேகள் ஆகும்.  

 
யூெிபியஸ் மற்றும் எபிவ ய வேத ஆெிரியர்கள்  புறஜாதிகளின் அடக்குமுகற  

காலப்பகுதிகள்  “120 ேருைங்கள்” அடங்கியது என்று வமற்கண்டோறு 
கணக்கிட்டுள்ளைர்: 
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வமாவெ எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியதிலிருந்து ொமலாவமான் 4ம் ேருைம் 
ேக க்குமாை காலப்பகுதிகய  யூெிபியஸ் பின்ேருமாறு கணிக்கிறார்: 

 
வமாவெ 40 ேருைங்கள் 
வயாசுோ                       27 ேருைங்கள் 
புறஜாதியாரும், ஒத்ைிவயலும் 40 ேருைங்கள் 
புறஜாதியாரும் ஏகூத்தும்  80 ேருைங்கள் 
புறஜாதியாரும்,மதவபா ாளும், பா ாக்கும்   40 ேருைங்கள் 
புறஜாதியாரும், கிதிவயானும்  40 ேருைங்கள் 
அபிமமவலக் 3 ேருைங்கள் 
வதாலா                                       23 ேருைங்கள் 
யாேரீ் 22 ேருைங்கள் 
புறஜாதியாரும், மயப்தாவும்  6 ேருைங்கள் 
இப்ொன் 7 ேருைங்கள் 
அப்வதான் 8 ேருைங்கள் 
புறஜாதியாரும் ொம்ெனும் 
(இேன் காலத்தில் டி ஜான் வபார் 
நகடமபற்றது) 

20 ேருைங்கள் 

ஏலி 40 ேருைங்கள் 
ொமுவேலும் ெவுலும் 40 ேருைங்கள் 
தாேதீு 40 ேருைங்கள் 
ொமலாவமான் ஆலயம் கட்டும் ேக  4 ேருைங்கள் 
சமாத்தம் 480 ேருஷங்கள் 
      யூெிபியஸின் கணக்கீட்டில் “அடக்கு முகற காலப்பகுதிகளாை 120 
ேருைங்கள்” வெர்க்கப்படேில்கல;  ஆகவே, அேர் முதலில் கணித்த மமாத்த 
காலமாகிய 600 ேருைங்களுக்குப் பதிலாக, நியாயாதிபதிகளின் காலத்கத 480  
ேருைங்களாகக் கணித்தார்;  எகிப்திலுள்ள அமலக்ஸாண்டரியா பட்டண யூத 
ஆெிரியர்கள், மெப்துேமஜண்ட் (LXX) கபபிளில் “440 ேருைங்ககள” ஏன் 
நுகழத்தைர்?  இது குறித்து யூெிபியஸ் ஒன்றும் மதரிேிக்கேில்கல. ஆைால்  
இதற்காை  பதில்  மேளிப்பகடயாைதாகும்! இஸ் வேலர்களின் மீதாை அடக்கு 
முகற காலமாகிய 120 ேருைங்களுடன், ஏலியின் அேிசுோெமாை நியாயம் 
ேிொரிக்கும் காலப்பகுதிகயயும் கழித்து, “440” ேருைங்களாகக் கணித்தைர்.  
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     “வேதாகம காலக்கணக்கு” (Hand Book of Biblical Chronology) என்ற புஸ்தகத்தில் 
வஜக் பிைிகன் (JACK FINEGAN) எழுதும் வபாது, “480 ேருைங்கள்” என்பது 
“ேடிேகமக்கப்பட்ட எண்” என்று மொல்கிறார். 1நாளா 6:50-53ல், வேறு 
ேித்தியாெமாை ோய்ப்பு உள்ளகத கேைத்தில் மகாள்ள ஏதுோகிறது. இதில் 
ஆவ ான் முதல் ொவதாக் ேக  பதிவு மெய்யப்பட்டுள்ள   ஆொரியர்களில் 11 
தகலமுகறகள் உள்ளை. ஒவ்மோரு தகலமுகறயும் 40 ேருைங்கள் என்ற 
கணக்கில் 11x40 = 440 ேருைங்கள் கிகடக்கிறது. இது தான் மெப்த  ஜண்ட் 
மமாழிமபயர்ப்பில்  1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில்  440 ேருைங்கள்   எை  
குறிக்கப்பட்டுள்ளதாக உண ப்படுகிறது.  
      இப்படியாக, 1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தின் 480 ேருைங்கள்  எபிவ ய 
ஆெிரியர்களால் வெர்க்கப்பட்ட வபாலி ேெைப்பகுதி ஆகும்;  இேர்களின் தேறாை 
முடிேின் கா ணமாக, எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமாைின் 4ம் 
ேருைம் ேக யிலுள்ள காலப்பகுதிகய கணக்கிடும் வபாது, புறஜாதிகளின் அடக்கு 
முகற காலப்பகுதியாகிய 120 ேருைங்ககள நீக்கும் வதகே இருந்தது.      யூத 
ே லாற்று ஆெிரியர் வஜாெபஸ் இந்த காலப்பகுதிகய 592 ேருைங்கள் என்று 
குறிக்கிறார். 
              1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்கத பி தி எடுக்கும் வபாது  தேறு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று  

ெவகா. ெல் நம்பிைார். ஏமைைில் இது அப் 13:19-20ம் ேெைங்களுக்கு இணக்கமாயில்கல. 

பகழய ஏற்பாட்டு மூலங்ககள பி திமயடுக்கும் வபாது, எபிவ ய ஆெிரியர்கள் மேகு 

ஜாக்கி கதயாக இருந்திருப்பினும், ெில ெமயங்களில் தேறு ஏற்பட்டிருப்பதற்காை 

ொட்ெியங்கள் உள்ளை.  1 ாஜ 6:1ம் ேெைத்தில் தேறு நிகழ்ந்திருக்க ோய்ப்பு உண்டு.  

உதா ணமாக, 2 ாஜா 24:8ம் ேெைத்துடன் 2நாளா 36:9ம் ேெைத்கத ஒப்பிடும் வபாது, 

வயாயாக்கீன்  ாஜா ஆட்ெிகய துேக்கும் வபாது 18 ேயது என்றும், 8 ேயது என்றும் 

முகறவய  காணப்படுகிறது. இகதப் வபான்று, 2நாளா 22:2ம் ேெைத்கதயும், 2 ாஜா 8:26ம் 

ேெைத்கதயும் ஒப்பிடும் மபாழுது, இவத மாதிரியாை ேித்தியாெம் காணப்படுகிறது. 

அகெியா  ாஜா ஆட்ெிகயத் துேக்கும் வபாது 42 ேருைங்கள் என்றும் (KJV, RSV, AS, MEV, 
WEB, LEB மமாழிமபயர்ப்புகள்), 22 ேருைங்கள்  என்றும் (NET, NHEB, ISV)  2நாளா 22:2   

குறிக்கப்படுகிறது. இது வபான்ற தேறுகளுக்கு ோய்ப்பு இருக்கும் வபாது, 1 ாஜா  6:1ம் 

ேெைத்திலும் தேறு ஏற்பட ோய்ப்பு உண்டு. 
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             1 ாஜா  6:1ம் ேெைத்தில்  உள்ள “இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து வதெத்திலிருந்து புறப்பட்ை 

நானூற்று எண்பதாம் ேருஷத்திலும்”  என்ற ோக்கியம் வபாலியாைது என்றும், மூல 

ெத்தியத்தின் உண்கமயாை ேெைம் இல்கல என்றும் மொல்லப்படுகிறது. இதற்கு 

ேலுோை கா ணமாக, யூத ஆெிரியர்கள், ஆதி கிறிஸ்தே ஆெிரியர்கள் மற்றும்  புறஜாதி 
ஆெிரியர்கள் இது ெம்பந்தமாக எழுதியகேகள் மூலம் மதரிய ேருகிறது.  

 
600 லிருந்து 480  எப்படி கணக்கிைப்பட்ைது ? 

    600 ேருைங்களிலிருந்து 120 ேருைங்ககளக் கழித்தால், 1 ாஜா 6:1ன் 480 
ேருைங்கள் கிகடக்கிறது என்பகதயும், இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்தின் மீது 
அ ெியல் கட்டுப்பாடு மகாண்டிருந்த காலத்கத மட்டுவம கணக்கில் எடுத்துக் 
மகாண்டகதயும் ஏற்கைவே பார்த்வதாம். 1  ாஜா 6:1ம் ேெைத்கத பி தி எடுத்தேரின் 
மொந்த கருத்தில் உருோை காலக்கணக்கு  எண்ணிக்கக இதுோக இருக்கலாம் !   
 
    வேதத்தில் ஜேீ புஸ்தகம் பற்றி குறிப்பிடும் வபாது, பாேம் மெய்தேர்கள் 
மபயர்கள் அதில் எழுதப்படுேதில்கல என்று படிக்கிவறாம். (ெங் 69:28; தாைி 12:1; 
யாத் 32:32,33) இதன் அடிப்பகடயில் இந்த  மவைாபாேத்துடன் 1 ாஜா 6:1ன் ேெை 
பி தி எடுத்தேர் பரிசுத்த பதிவுகளில் இஸ் வேலர்களின் தீகமயாை ேருைங்ககள 
கணக்கில் வெர்த்துக் மகாள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம் !  
    

1) முதலாம் நூற்றாண்டு எபிவ ய வேதாகம பி திகளில் இந்த ோக்கியத்மதாடர் 

காணப்படுகிறதில்கல. 

2) வஜாெஃபஸ், ஆரிகன் வபான்வறார் 1 ாஜ 6:1ம்  ேெைத்கதக் குறிப்பிடும் மபாழுது,  

இந்த “ோக்கியத்மதாடக ” எழுதேில்கல. 

3) அந்திவயாகியா  பட்டணத்கதச் ொர்ந்த திவயாப்பிலு, அமலக்ஸாண்டரியா 

பட்டணத்கதச் ொர்ந்த கிளமண்ட், இந்த ேெைப்பகுதிகயக் குறிப்பிடாமல், தங்கள் 

காலக்கணக்கில் இதற்கு மாறாக வேறுபடுகிறார்கள். 

4) கிபி 325ம் ேருைத்தில், யூெிபியஸ் தன் புத்தகத்தில்  (EVANGELICA  PREPARATION) 

இந்த காலப்பகுதிகய 600 ேருைங்கள் என்கிறார். 
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அப் 13:17-20ம் ேெைங்கள் பற்றிய ேிளக்கம்  
 

(பவுல் அப்வபாஸ்தலைின் 450 ேருஷங்கள்) 
 
அப் 13:17-20. 
           “இஸ்ரவேலராகிய இந்த ஜைத்தினுனைய வதேன் நம்முனைய பிதாக்கனளத் சதரிந்து சகாண்டு, 

எகிப்து வதெத்தில் அேர்கள் பரவதெிகளாய்ச் ெஞ்ெரித்த வபாது ஜைங்கனள உயர்த்தி,  தமது புய 

பலத்திைாவல, அதிலிருந்து அேர்கனளப் புறப்பைப்பண்ணி,  நாற்பது ேருஷகாலமாய் ேைாந்தரத்தில் 

அேர்கனள ஆதரித்து, காைான் வதெத்தில் ஏழு ஜாதிகனள அழித்து, அேர்களுனைய வதெத்னத 

இேர்களுக்குச் சுதந்திரமாகப் பங்கிட்டுக் சகாடுத்து, பின்பு ஏறக்குனறய நானூற்னறம்பது 

ேருஷகாலமாய் ொமுவேல் தரீ்க்கதரிெி ேனரக்கும் அேர்களுக்கு நியாயாதிபதிகனள ஏற்படுத்திேந்தார்”. 

 

            பவுல் அப்வபாஸ்தலைால் குறிக்கப்படும் ெம்பேங்களின் ெரியாை ஒழுங்கிகை 

வமற்குறிப்பிட்ட மமாழி மபயர்ப்பின்படி, கீழ்கண்டோறு ேரிகெப்படுத்தலாம் :  

1. முற்பிதாக்ககள மதரிந்து மகாள்ளுதல். 

2. இஸ் வேலர்ககள எகிப்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணுதல். 

3. ேைாந்த த்தில் 40 ேருை காலம் ெஞ்ெரித்தல். 

4. ஏழு ஜாதிககள அழித்து, காைான் வதெத்கதப் பங்கிடுதல். 

5. 450 ேருை காலப்பகுதி. 
6. பிறகு நியாயாதிபதிககளக் மகாடுத்தல். 

7. பிறகு  ாஜா வேண்டும் என்று மொல்லுதல். 

 

            வமற்குறிப்பிட்ட ெம்பே ேரிகெக்கி மத்தில், எந்த ெம்பேத்திற்குப் பிறகு 

“நியாயாதிபதிகள்” ேருகிறார்கள் என்பகத அகடயாளம் காண வேண்டியுள்ளது. இதற்கு 

மூன்றுேித அனுமாைங்ககள ஆ ாயலாம் : 

 

அனுமாைம்  I 

 

450 ேருஷ காலத்திற்குப் பிறகு நியாயாதிபதிகள் ேருேதாக எடுத்துக் சகாள்ளலாம்: 

 

     காைான் வதெத்தில் ஏழு ஜாதிககள அழித்து, அேர்களுகடய வதெத்கத 
ஏறக்குகறய 450 ேருைங்களுக்கு சுதந்த மாக பங்கிட்டுக் மகாடுத்து, அதற்கு பின்பு  
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ொமுவேல் தீர்க்கதரிெி ேக க்கும் அேர்களுக்கு வதேன்  நியாயாதிபதிககளக் 
மகாடுத்தார்  என்று ஆர்.எஸ்.ேி. (RSV), வ ாதர்ோம் (ROTHERHAM), மார்ைல் (Marshall’s 
Interlinear Greek-English N.T.) வபான்ற மமாழி மபயர்ப்புகள்  மதரிேிக்கின்றை. 
 

        இந்த அனுமாைத்தின்  அடிப்பகடயில், கீழ்கண்ட ேரிகெ வதகேயாக உள்ளது. 

1) ஏழு ஜாதிகள் அழிக்கப்படுதல். 

2) வதெம் சுதந்தி மாக 450 ேருைங்களுக்குக் மகாடுக்கப்படுதல். 

3) இகேகளுக்குப் பின்பு நியாயாதிபதிகள் மகாடுக்கப்படுதல். 

 

இந்த ேரிகெக்கி மம்  வேத மாணேர்களால் முற்றிலும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படாத 

ேிையமாகும். ஏமைைில், இந்த அடிப்பகடயில், வேதாகமத்தின் இணக்கமாை மற்ற 

குறிப்புகள் அகைத்திற்கும் ஒவ்ோத ேிதமாக, கூடுதலாக 450 ேருைங்கள் 

உருோக்கப்படும் நிகல ஏற்படுகிறது.  இதன் கா ணமாக, இந்த அனுமாைம் வேத 

மாணேர்களால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுகிறதில்கல.  
      

         “காைான் வதெத்தில் ஏழு ஜாதிககள அழித்து, அேர்களுகடய வதெத்கத     
ஏறக்குகறய 450 ேருைங்களுக்கு சுதந்த மாக பங்கிட்டுக் மகாடுத்து, அதற்கு பின்பு 
ொமுவேல் தீர்க்கதரிெி ேக க்கும் அேர்களுக்கு வதேன்  நியாயாதிபதிககளக் 
மகாடுத்தார்” என்ற மமாழி மபயர்ப்பு  ெரியாைது என்று எடுத்துக் மகாண்டால், 
வேதாகம காலக்கணக்கில் வமலும் 450 ேருைங்ககளக் கூட்ட வேண்டும். அப்படிக் 
கூட்டிைால், ஆதாம் ெிருஷ்டிக்கப்பட்டதிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் கி.பி. 1422ம் 
ேருைத்தில் முடிேகடகிறது. 
 
ஆதாமிலிருந்து கி.பி. 1 ேக                         :  4128 ேருைங்கள் 
 
ASV,  RSV   வபான்ற  மமாழி மபயர்ப்புகளின்படி   
நியாயாதிபதிகள் மகாடுக்கப்படும் காலம் ேக யில் 
இஸ் வேலர்  காைாைில் குடியிருந்த ேருைம்       :   450      ,, 
                                                      ----------- 
மமாத்தம்                                           :  4578      ,, 
                                                     ------------- 
6000  ேருைங்கள்  முடிவு :   6000 – 4578    =  கிபி 1422  
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     இந்த ேருைம் அந்திக்கிறிஸ்துேின் காலப்பகுதிக்குள்  ேருகிறது. 
அந்திக்கிறிஸ்துேின் காலம் முடிேகடேதற்குள் கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக 
எப்படி நடக்கும்?  ஆகவே, இந்த மமாழி மபயர்ப்புகள் தேறாைகே என்பது  
ேிளங்குகிறது    
 

  அப் 13:17-21ம் ேெைங்களில், முதலில் 40 ேருை ேைாந்த  பயணத்கதயும்,   
ககடெியில் 40 ேருை ெவுல்  ாஜாேின் ஆட்ெிக்காலத்கதயும்  குறிப்பிட்ட பவுல் 
அப்வபாஸ்தலன், இகடப்பட்ட நியாயாதிபதிகள் காலத்கத மொல்லாமல் ேிடுேதற்கு 
எந்த வநாக்கமும் பவுல் அப்வபாஸ்தலனுக்கு இல்கல.  இந்த இகடப்பட்ட 
நியாயாதிபதிகள் காலத்கத துல்லியமாக 450 ேருைங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். 
ஆைால், 1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில் காணப்படும் 480 ேருைங்களுக்கு ஒத்து 
ேருேதற்காக, மற்ற மதளிோை வேதாகம ேெைங்ககளத் திரித்து, புதிய 
காலக்கணக்கு தேறாக ேிளக்கம் அளிக்கிறது. பகழய ஏற்பாட்டில் மொல்லப்படாத 
ேருைங்ககள, பவுல் அப்வபாஸ்தலன் வதே ஆேியிைால் ஏேப்பட்டு, புதிய 
ஏற்பாட்டில் எழுதியிருப்பதின் வதேனுகடய வநாக்கத்கதப் புரிந்து மகாள்ளாமல், 
வதகேயில்லாத ெரிக்கட்டுதல்ககளயும், குழப்பங்ககளயும் உருோக்கி, புதிய 
காலக்கணக்கு தேறாை முடிவுகளுக்கு ேழி ேகுக்கிறது. 
     
      

அனுமாைம்  II 

 

            “வதேன் முற்பிதாக்கனள சதரிந்து சகாண்ைதிலிருந்து காைான் வதெத்னத 

இஸ்ரவேலருக்கு  பிரித்துக் சகாடுத்தது ேனரக்கும் உள்ள காலப்பகுதி 450 

ேருஷங்கள்” 

 
     வதேன் முற்பிதாக்ககளத் மதரிந்து மகாண்டதிலிருந்து காைான் வதெத்கத 
சுதந்த மாகப் பங்கிட்டுக் மகாடுத்தது ேக க்கும்  உள்ள காலப்பகுதி 450 ேருைங்கள் 
என்று இ.எஸ்.ேி (ESV),  ஆர்..எஸ்.ேி  (RSV),  என்.எல்.டி  (NLT),  என்.ஏ.எஸ்.பி.   
(NASB)  வபான்ற மமாழி மபயர்ப்புகள் மதரிேிக்கின்றை. 

 
             இந்த ேரிகெக்கி மம், நியாயாதிபதி காலத்கத 450 ேருைங்களிலிருந்து  349 

ேருைங்களாகக் குகறக்க முற்படும் புதிய காலக்கணக்குக்கு ெிறிதும் 

ெம்பந்தமில்லாததாகி ேிடுகிறது. 
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           450  ேருை காலப்பகுதி  “காைான் வதெப் பங்கீடு நைந்தது ேனரக்கும்”  என்று 

அனுமாைித்தால்,  இந்த காலப்பகுதியின் துேக்கம் ஆபி காமின் நாட்களுக்குக் மகாண்டு 

மெல்லுகிறது.    வதேன் ஆபி காமிடம் உடன்படிக்கக மெய்த காலம் தான், ஆபி காமின் 

ோழ்க்ககயில் நடந்த முக்கிய ெம்பேமாக எடுத்துக் மகாள்ளலாம். 

 (ஆதி 12: 1-4)   

 

ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து ஆபி காமின் உடன்படிக்கக ேக   : 2083 ேருைங்கள். 

ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து நிலப்பங்கீடு ேக                     : 2559 ேருைங்கள் 

அதாேது,  

உடன்படிக்ககயிலிருந்து நிலப்பங்கீடு ேக                : 476 ேருைங்கள் 

(2559 – 2083 = 476) 

அதாேது, 
ஆபி காம் உடன்படிக்கக முதல் இஸ் வேலர் எகிப்கத ேிட்டு  
மேளிவயறியது ேக க்கும்                                   :    430 ேருைங்கள் 
ேைாந்த  பயணம்                                           :     40      ,, 
காைான் வதெத்தில் நிலப்பங்கீடு                               :     6      ,, 
                                                               ------------- 
ஃ நியாயாதிபதிகள் நியமிக்கப்படும் ேக யிலுள்ள காலப்பகுதி  :    476  ேருைங்கள்                                                                          

                                                            -------------       
 
     அப் 13:17-20ல் உள்ள 450 ேருைங்களுக்குப் பதிலாக, வமற்குறிப்பிட்டோறு 
 “476 ேருைங்கள்”  கிகடக்கப் மபறுகிறது.  அதாேது, 26 ேருைங்கள் 
ேித்தியாெமாய் உள்ளது.              
 
     ெிலர், இந்த ேெைத்தில் ோக்குத்தத்தத்தின் ேித்தாக ஈொக்கு தான் 
முற்பிதாோக குறிக்கப்படுகிறார் என்றும், ஆபி காம் அல்ல என்றும் நிகைத்து, 
ஈொக்கின் பிறப்பிலிருந்து இந்த காலத்கதக் கணிக்கின்றைர். ஆபி காமின் 100ம் 
ேயதில் ஈொக்கு பிறந்தார். அதாேது, ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து 25 
ேருைங்கள் கழித்து ஈொக்கு பிறந்தார்.  476 ேருைங்களிலிருந்து இந்த 25 
ேருைங்ககளக் கழித்தால், 451 ேருைங்கள் ேருகிறது. இன்னும் ஒரு ேருைம் 
ேித்தியாெம் உள்ளது. ஆகவே, வமற்குறிப்பிட்ட மமாழி மபயர்ப்புகள்  தேறு என்பது 
நிரூபணம் ஆகிறது. 
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          ஆகவே,  அப் 13 : 20ல் குறிப்பிைப்படும் 450 ேருஷங்களுக்கு ஒத்தேிதமாக இந்த  

அனுமாைம் இல்னல. 

 

 

             ஆைால், ஆபி காகம மதரிந்து மகாண்டதிலிருந்து நிலப்பங்கீடு ேக க்குமாை 476 

ேருைங்ககளத் தான், பவுல் அப்வபாஸ்தலன் “ஏறக்குகறய 450 ேருைங்கள்“  என்று 

குறிப்பிடுேதாக ோதம் மெய்வோரும் உண்டு.  வேதாகம கிவ க்க மூலத்தில், 

“ஏறக்குகறய”  என்ற மமாழிமபயர்ப்புக்கு “hos”  என்ற பதம் உள்ளது. இது “ஏறக்குகறய”  

என்று மமாழிமபயர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், இது “துல்லியமாை”  ேருைங்ககளக் 

குறிப்பதாகவே உள்ளது என்பகத பின்ேரும் பல ேெைங்களின் மூலம் மதளிோக 

அறியலாம் : 

 

1) லூக் 2:37ம் ேெைத்தில், “ஏறக்குனறய  (hos) எண்பத்துநாலு ேயதுள்ள அந்த ேிதனே”  

என்று அன்ைாள் குறிக்கப்படுகிறாள். 

2) லூக் 8:41ம் ேெைத்தில், ஆங்கில மமாழிமபயர்ப்புகளில் யேரீின் குமா த்தி  
“ஏறக்குனறய (hos)  பன்ைிரண்டு ேயதுள்ள”  என்று குறிக்கப்படுகிறாள். 

(மாற்கு 5:42ம் ேெைத்கத ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்: “அேள் பன்ைி ண்டு 

ேயதுள்ளேளாயிருந்தாள்”). 

    3)  எல்லாேற்றிற்கும் முத்தாய்ப்பாக, அப்வபாஸ்தலர் நடபடிகள் புஸ்தகத்தில் அவத 

அதிகா த்தில், முந்கதய ேெைத்தில் (13:18), “ஏறக்குனறய (hos) நாற்பது 

ேருஷகாலமாய் ேைாந்தரத்தில் அேர்கனள ஆதரித்து”  என்று ஆங்கில 

மமாழிமபயர்ப்பில் பார்க்கலாம்.  ஆைால், அப் 7:36 மற்றும் உபா 1:1-4ம் 

ேெைங்களின் மூலம், ேைாந்த  பயணம் “40 ேருைங்கள்” என்பது துல்லியமாகத் 

மதரிய ேருகிறது. 

 

            “hos”  என்ற கிவ க்க பதம் புதிய ஏற்பாட்டில் உபவயாகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 

ேெைங்ககள ஒப்பிட்டு பார்ப்பதிலிருந்து, அப் 13: 20ம் ேெைத்தில் “450 ேருைங்கள்” 

துல்லியமாகவே குறிக்கப்பட்டுள்ளது உண ப்படுகிறது. 

 

              ஆகவே, 450 ேருை காலப்பகுதி “முற்பிதாக்கள் மதரிந்து மகாள்ளப்பட்டது முதல்“ 

என்பகதச் ொர்ந்தது அல்ல என்பதும், இந்த அனுமாைம் வேதாகமத்தின் எந்த ஒரு 

குறிப்புக்கும் இணக்கமாய்  இருக்கும் ேிதத்தில் இல்கல என்பதும் உண்கம ஆகும். 
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          அப் 13:19ம் ேெைத்தில் காணப்படுகிற ேிதமாக, வேதாகம மமாழிமபயர்ப்புகள் 

அகைத்திலும் பகழய கிவ க்க பி திகளுக்கு ஒத்தேிதமாக, ஏழு ஜாதிககள அழித்து, 

வதெம் பங்கிடப்பட்ட ெம்பேத்திற்கு பிறகு தான், “450 ேருை காலப்பகுதி” 

மொல்லப்படுகிறது. “450 ேருை காலப்பகுதிகய” மபாருத்த ேக யில், 

1. ஏழு ஜாதிகள் அழிக்கப்படுதல். 

2. வதெம் பங்கிடப்படுதல். 

3. 450 ேருை காலப்பகுதி என்ற ேரிகெக்கி மத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்கல.  

 

         ஆகவே, இந்த ேரிகெக்கி மத்திலுள்ள 450 ேருை காலப்பகுதிகய, “முற்பிதாக்கள் 

மதரிந்து மகாள்ளப்படுதல்”  ெம்பேத்திற்கு பின்வைாக்கி மகாண்டு மெல்ேது 

எவ்ேிதத்திலும் ஏற்றுக் மகாள்ளக்கூடியதாய் இல்கல.  

 

 

 

அனுமாைம்  III  
 

காைான் வதெத்தில் நிலப்பங்கீட்டிலிருந்து ொமுவேல் ேக க்குமுள்ள 
நியாயாதிபதிகள் காலம் 450 ேருைங்கள்  என்று  கிங்க் வஜம்ஸ்    (KING JAMES),  
டயக்லாட் (DIAGLOTT), கபங்டன் (BYINGTON), ஃமபன்டன் (FENTAN), லம்ொ (LAMSA) 
வபான்ற மமாழி மபயர்ப்புகள் மதரிேிக்கின்றை. 
 

             அமமரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் மமாழிமபயர்ப்பில் (ASV), அப் 13:19ம் ேெைம் 

பின்ேருமாறு உள்ளது : 

 

            “காைான் வதெத்தில் ஏழு ஜாதிககள அழித்து, அேர்களுகடய வதெத்கத பங்கிட்டு 

அேர்களுக்கு 450 ேருை காலமாய் சுதந்த மாய் மகாடுத்தார்; இகேகளுக்குப் பின்பு, 

(எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறி, ேைாந்த த்தில் ெஞ்ெரித்து, வதெத்கத ஆக்கி மித்த பிறகு ...),  

ொமுவேல் தீர்க்கதரிெி ேக க்கும் அேர்களுக்கு நியாயாதிபதிககள ஏற்படுத்தி ேந்தார்.”   

அப் 13:19-20. 

 

          வமற்குறிப்பிட்ட ெம்பேங்களின் ேரிகெக்கி மம் பின்ேருமாறு உள்ளது : 
 1)    ஏழு ஜாதிகள் அழிக்கப்படுதல்.   

     2)  வதெம் பங்கிடப்படுதல். 

 3)    நியாயாதிபதிகள் 450 ேருைங்களுக்குக் மகாடுக்கப்படுதல். 

 

 
 

136 



 

 

 

 

           வமற்குறிப்பிட்ட ேரிகெக்கி மம், “இகேகளுக்குப் பின்பு” என்ற மொற்மறாடருக்கு 

இணக்கமாய் உள்ளது.  அதாேது, எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய ெம்பேம்,  ேைாந்த த்தில் 

ெஞ்ெரித்த ெம்பேம், வதெத்கத ஆக்கி மித்த ெம்பேம், இனேகளுக்குப் பின்பு 450 

ேருைங்களுக்கு நியாயாதிபதிகள் மகாடுக்கப்பட்டது  என்பது இங்கு உண ப்படுகிறது. 

இங்கு “இதற்கு பின்பு”  என்று ஒருகமயில் மொல்லப்படாமல், “இகேகளுக்குப் பின்பு”  

என்று பன்கமயில் மொல்லப் பட்டிருக்கிறது. “இகேகளுக்குப் பின்பு”  என்ற மொற்மறாடர், 

ெம்பேங்ககளக் குறிப்பிடுேதுடன் அகதத் மதாடர்ந்து ேரும் “450 ேருை 

காலப்பகுதிகய” குறிக்கும் ேிதத்தில் உள்ளது. 

      

          அனுமாைம்  I  &   அனுமாைம்  II ல்  பார்த்த ேண்ணமாக,  அப் 13: 17-20ம் ேெைங்கள்  
வேதாகம மமாழி மபயர்ப்புகளில் மேவ்வேறு அர்த்தங்ககளக் மகாடுக்கும் ேிதமாக 
உள்ளை.  

 
காைான் வதெத்தில் நிலப்பங்கீட்டிலிருந்து ொமுவேல் ேக க்குமுள்ள 

நியாயாதிபதிகள் காலம் 450 ேருைங்கள்  என்பது  உண்கமயாை காலக்கணக்கு 
ஆகும்.   
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நிலப்பங்கீட்டிற்கும், கூஷான் ரிஷதாயீமின் கீழ் எட்டு ேருஷங்கள் 
இஸ்ரவேலர் ஒடுக்கப்பட்ைதற்கும்  இனையிலுள்ள காலம் 

  
     வேதாகம காலக்கணக்கு ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் மபாதுோக, நிலப்பங்கீட்டிற்கும், 
கூைான் ரிைதாயமீின் கீழ் அடக்கு முகறக்கு ஆளாகி, அேைிடம் இஸ் வேலர்கள்   
வெேித்ததற்கும் இகடயிலாை காலப்பகுதி அதிகம் இருந்தகத கேைத்தில் 
மகாள்ளாமல் இருந்திருக்கிறார்கள்.  
    வயாசுோ ம ணமகடயும்  வபாது, 110 ேயதுகடயேைாய் இருந்தார். (நியா 2:8) 
வஜாெபஸ் கூறும் மபாழுது,  காைானுக்குள் பி வேெித்த பிறகு 25 ேருைங்கள் 
கழித்து வயாசுோ இறந்ததாகக் குறிப்பிடுகிறார். அதாேது, நிலப்பங்கீட்டிற்குப் பிறகு 
19 ேருைங்கள் கழித்து வயாசுோ இறந்தார்.  
    நியா 2:10,11; 3:8ம் ேெைங்களில் பின்ேருமாறு படிக்கிவறாம் : 
    “அக்காலத்தில் இருந்த அந்தச் ெந்ததியார் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுைன் வெர்க்கப்பட்ை பின்பு, 
கர்த்தனரயும் அேர் இஸ்ரவேலுக்காகச் செய்த கிரினயயும் அறியாத வேசறாரு ெந்ததி அேர்களுக்குப் 
பின் எழும்பிற்று“. 
 

    மமாமொப்மபாத்தாமியாேின்  ாஜாோகிய கூைான் ரிைதாயகீம 8 ேருைங்கள் 
வெேித்தார்கள்.  இந்த 8 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, காவலப்பின் தம்பியாை 
வகைாஸின் குமா ைாகிய ஒத்ைிவயல் இஸ் வேலுக்கு  நியாயாதிபதியாக வதேன் 
எழும்பப் பண்ணிைார். நியா 3:9-11; ெில ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள், வயாசுோேின் 
ம ணத்திற்கும் ஒத்ைிவயல் நியாயாதிபதியாைதற்கும் இகடயிலாை காலப்பகுதி 40 
ேருைங்கள் என்று கணிக்கின்றைர்.  அதாேது, நிலப்பங்கீட்டிலிருந்து ஒத்ைிவயல் 
பதேி ஏற்கும் ேக யில்  59 ேருைங்கள்  ஆகிறது. 
 
    காைானுக்குள் பி வேெிக்கும் வபாது, காவலப்  79 ேயதுள்ளே ாய் இருந்தார்.  
(85-6=79). நிலப்பங்கீடு முடியும் மபாழுது அேருகடய ேயது 85. நிலப்பங்கீட்டிற்குப் 
பிறகு, வயாசுோ ோழ்ந்த காலம் முழுேதும் இஸ் வேல் புத்தி ர்  யுத்தம் ஏதும் 
பண்ணாமல் வதெத்தில்  அகமதி நிலேியது.  (வயாசுோ 14:15; நியா 1:1)  வயாசுோ 
இறக்கும் மபாழுது 110 ேயது. (நியா 2:8)  வஜாெபஸ்  கூறுேதின்படி, காைாைில் 
பி வேெித்த பிறகு,  25 ேருைங்கள் கழித்து, வயாசுோ இறந்தார்.  ஆகவே, இந்த 
ெமயத்தில் காவலப் 104 ேயதுள்ளே ாய் இருந்திருக்கலாம். 
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காவலப்பின் தம்பி மகைாகிய ஒத்ைிவயல் கீரியாத் மெப்வபக  பிடித்ததிைால், 
அேருக்கு தன் மககள   மகைேியாகக் மகாடுத்தார். (நியா 1:1,12,13) இந்த 
ெமயத்தில் ஒத்ைிவயல் 20லிருந்து 30 ேயதிற்கு இருக்கலாம்.  42 ேருைங்கள் 
கழித்து,  ஒத்ைிவயல் இஸ் வேலருக்கு நியாயாதிபதி ஆைார்.  40 ேருைங்கள் 
ேிொ கண மெய்தார். (நியா 3:11) ஆகவே, ஒத்ைிவயல் 100லிருந்து 110 ேயது ேக  
ோழ்ந்திருக்கலாம்.  அதாேது, காைான் வதெத்திற்கு ெிறிது காலத்திற்கு முன்பு 
அல்லது பின்பு ஒத்ைிவயல் பிறந்திருக்கலாம்.   
 
      வயாசுோவும் அேருகடய ெம காலத்தேர்களும் இறந்த பிறகு, புதிய ெந்ததி 
ேளர்ந்தது.  இந்த தகலமுகறயிைர் வதேகையும் அேர் இஸ் வேலுக்கு மெய்த 
கிரிகயககளயும் அறியேில்கல. வதேனுகடய பார்கேயில் இஸ் வேலர் 
மபால்லாப்பாைகதச் மெய்தைர். ஆகவே, இஸ் வேலர்கள் மமமொப்மபாத்தாமியரிடம் 
8 ேருைங்கள் ஒப்புேிக்கப்பட்டைர்.  (நியா 2:10,11; 3:7,8) வயாசுோ ம ணத்திலிருந்து 
ஒத்ைிவயல் நியாயாதிபதியாை ேக யில் உள்ள காலப்பகுதி 42 ேருைங்கள் என்று 
கணக்கிடுகின்றைர்.  
 
      நியா 3:30,31 மற்றும் 4,5ம் அதிகா ங்ககள கூர்ந்து வநாக்கிைால்,  
அகமதியாை 80 ேருைங்கள்,  ஏகூத், ெம்கார், மதவபா ாள் மற்றும் பா ாக்கின் 
ஆட்ெிகய உள்ளடக்கியது  என்பகத அறியலாம்.  இந்த 80 ேருை காலத்தில் 
இஸ் வேலர் கிழக்கிலிருந்து எவ்ேித தாக்குதகலயும் ெந்திக்கேில்கல.   
 
      பாலஸ்தீைாேின் மதன்வமற்கு பகுதியிலிருந்த மபலிஸ்தர்களிடமிருந்து  ேந்த 
ெிறிய அளேிலாை எதிர்ப்கப ெம்கார் முறியடித்தார். (நியா 3:31) வமலும், ெம்கார் 
இஸ் வேலக  நியாயம் ேிொரித்த அவத காலப்பகுதியில் (நியா 5:6,7)   
ேடக்கிலிருந்து ேந்த காைாைியருகடய  ாஜாோை யாபனீ் 20 ேருைங்கள் 
இஸ் வேலக  ஒடுக்கிைான்.  (நியா 4:1-3) இகத மதாடர்ந்து, மதவபா ாள் மற்றும் 
பா ாக்கின் கீழ்  (நியா 5:31) இஸ் வேல் வதெம் 40 ேருைங்கள் அகமதலாயிருந்தது. 
இது அகமதலாகக் குறிக்கப்பட்ட 80 ேருை காலத்தின் பிற்பகுதியாக இருக்கலாம். 
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ஏலியின் மரணத்திற்கும், ெவுல் ராஜா ஆட்ெிக்கு ேந்ததற்கும் 
 இனையில் உள்ள சபரும் காலப்பகுதி 

          
ஏலி மரணம் முதல் ெவுல் ஆட்ெி ஆரம்பம் ேனரயிலாை காலம் : 
 
     பி தாை ஆொரியன் ஏலி ேயது முதிர்ந்தே ாய், அேருகடய கண்கள் பார்க்கக் 
கூடாதபடி இருளகடந்திருந்த நிகலயில்,  ொமுவேல் ேயதில் மிகவும் 
இகளயே ாக இருந்தார் என்று 1ொமு 3:1,2ல் படிக்கிவறாம் .ொமுவேல் ேளர்ந்து 
“கிழேனும் நக த்தேனுமாய்” இருந்த ெமயத்தில் ெவுல் ஆட்ெிக்கு ேந்ததாக  1ொமு 
12 :1,2ம் ேெைங்களின் ோயிலாக அறிகிவறாம். அதாேது, ஏலியின் ம ணத்திற்குப் 
பின்பு, ெவுல் ஆட்ெிக்கு ேரும் ேக யில் 40 லிருந்து 50 ேருைங்கள் ஆகியிருக்கும் 
என்பது மேளிப்பகட. ெில ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் இந்த காலப்பகுதிகய 45 ேருைங்கள் 
என்று கணிக்கின்றைர்.  இது, பவுல் அப்வபாஸ்தலன்  குறிப்பிட்ட நியாயாதிபதிகள் 
காலமாகிய 450 ேருை காலக்கணக்கிற்கு ஒத்திருக்கிறது. (அப் 13:20)  ஏலி 98 
ேயதில் மரித்தார்.  (1ொமு 4:15,18,19)  ொமுவேல் தாேதீு  ாஜாகே அபிவைகம் 
பண்ணி, ெிறிது காலத்திற்குப் பின்பு ெவுலிடமிருந்து தாேகீதக் காப்பாற்றியகத 
அறிகிவறாம். 
 
 
     மபலிஸ்தரின் நாட்களில்  ெிம்வொன் இஸ் வேகல நியாயம் ேிொரித்தார். (நியா 
15:20) அதாேது, மபலிஸ்தர்களிடம் அடக்குமுகறக்கு ஆளாை  40 ேருை 
காலப்பகுதியில், ெிம்வொன் நியாயம் ேிொரித்த 20 ேருைங்கள் அடங்கும். 
உண்கமயில், வதேன் இஸ் வேல் புத்தி க  மபலிஸ்தர்களிடம் ஒப்புக்மகாடுத்தகதத் 
மதாடர்ந்து, ெிம்வொன்  பிறந்தார் என்பதும், அந்த 40 ேருை காலத்தின் பிற்பகுதியில்  
அேர் இஸ் வேகல நியாயம் ேிொரித்து, தான் ம ணமகடயும் வபாது 
மபலிஸ்தர்ககள அழித்து, அேர்கள் அடக்கு முகறக்கு  முடிவு கட்டிைார் என்பது 
ேிளங்குகிறது. (நியா 13:1,2,24) 
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நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் 450 ேருஷங்கனள  
கணக்கிடும் முனற 

    ெவகா.  ெல் 2ம்  ோல்யூமில் (காலம் ெமீபமாயிருக்கிறது-தமிழ் பதிப்பு 2013 
பக்கம் 40) எழுதுகிறார் :  “நியாயாதிபதிகளின்   புத்தகத்திலும் ொமுவேலின் 
முதலாம் புத்தகத்திலும் பதிவு மெய்யப்பட்ட சுமார் 19 பகுதிகள் ஏறத்தாழ  450 
ேருடங்ககளக் குறிக்கிறது. ஆைாலும், ேிட்டு ேிட்டுத் மதாடர்ச்ெியாக இல்லாமலும், 
இதிலிருந்து ஒரு ெரியாை முடிவுக்கு ே ாதபடிக்கு குழப்பமாக உள்ளது.  புதிய 
ஏற்பாடு இந்தக் குகறகய நீக்காமல் இருந்தால், இகத கேத்துக் மகாண்டு 
முன்ைால் மற்ற பகுதிககள நாம் ெரியாக முடிவு மெய்தது வபால இந்தக் 
காலப்பகுதிகய ெரியாக முடிவு மெய்திருக்க முடியாது”. 
     ெவகா.  ெல்  மொல்ேது வபால்,  இந்த 19 காலப்பகுதிககள கூட்டிைால், முழு 
நிச்ெயத்தன்கமயுடன்  450 ேருை கணக்கக எட்ட முடியாது என்றாலும், இந்த 
பி ச்ெிகைக்கு ஒரு தீர்வு, ”மயப்தாேின் 300 ேருை” கணக்கில் உள்ளது. இது பற்றி, 
பிறகு ஆ ாயலாம். முதலில்,  நியாயாதிபதிகள் மற்றும் புறஜாதியாரின் ஆளுகக 
காலப்பகுதிககளயும்  கூட்டி, 450 ேருைங்ககள அகடயும் முயற்ெிகய 
பார்க்கலாம். 
மார்ைன் எட்கர் அேர்களின் 450 ேருஷங்கள் : 
     மார்டன் எட்கர் 1948ம் ேருைம் தம்முகடய ஆ ாய்ச்ெியில் நியாயாதிபதிகள் 
காலத்கதயும், புறஜாதியாரின் அடக்குமுகற காலங்ககளயும்  கூட்ட முயற்ெித்தார். 
 ெல் அேர்கள் குறிப்பிட்ட 19 காலப்பகுதிககள  அப்படிவய எடுத்துக் மகாண்டு, 
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, ெரி மெய்ய இயலாத வேத ேெைங்ககள பிறகு ஆ ாயலாம். 
 
காலப் 
பகுதி ேருைங்கள் காலப்பகுதியின் ேிே ம் 

நியாயாதிபதி 
புஸ்தகம்- 
ேெைம் 

1 8 மமமொப்மபாத்தாமியாேிடம்  அடிகமத்தைம் 3:8 
2 40 ஒத்ைிவயல் நியாயாதிபதி 3:9-11 
3 18 வமாோபியரிடம் அடிகமத்தைம் 3:14 
4 80 ஏகூத் கீழ் அகமதி  3:15-30 
5 20 யாபைீிடம் அடிகமத்தைம் 4:1-3 
6 40 மதவபா ாளின் கீழ் அகமதி 5:31 
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7 7 மீதியாைியரின் கீழ் அடக்குமுகற 6.1 
8 40 கிதிவயான் கீழ் அகமதி 8.28 
9 3 அபிமமவலக்கின் ஆட்ெி 9:1-22 
10 23 வதாலா நியாயாதிபதி 10:1,2 
11 22 யாேரீ் நியாயாதிபதி 10:3 
 301 இதுேக யிலாை காலம் 11:26 
12 18 அம்வமாைியர் அடக்குமுகற 10:8 
13 6 மயப்தா நியாயாதிபதி 12:7 
14 7 இப்ொன் நியாயாதிபதி 12:8,9 
15 10 ஏவலான் நியாயாதிபதி 12:10,11 
16 8 அப்வதான் நியாயாதிபதி 12:12-15 
17+ 40 மபலிஸ்தியர்களின் அடக்குமுகற 13:1 
18 40 ஏலி நியாயாதிபதி 1ொமு 4:12-18 
19++ 20 ொமுவேல் நியாயாதிபதி 1ொமு 7:2 
 450 சமாத்தம் அப் 13:20,21 

 
+  மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற காலமாகிய  40 ேருைங்களில் ககடெி 20 
ேருைங்கள் இஸ் வேகல ெிம்வொன் நியாயம் ேிொரித்து ேந்தார்.  நியா 15:20; 
16:30-31. 
 
+ +  இஸ் வேலர் தங்களுக்கு ஒரு  ாஜா வேண்டும் என்று வகட்கும் ேக யில்;  
ொமுவேலின் இந்த காலப்பகுதியில் தான், உடன்படிக்கக மபட்டி கீரியாத் யாரீமில் 
இருந்தது. 1ொமு 7:2. 
 
      வமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிககள அப்படிவய ஏற்றுக்மகாள்ள இயலேில்கல 
என்று மார்டன் எட்கர் கூறுகிறார். அதற்கு அேர் கா ணம் கூறுககயில், 
உதா ணமாக, வமற்குறிப்பிட்ட அட்டேகணயில்  முதல் காலப்பகுதி, மமமொப் 
மபாத்மதாமியரிடம் 8 ேருைங்கள் அடிகமத்தைமாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ேைாந்த  
பயணம் முடிந்து, ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமிக்கு வயாசுோ அகழத்துச் மென்ற 
நிகலயில், உடைடியாக தண்டகை அளிக்கும் ேிதமாக, இஸ் வேலர்கள் 
புறஜாதியாரிடம்  அடிகமப்பட ோய்ப்பு இல்கல. இகதக் குறித்து  வேதாகமம் 
மொல்கிறது. 
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     “வயாசுோேின் ெகல நாட்களிலும் கர்த்தர் இஸ் வேலுக்காகச் மெய்த  
அேருகடய மபரிய கிரிகயககளமயல்லாம் கண்டேர்களும், வயாசுோவுக்குப் பின்பு 
உயிவ ாடிருந்தேர்களுமாகிய மூப்பரின் ெகல நாட்களிலும் ஜைங்கள் கர்த்தக ச் 
வெேித்தார்கள்.” நியா 2:7. 

 
     வயாசுோேின் காலத்திற்கு பின்பு மூப்பர்களின் காலம் ேக க்கும் 
கர்த்தரிடத்தில் ேிசுோெமாயிருந்த தகலமுகறயிைர் இறந்த பிறகு, புதிய 
தகலமுகறயிைரின் ேிசுோெமின்கமயால், இேர்கள் மீது தண்டகையாக 
மமமொப்மபாத்தாமியரிடம் அடிகமப்பட்டிருக்க வேண்டும். 
  
     “நூைின் குமா ைாகிய வயாசுோ என்னும் ஊழியக்கா ன் நூற்றுப்பத்து 
ேயதுள்ளேைாய் ம ணமகடந்தான். --- அக்காலத்தில் இருந்த ெந்ததியார் எல்லாரும் 
தங்கள் பிதாக்களுடன் வெர்க்கப்பட்ட பின்பு, கர்த்தக யும் அேர் இஸ் வேலுக்காகச் 
மெய்த கிரிகயககளயும் அறியாத வேமறாரு ெந்ததி அேர்களுக்குப் பின் 
எழும்பிற்று”.  நியா 2: 8-10. 
 
     ஆகவே, முதல் அடிகமத்தை காலப்பகுதிக்கு முன்ைர், வயாசுோவும் 
மூப்பர்களும் நியாயம் ேிொரித்த காலப்பகுதிகய வெர்த்தால்,  நியாயாதிபதிகள் 
காலம் 450 ேருைங்களுக்கு வமல் அதிகம் ேரும். அதைால் தான், ெவகா.  ெல்  
இந்த 19 காலப்பகுதிகள் ஒன்வறாமடான்று கேிந்து, பிகணந்துள்ளது என்று 
குறிப்பிடுகிறார். அதாேது, 450 ேருைங்ககள அகடேதற்கு ஏதாேது ஒரு இகணப்பு 
உள்ளது என்று அனுமாைிக்க ஏதுோகிறது. 
 
     இந்த பி ச்ெிகைக்கு தீர்வு காண, மார்டன் எட்கர் 450 ேருைங்ககள கணிக்கும் 
முகறகய ேிளக்குகிறார். காைாைில் பி வேெித்தது முதல் மயப்தா ேக க்கும் 300 
ேருைங்கள்  என்று நியா 11:13-15,25-26ல்  இருப்பகத சுட்டி காட்டுகிறார். இந்த 
மபரும் காலப்பகுதியாை 300 ேருைங்களுடன், மீதமுள்ள நியாயாதிபதிகளின் 
காலங்ககளச் வெர்த்தால், 456 ேருைங்கள் ேருகிறது என்றும், இதிலிருந்து 
நிலப்பங்கீடு மெய்த 6 ேருைங்ககளக் கழித்தால், 450 ேருைங்கள் ேருேகத 
பின்ேருமாறு குறிப்பிடுகிறார் : 
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ெம்பேங்கள் / நியாயாதிபதிகளின் காலப்பகுதிகள் ேருஷங்கள் 
காைாைில் பி வேெித்தது முதல் (நியா 11:26)   300 
மயப்தா  6 
இப்ொன்  7 
ஏவலான் 10 
அப்வதான்  8 
மபலிஸ்தியர்கள் (ககடெி 20 ேருைங்கள்- ொம்ென்) 40 
ஏலி 40 
ொமுவேல் 45 
மமாத்த ேருைங்கள் 456 
ேைாந்த  பயணத்தின் முடிேிலிருந்து நிலப்பங்கீட்டு 
காலமாகிய 6 ேருைங்ககள கழித்தால்: 

(-)6 

நியாயாதிபதிகளின் சமாத்த காலம் 450 
                                                    
    
     நியாயாதிபதிகள் ஒவ்மோருேரின் காலப்பகுதியும் கூட்டிைால் 450 
ேருைங்ககள கணக்கிட இயலும்.  ஆைால், இதில் இ ண்டு ெிக்கல்கள் உள்ளை : 
 
1. மமமொபத்வதாமியரின் அடக்குமுகறக்கு முன்ைர், வயாசுோவும் மூப்பர்களும்  

எப்மபாழுது இறந்திருப்பார்கள் என்பது துல்லியமாகத் மதரியேில்கல. 
2. ெவுல்  ாஜாோைதற்கு முன்பு, ொமுவேல் எத்தகை ேருைங்கள் நியாயம் 

ேிொரித்து ேந்தார் என்பகத நிச்ெயமாக கணிக்க முடியேில்கல. 
 
      “வயாசுோவும் மூப்பர்களும்” பற்றிய ேிையம் மபரிதாக எடுத்துக் மகாள்ள 
வேண்டியதில்கல. ஏமைைில், காைாைில் பி வேெித்தது முதல் மயப்தா ஊழியம் 
ஆ ம்பிக்கும் ேக யில் 300 ேருைங்கள்  என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த 
காலப்பகுதியில் “வயாசுோவும் மூப்பர்களும்”  ெம்பந்தப்பட்ட ேருைங்களும் 
அடங்கியுள்ளது. மயப்தாவுக்கு முன்னுள்ள காலப்பகுதிகளில் உள்ள ஒவ்மோரு 
நியாயாதிபதிகளின் ேருைங்களும்  வதகே இல்கல.  ஆகவே, இதிலுள்ள ஒவ  
ெிக்கல் ொமுவேல் பற்றியதாகும். 
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450 ேருஷ காலப்பகுதியில் ொமுவேல் வெர்க்கப்பை வேண்டுமா ? 
      ொமுவேல் ஒரு நியாயாதிபதி என்று 1ொமு 7:15ல் குறிக்கப்படுகிறார். ஆகவே, 
நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் அேர் வெர்க்கப்பட வேண்டும். இந்த 450 
ேருைங்களில் ொமுவேல் காலம் உள்ளடக்கப்படாேிட்டால், வேதாகம 
காலக்கணக்கில், 450 ேருை காலப்பகுதிக்கும் ெவுல்  ாஜாோகும் ேக க்கும் உள்ள 
ேருைங்ககள கூடுதலாக  வெர்க்க வேண்டியிருக்கும்.  அப் 13:20,21ன்படி, 
நியாயாதிபதிகள் காலமாகிய 450 ேருைங்ககளத் மதாடர்ந்து, உடவைவய ெவுலின் 40 
ேருை ஆட்ெி ஆ ம்பமாகிறது. 
     ெவகா.  ெல் (R3102 பக்கம் 330)  கூறுகிறார்: “இஸ் வேலரின் ெரித்தி த்தில், 
காைாைின் நிலப்பங்கீட்டிலிருந்து ெவுல்   ாஜாோக அபிவைகம் பண்ணப்படும் 
ேக யிலாை 450 ேருைங்கள், “நியாயாதிபதிகள் காலம்“ என்று அகழக்கப்படுகிறது. 
வயாசுோ முதல் நியாயாதிபதியும், ொமுவேல் ககடெி நியாயாதிபதியும் ஆேர்”. 
(ரீபிரிண்ட்ஸ் R 5645 பக்கம் 74) 
      அப் 13:20ம் ேெைத்தின் கம்பாைியன் கபபிள் (COMPANION BIBLE) ேிளக்கவுக  : 
      “450 ேருஷ காலமாய் ொமுவேல் தரீ்க்கதரிெி ேனரக்கும் அேர்களுக்கு நியாயாதிபதிகனள 
ஏற்படுத்தி ேந்தார்” என்ற பவுல் அப்வபாஸ்தலரின் ொட்ெியில் “ேனரக்கும்”  என்ற சொல் காலத்னத 
குறிக்கும் ேினையுரிச்சொல்  (ADVERB) கிவரக்க மூலத்தில் hoes என்ற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
என்று சதரிேிக்கிறது.  இது, தற்வபானதய செயல் முழுனம சபற்று, அடுத்த செயல் ஆரம்பமாேனத 
உணர்த்துேதாக உள்ளது. பவுல் கூறும் இந்த ேெைத்தில், நியாயாதிபதிகள் காலம், ொமுவேலின் 40 
ேருஷங்கள் முழுனம சபற்று, ராஜாேின் தனலனமயில் (ெவுல்) புதிய ஆட்ெி  சதாைரப் வபாேனத 
குறிப்பதாய் உள்ளது”.  

திருத்திய  நியாயாதிபதிகள்  காலம் 
 

காலப் 
பகுதி 

ேருஷங்கள் ேிேரம் 

1 59 வயாசுோேின் நியாயாதிபதி காலம் மற்றும் மூப்பர்கள் 
2 8 மமமொமபாத்தாமியாேின் கீழ் அடிகம  
3 40 ஒத்ைிவயல் 
4 18 வமாோப் 
5x 80 ஏகூத், ெம்கார் (யாபைீின் 20ம் ேருைம்), மற்றும் மதவபா ாள் 

(பா ாக்குடன்) 
6 7 மீதியாைியர்  கீழ்  அடிகம 
7 40 கிதிவயான் 
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8 3 அபிமமவலக் 
9 23 வதாலா 
10 22 யாேரீ் 
 300 நியா 11:26 
11 6 மயப்தா 
12 7 இப்ொன் 
13 10 ஏவலான் 
14 8 அப்வதான் 
15 40 மபலிஸ்தியர்  ( ககடெி 20 ேருைங்கள் = ெிம்வொன்) 
16 40 ஏலி 
17 45 ொமுவேல் 
 456 ேைாந்த  பயணம் முடிந்ததிலிருந்து  

 
 
 

வயாசுோ முதல்  ொமுவேல் ேக      =  456   ேருைங்கள் 
காைான் பங்கீடு                        =    6      ,, 
                                         ------------ 
நியாயாதிபதிகள் காலம் (அப் 13:20)     =   450   ேருைங்கள் 
                                         -----------    
5x    :    ஏகூத்        :   20 ேருைங்கள்.  
          ெம்கார்       :   20     ,, 
          மதவபா ாள்   :   40     ,, 
                         ---------- 
                          80  ேருைங்கள்   
                         ----------- 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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சயப்தாேின்   300   ேருஷங்கள்  

 

               எவமாரியர்களின்  ாஜா ெீவகாகை வதாற்கடித்து, எஸ்வபாகை இஸ் வேலர்கள் 

ஆக்கி மித்தகத உபா 2:24-36ம் ேெைங்கள் ேிேரிக்கின்றை. இஸ் வேலர்களின் 

ேைாந்த  பயணம் முடியும் தருோயிலிருந்து தன்னுகடய காலம் ேக க்கும்  300 

ேருைங்கள்  ஆயிற்று என்று நியா 11:26ம் ேெைத்தில் மயப்தா குறிப்பிடுகிறார் :   

     

 “இஸ்ரவேலர்  எகிப்திலிருந்து ேருகிற வபாது, ேைாந்தரத்தில் ெிேந்த ெமுத்திரமட்டும் நைந்து, 

பின்பு காவதசுக்கு ேந்து, .... அப்சபாழுது  இஸ்ரவேலர்   எஸ்வபாைிவல ஆளுகிற  ெவீகான் என்னும்  

எவமாரியரின் ராஜாேிைிைத்திற்கு ஸ்தாைாபதிகனள அனுப்பி : நாங்கள் உன் வதெத்து ேழியாய் எங்கள் 

ஸ்தாைத்திற்குக் கைந்து வபாக இைங்சகாடு என்று சொல்லச் சொன்ைார்கள்; ெவீகான் இஸ்ரவேலனர 

நம்பாததிைால்  தன் எல்னலனயக் கைந்து வபாகிறதற்கு இைங்சகாைாமல் ..... இஸ்ரவேலவராவை யுத்தம் 

பண்ணிைான். அப்சபாழுது, இஸ்ரவேலின் வதேைாகிய கர்த்தர்  ெவீகானையும் அேனுனைய எல்லா 

ஜைங்கனளயும் இஸ்ரவேலரின் னகயில் ஒப்புக்சகாடுத்தார். அேர்கனள முறிய அடித்தார்கள்; அப்படிவய  

இஸ்ரவேலர் அந்த வதெத்திவல குடியிருந்த  எவமாரியரின் ெனீமனயசயல்லாம் பிடித்து, அர்வைான் 

துேக்கி யாவபாக் மட்டும் ேைாந்தரம் துேக்கி வயார்தான் மட்டும் இருக்கிற எவமாரியரின் 

எல்னலனயசயல்லாம் சுதந்தரமாய்க் கட்டிக் சகாண்ைார்கள். .... இஸ்ரவேலர் எஸ்வபாைிலும்  அதின் 

கிராமங்களிலும், ஆவராவேரிலும் அதின் கிராமங்களிலும், அர்வைான் நதியருகாை எல்லா ஊர்களிலும் 

முந்நூறு ேருஷம் குடியிருக்னகயில், இவ்ேளவு காலமாய் நீங்கள் அனத திருப்பிக் 

சகாள்ளாவதவபாைசதன்ை ?”  நியா 11:16,19-26. 
        

வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்களில்  300 ேருை காலப்பகுதியின் துேக்கம் இஸ் வேலர் 

எஸ்வபாைில் தங்கியதிலிருந்து ஆ ம்பிக்கிறது. எவமாரியர்களின்  ாஜாோை ெீவகாகை 

வதாற்கடித்து இஸ் வேலர்கள் எஸ்வபாகை ககப்பற்றிய வபாது நடந்த யுத்தம் பற்றி உபா 

2:31-33ம் ேெைங்களில்  படிக்கிவறாம். இந்த யுத்தம் எப்மபாழுது நடந்தது ?   

 

            வமாவெ தன் ம ணத்திற்கு ெற்று முன்பு, இஸ் வேல் ஜைங்ககளக் கூட்டி, 40 ேருை 

ேைாந்த  அனுபேங்ககளக் குறிப்பிட்டு, அேர்கள் பாேங்ககள நிகைப்பூட்டி, 

அேர்களுக்கு ஏற்பட்ட தடங்கல்கள் நீக்கப்பட்ட ேிதம் பற்றியும் குறிப்பிட்டு, 

நியாயப்பி மாண உடன்படிக்ககக்குக் கீழ்படிந்து இருக்க புத்திமதி கூறிைான். இந்த 

நிகழ்ச்ெி  40ம் ேருைம் 11ம் மாதம் 1ம் வததியில் நடந்தது.  அதாேது, எஸ்வபாைில் 

குடியிருந்த எவமாரியரின்  ாஜாோகிய ெீவகாகை வமாவெ முறியடித்த பின்பு,  இஸ் வேல் 

ஜைங்களிடம் வமாவெ உக  நிகழ்த்திைார்.  காைான் வதெத்திற்குள் இஸ் வேலர்கள் 

நுகழேதற்கு முன்பு, அவத ேருைத்திவலவய ெீவகான்  ாஜா வதாற்கடிக்கப்பட்டிருக்க 

வேண்டும். எஸ்வபாகை இஸ் வேலர்கள் ககப்பற்றிய ேருைம், வமாவெ குறிப்பிடும் 40ம் 

ேருை ஆ ம்பமாயிருக்க வேண்டும். 
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      ஆகவே, மயப்தா குறிப்பிடும் 300 ேருைங்ககள பின்ேருமாறு கணிக்கலாம் : 

 

ேைாந்த  பயணத்தின் 40ம் ேருைத்தில் நடந்த எஸ்வபான் 

யுத்தத்திலிருந்து காைான் வதெத்துக்குள் நுகழயும் ேக      :     1   ேருைம் 

நிலப்பங்கீடு   நடந்த காலப்பகுதி                              :     6         ,, 

நிலப்பங்கீடு முடிேிலிருந்து மயப்தா காலம் ேக             :  293        ,, 

                                                                 -------- 

மயப்தா கூறிய மமாத்த காலப்பகுதி                           :  300  ேருைங்கள் 

                                                                 -------- 

 

ஆகவே, 

 

      நியாயாதிபதிகள் காலம் ஆ ம்பித்ததிலிருந்து 

மயப்தா ேக   (நியா 11:26)                                   : 293   ேருைங்கள்.    

மயப்தா நியாயாதிபதியாக இருந்த காலம் (நியா 12:7)      :     6       ,, 

இப்ொன் நியாயாதிபதியாக இருந்த காலம் (நியா 12:9)     :     7       ,, 

ஏவலான் நியாயாதிபதியாக இருந்த காலம் (நியா 12:11)     :   10       ,,   

அப்வதான் நியாயாதிபதியாக இருந்த காலம்(நியா 12:14)    :     8      ,, 

மபலிஸ்தர் அடக்குமுகற  (நியா 13:1)                     :   40      ,, 

(ெிம்வொன் நியாயாதிபதியாக இருந்த 20 ேருைங்கள், 

மபலிஸ்தரின் அடக்கு முகற காலமாகிய  
40 ேருைங்களுக்குள் பின் பாதியில் உள்ளது)                                      

                                                     ------ 

நியாயாதிபதிகள் காலம் துேக்கம் முதல் ெிம்வொன் ேக      364   ேருைங்கள் 

                                                            --------   

          நியாயாதிபதிகள் காலம் ெிம்வொன் ேக க்கும் மதாடர்ச்ெியாக  364 ேருைங்கள் 

ஆகிறது.  இதில் ெமகாலத்தில் பல நியாயாதிபதிகள் இருந்ததற்காை ோய்ப்பு ஏதுமில்கல 

என்பது மதளிோகிறது. ஏமைைில், ஒரு நியாயாதிபதி இறந்த பிறகு அடுத்த நியாயாதிபதி 
மபாறுப்வபற்றார். 

 

         நியாயாதிபதிகள் அட்டேகண இத்துடன் முடியேில்கல. பவுல் அப்வபாஸ்தலன்  

அப் 13:20ம் ேெைத்தில் மொல்லும் வபாது, ொமுவேல் ேக க்கும் வதேன் 

நியாயாதிபதிககளக் மகாடுத்தார் என்று ோெிக்கிவறாம். ொமுவேல் புஸ்தகத்தில் ஏலியும், 

ொமுவேலும் நியாயாதிபதிகளாக இருந்தகதக் குறிப்பிடுகிறது.  
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            ஏலி 40 ேருைங்கள் நியாயாதிபதியாக இருந்தார். 1ொமு 4:18  ொமுவேல் 

உயிவ ாடிருந்த நாமளல்லாம் இஸ் வேகல நியாயாம் ேிொரித்தார் என்று 1ொமு 7:15ம் 

ேெைத்தில் படிக்கிவறாம். ெவுகல ொமுவேல் முதல்  ாஜாோக அபிவைகம் மெய்ததால், 

ஏலியின் ம ணத்திலிருந்து ெவுல் ஆட்ெியின் ஆ ம்பம் ேக யிலுள்ள காலப்பகுதி தான் 

நமக்குத் வதகேப்படுகிறது. ஆைால், இந்த காலப்பகுதி வேதத்தில் தீர்க்கமாகச் 

மொல்லப்படேில்கல.  ஆைால், இந்த காலப்பகுதியில், ஏழு மாதங்கள் உடன்படிக்கக 

மபட்டி மபலிஸ்தர் ேெம் இருந்தகதயும் (1ொமு 6:1; 7:2) அகதத் மதாடர்ந்து,  20 

ேருைங்கள் உடன்படிக்கக மபட்டி கீரியாத்யாரீமில் இருந்தகதயும் படிக்கிவறாம். 

வமலும், மபலிஸ்தர்ககள அடக்கிய பிறகு, இஸ் வேலின் பல பட்டணங்களுக்கும் 

கி மமாய் மென்று ொமுவேல் நியாய ேிொ கண மெய்தகதயும் 1ொமு 16-17 

அதிகா ங்களில் படிக்கிவறாம். ஆைால், இந்த காலப்பகுதி துல்லியமாகத் மதரியேில்கல.   

 

 

வயாசுோ முதல் ெிம்வொன் ேக            :    364   ேருைங்கள்  

ஏலி நியாயாதிபதியாக ேிொ கண         :      40             ,, 

ொமுவேல் நியாயாதிபதியாக ேிொ கண   :      20½ +  குறிப்பிடாத ேருைங்கள் 

                                                    ------------  

மமாத்தம்                                            424½  + குறிப்பிடாத ேருைங்கள் 

                                                    ------------  

 

           இதிலிருந்து, நியாயாதிபதிகள் காலப்பகுதி குனறந்த பட்ெம்  424½  ேருைங்ககளக் 

மகாண்டதாக இருக்கிறது.  இந்த கணக்கில், ொமுவேலின் முழு ேிொ கண காலம் 

வெர்த்துக் மகாள்ளப்படேில்கல.  

 

           புதிய காலக்கணக்கு கூறும் ேிதமாக, நியாயாதிபதிகளின் சமாத்த காலம் 349 

ேருஷங்களாக இருக்க  ொத்தியமில்னல. 

 

           இவ்ோறாக, நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் மற்றும் 1ொமுவேல் புஸ்தகத்திற்குள்ளாக, 

நியாயாதிபதிகள் காலம் 424½  ேருைங்கள் இகடமேளி / துண்டிப்பு ஏதும் இல்லாமல் 

மதாடர்ச்ெியாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளகத அறியலாம். 
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ஒவர ெமயத்தில் நியாயாதிபதிகள் ஊழியம் செய்ததாக அனுமாைித்தால் 
நியாயாதிபதிகள் சமாத்த காலம் 349 ேருஷங்கள் எை குனறக்க 

முடியுமா ? 
 
     ஒவ  வந த்தில்  2 அல்லது அதற்கு வமற்பட்டேர்கள் நியாயாதிபதிகளாக 
இருந்தார்களா ? 
     இஸ் வேல் வதெம் முழுகமக்கும் நியாயாதிபதியாக இல்லாமல், ெில 
குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் ேிொ கண மெய்தார்களா ?  
 
    ெம காலத்திய நியாயாதிபதிகள் எை அடிப்பகடயில் கீழ்கண்ட “புதிய  
காலக்கணக்கு” நியாயாதிபதிகளின் காலத்கத 349 ேருைங்களாகக் கணக்கிடுகிறது. 
 
       “இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து வதெத்திலிருந்து புறப்பட்ை நானூற்று எண்பதாம் ேருஷத்திலும், 
ொசலாவமான் இஸ்ரவேலின்வமல் ராஜாோை நாலாம் ேருஷம் ெபீ் மாதமாகிய இரண்ைாம் 
மாதத்திலும், அேன் கர்த்தரின் ஆலயத்னதக் கட்ைத்சதாைங்கிைான்”. 
 
        இந்த ேெைம், “எகிப்திலிருந்து இஸ் வேலர் மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமான் 
4ம் ேருைம் ேக யில் 480 ேருைங்கள்” என்கிறது. 
ேைாந்த  பயணம்           :  40 ேருைங்கள் 
நிலப்பங்கீடு                 :   6     ,, 
ெவுல் ஆட்ெி                 :  40     ,, 
தாேதீு ஆட்ெி                :  40     ,, 
ொமலாவமான் 4ம் ேருைம்   :   4     ,, 
                              ---------- 
                               130 ேருைங்கள் 
                              -----------   
ஆகவே, நியாயாதிபதிகள் காலம் :   480 – 130  = 350 ேருைங்கள். 
 
     வமலும், முழுகமயாை ேருைங்ககள மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ள 

வேண்டும் என்ற அடிப்பகடயில் 480 ேருைங்ககள 479 ேருைங்களாக குகறத்து, 

நியாயாதிபதிகள் காலம் 349 ேருைங்கள் (479 – 40 – 6 – 40 – 40 - 4 = 349) என்று புதிய 

காலக்கணக்கு ேக யறுக்கிறது. 
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            எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியது முதல் ொமலாவமாைின் 4ம் ேருைம்  

ேக யிலுமுள்ள காலப்பகுதியில், புதிய காலக்கணக்கு முழுகமயகடந்த ேருைங்ககள 

கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்கிறது.  480 ேருைங்ககள 479 முழுகமயகடந்த 

ேருைங்களாக கணக்கிடும் புதிய காலக்கணக்கு, ொமலாவமாைின் காலப்பகுதியில் 

முழுகமயகடந்த 3 ேருைங்ககள கணக்கிடாமல், 4 ேருைங்களாகவே  இருத்திக் 

மகாண்டு,  இகடப்பட்ட நியாயாதிபதிகள் காலத்கத 349 ேருைங்களாக குகறத்து 

கணக்கிடுகிறது. அதாேது, புதிய காலக்கணக்கின்படி, நியாயாதிபதிகள் காலம் 350 

ேருைங்களாக இருக்க வேண்டும். இதிலும் புதிய காலக்கணக்கு தேறுதலாக உள்ளது.  
        புதிய காலக்கணக்குப்படியாை ேக படம்  கீழ்கண்டோறு தான் இருக்க 
வேண்டும்: 
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      புதிய காலக்கணக்கு கூறுேது வபாலவே, நியாயாதிபதிகள் காலம்  349 
ேருைங்கள் என்வற எடுத்துக் மகாண்டு, கீழ்கண்டோறு ஆ ாயலாம் :          
      பரிவெயனும் பரிவெயனுக்கு மகனும், கமாலிவயலின் பாதத்தருவக ேளர்ந்து, 
முன்வைார்களுகடய வேதப்பி மாணத்தின்படிவய திட்டமாய் வபாதிக்கப்பட்ட பவுல் 
அப்வபாஸ்தலன், இகேமயல்லாேற்றிற்கும் வமலாக, தான் ஒரு மனுைைால் 
மபற்றதுமில்கல, மனுைைால் கற்றதுமில்கல, இவயசு கிறிஸ்துவே எைக்கு 
மேளிப்படுத்திைார் என்று கூறுகிறார். வதேனுகடய ஆவலாெகையில் ஒன்கறயும் 
நான் மகறத்து கேக்காமல் எல்லாேற்கறயும் உங்களுக்கு அறிேித்வதன்  என்று 
கூறும் பவுல் அப்வபாஸ்தலன், நியாயாதிபதிகள்  காலத்கத ெரியாக கணக்கிடாமல்,  
350 ேருைங்ககள 450 ேருைங்கள் என்று தேறாக மதரிேிக்கிறா ா ?   
    450 ேருைங்கள் என்று துல்லியமாக கூறாமல்,  “ஏறக்குகறய”  என்று பவுல் 
குறிப்பிட்டுள்ளதாக புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  “ஏறக்குகறய  450 ேருைங்கள்”  
என்பதற்கு “350 ேருைங்கள்” என்று அர்த்தமாகிறது என்பது புதிய காலக்கணக்கு  
மொல்கிறது.  “100 ேருைங்கள்” ேித்தியாெமுள்ள காலப்பகுதிகய, ஏவதா 1 அல்லது 
2  ேருைங்களுக்கு உபவயாகப்படுத்தப்படும் “ஏறக்குகறய” என்ற மொல்கல பவுல் 
உபவயாகப்படுத்தியிருப்பார் என்பது ெிறிதும் நம்பும்படியாக இல்கல. பவுல் 
அப்வபாஸ்தலன் வமலும் இ ண்டு இடங்களில் “ேருைங்ககள” மொல்லும் வபாது, 
இவத பாணியில்  “ஏறக்குகறய” என்ற பதத்கத உபவயாகப்படுத்துகிறார். அப் 13:18ல் 
“நாற்பது ேருை காலமாய் ேைாந்த த்தில் அேர்ககள ஆதரித்து” என்று 
குறிப்பிடுகிறார்.  “ஏறக்குகறய 40 ேருைங்கள்”  என்பதற்கு 60 ேருைங்கள் 
இருக்கலாம் என்று நாம் அனுமாைிக்க முடியுமா ? இகதப் வபான்வற, அப் 13:21ல், 
“தங்களுக்கு  ாஜா வேண்டுமமன்று வகட்டுக்மகாண்டார்கள்;  அப்படிவய வதேன், 
மபன்யமீன் வகாத்தி த்தாைாகிய கீசுவுகடய குமா ைாை ெவுகல நாற்பது ேருை 
காலமாய் அேர்களுக்குக் மகாடுத்தார்” என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார். 
    வமற்குறிப்பிட்ட மூன்று ேெைங்களிலும், அதாேது, அப் 3:18ல் 40 ேருை 
ேைாந்த  பயணம், 3:20ல் 450 ேருை நியாயாதிபதிகள் காலம், 3:21ல் 40 ேருை 
ெவுலின் ஆட்ெிக்காலம்  ஆகியேற்றில், “ஏறக்குகறய” “காலமாய்”  என்ற மமாழி 
மபயர்ப்புகளுக்கு கிவ க்க மூலத்தில் “HOS” என்ற ஒவ  மொல்கல பவுல் 
அப்வபாஸ்தலன் உபவயாகப்படுத்தியிருக்கிறார்.  அதாேது, பவுல் அப்வபாஸ்தலன் 40, 
450, 40 என்று ேருைங்ககளக் குறிப்பிடும் வபாது துல்லியமாகவே குறிப்பிடுகிறார்.  
    இவத கிவ க்க மூல ோர்த்கதகய (HOS)  வபதுரு அப்வபாஸ்தலன் “ஆயி ம் 
ேருைங்ககள” குறிப்பிடும் வபாது உபவயாகப்படுத்துகிறார்.  
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      “பிரியமாைேர்கவள, கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் ேருஷம் வபாலவும், ஆயிரம் ேருஷம் ஒரு  
நாள் வபாலவும் இருக்கிறசதன்கிற  இந்த ஒரு  காரியத்னத நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்ைாம்”  
2 வபதுரு 3:8.  
    இந்த ேெைத்தின்படி, “ஆயி ம் ேருைங்கள்” என்பது “ஏறக்குகறய ஆயி ம் 
ேருைங்கள்” என்று மொல்லலாமா?  இது, பவுல் குறிப்பிட்ட 450 ேருைங்கள் 
வபாலவே, வபதுரு  குறிப்பிட்ட “1000 ேருைங்களும்” துல்லியமாகவே உள்ளது. 
   பவுல் அப்வபாஸ்தலன் கீழ்கண்ட நான்கு ேிதமாை காலப்பகுதிககள கூறுகிறார்                           
1.   ேைாந்த த்தில் இஸ் வேலர் ெஞ்ெரித்தது  :  40 ேருைங்கள்  அப் 13:18 
 2.   ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து  

நியாயப்பி மாணம்  ேக யிலும்           : 430 ேருைங்கள்  கலா 3:17 
 3.   நியாயாதிபதிகள் காலம்                   : 450 ேருைங்கள்  அப் 13:20 
4.   ெவுல்  ாஜாேின் ஆட்ெிக்காலம்            :  40 ேருைங்கள்  அப் 13:21 
    ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து நியாயப்பி மாணம் ேக யிலும் உள்ள 
காலப்பகுதிகயப் பற்றிய ேிே ம் பகழய ஏற்பாட்டில் வந டியாகக் 
குறிக்கப்படேில்கல.  அகதப் வபாலவே, ெவுல் ஆட்ெிக்காலம் பற்றியும் பகழய 
ஏற்பாட்டில் எங்கும் குறிக்கப்படேில்கல.  மதளிேில்லாத இந்த காலப்பகுதிகளின் 
         தன்கமகய கலா 3:17 மற்றும் அப் 13:21ம்  ேெைங்களில் பவுல் 
மதளிோக்குகிறார். ஆபி காமின் உடன்படிக்ககயிலிருந்து நியாயப்பி மாணம் 
ேக யிலுள்ள 430 ேருைங்கள், ேைாந்த  பயணம் 40 ேருைங்கள், ெவுல் 
ஆட்ெிக்காலம் 40 ேருைங்கள் ஆகியேற்கற ஏற்றுக் மகாள்ளும் புதிய 
காலக்கணக்கு, நியாயாதிபதிகள் காலமாகிய 450 ேருைங்ககள மட்டும் ஏன் 
ஏற்றுக்மகாள்ளேில்கல?  நியாயாதிபதிகள் காலத்கத “450 ேருைங்கள்” என்று பவுல்   
அப்வபாஸ்தலன் ஏன் மொல்ல வேண்டும்? அப்படி அேர் இந்த காலப்பகுதிகயப் பற்றி 
மதளிேில்லாத பட்ெத்தில்,  அேர் அகதச் மொல்லாமல் ேிட்டிருக்கலாம் அல்லோ ?  
“450 ேருைங்கள்” என்று ஏன் எழுதிைார் ?  ஏமைைில், 1 ாஜா 6:1ம்  ேெைத்தில் “480 
ேருைங்கள்” என்று இருப்பது அக்காலத்தில் உள்ள பி திகளில் இல்கல.      இதன் 
கா ணமாகவே, பழங்காலத்திய காலக்கணக்கீட்டாளர்கள்  வஜாெபஸ், கிளமன்ட், 
பார்ன்ஸ்,   கிளிண்டன்,   ஜாக்ென்   வபான்றேர்கள் 1 ாஜா 6:1ம்  ேெைத்தில் 
ேருைத்கதக் குறிப்பிடவே இல்கல.  கி.பி. 3ம் நூற்றாண்டிற்கு முந்கதய 
பழம்பி திகளில் அமலக்ஸாண்டரியா, ெிைாய்டிக் மற்றும் மெப்து    ண்ட் என்ற 
மூன்று பி திகள் மட்டும் நம்பகத்தன்கம மகாண்டகே.  இதில், மெப்து     ட் 
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பி தியில் மட்டும் 440 ேருைங்கள் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
மெப்து    ண்ட் பி தியில் 1 ாஜா 6:1ல் “480 ேருைங்கள்” என்ற மொற்மறாடர் 
இல்கல.  1 ாஜா 5:16ல் “440 ேருைங்கள்” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால் 2 
நாளா 3:2ல் 480 ேருைங்கள் பற்றிய ேிப ம் ஏதுமில்கல.  இதிலிருந்வத, அந்த 
ேெைம் வபாலியாைது என்பது நிரூபணமாகிறது. 
     1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில் “480” ேருைங்கள் என்பது மமாழிமபயர்ப்பில் ஏற்பட்ட 
தேறு என்றும், “580” ேருைங்கள் தான் ெரியாைது என்று நம்பப்படுகிறது. எபிவ ய 
மமாழியில் எண்ககளக் குறிப்பதற்கு  எழுத்துக்ககளவய  (ALPHABETS) கீழ்கண்டோறு 
உபவயாகப்படுத்துகிறார்கள் : 
  
                               

ஆமலப் 1 
வபத் 2 

கிமமல் 3 
டாமலத் 4 

எ 5 
மேௌ 6 
ொயனீ் 7 
வகத் 8 
வதத் 9 
வயாட் 10 
கப் 20 

லாவமட் 30 
வமம் 40 
நூன் 50 

ொமமக் 60 
ஆயின் 70 

வப 80 
த்ொவட 90 
வகாப் 100 
வ ஷ் 200 
ைீன் 300 
மதௌ 400 
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     எபிவ ய மமாழியில் வமற்கண்ட 22 எழுத்துக்ககள  “எண்கள்”  குறிப்பதற்கு 
உபவயாகப்படுத்துகிறார்கள்.  500, 600, 700, 800, 900  என்ற எண்ககள குறிப்பதற்கு, 
எபிவ ய எழுத்துக்களுடன்  “வஸாஃபிட்”  என்ற மொல் வெர்த்துக் மகாள்ளப்படுகிறது.  
 
வகாப் வஸாஃபிட்    =  500 
வமம் வஸாஃபிட்    =  600 
நூன் வஸாஃபிட்    =  700 
வப வஸாஃபிட்      =  800 
த்ொமட வஸாஃபிட்  =  900 
 
      எபிவ ய மமாழியில்  ேலது புறத்திலிருந்து  இடது புறம் வநாக்கி 
எழுதுோர்கள்.  
 
       “480” என்ற எண்கண,   80 + 400 என்று பின்ேருமாறு  எழுதுோர்கள் : 
 
80 + 400   =   வப + மதௌ             =   

 
 

80 + 500   =   வப + வகாப் வஸாஃபிட்  =   

 
     “480” என்ற எண்ணுக்கும்,   “580”  என்ற எண்ணுக்கும்  உள்ள ேித்தியாெம்,  

400  மற்றும்  500  எண்களில் மட்டும் உள்ளது.  இந்த  400 (மதௌ - )  என்ற 

எண்,  500 (வகாப் வஸாஃபிட் - ) வபாலவே வதாற்றமளிக்கிறது.  இந்த இ ண்டு 
எண்களுக்கு உள்ள ேித்தியாெம், ஒரு ெிறு வகாடு மட்டுவம !    முற்காலத்தில், 
பாடம் மெய்யப்பட்ட ஆட்டுத் வதாலில்  பி திகள் எழுதப்பட்டை.  இதில் 500 என்ற 
எழுத்தில் ெிகதவு ஏற்பட்டு, 400 வபால வதாற்றமளித்திருக்கலாம். ஆகவே, பி தி 
எடுத்தேர்கள் 580 ேருைங்களுக்குப் பதிலாக 480 ேருைங்கள் என்ற முடிவுக்கு 
ேந்திருக்கலாம். 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
155 
 
 



 
 
 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

349       
 ( 1      6:1)

293       
 (      11:26)

   
       
       

         18 6 7 10 8

18 22

20

21     40

      
- 17 - 38

1        7)

- 72

         (20             )

               20        7       

                 

40       

 
 
  
  

 
  

  

 
  
  

 
  
 
  

                

(                   349       )

        வமற்குறிப்பிட்டேிதமாக,  மீதமுள்ள 149 ேருைங்களாை காலத்கத புதிய 

காலக்கணக்கு,  மேறும் 48 ேருைங்களாக குகறத்து மொல்கிறது. 

  

ேருஷங்கள் காலப்பகுதி ேெைம் 

18 அம்வமாைியர் அடக்குமுகற நியா 10:8 

6 மயப்தா நியாயாதிபதி   ,,       12:7 

7 இப்ொன் நியாயாதிபதி   ,,       12:8,9 

10 ஏவலான் நியாயாதிபதி   ,,       12:10,11 

8 அப்வதான் நியாயாதிபதி   ,,      12:12–15 

40 மபலிஸ்தர் அடக்குமுகற 

(ெிம்வொன் ககடெி 20 ேருைங்கள் 

நியாயாதிபதியாக ேிொ கண மெய்தார்) 

  ,,       13:1 

40 ஏலி             1ொமு 4:12-18 

20 ொமுவேல் நியாயாதிபதி 
(இஸ் வேலர்கள் தங்களுக்கு  ாஜா வேண்டும் என்று வகட்டது 

ேக க்கும் – கீரியாத் யாரீமில் மபட்டி இருந்தது) 

1 ொமு 8:5 

அப் 13:21 

1 ொமு 7:2 

149   
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     வமற்கண்ட ேக படத்தில், ொமுவேலும் ெிம்வொனும் ஒவ  ெமயத்தில் 
நியாயாதிபதிகளாக இருந்தைர் என்றும், வமலும் அவத ெமயத்தில், மயப்தா, இப்ொன், 
ஏவலான் ஒருேர் பின் ஒருே ாக  நியாயாதிபதிகள், அதாேது, ஒவ  ெமயத்தில் 
இஸ் வேலில் மூன்று நியாயாதிபதிகள் இருந்தைர் என்று “புதிய காலக்கணக்கு” 
         . ெம காலத்தேர்களாக மொல்லப்படும் பல நியாயாதிபதிகளுக்கு 
முன்ைர் ஏலி பணியாற்றியும், 1ொமுவேல்  புத்தகத்தில் குறிக்கப்படும் ேக யிலும் 
வேமறந்த ேிதத்திலும் மற்றேர்களுடன் ஏலி காணப்படுகிறதில்கல.  
 
     “உள்ளூர்களில் அவ்ேப்மபாழுது ஏற்படும் வதகேகளுக்கு ஏற்ப, வதே ஆேியால் 
ஏேப்பட்டு நியாயாதிபதிகள் அகமந்தைர் என்றும், ஆகவே ஒவ  ெமயத்தில், பல 
ஊர்களில் அந்தந்த பகுதிகளின் வதகேக்வகற்ப நியாயாதிபதிகள் இருந்தைர்” என்றும் 
“புதிய காலக்கணக்கு”  அனுமாைிக்கிறது. ஆைால், இது வபான்று பலர் ஒவ  
ெமயத்தில் ேிொ கண மெய்தது, வயாசுோேின் காலத்திலிருந்து மயப்தா காலம் 
ேக க்கும் 300 ேருைங்களில் நடக்கேில்கல.  இருப்பினும், ககடெி 49 
ேருைங்களில் இது வபான்ற நிகல இருப்பதாக “புதிய காலக்கணக்கு” ோதிடுகிறது. 
 
    “இஸ் வேகல நியாயம் ேிொரித்தான்” என்று ஒவ்மோரு  நியாயாதிபதிகயப் 
பற்றிச் மொல்லும் வபாது, ஒவ  ெமயத்தில் பல நியாயாதிபதிகள் எப்படி இருக்க 
இயலும்?  ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்திருந்தாலும் 
(ொமுவேலின் ேருடாந்தி  ேருகக), கீழ்கண்ட வேத ேெைங்களில்  இஸ் வேல் 
முழுகமக்குமாை  நியாயாதிபதிகளாக குறிக்கப்படுேகத மதளிோக காணலாம். 
ஒத்ைிவயல் (நியா 3:10); ஏகூத் (3:15); மதவபா ாள் (4:4); கிதிவயான் (6:14); வதாலா 
(10:2); யாேரீ் (10:3); மயப்தா (12:7); இப்ொன், ஏவலான், அப்வதான் (12:8-14); ெிம்வொன் 
(15:20; 16:31); ஏலி  (1ொமு 4:8); ொமுவேல் (1ொமு 7:15-17).  
 
    மபலிஸ்தர்களின் அடக்குமுகற இஸ் வேலின் மதன்வமற்கு பகுதிகய கமயமாக 
மகாண்டிருந்தாலும், இஸ் வேல் முழுகமக்குமுள்ள அடக்குமுகற இல்கல என்று 
மொல்ல முடியாது. இஸ் வேலின் பகுதிகளில் மட்டுவமா அல்லது முழுேதுமாகவோ 
இருந்தாலும், எல்லா அடக்குமுகறகளும் இஸ் வேலின் மீதாை அடக்குமுகற 
என்வற  கணக்கிடப்படும்.  
உதா ணமாக, 
 1. மமமொப்மபாத்தாமியாேிடம் அடிகமப்பட்டது இஸ் வேலின் எந்த பகுதியில் 
என்று குறிப்பிட்டுச் மொல்லப்படேில்கல.  (நியா 3:8)  
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2. வமாோபியர்கள் எரிவகாேின் அருகிலுள்ள வபரீச்ெம ங்களின் பட்டணத்கதப் 
பிடித்தகதப் பற்றிச் மொன்ைாலும், அேர்களின் அடக்குமுகற (நியா 3:12-14) ஒரு 
குறிப்பிட்ட பகுதிகயச் ொர்ந்ததாக மொல்லப்படேில்கல; இதன் மூலம், 
கிழக்கிலிருந்து வயார்தாகைக் கடந்து வமற்கு பகுதிக்கு ஊடுருேது உண ப்படுகிறது. 
3. யாபனீ் இஸ் வேல் முழுகமகயயும் அடக்கியது மதரிகிறது.  
4. மீதியாைியரின் அடக்குமுகற காொ ேக யில் இருந்தது. (நியா 6:4)  இது,மதற்குப் 
பகுதியின் ஊடுருேகல மதரிேிக்கிறது. இது மத்திய  அல்லது ேடக்கு இஸ் வேகல  
வநரிகடயாகப் பாதிக்காமல் இருந்திருக்கலாம். 
 
ெமகாலத்னதச் ொர்ந்தேர்கள் என்று சொல்ேதில் உள்ள ெிக்கல்கள் : 
 
    கீழ் கண்ட  3 நியாயாதிபதிகள்  ஒவ  ெமயத்தில் நியாயாதிபதிகளாக இருந்தைர் 
என்று மொல்ேகத ெற்று ஆ ாய்வோம் : 

1. மயப்தா, இப்ொன், ஏவலான், அப்வதான் (ஒருேர் பின் ஒருே ாக). 
2. ெிம்வொன். 
3. ொமுவேல். 

 
    மயப்தா, இப்ொன், ஏவலான், அப்வதான்  என்ற 4 நியாயாதிபதிகள் எவ்ேித 
இகடமேளியில்லாமல்  ஊழியம் மெய்யும் மபாழுது, மபலிஸ்தர்ககள 
ேி ட்டியடிப்பதில் எவ்ேித முயற்ெியும் வமற்மகாள்ளாமலும், ெிம்வொனுகடய 
வபா ாட்டத்தில் ஆத வு எதுவும் த ாமல் இருப்பது நம்ப முடியாமல் உள்ளது. 
 
    கீழ் காணும் ேக படத்தில் பார்க்கும் ேிதமாக, ெமகாலத்தேர் என்று 
யூகிக்கப்படும் நியாயாதிபதிகள் (ெிம்வொன், ொமுவேல், இப்ொன்) அகைேரும் ேடக்கு 
யூதாகேயும், அருகிலுள்ள எப்பி ாயமீீன் பகுதிகயச் வெர்ந்தேர்களாகவே உள்ளைர். 
இதைால், இஸ் வேலின் பல பகுதிகளில்  பல நியாயாதிபதிகள் இருந்தைர் என்ற 
ோதம் மெல்லாததாகி ேிடுகிறது. மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற  இருந்த பகுதியிவலா, 
அல்லது இஸ் வேல் வதெத்தின் பல பகுதிகளில் ப ேலாகவோ நியாயாதிபதிகள்  
இருந்தைர் என்ற ோதத்திற்கு  மாறாக, வமற்குறிப்பிட்ட மூன்று நியாயாதிபதிகளும் 
ஒவ  மபாதுோை பகுதியில் இருந்தைர் என்பது மதளிோகிறது. 
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      இப்ொன் ோழ்ந்த மபத்லவகம், ெிம்வொன் இருந்த பகுதிக்கு மிக அருகில் 
இருந்தது. (நியா 13:25.  15 கமல்களுக்கு குகறவு)  வமலும், மபலிஸ்தரின் மபரிய 
பட்டணமாகிய அஸ்வதாத், மபத்லவகமிலிருந்து 35  கமல்களுக்குக் குகறோகவே 
இருந்தது. ெிம்வொனும், இப்ொனும் ெம காலத்தே ாக இருந்திருந்தால், அடுத்தடுத்த 
பகுதிகளில் ஊழியம் மெய்யும் நிகலயில், பூவகாள ரீதியில் இந்த இருேரின் பாதிப்பு  
ஒருேரின் பகுதியிலிருந்து மற்மறாருேர் பகுதிக்கு ஊடுருேல் இருந்திருக்கும். 
இேர்கள் ெமகாலத்தில் ேிொ கண மெய்திருந்தால்,  இேர்கள் ஊழியம் ேடக்கு 
இஸ் வேல் மற்றும் வயார்தானுக்கு கிழக்குப் பகுதியிலும் அதிகம் ப ேி இருந்திருக்க 
வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியிருக்கும். 
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1ொமுவேல் 7:15-17. 
     “ொமுவேல் உயிவராடிருந்த நாசளல்லாம்  இஸ்ரவேனல  நியாயம் ேிொரித்தான். அேன் 
ேருஷா ேருஷம் புறப்பட்டு, சபத்வதனலயும்  கில்கானலயும்  மிஸ்பானேயும் சுற்றிப்வபாய், 
அவ்ேிைங்களிசலல்லாம்  இஸ்ரவேனல நியாயம் ேிொரித்த பின்பு, அேன் ராமாவுக்கு திரும்பி 
ேருோன்; அேனுனைய ேடீு அங்வக இருந்தது. அங்வக இஸ்ரவேனல  நியாயம் ேிொரித்து, 
அவ்ேிைத்தில் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீைத்னதக் கட்டிைான்”. 

      1ொமு 7:3ம் ேெைத்தில், ொமுவேல் இஸ் வேல் குடும்பத்தார் யாேக யும் 
வநாக்கி வபெியதாகப் படிக்கிவறாம்; 1ொமு 7:17ல் இஸ் வேகல நியாயம் 
ேிொரித்தான் என்று ோெிக்கிவறாம். (அேனுகடய ேிொ கண மதற்குப் பகுதிக்கு 
மட்டும் உரியது என்று மொல்லப்படேில்கல). இருந்த வபாதிலும், இஸ் வேலின் 
ேடக்குப் பகுதிக்கு மட்டும் நியாயாதிபதியாக ஏவலான் இருந்தார் என்று ‘புதிய 
காலக்கணக்கு’ மதரிேிக்க முற்படுகிறது. அதாேது, ேடக்குப் பகுதியில் ஒவ  
ெமயத்தில் ொமுவேல், ஏவலான் இ ண்டு வபர்களும்  நியாய ேிொ கண நடத்தி 
ேந்தைர் என்று தேறாக நிகைக்க ஏதுோகிறது. 
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     1ொமு 7:15ல், ொமுவேல் உயிவ ாடிருந்த நாமளல்லாம் இஸ் வேகல நியாயம் 
ேிொரித்து ேந்தான் என்று படிக்கிவறாம்.  ொமுவேலின் ெம காலத்தே ாக அப்வதான் 
எப்பி ாயமீிலிருந்து நியாயம் ேிொரித்து ேந்தான் என்று புதிய காலக்கணக்கு 
மொல்கிறது.  ொமுவேலின் ேருடாந்தி  பயணச் சுற்றில் மபத்வதலும், மிஸ்பாவும் 
அடங்கும். மபத்வதலும் மிஸ்பாவும், எப்பி ாயமீ் மற்றும்  மபன்யமீன்  
வகாத்தி த்தாரின் பகுதிகளுக்கு  இகடயில், எல்கலவயா த்தில் இருந்தை. 
அப்படியாைால்,  அப்வதாைின் ேிொ கண எல்கலப்பகுதிக்குள்ளும் இருந்த 
எப்பி ாயமீ், ொமுவேலின்  நியாய ேிொ கணப் பகுதிகய உள்ளடக்கேில்கல  
என்று “ெமகாலத்திய காலக்கணக்கு”  மொல்ல இயலாத நிகலயில் உள்ளது.  
      ஆகவே, ொமுவேலும், அப்வதானும் மேவ்வேறு காலத்தில் இருந்தேர்கள் 
என்பது மதளிோகிறது. 
     புதிய கணக்குப்படி,  ொமுவேலும், ெிம்வொனும் ஒவ  ெமயத்தில் இருந்ததாக 
அனுமாைிப்பது வபால, மயப்தாவும்  அவத ெமயத்தில் ேிொ கண மெய்து ேந்தார் 
என்று அனுமாைிக்கிறது. அப்படியாைால், மயப்தா ஊழியம் மெய்த வபாது எங்கு 
ோழ்ந்து ேந்தார் ?  ெில ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் வயார்தானுக்கு கிழக்வக “கீவலயாத்தில்” 
மயப்தா தங்கி இருந்ததாக நம்புகிறார்கள். 
 
      மமக்கிலிண்டாக் & ஸ்ட் ாங்க் அேர்களின் புத்தகத்தில் (ோல்யூம் IV, பக்கம் 
1078) கீழ்கண்டோறு எழுதப்பட்டுள்ளது : 
      “இஸ்ரவேல் வதெயீ அளேில் ஒற்றுனம ெினதந்து, வதெம் துண்ைாகி, இஸ்ரவேலின் பகுதிகனள 
இரண்டு சேவ்வேறு நியாயாதிபதிகள்  ஆளுனக செய்ததாக  நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் ஏதும் 
குறிக்கப்பைேில்னல. வமலும், சயப்தாேின் எல்னல வயார்தானுக்கு கிழக்வக மட்டும் எை 
ேனரயறுக்கப்பட்ைதாக ேரலாற்றில் குறிப்பு ஏதும் இல்னல.  அதற்கு மாறாக, கீவலயாத்திலுள்ள 
மிஸ்பா (நியா 11:29) வேறு என்பதும், சயப்தா தங்கியிருந்த ேடீு உள்ள இைமாகிய   மிஸ்பா என்று 
சேறுமவை சொல்லப்பட்ை இைமும் (நியா 11:34) வேறு ஆகும். இந்த மிஸ்பாேில் தான் சயப்தா தன் 
காரியங்கனளசயல்லாம் கர்த்தருனைய            சொன்ைான்.  இங்கு தான், இஸ்ரவேல் புத்திரர் 
கூடிக்சகாண்டு பாளயமிறங்கிைார்கள். (நியா 10:17) மற்ற ெமயங்களில் கர்த்தருனைய ஜைங்கள் 
ெனபயாக ஏவகாபித்து கூடுேனத ேழக்கமாகக் சகாண்டிருந்தார்கள். (நியா 20:1; 1ொமு 7:5,6; 10:17) 
ஆகவே, இந்த  இைம் “ சபன்யமீைில் உள்ள மிஸ்பா இல்னல “ என்று சொல்ேதற்கு தகுதியாை 
காரணங்கள் ஏதும் இல்னல”. 
     மமக்கிலிண்டாக் & ஸ்ட் ாங்க் கூறுேது வபான்று, மயப்தாேின் ேடீு 
“மிஸ்பாேில்” இருந்தது. (நியா 11:34)  நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில்   “மிஸ்பா” 
(ஸ்ட் ாங்க் 4709)  என்று மொல்லப்படும்  அகைத்தும்,  வதெீய அளேில் 
இஸ் வேலர் கூடும் மபாது இடமாகிய “மபன்யமீைிலுள்ள மிஸ்பா”கேவய” 
குறிப்பதாக உள்ளை.  
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நியா 11:29ல், மயப்தா வேறு ஒரு மிஸ்பாேின் ேழியாக மென்றதாக 
மொல்லப்படுகிறது. மயப்தா அம்வமாைியர்களுடன் யுத்தம் மெய்ய “கீவலயாத்திலுள்ள 
மிஸ்பா” (ஸ்ட் ாங்க் 4708) ேழியாக மென்றான். “மிஸ்பா” ேிலிருந்து தன் 
பயணத்கதத் துேக்கிய  மயப்தா, “கீவலயாத்திலுள்ள மிஸ்பா” ேழியாக மென்றதாகப் 
படிக்கிவறாம்.  ஆகவே, இந்த இ ண்டு இடங்களும் ஒன்றல்ல ! 
நியா 11:11. 
      “அப்சபாழுது சயப்தா கீவலயாத்தின்  மூப்பவராவை கூைப்வபாைான்; ஜைங்கள் அேனைத் தங்கள் 
வமல் தனலேனும் வெைாதிபதியுமாக னேத்தார்கள். சயப்தா தன் காரியங்கனளசயல்லாம் 
மிஸ்பாேிவல கர்த்தருனைய ென்ைிதியிவல சொன்ைான்”. 
நியா 11:29.  
     “சயப்தா .... கீவலயாத்னதயும் மைாவெ நாட்னையும்  கைந்து வபாய், கீவலயாத்திலிருக்கிற 
மிஸ்பாவுக்கு ேந்து, அங்வகயிருந்து அம்வமான் புத்திரருக்கு ேிவராதமாய்ப் வபாைான்”. 
நியா 11:34. 
     “சயப்தா மிஸ்பாேிலிருக்கிற தன் ேடீ்டுக்கு ேருகிறவபாது, இவதா, அேன் குமாரத்தி தம்புரு 
ோெித்து, நைைஞ் செய்து, அேனுக்கு எதிர்சகாண்டு ேந்தாள்”. 
 
     ொமுவேல் ேழக்கமாக பயணம் மெய்யும் அவத பட்டணங்களில் ஒன்றாை 
மிஸ்பாேில் தான் மயப்தா ோழ்ந்தான் என்பது மதளிோகத் மதரிகிறது. ொமுவேல், 
மயப்தா இ ண்டு வபரும் ஒவ  ெமயத்தில் மிஸ்பாேில் நியாயம் ேிொரித்தார்கள் 
என்று  நாம் நம்ப முடியுமா ?  
 
ேரலாற்று ஆெிரியர் வஜாெபஸ் ொட்ெியம் : 
 
      “அப்வதான் இறந்த பிறகு, மபலிஸ்தர்கள் இஸ் வேலர்ககள வமற்மகாண்டு, 
அேர்களிடமிருந்து 40 ேருைங்கள் ேரி ேசூலித்தார்கள்”. (யூத ெரித்தி ங்கள், 
அதிகா ம் 8) 
      “புதிய காலக்கணக்கு” அப்வதான் ெிம்வொனுக்கு பிறகு நியாயாதிபதியாக 
இருந்தான் என்று மொல்கிறது.  ஆைால், அப்வதான்  ெிம்வொனுக்கு முன்பு இருந்தேர்  
என்று வஜாெபஸ் கூறுகிறார். இேர் மொல்ேகத  ெந்வதகப்படத் கா ணமில்கல. 
ஏமைைில், பழங்காலத்திய ே லாற்று ஆெிரியர்கள் / காலக்கணக்கீடு ேல்லுநர்கள் 
எேருகடய எழுத்துக்களிலும்  ‘ெமகாலத்தில் நியாயாதிபதிகள் ஊழியம் மெய்ததாக’ 
எவ்ேித குறிப்பும் இல்கல. ஒருேர் பின் ஒருே ாகவே நியாயாதிபதிகள் ேிொ கண 
மெய்து ேந்தார்கள் என்ற ேிதமாகவே அகைேரின் பார்கேயும் இருந்துள்ளது. 
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சபலிஸ்தியர்களின் 40 ேருஷ அைக்குமுனறனய  ெிம்வொன் முடிவுக்கு 
சகாண்டு ேந்தாரா ? 

 
     மபலிஸ்தர்கள் மிஸ்பாேில் இஸ் வேலர்ககள தாக்கிய ெமயத்தில் தான், 
மபலிஸ்தர்களின் 40 ேருை அடக்குமுகறகய ொமுவேல் (ெிம்வொன் அல்ல) 
முடிவுக்கு மகாண்டு ேந்தார் என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. (1ொமு 7)   
ெிம்வொைிைால் மபலிஸ்தரின் வகாேிலில் பி புக்கள் உட்பட  மூோயி ம் வபர்கள் 
மகால்லப்பட்ட பின்பு, அடுத்த ேருைத்தில் ொமுவேல் மபலிஸ்தர் தாக்குதகல 
முடிவுக்கு ேந்ததாக புதிய     கணக்கு கூறுகிறது.    ெிம்வொைின் கககளில் 
மபரும் அழிவுடன் வதால்ேிகயத் தழுேிய மபலிஸ்தர்கள், ஒரு 
ேருைத்திற்குள்ளாகவே மீண்டும், தங்ககள தயார்படுத்திக் மகாண்டு, இஸ் வேலர் 
மீது பகடமயடுத் திருப்பார்கள் என்பது நம்ப முடியாத அளேில் உள்ளது. இது 
ெிறிதளவும் ொத்தியமில்கல.  
நியா 16ம் அதிகா த்தின்  (23-27ம் ேெைங்கள்)  சூழகல முதலில் கேைிப்வபாம் : 
 
     “சபலிஸ்தரின் பிரபுக்கள் : நம்முனைய பனகஞைாகிய ெிம்வொனை நம்முனைய வதேன் 
நம்முனைய னகயில் ஒப்புக்சகாடுத்தார்  என்று சொல்லி, தங்கள் வதேைாகிய தாவகானுக்கு ஒரு 
சபரிய பலி செலுத்தவும், ெந்வதாஷம் சகாண்ைாைவும் கூடி ேந்தார்கள். ஜைங்கள் அேனைக் 
கண்ைவுைவை, நம்முனைய வதெத்னதப் பாழாக்கி, நம்மில் அவநகனர சகான்று வபாட்ை நம்முனைய 
பனகஞனை நம்முனைய வதேன் நமது னகயில் ஒப்புக்சகாடுத்தார் என்று சொல்லி, தங்கள் 
வதேனைப் புகழ்ந்தார்கள். ..... அந்த ேடீு புருஷராலும் ஸ்திரீகளாலும்  நினறந்திருந்தது. அங்வக 
சபலிஸ்தரின் ெகல பிரபுக்களும், ேடீ்டின் வமல் புருஷரும் ஸ்திரீகளுமாக  ஏறக்குனறய 
மூோயிரம்வபர், ெிம்வொன் வேடிக்னக காட்டுகிறனதப் பார்த்துக் சகாண்டிருந்தைர். .... அந்த ேடீு அதில் 
இருந்த பிரபுக்கள் வமலும், எல்லா ஜைங்கள் வமலும் ேிழுந்தது.  இவ்ேிதமாய் அேன் 
உயிவராடிருக்னகயில் அேைால் சகால்லப்பட்ைேர்கனளப் பார்க்கிலும் அேன் ொகும்வபாது அேைால் 
சகால்லப்பட்ைேர்கள் அதிகமாயிருந்தார்கள்”. 

     ெிம்வொன் தான் ொகும்வபாது 3000 வபர்ககளக் மகான்றான் எை ெில 
ெமயங்களில் நிகைக்கத் வதான்றும். ஆைால், 27ம் ேெைத்கத கூர்ந்து வநாக்கிைால், 
“அந்த ேடீு புருை ாலும் ஸ்திரீகளாலும் நிகறந்திருந்தது” என்றும், “ேடீ்டின் வமல் 
(ROOF) புருைரும் ஸ்திரீகளுமாக ஏறக்குகறய மூோயி ம்வபர்“ என்றும் படிக்கிவறாம். 
ஸ்வடடியம் அல்லது காட்ெி அ ங்கங்களில், பி தாை அ ங்கப் பகுதிகய ேிட, வமல் 
அடுக்கு தளம் அளேில் ெிறியதாக இருக்கும். இந்த அடிப்பகடயில் பார்த்தால், 
ெிம்வொைால் 10,000 வபர்களுக்கு வமல் மகால்லப்பட்டிருக்கலாம். (இவத 
எண்ணிக்ககயில் தான் வமாோபியக க் மகான்று, அேர்களின் அடக்குமுகறகய 
ஏகூத் முடிவுக்கு மகாண்டுேந்தான். நியா 3:29,30).  
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      மபலிஸ்தர்களின் மீது ெிம்வொைால் மகாண்டுே ப்பட்ட அழிவு அேர்களின் 
அ ொங்க நிர்ோகம், இ ாணுேம் மற்றும் மபாருளாதா    அகமப்புககள மபரிய  
அளேில் ெீ ழித்திருக்கும் என்பகத  உண லாம். அேர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்கப ெரி 
மெய்து, அ ொங்கம், ேர்த்தகம்  மற்றும் இ ாணுேம் ஆகியேற்கற எடுப்பித்து 
இயல்பு நிகலக்கு மீள பல  ேருைங்கள் ஆகியிருக்கும். 
 
     வமலும், “மபலிஸ்தர்களின் பி புக்கள்”  எல்வலாரும் அங்கு இருந்ததாக  23ம் 
ேெைம் மதரிேிக்கிறது. “நம்முகடய வதெத்கதப் பாழாக்கி, நம்மில் அவநகக  
மகான்று வபாட்ட நம்முகடய பககஞகை நம்முகடய வதேன் நமது ககயில் 
ஒப்புக்மகாடுத்தார்“ எை 24ம் ேெைம் மதரிேிக்கிறது. தங்கள் வதெத்கத பாழாக்கிய 
 ாணுே பககஞைின் வதால்ேிகய மகாண்டாடுேதற்காக ஏற்பாடு மெய்யப்பட்ட 
நிகழ்ச்ெியில்  ாணுே வமலதிகாரிகள் கண்டிப்பாக அகழக்கப்பட்டிருப்பர். 
அ ொங்கத்தில் தகலகம மபாறுப்பில் உள்ள அதிகாரிகளும், மபரும்  ேர்த்தகர்களும் 
இந்த மகாண்டாட்டத்தில் பங்கு மபற்றிருப்பார்கள் என்பதில் ெந்வதகம் இல்கல. 
     ஒரு ேருைத்தில், பி புக்களும், அ ொங்க உயர் அதிகாரிகளும் புதிதாக 
வதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு, அ ெியல் ரீதியாக ஜைங்ககளயும்,  ாணுேத்கதயும் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு ே  இயலுமா? புது  ாணுே அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு, 
ெிப்பாய்களின் நம்பிக்ககக்குப் பாத்தி மாகி, அேர்ககள தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
மகாண்டு ே  முடியுமா?  பி புக்களும், அ ொங்க உயர்அதிகாரிகளும்,  ாணுே 
அதிகாரிகளும் இறந்த நிகலயில், அழிேிலிருந்து மீண்டு, ஒரு 
ேருைத்திற்குள்ளாகவே இஸ் வேலக  கதரியமாக மிஸ்பாேில் தாக்கிைர்   என்று 
அனுமாைிப்பது ெரியாைது அல்ல? (1     7) 
 
ேரலாற்று ஆெிரியர் வஜாெபஸ் ொட்ெியம் : 
     மபலிஸ்தர்களின் 40 ேருை அடக்குமுகறகய ெிம்வொன் முடிவுக்கு மகாண்டு 
ேந்ததாக வஜாெபஸ்  கூறுகிறார் : 
     “ெிம்வொைின் ம ணத்திற்குப் பிறகு, பி தாை ஆொரியைாை ஏலி இஸ் வேலின் 
பி தாைியாக  இருந்தான்”  (யூதர் ெரித்தி ம் 9ம் அதிகா ம்) 
     புதிய காலக்கணக்கு, ஏலியின் ெமகாலத்தே ாக ெிம்வொகைக் குறிப்பிடுகிறது. 
வமலும், மபலிஸ்தரின் 40 ேருை அடக்குமுகறகய ொமுவேல் தான் முடிவுக்கு 
மகாண்டு ேந்தார் என்று கூறுகிறது. ெிம்வொனுக்குப் பிறகு ஏலி பதேிக்கு ேந்தார் எை 
வஜாெபஸ்  கூறுேது, புதிய காலக்கணக்கின் ோதத்திற்கு ொத்தியமில்கல. 
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சபலிஸ்தரின் 40 ேருஷ அைக்குமுனற 1ொமுவேல் காலத்திற்குள்ளும் 
சதாைர்ந்ததா ? 

 
சபலிஸ்தர் ெம்பந்தபட்ை தகராறுகள் : 
     நியாயாதிபதிகள் காலத்கத 349 ேருைங்களாக சுருக்குேதற்காக, ெிம்வொன்  
ெம்பந்தப்பட்ட மபலிஸ்தரின் 40 ேருை அடக்குமுகற, 1ொமுவேல் புஸ்தகத்திலுள்ள 
ஏலி மற்றும் ொமுவேல் அேர்களின் காலம் ேக யிலும் புதிய காலக்கணக்கில் 
நீட்டிக்கப்படுகிறது. இந்த நீட்டிப்பு உண்கமயில்கல என்ற பட்ெத்தில், குகறக்கப்படும் 
நியாயாதிபதிகளின் காலம் பற்றிய ோதம் முற்றிலும்  ேலுேிழந்துேிடும். 
     வேதாகமத்தில் மபலிஸ்தர்களுடன் ஏற்பட்ட மற்ற தக ாறுகள், ெிம்வொன் 
மதாடர்புகடய  40 ேருை அடக்குமுகறயின் பகுதியாக எண்ணப்படுேதில்கல. 
இந்த அடக்குமுகறக்கு மேகு காலத்திற்கு முன்வப, ெம்கார் 600 மபலிஸ்தர்ககள 
மகான்றான். (நியா 3:31) ெிம்வொன் இஸ் வேலர்ககள முழுேதுமாக 
  ட்ெிக்கேில்கல.  (நியா 16:27-30) அப்படிவய ொமுவேலும் முழுேதுமாக 
  ட்ெிக்கேில்கல. (1ொமு 7)  வகாலியாத் மூலமாக மபலிஸ்தர் இஸ் வேலுக்கு 
ெோல் ேிடுத்தைர். (1ொமு 17) மபலிஸ்தர் ெவுகலயும், அேன் குமா ர்ககளயும் 
ெங்கரித்தைர் (1ொமு 31)   ாஜாோைதற்கு பின்பு கூட,  தாேதீு  மபலிஸ்தருடன் 
யுத்தம் பண்ணிக் மகாண்டிருந்தான்.  (2ொமு 5:17-25; 21:15-22; 23) இறுதியாக, 
ொலவமாைின் காலத்தில் மபலிஸ்தர்கள் முழுேதுமாக ஒடுக்கப்பட்டு, இஸ் வேலின் 
ஆளுககக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். (1 ாஜா 4:21) 
     நியா 13:5ல் ெிம்வொகைப் பற்றி மொல்லும்வபாது, “..... அேன் இஸ் வேகலப் 
மபலிஸ்தரின்  ககக்கு நீங்கலாக்கி   ட்ெிக்கத் மதாடங்குோன்...” என்பது, 40 ேருை 
அடக்குமுகற முடிவுக்கு ேந்தது என்று அர்த்தம் இல்கல; இது ஒரு தற்காலிகமாை 
மீட்பு ஆகும். வமலும் ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக ஏலி, ொமுவேல், ெவுல், தாேதீு 
ஆகிவயாரின் காலப்பகுதிகளிலும் மறுபடியும் மதாடர்ந்து ேந்து, இஸ் வேகலத் 
துன்புறுத்திைர்.                                     
     1ொமுவேல் புஸ்தகத்தின் ஆ ம்ப காலப்பகுதியில், இஸ் வேலர் மீது 
அடக்குமுகற ஏதும் இருந்ததற்காை  தடயம் ஏதுமில்கல. ஏலியின் காலத்தில் 
ஒவ்மோரு ேருைமும் மதாழுது மகாள்ேதற்காக ெீவலாேிற்கு இஸ் வேலர் 
தடங்கலற்ற பயணம் வமற்மகாண்டது, அந்த காலப்பகுதியில் நிலேிய 
அகமதிகயயும் பாதுகாப்கபயும் உணர்த்துகிறது. 
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அைக்குமுனறயின் வபாது இஸ்ரவேலுக்கு ராணுேம் இல்னல : 
  
     1ொமு 4:1,2ல், இஸ் வேலின்  ாணுேம் மபலிஸ்தர்ககள யுத்தத்தில் 
ெந்தித்தகதப் பற்றி படிக்கிவறாம்.  இது   அடக்குமுகற காலமாக இருந்தால், புதிய 
காலக்கணக்கு கூறும் ேிதமாக,  யுத்தத்திற்கு தயார் நிகலயில் இஸ் வேலில் 
 ாணுேம் இருந்திருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. 1ொமுவேல் 7ம் 
அதிகா த்தில்,  வேமறாரு 20 ேருை அடக்குமுகறக்குப் பின்பு, மபலிஸ்தர்கள் 
மிஸ்பாேில் இஸ் வேலர் மீது தாக்குதல் நடத்திைார்கள். 1ொமுவேல் 4ம் 
அதிகா த்திற்கு வநர்மாறாக, 1ொமுவேல் 7:7ல் இஸ் வேலர் மபலிஸ்தர்ககளப் 
பார்த்து பயந்தைர் என்று ோெிக்கிவறாம். வதேன் மபலிஸ்தர்ககள 
கலங்கடித்ததிைால், இஸ் வேலர் அேர்ககள பின்மதாடர்ந்து வபாய் முறியடித்தைர். 
(11ம் ேெைம்) 1ொமு 4ல் குறிப்பிட்டது வபால, இப்மபாழுது  ாணுேம் இருப்பதாக 
ஏதும் குறிப்பிடப்படேில்கல. ஏமைைில், மபலிஸ்தியர்களின் இந்த இ ண்டாேது 
அடக்குமுகறயின் வபாது இஸ் வேலிடம் தயார் நிகலயில்  ாணுேம் ஏதும் 
இருந்திருக்கேில்கல. 
 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இறுதியில் நைந்த ெம்பேங்கள் : 
 
     நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில்  இறுதியாக ேிேரிக்கப்படும் இ ண்டு 
ெம்பேங்கள் (1. ெிம்வொன் மபலிஸ்தர்ககள அழித்தது. 2. ெிம்வொன் காலத்தில் 
மதற்கு பகுதியில் இருந்த தாண் வகாத்தி த்தார் ேடக்கு பகுதிக்கு நகர்ந்து 
குடியமர்ந்தது). இந்த ெம்பேங்கள் இ ண்டும்  நியாயாதிபதிகள் காலத்தின் ஆ ம்ப 
காலக்கட்டத்தில்     நடந்தது  எை புதிய காலக்கணக்கு மொல்கிறது. இப்படிச் மொல் 
ேதால், நியா 13:1ல் மதாடங்கிய 40 ேருை அடக்குமுகறகய 1ொமு 7ல்      
கேப்பதற்கு எளிதாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லாேிட்டால், 40 ேருை 
அடக்குமுகறயுடன் பல ெம்பேங்ககள இகணக்க வேண்டும். ஏமைைில் அந்த 
ெம்பேங்கள் ஒவ்மோன்றும் மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற பற்றிய அறிகுறிவய 
இல்லாதகே ஆகும். 
 
      நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்திலுள்ள ககடெி இ ண்டு ெம்பேங்கள் ஒன்றன்பின் 
ஒன்றாக நடந்தது என்று  நிரூபிக்கப்பட்டால், புஸ்தகம் முழுேதிலும் ெம்பேங்கள் 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ேரிகெக் கி மமாக எழுதப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்து கூடுதல் 
ேலிகம மபறும்.  
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முதல் ெம்பேம் : 
     ெிம்வொன் தாண் வகாத்தி த்கதச் வெர்ந்தேன் என்பதும், வொ ாவுக்கும்  
எஸ்தாவோலுக்கும் நடுேிலுள்ள பகுதியில் ோழ்ந்து ேந்தான் என்பகத ஞாபகத்தில் 
மகாள்ள வேண்டும். (நியா 16:31) இந்த இடம்  இஸ் வேலின் மதற்குப் பகுதியில் 
இருந்தது.  
 
இரண்ைாேது ெம்பேம் : 
     அடுத்த ெம்பேத்தில் தாண் வகாத்தி த்தார் ேடக்கு வநாக்கி நகர்ந்து லாயஸீ் 
ேக க்கும் மென்றகதக் குறிப்பிடுகிறது. (நியா 18:1,2,27-31) இந்த நிகழ்ச்ெி 
ேரிகெக்கி மமாக நடந்த ஒன்றாகும்; ஏமைைில், ெிம்வொைின் காலத்தில் தாண் 
வகாத்தி த்தார்  இன்னும் இஸ் வேலின் மதற்குப் பகுதியில் தான் இருந்தைர். 
இங்கிருந்து தான் அறுநூறு வபர் ஆயுதபாணிகளாய் ேடக்கு பகுதிக்கு அனுப்பி 
கேக்கப்பட்டைர் என்று நியா 18:11ல் படிக்கிவறாம். மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகறயின் 
காலக்கட்டத்தில் இஸ் வேலர் ஆயுத ேலிகம பகடத்தேர்களாய் இல்கல என்பது  
மதரிேதால், இந்த ெம்பேம், ெிம்வொைின் .ம ணத்திற்கு பிறகு உள்ள காலத்தில் தான் 
நடந்தது என்பது மதளிோகிறது. 
 
     இதற்குப் பின் நடந்த இறுதி ெம்பேங்களில், தாண் வகாத்தி த்தார் ேடக்குப் 
பகுதியில் குடியமர்ந்தார்கள் என்பது மதரிகிறது. (இதற்கு முந்கதய ெம்பேங்களில், 
ேடக்கு வநாக்கி நகரும் முயற்ெி நடந்தது).  
 
நியா 20:1-2. 
     “அப்சபாழுது தாண் முதல் சபயர்செபாமட்டுமுள்ள இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைேரும் கீவலயாத் 
வதெத்தாருைன் மிஸ்பாேிவல கர்த்தருக்கு முன்பாக ஏவகாபித்துச் ெனபயாகக் கூடிைார்கள். ெகல 
ஜைங்களின் அதிபதிகளும், இஸ்ரவேலின் ெகல வகாத்திரத்தாரும் வதேனுனைய ஜைமாகிய 
ெனபயாகக் கூடி நின்றார்கள்.  அேர்கள் பட்ையம் உருவுகிற நாலு லட்ெம் காலாட்கள்”. 
 
     இந்த ேெைம் குறிக்கும் காலக்கட்டத்தில், தாண் வகாத்தி த்தார் ேடக்வக 
குடியமர்ந்தார்கள் என்பது மட்டுமன்றி, பட்டயங்களுடன்  ாணுே ேலிகம 
மகாண்டேர்களாகவும், மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற இருப்பதற்காை அறிகுறிகள் 
எதுவும் இல்கல என்றும் மதரிகிறது. 
          
     ஏற்கைவே 16ம் அதிகா த்தில் ெிம்வொைின் மேற்றிகயத் மதாடர்ந்து, 
மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற முடிந்து ேிட்டது மதளிோகத் மதரிகிறது. 
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அசலக் ஸாண்ைரியா பட்ைணத்னதச் ொர்ந்த கிளமன்ட் கருத்து : நியாயாதிபதிகள் 
புஸ்தகத்தில் ெம்பேங்கள் ேரினெக்கிரமமாக எழுதப்பட்ைது.    
 
     அமலக் ஸாண்டரியா பட்டணத்கதச் ொர்ந்த கிளமன்ட்,  நியாயாதிபதிகளின் 
மபயர்ப் பட்டியலில்  ஒவ்மோருேக ப் பற்றிக் குறிக்கும் மபாழுது, ஒருேர் 
காலத்துக்குப் பின் ஒருே ாகவே, அேர்களின் ஆளுகக காலத்கத 
ேரிகெப்படுத்துகிறார். நியாயாதிபதிகளின்   மமாத்த காலத்கதக் குகறக்கும் 
ேிதமாக, ெம காலத்தில் நியாயாதிபதிகளின் ஆளுகக  இருந்ததாக, கிளமன்ட் 
முயற்ெி மெய்யேில்கல.  
 
கிளமன்ட் கூறுகிறார்: 
     “ஜைங்கள் மறுபடியும் மீறுதலுக்கு உட்பட்ைனதத் சதாைர்ந்து, 40 ேருஷங்கள் அந்நியர்களாகிய      
சபலிஸ்தரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ேந்தைர். ஆைால், அேர்கள் வதேைிைத்திற்கு திரும்பி ேந்தவபாது, 
தாண் வகாத்திரத்தாைாகிய ெிம்வொைால் இஸ்ரவேலர்கள் ேழிநைத்தப்பட்ைைர். ெிம்வொன் 
அந்நியர்கனள முறியடித்தான்; அேன் 20 ேருஷங்கள் ஆளுனக செய்தான்.  அேனுக்குப்பின், 
ஆொரியைாகிய ஏலி 40 ேருஷங்கள் ஜைங்கனள நியாயம் ேிொரித்தான். அேனுக்குப் பிறகு, 
ொமுவேல் தரீ்க்கதரிெி  பதேிக்கு ேந்தான்”. 
 

     ஆதி காலத்திய கிறிஸ்தே ஆெிரிய ாை கிளமன்ட், மபலிஸ்தரின் 40 ேருை 
அடக்குமுகற முடிந்தகதத் மதாடர்ந்து, ஏலி, மற்றும் ொமுவேல் பதேிக்கு 
ேந்ததாகக் குறிப்பிடுேது கேைிக்க வேண்டிய ேிையமாகும். இேர் 
குறிப்பிடுேதிலிருந்து, ெிம்வொனும் ொமுவேலும் ெம காலத்தில் நியாயாதிபதிகளாக     
ஊழியம் மெய்யேில்கல என்பது மதளிோகிறது.        
 
     யூெிபியஸ் குறிப்பிடுகிறார்: “வமாவெக்கு பிறகு மபாறுப்வபற்ற 
வயாசுோேிலிருந்து ஆலயம் கட்டும் ேக யிலாை காலம் 674 ேருைங்கள் என்று 
அமலக் ஸாண்டரியா பட்டணத்து கிளமன்ட்  கணித்தார்”  கிளமன்ட் கூறும்  தேறாை 
நியாயாதிபதிகள் காலக்கணிப்பு, 450 ேருைங்களுக்கு குகறோை வபாக்கில் இ ாமல், 
அதிகமாக இருப்பகதக் கேைிக்கலாம்.  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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புதிய காலக்கணக்கின்  கீழ்கண்ை ேனரபைத்தில் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ை பல 
நியாயாதிபதிகள் ெம காலத்தில் இஸ்ரவேலில் இருந்தைர்  என்று 
குறிக்கப்படுகிறது.  இந்த அனுமாைம் உண்னமக்கு புறம்பாகவும், பல 
ெந்வதகங்களுக்கு பதில் அளிக்க முடியாத ேனகயில் உள்ளை. 
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        அம்வமாைியர்கள்  இஸ் வேலக  18 ேருைங்கள் ஒடுக்கிைார்கள். (நியா 
10:8)  மயப்தா அம்வமாைிய  ாஜாேிைிடத்தில்,  இஸ் வேலருக்கு ேிவ ாதமாக 
யுத்தம் பண்ண ே  கா ணம் என்ை என்று வகட்டான். அதற்கு  ாஜா இஸ் வேலர் 
எகிப்திலிருந்து ேருகிற வபாது, அர்வைான் துேக்கி யாவபாக் மட்டும், வயார்தான் 
மட்டும் இருக்கிற என் வதெத்கதக் கட்டிக்மகாண்டார்கவள; இப்மபாழுது அகத எைக்கு 
ெமாதாைமாய் திரும்பக் மகாடுத்துேிட வேண்டும் என்றான்.  அதற்கு மயப்தா, 
இஸ் வேலர் எஸ்வபாைிலும், அதின் கி ாமங்களிலும், ஆவ ாவேரிலும் அதின் 
கி ாமங்களிலும், அர்வைான் நதியருகாை எல்லா ஊர்களிலும் முந்நூறு ேருைம் 
குடியிருக்ககயில், இவ்ேளவு காலமாய் நீங்கள் அகதத் திரும்பக் மகாள்ளாவத 
வபாைமதன்ை ?  என்றான். 
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      மயப்தாவுக்கும் அம்வமாைிய  ாஜாவுக்கும் இகடவய நடந்த ெர்ச்கெயில், 
அம்வமாைியர்களின் அடக்குமுகற ேக யிலுமுள்ள காலப்பகுதி 300 ேருைங்கள் 
என்பது மதரிகிறது. ஆகவே, நியாயாதிபதிகளின் இதுேக க்குமுள்ள காலப்பகுதி 
ெரியாைது என்பகத வதேன் உணர்த்துகிறார். இதற்குப் பிறகு உள்ள 
காலப்பகுதிகயயும் இவ்ேிதவம கணக்கிடலாம். 
      புதிய காலக்கணக்கில் இந்த 300 ேருைங்கள் ேக யிலுமுள்ள 
காலப்பகுதியில் ேித்தியாெம் ஏதுமில்கல. ஆைால், அதற்குப் பிறகு உள்ள 
நியாயாதிபதிகளின் காலங்ககளக் கணிப்பதில் புதிய காலக்கணக்கு மபரிதும் 
வேறுபடுகிறது.  இஸ் வேலர்கள் மதாடர்ந்து பாேம் மெய்ததால், ஒவ  ெமயத்தில்  
இ ண்டு அடக்கு முகறககள வதேன் அனுமதித்தார் என்று புதிய காலக்கணக்கு 
கீழ்கண்ட ேெைத்கதக் குறிப்பிடுகிறது:  
நியா 10:7. 
      “அப்சபாழுது கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் வமல் வகாபமூண்டு, அேர்கனளப் சபலிஸ்தர் னகயிலும் 
அம்வமான் புத்திரர் னகயிலும் ேிற்றுப்வபாட்ைார்”. 

     மீதமுள்ள 10,11,12ம் அதிகா ங்கள் அம்வமாைியர்களின் 18 ேருை   
அடக்குமுகறகய மயப்தா எப்படி முடிவுக்குக் மகாண்டு ேந்தார் என்பகதயும், 
அேனுக்குப் பின்பு இப்ொன், ஏவலான், அப்வதான் என்ற நியாயாதிபதிகள் ேிொ கண 
மெய்தகத ேிேரிக்கின்றை.  
  
புதிய காலக்கணிப்பு கூறும்  ெமகாலத்திய அைக்குமுனறகள் : 
     கிழக்கில் அம்வமாைியர்களின் அடக்குமுகற நடந்து மகாண்டிருக்கும் வபாது, 
மதன் வமற்கில் மபலிஸ்தர்கள் இஸ் வேலர்ககள ஒடுக்கிைதாக புதிய காலக்கணக்கு 
கூறுகிறது. (நியா 13:1) மபலிஸ்தரின் இந்த அடக்குமுகற காலத்தில் தான் ெிம்வொன் 
பிறந்து ேளர்ந்தான்.  அேன் ொேதற்கு 20 ேருைங்களுக்கு முன்பிலிருந்து, 
மபலிஸ்தர்களிடமிருந்து இஸ் வேலக  மீட்க ஆ ம்பித்தான். (நியா 15:20; 16:31)  
ெிம்வொன் காலத்தில் மபலிஸ்தர் அடக்குமுகற முடிவுக்கு ே ேில்கல.  இேர்களின் 
அடக்குமுகற முடிவுக்கு ே ாது என்பது ெிம்வொன் பிறப்பதற்கு முன்வப 
உணர்த்தப்படுகிறது.  ”அேன் (ெிம்வொன்) இஸ் வேகல மபலிஸ்தாரின் ககக்கு 
நீங்கலாக்கி இ ட்ெிக்கத் மதாடங்குோன்”  என்று நியா 13:5ம் ேெைத்தில் 
படிக்கிவறாம். இவ்ேிதமாக, மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற ொமுவேல் காலம் ேக   
மதாடர்ந்து ேந்ததாகவும், 1ொமு 7:13ம் ேெைத்தின்படி, மபலிஸ்தரின் அடக்குமுகற 
முடிந்ததாகவும் புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  ஆகவே, ெிம்வொன், ஏலி, ஆகிவயார் 
ொமுவேல் காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள் என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. 
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      ஆைால், நியா 10:8,9ம் ேெைங்ககளத் மதாடர்ந்து படித்தால், “அேர்கள் 
(அம்வமாைியர்கள்) அந்த ேருைம் முதற்மகாண்டு பதிமைட்டு ேருைமாய் 
வயார்தானுக்கு அப்பாவல  (கிழக்கு), கீவலயாத்திலுள்ள எவமாரியரின் வதெத்தில் 
இருக்கிற இஸ் வேல் புத்தி க மயல்லாம் மநருக்கி ஒடுக்கிைார்கள். அம்வமான் 
புத்தி ர் யூதாேின் வமலும் மபன்யமீன் வமலும் எப்பி ாயமீ் குடும்பத்தார் வமலும் 
யுத்தம் பண்ண வயார்தாகைக் கடந்து (வமற்கு வநாக்கி)  ேந்தார்கள். இஸ் வேலர் 
மிகவும் மநருக்கப்பட்டார்கள்” என்று ோெிக்கிவறாம்.  
     வமற்குறிப்பிட்ட ேெைத்தில், அம்வமாைியர்கள் இஸ் வேலின் கிழக்குப் 
பகுதியில் மட்டும் ஒடுக்கிைார்கள் என்றும்,  மபலிஸ்தர்கள் மதன் வமற்குப் பகுதியில் 
மட்டும் ஒடுக்கிைார்கள் என்பதற்கு எவ்ேித ேிே மும் காணப்படேில்கல.  ஆைால், 
அம்வமாைியர்கள் வயார்தாகை கிழக்கிலிருந்து கடந்து, வமற்கு பகுதிக்கு ேந்து 
இஸ் வேலர் அகைேக யும் ஒடுக்கிைார்கள் என்பது மதளிோகக் குறிக்கப் 
பட்டுள்ளது.  
     வமலும், நியா 13:1ல், “இஸ் வேலர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்கேக்குப் 
மபால்லாப்பாைகதச் மெய்தபடியால், கர்த்தர் அேர்ககள நாற்பது ேருைமளவும் 
மபலிஸ்தர் ககயில் ஒப்புக்மகாடுத்தார்” என்று ோெிக்கிவறாம்.  இங்கு, இஸ் வேலர் 
மறுபடியும் பாேஞ் மெய்தைர் என்று குறிக்கப்படுேது, 10ம் அதிகா  அடக்குமுகறயும் 
13ம் அதிகா த்தில் (13:1) குறிக்கப்படும் அடக்குமுகறயும்  இதுவும் ஒன்றல்ல 
என்பது மதரிகிறது. 
 
     ொமலாவமானுக்குப் பிறகு இஸ் வேல்  இ ண்டாகப் பிரிக்கப்படும் என்று 
வேதாகமம் மொல்கிறது. அதற்கு முன்வப நியாயாதிபதிகள் காலத்திவலவய 
இஸ் வேல் எப்படி இ ண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்?  உண்கமயில், இஸ் வேகல 
வதேன் ஒருேவ  ஆட்ெி மெய்து மகாண்டிருக்கும் நிகலயில், கிழக்கு, வமற்கு 
இ ண்டு பகுதிகளில் இ ண்டு ெிங்காெைங்ககள வதேன் எப்படி ஏற்படுத்துோர் ?  
(1ொமு 8:7; 1நாளா 29:23) இஸ் வேல் முழுகமக்கும் ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தால், 
பி ச்ெிகைககள எப்படித் தீர்த்து கேக்க முடியும் என்ற ோதம் ெரியல்ல.  
உண்கமயில், ொமுவேல் ெீவலாேில் இருந்து மகாண்டு, இஸ் வேல் முழுகமக்கும் 
ேருைம் முழுேதும் பி யாணம் மெய்து ேிொ கண மெய்தார்.  தாண் முதல் 
மபயர்மெபா ேக யிலும் (வமற்கிலிருந்து கிழக்கு ேக யிலும்) கீர்த்தி மபற்றிருந்தார். 
அேருகடய ஊழியம் மதற்குப் பகுதிக்கு மட்டும் உட்பட்டதாயிருக்கேில்கல.  
(1ொமு 3:20; 7:3,15–17) ஆகவே, இஸ் வேல் முழுகமக்கும் ஒவ  நியாயாதிபதி தான் 
இருந்தார். ஒவ  ெமயத்தில் பலர் இல்கல. 
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     ஒரு நியாயாதிபதி இறந்த பிறகு, அடுத்தேர் பதேிக்கு ேந்ததாகவே வேதாகமம் 
மதரிேிக்கிறது. ஒத்ைிவயல் – நியா 3:10;  ஏகூத் – நியா 3:15; மதமபா ாள் – நியா 4:4; 
கிதிவயான் – நியா 8:28; வதாலா – நியா 10:2; யாேரீ் – நியா 10:3; மயப்தா – நியா 12:7; 
இப்ொன், ஏவலான், அப்வதான் – நியா 12:8-14; ெிம்வொன் – நியா 15:20; 16:31; ஏலி – 
1ொமு 4:18;  ொமுவேல் – 1ொமு 7:15-17.   ெமகாலத்தில் பல நியாயாதிபதிகள் 
இருந்தைர் என்பதற்கு   வேதாகமத்தில் எந்த ஆதா மும் இல்கல.  
 
     அம்வமாைியர்களுக்கு எதி ாை யுத்தத்தில் ொமுவேல் மயப்தாவுடன் வெர்ந்து 
உதேி மெய்திருக்க மாட்டா ா ?  
 
     ெவுல்  ாஜாவுக்கு மபலிஸ்தர்ககள அழிக்கச் மொல்லி ஆவலாெகை நல்கிய 
ொமுவேல்,  ெிம்வொன், மயப்தா, ஏவலான் அல்லது அப்வதான் ஆகிவயாக  ேழி 
நடத்த முயற்ெி ஏதும் எடுத்திருக்க மாட்டா ா ? 
 
     புதிய காலக்கணக்கின் ேக படத்தில்  வதாலா, யாேரீ்  வபான்ற நியாயாதி 
பதிகளுக்கு முன்ைதாகவும், அம்வமாைியர்களின் அடக்குமுகறக்கு முன்ைதாகவும் 
ஏலி நியாயாதிபதியாக  இருந்தார் என்று குறிக்கப்படுகிறது. அப்படி அேர் 
இருந்திருந்தால், ொமுவேல் புஸ்தகத்தில் இேக ப் பற்றிச் மொல்லப்படும் 
ேக யிலும்,  ஏலி எந்த சூழ்நிகலயிலும் இருந்திருப்பதற்காை தடயம் ஏதும் 
வேதத்தில்  ெிறிதும் இல்கல. 
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ரூத் புஸ்தகத்தில் தாேதீின் ேம்ொேளி 
 

ரூத் 4:18-22. 
    “வபவரசுனைய ெந்ததியின் ேரலாறு: வபவரஸ் எஸ்வரானைப் சபற்றான்; எஸ்வரான் ரானமப் 
சபற்றான்; ராம் அம்மிைதானபப் சபற்றான்; அம்மிைதாப்  நகவொனைப் சபற்றான்; நகவொன் 
ெல்வமானைப் சபற்றான்; ெல்வமான் வபாோனெப் சபற்றான்; வபாோஸ் ஓவபனதப் சபற்றான்; ஓவபத் 
ஈொனயப் சபற்றான்; ஈொய் தாேனீதப் சபற்றான்”.  
 

     நியாயாதிபதிகள் காலத்கத 450 ேருைங்கள் என்று எடுத்துக் மகாண்டால், ஐந்து  
தகலமுகறகளுக்கு இது மிக நீண்ட காலம் என்று புதிய காலக்கணக்கில் 
மொல்லப்படுகிறது. ஒவ்மோரு  தகலமுகறயிலுள்ளேர் குமா கைப் மபறும் வபாது, 
ெ ாெரியாக 142 ேயது உள்ளே ாக இருந்திருப்பார் என்று கீழ்கண்டோறு 
கணக்கிடப்படுகிறது : 
 ாகாப்         40  ேயது 
வபாோஸ்    142    ,, 
ஓவபத்        142   ,,  
ஈொய்        142    ,, 
தாேதீு   
      ாகாப் வபாோகெ மபறும் மபாழுது 40 ேயதிருக்கலாம் எை 
அனுமாைிக்கப்படுகிறது.  இந்த மபயர்ப் பட்டியல், காைான் வதெத்திற்குள் 
பி வேெித்தது முதல் நியாயாதிபதிகள் காலம் முடிந்து 10 ேருைங்களுக்குப் பின் 
தாேதீின் பிறப்பு ேக  நீள்கிறது. (466 ேருைங்கள்)  ெவுல் 40 ேருை அ ொட்ெிகய 
முடித்த வபாது, தாேதீு 30 ேயதுள்ளே ாயிருந்தார்.  அதாேது, ெவுல் 
 ாஜாோைதற்கு பின்பு 10 ேருைங்கள் கழித்து தாேதீு பிறந்தார்.  
    வமற்குறிப்பிட்டபடி, பிள்கள மபற்ற மபாழுது ெ ாெரி ேயது 
அதிகமாயிருப்பதற்காை பி ச்ெிகைக்கு புதிய காலக்கணக்கு   நியாயாதிபதிகளின் 
காலத்கத குகறப்பதன் மூலம்  தீர்வு காண்பதாகச் மொல்லிக் மகாள்கிறது. அதாேது,        
நியாயாதிபதிகள் காலத்கத 450லிருந்து 349 ேருைமாக குகறத்தால், ஐந்து தகல 
யிைரின்  பிள்கள மபற்றதற்காை ெ ாெரி ேயகத 1081/3    என்று  குகறக்கலாம் 
எை புதிய  காலக்கணக்கு கூறுகிறது. இது பி ச்ெிகைகய குகறக்க முற்படுகிறவத 
அல்லாமல், முழுகமயாை தீர்வு கிகடக்கேில்கல. ஒவ்மோரு தகப்பனும் தன் 
குமா ன் ஆண் அந்தஸ்கத அகடய 18 ேருைங்ககள கூட்டும் நிகலயில் இருப்பது 
தான்  எல்வலாருகடய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும். 
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     ரூத் 4:18-22ல், வபவ ெிலிருந்து (யூதாேின் குமா ன்) தாேதீு ேக யிலாை 
தகலமுகற பட்டியலில் ெில தகலமுகறகள் ேிடுபட்டிருக்கலாம். 
வேதாகமத்திலுள்ள ேம்ொேளிகளில்  இது ஒன்றும் புதிது அல்ல! ேம்ொேளி 
கணிப்புகளில், ஒரு ப ம்பக கய உறுதிப்படுத்துேதற்கு, முந்கதய தகலமுகறகள் 
அகைத்கதயும் கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளத் வதகேயில்கல. ஒரு நபரின் 
ப ம்பக , அே து வகாத்தி ம், இைம், குடும்ப அங்கங்கள் வபான்றகேகளின் ேம்ெ 
அட்டேகணகய அடிப்பகடயாகக் மகாண்டதாகும். ஆைால், “காலக்கணக்கு” என்பது, 
ஒரு தகலமுகறயிலிருந்து அடுத்த தகலமுகறயின் பிறப்பு ேக க்கும் 
துல்லியமாக ேருைங்கள் கணக்கிடப்பட்டு, ேம்ொேளியின் மதாடர்பு  அறுந்து  
வபாகாமல் கூட்டுத்மதாகககய அகடய வேண்டும்.  
     ரூத்தின் ேம்ொேளியில் பல  தகலமுகறகளின் மபயர்கள் ேிடுபட்டுள்ளை.       
இப்படியாக, 1 ாஜா 6:1ல் வேதத்கத பி தி எடுத்தேர்கள் “480” எண்கண வெர்த் 
திருக்க வேண்டும் எைவும், மூல பி தியில் இது இல்கல  என்பது தான் உண்கம 
ஆகும். இதற்கு ஆதா ம், பழங்கால வேத ஆெிரியர்கள் இந்த ேெைத்கதக் குறித்த 
ேியாக்கியாைத்தில்  “480” என்ற எண்கண வெர்க்கவே இல்கல. து திஷ்டேெமாக, 
ெேக்கடல் புஸ்தக சுருள்கள் கண்டுபிடிப்புகளில் இது பற்றிய கூடுதல் ேிே ங்கள்  
கிகடக்கேில்கல. 

ரூத் தனலமுனறகள் 
     வேதாகமத்தில் நான்கு இடங்களில் ரூத் மதாடர்பாை ேம்ொேளி 
அட்டேகணகள் காணப்படுகின்றை. அகே அகைத்தும் ஒவ   மாதிரியாக உள்ளை. 
எண் ரூத் புஸ்தகம் 

(4:18-22) 
மத்வதயு சுேிவெஷம் 

(1:3-6) 
1நாளாகமம் 

(2:5-15) 
லூக்கா 

சுேிவெஷம் 

(3:31-33) 
1 வபவ ஸ் பாவ ஸ் பாவ ஸ் பாவ ஸ் 

2 எஸ்வ ான் எஸ்வ ாம் எஸ்வ ான் எஸ்வ ாம் 

3  ாம் ஆ ாம்  ாம் ஆ ாம் 

4 அம்மிைதாப் அம்மிைதாப் அம்மிைதாப் அம்மிைதாப் 

5 நகவொன் நகவொன் நகவொன் நகவொன் 

6 ெல்வமான் ெல்வமான் ெல்மா ெல்வமான் 

7 வபாோஸ் வபாோஸ் 
( ாகாப்  மூலமாக) 

வபாோஸ் வபாோஸ் 

8 ஓவபத் ஓவபத் 
(ரூத் மூலமாக) 

ஓவபத் ஓவபத் 

9 ஈொய் ஈொய் ஈொய் ஈொய் 

10 தாேதீு தாேதீு தாேதீு தாேதீு 
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     வமற்குறிப்பிட்ட நான்கு அட்டேகணககளப் பார்க்கும் வபாது, 4 அல்லது 5 
தகலமுகறகள் மட்டுவம எகிப்தில் ெஞ்ெரித்த காலப்பகுதியாகிய 430 ேருைங்களில் 
இடம் மபற்றிருக்கிறது. முக்கியமாை தகலமுகறகள் மட்டுவம வெர்க்கப்பட்டு, பல 
தகலமுகறகளின் மபயர்கள் ேிடுபட்டுள்ளை. (ரூத் 4: 18-22) 
     430 ேருைங்கள் காலப்பகுதியில், பாவ ஸ் மற்றும் நகவொகை வெர்த்துக் 
மகாண்டால், இந்த நீண்ட காலப்பகுதியில் பதிவு மெய்யப்பட்டுள்ள தகலமுகறகள் 
நிச்ெயமாக வபாதுமாைதாக இல்கல என்பதும், இந்த காலக்கட்டத்திற்குள்ளாகவே பல 
தகலமுகறகள் கண்டிப்பாக ேிடுபட்டிருக்கும். ெில முக்கியமில்லாத 
தகலமுகறகளின் மபயர்கள் ேிடுபட்டிருப்பது கீழ்கண்ட ேரிகெயில் 
மேளிப்பகடயாகத் மதரிகிறது. அதாேது, நகவொன் ெல்வமாகைப் மபற்றான்; 
ெல்வமான் வபாோகெப் மபற்றான். 250 ேருை இகடமேளியில் மேறும் இ ண்டு 
தகலமுகறகள் மட்டும் உள்ளை. இந்த காலப்பகுதி வமாவெயின் ம ணத்திற்கும் 
கிதிவயான் காலத்திற்கும் இகடப்பட்டதாக உள்ளது. “ெல்மா” (OT 8008) (1நாளா 2:11) 
என்பது ரூத் 4:21ல் ெல்வமான் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது மபயரின் மற்மறாரு 
ேடிேம் ஆகும். 
‘சபற்றான்’ என்ற சொல் வேதாகமத்தில் சபாதுோக பரந்த வநாக்கில் 
னகயாளப்பட்டுள்ளது:  
             : 
     ரூத் 4:17ல் ரூத்தின் குமா கை, “நவகாமிக்கு  ஒரு ஆண் குழந்கத பிறந்தது” 
என்று ோெிக்கிவறாம். ரூத்தின் மாமியா ாை நவகாமி, உண்கமயில் ரூத்தின் 
குமா னுகடய ேம்ொேளிக்கு ெம்பந்தமில்லாதேர். ரூத் 4:18-22ல் உள்ள ேம்ொேளி 
பட்டியலில் உள்ள   “மபற்றான்” (ஸ்ட் ாங்க் 3205) என்ற மொல் தான்  4:17ம் 
ேெைத்திலும்  பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
ரூத் 4:13,17. 
     “வபாோஸ்  ரூத்னத ேிோகம் பண்ணிைான்; அேள் அேனுக்கு மனைேியாைாள்; அேன் 
அேளிைத்தில் பிரவேெித்தவபாது, அேள் கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு ஆண் பிள்னளனயப் சபறக் கர்த்தர் 
அநுக்கிரகம் பண்ணிைார்”. 
      “அயல்ேடீ்டுக்காரிகள் நவகாமிக்கு ஒரு ஆண் பிள்னள பிறந்தது என்று ோழ்த்தி, அதற்கு ஓவபத் 
என்று வபரிட்ைார்கள். அேன் தாேதீின் தகப்பைாகிய ஈொயின் தகப்பன்”. 
     வதே ஆேியால் ஏேப்பட்டு ரூத் புஸ்தகத்கத எழுதியேரின் வநாக்கம், தாேதீின் 
ேம்ொேளியின்   இகணப்கப (link) மேளிப்படுத்துேது மட்டும் தான்; காலக்கணக்கக 
கமயப்படுத்தி அல்ல. 
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“சபற்றான்” என்ற சொல் வேதத்தில் னகயாளப்பட்டுள்ள முனற 
 
எவெக்கியாேின் குமாரர்கள் : 
     “மபற்றான்” என்ற மொல் எந்த ேிதத்தில் உபவயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பகத 
வமலும் ஆ ாய்வோம் :  
  
2 ாஜா 20 : 17,18. 
     “இவதா, நாட்கள் ேரும்; அப்சபாழுது உமது ேடீ்டில் உள்ளதிலும், உமது பிதாக்கள் 
இந்நாள்ேனரக்கும் வெர்த்ததிலும்  ஒன்றும் மீதியாக னேக்கப்பைாமல் எல்லாம் பாபிவலானுக்குக் 
சகாண்டுவபாகப்படும். நீர் சபறப்வபாகிற உமது ெந்தாைமாகிய உமது குமாரர்களிலும் ெிலர் 
பாபிவலான் ராஜாேின் அரமனையிவல அரமனை  வேனலக்காரராயிருப்பார்கள்  என்று கர்த்தர் 
சொல்லுகிறார் என்றான்”. 
 
     எவெக்கியா  ாஜாவுக்கு  “அேன் மபறப்வபாகிற குமா ர்கள் பாபிவலானுக்கு 
மகாண்டு வபாகப்படுோர்கள்” என்று உக க்கப்பட்டது; ஆைால், அேனுக்குப் பின்பு பல 
தகலமுகறகளுக்குப் பிறவக, அேனுகடய ேம்ொேளியில் ேந்தேர்கள் 
பாபிவலானுக்கு மகாண்டு வபாகப்பட்டார்கள். 
 
     (ரூத் 4:18-22ம் ேெைத்தில்   “பிள்கள மபறுதல்”  குறித்து பயன்படுத்தப்பட்ட 
அவத எபிவ யச் மொல், 2 ாஜா 20:18ம் ேெைத்திலும்  உள்ளது) 
 
     மத்வதயு 1:6ம் ேெைத்திலிருந்து ஆ ம்பமாகும் யூத  ாஜாக்களின் பட்டியலில், 
வயா ாமுக்கும் உெியாவுக்கும் இகடயில் அகெியா, வயாோஸ், அமத்ெியா என்ற 
மூன்று  ாஜாக்களின் மபயர்கள் ேிடப்பட்டுள்ளை. இங்கு, “வயா ாம் உெியாகேப் 
மபற்றான்” என்பது எபிவ ய ேழக்கு மமாழியில் “உெியா வயா ாமின் ப ம்பக  ேழி 
ேந்தேன்” என்று அர்த்தமாகிறது.  மூன்று  ாஜாக்களின் மபயர்கள் மத்வதயு 
அதிகா த்தில் இல்லாதது, ஏவதா தேறுதலாகவோ அல்லது ஞாபக மறதியாகவோ 
ஏற்பட்டதல்ல! இந்த மபயர்கள் தேிர்க்கப்பட்டாலும், ேம்ொேளி பட்டியல் 
அதிகா ப்பூர்ேமாைதும், மமய்யுறுதியாை ஆேணம் என்பதிலும் மாற்றுக்கருத்து 
இல்கல. இதற்குரிய கா ணம் என்ைமேைில், கிறிஸ்துேின் மூதாகதயர்ககள 
ேரிகெப்படுத்தும் மபாழுது, மபயர் பட்டியகல மூன்று  பகுதிகளாக்கி, 
ஒவ்மோன்றிலும் 14 மபயர்ககள உள்ளடக்கியதாக, மத்வதயுேின் ேடிேகமப்பு 
இருந்தது.    
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அர்பக்ொத் குமாரர்கள் :  1நாளா 1:17-24ல் காயிைாைின் மபயர் குறிக்கப்படேில்கல. 
(மெப்துேமஜன்ட் பி திகயத் தேி )  ஆைால், லூக் 3:36ல் காயிைான் மபயர் உள்ளது. 
1நாளா 1:18ல்  அர்பக்ொத் வெலாகேப் மபற்றான் என்றால், காயிைான் மபயக  
இகடயில் எப்படி வெர்க்க முடியும்?  வேதாகமம் ேம்ொேளிகளில் ேிடுபட்ட 
தகலமுகறககள அனுமதித்தால் தான், நாம் இகடயில் வெர்க்க இயலும். 
1நாளா 1:17-23. 
      “வெமின் குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்ொத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல், வகத்வதர், வமெக் 
என்பேர்கள். அர்பக்ொத் ொலானேப் சபற்றான்; ொலா ஏவபனரப் சபற்றான். ஏவபருக்கு இரண்டு 
குமாரர்கள் பிறந்தார்கள்; ஒருேன் வபர் வபவலகு, ஏசைைில் அேன் நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்ைது.  
அேன் ெவகாதரன் வபர் சயாக்தான். சயாக்தான் அல்வமாதானதயும், ொவலப்னபயும், 
ஆெர்மாவேத்னதயும், வயரானகயும், அவதாரானமயும், ஊொனலயும், திக்லானேயும், ஏபானலயும், 
அபிமாவேனலயும், வெபானேயும், ஒப்பீனரயும், ஆேிலானேயும், வயாபானபயும் சபற்றான். இேர்கள் 
எல்லாரும் சயாக்தாைின் குமாரர்”. 
லூக் 3:34-38. 
        “யாக்வகாபு ஈொக்கின் குமாரன்; ஈொக்கு ஆபிரகாமின் குமாரன்; ஆபிரகாம் வதராகின் 
குமாரன்; வதராகு நாவகாரின் குமாரன்; நாவகார் வெரூகின் குமாரன்; வெரூகு சரகூேின் குமாரன்; சரகூ 
வபவலக்கின் குமாரன்; வபவலகு ஏவபரின் குமாரன்; ஏவபர் ொலாேின் குமாரன்; ொலா காயிைாைின் 
குமாரன்; காயிைான் அர்ப்பக்ொத்தின் குமாரன். அர்ப்பக்ொத் வெமின் குமாரன்; வெம் வநாோேின் 
குமாரன்; வநாோ லாவமக்கின் குமாரன்; லாவமக் சமத்தூெலாேின் குமாரன்; சமத்தூெலா ஏவைாக்கின் 
குமாரன்;  ஏவைாக்கு யாவரத்தின் குமாரன்; யாவரத் மகலாசலவயலின் குமாரன். மகலாசலவயல் 
வகைாைின் குமாரன்; வகைான் ஏவைாெின் குமாரன்; ஏவைாஸ் வெத்தின் குமாரன்; வெத் ஆதாமின் 
குமாரன்; ஆதாம் வதேைால் உண்ைாைேன்”. 
இது மதாடர்புகடய வேமறாரு ேெைத்கதப் பார்க்கலாம் : 
ஆதி 11:12.  “அர்பக்ொத் முப்பத்னதந்து ேயதாைவபாது ொலானேப் சபற்றான்”. 
      இந்த ேெைத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு, அர்பக்ொத் வெலாேின் வந டியாை 
தகப்பன் என்றும் இதற்கு இகடயில் வேமறாரு தகலமுகற ே  காலம் 
வபாதுமாைதாக இல்கல என்று ெிலர் ோதிக்கின்றைர். முதலாேது, “மபற்றான்” என்ற 
மொல் வேதாகமத்தில் வந டியாை தகப்பனுக்கு மட்டுமில்லாமல், மபாதுோை 
வநாக்கில் உபவயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பகத மைதில் இருத்திக் மகாள்ள 
வேண்டும்.  இ ண்டாேதாக, ஜலப்பி ளயத்திற்குப் பின் பூமி மேகுேிக ேில்  
நி ப்பப்பட வேண்டுமமன்பது முதன்கமயாக இருந்தது. (ஆதி 9:1) இளேயதிவல 
பிள்கள மபறுேது ஆச்ெரியமாை ேிையம் அல்ல. இது நேைீ காலத்திலும் நடப்பது 
தான்; அர்பக்ொத் 17 அல்லது 18 ேயதிவலவய காயிைானுக்கு தகப்பைாயிருக்கலாம்; 
அகதப் வபான்வற, காயிைான் தன் 17 அல்லது 18ம் ேயதில் வெலாவுக்கு 
தகப்பைாயிருக்கலாம்.  இவ்ேிதமாக, அர்பக்ொத் தன் 35ம் ேயதில் வெலாகேப் 
மபற்றதாக மொல்ல முடியும். 
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ேிடுபட்ை தனலமுனறகளுக்காை ொன்றுகள் 
 
இவயசுேின் ேம்ொேளினயக் குறித்து  மத்வதயுேின் ேிேரிப்பு : 
 
     ேம்ொேளிகளின் பட்டியலில், குமா ன் என்ற மபயர்ச்மொல் ப ந்த அளேில் 
உபவயாகப்படுத்தப்படுேகத மத் 1:1ல் பார்க்கலாம் :   
 
“ஆபிரகாமின் குமாரைாகிய தாேதீின் குமாரைாை இவயசுகிறிஸ்துேினுனைய 
ேம்ெேரலாறு”   
 
     இந்த மபயர்ச்மொல் “குமா ன்”  என்பது ஒரு நபரின் மூதாகதயர்களில் 
ஒருேக  இகணக்கும் ேிதமாக குறிக்கப்படுகிறது என்பகத ோெகர்கள் மைதில் 
இருத்திக் மகாள்ளும் ேிதமாக, மத்வதயுேின் ேம்ொேளிப் பட்டியல் துேங்குகிறது. 
 
மத் 1:12. 
      “அேன் இப்படிச் ெிந்தித்துக் சகாண்டிருக்னகயில், கர்த்தருனைய தூதன் சொப்பைத்தில் 
அேனுக்குக் காணப்பட்டு: தாேதீின் குமாரைாகிய வயாவெப்வப, உன் மனைேியாகிய மரியானளச் 
வெர்த்துக்சகாள்ள ஐயப்பைாவத; அேளிைத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆேியிைால் 
உண்ைாைது”.  
     வயாவெப்பு தாேதீின் குமா ன் என்று அகழக்கப்படுகிறார். பல  தகல 
முகறகளுக்கு  முந்கதய மூதாகதயர் என்ற முகறயில், தாேதீின் குமா ன் எை 
வயாவெப்பு குறிக்கப்படுகிறார். 
     வேதாகம ேம்ொேளிகளில்  “தகப்பன்-மகன்” உறவுகள் மட்டுவம ககயாளப் 
படேில்கல என்பதற்காை ஆதா ங்ககள பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் :  

I. மத் 1:8-9ல் “வயா ாம் உெியாகேப் மபற்றான்;  உெியா வயாதாகமப் 
மபற்றான்”  என்று மொல்லப்படுகிறது. ஆைால், 1நாளா 3:11-12ல் அகெியா, 
வயாோஸ், அமத்ெியா என்ற மூன்று வபர்களும் வயா ாமுக்கும் 
வயாதாமுக்கும்  இகடயில் குறிக்கப்படுகின்றைர். அதாேது, மத்வதயுேில், 
வயாதாமின் வந டியாை தகப்பைாக வயா ாம் மொல்லப்படாமல், ேம்ெ ேழி 
மூதாகதய ாக குறிக்கப்படுகிறார். 

II. மத் 1:11ம் ேெைம்  “வயாெியா எமகாைியாகே மபற்றான்”  என்று 
மொல்கிறது. ஆைால், 1நாளா 3:16ல் வயாெியாவுக்கும் எமகாைியாவுக்கும் 
இகடயில் “வயாயாக்கீம்”  மபயர் உள்ளது. வயாெியா, எமகாைியாேின் 
வந டியாை தகப்பன் இல்கல என்பகத நாம் அறிவோம்.  

178 



 
 
 

III. 1நாளா 3:19ல் உள்ள மெருபாவபலின் குமா ர்களாை மமசுல்லாம், அைைியா  
என்ற இ ண்டு குமா ர்ககள, மத்வதயு குறிப்பிடேில்கல. இந்த இ ண்டு 
குமா ர்களின் ேழி ேந்த தகலமுகறயாக அபியுத் குறிக்கப்படுகிறார். 
 

“மபற்றான்” என்ற மொல் “வந டியாை தகப்பன்-மகன்” உறகே மட்டுவம 
குறிப்பதாக இல்லாமல், ேம்ொேளியின் மதாடர்ச்ெிகய உறுதிப்படுத்த, ெில 
ெமயங்களில் மூதாகதயர்கள் மபயர்களும் உபவயாகப்படுத்தப்படுகிறது. மத்வதயு 
இவயசுேின்  ேம்ொேளிப் மபயர்ப்பட்டியகல, 3 பகுதிககள மகாண்டு, ஒவ்மோரு 
பகுதியிலும் 14 வபர்கள் என்ற ேக யகறக்கு உட்படுத்தி, மமாத்தம் 42 வபர்ககள 
மட்டும் உள்ளடக்கியோறு  ேடிேகமத்தார். இகதப் வபான்வற, ரூத் 4:18-22ம் 
ேெைங்கள்,  காைானுக்குள் பி வேெிப்பதற்கு முன்பாக 5  தகலமுகறககளயும், 
காைாைில் பி வேெித்த பிறகு 5  தகலமுகறககளயும் பட்டியலிடுகிறது. 

 
ஏொேின் ேம்ொேளி : 
 
    ஏொேின் வப ன்கள், அேனுகடய மூன்று மகைேிகளின் குமா ர்களாக 
அகழக்கப்படுகிறார்கள். (ஆதி 36:11,12,17) ஏொேின் மகைேியாகிய ஆதாளின் 
குமா ன் அமவலக் என்று ஆதியாகமத்தில் குறிக்கப்படுகிறான்.  உண்கமயில் 
இேன் ஏொேின் குமா ைாகிய எலிப்பாசுேின் மறுமகையாட்டியாகிய 
திம்ைாளுக்குப் பிறந்தேன். (1நாளா 1:36) 
 
செருபாவபல் : 
 
     மெயல்திவயலின் குமா ன் என்று மெருபாவபல் மபாதுோக அறியப்படுகிறார்.  
(எஸ்றா 3:2; ஆகாய் 1:1)  மத்வதயு மற்றும் லூக்காேின் ேம்ொேளிகளிலும்  
அப்படிவய உள்ளது. (மத் 1:12; லூக் 3:27) உண்கமயில்  மெயல்திவயலின்  
ெவகாத ைாகிய மபதாயாேின் குமா ன் தான் மெருபாவபல். (1நாளா 3:17-19) 
ேம்ொேளிகளில் உள்ள தகலமுகறககள கணிக்கும் வபாது,  உண்கமயாை 
தகப்பன் மபயர் எல்லா ெமயங்களிலும் பதிவு மெய்யப்படுகிறதில்கல என்பகத,  
லூக்கா மற்றும் மத்வதயுேிைால்  மொல்லப்படும் மபயர்ப்பட்டியகல ஒப்பிடும் 
வபாது மதரிகிறது. 
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தாேதீு :  வேதாகமத்தில் ெில இடங்களில் “மூதாகதயர்” என்பது  “தந்கத” என்று 
குறிக்கப்படுகிறது. ஆொேின் “தந்கத“  என்று தாேதீு அகழக்கப்படுகிறார். (1 ாஜா 
15:11,24);  வயாதாமின் தகப்பன் எை தாேதீு அகழக்கப்படுகிறார். (2 ாஜா 15:38)  
 
எஸ்றாேின் மூதானதயர் : எஸ்றாேின் மூதாகதயர்களாை அகிமாஸ், அெரியா 
வபான்றேர்கள்  எஸ்றா 7:1-5ம் ேெைங்களில் ேிடுபட்டுள்ளை. ஆைால், 1நாளா 6: 
3-15ம் ேெைங்களில்  குறிக்கப்பட்டுள்ளை. 
 
வநபுகாத்வநச்ொர் : பாபிவலாைின் ககடெி  ாஜாோை மபல்ைாத்ொரின் தகப்பன் 
வநபுகாத்வநச்ொர் அல்ல. அேனுகடய தகப்பன் “நவபாைிடஸ்” ஆோன்.  
மபல்ைாத்ொரின் மூதாகதய ாை வநபுகாத்வநச்ொர் “தகப்பன்” என்று தாைி 
5:2,11,18ம் ேெைங்களில் குறிக்கப்படுகிறான். 
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இவயசுேின் இரண்டு ேம்ொேளிகள் 
 

      மத்வதயு எழுதும் இவயசுேின் ேம்ொேளியில்  ெில ெிக்கல்கள் கீழ்கண்டோறு 
உள்ளை : 
 
I. மத்வதயு இவயசுேின் ேம்ொேளிகயப் பற்றி எழுதும் வபாது, மூன்று 
பகுதிகளாகப் பிரித்து, ஒவ்மோரு பகுதியும் 14 தகலமுகறகள் ேதீம் மமாத்தம் 42 
தகலமுகறகள் என்று மத் 1:17ம் ேெைத்தில் குறிப்பிடுகிறார்.  ஆைால், 41 
மபயர்கள் மட்டுவம உள்ளது.  
 

1ம் பகுதி    :  ஆபி காம் முதல் தாேதீு ேக  14      
               தகலமுகறகள்; 
2ம் பகுதி    :  தாேதீு முதல் பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப்  
               வபாை காலம் ேக க்கும் 14 தகலமுகறகள்;   
3ம் பகுதி    :  பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப் வபாை காலம்  
               முதல் கிறிஸ்து ேக க்கும் 14 தகலமுகறகள். 
 

எண் 1ம்  பகுதி 2ம் பகுதி 3ம் பகுதி 
1 ஆபி காம் தாேதீு எமகாைியா 
2 ஈொக்கு ொமலாவமான் ெலாத்திவயல் 
3 யாக்வகாபு ம மகாமபயாம் மொம ாபாவபல் 
4 யூதா அபியா அபியூத் 
5 பாவ ஸ் ஆொ எலியாக்கீம் 
6 எஸ்வ ாம் வயாெபாத் ஆவொர் 
7 ஆ ாம் வயா ாம் ொவதாக் 
8 அம்மிைதாப் உெியா ஆகீம் 
9 நகவொன் வயாதாம் எலியூத் 
10 ெல்வமான் ஆகாஸ் எமலயாொர் 
11 வபாோஸ் எவெக்கியா மாத்தான் 
12 ஓவபத் மைாவெ யாக்வகாபு 
13 ஈொய் ஆவமான் வயாவெப்பு 
14 தாேதீு வயாெியா இவயசு 
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முதல் பகுதிகயயும் இ ண்டாம் பகுதிகயயும்  தகலமுகறயில் ேரும் 

நபரின் மபயர் பிரிக்கிறது;  ஆைால், 2ம் பகுதிகயயும் 3ம் பகுதிகயயும் பிரிப்பது 
ஒரு ெம்பேம் ஆகும்;  வமலும்,  முதல் பகுதியின் ககடெி தகலமுகறயாகவும் 2ம் 
பகுதியில் ஆ ம்ப தகலமுகறயாகவும் தாேதீின் மபயர் இ ண்டு முகறகள் 
காணப்படுகின்றை. 

 
2ம் பகுதியின் ககடெி தகலமுகறயாக  வயாெியாகே குறிக்குமாறு  

மத்வதயு 2ம் பகுதியின் 14 தகலமுகறககள அகமக்கிறார். 
 
3ம் பகுதியின் ஆ ம்ப தகலமுகறயாக எமகாைியாேிலிருந்து ஆ ம்பித்து, 

14ம் தகலமுகறயாக இவயசுேில் முடிக்கிறார். 
 

II. மத்வதயு குறிக்கும் தகலமுகறகளில், வயா ாம்  ாஜாேிற்குப் பிறகு, அகெியா, 
வயாோஸ், அமத்ெியா மபயர்களும்,  வயாெியாேிற்குப் பிறகு வயாயாக்கீம் 
(எலியாக்கீம்) மபயரும் ேிடுபட்டுள்ளை.  பகழய ஏற்பாட்டில் இது வபான்று 
ேம்ொேளி குறிப்புகளில் மபயர்கள் குறிப்பிடப்படாமல் இருப்பது ேழக்கமாைது 
ஆகும். உதா ணமாக, 2நாளா 22:9ம் ேெைத்தில் “வயாெபாத்தின் வப ன்”,  
வயாெபாத்தின் குமா ன்  என்று குறிக்கப்படுேகதப் பார்க்கலாம்; ஆகவே, இவத 
பாணியில் மத்வதயு 1:1ல்,  ஆபி காமின் குமா ைாகிய தாேதீின் குமா ைாகிய  
இவயசுகிறிஸ்து என்று இவயசு குறிக்கப்படுகிறார். வேதாகமத்தில்  “மபற்றான்” 
என்று குறிக்கப்படுேது, உண்கமயாை தகப்பகை மட்டும் குறிக்காமல், அேன் 
ேம்ொேளியில் ேரும் தகலமுகறகயச் ொர்ந்தேருக்கும் மபாருந்தும்; 
உண்கமயில், ஆகாப் குடும்பத்தாக ச் வெர்ந்த கா ணத்தால், அகெியா, வயாோஸ், 
அமத்ெியா  மபயர்கள்  ேிடப்பட்டுள்ளை.  
 

III. மத்வதயு யூத ேழக்கத்திற்கு மாறாக, நான்கு மபண்கள் மபயர்ககள குறிக்கிறார்; 
தாமார்,  ாகாப், ரூத், உரியாேின் மகைேி. ஆைால்,  தகலமுகறகளின் 
எண்ணிக்ககயில் இேர்கள் எடுத்துக் மகாள்ளப்படேில்கல.  
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மத்வதயு, லூக்கா எழுதிய ேம்ொேளிகளின்   ஒப்புனம  

       மத்வதயு தன் சுேிவெைத்தில், இவயசுேின் ேம்ொேளிகய ஆபி காமிலிருந்து 
துேக்குகிறார்;  லூக்கா தன் சுேிவெைத்தில் ேம்ொேளி மபயர்ககள இவயசுேில் 
துேக்கி, பின்வைாக்கி ஆதாமில் முடிக்கிறார்.  
      மத்வதயு  சுேிவெைத்தில் “யாக்வகாபின் குமா ன்” என்றும், லூக்கா 
சுேிவெைத்தில் “ஏலியின் குமா ன்” என்றும் வயாவெப்பு  குறிக்கப்படுகிறார்.   
யாக்வகாபும் ஏலியும் மாற்றாந்தாயின்  பிள்களகள் என்றும், ஏலியின் ேிதகேகய 
யாக்வகாபு ேிோகம் பண்ணிைார் என்றும், வயாவெப்பின் உண்கமயாை தகப்பன் 
யாக்வகாபு என்றும் அனுமாைிக்கப்படுகிறது; ஏலிக்குப் பிள்களகள் இல்லாததால், 
ஏலியின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து, நியாயப்பி மாண ேிோக ெட்டத்தின்படி, 
இறந்தேரின் ெவகாத ைாகிய யாக்வகாபு ஏலியின் ேிதகேகய ேிோகம் மெய்தார். 
ஆகவே, ேிோகச் ெட்டத்தின்படி (LAVERITE MARRIAGE - YIBBUM),  ஏலியின் குமா ைாக 
வயாவெப்பு அகழக்கப்படுகிறார் என்று அனுமாைிக்கப்படுகிறது.   மத்வதயுேின் 
ேம்ொேளியில்  உண்கமயாை தகப்பைாகிய யாக்வகாபின் மூலமாக  வயாவெப்பு 
பிறந்தார் என்றும், லூக்கா எழுதிய ேம்ொேளியில், யூத ேிோகச் ெட்டத்தின் 
முகறயில் ஏலியின் குமா ைாக வயாவெப்பு குறிக்கப்படுகிறார் என்ற கருத்து 
நிலவுகிறது. 
     மத்வதயு  சுேிவெைத்தில், தாேதீின் குமா ைாை ொமலாவமாைின்  ேழியில் 
கிறிஸ்துேின் ேம்ொேளி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால், லூக்காேின் சுேிவெைத்தில், 
தாேதீின் மற்மறாரு குமா ைாை நாத்தாைின் ேழியில் கிறிஸ்துேின் பிறப்பு 
மொல்லப்படுகிறது. 
     மத்வதயு சுேிவெைத்தில் வயாவெப்பின் உண்கமயாை தகப்பன் யாக்வகாபு 
என்பது மதளிோக உள்ளது; ஆைால், லூக்காேில் “ஏலியின் குமா ன்” என்று  
குறிக்கப்படுகிறார். இங்கு “குமா ன்” என்பது ேம்ொேளியிலுள்ள நபக  மபாதுோகக் 
குறிக்கிறது என்று மொல்லலாம். லூக்காேின் ேம்ொேளி மரியாளின் ேம்ொேளிகய 
குறிப்பதாய் இருந்தால்,  வயாவெப்பின் மபயர் இ ண்டு சுேிவெைங்களிலும்  
குறிக்கப்படுேது ஏன் என்ற வகள்ேி எழுகிறது? வேதாகமத்தில் ஸ்திரீகள் ேழியாக 
ேம்ொேளி குறிக்கப்படாமல் இருப்பது இதற்காை கா ணமாய் இருக்கலாம்.   
     வேதாகம ேிரிவுக யாளர்கள் ெிலர் இதற்கு கீழ்கண்டோறு ேிளக்கம் 
மொல்கின்றைர்: 
     மரியாளின் தகப்பன் ஏலி என்றும், ஆகவே,  ஏலி வயாவெப்பின் மாமைார் ஆோர் 
என்றும் மொல்லப்படுகிறது.  யங் மொல் அக ாதியில் (YOUNG CONCORDANCE) ஏலி 
மரியாளின் தகப்பன் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  ெவகா.  ெல்  இந்த ேிளக்கத்கத 
ஏற்றுக்மகாள்கிறார். 
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இராஜாக்களின் காலம் 

 

      இ ாஜாக்களின் ஆட்ெிகய பட்டியலிடும் வபாது, நாளாகம புஸ்தகத்தில் உள்ள 
யூத  ாஜாக்ககள மட்டுவம ெவகா.  ெல் அேர்கள் கணக்கில் எடுத்துக் மகாண்டார்.  
 ாஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் உள்ள “பிரிந்து வபாை இஸ் வேலரின்“  ாஜாக்ககள 
கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளேில்கல. பிரிந்த 10 வகாத்தி ங்ககளச் ொர்ந்த 
இஸ் வேலர்கள் தங்களுக்மகன்று ெமாரியாகே தகலநக ாக ஏற்படுத்திக் 
மகாண்டைர். யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலம் முடிேகடேதற்கு  130 
ேருைங்களுக்கு முன்ைதாகவே, இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெி முடிேகடந்தது.  
 
     இதில் முக்கியமாகக் கேைிக்க வேண்டியது என்ைமேைில்,  ாஜாக்களின் 
புஸ்தகத்திலும், நாளாகம புஸ்தகத்திலும் யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெி பற்றிய 
ேிே ங்கள் இ ட்டிப்பாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. வேதத்தில் நாம் மகாண்டிருக்கும் 
ேிசுோெம் ேலுேகடயும் ேிதத்தில்  இ ண்டு ொட்ெியங்கள் நம் ேெம் உள்ளை. 
நாளாகம புஸ்தகத்தில் இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் ஆட்ெி பற்றிய  ேிே ங்கள் ஏதும் 
குறிக்கப்படேில்கல. 
 
     இருப்பினும், ெமாரியாேிலிருந்து ஆட்ெி புரிந்த 10 வகாத்தி    ாஜாக்களின் 
ஆட்ெி பற்றிய ேிே ங்களுடன், அவத காலத்கதச் வெர்ந்த யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெி 
பற்றிய ேிே ங்களும்  “ ாஜாக்களின் புஸ்தகத்தில்“  காணப்படுேதால், ெிலர் இந்த 
இ ண்டு பிரிவு  ாஜாக்களின் (இஸ் வேல் மற்றும் யூத  ாஜாக்கள்) ஆட்ெி 
காலங்ககள ஒன்வறாமடான்று இகணத்துப் பார்க்க முயற்ெிக்கின்றைர்.  இவ்ேிதம் 
இகணக்காலங்ககள கணிக்க முயற்ெிக்கும் வபாது,  யூத  ாஜாக்களில் ெிலர், தாம் 
ம ணமகடேதற்கு முன்ைதாகவே தன் குமா கை பதேியில் அமர்த்தியது 
வபாலவும், அதன் கா ணமாக இ ண்டு யூத  ாஜாக்கள் ெம காலத்திவலவய ஆட்ெி 
புரிந்தது வபாலவும், ஒருேர் ஆட்ெிக்காலத்திவலவய மற்மறாருேர் ஆட்ெிக்காலம் 
ஊடுருேியதாகவும் அனுமாைிக்கின்றைர். வேதாகம காலக்கணக்கக உலக 
ே லாற்றுடன் உறுதிப்படுத்தும் முயற்ெியில், பத்துக் வகாத்தி   ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக்காலப்பகுதிகய, யூத  ாஜாக்களுடன் இகணத்துப் பார்ப்பதற்காக, யூத 
 ாஜாக்களின் மமாத்த ஆட்ெிக்காலமாை 513 ேருைங்களில் 50 ேருைங்ககளக் 
குகறத்து, 463 ேருைங்களாக ெிலர் கணிக்கின்றைர். 
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     வேதாகமத்தில் யூத  ாஜாக்கள் பற்றிய குறிப்புகளில், ஒவ்மோரு  ாஜாவும் 
ஒருேர் பின் ஒருே ாக மதாடர்ச்ெியாக ஆட்ெி புரிந்ததாக நாம் எடுத்துக் மகாள்ேது 
ெரியா ?  இதற்குரிய ேிளக்கத்கத பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
 
     பாபிவலாைின் ெிகறயிருப்பில் இருக்கும் வபாது, யூத ஆொரியர்களால், 
கல்வதயருகடய ே லாறும் நாகரீகமும் சூழ்ந்துள்ள நிகலயில்,   ாஜாக்களின் 
புஸ்தகம்  எழுதப்பட்டது.  யூத  ாஜாக்களின்  ஆட்ெிகயப் மபாருத்த ேக யில், 
 ாஜாக்களின் புஸ்தகமும், நாளாகம புஸ்தகமும் ஒவ  மாதிரியாக ஒருமித்த  
ேிே ங்ககளத், மதரிேிக்கின்றை.   ஆைால்,   ாஜாக்களின் புஸ்தகத்தில்,  யூத 
 ாஜாக்களின் ேிே ங்களுடன் இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ேிே ங்கள் 
ஒத்துப்வபாகேில்கல. 
 
     பாபிவலாைின் ெிகறயிருப்பிலிருந்து திரும்பி எருெவலமுக்கு இஸ் வேலர் ேந்த 
பிறகு, எஸ்றாேின் காலத்தில் நாளாகம புஸ்தகம் எழுதப்பட்டது. நாளாகம 
புஸ்தகத்தில் யூதாகேப் பற்றிய ே லாறு, ஆதாமிலிருந்து மதாடங்கி வகாவ ஸ்  ாஜா 
காலத்தில் இஸ் வேலர் எருெவலமுக்குத் திரும்பி ேந்த காலம் ேக க்கும் 
எழுதப்பட்டது.  ஆைால்,  ாஜாக்களின் புஸ்தகம், தாேதீிலிருந்து ஆ ம்பித்து, ேழி 
ேிலகிப் வபாை ேிப ங்ககள முன்ைிருத்தி எழுதப்பட்டது.   ாஜாக்களின் 
புஸ்தகத்தில், எண்ணிக்கக, ேருைங்கள் ஆகியேற்கற கமயமாகக் மகாண்ட 
வநாக்கத்தில்  ேிே ங்கள் எழுதப்பட்டதாகத் மதரியேில்கல. 
             
     ேழி ேிலகிப் வபாை 10 வகாத்தி  இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ேிே ங்களின் 
அடிப்பகடயில், யூத  ாஜாக்களின் பட்டியகல திருத்தி அகமக்கும் முயற்ெியில் 
 ெல், எட்கர் வபான்வறார் ஈடுபடேில்கல. 10 வகாத்தி த்தார்களின் நிகலக்கு 
மற்றேர்ககள ேகளய கேப்பது வபால இது அகமயும். 
 
      பகழய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களில் ககடெியாக எழுதப்பட்டது, நாளாகம 
புஸ்தகம் ஆகும்.  ொமலாவமாைின் ஆட்ெிக்குப் பின், யூதாகே ேிட்டுப் பிரிந்து 
ேிக்கி க ஆ ாதகைக்கு உட்பட்ட 10 வகாத்தி  இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக்காலங்கள் பற்றிய ேிப ங்ககள நாளாகம ஆெிரியர் ஒதுக்கித் தள்ளிேிட்டார்.  
யூத  ாஜாக்களின் ேரிகெகய மட்டுவம மேளிப்படுத்தும் வநாக்கத்துடன்  நாளாகம 
ஆெிரியர் ேக யறுத்துக் மகாண்டார். யூத  ாஜாக்களின் ேழியாகவே காலக்கணக்கு 
மதாட  வேண்டும் என்பவத வதேனுகடய ெித்தமாயிருந்தது. 
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     இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் காலத்திய இகண அம்ெங்கள் (SYNCHRONISMS), 
இ ாஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் வேறு ஒருே ால் பிற்காலத்தில் வெர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் 
என்று மபாதுோை அபிப்பி ாயம் நிலவுகிறது. 

 
    இங்கிலாந்கதச் வெர்ந்த ேில்லியம் வேல்ஸ், முதன் முதலாக 513 
ேருைங்களாகிய யூத  ாஜாக்கள் ஆட்ெி மெய்த பட்டியகல மேளியிட்டார். 
இேருக்குப் பிறகு, கிளிண்டன், பிைப் எலியட், கின்ைஸ், பார்பர்  வபான்வறார், யூத 
 ாஜாக்கள் ஒருேர் பின் ஒருே ாக ஆட்ெி மெய்த மமாத்த காலம் 513 ேருைங்கள் 
என்று உறுதிப்படுத்திைார்கள். இந்த பட்டியல் தான்  ெல் அேர்கள் தன் ோல்யூம் 2ல்  
வெர்த்து உறுதிப்படுத்திைார்.  இந்த 513 ேருை காலக்கணக்கக எவெக்கிவயல் 
புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிெைம் வமலும் உறுதி மெய்கிறது. இகதப் பற்றி பின் 
ேரும் பகுதிகளில் ேிரிோகப் பார்க்கலாம். 
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எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைம் 
 

      யூத  ாஜாக்களின் மமாத்த ஆட்ெிக்காலம் 513 ேருைங்கள்  என்பதற்கு, 
எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகா த்திலுள்ள தீர்க்கதரிெைத்தில் ொட்ெியம் உள்ளது.  ஒரு 
மெங்கல்கல எடுத்து, அதின் வமல் எருெவலம் நக த்கத ேக யச் மொல்லி 
எவெக்கிவயலுக்கு வதேைால் கட்டகள பிறப்பிக்கப்படுகிறது. பிறகு ஒரு இருப்புச் 
ெட்டிகய ோங்கி,  எவெக்கிவயலுக்கும் எருெவலம் நக த்துக்கும் நடுோக இருப்புச் 
சுே ாக்கி, முகத்கத எருெவலம் நக த்திற்கு வந ாக திருப்பச் மொல்லப்படுகிறது.  
“இருப்புச்ெட்டி” என்பது எருெவலம் ேலுோக முற்றுககயிடப்படும் என்பதும், 
இதிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது என்பதும் கெகக மூலம் நடித்துக் காட்டும் 
ஊகம நாடகத்கத எவெக்கிவயல் மெய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 
வமலும், 390 நாட்கள் இடது பக்கமாய் ஒருக்களித்துப் படுக்க வேண்டும் என்றும் 
எவெக்கிவயலுக்கு தீர்க்கதரிெைம் அகடயாளமாய் காட்டப்பட்டது.   
      எருெவலம் நக த்திற்கு வந ாய்  390 நாட்கள் எவெக்கிவயல் தன் முகத்கதத் 
திருப்பி முற்றிக்கக வபாட்டுக் மகாண்டிருப்பது ஏன் ? அக்கி மத்தின் ேருைங்ககளக் 
கணக்கிட்டு, எருெவலம் முற்றுகக முடிவுக்கு மகாண்டுே ப்பட்டு, நக ம் 
முற்றிலுமாக அழிக்கப்படுேதற்காை நியாயத்தீர்ப்கப உணர்த்துேவத, இந்த 
தீர்க்கதரிெைத்தின் பி தாை வநாக்கமாகும். 
      “எருெவலம்”  என்பது 12 வகாத்தி ங்ககளயும் உள்ளடக்கிய ஒட்டுமமாத்த 
வதெத்கதயும் (பிரிந்திருந்தாலும்) அகடயாளப்படுத்துகிறது.  (நியாயப்பி மாணம் 
மகாடுக்கப்பட்ட மபாழுது, வலேி 26ம் அதிகா த்தின் ஆெீர்ோதங்களும் ொபங்களும்  
ஒட்டுமமாத்தமாக 12 வகாத்தி த்தாருக்கும்  உரியதாகவே இருந்தது). இகே 
எல்லாேற்கறயும் ேிட, யூதாவும் எருெவலமும் பாழாக்கப்பட்டவுடன், 
நியாயப்பி மாணத்தின் ஏழத்தகை தண்டகை குறித்த தீர்க்கதரிெைம் மெயல்பட 
ஆ ம்பித்தது.  
 
390 நாட்கள் தரீ்க்கதரிெைம் :  
 
எவெக் 4:4,5. 
     “நீ உன் இைது பக்கமாய் ஒருக்களித்துப் படுத்து, அதின் வமல் இஸ்ரவேல் ேம்ெத்தாரின் 
அக்கிரமத்னதச் சுமத்திக் சகாள்; நீ அந்தப்பக்கமாய் ஒருக்களித்திருக்கும் நாட்களின் 
இலக்கத்தின்படிவய அேர்களுனைய அக்கிரமத்னதச் சுமப்பாய்.  அேர்களுனைய அக்கிரமத்தின் 
ேருஷங்கனள உைக்கு நாட்கணக்காய் எண்ணக் கட்ைனளயிட்வைன்; முந்நூற்றுத் சதாண்ணூறு 
நாட்கள் ேனரக்கும் நீ இஸ்ரவேல் ேம்ெத்தாரின் அக்கிரமத்னதச் சுமக்க வேண்டும்”. 
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           இந்த தீர்க்கதரிெைம் பற்றி இருேித ேிளக்கங்கள் உள்ளை : 
 

         ொமலாவமான் ம ணத்திற்குப் பின் இஸ் வேல் வதெம் இ ண்டாகப் பிரிந்தது. 
யூவதயாேில் ம மகாமபயாம் ஆட்ெி மெய்தான். ம மகாமபயாமின் முதல் மூன்று 
ேருைங்களில் பத்துக் வகாத்தி த்தார்கள் ம மகாமபயாமுக்கு ஆத வு மகாடுத்தைர். 
(2நாளா 11:17) பிறகு, ஐந்தாம் ேருைத்திற்கு முன்பாகவே, ம மகாமபயாம் 
கர்த்தருகடய நியாயப்பி மாணத்கத ேிட்டு ேிட்டான். ெவகா.  ெல் இந்த 
தீர்க்கதரிெைத்கத நன்கு உணர்ந்து, ம மகாமபயாமின் காலத்தில் 10 
வகாத்தி த்தார்களுக்கும்,  2 வகாத்தி த்தார்களுக்கும்  பிரிேிகை நடந்த ேருைம் 
தான், எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைத்தில் மொல்லப்பட்ட “அக்கி மங்கள் சுமக்கத் 
மதாடங்கிய ேருைம்”  என்று குறிப்பிடுகிறார். எருெவலம் பாழாய்ப் வபாேதற்கு 390 
ேருைங்களுக்கு முன்பாக, ம மகாமபயாம் காலத்தில் பு ட்ெியின் வபாது 10 
வகாத்தி த்தார் ேிக்கி க ஆ ாதகைக்கு அடிகமப்பட்ட ேருைம் தான், வதேனுகடய 
வகாபத்திற்கு ஆளாை ேருைம் ஆகும். 
      ம மகாமபயாமின் 3ம் ேருைத்தில் ஆ ம்பமாை அக்கி மங்களும், தீர்ப்புகளும் 
என்ை என்பகத பின்ேரும்  ேெைங்களில் பார்க்கலாம் 
      “வலேியர் கர்த்தருக்கு ஆொரிய ஊழியஞ் மெய்யாதபடிக்கு மயம ாமபயாமும் 
அேன் குமா ரும் அேர்ககளத் தள்ளிப்வபாட்டபடியிைால், தங்கள் மேளிநிலங் 
ககளயும் தங்கள் காணியாட்ெிககளயும் ேிட்டு, யூதா வதெத்துக்கும் எருெவலமுக்கும் 
ேந்தார்கள். அேன் வமகடகளுக்மகன்றும், வபய்களுக்மகன்றும், தான் உண்டாக்கிை 
கன்றுக்குட்டிகளுக்மகன்றும் ஆொரியர்ககள ஏற்படுத்திைான். அந்த வலேியரின் 
பிறகாவல, இஸ் வேலின் வகாத்தி ங்களிமலல்லாம் இஸ் வேலின் வதேைாகிய 
கர்த்தக த் வதடுகிறதற்கு தங்கள் இருதயத்கத வந ாக்கிைேர்கள் தங்கள் 
பிதாக்களின் வதேைாகிய கர்த்தருக்குப் பலியிடும்படிக்கு எருெவலமுக்கு ேந்தார்கள். 
இப்படி மூன்று  ேருைமட்டும் யூதாேின்  ாஜ்யத்கதப் பலப்படுத்தி, ொமலாவமாைின் 
குமா ைாகிய ம மகாமபயாகமத் திடப்படுத்திைார்கள். தாேதீும் ொமலாவமானும் 
நடந்த ேழியிவல மூன்று ேருைமட்டும் நடந்தார்கள்”.  2 நாளா 11:14-17. 
      யூதா, மபன்யமீன் என்ற இ ண்டு வகாத்தி ங்ககள ேிட்டு, பத்து வகாத்தி  
இஸ் வேல் ஆட்ெி பிரிந்த ேருைம் இதுவே!  மயம ாமபயாம் கன்றுக்குட்டிகளுக்கு 
பலிபடீ வமகட அகமத்ததிலிருந்து வநபுகாத்வநச்ொரின் பகடகள் எருெவலகம 
அழித்த ேக யிலும் உள்ள காலப்பகுதி  390 ேருைங்கள் ஆகும். குற்றமில்லாமலும், 
ேிக்கி க ஆ ாதகை இல்லாமலும் எந்த ஆட்ெியும் முழுேதும் சுத்தமாக இல்கல.   
இருப்பினும்,  மெங்வகால் யூதாேிடவம  இருந்தது. 
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எவெக்கிவயல் தரீ்க்கதரிெைத்தின்  390 ேருஷங்கள் காலப்பகுதி  

 
390 ேருஷங்களின் துேக்கம் :  
     ஏற்கைவே நாம் பார்த்தபடி, வேதாகமத்தில் யூத  ாஜாக்களின் காலம்  =  513 
ேருைங்கள். ெவுல் ஆட்ெியிலிருந்து ம மகாமபயாமின் 3ம் ேருைம் ேக யிலுள்ள 
காலப்பகுதி  123 ேருைங்கள் என்பகத கீழ்கண்டோறு பார்க்கிவறாம் : 
ெவுல் ஆட்ெிக் காலம்         :  40  ேருைங்கள். 
தாேதீு ஆட்ெிக் காலம்        :  40  ேருைங்கள். 
ொமலாவமான் ஆட்ெிக் காலம் :  40  ேருைங்கள். 
ம மகாமபயாம் ஆட்ெிக் காலம் :  3  ேருைங்கள். 
                              --------- 
                              123  ேருைங்கள். 
                              ----------  
     ம மகாமபயாமின் 3ம் ேருை முடிேிலிருந்து  எவெக்கிவயலின் 390 ேருைங்கள் 
துேங்குகிறது.   
 
390 ேருஷங்களின் முடிவு : 
 
2 ாஜா 25:2-4. 
    “அப்படிவய ெிவதக்கியா ராஜாேின் பதிவைாராம் ேருஷமட்டும் நகரம் முற்றினக 
வபாைப்பட்டிருந்தது. நாலாம் மாதம் ஒன்பதாம் வததியிவல பஞ்ெம் நகரத்திவல அதிகரித்து, வதெத்தின் 
ஜைத்திற்கு ஆகாரம் இல்லாமற் வபாயிற்று; நகரத்தின் மதிலில் திறப்பு கண்ைது“. 
 

ெிவதக்கிய  ாஜாேின் 11ம் ேருைம் : கி.மு.606 பஞ்ெம் நிலேியது; நக ம் 
நிர்மூலமாைது. 
ெவுல் முதல் ம மகாமபயாம் 3ம் ேருைம் ேக  (2நாளா 11:16,17) : 123  ேருைங்கள். 
இஸ் வேல் ேம்ெத்தாரின் அக்கி மங்கள் சுமக்கப்படும் காலம்   :  390  ேருைங்கள்.    
 
 

190 
 
 



 
 
 
 
யூதா ராஜாக்களின் சமாத்த ஆட்ெிக்காலம் (ெவுல் முதல் ெிவதக்கியா ேனர) :   
513 ேருஷங்கள்.  
 

 ாஜாக்களின் மமாத்த ஆட்ெிக்காலமாகிய 513 ேருைங்களில், ெவுல் (40), 
தாேதீு (40), ொமலாவமான் (40), ம மகாமபயாம் (3) ஆகிவயாரின் ஆட்ெிக்காலங்ககள 
கழித்தால்,  390 ேருைங்கள் மீதி   ேருகிறது. (513 – 40 - 40 - 40 - 3 = 390)  

 
இந்த 390 ேருைங்கள், ேட  ாஜ்யமாகிய இஸ் வேல்  ாஜ்யத்கதயும், மதன் 

 ாஜ்யமாகிய யூத  ாஜ்யத்கதயும் உள்ளடக்கிய மபாதுோை இஸ் வேல் வதெத்தின் 
தகலநக மாை எருெவலமின் மீதும், ஆலயத்தின் மீதும் ே  இருந்த நியாயத்தீர்ப்கப 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. இந்த 390 ேருை முடிவு கிமு 606ம் ேருைம் ஆகும். 

 
     390 ேருைங்களின் துேக்கத்கத 10 வகாத்தி த்தார்  பிரிந்த ேருைத்திலிருந்து 
கணக்கிட்டால், யூத  ாஜாக்களின் மமாத்த ஆட்ெிக்காலமாகிய 513 ேருைங்களுக்கு 
3 ேருைங்கள்  குகறோக உள்ளது. அதாேது,  எருெவலமின் 3 ேருை 
முற்றுககயின் ஆ ம்பத்தில்  390 ேருைங்கள் முடிேகடகிறது. பத்துக் வகாத்தி  
இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெி, “390 ேருைங்கள்”  காலப்பகுதியில் இல்லாத  
வபாதிலும், வதேன் அேர்ககள கேைத்தில் மகாள்ளாமல் இல்கல. 
பத்துக்வகாத்தி த்தாரில் அவநகர் யூவதயாவுக்கு ேந்து தங்கிைர். 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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     வமற்குறிப்பிட்டேிதமாக, இருேித ேிளக்கங்களும்  யூத  ாஜாக்களின் மமாத்த 
ஆட்ெிக் காலத்கத 513  ேருைங்கள் என்று உறுதிப்படுத்துகிறது. வமற்கண்டோறு, 
எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைத்தின்  390  ேருை காலப் பகுதியில்,  யூத  ாஜாக்கள் 
ஒருேர் பின் ஒருே ாக மதாடர்ச்ெியாக ஆட்ெி மெய்த காலப்பகுதிகள் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றை. 
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  எருெவலம் நக ம் முற்றுககயிடப்படும் மபாழுது என்ை நடக்கும் என்பது 
எவெ 4:9-11ல் ேிேரிக்கப்படுகிறது : 
      எருெவலம் நக த்கதக் குறித்த ஊகம நாடகத்கத மெய்ேவதாடு, தீேி மாை 
பஞ்ெம் ஏற்படும் என்பதும் உணர்த்தப்படுகிறது. வகாதுகம, மபரும்பயறு, ெிறுபயறு, 
கம்பு, திகை, ோற்வகாதுகம வபான்ற பல தாைியங்களின் கலகேகய உணோகக் 
மகாள்ளும் மபாருட்டு, அேற்கற எவெக்கிவயல் தன்ைருவக கேத்துக் மகாண்டார். 
இந்த கலகேயாை உணவு அசுத்த உணவு ஆகும். (வலேி 19:19)  ஒவ்மோரு 
நாளும் அளவு முகறயில் உணவும் தண்ணரீும் உட்மகாள்ள எவெக்கிவயலுக்குச் 
மொல்லப்படுகிறது. எருெவலம் முற்றுககயின் வபாது, நக த்திலுள்ள  ஒவ்மோரு 
இஸ் வேலருக்கும் ஒவ  மாதிரி அளவுள்ள உணவு கிகடக்குமாறு பகிர்மாைம் 
மெய்யப்படுேது இங்கு அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. 

 வமலும், வகாைர் உணகே ொப்பிடும் இஸ் வேலர்களின் பழக்கத்திற்கு 
மாறாக, ேறட்டியிைால் ெகமக்கப்படும் உணகே திைந்வதாறும் ொப்பிடும் 
எவெக்கிவயகலக் கண்ட இஸ் வேலர்களுக்கு,  ே  இருக்கும் அேல நிகலகய 
அகடயாளப்படுத்தும் எச்ெரிப்பு மெய்தியாக இருந்திருக்கும். 

 எவெக்கிவயல்  இடது பக்கம் 390 நாட்களும் ேலது பக்கம் 40 நாட்களும் 
ஒருக்களித்துப் படுக்கும் இந்த கெகக நாடகம் (PANTOMIME)  பகற்காலங்களில் 
நடந்திருக்கலாம். இந்த ஊகம நாடகம், எருெவலமுக்கு ே  இருக்கும் அழிகே 
எடுத்துக்காட்டும் ேிதத்தில் அகமந்திருக்கும். 

ேருைங்ககள அகடயாளப்படுத்தும்  390 மற்றும் 40 நாட்களின் 
முக்கியத்துேம் என்ை ?  (எண் 14:34; எவெக் 4:6) 

இந்த 390 மற்றும் 40 ேருைங்கள்  தைித்தைியாகவும், வேறுபட்ட 
காலப்பகுதிககளக் குறிப்பைோகவும் இருந்தாலும், அகேகள் முடிவுறும் ேருைம் 
ஒவ  மாதிரியாக உள்ளது.  அதாேது, இந்த  390 மற்றும் 40 ேருைங்கள் இ ண்டும் 
வெர்ந்து,  ஆ ம்பத்திலிருந்து முடிவு ேக  430 ேருைங்களாக கணக்கிடப்பட 
ேில்கல.  390 ேருை காலப்பகுதி தைியாக ஆ ம்பித்து முடிேகடகிறது. அது 
வபால, 40 ேருை காலப்பகுதி தைியாக ஆ ம்பித்து முடிேகடகிறது. ஆைால், 
இ ண்டு காலப்பகுதிகளும் ஒவ  ேருைத்தில் ஒன்றாக முடிேகடகின்றை.  இதில், 
“390 ேருைங்கள்”  ேடக்கு  ாஜ்யமாகிய 10 வகாத்தி த்தார்களின் அக்கி மத்கதச் 
சுமக்கும் காலப்பகுதியாகவும், “40 ேருைங்கள்” மதற்கு  ாஜ்யமாகிய 2 
வகாத்தி த்தார்களின் அக்கி மத்கதச் சுமக்கும் காலப்பகுதியாகவும் 
அகடயாளப்படுத்தப்படுகின்றை.   
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40 நாட்கள் தரீ்க்கதரிெைம் : 
எவெக் 4:6. 
     “நீ இனேகனள நினறவேற்றிய பின்பு, மறுபடியும் உன் ேலது பக்கமாய் ஒருக்களித்து, யூதா 
ேம்ெத்தாரின் அக்கிரமத்னத நாற்பது நாள் ேனரக்கும் சுமக்க வேண்டும்; ஒவ்சோரு ேருஷத்துக்குப் 
பதிலாக ஒவ்சோரு நானள உைக்குக் கட்ைனளயிட்வைன்”. 

     இந்த தீர்க்கதரிெைத்தில் அகடயாள பாகையில் குறிக்கப்படும்  “40 நாட்கள்” 
என்பது “40 ேருைங்ககள” குறிக்கிறது.  இந்த 40 ேருை காலப்பகுதியின் 
துேக்கத்கதயும் முடிவு ேருைத்கதயும் பின்ேருமாறு கணிக்கலாம் : 
      

40 ேருஷங்களின் துேக்கம் :  வயாெியா ராஜாேின் 13 ம் ேருஷம் 
எவரமியா 1:2. 
    எவரமியா தரீ்க்கதரிெியின் ஊழியம் யூத ராஜா வயாெியாேின் 13ம் ேருஷத்தில்  ஆரம்பமாைது. 
வயாெியா  31 ேருஷங்கள் ஆட்ெி செய்தான். அேனுக்குப் பிறகு, வயாயாக்கீம் 11 ேருஷங்களும், 
அேனைத் சதாைர்ந்து,  கனைெி ராஜா ெிவதக்கியா 11 ேருஷங்கள் ஆட்ெி புரிந்தான். ெிவதக்கியா ஆட்ெி 
முடிவு சபற்று, எருெவலம் முற்றிலும் அழினேச் ெந்தித்தது  இது கி.மு. 606 ல் நைந்தது. எவரமியா 
தரீ்க்கதரிெி  வயாெியாேின் 13ம் ேருஷத்தில் ஊழியம் ஆரம்பித்து, எருெவலம் அழிவு ேனரக்கும்  40 
ேருஷங்கள் (18 + 11 + 11 = 40)  தரீ்க்கதரிெைம் உனரத்தான். 
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40 ேருஷங்களின் முடிவு : 
வயாெியா ராஜாேின் மீதமுள்ள ஆட்ெிக்காலம்             :  18 ேருஷங்கள் 
வயாயாக்கீமின் ஆட்ெிக்காலம்                               :  11     ,, 
ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெிக்காலம்                              :  11     ,, 
                                                                   --------- 
யூதா ேம்ெத்தாரின் அக்கிரமங்கள் சுமக்கப்படும் காலம்  :  40 ேருஷங்கள் 
                                                            --------- 
இந்த 40 ேருஷ காலப்பகுதி முடிவு சபற்ற ேருஷம்      :  கி.மு. 606 

2 ாஜா 22:1ல், வயாெியா தன்  8ம் ேயதில் ஆட்ெி மெய்ய ஆ ம்பித்து, 31 
ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்ததாகப் படிக்கிவறாம். வயாெியாேின் 13ம் ேருைத்தில் 
எவ மியா, தீர்க்கதரிெியாக தன் ஊழியத்கத ஆ ம்பித்தகத எவ  1:2ன் மூலம் 
அறிகிவறாம். ஆகவே, வயாெியாேின் மீதமுள்ள ஆட்ெிக்காலமாகிய 18 
ேருைங்களில், (31 – 13 = 18) வயாெியா உயிவ ாடிருக்கும் காலத்தில் எவ மியா 
தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார்.  வயாெியாவுக்குப் பின்,  வயாயாக்கீம் 11 ேருைங்களும்,  
ெிவதக்கியா 11 ேருைங்களும் ஆட்ெி மெய்தைர்.  (3 மாதங்கள் மட்டும் ஆட்ெி 
மெய்த  இ ண்டு  ாஜாக்கள் கணக்கில் வெர்க்கப்படேில்கல).   ஆகவே, மமாத்தம்  
18 + 11 + 11 = 40  ேருைங்ககள யூதா  மைந்திரும்ப வேண்டிய காலமாக  
வதேன் நிர்ணயித்திருந்தார்.  ஆைால்,  கீழ்ப்படியாகமயிைால் ெிகறயிருப்புக்கு 

உள்ளாை  10 வகாத்தி த்தார் வபாலவே, 2 வகாத்தி த்தார்களும் அவத ேழிகயப் 
பின்பற்றி, எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைங்களுக்குச் மெேி மகாடுக்காமல், எவ மியாகே 
மபாய் தீர்க்கதரிெி எை நிகைத்தைர். ஆைால், இந்த 40 ேருை காலப்பகுதி 
நிகறவேறியவுடன் எருெவலம் ஆலயம் அழிக்கப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, எவ மியா 
வதேனுகடய தீர்க்கதரிெி  என்பது நிரூபணமாைது.  

       வயாெியா 8ம் ேயதில் ஆட்ெி மெய்ய ஆ ம்பித்து, 13 ேருைங்கள் கழித்து 
ோலிபைாை வபாது,  அேனுக்கு முன்பாக எவ மியா தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார்.  
வயாெியா தன்  ஆட்ெியின் 13ம் ேருைத்தில் வதெம் முழுகமயிலுமுள்ள ேிக்கி கத் 
வதாப்புககளயும், ெிகலககளயும், வமகடககளயும், ெகல அருேருப்புககளயும் 
நிர்மூலமாக்கிைான். பி தாை ஆொரியைாகிய இல்க்கியா வதேனுகடய ஆலயத்தில் 
நியாயப்பி மாண புஸ்தகத்கத கண்மடடுத்தான்.  அந்த புஸ்தகத்தில் 
எழுதியிருக்கிறபடி, கர்த்தருகடய பஸ்காகே எருெவலமில் ஆெரிக்க  வயாெியா 
 ாஜா ஏற்பாடு மெய்தான். (2 ாஜா 22:2 – 23:25)  வதேனுகடய பார்கேயில் 
நற்மபயர் எடுத்த ஒரு ெில  ாஜாக்களில் வயாெியாவும் ஒருேன்.   
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      டிக்லத் பிவலெர்  மற்றும் ெல்மைாெர் தகலகமயில், 10 வகாத்தி த்தார்கள் 
ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டு அெீரியாவுக்கு மகாண்டு மெல்லப்பட்டைர். பத்து 
வகாத்தி த்தாருக்குச் மொந்தமாை இடங்களில், மற்ற நாடுககளச் வெர்ந்த ஜைங்கள் 
குடியமர்த்தப்பட்டைர்.  இருப்பினும், ஆொரியர்கள் (வலேியர்கள்) ேடக்கு 
இஸ் வேல் நாட்டில் தங்கியிருந்தைர். 10 வகாத்தி த்தார்களின்  பகுதிகள் 
பாழாக்கப்படாமல் மக்கள் ேெித்து ேந்தைர். இந்த காலக்கட்டத்தில் தான்,  யூத 
 ாஜா வயாெியா ேடக்கு இஸ் வேலுக்குச் மென்று, மபத்வதலில் இருந்த வமகடககள 
அகற்றிைான்.  வயாெியாேின் இந்த மெயல், 200 ேருைங்களுக்கு முன்வப  
உக க்கப்பட்ட  தீர்க்கதரிெைத்தின் நிகறவேறுதலாயிருந்தது.  “வயாெியா என்னும் 
வபருள்ள ஒரு குமா ைால், மபத்வதலில் உள்ள பலிபடீம் தகர்க்கப்படும்”  என்று 
தீர்க்கதரிெைமாக 10 வகாத்தி   ாஜாோை மயம ாமபயாமுக்கு  உக க்கப்பட்டது.  
(இகதப் வபான்று, பல ேருைங்களுக்கு முன்வப, வகாவ ஸ்  ாஜா பிறப்பதற்கு 
முன்வப, ஏொயா தீர்க்கதரிெியிைால் அேனுகடய மபயர் முன்ைறிேிக்கப்பட்டது). 

வயாெியா  ாஜாேிைால்  “சுத்திகரிப்பு” வமற்மகாள்ளப்பட்ட ேருைமாகிய  
அேனுகடய ஆட்ெியின் 13ம் ேருைத்திலிருந்து யூதர்கள் மைந்திரும்பாமல் இருந்த 
40 ேருை காலப்பகுதி மதாடங்கி (எவெக்கிவயலின் தீர்க்கதரிெைம்), எருெவலமின் 
அழிவு கிமு 606ல் முடிவுற்றது.  
      வமற்குறிப்பிட்டோறு, யூத  ாஜாக்களின் 513 ேருைங்கள், எவெக்கிவயலின் 390 
மற்றும் 40 ேருை தீர்க்கதரிெைம் மூலம்  நிரூபணம் ஆகிறது. எவெக்கிவயல் 
தீர்க்கதரிெைத்தின்  390 மற்றும் 40 ேருை காலப் பகுதிகளில்,  யூத  ாஜாக்கள் 
ஒருேர் பின் ஒருே ாக மதாடர்ச்ெியாக ஆட்ெி மெய்த காலப்பகுதிகள் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றை. 

 களிமண் பலகககளில் காணப்படும் ேிே ங்ககள ஆதா மாக  கேத்தும், 
உகடந்த பலகககளில் இருக்கும் மதளிேில்லாத  வததி ேிப ங்ககளக் குறித்த 
மு ண்பாடுகளும், ெர்ச்கெகளும் மனுை ஞாைத்தின் உண்கமக்குப் புறம்பாை 
கணிப்பாயிருக்கின்றை. ஒரு பலககயிலுள்ள குறிப்புகள், வேறு பலககயிலுள்ள 
குறிப்புகளுக்கு மு ண்பாடாக உள்ளை.  இந்த மு ண்பாடுககளக் குறித்து பார்க்கர், 
டர்ஸ்டின்  வபான்ற பல புகதமபாருள் ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் மதரிேித்து, இகேககளக் 
மகாண்டு தீர்க்கமாை காலக்கணக்கக கணிக்க முடியாது என்று கூறுகின்றைர்.  
பரிசுத்த வேதாகமத்திலுள்ள ஆதா ங்ககளக் கேைத்தில் மகாள்ளாமல், 
முழுகமயாயி ாத ே லாற்றுப் பதிவு ொட்ெியங்ககள கேத்து, வேதாகம 
காலக்கணக்கக கணிப்பது ெரியல்ல.  
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எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகா த்தில்  மொல்லப்படும் தீர்க்கதரிெைத்திலும் புதிய 
காலக்கணக்கு ஒரு ெர்ச்கெக்குரிய கருத்கத மேளிப்படுத்துகிறது.  390 மற்றும் 40 
ேருைங்ககளக் கூட்டி, 430 ேருைங்களாக கணக்கிட்டு, இஸ் வேலின் 
அக்கி மத்கத ொமலாவமாைின் ஆட்ெியின் துேக்கத்திலிருந்து பாழ்க்கடிப்பின் 70 
ேருைங்கள் முடிேகடகிற ேருைம் ேக யிலும்  கணக்கிடுகிறது. 

 
தேறாை புதிய காலக்கணக்கு 

 
இஸ் வேலின் அக்கி மங்கள் 390 ேருைங்கள் என்றும், அதற்குப் பிறகு 

யூதாேின் அக்கி மத்கதச் சுமக்கும் 40 ேருைங்கள் என்றும் வேதாகமம் மதளிோகக் 
குறிப்பிடுகிறது. அப்படியிருக்கும் வபாது, யூதாேின் 40 ேருை அக்கி மங்ககள, 
அகமதியுடன் ேிளங்கிய ொமலாவமாைின் ஆட்ெிக்காலத்திலிருந்து துேங்கியதாக 
எப்படி அகடயாளப்படுத்த முடியும்? இஸ் வேலின் அக்கி மம் “430 ேருைங்கள்”  
என்றால்,  வதேன் எவெக்கிவயலுக்கு 390 ேருைங்கள் மட்டும் அசுத்த உணகே ஏன்  
ொப்பிடச் மொல்கிறார் ? (எவெக் 4:9)  “390 ேருைங்கள்” என்று வதேன் குறிப்பிடுேது,  
இஸ் வேலின் ஒட்டுமமாத்த 390 ேருைங்களாகிய அக்கி மக் காலப்பகுதியில், 
யூவதயாேின் அக்கி மக் காலமாை 40 ேருைங்கள்,  எருெவலம் அழிவுடன்  
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முடிேகடயும் இறுதிக் காலப்பகுதிகய உள்ளடக்கியதாகும்.  இந்த 390 மற்றும் 40 
ேருை காலப்பகுதிகள் தைித்தைியாக இருந்திருந்தால், 40 ேருைங்ககளக் குறித்து 
வதேன் வேறுேிதமாக அகடயாளப்படுத்தியிருப்பார். 

எவ மியா தீர்க்கதரிெியாக தைது  ஊழியத்கத  வயாெியா ஆட்ெியின் 13ம் 
ேருைத்தில் துேங்கியதிலிருந்து எவெக்கிவயலின்  40 ேருைக் காலப்பகுதி  ஆ ம்ப 
மாைது. அேனுகடய ஆட்ெியின் 18ம் ேருைத்தில், வதெமமங்கும் “சுத்திகரிப்பு” 
நடந்தும், இந்த 40 ேருைக் காலத்தில்,  2 வகாத்தி த்தார் மைந்திரும்ப ோய்ப்பு 
மகாடுத்தும் பலைில்கல. 10 வகாத்தி த்தார் வபாலவே இேர்களும்   கீழ்ப்படியாமல் 
இருந்தைர்.  எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைத்கத நம்பாமல், அேக  மபாய் தீர்க்கதரிெி  
எை நிகைத்தைர்.  40 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, எவ மியா உக த்தது வபால 
எருெவலம் நக மும் ஆலயமும் அழிந்தது. ஆகவே, 390 ேருை காலப்பகுதியில் 40 
ேருை காலப்பகுதியும் உள்ளடக்கியது மதரிகிறது.  
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1119 999 998 648 642

30        (642 – 612)

626 617 612 611 610 608 606 592

40         (648 – 608)

120       
390       

3       

390         (998 -608 )

50        (642 – 592 )

   

                                   1119 - 606 = 513       
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யூத இராஜாக்கள் – இஸ்ரவேல் இராஜாக்கள்  
 ஆட்ெிக்காலங்கள் ஒப்புனம 

 

  

                யூத  ாஜாக்களின்  ஆட்ெிக்காலங்ககள,  1 ாஜாக்கள் & 2 ாஜாக்கள்  
புஸ்தகங்களில் உள்ள இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கவளாடு ெம 
காலத்திய ஒப்புகம மெய்யும் ேிதத்தில், யூத  ாஜாக்களின் மமாத்த 
ஆட்ெிக்காலமாகிய 513 ேருைங்களில் 50 ேருைங்ககளக் குகறத்து, 463 
ேருைங்களாக புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  

 
  முழுகமயாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ள யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்ககள, 

முழுகமயாகக் குறிக்கப்படாத இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கவளாடு 
எப்படி இகண ஒப்புகம (SYNCHRONISATION) மெய்ய முடியும் ? 

 
               ோக்குத்தத்தத்தின் ேித்தாகிய கிறிஸ்துேின் ேம்ொேளி யூதாக் வகாத்தி த்கதச் 

ொர்ந்தது. இந்த ேம்ொேளி பற்றிய ேிே ங்கள் இ ண்டு ொட்ெியங்களாக இ ாஜாக்கள் 

மற்றும் நாளாகம புத்தகங்களில் காணப்படுகின்றை.   இஸ் வேலின் 10 வகாத்தி த்து 

 ாஜாக்களின் ேம்ொேளிகய யூதா வகாத்தி த்து  ாஜாக்களின் ேம்ொேளியுடன்  ெிலர் 

ஒப்பிட முயல்கிறார்கள். பத்து வகாத்தி த்து ேம்ொேளியில் மதாடர்ச்ெியாை ேிே ங்கள் 

காணப்படுகிறதில்கல. ஏமைைில், ோக்குத்தத்தத்தின் ேித்து இந்த ேம்ொேளியிலிருந்து 

ே ேில்கல. (ஆதி 4:16-24; 10:1-20) 

 

 இஸ் வேல்    ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கள் பற்றிய ேிே ங்கள் ஏதும் 
நாளாகம புஸ்தகத்தில் எழுதப்படேில்கல.  ாஜாக்களின் புஸ்தகங்களில் மட்டுவம 
உள்ளது.  இவயசுேின் ேம்ொேளிகயப் பற்றி மத்வதயு எழுதும் வபாது, இஸ் வேல் 
 ாஜாக்களின் மபயர்ககளக் குறிப்பிடேில்கல. ஆதியாகமத்தில் ஆதாம் முதல் வெம் 
ேக யிலாை ேம்ொேளி ேிே ங்கள் முழுகமயாக இருக்கிறது. ஆைால் 
ஆதாமிலிருந்து மற்ற ெந்ததிகளின் ேம்ொேளி ேிப ங்கள் முழுகமயாக இல்கல. 
(ஆதி 25:1-4; 25:12-18; 36:1-43) 

பல நூற்றாண்டுகளாக யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்ககள இஸ் வேல் 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்களுடன் ஒப்புகம மெய்ய முயன்றும் ஒருேரும் 
திருப்திக மாை முடிவுக்கு ே  முடியேில்கல. ஒவ்மோருேரின் அனுமாைமும் 
பல்வேறு ெந்வதகங்ககள எழுப்பி, முடிோை பதில் கிகடக்காத நிகல ஏற்பட்டுள்ளது.  
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வப ாெிரியர் மதய்லி மொல்லும் வபாது, தம்முகடய காலக்கணக்கு ெில 
அனுமாைங்ககள (ASSUMPTIONS) அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு தான் உருோக்கப்பட்டது 
என்கிறார். நமது ேிசுோெத்கத காத்துக் மகாள்ள இது ெிறிதும் உதோது. புதிய 
காலக்கணக்கிலும், இது வபான்ற பல அனுமாைங்களும் ஒப்புகமகளும் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை. இகேககள ேிசுோெிகளாகிய நாம் ஜ ீணிக்க இயலாது. 

பாபிவலாைிய ெிகறயிருப்பிலிருந்து யூவதயாேிற்கு திரும்பி ேந்த யூத 
ஆெிரியர்களுக்கு இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் ஆட்ெி பற்றிய ேிே ங்கள் வதகேயில்லாத 
ஒன்றாகும்.  ஏமைைில், ”யூத மெங்வகால்”  அேர்கள் ேம்ொேளியில் ே ேில்கல 
என்பதால், இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலம் பற்றிய ேிே ங்களுக்கு நாளாகம 
புஸ்தகத்தில் முக்கியத்துேம் மகாடுக்கப்படேில்கல.   ஆைால், புதிய காலக்கணக்கு  
யூத  ாஜாக்கள் மற்றும் இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் ஆட்ெிக்காலங்களில் ெமகாலத்திய 
இகண ஒப்புகமககள அறிய முயற்ெிக்கிறது.  இப்படிச் மெய்ேதால், அெீரியா 
மற்றும் பாபிவலாைிய ே லாற்றுப் பதிவுகளுடன்  இணக்கமுறச் மெய்ய ேெதியாக 
உள்ளது என்று புதிய காலக்கணக்கு கா ணம் கூறுகிறது. 

 
நம்முகடய கணிப்பு, யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெிப்பட்டியகல, அெீரிய, 

பாபிவலாைிய பதிவுகளின்  துகண இல்லாமவலவய கணிக்க இயலும்.  யூத 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலம் பற்றி வேதாகமத்தில் “இ ண்டு ொட்ெிகள்“ உள்ளை.  யூத  
 ாஜாக்களின் மமாத்த ஆட்ெிக்காலம் 513 ேருைங்கள் என்பது நாளாகம 
புஸ்தகத்திலும்  ாஜாக்கள் புஸ்தகத்திலும் ஒவ  மாதிரியாக மதரிேிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. 

 
இராஜாக்களின் காலம் 

 
எண் இராஜாேின்    

சபயர் 
ஆட்ெிக்காலம் 
ேருஷங்கள் 

நாளாகம 
புஸ்தகங்கள் 

ராஜாக்களின் 
புஸ்தகங்கள் 

1 ெவுல் 40 அப் 13 : 21 அப் 13 : 21 
2 தாேதீு 40 1 நாளா 29 : 27 1 ராஜா 2 : 11 
3 ொசலாவமான் 40 2      9 : 30 1      11 : 42 
4 சரசகாசபயாம் 17 2 நாளா 12 : 13 1 ராஜா 14 : 21 
5 அபியாம் 3 2 நாளா 13 : 2 1 ராஜா 15 : 2 
6 ஆொ 41 2 நாளா 16 : 13 1 ராஜா 15 : 10 
7 வயாெபாத் 25 2 நாளா 20 : 31 1 ராஜா 22 : 42 
8 வயாராம் 8 2 நாளா 21 : 20 2 ராஜா 8 : 17 
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எண் இராஜாேின் 
சபயர் 

ஆட்ெிக்காலம் 
ேருஷங்கள் 

நாளாகம 
புஸ்தகங்கள் 

ராஜாக்களின் 
புஸ்தகங்கள் 

9 அகெியா 1 2 நாளா 22 : 2 2 ராஜா 8 : 26 
10 அத்தாலியாள் 6 2 நாளா 22 : 12 2 ராஜா 11 : 3 
11 வயாோஸ் 40 2 நாளா 24 : 1 2 ராஜா 12 : 1 
12 அமத்ெியா 29 2 நாளா 25 : 1 2 ராஜா 14 : 2 
13 உெியா  

(அெரியா) 
52 2 நாளா 26 : 3 2 ராஜா 15 : 2 

14 வயாதாம் 16 2 நாளா 27 : 1  2 ராஜா 15 : 33 
15 ஆகாஸ் 16 2 நாளா 28 : 1 2 ராஜா 16 : 2 
16 எவெக்கியா 29 2 நாளா 29 : 1 2 ராஜா 18 : 2 
17 மைாவெ 55 2 நாளா 33 : 1 2 ராஜா 21 : 1 
18 ஆவமான் 2 2 நாளா 33 : 21 2 ராஜா 21 : 19 
19 வயாெியா 31 2 நாளா 34 : 1 2 ராஜா 22 : 1 
20 வயாயாக்கீம் 11 2 நாளா 36 : 5 2 ராஜா 23 : 36 
21 ெிவதக்கியா 11 2 நாளா 36 : 11 2 ராஜா 24 : 18 

  513   
 
 
வேதாகமத்தில் மபாருந்தி ேரும் இ ண்டு ொட்ெியங்ககளத் தள்ளிேிட்டு, 

அெீரியா மற்றும் பாபிவலாைியா ே லாற்றுப் பதிவுகளுக்கு வமன்கமயாை 
அங்கீகா ம் மகாடுப்பது ஞாைமாகத் மதரியேில்கல.  புறமத ொம் ாஜ்ய  
ே லாற்றுப் பதிவுகள்  உண்கமக்குப்  புறம்பாகவும்,  வஜாடித்தும்,  மிககப்படவும்  
கூறுேது மேளிப்பகட ஆகும். நிதி  நிகல ெம்பந்தமாை குறிப்புகள் மகாண்ட புகத 
மபாருள் கண்டுபிடிப்புகள்  பா பட்ெமாக இருக்காது  என்பது மபாதுோை 
அபிப்பி ாயமாக இருந்தாலும்,  மபர்ெியா மற்றும் பாபிவலாைியா  ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக்காலங்ககள நிர்ணயிப்பதில், நூற்றுக்கணக்காை களிமண் பலகககளிலுள்ள 
குறிப்புகள் ஒன்றுக்மகான்று மு ண்பாடாக இருப்பதால் ெரியாை முடிவுக்கு ே  
இயலாத நிகலயில்  அகேகள் கேைத்தில் எடுத்துக் மகாள்ளப்படேில்கல என்று 
“பார்க்கர்”, “டபர்ஸ்கடன்”  வபான்ற அகழ்ோ ாய்ச்ெி நிபுணர்கள் மதரிேிக்கின்றைர். 

 
ெமீப காலமாக, “நவபாைிடஸ் கால ஏடு” (NABONIDUS  CHRONICLE)  

முக்கியத்துேம் மபற்றுள்ளது. ஆைால், இந்த ே லாற்று பதிவேட்டில் ஏகப்பட்ட 
இகடமேளிகளும், குகறகளும், மதாடர்ச்ெியின்கமயும் இருக்கின்றை.  
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      ெவகா.  ெல் உலக ே லாற்று காலக்கணக்குகள் பற்றிக் குறிப்பிடுககயில், 
அகேகள் மதாடர்ச்ெி இல்லாமலும், குழப்பமாகப் பின்ைப்பட்டும் இருப்பதால், 
மதளிோைதும் தீர்க்கமாைதுமாை முடிவுக்கு ே  இயலாத நிகல உள்ளது என்கிறார். 
வதேனுகடய பிள்களகளின் எதிரிகளாை புற மதஸ்தர்களால் எழுதப்பட்டுள்ள 
ே லாறுகளின் துகண இல்லாமல், வேதாகமத்திவலவய ஒவ  மாதிரியாகவும், 
மபாருத்தமாகவும் வதே ஆேியிைால் பதிவு மெய்யப்பட்டுள்ள இ ண்டு 
ொட்ெியங்களின் (நாளாகமம் &  ாஜாக்கள் புஸ்தகங்கள்)  அடிப்பகடயில் யூத 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலத்கத 513 ேருைங்கள் எை நிச்ெயிக்கலாம்.  பகழய 
ஏற்பாட்டில்  இகடமேளியுள்ள காலப்பகுதிகளுக்கு,  பவுல் அப்வபாஸ்தலன் வதே 
ஆேியில் ஏேப்பட்டு பல காலக்கணக்குககள  எழுதி மதளிவுபடுத்தியுள்ளார்.  
வதேனுகடய ோர்த்கதகள் பூ ணமுள்ளகேகள். இேற்றின் நம்பகத்தன்கமகயயும், 
வமன்கமகயயும் மைதிற் மகாண்டு, அெீரியா, பாபிவலாைியா  ே லாற்று 
நிபுணர்களின் தன்ைிச்கெயாை ேிளக்கங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துேம் மகாடுக்கத் 
வதகேயில்கல. 

               யூத ஆட்ெியில் ககடெி  ாஜாோை ெிவதக்கியாேின் ேிழுகககயக் குறித்து 
எவெக்கிவயல் மூலமாக வதேன் தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார். (எவெக் 21:25,26)  
“பாகககயக் கழற்று, கிரீடத்கத எடுத்துப் வபாடு”. “பாகக” என்பது ஆளுேதற்காை 
அதிகா ம்; “கிரீடம்” என்பது  ாஜரீக உரிகமகய அகடயாளப்படுத்துகிறது. பத்துக் 
வகாத்தி  இஸ் வேல் ஆட்ெியின் ேிழுகககயக் குறித்து எவ்ேித தீர்க்கதரிெைமும் 
உக க்கப்படவுமில்கல. இஸ் வேலின் ஆட்ெிகய தம்முகடய  ாஜ்யமாக வதேன் 
அங்கீகரிக்கேில்கல. யூத ஆட்ெியின் ககடெி  ாஜாோை ெிவதக்கியாகே 
“இஸ் வேகல ஆளுகிறேன்” என்வற வதேன் குறிப்பிடுகிறார்.  ெிவதக்கியா  
உண்கமயில் யூத  ாஜா.  ெிவதக்கியாேின் யூத ஆட்ெி முடிேகடேதற்கு 133 
ேருைங்களுக்கு முன்பாகவே பத்துக் வகாத்தி  இஸ் வேல் ஆட்ெி முடிவுக்கு ேந்தது, 
பத்துக் வகாத்தி த்தார் ெிகறயிருப்புக்கு மகாண்டுவபாகப்பட்டைர்.  ெிவதக்கியாகே 
“இஸ் வேகல ஆளுகிற அதிபதி”  என்று ஏன் குறிப்பிட வேண்டும் ?  இஸ் வேல் 
வதெத்தின்  ாஜரீகத்கத  யூதாேின் ேம்ொேளியில் தான் வதேன் அங்கீகரித்தார்.  
பத்துக் வகாத்தி  இஸ் வேல் ஆட்ெிகய அல்ல !  ஆகவே, புதிய காலக்கணக்கு 
இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்ககள யூத  ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக்காலங்களுடன் இகணத்துப் பார்ப்பது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. 
      இஸ் வேல்  ாஜாக்களுடன்  யூத  ாஜாக்கள் ஆட்ெி மெய்த ேருைங்ககள 
ஒப்பிடும் மபாழுது ேித்தியாெம் காணப்படுகிறது.  ஏமைைில்,  ாஜாக்கள் ஆட்ெி 
மெய்த  ேருைங்கள்  யூத கணக்கு  முகறப்படியும்,  பாபிவலாைிய  கணக்கு 
முகறப்படியும் இ ண்டு ேிதமாக வேதாகமத்தில்  பதிவு மெய்யப்பட்டுள்ளை.  
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     தாைி 1:1ல்,  வயாயாக்கீம் அ ொண்ட  மூன்றாம் ேருைத்தில்  வநபுகாத்வநச்ொர் 
எருெவலகம முற்றுககப் வபாட்டான்  என்று படிக்கிவறாம். ஆைால், எவ  46:2ல், 
இவத காலப்பகுதிகய வயாயாக்கீமின் நான்காம் ேருைம் என்று குறிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது.  ஏமைைில், இந்த இ ண்டு ேெைங்களிலும் மேவ்வேறு கணக்கு 
முகறகளில்  ஆட்ெி மெய்த ேருைங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. இந்த இ ண்டு 
முகறகளுக்கும் ஒரு ேருை ேித்தியாெம் உள்ளது. இவத முகறககள  யூத 
 ாஜாக்கள் மற்றும் இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் ஆட்ெி மெய்த ேருைங்களுடன் ஒப்புகம 
மெய்யும் வபாது, கீழ்கண்டோறு ேித்தியாெம் காணப்படுகிறது : 
             

யூத ராஜாக்கள் 
                                                    
எண் இராஜாேின்  

சபயர் 
ஆட்ெிக் 
காலம் 

ேருஷங்கள் 

நாளாகம 
புஸ்தகங்கள் 

இராஜாக்களின் 
புஸ்தகங்கள் 

1 சரசகாசபயாம் 17 2 நாளா 12:13.  1 ராஜா 14:21. 
2 அபியா 3 2 நாளா 13:1, 2.  1 ராஜா 15:2. 
3 ஆொ 41 2 நாளா 16:13  1 ராஜா 15:10. 
4 வயாெபாத் 25 2 நாளா 20.31.  1 ராஜா 22:42. 
5 வயாராம் 8 2 நாளா 21:20.  2 ராஜா 8:17. 
6 அகெியா 1 2 நாளா 22:2  2 ராஜா 8:26. 
7 அத்தாலியாள் 6 2 நாளா 22.12.  2 ராஜா 11:3. 
8 வயாோஸ் 40 2 நாளா 24:1.  2 ராஜா 12:1. 
9 அமத்ெியா 29 2 நாளா 25:1.  2 ராஜா 14:2. 
10 உெியா 

(அெரியா) 
52 2 நாளா 26:3.  2 ராஜா 15:2. 

11 வயாதாம் 16 2 நாளா 27:1.  2 ராஜா 15:33. 
12 ஆகாஸ் 16 2 நாளா 28:1.  2 ராஜா 16:2. 
13 எவெக்கியா 6 2 நாளா 29:1.  2 ராஜா 18:2. 
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இஸ்ரவேல் ராஜாக்கள் 
 

எண் இராஜாேின் 
சபயர் 

ஆட்ெிக் 
காலம் 

ேருஷங்கள் 

இராஜாக்களின் 
புஸ்தகங்கள் 

1 சயசராசபயாம் 22 1 ராஜா 14:20 
2 நாதாப் 2 1 ராஜா 15:25 
3 பாஷா 24 1 ராஜா 15:33 
4 ஏலா 2 1 ராஜா 16:8 
5      7 நாட்கள் 1 ராஜா 16:15 
6 உம்ரி 12 1 ராஜா 16:23 
7 ஆகாப் 22 1 ராஜா 16:29 
8 அகெியா 2 1 ராஜா 22:51 
9 வயாராம் 12 2 ராஜா 3:1 
10 சயகூ 28 2 ராஜா 10:36 
11 வயாோகாஸ் 17 2 ராஜா 13:1 
12 வயாோஸ் 16 2 ராஜா 13:10 
13 சயசராசபயாம் 41 2 ராஜா 14:23 
14 ெகரியா 6 மாதங்கள் 2 ராஜா 15:8 
15 ெல்லூம் 1 மாதம் 2 ராஜா 15:13 
16 சமைாவகம் 10 2 ராஜா 15:17 
17 சபக்காகியா 2 2 ராஜா 15:23 
18 சபக்கா 20 2 ராஜா 15:27 
19 ஓசெயா 9 2 ராஜா 17:1 
   

241 
 
 

 
     
     ொமலாவமாைின் ம ணத்திற்குப் பிறகு  பிரிந்த பத்துக் வகாத்தி த்தார்ககள 
ஆண்ட  இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் மமாத்தம் 241 ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்து, யூத  ாஜா 
எவெக்கியாேின் 6ம் ேருைத்தில், இஸ் வேல் ஆட்ெி முடிவுக்கு ேந்து, இஸ் வேலர்  
ெிகறயிருப்பில் மென்றைர்.  
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       இகதப் வபால, எவெக்கியா  ாஜாேின் 6ம் ேருைம் ேக யில் யூத  ாஜாக்கள் 
13 வபர்  மமாத்தம் 260 ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்திருந்தைர்.   
   
       இவ்ேிதமாக, இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்ககள  யூத 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்களுக்கு ெமகாலத்தகேயாக ஒப்புகம மெய்யவேண்டு 
மமன்றால், இஸ் வேல் ஆட்ெி முடிவு மபற்று, பத்துக் வகாத்தி த்தார் ெிகறயிருப்புக்கு 
மென்றது ேக யில் மெய்யலாம்.  யூத  ாஜா எவெக்கியாேின் 6ம் ேருைம் 
ேக யில், இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலத்திற்கும் யூதா  ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக்காலத்திற்கும் இகடவய 19 ேருைங்கள்  (260 – 241 = 19) ேித்தியாெம் 
உள்ளது.  வமற்குறிப்பிட்ட இ ண்டு பிரிேிைரின் ஆட்ெிக்காலங்களில், ஒன்று யூத 
கணக்கு முகறப்படியும், மற்மறான்று பாபிவலாைிய கணக்குப்படியும்  வேதாகமத்தில் 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இவ்ோறு, ஒவ்மோரு இஸ் வேல்  ாஜாேின் 
ஆட்ெிக்காலத்துடன் 1 ேருைத்கதக் கூட்டிைால், 19  ாஜாக்களின் காலங்களில் 19 
ேருைங்கள் கூடுதலாகி,  241லிருந்து 260 ேருைங்களாகிறது.  ஆட்ெிக்காலங்ககள 
பதிவு மெய்ேதில் மேவ்வேறு முகறகள் ககயாளப்பட்டதால்,  இருபிரிேிைரின் 
ஆட்ெிககள ஒப்புகம மெய்ேது வதகேயில்கல என்பது மதரிகிறது. 
 

 
அமத்ெியா ராஜா &  உெியா ராஜா  ஆட்ெிக்காலங்கள் : 

 
புதிய காலக்கணக்கின்படி, யூத  ாஜாக்களின் ஆட்ெிகய இஸ் வேல் 

 ாஜாக்களின் ஆட்ெிவயாடு ெமகாலத்திய ஒப்புகம மெய்யும் மபாழுது, உெியா 
 ாஜாேின் ஆட்ெிக்காலத்தின் 24 ேருைங்கள், அேனுகடய தந்கத அமத்ெியாேின் 
ஆட்ெிக்காலத்தில் கேிந்திருப்பதாக  (OVERLAP) மொல்லுகிறது.  இப்படிச் மெய்ேதால், 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலமாகிய 513 ேருைங்களிலிருந்து 24 ேருைங்ககளக் 
குகறக்க ஏதுோகிறது.  ஆைால், வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள ெம்பேங்களின் 
ோயிலாக, இவ்ேித கூட்டாட்ெி நகடமபறேில்கல என்பது மதரிகிறது. 
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       அமத்ெியா தன் 25ம் ேயதில்  (இஸ் வேல்  ாஜாோை வயாோஸின் 2ம் 
ேருைத்தில்) யூவதயாகே ஆட்ெி மெய்ய ஆ ம்பித்தான்.  நாளாகம புஸ்தகத்திலும் 
 ாஜாக்களின் புஸ்தகத்திலும்  அமத்ெியா எருெவலகம 29 ேருைங்கள் ஆட்ெி 
மெய்தான் என்று ோெிக்கிவறாம்.  யூதாேின் ெிம்மாெைத்தில் அமர்ந்த அமத்ெியா, 
ஏவதாமின் மீது பகடமயடுத்து அகத மேற்றி கண்டான். அங்கு ககப்பற்றப்பட்ட 
மதய்ேங்ககள எருெவலமுக்குக் மகாண்டு ேந்து, அகேககள மதாழுது மகாண்டு 
தூபங்காட்டிைான்.  அேன் இஸ் வேல்  ாஜா வயாோகெ மி ட்டி, அேகை எதிர்த்து 
மபத்ைிவமெில் யுத்தம் பண்ணிைான். அமத்ெியா இந்த யுத்தத்தில் வதால்ேி 
அகடந்தகதத் மதாடர்ந்து, அேகைப் பிடித்து வயாோஸ்  எருெவலமுக்குக் 
மகாண்டு வபாைான். இந்த காலக்கட்டத்தில் தான், அமத்ெியா  ாஜாோக இருக்கும் 
வபாவத, அடுத்த 9 ேருைங்களுக்கு ககதியாக இருந்தான் என்று புதிய 
காலக்கணக்கு அனுமாைிக்கிறது. இது உண்கம என்று எடுத்துக் மகாள்ளும் 
பட்ெத்தில், இந்த அனுமாைம், யூத ஆட்ெியில் ஒரு கூட்டாட்ெிக்காை வதகேகய 
ஏற்படுத்துகிறது.  ஆைால், வேதாகமம் இதற்கு வநர்மாறாக குறிப்பிடுகிறது. 
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      இஸ் வேலின்  ாஜா வயாோஸ் அமத்ெியாகேப் பிடித்து எருெவலமுக்குக் 
மகாண்டு ேந்து, அங்கு நானூறு முழ நீள அலங்கத்கத இடித்துப் வபாட்டு, யூத 
 ாஜாேின் அ ண்மகையிலிருந்தும் ஆலயத்திலிருந்தும்  மபாக்கிைங்கள், மபான் 
மேள்ளி ஆகியேற்கற எடுத்துக் மகாண்டு, “பிகணக்ககதிககளயும்” அகழத்துச் 
மென்றான் என்று படிக்கிவறாம். இதில் கேைமாகப் பார்க்க வேண்டியது, 
எருெவலமுக்குக் மகாண்டுே ப்பட்ட அமத்ெியா,     வகாத்தி த்தார்களின் 
ெமாரியாவுக்கு ககதியாக கூட்டிச் மெல்லப்படேில்கல.  அமத்ெியா  ாஜாகே 
ெிகறப்பிடித்தால், “பிகணக்ககதிககள” ெமாரியாவுக்கு கூட்டிச் மெல்லும் அேெியம் 
என்ை ?  (2 ாஜா 25ம் அதி மற்றும் 2 ாஜா 14ம் அதி).  

அமத்ெியாேின் “9 ேருை ெிகறயிருப்கப”  அனுமாைித்த  “மதய்லி” என்ற 
ஆ ாய்ச்ெியாளர்,  அமத்ெியா ெிகறயிருப்பிலிருந்து திரும்பி ேந்தவுடன் தன் 
அ ொட்ெிகயத் திரும்ப மபறேில்கல என்றும் கூறுகிறார். ஆைால் இேருகடய 
கருத்து ஏற்றுக்மகாள்ளத்தக்கதாய் இல்கல.  அமத்ெியாேின் பிற்காலப்பகுதியில் 
அேனுக்கு எதி ாக ெதிதிட்டம் பண்ணப்பட்டதில், அேன் லாகீசுக்கு ஓடிப்வபாைான் 
என்றும், அங்வக அேன் மகால்லப்பட்டான் என்றும் வேதத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  அமத்ெியா  அந்த ெமயத்தில்  ாஜாோக இல்லாதிருந்தால், 
அேனுக்கு ேிவ ாதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணி அேகை மகாகல மெய்யக் கா ணம் 
என்ை ?  
    அமத்ெியா தன்னுகடய  5ம் ேருைத்திவலவய  ெிகறபிடிக்கப்பட்டு, 9 
ேருைங்கள் ககதியாக இருந்திருந்தால்,  அேனுகடய ஆட்ெிக்காலமாகிய 29ம் 
ேருைம் ேக க்கும் ஜைங்கள் அேகை ஏன் உயிவ ாடு கேக்க வேண்டும்? 
இஸ் வேல்  ாஜாேிடம் வதாற்றுப்வபாய், 9 ேருைங்கள் ெிகறப்பட்டகதத் 
மதாடர்ந்து, உெியா  ாஜாோகியிருந்தால், அமத்ெியா ேிடுதகலயாை உடன், 
அேகை 15 ேருைங்கள் உயிவ ாடு ேிட்டு கேக்க என்ை கா ணம் ?  
      

12 ேருஷ  இனைசேளி : 
    இஸ் வேல்  ாஜா வயாோஸின் 2ம் ேருைத்தில் அமத்ெியாேின் ஆட்ெி 
துேங்கியது.  வயாோஸ் 16 ேருைங்கள் ஆட்ெிமெய்தான்  இேனுகடய 
ம ணத்திற்குப் பின்பு மயம ாமபயாம் II  41 ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்தான். 
அமத்ெியாேின் 15ம் ேருைத்தில் (2 ாஜா 14:23) மயம ாமபயாம்  ஆட்ெிகயத் 
துேங்கிைான்.  அமத்ெியா தன் ஆட்ெியின் 29ம் ேருைத்தில் ம ணமகடந்த பின்பு, 
16 ேயதுள்ள உெியா (அெரியா) ஆட்ெிக்கு ேந்து, 52 ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்தான்.  
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இஸ் வேல்  ாஜாோகிய மயம ாமபயாமின் ஆட்ெியின் 27ம் ேருைத்தில் (2 ாஜா 
15:1,2; 2நாளா 26:1-3) யூத  ாஜா உெியா ஆட்ெி மெய்ய ஆ ம்பித்தான். அதாேது, 
அமத்ெியாேின் ம ணத்திற்கும் அேன் குமா ைாகிய உெியாேின் ஆட்ெி 
துேக்கத்திற்கும் இகடயில் 12 ேருை  இகடமேளி உள்ளது. கீழ்கண்ட 
ேக படத்தில் இந்த 12 ேருை இகடமேளிகயப் பார்க்கலாம் : 

     

- - - - - - 14 15 - - - - - -21 - - - 29 1 2 3 - - -

3 4 - - - 16 1 221 3 - - - 15 - - - 27 28 29 - - - 41

46 47 48 49 50 51 5245- - - -

                       
  ( 2      14:23.)

15

                  
( 2      15:1,2; 2      26:1 – 3.)

                   
 ( 2      14:1; 13:10.)

25             
 ( 2      25:1 )

12        

         ?
          

       

       

                    
 ( 2       25:1)

 
       இந்த 12 ேருை இகடமேளிக்காை கா ணத்கத புதிய காலக்கணக்கு 
பின்ேருமாறு கூறுகிறது : 

 அமத்ெியா யூவதயாகே ஆளுகக மெய்ககயில், இஸ் வேல்  ாஜா 
வயாோஸிடம் வதால்ேியுற்று,  ெிகறபிடிக்கப்பட்டு,  ெமாரியாவுக்கு  மகாண்டு 
வபாகப்பட்டான். அச்ெமயத்திலிருந்து, உெியா யூவதயாகே கூட்டாட்ெி மெய்தான் 
என்று மொல்கிறது. 

புதிய காலக்கணக்கு ேனரபைம் 

- - - 5 ------ ------ 14 151 - - - 29

24 25 - - -

3 4 5

1 2
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- - - - 12 26 27 28 29 - - - 41

- - - 47 48 49 50 51 5239- - - -

   ( 2      14:23.)
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( 2      15:1,2; 2      26:1 – 3.)

 ( 2      14:1; 13:10.)

                
 ( 2      25:1,  22 -28.)
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அமத்ெியா ெிகறபிடிக்கப்பட்டவுடன், உெியா ஆட்ெிகயத் துேக்கிைான் என்று 
வேதம் மொல்லேில்கல. (2 ாஜா 15:1,2; 2நாளா 26:1-3) அேன் எருெவலமுக்கு 
ேந்தான் என்று தான் மொல்கிறது. 

 
அமத்ெியாேினுகடய பிவ தம் எருெவலமுக்கு மகாண்டு ே ப்பட்டு அடக்கம் 

பண்ணப்பட்டான் என்று வேதம் மொல்லுகிறது. உடவை வேத ேெைம் பின்ேருமாறு 
மதாடர்கிறது : “அமத்ெியாேின் ஸ்தாைத்தில் பதிைாறு ேயதாை உெியாகே 
 ாஜாோக்கிைார்கள்”.  (2நாளா 26:1; 2 ாஜா 14:21) 

 
     வமற்குறிப்பிட்டபடி, அமத்ெியா 9 ேருைங்கள் ெிகறபிடிக்கப்பட்டிருந்தான் 
என்ற அனுமாைத்தில், அமத்ெியா மற்றும் உெியா என்ற இ ண்டு  ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக்காலங்ககள சுருக்கத் வதகே  இல்கல.  ாஜாக்களின் புஸ்தகமும் நாளாகம 
புஸ்தகமும் இேர்களின் தைித் தைியாை முழு ஆட்ெிக்காலங்ககள 29 ேருைங்கள்  
& 52 ேருைங்கள்  என்று மதளிோக குறிப்பிடுகின்றை.   
          

 மதய்லி ஆதா மில்லாமல் ெில ேிையங்ககள அனுமாைமாகக் 
குறிப்பிடுகிறார். அமத்ெியாேின் ெிகறயிருப்பின் 5ம் ேருைத்தில், அேன்  
உயிவ ாடிருக்கிற  கா ணத்தால், உெியா  “ஜைங்களால்”  ாஜாோக்கப்பட்டான் என்று 
கூறுகிறார்.  உண்கமயில், ஜைங்களால்  ாஜாோக்கப்படும்      , ெவுல் 
 ாஜாேின் காலத்திலிருந்வத நகடமுகறயில் இருந்தது. 1ொமு 11:15; மதய்லியின் 
இந்த கருத்து முற்றிலும் தேறாை எண்ணத்கத வதாற்றுேிப்பதாக உள்ளது. வமலும், 
அமத்ெியாேின் 29ம் ேருை ஆட்ெிக்குப் பின்ைால், தந்கதயிடமிருந்து மகனுக்கு 
 ாஜ அதிகா ம் மாறுேகத 2நாளா 25:27 – 26:1ம் ேெைங்களின்  ேிேரிப்பதிலிருந்து 
மதளிோக அறிந்து மகாள்ள முடிகிறது. 

 
 [ஆவமான் ம ணமகடந்தகதத் மதாடர்ந்து, அேன் குமா ன் வயாெியாகே 

“ஜைங்கள்”  ாஜாோக்கிைார்கள். (2 ாஜா 21:24; 2நாளா 33:25) வயாெியா 
ம ணமகடந்த வபாது, அேன் குமா ன் வயா  காகெ “ஜைங்கள்” 
 ாஜாோக்கிைார்கள். (2     23:30; 2நாளா 36:1) புதிய  ாஜாகே ம ணமகடந்த 
 ாஜாேின் ஸ்தாைத்தில் ெிங்காெைத்தில் ஏற்றும் பழக்கம் இஸ் வேல் ஜைங்களுக்கு 
ஒன்றும் புதிது அல்ல] 
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 உெியா 16 ேயதுள்ளேைாயிருக்கும் வபாது  ாஜாோைான்.  (2நாளா 26:1)  
மதய்லி கூறும் ேிதமாக, அமத்ெியாேின் 5ம் ேருைத்தில் உெியா  ாஜாோைான் 
என்று அனுமாைித்தால், உெியாேின் தந்கத அமத்ெியாேின் ேயது 30; அதாேது, 
அமத்ெியா 14 ேயதாயிருக்கும் வபாது  (30 – 14 = 16) அேன்  உெியாகேப் 
மபற்றிருப்பான். இது ொத்தியம் என்று மொன்ைாலும், மபாதுோக எளிதில் நிகழாத 
ஒன்றாகும்.  அேன் 13ம் ேயதில் கலியாணம் பண்ணியிருக்க வேண்டும். இவ்ேளவு 
ெிறிய ேயதில் ேிோகம் பண்ண வதேன் தகட பண்ணியிருந்தார்.  

அமத்ெியா 25ம் ேயதில் ஆட்ெி துேங்கி, 29 ேருைங்கள் அ ொண்டு, தன் 54ம் 
ேயதில் (25 + 29 = 54) ம ணமகடந்தான். வேதாகம கணக்குப்படி, அமத்ெியா 
ம ணமகடந்த வபாது, 16 ேயதாயிருந்த உெியா  ாஜாோைான். அதாேது,  
அமத்ெியாேின் 38ம் ேயதில் (54 – 16 = 38) உெியா பிறந்திருப்பான்.  
அமத்ெியாேின் 13ம் ேயதில் அல்ல !  

   ஆகவே, புதிய காலக்கணக்கின் ெம காலத்திய ஒப்புகம ெரியாக ே ேில்கல. 
முந்கதய  ாஜா இறந்தவுடன், அேன் ஸ்தாைத்தில் அடுத்த  ாஜா ஆட்ெி மெய்தான் 
என்று  வேதாகமம் மதளிோகக் குறிப்பிடுகிறது.  (2நாளா 12:16; 14:1; 17:1; 21:1; 
22:1; 24:27; 26:23; 27:9; 28:27; 32:33; 33:20,25; 36:1)  

 தகப்பைின் ஸ்தாைத்தில் குமா ன் ஆட்ெி மெய்தான் என்று வேதாகமம் 
குறிப்பிடும் வபாது,  தகப்பனுடன்  குமா ன் ஆட்ெி மெய்தான்  என்று குறிப்பிட்டால், 
வதே ோர்த்கதககள கூட்டுேதாகவோ,  அல்லது எடுத்துப் வபாடுேதாகவோ 
மபாருளாகிறது. புதிய    காலக்கணக்கு இந்த தேறுககளச் மெய்கிறது. 
      இ ண்டு  ாஜாக்கள் ஒவ  ெமயத்தில் ஆட்ெி புரிந்திருந்தால், வேதாகமம் 
மதளிோகக் குறிப்பிட்டிருக்கும்.  இதற்கு உதா ணமாக, 1 ாஜா 16:21ல்  
காணப்படுகிறது.  “அப்மபாழுது இஸ் வேல் ஜைங்கள்  இ ண்டு ேகுப்பாய் பிரிந்து, 
பாதி ஜைங்கள் கீைாத்தின் குமா ைாகிய திப்ைிகய  ாஜாோக்கி அேகை 
பின்பற்றிைார்கள். பாதி ஜைங்கள் உம்ரிகயப் பின்பற்றிைார்கள்“ என்று படிக்கிவறாம். 

மதய்லி தம்முகடய காலக்கணக்குகளின் அகமப்கப குறிப்பிடும் வபாது, ெில 
அனுமாைங்கககள (ASSUMPTIONS)  முன்ைிகலப்படுத்தி முடிவுக்கு ேந்ததாகவும், 
 ாஜாக்களின் அடிப்பகட அகமப்புகள் மறக்கப்பட்டு, ெமகாலத்திய இகண 
ஒப்புகமகள் உருோக்கப்பட்டை  என்று ஒத்துக் மகாள்கிறார்.  வேதாகமத்தில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ள உண்கம ே லாறுககள மேகு சுதந்தி மாக மாற்றி அகமத்து, தம் 
கருத்துக்ககள நிகலநாட்ட முயற்ெித்துள்ளார்.  பரிசுத்த வேதாகம எழுத்துக்ககள 
மாற்றி, தேறுககள நுகழக்கும் முயற்ெி ஏற்றுக் மகாள்ளத்தக்கதல்ல. 
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 வயாராமின் ெம காலத்திய ஆட்ெி :   
 
2 ாஜா 8:16,17 :  “இஸ் வேலின்   ாஜாோகிய ஆகாபின் குமா ன் 

வயா ாமுகடய 5ம் ேருைத்தில், வயாெபாத் யூதாேிவல இன்னும் 
 ாஜாோயிருக்ககயில், வயாெபாத்தின் குமா ைாகிய வயா ாம் என்னும் யூதாேின் 
 ாஜா  ாஜ்யபா ம் பண்ணத் துேக்கிைான். அேன்  ாஜாோகிற வபாது 32 
ேயதாயிருந்து, எட்டு ேருைம் எருெவலமில்  ாஜ்யபா ம் பண்ணிைான்”.  
 

வமற்கண்ட ேெைத்கதப் படிக்கும்வபாது, தகப்பனும் மகனும் ஒன்றாக ஆட்ெி 
மெய்தைர் என்ற வதாற்றம் அளிக்கிறது.  ஆைால், வேதாகமத்தில் இதற்குரிய 
பி    கயப்  ஆ ாய்ந்தால்,  உண்கம நிகல புரியும். 

 
2நாளா 21:1ம் ேெைத்தில்,  “வயாெபாத் தன் பிதாக்கவளாவட நித்திக யகடந்து, 

தாேதீின் நக த்தில் தன் பிதாக்களண்கடயிவல அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். அேன் 
ஸ்தாைத்திவல அேன் குமா ைாகிய வயா ாம்  ாஜாோைான்”.  இந்த ேெைத்கதயும், 
2 ாஜா 8:16ம் ேெைத்கதயும் படித்தால், தன் தகப்பனுகடய ம ணத்திற்குப் பிறகு 
தான், வயா ாம் ஆட்ெிகயத் துேக்கிைான் என்பகத அறியலாம்.  

 
2நாளா 21:2ம் ேெைத்தில், “அேனுக்கு வயாெபாத்தின் குமா  ாகிய அெரியா, 

ஏகிவயல், ெகரியா, அெரியா, மிகாவேல், மெப்பத்தியா என்னும் ெவகாத ர்கள் 
இருந்தார்கள். இேர்கள் எல்லாரும் யூத  ாஜாோகிய வயாெபாத்தின் குமா ர்  ”.  

 
2நாளா 21:3ம் ேெைத்தில், “அேர்களுகடய தகப்பன் மேள்ளியும் மபான்னும் 

உச்ெிதங்களுமாை அவநகம் நன்மகாகடககளயும் யூதாேிவல அ ணாை 
பட்டணங்ககளயும் அேர்களுக்குக் மகாடுத்தான்; வயா ாம் வெஷ்ட 
புத்தி ைாைபடியிைால் அேனுக்கு  ாஜ்யத்கதக் மகாடுத்தான்”.  

 
ேெைம் 1ல் குறிப்பிட்டுள்ளது வபால், தன் ம ணத்திற்குப் பிறகு, தன் 

குமா ர்களுக்கு வயாெபாத்   ாஜ்யத்கதயும், மேகுமதிககளயும் எப்படி மகாடுத்திருக்க 
முடியும் ? இது எகதக் குறிக்கிறது ? அேன் ம ணமகடேதற்கு ெில நாட்களுக்கு 
முன்பு, தன் குமா ர்களுக்கு மொத்துக்ககளப் பிரித்துக் மகாடுத்திருப்பான் 
என்பகதவய இந்த ேெைம் உணர்த்துகிறது. அந்த ெமயத்தில் தான், தன் வெஷ்ட 
புத்தி ன் வயா ாமுக்கு தன்  ாஜ்யத்கதக் மகாடுத்திருப்பான். 
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ஆைால்,  ாஜா இன்னும் உயிவ ாடிருக்ககயில்,  ாஜ்யத்கத ஆளும் அதிகா ம் 
குமா னுக்கு இன்னும் ே ேில்கல. அேனுகடய தகப்பன் ம ணமகடந்த பிறவக, 
நிர்ணயித்திருந்த  ாஜ்யத்கத ஆளும் அதிகா த்கதப்  மபற்றான்.  இகதப் வபாலவே, 
ெவுல்  ாஜா உயிவ ாடிருக்கும் வபாவத, தாேதீு  ாஜா அபிவைகம் பண்ணப்பட்டான் 
என்பதும், ெவுல் ம ணத்திற்குப் பிறகு, தாேதீு  ாஜ்யத்கத ஆளும் அதிகா த்கதப் 
மபற்றான் என்று அறிகிவறாம்.  

 
4ம் ேெைத்தில், “வயா ாம் தன் தகப்பனுகடய  ாஜ்யபா த்திற்கு ேந்து 

தன்கை  பலப்படுத்திக் மகாண்ட பின்பு, அேன் தன்னுகடய ெவகாத ர்  
எல்லாக யும் இஸ் வேலின் பி புக்களில் ெிலக யும் பட்டயத்தால் மகான்று 
வபாட்டான்” 

 
இந்த ேெைம் எகத உணர்த்துகிறது ?  வயா ாம்  ாஜாோக குறிக்கப்பட்ட 

பிறகு, தந்கதயின் ம ணத்திற்குப் பின்பு, எழும்பி  ாஜரீக அதிகா த்கத ஏற்று, தன் 
ெவகாத ர்கள் எல்லாக யும் மகான்று வபாட்டான்.  இேன் தன் தகப்பன் 
உயிவ ாடிருக்கும் ேக யில்  ாஜாோக மபய ளேில் இருந்தாலும் (வயாெபாத் 
 ாஜாேின் ோரிொக), வயா ாம் எதுவும் மெய்ய இயலாத நிகலயில்  இருந்தான்.  
இேன் ஆளும் அதிகா த்கத மெயல்படுத்தியிருந்தால், அேனுகடய தகப்பன் அேன் 
ககயிலிருந்து  ாஜ்யத்கத திரும்ப மபற்றிருப்பான். ஆகவே,  ாஜ்யத்கத ஆளும் 
அதிகா ம் மபற்றேைாய்,  ாஜ்யத்கதப் பலப்படுத்தும் வநாக்கில், தன் 
ெவகாத ர்ககளயும் பி புக்ககளயும் மகான்றான். 

 
2நாளா 21:5,20 மற்றும் 2 ாஜா 8:17ல், வயா ாமுகடய ேயது 32 எை 

உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. “அேன்  ாஜாோகிற வபாது முப்பத்தி ண்டு ேயதாயிருந்து, 
எட்டு ேருைம் எருெவலமில் அ ொண்டு, ேிரும்புோரில்லாமல் இறந்து வபாைான். 
அேகைத் தாேதீின் நக த்தில் அடக்கம் பண்ணிைார்கள். ஆைாலும்,   ாஜாக்களின் 
கல்லகறகளில் அேகை கேக்கேில்கல”.  

 
ெமகாலத்திய  ாஜாக்கள் இல்கல என்பது மதளிோகிறது. 
 

 2 ாஜா 15:30.     
      “ஏலாேின் குமாரைாகிய ஓசெயா சரமலியாேின் குமாரைாகிய சபக்காவுக்கு ேிவராதமாய்க்   
கட்டுப்பாடு பண்ணி, அேனை உெியாேின் குமாரைாகிய வயாதாமின் இருபதாம் ேருஷத்தில் 
சேட்டிக் சகான்று வபாட்டு, அேன் ஸ்தாைத்தில் ராஜாோைான்”. 
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2நாளா 27:1. 
 
      “வயாதாம் ராஜாோகிற வபாது இருபத்னதந்து ேயதாயிருந்து, பதிைாறு ேருஷம் 
எருெவலமிவல அரொண்ைான்”. 
 

       வயாதாம் 16 ேருைங்கள் மட்டுவம ஆட்ெி மெய்த நிகலயில், அேனுகடய 
ஆட்ெியின் 20ம் ேருைத்தில் ஓமெயா மபக்காகே எப்படி மகான்றிருக்க முடியும் ?  
(2நாளா 27:1,8,9; 2 ாஜா 15:32,33)  பின்ேரும் ேிளக்க படத்கத பார்க்கவும் : 
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                 - 20       
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எவெக்கிவயல் காலக்கணக்குகள் 

 
     ஆொரியைாை எவெக்கிவயல் பாபிவலாைில் இருந்த மபாழுது தன்னுகடய 
தீர்க்கதரிெை ஊழியத்கத வயாயாக்கீன்  ாஜாேின் ெிகறயிருப்பின் 5ம் ேருைம் 4ம் 
மாதம் 5ம் வததியில் ஆ ம்பித்தார் என்று எவெ 1:1-3ம் ேெைங்களில் படிக்கிவறாம். 
வயாயாக்கீன் ெிகறயிருப்பின் 5ம் ேருைம் (கிமு 612) எவெக்கிவயலின் 
ெிகறயிருப்பின் 5ம் ேருைம் ஒன்வற  ஆகும்.  இந்த ேருைத்திலிருந்து 30 
ேருைங்களுக்கு முன்பாக  நடந்த ஒரு முக்கியமாை ெம்பேத்கத எவெக்கிவயல் 
குறிப்பிடுகிறார். இந்த முக்கியமாை ெம்பேம்  ஆொரியைாகிய எவெக்கிவயலுக்கு 
மட்டுமல்லாமல், இஸ் வேலர்கள் மத்தியில் மறக்க முடியாத ஒன்றாக 
இருந்திருக்கும். அது வயாெியா  ாஜாேின் ேிவெைித்த பஸ்கா ஆெரிப்பு நடந்த 
ேருைம்  (கிமு 642) ஆகும். 
 
     எருெவலம் நக த்தின் மீது ே  இருக்கும் முற்றுகககயயும் அழிகேயும் 
குறித்து வதேைால் எவெக்கிவயலுக்குக் மகாடுக்கப்பட்ட கட்டகளகள் 4ம் அதிகா த்தில் 
ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளை. ஒரு இருப்புச் ெட்டிகய ோங்கி, அகத தைக்கும் 
(எவெக்கிவயலுக்கும்) எருெவலம் நக த்துக்கும் நடுோக நிறுத்தி, அது முற்றுககயாகக் 
கிடக்கும்படிக்கு அதற்கு வந ாய் திரும்பி முற்றுகக வபாட்டுக்மகாண்டிருக்க வேண்டி 
கட்டகளயிடப்படுகிறது. 
 
     வமற்குறிப்பிட்ட கட்டகளகள் எல்லாம் எருெவலமின் வமல் ே  இருக்கும் 
பயங்க மாை முற்றுகககய அகடயாளப்படுத்துேதாகவும், இந்த ேிையத்தில் 
இஸ் வேலர்களுக்காக வதேனுகடய குறுக்கீடு இருக்காது என்பது உணர்த்தப்பட்டது. 
இதற்கு முன்பாக, வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைத்தில் (கிமு 626) எருெவலம் நக த்தின் 
மீது ஒரு முற்றுககயும், வயாயாக்கீமின் 11ம் ேருைத்தில் (கிமு 617) ஒரு 
முற்றுககயும் நடந்தை. இந்த இ ண்டு முற்றுகககளிலும் எருெவலம் அழிகே 
ெந்திக்காமல் காப்பாற்றப்பட்டது. வயாயாக்கீமின் 11ம் ேருைத்தில் வயாயாக்கீன் 
ெிகற பிடிக்கப்பட்ட வபாது, எவெக்கிவயலும் பாபிவலானுக்கு மகாண்டு மெல்லப்பட்டார். 
ஆைால், 3ம் முகறயாக ெிவதக்கியா  ாஜா காலத்தில் ே  இருக்கும் முற்றுகக 
ேித்தியாெமாைதாய் இருந்தது.  
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     பத்து வகாத்தி  இஸ் வேலின் அக்கி மத்கத சுமப்பதற்கு அகடயாளமாக 
எருெவலம் நக த்கத வநாக்கி 390 நாட்கள் ஒருக்களித்துப் படுக்க வேண்டும் என்று 
எவெக்கிவயலுக்கு கட்டகளயிடப்படுகிறது. 

 
     அகதப் வபால, யூதாேின் (இ ண்டு வகாத்தி த்தாரின்) அக்கி மத்கத சுமப்பதற்கு 
ேலது பக்கமாய் 40 நாட்கள் படுக்க வேண்டும். இந்த இ ண்டு தீர்ப்புகளும் எருெவலம் 
என்ற ஒரு நக த்திற்கு எதி ாகச் மொல்லப்படுகிறது.  ( ெல் 3  ோல்யூம் 
“உம்முகடய  ாஜ்யம் ேருேதாக” தமிழ் பதிப்பு 2014, பக்கம் 381) இந்த 390 
ேருைங்கள் (1நாள் = 1ேருைம்) ம மகாமபயாமின் முதல் ேருைம் (கிமு 998) 10 
வகாத்தி  இஸ் வேல் இ ாஜ்யம் கலகம் பண்ணி பிரிந்து வபாைதிலிருந்து ஆ ம்பித்து, 
390 ேருைங்கள் கழித்து எருெவலம் முற்றுகக ஆ ம்பித்த கிமு 608ம்  ேருைத்தில் 
முடிகிறது. இந்த முற்றுகக மூன்று ேருைங்கள் (கிமு 608, 607, 606) நீடித்தது. 
ஆகவே, 2 வகாத்தி  யூத இ ாஜ்யத்தின் 40 ேருை அக்கி மம் கிமு 608ம் 
ேருைத்திலிருந்து பின்வைாக்கிக் கணக்கிட்டால், கிமு 647/648ம் ேருைம் ேருகிறது. 
இந்த ேருைம் வயாெியா  ாஜாேின் 12/13ம் ேருைம் ஆகும். இந்த ேருைத்திலிருந்து 
(2நாளா 34:3) மத ெம்பந்தமாை சுத்திகரிப்புககள வயாெியா  ாஜா வமற்மகாண்டது 
மதரிகிறது. இந்த நற்காரியத்திலிருந்து 40 ேருை தீர்ப்பு எப்படி ஆ ம்பிக்கும் என்ற 
வகள்ேி  எழலாம்; உண்கமயில், யூத இ ாஜ்யம் இந்த சுத்திகரிப்கபத் மதாடர்ந்து 
வமாெமாை அளேிற்கு பாேம் மெய்ய முற்பட்டது. யூதாவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட 40 
ேருை தண்டகை, வேதாகமத்தில் அேர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு “வொதகை  
காலம்” ஆகும். வயாெியாேிைால் வதெம் சுத்திகரிக்கப்பட்டும், அதில் நிகல நிற்காமல் 
பாேச் மெயல்களில் மதாடர்ந்ததால், தீர்க்கதரிெைமாக 40 ேருை தீர்ப்பு 
ேழங்கப்பட்டது.  
     எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகா  மெய்திகய முன்ைிறுத்தி, யூத  ாஜாக்களின் மமாத்த 
ஆட்ெிக் காலத்கத ெர் ஐெக் நியூட்டன் கணித்தார்.  ெவுல்  ாஜாேிலிருந்து 
ம மகாமபயாம் ேக  120 ேருைங்ககளயும் (ெவுல் 40, தாேதீு  40, ொலவமான் 40 
ேருைங்கள்) பத்துக் வகாத்தி  இஸ் வேலரின் அக்கி மம் சுமக்கும் 390 
ேருைங்ககளயும், முற்றுகக நடந்த 3 ேருைங்ககளயும் கூட்டிைால், யூத 
 ாஜாக்களின் மமாத்த ஆட்ெிக்காலம் 513 ேருைங்கள் ேருேகத ஐெக் நியூட்டன் 
கணித்தார்.  

215 
 



 
 

 
எவெக் 8:1    
     இந்த ேெைத்தில் எவெக்கிவயல் “ஆறாம் ேருைத்கத” குறிப்பிடுகிறார். எவெ 1ம் 
அதிகா த்தில்  வயாயாக்கீைின்  ெிகறயிருப்பின்  5ம் ேருைத்கதக்   (கிமு 612)  
குறிப்பதால்,  8ம் அதிகா த்தின் “ஆறாம் ேருைம்”  கிமு 611 என்று மதரிகிறது. 
எவெக் 4ம் அதிகா த்தின் ெம்பேங்கள் 1 மற்றும் 8 ம் அதிகா ங்களுக்கு இகடயில் 
இருப்பதால், எவெக்கிவயல் ஒருக்களித்துப் படுக்கும் ெம்பேங்கள் கிமு 612 – 611 ம் 
ேருைங்களில் (சுமார் 1 ேருைம்) நடந்திருக்க வேண்டும். 
 
எவெக் 20:1. 
     இந்த ேெைத்தில் “ஏழாம் ேருைம்” குறிப்பிடப்படுகிறது. (கிமு 610) 
 
எவெக் 24:1,2. 
      எருெவலமின் ககடெி முற்றுகக 9ம் ேருைம் 10ம் மாதம் 10ம் வததி 
ஆ ம்பித்தது. (கிமு 608) இவத நாள் எவ  52:4,5; 2 ாஜா 25:1,2ம் ேெைங்களில் 
மொல்லப்படுகிறது. எவெக் 4ம் அதிகா த்தில் உக க்கப்பட்ட தீர்க்கதரிெைத்தில் 
நிகறவேறுதல் இதுவே.  
 
எவெக் 26:1-4. 
      11ம் ேருைம் முதலாம் வததியில் (கிமு 606) தீருேின் ஜைங்கள் எருெவலமின் 
அழிகேப் பார்த்து ெந்வதாைப்பட்டாலும், தீரு அழிகே ெந்திக்கும் என்று 
மொல்லப்பட்டது. எருெவலம் பாழாய்ப்வபாைது பற்றிய இந்த ேெைத்தில் 
காலக்கணக்கு துல்லியமாகச் மொல்லப்படுகிறது. (11ம் ேருைம் = கிமு 606) 
 
எவெக் 33:21. 
      எருெவலமின் அழிேிலிருந்து தப்பி ஓடி பாபிவலானுக்கு ேந்து எவெக்கிவயகலச் 
ெந்தித்த ஒருேனுகடய வநரிகடயாை ொட்ெியத்கதப் பற்றி இந்த ேெைத்தில் 
மதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது.  இது ெிகறயிருப்பின் 12ம் ேருைம் 10ம் மாதம் 5ம் வததி 
ஆகும். 11ம் ேருைத்தில் எருெவலம் அழிக்கப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, பாபிவலாைில் 
இருந்த எவெக்கிவயகலச் ெந்திக்க ேந்த  மனுைைின் பி யாண காலம்  6 மாதங்கள் 
ஆகியிருக்கலாம். (வ ாதர்ோம் கபபிகளப் பார்க்கவும்) 
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எவெக் 40:1. 
     இந்த ேெைத்தில் ெிகறயிருப்பின் 25ம் ேருைம் 1ம் மாதம் 10ம் வததி அன்று 
எருெவலம் நக ம் அழிக்கப்பட்டு 14 ேருைங்கள் ஆயிற்று என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 
ெிகறயிருப்பின் 25ம் ேருைம் (கிமு 592) என்று எவெக்கிவயல் குறிப்பிடுகிறார்.  
அதாேது, எவெக் 1:1,2ம் ேெைத்தில் குறிக்கப்பட்ட ேருைத்திலிருந்து  20 
ேருைங்கள்  கழித்து  இந்த  காலக்கணக்கக  எவெக்கிவயல் எழுதுகிறார்.  அதாேது,  
எவெக்கிவயல் தன்னுகடய தீர்க்கதரிெை ஊழியத்கத  ஆ ம்பித்ததிலிருந்து 20 
ேருைங்கள் ஆகிறது.  எருெவலம் அழிக்கப்பட்டு 14 ேருைங்கள் ஆயிற்று  என்று 
குறிப்பிடுேதிலிருந்து கிமு 592 + 14 = கிமு 606ம் ேருைத்தில் எருெவலம் 
நக த்தின் அழிவு நடந்த ேருைம் நிரூபணம் ஆகிறது. 
 
     எவெ 40:1ம் ேெைத்தில், “ேருை ஆ ம்பத்தின் 10ம் வததி அன்வற“ என்று 
ஆொரியைாகிய எவெக்கிவயல் குறிப்பிடுகிறார். முதல்  மாதமாகிய       மாதம் யூத 
மத ேருைத்தின் துேக்கமாயிருக்கிறது. 
     எவெக்கிவயல் குறிப்பிடும்      , 1ம் மாதம் 10ம் வததி, 25ம் ேருைம் 
ஆகும். இது எருெவலம் நக ம் அழிவு அகடந்த வததிகய குறிப்பிடும்படியாக 
இல்கல. ஏமைைில், எருெவலமின் அழிவு 4ம் மாதம் 9ம் வததி நடந்தது. (2 ாஜா 
25:3,4; எவ  52:4,7) வயாயாக்கீைின் ெிகறயிருப்பு (எவெக்கிவயலின் ெிகறயிருப்பும் 
அதுவே) எந்த மாதம், எந்த வததியில் நடந்தது என்பகத 2நாளா 36:9,10ம் 
ேெைங்களின் மூலமாக அறியலாம். வயாயாக்கீன் ஆட்ெி மெய்த காலம் 3 
மாதங்களும் 10 நாட்களும் ஆகும். இகதத் மதாடர்ந்து இேன் ஆட்ெி அகற்றப்பட்டு, 
ெிவதக்கியா ெிம்மாெைத்தில் ஏறிைான். அதாேது, வயாயாக்கீைின் ெிகறயிருப்பும், 
ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி துேக்கமும் ஒவ  ெமயத்தில் நடந்தை. 10ம் ேெைத்தில், 
“மறுேருைத்தின் ஆ ம்பத்திவல” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ேருை ஆ ம்பம் என்பது 
ேெந்த காலமாகிய        மாதம் ஆகும். “ேருை ஆ ம்பத்தில்” (      10ம் 
வததியில்) வயாயாக்கீன்  ாஜா ெிகற பிடிக்கப்பட்ட ெம்பேம் இந்த ேெைத்தில் 
குறிக்கப்படுேது, எவெக் 40:1ல் குறிப்பிடும் ேருை ஆ ம்பமாகிய       மாதம் 10ம் 
வததிக்கு துல்லியமாக ஒத்து ேருகிறகதக் காணலாம். இந்த வததிகயத் தான், எவெக் 
40:1ல் 25ம் ேருைம் 1ம் மாதம் 10ம் வததி அன்வற என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்த 
வததியில் தான் எவெக்கிவயலின் ெிகறயிருப்பு ெரியாக 25 ேருைங்கள் 
முடிேகடகிறது. 
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       வமலும் இந்த நாள், கிமு 642ல் வயாெியா  ாஜாேின் காலத்தில் நடந்த 
ேிவெைித்த பஸ்கா ஆெரிப்பில் பலி மெலுத்த ஆட்டுக்குட்டி வதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட அவத 
நாளிலிருந்து 50 ேருைங்கள் முடிேகடேதாக அனுமாைிக்கலாம். எவெ 1:1ம் 
ேெைத்தில் குறிப்பிடப்படும் 30ம் ேருைம்,  20 ேருைங்கள் கழித்து, எவெக் 40:1ம் 
ேெைத்தில் குறிப்பிடப்படும் ெிகறயிருப்பின் 25ம் ேருைம் ஆகியேற்கற கேைிக்கும் 
வபாது, இந்த 50 ேருைங்கள்  திரும்ப ெீ கமக்கப்படும் யூபிலி காலப்பகுதிகய 
குறிப்பிடுேதாக உள்ளது. எவெ  40:2 – 43:5ல் எவெக்கிவயல் கண்ட தரிெைத்தில் 
எருெவலம் நக மும் ஆலயமும், வதேனுகடய மகிகமயும் திரும்ப காணப்படுேது, 
இஸ் வேலர்களுக்கு ேருங்காலத்தில் வதேன் ெமாதாை நக த்கதயும், வதெத்கதயும்  
திரும்ப அளிக்கப் வபாகும்  வதே ஏற்பாட்டிற்கு அகடயாளங்களாய் இருக்கின்றை. 
 

1119 999 998 648 642 626 617 612 611 610 608 606 592

120       

30        (642-612)

40        (648-608)

390        (998 – 608)

      1  

    

          

40      
             1      .

10 & 2                       .

             5      
             6      

             7      

             11      -             
    . 70                   . 2      25:2-10. 

             9      -              
           - 2      24:18-25:1;     52:1-7.

           18      
                         -          .2    22:3,8-20;

           12      .             

      2      34:1-3.

                 3        10      .

                                          2      36:8-10.

            3      -                  

                           1:1-3,6.

   

50        (642 – 592)

390       
 

3       

                   : 

                                .

 
218 



 
 
 
 

பனழய மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கு இனையில்  
உள்ள காலம் 

 
     இஸ் வேல் ஜைங்களின் 70 ேருை பாபிவலாைிய ெிகறயிருப்கபத் மதாடர்ந்து, 
தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பிய பிறகு, மல்கியா தீர்க்கதரிெியின் காலத்திலிருந்து 
வயாோன் ஸ்நாைகன் ேக க்கும் தீர்க்கதரிெிககள இஸ் வேலர்களுக்கு வதேன் 
அனுப்பேில்கல.  வதே ோர்த்கதககள வகட்க முடியாத அளேிற்கு பஞ்ெம் நிலேிய 
400 ேருைங்களடங்கிய காலப்பகுதியாக இருந்தது. இகத ஓெியா 3:4ம் ேெைத்தில் 
கீழ்கண்டோறு படிக்கிவறாம் : 
 
     “இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவநக நாள் ராஜா இல்லாமலும், அதிபதி இல்லாமலும், பலி 
இல்லாமலும், ெினல இல்லாமலும், ஏவபாத் ேஸ்திரம் இல்லாமலும், வதராபீம் இல்லாமலும் 
இருப்பார்கள்”.  
 
     வதேன் இஸ் வேலர்களுக்கு தீர்க்கதரிெிகள் இல்லாமல் மெய்ததற்காை 
ேிளக்கத்கத எவெக் 4ம் அதிகா ம் மூலமாக அறிய முடிகிறது : 
 
எவெக் 4:9-17. 
 
     “நீ வகாதுனமனயயும் ோற்வகாதுனமனயயும் சபரும்பயற்னறயும் ெிறுபயற்னறயும் 
தினைனயயும் கம்னபயும் ோங்கி, அனேகனள ஒரு பாத்திரத்திவல வபாட்டு, அனேகளால் உைக்கு 
அப்பஞ் சுடுோய்; நீ ஒருக்களித்துப் படுக்கும் நாட்களுனைய இலக்கத்தின்படிவய 
முந்நூற்றுத்சதாண்ணூறு நாள் அதில் எடுத்து ொப்பிடுோயாக”. 
 
    எவெக் 4:4-6ல் எருெவலமுக்கு ே ப்வபாகிற முற்றுகககயப் பற்றிய       
தீர்க்கதரிெைம் உக க்கப்படுகிறது. இந்த முற்றுககக்கு முன்பாக 390 மற்றும் 40 
ேருை அக்கி மங்ககள சுமக்கும் தீர்ப்பு  கணக்கிடப்படுகிறது. ஆைால், எவெ 4:13ம் 
ேெைத்தில் “நான் அேர்கனளத் துரத்துகிற புறஜாதிகளுக்குள்வள தங்கள் அப்பத்னத 
தடீ்டுள்ளதாகச் ொப்பிடுோர்கள் என்று கர்த்தர் சொன்ைார்“ என்று படிக்கிவறாம். தீட்டுள்ள 
அப்பஞ் ொப்பிடும் 390 ேருை காலப்பகுதி, ஒருக்களித்துப் படுக்கும் 390 ேருை 
காலப்பகுதியிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். இந்த 390 ேருை தண்டகைப் பற்றி 
பின்ேருமாறு பார்ப்வபாம் : 
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ஆறுேிதமாை தாைியங்களாலாை அப்பம் : 
 

1) வகாதுகம 2)  ோற்வகாதுகம 3) மபரும்பயிறு 4) ெிறு பயிறு 5) திகை 6) கம்பு. 
     “ேயலிவல மேவ்வேறு ேககயாை ேிகதககளக் கலந்து ேிகதயாயாக; ெணல் 
நூலும் கம்பளி நூலும் கலந்த ேஸ்தி த்கத உடுத்தாதிருப்பாயாக” என்ற கட்டகளகள் 
வலேி 19:19ல் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. 
     எவெக் 4:13ம் ேெைத்தில், வதேன் இந்த “கலகே தாைிய” அப்பத்கத 
தீட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார். இந்த தீட்டுள்ள உணவு அளவுடன் ொப்பிட 
வேண்டுமமன்று மொல்லப்படுகிறது. மேளி 6:5,6ம் ேெைங்களில், வகாதுகமயும் 
ோற்வகாதுகமயும் அளவுடன் ெகபயின் இருண்ட காலத்தில் மகாடுக்கப்படும் 
நிகலகய ஞாபகமூட்டுகிறது. வதே ேெைத்திற்கு ஏற்படும் பஞ்ெத்கத ஆவமாஸ்  
8:11,12ம் ேெைங்கள் மதரிேிக்கின்றை. 
     எவெக் 4:9-17ம் ேெைத்தின்  தீர்க்கதரிெைம் வதே ேெை பஞ்ெத்கதயும், 
பல்வேறு மகாள்கக வபதங்கள் அடங்கிய நிகல ஏற்படும் என்பகத உணர்த்துகிறது. 
 
390 ேருஷங்கள் : 
     மநவகமியா 13:10-14ம் ேெைங்களுடன் மல்கியா 3:8-10ம் ேெைங்ககள 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் மபாழுது, மநவகமியா வமற்மகாண்ட ெீ கமப்பு பணிகள் 
வதால்ேியுற்றகதத் மதாடர்ந்து, மல்கியா தன் தீர்க்கதரிெைத்கத எழுதிைார்  என்று 
வேத மாணேர்கள் அநுமாைிக்கின்றைர். அர்தமெஷ்டா என்ற பா ெீக  ாஜாேின் 
பாைபாத்தி க் கா ைாயிருந்த மநவகமியா (கிமு 460) எருெவலகமத் திரும்பக் 
கட்டுேதில் மேற்றி மபற்று, ஓய்வு நாள் அனுெரிப்பு, ஆலய முகறகள், தெம பாகம் 
மெலுத்துதல் ஆகியேற்கற நகடமுகறக்கு மகாண்டு ேந்தார்.  இருப்பினும், இந்த 
ெீ கமப்புகள் ஒரு தகலமுகறக்குள்ளாகவே நிகல நிற்கேில்கல. இகதச் 
ெரிப்படுத்தும் வநாக்கத்திவலவய மல்கி 3:8ம் ேெைம் உக க்கப்பட்டது. 
     மல்கியா ம ணம் அகடந்த ேருைம் குறித்து பல அபிப்பி ாயங்கள் 
இருப்பினும், மபாதுோக கிமு 360ம் ேருைம் இருக்கலாம் என்று 
அனுமாைிக்கப்படுகிறது. வயாோன் ஸ்நாைகைின் ஊழியம் கிபி 29 ேெந்த காலத்தில் 
ஆ ம்பமாைது. ஆகவே, பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் (வயாோன் 
ஸ்நாைகன் ஊழியத்திற்கும்) இகடப்பட்ட காலமாகிய 390 ேருைங்கள் தீர்க்கதரிெிகள் 
யாரும் இல்லாத காலமாக கருதப்படுகிறது. 
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     எவெக் 4:9-17ன் தீர்க்கதரிெைத்தில் குறிக்கப்பட்ட 390 ேருைங்களில் 
தீர்க்கதரிெிகள் யாரும் இல்லாததால், வதே ேெைப் பஞ்ெம் நிலேி, கலகே உணோக 
தீட்டுப்பட்ட நிகலயில் பல்வேறு மகாள்கக வபதங்கள் நிலேி ேந்தது. 
     பத்து வகாத்தி  இஸ் வேலர்களின் அக்கி மம் சுமக்கும் காலப்பகுதியாை 390 
ேருைங்கள் ம மகாமபயாம் மற்றும் மயம ாமபயாம் காலத்தில் 2 வகாத்தி த் 
தாரிடமிருந்து பிரிந்ததிலிருந்து ஆ ம்பமாைது. 1 ாஜா 13ம் அதிகா த்தில் குறிப்பிடும் 
ேிதமாக, மயம ாமபயாமின் ஆட்ெித் துேக்கத்தில் வதேனுகடய மனுைன் ஒருேன் 
இஸ் வேல் பத்துக் வகாத்தி த்தாரின் ேிக்கி க ஆ ாதகைகய ஒழித்துேிட முயற்ெி 
வமற்மகாண்டிருந்தும் பலன் அளிக்கேில்கல. 
 
     யூதாேின் (2 வகாத்தி த்தாரின்) அக்கி மம் சுமக்கும் 40 ேருை காலப்பகுதி,  
2நாளா 34ம் அதிகா த்தில் குறிப்பிட்டுள்ள வயாெியாேின் சுத்திகரிப்பு நடந்த 12ம் 
ேருைத்திலிருந்து ஆ ம்பமாைது. சுத்திகரிப்பு வமற்மகாள்ளப்பட்டும், மதாடர்ந்து 
நிகல நிற்காமல் வதால்ேியகடந்தது. இஸ் வேல் மற்றும் யூத  ாஜ்யங்கள் 
ெம்பந்தப்பட்ட இந்த இ ண்டு ெம்பேங்களும் 2 ாஜா 23:15-18ம் ேெைங்களில் 
ே லாற்றுப்பூர்ேமாக இகணக்கப்படுகிறது. 
     சுத்திகரிப்பு பணிகள் வமற்மகாள்ளப்பட்டும், அதில் நிகலநிற்காமல், 10 வகாத்தி  
 ாஜ்யமும் 2 வகாத்தி   ாஜ்யமும் வதால்ேி அகடந்ததால், அக்கி மத்தின் தீர்ப்புகளாக 
390 மற்றும் 40 ேருைங்கள் தீர்க்கதரிெைமாகக் குறிக்கப்படுகின்றை. நீண்ட 
காலப்பகுதியாை 390 ேருைங்கள் முடிேகடயும் எருெவலம் முற்றுககயுடன் 40 
ேருை காலப்பகுதியும் எருெவலம் முற்றுககயுடன் முடிேகடகின்றது. 
 
கலனே உணவு : 
     ஆறு (6) தாைியங்கள் அடங்கிய கலகே உணவு வதேனுகடய ேெைத்திற்கு 
ஒவ்ோத மகாள்ககககளக் குறிப்பதாக உள்ளது. பகழய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய 
ஏற்பாட்டிற்கும் இகடப்பட்ட காலப்பகுதியில், 1) கிவ க்க தத்துேங்களிலிருந்து 
உருோை ெதுவெயர்கள் 2) பரிவெயர்களின் மகாள்ககககள தாறுமாறாக்கிய 
பிவளவடாைிெம் 3) மொ ாஸ்தியர்களின் வபாதகைகள் (அப்வபாஸ்தலர் நடபடிகளில் 
உள்ள ெீவயான்,  எலியாஸ் வபான்றேர்ககள உருோக்கியது)  4) எெீைியர்ககள 
உருோக்கிய மகறஞாைம் 5) மெலாத்தியர்கள்  6) ஏவ ாதியர்கள்.  

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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வநபுகாத்வநச்ொர்  
 

வநபுகாத்வநச்ொர் ஆட்ெியின் முதல் ேருைம்  :  கி.மு. 625 
 
ஆட்ெியின் 19ம் ேருைம் (ெிவதக்கியா  ாஜா 
ஆட்ெி முடிவு – எருெவலம் ேிழுகக)          :  கி.மு. 606  
 
வநபுகாத்வநச்ொரின்  ஆளுகக காலம்         :  கி.மு. 625 – 583  ( ெல் கணக்கு) 
              ,,                             :  கி.மு. 605 - 563  (ெிேில் கணக்கு)  
 
இே து தந்கதயின் மபயர்                   :  மநவபாவபாலொர் 
  
    வநபுகாத்வநச்ொர் கர்கமீஷ் யுத்தத்தில் எகிப்கத வதாற்கடித்தார்; இகதத் 
மதாடர்ந்து, ெிரியா, யூதா  ாஜாக்கள் பாபிவலானுக்கு கப்பம் கட்டத் மதாடங்கிைர். 
ஆைால், வயாயாக்கீம், ெிவதக்கியா  ாஜாக்கள் கீழ்படியாததால், பாபிவலான் யூதா மீது 
தாக்குதல் நடத்தியது.  
  
    யூத  ாஜாோகிய ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி கி.மு. 607ல் முடிவுக்கு ேந்தது. 
கி.மு.607ம் ேருைத்திலிருந்து புறஜாதிகளின் காலம் 7 x 360 = 2520 ேருைங்கள் 
துேங்கியது. (கி.மு. 607 முதல் 1914 ேக ) 
    
    வநபுகாத்வநச்ெர் 7 ேருைங்கள் புத்தி சுோதீைம் இல்லாமலிருந்தார்.  இது 
புறஜாதி    காலத்திற்காை நிழலாக உள்ளது. இந்த ஏழத்தகை காலத் தண்டகை  
(7 x 360 = 2520 ேருைங்கள்)  புறஜாதியார்களால் இஸ் வேலர்கள் வமல் 
திணிக்கப்பட்டது.  
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எருெவலமின் மீது வநபுகாத்வநச்ொரின் பனைசயடுப்புகள் 

நிகழ்வுகள் வயாயாக்கீமின்  
4ம் ேருஷம் 

(ஆட்ெிக்காலம் : 
11 ேருஷங்கள்) 

வயாயாக்கீைின் 
3ம் மாதம் 

ெிவதக்கியாேின் 
11ம்  ேருஷம் 

சகதலியா 
மரணம் /எகிப்தில் 

யூதர்கள் 
 

வநபுகாத்வநச்ொரின் 
ஆளுனக : 
யூத கணக்கு : 
 

1ம் ேருஷம் 
(எவரமி 25:1) 

8ம் ேருஷம் 
(2ராஜா 24:12) 

19ம் ேருஷம் 
2ராஜா 25:8; 
எவர 52:12. 24ம் ேருஷம் 

பாபிவலாைிய 
கணக்கு : 

ஆட்ெியில் 
அமர்ந்தது 

7ம் ேருஷம் 
எவர 52:28. 

18ம் ேருஷம் 
எவர 52:29. 

23ம் ேருஷம் 
எவர 52:30. 

ரெல் 
காலக்கணக்கு : 

கி.மு. 625 கிமு. 617 கி.மு. 607 கி.மு. 602 

ெிேில் 
காலக்கணக்கு : 

கி.மு. 605  
வகானை 

கி.மு. 597 
ேெந்தம் 

கி.மு. 587 
வகானை 

கி.மு. 582 

ெினற 
பிடிக்கப் 
பட்ைேர்கள் : 

தாைிவயல் 
ொத்ராக் 
வமஷாக் 
ஆவபத்சநவகா 
தாைி 1:1-6. 

ராஜா,பிரபுக்கள் 
பலோன்கள், 
10,000 வபர்கள். 
2ராஜா 24:14-16. 
தச்ெர்,சகால்லர், 
மூப்பர்,ஆொரியர், 
தரீ்க்கதரிெிகள், 
ஜைங்கள்.3023 
வபர்கள்.எவர  29:1,2; 
எவர 52:28.  

ராஜா 
நகர ஜைங்கள், 
மீதியாை 
அகதிகள். 
(ஏனழகள் 
அல்ல) 
2ராஜா 25:11,12. 
832 வபர் 
எவர 52: 29. 

745 வபர் 
 
எவர 52:30. 
 
எகிப்துக்கு 
ஓடிப் 
வபாைேர்கள் 
2ராஜா 25:26; 
எவர 43:10,11. 

அழிவு பற்றிய 
ேிேரங்கள் 

வயாயாக்கீம் 
ராஜா 
கட்ைப்பட்டு, 
பிறகு 
ேிடுதனல; 
அரொள அனுமதி. 
2நாளா 36:6,7. 
ஆலய 
பாத்திரங்கள் 
பாபிவலானுக்கு 
எடுத்துச் 
செல்லப்பட்ைை. 
தாைி 1:1,2. 

வயாயாக்கீன் ராஜா 
பதேி 
இழந்தது. 
ஆலய 
சபாக்கிஷங்கள் 
அபகரிக்கப்பட்ைது. 
 
2ராஜா 24:13. 
ெில பாத்திரங்கள் 
அரண்மனையில் 
தப்பியது. 
எவர 27:18-22. 
 

ெிவதக்கியா 
சகானல. 
யூத ராஜ்ய 
ஆளுனக 
முடிவு. 
எருெவலம் 
ஆலயம், நகரம் 
தகீ்கினர. 
2ராஜா 25:2-10. 
வதெம் 
பாழாைது. 
ஆலய 
பாத்திரங்கள் 
அகற்றப்பட்ைை. 
2நாளா 36:21. 

எருெவலம் 
குடியிராத 
படிக்கு 
சேறுனம. 
 
எவர 43:12,13. 
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வயாயாக்கீம் 
 

     யூத  ாஜா வயாெியாேின் 2ம் மகன்  வயாயாக்கீம்; இேன் வயா  காெின் 
அண்ணன். வயாயாக்கீமின் மறுமபயர் எலியாக்கீம். 25 ேயதில் ஆட்ெிக்கு ேந்தான். 
வயாயாக்கீமின் ஆட்ெிக்காலம்  : 11 ேருைங்கள். ( ெல் கணக்கு : கி.மு.628 - 618) 
         ,,               :      ,,       (ெிேில் கணக்கு : கி.மு. 608 – 598) 
 
     வயாயாக்கீம் எகிப்து  ாஜா வநவகாேின் ஆத ேின் கீழ் முதல் 4 ேருைங்கள் 
ஆட்ெி மெய்தான்.  மகர்கமீஷ் யுத்தத்திற்குப் பிறகு அெீரியா அழிேகடந்தது. எகிப்து 
நலிவுற்றது.  வநபுகாத்வநச்ொர் வயாயாக்கீகம பாபிவலானுக்கு மகாண்டு வபாேதற்காக 
இ ண்டு மேண்கலச் ெங்கிலியால் கட்டியதாக 2நாளா 36:6ல் படிக்கிவறாம். 
 
    எவ மியாேின் புஸ்தக சுருகள வயாயாக்கீம் தீக்கிக யாக்கியகதப் பற்றி 
எவ மியா 36:20-24ல் படிக்கிவறாம். “ஒரு கழுகத புகதக்கப்படும் ேண்ணமாய் அேன் 
எருெவலமின் ோெல்களுக்கு மேளிவய இழுத்மதறிந்து புகதக்கப்படுோன்“ என்று 
எவ மியா 22:18,19ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
    எகிப்தின் ககக்குள் யூவதயா அடங்கியுள்ளது என்பகத ேலியுறுத்தும் ேிதமாக, 
வயா  காெின் அண்ணன் எலியாக்கீகம  ாஜாோக்கி, அேன் மபயக  வயாயாக்கீம் 
என்று மாற்றிைான். தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டுேரும்வபாது, அந்த அடிகம 
 ாஜாக்கள் தங்ககள நம்பியிருப்பேர்கள் என்றும், தங்கள் சுதந்த த்கத இழந்தேர்கள்  
என்பகத அகடயாளப்படுத்தும் ேிதமாக, அேர்கள் மபயக  மாற்றுேது 
ேழக்கமாயிருந்தது. 100 தாலந்துகள் மேள்ளியும், ஒரு தாலந்து மபான்கையும் 
அப ாதமாக  எகிப்து  ாஜா யூத  ாஜாேிடம் ேசூலித்தான்.  (2 ாஜா 23:3-35) 
    வயாயாக்கீம் தன் ஆட்ெியின்  1,4,8,11ம் ேருைங்களில்  நடந்த ெம்பேங்கள், 
யூத ஆட்ெி பலேைீமகடந்து ேருேகதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.  
 
1ம் ேருஷம் :         
    வயாயாக்கீம் தன் ஆட்ெியின் ஆ ம்ப காலத்தில் எகிப்துக்குக் கட்டுப்பட்டு 
அடிகமயாக இருந்தான்.  அடிகமககள உபவயாகித்து, எகிப்திய பாணியில் தன் 
அ ண்மகைகய ேிஸ்தா ப்படுத்தி, கூலி மகாடுக்காமல் அநியாயமாக நடந்து, 
வதேனுகடய பார்கேயில் மபால்லாப்பாைகதச் மெய்தான். (2 ாஜா 23:37) 
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4ம் ேருஷம் : 
     வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைம் வநபுகாத்வநச்ொரின் 1ம் ேருைம் என்பகத நாம் 
கேைத்தில் மகாள்ள வேண்டும்.  வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைம் என்று தாைிவயல் 
குறிப்பிடுேது,  எவ  46:2ல், இவத காலப்பகுதி வயாயாக்கீமின் நான்காம் ேருைம்  
என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  ாஜாக்கள் பதேிவயற்கும் ேருைத்கத ஒன்று 
பாபிவலாைிய கணக்குப்படியும் மற்மறான்று யூத கணக்கு முகறப்படியும்,  
வேதாகமத்தில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இ ண்டு முகறகளுக்கும் இகடவய ஒரு 
ேருை ேித்தியாெம் உள்ளது. 
 
     வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைத்தில் எகிப்தின் ஆதிக்கம் குகறந்து, பாபிவலான் 
ேலுப்மபற்றது. ஐபி ாத்து நதிக்கக யில் கர்மகமிஷ் யுத்தத்தில் பாபிவலாைிய  ாஜா 
வநபுகாத்வநச்ொரிைால் எகிப்து மன்ைன் வநவகாகே முறியடித்தான். (எவ  46:2) 
இதைால், எகிப்தின் நதி மதாடங்கி ஐபி ாத்து நதி மட்டுமுள்ள எல்லா பகுதிகளும் 
பாபிவலான்  ாஜ்யத்தின் கீழ் ேந்தை. (2 ாஜா 24:7) ஆகவே, வயாயாக்கீம் 
வநபுகாத்வநச்ொரின்  ஊழியைாக அடுத்த மூன்று ேருைங்கள் வெேித்தான். (2 ாஜா 
24:1) இந்த 4ம் ேருைத்தில், “எருெவலம் 70 ேருைங்கள் பாழாக்கப்படும்” என்ற 
தீர்க்கதரிெைம் உட்பட வதேைால் உக க்கப்பட்ட தீர்க்கதரிெைங்ககள       
எவ மியா தீர்க்கதரிெி  மொல்ல, அேற்கற பா ாக் எழுதிைான். பிறகு, ஆலய 
பி ாகா த்தில் ஜைங்களுக்கு  முன்பாக பா ாக் ோெித்தான். எவ  25:11,12. 25:6; 36:3.  
“எருெவலம் பாழாக்கப்படும்” என்ற தீர்ப்கப தடுக்கும் ேிதமாக, ஜைங்கள் 5ம் ேருைம் 
9ம் மாதம் உபோெம் பண்ணிைார்கள். இது குறித்து வயாயாக்கீம்  ாஜாவுக்கும் 
மதரிேிக்கப்பட்டாலும், அேன் மைம் ேருந்தாமல், எவ மியாேின் புஸ்தக சுருகள 
எரித்தான். புஸ்தகம் புதிதாக திரும்ப எழுதப்பட்டது. வயாயாக்கீம் தன் தீய ேழியில் 
மதாடர்ந்து நடந்தான். 
 
8ம் ேருஷம் :  
    வயாயாக்கீம் பாபிவலாகை மூன்று ேருைம் வெேித்த பின்பு 4ம் ேருைத்தில் 
கலகம் பண்ணிைான். இதற்கு கா ணம், கர்மகமிஷ் யுத்தத்திற்கு பிறகு, எகிப்து 
மன்ைைின்  ஊடுருேல் இல்லாததாலும், பாபிவலான்  ாஜா மதாகலதூ  நாடுகளுக்கு 
பகடமயடுத்து மென்றதாலும், வயாயாக்கீம் பாபிவலானுக்கு மெலுத்த வேண்டிய  
ேரிககள மெலுத்தாமல் சுதந்த மாக மெயல்பட  முயற்ெித்திருக்கலாம். 
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வயாயாக்கீமின் 11ம் ேருஷம் : 
 
     வயாயாக்கீமின் 11ம் ேருைத்தில் வநபுகாத்வநச்ொர் பகடமயடுத்து ேந்து, 
வயாயாக்கீமின் ஆட்ெிகய அகற்றிைான். (2நாளா 36:5-7)  இேனுகடய இறப்பு பற்றி 
எவ மியாேிைால் தீர்க்கதரிெைம் உக க்கப்பட்டிருந்தது. (எவ  22:18,19) 
 
 

வயாயாக்கீன் 
 

     யூத  ாஜா வயாயாக்கீமின் `குமா ன் வயாயாக்கீன்; எவ மியாேின் புஸ்தகத்தில்  
   ைியா, எமகாைியா என்று அகழக்கப்படுகிறான்.  இேன் 18ம் ேயதில் ஆட்ெிக்கு 
ேந்தான்.  வயாயாக்கீமின் ம ணத்திற்குப் பிறகு, வயாயாக்கீன் 13 ோ ங்களுக்கு 
குகறோகவே (மூன்று மாதமும் பத்து நாட்களும்) ஆட்ெிபுரிந்தான்; (2நாளா 36:9) 
இதன் கா ணமாக, வயா  காகெப் வபாலவே, இேனுகடய ஆட்ெிக்காலமும் 
“ ாஜாக்கள் ஆட்ெிக்கால பட்டியலில்” எண்ணப்படுேதில்கல. அேனுகடய குகறந்த 
ஆட்ெியும், நீண்ட ெிகறயிருப்பும் 2 ாஜா 24:12-15; எவ  22:24-28; 24:1; 29:1-2; 52:31-
34; எவெ 17:12-13; 19:9ம் ேெைங்களில்  குறிக்கப்பட்டுள்ளை.  
 
     வநபுகாத்வநச்ொரின் பகடமயடுப்கப ெமாளிக்க முடியாமல், அேைிடம் 
ெ ணகடந்து, ககதியாக தன் தாயுடனும், பி புக்கள், பி தாைிகள்  தச்ெர், மகால்லர், 
ஆகிவயாருடன் வநபுகாத்வநச்ொரிைால் ெிகறபிடிக்கப்பட்டு பாபிவலானுக்கு மகாண்டு   
வபாகப்பட்டான். மமாத்த பாபிவலாைில் 37 ேருை ெிகறயிருப்புக்கு பின்பு, ஏேில் 
மமம ாதாக்  ாஜாேிைால் ேிடுதகல பண்ணப்பட்டு, அங்வகவய மரித்தான்.  
2 ாஜா  25:27. 
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ெிவதக்கியா 
 

     எகிப்தின் எல்கலயருவக இருக்கும் யூவதயா தைக்கு கப்பம் கட்டும் அடிகம 
நாடாக இருக்கும் நிகலயில், யூவதயாகே முற்றிலுமாக அழிக்கும் வநாக்கம் 
வநபுகாத்வநச்ொருக்கு இல்கல; ஆகவே, யூவதயாேின் ஆளுகக மதாட  
வநபுகாத்வநச்ொர் ெம்மதித்திருந்தான். ஆகவே, வயாெியாேின் இகளய குமா ைாகிய 
மத்தைியாகே, ெிவதக்கியா என்று மபயர் மாற்றி, அேகை யூத  ாஜாோக ஆட்ெியில் 
அமர்த்திைான். மபயர் மாற்றத்திற்காை கா ணம், புதிய  ாஜா தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
இருக்கிறான் என்பகத நிகலநாட்டுேதற்காக அக்காலத்திய ேழக்கமாயிருந்தது.  
ஆலய மபாக்கிைங்ககள மட்டும் பாபிவலானுக்கு எடுத்துச் மென்ற வநபுகாத்வநச்ொர், 
எருெவலகம பாதிப்பு  இல்லாமல் ேிட்டு கேத்தான். 
 
     ெிவதக்கியா  ாஜா வதேனுகடய ோர்த்கதகளுக்கு மெேி மகாடுக்கேில்கல                
(எவ  37:1,2) அேனுகடய 4ம் ேருைத்தில், அைைியா என்னும் மபாய் 
தீர்க்கதரிெியின் ோர்த்கதகளுக்கு மெேிமகாடுத்தான். வநபுகாத்வநச்ொரிைால் 
பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டுச் மென்றேர்கள், பாபிவலானுக்கு எடுத்துச் மென்ற 
மபாக்கிைங் களுடன் எருெவலம் திரும்பி ேருோர்கள் என்று அைைியா கூறியகத 
ெிவதக்கியா நம்பிைான். (எவ  28: 1-9) ெிவதக்கியா எவ மியாகே தண்டித்து தண்ணரீ் 
இல்லாத து ேிவல வபாட்டான். (எவ  38:6) அவத ேருைத்தில்  ாஜ்யம் ெம்பந்தமாை 
ெில கா ணங்கள் முன்ைிட்டு ெிவதக்கியா பாபிவலானுக்குச் மென்றான். (எவ  51:60)  
    ெிவதக்கியாேின் ெரித்தி ம் எவ  27ம் அதிகா த்திலிருந்து மபருமளேில் 
குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வநபுகாத்வநச்ொருக்கு ேிவ ாதமாக பாபிவலானுக்கு எதிரியாகி, 
எகிப்து  ாஜாேின் ஒத்துகழப்கப நாடியகதக் கண்ட வநபுகாத்வநச்ொர், ெிவதக்கியா 
ஆண்ட யூவதயாகே அழிக்க பகடககள அனுப்பிைான். எருெவலம், லாகீஸ், 
அமெக்கா பட்டணங்ககளத் தேி , யூவதயா முழுேதும் ெின்ைாபின்ைமாக்கப்பட்டது. 
(எவ  34:21; 37:5-11; எவெ 17: 15-20; எவ  34:7) 
    இந்த ெமயத்தில் ெிவதக்கியாவுக்கு ஆத ோக எகிப்தின் பார்வோன் பகடககள 
அனுப்பியகதக் கண்ட வநபுகாத்வநச்ொர், எருெவலகம இ ண்டு ேருைங்கள் 
முற்றுககயிட்டு, ெிவதக்கியாேின் 11ம் ேருைத்தில் எருெவல          . 4ம் 
மாதம் 9ம் வததி நக த்தின் மதில் இடிக்கப்பட்டது. ெிவதக்கியாேின் குமா ர்கள் அேன் 
          மகாகல மெய்யப்பட்டு, ெிவதக்கியாேின் கண்ககள குருடாக்கி, 
பாபிவலானுக்கு ககதியாக கூட்டிச் மென்றான். அங்கு ெிவதக்கியா மரித்தான். (எவ  
52:11) எருெவலமின் இந்த அழிவு முழுகமயாைது. ஆலயமும் நக மும் முற்றிலும்  
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அழிக்கப்பட்டது. ஜைங்கள் ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டு பாபிவலானுக்கு மகாண்டு 
மெல்லப்பட்டைர். எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைம் இவ்ேிதமாக நிகறவேறியது. (2நாளா 
36:18-21) யூதா ஆட்ெி முடிவுக்கு ேந்தது. எவெக்கிவயல் தன் தீர்க்கதரிெைத்தில் 
ெிவதக்கியாேின் மபயக  குறிப்பிடாேிட்டாலும், இேகைப்பற்றிய தீர்க்கதரிெைம் 
என்பகத எவெக்கிவயல் மதரிந்து மகாண்டிருப்பார். (எவெ 21:25-27)  
      
     யூத  ாஜாோை வயாெியாேின் குமா ன்  ெிவதக்கியா. இேன் தான் ககடெி யூத 
 ாஜா. இேனுகடய மறுமபயர் மத்தைியா.  இேன் 11 ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்தான்.  
 
     ெிவதக்கியாேின் ஆளுகக  : கி.மு. 617-607  ( ெல் காலக்கணக்கு) 
                   ,,           : கி.மு. 597-587  (ெிேில் காலக்கணக்கு) 
 
     வயாயாக்கீகைத் தள்ளிேிட்டு, ெிவதக்கியாகே வநபுகாத்வநச்ொர் ஆட்ெியில் 
அமர்த்திைான். (2 ாஜா 24:17) 
 
     ெிவதக்கியாேின் ேிழுகககயக் குறித்து எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார். 
எவெக் 21:25-27. ெிவதக்கியா ஆட்ெி இழந்ததிலிருந்து புறஜாதியார்களின் காலம் 
ஆ ம்பமாைது.  (1நாளா 29:23) 

 
சகதலியா 

 
     யூத  ாஜா வயாெியாேின் ஆட்ெி காலத்தில் அேனுகடய மெயல ாக  
ொப்பாைின் குமா ைாகிய மகதலியா பணியாற்றி ேந்தான். ெிவதக்கியா காலத்தில் 
எருெவலமின் அழிகேத் மதாடர்ந்து, மீதியாைேர்களின் கேர்ை ாக (பி தாைியாக) 
வநபுகாத்வநச்ொர் மகதலியாகே பதேியில் அமர்த்திைான். இேன் இ ண்டு மாதங்கள் 
ஆளுகக மெய்தான்.  
     மகதலியா கேர்ை ாக பதேிவயற்ற ேருைம் : கி.மு. 607 ( ெல் கணக்கு) 

                           ,,                   : கி.மு. 587 (ெிேில் கணக்கு) 
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எவரமியா 
 

     எவ மியா தீர்க்கதரிெி யூத  ாஜா வயாெியாேின் 13ம் ேருைத்தில் ஊழியம் 
மெய்ய ஆ ம்பித்தார்.   ெல் காலக்கணக்குப்படி,  இது கி.மு. 648ம் ேருைம் ஆகும். 
ெிேில் காலக்கணக்குப்படி, கி.மு. 628 ஆகும். இேர் 40 ேருை காலம்  5 யூத 
 ாஜாக்களுக்கு தீர்க்கதரிெைம் உக த்து ேந்தார்.  
 
     எவ மியா தீர்க்கதரிெியின் தந்கத மபயர் இல்க்கியா. இேர் ஆொரிய 
குடும்பத்கதச் வெர்ந்தேர். 
 
     இஸ் வேலர்களின் பாபிவலான் ெிகறயிருப்கபப் பற்றி முதன் முகறயாக 
எவ மியா தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார். இேருகடய தீர்க்கதரிெைங்ககள 
அடிப்பகடயாக கேத்து, தாைிவயலும்,  ெகரியாவும் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு பற்றி   
வமற்வகாள் காட்டிைர். (எவ மியா 25:8-13; 29:10-14) 
 
     எருெவலம் அழிகே மதாடர்ந்து  எருெவலமின் பி தாைியாக இருந்த மகதலியா 
மகாகல மெய்யப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, எவ மியா எகிப்துக்குச் மென்று, அங்கு 
மரித்தார். 

 
எவெக்கிவயல் 

     எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெியின் தந்கத மபயர் பூெி. ஆொரியக் குடும்பத்கதச் 
வெர்ந்தேர். 
     வநபுகாத்வநச்ொரின் 8ம் ேருைத்தில் யுத  ாஜா வயாயாக்கீகை ெிகற பிடித்து 
பாபிவலானுக்கு மகாண்டு வபாை ெமயத்தில், எவெக்கிவயலும் அகதியாக 
பாபிவலானுக்குச் மென்றார். (கி.மு. 617ல்) எவெக் 40:1; 2 ாஜா 24:12; எவ  52:28; 
27:19,20. 
     எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெியின் ஊழியம், வயாயாக்கீனுகடய ெிகறயிருப்பின் 5ம் 
ேருைத்தில் துேங்கியது.  
 ெல் காலக்கணக்கு   :  கி.மு. 613 
ெிேில் கலக்கணக்கு  :  கி.மு. 593   
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வகாவரஸ் 
    மபர்ெியா  ாஜா வகாவ ஸின் ஆளுகக காலம் : கி.மு. 560–530  

    (ெிேில் காலக்கணக்கு). 
    வகாவ ஸ் வமதியர்களின் தகலநக மாை எக்பத்தாைாகே கி.மு.550ல் 
ககப்பற்றிைான். இகத மதாடர்ந்து, மேகுேிக ேில் வமதிய ொம் ாஜ்யத்தின் 
மபரும்பகுதிகய தன் ஆளுககயின் கீழ் மகாண்டு ேந்தான்.  
    வகாவ ஸ் பிறப்பதற்கு 150 ேருைங்களுக்கு முன்வப, ஏொயா 44:24,28ல் 
வகாவ ஸ் மபயர் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. வகாவ ஸ்  ாஜா கிறிஸ்துவுக்கு 
முன்ைகடயாளம். “கர்த்த ாகிய நான் அபிவைகம் பண்ணிை வகாவ ஸ்”  என்று 
ஏொயா புஸ்தகத்தில் (45:1) ோெிக்கிவறாம். “அேன் என் நக த்கதக்  கட்டி, 
ெிகறப்பட்டுப்வபாை என்னுகடயேர்ககளக் கி யமில்லாமலும், பரிதாைமில்லாமலும் 
ேிடுதகலயாக்குோன் என்று வெகைகளின் கர்த்தர் மொல்லுகிறார்”  என்று ஏொயா 
45: 13ல் படிக்கிவறாம். (ஏொயா 46:10-11; 48:20)  
    ஐபி ாத்து நதிகய திகெ திருப்பி, பாபிவலாைிய  ாஜா மபல்ைாத்ொக  மகான்று, 
பாபிவலாைிய ொம் ாஜ்யத்கத முடிவுக்கு மகாண்டு ேந்தான். தாைி 5:30; 2நாளா 
36:22. 
    வகாவ ஸ் 1ம் ேருைம் :  கி.மு. 537 (எருெவலம் ேிழுகக நிகழ்ந்த கி.மு. 607 
லிருந்து 70ம் ேருைம் முடிேகடந்த ேருைம்). 

 
தாைிவயல் 

     வநபுகாத்வநச்ொரின் 1ம் ேருைத்தில் (யூத  ாஜா வயாயாக்கீமின் 4ம் 
ேருைத்தில்)  ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டு பாபிவலானுக்குச் மென்றேர்களில் தாைிவயலும் 
ஒருேர்; (கி.மு. 625) அப்மபாழுது அேருக்கு 16 ேயது இருந்திருக்கலாம்.  
    வநபுகாத்வநச்ொரின் 19ம் ேருைத்தில் (கி.மு. 607) ெிவதக்கியா  ாஜா ஆட்ெி 
முடிவுக்கு ேந்த ெமயம், எருெவலமின் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு ஆ ம்பமாைது.  இந்த 
பாழ்க்கடிப்பு வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 1ம் ேருைத்தில் (கி.மு. 537) முடிவுக்கு ேந்தது.  
     
ஆகவே, வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 1ம் ேருைத்தில் தாைிவயலின் ேயது = 16+18+70=104. 
தாைிவயல் ோழ்ந்த காலப்பகுதி  =  கி.மு. 641 – 537. 
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செருபாவபல்   
 

    மெருபாவபலின் மறுமபயர் மெஸ்பாத்ொர் என்று மதரிகிறது. இேர் யூத அதிபதி 
என்று எஸ்றா 1:8ல் ோெிக்கிவறாம்; (யூத  ாஜா வயாயாக்கீைின் வப ன் எை 
அனுமாைிக்கப்படுகிறது). வகாவ ஸ்  ாஜா மெஸ்பாத்ொக  வதொதிபதியாக 
(கேர்ை ாக) நியமித்து, எருெவலமில் வதேனுகடய ஆலயத்கத கட்ட 
கட்டகளயிட்டான். எஸ்றா 5:13-16. 
 
மெருபாவபலின் ஊழியம்  :  கி.மு. 537 – 515.  ( ெல் & ெிேில் காலக்கணக்கு) 
 
வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 1ம் ேருைம் 7ம் மாதம்   : ஆலய படீம் கட்டப்பட்டது. 
                                                எஸ்றா 3:1-6 
 
வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 2ம் ேருைம் 2ம்  மாதம்  :  ஆலய அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.  
                                                எஸ்றா 3:10-13 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

இஸ்ரவேலின் பத்து வகாத்திரத்தார்கள் ெிதறடிக்கப்பட்ை  ேருஷம் 
 

வயாதாமின் 15ம் ேருைம்    =  இஸ் வேலின் பத்து வகாத்தி ங்கள்  
                               ெிதறடிக்கப்பட்டது;   இஸ் வேல்  ாஜாகே  
                               (மபக்கா) அெீரியா  ாஜா திக்லாத் பிவலெர்-III    
                               வதாற்கடித்தான்.  இது நடந்த ேருைம்:  

கி.மு. 763 சூரிய கி கணம் கி.மு. 763ல் 
ஜூன் மாதம் 15ம் வததியில் நடந்தது. இந்த 
நிகழ்வு, ஆவமாஸ் 8:9ல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.                                

“அந்நாளிவல நான் மத்தியாைத்திவல சூரியனை அஸ்தமிக்கப் பண்ணி, பட்ைப்பகலிவல 
வதெத்னத   அந்தகாரப்படுத்தி”. 

ஆைால், இந்த சூரிய கிரகணத்னத, ேரலாற்றில் 29 ேருஷங்கள் தள்ளி 
குறித்து னேத்தைர். 
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பாபிவலாைில் ெினறயிருப்பு – 70 ேருஷங்கள் 
     பாபிவலாைில் ெிகறயிருப்பு காலமாகிய 70 ேருைங்கள் மதாடர்பாக 
குறிக்கப்பட்டுள்ள வேத ேெைங்ககள பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
 

I. 

எவரமியா 25:8-11. 
      “நீங்கள் என் ோர்த்னதகனளக் வகளாமற்  வபாைபடியிைால், இவதா, ேைக்வக இருக்கிற ெகல 
ேம்ெங்கனளயும், என் ஊழியக்காரைாகிய வநபுகாத்வநச்ொர் என்கிற பாபிவலான் ராஜானேயும் 
அனழத்தனுப்பி, அேர்கனள இந்த வதெத்துக்கு ேிவராதமாகவும், இதின் குடிகளுக்கு ேிவராதமாகவும், 
சுற்றிலுமிருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ேிவராதமாகவும் ேரப்பண்ணி, அனேகனளச் 
ெங்காரத்துக்கு ஒப்புக்சகாடுத்து, அனேகனள பாழாகவும் இகழ்ச்ெிக்குறியாகிய ஈெல் வபாடுதலாகவும், 
நித்திய ேைாந்தரங்களாகவும் செய்வேன் என்று வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ---- இந்த 
வதெசமல்லாம் ேைாந்தரமும் பாழுமாகும். இந்த ஜாதிகவளா, எழுபது ேருஷமாகப் பாபிவலான் 
ராஜானேச் வெேிப்பார்கள்”. 

      “பாழாக்குதல்”  என்பதற்கு எபிவ ய ோர்த்கத : “மகார்பா” (CHORBAH) 
 அதாேது, “காய்ந்து வபாை அல்லது மேறுகமயாை இடம்”. 

      “பாழாய் வபாகப் பண்ணுதல்” என்பதற்கு எபிவ ய ோர்த்கத : “மைமாமா” 

(SHEMAMAH). அதாேது,  “ஒருேரும் குடியி ாதபடி”  என்று எவ மியா 34:22ல் 
வநரிகடயாகவே   மதரிேிக்கப்படுகிறது. 
எவரமியா 34:22. 
       “இவதா, நான் கட்ைனள சகாடுத்து, அேர்கனள இந்த நகரத்துக்குத் திரும்பப் பண்ணுவேன். 
அேர்கள் அதற்கு ேிவராதமாக யுத்தம் பண்ணி, அனதப் பிடித்து, அனத அக்கிைியால் 
சுட்சைரிப்பார்கள்; யூதாேின் பட்ைணங்கனளயும், ஒருேரும் அனேகளில் குடியிராதபடிப் 
பாழாய்வபாகப் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் உனரக்கிறார் என்று சொல் என்றார்”. 
அதாேது,  
எருெவலம் குடியி ாதபடி பாழாய்வபாகும் காலம் = பாபிவலானுக்கு இஸ் வேலர் 
ெிகற பிடிக்கப்பட்டுப் வபாை காலம். 
இந்த இ ண்டு நடேடிக்கககளும் ெம காலத்தகே ஆகும். 
ெம்பேங்களின் ேரிகெக்கி மம் : 

1. வநபுகாத்வநச்ொர் யூதாேிற்கும், சுற்றிலுமிருக்கிற ஜாதிகளுக்கும் ேிவ ாதமாக 
ேருதல். 

2. யூதாவும், மற்ற ஜாதிகளும் அழிக்கப்பட்டு, பாழாய் வபாகுதல். 
3. வதெத்திற்கும், குடியிருந்த ஜைங்களின் நடேடிக்கககளுக்கும் வநர்ந்த 

பாழ்க்கடிப்பு ேிே ங்கள். 
4. ஜாதிகள் 70 ேருைங்கள் பாபிவலாகை வெேித்தல். 
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      ஜைங்களின் ெிகறயிருப்பும், வதெம் ஒருேரும் குடியி ாதபடி பாழாய் 
வபாகுதலும் ெம காலத்தகே அல்ல என்பதற்காை குறிப்பு வேதத்தில் இல்கல!     
யூதா பாபிவலாகை 70 ேருைம் வெேிக்கும் என்று குறிப்பிட்டு எவ மியா 25:8-11 
தீர்க்கதரிெைம் மொல்லேில்கல என்றும், “இந்த ஜாதிகள் 70 ேருைங்கள் 
பாபிவலாகை வெேிப்பார்கள்“ என்று எழுதியிருக்கிறது என்பது ெிலருகடய ோதம்.  
ஆைால், இந்த தீர்க்கதரிெைத்தின் வநாக்கவம, யூதர்களுக்கு தண்டகை அளிப்பது 
தான்;  நியாயப்பி மாண ெட்டத்திற்கு உட்பட்ட நாடு இஸ் வேல் மட்டுவம. 
நியாயப்பி மாண கட்டகளகளுக்கு கீழ்படியாமல் ேிவ ாதமாக நடந்ததால், இந்த 
தண்டகைகளும் ொபங்களும் அேர்களுக்கு உரித்தாயிை. ஆகவே, தீர்க்கதரிெைத்தில், 
மபாதுோை முகறயில்  70 ேருைங்கள் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் மபாருந்தும் 
ேககயில் குறிக்கப்பட்டாலும், இந்த தீர்க்கதரிெைம் யூதாேிற்கு தான் வநரிகடயாக 
மொல்லப்பட்டது என்பதில் ெந்வதகமில்கல. மற்ற ஜாதிகளும் பாபிவலான் 
ொம் ாஜ்யத்தின் ேளர்ச்ெியிைால் பாதிக்கப்பட்டேர்களாய் இருந்தாலும், 
பாழாக்குதலுக்கும், ெிகறயிருப்புக்கும் குறிக்கப்பட்ட 70 ேருை காலப்பகுதி 
துல்லியமாக யூதாகேச் ொர்ந்தது ஆகும். 
 

II. 

2     36:11-12, 17,20,21. 
      “ெிவதக்கியா ராஜாோகிற வபாது, இருபத்சதாரு ேயதாயிருந்து, பதிசைாரு ேருஷம் 
எருெவலமில் அரொண்டு,, தன் வதேைாகிய கர்த்தரின் பார்னேக்குப் சபால்லாப்பாைனதச் செய்தான். 
அேன் கர்த்தருனைய ோக்னக உனரத்த எவரமியா என்கிற தரீ்க்கதரிெிக்கு முன்பாகத் தன்னைத் 
தாழ்த்தேில்னல”. 
     “பட்ையத்திற்குத் தப்பிை மீதியாைேர்கனள அேன் பாபிவலானுக்குப் பிடித்துப் வபாைான். 
சபர்ெியா ராஜ்யபாரம் ஸ்தாபிக்கப்படுமட்டும் அங்வக அேர்கள் அேனுக்கும் அேன் குமாரருக்கும் 
அடினமகளாயிருந்தார்கள். கர்த்தர் எவரமியாேின் ோயிைாவல சொன்ை ோர்த்னத 
நினறவேறும்படிக்கு, வதெம் தன்னுனைய ஓய்வு ேருஷங்கனள இரம்மியமாய் அநுபேித்துத் 
தரீுமட்டும், அது பாழாய்க்கிைந்த நாசளல்லாம், அதாேது, எழுபது ேருஷம் முடியுமட்டும் 
ஓய்ந்திருந்தது”.  

     எவ மியா 25:8-11ம் தீர்க்கதரிெைத்தில், வதெம் ஓய்ோக இருப்பகத, 
பாழாக்குதலுக்கும், ெிகறயிருப்பிற்கும் மதாடர்புபடுத்திப் வபெப்படேில்கல.  
     ஆைால், 2நாளா 36:21ல் ஓய்வும், பாழாக்கும் காலப்பகுதியும் ெம்பந்தப்படுத்திப் 
 வபெப்படுகிறது. எவ மியா “பாழாக்குதல்” பற்றி வபசுகிறார். அது வதெம் ஓய்வு 
 மகாள்ேகத மகறமுகமாக  உணர்த்துகிறது. வதெம் ஓய்வு மகாள்ளும் இந்த   
காலப்பகுதி 70 ேருைம் என்று குறிக்கப்படுகிறது. இஸ் வேலர்கள் யூபிலி 
பி மாணத்கத ககடபிடிக்காத கா ணத்தால், வதெம் இப்மபாழுது ேிேொயம் மெய்ய 
இயலாத நிகலகய அகடகிறது. எருெவலம் முற்றிலும் ேிழுேதற்கு முன்பாக 
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இதற்கு முன் நகடமபற்ற ெிறிய ெிகறயிருப்புகள், வதெம் முழுகமயாை 70 ேருை 
ஓய்கே அனுபேிக்கும் இந்த நிகலகமயுடன் ஒப்பிட முடியாது. 
      2நாளா 36:21ல் மொல்லப்படும் ஓய்வு ேருைம், நிலம் 7ம் ேருைம் ஓய்வு 
மபறுேகதக் குறிக்காது. ஏமைைில், எருெவலமின் ேிழுகக ேக யிலும், 70க்கு 
வமற்பட்ட ஓய்வு ேருைங்கள் முடிந்து ேிட்டிருந்தை. 
      கி.மு. 1576ம் ேருைத்திலிருந்து கி.மு. 607ம் ேருைம் ேக யிலும் 969 
ேருைங்களில், 138 முகற 7ம் ேருை ஓய்வு நடந்து முடிந்திருக்கும். ஆகவே, இந்த 
7ம் ேருை ஓய்கே, பாழாக்கும் காலப்பகுதியாை 70 ேருைங்களுக்கு ொர்ந்தது 
அல்ல என்பது மதளிோகத் மதரிகிறது. இது, 50 ேருை யூபிலி காலக்கணக்ககச் 
மொல்லுகிறது. 969 ேருைங்களில்  19 முகறகள் (50ம் ேருை ஓய்வு) யூபிலி 
ேருைங்கள் ேந்துள்ளை. ஆகவே, மீதி 51 முகறகள் யூபிலி அனுெரிக்கப்பட 
இருந்தை.  

தரீ்க்கதரிெைப் பார்னே  (2நாளா 36:21) 
 மமாத்த யூபிலிகள்                      = 70 
 முகறயாக அனுெரிக்காத யூபிலிகள்     = 19  (19 X 50  =  950 ேருைங்கள்) 
 இன்னும் அனுெரிக்கப்படாத யூபிலிகள்   = 51  (51 X 49  = 2499 ேருைங்கள்) 
                                          ------                ---------- 
                                          70               3449 ேருைங்கள் 
                                          ------                ---------- 
இஸ் வேலர்கள் எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறியதிலிருந்து  
யூபிலி ககடெியாக அனுெரித்த ேக க்குமாை காலப்பகுதி         :  950 ேருைங்கள்  
ெிவதக்கியாேின் ேிழுககக்கு முன்பு ககடெி யூபிலி அனுெரித்தது :  கி.மு. 626 
பாழ்க்கடிப்பின் காலப்பகுதியில் ஓய்வு ேருைங்களாக  
அனுபேித்தது:   அதாேது கி.மு. 536 ேக                      :  70  ேருைங்கள் 
இஸ் வேலர் காைான் வதெத்தில் பி வேெித்த ேருைம்           : கி.மு. 1575 
“மபாருள்” துேக்கமாை ேருைம் = கி.மு. 1575 + 3449          = கி.பி. 1874 
இகளப்பாறுதலின் காலம் துேக்கம்                             = கி.பி. 1874 
      கி.பி. 1874ம் ேருைத்தில் உலக ஜைங்களுக்கு “இகளப்பாறுதலின் காலம்” 
(ேிவெைித்த யூபிலி) ஆ ம்பித்தது. நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 
ேருககயின் பி ென்ைத்கத மதாடர்ந்து மகா யூபிலி ஆ ம்பமாகிறது. (அப் 3:19-21) 
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மாற்றுக் கருத்து : 
    எருெவலமின் ேிழுகக கி.மு. 587ம் ேருைத்தில் நிகழ்ந்தது என்றும், அகதத் 
மதாடர்ந்த 50 ேருைங்கள் “பாழாக்கும் காலம்” என்று எடுத்துக் மகாண்டால், முன் 
குறிக்கப்பட்ட யூபிலிகளின் எண்ணிக்கக 50 ஆக குகறந்து ேிடும். அதாேது, 
இதுேக  அனுெரிக்கப்பட்ட 19 யூபிலிககளத் தேி , மீதமுள்ள 31 யூபிலிகள் 
அனுெரிக்க முயற்ெிக்கப்படாதது ஆகும். இந்த 31 யூபிலிகளின் “காத்திருக்கும் காலம்” 
31  x  49 = 1519 ேருைங்கள். 
    ஆகவே,  950 + 1519 = 2469 ேருைங்கள். காைானுக்குள் பி வேெித்த 
1556லிருந்து 2469 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், கி.பி. 914ம் ேருைம் ேருகிறது. 
தீர்க்கதரிெைப் பார்கேயில், யூபிலி காலக்கணக்குகளின் நிகறவேறுதல் 
ஒத்துே ேில்கல. 
 

III. 

     26:27-28, 31-35. 
     “--- நாவை உங்கள் பாேங்களிைிமித்தம் உங்கனள ஏழத்தனையாய்த் தண்டிப்வபன்.   
----- உங்கள் வதெம் பாழும் ேைாந்தரமுமாகும்;  வதெமாைது பாழாய் கிைக்கிற நாசளல்லாம் ஓய்வு 
நாட்கனள இரம்மியமாய் அநுபேிக்கும்”. 

    இந்த “ஏழத்தகை“ தண்டகைகய, லூக் 21:24ல் இவயசு கூறும் “புறஜாதியாரின் 
காலம் நிகறவேறும் ேக க்கும் எருெவலம் புற ஜாதியா ால் மிதிக்கப்படும்” என்ற 
ேெைத்கத இகணத்து, இஸ் வேலர் வமல் புறஜாதியார் ஆதிக்கம் மெலுத்தும் 
காலப்பகுதி உண ப்படுகிறது.                  
    வலேி 26ம் அதிகா த்தின் பின்ைணியில், தண்டகை காலப்பகுதி, ெிகறயிருப்பும், 
வதெம் பாழாகும் நிகலயும் ஒன்றாக ஆ ம்பிக்கிறது. 
    வலேி 26:29-35ல், இந்த தண்டகை பல பகுதிககளக் மகாண்டதாக ேர்ணிக்கப் 
படுகிறது.  

1. பெி 
2. ேிக்கி கங்களின் அழிவு 
3. பட்டணங்கள், பரிசுத்த ஸ்தலங்கள் பாழாக்கப்படுதல் 
4. ெத்துருக்களின் வதெத்திற்குச் ெிதறடிக்கப்படுதல் 
5. வதெம் பாழாய்கிடக்கும் நாமளல்லாம் ஓய்வுநாகள இ ம்மியமாய் 

அநுபேிக்கும் 
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வதெம் பாழாக்கப்படும் நிகல, வதெம் ஓய்வு எடுப்பகதக் குறிப்பதாக பல 

ேெைங்களில் பார்க்கிவறாம். (2நாளா 36:21)  நிலம் ஓய்வு மபறுேதற்கு, முதலில் 
வதெம் பாழாக்கப்பட வேண்டும். ேிேொயம் மெய்ய முடியாத நிகல இது.  

வலேி 26:35ன்படி, ஒய்வு ேருைங்கள் அனுெரிக்கப்படேில்கல. ஆகவே தான், 
வதெம் முழுகமயாக ஓய்வு எடுக்க, எருெவலம் முழுேதும் அழிக்கப்பட்டு, ஒருேரும் 
குடியிருக்கக் கூடாதபடிக்கு  ெிகறபிடிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. 

பாழாய் கிடக்கும் நாட்கள் = ஓய்வு நாட்களாக இ ம்மியமாக  
அநுபேிக்கும்  காலம்     =  70 ேருைங்கள்.  (வலேி 26:34) 

IV.  எவரமியா 25:12-13.  
      “எழுபது  ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு, நான் பாபிவலான் ராஜாேிைிைத்திலும் அந்த 
ஜாதியிைிைத்திலும் கல்வதயருனைய வதெத்திைிைத்திலும்..... அேர்களுனைய அக்கிரமத்னத ேிொரித்து, 
அனத நித்திய பாழிைமாக்கி, நான் அந்த வதெத்துக்கு ேிவராதமாய் உனரத்த என் 
ோர்த்னதகனளசயல்லாம், எவரமியா ெகல ஜாதிகளுக்கும் ேிவராதமாகத் தரீ்க்கதரிெைமாய்ச் 
சொன்ைதும், இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதுமாை யானேயும் அதின் வமல் ேரப்பண்ணுவேன் 
என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 

      இங்கு 70 ேருைங்கள் வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 1ம் ேருைத்தில் தான் 
முடிேகடந்தது. அதற்கு முன்ைர், மபல்ைாத்ொரின் பாபிவலாைின்  ாஜ்யம் முடிவுக்கு 
ேந்தது. ஆகவே, பாபிவலான்  ாஜாேின் மீது வதேனுகடய தண்டகை 70 
ேருைங்கள் முடிேதற்கு முன்வப  ேருேது வபால் ேெைம் உள்ளது.   
      “நிகறவேறுதல்” என்பதற்குரிய எபிவ ய பதம் (STRONG:4390,4392) 
“நிகறவேறுதல்” “நிகறவு மபற்றுக் மகாண்டிருத்தல்”, “நிகறவு மபறும் நிகலயில் 
இருப்பது” என்ற ேிரிோை வநாக்கத்தில் வேதத்தில் ெில இடங்களில் 
ககயாளப்பட்டுள்ளது. 
 உதா ணங்கள் : 
1. எவ  6:11 (பூ ண ேயதுள்ளேர்கள்). இங்கு, உயிவ ாடிருக்கும் காலத்திவலவய,     

பூ ண ேயதுள்ள நிகலயில் இருப்பேர்களாக எபிவ ய பதம் 
ககயாளப்படுகிறது.  

2. பி ெங்கி 11:5. எலும்புகள் (குழந்கத) உருோேதற்கு முன்வப (கரு முழுகம   
மபறாததற்கு முன்வப), “குழந்கத” எை இங்கு குறிக்கப்படுகிறது. 
       ஆகவே, எவ  25:12ல், பாபிவலான்  ாஜாேின் அழிேிற்கு முன்பாகவே, 70 
ேருைங்கள் நிகறவேறியிருக்கத் வதகே இல்கல. அதாேது, 70 ேருைங்கள் 
ஏறக்குகறய முழுகம மபறும் ெமயத்தில் பாபிவலான்  ாஜா பதேி இழப்பான் என்று 
அர்த்தம் மகாள்கிறது.  
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 எவரமியா 25:12. 

 
கல்வதயர்களின் வதெத்கத “நித்திய பாழிடமாக்கி” என்று கூறப்படுகிறது. 

எபிவ ய பதம் : நித்தியம் = OLAM (நீண்ட) 
               பாழிடம்  = SHEMAMAH  (பாழாக்குதல்)  
இந்த எபிவ ய ோர்த்கத “நித்திய பாழிடம்” என்ற கருத்தில் இல்லாமல், “நீண்ட 

காலத்திய பாழாக்குதகல“ குறிக்கும் ேிதத்தில்  உள்ளது. வகாவ ஸ் பாபிவலாகை 
பிடிக்கும்வபாது, அங்குள்ள மதய்ேங்ககளயும் வகாேில்ககளயும் நிர்மூலமாக்க 
ேில்கல. 200 ேருைங்கள் கழித்து, மபர்ெிய  ாஜ்யம் அமலக் ஸாண்டரிடம் வதாற்றுப் 
வபாகும் ேக யிலும் பாபிவலான் முழுகமயாக அழிக்கப்படேில்கல. கிறிஸ்து பிறந்த 
காலத்தில் இறுதியாக பாபிவலான் தக மட்டமாக்கப்படுேதற்கு பல நூறு ேருைங்கள் 
ஆகிை. 

 
எவரமியா 51:37. 
    “அப்சபாழுது பாபிவலான் குடியில்லாத மண்வமடுகளும், ேலுெர்ப்பங்களின் தாபரமும், பாழும் 
ஈெல் வபாைப்படுதலுக்கு இைமுமாய் வபாகும்”. 

இன்று ேக யிலும் ஈ ாக்கின் தகலநக மாை பாக்தாத்திற்கு மாற்றாக, 
பாபிவலான் தகலமயடுக்கேில்கல. இன்று ேக யில், பாபிவலான் நக ம் சுற்றுலா 
ஸ்தலமாக பகழய ெின்ைமாக பாழகடந்த நிகலயிவல உள்ளது.  
ஏொயா 13:20. 

“தனலமுனற வதாறும் அதில் ஒருேரும் தங்கித் தரிப்பதுமில்னல”. 
 

V. 

எவரமியா 29:10-14. 
“பாபிவலாைிவல 70 ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு, நான் உங்கனளச் ெந்தித்து, உங்கனள 

இவ்ேிைத்துக்குத் திரும்பி ேரப்பண்ணும்படிக்கு உங்கள் வமல் என் நல்ோர்த்னதனய 
நினறவேறப்பண்ணுவேன். ---- நான் உங்கள் ெினறயிருப்னபத் திருப்பி, நான் உங்கனளத் துரத்தி ேிட்ை  
எல்லா ஜாதிகளிலும் எல்லா இைங்களிலுமிருந்து உங்கனளச் வெர்த்து, நான் உங்கனள 
ேிலக்கியிருந்த ஸ்தலத்துக்வக  உங்கனளத்  திரும்பி ேரப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் 
சொல்லுகிறார்”. 

 
இது வயாயாக்கீன்  ாஜா ெிகற பிடிக்கப்பட்டு வபாை வபாது, அேனுடன்  

பாபிவலான் மென்றேர்ககள வநாக்கி இந்த ேெைம் மொல்லப்படுகிறது. இந்த 
காலப்பகுதிகய 70 ேருடங்களின் ஆ ம்பமாக எடுத்துக் மகாள்ள முடியாது.  
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வயாயாக்கீன் (எமகாைியா) ஆட்ெி இழந்தது கி.மு. 597 (ெிேில்) அல்லது கி.மு. 

617 ( ெல்). ஆகவே, வகாவ ஸ் 1ம் ேருைம் (கி.மு. 537) ேக யில் 60 ேருைங்கள் 
அல்லது 80 ேருைங்கள் தான் ஆகும். 70 ேருைங்கள் ே ாது.  ஆகவே, எருெவலம் 
முற்றிலும் அழிக்கப்படும் ேருைம் பின்ைால் ேருகிறது. வயாயாக்கீன் 
ெிகறயிருப்பின் ெமயத்தில் அல்ல. எருெவலம் ஆலயம் முற்றிலும் அழிவு மபறும் 
ெமயம் இது அல்ல. யூதர்களின் ஆலயம் இருக்கும் ேக யில் அேர்களின் நம்பிக்கக 
இழக்கப்படேில்கல.  

1. எருெவலம் அழிவு.                    
2. ஆலயம் அழிவு. 
3. ஜைங்கள் ெிகறயிருப்பு. 
4. வதெம் மேறுகமயாய் பாழாக்கப்படுதல். 

இகே அகைத்தும் நடந்த ெமயம் தான் 70 ேருை காலக்கணக்கு    
துேங்குகிறது.  

VI. 

தாைி 9:1-3,17-18. 
    “கல்வதயருனைய ராஜ்யத்தின் வமல் ராஜாோக்கப்பட்ை வமதிய குலத்தாைாகிய 
அகாஸ்வேருேின் புத்திரைாை தரியு ராஜ்யம் பண்ணுகிற முதலாம் ேருஷத்தில், எருெவலமின் 
பாழ்க்கடிப்புகள் நினறவேறித்தரீ எழுபது ேருஷம் செல்லுசமன்று கர்த்தர் எவரமியா 
தரீ்க்கதரிெிவயாவை சொல்லிய ேருஷங்களின் சதானகனய புஸ்தகங்களால் அறிந்து சகாண்வைன்”. 

 
“------ பாழாய்க்கிைக்கிற உம்முனைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின்  வமல் உமது முகத்னத பிரகாெிக்கப் 

பண்ணும். --- உம்முனைய கண்கனளத் திறந்து, எங்கள் பாழிைங்கனளயும், உமது நாமம் 
தரிக்கப்பட்டிருக்கிற நகரத்னதயும் பார்த்தருளும்”. 

 
70 ேருை காலப்பகுதி கூடிய ெீக்கி ம் (ேிக ேில்) முடியப்வபாேகத 

தாைிவயல் அறிந்து மகாண்டு மஜபிக்கிறார். (எவ மியா 25:11ம் ேெைம் மூலம் அறிந்து 
மகாள்கிறார்) 

இந்த 70 ேருை காலப்பகுதிகய  தாைிவயல் எருெவலமுக்கு வநரிகடயாக 
உரித்தாக்குகிறார். இகதச் சூழ்ந்த மற்ற நாடுககளப் பற்றி குறிப்பிடவே இல்கல. 
ஆகவே, மற்ற ஜாதிகளின் வமல் பாபிவலான் ஆதிக்கம் மெலுத்துேதற்காை 70 ேருை 
காலப்பகுதி என்பது வேதத்தின் வநாக்கமல்ல ! 

1. வநபுகாத்வநச்ொரின் 1ம் ேருைம் (எருெவலம் மீது முதல் தாக்குதல்) 
கி.மு.605 (ெிேில் காலக்கணக்கு) எை எடுத்துக் மகாண்டால், வகாவ ஸ் 1ம் 
ேருைம் ேக  68 ேருைங்கள் ஆகிறது. (கி.மு. 537) 
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2. வநபுகாத்வநச்ொரின் 8ம் ேருைம் (2ம் தாக்குதல் – வயாயாக்கீன் மீது), 
கிமு.597 (ெிேில் காலக்கணக்கு)  என்று  எடுத்துக் மகாண்டால், கி.மு.537 
(வகாவ ஸ் 1ம் ேருைம்) ேக யில் 60 ேருைங்கள் ஆகிறது. 

3. வநபுகாத்வநச்ொரின் 18ம் ேருைம் (3ம் தாக்குதல் – ெிவதக்கியா மீது), 
கிமு.587 (ெிேில் காலக்கணக்கு)  என்று  எடுத்துக் மகாண்டால், கி.மு.537 
(வகாவ ஸ் 1ம் ேருைம்) ேக யில் 50 ேருைங்கள் ஆகிறது. 

வமற்கூறியேற்றில், தீர்க்கதரிெைம் மொல்லிய 70 ேருைங்களடங்கிய 
காலப்பகுதி ே ேில்கல. 

தாைிவயல் 70 ேருைங்கள் பற்றிக் குறிப்பிடும் வபாது, ஆலயம் அழிவு 
மபற்ற ேருைத்கதவய  துேக்கமாக எடுத்துக் மகாள்கிறார். (தாைி 9:17) 

எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைத்கத கருத்தில் மகாண்டு, ெிகறயிருப்பின் 
காலப்பகுதியும், பாழ்க்கடிப்பின் காலப்பகுதியும் 70 ேருைங்கள் என்பகத 
தாைிவயல் அறிந்து மகாண்டுள்ளார். 

 
VII. 

எவரமியா 36:1,9. 
  “வயாெியாேின் குமாரைாகிய வயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாேின் நாலாம் ேருஷத்திவல 

கர்த்தரால் எவரமியாவுக்கு உண்ைாை ோர்த்னத….”.  
 “வயாெியாேின் குமாரைாகிய வயாயாக்கீம் என்னும் யூதா ராஜாேின் ஐந்தாம் ேருஷத்து 

ஒன்பதாம் மாதத்திவல --------கர்த்தருக்கு முன்பாக உபோெம் செய்ய வேண்டுசமன்று கூறப்பட்ைது”. 
    எவ மியா தீர்க்கதரிெியின் புஸ்தகச் சுருகள  யூதா  ாஜா வயாயாக்கீம் 
அக்கிைியிவல சுட்மடரித்தான். 
   எவ மியா 52:20-22.ல் மொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆலய மபாக்கிைங்கள் 

வயாெியாேின் 4ம் ேருைத்திவல பாபிவலானுக்கு எடுத்துச் மெல்லப்படேில்கல. 
  வநபுகாத்வநச்ொரின் 7ம் ேருைத்தில் (பாபிவலாைிய கணக்கு) வயாயாக்கீன் 

ெிகற பிடிக்கப்பட்டான். இது யூத கணக்குப்படி, 8ம் ேருைம் ஆகும். இந்த 
ேருைத்திலிருந்து, வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 1ம் ேருைம் யூத ெிகறயிருப்பு முடியும் 
ேக யில் 60 ேருைங்கள் ஆகும். 
    வநபுகாத்வநச்ொரின் 18ம் ேருைத்தில் (பாபிவலாைிய கணக்கு) ெிவதக்கியா 
ெிகற பிடிக்கப்பட்டான். இது யூத கணக்குப்படி, 19ம் ேருைம் ஆகும். இந்த 
ேருைத்திலிருந்து, வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 1ம் ேருைம் யூத ெிகறயிருப்பு முடியும் 
ேக யில் 50 ேருைங்கள் ஆகும். 
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எவ மியா 29:10; 25:11; மற்றும் 2நாளா 36:21 ேெைங்களின்படி: 
70 ேருை ெிகறயிருப்பு = 70 ேருை ஓய்வு காலப்பகுதி. 
 

VIII. 

எவரமியா 27:1-21. 
   “கர்த்தருனைய ஆலயத்திலும் யூதா ராஜாேின் அரமனையிலும் எருெவலமிலும் மீதியாை அந்தப் 

பணிமுட்டுகள் பாபிவலானுக்குக் சகாண்டு  வபாகப்படுசமன்று இஸ்ரவேலின் வதேைாகிய 
வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”.  (21ம் ேெைம்) 

“நான் அனேகனள ேிொரிக்கும் நாள் ேனரக்கும் அனேகள் அங்வக இருக்கும்; பின்பு 
அனேகனளத் திரும்ப இந்த ஸ்தலத்திற்குக் சகாண்டு ேரப்பண்ணுவேன்”. (22ம் ேெைம்) 

70 ேருை காலப்பகுதி பற்றிய எவ மியாேின் ககடெி தீர்க்கதரிெைம் இதுவே. 
பாபிவலான்  ாஜாவுக்கு கீவழ ெிகறயிருப்பு, பாழ்க்கடிப்பு, அழிவு என்பகத “கயிறுகள், 
நுகத்தடிகள்” எவ மியாேின் கழுத்தில் அணியப்படுேது அகடயாளமாகக் 
காட்டப்படுகிறது. 

யூதாகேத் தேி , ஏவதாம், வமாோப், அம்வமான், தீரு, ெீவதான் ஆகிய 
நாடுகளுக்கும் இந்த நிகலகம ேருேகத 27ம் அதிகா ம் மதரிேிக்கிறது. 
எவ மியாேின் இந்த தீர்க்கதரிெைம் இைி ே ப்வபாகும் ெிவதக்கியா  ாஜாேின் 
காலத்தில் நடக்கும் வப ழிகேவய 70 ேருை காலத் துேக்கமாகக் காட்டுகிறது. 

 
IX. 

ெகரியா 1: 7,12. 
“தரியு அரொண்ை இரண்ைாம் ேருஷம், வெபாத் மாதமாகிய பதிவைாராம் மாதம் இருபத்துநாலாம் 

வததியிவல, கர்த்தருனைய ோர்த்னத இத்வதாேின் மகைாை சபரகியாேின் குமாரன் ெகரியா என்னும் 
தரீ்க்கதரிெிக்கு உண்ைாயிற்று; அேன் சொன்ைது”.  
      “அப்சபாழுது கர்த்தருனைய தூதன் மறுசமாழியாக : வெனைகளின் கர்த்தாவே, இந்த எழுபது 
ேருஷமாய் நீர் வகாபங்சகாண்டிருக்கிற எருெவலமின் வமலும், யூதா பட்ைணங்களின் வமலும் எந்த 
மட்டும் இரங்காதிருப்பீர் என்று சொல்ல”. 

70 ேருை காலப்பகுதி 18 ேருைங்களுக்கு முன்வப முடிேகடந்து ேிட்டது. (1ம் 
ேெைம்). 

ஆலயத்திற்கு அடிக்கல் 2 மாதங்களுக்கு முன்பு தான் கேக்கப்பட்டது. (ஆகாய் 
2:180) இருப்பினும், ஆலயம் கட்டி முழுகம மபறேில்கல. எருெவலமும், அதன் 
பட்டணங்களும் இன்னும் பாழகடந்து உள்ளை. 

 
ெகரியா 1:12 & ெகரியா 7:5   “அந்த  எழுபது ேருைங்கள்” ஏற்கைவே முடிந்து 
ேிட்டை. 
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X. 

ெகரியா 7:1-7.  
 “தரியு  ாஜா அ ொண்ட நாலாம் ேருைம், கிஸ்வல என்னும் ஒன்பதாம் மாதம், 

நாலாந் வததியிவல, ெகரியாவுக்குக் கர்த்தருகடய ோர்த்கத உண்டாயிற்று”. (1ம் 
ேெைம்) 

“வதெத்தின் எல்லா ஜைத்வதாடும் ஆொரியர்கவளாடும் சொல்லவேண்டியது என்ைசேன்றால், 
நீங்கள் இந்த எழுபது ேருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும் ஏழாம் மாதத்திலும் உபோெம் பண்ணித் 
துக்கங்சகாண்ைாடிை வபாது நீங்கள் எைக்சகன்று தாைா உபோெம் பண்ணிைரீ்கள்?” 

 
ஆலயம் எரிக்கப்பட்ைதின் காரணமாக              :  5ம் மாதத்தில் உபோெம்  
சகதலியா சகானல செய்யப்பட்ைதின் காரணமாக :  7ம் மாதத்தில் உபோெம் 

எருெவலம் அழிகேத் மதாடர்ந்து, 5, 7ம் மாதங்களில் உபோெம் வமற் 
மகாண்டைர். வகாவ ஸ் 1ம் ேருைத்தில் அகதிகள் எருெவலமிற்கு திரும்பி, 
ஆலயத்திற்கு அடிக்க  நாட்டப்பட்ட வபாதும், இந்த உபோெத்கத மதாடர்ந்தைர்.  

ெிலர், இது வதகேயா ? எை ேிைேிைர். ெகரியா 7:3ல் “இத்தகை ேருைம் 
மெய்தது வபால” என்பது, எருெவலமுக்கு திரும்பி ேந்து உபோெத்கதத் மதாடர்ந்து 
அனுெரித்த ஒரு பகுதியிைக  மட்டும் குறிக்கிறது. ஆைால், ெகரியா 7:5ல் “நீங்கள் 
இந்த எழுபது ேருைமாக 5,7ம் மாதங்களில் உபோெம் பண்ணிய வபாது” என்று 
குறிப்பிட்டது, யூதா முழுகமயும் ெிகறயிருப்பில் இருந்த 70 ேருை காலப்பகுதிகய 
மட்டும் குறிக்கிறது. 

1. எருெவலமும் ஆலயமும் முழுகமயாக அழிக்கப்பட்டு எழுபது ேருைங்கள் 
பாழகடந்திருந்தை. 

2. இந்த ெிகறயிருப்பு (மற்ற ஜாதிககளயும் உள்ளடக்கியது) யூவதயாவுக்கு 
வநரிகடயாக ெம்பந்தப்பட்ட ேிையம். ககடெி  ாஜா ஆட்ெி இழந்ததிலிருந்து 
70 ேருை காலம் ெிகறயிருப்பிலிருந்தைர்.  

3. ேிேொயம் பண்ணி  லாபம் ஈட்டாத நிகலயில், யூபிலி  ஓய்வு நாட்ககள 
அனுெரிக்கும் ேிதமாக வதெம் 70 ேருைங்கள் முழுகமயாக 
பாழாக்கப்பட்டிருந்தது. 

4. இந்த முடிவுகள் தாம் வமாவெயிைால் உக க்கப்பட்டு (2நாளாகமம்) 
எவ மியா, தாைிவயல் தீர்க்கதரிெிகளால் மொல்லப்பட்டகே. ெகரியாேின் 
ொட்ெியத்துக்கு மபாருத்தமாைகே. 
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ஆைால், ெிேில் காலக்கணக்கு மாறுதலாக உள்ளது. வதெம் பாழாை 

காலப்பகுதிகய 70 ேருைங்களாக மகாள்ளாமல், வகாவ ஸ்  ாஜாேின் ொெைத்திற்கு 
முன்ைர் 50 ேருை காலப்பகுதிகய முன்ைிருத்தி, எருெவலமின் அழிகே குறித்துக் 
காட்டுகிறது. இந்த காலக்கணக்கு, 70 ேருை ெிகறயிருப்பு துேக்கம் எப்மபாழுது 
என்பகத மொல்ல இயலேில்கல. இது, வேதாகமம் மொல்லும் 70 ேருை 
காலப்பகுதிக்கு இணக்கமாக இல்கல. 

 
இந்த இ ண்டு காலக்கணக்குகளுக்கும் உள்ள ேித்தியாெம் 20 ேருைங்கள். 

மைித ே லாற்றில் இந்த 20 ேருை ேித்தியாெம் ஒரு மபரிய ேிையம் இல்கல. 
ஆைால், தீர்க்கதரிெைங்கள், நிழல் மபாருள் கணக்கீடுகள், உலக முடிவு குறித்தாை 
ேிையங்களில் 20 ேருைங்கள் மிகவும் முக்கியத்துேம் மபறுகின்றது. (2தீவமா 
3:16,17) வேத ோக்கியங்கள் வதே ஆேியிைால் ஏேப்பட்டு எழுதப்பட்டுள்ளை. 
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எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்பு 

 

             யூத ே லாற்றில் “எருெவலம் பாழ்க்கடிப்பு” ஒரு இருண்ட காலப்பகுதியாகும். 
ெிவதக்கியா  ாஜாேின் ஆட்ெி முடிந்து (யூத ஆட்ெி இழப்பு), எருெவலம் அழிந்த 
ெம்பேம்,  “தீொ பா” (Tisha BAv)  என்று ஒவ்மோரு ேருைமும்  ஆப் (Av)  மாதம் 9ம் 
வததி ஞாபக நாளாக அனுெரிக்கப்படுகிறது.  இது பற்றி யூவதயா என்கெக்வளாபிடியா 
பின்ேருமாறு கூறுகிறது : 
 
     “எவ  52:12ம் ேெைத்தின்படி,  ொ   வமான் கட்டிய முதல் ஆலயம், பாபிவலான் 
 ாஜா வநபுகாத்வநச்ொரிைால் கி.மு. 586    மாதம் 10ம் வததி அழிக்கப்பட்டது; 
ஆைால், 2 ாஜா 25:8-9ல் இந்த நிகழ்வு ஆப் மாதம் 7ம் வததி என்று 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. யூத பா ம்பரியங்கள், உபவதெங்கள் அடங்கிய “வடாமெஃப்டா”  
(TOSEFTA)  புஸ்தக மதாகுப்பில் இந்த வததி மு ண்பாடு பற்றி ேிளக்கமளிக்ககயில், 
எருெவலம் ஆலய மேளிப்புற சுேர்களும் பி ாகா மும் ஆப் மாதம் 7ம் வததி  
அழிக்கத் மதாடங்கி, ஆலயம் முழுகமயும் 10ம் வததி  அழிந்தது. ஆலயத்துக்கு 
வநர்ந்த மபரும்பகுதி அழிவு 10ம் வததி நடந்ததால், அந்த நாளில் ேருைந்வதாரும் 
“உபோெ நாள்” அனுெரிக்கப்பட்டது. இருந்தாலும், யூத  பிமார்கள் “வப ாபத்து” 
துேங்கிய 7ம்  வததி அன்று அனுெரிப்பது தான் தகுதியாயிருக்கும் என்று 7ம் வததி 
அனுெரித்தார்கள்”. 
 
     இ ண்டாம் ஆலயம் வ ாமர்களால் கிபி. 70ம் ேருைம் ஆப் மாதம் 10ம் வததி 
அழிக்கப்பட்டதாக  யூத ே லாற்று ஆெிரியர்  வஜாெபஸ்  எழுதுகிறார்.  வக த்தியர்  
(KARAITES)  இன்றும் இந்த நாகள துக்க நாளாக அனுெரிக்கிறார்கள்.  ஆைால், 
தல்மூத் இந்த நாகள 9ம் வததி என்று கூறுகிறது. ஆகவே, ஆப் மாதம் 9ம் வததி 
அன்று, இ ண்டு அழிவுகளின் ஞாபக நாட்களாக அனுெரிக்க மபாதுோக ஏற்றுக் 
மகாள்ளப்பட்டது. 
 
     யூத ெரித்தி த்தில் மதாடர்ச்ெியாக பல வப ழிவு நிகழ்வுகள் ஆப் மாதம் 9ம் வததி 
அன்வற நடந்திருப்பதால், அந்த நாள்   துக்க அனுெரிப்பின் முக்கிய நாளாக தல்மூத் 
நியாயப்படுத்துகிறது. மிஷ்ைா அவ்ோவற கீழ்கண்ட 5 வப ழிவுககளக் குறிப்பிடுகிறது: 
: 
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1. எகிப்திலிருந்து மேளிவயறிய இஸ் வேல் புத்தி ர் ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட 

வதெத்திற்குள் ஆப் மாதம் 9ம் வததி நுகழயக்கூடாது என்று கட்டகள 
பிறப்பிக்கப்பட்டது. 

2. முதல் ஆலயம் அழிவு. 
3. 2ம் ஆலயம் அழிவு. 
4. பார் வகாச்பா யுத்தத்தில் கிபி 135ல்   முக்கிய தகலேர்கள் ெிகறபிடிக்கப் 

பட்டைர். 
5. அடுத்த ேருைத்தில் (கிபி 136ல்) ஆலயம் இருந்த இடத்தில் புற மத 

ஆலயத்கத வ ாமவப  ென் வேட்ரியன் கட்டி, எருெவலகம ஒரு புறஜாதி 
நக மாக திரும்பக் கட்டிைான். எருெவலமின் மபயக  “ஏலியா வகபிவைாலிைா” 
என்று மபயரிட்டு, நக த்திற்குள் யூதர்கள்  நுகழய தகட பண்ணிைான். 

 
ஸ்மபயிைில் யூதர்கள் கிபி 1492ல் மேளிவயற்றப்பட்டது, ஆப் மாதம் 9ம் வததி 

ஆகும். முதலாம் உலகப்வபார் கிபி 1914ல் ஆப் மாதம் 9ம்  வததி தான் 
ஆ ம்பமாைது. அன்று தான்  ஷ்யா மஜர்மைி மீது வபார் மதாடுத்தது. 

இவ்ேிதமாக, யூத ஜைங்களின் துன்புறுத்தல்களுக்கும், வப ழிவுகளுக்கும் 
உள்ள அகடயாளமாக    மாதம் 9ம் வததி ேிளங்குகிறது. 

உலக ெரித்தி ங்களில் கிமு 587-586ல் எருெவலம் ஆலயம் எரிக்கப்பட்டது  
என்று குறிக்கப்படுகிறது. ஆைால், வேத மாணேர்களிகடவய கிமு 607-606ல் தான் 
நடந்தது என்ற மபாதுோை கருத்து நிலவுகிறது.  இந்த இ ண்டு காலக்கணக்குகளுக்கு 
இகடயில் 20 ேருைங்கள் ேித்தியாெம் உள்ளது. கிமு 586ம் ேருைம், கல்வதய 
மற்றும் பாபிவலாைிய சுேடுகளில் வதர்ந்தே ாை டாலமியிைால் ஏற்றுக் 
மகாள்ளப்பட்ட ேருைம் ஆகும்.  இது தான் ஆலயம் எரிக்கப்பட்ட  ேருைம் எை 
அனுமாைிக்கப்பட்டால்,  கபபிள் ெம்பேங்ககள இகணக்கும் புள்ளியாக இருந்து,   
கபபிள் ெம்பேங்கள் கிமு 586ம் ேருைத்துக்கு முன்ைாகவும், பின்ைாகவும் 
இகணக்கப்படுகின்றை. எருெவலம் எரிக்கப்பட்ட ேருைமாக அனுமாைிக்கப்பட்ட கிமு 
586க்கும், வகாவ ஸ்  ாஜாேின் முதல் ேருைத்திற்கும் இகடவய உள்ள காலப்பகுதி  
50 ேருைங்கவள உள்ளதால், எருெவலம் அழிக்கப்பட்டதற்கு 20 ேருைங்களுக்கு 
முன்பிலிருந்து தான் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு துேங்குகிறது என்று ெில கபபிள் 
ேிளக்கவுக யாளர்கள் கணிக்கின்றைர்.  
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      ஆைால், நமது வநாக்கம் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதல் 
எப்மபாழுது துேங்கியது என்பது மட்டுமல்லாமல், இந்த ேருைம் மனுை 
ே லாற்றின் 6000 ேருைங்களில் எப்படி மபாருந்துகிறது என்பதும் முக்கியமாை 
ேிையமாகும். எருெவலம் அழிக்கப்பட்ட அந்த ேருைம், “புற ஜாதிகளின் காலங்கள்“ 
பற்றிய கணிப்கபத் தீர்மாைிக்கிறது. (வலேி 26:18,21,24,28; தாைி 4:16,23,25,32; லூக் 
21:24) வமலும், ெிவதக்கியா  ாஜாேின்  கிரீடம் கழட்டப்பட்டு, எருெவலம் அழிவுற்ற 
காலத்கத  கணிக்க உதவும் எவெக் 21:25-27ம்  ேெைங்ககள வேதமாணேர்களாகிய 
நாம் அறிந்துள்வளாம்.  ஆகவே, கிமு 606ம் ேருைத்திலிருந்து 70 ேருை 
தீர்க்கதரிெைம் துேங்குகிறது என்ற நமது கணிப்பு தேறா?  அல்லது, உலக 
ே லாற்றின்படியாை  கிமு 586ம் ேருைத்திலிருந்து  ஆ ம்பமாகிறதா?  என்ற 
வகள்ேி எழுகிறது.  உலக ே லாறு மபரும்பாலும் அகழ்ோ ாய்ச்ெி மற்றும் புற மத 
பதிவுககள ஆதா மாகக் மகாண்டுள்ளது. 
 
     எருெவலம் அழிேிலிருந்து 70 ேருை பாழ்க்கடிப்கப இகணக்கும் மபாழுது, 
ெவகா. ெல் ெில ொட்ெியங்ககள காணத் தேறிேிட்டார் என்று கூறுகின்றைர். ஆைால், 
உண்கமயில் அது வநர்மாறாை கருத்து ஆகும். அேர் உலக  ாஜ்யங்களின் ெரித்தி  
பதிவுககள நன்கு மதரிந்தேர். அகேகள் வதே ஆேியிைால் ேழி 
நடத்தப்பட்டகேகள் அல்ல என்பகத அறிந்தேர். கபபிளில் பதிவுகள் 
குறிக்கப்பட்டிருந்தால், அதற்கு தான் முக்கியத்துேம் மகாடுத்து, மற்ற 
உலகப்பி கா மாை பதிவுகளுக்கு அேர் முக்கியத்துேம் மகாடுக்கேில்கல. 
 
     உலக ே லாற்று பதிவுகளுடன் ஒப்பிடும் வபாது, வேதாகம பதிவுகளின் 
நம்பகத்தன்கமக்கு கீழ்கண்ட உதா ணங்ககள பார்க்கலாம் : 
     யூதாேின் ககடெி  ாஜாோை ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி இழந்ததற்கு 18 
ேருைங்களுக்கு முன், 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு ஆ ம்பமாைதாக  ஆர்ச் பிைப் யூைர்  
(USHER) கூறுகிறார். ஏமைைில், இந்த ெமயத்தில் பாபிவலான்  ாஜா ஜைங்களில் 
பலக  ெிகறக்ககதிகளாக பாபிவலானுக்கு அகழத்து மென்றான் என்ற 
அடிப்பகடயில் யூைர் கணக்கிடுகிறார். ஆைால், இது முழுகமயாை ெிகறயிருப்பு 
அல்ல. ஒரு ெிறு பகுதியிைர் மட்டுவம ெிகறபிடிக்கப்பட்டைர்.  வமலும், ெிவதக்கியா 
ேிழுககக்கு 11 ேருைங்களுக்கு முன்பு தான் இது  நடந்தது.  18 ேருைங்களுக்கு 
முன்பு அல்ல ! (2நாளா 36:9,10,17; 2 ாஜா 24:8-16) இந்த 70 ேருைங்ககள 
“ெிகறயிருப்பின் காலம்“ என்று யூைர் தேறாக கணித்தார்.   
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      ஆைால், வதேைாகிய கர்த்தர்  இந்த 70 ேருைங்களில் வதெம் பாழாய் கிடக்கும் 
என்று குறிப்பிட்டுச் மொல்ேவதாடு, ஒருேரும் குடியி ாதபடி பாழாய்ப்வபாகும் என்று 
உக க்கிறார். இந்த நிகலகம ெிவதக்கியா ஆட்ெி இழந்ததற்கு முன்பு நடக்கேில்கல. 
(2 ாஜா 24:14)  ஆைால், ெிவதக்கியா ஆட்ெி  இழப்பிற்கு பின்பு, வதெம்  முழுகமயாக 
பாழாைது. இருப்பினும், வதெத்தில் ஏகழயாை ெிலக த் தி ாட்ெத் 
வதாட்டக்கா  ாகவும், பயிரிடுங்குடிகளாகவும் ேிட்டிருந்தான் என்று 2 ாஜா 25:12  
படிக்கிவறாம். ஆைால், ெில நாட்களிவலவய ெிறிவயாரும் மபரிவயாருமாகிய ஜைங்கள் 
யாேரும், வெைாதிபதிகளும் கல்வதயருக்குப் பயந்ததிைாவல, எழுந்து புறப்பட்டு 
எகிப்திற்குப் வபாைார்கள் என்று 26ம் ேெைத்தில் படிக்கிவறாம். ஆகவே, 
ெிவதக்கியாேின் ேிழுகககயத் மதாடர்ந்து, வதெம் பாழாய்ப்வபாை 70 ேருைங்ககளக் 
கணக்கிட வேண்டும் என்பதில் ெந்வதகம் ஏதும் ெிறிதும் இல்கல.  
 
      யூைர்  மற்றும்  டாலமி  இருேரும்  “வதெம் பாழாய்ப்வபாகும்” 70 
ேருைங்ககளக் குகறத்து,  51 ேருைங்களாக கணித்தைர்.  டாலமியின் ெட்ட 
நியதிக்கு (PTOLEMY’S CANON) ஒத்துப் வபாகும் ேககயில்  “51 ேருைங்கள்“  என்று 
யூைர் குறிப்பிட்டார்.  டாலமியின் கணக்குக்கு ஒத்துப் வபாக வேண்டும் என்பதற்காக, 
வதெம் பாழாய்ப்வபாை காலத்கத 70 ேருைங்களிலிருந்து 51 ேருைங்களாக 
குகறக்க இயலாது.   (தாைி 9:2; 2நாளா 36:21)   வகாவ ஸ்   ாஜாேின்  முதல்  
ேருைத்திற்கு (கிமு 536க்கு முன்புள்ள) முன்ைால் உள்ள காலப்பகுதிகளில், 
முக்கியமாக  பழங்கால ெரித்தி ங்களில் டாலமியின் கணக்கு மபருந்தேறுதல் 
 களக் மகாண்டுள்ளது என்று ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் கூறுகின்றைர். (ரீபிரிண்ட் R3437)  
மனுை ே லாற்றின்  துேக்கத்திலிருந்து, அதாேது, ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 
மதாடர்ச்ெியாை  காலக்கணக்குககள வேதாகமத்திலுள்ள ேெைங்ககள 
அடிப்பகடயாக கேத்து கணிக்கிவறாம்.  ஆைால், வேதாக  ெரித்தி ம் முடிேகடயும் 
காலத்தில் உலக ெரித்தி ங்களின் பதிவுககள கேைத்தில் மகாள்கிவறாம்.  
 
     வதே ஆேியிைால் மேளிப்படுத்தப்பட்ட “70 ேருை“  காலப்பகுதிகய, வதெம் 
பாழாய்ப்வபாை ேருைங்களின் துேக்கமாக  (ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி ேிழுககயில் 
வதெம் குடியி ாதபடி  பாழாய்ப்வபாைகதத் மதாடர்ந்து)  எடுத்துக் மகாண்டால், 70 
ேருைங்களின் முடிவு, வகாவ ஸ்   ாஜாேின் முதல் ேருைத்தில் (கிமு 536ல்) 
முடிகிறது.  வதெம்  பாழாய்ப்வபாை  70 ேருைங்கள்  வகாவ ஸின் 1ம் ேருைத்தில்  
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முடிேகடேகத, டாலமி, யூைர் வபான்ற எல்லா  நிபுணர்களும் ஒத்துக் 
மகாள்கின்றைர். ஆைால், கிமு. 536க்கு முன்ைாக உள்ள வேதாகம காலக்கணக்கக 
பின்பற்றாமல், உலக ே லாற்றின் மதளிேற்றதும், நிச்ெயமில்லாததுமாை 
ேருைங்ககள  வேதாகம ெம்பேங்களுடன் இகணக்க முயற்ெிக்கின்றைர்.  
 
     உதா ணமாக, வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் ேருைத்திற்கு உலக ே லாற்றில் 
நிச்ெயமில்லாத வததிகய எடுத்துக் மகாண்டு, தாைி 1:1ம் ேெைத்கத வமற்வகாளாக 
ெிலர் காட்டுகின்றைர். அேர்கள் இவ்ேிதமாக வயாயாக்கீமின் ஆட்ெிக்காலத்கத 
கணித்து, மற்ற ேிையங்ககள அத்துடன் இகணக்கின்றைர். வமலும், “ெிகறயிருப்பின் 
காலப்பகுதி“  என்று 70 ேருைங்ககளக் குறிப்பிட்டு, அதன் ஆ ம்பம் வயாயாக்கீமின் 
3ம் ேருைத்திலிருந்து துேங்குகிறது என்று  குறிக்கிறார்கள். ஆைால், வேதாகவமா 
எவ்ேித ெந்வதகத்திற்கும் இடமில்லாமல், திரும்பத் திரும்ப “ஒருேரும் குடியி ாதபடி“, 
“வதெம் பாழாக்கப்படும்“  காலமாக 70  ேருைங்ககளக்  குறிக்கிறது. (எவ  25:11,12; 
29:10; 2நாளா 36:21; தாைி 9:2) இவ்ேிதமாக, வயாயாக்கீமின்   மீதமுள்ள ஆட்ெி 
காலங்களும் ெிவதக்கியா ஆட்ெி காலமும் வெர்ந்து (18 ேருைங்கள்)  “70“ 
ேருைங்களுக்கு உட்பட்டது  என்று கூறுகின்றைர். ஆைால்,  வேதாகமம்  வதெம் 
பாழாய் வபாேதற்கு   முன்பு  உள்ள காலப்பகுதிகள் “70“ ேருைங்களுக்கு  கூடுத 
லாைகே என்று மொல்கிறது. (ரீபிரிண்ட் R1975-6)  எகிப்து, அெீரியா, பாபிவலான் 
இ ாஜ்யங்களுடன் பல ெந்தர்ப்பங்களில் மதாடர்பு மகாண்டிருந்த எருெவலம் 
எரிக்கப்படுேதற்கு முன்பு பல ெம்பேங்கள் நிகழ்ந்தாலும், நக ம் முற்றிலும் 
பாழாக்கப்படேில்கல.  
 
      “இந்த வதெசமல்லாம் ேைாந்தரமும் பாழுமாகும்; இந்த ஜாதிகவளா, எழுபது ேருஷமாகப் 
பாபிவலான் ராஜானேச் வெேிப்பார்கள். எழுபது ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு, நான் பாபிவலான் 
ராஜாேிைிைத்திலும், அந்த ஜாதியிைிைத்திலும் கல்வதயருனைய வதெத்திைிைத்திலும, அேர்களுனைய 
அக்கிரமத்னத ேிொரித்து, அனத நித்திய பாழிைமாக்கி ....”.  (எவர 25:11,12) 
 
      “ சகாைியா என்னும் ராஜாவும், ராஜஸ்திரீயும், பிரதாைிகளும், யூதாேிலும் 
எருெவலமிலுமுள்ள பிரபுக்களும், தச்ெரும் சகால்லரும் எருெவலனம ேிட்டுப் புறப்பட்டுப் வபாை 
பிற்பாடு, .... “. 
      “பாபிவலாைிவல எழுபது ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு நான் உங்கனளச் ெந்தித்து, உங்கனள 
இவ்ேிைத்துக்குத் திரும்பி ேரப்பண்ணும்படிக்கு உங்கள் வமல் என் நல்ோர்த்னதனய 
நினறவேறப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்“. (எவர 29:1,10) 
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      “கல்வதயருனைய ராஜ்யத்தின்வமல் ராஜாோக்கப்பட்ை வமதிய குலத்தாைாகிய 
அகாஸ்வேருேின் புத்திரைாை தரியு ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற முதலாம் ேருஷத்திவல, தாைிவயலாகிய 
நான் எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்புகள் நினறவேறித்தரீ எழுபது ேருஷம் செல்லுசமன்று கர்த்தர் 
எவரமியா தரீ்க்கதரிெிவயாவை சொல்லிய ேருஷங்களின் சதானகனய புஸ்தகங்களால் அறிந்து 
சகாண்வைன்”. (தாைி 9:1,2) 
 
      “அேர்கள் வதேனுனைய ஆலயத்னதத் தகீ்சகாளுத்தி, எருெவலமின் அலங்கத்னத இடித்து, 
அதின் மாளினககனளசயல்லாம் அக்கிைியால் சுட்சைரித்து, அதிலிருந்த திவ்யமாை 
பணிமுட்டுகனளசயல்லாம் அழித்தார்கள். பட்ையத்திற்குத் தப்பிை மீதியாைேர்கனள அேன் 
பாபிவலானுக்குச் ெினற பிடித்துப்வபாைான்; சபர்ெியா ராஜ்யபாரம் ஸ்தாபிக்கப்படுமட்டும் அங்வக 
அேர்கள் அேனுக்கும் அேன் குமாரருக்கும் அடினமகளாயிருந்தார்கள்.  கர்த்தர் எவரமியாேின் 
ோயிைாவல  சொன்ை ோர்த்னத நினறவேறும்படிக்கு, வதெம் தன்னுனைய ஓய்வு ேருஷங்கனள 
இரம்மியமாய் அநுபேித்துத் தரீுமட்டும் அது பாழாய்க்கிைந்த நாசளல்லாம், அதாேது, எழுபதுேருஷம் 
முடியுமட்டும் ஓய்ந்திருந்தது. எவரமியாேின் ோயிைாவல கர்த்தர் சொன்ை ோர்த்னத 
நினறவேறும்படி,   சபர்ெியாேின் ராஜாோகிய வகாவரஸின் முதலாம் ேருஷத்திவல கர்த்தர் சபர்ெியா 
ராஜாோகிய வகாவரஸின் ஆேினய ஏேிைதிைாவல, அேன் : பரவலாகத்தின் வதேைாகிய கர்த்தர் 
பூமியின் ராஜ்யங்கனளசயல்லாம் எைக்கு தந்தருளி, யூதாேிலுள்ள எருெவலமிவல தமக்கு 
ஆலயத்னதக் கட்டுேிக்கும்படிக்கு எைக்கு கட்ைனளயிட்டிருக்கிறார்“.  (2நாளா 36: 19-22) 
 
      வமலும், எஸ்றா 1:1-8ல், “எவ மியாேின் ோயிைாவல கர்த்தர் மொன்ை    
ோர்த்கத நிகறவேறும்படி மபர்ெியாேின்  ாஜாோகிய வகாவ ஸின்  முதலாம் 
ேருைத்திவல, யூதர்கள் எருெவலமிற்குத் திரும்பிப் வபாகவும், வநபுகாத்வநச்ொர் 
எருெவலமிலிருந்து மகாண்டுேந்த மபான், மேள்ளியிலாை ஆலய மபாக்கிைங்ககள 
எருெவலமுக்கு மகாண்டு மெல்ல அனுமதித்து, எருெவலமில் ஆலயத்கத திரும்ப 
கட்டவும் கட்டகள பிறப்பித்தான்.  
      வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்களில் எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைம் முடிவுக்கு ேந்தது 
மதளிோகத் மதரிகிறது. இதன் ஆ ம்பத்கத  ெகரியாேின் தீர்க்கதரிெைம் ோயிலாகக் 
கண்டுபிடிக்கலாம்:  
 
       “வெனைகளின் கர்த்தாவே, இந்த எழுபது ேருஷமாய்  நீர் வகாபங் சகாண்டிருக்கிற 
எருெவலமின் வமலும், யூதா பட்ைணங்களின் வமலும் எந்த  மட்டும் இரங்காதிருப்பீர்”. (ெகரியா 1:12) 
       “நீங்கள் இந்த எழுபது ேருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும்  (2ராஜா 25:8,9; எவர 52:12),  ஏழாம் 
மாதத்திலும் (2ராஜா 25:25; எவர 41:1) உபோெம் பண்ணி, துக்கம் சகாண்ைாடிை வபாது, நீங்கள் 
எைக்சகன்று தாைா  உபோெம் பண்ணிைரீ்கள்”. 
 
       “அேர்கள் அறியாத புற ஜாதிகளுக்குள்வள அேர்கனளப் பறக்கடித்வதன்; அதிைால் அேர்கள் 
பின்னேத்துப்வபாை வதெம் வபாக்குேரத்தில்லாமல் பாழாய்ப்வபாயிற்று; அேர்கள் இன்பமாை 
வதெத்னத பாழாய்ப்வபாகப் பண்ணிைார்கள்”.  (ெகரியா 7:5,14) 
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சுருக்கம் :  தாைிவயலும், நாளாகம ஆெிரியரும்  “70“ ேருை தீர்க்கதரிெைமாைது,  
இஸ் வேலர்கள் நாடு கடத்தப்படுதகலயும், வதெம் பாழாக்கப்படுேகதயும், எருெவலம் 
அழிக்கப்படுேது பற்றியது என்பகத அறிந்திருந்தைர். இேர்கள் தீர்க்கதரிெை 
அம்ெங்ககள அறிந்தும், அதன் நிகறவேறுதகல கேைித்தும் இருந்தைர். இது  
ெம்பந்தமாை அேர்களுகடய எழுத்துக்கள் மதளிோகவும், ெந்வதகத்திற்கு 
இடமில்லாமலும் இருக்கின்றை.  
 
     “70“ ேருை தீர்க்கதரிெைம் துேங்குேதற்கு வதகேயாை  அம்ெங்கள் 
அகைத்தும் “எருெவலமின் ேிழுககக்கு” ஒத்தேிதமாக உள்ளை. மகதலியா பற்றிய 
ெகரியாேின் குறிப்பு இகத உறுதிப்படுத்துகிறது. இகதப் வபாலவே, 70 ேருை 
முடிவும் மதளிோக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. வதெம் தன்னுகடய ஓய்வு நாட்ககள 
எழுபது ேருைங்கள் அனுபேிக்க வேண்டும் என்ற எவ மியாேின் ோர்த்கத 
நிகறவேறுேதற்காக, எருெவலம் ஆலயம் அழிக்கப்படுேகத 2நாளா 36:18-22ம் 
ேெைங்கள் குறிக்கின்றை. எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைம்  நிகறவேறிமுடியும் 
ேிதத்கத, எருெவலமுக்கு திரும்பிப் வபாேதற்காை  வகாவ ஸின் கட்டகள மூலம் 
நாளாகம புஸ்தக ஆெிரியர் குறிப்பிடுகிறார். அதாேது, எருெவலம் 
எரிக்கப்படுேதிலிருந்து வகாவ ஸ் கட்டகள மேளியாகும் ேக யில் 70 ேருைங்கள் 
மெல்லும் என்று வேதாகமம் மதளிோக ொட்ெியிடுகிறது.  
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வகாவரஸ் ராஜா ொெைம்: கி.மு.  537 / 536ம் ேருஷம் 

 
      வகாவ ஸ்  ாஜா ஆட்ெியின் முதல் ேருைத்கதக் குறித்து வேதாகம 
அடிப்பகடயிலாை கணிப்புக்கும், ெிேில் கணிப்புக்கும் உள்ள ேித்தியாெத்கத 
பின்ேருமாறு பார்க்கலாம். யூதாேின் ெிகறயிருப்கப நீக்கி கட்டகள பிறப்பிக்கப்பட்ட 
ேருைம் தான், வகாவ ஸ்  ாஜாேின் முதல் ேருைம்  என்று வேதாகமம்  
மொல்கிறது. ஆைால்,  ெிலர்  அேனுகடய முதல் ேருைத்கத வேறுேிதமாக 
கணிக்கின்றைர். இந்த ேருைத்திற்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதியில் வேதாகமத்தில் 
காலக்கணக்கு மதாடர்ச்ெியாக மொல்லப்படேில்கல.  இது குறித்து, ெவகா.  ெல் 
பின்ேருமாறு கூறுகிறார் : 
 
      “வேதாகம பதிவுகள் வகாவரஸ் ராஜாேின் முதல் ேருஷமாகிய கிமு 536 ேனர  
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சபாதுோக எல்வலாராலும் ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ை ேருஷமாய் உள்ளது. 
வேதாகம காலக்கணக்கு சதாைர்ச்ெி இத்துைன் நின்றுேிடுகிறது.  இதற்குப் பிறகு உள்ள உலக 
ெரித்திரம் நம்பகமாயும், ெந்வதகத்திற்கு இைமில்லாமல் சதளிோக உள்ளது. இவ்ேிதமாக வதேன் 
அேருனைய பிள்னளகளுக்கு சதளிோகவும், சதாைர்ச்ெியாைதுமாை பதிவுகனள  தற்காலம் ேனர 
சகாடுத்துள்ளார். வேதாகம பதிவுகள் எதுேனரயில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறவதா அதுேனரயிலும், உலக 
ெரித்திர பதிவுகள், ேரலாறுகள், அனத பற்றிய அபிப்பிராயங்கள் ஆகியேற்னற நாம் கேைத்தில் 
சகாள்ளத் வதனேயில்னல. வதேனுனைய ோர்த்னத வபாதுமாைது. பரிசுத்த ஆேியின் துனணவயாடு 
எழுதப்பைாத உலக ெரித்திரங்கள் சதளிேில்லாததாகவும், உண்னமக்கு புறம்பாைதாகவும், 
ஒன்றுக்சகான்று முரண்பாடு சகாண்ைனேயாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே வேதத்தில் உள்ள பதிவுகள் 
நமக்கு வபாதுமாைனேயாக இருந்து, உலக ெரித்திரம் நம்பகமாய் இருக்கும் காலம்ேனர நம்னம 
அனழத்துச் செல்கிறது”. 2வபது 1:19-21 
 
      வேதாகம ெரித்தி  காலப்பகுதியாை 3592 ேருைங்களுடன், கிமு 536 மற்றும் 
கிபி 1872 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால் மனுக்குல ே லாற்றுக் காலம் 6000 
ேருைங்கள் எை மதரிகிறது. இந்த கிமு 536ம் ேருைம், புறஜாதி   ன்  காலம் கிபி 
1914ல் முடிேகடேகத உறுதிப்படுத்துகிறது. கிமு 536ம் ேருைத்திலிருந்து 
பின்வைாக்கி 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு காலத்கத நீட்டித்தால், ெிவதக்கியா ஆட்ெி 
இழந்த கிமு 606ம் ேருைம் ேருகிறது. இந்த கிமு 606ம் ேருைத்துடன் 2520 
ேருைங்ககள முன்வைாக்கிக் கூட்டிைால், புற ஜாதி   ன் காலம் கிபி 1914ல் 
முடிேகடகிறது. இவ்ேிதமாக, கிமு 536ம் ேருைம், புற ஜாதிகளின் காலம் மற்றும் 
6000 ேருைங்கள் காலக்கணிப்புக்கு வதகேயாை அம்ெமாயிருக்கிறது. 
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      பாபிவலான் ொம் ாஜ்யத்தின் ேிழுகக கிமு 538 அல்லது 539ல் நடந்தது 
என்பதற்குரிய வேதாகமம் மற்றும் உலக ெரித்தி த்தின் ொட்ெியங்ககள பின்ேருமாறு 
பார்க்கலாம் : 
      ெிேில் காலக்கணக்கின்படி, பாபிவலாைின் ேிழுகக கிமு 538ல் நடந்தது என்று 
குறிக்கப்படுகிறது.  ஐபி ாத்து நதிகய ேற்றிப்வபாகப் பண்ணி, மது அருந்தும் ெகியா 
(SAKEA) பண்டிககயின் ெமயத்தில் வகாவ ஸ் பாபிவலான் பட்டணத்கதப் பிடித்தான்.  
வகாவ ஸ் தன் ே ீத்திைால் பாபிவலாகை ககப்பற்றிைான்.  ஆைால், ஆட்ெிப் 
மபாறுப்கப தான் ஏற்காமல், மபரியப்பா  ெியாெரிஸ் (CYAXARES)  ேெம் ஒப்பகடத்து, 
அேகை பாபிவலான்  ாஜாோக நியமித்தான். இேன் மபயர் தான் வேதாகமத்தில் 
“வமதியைாகிய தரியு”  என்று அகழக்கப்படுகிறது. அகாஸ்வேருேின் குமா ைாை 
தரியு பாபிவலாைின்  ாஜாோை வபாது, 62 ேயதுள்ளேைாயிருந்தான். தரியு 
குடிகா ைாகவும், தீர்க்கமும் திட மைதில்லாதேனும், ப ந்த ொம் ாஜ்யத்கத சுயமாக 
நிர்ேகிக்க திறகம இல்லாதேைாகவும் இருந்தான். அேனுகடய ெவகாத ன் 
மகைாகிய வகாவ ஸின் திறகமயிைாலும், ொமர்த்தியம் மற்றும் 
நற்குணங்களிைாலும் தரியுேின்  ஆட்ெிக்காலம் இ ண்டு ேருைம் ேக  நீடித்தது. 
பிறகு இேன் ம ணம் அகடந்தான். தரியு ொகும் ேக யில்  முதன்கம பதேிகய 
தரியுவுக்கு வகாவ ஸ் மகாடுத்திருந்தான் அது ேக யிலும்,  பாபிவலாைின் முழு 
ஆட்ெிப் மபாறுப்கப  வகாவ ஸ்  எடுத்துக் மகாள்ளேில்கல. 
       இந்த தரியுேின் தாய்,  வேதாகமத்தில் குறிப்பிடும்  “எஸ்தர்”  (மபர்ெிய  ாஜா 
அகாஸ்வேருேின் மகைேி) என்று ெில ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் கூறுகின்றைர்.  
தரியுேின் மகள் அமிதிகஸ  (AMYTIS)  வகாவ ஸ் ேிோகம் பண்ணியிருந்தான்.  
தரியுேின் ஆட்ெிக்காலத்தில் தான் தாைிவயலுக்கு பல தரிெைங்கள் அருளப்பட்டை.  
தரியுேின் கீழ் 120 பி தாைிகளும், இேர்களுக்கு தகலேர்களாக இருந்த மூன்று 
வபரில் பி தாைமாைே ாக தாைிவயல் இருந்தார். தாைிவயல் வமல் மபாறாகம 
மகாண்டு, ெதிதிட்டம் தீட்டிேர்களின் தீய ஆவலாெகைக்கு அடிபணியும் மை இயல்பு 
மகாண்ட தரியுேின் குணத்கத தாைிவயல் 6ம் அதிகா த்தில் அறிகிவறாம். 
 
       தரியு  ாஜாேின் முதல் ேருை ககடெியில் தான், எவ மியா 
தீர்க்கதரிெியிைால் உக க்கப்பட்ட  எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்புகள் நிலவும் 70 
ேருைங்கள் ேிக ேில் முடிவுக்கு ே ப்வபாேகத உணர்ந்து மகாண்ட தாைிவயல்,  
வதேைிடம் தம் ஜைங்ககள மன்ைிக்கவும், பரிசுத்த நக த்தின் மீது இ க்கம் 
மெலுத்தவும் மஜபம் பண்ணிைான்.  
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      வமதியா, மபர்ெியா  ாஜ்யங்கள் இகணந்த ொம் ாஜ்யமாக   வகாவ ஸ் 
ஆட்ெிப்மபாறுப்கப ஏற்ற பிறகு  தான் உருமேடுத்தது.   தரியுேின் ம ணத்கத 
மதாடர்ந்து வகம்பெிஸ் ெில நாட்கள் ஆட்ெி புரிந்தான். உடவை, வகாவ ஸ் 
பாபிவலானுக்கு திரும்பி ேந்து, கிமு 536ல் ஆட்ெிப் மபாறுப்கப ஏற்றான். தரியு 
மற்றும் வகம்பெிஸ்  ம ணத்திற்கு பிறகு வகாவ ஸ்  ஆட்ெிக்கு ேந்ததிலிருந்து தான் 
வகாவ ஸ் ஆட்ெிக்காலம் கணக்கிடப்படுகிறது.   வகாவ ஸ்  மபர்ெியாேில் ஆட்ெி 
புரிந்தது கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளப்படேில்கல.  தரியுேின் ம ணத்கத 
மதாடர்ந்து, முழு ஆட்ெிப்  மபாறுப்கப ஏற்றுக் மகாண்டு ஆட்ெி மெய்தது  7 
ேருைங்கள்  ஆகும்.   இதில் முதல் ேருைத்தில் தான், யூதர்கள் எருெவலமிற்குத் 
திரும்பி வபாேதற்காை கட்டகள வகாவ ஸிைால் பிறப்பிக்கப்பட்டது. (கிமு 536) 
வகாவ ஸின் அ ண்மகையில்  பி பலமும் அதிகா மும் மகாண்டிருந்த தாைிவயலின் 
முயற்ெியிைாலும் அக்ககறயிைாலும் வகாவ ஸ் இந்த ொெைத்கத மேளியிட்டி 
ருக்கலாம் என்பதில் ெந்வதகமில்கல. வகாவ ஸ்  ாஜா பிறப்பதற்கு 150 
ேருைங்களுக்கு முன்வப, அேகைப் பற்றி ஏொயா தீர்க்கதரிெைம்  உக த்தார். (ஏொ 
45:1)  “ஜாதிகளும்  ாஜாக்களும் வகாவ ஸின் ஆட்ெியின்  கீழ்ப்படுத்தப்படுோர்கள்“ 
என்ற தீர்க்கதரிெைத்கதப் பற்றி வகாவ ஸுக்கு தாைிவயல் சுட்டிகாட்டியிருக்கலாம். 
 
      பாபிவலாகை வகாவ ஸ் ககப்பற்றியதிலிருந்து யூதர்கள் மற்றும் அேர்ககளச் 
சுற்றிலுமுள்ள ஜாதிகளின் ெிகறயிருப்பு காலப்பகுதி 70 ேருைங்கள்  எை எவ மியா 
தீர்க்கதரிெி  உக த்தார். (எவ  25:11; 29:10; 2நாளா 36: 21-23) வகாவ ஸ் பாபிவலான் 
 ாஜாோக மபாறுப்பு ஏற்ற ேருைத்தில் (கிமு 536) தன்  ாஜ்யபா ம் எங்கிலும் 
ேிருப்பமுள்ள யூதர்கள் தங்கள் மொந்த நாட்டிற்கு மெல்ல அனுமதி அளித்தான். 
(எஸ்றா 1:1)   இந்த கட்டகள வகாவ ஸ்  ாஜாேின் முதல் ேருைம் 7ம்  மாதத்தில் 
மேளிப்பட்டது. (எஸ்றா 3:1; 5:13)   
 
     யூத ே லாற்று ஆெிரியர் வஜாெபஸ் பின்ேருமாறு  கூறுகிறார் :  
      “....நம்முனைய ஜைங்கனள நமது சொந்த நாட்டிலிருந்து அகற்றி, பாபிவலானுக்கு அகதிகளாகக் 
கூட்டிச் சென்ற நாளிலிருந்து 70 ேருஷம், வகாவரஸ் ராஜாேின் முதலாம் ேருஷம்“.   

      தரியுேின் ம ணத்திற்கு பிறகு, வகாவ ஸ் 7 ேருைங்கள் ஆட்ெி புரிந்தான்.  
டாலமி பி மாணம் இகத 9 ேருைங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது. ஆைால், இது தரியு 
அ ொண்ட 2 ேருைங்ககளயும் உள்ளடக்கியது.  
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      டாலமியின் காலக்கணக்கில், பாபிவலாகை ககப்பற்றியதிலிருந்து வகாவ ஸின் 
ஆட்ெிக்காலம் கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளப்பட்டு, 9 ேருைங்கள் என்று 
கணிக்கப்பட்டது.  
      ெிறிய வகாவ ஸ்  ாஜாேிடம்  (CYRUS, THE LESS)  ஊழியஞ் மெய்த 
மெைஃவபான் (XENOPHON) எழுதும் வபாது, வகாவ ஸ் குளிர் காலத்தில் 7 மாதங்களும், 
ேெந்த காலத்தில் மூன்று மாதங்கள் சூொேிலும், வகாகட காலத்தில் என்பவடைில் 
இ ண்டு மாதங்களும் தங்கி ேந்தான் என்கிறார்.  தன் ஆட்ெியின் 7ம் ேருைத்தில் 
சுழற்ெி முகறயில் ககடெியாக 7ம் முகறயாக மபர்ெியாவுக்கு ேந்தான் என்றும், 
தரியுவுக்குப் பிறகு மதாடர்ச்ெியாக ஏழு ேருைங்கள் தன் ஆட்ெிக்காலம் 
முழுகமயிலும் இகதக் ககடபிடித்தான் என்று கூறுகிறார்.    
     வகாவ ஸின் ஆட்ெிக்காலம் 7  ேருைங்களா?  அல்லது 9 ேருைங்களா ? என்ற 
குழப்பமும் மு ண்பாடும் ெில ஆ ாய்ச்ெியாளர்களிடம் இருந்தை.  வமதியைாகிய 
தரியு கல்வதயர்  ாஜ்யத்கதக் ககப்பற்றேில்கல.  ாஜ்யத்கதப் மபற்றுக் மகாண்டு, 
வகாவ ஸிைால்   ாஜாோக  பதேியில் அமர்த்தப்பட்டான். (தாைி 5:31)   ஏொயா 
தீர்க்கதரிெைத்தில்  பாபிவலாகை அகற்றுேது வகாவ ஸ் என்று குறிக்கப்பட்டது.  
தாைிவயல் 6:28ம் ேெைத்தின்படி,  தரியுேிற்குப் பிறகு, வகாவ ஸ்  ாஜாோகியது 
குறிக்கப்படுகிறது.  தரியு  ாஜாோகும் வபாது அேனுக்கு 62 ேயது.  இேன் தன் 
மககள வகாவ ஸுக்கு மகைேியாகக் மகாடுக்கும் வபாது, வமதிய  ாஜ்யத்கதயும்  
அேளுடவை மகாடுத்தான்.  ஏமைைில், தரியுவுக்கு ஆண் ோரிசு இல்கல.  
      தரியு  ாஜாேின் “முதல் ேருைம்“ மட்டும் வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
ஆைால், அேன் எத்தகை ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்தான் என்பது தாைிவயல் 
புஸ்தகம் ோயிலாக   தீர்மாைிக்க முடியாது.  
     தாைிவயல் 6,9,11ம் அதிகா ங்கள்  தரியு  ாஜாேின் முதலாம் ேருைத்தில் 
நடந்த ெம்பேங்ககள ேிேரிக்கின்றை. மெைஃவபான்,  தரியுேின் ஆட்ெிகயப் பற்றி 
மொல்லிேிட்டு, வகாவ ஸ் பாபிவலான்  மீது ஆட்ெி மெய்த காலத்கத 7 ேருைங்கள் 
என்று குறிப்பிடுகிறார்.   ஆைால், டாலமி  தரியுகே ஒதுக்கி ேிட்டு, வகாவ ஸின் 
ஆட்ெிக்காலத்கத 9 ேருைங்கள் என்று கூறுகிறார்.  தரியுேின் இ ண்டு ேருை 
ஆட்ெிக்குப் பின்,  வகாவ ஸ் ஆட்ெிக்கு ேந்தான். அப்படியாைால், 2 ேருை ஆட்ெிகய 
ஒதுக்கி ேிட்டு, வகாவ ஸின் முதல் ேருைத்கத எண்ணும் வபாது, 2 ேருை  
ஆட்ெிகய ஏன் ஒதுக்கவேண்டும் ?  
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     பாபிவலான் ேிழுகககயத் மதாடர்ந்து  ாஜாோை தரியு, வதொதிபதிககள 
நியமித்தான்.  ாஜ்யம் முழுேதும் தான் அங்கீகரித்த மதாழுகககய 
நகடமுகறப்படுத்தும் ெட்டத்கத பி கடைப்படுத்திைான்.  இதன் ேிகளோக 
தாைிவயல் ெிங்க குககக்குத் தள்ளப்பட்டார். பிறகு, தரியுேிைால் அந்த ெட்டம் 
நீக்கப்பட்டு, தாைிவயல் உயர்த்தப்பட்டார்.  அகதத் மதாடர்ந்து, தரியுேிற்குப் பின் 
ேரும்  ாஜாக்ககள  தாைிவயல் முன் கூட்டி அறிந்தார். (தாைி 11:1,2)   தரியுேின் 
அதிகா த்திற்குப் பதிலாக, வகாவ ஸ் ஆட்ெியில் அம  ெிறிது கால அேகாெம் 
வதகேப்பட்டது. இந்த மாற்றங்கள் நிகழ ெில மாதங்கள் கண்டிப்பாகத்  
வதகேப்பட்டிருக்கும். தரியுேின் முதலாம் ேருைம் வேதாகமத்தில் 
குறிக்கப்பட்டிருப்பதால், தரியுேின் ஆட்ெி இ ண்டாம் ேருைத்கதயும் மதாடரும்  
என்பகத தாைிவயல் உணர்ந்திருக்கலாம் என்பகத நாம் அனுமாைிக்கலாம். 
 
    வகாவ ஸ் யூதர்ககள ேிடுேித்து தங்கள் வதெத்துக்கு திரும்ப மெல்ேதற்காை 
கட்டகள அேனுகடய முதலாம் ேருைத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்டது. (2நாளா 36:22; 
எஸ்றா 1:1)  மதாழுகக ெம்பந்தமாக தரியு பிறப்பித்த ஆகணயும், வகாவ ஸின் 
ேிடுதகல ஆகணயும் அவத ேருைத்தில் நடந்ததாக கி கிக்க முடியாது.  ஆகவே, 
தரியுேின் இ ண்டு ேருை ஆட்ெிக்குப் பிறகு,  வகாவ ஸின் வமதிய மபர்ெிய 
ொம் ாஜ்யத்தின் முழு மபாறுப்கப ஏற்ற முதல் ேருைத்கதவய வேதாகமம் 
குறிப்பிடுகிறது. 
 
    வகாவ ஸின் முதல் ேருைத்கத கிமு 538 ேெந்த காலம் என்று கணக்கில் 
எடுத்தால், அேனுக்கு முந்கதய  ாஜாோை தரியுேின் ஆட்ெிக்காலம் மேறும்  6 
மாதங்கவள ஆகும். இந்த 6 மாத காலத்திற்குள் வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள 
ெம்பேங்கள் நகடமபற ொத்தியமில்கல. “தரியு  ாஜாவே“  “வமதியைாகிய தரியுேின் 
முதலாம் ேருைத்திவல“,  “தரியு  ாஜாவே, நீர் என்றும் ோழ்க“, “ ாஜாோகிய தரியு 
வதெமமல்லாம் குடியிருக்கிற எல்லா ஜைங்களுக்கும், ஜாதியாருக்கும் பாகைக் 
கா ருக்கும் எழுதியது என்ைமேன்றால்“  (தாைி 6:6,25; 11:1) வபான்ற 
மொற்மறாடர்கள், தரியு  ாஜாேின் ஆட்ெி முதல் ேருைத்கத தாண்டியுள்ளது 
என்பகத உணர்த்துகிறது. 
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 பாபிவலாகை வகாவ ஸ் ககப்பற்றியது கிமு 539 இகலயுதிர் காலம் என்றால், 
தரியுேின்  2ம்  ேருை  முடிவு  கிமு 537ல்  இருக்கலாம்.  வகாவ ெின்  ொெைம்  
கிமு 537 இகலயுதிர் காலத்தில் மேளியிட்டிருக்கலாம்.  இந்த கிமு 536.25 க்கு  70 
ேருைங்களுக்கு முன்ைர், எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்பு துேங்கிய ேருைம் கிமு 606.25. 
இதிலிருந்து 2520 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், கிபி. 1914 இகலயுதிர் காலத்தில் 
புறஜாதி   ன் காலம் முடிவு மபறும். 
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பாபிவலாைிய  ெினறயிருப்பிலிருந்து பாலஸ்தைீா திரும்ப ேருதல் :  

 

         70 ேருை ெிகறயிருப்பிற்குப் பின், யூதர்கள் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்புதலின் 

ேருைம் கிமு 537 என்று  ெல் காலக்கணக்கு (திருத்தியது) மதரிேிக்கிறது.  இந்த 

ேருைம்,  பாபிவலான்  ொம் ாஜ்யம் கிமு  539ம்  ேருை  இகலயுதிர்  காலத்தில் 
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ேிழுந்தகதத் மதாடர்ந்து,  மபர்ெியா  ாஜா வகாவ ஸ் ஆட்ெிப் மபாறுப்கப ஏற்று, 

யூதர்களின் ேிடுதகலக்காை ொெைத்கத மேளியிட்டது பற்றிய உலக ே லாற்று 

நிபுணர்களின் கணிப்புகளுக்கு ஒத்துள்ளது.  தாைிவயல் 5:31; 9:1ம் ேெைங்களில் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, பாபிவலான் நக த்தில் ஆட்ெியில் அமர்ந்த வமதியைாகிய தரியுேின் 

குறுகிய கால ஆட்ெியுடன் இது இகடத் மதாடர்பாக உள்ளது.  தரியுேின் குறுகிய 

ஆட்ெிக்காலம், (வேதாகமக் குறிப்பில், ஒவ  ஒரு ேருைம் வந டியாக உள்ளது) வகாவ ஸ் 

பாபிவலான்  ாஜாோக அங்கீகரிக்கப்படுேதற்கு ஏற்பட்ட காலதாமதமாக மதரிகிறது. 

(தரியுவும் வகாவ ஸும் கூட்டாட்ெியாளர்களாக ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு 

இருந்திருக்கலாம்). பாபிவலான் மீதாை வகாவ ஸின் ஆட்ெி முதல் ேருைம் மபாதுோக 

கிமு 538-537 எை மொல்லப்படுகிறது.  யூதர்ககள தங்கள் மொந்த நாட்டிற்கு மெல்ல 

அனுமதித்து, எருெவலமில் ஆலயத்கதத் திரும்பக் கட்டுேதற்காை வகாவ ஸின் ொெைம் 

கிமு 537ம் ேருை இகலயுதிர் காலத்தில் மேளியிடப்பட்டிருக்கலாம்.    
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70 ோரங்கள்   காலக்கணக்கு 

 
தாைி 9:24-27. 

          “மீறுதனலத் தேிர்க்கிறதற்கும், பாேங்கனளத் சதானலக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்னத நிேிர்த்தி 
பண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதினய ேருேிக்கிறதற்கும், தரிெைத்னதயும், தரீ்க்கதரிெைத்னதயும் 

முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளேனர அபிவஷகம்  பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜைத்தின் வமலும் 

உன் பரிசுத்த நகரத்தின் வமலும் எழுபது ோரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

            இப்வபாதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து சகாள்ள வேண்டியது என்ைசேன்றால்: எருெவலனமத் திரும்ப 

எடுப்பித்துக் கட்டுகிறதற்காை கட்ைனள சேளிப்படுேதுமுதல் பிரபுோகிய வமெியா ேருமட்டும் ஏழு 

ோரமும், அறுபத்திரண்டு ோரமும் செல்லும்; அனேகளில் ேதீிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் 

கட்ைப்படும்; ஆைாலும், இடுக்கமாை காலங்களில் இப்படியாகும்.  

            அந்த அறுபத்திரண்டு ோரங்களுக்குப் பின்பு வமெியா ெங்கரிக்கப்படுோர். ------- அேர் ஒரு 

ோரமளவும் அவநகருக்கு உைன்படிக்னகனய உறுதிப்படுத்தி, அந்த ோரம் பாதி சென்ற வபாது பலினயயும் 

காணிக்னகனயயும் ஒழியப்பண்ணுோர்; ...”. 

 
     எவ மியாேிைால் தீர்க்கதரிெைமாக முன்னுக க்கப்பட்ட எருெவலமின் 
பாழ்க்கடிப்புகளின் காலப்பகுதியாை  70 ேருைங்கள் முடியுந்தருோயில், தாைிவயல் 
மஜபம் பண்ணுகிறார்;   8ம் அதிகா த்தில் முதல் தரிெைத்தில் தாைிவயல் கண்ட 
அவத தூதன் காபிரிவயல்,   இப்மபாழுது  9ம் அதிகா த்தில், “70 ோ ங்கள்” தீர்க்க 
தரிெைத்கத ஏற்கைவே  8ம் அதிகா த்தில் மொல்லப்பட்ட  தரிெைத்கத இகணக்கும் 
ேிதத்தில் மேளிப்படுத்துகிறார். 
 

70 ோ ங்கள்  =  70 x 7 =  490  நாட்கள் 
1 நாள்        =   1 ேருைம் 
70 ோ ங்கள்  =  490 ேருைங்கள் 
 
490 ேருஷ காலப்பகுதி ஆரம்பம் : 
      மபர்ெியா  ாஜா அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்தில், எருெவலகம திரும்ப 
எடுத்துக் கட்டுேதற்காை கட்டகள மகாடுக்கப்பட்டது. (மநவக 2:3-8; 6:15; 7:1) 
கட்டகள மேளிப்பட்ட ேருைம் : கி.மு. 454  ெிலர் கி.மு. 445 என்று தேறாக 
கூறுகின்றைர். கட்டகள மேளிப்பட்ட ேருைம் கி.மு. 454 எை யூைர் 
ஒத்துக்மகாண்டார். ஆைால், ெிலர், கபபிள் மமாழிமபயர்ப்புகளின் ேிளக்கப் 
பகுதிகளில் கி.மு. 445 எை மாற்றி புகுத்தி ேிட்டைர்.  
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எருெவலம் திரும்ப கட்டப்படும் காலம் : 7 ோ ங்கள் 
வமெியா ேரும் ேக யிலாை காலம்  : 62 ோ ங்கள்  
                                     ------- 
                                      69  ோ ங்கள் 
                                     --------     
69  x 7 = 483  நாட்கள் = 483 ேருைங்கள் (1 நாள் = 1 ேருைம்) 
கி.மு. 454 முதல் 483 ேருைங்கள் = கி.பி. 29  
= இவயசு ஞாைஸ்நாைம் மபற்று வமெியாோக அபிவைகம் பண்ணப்படும் ேக . 
 
“வமெியா ேரும் ேக “  என்பது “இவயசுேின் பிறப்பு ேக ” என்று அர்த்தம் இல்கல; 
இவயசு ஞாைஸ்நாைம் மபறும் ேக யிலாை காலப்பகுதி ஆகும். 
 
70ம் ோ  மத்தியில் =  3½  ேருைங்கள்  
வமெியா ெங்கரிப்பு (இவயசுேின் பலி) நடந்த ேருைம் : கி.பி. 29 + 3½  = கி.பி. 33. 
ஆைால், யூதர்கள் பலிககள மெலுத்தி ேந்தைர். (எவ மி 16:18) இது அருேருப்பு 
ஆகும். 
 
70ம் ோ  முடிவு   =  கி.பி. 29 + 7 = கி.பி. 36 
இஸ் வேலில் மீதியாயிருப்பேர்களுக்காை ெலுகக நீட்டிப்பு காலம் : கி.பி. 36 ேக . 
(புறஜாதியாை மகார்மநலியு கிறிஸ்தேைாக மாறிய ேருைம்). 
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பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுேது பற்றிய தீர்க்கதரிெைம் 

 
தாைிவயல் : 8:12-14. 

            “பாதகத்திைிமித்தம் அன்றாை பலிவயாடுங்கூைச் வெனையும் அதற்கு ஒப்புக்சகாடுக்கப்பட்ைது; அது 

ெத்தியத்னதத் தனரயிவல தள்ளிற்று;  அது கிரினய செய்து அநுகூலமனைந்தது.  பரிசுத்தோைாகிய 

ஒருேன் வபெக் வகட்வைன்; அப்சபாழுது வேசறாரு பரிசுத்தோன் வபெிைேனர வநாக்கி : அன்றாை 

பலினயக் குறித்தும், பாழ்க்கடிப்னப உண்ைாக்கும் பாதகத்னதக் குறித்தும், பரிசுத்த ஸ்தலமும் வெனையும் 

மிதிபை ஒப்புக்சகாடுக்கப்படுேனதக் குறித்தும், உண்ைாை தரிெைம் எதுேனரக்கும் இருக்கும் என்று 

வகட்ைான். அேன் என்னை வநாக்கி: இரண்ைாயிரத்து முந்நூறு இராப்பகல் செல்லும் ேனரக்கும் இருக்கும்; 

பின்பு பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்றான்”. 

 

       வபாப்பு மார்க்கத்தால் பரிசுத்தோன்கள் மீது நடத்தப்பட்ட அடக்குமுகறயின் 
பாதிப்பு கி.பி. 1799ல் நீங்கியது. ேைாந்த  நிகலயிலிருந்த திருச்ெகப எழுந்து நின்று, 
கள்ள வபாதகங்களிலிருந்து ெகப சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.  
பரிசுத்த ஸ்தலம்  = திருச்ெகப. (களங்கமில்லாத ெத்தியங்கள் மபருக ஆ ம்பித்தை) 
 
2300  ேருஷங்கள்  எப்சபாழுது ஆரம்பித்தது ? 

 

I. 

     தாைி  8:14      : இந்த  தீர்க்கதரிெைம் தாைிவயலுக்கு ேிளங்கேில்கல. 

     தாைி 8:26,27 : “சொல்லப்பட்ை இராப்பகல்களின் தரிெைம் ெத்தியமாயிருக்கிறது; ஆதலால் இந்தத் 

தரிெைத்னத நீ மனறந்து னே; அதற்கு இன்னும் அவநக நாள் செல்லும்”  என்று தாைிவயல் 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 
 

II. 

     தாைி  9:2   :  “தாைிவயலாகிய நான் எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்புகள் நினறவேறித்தரீ எழுபது ேருஷம் 

செல்லுசமன்று கர்த்தர் எவரமியா தரீ்க்கதரிெிவயாவை சொல்லிய ேருஷங்களின் சதானகனயப் 

புஸ்தகங்களால் அறிந்து சகாண்வைன்”. 

 

          தாைிவயல் தான் ஏற்கைவே கண்ட “பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும்”  

தீர்க்கதரிெைத்துடன், எருெவலமின் ெிகறயிருப்பு / பாழாக்கும் 70 ேருை காலப் 
பகுதியுடன் இணத்துப் பார்த்து குழம்புகிறார்.  தாைிவயலின் இந்த தேறாை 
அபிப்பி ாயத்கத ககளய வதேன் எண்ணம் மகாண்டு, “70 ோ ங்கள்”  
தீர்க்கதரிெைத்கத  தாைி 9:24-27ம் ேெைங்களில் காபிரிவயல் தூதன் மூலம் 
மதரிேிக்கிறார். 
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      “மீறுதனலத் தேிர்க்கிறதற்கும், பாேங்கனளத் சதானலக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்னத நிேிர்த்தி 
பண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதினய ேருேிக்கிறதற்கும், தரிெைத்னதயும், தரீ்க்கதரிெைத்னதயும் 

முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளேனர அபிவஷகம்  பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜைத்தின் வமலும் 

உன் பரிசுத்த நகரத்தின் வமலும் எழுபது ோரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது”. 

 

          தாைிவயல் 8ம் அதிகா த்தில் கண்ட தரிெைத்கத மகறத்து கேக்கச் 
மொல்லிய காபிரிவயல் தூதன்,  தரிெைத்தின் ேிளக்கத்கத தாைிவயலுக்கு உணர்த்த, 
70 ோ ங்கள் தீர்க்கதரிெைத்துடன் இகணக்கிறார். (தாைி 9:21,23) 
 
    இந்த இகணப்பின் கா ணமாக, நாம் அறிேது : 

1. 2300 நாட்கள் (ேருைங்கள்)  காலப்பகுதியில், 70 ோ ங்கள் (70 x 7 = 490 
ேருைங்கள்) இஸ் வேலுக்கும் எருெவலமுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

2. ஆகவே, 70 ோ ங்கள் எப்மபாழுது ஆ ம்பிக்கிறவதா, அப்மபாழுவத “2300”  
காலப்பகுதியும் துேங்குகிறது. 
“70” ோ ங்கள் துேக்கம்   =  எருெவலகமத் திரும்ப எடுப்பித்துக்    
                            கட்டுேதற்காை கட்டகள மேளிப்படும் ேருைம்  
                         =  அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம்    
                         =  கி.பி. 454   
2300 நாட்கள் துேக்கம்   =  கி.பி. 454 
2300 நாட்கள் முடிவு     =  கி.பி. 1846 
 

சுேிவெஷ இணக்க அனமப்பு (EVANGELICAL ALLIANCE) வதாற்றம் : கி.பி. 1846 

 
      கி.பி.1846ம் ேருைத்திலிருந்து ெத்தியம் மபருக ஆ ம்பித்தது.     
கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகககயப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பிைால் மில்லர் 
இயக்கத்திைருக்கு கி.பி. 1843ல் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்திலிருந்து மீண்டு ேந்து, 
சுத்திகரிக்கப்பட்டேர்களாக  கி.பி. 1846ல் பரிசுத்தோன்கள் எழும்பி நின்றைர். 
இருப்பினும், அேர்கள் இன்னும் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. 
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அதாேது, தாைிவயலின் 
1260 ேருைங்கள் முடிவு   : கி.பி. 1799 
1290 ேருைங்கள் முடிவு   : கி.பி. 1829 
1335 ேருைங்கள் முடிவு   : கி.பி. 1874 
  
கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம்   : கி.பி. 1874 
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2300 ேருஷங்கள் 

 

         “யூத  ாஜாோகிய வயாயாக்கீம் அ ொண்ட மூன்றாம் ேருைத்திவல, பாபிவலான் 
 ாஜாோகிய    வநபுகாத்வநச்ொர் எருெவலமுக்கு ேந்து, அகத முற்றுகக வபாட்டான்”. 
(தாைி 1:1) இந்த ெமயத்தில் தான், தாைிவயல் ெிகறபிடிக்கப்பட்டு பாபிவலானுக்கு 
மகாண்டு வபாகப்பட்டார். இது வநபுகாத்வநச்ொரின் 1ம் ேருைத்தில் நடந்தது; 
இேனுகடய ஆட்ெியின் 8ம் ேருைத்தில் வயாயாக்கீன் ெிகறப் பிடிக்கப்பட்டு 
பாபிவலான்  மென்ற ெமயத்தில் தான், எவெக்கிவயலும் மென்றான்.  வநபுகாத்வநச்ொர் 
தன் ஆட்ெியின் 19ம் ேருைத்தில்  எருெவலகமயும் ஆலயத்கதயும் அழித்து, 
ெிவதக்கியாகே ெிகறப்பிடித்தான். ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி முடிவுக்கு ே ப்வபாேது  
11 ேருைங்களுக்கு முன்பாகவே எவெக்கிவயல் மூலம்  தீர்க்க தரிெைமாக 
உக க்கப்பட்டது:    
 
எவெக் 21:25. 
       “இஸ்ரவேனல ஆளுகிற அேபக்தியுள்ள துன்மார்க்க அதிபதிவய, அக்கிரமத்துக்கு 
முடிவுேருங்காலத்தில் உன் நாள் ேந்தது.  பானகனயக் கழற்று, கிரீைத்னத எடுத்துப்வபாடு;  அது இைி 
முன்வபாலிராது; தாழ்ந்தேனை உயர்த்தி, உயர்ந்தேனைத் தாழ்த்துவேன்”. 
 

             இவ்ோறாக, ெிவதக்கியாேின் யூத ஆட்ெி முடிவு, எருெவலம் ஆலய அழிவு, 
வதெம் முழுேதும் பாழாக்கப்பட்டது  ஆகியகே அகைத்தும், புறஜாதி   ன் 
காலங்களாகிய 2520 ேருைங்கள் ஆ ம்பித்தகத ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது.   வலேி 26ம் 
அதிகா த்தில் குறிப்பிடும் ேண்ணம்,  வதெம் பாழாக்கப்பட்டது. நிழலாை 
வதேனுகடய  ாஜ்யத்கத ஆண்ட  ெிவதக்கியாேின் உரிகம பிடுங்கப்பட்டது.  
எருெவலம் நக மும் ஆலயமும் அழிக்கப்பட்டது.  இந்த ெம்பேங்கள் “புறஜாதி     
காலங்கள்” துேங்கியகத மதளிோக எடுத்துக் காட்டுகின்றை.  
  
     70 ேருைங்கள்  வதெம் பாழாக்கப்பட்டது முடிவுக்கு ேரும் ெமயத்கத 
எவ மியா தீர்க்கதரிெைம் உக த்தகத ஆ ாய்ந்து, தாைிவயல் அறிந்திருந்தார்.   இந்த 
70 ேருைங்கள் மிக ேிக ோக முடிேகடயப் வபாேகத தாைிவயல் உணர்ந்தார்.  
ஆைால், வதேனுகடய பிள்களகளுக்கு 2300 நாட்களுக்கு பாதகம் மதாடரும் என்று 
உக க்கப்பட்ட தீர்க்கதரிெைம் தாைிவயகல மிகுந்த துக்கத்தில் ஆழ்த்தியது.  
தாைிவயல் வொர்ேகடந்து ேியாதிப்பட்டிருந்தார்.  தீர்க்கதரிெைத்தில், “நாட்கள்” 
என்பது “ேருைங்கள்” என்று (எவெக் 4:6)  தாைிவயலுக்குத் மதரியும். 
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       எவ மியாேிைால் தீர்க்கதரிெைமாக உக க்கப்பட்ட “70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு”   
ெீக்கி ம் முடிேகடயப்வபாகும் தருணத்தில் 2300 ேருை தீர்க்கதரிெைத்தில் 
நீண்டகாலப் பகுதிகய தாைிவயலால் ெம்பந்தப்படுத்திப் பார்க்க இயலேில்கல.  
ஆகவே, இஸ் வேலின் பாேங்களுக்காகவும், தன் பாேங்களுக்காகவும் தாைிவயல் 
வதேகை வநாக்கி மஜபம் பண்ணிைார். மஜபம் பண்ணிக் மகாண்டிருக்கும் வபாவத,  
முதல் தரிெைத்தில் (2300 நாட்கள் தரிெைத்தில்) தாைிவயல் கண்ட  அவத 
புருைைாகிய காபிரிவயல் இப்மபாழுது தரிெைமாகி, 70 ேருைங்கள் தீர்க்கதரிெைம் 
மூலமாக தாைிவயலின் ெந்வதகத்கத அகற்றுகிறான்.  
 
70 ோரங்கள் தரீ்க்கதரிெைம் : 
 
      தாைிவயல் 8ம் அதிகா த்தின்  “2300” நாட்களிலிருந்து ெரியாக “70 ோ ங்கள் 
குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது”  என்று தாைிவயலுக்கு அறிவு உணர்த்தப்பட்டது.  “உன் 
ஜைத்தின்வமலும், பரிசுத்த நக த்தின் வமலும் எழுபது ோ ங்கள்   மெல்லும்படி 
குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது”.  என்று தாைிவயலுக்குச் மொல்லப்படுகிறது. (தாைி 9:24) 
 
      இந்த “70 ோ ங்கள்”,  பாழ்க்கடிக்கப்படும் “70 ேருைங்களுடன்” ெம்பந்தப்படுத்தி 
குழப்பமகடய வேண்டாம்.  அந்த 70 ேருைங்கள் முடிவு மபறும் காலம் மநருங்கி 
ேிட்டது.  தாைிவயலுக்கு காபிரிவயல் மூலம் உக க்கப்பட்ட “70 ோ ங்கள்” 70 X 7 
= 490  ேருைங்ககளக் குறிக்கிறது.  
 
       தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தின் 70 ோ ங்களாகிய 490 ேருைங்கள்,  தாைிவயல் 
8ம் அதிகா த்தின்  2300 நாட்களாகிய 2300 ேருைங்களிலிருந்து “குறிக்கப்பட்டுள்ளது” 
(துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது). 
 
“70 ோ ங்கள்”  துண்டாக்கப்படுதல்  :   தாைிவயல் 9ம் அதிகா ம் 
“2300”  நாட்களிலிருந்து            :   தாைிவயல் 8ம் அதிகா ம் 
“70 ோ ங்கள்”  துேக்கமும், “2300 நாட்கள்” துேக்கமும் ஒன்வற ! 
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70ம் ோரம் 

தாைி 9:24.  

            “மீறுதனலத் தேிர்க்கிறதற்கும், பாேங்கனளத் சதானலக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்னத 
நிேர்த்திக்கிறதற்கும் , நித்திய நீதினய ேருேிக்கிறதற்கும், தரிெைத்னதயும் தரீ்க்கதரிெைத்னதயும் 
முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளேனர அபிவஷகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜைத்தின் வமலும், 
உன் பரிசுத்த நகரத்தின் வமலும் எழுபது ோரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது”.  

        2300 நாட்களிலிருந்து ேிவெைித்த கிருகபயின் காலமாக 70 ோ ங்கள் 
குறிக்கப்படுகிறது. தாைிவயலுகடய ஜைங்களுக்காகவும், பரிசுத்த நக த்திற்காகவும் 
இந்த  “70 ோ ங்கள்” குறிக்கப்படுகிறது. எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் 
கட்டுேதற்காை கட்டகள மேளிப்படுேது முதல் இந்த “70 ோ ங்கள்” கிருகபயின் 
காலம் துேங்குகிறது என்பகத தாைிவயல் புரிந்து மகாள்ள வேண்டுமமன்று வதேன் 
ேிரும்பிைார். எருெ     கட்டுேது ெி மமாை காரியம் ஆகும்.  ஆைால், 69 
ோ ங்களுக்குப் பிறகு பி புோகிய வமெியா ேருோர்.  தாைி 9:24ல் வமெியாேின் 
ேருகக நடக்கும் ேருைத்கத துல்லியமாக தாைிவயலுக்கு தீர்க்கதரிெைமாகச் 
மொல்லப்படுகிறது.      
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     எருெவலகம எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்கும், வமெியாேின் ேருககக்கும் என்ை 
ெம்பந்தம் உள்ளது? திரும்பக் கட்டப்படும் எருெவலமில் இஸ் வேல் ஜைங்களுக்கு 
வமெியா மேளிப்படுோர்.  அேர்களுடைாை உடன்படிக்கககய உறுதிப்படுத்தி, 
அேர்கள் பாேங்ககள எடுத்துப் வபாடுேதற்காக வமெியா ேருோர் என்பது தான் “70 
ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் மொல்கிறது. 
7 ோ ங்கள் எருெவலம் மநருக்கடியாை காலங்களில் திரும்பக் 

கட்டப்படுதல். 
62  ோ ங்கள் வமெியாவுக்காக காத்திருக்கும் காலம். 

70ம் ோ ம் உடன்படிக்கககய உறுதிப்படுத்தும் ோ ம். 

70ம் ோ ம் பாதியில் வமெியா ெங்கரிக்கப்படுதல்’  ஒவ  த ம் தம்கம பலியிட்டு, 
நித்திய மீட்கப உண்டு பண்ணுதல்; நிழலாை பலிகள் 
மேறுகமயாக்கப்படுதல். 

70ம் ோ ம் முடிவு இஸ் வேல் கிருகப காலம் முடிவு. 

70ம் ோ ம் –
துேக்கமும் முடிவும் 

கிபி 29ல் துேங்கி கிபி 36ல் முடிேகடந்தது. 

     இவயசுோகிய வமெியா 70ம் ோ த்தில் உடன்படிக்கககய உறுதி பண்ணிைார் 
என்பது முக்கியமாை ேிையம் ஆகும். ெில ெவகாத ர்கள் 70ம் ோ த்தில் இவயசு 
அல்ல, வதேவை உடன்படிக்கககய உறுதிப்படுத்திைார் என்று கூறுகின்றைர். 
இேர்கள், இவயசு வயார்தாைில் ஞாைஸ்நாைம் மபறுேதற்கு முன்வப, 70ம் ோ ம் 
துேங்கி ேிட்டது என்கின்றைர். ஆைால், “ோ த்தின் மத்தியில்” அதாேது 3½ 
ேருைங்கள் கழித்து, நிழலாை பலிககள நிகறவேற்றி, இவயசு அகேககள ஒழியப்  
பண்ணிைார். 
                                   தேறாை புதிய காலக்கணக்கு 
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     “70 ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைம், அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைமாை கிமு 458ல் 
எஸ்றாவுக்கு மகாடுக்கப்பட்ட கட்டகளயிலிருந்து துேங்கி, கிறிஸ்து ெிலுகேயில் 
ம ணமகடந்த கிபி 33ம் ேருைத்தில் முடிேகடேதாக புதிய காலக்கணக்கு 
கூறுகிறது. 

தேறாை புதிய காலக்கணக்கு 
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தாைி 9:24 -27. 
“-----பிரபுோகிய வமெியா ேருமட்டும்  ஏழு ோரமும், அறுபத்திரண்டு ோரமும் செல்லும்“ 

           வமற்குறிப்பிட்ட ேெைத்தில் வமெியா ேருமட்டும்  69 ோ ங்கள் 
குறிக்கப்படுகிறது.  புதிய காலக்கணக்கு கூறும் ேிதமாக பிலாத்து ேரும் ேக க்கும்  
அல்ல ! 
 
தாைி 9:25.  
      “ேதீிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும்; ஆைாலும், இடுக்கமாை 
காலங்களில் அப்படியாகும்”. 
      இந்த கட்டகள இடுக்கமாைக் காலக்கட்டத்தில், அலங்கங்ககள திரும்பக் 
கட்டுேதற்காகக் மகாடுக்கப்பட்டது;  இது மபர்ெிய  ாஜா அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் 
ேருைத்தில் மநவகமியாவுக்கு  ாஜாேிைால் மகாடுக்கப்பட்ட கட்டகளகயக் 
குறிக்கிறது.  
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தாைி 9:26. 
      “அந்த அறுபத்தி ண்டு ோ ங்களுக்குப் பின்பு வமெியா ெங்கரிக்கப்படுோர்; ---- 
அேர் ஒரு ோ மளவும் அவநகருக்கு உடன்படிக்கககய உறுதிப்படுத்தி, அந்த ோ ம் 
பாதி மென்ற வபாது, பலிகயயும் காணிக்கககயயும் ஒழியப் பண்ணுோர்”. 
     70ம்  ோ  துேக்கம் வமெியா ேருேகதக் குறிக்காமல், வமெியா ேருேதற்கு 3½ 
ேருைங்களுக்கு முன்பாக மபாந்தியு பிலாத்துேின் ேருகககயக் குறிப்பதாகச் 
மொல்லுேது தேறாை கணிப்பு ஆகும். இது முற்றிலும் ஏற்றுக் மகாள்ளப்படாத  
ஒன்றாகும். வமற்குறிப்பிட்ட தாைிவயலின் தீர்க்கதரிெை ேெைங்களின் காலக் 
கணிப்பில் எவ்ேித மாறுதலும் வதகேயில்கல.   
     வமலும், கிமு ேிலிருந்து கிபி க்கு மாறும் வபாது, 1 ேருைம் கூடுதலாக 
கணக்கிடுேது இங்கு ககயாளப்படேில்கல.  
      70ம் ோ ம் கிபி 33ல் முடியேில்கல.  அப்படி முடிந்திருந்தால்,  மபந்த 
வகாஸ்வத நாளுக்குப் பிறகு, சுேிவெைம் யூதர்களுக்கு மட்டும் தற்காலிகமாகப் 
பி ெங்கிக்கப்படும் கடகம இருந்திருக்காது. (அப் 11:19)  இவயசு தம்முகடய 
ஊழியத்தின்  ஆ ம்பத்தில் (ெிலர் கூறுேது வபால கிபி 29ல்) பலிகயயும் 
காணிக்கககயயும் ஒழியப் பண்ணேில்கல.  கிபி 33ல் தான் ஒழியப் பண்ணிைார்.  
கூடா ப் பண்டிகக வபான்ற நிகழ்ச்ெிகளுக்கு இவயசு எருெவலமுக்கு மென்று 
மகாண்டிருந்தது  எகத   உணர்த்துகிறது?   ோ த்தில்   பாதி   மட்டும்,  அதாேது,  
கிபி. 33ம்  ேருைம்   ேக யிலும்  அேர்   பலிகயயும்   காணிக்கககயயும்  
ஒழியப்பண்ணேில்கல.   “வமெியா ெங்கரிக்கப்படுோர்” என்பதும், “பலிகயயும் 
காணிக்கககயயும் ஒழியப் பண்ணுோர்” என்பதும்  ஒவ  ேெைத்தில் 
குறிக்கப்படாேிட்டாலும், இந்த இ ண்டு ேெைங்களும் (தாைி 9:26,27)  இவயசுேின் 
ம ணமும், நியாயப்பி மாணம் நியமித்த “பலிகள் ஒழியப் பண்ணுதலும்” ோ த்தின் 
மத்தியில் நடந்தை என்பகதவய மேளிப்படுத்துகிறது.  
     இஸ் வேலர் கிபி 33 ேக யிலும் நியாயப்பி மாணத்கதக் ககடப்பிடிக்க 
வேண்டும் என்பது கடகமயாகும்.  உண்கமயில், இவயசு ெிலுகேயில் ம ண 
மகடயும் மட்டும் நியாயப்பி மாணத்கத அனுெரிக்கக் கூடியே ாகவே இருந்தார்.  
யூதர்கள் வமெியாகே ஏற்றுக்மகாள்ளாததிலிருந்து, அதாேது, ெிலுகே ம ணத்திற்கு 
ெற்று முன்ைிலிருந்து, வதேனுகடய பார்கேயில்  இஸ் வேலரின் மிருக பலிகள் 
அருேருப்பாயிற்று. ெிலுகே  ம ணத்திற்கு முன்ைால், “உங்கள் ேடீு உங்களுக்குப் 
பாழாக்கிேிடப்படும்” என்று இவயசு கூறிைார். (மத் 23:38)  இந்த  ”பாழாக்குதல்”  
எருெவலமும் ஆலயமும் வ ாமர்களால் அழிக்கப்பட்ட வபாது நிகறவேறியது. 
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70 ோரங்கள் எப்சபாழுது ஆரம்பித்தது ? 
 
      புதிய காலக்கணக்கு,  “70 ோ ங்கள்”  எஸ்றாேின்  காலத்தில் துேங்கியது 
என்று    கூறுகிறது.  ஆைால்,  எஸ்றாவுக்கு  ஒப்பகடக்கப்பட்ட   மபாறுப்பில், 
“எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை எந்த கட்டகளயும் 
மகாடுத்ததற்காை ொன்று (எஸ்றா 7ம் அதிகா ம்) வேதத்தில் எங்கும் இல்கல. 
அர்தமெஷ்டாேின்  20ம் ேருைமாக கிமு 445ம் ேருைத்கத புதிய காலக்கணக்கு 
மொல்ேதால், அகதச் ெரிக்கட்டுேதற்காக, எஸ்றா 7ம் அதிகா த்தில் எஸ்றாவுக்குக் 
மகாடுக்கப்பட்ட மபாறுப்கப, “எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை 
கட்டகள மகாடுக்கப்பட்டது” என்று திரித்து புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  
அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைமாக  ெிேில் காலக்கணக்கு கிமு 445 எை 
கணிக்கிறது. இந்த ேருைத்கத ெரிக்கட்டுேதற்காக, தாைி 9:25ம் ேெைத்தின் 
நிகறவேறுதலாை   “எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை  
மநவகமியாேின் ஊழியத்கதக் ககேிட வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் புதிய காலக்கணக்குக்கு 
ஏற்பட்டுள்ளது.  இதற்காை கா ணம் என்ைமேைில், மநவகமியாேின்  ஊழியத்துடன்  
வமெியாேின் ேருககயின்  காலத்கத ஈடாக்க முடியாது. இதன் ேிகளவு, எருெவலம் 
நக த்கதக் கட்டுேற்காை பணி எஸ்றாவுக்குக் மகாடுக்கப்பட்டது  என்று தேறாக 
கணித்து, புதிய காலக்கணக்கு வமெியாேின் ேருககயின் காலத்வதாடு ஈடாக்க 
முகைகிறது.   எஸ்றா 4:12ல் இஸ் வேலர்கள் எருெவலமின் மதில்ககள திரும்ப 
கட்டுகிறார்கள் என்று எதிரிகளால் மொல்லப்பட்டகத ஒரு வமற்வகாளாக குறிப்பிட்டு, 
எஸ்றா மபாறுப்வபற்ற பிறகு, எருெவலம் மதில்ககள கட்டும் மபாறுப்பில் அேர் 
ெம்பந்தப்பட்டிருந்தார் என்று உணர்த்தும்ேிதமாக, அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைமாக 
கிமு 458ம் ேருைத்கத புதிய காலக்கணக்கு கணிக்கிறது. 
     உண்கமயில், எஸ்றா 4:12ம் ேெைத்தில், எஸ்றாேின் காலத்திற்கு பல 
ேருைங்களுக்கு முன்வப, ஆலயத்தின் அஸ்திபா ங்ககளக் கட்டுேது ெம்பந்தமாை  
ேிே ங்கள் குறிக்கப்படுகிறது, இது எருெவலமின் மதில்ககளப் பற்றிய ேிையம் 
அல்ல !   
     எஸ்றா 4ம் அதிகா த்தில் மொல்லப்படும்  “இஸ் வேலின் எதிரிகள்”   
எஸ்றாேின் நடேடிக்கககயப் பற்றி  ஏதும்  குறிப்பிடேில்கல. எஸ்றா தான் 
எழுதிய புஸ்தகத்தில் 7ம் அதிகா ம் ேக யில் தன்கைப் பற்றி ஏதும் எழுதேில்கல.  
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அப்படிவய எதிரிகள் எஸ்றாகேப் பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தால், இந்த பி ச்ெிகைக்குத் 
தீர்வு காண, ஆலயம் கட்ட  அனுமதித்த வகாவ ஸின் ொெைத்கதக் குறித்தும்  
(எஸ்றா 5:13)  வபெியிருக்கத் வதகேயில்கல.  புதிய கணக்கு கூற்றுப்படி, எஸ்றா 
மபற்ற கட்டகளவய வபாதுமாைதாயிருந்திருக்கும்.  ெிேில் கணக்குக்கு ஒத்தேிதமாக 
ேருைங்ககள மாற்றி அகமப்பதால், வேதாகமத்தில் உள்ளகேககள தேறுதலாக 
புரிந்து மகாள்ளும் நிகலகமக்குத் தள்ளப்படுகிறது 
     எருெவலமின் மதில்ககளத் திரும்பக் கட்டுேதற்காை கட்டகள மநவகமியாவுக்கு 
மகாடுக்கப்பட்ட கிமு.454ம் ேருைம் தான், “70 ோ ங்களின்”  துேக்கம் என்று  ெல் 
கூறிய ேருைத்கத மபரும்பாலாை ே லாற்று ஆெிரியர்கள் ஏற்றுக் மகாள்கின்றைர். 
 
70 ோரங்களின் மூன்று பகுதிகள் : 
      கிமு 454ல் துேங்கிய 70 ோ ங்களில்  7, 62, 1  என்று மூன்று பகுதிகள் 
உள்ளை:  

1. முதல் பகுதி  7 ோ ங்கள் :  அதாேது, 7 X 7 = 49 ேருைங்கள்.  இந்த 
காலப்பகுதியில்  (மிகுந்த உபத்தி ே காலத்தில்)  எருெவலமின் மதில்கள் 
கட்டப்பட்டை. உண்கமயில், 52 நாட்களில்  மதில்கள்  கட்டும் வேகல 
முடிந்தாலும் (மநவக 6:15),  எருெவலம் நக த்கத உள்ளும் புறம்புமாக  
ஸ்தி ப்படுத்தும் முயற்ெியில், மநருக்கடியாை காலங்களாக 49 ேருைங்கள் 
அகமந்தது. (மநவக 5ம் அதிகா ம்) எருெவலமின் கேர்ை ாக 12 ேருைங்கள்  
பணியாற்றிய மநவகமியா, பல பி ச்ெிகைகளுக்கு தீர்வு கண்ட பிறகு, 
அர்தமெஷ்டா  ாஜாேிடம் மென்றார்.  மீதமுள்ள தன் பணிககள முடிக்க, 
 ாஜாேிடம் அனுமதி மபற்று, மறுபடியும் எருெவலமுக்கு மநவகமியா ேந்தார். 
(மநவக 13ம் அதிகா ம்).  49 ேருைங்களுக்கு (70 ோ ங்களில் முதல் 7 
ோ ங்கள்)  பிறகு, எருெவலம் நக ம் ஓ ளேிற்கு  யூத ெமுதாயம் ேடிவு 
மபற்றது. 

2. இ ண்டாம் பகுதியாை  “62 ோ ங்கள்”, அதாேது,  62 X 7 = 434 ேருைங்கள், 
“இஸ் வேலின் ஆறுதல்” ே க் காத்திருக்கும் ேருைங்கள் ஆகும்.  (லூக் 2:25) 

3. மூன்றாம் பகுதி : “1 ோ ம்” இந்த ககடெி ோ ம்  வமெியா ேந்து, தம் 
பணிககள நிகறவேற்றும் காலப்பகுதி ஆகும். 

 
 

272 
 



 
 
 
 

7       62       
1

  
  

                                     9:25.

|

|

|

|

|

|

70                    
“ …...                            …..”

 
 
 
 
        நிச்ெயமற்ற ெிேில் காலக்கணக்கின் அடிப்பகடயில், அர்தமெஷ்டேின் 20ம் 
ேருைம்  கிமு 445 என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. (உண்கமயாை ேருைம் 
கிமு 454 ஆகும்) இவ்ேிதம் தேறாக அர்தமெஷ்டாேின்  20ம் ேருைத்கத 
மாற்றுேதாலும்,  கிமு 458ம் ேருைத்கத  அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைம் என்றும், 
எஸ்றாவுக்கு எருெவலகம திரும்ப கட்டுேதற்காை கட்டகள  மபற்ற ேருைம் 
என்றும் கூறுேதால், வேதாகம இகண அம்ெங்களின் ேருைங்கள் மாறுதல் 
அகடகின்றை.   2300 நாட்கள் தீர்க்கதரிெைத்தின் முடிவு நாளும் பாதிக்கப்படுகிறது. 
“70 ோ ங்கள்” மற்றும் “2300 நாட்கள்” தீர்க்கதரிெைத்தின் காலப்பகுதிககள 
மாற்றுேதால், வேதாகமத்தின் அடிப்பகட இகண அம்ெங்களுக்கு மபருத்த வெதத்கத 
ேிகளேிக்கின்றை. 
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எருெவலனம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை கட்ைனள  

சேளிப்படுேது முதல் எழுபது ோரங்கள் 

தாைி 9:24,25 

 

       நாம் ஏற்கைவே பார்த்தபடி, எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை 
கட்டகள மேளிப்படுேதின் துேக்கம் குறித்து இ ண்டு தீர்க்கதரிெைங்கள் உண்டு.  
 
“2300 நாட்கள்“  மற்றும்  “70 ோரங்கள்“   தாைி 8:14; 9:24,25. 
 
    தாைி 9:24,25ம் ேெைங்களில் குறிக்கப்படும்  கட்டகள,  ஆலயத்கத  திரும்ப 
கட்டி மெயல்படுத்தவோ, யூதர்ககள தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்ப மெல்ேதற்காகவோ 
மகாடுக்கப்பட்டது அல்ல. (எஸ்றா 1:1-3)  வமலும் அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைத்தில் 
ஆலய பணிமுட்டுககள எருெவலமுக்கு எடுத்துச் மெல்லவும், மதாழுகககய 
மெம்கமப்படுத்தி நகடமுகறக்கு மகாண்டு ேருேதற்காக மகாடுக்கப்பட்ட 
கட்டகளயும்  இது அல்ல. (எஸ்றா 7:7-26) 
 
     இந்த “2300 நாட்கள்“ மற்றும் “70 ோ ங்கள்“ தீர்க்கதரிெைங்களின் துேக்கம் 
கிமு. 454  என்று ெவகா.  ெல் கணித்தார்.   கிமு. 454  என்று குறிப்பிடும் வபாது, 
அது  கிமு 455 இகலயுதிர் காலத்திலிருந்து 454 இகலயுதிர் காலம் ேக யில் 
உள்ள ெிேில் ேருைத்கதக் குறிக்கிறது. அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்தில், 
எருெவலமின் ோயில்ககளயும் அலங்கங்ககளயும் கட்ட மநவகமியாேிற்கு  ாஜா 
கடிதங்ககளக் மகாடுத்து அனுப்பிைான். இந்த பணிகள் கிமு 455 
இகலயுதிர்காலத்தில் முடிவு மபற்றது. (தாைி 8:14; 9: 24-27) 
 
     70ம் ோ  துேக்கத்கத நாம் எளிதில் கணக்கிடும் ேிதமாக, லூக் 3:1ம் 
ேெைத்தில் கிபி 29ம் ேருைம் நமக்கு மதரிேிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து 
பின்வைாக்கி 69 ோ ங்ககள (69 x 7 = 483 ேருைங்கள்) கணக்கிட்டால், கிமு 454ம் 
ேருைம் ேருகிறது. 
     உலக ே லாற்றில்  இ ண்டு மபர்ெியா  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கள் 
பின்ேருமாறு குறிக்கப்படுகிறது : 
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அகாஸ்வேரு  (XERXES)  :   21  ேருைங்கள் 
அர்தமெஷ்டா            :   41  ேருைங்கள் 
 
     வமற்குறிப்பிட்டோறு, அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலத்கத 21 ேருைங்களாக 
டாலமி  குறிக்கிறார்.  டாலமியின் இந்த கணிப்பிற்கு  ெரித்தி த்தில் எவ்ேித 
ொட்ெியமும் இல்கல.  அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம்  நாம் குறிப்பிடும்   கிமு 
454க்குப் பதிலாக, 9 ேருைங்ககளக் கழித்து, கிமு 445 எை  டாலமி குறிக்கிறார்.   
இந்த மு ண்பாடு ெம்பந்தமாக,  ெவகா.  ெல் அேர்கள்  வேல்ஸ் (HALES) மற்றும் 
ப்ரிஸ்லி (PRIESTLEY)  ஆகிவயார் மொல்ேகத சுட்டிக் காட்டுகிறார். அதாேது, 
அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலம் “21 ேருைங்கள்” என்று மொல்லப்படும் 
காலப்பகுதியில் 10 ேருைங்கள் முன்ைதாகவே, அேனுகடய  குமா ன் 
அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிக்காலம் மதாடங்கிேிட்டது என்றும், அர்தமெஷ்டாேினுகடய 
20ம்ேருைம்  கிமு 454 என்றும் குறிக்கின்றைர். வேத ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் 
மபரும்பாவலார் இகத ஏற்றுக்மகாள்கின்றைர். டாலமி கணக்கில் தேறு ஏற்பட்டுள்ளது 
என்பது மபாதுோை அபிப்பி ாயம் ஆகும்.  எல்வலாருகடய ஒருமித்தக் கருத்து 
பின்ேருமாறு உள்ளது : 
 

1. அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலம் குகறோைது; அர்தமெஷ்டாேின் 
ஆட்ெிக்காலம் கூடுதலாைது; அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெி  கிமு 474  அல்லது 
475 ல் துேங்கியது. 

2. ஒலிம்பிக் குறிப்புகளுடனும் மபர்ெியா  ாஜ்யத்தின் ே லாற்றுக் 
குறிப்புகளுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வபாது, அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெி 
துேக்கம் கிமு 474 அல்லது 475 என்பது ெரியாக உள்ளது. 

3. கிவ க்க தளபதி மதமிஸ்டக்லஸ் கிரீஸிலிருந்து மபர்ெியாவுக்கு தப்பி ஓடிய 
ேிே ங்கள்,  கிவ க்க ெரித்தி  பதிவுககள ஆ ாயும் மபாழுது அகாஸ்வேருேின் 
ம ணம் கிமு 475ல் நடந்தது என்பது உறுதியாகிறது. 

4. அகாஸ்வேரு தன் தந்கத தரியு I வுடன் வெர்ந்து கூட்டாட்ெி மெய்திருக்கலாம் 
என்றும்,  அகாஸ்வேரு  தைியாக 11 ேருைங்கள் மட்டும் ஆட்ெி 
புரிந்திருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு ேருகின்றைர். அகாஸ்வேருேின் குமா ன் 
அர்தமெஷ்டா  51 ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்திருக்கலாம் என்கின்றைர். 
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ைாலமியின் கணிப்பு : 
 
அகாஸ்வேருேின் முதல் ேருைம் கிமு 485 
அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலம் 21 ேருைங்கள் 

(நிரூபிக்க இயலாதது) 
குமா ன் அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிக்காலம் 41 ேருைங்கள் 

(ஆட்ெி கிமு 464ல் துேங்கியதாக  
அனுமாைம்)  

அர்தமெஷ்டாேின் ம ணம் கிமு 424 குளிர்காலம் (கிமு 423 
ஆ ம்பம்) 

          
வேறுேிதமாை காலக்கணக்கு : 
 
அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலம் 11 ேருைங்கள் 
குமா ன் அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிக்காலம் 51 ேருைங்கள் (கிமு 474ல் ஆட்ெி 

ஆ ம்பம்) 
இ ண்டு  ாஜாக்கள் ஆட்ெிக்காலங்களின் 
கூட்டுத்மதாகக 

62  ேருைங்கள் 

                                                           
     வமற்குறிப்பிட்டபடி,  அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலத்கத குகறத்து (21லிருந்து 
11 ேருைங்களாக)  ப்ரிஸ்லியும், வேல்ஸும் ே லாற்று ொட்ெியங்களுடன் 
கணித்துள்ளகத  ெல்  குறிப்பிட்டுள்ளார்.  டாலமியின் கணக்கு தேறு என்று 
அேர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளைர். (அகாஸ்வேரு 11 ேருைங்களுக்கு வமல் ஆட்ெி 
மெய்யேில்கல  என்பகத    “பிரிடாக்ஸ் காலக்கணக்கு அட்டேகண”  (PRIDEAUX 
TABLES) ஆதா மாக காட்டப்படுகிறது). 
     
     கிவ க்க ெரித்தி  பதிவுககள ஆ ாய்ந்து, அகாஸ்வேரு மேறும் 11 ேருைங்கவள 
ஆட்ெி மெய்தார் என்பதற்காை ஆதா ங்ககள  மடய்லர் என்ற ஆ ாய்ச்ெியாளர்  
காட்டுகிறார்.  அர்டாபாைஸ் என்பேைால் அகாஸ்வேரு  மகாகல மெய்யப்பட்ட  
ெமயத்தில், அேனுகடய குமா ன் அர்தமெஷ்டா ோலிப ேயதில் இருந்தான்.  
 
 

276 



 
 
 

     ெிலர் கூறும் ேிதமாக, அகாஸ்வேரு  மகாகல மெய்யப்படுேதற்கு 10 
ேருைங்களுக்கு முன்வப தந்கதயுடன் கூட்டாட்ெியிலிருந்தால், உண்கமயில் 
அர்தமெஷ்டா  ெிறு பிள்களயாக இருந்திருப்பான்!  வமலும்,  இந்த 10 ேருைங்களின் 
ஆ ம்பத்தில், அந்த ெமயத்தில் தான் (கிமு 474ல்)   கிவ க்க தளபதி மதமிஸ்டக்லஸ் 
கிரீஸிலிருந்து  தப்பி, மபர்ெியாவுக்கு ேந்த வபாது, அர்தமெஷ்டாேிடம் தான் தஞ்ெம் 
அகடந்தார் என்பகத ே லாற்று  பதிவுகள் தூெிடிடஸ் மூலமாக மதளிோகத் 
மதரிேிக்கின்றை. அந்த ெமயத்தில் தான், அகாஸ்வேரு ம ணமகடந்து, அர்தமெஷ்டா 
பதேி ஏற்றான். 
 
     வமற்குறிப்பிட்ட ொட்ெியங்களிலிருந்து, டாலமியின் கணிப்பு தேறு என்று 
அறியப்படுகிறது. தகுந்த ே லாற்று ொட்ெியம் இல்லாத நிகலயில்  கி கணங்களுக்கு 
ஒத்தேிதமாக  ாஜாக்களின் ேருைங்ககள ெரி மெய்து,  டாலமி தன்ைிச்கெயாகக் 
கூட்டியிருக்கிறார் என்றும், அப்படி கூட்டப்பட்ட ேருைங்களுக்கு ே லாற்று 
நிரூபணம் டாலமியால் மொல்லப்படேில்கல என்றும் ஆ ாய்ச்ெியாளர் ப்ரிஸ்லி 
கூறுகிறார். 
 
     ப்ரிஸ்லி வமலும் கூறுககயில், மபர்ெியா  ாஜா தரியு ேிஸ்டாஸ்பிஸ் (DARIUS 
HISTASPES) ம ணமகடேதற்கு 9 ேருைங்களுக்கு முன்வப, தந்கதயுடன் கூட்டாட்ெி 
ஆளுகக மெய்தான் என்றும், மீதமுள்ள 12 ேருைங்ககள  (21 – 9 = 12) சுயமாக 
ஆட்ெி மெய்த பிறகு,  அேன் மகாகல மெய்யப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, அேனுகடய 
குமா ன் அர்தமெஷ்டா  ாஜாோைான் என்று உக க்கிறார். 
 
     வமற்குறிப்பிட்ட ொட்ெியங்களின்படி, அர்தமெஷ்டா பதேி ஏற்ற ேருைம் கிமு 
474 என்பதும், அேனுகடய ஆட்ெியின் 20ம் ேருைம் கிமு 454 என்பதும், இந்த 
ேருைத்தில் தான் எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காக மநவகமியாவுக்கு 
கட்டகள பிறப்பிக்கப்பட்டது என்றும்  ெல் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.  (2ம் ோல்யூம் 
பக்கம் 67). 
அகாஸ்வேரு :  
      அகாஸ்வேருவுக்கு மூன்று குமா ர்கள் இருந்தைர். 1. தரியு  2. தரியு 
ேிஸ்டாஸ்பிஸ் 3. அர்தமெஷ்டா;   அகாஸ்வேரு தன் இ ண்டாேது மகன் தரியு 
ேிஸ்டாஸ்பிஸுக்கு  பாக்டிரியாைா  பகுதிகய ஆட்ெி மெய்யக் மகாடுத்தான்.  
அகாஸ்வேரு ம ணம் அகடந்த பிறகு, இகளய மகன் அர்தமெஷ்டாவுக்கு 
ெிம்மாெைத்தில் ஏற ோய்ப்பு கிகடத்தது. அகாஸ்வேரு ஆட்ெி மெய்யும் மபாழுது, 
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 கிவ க்கர்களுக்கு எதி ாக பகடமயடுத்த முயற்ெியில் அேனுக்கு மதாடர்ந்து  
வதால்ேி ஏற்பட்டது.  இதைால், அேன் வபாரிடும் எண்ணத்கத ககேிட்டு, ஆடம்ப  
ோழ்க்கக ோழ ஆ ம்பித்தான்.  அேனுகடய தகலகம காேலைாக இருந்த 
அர்பாைஸ் என்பேன்  ாஜாேின் நம்பிக்ககக்கு பாத்தி ோைாயிருந்தான்.  ாஜாேின் 
நடேடிக்கககள் அேனுக்குப் பிடிக்காததாலும், வதெக் குடிமக்கள்  ாஜாேின் வமல் 
மகாண்ட மேறுப்பு கா ணமாகவும், அ ண்மகையில் அகம் ேிகைஞ ாயிருந்த  
“மித்ரிடாட்” என்ற அலியின் துகணயுடன்,  ாஜா தூங்கிக் மகாண்டிருக்கும் வபாது 
மகாகல மெய்தான். பிறகு உடவை,   ாஜாேின் மூன்றேது குமா ைாகிய 
அர்தமெஷ்டாேிடம் இந்த மகாகலகயப் பற்றி மொல்லி, இதற்கு மூத்த அண்ணன் 
தரியு தான் கா ணம் என்று மொன்ைதாக ே லாறு கூறுகிறது. தந்கதயின் 
ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து, அர்தமெஷ்டா  ஆட்ெிக்கு ேந்தான். 
 
அர்தசெஷ்ைா : 
      கிவ க்க ே லாற்று ஆெிரியர்கள்  அர்தமெஷ்டாவுக்கு லாங்கிமைஸ் 
(LONGIMANUS) என்ற  ெிறப்பு மபயரிட்டு அகழக்கின்றைர். ஏமைைில் இேனுகடய 
கககள் மிகவும் நீளமாயிருந்தது. ப்ளூடார்ச் என்ற ே லாற்று ஆெிரியர் “இேனுகடய 
ேலது கக, இடது கககய ேிட நீளமாயிருந்தது“ என்று கூறுகிறார். 
    அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைத்தில் யூத அ ொங்கத்கதயும், மதத்கதயும் 
ஸ்தி ப்படுத்தி, வமாவெயின் நியாயப்பி மாணத்துக்கு ஒத்தேிதமாக  யூத 
நகடமுகறககள மெயல்படுத்த வேண்டி,  ாஜாேிடம் எஸ்றா அனுமதி மபற்றார்.  
ேிருப்பமுள்ள யூதர்களுடன் எருெவலமுக்கு ேந்த எஸ்றா, மிக்க அதிகா ம் 
உகடயே ாய், மநவகமியாேின் புதிய குழு  20ம்  ேருைத்தில் ேரும் ேக க்கும், 13  
ேருைங்கள்  தம் ஊழியத்கதத் மதாட ந்து மெய்து, மெவ்ேவை நிர்ோகம் 
பண்ணிைார். 
சநவகமியா : 
     அர்தமெஷ்டாேின் பாணபாத்தி க்கா ைாயிருந்த மநவகமியா, எருெவலம் 
நக த்தின் அலங்கங்கள்  இடிந்து பாழாய்க்கிடப்பகதயும், ோயில்கள் எரிக்கப் 
பட்டிருப்பகதயும்  எருெவலமிலிருந்து மபர்ெியாவுக்கு ேந்த யூதர்கள் மூலம் 
வகள்ேியுற்ற   மநவகமியா,  அலங்கங்ககளயும்,    ோயில்ககளயும்      திரும்பக்  
கட்டுேதற்காை அனுமதிகய  ாஜாேிடம் மபற்றார். இந்த பணிகய மெயற்படுத்த, 
மநவகமியாகே  ாஜா யூவதயாேின் கேர்ை ாக நியமித்தான்.  இதற்கு முன்பு, 
ஆலயத்கதக் கட்டுேதற்கு மட்டுவம மபர்ெியா  ாஜாக்கள் அனுமதி மகாடுத்திருந்தைர். 
அலங்கங்ககளக் கட்டுேதற்காை அனுமதி மநவகமியாேின் காலத்தில் தான் 
மகாடுக்கப்பட்டது. 
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      எருெவலமின் மதில்ககள கட்டுேதற்காை கட்டகள மேளிப்பட்ட அர்தமெஷ்டா 
ஆட்ெியின்  20ம்  ேருைம் தான், வமெியாேின் ேருகக மற்றும் ெங்கரிப்பு பற்றிய 
பி பலமாை தீர்க்கதரிெைத்தில் மொல்லப்படும் “70 ேருைங்களின்“  துேக்கம் ஆகும்.  
அதாேது கிமு 455 இகலயுதிர்காலம்.  
      அகாஸ்வேரு ஆட்ெி ஆ ம்பம் : கிமு 485 
      அர்தமெஷ்டாேின் ம ணம்    : கிமு 423 
      இதில், அர்தமெஷ்டா ஆட்ெி துேங்கிய ேருைம் தான் ெர்ச்கெக்குள்ள பகுதி 
ஆகும். இதற்கு தீர்வு காணவேண்டுமமைில்,  அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெி ஆ ம்பம் கிமு 
474ம் ேருைம் என்று நிரூபித்துேிட்டால், அேனுகடய 20ம் ேருைம் கிமு 454  
(அதாேது கிமு 455 அக்வடாபர்)  என்று உறுதியாகிறது. 
 
     கிவ க்க ே லாற்று ஆெிரியர் தூெிடிடஸ் எழுதிய பதிவுகளில், கிவ க்க தளபதி 
கிரீஸிலிருந்து தப்பிவயாடி, மபர்ெியாவுக்கு  ேந்தவுடன், அகாஸ்வேரு ம ணம் 
அகடந்து, அேன் குமா ன் அர்தமெஷ்டா ஆளுகக மெய்ேகதக் கண்டான்.  இேன் 
மபர்ெியாகே ேந்தகடந்த ேருைம் கிமு 474 / 473 என்று ஒலிம்பிக்கின் பந்தயக் 
குறிப்புகளுடன் ஒப்புகம பார்த்து, “கடயட ஸ்“ என்ற ஆ ாய்ச்ெியாளர் கணித்து, 
இதற்கு முன்வப  அகாஸ்வேரு இறந்து ேிட்டதாக ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார்.  இவத 
கருத்கத தான், மடய்லர், ப்ரிஸ்லி, எட்கர்,  ெல்  எல்வலாரும் ஏற்றுக்மகாள்கின்றைர்.  
           
     ஆர்ச் பிைப்  யூைர் கருத்தும் இதுவே.  இேருகடய ம ணத்திற்குப் பிறகு,  
யூைரின் கருத்துக்கு மாறாக, பிைப்  லாயிட்  தன்ைிச்கெயாக, அர்தமெஷ்டாேின் 
20ம் ேருைம்  கிமு 446 என்று   வேதாகம மமாழிமபயர்ப்புகளின்   குறிப்புக களில் 
திருத்தி ேிட்டார். இதன் கா ணமாக, அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெி ஆ ம்பம் கிமு 465 
எை மாறுகிறது. இது பற்றி யூைர் தன் புஸ்தகத்தில் எழுதும் வபாது, 76ம் ஒலிம்பிக் 
பந்தயத்தின் மூன்றாம் ேருைத்தில், அதாேது, கிமு 474ல் மதமிஸ்டக்லஸ் 
ஏமதன்கஸ ேிட்டு மேளிவயற்றப்பட்டது நடந்திருக்கும் என்கிறார். இதற்கு மாறாக, 
வேதாகம குறிப்புக களில்  தேறுதலாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ெவரான் :    
       இேர் கிமு 554ல் பிறந்தேர்.  இேர் அகாஸ்வேரு, அர்தமெஷ்டா  ாஜ்ய 
காலங்களில் ோழ்ந்தேர்.  தன் முதிர் ேயதில்  கிமு 464ம் ேருைத்திலும் ெரித்தி க் 
குறிப்புககள  எழுதி  ேந்தேர்.  அர்தமெஷ்டாேின்  ஆட்ெிக்காலம்  பற்றி  கிவ க்க  
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ஆெிரியர் தூெிடிடஸ்  கூறுேது வபாலவே, ெவ ான் கூறுகிறார்: “அகாஸ்வேரு  கிமு  
474ல் ம ணமகடந்து, அேகைத் மதாடர்ந்து அேனுகடய மகன் அர்தமெஷ்டா பதேி 
ஏற்றான்”.  இந்த குறிப்பு, அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலத்கத 21லிருந்து 11 ஆக 
குகறக்கிறது. இந்த ெரித்தி  பதிவுககள, பிற்காலத்தில் எழுதிய டாலமி 
காலக்கணக்கு எவ்ேிதத்திலும் திருப்தி மெய்ய இயலாது.  
 
ப்ளூைார்ச்  (கிபி 46-120) : 
      கிவ க்க தத்துே ஞாைியும் ே லாற்று ஆெிரியருமாை ப்ளூடார்ச் பின்ேருமாறு  
எழுதுகிறார்:  
      “அகாஸ்வேரு ம ணமகடந்தான். அேனுகடய மகன் அர்தமெஷ்டாகே 
ெந்திக்க மதமிஸ்டக்லஸ் அனுமதி வகட்டான்; மதமிஸ்டக்லஸ்   ாஜாேிடம் 
அகழத்து ே ப்பட்ட வபாது, கிரீகஸ  ேிட்டு தான் தப்பி ேந்ததற்காை கா ணத்கத 
பற்றி ேிரிோை மொற்மபாழிவு மெய்தான்;  அேனுகடய கதரியத்கத மமச்ெிைாலும், 
 ாஜாோகிய அர்தமெஷ்டா அந்த ெமயத்தில் பதில் ஏதும்  மொல்லேில்கல”. 
 
யூெிபியஸ்  (கிபி 340-420) : 
      இேர் கிவ க்க ஒலிம்பிக் பந்தயங்களின் காலப்பகுதியுடன் ஒப்புகம மெய்து, 
வேதாகம காலக்கணக்குககள கணித்தார். (ஒலிம்பிக் பந்தயம் கிமு 776ம் 
ேருைத்தில் ஆ ம்பித்தது.  நான்கு  ேருைங்களுக்கு ஒரு முகற நடந்தது).  76ம் 
ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் 4ம் ேருைத்தில் (அதாேது, 76 x 4 = 304;  ஆகவே,      
777 – 304 = கிமு 474/473ம் ேருைத்தில்)  மதமிஸ்டக்லஸ்  கிரீகஸ ேிட்டு தப்பி 
ஓடிைார் என்று         குறிப்பிடுகிறார்.  வமலும், அப்மபாழுது தான் அர்தமெஷ்டா 
 ாஜ ெிம்மாெைத்தில் ஏறிைான்  என்று குறிப்பிடுகிறார்.  யூெிபியஸ் கூறுேதிலிருந்து, 
அர்தமெஷ்டா  ாஜாோைது ஒரு ேருைத்கத தாண்டியிருக்காது என்பகத 
நிச்ெயிக்கலாம்; அதாேது, அேனுகடய ஆட்ெி ஆ ம்பம் கிமு 475/474 என்று 
கணிக்கலாம்.  ஆகவே, அேனுகடய ஆட்ெியின் 20ம் ேருைம் கிமு 455/454ம் 
ேருைத்தில் முடிேகடகிறது. 
 
அகழ்ோராய்ச்ெி கண்டுபிடிப்புகள் : 
     அர்தமெஷ்டாேின் 1ம் ேருைம் முதல் 41ம் ேருைம் ேக யிலும் (18ம் 
ேருைம் நீங்கலாக) உள்ள காலப்பகுதிககளச் ொர்ந்த களிமண் பலகககள் 
(CUNEIFORMS)   கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை.  வமலும், 41ம் ேருைத்திற்கு பிறகு உள்ள  
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காலப்பகுதிகளில் இ ண்டு பதிவுகள்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. “வபார்ெிப்பா“ என்ற 
இடத்தில் அர்தமெஷ்டாேின் 50ம் ேருைத்கதச் ொர்ந்த ஒரு களிமண் பலககயும், 
அேனுகடய ககடெி ேருைத்கதயும் அேனுக்குப் பின் ஆட்ெிக்கு ேந்த தரியு II  ன்  
துேக்கத்கதயும் இகணப்பதற்காை ொன்றாக ஒரு களிமண் பலகக 
கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இதில், “பதேிவயற்ற  51ம் ேருைம் 12ம் மாதம், 20ம் 
வததி ”ஜாதிகளின்  ாஜாோை தரியு“ என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, 
அர்தமெஷ்டாேின் 50ம் ேருைத்தில், தரியு II  பதேிக்கு ேந்தான் என்பது உறுதிப் 
படுகிறது. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       வமலும், அகாஸ்வேருேின்  21 ேருை  ஆட்ெியில் அேனுகடய தந்கத 
தரியு I  உடன்  கூட்டாட்ெி நடத்தியதற்காை புகதமபாருள் கண்டுபிடிப்பு உள்ளது.  
      ஒரு தாமி  பலககயில்  (BAS RELIEF),  தன் தந்கதயின் ெிங்காெைத்தின் 
பின்புறம் அகாஸ்வேரு நின்றிருப்பது வபால இந்த ெிற்பம் ேடிேகமக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதில் தந்கதகயப் வபாலவே  ாஜ ேஸ்தி ந்தரித்து,  ாஜரீக தாமக ப் பூகே 
ககயில் ஏந்தியும், அேருடன்  ாஜ வமகடயில் நின்றிருப்பது வபால உள்ளது. இது 
தந்கதயுடன் கூட்டாட்ெி மெய்யும் வதா கணயிவலவய உள்ளது. 
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     தரியு ேிஸ்டாஸ்பிஸ் (தரியு-I)  உடன் அகாஸ்வேரு கூட்டாட்ெி 
நடத்தியதற்காை ொன்றுகள் உள்ளை.  தந்கத இறந்தவுடன் கணக்கிடப்படும்  
அகாஸ்வேருேின் சுய ஆட்ெிக்காலம் குகறோகவும், அர்தமெஷ்டாேின் 
ஆட்ெிக்காலம்  நீண்டதாகவும் உள்ளை. இது அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிக்காலம்  51 
ேருைங்கள் என்றும், அேனுகடய 20ம் ேருைம், கிம மகாரியன் காலண்டரின்படி, 
கிமு 455ல் முடிகிறது. என்ற கணிப்பும் ெரியாக உள்ளது.  இதிலிருந்து “70 ோ ங்கள்“  
தீர்க்கதரிெைம் துேங்கி, கிபி 36ம் ேருைத்தில் முடிகிறது. வமற்குறிப்பிட்ட ொன்றுகள் 
அகைத்தும் அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்கத ெரியாக கணிக்கிறது. இந்த 20ம் 
ேருைத்தில் அர்தமெஷ்டா  ாஜாேிைால்  மகாடுக்கப்பட்ட கட்டகள, “எருெவலகம 
திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காக“  என்பகத ெவகா.  ெல் உறுதி மெய்தார்.  
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      “70 ோ ங்கள்“ தீர்க்கதரிெைம் எஸ்றாேின் காலத்தில்  “ஆலயம்“ ெம்பந்தமாகக் 
மகாடுக்கப்பட்ட கட்டகளகயக் குறிக்கேில்கல. ஆலயத்கத திரும்பக் கட்டுே 
தற்காை கட்டகளயும், எருெவலம் நக த்கத திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை 
கட்டகளயும் மேவ்வேறாைகே என்பதும், இந்த இ ண்டு கட்டகளகளும் மேவ்வேறு 
 ாஜாக்களின்  காலத்தில்  ஆகணகளாகப் பிறப்பிக்கப்பட்டகே என்பதும், அேற்கற 
மெயற்படுத்தியது மேவ்வேறு நபர்கள் என்பதும் மதளிவு.  நக த்கதயும், 
மதில்ககளயும் திரும்ப கட்டுேதற்காை கட்டகள, அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் 
ேருைத்தில் மகாடுக்கப்பட்டது. இகத மெயற்படுத்துேதற்காை  ாஜரீக கடிதங்கள் 
மநவகமியாவுக்கு மகாடுக்கப்பட்டை.  
     வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள ெம்பேங்கள் நிகழ்ந்த ேருைங்கள் 
பின்ேருமாறு உள்ளை : 

1. யூதர்ககள ேிடுேிக்கும் கட்டகள   (எஸ்றா 1:1; 6:3)     : கிமு 537 
2. ஆலய ேழிபாடுககள திரும்ப ஸ்தி ப்படுத்தும் கட்டகள : கிமு 468  

(எஸ்றா 7:7-26) 
3. மதில்ககளயும் ோயில்ககளயும் திரும்ப எடுப்பித்துக் 

கட்டுேதற்காை கட்டகள                               : கிமு 455  
(மநவக 2:1-8) 

சநவகமியாவுக்கு சகாடுக்கப்பட்ை கட்ைனள  
     அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்தில் மநவகமியாவுக்கு கட்டகள 
மகாடுக்கப்பட்டது. (மநமகமியா 2ம் அதிகா ம்) 

இந்த கட்டகள மேளியாை ேருைம்  : கி.மு. 455 இகலயுதிர் காலம். 
 
சபர்ெியா ராஜாக்களின் அட்ைேனண : 
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ராஜாேின் சபயர் ஆட்ெி காலம்ேருஷங்கள் 
வகாவ ஸ் 9 
காம்பிெஸ் 8 
பார்தியா  (ஸ்மமர்டிஸ்) 0 
தரியு     (ேிஸ்டாஸ்பிஸ்) 36 
மெர்ெஸ்  (அகாஸ்வேரு) 11 
அர்தமெஷ்டா (20ம் ேருைம் கட்டகள 
மகாடுக்கப்பட்டது) 

51 



 
 
 
 

(வகாவ ஸ் முதல் ேருைம் கி.மு. 537/538 – 9 – 8 – 0 – 36 – 11 – 20) =  
                                                   கி.மு. 454/455 
 
70 ோ ங்கள் முடிவு :   (490 – 454/455)  =  கி.பி. 36 
70ம் ோ ம்          :                    =  கி.பி. 29 முதல் கி.பி.36 ேக  
 

இந்த காலக்கணக்கு தான்  ெல் அேர்களின் இ ண்டாம் புத்தகத்தில் 
ககயாளப்பட்டுள்ளது. 
 
    வமற்குறிப்பிட்ட காலக்கணக்கின் அடிப்பகடயில், 
69 ோ ங்கள் முடிவு = 70ம் ோ ம் ஆ ம்பம் = கி.மு. 29 
70ம்       மத்தியில் இவயசுேின் ம ணம் = கி.மு. 33 
70ம் ோ ம் முடிவு                         = கி.மு. 36 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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அர்தசெஷ்ைாேின்  20ம்  ேருஷம் 

 

தாைிவயல் 9:25.  

              “ ... எருெவலனம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுகிறதற்காை கட்ைனள சேளிப்படுேது முதல், பிரபுோகிய 

வமெியா  ேருமட்டும் ஏழு ோரமும், அறுபத்திரண்டு ோரமும் செல்லும்.... “. 

 

           கிமு 536ம் ேருைத்தில் வகாவ ஸின் ொெைம், யூதர்ககள ேிடுேித்து  
“ஆலயத்கத“ திரும்பக் கட்டுேதற்காக மேளியிடப்பட்டது. (எஸ்றா 1: 1-3)  
         அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைத்தில் எருெவலம் மென்ற எஸ்றாேின் மபாறுப்பு , 
ஆலயத்கத அலங்கா ப்படுத்துேது, மற்றும் ஆலயம் மதாடர்பாை ேிையங்ககள 
உள்ளடக்கியதாயிருந்தது. (எஸ்றா 7) எஸ்றாவுடன் கூட மென்றேர்கள் எருெவலம் 
மதில்ககள கட்ட முயற்ெிக்ககயில் (எஸ்றா 4:11-13) இகதப் பற்றிய தகேல் 
எதிரிகளால் அர்தமெஷ்டாவுக்குத் மதரிேிக்கப்பட்டதால், எருெவலம் மதில்களும், 
நக மும் . திரும்ப எடுப்பித்துக்  கட்டப்படுேதற்கு தகடேிதித்தார். இது 
அர்தமெஷ்டாேின் 7ம் ேருைத்தில் நடந்தது. (எஸ்றா 4:21) பிறகு, அேனுகடய 20ம் 
ேருைத்தில், எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை கட்டகள 
மேளியாைகத மதாடர்ந்து, மநமகமியாவும், அேகைச் ொர்ந்வதாரும் எருெவலம் 
மதில்ககள “மதாந்த வு நிகறந்த காலத்தில்” கட்டிைார்கள். (மநவக 4ம் அதி) 
 
தூெிடிைஸ் ொட்ெியம் : 
     பல வேதாக ம் மமாழி மபயர்ப்புகளின் ஓ க்குறிப்புகளில் அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் 
ேருைம் கிபி 445 என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால், உண்கமயாை ேருைம் கிமு 
455 இகலயுதிர் காலம் ஆகும். அர்தமெஷ்டாேின் தந்கத அகாஸ்வேரு 
ெிம்மாெைத்தில் ஏறிய ேருைம் கிமு 485 என்பகத  ே லாற்று ஆெிரியர்கள் ஒத்துக் 
மகாள்கின்றைர். ஆைால், அேன் ஆட்ெிக்காலம் எத்தகை ேருைங்கள் என்பதில் 
தான் அபிப்பி ாய வபதங்கள்  நிலவுகின்றை.  டாலமியின் பி மாணம்  21 
ேருைங்கள் என்று மொல்கிறது. அகாஸ்வேரு இறந்த  6 நூற்றாண்டுகளுக்குப்  பின் 
டாலமியிைால்  இந்த காலக்கணக்கு கணிக்கப்பட்டது.  ஆைால், டாலமியின் 
காலத்துக்கு முந்கதய ே லாற்று நிபுணர்கள், நம்பத் தகுந்த ெரித்தி  ொட்ெியங்களின் 
அடிப்பகடயில், அகாஸ்வேருேின் ஆட்ெிக்காலம் 11 ேருைங்கள் மட்டுவம என்று 
குறிக்கின்றைர். பி பலமாை கிவ க்க ெரித்தி  ஆெிரியர் தூெிடிடஸ்  (THUCYDIDES)  
நம்பத் தகுந்த ே லாற்று நிபுணர் என்று எல்வலா ாலும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுபேர்.  
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அேர் கிமு 471ல் பிறந்தேர்.  அதாேது, அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிக்காலத்தில் 
ோழ்ந்தேர்.  தன் காலத்தில் நடந்த ெம்பேங்ககள  வேறு எேரும் எழுதாத 
கா ணத்திைால், தான் உண்கமச் ெம்பேங்ககள ேிரிோக எழுத முற்பட்டதாக 
தூெிடியஸ் குறிப்பிடுகிறார். இேர் ஒரு ெம்பேத்கதப் பற்றி எழுதுககயில், 
மதமிஸ்டக்லஸ் (THEMISTOCLES)  என்ற கிவ க்க தளபதி  ாஜ துவ ாகம்  இகழத்ததாக 
குற்றம் ொட்டப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, அேர்  ஏமதன்கஸ ேிட்டு தப்பி ஓடி 
மபர்ெியாவுக்கு ேந்த ெமயத்தில், அர்தமெஷ்டா  ாஜ்யபா ம் பண்ண ஆ ம்பித்ததாக 
கூறுகிறார்.  இந்த ேிையத்கத, அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிக்காலத்தில் ஆெியாேில் 
ோழ்ந்து    ண்டிருந்த வக ன் (CHARAN) என்ற ே லாற்று ஆெிரியர் 
ஒப்புக்மகாள்கிறார்.  ெம காலத்தில் நடந்த ெம்பேம் பற்றி, வமற்குறிப்பிட்ட இ ண்டு  
ே லாற்று  ஆெிரியர்களின்  நம்பகத்தன்கமகய, கிபி 1ம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்த 
ப்ளூடார்ச்  (PLUTARCH)  பின்ேருமாறு உறுதிப்படுத்துகிறார் :  
 
      “அகாஸ்வேரு ஏற்கைவே இறந்து ேிட்டதாகவும், அேனுகடய குமா ன் 
அர்தமெஷ்டா பதேிவயற்ற ெமயத்தில், மதமிஸ்டக்லஸ் அேகை ெந்தித்தான் என்று 
தூெிடிடஸ் மற்றும் வக ன் மொல்ேது ே லாற்று காலக்கணக்கிற்கு ஒத்தேிதமாக 
உள்ளது“ என்று ப்ளூடார்ச் மொல்கிறார். 
           
சதமிஸ்ைக்லஸ் :  
 
      இந்த கிவ க்க தளபதி ஆெியா ேந்தவுடவை, மபர்ெியா ொம் ாஜ்ய  ாஜாோக 
பதேிவயற்ற அந்த ெமயத்தில் தான்,  அேன்  ாஜாகே ெந்திக்க அனுமதி வகாரிைான். 
மபர்ெியா மமாழிகய கற்றுக்மகாள்ள ஒரு ேருைம் தேகணயும், பிறகு 
கிவ க்கர்ககள அடக்கி ஆள்ேதற்காை வபார் திட்டத்கத  ாஜாேின் முன் 
ெமர்ப்பிப்பதாகவும்   ாஜாவுக்கு உறுதியளித்தான். ஒரு ேருைம் கழித்து,, 
அர்தமெஷ்டா மதமிஸ்டக்லகஸ ே ேகழத்து, கிவ க்கர்களுக்கு எதி ாக 
மபர்ெியர்ககள ேழிநடத்த  கட்டகளயிட்டான். பம்பிலியாேில் யூரிமிடன் ஆற்றுக்கு 
ெமீபத்தில் நடந்த வபாரில் கிமு 470ல் கிவ க்க பகடகளால் அர்தமெஷ்டா 
வதாற்கடிக்கப்பட்டான். மதமிஸ்டக்லஸ்  ேியாதியுற்று, இந்த வபாரில் கலந்து 
மகாள்ளாமல் ேிைம் அருந்தி தற்மகாகல மெய்து மகாண்டான்; தன் மொந்த 
நாட்டிை ாை கிவ க்கர்களுக்கு எதி ாக மபர்ெியர்ககள வபாருக்கு ேழிநடத்த அேன் 
ேிரும்பேில்கல. இந்த ேிே ங்ககள   தூெிடிடஸ் தன் புஸ்தகத்தில் எழுதியுள்ளார். 
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      கிமு 8ம் ேருைத்தில் கடவயாட ஸ் (DIODARUS)  என்ற ெரித்தி  ஆெிரியர், 
தூெிடிடஸ் எழுதிய ெம்பேங்ககள, ஒலிம்பிக் பந்தய ேிகளயாட்டுகள் நடந்த 
காலக்கணக்குககள கமயமாக கேத்து காலக்கணக்கீடு மெய்தார்.  இதன்படி, 
அத்வதைியர்கள் ஸ்பார்டன்ககள  கிமு 477ல் மேற்றி மகாண்டைர்.  கிவ க்கர்கள் 
யூரிமிடன் ஆற்றுக்கு ெமீபத்தில் கிமு 470ல்  மபர்ெியர்ககள வதாற்கடித்தைர்.  இந்த 
கிமு 477 – 470  ேருைங்களின் இகடமேளியில்  தான் மதமிஸ்டக்லஸ்  அர்தமெஷ் 
டாகே ெந்தித்தான் என்றும்,  யூரிமிடன் யுத்தம் நகடமபறுேதற்கு ெற்று முன்ைர் 
மதமிஸ்டக்லஸ் ம ணம் அகடந்தான் என்றும் கடவயாட ஸ் மதளிோகக் 
குறிப்பிடுகிறார்.  அதாேது, அர்தமெஷ்டா ெிம்மாெைத்தில் ஏறியது  கிமு 470க்கு 
முன்பு என்பது உறுதியாகிறது. ஏமைைில் மதமிஸ்டக்லஸ் ஆெியாவுக்கு ேந்த 
மபாழுது அர்தமெஷ்டா ஆட்ெியிலிருந்தான். 
 
     மதமிஸ்டக்லஸ் கிமு 471ல் ம ணமகடந்தான் என்றும், அேைது ம ணத்திற்கு 
இ ண்டு ேருைங்களுக்கு முன்பு எவபசு பட்டணத்கத ேந்தகடந்தான் என்றும் 
தூெிடிடஸ் மதரிேிக்கிறார். இது கிமு 473ல் நடந்தது. இதற்கு ெற்று முன்ைர் தான் 
கிமு 474ல் அர்தமெஷ்டா பதேி ஏற்றான். ஆகவே, அேனுகடய 20ம் ேருைம் கிமு 
455 என்பது உறுதியாகிறது. 
 
 கிமு 445 என்ற காலக்கணக்கின் பின்ைணி : 
     தூெிடிடஸ் மற்றும் கடவயாட ஸ் மதரிேித்தபடி, அர்தமெஷ்டா பதேிவயற்ற 
மதாடக்கத்தில் நகடமபற்ற ெம்பேங்களின் வகார்கே, காலக்கணக்குகளின் 
நம்பகத்தன்கம ே லாற்று ஆெிரியர்களால் உறுதியாக்கப்பட்டுள்ளது. வமற்குறிப்பிட்ட 
ொட்ெியங்களின்படி, அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம் கிமு 445 அல்ல  என்பது 
மதளிோக்கப்பட்டுள்ளது. அதாேது, தாைிவயலின் “70 ோ ங்கள்“  தீர்க்கதரிெை 
நிகறவேறுதல் கிமு 455ல் ஆ ம்பமாகிறது.  ஆைால், கிமு 445 ம் ேருைம் ெில ால் 
ஏன் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுகிறது ?   
 
      இந்த காலப்பகுதிகய முதன் முதலில் குழப்பியேர், கி.பி. 1641–1711ல் ோழ்ந்த 
மேன்றி டாட்மேல்  என்ற பி ெங்கியார்  ஆோர் !  கிபி 480ம் ேருைத்தில் நடந்த 
ெலாமிஸ்   யுத்தத்கதத்    மதாடர்ந்து   பத்து   ேருைங்கள்   ஸ்பார்டைியர்கள்  
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வமவலாங்கியிருந்தைர் என்று தேறாக புரிந்து மகாண்டு, இதற்கு அடுத்த  பத்து 
ேருைங்கள்,   அதாேது   கிமு  470ம்    ேருைத்திலிருந்து   அத்வதைியர்கள் 
வமவலாங்கியிருந்தைர் என்று எழுதிேிட்டார்.  ஆைால், உண்கமயில் 
அத்வதைியர்களின் ஆதிக்கம் மெலுத்திய காலத்திற்குப் பின்ைர் தான்,  
ஸ்பார்டைியர்கள்  பத்து ேருைங்கள்  ஆதிக்கம்  மெலுத்தி வமவலாங்கியிருந்தைர். 
டாட்மேல் மெய்த இந்த தேகற நிபுணர்கள் இப்மபாழுது ஒத்துக் மகாள்கின்றைர்.  
ஆகவே, அத்வதைியர்களின் ஆதிக்கம் கிமு 477ல் ஆ ம்பித்தது என்பது தான் 
உண்கம.  யூைர் அேர்களும் அர்தமெஷ்டேின் 20ம் ேருைம் கிமு 455 என்வற 
எழுதிைார். ஆைால், அேருகடய ம ணத்திற்குப் பின், கபபிள் மமாழி மபயர்ப்புகளில் 
ஓ க்குறிப்புகள் எழுதும் மபாறுப்பில் இருந்த பிைப் லாயிட், அர்தமெஷ்டா 
பதேிவயற்ற ேருைத்கதக் குறிக்கும் வபாது, யூைர்  எழுதிய கணக்ககத் 
தள்ளிேிட்டு, டாட்மேல் பி ெங்கியார் எழுதிய தேறாை காலத்கத கபபிள் 
ஓ க்குறிப்புகளில்  வெர்த்துேிட்டார்.  இவ்ோறாக, அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம் 
கிமு 445 என்று கபபிள் ஓ க்குறிப்புகளில் நுகழந்துேிட்டது. இது காலப்வபாக்கில், 
மபாதுோை கருத்தாக ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டது. 
 
ெிெவரா : 
       கிமு 106-43ல் ோழ்ந்த ெிெவ ா, கிவ க்க பகடத்தகலேன் மதமிஸ்டக்லஸ் 
ஆெியாவுக்குத் தப்பி ஓடி ேந்த அனுபேங்ககளயும்,  இதற்கு 20 ேருைங்களுக்கு 
முன்பு, வ ாம அ ெியல்ோதி மகாரிலாைஸ் என்பேனுக்கு வநர்ந்த அனுபேங்ககளயும்  
ஒப்பிட்டுக் கூறும்வபாது,  மகாரிலாைஸ் ோலெிைியர்களிடம்  ஓடிவபாைது கிமு 
492ம் ேருைத்தில் நடந்தது என்று ெிெவ ா கூறுகிறார்.  ெிெவ ாேின் இந்த 
குறிப்பிலிருந்து,  மதமிஸ்டக்லஸ் தப்பிவயாடியது கிமு 473ம் ேருைத்தில் நடந்தது 
என்பது மதரிகிறது.  இது  தூெிடிடஸ் எழுதிய காலக்கணக்கு  ெரியாக உள்ளது 
என்பகத  உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 
      வமற்குறிப்பிட்ட ொட்ெியங்களிலிருந்து அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருை  கிமு 
455 என்பது ே லாற்றின்  மூலம் உறுதியாக்கப்படுகிறது. 
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ைாலமியின் காலக்கணக்கு 

 

       “ோைொஸ்தி ம்” என்பது பழங்காலத்தில் மூடநம்பிக்கககளின் அடிப்பகட யிலாை 
ஜாதகத்துடன் ஒன்றியிருந்தது.  ோைொஸ்தி  நிபுணர்கள் (வஜாதிடர்கள் வபால)  
ோைிகல, கி கணங்கள், வகாள்களின் பயணங்கள் வபான்றகேகளின் அடிப்பகடயில், 
பூமிக்குரிய ெம்பேங்களாகிய பிறப்பு, இறப்பு, மகாள்கள வநாய்கள், யுத்தங்கள், 
பு ட்ெிகள் வபான்றகேககள முன்ைறிேிக்கும் ேிதத்தில் மூட நம்பிக்கககளுக்கு ேழி 
ேகுத்தைர்.  டாலமி என்ற கிவ க்க ே லாற்று ஆெிரியர் ோைொஸ்தி ம் 
அறிந்தே ாதலால்,  உண்கமயாை ெரித்தி  ெம்பேங்ககளயும், ோை ொஸ்தி  
நிகழ்வுககளயும் மதாடர்புபடுத்தி, மூடநம்பிக்கககளுடன் பின்ைப்பட்டிருந்த 
ெரித்தி ங்ககள தைியாகப் பிரித்மதடுத்தார்.  ோை ொஸ்தி  நிகழ்வுகளாகிய ெந்தி , 
சூரிய கி கணங்கள் நடந்த ேருைம் மற்றும் வததிகளின் அடிப்பகடயில் ெரித்தி  
ெம்பேங்ககளப் பகுத்து, அெீரியா, பாபிவலாைியா, மபர்ெியா, கிவ க்கம் மற்றும் வ ாம 
 ாஜ்யங்களின் ே லாறுககள டாலமி  மதாகுத்தார். 
     டாலமி மதாகுத்த இ ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கள் பற்றிய காலக்கணக்குகளில், 
வேதாகமத்துடன் ெம்பந்தம் உள்ள இ ண்டு ேருைங்கள் நிச்ெயத்தன்கம 
மகாண்டகேயாக இருக்கின்றை  என்று ெவகா.  ெல் கூறியுள்ளார். 

1. மநமபாைெரின் ஆட்ெி கிமு 747 பிப் ேரி மாதம் 26ம் வததி. 
2. வகாவ ஸ்  ாஜாேின் ஆட்ெித் துேங்கிய ேருைம். 

 
மநமபாைெர் பற்றி டாலமி எழுதிய குறிப்பு வேதாகமத்தின் காலக்கணக்குக்கு 

ெம்பந்தமில்கல. ஏமைைில், அேனுகடய மபயர் வேதாகமத்தில் குறிக்கப்படேில்கல.  
ஆைால், வகாவ ஸ்  ாஜாேின் ஆட்ெி துேங்கிய கிமு 536ம் ேருைம்,  எருெவலமின் 
70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு முடிேகடந்த ேருைம் ஆகும். இந்த ேருைத்தில் தான், 
வதேன் வகாவ ஸின் ஆேிகயத் தூண்டியதால், அேன் கட்டகள பிறப்பித்து, 
இஸ் வேலர்ககள ெிகறயிருப்பிலிருந்து ேிடுதகல மெய்து  ொெைம் 
மேளியிட்டான். 

டாலமியின் காலக்கணக்குகள் மபாதுோக ஏற்றுக்மகாள்ளக்கூடிய ேிதத்தில் 
இருந்தாலும், டாலமி குறிக்கும்  கீழ்கண்ட  இ ண்டு ேருைங்ககள  ெல் 
ஏற்றுக்மகாள்ளேில்கல; 
1. வநபுகாத்வநச்ொரின் ஆட்ெி துேக்கம்               : கி.மு. 604 
2. மபர்ெியா  ாஜா அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம்   : கி.மு. 464 
     இந்த இ ண்டு ேிையங்களிலும்,  ெவகா.  ெல்  வேதாகமம் சுட்டிக்காட்டுகிற 
ேருைங்ககளவய பின்பற்றிைார். 
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அதாேது, 
1. வநபுகாத்வநச்ொர் ஆட்ெி துேங்கிய ேருைம்     :  கிமு 625 
2. அர்தமெஷ்டா ஆட்ெியின் 1ம் ேருைம்          :  கிமு 474 

 
I. 
      வநபுகாத்வநச்ொர் தன்னுகடய 19ம் ேருைத்தில் எருெவலகமயும் 
ஆலயத்கதயும் அழித்தான் என்றும், வதெம் ஒருேரும் குடியி ாதபடி 70 ேருைங்கள் 
பாழாக்கப்பட்டது என்றும் வேதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. (நாளா 36:11 -23; 2  ாஜா 
25:8 -12,25,26)  இந்த 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு, வகாவ ஸின் முதல் ேருைமாகிய 
கிமு 536ல் முடிவுற்றது.  ஆகவே, 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு கிமு.606ம் ேருைத்தில் 
ஆ ம்பமாைது. (கிமு 606 - 536 = 70) ஆகவே,  கிமு 606ம் ேருைம் 
வநபுகாத்வநச்ொர் ஆட்ெியின்  19ம் ேருைம்  ஆகும். அதாேது, அேனுகடய முதல் 
ேருைம் கிமு. 625 ஆகும். 
 
II. 
     அர்தமெஷ்டாேின் ஆட்ெிகயப் மபாருத்தேக யில் அேனுகடய 20ம் 
ேருைத்தில்,  எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை கட்டகளகய 
 ாஜாேிடமிருந்து   வகமியா மபற்று, பணிகய நிகறவேற்ற எருெவலமுக்கு 
மென்றகத மநவகமியாேின் புஸ்தகத்தில் படிக்கிவறாம். வேதாகமத்தின் தீர்க்கதரிெை 
காலக்கணக்கு அம்ெங்கள், அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைம் கிமு. 455/454 என்று 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஆகவே, அேனுகடய முதலாம் ேருைம் கிமு 474 ஆகும். இந்த 
ேருைம், ெமகாலத்திய ே லாற்று ஆெிரியர்களால் ெரியாைது  என்று நிரூபிக்கப் 
பட்டுள்ளது.   
 
     பாபிவலாைிய  ாஜா மநமபாமபாலெர் ஆட்ெியின் முதல் ேருை துேக்கம் கி.மு. 
625 / 626 இகலயுதிர்காலம் என்று டாலமி குறிப்பிடுகிறார். இந்த  ாஜாேின் குமா ன் 
“மநமபாமகாலெர்” என்று குறிக்கப்படுகிறான்.  இந்த “மநமபாமகாலெர்” தான் 
“வநபுகாத்வநச்ொர்”  என்று டாலமி கூறுகிறார்.  இேனுகடய ஆட்ெி  கிமு 604ல்  
(ெில பி திகளில் கிமு 605ல்)  துேங்கியது என்று டாலமி கூறுகிறார்.  
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ைாலமி காலக்கணக்கு : 
 
சநசபாசபாலெர் (தந்னத)  ஆட்ெி துேக்கம்           : கிமு 625 / 626  

               ,,            ஆட்ெியின் 19ம் ேருஷம்  : கிமு 606 / 607 
 
சநசபாசகாலெர் (குமாரன்)  ஆட்ெி துேக்கம்          :  கிமு 604 / 605 
(வநபுகாத்வநச்ொர்)  
                                         
     ஆைால், தற்கால ே லாற்று ஆெிரியர்கள்,  “மநமபாமபாலெர்”  மற்றும்      
“மநமபாமகாலெர்” என்ற இ ண்டு மபயர்ககளயும் “வநபுகாத்வநச்ொர்” என்வற 
அகழக்கின்றைர். இவ்ோறு குறிப்பிட்டிருப்பகத  பிரிட்டன் மியூெியத்தில் 
பார்க்கலாம்.  இந்த இ ண்டு மபயர்களில் ஒரு எழுத்து மட்டும் ேித்தியாெமாக 
உள்ளது. 
     மநமபாமபாலெர் என்ற  ாஜா, வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள வநபுகாத்வநச்ொர் 
என்றால், இேனுகடய  19ம் ேருைம் கிமு 606 (கிமு 607 இகலயுதிர் காலம்)  
என்பது வேதாகம காலக்கணக்கிற்கு ெரியாக உள்ளது.   இந்த ேருைத்திலிருந்து 
புறஜாதி     காலங்கள் (2520 ேருைங்கள்) ஆ ம்பமாகி, கிபி 1914 
இகலயுதிர்காலத்தில் முடிேகடகிறது. 
 
     இவ்ேிதமாக, இ ண்டு   ாஜாக்களின் மபயர்கள் ஒவ  மாதிரியாக இருப்பதால், 
தந்கதக்குப் பதிலாக குமா ன் மபயக  டாலமி குழப்பியிருப்பதற்கு ோய்ப்பு உண்டு.  
இகதப் வபான்வற, மபர்ெியா  ாஜாக்கள் அகாஸ்வேரு (XERXES) மற்றும் அர்தமெஷ்டா    
(ARTAXERXES) என்பேர்ககள தேறுதலாக புரிந்து மகாண்டு,  இ ண்டு மபயர்ககளயும் 
குழப்பி, எல்வலாருக்கும் மதரிந்த  மபருந்தேகற டாலமி மெய்திருக்கிறார்.  
அகாஸ்வேருேின் காலத்கத 21 ேருைங்கள் என்று டாலமி தேறாக எழுதியுள்ளார். 
அகாஸ்வேரு 11 ேருைங்கள் மட்டுவம ஆட்ெி மெய்தான் என்பது 
நம்பகத்தன்கமயுள்ள ெரித்தி  ெம்பேங்களின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  
டாலமியின் இந்த தேறாை காலக்கணக்கக ஏற்றுக்மகாண்டால், அகாஸ்வேருேின் 
ஆட்ெிக்காலத்தில் 10 ேருைங்ககள அதிகப்படுத்தியதின் கா ணமாக, 
அர்தமெஷ்டாேின் காலம் 10 ேருைங்கள் பின்னுக்குத் தள்ளப்படுகிறது.  இந்த தேறு 
கா ணமாக, தாைிவயலின் “70 ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைத்தில், 69ம் ோ ம்  
முடிந்தவுடன் வமெியா ேருோர் என்ற தீர்க்கதரிெைம் நிகறவேற இயலாது ! 
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     இ ண்டு  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கள் துேங்கியதில் மட்டும் டாலமி 
தேறுககளச் மெய்தார் என்பது மட்டுமல்லாமல், அகாஸ்வேரு ம ணம் நிகழ்ந்த 
ேருைமும்,  அர்தமெஷ்டா  ெிம்மாெைத்தில் ஏறிய ேருைமும் தேறுதலாகிறது. 
இப்படியாக, கிமு 5ம் நூற்றாண்டு ெரித்தி த்தில் அபத்தமாை தேகற டாலமி 
இகழத்திருக்கிறார்.  700 ேருைங்களுக்கு முந்கதய இந்த மபர்ெியா  ாஜாக்களின் 
ஆட்ெிக் காலக்கணக்குககள  கிபி 2ம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்த டாலமி எழுதிைார். 
 
     டாலமி குறிப்பிடும் வகாவ ஸ்  ாஜாேின் முதல் ேருைம் கிமு 536ம் 
ேருைத்கத ெவகா.  ெல் ஏற்றுக்மகாண்டார். ஆைால், அவத ெமயம், டாலமி கூறும் 
வநபுகாத்வநச்ொர் மற்றும் அர்தமெஷ்டா  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்களின் 
துேக்கத்கத (கிமு 604 மற்றும் கிமு 464)  ெல் ஏற்றுக்மகாள்ளேில்கல. டாலமியின் 
காலக்கணக்குககள ெவகா.  ெல் தீர்க்க ஞாைத்துடன் கேைித்திருக்கிறார். பரிசுத்த 
ஆேியிைால் ஏேப்பட்டு எழுதப்பட்ட வதே ேெைங்களின் அந்தஸ்திற்கு ெமமாக 
டாலமிகய ெவகா.  ெல்  உயர்த்தேில்கல.  வநபுகாத்வநச்ொர் மற்றும் அர்தமெஷ்டா 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெித் துேக்கங்களில் டாலமி மெய்த தேறுகளுக்கு டாலமி மட்டும் 
கா ணமாயிருந்திருக்க வேண்டியதில்கல.  மூலப்பி திககள பி தி எடுத்தேர்கள் 
மெய்த தேறுகள்  கா ணமாய் இருந்திருக்கலாம். 
 
     வேதாகமத்திலும், பி திகள் எடுக்கும் வபாது தேறுகள் ஏற்பட்டிருப்பகதக் காண 
முடிகிறது. உதா ணமாக, 1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தில், “580” ேருைங்களுக்குப் பதிலாக 
“480”  ேருைங்கள்  என்று தேறு ஏற்பட்டுள்ளது. வமலும்,  2 ாஜா 24:8ல் 
வயாயாக்கீன்  ாஜா 18ம் ேயதில் ஆட்ெிக்கு ேந்தான் என்றும், 2நாளா 36:9ம் 
ேெைத்தில் 8ம் ேயதில் ஆட்ெிக்கு ேந்தான் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 10 
ேருைங்கள் ேித்தியாெமாக உள்ளது.  இது வபான்ற தேறுகளுக்காக, வேதத்தில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ள காலக்கணக்குகள் மீது நம்பிக்கக கேக்க வதகேயில்கல என்று 
உலகப்பி கா மாக எண்ண வேண்டியதில்கல.  ஏமைைில், உலகத்தாருக்கு மகறக்கப் 
பட்டிருக்கும் ெத்தியத்கத வதடும் ேழி முகறகள் வதேைால்  நமக்குக் கிகடக்கப் 
மபற்றுள்ளது. 
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இவயசுேின் முதல் ேருனகப் பற்றிய காலக்கணக்கு  
 
    திவபரியு  ாயன் ஆட்ெியின் 15ம் ேருைத்தில் வயாோன் ஸ்நாைகன் பி ெங்கம் 
பண்ண ஆ ம்பித்தார்.  இவயசு தம் 30ம் ேயதில் வயார்தாைில் ஞாைஸ்நாைம் 
மபற்றார்.  உலக ே லாற்றில் திவபரியு  ாயன் ஆட்ெி எப்மபாழுது ஆ ம்பித்தது 
என்பகதயும், வயாோன் ஸ்நாைகன் பி ெங்கம் பண்ண ஆ ம்பித்தது எப்மபாழுது 
என்பகதயும், இவயசுேின் ஊழியம் எப்மபாழுது ஆ ம்பித்தது என்பகதயும்  உலக 
ெரித்தி ங்கள் ோயிலாக அறியலாம் :  
 
டாலமி கணக்குப்படி, திவபரியு  ாயன் ஆட்ெி 
துேங்கிய வததி  (அகுஸ்து  ாயன் ம ணத்கதத் 
மதாடர்ந்து) 

 19 – 08 – 0014 கிபி 
 

திவபரியு  ாயன் ஆட்ெியின் 15ம் ேருைம்                 
(வயாோன் ஸ்நாைகன் பி ெங்கம் துேங்கிய 
ேருைம்) 
வயாோன் ஸ்நாைககை ேிட  இவயசு 6 
மாதங்கள் இகளயேர். (லூக் 1:13; 23 – 26)  
இவயசு தமது 30ம் ேயதில் ஊழியம் 
ஆ ம்பித்தார். 

 19 – 08 – 0029 கிபி 
 

இவயசுேின் ம ணம் (1மகாரி 5:7): 
(பஸ்கா ெமயத்தில்) 

யூத ேருைத்தின் முதலாம்  
மாதம். (ேெந்த காலம்) 

ோ த்தின் மத்தியில் இவயசு ெங்கரிக்கப்பட்டார். 
அதாேது, வமெியாோக அபிவைகம் பண்ணப் 
பட்டதிலிருந்து 3½ ேருைங்கள் கழித்து 
ெிலுகேயில்  ம ணம் அகடந்தார். 

ேெந்தகாலத்திலிருந்து 
பின்வைாக்கி 3½ ேருைங்ககள 
கழித்தால், இவயசுேின் ஞாை 
ஸ்நாைம் இகலயுதிர்காலத்தில்                                                   
நடந்தது என்று அறிகிவறாம்.  

ஆகவே, இவயசுேின் ஊழியம்      : 
(தாைிவயலின் 70ம் ோ ம் ஆ ம்பம்)        

கிபி 29 இகலயுதிர்காலம் 
 

இவயசுேின் ஊழியம் துேங்குேதற்கு 6  
மாதங்களுக்கு முன்பு, வயாோன் ஸ்நாைகன் 
ேெந்த காலத்தில் பி ெங்கம் பண்ண ஆ ம்பித்தார். 

கிபி 29 ேெந்த காலம் 
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     வமற்குறிப்பிட்டோறு, இவயசுேின் பிறப்பு, ஞாைஸ்நாைம் மற்றும் ெிலுகே 
ம ணம் ஆகியகேகளுக்கு இகடயில் உள்ள காலப்பகுதிககளயும், தாைிவயல் 70 
ோ ங்களின் முடிவும் வேதாகமத்தில் மொல்லப்பட்டாலும், திவபரியு  ாயைின் 15ம் 
ேருைம் ெம்பந்தமாை உலக ெரித்தி  பதிவுகள் (டாலமியின் காலக்கணக்கு)  நமக்குத் 
வதகேப்படுகிறது.  உலக ெரித்தி த்தின் வதகேயில்லாமல், நாம் காலக்கணக்குககள 
கணிக்க வேதாகம பதிவுகள் இருக்கும் பட்ெத்தில், வேதாகம காலக்கணக்குககள  
கணிக்க இயலும் என்பகத வதே பிள்களகள் அறிேர்.  
 
      இகதப் வபான்று, வேமறாரு காலக்கணக்கு உலக ெரித்தி த்திலிருந்து நமக்குக் 
கிகடத்து, வேதாகம காலக்கணக்கீடுககள கணிக்க இயலுகிறது.  வகாவ ஸ் 
 ாஜாேின் ொெைம் அேனுகடய ஆட்ெியின் முதல் ேருைத்தில் மேளியிடப்பட்டது.  
ஆலய அஸ்திபா ங்கள் அேனுகடய இ ண்டாம் ேருைத்தில் வபாடப்பட்டது. 
(எஸ்றா 3:8-11) பிறகு, எதிரிகளால் ஆலயம் கட்ட தகட பண்ணப்பட்டது.  
வகாவ ஸும், தாைிவயலும் இறந்து ேிட்டைர்.  ஆகாய், ெகரியா தீர்க்கதரிெிகள் 
எழும்பி, புதிய மபர்ெியா  ாஜா தரியுகே ஆலயம் ெம்பந்தமாை பகழய பதிவுககளத் 
வதடத் தூண்டிைர். அதன் ேிகளோக, வகாவ ஸின் ொெைம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. 
இகதத் மதாடர்ந்து, ஆலயப்பணி மீண்டும் துேங்கியது.  மபர்ெியா  ாஜா தரியுேின் 
2ம் ேருைம் ேக யிலும் ஆலயம் கட்டுேது மதாடங்கப்படேில்கல.  மபர்ெிய தரியு 
 ாஜாேின் 6ம் ேருைத்தில் ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.  (எஸ்றா 6:15) 
இதுேக யிலும் வேதாகமம் தகேல் தருகிறது. 
 
     வகாவ ஸின் ொெைம் மேளியிடப்பட்டதிலிருந்து  ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட 21 
ேருைங்கள் ஆயிற்று.  இது எப்படி நமக்குத் மதரியும்? இந்த ேிே ம் வேதாகமத்தில் 
இல்கல. உலக ெரித்தி த்தில், டாலமியின் காலக்கணக்கு பி மாணம் (PTOLEMY’S 
CANON)  ோயிலாக நாம் இந்த உண்கமககள அறிகிவறாம்.   டாலமியின் 
கணக்குப்படி, வகாவ ஸ்  ாஜாேின் ஆட்ெியின் முதல் ேருைம் கிமு 536 என்பது 
மதரிகிறது.  ஆகவே,  தரியு  ாஜாேின் 6ம் ேருைம் கிமு 515 என்று டாலமி 
மதரிேிக்கிறார். இந்த ேருைத்தில் தான் ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.  அதாேது, 
வகாவ ஸ் ொெைம் மேளியாைதிலிருந்து ஆலயம் கட்ட 21 ேருைங்கள்  ஆைது.  
(கிமு 536–515 = 21 ேருைங்கள்)   48 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, அர்தமெஷ்டாேின்  
7ம் ேருைத்தில், ஆலயம் அலங்கரிக்கப்பட எஸ்றாவுக்கு கட்டகள மகாடுக்கப்பட்டது. 
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 (எஸ்றா 4:21)  எருெவலகல திரும்ப எடுப்பித்துக்கட்டும் முயற்ெிக்கு தகட 
ேிதிக்கப்பட்டது. அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்தில் மநவகமியாேின் காலத்தில் 
எருெவலம் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்பட்டது. வகாவ ஸ் ொெைம் மேளியாைதிலிருந்து 
82 ேருைங்கள் கழித்து தான் எருெவலமின் மதில்கள் கட்டப்பட்டை. 
 
எஸ்றா 4ம் அதிகாரம் : 
 
      எருெவலம் ஆலயத்கதயும் வதே ேழிபாட்டு முகறககளயும் ெீ கமத்து 
பகழய நிகலக்கு மகாண்டு ே வேண்டும் என்பவத எஸ்றாேின் வநாக்கமாயிருந்தது.  
ெில கா ணங்களுக்காக, எருெவலகம ெட்டத்திற்கு ேிவ ாதமாக ெில இஸ் வேலர்கள் 
கட்ட முயற்ெிக்கும் வபாது, அதற்கு அர்தமெஷ்டா தன்னுகடய 7ம் ேருைத்தில் தகட 
ேிதித்தது  பற்றிய குறிப்பு, ஆலயத்கத ஸ்தி ப்படுத்தும் ேிப ங்ககள ேிேரிக்கும்  
4ம் அதிகா த்தின் இகடயில் காணப்படுகிறது.  
          
     எஸ்றா 4ம் அதிகா த்தில், 1-5 மற்றும் 24ம் ேெைங்கள், ஆலயம் ெம்பந்தப்பட்ட 
ேிையங்ககள மட்டும் குறிப்பதாக உள்ளது. இகடயில் உள்ள 6–23ம் ேெைங்கள், 
எருெவலகம திரும்பக் கட்டுேகத தகடபண்ணப்பட்ட ெம்பேங்கள் இகடச் 
மொருகலாக உள்ளை. 
 
     எஸ்றா 4:6ம் ேெைத்தில் குறிக்கப்படும் அகாஸ்வேரு  ாஜா  (AHASUERUS) தான், 
அர்தமெஷ்டாேின் தகப்பன் மெர்ெஸ் (XERXES) என்பது புகதமபாருள் 
கல்மேட்டுக்களின் மூலம் மதரியேருகிறது.  அகாஸ்வேரு ஆட்ெியில் யூதர்களுக்கு 
எதி ாக எந்த மாதிரியாை புகார்  மகாடுக்கப்பட்டது என்ற ேிப ம் வேதாகமத்தில் 
மதரிேிக்கப்படேில்கல.  அர்தமெஷ்டா காலத்தில் நடந்தது வபால, இதற்கு முன்பும் 
எருெவலகம ெட்ட ேிவ ாதமாக கட்ட முயற்ெிப்பது பற்றிய புகார்  அகாஸ்வேரு 
காலத்தில் யூதர்களுக்கு ேிவ ாதமாக மகாடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்.  ஆைால், வதேைால் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த  வமெியா மேளிப்படுேது பற்றிய “70 ோ ங்கள்”  தீர்க்கதரிெை 
காலம் இன்னும் ே ேில்கலயாதலால், மநவகமியா காலம் ேக க்கும் எருெவலகம 
திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை கட்டகள மேளிப்படேில்கல. இந்த கட்டகள 
அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்தில் (கிமு 455/454ல்) மேளியிடப்பட்டது. கிமு 454ம் 
ேருைத்திலிருந்து 69 ோ ங்கள் (69 x  7 = 483 ேருைங்கள்) முடிேகடந்தவுடன் 
வமெியா மேளிப்பட்டார்.  
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வகாவரஸ் ராஜா : ஏொயா தீர்க்கதரிெைம் 
 

     ஏொயாேின் தீர்க்கதரிெைத்தில் (ஏொ 44:28; 45:1-13)  வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 
மபயர் ஏொயாேிைால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

       “வகாவரனெ  குறித்து: அேன் என் வமய்ப்பன்; அேன் எருெவலனம வநாக்கி: நீ கட்ைப்படு என்றும்; 
வதோலயத்னத வநாக்கி: நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் சொல்லி, எைக்குப் பிரியமாைனதசயல்லாம் 
நினறவேற்றுோன் என்று சொல்லுகிறேர் நான். கர்த்தராகிய நான் அபிவஷகம் பண்ணிை 
வகாவரசுக்கு முன்பாக ஜாதிகனளக் கீழ்ப்படுத்தி, ராஜாக்களின் இனைக்கட்டுகனள அேிழ்க்கும்படிக்கும், 
அேனுக்கு முன்பாக ோெல்கள் பூட்ைப்பைாதிருக்க, கதவுகனளத் திறந்து னேக்கும்படிக்கும், அேனைப் 
பார்த்து, அேன் ேலது னகனயப் பிடித்துக் சகாண்டு, ------ நான் என் தாெைாகிய 
யாக்வகாபிைிமித்தமும், நான் சதரிந்து சகாண்ை இஸ்ரவேலிைிமித்தமும், நான் உன்னைப் சபயர் 
சொல்லி அனழத்து, நீ என்னை அறியாதிருந்தும், உைக்கு நாமம் தரித்வதன். –  அேன் என் நகரத்னதக் 
கட்டி, ெினறப்பட்டுப்வபாை என்னுனையேர்கனளக் கிரயமில்லாமலும் பரிதாைமில்லாமலும் 
ேிடுதனலயாக்குோன் என்று வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 
 

       ஏொயாேிைால் உக க்கப்பட்ட ோர்த்கதகள் நிகறவேறும்படி மபர்ெியா  ாஜா 
யூதர்ககள ேிடுதகல மெய்யும் ொெைத்கத மேளியிட்டார் என்று வேதம் 
குறிப்பிடுகிறதில்கல.  “எவ மியாேின் ோயிைால் கர்த்தர் மொன்ை ோர்த்கத 
நிகறவேறும்படியாக”  என்று 2நாளா 36:22ம் ேெைத்தில் மொல்லப்பட்டிருக்கிறது.  
     ஏொயாேின் தீர்க்கதரிெைத்திலுள்ள ோர்த்கதககள வதேன் நிகைத்த ேிதமாக, 
புறஜாதி  ாஜாேிைால் நிகறவேற்ற இயலாது.  வதேைாகிய கர்த்த ால் “வமய்ப்பன்” 
என்றும், “அபிவைகம் பண்ணப்பட்டேர்” என்றும் வகாவ ஸ்  ாஜாகேக் குறித்து 
ஏொயா மொல்லும்வபாது, அது புறஜாதி  ாஜாகேக் குறிக்கேில்கல என்பது 
மேளிப்பகட. ஆகும்.  ஏொயா 44:28ல் உபவயாகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் “வமய்ப்பன்”  
என்ற மொல் தான், ெங் 23:1ம் ேெைத்திலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏொ 45:1ல் உள்ள 
“அபிவைகம்    பண்ணப்பட்டேர்”  என்ற ோர்த்கதயும்,   ெங் 2:2ம்    ேெைத்தில்  
 உபவயாகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ோர்த்கதயும் ஒன்று தான். 
 
     வகாவ ஸ்  ாஜாேிைால் பதிவு மெய்யப்பட்ட பலகக சுேடு ஒன்று (THE 
ANNALISTIC  TABLET)  புகதமபாருள் ஆ ாய்ச்ெியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ள வகாவ ெின் மகாள்ககககளப் பற்றி வப ாெிரியர் ொயிஸ் (PROF. 
SAYCE) கீழ்கண்டோறு கூறுகிறார்: 
     “முன்பு ஆட்ெி மெய்த பாபிவலாைிய  ாஜாக்கள், தாங்கள் பகடமயடுத்த 
நாடுகளிலிருந்த வகாேில்களில் இருந்த “கடவுள்ககள” (ேிக்கி கங்ககள)  அகற்றி 
பாபிவலானுக்குக்  மகாண்டு  மென்றார்கள்.  இதுவே  அேர்கள்  பகடமயடுப்புகளில்  
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வதாற்றதற்கு கா ணம் ஆகும்.  ஆகவே, வகாவ ஸ்  ாஜா இந்த ேழக்கத்கத மாற்றி, 
மற்ற நாடுகளிலிருந்து ககப்பற்றி கேக்கப்பட்டிருந்த “கடவுள்ககளயும்”  
ெிகறபிடிக்கப்பட்டிருந்த அகதிககளயும் தங்கள் மொந்த நாட்டிற்கு திரும்பச் வெர்ப்பது 
வகாவ ஸின் மகாள்ககயாக இருந்தது. 
     இந்த கடவுள்கள்  முன்பு இருந்த இடங்களில் நிம்மதியாக அேற்றின் 
ேிருப்பத்திற்கு ஏற்ப இருக்கவும்,  இந்த கடவுள்கள்  “பாகால்” முன்பாகவும்,  “வநவபா” 
முன்பாகவும்  ாஜாவுக்காக பரிந்துக  வபெி,  தான் நீண்ட நாள் உயிவ ாடிருப்பதற்கு 
ஏதுோக வகாவ ஸ் இந்த முகறகயக் ககடப்பிடித்தான் என்பது வகாவ ெின் 
கல்மேட்டின் மூலம் மதரிய ேருகிறது:. 
 
     மபர்ெியா  ாஜா வகாவ ெின்  இந்த மகாள்ககயிைால், தைக்கு முன்ைிருந்த 
 ாஜாக்களிைால் எல்லா நாடுகளிலுமிருந்து ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டிருந்த அகைேக யும் 
அே ேர்கள் நாடுகளுக்குத் திரும்பிச் மெல்லவும், அே ேர்களின் கடவுள்ககள 
தங்கள் வகாேில்களுக்குத் திரும்ப மகாண்டு வபாய் வெர்க்கவும் முடிந்தது.  
இஸ் வேலக ப் மபாருத்தேக யில், ஆலய மபாக்கிைங்களும் பணிமுட்டுகளும் 
எருெவலமுக்கு திரும்ப எடுத்துச் மெல்லப்பட்டை. இஸ் வேலின் வதேைாகிய கர்த்தர் 
வகாவ ெின் ஆேிகய தூண்டியதால் இது நடந்தது என்பது உண்கம. 
 
     இந்த மபர்ெியா  ாஜா, நீதியின் சூரியைாகிய கர்த்த ாகிய கிறிஸ்துகே 
உருேகப்படுத்தப்படுகிறான். ஏொயாேிைால் உக க்கப்பட்ட  தீர்க்கதரிெைத்தில் 
ோர்த்கதகளில் ஒரு பகுதி மபர்ெியா  ாஜாேிைால் நிகறவேற்றப்பட்டாலும், 
தீர்க்கதரிெைத்தின் உண்கமயும் நித்தியமுமாை நிகறவேறுதல், நம் கர்த்த ாகிய 
கிறிஸ்துேிைால் நிகறவேறுகிறது.  வகாவ ஸ்  ாஜா எருெவலகமத் திரும்ப 
எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை கட்டகளகய மகாடுக்கேில்கல. அவ்ேிதம் கட்டகள 
பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தால், அகதப் பற்றி, பரிசுத்த ஆேியிைால் ஏேப்பட்ட எஸ்றா தம் 
புஸ்தகத்தில் பதிவு மெய்திருப்பார்.  அப்படியிருந்திருந்தால், தாைிவயலின் “70 
ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் கிமு 536ம் ேருைத்தில் ஆ ம்பமாயிருக்கும். இதன் 
ேிகளோக, வமெியாேின் முதல் ேருகக 82 ேருைங்களுக்கு முன்பாகவே 
நகடமபற்றிருக்கும்.  வகாவ ஸ்  ாஜாேின் கட்டகள ஆலயத்கதக் கட்டுேதற்காக 
மட்டுவம  இருந்தது. ஆைால், மபரிய வகாவ ஸ்  ாஜா, “தீர்க்கதரிெைத்தின் 
உண்கமயாை வகாவ ஸ்” கிறிஸ்து தம்முகடய ஆயி  ேருை அ ொட்ெியில் 
ஆலயத்கதயும் பரிசுத்த நக த்கதயும் கட்டுோர். ெக 6:12,13; வயா    2:19-22. 
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     நிழலாை இஸ் வேல் யுகத்தில், பாபிவலாைிலிருந்து ேிடுதகல மபற்ற 
இஸ் வேலர்கள் முதலில் ஆலயத்கதயும், பிறகு நக த்கதயும் கட்டியது வபால, 
மபாருளாை யுகத்தில், ம ணத்திலிருந்தும் பாேத்திலிருந்தும் மகா 
பாபிவலாைிலிருந்து   (ம ணத்திற்கு  அதிகாரியாை  ொத்தாைிடமிருந்து)  ேிடுதகலப் 
 மபறச் மெய்யும் வகாவ ஸ்  ாஜா, வமய்ப்பரும், அபிவைகம் பண்ணப்பட்டேருமாய், 
முதலில் ஆேிக்குரிய ஆலயத்கதக் கட்டி, பிறகு நக த்கதயும் கட்டுோர். இந்த 
நக ம், முற்பிதாக்கள் பி புக்களாய் பூமிக்குரிய ஆளுகககய அகடயாளப்படுத்தும். 
 
     இவ்ேிதமாக, ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பில் ஆ ம்பித்து, காலக்கணக்கு ஒவ்மோரு 
காலப்பகுதிகயயும் இகணக்கும்ேிதமாக வேதாகமத்தில் குறிப்புகள் 
மகாடுக்கப்பட்டுள்ளை. வகாவ ஸ் 1ம் ேருைம் முதல், உலக ெரித்தி  பதிவுகள் 
நம்ப த்தன்கமயாக இருப்பதால், தற்காலம் ேக யில் மனுக்குல ே லாற்றின் 
காலக்கணக்கு எவ்ேித முறிவும் இல்லாமல் மதாடர்ச்ெியாக உள்ளது. நிகலயாை 
வதே ோர்த்கதகளின் அஸ்திபா த்தில்  அகமயப் மபற்றுள்ள வேதாகம 
காலக்கணக்கு வதேனுகடய பிள்களகளுக்கு  இக்காலத்தில் அருளப்பட்டுள்ளது. 
 
     எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுேதற்காை கட்டகள மேளிப்படு 
ேதிலிருந்து “70 ோ ங்கள்” காலக்கணக்கு ஆ ம்பிக்கிறது. 

 
கட்டகள மேளிப்பட்ட ேருைம்                      : கிமு 454 
69 ோ ங்கள் (69x7 = 483)  ேருைங்கள் முடிவு      : கிபி 30  
(வமெியாேின் ேருகக – 70ம் ோ ம் ஆ ம்பம்) 
 
70ம் ோ  முதல் பாதி – இவயசுேின் ஊழியம் 
3½ ேருைங்கள்  முடிவு  (கிபி 30 முதல் 33½  ேக ) : கிபி 33½  
 
70ம் ோ ம் முடிவு – யூதர் கிருகப காலம் 

(கிபி 33½  முதல் கிபி 36 ேக )                                 : கிபி 36 

 

    ே லாற்று ஆெிரியர்கள், எருெவலகம திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்ட கட்டகள மேளிப்பட்ட 

ேருைம் கிமு 444  என்கின்றைர். 
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ைாலமியின் ெட்ை நியதி 
(PTOLEMY’S CANON) 

 

 ாஜாேின் மபயர் ஆட்ெி 
மெய்த 

ேருைங்கள் 

ஆட்ெிக் காலப் பகுதி 
கி.மு. 

 
மநபமபாலஸர் 21 625 - 605 

வநபுகாத்வநச்ொர் II 

 

43 604 - 562 

ஏமமல் மர்தூக் 2 561 - 560 

மநரிக்லஸர் 4 559 - 556 

நபைிடஸ் 17 555 - 539 

வகாவ ஸ் தி கிவ ட் 9 538 - 530 

வகம்பிெிஸ் II 8 529 - 522 

தரியு தி கிவ ட் 36 521 - 486 

மெர்ெஸ் I 21 484 - 465 

அர்தமெஷ்டா I 41 464 - 424 

தரியு II 19 423 - 405 

அர்தமெஷ்டா II  

46 

 

404 - 359 

அர்தமெஷ்டா III 

 

21 358 - 338 

அர்தமெஷ்டா IV 

 

2 337 - 336 

தரியு III 4 335 - 332 

அமலக் ஸாண்டர் தி கிவ ட் 8 331 -324 

 

 

     டாலமி ோை ொஸ்தி த்திற்கு ஒத்த ேிதமாக,  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக் காலங்ககள 

கணித்தார். வேதாகமத்கதப் பற்றி டாலமிக்கு  ஒன்றும் மதரியாது.  

 

     அர்தமெஷ்டாேின் 20ம் ேருைத்தில், மநவகமியா  ாஜாேிடம், “என் பிதாக்களின் 

கல்லகறகளிருக்கும் பட்டணத்கதக் கட்டும்படி, யூதா வதெத்துக்கு நீர் என்கை அனுப்ப 

வேண்டிக் மகாள்கிவறன் என்வறன்” என்று கூறுகிறார். (மநவக 2:1-5) 
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        மநவகமியா எருெவலகமத் திரும்பக் கட்ட  ாஜாேின் கட்டகள மபற்ற அந்த 

ெமயத்தில், எருெவலம் ஆலயம் ஏற்கைவே கட்டப்பட்டு ேிட்டது என்று எஸ்றா 

குறிப்பிடுகிறார். அர்தமெஷ்டாேின் 21ம் ேருைம் கிமு 444 (கிமு 464 - 20 = 444) என்று 

டாலமி வகைன் கூறுகிறது. 

       

     கிமு 490ம் ேருைத்தில் தரியுேின் பகட கிரீஸ் நாட்கட எதிர்த்து “ம ாத்தான் வபாரில்”  

கிவ க்கர்களிடம் வதால்ேி அகடந்தது. பிறகு, தரியுேின் குமா ன் அகாஸ்வேரு கிமு 

480ல்  மிகப் மபரும் பகடயுடன் கிவ க்க நாட்கட எதிர்த்துப் வபாரிட்டான்.  ஏமதன்ஸ் 

பகடத்தளபதி  மதமிஸ்டக்லஸ் தகலகமயில் மபர்ெியருக்கு எதி ாக நடந்த  “ெலாமிஸ் 

வபாரில்”  அகாஸ்வேரு பகடகள்  வதால்ேிகயத் தழுேிை. பிறகு, ஒரு ேருைம் கழித்து, 

கிமு 479ம் ேருைம் ஜூகலயில், அகாஸ்வேரு மறுபடியும் கிவ க்கர்களிடம் வதாற்று 

பின்ோங்கிைான். இந்த பிளாடியா (PLATAEA)  வபாரில்  மதமிஸ்டக்லஸ் கலந்து 

மகாள்ளேில்கல. கிமு 472ம் ேருைம் மதமிஸ்டக்லஸ் நாடு கடத்தப்பட்டான். 

 

     மேம ாவடாடஸ் (கிமு 484 - 425) தன் ே லாற்று புஸ்தகத்தில், மபர்ெியா  ாஜா 

அகாஸ்வேரு எகிப்தின் மீது பகடமயடுத்து மேற்றி மகாண்டான்; நான்கு ேருைங்கள் 

தன்னுகடய பகடகயயும், பகடக்குத் வதகேயாை ெகல காரியங்ககளயும் பலப்படுத்தி, 
மிகப் மபரிய அளேில் மேல்லாஸுக்கு (HELLAS) எதி ாக தன் ஆட்ெியின் 5ம் 

ேருைத்தில் பகடமயடுத்தான். அகாஸ்வேருேின் இந்த 5ம் ேருைம், கிமு 480ம் 

ேருைம் ஆகும். இது, டாலமியின் வகைன் காலக்கணக்குக்கு ஒத்து ேருகிறது. 

மபர்ெியர்களின் மபரும்பகடயின் முன்வைற்றம், ‘மதர்மமாகபல்’ என்ற இடத்தில் 300 

ஸ்பார்டன்களால் கிமு 480 மெப்டம்பர் அல்லது அக்வடாபரில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. 
பிறகு, மபர்ெிய பகடகள் கிமு 479 வகாகடயில் ‘ெலாமிஸ்’ என்ற இடத்தில் வதால்ேி 
அகடந்து, பின்ோங்கிய இந்த ேருைம் ே லாற்றில் முக்கியத்துேம் ோய்ந்ததாகும். 

 

     “லக்லன் மடய்லர்” (LAUCHLAN TAYLOR),  அர்தமெஷ்டா I  ாஜாேின் ஆட்ெியின் 

முதலாம் ேருைத்கத கிமு 474 எை ெரியகமப்பதற்கு ேலுோை கா ணம் இருந்தது.  இது 

தான் “ெரியாை காலக்கணக்கு” என்று வஜாெப் பிரிஸ்லி (JOSEPH PRIESTLEY) கணித்தார்.  

மபர்ெியா பகடமயடுப்பின் முழு ேிே ங்ககளயும் அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு,  

அர்தமெஷ்டாேின்  முதல்  ேருைத்கத  கணிக்க,  மற்றுமமாரு  கிவ க்க  
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ே லாற்று ஆெிரியர்         (THUCYDIDES) என்பேர் எழுதிய ெரித்தி  

உண்கமககளப் படிக்க வேண்டும்.        எழுதிய  “மபலமபாவைெியன் யுத்தம்” 

(PELOPONNESIAN WAR) என்ற புஸ்தகம் மபர்ெியர்களுக்கும் கிவ க்கர்களுக்கும் நடந்த 

யுத்தம் பற்றியும், அ ெியல் நிலே த்கதயும் அறிய கிமு 474ம் ேருைத்துக்கு நம்கம 

அகழத்துச் மெல்கிறது.  இந்த புஸ்தகத்தில், மதமிஸ்டக்லஸ் என்ற கிவ க்க தளபதியின் 

 ாஜ துவ ாகம் பற்றிக் குறிப்பிடும் வபாது, கீழ்கண்ட ெம்பேத்கதப் பற்றி எழுதுகிறார்:  

      

“ஏமதன்ஸிலுள்ள தன் நண்பர்களிடமும், அர்வகாஸ் (ARGOS) பட்டணத்திலுள்ள 

தன்னுகடய இ கெிய கூட்டத்தாரிடமும் மகாஞ்ெம் பணத்கதப் மபற்றுக் மகாண்டவுடன், 

மபர்ெியன் ஒருேனுடன் கிவ க்க நாட்கட ேிட்டு மேளிவயறி, அப்மபாழுது தான் 

ஆட்ெியில் அமர்ந்த அர்தமெஷ்டா  ாஜாேிற்கு (அகாஸ்வேருேின் குமா னுக்கு) கடிதம் 

ஒன்கற அனுப்பிைான். இது நடந்தது, அர்தமெஷ்டாேின் முதல் ேருைமாகிய கிமு 474ம் 

ேருைம் ஆகும். ஆகவே, மநவகமியா எருெவலகமக் கட்ட கட்டகள மபற்றது                  

கிமு 474 – 20 = 454ம் ேருைம் ஆகும். 

     

டாலமி காலக்கணக்குடன் (கிமு 444)  தாைிவயலின் “70 ோ ங்கள்” தீர்க்க 

தரிெைத்கத (கிமு 454)  இகணப்பதில்  இகடமேளி உள்ளது.  அர்தமெஷ்டாேின் இகண 

ஆட்ெி  கிமு 474ம் ேருைத்தில் ஆ ம்பித்தது என்றால், இந்த   இகடமேளி (அதாேது,  

கிமு 454 – 444)   இல்லாமல்   வபாய்   ேிடுகிறது. 

       

 

அர்தசெஷ்ைாேின் முதல் ேருஷம் கிமு 474ம் ேருஷம் என்பதற்காை ொட்ெியங்கள் : 

 

முதல் ொட்ெியம் : 

 

               அகாஸ்வேரு  ஆட்ெிக்கு ேந்த ேருைம் :கிமு 486 ஆகும்.  தன்னுகடய ஆட்ெியின் 

21ம் ேருைத்தில் கிமு 465ல், ஆயி ம் வபருக்கு அதிபதியாக இருந்த அர்பாைஸ் 

என்பேைால் மகாகல மெய்யப்பட்டான்.  ஆைால், அகாஸ்வேருேின் குமா ன் 

அர்தமெஷ்டா ஆட்ெிக்கு ேந்தது கிமு 474ம் ேருைம் ஆகும். மபர்ெியாேின் தகல 

நக மாை மபர்ெிவபாலிஸ் கல்மேட்டுகளில், தரியு Iம், அேன் குமா ன் அகாஸ்வேரும் 10 

ேருைம் கூட்டாட்ெி  மெய்தது மதரிகிறது. அகாஸ்வேரு மட்டும் தைியாக 11 ேருைம் 

ஆட்ெி மெய்தான். தரியு I  கிமு 486ம் ேருைத்தில் இறந்தான். அகாஸ்வேருேின் 

மூன்றேது மகைாை அர்தமெஷ்டாேின் 1ம் ேருைம் கிமு 474ம் ேருைம் ஆகும்.  
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இரண்ைாம் ொட்ெியம் : 

 

           கிமு 480ம் ேருைத்தில் “ெலாமிஸ் வபாரில்” மதமிஸ்டக்லஸ் அகாஸ்வேருகே 

வதாற்கடித்தான்.  பிறகு, மதமிஸ்டக்லஸ் கிமு 473ல் ஆெியா கமைருக்கு ஓடி ேந்திருக்க 

வேண்டும். கிமு 474ம் ேருைத்தில் அர்தமெஷ்டா பதேிக்கு ேந்திருக்க வேண்டும்.  

 

          தன் தகப்பன் அகாஸ்வேருவுக்கு ப ம எதிரியாக மெயல்பட்டு, ெலாமிஸ் வபாரில் 

வதாற்கடித்த மதமிஸ்டக்லஸ் என்ற ஏமதன்ஸ் தளபதிக்கு, அர்தமெஷ்டா  ாஜா 

அகடக்கலம் மகாடுத்து, அேகை மக்ைெீியா மாநில கேர்ை ாக நியமித்து, அேனுக்கு 

ம ாட்டி, மாமிெம், ஒயின், துணிமணிகள், படுக்கக ஆகியேற்றின் மெலவுகளுக்காக ஐந்து 

ஊர்களின் ேருமாைத்கத  மகாடுத்தான். 
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“யூத இரட்டிப்பு“  தரீ்க்கதரிெைம்  

 

   ஆவமாஸ் 3:2,3. 
             “பூமியின் எல்லா ேம்ெங்களுக்குள்ளும் உங்கனள மாத்திரம் அறிந்து சகாண்வைன்; ஆனகயால் 
உங்களுனைய எல்லா அக்கிரமங்களிைிமித்தமும் உங்கனளத் தண்டிப்வபன்.  இரண்டு வபர் 
ஒருமைப்பட்டிருந்தாசலாழிய ஒருமித்து நைந்து வபாோர்கவளா ?“ 
 
            யாக்வகாபின் ேம்ொேளியிை ாை இஸ் வேலர்கள் ேிவெைித்த ஜைங்கள்     . 
யாக்வகாபின்  ம ணத்திற்கு பிறகு, எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிைர். வதேனுகடய 
ோர்த்கதகளுக்கு மெேி மகாடுக்காததால், அேர்களுக்காை தண்டகை பின் ேரும் 
ேெைங்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது : 

1. எவ மியா 16:13-18.  

“முதலாேது நான் அேர்களுனைய அக்கிரமத்துக்கும், அேர்களுனைய பாேத்துக்கும் 
இரட்டிப்பாய் நீதினயச்  ெரிக்கட்டுவேன்”. 

2. ஏொயா 40:1,2. 

“என் ஜைத்னத ஆற்றுங்கள், வதற்றுங்கள்; எருெவலமுைன் பட்ெமாய்ப் வபெி, அதின் 
வபார் முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிேிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் ெகல 
பாேங்களிைிமித்தமும் கர்த்தரின் னகயில் இரட்டிப்பாய் அனைந்து தரீ்ந்தது  என்றும் 
அதற்கு  கூறுங்கள் என்று உங்கள் வதேன் சொல்லுகிறார்”. 

3. ெகரியா 9:9-12. 

“ெவீயான் குமாரத்திவய, மிகவும் களிகூரு; எருெவலம் குமாரத்திவய, சகம்பீரி; இவதா, உன் 

ராஜா உன்ைிைத்தில் ேருகிறார்; அேர் நீதியுள்ளேரும் இரட்ெிக்கிறேரும் 

தாழ்னமயுள்ளேரும், கழுனதயின் வமலும் கழுனதக்குட்டியாகிய மறியின் வமலும் ஏறி 
ேருகிறேருமாயிருக்கிறார்”. 

“நம்பிக்னகயுனைய ெினறகவள, அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பாை நன்னமனயத்    
தருவேன், இன்னறக்வக தருவேன்”. 

          இங்கு “இ ட்டிப்பு” என்பது “அவத அளவு”  என்று அர்த்தம் மகாள்கிறது. இந்த 

“இ ட்டிப்பு”  தண்டகை என்பது, இஸ் வேல் வதேனுகடய கிருகபகய இழக்கும்  

காலத்கதக் குறிக்கிறது. இந்த காலப்பகுதியாை “இ ட்டிப்பு”  என்ற மமாழிமபயர்ப்புக்கு 

மூல எபிவ ய பதம் “மிஷ்வை” (MISHNEH) எவ  16:18 மற்றும் ெகரி 9:12ம் ேெைங்களில் 

காணப்படுகின்றை.  இதற்கு “அவத மாதிரி” (DUPLICATION), “திரும்பவும் அவத வபான்று”  

(REPETITION)  என்று அர்த்தம் மபறும். 

            வதேனுக்கு கீழ்படியாமல் அேிசுோெிகளாய் இருந்த கா ணத்திைால் இஸ் வேல் 

ஜாதி  ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தண்டகை அனுபேித்தைர் என்பகத வேத மாணேர் 

அறிேர்.  வதேனுகடய கிருகபகய இஸ் வேலர்கள் மபற்றிருந்த காலத்கதப் வபான்று, 

அவத மாதிரியாக (நகல் வபால), அவத அளோை காலப்பகுதியில் இஸ் வேலர் வதே 

கிருகபயிலிருந்து புறம்பாக்கப்படுோர்கள். 
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      ெகரியா முன்ைறிேித்தபடி,  ெிலுகே ம ணத்திற்கு ெில நாட்களுக்கு முன்பு, 
     கழுகதயின் வமல் ஏறி ேந்தார்; இ ட்டிப்பாை நன்கமகயத் தருவேன், 
இன்கறக்வக தருவேன் என்று ெகரியாேிைால் முன்ைறிேிக்கப்பட்டது. 
 

          வேதாகமத்தின் பி தாைமாை காலக்கணக்கு மதாடர்ச்ெிக்கு ெம்பந்தமில்லாமல் 
தான், காலம் ெம்பந்தப்பட்ட தீர்க்கதரிெைங்கள்  அகமந்து, அகேகள்   தைித்து 
கணிக்க வேண்டியகேகளாய் உள்ளை. உதா ணமாக, “                ”  
பற்றிய தீர்க்கதரிெைம், கிபி 607ம் ேருைத்தில் துேங்கி கிபி 1914ம் ேருைம் 
ேக யிலுள்ள காலப்பகுதிகயக் மகாண்டுள்ளகத வேத மாணேர்கள் அறிோர்கள். 
இருப்பினும், இந்த தீர்க்கதரிெைத்திற்காை அடிப்பகட ேிே ங்கள், வேதாகமத்தின் 
பி தாைமாை 6000 ேருைங்கள் அடங்கிய  காலக்கணக்கு கட்டகமப்பிலிருந்து  
முழுேதுமாக தைித்து உள்ளது. ஆகவே, வந டியாக உறுதி மெய்ய முடியாத 
நிகலயில் உள்ளது. இதற்கு உதா ணமாக ஒன்கறச் மொல்லலாம்.  “வயவகாோேின் 
ொட்ெிகள்” காலக்கணக்கு,  ெல் காலக்கணக்கிலிருந்து 103 ேருைங்கள் வேறுபாடாய் 
இருந்தாலும், அேர்கள் “                ”  பற்றிய ெத்தியத்தில் ெரியாகப் 
புரிந்து மகாள்ளும் நிகலயில் உள்ளார்கள். 
     “யூத இ ட்டிப்பு”   தீர்க்கதரிெைம் இதற்கு ேிதி ேிலக்காக உள்ளது.  ஏமைைில், 
இந்த தீர்க்கதரிெைம் இ ண்டு வநரிகடயாை இகணப்பு அம்ெங்களாய் “6000 ேருை”  
காலக்கணக்குடன் ப ஸ்ப ம் ெம்பந்தமுள்ளகேயாக இருப்பதால், “உண்கம 
காலக்கணக்கு” பற்றிய அறிகேச் ொர்ந்வத உள்ளது. இந்த கா ணத்திைால் தான், “யூத 
இ ட்டிப்பு”  கிபி 1878ம் ேருைத்தில் முடிவுற்றது என்பதற்கு, அவத ேருைத்தில் 
பாலஸ்தீைா வதெத்தில் இஸ் வேலர்களின் “முதல் குடியிருப்பு” நடந்ததற்காை 
ே லாற்று உண்கமகள் ஒத்தேிதமாய் உள்ளை. இதுவே, வேதாகம காலக்கணக்கின் 
பிகழயற்ற துல்லியத்தன்கமகய புரிந்துணரும் கருேியாக உள்ளது. 
      6000 ேருைங்களடங்கிய வேதாகம காலக்கணக்கில்  “யாக்வகாபின் மரணம் 
நிகழ்ந்த ேருஷம்”,  “கிறிஸ்துேின் மரணம் நிகழ்ந்த ேருஷம்” ஆகிய இ ண்டு 
இகணப்பு புள்ளிகளும் “யூதர்களின் கிருகப” மதாடர்பாை எல்கலககள 
நிர்ணயிக்கின்றை.  இவத மாதிரியாை காலப்பகுதியாக “கிருகப இழந்த காலம்”  
கிறிஸ்துேின்  ம ணத்திலிருந்து துேங்கி கிபி 1878ம் ேருைத்தில் முடி கடகிறது. 
குறிப்பிடத்தக்க  உறுதிப்பாட்டிகை நமக்கு தரும் ேிதத்தில், இந்த ேருைத்தில் தான் 
“படீ்டா டிக்ோ” காலைி குடியிருப்பு பாலஸ்தீைாேில் முதன் முதலாக 
அகமக்கப்பட்டது.  இஸ் வேலின் முதல் பி தம மந்திரியாக இருந்த வடேிட் 
மபன்குரியன் இகத உறுதிப்படுத்திைார்.  
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      “யூத  இ ட்டிப்பு”  தீர்க்கதரிெைம் கிபி 1878ல் முடிவுற்றது என்ற ெரியாை 
காலக்கணிப்பு,  ெல் அேர்களின் காலக்கணிப்பில் மட்டுவம குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
  

யாக்வகாபின் இரட்டிப்பு : 

               இஸ் வேலர்களுடன் வதேன் ேிவெைித்த உடன்படிக்கக மெய்து, பத்துக் 

கட்டகளககளயும் மற்ற பி மாணங்ககளயும் மகாடுத்து, ஆெரிப்புக் கூடா ம் மற்றும் 

ஆலயம் ெம்பந்தப்பட்ட ஒழுங்கு முகறககள கட்டகளயிட்டார். இகேகள் வதேனுகடய  

 ாஜ்யத்திற்காை ஏற்பாடுகளின் நிழலாக மெயல்பட்டு, ே  இருக்கும் கிறிஸ்து மற்றும் 

ெகப ஆட்ெிக்கு முன்ைகடயாளமாக இருந்தை. வதேனுகடய கட்டகளகளுக்குக் 

கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் ஆெீர்ோதங்களும், மீறிைால் வதே கிருகபகய இழக்கும் நிகலயும் 

முன்ைறிேிக்கப்பட்டது.  இஸ் வேலர்கள் வதே கிருகப மபற்ற காலத்கத யூத ே லாற்று 

உண்கமகள் ோயிலாக அறியலாம். யாக்வகாபின் ம ணத்திலிருந்து கிறிஸ்துேின் 

ம ணம் ேக க்கும் உள்ள 1845 ேருைங்கள் இஸ் வேலர்களுக்கு கிருகபயின் காலம் 

ஆகும். இந்த கிருகபயின் காலத்தின் துேக்கமாக ‘யாக்வகாபின் ம ணம்’ எடுத்துக் 

மகாள்ளப்படுகிறது.  ஏமைைில், 12 வகாத்தி ங்கள் ோயிலாகவே இஸ் வேல் 

ஜாதியிைரின் வதெீய அளேிலாை ோழ்வு மதாடங்கியது. யாக்வகாபு தன்னுகடய 

ம ணப்படுக்ககயில் இருக்கும் மபாழுது, 12 வகாத்தி ங்கள் வதெத்கத சுதந்தரித்துக் 

மகாள்ளும் பங்குகள் மதாடர்பாை தீர்க்கதரிெை ஆெீர்ோதங்ககள வகாத்தி ப் 

பிதாக்களாகிய தன் 12 குமா ர்களுக்கு அளித்தான். (ஆதி 49ம் அதிகா ம்)  

           இஸ் வேலர்களின் கிருகபயின் முடிவு காலமாக கிறிஸ்துேின் ம ணம் 

குறிக்கப்படுகிறது.  வதெத்கத ேிட்டு இஸ் வேலர்கள் ெிதறடிக்கப்படப் வபாேகத குறித்து, 

தம் ம ணத்திற்கு ெற்று முன்பு நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து கூறிய தீர்க்கதரிெை 

ொபத்துடன் இஸ் வேலர்களின் கிருகபயின் காலம் முடிவுக்கு ேந்தது. மத் 23:38; லூக் 

21:24. 

          வேதம் கூறுகிறது : “அேர் தமக்குச் மொந்தமாைதிவல ேந்தார்; அேருக்குச் 

மொந்தமாைேர்கவளா அேக  ஏற்றுக்மகாள்ளேில்கல”. (வயாோ 1:11)  இவயசு 

நியாயப்பி மாணத்தின் கீழ் யூத ாக பிறந்தார். அேருகடய ஊழியம் தம் மொந்த 

ஜைங்களுக்குள்வள மபரும்பாலும் நகடமபற்றது.  வதேனுகடய மொந்த குமா கை 

புறம்பாக்கிப்வபாட்ட இஸ் வேலர்களுக்கு தண்டகை காலம் கிறிஸ்துேின் 

ம ணத்திலிருந்து ஆ ம்பமாகியது. (மத் 23:37,38)  இவயசு கூறிய ொபம் கா ணமாக, கிபி 
70ல் எருெவலம் எரிக்கப்பட்டு, யூதர்கள் உலகம் முழுேதும் ெிதறடிக்கப்பட்டைர். 
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ரெல் காலக்கணக்கு :  
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யூதர்களின் கிருனப காலம் : 
யூத கிருனபயின் காலம் துேக்கம்  = யாக்வகாபின் மரணம் = கி.மு. 1814 - 1813 
யூத கிருனபயின் காலம் முடிவு     = இவயசுேின் மரணம் =   

                                           கி.பி. 33  (32 முழு ேருஷங்கள்). 

யூத கிருனபயின் காலம்             = 1813 + 32 = 1845 ேருஷங்கள். 
      (மாதிரி நகல்) 
 
யூதர்களின் கிருனப இழந்த காலம் : 
‘கிருனப இழந்த காலம்’  துேக்கம்   :   கிறிஸ்துேின் மரணம்  : கி.பி. 33 

‘கிருனபயின் காலம்’  மாதிரி நகல்  :   1845 ேருஷங்கள். 

‘கிருனப இழந்த காலம்’  முடிவு         :   கி.பி. 33 + 1845 =  கி.பி. 1878 

 

கிறிஸ்தேர்களின் கிருனப காலம் : 
(வராமர் 11ம் அதிகாரம்) 

கிறிஸ்தேர்களின் கிருனப காலம் துேக்கம்               =  கி.பி. 33 
ஆேிக்குரிய இஸ்ரவேலரின் (வபர்க்கிறிஸ்தேர்களின்) 

கிருனப காலம் முடிவு   (33 + 1845 = 1878)        =  கி.பி. 1878 
யூதர்களின் தண்ைனை காலம் முடிவு                      =  கி.பி. 1878    
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        கிபி 1878ம் ேருைம், இஸ் வேலர்களுக்கு வதே கிருகப திரும்பவும் ேந்த 

ேருைத்திற்கு மேளிப்பகடயாை ொட்ெியமாகத் திகழ்கிறது.  இஸ் வேல் ஒரு நாடாக 

திரும்பவும் ஸ்தாபிக்கப்படுேதற்காை ெம்பேங்களின் துேக்கமாக கிபி 1878ம் ேருைம் 

அகமந்து, அதன் உச்ெக்கட்டமாக, கிபி 1948ம் ேருைத்தில் இஸ் வேல் நாடு 

உருப்மபற்றது. கிபி 1878ல் மபர்லின் காங்கி ஸ் மாநாடு  கூடியது. இங்கிலாந்து நாட்டு 

பி தம மந்திரியாக இருந்த யூத ாகிய லார்டு மபக்கன்ஃபலீ்டு, மபர்லின் காங்கி ஸ் 

மாநாட்டின் முக்கிய நப ாக மெயல்பட்டார். இதன் ேிகளோக இஸ் வேலர்கள் 

பாலஸ்தீைாேில் நிலங்ககள ேிகலக்கு ோங்கி மொந்தமாக்கிக் மகாள்ளலாம் என்றும், 

காலைி குடியிருப்புககள அகமக்கலாம் என்றும் ெில உரிகமகள் ேழங்கப்பட்டை. “படீ்டா 

டிக்ோ”  யூத ெமூக குடியிருப்பு கிபி 1878ம் ேருைம் ஆகஸ்டு  8ம் வததி 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 
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  இஸ் வேல் நாடு திரும்பவும் உயிர் மபற்றதற்காை கமல் கல்லாக கிபி 1878ம் 

ேருைம் முக்கியத்துேம் மபற்றது என்று இஸ் வேல் நாட்டின் முதல் பி தம மந்திரியாக 

இருந்த வடேிட் மபன்குரியன் ொட்ெியமளித்தார். அேர் தன்னுகடய மொற்மபாழிேில், 

“மகத்தாை நாளாகிய கிபி 1948ம் ேருஷம் வம மாதம் 14ம் வததி அன்று இஸ்ரவேல் நாடு உண்னமயில் 

உருப்சபறேில்னல;  இந்த நாளில் 6,50,000 யூதர்கள் ோழ்கிறார்கள் என்பதும் உண்னம இல்னல;  

இதற்காை முன்வைற்பாடுகள் மூன்று தனலமுனறகளின்  இனணந்த முயற்ெிகளிைால், கிபி 1878ம் 

ேருஷம் முதற் சகாண்டு நனைசபற ஆரம்பித்தை.  இதற்காை ஆரம்பம், நாட்டில் முதல் முனறயாக ‘பீட்ைா 

டிக்ோ’ எபிவரய குடியிருப்பு ஸ்தாபைம் ஆைது தான் ஆரம்பம் ஆகும்”. என்று  இஸ் வேலர்களின்  

கிருகபயின் ஆ ம்பமாக கிபி 1878ம் ேருைத்கதக் குறிக்கிறார்.  ‘படீ்டா டிக்ோ’ இன்று 

மபரும் மதாழில் கமயமாக          நக த்திற்கு அருகில் மெயல்படுகிறது. இது 

இஸ் வேலின் “யூத குடியிருப்பு காலைிகளின் தாய்” என்று அகழக்கப்படுகிறது. 

 

 

இஸ் வேலின் “மிஷ்வை” நிகறவேறுேது குறித்து ஏொயாேிைால் தீர்க்கதரிெைம் 

உக க்கப்பட்டது: 

 

              “என் ஜைத்னத ஆற்றுங்கள், வதற்றுங்கள்; எருெவலமுைன் பட்ெமாய் வபெி, அதின் வபார் 
முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிேிர்த்தியாயிற்று என்றும், அது தன் ெகல 
பாேங்களிைிமித்தமும் கர்த்தரின் னகயில் இரட்டிப்பாய் அனைந்து தரீ்ந்தது என்றும் அதற்கு  
கூறுங்கள்  என்று உங்கள் வதேன் சொல்லுகிறார்”.  ஏொயா 40:1,2. 
 
  ஏொயாேின் இந்த ேெைத்தில் “மிஷ்வை” என்ற பதம் 

உபவயாகப்படுத்தப்படேில்கல.  “இ ட்டிப்பு”  என்பதற்கு “வகஃவபல்”  (KEPHEL) என்ற பதம் 

உபவயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. “வகஃவபல்” என்ற பதம் “நடுேில் மடிக்கப்பட்டுள்ளது” 

என்ற அர்த்தத்தில் “இ ட்டிப்பு”  என்ற மபாருகள உணர்த்துகிறது. காலக்கணக்கின் 

அடிப்பகடயில் உக ப்பதாயிருந்தால்,  1845 ேருைங்கள் அடங்கிய ஒவ  மாதிரியாை 

இ ண்டு காலப்பகுதிகளின் கமயமாக கிறிஸ்து ம ணமகடந்த கிபி 33ம் ேருைம் 

அகமகிறது என்று கூறலாம். 

 

கிபி 1878ம் ேருைத்திலிருந்து கிருகபயின் காலம் ஆ ம்பமாகியது என்பதற்காை 

ொட்ெியங்ககள நாம் கண்டறிந்தாலும், அகதத் மதாடர்ந்து இன்று நிகழ்ந்து ேரும் 

ேிையங்கள் நம்கம ஆச்ெரியத்துள்ளாக்கும் ேிதத்தில் உள்ளை. மீன் பிடிப்பேர்களும் 

வேட்கடக்கா ர்களும்  வதே ெத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து மொந்த நாட்டுக்குத் திரும்பும் 

நிகல ெில ெமயங்களில் உருோகிறது. (எவ மி 16:16) இஸ் வேலர் அகைேரும் 

மபாதுோக ஆெீர்ேதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிகலயில் உள்ளார்கள்.   
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              நாடு முற்றிலும் அழிந்து, இஸ் வேலர்கள் பூமியின் ஒவ்மோரு மூகலயிலும் 

ெிதறுண்டு, புதிய நாடு உருோேதற்காை ோய்ப்புக்கள் ஏதுமில்லாத நிகலயில், 

இஸ் வேல் நாடு புத்துயிர் மபற்று, ஸ்தாபைம் ஆைது வபான்ற நிகழ்ச்ெி உலக 

ே லாற்றில் இதற்கு முன்  நகடமபறாத ஒன்றாகும். 
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இரட்டிப்பு பற்றிய மூல  தீர்க்கதரிெை ேெைங்களின் ேிளக்கம் 

 

 

 வேதாகமத்தில் “இகணகள்” என்ற பாடத்கத வேத மாணேர்கள் 

குறிப்பிடும்வபாது, அது ெம்பந்தமாை தீர்க்கதரிெைங்கள், யூத யுகத்திலும், சுேிவெை 

யுகத்திலும், இகணயாக உள்ள காலப்பகுதிககள சுட்டிக்காட்டுேதாக அறிகிவறாம். இந்த 

காலப்பகுதிகள் அளேிலும், தன்கமகளிலும் ஒவ  மாதிரியாக இருப்பதாக நம்புகிவறாம்.  

இந்த இனணகள் “யுகங்கள்” அல்ல.  இந்த இனணகள் “யுகங்களில்” இருக்கின்றை. 

இதைால் தான்,  ெவகா.  ெல் அேர்களின் ேக பட ேிளக்கங்கள், “இகணகளின்” 

ேருைங்களிலிருந்து ேித்தியாெமாய் உள்ளது. இந்த “இகணகள்” வேதாகமத்கத 

அடிப்பகடயாகவும், துல்லியமாகவும் உள்ளை. இகேகள் யுகங்கள் அல்ல. 

 

இந்த இகணகளுக்கு “யாக்வகாபின் இ ட்டிப்பு” என்று மற்றுமமாரு மபயர் 

உண்டு. இது தீர்க்கதரிெிகளால் உபவயாகப்படுத்தப்பட்ட மொற்மறாடர் ஆகும்.  இது 

ெம்பந்தப்பட்ட தீர்க்கதரிெைம் பி தாைமாக “யூதர்” ெம்பந்தப்பட்டது என்பகத இந்த 

மபயர்  உணர்த்துகிறது.  இந்த தீர்க்கதரிெைம் “தண்டகை” பற்றி மொல்லப்படுகிறது. இது 

யுகத்கதப் பற்றிய ேிையம் இல்கல. யூத யுகமும் சுேிவெஷ யுகமும் இனணகள் 

அல்ல.  ஆைால், “இரண்டு இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார்” (அேிசுோெிகள்)  சதாைர்பாை 

ெம்பேங்கள் அளேிலும், தன்னமயிலும் இனணயாக இருக்கின்றை.  இகத 

வேதாகமத்தின் துகணவயாடு ஆ ாயலாம்: 

 

“இரட்டிப்பு” பற்றிய மூல தரீ்க்கதரிெைங்கள் : 

 

1)   ெகரியா 9ம் அதிகாரம். 
2)   எவரமியா 16ம் அதிகாரம். 
3)   ஏொயா 40ம் அதிகாரம். 

 
       இந்த  மூன்று அதிகா ங்களும், 1845 ேருை காலப்பகுதிகய அல்லாமல் வேறு 

எகதயும் குறிக்கேில்கல. 1845 ேருை காலத்கத தாண்டி குறிக்கப்படுபகே அல்ல. இந்த 

மூன்று அடிப்பகடயாை தீர்க்கதரிெைங்ககள ேெைம் ேெைமாக ஆழ்ந்து 

ஆ ாயாேிட்டால், தீர்க்கதரிெைங்களின் கருப்மபாருகள முழுேதுமாக உண  

முடியாமல், தேறாை முடிவுகளுக்கு தள்ளப்படுவோம். 
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ெகரியா 9ம் அதிகாரம் 
 

9. ெவீயான் குமாரத்திவய, மிகவும் 

களிகூரு; எருெவலம் குமாரத்திவய, 

சகம்பீரி;  இவதா, உன் ராஜாஉன்ைிைத்தில் 

ேருகிறார்; அேர் நீதியுள்ளேரும் 

இரட்ெிக்கிறேரும் தாழ்னமயுள்ளேரும், 

கழுனதயின் வமலும், கழுனதக் 

குட்டியாகிய மறியின் வமலும் ஏறி 
ேருகிறேருமாயிருக்கிறார். 

 

10. எப்பிராயீமிைின்று இரதங்கனளயும் 

எருெவலமிைின்று குதினரகனளயும் 

அற்றுப்வபாகப் பண்ணுவேன், யுத்த 

ேில்லும் இல்லாமற்வபாகும்; அேர் 

ஜாதிகளுக்குச் ெமாதாைம் கூறுோர்; 

அேருனைய ஆளுனக ஒரு ெமுத்திரந் 

சதாைங்கி  மறுெமுத்திரம் ேனரக்கும், நதி 
சதாைங்கிப் பூமியின் எல்னலகள் 

பரியந்தமும் செல்லும். 

 

11. உைக்கு நான் செய்ேசதன்ை 

சேன்றால், தண்ணரீில்லாத குழியிவல 

அனைபட்டி ருக்கிற உன்னுனையேர்கனள 

நான் உன் உைன்படிக்னகயின் 

இரத்தத்திைாவல ேிடுதனல  பண்ணு 

வேன். 

 

12. நம்பிக்னகயுனைய ெினறகவள, 

அரணுக்குத் திரும்புங்கள்; இரட்டிப்பாை 

நன்னமனயத் தருவேன், இன்னறக்வக 

தருவேன்.  

 

13. நான் எைக்சகன்று யூதானே 

நாவணற்றி, எப்பிராயீமிவல ேில்னல 

நிரப்பி, ெவீயாவை, உன் புத்திரனரக் 

கிவரக்குவதெப் புத்திரருக்கு ேிவராதமாக 

எழுப்பி, உன்னைப் பராக்கிரமொலியின் 

பட்ையத்துக்கு ஒப்பாக்குவேன். 

ெகரியாேின் இந்த அதிகா த்தின் ஒரு பகுதிகய 

மத்வதயு அப்வபாஸ்தலன் ேிமர்ெிக்கிறார். (மத் 

21:1-5) தம்முகடய ம ணத்திற்கு ெற்று முன்பாக 

இவயசுேின் எழுச்ெிமிகு எருெவலம் பி வேெம் 

பற்றி 9ம் ேெைம் மொல்கிறது. இதற்கு அடுத்த 

ேெைம் நம்கம அேருகடய ெமாதாை 

இ ாஜ்யத்திற்கு வந ாக  அகழத்துச் மெல்கிறது.  

எருெவலமின் அந்த ேருத்தமிக்க ோ த்தின் 

ேிகளவு ஆெீர்ோதமாக அடுத்த ேெைத்தில் 

மேளிப்படுகிறது. 

 

ஆைால், வமற்குறிப்பிட்ட இந்த இ ண்டு 

ெம்பேங்களுக்கு இகடயில், இஸ் வேல் 

புறக்கணிக்கப்படுகிறது; 10ம்  ேெைத்தின் முதல் 

பகுதியில் காணும்ேிதமாக, கிறிஸ்துேின் 

ெரீ த்தில்  புறஜாதியார் இடம்மபறுகிறார்கள். 

ெிலுகே ம ணத்திற்கும் ெமாதாை 

இ ாஜ்யத்திற்கும் இகடயிலுள்ள காலத்கத 

நி ப்புேதற்கு ஒரு ெில ோர்த்கதகவள 

வபாதுமாைகேயாக இருக்கின்றை. இந்த எளிய 

ெில ோர்த்கதகள் மிகப்மபரும் ெத்தியத்கத 

கற்பிக்கின்றை. சுேிவெை யுகத்தில் இஸ் வேல் 

புறக்கணிக்கப்படுகிறது!  கிறிஸ்தே யுகம் என்று 

அகழக்கப்படும் காலப்பகுதியில் இஸ் வேலரின் 

நீண்ட நாகளய தண்டகைகய, தீர்க்கதரிெி 11 & 

12ம் ேெைங்களில் ேிளக்குகிறார். இது முற்றிலும் 

ேலுேிழந்ததும் (குழி), ெத்தியக் குகறவு 

(தண்ணரீ்) உள்ளதாை காலப்பகுதி ஆகும்.  இந்த 

நிகல, “இ ட்டிப்பு” என்றகழக் கப்படும் 

காலப்பகுதிக்குப் பிறகு முடியும்.  
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14. அேர்கள் பட்ெத்தில் கர்த்தர் காணப் 

படுோர்;  அேருனைய அம்பு மின்ைனலப் 

வபாலப் புறப்படும்; கர்த்தராகிய 

ஆண்ைேர் எக்காளம் ஊதி, சதன்தினெச் 

சுழல் காற்றுகவளாவை நைந்து ேருோர். 

 

15. வெனைகளின் கர்த்தர் அேர்கனளக் 

காப்பாற்றுோர்; அேர்கள் பட்ெித்து, 

கேண்கற்களால் கீழ்ப்படுத்திக் சகாள் 

ோர்கள்; அேர்கள் குடித்துக் களிப்பிைால் 

ஆரோரிப்பார்கள்; பாை பாத்திரங்கள் 

வபாலவும் பலிபீைத்தின் வகாடிகனளப் 

வபாலவும் நினறந்தி ருப்பார்கள். 

 

16. அந்நாளில் அேர்களுனைய 

வதேைாகிய கர்த்தர் தம்முனைய ஜைமாை 

மந்னதயாகிய அேர்கனள இரட்ெிப்பார்; 

அேர்கள் அேருனைய வதெத்தில் 

ஏற்றப்பட்ை சகாடிகளின் கிரீைத்தில் 

பதிந்திருப்பார்கள். 

 

17. அேருனைய காருண்யம் எத்தனை 

சபரியது? அேருனைய செௌந்தரியம் 

எத்தனை சபரியது? தாைியம் 

ோலிபனரயும், புது திராட்ெரெம் 

கன்ைினககனளயும் ேளர்க்கும். 

 

 13-17ம் ேெைங்கள், பிறகு இஸ் வேலுக்கு 

கிருகப திரும்ப கிகடக்கப் மபறுேகதயும், 

வதெீய முக்கியத்துேம் மபறுேகதயும்  

மதரிேிக்கின்றை. 

 

11 & 12ம் ேெைங்கள் நம் கேைத்கத இப்மபாழுது 

ஈர்க்கின்றை: 

 

முதலில் கேைிக்க வேண்டியது : 

 

இஸ் வேலின் புறக்கணிப்பு என்பது ஒரு 

தண்டகை ஆகும்.  இகத ஆவமாஸ் 3:2ம் ேெைம் 

ேலுோகத் மதரிேிக்கிறது: 

 

“பூமியின் எல்லா ேம்ெங்களுக்குள்ளும் உங்கனள 

மாத்திரம் அறிந்துசகாண்வைன்; ஆனகயால் 

உங்களுனைய எல்லா அக்கிரமங்களிைிமித்தமும் 

உங்கனளத் தண்டிப்வபன்”. 

 

அதாேது, 

கிருகப கடகமகய பிறப்பிக்கிறது;  இப்படியாக, 

ெக 9:10ல், வதேன் இஸ் வேகல ேிட்டு ேிலகி, 
புறஜாதியார் பக்கம் திரும்பியது என்பது 

உண ப்படுகிறது. (லூக் 16:16).  இங்கு நாம் 

முக்கியமாக கேைிக்க வேண்டியது:  

“இகணகள்” அல்லது “யாக்வகாபின் இ ட்டிப்பு”  

என்ற  முழு பாடமும்  “அேிசுோெிகளின் 

புறக்கணிப்பு” பற்றியவத ஆகும்.   இந்த பாடம் 

ேிசுோெிககளப் பற்றியது இல்கல. யுகத்தின் 

பி தாைமாை பணிகயப் பற்றியதும் அல்ல.  

இதன் கா ணமாகவே, “இகணகள்” என்பது 

“யுகங்கள்”  அல்ல.    இதைால் தான் ெவகா.  ெல்  

கூறும்மபாழுது, “இகணகள்”  “மாம்ெீக 

குடும்பத்தாக  பின்பற்றுகின்றை” என்கிறார். 
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 11ம் ேெைம் துேங்கும் மபாழுது, தண்டகை 

முடியும் நாகளக் குறித்து வதேன்  ோக்குத்தத்தம் 

மெய்கிறார். ெகரியாேின் இந்த ேெைத்தின் 

கருகே இவயசு “ஐசுேரியோன் – லாெரு” 

உேகமயில் ககயாளுகிறார்.(லூக் 16:18-31). 

ஆைால், ெகரியாேின் தீர்க்கதரிெைத்தில், 

இஸ் வேலர் “ேி லின் நுைியில் தண்ணரீ் 

மபறுேது” மட்டுமல்லாமல்  (லூக் 16:24), 

தண்ணரீில்லாத குழியிலிருந்து ேிடுேிக்கப் 

படுகிறார்கள்.  இந்த காலக்கட்டம் தான் 

ே லாற்றில் “அ ணுக்குத் திரும்புங்கள்” என்று 

அறிவுறுத்தப்பட்டதற்கு இணங்க, வதேைால் 

மீண்டும் கிருகப மபறும் காலம் ஆகும். இது 

நடக்கும் ேக யில், அேர்கள் கிருகப இழந்த 

நிகலயில் ககதிகளாய் இருந்தாலும் நம்பிக்கக 

யுடன் இருந்தைர். 

 

பிறகு, 12ம் ேெைம் காலக்கணக்கு 

தீர்க்கதரிெைத்கத நமக்கு அளிக்கிறது. 

 

“இரட்டிப்பாை நன்னமனயத் தருவேன், இன்னறக்வக 

தருவேன்”. 

 

அந்த நாகளப் பற்றிய துல்லியமாை குறிப்பு  நம் 

கேைத்கத மபரிதும் ஈர்க்கிறது.  இவயசுேின் 

ெிலுகே ம ணத்திற்கு ெில நாட்களுக்கு முன்பு 

தான், இந்த ோக்குத்தத்தத்தின் நாகள ெகரியா 

9:9ல் காண்பிக்கிறார். (மத்23:37-39)  “இன்கறக்கு”  

என்று  அந்த நாகளப் பற்றி இவயசு கள்ளைிடம் 

மதரிேிக்கிறார்:  

 

“இன்னறக்கு நீ என்னுைவைகூைப் பரதெீிலிருப்பாய் என்று 

சமய்யாகவே உைக்குச் சொல்லுகிவறன்” (லூக் 23:43) 
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 “பூமியின் எல்லா ேம்ெங்களுக்குள்ளும் உங்ககள 

மாத்தி ம் “அறிந்து” (கிருகப) மகாண்வடன்” என்று 

ஆவமாஸ் 3:2ல் கூறுேது, யாக்வகாபின் 

ம ணத்திலிருந்து, இஸ் வேலக  ஒரு 

“ஜாதியாக” “ஜைங்களாக” “குடும்பமாக” 

அங்கீகரித்து வதேன் கிருகபயுடன் 

உறோடுேகத மேளிப்படுத்துகிறது.  அதாேது, 

கிமு 1813ல் யாக்வகாபின் ம ணத்கதத் 

மதாடர்ந்து, முற்பிதாக்களின் யுகம் திடீம ன்று 

முடிவுக்கு ேந்தது. பிறகு, இஸ் வேலர்களுக்காை 

இந்த ேிவெைித்த “கிருகப”, கிறிஸ்துேின் 

ெிலுகே ம ணத்திற்கு ெில நாட்களுக்கு முன்பு 

கிபி 33ல் முடிவு மபற்றது.  

 

(1845 ேருைங்களுக்குப் பிறகு).  ெகரி 9:12ல்,  

“இன்கறக்வக தருவேன்” என்ற அறிேிப்பு 

மேளியாைது. இவயசு எருெவலமில் பி வேெித்த 

நாள் அதுவே. (ெகரி  9:9) 

 

 

நமது கர்த்தரின் அறிேிப்பு என்ை ? 

 

                  “யூதாேின் இ ட்டிப்பு” என்ற மொல் ெக 9:12ல் காணப்படும் மூல 

ோர்த்கதயிலிருந்து மபறப்பட்டது.  “இ ட்டிப்பு” என்பதற்கு “மறுபடியும் அவத மாதிரி” 

என்று அர்த்தம் ஆகும். படீ்டா டிக்ோ காலைிகய கிபி 1878ல் இஸ் வேலில் ஸ்தாபித்து, 

இஸ் வேலர் நாடு திரும்புேதற்கு ேித்திட்டது, “இ ட்டிப்பு” என்ற மொல்லின் 

துல்லியமாை காலக்கணக்கு அர்த்தம் ே லாற்று நிகழ்வு மூலம் நிரூபணமாகியது. 

ஆவமாஸ் 3:2ம் ேெைத்தின்  கருத்கத ெகரியா ேிரிோக ேிளக்குகிறார்: “நான் உைக்கு 

கிருகப அளித்த காலத்கதப் வபான்று, அவத மாதிரியாை காலத்திற்கு  கிருகப இழக்கச் 

மெய்வேன்” ஆகவே, கிபி 33லிருந்து 1845 ேருைங்கள் கழித்து, கிபி 1878ல் 

இஸ் வேலருக்கு கிருகப திரும்ப கிகடத்தது. அந்த “இ ட்டிப்பு” நிகறவேறியது. 
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ெகரியாேின் தீர்க்கதரிெைத்கத கீழ்கண்டோறு மதாகுக்கலாம் : 

1. ெகரியா  ே லாற்றில் அந்த நாகளச் சுட்டிக்காட்டுகிறார் - கிபி 33 ேெந்த காலம். 
 

2. அந்த நாளில் கிருகபயிலிருந்து இஸ் வேல் புறக்கணிக்கப்பட்டது 

தீர்க்கதரிெைத்தில் கமயப்படுத்தப்படுகிறது. ஆைாலும், இறுதியாக மேற்றிக மாக 

திரும்பச் வெர்க்கப்படும் அனுபேத்கதயும் உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

3. இஸ் வேல் புறக்கணிக்கப்படுேது ஒரு தண்டகை ஆகும். இவ்ேிதமாக, 

“இ ட்டிப்பு” என்ற பாடம் “தண்டகைகயப்” பற்றியதாகும். 

 

4. அேர்களுக்கு கிருகப இருந்த காலத்துக்குச் ெமமாக தண்டகை காலம் நீடித்தது 

(ஆவமாஸ் 3:2) அதாேது,  1845 ேருைங்கள். (கிபி 1813ல் யாக்வகாபின் 

ம ணத்திலிருந்து கிபி 33 ேக ). 

 

5. இப்படியாக, அேர்களுகடய கிருகப திரும்பும் காலம் கிபி 1878ல் ஆ ம்பிக்க 

வேண்டியிருந்தது; ே லாற்றில் அதுவே நடந்தது !  

 

6. “யூத இ ட்டிப்பு” என்பது யுகத்கதவயா அல்லது யுகங்ககளவயா குறிப்பதில்கல. 

இது அேிசுோெிகளின் புறக்கணிப்கபப் பற்றியதாகும்.  
 

 

 

 

 

    1813      33      1878

              

             
                  

         .

     1874
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கிபி33 முதல் 1878 ேனர சதாைர்பாை குறிப்பு 

 

 

 

          “இ ட்டிப்பு” தீர்க்கதரிெைத்தில் இஸ் வேலின் அேிசுோெத்கதப் பற்றி மபருமளேில் 

ெகரியா நமக்கு எடுத்துக த்துள்ளார். இ ட்டிப்பின் இ ண்டு அக  பகுதிகள், 

வதேைிடத்தில் இஸ் வேலின் அனுபேங்களின் இரு அக  பகுதிககளக் குறிக்கிறது 

என்று  மொல்ேவத ெகரியாேின் பி தாை வநாக்கமாய் இருந்தது. 1). கிமு 1813 முதல் கிபி 
33 ேக  கிருகப;   2)  கிபி 33 முதல் கிபி 1878 ேக  கிருகப இழந்த காலம்;  ஆைால், 

வதேன் “புறஜாதிகளுக்கு ெமாதாைம் கூறுோர்” என்ற ேிையத்கதயல்லாமல், 

“இ ட்டிப்பின்” இ ண்டாேது அக  பகுதியில் என்ை நிகழும் என்பகதப் பற்றி 
வேமறான்கறயும் மொல்லேில்கல. அதாேது, இஸ் வேலர்களுக்குப் பதிலாக, வதே 

கிருகப புறஜாதிககளச் வெரும். (ெக 9:10) 
 

           இங்கு தான், இகணகள் பற்றிய பாடம் ேருகிறது. “இகண” என்ற ோர்த்கத அவத 

மாதிரியாை ேிையம் வேமறாரு காலத்தில் அல்லது இடத்தில்  நடப்பகத 

உணர்த்துகிறது. “இ ட்டிப்பு” பற்றிய மூன்று தீர்க்கதரிெைங்களும் “இஸ் வேகல” 

பற்றிவய பி தாைமாக மொல்கிறது. கிறிஸ்தேத்கதப் பற்றி அல்ல. ஆகவே, 

கிறிஸ்தேத்தில் இதற்கு இகணயாக வேறு ஏதும் உள்ளதா என்பகதப் பார்க்க 

வேதாகமத்தின் துகணகய வதட வேண்டியுள்ளது.  வதே கிருகபகய ஒரு குறிப்பிட்ட 

காலத்திற்கு இழந்து, மறுபடியும் திரும்பவும் மபறும் அேிசுோெ இஸ் வேலர்ககளப் 

வபால, அேிசுோெ கிறிஸ்தேர்களுக்கு நடப்பதில்கல! அேிசுோெ இஸ் வேலர்களுக்கு 

மகாடுக்கப்படும் தண்டகைக்கு முற்றிலும் ேித்தியாெமாக அேிசுோெ 

கிறிஸ்தேருக்குரிய தண்டகை இருக்கிறது. ஆகவே, இங்கு “இகணகள்” தண்டகையின் 

தன்கமகயப் பற்றியது அல்ல. இது எப்மபாழுது புறக்கணிப்பு அல்லது தண்டகை 

ஆ ம்பிக்கிறது என்ற காலத்கதப் பற்றியது ஆகும். 

 

          மு ட்டாட்டமுள்ள இஸ் வேலருக்கும், மு ட்டாட்டமுள்ள கிறிஸ்தேர்களுக்கும் 

உள்ள இகணககள கீழ்கண்டோறு பார்க்கலாம்: 

 

1) வதேன் தம்முகடய உறகே மதாட  அனுமதித்த காலம். 

2) அேர்கள் மீது நியாயத்தீர்ப்பு ேருேதற்காை கா ணம் அல்லது ெம்பேம். 

3) நியாயத்தீர்ப்பு மெயல்படும் காலம். 

4) வதேனுடைாை உறவுகள் அழிக்கப்படுேதற்கு கா ணமாை ெம்பேங்கள். 

5) அேிசுோெிகளிடமிருந்து ேிசுோெிககளப் பிரிக்கும் மெயல்முகற ஆ ம்பம். 
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            கிறிஸ்தேத்திற்கு ஏற்படும் இகணயாை அனுபேங்ககள ஏொயா 8:14,15ம் 

ேெைங்களில் நாம் பார்க்கிவறாம்.  இந்த ொட்ெியத்தின் கருப்மபாருள் இதுவே !  

 

  “--- இஸ்ரவேலின்  இரண்டு வகாத்திரத்துக்கும் தடுக்கலின் கல்லும், இைறுதலின் கன்மனலயும், 

எருெவலமின் குடிகளுக்குச் சுருக்கும் கண்ணியுமாயிருப்பார்”. 

 

           இந்த ோர்த்கதககள நாம் தியாைிக்கும் வபாது, இதற்கு ஒப்பாக உள்ள 

ேெைப்பகுதிககளப் பார்ப்வபாம் : 

 

 

6. அந்தப்படிவய: இவதா சதரிந்துசகாள்ளப்பட்ைதும், 

ேினலவயறப்சபற்றதுமாயிருக்கிற மூனலக்கல்னலச் 

ெவீயாைில் னேக்கிவறன்; அதின் வமல் ேிசுோெமா 

யிருக்கிறேன்  சேட்கப்படுேதில்னல என்று வேதத்திவல 

சொல்லியிருக்கிறது. 

 

7. ஆனகயால் ேிசுோெிக்கிற உங்களுக்கு அது 

ேினலவயறப்சபற்றது; கீழ்ப்படியாமலிருக்கிறேர்களுக்வகா 

ேடீ்னைக் கட்டுகிறேர்களால் தள்ளப்பட்ை பிரதாை 

மூனலக்கல்லாகிய அந்தக் கல் இைறுகிறதற்வகதுோை 

கல்லும் ேிழுதற்வகதுோை கன்மனலயுமாயிற்று. 

 

8. அேர்கள் திருேெைத்திற்குக் கீழ்படியாதேர்களாயிருந்து 

இைறுகிறார்கள்; அதற்சகன்வற நியமிக்கப்பட்ைேர்களாயும் 

இருக்கிறார்கள். 

 

9. நீங்கவளா, உங்கனள அந்தகாரத்திைின்று தம்முனைய 

ஆச்ெரியமாை ஒளியிைிைத்திற்கு ேரேனழத்தேருனைய 

புண்ணியங்கனள அறிேிக்கும்படிக்குத் சதரிந்து 

சகாள்ளப்பட்ை ெந்ததியாயும், ராஜரீகமாை ஆொரியக் 

கூட்ைமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அேருக்குச் சொந்தமாை 

ஜைமாயும் இருக்கிறரீ்கள். 

 

10. முன்வை நீங்கள் வதேனுனைய ஜைங்களாயிருக்க 

ேில்னல. இப்சபாழுவதா அேருனைய ஜைங்களாயி 
ருக்கிறரீகள்; முன்வை நீங்கள் இரக்கம் சபறாதேர் 

களாயிருந்தரீ்கள், இப்சபாழுவதா இரக்கம் சபற்றேர் 

களாயிருக்கிறரீ்கள். 

1வபதுரு 2:6-10. 
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23. நாங்கவளா ெிலுனேயில் அனறயப்பட்ை கிறிஸ்துனேப் 

பிரெங்கிக்கிவறாம்; அேர் யூதருக்கு இைறலாயும் 

கிவரக்கருக்குப் னபத்தியமாயும் இருக்கிறார். 

24.ஆகிலும் யூதராைாலும் கிவரக்கராைாலும் எேர்கள் 

அனழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கவளா அேர்களுக்குக் கிறிஸ்து 

வதேசபலனும் வதே ஞாைமுமாயிருக்கிறார். 

 

 

24.  அேர் யூதரிலிருந்து மாத்திரமல்ல, புறஜாதிகளிலு 

மிருந்து நம்னம அனழத்திருக்கிறாவர. 

25. அந்தப்படி: எைக்கு ஜைங்களல்லாதேர்கனள 

என்னுனைய ஜைங்கள் என்றும், ெிவநகிக்கப்பைாதிருந்த 

ேனளச் ெிவநகிக்கப்பட்ைேள் என்றும் சொல்லி அனழப்வபன். 

26. நீங்கள் என்னுனைய ஜைங்களல்லசேன்று 

அேர்களுக்குச் சொல்லப்பட்ை இைத்திவல அேர்கள் 

ஜேீனுள்ள வதேனுனைய  பிள்னளகள் என்ைப்படுோர்கள் 

என்று ஓெியாேின் தரீ்க்கதரிெைத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. 

27. அல்லாமலும் இஸ்ரவேல் புத்திரருனைய இலக்கம் 

ெமுத்திரத்தின் மணலத்தனையாயிருந்தாலும், மீதியாயி 
ருப்பேர்கள் மாத்திரம் இரட்ெிக்கப்படு  ர்கள் என்றும், 

28.  அேர் நீதிவயாவை ெகீ்கிரமாய்த் தம்முனைய காரியத்னத 

நினறவேற்றுோர்; கர்த்தர் பூமியிவல ெகீ்கிரமாகவே 

காரியத்னத நினறவேற்றி முடிப்பார் என்றும் ஏொயா 

இஸ்ரவேலனரக் குறித்துச் சொல்லுகிறான். 

29. அல்லாமலும் ஏொயா முன்வை சொன்ைபடி: வெனைகளின் 

கர்த்தர் நமக்குள்வள ஒரு ெந்ததினய மீதியாக 

னேக்காதிருந்தாராைால் நாம் வொவதானமப் வபாலாகி 
சகாவமாராவுக்கு ஒத்திருப்வபாம். 

30.  இப்படியிருக்க நாம் என்ை சொல்லுவோம்? நீதினயத் 

வதைாத புறஜாதியார் நீதினய அனைந்தார்கள்; அது 

ேிசுோெத்திைாலாகும் நீதிவய. 

31. நீதிப்பிரமாணத்னதத் வதடிை இஸ்ரவேலவரா நீதிப் 

பிரமாணத்னத அனையேில்னல. 

32.  என்ைத்திைாசலன்றால், அேர்கள் ேிசுோெத்திைாவல 

அனதத் வதைாமல், நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரினயகளி 
ைாவல வதடிைபடியால் அனத அனையேில்னல; 

இைறுதற்காை கல்லில் இைறிைார்கள். 

 

33. இவதா, இைறுதற்காை கல்னலயும், தேறுதற்காை 

கன்மனலனயயும், ெவீயாைில் னேக்கிவறன்; அேரிைத்தில் 

ேிசுோெமாயிருப்பேன் எேவைா அேன் சேட்கப் 

படுேதில்னல என்று எழுதியிருக்கிறபடியாயிற்று. 

 

1 மகாரி 1:23,24. 

 

 

 

 

 

 

 

வ ாமர் 9:24-33. 
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11. இப்படியிருக்க, ேிழுந்துவபாகும்படிக்கா இைறிைார்கள் 

என்று வகட்கிவறன், அப்படியல்லவே; அேர்களுக்குள்வள 

னேராக்கியத்னத எழுப்பத்தக்கதாக அேர்களுனைய 

தேறுதலிைாவல புறஜாதிகளுக்கு இரட்ெிப்பு கினைத்தது. 

 

12. அேர்களுனைய தேறு உலகத்திற்கு ஐசுேரியமும், 

அேர்களுனைய குனறவு புறஜாதிகளுக்கு ஐசுேரியமு 

மாயிருக்க, அேர்களுனைய நினறவு எவ்ேளவு அதிகமாய் 

அப்படியிருக்கும். 

 

20. நல்லது, அேிசுோெத்திைாவல அனேகள் முறித்துப் 

வபாைப்பட்ைை, நீ ேிசுோெத்திைாவல நிற்கிறாய்; 

வமட்டினமச் ெிந்னதயாயிராமல் பயந்திரு. 

 

21. சுபாேக்கினளகனளத் வதேன் தப்பேிைாதிருக்க, 

உன்னையும் தப்பேிைமாட்ைார் என்று எச்ெரிக்னகயாயிரு. 

 

22. ஆனகயால்,வதேனுனைய தயனேயும் கண்டிப்னபயும் 

பார், ேிழுந்தேர்களிைத்திவல கண்டிப்னபயும், உன்ைிைத் 

திவல தயனேயும் காண்பித்தார்; அந்தத் தயேிவல 

நினலத்திருப்பாயாைால், உைக்குத் தயவு கினைக்கும்; 

நினலத்திராேிட்ைால் நீயும் சேட்டுண்டுவபாோய். 

வ ாமர் 11:11,12,20-22. 

 

 

      

  வமற்குறிப்பிட்ட அகைத்து ேெைப்பகுதிகளும், இஸ் வேலர்களுக்கும் 

புறஜாதிகளுக்கும், ேிசுோெிகள் – அேிசுோெிகள் இகடவய  ஒவ  மாதிரியாை 

பாடங்ககளயும் எச்ெரிக்ககககளயும் மகாடுப்பகதப் பார்க்கிவறாம்.  இந்த ேெைங்களின் 

கமயக்கருத்து, “இஸ் வேலின் இ ண்டு வகாத்தி ங்கள்” என்பது மாம்ெீக 

இஸ் வேலக யும்  ஆேிக்குரிய இஸ் வேலக யும் அகடயாளப் படுத்துகின்றை  

என்பதற்கு ஆதா மாயிருக்கின்றை. வமலும், இவயசுேின் இ ண்டு ேருகககள்  தான் 

அேிசுோெிகளின் புறக்கணிப்பிற்கும் நியாயத்தீர்ப்புக்கும்  தூண்டுவகாலாக  இருக்கின்றை 

என்பது இங்கு ேலுோக உறுதிப்படுகிறது. ஏமைைில், இவயசு தான் தடுக்கலின் கல்லாக 

இருக்கிறார்;  அேர் பி ென்ைமாயி ாமல்,  அேர் அேிசுோெிகளால் புறக்கணிக்கப்பட 

முடியாது. மாம்ெீக இஸ் வேலர், அேருகடய முதல் ேருகக மட்டும்  இவயசுகே 

அறியேில்கல. ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர் தம் காலப்பகுதி முழுேதும் அேக  

அறிந்திருந்தார்கள்; ஆைால், அேர்களின் இடறல்  யுக முடிேில் நிகழ்கிறது. 

(இஸ் வேலர்ககளப் வபாலவே). 
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இவ்ோறாக, ஏொயா 8ம் அதிகா மும், அதற்கு ஒப்பாை ேெைங்களும், 

“இகணகளின்” புறக்கணிப்பு ெம்பேங்களும்  இ ண்டு ேருகககளிவலவய நடக்கின்றை.   

அேர்கள் “ேடீு பாழாக்கிேிடப்படும்”  என்று இவயசு கிபி 33ல் முதல் ேருககயில் 

கூறியதும், “பாபிவலான் ேிழுந்தது, ேிழுந்தது”  என்ற அறிேிப்பு கிபி 1878ல் 

மேளியாகியது. இந்த நிகழ்வுகள் ஒவ்மோன்றும், “இ ட்டிப்பின்” அக  காலப்பகுதியின் 

இறுதியில் நடக்கின்றை.  அடுத்த ேக படம் இகத ேிளக்குகிறது. (மத் 23:38; மேளி 14:8; 

18:2) 
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எவரமியா 16ம் அதிகாரம் 
 

13. ஆதலால், உங்கனள இந்தத் 

வதெத்திலிருந்து  நீங்களும் உங்கள் 

பிதாக்களும் அறியாத வதெத்திற்குத் 

துரத்திேிடுவேன்; அங்வக இரவும் பகலும் 

அந்நிய வதேர்கனளச் வெேிப்பிர்கள்; 

அங்வக நான் உங்களுக்குத் தனய 

செய்ேதில்னல. 

 

14. ஆதலால், இவதா, நாட்கள் ேரும், 

அப்சபாழுது இஸ்ரவேல் புத்திரனர 

எகிப்து வதெத்திலிருந்து ேரப்பண்ணிை 

கர்த்தருனைய ஜேீனைக்வகாண்டு இைி 
வமல் ெத்தியம் பண்ணாமல், 

15. இஸ்ரவேல் புத்திரனர ேைவதெத்திலும், 

தாம் அேர்கனளத் துரத்திேிட்ை எல்லா 

வதெங்களிலு மிருந்து ேரப்பண்ணிை 

கர்த்தருனைய ஜேீனைக் சகாண்டு 

ெத்தியம் பண்ணுோர்கள்; நான் அேர்கள் 

பிதாக்களுக்குக்சகாடுத்த அேர்களுனைய  

வதெத்துக்கு அேர்கனளத் திரும்ப 

ேரப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் 

சொல்லுகிறார். 

 

16.  இவதா, நான் மீன்பிடிக்கிற அவநகனர 

அனழத்தனுப்புவேன்,இேர்கள் அேர் 

கனளப் பிடிப்பார்கள்; அதற்குப் பின்பு 

வேட்னைக் காரராகிய அவநகனர 

அனழத்தனுப்புவேன், இேர்கள் 

அேர்கனள எல்லா மனலகளிலும், 

எல்லாக்குன்றுகளிலும், கன்மனலகளின் 

சேடிப்புகளிலும் வேட்னை யாடுோர்கள். 

 

17. என் கண்கள் அேர்களுனைய எல்லா 

ேழிகளின்வமலும் வநாக்கமாயிருக்கிறது; 

அனேகள் என் முகத்துக்கு முன்பாக 

மனறந்திருக்கிறதில்னல; அேர்களுனைய 

அக்கிரமம் என் கண்களுக்கு முன்பாக 

மனறோயிருக் 

கிறதுமில்னல 

“நான் உங்களுக்குத் தகய மெய்ேதில்கல”  என்ற 

மெய்தியுடன் 13ம் ேெைம் முடிகிறது. ெகரியாேில் 

நாம் பார்த்த 1845 ேருைங்களடங்கிய கிருகப 

இழந்த காலத்கத இந்த ேெைம் 

அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

 

 

14ம் ேெைம் முதல், ெகரியா மெய்தகதவய 

எவ மியாவும் மெய்கிறார்.  இஸ் வேலின் திரும்ப 

ேருதகல  எவ மியா முன்ைறிேிக்கிறார்.  இது 

நடக்கும் வபா ாட்டமாை காலத்தில், வதேன் மீன் 

பிடிக்கிறேர்கள் மற்றும் வேட்கடக்கா ர்கள் 

மூலமாக இஸ் வேலர்ககள தங்கள் நாட்டுக்கு 

திரும்பி ே ப்பண்ணுோர் என்றும் கூறுகிறார். 

 

 

 

 

இது இஸ் வேலர் கிருகப இழந்த காலத்திற்காை 

கா ணங்ககள 17ம் ேெைம் மதரிேிக்கிறது. 

அேர்களின் அேிசுோெத்திற்காை தண்டகை 

என்பகத இது ேலியுறுத்துகிறது. இந்த தண்டகை 

என்ற ேிையம்,  “இ ட்டிப்பு”  “இகணகள்” என்ற 

கருத்துக்களுக்கு  முக்கியத்துேமாக ேிளங்கு 

கிறது. தண்டகையின் காலக்கணக்கு 

ெம்பந்தப்பட்ட ேிே ங்கள் யுகங்கள் ெம்பந்தப் 

பட்டகே அல்ல.  யுகங்கள் பற்றிய காலக் 

கணக்குகள் ேிசுோெிககள கண்டறிய ேடிே 

கமக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால், தண்டகைகள் 

பற்றிய இகணகள், அேிசுோெிகளுக்கு எதி ாக 

ேடிேகமக்கப்பட்டகே ஆகும். 
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18. முதலாேது நான் அேர்களுனைய 

அக்கிரமத்துக்கும், அேர்களுனைய பாேத் 

துக்கும் இரட்டிப்பாய் நீதினயச் ெரிக் 

கட்டுவேன்; அேர்கள் என் வதெத்னதத் 

தடீ்டுப்படுத்தி, என் சுதந்தரத்னதச் 

ெசீயன்று அருேருக்கப்பைத்தக்க தங்கள் 

காரியங்களின் நாற்றமாை ேிக்கிரகங் 

களிைாவல நிரப்பிைார்கள் என்று கர்த்தர் 

சொல்லுகிறார். 

 

ெகரியாேில் நாம் பார்த்த “இ ட்டிப்பு” என்ற 

ோர்த்கத 18ம் ேெைத்தில் அறிமுகமாகிறது. 

இதனுகடய அர்த்தம் ஒன்வற.  18ம் ேெைத்தின் 

கமயக்கருத்கத பின்ேருமாறு கூறலாம்: 

      “நான் அேர்ககள தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்ப 

ே ேகழப்பதற்கு முன், (14 & 15ம் ேெைங்கள்) 

நான் அேர்களுக்கு கிருகப அளித்திருந்த அவத 

காலப்பகுதிக்கு இகணயாக, அேர்களின் 

அேிசுோெத்கத முன்ைிட்டு தண்டிப்வபன். (1845 

ேருைங்கள்). இந்த கிருகபயின் காலம் முடிவுக்கு 

ேரும் ெமயத்தில், அேர்கள் மீதாை என்னுகடய 

இ க்கங்ககளத் தீட்டுப்படுத்துகிறார்கள். நான் 

அேர்களுக்காக வமெியாேின் பலிகய  

மகாடுத்வதன். (கிபி 33)  ஆைால் அகத அேர்கள் 

ஒதுக்கி, நிழலாை பலிகள் முடிவுமபற்ற 

நிகலயில், இப்மபாழுது  அருேருப்பாை மிருக 

பலிககள மதாடர்ந்து மெலுத்துகிறார்கள்”. (எபி 
10:6) 

 நியாயப்பி மாண பலிகள் (வதேன் ஏற்படுத் 

தியகே!)  எப்படி அருேருப்பாகி உள்ளை என்பகத 

யூதர்கள் (இன்று ேக யிலும்) புரிந்து 

மகாள்ளேில்கல.  இவத ோர்த்கதகயத் தான்,  

“பூகெபலியில்” இவயசுேின் பலிகய திரும்ப 

திரும்ப மெலுத்துேது குறித்து மொல்லும்வபாது 

தாைிவயல்  உபவயாகப்படுத்துகிறார். நாற்றமுள்ள 

ேிக்கி கங்ககளப் பற்றிய மெய்தி 
வமவலாட்டமாகப் பார்த்தால் மதளிேில்லாதது 

வபான்று வதான்றும். உண்கமயில் அது 

“இ ட்டிப்கப” ெிலுகே ம ணத்தின் ோ த்கதச் 

சுட்டிக்காட்டுகிறது. இகத ெகரியா, இவயசுேின் 

எருெவலம் நக  பி வேெத்தின் மூலம் 

மதளிோக்குகிறார். அவத ோ த்தின் ெம்பேங் 

ககள காலக்கணக்கின் கமயப் மபாருளாக 

“இ ட்டிப்கப” சுட்டிக்காட்டுகிறார். 
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19. என் சபலனும், என் வகாட்னையும், 
சநருக்கப்படுகிற நாளில் என் 
அனைக்கலமுமாகிய கர்த்தாவே, புற 
ஜாதிகள் பூமியின் கனையாந்தரங்களிலி 
ருந்து உம்மிைத்தில் ேந்து: சமய்யாகவே, 
எங்கள் பிதாக்கள் பிரவயாஜைமில்லாத 
சபாய்னயயும் மானயனயயும் னகப்பற் 
றிைார்கள் என்பார்கள். 
 
20. மனுஷன் தைக்குத் வதேர்கனள 
உண்டுபண்ணலாவமா? அனேகள் 
வதேர்கள் அல்லவே. 
 
21. ஆதலால், இவதா, இப்சபாழுது நான் 
அேர்களுக்குத் சதரியப்பண்ணுவேன்; 
என் கரத்னதயும் என் சபலத்னதயுவம 
அேர்களுக்குத் சதரியப்பண்ணுவேன்; 
என் நாமம் வயவகாோ என்று அறிந்து 
சகாள்ோர்கள். 
 
 

 இகதத் மதாடரும் 19-21ம் ேெைங்கள் 

இணக்கமாய் உள்ளை. இஸ் வேலின் இ ட்டிப்பில் 

கிருகப இழந்த காலப்பகுதியில், “அேர் 

புறஜாதிகளுக்கு ெமாதாைம் கூறுோர்” என்று 

ெகரியா தீர்க்கதரிெைம் உக த்தது வபாலவே, 

இங்கு எவ மியாவும் அகதவய மெய்கிறார். 19-21ம் 

ேெைங்களில் வதேன் புறஜாதிகளுக்கு கிருகப 

அளிக்க முற்படுேகத காண்பிக்கின்றை.  

இப்படியாக, அேிசுோெமாகும் புறஜாதிகளின் 

தண்டகைக்காை அனுபேங்களின் “இகண” 

இங்கு ஸ்தாபிக்கப் படுகிறது. (யூதர்ககளப் வபால). 

ஏொயா 8ம் அதிகா த்தில் மொல்ேது வபால,  

இரண்டு ேகுப்பாரும் இவயசுேின் வமல் இடறி 
ேிழுகிறார்கள்.  

 

 

சுருக்கவுனர : 

 

          ெகரியாேிடம் நாம் கற்ற ஒவ்மோரு பாடத்கதயும் எவ மியா உறுதிப்படுத்துகிறார்.  

இஸ் வேலரின் அேிசுோெத்திைால், ெிலுகே ம ண ெமயத்தில் அேர்கள் வதே 

கிருகபயிலிருந்து  புறம்பாக்கப்பட்டு, அது 1845 ேருைங்கள் மதாடர்ந்தது. இந்த 

காலப்பகுதியில் புறஜாதிகள் வதே கிருகபக்கு உட்புகுத்தப்பட்டார்கள். அேர்களும் 

து திஷ்டேெமாக யூதர்ககளப் வபாலவே அேிசுோெமாைார்கள். 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ஏொயா 40ம் அதிகாரம் 
 

1. என் ஜைத்னத ஆற்றுங்கள், 

வதற்றுங்கள். 

 

2. எருெவலமுைன் பட்ெமாய்ப் வபெி, 
அதின் வபார் (நிர்ணயிக்கப்பட்ை 

காலம்) முடிந்தது என்றும், அதின் 

அக்கிரமம் நிேிர்த்தியாயிற்று என்றும், 

அது தன் ெகல பாேங்களிைிமித்தமும் 

கர்த்தரின் னகயில் இரட்டிப்பாய் 

அனைந்து தரீ்ந்தது என்றும், அதற்குக் 

கூறுங்கள் என்று உங்கள் வதேன் 

சொல்லுகிறார் 

இந்த அதிகா த்தின் துேக்கம் நமக்கு பரிச்ெயமாைது 

தான்; இந்த அதிகா த்தில் காணப்படும் முதல் 

ேருகக அம்ெங்கள், புதிய ஏற்பாட்டின் 

சுேிவெைங்களில் நமக்கு ேிளக்கப்படுகின்றை.  

இ ண்டாம் ேருககயின் அம்ெங்கள் இந்த 

அதிகா த்தின் ேெைங்களில் மேளிப்பகடயாகத் 

மதரிகின்றை.  

 

“இ ட்டிப்பு” என்ற ோர்த்கதகய மறுபடியும் இங்கு 

பார்க்கிவறாம்.  ெகரியா மற்றும் எவ மியா 

உபவயாகப்படுத்திய எபிவ ய மூல ோர்த்கத 

இதுேல்ல.  ஆைால், அவத மபாருள் மகாண்டதாக 

இருக்கிறது. “மறுபடியும்”, “அவத மாதிரி”, 

“திரும்பவும்”  என்ற மூன்றுேிதமாை ோர்த்கத 

களும்  ஒவ   அர்த்தத்கதக்  மகாடுப்பதாக உள்ளது. 

 

இஸ் வேகலப் பற்றி மறுபடியும் இங்கு 

மதரிேிக்கப்படுகிறது; ஆைால், இது “இ ட்டிப்பின்” 

முடிவு காலப்பகுதியில் (கிபி 1878ல்) மொல்லப் 

படுகிறது. இது தண்டகைகய கமயப் படுத்தாமல், 

தண்டகையின் முடிகே மதாடர்ந்து நடப்பேற்கறச் 

மொல்லுகிறது. இது, அறுேகட காலம் 

ேந்துள்ளதால், கிருகப திரும்ப கிகடத்துள்ளது 

என்பகத இஸ் வேலுக்கு அறிேிப்பது பற்றி 
இவயசுகேப் பின்பற்றுபேர்களுக்கு அளிக்கப்படும் 

மெய்தியாக உள்ளது. கிங் வஜம்ஸ், NAS 

மமாழிமபயர்ப்புகளில் 2ம் ேெைத்தில், 

“நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்” என்பதற்குப் பதிலாக 

“வபார்” என்று உள்ளது. இஸ் வேலின் வபார் 

து திஷ்டேெமாக இன்னும் முடியேில்கல 
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 ெகரியாவும் எவ மியாவும் இந்த “இ ட்டிப்பின்” 

முடிவு வபா ாட்ட காலத்தில் தான் முடியும் என்பகத 

மதளிவுபடுத்தியுள்ளைர்; ஆைால், இஸ் வேலின் 

நிர்ணயிக்கப்பட்ை காலம் (1845 ேருைங்கள்) 

முடிேகடகிறது.  

  

ஏொயா மொல்லும் ேண்ணமாக,  

“(இஸ் வேல்) இ ட்டிப்பாய் அகடந்து தீர்ந்தது”. 

 

ஏொயாேின் ேிளக்கத்கத கேைிக்கும்வபாது, 

“இ ட்டிப்பு” என்பது காலக்கணக்னகக் குறிக்கும் 

சொல்”  எை   மதளிோக   ேிளங்குகிறது. 

 

1. முதலாேதாக, இஸ் வேல் “இ ண்டு மடங்கு” 

தண்டகைகயப் மபற்றதற்காை ெிறிதளவு தடயம் 

ஏதுமில்கல.  “இ ட்டிப்பு” என்ற மொல்கல 

ேிளக்கக்கூடிய   ெமமாை மொல் (காலத்கதத் தேி )   

வேமறதுவும் வேதாகமத்தில் இல்கல.  

 

2. இ ண்டாேதாக, “இ ட்டிப்பு” என்பகதக் குறிக்க, 

“நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம்”   என்ற பதத்கத 

உபவயாகிக்கிறார். “இ ட்டிப்பு” என்பகத காலத்திற்கு 

ெமமாக்குகிறார்.  

(இஸ் வேல் இ ட்டிப்பாய் அகடேதற்கு   

நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் முடிந்தது). 

 

3. ெங்கீதம் 102:13ம் ேெைத்கத ஒப்பிட்டால், 

“கிருகப” என்ற மொல் “இ ட்டிப்புடன்” மதாடர்பு 

உள்ளகதக் கேைிக்கலாம். “நிர்ணயிக்கப்பட்ட 

காலம்” (1878) பற்றி இந்த ெங்கீதம் உறுதியாகச் 

மொல்லுகிறது. 
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   முதல் இ ண்டு ேெைங்ககளத் மதாடர்ந்து 

படித்தால், ெகரியா, எவ மியாகேப் வபால, 

ஏொயாவும் திரும்பக் கூட்டிச்வெர்ப்பனதவய சுட்டிக் 

காட்டுகின்றைர்.  35ம் அதிகா த்தின் “அங்வக 

மபரும்பாகதயாை ேழியும் இருக்கும்; அது பரிசுத்த 

ேழி என்ைப்படும்” என்பதும், ெமுதாய, மபாருளாதா  

வேறுபாடுகள் ககளயப்மபறும் என்பதும்,  

மனுைனுகடய வகாணலாை ேழிகள் 

வந ாக்கப்பட்டு, வதேகை அறிகிற அறிேிவல 

மனுக்குலம் ேளம்மபரும் என்பதும் இைி 
மதாட க்கூடிய காரியங்களாகும். 

 

“கர்த்தரின் மகினம சேளியரங்கமாகும்; மாம்ெமாை யாவும் 
அனத ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் ோக்கு இனத 
உனரத்தது”. 

  

 

 

ெகரியா, எவரமியா, ஏொயா ஆகிவயாரின் ொட்ெியங்கள் நமக்கு எனதக் 

காண்பிக்கின்றை. 

 

1) இந்த மூன்று ொட்ெியங்களும் நமக்கு “அடிப்பகட தீர்க்கதரிெைத்கத” 

உணர்த்துகின்றை.  இஸ் வேல் 1845 ேருைங்களுக்கு கிருகப இழந்த 

தண்டகைகய அனுபேிக்க வேண்டியிருந்தது; அதன் பிறகு கிருகப 

இஸ் வேலுக்குத் திரும்ப  மபறுேதாய் இருந்தது; 

2) ஏொயா 8ம் அதிகா த்தின் துகணயுடன் நாம் பார்ப்பது: அவத 1845 ேருை 

காலப்பகுதி  அேிசுோெ புறஜாதி ேகுப்பாக  இகணயாக ேளர்க்கிறது. 

3) இதன் ேிகளோக, இந்த அடிப்பகட தீர்க்கதரிெைங்கள் ேிசுோெ ேகுப்பாரின் 

அகழப்பு அல்லது அேர்களின் ேளர்ச்ெி பற்றியது அல்ல; யூத மற்றும் சுேிவெை 

யுகங்களின் வநாக்கமும் அதுவே!  இகணகள் அல்லது இ ட்டிப்பு  அேிசுோெ 

ேகுப்பாக ப் பற்றியவதயாகும். 
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முக்கிய குறிப்பு : 

 

       இஸ் வேலர்களின் கிருகபயின் காலத்கதயும் கிருகப இழந்த காலத்கதயும் 

வநாக்கும் வபாது, ஒவ்மோரு அக க்காலப் பகுதியாை 1845 ேருைங்கள் உலக 

ே லாற்றில்  உறுதிப்படுகிறது. படீ்டா டிக்ோ காலைி இஸ் வேலில் இ ண்டாேது 

அக க்காலமாை 1845 ேருை முடிேில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, முழு காலக்கணக்கின் 

உறுதிப்பாட்கடயும் துல்லியத்கதயும் உணர்த்துகின்றை.  

 

       யாக்வகாபின் ம ணத்திலிருந்து இவயசு இஸ் வேகல புறக்கணித்தது ேக க்கும் 1845 

ேருைங்கள் ஆகும்; இகத பகழய ஏற்பாட்டு கணக்கீடுகள் ோயிலாக மட்டும் நாம் 

அறியேில்கல! “இ ட்டிப்பின்” இ ண்டாேது “அனரக்காலத்தின்” (கிபி 33-1878)  

நிகறவேறுதலிைால் காலக்கணக்கு ஸ்தி ப் பட்டிருக்கிறது. இப்படியாக, யூத கிருகபயின் 

காலம் (கிமு 1813 – கிபி 33)  கண்டிப்பாக 1845 ேருைங்களாகத் தான் இருக்கவேண்டும். 

இந்தக் காலப்பகுதி நிலப்பங்கீட்டுக் காலம், நியாயாதிபதிகள் காலம்,  ாஜாக்களின் காலம், 

பாழ்க்கடிப்பின் காலம், வகாவ ஸின் ொெைத்திலிருந்து உலக ே லாற்று காலப்பகுதி 
ஆகியேற்கற உள்ளடக்கியதாகும். ெவகா.  ெல் கணித்த காலக்கணக்கிலிருந்து இந்த 

காலப்பகுதிகளில் ஏவதனும் ஒன்று  ேித்தியாெப்பட்டிருந்தால், 1845 ேருைங்களின் 

கூட்டுத்மதாகக ே ாது. யூத இ ட்டிப்பின் தீர்க்கதரிெைம் ோயிலாக, நமது புரிந்து 

மகாள்ளுதகலயும் ேிசுோெத்கதயும், காலக்கணக்ககயும் ஒன்றாக இகணத்துள்ளார்.   
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தாைிவயல் 9:24-27 
 

               தாைிவயல் 9ம் அதிகா  தீர்க்கதரிெைத்கத நாம் ேழக்கமாக, “எழுபது ோ ங்கள்” 

என்று அகழக்கிவறாம். இது “இ ட்டிப்பு” பற்றியது அல்ல. ஆகவே, இது “இகணகள்” 

பற்றியது அல்ல. இருப்பினும், இது இஸ் வேகலப் பற்றியது ஆகும். “இ ட்டிப்பு” 

தீர்க்கதரிெைத்தால் நிரூபணம் மெய்யப்பட்ட இஸ் வேலின் புறக்கணிப்பு ஏற்பட்ட 

ேருைத்கத (கிபி 33ம் ேருைத்கத) “எழுபது ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் 

மதரியப்படுத்துகிறது. “இ ட்டிப்பு” மதாடர்பாை கிபி 33ம் ேருைத்கத சூழ்ந்துள்ள 

ெம்பேங்களின் ேிேரிப்புகளாக “எழுபது ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைத்கத நாம் 

உபவயாகப்படுத்த ஏதுோகிறது. ஆகவே, இஸ் வேலின் புறக்கணிப்பு மற்றும் 

தண்டகைகயப் பற்றிய புரிந்து மகாள்ளுதகல  வமலும் ேிரிோக்குகிறது. 

 

                இகணகள் என்பது “மாம்ெீக குடும்பத்தாக ” பின்பற்றுகிறது என்பது  ெல் 

அேர்களின் கருத்து ஆகும். இது 1845 ேருை இகணகளில் மதளிோகத் மதரிகிறது. 70 

ோ ங்கள் தீர்க்கதரிெைம் மாம்ெீக இஸ் வேல் குடும்பத்தாரின் புறக்கணிப்கபப் 

பற்றியதால்,  ெல் கூறும்ேிதமாக, இது “இகணகள்” அம்ெத்தின் இன்றியகமயாத பகுதி 
ஆகும்.  

 

 

24. மீறுதகலத் தேிர்க்கிறதற்கும், 

பாேங்ககளத் மதாகலக்கிறதற்கும், 

அக்கி மத்கத நிேிர்த்தி பண்ணு 

கிறதற்கும், நித்திய நீதிகய 

ேருேிக்கிறதற்கும், தரிெைத்கதயும், 

தீர்க்கதரிெைத்கதயும் முத்திரிக்கிற 

தற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளேக  

அபிவைகம் பண்ணுகிறதற்கும், உன் 

ஜைத்தின் வமலும், உன் பரிசுத்த 

நக த்தின் வமலும் எழுபது ோ ங்கள் 

மெல்லும்படி குறிக்கப் பட்டிருக்கிறது.  

 

மாம்ெீக இஸ் வேலர் பற்றிய ெில காரியங்ககள 

மெயல்படுத்துேதற்காக, தாைிவயல் 8ம் அதிகா  

தீர்க்கதரிெைத்தின் முதல் 490 ேருைங்கள் (70 

ோ ங்கள்) குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று 

தாைிவயல் 9:24ம் ேெைம் மூலமாக நாம் 

அறிகிவறாம். 
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25. இப்வபாதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து 

மகாள்ளவேண்டியது 

என்ைமேன்றால்: எருெவலகமத் 

திரும்ப எடுப்பித்துக் கட்டுகி தற்காை 

கட்டகள மேளிப்படுேது முதல், 

பி புோகிய வமெியா ேருமட்டும் ஏழு 

ோ மும், அறுபத்தி ண்டு ோ மும் 

மெல்லும்; அகேகளில் ேதீிகளும் 

அலங்கங்களும் மறுபடியும் 

கட்டப்படும்; ஆைாலும், இடுக்கமாை 

காலங்களில் இப்படி யாகும். 

26. அந்த அறுபத்தி ண்டு ோ ங் 

களுக்குப் பின்பு வமெியா 

ெங்கரிக்கப்படுோர்; ஆைாலும் 

தமக்காக அல்ல; நக த்கதயும் 

பரிசுத்த ஸ்தலத்கதயும் ே ப் 

வபாகிற பி புேின் ஜைங்கள் அழித்துப் 

வபாடுோர்கள்; அதின் முடிவு 

ஜலப்பி ோகம் வபால இருக்கும்; 

முடிவுபரியந்தம் யுத்தமும் 

நாெமும்உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது. 

27. அேர் ஒரு ோ மளவும் 

அவநகருக்கு உடன்படிக்கககய 

உறுதிப்படுத்தி, அந்த ோ ம் பாதி 
மென்ற வபாது பலிகயயும் 

காணிக்கககயயும் ஒழியப் 

பண்ணுோர்; அருேருப்பாை 

மெட்கடகவளாவட பாழாக்குகிறேன் 

ேந்து இறங்குோன், நிர்ணயிக்கப் 

பட்டிருக்கிற நிர்மூலம் பாழாக்கு 

கிறேன்வமல் தீருமட்டும் மொரியும் 

என்றான். 

 

25ம் ேெைத்திலிருந்து, தீர்க்கதரிெைத்தில் 

காலக்கணக்கு ெம்பந்தமாை புள்ளி 
ேிே ங்ககளத் தருகிறார்:  

 

25ம் ேெைம்: 

அர்தமெஷ்டாேின் கட்டகள கிமு 454ல் 

மேளிப்பட்டது முதல் வமெியாோக இவயசு (கிபி 
29ல் வயார்தாைில்) மேளிப்பட்டது ேக  483 

ேருைங்கள் ஆகும். (69 ோ ங்கள்) 

 

 

 

26ம் ேெைம்: 

வமெியா மேளிப்பட்ட பிறகு, அேர் இறப்பார். 

ஆைால் தமக்காக அல்ல.  பிறகு, ே ப்வபாகிற 

பி புேிைால், எருெவலம் அழிக்கப்படும்---- 

 

 

 

 

 

 

 

27ம் ேெைம்: 

வமெியா மேளிப்பட்டவுடவை, முழுகமயாை 

எழுபது ோ ங்களடங்கிய ோக்குத்தத்தம் 

யூதர்களுக்கு மட்டுவம உரியது  என்பகத 

உறுதிபடுத்திைார். 70ம் ோ த்தின் மத்தியில், 

கிபி 33ல், தம்முகடய மொந்த பலியிைாவல 

நிழலாை பலிககள அகற்றிப்வபாட்டார். இந்த 

தருணத்திலிருந்து மாம்ெீக இஸ் வே லருக்காை  

ெரிவு ஏற்பட்டு, முழு யூத அகமப்பும் முற்றிலும் 

பாழாக்கப்படும் ேக க்கும் மதாடர்ந்தது. 
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        தாைிவயலின் இந்த தீர்க்கதரிெைம் இஸ் வேல் புறக்கணிக்கப்படுேகதத் தாண்டியும்  

மெயல்படுேகத நாம் கேைத்தில் மகாள்கிவறாம். ெகரியாவும், எவ மியாவும் இந்த 

காலப்பகுதிகய கிபி 33 ேக க்கும் மட்டுவம மகாண்டுமெல்கிறார்கள். தாைிவயலின் 

தீர்க்கதரிெைத்தில், இது 70ம் ோ த்தின் மத்தியில் உள்ளது. ஆைால், தாைிவயல் இந்த 

தீர்க்கதரிெைத்கத 70ம் ோ  முடிவு ேக க்கும் (கிபி 36) மகாண்டு மெல்கிறார்.  இகதத் 

தாண்டியும்,  ேருைம் குறிப்பிடாத அனுமாைங்ககளயும் உள்ளடக்குகிறார். 

 

        தாைிவயல் தீர்க்கதரிெைம் “இ ட்டிப்பு” உடன் ெம்பந்தப்படுகிறது ?  இது அடிப்பகட 

தீர்க்கதரிெைத்தில் எவ்ேித மாற்றத்கதயும் ஏற்படுத்தேில்கல. ெகரியா மற்றும் 

எவ மியாவுடன் வெர்ந்து தாைிவயலும் “புறக்கணிப்கப” கிபி 33ல் சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

“இ ட்டிப்பு” ேருைத்திற்கு முன்ைால் 3½ ேருைங்களிலும், பின்ைால் 3½ 

ேருைங்களிலும் நிகழ்பேற்கற தாைிவயல் கூடுதலாகத் மதரிேிக்கிறார். புறக்கணிப்பின் 

முன்வைற்பாட்கடயும், அதன் பிறகு ஏற்படும் ேிகளகேயும் தாைிவயல் காண்பிக்கிறார். 

 

         “இ ட்டிப்பு” தீர்க்கதரிெைங்களின் பி தாை இகண அம்ெம் நாம் முன்வப 

அறிந்ததாகும்: 

                                  புறக்கணிப்பு 

                     கிபி 33                                 கிபி 1878 

 

 

ஆைால், இப்மபாழுது வமலும் இ ண்டு இகணகள் (தாைிவயல் மூலமாக) உள்ளை. 

 

                           வமெியாேின் பிரென்ைம் 

                             புறக்கணிப்பிற்காை ஆயத்தம் 

                     கிபி 29                                  கிபி 1874 

 

 

                          ேிவெஷித்த கிருனபயின் காலம் முடிவு 

                     கிபி 36                                  கிபி 1881 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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கி.பி. 1914ம் ேருஷம் பற்றி 
         

              இந்த இடத்தில் நாம் வகட்க ேிகழேது : கிபி 70 – கிபி 1914 இகணகயப் பற்றி தான்!  

ஆைால், நாம் இங்கு ஜாக்கி கதயாயிருக்க வேண்டும்! 70ம் ோ த்கத தாண்டி, வேமறந்த 

வததிகயயும் தாைிவயல் குறிப்பிடேில்கல.  இது ஏவதா தற்மெயலாக நடக்கேில்கல.  

ஆைால்,  70ம் ோ த்கதத் தாண்டி ஒரு ெம்பேத்கத தாைிவயல் குறிப்பிடுகிறார். ஒரு பி பு 

(தீத்து  ாயன்)  ேந்து நக த்கத அழிப்பான் என்கிறார்.  இந்த நிகழ்வு நடந்த ேருைத்கத 

நாம் ே லாற்றின் ோயிலாகவே அறிகிவறாம்.   இந்த ெம்பேத்தின் வததிகயப் பற்றி 
தாைிவயல்  மொல்லாமல் இருப்பதற்கு கா ணம் உண்டு என்பகத நாம் ஜாக்கி கதயாக 

கேைிக்க வேண்டும். 

 

  “புறஜாதியா   காலங்கள்” தீர்க்கதரிெைத்தில் கிபி 1915ம் ேருைம் (1914 

இகலயுதிர் காலம்) குறிக்கப்படுகிறது.  இந்த தீர்க்கதரிெைம் “யூதாேின் இ ட்டிப்பு”க்கு 

ெிறிதும் மதாடர்பு இல்லாத ஒன்றாகும்.  

 

   இந்த இகணகளுக்கு மதாடர்ச்ெிகய, அதாேது “40 ேருை இகணககள”  

உருோக்குேது ெரியா ?  உண்கமயில் நாம் இங்கு ஜாக்கி கதயாய் இருக்கவேண்டியது 

அேெியம் ஆகும். இந்த ேிையத்தில் நாம் வேதாகமத்தின் மதளிோை குறிப்புககளத் 

தாண்டிச் மெல்ேது வபால் மதரிகிறது.   தீத்து மெய்யும்  காரியம் பற்றிய காலத்கத 

தாைிவயல் குறிப்பிடாமல் இருப்பது ஏவதா ஒரு உள்வநாக்கம் மகாண்டதாக உண லாம். 

“புறக்கணிப்பு” ேருைத்கதத் தாண்டி இகணயாை ெம்பேங்ககளயும், 

புறக்கணிக்கப்பட்டேர்களுக்கு உடைடியாக கிகடக்கும் நல்ேிகளவுகள் பற்றிய 

அம்ெங்ககளயும் உருோக்குதில் உள்ள ஆபத்துக்கள் குறித்து வதேன்  எச்ெரிப்பதாக 

இருக்கலாம்.  (கிபி 33 & 36; 1878 & 1881)  

  

தீத்து இ ாயன் (பி பு) எருெவலம் நகக  அழிக்கும் காலம் பற்றி தாைிவயல்   

குறிப்பிடாேிட்டாலும், கிபி 69-70ம் ேருை ெம்பேங்ககள தாைிவயல் குறிப்பிடுகிறார்.  

வமலும், இஸ் வேலர்ககளப் பற்றிய காலக்கணக்கு தீர்க்கதரிெைங்களில், 

“புறஜாதியாரின் காலங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் மிக முக்கியமாைதாகும்.  “புறஜாதியா   

காலங்கள்”  தீர்க்கதரிெைம் உண்கமயில் இஸ் வேலர்ககளப் பற்றியவத ஆகும். 

புறஜாதியாக ப் பற்றியது அல்ல. (லூக் 21:24) ஆகவே, புறக்கணிக்கப்பட்ட 

கிறிஸ்தேத்தின் அ ெியல் அஸ்திபா ங்ககள பலேைீப்படுத்திைாலும்,  இந்த 

தரீ்க்கதரிெைம் மாம்ெகீ இஸ்ரவேலர் பற்றியதாகும். இது உண்னமயில் இனணகளின் 

ஒரு பகுதி அல்ல ! 
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40 ேருை இகண பற்றி வேதத்தில் வந டியாை ொட்ெியம் இல்லாதிருந்தாலும்,  

“40” என்ற எண் வேதத்தில்  எப்படி அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கு ஆதா ங்கள் 

பல உள்ளை. இந்த எண் மபாதுோக “முழுகமயாை வொதகைக் காலத்கத” குறிப்பதாக 

உள்ளது.  இஸ் வேலுக்கு வொதகை கிபி 29ல் மநருங்கி ேந்தாலும், கிபி 33ல் 

அதிகா ப்பூர்ேமாக கிருகபகய இழந்தாலும், அதனுகடய அ ெியல் அழிவு 40 

ேருைங்கள் கழியும் ேக  ஆ ம்பமாகேில்கல. அகதப் வபான்வற, கிறிஸ்தேத்தின் 

வொதகை கிபி 1874ல் மநருங்கிைாலும், வதே கிருகபகய கிறிஸ்தேம்  

அதிகா ப்பூர்ேமாக கிபி 1878ல் இழந்தாலும், அதனுகடய அ ெியல் அழிவு 40 

ேருைங்களுக்குப் பிறவக துேங்கியது. 

  தாைிவயல் 9:26ன் வததி குறிப்பிடாத ெம்பேங்களுக்கு கிறிஸ்தே இகணயாக 

மேளி 19:11ம் ேெைம் இருப்பதாக மதரிகிறது. மேளிப்படுத்தல் ஆகமம் இ ண்டு 

பகுதிககளக் குறிப்பிடுகிறது: 1. அேர் நியாயந்தீர்க்கிறார். (40 ேருைங்கள்)  2. பிறகு யுத்தம் 

மெய்கிறார். 

நாம் உருோக்கும் இந்த 40 ேருை இகண, ெகரியா, எவ மியா, ஏொயா, அல்லது 

தாைிவயலின் எந்த காலத்கதயும் அடிப்பகடயாக மகாண்டதில்கல. 

 

தாைிவயல் 9ம் அதிகார தரீ்க்கதரிெைத்தின் சதாைர்ச்ெிகள் :

      

 

  

 
 

1813 29 33 36 70

70      

           

 

  

 
 

1874

 

33

  

 

18811878 1915

       
      1 2 3 4
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       “இந்த இகணகள் அேிசுோெ ேகுப்பாக ப் பற்றியது” என்று ெவகா.  ெல் நமக்கு  

ேலுோை எச்ெரிப்பு ேிடுத்தார். ஆைால், இந்த இகணககள ேிசுோெ ேகுப்பாவ ாடு 

ெம்பந்தப்படுத்துேது நாம் மெய்யும் தேறு ஆகும். நாம் ஏற்கைவே பார்த்த ேண்ணம், 

தீர்க்கதரிெைங்கள் மதளிோகச் மொல்லுகின்றை.  “இ ட்டிப்பு” (அல்லது “இகணகள்”) 

என்பது அேிசுோெ ேகுப்பாக ப் பற்றியவத ஆகும். அப்படி இல்கலமயன்றால், 

“இ ட்டிப்பு” (இகணகள்) ெம்பந்தப்பட்ட தீ க்கதரிெைங்ககள தேறுதலாக 

உபவயாகப்படுத்தும் ஆபத்துக்குள்ளாவோம். உதா ணமாக, நித்தக யகடந்த 

பரிசுத்தோன்கள் கி.பி. 1878ல் எழுப்பப்பட்டார்கள் என்பது உண்கம ஆகும். இந்த நிகழ்கே 

நாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு, “இ ட்டிப்பு” தீர்க்கதரிெைத்திைால் நாம் நிர்ணயம் மெய்த 

ேருைங்களின் மதாடர்கப ஓ ளவு கருத்தில்  மகாண்டது உண்கமயாகும். (மேளி 14:8,13) 

ஆைால், இந்த இகணகள், நித்திக யகடந்த பரிசுத்தோன்களின் உயிர்த்மதழுதகலப் 

பற்றியது அல்ல! அகேகள் ேிசுோெ ேகுப்பாக ப் பற்றி அல்ல !   

 

            இந்த “இகணகள்” பற்றிய தேறாை பி வயாகம் “அறுேகடகய” பற்றியதாகும்.  

நாம் இதுேக  ஆ ாய்ந்த தீர்க்கதரிெைங்களில் “அறுேகடகள்” பற்றிய எந்தேிதமாை 

குறிப்பும் தடயமும் நாம் பார்த்ததில்கல.  

 

         “அறுேகட”  என்பது புறக்கணிக்கப்பட்டேர்களுடன் வநரிகடயாை ெம்பந்தம் எதுவும் 

மகாண்டதில்கல. மதிப்பு மிக்க மணிககளச் வெகரிப்பவத அறுேகடயின் வநாக்கம். 

அேிசுோெிகள் மதிப்பு மிக்கேர்கள் அல்ல.  ெவகா.  ெல் கிபி 1914ல் யுகம் முடியும் எை 

எதிர்பார்த்தார். இந்த முடிவு இவயசுேின் இ ண்டாம் ேருககயிலிருந்து 40 ேருைங்கள் 

கழித்து ஏற்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது;  இந்த முடிவு, புறஜாதியார் காலங்கள் முடிேகடயும் 

தருணத்தில் ஏற்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது.  ஆகவே, இது யுக முடிவு. (இவயசு மொன்ை 

ேிதமாக) என்ற எண்ணம் இருந்தது. 40 ேருை அறுேகட என்ற கருத்து இவ்ேிதவம 

உருோைது.  ஆைால், இது தேறு எை ெவகா. ெல்  மேளிப்பகடயாக ஒத்துக்மகாண்டார். 

“யுகம்”  ெகப முழுகம மபறும் ேக யிலும் முடிேகடயாது.  ஆகவே, (மறுபடியும் அேர் 

மொன்ைேிதமாக) அறுேகட கிபி 1914ல் முடிேகடயேில்கல. (ரீபிரிண்ட் - 5950).  

வமலும், “இகணகள்” என்பது அேிசுோெ ேகுப்பாக ப் பற்றிய ேிையம் என்பதும், 

ேிசுோெ ேகுப்பார் பற்றியது அல்ல என்று மதளிவுபடுத்திைார்.   

 

“இனணகள்” யுகங்களில் உள்ளை; அனேகள் யுகங்கள் அல்ல. 
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              “இகணகள்” அம்ெங்ககள நாம் ஒதுக்கிேிட  முடியாது. நாம் முன் பார்த்த 

தீர்க்கதரிெைங்களின் ோயிலாக, இந்த இகணகளின் நிச்ெயத்தன்கம 

உறுதியாக்கப்படுகிறது. அேிசுோெ யூத அகமப்பு மற்றும் அேிசுோெ கிறிஸ்தே அகமப்பு  

ஆகியேற்றின்  இகணயாை புறக்கணிப்புககள நாம் தீர்க்கதரிெைங்கள் ோயிலாக 

அறிந்வதாம். இந்த இகண அம்ெங்ககள ேிசுோெ ேகுப்பாருடன் ெம்பந்தப்படுத்த 

வேண்டாம். 

               அேிசுோெ ேகுப்பாரின் புறக்கணிப்பு ெம்பந்தமாை தீர்க்கதரிெை ேெைங்கள் 

ேிசுோெ ேகுப்பாக  பாதிக்கிறது என்பது நிச்ெயம்.  அதன் ேிகளவுககள நாம் மற்ற 

தீர்க்கதரிெைங்களின் ஆதா ங்ககளக் மகாண்டு அறிந்து மகாள்ளலாம். 

 

I.  கிபி 29  & கிபி 1874 

 

வமற்குறிப்பிட்ட  இகணகய தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்திலிருந்து மபறுகிவறாம். 

கிபி 29 என்பது, புறக்கணிப்பிலிருந்து  3½ ேருைங்கள் முன்ைாக உள்ளது. (“புறக்கணிப்பு”  

என்பது “இ ட்டிப்பின்” கமயப் புள்ளியாகும்).  இந்த கிபி 29ம் ேருைம் தாைிவயலால் 

மொல்லப்படுேதற்கு  கா ணம்,  இது “வமெியாகே” பற்றியதாகும். அதாேது, இந்த 

ேருைத்தில் தான் வமெியா வதான்றுகிறார். வமெியாேின் இந்த வதாற்றத்திற்காை 

கா ணத்கத தாைிவயல் உடைடியாகத் மதரிேிக்கிறார். “வமெியா ெங்கரிக்கப்படுோர்”. 

இந்த ோர்த்கதகள் ஆழ்ந்த கருத்துக்ககள உள்ளடக்கியதாகும்.  இஸ் வேல் 

வமெியாகேப் புறக்கணிப்பகத இந்த ோர்த்கதகள் மேளிப்படுத்துகின்றை.  ஜைங்கள் 

அேக  ஏற்றுக்மகாள்ள மறுப்பதால், தகுதியில்லாதேர்களாக நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு, 

புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். நாம் கூர்ந்து கேைித்தால், வேதாகமம் நுணுக்கமாக 

ஒவ்மோன்கறயும் ேிளக்க முற்படுேது மதரிய ேரும். வமெியாேின் ேருனக, 

இஸ்ரவேல் புறக்கணிக்கப்படுேதற்காை முன்வைற்பாடு ஆகும். 

             இந்த 3½ ேருைங்களில் நடக்கும் மற்மறாரு வேகலகய பற்றி மொல்லேில்கல. 

சுேிவெை யுகத்தின் அஸ்திபா த்திற்காை ஆயத்த பணிககள  இவயசு 

வமற்மகாள்ளுகிறார். இவயசு தம் அப்வபாஸ்தலர்ககளயும், துேக்கத்தில் ெீைர்ககளயும் 

வதர்ந்மதடுத்தார்.  தன் ம ணத்தில் புது யுகம் ஆ ம்பிக்க ஏதுோக யாக்வகாபு எப்படி 12 

குமா ர்ககள  மெயல்பட கேத்தாவ ா, அப்படிவய இவயசுவும் தம் ம ணத்தில் புதிய 

இஸ் வேகல ஆ ம்பிக்க, 12 அஸ்திபா ங்ககள ஆயத்தப்படுத்திைார். 

           இந்த மெய்திகளுடன், வமற்குறிப்பிட்ட இகணயின்  ேருைமாை கிபி 1874 ஐ பற்றி 
பார்ப்வபாம்:  
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பண்புகனள வொதிக்கவும் & ஊழியக்காரனர ஆயத்தம் பண்ணவும் “மனறமுக” 

பிரென்ைம் : 

 

               ஊழியக்கா க  ஆயத்தம் பண்ணும் ேிையம், புறக்கணிக்கப்பட்டேர்கள் 

ெம்பந்தப்பட்டதல்ல. இகத இங்வக குறிப்பதின் வநாக்கம், இகணகள் என்பது 

ேிசுோெிககளப் பற்றியது இல்கல என்றாலும்,  இகணயின் ெம்பேங்கள்  ேிசுோெிககள  

எப்படி பாதிக்கிறது என்பகத காண்பிக்கவே ஆகும். 

 

               ஆைால் இது, இகணயாை இ ண்டாம் ேருகக காலத்திற்கு (கிபி 1874) மபாருந்தி 
ேருமா ?  உண்கமயில் இது மபாருந்தி ேருகிறது. தம்முகடய பி ென்ைத்திற்காை 

பி கடைத்திற்கு கிறிஸ்தேத்தின்   மெயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்பகத இவயசு 

ஆ ாய்ந்தார். இவயசு ஏழாம் தூதகையும் ெீைர்ககளயும் ஆயத்தம்பண்ணி, அேிசுோெ 

கிறிஸ்தே “குடும்பத்தாரின்” கிருகப இழப்கபக் குறித்தும், இதுேக  மேளிக்கு மகாண்டு 

ே ப்படாத   காலத்திற்வகற்ற   ெத்தியங்ககளயும்   பி கடைம்   மெய்ய   கேத்தார். 

 

 

 

II.    கிபி 33  &  கிபி 1878 

 

               நாம் இதுேக  பார்த்தமதல்லாம் இந்த இகண ேருைங்ககள கமயமாகவே 

மகாண்டிருக்கிறது;  இந்த இகண ேருைங்கள் எகத  அகடயாளப்படுத்துகிறது என்பகத 
பின்ேருமாறு பார்க்கலாம்: 

 

அேிசுோெ “குடும்பத்தார்” புறக்கணிக்கப்படுதல் 

 

 

              “புறக்கணித்தல்” என்பது அழிகேக் குறிப்பது அல்ல. “அேிசுோெ குடும்பத்தார்” 

தங்கள் மெயல்பாட்டில் மாறாமல், தங்களின் தேறாை மெய்திககளப் ப ப்புேகத 

மதாடர்கின்றைர். “புறக்கணித்தல்” என்ற மெயல்,  மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் 

“ேிழுந்தது” என்று இ ண்டு முகற அகடயாளமாக பி வயாகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  இது 

முழு அழிகேக் குறிப்பதில்கல. “பாபிவலான் ேிழுந்தது, ேிழுந்தது” . இதன் 

உண்கமயாை அர்த்தம், “கிருகபயிலிருந்து ேிழுந்தது” என்பதாகும்.   

(மேளிப்படுத்தலில் “இ ண்டு முகற” திரும்பச் மொல்ேது, முடிவு மபறாத மெயகல 

அகடயாளப்படுத்துேதாக இருக்கிறது;  அதாேது, இன்னும் ே ப்வபாகிறது ! 

 

 

 

 

 

336 



 
 
 

III. கிபி 36  &  கிபி 1881 

 

             இந்த இகண,  முந்கதய இ ண்டு  இகணககளக் காட்டிலும் அதிக குழப்பத்திற் 

குள்ளாகிய ேிையமாகும்.  இந்த இகண முற்றிலும் அேிசுோெ ேகுப்பாக ப் 

பற்றியதாகும் என்பகத நாம் முதலில் மைதில் இருத்திக் மகாள்ளவேண்டும். இந்த இகண 

எகத   அகடயாளப்படுத்துகிறது   என்பகத  பின்ேருமாறு   பார்க்கலாம் : 

 

புறக்கணிக்கப்பட்ை அேிசுோெ குடும்பத்தார் அனுபேித்த ேிவெஷித்த கிருனப 

முடிவு: 

 

             வமற்குறிப்பிட்ட இகண ேருைங்கள், தாைிவயல் தீர்க்கதரிெைத்தின் ோயிலாகவே 

அகடயப் மபற்வறாம்; 70 ோ ங்களின் தன்கம பற்றிய  தாைிவயலின் ோர்த்கதககள  

(உண்கமயில், தூதைின் ோர்த்கதகள்!) நாம் கேைத்தில் மகாள்ளவேண்டும்.  

“உன் ஜைத்தின் வமல் (இஸ்ரவேல்) 70 ோரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது” 

 

              இந்த கால நிர்ணயம் இஸ் வேலுக்காக மட்டுவம குறிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது 

மதளிோகத் மதரிகிறது.  இதிலிருந்து, கிபி 36 என்ற ேருைம் இைி இஸ் வேலருக்கு 

உரியது அல்ல.  ஆகவே தான் ெகரியா மற்றும் எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைங்கள், இந்த 

தருணத்தில் தான் புறஜாதியாருக்கு கிருகப அளிக்கப்படுகிறது என்பகதத் 

மதரிேிக்கின்றை. புறஜாதியாை  மகார்மநலியு வதே தயேிற்குள் ேந்த ேருைம் மேறும் 

யூகம் அல்ல!   

       

                தாைிவயலின் தீர்க்கதரிெைத்கத நாம் ஆ ாயும்வபாது, கிபி 36ம் ேருைம் 

“புறக்கணிப்பின்” ேிகளகே  குறிப்பதாகவே அறிகிவறாம். புறக்கணிப்பின் ேிகளவு 

என்ைோக இருந்தது ?  இது இரு பகுதிகளாக, ஒன்று 36ம் ேருைத்துக்கு முன்ைாகவும், 

மற்மறான்று   36ம்   ேருைத்துக்குப்   பின்ைாகவும்   இருந்தது. 

 

1.  புறக்கணிப்பின் பின்ைாலுள்ள 3½ ேருைங்கள், தாைிவயல் கூறியபடி, “மகா 

பரிசுத்தமுள்ளேக  அபிவைகம் பண்ணுேதற்காக” இருக்கின்றை. இது மிகவும் 

முக்கியமாை ஒன்றாகும். யுகத்தின் வநாக்கவம, “பலன்ககள (கைிககள) ஆதாயப்படுத்திக் 

மகாள்ேதற்காக”    என்பகத   ஞாபகத்தில்   கேத்துக்   மகாள்ள   வேண்டும்.  இஸ் வேல்    

கிபி    33ம்     ேருைத்திவலவய  புறக்கணிக்கப்பட்டாலும், ேிசுோெிககள கண்டுபிடித்து, 
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அேர்ககள கிறிஸ்துேிைிடத்தில் வெர்ப்பவத, அப்வபாஸ்தலர்களின் பி தாை பணியாக 

இருந்தது. “மகா பரிசுத்தமுள்ளேர்ககள” (ேிசுோெிககள)  “அபிவைகம் பண்ணுேது”  

என்பது அேர்களுக்கு “பரிசுத்த ஆேிகயத் தந்தருள்ேது” என்று மபாருள்படும். இது 

மபந்தவகாஸ்வத நாளுக்கு முன்ைாக நடக்க இயலாத காரியம் ஆகும். ஆகவே தான், இது 

புறக்கணிப்புக்குப் பிறகு நடப்பதாக அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. இது புறஜாதியாருக்குள் 

நடக்கும் காரியம் அல்ல. யூதர்களுக்குள் நடக்கிறது. , இேர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட 

அகமப்பில்  மீந்த   ேிசுோெிகள்,   அதாேது   யுகத்தின்   இறுதி  பலன்கள்  ஆேர். 

2.  கிபி 36ம் ேருைத்கத அகடந்தது, பல மாற்றங்ககள மகாண்டு ேந்துள்ளது. 

இஸ் வேலருக்குக் மகாடுக்கப்பட்ட ோக்குத்தத்தமாகிய “70 ோ ங்ககள” கடந்து 

ேந்துள்வளாம். புறஜாதியார் இப்மபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் ே  ஆ ம்பித்துள்ளைர்.  

ஆைால், இந்த ேிளக்கம் ேிசுோெிககளக் குறிப்பதாய் உள்ளது. புறக்கணிக்கப்பட்டேர்கள் 

ெம்பந்தப்பட்டுள்ள இந்த கிபி 36 மற்றும் 1881ம் ேருைங்களுக்காை ேிளக்கத்கத நாம் 

அறியவேண்டும்.   இகணகளின்   வநாக்கம்   அதுதான். 

 

              கிபி 36ம் ேருைத்தின் அர்த்தத்திற்காை உண்கம ேிளக்கத்கத அப் 19:1-12 

ேெைங்கள் அளிக்கின்றை. புறக்கணிக்கப்பட்ட இஸ் வேலருடைாை உறவு கிபி 36 ேக  

நீடித்து, அேர்கள் பலன் மபறமுடிந்தது. வயாோைின் ஞாைஸ்நாைம்இன்னும் 

தகுதியுள்ளதாயிருந்து, கிபி 33ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு, அகத உபவயாகப் படுத்தியேர்கள் 

மீது பரிசுத்த ஆேியின் அபிவைகத்கத மகாண்டு ேந்தது.  ஆைால், 70ம் ோ த்திற்கு பிறகு, 

பகழய ஒழுங்கின் பலகை உபவயாகித்து, எந்த ேிசுோெியும்  இைி அங்ககீகா ம்  மபற 

இயலாது. 

 

கிபி 1881ம் ேருைத்தில் இதற்காை மபாருள் என்ை? ெவகா.  ெல் இந்த ேருைத்கத 

மபாதுோை அகழப்பின் இறுதியாகக் குறிப்பிடுகிறார். (ெில ெமயங்களில், இது “வமலாை 

அகழப்பின் முடிவு” எை தேறாக எண்ணப்படுகிறது !). அேர் குறிப்பதின் மபாருகள 

ெரியாக கி ேித்தால், பல ேிையங்கள் மதளிவு மபறும். ெவகா. ெல்  கூறிய கருத்தின் 

ொ ாம்ெத்கத  பின்ேருமாறு பார்க்கலாம்: 

 

             “சுேிவெையுகம் முழுகமயிலும், நீதிமான்களாய் பி திஷ்கடக்கு உட்பட்டிருந்தால், 

வமலாை அகழப்புக்காை அகழப்கப தகடயில்லாமல்  மபற்றார்கள். ஆைால், கிபி 
1881க்குப் பிறகு சுேிவெை யுகத்தில் முன்ைிருந்த நிகல இல்கல.  
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               அதாேது,  இந்த அகழப்பு மபாதுோைதாக இல்கல. எவ்ேிதக் கட்டுப்பாடும் 

இல்லாமல் திறந்த நிகலயில் இப்மபாழுது இல்கல. “வமலாை அகழப்பு முடிவுக்கு 

ேந்தது” என்பது,  ெகப முழுகம மபற்றுேிட்டது என்ற அர்த்தத்தில் இல்கல. யுகவம 

முடிவுக்கு ேந்து ேிட்டது என்ற அர்த்தத்திலும் அல்ல. தாமாகவே அகழப்கப மபறும் 

நிகல இல்கல. 

             ெவகா.  ெல் கூறும் மபாழுது, கிபி 1881ல் திக க்கு பின்ைால் இருக்கும் 

பரிசுத்தோன்கள் மற்றும்,  பூமியில் இன்னும் உயிவ ாடிருக்கும் ேிசுோெிகள் 

ஆகிவயாரின் மமாத்த இலக்கம் 1,44,000 வபர்கள் ஆேர் என்று கூறிைார். கிபி 1881ம் 

ேருைத்திற்குப் பின்ைால், ஒரு குறிப்பிட்ட ேருைத்தில், உண்கமயாை 1,44,000 வபர்கள் 

முழுேதுமாகத் வதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு ேிடுோர்கள் என்று கருதிைார். இந்த 

எண்ணிக்கககய தற்காலிகமாக எட்டிைால், அகழப்பு திறந்த நிகலயில் இருப்பது 

தாைாகவே முடிவுக்கு ேருகிறது என்பது ெரியாை அனுமாைம் ஆகும். அது முதல், 

எவ்ேப்மபாழுது எண்ணிக்கக குகறவுபடுகிறவதா, அகத நி ப்புேதற்காை நுகழவுத் 

வதர்வு  மெயல்படுத்தப்படுகிறது.    

                இந்த நுகழவுத் வதர்வு ேிசுோெிகளிகடவய மட்டும் தான் நடக்கிறது என்பகத 

மைதில் மகாள்ள வேண்டும். “இகண ேருைம்” அேிசுோெிகள் ெம்பந்தப்பட்டதாகும். இது 

புறக்கணிக்கப்பட்டதின் ேிகளவு ஆகும். இந்த இகண மதளிோக உள்ளது.  கிபி 36ல் யூத 

மார்க்கவமா அல்லது கிபி 1881ல்  கிறிஸ்தேவமா, மத அகமப்புகளாக வதேனுக்கு 

முற்றிலும் அந்நியர்களாகவே இருக்கிறார்கள். ேிதிகள் மாறிேிட்டை! அது தான் இகண 

ஆகும்.  

 

 

IV. கிபி 70 மற்றும் கி.பி. 1914 

 

                இது ஒரு இகண என்று எடுத்துக் மகாள்ள முடியுமா ?  இகத பின்ேருமாறு 

ேிேரிக்கலாம்: 

கட்டுப்படுத்தலும் அகற்றிப்வபாடுதலும் 

 

                கிபி 70ம் ேருைத்திலும், கிபி 1914ம் ேருைத்திலும், வதகேயின் கா ணமாக, 

துேக்கம் மொல்லப்படுகிறது; ஆைால், முடிவு ேருைம் குறிக்கப்படேில்கல; மெயல்பாடு 

முடிவுக்கு ே ேில்கல. தீத்து இ ாயன் எருெவலம் நகக  மகாடூ மாக, மேகு ேிக ேில் 

அழித்தாலும், யூதர்கள் ேலிகம இழந்து, மகறந்து வபாைார்கள் என்ற நிகல ே  பல 

ேருைங்கள் பிடித்தை. அகதப் வபான்வற, முதல் உலக யுத்தம் ெகப -  ாஜ்ஜயீ 

மெயல்பாட்டிகை அதிேிக ேில் முடிவுக்கு மகாண்டு ேந்தாலும், “கிறிஸ்தே நாடுகள்” 

மைப்பாண்கம உலகத்கத இன்றுேக  படீித்துள்ளது. 
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           கிபி 70ம் ேருைத்திலும், கிபி 1914ம் ேருைத்திலும் துேக்கமாை இகணகளின் 

முடிவு ேருைங்ககள கண்டுபிடிக்க முயலும்  மவைாபாேம் வேத மாணேர்களிகடவய 

பல ேருைங்களாக இருந்து ேருகிறது. ெவகா.  ெல், ரீப்ரிண்ட்-5950ல் இது பற்றி முயற்ெி 
வமற்மகாண்டார். எல்லா முயற்ெிகளும் வதால்ேியுற்றை. இதற்காை கா ணம், 

இகணகளின் மதாடர்ச்ெிகளுக்கு வேதாகம ஆதா ம் இல்கல. கிபி 36ம் ேருைத்கதயும், 

கிபி 1881ம் ேருைத்கதயும் தாண்டி, கிபி 69-70, மற்றும் கிபி 1914-15 ேருைங்களுக்கு 

இகணககள நீட்டிக்கும் ேிதத்தில் தாைிவயல் ஏதும் சுட்டிக்காட்டேில்கல.  “இ ட்டிப்பு 

(இகணகள்) தீர்க்கதரிெைங்ககள” ஆ ாய்ந்வதாம். வமற்மகாண்டு இகணகள் இல்கல. 

 

தாைிவயல் 9ம் அதிகாரம் ோயிலாக யூத இரட்டிப்பு தரீ்க்கதரிெைங்களின் 
இனணகள் ேிஸ்தாரமாக்கப்படுதல் :

      

 

  

 
 

1813 29 33 36 70

70      
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33

  

 

18811878 1915

       
      1 2 3 4

 
 

29 & 1874 வொதனைக்குட்படுத்தி பரிசுத்தோன்கனள ஆயத்தப்படுத்தும் 
இரகெிய பிரென்ைம்.  

33 & 1878 அேிசுோெ “ேகுப்பார்கனள” புறக்கணித்தல். 
36 & 1881 புறக்கணிக்கப்பட்ை “ேகுப்பாருைன்” உள்ள சதாைர்பிைால் 

இதுேனர அனுபேித்து ேந்த ேிவெஷித்த கிருனப முடிவுக்கு 
ேருதல். 

70 & 1915 

 

முழுனமயாை சேளிவயற்றம் துேக்கம். 
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முடிவுனர 

 

             இ ட்டிப்பு - இகணகள் பற்றிய பாடத்தில்,  வேதாகமத்தின் அடிப்பகடயில் 

கீழ்கண்ட ெில ேிையங்கள் மட்டும் நிச்ெயமாய் மதரிகின்றை: 

1) யூதம் மற்றும் சுேிவெை யுகம் ஆகியேற்றில் அேிசுோெிகளடங்கிய அகமப்பு 

புறக்கணிக்கப்படுகிறது; 

2) அந்த புறக்கணிப்புக்கு ஒவ்மோரு யுகத்திலும் ஒரு கமய ேருைம் 

 உள்ளது; கிபி 33 & கிபி 1878. 

3) இந்த ேருைங்களுக்கு 3½ ேருைங்களுக்கு முன்னும், 3½ ேருைங்கள் பின்னும், 

ெம்பேங்கள் நிகழ்கின்றை.  

A)  அந்த புறக்கணிப்புக்கு வேண்டிய முன்வைற்பாடுகள் 

B) புறக்கணிப்பிைால் ஏற்படும் ேிகளவு 

 

ெவகா. ரெல் அேர்களின் குறிப்பு 

 

            “காலம் ெமீபித்திருக்கிறது” ோல்யூம் II பக்கம் 5ல், முகவுக யில் கிபி 1916ல் 

 ெல் பின்ேருமாறு எழுதியுள்ளார் : 

 

        “எங்களது தேறு, புறஜாதியாரின் காலம் முடிேனைந்தது பற்றியது அல்ல என்பது சதளிவு   

நாங்கள் எடுத்த தேறாை முடிவு கர்த்தருனைய ோர்த்னதயால் அதிகாரப்படுத்தப்பைேில்னல.  

யூத யுகத்திற்கும் சுேிவெஷ யுகத்திற்கு இனைவய ெில குறிப்பிைத்தகுந்த இனண அம்ெங்கனள 

வேதத்தில் நாம் பார்த்வதாம்.   இரண்டு யுக காரியங்களிலும் வபர் அனமப்புகள்  (யூத மத 
அனமப்பும், வபர் கிறிஸ்தே மத அனமப்பும்) அழிந்து வபாகுதனல இந்த இனண அம்ெங்கள் 
சதாைர்ந்து  காட்டுகிறனதயும், வமலும்  புது ெிருஷ்டிகள் மகினமயனைதலின்  காலத்னதக் 

காட்ைேில்னல என்பனதயும் நாம் குறிப்பாய் கேைித்திருக்க வேண்டும்”. 

 

           இந்த ோர்த்கதகள் இக்காலக்கட்டத்தில் நமக்கு அதிக மபாருள் 

மகாண்டகேயாக உள்ளை. ெவகா.  ெலின் இந்த ோர்த்கதககள ஆ ாயும்வபாது, 

ெில அடிப்பகட உண்கமககள பார்க்க முடிகிறது : 

 அேர் இகணககள யுகங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறார். 

 அேிசுோெ ேகுப்பாக  மட்டுவம இகணகள் குறிப்பிடுகின்றை என்று 

ேலியுறுத்திைார். 

 புறஜாதியார் காலங்கள்  பற்றிய தம் ேிளக்கத்கத தக்க கேத்துக் 

மகாண்டார். ஆைால், புறஜாதியார் காலங்கள் பற்றிய தீர்க்கதரிெைத்கத 

இகணகளிலிருந்து வேறுபடுத்திைார்.  

 ெகப முழுகம மபறுேது பற்றிய ெத்தியங்ககள இகணகளிலிருந்து ெவகா. 
 ெல் வேறுபடுத்திைார்.  
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               இந்த உணர்வுகமளல்லாம்  மேகு நாட்களுக்கு முன்வப (1911)  மேளிப்பட்டது 

என்பது நம்மில் பலருக்கு மபரும் ஆச்ெரியமாயிருக்கலாம். 1916ல் ெவகா.  ெல் எழுதிய 

முகவுக , கிபி 1914ல் வதால்ேி ஏற்பட்டதாகக் கருதப்பட்டதற்கு ெமாதாைம் கூறும் 

ேககயில் இல்கல என்பது இதில் நிரூபணம் ஆகிறது. ( ரீபிரிண்ட் R-4842) 

 
            “யூத யுகத்திற்கும் சுேிவெஷ யுகத்திற்கும் இனையிலாை இனணகள், அப்வபாது இருந்த 
அேிசுோெ  அனமப்னபயும் (முதல் ேருனக), தற்காலத்திய அேிசுோெ அனமப்னபயும் (இரண்ைாம் 
ேருனக) ொர்ந்தது என்பனத நாம் சதளிோக உணரவேண்டும். இனத நாம் மைதில் இருத்திக் 
சகாண்ைால், சுேிவெஷ யுக ெனபனய கூட்டிச்வெர்ப்பனத (அறுேனை), அல்லது கர்த்தருனைய 
ஜைங்கனள பாபிவலாைிலிருந்து இப்சபாழுது கூட்டிச்வெர்ப்பனத,   இந்த இனணகவளாடு 
ெம்பந்தப்படுத்துேதிலிருந்து நம்னமத் தடுத்துேிடும்”. 
 
           ெவகா.   ெல் அேர்களின் இந்த முந்கதய எச்ெரிப்பிலிருந்து, அேருகடய 

மைஒட்டத்தின் மற்றுமமாரு அம்ெத்கத உண லாம் : 

 

 ெல் கூறுகிறார்:  இகணககள  அறுேகடயுடவைா அல்லது பாபிவலாைிலிருந்து பிரிந்து 

ேருேவதாடு ெம்பந்தப்படுத்த வேண்டாம். 

 

அறுேனை 

 

         “40 ேருை அறுேகட” பற்றியக் கருத்கத தக்க கேத்துக் மகாள்ளும் நாம், இந்த 
கருத்து ெரியாைது என்பதற்காை பல்வேறு ேிளக்கங்ககள நாம் 
முன்ைிருத்துகிவறாம்.  இந்த கருத்கத ஏற்றுக்மகாள்ளாத ெவகாத ர்களுக்கு இது 
ெம்பந்தமாை ேிளக்கங்கள் உண்கம நிகலக்கும் வேதாகமத்திற்கும் மதாடர்பு 
இல்லாததாக உணர்கிறார்கள். 1914ம் ேருைத்தில் ேிலக்கப்பட்ட இந்த கருத்துக்ககள 
தக்க கேத்துக் மகாள்ேதற்காக இது மதாடர்பாை ேிளக்கங்ககள நாம் முன் 
கேக்கிவறாம்  என்று நிகைக்கிறார்கள்.  இந்த கருத்து வேதத்திற்கு ஒத்து 
ேருகிறதா என்பகத மிகவும் எளிய முகறயில் பகுத்தறிந்தாவல இதற்காை பதில் 
கிகடத்து ேிடும்: 

1) “இகண தீர்க்கதரிெைங்கள்” (“இ ட்டிப்பு”)  என்பது, யூதம் மற்றும் கிறிஸ்தேம் 
ஆகியேற்றின் அேிசுோெ “குடும்பங்களுக்கு” தண்டகை அளிப்பது 
பற்றியதாகும். 

2) இந்த தீர்க்கதரிெைங்கள் இகண வததிககளயும், அனுபேங்ககளயும் 
மதரிேிக்கின்றை. இதன் கா ணமாக, அேிசுோெ அகமப்புக்களுடன் 
ேிசுோெிகள் மெயல் மதாடர்பு மகாள்ளக்கூடாது  என்பது அறிவுறுத்தப் 
படுகிறது. 

 
342 



 
 
 

3) யூத யுகமும் சுேிவெை யுகமும் இகணகள் கிகடயாது; இது அந்தந்த 
யுகத்தின் ேிசுோெிகளுடன் மெயல்படும் ேககயில் தைித்தைி காலப்பகுதி 
மகாண்டகே ஆகும்.  இந்த யுகங்களின் அறுேகட காலப்பகுதிகள்  
ஒவ்மோன்றும் குறிப்பிட்டுச் மொல்ல முடியாத வததியில் முடிேகடகிறது.  
வபாலி அகமப்கப அகற்றி, ேிசுோெிகளுக்கு ஆெீர்ோதம் அளிக்கும் 
ேககயில், இந்த அறுேகட காலப்பகுதிகள் அந்தந்த யுகத்தில் 
முடிேகடகிறது.  

 
      நாம் வமற்கண்டோறு  வேதாகமத்தின் மூல தீர்க்கதரிெைங்களின் துகண 
மகாண்டு ஆ ாய்ந்த நிகலயில், இந்த ேிையங்களில் நிலவும் மு ண்பாடாை 
ேித்தியாெங்ககள ககளய முயல்வோம். 
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யூத இரட்டிப்பு குறித்து புதிய காலக்கணக்கு 
 

         ெவகா.  ெல் காலக்கணக்கில் 171 ேருைங்ககளக் குகறப்பதிைால், “1845 
ேருைங்கள்”  குறித்த இகண அம்ெங்ககளப் மபாருத்த வேண்டி,  பல அனுமா 

ைங்ககள  புதிய காலக்கணக்கு ககயாளுகிறது. இதன் கா ணமாக, “யாக்வகாபின் 
இ ட்டிப்பு”  கிமு 1813ம் ேருைத்தில் ொ ாள் ம ணத்திலிருந்து துேங்கி, 1845 
ேருைங்கள் கழித்து, கிபி 33ல் கிறிஸ்துேின் உயிர்த்மதழுதலில் 
முடிேகடேதாகவும், கிறிஸ்துேின் உயிர்த்மதழுதலிலிருந்து  1845 ேருைங்கள் 
கழித்து, கிபி 1878ம் ேருைத்தில் முடிேகடேதாகவும் புதிய காலக்கணக்கு 
கூறுகிறது.  
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       யாக்வகாபின் ம ணத்திலிருந்து தான் இஸ் வேலர் 12 வகாத்தி ங்களாகவும், 
ஒரு ஜாதியாகவும் அகழக்கப்பட்டைர். ஆதி 49:28. ொ ாளின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து 
இஸ் வேல் ஒரு ஜாதியாக உருோக்கப்பட்டது என்பது இம்மியளவும் 
ஏற்றுக்மகாள்ளத்தக்கதாக இல்கல. புதிய காலக்கணக்கு இந்த இகணயுகத்கத 
மாற்றுேதன் கா ணமாக, ஆதிப்பிதாக்களின் யுகம், இ ண்டு யுகங்கள் (யூத யுகம், 
சுேிவெை யுகம்) என்ற கருத்கதவய அழிப்பதாக உள்ளது.  வேதாகம இகண 
அம்ெங்ககள ெீர்குகலப்பதாக உள்ளது.  பிலாத்து கிபி 26ல் கேர்ை ாக 
நியமிக்கப்பட்டகதயும், மஜர்மன் குடிய சு அகமப்பு உருோைகதயும்  இகண 
அம்ெங்களாக குறிப்பிடும் அளேிற்கு, வேதாகமத்தில் எவ்ேிதக் குறிப்பும் 
காணப்படுகிறதில்கல.  
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      யூதர்களின் கிருகபயின் காலம்  70 ோ ங்களின் முடிோகவும்,  
புறஜாதியாரின் கிருகபயின் காலம் ஆ ம்பமாகவும் கிபி 36ம் ேருைம் 
கணிக்கப்படுேதும், மபாதுோை அகழப்பு கிபி 1881ல் முடிேகடேதும் 
வேதாகமத்தின் இகண அம்ெங்களாக இருப்பதின்  மபாருத்தத்கத நாம் அறிய 
முடிகிறது. 
 

 

 

 

     29

    
    
    

     33

     
    

     36

        
   
     

     1874

2      
     1878

         

        
    

     1881

    
     
     

1845        

1845       

1845       

 
 

 

 

 

 

 

      7ம் ெகபயின் தூத ாை ெவகா.  ெல் கணித்த “யாக்வகாபின் இ ட்டிப்பு” பற்றிய 
காலக்கணக்கில் புதிய காலக்கணக்கு மொல்லும் மாற்றங்கள் 
ஏற்றுக்மகாள்ளத்தக்கதாக இல்கல.  கிமு ேிலிருந்து கிபி க்கு மாறும் மபாழுது, 1 
ேருைம் கூட்டப்பட வேண்டும்  என்று கூறும் புதிய காலக்கணக்கு,  இந்த 
“யாக்வகாபின் இ ட்டிப்பு” இகண அம்ெங்களின்  காலக்கணக்கில்  இந்த 1 ேருைம் 
ஏன் கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளேில்கல ?  
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முடிேின் காலம் 

(TIME OF THE END)  

தாைிவயல் 12:1. 

        “உன் ஜைத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற சபரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்திவல எழும்புோன்; 

யாசதாரு ஜாதியாரும் வதான்றிைது முதல் அக்காலமட்டும் உண்ைாயிராத ஆபத்துக்காலம் ேரும்; 

அக்காலத்திவல புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறேர்களாகக் காணப்படுகிற உன் ஜைங்கள் அனைேரும் 

ேிடுேிக்கப்படுோர்கள்”. 

 

        முடிேின் காலத்தில் (அதாேது, கி.பி.1799ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு), கி.பி.1874ல் 
கிறிஸ்து எழும்பிைார்.  அதற்காை காலக்கணக்கு தீர்க்கதரிெைங்கள்  தாைிவயல் 12ம் 
அதிகா த்தில் பின்ேருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது : 
காலம்       =  360 ேருைங்கள் 
காலங்கள்   =  720 ேருைங்கள் 
அக க்காலம்= 180 ேருைங்கள் 
               -------- 
                1260 ேருைங்கள்: (இதற்கு ெமமாை காலம்: 42 மாதங்கள்) 
              ---------                 (மேளி 11:3; மேளி 12: 6, 14) 
I. 

தாைி 12:7.   

               “அப்சபாழுது ெணல் ேஸ்திரம் தரித்தேரும் ஆற்றின் தண்ணரீ்களின்வமல் நிற்கிறேருமாகிய 

புருஷன் தம்முனைய ேலது கரத்னதயும், தம்முனைய இைது கரத்னதயும் ோைத்துக்கு வநராக ஏசறடுத்து, 

ஒரு காலமும், காலங்களும், அனரக்காலமும் செல்லும் என்றும்; பரிசுத்த ஜைங்களின் ேல்லனமனயச் 

ெிதறடித்தல் முடிவு சபறும்வபாவத இனேகசளல்லாம் நினறவேறித்தரீுசமன்றும் என்சறன்னறக்கும் 

ஜேீித்திருக்கிறேர் வபரில் ஆனணயிைக் வகட்வைன்”.  

 

II. 

தாைி 12:11. 

               “அன்றாை பலி நீக்கப்பட்டு, பாழாக்கும் அருேருப்பு ஸ்தாபிக்கப்படுங்கால முதல் 

ஆயிரத்திருநூற்றுத் சதாண்ணூறு நாள் செல்லும்”. 

 

       முதல் காலப்பகுதியாை  1260 ேருைங்ககளத் மதாடர்ந்து, 30 ேருைங்கள்  =  
1290 ேருைங்கள். 
 

III. 

தாைி 12:12. 
“ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பத்னதந்து நாள் மட்டும் காத்திருந்து வெருகிறேன் பாக்கியோன்”. 
 

            இ ண்டாம் காலப்பகுதியாை 1290 ேருைங்ககளத் மதாடர்ந்து 45 ேருைங்கள்  = 
1335 ேருைங்கள். 
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2சதெ 2:3-8. 
       “ ..... ேிசுோெ துவராகம் முந்தி வநரிட்டு, வகட்டின் மகைாகிய பாே மனுஷன் 
சேளிப்பட்ைாசலாழிய, அந்த நாள் ேராது. அேன் எதிர்த்து நிற்கிறேைாயும், 
வதேசைன்ைப்படுேசததுவோ, ஆராதிக்கப்படுேசததுவோ, அனேசயல்லாேற்றிற்கும் வமலாகத் 
தன்னை உயர்த்துகிறேைாயும், வதேனுனைய ஆலயத்தில் வதேன் வபால உட்கார்ந்து, தன்னைத் 
தாவை வதேசைன்று காண்பிக்கிறேைாயுமிருப்பான்;  நான் உங்களிைத்திலிருந்த வபாது, இனேகனளச் 
சொன்ைது உங்களுக்கு ஞாபகமில்னலயா? அேன் தன் காலத்திவல சேளிப்படும்படிக்கு இப்சபாழுது 
அேனைத் தனை செய்கிறது இன்ைசதன்றும் அறிந்திருக்கிறரீ்கவள. அக்கிரமத்தின் இரகெியம் 
இப்சபாழுவத கிரினய செய்கிறது. ஆைாலும், தனை செய்கிறேன் நடுேிலிருந்து நீக்கப்படுமுன்வை அது 
சேளிப்பைாது”. 
தகட பண்ணுகிறேன்                          : வ ாம ெிேில் அதிகா ம் 
அக்கி மத்தின் இ கெியம் ஸ்தாபிக்கப்படுதல்     : கி.பி. 539 
       வபாப்பு மார்க்கம் உயர்ந்த நிகலயில் ஸ்தி ப்பட்ட ேருைம் கி.பி. 539ம் 
ேருைம். இந்த ேருைத்தில் தான், வ ாம வப  ென் ஜஸ்டிைியன்  வ ாகம 
பிைப்பிற்கு (வபாப்புேிற்கு)  “தகலகம மத ஆளுநர்”  (PONTIFEX MAXIMUS) பதேிகய 
அளித்தார். பிறகு, தைது பகடககள ோபஸ் மபற்று, வபாப்புகே தன்ைிச்கெயாக 
அதிகா ம் மெலுத்த அனுமதித்தார். அன்றாட பலி நீக்கப்பட்டு  பாழாக்கும் அருேருப்பு 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட  ேருைம் இதுவே !  இது இவயசுகே திரும்ப திரும்ப பலியிடச் 
மெய்யும் அருேருப்பு ஆகும். 
 

பாழாக்கும் அருேருப்பு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ேருைம்  (தாைி 12:11). 
 

     கான்ஸ்டண்கடன் வ ாம வப  ென் ஆட்ெிக்கு முன்பு, ெகபயின் வமல் 
மதாடுக்கப்பட்ட அடக்கு முகற துன்புறுத்தலிைால், பாழாக்கும் அருேருப்பின் 
மபருக்கத்திற்கு (பாே மனுைன்) இகடயூறாய் இருந்தது. கான்ஸ்டண்கடன் 
ஆட்ெிக்கு ேந்தவுடன், ெகப தகலேர்கள் மீதும், மகாள்கககள் மீதும் வப  ெின் 
கட்டுப்பாட்டிைால், பாழாக்கும் அருேருப்பின் ேளர்ச்ெிக்குத் தகடயாய் இருந்தது. 
      
      ெவகா.  ெல் தம்முகடய மூன்றாம் ோல்யூமில் பாழாக்கும் அருேருப்பு 
மதாடர்பாை ே லாற்றுச் ெம்பேங்ககள சுருக்கமாகத் மதரிேித்துள்ளார். வ ாம 
வப  ென் ஜஸ்டீைியைின்  அ ெகேயில் இருந்த பிம ாவகாபியஸ் என்ற ே லாற்று 
ஆெிரியைின் எழுத்துக்களின் ோயிலாக, கிபி 539ம்  ேருை காலப்பகுதியில் நடந்த 
ெம்பேங்ககள வநரில்  கண்டு ொட்ெியம் அளித்துள்ளகத அறியலாம். 
பிம ாவகாபியெிைால் மேளிப்படுத்தப்பட்ட ே லாற்றின் இந்த  காலக்கட்டத்தில் 
நடந்த ெம்பேங்கள், மபரும்பாலாை ே லாற்று ஆெிரியர்களின் எழுத்துக்களுக்கு 
அடிப்பகடயாக அகமந்தை. 
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     வ ாம வப  சு ேிரிேகடந்தகதத் மதாடர்ந்து, அதன் தகலநக ம் 
வ ாமாபுரியிலிருந்து கான்ஸ்டாண்டிவநாபிளுக்கு மாற்றப்பட்டதால், வ ாம 
 ாணுேங்களால் ொம் ாஜ்யத்கத ெரிே  கட்டிக் காக்க முடியாத நிகல ஏற்பட்டது.  
ஆகவே, வேண்டல்ஸ் (VANDALS) என்ற ஜாதியிை ால் இத்தாலிய தீபகற்பம் 
பகடமயடுக்கப்பட்ட ெமயத்தில்,  வ ாமாபுரிகய ஆட்ெி மெய்யும் உரிகமகய 
ஆஸ்ட் வகாத்திைருக்கு (ASTRAGOTHS) ஜஸ்டீைியன் ேழங்கிைார். 
ஆஸ்ட் வகாத்திைரின் ஆட்ெி மதாடரும் நிகலயில், அகமதியின்கம உருமேடுத்து 
பு ட்ெி மேடித்தது.  வ ாம வப  ென் ஜஸ்டீைியன் தன்னுகடய  ாணுே தளபதி 
மபலாரியகெ (BELARIUS) அனுப்பி, ஆஸ்ட் வகாத்திைரின்  பலத்கத முறியடித்தார். 
இந்த முயற்ெியில்  ாணுே தளபதியால் முழுகமயாை மேற்றி அகடயும் ெமயத்தில்  
மபலாரியகெ வ ாமாபுரிக்கு திரும்ப அகழக்கும் கட்டகள  வ ாம வப  ெைால் 
பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆஸட் வகாத்திைரின் ஆதிக்கம் அழிக்கப்பட்ட நிகலயில், கிபி 
539ம் ேருைத்தில், ஜஸ்டீைியன்  ாணுே ஒத்துகழப்கப ோபஸ் 
மபற்றுக்மகாண்டார்.  ஆகவே, வ ாமாபுரிகயச் ொர்ந்த பகுதிகளில் தகடயாயிருந்த 
அதிகா ம் நீங்கியவுடன், “பாே மனுைன்” முழுகமயாை அதிகா த்துடன் கிபி 539ம் 
ேருைத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டான். ஜஸ்டீைியன் வப  ெைால் தகல   மத ஆளுநர்  
(PONTIFEX MAXIMUS) பட்டம் வபாப்புவுக்கு ேழங்கப்பட்டது. 
 
I.  கி.பி. 539  +  1260  =  கி.பி. 1799  = முடிேின் கால ஆ ம்பம் (தாைி 11:40). 

              பரிசுத்தோன்ககள வபாப்பு ஒடுக்கிய காலப்பகுதி முடிவுக்கு ேந்தது. (தாைி 12: 5-7) 

இந்த காலப்பகுதி மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் இ ண்டு இடங்களில் குறிக்கப்படுகின்றை.  
மேளி 12:6,14;  மேளி 12:14-17ம் ேெைங்களில் நதி வபான்ற மேள்ளம் ஊற்றப்பட்டகதப் 

படிக்கிவறாம். மனுக்குல உரிகமகள், ெமத்துேம் மைித வநயம் வபான்ற அம்ெங்கள் 

மதத்கத பின்வைாக்கித் தள்ளியது. பிம ஞ்சுப் பு ட்ெியின் அகறகூேல் இதுவே ! (கி.பி. 
1789–1799) பிம ஞ்சு பு ட்ெிகயத் மதாடர்ந்து, ஸ்திரீ (திருச்ெகப) ேைாந்த  

நிகலகமயிலிருந்து திரும்பி ேந்தது. மநப்வபாலியன்  மத மூட நம்பிக்ககககள 

உகடத்மதறிந்ததால், வேதத்கத மெவ்ேவை ஆ ாய்ேதற்கு ேழி ேகுக்கப்பட்டது.  

        

மேளி 10:5-7ல் இைி காலம் மெல்லாது என்று  முடிேின் கால துேக்கம் பற்றி 
மொல்லப்படுகிறது. தாைிவயலின் 1260 ேருைங்கள்  நிகறவேறியது இங்கு 

உண ப்படுகிறது.  
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II.  கி.பி. 599  +  1290  =  கி.பி. 1829.  = (மில்லர் இயக்கம் ஆ ம்பமாை ேருைம்) 
பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுேதற்கு  இந்த ேருைம் ெம்பந்தமுள்ளதாய் 
இருக்கிறது; கி.பி. 1829 மில்லர் இயக்கம் – அட்மேண்டிஸ்டுகளின் ஊழியம் 
ஆ ம்பமாை ேருைம் ஆகும். மேளி 10:8-10ல், இவயசுேின் ேருகக குறித்த 
ெத்தியத்தில், மில்லர் இயக்கத்திைருக்கு ேயிற்றில் கெப்பு ஏற்பட்டது; இவயசுேின் 
இ ண்டாம் ேருகக கி.பி. 1843ல் நிகழும் எை மில்லர் கணித்தார்.  ஆைால், அது 
நகடமபறேில்கல. தாைி  12:10ம் ேெைத்தில், “துன்மார்க்கவ ா துன்மார்க்கத்தில் 
நடப்பார்கள்; துன்மார்க்கரில் ஒருேனும் உண ான்” என்று படிக்கிவறாம். 
அேர்களுக்கு ஆேிக்குரிய மேளிச்ெம் தகடபட்டது.  

 

 III.  கி.பி. 539  +  1335  =  கி.பி. 1874  =  கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம்.  
                                   யூபிலி துேக்கம்.  
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முடிவு கால ெம்பேங்கள் : 

 

எண் ேெைம் தரீ்க்கதரிெைம் 

 

நினறவேறுதல் 

1 சேளி 10:6 இைி காலம் செல்லாது.  

 

முடிேின் காலம் ஆரம்பம்; 

வபாப்புமார்க்கத்தின் கிரினயகள் தனை 

பண்ணப்படுகின்றை. (கி.பி. 1799) 

2 சேளி 10:8-10 புஸ்தகத்னத புெிக்கும் சபாழுது 

ோய்க்கு வதனைப் வபால 

மதுரமாயிருந்தது; புெித்தவுைவை 

ேயிறு கெப்பாயிற்று. 

 

கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருனக பற்றிய 

கணிப்பில் ஏற்பட்ை ஏமாற்றம் – 

அட்சேன்டிஸ்டு இயக்கம் மூலமாக  

ெனபயின் ேயிற்றுக்கு கெப்புணர்ச்ெி 
ஏற்பட்ைது.எதிர்பார்ப்புகளிைால் வொர்வு 

ஏற்பட்ைது. (கி.பி. 1829-1846)  ெத்தியம் 

ெனபயிைனர சுத்திகரித்ததால் ோய்க்கு 

வதனைப் வபால மதுரமா யிருந்தது. 

3 சேளி 10:11 அவநக ஜைங்கனளயும், 

ஜாதிகனளயும், 

பானஷக்காரனரயும், 

ராஜாக்கனளயுங் குறித்து  

தரீ்க்கதரிெைஞ் சொல்ல 

வேண்டும். 

 

கி.பி. 1874ல் புதிய ஆெரீ்ோதம் ேரப் 

வபாகிறனதப் பற்றி குறிப்பாக 

உணர்த்தப்படுகிறது. இறுதியாக, 

கிறிஸ்துேின் பிரென்ைம் மூலம்  

ெத்தியத்தில் சதளிவு பிறக்கிறது. 

 

 

1260, 1290, 1335 நாட்கள் : 

 

      தாைிவயல் தீர்க்கதரிெியின் 1260, 1290, 1335 என்ற மூன்று நாட்களும்     கிபி 
539ம் ேருைத்திவலவய ஆ ம்பிக்கின்றை. மில்லர் காலக்கணக்குகள் இதில் தான் 
வேறுபட்டை. இந்த தீர்க்கதரிெை நாட்கள் (1 நாள் = 1 ேருைம்) கிபி 1799, 1829, 
1874ம் ேருைங்களில் முடிேகடகின்றை. வபாலி அகமப்பின் மதம் மற்றும் ெிேில் 
அதிகா ங்கள்  ஸ்தி ப்பட்ட காலம் தான்,  தாைிவயல் தீர்க்கதரிெை நாட்களின் 
துேக்கமாக கணிக்கப்படுகிறது. கிபி 539ம் ேருைத்தில் துேங்கிய இந்த காலக்கட்டம், 
கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்கதயும், ,திருச்ெகபயின் அறுேகட காலத்கதயும் வநாக்கிச் 
மெல்கிறது. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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புறஜாதியாரின் காலங்கள் 
 
லூக்கா  21:24. 
     “பட்ையக்கருக்கிைாவல ேிழுோர்கள்; ெகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் ெினறப்பட்டுப்வபாோர்கள்; 
புறஜாதியாரின் காலம் நினறவேறும் ேனரக்கும் எருெவலம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும்”.  
 
      இந்த தீர்க்கதரிெைம், அடிப்பகடயில் புறஜாதிககளப் பற்றியது அல்ல! 
எருெவலகமப் பற்றியதாகும்;  இவயசு இந்த தீர்க்கதரிெைத்கத மொல்லும் ெமயத்தில், 
அதாேது, அேருகடய முதல் ேருககயில் இஸ் வேலர் புறஜாதிகளின் காலடியில் 
தண்டகை அனுபேித்துக் மகாண்டிருந்தைர். இந்த தீர்க்கதரிெைத்தின் முக்கிய 
வநாக்கம், புறஜாதியார் ஒடுக்கும் காலத்திற்கு முடிவு மொல்லப்பட்டுள்ளது. 
 
     வதேனுக்கு மெேி மகாடாமல் பாேஞ் மெய்தால், இஸ் வேலருக்கு 
அளிக்கப்படும் தண்டகை பற்றிய ேிே ங்கள் கீழ்கண்ட ேெைங்களில் 
மொல்லப்பட்டுள்ளது: 
 
வலேி 26:18,21,24,28.  
      “இவ்ேிதமாய் நான் உங்களுக்குச் செய்தும், இன்னும் நீங்கள் எைக்கு  செேி சகாைாதிருந்தால், 
உங்கள் பாேங்களிைிமித்தம் பின்னும் ஏழத்தனையாக உங்கனளத் தண்டித்து”. 
 

      வலேி 26 ம் அதிகா த்தில் நான்கு தடகேகள் தண்டகை மொல்லப்பட்டது. 
“ஏழத்தகை”  (SEVEN TIMES) தண்டகை என்று தண்டகையின் அளவு குறிப்பிடப் 
பட்டுள்ளது.  
“ஏழத்தகை”  =  7 TIMES =  7  x  360 =  2520 ேருைங்கள்.  
     இஸ் வேலக  அடிகமகளாக்கி புறஜாதியார் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
மகாண்டு ேந்தது, ககடெி யூத  ாஜாோை ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி முடிவுக்கு ேந்த 
ேருைம் தான்;  அதாேது, கி.மு. 606ம் ேருைம். (2நாளா 36:11-20) ொமலாவமாைின் 
ேம்ொேளி முடிவுக்கு ேந்தகதப் பற்றி எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைமாக 
முன்னுக த்திருக்கிறார். 
 
எவெக் 21:25-27. 
      “இஸ்ரவேனல  ஆளுகிற அேபக்தியுள்ள துன்மார்க்க அதிபதிவய, அக்கிரமத்துக்கு முடிவு 
ேருங்காலத்தில் உன் நாள் ேந்தது;  பானகனயக் கழற்று, கிரீைத்னத எடுத்துப்வபாடு; அது இைி 
முன்வபாலிராது; தாழ்ந்தேனை உயர்த்தி, உயர்ந்தேனைத் தாழ்த்துவேன். அனதக் கேிழ்ப்வபன், 
கேிழ்ப்வபன், கேிழ்ப்வபன்; உரினமக்காரைாைேர் ேருமட்டும் அது இல்லாதிருக்கும்; அேருக்வக 
அனதக் சகாடுப்வபன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்ைேர் சொல்லுகிறார்”. 
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     ொமலாவமான் ேம்ொேளி  ெிவதக்கியா  ாஜாேின் ஆட்ெி காலத்துடன் முடிவுக்கு  
ேந்தது.  நாத்தான் ேம்ொேளி  “உயர்த்தப்பட்டது.”   இவயசுேின் தாய் மரியாளின் 
ேம்ொேளி உயர்வு மபற்றது. 
  
ெிவதக்கியா  ாஜா ஆட்ெி இழந்த ேருைம்                       :  கி.மு. 606 
இஸ் வேலருக்கு மகாடுக்கப்பட்ட ஏழத்தகை தண்டகை காலம்  : 2520 ேருைங்கள். 
இஸ் வேலருக்காை தண்டகை காலம் முடிவு  : கி.மு. 606 + 2520 : கி.பி. 1914 
அதாேது, 1914 (இகலயுதிர் காலம்) = கி.பி. 1915 துேக்கம் = முதல் உலக யுத்தம். 
 
     யூதா வகாத்தி த்து ெிங்கம் வமெியா  (உரிகமக்கா ன்) ேந்தவுடன், 
பாபிவலாைியர், மபர்ெியர், கிவ க்கர், வ ாமர் ஆகிய புறஜாதியார் மநாறுக்கப்படுோர்கள் 
என்று தாைி 2:44ல் படிக்கிவறாம். 
    இஸ் வேல் மீது ஏழத்தகை தண்டகை காலமாகிய 2520 ேருைங்கள் 
முடிேகடந்த நாள், முதலாம் உலகப்வபார் துேங்கிய நாள் என்ற துல்லியமாை 
கணிப்கப நாம் நம்பாமல் இருக்க வபாதிய கா ணம் இருப்பதாகத் மதரியேில்கல.  
புறஜாதி  ாஜாக்களின் ேிழுகக துேங்கிய நாள் தான் முதல் உலகப் வபார் துேங்கிய 
நாள் ஆகும்.   இந்த 2520 ேருைங்கள் முடிேகடந்த நாகள “ஏழு ேருைங்கள்” 
இகடமேளியில்  வேதாகமத்தின் ஆதா மில்லாமல் புதிய காலக்கணக்கு 
மதரிேிக்கிறது. 
 
     பழங்கால யூத ெரித்தி த்தின்படியும், யூத பா ம்பரியத்தின்படியும் எருெவலம் 
நக த்துடன் முதல் ஆலயமும் இ ண்டாம் ஆலயமும் அழிக்கப்பட்ட நாள் “  ” 
மாதம் 9ம் வததி என்று அறியப்படுகிறது.  கல்வதயர்களிைால் ொமலாவமான் ஆலயம் 
அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து முதல் உலகப்வபார் துேங்கியது ேக க்குமுள்ள காலப்பகுதி 
2520 ேருைங்கள் ஆகும்.  இந்த முதலாம் உலகப் வபார்,  ஐவ ாப்பாேின் ஆளுகக 
ேம்ெங்ககள ேிழச் மெய்தது. 
 
     முதல் உலக யுத்தம் கிபி 1914ல் துேங்கிய உடவைவய, மெய்ம் கேஸ்மன், 
மேர்பர்ட் ொமுவேல் வபான்றேர்கள் இங்கிலாந்து அ ொங்கத்துடனும், அப்வபாகதய 
இங்கிலாந்து பி தம மந்திரி வடேிட் லாயிட் ஜார்ஜுவுடனும்  (பி தம மந்திரியாக 
1916 – 1922 ேக   இருந்தேர்)  ெீவயாைியர்களின்  எதிர்காலம் பற்றிய உயர்நிகல  
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வபச்சு ோர்த்கதகய பலைளிக்கும் ேககயில் மதாட  முடிந்தது.  அமமரிக்கா 
ெீவயாைியர்களின் மாநாட்டில் ெீவயாைியர்களின் ேிேகா ங்களுக்காை காரிய நிர்ோக 
கமிட்டி கிபி. 1914ல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. ெீவயாைியர்களுக்கு ஆத ோை 
மகாள்கககய இங்கிலாந்து பா ாளுமன்றம்  ேக யறுத்து, கிபி 1917ல் பால்ஃவபார் 
உறுதி மமாழி (BALFOUR  DECLARATION) மேளியிடப்பட்டது. கிபி 1914ம் ேருைத்தில் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இந்த கமிட்டியின் மூலமாக, பாலஸ்தீைா மீதாை ெட்டம் கிகடக்கப் 
மபற்றது. 
 
      இவ்ோறாக,  “புறஜாதியாரின் காலங்கள்” முடிேகடந்த அவத ேருைத்தில், 
வதேன் நிர்ணயித்திருந்தபடி, இஸ் வேலுக்கு மொந்த நாட்கடத் தயார் பண்ணும் 
முயற்ெி துேங்கியது. 
 
      எருெவலம் நக ம் அழிக்கப்பட்டு வதெம் பாழாக்கப்பட்டதிலிருந்து  
புறஜாதியாரின்  காலங்கள் மதாடங்கியது.  இந்த அழிகேப்பற்றி வேதம் 
பின்ேருமாறு குறிப்பிடுகிறது :  
 
      “ஐந்தாம் மாதம் பத்தாந் வததியிவல பாபிவலான் ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்கிறேைாகிய காேற் 
வெைாதிபதியாை வநபுெராதான் எருெவலமுக்கு ேந்தான்; அது வநபுகாத்வநச்ொர் என்னும் ராஜா 
பாபிவலானை அரொளுகிற பத்சதான்பதாம் ேருஷமாயிருந்தது. அேன் கர்த்தருனைய ஆலயத்னதயும், 
ராஜாேின் அரமனைனயயும், எருெவலமிலுள்ள எல்லா ேடீுகனளயும், ஒவ்சோரு சபரிய 

மைிதனுனைய ேடீ்னையும் அக்கிைியிைால் சுட்சைரித்துப் வபாட்ைான்”. (எவ  52:12,13) 
    வமற்குறிப்பிட்ட 5ம் மாதமாகிய “ஆப்”  மாதம் 10ம் வததியில் தான் கி.பி. 1914ல் 
முதல் உலக யுத்தம் ஆ ம்பமாைது. இந்த வததியிலிருந்து 2520 ேருைங்களுக்கு 
முன்பு, துல்லியமாக இவத 5ம் மாதம் (“ஆப்” மாதம்) 10ம் வததி எருெவலம் நக மும் 
ஆலயமும் அழிக்கப்பட்டது.   
 
     எபிவ ய காலண்டரில் முதல் ஐந்து மாதங்கள்  கீழ் கண்டோறு உள்ளது : 
 
1ம் மாதம்    நிொன்     (30 நாட்கள்) 
2ம் மாதம்    இயார்      (29 நாட்கள்) 
3ம் மாதம்    ெீோன்     (30 நாட்கள்) 
4ம் மாதம்    தம்மூஸ்   (29 நாட்கள்) 
5ம் மாதம்    ஆப்        (30 நாட்கள்) 
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     கிபி 1914ல் நிொன் மாதம் 14ம் வததி (ஏப் ல் 10ம் வததி மாகல 6 
மணியிலிருந்து ஏப் ல் 11ம் வததி மாகல ேக ) இ ாப்வபாஜைம்            
நாளாகும்.  இதிலிருந்து “ஆப்” மாதம்  (5ம் மாதம்) 10ம் வததிக்கு இகணயாை 
ஆங்கில மாதம், வததிகய கணக்கிட்டால், ஆகஸ்டு 2ம் வததி மாகல 6 
மணியிலிருந்து ஆகஸ்டு 3ம் வததி மாகல 6 மணி ேக  உள்ள நாளாகும். 
 
கிபி 1914ம் ேருஷ காலண்ைர் : 
 
எபிவரய மாதம் / 
வததி 

           / 
     

நிொன்     1 மார்ச்      29 
          30 ஏப் ல்     27 
         1 ஏப் ல்     28 
          29 வம        26 
ெீோன்    1 வம        27 
          30 ஜூன்      25 
தம்மூஸ்  1 ஜூன்      26 
          29 ஜூகல    24 
         1 ஜூகல    25 
           8 ஆகஸ்ட்    1 
           9 ஆகஸ்ட்    2 
          10 ஆகஸ்ட்    3 
 
 
        ஏவ ாதின் ஆலயம் (2ம் ஆலயம்)  “ஆப்”  மாதம் 9ம் நாள் அழிக்கப்பட்டது.  
முதலாம் உலகப் வபார் புறஜாதியாரின்  ஆளுகககய தகர்த்மதறியும் துேக்கத்திற்கு 
அறிகுறியாக உள்ளது. புறஜாதியாரின் 2520 ேருைங்கள் கிபி 1914 “ஆப்” மாதம் 10ம் 
வததி முடிேகடந்தது. 
 
 

356 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

607 606  - - -- -- - - -  - - - - - - - - - - - - - 1913 1914

                        
(                   )

2520       

       

    607

        
9      
( 606 1/3  )

      1914

        
9      

(1913  2 / 3   )

         70             

    607

         
9      
( 606  1/3  )

607 606 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 537 536

 

70       

 
 
 

357 



 
 
 

2300       

(2300       )

    454

        
 20      
       

             
         .

    
29

    
36

490       
(70       )

    
33

70      
      

          
          

    

     1846

      
         

(EVANGELICAL

ALLAIANCE)

“           70       ”            

         2520                    .

70

   
   

    606+

     1914

          

    
   

2520       

       

    
     

    
        
   

 
 
 
 

1913 ¾     

      

2520   

      

     70

     1914

       
    

    607

    537

606 ¼ 

       

“                 ” 

-             

       
    

        .

       

    .

            
70

      

      
     -

     
      
       .

            

           . 

           

      

            .
              . 

              

      

           ,, 

               , 

     1948 
          

             .   
 

358 



 
 
 
  

“புறஜாதியார் காலங்கள்”  -  காலக்கணக்கு இனண அம்ெங்கள் 
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ேனரபைத்தின் அடிப்பனை அம்ெங்கள் : 

வலேி 26:18.   இஸ் வேலுக்கு ேிவ ாதமாக “ஏழத்தகை (காலங்கள்)” தண்டகை     

முன்ைறிேிக்கப்பட்டது. 

லூக் 21:24.    “புறஜாதியார் காலங்கள்” பற்றிய தீர்க்கதரிெைத்கத இவயசு உறுதி மெய்தார். 

 

ேனரபை ேிளக்கம் : 

 

1) இந்த ேக படத்தின் முக்கியமாைதும் பிகழயற்றதுமாை அம்ெம், கிமு 607 
(606¼)ம் ேருைம் ஆகும்.   யூத ஆட்ெி கேிழ்க்கப்பட்டு எருெவலம் அழிகே 
ெந்தித்த ேருைம் இதுோகும். ேக படத்தின்  நடுபுள்ளியிலிருந்து இ ண்டு 
சுழற்ெிகளாக ேலது புறமும் இடது புறமும் “2520 ேருைங்கள்”  இகணயாக 
உள்ளது. 
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2) ஒரு சுழற்ெியாகிய “2520 ேருைங்கள்”  கிமு 607 லிருந்து ஆதாமின் “   ”  
(கிமு 3127 அல்லது 3126¼) நிகறவு ேக யிலும் நீளுகிறது. அடுத்த 
சுழற்ெியாகிய “2520 ேருைங்கள்” கிமு 607ம் ேருைத்திலிருந்து  “புறஜாதியார் 
காலங்கள்” முடிவுக்கு (கிபி 1914 அல்லது 1913¾) இட்டுச் மெல்கிறது. கிபி 
1914ம் ேருை இகலயுதிர் காலம், கிபி 1913¾ ம் ேருைமாக கணக்கியலில் 
குறிக்கப்படுகிறது. 
 

3) ெகப ே லாறு குறித்த இகண அம்ெங்ககள கிமு 607ம் ேருைத்திலிருந்து 
பின்வைாக்கியும், கிபி 1914ம் ேருைத்திலிருந்து பின்வைாக்கியும் காணலாம். 
a)  கிமு 607லிருந்து 1260 + 115 ேருைங்கள் பின்வைாக்கி மென்றால், 

ஈொக்கும் ம வபக்காளும் திருமண மெய்து மகாண்ட ேருைமாகிய நிழல் 
அம்ெம் கிகடக்கிறது.  இதன் மபாருளாக, வபாப்பும், வபாலிச்ெகபயும் 
இகணயும் ேருைமாக, 1260 + 115 ேருைங்கள் பின்வைாக்கிச் மென்றால், 
கிபி 539ம் ேருைம் கிகடக்கிறது. 

b) கிமு 607லிருந்து 115 + 10 ேருைங்கள் பின்வைாக்கிச் மென்றால், 
ெைமகரிப்பின் முற்றுககயில் நிழலாகிய  ாஜ்யம் (இஸ் வேல்)  
ஆக்கி மிக்கப்பட்டது.  இதற்கு இகணயாை மபாருளாக, கிபி 1914ம் 
ேருைத்திலிருந்து 115 + 10 ேருைங்கள் பின்வைாக்கிச் மென்றால், 
கிறிஸ்தேத்கத ஆக்கி மித்த பிம ஞ்சு பு ட்ெி நடந்த ேருைம் கிகடக்கிறது. 

c) கிமு 607ம் ேருைத்திலிருந்து 393 ேருைங்கள் பின்வைாக்கிச் மென்றால், 
பத்துக் வகாத்தி ங்கள், இ ண்டு வகாத்தி ங்ககள ேிட்டு பிரிந்து வபாை 
ேருைத்கத (      ) அகடகிறது. கிபி 1914ம் ேருைத்திலிருந்து 393 
ேருைங்கள் பின்வைாக்கிச் மென்றால், இகணயாை “       ” , 
மறுமலர்ச்ெியின் ஆ ம்பக்கட்டத்தில் கிறிஸ்தேம் இ ண்டாக பிரிந்த 
ேருைம் கிகடக்கிறது. 

அனுமாைம் : எருெவலமின் ேிழுனக கிமு 587ம் ேருஷத்திற்கு 
மாற்றப்பட்ைால் : 
1) ேக படத்தின் இடப்புறம் உள்ள கிமு ேருைங்கள் அகைத்தும், ேலது புறம் 

வநாக்கி (கிமு – கிபி பிரிக்கும் ேருைத்கத வநாக்கி) 20 ேருைங்கள் நகர்ந்து 
ேிடுகின்றை.  இதைால், வமற்குறிப்பிட்ட ெம்பேங்களில் எதுவும் குறிப்பிட்டுச் 
மொல்ல முடியாத நிகல உருோகி ேிடுகிறது.  

360 



 
 
 

2) இருப்பினும், ேக படத்தின் ேலதுபுறத்தில், “புறஜாதி    காலங்கள்”  கிபி 
1934ம் ேருைத்தில் முடிேகடகின்றது. இந்த ேருைத்திலிருந்து, பின்வைாக்கி 
இகண சுழற்ெிககள மாற்றி அகமத்தால், கத்வதாலிக்க ெகபயிலிருந்து 
மார்டின் லூத்தர் பிரிவு, 1260 ேருை துேக்கத்தில் வபாப்பு அதிகா த்தின் உச்ெ 
நிகல, பிம ஞ்சு பு ட்ெி வபான்ற ே லாற்றில் நிகழ்ந்த ெம்பேங்கள் ஏதும் 
குறிப்பிட ோய்ப்பு இல்கல. இந்த இகண அம்ெங்கள் அழிக்கப்படுகின்றை.  

3) வமலும், கிபி 1914ம் ேருைத்தின் முக்கியத்துேம் மெல்  ததாகி ேிடுகிறது. 
பகழய உலகத்தின் ஒழுங்கும் ஆதிக்கமும் மாறி, புதிய உலகத்துக்கு 
ேந்த    கிபி 1914ம் ேருைம் திருப்பு முகையாக உள்ளது.  

4) வமற்குறிப்பிட்டபடி, வதே ஏற்பாட்டில் காலக்கணக்கு இகணகளுக்கு உள்ள 
ேிவெைித்த தைித்தன்கமயாை இணக்கங்களில் இழப்பு ஏற்படுகிறது. வேத 

மாணேரின் தீர்க்கதரிெை / காலக்கணக்கு அகமப்பு முகறயில் கிமு 607ம் 

ேருைம் (606¼) ஒரு முக்கியமாைதும், இன்றியகமயாததுமாய் உள்ளது 
என்பகத உணர்த்துகிறது. 

 
        வதே ஏற்பாட்டின் 7000 ேருை காலக்கணக்கில் வேதாகம தீர்க்கதரிெைம், 
ே லாற்று நிகழ்வுகள், மற்றும் ெம்பேங்கள் ஆகியேற்றின் இகடவய உள்ள 
இணக்கமாை பிகணப்பு நம்கம ேியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. இந்த காலக்கணக்கில் ஒரு 
ேருைத்கத மாற்றிைாலும் இகண அம்ெங்கள் மபரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது. 
இவ்ேிதமாக, யுகங்ககளப் பற்றிய காலக்கணக்கின் இணக்கமும், துல்லியமும், 
வதேனுகடய முன்ைறிகேயும் வநாக்கத்கதயும் மெயல்பாடுககளயும் 
மேளிப்படுத்துேதாக உள்ளது. இப்படிப்பட்ட இணக்கங்கள் அகமந்த கட்டகமப்பாை 
காலக்கணக்கின் பிகழயற்ற தன்கமகய மேளிப்படுத்துகிறது. இந்த காலக்கணக்குகள்  
அறுேகட கால மெய்திகய உள்ளடக்கியதாக இருப்பதால், யுகங்ககளப் பற்றிய வதே 
ஏற்பாட்டின் வநர்த்திகயயும் ஒப்புகம மபாருத்தங்ககளயும் வபாற்றுவோமாக. 
        யூத  ாஜாோகிய ெிவதக்கியாேின் ேிழுககயிலிருந்து “புறஜாதியார் காலங்கள்” 
துேங்குகிறது என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  வமலும், “பாழ்க்கடிப்பின் 
காலம்”  எதுவுமில்கல என்றும், “ெிகறயிருப்பின் காலம்” மட்டும் இருந்தது என்றும், 
வயாயாக்கீமின் ஆட்ெியில் இந்த “ெிகறயிருப்பின் காலம்” துேங்கியது என்றும் புதிய 
காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  வயாயாக்கீமின் ஆட்ெியிலிருந்து இஸ் வேலரின் ேிழுகக 
ஆ ம்பமாைது  என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  அப்படி இருந்தால், 
“புறஜாதியார் காலங்களின்” ஆ ம்பம்,  அதாேது, இஸ் வேலர்கள் மீதாை தண்டகை 
ெிவதக்கியா  ாஜாேின் ேிழுககயிலிருந்து ஏன் கணக்கிட வேண்டும் ?  
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      புறஜாதியாரின் காலங்ககள வயாயாக்கீமின் ஆட்ெியின் நடந்த ெிகறயிருப்பின் 
காலத்திலிருந்து தாவை கணக்கிட வேண்டும்!  புதிய காலக்கணக்கு இவ்ேிதம் 
கணக்கிடாததற்கு கா ணம், புறஜாதியாரின் காலங்கள் கிபி 1914க்கு பதிலாக, கிபி 
1903ல் முடிவு மபறும். கிபி 1903ம் ேருைத்தில் குறிப்பிடப்படும்படியாக எவ்ேித 
நிகழ்வும் இல்கல. வமலும், “புறஜாதி    காலங்ககள” கணக்கிடுககயில், ஒரு 
குறிப்பிட்ட ேருைத்கதக் குறிக்காமல், 6 ேருைங்கள் அடங்கிய காலப்பகுதியின் 
ஆ ம்பத்கதயும் முடிகேயும் மொல்கிறது.  
       புறஜாதி   ன் காலங்களாகிய 2520 ேருைங்ககளக் கணக்கிடும் மபாழுது,  கிமு 
ேிலிருந்து கிபிக்கு மாறும் வபாது 1 ேருைம் கூட்டப்பட்டு,  புறஜாதியாரின் 
காலங்கள் கிபி 1914க்கு பதிலாக 1915ம் ேருைத்தில் முடிேகடேதாக புதிய 
காலக்கணக்கு கூறுகிறது.   இந்த 1 ேருை கூடுதல், புறஜாதி    காலங்ககளக் 
கணக்கிடும் மபாழுது மட்டும்  வெர்த்து மகாள்ளப்படுகிறது.  ஆைால், யூபிலி 
சுழற்ெிகளில் கிமு ேிலிருந்து கிபி க்கு மாறும் மபாழுது,  இந்த 1 ேருைம் புதிய 
காலக்கணக்கில் வெர்க்கப்படுேதில்கல. 
 
     ஒரு ேருை கூடுதல் வதகே இல்கல; புறஜாதியார் காலங்கள் கிபி 1914ம் 
ேருைத்தில் முடிேகடேதில் எந்த மாற்றமும் இல்கல. ஏமைைில், கிபி 1914ம் 
ேருைத்தில் தான், முதலாம் உலக யுத்தம் நடந்தது.  தாைிவயல் 2:44ம் ேெைத்தின் 
தீர்க்கதரிெைத்தின்படி, இஸ் வேகல தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டுே ,  கிபி 
1914ல் தான் ெிகலயின் பாதங்கள் மீது கல் வமாதியது. 
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சுேரில் எழுதிய னகேிரல் 

தாைி 5:25-28. 

          “எழுதப்பட்ை எழுத்து என்ைசேன்றால்: சமவை, சமவை, சதக்வகல் ,உப்பார்ெின் என்பவத. இந்த 

ேெைத்தின் அர்த்தமாேது: சமவை என்பதற்கு, வதேன் உன் ராஜ்யத்னத மட்டிட்டு, அதற்கு 

முடிவுண்ைாக்கிைார் என்றும், சதக்வகல் என்பதற்கு நீ தராெிவல நிறுக்கப்பட்டு, குனறயக் காணப்பட்ைாய் 

என்றும் சபவரஸ் என்பதற்கு, உன் ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டு, வமதியருக்கும் சபர்ெியருக்கும் சகாடுக்கப்பட்ைது 

என்றும் அர்த்தமாம் என்றான்”. 

 

1) சமவை                                :   எண்ணப்பட்ைது 

2) சமவை                                :  எண்ணப்பட்ைது 

3) சதக்வகல்                          :   நிறுக்கப்பட்ைது 

4) சபவரஸ் (உபார்ெின்)   :  பிரிக்கப்பட்ைது 

 

        சமவை   =  மிைா    =  எபிவரய கை  அளவு  (WEIGHT) 
        1 மிைா              =  50 வெக்கல்கள்  நினற சகாண்ைது 
        சதக்வகல்            =  எபிவரய கை அளவு.   (வெக்கல்) 
        1 சதக்வகல்          =  20 வகரா 
        1 மிைா               =  50 வெக்கல்கள்  =   50 x 20  =   1000  வகரா 
 
    சுேரில் எழுதப்பட்ைனே : 

         ஒரு  மிைா                           =   1000  வகரா 

         ஒரு  மிைா                          =   1000  வகரா 

         ஒரு சதக்வகல்                  =      20  வகரா  (யாத் 30:13; வலேி 27:25; எண் 3:47; எவெக் 45:12) 

         அனர மிைா                         =    500  வகரா 

          பிரிக்கப்பட்ைது)        

                                                         ---------------- 

                                                                 2520 

                                                          ----------------- 
 

புறஜாதியாரின் காலங்கள் துேக்கம்            ]    
(ெிவதக்கியா ராஜா ஆட்ெி இழந்த ேருஷம் –    ]      கி.மு. 606 
வதெம் பாழாகத் சதாைங்கிய காலம்-           ] 
எருெவலமும், ஆலயமும் அழிந்த காலம்)      ]  
புறஜாதியாரின் காலம்   =  2520 ேருஷங்கள்  = கி.மு. 606  + 2520 = கி.பி. 1914.  
யூதர் தண்ைனை காலம் =   7 காலங்கள் = 7  x  360  = 2520   ேருஷங்கள். 
 SHEBA  = ஏழு  (வலேி 26:18,24,28) 
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ஆெரிப்புக் கூைார பலிபீை பிரதிஷ்னை காணிக்னககள் 

 

      ஆெரிப்புக் கூடா  பலிபடீம் பி திஷ்கட மெய்யப்பட்ட நாளில்  இஸ் வேலின் 
ஒவ்மோரு வகாத்தி மும் மெலுத்திய காணிக்கககள் பற்றிய ேிே ங்கள் 
எண்ணாகமம் 7ம் அதிகா த்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது : 
 
எண் வகாத்திரம் ஒரு சேள்ளி தாலம் 

(130 வெக்கல்  எனை) 

ஒரு சேள்ளி கலம் 

(70 வெக்கல் எனை) 

ஒரு சபான் தூப கரண்டி 

 (10 வெக்கல் எனை) 

1 யூதா 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

2 இெக்கார் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

3 செபுவலான் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

4 ரூபன் 
130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

5 ெிமிவயான் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

6 காத் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

7 எப்பிராயீம் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

8 மைாவெ 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

9 சபன்யமீன் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

10 தாண் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

11 ஆவெர் 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

12 நப்தலி 130 வெக்கல் 70 வெக்கல் 10 வெக்கல் 

  12  X 130 = 1560 

வெக்கல்கள் 

12X70=840 

வெக்கல்கள் 

12  X 10 = 120 

வெக்கல்கள் 

 

காணிக்கக                  =  1560 + 840 + 120 =  2520 வெக்கல்கள். 
 
புறஜாதியார்  காலங்கள்      =   7 காலங்கள் = 7  X  360 ெந்தி  நாட்கள்  
                             = 2520 ேருைங்கள் (1 நாள் = 1 ேருைம்) 
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 ேில்லியம் மில்லர் காலக்கணக்கு  
 

ேில்லியம் மில்லர் (1782 – 1849) : 
 
    ேில்லியம் மில்லர் தம்முகடய தீேி மாை வேதாகம ஆ ாய்ச்ெிக்குப் பின்ைர், 
ேிசுோெம் ெம்பந்தப்பட்ட 20 மதாகுப்பு ேிையங்ககள (TWENTY ARTICLES OF FAITH” 
ேரிகெப்படுத்தி கிபி 1822ம் ேருைம் மெப்டம்பர் 5ம் வததி மேளியிட்டார். அதில் 
15ேது மபாருளாக, கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக மேகு ெமீபத்தில் உள்ளது 
என்று மதரிேித்தார். அேர் கணித்த கிபி 1843ம் ேருைத்திற்கு 21 ேருைங்களுக்கு 
முன்ைதாக, 2ம் ேருகக நடக்க இருப்பகதப் பற்றி பி ெங்கம் பண்ணத் 
மதாடங்கிைார். 
 
மில்லர் கணித்த காலக்கணக்கு : 

 

காலப்பகுதி ேருஷங்கள் 

ஆதாமிலிருந்து ஜலப்பி ளயம் ேக  1656 

ஜலப்பி ளயம்  முதல் ஆபி காம் ேக   428 

ஆபி காம் முதல் இஸ் வேலர் காைாைில் நுகழயும் ேக  470 

காைாைில் பி வேெித்தது  முதல் ஆலயம் கட்ட ஆ ம்பிக்கும் ேக  581 

ஆலயம் கட்ட துேங்கியது முதல் மைாவெ    

ெிகறயிருப்பு ேக  
345 

மைாவெ ெிகறயிருப்பு முதல் கி.பி. 1 ேக  677 
     1          1843     1843 

       6000 

 
 

           ேில்லியம்  மில்லர்  காலக்கணக்கின்படி,  கிறிஸ்துேின்   இ ண்டாம் ேருகக 

கி.பி. 1843 மார்ச் 21ம் வததியிலிருந்து 1844 மார்ச் 21ம் வததிக்கு இகடமேளியில் 

நகடமபறும் என்று எதிர்பார்த்தார்.    மார்ச் 21 = ேெந்த காலம்  (SPRING EQUINOX). 

   

           கிபி 1843/44ம் ேருைத்தின் மபரும் ஏமாற்றத்திற்குப் பின், அேக  பின்பற்றிய 
அட்மேன்டிஸ்டுகள் அநுமாைித்த வததிகளும் ஏமாற்றமாகவே முடிந்தை.  மில்லர் 
தாம் ம ணம் அகடயும் ேக யிலும், கிறிஸ்துேின் இ ண்  ம் ேருகக பற்றிய 
வததி கணிப்பிற்கு ஊக்கம் அளிக்கேில்கல. 
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ேில்லியம் மில்லர் : தீர்க்கதரிெைங்கள் 

 

 
 

தரீ்க்கதரிெை 

ேருஷங்கள் 

காலப்பகுதி ேிேரங்கள் 

1260 கி.பி. 538 முதல் கி.பி 1798 ேனர வபாப்பு வராமாபுரினய  தன் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் அைக்கியது 

முதல் பிசரஞ்சு தளபதி சபர்திசயர் 

வபாப்புனே பதேியிறக்கம்  செய்தது 

ேனர 

1290 கி.பி. 508 முதல் கி.பி. 1798 ேனர பத்து ராஜாக்கள் மதமாற்றம் ஆைது 

முதல் பிசரஞ்சு தளபதி வபாப்புனே 

பதேி இழக்கச் செய்தது ேனர  

1335 கி.பி. 508 முதல் கி.பி. 1843 ேனர  பத்து ராஜாக்கள் மத மாற்றம் ஆைது 

முதல் கிறிஸ்துேின் இரண்ைாம் 

ேருனக ேனரயிலும் 

2520 கி.பி. 677 முதல் கி.பி. 1843 ேனர இஸ்ரவேலின் 7 காலங்கள் ஆரம்பம் 

முதல் கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருனக 

ேனரயிலும் 

2450 கி.பி. 607 முதல் கி.பி. 1843 ேனர அனுெரிக்கப்பைாத 49 யூபிலிகள் 

2300 கி.பி. 457 முதல் கி.பி. 1843 ேனர தாைி  8:14ன் 70 ோரங்கள் துேக்கம் 

முதல் கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருனக 

மட்டும் 

490 கி.பி. 457 முதல் கி.பி. 33 ேனர தாைி  8:14ன் 70 ோரங்கள் துேக்கம் 

முதல் இவயசுேின் பலி ேனர. 
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வேதாகம காலக்கணக்கு ஆராய்ச்ெியாளர்கள் 
 

வைல்ஸ் (கிபி 1747 – 1831) : 
      வேல்ஸ் என்ற ஆ ாய்ச்ெியாளர் மெப்துேமஜன்ட் பி திகய அடிப்பகடயாகக் 
மகாண்டு வேதாகம காலக்கணக்கக கணித்தார். இேர் ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு நடந்த 
ேருைம் கிமு 5411ம் ேருைம் எைவும், 6000 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 590ம் 
ேருைம் என்று கணித்தார். இவயசுவே வமெியா என்ற ோதத்கதத் தேிர்ப்பதற்காக, 
யூதர்கள் எபிவ ய வேதாகமப் பி திகளில் பல பகுதிககள அழித்து ேிட்டார்கள் என்று 
வேல்ஸ் எழுதியுள்ளார்.  எபிவ ய பி திகள் ெிகதக்கப்பட்டுள்ளது என்று வேல்ஸ் 
கூறுேதற்கு மாறாக,  மபரும்பாலாை வேதாகம ேல்லுநர்கள், எபிவ ய பி திகள் 
ெரியாக உள்ளமதன்றும், மெப்துேமஜன்ட் பி திகள் தான் பல மாற்றங்களுக்கு 
உள்ளாைது என்றும் கூறுகின்றைர். மெப்துேமஜன்ட் பி தி  எகிப்திய காலக்கணக்குக்கு 
ஏற்றேிதமாக மாற்றப்பட்டது என்று நம்ப படுகிறது. 
       எட்ேர்ட் பிைப் எலியட் தமது “HORAE APOCALYPTICAE” என்ற  புஸ்தகத்தில் 
மெப்துேமஜன்ட் பி தியில் உள்ள தேறுககள ேிரிோக எடுத்துக க்கிறார் : 
      “யூதர்கள் முற்பிதாக்களின் தகலமுகற ேயதுககள குகறப்பதற்காை 
முகாந்தி ம் ெிறிதும் இல்கல. ஆைால், காலக்கணக்கு ேருைங்ககள அதிகப் 
படுத்துே ற்கு மேளிப்பகடயாை வநாக்கம் மெப்துேமஜன்ட் 
மமாழிமபயர்ப்பாளர்களுக்கு இருந்தது. எகிப்திலுள்ள அமலக்ஸாண்ட்ரியா 
பட்டணத்தில் 72 யூத அறிஞர்கள் வமாவெயின்  புஸ்தகங்ககள மமாழிமபயர்க்கும் 
வபாது,  தங்கள் மூதாகதயர்களின் தகலமுகற காலக்கணக்குககள வபாட்டியின் 
கா ணமாக ேிரிவுபடுத்தும் வநாக்கத்தில் ஒவ்மோரு தகலமுகறயிலும் 100 
ேருைங்ககளக் கூட்டிைர்”. 
 
      மெப்துேமஜன்ட் பி தியில் உள்ள “எண்கள்”  பற்றிய பல தேறுகளில் ஒரு 
தேகற அகஸ்டின் கீழ்க டோறு குறிப்பிடுகிறார் : 
 
     மமத்தூெலா தன் 167ம் ேயதில் லாவமக்ககப் மபற்றான் என்றும், அதற்கு பின்பு 
802 ேருைங்கள் உயிர் ோழ்ந்தான் என்று மபரும்பாலாை மெப்துேமஜன்ட் பி திகளில் 
காணப்படுகிறது. அதாேது, ஜலப்பி ளயத்திற்குப் பிறகு 14 ேருைங்கள் மமத்தூெலா 
உயிர் ோழ்ந்தான் என்று மபாருள்படுகிறது.  ஆைால் அவத மெப்துேமஜன்ட்  
பி திகளில் வநாோ, வெம், காம், யாப்வபத், அேர்களுகடய மகைேிகள்   ஆகிய எட்டு 
வபர்கள் மட்டுவம காக்கப்பட்டுள்ளைர் என்று உள்ளது.  
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சைன்றி ஃனபன்ஸ் கிளிண்ைன் (கிபி 1781 – 1852) : 
       இேர் ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு கிமு 4138ம் ேருைம் நடந்தது என்று கணித்தார்.  
ஆபி காமின் பிறப்பு ேருைம் பற்றிய இேருகடய கணிப்பிற்கும்,  ேன் 
காலக்கணிப்பிற்கும் 10 ேருைங்கள் ேித்தியாெம் உள்ளது. ஆபி காமின் பிறப்பு கிமு 
2020ம் ேருைத்திற்கு பதிலாக கிமு 2030ம் ேருைம் என்று கணித்தார். உலக 
ே லாற்றின் 6000 ேருைங்கள் கிபி 1862ம் ேருைத்தில் முடிேகடகிறது என்று 
கிளிண்டன்  கணித்தார். 
எட்ேர்ட் பிஷப் எலியட் (கிபி 1793 – 1875) : 
       கிபி 1846ம் ேருைத்தில் எலியட் “HORAE APOCALYPTICAE” என்ற புஸ்தகத்கத 
எழுதிைார்.  அந்த புஸ்தகத்தில், தன்னுகடய நண்பனும், ெவகாத னுமாகிய 
கிறிஸ்வடாபர்  ேன் அேர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட “உலக ே லாற்று காலக்கணக்கு 
அட்டேகணகய” வெர்த்துள்ளது பற்றி எலியட் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
       தீர்க்கதரிெை அடிப்பகடயில் யூபிலி காலங்கள் 1875ம் ேருைத்கத அகடகிறது 
என்ற கணிப்பும், புறஜாதியாரின் காலம் கிமு 606ம் ேருைத்திலிருந்து கிபி 1914ம் 
ேருைத்கத அகடகிறது என்ற கணிப்பும் எலியட் அேர்களின்  புஸ்தகத்தின்  
2ம் பதிப்பில் காணப்படுகிறது.  
சநல்ென் பார்பர் :  (1824 – 1905) : 
      இேர் மில்லருக்கு உதேியாக இருந்தேர்.  கிபி. 1843/44ம்   ேருைத்தில் 
ேில்லியம் மில்லரின் ஏமாற்றத்கதத் மதாடர்ந்து, அட்மேன்டிஸ்டாக இருந்த மநல்ென் 
பார்பர் 2ம் ேருகககயப் பற்றிய ேிையத்தில் பல ேருைங்கள் மபருங்குழப்பத்தில் 
இருந்தார்.  மில்லரின் காலக்கணிப்பில், பாழாக்கும் அருேருப்பு ஸ்தாபிக்கப்படுேதற்கு 
முன்ைதாக  உள்ள 30 ேருைங்களிலிருந்து 1000 ேருை அ ொட்ெிகயக் குறித்த 
கணிப்கப ஏன் ஆ ம்பிக்க வேண்டும் என்ற நிகைப்பு பார்பருக்கு திடீம ன்று 
வதான்றியது.  மில்லரின் கணிப்பில் இந்த 30 ேருைங்கள் தான் தேறு ஏற்பட 
கா ணமாய் இருந்தது என்றும், தாைிவயலின் நாட்கள், கிபி 1843ம் ேருைத்திற்குப் 
பதிலாக கிபி 1873ம் ேருைத்தில் தான் முடிேகடகிறது  என்று  பார்பர் கணித்தார்.  
அேர் இங்கிலாந்து மென்ற வபாது, லண்டன் நூலகத்தில் E.B. எலியட் எழுதிய “HORAE 

APOCALYPTICAE” புஸ்தகத்தில் 6000 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1873ம் ேருைம்  
ஆகும் என்று கணித்திருந்தகதப் பார்த்து ஆச்ெரியம் அகடந்தார்.  
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அேர் இங்கிலாந்திலிருந்து அமமரிக்கா திரும்பிய உடன்,  கிபி 1870ல்  *நடு இ ேின் 
கு ல்: இவயசு கிபி 1873ல் ஏன் திரும்ப ேருோர்  என்பதற்காை ொட்ெியங்கள்” (THE 
MIDNIGHT CRY : EVIDENCES WHY JESUS WILL RETURN IN 1873)  என்ற புஸ்தகத்கத 
மேளியிட்டார்.  இந்த புஸ்தகத்தில் காலக்கணக்கு தீர்க்கதரிெைங்ககள பின்ேருமாறு 
கணித்தார் :   அதாேது, 

கி.பி. 538 + 1260  =  கி.பி. 1798 

கி.பி. 538 + 1290  =  கி.பி. 1828 

கி.பி. 538 + 1335  =  கி.பி. 1873 

             பார்பர் 1260,1290,1335 ேருைங்கள் ஒவ  வததியிலிருந்து ஆ ம்பிக்கும் என்று 

அநுமாைித்தார். அேர் எதிர்பார்த்த ேிதமாக கிறிஸ்து கிபி 1873ல் ே ேில்கல. 
“மே ால்ட் ஆஃப் மார்ைிங்” என்ற இதகழ பி சுரிக்க துேங்கிைார்.  காலக்கணக்கில் 
ெில மாற்றங்ககளச் மெய்து, கிறிஸ்து கிபி 1875ல் ேருோர் என்றும், யூத  சுேிவெை 
யுக இகணககள கிபி 1873க்குப்  பதிலாக கிபி 1875ம் ேருைத்திற்கு மாற்றி 
அகமத்தார். புறஜாதியாரின் கால    கிமு 606ல் துேங்கி கிபி 1914ம் ேருைத்தில் 
முடிேகடகிறது என்பதும், தீர்க்கதரிெை யூபிலி காலங்கள் கிபி 1875ம் ேருைத்கத 
எட்டுகிறது என்பதும் எலியட் தன் புஸ்தகத்தில் ஏற்கைவே எழுதியிருந்தார். இந்த 
அ   ைங்ககள பார்பர்  தைக்குரியதாக்கிக் மகாண்டார். 
     மநல்ென் பார்பர் மேளியிட்டு ேந்த மே ால்ட் ஆஃப் மார்ைிங் இதழில் பார்பர் 
மற்றும் வபட்டன் ஆகிய இருேரின் காலக்கணக்கு தீர்க்கதரிெைங்களின் ேிளக்கங்கள், 
ெவகா.  ெல் அேர்களின் கேைத்கத ஈர்த்தது. (ரீபிரிண்ட் R 3822 - பக்கம் 230) 
            ெவகா.  ெல்  கிபி 1876 வகாகட காலத்தில்  மநல்ென் பார்பக   தம்  மொந்த 

மெலேில் பிலமதல்பியாவுக்கு ே ேகழத்து,  கிறிஸ்துேின்  இ ண்டாம்  ேருகக 1874 ம் 
ேருைம் என்பதற்கும், அறுேகட துேங்கியதற்காை வேதாகம ேிளக்கங்ககளக் 
மகாடுக்க முடியுமா என்று ெவகா.  ெல் வகட்டதற்கு, பார்பர் அளித்த ேிளக்கங்கள் 
திருப்திக மாக இருந்தது என்று  ெல் மதரிேித்தார். பார்பரின் மே ால்ட் ஆஃப் 
மார்ைிங் இதழின் ோெகர்கள் மபரும்பான்கமயிைர் அட்மேன்டிஸ்டுகளாக இருந்த 
கா ணத்திைால், 2ம் ேருகககயப் பற்றிய ஏமாற்றத்தில் அேர்கள் இருந்ததால், 
பார்பர்  மபாருளாதா  மநருக்கடியில் இதகழ பி சுரிக்க இயலாத நிகலகய பார்பர், 
 ெலிடம் எடுத்துக த்தார்.  ெல் அளித்த உதேிகயத் மதாடர்ந்து, J.H. வபட்டன் &  ெல் 
துகண எடிட்டர்களாக நியமிக்கப்பட்டு, இதழ் பி சு மாகத் மதாடங்கியது. பார்பரின்     

“மூன்று உலகங்கள்” புத்தகம்  பி சு ம் ஆக   ெல் மபாருளுதேி மெய்தார். 
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ெில ேருைங்களுக்குப் பிறகு, பார்பர் கிறிஸ்துேின் மீட்பின் பலிகய மறுத்து 
இதழில் கட்டுக  எழுதிைார். பார்பரின் கருத்துக்கு மறுப்பு மதரிேித்து, ெவகா.  ெல் 
வகட்டுக்மகாண்டதற்கு இணங்க, ெவகா. வபட்டன் இதழில் கட்டுக  எழுதிைார். இகதத் 
மதாடர்ந்த ெர்ச்கெகளால்,  ெவகா.  ெலும், ெவகா. வபட்டனும் “ெீவயான் காேற்வகாபு ம்” 
என்ற இதகழ பி சுரிக்க ஆ ம்பித்தைர்.  
      “ககளகளும் வகாதுகம மணிகளும் பிரிக்கப்படுேது” என்பது பரிசுத்த ஸ்தலம் 
சுத்திகரிக்கப்படுேகதக் காட்டுகிறது என்றும், இது நடக்கும் ேக யிலும், கிறிஸ்து 
இன்னும் திரும்பி ே ேில்கல என்று கிபி 1880 ேருைத்தில் “மே ால்ட் ஆஃப் 
மார்ைிங்” இதழில் எழுதிைார்.  பார்பர் கிபி 1905ம் ேருைத்தில் ம ணம் அகடந்தார். 
 
கினளைன் உட் ஒர்த், ரூதர்ஃவபார்டு, வயவகாோேின் ொட்ெிகள் : 
       ெவகா.  ெல் கிபி 1916ம் ேருைத்தில் ம ணம் அகடந்த பிறகு, எலியட் / பேன் / 
 ெல் காலக்கணக்கக கிகளடன் உட் ஒர்த் (7ம் ோல்யூகம எழுதியேர்)  தன்னுகடய 
“வகால்டன் ஏஜ்” (GOLDEN AGE) இதழில் பி சுரித்தார். எலியட் / பேன் /  ெல் 
காலக்கணக்கக ஏற்றுக் மகாண்டு, ஜட்ஜ் ரூதர்ஃவபார்ட் தான் மேளியிட்டு ேந்த 
”காேற் வகாபு ம்” இதழில் பி சுரித்தார்.  ெலின் மகறவுக்குப் பிறகு 13 ேருைங்கள் 
கழித்து, காேற் வகாபு ம் கிபி 1929ம் ேருைத்தில் காலக்கணக்குகளில் மாற்றங்ககள 
மகாண்டு ே  ஆ ம்பித்தது. காேற் வகாபு ம் கிபி 1929ம் ேருைத்தில், 1799ம் 
ேருைத்கத புறக்கணித்தது.  பிறகு, கிபி 1932ல், 1874ம் ேருைத்கதயும் 
புறக்கணித்தது. வயவகாோேின் ொட்ெிகள் கிபி 1942ம் ேருைத்தில் மேளியிட்ட 
புஸ்தகத்தில், 6000 ேருைங்களின் முடிவு ேருைமாக கிபி 1975ம் ேருைத்கத 
மகறமுகமாகக் குறிப்பிட்டது.   காேற் வகாபு த்தின் கிபி 1984ம் ேருை இதழில், 
கிறிஸ்துேின் கண்ணுக்குத் மதரியாத பி ென்ைம் கிபி 1914ம்  ேருைம் எை குறிக்க 
முற்பட்டைர்.  
  
        வயவகாோேின் ொட்ெிகள் இன்கறய நிகலயில், “ஏழத்தகை காலங்கள்” 
(2520) மற்றும் “70 ோ ங்கள்” ஆகியேற்கறயும், 2300 நாட்கள், 1260 நாட்கள், 1290  
நாட்கள், 1335 நாட்கள்   ஆகிய காலக்கணக்கு தீர்க்கதரிெைங்ககள “மொல்லர்த்தமாை 
நாட்கள்” என்று கணிக்கின்றைர்.  கிபி 1914ம் ேருைத்திற்கு பிறகு, வயவகாோேின் 
ொட்ெிகள் தங்கள்  அகமப்புடன் இந்த “நாட்ககள” ெம்பந்தப்படுத்துகின்றைர். 
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யூபிலிகள் 
 

      காைான் வதெத்திற்குள் பி வேெித்த இஸ் வேலர்களுக்கு வகாத்தி ம் ோரியாக 
ஒவ்மோரு குடும்பத்திற்கும் நிலம் பங்கீடு மெய்யப்பட்டது. எதிர்பா ாதேிதமாக கடன் 
சுகமயிைால் நிலத்கத இழந்து ேிடும் இஸ் வேலர்கள் அடிகமகளாக வேகல 
மெய்யும் நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளாகிைர். இவ்ோறு நில உரிகமககள இழந்த 
குடும்பத்தா    ஒவ்மோரு 50ம் ேருைமாகிய “யூபிலி ேருைத்தில்” நிலம் 
திரும்பக் மகாடுக்கப்பட்டது.  
 
வலேி 25:10,11.      
      “ஐம்பதாம் ேருஷத்னதப் பரிசுத்தமாக்கி, வதெசமங்கும் அதின் குடிகளுக்சகல்லாம் ேிடுதனல 
கூறக்கைேரீ்கள்; அது உங்களுக்கு யூபிலி ேருஷம். அதிவல உங்களில் ஒவ்சோருேனும் தன் தன் 
காணியாட்ெிக்கும் தன் தன் குடும்பத்துக்கும் திரும்பிப் வபாகக்கைேன். அந்த ஐம்பதாம் ேருஷம் 
உங்களுக்கு யூபிலி ேருஷமாயிருப்பதாக”. 
   இந்த யூபிலி ேருை ஆ ம்ப நாளில் வைாஃபர் எக்காளம் ஊதப்பட்டது. வலேி 
25:10,11. 
 
“யூபிலி“ ஆயிர ேருஷ யுகம் : 
 
     ெங்கரிக்கப்பட்ட வதே ஆட்டுக்குட்டிகய (வயாோன் 1:29) அகடயாளப்படுத்தும் 
ேிதமாக யூதர்களின் ‘பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி’ இருந்தகதப் வபான்று, யூதர்களின் 
“யூபிலி ெட்டம்”, பூமியில் மனுக்குலத்தார் ெீ கமக்கப்படும் காலப்பகுதிகய 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. மனுைர்கள் இழந்து வபாைகதத் வதடவும் இ ட்ெிக்கவுவம 
மனுை குமா ைாகிய கிறிஸ்து பூமிக்கு ேந்து தம்கம ஜேீ பலியாக 
ஒப்புக்மகாடுத்தார். (லூக் 19:10) “ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது வபால, 
கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுோர்கள்”. (1மகாரி 15:22) இகதத் தான், 
“எல்லாம் நிகறவேறித் தீருங் காலங்கள்” என்று வேதம் கூறுகிறது. வதேனுகடய 
பரிசுத்த தீர்க்கதரிெிகள் அகைேரும் இந்த காலத்கதக் குறித்து முன்ைறிேித்தார்கள். 
 
அப் 3:21. 
     “உலகத் வதாற்றமுதல் வதேன் தம்முனைய பரிசுத்த தரீ்க்கதரிெிகசளல்லாருனைய 
ோக்கிைாலும் உனரத்தனேகள் எல்லாம் நினறவேறித்தரீுங் காலங்கள் ேருமளவும் பரவலாகம் 
அேனர ஏற்றுக்சகாள்ள வேண்டும்”. 
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      வமற்குறிப்பிட்ட இந்த “காலங்ககள”, “உம்முகடய இ ாஜ்யம் ேருேதாக”  என்று 
நாம் மஜபிக்கிவறாம். இந்த ேிவெைித்த “யூபிலி நாள்” ஒரு ேருைம் அல்ல, 1000 
ேருைங்களாக நீடிக்கிறது. பரிசுத்தோன்கள் ப வலாக இ ாஜ்யத்தில் கிறிஸ்துேின் 
மணோட்டியாக மெயல்பட்டு, பூமியிலுள்ள ேம்ெங்ககளமயல்லாம் ஆெீர்ேதிக்கும் 
மகத்தாை பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள். (கலா 3:7,8) 
 
வயாோன் 5:28,29. 
     “இனதக் குறித்து நீங்கள் ஆச்ெரியப்பை வேண்ைாம்; ஏசைன்றால், பிவரதக் குழிகளிலுள்ள 
அனைேரும் அேருனைய ெத்தத்னதக் வகட்குங் காலம் ேரும். அப்சபாழுது நன்னம செய்தேர்கள் 
ஜேீனை அனையும்படி எழுந்திருக்கிறே களாகவும், தனீம செய்தேர்கள் ஆக்கினைனய அனையும்படி 
எழுந்திருக்கிறேர்களாகவும் புறப்படுோர்கள்”. 
 
 வதேனுனைய யூபிலி இராஜ்யத்தின் புதிய நிர்ோகம் :   
       இதுேக  நிகழ்ந்தி ாத மபரும் மாற்றங்ககள யூபிலி இ ாஜ்யத்தில் 
எதிர்பார்க்கலாம். இ ாஜ்யத்தின் முன்வைற்றம் தாமதமாகிறது என்று நிகைத்து 
தேிப்பு மபருகும்.  முதலில், நில உரிகமகள், ெிேில் உரிகமகள், பணியாளர்களின் 
உரிகமகள், மபண்களின் உரிகமகள், அங்ககீைமாைேர்களின் உரிகமகள்  
இப்மபாழுது திரும்பக் கிகடக்கப் மபறுகின்றை. சுயநலம் படீித்துள்ள ெமுதாயத்தில், 
மனுைர்கள் ெமூக வெகேகளில் ஈடுபடுேகத வதேன் தடுக்காமல் உள்ளார். இந்த 
மபால்லாத உலகத்தின் அடிப்பகட தீகம சுய நலம் ஆகும். வதேன் இந்த சுயநலமும் 
பாேமும் மகாண்ட இருதயத்கத அகற்றிப் வபாடுோர். வதேன் இஸ் வேலர்களிடம் 
ோக்குத்தத்தம் மெய்தகத நகடமுகறப்படுத்தும் அவத பாணியில், உலகத்தாருடனும் 
வதேனுகடய மெயல்பாடு ேிளங்கும். 
 
        “உங்களுக்கு நேமாை இருதயத்னதக் சகாடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திவல புதிதாை ஆேினயக் 
கட்ைனளயிட்டு, கல்லாை இருதயத்னத உங்கள் மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப் வபாட்டு, ெனதயாை 

இருதயத்னத உங்களுக்குக் சகாடுப்வபன்” என்று எவெக் 36:26ம் ேெைத்தில் படிக்கிவறாம். 
 
     வதேனுகடய இ ாஜ்யத்கத கிறிஸ்து ஸ்தாபிக்கும் இந்த ெமயத்தில், “ஜாதிகள் 
வகாபிக்கிறார்கள்”. ஆைால், வதேத்திட்டங்ககள அறியும் நாம் இந்த 
உபத்தி ேங்ககளத் மதாடர்ந்து, நிகலயாை மமய் ெமாதாைம் பூமியில் நிலவும் 
என்று ேிசுோெிக்கிவறாம். 
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யூபிலி காலக்கணக்கு 

(6000 ேருஷ கால பிரயாெம் முடிவு) 

 

  கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக பற்றிய ஒவ  வேத ேெைம் : அப் 3:21 
 
       “ஆைபடியிைாவல, கர்த்தருனைய ெந்நிதாைத்திலிருந்து இனளப்பாறுதலின் காலங்கள் 

ேரும்படிக்கும், முன்வை குறிக்கப்பட்ை இவயசுகிறிஸ்துனே அேர் உங்களிைத்தில் அனுப்பும்படிக்கும், 

உங்கள் பாேங்கள் நிேிர்த்தி செய்யப்படும் சபாருட்டு நீங்கள் மைந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். உலகத் 

வதாற்றமுதல் வதேன் தம்முனைய பரிசுத்த தரீ்க்கதரிெிகசளல்லாருனைய ோக்கிைாலும் உனரத்தனேகள் 

எல்லாம் நினறவேறித் தரீுங்காலங்கள் ேருமளவும் பரவலாகம் அேனர ஏற்றுக்சகாள்ள வேண்டும்”.   

 

இகளப்பாறுதலின் காலங்கள் எல்லாம் நிகறவேறித் தீருங்காலங்கள் 
ேருமளவும் ப வலாகம் அேக  ஏற்றுக் மகாள்ள வேண்டும். 
    “இவயசு திரும்பி ேருேது எப்மபாழுது ?“  என்பகத இகளப்பாறுதலின் 
காலங்கள் ஆ ம்பமாேகத நாம் மதரிந்து மகாள்ளும் வபாது மதரிய ேரும். 
     பண்டிகககள், ஓய்வு நாட்கள் - - -  ேருங்காரியங்களுக்கு நிழலாய் 
இருக்கிறது.  அகேகளின் மபாருள் கிறிஸ்துகேப் பற்றியது (மகாவல 2:16,17; எபி 
10:1) என்று படிக்கிவறாம். இேற்றில் ஒன்று தான்  யூபிலி ேருைம் ஆகும்.  இது 
இழந்தேற்கற திரும்ப மபறும் காலம் ஆகும். (வலேி 25:10)  “இகளப்பாறுதலின் 
காலங்களுக்கு”  நிழலாக  “யூபிலி”  ேருைம் உள்ளது. 
 
நியாயப்பிரமாணம் :  நிழல் 
     “நியாயப்பிரமாணத்னதயாைாலும் தரீ்க்கதரிெைங்கனளயாைாலும் அழிக்கிறதற்கு ேந்வதன் 
என்று எண்ணிக் சகாள்ளாவதயுங்கள். அழிக்கிறதற்கு அல்ல; நினறவேற்றுகிறதற்வக ேந்வதன்”.  (மத் 
5:17,18) 
     “ேிசுோெிக்கிற எேனுக்கும் நீதி உண்ைாகும்படியாக  கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் 

முடிோயிருக்கிறார்”. (வ ாம 10:4; கலா 2:16; 3:13,24; 4:9-11; 5:1,18) 
      “இவயசு நியாயப்பி மாணத்தின் முடிோயிருக்கிறார்” என்பது, கிறிஸ்துேின் 
கிரிகயகளிைால் நியாயப்பி மாணத்தின் தீர்க்கதரிெை அம்ெங்கள் நிகறவேறும் 
என்பகதவய மதரியப்படுத்துகிறது. அதாேது, நியாயப்பிரமாணம்  தரீ்க்கதரிெை 
மாகிறது. 
      இகதத் தான், “ோைமும் பூமியும் ஒழிந்து வபாைாலும், 
நியாயப்பிரமாணத்திலுள்ளசதல்லாம் நினறவேறுமளவும், அதில் ஒரு ெிறு எழுத்தாகிலும், ஒரு 

எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து வபாகாது” என்று மத் 5:18ல் இவயசு கூறுேகதப் 
படிக்கிவறாம். 
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     “நிகறவேறும்” என்றால் “தீர்க்கதரிெைம்”  என்பகத உணர்த்துகிறது. 
“நிகறவேறுதல்”  என்பது “முடிவு மபற்றது”  என்ற மபாருளில் அல்ல !  இது ேக  
நிழலாக இருந்தது, இப்மபாழுது  மபாருளாக மெயல்பட ஆ ம்பிக்கிறது. 
 
     நியாயப்பி மாணத்தின் நிழல் மகறந்து வபாேது, அதன் மபாருள் 
ஆ ம்பமாேகத காட்டுகிறது.  நிழலாை யூபிலி அநுெரிப்பு எப்மபாழுது முடிவுக்கு 
ேந்தது ?  அதாேது, இஸ் வேலர்கள் ககடெியாக எந்த ேருைத்தில் யூபிலி 
மகாண்டாடிைார்கள் ?  
70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு  ஆ ம்பம்   :  கி.மு. 606.25 (கிமு 607) 
70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு  முடிவு     :  கி.மு. 536.25 
    ஆகவே, கி.மு. 607க்கு முன்பு தான் இஸ் வேலர்கள் ககடெி யூபிலி 
மகாண்டாடியிருக்க வேண்டும். 
காைாைில் பி வேெித்தது முதல் யூபிலி அனுெரிக்கத் மதாடங்கிைார்கள். 
காைான் வதெம் பங்கீடு   :   6 ேருைங்கள் 
நியாயாதிபதிகள் காலம்  : 450    ,, 
 ாஜாக்களின் காலம்     : 513    ,, 
                     ------- 
                         969 ேருைங்கள் 
                     -------- 
50 ேருைங்களுக்கு ஒரு முகற யூபிலி மகாண்டாடப்பட்டது.   
969 / 50  = 19 யூபிலிகள் முடிவு மபற்றை. 
     ககடெி யூபிலி முடிந்து, பாழ்க்கடிப்பு  ஆ ம்பமாை  கி.மு.  606ம்  ேருைத்தில், 
19 ேருைங்கள் ஆகி ேிட்டிருந்தது. அதாேது, பின்வைாக்கிய 20ம் ேருைத்தில் 
ககடெி யூபிலி நடந்தது :  
 கி.மு. 606.25 + 19 =  கி.மு. 626.25 . 
ககடெி யூபிலி நடந்த ேருைம் : கிமு 626 அக்வடாபர். (அல்லது கிமு 627) 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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இனளப்பாறுதல் காலங்கள் : கணக்கீடு 
(நிழல் அடிப்பனையில்) 

 

        நிழல் முடிவு மபற்றால், நிகறவேறுதல் ஆ ம்பமாக வேண்டும் என்பகத இவயசு 
மத் 5:18ல் உணர்த்துகிறார். 
 
ககடெியாக அனுெரிக்கப்பட்ட யூபிலி      : கி.மு. 626         
“யூபிலி“ இரு பகுதிககள மகாண்டுள்ளது   : i)  காத்திருப்பது 
                                          ii)  அனுெரிப்பது 
 
வலேி 23:3.        7ம் நாள்  ஓய்வு நாள். 
வலேி 23:15,16.   7 ஓய்வு நாட்களுக்கு  மறுநாள்  = 50ம் நாள் = மபந்தவகாஸ்வத 
நாள்.  
               7  x  7 = 49                = காத்திருக்கும் நாட்கள். 
               49 +  1  (அனுெரிக்கும் நாள்) = 50 நாட்கள். 
 
வலேி 25:2-10.   ஒவ்மோரு 7ம் ேருைமும் ொதா ண ஓய்வு ேருைம் ஆகும்; 
7 ஓய்வு ேருைங்களுக்கு (7  x 7 = 49 ேருைங்கள்) பிறகு, 50ம் ேருைம் தான்  
ேிடுதகல ேருைம் ஆகும்.  இது தான் “யூபிலி” ேருைம்.  
 
      இவத முகறயில் தான், “ேிவெைித்த யூபிலி ஓய்வு ேருைம்” (GRAND JUBILEE)  
கணக்கிடப்படுகிறது. 50ேது ேருைத்கத 50ஆல் மபருக்க வேண்டும். 
     அதாேது, அகடயாளமாை யூபிலிகய  (50ேது ஓய்வு ேருைத்கத) 50ஆல் 
மபருக்கி உண்கமப் மபாருளின் சுற்கறக் கணக்கிட வேண்டும். 
இந்த மகாப் மபரிய சுற்றின் அளவு = 50  x  50  ேருைங்கள்   = 2500 ேருைங்கள். 
 
     முன்ைகடயாளமாை யூபிலிகய ககடெியாக அனுெரித்ததிலிருந்து, இந்த மகாப் 
மபரிய சுற்று கணக்கிடப்பட்டு, இதன் முடிவு, மபாருளாகிய  உண்கமயாை 
ேிவெைித்த யூபிலியின் துேக்கத்கத அகடேது, நியா ப்பி மாணம் முழுகமயாக 
நிகறவேறுேதின் அேெியத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டுள்ளது.   
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முன்ைகடயாளமாை யூபிலி முடிவு = ககடெி யூபிலி முடிவு  = கி.மு. 626.25. 
 

       நிழலாை இந்த சுற்றுக்குப் பின்பு, மபாருளாை “யூபிலிகளின் மபரிய 
யூபிலி”யாகிய உண்கமயாை யூபிலிகய  நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது.  ககடெி  
யூபிலிகய அனுெரித்ததிலிருந்து 2500ேது ேருைத்தில், அதாேது கிபி 1874 
அக்வடாபர் மாத ஆ ம்பத்தில் உண்கமயாை யூபிலியாகிய “இழந்தகதத் திரும்பக் 
மகாடுக்கிற காலம்” ஆ ம்பிக்கிறது. அதாேது,  
 
காத்திருக்கும் ேருைங்கள்  50  x  50   = 2500 ேருைங்கள்.  
மபாருள் ஆ ம்பமாகிய ேருைம்          = கி.மு. 626.25 + 2500 = கிபி 1874   
அதாேது, 
இகளப்பாறுதலின் காலங்கள் ஆ ம்பம்    = கி.பி. 1874 அக்வடாபர் 
அதாேது,  
கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருககயின் பி ென்ைம் = கி.பி. 1874 அக்வடாபர் 

 
 
 

 

19 x 50  = 950       
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இனளப்பாறுதல் காலங்கள் : கணக்கீடு 

(தரீ்க்கதரிெை அடிப்பனையில்) 

எவரமியா 25:9-12; 29:10; 

           “இவதா, நான் ேைக்வகயிருக்கிற ெகல ேம்ெங்கனளயும், என் ஊழியக்காரைாகிய வநபுகாத்வநச்ொர் 

என்கிற பாபிவலான் ராஜானேயும் அனழத்தனுப்பி, அேர்கனள இந்தத் வதெத்துக்கு ேிவராதமாகவும் 

இதின் குடிகளுக்கு ேிவராதமாகவும், சுற்றிலுமிருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ேிவராதமாகவும் 

ேரப்பண்ணி, அனேகனளச் ெங்காரத்துக்கு ஒப்புக்சகாடுத்து, அனேகனளப் பாழாகவும் 

இகழ்ச்ெிக்குறியாகிய ஈெல் வபாடுதலாகவும், நித்திய ேைாந்தரங்களாகவும் செய்வேன் என்று 

வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.  மகிழ்ச்ெியின் ெத்தத்னதயும், ெந்வதாஷத்தின் ெத்தத்னதயும், 

மணோளைின் ெத்தத்னதயும், மணோட்டியின் ெத்தத்னதயும்  ஏந்திரத்தின் ெத்தத்னதயும், ேிளக்கின் 

சேளிச்ெத்னதயும் அேர்களிலிருந்து நீங்கப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்தத் 

வதெசமல்லாம் ேைாந்தரமும் பாழுமாகும்; இந்த ஜாதிகவளா எழுபது ேருஷமாகப் பாபிவலான் 

ராஜானேச் வெேிப்பார்கள்’. 

 

               “பாபிவலாைிவல எழுபது ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு, நான் உங்கனளச் ெந்தித்து, உங்கனள 

இவ்ேிைத்துக்குத் திரும்பி ேரப்பண்ணும்படிக்கு உங்கள் வமல் என் நல்ோர்த்னதனய 

நினறவேறப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 

 

               எவரமியாேிைால் உனரக்கப்பட்ை  70 ேருஷ  பாழ்க்கடிப்புக்காை  காரணம்  என்ை என்பது, 

நாளாகம புஸ்தகத்தில் கீழ்கண்ைோறு குறிக்கப்பட்டுள்ளது : 

 

2     36:21. 

            “கர்த்தர் எவரமியாேின் ோயிைாவல சொன்ை ோர்த்னத நினறவேறும்படிக்கு, வதெம் தன்னுனைய 

ஓய்வு ேருஷங்கனள இரம்மியமாய் அநுபேித்துத் தரீுமட்டும், அது பாழாய்க்கிைந்த நாசளல்லாம், 

அதாேது, எழுபது ேருஷம் முடியுமட்டும் ஓய்ந்திருந்தது”. 

 

              இஸ் வேலர்                             முதல் ெிவதக்கியா 
ேிழுகக ேக யில்:  969 ேருைங்கள். 
     ஒவ்மோரு 7ம் ேருைத்தில் அனு ரித்திருக்க வேண்டிய ஓய்வு ேருைங்கள் :  
969 / 7  = 138. 
      இேற்கற 70 ேருை காலப்பகுதியில் நிகறவேற்ற முடியாது; இது மிகவும் 
குறுகிய காலம்;  இந்த ேெைத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் “ஓய்வு ேருைங்கள்”       
50 ேருை இகடமேளியில் ேரும் “யூபிலி” ேருைங்ககளவய குறிப்பதாக உள்ளது. 
ஆகவே, 969 / 50  = 19 யூபிலிககளவய 2நாளா 36:21 ம் ேெைம் மதரிேிக்கிறது.  
“70 ஓய்வு ேருைங்கள்” என்பது  நீண்ட காலப்பகுதி ஆகும்.  
     ஆகவே, “மபாருள்”  (மபரிய யூபிலி) துேங்குேதற்கு முன்வப, நிழலாை 70 
“ஓய்வு யூபிலிகள்” அனுெரிக்க வேண்டியகத தீர்க்கதரிெைம் உக க்கிறது.  
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மமாத்தம் 70 யூபிலிகளில் வதெம் பாழாக்கப்படுேதற்கு முன் அக  மைதுடன் 
அனுெரிக்கப்பட்ட  யூபிலிகள் : 19  = 19 x 50 = 950 ேருைங்கள் 
“மபாருள்”  (உண்கமயாை மபரிய யூபிலி) துேங்குேதற்கு முன் அனுெரிக்க வேண்டிய  
மீதமுள்ள யூபிலிகள்          : 51  = 51 x 49 = 2499 ேருைங்கள் 
(மீதமுள்ள 51 யூபிலி சுழற்ெிகளில், யூபிலி ேருைம் அனுெரிக்கப்படாததால்,         
49 ேருைங்களக் மகாண்ட சுற்றுகளாக நிகறவேறியதாக கணக்கிடப்பட வேண்டிய 
தாகிறது).                                               
நிழலாை மமாத்த யூபிலிகள்   : 70  = 3449 ேருைங்கள் 
                                                   
இஸ் வேலர் காைாைில் பி வேெித்த ேருைம்         :  கி.மு. 1575 
நிழலாை  70 யூபிலிகள் நிகறவேறும் காலப்பகுதி     :  3449 ேருைங்கள் 
“மபாருள்” துேங்கிய ேருைம்                         :  கி.பி. 1874 அக்வடாபர்  
அதாேது, இகளப்பறுதலின் காலம் துேங்கிய ேருைம் : கி.பி. 1874 அக்வடாபர் 
 

19 x 50  = 950       51  x  49    =   2499         

                            
    25: 9 -12; 2       36:21.

                               =        

                           =   

        .

(    ,              

              )

                          ,               

                         = 

          .

                7 X 7  =  49       .

               950         ,           2499                        = 

 3449         .

                              ,                                         

                                                                 -       1874 

       .

 
 
  
  

  
  
  

  
 

  
  
 
   
 
 
 
  

  
  
  1

8
7

4
  
 
  

  
 .

 
379 

 



 

 

 

 

யூபிலி  சுழற்ெிகள் 

 

யூபிலி சுழற்ெிகள் (JUBILEE CYCLES)  யூபிலி ேருைத்திலிருந்து அதாேது 50ம் 
ேருைத்திலிருந்து ஆ ம்பமாைது என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. அடுத்த 
யூபிலி சுழற்ெியின் முதல் ேருைம், முந்கதய யூபிலியின் 50ம் ேருைத்திலிருந்து 
துேங்கியது என்று புதிய காலக்கணக்கு கீழ்கண்டோறு கூறுகிறது :  

 
 

 

 

 
 

      (ஓய்வு நாள் சுழற்ெி, யூபிலியிலிருந்வத ஆ ம்பமாயிற்று என்பது புதிய 
காலக்கணக்கு கணிப்பு) 
 
      ஆைால், வேதாகமம்  வலேி 25:11,12,20–22ல் என்ை கூறுகிறது ?  
 
      “அந்த ஐம்பதாம் ேருஷம் உங்களுக்கு யூபிலி ேருஷமாயிருப்பதாக; அதிவல ேினதக்காமலும், 
தாைாய் ேினளந்து பயிராைனத அறுக்காமலும்,- கினள கழிக்காமல் ேிைப்பட்ை திராட்ெச்செடியின் 
பழங்கனளச் வெர்க்காமலும் இருப்பீர்களாக. அது யூபிலி ேருஷம்; அது உங்களுக்குப் 
பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டும்; அந்த ேருஷத்தில் ேயல்சேளியில் ேினளந்தனேகனள நீங்கள் 
புெிக்கவேண்டும்”. 
       “ஏழாம் ேருஷத்தில்  எனதப் புெிப்வபாம்? நாங்கள் ேினதக்காமலும் ேினளந்தனதச் 
வெர்க்காமலும் இருக்க வேண்டுவம! என்று சொல்ேரீ்களாைால், நான் ஆறாம் ேருஷத்திவல  
உங்களுக்கு ஆெரீ்ோதத்னத அநுக்கிரகம் பண்ணுவேன். அது உங்களுக்கு மூன்று ேருஷத்தின் 
பலனைத் தரும்; நீங்கள் எட்ைாம் ேருஷத்திவல ேினதத்து, ஒன்பதாம் ேருஷம் மட்டும் பனழய 
பலனைச் ொப்பிடுேரீ்கள்”.   
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     50ம் ேருைம் யூபிலி ேருைம் என்றும், அதில் ேிகதப்பவதா அறுப்பவதா 
கூடாது என்று  வேதாகமம்  மதளிோகக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த 50ம் ேருைம், 
அடுத்த யூபிலி சுழற்ெியின் முதல் ேருைம் என்றால், அந்த ேருைத்தில் ேிகதத்து, 
அடுத்த ேருைத்தில் அறுக்க வேண்டும். அப்படிச் மெய்தால், யூபிலி ேருைத்தில் 
ேிகதக்கவோ, அறுக்கவோ கூடாது என்ற வேதாகமக் கட்டகளகய மீறுேதாய் 
உள்ளது. 
 
    வமலும், 20-22ம் ேெைங்களில், 6ம் ேருைம் ஆெீர்ோதமாை ேருைமாகவும், 
மூன்று ேருைங்களின் பலகைத் தருேதாகவும் [7ம் ேருைம், 8ம் ேருைம் (யூபிலி 
ேருைம்), 9ம் ேருைம் (அடுத்த யூபிலி ேருைத்தின் முதல் ேருைம்)]  
குறிக்கப்படுகிறது.  9ம் ேருைம் மட்டும் பகழய பலைிவல ொப்பிடுேரீ்கள். [9ம் 
ேருைத்தில் (அடுத்த யூபிலி சுழற்ெியின் முதல் ேருைத்தில்) ேிகதத்து, 10ம் 
ேருைத்தில் பலனுக்குக் காத்திருக்க வேண்டும்]. 
 
ஒரு யூபிலியில் ஏழாம் ேருஷ ஓய்வுகள் :  7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 
 
கனைெி 7ம் ஓய்வு ேருஷம்     :  49ம் ேருஷம்    (முதல் ேருஷ பலன்) 
         8ம் ேருஷம்             :  50ம் ேருஷம்    (2ம் ேருஷ பலன்) 
         9ம் ேருஷம்             :  அடுத்த யூபிலி சுழற்ெியின் முதல் ேருஷம் = 51ம் ேருஷம்  
                                      (3ம் ேருஷ பலன்) 
 
48ம் ேருஷம் கினைக்கும்  பலனை, 49, 50, 51 ஆகிய 3 ேருஷங்களில் ொப்பிை வேண்டும். 
                                   
    வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்களிலிருந்து,   புதிய காலக்கணக்கு    வேதாகமத்திற்கு 
புறம்பாக உள்ளது மதரிகிறது. 
    யூபிலி சுழற்ெிககள கணக்கிடும் மபாழுது, 7 சுழற்ெிகள் முகறகம 
துண்டிக்கப்படுேது பற்றி நாம் கேைிக்க வேண்டியதில்கல.  ஏமைைில்  இங்கு நாம் 
நாட்ககளக் கணக்கிடுேதில்கல. ஆைால், 50ம் நாளாகிய மபந்தவகாஸ்வத நாளுக்குப் 
பிறகு ஓய்வு நாட்ககள கணக்கிடும் மபாழுது, 50ம் நாகள அடுத்த 7 நாட்கள் 
சுழற்ெியின் முதல் நாளாகக் கணக்கிடுகிவறாம். இல்லாேிட்டால், 7 நாட்கள் சுழற்ெி 
முகற ெரியாக ே ாது.  இகத பின்ேருமாறு ேிளக்கலாம் : 
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ஓய்வு நாள் / 7ம் நாள் : 7ம் நாள், 14ம் நாள், 21நாள், 28ம் நாள், 35ம் நாள், 42ம் நாள்,  
                            49ம் நாள். 
50ம் நாள் (சபந்தவகாஸ்வத நாள்). 
 
அடுத்த சுழற்ெி :  
50ம் நாள், 56ம் நாள், 63ம் நாள், 70ம் நாள், 77ம் நாள், 84ம் நாள், 91ம் நாள்,   98ம் நாள்.  
(1ம் நாள்)     7          14          21           28         35          42           49 
 
99ம் நாள் 
50 (அடுத்த சுழற்ெியின் முதல் நாள்) 
 
அடுத்த சுழற்ெி :  
99ம் நாள், 105ம் நாள், 112ம் நாள், 119ம் நாள், 126ம் நாள், 133ம் நாள், 140ம் நாள், 147ம்நாள்   
(1ம் நாள்)     7            14           21           28           35          42          49 

 
148ம் நாள் 
50 (அடுத்த சுழற்ெியின் முதல் நாள்) 
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யூபிலி பற்றி புதிய காலக்கணக்கு 
 

எவெ 1:1,2. 

 

           “முப்பதாம் ேருஷம்  நாலாம் மாெம் ஐந்தாந்வததியிவல, நா  வகபார் நதியண்னையிவல 
ெினறப்பட்ைேர்கள் நடுேில் இருக்கும் வபாது, ெம்பேித்தது என்ைசேன்றால், ோைங்கள் திறக்கப்பை, 
நான் வதேதரிெைங்கனளக் கண்வைன். அது வயாயாக்கீன் ராஜா னைய ெினறயிருப்பின் ஐந்தாம் 
ேருஷமாயிருந்தது”.   
 

       வமற்குறிப்பிட்ட ேெைத்திலுள்ள “30 ேருைங்கள்”, அடுத்த யூபிலி ேருேதற்காை 
காலக்கணக்கக உணர்த்துேதாக எவெக்கிவயல் வயாயாக்கீைின் ெிகறயிருப்பின் 5ம் 
ேருைத்தில் குறிப்பிடுகிறார் என்று புதிய காலக்கணக்கு மொல்கிறது.  வமலும், 
இஸ் வேல் பாபிவலாைில் இருக்கும்வபாது யூபிலிகய மகாண்டாட முடியாது என்று 
வதேன் எவெக்கிவயல் மூலம் மதரியப்படுத்துேதாக புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது.  
ஆைால், எவெக் 7:13ம் ேெைம் என்ை மொல்கிறது ? 
 
           “அேர்கள் ஜேீனுள்வளாருக்குள்வள இன்னும் உயிவராடிருந்தாலும், ேிற்றேன் ேிற்கப்பட்ைதற்குத் 
திரும்பி ேருேதில்னல;  அ    திரளாை கும்பின் வமலும் உண்ைாை தரிெைம் (யூபிலி பற்றிய 
தரிெைம்) திரும்பாது; தன் அக்கிரமத்திவல ோழுகிற எேனும் தன்னைத் திைப்படுத்த மாட்ைான்”. 
 
            பாபிவலாைில் ெிகறப்பட்டிருக்கும் காலத்தில் இஸ் வேலர் யூபிலிகய 
மகாண்டாட இயலாது  என்பகத எவெக்கிவயல் மூலம் வதேன் உக த்தால், அடுத்த 
யூபிலிகயப் பற்றி கணிப்பதற்கு எவெக்கிவயலுக்கு என்ை அேெியம் இருந்தது ?  
எவெக்கிவயல், எவ மியா, தாைிவயல் எல்லாரும் ெம காலத்தில் ோழ்ந்த 
தீர்க்கதரிெிகள். எவ மியாேின் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்கபப் பற்றி தாைிவயல் 
அறிந்திருந்தால், எவெக்கிவயலும் கண்டிப்பாக அறிந்திருப்பார். தாைிவயல், எவ மியா  
ஆகிவயார் அடுத்த யூபிலிகய பற்றி கணிக்காத பட்ெத்தில், எவெக்கிவயல் அடுத்த 
யூபிலிகயப் பற்றி கணிக்க முயல்ேது வதகேயில்லாதது. 2நாளா 36:21ல், 
இஸ் வேலர் எந்த யூபிலிகயயும்        அநுெரிக்காத கா ணத்திைால், 70 
ேருை பாழ்க்கடிப்பு வதேைால் அனுமதிக்கப்பட்டதாகக் கூறுகிறது. ோக்குத்தத்த 
பூமியில் இஸ் வேலர் எந்த யூபிலிகயயும் அநுெரிக்காத நிகலயில், 
ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டிருந்த காலத்தில், யூபிலி பற்றிய ெிந்தகை அேர்களுக்கு 
ேந்திருக்காது என்பது மேளிப்பகட. 
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     புதிய காலக்கணக்கில் ேிவெைித்த யூபிலி பற்றிய காலக்கணக்கில், 49 
ேருைங்கள் அடங்கிய 50 சுழற்ெிகள் (50 x 49 = 2450 ேருைங்கள்) மகாண்டதாகக் 
கூறப்படுகிறது. ஏமைைில், 50 சுழற்ெிகளாக கணக்கில் எடுத்துக் மகாண்டால், புதிய 
காலக்கணக்கு கிபி 1878ம் ேருைத்தில் முடிேகடயும்.  
 

தேறாை புதிய காலக்கணக்கு 
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       50  யூபிலிககள நிழலாகவும், 50 யூபிலிககள மபாருளாகவும் அநுெரிக்க வதேன் 
குறிப்பிட்டுள்ளா ா ?  அப்படியாைால், இஸ் வேலர்கள் ோக்குத்தத்த பூமியில் 
ோழ்ந்த காலப்பகுதியில் அநுெரிக்க வேண்டிய யூபிலிககள, 50 யூபிலிகளிலிருந்து 
கழிக்க வேண்டும் அல்லோ ?  புதிய காலக்கணக்கின்படி, இஸ் வேலர் தங்கள் 
யூபிலிககள ெரியாக அநுெரித்தார்கள் என்றும், யூபிலி ெம்பந்தமாை கணக்கீடுககள 
ெிகறயிருப்பின் காலத்திலும் பின்பற்றி ேந்தைர் என்றால், இந்த அநுெரித்ததாக 
மொல்லப்படும் யூபிலிககள  புதிய காலக்கணக்கு “50 யூபிலிகள்” கணக்கில் ஏன் 
எடுத்துக் மகாள்ளேில்கல?  ஏமைைில், இந்த யூபிலிககள கணக்கில் எடுத்துக் 
மகாண்டால், புதிய காலக்கணக்கீடு அகைத்தும் தேறுதலாகி, 50 யூபிலிகள் கி.பி. 
1093ம் ேருைத்தில் இருண்ட காலத்தில் முடியும்.  
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தேறாை புதிய காலக்கணக்கு : 

நிலப்பங்கீட்டுக் காலம்                       :    6 ேருைங்கள் 
நியாயாதிபதிகள் காலம்                      :  349    ,, 
 ாஜாக்கள் காலம்                            :  463    ,, 
                                       --------- 
                                               818    ,, 
                                               --------- 
நிழலாை யூபிலிகள் : 
818 ேருைங்களில் அனுெரித்  யூபிலிகள் (818 / 50)  =  16 யூபிலிகள் 
மீதி அனுெரிக்க வேண்டிய யூபிலிகள் (50 – 16 = 34)  =  34    ,, 
 
சபாருளாை யூபிலிகள் : 
மபாருளாை யூபிலிகள் மதாடங்கும் ேக க்குமுள்ள காலப்பகுதி = 34x49 = 1666 
ேருைங்கள் 
நிழலாை ககடெி யூபிலி அனுெரித்த ேருைம்                 =  கி.மு. 574 
மபாருளாக அனுெரிக்க வேண்டிய 34 யூபிலிகளின் மமாத்த 
ேருைங்கள் 1666 ஐ கூட்டிைல்   (1666 – கி.மு. 574)          =  கி.பி. 1092 
கிமு லிருந்து கிபி க்கு மாறுேதற்காை 1 ேருைம் கூட்டிைால்  =  கி.பி. 1093                   
 
அதாேது, 50 யூபிலிகள் இருண்ை காலத்தில் கி.பி. 1093ம் ேருஷத்தில் முடிகிறது. 
      வதேன் எவ மியா   தீர்க்கதரிெியின் மூலமாக பாழ்க்கடிப்பின் காலமாகிய 70 
ேருைங்ககள ஏற்படுத்தியதற்கு கா ணம், வதெம் ஓய்வு ேருைங்ககள நிகறவேற்ற 
வேண்டும் என்று 2நாளா 36:21ம் ேெைத்தில் படிக்கிவறாம். இந்த ஓய்வு ேருைங்கள், 
ஏழு ேருைங்களுக்கு ஒரு முகற ேருேகத குறிக்கேில்கல.  ோக்குத்தத்த 
பூமியில் இஸ் வேலர்கள் ோழ்ந்த 969 ேருைங்களில்,  138 ஓய்வு ேருைங்கள் 
இருந்திருக்கும். (969 / 50 = 138).   ஆகவே,  “70 ேருைங்கள்” தீர்க்கதரிெைம், இந்த  
7 ேருைங்களுக்கு ஒரு முகற ேரும் “ஓய்கே” குறிக்கேில்கல என்பது 
மேளிப்பகட ஆகும்.   ஏமைைில், வதேன் நிர்ணயித்திருந்த “70 ேருைங்ககள” இந்த 
“138  ேருைங்கள்” நிகறவேற்ற முடியாது. அகதப் வபாலவே, 969 ேருைங்களில் 
உள்ள “19 யூபிலி ேருைங்ககள”  நிகறவேற்ற, இந்த  “70 ேருைங்கள்” மிக 
அதிகமாக உள்ளது.  
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      ஆகவே, வதேன் வேறு ஒன்கறக் குறிப்பிடும் ேிதத்திவலவய, இந்த 70 
ேருைங்ககள நிர்ணயித்திருந்தார்.  ோக்குத்தத்த பூமியில் 40 நாட்கள் வேவு பார்த்து 
பாேம் மெய்ததற்காக, வதேன் 40 ேருைங்கள் இஸ் வேலர்ககளத் தண்டித்தார். ஒரு 
நாள் என்பது ஒரு ேருைத்திற்கு ெமம். அகதப் வபால, 70 யூபிலிககள 
இஸ் வேலர்கள் அனுெரிக்க வேண்டுமமன்று வதேன் நிர்ணயித்திருந்த நிகலயில், 
அேர்கள் யூபிலிககள அநுெரிக்காதகதத் மதாடர்ந்து, முழுகமயாை 70 யூபிலி ஓய்வு 
ேருைங்ககள நிகறவேற்றும் ேககயில், பாழ்க்கடிப்பின் 70 ேருைங்ககளக் 
மகாடுத்து வதேன் இஸ் வேலர்ககளத் தண்டித்தார். நிழலாை இந்த 70 யூபிலிகளும், 
மபாருளாை யூபிலி கி.பி. 1874ல் ஆ ம்பிக்கும் முன்பாக நிகறவேற்றப்படும் என்பவத, 
வதேனுகடய ெித்தமாயிருந்தது. 
       இது குறித்த ேிளக்கத்கத பின்ேருமாறு பார்க்கலாம்: 
 
நிலப்பங்கீட்டுக் காலம்                       :    6 ேருைங்கள் 
நியாயாதிபதிகள் காலம்                      :  450    ,, 
 ாஜாக்கள் காலம்                            :  513    ,, 
                                              --------- 
                                               969    ,, 
                                              ----------- 
நிழலாை யூபிலிகள்: 
969 ேருைங்களில் அநுெரித்த யூபிலிகள் (969 / 50)  =  19 யூபிலிகள் 
மீதி அநுெரிக்க வேண்டிய யூபிலிகள் (70 – 19 = 51)  =  51    ,, 
 
மபாருளாை யூபிலிகள் : 
மபாருளாை யூபிலிகள் மதாடங்கும் ேக க்குமுள்ள காலப்பகுதி = 51 x  49  
                                                  = 2499 ேருைங்கள் 
நிழலாை ககடெி யூபிலி அநுெரித்த ேருைம்                 = கி.மு. 626  
மபாருளாக அநுெரிக்க வேண்டிய 51 யூபிலிகளின் மமாத்த 
ேருைங்கள் 2499 ஐ கூட்டிைல்   (2499 – 625)               =  கி.பி. 1874 
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ேருஷங்களின் நடுேில் 
 

      ெிவதக்கியா  ாஜா ஆட்ெி இழந்த கிமு. 607ம் ேருைத்திற்கு  19 
ேருைங்களுக்கு முன்பு, இஸ் வேலர் கிமு 626ல் ககடெி யூபிலிகய 
அனுெரித்திருக்க வேண்டும்.  இந்த கிமு 626ம் ேருைம், 7ம் ெிருஷ்டிப்பின் நாளாகிய 
7000 ேருைங்ககள ெரிெமமாக, இ ண்டு 3500 ேருைங்களாகப் பிரிக்கிறது. அதாேது, 
ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 3500 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால் கிமு 626ம் ேருைம் 
ேருகிறது. இந்த ககடெி யூபிலிகய அனுெரித்த ேருைமாகிய கிமு 626ம் 
ேருைத்திலிருந்து 3500 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், கிறிஸ்துேின் ஆயி  ேருை 
அ ொட்ெி  முடிகிறது. அதாேது, ெிருஷ்டிப்பின் 7ேது ஆயி  ேருைங்கள் 
முடிேகடகின்றது. 
 
A. 
ஆதாம் ேிழுகக முதல் கிபி 1 ேக                          :  4126 ேருைங்கள் 
கிபி 1 லிருந்து ககடெி யூபிலி நடந்த ேருைம் கிமு 626 ேக :    626     ,, 
                                                               ------------ 
ஃ ஆதாம் ேிழுகக முதல் ககடெி யூபிலி                     :  3500 ேருைங்கள் 
அனுெரித்த ேருைம் ேக  (கிமு 625)                      ------------ 
                                                              
B. 
ககடெி யூபிலி நடந்த கிமு 626 முதல் கிபி 1 ேக            :   626 ேருைங்கள் 
கிபி 1 முதல் 1000 ேருை அ ொட்ெி முடியும் ேக            :  2874     ,, 
                                                               ----------- 
ககடெி யூபிலியிலிருந்து 1000 ேருை 
அ ொட்ெி முடிவு ேக                                       :   3500 ேருைங்கள்  
                                                              -----------                                                                                             
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தற்மெயலாக நடந்தது என்று கூற முடியுமா ?  
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      வதேன் உக த்த 70 யூபிலிககள கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளாதது, புதிய 
காலக்கணக்கின் மபருந்தேறாகும். கிபி 1878ல் இஸ் வேலர் திரும்பச் வெர்க்கப்படுதல் 
ஆ ம்பமாைது  என்று குறிப்பிடும் புதிய காலக்கணக்கு, மனுக்குலம் திரும்ப 
ெீர்மபரும் காலம் இன்னும் துேங்கேில்கல என்று கூறுகிறது. இது, கிபி 2043ல் தான் 
நடக்கும் என்று மொல்ேது,  கிபி 1874ம் ேருைத்தில் நமது கர்த்தரின் 
பி ென்ைத்கதத் மதாடர்ந்து, மனுக்குலம் ெீர்மபாருந்தும் காலம் மதாடங்கும் என்று 
அப் 3:21ம் ேெைத்தில் மொல்லப்படுேகத மீறுேதாய் உள்ளது. 
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எவெக்கிவயல் ஆலயம் 
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    ஆலயத்தில் நீளப்பக்கம் ஒவ்மோன்றும் 100 முழங்கள். (100 x 25 = 2500 
ேருைங்கள்). 
     இ ண்டு அகல பக்கங்களின் அளவு =  2 x  50 = 100 முழங்கள்) 100 x 25 = 
2500 ேருைங்கள்). 
 
     மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தின் 2 நீளப்பக்கங்கள் = பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் ஒரு 
நீளப்பக்கம் = 40 முழங்கள் (40 x 25 = 1000 ேருைங்கள்). 
 
     முகப்பு மண்டபத்தின் நீளத்கத கிங்க் வஜம்ஸ் மமாழிமபயர்ப்பு 11 முழங்கள் 

என்று குறிப்பிடுகிறது. புதிய மஜருெவலம் கபபிள் இகத 12 முழங்களாகக் 
குறிப்பிடுகிறது. இதன் அடிப்பகடயில், ஆலயத்தின் நீளப்பக்கம் 100 முழங்கள் ஆகிறது. 
(100 x 25 = 2500 ேருைங்கள்).  
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எவெக்கிவயல் ஆலயம் 2500 ேருஷ யூபிலினய உறுதிப்படுத்துகிறது 
 
     எவெக்கிவயல் ஆலயம் யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாட்கடயும் அது 
மதாடர்பாை காலக்கணக்ககயும் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆலயத்தின் உட்பி ாகா ம், 
மேளிப்பி ாகா ம்  ஒவ்மோன்கறயும்  100  முழங்கள்  என்று  குறிக்கப்பட்டிருப்பது,  
100 x 25 = 2500 ேருைங்களுக்கு ெமமாய் உள்ளது. இந்த எண்கள் யூபிலி 
சுழற்ெிகயயும், மனுக்குலம் ெீர்மபாருந்துதகலயும் உறுதிப்படுத்துகின்றை. 
 
     ஆலயத்தின் மத்தியில் “பலிபடீம்” அகமந்துள்ளது. இது வதேனுகடய 
திட்டத்தின் கமயமாை கிறிஸ்துேின் பலிகய அகடயாளப்படுத்துகிறது. “பி ாகா ம்” 
100 முழங்கள் மகாண்டதாக உள்ளது. அதாேது, 100  x 25 = 2500; இந்த “2500 
ேருைங்கள்” யூபிலியிைால் அகடயாளப்படுத்தப்படும் மனுக்குலத்தின் இ ட்ெிப்பு 
வதே ஏற்பாட்டின் கருப்மபாருளாய் உள்ளது; இது நமது இ ட்ெகர் கிறிஸ்துேின் 
பலியின் மூலம் மெயல்படுத்தப்படுகிறது. எவெக்கிவயலின் ஆலயத்தில் வகரூபனீ்கள் 
இல்கல; ஏமைைில், ெகப முழுகம மபறுேகதத் மதாடர்ந்து, ஜைங்ககள 
ஆெீர்ேதிக்க பறந்து வபாகும் நிகலகய  வகரூபனீ்கள் இல்லாதது அகடயாளப் 
படுத்துகின்றை. 

1000  &  6000  ேருஷங்கள் 
 

     கீழ்காணும் எவெக்கிவயல் ஆலய ேக படத்தில், “ெ” என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள 
நான்கு ெகமயல் அகறகளின் அளவு 40  x 30 முழங்கள் ஆகும்.  ஒவ்மோரு 
ெகமயல் அகறயின் நீளம்  40 முழங்கள் ஆகும்; அதாேது, 25  x  40 = அல்லது 
1000 ேருைங்கள் ஆகும்; நான்கு ெகமயல் அகறகளின் ஒட்டு மமாத்த அளவு 8  x 
30 = 240 முழங்கள்; அதாேது, 240 x 25 = 6000   ேருைங்ககளக் குறிக்கிறது. 
     தளேரிகெயில் உள்ள 30 அகறகளின் அளவுகள் மகாடுக்கப்படேில்கல. இந்த 
மேளிப்பி ாகா த்திற்கும், தளேரிகெ நகடபாகதகளுக்கும், இதன் அகறகளுக்கும்  
உலக ஜைங்கள் இ ாஜ்யத்தில்  ேந்து, வதேனுகடய நற்மெய்திககளப் மபற்றுக் 
மகாள்ேதாக அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அகறகளின் அளவு மகாடுக்கப் 
படாதிருப்பது, இ ாஜ்யத்தில் இ ட்ெிப்புக்காை ோய்ப்பு எல்கலயில்லாத அளேிற்கு 
உள்ளகதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. வதேனுகடய ஏற்பாட்கட ஏற்றுக்மகாள்ளும் எந்த 
மனுைனும் ஆலயத்திற்குள் நுகழந்து, அங்கு உள்ள நற்மெய்திககளப் மபற்றுக் 
மகாண்டு இ ட்ெிப்பு அகடயமுடியும். 
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     40:  1-49; 41: 1-26; 42 : 1-20; 46: 19-24.

           

 
 
      வதேனுகடய இ ாஜ்யத்கத சுட்டிக்காட்டும் ெில பி வயாகங்களில், “ஒரு 
முழம்” என்பகத “ஒரு ேருைம்” என்று அகடயாளப்படுத்த முடியும். ஆலய 
பி கா த்கதச் சுற்றிலுமுள்ள மதிலின் மேளிப்புற அளவு, ஒவ்மோரு பக்கமும் 500 
முழங்கள் மகாண்டதாகும். இேற்றில் இ ண்டு பக்கங்களின் கூட்டுத்மதாகக 500 + 
500 = 1000  ேருைங்ககள அகடயாளப்படுத்துேதாய் உள்ளது. 
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இராஜா மகினம நினறந்தேராய் ேருகிறார் 
 

     எவெக் 43:4-7ம் ேெைங்களில், ஆலயத்திற்குள் கர்த்தர் ேருேதாகவும், 
அேருகடய மகிகமயிைால் ஆலயம் நி ம்பியதாகப் பார்க்கிவறாம். இந்த தரிெைம், 
ெகப முழுகம அகடந்து கதவு அகடக்கப்பட்ட பிறகு உள்ள காலத்கத 
உருேகப்படுத்துகிறது.  7ம் ேெைத்தில், “நான் இஸ் வேல் புத்தி ரின் நடுவே 
என்மறன்கறக்கும் ோெம் பண்ணும் என் ெிங்காெைமும் என் பாதபடீத்தின் 
ஸ்தாைமுமாயிருக்கிறது” என்று வதேைாகிய கர்த்தர் கூறுகிறார். அந்த காலத்தில், 
இஸ் வேல் புத்தி ர் கர்த்தருகடய நாமத்கத அசுத்தம் பண்ணாமல், தாங்கள் மெய்த 
எல்லாேற்றிைிமித்தமும் மேட்கப்படுோர்கள். 
 

பூமிக்குரிய இராஜ்யம் 
 

     கர்த்தருகடய கட்டகளகளுக்கு இணக்கமில்லாத அகைத்து நகட 
முகறககளயும் ஒதுக்கி தள்ளிேிட்டு, எல்வலாரும் இஸ் வேலர்களாக மாறுேது 
தான் பூமிக்குரிய இ ாஜ்யம் ஆகும். ெகப முழுகம மபற்ற பிறகு, ஆலயத்திற்குள் 
கர்த்தருகடய மகிகம நி ம்பிய ெமயத்தில் பூமிக்குரிய இ ாஜ்யம் மேளிப்படும். ப ம 
அகழப்பிற்காை ேழி திறக்கப்பட்டிருப்பகத, கிழக்குக்கு எதிவ  உள்ள ோெல் 
அகடயாளப்படுத்துகிறது.  கர்த்த  ஆலயத்தில் பி வேெித்த பிறகு, கிழக்கு கதவு 
அகடக்கப்படுகிறது. இது மறுபடியும் திறக்கப்படுேதில்கல. (எவெக் 44: 1-3) 
 

ேிசுோெமுள்ள வலேியரும் அேிசுோெமுள்ள வலேியரும் 
     எவெ 44:4-1 ம் ேெைங்களில், ேிசுோெமுள்ள ஆொரியர்க , ேிசுோெமில்லாத 
ஆொரியர்கள் என்று இ ண்டு பிரிேிைக ப் பற்றி படிக்கிவறாம். ேழி தேறிப்வபாை 
வலேியர்கள் “தி ள் கூட்டத்கத” அகடயாளப்படுத்துகிறார்கள். இேர்கள் ஆொரியப் 
பணிககளச் மெய்ய வதேனுக்கும் முன்பாக அனுமதிக்கப்படுகிறதில்கல.  
     மேளி 7:9,14ல் “தி ள் கூட்டத்தார்” ெிங்காெைத்துக்கு முன்பாக இருப்பதாகக் 
காட்டப்படுகிறது. ஆைால், இேர்கள் ெிங்காெைத்தில் இருப்பதில்கல. ஆட்டுக்குட்டி 
யாைேருகடய இ த்தத்திைாவல இேர்கள் இ ட்ெிப்பு மபற முடிகிறது. இேர்கள் 
வதால்ேியகடந்த ஆொரிய ேகுப்பார்; இேர்கள் ஆேிக்குரிய ேகுப்பார்; ஆைால், 
இேர்கள் ஆலய பணிேிகடக்கா ர்களாகவும், ோெல் காக்கிறேர்களாக  மட்டுவம 
இருக்க முடியும். (எவெ 44:10-14) 
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ேிசுோெக்கூட்ைத்தார் 144000 வபர்கள் 
     ேிசுோெிகளாை ொவதாக்கின் குமா ர்கள், 144000 வபர்ககள அகடயாளப் 
படுத்துகிறார்கள். இேர்கள் வதேனுக்கு முன்பாக ே  அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். எவெ 
43:15. இேர்கள் ெீவயான் மகலயில் ஆட்டுக்குட்டியாைேவ ாடு காணப்படுேகத 
மேளி 14:1ல் பார்க்கிவறாம். இேர்கள் ஜேீ கிரீடத்கதப் மபறுகிறார்கள். 
 

 
         பி வேெ ோெலின் இ ண்டு நீளங்களும்  50 x 2  = 100 முழங்கள் ஆகும்; 
அதாேது, ஒரு முழம் = 25 அங்குலங்கள்  என்ற கணக்கில், 100  x 25 = 2500 
ேருைங்ககள அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
     எவெக் 40:14ல் தூண்கள் பற்றிய ேிப ங்கள் மதளிோக இல்கல. தூண்கள் 60 
முழங்கள் உய ம் என்பதால், 4 தூண்களின் உய ம் = 4  x  60 = 240 முழங்கள். 
அதாேது, 240 x25 = 6000 ேருைங்ககள அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
     மேளிப்பி ாகா  ோெல்களும், உட்பி ாகா  ோெல்களும் ஒவ  அளவு 
மகாண்டதாய் இருக்கின்றை. ஆைால், பாகளயத்திலிருந்து மேளிப்பி ாகா  ோெலில் 
நுகழயும் வபாது, ோெலின் முடிேில் மண்டப முகப்பு உள்ளது; ஆைால், உட்பி ாகா  
ோெலில் நுகழயும் வபாவத முகப்பு மண்டபம் இருக்கிறது.  
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எவெக்கிவயல் வதோலய பலிபீை அளவுகள் 
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     சுற்றாதா த்கதயும், மகாம்புகளின் உய த்கதயும் தேிர்த்து, பலிபடீத்தின் நான்கு 
மூகலகளின் உய ங்களின்  அளவு 4 x  10 = 40 முழங்கள் ஆகும் (40 x  25 = 
1000 ேருைங்கள்). 
     பலிபடீ சுற்றாதா த்தின்  நான்கு பக்கங்கள் அல்லது மகாம்புகளின் பக்க 
அளவுககளக் கூட்டிைால் 4 முழங்கள் ேருகிறது. (4 x 25 = 100 ேருைங்கள்). 
பலிபடீம்  படிகளுள்ள பி மீடு வபால் உள்ளது.  
     பலிபடீ வமற்புறம் 12 முழ ெது  ேடிேில் உள்ளது. அதாேது, 12 x 12 = 144 
ெது  முழங்கள். இது ெகபயின் 144000 வபர்ககள அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
     வமலும், 100 + 40 + 4 என்பது 2500, 1000, மற்றும் 100 ேருைங்ககளக் 
குறிக்கிறது. 
     அடிப்புற சுற்றாதா ம் மற்றும் வமற்புற மகாம்புகளுள்ள ஒவ்மோரு பக்கங்களின் 
கூட்டுத்மதாகக = 4 முழங்கள் = 4 x 25 = 100 ேருைங்கள்.  

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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   தூப பலிபடீத்தின்   ஒவ்மோரு பக்க அளவுகளின் 
   கூட்டுத்மதாகக = 2+2+3+3  = 10 முழங்கள்    
   நான்கு பக்கங்கள்   4 x 10  = 40 முழங்கள் 
   அதாேது,          40 x  25 = 1000 ேருைங்கள் 

தூப பலிபடீத்தின் வமற்புறம் அல்லது அடிப்பக்கத்தின் ஏதாேது இ ண்டு     
பக்கங்களின் கூட்டுத்மதாகக = 4 முழங்கள் (4  x  25 = 100 ேருைங்கள்) 

            

      .

500

500

500 x 500           .

       50    

    .

 
     ஆலய சுற்மறல்கல 500 முழம் பக்க அளவுகடய  ெது  ேடிேகமப்பாய் 
உள்ளது. 10 முழங்கள் = ஒரு ேருைம் என்று எடுத்துக் மகாண்டால், 500 முழங்கள்  

என்பது, 50 ேருைங்கள் (500/10= 50) ஆகிறது.   இ ண்டு பக்கங்களின் கூட்டுத்மதாகக 

2 x 50 = 100 ேருைங்ககள  அகடயாளப்படுத்துகிறது.    50 முழ மேளி எல்கல  
5 ேருைங்ககள (50/10 = 5) குறிக்கிறது. 
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எவெக்கிவயல் வதோலயம் 
கர்த்தருக்கு அர்ப்பிதமாகப் பிரிக்கப்படும் பரிசுத்த பங்கு 

(எவெக் 45: 1-6; 48: 8-35) 
 

 

      10 முழங்கள் = 1 ேருைம் என்ற கணக்கில்,  ெது   சுற்மறல்கலயின்  ஒரு பக்க 
அளோை 25000 முழங்கள்,  யூபிலி சுழற்ெியின் 2500 ேருைங்களுக்கு (25000 / 10 = 2500) 
அகடயாளமாய் இருக்கிறது. 
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     10000 முழங்கள் மகாண்ட அகல பக்க அளவு  1000 ேருைங்ககள (10000 / 10 
= 1000) அகடயாளப்படுத்துகிறது.  
 
     நக த்கதச் சுற்றியுள்ள மேளிநிலங்களின் அகலம் 250 முழங்கள் ஆகும்.  
ஒவ்மோரு பக்கமும் 25 ேருைங்ககளயும் (250 / 10 = 25) நான்கு பக்கங்கள் 100 
ேருைங்ககளயும் (4 x 25 = 100) குறிக்கிறது. (ஏொயா 65:20)  
 
     1 முழம் = 1 ேருைம் என்ற கணக்கில்,  நக த்கதச் சுற்றியுள்ள 
மேளிநிலங்களின் அகலம் 250 முழங்கள், 1000 ேருைங்ககள (250  x  25 = 1000) 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
 
     நக த்திற்காக ஊழியஞ் மெய்கிறேர்களுக்கு ஆகா த்திற்காக நக த்தின் 
வமற்கிலும், கிழக்கிலும் ஒதுக்கப்பட்ட நில அளவு 10000 முழங்கள், 1000 
ேருைங்ககள  (10000 / 10 = 1000) குறிக்கிறது.  
 
     எவெக்கிவயல் தரிெை  நிலப்பங்கீட்டின் ஒழுங்குகள், இ ாஜ்யத்தில் இ ட்ெிப்புக் 
காை பல்வேறு நிகலககள அகடயாளப்படுத்தும் ேிதத்தில் உள்ளை. 

1) முதல் பங்கு கர்த்தருக்கும், ொவதாக்கின் குமா ருக்கும் (ெகபயிைருக்கும்)  
உள்ளது. 

2) இ ண்டாம் பங்கு வதால்ேியுற்ற வலேியர்களுக்கு (தி ள் கூட்டத்தார்) உள்ளது. 
3) ககடெி பங்கு நக ம் ஆகும்.  இந்த பகுதி முற்பிதாக்களுக்கும் ஜைங்களுக்கும் 

உள்ளது. இது இ ாஜ்யத்தில் பூமிக்குரிய அம்ெத்கத அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 (நிழலும் சபாருளும்) 

ஜலப்பிரளயம், இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைம், ேருஷங்களின் னமயம் – 

காலக்கணக்கு அம்ெங்கள் 
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ேனரபைத்தின் அடிப்பனை அம்ெங்கள் : 

 

1வபதுரு 3:20,21      : வநாோேின் ஜலப்பி ளயம்  (நிழல்) 
ஆபகூக் 3:2         : இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைம் (மபாருள்) 
 
    “ேருஷங்களின் நடுேிவல உம்முனைய கிரினயனய உயிர்ப்பியும்; ேருஷங்களின்  நடுேிவல 
அனத ேிளங்கப் பண்ணும்; வகாபித்தாலும் இரக்கத்னத நினைத்தருளும்”. 
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a) இ ண்டு “2500 ேருைங்கள்”  இகணயாக (பி திபலிப்பாக) உள்ளை. 
b) இ ண்டு “3000 ேருைங்கள்” இகணயாக (பி திபலிப்பாக) உள்ளை. 
c) “காகல”  காலப்பகுதியில், 6000 ேருைங்கள் (கிபி 1873¾ அல்லது கிபி 1874ம் 

ேருைத்தில்)  முடிேதற்கு 1845 ேருைங்களுக்கு முன்பாக இவயசுேின் 
ஞாைஸ்நாைம் கிபி 29 (கிபி 28¾) இகலயுதிர் காலத்தில் நடந்தது. 

d) “மாகல” காலப்பகுதியில்,  ேருைங்களின் நடுேிலிருந்து (கிமு 626¼  அல்லது 
627ம் ேருைத்தில்) 1845 ேருைங்களுக்கு முன்பாக ஜலப்பி ளயம் நடந்து 
முடிந்தது. (கிமு 2472 அதாேது கிமு 2471¼)  

e) இ ண்டு “655 ேருைங்கள்” உள்ளை :  
1) இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைத்திலிருந்து “ேருைங்களின் கமயம்” ேக க்கும் 

“655 ேருைங்கள்” உள்ளது. 
2) ஜலப்பி ளயம் முடிேகடந்ததிலிருந்து ஆதாமின் “முதல் நாளாகிய”  1000 

ேருைங்கள் முடிவு ேக க்கும் 655 ேருைங்கள் உள்ளை. 
f) இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைம்  மற்றும் ஜலப்பி ளயம் இகடயிலாை இந்த 

இ ண்டு இகண அம்ெங்களும், ெவகா.  ெல் அேர்களின் காலக்கணக்கில், கிமு 
607ம் ேருைத்தில் “ெிகறயிருப்பு / பாழ்க்கடிப்பு” மற்றும் “எருெவலமின் அழிவு” 
ஏற்பட்டகத குறிப்பிட்டதற்கு ொர்ந்துள்ளதாய் இருக்கின்றது. 

 
அனுமாைம் : எருெவலமின் ேிழுனக கிமு 587ம் ேருஷத்திற்கு  
மாற்றிைால் :  
 

1) “ஜலப்பி ளயம்”  மற்றும்  “கமயம்”  ேருைங்ககள ேக படத்தின்  
ேலது பக்கம் (கிமு – கிபி திகெ வநாக்கி) 20 ேருைங்கள் தள்ளி 
குறிக்கப்பட வேண்டும். இப்படிச் மெய்தாலும், 1845 ேருை மதாடர்பில் 
மாற்றம் ஏதும் இருக்காது.  ஆைால், இப்படிச் மெய்ேதால்,  6000 
ேருைங்கள் கிபி 1894ம் ேருைத்தில் முடிேகடயும். இவயசுேின் 
ஞாைஸ்நாை ேருைமாகிய கிபி 29ம் ேருைம், 1845 ேருை 
காலப்பகுதிகய 1865 ஆக அதிகப்படுத்தும். ஆகவே, இகண அம்ெங்கள் 
பாதிக்கப்படுகின்றை.  
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2) அகதப் வபான்வற, “655 ேருைங்கள்” இகண அம்ெங்களிலும், 
மபாருளாகிய “காகல” காலப்பகுதியில் “635 ேருைங்களாக”  குகறவு 
ஏற்பட்டு, இகண அம்ெங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றை.  

3) உண்கமயில், எருெவலம் ேிழுககயின் ேருைத்திலிருந்து ஒரு 
ேருைம்  மாற்றம் அகடந்தாலும், ேக படத்தின் துல்லியமாை இகண 
அம்ெங்கள் அழிக்கப்படுகின்றை. இதிலிருந்து, “கமய ேருைமாகிய” 
கிமு 607ம் ேருைம் ஒரு முக்கியமாை இகணப்பாக உள்ளது. 
 

ேிவெஷித்த நிரூபணம் : 
 
        வமற்கண்ட ேக படத்தில், காலக்கணக்கின் பிகழயின்கமகய நிரூபிக்கும் 
ேிதத்தில் ேிவெைித்த அம்ெங்கள் உள்ளை : 
 

1) கிமு 629 லிருந்து கிமு 619 ேக யிலாை காலப்பகுதிகய,  வயாயாக்கீம் 
 ாஜாேின் ஆட்ெிக்காலமாக  ெல் காலக்கணக்கு சுட்டிக் காட்டுகிறது. இந்த 
ஆட்ெிக்காலத்தின் ஆ ம்பத்தில் தான், ஆபகூக் தீர்க்கதரிெியின் ஊழியம் 
நடந்ததாக மபாதுோகக் கணிக்கப்படுகிறது. அதாேது, ஆதாமின் 
ேிழுககயிலிருந்து மனுக்குலம் இழந்தகதத் திரும்பப் மபறும் ேக யிலாை 
7000 ேருை காலத்தின் கமயமாக கிமு 607ம் ேருைம் இருக்கிறது. 

2) 7000 ேருைங்களின் கமயப்பகுதியில் ெபிக்கப்பட்ட ஜாதியின் மீது 
வதேனுகடய உக்கி ம் இருந்த மபாழுது, தீர்க்கதரிெியாகிய ஆபகூக்கின் 
வேண்டுதலின் வபரில், வதேனுகடய எல்கலயில்லாத இ க்கத்தின்படி, வதேன் 
தம் திட்டத்கத முன்கூட்டி மேளிப்படுத்துகிறார். (ஆபகூக் 3:2)  ாஜ்யத்தின் 
தரிெைத்கத ஆபகூக் தீர்க்கதரிெிக்கு மேளிப்படுத்தி, (ஆபகூக் 2:2,3) அந்த 
திட்டத்தில் அபிவைகம் பண்ணப்பட்டேரின் பங்கக குறிப்பிடுகிறார்.  (ஆபகூக் 
3:13) இந்த தரிெை மேளிப்பாடு, 3500 ேருைங்களடங்கிய மபாருளாகிய 
“காகலப் மபாழுகத”  வநாக்கி இட்டுச் மெல்கின்றை. 

       காலக்கணக்கில் மாற்றம் ஏதும் மெய்தால், “ேருைங்களின் கமயம்” என்ற 
இகண அம்ெம் அழிக்கப்பட்டு, “ேருைங்களின் நடுேில்“ என்ற ஆபகூக்கின் 
ோர்த்கதகளின் வநாக்கம் பாழகடகிறது.  உண்கமயாை காலக்கணக்கக 
அகடயாளம் கண்டு நிரூபிப்பதற்காை முக்கிய இகணப்பாக “ேருைங்களின் நடுேில்” 
என்ற தீர்க்கதரிெை ேெைம் உள்ளது. 
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தீர்க்கதரிெைங்கள் : ரெல் காலக்கணக்கு 

 

 

எண் காலப்பகுதி தரீ்க்கதரிெை 

ேருஷங்கள் 

1 கி.பி. 539 (வரேன்ைா  ேிழுனக) முதல்  கி.பி. 1799 (வபாப்பு ெினறயில் 

இறப்பு) ேனரயில்  

1260 

2 கி.பி. 539 முதல் கி.பி. 1829ல் மில்லர் இயக்கம் ஆரம்பம்  ேனர 1290 

3 கி.பி. 539  முதல் கி.பி. 1874 ல் கிறிஸ்துேின் பிரென்ைம் ேனர 1335 

4 கி.மு. 606 ல் யூத ஆட்ெிக்காலம் ேிழுனக முதல் (இஸ்ரவேலின் 7 

காலங்கள் ஆரம்பமாைது முதல்)  கி.பி. 1914ல் புறஜாதியாரின் 

காலங்கள் முடிவு சபறும் ேனரக்கும்  

2520 

5 கி.மு. 625 முதல் கி.பி. 1875 ேனர (ேிவெஷித்த யூபிலி ஆரம்பம்) 

(50  x 50 = 2500) = யூபிலி ேட்ைம் 

2500 

6 கி.மு. 625 முதல் கி.பி. 1874 ேனர  (49 x  51 யூபிலிகள்)  

(அனுெரிக்காத யூபிலிகள் = 51  

ஒவ்சோரு யூபிலிக்கும்  காத்திருக்கும் ேருஷங்கள் =49) 

2499 

7 கி.மு. 454 முதல் (தாைி  8:14ன் 70 ோரங்கள் துேக்கம்) கி.பி. 1846 ேனர 

(சுேிவெஷ இணக்க அனமப்பு  (EVANGELICAL ALLIANCE) 

நிறுேப்பட்ைது ேனரயில்). பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுதல் 

ஆரம்பம். 

2300 

8 கி.பி. 33 முதல் (யாக்வகாபின் இரட்டிப்பு – யூத தண்ைனண காலம் 

ஆரம்பமாைது முதல்)  கி.பி. 1878 ேனர. (யாக்வகாபு மரணம் 

அனைந்த கி.மு. 1813ம் ேருஷம்  முதல் கி.பி. 33 ேனரயிலாை யூத 

கிருனபயின் காலம் 1845 ேருஷங்கள் ஆகும்; அதற்கு ெமமாை 

தண்ைனை காலமாகிய  1845 ேருஷங்கள்  கி.பி. 1878ம் ேருஷத்தில் 

முடிகிறது.  

1845 

9 கி.மு. 454 முதல் கி.பி. 36 ேனர  (தாைி  9:24ன்  70 ோரங்கள் 

தரீ்க்கதரிெைம் = 70  x 7 = 490 ேருஷங்கள்). 

இவயசுேின் ஊழியம் கி.பி. 29 முதல் 33 ேனர (70ம் ோர மத்தியில் 

ெங்கரிப்பு). 

490 
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கி.மு. 607ல் எருெவலம் அழினே அடிப்பனையாகக் சகாண்டுள்ள 

 ரெல் காலக்கணக்குகள் 

 

னபபிள் 
காலக்கணக்கு 

ேரலாற்றில் 
நிகழ்ந்த  
ேருஷம் 

ெம்பேங்கள் 

1260   .  . 1799 முடிேின் காலம் ஆரம்பம்; 
வபாப்பு மார்க்கம் அழிவு. 

1290   .  . 1829 மில்லர் - அட்சேன்டிஸ்ட் இயக்கம். 

1335   .  . 1874 இவயசுேின் பிரென்ைம். 

2300   .  . 1846 பரிசுத்தஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுதல்; 
சுேிவெஷ இணக்க அனமப்பு உருோைது.  
(EVANGELICAL ALLIANCE) 

6000   .  . 1872 ஆதாம் ெிருஷ்டிப்பு முதல் 6000 
 ேருஷங்கள் முடிவு. 

6000   .  . 1874 ஆதாம் ேிழுனக முதல் 6000 ேருஷங்கள் முடிவு. 

1845   .  . 1878 முதலாம் உயிர்த்சதழுதல்; 
யாக்வகாபின் இரட்டிப்பு. இஸ்ரவேலில் முதல் 
காலைி உருோைது. 

2520   .  . 1914 புறஜாதியாரின் காலம் முடிவு 
முதலாம் உலகப்வபார். 

 

 
 

இனணயாை ெம்பேங்கள் :  ரெல் 

 

  . . 2 மூன்று ொஸ்திரிகள் முப்பது 
 (30) ேருஷங்களுக்கு  முன்பு 
ேிஜயம் 

  .  . 1844 தாைி 12:10ன் 30 ேருஷங்களுக்கு 
முன்பாக ஞாைோன்கள் (மில்லர்) 
ேிஜயம். 

  .  . 29 இவயசுேின் முதல் ேருனக 
ஊழியம் துேக்கம்  

  .  . 1874 கிறிஸ்துேின் இரண்ைாம் ேருனக. 

  .  . 33 இவயசு உயிர்த்சதழுதல் –
இஸ்ரவேலர் தள்ளப்படுதல் 

  .  . 1878 பரிசுத்தோன்கள் உயிர்த்சதழுதல்-
பாபிவலான் தள்ளப்படுதல். 

  .  . 36 இஸ்ரவேலுக்காை ேிவெஷித்த 
அனழப்பு முடிவு 

  .  . 1881 சபாதுோை அனழப்பு முடிவு. 

  .  . 70 இஸ்ரவேலருக்கு வொதனை. 
முற்றிலும் நீக்கப்பட்ைது. 

  .  . 1915 பாபிவலான் முற்றிலும் 
நீக்கப்பட்ைது. 
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ரெல் கணக்கு - ெிேில் கணக்கு : ஒப்புனம 
எண் நிகழ்வு கி.மு. 607 (ரெல்) கி.மு. 587 (ெிேில்) 
1 பாழ்க்கடிப்பு 

காலப்பகுதி 
70 ேருஷங்கள் 50 ேருஷங்கள் 

2 பாபிவலாைிய  
ஆதிக்கம் 

வதெம் பாழாய் வபாேனதயும், 
யூத ெினறயிருப்னபயும் 
முக்கியப்படுத்துகிறது. 

மற்ற ஜாதிகளின் வமல் 
பாபிவலாைிய ஆதிக்கத்னத 
முக்கியத்துேப்படுத்துகிறது. 

3 புறஜாதியாரின் 
காலம் முடிவு 

1914 1934 
 ஸ்ரவேலின் ேிடுதனல இந்த 
ேருஷத்தில் குறிப்பிடும்படியாக 
இல்னல. 

4 னபபிள் 
காலக்கணக்கு - 
ஆதாம் 
ெிருஷ்டிப்பு முதல் 
6000 ேருஷங்கள் 
 

கி.மு. 4129 முதல் 
கி.பி. 1872 ேனர 

கி.மு. 4109 முதல் 
கி.பி. 1892 ேனர. 
கிறிஸ்துேின் ேருனக 6000 
ேருஷங்கள் முடிேதற்கு. 
முன்பாக (18 ேருஷங்கள்) 
நைப்பதாக உள்ளது.  

5 யூபிலி  
காலக்கணக்கு 
இனளப்பாறுதலின் 
காலம் ஆரம்பம் 
தரீ்க்கதரிெை 
அடிப்பனையில் : 

19 யூபிலிகள் (950 
ேருஷங்கள்) + 
51 காத்திருக்கும் யூபிலிகள் 
(51x49=2499 ேருஷங்கள்) = 
3449 
காைான் வதெத்தில் 
பிரவேெித்தது    = கி.மு.1575 
கிமு 1575+3449 = கி.பி.1874  

கி.பி. 1894 
 
 
 

6 யாக்வகாபின் 
இரட்டிப்பு 
1845 ேருஷங்கள் 

கி.மு. 1814 முதல்  
கி.பி. 33 ேனர = 1845 
ேருஷங்கள். 

கி.மு. 1794 முதல் 
கி.பி. 33 ேனர = 1825  
ேருஷங்கள். 
கி.பி. 33 முதல் 1825 ேருஷங்கள் 
= கி.பி. 1858 

7 கிறிஸ்துேின் 
பிரென்ைம் 

கி.பி. 1874 கி.பி. 1854 

8 பரிசுத்தோன்கள் 
உயிர்த்சதழுதல் 

கி.பி. 1878 
சேளிப்பனையாை முக்கிய 
நிகழ்வுகள் சகாண்ை 
ேருஷம். 
PETA TIKVAH  இஸ்ரவேலில் 
முதல் குடியிருப்பு  
உருோைது. 

கி.பி. 1858 
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பிரமிடு  காலக்கணக்கு   
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      ராஜாேின் அனற                      இராணியின் அனற 

         
       எகிப்திலுள்ள மபரிய பி மீடாகிய  கீொ பி மிடு, யுகங்ககளப் பற்றிய வதே 
ஏற்பாட்கட மமய்ப்பித்து எடுத்துக் காட்டுகிறது. இந்த பி மிடு கணிதம் மூலமாகவும் 
அகடயாளமாகவும் வதேனுகடய ஏற்பாட்கட ேிளக்கிக் காட்டுகிறது. பி மீடில் 
உள்ள தடங்கள் (பாகதகள்), ஜல பி ளயத்திற்கு முன்பிருந்த உலகத்கதயும், 
அதிலிருந்து முற்பிதாக்களின் காலத்கதயும், நியாயப்பி மாணம் மகாடுக்கப்பட்ட 
காலம் ேக  சுட்டிக்காட்டுகிறது. இகத அடுத்து, ேழித்தடத்தில் “கருங்கல் 
அகடப்பான்“  (GRANITE PLUG) இதிலிருந்து யூத யுகத்கத அகடயாளப்படுத்தும்  
பாகத ஆ ம்பிக்கிறது. இந்த “கருங்கல் அகடப்பான்”, உண்கமயாை இ ட்ெிப்கப 
அகடயும் ேழியில் நியாயப்பி மாணம் ஒரு தகடக்கல்லாக இருப்பகதச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது இந்த அகடப்பு கல்கலத் தாண்டி, வமல் வநாக்கிச் மெல்லும் 
பாகத உள்ளது. இது மனுக்குலத்கத பூ ண நிகலக்குக் மகாண்டு மெல்லும் வதே 
ஏற்பாட்கட ேிளக்கும் ேிதமாக உள்ளது. 
   “இறங்கும் பாகத” குழிகய (பாதாள அகறகய) அகடகிறது.  இது மனுக்குலமும், 
வதே நம்பிக்ககயில்லாத  மனுைீக அகமப்புகளும் வமற்மகாள்ளும் பாகத ஆகும். 
குழிகய வநாக்கிச் மெல்லும் இந்த “இறங்கும் பாகத” அகைத்து மனுைீக 
அகமப்புகளும், அேற்கறச் ொர்ந்துள்ள  தைிப்பட்ட மைிதர்களும்  வதே 
இ ாஜ்யத்திற்கு ேிவ ாதமாக உள்ளதால், அகைத்தும் அழிகே ெந்திப்பது இங்கு 
அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது.  இந்த “இறங்கும் பாகத” கிபி 1874 & 1914ம் 
ேருைங்ககளக் குறிக்கும் ேிதத்தில் உள்ளை. இது தற்கால  வபாலி அகமப்புககளக் 
ககளேதற்காை மெயலாக்கம் துேங்கும் காலக்கட்டத்கதக் காண்பிக்கிறது.   
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யூத யுகம் 
 

     மனுக்குலம் வமம்படுேதற்காை முதல் படியாக யூத யுகம் இருந்தது.  ஆைால், 
நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்துகேத் தேி  யாரும் நியாய பி மாணத்கத பூ ணமாக 
ககக்மகாள்ளேில்கல. இகத  நிகறவேற்றியதால், நம் எல்வலாருக்காை கி யத்கத 
கிறிஸ்துேிைால் மெலுத்த முடிந்தது.  “கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ ம்” (GRAND 
GALLERY) ஆ ம்ப புள்ளியும், தக கய வநாக்கிச் மெல்லும் மெங்குத்தாை வநர்க்வகாடும் 
ெந்திக்கும் புள்ளி தான், ெிலுகே ம ணம் நடந்த ஏப் ல் கிபி 33ம் ேருைத்கதச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. ெிலுகே ம ணமாகிய இந்த ெம்பேத்திைால், “கம்ப ீமாை நீண்ட 
தாழ்ோ த்கதத்” திறந்து சுேிவெை யுகத்தில் பல குமா ர்ககள மகிகமக்குள் 
மகாண்டு வெர்ப்பதற்கு  ேழி ேகுத்தது.  இந்த “கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ ம்” 
சுேிவெை யுகத்கத அகடயாளப்படுத்துகிறது.  
     கிறிஸ்துேின் இ ாஜ்யத்தில் உலகத்தார் பூ ண நிகலகய அகடேகதச் 
சுட்டிக்காட்டும் ேிதமாக,  இ ாணி அகறயின் (QUEEN’S CHAMBER)  “தக ” அகடயாளப் 
படுத்துகிறது. 

சுேிவெஷ யுகம் 
     “கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ த்திைால்” அகடயாளப்படுத்தப்படும் சுேிவெை 
யுகம், ேிக ேில் முடிவுக்கு ேரும் என்று உண ப்படுகிறது. கம்ப ீமாை நீண்ட 
தாழ்ோ த்தின் உய த்தில் உள்ள படிகய அகடந்ததும், நாம் கிபி 1914ம் ேருைம் 
மதளிோகக் குறிக்கப்படுேகத நாம் பார்க்கிவறாம். இது ஒரு முக்கியமாை ேருைம் 
என்பது நிரூபணம் ஆகிறது.  இது, சுேிவெை யுகம் முடிேகடந்தது என்று 
அர்த்தமல்ல!  ஆைால், வபாலிச்ெகப அகமப்கப மபாருத்தேக யில், ெில 
கடுகமயாை மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தை  என்பகத இது ஊர்ஜிதமாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
“கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ ம் முடிகிறது. ஆைால், இந்த பாகத “ ாஜாேின் 
அகறக்குள்” (KING’S CHAMBER) மதாடருகிறது. ப ம அகழப்பு இங்கு எந்த இடத்தில் 
முடிகிறது  என்பகத நாம் அறியேில்கல !  
 
     ெவகா. எட்கர் இறுதியாக பி மீடில் எடுத்த அளவுகளின் அடிப்பகடயிவலவய, 
காலக்கணக்கு பற்றிய ேிே ங்கள் இங்கு த ப்படுகின்றை.  பி மீடில் உள்ள 
ேழித்தடங்கள் (பாகதகள்)  எேற்கற அகடயாளப்படுத்துகின்றை என்பது  ெல் 
அேர்களின்  3ம் ோல்யூமில் துல்லியமாக ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது.  எட்கர் அேர்களின் 
புஸ்தகத்தில் உள்ள ேருைங்ககள கணக்கிடும் முகறககளப் பற்றி 1929ம் ேருை 
பி ெங்கத்தில் உள்ளேிதமாக அகமக்கும் வபாது, வதே ஏற்பாட்டின் காலக்கணக்கு 
பற்றிய பார்கே மிகவும் மதளிோகப் புலப்படுகிறது. 
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ஜலப்பிரளயமும் ஞாைஸ்நாைமும் 
 

    பி மீடின் அளவுககளக் மகாண்டு, ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்கப அகடயாளப் 
படுத்துேதில் ஒருேிதமாக கணிக்கப்படுகிறது. ஆதாமின் ேிழுகககய 
அகடயாளப்படுத்துேதில் வேறுேிதமாக கணிக்கப்படுேகத நாம் இங்கு காண 
முடிகிறது. இந்த அணுகுமுகறயிைால், ஆதாம் ஏவதைில் இ ண்டு ேருைங்கள் 
ோழ்ந்தான் என்று கணித்த ெவகா.  ெல் அேர்களின் கருத்து ெரியாைது என்பது 
நிரூபணம் ஆகிறது. 
 
     ஜலப்பி ளயம் முடிவு மபற்ற வததியிலிருந்து இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைம் 
ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதிகய கணக்கிடும் மபாழுது, 2471.25 + 28.75 (அக்வடாபர் 
கிபி 29)  = 2500 ேருைங்கள் ேருகிறது.  ஜலப்பி ளயத்தின் முடிவுக்கும் 
நல்மை ொட்ெியின் உடன்படிக்ககயாை ஞாைஸ்நாைத்திற்கும்  மதாடர்பு உள்ளது 
உண ப்படுகிறது. 
 
1வபதுரு 3 : 20,21. 
    “அந்த ஆேிகள், பூர்ேத்திவல வநாோ வபனழனய ஆயத்தம்பண்ணும் நாட்களிவல, வதேன் நீடிய 
சபாறுனமவயாவை காத்திருந்த வபாது, கீழ்படியாமற் வபாைனேகள்; அந்தப் வபனழயிவல ெிலராகிய 
எட்டுப்வபர் மாத்திரம் பிரவேெித்து ஜலத்திைாவல காக்கப்பட்ைார்கள். அதற்கு ஒப்பனையாை 
ஞாைஸ்நாைமாைது, மாம்ெ அழுக்னக நீக்குதலாயிராமல், வதேனைப்பற்றும் நல்மை ொட்ெியின் 
உைன்படிக்னகயாயிருந்து, இப்சபாழுது நம்னமயும் இவயசுகிறிஸ்துேினுனைய உயிர்த்சதழுதலிைால் 
இரட்ெிக்கிறது”. 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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இராணி அனறயின் தனர 
 
 

       இ ாணி அகறயின் இகடயாை பாகத மட்டம் மனுக்குலத்தின் பூ ண 
நிகலகய அகடயாளப்படுத்துகிறது.  இது ேக படத்தில்  படுக்கக வகாட்டிைால் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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கிறிஸ்துேின் பிறப்பு 
      முதலாேது ஏறுகின்ற  பாகதயின் (First Ascending Passage) தக யும், இ ாணி 
அகறக்குச் மெல்லும் இகடயாை படுக்கக வகாடும் ெந்திக்கும் புள்ளி கிறிஸ்துேின் 
பிறப்கப (கிமு 1.25) குறிக்கிறது. (அக்வடாபர் கிமு 2) 

 
ெிலுனே மரணம் 

    கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ த்தின் துேக்கத்திலிருந்து மெங்குத்து வநர்க்வகாடு 
ஒன்கற கீழ் வநாக்கி ேக ந்தால், முதல் வமவலறும் பாகதயின் தக கய ெந்திக்கும் 
புள்ளி, வமவலறும் பாகதயில் 33.4553 அங்குலங்கள் தூ த்தில் உள்ளது.  அதாேது, 
இந்த புள்ளி கிறிஸ்துேின் ம ண ேருைமாகிய ஏப் ல் கிபி 33ம் ேருைத்கதக் 
குறிக்கிறது. (33.4553 – 1.25 = கிபி 32.2053) உண்கமயாை ேருைம் கிபி 32.25ம் 
ேருைம் ஆகும்.  
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கம்பீரமாை நீண்ை தாழ்ோரத்தின் நீளம் 
    கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ த்கத கீழிருந்து வமல் வநாக்கி அளந்தால், வமல் 
முகையின் படியிலிருந்து ஒரு மெங்குத்து வநர்க்வகாட்கட கீழ் வநாக்கி ேக ந்தால், 
கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ த்தின் முழு நீளம் 1881.5985 அங்குலங்கள் (ேருைங்கள்) 
ேருகிறது. 
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  32.2053

1881.5985
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 1914ம் ேருஷம் 

 
    கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ த்தின் நீளமாகிய 1881.5985 அங்குலங்களுடன், கீழ் 
முகையிலுள்ள ெிலுகே ம ணம் நடந்தகதக் குறிக்கும் புள்ளியாை 33.2053 
அங்குலங்ககளக் கூட்டிைால், அக்வடாபர் கிபி 1914ம் ேருைம் (1881.5985 + 33.2053 
= 1913.8038) ேருகிறது. 
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ஆரம்ப புள்ளி – கிறிஸ்துேின் பிறப்பு 
 

    ெிலுகே ம ணம் நடந்த வததிகயக் குறிக்கும் புள்ளியிலிருந்து, இறங்கும் 
பாகதயின் கீவழ உள்ள “கருங்கல் அகடப்பின்” முகை ேக க்கும்  அளந்தால், 
1469.135 அங்குலங்கள் ேருகிறது. இது ேக க்குமுள்ள தூ த்கதக் கணக்கிடும் 
மபாழுது, நியாயப்பி மாணம் துேங்கிய காலம் இன்னும் மநருங்கேில்கல.  

 
 

நியாயப்பிரமாணம் சகாடுக்கப்பட்ை ேருஷம் 
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ெிலுகே ம ணத்திலிருந்து கருங்கல் அகடப்பாைின் 
வமல்முகை ேக க்கும்  உள்ள தூ ம்            :   1469.1350  அங்குலங்கள் 
 
கருங்கல் அகடப்பாைின் நீளம்                   :    178.1890       ,,                                                   
                                                 -------------------- 
 
                                                    1647.3240      ,, 
கிபி 1 லிருந்து ெிலுகே ம ணம் ேக யுள்ள  
32.2053 அங்குலங்ககளக் கழித்தால்                : (-)  32.2053       ,, 
                                                  -------------------- 
    மமாத்த தூ ம்                                   1615.1187   அங்குலங்கள் 
                                                  -------------------- 
 
     இது கிமு 1615.1187ம் ேருைத்கதக் குறிக்கிறது. அதாேது, இஸ் வேலர் 
எகிப்கத ேிட்டு மேளிவயறிய ேருைம் கிமு 1615.25 (அக்வடாபர் கிமு 1616)  
குறிக்கப்படுகிறது.    
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கருங்கல் அனைப்பான் 
 

     “கருங்கல் அகடப்பான்” பற்றி 3ம் ோல்யூமில் கீழ்கண்டோறு குறிக்கப்படுகிறது: 
 
    “இ ாணியின் அகறக்வகா” அல்லது கம்ப ீமாை நீண்ட தாழ்ோ த்திற்வகா உள்ள 
ஒவ  நுகழவு ோயில் “கிணறு தான்”. “முதலாேது ஏறுகின்ற பாகத” 
உபவயாகப்படுத்த முடியாமல் இருந்ததற்குக் கா ணம் கருங்கல்லிைால் ஆை  
“அகடப்பான்” தான். இப்படியாக கல்லிைால் ஆை ொட்ெி, நியாயப்பி மாணத்திைால், 
ேிழுந்து வபாை மனுக்குலத்தில் உள்ள யாவ னும்  ஜேீகைவயா (மைித ோழ்வு) 
அல்லது அழியாகமகயவயா (திவ்ய சுபாேம்) அகடய முடியாது என்று ொட்ெி 
கூறுகிறது. “முதலாேது ஏறுகின்ற பாகத” ஒரு ேழியாக இருந்தாலும் ஒருே ாலும் 
அதற்குள் இதுேக  நடக்க முடியேில்கல. ஆகவே நியாயப்பி மாணம் ஜேீனுக்குப் 
வபாகிற ஒரு ேழியாக இருந்தது. ஆைால் மாம்ெ மபலேைீத்திைால், அது மகாடுக்கிற 
ஜேீகைப் மபற்றுக் மகாள்ேதற்கு அதில் ஒருே ாலும் நடக்க இயலாமல் இருந்தது. 
(வ ாமர் 3:20)  

புதிய ஜேீனுள்ள ேழி 
 

     இதன் மூலம், கிறிஸ்து இப்மபாழுது புதிய ஜேீனுள்ள ேழிகய நமக்காக 
திறந்து ேிட்டிருக்கிறார் என்பது மதரிகிறது. 
 

தனரயில் உள்ள முக்கிய புள்ளி 
 

     கருங்கல் அகடப்பாைிலிருந்து கீழ் வநாக்கி நாம் அளவுககளத் மதாடருேதற்கு, 
இறங்கும்  பாகதயின் தக யில் ெந்திக்கும் புள்ளிகய கேைிக்க வேண்டும். ெிலுகே 
ம ணத்திலிருந்து இறங்கும் பாகதயின் தக  ேக க்கும் உள்ள தூ ம்  1543.464 
அங்குலங்கள் ஆகும். அதாேது, தக யின் இந்த ெந்திப்பு புள்ளி, 1543.464 – 32.2053 = 
1511.259 கிமு ேருைத்கதக் குறிக்கிறது. (அக்வடாபர் கிமு 1512) இந்த 
புள்ளியிலிருந்து இறங்கும் பாகதயின் வமல் வநாக்கி மென்று பி மீடின் நுகழவு 
ோயில் பாகதயின் முகை ேக க்கும், அதன் பிறகு கீழ் வநாக்கி ஆதாமின் 
ெிருஷ்டிப்பு ேக க்கும்  நாம் பாகதகயத் மதாட லாம்.  வமலும், இவத ெந்திப்பு 
புள்ளியிலிருந்து (அக்வடாபர் கிமு 1512)  இறங்கும் பாகதயில்  “குழி”  (பாதாள 
அகற) ேக க்கும் மென்று காலக்கணக்கு மதாடர்புகடயகேககள அளக்கலாம். 
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1511.2553    
  960.992
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--------------

4128.0263    

            

                    -     2472.25

    -     2471.25

 
    வமற்கண்ட ேக படம் ெவகா. எட்கர்  எழுதிய புஸ்தகத்திலுள்ள கணக்கீட்டிற்கு 
ெிறிது வேறுபட்டு உள்ளது. எட்கர் கணக்கிடும் வபாது, வமல்கூக யிலிருந்து கீழ் 
வநாக்கி மெங்குத்து வநர்க்வகாட்கட உபவயாகப்படுத்திைார்.  இந்த வநர்க்வகாடு  கீவழ 
நகட வமகட தளத்கத ெந்திக்கிறது.  இந்த வநர்க்வகாட்கட எட்கர் ஜலப்பி ளயம் 
முடிேகடந்த ேருைமாக கிமு 2472ம் ேருைத்கதக் குறித்தார். நாம் ஏற்கைவே 
குறித்துள்ளபடி, 1654ம் ேருைத்தில்  ஜலப்பி ளயம் துேங்கியது. இது ஜலப்பி ளயம் 
முடிவுற்ற ேருைம் அல்ல !   ஜலப்பி ளயம் துேங்கிய ேருைம் கிமு 2472.25 
ஆகும். ஜலப்பி ளயம் முடிவுற்ற ேருைம் கிமு 2471.25 ஆகும்.  
     வமற்குறிப்பிட்ட மெங்குத்து வநர்க்வகாட்கட கூக யிலுள்ள புள்ளிக்குப் பதிலாக, 
ஜலப்பி ளயம் துேங்கிய வததிக்கு நகர்த்த வேண்டும். அப்படிச் மெய்யும் மபாழுது, 
அந்த ஜலப்பி ளய வநர்க்வகாடும் நகட பாகத தளமும் ெந்திக்கும் புள்ளியில் ஆதாம் 
ெிருஷ்டிக்கப்பட்ட ேருைம் கிகடக்கிறது. (கிமு 4128.25 அக்வடாபர்) 



 
 
 

ஆதாம் ெிருஷ்டிப்பின் நாள்  
 

     முதலாேது  ஏறுகின்ற  பாகதயின் உச்ெியில் உள்ள புள்ளி, கிமு 1.25ம் 
ேருைத்தின் கிறிஸ்துேின் பிறப்கப அகடயாளப்படுத்துகிறது. முதலாேது ஏறுகின்ற  
பாகதயும் இறங்கும் பாகதயும் ெந்திக்கும் இடத்திலிருந்து கிறிஸ்துேின் பிறப்பு 
ேக யிலும்  உள்ள தூ ம் 1511.25533 அங்குலங்கள் ஆகும். இந்த ெந்திக்கும் 
புள்ளியிலிருந்து ஜலப்பி ளய மெங்குத்து வநர்க்வகாடு ேக க்கும்  உள்ள தூ ம் 
960.992 அங்குலங்கள் ஆகும். இங்கிருந்து பி மீடின் மேளிப்புற கல் வமற்ப ப்பு 
ேக யிலும் 148.673 அங்குலங்கள் ஆகும்.  இதிலிருந்து பி மீடின் மேளிப்புற ொய்வு 
ப ப்பின் ேழியாக  கீழ் வநாக்கி நகட வமகட தளம் ேக க்கும் அளந்தால்  849.263 
அங்குலங்கள் ேருகிறது. இந்த நகடவமகடயின் முகையிலிருந்து ஜலப்பி ளய 
மெங்குத்து வநர்க்வகாடு ேக க்கும்  உள்ள தூ ம் 657.843 அங்குலங்கள் ஆகும்.  
இேற்கறக் கூட்டிைால், 1511.2553 + 960.992 + 148.673 + 849.263 + 657.843  = 
4128.0263 அங்குலங்கள் கிகடக்கிறது. அதாேது, கிமு 4128.25ம் ேருைம் (அக்வடாபர் 
கிமு 4129)  ேருகிறது.  இது ஆதாம் ெிருஷ்டிக்கப்பட்ட ேருைம் ஆகும். 
 
      பி மீடு நுகழோயிலில் வமல்கூக  மதாங்குமிடத்திலிருந்து (ROOF HANGOVER) 
மெங்குத்து வநர்க்வகாடு கீழ் வநாக்கி ேக ந்தால், ஆதாமின் ேிழுகக ேருைத்கத 
அகடய முடியும். “இறங்கும் பாகதயில்” ஒரு அங்குல தூ ம் வமல் வநாக்கி 
அளந்தால், ஜலப்பி ளய வததியில் திருத்தம் மெய்ய வதகேப்பட்ட ஒரு ேருைம் 
கிகடக்கிறது. 
 

ஆதாம் ேிழுனகயின் ேருஷம் 
 

     நகடபாகத தளத்தின் மூல தூ த்திலிருந்து 0.877 அங்குலம் தூ ம் நகட பாகத 
தளம் குகறோக உள்ளது.  இந்த தூ த்கதயும், வமல்கூக  மதாங்குமிடத்தில் ஒரு 
அங்குலத்கதயும்  வெர்த்துக் கூட்டிைால், 0.897 + 1 = 1.897 அங்குலங்கள் 
கிகடக்கிறது. ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்கபக் குறிக்கும்  4128.0263 அங்குலங்களிலிருந்து  
1.897 அங்குலங்ககளக் கழித்தால், 4128.0263 - 1.897 = 4126.13ம் ேருைம் 
கிகடக்கிறது. இது ஆதாமின் ேிழுகக ேருைம் ஆகும். 
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ஏவதைில் இரண்டு ேருஷங்கள் 
     நாம் பி மீடு அளவுகளில் பார்த்த ஆதாமின் ேிழுகக ேருைமாகக் 
குறிக்கப்படும் கிமு  4216.13ம் ேருைம், உண்கமயாை ேருைமாகிய கிமு 4126.25ம் 
ேருைத்திற்கு மநருங்கி ேருகிறது.  ஆதாம் ேிழுககக்கு முன் ஏவதைில் ோழ்ந்த 
காலமாை 2 ேருைங்களுக்கு மிக மநருங்கி பி மீடு அளோகிய 1.9 ேருைங்கள் 
உள்ளது. (4128.0263 – 4126.13 = 1.897 = 1.9)  
     ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு, பி மீடில் ஜலப்பி ளய மெங்குத்து வநர்க்வகாடு நகட 
பாகத தளத்கத ெந்திக்கும் புள்ளியிைால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆதாமின் ேிழுகக, 
கூக  மதாங்கலில் இருந்து ேக யும் மெங்குத்து வநர்க்வகாடு நகட பாகத தளத்கத 
ெந்திக்கும் புள்ளியிைால் குறிக்கப்படுகிறது.  இந்த இ ண்டு புள்ளிகளுக்கு 
இகடயிலுள்ள தூ ம், ஆதாம் ஏவதைில் ோழ்ந்த 2 ேருைங்ககள உறுதிப்படுத்து 
ேதாய் உள்ளது. 
 

ெிறிய படுக்னகக் வகாடு பானத 
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1511.2553

3034.501      
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      முதலாேது  ஏறுகின்ற பாகதயும், இறங்கும் பாகதயும்  ெந்திக்கும் 
புள்ளியாகிய கிமு 1511.2553லிருந்து இறங்கும் பாகதயில் நடந்தால், ெிறிய 
படுக்ககக் வகாட்டின் துேக்கம் ேருகிறது.  இந்த துேக்கம் வமற்கண்ட ேக படத்தில் 
“A”  என்ற புள்ளியால் குறிக்கப்படுகிறது.  இந்த புள்ளி கிமு 3034.501ம் ேருைமாக 
குறிக்கப்படுகிறது. 
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ெந்திக்கும் வகாடு – கிபி 1914 
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சுேிவெஷ யுகம் 
 

       “சுேிவெை யுகம்“ என்பது  எகதக் குறிக்கிறது என்பகத   நாம் ெரிே  புரிந்து 
மகாள்ள வேண்டுமாைால், வேதாகமத்தில் இது குறித்து உள்ள  இ ண்டு  அடிப்பகட 
அம்ெங்ககள  புரிந்து மகாள்ள வேண்டும்.  
 

I. மாம்ெீக  இஸ் வேலர்  மற்றும் ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர்  ெம்பந்தப்பட்ட 
ேிையம். 

II. மமய்த்திருச்ெகப பற்றிய ேிையம். 
 

I. “சுேிவெஷ யுகம்” பற்றிய முதல் அம்ெம்:   “இரட்டிப்பு” 
ஆவமாஸ் 3:2ம் ேெைத்தில், “பூமியின் எல்லா ேம்ெங்களுக்குள்ளும் 

(குடும்பங்களுக்குள்ளும்) உங்கனள மாத்திரம் அறிந்து சகாண்வைன்; ஆனகயால், உங்களுனைய 
எல்லா அக்கிரமங்களிைிமித்தமும் உங்கனளத் தண்டிப்வபன்”. என்று ோெிக்கிவறாம். 

 
இஸ் வேலர் வதேனுகடய ேிவெைித்த கிருகபகய மபற்றிருந்தைர்;  

அேர்கள் கீழ்ப்படியாமல் வபாைால் தண்டகை அளிக்கப்படும் என்று வதேன் 
அறிேித்திருந்தார். (i) இந்த ேிவெைித்த கிருகப  எப்மபாழுது ஆ ம்பித்தது ?    
(ii) எவ்ேளவு காலம் நீடித்தது ?  (iii) தண்டகை காலம் எப்மபாழுது ஆ ம்பித்தது ? 
(iv) தண்டகை காலம் எப்மபாழுது முடிவுற்றது ? 

இதற்காை பதிகல இவயசு மத் 23:38ல் இஸ் வேல் ஜாதிகயப் பார்த்துக் 
கூறிைார்: ”இவதா, உங்கள் ேடீு உங்களுக்குப் பாழாக்கிேிடப்படும்”.  இதிலிருந்து, 
நமக்கு என்ை மதரிகிறது ?  
      இந்த ொபம் தைிப்பட்ட நபர்களுக்காக மகாடுக்கப்படேில்கல;  இஸ் வேல் 
ஒரு குடும்பமாக வதேைால் கருதப்பட்டு, இந்த ொபம்  மகாடுக்கப்பட்டது. ஆவமாஸ்  
3:2ம் ேெைத்திலும் இஸ் வேல் ஒரு குடும்பமாகவே அகழக்கப்படுகிறது. அகதப் 
வபாலவே, இவயசு இஸ் வேலர்ககள ஒரு குடும்பமாகவே பாேித்தார்.  வதேைால் 
“இஸ் வேலர்” மட்டும் ேிவெைித்த ேிதமாக கருதப்படேில்கல. ஆவபல், ஏவைாக்கு, 
வநாோ எல்வலாருவம வதேனுகடய கிருகபக்கு பாத்தி ோன்களாக இருந்தார்கள். 
ஆைால், “இஸ் வேல்” குடும்பத்தாருடன் ஒரு ேிவெைித்த ஏற்பாட்கட மெய்தகதத் 
தான்    ஆவமாஸ்  3:2ம்    ேெைத்தில்    படிக்கிவறாம்.    “ஒரு  குடும்பமாக”  
ேிவெைித்த கிருகப மபற்றது “இஸ் வேலர்” மட்டுவம !  தைிப்பட்ட நபர்கள் 
பல்வேறு கா ணங்களுக்காக வதேனுகடய கிருகபகய அநுபேித்தார்கள்.  ைால்,  
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“இஸ் வேல்” என்று மபயர் மாற்றம் மெய்யப்பட்ட “யாக்வகாபின்            ” 
இந்த ஏற்பாடு ஆ ம்பமாைது. இகதத் தான், “எல்லா ேம்ெங்களுக்குள்ளும் 
(குடும்பங்களுக்குள்ளும்) உங்ககள நான் மதரிந்து மகாண்வடன்” என்று வதேன் 
கூறுகிறார். (ஆவமாஸ் 3:2)  இந்த குடும்பத்தாருடன், அதாேது இஸ் வேல் என்ற 
யாக்வகாபின் 12 குமா ர்கள் அடங்கிய குடும்பத்தாருடன் யாக்வகாபின் 
ம ணத்திலிருந்து வதேன் ஏற்பாடு மெய்து மகாண்டார். இது     1813ம் 
ேருைத்தில் நடந்தது. 

நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து இஸ் வேல் ேடீ்டின் வமல் அறிேித்த தண்டகை 
எப்மபாழுது ஆ ம்பித்தது?  இகத நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமாைால், ெகரியா 9:9ம் 
ேெைத்கதப் பார்க்க வேண்டும்: 

“இவதா, உன் ராஜா உன்ைிைத்தில் ேருகிறார்; .... கழுனதயின் வமலும், கழுனதக் குட்டியாகிய 
மறியின் வமலும் ஏறி ேருகிறேருமாயிருக்கிறார்”. 

ெகரியாேின் இந்த தீர்க்கதரிெைம், எருெவலமில் கழுகதயின் வமல் இவயசு 
ஏறிச்மென்ற வபாது நிகறவேறியிருந்தது.  
ெகரியா 9:12. 

“இரட்டிப்பாை நன்னமனயத் தருவேன்;  இன்னறக்வக தருவேன்”  என்று தீர்க்கதரிெைம் 
வமலும் மொல்கிறது.  

           வதேன் பூமியிலுள்ள எல்லா குடும்பங்களிலிருந்தும் இஸ் வேகல 
ேிவெைித்தேிதமாக தம் கிருகபயின் ஏற்பாட்டிற்குள் மகாண்டு ேந்த 
காலப்பகுதிகய ஆவமாஸ், மத்வதயு, ெகரியா புஸ்தகங்களிலுள்ள ேெைங்கள் 
உணர்த்துகிறது.  இது  கிமு 1813ம் ேருைத்தில் யாக்வகாபின் ம ணத்திலிருந்து 
ஆ ம்பித்து, இவயசுேின் ம ணத்திற்கு ெற்று முன்பாக “உங்கள் ேடீு உங்களுக்கு 
பாழாக்கி ேிடப்படும்” என்று உக த்த கிபி. 33ல் முடிேகடேதாக உள்ளது.  

    1813
     33
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இந்த காலப்பகுதிகயத் தான் நாம் மபாதுோக “யூத யுகம்”  என்று 
அகழக்கிவறாம். இந்த “யூத யுகம்”  வேதாகமத்தின் அடிப்பகடயில் 1845 ேருைங் 
களாக உள்ளது.  

 
ஆவமாஸ் 3:2ம் ேெைத்தில், இஸ் வேலர் கீழ்ப்படியாமல் வபாைால் தண்டிக்கப் 

படுோர்கள் என்று மட்டும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால், அந்த தண்டகை என்ை 
என்பது ெகரியா 9:12ல் “இ ட்டிப்பாக இருக்கும் என்று உணர்த்தப்படுகிறது.  
“இ ட்டிப்பு” என்ற மமாழிமபயர்ப்பிற்கு எபிவ ய மூலத்தில், “அவத மாதிரியாை”, 
“அதற்கு ெமமாை”, “அதன் பி திபலிப்பாக”  என்று அர்த்தம் மகாள்ளும் ேிதத்தில் 
உள்ளது.   

 
ெிலுகே ம ணத்திற்கு ெற்று முன்பாக இவயசு கூறிைார் :  

 
“வகாழி தன் குஞ்சுகனளத் தன் ெிறகுகளின் கீவழ கூட்டிச் வெர்த்துக் சகாள்ளும்ேண்ணமாக 

நான் எத்தனை தரவமா உன் பிள்னளகனளக் கூட்டிச் வெர்த்துக் சகாள்ள மைதாயிருந்வதன்; 
உங்களுக்வகா மைதில்லாமற் வபாயிற்று. இவதா, உங்கள் ேடீு உங்களுக்குப் பாழாக்கிேிைப்படும். 
கர்த்தருனைய நாமத்திைாவல ேருகிறேர் ஸ்வதாத்திரிக்கப்பட்ைேர்  என்று நீங்கள் சொல்லுமளவும், 
இது முதல் என்னைக் காணாதிருப்பீர்கள் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிவறன் என்றார்”.  

 
வமற்குறிப்பிட்ட இவயசுேின் ோர்த்கதகள், “என் பிதா உங்களுக்கு 

கிருகபயின் காலம் எவ்ேளவு ேருைங்கள் மகாடுத்தாவ ா, அவத அளேிற்கு வதே 
கிருகபகய இழந்த ேருைங்ககள இஸ் வேலர்களாகிய நீங்கள் அனுபேிப்பரீ்கள்” 
என்பகத உணர்த்தும் ேிதத்தில்  உள்ளை.  ெகரியா கூறும் “இ ட்டிப்பு” இகதவய 
உணர்த்துகிறது.  இஸ் வேலின் கிருகபயின் காலங்கள் 1845 ேருைங்கள்.  
ஆகவே, அவத மாதிரியாக, தண்டகையின் காலம் 1845 ேருைங்கள்; அதாேது, கிபி 
33ம் ேருைத்துடன் 1845 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், கிபி 1878 ம் ேருைம் ேக   
இஸ் வேல் மீதாை தண்டகை நீடித்தது.   

    1813      33      1878

              

             
                  

         .

     1874
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இஸ் வேலின்  தண்டகையின் காலத்கத பின்ேரும் ேெைங்களின் மூலம் 
மதளிோகப் பார்க்கலாம் : 
 
எவரமியா 16:14-17. 

 
“ ------- நான் அேர்கள் பிதாக்களுக்குக் சகாடுத்த அேர்களுனைய வதெத்துக்கு அேர்கனளத் 

திரும்பி ேரப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 
 

இஸ் வேலர்ககள திரும்ப அேர்கள் வதெத்திற்கு கூட்டிச் வெர்க்கப்வபாேகதப் 
பற்றிக் குறிப்பிடும் வதேன், 18ம் ேெைத்தில், அேர்ககள தங்கள் வதெத்திற்கு 
கூட்டிச் வெர்ப்பதற்கு முன்ைால், முதலில் அேர்கள் இ ட்டிப்பாை  காலத்திற்கு 
தண்டகை அனுபேிப்பார்கள் என்று கூறுகிறார். 

 
எவரமியா 16:18.  
 
      “முதலாேது  நான் அேர்களுனைய அக்கிரமத்துக்கும், அேர்களுனைய பாேத்துக்கும் 
இரட்டிப்பாய் நீதினயச் ெரிக்கட்டுவேன்”. 
 
      ஆகவே, தண்டகையின் காலம் “இ ட்டிப்பு”; அதாேது, கிருகபயின் காலம் 
வபாலவே, அதற்கு ெமமாை  1845 ேருைங்களுக்கு தண்டகை அனுபேிக்க 
வேண்டும் என்பது இங்கு உணர்த்தப்படுகிறது.  
 

கிபி 33 +  1845 = கிபி 1878ம் ேருைத்தில் இ ட்டிப்பாை தண்டகைக் 
காலம்) முடிேகடகிறது.  பாலஸ்தீைா நாட்டில் இஸ் வேலர் குடியிருப்பு  கிபி 
1878ம் ேருைத்திலிருந்து துேங்கியது என்பது ே லாற்று உண்கம ஆகும். 
 
ெங்கீதம் 102:13. 
 
       “வதேரீர் எழுந்தருளி ெவீயானுக்கு இரங்குேரீ்; அதற்குத் தனய செய்யுங்காலமும், அதற்காகக் 
குறித்த வநரமும் ேந்தது”. 
 
       இந்த ேெைத்தில், வதேன் இஸ் வேலுக்கு திரும்ப கிருகப அளிக்க 
நிர்ணயித்திருந்த காலம்  மதரிேிக்கப்படுகிறது. இதுவே “இ ட்டிப்பு” முடிேகடயும் 
காலம் ஆகும். 
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ஏொயா 40:2. 
       “----- அது தன் ெகல பாேங்களிைிமித்தமும் கர்த்தரின் னகயில் இரட்டிப்பாய் அனைந்து 
தரீ்ந்தது என்றும் அதற்குக் கூறுங்கள் என்று உங்கள் வதேன் சொல்லுகிறார்”. 
      இந்த “இரட்டிப்பு” என்பது தான் சுேிவெஷ யுகம் ஆகும்;  வதே கிருகபகய 
இழந்த இஸ் வேலரின் தண்டகை காலமாகிய 1845 ேருைங்கள் அடங்கிய இந்த 
காலப்பகுதிகய “சுேிவெை யுகம்” என்று ஒரு ேிதத்தில் கூறலாம். இந்த 
காலப்பகுதியில் தான், வதேைால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய  ஏற்பாடு 
மெயல்பாட்டுக்கு ேருகிறது. 
ஏொயா 8:14. 
     “அேர் உங்களுக்குப் பரிசுத்த ஸ்தலமாயிருப்பார்; ஆகிலும், இஸ்ரவேலின் இரண்டு 
வகாத்திரத்துக்கும் தடுக்கலின் கல்லும், இைறுதலின் கன்மனலயும், எருெவலமின் குடிகளுக்குச் 
சுருக்கும் கண்ணியுமாயிருப்பார்”. 
    “இஸ் வேலின் இ ண்டு வகாத்தி த்துக்கும் தடுக்கலின் கல்”  என்று இவயசு 
குறிப்பிடப்படுகிறார். இது எகதக் குறிக்கிறது? நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து  மத் 
23:38ல் ”உங்கள் ேடீு உங்களுக்கு பாழாக்கிேிடப்படும்” என்று மொல்லி ஒரு 
ேடீ்டாக  தள்ளிேிட்டார்.   ஆைால், ஏொயா புஸ்தகத்தில், இ ண்டு ேடீுகளுக்கு 
தடுக்கலின் கல்லாக கர்த்தர் இருப்பதாக மொல்லப்பட்டிருக்கிறது.  இந்த 
இ ண்டாேது ேடீு  யார்?  இதற்கு மேளி 2:9ம் ேெைத்தில் பதில் கிகடக்கிறது. 
சேளி 2:9. 
    நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து கூறுகிறார் : 
     “-----தங்கனள யூதசரன்று சொல்லியும் யூதராயிராமல் ொத்தானுனைய கூட்ைமாயிருக்கிறேர்கள் 
செய்யும்  தூஷணத்னதயும் அறிந்திருக்கிவறன்”. 
    இந்த ேெைத்தில் இஸ் வேலின் மற்மறாரு “ேடீு” குறிக்கப்படுகிறது. இந்த 
ேடீ்கட “ொத்தானுகடய கூட்டமாக” இவயசு கூறுகிறார்.  நிழலாை இந்த யூதர்கள் 
தாம் “மபாருளாை” இஸ் வேலர்கள்; அதாேது “ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர்கள்”.  
    மாம்ெீக இஸ் வேலர்கள் கிருகபகய இழந்த 1845 ேருை காலம் (கிபி 33 
முதல் கிபி 1878 ேக ), ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர் வதேனுகடய கிருகபகய 
மபற்ற காலம் ஆகும். இந்த காலப்பகுதிகய “இரண்ைாம் யூத யுகம்”  என்று 
மொல்ேதற்குப் பதிலாக, சுேிவெஷ யுகம்  என்று கூறுகிவறாம்.  ஏமைைில், இந்த 
யுகம் யூதருகடய நியாயப்பி மாணத்தின் அடிப்பகடயில் இல்லாமல், சுேிவெை 
நற்மெய்தியின் அடிப்பகடயிைால் ஆைது. 
    இவ்ேிதமாக, “சுேிவெை யுகம்” என்பது “நிர்ணயிக்கப்பட்ட“ ஒரு 
காலப்பகுதிகயக் குறிப்பதாக உள்ளது. 
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சுேிவெஷ யுகம் :   
கிறிஸ்தே குடும்பத்திற்கு கிருகபயின் காலம். 
மாம்ெீக இஸ் வேல் குடும்பத்தாருக்கு கிருகப இழந்த காலம். 
 
 

    1813      33
     1878

              

             

                  

         .

                   

             

     1874

 
 

II. சுேிவெஷ யுகம் – இரண்ைாம் ேிளக்கம் 
 

     முதலில் நாம் பார்த்த “சுேிவெை யுகம்”  குடும்பங்ககளயும், வததிககளயும் 
அடிப்பகடயாக மகாண்டிருந்தது.  இைி பார்க்கப் வபாகும் சுேிவெை யுகம்  
“தைிப்பட்ட  மனுைர்கள்”  ெம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. “உண்கமயாை ேித்து” 
உருோகுேகத குறிப்பதாய் உள்ளது. 
 
வராமர் 11:25. 
     “------- புறஜாதியாருனைய நினறவு உண்ைாகும் ேனரக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்குக் 
கடிைமாை மைதுண்ைாயிருக்கும்”.  
      பவுல் அப்வபாஸ்தலைின் இந்த அறிேிப்பு முழுகமயாை அர்த்தத்கத நமக்கு 
மகாடுக்கிறது.  நாம் இதுேக யிலும் இஸ் வேலர் கிருகப இழந்தகதப் பார்த்வதாம்;  
இந்த ேெைத்தில் பவுல் இஸ் வேலர்களின் “கடிை மைது” பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். 
“கிருகப இழப்பு” என்பதும், “கடிைமைது” (குருட்டுத்தன்கம- BLINDNESS) என்பதும் 
மேவ்வேறு ஆகும். கீழ்ப்படியாகமக்குத் தண்டகை “கிருகப இழப்பு” ஆகும். 
கீழ்ப்படியாகமக்குத் தண்டகை “கடிைமைது” அல்ல. கீழ்ப்படியாகமயின் ேிகளவு 
தான் “கடிைமைது” ஆகும். 
     ெகப முழுகம மபறும்ேக க்கும் இஸ் வேலரின் கடிைமைது மதாடரும். 
அதாேது, புறஜாதிகளிலிருந்து கிறிஸ்துேின் ெரீ மாக ே க்கூடிய அங்கங்களின் 
எண்ணிக்கக முழுகம மபறும்ேக க்கும்  இஸ் வேலர்களிடம் கடிைமைது 
இருக்கும். அேர்களுகடய கடிை மைதுக்கு இதுவே கா ணம் ஆகும். அேர்கள் எகதக் 
குறித்து  
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கடிை மைதாயிருக்கிறார்கள்? வமலாை அகழப்புக்கு அேர்கள் கடிை 
மைதுள்ளேர்களாய் இருக்கிறார்கள். இஸ் வேலர்கள் மூலமாக பூமிக்குரிய  ாஜ்யம் 
பற்றிய வதேத்திட்டத்கத அேர்கள் அறிந்துள்ளார்கள். கிறிஸ்துகேப் பற்றிய 
அேர்களின் குருட்டுத்தன்கம (கடிை மைது), ெகப இன்னும் முழுகம மபறேில்கல 
என்பதற்கு ொட்ெியாக இருக்கிறது. 
 
     சுேிவெை யுகத்தின் மறு ேிளக்கத்கத, பவுல் அப்வபாஸ்தலன் வ ாமர் 11:25ம் 
ேெைத்தில் முழுேதுமாகத் மதரிேித்து ேிட்டார்.  இவயசுேின் முதலாம் ேருககயில் 
வமெியாகேப் பற்றிய குருட்டுத்தன்கம ஆ ம்பித்து, ெகப முழுகம மபறும் 
ேக க்கும் நீடிக்கும். இந்த காலப்பகுதி தான் “சுேிவெை யுகமாக” ேிளங்கிக் 
மகாள்ளப்படுகிறது. 
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     ெவகா.  ெல் சுேிவெை யுகத்கத  பற்றிச் மொல்லும் வபாது, “இவயசுேின் 
ஞாைஸ்நாைத்திலிருந்து அேருகடய ெரீ மாகிய ெகப முழுகம மபறும் ேக யிலும்” 
என்று குறிப்பிடுகிறார். வமலும், ரீபிரிண்ட் 5697 பா ா 12 ஐப் பார்க்கவும் : 
 
     “சுேிவெை மெய்தி முடிேகடயும் ேக யில், சுேிவெை யுகம் முழுகமயாக 
முடிவுக்கு ே ாது; ககடெி அங்கம்  திக க்குப் பின்ைால் மெல்லும் ேக யில், கதவு 
மூடப்படும் ேக யிலும் சுேிவெை யுகம் முடிேகடயாது”. 
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      சுேிவெை யுகத்தின் முதல் ேிளக்கத்தில் நாம் பார்த்த காலப்பகுதியின் 
ஆ ம்பம் (கிமு 1813) மற்றும் முடிவுக்கு (கிபி 33) ேித்தியாெமாக, சுேிவெை யுகத்தின் 
2ம் ேிளக்கத்தில், சுேிவெை யுகம் கிபி 29ம் ேருைத்தில் ஆ ம்பித்து, ெகப 
முடிேகடயும் ேக யிலும் உள்ள  காலப்பகுதிகயக் குறிப்பதாக உள்ளது.  ெகப 
முடிேகடயும் இந்த  காலத்கதத் தான் பவுல் அப்வபாஸ்தலன் வ ாமர் 8:19,22ம் 
ேெைத்தில் குறிப்பிடுகிறார்.  “வதேனுனைய புத்திரர் சேளிப்படுேதற்கு ெிருஷ்டியாைது மிகுந்த 
ஆேவலாவை காத்துக் சகாண்டிருக்கிறது”.  
 
     ெகபயும் இவ்ேிதமாக காத்திருந்து தேிக்கிறது என்று 23ம் ேெைத்தில் பவுல் 
குறிப்பிடுகிறார்.  
     இவ்ோறாக, சுேிவெை யுகத்தின் 2ம் ேிளக்கம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்கதக் 
குறிக்காமல்,. கிறிஸ்துேின் ெரீ ம் முழுகமயாக்கப்படும் ஒரு பணிகய 
குறிப்பதாகவே உள்ளது. 
     சுேிவெை யுகத்தின் இ ண்டு ேிளக்கங்ககளயும் பின்ேரும் ேக படத்தில் 
குறிக்கலாம் : 

    1813      33
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சுேிவெஷ யுகம் பற்றிய மற்ற கருத்துக்கள்  
     வமற்குறிப்பிட்ட சுேிவெை யுகம் பற்றிய இ ண்டு ேிளக்கங்களிலும், நமது 
கர்த்த ாகிய இவயசு கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருககயின் ேருைம் கிபி 1874 கணக்கில் 
எடுத்துக் மகாள்ளப்படேில்கல.  சுேிவெையுக இ ண்டு ேிளக்கங்களும் கிபி 
1874க்குப்  பிறவக முடிேகடகின்றை என்பகத கேைத்தில் மகாள்ள வேண்டும்.  
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     கிபி 1874 என்பது கிறிஸ்துேின் ேருகககய மட்டுமல்லாமல்   வேதாகம 
ொட்ெியங்களின்படி, நிழலாை ஓய்வு நாளுக்கு மபாருளாை ஓய்வு நாளின் 
ஆ ம்பமாகவும் இருக்கிறது.  மபாருளாை இந்த ஓய்வு நாள் தான், ஆயி  ேருை 
யுகம், திரும்ப ெீர் மபாருந்தும் காலம், நியாயத்தீர்ப்பின் நாள், கிறிஸ்துேின் 
இ ாஜ்யம், கிறிஸ்துேின் ஆட்ெி என்று அகழக்கப்படுகிறது. சுேிவெை யுக 
ேிளக்கங்களுக்கு இது எவ்ேிதம் மபாருத்தமாக உள்ளது என்பகத பின்ேருமாறு 
பார்ப்வபாம்: 
 
சுேிவெஷ யுகம் :  “ஒரு குறிப்பிட்ட பணி” நகடமபற்றுக் மகாண்டிருக்கும் காலப்பகுதி 
ஆகும்; கிறிஸ்துேின் ெரீ மாகிய ெகப முழுகம அகடேதற்கு எடுத்துக் 
மகாள்ளப்படும் காலப்பகுதி ஆகும். 
ஆயிர ேருஷ யுகம் : ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்கதக் குறிப்பது ஆகும்; இது ஏழாம் 
நாள்  (ஓய்வு நாள்) ஆகும்;  6000 ேருைங்கள் முடிந்தவுடன், 7ம் ஆயி  ேருைம் 
துேங்குேது தேிர்க்க இயலாது.  இது காலத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது. 
 
     நாம் ஏற்கைவே பார்த்த இ ண்டு ேிளக்கங்களின் அடிப்பகடயிலாை சுேிவெை 
யுகங்கள் கிபி 1874ம் ேருைத்திற்கு பின்ைர் முடிேகடயும் நிகலயில், ஆயி  ேருை 
யுகம் கிபி 1874ம் ேருைத்தில் துேங்கியது என்றால், ஒரு யுகம் (சுேிவெை யுகம்)  
முடிந்து அடுத்த யுகம் (ஆயி  ேருை யுகம்) ஆ ம்பிக்கத் வதகேயில்கல  என்பது 
மதரிகிறது.  அப்படியாைால், சுேிவெை யுகத்திற்கும், ஆயி  ேருை யுகத்திற்கும்  
உள்ள ெம்பந்தத்கத பின் ேரும் உதா ணம் மூலம் ேிளக்கலாம்: 
“நாம் அணு யுகத்தில் ோழ்கிவறாம்”. 
“நாம்  21ம் நூற்றாண்டில் ோழ்கிவறாம்”. 
 
     வமற்குறிப்பிட்ட இ ண்டு ேிையங்களிலும் ஒன்றுக்மகான்று மு ண்பாடு 
இருக்கேில்கல. ஏமைைில்,  அணு ேளர்ச்ெி காலத்தில் ோழும் நாம்,  21ம் 
நூற்றாண்டு என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் ோழ்கிவறாம் என்று 
மொல்கிவறாம். இகதப் வபாலவே தான்,  சுேிவெை யுகமும், ஆயி  ேருை யுகமும்  
ஒன்றுக்மகான்று இந்த முகறயில் ெம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றை. 
     இவ்ேிதமாக, சுேிவெை யுகம்  7ம் ஆயி  ேருைத்தில் (ஆயி  ேருை 
ஆட்ெிக்காலத்தில்)  கேிந்து (ஊடுருேி) உள்ளது. அகதப் வபான்வற, 5ம் ஆயி  
ேருைத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் சுேிவெை யுகம் உள்ளது.  
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     சுேிவெை யுகத்திற்கும் ஆயி  ேருை யுகத்திற்கும் இகடவய உள்ள ெம்பந்தம் 
பற்றி பல தேறாை கருத்துக்கள் நிலேி ேருகின்றை. அகேககளப் பற்றி 
பின்ேருமாறு பார்ப்வபாம் : 

1) சுேிவெை யுகம் கிபி 1878ம் ேருைத்தில் முடிேகடந்தது என்றும், ஆகவே, 
ஆயி  ேருை யுகம் ஆ ம்பமாைது என்பது தேறாை கருத்து ஆகும்.  

     33      1878

                       

    I 1874

 
      இது வேதாகமத்திற்கு புறம்பாைது ஆகும். 

2) சுேிவெை யுகம் (இ ண்டாம் ேிளக்கம்) இன்னும் நடந்து மகாண்டு இருக்கிறது 
என்றும், ஆகவே ஆயி  ேருை ஆட்ெி இன்னும் ஆ ம்பிக்க முடியாது என்பது 
மற்றுமமாறு தேறாை கருத்து ஆகும்; 

3) 

     1874

     29

                    

   

ஆயி  ேருை யுகம் கிபி 1874ல் ஆ ம்பித்தது.  ஆகவே, சுேிவெை யுகம் கிபி 
1874ல் முடிேகடந்தது என்பது         தேறாை கருத்து ஆகும்.  
 

     1874
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       சுேிவெை யுகம் கிபி 1874ம் ேருைத்தில் முடிேகடந்ததற்கு  வேதத்தில் எந்த 
ஆதா மும் இல்கல.                 
சுேிவெை யுகத்தின் இ ண்டு ேிளக்கங்க  :  
1) காலத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது.  (முதலாம் ேிளக்கம்) 
2) பணிகய அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது.   (இ ண்டாம் ேிளக்கம்) 

ெவகா.  ெல் சுேிவெை யுகத்தின் ஒரு ேிளக்கத்கத மட்டுவம மொன்ைார்; 
ஏமைைில், காலக்கணக்கு அம்ெங்கள் நிகறவேறும் தருணத்தில், ெகபயும் அவத 
ெமயத்தில் முழுகம மபறும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தார். இது குறித்து ெிறிது 
ஆ ாய்வோம் : 

1)  யூத யுகமும் சுேிவெை யுகமும் 1845 ேருைங்கள் அடங்கியது; (நாம் முதல் 
ேிளக்கத்தில் பார்த்தது வபால) என்பகத   ெல் அறிந்திருந்தார்.  “காலம்” 
அடிப்பகடயில் இகத “இகண யுகம்” என்று குறிப்பிட்டார். 

2) “அறுேகட” என்பது “யுகத்தின் முடிவு” என்ற நமது கர்த்தரின் உபவதெத்கத 
 ெல் அேர்கள் அறிந்திருந்தார். யூத யுகமும் சுேிவெை யுகமும் 
அறுேகடயில் முடிேகடந்தை.  காலத்கதப் மபாருத்த ேக யில், இ ண்டு 
அறுேகடகளும் இகணயாைகே என்று நிகைப்பது இயல்பாைது ஆகும். 
“யூதயுக அறுேகட” கிபி 29ல் இவயசுேின் ஞாைஸ்நாைத்தில்   
ஆ ம்பமாைது;  “யூத யுகம்” முடிேகடேதற்கு 3½ ேருைங்களுக்கு  முன்பு 
“யூத அறுேகட” ஆ ம்பமாைது;  “யூத யுகம்” கிபி 33ல் முடிேகடந்கதத் 
மதாடர்ந்து,  யூதயுக அறுேகடயின் காலம் 36½  ேருைங்கள்  நீடித்து, 
எருெவலம் நக ம் அழிேகடந்த மபாழுது 40 ேருைங்கள் அடங்கிய யூதயுக 
அறுேகடயின் காலம் முடிவுக்கு ேந்தது.   

     இந்த யூதயுக அறுேகட காலம், சுேிவெை யுக அறுேகட காலத்திற்கு 
இகணயாக இருந்தது;  சுேிவெை யுகம் (முதல் ேிளக்கம்) கிபி 1878ல் 
முடிேகடேதற்கு 3½ ேருைங்களுக்கு முன்பாக, சுேிவெை யுக அறுேகட கிபி 
1874ல் ஆ ம்பமாகி;  சுேிவெை யுக முடிகே (கிபி 1878) தாண்டி, 36½  ேருைங்கள் 
கழித்து, 40 ேருை சுேிவெை அறுேகட கிபி 1914ம் ேருைத்தில் முடிேகடகிறது 
என்ற அறுேகட இகண அம்ெங்கள் அடிப்பகடயில், மகா உபத்தி ே நாளில் வபாலி 
கிறிஸ்துேத்தின் அழிவு முழுேதுமாக         என்று   ெல்  எண்ணியிருந்தார். 
     யூத அறுேகட, சுேிவெை யுக அறுேகட (முதல் ேிளக்க அடிப்பகடயில்)  
இகண அம்ெங்ககள ேிளக்கும் ேக படம் கீவழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது : 
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3) கிபி 1914ம் ேருைத்தில் ெகப மகிகம அகடந்திருந்தால், சுேிவெை யுகம் 
பற்றிய ேிளக்கத்தில் எந்தேித மாறுதலும் வதகேப்பட்டிருக்காது. கிபி 1914ம் 
ேருைத்தில் எல்லா ேிையங்களும் முடிவுக்கு ேந்துேிடும் என்று எண்ணுேதற்கு 
ெில  கா ணங்கள்  இருந்தை.  தாைிவயலில்  உள்ள  தீர்க்கதரிெைம்  மூலமாக,  
             அனுமதிக்கப்பட்ட காலமாகிய 2520 ேருைங்கள் கிபி 1914ம் 
ேருைத்தில் முடிேகடயும் என்று  ெல் கணித்திருந்தார்.  இதில்,  ெல் அேர்கள் 
கணிப்பில் எல்லா பணிகளும் முடிந்து ேிடும் எை எதிர்பார்த்திருந்தார்.  
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     : 
      நாம் முதலில் பார்த்த ேிதமாக, சுேிவெை யுகம் (முதல் ேிளக்கம்) என்பது, 
வபர்கிறிஸ்தேர்களுடன் (ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர்கள்) ெம்பந்தப்பட்டுள்ளது. 
கிறிஸ்துேின் ெிறு மந்கதயும்  இந்த கிறிஸ்துேத்தின் மத்தியில் தான் உள்ளைர். 
     தான், அறுேகட முடியும் ேக யில் வகாதுகம மணிகளும், ககளகளும் 
ஒன்றாக ேள ட்டும் என்று இவயசு கூறிைார்.  
 
     இந்த வபர்கிறிஸ்தே ெகபயிலிருந்து உண்கம பரிசுத்தோன்கள் பிரித்மத 
டுக்கப்பட வேண்டும் என்பகதக் காட்டுேதற்காக, ெவகா.  ெல், சுேிவெை யுகத்தின் 
இ ண்டாம் ேிளக்கத்கத 2ம் ோல்யூம் (1916) முகவுக யில் எழுதியுள்ளார்: 
“இரண்டுேித இனணகளிலும் சபாய் அனமப்புகள் அழிேது குறிக்கப்பட்ைாலும், புது ெிருஷ்டி மகினம 
அனையும் காலம் குறிக்கப்பைேில்னல”.  
 
     ெவகா.  ெல் அேர்களின்  ேிளக்கத்கத பின்ேருமாறு கூறலாம்: 
     “இ ண்டு சுேிவெை யுகங்கள் உள்ளை;  ஒரு யுகம் வபர்ச்ெகபகளுக்கும், 
மற்மறாரு யுகம் மமய் பரிசுத்தோன்களுக்கும் உள்ளது. மாம்ெீக இஸ் வேல் மற்றும், 
வபர்க்கிறிஸ்தே ெகபக்கும் இகடயில் இகண அம்ெங்கள் உள்ளை. மாம்ெீக யூத 
அகமப்பு அழிகே ெந்தித்தது; வபர்க்கிறிஸ்தே ெகப அழிகே வநாக்கிச் 
மெல்கின்றது”.  
 

ெவகா. ரெல் அேர்களின் திருத்தங்கள் 

 

      ெவகா.  ெலின் “யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாடு”  ேக படம் “குடும்பத்கத” 

பற்றியது ஆகும். இந்த குடும்பத்திலிருந்து தான் பரிசுத்தோன்கள் மேளிவய ேருகின்றைர். 

கிபி 1914ம் ேருைத்திலிருந்து   ெலின் கருத்து, வபாலி அகமப்பின் காலப்பகுதியிலிருந்து 

பரிசுத்தோன்களின் காலப்பகுதிகய வேறுபடுத்திக் காண்பிக்கும் வநாக்கமுகடயதாய் 

இருந்தது. கிபி 1916ல் அேருகடய இ ண்டாம் ோல்யூமின் முகவுக யில் பின்ேருமாறு 

குறிப்பிடுகிறார் : 

     

            “ இரண்டு யுக காரியங்களிலும் வபர் அனமப்புகள் ( யூத மத அனமப்பும், வபர் கிறிஸ்தே மத 

அனமப்பும்) அழிந்து வபாகுதனல இந்த இனண அம்ெங்கள் சதாைர்ந்து காட்டுகிறனதயும், வமலும் புது 

ெிருஷ்டிகள் மகினமயனைதலின் காலத்னதக் காட்ைேில்னல என்பனதயும் நாம் குறிப்பாய் 

கேைித்திருக்க வேண்டும்”. 
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        ெவகா.  ெல் அேர்களின்   கருத்கத கீழ்கண்டோறு ேிளக்கலாம் : 

 

இ ண்டு சுேிவெை யுகங்கள் உள்ளை : 

 

1) வபாலிச்ெகபக்குரிய சுேிவெை யுகம். 

2) மமய் பரிசுத்தோன்களுக்குரிய சுேிவெை யுகம். 

 

இகதக் குறித்து ரீபிரிண்ட் 5950ம் பக்கத்தில் பின்ேருமாறு குறிக்கப்பட்டுள்ளது : 

 

“இந்த இனணகள் அங்வக அேிசுோெ இஸ்ரவேல் குடும்பத்தானரப் பாதித்தது;  இங்வக, 

வபர்கிறிஸ்தே குடும்பத்னதப் பாதித்தது; --- சபந்தவகாஸ்வத ெனபக்கும், உண்னமச் ெனபக்கும் 

இப்சபாழுது இனணகள் பார்க்கப்பை வேண்டியதில்னல; -- இந்த இனணகள் அழினே வநாக்கிச் சென்ற 

வபாலி யூத அனமப்பிற்கும், அழினே வநாக்கிச் சென்று சகாண்டிருக்கிற வபாலி கிறிஸ்தே அனமப்புக்கும் 

மட்டுவம உரித்தாகின்றை”.  

 

வமற்குறிப்பிட்ட இந்த கருத்துக்கள்  உண்கமயில்   ெல் அேர்களின் கிபி 1914க்கு 

பின்ைர் ஏற்பட்ட புது கருத்துக்கள் அல்ல! இந்த கருத்துக்ககளவய அேர் கிபி 1891ம் 

ேருைத்திவலவய மொல்லியிருந்தார்: 

 

“யூத  யுக அறுப்வபாடு ெம்பந்தப்பட்ை காலத்னதக் குறித்த எல்லா அம்ெங்களும் (ெில 

வேனளகளில் அனேகள் மனறமுகமாக ேிசுோெிகள் ெம்பந்தப்பட்ைதாக இருந்தாலும்) சபருந்திரளாக 

இருந்த ொதாரண மக்கனள பாதிப்பதாக இருந்ததுைன், ஒரு ஒழுங்கு முனற அல்லது ெனப-ராஜ்யம் 

என்பனேகளின் வொதனைக்காலம், நிராகரிப்பு, கேிழ்ப்பு, அழிவு  வபான்றனேகனளக் குறிப்பிடும் 

காலமாக இருந்தது”. (ோல்யூம் 3 – “உம்முனைய   ராஜ்யம்  ேருேதாக”  தமிழ்  பதிப்பு  2014  பக்கம்  179). 
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கிறிஸ்துேின் ேருனகயும் 7ேது ஆயிர ேருஷம் துேக்கமும் 
 

  

              வேதாகம தீர்க்கதரிெைங்ககளயும் காலக்கணக்கு அம்ெங்ககளயும் 

ஆ ாய்ந்தேர்கள் கிறிஸ்தே யுகத்தின் முதல் நூற்றாண்டு முதற்மகாண்வட, மனுக்குல 

ே லாற்றின் 6000 ேருைங்களின் முடிேின்  ேருைம்  ஒரு ேிவெைித்த காலக்கட்டமாய் 

இருக்குமமை நம்பிைார்கள்.  வேதாகம நிழல் மற்றும் மபாருள் அடிப்பகடயில், 

கிறிஸ்துேின் ேருகக, கிறிஸ்து மற்றும் ெகபயின் ஆயி  ேருை அ ொட்ெி, ொத்தான் 

கட்டப்படுதல்  ஆகிய எல்லாேற்றிற்கும் 7ேது ஆயி  ேருைம் துேக்கமாயிருக்கும் என்று 

நம்பிைார்கள். 

 

              மறுமலர்ச்ெிகயத் மதாடர்ந்து, முக்கியமாக 18,19ம் நூற்றாண்டுகளில் தீர்க்கதரிெை 

ஆ ாய்ச்ெி மற்றும் ேிளக்கங்களில் மபருமளேில் ஆேல் தூண்டப்பட்டது. வேதாகம 

ஆ ாய்ச்ெி இதுகாறும் ஒதுக்கி கேக்கப்பட்டிருந்த நிகல மாறி, நூற்றுக்கணக்காை 

வதேப்பிள்களகளிடம் யுக முடிவு  குறித்த கூர்கமயாை ஈடுபாடு மேளிப்பட்டது.  

உண்னமயாை காலக்கணக்கு :  

               ெவகா.  ெல் அேர்களால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட “உண்கமயாை காலக் 

கணக்கின்படி”,  ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் ‘முடிவு ேருைம்’  கிபி 
1872ம் ேருைம் என்றும், ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் முடிவு 
ேருைம் கிபி 1874ம் ேருைம் என்று  சுட்டிக்காட்டப்பட்டகத வேத மாணேர்கள் 

அறிேர்.  “கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம்”  ஆ ம்பமாேகத, அதாேது “கிறிஸ்துேின் 

இ ண்டாம் ேருககயின்” ேருைமாக  கிபி 1874ம் ேருைம் குறிக்கப்பட்டது. ஆைால், 

இந்த ேருைங்களின் முக்கியத்துேத்கத ஆேிக்குரிய மை நிகலயில் இருப்பேர்கள் 

மட்டுவம புரிந்துண  முடியும். ஏமைைில், இந்த காலக்கட்டத்தில் மேளிப்பகடயாை 

ொட்ெியங்கள் தாமதமாகவே புலப்படும். கிறிஸ்துேின் கண்ணுக்குத் மதரியாத 

பி ென்ைத்கதயும், புதிய நாளில் தீர்க்கதரிெைங்கள் படிப்படியாக நிகறவேறி 
ேருேகதயும் ஒரு ெிலவ  புரிந்து மகாள்ள இயலும். 

 

               வேத மாணே இயக்கத்தின் ஆ ம்ப நாட்களில், கிறிஸ்து ேந்து ேிட்டார்  என்ற 

அறிேிைால் ெவகா.  ெலும் அேருடன் இகணந்தேர்களும் மபரிதாை உற்ொகத்கதயும்  

எழுப்புதகலயும்  மபற்றைர்.  கண்ணுக்குத்    மதரியாத   பி ென்ைம்   பற்றிய   ெத்தியம் 
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கூர்ந்து கேைிக்கப்பட்டு,  பி ஸ்தாபம்  பண்ணப்பட்டது.   திரும்பி  மகாடுக்கும் காலம் 

ேந்து ேிட்டது என்று நம்பப்பட்டது.  வமலும், நித்திக யகடந்துள்ள “ெரீ த்தின் 

அங்கங்கள்”  எழுப்பப்படுேதற்காை தருணம் ேந்துேிட்டது என்று நம்பப்பட்டது. லூக் 

12:37ம் ேெைத்தின்படி, (“அேர் அனர கட்டிக்சகாண்டு, அேர்கனளப் பந்தியிருக்கச் செய்து, ெமீபமாய் 

ேந்து, அேர்களுக்கு ஊழியஞ் செய்ோர் என்று காத்திருக்கிற மனுஷருக்கு ஒப்பாய் இருங்கள்”) வேத 
மாணேர்களின் எதிர்பார்ப்பு மிகுந்திருந்தது. 
          

           3ம்,4ம் நூற்றாண்டுகள் மதாடங்கி மகாள்கக வபதங்கள்  மபருக்மகடுத்து, குறிப்பிட்ட 

காலம் ேக யில் ெத்தியங்கள் மகறக்கப்பட்டிருந்த நிகலயில்,  ஆேிக்குரிய 

ேிையங்ககளப் பற்றிய புரிந்து மகாள்ளுதகலயும், உள்பார்கேகயயும் 

மபற்றுக்மகாள்ள, 19ம் நூற்றாண்டு வேத மாணேர்கள் மபரிதும் ஆேலாய் காத்திருந்தைர். 

அேர்கள் ஏமாற்றம் அகடயேில்கல.                  ெத்திய மேளிச்ெம் 

மபருகி, கடந்த காலத்திலிருந்து தேறுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ேிலகி, வதேனுகடய 

ஏற்பாடு பற்றிய ஞாைம் மேளிப்பட ஆ ம்பித்தது. மீட்பு பலி, இழந்தகத திரும்ப மபறுேது 

பற்றிய ெத்தியங்கள், உண்கம காலக்கணக்கு, அறுேகட யுக ஆ ம்பம் வபான்ற 

ெத்தியங்கள் மேளிப்பட்டை.  தாைிவயல் 12:12ம் ேெைம் குறிப்பிடும் நிகறவேறுதலாை 

ஆெீர்ோதங்களடங்கிய  காலப்பகுதியில் ோழ்ந்த ெிலாக்கியத்தில் வேத மாணேர்கள் 

களிப்பகடந்தைர். “உண்கமயும் ேிவேகமுமுள்ள ஊழியக்கா ைின்” ஊழியத்தால் 

பயனுற்ற இந்த வேத மாணேர்கள் கிருகபயிலும், ஞாைத்திலும் ேள  ஆ ம்பித்தார்கள். 

(மத்  24:45-47) 

 

வயவகாோேின் ொட்ெிகள் காலக்கணக்கு : 
      

 ெவகா.  ெல்  கிபி 1916ம் ேருைத்தில் ம ணமகடந்தகதத் மதாடர்ந்து, காேற் 

வகாபு  அகமப்பின் புதிய தகலகமயில் மபருமளேில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டை.  ெத்திய 

மேளிச்ெத்தில் முன்வைற்றம்  மபறுேது  என்ற வபார்கேயில், மதளிோை பார்கேயில் 

ஏற்கைவே மேளிக்மகாண ப்பட்ட பல ெத்தியங்கள் திரித்துக் கூறப்பட்டை.  

காலப்வபாக்கில் இந்த மகாள்கக வபதங்கள் மபருகலாயிை.  உதா ணமாக, கிறிஸ்துேின் 

இ ண்டாம் ேருகககயப் பற்றிய ெத்தியம் முற்றிலும் மாற்றப்பட்டது.  “கிபி 1874ல் 

கிறிஸ்துேின் ேருகக”  பற்றிய  ெத்தியம்  50 ேருைங்களுக்கு வமலாக வபாதிக்கப்பட்டு 

ேந்ததற்கு மாறாக, கிபி 1920ம் ேருைங்களில், கிறிஸ்துேின் கண்ணுக்குத் மதரியாத 

பி ென்ைம், கிபி 1914ம் ேருைம் ேக யிலும் துேங்கேில்கல என்ற வபாதகை 

ேலியுறுத்தப்பட்டது. 
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       காலக்கணக்கு பற்றிய மாற்றங்கள் ெமீப காலத்தகேயாகும். “வயவகாோேின் 

ொட்ெிகள்” கிபி 1963ம் ேருைத்தில் முதல் முகறயாக, ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு முதல் 6000 

ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1975ம் ேருைம் ேக யிலும் முடியாது என்ற கருத்கத 

வபாதிக்க ஆ ம்பித்தைர்.  இந்த வபாதகை கா ணமாக, “வயவகாோேின் ொட்ெிகளின்” 

காலக்கணக்கு, கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக நடந்த ேருைத்கதயும், 6000 ேருைங்களின் 

முடிவு ேருைத்கதயும் ஒன்றாக இகணக்கேில்கல.  ஏமைைில், அேர்கள் கிறிஸ்துேின் 

ேருகக கிபி 1914ல் நடந்தது என்கின்றைர். அேர்கள் கருத்துப்படி, ஆதாமின் 

ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் முடிேதற்கு 61 ேருைங்களுக்கு முன்ைதாகவே 

(1975 – 1914 = 61) கிறிஸ்து ேந்துேிட்டார்  என்று அர்த்தமாகிறது.  இந்த கருத்து, பல 

நூற்றாண்டுகளாக காலக்கணக்கு பற்றி ஆ ாய்ந்த பல வேத ேல்லுநர்களின் 

எதிர்பார்ப்புகளுக்கு வநர் ேிவ ாதமாக அகமந்துள்ளது.  ஆதாம் மூலம் மனுக்குலம்  

பாேத்தில் ேிழுந்ததிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் முடிவோடு கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 

ேருகக வந டியாக ெம்பந்தப்பட்டது.   இதுவே பூமிக்குரிய ஆயி  ேருை ஓய்வு நாளின் 

ஆ ம்பமும் ஆகும்.  19ம் நூற்றாண்டில், “யூபிலி சுழற்ெிகள்”  பற்றியும், “தாைிவயலின் 

1335 நாட்கள்” பற்றியும் மதளிோை ெிந்தகை கிகடக்கப் மபற்று, கிறிஸ்துேின் 

இ ண்டாம் ேருகக கிபி 1874ம் ேருைத்தில் நடந்தது என்று கணிக்கப்பட்டது.  

“வயவகாோேின் ொட்ெிகள்” அகமப்பிைால் ஏற்கைவே முழுேதுமாக 

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட ெில ெத்தியங்கள் இப்மபாழுது மறுக்கப்பட்டுள்ளை. இப்மபாழுது 

அேர்கள் கிபி 1874ம் ேருைத்திற்கு முக்கியத்துேம் மகாடுக்கிறதில்கல.  

 

வேதாகம அடிப்பனை : 

 

               7ேது 1000 ேருை நாகளப் பற்றியும், அந்த நாள் துேங்கும் வபாது நடக்கும் 

ெம்பேங்கள் பற்றிய வேதாகம குறிப்புககளப் பார்க்கலாம் :  

      

பகழய ஏற்பாட்டில்  இது ெம்பந்தமாக, வதேகைக் குறித்தும் மனுைக க் 

குறித்தும் இ ண்டு ேிதமாை பார்கேகள் உள்ளை. 

 

1.  வேதாகமத்தில் 6 நாட்களில் (6 காலப்பகுதிகள் – ெகாப்தங்கள்) ெிருஷ்டிப்பின் 

ஒட்டுமமாத்த வேகலகள் நடந்தகதப் பற்றி ேிேரிக்கப் பட்டுள்ளது.  இந்த 

ஒவ்மோரு நாளும் “7000 ேருைங்கள்” காலப்பகுதிகய மகாண்டதாயிருக்கலாம். 

இதில் ேிவெைித்த அம்ெம், 6ம் நாளின் இறுதியில் மனுைன் பகடக்கப்பட்டான் 

பின்பு, ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார். (ஆதி 1:27,31; 2:2,3) வதேனுகடய ஓய்வு 

என்பது ககளப்பிைால்   ஏற்பட்டது   அல்ல.  
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ெிருஷ்டிப்பில்   எல்லாேற்றிலும் துகணயாயிருந்த “ோர்த்கத”யின்  (LOGOS) 

கககளில் ஒப்பகடத்து, மனுக்குல ெிருஷ்டிப்கப முழுகமப்படுத்தி 
பூ ணப்படுத்துேகத அகடயாளப்படுத்துேதாக இருக்கிறது. “7ேது ெிருஷ்டிப்பின் 

நாளில்”   இந்த வதே ஏற்பாடு நகடமுகறப்படுத்தப்படுகிறது.   

       

2. “7ேது 1000 ேருை நாள்” என்பது  “ஓய்வு நாள்”  பற்றிய வதேனுகடய கட்டகள 

இஸ் வேலருக்குக் மகாடுக்கப்பட்டகத அடிப்பகடயாகக் மகாண் டுள்ளது.  

“ஆறு நாள் உன் வேனலனயச் செய்து, ---- ஏழாம் நாளிவல இனளப்பாறவும் ஓய்ந்திருப்பாயாக”.  

 (யாத் 23:12). 

  மனுைர் வேகல மெய்யும் 6000 ேருைங்கள், இங்கு ோ த்தின் ஆறு நாட்களாக 

அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. பாேம் மற்றும் ம ணத்திைால் அடிகமப்படுத்தப்பட்டிருந்த 

6000 ேருைங்களின் மனுக்குல பி யாெத்கதத் மதாடர்ந்து, 7ேது 1000 ேருைமாகிய 

ஓய்வு நாள் ேருகிறது. “மனுஷ குமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்ைேராய் இருக்கிறார்”  (மத் 12:8) 

என்று கிறிஸ்துகேப் பற்றிய ேிேரிப்பின் மூலம்.  மபாருளாகக் குறிக்கப்படும் ஓய்வு 

நாளின் துேக்கத்தில் மனுைர் மதாடர்பாை காரியங்களுக்கு கிறிஸ்து வநரிகடயாை 

மபாறுப்பு ஏற்றுக்மகாண்டிருக்கிறார் என்பது இங்கு ேலியுறுத்தப்படுகிறது. இந்த ேெைம், 

இக்காலத்தில் கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்திற்காை அகடயாளங்ககளச் சுட்டிக்காட்டும் 

ேிதத்தில் உள்ளது. நீதியின் இ ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருப்பதற்காை அகடயாளங்கள் 

மதரிகின்றை. 

 6000 ேருைங்கள் கிபி 1975ம் ேருைம் ேக   முடிவு மபறாததால், மபாருளாகிய 

ஓய்வு நாள் கிபி 1975ம் ேருைத்திற்குப் பிறவக ஆ ம்பமாகிறது என்று வயவகாோேின் 

ொட்ெிகள் வபாதிக்கின்றைர்.    இவயசு ஏற்கைவே (கிபி 1914 ) ேந்துேிட்டார் என்று 

அேர்கள் நம்புேதற்கு இது மபாருத்தமாைதாய் இல்கல.  “ஓய்வு நாளின் ஆண்டேர்”  

என்று இவயசு ேிேரிக்கப்படும் அவத ெமயத்தில், “இனளப்பாறுதலின் காலங்கள் 

ேரும்ேனரக்கும், பரவலாகம் அேனர ஏற்றுக்சகாள்ள வேண்டும்”  (அப் 3:19-21) என்று வேதம் 

மொல்கிறது.  வயவகாோேின் ொட்ெிகள் கணக்குப்படி, கிறிஸ்து ஏற்கைவே (கிபி 1914ல்) 

ேந்து ேிட்டார் என்றால்,  “இழந்தகத திரும்ப மபறும் காலங்கள்”  6000 

ேருைங்களடங்கிய பாேமுள்ள காலப்பகுதிக்குள் (வேகல மெய்யும் 6 நாட்களுக்குள்) 

கிறிஸ்து ேந்துேிட்டார் என்று அர்த்தமாகிறது.  அதாேது, மபாருளாகிய ஓய்வு நாள் 

துேங்குேதற்கு முன்ைதாகவே, ஓய்வு நாளுக்கு ஆண்டே ாகிய கிறிஸ்து ேந்துேிட்டார் 

என்று மபாருளாகிறது. 
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வேதாகம காலக்கணக்கு ஆராய்ச்ெியின் ேரலாற்று பின்ைணி : 
 
      19ம் நூற்றாண்டில் வேத ஆ ாய்ச்ெியாளர்களால் அகழக்கப்பட்ட “பேன் 
காலக்கணக்கு” (BOWEN CHRONOLOGY), எலியட் அேர்களின் “HORAE APOCALYPTICAE” 
என்ற புத்தகத்தில் பி சுரிக்கப்பட்டது. இந்த “பேன் காலக்கணக்கு” மநல்ென் பார்பர் 
உட்பட பல ால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்டது.  நமது கர்த்தரின் ேருகக எல்வலாரும் 
“பார்க்கக்கூடிய ேிதமாக” கிபி 1873-74ம் ேருைத்தில் நகடமபறும் என்று 
நம்பிைார்கள். அந்த நாட்களின் ஏமாற்றத்திற்குப் பிறகு, ெவகா. மகய்த் (Bro.B.W.KEITH) 
என்பேர், ெவகா. மபஞ்ெமின் ேில்ென் அேர்களின் EMPHATIC DIAGLOTT  வேதாகம 
மமாழிமபயர்ப்பில் ஒரு புதிய ேிையத்கதக் கண்டுபிடித்தார். கிறிஸ்துேின் திரும்ப 
ேருதகலக் குறிக்கும் கிவ க்க மூல ோர்த்கதயாை “பவ ாஸியா” (PAROUSIA) என்ற 
மொல்லுக்கு  உண்கமயில் “பி ென்ைம்” என்று மபாருள்படும் என்பது மதரிய ேந்தது.  
 
      “பி ென்ைம்” பற்றிய உண்கமகய ெவகா. மகய்த், மநல்ென் பார்பருக்கு 
எடுத்துக த்தகதத்  மதாடர்ந்து, பார்பர் தன்னுகடய  “மே ால்ட் ஆஃப் மார்ைிங்” 
இதழில்  இகதப் பற்றி மேளிப்படுத்திைார். கிறிஸ்து ஏற்கைவே மனுைர் கண்களால் 
காணக்கூடாத முகறயில் திரும்ப ேந்து ேிட்டார் (ரீபிரிண்ட் R188) என்ற கூற்று,  
ெவகா.  ெல் அேர்ககள மபரும் உற்ொகத்தில் ஆழ்த்தியது. பி ென்ைம் பற்றிய இந்த 
“புரிதல்”, ெவகா.  ெகல ஊக்குேித்து, “அறுேகட மெய்தி” மதாடர்பாை ேிையங்ககள 
பி கடைம் மெய்ேதில் தீேி மாக மெயல்படத் தூண்டியது.   இகேமயல்லாம் நடந்து 
ஒரு நூற்றாண்டுக்கு வமலாகி ேிட்டது.  
     
     ெவகா.  ெல்  வேதாகமத்தின் துகண மகாண்டு, “புறஜாதியாரின் காலங்கள்” கிபி 
1914ம் ேருைத்தில் முடிேகடயும் என்பகத அறிந்து மகாண்டார். ஆைால், அது 
புறஜாதியார் ஆளுககயின் “மேளிவயற்றம்” துேங்கும் ேருைம்  என்பகத பின்ைர் 
உணர்ந்தார். அந்த  ேருைத்தில் ெகப முழுேதும் மகிகமயகடயும்  என்று தேறாக 
நிகைத்தது இயல்பாை ஒன்றாகும்.   ெகப முழுகமயகடயும் வததி வேதத்தில் 
குறிப்பிடப்படேில்கல என்றும், அதற்கு இன்னும் ெில ேருைங்கள் ஆகும் என்றும், 
அது “ஒரு நூற்றாண்டுக்கு வமலும் ஆகும்”  என்று  ெல் கூறிைார். (ரீபிரிண்ட் 4530) 
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புதிய காலக்கணக்கு 
      ெவகா.  ெல் காலத்திலிருந்து இன்று ேக  நமது ெவகாத ர்களிகடவய 
“காலக்கணக்கு” குறித்த ேிையம் எவ்ேிதம் ககயாளப்பட்டு ேருகிறது?  ப ம 
அகழப்பிற்காை கதவு அகடக்கப்பட்டு ேிட்டது என்று ெில ெவகாத ர்கள் 
முடிமேடுத்தைர்.  கிபி 1920ம் ேருைங்களில், மற்றும் ெிலர் கிமு 606ம் ேருைம் 
ஏற்கத்தக்கது அல்ல  என்று முடிமேடுத்தைர். 6000 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 
1893ம் ேருைத்தில் முடிேகடகிறது என்று அநுமாைித்தைர்.  இதைால், 
“புறஜாதியாரின் காலங்கள்” முடிவு ேருைத்கத கிபி 1914ம் ேருைத்திலிருந்து  கிபி 
1933ம் ேருைத்திற்கு திருத்தியகமத்தைர்.  ெகப முழுகம மபறும் ேருைமாக  கிபி 
1954, 1980, 1994, மற்றும் 1998ம் ேருைங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டை.  இப்மபாழுது, 
2017, 2034, 2043ம் ேருைங்களில், 6000 ேருைங்கள் முடிேகடகிறது  என்று 
பல்வேறு ேிதமாக கூறுகின்றைர். 
     ே லாற்றின் காலங்ககள கணிக்கும் ேிையத்தில் பல்வேறுத ப்பட்ட 
ேித்தியாெங்களும் மு ண்பாடு உள்ளதுமாை அபிப்பி ாயங்கள் நிலவுகின்றை.  
ே லாற்று ஆெிரியர்கள் தங்கள் அபிப்பி ாயத்கத முன்ைிறுத்தும் வபாது, 
ெம்பேங்களின் காலங்ககள பா பட்ெமாய் மேளிப்படுத்துேதில் ேல்லேர்கள். பல 
ெமயங்களில் உண்கமக்கு புறம்பாைதாகவும், இருமைப்வபாக்குள்ளேர்களாகவும் 
இருக்கின்றைர். பழங்காலத்திய பி திகள், மகறமபாருள் எழுத்துக்கள், புகதமபாருள் 
ஆய்ேின் களிமண் பலகககளில் உள்ள ேிையங்களின் சுருக்கம் தான் உலக 
ே லாறு ஆகும். 
      ெவகா.  ெல் காலக்கணக்கக துல்லியமாக்கும் முயற்ெியில் ெில திருத்தங்ககள 
வமற்மகாள்ேதாகக் ெிலர் கூறிக்மகாள்கின்றைர். இவ்ேித திருத்தங்கள் இன்று 
மபருமளேில் ேளர்ந்து,  ெல் மேளிப்படுத்திய வேதாகம காலக்கணக்கின்  6000 
ேருைங்களில் “170 ேருைங்கள்” அளேிற்கு ேித்தியாெம் ஏற்பட்டுள்ளது.  இந்த “170 
ேருைங்கள்”,  ெல் அேர்களின் இ ண்டாம் ோல்யூமில் உள்ள மூன்று 
காலப்பகுதிகளில் மட்டும்  எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  நியாயாதிபதிகளின் காலம், 
இ ாஜாக்களின் காலம், மற்றும்  70 ேருை பாழ்க்கடிப்பின் காலம் ஆகிய மூன்று 
காலப்பகுதிகளில் மாற்றங்ககளக் மகாண்டு ேருகின்றைர்.  
      நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் 101 ேருைங்ககளயும், இ ாஜாக்களின் 
காலப்பகுதியில் 50 ேருைங்ககளயும், பாழ்க்கடிப்பு காலப்பகுதியில் 19 
ேருைங்ககளயும் குகறத்து, ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பின் ேருைத்கத 170 ேருைங்கள் 
பின்ைாக புதிய காலக்கணக்கு தள்ளி ேிடுகிறது. 
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காலப்பகுதிகள் 
 ெல் 

காலக்கணக்கு 
(ேருைங்கள்) 

புதிய 
காலக்கணக்கு 
(ேருைங்கள்) 

ேித்தியாெம் 
(ேருைங்கள்) 

நியாயாதிபதிகள் காலம் 450 349 101 (-) 
இ ாஜாக்கள் காலம் 513 463 50 (-) 
ெிகறயிருப்பின் காலம் 70 51 19 (-) 
ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு ேருைம் 170 
ேருைங்கள் பின்ைாகத் தள்ளி 
கணிக்கப்படுகிறது. (கிமு 3958)  

     170 

 
     வமலும், கிமு. லிருந்து கிபி க்கு மாறுேதில் 1 ேருைம் கூடுதலாக கணிக்கிறது.  
இந்த மாற்றங்களால், ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 
1872க்குப் பதிலாக, கிபி 2043ம் ேருைத்திற்கு தள்ளிப் வபாகிறது.   

  

       ெவகா.  ெலின் காலக்கணக்கு தேறு எை நிரூபிக்க முயன்றேர்கள் கிபி 1920ம் 
ேருைத்திலிருந்வத வதால்ேி அகடந்துள்ளார்கள். தற்வபாது, புதிய காலக்கணக்கு,  
மனுை ே லாற்றின் 6000 ேருைங்கள் கிபி 2043ம் ேருைத்தில் முடிேகடயும்  
என்று கூறுகிறது. இது எவ்ேித கட்டகமப்பின் அடிப்பகடயில் உருோைாலும்., புதிய 
காலக்கணக்கின் முழு கருப்மபாருள் தேறுதலாக உள்ளது.  தீர்க்கதரிெைங்களின் 
அடிப்பகடயிலாை  ெலின் காலக்கணக்கு ஏற்றுக்மகாள்ேதாய் உள்ளது. 
                     
     வேத மாணேர்களிகடவய கிறிஸ்துேின் 1000 ேருை அ ொட்ெி 
துேங்கிேிட்டதா? அல்லது இன்னும் துேங்கேில்கலயா?  என்ற அபிப்பி ாய வபதம் 
நிலவுகிறது. கிபி 1874ல் ஆயி  ேருை அ ொட்ெி துேங்கேில்கல என்பதற்கு 
கா ணம், 6000 ேருைங்கள் இன்னும் முடியேில்கல என்றும், 6000 ேருைங்கள் 
கிபி 2043ல் தான் முடிேகடகிறது என்றும், கிபி 2043ம் ேருைத்திலிருந்து தான் 
ஆயி  ேருை அ ொட்ெி துேங்குகிறது எை  புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. 
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 புதிய காலக்கணக்கின் தேறாை கணிப்பு : 
     ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பு  கிமு 3958ம் ேருைத்தில் நடந்தது என்றும், அதிலிருந்து 
6000 ேருைங்கள் கிபி 2043ம்  ேருைத்தில் முடிேகடகிறது  என்று  கீழ்கண்ட 
 ேக படம் ோயிலாக புதிய காலக்கணக்கு கணிக்கிறது. 
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      வேத மாணேர்களுக்கு இவயசுேின் ேருகக (பி ென்ைம்) கிபி 1874ல் நடந்தது 
என்பதில் ஆட்வெபகை இல்கல. ஆைால்,  1000 ேருை அ ொட்ெி கிபி 1874ல் 
துேங்கியதா ? என்பகத வேதாகமத்தின் துகணயுடன் தான் கணிக்க முடியும். 
ஆகவே, நம்முகடய கணிப்பு வேதாகமத்தின் அடிப்பகடயிவல இருக்க வேண்டும்.  
      “7ேது ஆயி  ேருை நாள்” என்பது, கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக, 7ம் எக்காள  
முழக்கம், திருச்ெகபயின் உயிர்த்மதழுதல், மகா உபத்தி ே காலம், மனுக்குலத்கத 
முந்திை ெீருக்கு மகாண்டு ேந்து ஆெீர்ேதிக்கும்படியாை மத்தியஸ்த  ாஜ்ய பணிகள் 
ஆகியேற்கற உள்ளடக்கியது ஆகும். கிபி 1874ம் ேருைத்தில் கிறிஸ்து ேந்து ேிட்டார் 

என்பகத புதிய காலக்கணக்கு ஏற்றுக்மகாள்கிறது.  6ம் ெகபயின் இறுதி ேருைத்தில், 
அதாேது கி.பி. 1874ல் கிறிஸ்துேின் ேருகககய ஒத்துக் மகாள்ளும் புதிய 

காலக்கணக்கு, “திரும்ப ெீ கமக்கும் காலம்” (RESTITUTION)  இன்னும் ஆ ம்பிக்கேில்கல 

என்று மொல்கிறது. புதிய காலக்கணக்கு  ஏழாேது ஆயி  ேருை நாகள  
கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக நாளிலிருந்து பிரித்துச் மொல்கிறது. உண்கமயில், 
கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக 6ேது ஆயி  ேருை நாளில் நடந்தது என்று புதிய 
காலக்கணக்கு கூறுகிறது. ஆறாேது ஆயி  ேருை நாளின் இறுதிப் பகுதியில் 
கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருககயும், பரிசுத்தோன்களின் உயிர்த்மதழுதலும், உபத்தி ே 
காலமும் மதாடங்குகின்றது என்றுகூறுகிறது.  
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      வமலும், ஏழாேது ஆயி  ேருை நாளில் மத்தியஸ்த ஆட்ெி மட்டுவம நடக்கும் 
என்று புதிய காலக்கணக்கு கீழ்கண்ட ேக படம் மூலம் மதரிேிக்கிறது. 

  
.    வேதாகம ேெைங்களின்படி, வமற்குறிப்பிட்ட ேக படத்தில் உள்ள        
ெரியாைதா ? 
 
      “திரும்ப ெீ கமக்கும் காலம்”,  ெகப முழுகம மபற்ற பிறகு தான் கிபி 2043ம் 

ேருைத்தில் நடக்கும் என்று புதிய காலக்கணக்கு மதரிேிக்கிறது.  இன்னும் 6000 
ேருைங்கள் முடியேில்கலமயன்றால்,  இவயசு 170 ேருைங்களுக்கு முன்ைதாகவே கிபி 
1874ல் ே  வேண்டிய அேெியம் என்ை ?  அதற்காை கா ணத்கத புதிய காலக்கணக்கு 

மதரிேிக்கிறதில்கல.  

.    இந்த மாற்றங்கள் பின்ேரும் ேிகளவுககள ஏற்படுத்துகின்றை.  
1) புதிய காலக்கணக்கு மொல்லும் மாற்றங்களால், வேதாகமத்தில் 

குறிக்கப்பட்டுள்ள காலம் ெம்பந்தப்பட்ட தீர்க்கதரிெைங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றை. 
ெிவதக்கியாேின் ேிழுகக நடந்த ேருைத்திலிருந்து “புறஜாதியாரின் காலங்கள்” 
துேங்கி, வேதாகம அடிப்பகடயில் 2520 ேருைங்கள் கழித்து, முதலாம் 
உலகப்வபார் துேங்கிய ேருைத்தில் முடிேகடந்தது. இந்த இகடப்பட்ட 
காலத்தில் புறஜாதியார் ஆளுகக மெய்தைர்.  

2) புதிய காலக்கணக்கின் மாற்றங்களிைால் யாக்வகாபு ம ணம் அகடந்த 
ேருைம் மாறுதல் அகடகிறது. இதன் ேிகளோக, “யாக்வகாபின் இ ட்டிப்பு” 
தீர்க்கதரிெைத்தின்படி, இஸ் வேலுக்கு  கிருகப திரும்பக் கிகடக்கப்மபற்ற கிபி 
1878ம் ேருைம் பற்றிய வேத மாணேர்களின்  அறிந்துணர்வு 
பாதிக்கப்படுகின்றது. 
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3) 6000ம் ேருைங்களின் முடிேில் ஓய்வு நாளின் ஆண்டே ாகிய கிறிஸ்துேின் 
பி ென்ைம் நிகழ்கின்றது என்ற வேதாகம கருத்து மபருமளேில் 
பாதிக்கப்படுகிறது. 

 
        காலக்கணக்கு முழுேதும் ெரியில்கல என்று ஒதுக்கிேிடும் பட்ெத்தில்,  கிறிஸ்து 

கிபி 1874ல்            என்பகத நிரூபிக்க வேண்டிய வேமறாரு ேழி, தாைிவயல் 12ம் 

அதிகா த்தின் 1260 1290, 1335 ேருைங்கள் மூலமாக மட்டுவம ஆகும்.  தாைிவயல் 12ம் 

அதிகா ம் வபாலியாைது  என்று ெில மமாழி மபயர்ப்புகள் மதரிேிக்கின்றை. இந்த மமாழி 
மபயர்ப்புககள அடிப்பகடயாகக் மகாண்டால், கிபி 1874ம் ேருைத்தின் நம்பகத்தன்கம 

வகள்ேிக்குறியாகிேிடும். இவ்ேிதமாக, மமாழிமபயர்ப்பாளர்ககளயும், புகத மபாருள் 

ஆ ாய்ச்ெியாளர்ககளயும், ே லாற்று ஆெிரியர்ககளயும் ஒவ்மோரு ேிையத்திற்கும் 

நம்பிக்மகாண்டிருந்தால், வேதாகம காலக்கணக்கு தேறாைது என்ற முடிவுக்கு மட்டுவம 

ே  முடியும். வதேனுகடய ஏற்பாட்கட பி திபலிக்கும் தீர்க்கதரிெைங்கவளாடு  ஒத்து 

ேருபகேககள மட்டுவம நாம் நம்ப வேண்டும். அது நமது ேிசுோெ ேளர்ச்ெிக்கு உதவும். 

கு ங்கிலிருந்து மனுைன் ேந்தான் என்ற டார்ேைீின் மகாள்கக உலகம் முழுேதும் 

நம்பப்படுகிறது. இந்த மகாள்கககய நிரூபிக்க பல ேழிமுகறகள் ககயாளப்பட்டு, அதற்கு 

அறிேியல் பூர்ேமாை ேிளக்கங்களும் அளிக்கப்படுகின்றை. இருந்தாலும், வதேனுகடய 

பிள்களகளாகிய நாம்  அகத நம்புேதில்கல. ஏமைைில், இந்த மகாள்கக வேதாகமத்தில் 

குறிக்கப்பட்டகேகளுக்கு இணக்கமாக இல்கல. ஆகவே, வேதாகமத்திற்கு ஒத்து 

ே ாதகேககள வொதித்தறிய வேண்டும். 

     
கிறிஸ்துேின் ேருனகனயத் சதாைர்ந்து, 7ேது ஆயிர ேருஷ யுகம் 
ஆரம்பமாகிறது : 
      ஏழாேது ஆயி  ேருை நாள், கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகககய மட்டும் 
அல்லாமல், பரிசுத்தோன்களின் உயிர்த்மதழுதல், உபத்தி ே காலம், இஸ் வேல் 
கூட்டிச்வெர்க்கப்படுதல் ஆகியேற்வறாடு, மத்தியஸ்த ஆட்ெிகயயும் உள்ளடக்கியது 
என்பகத வேத ேெைங்களின் ஆதா த்துடன் நிரூபிக்கலாம் : 
2வபதுரு 3:6-10.   7 & 10ம் ேெைங்களின் கிறிஸ்துேின் நாகள புதிய காலக்கணக்கு 
ஒத்துக்மகாள்கிறது. “கிறிஸ்துேின் நாள்” என்பது கிறிஸ்து பி ென்ைமாயிருப்பகத 
உணர்த்துகிறது. ஆைால், கிறிஸ்து பி ென்ைமாயிருக்கும் நாள் 1000 ேருைங்கள் 
அல்ல என்றும், அேருகடய பி ென்ைம் 6ம் 1000 ேருை நாளில் நகடமபறுகிறது 
என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. 
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ேெைம் 7: இந்த ேெைம்  இ ண்டு ேிையங்கள் நடப்பகத மதரிேிக்கின்றை :  
1) உபத்தி ேங்கள் 2) வதேபக்தியில்லாதேர்கள் அழிவு.   தைிப்பட்டேர்களின் 
நியாயத்தீர்ப்பு மற்றும் அழிவு என்பது, மத்தியஸ்தம் பண்ணுகிற ஆட்ெிக்காலத்தில் 
நடப்பதாகும். 
ேெைம் 8: 7ம் ேெைத்தின் நியாயத்தீர்ப்பு இங்கு “1000 ேருைங்கள்” என்று 
குறிக்கப்படுகிறது. 
    8ம் ேெைத்தின் “கிறிஸ்துேின் நாள்”, 7ம் ேெைத்தின் நியாயத்தீர்ப்கபக் 
குறிப்பதில்கல என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. 8ம் ேெைம், 9ம் ேெைத்துடன் 
மட்டுவம மதாடர்புள்ளது என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. உண்கமயில், 7ம் 
ேெைத்தின் ேிளக்கமாய் 8ம் ேெைம் உள்ளது. 
 
    8 மற்றும் 9ம் ேெைங்கள், “நியாயத்தீர்ப்பின் நாள்” 1000 ேருைங்கள் என்ற நீண்ட 
காலப்பகுதிகயக் குறிப்பதாய் உள்ளது. வதேபக்தியில்லாதேர்களின் அழிவு, 1000 
ேருைங்களின் ஆ ம்ப காலப்பகுதியில் நடப்பதில்கல.  “7ம் நாள்’ என்பது  
நியாயத்தீர்ப்பின் நாளாகிய 1000 ேருை நாள் ஆகும். இது 6000 ேருை வேதாகம 
காலக்கணக்கக பின்பற்றுகிறது. இந்த 7ம் நாள் உபத்தி ேத்தின் காலமாக 
துேங்குகிறது. 
மல்கியா 4:1.  
     “இவதா, சூனளனயப் வபால எரிகிற நாள் ேரும்; அப்சபாழுது அகங்காரிகள் யாேரும், அக்கிரமஞ் 
செய்கிற யாேரும் துரும்பாயிருப்பார்கள்; ேரப்வபாகிற அந்த நாள் அேர்கனளச் சுட்சைரிக்கும்; அது 
அேர்களுக்கு வேனரயும் சகாப்னபயும் னேக்காமற் வபாகும் என்று வெனைகளின் கர்த்தர் 
சொல்லுகிறார்”. 
 
    இது உபத்தி ே காலத்கத மட்டும் குறிப்பதாக ெிலர் நிகைக்கின்றைர். இது 
தேறு ஆகும். அக்கிைிப் பற்றிமயரிகிற அந்த நாளில் அக்கி மம் மெய்பேர்களும், 
அகங்காரிகளும் “வேக யும் மகாப்கபயும் ேிட்டு கேக்காத அளேிற்கு“ 
சுட்மடரிக்கப்படுோர்கள். 
    இது அகங்காரிகளும்                 தைிப்பட்டேர்களின் முழுகமயாை 
அழிகேக் குறிக்கிறது. மத்தியஸ்தம் பண்ணுகிற ஆளுககயில் இந்த 
தைிப்பட்டேர்கள் நியாயந்தீர்க்கப்படும் மபாழுது முழுகமயாை அழிவு நடக்கும்.  
இகத ெவகா.  ெல் “இந்த நாள்”  உபத்தி ே காலத்கதயும், தைிப்பட்டேர்களின் 
நியாயத்தீர்ப்கபயும், ஆயி  ேருை யுகத்கதயும் உள்ளடக்கியது என்று எழுதுகிறார். 
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    ஆகவே,  நமது கர்த்தரின் ேருகக மற்றும் தைிப்பட்டேர்களின் நியாயத்தீர்ப்பு, 
உபத்தி ே காலம் அகைத்தும் 7ம் 1000 ேருை நாளில் நடக்கக்கூடியகே என்று 
நிரூபணம் ஆகிறது. 
 
2சதெ 1:6-10. 
    “உங்கனள உபத்திரேப்படுத்துகிறேர்களுக்கு உபத்திரேத்னதயும், உபத்திரேப்படுகிற உங்களுக்கு 
எங்கவளாவை கூை இனளப்பாறுதனலயும் பிரதிபலைாகக் சகாடுப்பது வதேனுக்கு நீதியாயிருக்கிறவத. 
வதேனை அறியாதேர்களுக்கும், நம்முனைய கர்த்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துேின்  சுேிவெஷத்திற்குக் 
கீழ்ப்படியாதேர்களுக்கும் நீதியுள்ள ஆக்கினைனயச் செலுத்தும்படிக்கு, கர்த்தராகிய இவயசு தமது 
ேல்லனமயின் தூதவராடும், ஜுோலித்து எரிகிற அக்கிைிவயாடும் ோைத்திலிருந்து சேளிப்படும்வபாது 
அப்படியாகும்”. 
       
     இவயசுேின் ேருககயின்வபாது ஜுோலித்து எரிகிற அக்கிைிவயாடு பழிோங்கும் 
மெயல் துேங்குகிறது. அது தான் உபத்தி ே காலம்;  இந்த பழி ோங்கும் அக்கிைி, 
வதேப்பிள்களககள உபத்தி ேப்படுத்திய முதலாம் நூற்றாண்டு மதெவலாைிக் 
வகயர்ககளத் தண்டிக்கும். இந்த உபத்தி ே காலம் முடியும் ேக யில் முதல் 
நூற்றாண்டு மதெவலாைிக்வகயர்கள் மரித்த நிகலயிலிருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட 
மாட்டார்கள். அதாேது, ெவகா.  ெல் கூறும் ேண்ணம், இந்த பழி ோங்கும் அக்கிைி 
1000 ேருைம் முழுகமயிலும் எரிக்கும். 
 
8 & 9ம் ேெைங்கள் : 
      இந்த பழி ோங்கும் அக்கிைி கீழ்கண்ட இ ண்டு ேகுப்பார்ககள தண்டிக்கும்: 

1) வதேகை அறியாதேர்கள் உபத்தி ே காலத்தில் தண்டிக்கப்படுோர்கள். 
2) கீழ்ப்படியாதேர்கள் மத்தியஸ்தம் பண்ணுகிற ஆட்ெியில் தண்டிக்கப்படுோர்கள்; 

இதில் ெிலர் இ ண்டாம் ம ணத்திற்கு உட்படுோர்கள். 
 
10ம் ேெைம் : 
      இந்த 1000 ேருை நாளின் பழி ோங்கும் அக்கிைி, உபத்தி ே காலத்கதயும், 
தைிப்பட்டேர்களின் நியாயத்தீர்ப்பு நகடமபறும் மத்தியஸ்த ஆட்ெிகயயும் 
உள்ளடக்கியதாகும். இது தான் 7ம் 1000 ேருை நாள். 
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ெகரியா 12:8 – 13:2. 
 
12:8-9.    வதேன் இஸ் வேலுக்காக யுத்தம் பண்ணுேது “அந்நாளிவல”      
         நடக்கும். 
12:10.    இஸ் வேலர் மீது பரிசுத்த ஆேி “அந்நாளிவல” ஊற்றப்படும். 
13:1.     இஸ் வேலரின் பாேங்கள் “அந்நாளிவல” கழுேி  
        சுத்திகரிக்கப்படும். 
13:2.     வதேைாகிய கர்த்தர் ேிக்கி கங்ககளயும், மபாய்  
        தீர்க்கதரிெிககளயும், அசுத்த ஆேிகயயும் “அந்நாளிவல”   
        அகற்றிேிடுோர். 
 
    உபத்தி ேக் காலத்கதயும், மத்தியஸ்தம் பண்ணுகிற  ஆட்ெிகயயும் 
உள்ளடக்கியதாக இந்த 7ம் ேருை நாள் ெகரியா 12:8–13:2ல்  “அந்நாளிவல” என்று 
குறிக்கப்படுகிறது. 
 
ெகரியா 14:13–21.  உபத்தி ேக் காலம் “அந்நாளிவல” என்று இங்கு குறிக்கப்படுகிறது. 
“அந்நாளிவல ---- அேைேனுனைய னக அேைேன் அயலானுனைய னகக்கு ேிவராதமாக எழும்பும்”. 
 
ெகரியா 14:20,21.   மத்தியஸ்த  ாஜ்யத்தின் “பரிசுத்தம்”   “அந்நாளிவல” ேிளங்கும். 
“அந்நாளிவல” என்று இங்கு குறிக்கப்படுேது, 6ம் 1000  ேருை நாகளத் மதாடர்ந்து 
ேரும் 7ம் 1000 ேருை யுகம் ஆகும்.  இந்த 7ம் 1000 ேருை யுகத்தில் உபத்தி ேக் 
காலமும், மத்தியஸ்த  ாஜ்யமும் அடங்கும். 
 
 மத் 24:20. 
 
     “நீங்கள் ஓடிப்வபாேது மாரி காலத்திலாேது ஓய்வு நாளிலாேது ெம்பேியாதபடிக்கு வேண்டிக் 
சகாள்ளுங்கள்”. 

     ெவகா. ெல் கூறியது வபால, ஓய்வு நாள் என்பது நமது கர்த்தரின் 2ம் 
ேருககயின் பி ென்ைத்கதக் குறிக்கிறது. இந்த ஓய்வு நாள்  “7ம் 1000 ேருை நாள்” 
ஆகும். மாரி காலமாகிய உபத்தி ேம் 7ம் ஓய்வு நாளில் நடக்கிறது. இது 6ம் 1000 
ேருை நாளில் நடப்பதில்கல. ஏமைைில், 7ம் 1000 ேருை நாள் மட்டுவம ஓய்வு 
நாள் ஆகும். 

 
446 
 



 
 
 

மூன்றாம் நாள் : 
      வேதாகமத்தில் “மூன்றாம் நாளில்” என்ற ேெைங்களில்,  “மூன்றாம் நாள்” 
என்பது, 7ம் 1000 ேருைத்திற்கு இகணயாகச் மொல்ல முடியும்.  (அதாேது, 1ம், 2ம் 
நாட்ககள 5ம், 6ம் ஆயி  ேருை நாட்களுக்கு இகணயாகச் மொன்ைால்).  
 
“மூன்றாம் நாள்”  ேெைங்களின் ேியாக்கியாைங்கள் பற்றிய எச்ெரிப்பு : 
      இேற்கற 3 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் : 

1) வேதாகமம் மொல்லுகிற நிழல் அம்ெங்கள் : இகேகள் கபபிள் மகாள்ககககள 
முன்ைிருத்திப் வபாதிக்கப்படுபகே. 

2) நாம் உருோக்கும் நிழல் அம்ெங்கள் :  இகேகள் கபபிள் மகாள்ககககள 
ெரியாகப் புரிந்து மகாள்ள ேிளக்கம் அளிக்கும் ேககயில் உபவயாகப்படுத்தக் 
கூடியகே. 

3) நிழல் அம்ெங்கள் இல்லாத வந டியாை ேெைங்கள் :  மூன்றாம் நாகளப் 
பற்றிய வந டியாை தீர்க்கதரிெைத்கத மேளிப்படுத்தக்கூடியகே ஆகும். 
ஓெியா 6:1,2ம் ேெைங்ககள இதற்கு உதா ணமாக மொல்லலாம்.  

 
      வமற்குறிப்பிட்டேற்றில், 2ேது  கம்  நிழல் அம்ெங்ககள நாவம உருோக்குேது 
ஆகும்;  எரிவகாேின் ேிழுகககயயும், 7 நாட்ககளயும் குறித்து நிழல் அம்ெங்ககள 
உருோக்குேதில் புதிய காலக்கணக்கு முயற்ெிக்கிறது. புதிய ஏற்பாட்டு ேெைங்களால் 
அங்கீகரிக்கப்படாத முகறயில் எரிவகா ேிழுகக நிழலாக உருேகப்படுத்தப்படுகிறது. 
ஆகவே, இது வேதாகம மகாள்கககய வபாதிக்கேில்கல. 
 

நிழல்கள், அனையாளங்கள் 
 

      பகழய ஏற்பாடு மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் பல ெம்பேங்கள் எண்களுடன் 
(NUMBERS) ெம்பந்தப்பட்டாலும்,  அகேகள் காலக்கணக்கு அல்லது காலக்கணக்கு 
ெம்பந்தப்பட்ட தீர்க்கதரிெைங்களுக்கு மதாடர்பு இல்லாதகேகளாக உள்ளை.  
PLS.ஜான்ென் இது மாதிரி எண்கள், நிழல்கள் ஆகியேற்கற வதகேயில்லாமல் 
உருோக்கிைார், 3ம் அல்லது 7ம் 1000 ேருை நாள் மதாடர்பாக, எண்ககள 
அடிப்பகடயாக கேத்து, பல நிழல் அம்ெங்ககள புதிய காலக்கணக்கு 
உருோக்கியுள்ளது.   இதன்   மூலம்,   கிறிஸ்துேின்   ேருகக, உபத்தி ே காலம்  
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வபான்றகே 7ம் நாளில் நிகழக்கூடியகே அல்ல என்றும், 6ம் நாளில் நடப்பது 
என்றும் நிரூபிக்க முயற்ெிக்கிறது. வமலும், இந்த நிழல்கள் மூலம், 7ம் 1000 ேருை 
நாள்  “ெமாதாைமாை 1000 ேருைங்கள் ”மட்டும் அடங்கிய காலப்பகுதியாக உள்ளது 
என்று புதிய காலக்கணக்கு கூறுகிறது. இது வபான்ற நிழல்ககளக் மகாண்டு, வேத 
உபவதெங்ககளப் வபாதிக்க இயலாது.  
 
ஓெியா 6:1-2. 
     “கர்த்தரிைத்தில் திரும்புவோம் ோருங்கள்; நம்னமப் பீறிைார், அேவர  நம்னமக் குணமாக்குோர்; 
நம்னம அடித்தார், அேவர நம்முனைய காயங்கனளக் கட்டுோர். இரண்டு நாளுக்குப்பின்பு அேர் 
நம்னம உயிர்ப்பிப்பார்; மூன்றாம் நாளில் நம்னம எழுப்புோர்; அப்சபாழுது நாம் அேருனைய 
ெமூகத்தில் பினழத்திருப்வபாம்”. 
 
     இது வநரிகடயாை வேதாகம தீர்க்கதரிெைம் ஆகும்; இது நிழல் அல்ல !      
5ம் 1000 ேருை நாளில் (கிபி 33ல்), “உங்கள் ேடீு உங்களுக்கு பாழாக்கி ேிடப்படும்” 
என்று இவயசு கூறியகதத் மதாடர்ந்து, இஸ் வேல் மீது அழிவு ஆ ம்பமாைது. இந்த 
5ம் நாளின் மீதமுள்ள காலம், மற்றும் 6ம் 1000 ேருை நாளும் கிறிஸ்துேின் 2ம்  
ேருககயுடன் முடிவுற்றது. கிபி 1878ம் ேருைத்தில் இஸ் வேலர் தங்கள் நாடு 
திரும்புேதற்காை வதே கிருகப மேளிப்பட்டது, கிறிஸ்து பி ென்ைமாயிருப்பதற்கு 
அகடயாளமாயிருந்தது.  இஸ் வேலர் 3ம் நாள் / 7ம் நாளில்  (7ம் ஆயி  
ேருைத்தில்) உயிர்ப்பிக்கப்படுேது மட்டுமில்லாமல், அேர்களுகடய காயங்ககளக் 
குணப்படுத்தி, வதேனுகடய ெமூகத்தில் பிகழத்திருக்கவும் வேண்டியிருந்தது. 
இகேகள்,  ஓெியா 6ம் அதிகா த்தின்  6ம் 1000 ேருை நாளில் நகடமபறும் 
ெம்பேம் என்று புதிய காலக்கணக்கு தேறாக கணிக்கிறது. உண்கமயில், ஓெியா 
6:1,2ம் ேெைங்கள், கிறிஸ்துேின் 2ம் ேருகக, இஸ் வேல் குணமாக்கப்படுதல், 
இஸ் வேலர் பரிசுத்த ஆேிகயப்மபறுதல் அகைத்தும் ஓெியா 6ம் அதிகா த்தின் 
“மூன்றாம் நாளில்” நடக்கிற ேிையங்கள் ஆகும்.  அதாேது, 7ம் 1000 ேருை நாளில் 
நிகறவேறக்கூடிய தீர்க்கதரிெைம் ஆகும். 
 
யாத் 19:10-16,20. 
     “பின்னும் கர்த்தர் வமாவெனய வநாக்கி: நீ ஜைங்களிைத்தில் வபாய்,  இன்னறக்கும் நானளக்கும் 
அேர்கனளப் பரிசுத்தப்படுத்து; அேர்கள் தங்கள் ேஸ்திரங்கனளத் வதாய்த்து, மூன்றாம் நானளக்கு  
ஆயத்தப்பட்டிருக்கக்கைேர்கள்;   மூன்றாம் நாளில் கர்த்தர் ெகல ஜைங்களுக்கும் பிரத்தியட்ெமாகச் 
ெைீாய் மனலயின் வமல் இறங்குோர்”. 
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“மூன்றாம் நாள் ேிடியற்காலத்தில் இடிமுழக்கங்களும், மின்ைல்களும், மகலயின் 
வமல் கார்வமகமும், மகா பலத்த எக்காள ெத்தமும் (7ம் எக்காளத்கத 
அகடயாளப்படுத்தும் ேிதமாக) உண்டாயிற்று. பாளயத்திலிருந்த ஜைங்கள் 
எல்லாரும் நடுங்கிைார்கள். (உபத்தி ேக் காலத்கத அகடயாளப்படுத்தும் ேிதமாக).  
 
“கர்த்தர் ெைீாய் மனலயிலுள்ள சகாடுமுடியில் இறங்கிை வபாது, .... “. யாத் 19:20. 
(கிறிஸ்துேின் ேருகககய அகடயாளப்படுத்துகிறது). இகே எல்லாம் “மூன்றாம் 
நாளில்” நடந்தது. 
 

சபாருள் 
எபி 12:26-27. 
 
     யாத்  19 முதல் 24ம் அதிகா த்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளகேகள் நிழலாைகேகள் 
என்பகத புதிய ஏற்பாட்டின் எபி 12:26-29ம் ேெைங்கள் அங்கீகரிக்கின்றை. 
 
     “அேருனைய ெத்தம் அப்சபாழுது பூமினய அனெயப்பண்ணிற்று;    இன்னும் ஒருதரம் நான் 
பூமினய மாத்திரமல்ல, ோைத்னதயும் அனெயப்பண்ணுவேன் என்று இப்சபாழுது ோக்குத்தத்தஞ் 
செய்திருக்கிறார்; இன்னும் ஒரு தரம் என்கிற சொல்லாைது அனெயாதனேகள் 
நினலத்திருக்கத்தக்கதாக, அனெவுள்ளனேகள் உண்ைாக்கப்பட்ைனேகள் வபால மாறிப்வபாம் 
என்பனதக் குறிக்கிறது”. 
 

     நிழலாை மூன்றாம் நாளில் (யாத் 19) ஏற்படும் அகெவு, மபாருளாை மூன்றாம் 
நாளின் ஆ ம்பத்தில் (ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 7ம் 1000 ேருைம்) உண்டாகும் 
உபத்தி ே காலத்கத அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
 
     உபத்தி  க்காலம் என்பது கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம் இருப்பகத அகடயாளப் 
படுத்துகிறது; அவத மூன்றாம் நாளில் (யாத் 24:3) இஸ் வேலுக்கு வதேனுகடய 
பி மாணங்களும், கீழ்ப்படியாகமக்குரிய தண்டகைகளும் வமாவெயிைால் 
மகாடுக்கப்பட்டது. அப்மபாழுது ஜைங்கள் எல்லாரும் ஏக ெத்தமாய் : கர்த்தர் அருளிை 
எல்லா ோர்த்கதகளின்படியும் மெய்வோம் என்று பி தியுத்த ம் மொன்ைார்கள். இது 
“மத்தியஸ்த ஆட்ெியின் பணிகய” அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
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     இந்த 3ம்/7ம் 1000 ேருை நாள் என்ற நிழல் அம்ெம், கிறிஸ்துேின் 

ேருககயுடன்   மதாடங்குேகத யாத்  19 முதல் 24ம் அதிகா த்தில் குறிக்கப்படும்  
நிழலாை காரியங்ககள புதிய ஏற்பாடு (எபி 12:26-27) மபாருளாக அங்கீகரிக்கிறது. 
இந்த 3ம் 1000 ேருை  நாளாகிய நிழல், மபாருளாகிய 7ம் 1000 ேருைமாக 
கிறிஸ்துேின் திரும்ப ேருககயுடன் துேங்குகிறது. இந்த மபாருளாை 7ம் 1000 
ேருைம், 7ம் எக்காளம் மதாைித்தல், உபத்தி ேக் காலம், வதேனுகடய 
பி மாணத்கத ஜைங்களுக்குப்  வபாதித்தல் வபான்றேற்கற உள்ளடக்கியதாகும். 
 
வயாோன் 2:19-21. 
     “இவயசு அேர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக : இந்த ஆலயத்னத    இடித்துப் வபாடுங்கள்; மூன்று 
நானளக்குள்வள இனத எழுப்புவேன் என்றார். அப்சபாழுது யூதர்கள் : இந்த ஆலயத்னதக் கட்ை 
நாற்பத்தாறு ேருஷம் சென்றவத, நீர் இனத மூன்று நானளக்குள்வள எழுப்புேவீரா என்றார்கள். 
அேவரா தம்முனைய ெரீரமாகிய ஆலயத்னதக் குறித்துப் வபெிைார்”. 
 

     இவயசுேின் மாம்ெீக ெரீ ம் உயிர்த்மதழப்படேில்கல; அது அகற்றப்பட்டது/ 
இல்லாமற் வபாய்ேிட்டது. ஆைால், அேருகடய ெரீ மாகிய ஆலயம் என்று 
குறிக்கப்படும் ெகப உயிர்த்மதழுப்பப்பட்டது. நித்திக யகடந்த பரிசுத்தோன்கள்  
உயிர்த்மதழுந்து ேிட்டார்கள் என்றால், நமது கர்த்தரின் பி ென்ைம் இருக்கிறது 
என்பதும், 7ேது 1000 ேருை நாள் துேங்கி ேிட்டதாக அர்த்தமாகிறது. அதாேது, 
மூன்றாேது நாளில் இவயசு தம்முகடய ெரீ த்கத எழுப்புகிறார். 
 
     இவயசு 7ம் நாளில்  இ ண்டாம் ேருககயில் ேந்தார் என்பது வேதாகம 
அடிப்பகடயில் மதரிகிறது.  புதிய காலக்கணக்கக ஏற்றுக்மகாள்கிறேர்கள் கிபி 2043 
ேக யிலும் 7ம் 1000 ேருை நாள் துேங்கேில்கல என்றால், நமது கர்த்தர் 
இப்மபாழுது பி ென்ைமாயிருக்கேில்கல என்ற முடிவுக்கு ே வேண்டியேர் 
களாயிருக்கிறார்கள்.  
 
     புதிய காலக்கணக்கு  கிறிஸ்து இப்மபாழுது பி ென்ைமாயிருக்கிறார் என்று 
மொன்ைாலும்,  நமது கர்த்தரின் பி ென்ைத்கத அேர்கள் அறியாமவலவய நிழலிட்டு 
மகறக்கிறார்கள். 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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கிறிஸ்துேின் பிரென்ைம் 
 
கர்த்தருனைய நாள் திருைன் ேருகிறேிதமாய் ேருதல் :  
1மதெ 5:2-4. 
     “இரேிவல திருைன் ேருகிறேிதமாய்க் கர்த்தருனைய நாள் ேருசமன்று நீங்கவள நன்றாய் 
அறிந்திருக்கிறரீ்கள் ----- அந்த நாள் திருைனைப் வபால உங்கனளப் பிடித்துக் சகாள்ளத்தக்கதாக, 
நீங்கள் அந்தகாரத்திலிருக்கிறேர்களல்லவே”.   
     மபரும்பாலாை கிறிஸ்தேர்ககளப் மபாருத்தேக யில், கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 
ேருகக என்பது பூமிகய கலங்கடிக்கும் ஒரு ெம்பேமாக நிகைக்கிறார்கள். 
அப்படியாைால், வமற்குறிப்பிட்ட ேெைத்தில், அேருகடய ேருகக “இ ேிவல 
திருடன் ேருகிறேிதமாய்” இருக்கும் என்பகத எப்படி ேிளக்க முடியும்? 
கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் பி ென்ைம் கண்ணுக்குத் மதரியும் ஆர்ப்பாட்டமாை 
நிகழ்ோக இல்லாமல், வமெியாேின் இ ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுேதற்கு உலகத்கத 
ஆயத்தப்படுத்துேதற்காை காலப்பகுதி ஆகும்.  
    கிறிஸ்துேின் ேருகக குறித்து ெீைர்கள் “--- உம்முகடய ேருககக்கும் 
உலகத்தின் முடிவுக்கும் அகடயாளம் என்ை?” என்று ேிைேிைர். இந்த காலத்கதக் 
குறித்த பல ொட்ெியங்ககள இவயசு ெீைர்களுக்கு மதரிேிக்கத் மதாடங்கிைார். (மத் 
24:3) வமற்குறிப்பிட்ட ேெைத்தில் “ேருகக” என்பது கிவ க்க மூலத்தில் “PAROUSIA”  
“பி ென்ைம்” என்று குறிக்கும் ேிதத்தில் உள்ளது. வமலும், கிறிஸ்துேின் பி ென்ைம் 
நிகழும் வபாது, உலகத்தின் முடிவு ேரும் என்று பலர் தேறாை முடிவுக்கு 
ேருகின்றைர். இது “பூமிவயா என்கறக்கும் நிகலத்திருக்கிறது” என்ற வேத 
ேெைத்திற்கு (பி ெங்கி 1:4) மாறாக உள்ளது. “உலக முடிவு” என்பது “சுேிவெை யுக 
முடிகே” குறிப்பதாக உள்ளது.  
    இந்த “யுகத்தின் முடிவு’ பற்றிய ொட்ெியம் மத் 24:37ம் ேெைத்தில் 
காணப்படுகிறது. “வநாோேின் காலத்தில் எப்படி நடந்தவதா, அப்படிவய மனுை 
குமா ன் ேரும் காலத்திலும் நடக்கும்” என்று மொல்லப்படுகிறது.  வநாோேின் 
காலத்தில் வநாோ பி ென்ைமாயிருந்தார்.  அகதப் வபாலவே, மனுை குமா ன் 
நாட்களில் மனுை குமா ைின் பி ென்ைம் இருக்கும் என்பது மதளிோகிறது. 
    வநாோேின் கால ெம்பேங்ககள ேிேரிக்கும் இந்த தீர்க்கதரிெைத்தின் இகண 
அம்ெங்ககள மனுை குமா னுகடய காலத்தில் நடப்பகேகளில் காணலாம்.  மத் 
24:38,39ம் ேெைங்களில், “எப்படிசயைில் ஜலப்பிரளயத்திற்கு முன்ைாை காலத்திவல வநாோ 
வபனழக்குள் பிரவேெிக்கும் நாள் ேனரக்கும் ஜைங்கள் புெித்தும், குடித்தும், சபண் சகாண்டும் சபண் 
சகாடுத்தும், ஜலப்பிரளயம் ேந்து அனைேனரயும் ோரிக்சகாண்டு வபாகுமட்டும்  உணராதிருந்தார்கள்; 
அப்படிவய மனுஷ குமாரன் ேருங் காலத்திலும் நைக்கும்” என்று கூறப்படுகிறது. 
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     வமற்குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிெைத்தில் ஜைங்களிடம் நிலேிய  அறியாகமகய 
மேளிப்படுத்துேவத பி தாை வநாக்கமாய் இருந்தது. அகதப் வபான்ற அறியாகம 
நிகலகம தான் கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் பி ென்ைத்திலும் உலக மக்களிகடவய 
நிலவுகிறது. ஜலப்பி ளயத்துக்கு முன்பு வநாோேின் பி ென்ைமும், அேன் 
வமற்மகாண்ட பணியும் நிழலாக இருந்து, மனுை குமா னுகடய காலத்திலும், அேர் 
வமற்மகாண்டிருக்கும் பணிககளப் பற்றிய அறியாகம உலக ஜைங்களிடம் 
நிலவுகிறது. தற்காலத்திய ெம்பேங்களின் மபருக்கத்தில் அகலவமாதி, மதிமயக்கம் 
மகாண்டேர்களாக ஜைங்கள் இருக்கிறார்கள்.  “ஆனகயால், மற்றேர்கள் தூங்குகிறது வபால 

நாம் தூங்காமல், ேிழித்துக் சகாண்டு சதளிந்தேர்களாயிருக்கக்கைவோம்” என்று  1மதெ 5:6ல் 
அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 
 
புத்தியுள்ள கன்ைினககளும் புத்தியில்லாத கன்ைினககளும் : 
 
     யுக முடிகேக் குறித்த அகடயாளங்ககளத் மதாடர்ந்து, இவயசு தம்முகடய 
ேருககயின் ொட்ெியமாக, ேிழித்திருந்து ஜாக்கி கதயாக உற்று வநாக்க எச்ெரிக்கக 
மெய்து, ெீைர்களுக்கு ஐந்து புத்தியுள்ள கன்ைிகககள் மற்றும் புத்தியில்லாத ஐந்து 
கன்ைிகககள் பற்றிய உேகமகய மொன்ைார். (மத் 25:1-13) 
     இந்த உேகமயின் வநாக்கம், கிறிஸ்துேின் ேருககக்காை ொட்ெியத்கத 
வேதாகமத்தில் ஆ ாய்ந்து, கேைித்து ேிழித்திருக்க வேண்டும் என்பவத ஆகும்.  
இவயசு தம் ெீைர்களுக்கு இந்த உேகம மூலம் எச்ெரித்தார். பவுல் அப்வபாஸ்தலன் 
இகதக் குறித்து குறிப்பிடுகிறார். “நான் உங்கனளக் கற்புள்ள கன்ைினகயாகக் கிறிஸ்து 
என்னும் ஒவர புருஷனுக்கு ஒப்புக்சகாடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காகத் வதே னேராக்கியமாை 
னேராக்கியங் சகாண்டிருக்கிவறன்”. 2மகாரி 11:2. 
 
      இவயசு தம் ேருககயின் பி ென்ை காலத்கதப் பற்றி யாருக்கும் மதரியக்கூடாது 
என்ற கருத்தில் உள்ளேர் அல்ல! அப்படியாைால், இவயசு தம் ேருககயின் 
அகடயாளங்ககள ேிழித்திருந்து வநாக்குபேர்களுக்கு மட்டுவம மதரிேிக்கிறார். 
வமெியாேின் ேருகககய அறிந்து கிறிஸ்தே ஜேீியத்தில் ெத்திய ஆேியின் 
துகணயுடன் மெயல்படுபேர்கள் கிறிஸ்துவுடன் ெிங்காெைத்தில் அமர்ந்து ஆளுகக 
மெய்பேர்களாக உயர்த்தப்படுகிறார்கள். அஜாக்கி கதயாக தயார் நிகலயில் 
இல்லாமல்  இருப்பேர்கள், தங்கள் கெப்பாை அனுபேங்களின் ோயிலாக ஆட்டுக் 
குட்டியாைேரின் இ த்தத்திைாவல வதாய்க்கப்பட்டு ஆேிக்குரிய நிகலக்கு மாறி, 
ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாக வெகே மெய்பேர்களாகிறார்கள். 1மகாரி 15:41,42. 
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கண்கள் யாவும் அேனரக் காணும் : சேளி 1:7 : 
மத் 24:30. 
    “  --- மனுஷ குமாரன் ேல்லனமவயாடும் மிகுந்த மகினமவயாடும் ோைத்தின் வமகங்கள் வமல் 
ேருகிறனதப் பூமியிலுள்ள ெகல வகாத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புோர்கள்”. 
 
      வமற்குறிப்பிட்ட ேெைம்,  “மனுை குமா னுகட                    
             இருக்கும்” (உலகம் தூங்கும் ெமயத்தில் யாருக்கும் மதரியாதபடி 
கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகக இருக்கும்) என்ற ேெைத்திற்கு இணக்கமாய் 
இல்லாதது வபாலத் வதான்றுகிறது. வயாோன் 14:19ம் ேெைத்தில், “இன்னும் சகாஞ்ெக் 

காலத்திவல உலகம் என்னைக் காணாது; நீங்கவளா என்னைக் காண்பீர்கள்” என்று 
ோெிக்கிவறாம்.“காண்பது” என்பது “மற்றேர்களின் கருத்கத புரிந்து மகாள்ேது” என்று 
மபாருள்படும். உலகத்திற்காக தம் ஜேீகைக் மகாடுத்த இவயசுகே, அேருகடய 
இ ண்டாம் ேருககயின் வபாது மாம்ெீக கண்களால் பார்க்க இயலாது என்பதும், அேர் 
ேலிகம மிக்கே ாய் கண்ணுக்குத் மதரியாத ஆேிக்குரிய ெிருஷ்டியாக இருக்கிறார் 
என்பது தான் உண்கம. (1வபதுரு 3:18; 2மகாரி 5:16) ஆைாலும்,  தேிப்பும் ெஞ்ெலமும் 
மகாண்டிருக்கும் மனுக்குலத்தாரின் இ ட்ெிப்பின் பணிகய 2000 ேருைங்களுக்கு 
முன்பாக தம்முகடய முதலாம் ேருககயில் ஆ ம்பித்த இவயசு, அகத முழுேதுமாக 
நிகறவேற்றி முடிப்பதற்காக இப்மபாழுது திரும்ப இ ண்டாம் முகற ேந்திருக்கிறார்  
என்பகத உணரும் காலம் ே  உள்ளது.  
 
    கிறிஸ்து “வமகங்க      ேருகிறார்” என்பது, உபத்தி ேம் மிகுந்த 
காலக்கட்டத்தில் அேருகடய பி ென்ைம் நடக்கிறது என்று அர்த்தம் ஆகும். இந்  
            “அந்த நாள் உக்கிரத்தின் நாள்; அது இக்கட்டும் இடுக்கமுமாை நாள்; அது 
அழிவும் பாழ்க்கடிப்புமாை நாள்; அது இருளும் அந்தகாரமுமாை நாள்; அது மப்பும் மந்தாரமுமாை 
நாள்” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.  மெப் 1:15.  
    
    அகதப் வபான்வற, பவுல் அப்வபாஸ்தலன், “ஏசைைில், கர்த்தர் தாவம ஆரோரத்வதாடும், 
பிரதாை தூதனுனைய ெத்தத்துைனும், வதே எக்காளத்வதாடும் ோைத்திலிருந்து இறங்கி ேருோர்”  
(1மதெ 4:16) என்று கூறுகிறார். இந்த ேெைத்துடன், வபதுரு அப்வபாஸ்தலனுகடய 
அறிக்ககயும் இணக்கமாய் இருப்பகதக் காணலாம்.  
     “---- கனைெி நாட்களில் பரியாெக்காரர் ேந்து, தங்கள் சுய இச்னெகளின்படிவய நைந்து : அேர் 
ேருோர் என்று சொல்லுகிற ோக்குத்தத்தம் எங்வக? பிதாக்கள் நித்தினரயனைந்த பின்பு ெகலமும் 
ெிருஷ்டிப்பின் வதாற்றமுதல் இருந்த ேிதமாயிருக்கிறவத என்று சொல்லுோர்கள்”. 2வபதுரு 3:3,4. 
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                                 பரியாெக்கா ர்கள் ஆ ோ  
ெத்தத்கதக் வகட்க ோய்ப்பு இல்கல. அப்படி வகட்டிருந்தால், அேர்கள் பரியாெம் 
பண்ணமாட்டார்கள். மாறாக, எக்காள          மெேி மகாடுப்பார்கள். உண்கம 
நிகல அதுேல்ல!  திரும்பி ேந்துள்ள கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்கத ஜாக்கி கதயுடன் 
கேைிக்கும் அேருகடய பரிசுத்தோன்களுக்கு மட்டுவம இந்த எக்காள அகழப்பு 
அனுப்பப்படுகிறது. கிறிஸ்து திரும்பி ேந்துள்ளார் என்பதற்காை ொட்ெியங்ககள 
அறிந்துள்ளேர்கள், எக்காள அகழப்பின் ேிகளோக, இந்த நூற்றாண்டின் பயங்க மாை 
நிகழ்வுககள உணருகிறார்கள். 
 
கிறிஸ்துேின் பிரென்ைத்திற்காை ொட்ெியங்கள் : 
 
     கிறிஸ்துேின் ேருககக்காை ொட்ெியம், அேருகடய பி ென்ை காலத்தில் 
வமற்மகாண்டிருக்கும் பணிகளுடன் மநருங்கிய மதாடர்பு மகாண்டதாய் இருக்கிறது. 
கிறிஸ்துேின் ேருகககயப் பற்றி உற்று வநாக்குபேர்களுக்கு மத் 24 மற்றும் தாைி 
12ம் அதிகா ங்களில்  மொல்லப்பட்டிருக்கும் கீழ்கண்ட பணிகள் மேளிய ங்கமாய் 
மதரிய ேருகின்றை. 
 

(a)  இஸ்ரவேல் தன் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப ேருதல் :  
(மத் 24:32;  எவ  16:13-18) 
இஸ் வேல் “அத்திம ம்” என்று ேர்ணிக்கப்படுகிறது. கிறிஸ்து தம் ேருககயின் 
வபாது ஆற்றும் பணிகள் மதாடர்பாக மொல்லும் வபாது, அத்திம த்தில் 
இகலகள் துளிர்க்கும் ேிையத்கதக் குறிப்பிடுகிறார். இஸ் வேல் உலக 
நாடுகள் மத்தியில் நிகலயாைதும் ஆக்கப்பூர்ேமாைதுமாை வதெமாக 
ேிளங்கும் உயர்ந்த ஸ்தாைத்கத உலக அ ங்கில் மபற்றிருப்பது 
வமற்குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதலாக இருக்கிறது. 
 

(b) அறிவுப் சபருக்கமும், வபாக்குேரத்தில் ஏற்பட்ை அதிவேக கண்டு 
பிடிப்புகளும் :  
தாைி 12:1ம் ேெைத்தில், “--- சபரிய அதிபதியாகிய மிகாவேல் அக்காலத்திவல 

எழும்புோன் ----“ என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பி மிக்கத்தக்க அறிவுப்மபருக்கமும், 
பி யாண யுக்திகளும் இந்த காலத்கத அகடயாளப்படுத்துகின்றை. 20ம் 
நூற்றாண்டின்  துேக்கத்திலிருந்து இந்த தீர்க்கதரிெைத்தின் நிகறவேறுதல் 
அறிவு வமகதகள் உட்பட எல்வலாக யும் ஆச்ெரியத்தில் மூழ்கடிக்கிறது. 
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(c)    இதுேனர ெம்பேித்திராத உலகளாேிய உபத்திரேங்கள் :   

  
     கிறிஸ்துேின் ேருககயின் வபாது உபத்தி ேங்கள் ஏற்படுேது ஒரு  
அகடயாளமாகக் குறிக்கப்படுகிறது. தாைி 12ம் அதிகா த்தில் “யாசதாரு ஜாதியாரும் 
வதான்றிைது முதல் அக்காலமட்டும் உண்ைாயிராத ஆபத்துக் காலம் ேரும் ---- துன்மார்க்கவரா 
துன்மார்க்கமாய் நைப்பார்கள்” என்று ோெிக்கிவறாம். தாைி 12:1,10. 
     இவயசு கூறுகிறார் : “----உலகமுண்ைாைது முதல் இதுேனரக்கும் ெம்பேித்திராததும், 
இைிவமலும் ெம்பேியாததுமாை மிகுந்த உபத்திரேம் அப்சபாழுது உண்ைாயிருக்கும். அந்நாட்கள் 
குனறக்கப்பைாதிருந்தால், ஒருேைாகிலும் தப்பிப் வபாேதில்னல; சதரிந்து சகாள்ளப்பட்ைேர்களி 
ைிமித்தவமா அந்த நாட்கள் குனறக்கப்படும்”. மத் 24:21,22. 

 
கிறிஸ்துேின் ேருனகனயத் சதாைர்ந்து நைக்கும் ெம்பேங்கள் : 
 

1) மபால்லாங்குகள் இதுேக  இல்லாத அளேிற்கு மேளிய ங்கமாக்கப் 
படுகின்றை. லூக் 12:2;  1மகாரி 4:5. 

2) ேஞ்ெிக்கத்தக்க மபரிய அகடயாளங்கள், அற்புதங்கள் மபருக்கம்.  மத் 24:24. 
3) யுத்தங்களும் யுத்த முஸ்தீபுகளும் மபருக்கம். வயாவேல் 3:9-11;  மத் 24:6. 
4) கள்ளத்தீர்க்கதரிெிகள் எங்கும் வதான்றுதல். மத் 24:5. 
5) மேள்ளம், புயல், பூமியதிர்வுகள் – இயற்கக வப ழிவுகள்.    ற்கு 13:8. 
6) “ேிசுோெம்” மகறந்து, “தத்துேங்கள்” வமவலாங்குதல். லூக் 18:8; 2தீவமா 4:1-4. 
7) ஜைங்கள் வதேப்பிரிய ாயி ாமல் சுகவபாகப் பிரிய ாயிருத்தல். 2 தீவமா 3:1-5,13. 
8) முதலாளிகளுக்கும் மதாழிலாளிகளுக்கும் இகடவய பகககம உணர்வு 

ேளர்ச்ெி. யாக் 5:1-4. 
9) இளேயது குற்றம் அதிகரிப்பு; தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாகம.  

2தீவமா 3:2. 
10) ெமாதாைத்துக்கு ஏங்கி ஜைங்கள் கூக்கு ல். 1மதெ 5:3;  லூக் 21;26. 

இந்த குழப்பமும் தத்தளிப்பும் புதிய  ாஜாோை கிறிஸ்து தம் இ ாஜ்யத்கத 
ஸ்தாபிக்கும் தருணத்தில் பகழய ஒழுங்குகள் தகர்த்மதரியப்படுேகதச் சுட்டிக் 
காட்டுகிறது. குயேனுகடய மண் பாண்டம் மநாறுக்கப்படுேது வபால, ெிேில், ெமூகம், 
மபாருளாதா ம், மற்றும் ககறபடிந்த மத அகமப்புக்கள் ஆகியேற்றின் பகழய 
ஒழுங்கு முகறகள் அகைத்தும் ககளயப்படுகின்றை. இதுவே நீதி ஆட்ெியின் ஆ ம்ப 
நிகல ஆகும். “அேருனைய நாட்களில் நீதிமான் செழிப்பான்; ெந்திரனுள்ள ேனரக்கும் மிகுந்த 
ெமாதாைம் இருக்கும். ---- கூப்பிடுகிற எளியேனையும், உதேியற்ற ெிறுனமயாைேனையும் அேர் 
ேிடுேிப்பார்” என்று தாேதீு தீர்க்கதரிெைம் உக க்கிறார். ெங் 72:4-14. 
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கிறிஸ்துேின் பி ென்ை காலப்பகுதியில் நிகழும் உபத்தி ேங்ககளக் குறித்து 

தீர்க்கதரிெைம் உக க்கப்பட்டாலும் அகதத் மதாடர்ந்து ஆெீர்ோதமாை ெமாதாை 
நிகல மேளிப்படும்.    இகளப்பாறுதலின் காலங்களும், எல்லாேற்கறயும் திரும்பப் 
மபறுதலின் காலங்களும் கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்தில் தான் நடக்கின்றை.  
அப் 3 : 19-21. 
     “ஆைபடியிைாவல கர்த்தருனைய ெந்நிதாைத்திலிருந்து இனளப்பாறுதலின் காலங்கள் 

ேரும்படிக்கும், முன்வை குறிக்கப்பட்ை இவயசுகிறிஸ்துனே அேர் உங்களிைத்தில்  அனுப்பும்படிக்கும், 
உங்கள் பாேங்கள் நிேிர்த்தி செய்யப்படும் சபாருட்டு நீங்கள் மைந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். 
உலகத்வதாற்றமுதல் வதேன் தம்முனைய தரீ்க்கதரிெிகசளல்லாருனைய ோக்கிைாலும் 
உனரத்தனேகள் எல்லாம் நினறவேறித் தரீுங்காலங்கள் ேருமளவும் பரவலாகம் அேனர 
ஏற்றுக்சகாள்ள வேண்டும்”. 
 

  “ --- நீதினயத் வதடுங்கள், மைத்தாழ்னமனயத் வதடுங்கள்; அப்சபாழுது ஒருவேனள 

கர்த்தருனைய வகாபத்தின் நாளிவல மனறக்கப்படுேரீ்கள்”.  மெப் 2:3. 
 

கிறிஸ்துேின் பிரென்ைத்தில் நிகழும் பணிகள் 
2வபதுரு 3:10. 
      “கர்த்தருனைய நாள்  இரேிவல திருைன் ேருகிற ேிதமாய் ேரும்; அப்சபாழுது ோைங்கள் 
மைமை என்று அகன்று வபாம்; பூதங்கள் சேந்து உருகிப்வபாம்; பூமியும் அதிலுள்ள கிரினயகளும் 
எரிந்து அழிந்து வபாம்”. 
 

ோைங்கள் : ஆேிக்குரிய அதிகா ங்கள். எவப 6:12. 
பூமி        : ெிேில் அ ொங்கங்கள். 
பூதங்கள்   : மதக்கூறுகள். 
      இங்கு குறிக்கப்படும் எரிதலும், மேந்து வபாகுதலும், உருகிப் வபாகுதலும், 
அழிந்து வபாகுதலும் மொல்லர்த்தமாக எடுத்துக் மகாள்ளத் வதகேயில்கல. அ ெியல் 
ெமூக, மபாருளாதா , மத அகமப்புகளின்  பகழய ஒழுங்குகள் முற்றிலும் 
ஒழிக்கப்படும் ெம்பேங்ககளச் சுட்டிக்காட்டுபகேகளாக உள்ளை. ஜைங்கள் நமது 
கர்த்தரின் இ ாஜ்யத்கத ே வேற்கும் நிகல அகடகிறார்கள்.  கிறிஸ்துேின் இந்த 
ஆயி  ேருை யுகத்தில், தம் இ ாஜ்யம் மக்களுக்கு மேளிய ங்கமாய் புலப்படும் 
ேிதத்தில் கிறிஸ்துேின் பி ென்ை காலத்தில் முதல் படியாக வமற்கண்ட பணிகள் 
நடக்கின்றை. இதன் இறுதியாக, “முழங்கால் யாவும் எைக்கு முன்பாக முைங்கும்” (ஏொ 9:7; 
45:23) என்ற தீர்க்கதரிெைத்துக்கு இணங்க, ெமாதாைப் பி புோகிய கிறிஸ்துேின் 
நீதியின் அ ொட்ெியில் ஒவ்மோரு நாவும் அேக ப் வபாற்றும். 
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 கிறிஸ்துேின் முதலாம் ேருககயில், இவயசுகே வநரில் கண்டும், அேக  
அறியாமலிருந்தார்கள். (வயாோன் 1:26; 1மகாரி 2:8)   “ ---- இப்பிரபஞ்ெத்துப் பிரபுக்களில் 
ஒருேனும் அறியேில்னல; அறிந்தார்களாைால், மகினமயின் கர்த்தனர அேர்கள் ெிலுனேயில் 

அனறயமாட்ைார்கவள”. (1சகாரி 2:8) இவத நிகல தான், கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 
பி ென்ைத்திலும்  இக்காலத்தில்  ாஜாக்களிடமும் தகலேர்களிடமும் நிலவுகிறது. 
புதியேற்கற மகாண்டுே  பகழயேற்கற ஒழிக்கும் பணிகய கர்த்தர் வமற்மகாண்டு 
இருக்கிறார் என்ற ேிையம் அேர்களுக்குத் மதரியேில்கல.  

கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகககயப் பற்றிய கிறிஸ்தேர்களின் எதிர்பார்ப்பும், 
யூதர்கள் தங்கள் வமெியாேின் ேருகககயக் குறித்த எதிர்பார்ப்பும் “இஸ் வேல்” நாடு 
திரும்ப உருோைகத கமயப்படுத்துேதாக இருக்கிறது. “இகேகமளல்லாம் 
ெம்பேிக்குமுன் இந்த  ெந்ததி ஒழிந்து வபாகாமதன்று மமய்யாகவே உங்களுக்கு  
மொல்லுகிவறன்” என்ற ேெைத்திற்கு இணங்க, இஸ் வேல் நாடு கிபி 1948ம் 
ேருைத்தில் சுதந்தி ம் மபற்றது. 

கிறிஸ்துேின் பி ென்ைத்கதப் பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளின் மற்றுமமாரு அம்ெமாக 
வேதாகம காலக்கணக்கு உள்ளது. பல்வேறு பிரிவுககளச் ொர்ந்வதாரின் 
காலக்கணக்கீடுகளில் ெில ேருைங்கள் ேித்தியாெமுகடயதாய் இருந்தாலும், 
மபரும்பாவலார் நாம் ஆதாமின் ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 7ேது ஆயி  ேருை காலத்தில் 
ோழ்ந்து மகாண்டிருக்கிவறாம் என்பகத நம்புகிறார்கள். வேதாகமத்தின் காலக்கணக்கு 
அம்ெங்ககள ேிசுோெிக்கிறேர்கள், தீகம அனுமதிக்கப்பட்ட 6000 ேருைங்களின் 
முடிகேத் மதாடர்ந்து, இகளப்பாறுதலின் காலமாகிய 7ேது ஆயி  ேருை யுகம் 
நடந்து மகாண்டிருக்கிறது என்பகத நம்புகிறார்கள். ஆதியாகமத்தின் “ெிருஷ்டிப்பின் 
7ேது நாளாகிய “ஓய்வு நாள்”, 1000 ேருைங்கள் காலப்பகுதி மகாண்டது என்பகத 
வேதாகம ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள் நம்புகிறார்கள்.  இது “கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் என்பது 
ஆயி ம் ேருைங்கள்” என்ற வபதுருேின் ேெைத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. (2வபதுரு 3:8) 
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கிறிஸ்துேின் ஆயிர ேருஷ அரொட்ெி 
 
      “ஆயி ம் ேருைங்கள்” என்ற காலப்பகுதிகயக் குறித்த  ேெைங்கள், 
 புதிய ஏற்பாட்டில் இ ண்டு இடங்களில் மட்டும் காணப்படுகின்றை. முதலாேது, 
2வபதுரு 3:8ம் ேெைத்திலும், ககடெியாக மேளி 20:4ம் ேெைத்திலும் உள்ளை.  இந்த 
“புதிய ஆயி ம் ேருைங்கள்”  எப்மபாழுது ேருகின்றது ?  இந்த காலப்பகுதி 
கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் ேருகககய அகழத்து ேருகிறதா ? இது துேங்கும் வபாது 
உலகம் முழுேதும் மகா உபத்தி ங்கள் மபருகி உலகம் முடிேகடகிறதா? இந்த 
“ஆயி ம் ேருை காலப்பகுதி” ஆ ம்பமாகும் மபாழுது வதேனுகடய இ ாஜ்யம் 
பூமியில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதா?  இந்த வகள்ேிகளுக்கு வேதாகமம் என்ை 
மொல்லுகிறது என்பகத கீழ்கண்டோறு ஆ ாயலாம் :  
 
      இவயசு பிறந்த ேருைம் கிமு 2 என்று துல்லியமாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
( ெல் - ோல்யூம் 2).  இந்த ேருைத்திலிருந்து “2000 ேருைங்கள்” கூட்டிைால் கிபி 
1998ம் ேருைம் ேருேகத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு, இகதத் மதாடர்ந்து  
கிறிஸ்துேின் “புதிய ஆயி  ேருைங்கள்” ஆ ம்பமாகிறது என்பது தேறாை கணிப்பு 
ஆகும்.  வேதாகமத்தில் “ஆயி ம் ேருைங்கள்’ என்பது, ஆதாமின் மூலமாக 
மனுக்குலத்தாருக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாேம் மற்றும் ம ணம் நுகழந்த காலத்திலிருந்து 
6000 ேருைங்ககளத் மதாடர்ந்து, ஏழாேது 1000 ேருை காலப்பகுதி  
மதாடங்குேகதக் குறிப்பதாய் உள்ளது. அதாேது, ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 
ேருைங்களின் பி யாெங்ககள மனுைர்கள் அனுபேித்தகதத் மதாடர்ந்து, 7ேது 1000 
ேருைங்கள் ஆ ம்பமாகிறது.  
 
      இதற்கு நிழலாக, ஆதியாகமம் 1ம் அதிகா த்தில் “ெிருஷ்டிப்பு” பற்றி மொல்லும் 
வபாது, வதேன் 6 நாட்கள் வேகல மெய்தகதயும், பிறகு 7ம் நாள் 
ஓய்ந்திருந்தகதயும் படிக்கிவறாம்.  அகதப் வபான்வற, வதேனுகடய கட்டகளக்கு 
இணங்க இஸ் வேல் ஜாதியிைர் ோ த்தில் 6 நாட்கள் வேகல மெய்யவும், 7ம் நாள் 
ஓய்ந்திருக்கவும் வேண்டியிருந்தது. இகதத் தான் “ஓய்வு நாள்” என்று 
மொல்லப்படுகிறது. இந்த “6 நாட்கள்” வேகலயும், “7ம் நாள்” ஓய்வும், வேதாகமத்தின் 
“ஆயி  ேருைங்கள்” கணிப்பிற்கு வபருதேியாக இருக்கின்றை. 
 

458 



 
 
 

 
 
கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவுக்கு “ஒரு நாள்” என்பது எவ்ேளவு காலத்னதக் 
குறிக்கிறது ? 
 
இதற்காை பதிகல அப்வபாஸ்தலைாகிய வபதுரு கூறுகிறார் : 
2வபதுரு 3:8. 
    “பிரியமாைேர்கவள, கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் ேருஷம் வபாலவும், ஆயிரம் ேருஷம் ஒரு 
நாள் வபாலவும் இருக்கிறசதன்கிற இந்த ஒரு காரியத்னத நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்ைாம்”. 
 
     வதே ஏற்பாட்டின் இந்த ‘அளவுவகாகல’ உபவயாகித்து, பாேத்திற்கும் 
ம ணத்திற்கும் அடிகமயாக்கப்பட்டுள்ள மனுக்குல பி யாெங்களின் 6000  
ேருைங்களாகிய “6 நாட்ககள” மதாடர்ந்து, “7ேது 1000 ேருை ஓய்வு நாளில்” 
மனுைர்களின் சுகமகளாகிய பாேமும் ம ணமும் படிப்படியாக அகற்றப்படும்  
என்பகத நாம் கி கிக்க முடிகிறது.  பாேம் இவ்வுலகத்தில்  பி வேெித்தது முதல் 
ஆட்ெி புரிந்த ம ணம் முழுேதுமாக அகற்றப்படும் காலப்பகுதியாக “7ேது 1000 
ேருைங்கள்” ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வதே ஏற்பாட்டின் இந்த “7ேது 1000 ேருை நாள்” 
மேளி 20:4ம் ேெைத்தில் மொல்லப்படுகிறது. இந்த நாளில் தான் கிறிஸ்துவுடன் கூட 
அேருகடய பரிசுத்தோன்கள் ஆளுகக மெய்ேதாகப் படிக்கிவறாம். இகதப்பற்றி 
பவுல் அப்வபாஸ்தலன் கூறுகிறார் : 
 
1மகாரி 15:25-28. 
      “எல்லாச் ெத்துருக்கனளயும் தமது பாதத்திற்குக் கீழாக்கிப்வபாடும் ேனரக்கும், அேர் ஆளுனக 
செய்யவேண்டியது. பரிகரிக்கப்படும் கனைெிச் ெத்துரு மரணம். ெகலத்னதயும் அேருைய பாதத்திற்குக் 
கீழ்ப்படுத்திைாவர; ஆகிலும் ெகலமும் அேருக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்ைசதன்று சொல்லியிருக்கும் வபாது, 
ெகலத்னதயும் அேருக்குக் கீழ்ப்படுத்திைேர் கீழ்ப்படுத்தப்பைேில்னலசயன்பது சேளியரங்க 
மாயிருக்கிறது. ெகலமும் அேருக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கும் வபாது, வதேவை ெகலத்திலும் 
ெகலமுமாயிருப்பதற்கு, குமாரன் தாமும் தமக்குச் ெகலத்னதயும் கீழ்ப்படுத்திைேருக்குக் 
கீழ்ப்பட்டிருப்பார்”. 
    
     இந்த 1000 ேருை காலப்பகுதிகயத் தான் அப் 3:19-21ம் ேெைங்களில் “எல்லாம் 
நிகறவேறித் தீருங் காலங்கள்” என்று மொல்லப்படுகிறது. அதாேது, இந்த 
காலப்பகுதியில் தான் மனுக்குலத்தார்  ஆதாம் ஏவதன் வதாட்டத்தில் இருந்த “பூ ண 
நிகலக்கு” திரும்பக் மகாண்டுே ப்படுோர்கள் என்று அர்த்தமாகிறது. 
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7ேது 1000 ேருஷ கால துேக்கம் எப்சபாழுது ? 
       
      வேதாகம காலக்கணக்கு ொட்ெியங்ககள மிகவும் கருத்தாய் ஆ ாய்ந்ததில், 
ஆதாம் பாேத்தில் ேிழுந்தகதத் மதாடர்ந்து ம ண ொபம் மபற்ற ேருைம் கிமு 4126 
என்பது துல்லியமாகத் மதரிகிறது. இகதத் மதாடர்ந்த பாே ம ண ஆட்ெியின் 6000 
ேருைங்களின் முடிவு  கிபி 1874ம் ேருைத்கத அகடகிறது. இந்த கிபி 1874ம் 
ேருைம் தான் மகத்தாை 7ேது 1000 ேருை நாளின் துேக்கம் ஆகும். ( ெல் – 
ோல்யூம் 2)  
 
நமது கர்த்தராகிய கிறிஸ்துேின் “1000 ேருஷ நாளில்” நைக்கும் ெம்பேங்கள் : 
 
     கிறிஸ்துேின் நாகளப் பற்றி வபதுரு பின்ேருமாறு கூறுகிறார் : 
2வபதுரு 3:10-13. 
     “கர்த்தருனைய நாள் இரேிவல திருைன் ேருகிறேிதமாய் ேரும்; அப்சபாழுது ோைங்கள்  
மைமை என்று அகன்றுவபாம்; பூதங்கள் சேந்து உருகிப்வபாம், , பூமியும் அதிலுள்ள கிரினயகளும் 
எரிந்து அழிந்துவபாம். இப்படி இனேகசளல்லாம் அழிந்து வபாகிறதாயிருக்கிறபடியால் நீங்கள் 
எப்படிப்பட்ை பரிசுத்த நைக்னகயும் வதே பக்தியும் உள்ளேர்களாயிருக்க வேண்டும் !  வதேனுனைய 
நாள் ெகீ்கிரமாய் ேரும்படிக்கு மிகுந்த ஆேவலாவை காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் ோைங்கள் சேந்து 
அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்வபாம். அேருனைய ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய நீதி ோெமாயிருக்கும் 
புதிய ோைங்களும் புதிய பூமியும் உண்ைாகுசமன்று காத்திருக்கிவறாம்”. 
 

     2வபதுரு 3:8ம் ேெைத்தின் “ஆயிர ேருஷ நாள்”, “நியாயத்தரீ்ப்பின் நாள்” 
என்றும் (ேெைம்7), “கர்த்தருனைய நாள்” (ேெைம்10), வதேனுனைய நாள் (ேெைம் 
12)  என்றும் ேர்ணிக்கப்படுகிறது. இந்த சொற்சறாைர்கள் எல்லாம், ஆயிர 
ேருஷ காலப்பகுதியில் வதே ஏற்பாட்டில் வமற்சகாள்ளப்படும் பணிகளின் 
பல்வேறு அம்ெங்கனள ேிேரிப்பதாய் உள்ளை.  
 

      வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்களும் மற்ற வேதாகம குறிப்புகளும், இந்த “1000 ேருை 
நாள்” ெமாதாைமாக ஆ ம்பமாகும் என்று மொல்லப்படேில்கல. உபத்தி ேம் மற்றும் 
மகா உபத்தி ேமாகவே துேங்குகிறது. இந்த “ஆயி  ேருை நாள்” இ ேிவல திருடன் 
ேருகிற ேிதமாய் ேருகிறது. அதாேது, இந்த நாள் உலகத்தா ால் காணக்கூடாத 
அளேிற்கு ஆேிக்குரிய நிகலயில் ேந்தகடகிறது. உண்கமயில், நமது கர்த்தருகடய 
நாளின் துேக்கப்பகுதியில் தான் நாம் ோழ்கிவறாம். நமது கர்த்த ாகிய       ேின் 
நாள் இ ேிவல திருடன் ேருகிற ேிதமாய் ேந்துள்ளது. (மத் 24:43)  
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ஆைால், உலகம் அேருகடய பி ென்ைத்கத அறியேில்கல. இதற்காை கா ணம் 
என்ை? அேர் மனுைைாக திரும்ப ே ாமல், மாம்ெீகக் கண்களால் காண இயலாத 
மகிகமக்குரிய ஆேியின் ெிருஷ்டியாக ேந்துள்ளார். இகதத் தான், வபதுரு 
         , “அேர் மாம்ெத்திவல சகானலயுண்டு, ஆேியிவல உயிர்ப்பிக்கப்பட்ைார்” என்று 
கூறுகிறார். (1வபதுரு 3:18) பவுல் அப்வபாஸ்தலனும் 1மகாரி 15:50ம் ேெைத்தில், 
“மாம்ெமும் இரத்தமும் வதேனுனைய ராஜ்யத்னதச் சுதந்தரிக்க மாட்ைாது” என்று மதரிேிக்கிறார். 
     கிறிஸ்து தம்முகடய ேருகககயத் மதாடர்ந்து, எவ்ேிதமாை பணிககள 
வமற்மகாண்டிருக்கிறார்? தற்வபாகதய மபால்லாத உலகத்தின் அதிபதியாை 
ொத்தாகைக் கட்டுேது தான் கிறிஸ்துேின் முதல் பணி ஆகும். (மேளி 20:1-3; கலா 
1:4; 2மகாரி 4:4) ொத்தானுகடய ேடீ்கட (தற்வபாகதய மபால்லாத உலகத்தின் 
அதிகா த்கத) மகாள்ளயிடவோ அல்லது அழிக்கவோ வேண்டுமமன்றால், ொத்தான் 
முதலில் கட்டப்பட வேண்டும். (மாற்கு 3:27) இதன் மபாருள் என்ை ? மபாய்யாை 
மதங்களும், அேற்றுடன் பிகணந்துள்ள ெர்ோதிகா  அ ெியல் அகமப்பு 
அதிகா ங்களும் (“ோைங்கள்”), சுயநலத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு மெயல்படும் 
ெமூக ஒழுங்குகளும் (“பூமி”) அகற்றப்பட வேண்டும்.  
 
ொத்தான் எப்படி கட்ைப்படுோன் ? 
     ொத்தான் ஆேிக்குரிய நிகலயில் இருப்பதிைால், மாம்ெீகப் பி கா மாக 
ெங்கிலியிைால் அேகைக் கட்டி, அேனுகடய  மெயல்பாடுககளத் தடுக்க இயலாது. 
வதேன் தம்முகடய ஞாைத்தின்படிவய, ொத்தானுகடய ேழக்கமாை மெயல்படும் 
ேிதத்கத படிப்படியாகத் தடுக்கும் முகறகயக் ககயாளுகிறார். ொத்தாகை 
ேலுேிழக்கச் மெய்யும் ெங்கிலியாக “ெத்தியம்” பி வயாகிக்கப்படுகிறது. 7ேது ஆயி  
ேருை காலத்துேக்கமாை கிறிஸ்துேின் ேருககயின் பி ென்ைத்திைால் ஏற்பட்ட 
ெத்திய மேளிச்ெத்திைால், இருண்ட யுகத்தின் அறியாகமகள், மூட நம்பிக்கககள், 
தேறுகள் அகைத்தும் ககளயப்படுகின்றை. பூமியில் ஆேிக்குரிய ேிையங்களில் 
பி காெிக்கும் மேளிச்ெம் (அறிவு, புரிந்து மகாள்ளும் உணர்வு, ெத்தியம்), இருளின் 
அதிபதியின் ஆதிக்கத்கத மேளிப்படுத்தி, பலேைீமகடயச் மெய்கிறது.  
 
ஆயிர ேருஷ யுகத்தில் சபருகி ேரும் ெத்தியத்னத இருளின் அதிபதி எப்படி 
எதிர்சகாள்ளுகிறான் ? 
     ேகலயில் ெிக்கிக் மகாண்ட காயமுற்ற மிருகம் வபால ொத்தான் தன் 
ஜேீனுக்காக  வபா ாடிக்  மகாண்டு  இருக்கிறான்.  அேன்  இப்மபாழுது  பல்வேறு  
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யுக்திககள ஆயுதங்களாகக் ககயாளுகிறான். ப ேி ேரும் மகட்ட நடத்கதகள், 
ேன்முகறகள், வப ாகெகள், நாத்தீகம், பரிணாமக் மகாள்கக, உலக ஞாைத்கத 
கமயமாகக் மகாண்டுள்ள ேிமரிெைங்கள் வபான்ற ஆயுதங்ககளக் ககயாண்டு, 
மனுைர்ககள தன் ேெம் ஈர்க்கிறான். ெத்திய மேளிச்ெத்திற்கு எதி ாை இந்த 
ஆயுதங்கள் உலகம் முழுேதும் இதுேக  கண்டி ாத அளேிற்கு மபருகியுள்ளை. 
இகத மதாடர்ந்த உபத்தி ேங்கள் மிகுதியாகிக் மகாண்டு ேருகின்றை. ோயின் 
(கர்த்தரின்) சுோெத்திைால் (ெத்தியத்திைால்) மபால்லாதேைாகிய ொத்தான் 
அழிக்கப்பட்டு ேருகிறான்.  ெத்தியத்திற்கு எதி ாை வபா ாட்டத்தில்  தன் ெகல 
அதிகா ங்ககளயும், அகடயாளங்ககளயும், மபாய்யாை அற்புதங்ககளயும் 
பி வயாகிப்பான். (2மதெ 2:8-12) 
ஆயிர ேருஷ யுகம் பற்றி தாைிவயல் ேிேரிப்பு : 
      ஆயி  ேருை யுகம் பற்றிச் மொல்லும் வபாது, தாைிவயல் பின்ேருமாறு 
குறிப்பிடுகிறார் : 
தாைி 12:1-4. 
      “----- முடிவுகால மட்டும் இந்த ோர்த்னதனளப் புனதசபாருளாக னேத்து னேத்து, இந்தப் 
புஸ்தகத்னத முத்தினர வபாடு; அப்சபாழுது அவநகர் இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்ோர்கள், அறிவும் 
சபருகிவபாம் என்றான்”. 
        முடிேின் காலத்தில் நாம் இருக்கிவறாம் என்பகத அகடயாளம் காணும் 
ேிதமாக, வமற்குறிப்பிட்ட ேெைத்தில்  உள்ள இ ண்டு ேிையங்களின் 
நிகறவேறுதகல உணருகிவறாம்.  மனுக்குலம் இங்கும் அங்கும் ஓடுேதும், அறிவு 
மபருகிப் வபாேதும் நாம் கண்கூடாக காணும் உண்கமயாகும். இந்த இ ண்டு 
அகடயாளங்களும் ஆயி  ேருை யுகத்தில் நாம் ோழ்கிவறாம் என்பகத 
உறுதிப்படுத்துகின்றை. 
ஆயிர ேருஷ யுகம் உபத்திரேத்தில் ஏன் ஆரம்பிக்கிறது ? 
       ஆயி  ேருை யுகத்தின் துேக்கத்தில் “அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிவல” வதேன் 
தம்முகடய இ ாஜ்யத்கத ஸ்தாபிக்கிறார். அதாேது, பூமியின்  ாஜாக்கள் மற்றும் 
இ ாஜ்யங்களின் அதிகா ங்கள் முதலில் அகற்றப்படுேதும், அது அதிக 
உபத்தி ேங்களுக்கு ேழிேகுப்பதும் நடக்கிறது. (தாைி 2:44ம் ேெைத்கதப் பார்க்கவும்) 
உலக அதிகா ங்ககள இதுகாறும் தன்ேெப்படுத்தியிருந்த இேர்கள், தங்ககளச் 
சுற்றியுள்ள உலகம் மநாறுங்கிப் வபாேகதக் கண்ணுற்று, பயமும் வகாபமும் 
மகாள்கிறார்கள். அேர்களுகடய குகறவுள்ள ெட்டதிட்டங்களும், அ ொங்கங்களின் 
தேறாை வகாட்பாடுகளும் வதால்ேி அகடேது மேளிப்படுகிறது. (மேளி 11:15-18) 
உரிகமக்கா  ாை கிறிஸ்து, அதிகா ங்ககள தம் ேெப்படுத்திக் மகாள்ேகத 
உண ாதிருக்கிறார்கள். 
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      “அதிகா  மாற்றம்” நிகழும் இந்த காலப்பகுதிகயச் சூழ்ந்துள்ள மகா 
உபத்தி ேத்கதப் பற்றி இவயசு குறிப்பிடும் வபாது, “உலகமுண்டாைது முதல் 
இதுேக க்கும் ெம்பேித்தி ாததும், இைிவமலும் ெம்பேியாததுமாை மிகுந்த 
உபத்தி ேம் அப்மபாழுது உண்டாயிருக்கும்” என்று மத் 24:21ல் மொல்கிறார். இந்த 
காலப்பகுதிகய பவுல் அப்வபாஸ்தலன், “ெமாதாைமும் ெவுக்கியமும் உண்மடன்று 
அேர்கள் மொல்லும்  வபாது, கர்ப்பேதியாைேளுக்கு வேதகை ேருகிறது வபால 
அழிவு ெடுதியாய் அேர்கள் வமல் ேரும், அேர்கள் தப்பிப் வபாேதில்கல” என்று  
1மதெ 5:3ம் ேெைத்தில் கூறுகிறார்.  தற்காலத்திய மபாருளாதா  மநருக்கடிகள், 
அ ொங்கங்களில் நிலவும்  லஞ்ெங்கள் மற்றும்  ஸ்தி மில்லாத தன்கம, அணுஆயுத 
மபருக்கம்  ெமூக அகமதியின்கம  வபான்றகே, உலகம் இதுேக  காணாத ஒரு 
உபத்தி ேத்கத வநாக்கியுள்ள காலப்பகுதியில் இருக்கிவறாம் என்பது 
உறுதிப்படுகிறது.  இந்த நிகலகம  மபால்லாத உலகத்திலிருந்து வேதாகமம்  கூறும் 
ஆயி  ேருை யுகத்திற்கு மாறியுள்ளகத அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
 
வதே ஏற்பாட்டில் “இஸ்ரவேலர்கள்” : 
      இஸ் வேல்  ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுேதின் துேக்கம், வதேனுகடய இ ாஜ்யம் 
ெமீபமாயிற்மறன்று அறியும் அகடயாளமாக இவயசு கூறிைார். (லூக் 21:29-31)  கிபி 
1874ம் ேருைத்திற்கு முன்பாக, 18 நூற்றாண்டுகளாக இஸ் வேல் வதெத்திைர் 
ெிதறடிக்கப்பட்டு உலகம் முழுேதும் துன்புறுத்தப்பட்டைர். கிபி 1874ம் ேருைத்திற்குப் 
பிறகு, கிபி 1878ம் ேருைத்தில் “படீ்டா டிக்ோ” (நாடு திரும்பும் இஸ் வேலர்களுக்கு 
நி ந்த  குடியிருப்பு காலைி) நிறுேப்பட்டு, அகதத் மதாடர்ந்து கிபி 1948ம் 
ேருைத்தில் இஸ் வேல் நாட்டின் சுதந்தி ம் பி கடைப்படுத்தப்பட்டது.  வதேனுகடய 
இ ாஜ்யம் மலர்ந்துள்ளகத இகேமயல்லாம் நமக்கு உணர்த்துகின்றை. 
 
தரீ்க்கதரிெை காலக்கணக்கில் அடுத்து நிகழ இருப்பது என்ை ? 
       வதேனுகடய இ ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறகத தடுத்து, தற்வபாகதய 
நிகலகமகயத் தக்க கேத்துக் மகாள்ளும் முயற்ெியில் ெிேில் அதிகா ங்களும் 
ெகபகளும் கூட்டு முயற்ெியில் ஈடுபடும்  இந்த இகணப்பு, பகழய புைித வ ாம 
ொம் ாஜ்யத்திற்கு (மதமும் ெிேில் அதிகா மும் இகணந்த அகமப்பு) 
ஒத்ததாயிருக்கும். மிருகத்தின் நாமத்கத தரித்தேர்களுக்கு ஒத்துகழக்காத உண்கம 
கிறிஸ்தேர்ககள துன்புறுத்தும் அதிகா த்கத வபாலி கிறிஸ்தே அ ொங்கங்கள் 
மெயற்படுத்தும்.  
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      இந்த உபத்தி ே காலத்தின் உச்ெக்கட்டமாக, “யாக்வகாபின் இக்கட்டு” (எவ  
30:7) நிகழும். இந்த ெமயத்தில் தான் எல்லா  ாஜ்யங்களும் இஸ் வேலுக்கு 
ேிவ ாதமாக கூடுோர்கள். (ெகரியா 12;2,3;14:2). இஸ் வேகலத் திரும்பக் கூட்டிச் 
வெர்த்த வதேன் அகத அழிக்க அனுமதிக்க மாட்டார். இந்த யுத்தத்தில் மபறும் 
மேற்றிகயத் மதாடர்ந்து, இஸ் வேல் ஜாதியுடன் வதேன் புதிய உடன்படிக்கககய 
ஏற்படுத்துோர். எவ  31:31.  
மரித்வதாரின் உயிர்த்சதழுதல் : 
      இஸ் வேலருடன் ஏற்படுத்தப்படும் புதிய உடன்படிக்கககயத் மதாடர்ந்து 
மனுக்குலத்தின் உயிர்த்மதழுதல் நகடமபறும். உயிர் மபற்றேர்கள் தாங்கள் 
அறிந்திருந்த பகழய உலக ஏற்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட நிகலயில், 
ெமாதாைம், நீதி, அன்பு நிகறந்த சூழ்நிகலகய காண்பார்கள்.  “உம்முனைய நியாயத் 
தரீ்ப்புகள் பூமியிவல நைக்கும் வபாது பூச்ெக்கரத்துக்குடிகள் நீதினயக் கற்றுக்சகாள்ோர்கள்”  என்ற 
ேெைத்தின்படி (ஏொ 26:9) உலக ஜைங்கள் வதேனுகடய பி மாணங்ககளக் 
கற்றுக்மகாள்ோர்கள். “பூமி கர்த்தனர அறிகிற அறிேிைால் நினறந்திருக்கும்”. (ஏொ 11:9) 
இறுதி வொதனை : 
       ஆயி  ேருை முடிேில், மனுக்குலத்தார் அகைேரும் வதேகைப் பற்றிய 
அறிேிலும் ஒழுங்கிலும் வதறிைேர்களாய் பூ ணப்படுோர்கள். (மேளி 22:17) 
நல்லகதயும் மகட்டகதயும் அனுபேித்த பின்பு, ொபத்கதயும் ஆெீர்ோதத்கதயும் 
அனுபேித்த பின்பு, மனுைர்கள் தம் சுய ெித்தத்திைால் ெீர்மபாருந்தியகத வொதிக்கும் 
ககடெி வொதகையில் வதறிய மபரும்பாலாை மக்கள் நித்திய ஜேீகைப் 
மபறுோர்கள். கீழ்ப்படியாமல் வபாகும் ெிறு கூட்டத்தார் இ ண்டாம் ம ணத்கத 
ெந்திப்பார்கள். இேர்களுக்கு மறுபடியும் உயிர்த்மதழுதல் இல்கல.        
 
 ஆயிர ேருஷ யுகத்தின் மகினமயாை முடிவு : 
    வேதாகமத்தின் ஆயி  ேருை யுகம் முடிேகடயும் வபாது, ெிருஷ்டிகரின் வதே 
ஞாைத்திற்கு இணங்க, மனுக்குலத்தின் கண்ணரீ் யாவும் துகடக்கப்படும். 
“உம்முகடய இ ாஜ்யம் ேருேதாக; உம்முகடய ெித்தம் ப மண்டலத்திவல 
மெய்யப்படுகிறது வபால, பூமியிவலயும் மெய்யப்படுேதாக” என்ற இவயசுேின் மஜபம் 
நிகறவேறும். அது முதல் மனுக்குலத்தார் ெமாதாைம், ஆவ ாக்கியம், ெந்வதாைம், 
பாதுகாப்பு, நித்திய ஜேீன் எல்லாேற்கறயும் அனுபேிப்பார்கள். (மேளி 21:4; 22:17; 
ஏொ 2:4; 33:24; மீகா 4:4)    
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ெங்கீதம் 90ம் அதிகாரம் 

 
வதேனுனைய மைிதைாகிய 

வமாவெயின் சஜபம் : 

 

 

 

1. ஆண்ைேவர, வதேரீர் தனலமுனற 

தனலமுனறயாக     எங்களுக்கு  

அனைக் கலமாைேர்.  

 

2. பர்ேதங்கள் வதான்று முன்னும், நீர் 

பூமினயயும்,உலகத்னதயும் உருோக்கு 

முன்னும், நீவர அநாதியாய் என்சறன் 

னறக்கும் வதேைாயிருக்கிறரீ். 

 

3. நீர் மனுஷனை நிர்த்தூளியாக்கி, 
மனுப்புத்திரவர, திரும்புங்கள் என்கிறரீ். 

 

     வமாவெ இந்த ெங்கீதத்கத எழுதிைார். இது ஒரு 

தீர்க்கதரிெைம் என்பதும், தீகமகய அனுமதிப்பது 

மனுைைின் நன்கமக்வக என்பகத இந்த மஜபம் 

உடவை உணர்த்துகிறது. 

வதேனுகடய ோர்த்கதயில் நமக்கு இருக்கும் 

நம்பிக்கககய முதல் இ ண்டு ேெைங்கள் 

மகாடுக்கின்றை.  நாம் எந்த யுகத்தில் 

ோழ்ந்தாலும், வதேவை நமக்கு அகடக்கலம். 

இகதேிட நமக்கு ஆறுதலாை ேிையம் நமக்கு 

வேமறங்கும் கிகடக்கிறதில்கல.  நம்முகடய 

எல்லா வகள்ேிகளுக்கும் பதில் கிகடக்கும் 

ேககயில் அேருகடய ோர்த்கதகய நாம் 

வதடிப்பார்ப்பதற்கு அச்ொ மாக இந்த ேெைங்கள் 

இருக்கின்றை. 

 

ேெைங்கள் 3-5: 

ஆயிரேருஷ காலப்பகுதிகனள நமக்கு 

அறிமுகப்படுத்தி, அனதப் பற்றிய ேிளக்கமும் 

அளிக்கின்றை. 

 

    பாேத்திைால் மனுக்குலத்திற்கு ஏற்பட்ட 

அனுபேத்தின் முழுகம 3ம் ேெைத்தின் ொ ம் 

ஆகும். இந்த ெிறு ோக்கியம் ஏழாயி ம் 

ேருைங்ககள உள்ளடக்கியிருக்கிறது. இது 

மனுக்குல நிகலகமயின் ேிளக்கமாய் உள்ளது. 

ஏமைைில், நாம் பாேம் மெய்ததால், 

“மண்ணுக்குத் திரும்பத் தள்ளப்பட்வடாம்”  

ஆைால், ோக்குத்தத்தமாைது தயக்கமில் 

லாமலும், பாதுகாப்பாகவும்  இருக்கிறது.  
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4. உமது பார்னேக்கு ஆயிரம் ேருஷம் 

வநற்றுக்கழிந்த நாள் வபாலவும், 

இராச்ொமம் வபாலவும் இருக்கிறது 

 

வதேன் கூறுகிறார்: “திரும்புங்கள்”. இந்த 

ோக்குத்தத்தம் தான், அப் 3:21ல்,” 

“தீர்க்கதரிெிகமளல்லாருகடய ோக்கிைாலும் 

உக த்தகேகள் எல்லாம் நிகறவேறித் 

தீருங்காலங்கள்” என்று மொல்லப்படுகிறது. இந்த 

ஒரு ெிறு ோக்கியத்தில் நித்திய ெத்தியங்கள் 

எவ்ேளவு அழகாக ேடிேகமக் 

கப்பட்டிருக்கின்றை 
 4ம் ேெைம், 3ம் ேெைத்தின் ேிளக்கம் ஆகும். 

இ ண்டு மேவ்வேறு  “ஆயி ம் ேருைங்கள்” 

மகாண்ட காலப்பகுதிகள் 4ம் ேெைத்தில் 

குறிக்கப்படுகின்றை.  3ம் ேெைத்தின் இ ண்டு 

ெம்பேங்ககள  இகேகள் குறிக்கின்றை.  

1. வநற்று கழிந்த நாள்;  இது ஏவதைில் ஆதாமின் 

ேிழுககயின் நாள்.   

2. “இ ாச்ொமம்”. இந்த மொற்மறாடர் ஜாக்கி 
 கதயாக கேைிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும். 

ஆைால், ஒன்று மட்டும் நிச்ெயம். இந்த “ஜாமம்” 

(WATCH) ஆயி ம்   ேருைங்கள்    மதாடர்கிறது. 

     இந்த “இ ாச்ொமம்” 3ம் ேெைத்தின் 

“திரும்புங்கள்” காலப்பகுதிக்கு ெமமாக 

இருக்கிறது. 

அதாேது, 

3ம் ேெைம் : இ ண்டு    நிகழ்வுகள்  

 1. மனுக்குலத்தின் ேிழுகக. 2. மனுக்குலம்       

திரும்புதல்  (ெீர்மபாருந்துதல்). 

4ம் ேெைம் :  இ ண்டு    நிகழ்வுகள்:  

1.  ஆதாமின் 1000 ேருை நாள்.  

2. மனுைன் “திரும்புேதின்” காலப்பகுதியாை 

1000 ேருை“ ஜாமம். 
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        இந்த “ஜாமம்” பற்றி நாம் எதுவும் யூகிக்கத் 

வதகே இல்கல. ஏமைைில், இவயசு தாவம இவத 

அகடயாள பாகைகய லூக் 12:38ல் 

உபவயாகப்படுத்துகிறார்.  

(இந்த ெங்கீதத்தின் “மொல்கலவய” இவயசு 

நிச்ெயம் உபவயாகப்படுத்தியிருப்பார்).  

 

       இவயசு தம்முகடய இ ண்டாம் ேருகக, 

இ ண்டாம் “ஜாமத்திலாேது மூன்றாம் 

“ஜாமத்திலாேது இருக்கும்” என்று கூறுகிறார். 

(இப்படியாக, ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலிருந்து 

இ ண்டு அல்லது மூன்று ஆயி ம் 

ேருைங்களில்).  அேருகடய இ ண்டாம் 

ேருகக நடக்கும் என்பகத, 90ம் ெங்கீதத்தின் 

கருோகிய “நிகறவேறித்தீருங் காலங்கள்” என்று 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. (அப் 13:19-21) இந்த 

ேெைங்களிலிருந்து, மூன்றாேது ஆயி ம் 

ேருைங்கள் (ஜாமம்) என்பது, “நிகறவேறித்தீரும் 

காலங்கள்” என்றும், அது ஆயி ம் ேருைங்கள் 

நீட்ெி  மகாண்டது என்பதும் தேிர்க்க 
முடியாததாயிருக்கிறது.  
   இப்படியாக, இந்த 90ம் ெங்கீதம் இவயசுேின் 
ேருககயுடனும், ஆயி ம் ேருைங்களுடனும்  
அதாேது “நிகறவேறித்தீருங் காலங்களுடனும்” 
ஏற்கைவே ெம்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 
.வேதாகம காலக்கணக்குகள் ோயிலாக, 
இவயசுேின் ேருகக, இ ண்டாம் ஜாமமும், 
மூன்றாம் ஜாமமும் ெந்திக்கும் வேகளயில் 
நடந்தது என்பதும் மதரிகிறது. இந்த 
ெங்கீதத்தின் அடிப்பகடயில், “மூன்றாம் ஜாமம்” 
என்று அறியப்படும் “ஆயி ம் ேருைங்கள்”  
கிபி 1874ம் ேருைத்தில் ஆ ம்பிக்கிறது. 
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5. அேர்கனள சேள்ளம் வபால ோரிக் 
சகாண்டு வபாகிறரீ்; நித்தினரக்கு 
ஒத்திருக்கிறார்கள்; கானலயிவல 
முனளக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக் 
கிறார்கள். 
6. அது கானலயிவல முனளத்துப் 
பூத்து, மானலயிவல அறுப்புண்டு 
உலர்ந்து வபாம். 

 
 
 
 
 

7. நாங்கள் உமது வகாபத்திைால் 
அழிந்து, உமது உக்கிரத்திைால் 
கலங்கிப்வபாகிவறாம். 
8. எங்கள் அக்கிரமங்கனள உமக்கு 
முன்பாகவும், எங்கள் அந்தரங்க 
பாேங்கனள உமது முகத்தின் 
சேளிச்ெத்திலும் நிறுத்திைரீ். 
9. எங்கள் நாட்கசளல்லாம் உமது 
வகாபத்தால் வபாய்ேிட்ைது; ஒரு 
கனதனயப்வபால் எங்கள் ேருஷங் 
கனளக் கழித்துப் வபாட்வைாம். 
10. எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது 
ேருஷம், சபலத்தின் மிகுதியால் 
எண்பது ேருஷமாயிருந்தாலும், 
அதின் வமன்னமயாைது ேருத்தமும் 
ெஞ்ெலமுவம; அது ெகீ்கிரமாய் கைந்து 
வபாகிறது, நாங்களும் பறந்து 
வபாகிவறாம். 

 

     (அப்படியாைால்,   இந்த  90ம்  ெங்கீதம்,  
2வபதுரு 3ம் அதிகா ம், மேளி 20ம் அதிகா ம் 
ஆகியேற்றில் குறிப்பிடப்படும் “ஆயி ம் 
ேருைங்கள்” அகைத்தும் ஒன்வற என்பதும், 
அகே கிபி 1874ம் ேருைத்தில் ஆ ம்ப 
மாகிறது என்றும் மொல்லலாம்).  
5,6ம் ேெைங்கள், மனுக்குலத்தின் தேிப்கப 
மேளிப்படுத்துகிறது 
5ம் ேெைத்தில், மனுக்குலத்தின் ோழ்வு 
மேள்ளம் வபான்று ோரிக்மகாண்டு 
வபாகப்படுகிறது என்றும், எல்வலாரும் 
பாதாளத்தின் “நித்திக க்கு” உட்படுகிவறாம் 
என்றும் ேர்ணிக்கிறது. பிறகு, இந்த ோழ்க்கக 
புல்லின் தற்காலிக ோழ்க்ககக்கு ஒப்பிட்டுச் 
மொல்லப்படுகிறது. (இவத உேகம ஏொயா 
40:6-8ல் காணப்படுகிறது). ஒவ்மோரு ோழ்வும் 
காகலயில் மகிழ்ச்ெியுடன் ஆ ம்பிப்பது 
வபாலத் வதான்றி, ேள , ேள  மங்கி, மகறந்து 
வபாகின்றது.  வதேன் பகடத்த உன்ைதமாை 
ெிருஷ்டிப்பிற்காை பரிதாபமாை ொட்ெியம் இது. 
நம் மீது ேிழுந்த ொபமும், அதன் துய மும் 7 
முதல் 11 ேெைங்களில் ேிேரிக்கப்படுகிறது. 
 
(10ம் ேெைத்தில், மனுைன் ொதா ணமாக 
ோழும் ேயது எழுபது ேருைங்கள் என்று 
படிக்கிவறாம். ஆதாமின் “வநற்று கழிந்த நாள்” 
அேனுக்கு 930 ேருைங்கள் மட்டுவம.  இது 
முழுகமப்படுத்தும் ேிதமாக, அகத முதல் 
ஆயி ம் ேருைங்களாக்கி, அதில் ஆதாமுக்குக் 
கிகடக்காத மீதி ேருைங்ககள நமக்குக் 
மகாடுத்திருக்கிறார் என்றும் மொல்லலாம்).  
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11. உமது வகாபத்தின் ேல்லனம 
னயயும், உமக்குப் பயப்பைத்தக்க 
ேிதமாய் உமது உக்கிரத்னதயும் 
அறிந்து சகாள்ளுகிறேன் யார் ?  
 
12. நாங்கள் ஞாை இருதயமுள்ள 
ேர்களாகும்படி, எங்கள் நாட்கனள 
எண்ணும் அறினே எங்களுக்குப் 
வபாதித்தருளும். 
 
13. கர்த்தாவே, திரும்பி ோரும், 
எதுேனரக்கும் வகாபமாயிருப்பீர்? 
உமது அடியாருக்காகப் பரிதபியும். 
 
14. நாங்கள் எங்கள் ோழ்நாசளல் 
லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி, 
கானலயிவல எங்கனள உமது 
கிருனபயால் திருப்தியாக்கும். 
 
15. வதேரீர் எங்கனளச் ெிறுனமப் 
படுத்திை நாட்களுக்கும், நாங்கள் 
துன்பத்னதக் கண்ை ேருஷங் 
களுக்கும் ெரியாய் எங்கனள 
மகிழ்ச்ெியாக்கும். 
 
16. உமது கிரினய உமது ஊழியக் 
காரருக்கும், உமது மகினம அேர்கள் 
பிள்னளகளுக்கும் ேிளங்குேதாக. 
 
17. எங்கள் வதேைாகிய ஆண்ைேரின் 
பிரியம் எங்கள்வமல் இருப்பதாக; 
எங்கள் னககளின் கிரினயனய 
எங்களிைத்தில் உறுதிப்படுத்தும்; ஆம், 
எங்கள் னககளின் கிரினயனய 
எங்களிைத்தில்உறுதிப்படுத்தியருளும். 

தீகம அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் நமது இந்த 
ோழ்நாளின் அனுபேம் மூலம் ஞாைம் 
மபற்றுக்மகாள்ள வமாவெ வதேைிடம் மன்றாடு 
கிறார்.  நாம் “மைந்திரும்பும்” காலத்தில், இந்த  
ஞாைம் நமக்கு நன்கமக்வகதுோை பலகைத் 
தரும். 
 
 
13 – 17ம் ேெைங்களில் “ெீர்மபாருந்தும் காலம்” 
வேண்டி, மனுக்குலம் ஏக்கமுறுேது மேளிப் 
படுத்தப்படுகிறது. 
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சுருக்கவுனர: 

 

       தீகம அனுமதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டு ேரும்  ஏழாயி ம் ேருைங்கள் 

அடங்கிய காலப்பகுதிகய  90ம் ெங்கீதம் ேிளக்குகிறது.  இது குறிப்பாக, முதல் மற்றும் 

ககடெி ஆயி ம் ேருைங்ககள கமயப்படுத்துகிறது. மனுைர் நிர்த்தூளிக்குச் மெல்லத் 

துேங்கிய முதல் காலப்பகுதி (ஆதாமின் ஆயி  ேருை நாள்); கிறிஸ்துேின் ெீர்திருத்தும் 

திட்டத்தில் பயன்மபறும் ேககயில் மனுக்குலம் “திரும்பும்” காலப்பகுதி (லூக் 12:38ன்  

இ ேில் மூன்றாம் ஜாமம்);   இந்த ெங்கீதம் (லூக்கா மற்றும் அப்வபாஸ்தலர் நடபடிகள்  

ேெைங்களுடன்)  இந்த ககடெி ஆயி ம் ேருைங்கள் கிபி 1874ல் ஆ ம்பிக்கிறது என்பகத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. 
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2வபதுரு 3ம் அதிகாரம் 

 

1. பிரியமாைேர்கவள, இந்த இரண்ைாம் 
நிருபத்னத இப்சபாழுது உங்களுக்கு 
எழுதுகிவறன். 
2. பரிசுத்த தரீ்க்கதரிெிகளால் முன் 
சொல்லப்பட்ை ோர்த்னதகனளயும், 
இரட்ெகராயிருக்கிற கர்த்தருனைய 
அப்வபாஸ்தலராகிய எங்களுனைய 
கட்ைனளகனளயும் நீங்கள் நினைவு 
கூரும்படி இந்த நிருபங்களிைால் 
உங்கள் உண்னமயாை மைனத 
நினைப்பூட்டி எழுப்புகிவறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 .முதலாேது நீங்கள் அறிய 
வேண்டியது என்ைசேைில்: 
கனைெிநாட்களில் பரியாெக்காரர் 
ேந்து, தங்கள் சுய இச்னெகளின்படி 
நைந்து, 
4.  அேர் ேருோர் என்று சொல்லுகிற 
ோக்குத்தத்தம் எங்வக ?  பிதாக்கள் 
நித்தினரயனைந்தபின்பு ெகலமும் 
ெிருஷ்டிப்பின் வதாற்றமுதல் 
இருந்தேிதமாயிருக்கிறவத என்று 
சொல்லுோர்கள். 

     வபதுரு இந்த அதிகா த்கத எழுத ஆ ம்பிக்கும் 

வபாவத, மிகத் மதளிோகக் குறிப்பிடுகிறார்: தாம் 
எழுதுேது, தீர்க்கதரிெிகளிடமிருந்தும், இவயசு 
ேிடமிருந்தும், அகேகள் அப்வபாஸ்தலர்களுகடய 
ோர்த்கதகளில் பி திபலிப்பகதயும் குறிப்பிடுகிறார். 
   இந்த அதிகா த்கத எழுதும்வபாது, “ஆயி ம் 
ேருைங்கள்”  என்பகத பிறகு குறிப்பிடப்வபாகிறார். 
இந்த ேிையத்கத அேர் மபற்றிருக்கும் இடம்,  
90ம் ெங்கீதத்திலிருந்து  மட்டுவம. வேறு எங்கும் 
இந்த “ஆயி ம் ேருைங்கள்” காணப்படுகிறதில்கல. 
வபதுரு அப்வபாஸ்தலன், அந்த தீர்க்கதரிெைத்கத 
நமக்கு ஞாபகமூட்டவே ேிரும்புகிறார்.  இகத, 
அேர் இவயசுேின் “நாவளாடு” (அேருகடய 2ம் 
ேருககயுடன்)  இகணக்கிறார்.  இதற்காை மூல 
ஆதா ங்கள் வபதுருவுக்கு இ ண்டு இடங்க 
ளிலிருந்து கிகடத்தது. 
1. இவயசு தம் இ ண்டாம் ேருகககயப் பற்றி 

அப்வபாஸ்தலர்களிடம் வபசும்வபாது, “இ வு 
ஜாமம்” பற்றிக் குறிப்பிட்டார் 

2. இந்த தீர்க்கதரிெை அம்ெத்கத ஆயி ம் 
ேருைங்களுடன்  இகணத்து 90ம் ெங்கீதம் 
கூறுகிறது. பரிசுத்த ஆேியின் ேல்லகம 
யிைால், வபதுருேின் புரிந்து மகாள்ளுதல் 
பி காெமுற்று, இவயசுவும் 90ம் ெங்கீதமும் 
ஏற்கைவே கற்பித்ததில் வமலும் ஆழமாை 
பார்கேகய நமக்கு அளிக்கிறார். தாம் 
மொல்லப் வபாகிற ேிையம் பரியாெத்திற்கு 
உள்ளாகப் வபாகிறது என்பகத வபதுரு 
நன்றாகவே அறிந்திருந்தார். ஏமைைில், தாம் 
மொல்லும் ேிையமாகிய “இவயசுேின் “நாள்”  
துேங்கும் மபாழுது, மாம்ெீகக் கண்களுக்குத் 
மதரியாது என்பது வபதுருவுக்குத் மதரியும். 
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5. பூர்ேகாலத்தில் வதேனுனைய 
ோர்த்னதயிைாவல ோைங்களும், 
ஜலத்திைின்று வதான்றி ஜலத்தி 
ைாவல நினலசகாண்டிருக்கிற பூமியும்  
உண்ைாயிைசேன்பனதயும், 
6. அப்சபாழுது இருந்த உலகம் 
ஜலப்பிரளயத்திைாவல அழிந்தசதன் 
பனதயும் மைதார அறியாமலி 
ருக்கிறார்கள். 
 

“இது இதுேக யிலும் பகழய மபால்லாத 
உலகமாகவே இருக்கிறது” என்று ஜைங்கள் 
மொல்ோர்கள்.  நாம் ோழும் “நாள்” ேழக்கத்திற்கு 
மாறாக இருந்தாலும், இப்மபாழுதுள்ள உலகத்தின் 
தைித்தன்கமகய புரிந்து மகாள்ேதில் மமத்த 
ைமும்  தயக்கமாயும் இருப்பார்கள்.  
குறிப்பு: 4ம் ேெைத்தின்படி, வபதுருேின் உக யின் 
கமய வநாக்கம், கிறிஸ்துேின் ேருகககயப் 
(பி ென்ைத்கத) பற்றியது ஆகும். இவயசுேின் 
ேருகககய “நிகறவேறித்தீருங் காலங்களுடன்” 
ெமமாக்கி, வபதுரு அப்வபாஸ்தலன் முதலில் அப் 
3ம் அதிகா த்தில் உக  நிகழ்த்திைார். இது 90ம் 
ெங்கீதத்தில் உள்ள பாடம் ஆகும்.  
“வதேனுகடய ோர்த்கத” தான் ெகலத்திற்கும் மூல 
ஆதா ம் என்பகத வபதுரு ேலியுறுத்துகிறார். 
எம்மாவுக்குப் வபாகும் ேழியில் இவயசுேின் 
வபாதகையும், 90ம் ெங்கீதத்தின் முதல் இரு 
ேெைங்களும் இகத நமக்கு நிகைவூட்டுகின்றை.  
தீர்க்கதரிெைத்திைால் மட்டுவமயல்லாமல், மாம்ெீக 
கண்களால் கிறிஸ்துேின் நாகள கண்டுண  
முடியாது. 
இந்த ேெைத்தில், வபதுரு நிழல் – மபாருள் 
ெம்பந்தத்கத நமது மைதில் நிகலநிறுத்த  
ேிரும்புகிறார். மத் 24:37-42ம் ேெைங்களில் உள்ள 
இவயசுேின் ோர்த்கதகளிலிருந்து வபதுரு இந்த 
ெம்பந்தத்கத கற்றிருக்கலாம். 
தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதல்ககள அறியாமல் 
இருக்கும் நிகல ஒன்றும் புதியதல்ல என்பகத 
நாம் அறியவேண்டும் என்று வபதுரு ேிரும்புகிறார். 
வநாோேின் நாட்களில் இருந்தகதப் வபான்வற, 
இவயசுேின் நாளிலும் இருக்கப்வபாகிறது. உலகம் 
அறியாகமயில் இருக்கும்; ஆைால், பரிசுத்த 
ோன்கள் அறிந்துணர்ந்து மகாள்ோர்கள். 
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7. இப்சபாழுது இருக்கிற ோைங்களும், 
பூமியும் அந்த ோர்த்னத யிைாவலவய 
அக்கிைிக்கு இனரயாக னேக்கப்பட்டு, 
வதேபக்தியில்லாதேர்கள் நியாயந் 
தரீ்க்கப்பட்டு அழிந்துவபாகும் நாள் 
ேனரக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 

இந்த ஒப்புகமகய வபதுரு மொல்லும்வபாது, 
இவயசுேின் பி ென்ை நாள் “அக்கிைி’க்கு (அழிவு) 
ஒத்த தன்கமயுகடயதாய் உள்ளகதக் காண்பிக் 
கிறார். இந்த நாளில் எகேகள் “எரிக்கப்படப் 
வபாகின்றை” என்பகத பிறகு ேரும் ேெைங்களில் 
மொல்லி இருக்கிறார். இது மொல்லர்த்தமாை 
அக்கிைியாக இருந்தால், பரியாெக்கா ர்கள் 
கேைத்திற்குத் தப்பாது). ஆைால், மிக முக்கியமாக 
“நாள்” என்ற ோர்த்கதகய 7ம் ேெைத்தில் 
உபவயாகப்படுத்துகிறார்.  இந்த ோர்த்கத அடுத்து 
ேரும் பகுதிகளில் ேிரிோக்குகிறார். இந்த  
சூழ்நிகலகய (CONTEXT) உற்று வநாக்க வேண்டும். 
“நாள்” என்ற ோர்த்கத 7,8,10 மற்றும் 12ம் 
ேெைங்களில் பார்க்கலாம். வபதுருேின் 
மைதிலிருந்த இந்த ோர்த்கத, நாம் முதலில் 90ம் 
ெங்கீதத்தில் படித்த “ஆயி ம் ேருைங்களுக்கு” 
ெமமாய் இருந்த ஒன்றாகும். 
இங்கு, 7ம் ேெைத்தில், பல மபயர்கள் உள்ள இந்த 
ோர்த்கதக்கு  ஒரு மபயக க் மகாடுக்கிறார்: 
நியாயத்தரீ்ப்பின் நாள்.  எந்த சூழ்நிகலயில் இந்த 
ோர்த்கத உபவயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்ற 
மதாடர்கப நாம் கண்டுபிடித்தால், 4ம் ேெைத்தின் 
“அேர் ேருோர்” என்பது நடந்தவுடன், 
“நியாயத்தீர்ப்பின் நாள்” ஆ ம்பமாகியிருக்கிறது  
என்பகத வபதுரு கூறுகிறார். (“ேந்திருக்குதகல” 
பரியாெக்கா ர் இன்னும் அறியாமலிருக்கிறார்கள்). 
8ம் ேெைத்கத “நாள்” என்ற ோர்த்கதகய 
வேமறாரு ேிதமாக உபவயாகப்படுத்துகிறார்.  “ஒரு 
நாள்” என்பது ஆயி ம் ேருைங்கள் மகாண்டது  
என்று 90ம் ெங்கீதம் குறிப்பிடுேதில் வபதுரு 
நிகலப்பாடு மகாண்டு, அகத நாம் கருத்தில் 
மகாள்ளாமல் ேிட்டு ேிடக்கூடாது என்பதில் 
உறுதியாயிருக்கிறார். வபதுரு எழுதுகிறார் : 
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8. பிரியாைேர்கவள, கர்த்தருக்கு ஒரு 

நாள் ஆயிரம் ேருஷம் வபாலவும், 

ஆயிரம் ேருஷம் ஒரு நாள் வபாலவும் 

இருக்கிறசதன்கிற இந்த ஒரு 

காரியத்னத நீங்கள் அறியா திருக்க 

வேண்ைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. தாமதிக்கிறார் என்று ெிலர் 

எண்ணுகிறபடி, கர்த்தர் தமது 

ோக்குத்தத்தத்னதக் குறித்துத் தாமத 

மாயிராமல், ஒருேரும் சகட்டுப் 

வபாகாமல் எல்லாரும் மைந்திரும்ப 

வேண்டுசமன்று ேிரும்பி, நம்வமல் 

நீடியசபாறுனமயுள்ளேராயிருக்கிறார்.   

 

ஒரு காரியத்னத நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்ைாம்”. இந்த 
ோர்த்கதகள் ஜாக்கி கத உணர்வுடன் கூடிய 
முக்கியமாை ோர்த்கதகள். இகத நமது 
கேைத்தில் தக்க கேக்காமல் இருக்கக்கூடாது 
என்பது வபதுருேின் பி தாை வநாக்கமாய் 
இருக்கிறது. இகத அேர் எங்கிருந்து மபற்றார்? 
வேதாகமத்தில் உள்ள ஒவர மூல ஆதாரம் 90ம் 
ெங்கீதம் தான்.  இந்த ெத்திய முத்கத அேர் 
ஒவ்மோரு த மும் பி வயாகிக்கும் வபாது, “நாள்” 
என்று குறிப்பிடுகிறார். இகதத் தான் ஒரு 
இடத்தில் “நியாயத்தீர்ப்பின் நாள்” என்கிறார். 
 
8ம் ேெைத்துடன், 90ம் ெங்கீதத்கத ஒப்புகம 
மெய்யும் வபாது, இரு இடங்களிலுமுள்ள இகண 
மமாழிகள் நம் கேைத்திற்கு ெிறிதும் தப்பாது: 
வபதுரு: “கர்த்தருக்கு ஒரு நாள்  என்பது ஆயிரம் 
ேருஷங்கள்”. 
வமாவெ: “உமது பார்னேக்கு ஆயிரம் ேருஷம் 
வநற்றுக்கழிந்த நாள் வபால இருக்கிறது”. 
7ம்,8ம் ேெைங்களின் ஆயி ம் ேருைங்கள் 
ஆ ம்பித்தவுடன், பரிசுத்தோன்கள் மாம்ெத்தில் 
இருந்தால், ெிலர் தப்பாை முடிவுகளுக்கு ேருேது 
தேி க்க முடியாது.  இது வபான்ற தேறாை 
முடிவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கவே, வபதுரு  9ம் 
ேெைத்கத எழு கிறார். 9ம் ேெைத்கத 
பின்ேருமாறு பகுத்து ஆ ாயலாம் : 
“ெவகாத வ , கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து தமது 
காலக்கணக்கக மாற்றமாட்டார்.  நியாயத்தீர்ப்பு 
ெரியாை நாளில் ஆ ம்பமாகும். வதேன் தமது 
ோக்குத்தத்தங்ககள  ககடபிடிக்கிறார் !   
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10. கர்த்தருனைய நாள் இரேிவல திருைன் 

ேருகிறேிதமாய் ேரும்; அப்சபாழுது 

ோைங்கள் மைமை என்று 

அகன்றுவபாம்; பூதங்கள் சேந்து 

உருகிப்வபாம், பூமியும் அதிலுள்ள 

கிரினயகளும் எரிந்து அழிந்துவபாம்”. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ஆைால், இந்த நாளின் துேக்கம் மனுை 
கண்களுக்குத் மதரியாததால். பி ென்ைத்தின் 
ோக்குத்தத்தம், ஆயி  ேருை நியாயத்தீர்ப்பின் 
நாளின் துேக்கம் ஆகியகே இன்னும் 
நடக்கேில்கல என்பதாக, வதேன் தாமதமாக 
மெயல்படுகிறார்  என்று பலர்  எண்ணுோர்கள். 
ஆைால், இது ஏற்கைவே நடந்துேிட்டிருந்தாலும்,  
அேருகடய ெகப முழுகம மபறுேதற்காை வதே 
ஏற்பாடுகள்  (ஏழாம் ெகப காலம் முழுகமயாக)) 
இன்னும் நகடமபற்றுக்மகாண்டிருக்கின்றை. அந்த 
நாள் ஏற்கைவே துேங்கியிருந்தாலும்,  
நம்மிடத்தில் மபாறுகமயுள்ளே ாய் நம் 
ேளர்ச்ெியில் நாம் உண்கமயில் மமன்வமலும் 
ேிசுோெமுள்ளேர்களாய் இருப்பதற்காக, வதேன் 
அேெ ப்படாமல் இருக்கிறார்.    
10ம் ேெைத்தில், நமது தேறாை புரிந்து 
மகாள்ளுதகல எச்ெரிக்கிறார் :  
“ஆைால், கர்த்தருகடய நாள் ேந்திருக்கும்”. 
குறிப்பு:  கிவ க்க மூலத்தில், “இைி ேரும்” என்று 
இல்கல. “ேந்திருக்கும்” என்று உள்ளது. 
இ ண்டிற்கும் உள்ள ேித்தியாெம் மிகப் மபரியது. 
ெவகா.  ெல் தமது 2ம் ோல்யூமில் இது குறித்து 
ேிேரித்திருக்கிறார். ஆைல், பலர் அகதப் பார்க்க 
தேறியுள்ளைர்.  
இவ்ோறாக, வபதுரு தம் கருத்கத மறுபடியும் 
மதரிேிக்கிறார் : 
“இகதக் குறித்து ெிலர் பரியாெம் பண்ணிைாலும், 
ெகப இன்னும் முழுகம மபறாேிட்டாலும்,  அந்த 
நாள் ேந்திருக்கும்”  (வபதுரு அந்த “நாளுக்கு” 
கூடுதலாக ஒரு மபயக த் தருகிறார்: 
“கர்த்தருனைய நாள்”. இவயசுவுக்கு மகாடுக்கப்பட்ட 
பணியின் காலம் ஒரு ஆயி ம் ேருைங்கள்- 
கூடுதலாகவும் இல்கல. குகறோகவும் இல்கல. 
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 இந்த ஆயி ம் ேருை நாகளப் பற்றிய 
தன்கமககள வபதுரு எப்படி ேிேரிக்கிறார் என்று 
பார்ப்வபாம் : 
     “அதில் மதங்கள் (ோைங்கள்) மட மட என்று 
அகன்று வபாகும்”.  
     அதில் மபரும் உஷ்ணத்தின் கா ணமாக 
(தர்க்கங்கள் மடகமக்கு ேழிேகுத்து, உணர்ச்ெிப் 
பூர்ேமாை நிகலயில் புரிந்துணரும் தன்கம 
இழந்து)    நகடமுகற ோழ்ேின் நாளுக்குரிய 
கூறுகள் (பூதங்கள்) ஒழிக்கப்படும்.  
     அதில்  ெமுதாயமும் (“பூமி”), அதின் 
வநாக்கங்களும் (கிரிகயகள்) அழிக்கப்படுகின்றை 
(எரிந்து அழிந்து வபாகின்றை). 
2வபதுருேின் “ஆயி ம் ேருைங்கள்” பற்றிய  
புரிந்து மகாள்ளுதகல மபற்றுள்வளாம். இகதத் 
மதாடர்ந்து, 90ம் ெங்கீதத்தின்  “இ ேின் ஜாமமாகிய 
ஆயி ம் ேருைக் காலத்கதப் பற்றி வபதுரு 
குறிப்பிடுேகதக் காண்வபாம் : 
இதனுனைய முதல் பகுதி உபத்திரேம் ஆகும். 
“ஆயி ம் ேருைங்கள்” என்ற காலம் முழுகமயாக 
ெமாதாை இ ாஜ்யம் என்று கற்பகை 
மெய்வதாமாகில், அது தேறு ஆகும்.  (மேளி 20ன் 
ஆயி ம் ேருைங்கள், 90ம் ெங்கீதம் மற்றும்  
2வபதுரு 3ன் ஆயி ம் ேருைங்களுக்குச் ெமமாைது 
என்பகத இது முன்கூட்டிவய அனுமாைிக்கிறது. 
இகதக் குறித்த ேிளக்கம் பிறகு ேருகிறது).  
ஆைால்,  வபதுருேின் ஆயி ம் ேருைங்களும், 
90ம் ெங்கீதத்தின் இறுதி ஆயி ம் ேருைங்களும்  
ஒவ  காலத்கதவய குறிக்கிறது என்பது 
மதளிோகிறது. இப்மபாழுது நாம் அறிந்திருக்கிறபடி, 
இந்த காலம் இரு பகுதிககளக் மகாண்ட 
தாயிருக்கிறது :  
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13. அேருனைய ோக்குத்தத்தத்தின் 

படிவய நீதி ோெமாயிருக்கும் புதிய 

ோைங்களும் புதிய பூமியும் 

உண்ைாகுசமன்று காத்திருக்கிவறாம். 

14. ஆனகயால், பிரியமாைேர்கவள, 

இனேகள் ேரக் காத்திருக்கிற நீங்கள் 

கனறயற்றேர்களும் பினழயில்லாதேர் 

களுமாய்ச் ெமாதாைத்வதாவை அேர் 

ெந்நிதியில் காணப்படும்படி 

ஜாக்கிரனதயாயிருங்கள். 

15.  வமலும் நம்முனைய கர்த்தரின் நீடிய 

சபாறுனமனய இரட்ெிப்சபன்று 

எண்ணுங்கள்; நமக்குப் பிரியமாை 

ெவகாதரைாகிய பவுலும் தைக்கு 

அருளப்பட்ை ஞாைத்திைாவல இப்படிவய 

உங்களுக்கு எழுதியி ருக்கிறான். 

16. எல்லா நிருபங்களிலும் இனே 

கனளக் குறித்துப் வபெியிருக்கிறான்; 

அேன் சொன்ைனேகளில்  ெில 

காரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதா 

யிருக்கிறது; கல்லாதேர்களும் உறுதி 
யில்லாதேர்களும் மற்ற வேத 

ோக்கியங்கனளப் புரட்டுகிறதுவபாலத் 

தங்களுக்குக் வகடு ேரத்தக்கதாக 

இனேகனளயும் புரட்டுகிறார்கள். 

17. ஆதலால் பிரியமாைேர்கவள, 

இனேகனள முன்ைவம நீங்கள் 

அறிந்திருக்கிறபடியால், அக்கிரமக் 

காரருனைய ேஞ்ெகத்திவல நீங்கள் 

இழுப்புண்டு  உங்கள் உறுதியிலி ருந்து 

ேிலகி ேிழுந்து வபாகாதபடிக்கு 

எச்ெரிக்னகயாயிருந்து. 

18. நம்முனைய கர்த்தரும் இரட்ெ 

கருமாகிய இவயசுகிறிஸ்துேின் 

கிருனபயிலும் அேனர அறிகிற 

அறிேிலும் ேளருங்கள். அேருக்கு 

இப்சபாழுதும் என்சறன்னறக்கும் 

மகினமயுண்ைாேதாக. ஆசமன். 

 

 
1. உபத்திரேம் 2. பிறகு ெமாதாைம். 

11 முதல் 18 ேெைங்கள் நம்கம ஆயத்தம் 
பண்ணிக்மகாள்ளும் ேிதத்தில் புத்திமதி கூறி, 
வபதுரு  இந்த அதிகா த்கத முடிக்கிறார். 90ம் 
ெங்கீதத்துடன், தம்முகடய அப் 3ம் அதிகா  
பி ெங்கத்துடன், 13ம் ேெைத்தில் குறிப்பிடுேது 
வபால், புதிய ோைங்களும் நீதி ோெமாயிருக்கும் 
புதிய பூமியும் நாம் எதிர்பார்ப்பது தான் 
இகேமயல்லாேற்றின் பி தாை வநாக்கமாய் 
இருக்கிறது.  இந்த எதிர்பார்ப்பு எல்லாம், 
“அேருகடய ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய”  வேதாக 
மத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டது என்று வபதுரு 
கூறுகிறார். 
16ம் ேெைத்தில், ெிலர் வேதாகமத்கத 
பு ட்டுகிறேர்களாயிருப்பார்கள் என்பகதயும் வபதுரு 
நிகைவூட்டுகிறார். ஆயி ம் ேருைங்கள் பற்றி  
நம்பாதேர்கள் நமக்குள் இருக்கிற கா ணத்திைால், 
நம்மில் ெிலர் அது பற்றிய மெய்திகய 
பு ட்டுகிறார்கள். ஆகவே தான், 90ம் ெங்கீதம்,  
2வபதுரு 3ம் அதிகா ம், மற்றும் மேளி 20ம் 
அதிகா ம் ஆகியேற்றுக்கு இகடவய உள்ள 
மதாடர்பு பற்றி ேிளக்கமளிப்பது இன்றியகமயாத 
தாகிறது.  இந்த மூன்று பகுதிகளிலும்  இருக்கிற 
ெகல கூறுகளுக்கும் பதிலளிக்க நாம் இயலாமவலா 
அல்லது அெட்கடயாய் புறக்கணித்தாவலா, நாம் 
வேதத்கத பு ட்டுகிறேர்களாகிவறாம். 
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“நாள்” பற்றிய சூழ்நினல தழுேிய பார்னே 

 

             வபதுரு அப்வபாஸ்தலன் “நாள்” என்ற ோர்த்கதகய பல ேெைங்களில் ப ேலாக 

உபவயாகப்படுத்தியுள்ள கா ணத்திைால், அேருகடய எண்ணத்தின் மதாடர்கப நாம் 

கேைிக்கத் தேறுேதற்காை ெந்தர்ப்பம் எளிதாகிறது.  வபதுரு நான்கு இடங்களில் 

உபவயாகப்படுத்தியுள்ள “நாள்” என்ற ோர்த்கதகயப் பற்றிய  பார்கேகய பின்ேருமாறு 

பார்ப்வபாம் : 

 

1. 7ம் ேெைத்தில் “நாள்” என்ற ோர்த்கதகய முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தும் 

வபாது, அது “இ ண்டு” காரியங்ககள மெயல்படுத்தப் வபாேதாக  வபதுரு  

மதரிேிக்கிறார் : 

 a)    மதங்கள் மற்றும் ெமூக பகழய ஒழுங்குமுகறககள அழிக்கிறது. 

 b) ஒவ்மோரு தைி மைித நியாயத்தீர்ப்கப நடத்தி, ேிடாப்பிடியாக அேபக்தியாக 

இருக்கும் மனுைர்ககள இறுதியாக அழிக்கிறது. (இ ண்டாம் ம ணம்). 

2. 7ம் ேெைத்தில் அேர் குறிப்பிட்ட “நாளின்” அளகே 8ம் ேெைத்தில் மொல்கிறார். 

அந்த “நாள்” ஆயி ம் ேருைங்கள் மகாண்டது என்று மதரிேிக்கிறார். அந்த “நாள்” 

துேங்கும் மபாழுது, ெகப இன்னும் இருக்கும் என்பகத ேெைம் 9ல் 

குறிப்பிடுகிறார். 

3. புதிய ஒழுங்குகள் மெயல்படுேதற்கு ஏதுோக பகழய ஒழுங்குககள அறவே 

அகற்ற, “இந்த நாள் ேந்திருக்கும்”  (ெகப இங்கு இன்னும் இருக்கும் வபாவத) 

என்பகத 10ம் ேெைத்தில் வபதுரு ேலியுறுத்திச் மொல்கிறார். (இகேயகைத்தும் 

மேளி 20:11ல் சுருக்கமாகச் மொல்லப்படுகிறது). 

4. ெகப “மிகுந்த ஆேவலாவட” காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் (ஏமைைில் அது 

கண்ணுக்குத் மதரியாது), “ெீக்கி மாய்” அந்த “நாள்”  ே  எதிர்பார்த்திருக்க 

வேண்டும்  என்பகதயும் மொல்கிறார். இங்கு, 12ம் ேெைத்தில், அந்த நாளுக்கு 

கூடுதலாக ஒரு மபயக க் மகாடுக்கிறார்” “வதேனுனைய நாள்”.  மறுபடியும் தன் 

கருத்கத மொல்கிறார்: அந்த நாள் ஆ ம்பித்திருக்குதலிைாவலவய, உபத்தி ேங்கள்  

மிகுதியாயிருக்கும். (ோைங்கள் மேந்து அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்வபாகும்). 

உபத்தி ேம் ஆயி  ேருை நாளுக்கு முன் நடப்பதில்கல. ஆயி  ேருை நாளில் 

நடக்கிறது. 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 

478 
 

 



 

 

 

 

 

சேளி   20ம்   அதிகாரம் 

 

       “ஆயி ம் ேருைங்கள்” பற்றி வேதாகமத்தில் குறிக்கப்படும் மூன்று இடங்களில் 

மேளி 20ம் அதிகா த்கதப் படிப்பதற்கு முன், 90ம் ெங்கீதத்கதயும் 2வபதுரு 3ம் 

அதிகா த்கதயும் கேைத்தில் மகாள்ேது அேெியம்.  நாம் முன்பு பார்த்த ேண்ணமாக, 

இந்த இ ண்டு அதிகா ங்களும், மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்திலுள்ளது வபால அகடயாள 

மமாழியில் இல்லாமல்,  நமக்கு மதளிோை மமாழி நகடயில் மிக அதிக அளேில் 

ேிையங்ககளக் மகாடுத்துள்ளை. இேற்கற முதலில் படிக்காமல், மேளி 20ம் 

அதிகா த்கதப் படிப்பது நமக்கு குகறோை நிகலகய உண்டாக்கி, ஆயி  ேருை நாள் 

குறித்த  ேிளக்க  உக கள்  நம்மில்  பலக   தேறாை  யூகங்களுக்கு  ேழி  ேகுத்துேிடும். 

மேளி 20ம் அதிகா ம் “ஆயி ம் ேருைங்கள்” பற்றி  மபரும் வகள்ேிககள 

உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது :  

1. ொத்தான் எப்மபாழுது கட்டப்படுகிறான் ? 

2. இவயசு எப்மபாழுது ஆட்ெி  மெய்கிறார் ? 

3. “திக க்கு அப்பால்” எல்வலாரும் மென்ற பிறகு தான் ெகப ஆட்ெி மெய்யுமா ? 

(ெகப முழு ஆயி ம் ேருைங்கள் ஆட்ெி மெய்யுமா ?) 

4. மத்தியஸ்தம் பண்ணும் காலம்  ஆயி ம் ேருைங்களா ?  

 

             ஆயி  ேருைங்கள் எப்மபாழுது ஆ ம்பிக்கிறது  என்பகத நாம் அறிந்து மகாண்டால் 

மட்டுவம, வமற்குறிப்பிட்ட வகள்ேிகளுக்கு பதில் கிகடக்கும். இல்கலமயன்றால் பதில் 

ொத்தியமில்கல. 

 

     மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின் “ஆயி ம் ேருைங்கள்” கிபி 1874ம் ேருைத்தில் 

ஆ ம்பமாகேில்கல என்று மொல்பேர்களுக்கு ஒரு வகள்ேி வகட்கப்படுகிறது! இந்த 

“ஆயி ம் ேருைங்களும்” வமாவெயிைாலும் வபதுருேிைாலும் மொல்லப்பட்ட ஆயி ம் 

ேருைங்களும் ஒன்று இல்கல என்று அேர்கள் கூறிைால், அதற்கு வேதாகமத்தில் 

மதளிோை ொட்ெியம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.  வமாவெயிைாலாலும், 

வபதுருேிைாலும் அகழக்கப்பட்ட  “ஆயி ம் ேருைங்கள்” பற்றி, நாம்   மதளிோகக் 

கற்பிக்கப்பட்டுள்ள நிகலயில், மூன்றாேதாகவும், ககடெியாகவும்  மேளி 20ம் 

அதிகா த்தில்  குறிக்கப்பட்டுள்ள “ஆயி ம் ேருைங்கள்” முன்பு  குறிக்கப்பட்டிருக்கும் 

“ஆயி ம் ேருைங்ககள” குறிக்கேில்கல என்றும், இது வேறு என்று நாம் எப்படிச் 

மொல்ல முடியும் ?  இதற்கு வேதாகமத்தில் ேலுோை ொட்ெியம் ஏதும் இல்கல !  
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            வமாவெயிைாலும், வபதுருேிைாலும் கற்பிக்கப்பட்ட ஆயி ம் ேருைங்களும், 

மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின் ஆயி ம் ேருைங்களும் ஒன்று தான் என்பதற்காை 

உள்ளார்ந்த ொட்ெியம் மகறமுகமாக மேளி 20ம் அதிகா த்திவலவய உள்ளது. இந்த 

ொட்ெியம் எளிதாக கேைத்கத ஈர்ப்பதில்கல.  

           இகதப் பற்றி நாம் வயாெிக்கும் வபாது, மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் 

குறிக்கப்பட்டுள்ள மற்ற எல்லா காலப்பகுதிகளும் அகடயாள பாகையிவலவய உள்ளை.  

இலக்கத்கத மதாடர்ந்து மொல்லர்த்தமாை ோர்த்கத காணப்படுகிறதில்கல. கீழ்கண்ட 

உதா ணங்ககளப் பார்க்கலாம் : 

1. மேளி  2:10ல்,   10 நாட்கள் என்பது 10 ேருைங்கள். 

2. மேளி  9:5,10ல்,  5 மாதங்கள் என்பது, 5 முப்பது ேருை காலப்பகுதிகள் 

               (150 ேருைங்கள்). 

3. மேளி  11:2ல்,   42 மாதங்கள் என்பது  42 முப்பது ேருை காலப்பகுதிகள்  

                (1260 ேருைங்கள்). 

4. மேளி  11:3ல்,   1260 நாட்கள் என்பது,  1260 ேருைங்கள். 

5. மேளி  11:9ல்,   3½ நாட்கள் என்பது,  3½ ேருைங்கள். 

6. மேளி  13:5ல்,   42 மாதங்கள் என்பது, 42 முப்பது ேருை காலப்பகுதிகள் 

                (1260 ேருைங்கள்). 

     

மேளி 20ம் அதிகா த்தில் மட்டும், அகடயாள பாகையில் மொல்லப்படாமல்,   

ஆயி ம் ேருைங்கள் என்று இலக்கத்கதத் மதாடர்ந்து மொல்லர்த்தமாை ோர்த்கத  

மொல்லப்படுகிறது.  ஆயி ம் “நாட்கள்” என்று ஏன் குறிக்கப்படேில்கல ?  இந்த 

ேிதிேிலக்குக்கு  ேிளக்கம் அேெியம் வதகேப்படுகிறது . 

 

90ம் ெங்கீதத்கதயும், 2வபதுரு 3ம் அதிகா த்கதயும் படித்த பிறகு, மேளிப்படுத்தல் 

20ன் ேிதிேிலக்குக்குரிய பதில் ஏற்கும் ேிதத்தில் நமக்குக் கிகடக்கிறது. ெங்கீதத்திலும், 

வபதுருேின் நிருபத்திலும் “ேருைங்கள்” என்று குறிக்கப்படாமல் இருந்தால்,  

அேர்களுகடய ேெைங்கள் மதளிேற்ற நிகலயில் இருந்திருக்கும்.  ஆைால், வமாவெயும் 

வபதுருவும் அகடயாள பாகைகய உபவயாகப்படுத்தாமல், எந்த தேறாை 

அநுமாைத்திற்கும் இடங்மகாடுக்காமல் வநரிகடயாை மொல்லர்த்தத்தில் மதளிோக 

எழுதியிருக்கின்றைர்.  ெிருஷ்டிப்பின் ஏழாேது நாளின் காலக்கணக்கக நாம் ெரியாக 

புரிந்து மகாள்ளவேண்டும் என்று நிகைத்திருந்தைர்.  மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின், 

மற்மறல்லா இடங்களிலும் அகடயாள பாகைகய உபவயாகப்படுத்தியதற்கு மாறாக, 

மேளி 20ல் “ஆயி ம் ேருைங்கள்”  என்வற (ஆயி ம் நாட்கள் என்று எழுதாமல்)  

வநரிகடயாகவே மொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 
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இதற்காை காரணம் என்ைசேைில், வமாவெயிைாலும் வபதுருேிைாலும்  

சொல்லப்பட்ைேற்னறவய இதுவும் குறிக்கிறது என்பனத நாம் அறிந்து 

சகாள்ளவேண்டும்  என்வற சேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

90ம் ெங்கீதம் மற்றும் 2வபதுரு 3ம் அதிகா த்தின் ஆயி ம் ேருைங்ககளப் 

வபாலவே,  மேளிப்படுத்தலின் ஆயி ம் ேருைங்கள், கிபி 1874ல் ஆ ம்பித்ததற்கு இந்த 

உள்ளார்ந்த ொட்ெியம் மதளிவுபடுத்துகிறது. 

 

 

சேளி  20ம்  அதிகாரத்தின்  கட்ைனமப்பு 

 

சேளி 20 
1. ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் 
திறவுவகானலயும், சபரிய ெங்கிலி 
னயயும் தன் னகயிவல பிடித்துக் 
சகாண்டு ோைத்திலிருந்திறங்கி 
ேரக்கண்வைன். 
2. பிொசென்றும் ொத்தாசைன்றும்  
சொல்லப்பட்ை பனழய பாம்பாகிய 
ேலுெர்ப்பத்னத அேன் பிடித்து, அனத 
ஆயிரம் ேருஷமளவுங் கட்டினேத்து, 
அந்த ஆயிரம் ேருஷம் நினறவேறும் 
ேனரக்கும் அது ஜைங்கனள வமாெம் 
வபாக்காதபடிக்கு அனதப் பாதாளத்திவல 
தள்ளியனைத்து, அதின் வமல் முத்தினர 
வபாட்ைான். 
3.  அதற்குப் பின்பு அது சகாஞ்ெக்காலம் 
ேிடுதனலயாக வேண்டும். 
4.  அன்றியும், நான் ெிங்காெைங்கனளக் 
கண்வைன்; அனேகளின் வமல் 
உட்கார்ந்தார்கள்; நியாயத்தரீ்ப்புக் 
சகாடுக்கும்படி அேர்களுக்கு அதிகாரம் 
அளிக்கப்பட்ைது. இவயசுனேப்பற்றிய 
ொட்ெியிைிமித்தமும் வதேனுனைய 
ேெைத்திைிமித்தமும் ெிரச்வெதம் 
பண்ணப்பட்ைேர்களுனைய ஆத்துமாக் 
கனளயும், மிருகத்னதயாேது அதின் 

இந்த அதிகா த்தில் “கண்வடன்”  என்ற 

ோர்த்கத 4 இடங்களில் ேருகின்றை. இது 

ஒவ்மோரு காட்ெியும் ஆ ம்பிக்கும் வபாது 

வயாோன் நம் கேைத்கத ஈர்ப்பதற்காக 

உபவயாகப்படுத்தும் ோர்த்கதயாகும்.  

(ஆைால், 4ம் ேெைத்தில் “நான் கண்வடன்” 

என்ற மொற்மறாடர்  வபாலி ஆகும்) 

 

வயாோன் கீழ்கண்டேற்கற நமக்குக் 

காண்பிக்கிறார் : 

 

 1-3 ேெைங்கள் முழுகமயாை ஒரு 

காட்ெிகய ேிேரிக்கிறது; 

 4-10  ேெைங்கள் மற்றுமமாரு காட்ெிகய 

ேிேரிக்கிறது; 

 11ம் ேெைம், ஒரு முக்கியமாை 

ேிளக்கத்கத அளிக்க, தைித்து நிற்கிறது. 

இருப்பினும், இகதத் மதாடர்ந்து ேரும் 

ேெைங்களுக்குப் பிரிக்க இயலாதபடி 

இகணப்பாக   உள்ளது.  
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சொரூபத்னதயாேது ேணங்காமலும், 
தங்கள் சநற்றியிலும் தங்கள் னகயிலும் 
அதின் முத்தினரனயத் தரித்துக் 
சகாள்ளாமலும் இருந்தேர்கனளயும் 
கண்வைன். அேர்கள் உயிர்த்துக் 
கிறிஸ்துவுைவைகூை ஆயிரம் ேருஷம் 
அரொண்ைார்கள்.  
 
5. மரணமனைந்த மற்றேர்கள் அந்த 
ஆயிரம் ேருஷம் முடியுமளவும் 
உயிரனைய ேில்னல. இதுவே முதலாம் 
உயிர்த்சதழுதல். 
 
6. முதலாம் உயிர்த்சதழுதலுக்குப் 
பங்குள்ளேன் பாக்கியோனும் பரிசுத்த 
ோனுமாயிருக்கிறான்; இேர்கள் வமல் 
இரண்ைாம் மரணத்திற்கு அதிகார 
மில்னல; இேர்கள் வதேனுக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆொரிய 
ராயிருந்து, அேவராவைகூை ஆயிரம் 
ேருஷம் அரொளுோர்கள். 
 
7.  அந்த ஆயிரம் ேருஷம் முடியும்வபாது, 
ொத்தான் தன் காேலிலிருந்து 
ேிடுதனலயாகி, 
8. பூமியின் நான்கு தினெகளிலுமுள்ள 
ஜாதிகளாகிய வகானகயும், மாவகா 
னகயும் வமாெம் வபாக்கும்படிக்கும், 
அேர்கனள யுத்தத்திற்குக் கூட்டிக் 
சகாள்ளும்படிக்கும் புறப்படுோன்; 
அேர்களுனைய சதானக கைற்கனர 
மணலத்தனையாயிருக்கும். 
 
9. அேர்கள் பூமிசயங்கும் பரம்பி, 
பரிசுத்தோன்களுனைய பானளயத் 
னதயும், பிரியமாை நகரத்னதயும் 
ேனளந்து சகாண்ைார்கள். அப்சபாழுது 
வதேைால் ோைத்திலிருந்து அக்கிைி 
இறங்கி, அேர்கனளப் பட்ெித்துப் 
வபாட்ைது. 
 

 

 12-15 ேெைங்கள் தைிப்பட்டேர்களின் 

நியாயத்தீர்ப்புக் (மத்தியஸ்தம்) காட்ெி  
இறுதியாக  ேிேரிக்கப்படுகிறது.  

 

 

ககடெி இ ண்டு பகுதிகளில் “ஆயி ம் 

ேருைங்கள்” குறிக்கப்படேில்கல என்பகதக் 

கேைிக்கவும்; ஏமைைில், இறுதியிலுள்ள 

இ ண்டு பகுதிகளும் ஆயி ம் ேருைங்களுக்கு 

நீடிப்பதில்கல ! 

 

11ம் ேெைம் கிபி 1874ல் துேங்கி தைிப்பட்ட 

ேர்களின் நியாயத்தீர்ப்பு ஆ ம்பிக்கும் 

ேக யுள்ள காலத்கத ேிேரிக்கிறது.  பகழய 

ோைங்களும் பகழய பூமியும் “அகற்றப்படும் 

ேக யில்” தைிப்பட்ட ேர்களின் நியாயத்தீர்ப்பு 

நகடமபற முடியாது.  ஏமைைில், பகழய 

ஒழுங்கு முகறகமகள்  தைிப்பட்டேர்ககள 

ஏமாற்ற ேல்லகே. ஆயி  ேருை யுக 

நியாயத்தீர்ப்பு எவ்ேித ஏமாற்றுதலுக்கும் 

இடங் மகாடுக்காது. 
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10. வமலும் அேர்கனள வமாெம்வபாக்கிை 
பிொொைேன், மிருகமும் கள்ளத் 
தரீ்க்கதரிெியுமிருக்கிற இைமாகிய 
அக்கிைியும் கந்தகமுமாை கைலிவல 
தள்ளப்பட்ைான். அேர்கள் இரவும் பகலும் 
ெதாகாலங்களிலும்     ோதிக்கப் 
படுோர்கள். 
11. பின்பு, நான் சபரிய சேள்னளச் 
ெிங்காெைத்னதயும் அதின்வமல் ேறீ்றிருக் 
கிறேனரயும் கண்வைன்; அேருனைய 
ெமூகத்திலிருந்து பூமியும் ோைமும் 
அகன்று வபாயிை; அனேகளுக்கு 
இைங்காணப்பை ேில்னல. 
 
12. மரித்வதாராகிய ெிறிவயானரயும் 
சபரிவயானரயும் வதேனுக்கு முன்பாக 
நிற்கக்கண்வைன்; அப்சபாழுது 
புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்ைை; ஜேீ 
புஸ்தகம் என்னும் வேசறாரு புஸ்தகமும் 
திறக்கப்பட்ைது; அப்சபாழுது அந்த 
புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்ைனேகளின் 
படிவய மரித்வதார் தங்கள் தங்கள் 
கிரினயகளுக்குத்தக்கதாக நியாயத் 
தரீ்ப்பனைந்தார்கள். 
 
13.  ெமுத்திரம் தன்ைிலுள்ள மரித்வதானர 
ஒப்புேித்தது; மரணமும் பாதாளமும் 
தங்களிலுள்ள மரித்வதானர ஒப்பு 
ேித்தை. யாேரும் தங்கள் தங்கள் 
கிரினயகளின்படிவய நியாயத்தரீ்ப்பனைந் 
தார்கள். 
 
14. அப்சபாழுது மரணமும் பாதாளமும் 
அக்கிைிக்கைலிவல தள்ளப்பட்ைை. இது 
இரண்ைாம் மரணம். 
 
15. ஜேீபுஸ்தகத்திவல எழுதப்பட்ை 
ேைாகக் காணப்பைாதேசைேவைா 
அேன் அக்கிைிக் கைலிவல தள்ளப் 
பட்ைான். 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15 ேெைங்கள்  மத்தியஸ்தம் பண்ணும்   

(தைிப்பட்டேர்களின் நியாயத்தீர்ப்பு) காலக் 

கட்டத்கத ேிேரிக்கிறது. இங்கு “ஆயி ம் 

ேருைங்கள்“ பற்றி ஏதும் குறிக்கப்படாத 

திலிருந்து, இந்தக் காலப்பகுதி ஆயி ம் 

ேருைங்ககளக் மகாண்டதில்கல என்பது 

மதளிோகிறது. வமலும், 11ம் ேெைம், ஆயி  

ேருை யுகத்தின் துேக்க காலப்பகுதிகய 

ேிேரிப்பகதவய        உள்ளடக்கியதாய்  

இருக்கிறது .இது, 2வபதுரு 3ல் மொல்லப் 

படுேதற்கு இணக்கமாய் இருக்கிறது 

அல்லோ?  வபதுரு வமலும் கூறுககயில், 

ோைங்களும் பூமியும் அகற்றப்படும் 

உபத்தி ேங்கள் நமது கர்த்தரின் “ஆயி  

ேருை நாளில்” நடப்பதாகத் மதரிேிக்கிறார். 

இது ஆயி  ேருை நாளின் முற்பகுதியில் 

நடக்கிறது. 

 

மேளிப்படுத்தலின் ஆயி ம் ேருைங்கள் 

வபதுருேின் ஆயி ம் ேருைங்களுக்கு 

முற்றிலும் ஒத்ததாக இருக்கிறகதப் 

பார்க்கிவறாம். அகே இ ண்டும் அந்தக் 

காலப்பகுதிகய “அழிவு” ெம்பந்தப்பட்டதா 

கவும், அதற்குப் பிறகு “தைிப்பட்ைேர்களின் 

நியாயத்தரீ்ப்பு”  ெம்பந்தப்பட்டதாகவும் 

பிரிக்கிறது.  ஆகவே, வபதுரு நிரூபமும் 

மேளிப்படுத்தல் ஆகமும் ஒவர  ஆயி ம் 

ேருைங்ககளப் பற்றிவய  வபசுகின்றை. 
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ஆயிரம் ேருஷங்களாக நீடிக்கும் இரண்டு காட்ெிகனளப் பற்றிய 

 ஒரு பார்னே 

1. ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் 

திறவுவகானலயும், சபரிய ெங்கிலி 
னயயும் தன் னகயிவல பிடித்துக் சகாண்டு 

ோைத்திலிருந்திறங்கி ேரக்கண்வைன். 

 

2. பிொசென்றும் ொத்தாசைன்றும் சொல் 

லப்பட்ை பனழய பாம்பாகிய 

ேலுெர்ப்பத்னத அேன் பிடித்து, அனத 

ஆயிரம் ேருஷமளவுங் கட்டினேத்து, 

அந்த ஆயிரம் ேருஷம் நினறவேறும் 

ேனரக்கும் அது ஜைங்கனள வமாெம் 

வபாக்காதபடிக்கு அனதப் பாதாளத்திவல 

தள்ளியனைத்து, அதின் வமல் முத்தினர 

வபாட்ைான். 

 

3. அதற்குப் பின்பு அது சகாஞ்ெக்காலம் 

ேிடுதனலயாக வேண்டும். 

 

முழுகமயாை ஆயி ம்ேருைங்கள் அடங்கிய 

முதல் காட்ெிகய 1-3 ேெைங்களில் 

பார்க்கிவறாம். இங்கு இந்த ேெைங்கள் ஆயி ம் 

ேருைங்களுக்கு அப்பாலும் (தாண்டியும்) 

மெல்ேகத  நாம் உடைடியாக கேைிக்க 

முடிகிறது. “ஆயி ம் ேருைங்கள்” முடிந்த 

பிறகு, “மகாஞ்ெக் காலம்” என்று நாம் 

ேழக்கமாகக்  குறிப்பிடும் காலப்பகுதிகயப் 

பார்க்கிவறாம். 

 

90ம் ெங்கீதம், லூக் 12:38, அப் 3:20,21 மற்றும் 

2வபதுரு 3ம்அதிகா ம்  ஆகியேற்கற 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்ககயில், இந்த காட்ெி, 
இவயசுேின்   ேருககயில்   ஆ ம்பிக்கிறது.  

(கிபி 1874ம் ெம்பேம்). 

இங்குள்ள பி ச்ெிகை என்ைமேன்றால், 2 

மற்றும் 3ம் ேெைங்களின் ஆயி ம் 

ேருைங்களுக்குள் இவயசுேின் ேருகக 

நடந்தது என்பது, மதளிோை ோர்த்கத 

நகடயில் இருக்கேில்கல. ஆைால், 

இவயசுேின் ேருகக ஏவதா ஒரு ஆயி ம் 

ேருைங்களின் துேக்கத்தில் நடக்கிறது  

என்பது நிச்ெியமாகத் மதரிகிறது ஏமைைில், 

இவயசுவும் (லூக்12) வபதுருவும் அப்படிவய 

மொன்ைார்கள். 

ொத்தான் கட்டப்படுேது குறித்த தங்கள் 

கருத்துக்கு பாதகம் ஏற்படுகிற கா ணத் 

திைால், வபதுரு வபெிய ஆயி ம் ேருைங்கள் 

இது தான் என்பகத ஏற்றுக்மகாள்ேதில் பலர் 

தயங்குகிறார்கள்.  
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 அறிவுப்பூர்ேமாகவும், வேதாகமத்தின் 

அடிப்பகடயிலும், ொத்தான் கட்டப்படுேது 

பற்றிய வகள்ேிகளுக்காை ேிளக்கத்கத நாம் 

காண வேண்டியது வதகேயாயிருக்கிறது. 

வமாவெ வபான்ற மபரிய தீர்க்கதரிெியும், 

பி தாை அப்வபாஸ்தலரில் ஒருே ாை 

வபதுருவும்  கூறிய ஆயி ம் ேருைங் 

களுக்காை பின்ைணியில் ஒரு ேிளக்கத்கத 

கண்டுபிடிக்க முயற்ெிக்கலாம்.  வமாவெ 

யிைாலும் வபதுருேிைாலும் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 

காலக் கட்டகமப்பிற்குள் ொத்தான் 

கட்டப்படுேது  எப்படி மபாருத்தி கேக்க 

முடியும்   என்று வயாோன் நமக்கு பாடம் 

கற்பிக்க முயலேில்கல.  ொத்தான் 

கட்டப்படுேகத எப்படி  உள்வெர்க்க வேணும் 

என்பதற்காக வமாவெ மற்றும் வபதுருேின் 

காலக்கட்டகமப்கப மாற்றுேதற்காகவும் 

அல்ல ! 

 

ொத்தான் கட்ைப்படுதல் 

 

நமது பாடம் ொத்தான் கட்டப்படுேது குறித்து அல்ல.  ஆைால், மேளி 20:1-3ம் 

ேெைங்கள் அேன் கட்டப்படுேகத ஆயி ம் ேருைங்கவளாடு பிரிக்க முடியாதபடி 

இகணக்கிறது.  ொத்தான் கட்டப்படுேது பற்றிய பாடத்கத  ஆ ாயாமல், வமற்மகாண்டு  

மெல்லமுடியாதபடிக்கு இது உள்ளது. ொத்தான் கட்டப்படுேது குறித்து சுருக்கமாக 

பின்ேருமாறு ஆ ாயலாம் : 

 

ஆயி  ேருை யுகம் பற்றி நமக்குக் மகாடுக்கப்பட்டிருக்கும்  இ ண்டு காட்ெிககள 

(1-3 ேெைங்கள், மற்றும் 4-10 ேெைங்கள்) பின்ேருமாறு சுருக்கமாக கூறலாம் : 

 

1. ஜைங்ககள ஏமாற்றி  ெீ ாக்கப்படும் பணிக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் 

இருப்பதற்காக,  தீகமகய கட்டுபடுத்தும் கண்வணாட்டத்தில், முழுகமயாை 

ஆயி ம் ேருைங்கள் பற்றிய காட்ெிகய 1-3 ேெைங்கள் ேர்ணிக்கின்றை.  
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2. 4-10ம் ேெைங்களில், “பகழய தீகம ஆட்ெிகய அகற்றிப்வபாட்டால், என்ை 

நடக்கும்” என்ற வகள்ேிக்கு பதில் கிகடக்கிறது :  

 

பதில் :  கிறிஸ்துவும் அேருகடய பரிசுத்தோன்களும். 

 

வமற்குறிப்பிட்ட ஆயி  ேருை யுகம் பற்றிய இ ண்டு பார்கேகளும், இறுதியில் 

“மகாஞ்ெக் காலம்” குறித்த ேிளக்கத்துடன் முடிவுறுகிறது. அப்மபாழுது, ஏமாற்றும் 

ககடெி வொதகையாக தீகம திரும்பவும் காட்ெி அளித்து ஜைங்களிடத்தில் 

மெயல்படுகிறது.  இந்த ஏமாற்றும் வேகல, ஆயி  ேருை யுகத்தின் வொதகையாக 

மெயல்படுகிறதில்கல.   

 

பகழய உலகத்தின் ககறபடிந்த ஒழுங்குமுகறகமகள்  அகற்றப்படுேது ஆயி  

ேருை யுகத்தில் நகடமபறுகிறது  என்று வபதுரு மேளிப்பகடயாகத் மதரிேிக்கிறார். 

ஆைால் இது, ஆயி  ேருை யுகத்தின் ஆ ம்பத்தில் ொத்தான் கட்டப்படுகிறான் என்ற 

அர்த்தத்கதக் மகாடுப்பதாகோ உள்ளது ?  இல்கல.  ஒன்கற மட்டும் ஞாபகத்தில் 

இருத்திக் மகாள்ள வேண்டும்: “பகழய ஒழுங்கு முகறகமகள்  அகன்று வபாேது” என்ற 

மெயல்பாடு நகடமபற  கால அேகாெம் வதகேப்படுகிறது.  இது “தைிப்பட்டேர்களின் 

நியாயத்தீர்ப்பு”  நகடமபறுேதற்கு  முன்  உள்ள   காலப்பகுதி   ஆகும்.  

 

1-3 ேெைங்கள் என்ை பி திபலிக்கின்றை ?  “ொத்தான் கட்டப்படுதல்” என்பகத நாம் 

எப்மபாழுதும் எளிதாக எடுத்துக் மகாள்கிவறாம்.  ஆைால், இந்த ேெைங்கள், மேறுமவை  

“கட்டப்படுதல்” என்றில்லாமல், அது ஐந்து படிககளக் மகாண்ட மெயல்பாடாக உள்ளது 

என்பகத  இந்த  ேெைங்கள்  மதரிேிக்கின்றை.  

 

1. பிடித்துக் மகாள்ளுதல், 

2. கட்டுதல், 

3. பாதாளத்தில் தள்ளுதல், 

4. கதகே அகடத்தல், 

5. கதவுக்கு முத்திக  வபாடுதல்.   

 

               அேனுகடய ஏமாற்றும் ேல்லகம முத்திக  வபாடும் ேக யிலும் அகலேில்கல 

என்பது ெந்வதகத்திற்கிடமின்றி மதரிகிறது.  2ம் ேெைம் முழு ெம்பேத்கதயும் “ஆயி  

ேருைமளவும் கட்டிகேத்து” என்று சுருக்கமாக மொல்ேதால்,   “கட்டப்படுதல்”  என்ற  

மொல்கல  நாம்  பி வயாகிக்கும்   ேிதத்தில்  எளிதாக  எடுத்துக்  மகாள்கிவறாம். 
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முழு காலப்பகுதியிலும் அேன் முழுகமயாக கட்டப்படுோன்  என்ற அர்த்தத்தில் 

ேிளங்கிக் மகாள்ேதிலிருந்து வபதுரு நம்கம தகட பண்ணுகிறார். இது  மபாருத்தமாக 

இல்கல.  ஆயி  ேருைங்களின் யுகம் துேங்கும் மபாழுது, தீகம தடுக்கப்படும் காலம் 

ஆ ம்பிக்கிறது  என்பகதவய  வபதுரு  உணர்த்துகிறார். 

 

ஞாபகத்தில்  மகாள்ள  வேண்டியது : 

 

               இவயசுேின் ேருகக ஆயி  ேருைங்களின் ஆ ம்பத்தில் நடந்தது. ஆகவே,  

“கட்டப்படுதல்” (ேெைம் 2ல் “ஆயி ம் ேருைங்கள்” என்பது வபால குறிக்கப்பட்டுள்ளது) 

என்பது, கிபி 1874ம் ேருைத்திவலவய உடைடியாக ொத்தான் கட்டப்பட்டான் என்ற 

முடிவுக்கு ே ாதபட்ெத்தில், இது  படிப்படியாக நடக்கக்கூடியது ஆகும் என்பது 

மதளிோகிறது.  கிபி 1874ம் ேருைத்தில் ொத்தான் கட்டப்பட்டான்  என்பதும் மற்ற 

தீர்க்கதரிெைங்களுக்கு (2மதெ 2:9) இணக்கமாக இல்கல. எல்லா வேத மாணேர்களின் 

கருத்தும் இதுவே.  

 

ொத்தான் கட்ைப்படுதல் குறித்த ேிரிோை பார்னே 

 

     மேளி 20ம் அதிகா த்தின் “ொத்தான்” பற்றிய ேிையத்கத நுணுக்கமாக ஆ ாய்ந்தால், 

“அேன் கட்டப்படுதல்” ெம்பந்தமாை ெில ெந்வதகங்களுக்கு பதில் மபறுேதற்கு 

உதேியாயிருக்கும். 

 

     “பலோன்” கட்டப்படுதல் பற்றிய இவயசுேின் உேகம, ொத்தான் அல்லது பிொசு என்று 

நாம் அகழக்கும் ஆேிகய முழுேதுமாக தகட பண்ணும் ேிையத்கதக் குறித்வத 

உள்ளது என்று நிச்ெயமாக மொல்லலாம். மத்தியஸ்தம் பண்ண ஆ ம்பிக்கும் மபாழுது, 

இந்த ெம்பேம்  நடக்கும்  என்று  இந்த  உேகமகளில்  ஏதும்  இல்கல. 

       

      ஆைால், மேளி 20ன் “ொத்தான்” பற்றிப் படிக்கும் வபாது, அேனுகடய உண்கம 

அகடயாளத்கத அறிய ஈர்க்கப்படுகிவறாம். மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் மற்ற 

ேெைங்ககள ஒப்பிடும்வபாது, இந்த ொத்தான் கட்டப்படுதல் என்பது, மொல்லர்த்தமாை 

சுயமாை  பிொகெ  கட்டுப்படுத்துேதாக  அர்த்தம்  இல்கல.  

     

       மேளி 20ன் “பிொசு” மற்றும் “ொத்தான்”  என்ற ோர்த்கதகள் ெிேில் அதிகா த்கத 

அகடயாளப்படுத்துேதாக உள்ளை.   மொல்லர்த்தமாை பிொெிைால் ககயாளப்படும் 

பல்வேறு  ேிையங்களில்   ெிேில்  அதிகா மும்  ஒன்றாகும்.  இது  நிரூபிக்கப்பட்டால், 
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1-3ம் ேெைங்களின் ேிளக்கம் பற்றிய ெிக்கல்கள் மகறந்துேிடும். கடந்த ஒரு 

நூற்றாண்டுக்கு வமலாக, பூமியின் ெிேில் ேல்லகமயும் அதிகா மும் வதய்ந்து மகாண்டு 

ேருேதும், பயமுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி ேருேதும், தன்ைிச்கெயாக மெயல்படமுடியாமல் 

“கட்டுப்பாட்டுடன்” மெயல்படும் அனுபேத்துடன் இருப்பகத நம்மில் எத்தகை வபர் 

மறுக்க முடியும் ? உலக ெிேில் அதிகா ங்களின் ஏமாற்றுதல்,  மற்றேர்ககள 

அடிகமப்படுத்த ககயாளும் உபாய தந்தி  முகறகள் ஆகியகே முழுேதுமாக 

அகற்றப்படும்   நிகல  உருோகி  ேருேகத  நம்மில்  எத்தகை  வபர்  மறுக்க  இயலும் ?  

 

       “ொத்தான்” என்று இங்கு குறிக்கப்படுேது, அகடயாள பாகையில் உள்ளது  என்பகத, 

மேளி 20 அதிகா த்தில் கீழ்கண்ட இ ண்டு கூறுகளின் மூலம் அறியலாம் : 

1. இந்த “ொத்தான்” நான்கு ேிதமாை மபயர்களால் ேிேரிக்கப்படுேகத 2ம் 

ேெைத்தில் பார்க்கலாம்; இதற்கு முன்பு இகத  நாம் எங்கு பார்த்திருக் கிவறாம்? 

ஒவ  ஒரு இடத்தில் மட்டுவம! (மேளி 12:9)  மேளி 12ம்  அதிகா த்தின் ெிருஷ்டி, 

ெிேில் அதிகா த்கத அகடயாளப்படுத்துகிறது என்று  ெவகா.  ெல் ெரியாை 

ேிளக்கம் அளித்தார். (12ம் அதிகா த்தில் வ ாம  ாஜ்யம்).  இந்த ெிருஷ்டி 

மறுபடியும் 20ம் அதிகா த்தில் வதாற்றமளிக்கும் வபாது, அதற்கு வேறுேிதமாை 

ேிளக்கம்   அளிப்பதற்காை   ெரியாை  கா ணம்  எதுவும்  இல்கல.    

 

2. இ ண்டாேது ொட்ெியமாக, மேளி 16:13ல் அகடயாள பாகையில் மூன்று  

ெிருஷ்டிககளப் பார்க்கிவறாம்: ேலுெர்ப்பம், மிருகம், கள்ளத்தீர்க்கதரிெி.  ெவகா. 
 ெல் மற்றும் நம்மிகடவய உள்ள  தற்காலத்திய வேத ேிமர்ெகர்கள் அகைேரும், 

அந்த மூன்று ெிருஷ்டிகளும் 1. ெிேில் அதிகா ம், 2. உவ ாகம ெகப 3. 

புவ ாட்டஸ்டாண்டு ெகபககள முகறவய குறிக்கின்றை என்று 

ேிளக்கமளிக்கின்றைர்.  இப்மபாழுது, அகேகளுக்கு என்ை நிகழ்கின்றது என்பகத 

கீழ்கண்டோறு   பார்ப்வபாம்: 

 

a) சுேிவெை யுக அறுேகடயின் முடிேில், அேற்றில் இ ண்டும் (மிருகமும் 

கள்ளத்தீர்க்கதரிெியும்)  “அக்கிைிக் கடலில்” தள்ளப்படுகிறகத மேளி 19:20ல் 

படிக்கிவறாம்.  மேளி 20:10ல், ஆயி  ேருை யுக முடிேில் அகே இ ண்டும்  

இன்னும் உயிவ ாடு இருக்கிறகதப் பார்க்கிவறாம். இது (மேளி  19:20) அறுேகட 

யுக முடிேில் வபர்கிறிஸ்தேத்திற்கு  ஏற்படும்  முடிகேயும், அந்த  மெயல்படும் 

அகமப்பு  நித்திய  அழிகே  ெந்திப்பகதயும்  குறிக்கிறது.  
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b) மேளி 16:20ன் மூன்றாேது அகமப்பாகிய ேலுெர்ப்பத்திற்கு என்ை நிகழப் 

வபாகிறது ?  ஆம், அது மேளி 20ம் அதிகா  துேக்கத்தில்,  2ம் ேெைத்தில்  

இருக்கிறது.    ஆைால்,   அேன் 16ம் அதிகா த்தில்     இருந்தகதப் வபாலவே,  

இன்னும் அவத ெிேில் அதிகா த்கத அகடயாளப்படுத்துேதாகவே இருக்கிறான். 

அேன், ஆயி  ேருை யுக ஆ ம்பத்தில், “அக்கிைிக் கடலுக்குள்” வபாகேில்கல. 

அதற்கு மாறாக, கட்டப்பட்டு, முத்திக யிடப்பட்டு பாதாளத்தில் தள்ளப்படுகிறான். 

இேன், ஆயி  ேருை யுகமுடிேில் ஏமாற்றி ேஞ்ெிப்பேைாக ேிடுதகல 

மெய்யப்படுகிறான். இறுதியில், அகடயாள பாகையில் குறிக்கப்பட்ட மற்ற 

இ ண்டு மபால்லாத ெதிகா ர்களுடன்  இேனும் முழுகமயும் நித்தியமுமாை 

அழிகேச்  ெந்திக்க  “அக்கிைிக்  கடலில்”  வெருகிறான். (மேளி 20:10). 

 

      மேளி 20:9ல்  மொல்லர்த்தமாை  பிொசு,  தன்ைால்  ஏமாற்றப்பட்டேர்களுடன்  தன் 

முடிகே  ெந்திக்கிறான்;  ஆைால்,  அகடயாளமாை  பிொசு   தன்  அழிகே  மேளி 20:10ல் 

ெந்திக்கிறான். 

 

சுருக்கவுனர : 

 

       மேளி 20ன் முதல் மூன்று ேெைங்கள், கிபி 1874ல் கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 

ேருகககயக் காண்பிக்கிறது; அகதத் மதாடர்ந்த காலப்பகுதியில்  ெிேில் அதிகா த்கத 

ேலுேிழக்கச்  மெய்யும் மெயல்பாட்டில் தகடபண்ணும் ஐந்து முகறககள கிறிஸ்து  

படிப்படியாகச் மெய்கிறார்;  ஏமாற்றி ேஞ்ெிக்கும் நிகல இல்லாத மத்தியஸ்தம் பண்ணும் 

காலம்,  ஆயி  ேருை யுகம் முடிேில் ஏமாற்றி ேஞ்ெிக்கும் ெிேில் அதிகா த்தின் 

மகாஞ்ெக்  கால  ேிடுதகல  ேக க்கும்  மதாடர்கிறது. 

 

வமாவெ மற்றும் வபதுருேின் ஆயி ம் ேருைங்களுடன் மேளிப்படுத்தல் 20ன் 

ஆயி ம் ேருைங்களும் இணக்கமாய் இருக்கும் ேிதத்தில், வேதாகம ஆதா த்துடன் 

கூடிய  வமற்குறிப்பிட்ட ேிளக்கம்  எவ்ேித ெிக்ககலயும் ஏற்படுத்தாமல், 

ேலுப்படுத்துேதாக  இருக்கிறது. 
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ஆயிர ேருஷ யுகத்தின் இரண்ைாேது காட்ெி: 4-10 ேெைங்கள் 

4. அன்றியும், நான் ெிங்காெைங்கனளக் 
கண்வைன்; அனேகளின் வமல் 
உட்கார்ந்தார்கள்; நியாயத்தரீ்ப்புக் 
சகாடுக்கும்படி அேர்களுக்கு அதிகாரம் 
அளிக்கப்பட்ைது. இவயசுனேப்பற்றிய 
ொட்ெியிைிமித்தமும் வதேனுனைய 
ேெைத்திைிமித்தமும் ெிரச்வெதம் 
பண்ணப்பட்ைேர்களுனைய ஆத்துமாக் 
கனளயும், மிருகத்னதயாேது அதின் 
சொரூபத்னதயாேது ேணங்காமலும், 
தங்கள் சநற்றியிலும் தங்கள் னகயிலும் 
அதின் முத்தினரனயத் தரித்துக் 
சகாள்ளாமலும் இருந்தேர்கனளயும் 
கண்வைன்.  
 
 
‘மரணமனைந்த மற்றேர்கள் அந்த 
ஆயிரம் ேருஷம் முடியுமளவும் 
உயிரனைய ேில்னல”  
இது வபாலி ேெைப் பகுதி. 
 
5.  இதுவே முதலாம் உயிர்த்சதழுதல். 
 
6. முதலாம் உயிர்த்சதழுதலுக்குப் 
பங்குள்ளேன் பாக்கியோனும் பரிசுத்த 
ோனுமாயிருக்கிறான்; இேர்கள் வமல் 
இரண்ைாம் மரணத்திற்கு அதிகாரம் 
இல்னல; இேர்கள் வதேனுக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக ஆொரிய 
ராயிருந்து, அேவராவைகூை ஆயிரம் 
ேருஷம் அரொளுோர்கள். 

4ம் ேெைம் கிபி 1874ல் துேங்குகிறது என்று 

மொல்லலாம். முதலாம் உயிர்த்மதழுதல் கிபி 
1878 ேக  நடக்காததால், ெிங்காெைத்தில்  

உட்காருகிறேர்கள் உயிவ ாடு இல்கல. 

மேளிப்படுத்தின் அகடயாள பாகை இகத 

ஆதரிக்கிறது.  ெிங்காெைத்தில் “ஆத்துமாக்கள்” 

இருந்தகதக் கேைிக்கவும்;  மேளி 6:9ல் 

உள்ளகதப் வபால, “ஆத்துமாக்கள்” என்பது 

அகடயாள பாகையில் பரிசுத்தோன்ககளக் 

குறிப்பதாக இருக்கிறது. இேர்கள் தங்கள் 

அகழப்கபயும் மதரிந்து மகாள்ளுதகலயும் 

உறுதியாக்கிைாலும், கல்லகறயிலிருந்து ேிழித் 

மதழுேதற்கு காத்திருக்கிறார்கள்.   

4ம் ேெைத்தின் முற்பகுதிக்கும், பிற்பகுதிக்கும் 

உள்ள மதாடர்கப, (4ம் ேெைத்தின் நடுப்பகுதியின் 

கூடுதலாை ேிையங்ககள தேிர்த்தால்) 5ம் 

ேெைத்தின் கமயக் கருத்துடன் உற்று 

வநாக்கிைால், இந்த அகடயாளம் வமலும் 

உறுதிப்படுகிறது.  

“அன்றியும், நான் ெிங்காெைங்கனளக் கண்வைன்; 

அனேகளின் வமல் உட்கார்ந்தார்கள் --- ெிரச்வெதம் 

பண்ணப்பட்ைேர்களுனைய ஆத்துமாக்கள்;  அேர்கள் 

உயிர்த்து ..... .இதுவே முதலாம் உயிர்த்சதழுதல்”.  

    இந்த ேெைத்தின் இறுதிப்பகுதியில் அேர்கள் 

உயிர்த்து ேருேதால், ேெைம் துேங்கும் வபாது, 

அேர்கள் உயிவ ாடு இல்கல என்பது நம்புேதற்கு 

ஏற்றதாயிருக்கிறது. இவ்ேிதமாக, ேெைம் கிபி 
1874ல் துேங்குகிறது. (ெிங்காெைங்கள் ஸ்தாபைம் 

– மேளி 20:11ல் இருப்பது வபால).  ஆைால், கிபி 
1878ல் முடிேகடகிறது. (முதலாம் 

உயிர்த்மதழுதல்  ஆ ம்பமாகும்  மபாழுது). 
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4ம் ேெைத்தில் “அேர்கள் உயிர்த்து, கிறிஸ்துவுைவை கூை 

ஆயிரம் ேருஷம் அரொண்ைார்கள்.”  என்ற பகுதினயப் 

பற்றி கீழ்கண்ைோறு ஆராய்வோம்: 

 

      இந்த “ஆயி ம் ேருைங்கள்“, வமாவெ மற்றும் 

வபதுருேின் “ஆயி ம் ேருைங்களும்”  ஒன்று 

தான் என்பகத ஏற்றுக்மகாள்ேதா? அல்லது இது 

வேறு ஒரு “ஆயி ம் ேருைங்களா?  என்ற வகள்ேி 
எழுகிறது. 

       இப்படியாக, 5ம் ேெைத்திற்கு இ ண்டுேித    

ேிளக்கங்கள்  உள்ளை :   

கிறிஸ்துவுடன்  அ ொளுேது, 

1. முதலாம்  உயிர்த்மதழுதல்  முடிந்த  பிறகு; 

அல்லது, 

2. முதலாம் உயிர்த்மதழுதல் துேங்கியதில் 

இருந்தா ? 

 

        இந்த “ஆத்துமாக்கள்” கிபி 1874லிருந்து 

அதிகா ப்பூர்ேமாக தங்கள் ெிங்காெைங்களில்  

உட்காருகிறார்கள் என்பது உள்ளார்ந்த தடயம் ஆகும்.  

 

அேர்கள் உயிவ ாடு இல்லாேிட்டாலும், அந்த 

நாளிலிருந்து அேர்களின் ஆட்ெி துேங்கியதாக 

அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்கள்!  இவ்ேிதமாக, முழு ஆயிரம் 

ேருஷங்கள்  (கிறிஸ்துவுைன்) அதிகாரப் பூர்ேமாக  

ஆளுகிறார்கள்.     ஆைால்,    அந்த  

ேகுப்பிைரில் ஒவ்மோரு தைிப்பட்டேரும்  

உண்னமயில்  அந்த  அளேிற்கு  ஆளுேதில்கல. 

 

கிறிஸ்துேின் ஆட்ெிக்காலத்கத மபாருந்தி ே ச் 

மெய்ேதற்கு, வமாவெ மற்றும் வபதுரு கூறும் 

காலக்கட்டகமப்கப மாற்றும் வதகேயுள்ளது என்று 

வயாோன் கூற முற்படேில்கல; வமாவெ, வபதுரு  

குறிக்கும் காலக்கட்டகமப்பிற்குள் இணக்கமாய் 

இருப்பகதவய  மொல்லுகிறார். 
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7. அந்த ஆயிரம் ேருஷம் 
முடியும்வபாது, ொத்தான் தன் 
காேலிலிருந்து ேிடுதனலயாகி, 
 
 
 
 
 
 
 
8. பூமியின் நான்கு தினெகளிலுமுள்ள 
ஜாதிகளாகிய வகானகயும், மாவகா 
னகயும் வமாெம்வபாக்கும்படிக்கும், 
அேர்கனள யுத்தத்திற்குக் கூட்டிக் 
சகாள்ளும் படிக்கும் புறப்படுோன்; 
அேர்களுனைய சதானக கைற்கனர 
மணலத்தனை யாயிருக்கும். 
 
9. அேர்கள் பூமிசயங்கும் பரம்பி, 
பரிசுத்தோன்களுனைய பானளயத் 
னதயும், பிரியமாை நகரத்னதயும் 
ேனளந்து சகாண்ைார்கள். அப்சபாழுது 
வதேைால் ோைத்திலிருந்து அக்கிைி 
இறங்கி, அேர்கனளப் பட்ெித்துப் 
வபாட்ைது. 
 
10. வமலும் அேர்கனள வமாெம் 
வபாக்கிை பிொொைேன், மிருகமும் 
கள்ளத் தரீ்க்கதரிெியுமிருக்கிற 
இைமாகிய அக்கிைியும் கந்தகமுமாை 
கைலிவல தள்ளப்பட்ைான். அேர்கள் 
இரவும் பகலும் ெதாகாலங்களிலும் 
ோதிக் கப்படுோர்கள். 
 

வயாோன் மொல்ல முற்படும் பாடம், வமாவெ மற்றும் 

வபதுரு மொல்லுேகதப் வபாலவே,  ஆயிரம் ேருஷங்கள் 

ஆகும். இது ொத்தாகைக் கட்டுே கதவயா, கிறிஸ்து 

ஆட்ெி மெய்ேகதவயா அல்ல. வபதுரு 

கற்பித்தகேககளத் தாண்டி, ஆயி  ேருை யுகம்  பற்றிய 

ேிையத்கத வமலும் ேிரிோக்கி, இந்த மற்ற ேிையங்கள் 

எல்லாம் எவ்ேிதம் இணக்க மாயிருக்கின்றை என்பகத 

வயாோன்   ேிளக்குகிறார்.  

ஒரு  புதிய ஆயி ம் ேருைங்ககள அறிமுகப்படுத்து 

ேதற்காை அேெியம் ஏதுமில்கல என்பகத  நாம் ஏற்று 

மகாள்ேவத, இந்த தரிெைக் காட்ெிக்காை எளிதாை தீர்வு 

ஆகும். வமாவெயும் வபதுருவும்  மொல்லக்கூடிய 

காலப்பகுதிகய நாம் ஏற்றுக்மகாள்ள வேண்டும்.  இது 

கிறிஸ்துேின் ஆயி  ேருை ஆட்ெிக்காலம் என்பதும், 

அதில் பரிசுத்தோன்கள் பங்கு மகாள்கிறார்கள் என்பதும், 

ெிலர் உயி கடேதற்கு முன்பாகவும், ெிலர் கிபி 1878க்கு 

பிறகும், கண்ணிகமக்கும் வந த்தில் மறுரூபமாக்கப்படும் 

மபாழுதிலும் (மேளி 14:13) பங்கு மபறுகிறார்கள் 

என்பகதயும் ஏற்றுக்மகாள்ள வேண்டும் முதலாம் 

உயிர்த்மதழுதல் என்பது உயிர்த்து ேருேதும் அேருடன் 

ஆட்ெி மெய்ேதுமாகவே குறிக்கப்படுகிறது. (மேளி 
20:4,5). இவத அநுமாைம் தான் 6ம் ேெைத்துக்கும் 

மபாருந்தும்; வமாவெ மற்றும் வபதுருேின் ஆயி ம் 

ேருைங்களும், மேளிப்படுத்தல் 20ன் ஆயி ம் 

ேருைங்களும் ஒன்வற என்பகத நாம் 

ஏற்றுக்மகாண்டால், மேளிப்படுத்தல் ஆெிரியரின்  கருத்து 

மதளிோகப் புரியும்.  வயாோன் எளிதாக கூறுகிறார்: 

“கிறிஸ்துேின் ஆட்ெிக்காலம் ஆயி ம் ேருைங்கள் 

மகாண்டகே என்றும், அந்த ஆட்ெியில் அேருகடய 

ெரீ மாகிய பரிசுத்தோன்கள்  திக க்குப் பின்ைால் 

மெல்லுேதிலிருந்து அேருகடய ஆட்ெியில் வெர்ந்து 

பங்கு மகாள்கிறார்கள்”. 

1-3ம் ேெைங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளகதேிட, “மகாஞ்ெக் 

காலம்” பற்றிய ேிேரிப்பில்   கூடுதலாை ேிையங்கள் 7-

10 ேெைங்களில்  மொல்லப்படுகின்றை.   
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சுருக்கவுனர 

1. ஆயி  ேருை யுகம் குறித்து வமாவெ, இவயசு மற்றும் வபதுரு  ஆகிவயா ால் 

ஏற்கைவே  மொல்லப்பட்ட  ேிையங்ககள  வயாோன்  ேிரிோக்குகிறார். 

2. வயாோன் மொல்லும் ஆயி ம் ேருைங்கள், வமாவெயும் வபதுருவும் மொன்ை 

ஆயி ம் ேருைங்களிலிருந்து வேறுபட்டது என்பதற்காை வேதாகம ஆதா ம்   

எதுவும்  உண்டா ?  இல்கல.  

3. மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் “காலம்” பற்றி குறிப்பிடும் ேெைங்களில், 

மொல்லர்த்தமாை ேருைங்ககள மேளி 20ம் அதிகா த்தில் மட்டுவம “ஆயி ம் 

ேருைங்கள்” என்று மொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்மறல்லா ேெைங்களிலும் 

“அகடயாள பாகையில்” தான் காலங்கள் மொல்லப்பட்டிருக்கின்றை. இது 

எதற்காக? 90ம் ெங்கீதம் மற்றும் 2வபதுரு 3ம் அதிகா த்தின் ஆயி ம் 

ேருைங்கள்  மேளிப்படுத்தலின் ஆயி ம் ேருைங்களுக்கு ெமமாைகே 

என்றும் அகேகள் எல்லாம் ஒன்று தான் என்பகத உணர்த்தவே இவ்ேிதம் 

எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 

4. 11ம் ேெைமும், 12-15ம் ேெைங்களும்  ஒன்றாக இகணயும் மபாழுது, முழு 

ஆயி ம் ேருைங்ககள உள்ளடக்கியதாயிருக்கிறது. ஆைால், இவ்ேி ண்டு 

பகுதிகளும் தைித்தைியாைகேயாக இருக்கும் கா ணத்திைால், தைியாக 

ஆயி ம் ேருைங்கள்  மகாண்டது என்று வமற்குறிப்பிட்ட இரு 

ேெைப்பகுதிகளும்  மொல்லுகிறதில்கல. 

5. இந்த இ ண்டு பகுதிகளும் (11 மற்றும் 12-15) வபதுருேின் ஆயி ம் 

ேருைங்களின்  இ ண்டு  பகுதிகளாகும்.  

1.  முதலில்  உபத்தி ேம்  

2. தைிப்பட்டேர்களின்  நியாயத்தீர்ப்பு 

 

6. ஆயி  ேருை யுகம் பற்றிய முதல் இ ண்டு காட்ெிகள் (1-3 & 4-10) தைிவய 

ஆயி ம் ேருைங்ககளக் மகாண்டதாயிருக்கிறது. இந்த காட்ெிகள், வபதுருேின் 

இ ண்டு கருத்துக்ககள மேளிப்படுத்துகிறது : a) ொத்தாைின் பாதிப்கப 

அழித்தல் (1-3); b) புதிய நியாயாதிபதிககள நியமித்தல்; இேர்கள் 

தைிப்பட்டேர்களுக்கு  ஜேீகை  திரும்ப  மகாண்டுேருோர்கள். (4-10).  

7. கிறிஸ்துேின் ேருககயுடன் 1-3ம் ேெைங்கள் ஆ ம்பிக்கின்றை. இந்த ேருைம் 

1874  என்பகத  90ம்  ெங்கீதம்  (லூக்கா)  மற்றும்  2வபதுரு (அப்வபாஸ்தலர்  

நடபடிகள்)  மூலம்  கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிவறாம். 
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8. ஆட்ெி ஆ ம்பமாேகதக் குறிக்கும் ேிதத்தில், ெிங்காெைங்கள் ஸ்தாபிக்கப் 

படுதலுடன் 1-3ம் ேெைங்கள் துேங்குகின்றை. (அதில் அமர்ந்தேர்கள் இன்னும் 

உயி கடயாத நிகலயில்).  இப்படியாக, கிறிஸ்துவும் அேருகடய  

பரிசுத்தோன்களும்  கிபி 1874ல்  ஆட்ெிகய  ஆ ம்பிக்கிறார்கள். 

9. ொத்தான் கட்டப்படுதல் 2 & 3 ேெைங்களில் படிப்படியாக நடப்பது 

மதளிோகிறது.  திடீம ன்று முழுகமயாகத் தகடபண்ணும் ேிதத்தில் 

இல்லாமல்,  ஆயி  ேருை யுகம் படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தப்படுேதற்கு 

இது  இணக்கமாய்  உள்ளது.  

10. 20ம் அதிகா த்தின் ொத்தான் பி தாைமாக ெிேில் அதிகா த்கத 

அகடயாளப்படுத்துபேைாக இருக்கிறான் என்பதும், இந்த தீர்க்கதரிெைம் 

மொல்லர்த்தமாை உண்கமயாை பிொகெக் குறிக்கிறதில்கல என்ற நிரூபணம், 

1-3ம் ேெை ேிளக்கங்கள் மதாடர்பாை அகைத்து ெிக்கல்ககளயும் ககளந்து 

ேிடுகின்றை. 

         மூன்று மூல தீர்க்கதரிெைங்கள் ஒவ்மோன்றும் ஒரு `பி த்திவயக 
         வநாக்கத்கத உள்ளடக்கியதாக உள்ளது: 

1) ெகலமும் ெீர்திருந்தும் வநாக்கத்கத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டு, வமாவெ 
(90ம் ெங்கீதம்) வதேத்திட்டத்திற்காை காலக்கணக்கிற்கு அடித்தளம் 
அகமத்துக் மகாடுத்தார். 

2) 1000 ேருைங்கள் பற்றி வமாவெ மேளிப்படுத்தியகதத் மதாடர்ந்து, 
கூடுதலாகத் வதகேப்படும் ேிையங்ககள  வபதுரு அப்வபாஸ்தலன்  
(2வபதுரு 3ம் அதிகா ம்) மதரிேிக்கிறார். இந்த ஆயி ம் ேருைங்ககள 
வபதுரு இ ண்டாகப் பிரித்துச் மொல்கிறார்: (a)  பகழய ஒழுங்கு 
முகறகமகள் அகற்றிப்வபாடப்படுதல்; (b) அகதத் மதாடர்ந்து, புதிய  
“நீதிக்குரிய” காலப்பகுதி ேருகிறது.  இந்த ஆயி  ேருைங்கள் துேங்கும் 
மபாழுது, ெகப இன்னும் மாம்ெத்தில் இருக்கிறது என்று வபதுரு 
உக க்கிறார். 

3) இறுதியாக, வபதுருேின் ொட்ெியத்கத வயாோன் (மேளி 20ம் அதிகா ம்) 
வமலும் ேிரிவுபடுத்துகிறார். உலகத்தின் பகழய ஒழுங்கு முகறகமகள் 
மகறந்து வபாேது, பிொெின் தந்தி  உபாயங்களின் தாக்கங்ககள 
கட்டுப்படுத்துேதற்கு இகணயாக இருக்கிறது. வமலும், இது கிறிஸ்துேின் 
ஆட்ெி மட்டும் அல்ல என்பதும், அேருகடய பரிசுத்தோன்களும்  இதில் 
பங்கு மபறுகிறார்கள்  என்பகதயும் வயாோன் மேளிப்படுத்துகிறார். 
ககடெியாக, 1000 ேருை ஆட்ெிக்குக்குப் பின் ேரும் ெில ேிையங்களும் 
மதரிேிக்கப்பட்டு தரிெைம் முடிேகடகிறது. 
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 வமற்குறிப்பிட்ட “ஆயி  ேருை ஆட்ெி” பற்றிய ேிையங்களில், நம்மிகடவய 
பல்வேறு பார்கேகள் நிலவுகின்றை.  கிபி 1874ல் துேங்கிய “ஆயி  ேருைங்கள்” 
அல்லாமல், வேறு எந்த ஆயி  ேருைங்ககளயும்  வமாவெயும், வபதுருவும், 
வயாோனும் மேளிப்படுத்தியிருப்பார்கள் என்பகத நிகைத்துப்பார்க்க முடியேில்கல. 
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காலக்கணக்கிற்கும் தீர்க்கதரிெைத்திற்கும் உள்ள சதாைர்பு 
 

     வேதாகம காலக்கணக்கக ெரியாகப் புரிந்து மகாள்ேதிைால் மட்டுவம, 
தீர்க்கதரிெை ேிையங்ககள ஆ ாய்ந்து அறிய முடியும். இதன் அடிப்பகடயிவலவய, 
ெத்திய ேெைத்கதப் பகிர்ந்து அறிந்து மகாள்ள முடியும். (2தீவமா 2:15) 
அப்வபாஸ்தலர் காலத்திலிருந்து 2000 ேருைங்களுக்குப் பிறகும், மபரும்பாலாை 
தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதல்ககள இைி ேருங்காலத்திற்கு தள்ளிப்வபாடுேது 
பலருகடய இயல்பாக உள்ளது. யுக முடிேிற்காை காலம் ெிறிவத இருக்கும் 
நிகலயில், எந்த தீர்க்கதரிெைங்ககள எதிர்பார்த்துக் மகாண்டிருக்கிவறாவமா, 
அகேகள் மற்றேர்களால் அறியப்படாத ேண்ணம் ஏற்கைவே நிகறவேறி முடிந்து 
ேிட்டிருக்கின்றை. இகதத் தான் தாைி 12:9,10ல் “இந்த ோர்த்கதகள் புகதமபாருளாக 
கேக்கப்பட்டும் இருக்கும்; ----- துன்மார்க்கரில் ஒருேனும் உண ான்; 
ஞாைோன்கவளா உணர்ந்து மகாள்ோர்கள்” என்று  மொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 
 

தரீ்க்கதரிெைமும் சபாருளர்த்தமும் 
 

     தீர்க்கதரிெைங்ககள தேறுதலாக புரிந்து மகாள்ேதற்காை கா ணம், தீர்க்கதரிெை 
ேெைங்ககள மபாருளர்த்தமாக கணிப்பதாகும்.  யுக முடிேில் “பூமி அக்கிைிக்கு 
இக யாக்கப்படும்” என்று வேதாகமத்தில் பல ேெைங்கள் உள்ளை. உதா ணமாக,  
1மகாரி 3:13ல் மொல்லப்படும் அக்கிைி, உண்கமயாை மநருப்கபக் குறிப்பிடுேது 
இல்கல. வதேனுகடய இ ாஜ்யத்திற்கு எதி ாை மகட்டகேகள் அகைத்தும் 
அழிக்கப்படும் என்பதற்காை அகடயாள ோர்த்கதயாகவே, “அக்கிைி” என்ற மொல் 
உபவயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
1மகாரி 2:14,15. 
        “சஜன்ம சுபாேமாை மனுஷவைா வதேனுனைய ஆேிக்குரியனேகனள ஏற்றுக்சகாள்ளான்; 
அனேகள் அேனுக்குப் னபத்தியமாகத் வதான்றும்; அனேகள் ஆேிக்வகற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து 
நிதாைிக்கப்படுகிறனேகளாைதால், அனேகனள அறியவுமாட்ைான். ஆேிக்குரியேன் 
எல்லாேற்னறயும் ஆராய்ந்து நிதாைிக்கிறான்; ஆைாலும் அேன் மற்சறாருேைாலும் ஆராய்ந்து 
நிதாைிக்கப்பைான்”. 
1மகாரி 3:13-15. 
       “அேைேனுனைய வேனலப்பாடு சேளியாகும்; நாளாைது அனத ேிளங்கப்பண்ணும். ஏசைைில்  
அது அக்கிைியிைாவல  சேளிப்படுத்தப்படும்;  அேைேனுனைய  வேனலப்பாடு   எத்தன்னம 
யுள்ளசதன்று  அக்கிைியாைது பரிவொதிக்கும். அதின் வமல் ஒருேன் கட்டிைது நினலத்தால் அேன் 
கூலினயப் சபறுோன்; ஒருேன் கட்டிைது சேந்து வபாைால், அேன் நஷ்ைமனைோன்; அேவைா 
இரட்ெிக்கப்படுோன்; அதுவும் அக்கிைியிலகப்பட்டுத் தப்பிைது வபாலிருக்கும்”. 
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மத் 22:13-14. 
       “அப்சபாழுது, ராஜா பணிேினைக்காரனர வநாக்கி: இேனைக் னகயுங்காலும் கட்டிக்சகாண்டு 
வபாய், அழுனகயும் பற்கடிப்பும் உண்ைாயிருக்கிற புறம்பாை இருளிவல வபாடுங்கள் என்றான். 
அந்தப்படிவய, அனழக்கப்பட்ைேர்கள் அவநகர், சதரிந்து சகாள்ளப்பட்ைேர்கவளா ெிலர் என்றார்”. 
 
     வேதாகமத்தில் நாம் காணும் மெய்திகளில் ெில ேிையங்கள் 
தீர்க்கதரிெைங்களாகவும், பல ேிையங்கள் வநரிகடயாக புரிந்து மகாள்ள முடியாத 
அகடயாள பாகைகளிலும் உள்ளை. ஒவ்மோரு அகடயாளமும் மகறமுகமாை 
எந்த மெய்திகய உணர்த்துகிறது என்பகத அறிய வேண்டியுள்ளது.  ெில 
ெமயங்களில் இந்த அகடயாளங்கள் எகதக் குறிக்கின்றை என்பகத வேதாகவம 
மொல்லி ேிடுகிறது. மேளி 17:12ல்  “10 மகாம்புகள்” என்பது “10  ாஜாக்கள்” என்று 
மேளிப்பகடயாகவே மொல்கிறது. மற்றகேககள சூழ்நிகலப் மபாருத்தத்தின் 
அடிப்பகடயில் உண  வேண்டியுள்ளது. தாைிவயல் புஸ்தகத்திலும், மேளிப்படுத்தல் 
ஆகமத்திலும் ேிெித்தி மாை மிருகங்கள் பற்றி ேிேரிக்கப்படுகின்றை. தாைி 7:17ல் 
இந்த மிருகங்கள்  ாஜாக்கள் அல்லது  ாஜ்யங்ககள அகடயாளப்படுத்துகிறது என்று 
மேளிப்பகடயாகவே மொல்லப்படுகிறது. 
 

வேதாகமம் புரிந்து சகாள்ேதற்கு ஏன் கடிைமாக உள்ளது ? 
 

     கபபிளில் எழுதியிருக்கிறகேககள புரிந்து மகாள்ேது கஷ்டமாக உள்ளது 
என்று ெிலர் குகற கூறுேது உண்டு. ஆைால், வதேன் அவ்ோறு கேத்திருப்பதற்கு 
கா ணம் உண்டு. தாைிவயலில் நாம் பார்க்கிறபடி, (தாைி 12:9,10) என்ை நிகழ்கிறது 
என்பகத வதேனுகடய எதிரிகள் புரிந்து மகாள்ள இயலாதபடிவய அகடயாள 
பாகையில் மகறமபாருளாக கேக்கப்பட்டிருக்கிறது. வதேனுகடய திட்டங்களில் 
எதிரிகள் குறுக்கிட முடியாது; மமய்ச்ெகபயிைவ  வதேனுகடய திட்டங்ககள புரிந்து 
மகாள்ளும் முயற்ெியில் ஈடுபடுேர்.  வதே பிள்களகள் வதேதிட்ட 
நிகறவேறுதல்களில் துகணயாக இருப்பார்கள்.  
 
     காலக்கணக்கு ேக பட ேடிேகமப்புக்ககள கண்ணுறும் வபாது, வதேன் உலக 
நிகழ்வுககள யுக முழுேதிலும் எவ்ேிதம் தம்முகடய கட்டுப்பாட்டில் 
கேத்திருக்கிறார் என்பதும், தீர்க்கதரிெைங்ககள எவ்ேிதம் நிகறவேற்றிக் 
மகாண்டிருக்கிறார் என்பதும் மதளிோகப் புரிகிறது. 
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கைந்த காலத்தில் காலக்கணக்குப் பற்றிய எதிர்பார்ப்புகள் 
     வேத ேெைங்களின் கருத்துக்கு ஒவ்ோத எதிர்பார்ப்புகளின் கா ணமாக, 
வேதாகம காலக்கணக்கின் மீது ெிலர் நம்பிக்கக இழந்துள்ளைர். கடந்த காலங்களில் 
ெகபயின் முடிவு பற்றி அல்லது உலகத்தின் முடிவு பற்றி கணித்து ஏமாந்துள்ளைர். 
ஆைால், கிபி  1914ம் ேருை கணிப்பு மட்டும் ெரியாைதாக உள்ளது உண ப்படுகிறது; 
இந்த கிபி 1914ம் ேருைத்கதப் பற்றி கணிக்கப்பட்ட அகைத்தும் உண்கமயாய் 
இருந்தது என்பகத பின்ேரும் பகுதிகளில் பார்க்கலாம் : 

 
ெில வபாலி தரீ்க்கதரிெிகள் 

     கிபி 1914ம் ேருை கணிப்பு பற்றிய மூலக் கருத்கத  இந்நாள்ேக க்குமுள்ள 
வேத மாணேர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆைால், கிபி 1914ம் ேருைத்கதச் சுட்டிக்காட்டும் 
ெில பிரிேிைர், வேதாகமத்திற்கு ஒவ்ோத ேிதமாக, கிபி 1914ல் இ ாஜ்யம் 
துேங்கியுள்ளது என்றும், அந்த ேருைத்தில் ெகப முழுகம மபற்றுேிட்டது என்றும், 
அந்த ேருைத்திலிருந்து புதிய ஆேிக்குரிய ெகப அங்கங்கள் வெர்க்கப்படேில்கல 
என்று மொல்கின்றைர். 
     “வயவகாோேின் ொட்ெிகள்” மகாள்கக வேறுேிதமாக உள்ளது:  இ ாஜ்யம் 
இயங்கும் இந்த காலக்கட்டத்தில், அேர்களால் இந்த உலகத்தில் பி ெங்கிக்கப்படும் 
நற்மெய்திகய ஏற்றுக்மகாள்ளாதேர்கள் இ ண்டாம் ம ணத்திற்கு உட்படுகிறார்கள் 
என்ற கருத்கத ேலியுறுத்துகிறார்கள். 
     வமற்குறிப்பிட்ட கருத்துக்களில் உண்கம இல்கல. அேர்கள் கூறும் 
கருத்துக்ககள யாவ னும் நம்பாமல் இருந்தால் அேர்கள் ொோர்கள் அல்லது நித்திய 
வேதகைக்கு உட்படுோர்கள்  என்று மொல்ேகத நம்ப வேண்டாம். வதேன் இது 
வபான்ற யுக்திககள மெயல்படுத்துபேர் அல்ல. நியாயத்தீர்ப்பின் நாளிவல 
ெத்தியங்கள் மகறேில்லாமல் ஒவ்மோருேருக்கும் மேளிய ங்கமாக்கப்படும்.  
இன்கறய நிகலயில், ெத்தியத்துடன் கள்ள வபாதகங்ககள கலந்து ெகப முழுகம 
மபறாதபடி,  ாஜ்யத்தின் ஆெீர்ோதங்கள் கிகடக்கப் மபறாத ேககயில் ொத்தான் 
முயற்ெிக்கிறான். 
     கிபி 1914ம் ேருைம் பற்றி வயவகாோேின் ொட்ெிகள் தேறாை கருத்து 
மகாண்டுள்ளைர். வதேனுகடய திட்டத்திற்கு இணங்க இஸ் வேல் திரும்பக் கூட்டிச் 
வெர்க்கப்பட்டிருப்பகத அேர்கள் அங்கீகரிக்காமல், தாங்கள் தான் அந்த புதிய 
இஸ் வேலர்கள் என்கின்றைர்.  பல ேருைங்களுக்கு முன்ைால் வேத மாணேர்கள், 
கிபி 1914ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு இஸ் வேலர் ஒரு வதெமாக திரும்பக் கூட்டிச் 
வெர்க்கப்படுோர்கள்  என்று  கணித்தைர்.  ஆைால்,   இஸ் வேலர்கள்    ஒரு  
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ஆெீர்ேதிக்கப்பட்ட   வதெமாக     திரும்ப  ே மாட்டார்கள்  என்றும்,   
இ ாஜ்யத்தில் 
அேர்களுக்குப் பதிலாக தாங்கள் தான் இருப்வபாம் என்று கிபி 1932ம் ேருைத்தில் 
வயவகாோேின் ொட்ெிகள் கூறிைர். ஆைால், 16 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, கிபி 1948ம் 
ேருைத்தில் இஸ் வேல் நாடு உருோைது. அேர்களின் அனுமாைம் மபாய் எை 
நிரூபணம் ஆைது. 

மூல காலக்கணக்கின் ெிறப்பு அம்ெங்கள் 
     கிபி 1914ம் ேருைம் பற்றிய வேத மாணேர்களின் மூல காலக்கணிப்பு 
ெரியாைதாக உள்ளது என்பகத 2520 ேருை ேிளக்க ேக படேடிேகமப்பு 
உறுதிப்படுத்துகிறது. அத்துடன், 1260, 1845 மற்றும் 2500 ேருை யூபிலியும் 
ெரியாைதாகப் பார்க்கிவறாம். 
     வேத மாணேர்களின் காலக்கணக்கு எந்த அடிப்பகடயில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது 
என்பது பற்றி சுருக்கமாக பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
 

ஏழு 1000 ேருஷ நாட்கள் 
 

     கர்த்தருகடய நாள் 1000 ேருைங்கள் மகாண்டது என்று வேதம் மொல்கிறது. 
ெங் 90:4. 
        “உமது பார்னேக்கு  ஆயிரம் ேருஷம் வநற்றுக்கழிந்த நாள் வபாலவும் இராச்ொமம் வபாலவும் 
இருக்கிறது”. 

2வபதுரு 3:8. 
        “பிரியமாைேர்கவள, கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் ேருஷம் வபாலவும், ஆயிரம் ேருஷம் 
ஒருநாள் வபாலவும் இருக்கிறசதன்கிற இந்த ஒரு காரியத்னத நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்ைாம்”.  
        
     இந்த புஸ்தகத்தின் ஆ ம்ப பக்கத்தில் “யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாடு” என்ற 
தகலப்பில் ஏழு 1000 ேருைங்கள் அடங்கிய ேிளக்க ேக படத்கதப் பார்க்கலாம்; 
இது ஏவதன் வதாட்டத்தில் ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து ஆயி  ேருை ஆட்ெியின் 
முடிேில் மனுக்குலம் ெீர் மபறும் ேக க்கும் ஏழு 1000 ேருை நாட்கள் ஆகிறது. 
ஆதாமின்  ேிழுககயும்,  இ ட்ெிப்பின்   திட்டத்கதயும்  அதற்காை  ஒரு  ோ ம் (7 
     ) மகாண்ட காலப்பகுதிகயயும்       முன்கூட்டிவய தீர்மாைித்திருந்தார் 
என்பது கீழ்கண்ட ேெைத்தில் உண ப்படுகிறது : 
எபி 4:3. 
       “ேிசுோெித்தேர்களாகிய நாவமா அந்த இனளப்பாறுதலில் பிரவேெிக்கிவறாம்; அேருனைய 
கிரினயகள் உலகத்வதாற்றமுதல் முடிந்திருந்தும், இேர்கள் என்னுனைய இனளப்பாறுதலில் பிரவேெிப் 
பதில்னலசயன்று என்னுனைய வகாபத்திவல ஆனணயிட்வைன்”. 
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1845 ேருஷ இனணகள் 
 

      காலக்கணக்கு அம்ெங்களில் “1845 ேருை இகணகள்” என்ற கருத்து, 
யாக்வகாபின் ம ணத்வதாடு முற்பிதாக்களின் காலம் முடிவுற்று, இஸ் வேலக  ஒரு 
ஜாதியாக வதேன் பாேிக்க ஆ ம்பித்தகத அடிப்பகடயாகக் மகாண்டதாகும். 
யாக்வகாபின்  ம ணத்திலிருந்து  கிறிஸ்துேின்  ம ணம்  ேக   1845  ேருைங்கள் 
(கி.மு. 1812.75 – கி.பி. 32.75) ஆகும். இதற்குப் பிறகு, இஸ் வேலர் வமெியாகே 
அங்கீகரிக்காத கா ணத்திைால், வதேன் இஸ் வேலவ ாடு ஒரு குடும்பம் என்ற 
அளேில் மெயல்பாடு மகாள்ளேில்கல. கிறிஸ்துகே ஏற்றுக் மகாண்ட மீதியாை 
யூதர்களிலிருந்து சுேிவெை யுக ெகப அகமயப் மபற்றது. அதுமுதல் மாம்ெீக 
இஸ் வேலருக்குப் பதில், அந்த இடத்கத ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர் பிடித்துக் 
மகாண்டைர். மேளி 7ம் அதிகா த்தில், இந்த ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர் 12 
வகாத்தி ங்களாக, ஒவ்மோரு வகாத்தி த்திலும் 12000 வபர் எண்ணிக்கக மகாண்டதாக 
உருேகப்படுத்தப்படுகிறது. மாம்ெீக இஸ் வேலருக்கு கிருகபயின் காலம் 1845 
ேருைங்கள் என்றால், அேர்களுக்கு தண்டகையின் காலமாக 1845 ேருைங்கள் 
மகாடுக்கப்படுகிறது. இந்த தண்டகை காலம் கி.பி. 1877.25ல் முடிேகடகிறது. 
 

யூத அறுேனையுைன் ஒரு இனண 
 

     ெவகா.  ெல் எழுதிய இ ண்டாம் ோல்யூமில் உள்ள ேிதமாக, ஆதாமின் 
ேிழுககயிலிருந்து மனுை ே லாற்றின் 6000 ேருைங்கள் கிபி 1873.75ல் 
முடிேகடகிறது. இது 1845 ேருை முடிோகிய கிபி 1877.25ம் ேருைத்திலிருந்து 
துல்லியமாக 3½ ேருைங்களுக்கு முன்ைதாக கிபி 1873.75ம் ேருைம் (அதாேது, 
கிபி.1874 இகலயுதிர்காலம்) இருக்கிறது. 

3½ ேருஷங்கள் 
     நமது இ ட்ெகர் கிறிஸ்துேின் ஊழியகாலம் 3½ ேருைங்கள் ஆகும். தாைிவயல் 
புஸ்தகத்தின் “70 ோ ங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் மூலமாக 3½ ேருை காலம் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.  “ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருைம்” என்ற அடிப்பகடயில், 
தாைிவயல் தீர்க்கதரிெைத்தின் ககடெி ோ ம் “7 ேருைங்கள்” ஆகும். இந்த ககடெி 
ோ த்தின் மத்தியில் தான் இவயசு ெங்கரிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. (3 ½ + 3 ½ = 
7). 
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     கிறிஸ்து ஊழியம் ஆ ம்பித்த கிபி 28.75ம் ேருைத்திலிருந்து ெிலுகே ம ணம் 
ேக  துல்லியமாக 3½ ேருைங்கள் ஆைது. இ ண்டு “1845 ேருைங்கள்”  அடங்கிய 
காலப்பகுதிகளின் முடிவுகளில் இவத 3½ ேருைங்கள் குறிக்கப்படுகின்றை.  
     கிபி 69-70ல் எருெவலம் அழிக்கப்பட்டது; “கிபி 69 இகலயுதிர் காலம்” என்பது 
“கிபி 68.75ம் ேருைம்” ஆகும். அப்மபாழுது தான், தீத்து இ ாயன் எருெவலமுக்கு 
ேிவ ாதமாக ேந்து, பிறகு வ ாமாபுரிக்கு திரும்பி மென்றான். தீத்து மறுபடியும் கிபி 70 
ேெந்த காலத்தில் எருெவலமுக்கு திரும்பி ேந்தான். 
லூக் 21:20-22. 
         “எருெவலம் வெனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பனத நீங்கள் காணும்வபாது, அதின் அழிவு 
ெமீபமாயிற்சறன்று அறியுங்கள். அப்சபாழுது யூவதயாேிலிருக்கிறேர்கள் மனலகளுக்கு 
ஓடிப்வபாகவும், எருெவலமிலிருக்கிறேர்கள் சேளிவய புறப்பைவும், நாட்டுப்புறங்களிலிருக்கிறேர்கள் 
நகரத்தில் பிரவேெியாமலிருக்கவும் கைேர்கள். எழுதியிருக்கிற யாவும் நினறவேறும்படி நீதினயச் 
ெரிக்கட்டும் நாட்கள் அனேகவள”. 
 

40 ேருஷ அறுேனை 
 

     வயார்தாைில் இவயசு தம் ஊழியத்கத ஆ ம்பித்ததிலிருந்து (கிபி 28.75) 40 
ேருைங்கள், கிபி 68.75ம் ேருைத்தில் (கிபி 69ல்) முடிேகடந்தது. “40” என்பது 
வேதத்தில் “வொதகை காலம்” என்று அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. (இவயசு 40 
நாட்கள் இ வும் பகலும் ேைாந்த த்தில் வொதகைக்குட்படுத்தப்பட்டார்) யூதர்கள் 
வொதகையில் மஜயங் மகாள்ளாததால் ஜாதிகளுக்குள் ெிதறடிக்கப்பட்டார்கள். கிபி 
1917ம் ேருைம் ேக  தங்கள் மொந்த வதெத்தின் நிலத்கத அேர்கள் சுதந்தரித்துக் 
மகாள்ள முடியேில்கல. 
 

“எருெவலமின் அழிவு” ஒரு இனண அம்ெம் 
 

     இஸ் வேலர்களின் முதல் 1845 ேருைத்தின் “40 ேருைங்கள் வொதகை” 
வபான்று (கிபி 28.75 + 40 = கிபி 68.75), இ ண்டாேது 1845 ேருைத்தின் “40 
ேருைங்கள் வொதகை”  கிபி 1913.75ல் (கிபி 68.75 + 1845 = கிபி 1913.75  அதாேது  
கிபி 1914 அக்வடாபர்) முடிகிறது. (கிபி 1874 + 40 = கிபி 1914).  இது கிபி 70ல் 
எருெவலம் அழிவுக்கு  இகணயாக உள்ளது. 
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ஏழத்தனை தண்ைனை 

     இஸ் வேலர் வதேனுகடய கட்டகளகளுக்கு கீழ்படியாத கா ணத்தால், 
ஏழத்தகை தண்டகை அேர்கள் வமல் ேந்தது. (வலேி 26:18-28) வலேிய ாகமத்தில் 
மொல்லப்பட்ட இந்த தண்டகையுடன், தாைிவயல் 4:32ல் உள்ள ஏழு காலங்ககளயும் 
வேதமாணேர்கள் தங்கள் கேைத்தில் மகாண்டைர். “ஏழு காலங்கள்” என்பதற்கு, 
ஆதாமின் ம ணத்திலிருந்து மனுக்குலம் ெீர் மபறும் காலம் ேக யிலாை 7000 
ேருைங்ககளக் (ஒரு காலம் = 1000 ேருைங்கள்) குறிப்பதாகக் மகாள்ளலாம்.  
வமலும், இவத அடிப்பகடயில், “1000” ேருைங்களுக்குப் பதிலாக, 7 மடங்கு “360 
ேருைங்கள்” என்று கணித்தால் “2520 ேருைங்கள்” ேருகிறது. 

“ஒரு காலம்” என்பது “360 ேருஷங்கள்” 
     வேதாகமத்தில் “ஒரு மாதம்” என்பது “30 நாட்கள்” எைவும், “ஒரு ேருைம்” 
என்பது “12 மாதங்கள்” எைவும் குறிக்கப்படுகிறது.  ஆகவே, “ஒரு காலம்” என்பது,  12 
x 30 = 360 நாட்கள் ஆகும்.    
     வேதத்தில் “1260 நாட்கள்”, “42 மாதங்கள்”, 3½ காலங்கள்” என்று மூன்று 
ேிதமாகக் குறிக்கப்படுகின்றது. “ஒரு காலம்” என்பகத “360” என்று எடுத்துக் 
மகாண்டால், 3½ காலங்கள் x 360 நாட்கள் = 1260 நாட்கள் என்றும், “42 மாதங்கள்” 
என்பது, 42 x 30 = 1260 நாட்கள் என்றும் குறிக்கப்படுகின்றது.  

 
“ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருஷம்” 

     “ஏழு காலங்கள்” தண்டகை என்பகத, மபாருளர்த்தமாக “ஏழு ேருைங்கள்” 
என்று எடுத்துக் மகாண்டால், 7 x 360 = 2520 நாட்கள் ேருகிறது; தீர்க்கதரிெைத்தில், 
“ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருைம்” ஆகும்; ஆகவே, இஸ் வேலர்களின் தண்டகை 
காலம் “2520 ேருைங்கள்” ஆகும். இஸ் வேலர் தங்கள் ெிேில் அதிகா த்கத 
வநபுகாத்வநச்ொரிடம் இழந்த ேருைமாகிய கிமு 607ம் ேருைத்திலிருந்து 2520 
ேருைங்ககளக் கணக்கிட்டால், கிபி 1914ம் ேருைத்கத அகடகிவறாம். இந்த 
ேருைத்திவலவய   இஸ் வேலர்கள்   தங்கள் வதெத்கத   திரும்ப  மபறேில்கல 
என்றாலும், கிபி 1914ம் ேருைத்தின் உலகப்வபாரின் ேிகளோக, கிபி 1917ம் 
ேருைத்திற்குப் பிறகு யூதர்கள் தங்கள் வதெத்தின் நிலங்ககள மொந்தமாக்கிக் 
மகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டைர்.  
     இவ்ேிதமாக, 2520 ேருைங்கள் கிபி 1913.75ம் ேருைத்கத அகடேகத (40 
ேருைங்ககளப்  வபாலவே)  கண்வணாக்கும்  வபாது, ஆ ம்ப  கால  வேத 
மாணேர்கள்  
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இந்த ேருைத்கத (கிபி 1914) துல்லியமாக கணித்ததற்காை கா ணத்கத நாம் 
இப்மபாழுது உணருகிவறாம். 

 
“ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருஷம்” என்று ஏன் கணிக்கப்படுகிறது ? 

     “ஒரு நாள்” என்பகத “ஒரு ேருைம்” என்று வதேன் பல ெந்தர்ப்பங்களில் 
உபவயாகப்படுத்தியிருக்கிறார் : 
எண் 14:34.     “நீங்கள் வதெத்னதச் சுற்றிப் பார்த்த நாற்பது நாள் இலக்கத்தின்படிவய, ஒவ்சோரு 
நாள் ஒவ்சோரு ேருஷமாக, நீங்கள் நாற்பது ேருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்கனளச் சுமந்து, என் 
உைன்படிக்னகக்கு ேந்த மாறுதனல உணருேரீ்கள்”. 
எவெக் 4:4-6.  “நீ உன் இைதுபக்கமாய் ஒருக்களித்துப் படுத்து, அதின் வமல் இஸ்ரவேலர் 
ேம்ெத்தாரின் அக்கிரமத்னதச் சுமத்திக் சகாள்; நீ அந்தப்பக்கமாய் ஒருக்களித்திருக்கும் நாட்களின் 
இலக்கத்தின்படிவய அேர்களுனைய அக்கிரமத்னத சுமப்பாய். அேர்களுனைய அக்கிரமத்தின் 
ேருஷங்கனள உைக்கு நாட்கணக்காய் எண்ணக் கட்ைனளயிட்வைன்; முந்நூற்றுத் சதாண்ணூறு 
நாட்கள் ேனரக்கும் நீ இஸ்ரவேல் ேம்ெத்தாரின் அக்கிரமத்னதச் சுமக்க வேண்டும். நீ இனேகனள 
நினறவேற்றிை பின்பு, மறுபடியும் உன் ேலதுபக்கமாய் ஒருக்களித்து, யூதா ேம்ெத்தாரின் 
அக்கிரமத்னத நாற்பது நாள் ேனரக்கும் சுமக்க வேண்டும்; ஒவ்சோரு ேருஷத்துக்குப் பதிலாக 
ஒவ்சோரு நானள உைக்குக் கட்ைனளயிட்வைன்’. 
 

70 ோரங்கள்   (“ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருஷம்”)  
     தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தில் “எருெவலகமத் திரும்ப எடுப்பித்துக் 
கட்டுகிறதற்காை கட்டகள மேளிப்படுேது முதல், பி புோகிய வமெியா ேருமட்டும் 
ஏழு ோ மும் அறுபத்தி ண்டு ோ மும் மெல்லும்; ---- அந்த அறுபத்தி ண்டு 
ோ ங்களுக்குப் பிறகு வமெியா ெங்கரிக்கப்படுோர். ---- அேர் ஒரு ோ மளவும் 
அவநகருக்கு உடன்படிக்கககய உறுதிப்படுத்தி, அந்த ோ ம் பாதி மென்ற வபாது 
பலிகயயும் காணிக்கககயயும் ஒழியப்பண்ணுோர்” என்று தீர்க்கதரிெைம் 
உக க்கப்படுகிறது. 
     ஆலய அஸ்திபா ம் வபாடப்படுேதிலிருந்து வமெியா ேக க்குமாை காலப்பகுதி, 
மபாருளர்த்தமாை 70 ோ ங்கள் அல்ல என்பகத  யாேரும் அறிேர். 70 ோ ங்ககள, 
“ஒரு நாள்”  என்பகத “ஒரு ேருைம்” என்று கணக்கிட்டால், “490 ேருைங்கள்” எை 
ேருேது ெரியாைதாய் இருக்கிறது. ஆலயம் அஸ்திபா ம் வபாடப்படுேது முதல் “70 
ோ ங்களின் ககடெி ோ  கமயம்” ேக க்கும் 486.5 ேருைங்கள் ஆகிறது. இது 
கர்த்தரின் ெிலுகே      நடந்த ேருைத்கத (கிபி 33 ஏப் ல்) துல்லியமாகக் 
காட்டுகிறது. ககடெி ோ த்தின் (70ம் ோ த்தின்) ஏழு ேருைங்ககள 

ெரிபாதியாக்கிைால், கிறிஸ்துேின் ஊழிய காலமாகிய 3½  ேருைங்கள்  
முன்பாதியில் ேருகிறது. 
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முதல் ேருனகயில் கனைெி 3½  ேருஷங்களின் நினறவேறுதல் 

     வமெியா ெங்கரிக்கப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து உள்ள 3½ ேருைங்கள் யூத 
குடும்பத்திற்காக மட்டுவம பி த்திவயகமாை ொட்ெியின் காலமாக ேிளங்கியது. இந்த 
3½ ேருைங்கள் முடிந்த நிகலயில், சுேிவெை நற்மெய்தி மகார்மநலியுேிலிருந்து 
புறஜாதிகளுக்கு ொட்ெியாக அறிேிக்கப்படத் துேங்கியது. (அப் 10ம் அதிகா ம்) 

யூதர்கள் வமெியானே எதிர்பார்த்திருந்த காலப்பகுதி 
      யூதர்கள் வமெியாகே எதிர்பார்த்திருந்தகத 2மகாரி 3:15ம் ேெைம் ோயிலாக 
அறிகிவறாம். ஆைால், அேர்கள் இவயசுகே வமெியா எை நம்பேில்கல. வேதத்தில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ள 7 அல்லது 3½ ேருைங்ககள ெிலர் இந்த யுகத்தின் முடிேில் 
நடக்கும் மபாருளர்த்தமாை ேருைங்கள் என்று தற்காலத்தில் கணிக்கின்றைர். 
தீர்க்கதரிெைத்தில் “ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருைம்”  என்ற கணிப்கப ஆதிகால 
ெகபயிலிருந்து மறுமலர்ச்ெி காலம் ேக யிலும் வேத ேல்லுநர்கள் நம்பி ேந்தைர். 
கிறிஸ்துேின் முதலாம் ேருகககய துல்லியமாக கணிக்கும் ேிதத்தில்  
தாைிவயலின் 70 ோ ங்களின் தீர்க்கதரிெைம் ேிளங்கிய கா ணத்தால், “ஒரு நாள்’ 
என்பது “ஒரு ேருைம்” என்ற அனுமாைம் ேலுமபற்றது.  ஆைால், “ஒரு நாள்” 
என்பது “ஒரு ேருைம்”  இல்கல  என்ற கருத்து, ெில கத்வதாலிக்க ஆெிரியர்களால் 
எடுத்துக க்கப்பட்டது. வபாப்பாதிக்க அகமப்பிற்கு ேிவ ாதமாக வதேனுகடய  
நியாயத்தீர்ப்பு  இருப்பகத திகெ திருப்பவே  அேர்கள் முயன்றைர். கிபி 1585ல் வெசு 
ெகபகயச் ொர்ந்தேர்களாை ரிவப ா என்பேரும், கிபி 1614ல் அல்கொர் என்பேரும் 
“ஒரு நாள்” என்பகத “ஒரு ேருைம்” என்று அனுமாைித்தைர். 

கிபி 539 – கிபி 1799 
     1260 ேருை காலப்பகுதி (கிபி 539 முதல் கிபி 1799 ேக ) வபாப்பாதிக்கத்கத 
சுட்டிக்காட்டும் ேககயில் “ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருைம்” என்ற காலக்கணக்கு 
உள்ளதால், கத்வதாலிக்கர்கள்  ேிொ ம்  அகடந்து பதட்டம் மகாண்டைர்.   வ ாம 
வப  ென் ஜஸ்டிைியன் கிபி 539ல் கத்வதாக்கர்களின் திருத்துே ேிசுோெத்திற்கு 
மாறாை  நம்பிக்கக   மகாண்ட ஏரியன் ேகுப்பாரின்  (ARIYANS)  கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
இருந்த பகுதிககள மேற்றி மகாண்டான். ஏரியன் ேகுப்பார் கிபி 539-540ல் வ ேன்ைா 
என்ற இடத்தில் வதாற்கடிக்கப்பட்டவுடன், வமற்கத்திய வ ாம ொம் ாஜ்யத்தில் ஏரியன் 
ேகுப்பார் ஒடுக்கப்பட்டு, அேர்கள்  ேிசுோெம் நாளகடேில் மகறந்தது.  இந்த 
பகுதிகள் பிறகு வபாப்புேின் அதிகா த்திற்கு ஒப்பகடக்கப்பட்டது. இதுவே, வபாலி மத 
அகமப்பிற்கும் ெிேில் அதிகா த்திற்கும் இகடவய ஏற்பட்ட  ாணுே உறேின் 
துேக்கமாய் இருந்தது.  
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      “ஒரு நாள்” “ஒரு ேருைம்” என்ற கணிப்பு கிபி 1799ம் ேருைத்கதச் 
சுட்டிக்காட்டியது. 1799ம் ேருைம் இன்னும் ே ாத நிகலயில், இந்த முகறயில் 
கணக்கிடுேகத குகலக்கும் ேிதத்தில் கத்வதாலிக்க ஆெிரியர்களின் முயற்ெி 
அகமந்தது. கிபி 1799ல் வபாப்பாதிக்கத்திற்கு ெிேில் அதிகா ம் இழந்த நிகல 
ே லாற்று உண்கமயாைவுடன், “ஒரு நாள்” “ஒரு ேருைம்” என்ற கணிப்பு ெரியாைது 
என்பது நிரூபணமாகியது. அந்த ேருைத்தில் மநப்வபாலியன் வபாப்புகே ககது 
மெய்து பி ான்ஸுக்கு கூட்டிச் மென்றான். 
 

1260 ேருஷ பயங்கரோத ஆட்ெி 
      “1260 ேருைங்கள்” பற்றிய தீர்க்கதரிெைம் வபர்ச்ெகபயின் ெிேில் அதிகா  
ஆளுகக கிபி 539 முதல் கிபி 1799 ேக  நீடித்தகதக் குறிக்கிறது. கிபி 1799க்கு 
பிறகு இந்த ஆளுகக முடிவுக்கு ேந்தது. இது பற்றிய “ஏழு குறிப்புகள்” வேதத்தில் 
காணப்படுகிறது : 

1)  சேளி 11:2. “ஆலயத்திற்குப் புறம்வப இருக்கிற பிராகாரம் புறஜாதியாருக்குக் 
சகாடுக்கப்பட்ைபடியால் அனத அளோமல் புறம்பாக்கிப் வபாடு; பரிசுத்த நகரத்னத அேர்கள் 
நாற்பத்திரண்டு மாதமளவும் மிதிப்பார்கள்”. 

2)  சேளி 13:5. “சபருனமயாைனேகனளயும் தூஷணங்கனளயும் வபசும் ோய் அதற்குக் 
சகாடுக்கப்பட்ைது; அல்லாமலும், நாற்பத்திரண்டு மாதம் யுத்தம் பண்ண அதற்கு அதிகாரங் 
சகாடுக்கப்பட்ைது”. 

3) தாைி 7:25.  “உன்ைதமாைேருக்கு ேிவராதமாக ோர்த்னதகனளப் வபெி, உன்ைதமாைேருனைய 

பரிசுத்தோன்கனள ஒடுக்கி, காலங்கனளயும் பிரமாணங்கனளயும் மாற்ற நினைப்பான்; 
அேர்கள் ஒரு காலமும், காலங்களும், அனரக்காலமும் செல்லுமட்டும் அேன் னகயில் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படுோர்கள்”. 

4) தாைி 12:7. “அப்சபாழுது ெணல் ேஸ்திரம் தரித்தேரும் ஆற்றின் தண்ணரீ்களின்வமல் 
நிற்கிறேருமாகிய புருஷன் தம்முனைய ேலதுகரத்னதயும் தம்முனைய இைதுகரத்னதயும் 
ோைத்துக்கு வநராக ஏசறடுத்து, ஒரு காலமும், காலங்களும், அனரகாலமும் செல்லும் 
என்றும், பரிசுத்த ஜைங்களின் ேல்லனமனயச் ெிதறடித்தல் முடிவு சபறும்வபாவத 
இனேகசளல்லாம் நினறவேறித்தரீுசமன்றும் என்சறன்னறக்கும் ஜேீித்திருக்கிறேர்வபரில் 
ஆனணயிைக் வகட்வைன்”. 

5) சேளி 12:14. “ஸ்திரீயாைேள் அந்தப் பாம்பின் முகத்திற்கு ேிலகி, ஒரு காலமும், 
காலங்களும், அனரகாலமுமாகப் வபாஷிக்கப்பைத்தக்கதாய் ேைாந்தரத்திலுள்ள தன் 
இைத்திற்குப் பறந்து வபாகும்படி சபருங்கழுகின் இரண்டு ெிறகுகள் அேளுக்குக் 
சகாடுக்கப்பட்ைது”. 
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6) சேளி  11:3. “என்னுனைய இரண்டு ொட்ெிகளும் இரட்டு ேஸ்திரமுடுத்திக் சகாண்டிருக்கிறேர் 

களாய், ஆயிரத்திருநூற்றறுபது நாளளவும் தரீ்க்கதரிெைஞ்சொல்லும்படி அேர்களுக்கு 
அதிகாரம் சகாடுப்வபன்”.                    

7) சேளி 12:6.  “ஸ்திரீயாைேள் ேைாந்தரத்திற்கு ஓடிப்வபாைாள்; அங்வக 
ஆயிரத்திருநூற்றறுபது நாளளவும் அேனளப் வபாஷிப்பதற்காக வதேைால் 
ஆயத்தமாக்கப்பட்ை இைம் அேளுக்கு உண்ைாயிருந்தது”. 

      கிபி 1799ல் உறவு முறிந்தகதத் மதாடர்ந்து, வபாப்பாதிக்கம் அதிகா த்கத 
திரும்ப மபற முயற்ெித்தது. ஆைால், வதேன் அதற்காை வேறு திட்டங்ககள 
முன்குறித்திருந்தார். 
வபாலிச்ெகப அகமப்கப அல்லாமல், வபாப்பாதிக்கத்துடன் தகாத மதாடர்பு 

மகாண்டிருந்த  ாஜ்யங்ககளத் தண்டிக்க வதேன் ெித்தமாயிருந்தார். இது கிபி 1914ம் 
ேருைம் நகடமபறும் என்று வேதாகம காலக்கணக்கு முன்கூட்டிவய  
சுட்டிக்காட்டியது. 

      முன் கணித்தபடிவய, கிபி 1914ம் ேருை யுத்தத்திற்கு பிறகு, 
வபாப்பாதிக்கத்துடன் மதாடர்பு மகாண்டிருந்த  ாஜாக்களில் மபரும்பாவலார் 
அகற்றப்பட்டைர். அேர்கள் தக்க கேத்திருந்த அ ொங்க ேடிேகமப்பு முகறகள் 
அழிந்தை.  
      கிபி 1799-1800ல், “ெகப – ெிேில்” அதிகா  அகமப்பு முகறக்கு அ ெியல் 
ஒத்துகழப்கப  ாஜாக்கள் மகாடுக்க மறுத்து ேிட்டைர். வபாப்பாதிக்கத்துக்கு ெிலர் 
குறுகிய காலத்துக்கு ஒத்துகழப்கப நல்கிைாலும், கிபி 1870 முதல் ஒத்துகழப்பு 
முழுேதுமாக அகன்று வபாைது.  
      ஐெக் நியூட்டன் “ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருைம்” என்று கணித்தார். 
வபாலிச்ெகபயின் அடக்கு முகறக்குப் பயந்து, அே து கணிப்புகள் அடங்கிய 
எழுத்துக்கள் அேர் ம ணம் அகடயும் ேக  பி சு மாகேில்கல. 
 

அட்சேன்டிஸ்டுகளும் வேத மாணேர்களும் 
 

     அட்மேன்டிஸ்டுகள் “ஒரு நாள்” என்பது “ஒரு ேருைம்” என்ற முகறகய 
ககயாண்டாலும், காலக்கணக்குகளின் துேக்கத்கத ெரியாக மபாருத்திப் பார்க்காமல், 
அகைத்தும் ஒவ  ெமயத்தில் முடிேகடயும் ேிதத்தில் கணித்தைர். இத்தககய 
காலக்கணக்கு, யுக முடிவு குறித்த தேறாை கணிப்பாக அகமந்தது.  
     வேத மாணேர்கள் வமற்குறிப்பிட்ட  காலக்கணக்கில் ெில திருத்தங்கள் மெய்து, 
ெரியாை காலக்கணக்கக கணித்தைர். 
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வேத மாணேர்களின் அெல் காலக்கணக்கும், அதன் தீர்க்கதரிெை 
எதிர்பார்ப்புகளும் 

 
     வேத மாணேர்களின் காலக்கணக்கு வதே திட்டத்துடன் எப்படி மதாடர்பு 
மகாண்டுள்ளது என்பகத பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
     கிபி 1914ம் ேருைத்தில் மபரும் உபத்தி ேம் ேரும் என்ற வேத மாணேர்களின் 
கணிப்பு, ே லாற்றில் முதலாம் உலகப்வபார் ஆ ம்பமாைதில் நிரூபணமாைது.  
அன்றிலிருந்து, உபத்தி ேம் ஒவ்மோரு ேிதத்தில் மதாடர்ந்து நடந்து ேருகிறது. 
மற்றுமமாரு உலக யுத்தம் கிபி 1939ல் ேந்தது.  
     வேத மாணேர்களின் காலக்கணக்கில் இருந்த ஒவ  பி ச்ெிகை என்ைமேைில், 
ெில ேருைங்களுக்குள் இந்த உபத்தி ேம் முடிவுக்கு ேந்து ேிடும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இது முன் நிகைத்தபடி அவ்ேளவு ெீக்கி ம் முடிவுறாது 
என்பதும், பி ெேத்திற்கு முன் ேலிகள் ேருேது வபால தேகண முகறயில் 
ஆ ம்பித்து, சுேிவெை யுகம் முடிேதற்காை  உச்ெக்கட்ட காட்ெி ேரும்ேக  
மதாடரும் என்பது பின்ைர் உண ப்பட்டது.  
1 மதெ 5:1-3. 
        “ெவகாதரவர, இனேகள் நைக்குங்காலங்கனளயும் ெமயங்கனளயும் குறித்து உங்களுக்கு எழுத 
வேண்டுேதில்னல.  இரேிவல திருைன் ேருகிறேிதமாய்க் கர்த்தருனைய நாள் ேருசமன்று நீங்கவள 
நன்றாய் அறிந்திருக்கிறரீ்கள்.  ெமாதாைமும் ெவுக்கியமும் உண்சைன்று அேர்கள் சொல்லும்வபாது, 
கர்ப்பேதியாைேளுக்கு வேதனை ேருகிறது வபால, அழிவு ெடுதியாய் அேர்கள் வமல் ேரும்; அேர்கள் 
தப்பிப்வபாேதில்னல”.  
       கிறிஸ்துேின் ேருகக ெீக்கி மாய் இருக்கும் என்றும், ஆெீர்ோத நிகல உடவை 
ேரும் என்றும் ெகபயின் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது; ஆைால், வதேனுகடய 
திட்டத்தின்படி, உபத்தி ே காலம் முழுகமகய அகடேது தாமதமாய் உள்ளது.           
 

உபத்திரேத்தின் ஏழு  படிகனள   தாைிவயல் உனரக்கிறார் 
     தாைிவயல் 2ம் அதிகா த்தில் குறிப்பிடப்படும் “ெிகல”, ே  இருக்கும் நான்கு 
ொம் ாஜ்யங்ககள அகடயாளப்படுத்தியது. கிமு 607ல்  அதிகா த்தில் இருந்த  
பாபிவலான் ொம் ாஜ்யத்கதத் மதாடர்ந்து,  வமதியா-மபர்ெியா, கிவ க்கம் மற்றும் 
வ ாம ொம் ாஜ்யங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆட்ெி மெய்தை. ெிகலயின் பாதங்கள் 
இரும்பும் களிமண்ணுமாக இருந்ததாகச் மொல்லப்படுேது, வபாலிச்ெகபயும் ெிேில் 
அதிகா மும்    இகணந்திருக்கும்  என்பகத அகடயாளப்படுத்தியது. வ ாம 
ொம் ாஜ்யத்தின் அதிகா த்கத தன் ேெமாக்கிய வபாலிச்ெகப தான் “புைித வ ாம 
ொம் ாஜ்யம்” என்று அகழக்கப்பட்டது. ஆைால், வதேன் இகத “மகா பாபிவலான்” 
என்று குறிப்பிட்டார்.  
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மேளி 17:5. 
        ‘வமலும், இரகெியம், மகா பாபிவலான், வேெிகளுக்கும் பூமியிலுள்ள அருேருப்புகளுக்கும் தாய் 
என்னும் நாமம் அேள் சநற்றியில் எழுதியிருந்தது”. 
       அந்த ெிகலயின் இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய பாதங்கள் (ெகப - ெிேில் 
அதிகா ம் இகணப்பு) அழித்துப் வபாடப்பட்டது. 
 
தாைி 2:34-35. 
       “நீர் பார்த்துக் சகாண்டிருக்கும் வபாவத, (1) (கிபி 33) னககளால் சபயர்க்கப்பைாத ஒரு கல் 
சபயர்ந்து உருண்டு ேந்தது; (2) (கிபி 1517) அது அந்தச் ெினலனய இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதின் 
பாதங்களில் வமாதி, (3) (கிபி 1799) அனேகனள சநாறுக்கிப்வபாட்ைது. (4) அப்சபாழுது அந்த இரும்பும் 

களிமண்ணும் சேண்கலமும் சேள்ளியும் சபான்னும் ஏகமாய் சநாறுங்குண்டு, (கிபி 1914>) (5) 
வகானைகாலத்தில் வபாரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்துவபாகிற பதனரப்வபாலாயிற்று; (கிபி 1914>) (6) 
(கிபி 1989>) அனேகளுக்கு ஒரு இைமும் கினையாதபடி காற்று அனேகனள அடித்துக் சகாண்டு 

வபாயிற்று; (7) (கிபி ?) ெினலனய வமாதிை கல்வலாசேன்றால், ஒரு சபரிய பர்ேதமாகி 
பூமினயசயல்லாம் நிரப்பிற்று“. 
 

இவயசுவே அந்த கல் 
 

      வமற்கண்ட ேிையங்களில் எதுவும் ெகப முழுகம மபறாத ேக யில் 
நகடமபறாது என்று ெிலர் நிகைத்தைர். தகலயாகிய கிறிஸ்துவும் ெகபயாகிய 
ெரீ மும் ஒன்று வெர்ந்து தான் “கல்” என்று அேர்கள் நிகைக்கின்றைர். ஆைால் 
வேதாகமக் குறிப்புகள் கர்த்த ாகிய இவயசு கிறிஸ்துகே கககளால் மெய்யப்படாத 
“கல்” என்வற குறிப்பிடப்படுகிறது.  
 
எவப 2:20. 
     “அப்வபாஸ்தலர் தரீ்க்கதரிெிகள் என்பேர்களுனைய அஸ்திபாரத்தின் வமல் கட்ைப்பட்ைேர்களுமா 
யிருக்கிறரீ்கள்; அதற்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம மூனலக்கல்லாயிருக்கிறார்”. 
 
ஏொயா 28:16. 
        “ஆதலால், கர்த்தராகிய ஆண்ைேர் உனரக்கிறதாேது: இவதா, அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்னல 
நான் ெவீயாைிவல னேக்கிவறன்; அது பரீட்ெிக்கப்பட்ைதும், ேினலவயறப்சபற்றதும், திை 
அஸ்திரபாரமுள்ளதுமாை மூனலக்கல்லாயிருக்கும், ேிசுோெிக்கிறேன் பதறான்”.  
 
      தாைிவயலின் 7ம் படியில், ெகப முழுகம மபற்றவுடன் வதேனுகடய 
இ ாஜ்யத்தின்  மேளிப்பாடு மேளிய ங்கமாக புலப்படத் துேங்கும். 
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உலக ஒழுங்கு முனறகள் அழிக்கப்படுதல் 

 
      தாைிவயலின் தீர்க்கதரிெைத்கத உற்று வநாக்கிைால், மார்டின் லூத்தரின் 
ெீர்திருத்தங்கள் வபாப்பாதிக்கத்திற்கு ஒரு மபரும் பாதிப்கப ஏற்படுத்தியது. (கிபி 1517)  
பிம ஞ்சு பு ட்ெியும், மநப்வபாலியைால்  வபாப்பு ககது மெய்யப்பட்டு ெிகறயில் 
அகடக்கப்பட்டதும், வபாப்புேின் ெிேில் அதிகா த்கத அழித்துப்வபாட்டது.  
      இகதத் மதாடர்ந்து, வபாப்பாதிக்கத்கத ஆதரித்த  ாஜாக்கள் 
வபாப்பாதிக்கத்திடமிருந்து ேிலகிப்வபாயிைர். இருண்ட யுகத்தில்  (கிபி 539 முதல் 
கிபி 1799 ேக  1260 ேருைங்கள்)   வபாப்பாதிக்கத்துடன் தகாத உறவு 
மகாண்டிருந்த  ாஜாக்களின் பகழய  ஒழுங்கு  முகறகள்   இறுதியாக   கிபி 1914ம்  
ேருைம் துேங்கிய  முதலாம் உலகப்வபாக த் மதாடர்ந்து ெிதறடிக்கப்பட்டை. 
உபத்தி ேத்தின் ஆ ம்பக் கட்டம் இதுோகும். கிபி 1989 அக்வடாபரில் கம்யூைிெத்தின் 
ேிழுகககயத் மதாடர்ந்து, கிழக்கு ஐவ ாப்பா பிளவுபடத் மதாடங்கியது. பி ெேத்துக்கு 
முன்ைாக இருக்கும் ேலிகள் வபால, எதிர்காலத்தில் அமமரிக்கா உட்பட உலக 
நாடுகள் உபத்தி ேத்துக்குள்ளாகும். இறுதியில் மபரிய பர்ேதமாகிய இ ாஜ்யம் 
கண்ணுக்குத் மதரியும் ேககயில் மேளிப்படும்.  

 
அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு 

      இவயசுேின் முதல்  ேருககயில்  யூத  அகமப்பின்  அறுேகட  காலமாக, 
“40 ேருைங்கள்” இருந்தை. அகதப் வபான்வற, இந்த யுக முடிேில் சுேிவெை 
யுகத்தில் 1874 முதல் 1914 ேக யிலாை 40 ேருை காலப்பகுதியில் உபத்தி ே 
காலம் மதாடரும் எை கணிக்கப்பட்டது. இந்த உபத்தி ேம், வபாலிச்ெகப –  ாஜரீக 
அகமப்புடன் மதாடர்பு மகாண்ட ெிேில் அதிகா த்திற்கு தண்டகை அளித்து 
அழிக்கப்படும் எை எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இகண அம்ெங்களில் இது கிபி 1914ல் 
நகடமபறும் எை கணிக்கப்பட்டது.  
 
  .  வபர்ச்ெகப மற்றும் ெிேில் அதிகா த்தின் மீதாை நியாயத்தீர்ப்பு கிபி 1914ல் 
ஆ ம்பித்தது வபான்று, யூத யுகத்தில் இகதப் வபான்ற உபத்தி ேம் ஏற்பட்டு கிபி 70ல் 
எருெவலம் அழிேகடந்தது. எருெவலம் நக ம் அழிேகடயும் வபாது, மூன்று 
ேருைங்களுக்கு யூத பகடயில் ஒரு ெிறு பகுதி கிபி 73ம் ேருைம் ேக  அங்கு 
நீடித்திருந்தது. அகதப் வபாலவே, இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்தில் கிபி 1917ல் 
திரும்பக் கூட்டிச் வெர்க்கப்படுோர்கள் என்று வேத மாணேர்கள் நிகைத்திருந்தைர். 
ஏமைைில், இதற்கு இகணயாை ெம்பேங்கள் கிபி 73ல் நடந்தை. 
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      இஸ் வேல் ஒரு ஜாதி என்ற முகறயில் கிபி 69-70ல் மபரும் அழிகே 
அகடந்தது, கிபி 1914ல் நகடமபற்ற மபரும் அழிேிற்கு இகணயாக அகமந்தது. 
வபாப்பாதிக்கத்துடன் இகணந்திருந்த  ாஜாக்கள் மீது தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இது 
ே லாற்று உண்கம ஆகும் ! 

 
இஸ்ரவேலின் ேிழுனக, அேர்கள் திரும்ப எழுேதற்காை இனண 

 
     உலக  ாஜ்யங்கள் மீதாை உபத்தி ேம் கிபி 1914ல் ேந்தகதத் மதாடர்ந்து, 
இஸ் வேல் ேிக ேில் ஒரு வதெமாக ஸ்தாபிக்கப்படுேதற்காை எதிர்பார்ப்பு 
இருந்தது. இஸ் வேல் ேிழுந்தது வபாலவே, அவத முகறயில் திரும்ப எழும் எை 
கணிக்கப்பட்டது. ஆைால், கிபி 70க்கு முன்ைர் இஸ் வேல் ஒரு வதெமாக 
இருக்கேில்கல என்பது கேைத்தில் மகாள்ளப்படேில்கல.   அந்த காலப்பகுதியில் 
இஸ் வேலர் வ ாமர்களின் அடிகமகளாய் இருந்தைர். ஆகவே, இஸ் வேல் கிபி 
1914ம் ேருைத்கத மதாடர்ந்து, உடைடியாக திரும்ப ஒரு வதெமாக உருோகும் 
என்று எதிர்பார்த்திருக்கக் கூடாது. 
     கிபி 1878ம் ேருைம், ஆேிக்குரிய ெகபயிைர் ெம்பந்தப்பட்ட ேிையங்ககள 
அல்லாமல், இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்ப கூட்டிச்வெர்க்கப்படும் 
மெயல்முகறக்கு   மதாடர்புகடய   முக்கியமாை  ேருைமாய் இருந்தது.  மபர்லின் 
காங்கி ஸ்   கிபி  1878ல்  இஸ் வேலர்  பாலஸ்தீைாேில்    குடிவயறுேதற்காை  
உரிகமகய ேழங்கியது. இது நாள் ேக க்கும் அந்த உரிகம யூதர்களுக்கு தகட 
பண்ணப்பட்டிருந்தது.  கிபி 33ல் வதேனுக்கு முன்பாக மதம் குறித்த 
நிகலப்பாட்டிகை  யூதர்கள் இழந்ததற்கு இகணயாக, 1845 ேருைங்களுக்குப் 
பின்ைர், வதே கிருகபகய மீண்டும் மபறுேதற்காை காலப்பகுதியாக கிபி 1878ம் 
ேருைம் எல்வலாருகடய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. மபர்லின் காங்கி ஸ் உரிகம 
மகாடுத்தகதத் மதாடர்ந்து யூதர்களிடம் நம்பிக்கக துளிர்ேிடத் மதாடங்கியது. ெில 
ேருைங்களில் ெீவயான் இயக்கம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. மொந்த வதெம் 
மபறப்வபாேதற்காை அகடயாளமாக ெீவயான் இயக்கம் கருதப்பட்டது. இந்த 
காலக்கட்டத்தில், பிரிட்டைின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் பாலஸ்தீைா இருந்தது. 
துல்லியமாக கிபி 1917ல் யூதர்கள் பாலஸ்தீைாேில் நிலம் ோங்கி சுதந்தரித்து 
மகாள்ேதற்கு ெட்டம் இயற்றப்பட்டது. யூதர்கள் இவ்ேிதம் நிலங்ககள ோங்கி 
வதெத்கத தங்கள் ேெம் தக்க கேத்துக் மகாள்ளும் நிகலகம, கிபி 70-73ன் 
அழிவுக்கு முன்பு யூதர்கள் இருந்த நிகலக்குத் திரும்புேதற்கு ெமமாய் இருந்தது.  
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     கிபி 70-73ல் எருெவலம் அழிவு குறித்த இகண அம்ெங்கள், கிபி 1914-1917ன் 
ெம்பேங்களுக்கு இகணயாக இருப்பகதத் தான் நாம் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும். 
கிபி 1917ல் நிலங்ககள மொந்தமாக்கிக் மகாள்ளும் உரிகம யூதர்கள் முழுகமயாக 
வதெம் திரும்பப் மபற்றதற்கு ஒரு மபரும் கா ணமாக அகமந்தது. உலகம் 
முழுேதிலும் நன்மகாகடககளத் தி ட்டி, அ ாபியர்களிடம் நிலங்ககளத் திரும்பப் 
மபற்றைர். 

 
எவ்ேளவு ேருஷங்கள் ஆைது ? 

 
     கிபி 1877.75ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு இஸ் வேலர் படிப்படியாக திரும்பி ே  
ஆ ம்பித்து, கிபி 1917க்குப் பின்ைர் தீேி மகடந்தது. வதெம் முழுகமயாக 
ஸ்தாபிக்கப்பட  எவ்ேளவு ேருைங்கள் பிடித்தை?  பாபிவலான் இஸ் வேகல கிமு 
606.25ம் ேருைத்தில்  ககப்பற்றியவுடன், “70 ேருை பாழாய்ப்வபாகுதல்” 
ஆ ம்பித்தது. புறஜாதியாரின் காலமாகிய 2520 ேருைங்கள் துேங்கியது. 
வநபுகாதவநச்ொரின் முதல் பகடமயடுப்பில் இஸ் வேலர்கள் ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டு 
மென்றது முதல், பாபிவலாைிலிருந்து தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பி ேந்தது ேக க்கும் 
70 ேருைங்கள் பிடித்தை. இது ஆலயம் அழிக்கப்பட்ட ேருைம் இல்கல என்பதும், 
கிமு 606.25ம் ேருைத்தில் தான் இஸ் வேல் வதெம் தன் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்து, 
ேரி மெலுத்தும் நாடாக மாறியது. இந்த முதல் பகடமயடுப்பிற்கு பிறகு, வமலும் 
இ ண்டு முகறகள் இஸ் வேலர்கள் ெிகற பிடிக்கப்பட்டு பாபிவலான் மென்றைர்.  
ெரியாக 70 ேருைங்களுக்குப் பிறகு வகாவ ஸ்  ாஜா ொெைம் மேளியிட்ட பின்பு, 
கிமு 536.25ம் ேருைத்தில்  இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்ப ஆ ம்பித்தைர்.  
 
     கிபி 1877.75ம் ேருைத்துடன் 70 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், இஸ் வேல் நாடு 
உருோை கிபி 1947.75ம் ேருைம் (அக்வடாபர் 1948) கிகடக்கிறது. 
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2500 ேருஷ சுழற்ெி : தரீ்க்கதரிெை யூபிலி 
     நியாயப்பி மாணத்தில் முக்கியமாை நிழலாக ஆ ம்ப கால வேதமாணேர்கள் 
தங்கள் கேைத்தில் மகாண்டது யூபிலி சுழற்ெியாகும்; இஸ் வேலர்கள் தங்கள் கடன் 
சுகமயிலிருந்தும், அடிகமத்தைத்திலிருந்தும் ேிடுதகல மபறுேது, நியாயப்பி மாண 
கட்டகளகளில் ஒன்றாக இருந்தது.  இது ஏழு ேருை சுழற்ெிகய அடிப்பகடயாகக் 
மகாண்டு, ஏழு தடகேகள் சுழற்ெி உகடயதாய் இருந்தது; அதாேது, 7 ேருை சுழற்ெி 
ஏழு தடகேகள் முடிந்ததும் (7 x 7 = 49), 50ம் ேருைம் “யூபிலி ேருைம்” என்று 
அகழக்கப்பட்டது. இந்த ேருைத்தில் கடன் சுகமகள் தள்ளுபடி மெய்யப்பட்டு, 
அடிகமகள் அகைேரும் ேிடுதகல மெய்யப்பட்டைர்.  
     யூபிலி சுழற்ெி “49” ேருைங்ககளக் மகாண்டது எை ெிலர் நிகைக்கின்றைர்; 
ஆைால் யூபிலி சுழற்ெி “50” ேருைங்ககளக் மகாண்டது என்று நாம் நிகைக்கிவறாம். 
அேர்கள், சுழற்ெியின் முடிோக 50ம் ேருைம் இல்கல என்றும், 50ம் ேருைத்கத 
அடுத்த சுழற்ெியின் முதல் ேருைமாக நிகைக்கிறார்கள். ஆைால், வேதாகமம் 
அப்படிச் மொல்லுகிறதில்கல. (வலேி 25:8-14) அேர்கள் கூறும் “49 ேருை சுழற்ெி”,  
2500 ேருை ேிளக்கப்பட ேடிேகமப்புக்கு மபாருந்துேதில்கல. 
        ெவகா.  ெல் எழுதிய  2 ோல்யூமில் இந்த நிழலாை யூபிலிக்கு மபாருள் 
ேிளக்கம் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. யூபிலி சுழற்ெி 50 x 50 = 2500 ேருைங்கள் என்று 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பாபிவலானுக்கு ெிகறபிடிக்கப்பட்டு வபாேதற்கு முன்ைால், 
கி.மு.626.25ல்  இஸ் வேலர் ககடெியாக யூபிலி அனுெரித்தைர். இந்த ேருைத்துடன்  
யூபிலி சுழற்ெியாை 2500 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், கிபி 1873.75ம் ேருைம் 
ேருகிறது. அதாேது, ஏவத    ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்களின் 
முடிகேச் சுட்டிகாட்டும் கிபி 1873.75ம் ேருைத்கதவய, மபாருளாை யூபிலியும் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்த ேருைம் தான், ஆதாம் இழந்த ஜேீகை மனுக்குலம் 
திரும்பப் மபறுேதற்காை “1000 ேருை” காலப்பகுதியின் துேக்கமாக உள்ளது.  
மனுக்குலத்தின் ெீர்மபாருந்துதல் இந்த ேருைத்தில் ஆ ம்பித்து, 1000 ேருைங்களின் 
முடிேில், அதாேது, கிபி 2873.75ல் ெீ கமப்பு முழுகம மபறும். மனுக்குலத்கத 
திரும்ப ெீ கமக்கும் 7000 ேருைங்கள் அடங்கிய காலப்பகுதி, வதேனுகடய 
திட்டத்தில் உள்ளடக்கியதாய் இருக்கிறது.ஆகவே தான்,  6000 ேருைங்கள் முடிவுற்ற 
கிபி 1873.75ம் ேருைம் மிக முக்கியமாைதாக வேத மாணேர்களின் கணிப்பில் 
உள்ளது. இந்த ேருைத்திலிருந்து தான், 7ேது 1000 ேருை நாள் துேங்குகிறது. 
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கிபி 1873.75ல் இராஜ்யத்தின் ஆெரீ்ோதம் ஆரம்பமாைதா ? 

 
     7ேது 1000 ேருைம் ஆ ம்பித்தவுடவைவய, இ ாஜ்யத்தின் ஆெீர்ோதம் 
மேளிப்படும் என்ற எண்ணம் முன்பு ெிலரிடம் இருந்தது. இதற்காை ேிளக்கத்கத 
பின்ேருமாறு கூறலாம்: 
     “ஆெீர்ோத நாள்” என்று குறிக்கப்படுேவத 1000 ேருைங்கள் நீட்ெி மகாண்ட 
காலப்பகுதி ஆகும். கிபி 1873.75ம் ேருைத்தில் ஆெீர்ோதம், முதலில் 
ெகபயாரிைிடத்தில் ஆ ம்பித்தது;  “உலகத்தாருக்காை ஆெீர்ோதம்” அதாேது, 
“இழந்தகத திரும்ப மபறுதல்”  என்பது, ெகப முழுகம மபறும் ேக யில் காத்திருக்க 
வேண்டிய ஒன்றாகும். வதேைால் முன்தீர்மாைித்தபடிவய, மனுக்குலம் 
ெீ கமக்கப்பட்டு, இழந்தேற்கற முழுகமயாகத் திரும்பப் மபறுேது குறித்த பணி 
7ேது 1000 ேருை முடிேில் நிகறவேறும். 
     கிபி 1873.75ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு, இ ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுேதின் 
ெம்பேங்கள் ே லாற்றில் காணப்பட ஆ ம்பித்தை. கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 
ேருகககயத் மதாடர்ந்து, இஸ் வேல் நாடு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, கிறிஸ்துேின் 
இ ாஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டகத மேளிக்காட்டும்  முக்கியமாை       ஆகும்.  
சுேிவெை யுக 40 ேருை அறுேகட இகணயாக கிபி 1914ம் ேருைத்கதத் 
மதாடர்ந்து, முதலாம் உலகப்வபாரின் ேிகளோக உலக  ாஜ்யங்கள்  ாஜாக்களால் 
ஆளப்படாத  நிகல உருோகியுள்ளது. பழம்மபரும் காலைித்துே அதிகா ம் இன்று 
இல்கல.  
      7ேது 1000 ேருைம் ஆ ம்பித்த உடவைவய இ ாஜ்யத்தின் ஆெீர்ோதங்கள் 
ேருமமன்றும், உலகத்தாரின் உயிர்த்மதழுதல் துேங்குமமன்று நிகைத்தது தான் 
தேறு ஆகும். உலகத்தார் தாம் இழந்த ஜேீகைத் திரும்பப் மபறுேது, 1000 ேருை 
காலப்பகுதியின் துேக்கத்தில் அல்ல என்பகதயும், அது 1000 ேருை காலப்பகுதி 
முடியும் ெமயத்தில் தான் நடக்கும் என்பகத நாம் நிகைக்கேில்கல. சுேிவெை யுக 
ெகப முழுகம மபறாமல், உலகத்தாரின் ஆெீர்ோத நிகல துேக்கம் மபறாது. 
 

மங்கலாை சேளிச்ெங்கள் 
     7ேது 1000 ேருை காலப்பகுதியில் இதுேக  எதுவும் நகடமபறேில்கல என்று 
அர்த்தம் மகாள்ள வேண்டியதில்கல; கிபி 1874க்குப் பிறகு ஆெீர்ோதங்களின் 
மங்கலாை மேளிச்ெத்கத புதிய அறிேியல் கண்டுபிடிப்புகள் ோயிலாக உலகம் மபற 
ஆ ம்பித்துள்ளது. இதற்கு  முந்கதய  காலத்தில்  ோகைங்கள்,  மின்ொ   
ேிளக்குகள் /  ொதைங்கள், 
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ஆகாய ேிமாைங்கள், மதாகலவபெிகள், இகணய தள ேெதிகள், டிேி வபான்றகேகள் 
இருந்ததில்கல. உபத்தி ே காலத்தின் ஆ ம்பக் கட்டத்தில், ெகபயின் முதலாம் 
உயிர்த்மதழுதல் ஆ ம்பமாகி, இஸ் வேல் வதெமும் ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கிறது.  
மனுக்குலம் திரும்ப ஏவதன் வதாட்ட நிகலகயத் திரும்பப் மபறுேதற்காை 
திட்டத்தில் இஸ் வேலருக்கு ஒரு பங்கு உள்ளது. 
எவெ 36:24-27. 
        “நான் உங்கனளப் புறஜாதிகளிைத்திலிருந்து அனழத்து, உங்கனள ெகல வதெங்களிலுமிருந்து 
வெர்த்து, உங்கள் சுயவதெத்திற்கு உங்கனளக் சகாண்டு ேருவேன். அப்சபாழுது நான் உங்கள் வமல் 
சுத்தமாை ஜலம் சதளிப்வபன்; நான் உங்களுனைய எல்லா அசுத்தங்கனளயும் உங்களுனைய எல்லா 
நரகலாை ேிக்கிரகங்கனளயும் நீக்கி உங்கனள சுத்தமாக்குவேன், நீங்கள் சுத்தமாேரீ்கள். உங்களுக்கு 
நேமாை இருதயத்னதக் சகாடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திவல புதிதாை ஆேினயக் கட்ைனளயிட்டு, 
கல்லாை   இருதயத்னத    உங்கள்   மாம்ெத்திலிருந்து   எடுத்துப்  வபாட்டு, ெனதயாை இருதயத்னத 
உங்களுக்குக் சகாடுப்வபன். உங்கள் உள்ளத்திவல என் ஆேினய னேத்து, உங்கனள என் 
கட்ைனளகளில் நைக்கவும் என் நியாயங்கனளக் னகக்சகாள்ளவும், அனேகளின்படி செய்யவும் 
பண்ணுவேன்”. 
வ ாமர் 11 :11,12. 
        “இப்படியிருக்க, ேிழுந்துவபாகும்படிக்கா  இைறிைார்கள் என்று வகட்கிவறன், அப்படியல்லவே; 
அேர்களுக்குள்வள னேராக்கியத்னத எழுப்பத்தக்கதாக அேர்களுனைய தேறுதலிைாவல 
புறஜாதிகளுக்கு இரட்ெிப்பு கினைத்தது. அேர்களுனைய தேறு உலகத்திற்கு ஐசுேரியமும், 
அேர்களுனைய குனறவு புறஜாதிகளுக்கு ஐசுேரியமுமாயிருக்க, அேர்களுனைய நினறவு எவ்ேளவு 
அதிகமாய் அப்படியிருக்கும்”. 
      மபாருளாை யூபிலி ேிளக்கம், மனுக்குலம் பாேம் மற்றும் ம ணத்திலிருந்து 
ேிடுதகல மபறுேது 7000 ேருைங்களின் முடிகேச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. 

 
இஸ்ரவேல் திரும்ப கூட்டிச்வெர்க்கப்படுதல் 

 
      கிபி 1914க்குப் பின் உடவைவய ெகப முழுகம மபறும் என்றும், இஸ் வேல் 
நாடு ஸ்தாபைம் ஆகும்  என்பது ஆ ம்ப கால வேதமாணேர்களின் எதிர்பார்ப்பாய் 
இருந்தது.  ெிலர் இந்த கணிப்கப ேிமர்ெித்தைர். ஏமைைில், முன்பு நிகைத்த 
பி கா ம் இஸ் வேல் நாடு உடைடியாக உருோகாமால், இஸ் வேல் நாடு சுதந்தி ம் 
மபறுேதற்கு 34 ேருைங்கள் பிடித்தது.  
      நம் முன்பு பார்த்த ேிதமாகவே, இஸ் வேல் “திரும்ப கூட்டிச்வெர்க்கப்படுதல்” 
கிபி 1917ல் ஆ ம்பித்தது. கிபி 1917ல் பால்ஃவபார் அறிக்கக மேளியாை பிறகு, 
யூதர்கள் தங்கள் வதெத்தில் நிலங்ககள சுதந்தரித்துக் மகாள்ள ஆ ம்பித்தைர். கிபி 
1917ன் இந்த ெம்பேம் உலகிற்கு மேளிப்பகடயாக மதரிந்தது. இது முழுகம மபற்று, 
கிபி 1948ல் இஸ் வேல் நாடு உருோைது.  
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     ஆ ம்ப கால வேத மாணேர்கள், கிபி 1874 முதல் 1914 ேக யுள்ள 
காலப்பகுதியாகிய 40 ேருைங்கள், கிறிஸ்து ஊழியம் மெய்ய ஆ ம்பித்த கிபி 29ம் 
ேருைத்திலிருந்து 40 ேருைங்கள் கழித்து கிபி 69ல் இஸ் வேல் அழிேகடந்ததற்கு 
இகணயாக கணித்தார்கள். 
     1874 முதல் 1914 ேக யிலாை 40 ேருை காலப்பகுதியில் உபத்தி ே காலம் 
மதாடரும் எை கணிக்கப்பட்டது. இந்த உபத்தி ேம், வபாலிச்ெகப –  ாஜரீக 
அகமப்புடன் மதாடர்பு மகாண்ட ெிேில் அதிகா த்திற்கு தண்டகை அளித்து 
அழிக்கப்படும் எை எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இகண அம்ெங்களில் இது கிபி 1914ல் 
நகடமபறும் எை கணிக்கப்பட்டது.  

 
யுக  முடிவு அறுேனை 

      ஆ ம்ப கால வேதமாணேர்கள், மமய் திருச்ெகப அங்கங்கள் வபாலிச்ெகப 
அகமப்புடன் அமிழ்ந்திருந்தால், 40 ேருை சுேிவெை யுக அறுேகட காலப்பகுதியில் 
வபாலிச்ெகபகய ேிட்டு ேிலகி மேளிவய ே  வேண்டும் எைவும், தேறிைால் 144000 
வபரில் ஒருே ாகும் தகுதி இன்றி, கிரீடம் இழக்க வநரிடும் என்று நிகைத்தைர். 
மேளி 18:4. 
       “பின்பு, வேசறாரு ெத்தம் ோைத்திலிருந்து உண்ைாகக் வகட்வைன். அது: என் ஜைங்கவள, நீங்கள் 
அேளுனைய பாேங்களுக்கு  உைன்பைாமலும், அேளுக்கு வநரிடும் ோனதகளில் அகப்பைாமலும் 
இருக்கும்படிக்கு அேனளேிட்டு சேளிவய ோருங்கள்”. 
மத் 24:15,16. 
       “வமலும், பாழாக்குகிற அருேருப்னபக் குறித்துத் தாைிவயல் தரீ்க்கதரிெி சொல்லியிருக்கிறாவை, 
ோெிக்கிறேன் ெிந்திக்கக்கைேன்;  நீங்கள் அனதப் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்கக் காணும்வபாது, 
யூவதயாேில் இருக்கிறேர்கள் மனலகளுக்கு ஓடிப்வபாகக்கைேர்கள்”. 

     மேளி 7:4ல் மநற்றியில் முத்திக யிடப்பட்டேர்கள் எண்ணிக்கக 144000 வபர் 
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அவத அதிகா த்தில், “தி ள் கூட்டத்தார்”  என்ற 
ஆேிக்குரிய மற்மறாரு ேகுப்பார் பற்றி மொல்லப்படுகிறது. 
     இந்த தி ள் கூட்டத்தார்,  144000 வபர்கள்  மெய்த கிரிகயகள் அளேிற்கு இல்லாத 
நிகலயில், ஆட்டுக்குட்டியாைேரின் இ த்தத்திைால் வதாய்க்கப்பட்டு 
இ ட்ெிக்கப்படுோர்கள்; மேளி 7:14-17; இந்த இ ண்டு ஆேிக்குரிய ேகுப்பார்ககளப் 
பற்றி எவெக் 44:6-16ல் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகத்தார் 
     எவெக் 44:11ல் “ஜைங்கள்” என்று குறிக்கப்படும் உலகத்தார், ஆயி  ேருை 
அ ொட்ெியில் இ ட்ெிக்கப்படும் பூமிக்குரிய ேகுப்பாக க் குறிக்கிறது. 
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வகாதுனம மணிகளும் கனளகளும் பிரிக்கப்படுதல் 

 
     கிபி 1914ம் ேருைத்திலிருந்து ெகபயின் இறுதியாை வொதகை காலத்தில் 
இருக்கிவறாம். இதுவே ெகபயின் இறுதி வதர்வு ஆகும்; ககளககள நீக்கி, 
உண்கமயாை ெகப அங்கங்கள் பிரிக்கப்படும் காலப்பகுதியில் உள்வளாம். 
     வகாதுகம-ககளகள் பற்றிய உேகமயில், ெத்திய ேெைத்கதக் வகட்டு 
கிறிஸ்தேர்களாைேர்ககளக் குறிக்கிறது. (மத் 13:24-30, 36-43) “உலகம்” என்ற 
நிலத்தில் எதிரியாை ொத்தான் ககளகளாகிய வபர்கிறிஸ்தேர்ககள ேிகதத்து 
ேிடுகிறான். மேளிப்பார்கேக்கு வகாதுகம வபால் ககளகளும் உள்ளை. பலன் 
அளிக்கும்வபாது உண்கம மேளிப்படும். ககளககள  பிடுங்காமல், யுக முடிவு ேக  
வகாதுகமயுடன் ேள  வதேன் அனுமதிக்கிறார். யுக முடிேின் அறுேகடயில் 
வகாதுகம மணிகளிலிருந்து ககளகள் பிரிக்கப்பட்டு எரிக்கப்படுகின்றை. வகாதுகம 
மணிகளிலிருந்து ககளகள் பிரிக்கப்பட்டது கிபி 1874 முதல் கிபி 1914 ேக யிலாை 
காலப்பகுதியில் நடந்தது.  

 
40 ேருஷங்களுக்குப் பிறகு இறுதியாக கதிர் வெகரிப்பு 

 
     40 ேருை அறுேகட காலம் முடிந்தாலும், ேயலில் மீந்திருக்கும் கதிர்ககள 
வெகரிக்கும் அறுேகட இன்னும் மதாடர்ந்து நடந்து ேருகிறது. பழங்கால இஸ் வேல் 
வதெத்தில் பி தாை அறுேகட முடிந்த பிறகு, அறுேகடயாளர்கள் தேறி ேிட்ட 
மீந்திருந்த வகாதுகம மணி கதிர்ககள  மபாறுக்கி வெகரிப்பது நடந்தது.  
தேறியேர்களுக்கு மாற்றடீாக  ெகப அங்கங்ககள நமது கர்த்தர் வெகரித்து ேருகிறார்.  
இந்த வெகரிப்பு பணி முடிந்ததும், ஆயி  ேருை அ ொட்ெியின் ஆெீர்ோதங்கள் ே த் 
துேங்கும்.  
      கிபி 1914ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு, நமது கர்த்தர் அகமப்புகளுடன் 
மெயல்படாமல், தைிப்பட்டேர்களுடவை மெயலாற்றுகிறார்.  இதன் கா ணமாக, இவயசு 
ஏழாம் ெகபயில் கதேருவக நின்று தட்டுகிறார். அேருகடய ெத்தத்கதக் வகட்டு 
கதகேத் திறந்தால், அேைிடத்தில் பி வேெித்து அேவைாவட வபாஜைம் பண்ணுகிறார். 
அேனும் அேவ ாவட வபாஜைம் பண்ணுகிறான். தைிப்பட்டேர்களின் கிரிகயகள் 
ேலியுறுத்தப்படுேதிைால், நாம் ஒரு ெகபயாக பங்கு மகாள்ள வேண்டியதில்கல 
என்று அர்த்தம் மகாள்ளக்கூடாது. வேதாகம உபவதெங்களுக்கு இணக்கமாயுள்ள 
பிரிேிைருடன் கிறிஸ்தே ோழ்க்ககக்கு பி வயாஜைமாயிருக்கும்  ேிதத்தில் நாம் 
இருக்க வேண்டும். 
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மாற்றைீாக நாம் இருக்கிவறாம் 

      “40” ேருை அறுேகடயில் தேறிய தி ள் கூட்டத்தார் நிகலக்கு தள்ளப்பட்ட 
ெிலருக்குப் பதிலாக, அவ்ேிடத்கத நி ப்பி ெகபகய முழுகம அகடய ெில 
அங்கங்கள் வதகேப்படுகின்றைர். இந்த இறுதி வெகரிப்பு வேகல முடிவுற்றதும், 
முதலில் இஸ் வேலுக்கு, அகதத் மதாடர்ந்து  உலகத்தாருக்கும் இ ாஜ்யத்தின் 
ஆெீர்ோதங்கள் மபருகத் துேங்கும். 

பந்தயப் சபாருளுக்காை ஓட்ைம் நனைசபறுகிறது 
       கதவு அகடக்கப்பட்டதாக நாம் நிகைக்கேில்கல. காலம் மிகவும் குறுகியதாக 
உள்ளதால், ஜாக்கி கதயுடன் நாம் ஓட்டத்கத முடிக்க வேண்டியேர்களாய் 
இருக்கிவறாம். 
வ ாமர் 11:25-27. 
        “வமலும், ெவகாதரவர, நீங்கள் உங்கனளவய புத்திமான்கசளன்று எண்ணாதபடிக்கு ஒரு 
இரகெியத்னத நீங்கள் அறியவேண்டுசமன்றிருக்கிவறன்; அசதன்ைசேைில், புறஜாதியாருனைய 
நினறவு  உண்ைாகும்ேனரக்கும் இஸ்ரவேலரில் ஒரு பங்குக்குக் கடிைமாை மைதுண்ைாயிருக்கும். 
இந்தப்பிரகாரம் இஸ்ரவேலசரல்லாரும் இரட்ெிக்கப்படுோர்கள்; மீட்கிறேர் ெவீயாைிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்தினய யாக்வகானப ேிட்டு ேிலக்குோர் என்றும், நான் அேர்களுனைய  பாேங்கனள 
நீக்கும்வபாது, இதுவே நான் அேர்களுைவை செய்யும் உைன்படிக்னக என்றும் எழுதியிருக்கிறது”. 
       ெரியாக மெயல்படாதேர்கள் கிரீடங்ககள இழந்திருக்கிறார்கள்; நாம் இறுதி 
ேக  ேிசுோெத்கதக் காத்துக் மகாள்ளாேிட்டால், நீதியின் கிரீடத்கத 
இழந்தேர்களாகிவறாம்; இது இ ண்டாம் ம ணத்கதக் குறிப்பதில்கல; 
எல்லாேற்றிலும் ேிசுோெத்கத நிரூபிக்கத் தேறியேர்கள், தி ள் கூட்டத்தார்களாகும் 
ோய்ப்கப மபறுோர்கள் என்பகத உணர்த்துகிறது. அறுேகட காலப்பகுதியில் 
வொதகைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, எந்த  ேகுப்புக்குரியேர்கள் என்று இப்மபாழுது 
பிரிக்கப்படுகிறார்கள். 
2தீவமா 4:8. 
       “இதுமுதல் நீதியின் கிரீைம் எைக்காக னேக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீதியுள்ள 
நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிவல அனத எைக்கு தந்தருள்ோர்; எைக்கு 
மாத்திரமல்ல, அேர் பிரென்ைமாகுதனல ேிரும்பும் யாேருக்கும் அனதத் தந்தருள்ோர்”. 
யாக் 1:12. 
        “வொதனைனயச் ெகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியோன்; அேன் உத்தமசைன்று ேிளங்கிை 
பின்பு, கர்த்தர் தம்மிைத்தில் அன்புகூருகிறேர்களுக்கு ோக்குத்தத்தம் பண்ணிை 
ஜேீகிரீைத்னதப் சபறுோன்”. 
1வபது 5:4. 
        “அப்படிச் செய்தால் பிரதாை வமய்ப்பர் சேளிப்படும்வபாது மகினமயுள்ள ோைாத 
கிரீைத்னதப் சபறுேரீ்கள்”. 
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“ேருஷங்களின் நடுேில்” 

 
1) 1845 ேருஷ சுழற்ெிகளாை தரீ்ப்பு இனணகள். 

2) 1260 & 2520 ேருஷ ஆளுனக ஆதிக்க சுழற்ெிகள். 

3) 2500 ேருஷ யூபிலி சுழற்ெிகள். 

     வேதாகமத்தில் காலக்கணக்கு மதாடர்புகடய மூன்று ேடிேகமப்புகள்  
வமற்குறிப்பிட்டோறு உள்ளை, இந்த  மூன்று  ேடிேகமப்புகள், ஒரு மபரும் 
ேடிேகமப்பின் பகுதிகளாக இருக்கின்றை. இந்த ேடிேகமப்புகள் வதே திட்டத்தின் 
7000 ேருைங்களின்  “நடுேிலுள்ள ேருைத்துக்கு” ெமச்ெீ ாய் இருக்கின்றை. இந்த 
மூன்று ேடிேகமப்புககள  ேிளக்க ேக படங்கள் ோயிலாக வேத ஆ ாய்ச்ெியாளர் 
ெவகா. மமெீ ா  “வதேத்திட்டமும் அதின் காலக்கணக்கும்” (THE DIVINE PLAN AND ITS 
CHRONOLOGY)  என்ற புத்தகத்தில் ேிேரித்துள்ளார். அேற்கற  பின் ேரும் 
பக்கங்களில் ஒவ்மோன்றாக ஆ ாயலாம். இந்த ேக படங்களில் உள்ள  
“ேருைங்களின் நடுேில்” என்ற கருப்மபாருள் ஆபகூக் 3:2ம் ேெைத்தில் 
ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபகூக் தீர்க்கதரிெி வதேைிடத்தில் வேண்டிக்மகாள்ளும் 
வபாது, வதேரீர் வகாபித்தாலும் இ க்கத்கத நிகைத்தருளும் என்று கூறுகிறார்.  
“ேருைங்களின் நடுேிவல உம்முகடய கிரிகயகய உயிர்ப்பியும்; ேருைங்களின் 
நடுேிவல அகத ேிளங்கப்பண்ணும்” என்று கூறுகிறார். 
     7000 ேருை காலப்பகுதியின் கமய ேருைத்கத ெமச்ெீ ாய் கேத்து, வதேன் 
தம்முகடய பணிகய நிகறவேற்றுகிறார். இவ்ேிதமாய், 7000 ேருைங்களின் 
முடிேில் மனுக்குலத்கத ெீர் மபாருந்தச் மெய்யும் தம்முகடய திட்டத்கத 
காண்பிக்கிறார். ஆதாம் என்ற ஒரு மனுைன் பாேம் மெய்ததால், கிறிஸ்து என்ற 
வேமறாரு மனுைைால் மனுக்குலம் தாம் இழந்தகதப் திரும்பப் மபறுகின்றைர். 
 

வகாபமும் இரக்கமும் 
     ஆபகூக் புஸ்தகத்தில் நாம் காணும் “வகாபம்” என்பது இஸ் வேலின் மீது  
மட்டும்  இருந்தது என்று இல்லாமல், ஏவதன் வதாட்டத்தில் இந்த வகாபம்  
கா ணமாகவே, ஆதாமின் மீது தண்டகை மகாடுக்கப்பட்டு,  அேன் மூலம் 
மனுக்குலம் அகைத்தும் பாதிக்கப்பட்டது.  வதே இ க்கத்கத வதட ஆபகூக் 
தீர்க்கதரிெி வேண்டிக் மகாள்ேது, இஸ் வேலுக்கு மட்டுமல்லாமல், அகைத்து 
உலகத்தாருக்கும் உரித்தாயிருந்தது.  
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     உலக மக்கள் அகைேருக்குமாை ஆபகூக் தீர்க்கதரிெியின் வேண்டுதலின் 
பலைாக, ோக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட  ேித்தாகிய கிறிஸ்து வதேனுகடய 
திட்டத்கத  மெயல்படுத்தக்கூடியே ாக இருக்கிறார். 7000 ேருைங்களின் முடிேில், 
வதேகை ேிரும்புகிறேர்கள் தாங்கள் இழந்தகதப் மபற்று பூ ண நிகலகய எய்துேர்.  
 
     நாம் பின்ேரும் பகுதிகளில் வமற்குறிப்பிட்ட மூன்று ேக பட ேடிேகமப்புககள 
ஆ ாய்ந்து பார்க்கும் மபாழுது, வதேன் தம்முகடய திட்டங்ககள நிகறவேற்றுேதில், 
அதற்காை ெம்பேங்ககள வதேன் எவ்ேிதம் தமது முழுகமயாை கட்டுக்வகாப்பில் 
கேத்திருக்கிறார் என்பது ேிளங்கும். 
 
     ொத்தான் வதே திட்டத்கத முறியடிக்க முயற்ெித்தாலும், வதேன் தம் 
திட்டத்கத எவ்ேிதம் மெயற்படுத்தி ேருகிறார் என்பகத ே லாறு உணர்த்துகிறது.  
உதா ணமாக, கிறிஸ்துகே ம ணத்திற்குள்ளாக்குேதில் வதேத்திட்டத்கத 
வதாற்கடித்ததாக ொத்தான் நிகைத்தாலும், ெிலுகேயில் ம ணமகடந்த கிறிஸ்து, 
மீட்புக்கு ேழி ேகுத்தார்.   முதலில் கிறிஸ்துவும், பிறகு அேரிலிருந்து சுேிவெை 
யுகம் முழுகமயிலும் ெகப வொதகையில் மேற்றி மபற ேழி ேகுக்கப்பட்டது.  
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1845 ேருஷ இனணகள் 
நீதி அல்லது தீர்ப்பு 

 
 

 
 
 
 
    
 
 

520 
 



 
 
 

1845 ேருஷ இனணகள் ேிளக்க ேனரபை ேடிேனமப்பு 
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      வமற்குறிப்பிட்ட  ேக படத்தில்  உள்ள  கருகமயாை இ ண்டு ேில்கள்  
(ARCS)  (கிமு 1812.75 – கிபி 32.25 & கிபி 32.25 – கிபி 1877.25)  மதாடர்பாை 
ேிையம்  ெல் அேர்களின் இ ண்டாம் ோல்யூம் 7ம் அதிகா த்கதச் ொர்ந்ததாகும். 
இந்த இகணகள், முதல் ேருககயில் யூத குடும்ப ேிழுகக மற்றும்  தீர்ப்புடன் 
என்ை நடந்தது என்பகதயும், பிறகு மறுபடியும் இந்த யுக முடிேில் ஆேிக்குரிய 
இஸ் வேல் குடும்பத்தின் (வபர் கிறிஸ்தேர்) ேிழுககயும் தீர்ப்பும் பற்றிச் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றை.   
 
கூடுதல் 1845 ேருஷ இனணகள் : 
     நாம் வமவல பார்க்கும் ேட்டங்கள் “மீண்டும் திரும்ப ேருேதின் ேடிேகமப்பு” 
(REPEATING PATTERN), ெவகா.  ெலின் இ ண்டாம் ோல்யூமில் உள்ள மூல 1845 ேருை 
காலக்கணக்கின் ேிரிோக்கம் ஆகும். இந்த ேடிேகமப்பு   ஆதாமின் “முதல் 1000 
ேருை நாள்” முடிேகடேதற்கு 3½ ேருைங்களுக்கு முன்பாகத் மதாடங்கி, “7ேது 
1000 ேருை நாள்” ஆ ம்பித்து 3½ ேருைங்கள் கழித்து முடிேகடகிறது.  “7ேது 
1000 ேருைம்“ என்பது இ ண்டாம் ஆதாமின் நாள் அல்லது கிறிஸ்துேின் நாள் 
ஆகும்.  
 
ஏழு முக்கியமாை ேருஷங்கள் : 
     வேதாகமத்தின்  வொதகை மற்றும் தீர்ப்புக்காை ஏழு முக்கியமாை ேருைங்கள், 
இந்த ேிளக்க ேக படத்தின் ேடிேகமப்பில் ேட்டங்களால் குறுக்கு 
மேட்டப்படுகின்றை (INTERCEPTING POINTS) : 
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1) ஜலப்பி ளயம் முடிவு. 
2) யாக்வகாபின் ம ணம். 
3) ேருைங்களின் நடுேில். 
4) ெிலுகே ம ணமும், யூத கிருகப காலம் முடிவும். 
5) வபர்ச்ெகப முடிவுக்கு ேருதல். 

வமலும்,   
6) ஆதாமின் ேிழுககயும் வதாட்டத்தில் ஜேீன் இழப்பும். 
7) 7000 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, ஜேீனுக்காை புதிய வொதகை. 

 
ேருஷங்களின் நடுேில் ெமச்ெரீ்னம : 
     வமற்கண்ட ேடிேகமப்பு, ேருைங்களின் நடுேிலுள்ள கிமு 626.25ம் 
ேருைத்தின் ெமச்ெீ ாக உள்ளது. ேருைங்களின் கமயப்புள்ளி ஆபகூக் 3:2ம் 
ேெைத்தில் குறிக்கப்படுகிறது; இந்த ேருைம் ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 3500 
ேருைங்களுக்குப் பின்ைாக உள்ளது. மனுக்குலத்தின் முழுகமயாை 
ெீர்திரும்புதலுக்கு 3500 ேருைங்களுக்கு முன்ைாக இந்த கமயப்புள்ளி உள்ளது.. 
இவ்ேிதமாக, வதேனுகடய திட்டத்தின் மமாத்த காலமாகிய 7000 ேருைங்ககளக் 
மகாண்டதாக இருக்கிறது.  இந்த ேடிேகமப்கப ெரியாக நடுேில் மடித்தால், இந்த 
கமயப்புள்ளியின் ஒத்த தன்கமயாக (ெமச்ெீ ாக), ஒரு பாதியிலுள்ள ேட்டங்களுக்கு 
இகணயாக, அடுத்த பாதியிலுள்ள ேட்டங்கள் துல்லியமாக அேற்றின் வமல் 
மபாருந்துகின்றை. 
ஜேீன் சபறுேதற்காை புதிய வொதனை : 
     ஆதாமின் ேிழுகக மற்றும் ெீர்மபாருந்துதல் ஆகிய இந்த இ ண்டு 
ெம்பேங்களின் ேருைங்களும், ேடிேகமப்கப மடிக்கும் வபாது ஒன்றின் வமல் 
ஒன்று ெரியாக மபாருந்தி ேருகிறது. வதாட்டத்தில் ஆதாம் இழந்தகத (ஜேீன்), வதே 
நீதியின்படி மனுக்குலம் வொதகைகள் மூலம் ெீ கமக்கப்படுேகத 7000 
ேருைங்களின் முடிவு ேருைம் நமக்கு சுட்டிகாட்டுகின்றது. 
     மீட்பின் கி யத்கத கிறிஸ்து மெலுத்தி ேிட்டதால், ஆதாம், ஏோகளப் வபால் 
இல்லாமல்,  வொதகைகளில் மனுக்குலத்தாருக்கு பாேம் மற்றும் ம ணம்  பற்றிய 
அனுபேம் கிட்டியிருக்கிறது. வதேனுகடய திட்டத்தின் முழுகமயாை வநாக்கம், 
மனுக்குலம் இந்த வொதகைக்குள்ளாகி ஒவ்மோருேரும் ஜேீகைப் மபறும் பகழய 
நிகலக்கு மகாண்டுே ப்பட வேண்டும் என்பதாகும். (மேளி 20:7-10) ஆதாமின் 
ேிழுகககயத் மதாடர்ந்து வதே உக்கி த்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட மனுக்குலத்தார், அது 
நீக்கப்பட்டு,  வதே இ க்கத்தின்  கீழ் ேருகிறார்கள் (ஆயி  ேருை இறுதியில்). 
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வமற்கண்ட ேடிேகமப்பில், ெிருஷ்டிப்பின் நாள் ஒரு அங்கமாக இல்கல. 
ஏமைைில், பாேத்தில் ேிழுேதற்கு முன் ஏவதைில் ோழ்ந்த இ ண்டு ேருைங்களுக்கு 
ஆதாமின் இ ட்ெிப்பு வதகேயில்கல. 

 
ேருைங்களின் நடுேிவல உம்முகடய கிரிகயகய உயிர்ப்பியும் (ஆபகூக் 3:2; 

வ ாமர் 5:9; 11:32; ஏொயா 49:10,13; 54:8; எவெக் 39:25; மீகா 7:18,20) 
ஆபகூக் 3:2ம் ேெைத்தில் “ேருைங்களின் நடுேில் கிரிகயககள உயிர்ப்பிக்க” 

வதேைிடம் ேிண்ணப்பிக்கிறார். இங்கு உபவயாகப்படுத்தியுள்ள “நடுேிவல” என்பது, 
ஸ்ட் ாங் அக ாதியின்படி, “கமயம்” என்று மபாருள்படுகிறது. 
 
ஜலப்பிரளயம் முடிவு ேருஷம் : 
 

ஜலப்பி ளயம் பூமியில் உண்டாை வபாது, வநாோ அறுநூறு ேயதாயிருந்தான்; 
ஆதி 7:6; ஜலப்பி ளயம் நடந்த காலப்பகுதி ஒரு ேருைம் ஆகும்; ஆகவே, 
ஜலப்பி ளயம் முடிந்த ேக யிலுமுள்ள காலப்பகுதி 601 ேருைங்கள் ஆகும்.  

 ேக பட ேடிேகமப்பிலுள்ள ேட்டங்கள் குறுக்குமேட்டும் 7 ேருைங்களில், 
ஒரு ேட்டம், ஜலப்பி ளய முடிேின் 601ம் ேருைத்தில் மேட்டுேகதப் பார்க்கலாம். 

 
ேடிேனமப்பின் கருப்சபாருள் : 
      வமற்கண்ட ேக பட ேடிேகமப்பின் கருப்மபாருள் நீதியும் தீர்ப்பும் ஆகும். 
வதேன் தமக்மகன்று ெட்டங்களும் ேிதிமுகறகளும் மகாண்டுள்ளார்; தம்முகடய 
ெிருஷ்டிகள் அேற்றுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டுமமன்று எதிர்பார்க்கிறார். அேர்கள் 
அேற்றுக்குக் கீழ்ப்படியாத கா ணத்திைால், உக்கி த்துடன் வதே நீதி அேர்ககள 
தண்டித்தது. (கி.மு. 4126.25) வதேனுகடய அன்பு மீட்கும் மபாருளாக கிறிஸ்துகே 
அளித்தது. (கி.பி. 32.25) மீட்பும் இ க்கமும் ஆதாகம இ ட்ெித்தது. நீதி ேிதித்த 
தண்டகையாை ம ணத்திலிருந்து முழு மனுக்குலத்தாரும் திரும்ப பகழய நிகலக்கு 
திரும்புோர்கள்.  
  

முதலாம் தரீ்ப்பு : 
     முதலாம் தீர்ப்பு நடந்த ேருைம் ஏவதன் வதாட்டத்தில் ஆதாம் ேிழுகக நடந்த 
ெமயம் ஆகும்;   கீழ்ப்படியாகமயின்  கா ணமாக  மனுக்குலம்  முழுகமயும்  பாேம்  
மற்றும் ம ணத்திற்குள் அமிழ்ந்தது. 
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இரண்ைாம் தரீ்ப்பு : 
      இ ண்டாம் தீர்ப்பு, ஜலப்பி ளயம் நடந்த ேருைத்தில் நடந்தது. மனுக்குலத்கத 
மீட்கும் முயற்ெியில் வதேதூதர்கள் மனுக்குலத்தாருடன் ெம்பந்தம் கலந்திருக்கலாம். 
இது ொத்தாைின் தூண்டுதலால், வதேனுக்கு வமலாக தன்கை உயர்த்தும் 
வநாக்கத்தில் இருக்கலாம். இந்த கலப்பு இைப்மபருக்கம் வதேத்திட்டத்தின் அம்ெமாக 
இல்லாத நிகலயில், அேர்ககள ஜலப்பி ளயத்தில் வதேன் அழித்தார். (ஆதி 
6:2,5,11,13) 
மூன்றாம் வொதனை : 
      ஆபி காம், ஈொக்கு, யாக்வகாபு ஆகிவயார்  அே ேர்களுகடய ேிசுோெ 
வொதகைகளில் மஜயங்மகாண்டது மூன்றாம் வொதகை ஆகும். வொதகையில் 
மேற்றி மகாண்ட யாக்வகாபின் ம ணத்திலிருந்து, வதேன் இஸ் வேலக  ஒரு 
குடும்பமாகவே, அதாேது, ஒரு ஜாதியாகவே மெயல்மதாடர்பு மகாண்டார்.  
ஆபி காமிடம் வதேன் மெய்த ோக்குத்தத்தம் : “உன் ெந்ததிகய ோைத்து 
நட்ெத்தி ங்ககளப் வபாலவும், கடற்கக  மணகலப் வபாலவும் மபருகப் பண்ணுவேன்” 
(ஆதி 22:15-17) இந்த ோக்குத்தத்தம் ஆபி காமின் ெந்ததி ேழியாக, இஸ் வேல் 
ஜாதியிடம் ேந்தது. ஆெீர்ேதிக்கப்பட்ட ஜாதியாகிய இஸ் வேல் ேம்ெம் ேழியாக 
வமெியா ே  வேண்டியிருந்தது. வதேன் அேர்களுடன் நியாயப்பி மாண 
உடன்படிக்கககய மெய்தார். (கலாத் 3:19-25) 
நான்காம் ேருஷம் : 
       இது ேருைங்களின் நடுேில் உள்ளது. அதாேது, ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 
3500 ேருைங்களுக்குப் பிறகு உள்ளது. ஆபகூக் கூறிய ேிதமாக, வதேன் தம்முகடய 
திட்டத்கத “ேருைங்களின் மத்தியின் ேழியாக” மேளிப்படுத்துகிறார். 
ஐந்தாம் ேருஷம் : 
       ேக பட ேடிேகமப்பின் ஐந்தாம் ேருைம், யூதா குடும்பம் வொதகையில் 
வதால்ேியுற்றகதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. யூத யுகத்தின் முடிேில் மபரும்பாலாை 
யூதர்கள் கிறிஸ்துகே ஏற்றுக்மகாள்ளேில்கல. கிறிஸ்துகே ஏற்றுக்மகாள்ேதன் 
மூலமாக, யூதருக்குப்  பதிலாக புறஜாதிகள்  வதே திட்டத்திற்குள் ேந்தைர். (வ ாமர் 
11:11,12) சுேிவெை யுகம் ஆ ம்பமாைது. 
ஆறாம் ேருஷம் : 
        சுேிவெை  யுக ெகபயின் வொதகை அதாேது தீர்ப்பு ஆ ம்பித்த ேருைம் கிபி 
1878ம் ேருைம் ஆகும். இது 1845 ேருை இகணயின் முடிவு ேருைம் ஆகும். இந்த 
வொதகை கிபி 1878 லிருந்து துேங்கி ெகப முழுகம மபறும் ேக யில் மதாடரும்.  
இந்த யுக முடிேில்  வகாதுகமயும் ககளகளும் பிரித்மதடுக்கப்படும். 
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ஏழாம் ேருஷம் : ஜேீன் சபறுேதற்காை புதிய வொதனை. 
 
     இது இறுதி தீர்ப்பு ஆகும். 7ேது 1000 ேருை நாளின் முடிேில் நடக்கும் 
ெம்பேம்  ஆகும். இதுவே, மனுக்குலம் மறுபடியும் பகழய நிகலக்கு திரும்பி 
ெீர்மபறும் நாள் ஆகும். இது தைி மனுை தீர்ப்பு ஆகும். ஒவ்மோருேனும் தன் தன் 
சுய கிரிகயயிைாவல மட்டும் வொதகையிலிருந்து மேளிப்பட முடியும். 
 
எவ மியா 31:29-30. 
        “பிதாக்கள் திராட்ெக்காய்கனளத் தின்றார்கள்; பிள்னளகளின் பற்கள் கூெிப்வபாயிை என்று 
அந்நாட்களில் சொல்லமாட்ைார்கள். அேைேன் தன்தன் அக்கிரமத்திைிமித்தவம ொோன்; எந்த 
மனுஷன் திராட்ெக்காய்கனளத் தின்பாவைா அேனுனைய பற்கவள கூெிப்வபாகும்”. 
 
 
ேடிேனமப்பின் முக்கிய பாைம் : 
      1845 ேருை ேடிேகமப்பின் முக்கிய கருப்மபாருள் “தீர்ப்பு” அல்லது 
“      ” ஆகும். வதேனுகடய ெட்டம் / நீதியின் அளவுவகாலிைாவலவய அகைத்து 
தீர்ப்பும்  வொதகையும் நடக்கும். 
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காலக்கணக்கு ேட்ைங்களில் நான்கு ஜேீன்கள்  
எவெக் 1:4-23. 
     “இவதா, ேைக்வகயிருந்து புெல் காற்றும் சபரிய வமகமும், அத்வதாவை கலந்த அக்கிைியும் 
ேரக்கண்வைன்; அனதச் சுற்றிலும் பிரகாெமும், அதின் நடுேில் அக்கிைிக்குள்ளிருந்து ேிளங்கிய 
சொகுொேின் நிறமும் உண்ைாயிருந்தது. அதின் நடுேிலிருந்து நாலு ஜேீன்கள் வதான்றிை; 
அனேகளின் ொயல் மனுஷ ொயலாயிருந்தது. அனேகளில் ஒவ்சோன்றுக்கும் நன்நான்கு 
      ,            நன்நான்கு செட்னைகளும் இருந்தை. அனேகளுனைய கால்கள் 
நிமிர்ந்த கால்களாயிருந்தை; அனேகளுனைய உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியின் 
உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாயிருந்தை; அனேகள் துலக்கப்பட்ை சேண்கலத்தின் ேருணமாய் 
மின்ைிக்சகாண்டிருந்தை. அனேகளுனைய செட்னைகளின் கீழ் அனேகளின் நாலு பக்கங்களிலும் 
மனுஷ னககள் இருந்தை; அந்த நாலுக்கும் அதிைதின் முகங்களும் அதிைதின் செட்னைகளும் 
உண்ைாயிருந்தை. அனேகள் ஒவ்சோன்றின் செட்னைகளும் மற்றதின் செட்னைகவளாவை 
வெர்ந்திருந்தை; அனேகள் செல்லுனகயில் திரும்பாமல் ஒவ்சோன்றும் தன்தன் தினெக்கு 
வநர்முகமாய்ச் சென்றை. அனேகளுனைய முகங்களின் ொயலாேது, ேலது பக்கத்தில் நாலும் மனுஷ 
முகமும் ெிங்கமுகமும், இைது பக்கத்தில் நாலும் எருது முகமும் கழுகு முகமுமாயிருந்தை. 
 
      அனேகளுனைய முகங்கள் இப்படியிருக்க, அனேகளுனைய செட்னைகள் வமவல பிரிந்திருந்தை; 
ஒவ்சோன்றுக்குமுள்ள இரண்டிரண்டு செட்னைகள் ஒன்வறாசைான்று வெர்ந்திருந்தை; மற்ற 
இரண்டிரண்டு செட்னைகள் அனேகளுனைய உைல்கனள மூடிை. அனேகள் ஒவ்சோன்றும்  தன்தன் 
தினெக்கு வநர்முகமாய்ச் சென்றது; ஆேி வபாகவேண்டுசமன்றிருந்த எவ்ேிைத்துக்கும் அனேகள் 
வபாயிை; வபானகயில் அனேகள் திரும்பிப் பார்க்கேில்னல.  
 
      ஜேீன்களுனைய ொயல் எப்படியிருந்தசதன்றால், அனேகள் எரிகிற அக்கிைித்தழலின் 
வதாற்றமும் தேீர்த்திகளின்  வதாற்றமுமாயிருந்தது; அந்த அக்கிைி ஜேீன்களுக்குள்வள உலாேிப் 
பிரகாெமாயிருந்தது; அக்கிைியிலிருந்து மின்ைல் புறப்பட்ைது. அந்த ஜேீன்கள் மின்ைலின் வதாற்றம் 
வபால ஓடித்திரிந்தை.  

 
        நான் அந்த ஜேீன்கனளப் பார்த்துக் சகாண்டிருக்னகயில், இவதா, பூமியில் 
ஜேீன்களண்னையிவல நாலு முகங்கனளயுனைய ஒரு ெக்கரத்னதக் கண்வைன். ெக்கரங்களின் ரூபமும் 
அனேகளின் வேனலயும் படிகப்பச்னெ ேருணமாயிருந்தது. அனேகள் நாலுக்கும் ஒவரேித ொயல் 
இருந்தது; அனேகளின் ரூபமும் அனேகளின் வேனலயும் ெக்கரத்துக்குள் ெக்கரம் இருக்குமாப் வபால் 
இருந்தது. அனேகள் ஓடுனகயில் தங்கள் நாலு பக்கங்களிலும் ஓடும்; ஒடுனகயில் அனேகள் 
திரும்புகிறதில்னல. அனேகளின் ேட்ைங்கள் பயங்கரப்பைத்தக்க உயரமாயிருந்தை; அந்த நாலு 
ேட்ைங்களும் சுற்றிலும் கண்களால் நினறந்திருந்தை. அந்த ஜேீன்கள் செல்லும்வபாது, அந்தச் 
ெக்கரங்கள் அனேகள் அருவக ஓடிை; அந்த ஜேீன்கள் பூமியிலிருந்து எழும்பும் வபாது ெக்கரங்களும் 
எழும்பிை. ஆேி வபாகவேண்டுசமன்றிருந்த எவ்ேிைத்துக்கும் அனேகள் வபாயிை; அவ்ேிைத்துக்கு 
அனேகளின் ஆேியும் வபாகவேண்டுசமன்றிருந்தது; ெக்கரங்களும் அனேகளின் அருவக எழும்பிை; 
ஜேீனுள்ள ஆேி ெக்கரங்களில் இருந்தது. அனேகள் செல்லும்வபாது இனேகளும் சென்றை. 
அனேகள் நிற்கும்வபாது இனேகளும் நின்றை; அனேகள் பூமியிலிருந்து எழும்பும்வபாது, 
ெக்கரங்களும் அனேகள் அருவக எழும்பிை; ஜேீனுள்ள ஆேி ெக்கரங்களில் இருந்தது.  
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      ஜேீனுனைய தனலகளின்வமல் பிரமிக்கத்தக்க ேச்ெிரப்பிரகாெமாை ஒரு மண்ைலம் இருந்தது; 
அது அனேகளுனைய தனலகளின் வமல் உயர ேிரிந்திருந்தது; மண்ைலத்தின் கீழ் அனேகளுனைய 
செட்னைகள் ஒன்றுக்சகான்று எதிர்வநராய் ேிரிந்திருந்தை; தங்கள்தங்கள் உைல்கனள 
மூடிக்சகாள்ளுகிற இரண்டிரண்டு செட்னைகள் இருபக்கத்திலும் இருக்கிற ஒவ்சோன்றுக்கும் 
இருந்தை”. 
 
    காலக்கணக்கு ேடிேகமப்புக்ககள நாம் கண்வணாக்கும் வபாது ஆச்ெரியத்தக்க 
அளேில் உள்ளது. ெந்வதகத்திற்கு இடமின்றி, அகேகள் வதேைிடத்திலிருந்து 
ேந்தகே என்பகத உண லாம். கீழ்கண்ட நான்கு ேக படங்கள் ஒவ்மோன்றிலும் 
மேவ்வேறு இடங்களில் நிறங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளகதப் பார்க்கும் மபாழுது, 1845 
ேருை ேட்டங்கள் 4 தடகேகள் மீண்டும் திரும்ப ேரும் ேிதத்தில் ேடிேகமப்பு 
மகாண்டுள்ளை. இவ்ேிதம் ேட்டங்களில் மேவ்வேறு பகுதிககள நிறமிட்டு, நான்கு 
ஜேீன்களின் (வகரூபின்களின்) எவெக்கிவயல் தரிெைத்கத ேக படங்கள் மூலமாக 
பார்க்க இயலும். உண்கமயாை ஜேீன்ககள தரிெைத்தில் எவெக்கிவயல் பார்த்தார். 
ஆைால், அதன் நிஜத்கத படங்கள் ோயிலாக மகாண்டுே  இயலாேிட்டாலும், 
அேற்றின் ேிேரிப்பு, வகரூபின்களின் எண்ணிக்கக, மெட்கடகள், ெக்க ங்களுக்குள் 
ெக்க ங்கள், ெக்க ங்களின் கண்கள் வபான்றகே தரிெைத்திற்கு ஒத்தேிதமாக 
இருப்பகத நாம் பார்க்கலாம். 
 

இரண்டு  வஜாடி செட்னைகள் 
 

    கீழ்கண்ட  ேக படத்தில், நிறமிடப்பட்டுள்ள வமல் பாதி,  ஒரு வஜாடி 
மெட்கடககளப் வபால் உள்ளகத நாம் பார்க்க முடிகிறது. வமலும், இ ண்டாேது  
வஜாடி மெட்கடகள் முதல் வஜாடிக்கு வநர் கீவழ, தகலகீழாக மபாருந்தி ேந்து, 
மமாத்தம் 4 மெட்கடகளாக இருக்கின்றை. எவெக்கிவயல் ேிேரிப்பது வபால, 
ஒவ்மோரு ஜேீனும் 4 மெட்கடககளக் மகாண்டுள்ளது. (எவெ 1:6; 10:21) 
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            ெக்கரத்துக்குள் ெக்கரம் 
 

    எவெக் 1:15ம் ேெைத்தில், ஒவ்மோரு ஜேீனுக்குப் பக்கத்திலும் ெக்க த்துக்குள் 
ெக்க ம் இருந்தது. ெக்க த்துக்குள் ெக்க ம் கீழ்கண்ட ேக படத்தில் அகடயாளப் 
படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 
     இது கீழ்கண்ட  ேக படங்களில் ஒவ்மோரு ஜேீனும் நான்கு மெட்கடகளுடன், 
நடுேில் ெக்க த்துக்குள் ெக்க ம் இருப்பது மதரிகிறது. 

 
நான்கு ஜேீன்கள் 

 
     எவெக்கிவயல் தரிெைத்தில் நான்கு ஜேீன்கள் மட்டுவம இருந்தை. கீழ்கண்ட  
நான்கு  ேக படங்களில் நிறமிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மமாத்தம்  4 ஜேீன்கள் 
மட்டுவம இருப்பகதப் பார்க்கலாம். ஒவ்மோரு ஜேீனும் நிறமிடப்பட்டுள்ளதில், 
அடுத்த ஜேீன் ஒரு இகடமேளி தாண்டி ேலதுபுறம் ஆ ம்பித்து, 4ேது வகரூபனீ் 
ககடெி இடத்கத அகடகிறது. அதாேது, நான்காேது வகரூபனீுக்கு வமல் இடம் 
கிகடயாது. 

 
செட்னைகள் சதாடுகின்றை அல்லது ஊடுருவுகின்றை 

 
      நான்கு வகரூபனீ்ககள ஒன்றின் வமல் ஒன்றாக இருத்திைால், ஒவ  ேரிகெயில் 
எவெக் 1:9ம் ேெைத்தில் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, மெட்கடகள் ஒன்கற ஒன்று 
மதாட்டும் ஊடுருேியும் உள்ளகதப் பார்க்கலாம். 
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 நான்கு ஜேீன்கள் ஒவ்சோன்றும் 4 செட்னைகள், 4 முகங்கள் மற்றும் ெக்கரத்துக்குள் 
ெக்கரம் சகாண்ைனேயாக இருந்தை. (எவெக் 1:6,10,14-20 &     10:9-14,21)  
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    எவெக்கிவயல் 1ம் அதிகா த்தில், ேலது புறத்தில் மனுை முகமும் ெிங்க 
முகமும்,  இடது  புறத்தில்  எருது  முகமும் கழுகின்  முகமும்  இருப்பதாக 
ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 10ம் அதிகா த்தில் இது ேித்தியாெமாக உள்ளது. முதல் முகம் 
வகரூப்,  2ேது மனுைன்,  3ேது ெிங்கம்,  4ேது  கழுகு  முகங்கள்  என்று   10ம் 
அதிகா த்தில் உள்ளது.  10ம் அதிகா த்தில் எருதுக்குப் பதிலாக வகரூப் உள்ளது. 
இந்த மாற்றம் வதே திட்டத்தில் இவயசு மீட்பின் கி யத்கத மகாடுத்து, புது 
ெிருஷ்டியாக (வகரூப்) மாறுேது  அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. 
    வமற்கண்ட ேக படங்கள் இரு பரிமாணங்களில் உள்ளதால், நாம் பார்க்க 
இயலாது. ஆைால், வகரூபனீ்கள் ேட்ட ேடிேகமப்பிவலவய ெிங்காெைத்கத 
கமயமாகக் மகாண்டு அகமேதாக இருந்திருக்கும். 1845 ேருை ேடிேகமப்பிற்குரிய 
இந்த அகமப்பு முகற, 1260-2520 மற்றும் 2500 ேருை ேடிேகமப்பு  படங்களுக்கும் 
மபாருந்தும். 

ெக்கரங்களின் ேட்ைங்கள் சுற்றிலும் கண்களால் நினறந்திருந்தை 
(எவெக் 1:18; 10:12) 

 
         வகரூபீன்களின் செட்னைகளின் கீழ் மனுஷர் னகயின் ொயலாைது காணப்பட்ைது; எவெக் 10:8. 
ெக்கரங்களில் கண்கள் : 
     காலக்கணக்கு ேட்டங்கள் ஒன்றின் வமல் ஒன்று  கேிந்திருக்கும் பகுதிகளுக்கு 
இகடயில் “கண்கள்” அகமகின்றை. 
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நான்கு முகங்களின் இருப்பிைங்கள் : 
      ஒவ்மோரு கண்ணின் மேளிப்பகுதி நான்கு ேில் பகுதிகளால் 
அகமயப்மபறுேது, நான்கு முகங்களின் இருப்பிடம் பற்றிய எவெக்கிவயலின் ேிேரிப்பு 
மபாருந்துகிறது. முகங்களின் இருப்பிடங்கள், ேக படத்தில் அம்பு குறியிட்டுள்ளகத 
கேைிக்கவும். வகரூகப கமயமாகக் மகாண்டு, அதன் 2 முகங்கள் (இ ண்டு ேில் 
பகுதிகள்) ேலது புறத்திலும்,  2 முகங்கள் இடது புறத்திலும் உள்ளை. 
அக்கிைித் தழல் அல்லது பலிபீைத்தின் மீட்பின் பலி : 
     எவெக் 10:2,6-8ம் ேெைங்களில் ேிேரித்துள்ளபடி, “        தழல்” என்பது 
கிறிஸ்துேின் மீட்பின் பலிகய அகடயாளப்படுத்துகிறது. ேக படத்தின் 6 மற்றும் 7ம் 
ேட்டங்களுக்கு இகடயில் “பலிபடீம்” ெிலுகே குறியிடப்பட்டு, வகரூபனீ்களுக்கு 
இகடயில் அக்கிைித் தழல் இருக்கும் இடம் கிபி 32.25ம் (கிபி 33 ஏப் ல்) ேருைமாக 
உள்ளது. 
மனுஷ னககளின் ொயல் : 
     வகரூபனீ் அக்கிைிகய எடுத்து ெணல் நூல் தரித்திருந்த புருைனுகடய ககயில் 
மகாடுத்தான்; வகரூபனீ்களுகடய மெட்கடகளின் கீழ் மனுைர் ககயின் ொயலாைது 
காணப்பட்டது. இங்கு “மனுைர் கககள்“ என்று மொல்லப்படாமல், “மனுை ொயல்” 
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. (எவெக் 10:8) நாம் இங்கு “ேி ல்ககளவய” பார்க்கிவறாம். 
அகேகள் படத்தில் 1லிருந்து 10 எண்களாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கககள், 
அதாேது, “ேி ல்கள்” மெட்கடகளுக்கு கீவழ அகமகின்றை. இது எவெக் 1:18 மற்றும் 
10:8ல் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது எவெக் 1:8ம் ேெைத்கத ேிளக்குேதற்கு 
உபவயாகமாக உள்ளது. இங்கு மெட்கடகளின் கீழ், அகேகளின் நான்கு பக்கங்களிலும் 
மனுை கககள் இருந்தை. இந்த நான்கு           கீவழ ேி ல்கள் ேக படத்தில் 
குறிக்கப்படுகின்றை. 
 
      ெக்க ங்களும் ஜேீன்களும் ஒவ  அகமப்பாக மெயல்படுேகதப் பார்க்கிவறாம். 
(எவெக் 10:16-18) வகரூப் தைியாக நக  முடியாதபடி, மற்ற வகரூபனீ்களுடவை இயங்க 
முடியும். இகதப் வபான்வற, வேதாகமத்தின் காலக்கணக்குகள் ஒன்வறாமடான்று 
பின்ைப்பட்டுள்ளை. பா ம்பரிய 1845, 1260, 2520 மற்றும் 2500  ேருை காலக் 
கணக்குகளில் ஒரு ேருைம் கூட கூட்டவோ, குகறக்கவோ, ேருைத்தின் பத்தில் ஒரு 
பங்கு கூட மாற்ற முடியாதபடி, மீண்டும் திரும்ப ேரும் ேடிேகமப்புகளாக 
இணக்கமாய் உள்ளை. 
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      1845 ேருைங்களின் மீண்டும் திரும்ப ேரும் ேடிேகமப்பு, யுகங்ககளப் பற்றிய 
வதே ஏற்பாட்டிகை உறுதிப்படுத்துகின்றது. அகில உலகத்தாரும் பூ ண நிகல 
அகடயப் மபற்று, ொதகமாை சூழ்நிகலகளின் நடுேில் வொதகையில் வதற 
வேண்டும்.    இது   7000  ேருைங்களின்  முடிேில்  நடப்பதாகும். மேளி 20:3,7-10ன் 
”மகாஞ்ெக்காலம்”, கிபி 2873.75ம் ேருைத்தில் துேங்குகிறது. இந்த “மகாஞ்ெக்காலம்”, 
2,3,5,7,40 அல்லது எவ்ேளவு ேருைங்கள் என்பது மதரியாத நிகலயில் ேக பட 
ேடிேகமப்பில் குறிக்கப்படேில்கல. 
 
வகரூபீன்களின் செட்னை நீட்ைங்கள் நினலயாை காலப்பகுதினய 
அனையாளப்படுத்துகிறது : 
     1845 ேருை ேட்டங்கள் மற்றும் வகரூபனீ்கள் ேிளக்கப் படத்தில், எவெக்கிவயல் 
தரிெை வகரூபனீ்களின் மெட்கடகளின் நீட்ட அளவு, ஆதாமின் முதல் நாளிலிருந்து 
இ ண்டாம் ஆதாமின் நாள் ேக  (கிபி 1878) அகடகிறது. 
மரண நித்தினர : 
      கிபி 1878ல் நித்திக  அகடந்த              உயிர்த்மதழுதல் ஆ ம்பித்தது 
என்று வேதமாணேர்கள் நம்புகின்றைர். உலகத்தார் மபாதுோக நம்புேது வபால் 
இல்லாமல், ககடெி காலம் ேக  ெகபயிைரும் நித்திக யில் தான் இருப்பார்கள் 
என்பதும், பிறகு தான் உயிர்த்மதழுோர்கள்  என்று  வேதாகமம் மொல்கிறது. 
பரிசுத்தோன்கள் மரித்தவுடவைவய  ப வலாகம் மென்று ேிடுோர்கள்  என்று பலர் 
நிகைக்கின்றைர். ஆைால், ெகபயார் ககடெி காலம் ேக  ம ண நித்திக யில் 
இருப்பார்கள் என்று வேதம் மொல்கிறது.  கிபி 1878ம் ேருைம், கிபி 33ல் 
கிறிஸ்துேின் ம ணத்கத மதாடர்ந்த உயிர்த்மதழுதலுக்கு இகணயாக உள்ளதால், 
ம ண நித்திக யிலிருந்த பரிசுத்தோன்களின் உயிர்த்மதழுதல் கிபி 1878ல் 
துேங்கியது என்வற  வேத மாணேர்கள் நம்புகின்றைர். 
செட்னைகளின் நீட்ைம் கிபி 1878ல் முடிேனைகிறது : 
      கிபி 1878ல் முடிேகடயும் 4 வஜாடி  மெட்கடகளின் நீட்டம், ெகபயின் 
உயிர்த்மதழுதல் ஆ ம்பமாகிறகதக் காட்டுேதாய் உள்ளது. ஒரு கிறிஸ்தேன் ம ணம்  
அகடந்தால், அேன் உடவைவய உயிர்த்மதழுந்து ப வலாகத்திற்கு வபாய் ேிடுோன் 
என்ற   கருத்கதவய     மபரும்பாலாை  வபர்ச்ெகபகள்   நிகைக்கின்றை.    
      இது, நித்திக யகடந்த பரிசுத்தோன்கள் ககடெி நாட்கள் ேக யிலும் நித்திக  
யிலிருப்பார்கள் என்ற வேத ோக்கியங்களுக்கு மாறாக உள்ளது. கிறிஸ்துேின் 
ேருககயில் அேருகடய பரிசுத்தோன்கள் முதலாேது எழுந்திருப்பார்கள் என்று 
வேதம் மொல்கிறது. (1மதெ 4:13-16) 
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     நான்காேது வகரூபைீின் மெட்கடயின் நுைி கிபி 1878ம் ேருைமாய் இருப்பது, 
ஜேீனுக்கு இைி கிபி 1878ம் ேருைம் முதல் தகட ஏதும் இல்கல என்பது உறுதி 
யாகிறது.  அதாேது, கிபி 1878 ேக  நித்திக  அகடந்த பரிசுத்தோன்கள் முதலில் 
உயிர்த்மதழுந்து, அதன் பிறகு உயிவ ாடிருப்பேர்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அேர்கள் 
மரிக்கும் வபாது உயிர்த்மதழுகிறார்கள். (ஏொயா 27:12)  
     ெகபயின் அங்கங்கள் பலியின் ஜேீியத்கத முடிக்கும் ெமயத்தில், அேர்கள் 
நித்திக கயத் மதாட ாத ேககயில் உடவை உயிர்த்மதழப்படுகிறார்கள். ெகபயின் 
எண்ணிக்கக முழுகம மபற்ற பிறகு, உலகத்தாருக்காை இரட்ெிப்பு ஆ ம்பமாகிறது. 

          
1845 ேருஷ இனணகள் 

 
யூத யுகம் சுேிவெஷ யுகம் 

    கிபி 28.75 (அக்வைாபர் 29) 
 
கிறிஸ்துேின் முதல் பிரென்ைம். 
(மத் 3:12) 
யூத அறுேனை யுகம் ஆரம்பம். 
(மத் 13:34-3) 
புதிய ெத்தியம் சேளிப்படுதல். 
(மத் 13:52) 

    கிபி 1873.75 (அக்வைாபர் 1874) 
 
கிறிஸ்துேின் 2ம் பிரென்ைம். 
(மத் 13:30) 
சுேிவெஷ அறுேனை ஆரம்பம். 
(சேளி 10:4) 
புது ெத்தியம் சேளிப்பாடு. 
(மத் 24:45) 

       3½  ேருஷங்கள் 
 

       கிபி 32.25 (ஏப்ரல் 33) 
 
ோரத்தின் மத்தியில் வமெியா 
ெங்கரிப்பு. ஆைால், மூன்று 
நாட்களுக்குள் உயிர்த்சதழுதல்.  
(தாைி 9:27; லூக் 24:6,7) 
 
1845 ேருஷ தரீ்ப்பு இனண 
முடிேனைகிறது; தரீ்க்கதரிெிகளின்  
இரத்தப்பழி அேர்கள் தனலயின் 
வமல்  ேருகிறது; (மத் 23:29-39). 
 

       3½  ேருஷங்கள் 
 

      கிபி 1877.25 (ஏப்ரல் 1878) 
 
நித்தினரயனைந்த பரிசுத்தோன்கள் 3ம் 
நாளில் உயிர்த்சதழுதல்; (1சகாரி 15:51-
55; 1சதெ 4:13-18; ஓெியா 6:2) 
 
 
1845 ேருஷ தரீ்ப்பு இனண முடிகிறது; 
பரிசுத்தோன்களின் இரத்தப்பழி 
அேர்கள் வமல் ேருகிறது. சேளி 16:4-7; 
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“உன்னை ெந்திக்குங்காலத்னத நீ 
அறியாமற் வபாைபடியால்”. (லூக் 
19:43) 

 

வபாலி ெனப அனமப்பு மனுஷகுமாரன் 
ேருங்காலத்னத அறியாத நினல. 
(மத் 24:39) 
ெவீயான் அனமப்பு நிறுேப்பட்ைனதத் 
சதாைர்ந்து, தங்கள் வதெத்திற்கு 
படிப்படியாக திரும்பும் நினல 
இஸ்ரவேலுக்கு ஆரம்பமாகிறது.  

           7 ேருஷங்கள் 

    கிபி 35.75 (அக்வைாபர் 36) 
 
தாைிவயல் 9ம் அதிகாரத்தின் 70 
ோரங்கள் முடிேனைகிறது. 
யூதர்களின் பிரத்திவயக கிருனப 
யின் காலம் முடிேனைகிறது; 
புறஜாதியார் பரம அனழப்பில் 
பங்கு சபற பந்தயத்தில் நுனழ 
கிறார்கள். (அப் 10:45) 

             7 ேருஷங்கள் 

     கிபி 1880.75 (அக்வைாபர் 1881) 
 
ஆேியில் ஜநிப்பிக்கப்பட்ைேர்களின் 
பிரத்திவயக கிருனப முடிவு.  
(சேளி 3:15-21)  
ெத்திய செய்தினய ஒதுக்கி 
தள்ளுபேர்கள் தங்கள் கிரீைங்கனள 
இழந்து, அேர்களுக்குப் பதில் மற்ற 
ேர்கள் பங்கு சபறுகிறார்கள்.  

           40 ேருஷங்கள் 
    கிபி 68.75 (அக்வைாபர் 69) 
 
கிபி 66ல் யூதருைன் வபார் 
ஆரம்பித்து, 69ம் ேருஷத்தில் ததீ்து 
ராயன் தனலனமயில் எருெவலம் 
முற்றுனக இைப்பட்டு, கிபி 70ல் 
நகரம் வராமர்களால் னகப்பற்றப் 
பட்டு, எருெவலமின் கற்களால் 
ஆை சுேர் உயரத்திற்கு வராமர்கள் 
மண் சுேர் எழுப்பி, கிபி 60க்கு  
பின் இரு சுேர்களுக்கு இனையில் 
இஸ்ரவேலர்கள் பிடிபட்ைார்கள். 
இனேகள் ெம்பேிப்பதற்கு முன்வப, 
கிறிஸ்தேர்கள் நகரத்னத ேிட்டு 
ஓடிப் வபாயிைர். 
 
 
 
 
 

            40 ேருஷங்கள் 

   கிபி 1913.75 (அக்வைாபர் 1914)  
 
முதலாம் உலகப்வபார் ஆரம்பம்; 
“வபாலிச் ெனபனய ேிட்டு சேளிவய 
ோருங்கள்” என்ற குரல் எல்லா 
கிறிஸ்தேர்களுக்கு எட்டியது; (சேளி 
18:4). அதற்கு செேி சகாடுக்காதேர்கள் 
பரம அனழப்பிற்காை ோய்ப்னப இழந்து 
வபாகிறார்கள். 2520 ேருஷம் முடிேனை 
கிறது.  கிறிஸ்து உலக இராஜ்யங்கனள 
தள்ளி ேிடுகிறார். வேெியுைன் உறவு 
சகாண்ை சபரும்பாலாை ராஜாக்கள் 
அழிக்கப்பட்ைைர்; இது 3½ ேருஷங் 
களுக்குப் பிறகு, கிபி 1918ம் ேருஷத்தில் 
நனைசபற்றது. இராஜ்யங்களின் ேிழுனக 
படிப்படியாக சதாைர்ந்து, இன்றும் நைந்து 
ேருகிறது. இஸ்ரவேல் வதெம் திரும்ப 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகத்தின் 
மற்ற இராஜ்யங்கள் பல பிரச்ெினை 
களில் உள்ளைர்.  
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யூதர்களின் இறுதி தடுப்பு முயற்ெி 
கிபி 73ல் (3½ ேருஷங்கள் கழித்து) 
வதால்ேி அனைந்தது. இதுவே 
அேர்கள் வமல் தரீ்க்கதரிெிகளின் 
இரத்தப்பழி ேிழுந்தது. (மத் 23:35) 
புறஜாதிகளின் நினறவு உண்ைாகும் 
ேனரக்கும் இந்த அனழப்பு 
சதாைர்கிறது. வராமர் 11:25; 
அனழப்பில் நுனழயத் தேறிய 
யூதர்களுக்கு பதிலாக புறஜாதியார் 
நிரப்பப்படுகிறார்கள். 
 

 
இது பரிசுத்தோன்களின் இரத்தப்பழி 
ஆகும். 
 
 
 
 
 
புறஜாதியாரின் நினறவு உண்ைாகும் 
ேனரக்கும் இந்த அனழப்பு சதாைரும். 
(வராமர் 11:25)  தங்கள் கிரீைங்கனள 
இழந்தேர்களுக்குப் பதிலாக, அந்த 
இைங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 
 



 
 

புறஜாதிகளின் ஆளுனக ஆதிக்கம் - 
1260, 2520 ேருஷ ேடிேனமப்பு 

 

     ெவகா.  ெலின் 2ம் ோல்யூம், 4ம் அதிகா ம் & 3ம் ோல்யூம் 10ம் அதிகா ம் 
ஆகியேற்றில் காணப்படும் 1260 & 2520 ேருை காலக்கணக்குகள் ெரியாக உள்ளது 
என்பகத வமற்கண்ட ேிளக்க ேக படம் ோயிலாக நிரூபிக்க முடிகிறது. கிமு 607 
அக்வடாபர் முதல் கிபி 1914 அக்வடாபர்   ேக யிலாை  2520  ேருைங்கள் 
அடங்கிய காலப்பகுதி ேக படத்தில் கருகம நிறமிட்ட மபரிய ேில் வபான்று 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  அகதப் வபான்று, கிபி 539 முதல் கிபி 1799 ேக யிலாை 1260 
ேருை காலப்பகுதி, கருகம நிறமிட்ட ெிறிய ேில் பகுதியால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்த 1260 - 2520 ேருை ேக படத்திற்கும், 1845 ேருை ேக படத்திற்கும் உள்ள 
முக்கியமாை ஒப்புகம, 7000 ேருைங்களின் மத்திய ேருைத்கத ெமச்ெீ ாகக் 
மகாண்டுள்ளகதக் காணமுடிகிறது,  ாஜாக்களின் காலத்தின் முடிவு  
ேருைத்திலிருந்து (ெிவதக்கியா  ாஜாேின் ேிழுககயிலிருந்து) 19 ேருைங்களுக்கு 
மாற்றி, வமற்கண்ட ேக படம் அகமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 19 ேருை 
மாற்றத்திைால், ெிேில் ஆளுகக ெம்பந்தப்பட்ட 10 முக்கியமாை ெம்பேங்ககள 
ேக படத்தில் பார்க்க முடிகிறது. இேற்றில் ஏழு ெம்பேங்கள் தேறாை 
ேிையங்ககளச் ொர்ந்ததாகும். மூன்று ெம்பேங்கள் வதேனுகடய இ ாஜ்யத்கத 
வநாக்கி முன்வைறும் ெம்பேங்களாக இருப்பகதயும் காணலாம்.  
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புறஜாதியாரின் ஆளுனக ஆதிக்கத்தில் 10 முக்கிய ெம்பேங்கள் 
1) முதல் ெம்பே ேருைம் கிமு 4126.25 :    இது   “முதல் 1000 ேருை நாளின்”  

(ஆதாமின் நாள்) துேக்கம் ஆகும். ஆதாம் தைக்குக் மகாடுக்கப்பட்ட 
ஆளுகககய இழந்த ேருைம் இதுவே. இகதத் மதாடர்ந்து ஆதாம் ஏவதகை 
ேிட்டு மேளிவயற்றப்பட்டான். 

2) இ ண்டாம் ெம்பே ேருைம் கிமு 721.25 : இந்த ேருைத்தில் 10 வகாத்தி  
இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெி ேிழுந்து, இஸ் வேலர் அெீரியர்களால் 
ெிகறபிடிக்கப்பட்டு மகாண்டு மெல்லப்பட்டைர். 

3) கிமு 626.25 : இது வதே திட்டத்தின் 7000 ேருைங்களின் மத்திய ேருைம் 
ஆகும். ேிளக்க ேக படத்தில் ேடிேகமப்பு ேட்டங்கள் எதுவும்  இந்த 
ேருைத்கத குறுக்கு மேட்டுேதில்கல. இந்த ேருைத்கத கமயமாக கேத்து 
எல்லா ேட்டங்களும் சுழல்கின்றை. 

4) கிமு 606.25 : “பாழாய்ப்வபாகும்” 70 ேருைங்கள் இதிலிருந்து தான் 
ஆ ம்பமாகிறது. தாைிவயலின் 7 காலங்களும் இந்த ேருைத்திலிருந்து தான் 
துேங்குகிறது. வநபுகாத்வநச்ொர் யூவதயாேின் மீது நடத்திய முதல் 
பகடமயடுப்பிலிருந்து தான் “70 ேருைங்கள் பாழாய்ப்வபாகுதல்” கணக்கிடப் 
படுகிறது. இதன் அடிப்பகடயில், யூவதயா முழுேதுமாக பாபிவலானுக்கு 
ெிகறபிடிக்கப்பட்டு மகாண்டுவபாை ேருைமாக  கிமு 586 ேருகிறது. இது 
தான் யூத  ாஜா ெிவதக்கியா ஆட்ெி இழந்த ேருைம் ஆகும். 

5) கிபி 538.75 : வபாலிச்ெகப அகமப்பு ெிேில் அதிகா ம் மபற்று ஆளுகக 
மெய்யத் மதாடங்கிய ேருைம் ஆகும். 

6) கிபி 1799.75 : வபாலிச்ெகப அகமப்பு ேிழுகக அகடந்த ேருைம் ஆகும். 
7) கிபி 1873.75 : நமது கர்த்தரின் பி ென்ைம் துேங்கிய ேருைம் ஆகும். இது 

பூமியின் வமல் ஆளுகக மெய்ய ேந்திருக்கும் கிறிஸ்துேின் இ ண்டாம் 
ேருகக நடந்த ேருைத்கத அகடயாளப்படுத்துகிறது. 

8) கிபி 1913.75 (அக்வடாபர் கிபி 1914) :  இது புறஜாதிகளின் காலங்களாகிய 2520 
ேருைங்கள் முடிவுக்கு ேந்த ேருைம் ஆகும். வபாப்பாதிக்கத்திற்கு 
ஒத்துகழப்பு நல்கி தகாத முகறயில் ஆட்ெி புரிந்த இ ாஜாக்களின் அழிவு 
ஆ ம்பித்த ேருைம் ஆகும். மபரும்பாலாை இ ாஜாக்களின் ஆளுகக முதலாம்  
உலகப்வபாரில் முடிவுக்கு ேந்தது. 
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9) கிபி 1988.75 (அக்வடாபர் கிபி 1989) : இது  கம்யூைிெம் ேிழுகககய ெந்தித்த 
ேருைம் ஆகும். வபாப்பாதிக்கத்துடன் உறவு மகாண்டிருந்த  ாஜாக்கள் 
மட்டுமன்றி, “எல்லா” ஜாதிகளின் அழிவு ஆ ம்பமாைது. 

10) கிபி 2873.75 (அக்வடாபர் கிபி 2874) : மனுக்குலம் தாம் இழந்த ஆளுகக 
உரிகமகயத் திரும்ப மபறும் ேருைம் ஆகும். அந்த உரிகமக்கு கிறிஸ்துவும் 
ெகபயும் பாதுகாப்பாய் இருப்பார்கள். 

புறஜாதியாரின் காலங்கள் முடிவு  
    கிபி 1914ம் ேருைத்தில் ”புறஜாதிகளின் காலங்கள்” முடிவுற்றகத காலக்கணக்கு 
மூலமாகவும், ே லாறு ோயிலாகவும் நாம் பார்க்கிவறாம். அந்த ேருைத்திலிருந்து 
இஸ் வேலர் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்புதல் ஆ ம்பமாைது. பாலஸ்தீைாேில் 
நிலங்ககள மொந்தமாக சுதந்தரித்துக் மகாள்ேது கிபி 1917ல் ஆ ம்பித்தது. 
    வநபுகாத்வநச்ொரிடம் யூத  ாஜாக்கள் தங்கள் வதெத்தின் மீதாை கட்டுப்பாட்கட 
இழந்ததிலிருந்து  2520 ேருைங்களாக, வதெம் இஸ் வேலர்களுக்கு திரும்பக் 
மகாடுக்கப்படேில்கல. இந்த காலப்பகுதி கிபி 1914ம் ேருைம் முடிேகடந்தது.  
(2ம் ோல்யூம்- “காலம் ெமீபமாயிருக்கிறது” தமிழ் பதிப்பு 2013  73 - 74ம் பக்கங்கனளப் பார்க்கவும்).  

    கிபி 1914ல் ெகப -  ாஜரீக அகமப்புடன் கூடிய  ாஜாக்கள் தங்கள் கிரீடங்ககள 
இழந்தாலும், மீதமுள்ள உலக நாடுகள் இன்னும் தங்கள் அதிகா த்கதத் தக்க 
கேத்துக் மகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்த “ஜாதிககள” (உலக நாடுககள) வேவ ாடு 
அழிக்கும் ேிதத்தில் கிபி 1914லிலிருந்து  உபத்தி ேம்  ஆ ம்பமாக  
ேடிேகமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இறுதியாை ஆதிக்க இழப்பு ஜாதிகளிகடவய  கிபி 
1989 முதல் தீேி மகடந்து, கம்யூைிெ அகமப்புகள் பிளேகடந்து, கர்த்த ாகிய 
கிறிஸ்துேின் முழுகமயாை ஆளுககக்கு ேழிேிடும் ேிதத்தில் ெம்பேங்கள் ே  
இருக்கின்றை. 
ெினல வமாதி சநாறுக்கப்படுதல் :     ெிகலயின் பாதங்கள் மீது கல் வமாதிய ெம்பேம் 
கிபி 1799-1914ல் நடந்தது. ெிேில் அதிகா த்கத வபாப்பாதிக்கம் இழந்தது. இந்த 
வபாலி அகமப்புடன் மதாடர்பு மகாண்டிருந்த  ாஜாக்கள் முதலாம் உலகப்வபாரில் 
(கிபி 1914) ெிதறடிக்கப்பட்டைர். 
தாைி 2:34,35.   “நீர் பார்த்துக்சகாண்டிருக்கும் வபாவத, னககளால் சபயர்க்கப்பைாத ஒரு கல் 
சபயர்ந்து உருண்டு ேந்தது; அது அந்தச் ெினலனய இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதின் பாதங்களில் 
வமாதி, அனேகனள சநாறுக்கிப் வபாட்ைது. அப்சபாழுது அந்த இரும்பும் களிமண்னும் சேண்கலமும் 
சேள்ளியும் சபான்னும் ஏகமாய் சநாறுங்குண்டு, வகானைகாலத்தில் வபாரடிக்கிற களத்திலிருந்து 
பறந்துவபாகிற பதனரப்வபாலாயிற்று; அனேகளுக்கு ஒரு இைமும் கினையாதபடி காற்று அனேகனள 
அடித்துக் சகாண்டுவபாயிற்று; ெினலனய வமாதிை கல்வலாசேன்றால், ஒரு சபரிய பர்ேதமாகி 
பூமினயசயல்லாம் நிரப்பிற்று”.     
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சநாறுக்கப்பட்டு பதறாகுதல் : 
    இந்த மெயல் எப்மபாழுது ஆ ம்பித்தது என்பகத நாம் குறித்தாலும், இது 
இன்னும் முழுகமயாக நகடமபறேில்கல. ஏமைைில் உகடந்த ெிதறல்கள்  
இன்னும் இருக்கின்றை. தாைி 2:34ம் ேெைத்தில் நாம் பார்க்கும் ேிதமாக, ெிகல மீது 
முதலில் “வமாதல்” நடக்கிறது. வமாதகலத் மதாடர்ந்து நடக்கும் மெயல்முகறகள் 
ேிேரிக்கப்படுகின்றை. உகடந்த ெிதறல்கள் எல்லாம் மநாறுக்கப்படுேது, முதல் 
உலகப்வபாக த் மதாடர்ந்து நடந்து ேருகின்றை. ே லாற்றில் இந்த மெயலாக்கங்கள் 
உண்கமயாக நடந்தகத நாம் பார்க்கிவறாம். ெிதறுண்ட துண்டுகள் வபால, நாடுகளின் 
எண்ணிக்கக இன்று அதிகரித்திருப்பது இதற்கு ொன்று ஆகும். இ ண்டாேதாக நடந்த 
மநாறுக்குதலில் 2ம் உலகப்வபாருக்குப் பின்பு, பகழய உலக காலைித்துே  ாஜ்யங்கள் 
பிளவுபட்டு, அதிக எண்ணிக்ககயில் நாடுகள் உருோகியுள்ளை. 
சுழல் காற்று : 
     பதர்ககள காற்று அடித்துச் மெல்ேகத தாைிவயல் ககடெியாக குறிப்பிடுகிறார். 
அந்த பதர்கள் இருந்த இடம் மதரியாமல் மகறந்து வபாைகதத் மதாடர்ந்து, 
ெிகலகய வமாதிை கல் ஒரு மபரிய பர்ேதமாகி பூமிகயமயல்லாம் நி ப்பிற்று.  
     வேதாகமத்தில் “காற்று” என்பது, “யுத்தம்” அல்லது அ ெியல் மாற்றம் / 
ேிழுகககய அகடயாளப்படுத்துகிறது. மாற்றங்ககளக் மகாண்டு ேரும் காற்று கிபி 
1914ம் ேருைம் முதல் ேெீ ஆ ம்பித்துள்ளது. இந்த காற்று  ேலுேகடந்து, கிபி 1989 
அக்வடாபரில் கிழக்கு ஐவ ாப்பாேின் கம்யூைிெ நாடுகளில் மபரும்பிளகே ஏற்படுத்தி, 
அ ெியல் மாற்றங்களுக்கு ேழிேகுத்து, ேருங்காலத்தில் காற்று பலமாக ேெீி எல்லா 
நாடுகளின் மபரும் அழிவுக்கு கா ணமாய் அகமயும். 
 

1260 மற்றும் 2520 ேருஷ ேனரபை ேிளக்க ேடிேனமப்பு 
    எவெக்கிவயலின் தரிெைத்கத  அகடயாளப்படுத்தும் 1845 ேருை காலக்கணக்கு 
ேடிேகமப்கப நாம் ஏற்கைவே பார்த்வதாம். 1260 மற்றும் 2520 ேருை 
ேடிேகமப்கபயும் பார்க்க நிகைப்பது இயல்பாகும். எவெக்கிவயல் தரிெைம் 
வபாலவே, வேதாகமத்தில் இ ண்டு இடங்களில் தரிெைங்கள் காணப்படுகின்றை.  
ஏொயா 6ம் அதிகா த்தில் ஏொயா தீர்க்கதரிெி வெ ாபனீ்ககள தரிெைத்தில் பார்க்கிறார். 
மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின் 4 & 5ம் அதிகா ங்களில் வயாோன் நான்கு ஜேீன்ககள 
தரிெைத்தில் பார்க்கிறார். 
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வயாோன் தரிெைம் :  சேளி  4 & 5ம் அதிகாரங்கள் 
 

    வதேனுகடய ெிங்காெைத்கதச் சுற்றி 24 மூப்பர்ககள வயாோன் தரிெைத்தில் 
பார்க்கிறார்.  இந்த 24 மூப்பர்கள் கீழ்கண்ட ேக பட ேடிேகமப்புகளில் 24 ெிறிய 
ேட்டங்கள் மத்திய ேட்டத்தில் இருக்குமாறு அகடயாளப்படுத்தப் பட்டிருப்பகதக் 
காணலாம். 
 
24 மூப்பர்களும், நடுேில் ெிங்காெைமும் : 
 
    மபரிய ேட்ட ேடிேகமப்கப நாம் பார்க்கும் மபாழுது, நாம் எளிதில் காணும் 
மபாருட்டு 25 ெிறிய ேட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  மேளி 4:2ல், ப வலாகத்தில் 
ஒரு ெிங்காெைம் உள்ளமதன்றும், 4ம் ேெைத்தில் ெிங்காெைத்கதச் சுற்றிலும் 24 
ெிங்காெைங்கள் இருந்தகத படிக்கிவறாம். ேலது புறத்தில் 12 ெிங்காெைங்களும் 
இடதுபுறத்தில் 12 ெிங்காெைங்களும் உள்ளை. 
 
தரிெைம் ேனரபைம்  மூலம் அனையாளப்படுத்தப்படுகிறது : 
 
     கீவழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள ேக படம்,  தரிெைக்காட்ெிகய வகமி ா மூலம் 
பார்க்கும் ேிதத்தில் இல்கல. தரிெைத்கத நாம் எளிதாகப் புரிந்து மகாள்ளும் 
ேிதத்தில் ேக படம் ேடிேகமக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
 
வயவகாோேின் ெிங்காெைம்  நடுேில் உள்ளது : 
 
     கீழ்கண்ட ேக படத்தில் ெிலுகேக்குறியுடன் மத்தியிலுள்ள ேட்டம், 
வயவகாோேின் ெிங்காெைத்கதக் குறிக்கிறது. வயவகாோேின் ேலதுபாரிெத்தில் 
கிறிஸ்து ேறீ்றிருக்கிறார். எவெக்கிவயல் ேிேரிக்கும் தரிெைக்காட்ெிகய நாம் படிக்கும் 
ேிதத்தில் ேக படம் இல்லாமல் இருந்தாலும், தரிெை குறிப்புகள் ேக பட 
கண்வணாட்டத்தில் இகெோக இருப்பகத நாம் உண லாம். 
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 வயவகாோேின் ெிங்காெைம் 

 

 
சேளி 4:2-11. 
    “உைவை ஆேிக்குள்ளாவைன்; அப்சபாழுது, இவதா, ோைத்தில் ஒரு ெிங்காெைம் 
னேக்கப்பட்டிருந்தது, அந்தச் ெிங்காெைத்தின்வமல் ஒருேர் ேறீ்றிருந்தார். ேறீ்றிருந்தேர், பார்னேக்கு 
ேச்ெிரக்கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார்; அந்த ெிங்காெைத்னதச் சுற்றி ஒரு 
ோைேில்லிருந்தது; அது பார்னேக்கு மரகதம் வபால் வதான்றிற்று. அந்தச் ெிங்காெைத்னதச் சூழ 
இருபத்துநான்கு  ெிங்காெைங்களிருந்தை; இருபத்துநான்கு மூப்பர்கள் சேண்ேஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் 
ெிரசுகளில் சபான்முடி சூடி, அந்தச் ெிங்காெைங்களின்வமல் உட்கார்ந்திருக்கக் கண்வைன். அந்தச் 
ெிங்காெைத்திலிருந்து மின்ைல்களும் இடிமுழக்கங்களும் ெத்தங்களும் புறப்பட்ைை; வதேனுனைய ஏழு 
ஆேிகளாகிய ஏழு அக்கிைி தபீங்கள் ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாக எரிந்துசகாண்டிருந்தை. அந்தச் 
ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாகப் பளிங்குக்சகாப்பாை கண்ணாடிக்கைலிருந்தது; அந்தச் ெிங்காெைத்தின் 
மத்தியிலும் அந்தச் ெிங்காெைத்னதச் சுற்றிலும் நான்கு ஜேீன்களிருந்தை; அனேகள் முன்புறத்திலும் 
பின்புறத்திலும் கண்களால் நினறந்திருந்தை.  முதலாம் ஜேீன்  ெிங்கத்திற்சகாப்பாகவும், இரண்ைாம்  
ஜேீன் கானளக்சகாப்பாகவும், மூன்றாம் ஜேீன் மனுஷமுகம் வபான்ற முகமுள்ளதாகவும், நான்காம் 
ஜேீன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பாகவுமிருந்தை. அந்த நான்கு ஜேீன்களிலும் ஒவ்சோன்று அவ்ோறு 
ெிறகுகளுள்ளனேகளும், சுற்றிலும் உள்வளயும் கண்களால் நினறந்தனேகளுமாயிருந்தை. அனேகள் 
: இருந்தேரும் இருக்கிறேரும் ேருகிறேருமாகிய ெர்ேேல்லனமயுள்ள வதேைாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர்  
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்  என்று  இரவும்  பகலும் ஓய்ேில்லாமல் சொல்லிக் சகாண்டிருந்தை.  வமலும்,   
ெிங்காெைத்தின்வமல் ேறீ்றிருந்து, ெதாகாலங்களிலும் உயிவராடிருக்கிறேருக்கு அந்த ஜேீன்கள், 
மகினமனயயும் கைத்னதயும் ஸ்வதாத்திரத்னதயும் செலுத்தும்வபாது, இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் 
ெிங்காெைத்தின்வமல் ேறீ்றிருக்கிறேருக்கு  முன்பாக ேணக்கமாய் ேிழுந்து, ெதாகாலங்களிலும் 
உயிவராடிருக்கிறேனரத் சதாழுதுசகாண்டு, தங்கள் கிரீைங்கனளச் ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாக 
னேத்து: கர்த்தாவே, வதேரீர், மகினமனயயும் கைத்னதயும் ேல்லனமனயயும் சபற்றுக் 
சகாள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறரீ்; நீவர ெகலத்னதயும் ெிருஷ்டித்தரீ், உம்முனைய 
ெித்தத்திைாவல அனேகள் உண்ைாயிருக்கிறனேகளும் ெிருஷ்டிக்கபட்ைனேகளுமாயிருக்கிறது 
என்றார்கள்”. 
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நான்கு ஜேீன்கள் 
 

  
மேளி 4:8. 
       “அந்த நான்கு ஜேீன்களிலும் ஒவ்சோன்று அவ்ோறு ெிறகுகளுள்ளனேகளும், சுற்றிலும் 
உள்வளயும் கண்களால் நினறந்தனேகளுமாயிருந்தை. அனேகள் : இருந்தேரும் இருக்கிறேரும் 
ேருகிறேருமாகிய ெர்ேேல்லனமயுள்ள வதேைாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று 
இரவும் பகலும் ஓய்ேில்லாமல் சொல்லிக்சகாண்டிருந்தை”.   
 

 
 

ெிங்காெைத்னதச் சுற்றிலும் நான்கு ஜேீன்கள் 
 

     கிவ க்க மூலத்தில் மேளி 4:8ம் ேெைத்தின்படி, ஒவ்மோரு ஜேீகைச் சுற்றிலும் 
ஆறு மெட்கடகள் உள்ளதாக உண ப்படுகிறது; இதிலிருந்து, நான்கு ஜேீன்களில் 
ஒவ்மோன்றிற்கும் ஆறு மெட்கடகள் ேட்டேடிேில் சுற்றியுள்ளை. ேக படத்தில் 
ஒவ்மோரு ஜேீனுக்கும்  உள்ள  6 ேட்டங்கள் 6 மெட்கடககள அகடயாளப் 
படுத்துகின்றை.  இது வபான்று நான்கு ஜேீன்களும் (1,2,3,4) மமாத்தம் 24 மெட்கடகள் 
உள்ளகேகளாக ேக படத்தில் எண்ணிக்ககயிடப்பட்டுள்ளை. 
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      ஒவ்மோரு ஜேீைின் உடலும் முகமும் ேக படத்தின் ேட்டங்களின் 
நடுேிலுள்ள காலி இடங்ககளச் சுட்டிக்காட்டுகின்றது.  6 மெட்கடகளால் சூழப்பட்டு 
அதன் நடுேில் ஒவ்மோரு ஜேீனும் உள்ளது. 

 
வதேனுனைய நான்கு குணலட்ெணங்கள் : 
 
     வதேனுகடய நான்கு குணலட்ெணங்ககள நான்கு ஜேீன்கள் உருேகப் 
படுத்துகின்றை.  ஞாைம், நீதி, அன்பு, ேல்லகம. ஒவ்மோரு குணலட்ெணமும் 
பூ ணமாகவும் ஒன்றுக்மகான்று இகெோகவும் உள்ளது. 
 
இவயசுவும் அவத குணலட்ெணங்கனளக் சகாண்டுள்ளார் : 
 
     பிதாேின் ொயலில் உள்ளதால், இவயசுவும்  வதேனுகடய குண லட்ெணங்ககள 
தன்ைகத்வத மகாண்டிருந்தார்.  
 

1) மேளி 5:5ல் யூதா வகாத்தி த்து ெிங்கமாக இவயசு அகழக்கப்படுகிறார். (    
ேல்லனம).  

2) பலிபடீத்தில் காகள (நிழல்)  பலியிடப்பட்டது; இது நமக்காக இவயசுேின் ெரீ ம் 
(மபாருள்) பலியிடப்பட்டதற்கு அகடயாளமாயிருக்கிறது. எபி 10:3-10. (வதே 
நீதி). 

3) ஆதாகமயும் அேனுகடய ெந்ததியாை அகைத்து மனுக்குலத்கதயும் மனுை 
குமா ைாகிய இவயசு இ ட்ெித்தார். (வதே அன்பு). 

4) யாத்:19:2-6ல் வதேைாகிய கர்த்தர் கழுகின் மெட்கடகளின்வமல் இஸ் வேலக  
சுமந்ததாக உருேகமாகப் வபெப்படுகிறது. மேளி 12:14ல் ஸ்திரீயாகிய ெகபக்கு 
மபருங்கழுகின் இ ண்டு ெிறகுகள் (பகழய ஏற்பாடு & புதிய ஏற்பாடு) 
மகாடுக்கப்பட்டதாகப் படிக்கிவறாம். இவயசுேின் மதாகலவநாக்குப் பார்கே 
(வதே ஞாைம்). 
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ஏழு குத்துேிளக்குகளின் இருப்பிைங்கள் 

 
 

 
   
 
       குத்துேிளக்குகள் ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாக இருப்பதால், வமவல உள்ள 
ேக படத்தின் கமயப்பகுதிகய பார்க்கும்வபாது, அகேகள்  7 புள்ளிகளாகக் குறிக்கப் 
படுகின்றை. 11ம் ேட்டத்தின்  ேலது  மற்றும்  இடது  பக்கங்களில்  இ ண்டு (1 & 
2)  
புள்ளிகளும், 12ம் ேட்டத்தின் ேலது பக்கம் 3ேது புள்ளியும், “ேருைங்களின் 
நடுேில்” (கிமு 626.25) 4ேது புள்ளியும், 13ம் ேட்டத்தின் இடது மற்றும் ேலது 
பக்கங்களில் 5, 6ம் புள்ளிகளும், 14ம் ேட்டத்தின் ேலது பக்கத்தில் 7ேது புள்ளியும் 
உள்ளை. ேக படத்தின் நடுேில் மட்டும் 7 புள்ளிகள் ஒரு மதாகுப்பாக உள்ளை.  
(மேளி 4:5) 
 
     குத்துேிளக்கு தண்டு ெிங்காெைத்திற்கு முன்ைாக உள்ளது.  மற்ற 
மதாகுப்புகளில் 6 புள்ளிகள் மட்டுவம உள்ளை. ஏமைைில் இந்த 6 மதாகுப்புகளில் 
ேருைங்களின் கமயமாகிய கிமு 626.26ம் ேருைம் இல்கல.  
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 
 

544 



 
 

 
மூப்பர்களும் கிரீைங்களும் 

 
    

 
 
      ேக படத்தில் மூப்பர்கள் மற்றும் அேர்களுகடய கிரீடங்களின் 
நிகலப்பாட்டிகை பார்க்கிவறாம். மேளி 4 & 5ம் அதிகா ங்களில் மூப்பர்கள் 
ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாக ேிழுந்து மதாழுது மகாள்கிறார்கள். இந்த காட்ெி கீழ்கண்ட 
ேக படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அேர்கள் ெி சுகளின் வமல் உள்ள மபான்முடிகள் 
ெிங்காெைத்கத வநாக்கி இருக்கின்றை.  
 
     4:4.   
     “அந்தச் ெிங்காெைத்னதச் சூழ இருபத்துநான்கு  ெிங்காெைங்களிருந்தை; இருபத்துநான்கு 
மூப்பர்கள் சேண்ேஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் ெிரசுகளில் சபான்முடி சூடி, அந்தச் ெிங்காெைங்களின்வமல் 
உட்கார்ந்திருக்கக் கண்வைன்”.   
 
மேளி 4:9-10. 
      வமலும், ெிங்காெைத்தின்வமல் ேறீ்றிருந்து, ெதாகாலங்களிலும் உயிவராடிருக்கிறேருக்கு அந்த 
ஜேீன்கள், மகினமனயயும் கைத்னதயும் ஸ்வதாத்திரத்னதயும் செலுத்தும்வபாது, இருபத்துநான்கு 
மூப்பர்களும் ெிங்காெைத்தின்வமல் ேறீ்றிருக்கிறேருக்கு  முன்பாக ேணக்கமாய் ேிழுந்து, 
ெதாகாலங்களிலும் உயிவராடிருக்கிறேனரத் சதாழுதுசகாண்டு, தங்கள் கிரீைங்கனளச் 
ெிங்காெைத்திற்கு முன்பாக னேத்து”.  
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செட்னைகளின் கண்கள் 

 
     “ஒவ்மோரு ஜேீனுக்கும் ஆறு மெட்கடகள் இருந்தை; மெட்கடககளச் சுற்றிலும் 
உள்வளயும் கண்களால் நிகறந்திருந்தை” என்று மேளி 4:8ம் ேெைத்தில் 
படிக்கும்ேிதமாக, இந்த கண்ககள 1260 மற்றும் 2520 ேருை ேடிேகமப்பு 
ேட்டங்களிலிருந்து பிரித்மதடுத்துள்வளாம்.  இந்த கண்கள் எவெக்கிவயலின் தரிெைம் 
வபாலவே இருக்கின்றை;  இகேகள் ேக படத்தில்  ஊடுருவும் ேட்டங்களால் 
அகமக்கப்பட்டுள்ளை. நாம் எளிதாகப் பார்க்கும் ேண்ணம், ேக படத்தில் 5 கண்கள் 
மட்டுவம பார்கேயில் உள்ளை. 
     மேளி 5: 6ல், ஆட்டுக்குட்டியாைேருக்கு 7 கண்களும் 7 மகாம்புகளும் உள்ளை. 
ெிங்காெைத்தின் ஒரு புறத்தில் 7 கண்ககளயும், மறுபுறத்தில் 7 மகாம்புககளயும்  
ேக படத்தில் பார்க்கமுடியும்     வதேன்  எல்லாேற்கறயும் பார்த்து அறியும் திறன் 
மகாண்டேர் என்பகத கண்கள் அகடயாளப்படுத்துகின்றை. இேற்கறவய வதேன் தம் 
குமா ன் கிறிஸ்துவுக்குக் மகாடுத்திருக்கிறார். 
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தூபங்களுள்ள சபாற் கலெங்கள்  
 
 

 
 

     24 மூப்பர்கள் ஒவ்மோருேரும் தங்களுகடய கலெங்களில் தூபங்ககள 
கேத்திருக்கிறார்கள். கிறிஸ்து ம ணமகடந்ததிைால், பரிசுத்தோன்களின் நீதியின் 
மஜபங்களுக்கு பதில் அளிக்க ஏதுோகிறது. இது தற்காலத்திய ெகபகய 
மட்டுமல்லாமல்,  பகழய  ஏற்பாட்டு  தீர்க்கதரிெிகள்   மற்றும்  அகைேருகடய 
இ ட்ெிப்புக்காை மஜபங்ககள அகடயாளப்படுத்துகின்றை, மீட்பின் கி யத்கத கிறிஸ்து 
மெலுத்தியதின் கா ணமாக, அேர்களுகடய மஜபங்களுக்கு பதில் அளிக்க 
ஏதுோகிறது. 
 
ஆபகூக் 1:2-4. 
     “கர்த்தாவே, நான் எதுேனரக்கும் உம்னம வநாக்கிக் கூப்பிடுவேன், நீர் வகளாமலிருக்கிறவீர ! 
சகாடுனமயிைிமித்தம் நான் எதுேனரக்கும் உம்னம வநாக்கிக் கூப்பிடுவேன், நீர் 
இரட்ெியாமலிருக்கிறவீர ! நீர் எைக்கு அக்கிரமத்னதக் காண்பித்து, என்னைத் தேீினைனயப் 
பார்க்கப்பண்ணுகிறசதன்ை ? சகாள்னளயும் சகாடுனமயும் எைக்கு எதிவர  நிற்கிறது; ேழக்னகயும் 
ோனதயும் எழுப்புகிறேர்கள் உண்டு.  ஆனகயால் நியாயப்பிரமாணம் சபலைற்றதாகி, நியாயம் 
ஒருவபாதும் செல்லாமற் வபாகிறது; துன்மார்க்கன் நீதிமானை ேனளந்துசகாள்ளுகிறான்; ஆதலால் 
நியாயம் புரட்ைப்படுகிறது“. 
 
ஆபகூக் 1:5. 
       “நீங்கள் புறஜாதிகனள வநாக்கிப் பார்த்து, ஆச்ெரியப்பட்டு பிரமியுங்கள்; ேிேரிக்கப்பட்ைாலும் 
நீங்கள் ேிசுோெியாத ஒரு கிரினயனய உங்கள் நாட்களில் நைப்பிப்வபன்“. 
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ஒவ்சோரு மூப்பரும் சபாற்கலெத்னதயும், தம்புராக்கனளயும் னேத்திருந்தைர் : 
 

 

 
 
 
     மேளி 5:8ன் மபாற்கலெங்கள், வமற்கண்ட ேக படத்தில் மத்தியிலுள்ள 
ெிங்காெைத்கதச் சுற்றி 24 ேட்டங்களாக (மூப்பர்களின் 24 ெிங்காெைங்கள்)  
அகடயாளப்படுத்தப்படுகின்றை. ேக படத்தில் உள்ளது வபால, ஒவ்மோரு மூப்பரும் 
சு மண்டலத்கதப் பிடித்துக் மகாண்டுள்ளைர்.  இந்த 24 மூப்பர்கள், கிறிஸ்துேின் 
முதல் ேருகக காலக்கட்டத்தில் யூதர்களிகடவய ேழக்கில் இருந்த பகழய 
ஏற்பாட்டின் 24 பிரிவுககள அகடயாளப்படுத்துகின்றைர். இந்த தரிெைத்தில், வதே 
ோர்த்கதகளின் நியாயத்தீர்ப்பின் அதிகா ங்ககள மூப்பர்கள் அமரும் ெிங்காெைங்கள் 
அகடயாளப்படுத்துகின்றை.  
 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 

548 
 
 



 
 
 

இரட்ெிப்பின் கீதம் 
 

      ஒவ்மோரு மூப்பரும் வதேனுகடய ோர்த்கதயாகிய பகழய ஏற்பாட்டின் 
ஒவ்மோரு பிரிவுககள அகடயாளப்படுத்துகிறது வபால, மபாற்கலெங்கள்  பகழய      
ஏற்பாட்டு கால தீர்க்கதரிெிகள் மற்றும் பரிசுத்தோன்களின் நற்மெய்திககளயும் 
மஜபங்ககளயும் குறிக்கின்றை. 
     
      நிழல்களாகவும் மபாருள்களாகவும் மகறந்துள்ள வதேத்திட்டத்கத வமாவெயின் 
பகழய பாடல் உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆைால், ஆட்டுக்குட்டியாைேர் 
ெங்கரிக்கப்பட்டவுடன், இ ட்ெிப்பின் நற்மெய்தியாக புதிய பாடல் நமக்கு 
மகாடுக்கப்படுகிறது. உலகத்திற்கு இ ட்ெிப்கப அளிப்பதற்கு தகுதியாைே ாக 
ஆட்டுக்குட்டியாைேர் ேிளங்குகிறார். 

 
 
வமாவெ மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியாைேரின் இைினமயும் இனெவும் சகாண்ை பாைல் 
 
       யுகங்ககளப் பற்றிய வதேத்திட்டத்திற்கு இகெோை  பகழய ஏற்பாடு மற்றும் 
புதிய ஏற்பாடுககள அகடயாளப்படுத்துகிற வமாவெ மற்றும்  ஆட்டுக்குட்டியாைேரின் 
பாட்கட பாடுேதற்கு ஏதுோக சு மண்டலமும் ெத்திய நற்மெய்திகய குறிக்கும் 
மபாற்கலெமும் உதேிபுரிகின்றை.  சு மண்டலங்களின் இகழகள் அகைத்தும் ஒரு 
முழுகமயாை மதாகுப்பாக இருப்பகத வமற்கண்ட ேக படத்தில் ேட்டங்களின் 
மதாகுப்கபப் பார்த்தால் மதரிகிறது. இந்த இகழகள் எல்லாம், நடுேிலுள்ள 
ெிங்காெைத்துடன் இகணக்கப்பட்டிருக்கின்றை. இது வமாவெ, ஆட்டுக்குட்டியாைேரின்  
பாடல் வதேவைாடும் அேருகடய ெிங்காெைத்வதாடும் (வதே அதிகா ம்) இகெோக 
இருப்பது மதரிகிறது. ஆட்டுக்குட்டியாைேர் மூலமாக கிகடக்கப்மபற்ற இ ட்ெிப்பின் 
பாடகல, வதேனுகடய சு மண்டலமாகிய வேதாகமம் ெத்தியங்ககளப் 
பி வயாகப்படுத்துேது மூலமாகவே, வதேனுக்கும் அேருகடய திட்டத்திற்கும் 
இகெோக இருக்கும் ேண்ணம் பாட இயலும். 
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ெிங்காெை காட்ெி 
 

நித்திய உைன்படிக்னக : 
 
மேளி 4:3. 
      “ேறீ்றிருந்தேர், பார்னேக்கு ேச்ெிரக்கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார்; அந்தச் 
ெிங்காெைத்னதச் சுற்றி ஒரு ோைேில்லிருந்தது; அது பார்னேக்கு மரகதம் வபால் வதான்றிற்று”. 
 
 

 
 
      வமற்கண்ட ேக படத்தில் பச்கெ நிறமுள்ள ேட்டங்கள் ெிங்காெைத்கதக் 
குறிக்கிறது. மேளி 4:3ம் ேெைத்தில் நாம் காணும் ோைேில், ஜேீகை 
அகடயாளப்படுத்தும் ம கதம்  (பச்கெ நிறம்) வபால் இருந்தது. ஸ்ட் ாங்க் அக ாதி # 
4664ல் உள்ள இந்த மொல் “ம கதம்” என்பது பச்கெ நிறக்கல்கல குறிப்பதாய் 
உள்ளது.  
 
      வமற்கண்ட ேக படத்தில்  மூப்பர்களின் ெி சுகளில் உள்ள மபாற்கிரீடங்கள் 
மஞ்ெள் நிறமுள்ள ேடிேங்களாக, 24 ெிறிய ேட்டங்களுக்கு  (மூப்பர்களின் 
ெிங்காெைங்களுக்கு)  வமற்பகுதியில் உள்ளை. மூப்பர்கள் மேண்கம ேஸ்தி ங்கள், 
ெிறிய ேட்டங்களுக்கு கீழ்பகுதியில் மேண்கம நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளை. 
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உைன்படிக்னகனய ோைேில் அனையாளப்படுத்துகிறது : 
 
    ேக படத்தில் நாம் காணும் ோைேில் “ஒரு உடன்படிக்கககய” 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. இதற்காை கா ணம்,  ஜலப்பி ளயத்திற்குப் பிறகு 
மனுக்குலத்துடன் வதேன் ஏற்படுத்திை ோைேில் உடன்படிக்கககய வேதத்தில் நாம் 
படிக்கிவறாம். 
 
ஆபிரகாமின் உைன்படிக்னக : 
 
     மேளி 4ம் அதிகா  தரிெைம், ஆபி காமுடன் வதேன் மெய்த 
உடன்படிக்கககயவய (நித்திய உடன்படிக்கக) அகடயாளப்படுத்துகிறது என்பகத 
நாம் நிச்ெயமாகச் மொல்லலாம். பூமியிலுள்ள ஜாதிகமளல்லாம்  ேித்தாகிய கிறிஸ்து 
மூலம் ஆெீர்ேதிப்பதற்காை வதேனுகடய ோக்குத்தத்தமாக ஆபி காமின் 
உடன்படிக்கக இருந்தது.   
 
ஆதி 22 :16-18. 
    “ நீ உன் புத்திரன் என்றும், உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் அேனை ஒப்புக்சகாடுத்து இந்த 
காரியத்னதச் செய்தபடியால், நான் உன்னை ஆெரீ்ேதிக்கவே ஆெரீ்ேதித்து, உன் ெந்ததினய ோைத்து 
நட்ெத்திரங்கனளப் வபாலவும், கைற்கனர மணனலப்வபாலவும் சபருகவே சபருகப் பண்ணுவேன் 
என்றும், உன் ெந்ததியார் தங்கள் ெத்துருக்களின் ோெல்கனளச் சுதந்தரித்துக் சகாள்ளுோர்கள் 
என்றும், நீ என் சொல்லுக்குக் கீழ்படிந்தபடியிைால், உன் ெந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள ெகல ஜாதிகளும் 
ஆெரீ்ேதிக்கப்படும் என்றும் என்வபரில் ஆனணயிட்வைன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார்”. 
 
பரவலாகத்துக்குரிய ேித்தும் பூமிக்குரிய ேித்தும் : 
 
     மனுக்குலத்தார் அகைேக யும் ஆெீர்ேதிப்பதற்கு முன், பலியாக ஒப்புக் 
மகாடுக்கப்படும் ேித்தாகிய கிறிஸ்துவுக்காக, ஆபி காமுடன் மெய்யப்பட்ட 
ோக்குத்தத்தம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. ஆபி காம் உடன்படிக்ககயின் ப வலாக 
ேித்தாகிய ெகப, சுேிவெையுகத்தில் புதிய உடன்படிக்ககயின் ஊழியக்கா ர்களாக 
ேளர்ச்ெியுற வேண்டியிருந்தது.  கடற்கக  மணல் என்பது, ஆயி  ேருை ஆட்ெியில் 
இ ட்ெிப்கப மபறக்கூடிய உலகத்தாக  அகடயாளப்படுத்துகிறது. மேளி 4ம் 
அதிகா த்தின் ம கத ோைேில் தரிெைம், மீட்பின் கி யம் மெலுத்தப்படாததற்கு 
முன்பாகக் காட்டப்பட்டது.  புஸ்தகச்சுருகள திறப்பதற்கு பாத்தி ோைாக “ேித்து”  
(ஆட்டுகுட்டியாைேர்) 5ம் அதிகா ம் ேக யில் காணப்படேில்கல. ஏமைைில், 
ஆட்டுக்குட்டியாைேர் வதேனுகடய திட்டத்கத நிகறவேற்றுேதற்கு 
தகுதியுள்ளே ாய் இருந்தார். 

 
551 



 
     மேளி 4:3ம் ேெைத்தின் ோைேில் ொதா ண ோைேில்கலப் வபால ஏழு 
நிறங்ககள மகாண்டதாயி ாமல், பச்கெ நிறமாக இருந்தது. “பச்கெ நிறம்” ஜேீகைக் 
குறிக்கிறது. ஆபி காமின் உடன்படிக்கக, ஜேீகை உள்ளடக்கிய ோக்குத்தத்தமாய் 
இருந்தது.   ஆபி காமின் ேித்து உலகத்தாக  ஆெீர்ேதிப்பதற்கு முன்பாக, மேளிப்பட 
வேண்டியிருந்தது. 
 
ெகலமும் ெரீ்சபாருந்தப்படுதல் : 
      ோைத்து நட்ெத்தி ங்களாை ெகப முதலில் ஆெீர்ேதிக்கப்படுகிறது. 
உடன்படிக்கக உலகத்தாக  ஆெீர்ேதிப்பதற்கு முன்பாக, ோைத்துக்குரிய ேித்து 
முதலில் முழுகமயாக வேண்டும். ஆபி காமுக்கு ோக்களிக்கப்பட்டபடிவய, 
கடற்கக  மணலத்தகையாக உருேகப்படுத்தப்படும் மனுக்குலத்துக்கு ஆயி  ேருை 
அ ொட்ெியில் புதிய ஜேீன் ஊட்டப்படும். இழந்த யாேற்கறயும் திரும்ப மபறுேது 
இந்த உடன்படிக்கக ோயிலாகவே நகடமபறும். 
 
அப் 3: 19-21. 
     “ஆைபடியிைாவல, கர்த்தருனைய ெந்நிதாைத்திலிருந்து இனளப்பாறுதலின் காலங்கள் 
ேரும்படிக்கும், முன்வை குறிக்கப்பட்ை இவயசுகிறிஸ்துனே அேர் உங்களிைத்தில் அனுப்பும்படிக்கும், 
உங்கள் பாேங்கள் நிேர்த்தி செய்யப்படும்சபாருட்டு நீங்கள் மைந்திரும்பிக் குணப்படுங்கள். 
உலகத்வதாற்றமுதல் வதேன் தம்முனைய பரிசுத்த தரீ்க்கதரிெிகசளல்லாருனைய ோக்கிைாலும் 
உனரத்தனேகள் எல்லாம்  நினறவேறித் தரீுங்காலங்கள் ேருமளவும் பரவலாகம் அேனர 
ஏற்றுக்சகாள்ள வேண்டும்”. 
 
     மேளி 4:3ம் ேெைத்தின் ம கத ோைேில், அதாேது, ஆபி காமின் உடன்படிக்கக 
கிறிஸ்து மீட்பின் பலிகய மெலுத்திய பிறகு  மாற்றமகடந்தது. இப்மபாழுது அந்த 
ோைேில் புதிய உடன்படிக்கககய அல்லது புதிய ஏற்பாட்கட 
அகடயாளப்படுத்துகிறது.  நிழலாை நியாயப்பி மாண உடன்படிக்ககயின் 
மகிகமயிைால், வமாவெயின் முகத்கத இஸ் வேலர்கள் ஏமறடுத்துப் பார்க்க 
முடியாதிருந்தது. மபாருளாை கிறிஸ்துேின் அதிக மகிகமயிைால் பவுல் பார்கேகய 
இழக்க வேண்டியிருந்தது. புதிய உடன்படிக்ககயின் ோயிலாக பூமியில் ெமாதாை 
இ ாஜ்யம் ஆயி  ேருை ஆட்ெியில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது, ஏொயா 54:6-10. 
 
24 மூப்பர்கள் : 
      24 மூப்பர்கள் பகழய ஏற்பாட்டின் 24 பிரிவுககள அகடயாளப்படுத்துகின்றைர். 
இந்த 24 பிரிவுககள மலெர் மமாழிமபயர்ப்பிலும்  (LESSER TRANSLATION),  கம்வபைியன் 
கபபிளிலும்    (COMPANION BIBLE)   பார்க்கலாம்.    இந்த    பிரிவுகள்     யூதர்களால்  
அகமக்கப்பட்டு, 
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கிறிஸ்துேின் முதல் ேருகக காலக்கட்டத்தில் ேழக்கத்தில் இருந்தது. வயாோன் 
மேளிப்படுத்தல் ஆகமம் எழுதும்வபாதும், பகழய ஏற்பாட்டின் 24 பிரிவுகள் 
ேழக்கத்தில் இருந்தது. பகழய ஏற்பாட்டின் 24 பிரிவுகளும் வதேனுகடய 
ோர்த்கதகயயும், அேருகடய தீர்ப்பின் ேல்லகமகயயும் அகடயாளப்படுத்துேதாய் 
உள்ளது.  
 
அேிசுோெ வலேியர்கள் : 
 
     எவெ 44:4-16ம் ேெைங்களில்  காணப்படும் ேிே ங்கள், மேளி 7ம் அதிகா  
ேிேரிப்பிற்கு ெமமாய் உள்ளது.  வதேனுக்கு ேிவ ாதமாை ெில காரியங்ககளச் 
மெய்த வலேியர்ககளப் பற்றி எவெக் 44ம் அதிகா த்தில் படிக்கிவறாம். இந்த 
அேிசுோெ வலேியர்ககளப் பார்த்து வதேன் கூறுகிறார்: “ஆகிலும் அேர்கள் என் 
ஆலயத்தின் ோெல்ககளக் காத்து, என் ஆலயத்தில் ஊழியஞ்மெய்து, என் பரிசுத்த 
ஸ்தலத்திவல பணிேிகடக்கா  ாயிருப்பார்கள்”. அதாேது, அேிசுோெத்தின் 
கா ணமாக இந்த வலேியர்கள் தங்கள் ஜேீகை இழக்க மாட்டார்கள் என்பதும், 
ஆைால், ேிசுோெக் கூட்டத்தா ாகிய ெகபயுடன் இேர்கள் ெிங்காெைத்தில் இருக்க 
மாட்டார்கள் என்பதும் மதரிகிறது. 
 
ேிசுோெமுள்ள வலேியர்கள் : 
 
     ேிசுோெமுள்ள வலேியக ப் (ொவதாக்கின் குமா ர்கள்)  பற்றி  எவெக்கிவயல் 
ேிேரிக்கிறார்.            ஆகமத்தில் ேிேரிக்கப்பட்டிருக்கிறது வபால, இேர்கள் 
வதேனுக்கு முன்பாக இருக்க முடியும். “ொவதாக்” என்பது (ஸ்ட் ாங்க்        மொல் 
#6663) “நீதியாை” என்று அர்த்தம் ஆகும். இதன் மபாருள் 144000 வபர்களின் 
குணலட்ெணத்துக்கு இகெோக உள்ளது! வதேனுக்கு முன்பாக அேர்கள் ே  
முடிகிறகத எவெக்கிவயல் மொல்லுகிறது வபாலவே, மேளிப்படுத்த          
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. 
 
சேளி 14:1. 
 
    “பின்பு நான் பார்த்தவபாது, இவதா, ெவீயான் மனலயின்வமல் ஆட்டுக்குட்டியாைேனரயும், 
அேவராவைகூை அேருனைய பிதாேின் நாமம் தங்கள் சநற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த இலட்ெத்து 
நாற்பத்து நாலாயிரம் வபனரயும் நிற்கக் கண்வைன்”. 
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வேதாகமத்தின் நான்கு கருப்சபாருள்கள் 
 

     நான்கு ஜேீன்களால் அகடயாளப்படுத்தப்படும்  வதேனுகடய நான்கு 
குணலட்ெணங்கள், வதேகையும் அேருகடய திட்டங்ககளயும் ேிளக்குேதற்கு 
உதவுகின்றை. இதன் கருப்மபாருகள ெங் 89 :13,14ம் ேெைங்களில் காணலாம் : 
 
ெங் 89:13,14. 
    “உமக்கு ேல்லனமயுள்ள புயமிருக்கிறது; உம்முனைய கரம் பராக்கிரமமுள்ளது; உம்முனைய 
ேலதுகரம் உன்ைதமாைது. நீதியும் நியாயமும் உம்முனைய ெிங்காெைத்தின் ஆதாரம்;         
ெத்தியமும் உமக்கு முன்பாக நைக்கும்”. 
 

1) ேல்லனம அல்லது பராக்கிரமம் 
2) நீதி அல்லது நியாயம் 
3) கிருனப அல்லது அன்பு 
4) ெத்தியம் அல்லது ஞாைம். (வதேனுனைய ோர்த்னதயில் ஞாைம் ேிளங்குகிறது). 

 

     எவெக் 1:25,26ம் ேெைங்களில், இந்த நான்கு ஜேீன்களும் வதேனுகடய 
ெிங்காெைத்தின் கீவழயும், அகத தாங்கும் ேிதத்தில் உள்ளை.   இந்த நிகல, 
ெங்கீதத்தில் உள்ள ேிளக்கத்திற்கு ஒத்தேிதமாய் உள்ளை. 
 
எவெக் 1:25,26. 
      “அனேகள் நின்று தங்கள் செட்னைகனளத் தளரேிட்டிருக்னகயில், அனேகளுனைய 
தனலகளுக்கு வமலாை மண்ைலத்தின் வமலிருந்து ஒரு ெத்தம் பிறந்தது. அனேகளின் தனலகளுக்கு 
வமலுள்ள மண்ைலத்தின்மீதில் நீலரத்திைம்வபால ேிளங்கும் ஒரு ெிங்காெைத்தின் ொயலும், அந்தச் 
ெிங்காெைத்தின் ொயலின்வமல் மனுஷொயலுக்கு ஒத்த ஒரு ொயலும் இருந்தது”. 
    
     இந்த நான்கு குணங்களும் வதேகைச் ொர்ந்துள்ளதால், வதேன் மெய்யும் எந்த 
மெயலும் இந்த நான்கு குணலட்ெணங்ககள உள்ளடக்கியதாகவே உள்ளது.  
வதேனுகடய எந்த மெயலும் நான்கு குணங்களும் ெரியாை ேிகிதத்தில் 
ஒன்றுக்மகான்று இகெோகவே இருக்கும்.  வதேனுகடய திட்டத்கத ஆ ாயும்வபாது, 
குறிப்பாக நீதிகய கண்வணாக்கும் மபாழுது, அேருகடய கடுகமயாை              
மட்டும் பார்க்கும் தேறாை மைப்பாண்கமகய பலர் மகாண்டுள்ளைர். அேருகடய 
நியாயத்தீர்ப்பும், அன்பும் ஒன்றுக்மகான்று இகெோக இருப்பகத கூர்ந்து வநாக்கும் 
மபாழுது உண முடிகிறது.  அகதப் வபான்வற, வதேன் அன்பாைேர் என்பதால், நாம் 
எதுவும் மெய்யலாம் என்ற தேறாை கருத்தில் இருந்தால், வதே நீதிகய நாம் 
திருப்திப்படுத்த வேண்டியேர்களாகிவறாம். 
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     24 மூப்பர்கள் வதேனுகடய ோர்த்கதகளாகிய பகழய ஏற்பாட்கட 
அகடயாளப்படுத்துேது வபால,  நான்கு  ஜேீன்கள் வேதாகமத்தில் காணப்படும் 
ஞாைம், நீதி, அன்பு, ேல்லகமகய  அகடயாளப்படுத்துகின்றை. இவ்ோறாக, 
வதேனுகடய ோர்த்கத இந்த நான்கு குணலட்ெணங்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்றை. 
 
     மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில், மபரும்பாலாை இடங்களில் 24 மூப்பர்களும், நான்கு 
ஜேீன்களும்  ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றைர். அதாேது, வதேனுகடய ஞாைம், நீதி, 
அன்பு, ேல்லகம  என்ற நான்கு குணலட்ெணங்களும் வேதாகம எழுத்துக்களுடன் 
ஒன்றாக பின்ைப்பட்டிருக்கின்றை. இந்த குணலட்ெணங்களுக்கு இகெேில்லாத 
முகறயில் வேதாகமத்தில் எந்த குறிப்பும் காணப்படுகிறதில்கல. இந்த நான்கு 
குணலட்ெணங்களும் வதேனுகடய திட்டத்கத பூ ணமாக நிகறவேற்றுேதில் 
ஒன்றாக மெயல்படுகின்றை. 

 
     ஏவதன் வதாட்டத்தில் மனுக்குலத்திற்கு கிகடத்த தண்டகைக்கு எதி ாக வதேன் 
மெயல்படாத நிகலயில், வதே நீதிகய திருப்திப்படுத்தும் ேிதத்தில் வேறு ஒன்று 
மெய்யப்பட வேண்டியதாகிறது. தம்முகடய அன்பின் மூலமாக, தம் ஞாைத்கதயும், 
ேல்லகமகயயும் பி வயாகப்படுத்தி, மனுக்குலம் தான் இழந்தேற்கற மீண்டும் 
திரும்ப மபறும் ேிதத்தில், மீட்பின் பலியாை ஒரு திட்டத்கத வதேன் ேகுத்தார். 
இவ்ேிதமாக, வதேன் தாம் மெய்யும் ஒவ்மோரு மெயலிலும் தம்முகடய 
குணலட்ெணங்கள் பி திபலிக்கும் ேிதத்தில், வதேத்திட்டத்கத நிகறவேற்றுேதில் 
காலக்கணக்கும் ஒரு அம்ெமாகத் திகழ்கிறது. 
 
      காலக்கணக்கு ெம்பந்தமாை ேனரபை ேடிேனமப்புகளில் வதேனுனைய 
நான்கு குணலட்ெணங்களும் உள்ளனத பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
 

I.  நீதி  அல்லது நியாயத்தரீ்ப்பு : 
 

      1845 ேருை ேக பட ேடிேகமப்பு “நீதி” அல்லது “நியாயத்தீர்ப்கப” கேைத்தில் 
மகாள்கிறது. வகரூபனீ்களின் தரிெை காட்ெிகள் பற்றி எவெக் 1-10 அதிகா ங்களில், 
எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெி நியாயத்தீர்ப்பு பற்றிய மெய்திகய அறிேிக்கிறார். இது 
ெம்பந்தமாை ேருைங்களும், அேற்றின் மதாடர்புகடய காலக்கணக்கு அம்ெங்களும் 
1845 ேருை ேிளக்கேக படத்தில் ஏற்கைவே பார்த்துள்வளாம்.  
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II. ஞாைம் : 
 

              1845 ேருை ேக பட ேடிேகமப்பில் வதே ஞாைம் ேிளங்கும் அம்ெம் 
மேளிப்படுேகதப் பார்க்கலாம்.  கிறிஸ்துேின் ஆயி  ேருை ஆட்ெியின் முடிேில், 
மனுக்குலம் முழுகமயாக ெீர்மபாருந்திய நிகலயில், மனுக்குலத்திற்கு வமலும் ஒரு 
வொதகைகய வதேன் ஞாைமாக மெயல்படுத்துகிறார். மனுக்குலம் ஏற்கைவே பாேம் 
மற்றும் ம ணம் பற்றிய அனுபேங்ககளப் மபற்றிருப்பதின் கா ணத்திைால், இந்த 
வொதகையில் அேர்கள் எளிதாக மேற்றி மபற முடியும். பூ ண மைிதைாக இருந்த 
ஆதாம், பாேம், ம ணம் பற்றிய அனுபேம் இல்லாத கா ணத்திைால், வொதகையில் 
மேற்றி மபறேில்கல.  
 
      எவெ 10 மற்றும் 11ம் அதிகா ங்ககளப் பார்க்கும் மபாழுது, முதல் அதிகா த்தின் 
தரிெைத்திலிருந்து இது வேறுபட்டிருந்தது.  இங்கு எருதுக்குப் பதிலாக வகரூப் 
உள்ளது. கிறிஸ்து கி யத்கத மெலுத்தி ப வலாகத்துக்குரிய வமைிக்கு மாறிைார். இந்த 
கி யத்தின் (மீட்பின் பலி) மூலமாகவே, உலகத்தார் புதிய வொதகையில் மேற்றிமபற 
இயலும்.  
 
      எவெ 11:17-20ம் ேெைங்களில், இஸ் வேலருக்கு தண்டகை அளித்து, தண்டகை 
காலம் முடிந்த பிறகு, வதேன் இஸ் வேலர்ககள தங்கள் மொந்த வதெத்திற்கு திரும்ப 
ே ேகழக்கிறார். மபாருளர்த்தமாகப் பார்த்தால், முதலில் இஸ் வேலர்களும், பிறகு 
உலகத்தார்களும் ெீர்மபாருந்திய பிறகு, ஆயி  ேருை முடிேில் இ ண்டாம் வொதகை 
மகாடுக்கப்படும் வதே ஏற்பாட்கட ேிளக்கும் ேிதமாக உள்ளது. 
 
      வதேத்திட்டத்தில் இஸ் வேகல ஒரு நிழலாக உபவயாகப்படுத்தி, அேர்களுக்கு 
வநர்ந்தகேகமளல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமாகவும், உலகத்தார் இைி 
நடக்கப்வபாேதற்கு அகடயாளமாகவும் உள்ளது. சுேிவெை யுகத்தில் 
இஸ் வேலர்களின் அேிசுோெம் கா ணமாக, இஸ் வேலர்களின் இடத்கத 
ஆேிக்குரிய இஸ் வேலர்களாகிய ெகப பிடித்துக் மகாண்டது. ஆயி  ேருை 
ஆட்ெியில் இஸ் வேல் ஜாதியின் துகணயுடன் உலகத்தார் ெீர்மபாருந்துோர்கள்.  
 
1மகாரி 10 : 11. 
     “இனேகசளல்லாம் திருஷ்ைாந்தகளாக அேர்களுக்குச் ெம்பேித்தது; உலகத்தின் முடிவு 
காலத்திலுள்ள நமக்கு எச்ெரிப்புண்ைாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது”. 
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அக்கிைித் தழல் :  
     மீட்பின் பலிகய அகடயாளப்படுத்தும் பலிபடீத்திலுள்ள அக்கிைித் தழகலப் 
பற்றி எவெ 10:6,7ம் ேெைங்களில் படிக்கிவறாம்.  மேளி 8:3-5ம் ேெைங்ககளப் 
பார்க்கவும்.   எல்லா ஜைங்களுக்காகவும் கிறிஸ்து மீட்பின் பலிகய கி யமாக 
மெலுத்திைார்.  இந்த கி யம் ஒரு ெிலருக்கு மட்டுமல்ல;  உலகத்தார் 
அகைேருக்குவம இந்த கி யம் கிறிஸ்துேிைால் மெலுத்தப்பட்டது. இது வதே அன்கப 
மட்டும் மேளிப்படுத்தாமல்,  மாம்ெீக இஸ் வேலர் உட்பட மனுக்குலம் அகைேரும் 
வதேனுடன் இகெோய் மாறும் ேிதமாை ஒரு திட்டத்கத தமது அளேிற்கரிய 
ஞாைத்திைால் வதேன் ேடிேகமத்தார். 
வ ாமர் 5:17-19. 
    “அல்லாமலும், ஒருேனுனைய மீறுதலிைாவல, அந்த ஒருேன் மூலமாய், மரணம் 
ஆண்டுசகாண்டிருக்க, கிருனபயின் பரிபூரணத்னதயும் நீதியாகிய ஈேின் பரிபூரணத்னதயும் 
சபறுகிறேர்கள் இவயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருேராவல ஜேீனை அனைந்து ஆளுோர்கசளன்பது அதிக 
நிச்ெயமாவம.  ஆனகயால் ஒவர மீறுதலிைாவல எல்லா மனுஷருக்கும் ஆக்கினைக்கு ஏதுோை தரீ்ப்பு 
உண்ைாைதுவபால, ஒவர நீதியிைாவல எல்லா மனுஷருக்கும் ஜேீனை அளிக்கும் நீதிக்கு ஏதுோை 
தரீ்ப்பு உண்ைாயிற்று.  அன்றியும் ஒவர மனுஷனுனைய கீழ்ப்படியானமயிைாவல அவநகர் 
பாேிகளாக்கப்பட்ைது வபால ஒருேருனைய கீழ்ப்படிதலிைாவல அவநகர் நீதிமான்களாக்கப்படுோர்கள்”. 
 
புதிய ஆலயம் : 
     எவெக்கிவயல் புஸ்தகத்தின் பிற்பகுதியில், 40ம் அதிகா த்கதத் மதாடர்ந்து, ஆயி  
ேருை ஆட்ெியில் மனுக்குல இ ட்ெிப்கப அகடயாளப்படுத்தும் ேிதமாை “ஆலய 
ேளாகம்”  குறித்த தரிெைத்கதப் பார்க்கிவறாம். “ஆலயம்”  என்பது “முழுகம அகடந்த 
ெகபக்கு” அகடயாளமாக     . இது மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில் “புதிய 
எருெவலம்”  (வதேனுகடய இ ாஜ்யம்) எை அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. புதிய 
எருெவலம் நக ம் என்பது வதேனுகடய இ ாஜ்யம் பூமிக்கு ேந்து, மனுக்குலத்கத 
ெீ கமத்து ஆெீர்ேதிக்கும் நிகலகய அகடயாளப்படுத்துகிறது. ஆயி  ேருை 
அ ொட்ெியில் கிறிஸ்தும் முழுகம அகடந்த ெகபயும்  பூமிகய ஆளுகக 
மெய்ோர்கள்.  யுத்தங்களும், களங்கமுள்ள அ ொங்கங்களும்  அப்மபாழுது கிகடயாது. 

III.  ேல்லனம அல்லது  ஆளுனக செய்யும் உரினம : 
“ேல்லகம” மற்றும் ஆளுகக மெய்யும் உரிகம பற்றிய ேிையத்தில், 

மேளிப்படுத்தல் 4 & 5ம் அதிகா ங்களின் ெிங்காெைக் காட்ெி அகடயாளப் 
படுத்துேகத நாம் ஏற்கைவே பார்த்வதாம்.  வயவகாோ வதேனும், நமக்காக 
ெங்கரிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாைேரும் ெிங்காெைத்தில் ேறீ்றிருக்கிறார்கள்.  

ெிங்காெைத்தில் ேறீ்றிருக்கும் காட்ெி, வதேன் மற்றும் கிறிஸ்துேின் ேல்லகம 
அல்லது ஆளுகக அதிகா த்கத காண்பிக்கிறது.  இந்த கருப்மபாருள் தான் 
தாைிவயல் & மேளிப்படுத்தல்  ஆகமத்தின்  கருப்மபாருள்  ஆகும். இருண்ட 
யுகத்தில் வபாலி ஆட்ெிகய 
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நடத்திய மபாய் அகமப்பிற்கு அளிக்கப்படும் நியாயத்தீர்ப்கபயும், வதே 
இ ாஜ்யத்கதயும் இ ண்டு புஸ்தகங்களும் ேிேரிக்கின்றை. 

மேளிப்படுத்தல் ஆகமம் & தாைிவயல் புஸ்தகங்களில் “1260 ேருைங்கள்” 
பற்றி  42 மாதங்கள், 3½ காலங்கள், 1260 நாட்கள் என்று பலேிதங்களில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. “3½  காலங்கள்”  என்பது,  3½ x 360 =  1260 ேருைங்ககளக் 
குறிக்கிறது.  இந்த காலப்பகுதி, பரிசுத்தோன்கள் மீது வபாலி அகமப்பு அடக்குமுகற 
மெய்து, ஆளுகக மெய்த காலம் ஆகும். நாம் ஏற்கைவே மொல்லியபடி, இந்த 1260 
ேருைங்கள் துல்லியமாக கிபி 539ம் ேருைத்திலிருந்து கிபி 1799ம் ேருைம் 
ேக யிலாைது என்பது ே லாற்றில் நிரூபிக்கப்பட்டது.  

IV. அன்பு :  

                வதே அன்பின் மேளிப்பாடு கா ணமாக, மனுக்குலத்தார் தாம் இழந்தகத 
திரும்பப் மபறுேது, 2500 ேருை யூபிலி ேடிேகமப்பில் மதரிகிறது.  ஏொயாேின்  
வெ ாபனீ் தரிெைம் 2500 ேருை ேடிேகமப்பிைால் அகடயாளப்படுத்தப்படுகிறது. 
 
காலக்கணக்கில் வேதாகம கருப்சபாருள் : 
     வேதாகம தீர்க்கதரிெைங்களுக்கு இகெோக ஒவ்மோரு காலக்கணக்கும் (1845, 
1260, 2520, 2500 ேருைங்கள்), அேற்றின் கருப்மபாருளும் அகமகிறது.  
      எவெக்கிவயல் புஸ்தகத்தில் வகரூபனீ்களின் தரிெைத்தில் 1845 ேருைங்கள் “நீதி” 
அல்லது  “நியாயத்தீர்ப்கப“ குறிக்கிறது. ஆைால், இது மனுக்குலம் ெீர்திருந்திய பிறகு, 
மற்றுமமாரு வொதகை வதேனுகடய திட்டத்தின் ஞாைத்கதக் குறிக்கிறது.  
      1260 மற்றும் 2520 ேருைங்கள் “ஆளுகக மெய்யும் உரிகம மபற்றேக ” 
சுட்டிக்காட்டுகிறது.  மேளிப்படுத்தல் ஆகமம், மிருகமும் வேெியுமாை வபாலி 
ஆட்ெிகயப் (கிபி 539 – கிபி 1799) பற்றியும், கிபி 1914க்கு பிறகு, இது வதால்ேி 
அகடேது பற்றியும் ேிேரிக்கிறது. மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின் இறுதிப் பகுதியில், 
கிறிஸ்து மற்றும் ெகபயின் இ ாஜ்யம் பூமியில் இறங்கி உலகத்தாக  ஆெீர்ேதிப்பகத 
ேிேரிக்கிறது.  
 
ெகலமும் ெரீ்சபாருந்துதல் :  
    ககடெியாக, ஏொயா புஸ்தகத்தில் மொல்லப்பட்ட கருப்மபாருளுக்கு இணங்க, 
2500 ேருை யூபிலி, மனுக்குலம் இழந்த எல்லாேற்கறயும்  திரும்பப் மபறுேகதச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. (அப் 3:19-21 ேெைங்ககளப் பார்க்கவும்). ஆயி  ேருை ஆட்ெியில் 
ஆதாமிைால் இழந்தகே அகைத்தும் கிறிஸ்துேின் மூலம் திரும்பப் மபறப்படும். 
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ெவகா.  ெல் அேர்களின் ம ணத்திற்குப் பிறகு பி சு மாக்கப்பட்ட ரீபிரிண்ட் 

பாடங்கள் (R6435-36) மூலமாக, வமற்கண்ட        கூடா  ேிளக்கப்படத்தின் 
கருப்மபாருள் முதன் முதலாக மேளிப்பட்டது. 

 
இந்த ேிளக்கப்படத்தின் ேருைங்கள் 1845, 1260, 2520 ேருை 

ேடிேகமப்புகளுக்கு ஒத்த ேிதமாய் உள்ளை.   இகேகமளல்லாம்   ேருைங்களின் 
நடுேிலாை ேருைத்தின் (கிமு 626.25) ெமச்ெீ ாகவும் உள்ளை. வமற்கண்ட ஆெரிப்பு 
கூடா  ேிளக்கப்படத்தின் ேடிேகமப்பில் 7 முக்கிய ெம்பே ேருைங்கள் உள்ளை. 
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25 அங்குலம் நீளம் சகாண்ை முழம் : வமற்கண்ட ேக படத்தில் உள்ள 
ேருைங்கள், அகடயாள அளோை 25 அங்குல முழத்திலிருந்து கணிக்கப்படுகின்றை. 
இந்த அகடயாள முழங்கள் வதே திட்டத்தின் காலக்கணக்கு அம்ெங்கள் பற்றி 
மேளிப்படுத்துகின்றை.  வேதாகம காலங்களில் இ ண்டு ேித்தியாெமாை முழங்கள் 
உபவயாகத்தில் இருந்தை. முதலாேது 18 அங்குல நீளமும், இ ண்டாேது 21–22 
அங்குல நீளமும் மகாண்ட முழமாக உபவயாகத்தில் இருந்தது.  25 அங்குல நீளம் 
மகாண்ட முழம் எவெக் 40:5ம் ேெைத்தில் ேிேரிக்கப்பட்டபடி, ஒரு கக முழத்துக்கு 
கூடுதலாக நான்கு ேி ற் ககடகள் அதிகமாய் உள்ளது. (3 அங்குலங்கள்). 
ஆெரிப்புக் கூைார சுற்றளவு 7000 ேருஷங்கள் : 
    ஆெரிப்புக் கூடா  அளவு  100 முழம் நீளம் x  50 முழம் அகலம் ஆகும்; 
கூடா த்தின்    ஒவ்மோரு மூகலயிலிருந்து ஒவ்மோரு ோெல் தூணும் 15 முழ 
தூ த்தில் உள்ளது; முதல் ோெலின் தூணிலிருந்து கூடா ம் முழுகமயாக சுற்றி 
ேந்து, கூடா த்தின் அடுத்த ோெல் தூண் ேக யிலுள்ள தூ ம் 280 முழங்கள் ஆகும். 
(15 + 100 + 50 + 100 + 15 = 280). ஒவ்மோரு முழமும் 25 ேருைங்கள் என்ற 
அளேில், 25 x 280 = 7000 ேருைங்கள் கிகடக்கின்றை. 
ோெல் தூண்கள் ெம்பே ேருஷங்கனளக் குறிக்கின்றை : 

1) கிழக்கு பக்கத்தில் உள்ள முதல்  தூண், ஆதாமின் ேிழுகககய 
அகடயாளப்படுத்துேதாகச் மொன்ைால், அந்த தூண் கிமு 4126.25ம் 
ேருைத்கதக் குறிக்கிறது. 

2) இங்கிருந்து கடிகா  சுழற்ெி  ேழியில், அடுத்த முக்கிய ேருைமாக 
பி ாகா  தூணில் ஆதாமின் முதல் நாள் முடிகேயும் கிபி 3126.25ம் 
ேருைம் குறிக்கப்படுகிறது.  1000 ேருை நாளாகிய இதில் தான் 
ஆதாம் தன் 930ம் ேயதில் ம ணத்கத ெந்தித்தான். 

3) ரீபிரிண்ட் பாடத்தில், மூன்றாேது ெம்பே ேருைமாக யாேரீ் 
நியாயாதிபதியின் காலம், பி ாகா  வமற்கத்திய மூகலயில் 
குறிக்கப்பட்டது.  இந்த காலப்பகுதி, நியாயாதிபதி காலமாகிய 450 
ேருைங்களுக்குள் இருப்பதால், இது குறித்த நிச்ெயமில்லாத தன்கம 
நிலேியது. இதற்கு மயப்தா என்ற நியாயாதிபதி (நியா 12:7) மபாருந்தி 
ேருகிறது.  மயப்தாவும்   அேனுகடய  குமா த்தியும்,   நம்முகடய 
கர்த்தக யும்   கன்ைிககயாகிய  பி திஷ்கடக்குட்படும்  ெகபகயயும் 
அகடயாளப்படுத்தப்படுகின்றை.  
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மயப்தாகே அகடயாளப் படுத்தும் ேிதமாக  பி கா த்தின் மதன்வமற்கு 
மூகல இதற்கு ெரியாக மபாருந்தி உள்ளது. இது நியாயாதிபதிகளின் 
காலத்திற்குள் இருப்பதால், இங்கும் நிச்ெயமற்ற தன்கம நிலேிைாலும், 
450 ேருை காலப்பகுதி பவுல் அப்வபாஸ்தலைின் ொட்ெியத்தின்படி 
இகணக்கப்படுகிறது. இந்த மூகலயின் தூண் இவயசுகே நிழலாக 
மகாண்டிருக்க வேண்டும். ஏமைைில், இதற்கு எதி ாை மூகலயின் 
தூண் கிறிஸ்துேின் பிறப்கப அகடயாளப்படுத்துகிறது. 

4) நாலாம் ெம்பே ேருைம் கிமு 626.25ம் ேருைம் ஆகும். 1845, 1260 - 
2520 ேருை ேிளக்கேக படங்களில்     ேருைங்களின் “நடுேில்” 
உள்ளது.  

5) ஐந்தாம் ெம்பே ேருைம் கிமு 1.25ம் ேருைம் ஆகும்;    
கிறிஸ்துேின் பிறப்கப  உறுதிப்படுத்துகிறது. 

6) ஆறாம் ேருை ெம்பேம், உட்பி கா த்தின் முக்கால் பங்கு தூ த்தில் 
கிபி 1873.75ம் ேருைத்கதக் குறிக்கிறது. இது நமது கர்த்தரின் 
இ ண்டாம் ேருகக நடந்த ேருைம் ஆகும்.  இதிலிருந்து துேங்கும் 
1000 ேருை காலத்தில், இ ண்டாம் ஆதாமாகிய கிறிஸ்து 
எல்லாேற்கறயும் முந்திை ெீருக்குக் மகாண்டு ேருோர். 

7) இறுதியாக, ஏழாம் ெம்பே ேருைத்தில், நாம் கிழக்கிலுள்ள மற்ற 
ோெல் தூகண அகடகிவறாம். இது, முதலில் நாம் ஆ ம்பித்த முதல் 
ோெல் தூணிலிருந்து 7000 ேருைங்ககளக் கடந்து, இந்த கிழக்கு 
ோெலின் மற்ற தூகண கிபி 2873.75ம் ேருைத்தில் அகடகிவறாம். 
இந்த ஒரு முழுகமயாை சுழற்ெி; ஏவதன் வதாட்டத்தில் ஆதாம் இழந்த 
ஜேீன், 7000 ேருைங்களின் முடிேில் துல்லியமாக, அதாேது, 7ம் 
நாளின் முடிேில் திரும்பப் மபறுகிறது. 

 
கூைார தினரகளின் ேடிேனமப்பு :  

 
                   பஞ்சு நூல் மூடுதிக கள் – யாத் 26:1-6. 

 
                  ஆட்டு மயிர் மூடுதிக கள் – யாத் 26:7-13.     
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பஞ்சு நூல் மூடுதினரகள் : 
 
10 திக களின் மமாத்த அகலம் :  40 முழங்கள் (40 x 25 = 1000) 
 
ஒவ்மோரு  திக யின் நீளம்   :  28 முழங்கள் 
 
10 திக களின் மமாத்த நீளம்   :  10 x 28  =  280 முழங்கள் 
                              =  280 x 25 = 7000 ேருைங்கள் 
 
ஆட்டு மயிர் மூடுதினரகள் : 
 
 திக கள் எண்ணிக்கக        :  11 
 
ஒவ்மோரு திக யின் நீளம்    : 30 முழங்கள் 
ஒவ்மோரு திக யின் அகலம்  :  4 முழங்கள் 
 
11ம் திக  பாதியாக மடிக்கப்பட்டு, 
ஆெரிப்புக் கூடா  ோெலின் முன் 
மதாங்கேிடப்பட்டது;  
11ம் திக  நீங்கலாக,  
10 திக களின் மமாத்த அகலம்  : 40 முழங்கள் (40 x 25 =1000) 
 
11ம் திக  பாதியாக மடிக்கப்பட்டது. 
இதன் அகலம்                     : 4 முழங்கள் (4x 25= 100 ேருைங்கள்) 

                                               (ஏொயா 65:20) 
 

இந்த மடிக்கப்பட்ட 11ம் திக கய  
வேறுேிதமாக அகடயாளப்படுத்திைால், 
மடிக்கப்பட்ட திக யின் அகலம்             : 2 முழங்கள். (2x25 = 50 ேருைங்கள்) 
                                           : (யூபிலி) 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ஆெரிப்புக் கூைார தூண்கள் இருக்குமிைங்களிலிருந்து ேட்ைங்கள் 
அனமகின்றை: 
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      ஆெரிப்புக் கூடா  பி ாகா  வேலிகயச் சுற்றி நாம் பார்த்த ெம்பே 
ேருைங்ககள அகடயாளப்படுத்தும் ேககயில், 1845, 1260 - 2520 ேருை 
ேிளக்கப்படங்களின் “மீண்டும் திரும்ப ேரும் ேடிேகமப்பில்” நாம் மறுபடியும் 
ேக ந்தால், நாம் வமற்கண்ட ேிளக்கப்படத்கதப் மபறலாம். இந்த ேட்ட ேடிேகமப்பு 
மகாண்ட ேக படம், ேருைங்களின் கமயம் ொர்ந்த ெமச்ெீர் மகாண்டு, 
ேடிேகமப்பின் ஒரு பகுதியாக யூபிலி சுழற்ெிகயப் பார்க்கிவறாம். 

  ஆதாம் எகத இழந்தாவைா, அகத யூபிலியில்,   ாஜ்யத்தில் திரும்ப மபறுேது 
இங்கு குறிக்கப்படுகிறது. இவயசு கூறுகிறார் : “மகட்டுப்வபாைகத இ ட்ெிக்க  மனுை 
குமா ன் ேந்தார்”. (மத் 18:11) முதலாம்  ஆதாம் தன்னுகடய 1000 ேருை நாளில் 
ஜேீகை இழந்தான்; ஆைால், இ ண்டாம் ஆதாம், மனுைருக்கு ஜேீகைத்  திரும்ப 
அளிக்க அவத 1000 ேருை நாகள எடுத்துக் மகாள்கிறார். 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ஏொயா 6ம் அதிகாரத்தின் நான்கு வெராபீன்கள்  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

ஏொயா 6:2. 
          “வெராபீன்கள் அேருக்கு வமலாக நின்றார்கள்; அேர்களில் ஒவ்சோருேனுக்கும் அவ்ோறு 

செட்னைகளிருந்தை; அேைேன் இரண்டு செட்னைகளால் தன் தன் முகத்னத மூடி, இரண்டு 
செட்னைகளால் தன் தன் கால்கனள மூடி, இரண்டு செட்னைகளால் பறந்து”. 

 
        ஏொயாேின் வெ ாபனீ்கள் எவெக்கிவயல் வகரூபனீ்ககளப் வபாலவே இருந்தை. 
மெட்கடகளின் எண்ணிக்ககயில் மட்டும், எவெக்கிவயல் கண்ட வகரூபனீுக்கு 4 
மெட்கடகள்  இருந்ததற்குப் பதிலாக, ஏொயாேின்  வெ ாபனீ்களுக்கு  6 மெட்கடகள்  
இருந்தை. இங்கு வெ ாபனீ்களின் எண்ணிக்கககய, எவெக்கிவயல் தரிெைம் வபாலவே 
நான்கு என்று அனுமாைிக்கலாம். 
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      மெட்கடகள் அகமப்பு  எவெக்கிவயல் தரிெைத்தில் உள்ளது  வபான்வற உள்ளை. 
ஆைால், வெ ாபனீ்கள் பற்றிய ேிளக்கேக படத்தில் 2500 ேருைங்களாகிய  7 
ேட்டங்கள் உள்ளதாலும்,  எவெக்கிவயல் தரிெைத்தில் 1845 ேருைங்களாகிய 6 
ேட்டங்கள் மட்டும் உள்ளதால், கூடுதலாக உள்ள ஒரு வஜாடி மெட்கடகள், மற்ற 
இ ண்டு வஜாடி மெட்கடகளுக்குப் பின்ைாக இருந்து, ஏொயா ேிேரிக்கும் 
ேண்ணமாக, மமாத்தம் 6 மெட்கடகள் உள்ளை. 

2500 யூபிலி அனையாளம் 
      மபாருளர்த்தமாை யூபிலி கிபி 1874 அக்வடாபரில் ஆ ம்பித்து, கிபி 2874 
அக்வடாபரில் எல்லா வேகலககளயும் முடிக்கும் நிகலயில், ெீர்மபாருந்துதலின் 
முழுகமயாை பலன்கள்  கிபி 1874ம் ேருைத்திவலவய கிகடப்பதாக அர்த்தம் 
இல்கல.  முழு பலன்களுக்காை மங்கிய ஒளியின் மினுமினுப்கபத்தான் உலகம் 
மபற்றிருக்கிறது. முழு பி காெம் மேளிப்படுேதற்கு இன்னும் அேகாெம் உள்ளது. 
ஜேீகைப் மபறும் உயிர்த்மதழுதல் முதலில் ெகபயாருக்கு உள்ளது. (கிபி 
1878லிருந்து). இது உலகத்தாருக்கு  அல்ல ! யூபிலி பற்றியும், ெீர்திருந்துதல் பற்றிய 
ேிளக்கம் பின்ேரும் பகுதிகளில் பார்க்கலாம். 
     யூபிலி ேருை ஆ ம்பத்தில், திஸ்ரி மாதம் முதலாம் வததியில் எக்காளப் 
பண்டிககயின் வபாது ஆலயத்தில் எக்காளம் ஊதப்பட்டது.  திஸ்ரி மாதம்  10ம்  
வததியில் இஸ் வேல் வதெம் முழுேதுக்கும் எக்காளம் ஊதப்படும் ேக க்கும், 
யாரும் ேிடுதகலயாக முடியாது. பிறகு, ஜைங்கள் எல்வலாரும் கூட்டிச் 
வெர்க்கப்பட்டு, ேிடுதகல பி கடைப்படுத்தப்படும். (வலேி 25:9,10; வலேி 25:28-55) 

 
கிபி 1874 யூபிலி நற்செய்தி 

      இந்த யுகத்தின் முடிேிலும் இவத மாதிரி தான் நடக்கிறது. யூபிலி எக்காளம் 
கிபி 1874ம் ேருைத்திலிருந்து ஊதப்பட்டு ேருகிறது. இ ாஜ்யத்தின் சுேிவெை 
நற்மெய்தி வகட்க காதுள்ளேர்களுக்கு ெகபயிை ால் பி கடைப்படுத்தப்படுகிறது. 
உலகத்தார் இ ாஜ்யத்திற்குள் ேரும் ேக யிலும், முழுேதுமாை ேிடுதகலகய மபற 
ோய்ப்பு இல்கல. 1000 ேருைங்கள் முடியும் ேக யில் முழுேதுமாக ெீர்மபாருந்த 
இயலாது. ெகப முழுகம மபறாத ேக யில், உலகத்தாருக்காை முழுகமயாை 
ெீர்மபாருந்துதல் துேங்காமல், பிறகு இ ாஜ்யத்தின் இறுதியில் ஆதாமிைால் 
இழந்தேற்கற முழுகமயாக மறுபடியும் திரும்ப மபற இயலும். எக்காளம் 10ம் வததி 
ஊதப்படுகிறது. வேதாகமத்தில், “10” என்பது, பூவலாகம் பூ ணப்படுேகத 
அகடயாளப்படுத்துகிறது. 
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“அக்கிைித் தழல்”  மீட்பின் பலினய அனையாளப்படுத்துகிறது : 
 

       ஏொயா 6:6,7ல் குறிக்கப்படும் “மநருப்புத் தழல்”,  எவெக் 10:2,7; மற்றும் மேளி 
8:5ல் காணப்படும் “அக்கிைித் தழல்” “மநருப்பு” ஆகிய இ ண்டும் ஒன்வற. இகேகள் 
மீட்பின் பலிகய அகடயாளப்படுத்துகின்றை. ஏொயாகேப் மபாருத்த ேக யில், 
அேனுகடய அக்கி மம் நீங்கி பாேம் நிேிர்த்தியாைது. எவெக்கிவயல் மற்றும் 
மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தில்   நக த்தின் மீது (பூமியின் மீது) அக்கிைித் தழல் 
இகறக்கப்பட்டது. நியாயத்தீர்ப்பின் அகடயாளமாக, வதே திட்டத்திற்கும் மீட்பின் 
பலிக்கும் ேிவ ாதமாக மெயல்படும் வபாலி கிறிஸ்தே அகமப்கப, இந்த அக்கிைித் 
தழல் அழிக்கும் பணியில் உள்ளகத அகடயாளப்படுத்துகிறது. கிறிஸ்துேின் 
அஸ்திபா த்தின் வமல் கட்டப்படாத அகைத்தும் முழுேதுமாக அகற்றப்படும். 
உலகத்தின் அக்கி மமும் பாேமும் ககளயப்படும். (1மகாரி 3:11-15; எபி 12:29)  

 

 
 
 
வலேி 16:14,15. 
 
       “பின்பு கானளயின் இரத்தத்திவல சகாஞ்ெம் எடுத்து, கீழ்ப்புறமாக நின்று, தன் ேிரலிைால் 
கிருபாெைத்தின் வமல் சதளித்து, அந்த இரத்தத்தில் சகாஞ்ெம் எடுத்துக் கிருபாெைத்துக்கு முன்பாக 
ஏழு தரம் தன் ேிரலிைால் சதளிக்கக்கைேன். பின்பு ஜைத்தினுனைய பாேநிோரண பலியாை 
சேள்ளாட்டுக்கைானே அேன் சகான்று, அதின் இரத்தத்னதத் தினரக்கு உட்புறமாகக் சகாண்டு ேந்து, 
கானளயின் இரத்தத்னதத் சதளித்தது வபால, அதின் இரத்தத்னதயும் கிருபாெைத்தின் வமலும் அதற்கு 
முன்பாகவும் சதளித்து“. 
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இவயசுேின் பிறப்பு 
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      நமது  கர்த்தர்  கிமு 1.25ம்  ேருைத்தில்  (அக்வடாபர் கிபி 2)  பிறந்தார்  
என்பதும், 
 கிபி 32.25ல்  (ஏப் ல் கிபி 33) ெிலுகேயில் அகறயப்பட்டார் என்பகதயும்   நாம்   
நம்புகிவறாம். இந்த ேருைங்ககள உபவயாகித்து, ஆெரிப்புக் கூடா  வமற்கு பி கா  
வேலியில் “ேருைங்களின் நடுேிலிருந்து” (கிமு 626.25) கிருபாெைத்தின் கமயம் 
ேக  அளந்தால், இேற்றுக்கு இகடவய உள்ள தூ ம் 25 முழங்கள் ஆகும். இகத 
ேருைங்களாக மாற்றிைால்,  25 x 25 = 625  ேருைங்கள் ேருகிறது.  இந்த 625 
ேருைங்களுடன், 626.25 ேருைங்ககளக்   கூட்டிைால், கிமு 1.25ம் ேருைம் 
ேருகிறது. கிருபாெைத்தின் மத்தியில், வகரூபனீ்களுக்கு மத்தியில் இவயசு பிறந்த 
ேருைம் துல்லியமாக இருக்கிறது. நமது கர்த்தரின் பிறப்பு கிமு 1.25ம் ேருைத்தில் 
நடந்தது என்பது இதன் மூலம் உறுதியாகிறது. 
 
 நமது கர்த்தரின் ஊழியம் உைன்படிக்னக சபட்டியின் கிழக்கு பக்கத்னத 
அனைகிறது : 
     கிறிஸ்து பூமியில் ோழ்ந்த 33.5 ேருைங்ககள முழங்களாக மாற்றிைால், 1.34 
முழங்கள் ேருகிறது. (33.5/25=1.34). கிருபாெை மத்தியில் இவயசுேின் பிறப்பிலிருந்து 

1.34 முழங்ககள  வமல்பகுதியிலிருந்து உடன்படிக்கக மபட்டியின் கிழக்கு 
பக்கத்திற்கு நீட்டிைால்,  அது ஏப் ல் கிபி 33ம் ேருைத்கத அகடகிறது. அதாேது, 
கிருபாெைத்தின் மத்தியிலிருந்து 0.75 குறுக்காக ேந்து, கிழக்கு பக்கத்தில் 0.59 முழம் 
இறங்குகிறது. 
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      உடன்படிக்கக மபட்டியின் கிழக்கு பக்கம் மகா பரிசுத்த நிகலக்கு அகடயாளம்; 
பி தாை ஆொரியன் கிருபாெைத்தின் வமல் இ த்தத்கத மதளித்து, பிறகு கிழக்கு 
முகமுள்ள திகெயில்  இ த்தத்கத மதளிப்பான். இந்த 33.5 ேருை பாகத (1.34 
முழம்), கிறிஸ்து தன் முழு ஜேீிய காலத்கத நமக்காக அர்ப்பணித்தார் என்பகதக் 
காட்டுகிறது.  
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1845, 1260-2520, 2500 ேருஷ  ேனரபை ேடிேனமப்புகள்  ஒருங்கினணந்த 
ேடிேனமப்பு  

 
 

 
 
 

     நாம் இதுேக  பார்த்த மூன்று ேிளக்க ேக படங்களின் ேடிேகமப்புககளயும் 
(1845, 1260 - 2520, 2500) ஒன்றாக இகணத்தால், வதேனுகடய நான்கு 
குணலட்ெணங்ககளயும் (ஞாைம், நீதி, அன்பு, ேல்லகம)  ஒன்றாக இகணந்து 
இகெோக வதேத்திட்டத்கத மேளிப்படுத்துேகத பார்க்க முடிகிறது. 
 
     மூன்று ேடிேகமப்புககளக் மகாண்ட கலகேயாை ேக படத்தில், 24 ெம்பே 
ேருைங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. இேற்றில் 12 ேருைங்கள், “ேருைங்களின் 
நடுேிற்கு” ெமச்ெீ ாய் இருப்பகதப் பார்க்கலாம்.  “ேருைங்களின் நடுேில்” மூன்று 
கமயப்புள்ளிகள்  இருக்கின்றை. 24 ெம்பே ேருைங்களில் “ேருைங்களின் 
நடுேிற்கு” ெமச்ெீ ாயுள்ள 12 ேருைங்ககளக் கழித்தால், மீதமுள்ள 12  ெம்பே 
ேருைங்கள் மற்ற எதற்கும் ெமச்ெீ ாய் இருப்பதில்கல.  
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     வமவல குறிப்பிட்டுள்ள ெமச்ெீக  அகடேதற்கு, 1874ம் ேருைங்களில் ஒன்கற 
ெமச்ெீ ாகவும், மற்றகதச் ெமச்ெீர் இல்லாததாகவும் கணக்கிடுகிவறாம். ஏமைைில், 
ேக படத்தில்  அடுத்த  பக்கத்திற்கு  ஒரு  ெம்பே ேருைம் மட்டுவம  ெமச்ெீ ாக்க 
வேண்டியிருக்கிறது.  இப்படியாக, 12 ெமச்ெீர் ேருைங்ககளயும், 12 ெமச்ெீர் இல்லாத 
ேருைங்ககளயும் மபற வேண்டுமாைால்,  வயாசுோேின் 19 ேருை மாற்றத்கத 
நாம் ஏற்றுக்மகாண்டாக வேண்டும் ! 
 
     வமற்கண்ட ேக படத்தில், ெமச்ெீர் இல்லாத 12  ெம்பே ேருைங்கள் ெது  
ேடிேத்திற்குள் குறிக்கப்பட்டுள்ளை. ெமச்ெீருகடய ேருைங்கள் மங்கிய நிறத்தில் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளை.  
 
    ேக படத்தில் 1845, 1260, 2520, 2500 ேருை காலக்கணக்கு ேட்டங்கள் குறுக்கு 
மேட்டுேகத  துல்லியமாக பார்க்கலாம்.  ேக படத்தில் “550” & “530”  
காலப்பகுதிகளுக்கு இகடயிலுள்ள பகுதி “30” ேருைங்களாகவும்,  ”506.5” & “530”  
காலப்பகுதிகளுக்கு இகடயிலுள்ள பகுதி “33.5”  ேருைங்களாகவும் இருக்கின்றை. 
நமது கர்த்த ாகிய கிறிஸ்து தமது ஊழியத்கத ஆ ம்பித்த மபாழுது 30 
ேயதுள்ளே ாய் இருந்தார். “490” ேருை இகடமேளி  தாைிவயலின் 70 ோ ங்களின் 
மமாத்த நாட்ககளக் குறிக்கிறது. இதுவும் நமது கர்த்தரின் ஊழியத்கதச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. ேக படத்தில் ேலதுபுறத்திலுள்ள 33.5 ேருைங்கள் கிறிஸ்துேின் 
33.5 ேருைங்கள் கிறிஸ்துேின் பிறப்கபயும், அேருகடய ெிலுகே ம ணம் நிகழ்ந்த 
ேருைத்கதயும் காட்டுகிறது. 
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காலக்கணக்கு ேடிேனமப்புகளும் வதே திட்ைமும்  
 

     ேட்ட சுழற்ெிகள் திரும்ப மறுபடியும் ேரும் ேிதத்திலுள்ள ேடிேகமப்புகள், 
நாம் அறிந்துள்ள வதே திட்டம் ெரியாைமதன்று நிரூபிக்கின்றை. வதேன் தம்முகடய 
திட்டத்கத ஆ ம்பம் முதல் தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கேத்து, உலக ெரித்தி  
ெம்பேங்கள் ோயிலாக இயக்குகிறார். 
 
     எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைத்திலுள்ள 4 வகரூபனீ்கள்,  ஏொயா தீர்க்கதரிெைத்தின் 
வெ ாபனீ்கள் மற்றும் மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின் 4 ஜேீன்களிலுமிருந்து ஏன் 
வேறுபடுகின்றை என்ற ெந்வதகம்  முன்பு இருந்தது. ஆைால், இந்த ஒவ்மோரு 
தரிெைமும் காலக்கணக்கின் மேவேறு பகுதிககள குறிப்பதாகவும், வமலும், 
ஒவ்மோரு தரிெைமும் தைித்தன்கமயாை வேதாகம கருப்மபாருகளக் மகாண்டதாக 
இருப்பகதயும் நாம் இப்மபாழுது பார்க்க முடிகிறது.  
 
     இந்த புஸ்தகத்தில் ேிேரிக்கப்பட்டுள்ள தரிெை ேிளக்கங்கள், நமது வதேன் 
மீதும், யுகங்ககளப் பற்றிய அேருகடய திட்டங்கள்  வமலும் நமக்கு இருக்கும் 
ேிசுோெத்கத ேலுப்படுத்தும் ேிதமாக இருப்பகதக் காண்கிவறாம்.  நாம் இதுேக  
பார்த்த ேடிேகமப்புகள், வதேத்திட்டத்தின் காலக்கணக்குகளுக்கு இகெோக உள்ளது 
என்பது மட்டுமல்லாமல்,  வதே சுபாேங்களாகிய ஞாைம், நீதி, அன்பு, ேல்லகம 
ஆகியேற்கற மேளிப்படுத்தி, வதேத்திட்டத்திற்கு ொட்ெியமளிக்கிறது. இந்த ேக பட 
ேடிேகமப்புகள், வதே சுபாேங்களடங்கிய வதேனுகடய திட்டத்கத முழுகமயாக 
புரிந்து மகாள்ள முடிகிறது. 
 

I.     எவெக்கிவயல் தரீ்க்கதரிெைம் - 1845 ேருஷ தரீ்ப்பு 
 

     எவெக்கிவயல் தீர்க்கதரிெைம், 1845 ேருை இகணககளயும், அகே 
உணர்த்துகிற வதேனுகடய தீர்ப்கபயும் குறிக்கிறது.  தீர்ப்பின்  ஏழு மேவ்வேறு 
காலப்பகுதிகள் 1845 ேிளக்க ேக பட ேடிேகமப்பில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
ேக படத்தில், இறுதியாை தீர்ப்பு, மனுக்குலம் ெீர்மபாருந்தி பூ ண நிகல எய்தவுடன் 
அேர்கள் ெந்திக்கப்வபாகும் இறுதி வொதகைகயக் காட்டுகிறது. இறுதியில் வதே 
அன்பு, மீட்பின் பலிகயக் மகாடுத்து வதே நீதிகய திருப்திப்படுத்துேது 
மேளிப்படுகிறது. 
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மனுகுலத்தார் சுயமாகவே நினலநிற்பார்கள் : 
 
      மேளி 20:7-10ம் ேெைங்களில் காணப்படும் “மகாஞ்ெக்காலத்தில்” நடக்கும் 
வொதகை, 1845 ேருை ேடிேகமப்பில் இறுதி ெம்பே ேருைமாகக் 
குறிக்கப்படுகிறது. இந்த காலப்பகுதியில் ஜேீகைப் மபற்றேர்களுக்கு மகாடுக்கப்படும் 
இறுதி வொதகையில், உலகத்தார் தங்கள் ேிசுோெத்கதயும் நன்றியறிதகலயும் 
நிரூபிக்க வேண்டியேர்களாயிருக்கிறார்கள். பாேத்திலும் ம ணத்திலும் பிறோமல், 
தங்கள் சுய தகுதியின்படி உலகத்தார் வதேைில் நிகலநிற்பார்கள். (எவ  31:29-30) 
 

 

II.   சேளிப்படுத்தல் ஆகம தரீ்க்கதரிெைம் - 1260, 2520 ேருஷ  ஆளுனக  
 

     ஆதாம் பூமியிலுள்ள ெகலத்கதயும் ஆண்டு மகாள்ளும் உரிகம மபற்றேைாக 
பகடக்கப்பட்டான். ஆைால், அேனுகடய ேிழுககயிைால் அந்த உரிகமகய அேன் 
இழந்தான்.  மனுைன் ேிழுந்த நிகலயில், மற்றேர்கள் மீதாை அடக்கு முகற, 
துன்புறுத்தல், மிருகங்கள் மீதாை மைித உரிகம இழப்பு ஆகியேற்கற நாம் 
பார்க்கிவறாம்.  ெிருஷ்டிப்பின் மீது மனுைன் ஆதிக்கம் மெலுத்தும் வபாது என்ை 
நிகழும் என்பகதயும், இந்த ஆளுகமயில் வதேனுக்கும் மனுைருக்கும் உள்ள 
வேறுபாடு பற்றியும்  1260 & 2520 ேருை ேக பட ேடிேகமப்புகளில் மதளிவுற 
ேிளங்குகிறது.  இறுதியில்,  ெிருஷ்டிப்பின் மீது ஆளுகக மெய்ேதற்கும், 
முன்ைிருந்த நிகலக்குத் திரும்புேதற்கும் வதேன் தம் குமா ைாகிய கிறிஸ்துகே 
அனுப்பிைார். மனுக்குலம் பூ ண நிகலக்குத் திரும்பிய பிறவக, ெிருஷ்டிப்பின் மீதாை 
மற்றேர்ககள அடக்கி, துன்புறுத்தாமல் ஆள முடிகின்ற நிகல உருோகும். 
 
ஆளுனக உரினம வபாராட்ைம் : 
 

     மேளிப்படுத்தல் ஆகமத்தின் 1260 & 2520 ேருை ெிங்காெை காட்ெி, பிதாோகிய 
வதேனும், குமா ைாகிய கிறிஸ்துகேயும் சுட்டிக்காட்டி, பிதாேின் பி திநிதியாக 
கிறிஸ்து உலகத்கத ஆளுேகதயும், வபாலி அகமப்புககள இைி மதாடர்ந்து இயங்க 
அனுமதிக்காமல், அேற்கற அழிக்கும் திட்டங்ககள மெயற்படுத்துேகதயும் 
காண்பிக்கின்றை. மேளிப்படுத்தல் ஆகமம் முழுேதும் உலக வபாலி 
அகமப்புகளுடைாை வபா ாட்டத்கதயும், இறுதியில் மஜயம் மகாள்ேகதயுவம 
ேிளக்குகிறது. 
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19 ேருஷ பிரச்ெினை : 
      கிமு 607ம் ேருைம் பற்றிய பி ச்ெிகைகய நாம் ஏற்கைவே பார்த்வதாம். 
பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப் வபாகும் ேருைத்கத கிமு 587 என்று உலக ே லாற்று 
பதிவுகள் மதரிேிக்கின்றை.  இதற்காை தீர்வு என்ை ? 2520 ேருை காலப்பகுதி, 70 
ேருை பாழாய்ப்வபாகும் காலப்பகுதி ஆகிய இ ண்டும் எருெவலம் நக ம் 
அழிக்கப்பட்ட வததியிலிருந்து கணக்கிடாமல், வநபுகாத்வநச்ொர் எருெவலமின் மீது 
முதன் முதலாக பகடமயடுத்து, வதெத்கத தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு ேந்த 
ேருைத்திலிருந்து கணக்கிட வேண்டும். இந்த ேித்தியாெம்  தேி ,  ெல் அேர்களின் 
ோல்யூம்களின் அகைத்து காலக்கணக்கு அம்ெங்களும் மாற்றம் ஏதும் இல்லாமல் 
தக்க கேக்கப்படுகின்றை. கிமு 607ம் ேருைத்திலிருந்து  அகற்றப்படும் 19 
ேருைங்கள், வயாசுோேின் காலத்திற்கு இடமாற்றம் மெய்யப்படுகிறது.  வயாசுோ 
நியாயாதிபதி என்று ோல்யூமில் குறிக்கப்படுகிறது.  ஆைால், அேன் ம ணம் 
அகடயும் ேக யில், வேதாகமம் நியாயாதிபதிககளப் பற்றி குறிப்பிடேில்கல.  
 
      வமற்குறிப்பிட்ட திருத்தத்திைால், மூல காலக்கணக்கில் எவ்ேித பாதிப்பும் 
ஏற்படுகிறதில்கல. மொல்லப்வபாைால், இவ்ேித திருத்தத்திைால், 2520 ேருை 
ேக பட ேடிேகமப்பில், ஒரு ேட்டம் இப்மபாழுது “10 வகாத்தி ங்கள்”  ஆட்ெியின் 
அழிவு ேருைத்கத குறுக்கு மேட்டுகிறது.  இதன் கா ணமாகவும், மற்றும் ெில 
ெிறிய திருத்தங்கள் மூலமாகவும், 2520 ேருை ேக படத்தில் “10 ெம்பே 
ேருைங்கள்”  இப்மபாழுது கிகடக்கின்றை. “10”  என்பது “ெிேில் அதிகா த்கத” 
அகடயாளப்படுத்தும் பூமிக்குரிய எண்  ஆகும்.  
 

III.   ஏொயா தரீ்க்கதரிெைம் :   2500 ேருஷ ேடிேனமப்பு - அன்பு மற்றும் யூபிலி. 
 

      ஏொயாேின் வெ ாபனீ்கள் தரிெைம் 2500 ேருை காலக்கணக்ககயும், 
உலகத்தார் மபறப் வபாகிற ெீர்மபாருந்துதகலயும் குறிக்கிறது. ம ணப்பிடியிலிருந்து 
உலகத்தாக  ேிடுேித்து இழந்த யாேற்கறயும் திரும்ப மபறுேதற்கு, தமது 
அளேில்லாத அன்பின் கா ணமாக பிதாோகிய வதேன் தம் குமா ைாகிய 
கிறிஸ்துகே ஒப்புக்மகாடுத்தார்.  நிழலாகிய யூபிலிகயப் வபான்று, பாேத்துக்கு 
அடிகமயாயிருப்பேர்ககள அந்தப் பிடியிலிருந்து ஒவ்மோருேரும் 
ேிடுதகலயாக்கப்படுேது மபாருளாகிறது. 
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ெரீ்சபாருந்தும் காலம் : 
 
     ஏொயாேின் ஆலய தரிெைத்தின் தீர்ப்கப காண்பிக்கும் வபாது, இது எவ்ேளவு 
நாள் ேக க்கும் என்ற வகள்ேி எழுப்பப்படுகிறது. அதாேது, தண்டகை காலமும், 
ெீர்மபாருந்துதலின் காலமும் எவ்ேளவு என்பகத உணர்த்துகிறது.  இந்த 
தரிெைத்துடன் மதாடர்புகடய 2500 ேருைங்கள் கிபி 1874ம் ேருைத்கதச் 
சுட்டிக்காட்டி, அகதத் மதாடர்ந்து ஆ ம்பித்த ெீர்மபாருந்துதலின் காலமாகிய 1000 
ேருை நாகளயும் காண்பிக்கிறது. (அப் 3:19-21) இந்த 1000 ேருை நாளில் 
இஸ் வேகல கூட்டிச் வெர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், மனுக்குலத்தார் அகைேக யும் 
இ ட்ெிப்புக்குள் மகாண்டு ேந்து, ஆதாம் இழந்த ஜேீகை திரும்பப் மபறுேது 
நடக்கிறது. 
 
இப்சபாழுது எதிர்வநாக்கியுள்ள பிரச்ெினைகள் :  
 
     ெகப முழுகம மபறுேதற்காை காலப்பகுதியில் நாம் இருக்கிவறாம்.  மகா 
உபத்தி ே காலம் மேகு ெமீபத்தில் உள்ளது. உலக ே லாற்றில் ஒரு முக்கியமாை 
காலக்கட்டத்தில் நாம் இருக்கிவறாம். மபரும் அழிேிற்குரிய அணு ஆயுதங்ககள 
எல்லா நாடுகளும் மபறக்கூடிய நிகல உருோகி, அகதத் தடுக்க முடியாத அளேில் 
உள்ளது. உலக நாடுகள் அகைத்திலும் மபாருளாதா  ெீ ழிவுககள பார்க்க முடிகிறது. 
இஸ் வேல்  நாட்டு மெய்திகள் திைந்வதாறும் மேளிேரும் சூழ்நிகலயில், 
ெமாதாைத்திற்காை முயற்ெிகளில் பலன் ஏதும் இல்லாத நிகல உருோகி ேருகிறது.  
இந்த பி ச்ெிகைகளுக்காை தீர்வு வதே திட்டத்தின்படி நடக்க உள்ளது.  
     காலக்கணக்கு ேடிேகமப்புககளப் பார்க்கும் வபாது, வபாலியாைகேகளும் 
மகட்டகேகளும் அழிவுக்கு ே ப்வபாேகதயும், இ ாஜ்யத்தின் ஆெீர்ோதங்கள் ே  
இருப்பகதயும் உணருகிவறாம். புதிய ோைங்களும் புதிய பூமியும் உருோகும் காலம் 
தூ த்தில் இல்கல.  
 
மேளி 21:4-5. 
        “அேர்களுனைய கண்ணரீ் யானேயும் வதேன் துனைப்பார்; இைி மரணமுமில்னல, 
துக்கமுமில்னல, அலறுதலுமில்னல, ேருத்தமுமில்னல; முந்திைனேகள் ஒழிந்துவபாயிை என்று 
ேிளம்பிைது.  ெிங்காெைத்தின் வமல் ேறீ்றிருந்தேர் : இவதா, நான் ெகலத்னதயும் புதிதாக்குகிவறன் 
என்றார். பின்னும் அேர் : இந்த ேெைங்கள் ெத்தியமும்  உண்னமயுமாைனேகள், இனேகனள எழுது 
என்றார்”. 
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     “பாழாய்ப்வபாகுதல்” ஆரம்பமாை ேருஷத்னத கிமு 607க்கு பதிலாக 
கிமு 586 என்று ேரலாற்று ஆெிரியர்கள் கூறுேனத ஏற்றுக்சகாண்ைால், 
அதைால் வேதாகம காலக்கணக்கு எப்படி பாதிக்கப்படுகிறது ?  
 
      பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப் வபாை ெம்பேம் கிமு 586 என்று ே லாற்று 
பதிவுகள் குறிப்பிடுேது ெரிமயன்று எடுத்துக் மகாண்டால், நாம் இதுேக  பார்த்த 
ேக பட ேடிேகமப்புகள் மற்றும்  ெல் அேர்களின் ோல்யூம்களில் உள்ள 
காலக்கணக்குகள் எவ்ேிதம் பாதிக்கப்படுகிறது என்பகத கீழ்கண்டோறு பார்க்கலாம் :  
 
       (நாம் இதுேனர பார்த்த ேடிேனமப்புகளில், 19 ேருஷங்கனள அவத 
சுழற்ெியில் மாற்றி அனமத்தால், நாம் கீவழ குறிக்கப்படும் எல்லா 
பிரச்ெினைகளுக்கும் தரீ்வு உண்ைாகிறது) 
 
கிபி 1874ம் ேருஷத்னத நாம் இழக்கிவறாம் : 
 
     ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்கள், அதாேது, 7ேது 1000 ேருை 
நாள் கிபி 1893.75ம் ேருைம் ேக  நடக்காது. இதைால் 40 ேருை அறுேகடயும், 
அதின் இகணகளும் பாதிக்கப்படுகின்றை. 
 
1845 ேருஷ அறுேனை இனணகள் அழிக்கப்படுகின்றை : 
     இந்த இகணகள் கிபி 1873.75ம் ேருைத்கதவயா  அல்லது புதிய ஏழாம் நாள் 
துேக்கமாகேரும் கிபி 1893.75ம் ேருைத்கதவயா   3½ ேருைங்கள் 
ஊடுருேதில்கல. ஏமைைில் இந்த இகணகள் 1845 ேருைங்கள் இல்லாமல் 1825 
ேருைங்கள் மட்டுவம உள்ளை. இதன் கா ணமாக, இந்த இகணகள்  7ேது 1000 
ேருை நாகள   மநருங்கி ே  முடியேில்கல. 
 
2520 ேருஷங்கள் கிபி 1914ம் ேருஷத்தில் முடிேதில்னல : 
     தாைிவயலின் 2520 ேருைங்கள் கிபி 1913.75ம் ேருைத்தில் முடிேதில்கல.  
ஏமைைில் 20 ேருைங்கள் கூடுதலாகி, கிபி 1933.75ம் ேருைத்கத அகடேதாக 
உள்ளது. கிபி 1933.75ம் ேருைத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளேில் ெம்பேம் ஏதும் 
நகடமபறேில்கல. 
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2500 ேருஷ யூபிலி சதாைர்பு சகடுகிறது : 
 
     2500 ேருைங்கள் கிபி 1873.75ம் ேருைத்தில் முடிேகடயேில்கல. கிபி 
1893.75ம் ேருைத்தில் முடிேகடகிறது. 
 
பிரமீடில் உள்ள பானதகளின் அளவுகள்  வேதாகம காலக்கணக்குகளுக்கு 
இனெோக இருப்பதில்னல. 
  
     ே லாற்று ஆெிரியர்கள் குறிக்கும் கிமு 586ம் ேருை கணக்கிைால், பி மீடில் 
உள்ள அளவுகள் வேதாகம காலக்கணக்கிற்கு இகெோக ே ாமல் பாதிக்கப் படுகிறது.  
நமது மூல காலக்கணக்கு பி மீடுகளின் அளவுகளுக்கு துல்லியமாக ஒத்து ேருகிறது. 
 
1845, 1260-2520, 2500 ேருஷ ேனரபை ேடிேனமப்புகள் அனைத்தும் 
பாதிக்கப்படுகின்றை : 
  
     நாம் “20” ேருைங்ககள இழந்தால், ேடிேகமப்புகள் எதுவும் இகெோக 
இருப்பதில்கல. “20” ேருைங்ககள வேறு ஒரு ேட்ட சுழற்ெியில் இட மாற்றம் 
மெய்ய முயற்ெிப்வபாமாைால், மற்ற ேட்டங்களில் ஒன்று மாற்றம் அகடந்து 
ேிடுகிறது.       
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           வமவல உள்ள  ேக படம்   1845  ேருை  இகணகளின்   
அடிப்பகடயில் ேடிேகமப்பு மெய்யப்பட்டதாகும். இதில் “பாழாய்ப்வபாகுதல்” 
காலப்பகுதியின் 20 ேருைங்ககள அகற்றிைால், 1845 ேருை ேக பட 
ேடிேகமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்ககள கீழ்கண்ட  ேக படம் காண்பிக்கிறது 
.
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“20” ேருஷங்க         1845                        
(               )  

 
    பாழாக்கும் காலத்தில் 20 ேருைங்கள் இழப்கப ஏற்படுத்தி,  1845 ேருை 
காலக்கணக்கின் ேடிேகமப்கப உருோக்க முயற்ெிக்கப்பட்டது. வமற்கண்ட 
ேக படத்தில் உள்ள   இந்த திருத்திய ேடிேகமப்பில், பாழாக்கும் காலப்பகுதிகயச் 
ொர்ந்த மபரிய ேட்டத்திலிருந்து (கிமு 607ம் ேருைத்திலிருந்து) 20 ேருைங்ககள 
அகற்றுேதால், எல்லா ேட்ட சுழற்ெிகளும் 1845 ேருைங்களுக்குப் பதிலாக 1825 
ேருைங்களாக மாறுகின்றை. இதன் ேிகளோக, கீழ்கண்ட பி ச்ெிகைகள் 
உருோகின்றை. 
 
ஜலப்பிரளய ேட்ை சுழற்ெி இழப்பு ஏற்படுகிறது : 
 
     வமற்குறிப்பிட்ட  “20 ேருை” மாற்றத்திைால் ஜலப்பி ளய ேருைம், ேக பட  
ேட்டத்திைால் குறுக்கு மேட்டப்படுேதில்கல ! ஜலப்பி ளய வததி இழப்பிைால், மூல 
காலக்கணக்கின் ேடிேகமப்பின் 7 முக்கிய ெம்பே ேருைங்கள்  ேக படத்தில் 
குறிக்கப்பட முடிேதில்கல. 
 
1845 ேருஷ இனணகள் 6000 ேருஷ முடிவுக்கு இனெோக இல்னல : 
 
     1845 ேருை இகணயின் முடிவு 6000 ேருைங்களின் முடிவு காலத்திற்கு 
மதாடர்புகடயதாய் இருப்பதில்கல. 7ம் நாளில் 3½ ேருை ஊடுருேல் இல்லாததால்,  
1845 ேருை இகணகள் பாதிக்கப்படுகின்றை. இந்த 3½ ேருைங்கள் இவயசுேின் 
ஊழிய காலமாகிய 3½  ேருைங்களுக்கு இகணயாகச் மொல்லப்படுேது 
பாதிக்கப்படுகிறது. 
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1845 ேருஷ காலக்கணக்கு ேடிேனமப்பு - “20” ேருஷங்கனள 

அகற்றுேதில் இரண்ைாம் முயற்ெி 
 

     20 ேருைங்ககள அகற்றிய 1845 ேருை ேக படத்கத உருோக்கும் மபாழுது, 
கிமு 607ம் ேருை ேட்டத்திலிருந்து “20” ேருைங்ககள அகற்றி, அதைால் மற்ற 
ேட்டங்களின் அளவுகள் எப்படி பாதிக்கிறது என்பகத கீழ்கண்ட ேக படத்தில் 
பார்க்கலாம் : 
 

 
     ேக படத்தில் “F”  ேட்டத்தில் 20 ேருைங்கள் குகறக்கப்படுகிறது. 

மூல ேக படத்தில் இடதுபுற ேட்ட அளவு, எதிர்பக்கத்திலுள்ள ேலதுபுற ேட்ட 
அளவுக்கு ெமமாய் இருக்கிறது. அகதப் வபால, இந்த ேக படத்திலும் இந்த ஒப்புகம 
இருப்பது அேெியமாகிறது. இப்படிச் மெய்யும் மபாழுது, யாக்வகாபின் 
ம ணத்திலிருந்து ெிலுகே ம ணம் ேக யிலும் 1825 ேருைங்கள் மட்டுவம 
கிகடக்கிறது.  1825 ேருைம் கிகடப்பதற்காக “D” ேட்டத்தில்  20 ேருைங்கள் 
கூட்டப்பட்டு [1825 – (638.5 + 638.5) = 548], “548” ேருைங்கள் கிகடக்கிறது.  
ெமச்ெீர் கா ணமாக, “G” ேட்டமும் “548” ஆகிறது.  “M” என்ற மபரிய ேட்டத்திற்கு 
ஒப்புகமயாக “P” மபரிய ேட்டம் இருக்க வேண்டுமாைால், ெிறிய ேட்டங்கள்  “E” & 
“F” ஒப்புகமயாக, ெிறிய ேட்டங்கள் “H” & “I ஒவ்மோன்றும் “618.5” ேருைங்களாக 
இருக்க வேண்டும். இவ்ேிதமாக, “1825” ேருை இகணகள் கிபி 1857.25ம் 
ேருைத்தில் முடிேகடகிறது. இறுதி ேட்டம் “1036.5” ஆகிறது. “7000” ேருைங்கள் 
கிபி 2893.75ம் ேருைத்தில் முடிேகடகிறது. 
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      இந்த  இ ண்டாம்  முயற்ெியிலும் ஒப்புகமகள் பாதிக்கப்படுகின்றை. 1845 
ேருை மூல ேடிேகமப்பில், மபரிய ேட்டங்கள் அகைத்தும் ஒவ  அளவு 
மகாண்டதாக உள்ளை. ஆைால்  இந்த திருத்திய ேடிேகமப்பில், மபரிய ேட்டங்கள் 
இ ண்டு ேிதமாை அளவுகளில் உள்ளை. அதாேது, 2 வஜாடிகள் “1845” ேட்டங்களும், 
4 வஜாடிகள்   “1825” ேட்டங்களும் உள்ளை.  
 
     1845 ேருை  மூல ேடிேகமப்பில், 6 ெிறிய ேட்டங்கள் ஒவ்மோன்றும்  658.5 
ேருைங்களாக உள்ளை. 2 ெிறிய ேட்டங்கள் ஒவ்மோன்றும் 528 ேருைங்களாகவும்,  
2 ெிறிய ேட்டங்கள் ஒவ்மோன்றும் 996.5 ேருைங்களாக   உள்ளை.  ஆைால் 
திருத்திய ேடிேகமப்பில், 2  வஜாடி ெிறிய ேட்டங்கள் ஒவ்மோன்றும் 618.5 
ேருைங்களாகவும், 2 ெிறிய ேட்டங்கள் 638.5 ேருைங்களாகவும், 2 ெிறிய 
ேட்டங்கள் 658.5 ேருைங்களாகவும் உள்ளை. 1845 ேருை மூல ேக படத்தில் 4 
ேித்தியாெமாை அளவுகள் மகாண்ட ேட்டங்களாக குகறந்த எண்ணிக்ககயில் 
உள்ளை.   

 
      ஆைால், இந்த திருத்திய ேக படத்தில் 7 ேித்தியாெமாை ேட்டங்கள் உள்ளை.   
ெமச்ெீர் ேட்டங்கள் நமது மூல ேடிேகமப்பு திருப்திக மாய் உள்ளகத நிரூபிக்கிறது. 
ெவகா.  ெல் அேர்களின் 2ம் ோல்யூமில் மொல்லப்பட்ட காலக்கணக்கின் மமாத்த 
ேருைங்களின் எண்ணிக்கக ெரியாக உள்ளகத அறிகிவறாம்.  இந்த மூல 
காலக்கணக்கில் ேருைங்ககள ெிறிதளவும் குகறக்கவோ அல்லது கூட்டவோ 
முடியாது. 
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     வமற்கண்ட அட்டேகணயில் ெவகா.  ெல் அேர்கள் கூறிய 40 ேருை 
அறுேகட கால ேடிேகமப்பு, முதல் ேருககயின் அறுேகடக்கு இகணயாக 
இருக்கிறது. 
 
     ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் முடிவு 1873.75ம் ேருைத்தில் 
முடிேகடகிறது. இதிலிருந்து 3½ ேருைங்கள் தாண்டி, கிபி 1877.25ம் ேருைத்தில்  
1845 ேருை இகண முடிகிறது. இது கிறிஸ்துேின் ஊழிய காலமாகிய 3½ 
ேருைங்களுக்கு இகணயாக உள்ளது. 
 
      ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் முடிவு, யூபிலி மற்றும் ெீர்மபாருந்துதல் 
காலத்தின் ஆ ம்பமாக உள்ளது. 
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     முதல் ேருககயின் வபாது ஏப் ல் கிபி 33ம் ேருைத்தில் ஒரு தீர்ப்பு இருந்தது. 
1845 ேருைங்கள் கழித்து, ஏப் ல் கிபி 1878ல் ஒரு தீர்ப்பு உள்ளது.   இதற்காை 
நிழல் அட்டேகணயின் இடது பக்கம், அதற்கு இகணயாை ெம்பேம் ேலது பக்கமும் 
உள்ளது. 

 
     ே லாற்றில் முக்கியத்துேம் ோய்ந்த ெம்பேமாக, அக்வடாபர் கிபி 69ம் 
ேருைத்தில் இஸ் வேலர்களின் ெிேில் அதிகா ம் அழிந்தது. அதற்கு இகணயாக, 
கிபி 1914ம் ேருைத்தில் ே லாற்றில் முக்கியமாை ெம்பேமாக முதலாம் 
உலகப்வபார் மேடித்தது. 
 
திருத்தங்கள் வமற்சகாண்ைால் சபரும் பிரச்ெினைகள் உருோகின்றை :  
 
     காலக்கணக்கிலிருந்து 20 ேருைங்ககள நீக்கிைால், மறுபடியும் அவத ேட்ட 
சுழற்ெியில் அந்த 20 ேருைங்ககள இடமாற்றம் மெய்யாமலிருந்தால், 
அட்டேகணயின் ேலது பக்கத்தில் உள்ளேிதமாக ேிகளவுகள் ஏற்படும்!  6000 
ேருைங்களின் முடிவு 20 ேருைங்கள் முன்வைாக்கி கிபி 1893.75ம் ேருைத்துக்கு 
நகரும். 1845 ேருை இகணயின் முடிவு 20 ேருைங்கள் பின்வைாக்கி கிபி 1857.25ம் 
ேருைத்துக்கு நகரும். வமலும், 7ேது 1000 ேருை நாள் துேக்கம் கிபி 1893.75ம் 
ேருைத்தில் ேருேதால், 40 ேருை அறுேகட காலப்பகுதி கிபி 1933.75ல் 
முடிேகடகிறது.   

 
     வமற்குறிப்பிட்டோறு, 20 ேருைங்ககள நீக்குேதால், தாைிவயலின் ஏழு 
காலங்களின் முடிவு, அதாேது 2520 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1933.75ல் 
முடிேகடகிறது. இந்த ேருைத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மபாருத்தமாை ெம்பேம் 
ே லாற்றில்   ஏதும் இல்கல. 
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2520 ேருஷ ேனரபை அனமப்பிற்காை வதால்ேி முயற்ெி 
 

     “பாழாய்ப்வபாகுதல்” காலப்பகுதியிலிருந்து 20 ேருைங்ககள அகற்றிைால்,  
1260 – 2520 ேடிேகமப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் கீழ்கண்ட ேக படத்தில் 
காட்டப்பட்டுள்ளை. 
 

 
 

         ேக படத்தில் 2520 மற்றும் 1260 ேட்டங்ககள மூல அளவுகளாகவே 
கேக்கப்பட்டுள்ளை. இப்படிச் மெய்ேதின் கா ணமாக, ே லாற்று வததிககள ஒதுக்கி 
ேிடுகிவறாம்.  இந்த ேக படத்தில், மத்திய புள்ளிகய கமயமாக கேத்து, ெமச்ெீ ாக 
ேட்டங்கள் அகமக்கப்பட்டுள்ளை. 
 

     வமற்கண்ட ேக படத்தில்  1874, 1914, 539–1799  ேருைங்கள்  குறுக்கு 
மேட்டப்படுேதில்கல.  இந்த ேருைங்கள் எல்லாம் கிபி 587ம் ேருைத்திற்கு 
பின்ைால் இருப்பதால், ேட்டங்களின் ேடிேகமப்பு இடம் மாறுேதில்கல.  ஆைால், 
ே லாற்று வததிகளுக்கு இகெோக இருந்தாலும், இந்த ேருைங்கள் எகதயும் 
குறுக்கு மேட்டுேதில்கல.  
 
     “ஏழு” முக்கிய ெம்பே ேருைங்கள் மூல ேக படத்தில் குறுக்கு மேட்டப்படுேது 
வபால, இந்த ேக படத்தில் குறுக்கு மேட்டப்படுேதில்கல. இதுவே ேக படம் 
ெரியாைது இல்கல என்பது ேிளங்குகிறது. 
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     “பாழாய்ப்வபாகுதல்” காலப்பகுதியிலிருந்து 20 ேருைங்ககள அகற்றி, 
ேட்டங்கள் எல்லாேற்கறயும் ஒவ  அளோக (2500) அகமத்து, யூபிலி 
ேடிேகமப்கப உருோக்கும்  முயற்ெி வமற்கண்ட ேக படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
இந்த யூபிலி ேக படம் வமவலாட்டமாகப் பார்க்கும் மபாழுது, மூல ேக படத்கத 
வபான்று ெரியாக இருப்பது வபால வதாற்றமளிக்கிறது.  மூல ேக படத்தில் “ஏழு” 
முக்கியமாை ெம்பே ேருைங்ககள ேட்டங்கள் குறுக்கு மேட்டுகின்றை.  ஆைால், 
வமற்கண்ட திருத்திய ேக படத்தில் ஒரு முக்கிய ெம்பேமாகிய கிறிஸ்துேின் 
பிறப்பு நிகழ்ந்த ேருைம் ேட்டத்திைால் குறுக்கு மேட்டப்படுேதில்கல. இந்த 
ேட்டம் இப்மபாழுது கிபி 21.25ம் ேருைத்தில் குறுக்கு மேட்டப்படுகின்றை. இது 
கிறிஸ்துேின் பிறப்பு ேருைம் இல்கல என்பது யாேரும் அறிந்தவத! இந்த 
ேக படத்தின் மற்ற ெம்பே ேருைங்கள் ே லாற்று முக்கியத்துேம் உள்ளதாக 
இல்கல. 
 
      கீவழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள ேக படத்தில் இ ண்டாேது முயற்ெியாக 20 
ேருைங்ககள அகற்றி ேிட்டு, ே லாற்று வததிககள உபவயாகப்படுத்தி ேட்டங்களின் 
அளவுகள் உருோக்கப்பட்டுள்ளது. இது மெயல்படுத்த முடியாததாக உள்ளது. 
ஏமைைில்,   மத்திய புள்ளியிலிருந்து    (கிமு 606.25)    கிறிஸ்துேின்    பிறப்கப 
வநாக்கியுள்ள ேட்டத்தின் அளேில் 20 ேருைங்ககள நீக்க வேண்டியுள்ளது (625 – 
20 = 605). 
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.  
இந்த “605” ேட்டத்திற்கு ெமச்ெீ ாக, இதற்கு முன் உள்ள ேட்டத்கதயும்  
“625”லிருந்து “605” ஆக மாற்ற வேண்டும். ஆைால், ே லாற்றில் நிரூபிக்கப்பட்ட 
ேருைத்கதயுகடய இந்த ேட்டத்கத மாற்ற இயலாது.  வமலும், “2500” ேருை 
மபரிய ேட்டம் “2480” ேருைமாக மாறுகிறது. 
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              வமற்குறிப்பிட்ட கா ணங்களிைால், இந்த திருத்திய ேடிேகமப்புகள் 
ெரியில்கல என்பதும், மூல காலக்கணக்கு மட்டுவம ெரியாக உள்ளது என்பது 
நிரூபணமாகிறது. 
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ரெல் காலக்கணக்கு மற்றும் புதிய காலக்கணக்கு 
 

       ெவகா.  ெல் எழுதிய  இ ண்டாம் ோல்யூம் புத்தகத்தில் காணப்படும் 
காலக்கணக்கு குறித்து எழுந்துள்ள பல வகள்ேிககள ஊடுருேிப் பார்க்கும் முயற்ெி 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  ெல் காலக்கணக்கில் ெில மாற்றங்ககளக் மகாண்டுே ச் 
மெய்யும் முயற்ெியில் நியாயாதிபதியின் கால ,  ாஜாக்களின்     ,      
                             171         குகறக்கப்படுகின்றை. 
இதன் கா ணமாக, இ ண்டாம் ோல்யூமில் உள்ள 6000 ேருைங்களின் முடிவு 
தள்ளிப்வபாடப்பட்டு, கி.பி. 2043ல் முடிேகடேதாக                  
குறிக்கப்படுகிறது. 
 
      புதிய காலக்கணக்கு யூபிலி சுழற்ெிகள் 49 ேருைங்ககளக் மகாண்டதாக 
அனுமாைித்து, இதன் கா ணமாக, ேிவெைித்த யூபிலி கி.பி 1874ல் துேங்குேதற்குப் 
பதிலாக கி.பி. 1878ல் துேங்குேதாக கூறுகிறது. புதிய காலக்கணக்கில் அறுேகட 
கால இகண அம்ெங்கள் ஒவ  மாதிரி இருக்கின்றை. ஆைால் இகணகள் துேங்கும் 
காலம் மட்டும் 3½   ேருைங்கள் முன்ைதாக உள்ளை.   
 
      வமலும், 2520 ேருைங்கள் குறித்த தீர்க்கதரிெைம் கி.பி 1914ல் 
முடிேகடேதில் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படுகிறதில்கல. ஆைால், கி.மு. 607ம் ேருைம்  
19-20 ேருைங்கள் முன்ைாகக் குறிக்கப்பட்டு, அந்த ேருைம் வநபுகாத்வநச்ொர் 
பாலஸ்தீைா மீது மதாடுத்த முதல் பகடமயடுப்பு நடந்த ேருைமாக  புதிய 
காலக்கணக்கு கணிக்கிறது. ஆைால்,  ெல் அேர்களின் இ ண்டாம் ோல்யூமில் கி.மு 
607ம் ேருைம், எருெவலம் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு பாபிவலானுக்குச் ெிகறப்பட்டுப் 
வபாை ேருைத்கதக் குறிப்பதாக உள்ளது. 
 
       முடிேின் காலத்கத தற்காலத்திலிருந்து பின்ைாக கி.பி. 2043ம் ேருைத்திற்கு 
தள்ளிப்வபாடும் ேிதமாக உள்ள புதிய காலக்கணக்கின் மாற்றங்களிைால் நாம் 
ஈர்க்கப்படுகிவறாம். கி.பி. 1914ல் நடக்கும் எை முன்பு எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெம்பேங்கள் 
நகடமபறாத நிகலயில், புதிய காலக்கணக்கில் குறிக்கப்படும் மாற்றங்கள் ெில 
வகள்ேிகளுக்கு பதில் அளிக்கும் ேிதமாக பி கமகய ஏற்படுத்துேதாக உள்ளை.  
ஆைால், இந்த மாற்றங்கள் ெரியாைதாகவும், நியாயப்படுத்துேதாயும் இருந்தால், 
தீர்க்கதரிெை பார்கேயில் நாம் மதளிவு மபற முடியும். ஆைால் அந்த மதளிவு 
கிகடக்காத நிகலயில், தீர்க்கதரிெைம் மற்றும் அதன் பார்கேயின் அடிப்பகடயில் 
இந்த மாற்றங்கள் ெரியாைகேயாக இல்கல என்ற முடிவுக்கு ேருகிவறாம்.  
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      “ ெல் காலக்கணக்கு” ெம்பந்தமாக எழுந்துள்ள வகள்ேிககள ஆ ாய்ந்து, அதன் 
ெிக்கல்ககள ககளந்து, “ ெல் காலக்கணக்கு”  ெரியாைதாய் இருக்      நாம் 
ஆ ாயலாம். ஆதாமின் நாளிலிருந்து தற்காலம் ேக யிலும், ஏழாேது 1000 ேருை 
நாள் துேக்கம் பற்றி  , 1845, 1260, 2520, 2500                         
            ,                 ,        குறித்த “மீண்டும் திரும்ப     
ேடிேகமப்புகள்” (REPEATING PATTERNS)      நாம் ஏற்கைவே பார்த்துள்வளாம்.  

1)  1845 ேருை ேடிேகமப்பில் “7” முக்கிய ெம்பே ேருைங்கள் ேட்டங்களால் 
குறுக்காக மேட்டப்படுகின்றை. 1845 ேருை ேிளக்க ேக படம் தீர்ப்புககள 
மேளிப்படுத்துபகேகளாக இருக்கின்றை.  

2)  1260 மற்றும் 2520 ேருை ேடிேகமப்புகள் மகாண்ட ேிளக்க ேக படத்தில்  
“10” முக்கிய ெம்பே ேருைங்கள், ேட்டங்களால் குறுக்கு மேட்டப்படுகின்றை. 
இந்த ேருைங்களின் ேடிேகமப்புகள், ஆளும் அதிகா த்கத மேளிப்படுத்து 
பகேயாக இருக்கின்றை.  

3) “2500” ேருை ேடிேகமப்பு, “7” முக்கிய ெம்பே ேருைங்ககள மகாண்டுள்ளது. 
இது உலகத்தாருக்கு இ ட்ெிப்பு ேழங்கும் நிகலகய மேளிப்படுத்துகின்றை. 

        ெல் காலக்கணக்குடன் ஏதாேது ேருைங்ககளக் கூட்டிைாலும், நீக்கிைாலும், 
அது ஒரு ேருைமாயிருந்தாலும், வேதாகம காலக்கணக்கின் இணக்கமாை 
ேடிேகமப்புகளும், அேற்றின் ேட்ட குறுக்கு மேட்டுகளும் அழிக்கப்படுகின்றை. 
இதன் கா ணமாகவே,  ெல் காலக்கணக்கு ெரியாைது என்பதில் நாம் மதளிவு 
மபறுகிவறாம். ஆைால், “20 ேருைங்கள்” குறித்த “இ ண்டு” மாற்றங்கள் மட்டும் நாம் 
கேைத்தில் எடுத்துக் மகாள்ள வேண்டியுள்ளது.  ஆைால், மமாத்த காலக்கணக்கில், 
இந்த “20 ேருைங்கள்”  ஒன்றுக்மகான்று நீக்கப்படுகின்றை.  ஆகவே, மமாத்த 
காலக்கணக்கில்  எவ்ேித மாற்றமும் ஏற்படுகிறதில்கல. 
       புகதமபாருள் மற்றும் ெரித்தி  ஆய்வுகள் பின்ைர் மேளிப்பட்டகதத் 
மதாடர்ந்து, “ ெல் காலக்கணக்கு” குறித்த ெில வகள்ேிகள் தற்காலத்தில் எழுகின்றை. 
வேத மாணேர்களில் பலர் இது பற்றிய தங்கள் கேைத்கத ெிறிதும் 
மெலுத்தாமலிருக்கும் நிகல உள்ளது. ெவகா.  ெல் காலத்கதத் மதாடர்ந்து 
நாளகடேில், இஸ் வேலர் பாபிவலானுக்கு முற்றிலும் ெிகறப்படுத்தப்பட்டுச் மென்ற 
ேருைம் “கி.மு. 587” என்பதற்காை ொட்ெியக்கூறுகள் அதிகம் நிலவுகின்றை.  
இதற்காை ேிளக்கத்கத நாம் அறிய முற்படாமல், அது தேறு எை மேறுமவை 
மொல்ேது ெரியல்ல ! 
         கி.மு. 587ம் ேருைமா ?  அல்லது கி.மு. 607ம் ேருைமா  என்ற வகள்ேி 
தான் நம் கேைத்கத முதலில் ஈர்க்கிறது. இந்த ேருைம் குறித்து தான்,  ெல் 
காலக்கணக்கில்  பி ச்ெிகைக்குரிய   ேிையங்களில்  முதன்கமயாக   இருக்கிறது.  
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இந்த பி ச்ெிகை ெம்பந்தமாை தீர்கேயும்,  இந்த யுக முடிவு  குறித்த 1799, 1874, 
1878, 1914ம் ேருைங்கள்        ேிையங்களில்  ெல் காலக்கணக்கு மிகச் 
ெரியாைதாகவும், துல்லியமாைதாகவும் உள்ளது என்று ெவகா. மமெீ ா எழுதியுள்ள 
ேிளக்கங்ககள பின்ேரும் பகுதிகளில் காணலாம் : 
       கி.மு. 587ம் ேருைமா ? அல்லது கி.மு. 607ம் ேருைமா ? என்ற 
மாற்றத்திைால்,  ெல் காலக்கணக்கின் பல அம்ெங்கள் இதுேக  காணாத அளேிற்கு 
மேளிச்ெத்திற்கு ேருகின்றை. கி.பி. 1874 – 1914 அறுேகட இகணகள் 
நிரூபணமாகின்றை. பாபிவலானுக்கு முற்றிலும் ெிகறப்பட்டுப் வபாை ேருைம் 
குறித்த தேறாை கணிப்பிைால், இஸ் வேலர்  தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பி ேந்த 
கி.பி. 1948ம் ேருைம் மகறக்கப்பட்டிருந்தது என்பகத நாம் அறிய முடிகிறது. 
தாைிவயல் புஸ்தகத்தின் முக்கியமாை ேருைமும் மகறக்கப்பட்டிருந்தகத நாம் 
காண முடிகிறது. இகதக் குறித்து பிறகு ஆ ாயலாம். 
 
      “20 ேருைங்கள்” குறித்து வதகேப்படுகிற மாற்றங்ககள நாம் கணக்கில் 
எடுத்துக் மகாள்ளும் வபாது, அந்த மாற்றங்கள்  ெல் காலக்கணக்கிற்கு ெரியாக 
மபாருந்தி ேருேகதப் பார்க்கிவறாம். புதிய காலக்கணக்கின் ஆட்வெபகைகளுக்கு நாம் 
பதில் அளிக்க முடிகிறது. 
 
      ககடெியாக, நியாயாதிபதிகள் காலம் மற்றும்  ாஜாக்களின் காலம் பற்றிய 
ேிையங்களில்  ெல் காலக்கணக்கின் கால அளவுகள் மிகவும் துல்லியமாைகே 
என்பகத பின்ேரும் பகுதிகளில் பார்க்கலாம். 

 
கி.மு. 607ம் ேருஷத்னத ஏன் மறுபரிெலீனை செய்ய வேண்டும் ? 

 
      ெவகா.  ெல் அேர்களின் காலத்திற்குப் பின்ைால், ே லாற்றுப் பதிவுகள் 
கூடுதலாக மேளிப்படத் மதாடங்கி, வேத மாணேர்களின் பா ம்பரிய கருத்துக்கு 
எதி ாக மபரும் ெிக்கல்கள் உருோகத் மதாடங்கிை. இக்கால ே லாற்றுப் பதிவுகள் 
மூலம், இஸ் வேலர் பாபிவலானுக்கு முற்றிலும் ெிகறப்பட்டுப் வபாைது கி.மு.587ம் 
ேருைம் என்பது துல்லியமாக நிரூபணமாகியுள்ளது. இந்த ெம்பேம் நடந்த ேருைம் 
கி.மு.587 என்பதற்காை வேதாகமம் மற்றும் புகதமபாருள் கண்டுபிடிப்புகள் ோயிலாக 
    ொட்ெியங்க  குகறேில்லாமல் தற்வபாது காணப்படுகின்றை. 
      வமலும், ோல்யூம்-2ல் குறிக்கப்பட்டுள்ள கி.மு. 606ம் ேருைம் 
ெரியகமக்கப்பட்டு, கிமு 607ம் ேருைம்  ெரியாைது என்பது ரீபிரிண்ட் பக்கம் 1980ல் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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      ெவகா.  ெல் காலத்தில் ெரித்தி  பதிவுகள் முழுகமயாக இல்லாத நிகலயில், 
அேருக்குப் பின்ைாை ேருைங்களில், வகாதுகம மற்றும் பண்டங்ககள மகாள்முதல் 
மெய்யும் ேர்த்தக குறிப்புகள் அடங்கிய களிமண் பலகககள் புகதமபாருள் 
ஆ ாய்ச்ெியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளை. ஒவ்மோரு களிமண் பலககயிலும் 
ேர்த்தகம் நகடமபற்ற ேருைம், அப்மபாழுது ஆட்ெியிலிருந்த  ாஜாேின் ஆளுகக 
ேருைத்தின் அடிப்பகடயில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாதிரியாை களிமண் 
பலகககள் ஆயி க்கணக்கில் கண்மடடுக்கப்பட்டு, ஆ ாய்ச்ெி மெய்து, “வதெம் 
பாழாய்ப்வபாை ேருைங்கள்” அட்டேகணப்படுத்தப்பட்டது.  ஒரு  ாஜாேின் ேர்த்தக 
குறிப்புகள் 15 ேருைங்கள் ேக யில் இருந்தால், அதற்குப் பிறகு ேர்த்தக குறிப்புகள் 
இல்லாத நிகலயில், அந்த  ாஜா 15ம் ேருைத்தில் இறந்தான்  என்ற முடிவுக்கு ே  
முடிகிறது. இது வபான்று, வதெம் பாழாய்ப்வபாை காலப்பகுதியில் நடந்த ேர்த்தக 
குறிப்புகளின் ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், நமக்கு “70” ேருைங்கள் கிகடப்பதில்கல!  
“50” ேருைங்கள் மட்டுவம கிகடக்கிறது. 
     வமலும் ெந்தி  சுழற்ெிகள் மற்றும் ோைொஸ்தி  குறிப்புகளடங்கிய களிமண் 
பலககககள ஆ ாயும் மபாழுது, வதெம் முழுகமயாக பாழாய்ப்வபாை காலம், 
குகறோை காலப்பகுதிகயவய அகடயாளங் காட்டுேதாக உள்ளது.  
     வமலும், வேதாகம குறிப்புகளில் கீழ்கண்ட ேெைங்களில் ெில ெிக்கல்கள் 
இருப்பகதப் பார்க்கலாம்.  உதா ணமாக, யூவதயாேிலும், அகதச் சுற்றியுள்ள 
ஜாதிகள்  வமலும் 70 ேருைங்கள் பாபிவலாைின் ஆளுகக இருக்கும்  என்று வேதம் 
மொல்கிறது. 
 
எவ  25:11,12. 
        “இந்தத் வதெசமல்லாம் ேைாந்தரமும் பாழுமாகும்; இந்த ஜாதிகவளா, எழுபது ேருஷமாகப் 
பாபிவலான் ராஜானேச் வெேிப்பார்கள்; எழுபது ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு, நான் பாபிவலான் 
ராஜாேிைிைத்திலும், அந்த ஜாதியிைிைத்திலும் கல்வதயருனைய வதெத்திைிைத்திலும்  அேர்களுனைய 
அக்கிரமத்னத ேிொரித்து, அனத நித்திய பாழிைமாக்கி“. 
       இஸ் வேலர் பாபிவலானுக்கு ெிகறபிடிக்கப்பட்டு வபாை ேருைம் கிமு 
607க்குப் பதிலாக கிமு 587 என்று காலக்கணக்கில் திருத்தம் மெய்யாத பட்ெத்தில், 
மூல காலக்கணக்கில் பாபிவலாைின் அதிகா ம் 90 ேருைங்ககளக் 
மகாண்டதாயிருக்கும்.  ஏமைைில்,  பாபிவலானுக்கு  முழுேதுமாக   ெிகறப்பட்டுப் 
 வபாைதற்கு முன், 20 ேருைங்களாக பாலஸ்தீைா பாபிவலாைின் அதிகா த்திற்கு 
கட்டுப்பட்டிருந்தது.  அந்த 20 ேருைங்களுடன் 70 ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், 
பாபிவலாைின் அதிகா ம் 90 ேருைங்களாகின்றை. தாைி 9ம் அதிகா த்தின்படி, 
தாைிவயல் 90 ேருைங்ககள ஏற்றுக்மகாள்கிறதில்கல. எவ மியாேிைால் 
தீர்க்கதரிெைம் உக க்கப்பட்டபடி, எருெவலம் பாழாய்ப் வபாேதின் காலம் 70 
ேருைங்கள்   என்பகத தாைிவயல் அறிந்திருந்தார். 
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      ெகரியா கூறும் மற்றுமமாரு 2ேது 70 ேருை காலப்பகுதிகயக் குறித்து ஒரு 
பி ச்ெிகை உள்ளது.  இந்த காலப்பகுதிகயத் தான் எஸ்றாவும், மநவகமியாவும் 
உணர்த்துகிறார்கள். கிபி 587ம் ேருைத்கத பாபிவலானுக்கு ெிகற பிடிக்கப்பட்டுப் 
வபாை ேருைமாக திருத்தியகமக்காேிட்டால், ெகரியாேின் 70 ேருை காலப்பகுதி 
90 ேருைங்களாக இருக்கும். கிபி 587ம் ேருைத்கத ஏற்றுக்மகாண்டால், 
பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப் வபாை ேருைம் மதாடங்கி, வகாவ ஸ் ொெைம் 
மேளிப்பட்டேக க்குமுள்ள காலப்பகுதி 50 ேருைங்கள் என்பது மதளிோகிறது. 
ஆகவே, இந்த 50 ேருைங்களுடன், இதற்கு முந்கதய 20 ேருைங்ககளக் 
கூட்டிைால், நமக்கு வதகேப்படும் 70 ேருைங்கள் கிகடக்கிறது.  பா ம்பரிய 
காலக்கணக்கு பார்கே மகாண்டுள்ள ெில வேத மாணேர்கள், இந்த ெிக்ககல 
தீர்க்கும் முயற்ெியில், வமதியைாகிய தரியு  ாஜாவும், மபர்ெியைாை தரியு  ாஜாவும் 
ஒருேவ   என்று கூற முற்படுகின்றைர். ஆைால், வேதாகமத்தின் பதிவுகளும், 
ே லாற்று பதிவுகளும் இகத ெிறிதும் ஏற்றுக்மகாள்கிறதில்கல. 
 
      தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தில், வமதியைாகிய தரியு  ாஜாோக இருக்கும் வபாது, 
பாபிவலானுக்கு மகாடுக்கப்பட்ட காலம் 70 ேருைங்கள்  என்று தாைிவயல் 
கூறுகிறார். மமகிவதாேில் நகடமபற்ற யுத்தத்தில்  வயாெியா  ாஜா 
ம ணமகடந்தகத மதாடர்ந்து, இஸ் வேல் வதெம் தன்னுகடய வதெீய அந்தஸ்கத 
இழந்தது. இந்த ெமயத்திலிருந்து தான், 70 ேருைங்களடங்கிய பாழ்க்கடிப்பு,  
வதெத்தில் ஆ ம்பமாைதாக கணக்கிடப்படுகிறது. இது வமதியைாகிய தரியு  ாஜாேின் 
1ம் ேருைம் ேக  மதாடருகிறது. இகதத் தான், தாைிவயல் 70 ேருைங்கள் 
நிகறவேறியது என்று குறிப்பிடுகிறார்.  
தாைி 9:1,2. 
       “கல்வதயருனைய ராஜ்யத்தின் வமல் ராஜாோக்கப்பட்ை வமதிய குலத்தாைாகிய 
அகாஸ்வேருேின்  புத்திரைாை தரியு ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற முதலாம் ேருஷத்திவல, 
தாைிவயலாகிய நான் எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்புகள் நினறவேறித்தரீ எழுபது ேருஷம் செல்லுசமன்று 
கர்த்தர் எவரமியா தரீ்க்கதரிெிவயாவை சொல்லிய ேருஷங்களின் சதானகனயப் புஸ்தகங்களால் 
அறிந்து சகாண்வைன்.” 
        
       எஸ்றா, மநவகமியா, ெகரியா புஸ்தகங்களில் மபர்ெியைாை தரியுேின் மபயர் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.   இங்கு   “70   ேருைங்கள்”   பற்றி   மறுபடியும் மொல்லப் 
பட்டுள்ளது. இகதப் பற்றி, வேதாகம சூழ்நிகலப் மபாருத்தத்கத மகாண்டு 
ஆ ாய்ந்தால், இந்த “70 ேருைங்கள்” என்பது, தாைிவயலால் உக க்கப்பட்ட “70 
ேருைங்கள்” முடிந்த பிறகு,  20 ேருைங்கள் முடிந்த காலப்பகுதிகயச் ொர்ந்ததாக 
உள்ளது.   

591 
 



    
 
    தாைிவயலால் குறிக்கப்பட்ட 70 ேருைங்கள் முடிவுற்ற பின்பு, இஸ் வேலர் 
தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பிச் மென்றார்கள்.  ஆைால், அேர்களுகடய எதிரிகள் 
ஆலயம் திரும்பக் கட்டுேகத தடுத்தார்கள். ஆகவே, ஆலயம் திரும்ப கட்டும் பணி, 
மப ெிய  ாஜாோை தரியுேின் ஆட்ெி ேக க்கும் தகடபட்டிருந்தது.  தரியுேின் 
ஆட்ெிக் காலத்தில் வகாவ ஸ்  ாஜா ஏற்கைவே மேளியிட்டிருந்த ொெைப் பதிவுககள  
ஆ ாய்ந்து, யூதர்கள் ஆலயத்கத திரும்ப கட்டுேதற்காை ொெைம் மறுபடியும் 
அளிக்கப்பட்டது. இது இ ண்டாம் ொெைம் ஆகும். ஏமைைில், முதலாம் ொெைம் 
முழுேதுமாக நகடமுகறப்படுத்தப்படேில்கல.  வகாவ ஸ்  ாஜாேின் ொெைம் 
மேளியாைதற்குப் பிறகு 20 ேருைங்கள் கழித்து, மபர்ெிய  ாஜா தரியுேின் 2ம் 
ொெைம் அளிக்கப்பட்டது. 
 
ெகரி 7:5.  “நீ வதெத்தின் எல்லா ஜைத்வதாடும் ஆொரியர்கவளாடும் சொல்ல வேண்டியது 
என்ைசேன்றால், நீங்கள் இந்த எழுபது ேருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும், ஏழாம் மாதத்திலும் 
உபோெம் பண்ணி துக்கங்சகாண்ைாடிைவபாது நீங்கள் எைக்சகன்றுதாைா உபோெம் பண்ணிைரீ்கள் ? 
 
எஸ்றா 6:1-3.  “அப்சபாழுது ராஜாோகிய தரியு இட்ை கட்ைனளயின்படிவய பாபிவலான் 
கஜாைாேிலுள்ள தஸ்திர அனறனயச் வொதித்தார்கள்; வமதிய ெனீமயி  ருக்கிற  அக்வமதா 
பட்ைணத்தின் அரமனையிவல ஒரு சுருள் அகப்பட்ைது. அதிவல எழுதியிருந்த ேிபரமாேது: 
 
      ராஜாோகிய வகாவரெின் முதலாம் ேருஷத்தில், வகாவரஸ் ராஜா எருெவலமிலிருந்த 
வதோலயத்னதக் குறித்துப் பிறப்பித்த உத்தரவு என்ைசேன்றால்: வதோலயமாைது பலி 
செலுத்தப்பட்டு ேந்த ஸ்தாைத்திவல கட்ைப்பைக்கைேது; அதின் அஸ்திபாரங்கள்  பலமாயிருப்பதாக; 
அது அறுபது முழ உயரமும், அறுபது முழ அகலமுமாயிருக்க வேண்டும்”. 
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“20 ேருஷங்கள்” பிரச்ெினைனய நிேர்த்திப்பது எப்படி ? 
 

       “20 ேருைங்கள்” பி ச்ெிகையிைால்,  ெல் காலக்கணக்கில் (2ம் ோல்யூம்) 
எவ்ேித பாதிப்பும் ஏற்படுேதில்கல என்பகத நாம் நிரூபிக்கலாம்.  “20 ேருைங்கள்” 
பற்றி வேமறாரு இடத்தில் திருத்தம் வமற்மகாள்ேதால், கிமு 607ம் ேருைம் மற்றும் 
கிபி 1914ம் ேருைத்தில் எவ்ேித மாற்றமும் ஏற்படுேதில்கல.  மூலக்கணக்கின் 
ெரித்தன்கமகயத் தக்க கேத்துக்மகாள்ேதற்காக, எருெவலம் நக மும் ஆலயமும் 
அழிவுற்ற பிறகு 19 ேருைங்ககள கணக்கிலிருந்து எடுத்து ேிட்டால், வேமறாரு 
இடத்தில் இந்த 19-20 ேருைங்ககள திரும்ப வெர்க்க வேண்டியிருப்பகத நாம் அறிய 
முடிகிறது. 
      வமலும், ஒரு 19-20 ேருைங்ககள எங்வக திரும்ப கூட்டிச் வெர்க்க இயலும் ? 
எப்படி இது ொத்தியமாகிறது?  இந்த இ ண்டு “20 ேருைங்கள்” மாற்றங்கள், யூபிலி 
சுழற்ெிகள் ஆ ம்பமாை காலத்திற்குப் பிறகு தான் நகடமபற முடியும். வமலும் இந்த 
மாற்றம், பாபிவலாைின் ெிகறயிருப்பு முடிவு மபறுேதற்கு முன்ைதாகவே நிகழ்ேதாக 
இருக்க வேண்டும். நியாயாதிபதிகள் காலமும்,  ாஜாக்கள் காலமும் நினலயாை 
கால அளகேக் மகாண்டுள்ளதால், இக்காலப்பகுதிகளில் எவ்ேித மாற்றமும் மெய்ய 
முடியாது. 

 
வயாசுோ 

       கிமு 607ம் ேருை பி ச்ெிகைக்குத் வதகேயாை “20 ேருைங்கள்” 
ெமநிகலப்படுத்தும் ேிதத்தில் நமக்குக் கிகடப்பதற்கு இ ண்டு ேழிமுகறகள் நமக்கு 
உள்ளை.  அேற்றில் ஒன்று வயாசுோேின் காலத்கதச் வெர்ந்ததாகவும், மற்மறான்று 
ொமுவேலின் காலத்கதச் வெர்ந்ததாகவும் உள்ளை. வயாசுோகேப் பற்றிய ேிை 
யத்தில், பா ம்பரியமாக நாம் அேக  நியாயாதிபதியாகவே கணக்கில் எடுத்துக் 
மகாள்கிவறாம். ஆைால், வேதாகமம் அவ்ேிதமாக குறிப்பிடுகிறதில்கல.  வயாசுோ 
ம ணமகடயும் ேக க்கும், இஸ் வேலர்களுக்கு நியாயாதிபதிககள நியமிப்பது பற்றி 
வேதாகமம் எதுவும் கூறேில்கல! வயாசுோேின் ம ணத்திற்கு முன் 
இஸ் வேலருக்கு                      ,                     , 
      வேறு ேித்தியாெமாை வநாக்கத்கத உகடயேர்களாக  இருந்தைர். ஆைால், 
வயாசுோேிற்குப் பிறகு நியமிக்கப்பட்ட நியாயாதிபதிகள் இஸ் வேலர்ககள 
எதிரிகளிடமிருந்து ேிடுேிக்கும் குறிப்பிட்ட வநாக்கத்திற்காகவே இருந்தைர். 
 
 

593 



 
நியா 2:8.    “நூைின் குமாரைாகிய வயாசுோ என்னும் கர்த்தருனைய ஊழியக்காரன் நூற்றுப்பத்து  

ேயதுள்ளேைாய் மரணமனைந்தான்”. 
நியா 2:16. “கர்த்தர் நியாயாதிபதிகனள எழும்பப்பண்ணிைார்; அேர்கள் சகாள்னளயிடுகிறேர்களின் 

னகக்கு அேர்கனள நீங்கலாக்கி இரட்ெித்தார்கள்”.   
          வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்ககளப் பார்க்கும் வபாது, நியாயாதிபதிகளின் 450 
ேருை காலப்பகுதியில் (அப் 13:19,20) வயாசுோ வெர்த்துக் மகாள்ளப்பட்டிருக்கக் 
கூடாது என்பது வபாலத் மதரிகிறது. வயாசுோேின் காலத்தில் 19-20 ேருைங்களின் 
எண்ணிக்கககய மாற்றிைால்,  ெல் காலக்கணக்கு பாதிக்கப்படாத ேககயில், 
வநபுகாத்வநச்ொரிைால் பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பிடித்துக் மகாண்டு வபாை ேருைத்தில், 
வதகேயாை 20 ேருைங்ககள எடுத்து ேிடலாம். இந்த திருத்தம் வமற்மகாள்ேதற்கு, 
நியாயாதிபதிகளின் 450 ேருைங்கள், நிலப்பங்கீடு முடிந்த உடவைவய 
ஆ ம்பிக்கேில்கல என்று அனுமாைிக்க வேண்டும்.  அதாேது, வயாசுோ ம ணம் 
அகடயும் ேக யில் நியாயாதிபதிகளின் 450 ேருை காலம் துேங்கேில்கல. 
வமற்குறிப்பிட்ட நியா 2:8,16ம் ேெைங்கள் இந்த அனுமாைம் ெரியாைது என்பகதச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
 
         இந்த கருத்துக்குச் ொதகமாக, பா ம்பரிய காலக்கணக்கில் ஒரு ெிக்கல் 
உள்ளகத   உணருகிவறாம். அதாேது, வயாசுோ நியாயாதிபதி என்று கணக்கில் 
எடுத்துக் மகாள்ளும் பட்ெத்தில், நிலப்பங்கீடு மெய்யும் “6 ேருைங்கள்” 
அப்வபாஸ்தலர் நடேடிக்கககள் புஸ்தகத்தில் தைியாக கணக்கில் எடுத்துக் 
மகாண்டிருக்கக் கூடாது. ஏமைைில், இந்த “6 ேருைங்கள்” வயாசுோேின் காலத்தில் 
அேன் நியாயம் ேிொரித்த காலப்பகுதிகய உள்ளடக்கியதாகும். அேர் 
நியாயாதிபதியாக  இருந்தால், “6” ேருைங்களுக்குப் பிறகு தான் நியாயாதிபதியாக 
இருந்திருப்பா ா?  அேர் நியாயாதிபதியாக இருந்திருக்கும் பட்ெத்தில், அேருகடய 
முழு ஊழியக்காலப் பகுதியும் 450 ேருைங்களில் உள்ளடக்கியதாக இருக்க 
வேண்டும்.  இந்த பி ச்ெிகைக்காை எளிதாை பதில், நியாயாதிபதிகளின் 450 
ேருைங்களுள்ளாக இல்லாமல், வயாசுோேின் காலப்பகுதி தைியாக 
கணக்கிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏமைைில் அேர் நியாயாதிபதி அல்ல! 
வயார்தாகைக் கடந்து  ோக்குத்தத்த வதெத்திற்குள் இஸ் வேலர்ககள அகழத்துச் 
மெல்லும் ேககயில், வயாசுோ வமாவெக்குப் பதிலாக ஒரு தகலேைாக 
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.  
       வயாசுோகேப் பற்றிய ேிையத்தில், வமாவெயின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து, 
வயாசுோ எத்தகை ேருைங்கள் ஊழியம் மெய்தார் என்பதற்கு வநரிகடயாக 
வேதாகமத்தில்  எந்த குறிப்பும் இருப்பதாகத் மதரியேில்கல. இந்த காலப்பகுதிகய 
யூத ே லாற்று ஆெிரியர் வஜாெபஸ் “25 ேருைங்கள்” எை மதரிேிக்கிறார். 
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 (Antiquities, Book 5, Ch. 9)  அேர் எழுதிய ெில ேிையங்கள் நம்பப்படுேதில்கல 
என்ற கருத்து நிலேிைாலும், இந்த சூழ்நிகலயில் அேர் குறிக்கும் ேருைங்கள் 
ெரியாைதாகத் வதான்றுகிறது. அேர் மொல்லும் 25 ேருைங்களில், நிலப்பங்கீடு 
காலமாகிய 6 ேருைங்ககள கழித்தால், வயாசுோேின் ஊழிய காலப்பகுதி 19 
ேருைங்கள் என்று கணிக்கலாம். (25 – 6 = 19) நாம் “20 ேருைங்கள்” என்று 
குறிக்கும் காலப்பகுதி, உண்கமயில் 19½ ேருைங்களாக உள்ளது. பாபிவலானுக்கு 
ெிகறப்பட்டுப் வபாை ெமயத்தில், ே லாற்றுப் பூர்ேமாக, நமக்கு 19½  ேருை 
மாற்றம் உள்ளதால், யூபிலிகளுக்கும் மற்ற காலக்கணக்குக்கும் உரிய மமாத்த 

ேருைம் துல்லியமாக இருப்பதற்கு, நமக்கு 19 ேருைங்களுடன் ½ ேருைம் 

கூடுதலாகத் வதகேப்படுகிறது.  ெரியாை காலம் 19½ ேருைங்களாக இருந்தாலும், 
அகத முழுகமப்படுத்தி 20 ேருைங்கள் என்று எளிதாக கணக்கிடப்படுகிறது. 
         பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப் வபாை ேருைத்தில் “20 ேருைங்கள்” திருத்தம் 
நாம் வமற்மகாள்ளுேதால், இந்த மாற்றத்கத ெமநிகலப்படுத்தும் ேககயில், அவத 
“20 ேருைங்கள்” திருத்தத்கத இங்கு (வயாசுோேின் நாட்களில்) வமற்மகாள்ளும் 
வதகே ஏற்படுகிறது. நாம் முதலில் குறிப்பிட்ட ேண்ணம், இந்த இ ண்டு 

இடங்களிலும், 20 ேருைங்களுக்கு ½ ேருைம் உண்கமயில் குகறோகவே 

உள்ளது. ஆைால், இந்த இ ண்டு “20 ேருைங்களும்” ஒன்கற ஒன்று தள்ளுபடி 
மெய்து மகாள்கின்றை.  
        நிலப்பங்கீட்டு நடேடிக்கககள் 6 ேருைங்கள் முடிந்து 7ம் ேருைத்தில் 
மதாடர்ந்திருக்கும். இந்த காலப்பகுதிகய “6” முழுகமயாை ேருைங்களாக காவலப் 
கணக்கிடுேதால், நிலப்பங்கீடு நடேடிக்கக  6ம் ேருைம் முடிந்து 7ம் ேருைத்தில் 
மதாடர்ந்திருக்கும். நிலப்பங்கீடு உண்கமயில் வகாகட காலத்தில் மதாடங்கி, 
மகாஞ்ெக் காலம் எடுத்திருக்க ோய்ப்புள்ளதால், இந்த நிலப்பங்கீடு ெம்பேம் 6½ 
ேருைங்களாக கணிப்பது ெரியாைவத.  உண்கமயாை எண் “19½“ என்று 
இருந்தாலும், அகத முழுகமயாக்கி “20” என்று குறிப்பிடுகிவறாம். இவ்ேிதம் “20” 
என்று முழுகமப்படுத்தும் வபாது, நாம் கேைத்தில் மகாள்ள வேண்டியது, இந்த 

இ ண்டு ெம்பேங்களுக்கு இகடயில் நாம் குறிப்பிடும் காலப்பகுதி, ½ ேருைம் 
தள்ளுபடி மெய்யும் ேிதமாக உள்ளது. கணக்கீடு மெய்ேதிலும், ேிளக்கம் 
அளிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும் மபாருட்டு, “20” என்ற முழு எண்கண          
    . 
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ொமுவேல் 
 

       வயாசுோேின் காலப்பகுதியின் 20 ேருைங்கள் ெரியாைது என்று நிரூபிக்க 
முடியாத நிகலயில் அேர் நியாயாதிபதியாக கணக்கில் எடுத்துக்மகாள்ள வேண்டும் 
என்று மொல்ல முடிந்தால், 20 ேருைங்ககளப் மபறுேதற்கு இ ண்டாேது 
ேழிமுகற உள்ளது. 450 ேருைங்ககளப் பற்றி புதிய ஏற்பாட்டில் குறிக்கப்படும் 
ேெைம், உண்கமயில் ொமுவேல் ேக க்குமாை காலப்பகுதி 450 ேருைங்கள் 
என்றும், ொமுவேல் காலத்கத உள்ளடக்கியதில்கல என்றும் ெிலர் கூறுகின்றைர்.  
அப் 13:20.  
     “பின்பு ஏறக்குனறய நானூற்னறம்பது ேருஷகாலமாய் ொமுவேல் தரீ்க்கதரிெி ேனரக்கும் 
அேர்களுக்கு நியாயாதிபதிகனள ஏற்படுத்தி ேந்தார்”. 

அப் 13:21.  
     “அது முதல் தங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டுசமன்று வகட்டுக்சகாண்ைார்கள். அப்படிவய வதேன் 
சபன்யமீன் வகாத்திரத்தாைாகிய கீசுனைய குமாரைாை ெவுனல நாற்பது ேருஷகாலமாய் 
அேர்களுக்குக் சகாடுத்தார்”. 
       வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்ககளப் பார்க்கும்வபாது, இது இ ண்டு ேிதங்களில் 
அர்த்தம் மகாள்ளுமாறு உள்ளகதக் கேைிக்கலாம். இந்த ேெைப்பகுதிகய  ”450 
ேருைங்கள் ொமுவேல் ேக யில் முடிேகடகின்றது” என்று ோெிக்கலாம். அல்லது, 
இந்த 450 ேருை காலப்பகுதியில் ொமுவேலின் காலம் உள்ளடக்கியதாகவும் 
ோெிக்கலாம். ஆைால், 21ம் ேெைத்கத வநாக்கிைால், ொமுவேல் நியாயாதிபதிகள் 
ேரிகெயில் பங்குள்ளே ாகத் மதரிகிறது.  
       “மமாழிமபயர்ப்பாளரின் ககவயடு” (Translator’s Hand Book), ொமுவேகல 
நியாயாதிபதிகள் காலத்திற்குப் பின்ைாக, அதாேது,  ாஜாக்களின் காலப்பகுதிக்கு 
முன்ைாகக் குறிக்கிறது. (அப் 13:20) 
  
      ொமுவேல்  தீர்க்கதரிெியின்  காலப்பகுதி,  நியாயாதிபதிகளின்  காலத்திலிருந்து பிரித்து 
உண ப்படுகிறது. இஸ் வேலர்களுடன் வதேனுகடய மெயல்முகறப் பற்றிய ே லாற்றில் ஒரு புதிய 
காலப்பகுதியின் மதாடக்கமாக ொமுவேல் எண்ணப்படுகிறார். “ொமுவேல் தீர்க்கதரிெியின் காலம் 
ேக க்கும்” என்பது ெில மமாழிமபயர்ப்புகளில் குழப்பம் அளிக்கும் ேிதமாக உள்ளை. ஏமைைில், 
“ேக க்கும்” என்ற உறுபு (Conjunction), ஒரு காலத்கத மட்டும் குறிப்பதாக இல்லாமல், ெில மெயல் 
தன்கமககளயும் உணர்த்துேதாக உள்ளது. ஆகவே, தீர்க்கதரிெி ொமுவேல் தகலேைாக ஆகிய நாள் 
ேக க்கும்” அல்லது, “தீர்க்கதரிெி ொமுவேல் ேரும் காலம் ேக க்கும்” என்று அர்த்தம் மகாள்ளும் 
ேிதத்தில் உள்ளது. மபாதுோக, ஆங்கில மமாழி உறுபு (preposition) மேளிப்படுத்தும் இத்தககய கருத்கத 
நாம் ேிலக்குேது நல்லது என்று “UBS மமாழிமபயர்ப்பு ககவயடு) கூறுகிறது. 

 
       அதாேது, ொமுவேகல நியாயாதிபதியாக எண்ணிக்ககயில் எடுக்கா 
ேிட்டால், நியாயாதிபதிகள் காலத்கத 450 ேருைங்களாகப் மபற வேண்டுமாைால், 
2ம் ோல்யூமில் குறிப்பிடுேது  வபால், வயாசுோகே நியாயாதிபதி ேரிகெயில் 
வெர்க்க வேண்டியதாகிறது.  பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப்வபாை ேருைத்தில்  
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ஏற்படும் மாற்றத்கத ெமநிகலப்படுத்த, இ ண்டு “20 ேருைங்கள்” மாற்றம் 
நியாயாதிபதிகளில் வதகேயில்கல. இந்த கா ணத்தில் தான், இ ண்டு “20 
ேருைங்கள்” மாற்றங்களில் ஒன்று மட்டுவம ெரியாக இருக்க முடியும். 
       வயாசுோகே நியாயாதிபதியாக ஏற்றுமகாண்டால், இந்த 20 ேருைங்களுடன் 
நிலப்பங்கீட்டு காலப்பகுதியாை  ேருைங்ககள கூட்டக் கூடாது என்பதற்காை 
ேிளக்கத்கத நாம் அளிக்க வேண்டியேர்களாய் இருக்கிவறாம். இந்த ெிக்ககலத் 
தீர்ப்பதற்கு, இஸ் வேல் வதெத்கத சுதந்தரிக்கும் ேக யில், நியாயாதிபதிகள் 
காலத்கத கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளக்கூடாது என்று கூறலாம். இந்த நிகலயில், 
பாபிவலானுக்குச் ெிகறப்பட்டுப் வபாை ேருைத்தின் 20 ேருை மாற்றத்கத 
ெமநிகலப்படுத்த, ொமுவேல் காலத்கத 20 ேருைங்கள் கூடுதலாக கணக்கில் 
எடுத்துக் மகாள்ள வேண்டியிருக்கிறது. எவ்ேிதத்திலும், நியாயாதிபதிகளின் 
காலத்கத 450 ேருைங்களாை கணிப்பாக எடுத்துக் காட்ட இயலும். 
        வயாசுோகே நியாயாதிபதியாக எடுத்துக் மகாண்டால், ொமுவேகல 
நியாயாதிபதியாக எடுத்துக் மகாள்ள முடியாது. அதாேது, வயாசுோகே 
நியாயாதிபதியாக எடுத்துக் மகாள்ளாேிட்டால், ொமுவேகல நியாயாதிபதியாக 
எடுத்துக் மகாள்ள வேண்டியுள்ளது. இந்த காலப்பகுதிக்காை மற்ற கணக்கீடுகளில் 
மாற்றம் ஏதுமில்கல. 
       வமற்குறிப்பிட்டபடி, இ ண்டு “20 ேருை மாற்றங்கள்” ெமநிகலப்படுத்தும் 
ேிதமாக உள்ளதால், மற்ற கணக்கீடுகள் அகைத்கதயும் ெரியாைதாகவே 
மெய்கிறது. இதன் கா ணமாக, இதுேக  மகறந்திருந்த பல புதிய அம்ெங்கள் 
மேளிச்ெத்திற்கு ேந்துள்ளை. 
       இந்த இ ண்டு “20 ேருைங்கள்” மாற்றங்கள்,  ெல் காலக்கணக்கக 
ெரியாைதாக நிகலநிறுத்துகிறது. 6000 ேருைங்கள் கிபி 1874ல் முடிவுற்றது, 1845 
ேருை இகணகள், 1260, 2520 ேருை அதிகா ம், 2500 ேருை யூபிலிகள் ஆகியகே 
ெரியாைதாக நிகலநிறுத்தப்படுகிறது. இந்த ெமநிகலப்படுத்தும் “20 ேருைங்கள்”  
மாற்றங்களிைால், பி ச்ெிகைக்குரிய வகள்ேிகளுக்கு தீர்வு காண்பிக்க முடிகிறது. 
 ெல் காலக்கணக்குக்கு எதி ாை ே லாறு மற்றும் வேதாகம அடிப்பகடயிலாை 
ஆட்வெபகைகள் அகைத்தும் அர்த்தமற்றதாகி ேிட்டது. 
        இந்த “20 ேருைங்கள்” திருத்தம் வமற்மகாண்டதின் கா ணமாக, 2520 மற்றும் 
1260 ேருை ேடிேகமப்புகள் ஒரு புதிய ேருைத்கத ேிளக்க ேக படத்தில் 
குறுக்கு மேட்டுேது  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பத்து வகாத்தி த்தாரின் அழிவு நடந்த 
முக்கிய ேருைமாை கிமு 721.5ம் ேருைத்கத (அதாேது கிமு 722 ஐ) குறுக்கு 
மேட்டுகிறது. “ஆளுகக” என்பது 2520, 1260 ேருை ேடிேகமப்புகளின் 
கருப்மபாருளாய் (THEME)  இருப்பதால், இந்த ேடிேகமப்பு குறுக்கு மேட்டு ஏவதா 
தற்மெயலாய் நடந்ததாக எண்ண முடியாது. 
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“20 ேருஷ” திருத்தம் குறித்த ஆட்வெபனைகளுக்கு ேிளக்கங்கள் 
 

இஸ் வேலர்கள் முழுேதுமாக பாபிவலானுக்குச் ெிகறபிடிக்கப்பட்டு வபாைது 
கிமு 587/586 என்று குறிப்பதற்கு எதி ாை ஆட்வெபகைகளில் பி தாைமாக 
மொல்லப்படுேது என்ைமேைில், இப்படி “20 ேருைங்கள்” திருத்தம் மெய்ேதால், 
பாபிவலான் ேிழுகககயத் மதாடர்ந்து வகாவ ஸ்  ாஜா பாபிவலான் ொம் ாஜ்யத்கதக் 
ககப்பற்றியது ேக க்கும் இஸ் வேல் வதெம் முழுகமயாக பாழாய்ப்வபாை 
காலப்பகுதி  “50 ேருைங்கள்” மட்டுவம ஆகிறது. இது குறித்துச் மொல்லப்படும் 
கா ணம், தாைிவயல் 9ம் அதிகா  தீர்க்கதரிெைத்கத வமவலாட்டமாகப் படித்தால், 
“பாழாய்ப்வபாகுதல்” அல்லது “எருெவலமின் முழுகமயாை அழிவு”க்காை மமாத்த 
காலப்பகுதி 70 ேருைங்கள்  என்று குறிக்கப்படுேது வபால இருக்கும்.  

 
தாைி 9:1,2. 
       “கல்வதயருனைய ராஜ்யத்தின்வமல் ராஜாோக்கப்பட்ை வமதிய குலத்தாைாகிய அகாஸ்வேருேின் 
புத்திரைாை தரியு ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற முதலாம் ேருஷத்திவல, தாைிவயலாகிய நான் 
எருெவலமின் பாழ்க்கடிப்புகள் நினறவேறித்தரீ எழுபது ேருஷம் செல்லுசமன்று கர்த்தர் எவரமியா 
தரீ்க்கதரிெிவயாவை சொல்லிய ேருஷங்களின் சதானகனயப் புஸ்தகங்களால் அறிந்து சகாண்வைன்”. 
      
     வமற்குறிப்பிட்ட தாைிவயல் புஸ்தக ேெைங்ககளப் பற்றி ஆ ாயும் முன்பாக, 
இந்த 70 ேருைங்கள் பற்றி எவ மியா என்ை உக த்தார் என்பகதயும், இதன் 
நிகறவேறுதகல எதனுடன் மதாடர்புபடுத்த வேண்டும் என்பகத முதலில் பார்க்க 
வேண்டும். ஏமைைில், இந்த ேிையம் எவ மியாேிடமிருந்து மபற்றதாக தாைிவயல் 
உக க்கின்றார். ஆகவே, தாைிவயல் மொல்லும் குறிப்புககள ேியாக்கியாைம் 
மெய்ேதற்குரிய அளவுவகாலாக எவ மியாகேத் தான் நாம் கேைத்தில் மகாள்ள 
வேண்டும்.  
எவ மியா 25:9-12. 
       “இவதா, நான் ேைக்வகயிருக்கிற ெகல ேம்ெங்கனளயும், என் ஊழியக்காரைாகிய 
வநபுகாத்வநச்ொர் என்கிற பாபிவலான் ராஜானேயும்  அனழத்தனுப்பி, அேர்கனள இந்தத் வதெத்துக்கு 
ேிவராதமாகவும், இதின் குடிகளுக்கு ேிவராதமாகவும், சுற்றிலுமிருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கும் 
ேிவராதமாகவும் ேரப்பண்ணி, அனேகனளச் ெங்காரத்துக்கு ஒப்புக்சகாடுத்து, அனேகனளப் 
பாழாகவும் இகழ்ச்ெிக்குறியாகிய ஈெல் வபாடுதலாகவும், நித்திய ேைாந்தரங்களாகவும் செய்வேன் 
என்று வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மகிழ்ச்ெியின் ெத்தத்னதயும், ெந்வதாஷத்தின் 
ெத்தத்னதயும், மணோளைின் ெத்தத்னதயும், மணோட்டியின் ெத்தத்னதயும், ஏந்திரத்தின் 
ெத்தத்னதயும், ேிளக்கின் சேளிச்ெத்னதயும் அேர்களிலிருந்து நீங்கப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் 
சொல்லுகிறார். இந்த  வதெசமல்லாம் ேைாந்தரமும் பாழுமாகும்; இந்த ஜாதிகவளா, எழுபது 
ேருஷமாகப் பாபிவலான் ராஜானேச் வெேிப்பார்கள். எழுபது ேருஷம் நினறவேறிை பின்பு, நான் 
பாபிவலான் ராஜாேிைிைத்திலும், அந்த ஜாதியிைிைத்திலும் கல்வதயருனைய வதெத்திைிைத்திலும், 
அேர்களுனைய அக்கிரமத்னத ேிொரித்து, அனத நித்திய பாழிைமாக்கி”. 
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          எவ மியா “70 ேருைங்கள்” பற்றி என்ை மொல்கிறார் என்பகத நாம் ஆ ாயும் 
வபாது, இந்த 70 ேருைங்கள் என்பது யூவதயாவுக்கு மாத்தி ம் அல்ல என்பகத நாம் 
பார்க்கிவறாம். இது யூவதயாகேப் வபான்று, அந்த         ொர்ந்த மற்ற எல்லா 
நாடுகளுக்கும்  ொர்ந்த ேிையமாய் உள்ளது. வதெம் பாழாய்ப்வபாகுதல் என்பதற்காை 
அளவுவகால் என்ை என்ற வகள்ேிகயப் மபாறுத்த ேக யில், இந்த ேிையத்கத நாம் 
எந்த ேிதத்தில் கண்வணாக்குகிவறாம் என்பது முக்கியமாைதாகும். இந்த 
வதெமமல்லாம் ேைாந்த மும் பாழுமாகும் என்று மொல்லப்படும். இந்த 11ம் 
ேெைத்தில், யூவதயாகேப் பற்றி மட்டுமல்லாமல் எல்லா நாடுகளுக்கும் உரிய 
ேிையமாக குறிக்கப்படுேகத நாம் பார்க்கிவறாம். நமக்குத் மதரிந்த ேக யில், அந்த 
பகுதியிலுள்ள எல்லா ஜாதிகளும் முழுகமயாக பாபிவலானுக்கு ெிகறபிடிக்கப்பட்டு 
வபாைார்கள் என்றும், பாலஸ்தீைா பகுதி முழுேதும்  ஒரு மனுைனும் குடியி ாதபடி 
மேறுகமயாக ேிடப்பட்டது என்று யாரும் மொல்ேதில்கல! மற்ற ஜாதிகளில் 
மபரும்பாலாவைாக  அந்த பகுதியிவல வநபுகாத்வநச்ொர் இருக்க ேிட்டு, அேன் ேரி 
மெலுத்தும் நிகலகய ஏற்படுத்திச் மென்றான். இவ்ேிதம் அேன் அேர்ககள 
வதெத்தில் இருக்க ேிடாமல் மெய்திருந்தால், 11ம் ேெைத்தில் குறிக்கப்பட்டிருப்பது 
வபால அேர்கள் அேகை எப்படி வெேித்திருப்பார்கள்? இந்த நாடுகள் அகைத்தும் 
பாபிவலாைின் முழுக்கட்டுப்பாட்டுக்குள்  மகாண்டு ே ப்பட்டு அேனுக்கு கப்பம் 
கட்டவேண்டியிருந்தது.   
      
      இஸ் வேலர்களின் மு ட்டாட்டமாை  நடத்கதயின் கா ணமாகவே, அேர்கள் 
முழுேதுமாக வதெத்கத ேிட்டு அகற்றப்பட்டார்கள். வநபுகாத்வநச்ொருக்கு 
ேிவ ாதமாக கலகம் மெய்ய வேண்டாம் எை இஸ் வேலர்கள் எவ மியாேிைால் 
எச்ெரிக்கப்பட்டும், அேர்கள் மெேி ொய்க்கேில்கல. பாபிவலாைின் அடக்குமுகறகய 
ஏற்றுக் மகாண்டு, பாபிவலாைியக  வெேிக்க எவ மியா அறிவுறுத்திைார். இஸ் வேல் 
வதெத்கத ேிட்டு அகற்றப்பட்டதற்காை ஒவ  கா ணம், அேர்கள் வநபுகாத்வநச்ொருக்கு 
ேிவ ாதமாக கலகம் பண்ணியது தான்.  
 
      மற்ற ஜாதிகளில் மபரும்பாலாவைார் தங்கள் மொந்த வதெங்களிவலவய 
தங்கியிருந்தைர். ஆைால், நாம் அந்த ேெைத்தில் பார்த்தபடிவய, அந்த வதெங்கள் 
எல்லாம் பாழாய்ப் வபாைது என்ற அளேிவலவய கருதப்பட்டை. ஏமைைில், 
அேர்களுகடய வதெீய  அந்தஸ்து முடிவுக்கு ேந்து, பாபிவலாைின் கட்டுப் 
பாட்டுக்குள் ேந்து ேிட்டார்கள். நாம் முன்பு கூறியேிதமாக, இந்த தீர்க்கதரிெைத்தின் 
8ம் ேெைத்தில், எவ மியா மொல்லிய அந்த காலக்கட்டத்தில் ஏற்கைவே யூவதயா 
நக மும் பாழாய்ப் வபாயிருந்தது என்று வதேைால் கருதப்பட்டது என்று 
ோெிக்கிவறாம். ஆகவே, “வதெம் பாழா ப்வபாேது” குறித்த ேிையத்தின் 
உண்கமயாை மபாருள், யூவதயாவும், நக மும் எகிப்திடம் தங்கள் வதெீய அந்தஸ்கத 
இழந்ததிலிருந்து ஆ ம்பித்தது என்பவத !   

599 



      வதெம் முழுகமயாக அழிக்கப்பட்ட ெமயத்திலிருந்து தான் வதெம் பாழாய்ப் 
வபாகத் மதாடங்கியது என்று மபாருள் மகாள்ளத் வதகேயில்கல. இகதத் தான் 
வேதாகமம் உறுதிப்படுத்துகிறது. இவத அளவுவகால் தான், மற்ற ஜாதிகளுக்கும் 
மபாருந்தும். அேர்களுகடய வதெங்கள் எல்லாம் பாழாய்ப் வபாைதாக 
கருதுேதற்குரிய கா ணம், அேர்கள் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்தேர்களாய் 
பாபிவலானுக்கு கப்பம் கட்டி ேந்தைர் என்பது ேிளங்குகிறது.  
 

நக மும் ஆலயமும் முழுகமயாக அழிக்கப்படுேதற்கு முன்பாகவே 70 ேருை 
“பாழாய்ப்வபாகுதல்” நிகல ஏற்கைவே நகடமுகறக்கு ேந்துேிட்டது என்பகத 
எவ மியா 29ம் அதிகா ம் நிரூபிக்கிறது. 

 
எவ மியா இந்த தீர்க்கதரிெைத்கத உக த்த ெமயத்தில் தான், நிகறய 

ஜைங்ககள வநபுகாத்வநச்ொர் பாபிவலானுக்கு ெிகறபிடித்துச் மென்றான்.  இந்த 
தீர்க்கதரிெைத்திற்காை காலக்கட்டம் இதுவே. இந்த ெமயத்தில் தான், வயாயாக்கீன் 
என்ற மறுமபயர் மகாண்ட வகாைியா பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டுச் 
மென்றான். (எவ  22:24-30) 
 
    எமகாைியா என்றும், வயாயாக்கீன் என்றும் அகழக்கப்பட்ட இந்த மனுைன், 
தன் தகப்பைாகிய வயாயாக்கீகம மதாடர்ந்து கிமு 598ல் ெிங்காெைத்தில் 
அமர்ந்தான். அேனுகடய ஆட்ெியில், கிமு 597ம் ேருைத் துேக்கத்தில், 
வநபுகாத்வநச்ொர் எருெவலகமக் ககப்பற்றிைான். வயாயாக்கீகையும் பல 
முக்கியமாைேர்ககளயும் பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பிடித்துச் மென்றான். (2 ாஜா 24:8-
17; 2நாளா 30:9,10) (ேிக்ளிப் ேிளக்கவுக ). 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ொம்ராஜ்யமாக உருசேடுக்கும் 7 ேருஷங்கள் 
      கிமு 607ம் ேருைம் பாபிவலாைிய பகடமயடுப்பின் துேக்கம் என்பதும்      
இது எருெவலம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்ட ேருைம் இல்கல என்பதும் 
உண்கமயில் புதிய கருத்து அல்ல!  இ.பி.எலியட் (E.B.ELIOT)  என்ற 
காலக்கணக்கீட்டாளர் இந்த ேருைத்கத (கிமு 607ம் ேருைம் பகடமயடுப்பின் 
துேக்கம்) கிபி 1846ம் ேருைத்திவலவய கணித்திருந்தார். அேருகடய கணிப்பின்படி, 
2520 ேருைங்களின் முடிவு கிபி 1914ம் ேருைத்கத வநாக்கியிருந்தது. பார்பர் 
(BARBOUR) தம்முகடய காலக்கணக்கு முழுகமகயயும் எலியட் அேர்களிடமிருந்வத 
மபற்றிருந்தார். பாபிவலாைிய பகடமயடுப்பின் ஆ ம்ப ேருைமாகிய கிமு 607ம் 
ேருைத்கத பார்பர் அேர்கள் மாற்றி அகமத்தார். அந்த ேருைத்கத எருெவலம் 
முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்ட ெம்பேம் நடந்த ேருைமாக மாற்றிைார். வமலும், 
பாபிவலானுக்கு ெிகறபிடிக்கப்பட்டுப் வபாை ேருைத்கதயும் கிமு 606 என்று மாற்றி 
அகமத்தார். உண்கமயில் ெரியாை ேருைமாகிய கிமு 607க்கு பதிலாக கிமு 606 
என்று பார்பர் மாற்றி அகமத்தார். இதற்கு கா ணம், கிமு  1ம் ேருைத்திற்கும், கிபி 
1ம் ேருைத்திற்கும் இகடவய உள்ள பிரிக்கும் புள்ளிகயக் குறித்த தேறாை 
புரிதலால் பார்பர் அேர்கள் கிமு 606ம் ேருைம் எை தேறாக கணித்தார்.  
 
      இது குறித்து மற்ற வேத ஆ ாய்ச்ெியாளர்கள்  கூறிய கருத்துக்ககள 
பின்ேருமாறு பார்க்கலாம் : 
“வநபுகாத்வநச்ொர்  ாஜாோக அரியாெைம் ஏறி, யூவதயாகே பகடமயடுத்த 
ேருைமாகிய கிமு 606லிருந்து கணக்கிட்டால் முடிவு கிபி 1914ம் ேருைத்கத 
அகடகிறது. அதாேது, ஆயி  ேருை அ ொட்ெி துேங்கும் ேருைத்திலிருந்து, 

சுமா ாக ஒரு ½  நூற்றாண்டு அதாேது ஒரு யூபிலி சுழற்ெிக்குப் பிறகு ேருேதாக 

கிபி 1914ம் ேருைம் அகமகிறது”.    (ELLIOT.E.B. “HORAE APOCALYPTICAE”, Second 
Edition, 1846). 

  
 பிற்காலத்திய எழுத்தாளர் மேன்றி கி ட்டன் (HENRY GRATTAN) இவத 

ேருைத்கத ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார் : 
      “வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைத்தில் தாைிவயல் மகாண்டுவபாகப்பட்ட ேருைம் 
கிமு 606ம் ேருைமாக இருக்குமா? அல்லது, அகதத் மதாடர்ந்த அடுத்த 
ேருைத்தில் வநபுகாத்வநச்ொரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் முதன் முதலாக யூவதயா 
மகாண்டுே ப்பட்ட ேருைமாக கிமு 605 இருக்குமா?  அல்லது, 7 ேருைங்களுக்குப் 
பிறகு வநபுகாத்வநச்ொர் தன்னுகடய 8ம் ேருைத்தில் யூதா மற்றும் எருெவலமின்  
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 மீது இ ண்டாம் முகறயாகப் பகடமயடுத்து, வயாயாக்கீகை ெிகறப்பிடித்து, 
அேனுகடய மபாக்கிைங்ககளயும்  ாஜ்யத்தின் முக்கியஸ்தர்ககளயும் 
பாபிவலானுக்குக் மகாண்டு மென்ற ேருைமாக கிமு 598 இருக்குமா ? அல்லது, 
இன்னும் 11  ேருைங்களுக்குப்   பிறகு,  வயாயாக்கீைின்  ெித்தப்பா  ெிவதக்கியா,  
பாபிவலாைின் பி திநிதியாக யூதாேின் ெிங்காெைத்தில் அமர்த்தப்பட்டு, பிறகு தைது 
எஜமாைைாகிய வநபுகாத்வநச்ொருக்கு ேிவ ாதமாக எழும்பியதால், வநபுகாத் 
வநச்ொரின் 19ம் ேருைத்தில் எருெவலம் முற்றுககயிடப்பட்டு ககப்பற்றப்பட்டது 
கிமு 587ம் ேருைத்தில் இருக்குவமா ?”   (Guinne S, Henry Grattan, “Light For The 
Last Days”, Chapter 1 (originally 1888, 1917 Edition). 
 
 கிமு 606-605: வநபுகாத்வநச்ொரின் 1ம் ேருைத்தில்  வயாயாக்கீமின் ஆட்ெி கேிழ்ப்பு. 
 கிமு 598   : வநபுகாத்வநச்ொரின் 8ம்  ேருைத்தில் வயாயாக்கீைின் ஆட்ெி கேிழ்ப்பு. 
 கிமு 587  : வநபுகாத்வநச்ொரின் 19ம் ேருைத்தில், எருெவலம் நக மும் ஆலயமும்     
இறுதியாக அழிக்கப்பட்டு, ெிவதக்கியாேின் ஆட்ெி கேிழ்ப்பு.   

 (“Light For The Last Days”, Chapter 3, originally 1888, 1917 Edition). 
 
      வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் 19 அல்லது 20 ேருைங்கள், பாபிவலான் 
இ ாஜ்யத்திைால் யூவதயாேின் ேிழுககயும், பாபிவலான் ெிகறயிருப்பு        
நிகழ்ந்த பி தாை ேருைங்களாய் ொட்ெியிடுகின்றை. இதற்கு முன் நடந்தகேகள் 
எல்லாம் ஆயத்தப்பூர்ேமாய் இருந்தை. அெரியா ஆக்கி மிப்பார்களால் பத்து 
வகாத்தி ங்கள் ேிழுந்ததும், மைாவெயின் குகறந்த கால ெிகறயிருப்பும் கூட யூத 
 ாஜ்யத்கத அகெக்கேில்கல. அதாேது, தாேதீின் தைித்துேமாை  ாஜரீக 
உரிகமக்கு குந்தகம் ஏற்படேில்கல.   கி கணத்தின் நிழல் ெந்தி ைின் மீது 
உண்கமயில் ேிழுந்தாலும், அது இருள் படர்ந்த நிழகல உருோக்கேில்கல. இந்த 
காலப்பகுதியில் பாபிவலாைின் ஆதிக்கம் படிப்படியாக ேளர்ச்ெி மபற்றது. ஆைால், 
வநபுகாத்வநச்ொர் ஆட்ெியில் அமர்ந்த 1ம் ேருைத்தில், யூதாேின் வமல் அேன் 
மதாடுத்த முதல் பகடமயடுப்பு தான் உச்ெக்கட்டத்கத அகடந்தது. அேனுகடய 8ம் 
ேருைத்தில் தாேதீின் ெிங்காெைம் ேிழுந்து, யூதாேின் வதெீய தைித்துே 
நிகலப்பாடு மகறந்தது. இந்த  காலப்பகுதி கிமு 605லிருந்து கிமு 587 ேக  
நீடித்தது. இதில் மிக முக்கியமாை குழப்பம், வநபுகாத்வநச்ொரின் 8ம்  ேருைத்தில் 
(கிமு 598ல்) நடந்த வயாயாக்கீன் ேிழுகக ஆகும்.  (Light For The Last Days, 
Chapter 15 originally 1888, 1917 Edition).   
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       மேன்றி பின்ஸ் கிளிண்டன் (Henry Fynes Clinton) என்ற மதிப்புமிகு 
ஆெிரியர் கீழ்கண்டோறு எழுதுகிறார் : 
    வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைம்:கிமு 606ம் ேருைம் முதல் ஆ ம்பமாகிறது.     
வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைத்தில் தாைிவயல் பாபிவலானுக்கு ெிகறபிடிக்கப்பட்டு 
மென்றார். (தாைி 1:1) ஆகவே, வநபுகாத்வநச்ொரின் பகடமயடுப்பு வயாயாக்கீமின் 3ம் 
ேருை  இறுதியிலிருந்து 4ம் ேருை ஆ ம்பத்தில் கி.மு. 606 வகாகடயில் 
நகடமபற்றது   என்று அனுமாைிக்கலாம். வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைத்தில் பாரூக் 
புஸ்தக சுருகள எழுதிைார். (எவ  36:1,2) 
   (The Scripture and Gospel Chronology –Appendices (Published 1824 -1853) by Henry 

Fynes Clinton) 
    ெவகா.  ெல் தாம் குறித்த ேருைத்கத பார்பரிடமிருந்து மபற்றுள்ளார். இகதவய 
யூவதயாேின் முழுகமயாை அழிவு நடந்த ேருைமாக இ ண்டாம் ோல்யூமில் கிமு 
606ம் ேருைம் குறிக்கப்படுகிறது. உண்கமயாை ேருைமாகிய கிமு 607க்கு பதிலாக 
கிமு 606ம் ேருைத்கத பார்பர் குறித்ததற்கு கா ணம், கிமு-கிபிக்கு இகடயிலாை 
பூஜ்ய புள்ளிக்கு (ZERO POINT) பதிலாக, பூஜ்ய ேருைம் (ZERO YEAR) என்று 
தேறுதலாக ஒரு ேருைத்கத கணக்கில் பார்பர் வெர்த்துக் மகாண்டார். 

வதெம் முழுகமயாக பாழாய்ப்வபாகும்  காலம் 70 ேருைங்கள் என்று பார்பர் 
தேறுதலாக நிகைத்திருந்தார். வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் பகடமயடுப்பிலிருந்து 
ஆ ம்பமாை மதாடர் பாழ்க்கடிப்புகளின் கூட்டுத்மதாகக தான் 70 ேருைங்கள் என்று 
பார்பருக்கு முன் ோழ்ந்த ஆெிரியர்களும், அேர் காலத்தில் ோழ்ந்தேர்களும் 
நிகைத்திருந்தைார். இகதப் பற்றிய ஆழ்ந்த ஆ ாய்ச்ெிக்குப் பின், இந்த 70 
ேருைங்கள் அடங்கிய காலப்பகுதி  வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் பகடமயடுப்பிலிருந்து 
துேங்கி, மதாடர்ச்ெியாை பாழ்க்கடிப்புககள உள்ளடக்கியது என்பகத 
ஏற்றுக்மகாள்ளுகிவறாம்.   
    பார்பர் பி சுரித்த மே ால்ட் ஆப் தி மார்ைிங் (Herald of the Morning) இதழில் 
எழுதப்மபற்றுள்ள ே லாற்று பதிவு மூலம், யூவதயாேின் முழுகமயாை பாழ்க்கடிப்பு 
ேருைத்கத கிமு 587லிருந்து கிமு 606க்கு மாற்றியதில் பார்பரின் பங்கு மதளிோகத் 
மதரிகிறது. 75HM41. 

 
“ெிவதக்கியாேின் 11ம் ேருஷ இறுதியில் நைந்த எருெவலமின் ெினறயிருப்னபத் 

சதாைர்ந்து (எவர 1:3) யூத ராஜாக்களின் காலக்கணக்கு ேருஷங்கள் முடிேனைந்தை. இந்த 
அறிக்னக உண்னமயாகவும் சதளிோகவும் உள்ளது. எவரமியாேின் தரீ்க்கதரிெைம் 
நினறவேறும் ேிதமாக, வதேனுனைய ஆலயம் எரிக்கப்பட்டு, எருெவலமின் மதில்கள் 
இடிக்கப்பட்டு, பட்ையத்துக்கு தப்பிைேர்கள் பாபிவலானுக்கு ெினறபிடிக்கப்பட்டுப் 
வபாைார்கள். (2நாளா 36:21)  
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இதற்கு அடுத்த ேெைத்தில், இந்த ெம்பேம், மற்றும் அது நைந்த ேருஷம் 

(வகாவரெின் 1ம் ேருஷம்), 70 ேருஷங்களின் முடினேத் சதரிேிக்கின்றது. இந்த 
உறுதியாை ேெைங்கள் இருந்தாலும், எருெவலமின் ெினறயிருப்பு 18 ேருஷங்களுக்கு 
முன்ைதாக நைந்துள்ளது என்று ேலியுறுத்துகின்றைர். யூத ராஜாக்களின் ேரினெ ேழியாக 
பாபிவலான் ெினறயிருப்பு ேனரக்கும் காலக்கணக்கு கணிக்கப்படுகிறது. இந்த ெம்பேங்கள் 
ெிவதக்கியா ஆட்ெியின் இறுதிக்கும் வகாவரெின் 1ம் ேருஷத்திற்கும் இனைவய 
நனைசபறுேதாய் உள்ளை. இனதத் தான், எவரமியாேிைால் தரீ்க்கதரிெைம் உனரக்கப்பட்ை 
“70 ேருஷங்கள்” நினறவேறியதாக கர்த்தர் கூறுகிறார். இருப்பினும், இனத ெிலர் 
ஏற்றுக்சகாள்ளாமல், 70 ேருஷங்களின் துேக்கத்னதயும் முடினேயும் வேறு ேருஷத்தில் 
குறிக்கின்றைர்.  எவரமியாேின்  புஸ்தகத்தில்,  70  ேருஷங்கள் பற்றிய தரீ்க்கதரிெைம் 
ஒன்று உள்ளது. (எவர 25:11) ஆைால், இது ெில ெமயங்களில், எரிச்ெலின் காலத்னத 
சேளிப்படுத்தும் ேிதமாக, “ெினறயிருப்பு”, “வதெம் பாழாய்ப்வபாகுதல்”  என்று பலோறு 
குறிக்கப்படுகின்றை.  ெிலர், எவரமியாேிைால் முன்னுனரக்கப்பட்ை “70ேருஷங்கள்” 
காலப்பகுதி, ஒன்றுக்கு வமலாை காலப் பகுதிகனளக் குறிக்கிறது என்று 
அனுமாைிக்கின்றைர்.  இந்த காலப்பகுதி வேதாகமத்தில் பல ெந்தர்ப்பங்களில் 
குறிக்கப்படும் ேிதத்னத மைதிற் சகாண்டு, ெிலர் சேவ்வேறு  ேருஷங்கனளக் குறிப்பதாக 
அனுமாைிக்கின்றைர். ஆைால், எத்தனை நூறு “70 ேருஷங்கள்” இருந்தாலும், 
ெிவதக்கியாேின் 11ம் ேருஷத்திற்கும், வகாவரெின் 1ம் ேருஷத்திற்கும் இனைவய உள்ள 
காலம் தான், “வதெம் தன்னுனைய ஓய்வு ேருஷங்கனள இரம்மியமாய் அனுபேிக்கும்” 
என்பதில் தான், வதெம் 70 ேருஷங்கள் பாழாய்ப் வபாகும் என்பதின் நினறவேறுதலாக 
உள்ளது. ஆகவே, ெிவதக்கியா  ஆட்ெியின் 11ம் ேருஷ இறுதியிலிருந்து வகாவரெின் 

முதலாம் ேருஷம் ேனரக்கு முள்ள காலப்பகுதி “70 ேருஷங்கள்” ஆகும். 
                                  பார்பர், 1875 ஆகஸ்டு, (HERALD OF THE MORNING). 
 
நாம் வமவல பார்த்தேிதமாக, பார்பக த் தேி , மற்றும் பல ஆெிரியர்கள்  இந்த 

ேருைத்கத (70 ேருை துேக்கத்கத) கிமு 606 என்று குறிக்கின்றைர். அதிலும் 
ஒருேர், இந்த ேருைத்திற்கு 2520 ேருைங்கள் கிபி 1914ம் ேருைத்கத 
அகடகிறகத கேைத்தில் இருத்தியிருக்கிறார்கள். உண்கமயாை ேருைம் கிமு 607 
ஆகும். 

 
வநபுகாத்வநச்ொர் தன் தந்கதயுடன் முதல் முகறயாக இ ட்கட அதிகா ம்  

மபற்றது உண்கமயில் கிமு 607ம் ேருைம் ஆகும். 
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 (பிரிட்டாைிகா என்கெக்வளாபடீியா, 15ம் பதிப்பு, ோல்யூம் 8, 575ம் பக்கம்)  

 

    “கிரீைமணிந்த இளேரெைாக கிமு 607/606ல் அெரீியாேின் ேைக்குப் பகுதியிலுள்ள 
மனலப்பிரவதெங்களில் தன்னுனைய தந்னதயின் ஒரு பனைனய நிர்ேகிக்கும் அதிகாரம் 
உனையேைாய் வநபுகாத்வநச்ொர் இருந்தான். இதன் பிறகு சநசபாசபாலாெர் பாபிவலானுக்கு 
திரும்பியவுைன், வநபுகாத்வநச்ொர் தைிப்பட்ை முனறயில் பனைனய செலுத்தும் நைேடிக்னககனள 

வமற்சகாண்ைான்.  கிமு 606/605ல்  எகிப்திைம் பாபிவலான் பின்ோங்கியதற்குப் பிறகு, தன் 
தந்னதயின் ஸ்தாைத்தில் அேன் பிரதாை பனைத்தனலேைாக சபாறுப்வபற்று, தன் நிர்ோகத் 
திறனமயிைால் கர்கமிஷ் மற்றும் ஆமாத்தில் எகிப்திய பனைனய ெின்ைாபின்ைமாக்கிைான். 
இவ்ேிதமாக, ெிரியா முழுனமனயயும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டு ேந்தான்”. என்று 
பிரிட்டாைிகா என்கெக்வளாபடீியா மொல்கிறது. 

 
இப்படியாக, வநபுகாத்வநச்ொர் மற்றும் அேன் தந்கதயின் தகலகமயின் கீழ், 

பாபிவலான் கிமு 607ல் தன் பகடமயடுப்கப துேக்கியது. தன் தந்கத வநாயுற்று 
பாபிவலான் திரும்பியவுடன் பகடயின் தகலகமகய தான் ஏற்று, எகிப்துக்கு எதி ாக 
பகடமயடுத்து கிமு 607/606ல் ஒரு தடகே பின்ோங்கிைான். இது கர்கமீஷ் யுத்தம் 
அல்ல! கர்கமீஷ் யுத்தம் கிமு 605ல் நடந்தது. இதற்கு முன்ைால் நடந்த யுத்தத்தில் 
எகிப்து பாபிவலாகை வதாற்கடித்தது. 

 
எகிப்திடம் வதால்ேியகடந்த வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் யுத்தத்தில் 

யூவதயாேின் வநரிகடயாை பங்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்குமமன்று நம்புகிவறாம். 
ஏமைைில் அந்த காலக்கட்டத்தில், எகிப்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த நாடாக 
இருந்தது. ஆைால் அதற்காை வநரிகடயாை ொட்ெியம் ஏதும் நமக்கு இல்கல. இது 
பிரிட்டாைிகா என்கெக்வளாபடீியாேில் குறிப்பிட்டுள்ள முந்கதய யுத்தத்கதக் 
குறிப்பிடுேதாக இருந்தால், வநபுகாத்வநச்ொர் வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைத்தில் 
எருெவலமுக்கு உண்கமயில் ேந்திருக்க வேண்டும். இந்த ேருைத்கத தாைிவயல் 
குறிப்பிடுகிறார். ெிலர் இது 4ம் ேருைத்தில் நடந்திருக்குமமன்று கூறுகின்றைர். இது 
பற்றிய ேிளக்கத்கத பிறகு பார்க்கலாம். 

 
தாைி 1:1. 
          “யூதாேின் ராஜாோகிய வயாயாக்கீம் அரொண்ை மூன்றாம் ேருஷத்திவல பாபிவலாைின் 
ராஜாோகிய வநபுகாத்வநச்ொர் எருெவலமுக்கு ேந்து, அனத முற்றுனக வபாட்ைான்”. 
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 இப்படியாக, வநபுகாத்வநச்ொர் எருெவலமுக்கு வநரிகடயாக ேந்த ேருைம் 

கிமு 606 அல்லது 605ம் ேருைமாக இருக்கலாம் என்று பார்க்கிவறாம். இந்த 
காலக்கட்டத்தில், யூவதயா குகறந்த பட்ெம் (ெிறிதளவு) வதால்ேிகய ெந்தித்திருக்கும். 

 
 அப்மபாழுது ஆலய பணிமுட்டுக்களில் ஒரு  பகுதியுடன் ெில ஜைங்களும் 

வநபுகாத்வநச்ொரிடம் ெ ணகடந்திருப்பார்கள். இந்த தருணத்தில் வநபுகாத்வநச்ொருடன் 
ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டு, வயாயாக்கீம் ெிங்காெைத்கதயும் அதிகா த்கதயும் தக்க 
கேத்துக் மகாண்டு, ேரி மெலுத்தும் நிகலக்கு யூவதயா தள்ளப்பட்டிருக்கும்.  

 
 வமலும் ஒரு சூழ்நிகல இருந்திருக்க ோய்ப்புண்டு. யூவதயாகே தன் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் கேத்திருந்த எகிப்கத வநபுகாத்வநச்ொர் தாக்கிக் மகாண்டிருக்கும் 
கா ணத்திைால், நம்பிக்ககயற்ற சூழ்நிகல நிலவும் இச்ெமயத்தில் 
வநபுகாத்வநச்ொரிடம் ெ ணகடந்து, அேனுடன் உடன்படிக்கக வமற்மகாள்ளும் 
முடிவுக்கு வயாயாக்கீம் ேந்திருக்கலாம்.  இதன் ேிகளோக எகிப்தின் பிடியிலிருந்து 
யூவதயா ேிடுதகல மபற்று, எகிப்துக்கு ேரி கட்டாமலிருக்கும்  நிகலகமகய 
வயாயாக்கீம் எதிர்பார்த்திருக்கலாம். இதற்கு முந்கதய தாக்குதலில் வநபுகாத்வநச்ொர் 
எகிப்திடம் வதால்ேி அகடந்தகதப் பற்றிய குறிப்புகள் ேிே மாக ே லாற்றில் பதிவு 
மெய்யப்படேில்கல. ஆைால், பிரிட்டாைிகா என்கெக்வளாபடீியா இகதக் குறித்துச் 
சுட்டிகாட்டுகிறது. 

 
1845 & 2520 ேருஷ இனண ெம்பேங்கள் அட்ைேனண 

 
நிகழ்ந்த ெம்பேங்களின் ேரிகெக்கி மத்திற்கு ஆத ோக 608ம்  பக்கத்தில் 

மூன்று இகணகள் அட்டேகண மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டேகணயில், 
பாபிவலான் காலத்தில் நடந்த ெம்பேங்கள், கிறிஸ்துேின் காலத்தில் நடந்த 
ெம்பேங்கள், யுகத்தின் முடிேில் அறுேகட காலத்தில்  நடக்கும் ெம்பேங்கள் 
ஆகியேற்றின்  இகடயிலாை   மதாடர்புககளப்   பார்க்கலாம்.    உதா ணமாக, 
வநபுகாத்வநச்ொர் எகிப்திற்கும், அதன் ேரி மெலுத்தும் நாடாகிய இஸ் வேலுக்கும் 
ேிவ ாதமாக கிமு 607ல் பகடமயடுத்து ேந்தகதயும், பிறகு ஒரு ேருைம் 
பின்ோங்கிப் வபாைகதயும் நாம் வநாக்கும் வபாது, இச்ெம்பேங்களுக்கு இகணயாக, 
தீத்து  ாயைின் பகட கிபி 69ல் எருெவலமுக்கு ேிவ ாதமாக ேந்தகதயும், பிறகு ஒரு 
ேருைம் பின்ோங்கியகதயும், கிபி 70ல் எருெவலம் நக த்கத அழித்தகதயும் 
பார்க்கலாம்.  
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அகதப் வபான்வற, கிபி 1914ல் முதலாம் உலகப் வபார் துேங்கியகதயும், வபாரிைால் 
மபரிதாை அழிவு கிபி 1915ம் ேருைம் ேக யில் நகடமபறாதகதயும் ே லாற்று 
ஆெிரியர்கள் மொல்கின்றைர்.  கிபி 1915ல் தான் பகழய உலக ஒழுங்குகளின் 
ஆத ோளர் மபரும்பான்கமவயார் யுத்தங்களில் மகால்லப்பட்டு, வபார் உக்கி மாக 
நடக்க ஆ ம்பித்தது. 
 

இகணகள் அட்டேகணயில் இடது பக்கத்தில் 10 வகாத்தி ங்களும் 2 
வகாத்தி ங்களும் தங்களின் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்த காலப்பகுதி 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அெீரிய மற்றும் பாபிவலாைின் காலப்பகுதியில் நடந்தது. 
அட்டேகணயின் நடுப்பகுதியில் வ ாம ொம் ாஜ்யம், கலிவலயா மற்றும் எருெவலமில் 
அதிபதிககள முதலில் நியமித்ததிலிருந்து, இஸ் வேகல முழுேதுமாக கிபி 70-73ல் 
இறுதியாக அழித்தது ேக யிலாை காலப்பகுதி குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 
அட்டேகணயின் ேலது பக்கத்தில், வபாப்பதிகா ம் முதன் முதலில் 

தன்னுகடய ெிேில் அதிகா த்தின் கட்டுப்பாட்கட இழந்ததிலிருந்து, முதலாம் உலக 
யுத்தத்தில் கிபி 1914ம் ேருைத்திற்குப் பிறகு, வபாப்பாதிக்கத்துடன் மநருங்கிய 
மதாடர்பு மகாண்டிருந்த  ாஜாக்கள் அழிக்கப்பட்ட காலப்பகுதி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
வபாப்பதிகா ம் ேிழுந்தவுடன், உண்கமச் ெகபயும் இஸ் வேலும் திரும்ப 
ேருோர்கள். 

 
 
இந்த அட்டேகண முழுேதுமாக வநாக்கும் மபாழுது, மூன்றுேிதமாை 

ெம்பேங்கள் ஒன்றுக்மகான்று இகணயாக இருக்கின்றை. முதல் இகணயாைது, 
ே லாற்றில் 10 வகாத்தி ங்கள் தங்கள் அதிகா த்கத இழந்ததிலிருந்து இஸ் வேல் 
மறுபடியும் கிபி 1917-18ல் திரும்ப பகழய நிகலக்கு திரும்பியது. 1845 ேருை 
இகணயும், 2520 ேருை இகணயும் இந்த அட்டேகணயில் குறிக்கப்பட்டிருப்பகதக் 
காணலாம். 
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இரண்டு 70 ேருஷ தண்ைனை காலங்கள் 
50 ேருஷ யூபிலி 

7x70 ஓய்வு ேருைங்கள் பற்றி ஆ ாய்ேதற்கு முன்ைர், யூபிலி சுழற்ெி 
ஒவ்மோன்றும் 50 ேருைங்கள் என்பகத நாம் முதலில் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 
இ ண்டாம் ோல்யூமில் குறிப்பிட்டுள்ளது வபால் ஒரு யூபிலி சுழற்ெி “50 ேருைங்கள்” 
என்பது ெரியல்ல என்றும், “49 ேருைங்கள்” தான் ெரியாைது என்றும் ெிலர் 
கூறுகின்றைர். காலக்கணக்கு பற்றிய ேிோதத்தில் இந்த வகள்ேி மிக 
முக்கியமாைமதான்றாகும். நாம் 50 ேருை யூபிலி தான் ெரியாைமதன்று 
கூறுகிவறாம். ஏமைைில் இது இ ண்டாம் ோல்யூம் காலக்கணக்குக்கு ஒத்து 
ேருகிறது என்பதும், அத்துடன், 2500 ேருை சுழற்ெிகளாை “ெக்க ங்களுக்குள் 
ெக்க ங்கள் காலக்கணக்கு” 50 ேருை யூபிலிகளுக்கு ஒத்து ேருகின்றது. 49 ேருை 
யூபிலி சுழற்ெிக்கு 2500 ேருை ேடிேகமப்பு ஒத்து ேருேதில்கல. 

 
49 ேருை யூபிலிகய குறிக்கும் ேிதத்தில் வேதாகமத்தில் ெில ொட்ெியங்கள் 

இருப்பது  வபால் வதான்றுகின்றை. எவெ 1:1ல் உள்ள 30ம் ேருைம் பற்றிச் 
மொல்லும் வபாது, இது 49 ேருை யூபிலிகய சுட்டிக்காட்டுேதாக ெிலர் 
கூறுகின்றைர். ஏமைைில், எவெ 40:1ல் உள்ள ஆலய தரிெைத்தின் வபாது யூபிலி  
சுழற்ெியின் 30ம்ேருைம் முடிேகடகிறது என்  அனுமாைிக்கப்படுகிறது. இதைால், 
வயாெியா   ாஜாேின் ஆட்ெியின் 18ம் ேருைத்தில் யூபிலி சுழற்ெியின் துேக்கமாக 
கணிக்கப்படுகிறது. இந்த ேிோதத்திற்குள் பல ெிக்கல்கள் உள்ளை. உண்கமயில், 
வயாெியாேின் யூபிலி ேருைத்கதப் பற்றி வேதாகமத்தில் எந்த குறிப்பும் இல்கல. 
யூபிலி ேருைம் துேக்கம் கா ணமாக வயாெியா தன்னுகடய பஸ்கா  ஆெரிப்பு 
பணிககள ஆ ம்பித்தார் என்றால், வேதாகமத்தில் அது பற்றி குறிக்கப்பட்டிருக்கும். 
இது மபருமளேில் ஆெரிக்கப்பட்ட பஸ்கா ஆெரிப்பு என்று மட்டும் வேதாகமம் 
மொல்கிறது. 

 
2நாளா 35:18-19.  
     “தரீ்க்கதரிெியாகிய ொமுவேலின் நாள் சதாைங்கி, இஸ்ரவேலிவல அப்படிக்சகாத்த பஸ்கா 
ஆெரிக்கப்பைேில்னல; வயாெியாவும், ஆொரியரும், வலேியரும், யூதாேனைத்தும், இஸ்ரவேலில் 
ேந்திருந்தேர்களும், எருெவலமின் குடிகளும் ஆெரித்த பஸ்கானேப் வபால இஸ்ரவேல் ராஜாக்களில் 
ஒருேரும் ஆெரித்ததில்னல. வயாெியாவுனைய ராஜ்யபாரத்தின் பதிசைட்ைாம் ேருஷத்திவல இந்தப் 
பஸ்கா ஆெரிக்கப்பட்ைது”. 
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கர்த்தருகடய ஆலயத்கதப் பழுதுபார்க்கும் ெமயத்தில் கர்த்தருகடய புஸ்தகம் 
ஆலயத்தில் கண்மடடுக்கப்பட்டது குறித்து வேதாகமம் மொல்கிறது. இஸ் வேலர் 
நியாயப்பி மாணத்தின் ோர்த்கதகளுக்கு மெேிமகாடாதபடியிைால், அேர்களுக்கு 
ேிவ ாதமாக எச்ெரிப்புகள் ேிடப்பட்டை. இதன் கா ணமாகவே, சுத்திகரிப்புகள் 
வமற்மகாள்ளப்பட்டை. பஸ்கா ஆெரிப்பு மகாண்டாடப்பட்டது. இது யூபிலி ேருைம் 
என்பதால் மகாண்டாடப்படேில்கல. 

 
2 ாஜா 22:9-10.  
     “அப்சபாழுது ெம்பிரதியாகிய ொப்பான் ராஜாேிைிைத்தில் ேந்து, ராஜாவுக்கு மறு உத்தரவு 
சொல்லி, ஆலயத்திவல சதானகயிட்டுக் கண்ை பணத்னத உமது அடியார் வெர்த்துக் கட்டி, அனதக் 
கர்த்தருனைய ஆலயத்தின் வேனலனய ேிொரிக்கிறேர்கள் னகயிவல சகாடுத்தார்கள் என்று 
சொன்ைான். ெம்பிரதியாகிய ொப்பான் பின்னையும் ராஜானே வநாக்கி: ஆொரியைாகிய இல்க்கியா 
என்ைிைத்தில் ஒரு புஸ்தகத்னதக் சகாடுத்தான் என்று அறிேித்து, அனத ராஜாவுக்கு முன்பாக 
ோெித்தான்”. 
 
2 ாஜா 23:21.  
     “பின்பு ராஜா இந்த உைன்படிக்னகயின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடிவய உங்கள் வதேைாகிய 
கர்த்தருக்குப் பஸ்கானே ஆெரியுங்கள் என்று ெகல ஜைங்களுக்கும் கட்ைனளயிட்ைான்”. 

 
49 ேருை யூபிலி சுழற்ெிக்கு ொதகமாக ஏொயா 37:30ம் ேெைத்தின் 

தீர்க்கதரிெைம் குறிப்பிடப்படுகிறது : 
 
“உைக்கு அனையாளமாயிருப்பது என்ைசேன்றால்: இந்த ேருஷத்திவல தப்பிப் 

பயிராகிறனதயும், இரண்ைாம் ேருஷத்திவல தாைாய் ேினளகிறனதயும் ொப்பிடுேரீ்கள்; மூன்றாம் 
ேருஷத்திவலா ேினதத்து அறுத்து, திராட்ெத்வதாட்ைங்கனள நாட்டி, அனேகளின் கைிகனளப் 
புெிப்பீர்கள்”. 

 
ஆைால், இகத வேறுேிதமாக ேிளக்கமளிக்கலாம். அதாேது, வதேைாகிய 

கர்த்தர், இஸ் வேலர்களின் எதிரிகள் நீங்கலாேதற்கு முன்பு இஸ் வேலர்களுக்கு 
வபாதுமாை கால அேகாெத்கத மகாடுத்தார் என்று நாம் மொல்லலாம். இந்த 
ொட்ெியத்திலிருந்து மதளிோை முடிவு கிட்ட இயலாது என்பகதயும் நாம் 
பார்க்கிவறாம். இதன் கா ணமாகவே, 49 ேருைம் யூபிலி சுழற்ெி பி ச்ெிகைக்குரிய  
ஆதா மாை ேெைங்கள் வேதாகமத்தில் இல்லாத நிகலயில், நியாயப்பி மாணத்தில் 
மொல்லப்படும் 50 ேருை யூபிலிவய ெரியாைது. 

 
யூபிலி குறித்த இந்த ேிையத்கத வேறுேககயில் ஆ ாயும் வபாது, யூபிலி 

சுழற்ெியின் ேருைங்ககளப் பற்றி இ ண்டு ேிதமாக ேித்தியாெமாை 
அபிப்பி ாயங்கள் நிலவுேகத நாம் காண்கிவறாம்.  
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வதேன் மகாடுத்த யூபிலிகள் 50 ேருைங்களா ? அல்லது 49 ேருைங்களா ?  

என்பது குறித்த அபிப்பி ாய வபதங்கள் இ ண்டு ேகுப்பாரிடம் நிலவுகின்றை. 
இருேகுப்பாரும் தங்கள் கருத்கத நிகலநிறுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ொட்ெியங்ககள 
சுட்டிக்காட்டி தங்கள் அபிப்பி ாயங்ககள கூறுகின்றைர். யூத என்கெக்வளாபடீியா” 
கூறுகிறது :  

 
“யூபிலிகள் 50 ேருஷங்கனளக் சகாண்ைதாக ஆரம்ப காலத்திலிருந்வத உள்ளை. ஆைால், 

எல்லா வகாத்திரங்களும் ெிதறடிக்கப்பட்ைபின், 50ேது யூபிலி ேருஷம் கணக்கிைப்படுேது நின்று 
வபாய்ேிட்ைது. ஏசைைில், யூபிலி ேிடுதனலயில் “எல்வலாரும்” பங்கு சகாள்ள முடியேில்னல”. 

 
ஆகவே, வதெம் பாழாய்ப்வபாேதற்கு முன்பு உள்ள காலக்கட்டத்தில் யூபிலி 

சுழற்ெியில் 50 ேருைங்களாக இ ண்டாம் ோல்யூமில் கணக்கிடப்பட்டது 
வமற்குறிப்பிட்ட கருத்துக்கு ஒத்த ேிதமாக இருக்கிறது. வதெம் பாழாய்ப்வபாைதற்கு 
பின்பு, 49 ேருைங்களாக இ ண்டாம் ோல்யூமில் கணக்கிடப்பட்டது. இது 
ே லாற்றில் மபாருந்தி ேருேதாக உள்ளது. இவத அடிப்பகடயில் தான், யூதர்கள் 
யூபிலிகய பற்றிய வேதாகம ேெைங்ககள புரிந்து மகாண்டிருந்தார்கள் என்பது 
ேிளங்குகிறது. 

 
அவத ெமயத்தில், வதேன் யூபிலிககள 50 ேருைங்களாக கணக்கிடுேகத 

நிறுத்தேில்கல என்பகத நாம் பார்க்கிவறாம். ஏமைைில், “நிழல்” குறித்த ேிையம் 
நிகறவேறுதல் மபற இந்த கணக்கீடு 50 x 50 = 2500 வதகேப்படுகிறது. 70 
ோ ங்களின் துேக்க காலம் குறித்து கணக்கிடும் வபாது, 70 x 7 ஓய்வு ேருை 
சுழற்ெிகள் ஆ ம்பிக்கும் ேருைத்கத, 50 ேருை யூபிலி கணக்கீடு சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
ஏமைைில், ககடெி ோ த்தின் மத்தியில் வமெியா ெங்கரிக்கப்படுேதாக இருந்தது. 
இந்த கணக்கீடு 490 ேருைங்கள் கிமு 455ம் ேருைத்திலிருந்து துேங்க 
அனுமதிக்கிறது. 
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7 x 70 ஓய்வு ேருஷங்கள் 
எவ மியாேின் ோக்கின்படி, அனுெரிக்கத் தேறிய 70 ஓய்வு ேருைங்களுக்கு 

நிோ ணம் பண்ணுேது யூவதயாேின் வதகேயாக இருந்தது என்பகத குறிக்க 
வேண்டியது முக்கியமாைமதான்றாகும். இந்த “70 ஓய்வுகள்” எப்படி கணக்கிடப்பட 
வேண்டும் என்பது ஆர்ேமாை ேிையம் ஆகும். அந்த கணக்கீட்டின் ோயிலாக, 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்களின் கூட்டுத்மதாகக ஊர்ஜிதப்படுேது மதரிகிறது. ெவுல் 
 ாஜாேின் ஆட்ெியிலிருந்து வயாெியா மகாகல மெய்யப்பட்டு, இஸ் வேகல எகிப்து 
தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டு ேரும் ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதி துல்லியமாக 
70 x 7 ேருை ஓய்வுகள் அல்லது 490 ேருைங்களாக உள்ளது. இவத கருத்தின் 
அடிப்பகடயில் 3500 ேருைங்களின் யூபிலியின் கூட்டுத்மதாகக 70 x 50 என்ற 
ேிகிதத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். இந்த கருத்து உற்ொகமளிப்பதாய் இருந்தாலும், 
இது குறித்த ெிறிது ேிளக்கம் வதகேப்படுகிறது. இந்தக் கருத்து முதலில் ஒவ்மோரு 
சுழற்ெியிலும் 7 x 7 ஓய்வுககள உள்ளடக்கிய 49 ேருை யூபிலி சுழற்ெிக்கு ஒத்து 
ேருேதாகத் வதான்றும். ஆைால், நாம் ெற்று முன்பு பார்த்த ேண்ணமாக, மூல 
யூபிலி சுழற்ெிகள் 50 ேருைங்ககளக் மகாண்டதாக இருந்திருக்கிறது என்பது 
ெரியாை கணிப்பு ஆகும். அதாேது, 7 x 7 (49) + 1. 

 இது குறித்து நாம் வமலும் ஆ ாய முற்படும் வபாது, ஓய்வு ெம்பந்தமாை 
நியாயப்பி மாண கட்டகளகய யாத் 21ம் அதிகா த்தில் பார்க்கும் வபாது, யூபிலி 
சுழற்ெிகள் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படேில்கல. வமலும், எவ மியா கூறுேகத 
வநாக்கும் வபாதும், அேர் யூபிலிகயப் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவே இல்கல ! 
எவ  34:13-17. 
      “இஸ்ரவேலின் வதேைாகிய கர்த்தர் உனரக்கிறது என்ைசேன்றால், அேைேன் தைக்கு 
ேிற்கப்பட்ை எபிசரயைாகிய தன் ெவகாதரனை முடிேிவல நீங்கள் ஏழாம் ேருஷத்திவல அனுப்பி ேிை 
வேண்டும் என்றும், அேன் உைக்கு ஆறு ேருஷம் அடினமயாயிருந்த பின்பு, அேனை உன்ைிைத்தில் 
னேக்காமல் சுயாதைீைாக அனுப்பிேிைவேண்டும் என்றும், நான் உங்கள் பிதாக்கனள அடினம 
ேைீாகிய எகிப்து வதெத்திலிருந்து புறப்பைப்பண்ணிை நாளிவல அேர்கவளாவை உைன்படிக்னக 
பண்ணிவைன்; ஆைாலும் உங்கள் பிதாக்கள் என் சொல்னலக் வகளாமலும், தங்கள் செேினயச் 
ொயாமலும் வபாைார்கள். நீங்கவளா இந்நாளிவல மைந்திரும்பி அேைேன் தன் அயலானுக்கு 
ேிடுதனலனயக் கூறிை ேிஷயத்திவல என் பார்னேக்குச் செம்னமயாைனதச் செய்து, என் நாமம் 
தரிக்கப்பட்ை ஆலயத்திவல இதற்காக என் முகத்துக்குமுன் உைன்படிக்னக பண்ணியிருந்தரீ்கள். 
ஆைாலும் நீங்கள் மாறாட்ைம் பண்ணி, என் நாமத்னத பரிசுத்தக் குனலச்ெலாக்கி, நீங்கள் அேைேன் 
ேிடுதனலயாகவும் சுயாதைீராகவும் அனுப்பிேிட்ை தன் வேனலக்காரனையும் தன் 
வேனலக்காரினயயும் திரும்ப அனழத்து ேந்து, அேர்கனள உங்களுக்கு வேனலக்காரரும் 
வேனலக்காரிகளுமாயிருக்கும்படி அடினமப்படுத்திைரீ்கள். ஆனகயால் கர்த்தர் சொல்லுகிறது 
என்ைசேன்றால், நீங்கள் அேேைேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் அேைேன் தன் அயலானுக்கும் 
ேிடுதனலனயக் கூறிை ேிஷயத்தில் என் சொல்னலக் வகளாமற் வபாைரீ்கவள; இவதா நான் 
உங்கனளப் பட்ையத்துக்கும், சகாள்னள வநாய்க்கும், பஞ்ெத்துக்கும் ஒப்புக்சகாடுக்கிற ேிடுதனலனய 
உங்களுக்குக் கூறுகிவறன்; பூமியின் ராஜ்யங்களிசலல்லாம் அனலகிறதற்கும் உங்கனள 
ஒப்புக்சகாடுப்வபன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 

612 



 
யாத் 21:1-2. 
      “வமலும், நீ அேர்களுக்கு அறிேிக்க வேண்டிய பிரமாணங்களாேை: எபிசரயரில் ஒரு 
அடினமனயக் சகாண்ைாயாைால், அேன் ஆறு ேருஷம் வெேித்து, ஏழாம் ேருஷத்திவல ஒன்றும் 
சகாைாமல் ேிடுதனலப் சபற்றுப் வபாகக்கைேன்”. 
உபா 15:12.  
      “உன் ெவகாதரைாகிய எபிசரய புருஷைாகிலும் எபிசரய ஸ்திரீயாகிலும் உைக்கு 
ேினலப்பட்ைால், ஆறு ேருஷம் உன்ைிைத்தில் வெேிக்க வேண்டும்; ஏழாம் ேருஷத்தில் அேனை 
ேிடுதனல பண்ணி அனுப்பிேிடுோயாக”. 

 
இஸ் வேலின் மதத்தகலேர்கள் அடிகமகய ேிடுதகல பண்ணும் 

கட்டகளகய முகறயற்றதாக்கியதின் ேிகளோக, எபிம யர் தங்கள் எபிம ய 
அடிகமககள ஒவ்மோரு ஏழாம் ேருைத்திலும் ேிடுதகல பண்ணாமல் 
இருந்தார்கள். அவதாடுகூட, ஒவ்மோரு ஏழாம் ேருைத்திலும் உன் ஜைத்திலுள்ள 
எளியேர்கள் புெிக்கவும், மீதியாைகத மேளியின் மஜந்துக்கள் தின்ைவும், அந்த நிலம் 
சும்மா கிடக்க ேிட்டுேிடுோயாக” என்று இஸ் வேலுக்கு கட்டகள 
பிறப்பிக்கப்பட்டது. (யாத் 23:11) 

ஆைால் இஸ் வேலர்கள் நிலத்கத பயிரிடாமல் ஓய்ேகடயச் மெய்யேில்கல. 
எவ மியாேிைால் 34:13-17 மொல்லப்பட்ட பி ச்ெிகையின் ஒரு பகுதியாகவே இது 
இருந்தது. திரும்ப மெலுத்தப்படாத நிலுகேயில் இருக்கும் கடன் சுகமகள் ஏழாம் 
ேருைத்தில் ேசூலிக்கப்படக்கூடாது. ஆைால், இஸ் வேலர்களின் மதத்தகலேர்கள்          
என்ற முகறகயக் ககயாண்டு, கடகைத் திரும்ப ேசூலிக்கும் முகறகய 
அனுமதித்திருந்தைர் என்று ஆல்ஃபிம டு ஏடர்கையமீ் (Alfred Edersheim) 
மதரிேிக்கிறார். இதன் கா ணமாகவே, நிலம் எழுபது ேருைங்களுக்கு இ ம்மியமாக 
தன்னுகடய ஓய்வு ேருைங்ககள அனுபேித்தாக வேண்டும் என்று எவ மியா 
உக க்கிறார். 

வமற்குறிப்பிட்ட பி மாணத்திற்கு இணங்க 70 x 7 ேருை ஓய்வு தண்டகை 
யூபிலி ேருைங்ககள கணக்கிடேில்கல. ஆகவே, 70 x 7 = 490 ேருைங்கள் 
இஸ் வேலில்  ாஜாக்கள் அரியகணயில் ஏறி வதெீய அந்தஸ்து உருோைதிலிருந்து 
வயாெியா  ாஜா மகால்லப்பட்டு, இஸ் வேலின் வதெீய அந்தஸ்து இழந்து வபாை 
ேருைமாகிய வயாெியா  ாஜா மகால்லப்பட்ட ேருைத்கத இந்த 70 x 7 ேருை 
ஓய்வு தண்டகை (490ம் ேருைத்த) துல்லியமாக அகடகிறது. இஸ் வேலர் 
மைந்திரும்பி ெீ கமயும் நிகலகய எய்த வேண்டும் என்பவத இந்த தண்டகையின் 
முதல் கட்டத்தின் வநாக்கமாய் இருந்தது. இது நடந்தால், வமலும் தண்டகை எதுவும் 
வதகேப்படாது. ஆைால் இந்த காலக்கட்டத்தில் நடந்த ெம்பேங்களின் மதாகுப்பிகை 
வேதாகமம்  ோயிலாக அறியும் மபாழுது, அேர்கள் மைந்திரும்பாதேர்களாய் 
இருந்ததிைிமித்தம் வமலும் தண்டகை வதகேப்பட்டதாய் இருந்தது. 
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இந்த தீர்க்கதரிெைத்கத வநாக்கும் மபாழுது, யூபிலி ேருைங்கள் இங்கு 
கணக்கிடப்படுேதில்கல. இவத முகறயில்  தான்,  தாைிவயல்  9ம்  அதிகா த்தின்  
7 x 70 = 490 ேருைங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றது. இந்த ஏழு எழுபது ேருைங்கள் 
கிறிஸ்துேின் காலத்கதச் ொர்ந்து, ககடெி ோ த்தின் மத்தியில் வமெியா 
ெங்கரிக்கப்படுேகதச் சுட்டிக்காட்டுேதாக உள்ளது. நாம் இப்மபாழுது ஆ ாயும் அவத 
70 ேருை தண்டகைகயப் பற்றிதான் தாைிவயல் வகள்ேி எழுப்பும் வபாது, இந்த 
“7x70 ேருைங்கள்” தீர்க்கதரிெைம் உக க்கப்படுகிறது. தாைிவயல் வகட்ட எழுபது 
ேருைங்களுடன், கூடுதலாக இந்த எழுபது தடகேகள் ஏழு ேருைங்கள் மகாண்ட 
காலப்பகுதி மகாடுக்கப்படுகிறது. இந்த தீர்க்கதரிெைம் யூபிலி ேருைங்ககளப் பற்றிய 
எந்த அம்ெங்களும் மகாண்டதாயில்கல. ஆகவே, இந்த இ ண்டு 
தீர்க்கதரிெைங்களிலும் யூபிலி ேருைங்கள் பற்றிய வபச்சுக்கு இடமில்கல. ஏமைைில், 
வமற்குறிப்பிட்ட இ ண்டு காலக்கணக்குகளும் 70  ஓய்வுகளின் தண்டகைகயக் 
குறிப்பதாகவே உள்ளது. 

 
எவ மியாேின் “70 ஓய்வுகள் தண்டகை” குறித்த தீர்க்கதரிெைத்கத வேறு ஒரு 

வகாணத்திலும் பார்க்கலாம். இந்த 490 ேருைங்களுடன், இக்காலப்பகுதியில் 
அனுெரிக்கத் தேறிய 10 யூபிலிகள் ேருைங்ககளக் கூட்டிைால், வநபுகாத்வநச்ொர் 
வயாயாக்கீகம அகற்றி, பிறகு வயாயாக்கீகை நீக்கி, அேன் ஸ்தாைத்தில் 
ெிவதக்கியாகே ெிங்காெைத்தில் அமர்த்திய ேருைமாகிய கிமு 598.25 - 597.25 
ேருைத்திற்கு ஏறக்குகறய இட்டுச் மெல்லும். ெவுலின் ஆட்ெித் துேக்கத்திலிருந்து 
490 + 10  ேருைங்கள், கிமு 599.25 - 598.25ம் ேருைத்கத அகடேதால், இது 1 
ேருைம் குகறோக உள்ளது. வயாயாக்கீைின் 6 மாத ஆட்ெிகய நாம் கணக்கில் 
எடுக்காததால் இந்த ேித்தியாெம் உள்ளது. நமக்கு வதகேயாை கிமு 598.25 - 
597.25ம் ேருைத்கத அகடய இன்னும் 6 மாதங்கள் வதகேப்படுகிறது. 
வநபுகாத்வநச்ொர் எருெவலகம வநாக்கி பகடமயடுத்து ேந்தது, வயாயாக்கீகம 
அகற்றியதற்கு ெிறிது காலத்திற்கு முன் நடந்தது எை அனுமாைித்தால், “70 ஓய்வு 
நாள் தண்டகை” பற்றிய தீர்க்கதரிெைத்கத வமற்குறிப்பிட்ட வகாணத்திலும் 
பார்க்கலாம். இவ்ோறாக, இஸ் வேலர்களின் வதெீய அந்தஸ்கத அேர்களிடமிருந்து 
நீக்கிப் வபாட்டு, வதேன் தமது முதல் தண்டகைகய மெயற்படுத்திைார். இதற்கும் 
அேர்கள் மைந்திரும்பாமல் வபாைதால், வதேன் ஆலய பணிமுட்டுக்ககளயும்,  ாஜ 
குலத்தார்ககளயும் அகற்றிப்வபாட்டார். இது இ ண்டாம் தண்டகை ஆகும். 
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எவெ 4:5ம் ேெைத்தின் 390 ேருைங்கள், ஆலயமும் நக மும் அழிக்கப்பட்ட 

மூன்றாேதும் இறுதியாை தண்டகைகயச் சுட்டிகாட்டுகிறது. இந்த ேருைத்தில் தான்  
எருெவலம் நக த்தின் முற்றுகக துேங்கியது. இ ண்டு ேருைங்கள் கழித்து, நக மும் 
ஆலயமும் அழிக்கப்பட்டை. 
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நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் தண்ைனை 

 
எழுபது ஓய்வுகளுக்காை நிோ ணம் ெம்பந்தமாை மற்றுமமாரு வகள்ேி நமது 

மைதில் எழுகிறது. இஸ் வேலர்கள் நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் ஓய்வுகளுக்காை 
கட்டகளககள அனுெரித்திருக்க மாட்டார்கள் என்வற வதான்றுகிறது. யூபிலி 
ேருைங்கள் பற்றிய கணக்கீட்கட இஸ் வேலர்களுக்கு எதி ாக நியாயாதிபதிகளின் 
காலத்தில் வதேன் ஏன் கணக்கீடு மெய்யேில்கல?  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக் 
காலத்திலிருந்வத யூபிலி அனுெரிக்காதது குறித்த தண்டகை காலம் 
குறிக்கப்படுேதற்காை கா ணம், நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் இஸ் வேலர்களின் 
மீறுதல்களுக்காக தண்டகை வதேைால் அளிக்கப்பட்டு ேிட்டது. 

 
ேைாந்த  பயண துேக்கத்திலிருந்து நியாயாதிபதிகள் காலம் முழுகமயிலும் 

வலேி 26:18ல் ேிடுக்கப்பட்ட எச்ெரிக்ககயின்படி ே லாற்று முக்கியத்துேமாை ஏழு 
தண்டகைகள் அளிக்கப்பட்டை. 

இவத ஏழு ெம்பேங்கள் தான் 1 ாஜா 6:1ம் ேெைத்தின் 480 ேருை ெிக்கலுக்காை 
தீர்வுக்கு மதாடர்புள்ளதாக நாம் நிகைக்கிவறாம். அந்த ஏழு ெம்பேங்ககளப் பற்றி 
பிறகு ேிேரிப்வபாம். இஸ் வேலர்களின் காலத்தின் மமாத்த ேருைங்களின் 
கூட்டுத்மதாகககய கணக்கிடும் மபாழுது, அேர்கள் தங்கள் எதிரிகளிடம் அடக்கு 
முகறக்கு ஆளாக்கப்பட்டு தண்டகை மபற்ற ேருைங்ககளக் கழித்துக் மகாண்டு, “480 
ேருைங்கள்” அந்த ேெைத்கத வேதபா கர்கள்   எழுதி பி தி  எடுத்திருக்கலாம் என்று 
வதான்றுகிறது. இகத கருத்தில் மகாண்டு, `தண்டகை காலங்ககளயும் மமாத்த 
ேருைங்களின் எண்ணிக்ககயில் வெர்த்துக் மகாண்டு, நியாயாதிபதிகள் காலம் “450 
ேருைங்கள்” என்பகத மபற முடிகிறது. 

காலக்கணக்கில் ெில மாற்றங்கள் மெய்ய வதகே ஏற்படுகின்றது  என்று நாம் 
நிகைத்தால், 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு, தண்டகை காலமாகிய ஓய்வு ேருைங்கள் 
ஆகியகேப் பற்றிய ேிையங்களில் ெில அம்ெங்கள் குறித்து நாம் ேிளக்கம் மொல்ல 
வதகேப்படுகிறது. காலக்கணக்கில் நாம் மாற்றம் மெய்ய முற்படும் வபாது, 
வேதாகமத்தில் 70 ேருை பாழ்க்கடிப்பு பற்றி காணப்படும் எல்லா குறிப்புககளயும் 
திருப்தி அளிக்க இயலாது என்று ெிலர் மொல்கின்றைர். ஏமைைில், யூவதயா 
தங்களுகடய வதெத்திலிருந்து மேறும் 50 ேருைங்கள் மட்டுவம மேளிவயற்றப் 
பட்டைர் என்று கூறுகின்றைர். அடுத்து ேரும் பக்கங்களில் இது எப்படி ொத்தியமாகும் 
என்பகத நாம் ேிளக்குவோம்.  காலக்கணக்கு பற்றிய பா ம்பரிய கருத்துக்கள் கூட 
இந்த பி ச்ெிகைகய திருப்திபடுத்துகிறதில்கல. ஏமைைில், இந்த பா ம்பரிய 
பார்கேயில் கூட ஒருேருவம வதெத்தில் குடியி ாதபடி 70 ேருைங்கள் 
முழுகமயிலும் வதெம் பாழாய்ப் வபாகேில்கல.  
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இந்த சூழ்நிகலயின் குழப்பங்களுக்கு இகடயில், வேதத்தில் ஆேகலத் 

தூண்டக்கூடிய வமலும் ஒரு ேிையம் உள்ளது.  அது தான், இ ண்டு ேித்தியாெமாை 
“70 ேருை தண்டகை”  காலங்கள் வேதாகமத்தில் காணப்படுகின்றை. 70 ேருை 
முதல் தண்டகை நிலத்கதப் பற்றியது  ஆகும். இ ண்டாேது 70 ேருை தண்டகை 
ஆலயம் பற்றியது ஆகும்! பின்ேரும் அட்டேகணகயப் பார்த்தால், நாம் முன்பு 
குறிப்பிட்ட 490 ேருை கால முடிேில், முதல் 70 ேருை தண்டகை துேங்குகிறது. 
எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகா த்தின் 390 ேருைங்களின் முடிேில் இ ண்டாேது 70 ேருை 
தண்டகை துேங்குகிறது. 
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இரண்டு 70 ேருஷ தண்ைனைகள் - ேிளக்க ேனரபைம் 
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1)  இைது பக்கத்திலிருந்து ேலது புறம் வநாக்கிைால், “2” குறிக்கப்பட்டுள்ள முதல் அனைப்பு, 

பாபிவலான் அெரீியானேக் னகப்பற்றத் துேங்கிய கிமு 610.25ம் ேருஷம் ஆகும். 
 

2) வயாெியா ராஜானேக் சகான்று யூவதயானே தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டு ேந்த ேருஷம் 
கிமு 608.25ம் ேருஷம் ஆகும். ஏழு ேருஷ ஓய்வு சுழற்ெிகனள உபவயாகப்படுத்தி,  7 x 70 = 
490 ேருஷங்களின் முடிேில் கிமு 608.25ம் ேருஷம் துேங்குகிறது. (2 ராஜா 23:29, 33-35) 
இவத ேருஷத்தில், அல்லது ெற்று முன்ைதாக பாபிவலான் அெரீியானேக் னகப்பற்றியது. இந்த 
ேருஷத்திலிருந்து தான் எவரமியாேின் 40 ேருஷ ஊழியம் ஆரம்பமாைது. 70 ேருஷ 
தண்ைனைனய கணக்கிடுேதற்காக,  7 x 70  ஓய்வுகளுக்குப் பதிலாக, 50 ேருஷ 
யூபிலிகனளக் சகாண்டு கணக்கிட்ைால், வயாயாக்கீம் பதேி இழந்த ேருஷம் கிமு 598.25ம் 
ேருஷம் ேருகிறது,       
  

3) அடுத்த ேருஷம் கிமு 606.25 ஆகும். இந்த ேருஷத்தில் தான், எகிப்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
இருந்த யூவதயா மற்றும் எகிப்தின் மீதும் பாபிவலான் முதன்முனறயாக பனைசயடுத்தது. இந்த 
ேருஷத்திலிருந்து புறஜாதிகளின் காலம் ஆரம்பித்து, 2520 ேருஷங்கள் கழித்து கிபி 1914ம் 
ேருஷத்தில் முடிகிறது. 
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4) எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகாரத்தின் 390 ேருஷங்கள் எருெவலமின் மீது முற்றுனக ஆரம்பித்த 
ேருஷத்னதச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.  இதிலிருந்து 70 ேருஷ தண்ைனை ஆரம்பமாகிறது. (ெகரியா 
1 :12; 7:5) 

 
5) நகரமும் ஆலயமும் அழிவு சபற்ற ேருஷம் கிமு 586.25 ஆகும். இது எவெக்கிவயல் 4ம் 

அதிகாரத்தின் “40 ேருஷங்களின்” முடிவு ஆகும்.  இந்த ேருஷத்தில் ஆரம்பித்த முற்றுனக 2 
ேருஷங்களுக்கு  வமலாக நீடித்தது. 
  

6) முதல் “70 ேருஷங்கள்” கிமு 538.25ல் முடிேனைகிறது. இந்த ேருஷத்தில் தான் பாபிவலான் 
அழிேனைந்தது.  இந்த 70 ேருஷங்கள் தான் எவர 25:11,12; 29:10; 2நாளா 36:21; தாைி 9:2ம் 
ேெைங்களில் குறிக்கப்படுகின்றை. இந்த ெமயத்தில் தான் தாைி 9ம் அதிகாரத்தில் காணும் 
ேிதமாக சஜபம் பண்ணுகிறார். அதற்கு பதிலாக, வதேதூதன் கூடுதலாக 70 ேருஷங்கள் 
பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். 
 

7) தாைிவயலின் சஜபத்திற்குப் பிறகு, இரண்ைாம் ேருஷத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் தங்கள் 
நாட்டிற்குத் திரும்ப செல்ேதற்காை வகாவரெின் ொெைம் சேளியிைப்படுகிறது. நகரமும் 
ஆலயமும்  திரும்பக் கட்டும் பணி  ஆரம்பமாகியனதத் சதாைர்ந்து எதிரிகள் தனை 
பண்ணிைார்கள். (எஸ்றா 4:23-24)  ஜைங்கள் யூவதயாேிவலவய தங்கிைார்கள். இந்த 
ேருஷத்தில் தான் ஆலயம் கட்டும் பணி நின்று வபாைது. (எஸ்றா 3:8) 

 
8) எருெவலம் முற்றுனக துேங்கிய ேருஷத்திலிருந்து 70 ேருஷங்களின் முடிோக இந்த 

ேருஷம் உள்ளது.  இது 2ம்  70 ேருஷங்களின் முடிவு ஆகும். சபர்ெிய ராஜாேிைம் ஆலயம் 
திரும்பக் கட்டுேதற்காை அனுமதி வகாரப்பட்ைது. (எஸ்றா 4:24; 5:4; ஆகாய் 1 :1-4, 14-15; 2:10) 
 
 

9) இரண்ைாேது 70 ேருஷங்களின் முடிேில் ஆலயம் திரும்பக் கட்ை ஆரம்பித்திலிருந்து இரண்டு 
ேருஷங்களுக்குப் பிறகு, “நான் ெவீயாைிைத்தில் திரும்பி, எருெவலமின் நடுேில் ோெம் 
பண்ணுவேன்; எருெவலம் ெத்திய நகரம் என்றும், வெனைகளுனைய கர்த்தரின் பர்ேதம் என்றும் 
அனழக்கப்படும்”  என்று வதேைாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.  (ெகரியா 8:3) 
 

10) வதேனுனைய ஆலயம் திரும்பக் கட்ை ஆரம்பித்து நான்கு ேருஷங்களுக்குப் பிறகு, தரியு 
ராஜாேின் 6ம் ேருஷத்தில் ஆலயம் முழுனமயாகக் கட்ைப்பட்ைது. (எஸ்றா 6:15) 
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இரண்டு 70 ேருஷ தண்ைனைகள் 
 வமற்குறிப்பிட்ட ேக படத்தில், யூவதயாேின் தண்டகை மதாடர்பாக இ ண்டு 

“70 ேருை” காலப்பகுதிகள் உள்ளை.  வமற்குறிப்பிட்ட படத்தில் மூன்றாேதாக உள்ள 
தண்டகைகயக் குறித்து வநரிகடயாை மதாடர்பு மகாண்டிருக்கேில்கல. 
உண்கமயில், இது தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தின் “490 ேருைங்கள்”  காலப்பகுதி 
துேங்கும் ேருைத்வதாடு மதாடர்பு உள்ளதாயிருக்கிறது. இகதக் குறித்து பின்ைர்  
“70 ோ ங்கள்”  என்ற தகலப்பில் பக்கம் 636 – 639ல் ஆ ாய்வோம் : 

“முதலாம் எழுபது ேருைங்கள்” தண்டகை வயாெியா  ாஜா மகால்லப்பட்டு, 
யூவதயா தன்னுகடய வதெம் மற்றும் நிலம் ெம்பந்தமாை கட்டுப்பாட்கட எகிப்திடம் 
இழந்த ேருைத்திலிருந்து ஆ ம்பமாைது.  

“இ ண்டாம் எழுபது ேருைங்கள்” தண்டகை, ஆலயமும் நக மும் அழிவுற்ற 
திலிருந்து ஆ ம்பமாைது. 

வமற்கண்ட ேக படத்தில் இ ண்டு 70 ேருை காலப்பகுதிகள் ஒன்றுக்மகான்று 
எப்படி மதாடர்பு மகாண்டுள்ளை என்பகதக் காட்டுகிறது. இந்த ஒவ்மோரு 70 ேருை 
காலப்பகுதியிலும் ஒவ  மாதிரியாை ஒற்றுகம இருப்பகதக் காணலாம். ஒவ்மோரு 
70 ேருை காலப்பகுதியின் முடிேிலும் 2 ேருை ஊடுருேல் உள்ளகத காணலாம். 
வமலும், இந்த இ ண்டு 70 ேருை காலப்பகுதிகளின் இகடயில் “20 ேருைங்கள்” 
ஊடுருேல் இருப்பகதயும் காணலாம். 

வமற்குறிப்பிட்ட இ ண்டு 70 ேருை காலப்பகுதிகளில், “70 ேருை ஓய்வு 
தண்டகை” நிகறவேறுேது எந்த காலப்பகுதிகயச் வெர்ந்தது ? எவ மியாேிைால் 
முன்னுக க்கப்பட்ட பாபிவலானுக்கு அதிகா ம் ேழங்கப்பட்ட 70 ேருை காலப்பகுதி 
தான் முதல் 70 ேருைங்கள் ஆகும் என்ற முடிவுக்கும் நாம் ேரும் மபாழுது, (2நாளா 
36ம் அதிகா த்தில் ஆெிரியர் அகதவய மொல்ேது வபால் இருந்தாலும்), இது ஓய்வு 
தண்டகைக்காை நிகறவேறுதல் முழுேதுமாக நடந்ததா ? என்பது நிச்ெயமாக 
மொல்ல இயலேில்கல.  இந்த முதல் 70 ேருை காலப்பகுதியில் தான், 70 ேருை 
ஓய்வு தண்டகை நிகறவேறியது என்று நாம் ஏற்றுக்மகாள்ளும் ொத்தியக்கூறு 
இருந்தாலும், “பாழாய்ப் வபாகுதல்” (desolation) என்ற மொல் குறித்து நாம் ெிறிது 
ேிளக்கம் அளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஏமைைில், வதெம் 70 ேருைங்கள் 
முழுகமயாக பாழாய்ப் வபாயிருக்க வேண்டும் எை பலர் நிகைக்கின்றைர்.  

“ஓய்வு தண்டகை”  என்பது, ஆலயமும் நக மும் அழிந்த  இ ண்டாேது 70 
ேருை காலப்பகுதிகயச் ொர்ந்தது என்ற முடிவுக்கு யாவ னும் ேந்தால், அேர்களின் 
முடிவு தேறாைது என்று தற்வபாகதக்கு மொல்ல வேண்டியதில்கல. ஏமைைில், 
வகாவ ெின் ொெைம் மேளியாைதற்கு பின்பும், 18 – 20 ேருைங்களுக்குப் பிறகும், 
ஆலயமும் நக மும் பாழாய்க் கிடந்தது.  

621 



ஆைால், இந்த கருத்தில் ஒரு ெிக்கல் உள்ளது. வகாவ ெின் ொெைத்கதத் 
மதாடர்ந்து, ஜைங்கள் தங்கள் நாட்டிற்கு திரும்பி ேந்தாலும், நக த்கதவயா அல்லது 
ஆலயத்கதவயா திரும்பக் கட்டுேதற்கு தகட பண்ணப்பட்டைர். கட்டகமப்பு பணிகள் 
தகடபட்ட காலத்தில் யூதர்கள் தங்கள் வதெத்திவலவய இருந்தைர்.  ஆகவே இந்த 
சூழ்நிகலயிலும், யாரும் குடிவயறாமல் மேறுகமயாய் 70 ேருைங்கள் வதெம் 
பாழாய்க் கிடந்தது என்று மொல்ல இயலாது. 
     வமற்கண்ட ேிளக்கங்களின்படி, ஓய்வு தண்டகைகள் முதல் 70 ேருைங்களில் 
தான் நிகறவேறியது என்பது மதளிோகிறது. ஆைால், இ ண்டாேது “70 ேருைம், 
வதெம் திரும்ப ெீ கடய, அவத காலப்பகுதி ஆகியிருக்கும் என்ற ோதத்கத ெிலர் 
மொல்கின்றைர். வமற்கண்ட ேக பட ேடிேகமப்கப வநாக்கிைால், இது உண்கமயில் 
ெரியாைது என்று வதான்றுகிறது.  வதெம் அல்லது ெிேில் அதிகா ம் முதலில் பாழாய்ப் 
வபாைது. இது நடந்த பிறகு 20 ேருைங்கள் கழித்து, ஆலயமும் நக மும் 
அழிக்கப்பட்டது. இகதப் வபான்வற ெீ கமப்பு பணிகள் நகடமபற்ற கி மத்திலும் இவத 
முகற இருந்தது. முதலாேதாக ெிேில் அதிகா ம் திரும்பப் மபற்று, ஜைங்கள் 
பாலஸ்தீைாவுக்கு திரும்பி ேந்தார்கள்.  இ ண்டாேதாக, 20 ேருைங்கள் கழித்து, 
ஆலயமும் நக மும் திரும்பக் கட்டப்பட்டது. 
       “70 ஓய்வுகள்” என்பது ஒவ்மோரு ஏழு ேருைங்களில் நிலத்திற்கு ஓய்வு 
மகாடுக்காத கா ணத்திைால், இஸ் வேலர்களுக்குக் மகாடுக்கப்பட்ட தண்டகை ஆகும்.  
இந்த 70 ேருை தண்டகையின் ஆ ம்பம், இஸ் வேலர்கள் எகிப்திடம் தங்கள் வதெீய 
அந்தஸ்கத பறி மகாடுத்து, வதெத்தின்  மீது தங்களுக்கு இருந்த கட்டுப்பாட்கட 
இழந்த ேருைம் ஆகும். 70 ேருைங்களுக்குப் பிறகு, வகாவ ெின் ொெைம் 
மேளியாைகதத் மதாடர்ந்து, ஜைங்கள் தங்கள் வதெத்திற்கு திரும்பிய மபாழுது, இந்த 
ஓய்வு தண்டகை முடிவுக்கு ேந்தது. வதெத்கத எகிப்து தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
மகாண்டு ேந்த வபாது, இஸ் வேலர் மைம் ேருந்தி, திருந்தியிருக்கலாம்; ஆைால், 
அேர்கள் மைந்திருந்தாத கா ணத்திைால், வதேன் அடுத்து நக த்கதயும் 
ஆலயத்கதயும் அழித்தார். வமலும், இகேகள் மறுபடியும் திரும்ப எடுத்துக் கட்ட 70 
ேருைங்கள் பிடித்தை.  ஆகவே, இ ண்டு 70 ேருை தண்டகைகளில், 
எவ மியாேிைால் முன்னுக க்கப்பட்டபடி, நிலத்தின் மீது, “முதல் 70 ேருை 
தண்டகை” அளிக்கப்பட்டது. “இ ண்டாேது 70 ேருை தண்டகை” நக த்தின் மீதும், 
மதத்தகலேர்கள் மீதும் எவெக்கிவயல் முன்ைறிேித்தபடி ேந்தது. வதேன் 70 x 7 
ஓய்வுககள எவ்ேிதம் கணக்கிட்டுப் வயாெியாேின் ம ணம் ேக  490 ேருைங்கள் 
முடிவுற்றது பற்றிய ேிளக்கத்கத நாம் முன்ைவ  பார்த்வதாம். 
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முழுனமயாை 70 ேருஷங்கள் பாழாய்ப் வபாகுதல் 
 

      “வதெம் 70 ேருைங்கள் ஒருேரும் குடிவயறாதபடிக்கு முழுேதுமாகப் 
பாழாய்ப்வபாைது” என்ற பா ம்பரியக் கருத்து ெரியாைவத என்று நாம் 
எண்ணுவோமாைால், இதிலுள்ள மேளிப்பகடயாை பி ச்ெிகைகய நாம் கண்டுண  
தேறி ேிட்வடாம் எை உறுதியாகச் மொல்லலாம். இது குறித்த ேிரிோை 
ேிளக்கத்கத பின்ைர் பார்ப்வபாம். ஆைால், வேதாகமம் மதளிோகக் குறிப்பிடுகிறது: 
வநபுகாத்வநச்ொர் நக த்கதயும் ஆலயத்கதயும் அழித்த பிறகு, யூவதயாேில் ஆகல 
மிதிப்பேர்களாக வதெத்தில் ஏகழயாைேர்ககள ேிட்டு கேத்தான். அேன் நான்கு 
ேருைங்கள் கழித்து திரும்ப ேந்து, அதிகமாை ஜைங்ககள அகற்றிைான். ஆைால் 
அேன் அேர்கள் அகைேக யும் ெிகறபிடித்துக்மகாண்டு வபாைான் என்று 
மொல்லப்படேில்கல. அப்படிவய அகத அேன் மெய்திருந்தாலும், முழுகமயாை 70 
ேருை பாழாய்ப் வபாகுதலுக்கு குகறந்த பட்ெம் நான்கு ேருைங்கள் குகறோகவே 
இருந்திருக்கும். இந்த ஒரு ேிையத்கதக் கருத்தில் மகாண்டாலுவம, ‘வதெத்திலிருந்து 
குடியி ாதபடி ஜைங்ககள முற்றிலும் அகற்றிப்வபாடுதல்’ என்று மபாருள் 
படுேதிலிருந்து ேித்தியாெப்பட்டு, “பாழாய்ப்வபாகுதல்” என்ற மொல்லுக்காை அர்த்தம் 
வேறுேிதமாக இருக்கிறது என்பது மேளிப்பகடயாகத் மதரிகிறது.  வதெம் 
முழுேதுமாக 70 ேருைங்களுக்கு பாழாய்ப் வபாகவேண்டும்  என்று வேதாகமம் 
உண்கமயில் குறிப்பிடுகிறதில்கல. பாபிவலாைின் அதிகா மும், யூவதயாேின் மீதாை 
தண்டகையும் 70  ேருைங்களுக்கு இருக்கும் என்று மட்டுவம மொல்கிறது. 
பாழாய்ப்வபாகும் நாமளல்லாம் வதெம் ஓய்வு ேருைங்ககள அனுபேிக்கும்  என்று 
வேதம் மொல்கிறது.  ஜைங்கள் எேரும் குடிவயறாதபடிக்கு வதெம் முழுேதுமாக 70 
ேருைங்கள் பாழாய்ப்வபாகும் என்று வேதாகமம் குறிப்பிடுகிறதில்கல. ெில தேறாை 
அநுமாைங்களும், ெில தேறாை மமாழிமபயர்ப்புகளும் இது உண்கம வபான்ற 
வதாற்றத்கதத் தருகின்றை. ஆைால், அந்த வேத ேெைங்கள் வேறுேிதமாக புரிந்து 
மகாள்ளும் ேிதத்திவலவய உள்ளை. 
      வயாெியாேின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து யூவதயா தன்னுகடய வதெீய 
அந்தஸ்கத இழந்து, வதெம் எகிப்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ேந்த மபாழுது, “முதல் 70 
ேருை” காலப்பகுதியின் துேக்கத்தில் யூவதயாவும் எருெவலமும் பாழாய்ப்வபாைது 
அல்லது, வதெத்தின் ஒரு பகுதி பாழாய்ப்வபாைது என்று தான் வேதம் உண்கமயில் 
கருதுகிறது. வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைத்திற்கு ெரியாை, வநபுகாத்வநச்ொரின் 1ம் 
ேருைத்தில் வதெத்கத வநபுகாத்வநச்ொர் ககப்பற்றும் வபாது, வதெம் ஏற்கைவே 
பாழாய்ப் வபாயிருந்ததாக (இந்நாளிலிருக்கிறபடி) எவ மியா தம்முகடய புஸ்தகத்தின் 
25ம் அதிகா த்தில் குறிப்பிடுகிறார். 
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எவ  25:17-19.  
     “அப்சபாழுது நான் அந்தப் பாத்திரத்னதக் கர்த்தருனைய னகயிலிருந்து ோங்கி, கர்த்தர் என்னை 
அனுப்பிை எல்லா ஜாதிகளுக்கும் குடிக்கக் சகாடுத்வதன். எருெவலமுக்கும் யூதாேின் 
பட்ைணங்களுக்கும், அதின் ராஜாக்களுக்கும், அதின் பிரபுக்களுக்கும், அேர்கனள 
இந்நாளிலிருக்கிறபடி ேைாந்தரமும் பாழும் இகழ்ச்ெிக்குறியாகிய ஈெல் வபாடுதலும் 
ொபமுமாக்கிப்வபாடும்படி குடிக்கக் சகாடுத்வதன்”. 

      வமற்குறிப்பிட்டபடி, இது வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைமாய் இருந்தது. இந்த 
ெமயத்தில் வதெம் ஏற்கைவே பாழாய்ப்வபாயிருந்ததாக வதேைாகிய கர்த்தர் 
கருதுகிறார். இது எப்படி ொத்தியமாகும் என்ற வகள்ேி நமது மைதில் எழுகிறது ? 
இங்கு நாம் கேைிப்பது என்ைமேன்றால், இந்த ெமயத்தில், அதாேது, வயாயாக்கீமின் 
ஆட்ெியின் ஆ ம்ப காலக்கட்டத்தில் வதெம் ஏற்கைவே தன்னுகடய வதெீய 
அந்தஸ்கத இழந்து ேிட்டிருந்தது.  
     வமலும், வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைத்தில் இந்த தீர்க்கதரிெை காலத்தில், 
வநபுகாத்வநச்ொரிைால் எருெவலம் ஏற்கைவே  தாக்குதலுக்கு உள்ளாயிருந்தது.  தாைி 
1:1,2ல், வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைத்தில் அேன் எருெவலமுக்கு ேந்து முற்றுகக 
வபாட்டு, ஆலயத்திலுள்ள ெில பாத்தி ங்ககளயும்,  ாஜ குலத்தார், துக  மக்கள்  
ெிலக யும் பாபிவலானுக்கு ெிகற பிடித்துச் மென்றான் என்று படிக்கிவறாம். 
தாைிவயல் புஸ்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள வயாயாக்கீமின் 3ம் ேருைம், உண்கமயில் 
4ம் ேருைம் எை ெிலர் நிகைக்கின்றைர். இது ெரிமயன்று எடுத்துக் மகாண்டாலும், 
எவ  25:17,18ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி,  இந்த தீர்க்கதரிெை காலக்கட்டத்தில் வதெம் 
ஏற்கைவே பாழாய் உள்ளது என்று வதேன் கருதிைார். இந்த நிகலகம 
வயாயாக்கீமின் 4ம் ேருைத்தில் நீடித்திருந்தது. இந்த ெமயத்திலும் கூட வதெத்தில் 
மபரும்பாலாவைார் இன்னும் ேிட்டு கேக்கப்பட்டிருந்தைர் என்ற கா ணத்திைால், 
வதெம் பாழாய்ப் வபாேதற்கு மனுைர்களின் குடிவயற்றம் முற்றிலும் அகற்றப்படாத 
நிகல வதகேயில்கல என்பது மதளிோகத் மதரிகிறது. இந்த ெமயத்திலும் 
யூவதயாேிற்கு  ாஜா இருந்தான் என்பதும், ஆைால்  ாஜா வநபுகாத்வநச்ெரின் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் மகாண்டுே ப்பட்டு, அேனுக்கு ேரி மெலுத்தும் 
நிகலகமயிலிருந்தான் என்பதும் மதளிோகிறது. 
      நாம் முதலில் குறிப்பிட்டேிதமாக, தாைி 1:1,2ன் வயாயாக்கீமின் 3ம் 
ேருைத்தில் வதெம் பாழாய்ப் வபாயிருந்தாலும், வயாெியா ம ணமகடந்து எகிப்திடம் 
யூவதயா வதெீய அந்தஸ்கத இழந்ததிலிருந்வத உண்கமயாை தண்டகை காலம் 
ஆ ம்பமாைது. இந்த கருத்கத ஆதரிக்கும் ேிதத்தில், இஸ் வேல் பி புக்கள் பற்றிய 
உேகம எவெக்கிவயல் புஸ்தகத்தில் பதிவு மெய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு 
பாலெிங்கம் முதலில் எகிப்துக்கு மகாண்டுவபாகப்படுேகதயும், இ ண்டாேதாக 
வேமறாரு பாலெிங்கம் பாபிவலானுக்கு மகாண்டு வபாகப்படுேகதயும் ேிேரிக்கிறது. 
வதேன் தண்டகைகய இங்கு துேக்குகிறார் என்பது உறுதியாக்கப்படுகிறது. 
 

624 



 
 
எவெ 19:1-9. 
      “நீ இஸ்ரவேல் பிரபுக்களின்வபரில் ஒரு புலம்பல் பாடி, சொல்லவேண்டியது   
என்ைசேன்றால்: உன் தாய் எப்படிப்பட்ைேள் ? அேள் ஒரு சபண் ெிங்கம்; அேள் ெிங்கங்களுக்குள்வள 
படுத்திருந்து, பாலெிங்கங்களின் நடுேிவல தன் குட்டிகனள ேளர்த்தாள். தன் குட்டிகளில் ஒன்று 
ேளர்ந்து பாலெிங்கமாகி, இனரவதைப் பழகி, மனுஷனரப் பட்ெித்தது. புறஜாதிகளும் அதின் 
செய்தினயக் வகட்ைார்கள்; அது அேர்களுனைய படுகுழியில் அகப்பட்ைது; அனதச் ெங்கிலிகளிைால் 
கட்டி, எகிப்து வதெத்திற்குக் சகாண்டுவபாைார்கள். தாய்ச்ெிங்கம் காத்திருந்து, தன் நம்பிக்னக 
அபத்தமாய்ப் வபாயிற்சறன்று கண்டு, அது தன் குட்டிகளில் வேசறான்னற எடுத்து, அனத 
பாலெிங்கமாக னேத்தது. அது ெிங்கங்களுக்குள்வள ெஞ்ெரித்து, பாலெிங்கமாகி, இனரவதைப் பழகி, 
மனுஷனரப் பட்ெித்தது. அேர்களுனைய பாழாை அரமனைகளில் திரிந்து, அேர்களுனையப் 
பட்ைணங்கனளப் பாழாக்கிற்று; அதினுனைய சகர்ச்ெிப்பின் ெத்தத்துக்குத் வதெமும் அதிலுள்ள யாவும் 
தினகத்தது. அப்சபாழுது சுற்றுப்புறத்து ஜாதிகள் அதற்கு ேிவராதமாக எழும்பிேந்து, தங்கள் 
ேனலனய அதின்வமல் ேெீிைார்கள். அது அேர்களுனைய படுகுழியிவல அகப்பட்ைது. அேர்கள் அனதச் 
ெங்கிலிகளிைால் கட்டி, ஒரு கூட்டுக்குட்படுத்தி, அனதப் பாபிவலான் ராஜாேிைத்துக்குக் 
சகாண்டுவபாைார்கள். இைி அதின் ெத்தம் இஸ்ரவேலின் பர்ேதங்களின்வமல் வகட்கப்பைாதபடிக்கு 
அனத அரணாை இைங்களில் சகாண்டுவபாய் அனைத்தார்கள்”. 
 

      எவ மியாேின் 70 ேருைங்கள் உண்கமயில் வயா    ேின் ம ணத்திலிருந்து 
கணக்கிட்டால், அந்த 70 ேருைங்களின் முடிவு துல்லியமாக தாைிவயல் மஜபம் 
பண்ணும் காலக்கட்டத்கத எட்டுகிறது. வநபுகாத்வநச்ொரின் முதல் 
பகடமயடுப்பிலிருந்து “பாழாய்ப்வபாகுதல்கள்’ ஆ ம்பமாைால், மபரும்பாலாை 
ேிளக்கவுக யாளர்கள் மொல்ேது வபால், 70 ேருைங்கள் வகாவ ெின் ொெைம் 
மேளியிடப்பட்ட ேருைத்தில் முடிேகடகின்றது.  இதில் உள்ள ஒவ  பி ச்ெிகை 
என்ைமேன்றால், தாைிவயல் மஜபம் பண்ணிய காலக்கட்டத்தில் 70 ேருைங்கள் 
முடியும் தருோயிலிருப்பதாக தாைிவயல் எண்ணுேது தேறு என்பகத தூதன் 
தாைிவயலுக்குச் மொல்லேில்கல. இதன் கா ணமாகவே, 70 ேருை தண்டகை 
காலம்  2 ேருைங்கள் முன்ைதாகவே துேங்கியது என்று கணிப்பது ெரியாகத் 
வதான்றுகிறது.  அந்த ெமயத்தில் தாைிவயல் மஜபம் பண்ண ஆ ம்பித்த மபாழுது 
தாைிவயல் முடிவுக்கு ேந்திருப்பார்.  
 
 
      வயா    ேின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து யூவதயா வதெீய அந்தஸ்கத 
இழந்தவதாடு மட்டுமல்லாமல், அந்த காலக்கட்டத்தில் வதேன் இஸ் வேலர்களின் 
முந்கதய மீறுதல்களிைிமித்தமும், அேற்றிற்கு மைந்திருந்தாத மைநிகல 
யிைிமித்தமும், அேர்கள் மீது முதல் தேகணயாக அழிவு நாெங்ககள ே  
அனுமதித்தார். 
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2 ாஜா 23:33-35.   
      “அேன் எருெவலமில் அரொளாதபடிக்கு, பார்வோன்வநவகா அேனை ஆமாத் வதெமாை 
ரிப்லாேிவல பிடித்துக் கட்டுேித்து, வதெத்தின் வமல் நூறு தாலந்து சேள்ளினயயும், ஒரு தாலந்து 
சபான்னையும் அபராதமாகச் சுமத்தி, வயாெியாேின் குமாரைாகிய எலியாக்கீனம அேன் 
தகப்பைாகிய வயாெியாேின் ஸ்தாைத்தில் ராஜாோக னேத்து, அேன் வபனர வயாயாக்கீம் என்று 
மாற்றி, வயாோகானெக் சகாண்டுவபாய் ேிட்ைான். இேன் எகிப்திவல வபாய் அங்வக 
மரணமனைந்தான்”. 

 
       யூவதயா  வதெம் தன் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்ததிலிருந்து 70 ேருைங்கள் 
ஆ ம்பமாைது என்று வதேன் முன்குறிக்கேில்கல என்று ெிலர் இன்னும் மொல்ல 
முயற்ெி மெய்யலாம். அதாேது, முழுேதும் பாழாப்வபாகும் 70 ேருை 
காலப்பகுதிகயவய வதேன் குறித்திருந்தார் என்று ெிலர் கூறலாம். இேர்களின் இந்த 
கருத்துக்கு எதி ாை ஒரு ேிோதத்கத, பாபிவலாைிய காலத்தில் தங்கள் வதெத்கத 
இஸ் வேலர்கள் எப்படி இழந்தார்கவளா, அதற்கு இகணயாை ெம்பேங்கள் இந்த 
யுகத்தின் முடிவு காலத்தில் எப்படி துல்லியமாக திருப்பிய ேரிகெக் கி மத்தில் 
(reverse) நடப்பகத நாம் காண முடிகிறது. பாலஸ்தீைாேில் தங்கள் நிலங்ககள 
திரும்ப மொந்தமாக்கிக் மகாண்டதிலிருந்து இஸ் வேல் நாட்டின் சுதந்தி ப் வபார் 
நகடமபற்றது ேக க்குமாை காலப்பகுதி, பாபிவலான் காலத்தில் நடந்தது வபாலவே 
70 ேருைங்கள் ஆகும். இஸ் வேலர்கள் பாலஸ்தீைாேில் மறுபடியும் நிலங்ககள 
உரிகமயாக்கிக் மகாள்ளும் நிகல உருோைதிலிருந்து, இஸ் வேல் நாட்கட 
உலகத்தில் ெட்டப்பூர்ேமாை நாடு  எை ஐக்கிய நாடுகள் ெகப பி கட ம் மெய்தது 
ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதி 70 ேருைங்கள் ஆகும். இது பாபிவலான் காலத்தில் 
இஸ் வேலர்களுக்கு நிகழ்ந்த காரியங்கள் திருப்பிய கி ம ேரிகெயில் தற்காலத்தில் 
நடந்தை.  பாபிவலான் காலத்தில் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்து, பாலஸ்தீைாவுக்கு 
திரும்ப மெல்ல இயலாமல் இருந்து, 70 ேருைங்கள் கழித்து தங்கள் வதெத்திற்கு 
ேந்து நிலங்ககளச் சுதந்தரித்தார்கள். இங்கு இந்த யுக முடிேில் இேர்கள் 
பாலஸ்தீைாவுக்கு திரும்ப ே  முடிந்து, நிலங்ககள மொந்தமாக்கி தங்களுகடய 
வதெீய அந்தஸ்கத திரும்ப மபறுேதற்கு எடுத்துக் மகாள்ளப்பட்ட காலப்பகுதி 70 
ேருைங்கள் ஆகும். இஸ் வேல் ஒரு நாடாக திரும்பி ஸ்தாபிதம் ஆகி, வதெீய 
அந்தஸ்கதப் மபற்றது, 70 ேருைங்களின் துேக்கம் ெரியாக கணிக்கப்பட்டகத 
உணர்த்துகிறது. இகதப் வபான்று, ஆலயம் திரும்பக் கட்டப்படுேது குறித்த வேமறாரு  
70 ேருை காலப்பகுதிகய நாம் ஏற்கைவே பார்த்வதாம். 
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வதெயீ அந்தஸ்து /  நிலம் குறித்த 70 ேருஷங்கள்  மற்றும் 
ஆலயம் அழிவுக்காை 70 ேருஷங்கள் 
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வயாெியாேின் ம ணத்கதத் மதாடர்ந்து, மதாடர் நிகழ்ோக பல 

“பாழாய்ப்வபாகுதல்களின்” துேக்கத்திைால் யூவதயா கஷ்டங்ககள அனுபேிக்கத் 
மதாடங்கி, அதன் மதாடர் ேிகளோக வதெமும் ஆலயமும் முழுகமயாக 
அழிேகடந்தது. வநபுகாத்வநச்ொர் கர்கமீைில் எகிப்கத தாக்குேதற்கு முன்பு, 
எருெவலமுக்கு ேந்தான் என்பது எவ மியாேிைால் குறிப்பாக உணர்த்தப்படுகிறது.  
“தீங்கக கட்டகளயிட நான் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட நக த்திவல துேக்கும் மபாழுது” 
என்று வதேன் கூறுகிறார்.  
எவ  25:29. “இவதா, தஙீ்னகக் கட்ைனளயிை நான் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ை நகரத்திவல  
துேக்கும்வபாது, நீங்கள் தண்ைனைக்குத் தப்புேரீ்கவளா? நீங்கள் தப்புேதில்னல; நான் பூமியின் 
எல்லா குடிகளின்வமலும் பட்ையத்னத ேரேனழக்கிவறன் என்று வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 
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      யூதா முதலில்  தாக்கப்படுேதற்காை ஆதா ம் எவ  25:18,19ம் ேெைங்களில் 
காணப்படுகிறது. எகிப்து குறிக்கப்படுேதற்கு முன்ைாக எருெவலம் மபயர் உள்ளதால், 
வநபுகாத்வநச்ொர் முதலில் எருெவலகமத் தாக்கிேிட்டு, அேன் எகிப்துக்கு மென்று 
அங்கு கர்கமீைில் எகிப்கத வதாற்கடித்தான் என்று அனுமாைிக்க ஏதுோகிறது. இந்த 
ெம்பேத்திற்கு ே லாற்றுப்பூர்ேமாை பதிவுகள் பலேைீமாய் இருந்தாலும், நாம் 
பின்ேரும் பகுதியில் இவ்ோறு நடந்திருக்க ோய்ப்புண்டு என்று சூழ்நிகல 
மபாருத்தம் இருப்பகத சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
      இது எப்மபாழுது நிகழ்ந்தது என்பகத ஒதுக்கிேிட்டு, நக ம் முதன் முதலாகவே 
முழுகமயாக வதாற்கடிக்கப்பட்டு ேிட்டது என்று நாம் நிகைக்க முடியாது. ஆைால், 
இது குறித்து நாம் ெிறிது ேிளக்கலாம் :  வயாயாக்கீம் ெ ணகடந்து, 
வநபுகாத்வநச்ொரிடம் ஒரு உடன்படிக்கககய ஏற்படுத்திக் மகாண்டு ெிங்காெைத்கத 
தக்க கேத்திருப்பான் என்று வதான்றுகிறது. இந்த ஏற்பாடு வநபுகாத்வநச்ொருக்கு 
ஏற்றதாய் இருந்திருக்கும். ஏமைைில், மிகப் மபரிய  ாணுே ேலிகமகயப் 
மபற்றிருந்த எகிப்தின் மீது தாக்குதல் நடத்துேதற்கு முன்பு தன்னுகடய  ாணுேம் 
ககளப்பகடய அேன் ேிரும்பாமல் இருந்திருக்கலாம். அந்த காலக்கட்டத்தில் 
எகிப்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் யூவதயா இருந்ததால், வயாயாக்கீம் வநபுகாத்வநச்ொர் 
பக்கம் ொய்ந்திருப்பான். எகிப்தின் மீதாை பாபிவலாைிய யுத்தத்தின் ேிகளோக, 
எகிப்தின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து ேிடுதகலயாக்கப்படும் நம்பிக்கக வயாயாக்கீமிற்கு 
இருந்திருக்கலாம்.  “பாழாய்ப்வபாகுதல்” அங்வக துேங்கியதற்கு வதெம் முழுகமயாக 
அகற்றப்பட வேண்டும்  என்று வதகே இல்கல. “பாழாய்ப்வபாகுதல்” என்று 
மபாருள்படுேதற்கு இணங்க, வதெத்தின் மீதாை கட்டுப்பாட்கட இஸ் வேலர்கள் 
இழக்கத் துேங்கியவத, “பாழாய்ப்வபாகுதல்” ஆ ம்பமாேதற்கு வபாதுமாைதாயிருந்தது. 
வலேிய ாகமத்தில் மொல்லப்பட்ட மூல தீர்க்கதரிெைத்தில் முன்னுக க்கப்பட்டபடி, 
வதேன் இஸ் வேலர்ககள முதலில் கடிந்து மகாள்ளும் மபாழுது, அேர்கள் தங்கள் 
ேழிககள மாற்றிக் மகாள்ளேில்கல என்றால்,  அேர்கள் வதெத்திலிருந்து 
முற்றிலுமாக அகற்றிப் வபாடப்படுோர்கள் என்று வதேைால் இஸ் வேலர்கள் 
எச்ெரிக்கப்பட்டிருந்தைர். அேர்கள் தண்டிக்கப்பட்டுக் மகாண்டிருந்த மபாழுது, அேர்கள் 
மைந்திரும்புேதற்காை ெிறிது கால அேகாெம் மகாடுக்கப்பட்டும் மைந்திரும்பாத 
நிகலயில் எருெவலமும் ஆலயமும் முழுேதுமாக அழிக்கப்பட்டு அகற்றப்பட்டது.  
கடிந்து மகாள்ளுதலும், அகற்றப்படுதலும் தண்டகையின் இ ண்டு பகுதிகள் ஆகும். 
“இ ண்டாேது 70 ேருை” காலப்பகுதியின் துேக்கம், எருெவலம் முழுேதுமாக 
அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஆ ம்பமாைது. வதெத்திலிருந்து முழுேதுமாக  அகற்றிப் 
வபாடப்பட்ட ேருைம் இதுவே.  இதிலிருந்து  2ேது 70 ேருை காலப்பகுதி 
முழுகமக்கும் ஆலயம் அழிக்கப்பட்டு மேறுகமயாகக் கிடந்தது. இது 
எவ மியாேிைால் முன்னுக க்கப்பட்ட 70 ேருைங்கள்   அல்ல. இது எவெக்கிவயல் 
4ம் அதிகா த்தில் முன்னுக க்கப்பட்ட தண்டகை ஆகும்.   
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       இந்த   சூழ்நிகலகய நாம் உற்றுவநாக்கும் வபாது, 19 – 20 ேருைங்ககளக் 
மகாண்ட   காலப்பகுதியில் பல படிகளாக மதாடர் “பாழாய்ப்வபாகுதல்கள்” நடந்தை 
என்று அறிகிவறாம். இதில் முக்கியமாை ேிையம் என்ைமேைில், இது முழுேதுமாக 
பாழாய்ப்வபாகும் நிகலகய அகடேதற்கு 20 ேருைங்கள் பிடித்தை. இகதப் 
வபான்வற வகாவ ெின் ொெைம் மேளிப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து, பாலஸ்தீைாவுக்குத் 
திரும்பிய யூதர்கள்  வதேனுகடய ஆலயத்கதத் திரும்ப எடுத்துக் கட்டும் பணிகள் 
பூ ணமாக முடிவுற 20 ேருைங்கள் பிடித்தை. இதன் கா ணமாகவே, நாம் 
வமற்குறிப்பிட்ட பகழய ஆெிரியர்கள் 2520 ேருைங்கள் கிமு 607 – கிபி 1914 என்று 
ஒரு தைி ேருைத்கத மட்டும் குறிப்பதாக ேக யறுக்க வேண்டியதில்கல. இகண  
அம்ெங்களாக இருக்கும் யுகங்கள் இரு முகைகளிலும் மதாடர் ெம்பேங்கள் 
உள்ளகத பார்க்க முடிகிறது. உதா ணமாக, 10 வகாத்தி ங்களின் பிளேிலிருந்து கிபி 
1799ல் 1260 ேருைங்களின் முடிவு ேக க்குமுள்ள 2520 ேருைங்ககள 
குறிப்பிடலாம். இந்த இ ண்டும் வபாலி ஒழுங்கு முகறகள் அகற்றப்பட்டதற்கு  
மதாடர்புள்ளதாயிருக்கிறது.   
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70 ஓய்வுகள் பற்றிய வகள்ேி 
வலேி 25:3-5. 
        “ஆறு ேருஷம் உன் ேயனல ேினதத்து, உன் திராட்ெத்வதாட்ைத்னதக் கினளகழித்து, அதின் 
பலனைச் வெர்ப்பாயாக. ஏழாம் ேருஷத்திவலா, கர்த்தருக்சகன்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு வதெத்திற்கு 
இருக்க வேண்டும்; அதில் உன் ேயனல ேினதக்காமலும், உன் திராட்ெத்வதாட்ைத்னதக் 
கினளகழிக்காமலும், தாைாய் ேினளந்து பயிராைனத அறுக்காமலும், கினளகழிக்காவத ேிட்ை 
தி  ட்னெச்செடியின் பழங்கனளச் வெர்க்காமலும் இருப்பாயாக; வதெத்துக்கு அது ஓய்வு 
ேருஷமாயிருக்கக்கைேது”. 
வலேி 26:33-35. 
        “ஜாதிகளுக்குள்வள உங்கனளச் ெிதற அடித்து, உங்கள் பின்ைாகப் பட்ையத்னத உருவுவேன்; 
உங்கள் வதெம் பாழும், உங்கள் பட்ைணங்கள் ேைாந்தரமுமாகும். நீங்கள் உங்கள் ெத்துருக்களின் 
வதெத்தில் இருக்கும் வபாது, வதெமாைது பாழாய்க்கிைக்கிற நாசளல்லாம் தன் ஓய்வுநாட்கனள 
இரம்மியமாய் அநுபேிக்கும்; அப்சபாழுது வதெம் ஓய்ேனைந்து, தன் ஓய்வு நாட்கனள இரம்மியமாய் 
அநுபேிக்கும். நீங்கள் அதிவல குடியிருக்கும் வபாது, அது உங்கள் ஓய்வு ேருஷங்களில் 
ஓய்ேனையாதபடியிைாவல, அது பாழாய்க்கிைக்கும் நாசளல்லாம் ஓய்ேனைந்திருக்கும்”. 
 
     “ஓய்வுகள்” என்ற வகள்ேி எழும்பும் வபாது, இது வநரிகடயாக எவ மியாேின் 
தீர்க்கதரிெைத்துடன் மதாடர்பு உகடயதாய் இருக்கிறது. அவத  70 ேருைங்ககளக் 
குறித்து தான் எவ மியா வபசுகிறார்.  பாபிவலானுக்கு முழுேதுமாக 
ெிகறப்பிடிக்கப்பட்டுப் வபாை காலப்பகுதிகய நாம் 20 ேருைங்கள் அளவு 
குகறத்தால், 70 ேருை தண்டகை நிகறவேற இயலாது என்று ெிலர் 
நிகைக்கின்றைர். இதன் கமயக்கருத்து என்ைமேைில், 70 ேருை ஓய்வுகள் என்பது 
70 ேருைங்கள் முழுகமயாை பாழாய்ப் வபாை நிகலகய அகடய வேண்டும் என்று   
எண்ணப்படுகிறது. இந்த அநுமாைத்தில் அேர்கள் ஒரு ேிையத்கத 
உணருேதில்கல. காலக்கணக்கு பற்றிய  பா ம்பரிய கருத்திலும் கூட, முழுேதுமாை 
70 ேருைங்கள் அடங்கிய பாழாய்ப்வபாகும் நிகலகம நிலேேில்கல என்பது தான் 
உண்கம! வநபுகாத்வநச்ொரின் 18-19ம்  ேருைத்தில் நக ம் அழிக்கப்பட்ட பிறகு, 
குகறந்த பட்ெம் 5 ேருைங்கள் ேக யிலும் வதெத்தில் இன்னும் ஜைங்கள் 
ோழ்ந்தும், பயிரிட்டும் ேந்தார்கள் !  
எவ  52:15,16. 
       “ஜைத்தில் ஏனழகளாை ெிலனரயும் நகரத்தில் மீதியாை மற்ற ஜைத்னதயும், பாபிவலான் 
ராஜாேின் ேெமாக ஓடி ேந்துேிட்ைேர்கனளயும், மற்ற ஜைங்கனளயும் காேற் வெைாதிபதியாகிய 
வநபுெராதான் ெினறகளாகக் சகாண்டு வபாைான். ஆைால், வதெத்தாரில் ஏனழகளாை  ெிலனரக் காேற் 
வெைாதிபதியாகிய வநபுெராதான் திராட்ெத்வதாட்ைக்காரராகவும் பயிரிடுங்குடிகளாகவும் ேிட்டு 
னேத்தான்”. 
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எவ மியா 52:29,30. 
     “வநபுகாத்வநச்ொருனைய பதிசைட்ைாம் ேருஷத்தில் எருெவலமிலிருந்து எண்ணூற்று 
முப்பத்திரண்டு  வபர்களும் சகாண்டு வபாகப்பட்ைார்கள்”. 
“வநபுகாத்வநச்ொருனைய இருபத்து மூன்றாம் ேருஷத்தில் காேற் வெைாதிபதியாகிய வநபுெரா  ன் 
யூதரில் எழுநூற்று நாற்பத்னதந்து வபர்கனளச் ெினறப்பிடித்துக் சகாண்டுவபாைான்; ஆக 
நான்காயிரத்து  அறுநூறு வபர்களாம்”. 
 

     30ம் ேெைம் கூட, எல்லா ஜைங்ககளயும் ெிகறப்பிடித்துக் மகாண்டு வபாைான் 
என்று மொல்லேில்கல. அந்த ெமயத்தில் அதிகமாைேர்ககள ெிகறப்பிடித்துக் 
மகாண்டு வபாைான் என்று ேெைம் கூறுகிறது. வதெத்தில் ஒருேருவம குடியி ாதபடி 
70 ேருை முழுகமயாை பாழாய்ப்வபாகுதல் எப்மபாழுதும் இருந்ததில்கல என்ற 
கா ணத்திைால், வதெம் முழுேதுமாக காலி மெய்யப்பட்டது என்று இல்லாமல், 70 
ேருை நிகறவேறுதல் வேறு ஒன்கறக் குறிப்பதாக உள்ளது என்பது மேளிப்பகட. 
இந்த பி ச்ெிகைக்காை தீர்வு என்ை?  நாம் முதலில் சுட்டிக்காட்டியது வபால, 
பாபிவலாைிய ஆக்கி மிப்கப மதாடர்ந்து, அந்தப் பகுதிகயச் ொர்ந்த எல்லா 
நாடுகளும் பாழாய்ப்வபாைது என்ற எவ மியாேின் அறிக்கக, அந்த ஜாதிகள் 
முழுேதுமாக தங்கள் தங்கள் வதெத்திலிருந்து  அகற்றப்பட்டு ேிட்டார்கள் என்ற 
அர்த்தத்தில் அல்ல. அேர்கள் பாபிவலானுகடய கட்டுப்பாட்டுக்குள் ேந்தார்கள் 
என்பவத உள்ளர்த்தம் ஆகும். நாம் ஏற்கைவே பார்த்தபடி, யூவதயா தன் வதெீய 
அந்தஸ்கத எகிப்திடம் இழந்ததிலிருந்து தண்டகைகயயும், பாழாய்ப்வபாகுதலுமாை 
ேருைங்ககள வதேன் கணக்கிட்டார். முழுேதுமாை 70 ேருைங்களுக்கு வதெம் 
யாரும் குடியி ாதபடி பாழாய்ப் வபாை ேிதத்தில் இல்கல. அந்த ெமயத்திலிருந்து 
அேர்கள் தண்டகை காலம் ஆ ம்பித்தது என்பது தான் ெரியாை கருத்து ஆகும். மூல 
தீர்க்கதரிெைத்திவலா அல்லது எவ மியா, தாைிவயல் தீர்க்கதரிெைங்களிவலா, வதெம் 
70 ேருைங்களுக்கு முழுேதுமாக பாழாய்ப் வபாைது என்று மொல்ேதில்கல.  ெில 
மமாழிமபயர்ப்புகள் உண்கமக்கு மாறாக மபாருள் த  முயற்ெிக்கின்றை. ஆைால், 
மபரும்பாலாை மமாழிமபயர்ப்புகள் இகத ஆதரிப்பதில்கல. 
 

ஆலயம் அழிவு சபறுேது குறித்த 70 ேருஷங்கள் 
     ஆலயம் அழிக்கப்பட்டகதத் மதாடர்ந்து துேங்கிய இ ண்டாேது “70 
ேருைங்கள்” பற்றி ெிலர் கேைிக்கத் தேறுகின்றைர். இந்த இ ண்டாேது “70 ேருை” 
காலப்பகுதிக்கும், ஓய்வுகள் தண்டகை நிகறவேறுதலுக்கும் ஏதும் மதாடர்பு  
இல்கல. அதாேது, இந்த இ ண்டாேது 70 ேருைங்கள் ஓய்வுகளின் தண்டகைகயப் 
பற்றியது இல்கல. இது ஆலயமும் நக மும் அழிக்கப்பட்டகதத் மதாடர்ந்த 
காலப்பகுதிகயக் குறிப்பதாய் உள்ளது. 
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எஸ்றாவும் சநவகமியாவும் 
 

     இ ண்டாேது “70 ேருை” காலப்பகுதிகயப் பற்றி பிற்காலத்திய 
தீர்க்கதரிெிகளாகிய எஸ்றா, மநவகமியா வபான்றேர்களால் மொல்லப்பட்டுள்ளது. 
நக மும் ஆலயமும் முழுேதுமாக அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து எவ்ேளவு காலம் ஆகி 
ேிட்டது என்பது பற்றி அேர்கள் தங்கள் ொட்ெிகய அளிக்கும் ெமயத்தில் 70 
ேருைங்கள் பற்றி அறிகிவறாம். 
      வகாவ ஸ் முதலில் யூதர்ககள தங்கள் வதெத்திற்கு அனுப்பிய ெமயத்தில் 
ஆலயம் திரும்பக் கட்டும் பணி நகடமபறேில்கல. வகாவ ெின் ொெைத்கதத் 
மதாடர்ந்து, யூத ஜைங்கள் யூவதயாவுக்கு திரும்பி ேந்த அேர்கள், ஆலயமும் 
நக மும் திரும்பக் கட்டுேதற்காை பணிகள்  ஆ ம்பித்த ஒரு ேருைத்திற்கு ெற்று 
கூடுதலாை ெமயத்தில், இந்த பணி மதாட ாதபடிக்கு எதிரிகள் வகாவ ஸ்  ாஜாேின் 
ஆட்ெிக்காலம் முழுகமயிலும் தகடபண்ணப்பட்டது. இவ்ேிதம் தகடபண்ணப்பட்ட 
நிகல, மபர்ெிய  ாஜா தரியுேின் இ ண்டாம் ேருைம் ேக  18 ேருைங்கள் நீடித்தது. 
அதாேது, பணி ஆ ம்பித்ததிலிருந்து 20 ேருைங்கள் ஆைது. 
 
எஸ்றா 4:5. 
       “சபர்ெியாேின் ராஜாோகிய வகாவரெின் காலமுழுதும், தரியு என்னும் சபர்ெிய ராஜா அரொண்ை 
கால மட்டும், அேர்கள் வயாெனைனய அேத்தமாக்கும்படி அேர்களுக்கு ேிவராதமாய் 
ஆவலாெனைக்காரருக்குக் னகக்கூலி கட்டிைார்கள்”.  
எஸ்றா 4:24. 
       “அப்சபாழுது எருெவலமிலுள்ள வதேனுனைய ஆலயத்தின் வேனல தனைபட்டு, சபர்ெியாேின் 
ராஜாோகிய தரியு ராஜ்யபாரம் பண்ணிை இரண்ைாம் ேருஷமட்டும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது”. 
 

     ஆலயத்கத திரும்பக் கட்டும் முயற்ெி ேணீாகி, முழுகமயாை 70 ேருைங்கள் 
நக மும் ஆலயமும் பாழாய் கிடந்தது. ஆலயப் பணி தகடபட்டவுடன், யூதர்கள் 
தங்கள் வதெத்திவல தங்கி, ேிேொய வேகலககளத் மதாடர்ந்தைர்.  இது மதாடர்பாை 
ேிையங்கள் வேதத்தில் மதளிோக இல்கல.  யூவதயாேின் கேர்ை ாக மெருபாவபல் 
இருந்ததாக வேதம் மொல்லுகிறது. இது ஜைங்கள் பாபிவலாைிலிருந்து திரும்பி 
ேந்தவுடன், தங்கள் நிலங்ககளத் திரும்ப மபற்று ேிேொய பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்க 
வேண்டும் என்பகத  , ஜைங்    நிர்ேகிக்கும் மபாறுப்பு மெருபாவபல் வமல் 
இருந்தகத   உணர்த்துகிறது. 
ஆகாய் 1:1,2. 
       “ராஜாோகிய தரியு அரொண்ை இரண்ைாம் ேருஷம் ஆறாம் மாதம் முதலாந்வததியிவல, 
கர்த்தருனைய ோர்த்னத ஆகாய் என்னும் தரீ்க்கதரிெியின் மூலமாய் செயல்த்திவயலின் குமாரைாகிய 
செருபாவபல் என்னும் யூதாேின் தனலேனுக்கும், வயாத்ெதாக்கின் குமாரைாகிய வயாசுோ என்னும் 
பிரதாை ஆொரியனுக்கும் உண்ைாகி, அேர் சொன்ைது என்ைசேன்றால், இந்த ஜைங்கள் 
கர்த்தரு  ய ஆலயத்னதக் கட்டுகிறதற்கு ஏற்ற காலம் இன்னும் ேரேில்னல என்கிறார்கள் என்று 
வெனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்”. 
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      வகாவ ெின் ொெைத்கதக் கண்டுபிடித்து மபர்ெியைாை தரியு இ ண்டாேது 
கட்டகளகயப் பிறப்பித்தவுடன், எதிரிகளின் தகடபண்ணும் முயற்ெி பலைளிக்காமல், 
வதேன் நிர்ணயித்திருந்த காலப்பகுதி நிகறவேறியதால், ஆலயம் திரும்பக் 
கட்டப்படும் பணி மதாடர்ந்தது. (எஸ்றா 6:1-22) இந்த ெம்பேத்திற்காை துல்லியமாை 
வததிகய வேதம் குறிப்பிடேில்கல. ஆைால், எருெவலமும் ஆலயமும் திரும்பக் 
கட்டப்படும் என்று ெகரியா தீர்க்கதரிெைம் உக த்தார். (ெகரியா 1:15-17) மபர்ெியைாை 
தரியு, (தாைிவயலில் மொல்லப்பட்ட வமதியைாை தரியு அல்ல !) எருெவலம் 
அழிக்கப்பட்ட ேருைத்திலிருந்து 70 ேருைங்கள் முன்ைாகக் கூட்டிைால், ெகரியா 
தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதலின் காலம், மபர்ெிய  ாஜா தரியுேின் 4ம் ேருைத்கத 
அகடகிறது. 
      ஆலயம் அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து திரும்பக் கட்டப்படும் ேக யிலாை காலத்கத 
வநாக்கிைால், 70 ேருைங்கள் (கிமு 586.25 – 516.25 = 70) ேருகிறது. இது ஒரு 
நிரூபணமாை உண்கமயாக உள்ளது. பா ம்பரியக் கருத்துப்படியாை முழுகமயாை 
ெிகறயிருப்பில் 20 ேருைங்கள் குகறக்கப்பட வேண்டிய வதகேகய உணர்த்துகிறது. 
இந்த இ ண்டாேது 70 ேருை காலப்பகுதிகய பா ம்பரிய முகறப்படி கணித்தால், 
ஆலயம் அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து மமாத்த கூட்டுத்மதாகக 70 ேருைங்கள் ஆகிறது. 
(கிமு 606.25 – 516.25 = 90 ேருைங்கள்) இது ெகரியா தன் தீர்க்கதரிெைத்தில் 
உக க்கும் 70 ேருைங்களுக்குப் மபாருந்தேில்கல. 
 
ெகரியா 7:5. 
        “நீ வதெத்தின் எல்லா ஜைத்வதாடும் ஆொரியர்கவளாடும் சொல்லவேண்டியது என்ைசேன்றால், 
நீங்கள் இந்த எழுபது ேருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும் ஏழாம் மாதத்திலும் உபோெம் பண்ணி 
துக்கங்சகாண்ைாடிை சபாது நீங்கள் எைக்சகன்று தாைா உபோெம் பண்ணிைரீ்கள் ?” 
 
     பா ம்பரிய காலக்கணக்கின்படி, வகாவ ெின் ொெைம் ேக யிலாை முழுகமயாை 
பாழாய்ப்வபாகுதல் 70 ேருைங்கள் ஆகும்.  ஆகவே, இதில் உள்ள முக்கிய 
பி ச்ெிகை என்ைமேைில், நக மும் ஆலயமும் உண்கமயில் முழுகமயாகக் 
கட்டப்படுேதற்கு வமலும் 20 ேருைங்கள் வதகேப்பட்டை. இந்த காலப்பகுதி 
வேதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இ ண்டு ெம்பேங்களுக்கு இகடயிலுள்ள 
ேருைங்ககள எண்ணுேதில், கிமு 536க்குப் பிறகு மதளிோக உள்ள உலக 
ே லாற்றுப் பதிவுகளுக்கு பா ம்பரிய காலக்கணக்கு மபாருந்தி ே ாத பி ச்ெிகை 
உள்ளது. இதற்காை கா ணம், 2 ேித்தியாெமாை 70 ேருை காலப்பகுதிககள ஒவ  
காலப்பகுதி என்று பலர் குழப்பிக் மகாள்கின்றைர். 
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      யூதர்கள் பாபிவலாைிலிருந்து இ ண்டாேது கட்டமாக  திரும்பிய துேக்க 
காலத்தில், மபர்ெியைாை தரியுேின் 2ம் ேருைத்தில், 68 ேருைங்கள் ஏற்கைவே 
கழிந்து ேிட்டிருந்தை. அதாேது, எருெவலம் மீது முற்றுகக ஆ ம்பித்ததிலிருந்து 
முழுகமயாை 70 ேருைங்கள் கழிந்து ேிட்டிருந்தை. நாம் மொல்லும் “20 
ேருைங்கள்” திருத்தத்கத உபவயாகப்படுத்திைால், எஸ்றாேிலும் மநவகமியாேிலும் 
மொல்லப்படும் வேதேெைங்கள் மபாருந்தி ேருேதாய் உள்ளை. அதாேது, 
இ ண்டாேது கட்டகள மேளிப்படும் ேக யில் நக மும் ஆலயமும் கட்டப்பட 
முடியாத நிகல, வகாவ ெின் முதல், கட்டகள மேளிேந்ததிலிருந்து 20 ேருைங்கள் 
ேக  நீடித்தது.  நக ம் அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து 68ம் ேருைத்தில் தி ளாை 
ஜைங்களுடன் மெருபாவபல் எருெவலமுக்கு  ேந்து ஆலயம் கட்ட ஆ ம்பித்தான். 
ஆகாய் 1ம் அதிகா த்கதப் பார்க்கவும். 
       ெகரியா 7ம் அதிகா த்தில் குறிக்கப்படும் காலத்தின்வபாது, ஆலயம் 
அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து 70 ேருைங்கள் ஆகியிருந்தது. 
ெகரியா 7:1. 
       “தரியு ராஜா அரொண்ை நாலாம் ேருஷம், கிஸ்வல என்னும் ஒன்பதாம் மாதம், 
நாலாந்வததியிவல, ெகரியாவுக்குக் கர்த்தருைய ோர்த்னத உண்ைாயிற்று”. 
ெகரியா 7:5. 
        “நீ வதெத்தின் எல்லா ஜைத்வதாடும் ஆொரியர்கவளாடும் சொல்லவேண்டியது என்ைசேன்றால், 
நீங்கள் இந்த எழுபது ேருஷமாக ஐந்தாம் மாதத்திலும் ஏழாம் மாதத்திலும் உபோெம் பண்ணி 
துக்கங்சகாண்ைாடிை சபாது நீங்கள் எைக்சகன்று தாைா உபோெம் பண்ணிைரீ்கள் ?” 
 
      இவ்ோறாக, எந்த “70 ேருை காலப்பகுதி” ஓய்வு தண்டகைகய குறிக்கிறது ? 
முதலில் உள்ள காலப்பகுதி தான் ெரியாகும். இக்காலப்பகுதி தான் எவ மியா 
தீர்க்கதரிெியால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. அேர் முன்னுக த்தபடி, பாபிவலான் 
அதிகா த்தில் இருந்த காலப்பகுதி ஆகும். ஆைால், “இ ண்டாேது 70 ேருைங்கள்” 
எவெக்கிவயல் புஸ்தகத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட மத ெம்பந்தமாை பாேங்களுக்காை 
தண்டகை காலத்கதக் குறிப்பதாக உள்ளது. ஆகவே, முதல் 70 ேருைம் நிலம் 
பாழாய்ப்வபாேதின் மதாடர்புகடயதாய் இருந்தது. இந்த முதல் 70 ேருைக் 
காலப்பகுதியின் துேக்கம் எகிப்திடம் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்ததிலிருந்து 
ஆ ம்பிக்கிறது. இது நிலம் ெம்பந்தமாை தண்டகை காலம் ஆகும். நிலத்திற்காக 70 
ேருைங்கள் முடிந்தவுடன், வகாவ ஸ் காலத்தில் யூதர்கள் முதன் முதலாக 
யூவதயாவுக்குத் திரும்பி, நிலத்கத சுதந்தரித்தார்கள். அதுேக  ஆலயமும் நக மும் 
பாழாய்க் கிடந்தது. 
     இந்த முதல் 70 ேருை காலப்பகுதி ெிேில் அதிகா ம் மற்றும் வதெத்தின் மீதாை 
கட்டுப்பாட்டு இழப்கபக் குறிக்கிறது. இது 490 ேருைங்கள் முடிவு மபறுேகதக் 
காட்டுகிறது. 
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     இ ண்டாேது 70 ேருை காலப்பகுதி எவெக் 4:5ம் ேெைத்தின் 390 மற்றும் 40 
ேருைங்களால் குறிக்கப்படுகிறது. பத்து வகாத்தி ங்கள், 2 வகாத்தி ங்கள் 
பிளேிலிருந்து எருெவலம் முற்றுகக ஆ ம்பித்த ேருைம் ேக யிலும் 390 
ேருைங்கள் ஆகிறது. தீர்க்கதரிெைத்தில் எருெவலம் முற்றுகக பற்றி 
முன்ைறிேிக்கப்பட்டது.  ஆகவே, 390 மற்றும் 40 ேருைங்கள் பற்றிய 
ேியாக்கியாைம், முற்றுகக ெம்பந்தப்பட்ட ெம்பேத்துக்கு மபாருந்தி ேருகிறது. 
 

2நாளா 36:19-23 
     2நாளா 36:19-23ல் எவ மியா தீர்க்கதரிெைம் உக த்த 70 ேருைங்களடங்கிய 
பாபிவலான் அதிகா த்கதயும், அவத ெமயத்தில் 70 ஓய்வுககளயும் ெம 
காலத்தகேயாகத் மதரிேிக்கின்றை. இவத ேெைங்ககள வமவலாட்டமாகப் பார்த்தால், 
ஆலயமும் நக மும் அழிக்கப்பட்ட மபாழுது, 70 ஓய்வு தண்டகை ஆ ம்பமாைகத 
மதரிேிக்கும் வதாற்றத்கத மு ணாக ஏற்படுத்துகிறது. 
2நாளா 36:19-23. 
      “அேர்கள் வதேனுைய ஆலயத்னதத்   தகீ்சகாளுத்தி, எருெவலமின் அலங்கத்னத இடித்து, அதின் 
மாளினககனளசயல்லாம் அக்கிைியால் சுட்சைரித்து அதிலிருந்து திவ்யமாை 
பணிமுட்டுகனளசயல்லாம் அழித்தார்கள். பட்ையத்திற்குத் தப்பிை மீதியாைேர்கனள அேன் 
பாபிவலானுக்குச் ெினறப்பிடித்துப் வபாைான்; சபர்ெியா ராஜ்யபாரம் ஸ்தாபிக்கப்படுமட்டும் அங்வக 
அேர்கள் அேனுக்கும் அேன் குமாரருக்கும் அடினமகளாயிருந்தார்கள்.     கர்த்தர் எவரமியாேின் 
ோயிைாவல சொன்ை ோர்த்னத நினறவேறும்படிக்கு, வதெம் தன்னுனைய ஓய்வு ேருஷங்கனள 
இரம்மியமாய் அநுபேித்துத் தரீுமட்டும், அது பாழாய்க்கிைந்த நாசளல்லாம், அதாேது, 70 ேருஷம் 
முடியுமட்டும் ஓய்ந்திருந்தது. எவரமியாேின் ோயிைாவல கர்த்தர் சொன்ை ோர்த்னத நினறவேறும்படி 
சபர்ெியாேின் ராஜாோகிய வகாவரெின் முதலாம் ேருஷத்திவல கர்த்தர் சபர்ெியாேின் ராஜாோகிய 
வகாவரெின் ஆேினய ஏேிைதிைாவல, அேன்: பரவலாகத்தின் வதேைாகிய கர்த்தர் பூமியின் 
ராஜ்யங்கனளசயல்லாம் எைக்குத் தந்தருளி, யூதாேிலுள்ள எருெவலமிவல தமக்கு ஆலயத்னதக் 
கட்டுேிக்கும்படிக்கு எைக்கு கட்ைனளயிட்டிருக்கிறார்.  அேருனைய ஜைங்கள் எல்லாரிலும் எேன் 
உங்களுக்குள் இருக்கிறாவைா அேன் வபாகட்டும்; அேனுனைய வதேைாகிய கர்த்தர் 
அேவைாடிருப்பாராக என்று சபர்ெியாேின் ராஜாோகிய வகாவரஸ்  அறிேிக்கிறார் என்று, தன் 
ராஜ்யம் எங்கும் எழுதியனுப்பி ேிளம்பரம் பண்ணிைான்”.  
 
      வமற்குறிப்பிட்ட ேெைங்கள், 70 ஓய்வுகளடங்கிய தண்டகைகய எவ மியா 
தீர்க்கதரிெைம் உக த்திருந்தார் என்று மொல்லுகின்றை. ஆைால், ஓய்வு 
ேருைங்களுக்காக 70 ேருைங்கள் தண்டகைகய குறிப்பிட்டுச் மொல்லும் 
ேககயில் எந்த ோர்த்கதகயயும் எவ மியா எப்வபாதும் மொன்ைதில்கல. அேர் 
ஜாதிகள் வமலும், யூவதயா வமலும் 70 ேருைங்கள் பாபிவலான் அதிகா ம் 
வமவலாங்கி இருப்பகதப் பற்றிவய வபெிைார். இந்த ேெைங்களுக்கு முன்பு, ஓய்வு 
தண்டகை பற்றி வலேி 26ம் அதிகா த்தில் தான் முதல் முகறயாக 
மொல்லப்படுகின்றை.   நாளாகம  ஆெிரியர்  இந்த  கருத்கத  மைதிற்  மகாண்டு,  

635 



எவ மியாேிைால் முன்னுக க்கப்பட்ட முதல் 70 ேருை காலப்பகுதி, ஓய்வுககள 
நிகறவேற்றுேதாக எழுதிைார். இந்த ேெைங்களுக்கு நாம் ேிளக்கம் அளிக்க 
முற்படுவோமாைால், எவ மியா ஓய்வு தண்டகைககளப் பற்றி குறிப்பிட்டுச் 
மொல்லாேிட்டாலும், அக்காலக்கட்டத்திவல எவ மியாேின் தீர்க்கதரிெைம் வலேி 26ம் 
அதிகா த்தில் மொல்லப்பட்ட 70 ேருை தண்டகை காலப்பகுதிகயக் குறிப்பதாகவே 
உணர்ந்து மகாண்டிருக்க வேண்டும். இந்த “முதல் 70 ேருைங்கள்” ஓய்வு 
தண்டகைகய அகடயாளப்படுத்துேதாய் இருப்பது நிரூபணமாகிறது. 
 
     ெிலர் நாளா 36:11-23ம் ேெைங்கள் நக மும் ஆலயமும் அழிக்கப்படுேது பற்றி 
மொல்ேதாகவும், பிறகு எவ மியாேின் 70 ேருைங்ககளப் பற்றி மொல்ேதாகவும் 
நிகைக்கின்றைர். ஆகவே, எருெவலம் அழிக்கப்பட்டதிலிருந்து 70 ேருைங்கள் 
ஆ ம்பிப்பதாக மொல்லுகின்றைர். நாம் ஏற்கைவே பார்த்தபடி, எவ மியா 70 
ேருைங்ககள பாபிவலாைின் அதிகா த்கத யூவதயாேின் வமல் மட்டுமல்லாமல், 
எல்லா ஜாதிகள் வமலும் மெலுத்தப்படுேதாகச் மொல்லுகிறார். 
     எவ மியாேிைால் முன்னுக க்கப்பட்ட 70 ேருைங்கள் என்பது, எருெவலம் 
நக ம் அழிக்கப்படுேது பற்றி அல்ல.  வதெம் பாழாய்ப்வபாேது 70 ேருைங்கள் 
என்றும், அகேகள் ஓய்வுககள நிகறவேற்றும் என்றும் நாளாகம ஆெிரியர் 
குறிப்பிடும் வபாது, மனுைர் யாேரும் குடியி ாதபடி வதெம் முழுகமயாக 
பாழாய்ேிடப்பட வேண்டும் என்று மொல்லேில்கல. தீர்க்கதரிெைம் இவ்ேிதமாகத் 
தான் நிகறவேறியது என்ற அநுமாைத்தில் உள்ளேர்கள், நாளாகம ேெைங்ககளப் 
பற்றி அவத பார்கேயில் பார்க்கிறார்கள். இஸ் வேல் வதெீய அந்தஸ்கத இழந்த 
உடவைவய, வதேனுகடய பார்கேயில் வதெம் பாழாைது என்பகத நாம் உணர்ந்தால், 
இது ெம்பந்தமாை அகைத்து ேிையங்களும் இணக்கமுறுகின்றை. வதெம் 
“பாழாய்ப்வபாகுதல்” என்பது 70 ேருைங்கள் என்பதும், ஆைால் அது வதெத்தில் 
மனுைர் யாேரும் குடியி ாதபடியாை “பாழாய்ப்வபாகுதல்” அல்ல என்பதும் 
ேிளங்குகின்றது. இந்த பாழாய்ப்வபாகுதல் வயாெியா  ாஜாேின்  ம ணத்தில் யூவதயா 
வதெீய அந்தஸ்கத இழந்த ெமயத்தில் ஆ ம்பித்து, 70 ேருைங்கள் கழித்து, 
தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தில் தாைிவயல் மஜபம் பண்ணும் காலப்பகுதிகய 
அகடகிறது.  தாைிவயல் மொல்லும் “நக ம் அழிக்கப்படும்” ேிையம் இந்த 70 
ேருைத்திற்கு ெம்பந்தம் இல்லாததாக இருக்கிறது. ஆைால், எவ மியாேின் 
தீர்க்கதரிெை நிகறவேறுதலாய் இது இருக்கிறது.  பல மதாடர்ச்ெியாை 
பாழாய்ப்வபாகுதல்களுக்குப் பிறகு, நக ம் ககடெியாக அழிக்கப்பட்டு, இஸ் வேலர் 
பாபிவலானுக்கு ெிகறப்பட்டுப் வபாை வபாது, இறுதியாை பாழாய்ப்வபாகுதல் நடந்தது. 
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70 ோரங்கள் 
 

இஸ் வேலர்கள் எருெவலமுக்குத் திரும்பி ேருேது பற்றிய ேிையத்தில் 

தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தின் 70 ோ ங்களின் துேக்கமும், 490 ேருைங்களின் 

துேக்கமும் எந்த ேருைத்தில் நடந்தது என்பது பற்றி கீழ்கண்டோறு பார்க்கலாம் : 
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          “490 ேருைங்கள்” துேங்கும் ேருைம் கிமு 454.25 என்று நாம் அறிந்துள்ளபடி, 
நக த்கத திரும்பக் கட்டுேதற்காை ொெைம் மேளியிடப்பட்ட ேருைம் இதுவே 
என்பதற்காை ொட்ெியங்கள் பலேைீமாய் உள்ளது என்பகத நாம் ஒத்துக்மகாள்ள 
வேண்டியுள்ளது. மபரும்பாலாை ே லாற்று ொட்ெியங்களும் வேதாகமும், இந்த 
ொெைம் மேளியிடப்பட்ட ேருைம்  கிமு 457.75ம் ேருைத்கதவய சுட்டிக் 
காட்டுகின்றை.  கிமு 457.75ம் ேருைம் தான் ெரியாைமதன்று ொட்ெியங்கள் அதிகம் 
உள்ள நிகலயில், ெில வேத மாணேர்கள் “490 ேருைங்களின்” துேக்கத்கத கிமு 
457.75ம் ேருைத்திலிருந்து துேக்கி, கிறிஸ்துேின் ெிலுகே ம ணம் நடந்த கிபி 33ம் 
ேருைத்தில் முடிேகடேதாகக் கணிக்கிறார்கள்.  அதாேது, கிறிஸ்துேின் ம ணம் 
(வமெியாேின் ெங்கரிப்பு) 70ம் ோ த்தின் மத்தியில் முடிேகடயேில்கல என்று 
மொல்லுகின்றைர்.  ோ த்தின் மத்தியில் வமெியா ெங்கரிக்கப்பட்டார்”  என்பதற்கு 
ேிளக்கமாக,  கிறிஸ்து வயார்தான் நதியில் ம ணத்திற்குள்ளாை ஞாைஸ்நாைம் 
மபற்றார் என்று கூற முயற்ெிக்கிறார்கள். “ோ த்தின் பாதியில் ெங்கரிக்கப்படுோர்” 
என்ற முக்கியமாை ெம்பேம் குறித்த ேிளக்கம் எளிதாகவும் மேளிப்பகடயாகவும் 
இல்லாமல் இருப்பது ெரியாகத் வதான்றேில்கல.  
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 வமெியாேின் ெங்கரிப்கப 70ம் ோ த்தின்   முடிோகக்   குறிப்பதால்,    
கிறிஸ்துேின்    ம ணத்திற்குப்    பிறகு இஸ் வேலர்களுக்காை 3½ ேருை 
கிருகபயின் காலமாை  ெல்  கணிப்பு   அகற்றப்படுகிறது.  இந்த பி ச்ெிகைக்கு தீர்வு 
காணும் ேிதத்தில், “490 ேருைங்கள்”  கிமு 454.25ம் ேருைத்திலிருந்து துேங்குகிறது 
என்ற மூல காலக்கணக்கு ெரியாைது என்று தக்க கேத்துக் மகாள்ள பின்ேரும் 
ேிளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது : 

இந்த பி ச்ெிகைக்கு என்ை தீர்வு ?  ஒரு ெிறிய ேிளக்கம் தீர்ோக அகமகிறது ! 
தாைிவயல் 9ம் அதிகா த்தின் “70 ோ ங்கள்” என்ற மொற்மறாடர் வேதாகமத்தில் 
எவ்ேிதம் உபவயாகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது  என்பகத உற்று வநாக்க வேண்டும். (தாைி 
9:24) தாைிவயல், எழுபது “ேருைங்கள்” குறித்து ேிொரித்து ேிண்ணப்பம் மெய்தார். 
இதற்காை வதே தூதைின் பதில் “ேருைங்கள்” பற்றியதாகவே இருக்கும் என்று 
நிகைப்பது இயல்பாகும். வதேதூதைிடமிருந்து மபற்ற பதில், தான் ேிொரித்ததற்கு 
ஏற்புகடயதாயிருந்தது என்பகத தாைிவயல் புரிந்து மகாண்டிருப்பார்.  அதாேது, 
வதேதூதன் மொல்லியது “70 ேருைங்கள்” அல்ல; “ோ த்தின் ேருைங்கள்” அதாேது, 
“ஏழத்தகை அளவுள்ள எழுபது ேருைங்கள்”  பற்றிவய வதேதூதைால் தாைிவயலுக்கு 
உக க்கப்பட்டது.   [மத் 18: 21-22 ம் ேெைங்ககள ஒப்பிடவும்: “ஏழு த  மாத்தி மல்ல, 
ஏமழழுபது த மட்டும் என்று மொல்லுகிவறன்] 

 

வதேன் உக த்த இந்த “எழுபது ோ ங்கள்” அல்லது “ஏழு எழுபது 
ேருைங்ககள” நாம் அறிந்த நிகலயில், நமக்கு ஒரு வகள்ேி எழுகிறது. 
இஸ் வேலர்கள் ஒவ்மோரு ஏழு ேருைங்களிலும் நிலங்களுக்கு ஓய்வு மகாடுக்காத 
கா ணத்திைால், 70 ேருை தண்டகை அேர்கள் வமல் ேந்தது. அவத பாணியில், 
“ஏழு ேருை ஓய்வுநாள்” அடிப்பகடயில் 490 ேருை கணக்கீடு துேக்கத்கதயும் நாம் 
எதிர்வநாக்குேது ெரியாகவே உள்ளது. தாைிவயல் தம்முகடய புஸ்தகத்தின் 9ம் 
அதிகா த் துேக்கத்தில், அநுெரிக்காத ஓய்வுகளுக்காக உள்ள 70 ேருை 
தண்டகைகய எதிர்பார்த்திருந்தார். இதுவே, வதேதூதைின் பதிலும் 70 ஓய்வு 
ேருைங்கள் மதாடர்பு மகாண்டதாய் இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு நிச்ெயமாை 
அகடயாளமாய் உள்ளதாகத் மதரிகிறது. இது உண்கமயாைால், இந்த ஏழு எழுபது 
ேருைங்ககள எங்கிருந்து கணக்கிட வேண்டும் என்பது எளிதாகிறது. உதா ணமாக, 
ே லாறு மற்றும் வேதாகம ொட்ெியங்கள் சுட்டிக்காட்டும் ேிதமாக, ொெைம் கிமு 
457.75ம் ேருைத்தில் மேளியாைது என்றால், இந்த ேருைத்திலிருந்து 490 
ேருைங்ககளக் கணக்கிடாமல், 50 ேருை சுழற்ெி முகறயில், ஏழு ேருை ஓய்வு 
நாள் சுழற்ெிககளக் கணக்கிட்டால், கிமு 457.75ம் ேருைத்கதத் மதாடர்ந்து ேரும் 
அடுத்த ஏழு ேருை சுழற்ெி ஆ ம்பித்த ேருைத்திலிருந்து கணக்கிடலாம். இந்த 
முகறயில் 490 ேருைங்களின் துேக்கம் கிமு 454.25ம் ேருைத்தில் ஆ ம்பமாகிறது. 
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     50 ேருை யூபிலிகய உபவயாகப்படுத்தி, ொெைம் மேளியிடப்பட்டதற்குப் பின் 
ேரும் முதலாேது ஏழு ேருை ஓய்வு நாள் சுழற்ெிகயக் கணக்கிடுேது எப்படி ? 
இஸ் வேலர்கள் ோக்குத்தத்த பூமிக்கு ேந்த மபாழுது, கிமு 1575.25ம் ேருைத்தில் 
யூபிலி துேங்கியது. இதிலிருந்து ஒவ்மோரு 50 ேருை யூபிலி சுழற்ெிககளயும் 
கணக்கிட்டால், இஸ் வேல் அநுெரிக்கும் நிகலயிலிருந்த ககடெி யூபிலி (19ேது 
யூபிலி) கிமு 625.25ம் ேருைத்தில் முடிந்தது. இது ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 
3500ம் ேருைத்திற்கு (ேருைங்களின் கமயமாை கிமு 626.25ம் ேருைத்திற்கு) ஒரு 
ேருைம் முன்ைதாக இருந்தது. 
 
     இஸ் வேலர்கள் அநுெரிக்காத ஓய்வு ேருைங்களுக்காக தண்டகை 
மபற்றிருந்தாலும், வதேன் யூபிலி சுழற்ெிககளத் தகட ஏதும் பண்ணேில்கல. கிமு 
626.25ம் ேருைத்திலிருந்து 3 யூபிலிககளத் மதாடர்ந்தால், நமக்கு கிமு 575.25, கிமு 
525.25 & ககடெியாக கிமு 475.25ம் ேருைங்கள் கிகடக்கின்றை. இந்த ககடெி 
யூபிலியாகிய கிமு 475.25ம் ேருைம் தான், 490 ேருை காலப்பகுதிக்கு அருகில் 
உள்ளது.. இந்த யூபிலிகள் எல்லாம் இஸ் வேலர் அநுெரித்ததாக நாம் மொல்ல 
முற்படேில்கல. இது, பின்ைால் ே க்கூடிய மபாருளாக யூபிலிக்கு அகடயாளமாக 
உள்ளது. நாம் வமற்குறிப்பிட்ட ககடெி யூபிலியாக உள்ள கிமு 475.25ம் 
ேருைத்திலிருந்து, ஏழு ேருை யூபிலி சுழற்ெிககளக் கணக்கிடும் வபாது, முதல் 
மூன்று சுழற்ெிகள் கிமு 468.25, கிமு 461.25 மற்றும் ககடெியாக கிமு 454.25ம் 
ேருைம் (கிமு 455) கிகடக்கிறது. அதாேது, ொெைம் ககடெி ஏழு ேருை 
சுழற்ெியில் தான் மேளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த 490 ேருை காலக்கணக்கு 
இந்த சுழற்ெியாகிய கிமு 454.25ம் ேருைம் ேக யில் துேங்காது. 
 
     வமற்குறிப்பிட்ட கிமு 454ம் ேருைம் தான் 490 ேருைங்கள் துேங்கிய 
ேருைம் ஆகும். இதன் முடிவு ெிலுகே ம ணம் நடந்த  கிபி 33 ஏப் ல் மாதத்கத  
ெரியாக அகடகிறது. இந்த 454.25ம் ேருைத்திலிருந்து “69” ஏழு ேருை 
காலப்பகுதிககளக் கணக்கிட்டால்,  கிபி 28.75ம் ேருைம் (கிபி 29) கிகடக்கிறது. இது 
தான் நமது கர்த்தர் வயார்தாைில் ஞாைஸ்நாைம் மபற்ற ேருைம் ஆகும்.  
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    ககடெி ஏழு ேருை சுழற்ெி (70ம் ோ ம்),  கிபி 28.75ம் ேருைத்திலிருந்து 
துேங்குகிறது.  இந்த ககடெி ஏழு ேருை சுழற்ெியின் பின் பாதியாை 3½ 
ேருைங்கள் தான், ெிலுகே ம ணத்திற்குப்     இஸ் வேலர்களுக்கு  கூடுதலாக  
கிருகப  மபற்ற காலம் ஆகும். 490ம் ேருை முடிேில் (கிபி 36ல்) 
புறஜாதிகளிடத்திற்கு வபதுரு அனுப்பப்பட்டார். இப்படியாக, ககடெி ஏழு ேருை 
காலப்பகுதியின் முழுகமயாை நிகறவேறுதல் இவயசுேின் முதல் ேருககயில் 
நடந்து முடிந்து ேிட்டது. 

 
    ஏழு “62 ோ  சுழற்ெிகளுக்கு” முன்ைதாக வதேதூதன் குறிப்பிடும் ஏழு “7 ோ  
சுழற்ெிகள்”,  இஸ் வேலர்களுக்கு ஏற்பட்ட உபத்தி ே காலத்கதக் குறிப்பதாக 
உள்ளது. இந்த 49 ேருைங்களின் முடிேில், நக த்தின் மதில்சுேர்களும், 
ோெல்களும், ஆலயமும் முழுகமயாகக் கட்டப்பட்டு, இஸ் வேலர்கள் தங்கள் 
நாட்டில் ஸ்தி ப்பட்டைர். இது குறித்து வேதத்தில் மதளிோை குறிப்பு 
இல்லாேிட்டாலும், வதேதூதன் முன்ைறிேித்த ேிதம், இந்த ஏழு 7 ேருை 
காலப்பகுதி உபத்தி ேம் நிகறந்ததாக இருந்தது மதரிகிறது. 
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640 
 



 
 

 ராஜாக்களின் காலம் 
      காலக்கணக்கு ெம்பந்தமாை ேிையங்களில்  ாஜாக்களின் காலமும் 
ெர்ச்கெக்குரியதாக உள்ளது. இ ண்டாம் ோல்யூமில் காணப்படும்  ாஜாக்களின் 
காலங்களில் எவ்ேித மாற்றமும் இல்கல என்பகத பல இடங்களில் நாம் 
பார்த்துள்வளாம். நாம் முன்பு பார்த்த ேிதமாக  ாஜாக்களின் காலப்பகுதி,  7x70= 490  
ேருைங்ககள உள்ளடக்கியதாய், அதன்  முடிவு பி ச்ெிகைக்குரிய பகுதிகய 
அகடேது, (வயாெியா மகால்லப்பட்டகத மதாடர்ந்து             1ம் ேருைம் 
யூவதயா தைித்துேமாை வதெீய அந்தஸ்கத இழந்த ேருைத்கத அகடேது), 
வேதாகமத்தில் பதிவு மெய்யப்பட்டுள்ள யூத  ாஜாக்களின் ேரிகெப்படி உள்ள ஆட்ெி 
மெய்த ேருைங்களின் கூட்டுத்மதாககக்கு ெமமாக உள்ளது நிரூபணம் ஆகிறது. 
இ ண்டாம் ோல்யூமிலும்  ாஜாக்கள் ஆட்ெி மெய்த மமாத்த ேருைங்கள் அவத  
மாதிரியாக உள்ளை. 
      நாம் ஏற்கைவே 10 வகாத்தி  பிளேிலிருந்து கிமு 587ல் வநபுகாத்வநச்ொரிைால் 
யூவதயா அழிக்கப்பட்ட ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதிகய உள்ளடக்கிய மும்முகை 
இகண அம்ெங்கள் மகாண்ட அட்டேகணகய பார்த்துள்வளாம்.  ே லாற்றில் அந்த 
காலப்பகுதியில் உள்ள  ாஜாக்கள் ஆட்ெி மெய்த  ேருைங்கள் இ ண்டாம் 
ோல்யூமில் மொல்லப்பட்ட அவத ேருை எண்ணிக்ககக்கு ெமமாக இருப்பதற்கு 
கூடுதல் ொட்ெியமாக இந்த அட்டேகண இருக்கிறது. பத்து வகாத்தி  பிளேிலிருந்து 
யூதாேின் அழிவு ேக க்கும் உள்ள காலப்பகுதிகய உள்ளடக்கிய எவெக்கிவயல் 4ம் 
அதிகா த்தின் 390 ேருை தீர்க்கதரிெைம் ஒன்று உள்ளது. இந்த 390 ேருை 
தீர்க்கதரிெைம் பி ச்ெிகைக்குரிய பகுதிகய உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. இந்த 
காலப்பகுதிகய வநாக்கும் வபாது, ே லாற்றில் மும்முகை இகண அம்ெங்கள் 
உள்ளகத நாம் பார்க்கிவறாம். இகத பின்ேரும் அட்டேகணயில் பார்க்கலாம். இந்த 
அட்டேகண மூன்று ேித்தியாெமாை ே லாற்று காலப்பகுதிகளிலும் இகண 
ெம்பேங்கள் இணக்கமுற இருப்பகதப் பார்க்கலாம். இங்கு மறுபடியும்,  ாஜாக்களின் 
காலப்பகுதியில் எவ்ேித மாற்றத்கதயும் மகாண்டுே  இயலாதபடி நிகலதன்கமயாக 
இருப்பகத உறுதிப்படுத்துகிறது. 

எவெக்கிவயல் 4ம் அதிகாரத்தின் 390 மற்றும் 40 ேருஷங்களின் இனணகள் 
    இந்த இகணகள்,  ாஜ்யம் இ ண்டாக பிளவுபட்டதிலிருந்து எருெவலமின் 
முற்றுகக ேக க்குமுள்ள காலப்பகுதியின்    ாஜாக்களின் ஆட்ெிக் காலங்கள் 
துல்லியமாக 390 ேருைங்ககளக் மகாண்டது ஆகும். 390 மற்றும் 40 
ேருைங்களுக்கு இகடவய சுமார் 3 ேருைங்கள்  ஊடுருேலாய் உள்ளை. ஆைால், 
இது ே லாற்றின்படி ெரியாைது அல்ல. எருெவலம் முற்றுகக 2 ேருைங்களும் ெில 
மாதங்களும் மகாண்டகேயாகும். 
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             அட்டேகணயில் மகா அமலக்ஸாண்டர் காலத்கதச் சுட்டிகாட்டும் 
துல்லியமாை ெம்பேங்ககளப் பற்றி நாம் நிச்ெயத்துடன் அறிய முடியேில்கல. இது 
கிரீஸ் மற்றும் மகா அமலக்ஸாண்டக  பற்றியதாகத் தான் இருக்க வேண்டும். 
ஏமைைில், அந்த ெமயத்தில் புைித பூமியின் வமல் கட்டுப்பாடு கேத்திருந்த 
அதிகா ம் பிளவுபடத் மதாடங்கியிருக்க வேண்டும். அமலக்ஸாண்டர் கிமு 333ல் 
மபர்ெியாேிலிருந்து புைித பூமிகய ககப்பற்றியிருந்தான்.  நாம் இங்கு ஒரு முக்கிய 
ேிையத்கதக் காண முடிகிறது. ேருைங்களின் மத்தியில் எவ மியாேின் ஊழியம்  
ஆ ம்பித்து, இந்த யுகத்தின் முடிேில் அறுேகட ேக க்குமாை காலப்பகுதி 2500 
ேருைங்கள் ஆகிறது. 
 
     வமலும், முதல் ேருககயிலிருந்து இ ண்டாம் ேருககயாை 1845 இகண 
அம்ெங்ககளயும் இந்த அட்டேகணயில் காண முடிகிறது. இது குறித்து நாம் 
ஏற்கைவே 2ம் ோல்யூமில் அறிந்திருக்கிவறாம். 
 
         அட்டேகணயில் யூத  ாஜாக்களின் முழு ஆட்ெிகாலம் 
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இகத நாம் எந்த மாற்றமும் மெய்ய இயலாது. 
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10 வகாத்திர  ராஜாக்களின் ேரினெயுைன் 2 வகாத்திர ராஜாக்களின் 
ேரினெனய இணக்கமுறச் செய்தல் 

 
     10 வகாத்தி  காலக்கணக்குடன் 2 வகாத்தி  காலக்கணக்கக ஒப்புகம மெய்ய 
இயலாது என்றும், 2ம் ோல்யூமில் உள்ள காலக்கணக்கக அப்படிவய கேத்துக் 
மகாள்ள வேண்டும் என்று மொல்ேது மபாதுோக நிலேக்கூடிய மற்றுமமாரு 
ெிக்கலாை பி ச்ெிகை  ஆகும். புதிய காலக்கணக்கு இந்த இ ண்டு ேரிகெககளயும் 
ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இயலும் என்று கூறுகிறது. ஆைால், இகத நிரூபிக்கும் 
முயற்ெியில், பி ச்ெிகை எழக்கூடிய இடங்களில் கூட்டாட்ெி முகறககள நுகழத்து 
ஒப்புகம மெய்ய புதிய காலக்கணக்கு முயற்ெிக்கிறது. இதன் கா ணமாக, புதிய 
காலக்கணக்கின் ேரிகெ 2ம் ோல்யூமில் உள்ளகத ேிட  குகறோகக் 
காணப்படுகிறது. 
     2ம் ோல்யூமில் உள்ள 2 வகாத்தி   ாஜாக்களின் ேரிகெயிலுள்ள அவத 
எண்ணிக்ககயுள்ள ேருைங்ககள தக்க கேத்துக் மகாண்டு, இ ண்டு 
ேரிகெககளயும் இணக்கமுறச் மெய்ய முயற்ெி வமற்மகாள்ளப்பட்டது.. 
பி ச்ெிகைக்குரிய ஒரு ெில இடங்ககளத் தேி , இ ண்டு ேரிகெககளயும் ஒப்புகம 
காண முடிந்தது. மபரும்பாலாை இடங்களில், ெிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு 
கூட்டாட்ெி முகறககள அநுமாைம் மெய்ய முடிந்தது. அப்படி அநுமாைம் மெய்த 
மபரும்பான்கமயாை இடங்களில், மற்ற பல்வேறு பி ச்ெிகைககள எளிதாக ககளய 
முடிந்தது. பி ச்ெிகை இல்லாத இடங்ககளப் பற்றி இங்கு ேிோதிக்காமல், 
பி ச்ெிகை உள்ள இடங்ககளயும் அதற்காை தீர்வுககளயும் பின்ேருமாறு 
ஆ ாயலாம் : 

 
     உதா ணமாக, ெிக்கலாை பல இடங்களில் கூட்டாட்ெி முகறகய 
அநுமாைிப்பதற்கு முன்பு, ெிக்கலாை பகுதிகளில் ஒன்றுக்மகான்று எதிர்மாறாக 
இருப்பது வபால வேதாகம ேெைங்கள் வதாற்றமளிக்கின்றை. கூட்டாட்ெி முகறககள 
அநுமாைித்தால், வேதாகமத்தில் மு ண்பாடுகள் வபான்று வதான்றமளிப்பகே உடவை 
ககளயப்படுகின்றை. 
 
     ஆொேின் குமா ன் வயாெபாத், ஆகாபின் 4ம் ேருைத்தில் ஆட்ெி மெய்ய  
ஆ ம்பித்தான் என்று படிக்கிவறாம். இந்த இடம் ேக யிலும் பத்து வகாத்தி  
 ாஜாக்களின் ேரிகெவயாடு இ ண்டு வகாத்தி   ாஜாக்களின் ேரிகெககள 
ஒப்புகமப்படுத்துேதில் எந்த ெி மமும்  இல்கல. ஆகவே, இந்த ேருைம் கிமு 
918.25 என்று துல்லியமாக கணிக்கலாம். 
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பிரச்ெினை 1. 
    முதல் பி ச்ெிகைக்குரிய ேிளக்கத்கத எளிதாக மொல்ல முடியும்.  ஏமைைில் 
இதற்காை கா ணத்கத வேதாகமம் மொன்ைாலும், அகதப் பற்றிய முழுகமயாை 
ேிளக்கத்கத நமக்குத் தருேதில்கல. இஸ் வேலின்  ாஜாோகிய ஆகாபின் குமா ன் 
வயா ாமுகடய ஐந்தாம் ேருைத்தில் நடந்த ேிையத்கத வேதம் மொல்கிறது. 
வமலும், இந்த ேிையம் வயாெபாத் யூவதயாேிவல இன்னும்  ாஜாோயிருக்ககயில் 
நடப்பதாகச் மொல்லப்படுகிறது. 
2 ாஜ 8:16,17. 
    “இஸ்ரவேலின் ராஜாோகிய ஆகாபின் குமாரன் வயாராமுனைய ஐந்தாம் ேருஷத்தில், வயாெபாத் 
யூதாேிவல இன்னும் ராஜாோயிருக்னகயில், வயாெபாத்தின் குமாரைாகிய வயாராம் என்னும் 
யூதாேின் ராஜா ராஜ்யபாரம் பண்ணத் துேக்கிைான். 
அேன் ராஜாோகிற வபாது முப்பத்திரண்டு ேயதாயிருந்து, எட்டு ேருஷம் எருெவலமில் ராஜ்யபாரம் 
பண்ணிைான்”. 
 

      இது வயா ாமுகடய  8 ேருை ஆட்ெியின் ஆ ம்பமாக இருந்திருக்க முடியாது. 
ஏமைைில் வயாெபாத் இன்னும்  ாஜாோக வமலும் 8 ேருைங்களும் ஆட்ெி மெய்தான். 
இேனுகடய ஆட்ெியின் துேக்கத்கத முன்ைதாகவே ெீக்கி ம் ஆ ம்பித்தது என்று 
மொல்ல முயற்ெிப்வபாமாைால், அேனுகடய  8 ேருை ஆட்ெி யூதாேின் அடுத்த 
 ாஜாோகிய அகெியா ஆட்ெி துேக்கத்கத எட்ட முடியாது.  ஏமைைில், இந்த 8 
ேருைங்கள் ெந்வதகத்திற்கு இடமின்றி கூட்டாட்ெியில் இருந்திருக்கும்.  
வயாெபாத்தின் குமா ன் வயா ாம் ஆட்ெிகயத் துேக்கும் வபாது, வயாெபாத் இன்னும் 
 ாஜாோக இருந்தான் என்று வேதாகமம் குறிப்பிட்டுச் மொல்லுகிறது. ஆகவே, 
தகப்பைாகிய வயாெபாத்  எட்டு ேருைங்களுக்குப் பிறகு  மகறந்த ேக யிலும், 
வயா ாமின் எட்டு ேருை ஆட்ெி துேங்கேில்கல என்று உறுதியாகச் மொல்லலாம். 
 
பிரச்ெினை 2. 
    வமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள இஸ் வேல்  ாஜாக்ககளப் பற்றிய 
ேிையங்களில் ெில மு ண்பாடுகள் இருக்கின்றை. வேதாகமத்தில் மு ண்பாடுகள் 
வபான்று வதாற்றமளிக்கும் ேிையங்களுக்குரிய ேிளக்கங்ககள நாம் அளிக்கும் 
வதகேயுள்ளது. வயாெபாத்தின் பதிவைழாம் ேருைத்தில் அகெியா ஆட்ெிகய 
ஆ ம்பித்தான் என்று படிக்கிவறாம். 

 
1ராஜா 22:51 
     “ஆகாபின் குமாரைாகிய அகெியா யூதாேின் ராஜாோகிய வயாெபாத்தின் பதிவைழாம் 
ேருஷத்திவல (கிமு 902.25 – 901.25)  ெமாரியாேில் ராஜாோகி, இஸ்ரவேலின் வமல் இரண்டு 
ேருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி”. 
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     இஸ் வேலின்  ாஜா அகெியா இ ண்டு ேருைங்கள் மட்டுவம ஆட்ெி புரிந்தான் 
என்றால், அேனுக்கு அடுத்த  ாஜாோகிய வயா ாமின் ஆட்ெித் துேக்கத்திற்கு 
இகடவய 1லிருந்து 2 ேருைங்கள் குகறவு உள்ளை. இஸ் வேல் மற்றும் யூத 
 ாஜ்யங்கள் இ ண்டிலும் தங்கள்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிக் காலத்கத கணக்கிடும் 
முகறயில் ஒரு ேருைம் ேித்தியாெம் உள்ளது. உதா ணமாக, இஸ் வேல் 
 ாஜாேின் 18ம் ேருைம், உண்கமயில் யூத  ாஜாேின் 19ம் ேருைமாக 
கணக்கிடப்படுகிறது. 
     1 ாஜா 22:51ல் எந்த  ாஜ்யத்தின் கணக்கீடு முகற எழுதப்பட்டுள்ளது என்பது 
நமக்குத் மதரியாது. பத்து வகாத்தி  இஸ் வேல்  ாஜாக்களின் ஆட்ெிகய கணக்கிடும் 
பார்கேகய நாம் இங்கு கருத்தில் மகாண்டால், இஸ் வேல்  ாஜா அகெியாேின் 
ஆட்ெி,  ாஜாக்களின் ஆட்ெி ேரிகெயில் ெரியாக மபாருந்தி ேருேதில் எந்த ெிக்கலும் 
இல்கல. அதாேது, 18 ேருைங்கள் என்பது, 18 + 1 (பதேி ஏற்கும் ேருைம்) = 19 
ேருைங்கள் என்று மபாருள்படுகிறது. இந்த அணுகு முகற ெரியாைதாகத் 
வதான்றுகிறது. 
2ராஜா 3:1.  
     “யூதாேின் ராஜாோகிய வயாெபாத்தின் பதிசைட்ைாம் ேருஷத்தில் ஆகாபின் குமாரைாகிய 
வயாராம் ெமாரியாேிவல ராஜாோகி பன்ைிசரண்டு ேருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி”. 
2ராஜா 1:17. 
     “எலியா சொன்ை கர்த்தருனைய ோர்த்னதயின்படிவய அேன் இறந்து வபாைான்; அேனுக்குக் 
குமாரன் இல்லாதபடியிைால், அேன் ஸ்தாைத்திவல யூதாேின் ராஜாோகிய வயாெபாத்துனைய 
குமாரைாை வயாராமின் இரண்ைாம் ேருஷத்தில் வயாராம் அேன் ஸ்தாைத்தில் ராஜாோைான்”. 
    அகெியாேின் இ ண்டு ேருை ஆட்ெியின் முடிேில் வயா ாமின் ஆட்ெி 
உடைடியாக துேங்கியிருக்க முடியாததால், இங்கு 1லிருந்து 2 ேருைங்கள் 
பி ச்ெிகை உள்ளது. அந்த ஆட்ெியின் சூழ்நிகலககள உன்ைிப்பாகக் கேைித்தால், 
அகெியா தன் வமல் ேடீ்டிலிருந்து கி ாதியின் ேழியாய் ேிழுந்து, ொவுக்வகதுோை 
காயமகடந்தகதப் பார்க்கிவறாம். 2 ாஜா 1ம் அதிகா த்கதப் படிக்கவும். நாம் 
வமற்குறிப்பிட்ட  2 ாஜா 1:17ம் ேெைத்தில், ேித்தியாெமாை ோர்த்கத காணப் 
படுகிறது. அதாேது, வயா ாம் அேன் ஸ்தாைத்தில்  ாஜாோைான் என்று 
படிக்கிவறாம். வேதாகமத்தின் மபரும்பாலாை இடங்களில், ஒரு  ாஜா 
ம ணமகடந்தான் என்றும் அேனுக்குப் பின் மற்மறாரு  ாஜா ஆட்ெி மெய்யத் 
மதாடங்கிைான் என்ற பாணியிவலவய  ேெைங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஆைால், 
இந்த ோர்த்கத “கீழ்” (under or beneath) என்ற மபாருளில் உள்ளது. Tachath  என்ற 
எபிவ ய மொல் (#8478, #8430) “கீழ்”, “பதிலாக” (bottom, below, in lieu of)   என்ற 
அர்த்தத்கத உணர்த்துகிறது. 
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    அகெியா காயம் அகடந்தவுடன், அேனுக்குப் பதிலாக, அேன் ொகும் ேக  
வயா ாம்  அேனுக்கு கீழ் ஆட்ெி புரிந்தான். அகெியாேின் இ ண்டு ேருை ஆட்ெிக் 
காலத்தின் இறுதியில், வேதம் குறிப்பிடும் ேிதமாக அேன் காயமகடந்திருக்க 
வேண்டும். ஆைால், அேன் வமலும் 1 அல்லது 2 ேருைங்கள் கூடுதலாக 
ோழ்ந்திருக்க வேண்டும். இந்த அநுமாைத்தின் அடிப்பகடயில் வதகேப்படும் 
குகறோை ேருைங்கள் ெரியாை ேிதத்தில் கூட்டப்படுகிறது. 
 
பிரச்ெினை 3. 
    இஸ் வேல்  ாஜா வயாோகாசுடன் அேன் குமா ைாகிய வயாோஸ் கூட்டாட்ெி 
மெய்திருக்க வேண்டும்; ஏமைைில் 2  ாஜா 13:10ல் யூத  ாஜாோகிய வயாோெின் 
37ம் ேருைத்தில், வயாோகாெின் குமா ைாகிய வயாோஸ் இஸ் வேல் மீது 
 ாஜாோைான் என்று படிக்கிவறாம். 2 ாஜா 13:1ன்படி, யூத  ாஜாோகிய வயாோெின் 
23ம் ேருைத்தில் வயாோகாஸ் இஸ் வேலின் வமல்  ாஜாோகி 17 ேருைங்கள் 
 ாஜ்யபா ம் பண்ணிைான் என்று படிக்கிவறாம். அதாேது, இஸ் வேல்  ாஜா 
வயாோஸ் 3 ேருைங்கள் கூடுதலாக ஆட்ெி புரிந்திருக்கிறான். இது வயாோஸ் தன் 
தகப்பன் வயாோகாசுடன் 3 ேருைங்கள் கூட்டாட்ெி மெய்திருப்பகதக் காட்டுகிறது. 
2 ாஜா 13:1. 
      “அகெியா என்னும் யூதாவுனைய ராஜாேின் குமாரைாகிய வயாோசுனைய இருபத்துமூன்றாம் 
ேருஷத்தில் சயகூேின் குமாரைாகிய வயாோகாஸ் இஸ்ரவேலின்வமல் ெமாரியாேிவல பதிவைழு 
ேருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி”. 
 
2 ாஜா 13:10. 
      “யூதாேின் ராஜாோகிய வயாோசுனைய முப்பத்வதழாம் ேருஷத்தில், வயாோகாெின் 
குமாரைாகிய வயாோஸ், இஸ்ரவேலின் வமல் ராஜாோகிச் ெமாரியாேிவல பதிைாறு ேருஷம் 
ராஜ்யபாரம் பண்ணி”. 
 
பிரச்ெினை 4 
 
     அெரியாேின் ஆட்ெிக் காலத்தில் ஒரு பி ச்ெிகை உள்ளது.  இது வேதாகமத்தில் 
காணப்படும் இ ண்டு மேவ்வேறு அறிக்கககளுக்கு இகடயிலுள்ள மு ண்பாடுகள்  
பற்றியகே ஆகும். மகயில் & மடலிட்ச் (KEIL & DELITZSCH) என்பேர்களால் இதற்குரிய 
ேிளக்கம் வபாதுமாை அளேிற்கு மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு எளிதாை மாற்றத்கத 
ஏற்படுத்தும் வபாது, மு ண்பாடுகள் ககளயப்மபற்று  ாஜாக்களின் இ ண்டு ேரிகெகள் 
இணக்கம் மபறுகின்றை. 
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2 ாஜா 15:1-7. (2 நாளா 26) 
     இஸ் வேல்  ாஜாோகிய மயம ாமபயாமின் 27ம் ேருைம், யூத  ாஜா அெரியா 
ஆட்ெி துேக்கிைான்.  (2 ாஜா 15:1) 
    

       இதற்கு மாறாக, 2  ாஜா 14:2,16,17 & 23ம் ேெைங்களில் ஆட்ெிக் காலங்கள் 
பின்ேருமாறு உள்ளது : 
    
     இஸ் வேலின்  ாஜாோகிய வயாோகாெின் குமா ைாகிய வயாோசுகடய 2ம் 
ேருைத்தில், யூத  ாஜா வயாோெின் குமா ன் அமத்ெியா  ாஜாோைான். அேன் 
 ாஜாோகிற வபாது 25 ேயதாயிருந்து எருெவலமிவல 29 ேருைம்  ாஜ்யபா ம் 
பண்ணிைான்.  (2 ாஜா 14:2) 
   
     இஸ் வேல்  ாஜாோகிய வயாேகாெின் குமா ன் வயாோஸ் ம ணமகடந்த 
பின்பு, யூத  ாஜா வயாோெின் குமா ன் அமத்ெியா 15 ேருைம் உயிவ ாடிருந்தான்.  
(2  ாஜா 14:17) 
 
      “இஸ் வேலின்  ாஜா வயாோெின் 15ம் ேருைம் அமத்ெியா ஆட்ெி துேக்கிைான்” 
என்று ஒரு உதா ணத்திற்கு எடுத்துக் மகாண்டால்,  அமத்ெியா தன்னுகடய 29 
ேருை ஆட்ெியில் வயாோசுக்குப் பிறகு 15 ேருைங்கள் உயிர் ோழ்ந்தான் (2  ாஜா 
14:2,17) என்றும், வமலும் அமத்ெியாேின் 15ம் ேருைத்தில் (2  ாஜா 14:23) 
மயம ாமபயாம் தன் தகப்பைாகிய வயாோசுக்குப் பின் ஆட்ெியில் அமர்ந்தான் 
என்றும், மயம ாமபயாமின் 15ம் ேருைத்தில் அமத்ெியா இறந்தான் என்றும் கேத்துக் 
மகாண்டால், அெரியா (ஊெியா) மயம ாமபயாமின் 15ம் ேருைத்தில் கண்டிப்பாக 
 ாஜாோக ஆகியிருக்க முடியும். ஏமைைில், தன் தகப்பன் மகாகல மெய்யப்பட்ட 
பிறகு, ஜைங்கள் அெரியாகே  ாஜாோக்கிைார்கள். மயம ாமபயாமின் “27ம் 
ேருைத்தில்” “27” என்ற எண் “15” என்பதற்குப் பதிலாக வேதாகமம் பி தி எடுக்கும் 
வபாது தேறுதலாக எழுதப்பட்டிருக்கலாம். ஆகவே, நாம் “15ம் ேருைத்தில்” என்று 
படிக்க வேண்டும், 
                              (KEIL & DELITZSCH COMMENTARY ON THE OLD TESTAMENT) 
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பிரச்ெினை 5 
    10 வகாத்தி   ாஜாக்கள் ேரிகெயில் 11 ேருைங்கள் இகடமேளி உள்ளது. 
மயம ாமபயாமின் ம ணத்திற்குப் பிறகு 11 ேருைங்கள் ேக யில் இஸ் வேல் 
 ாஜ்யத்திற்கு  ாஜா இல்கல என்று வதான்றுகிறது. மகயில் & மடலிட்ச் 
ேிளக்கவுக யில் இந்த 11 ேருை காலப்பகுதி  ாஜாக்கள் இல்லாத குழப்பம் மிகுந்த 
காலம்  என்று மொல்லப்பட்டுள்ளது. 
 
சகயில் & சைலிட்ச் ேிளக்கவுனர : 
     உெியாேின் 27ம் ேருஷத்தில் இஸ்ரவேல் ராஜா சயசராசபயாம் மரணமனைந்த பிறகு, 2ராஜா 
14:29ம் ேெைத்துக்குரிய எங்களுனைய குறிப்புனரகளுக்கு ஒத்த ேிதமாக, அேனுனைய 
மரணத்திற்கும், அேனுனைய குமாரன் ெகரியா ஆட்ெியில் அமர்ந்ததற்கும் இனைப்பட்ை காலம் 11 
ேருஷங்கள் என்று யூஷர் காலந்சதாட்டு சபரும்பாலாை காலக்கணக்கு ஆெிரியர்கள் 
அனுமாைித்துள்ளைர். இந்த இனைப்பட்ை காலத்னத ெரிப்படுத்த, சயசராசபயாமின் 41 ேருஷ 
ஆட்ெிக்காலத்திற்குப் பதிலாக 51 அல்லது 53 ேருஷங்கள் அரொண்ைான் என்று அனுமாைித்தார்கள். 
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இதன் ேினளோக, ஒப்புனமயில் எந்த மாற்றமும் இல்னல. “எண்” எழுத்துக்கள் nb (OT : 5011) 
அல்லது ng, “m” உைன் குழம்பிப் வபாேதற்காை ோய்ப்பு அதிகம் இல்னல. ெகரியாேின் குறுகிய 
கால ஆட்ெினயத் சதாைர்ந்து, ெிங்காெைத்னதக் னகப்பற்றுேதற்காை வபாராட்ைங்கள், ஓெியாேின் 
தரீ்க்கதரிெைங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள பல்வேறு ேிஷயங்கள், சயசராசபயாமின் மரணத்னதத் 
சதாைர்ந்து உைைடியாக அராஜக நினல உருோைது என்ற கருத்துக்கு ேலினம வெர்க்கிறது.  
ேெைப்பகுதியிலுள்ள “எண்களில்”  மாற்றம் செய்து, காலக்கணக்கு முரண்பாடுகனள கனளய 
முற்படுேதற்குப் பதிலாக, அனமதியின்னம நிலேிய 11 ேருஷ இனைக்காலப்பகுதிக்காை 
ேிளக்கத்னத ெரியாை அடிப்பனையில் ேிளங்கிக் சகாள்ள முயற்ெிப்பவத ெரியாைது ஆகும். 
                                       (KEIL & DELITZSCH COMMENTARY ON THE OLD TESTAMENT) 
சஜமிென், பாெட், பிசரௌன் ேிளக்கவுனர : (Jemison, Fausset, Brown) 
    வேதாகமத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள “41 ேருஷங்களுக்கு” வமலாக சயசராசபயாம் ஆட்ெி 
செய்திருப்பான் என்றும், பிரதி எடுப்பதில் “எண்” குறித்த தேறு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற அநுமாைம் 
ெரியாகத் வதான்றேில்னல. ஆைால், ெில ேிளக்கவுனரயாளர்கள் பிரதியில் ஏற்பட்ை தேறு எை 
நினைக்கிறார்கள். 2ராஜா 14:23ன் “41 ேருஷங்கள் ஆட்ெி செய்தான்”  என்ற பகுதியில், எபிவரய 
எண்களில் 52 அல்லது 53 ேருஷங்கள் என்பதற்குப் பதிலாக, “41” என்று பிரதி எடுத்திருக்கலாம் எை 
இோல்டு, தைீியஸ் வபான்றேர்கள் கூறுகின்றைர். ஆைால், இந்த அனுமாைம் ொத்தியவம இல்னல. 
ஏசைைில், இேர்கள் சொல்லும் தேறு, “ஒரு எண்” என்று இல்லாமல், பல எழுத்துக்களுக்கு 
நீட்டிப்பதால், இந்த அனுமாைம் ெரியில்னல என்று பலர் கூறுகின்றைர்.                                                                                    
 
பிரச்ெினை 6. 
     இஸ் வேல்  ாஜாோகிய ஓமெயா ஆட்ெித் துேக்கம் பற்றி வேதாகமத்தில் இரு 
ேித்தியாெமாை ேருைங்கள் மொல்லப்பட்டிருக்கின்றை.  
சகயில் & சைலிட்ச் ேிளக்கவுனர : 

a) 2ராஜா 15:30.   “யூத ராஜா உெியாேின் குமாரைாகிய வயாதாமின் 20ம் ேருஷத்தில் 
சபக்கானே சகான்று வபாட்டு, ஓசெயா அேன் ஸ்தாைத்தில் ராஜாோைான்”. 

b) 2ராஜா 17:1,6. “யூத ராஜாோகிய ஆகாெின் பன்ைிரண்ைாம்  ேருஷத்தில் ஏலாேின் 
குமாரைாகிய ஓசெயா இஸ்ரவேலின்வமல் ராஜாோகி ஒன்பது ேருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி”.  

      வமற்குறிப்பிட்ை ேெைங்களில், ஆகாெின் 12ம் ேருஷத்தில் ஓசெயா ஆட்ெி செய்ய ஆரம்பித்தான். 
ஆைால், 2ராஜா 15:30ல் ஓசெயா ஆகாெின் 4ம் ேருஷத்தில் இஸ்ரவேல் ராஜாோகிய சபக்காவுக்கு 
எதிராக கட்டுப்பாடு பண்ணி, அேனை சகான்று வபாட்டு அேன் ஸ்தாைத்தில் ராஜாோைான் என்று 
படிக்கிவறாம். ஆைால் ஆகாெின் 12ம் ேருஷம் ேனரயிலும் அேன் உண்னமயில் ராஜாோக இல்னல 
என்றும், ெிங்காெைத்னத தன் ேெப்படுத்திக் சகாள்ளும் வபாட்டியில் 8 ேருஷங்கள் கழிந்திருக்கும். 
ஆரம்ப கால ேிளக்கவுனரயாளர்களும், சபரும்பான்னமயாை காலக்கணக்கீட்ைாளர்களும் 
சபக்காேின் மரணத்திலிருந்து ஓசெயாேின்  ஆட்ெி துேக்கம் ேனரக்குமாை 8 ேருஷங்கள் ராஜ்யம் 
அராஜக நினலயில் இருந்திருக்கும் என்று ெரியாகவே அனுமாைித்திருக்கிறார்கள். முரண்பாட்னை 
கனளேதற்கு, ேெைங்கனளப் பிரதி எடுக்கும் சபாழுது மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு 
ேருேனத ேிை, வமற்குறிப்பிட்ை அனுமாைத்தில் நியாயம்  இருப்பனத உணரலாம். ராஜ்யத்தில் 
உள்நாட்டு ெச்ெரவுகளும், ெரீழிவும் மிகுந்திருந்த காலக்கட்ைத்தில் அராஜகம் நிலேியிருப்பது 
ஆச்ெரியப்பைத் வதனேயில்னல.  ஓசெயா 9 ேருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி, கர்த்தரின் பார்னேக்குப் 
சபால்லாப்பாைனதச் செய்தான்; ஆைாலும் தைக்கு முன்ைிருந்த இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கனளப் வபால்  
செய்யேில்னல என்று  2ராஜா 17:2ல் ோெிக்கிவறாம்.   (KEIL & DELITZSCH COMMENTARY). 
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     ஓமெயா இஸ் வேலின் ககடெி  ாஜா.  ஆகவே, பத்து வகாத்தி த்தாரின் ஆட்ெி 
அகற்றப்பட்ட பிறகு, ஒப்புகம மெய்ேதற்கு ஒன்றுமில்கல. இதற்குப் பிறகு யூத 
 ாஜ்யம் மட்டுவம இருந்தது. 
 
     பத்து வகாத்தி   ாஜாக்களின் ேரிகெகயப் பற்றிய வமற்குறிப்பிட்ட எல்லா 
ேிளக்கங்ககளயும் கேைத்தில் மகாண்டால், இஸ் வேல்  ாஜாக்கள் மற்றும் யூத 
 ாஜாக்கள் ேரிகெககள இணக்கமுறச் மெய்யும் மபாழுது, இேற்றுக்கிகடவய ஒரு 
ேருைத்திற்கும் குகறோை ேித்தியாெத்துடன் ஒப்புகம மெய்ய முடிகிறது.  இ ண்டு 
 ாஜ்யங்களிலும்  ாஜாக்களின் முதல் ேருைத்கதக் கணக்கிடும் முகறயில் நிலேிய 
வேறுபாடு   கா ணமாகவே  இந்த ேித்தியாெம் காணப்படுகிறது. இது முற்றிலும் ெரி 
யாைது   என்று   நிரூபிக்க    முடியாேிட்டாலும்,    இ ண்டு      ாஜாக்களின்  
ஆட்ெிக்காலங்ககள ஒப்புகம மெய்ய முடிகிறது என்பது மதரிகிறது. இ ண்டு 
 ாஜ்யங்ககளச் ொர்ந்த   ாஜாக்களின் ஒப்புகமவயாடு, 490 மற்றும் 40  ேருை 
காலப்பகுதிகள், பி ச்ெிகைக்குரிய காலப்பகுதிவயாடு ஊடுருேி இருப்பகதயும் நாம் 
ஏற்கைவே ேிளக்கியிருந்வதாம். இந்த 490 மற்றும் 390 காலப்பகுதிகள் 
பி ச்ெிகைக்குரிய காலப்பகுதியில் மபாருந்தி ேருகிறகதயும், அகேகள் நிகறவேறும் 
ேிதமாக, அந்த காலப்பகுதிகள் ெரியாை இடத்தில் முடிகே எட்டுேகதயும் நாம் 
பார்க்கும் மபாழுது, நமது காலக்கணக்கீடு ெரியாக உள்ளகத உணருகிவறாம். 390 
ேருை காலப்பகுதி மும்முகை இகண அம்ெங்ககளக் மகாண்டுள்ளது, 
காலக்கணக்கின் ெரித்தன்கமகய ஊர்ஜிதப்படுத்துேதாய் உள்ளது. ெிலர் நிகைப்பது 
வபால்,  ாஜாக்களின் ேருைங்ககள குகறத்து கணக்கிடும் மபாழுது, மும்முகை 
இகண அம்ெங்கள், இருமுகை இகண அம்ெங்களாக மாறி ேிடுகிறது. ஏமைைில், 
 ாஜாக்களின் ேருைங்களில் மற்ற இ ண்டு இகணகளுடன் மபாருந்தி ேருேதில்கல. 
இப்படியாக, மூன்று இகண அம்ெங்களும் ஒன்றுக்மகான்று மபாருந்தி ேருேது ஏவதா 
தற்மெயலாக ஏற்பட்டது என்று நிகைக்க இயலாது. 
 
      ாஜாக்களின் ேருைங்ககளக் குகறத்து கணக்கிடும் புதிய காலக்கணக்கிலும் 
ெில இகண அம்ெங்கள் உள்ளை. ஆைால், அகேகள் நாம் மொல்லும் மும்முகை 
இகணகள் வபால் இல்லாமல், மேறும் இருமுகை இகணகளாக உள்ளை. மூன்று 
ொட்ெியங்கள் ேிவெைித்தகேயாகவும், இ ண்டு ொட்ெியங்ககள வமற் 
மகாள்ேதாகவும் உள்ளை. 
 
     நாம் வமவல ேிேரித்த பல்வேறு ொட்ெியங்கள் 2ம் ோல்யூமில் உள்ள 
 ாஜாக்களின் ஆட்ெிக்காலங்கள் பற்றிய மூல காலக்கணக்கு துல்லியமாக உள்ளது 
என்பகத அறிய முடிகிறது. இந்த  ாஜாக்களின் காலத்தில் ஏவதனும் ேருைங்ககளக் 
குகறத்தால், 490 மற்றும் 390 கால அளவு மபாருந்தி ேருேதில்கல.  
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     ஒரு ெில கூட்டாட்ெிககள கணக்கில் எடுத்துக் மகாண்டால், பத்துக் வகாத்தி  
 ாஜாக்களின் ேரிகெவயாடு, 2 வகாத்தி   ாஜாக்களின் ேரிகெகய இணக்கமுறச் 
மெய்ய முடிகிறது. இந்த முயற்ெியில் நாம் ெில அனுமாைங்ககள    வமற்மகாள்ேது 
குறித்து புதிய காலக்கணக்கு  குகற மொல்ல இயலும். ஆைால் ேருைங்ககளக் 
குகறத்துக் கணக்கிட முயற்ெிக்கும் புதிய காலக்கணக்கிலும் இவத முகற தான் 
பின்பற்றப்படுகிறது. 
    வமலும்,  ாஜாக்களின் காலங்களில் புதிய காலக்கணக்கு வமற்மகாள்ளும் 
திருத்தங்கள்,  காலக்கணக்கு ெம்பந்தமாை 1845, 1260, 2520 ேட்டங்களில் அல்லது  
ெக்க ங்களுக்குள்ளாை ெக்க ங்களில் மபாருந்தி ேருேதில்கல. 
    யுகங்ககளப் பற்றிய வதே ஏற்பாடும் காலக்கணக்கும் மநருங்கிய 
மதாடர்பு  கே என்பது மெவ்ேவை அறியப்படுகிறது. 
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வமவல உள்ள ேக படத்கதப் பார்க்கும் வபாது, “இந்த காலப்பகுதி எவ்ேளவு”  
என்றால், “7000 ேருைங்கள்” என்று  எல்லாரும் பதிலளிக்கிறார்கள். இகத எப்படி 
நாம் அறிகிவறாம் ?  வேதாகமத்தில் ஒவ  ஒரு பதில் தான் இதற்கு உள்ளது.  
ேக படத்தில் உள்ள ககடெி பகுதிகய (7ம் பகுதி) நாம் அறிகிவறாம்.  
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இதன் மூலமாக, முழுகமயாை காலப்பகுதிகய நாம் அறிந்து மகாள்ள ஏதுோகிறது. 
இந்த 7ேது காலப்பகுதிகய நாம் எப்படி அறிகிவறாம் ?  இகத மேளி 20ம் அதிகா ம் 
மேளிப்படுத்துகிறது. மேளி 20ம் அதிகா  ெம்பேங்கள் கிபி 1874ல் 
ஆ ம்பிக்காேிட்டால், காலக்கணக்கிற்காை அடித்தளம் நமக்கு  இல்கல ! 
      ெவகா.  ெல் வேதாகம காலக்கணக்கு அம்ெங்ககளப் பற்றிச் மொல்லும் வபாது, 
அேருகடய பார்கே ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்கள்  முடிவு 
மபறும் ேருைத்கத வநாக்கிவய இருந்தது. ஏமைைில், கிறிஸ்துேின் ெீ கமக்கும் 
ஓய்வு நாள் ஆயி ம் ேருைங்ககளக் மகாண்டது என்பதும், அந்த காலப்பகுதி 6000 
ேருை முடிேிலிருந்து ஆ ம்பிக்கிறது என்பகத ெவகா.  ெல் அறிந்திருந்தார். 
இகதவய “மரியாகதக்குரிய ம பு” (THE VENERABLE TRADITION) என்று  ெல் 
அகழக்கிறார்.  இது மேறும் “ம பு” அல்ல. வபாற்றுதற்குரிய ம பு ஆகும். இந்த 
ம பில் வேதாகம நிழல்களும் தீர்க்கதரிெைங்களும் வேரூன்றி உள்ளது. 6 + 1 என்ற 
அளவுவகால், காலக்கணக்கு பற்றிய வேதாகம அளவுவகால் ஆகும்.  

மனுை ெிருஷ்டிப்பிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் கிபி 1872ம் ேருைத்தில் 
முடிேகடகிறது  என்பகத ேம்ொேளியும் ே லாறும் சுட்டிக்காட்டுேது தற்மெயலாக 
நடந்தது அல்ல! கிறிஸ்துேின் ஆட்ெி கிபி 1874ம் ேருைம் ஆ ம்பிக்காேிட்டால், 
அந்த காலக்கணக்கு எண்ணிக்ககமயல்லாம் பி வயாஜைமற்றதும் தேறாைகே 
யுமாகும். 6000 ேருைங்கள் முடிவு மபற்றகதத் மதாடர்ந்து 7ேது ஆயி  ேருை 
காலப்பகுதி துேங்காேிட்டால், நமது காலக்கணக்கு ெம்பந்தமாை பார்கே 
ேிபரீதமாக தேறாகியுள்ளது என்று அர்த்தமாகிறது. 

 
உலகத்தாரும் நம்மிகடவய உள்ள ெவகாத ரும் கூட, கிபி 1874ம் ேருைத்கதப் 

பார்த்து, வபதுரு குறிப்பிடும் ேிதமாக), “நிகறவேறுதல் என்ைோயிற்று ?” என்று 
குறிப்பிடலாம். மேளி 20ம் அதிகா த்தின் 1000 ேருைங்கள் இன்னும் 
எதிர்காலத்துக்கு உரியது என்றால், நாம் வமவல குறிப்பிட்ட “மரியாகதக்குரிய ம பு” 
(THE VENERABLE TRADAITION) (வதேனுகடய ம பு – ோல்யூம்-2) மபாய் ஆகும். 
ஆதாமின் ேிழுககயிலிருந்து 6000 ேருைங்கள் அர்த்தமில்லாததாகிேிடும்.       
வேதாகமத்தின் முழு காலக்கணக்கு பற்றிய வகள்ேியும் மபாருளற்றதாகி ேிடும். 
ஆைால் உண்கம அது அல்ல !  

 
வமாவெ, வபதுரு, வயாோன், இவயசு ஆகிவயாரின் ொட்ெியங்கள் வேறுேிதமாக 

உள்ளது. “1000 ேருைங்கள்” நீட்ெி மகாண்ட ஒவ  காலப்பகுதி இது தான். இதுவே 
“மூன்றாம் ஜாமம்”, “இகளப்பாறுதலின் காலங்கள், “நிகறவேறுதலின் காலங்கள்”, 
“நமது கர்த்தரின் பி ென்ைம்”, “நியாயத்தீர்ப்பின் நாள்”, “கர்த்தருகடய நாள்”. 
“வதேனுகடய நாள்”’ “கிறிஸ்துேின் ஆட்ெி” என்று அகழக்கப்படுகிறது. 
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கிபி 1874 பற்றிய காலக்கணக்கில் தேறு ஏதும் இல்லாமல், இகணஅம்ெங்கள் 

இகெோக உள்ள நிகலயில், இ ாஜ்யத்தின் கருத்கத நிரூபிக்க, புதிய காலக்கணக்கக 

நாம் ஏன் வதட வேண்டும் ? பரியாெக்கா ர்கள் பற்றி வேதம் குறிப்பிடுகிறது : (2வபதுரு 3:3) 

“ககடெி நாட்களில் பரியாெக்கா ர் ேந்து, தங்கள் சுய இச்கெகளின்படிவய நடந்து, அேர் 

ேருோர் என்று மொல்லுகிற ோக்குத்தத்தம் எங்வக ? பிதாக்கள் நித்திக யகடந்த  பின்பு, 

ெகலமும் ெிருஷ்டிப்பின் வதாற்ற முதல் இருந்தேிதமாயிருக்கிறவத என்று 

மொல்ோர்கள்”. வநாோேின் காலத்திலும் இப்படிவய நடந்தது.   

 

வநாோகே வநாக்கி, மகழ எங்வக என்று பரிகெித்தார்கள். வபகழக்குள் வநாோ ஏழு 

நாட்கள் இருந்தார். 7ம் நாள் ேக யிலும் மகழ இல்கல. ஆதி 7:4; இவத நிகல இன்றும் 

நீடிக்கிறது. அறிேியலும் கண்டுபிடிப்புகளும்  நம் ேிசுோெத்கத இழக்கச் மெய்யும். 

ஆபகூக் குறிப்பிடுேது வபால, “குறித்த காலத்துக்கு தரிெைம் இன்னும் 

கேக்கப்பட்டிருக்கிறது. முடிேிவல அது ேிளங்கும். அது மபாய் மொல்லாது. அது 

தாமதித்தாலும் அதற்குக் காத்திரு. அது நிச்ெயமாய் ேரும்; அது தாமதிப்பதில்கல”. 

(ஆப 2:3)  

 

ஆகவே, வதேனுகடய இ ாஜ்யம் பி தியட்ெமாய் ே ாது. ஏமைைில், கிறிஸ்து 

கண்ணுக்குத் மதரியாத இ ாஜ்யத்கத முதலில் ஸ்தாபிக்கிறார். பிறகு கண்ணுக்குத் 

மதரியும் இ ாஜ்யம் ேிளங்கும்.  
 
      காலக்கணக்குகளின் கணிப்புகள் எப்படியிருந்தாலும், வதேனுகடய ோர்த்கத 

ஒவ  மாதிரி தான் உள்ளது. அது தான் நிச்ெயமும் நி ந்த மாைதும் ஆகும். 
மற்றமதல்லாம் அதனுடன் தான் ேகளந்து இகணய வேண்டும்.  
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       காலக்கணக்கு பற்றி ெவகா. ரெல் அேர்களின் கருத்துக்கள் 
ரீபிரிண்ட் R 1974 பக்கம் 43. 
     “இது “நம்முகடய”  காலக்கணக்கு என்று மொல்லாமல், இது “வதேனுகடய” 
காலக்கணக்கு  என்று கூறுகிவறாம். ஏமைைில், இது (அேருகடயேர்களுக்காக) நமது 
பின்பற்றுதலுக்காக வேதாகமத்தில் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ெம்பந்தமாை 
ேிையங்களில் கற்பகைகளுக்கும் யூகங்களுக்கும் நாம் ேிலகி நிற்கிவறாம்”. 
ரீபிரிண்ட் R 1975  பக்கம் 105. 
     “வதேனுகடய பிள்களகள் நம்பிக்கக மகாள்ளும் ேிதமாக, வேதாகமம் 
மட்டுவம அளிக்கிறது; கடந்த காலம் பற்றிய வேதாகமப் பதிவுகள் ேலுப்மபறும் 
ேிதமாக, பகழய ஏற்பாட்டில் ேிடுபட்டிருக்கும் காலப்பகுதிகள் புதிய ஏற்பாட்டின் 
பதிவுகளால் இகணக்கப்படுகின்றை”. 
ரீபிரிண்ட் R 1974  பக்கம் 103. 
     காலக்கணக்குக் குறித்த திருத்தங்ககள வமற்மகாள்ளும் ெிலக ப் பற்றி ெவகா. 
 ெல் கூறுகிறார்: “அேர்களுகடய காலக்கணக்கு தேறாைது; ஏமைைில், 
வேதாகமத்தின் ே லாற்றுப் பதிவுகளில் ேிடுபட்டுள்ள ெில குறிப்பிட்ட இடங்களில், 
அந்த பிளவுககள நி ப்பும் ேிதமாக, புதிய ஏற்பாட்டில் வதே ஏவுதலிைால்  
மகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதிவுககள ஒதுக்கி ேிடுகின்றைர்”.  
     இதன் கா ணமாகவே, 2ம் ோல்யூம் “காலம் ெமீபமாயிருக்கிறது” தமிழ் பதிப்பு 
2013 பக்கம் 33ல்  எளிதில் உணர்ந்து மகாள்ளும் ேிதமாக உள்ள வேதாகம 
காலக்கணக்கிற்கும், அேர்களின் காலக்கணக்கிற்கும் ேித்தியாெம் உள்ளது. 
நியாயாதிபதிகளின் காலத்கதக் கணிப்பதில், இந்த         மபரும்பகுதியாக “100 
ேருை” ேித்தியாெம் உள்ளது. 
2ம் ோல்யூம்  பக்கம் 32 பாரா 2: 
     “காலக்கணக்கின் ஒவ  மதிப்படீாை ஆயி  ேருை யுகம் அல்லது ஏழாேது யுகம் 
பற்றி இது சுட்டிக்காட்டேில்கல. ஏமைைில், காலக்கணக்கிற்கு முற்றிலும் ொர்ந்தி ாத 
அவநக தீர்க்கதரிெை ேரிககள நாம் இங்வக மகாடுக்கும் வபாது, காலக்கணக்கு அவநக 
தீர்க்கதரிெை ேரிககள ஸ்தாபிக்கிற ஒரு அளோயிருக்கிறது என்பகத உண லாம்; 
காலக்கணக்கு ொர்ந்தி ாதத் தீர்க்கதரிெைங்களின் வபாதகைகளுக்கும், 
காலக்கணக்ககச் ொர்ந்த தீர்க்கதரிெைங்களின் வபாதகைகளுக்கும் உள்ள 
வநர்த்தியாை உடன்பாடு, தீர்க்கதரிெைங்ககள ெரியாை இடத்தில் 
பயன்படுத்தியிருக்கிவறாம் என்பகத மட்டுமல்லாமல், காலக்கணக்கு 
ெரியாயிருக்கிறது  என்பகதயும் நிரூபிக்கிற .    திறக்க அரிதாை மபாக்கிைத்தின் 
மபட்டகத்கதத் திறப்பதின் மூலமாகவே, அது ெரியாை ொேி என்பது நிரூபணம் 
ஆேது வபாலவே, இதுவும் இருக்கிறது. கீவழ மகாடுக்கப்பட்டுள்ள காலக்கணக்கு, 
கிறிஸ்துேின் இ ாஜ்ஜியத்கதக் குறித்தும், அது ஸ்தாபிக்கப்படுேகதக் குறித்தும் 
மொல்லப்பட்ட பல தீர்க்கதரிெைங்களின் மதாடர்பாை ஒழுங்ககயும் காலத்கதயும்  
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இகெோய்க் காண்பிக்கிறது. ொேியுள்ள ககப்பிடியும், ஏற்ற இறக்க        
ஒன்று வெர்ந்து பூட்கடத் திறக்க பயன்படுேது வபால், வேதாகமக் 
காலக்கணக்குகளும் அேற்றின் நிரூபணங்களும் ெத்தியத்கத அறியப் பயன்படுகிறது”. 

 
முடிவுனர 

       “காலக்கணக்கு”  என்ற அஸ்திபா த்தின் வமல் தான் “காலம்”  ெம்பந்தப்பட்ட 
தீர்க்கதரிெைம் கட்டப்படுகிறது.  அப் 3:20ம் ேெைத்தில், “நிகறவேறித் தீருங்காலம் 
ேக க்கும் ப வலாகம் அேக  ஏற்றுக் மகாள்ள வேண்டும்”  என்று கிறிஸ்துகேப் 
பற்றிச் மொல்லப்படுேகத நாம் அறிவோம்.  இங்கு குறிப்பிடப்படும் கிறிஸ்துேின் 
திரும்ப ேருதலும், ெீர்திருந்தும் காலமும்  7ேது ஆயி  ேருை நாகளக் குறிப்பிட்டுச் 
மொல்கிறது. “ஏழு” என்ற எண் வேதாகமம் முழுகமயிலும் 
பி வயாகப்படுத்தப்படுகிறது. 7 X 7 ஓய்வு நாட்கள் “மபந்தவகாஸ்வத நாளுக்கு” இட்டுச் 
மெல்கிறது.  7 X 7 ஓய்வு ேருைங்கள், யூபிலி ேருைத்திற்கு அகழத்துச் 
மெல்கிறது.  50 X 50   யூபிலி ேருைங்கள், மபாருளாை “ேிவெைித்த யூபிலி” 
ேருைமாக கிபி 1874ம் ேருைத்திற்கு அகழத்துச் மெல்கிறது. அதாேது,  மகத்தாை 

7ேது ஆயி  ேருை ஓய்வு / யூபிலிக்கு மகாண்டு மெல்கிறது.  வலேி 25ம் 
அதிகா த்தின் “யூபிலிகள்” அடிகமககள ேிடுதகல பண்ணுேதற்காகவும், இழந்த 
நிலங்ககள, முந்கதய நிலச்மொந்தக்கா ர்களுக்குத் திருப்பி அளிக்கப்படுேதற்காை 
காலப்பகுதி ஆகும்.  கிபி 1874ம் ேருைத்தில் கிறிஸ்துேின் ேருகககயத் 
மதாடர்ந்து, உலகம் இதுேக  கண்டி ாத ேககயில் மைித உரிகமகளுக்காகவும், 
சுதந்தி த்திற்காகவும், ேிடுதகலக்காகவும் மபரும் கு ல் எழுப்பப்படுேகதக் 
காண்கிவறாம். ஐவ ாப்பிய ொம் ாஜ்யத்தின் பகழய காலைிகளுக்கு வதெம் திரும்ப 
அளிக்கப்பட்டு, இந்த பகழய காலைிகள் தைி நாடுகளாக உருமேடுத்தை. இந்த 
மாற்றங்கள் எல்லாம் ெீர்மபாருந்துதலின் ஆ ம்ப கால நிகலகள் என்பதும், 
மத்தியஸ்த பணி முடிவுறும் வபாது, ெீர்மபாருந்துதல் முற்றிலும் நிகறவேறும். 
ஏழாம் தூதன் / உண்கமயாை ஊழியக்கா னுக்கு (லூக் 12:37,42) நமது கர்த்த ால் 
அளிக்கப்பட்டுள்ள உண்கமயாை காலக்கணக்கு இன்றும் பல வொதகைகளில் 
நிகலநின்றுள்ளது. நமது கர்த்த ால் மகாடுக்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்வகற்ற வபாஜைம் 
ெத்தியமும் துல்லியமாைதுமாகும். ஆபி காகமப் வபான்று வதேத்திட்டங்களில் நாம் 
நம்பிக்கக மகாண்டு மபாறுகமயுடன் இருக்கக்கடவோம். நம்முகடய மொந்த 
கருத்துகளுக்கும் தீர்வுகளுக்கும் இடங்மகாடுக்க வேண்டியதில்கல. 
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