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ൈബബിൾകാലഗണനം

ൈബബിളിെല കാലഗണനം അ�തയ്�് ൈവഷമ�മു
� ഒരു വിഷയമ�. േയശു�കിസ്തുവിെ� �കൂശുമരണവും;
ശൗൽ, ദാവീദ്, ശേലാേമാൻ തുട�ിയവരുെട ഭരണകാല
വും, െയഹൂദായി�സാേയൽ രാജാ��ാരുെട കാലവും,
യി�സാേയൽ ജനതയുെട �പവാസകാലവും ചരി�ത�ിലും

ൈബബിളിലുമു�്. ആദാം മുതൽ യിസ്ഹാ�് വെരയു
�വർ അന�രഗാമിെയ ജനി�ി�ു� �പായവും, ന�ായാ
ധിപ�ാരുെട കാലവും ൈബബിളിലു�്. ഇത് ര�ും േചർ
�ുെകാ�് കാലം കണ�ുകൂ�ാൻ �പയാസമി�. എ�ാ
ൽൈബബിൾ കാലഗണനം എ�തുെകാ�് ഇവിെട ഉേ�

ശി�ു�ത് സൃഷ്ടി�ിെ� കാലമ�:ആദാമിനു വയ�് തു
ട�ിയ കാല◌ം അഥവാ പാപ�ിൽ വിണ കാലമാണ് ക

െ��ാൻ �ശമി�ു�ത.് സൃഷ്ടി�ിെ� കാലം നാ�തില
ധികം പ�ിത�ാർ കെ��ിയി���്. (പ�ിത�ാരു

െട കണ�ുകൾ 'ഇ�തവലിയ ര�' എ� പുസ്തക�ി
ൽ േചർ�ി���്).അവർ എ�ു മനദ�മാണ് അതിനു

പേയാഗി�െത�് അറിയി�. എ�ായാലും, ഒേരാരു�രു
െടയും കണ�ുൾ പരസ്പര വിരു�മാണ്. നിഷ്പാപയു
ഗം എ�ത വർഷമാെണ�് കെ��ാെത ആദാമിെന

ൈദവം സൃഷ്ടി�ത് എേ�ാഴാെണ�് എ�െന കെ�

�ാൻകഴിയും?എ�േചാദ�വുംഅവേശഷി�ു� .ു

നിഷ്പാപയുഗം

ൈദവം ആദാമിെന സൃഷ്ടി�തു മുതലാണ് കാലം ക

ണ�ാ�ു�െത�ിൽ, ആദാം പാപിയായി�ാണ് സൃഷ്ടി
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�െ��െത�ുവരും.അ�െനവരുേ�ാൾസൃഷ്ടിതാവും
പാപിെയേ� വരു. അെ��ിൽ, പരമപരിശു�നായ ൈദ
വ�ിെ� സൃഷ്ടികളിെലാ�ും പാപ�ിെ� ലാ�നേപാ

ലും ഉ�ാകാൻ പാടി�.അ�െനവരുേ�ാൾ,ൈദവംആ
ദാമിെന സൃഷ്ടി�ു�തിനും ആദാം പാപം െച���തിനു

മിടയിൽ ഒരു ഇടേവള ഉ�ായി���്; ഇതിെനയാണ് നി

ഷ്പാപയുഗം അഥവാ നിഷ്��ഷയുഗം എെ�ാെ� പ

റയു�ത.്സൃഷ്ടിയി�ൽഎ�ാം 'ന�ത 'ു 'ന�ത 'ുഎ�ുക
�ൈദവം, തെ� സൃഷ്ടി പൂർ�ിയായ േശഷം 'താൻ ഉ
�ാ�ിയതിെന ഒെ�യും ൈദവം േനാ�ി, അതു എ�ത
യും ന�തു എ�ു ക�ു' (ഉ�, 1:31) എ�ാണ് എഴുതിയി
രി�ു�ത.് അന�രം ൈദവക�ന ലംഘി�് പാപം െച
യ്ത (2:17) മനുഷ�േനാടു ക�ി�േതാ: നീ നിെ� ഭാര�യുെട
വാ�ുഅനുസരി�യും തി�രുെത�ുഞാൻ ക�ി� വൃ

�ഫലം തി�ുകയും െചയ്തതുെകാ�ു നിെ� നിമി�ം

ഭൂമി ശപി�െ��ിരി�ു� 'ു (ഉ�, 3:17) എ�ുമാണ്. ഈ
േവദഭാഗ�ളിൽ നി�് ആദാമിെനാരു നിഷ്പാപാവ� ഉ

�ായിരു�ുെവ�് വ��മാണ്. അെത�ത വർഷമായിരു
�ു എ�ു കെ��ാൻ നിലവിൽ മാർ�െമാ�ുമി�. കാ
രണം, കാലമി�ാ�കാല�ാണ്ആദാമിെനൈദവം സൃ

ഷ്ടി�ു�ത.്അതുെകാ�ുതെ� മാനുഷിക കണ�ുക
ൾ �പാേയാഗികമ�. ഇനി ൈദവ�ിെ� കണ�ിലാെണ
�ിൽ (സ�ീ, 90:4)ആദാം ഒരുവർഷം നിഷ്പാപാവ�യി

ൽ ജീവി�ിരു�ു എ�ു പറ�ാൽ�െ�, അത് ഇരുപ
െ�ാ�ു ല��ി െതാ��െ�ാ�ായിര�ിഅ�ൂറുവ

ർഷം (2,191,500)എ�ുവരും.

തൽമൂദിൽ പറ�ിരി�ു�ത;് 'ആദാമിെ� നിഷ്പാ
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പാവ� പ���് മണി�ൂറായിരു� 'ു എ�ാണ്. അത്
ചുവെട േചർ�ു� :ു "ഒ�ാം മണി�ൂറിൽ, െപാടി േശഖരി
��; ര�ാം മണി�ൂറിൽ,ആകൃതിയി�ാ�പി�മാ�ി;
മൂ�ാം മണി�ൂറിൽ, അവയവ�ൾ രൂപെ�ടു�ി; നാ
ലാം മണി�ൂറിൽ, ആ�ാവു് അവനിൽ പകർ� ;ു അ
�ാം മണി�ൂറിൽ, അവൻ സ��ം കാലിൽ എഴുേ���
നി� ;ുആറാം മണി�ൂറിൽ,അവൻജീവികൾ�് േപരി��;
ഏഴാം മണി�ൂറിൽ, ഹ�ാെയ വിവാഹം െചയ്ത ;ു എ�ാം
മണി�ൂറിൽ,അവർ�് ര�ു കു�ികൾ ജനി��; ഒ�താം
മണി�ൂറിൽ, വൃ�ഫലം തി�രുെത�് ക�ി��; പ�ാം
മണി�ൂറിൽ, പാപം െചയ്ത ;ു പതിെനാ�ാം മണി�ൂറി
ൽ, അവൻ ന�ായം വിധി�െ���; പ���ാം മണി�ൂറി
ൽ,ഏെദനിൽ നി�ു് പുറ�ാ�െ���." (Sanhedrin, 38b:
3-7). തൽമൂദിെ� ഈ കെ��ൽ ബു�ിയു� ആർ

�ും അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�; കാരണം, ഈ കണ�്

ഇതിൽ�െ� െത�ാണ്. ആദാമിെ� പാപരഹിത അവ
� പ���് മണി�ൂർ എ�ു പറയുേ�ാൾ�െ�, അ
�ാം മണി�ൂറിൽ നിവർ�ുനി� ആദാം പ�ാം മണി

�ൂറിൽ പാപ�ിൽ വീഴുകയാണ്. ത�ൂലം ആദാമിെ�
നിഷ്പാപാവ� േകവലം അ�ു മണി�ൂർ മാ�തമാണ്.
കൂടാെത, ഏഴാം മണി�ൂറിൽ വിവാഹം കഴി�അവർ

�്, എ�ാം മണി�ൂറിൽ ര�് കു�ികൾ എ�െന ജനി

�ും? ഇത് ഏതു കണ�ിൽെ�ടു�ും; ൈദവ�ിെ�
കണ�ിേലാ, മനുഷ�െ� കണ�ിേലാ? െയഹൂദെ� ഈ
കെ��ൽആല�ാരിക അർ��ിൽ അ�ാെത, അ
�രികേമാആ�ികേമാആയഅർ��ിൽ മന�ിലാ

�ാൻകഴിയി�.
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ഇനി നമു�ു ൈബബിൾ പിേശാധി�ാം: ആദ�െ�
അ�ു ദിവസെ� സൃഷ്ടികെള േനാ�ി 'ന�ത 'ു എ�ു
ക�ൈദവം,ആറാംദിവസം മനുഷ�െന സൃഷ്ടി�േശഷം;
'അതുഎ�തയും ന�ത 'ുഎ�ു കാണുകയാണ് െചയ്തത.്
"താൻ ഉ�ാ�ിയതിെന ഒെ�യും ൈദവം േനാ�ി, അ
തു എ�തയും ന�തു എ�ു ക�ു. സ��യായി ഉഷ��
മായി, ആറാം ദിവസം." (ഉ�, 1:31). ഉ��ി ഒ�ാമ��ായ
�ിൽ ആറു ദിവസെ� ൈദവ�ിെ� സൃഷ്ടി എ�ത

യും ശുഭമായി പര�വസാനി�� എ�ു കാണാവു�താണ്.
ര�ാമ��ായ�ിൽ കാണു�ത;് തെ� �പവൃ�ികെളാ
െ� പൂർ�ിയാ�ി ചാരിതാർ��േ�ാെട വി�ശമി�ു

കയും, ഏഴാം ദിവസെ� ശു�ീകരി�� അനു�ഗഹി�ുക

യും െച���ൈദവെ�യാണ്. (ഉ�, 2:1-3). െയഹൂദെ�
സമയം ആരംഭി�ു�ത് രാവിെല ആറുമണി മുതലാണ്.
തല്മൂദ്�പകാരം ആറാം ദിവസം ൈവകുേ�രം നാലു മ

ണി�് ആദാം പാപം െചയ്ത .ുഈകണെ��െന ശരി

യാകും?സൃഷ്ടിയുെട മകുടമായി ആറാംദിവസം താൻ നി
ർ�ി� മനുഷ�ൻ മുഖാ�രം തെ� സകല സൃഷ്ടികള�ം

ശാപ�ിൻ കീഴിലാകുേ�ാൾ, അേ�ദിവസെ� എ�ത

യും ന�െത�് ഏതു സൃഷ്ടിതാവിന് പറയാൻ കഴിയും?
സൃഷ്ടികേളാട് ഉ�രവാദിത�വും കരുണയുമു� ൈദവ

�ിന്ഏഴാംദിവസം സ��നായിരി�ാൻസാധി�ുേമാ?
ആ ദിവസെ� പിെ� എ�ിന് ശു�ികരി�നു�ഗഹി�

ണം? ത�ൂലം ഏഴാംദിവസ�ിനു േശഷമാണ് ആദാം പാ
പ�ിൽ വീണെത�ു സ്പഷ്ടം.കൂടാെത, പാപം െചയ്തു
േതാ��ിൽ നി�് പുറ�ായ േശഷമാണ്അവർ�് മ�

ൾ ജനി�ു�െത�ും ൈബബിളിൽ വ��മാണ്. ഇതിൽ


വൈകിട്ട്
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�േ� െയഹൂദെ� കണ�ു െത�ാെണ�ു െതളിയും.
മാ�തമ� തല്മൂദ് ൈദവനിശ�സ്ത �ഗ�മ�.എ�സായുെട
കാലം മുതൽ എ.ഡി. ആറാം നൂ�ാ�ുവെര ഉേ�ശം ആ
യിരം വർഷ�ിനിടയ്�് രൂപംെകാ�വ�ഖ�ാന�ള�ം ച�

�ള�ം സുഭാഷിത�ള�മാണ് അതിലു�ത.് മെ�ാരർ�
�ിൽ പറ�ാൻ; െയഹൂദ�ാരുെട വർഷ�ളായു�
�ാനവചന�ള�െട േശഖരം മാ�തമാണ് തല്മൂദ്. എ
�ബായ ൈബബിൾ �പകാരംതെ�ആദാമിെ� വീഴ്ച ബി.
സി. 4200-ന് മു�ാണ്. എ�ി��ം അവർ�് ബി.സി.യിൽ
3760 വർഷമാണു�ത.് ഇെതാെ� പരിഗണി��െകാ�്

നിഷ്പാപ യുഗെ��ുറി��� അവരുെട കണ�് നിരു

പാധികം ത�ി�ളയാവു�താണ്.

പൂർ� പിതാ��ാരുെട �പായം

പൂർ� പിതാ��ാരുെട ആെക �പായവും, അന�ര
ഗാമിെയ ജനി�ി�ു� �പായവും ൈബബിളിലു�്.അതു
െകാ�് കാലഗണനം എള��മാണ്. എ�ാൽ ദുർ�ഗഹമാ
യ മെ�ാരു വിഷയമു�്; എ�ബായ ൈബബിളിലും, �ഗീ�്
െസപ്��ജി��ലും, ശമര�ൻ പ��ഗ��ിലും വ�ത��
കണ�ുകളാണ്. എ�ബായ ൈബബിൾ �പകാരം ആദാം
മുതൽ യിസ്ഹാ�് വെര തലമുറകെള ജനി�ി�� �പായം

2106 വർഷവും, െസപ്��ജി� ് �പകാരം 3572 വർഷവും,
ശമര�ൻ പ��ഗ�ം �പകാരം 2507വർഷവു മാണ്.

ആദം മുതൽയിസ്ഹാ�് വെര 22 േപർ
അന�രഗാമിെയ ജനി�ി�ു� �പായവും,ശിഷ്ടായു��ം,
ആെകവയ��ം പ�ികയായി ചുവെട േചർ�ു� :ു
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സത�േവദപുസ്തകം (എ�ബായൈബബിൾ)

തലമുറ ജനി�ു� �പായം ശിഷ്ടായു�് ആെക വയ�് ......................

ആദാം 130 800 930 ഉ�, 5:3-4

േശ�് 105 807 912 ഉ�, 5:6-8

എേനാശ് 90 815 905 ഉ�, 5:9-11

േകനാൻ 70 840 910 ഉ�, 5:12-14

മഹലേലൽ 65 830 895 ഉ�, 5:15-17

യാെരദ് 162 800 962 ഉ�, 5:18-20

ഹാേനാ�് 65 300 365 ഉ�, 5:21-23

െമഥൂശലഹ് 187 782 969 ഉ�, 5:25-27

ലാെമ�് 182 595 777 ഉ�, 5:28-31

േനാഹ 500 450 950 ഉ, 5:31,9:28,29

േശം 100 500 600 ഉ�, 11:10-11

അർ��ാദ് 35 403 438 ഉ�, 11:12-13

കയിനാൻ ------ ------ ------ -------------------

ശാലഹ് 30 403 433 ഉ�, 11:14-15

ഏെബർ 34 430 464 ഉ�, 11:16-17

േപെലഗ് 30 209 239 ഉ�, 11:18-19

െരയൂ 32 207 239 ഉ�, 11:20-21

െശരൂഗ് 30 200 230 ഉ�, 11:22-23
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നാേഹാർ 29 119 148 ഉ�, 11:24-25

േതരഹ് 70 135 205 ഉ�, 11:26,32

അ�ബാഹാം 100 75 175 ഉ�, 21:5, 25:7

യിസ്ഹാ�് 60 120 180 ഉ, 25:26, 35:28

ആെക �പായം 2106

െസപ്��ജി� ് ൈബബിൾ (LXX)

തലമുറ ജനി�ു� �പായം ശിഷ്ടായു�് ആെക വയ�് ......................

ആദാം 230 700 930 ഉ�, 5:3-4

േശ�് 205 707 912 ഉ�, 5:6-8

എേനാശ് 190 715 905 ഉ�, 5:9-11

േകനാൻ 170 740 910 ഉ�, 5:12-14

മഹലേലൽ 165 730 895 ഉ�, 5:15-17

യാെരദ് 162 800 962 ഉ�, 5:18-20

ഹാേനാ�് 165 200 365 ഉ�, 5:21-23

െമഥൂശലഹ് 167 802 969 ഉ�, 5:25-27

ലാെമ�് 188 565 753 ഉ�, 5:28-31

േനാഹ 500 450 950 ഉ�, 61,9:28,29

േശം 100 500 600 ഉ�, 11:10-11

അർ��ാദ് 135 400 535 ഉ�, 11:12-13
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കയിനാൻ 130 330 460 ഉ�, 11:13

ശാലഹ് 130 330 460 ഉ�, 11:14-15

ഏെബർ 134 270 404 ഉ�, 11:16-17

േപെലഗ് 130 209 339 ഉ�, 11:18-19

െരയൂ 132 207 339 ഉ�, 11:20-21

െശരൂഗ് 130 200 330 ഉ�, 11:22-23

നാേഹാർ 179 125 304 ഉ�, 11:24-25

േതരഹ് 70 135 205 ഉ�, 11:26,32

അ�ബാഹാം 100 75 175 ഉ�, 21:5, 25:7

യിസ്ഹാ�് 60 120 180 ഉ, 25:26, 35:28

ആെക �പായം 3572

ശമര�ൻ പ��ഗ�ം

തലമുറ ജനി�ു� �പായം ശിഷ്ടായു�് ആെക വയ�് ......................

ആദാം 130 800 930 ഉ�, 5:3-4

േശ�് 105 807 912 ഉ�, 5:6-8

എേനാശ് 90 815 905 ഉ�, 5:9-11

േകനാൻ 70 840 910 ഉ�, 5:12-14

മഹലേലൽ 65 830 895 ഉ�, 5:15-17

യാെരദ് 162 785 947 ഉ�, 5:18-20
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ഹാേനാ�് 65 300 365 ഉ�, 5:21-23

െമഥൂശലഹ് 67 653 720 ഉ�, 5:25-27

ലാെമ�് 53 600 653 ഉ�, 5:28-31

േനാഹ 500 450 950 ഉ, 5:31,9:28,29

േശം 100 500 600 ഉ�, 11:10-11

അർ��ാദ് 135 303 438 ഉ�, 11:12-13

കയിനാൻ ------ ------ ------ -------------------

ശാലഹ് 130 303 433 ഉ�, 11:14-15

ഏെബർ 134 270 404 ഉ�, 11:16-17

േപെലഗ് 130 109 239 ഉ�, 11:18-19

െരയൂ 132 107 239 ഉ�, 11:20-21

െശരൂഗ് 130 100 230 ഉ�, 11:22-23

നാേഹാർ 79 69 148 ഉ�, 11:24-25

േതരഹ് 70 75 145 ഉ�, 11:26,32

അ�ബാഹാം 100 75 175 ഉ�, 21:5, 25:7

യിസ്ഹാ�് 60 120 180 ഉ, 25:26, 35:28

ആെക �പായം 2507

കാലനിർ�യം

ൈബബിളിലും ചരി�ത�ിലും വ��മായി െതളിവു�
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കാലഗണനമാണ് ഇവിെട �പതിപാദി�ു�ത;് ഊഹാേപാ
ഹ�ൾഅ�.എ�ബായയിലും, െസപ്��ജി��ലും,ശമര�യി
ലുമു� വ�ത�ാസ�ൾ ഒഴി�� നിർ�ിയാൽ ഏ�ം കൃത�

തയു� കണ�ാണിത.്സത�േവദപുസ്തകവും, െക.െജ.
വി, എൻ.ഐ.വി തുട�ിയ ഇം�ീഷ് പരിഭാഷകള�ം എ
�ബായ ൈബബിൾ അടി�ാനമാ�ി ഉ�താണ്. എ�ാ
ൽ കാലനിർ�യം ഏ�വും കൃത�മായി േതാ�ു�ത് െസ

പ്��ജി� ് പരിഭാഷയിലാണ്. അതിനു� നാല് കാരണ�
ൾതാെഴ െകാടു�ു� :ു

1. േയശു�കിസ്തുവും അെ�ാസ്തല�ാരും ഉപേയാഗി�ത്
െസപ്��ജി� ് ൈബബിളാണ്. പുതിയനിയമ എഴു�ുകാ
ർ ഉ�രണികൾ എടു�ിരി�ു�തും െസപ്��ജി��ൽ നി

�ാണ്. േയശു�കിസ്തു ഉപേയാഗി�തുെകാ�ും, അെ�ാ
സ്തല�ാർ പുതിയനിയമ�ിേല�് ഉ�രണികൾ എടു

�ിരി�െകാ�ുംഈൈബബിൾകു�മ�താെണ�് െത

ളിയു� .ു

2. വംശാവലിയിൽ അർഫക്സാദിെ� മകൻ കയിനാെന
�ുറി�് ലൂേ�ാസ് േരഖെ�ടു�ിയി���്.അത് െസപ്��
ജി��ൽ അ�ാെത, എ�ബായ ൈബബിളിേലാ ശമര�ൻ പ
��ഗ��ിേലാകാണു�ി�.

3.അർഫക്സാദ് മുതൽ നാേഹാർ വെര എ�� തലമുറയാ
ണ് ഉ�െത�ിലും, എ�ബായ ശമര� ൈബബിള�കളിൽ ഏ
ഴു തലമുറയാണ് കാണു�ത;് 'കയിനാെന' കാണു�ി�.
മാ�തമ� ഈ ഏഴു തലമുറകള�ം അന�രാവകാശികെള

ജനി�ി�ു� �പായം എ�ബായൈബബിളിൽ ശരാശരി 31
വയ��ം, ശമര� ൈബബിളിൽ 124 വയ��മാണ്. ഇതും
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സംശയാസ്പദമാണ്. കാരണം, ആദം മുതൽ േശം വെര
യു�വർ അന�രാവകാശികെള ജനി�ി�ു� �പായവു

മായിേ�ാ, േതരഹ് മുതൽ യിസ്ഹാ�് വെര അന�രാവ
കാശികെള ജനി�ി�ു� �പായവുമായിേ�ാ ഇത് െപാരു

�െ�ടു�ുമി�. ഉദാഹരണ�ിന്ആദാം മുതൽ േശം വ
െര പതിെനാ�് േപരാണു�ത.് അതിൽ യേഹാവയുെട
കൃപ ലഭി� േനാഹയുെട അ�ൂറ് വയ�് മാ�ി നിർ�ി

യാൽ പ�ുേപരും, അർ��ാദ് മുതൽ നാേഹാർ വെര
എ��േപരും, അ�ബാഹാം മുതൽ യിസ്ഹാ�് വെര മൂ�ു
േപരും തലമുറെയ ജനി�ി�ുേ�ാഴു� ശരാശരി �പായം

യഥാ�കമം:എ�ബായയിൽ; 115 -- 31 -- 77-ഉം, ശമര�യിൽ;
91 -- 124 -- 77-ഉം, െസപ്��ജി��ൽ; 174 -- 138 -- 77-മാണ്.
ഇതിൽ എ�ബായയിലും ശമര�യിലും ആേരാഹണ �കമ

�ിേലാഅവേരാഹണ �കമ�ിേലാഅ�.എ�ാൽ, െസ
പ്��ജി��ലാകെ�, പൂർ�പിതാ��ാരുെട �പായ�ിന്
ആനുപാതികമായി അവേരാഹണ �കമ�ിലാണ് കാണു

�ത.്

4. േയാശുവയ്�് േശഷം ശമൂേവൽ �പവാചകൻ വെര

450 വർഷെമ�ാണ് കാണു�ത.് (�പവൃ, 13:19). അതിൽ
ന�ായാധിപ�ാരിൽ 410 വർഷമാണു�ത.് ജാതികള�െട
കീഴിൽ 114 വർഷെ� െഞരു�വും, ഒ�ീേയൽ മുതൽ
ശിംേശാൻ വെരയു� പതിെനാ�ു ന�ായാധിപ�ാരുെട

കീഴിൽ 296 വർഷെ� സ��തയും. തുടർ�ു വരു�
ശമൂേവലിെ� ഒ�ാം പുസ്തക�ിൽ, ഏലി 40 വർഷം
ന�ായപാലനം െചയ്തു എ�് എ�ബായൈബബിളിലും, 20
വർഷെമ�് െസപ്��ജി��ലും കാണു� .ു (1ശമൂ, 4:18).
എ�ാൽ ശമൂേവൽബാലൻ യേഹാവയ്�് ശു�ശൂഷ തുട
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�ുേ�ാൾ (1ശമൂ, 3:1) ഏലി 'കാ�ാൻ വഹിയാതവ�ം
അവെ� ക�� മ�ി�ുട�ിയിരു� 'ു (1ശമൂ, 3:2) എ
�ാണ് കാണു�ത.് "ശമൂേവൽ ജീവപര��ം യി�സാേയലി
�ു ന�ായപാലനം െചയ്തു" (1ശമൂ, 7:15) എ�ും കാണു
�ു�്. ഇതിൽനി�് ഒരുകാര�ം വ��മാണ്; ശമൂേവൽ
ഏലിെ�ാ�വും ഏലി�് േശഷവും യി�സാേയലിന് ന�ായ

പാലനം െചയ്തി���്. എ�ാൽ എ�ബായ ൈബബിൾ

�പകാരം േനാ�ിയാൽ ശമൂേവലിെ� ന�ായപാലനകാലം

കണ�ാ�ാൻകഴിയി�. െസപ്��ജി� ് ൈബബിൾ �പകാ
രം ശമൂേവൽ ഏലിെ�ാ�ം 20 വർഷവും, തനി�് 20 വർ
ഷവും യി�സാേയലിന് ന�ായപാലനം െചയ്തതായി മന�ി

ലാ�ാം.അ�െനആെക 450വർഷെമ�കണ�ും കൃ
ത�മാകും.

മൂ�ുൈബബിൾ �പകാരവുമു�കാലനിർ�യവും

താെഴ േചർ�ിരി�ു� :ു

സത�േവദപുസ്തകം
(എ�ബായൈബബിൾ)

�ഗീ�് െസപ്��ജി� ്
(LXX)

ശമര�ൻ പ��ഗ�ം
(SP)

സൃഷ്ടി -ആദിയിൽ
(ഉ��ി, 1:1)

സൃഷ്ടി -ആദിയിൽ
(ഉ��ി, 1:1)

സൃഷ്ടി -ആദിയിൽ
(ഉ��ി, 1:1)

നിഷ്പാപയുഗം -
അ�ാതം

(ഉ��ി, 1:27-2:25)

നിഷ്പാപയുഗം -
അ�ാതം

(ഉ��ി, 1:27-2:25)

നിഷ്പാപയുഗം -
അ�ാതം

(ഉ��ി, 1:27-2:25)

(4275)
ആദാമിെ� വീഴ്ച

(5706)
ആദാമിെ� വീഴ്ച

(4776)
ആദാമിെ� വീഴ്ച

(4145) (5476) (4646)
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േശ�ിെ� ജനനം: "ആദാമിനു ഇരു�ൂ�ിമു
�തു വയ�ായാേ�ാൾ അവൻ തെ� സാദൃ

ശ��ിൽ തെ� സ�രൂപ�പകാരം ഒരു മകെന

ജനി�ി��; അവ�ു േശ�് എ�ു േപരി��."
(ഉ�, 5:3).

(4040) (5271)

എേനാശിെ� ജനനം: "േശ�ി�ു ഇരു�ൂ�
�ു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ എേനാശിെന

ജനി�ി��." (ഉ�, 5:6).

(4541)

(3950) (5081)

േകനാെ� ജനനം: "എേനാശി�ു നൂ�ിെ�ാ
��റു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ േകനാെന ജ

നി�ി��." (ഉ�, 5:9).

(4451)

(3880) (4911)

മഹലേലലിെ� ജനനം: "േകനാ�ു നൂെ�ഴുപ
തു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ മഹലേലലിെന

ജനി�ി��." (ഉ�, 5:12).

(4381)

(3815) (4746)

യാെരദിെ� ജനനം: "മഹലേലലി�ു നൂ�റുപ
��ു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ യാെരദി

െനജനി�ി��." (ഉ�, 5:15).

(4316)

(3653) (4584)

ഹാേനാ�ിെ� ജനനം: "യാെരദി�ു നൂ�റുപ
�ിര�ു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ ഹാേനാ

�ിെനജനി�ി��." (ഉ�, 5:18).

(4154)
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(3588) (4419)

െമഥൂശലഹിെ� ജനനം: "ഹാേനാ�ി�ു നൂ
�റുപ� �ു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ െമ

ഥൂശലഹിെനജനി�ി��." (ഉ�, 5:21).

(4089)

(3401) (4252)

ലാേമ�ിെ� ജനനം: "െമഥൂശലഹി�ു നൂ�
റുപേ�ഴു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ ലാേമ

�ിെനജനി�ി��." (ഉ�, 5:25).

(4022)

(3219) (4064)

േനാഹയുെട ജനനം: "ലാേമ�ി�ു നൂെ�ൺ
പെ��� വയ�ായേ�ാൾ അവൻ ഒരു മക

െന ജനി�ി��. യേഹാവ ശപി� ഭൂമിയിൽ ന
�ുെട �പവൃ�ിയിലും ന�ുെട ൈകകള�െട

�പയ��ിലും ഇവൻ നെ�ആശ�സി�ി�ു

െമ�ു പറ�ുഅവ�ു േനാഹ എ�ു േപർ

ഇ��." (ഉ�, 5:28-29).

(3969)

(3717) (3562)

േശമിെ� ജനനം: "േനാെഹ�ുഅ�ൂറു വ

യ�ായേശഷം േനാഹ േശമിെനയും ഹാമി

െനയും യാെഫ�ിെനയും ജനി�ി��." (ഉ�,
6:1). [േനാഹയുെട അ�ൂറാം വർഷം തനി
�് മൂ�ു മ�ൾ ജനി�� എ�ാണ് കാണു

�ത.് (ഉ�, 5:32). ജല�പളയം ഉ�ായേ�ാൾ
േനാഹയ്�്അറു�ൂറ് വയ�ാണ് �പായം. (ഉ
�, 7:6). എ�ാൽ ജല�പളയ�ിനും ര�ു വ
ർഷ�ൾ�ു േശഷം അർ��ാദ് ജനി�ു

േ�ാൾ േശമിനു നൂറു വയെ��ാണ് കാണു

(3467)
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�ത.് (ഉ�, 11:10). ത�ൂലം േനാഹയുെട അ
�ൂ�ിര�ാം വയ�ിൽ ര�ാമെ� പു�ത

നായി�ാണ് േശം ജനി�െത�് മന�ിലാ

�ാം. പ�ികയിൽ ര�ാമതു�ഹാമിെനഇള
യപു�തൻ എ�് പറ�ിരി�ു�തും േനാ

�ുക. (ഉ�, 9:24)]

(2619) (3464)

ജല�പളയം: "ഭൂമിയിൽ ജല�പളയം ഉ�ായ

േ�ാൾ േനാെഹ�ു അറുനൂറു വയ�ായിരു

� .ു" (ഉ�, 7:6).

(3369)

(2617) (3462)

അർ��ാദിെ� ജനനം: "േശമിെ� വംശപാ
ര�ര�മാവിതു: േശമി�ു നൂറു വയ�ായേ�ാ
ൾഅവൻ ജല�പളയ�ി�ു പി�ു ര�ു സം

വ�രം കഴി�േശഷം അർ��ാദിെന ജ

നി�ി��." (ഉ�, 11:10).

(3367)

(2582) (3327)

കയിനാെ� ജനനം: "അർ��ാദി�ു നൂ�ിമു
���ു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ കയിനാ

െനജനി�ി��." (ഉ�, 11:12, ലൂേ�ാ , 3:36).

(3232)

(2547) (3197)

ശാലഹിെ� ജനനം: "കയിനാ�ു നൂ�ിമു�തു
വയ�ായേ�ാൾ അവൻ ശാലഹിെന ജനി�ി

��." (ഉ�, 11:12).

(3097)

(2517) (3067) (2967)
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ഏെബറിെ� ജനനം: "ശാലഹി�ു നൂ�ിമു�
തു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ ഏെബരിെന ജ

നി�ി��." (ഉ�, 11:14).

(2483) (2933)

േപെലഗിെ� ജനനം: "ഏെബരി�ു നൂ�ിമു�
�ിനാലു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ േപെലഗി

െനജനി�ി��." (ഉ�, 11:16).

(2833)

(2453) (2803)

െരയൂവിെ� ജനനം: "േപെലഗി�ു നൂ�ിമു�
തു വയ്സായേ�ാൾ അവൻ െരയൂവിെന ജ

നി�ി��." (ഉ�, 11:18).

(2703)

(2421) (2671)

െശരൂഗിെ� ജനനം: "െരയൂവി�ു നൂ�ിമു�
�ിര�ു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ െശരൂഗി

െനജനി�ി��." (ഉ�, 11:20).

(2571)

(2391) (2541)

നാേഹാറിെ� ജനനം: "െശരൂഗി�ു നൂ�ിമു�
തു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ നാേഹാരിെന

ജനി�ി��." (ഉ�, 11:22).

(2441)

(2362) (2362)

േതരഹിെ� ജനനം: "നാേഹാരി�ു നൂെ�ഴുപ
െ�ാ�തു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ േതര

ഹിെനജനി�ി��." (ഉ�, 11:24).

(2362)

(2292) (2292) (2292)
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അ�ബാഹാമിെ� ജനനം: "േതരഹി�ുഎഴുപ
തു വയ�ായേ�ാൾ അവൻ അ�ബാം, നാ
േഹാർ, ഹാരാൻ എ�ിവെര ജനി�ി��." (ഉ�,
11:26).

(2192) (2192)

യിസ്ഹാ�ിെ� ജനനം: "തെ� മകനായ യി
സ്ഹാൿ ജനി�േ�ാൾ അ�ബാഹാമി�ു നൂറു

വയ�ായിരു� .ു" (ഉ�, 21:5).

(2192)

(2132) (2132)

യാേ�ാബിെ� ജനനം: "പിെ�അവെ�സ
േഹാദരൻ പുറ�ുവ� ;ു അവെ� ൈക ഏ
ശാവിെ� കുതികാൽ പിടി�ിരു� ;ു അവ�ു
യാേ�ാബ് എ�ു േപരി��. അവൾ അവെര
�പസവി�േ�ാൾ യിസ്ഹാ�ി�ു അറുപതു

വയ��ആയിരു� .ു (ഉ�, 25:26).

(2132)

(2002) (2002)

മി�സയീമ�വാസാരംഭം: "യാേ�ാബ് ഫറേവാ

േനാടു: എെ� പരേദശ�പയാണ�ിെ� കാ
ലം നൂ�ിമു�തു സംവ�രം ആയിരി�ു� .ു
എെ� ആയുഷ്കാലം ചുരു�വും കഷ്ടമു

�തും അേ�ത; എെ� പിതാ��ാരുെട പര
േദശ�പയാണമായ ആയുഷ്കാലേ�ാളം എ

�ീ��മി�എ�ുപറ� .ു" (ഉ�, 47:9).

(2002)

(2002-
1572)

(2002-1572)

മി�സയീമ�ദാസ��ം: "യി�സാേയൽമ�ൾ മി
�സയീമിൽ കഴി� പരേദശവാസം നാനൂ�ി മു

(2002-
1572)
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�തുസംവ�രമായിരു� .ു" (പുറ, 12:40).

(1652)

േമാെശയുെട ജനനം: "ആകാല�ു േമാെശ

ജനി��, ദിവ�സു�രനായിരു� ;ു അവെന മൂ
�ു മാസം അ�െ� വീ�ിൽ േപാ�ി. പിെ�
അവെന പുറ�ി�േ�ാൾ ഫറേവാെ� മകൾ

അവെന എടു�ു തെ� മകനായി വളർ

�ി." (�പവൃ, 7:20-21, പുറ, 2:1-10).

(1612-
1572)

(1612-1572)

േമാെശയുെട മിദ�ാന�വാസം: േമാെശയ്�ു
നാ�തു വയ�� തികയാറായേ�ാൾ യി�സാ

േയൽ മ�ളായ തെ� സേഹാദര�ാെര െച

�ു കാേണണം ..... നിെ� ഞ�ൾ�ു അ
ധികാരിയും ന�ായകർ�ാവും ആ�ിയതു

ആർ? ഇ�െല മി�സയീമ�െന െകാ�തുേപാ
െലഎെ�യും െകാ��വാൻ ഭാവി�ു�ുേവാ

എ�ു പറ� .ു ഈ വാ�ു േക�ി�� േമാെശ

ഓടിേ�ായി മിദ�ാൻ േദശ�ു െച�ു പാർ

� ,ു അവിെട ര�ു പു�ത�ാെര ജനി�ി��.
(�പവൃ, 7:27-29, പുറ, 2:11-15).

(1612-
1572)

(1572)
(1572)

േമാെശ ഫറേവാെ� മു�ിൽ: "നാ�താ�ു
കഴി�േ�ാൾ സീനായ്മലയുെട മരുഭൂമിയി

ൽ ഒരു ൈദവദൂതൻ മുൾപടർ�ിെല അ�ി

ജ�ാലയിൽ അവ�ു �പത��നായി." (�പവൃ,
7:30). "അവർഫറേവാേനാടു സംസാരി� കാ
ല�ു േമാെശ�ുഎൺപതു വയ��ംഅഹ

േരാ�ു എൺപ�ുമൂ�ു വയ��ം ആയിരു

(1572)
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� .ു" (പുറ, 7:7).

(1572) (1572)

പുറ�ാട്: "നാനൂ�ി മു�തു സംവ�രം കഴി
�ി��, ആ ദിവസം തെ�, യേഹാവയുെട
ഗണ�ൾ ഒെ�യും മി�സയീംേദശ�ുനി

�ുപുറെ���." (പുറ, 12:41).

(1572)

(1572-
1532)

(1572-1532)

മരുഭൂവാസം: "അ�െന യേഹാവയുെട േകാ
പം യി�സാേയലിെ� േനെര ജ�ലി��; യേഹാ
െവ�ു അനിഷ്ടമായു�തു െചയ്ത തലമു

റ എ�ാം മുടി�ുേപാകുേവാളം അവൻ നാ

�തുസംവ�രംഅവെര മരുഭൂമിയിൽഅല

യുമാറാ�ി." (സംഖ�ാ, 32:13, �പവൃ, 7:36).

(1572-
1532)

(1532) (1532)

േമാെശയുെട മരണം: േമാെശ മരി�ുേ�ാൾ
അവ�ു നൂ�ിരുപതു വയ�ായിരു� .ു അവ
െ�ക�� മ�ാെതയുംഅവെ� േദഹബലം

�യി�ാെതയുംഇരു� .ു" (ആവ, 34:7).

(1532)

(1532-
1500)

(1532-1500)

േയാശുവയുെട േനതൃത��ിൽ കനാനിൽ:
"കനാൻേദശെ� ഏഴ് ജാതികെള നശി�ി�്

അവരുെട േദശം ഇവർ�് അവകാശമായും

െകാടു�ു." (�പവൃ, 13:19). യി�സാേയൽ ജ
നം മി�സയീമിൽനി�് പുറെ��തിെ� ര�ാം

വർഷമാണ് പാരാൻ മരുഭൂമിയിലു� കാേദ

ശിൽനി�് കനാൻേദശം ഒ��േനാ�ാൻ േപാ

(1532-
1500)
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കു�ത.് േദശം ഒ��േനാ�ാൻ േപാകുേ�ാൾ
േയാശുവയ്�് നാ�ത് വയ�് �പായമു�.്
മു�െ��� വർഷ�ൾ�ുേശഷം കനാനിൽ

�പേവശി� േയാശുവ നൂ�ി��ുവയ���വ

നായാണ് മരി�ു�ത.് (സംഖ�ാ,10:11,12:16,
13:22,26,ആവ, 2:14, േയാശു, 14:7, 24: 29).

(1500-
1050)

(1500-1050)

ന�ായാധിപ�ാർ: "പിെ� ശമുേവൽ ദീർഘദ
ർശിവെര, നാനൂ�ി അൻപത് വർഷം അവർ
�് ന�ായാധിപ�ാെരയും നല്കി." (�പവൃ, 13:
20 വിശു��ഗ�ം, ന�ായാ, 3:8--16:31, 1ശമൂ,
4:8, 7:15).

(1500-
1050)

(1050-
1010)

(1050-1010)

െശൗലിെ� ഭരണം: "അന�രം അവർ ഒരു
രാജാവിെന േചാദി��; ൈദവം അവർ�ു
െബന�ാമീൻ േഗാ�ത�ാരനായ കീശിെ� മക

ൻ െശൗലിെന നാ�താേ��ു െകാടു�ു."
(�പവൃ, 13:21, 1ശമൂ, 13:1).

(1050-
1010)

( 1010-
970)

( 1010-970)

ദാവീദിെ� ഭരണം: "ശൗലിെന നീ�ീ�� ദാവീ
ദിെനഅവർ�ു രാജാവായി വാഴി��:ഞാൻ
യി�ായിയുെട മകനായ ദാവീദിെന എനി�ു

േബാധി� പുരുഷനായി ക�ു; അവൻ എ
െ� ഹിതം എ�ാം െച��ം എ�ു അവെന

�ുറി�� സാ��ം പറ� .ു �പവൃ, 13:22).
"ദാവീദ് യി�സാേയലിൽ വാണ കാലം നാ�തു
സംവ�രം.അവൻ െഹേ�ബാനിൽഏഴുസം

( 1010-
970)
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വ�രവും െയരൂശേലമിൽ മു��ുമൂ�ു

സംവ�രവും വാണ .ു" (1രാജാ, 2:11).

(970-
930)

(970-930)

ശേലാേമാെ� ഭരണം: "ശേലാേമാൻ െയരൂശ
േലമിൽ എ�ാ യി�സാേയലിെനയും വാണകാ

ലം നാ�തു സംവ�രം ആയിരു� .ു" (1രാ
ജാ, 11:42).

(970-
930)

(966-
959)

(966-959)

ൈദവാലയ നിർ�ാണം: "ശേലാേമാെ� വാ
ഴ്ചയുെട നാലാം വർഷം ൈദവാലയ�ിന്

അടി�ാനമി��, പതിെനാ�ാം വർഷം പണി
പൂർ�ിയാ�ി." (1രാജാ, 6:1, 6:37).

(966-
959)

െയഹൂദാ രാജാ��ാർ

(930-
913)

(930-913)

െരഹെബയാമിെ� ഭരണം: "ശേലാേമാെ� മ
കനായ െരഹെബയാം െയഹൂദയിൽ വാണ .ു
െരഹെബയാം വാഴ്ച തുട�ിയേ�ാൾ അവ

�ു നാ�െ�ാ�ു വയ�ായിരു� ;ു യേഹാ
വ തെ� നാമം�ാപി�ാൻ എ�ായി�സാേയ

ൽ േഗാ�ത�ളിലും നി�ു തിരെ�ടു� ന

ഗരമായ െയരൂശേലമിൽ അവൻ പതിേനഴു

സംവ�രം വാണ .ു" (1രാജാ, 14:21).

(930-
913)

(913-
910)

(913-910)

അബീയാവിെ� ഭരണം: "െയാേരാെബയാം
രാജാവിെ� പതിെന�ാം ആ�ിൽ അബീയാ

(913-
910)
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വു െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. അവൻ മൂ�ു
സംവ�രം െയരൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2ദിന,
13:1-2).

(910-
869)

(910-869)

ആസായുെട ഭരണം: "യി�സാേയൽരാജാവാ
യ െയാേരാെബയാമിെ� ഇരുപതാം ആ�ി

ൽ ആസാ െയഹൂദയിൽ രാജാവായി. അവ
ൻ നാ�െ�ാ�ു സംവ�രം െയരൂശേലമി

ൽ വാണ ;ു" (1രാജാ, 15:9-10).

(910-
869)

(873-
848)

4വർഷം സഹഭരണം (873-848)

െയേഹാശാഫാ�ിെ� ഭരണം: "െയേഹാശാ
ഫാ�് വാഴ്ച തുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു മു

���ു വയ�ായിരു� ;ു അവൻ ഇരുപ
��ു സംവ�രം െയരൂശേലമിൽ വാണ ;ു
(1രാജാ, 22:42).

(873-
848)

(850-
842)

2വർഷം സഹഭരണം (850-842)

െയേഹാരാമിെ� ഭരണം: "െയേഹാരാം വാഴ്
ചതുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു മു��ിര�ു വ

യ�ായിരു� ;ുഅവൻഎ�� സംവ�രം െയ
രൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2രാജാ, 8:1).

(850-
842)

(842-
841)

(842-841)

അഹസ�ാവിെ� ഭരണം: "അഹസ�ാവു വാഴ്
ച തുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു ഇരുപ�ിര�ു

വയ�ായിരു� ;ു അവൻ ഒരു സംവ�രം

െയരൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2രാജാ, 8:26).

(842-
841)
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(841-
835)

(841-835)

അഥല�ായുെട ഭരണം: "അവെന അവേളാടു
കൂെട ആറു സംവ�രം യേഹാവയുെട ആ

ലയ�ിൽ ഒളി�ി�ിരു� .ുഎ�ാൽഅഥല�ാ
േദശം വാണ .ു" (2രാജാ,11:3, 2ദിന, 22:12).

(841-
835)

(835-
795)

(835-795)

െയേഹാവാശിെ� (േയാവാശ്) ഭരണം: "േയ
ഹൂവിെ�ഏഴാം ആ�ിൽ െയേഹാവാശ് വാ

ഴ്ചതുട�ി; അവൻ െയരൂശേലമിൽ നാ�തു
സംവ�രം വാണ .ു" (2രാജാ, 12:1).

(835-
795)

(795-
766)

(795-766)

അമസ�ാവിെ� ഭരണം: "അമസ�ാവു വാഴ്ച
തുട�ിയേ�ാൾഅവ�ുഇരുപ��ുവയ

�ായിരു� ;ു അവൻ െയരൂശേലമിൽ ഇരുപ
െ�ാ�തു സംവ�രം വാണ .ു" (2രാജാ,
14:2).

(795-
766)

(791-
739)

25വർഷം സഹഭരണം (791-739)

ഉ�ിയാവിെ� ഭരണം: "ഉ�ീയാവു വാഴ്ചതു
ട�ിയേ�ാൾ അവ�ു പതിനാറു വയ�ായി

രു� .ു അവൻ അ��ിര�ു സംവ�രം
െയരൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2ദിന, 26:3).

(791-
739)

(747-
731)

8വർഷം സഹഭരണം (747-731)

േയാഥാമിെ� ഭരണം: "േയാഥാം വാഴ്ചതുട
�ിയേ�ാൾഅവ�ുഇരുപ��ു വയ�ാ

യിരു� ;ു അവൻ െയരൂശേലമിൽ പതിനാറു

(747-
731)
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സംവ�രം വാണ ;ു" (2രാജാ, 15:33).

(731-
715)

(731-715)

ആഹാസിെ� ഭരണം: "ആഹാസ് വാഴ്ചതുട
�ിയേ�ാൾ അവ�ു ഇരുപതു വയ�ായിരു

� ;ുഅവൻ െയരൂശേലമിൽ പതിനാറു സംവ
�രം വാണ ,ു" (2രാജാ, 16:2).

(731-
715)

(722) (722)

ശമര�യുെട പതനം: "െയഹൂദാ രാജാവായ
ആഹാസിെ� പ���ാം ആ�ിൽ ഏലയു

െട മകനായ േഹാേശയ യി�സാേയലി�ു രാ

ജാവായി ശമർ�യിൽ ഒ�തു സംവ�രം

വാണ .ു" (2രാജാ, 17:1). േഹാേശയയുെട ഒ�
താം ആ�ിൽ അ��ർരാജാവു ശമർ�െയ

പിടി�� യി�സാേയലിെന ബ�രാ�ി അ��രി

േല�ു െകാ�ുേപായി, ഹലഹിലും േഗാസാ
ൻ നദീതീര�ിെല ഹാേബാരിലും േമദ�രുെട

പ�ണ�ളിലും പാർ�ി��." (2രാജാ, 17:6).

(722)

(715-
686)

(715-686)

ഹിസ്കീയാവിെ� ഭരണം: "ഹിസ്കീയാവു
വാഴ്ച തുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു ഇരുപ�

�ു വയ�ായിരു� ;ു അവൻ െയരൂശേലമി
ൽ ഇരുപെ�ാ�തു സംവ�രം വാണ .ു"
(2രാജാ, 18:2).

(715-
686)

(697-
642)

11വർഷം സഹഭരണം (697-642)

മനെ�യുെട ഭരണം: "മനെ� വാഴ്ചതുട�ി
യേ�ാൾഅവ�ു പ���ു വയ�ായിരു� ;ു

(697-
642)
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അവൻ അ���ു സംവ�രം െയരൂശ

േലമിൽ വാണ "ു (2രാജാ, 21:1).

(642-
640)

(642-640)

ആേമാെ� ഭരണം: "ആേമാൻ വാഴ്ചതുട�ി
യേ�ാൾ അവ�ു ഇരുപ�ിര�ു വയ�ാ

യിരു� ;ു അവൻ ര�ു സംവ�രം െയരൂശ
േലമിൽ വാണ .ു" (2രാജാ, 21:19).

(642-
640)

(640-
609)

(640-609)

േയാശീയാവിെ� ഭരണം: "േയാശീയാവു വാ
ഴ്ച തുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു എ�� വയ�ാ

യിരു� ;ു അവൻ മു�െ�ാ�ു സംവ�രം
െയരൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2രാജാ, 22:1).

(640-
609)

(609) (609)

െയേഹാവാഹാസിെ� ഭരണം: "െയേഹാവാ
ഹാസ് വാഴ്ചതുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു ഇരു

പ�ിമൂ�ു വയ�ായിരു� ;ു അവൻ മൂ�ു
മാസം െയരൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2രാജാ, 23:
31).

(609)

(609-
598)

(609-598)

െയേഹായാ�ീമിെ� ഭരണം: 'െയേഹായാ
�ീം വാഴ്ചതുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു ഇരുപ

��ു വയ�ായിരു� ;ു അവൻ പതിെനാ
�ു സംവ�രം െയരൂശേലമിൽ വാണ .ു" (2
രാജാ, 23:36).

(609-
598)
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(598-
597)

(598-597)

െയേഹായാഖീെ� ഭരണം: "െയേഹായാഖീൻ
വാഴ്ചതുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു പതിെന��

വയ�ായിരു� ;ു അവൻ െയരൂശേലമിൽ മൂ
�ുമാസം വാണ .ു" (2രാജാ, 24:8).

(598-
597)

(597-
586)

(597-586)

സിെദ�ീയാവിെ� ഭരണം: "സിെദ�ീയാവു
വാഴ്ചതുട�ിയേ�ാൾ അവ�ു ഇരുപ

െ�ാ�ു വയ�ായിരു� ;ുഅവൻ പതിെനാ
�ു സംവ�രം െയരൂശേലമിൽ വാണ ;ു" (2
രാജാ, 24:18).

(597-
586)

(586) (586)

ൈദവാലയം നശി�ി�ു� :ു "സിെദ�ീയാവി
െ� വാഴ്ചയുെട ഒ�താം ആ�ിൽ പ�ാം

മാസം പ�ാം തി�തി ബാേബൽരാജാവായ

െനബൂഖദ് േനസർ തെ� സർ�ൈസന�വു

മായി െയരൂശേലമിെ� േനെര വ�ു പാളയം

ഇറ�ി; അതിെ�തിെര ചു��ം വാടേകാരി.
സിെദ�ീയാ രാജാവിെ� പതിെനാ�ാം ആ

�ുവെര നഗരം നിേരാധി�െ��ിരു� .ു െന
ബുഖദ്േനസർ യേഹാവയുെടആലയവും രാ

ജധാനിയും ചു��കള� ;ു െയരൂശേലമിെല
എ�ാവീടുകള�ം �പധാനഭവന�െളാെ�യും

അവൻ തീെവ�� ചു��കള� .ു" (2രാജാ,
25:1-2,9, 2ദിന, 36:11-20,യിെര, 52:1-13).

(586)

രാജഭര

ണം

രാജഭരണംഅവസാനി�ു� :ു
�പവാസകാലംആരംഭി�ു� ;ു

രാജഭര

ണം
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അവ

സാനി

�ു�ു

"ഈ േദശെമാെ�യും ശൂന�വും സ്തംഭന

േഹതുവുംആകും;ഈജാതികൾബാേബൽ

രാജാവിെന എഴുപതു സംവ�രം േസവി

�ും എ�ു യേഹാവയുെടഅരുള�ാടു." (യി
േര, 25:11).

അവ

സാനി

�ു�ു

(607 -
537)

(607 - 537)

ബാേബേലാണ� അടിമത�ം: െനബുഖദ്േനസ
റിെ�ആദ�െ�ആ�കമണം മുതൽ േകാെര

ശിെ� വിളംബരം വെര; "െയഹൂദാരാജാവാ
യ െയേഹായാ�ീമിെ� വാഴ്ചയുെട (609-
598) മൂ�ാം (607) ആ�ിൽ ബാേബൽ രാ
ജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ െയരൂശേലമിേല

�ു വ�ുഅതിെനനിേരാധി��." (ദാനീ, 1:1).
"യിെരമ�ാമുഖാ�രം ഉ�ായ യേഹാവയുെട
അരുള�ാടു നിവൃ�ിയാേക�തി�ു പാർ

സിരാജാവായ േകാെരശിെ� ഒ�ാം ആ�ി

ൽ യേഹാവ പാർസിരാജാവായ േകാെരശി

െ� മന�ിെന ഉണർ�ീ�� ........ പാർസിരാ
ജാവായ േകാെരശ് ഇ�പകാരം ക�ി�ു� :ു
...... നി�ളിൽ അവെ� ജനമായി�� ആെര
�ിലും ഉെ��ിൽ .... അവൻ െയഹൂദയിെല
െയരൂശേലമിേല�ു യാ�തപുറെ��� യി�സാ

േയലിെ� ൈദവമായ യേഹാെവ�ു ആല

യം പണിയെ�; അവനേ�ാ െയരൂശേലമിെല
ൈദവം. (എ�സാ 1:1, 2ദിന, 36:22).

(607 -
537)

(537-
331)

(537-331)

േപർഷ�ൻ അടിമത�ം: "എഴുപതു സംവ�രം
തികയുേ�ാൾ, ഞാൻ ബാേബൽ രാജാവി

െനയും ആ ജാതിെയയും കല്ദയരുെട േദശ

(537-
331)
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െ�യും അവരുെട അകൃത�ംനിമി�ം സ�

ർശി�� അതിെന ശാശ�തശൂന�മാ�ി�ീർ

�ും എ�ു യേഹാവയുെട അരുള�ാടു." (യി
േര, 25:12). 'ആരാ�തിയിൽ തെ�കല്ദയരാ

ജാവായ േബൽശ�ർ െകാ�െ���. േമദ�നാ
യ ദാർ�ാേവശ് അറുപ�ുര�ു വയ���

വനായി രാജത�ം �പാപി��.' (ദാനീ,5:30-31).

(516) (516)

െസരു�ാേബലിെ� ൈദവാലയം: "അ�
െന െശയൽതീേയലിെ� മകനായ െസരു�ാ

േബലും േയാസാദാ�ിെ� മകനായ േയശുവ

യും എഴുേ��� െയരൂശേലമിെല ൈദവാല

യം പണിവാൻ തുട�ി;ൈദവ�ിെ� �പവാ
ചക�ാർ അവേരാടുകൂെട ഇരു�ു അവെര

സഹായി��." (എ�സാ 5:2). "ദാർ�ാേവശ് (ഒ
�ാമൻ, 522-486) രാജാവിെ� വാഴ്ചയുെട
ആറാം ആ�ിൽആദാർമാസം മൂ�ാം തി�

തിഈആലയം പണിതു തീർ� .ു യി�സാേയ
ൽമ�ള�ം പുേരാഹിത�ാരും േലവ�രും േശ

ഷം �പവാസികള�ം സേ�ാഷേ�ാെട ഈ

ൈദവാലയ�ിെ� �പതിഷ്ഠ കഴി��." (എ
�സാ 6:15-16).

(516)

(331-
63)

(331- 63)

യവന അടിമത�ം: "പിെ� വി�കമനാെയാരു

രാജാവു (അലക്സാ�ർ, 336-323) എഴു
േ�ല്�ും; അവൻ വലിയ അധികാരേ�ാ
െട വാണു ഇഷ്ടംേപാെല �പവർ�ി�ും.അ
വൻ നില്�ുേ�ാൾ തേ�, അവെ� രാജ�ം
തകർ� ,ു ആകാശ�ിെല നാലു കാ�ിേല

(331-
63)
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�ും േഭദി�� േപാകും; അതു അവെ� സ�
തി�� അവൻ വാണിരു� അധികാരംേപാ

ലയുമ� അവെ� രാജത�ം നിർ�ൂലമായി

അവർ�� അന�ർ�ും അധീനമാകും." (ദാ
നീ, 11:3-4).

(167) (167)

ൈദവാലയം അശു�മാ�ു� :ു "അവരുെട
വംശ�ിൽെ�� അ�ിേയാ�സ് രാജാവി

െ� പു�തനായി തി�യുെട േവരായ അ�ി

േയാ�സ് എ�ിഫാനസ് (175-164) ജനി��.
�ഗീ�ുസാ�മാജ�ം �ാപിതമായതിെ� നൂ�ി

മു�േ�ഴാം വർഷം, ഭരണേമൽ�ു�തിനു
മുൻപ,് അവൻ േറാമായിൽ തടവിലായിരു

� .ു" (1മ�,1:10, ദാനി,11:21). 'നൂ�ിനാ��
�ാം വർഷ�ില് കിേ�വ് മാസം പതിന

�ാംദിവസം ദഹനബലിപീഠ�ിേ�ൽ അവ

ർ വിനാശ�ിെ� േ��വസ്തു �പതിഷ്ഠി��.
ചു��മു� യൂദാനഗര�ളിലും അവർ ബലി

പീഠ�ൾനിർമി��.' (1മ�,1:54, ദാ, 11:31).

(167)

(164) (164)

ൈദവാലയം പുനഃ�പതിഷ്ഠ: "യൂദാസും സ
േഹാദര�ാരും പറ� :ു ഇതാ, ന�ുെട ശ
�തു�ൾ േതാ�ി�െ��ിരി�ു� .ു നമു�ു
േപായി വിശു��ലം വിശു�ീകരി�� �പതി

ഷ്ഠി�ാം." (1മ�, 4:36). നൂ�ിനാ��ിെയ
�ാം വർഷം ഒൻപതാംമാസമായ കിേ�വിെ�

ഇരുപ��ാം ദിവസം അവർ അതിരാവി
െല ഉണർ�,് പുതുതായി പണിത ദഹനബലി
പീഠ�ിേ�ൽ വിധി�പകാരം ബലി അർ�ി

(164)
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��." (1മ�, 4:52-53, േയാഹ, 10:22).

(63 -
376 -
1453)

(63 - 376 - 1453)

േറാമൻ അടിമത�ം: "നാലാമെ� രാജത�ം ഇ

രി�ുേപാെല ബലമു�തായിരി�ും; ഇരി�ു
സകലെ�യും തകർ�ു കീഴട�ു�ുവ

േ�ാ. തകർ�ു� ഇരി�ുേപാെല അതു അ
വെയ ഒെ�യും ഇടി�� തകർ�ുകളയും.
കാലും കാൽ വിരലും പാതി കളിമ��ം പാതി

ഇരു�ുംെകാ�ു�തായി ക�തിെ� താ�

ര�േമാ:അതു ഒരു ഭി�രാജത�ം ആയിരി�ും;
എ�ിലും ഇരി�ും കളിമ��ം ഇടകലർ�താ

യി ക�തുേപാെല അതിൽ ഇരി�ി�ു�

ബലം കുെറ ഉ�ായിരി�ും.കാൽവിരൽ പാ
തി ഇരി�ും പാതി കളിമ��ംെകാ�ു ആയി

രു�തുേപാെല രാജത�ം ഒ�� ബലമു�തും

ഒ�� ഉട�ുേപാകു�തുംആയിരി�ും." (ദാ
നീ, 2:40-42).

(63 -
376 -
1453)

(37-4) (37-4)

െഹേരാദാവിെ� ഭരണം: 'െയഹൂദ�രാജാവാ
യ െഹേരാദാവിെ�കാല� 'ു (ലൂേ�ാ ,1:5).

(37-4)

(7) (ബി.സി. 7)

േയാഹ�ാൻ സ്നാപകെ� ജനനം: "എലീശ
െബ�ി�ു �പസവി�ാനു� കാലം തിക

�േ�ാൾ അവൾ ഒരു മകെന �പസവി��;
കർ�ാവു അവൾ�ു വലിയ കരുണ കാ

ണി�� എ�ു അയൽ�ാരും ചാർ��ാരും

േക�ി�� അവേളാടുകൂെട സേ�ാഷി��." (ലൂ

(7)
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േ�ാ , 1:57-58).

(6) (ബി.സി. 6വസ�കാലം)

േയശു�കിസ്തുവിെ� ജനനം: "െഹേരാദാരാ
ജാവിെ� (37-4) കാല�ു േയശു െയഹൂദ�
യിെല േബ�്േളെഹമിൽ ജനി�േശഷം, കിഴ
�ുനി�ു വിദ�ാ�ാർ െയരൂശേലമിൽ എ

�ി." (മ�ാ, 2:1).

(6)

(എ.ഡി
7
മാർ�്

20)

(എ.ഡി. 7 മാർ�് 20)

ബാലനായ േയശു ൈദവാലയ�ിൽ: "അവ
െ� അ�യ��ാർ ആ�ുേതാറും െപസഹ

െപരുനാളി�ു െയരൂശേലമിേല�ു േപാകും.
അവ�ു പ���ു വയ�ായേ�ാൾ അവർ

പതിവുേപാെല െപരുനാളി�ു േപായി. െപരു
നാൾ കഴി�ു മട�ിേ�ാരുേ�ാൾ ബാല

നായ േയശു െയരൂശേലമിൽ താമസി��; അ
�യ��ാേരാഅറി�ി�." (ലൂേ�ാ , 2:41).

(എ.ഡി
7
മാർ�്

20)

(29) (എ.ഡി. 29)

സ്നാപകെ� ശു�ശൂഷ ആരംഭി�ു� :ു "തീ
െബെര�ാസ് ൈകസരുെട (14-37) വാഴ്ചയു
െട പതിന�ാം ആ�ിൽ െപാ�ിെയാസ് പീ

ലാെ�ാസ് (26-36) െയഹൂദ�നാടു വാഴുേ�ാ
ൾ, െഹേരാദാവു (ബി.സി. 4 -എ.ഡി. 39) ഗ
ലീലയിലും അവെ� സേഹാദരനായ ഫീലി

െ�ാസ് (ബി.സി. 4 - എ.ഡി. 34) ഇതുര��ത
േഖാനി�ിേദശ�ളിലും ലുസാന�ാസ് (14-
29) അബിേലനയിലും ഇട�പഭൂ��ാരായും
ഹ�ാവും (6-15) ക�ഫാവും (18-36) മഹാ

(29)
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പുേരാഹിത�ാരായും ഇരി�ും കാലം െസഖ

ര�ാവിെ� മകനായ േയാഹ�ാ�ു മരുഭൂമിയി

ൽെവ�� ൈദവ�ിെ� അരുള�ാടു ഉ�ാ

യി.അവൻ േയാർ�ാ�രിെകയു� നാ�ിൽ ഒ
െ�യും വ�ു പാപേമാചന�ിനായു� മാ

നസാ�രസ്നാനം �പസംഗി��." (ലൂ, 3:1-3).

(29) (എ.ഡി. 29)

േയശുവിെ� ശു�ശുഷ ആരംഭി�ു� :ു "േയ
ശു ആ�ാവിെ� ശ�ിേയാെട ഗലീെല�ു

മട�ിെ�� ;ു അവെ� �ശുതി ചു��മു� നാ
�ിൽ ഒെ�യും പര� .ുഅവൻഅവരുെട പ
�ികളിൽ ഉപേദശി��; എ�ാവരും അവെന
�പശംസി��." (ലൂേ�ാ , 4:14-15).

(29)

(33) (എ.ഡി. 33,ഏ�പിൽ 3, െവ�ി, 3 P.M)

േയശുവിെ� മരണം: "ഏകേദശം ആറാംമ
ണി േനരമായേ�ാൾ സൂര�ൻ ഇരു�ുേപായി

�� ഒ�താം മണിവെര േദശ�ു ഒെ�യും

അ�കാരം ഉ�ായി. ൈദവമ�ിര�ിെല
തിര�ീല നടുെവ ചീ�ിേ�ായി. േയശു അ
ത����ിൽ “പിതാേവ, ഞാൻ എെ� ആ
�ാവിെന തൃ��ിൽ ഏ�ി�ു� ”ു എ�ു
നിലവിളി�� പറ� ;ു ഇതു പറ�ി�� �പാണ

െനവി��." (ലൂേ�ാ , 23:44-46).

(33)

(33) (എ.ഡി. 33,ഏ�പിൽ 5,ഞായർ
അതിരാവിെല)

ഉയിർെ�ഴുേ��്: "േയശു ഇവിെട ഇ�; താ
ൻ പറ�തുേപാെല ഉയിർെ�ഴുേ���;

(33)
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അവൻ കിട� �ലം വ�ുകാ�ിൻ അവ

ൻ മരി�വരുെട ഇടയിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴു

േ��� എ�ു േവഗം െച�ു അവെ� ശിഷ�

�ാേരാടു പറവിൻ; അവൻ നി�ൾ�ു മു
െ� ഗലീെല�ു േപാകു� ;ു അവിെട നി�
ൾ അവെന കാണും; ഞാൻ നി�േളാടു പറ
�ിരി�ു�ുഎ�ുപറ� .ു" (മ, 28:6-7).

(33) (എ.ഡി. 33, െമയ് 14, വ�ാഴം)

സ�ർ�ാേരാഹണം: "ഒരുമി�� കൂടിയിരു�
േ�ാൾ അവർ അവേനാടു: കർ�ാേവ, നീ
യി�സാേയലി�ു ഈ കാല�ിേലാ രാജ�ം യ

ഥാ�ാന�ാ�ി െകാടു�ു�തു എ�ു

േചാദി��. അവൻ അവേരാടു: പിതാവു ത
െ� സ�� അധികാര�ിൽ െവ�ി��� കാ

ല�െളേയാ സമയ�േളേയാ അറിയു�തു

നി�ൾ�ു�ത�. എ�ാൽ പരിശു�ാ�ാ
വു നി�ള�െട േമൽ വരുേ�ാൾ നി�ൾ ശ

�ി ലഭി�ി�� െയരൂശേലമിലും െയഹൂദ�യി

ൽ എ�ാട�ും ശമര�യിലും ഭൂമിയുെട അ

�േ�ാളവും എെ� സാ�ികൾ ആകും എ

�ു പറ� .ു ഇ�െന കർ�ാവായ േയശു
അവേരാടു അരുളിെ�യ്തേശഷം സ�ർ�

�ിേല�ു എടു�െ���. ൈദവ�ിെ� വ
ല�ുഭാഗ�ു ഇരു� .ു" (�പവൃ, 1:6-8, മർ
െ�ാ, 16:19).

(33)

(33) (എ.ഡി. 33, െമയ് 24,ഞായർ 9 A.M)

ൈദവസഭാ�ാപനം: "െപെ�െ�ാസ്തു
നാൾ വ�േ�ാൾ എ�ാവരും ഒരു �ല�ു

ഒ�ി�� കൂടിയിരു� .ു െപെ��ു െകാടിയ കാ

(33)
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�ടി�ു�തുേപാെല ആകാശ�നി�ു ഒരു

മുഴ�ം ഉ�ായി, അവർ ഇരു�ിരു� വീടു
മുഴുവനുംനിെറ��.അ�ിജ�ാലേപാെലപിളർ
�ിരി�ു� നാവുകൾ അവർ�ു �പത��

മായി അവരിൽ ഓേരാരു�െ� േമൽ പതി

� .ുഎ�ാവരും പരിശു�ാ�ാവു നിറ�
വരായി." (�പവൃ, 2:1-4).

ൈബബിള�മായി ഒ�ുേനാ�ി ഉറ��വരു�ിയ േശഷം

മാ�തം വിശ�സി�ുവാൻ ൈദവമായ കർ�ാവ് എ�ാവർ

�ുംകൃപ െച�െ�എ�് �പാർ�ി��െകാ�്;

20/06/2019 �കിസ്േതശുവിെ�ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ് �മ� ്

േറായി ആൻ�ഡൂസ്


