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உங்களுடைய இடையியடைக் கை்டுதை் 
பாடம் 1  

இறையியல் என்ைால் என்ன? 

-1- 

வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும் 

முன்னுடை 
சிறு குழந்யதகள் வபோருட்கயளக் கட்டுவயத நம்மில் வபரும்போலோயைோர் 

ஒரு யவயள ில் அல்லது மற்வறோரு யவயள ில் போர்த்திருப்யபோம். பபாதுவாக, 
குழந்லதகள் விரிவான திட்டங்கலள உருவாக்குவதில்லல. அவர்கள் அந்த 
ஹநரத்தில் சிைந்ததாகத் ஹதான்றும் பபாருள்கலள ஒன்று ஹசர்க்குகிைார்கள். 
ஆனால் பபரியவர்கள் வடீுகள் அல்லது பிை கட்டிடங்கள் ஹபான்ைவை்லைக் 
கட்டும்ஹபாது, நம்பகமான திட்டத்லதக் பகாண்டிருப்பதும், அந்த திட்டத்லத 
முடிந்தவலர கவனமாக பசயல்படுத்துவதும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பலத 
அவர்கள் புரிந்துபகாள்கிைார்கள். 
பல வழிகளில், கிைிஸ்துலவப் பின்பை்றுபவர்கள் தங்கள் 

இலையியலலக் கட்டிபயழுப்பும்ஹபாது அதுஹவ உண்லமயாக இருக்க ஹவண்டும். 
இலையியல் என்பது குழந்லத விலளயாட்டு அல்ல. கிைிஸ்தவ இலையியல் 
வழங்குகிை கட்டலமப்புகள் உள்ள நம் வாழ்வில் ஒவ்பவாரு நாளும் வாழ்ந்து, 
ஹவலல பசய்து, ஹதவலன ஆராதிக்கிஹைாம். இந்த காரணத்திை்காக, ஒரு 
நம்பகமான திட்டம் வகுத்து கிைிஸ்தவ இலையியலல முடிந்தவலர கவனமாக 
கட்டலமக்க அந்த திட்டத்லத பசயல்படுத்துவது முக்கியம். 
உங்களுலடய இலையியலல கட்டுதல் என்கிை நமது பதாடரின் 

முதலாவது பாடம் இதுவாகும். இந்தத் பதாடரில், ஹதவலனக் கனம்பண்ணும் 
மை்றும் நமது வாழ்க்லகக்கான அவரது ஹநாக்கங்கலள ஹமம்படுத்தும் ஒரு 
பபாறுப்பான இலையியலலக் கட்டலமக்க நாம் பின்பை்ை ஹவண்டிய சில 
அடிப்பலட காரியங்கலள ஆராய்ஹவாம். "இலையியல் என்ைால் என்ன?" 
என்பது தான் இந்தப் பாடத்தின் தலலப்பாகும்.  நாம் கிைிஸ்தவ 
இலையியலலப் படித்து, வாழும்ஹபாது நாம் மனதில் பகாள்ள ஹவண்டிய சில 
அத்தியாவசியமான இக்ஹகள்விக்கான நமது பதிலானது பரிசலீலனகலளத் 
பதாடும். 
நம்முலடய பாடமானது இரண்டு முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும். 

முதலில், இலையியலின் வலரயலைகலளப் பார்ப்ஹபாம். இரண்டாவதாக, 
இலையியலின் இலக்குகலள ஆராய்ஹவாம். மூன்ைாவதாக, இலையியலின் 
தலலப்புகலள நாம் பதாடுஹவாம். "இலையியல்" என்ை பசால்லின் மூலம் நாம் 
எலதக் குைிக்கிஹைாம் என்பலத வலரயறுப்பதன் மூலம் பதாடங்குஹவாம். 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வடையடைகள் 
கிைிஸ்தவர்கள் "இலையியல்" என்கிை வார்த்லதலய அதிகம் 

பயன்படுத்துகிைார்கள் என்பதால் அதனுலடய பபாருள் என்ன என்பதில் நாம் 
அலனவரும் உடன்படுகிஹைாம் என்று நீங்கள் அலனவரும் நிலனக்கலாம். 
ஆனால் பல நூை்ைாண்டுகளாக முன்னணி இலையியலாளர்கள் கிைிஸ்தவ 
இலையியலின் பல்ஹவறு கருத்துகலள ஊக்குவித்துள்ளனர். இந்த 
வார்த்லதயானது இஹயசுவின் நாட்களுக்கு முன்பிருந்த பண்லடய கிஹரக்க 
தத்துவத்திலிருந்து வருகிைது, ஆனால் அது ஹவதாகமத்தில் ஒருஹபாதும் 
காணப்படுகிைதில்லல. பலழய ஏை்பாட்டின் பண்லடய கிஹரக்க 
பமாழிபபயர்ப்பான பசப்டுவஜின்ட்டில் இது காணப்படவில்லல. புதிய 
ஏை்பாட்டிலும் அது ஹதான்ைவில்லல. "இலையியல்" என்ை வார்த்லதயானது 
ஆரம்பகால விசுவாசிகளால் ஏை்றுக்பகாள்ள முடியாத அஞ்ஞான 
அர்த்தங்கலளக் பகாண்டிருந்ததால் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். 
அப்படியிருந்தும், கிைிஸ்தவர்கள் புதிய ஏை்பாட்டு காலத்திை்குப் பிைகு 
"இலையியல்" என்ை வார்த்லதலய ஏை்றுக்பகாள்ளத் பதாடங்கினர், ஹமலும் 
இது இன்று நமது கிைிஸ்தவ பசாை்களஞ்சியத்தில் ஒரு வழக்கமான பசால்லாக 
மாைிவிட்டது. நிச்சயமாக, ஆயிரம் ஆண்டுகள் முழுவதும், அது பவவ்ஹவறு 
வழிகளில் என்ன அர்த்தம் பகாண்டதாய் இருந்தது என்பலத நாம் புரிந்து 
பகாண்ஹடாம். எனஹவ, இந்த பதாடரில் நாம் பின்பை்றும் இலையியல் கருத்லத 
ஆரம்பத்திலிருந்ஹத பதளிவுபடுத்துவது முக்கியமாகும். 
இலையியலின் வலரயலைகலள நாம் மூன்று வழிகளில் 

விவாதிப்ஹபாம். முதலாவதாக, நாம் நான்கு பபாதுவான வலரயலைகலள 
அைிமுகப்படுத்துஹவாம். இரண்டாவதாக, இந்த வலரயலைகள் எடுத்துக்காட்டும் 
ஹபாக்குகலள நாம் விவரிப்ஹபாம். மூன்ைாவதாக, இந்தப் ஹபாக்குகளின் பலம் 
மை்றும் பலவனீங்களின் சில மதிப்படீுகலள நாம் பதாடுஹவாம். "இலையியல்" 
என்ை வார்த்லதயின் நான்கு பபாதுவான வலரயலைகலளக் குைிப்பிடுவதன் 
மூலம் பதாடங்குஹவாம். 

வழக்கமான வடையடைகள் 
ஹராமர் 1 இன் படி, அலனத்து மனிதர்களும் தங்கள் வாழ்க்லகயின் 

ஒவ்பவாரு நாளும் இலையியலுடன் ஈடுபடும் ஒரு உணர்வு உள்ளது. இங்ஹக, 
ஆரம்பத்தில் இருந்ஹத, ஹதவனுலடய கண்ணுக்குத் பதரியாத பண்புகளும் 
அவருலடய தார்மகீ எதிர்பார்ப்புகளும் சிருஷ்டிப்பின் மூலம் மனித 
இனத்திை்கு பவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று பவுல் விளக்கினார். 
சிருஷ்டிப்பில் ஹதவனுலடய பவளிப்பாட்லட எதிர்பகாள்ளும்ஹபாது, 
அவிசுவாசிகளும்கூட, சில சமயங்களில் தங்கலளயைியாமஹல, ஹதவலனயும் 
அவருலடய நியாயமான எதிர்பார்ப்புகலளயும் பிரதிபலிக்கிைார்கள். ஹமலும், 
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விசுவாசிகள் தாங்கள் எப்ஹபாது வாழ்ந்தாலும், எங்கு வசித்தாலும், தங்கள் 
ஹநரத்தின் பபரும்பகுதிலய ஹதவலனப் பை்ைிய சிந்தலனயில் 
பசலவிடுகிைார்கள். ஆயினும்கூட, இந்தத் பதாடரில், இலையியலல ஆய்வுத் 
துலையாகத் பதாடர ஒரு ஒருங்கிலணந்த மை்றும் நன்கு அைிந்த முயை்சிலய 
ஹமை்பகாள்ளும் மக்களால் நிகழ்த்தப்படும் மிகவும் முலையான பணியாக 
இலையியலில் கவனம் பசலுத்த விரும்புகிஹைாம். 
கிைிஸ்தவர்களும் மை்ைவர்களும் இலையியலின் முலையான 

ஒழுக்கத்லத எண்ணை்ை வழிகளில் வலரயறுத்துள்ளனர். ஆைோல் இங்யக 
நம்முயட  யநோக்கங்களுக்கோக, நோை்கு மரி ோயதக்குரி  கிறிஸ்தவ 
இயற ி லோளர்களோை தோமஸ் அக்விைோஸ், சோர்லஸ் ஹோட்ஜ், வில்லி ம் 
அவமஸ் மற்றும் சமகோல இயற ி லோளரோை ஜோை் ஃபியரம் ஆகிய ோர்களிை் 
வழக்கமோை வயர யறகளிை் மோதிரிய  மட்டும் போர்ப்யபோம். தாமஸ் 
அக்வினாஸ் இலையியலல எவ்வாறு வலரயறுத்தார் என்பலத முதலில் 
கவனியுங்கள். 

தாமஸ் அக்வினாஸ் 
சுமார் 1225 முதல் 1274 வலர வாழ்ந்த புகழ்பபை்ை ஹராம கத்ஹதாலிக்க 

இலையியலாளரான தாமஸ் அக்வினாஸ், இலையியலின் மிகவும் பாரம்பரிய 
வலரயலைலயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைார். அவருக்கு முன் வாழ்ந்த 
இலையியலாளர்களின் நலடமுலைகளிலிருந்து அவரது கண்ஹணாட்டங்கள் 
வளர்ந்தன, ஹமலும் அவரது கருத்துக்கள் இன்றும் திருச்சலபயின் பல 
கிலளகளில் உள்ள இலையியலாளர்களின் மீது பதாடர்ந்து தோக்கத்யத 
ஏற்படுத்துகின்ைன. 

தோமஸ் எனக்கு ஒரு பபரிய உத்ஹவகம் ஆவார், ஏபனன்ைால், 
ஒரு புைம், ஹவதாகமத்தின் பகுதிகலளயும், கிைிஸ்தவத்தின் 
ஹபாதலனகலளயும், ஹபாதலனகளுக்கு உண்லமயாக 
இருக்க ஹவண்டும் என்ை விருப்பத்லதயும், அஹத ஹநரத்தில் 
உள்ளடீுகள், தரவுகள், ஆராய்ச்சிகள், உங்கள் காலத்தின் 
பிரதான தத்துவம் மை்றும் அைிவியலில் உள்ள அலனத்து 
இயக்கங்கலளயும் நாம் எவ்வாறு அணுகலாம் என்பதை்கு 
தோமஸ் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிைார். 
அரிஸ்டாட்டிலின் சிந்தலனலயயும் கிைிஸ்தவ 
சிந்தலனலயயும் ஒன்ைாகக் பகாண்டு வந்த விதத்தின் 
காரணமாக தாமஸ் பபரிய பதாகுப்போளர் என்று 
அைியப்பட்டார், அந்த ஹநரத்தில், அவரால் அலதச் பசய்ய 
முடியும் என்று யாரும் நிலனக்கவில்லல. அரிஸ்டாட்டில் 
ஒருவிதத்தில் அலதக் குைித்து மைந்து ஹபாயிருந்தார். 
அஹரபியர்கள் மூலம் ஹமை்கத்திய உலகிை்கு அவர் மீண்டும் 
அைிமுகப்படுத்தப்பட்டார், அவர்கள் அவருலடய பலடப்லப 
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லத்தீன் பமாழியில் பமாழிபபயர்த்தனர், இதனால் 
எல்ஹலாரும் அவலர மண்ீடும் படிக்க முடிந்தது. அரிஸ்டாட்டில் 
மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டஹபாது, அரிஸ்டாட்டில் ஒரு ஹமலத 
என்பலத எல்ஹலாரும் அங்கீகரித்ததால், கிைிஸ்தவ 
மண்டலத்தில் ஒரு சிறு அச்சம் ஏை்பட்டது. அவர் 
புத்திசாலியாக இருந்தார். அவர் எல்லாவை்லையும் 
எழுதியிருந்தார், அதாவது, உண்லமயில் எல்லாவை்லையும் 
எழுதினார். பின்னர், மூன்ைாவதாக, அரிஸ்டாட்டில் கூறுவது 
எல்லாம் கிைிஸ்தவத்துடன் முரண்படுவது ஹபால் 
ஹதான்ைியது, எனஹவ, அது ஏஹதா ஒரு வலகயில் 
கிறிஸ்தவத்லத மறுத்தது. தாமஸ் இந்த விஷயத்லத மிகவும் 
தீவிரமாக எடுத்துக்பகாள்கிைார், அஹத ஹநரத்தில் அவர் தனது 
பாரம்பரிய ஹபாதலனலய பராமரிக்கிைார். அவர் 
கிைிஸ்தவத்திை்கு ஒரு வலுவான, ஆழமான, கருத்தியல் 
அர்ப்பணிப்லப மட்டுமல்ல, ஒரு ஆவிக்குரி  
அர்ப்பணிப்லபயும் பராமரிக்கிைார். இந்த இரண்டிை்கும் 
இலடயிலான சந்திப்பில் அவர் ஹவலல பசய்யத் 
பதாடங்குகிைார். 

— Dr. ஹஜம்ஸ் ஹக. டியூ, Jr. 

அவரது நன்கு அைியப்பட்ட  பலடப்பான சும்மா திஹயாலாஜிகாவின் பகுதி 
1, ஹகள்வி 1,பிரிவு 7 இல், அக்வினாஸ் இலையியலல "புனிதமான ஹகாட்பாடு" 
என்று அலழத்தார் மை்றும் அலத பின்வருமாறு வலரயறுத்தார்: 

[இதில்] எல்லாக் காரியங்களும் ஹதவனுலடய அம்சத்தின் கீழ் 
நடத்தப்படுகின்ை [ஒரு ஒருங்கிலணந்த] விஞ்ஞானம்: 
ஏபனன்ைால் அலவ ஹதவனாக இருக்கின்ைன அல்லது 
அலவ ஹதவலனக் குைிக்கின்ைன. 

இந்த வலரயலையின் இரண்டு பரிமாணங்கள் சிைப்பு 
கவனத்திை்குரியலவ. இலையியலல ஒரு "விஞ்ஞானம்" என்று அக்வினாஸ் 
அலடயாளம் கண்டார் என்பலத முதலில் கவனியுங்கள். 
இப்ஹபாது, இங்ஹக, அக்வினாஸ் இந்த வார்த்லதயின் நவனீ அர்த்தத்தில் 

அைிவியலலக் குைிப்பிடவில்லல. மாைாக, அவர் "விஞ்ஞானம்" என்ை 
வார்த்லதலய "அைிவார்ந்த அல்லது அைிவார்ந்த ஹதடல்" என்ை பலழய மை்றும் 
பரந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தினார். இந்த அர்த்தத்தில், இலையியல் என்பது 
ஒரு குைிப்பிட்ட இலக்லகக் பகாண்ட ஒரு கல்விப் பணியாகும். மக்கள் 
உயிரியல், உளவியல், இலக்கியம், சட்டம் அல்லது வரலாை்லைப் படிப்பலதப் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஹபாலஹவ, இலையியலாளர்கள் இலையியலல ஒரு கல்வித் துலையாகத் 
பதாடர்கிைார்கள். 
அக்வினாஸின் பார்லவயில், ஹகாட்பாடுகள் அல்லது 

கருத்தாக்கங்கலளப் பை்ைி சிந்திப்பதும், ஹபசுவதும் எழுதுவதும்தான் 
இலையியலாளரின் பணியாக இருந்தது. கிைிஸ்தவ வாழ்வின் ஒவ்பவாரு 
பரிமாணத்திலும் இலையியல் நலடமுலைத் தாக்கங்கலளக் பகாண்டிருக்க 
ஹவண்டும் என்று அக்வினாஸ் நம்பினார். ஆனால் அவர் முதன்லமயாக 
இலையியலல ஒரு அைிவியலாக, அதாவது ஒரு அைிவார்ந்த ஹதடலாக 
கருதினார். 
இலையியல் ஒரு ஒருங்கிலணந்த அைிவியலாக இருப்பஹதாடு, 

இலையியலின் துலை இரண்டு முக்கிய பாடங்களில் கவனம் பசலுத்துகிைது 
என்று அக்வினாஸ் தீர்மானித்தார். ஒரு புைம், இலையியலாளர்கள் "ஹதவன் 
சம்பந்தப்பட்ட" பிரச்சலனகலளக் லகயாள்கிைார்கள். 
எடுத்துக்காட்டாக, இலையியலாளர்கள் ஹதவனுலடய பண்புகளான 

அவரது சர்வஞானம், சர்வவல்லலம, மை்றும் பரிசுத்தம் ஹபான்ை 
விஷயங்கலளப் பை்ைியும் அவருலடய திட்டம் மை்றும் கிரிலயகலளப் பை்ைியும் 
அவர்கள் நம்புவலத வடிவலமக்கிைார்கள். நாம் அடிக்கடி இந்த மை்றும் இதை்கு 
ஒத்த தலலப்புகலள "முலையான இலையியல்" படிப்பு என்று அலழக்கிஹைாம். 
ஹதவலனப் பை்ைித் தான் இதில் நாம் படிக்கிஹைாம். 
மறுபுைம், அக்வினாலஸப் பபாறுத்தவலர, இலையியலின் ஒழுக்கம் 

என்பது "ஹதவலனக் குைிக்கும்" வழிகளில் மை்ை பாடங்கலளப் படிப்பதாகும். 
இந்த விஷயங்கள் பபரும்பாலும் ஹதவலனப் பை்ைிய குைிப்பு இல்லாமல் மை்ை 
துலைகளில் விவாதிக்கப்படுகின்ைன, ஆனால் இலையியலாளர்கள் 
ஹதவனுடன் பதாடர்புலடய அவை்லைப் படிக்கிைார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 
கலடசி விஷயங்கலளப் பை்ைிய ஆய்வான கலடசி கால இலையியல் என்பது 
நாம் "பபாது இலையியல்" என்று அலழக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான 
விஷயமாகும். அலவ முலையான இலையியல் என்ைாலும் கூட, மனிதர்களின் 
இயல்பு, தீலம மை்றும் பாவம், மீட்பு மை்றும் அது ஹபான்ை தலலப்புகள் பை்ைிய 
கிைிஸ்தவ ஹபாதலனகள் அலனத்தும் இலையியலின் கீழ் வருகின்ைன. 
அக்வினாஸின் இலையியலின் பபாதுவான வலரயலைலய மனதில் 

பகாண்டு, 1797 முதல் 1878 வலர வாழ்ந்த புராட்டஸ்டன்ட் இலையியலாளரான 
சார்லஸ் ஹ ாட்ஜ் என்பவரிடமிருந்து இஹத ஹபான்ை கண்ஹணாட்டத்லதக் 
கருத்தில் பகாள்ஹவாம். 

சாை்ைஸ் ப ாை்ஜ் 
புராட்டஸ்டன்ட் இலையியலாளர்கள் தங்கள் ஹராம கத்ஹதாலிக்க 

சகாக்களிடமிருந்து பல வழிகளில் ஹவறுபட்டிருந்தாலும், ஒட்டுபமாத்தமாக, 
அவர்கள் இலையியலின் அடிப்பலட வலரயலைலய பபரிதும் மாை்ைவில்லல. 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பிரின்ஸ்டலனச் ஹசர்ந்த சார்லஸ் ஹ ாட்ஜ் தனது புத்தகமான Introduction to 
Systematic  Theology இல் chapter 2, section 1 இல், இலையியலல  பின்வருமாறு 
வலரயறுத்தார்: 

பதய்வகீ பவளிப்பாட்டின் உண்லமகளின் அைிவியல் என்று 
அவர் இலையியலல வலரயறுத்தார். அந்த உண்லமகள் 
ஹதவனுலடய இயல்பு மை்றும் அவருடனான நமது உைலவப் 
பை்ைியது என்று கூைினார். 

 ாட்ஜின் வலரயலையானது அக்வினாஸின் வலரயலைக்கு மிகவும் 
ஒத்திருக்கிைது என்பலத நாம் இங்ஹக காணலாம். அக்வினாஸ் மை்றும்  ாட்ஜ் 
இருவரும் இலையியலல ஒரு "அைிவியல்" என்று விவரித்தனர். 
அக்வினாலஸப் ஹபாலஹவ, ஹ ாட்ஜ் இலையியலல முக்கியமாக ஒரு கல்வித் 
துலையாகப் பார்த்தார். உண்லமயில், அவர் தனது காலத்தில் இயை்லக 
அல்லது இயை்பியல் விஞ்ஞான முலைகலள இலையியலாளர்கள் 
பின்பை்றுவதை்கு ஒரு முன்மாதிரியாகப் பயன்படுத்தும் அளவுக்குக் கூடச் 
பசன்ைார். Introduction of Systematic Theology, chapter 1, section 1இல், ஹ ாட்ஜ் 
இலையியலல இயை்லக அைிவியலுடன் ஒப்பிட்ட விதத்லதக் கவனியுங்கள்: 

இயை்லக என்பது ஹவதியியலின் அல்லது இயந்திரவியலின் 
ஒரு அலமப்பாக இருப்பலத விட ஹவதாகமம் இலையியலின் 
ஒரு அலமப்பு அல்ல. ஹவதியியலாளர் அல்லது இயந்திரத் 
தத்துவஞானி, அலவ தீர்மானிக்கப்படும் விதிகலளக் 
கண்டைிவதை்காக ஆராய ஹவண்டிய உண்லமகலள நாம் 
இயை்லகயில் காண்கிஹைாம். எனஹவ, ஹவதாகமத்தில் உள்ள 
சத்தியங்கலள இலையியலாளர் ஹசகரித்து, 
உண்லமபயன்று சோை்றளித்து, ஒழுங்குபடுத்தி 
அலவகளுக்கிலடஹயயுள்ள பதாடர்புகலள எடுத்துலரக்க 
ஹவண்டும். 

சார்லஸ் ஹ ாட்ஜ் 1800 களின் ஒரு மனிதராக இருந்தார், 
ஹமலும் 1800 களில் "அைிவியல்" என்ை வார்த்லத இன்று 
இருப்பலத விட பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. நவனீ 
காலத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இலையியலல ஒரு 
அைிவியலாக கருதுவது ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடியதாக இல்லல, 
ஏபனன்ைால் அைிவியலல நாம் கடினமான அைிவியல் 
என்று நிலனக்கிஹைாம். ஆனால் 1800 களில் விஞ்ஞானம் 
ஒரு ஒழுங்கலமக்கப்பட்ட, முலையான, ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட 
அைிவு அலமப்பாக இருந்தது, அது ஒரு குைிப்பிட்ட 
விசாரலணத் துலையில் கவனம் பசலுத்தியது. எனஹவ, 
ஹ ாட்ஜ் தனது காலத்திய விஞ்ஞானங்களான வரலாறு, 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

புவியியல் அைிவியல் ஹபான்ைவை்லைக் குைிப்பிடுவதன் 
மூலம் தனது முலையான இலையியலலத் திைக்கிைார். நாம் 
இன்று அவை்லை அைிவியல் என்று நிலனக்க மாட்ஹடாம், 
ஆனால் அவரது காலத்தில், அலவ அைிவியல்களாக 
இருந்தன. ஹமலும், அவரது காலத்தில், விஞ்ஞானமும் 
விஞ்ஞான முலையும் அவருக்கு முந்லதய நூை்ைாண்டில் 
மிகவும் சாதித்திருந்தன, அது அைிலவப் பபறுவதை்கான ஒரு 
வழிமுலையாக மிகவும் மதிக்கப்பட்டது. ஆனால் கூடுதலாக, 
அவர் இலையியல் என்பது உண்லமகளின் அலமப்பு 
என்பலத வலியுறுத்த விரும்பினார்; இது பவறுமஹன 
உண்லமகளின் திரட்சி அல்ல. எனஹவ, வானியலலப் 
ஹபாலஹவ, ஒரு வானியலாளர் பவறுமஹன 
வான்பபாருள்கலளப் பார்த்து அவை்லைப் பை்ைிய 
உண்லமகளின் பட்டியலல உருவாக்குவதில்லல. அந்த நபர் 
அந்த உண்லமகலள ஒரு ஒத்திலசவான அலமப்பாக 
ஒழுங்கலமக்க முயை்சிக்கிைார், அதுதான் வானியல் ஆகும். 
இலையியலில், இலையியலாளர் ஹவதாகமத்தின் 
உண்லமகலளப் பார்க்கிைார், ஹவதத்தின் உண்லமகலள 
மட்டும் பட்டியலிடவில்லல, ஆனால் ஹவதத்தின் அந்த 
உண்லமகலள எடுத்து அவை்லை ஒரு அலமப்பில் 
ஒழுங்கலமக்கிைார், இதனால் அந்த உண்லமகள் 
ஒவ்பவான்றும் மை்ைவை்றுடன் ஒன்ஹைாபடான்று 
பதாடர்புலடயலவ என்பலத நாம் புரிந்து பகாள்ள முடியும். 

— Dr. லாரி ட்ஹராட்டர் 

ஹ ாட்லஜப் பபாறுத்தவலர, ஒரு விஞ்ஞானி இயை்லகலய 
அணுகுவலதப் ஹபாலஹவ ஹவதத்லத அணுகுவஹத இலையியலாளரின் 
பணியாக இருந்தது. ஹவதாகமத்தின் உண்லமகலளச் ஹசகரித்து, ஆராய்ந்து, 
ஒழுங்கலமப்பது அவரது ஹவலலயாகும். இலையியலானது கிைிஸ்தவ 
வாழ்க்லகக்கு பயன்படுத்தப்பட ஹவண்டும் என்று ஹ ாட்ஜ் நம்பினார். ஆனால், 
அக்வினாலஸப் ஹபாலஹவ, ஹ ாட்ஜ் இலத முலையான இலையியலின் 
லமயமாக பார்க்கவில்லல. மாைாக, அவர் விண்ணப்பத்லத ஊழியர்கள் 
மை்றும் ஹபாதகர்களின் லககளில் விட்டுவிட்டு, முலையான இலையியலின் 
உண்லமயான ஹவலலலய பபரும்பாலும் கல்வியாளர்கள் மை்றும் 
அைிஞர்களுக்காக ஒதுக்கினார். 
இலையியலல ஒரு அைிவியலாக விவரிப்பஹதாடு, ஹ ாட்ஜ் 

இலையியலில் இரண்டு முக்கிய தலலப்புகள் இருப்பதாகக் கூைினார்: அலவ: 
முதலாவது, "ஹதவனுலடய இயல்பு" மை்றும் இரண்டாவது, "அவருடனான நமது 
உைவு" ஆகியலவயாகும். இலையியலின் இந்த இருமடங்கான பிரிவு, 
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முலையான இலையியலுக்கும் பபாதுவான இலையியலுக்கும் இலடயிலான 
அக்வினாஸின் ஹவறுபாட்டிை்கு ஒத்திருக்கிைது. 
அக்வினாஸ் மை்றும்  ாட்ஜ் ஆகிஹயாரின் எழுத்துக்களில் உள்ள 

இலையியலின் பபாதுவான வலரயலைகலளப் பார்த்த பிைகு, மூன்ைாவது 
கண்ஹணாட்டத்லதப் பார்ப்பது உதவியாக இருக்கும். 1576 முதல் 1633 வலர 
வாழ்ந்த ஒரு பசல்வாக்குமிக்க துூய்லமவாதியான வில்லியம் அஹமஸ், 
இலையியலின் பணிலய வியக்கத்தக்க வலகயில் ஹவறுபட்ட முலையில் 
விவரித்தார். 

விை்ைியம் அபமஸ் 
The Marrow of Theology என்ை தனது புத்தகத்தின் பதாடக்கப் பகுதியில், 

இலையியலானது ஹதவனுக்காக வாழுதல் பை்ைிய 
ஹபாதலனயில் கவனம் பசலுத்த ஹவண்டும் என்று அபமஸ் 
எழுதினார். 

இப்ஹபாது, அவரது கருத்துக்கள் இலையியலின் மீதான பாரம்பரிய 
கண்ஹணாட்டங்கலளப் பிரதிபலித்தன என்பது அஹமஸின் எழுத்துக்களில் 
இருந்து பதளிவாகிைது. அவர் இங்ஹக கூைியது ஹபால், இலையியல் என்பது 
"ஹகாட்பாடு அல்லது ஹபாதலன" அல்லது சிந்தலனகளின் அைிவார்ந்த ஹதடல் 
ஆகும். ஆனால் அவர் இலையியலல ஒரு "விஞ்ஞானம்" என்று 
குைிப்பிடவில்லல என்பலத கவனத்தில் பகாள்ள ஹவண்டியது அவசியம். 
மாைாக, அக்வினாஸ் மை்றும்  ாட்ஜ் ஆகிஹயாரின் எழுத்துக்களில் உள்ள 
பமாழியால் பரிந்துலரக்கப்பட்ட பிை கல்வித் துலைகளுடன் இலையியலுக்கு 
இருந்த பநருங்கிய பதாடர்லப அவர் வலியுறுத்தினார். அதை்கு பதிலாக, 
இலையியலின் மஜ்லஜயாகிய லமயக் கவனமானது "ஹதவனுக்காக வாழ்வது" 
என்று அவர் அலடயாளம் காட்டினார். 
அக்வினாஸ், மை்றும் ஓரளவிை்கு  ாட்ஜ், உண்லமகள் மை்றும் 

கருத்துக்களின் பதாகுப்பாக இலையியலில் கவனம் பசலுத்தினர். ஆனால், 
அஹமலஸப் பபாறுத்தவலர, ஹதவனுக்குச் ஹசலவ பசய்வதில் எப்படி வாழ்வது 
என்பது தான் எல்லா இலையியல் முயை்சிகளின் இலக்காக இருந்தது. 
இலையியலல ஒரு அைிவார்ந்த, உண்லமயான ஹதடலாக மட்டும் பார்ப்பதை்கு 
பதிலாக, அஹமஸ் ஒரு அனுபவ ஹநாக்குநிலலயுடன் பார்த்தார். அலத 
துூய்லமவாதிகள் இலையியலல ஹநாக்கிய ஆய்வு ஹநாக்குநிலல என்று 
அலழத்தார்.  அஹமஸின் பார்லவயில், இலையியலின் மிக முக்கியமான 
பரிமாணம், ஹதவனுக்கு முன்பாக விசுவாசியின் வாழ்க்லகயில் முழு வச்ீசில் 
கவனம் பசலுத்துவதாகும். 
அக்வினாஸ்,  ாட்ஜ் மை்றும் அஹமஸ் ஆகிஹயாரின் கருத்துக்கலள 

மனதில் பகாண்டு, சமகால இலையியலாளர் ஜான் ஃபிஹரம் வழங்கிய 
நான்காவது பபாதுவான வலரயலைலய கருத்தில் பகாள்ஹவாம். 
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பார்லவயிடவும். 

ஜான் ஃபிபைம் 
The Doctrine of the Knowledge of God என்கிை அவரது புத்தகத்தின் 

அத்தியாயம் 3 இல், ஹதவனுலடய அைிவின் ஹகாட்பாடு, ஃபிஹரம் இலையியலல 
பின்வருமாறு வலரயறுத்ததார்: 

வாழ்க்லகயின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் மக்கள் ஹதவனுலடய 
வார்த்லதலயப் பிரஹயாகித்தல் 

பிை இடங்களில் ஃபிஹரம் இலையியலானது கிைிஸ்தவ ஹபாதலன 
அல்லது ஹகாட்பாட்டின் அைிவார்ந்த ஹதடலல உள்ளடக்கியது என்று 
உறுதிப்படுத்தினார். ஆனால் இங்ஹக ஃபிஹரம், "வாழ்க்லகயின் எல்லாப் 
பகுதிகளிலும்" ஹதவனுலடய வார்த்லதலயப் "பிரஹயாகித்தல்" தான் 
இலையியல் என்று வலியுறுத்தினார். 
ஃபிஹரலமப் பபாறுத்தவலர, இலையியல் என்பது பாரம்பரிய, கல்விசார் 

பிரச்சலனகளின் பதாகுப்லபப் பை்ைி பவறுமஹன சிந்திப்பது அல்ல என்று 
கூைினார். அதை்கு பதிலாக, அஹமலஸப் ஹபாலஹவ, ஃபிஹரம் இலையியலல 
பயன்பாட்டாகப் பார்க்கிைார். ஹவதாகமத்லத வாழ்க்லக ில் 
பிரஹயாகிப்பதுதான் எல்லா கிைிஸ்தவ இலையியல் பலடப்புகளின் 
லமயப்புள்ளியாக இருக்கிைது. 

இலையி லோல் உண்லமயில் பவவ்ஹவறு இரண்டு 
திலசகளில் பசல்ல முடியும். இது கல்விசார்ந்த ஹதடலின் 
பாலதயில் பசல்ல முடியும், அது ஒரு நியாயமான மை்றும் 
முக்கியமான விஷயமாக இருக்கலாம். இது வாழ்க்லகக்கு 
பபாருந்தும் திலசயில் பசல்லலாம். சுவாரஸ்யத்தின் ஒரு 
பகுதி என்னபவன்ைால் மக்கள் அலவகளுக்கிலடஹய 
ஒன்லை ஹதர்ந்பதடுத்து மை்ைலத அதை்கு எதிரானதாக 
மாை்றுகிைார்கள். சலபக்குள் வாழ்க்லகக்குப் 
பிரஹயாகிப்பதில் சரியாக ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிைது, 
எனஹவ நாம் பவறுமஹன தகவல்கலள மட்டும் பதரிந்து 
பகாள்ள விரும்பவில்லல, அது நம்முலடய வாழ்க்லகக்கு 
எவ்வாறு பபாருந்துகிைது என்பலத அைிய விரும்புகிஹைாம். 
நாம் ஹதவலன எப்படி உணருகிஹைாம், எப்படி 
ஆராதிக்கிஹைாம் மை்றும் இந்த உலகில் அவருக்கு எவ்வாறு 
கீழ்ப்படிகிஹைாம் என்பலவபயல்லாம் நல்ல மை்றும் 
நியாயமான மை்றும் இறுதியில் இந்த இலையியலின் 
சரியான முடிவாகும். "ஏன் கல்வி இலையியல் நமக்கு 
முக்கி மோக இருக்கிறது?" என்று நாம் அலத வலியுறுத்தும் 
ஹபாது, நாம் பசால்ல முடியும்.  ஆனால் உண்லமயில், அது 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம், ஏபனனில் அது 
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நம்லம ஹநர்லமயாக லவத்திருக்க உதவும். உண்லம 
என்னபவன்ைால், "இங்ஹக இலையியல் இருக்கிைது, அது 
உங்கள் வாழ்க்லகக்கு எவ்வாறு பிரஹயாகமாகிைது" என்று 
ஹவதாகமத்லத எடுத்துச் பசால்லலாம். ஆனால் நம்மிடம் 
தவைான இலையியல் இருந்தால் என்ன பசய்வது? 
வரலாை்று ரதீியாகவும், யவதோகம ரதீியாகவும், பமாழி 
ரதீியாகவும் நாம் பசால்கிை விஷயங்கள் 
உண்லமயல்லபவன்ைால் என்ன பசய்வது? இலையியலல 
உருவாக்குதல் ஒரு நியாயமான துலையாகும் என்பது 
கல்விசார் காரியத்லத குைித்த ஒரு கவர்ச்சி பசால்லாகும். 
நல்ல இலையியல் என்பது பபாது இலையியல் ஆகும் என்று 
மை்பைாரு வழியில் சில ஹநரங்களில் இலையியலாளர்களாக 
நாம் அலதப் பை்ைி ஹபசுகிஹைாம். இது விமர்சனம் பசய்ய 
தகுதியானஹத. இலதக் குைித்து நாம் விமர்சிக்க முடியும், 
ஏபனன்ைால் நாம் ஒரு சிலலலய வணங்கவில்லல, மாைாக 
ஜவீனுள்ள ஹதவலன வணங்குகிஹைாம் என்பலத 
உறுதிப்படுத்த விரும்புகிஹைாம், பின்னர், அந்த நல்ல 
இலையியலானது, நம் வாழ்க்லகலய வடிவலமக்க முடியும். 
எனஹவ, அது பயன்பாடு பை்ைி இருக்க ஹவண்டும், ஆனால் 
நாம் கடுலமயாக இருப்பதும் நம்முலடய பிரதிபலிப்புகளில் 
கவனமாகவும் இருப்பது சரியானதாகும். 

— Dr. பகல்லி எம். காபிக் 

நாம் இப்ஹபாது பார்த்தபடி, இலையியலின் இந்த பபாதுவான 
வலரயலைகள் ஒை்றுலமகலளக் பகாண்டுள்ளன. ஆனால் அலவ 
முலையான இலையியல் துலையில் இரண்டு தனித்துவமான நிலலகலள 
அல்லது ஹபாக்குகலள பிரதிபலிக்கின்ைன. 

பபாக்குகள் 
இந்த ஹபாக்குகலள அவிழ்க்க, நாம் முதலில் இலையியலில் கல்வி 

ஹநாக்குநிலல என்று அலழக்கப்படுகிை காரியத்லத கருத்தில் பகாள்ஹவாம். 
பின்னர் சில இலையியலாளர்கள் தங்கள் துலைலய ஹநாக்கி எடுத்த 
வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலலலயப் பார்ப்ஹபாம். ஒரு கல்வி ஹநாக்குநிலலயுடன் 
பதாடங்குஹவாம். 

கை்வி பநாக்குநிடை 
ஒருபுைம், அக்வினாஸும் ஹ ாட்ஜும் இலையியலில் ஒரு கல்விசார் 

ஹநாக்குநிலலலயப் பிரதிநிதித்துவம் பசய்கிைார்கள். அவர்களின் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

கண்ஹணாட்டங்கள் கிைிஸ்தவ இலையியலாளர்களின் பபரும்பாலான 
கருத்துக்கலளப் பிரதிபலிக்கின்ைன. எளிலமயான பசாை்களில் பசான்னால், 
அவர்கள் இலையியலல பசாை்பிைப்பியல் அல்லது பமாழியியல் பின்னணிக்கு 
ஒத்திருக்கும் வழிகளில் வலரயறுக்கிைார்கள். "இலையியல்" என்பது இரண்டு 
கிஹரக்க வார்த்லதகளிலிருந்து வருகிைது: முதலாவது திஹயாஸ் (θεός) என்கிை 
வார்த்லத, இதை்கு "ஹதவன்" என்று அர்த்தமாகும். மை்றும் ஹலாஹகாஸ் (λόγος) 
என்கிை வார்த்லத, இதை்கு "ஹகாட்பாடு அல்லது ஆய்வு" என்று அர்த்தமாகும். 
எனஹவ, இலையியல் என்பது "ஹதவலனப் பை்ைிய ஹகாட்பாடு அல்லது ஆய்வு" 
என்று இந்த வார்த்லதயின் பசாை்பிைப்பியல் கூறுகிைது. இலையியலின் இந்த 
கல்விசார் புரிதல் கடந்த காலத்திலும் இன்றும் சம்பிரதாயமான இலையியல் 
பலடப்புகளில் பபரும்பாலானவை்லைக் குைிக்கிைது. 
நிச்சயமாக, பவறுமஹன ஹதவன் மை்றும் ஹதவன் பதாடர்பான மை்ை 

தலலப்புகள் பை்ைி படிப்பது இறுதியாக இருக்க ஹவண்டும் என்று 
பசால்லக்கூடிய ஒரு ஹநர்லமயான கிைிஸ்தவ இலையியலாளலரப் பார்ப்பது 
அரிது. விசுவாசமுள்ள கிைிஸ்தவர்கள் இலையியலானது ஏஹதா ஒரு விதத்தில் 
தங்கள் வாழ்க்லகயில் பயன்படுத்தப்பட ஹவண்டும் என்று 
உறுதிப்படுத்துகிைார்கள். ஆனால் இந்த ஹமலாதிக்க, பாரம்பரிய 
கண்ஹணாட்டத்தில், விசுவாசிகளின் அன்ைாட வாழ்க்லகக்கான பிரஹயாகம் 
முதன்லமயானதாக பார்க்கப்படவில்லல. மாைாக, இது ஒரு இரண்டாம் நிலல 
நிறுவனமாகும். இது பபரும்பாலும் "நலடமுலை இலையியல்" என்று 
அலழக்கப்படுகிைது. முலையான இலையியலில் அைிவு, கல்வி சார்ந்த 
சிக்கல்கலள தீர்த்த பிைகு நாம் இலதப் பார்ப்ஹபாம். இதன் விலளவாக, 
முலையான இலையியல் பபரும்பாலும் சாதாரண வாழ்க்லகயின் மதீு மிகக் 
குலைந்த கவனத்லத பசலுத்துகிைது. இது கல்வியில் திைலமயான ஒரு சில 
மக்கள் மட்டும் எந்த குைிப்பிடத்தக்க அளவிை்கும் தங்கலள ஈடுபடுத்திக் 
பகாள்ளக்கூடிய ஒரு பகுதியாக உள்ளது. மை்றும் அைிவார்ந்த 
நிபுணத்துவத்தின் ஒரு வலகயான கலாச்சாரம் இலையியலில் உருவாகிைது. 
இப்ஹபாது மறுபக்கத்தில், இலையியலில் ஒரு கல்விசார் 

ஹநாக்குநிலலலய ஹநாக்கிய ஒரு ஹபாக்லக விட, சில இலையியலாளர்கள் 
இலையியலல ஒரு வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலலயுடன் அணுகுகின்ைனர். 

வாழ்க்டக பநாக்குநிடை 
வாழ்க்லகயின் நலடமுலைகளுக்கு இலையியலலப் பயன்படுத்துவது 

இரண்டாம் நிலலப் பணியல்ல என்ை இந்த முக்கியமான சிறுபான்லம 
கண்ஹணாட்டத்லத அஹமஸ் மை்றும் ஃபிஹரம் பிரதிநிதித்துவம் பசய்கின்ைனர். 
மாைாக, இது கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தில் இலையியல் பிரதிபலிப்பின் 
சாராம்சமாகும். 
நிச்சயமாக, பல நூை்ைாண்டுகளாக, இலையியலானது ஒரு விசுவாசியாக 

வாழும் பரந்த வரம்ஹபாடு பிரிக்கவியலாத வலகயில் பிலணந்திருப்பதாகக் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

கண்ட இலையியலாளர்கள் இருந்திருக்கிைார்கள். ஆனால் ஒப்பட்ீடளவில், 
கடந்த காலத்தில், ஒரு சில முன்னணி இலையியலாளர்கள் மட்டுஹம இந்தக் 
கண்ஹணாட்டத்லதக் பகாண்டிருந்தனர். ஆயினும், சமீபத்திய தசாப்தங்களில், 
அதிகமாக கிைிஸ்தவ இலையியலாளர்கள் இலையியலானது பவறுமஹன 
அைிவார்ந்த விஷயங்களில் அக்கலை பகாண்டிருக்க ஹவண்டும் என்ை 
கருத்லத நிராகரிக்கத் பதாடங்கியுள்ளனர். கிைிஸ்தவ வாழ்க்லகக்கான ஒரு 
கல்வி அல்லது கருத்தியல் அடிப்பலடயாக முலையான இலையியல் 
இருக்கிைது என்பதை்கு எதிராக அவர்கள் வாதிட்டனர், ஆனால் மாைாக 
ஆழமாகவும் அடிப்பலடயிலும் கிைிஸ்துவுக்காக வாழ்கின்ை ஒரு துலை என்று 
அவர்கள் வாதிட்டனர். 
இலையியலாளர்கள் ஹவதாகமத்தில் கவனமாகப் பிரதிபலித்ததால், 

பவறுமஹன நாம் விஷயங்கலளப் பை்ைி எப்படி சிந்திக்கிஹைாம் என்பது அல்ல, 
ஆனால் அன்பு, ஹதவ பக்தி மை்றும் கிைிஸ்துவுக்கான ஹசலவ ஆகியலவ நம் 
வாழ்க்லகயின் ஒவ்பவாரு அம்சத்லதயும் இன்ைியலமயாததாக்குகின்ைன 
என்பலத அவர்கள் இன்னும் பதளிவாக உணர வந்திருக்கிைார்கள். இந்த 
ஹவதாகம ஹபாதலன சமீபத்திய தசாப்தங்களில் பபருகிய முலையில் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாைியுள்ளது ஏபனன்ைால், ஏைக்குலைய 
ஒவ்பவாரு ஆய்வுத் துலையிலும் உள்ள அைிஞர்கள், வாழ்க்லக அனுபவங்கள் 
தங்கள் கல்வித் துலைகளில் எவ்வளவு தோக்கத்யத ஏற்படுத்துகின்ைன 
என்பலத ஒப்புக் பகாள்ளத் பதாடங்கியுள்ளனர். உலகின் மிகச் சிைந்த 
அைிஞர்கள் கூட தங்கள் கலாச்சாரங்கள் மை்றும் வாழ்க்லக அனுபவங்களின் 
தாக்கங்களிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. முலையான இலையியலுக்கும் இது 
பபாருந்தும். அைிஞர்களின் மனிதாபிமானத்லதயும், அவர்களின் தனிப்பட்ட 
வாழ்க்லக அவர்களின் கல்வித் ஹதடல்கலள எவ்வாறு ஆழமாக பாதிக்கலாம் 
என்பலதயும் நாம் இந்த நாட்களில் பதாடர்ந்து நிலனவுபடுத்தப்படுகிஹைாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு காலத்தில் முை்ைிலும் எதிரானவர்கள் என்று 

கருதப்பட்ட விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவ வல்லுநர்களும் இப்ஹபாது சாதாரண 
மக்களாக பார்க்கப்படுகிைார்கள். அவர்களின் கருத்துக்கலளக் குைித்து 
பதாடர்ந்து ஹகள்வி எழுப்புகிஹைாம். ஆனால் அப்படி ஹகள்வி எழுப்புவது ஒரு சில 
தசாப்தங்களுக்கு முன்பு கை்பலன பசய்ய முடியாத வழிகளில் இருந்திருக்கும்.   
ஹமலும், அஹத வழியில், இலையியலாளர்கள் எவ்வளவு புத்திசாலிகளாக 
இருந்தாலும் , அவர்கள் இன்னும் பவறும் மனிதர்களாகஹவ இருக்கிைார்கள் 
என்று சலபயானது இப்ஹபாது இன்னும் பதளிவாக அங்கீகரிக்கிைது. 
உண்லமகலள பவளிஹய இருந்து பார்ப்பவர்கள் என்று அவர்கள் 
கூைிக்பகாள்கிைார்கள், ஆனால் அவர்களின் கருத்துக்கள் அவர்களின் 
வாழ்க்லக அனுபவங்களால் ஆழமாகப் பாதிக்கப்படுகின்ைன. இதன் 
விலளவாக, இலையியலுக்கான முை்ைிலும் கல்விசார் அணுகுமுலைகள் 
இன்று மிகவும் குலைவாகஹவ மதிப்பிடப்படுகின்ைன, ஹமலும் 
பயன்பாட்டிை்கான ஹதலவ முன்லப விட மிகவும் பதளிவாகக் காணப்படுகிைது. 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இதுவலர, இலையியலின் நான்கு பபாதுவான வலரயலைகலளயும் 
அலவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இரண்டு முக்கிய ஹபாக்குகலளயும் நாம் 
பார்த்துள்ஹளாம். இப்ஹபாது, நாம் பின்வாங்கி, இந்தப் ஹபாக்குகளின் சில 
மதிப்படீுகலள வழங்க ஹவண்டும். 

மதிப்பீடுகள் 
"நமது மிகப் பபரிய பலம் நமது மிகப் பபரிய பலவனீமாகவும் இருக்கலாம்" 

என்ை பழபமாழிலய நம்மில் பலர் ஹகட்டிருக்கிஹைாம். இதன் பபாருள் 
என்னபவன்று நாம் அலனவரும் அைிஹவாம். நமது நம்பிக்லககள், நமது 
மனப்பான்லமகள் மை்றும் நமது பசயல்கள் நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக 
இருக்க முடியும், ஆனால் நாம் கவனமாக இல்லாவிட்டால், அலவ நம்லம 
காயப்படுத்தக்கூடும். பல வழிகளில், இலையியலில் கல்வி மை்றும் வாழ்க்லக 
ஹநாக்குநிலலகள் பல நன்லமகலள வழங்குகின்ைன, ஆனால் அலவ தீங்கு 
விலளவிக்கும் திைலனயும் பகாண்டுள்ளன. இந்த காரணத்திை்காக, இந்த 
இலையியல் ஹநாக்குநிலலகள் இரண்லடயும் மதிப்படீு பசய்ய நாம் சில ஹநரம் 
எடுக்க ஹவண்டும். 
நாம் நம் மதிப்படீுகலள பசய்யும்ஹபாது, இலையியலின் முலையான 

துலையில் ஒரு கல்வி ஹநாக்குநிலல மை்றும் வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலல ஆகிய 
இரண்டின் நன்லமகலளயும் தீலமகலளயும் நாம் பார்த்துக் 
பகாண்டிருப்ஹபாம். ஒரு கல்விசார் ஹநாக்குநிலலயுடன் பதாடங்குஹவாம். 

கை்விசாை் பநாக்குநிடை 
அஹநகமாக இலையியலுக்கான கல்விசார் அணுகுமுலைகளின் 

மிகப்பபரிய நன்லம அல்லது வலிலம என்னபவன்ைால் அலவ 
மனிதகுலத்திை்கு ஹதவனுலடய மிக அை்புதமான ஈவுகளில் ஒன்ைான 
நம்முலடய பகுத்தைிவு திைன்கலள வலியுறுத்துகின்ைன. ஹதவன் 
மனிதர்களுக்கு அைிவார்ந்த திைன்கலள வழங்கியுள்ளார், ஹமலும் 
இலையியலாளர்கள் இலையியல் உண்லமகலளப் பின்பதாடரும்ஹபாது அந்த 
திைன்கலளப் பயன்படுத்த ஹவண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிைார். 
ஹவதவசனங்கள் முழுவதிலும், ஞானமுள்ளவர்கள் ஹதவனுக்குச் ஹசலவ 

பசய்வதில் தங்கள் அைிவான திைன்கலளப் பயன்படுத்தியதை்காகக் 
கனம்பண்ணப்படுகிைார்கள். ஞானமுள்ளவர்களாக இருப்பது என்பது எது 
உண்லம என்று சிந்திப்பதும், அந்த பகுத்தைிவு விசாரலணகளிலிருந்து 
ஒத்திலசவான நம்பிக்லககளின் பதாகுப்புகலள உருவாக்குவதும்தான் என்று 
ஹவதம் நமக்குக் காட்டுகிைது. எடுத்துக்காட்டாக, சாபலாஹமான் காரியங்கலளக் 
குைித்து சிந்திக்கும் தன் திைலனப் பயன்படுத்தியதால் ஞானமுள்ளவராகக் 
கருதப்பட்டார். 1 இராஜாக்கள் 4:29-31-ல் சாபலாஹமானுக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட 
உயர்ந்த கைத்யத கவனியுங்கள்: 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஹதவன் சாபலாஹமானுக்கு மிகுதியான ஞானத்லதயும் 
புத்திலயயும், கடை்கலர மணலத்தலனயான 
மஹனாவிருத்திலயயும் பகாடுத்தார் … சகல ஞானத்லதயும் 
பார்க்கிலும் சாபலாஹமானின் ஞானம் சிைந்ததாயிருந்தது... 
சுை்ைிலும் இருந்த சகல ஜாதிகளிலும் அவன் கீர்த்தி 
பிரபலமாயிருந்தது (1 இராஜாக்கள் 4:29-31). 

அஹதஹபால், ஹவதாகமத்தின் ஞான இலக்கியமானது ஹநர்லமயான 
விசுவாசிகள் தங்கள் பகுத்தைியும் திைன்கலள வளர்த்துக்பகாள்ளவும் 
பயன்படுத்தவும் திரும்பத் திரும்ப அலழக்கிைது. 

ஹதவன் பபாதுவாகவும் கிருலபயுடனும் பல வழிகளில் 
நமக்கு அவலர பவளிப்படுத்தியுள்ளார், எனஹவ ஒருஹவலள 
மக்கள் நமக்குப் பிரசங்கிப்பதன் மூலமும், 
ஹவதவாக்கியங்கலளப் படிப்பதன் மூலமும் நாம் 
உண்லமயில் ஹதவன் யார் என்பலதயும், அவர் 
நம்மிடமிருந்து என்ன விரும்புகிைார் என்பலதயும் புரிந்து 
பகாள்ள முடியும். அது அங்ஹக இருக்கிைது... கிைிஸ்தவ 
விசுவாசத்லதப் புரிந்துபகாள்ள நமது அைிவார்ந்த 
திைன்கலளப் பயன்படுத்த ஹவண்டிய அவசியமில்லல 
என்பது இதன் அர்த்தமல்ல. அப்ஹபாஸ்தலர் 17-ல் 
தத்துவவாதிகலள பவுல் சந்தித்தஹபாது, அவர் உண்லமயில் 
தனது அைிவார்ந்த திைன்கலளப் பயன்படுத்தி, அவர் எலத 
நம்புகிைார் என்பலதப் பை்ைி அவர்கலள சமாதானப்படுத்த 
முடிந்தது, அதன் மூலம் அவர் சிலலர கர்த்தருக்காக 
ஆ த்தப்படுத்த முடிந்தது. நாம் உண்லமயில் கிைிஸ்தவ 
நம்பிக்லகலய புரிந்து பகாள்ள நம்முலடய அைிவார்ந்த 
திைன்கலள முதலில் பயன்படுத்த ஹவண்டும் என்று 
நிலனக்கிஹைன், அதனால் நாம் அவருடன் ஒரு அர்த்தமுள்ள 
உைவு பகாள்ளும் படியாக நாம் ஹதவலனப் பை்ைியும் அவர் 
தன்லன பை்ைி என்ன பவளிப்படுத்தினார் என்பலதயும் 
புரிந்து பகாள்ள முடியும். இரண்டாவதாக, நம்முலடய 
விசுவாசத்லதப் பை்ைி எவஹரனும் நம்மிடம் ஹகட்கும்ஹபாது, 
நாம் ஒரு தத்துவ ஞானியாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் 
நாம் ஒரு நல்ல நிலலயில் இருப்ஹபாம், ஒரு தத்துவவாதியாக 
இருந்தாலும் சரி, பவுலலப் ஹபால அந்த நபருக்கு நமது 
கிைிஸ்தவ விசுவாசத்லத விளக்குவதை்கு நாம் ஒரு நல்ல 
நிலலயில் இருப்ஹபாம். எனஹவ, நம்முலடய அைிவார்ந்த 
திைன்கலள அல்லது பகுத்தைியும்படிக்கு ஹதவன் நமக்குக் 
பகாடுத்துள்ள வரத்லதப் பயன்படுத்தி, நமது கிைிஸ்தவ 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

விசுவாசத்லதப் புரிந்துபகாள்வதை்கு நாம் பயன்படுத்துவது 
மிகவும் முக்கியமானது என்று நான் நிலனக்கிஹைன். 

— Rev. Dr.  ும்பிபர அஹகாக்பயரம் 

ஹவதாகமத்லதயும் கிைிஸ்தவக் ஹகாட்பாடுகலளயும் 
புரிந்துபகாள்வதன் மூலம், சலபயும் விசுவாசிகளும் வளர, 
முலையாகவும் சரீாகவும் இலையியலலக் கை்றுக்பகாள்வது 
மிகவும் முக்கியமாகும். சலப வழக்கமாக இந்த பாடங்கலளக் 
கை்றுக்பகாடுப்பதில்லல, ஹமலும் ஹதவனுலடய 
வார்த்லதலயப் படித்து, மை்ைவர்களுக்குக் கை்பிக்கும் ஒரு 
தலலமுலைலய உருவாக்குவதை்காக, அவர்களின் பயிை்சி, 
சுவிஹசஷம், சலபயுடனான உைவு, குைிப்பாக, சலபக்கும் 
சமூகத்திை்கும் இலடயிலான உைவு ஆகியவை்ைின் மூலம், 
பசய்திலயயும் ஹதவனுலடய வார்த்லதலயயும் 
மை்ைவர்களுக்குக் கை்பிக்கும் திைலனயும் தாங்கும் திைன் 
பகாண்ட ஒரு தலலமுலைலய உருவாக்குவதை்காக, 
ஹதவனுலடய வார்த்லதலயப் படிக்கவும் மை்ைவர்களுக்குக் 
கை்பிக்கவும் கூடியவர்களுக்கு நாம் பயிை்றுவிக்க ஹவண்டும். 

— Rev. அசார் அஜாஜ், பமாழிபபயர்ப்பு 

ஹபதுரு 2 ஹபதுரு 3:15-16-ல் அப்ஹபாஸ்தலனாகிய பவுலின் இலையியலலப் 
பை்ைிக் கருத்துத் பதரிவித்தஹபாது அைிவார்ந்த நணுக்கத்தின் 
முக்கியத்துவத்லத புரிந்து பகாண்டார். அவர் பின்வருமாறு கூைினார்: 

நமக்குப் பிரியமான சஹகாதரனாகிய பவுலும் தனக்கு 
அருளப்பட்ட ஞானத்தினாஹல இப்படிஹய உங்களுக்கு 
எழுதியிருக்கிைான் … அவன் பசான்னலவகளில் சில 
காரியங்கள் அைிகிைதை்கு அரிதாயிருக்கிைது (2 ஹபதுரு 3:15-16). 

நாம் பார்க்க முடிவது ஹபால, பாரம்பரிய இலையியலின் அைிவார்ந்த 
அல்லது கல்விசார் முக்கியத்துவம் நல்ல இலையியலின் ஹவதாகம கருத்லத 
எதிர்க்கவில்லல. மாைாக, கடுலமயான சிந்தலன என்பது பாரம்பரிய 
இலையியலின் பபரும் பலமாகும். 
ஆயினும்கூட, இலையியலல ஹநாக்கிய கல்விசார் ஹநாக்குநிலலகள் 

எவ்வளவு மதிப்புமிக்கலவயாக இருந்தாலும், அலவ முன்லவக்கும் 
ஆபத்துக்களுக்கு நாம் எப்ஹபாதும் விழிப்புடன் இருக்க ஹவண்டும். பபரும்பாலும், 
இலையியலாளர்கள் ஹதவலனப் பை்ைிய உண்லமகலள வியக்கத்தக்க 
திைலமயுடன் ஹசகரித்து, பகுப்பாய்வு பசய்து, பதாகுக்கிைார்கள், ஆனால் 
ஹதவனுக்கு ஹசலவ பசய்து வாழ்வதில் அஹத கவனத்லத அவர்கள் பகாடுக்கத் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

தவறுகிைார்கள். அதிநவனீ, பகுத்தைிவு இலையியல் பகுப்பாய்வு பபரும்பாலும் 
தானாகஹவ முடிவுக்கு வருகிைது. நாம் பபாதுவாக மக்கயள "நல்ல 
இலையியலாளர்கள்" என்று கருதுகிஹைாம், ஏபனன்ைால் அவர்கள் 
இலையியல் பாடங்கலளப் பை்ைி நிலைய அைிந்திருக்கிைார்கள். ஆனால் சில 
ஹநரங்களில் நல்ல இலையியலாளர்கள் எப்ஹபாதும் நல்லவர்கள் அல்ல 
என்பலத நாம் ஒப்புக் பகாள்ள ஹவண்டும். 
ஒருவர் ஒரு நல்ல இலையியலாளராக இருக்க முடியும், ஆனால் ஒரு 

நல்ல நபராக இருக்க முடியாது என்ை புள்ளிக்கு நாம் எப்படி வருகிஹைாம்? 
பவறுமஹன கல்வி நடவடிக்லககலள உள்ளடக்கிய இலையியலின் 
வலரயலையுடன் நாம் பசயல்படும் ஹபாதும், இலையியலாளர் என்ைால் நன்கு 
படிப்பது, நன்ைாக எழுதுவது மை்றும் உண்லமயான கருத்துக்கலளக் கை்பிப்பது 
என்று நாம் நிலனக்கும் ஹபாதும் தான் அப்படி நடக்கிைது. 

ஒரு நல்ல இலையியலாளராக இருப்பதும் ஒரு நல்ல 
இலையியலாளர் என்று அலழக்கப்படுவதும் மிகவும் 
சாத்தியமாகும், ஆனால் ஒரு நல்ல நபராக இருக்க முடியாது. 
உண்லமயில், மக்கள் உண்லமயிஹலஹய பபரிய 
புத்தகங்கலள எழுதுகிைார்கள், அவர்கள் பபரிய 
பிரசங்கங்கலளப் பிரசங்கிக்கிைார்கள், அவர்கள் சலபயின் 
தலலவர்களாக இருக்கிைார்கள், பின்னர் அவர்கள் 
உண்லமயில் நல்லவர்கள் அல்ல என்பலத நாம் 
கண்டுபிடிக்கிஹைாம். இது மிகவும் அதிகமாக நடக்கிைது. அது 
இப்படி நடக்கிைது, ஏபனன்ைால் பபரும்பாலும் நாம் ஒரு நல்ல 
இலையியலாளலர புத்திசாலியானவராகவும் தங்களின் 
சிந்தலனயில் கடுலமயானதாகவும் இருக்கக்கூடியவராக 
பார்க்கிஹைாம், ஹமலும் அந்த சிந்தலன அவர்களின் 
வாழ்க்லகலய பாதிக்கிைதா என்பலத நாம் கருத்தில் 
பகாள்வதில்லல. இது ஒரு மிக முக்கியமான 
பிரச்சலனயாகும்... அவர்கள் தங்கள் பணியில், தங்கள் 
கலலயில் நல்லவர்களாக இருக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் 
வாழும் வழிகளில் மிகவும் ஹமாசமான மனிதர்களாக இருக்க 
வாய்ப்புண்டு. இப்ஹபாது, பிரச்சலன என்னபவன்ைால், 
பபரும்பாலும் நாம் அலத ஏை்றுக்பகாள்ள தயாராக 
இருக்கிஹைாம். நாம் அலத அந்த வழியில் அனுமதிக்க 
தயாராக இருக்கிஹைாம் மை்றும் உண்லமயில் நம்முலடய 
சிைந்த அைிவார்ந்த இலையியலாளர்கள் தங்கள் பபரிய 
எண்ணங்கலள நிஜ வாழக்லகக்கு பயன்படுவதை்கு 
தலடயாக இருக்க மாட்ஹடாம். அது இஹயசு கிைிஸ்துவின் 
சலபயில் மை்றும் நம் தலலவர்கள் மத்தியில் இருக்கும் 
ஹபாது, அது ஒரு பிரச்சலனயாகிைது. ஏபனன்ைால் உண்லம 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

என்னபவன்ைால், நமக்கு நல்ல கல்வியியல் 
இலையியலாளர்கள் மட்டும் ஹபாதாது. நமக்கு நல்ல 
கல்வியியல் இலையியலாளர்கள் ஹதலவ, அவர்கள் நல்ல 
மக்களாக, கிைிஸ்துவின் வழிகளில் தங்கள் வாழ்க்லகலய 
உறுதிப்படுத்தும் மக்களாக இருக்க ஹவண்டும். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

இலையியல் என்பது பவறுமஹன தலல அைிவு மட்டுமல்ல. 
இலையியல் என்பது உண்லமயில் நம் இருதயங்களுக்கும் 
நமது வாழ்க்லகக்கும் பசய்திகலளக்  வகோடுக்கும் ஒரு 
அைிவாகும். எனஹவ, சிலர் ஹவதாகம அல்லது இலையியல் 
அைிலவக் பகாண்டிருந்தால், இன்னும் அவர்கள் மக்கலள 
நடத்தும் வழியிலும், அவர்கள் வாழும் வழியிலும் அவர்கள் 
தங்கள் வாழ்க்லகயில் ஹதவலன ஹசவிக்கும் வழியிலும் 
தாக்கத்லத ஏை்படுத்தவில்லல என்ைால், அவர்களுலடய 
இலையியல் நல்ல இலையியல் இல்லல. நான் உண்லமயில் 
அது இலையியல் அல்ல என்று வாதிடுஹவன், ஏபனன்ைால் 
இலையியலின் குைிக்ஹகாள் நம் வாழ்க்லகயில் 
ஹவதாகமத்லதப் பயன்படுத்துவதாகும். எனஹவ, இறுதியாக 
ஒரு நல்ல நபராக இல்லாமல், ஒரு நல்ல இலையியலாளராக 
இருந்தால் அவர் நல்ல இலையியலாளரும் அல்ல என்று 
நான் கூறுஹவன். 

— Rev.  ட்ச் கார்மனி 

கிைிஸ்தவ இலையியலில் கல்விசார் ஹநாக்குநிலலகளின் நன்லம 
தீலமகலள மதிப்பிடுவது எவ்வளவு முக்கியஹமா, அஹத அளவுக்கு, வாழ்க்லக 
ஹநாக்குநிலலகளின் நன்லமகள் மை்றும் தீலமகலளயும் நாம் அைிந்திருக்க 
ஹவண்டும். இலையியலானது வாழ்க்லகயுடன் ஹநரடியாக இலணக்கப்பட 
ஹவண்டும் என்ை வளர்ந்து வரும் ஒருமித்த கருத்லத நாம் எவ்வாறு மதிப்பிட 
ஹவண்டும்? 

வாழ்க்டக பநாக்குநிடை 
பல விதங்களில், இலையியலில் ஒரு வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலலயின் 

மிகப்பபரிய பலம் என்னபவன்ைால், அது முக்கியமான ஹவதாகம மதிப்புகலள 
நிலைஹவை்ை நமக்கு உதவுகிைது. யாக்ஹகாபு 1:22 ஹபான்ை ஹவத பகுதிகள் 
பவறுமஹன கல்விசார் இலையியல் ஹதடல்களுக்கு அப்பால் பசல்ல நம்லம 
அலழக்கின்ைன என்பலத நாம் அலனவரும் அைிஹவாம். யாக்ஹகாபு இவ்வாறு 
கூறுகிைார்: 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

அல்லாமலும், நீங்கள் உங்கலள வஞ்சியாதபடிக்குத் 
திருவசனத்லதக் ஹகட்கிைவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி 
பசய்கிைவர்களாயும் இருங்கள் (யாக்ஹகாபு 1:22). 

பல இலையியலாளர்களின் அைிவார்ந்த பாசாங்குத்தனம் யாக்ஹகாபின் 
வார்த்லதகளால் முை்ைிலும் தள்ளுபடி பசய்யப்படுகிைது. நல்ல 
இலையியலானது சரியான கை்ைலுக்கு மட்டுமல்ல, முலையான வாழ்க்லகக்கு 
வழிவகுக்கும். நாம் ஹவறு எலதயும் நம்பினால், நாம் நம்லம நாஹம ஏமாை்ைிக் 
பகாள்கிைவர்களாக இருப்ஹபாம். இலதத்தான் பவுல் 1 பகாரிந்தியர் 8:1-ல் சுட்டிக் 
காட்டினார், அங்கு அவர் இவ்வாறு எச்சரித்தார்: 

"அைிவு" இறுமாப்லப உண்டாக்கும், அன்ஹபா 
பக்திவிருத்திலய உண்டாக்கும் (1 பகாரிந்தியர் 8:1). 

மை்றும் 1 பகாரிந்தியர் 13:2 இல், அப்ஹபாஸ்தலனாகிய பவுல் இவ்வாறு 
பசான்னார்: 

நான் ... சகல இரகசியங்கலளயும், சகல அைிலவயும் 
அைிந்தாலும் அன்பு எனக்கிராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லல 
(1 பகாரிந்தியர் 13:2). 

நாம் கை்பலன பசய்யக்கூடிய ஒவ்பவாரு இலையியல் கருத்லதயும் 
நம்மால் புரிந்துபகாள்ள முடிந்தாலும், அந்தக் கருத்துக்கள் அன்பின் பலலனத் 
தரவில்லல என்ைால், நமது இலையியல் முயை்சிகள் ஒன்றுமில்லல என்று 
அப்ஹபாஸ்தலனாகிய பவுல் வலியுறுத்தினார். 
கிைிஸ்துலவப் பின்பை்றுகிை உண்லமயுள்ள சீஷர்கலள, ஹதவனுக்காக 

வாழ்வலத ஹநாக்கி தங்கள் இலையியல் பிரதிபலிப்புகலள திலசதிருப்ப 
ஹவதாகமம் இலடவிடாமல் அலழக்கிைது. நாம் சில புைநிலல, கருத்தியல் 
வழியில் இலையி யலப் பை்ைி கை்றுக்பகாள்வதில் மட்டுஹம கவனம் 
பசலுத்தினால் நாம் உண்லமயில் ஹவதாகம தராதரங்கலள நிலைஹவை்ை 
மாட்ஹடாம். மாைாக, ஹவதாகமத்தின் மதிப்புகலள ஆதரிக்கும் இலையியல், நாம் 
நம்பும் காரியங்களின் விபரங்கள் அடங்கிய இலையியலாக இருக்கும். 
அஹத ஹநரத்தில், இலையியலல ஹநாக்கிய வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலலகளும் 

ஒரு தீவிர ஆபத்லத முன்லவக்கின்ைன, குைிப்பாக அது நாம் "அைிவுக்கு 
எதிரான" என்று அலழக்கக்கூடிய ஆபத்தாகும். பபரும்பாலும், கிைிஸ்துவுக்காக 
வாழ்வலத மதிக்கும் கிைிஸ்தவர்கள் கவனமான, கடுலமயான இலையியல் 
பகுப்பாய்வின் மதிப்லப நிராகரிக்கின்ைனர். சிலர் உண்லமயில் பாரம்பரிய, 
கல்வி சார்ந்த முலையான இலையியல் கிைிஸ்தவ வாழ்க்லகக்கு தீங்கு 
விலளவிக்கும் என்று கருதுகின்ைனர். 

"நாம் உபஹதச ஹகாட்பாட்டிை்குள் வர ஹவண்டும் என்று நான் 
நிலனக்கவில்லல" என்று ஹநர்லமயான மக்கள் இது ஹபான்ை விஷயங்கலளச் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பசால்வலத நாம் அலனவரும் ஹகட்டிருக்கிஹைாம். அது கிைிஸ்துவிடமிருந்து நம் 
மனலத மட்டுஹம அகை்றும்." அல்லது "நீங்கள் இலையியல் படிக்க 
ஹதலவயில்லல; பவறும் ஆவியினால் நிரப்பப்படுங்கள்" என்று ஒருஹவலள 
நீங்கள் ஹகள்விப்பட்டிருக்கலாம்.  அல்லது ஒருஹவலள, "அைிவார்ந்த 
கிைிஸ்தவம் மரித்துப்ஹபான கிைிஸ்தவம்" என்று நீங்கள் 
ஹகள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த நல்ல அர்த்தமுள்ள விசுவாசிகள் பாரம்பரிய, 
கல்வி சார்ந்த இலையியலல அைிவுக்கு எதிரான விசுவாசத்லதக் குைித்த 
அணுகுமுலைக்காக நிராகரிக்கிைார்கள். கடுலமயான இலையியல் 
விசுவாசிகள் கூட, கவனமாக தங்கள் வாழ்க்லகலயக் கட்டிபயழுப்புவதை்குப் 
பதிலாக, பபரும்பாலும் தங்கள் ஆவிக்குரிய உள்ளுணர்வுகலள கவனமாக 
ஆராயாமல் இருக்கிைார்கள். இப்ஹபாது, நாம் கிைிஸ்துவுக்காக வாழ ஹவண்டும், 
ஆவியால் நிரப்பப்பட ஹவண்டும் என்பது உண்லமதான். அைிவார்ந்த 
கிைிஸ்தவம் பகாடியதாக இருக்க முடியும் என்பது உண்லம தான். ஆனால் அஹத 
ஹநரத்தில், நாம் அலனவரும் சலபயில் அைிவு-எதிர்ப்பு என்ை தீவிர ஆபத்லத 
எதிர்க்க ஹவண்டும். இந்த அைிவு எதிர்ப்புவாதம் தவிர்க்க முடியாமல் பல 
விசுவாசிகளின் வாழ்க்லகயில் பயங்கரமான விலளவுகலளக் 
பகாண்டிருக்கும் கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் தவைான ஹபாதலனகளுக்கும் 
தவைான கருத்துகளுக்கும் வழிநடத்தும். 
பவுல் 2 தீஹமாத்ஹதயு 2:15 ல் இந்த ஆபத்லத ஒப்புக்பகாண்டார், அங்கு அவர் 

தீஹமாத்ஹதயுலவ இவ்வாறு ஊக்குவித்தார்: 

நீ பவட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்லத 
நிதானமாய்ப் பகுத்துப் ஹபாதிக்கிைவனாயும் உன்லன 
ஹதவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி 
ஜாக்கிரலதயாயிரு (2 தீஹமாத்ஹதயு 2:15). 

இங்ஹக தீஹமாத்ஹதயு சத்திய வார்த்லதலயச் சரியாகக் லகயாள ஹவண்டும் 
என்று பவுல் வலியுறுத்தினார். ஆனால் இலதச் பசய்வது எளிதான காரியம் 
அல்ல. சத்திய வார்த்லதலய சரியாகக் லகயாள்வதை்கு தீஹமாத்ஹதயு ஒரு 
"ஊழி க்கோரை்" ஆக ஹவண்டியிருந்தது. கிஹரக்க பமாழியில் ergates (ἐργάτης) 
என்பது ஊழி க்கோரயை குைிக்கிைது. விடாமுயை்சியுடன் ஹவலல பசய்யும் 
ஒருவலர இது குைிக்கிைது. கிைிஸ்தவ இலையியலல கட்டிபயழுப்புவதை்கு 
கடுலமயான அைிவார்ந்த பிரதிபலிப்பு ஹதலவப்படுகிைது. 
நாம் ஒவ்பவாருவரும் இலையியலல வலரயறுக்கும் விதத்லதக் 

கவனமாகப் பார்க்க ஹவண்டும். நம்மில் சிலர் இயை்லகயாகஹவ வாழ்க்லகயின் 
மை்ை அம்சங்கலள புைக்கணிப்பதை்காக இலையியலின் கல்வி சார்ந்த 
பார்லவலய ஹநாக்கி நகர்கிஹைாம். நம்மில் மை்ைவர்கள் அைிவார்ந்த 
விஷயங்கலளப் புைக்கணிப்பதை்காக வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலலலய ஹநாக்கிச் 
பசல்கிஹைாம். இந்த அதீதங்கலளத் தவிர்ப்பதை்கு, இரு கண்ஹணாட்டங்களிலும் 
பலங்களும் ஆபத்துக்களும் உள்ளன என்பலத நாம் ஒப்புக்பகாள்ள ஹவண்டும். 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஞானத்தின் வழியானது ஒஹர ஹநரத்தில் இரண்டு கண்ஹணாட்டங்கலளயும் 
தழுவுவதாகும். நமக்கு வாழ்க்லக கல்வி இலையியல் மை்றும் இலையியல் 
இரண்டும் ஹதலவ. 
இலையியலினுலடய வலரயலைகளின் பல அம்சங்கலள ஆராய்ந்த 

பிைகு, நாம் இலையியலின் குைிக்ஹகாள்கள் என்கிை இரண்டாவது 
பிரச்சலனலயப் பார்க்கத் தயாராக இருக்கிஹைாம். கிைிஸ்தவர்கள் தங்கள் 
இலையியலலக் கட்டிபயழுப்பும்ஹபாது என்ன ஹநாக்கங்கள் முன்னால் வர 
ஹவண்டும்? இந்த ஹநாக்கங்கள் எவ்வாறு ஒன்ஹைாபடான்று 
இலணக்கப்படுகின்ைன? 

இைக்குகள் 
நமது இலையியலலக் கட்டலமக்கும்ஹபாது நாம் அலடய முயல 

ஹவண்டிய இலக்குகலளச் சுருக்கமாகக் கூை எண்ணை்ை வழிகள் உள்ளன. 
நிச்சயமாகஹவ, ஹவதவசனங்கள் அலனத்திலும் உள்ள மகத்தான 
கட்டலளகலளப் பை்ைிய இஹயசுவின் வார்த்லதகள் பபாருந்தும். நமது முழு 
இருதயத்ஹதாடும், நமது முழு ஆத்துமாஹவாடும், நமது முழுப் பலத்ஹதாடும் 
ஹதவலன ஹநசிப்பதை்கும், நம்லமப்ஹபாலஹவ நமது அயலார்கலள 
ஹநசிப்பதை்கும் இலையியலலக் கட்டிபயழுப்புவது நம்லம வழிநடத்த ஹவண்டும். 
பகாரிந்தியருக்கு பவுல் பகாடுத்த ஹபாதலனயின் பவளிச்சத்தில் 
இலையியலின் இலக்குகலள நாம் சுருக்கமாகக் கூைலாம், ஹமலும் நமது 
இலையியலல "ஹதவனுலடய மகிலமக்காக" கட்டிபயழுப்பலாம். ஹவதாகமத்தில் 
உள்ள இந்த மை்றும் இஹதஹபான்ை ஹவத பகுதிகள் நமது முழு வாழ்க்லகக்கும் 
மிக உயர்ந்த தராதரங்கலள அலமக்கின்ைன. ஆனால் நம் பதாடரின் இந்த 
கட்டத்தில், இலையியலின் குைிக்ஹகாள்கலள சை்று வித்தியாசமான வழியில் 
ஆராய விரும்புகிஹைாம். 
நாம் மூன்று படிகளில் இலையியலல உருவாக்குவதை்கான கிைிஸ்தவ 

இலக்குகலள ஆராய்ஹவாம். முதலாவதாக, இலையியலின் மூன்று முதன்லம 
இலக்குகலள நாம் அலடயாளம் காண்ஹபாம். இரண்டாவதாக, இந்த 
இலக்குகள் ஒன்லைபயான்று சார்ந்திருப்பது குைித்து நாம் கருத்து 
பதரிவிப்ஹபாம். மூன்ைாவதாக, இந்த இலக்குகலள நிலைஹவை்ை முை்படும்ஹபாது 
நாம் கவனிக்க ஹவண்டிய முன்னுரிலமகலள ஆராய்ஹவாம். கிைிஸ்தவ 
இலையியலலக் கட்டிபயழுப்புவதை்கான முதன்லம இலக்குகளுடன் 
பதாடங்குஹவாம். 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

முதன்டம இைக்குகள் 
பல விதங்களில், நாம் ஏை்கனஹவ ஆராய்ந்த இலையியலின் 

வலரயலைகள் இலையியலின் பல இலக்குகலள ஹவறுபடுத்துவதை்கான ஒரு 
பதாடக்கப் புள்ளிலய வழங்குகின்ைன. ஒரு புைம், முலையான இலையியலல 
முதன்லமயாக ஒரு அைிவியலாக, ஒரு கல்விசார் ஹநாக்குநிலலயுடன் 
வலரயறுப்பது, அைிவார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் பசலுத்தும் 
ஹகாட்பாடுகலள கை்பிப்பது அல்லது வளர்ப்பது ஒரு குைிக்ஹகாள் என்பலதக் 
குைிக்கிைது. மறுபுைம், கிைிஸ்துவுக்குள் நமது முழு வாழ்க்லகயின் பரந்த 
பிரச்சலனகளில் கவனம் பசலுத்தும் ஹபாதலனகள் அல்லது ஹகாட்பாடுகலள 
வளர்ப்பஹத மை்பைாரு குைிக்ஹகாள் ஆகும் என்பலத ஒரு வாழ்க்லக 
ஹநாக்குநிலலயுடன் இலையியலல வலரயறுப்பது குைிக்கிைது. 
இலையியலுக்கான மூன்று முதன்லம இலக்குகலளப் பை்ைிப் ஹபசுவதன் 

மூலம் இந்த இரண்டு ஹநாக்குநிலலகலளயும் நாம் கட்டுஹவாம். முதலாவதாக, 
பபரும்பாலும் பாரம்பரியக் ஹகாட்பாடு என்று அலழக்கப்படுவலதக் கருத்தில் 
பகாள்ஹவாம். இரண்டாவதாக, சமீபத்திய இலையியலாளர்கள் பலர் 
ஆர்த்ஹதாபிராக்ஸிஸ் அல்லது சரியான நடத்லத என்று அலழத்தலத நாம் 
ஆராய்ஹவாம். மூன்ைாவதாக, ஆர்த்ஹதாபத்ஹதாஸ் எனப்படும் முலையான 
கிைிஸ்தவ இலையியலில் பபரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத ஒரு முதன்லம 
இலக்லகப் பை்ைி விவாதிப்ஹபாம். பாரம்பரிய ஹகாட்பாடு என்பதன் பபாருள் 
என்னபவன்பலத முதலில் பார்ப்ஹபாம். 

பாைம்பைிய பகாை்பாடு 
"பாரம்பரியம்" என்ை பசால் சில ஹநரங்களில் கிழக்கத்திய 

கிறிஸ்தவத்தின் பாரம்பரிய சலபகலளப் ஹபாலஹவ, சலபயிின் குைிப்பிட்ட 
கிலளகலள அலடயாளம் காணப் பயன்படுத்தப்படுகிைது. ஆனால் இங்ஹக 
பின்வருமாறு நாம் பவறுமஹன பபாதுவான அர்த்தத்லதக் பகாடுக்கும் 
வார்த்லதலயப் பயன்படுத்துஹவாம்: 

சரியான அல்லது ஹநரான சிந்தலன 

பாரம்பரியத்தின் குைிக்ஹகாளானது சரியான அல்லது உண்லமயான 
ஹகாட்பாடுகலள அலடவதாகும். நம்முலடய ஸ்தாபனம் அல்லது சலப எதுவாக 
இருந்தாலும், நாம் இலையியலல உருவாக்கும்ஹபாது, நாம் நம்பும் 
உண்லமத்தன்லமயில், ஒரு அளவிை்கு அல்லது மை்பைாரு அளவிை்கு நாம் 
ஆர்வமாக இருக்கிஹைாம். ஹதவலனப் பை்ைிய சரியான விஷயங்கலளயும், 
ஹதவலனப் பை்ைிய மை்ை காரியங்கலளயும் நாம் நம்ப விரும்புகிஹைாம். எனஹவ, 
இலையியலல ஹநாக்கிய ஒரு கல்விசார் ஹநாக்குநிலலலயப் 
பின்பை்றுபவர்களால் இந்த கருத்தியல் இலக்கு ஏன் வலியுறுத்தப்படுகிைது 
என்பலதப் பார்ப்பது கடினம் அல்ல. 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இலையியலாளர்கள் பாரம்பரியத்லத தங்கள் இலையியல் பணியின் 
முதன்லம இலக்காக ஆக்குவது சரிதான். இன்று, விலரவான தகவல்பதாடர்பு 
மை்றும் மக்கள்பதாலகயில் உலகளாவிய மாை்ைங்கள் ஆகியவை்ைால், 
கிட்டத்தட்ட ஒவ்பவாரு திருப்பத்திலும் கிைிஸ்தவத்லதத் தவிர ஹவறு 
நம்பிக்லககலள நாம் எதிர்பகாள்கிஹைாம். இது எலத நம்புவது என்பலதப் 
பை்ைி பலருக்கு குழப்பத்லத ஏை்படுத்துகிைது. நமது விசுவாசத்தின் பாரம்பரிய 
சத்திய கூை்றுக்களில் நாம் உண்லமயிஹலஹய இவ்வளவு உறுதியாக இருக்க 
முடியுமா என்று பல கிைிஸ்தவ இலையியலாளர்கள் கூட 
ஆச்சரியப்படுகிைார்கள். கிைிஸ்தவ சமூகத்திை்கு பவளிஹய இருந்து வருகிை 
குழப்பமான தாக்கங்கள் தவிர, ஒரு சில குைிப்பிட்ட ஹகாட்பாடுகலள புரிந்து 
பகாள்ளக்கூடிய மை்றும் ஒப்புக்பகாள்ளக்கூடிய மக்கலளக் கூட சலபக்குள் 
கண்டுபிடிப்பது கடினம். 
தை்ஹபாலதய இந்த ஹபாக்குகள் இருந்தஹபாதிலும், சரியான உபஹதசங்கள் 

என்று நாம் அலழக்கக்கூடிய பாரம்பரியக் கண்ஹணாட்டங்கலள வளர்ப்பது 
இலையியலின் முக்கிய இலக்குகளில் ஒன்ைாக இருக்க ஹவண்டும் என்பலத 
நாம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்த ஹவண்டும். இஹயசுவின் காலத்தில் பல மதங்களும், 
யூதர்களிலடஹய பல இலையியல் ஹவறுபாடுகளும் இருந்தன என்பலத நாம் 
எப்ஹபாதும் நிலனவுகூை ஹவண்டும். ஆனால் இந்த பன்முகத்தன்லம எழுப்பிய 
சவால்கள் இருந்தஹபாதிலும், இஹயசு பாரம்பரிய உபஹதசங்கலளத் ஹதடுவலத 
வலியுறுத்தினார். தம்முலடய பூமிக்குரிய ஊழியத்தின் பபரும்பகுதிலயப் 
பபாய்கலளத் திருத்துவதை்கும், தம்லமப் பின்பை்றுகிைவர்கள் எலத 
விசுவாசிக்க ஹவண்டும் என்பலதக் கை்பிப்பதை்கும் அவர் பசலவிட்டார். 
தன்லனப் பின்பை்றுபவர்கள் சத்தியத்லதத் ஹதடுபவர்களாக இருக்க ஹவண்டும் 
என்று அவர் தயக்கமின்ைி பிரகடனம் பசய்தார். 
ஹயாவான் 17:17 இல் இஹயசு தம்முலடய அப்ஹபாஸ்தலர்களுக்காக 

பஜபித்தலதக் கவனியுங்கள்: 

உம்முலடய சத்தியத்தினாஹல அவர்கலளப் பரிசுத்தமாக்கும்; 
உம்முலடய வசனஹம சத்தியம் (ஹயாவான் 17:17). 

உண்லமயான ஹகாட்பாட்டின் மதீு இஹயசு ஆழ்ந்த அக்கலை 
பகாண்டிருந்தார். உண்லமயான இலையியல் கருத்துக்கலளக் 
கை்றுக்பகாள்ளாமல், ஹதவனுலடய ஹசலவலய பசய்வதை்காக நாம் 
பரிசுத்தமாக்கப்படலாம் என்று இன்று அஹநகர் நம்புகிைார்கள். ஆனால் 
அப்ஹபாஸ்தலர்கள் ஹதவனுலடய வார்த்லதயின் சத்தியத்தால் 
பரிசுத்தமாக்கப்படும்படிக்கு இஹயசு பஜபித்தார். பாரம்பரிய உபஹதசங்கலள 
பை்ைிக்பகாள்ளுதல் இலையியலின் முக்கிய குைிக்ஹகாள்களில் ஒன்ைாகும் 
என்றும், அவலரப் பின்பை்றுபவர்கள் என்ை முலையில் நாமும் அலதஹய பசய்ய 
ஹவண்டும் என்றும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார். 
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பார்லவயிடவும். 

பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகலள பை்ைிக்பகாள்வதின் முதன்லம இலக்லக 
உறுதிப்படுத்துவது எவ்வளவு முக்கியஹமா, அஹத அளவுக்கு கிைிஸ்தவர்களும் 
நலடமுலை கிைிஸ்தவ வாழ்க்லகயின் இலக்லக ஒப்புக்பகாள்ள ஹவண்டும். 

நடை முடை கிைிஸ்தவ வாழ்க்டக 
இந்த வார்த்லதயிலிருந்ஹத இதன் அர்த்தத்லத நாம் பின்வருமாறு 

எடுத்துக்பகாள்ளலாம்: 

சரியான நடத்லத அல்லது நலடமுலை 

குைிப்பாக இலையியலல ஹநாக்கி ஒரு வாழ்க்லக ஹநாக்குநிலலலய 
எடுத்தவர்களிலடஹய, இந்த வார்த்லத சமீபத்திய தசாப்தங்களில் பல 
இலையியல் விவாதங்களுக்கு வித்திட்டது. வில்லியம் அஹமஸ் இலையியலின் 
லமயத்லத "ஹதவனுக்காக வாழ்வது" என்கிை ஹகாட்பாடாக விவரித்தலத 
நீங்கள் நிலனவில் பகாள்வர்ீகள். ஹதவனுக்காக வாழ்வதன் ஒரு அம்சம் நமது 
நலடமுலை வாழ்க்லக அல்லது நடத்லதயாகும். இலையியல் கருத்துக்கலளப் 
பை்ைி சரியாகச் சிந்திப்பது மட்டும் ஹபாதாது. இந்தக் கருத்துக்கலளயும் நாம் 
நலடமுலைப்படுத்த ஹவண்டும். இங்ஹக சரரீ நடத்லதகலளப் பை்ைிய 
காரியங்கள் நம் மனதில் இருக்கின்ைன. உதாரணமாக, பஜபிக்கவும், 
சுவிஹசஷம் உலரக்கவும், ஆராதலன பசய்யவும், ஒருவருக்பகாருவர் ஹசலவ 
பசய்யவும், ஏலழகளுக்கு தாராளமாக பகாடுக்கவும் ஹவண்டும் என்று 
இலையியலில் நாம் கை்றுக்பகாள்ளுகிஹைாம். ஆனால் இவை்லைப் பை்ைியும் 
பிை சத்தியங்கலளப் பை்ைியும் மட்டும் கை்றுக்பகாள்வது பபாறுப்புள்ள 
கிைிஸ்தவ இலையியலுக்குப் ஹபாதுமானதாக இருக்காது. இந்த உண்லமகள் 
சரியான பசயல்களாக மாை ஹவண்டும்.  

இலையியலுக்கும் நம்முலடய வாழ்க்லகயில் இலையியல் 
கிரிலய பசய்யக்கூடிய விதத்திை்கும் இலடயிலான 
உைவானது, ஒரு பகுதியாக முக்கியமானதாகும், ஏபனன்ைால் 
நாம் எலத நம்புகிஹைாம் என்பது மட்டுமல்ல, நாம் நம்புகிை 
காரியங்களின் அடிப்பலடயில் நம் வாழ்க்லகயில் எவ்வாறு 
பசயல்படுகிஹைாம் என்பதாகும். உதாரணமாக, ஆரம்பகால 
சலபயில் இருந்த ஞான வாதத்லத ஹசர்ந்தவர்கலள நீங்கள் 
மீண்டும் சிந்திக்கலாம், அவர்கலள பபாறுத்தவலர, சரியான 
நம்பிக்லகலய பகாண்டிருப்பதும், ஹதவன் மை்றும் அவரது 
வார்த்லதலயப் பை்ைிய இந்த இரகசிய புரிதல்கள் மை்றும் 
இஹயசு யார் என்பலதப் பை்ைியது ஆகும். இந்த உலகத்லதப் 
பை்ைிய அலனத்தும், இந்த பூமிலயப் பை்ைிய அலனத்தும் 
தை்பசயலானலவ என்பதால், ஒருவரின் வாழ்க்லகயில் அது 
எவ்வாறு பசயல்பட்டது என்பது ஒரு பபாருட்டல்ல - ஒருவர் 
நம்புகிை காரியங்களுக்கும் நலடமுலை வாழ்க்லகக்கும் எந்த 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பதாடர்புமில்லல. ஆனால் கிைிஸ்து அலத பசால்லவில்லல. 
"நீங்கள் என் ஜனங்கள், நமக்குள் இந்த உைவு இருப்பதால், 
நீங்கள் உலகத்திை்கு என் துூதர்களாக இருக்கிைீர்கள். 
நீங்கள் பசய்கிை காரியங்கள் என்னுடனான உங்கள் 
உைலவப் பிரதிபலிக்கின்ைன."  என்று அவருலடய பசாந்த 
ஹபாதலனகளிலும், புதிய ஏை்பாட்டின் மை்ை பகுதிகள் 
முழுவதிலும், பலழய ஏை்பாடு முழுவதிலும் எழுதப்பட்ட 
எழுத்துக்களிலும், ஹதவன் தம்முலடய ஜனங்கலள ஹநாக்கி 
கூறுகிைார்.  நாம் நம்புவதை்கும் நடந்து பகாள்வதை்கும் 
இலடயில் இருக்கக்கூடிய பிரிக்கமுடியாத ஒரு 
பிலணப்பாகும். நாம் நம்புவலத நம் வாழ்க்லகயில் எப்படி 
பின்பை்றுகிஹைாம் என்பதும், ஊழியமும் ஊழியத்தில் 
இருக்கக்கூடிய தலலவர்களும் எப்படி இருக்கிைார்கள் 
என்பது முக்கியமாகும். விஹசஷமாக ஊழியர்கள் எப்படி 
மந்லதலய ஹமய்க்கிைார்கள் என்பதும் சலபயில் உள்ள 
விசுவாசிகள் ஹவலலயிலும் வாழ்விலும் பள்ளியிலும் எப்படி 
தங்களுலடய விசுவாச வாழ்க்லகலய தங்கலள யசவிக்க 
அலழத்த ஹதவனுக்காக வாழ்கிைார்கள் என்பதும் அடங்கும்.   
நாம் என்ன நம்புகிஹைாம் என்பதும் அது நம் வாழ்க்லகயில் 
எவ்வாறு பசயல்படுகிைது என்பதும் முை்ைிலும் ஒரு 
அத்தியாவசியமான உைவாகும். 

— Dr. ஸ்காட் மஹனார்  

வருத்தப்படும் விதமாக, சுவிஹசஷக சலபயார் நலடமுலை கிைிஸ்தவ 
இலையியலின் இலையியல் இலக்கில் தங்கள் ஆர்வத்லதத் தக்க 
லவத்துக்பகாள்வதில் பல மகத்தான சவால்கலள எதிர்பகாள்கின்ைனர். 
முதலாவதாக, சலபக்கு பவளிஹய உள்ளவர்கள், எந்த நடத்லதகளும் குைிப்பாக 
நல்லலவ அல்லது பகட்டலவ அல்ல என்ை பபாய்யால் பதாடர்ந்து நம்லமத் 
தாக்குகிைார்கள். எனஹவ, நடந்துபகாள்வதை்கு சரியான மை்றும் தவைான 
வழிகள் உள்ளன என்று வலியுறுத்துவதன் மூலம், நம்மில் பலர் நமது 
கலாச்சாரங்களின் அலலக்கு எதிராக நிை்பதில் ஹசார்வலடந்து ஹபாகிஹைாம். 
ஆனால் சலபக்குள்ஹள இருந்தும்கூட, நலடமுலை இலையியலல ஒரு 

முக்கியமான இலக்காக ஆக்குவதை்கான நமது தயக்கமானது, 
கிைிஸ்தவர்களாகிய நாம் கடந்த காலத்தில் இந்த முயை்சியில் எவ்வாறு 
ஹதால்வியலடந்ஹதாம் என்பதிலிருந்து எழுகிைது. சத்தியத்தின் பபயரால் சலப 
பல பாவங்கலளச் பசய்துள்ளது. நாம் சலபயின் வரலாை்லைப் பார்த்து, தீவிர 
இலையியல் பகுத்தைிவால் ஆதரிக்கப்பட்ட ஹமாசமான நடத்லதகலளக் 
காண்கிஹைாம். மத நம்பிக்லகயுள்ளவர்களும், கிைிஸ்தவர்களும் கூட, அடிக்கடி 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பயங்கரமான பாவங்கள் பசய்கிைலத நியாயப்படுத்த தங்கள் இலையியலலப் 
பயன்படுத்துகிைார்கள் என்பது வரலாை்ைின் ஒரு ஹசாகமான உண்லமயாகும். 
ஆனால் இந்த கடுலமயான சிரமங்கள் இருந்தஹபாதிலும், நலடமுலை 

இலையியல் இன்னும் முக்கியமானதாகும், ஏபனன்ைால் நமது நடத்லத 
இன்னும் ஹதவனுக்கு முக்கியமானதாகும். நம்முலடய நல்ல பசயல்களும் 
வகட்ட கிரிலயகளும் நம்முலடய நித்திய பவகுமதிகலள இன்னும் 
பாதிக்கின்ைன. நாம் பசய்யும் நல்ல காரியங்கள், நம்முலடய சக 
கிைிஸ்தவர்களுக்கு ஊழியம் பசய்வதை்கான ஹதவனுலடய கருவிகளாகவும் 
இருக்கலாம். சரியான நடத்லதயின் மூலம் அவிசுவாசியான உலகத்திை்கு 
கிைிஸ்துவுக்காக ஒரு வல்லலம வாய்ந்த சாட்சிலய நாம் முன்லவக்க முடியும். 
இந்த காரணத்திை்காகவும் பிை காரணங்களுக்காகவும், நலடமுலை 
இலையியலானது இலையியலின் இன்ைியலமயாத இலக்காக இருக்க 
ஹவண்டும். 
இப்ஹபாது நாம் பல மட்டங்களில் எச்சரிக்லகயாக இருக்க ஹவண்டும். 

மனத்தாழ்லமயும் அன்பும் ஒவ்பவாரு திருப்பத்திலும் நமது நடத்லதலய 
அலடயாளப்படுத்த ஹவண்டும். கிைிஸ்தவ வாழ்க்லகலய பவறும் பசயல்களாக 
நாம் குலைத்துவிடக் கூடாது. நை்கிரிலயகளின் மூலம் நமது இரட்சிப்லப நாம் 
சம்பாதிக்க முடியாது என்பலத ஹவதவசனம் பதளிவாகக் கூறுகிைது. 
ஆயினும்கூட, இலையியல் என்பது பவறுமஹன கருத்தியல் ரதீியான சரியான 
தன்லமலயப் பை்ைி மட்டும் கவலலப்படாமல், சரியான பசயல்கலளக் 
கை்பிப்பதிலும் பசய்வதிலும் அக்கலை பகாண்டிருக்கக் கூடாது. யாக்ஹகாபு 2:19 
லயக் கவனியுங்கள், அங்கு நலடமுலை இலையியல் இல்லாமல் பாரம்பரியக் 
ஹகாட்பாடுகலளத் பதாடர்வதை்கு எதிராக யாக்ஹகாபு இவ்வாறு எச்சரித்தார்: 

ஹதவன் ஒருவர் உண்படன்று விசுவாசிக்கிைாய், அப்படிச் 
பசய்கிைது நல்லதுதான். பிசாசுகளும் விசுவாசித்து, 
நடுங்குகின்ைன (யாக்ஹகாபு 2:19). 

இந்த ஹவத பகுதியில் யாக்ஹகாபு ஒரு குைிப்பிடத்தக்க கூை்லை 
முன்லவத்தார். பல விதங்களில், பிசாசுகளும் தங்கள் பாரம்பரியங்கலளப் 
பின்பை்றுகின்ைன. ஹதவன் ஒருவஹர என்று அயவகள் நம்புகிை்றை. 
அலவகள் இந்த உண்லமலய மிகவும் ஆழமாக நம்புகிை்றை, அலவகள் 
பயத்தில் "நடுங்குககின்ைன." ஆனால் பிசாசுகள் பாரம்பரியத்லதப் 
பின்பை்றுதல் அலவகளுக்கு எந்த நன்லமலயயும் பசய்யாது, ஏபனன்ைால் 
அலவகள் தங்கள் நலடமுலைகளில் ஹதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கிை்றை. 

யாக்ஹகாபு பல்ஹவறு இடங்களில் சிதைிக்கிடக்கும் யூத 
கிைிஸ்தவர்களுக்கு எழுதுகிைார், அவர்களுலடய 
விசுவாசத்தின் லமயமான அைிக்லகலயப் பை்ைி 
எழுதுகிைார். அதை்கு அவர், "ஹதவன் ஒருவஹர என்று நீங்கள் 
விசுவாசிக்கிைீர்களா?" என்ைார். அது ஹஷம்மா என்கிை 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வார்த்லதயிலிருந்து வருகிைது, அது அவர்கள் உபாகமம் 
புத்தகத்தின் காலத்தில் இருந்து ஒவ்பவாரு நாளும் பஜபித்த 
ஒரு பஜபமாகும். "நீங்கள் அலத விசுவாசித்தால், நீங்கள் 
நல்ல காரியத்லத பசய்கிைீர்கள். பிசாசுகள் கூட 
விசுவாசிக்கின்ைன, அலவகளும் நடுங்குகின்ைன." என்று 
அவர் கூறுகிைார்.  பிசாசுகலளப் ஹபால விசுவாசிப்பதை்கும்,  
உண்லமயில் நம்லம இரட்சித்து, ஹதவனுடன் ஒரு உைலவ 
உருவாக்கும் நம்முலடய விசுவாசத்திை்கும் இலடயிலான 
வித்தியாசம் என்ன? வித்தியாசமானது ஹதவலன 
ஹநசிப்பதிலும் ஹதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதிலும் இருக்கிைது. 
யாக்ஹகாபு பவறுமஹன வார்த்லதலயப் படிப்பதில் மட்டுஹமா, 
ஹதவனுலடய வார்த்லதகலளக் ஹகட்பதில் மட்டுஹமா, ஹவத 
அைிலவ வளர்த்துக்பகாள்வதில் மட்டுஹமா அல்ல, அவை்லைப் 
பின்பை்ைவும், ஹதவனிடம் நமது உைலவ இலணப்பதிலும் 
கவனம் பசலுத்துகிைார். "நீ என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்தால், 
என் கை்பலனகலளக் லகக்பகாள்வாய்" என்று இஹயசு 
இப்படிச் பசான்னார். 

— Dr. கிரிஹகாரி ஆர். பபர்ரி 

பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகலளப் பை்ைிக்பகாள்ளுதல் மை்றும் நலடமுலை 
இலையியலின் முதன்லம இலக்குகளுக்கு ஹமலதிகமாக, சரியான 
உணரச்சிகள் அல்லது உணர்வுகளின் இலக்லகயும் நாம் குைிப்பிட ஹவண்டும். 

சைியான உணரச்சிகள் அை்ைது உணை்வுகள் 
இந்த பசால்லாக்கம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லல, ஆனால் 

இலதப் புரிந்துபகாள்வது கடினம் அல்ல. சரியான அல்லது சரியான 
உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சிகள் என்பது தான் 

"ஆர்த்ஹதாபாத்ஹதாஸ்" என்ை வார்த்லதயின் பபாருள் ஆகும். 

ஹதவனுக்காக வாழ்வது என்பது நம்முலடய ஆழமான உணர்வுகள் 
அவருலடய ஹசலவயில் பயன்படுத்தப்படுவலத உறுதிபசய்வலத 
உள்ளடக்குகிைது. நம்முலடய சந்ஹதாஷங்கள், ஏமாை்ைங்கள், ஏக்கங்கள், 
ஹகாபம், பரவசம் மை்றும் பல உணர்ச்சிகள் ஆகியலவ ஹதவனுலடய 
சித்தத்திை்கு இலசவாகக் பகாண்டு வரப்பட ஹவண்டும். துரதிருஷ்டவசமாக, 
கல்விசார் இலையியலாளர்கள் இலையியலின் எந்த இலக்லகயும் 
புைக்கணிக்க முலனந்தால், அது சரியான உணர்சிகள் அல்லது 
உணர்வுகளின் குைிக்ஹகாள் ஆகும். இலையியலின் உணர்ச்சிப் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பரிமாணத்தின் புைக்கணிப்பு குலைந்தது இரண்டு காரணங்களுக்காக 
நிகழ்கிைது. 
முதலாவதாக, பல கல்வியியல் இலையியலாளர்கள் பபரும்பாலும் 

உணர்ச்சிகலள பவளிப்படுத்துவதில் அல்லது ஆராய்வதில் உளவியல் 
ரதீியாக திைலமயை்ைவர்கள். உண்லமயில், பபரும்பாலும் மலட்டுத்தனமான 
கல்வி மாதிரியானது இது அடிக்கடி கல்விசோர் இலையியலில் பலர் 
ஹபராசிரியர்களாகவும் ஆசிரியர்களாகவும் மாறுவதை்கு வழிவகுக்கிைது. 
இதனால் அவர்கள் வாழ்க்லகயின் உணர்ச்சி பரிமாணங்கலள 
எதிர்பகாள்வலதத் தவிர்க்க இது வழிவகுக்கிைது. இதன் விலளவாக, 
கல்வியியல் தாவரவியல் பாடப்புத்தகங்களில், கல்வியியல் இலையியல் 
எழுத்துக்களில் பவளிப்படுத்தப்படும் சிைிய உை்சாகம், மகிழ்ச்சி, வலி, 
அனுதாபம், கவனிப்பு மை்றும் அன்பு ஆகியவை்லைக் கண்டுபிடிப்பதில் 
ஆச்சரியமில்லல. நீங்கள் எப்ஹபாதாவது அதிக கல்வியியல் இலையியலலப் 
படித்திருந்தால், உணர்ச்சி சார் விஷயங்களில் மிகக் குலைந்த கவனம் 
பசலுத்தப்படுவலத நீங்கள் அைிவர்ீகள். வருத்தப்படும் விதமாக, பதாழில்முலை 
இலையியலாளர்கஹள உணர்ச்சிகலள மதிப்பதில்லல, அல்லது அவர்கள் 
பவறுமஹன உணர்ச்சி ரதீியாக தங்கலள வளர்த்துக் பகாள்ளவில்லல 
என்பதால் இது பபரும்பாலும் நிகழ்கிைது. 
சரியான உணர்சிகள் அல்லது உணர்வுகளுக்கு இரண்டாவது தலடயாக 

இருப்பது என்னபவன்ைால், பல சுவிஹசஷ சலபயார் உணர்வுகள் 
ஒழுக்கமை்ைலவ அல்லது தார்மீக ரதீியாக நடுநிலலயானலவ என்று நம்பும் 
வலலயில் விழுந்துள்ளனர். சில உணர்வுகள் சரிபயன்றும், மை்ைவலவகள் 
தவறு என்றும் ஹபசுவது பபாருத்தமை்ைது என்று அவர்கள் பசால்கிைார்கள். 
சரியான உணர்வுகள் என்ை கருத்து முை்ைிலும் தவைாக வழிநடத்தப்படுகிைது 
என்று அவர்கள் நம்புகிைார்கள். ஆனால் உணர்ச்சிகலளப் பை்ைிய அைபநைிக் 
கண்ஹணாட்டம் எவ்வளவு பரவலாக இருக்கிைஹதா, அந்த அளவுக்கு அது 
ஹவதத்தின் முன்ஹனாக்குகலளக் காட்டிலும் சில நவனீ உளவியல் 
ஹகாட்பாடுகளுக்கு ஏை்ப மிகவும் அதிகமாக உள்ளது என்பலதக் கவனத்தில் 
பகாள்வது சுவாரசியமானது. 

கலாத்தியர் 5-ல் உள்ள அன்பு, சந்ஹதாஷம், சமாதானம், 
நீடியபபாறுலம, தயவு, நை்குணம், விசுவாசம், மை்றும் 
இச்லசயடக்கம் ஹபான்ை ஆவியின் கனிலயப் பை்ைி நீங்கள் 
நிலனக்கும்ஹபாது, அலவகள் மிகவும் 
உணர்ச்சிகரமானலவகளாக இருக்கின்ைன. விசுவாசியின் 
வாழ்க்லகயில் பரிசுத்த ஆவியின் ஹவலல உணர்ச்சிகலள 
பாதிக்கிைது என்பலதஹய இது நமக்குச் பசால்கிைது. எனஹவ, 
உணர்ச்சிகள் தார்மகீ ரதீியாக நடுநிலலயானலவ அல்ல. 
நல்ல உணர்ச்சிகள் உள்ளன, பகட்ட உணர்ச்சிகளும் 
உள்ளன. நியாயமான உணர்ச்சிகளும் உள்ளன, தீய 
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பார்லவயிடவும். 

உணர்ச்சிகளும் உள்ளன. இந்த சூழ்நிலலயிலும் அந்த 
சூழ்நிலலயிலும் உள்ளலவகலள ஹவறுபடுத்திக் காட்டுவது 
நமக்கு அடிக்கடி கடினமாக இருக்கின்ைது, ஆனால் உண்லம 
என்னபவன்ைால், ஹவதம் நமக்குக் கை்பிக்கிைவை்ைின் 
வழிகளில் நாம் எவ்வளவு அதிகமாக சிந்திக்கிஹைாஹமா, 
அவ்வளவுக்கவ்வளவு நாம், இந்த சூழ்நிலலயில் என் 
உணர்ச்சி சரியானதா? ஹபான்ை ஹகள்விகலளக் ஹகட்ஹபாம்.  
இந்தச் சூழ்நிலலலயப் பை்ைிய என் உணர்வு, அலதப் பை்ைி 
நான் எப்படி உணரஹவண்டும் என்று ஹதவன் விரும்புகிை 
ரதீியில் இருக்கிைதா? ஆவியின் கனியான அன்பு, 
சந்ஹதாஷம், சமாதானம், நீடியபபாறுலம, தயவு, நை்குணம், 
விசுவாசம், மை்றும் இச்லசயடக்கம் ஹபான்ை விஷயங்கள் 
அலனத்து வலகயான உணர்ச்சி பசாை்கலளயும் 
உள்ளடக்கியிருக்கிைது. ஆகஹவ அந்த வலகயான 
வார்த்லதகலள விட உணர்ச்சிகரமாக என்ன இருக்க 
முடியும்? எனஹவ, உண்லம என்னபவன்ைால், உணர்ச்சிகள் 
கிைிஸ்தவ இலையியலின் ஒரு பகுதியாக இருக்க ஹவண்டும். 
நாம் ஹவதத்லதப் பை்ைிச் சிந்திக்கும்ஹபாதும், ஹவதத்லத 
வாழ்க்லக ில் அப்பியாசப்படுத்தும்ஹபாதும், அது நமது 
உணர்ச்சி வாழ்க்லகயில் தாக்கத்லத ஏை்படுத்த ஹவண்டும். 
நமது அைிவார்ந்த வாழ்க்லக மட்டுமல்ல, நமது நடத்லதகள் 
மட்டுமல்ல, நமது உணர்வுகளும் கூட நம் வாழ்க்லகயில் 
தாக்கத்லத ஏை்படுத்த ஹவண்டும். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

ஹதவலனப் பை்ைி நாம் எப்படி சிந்திக்க ஹவண்டும், ஹதவலன 
ஹநாக்கி நாம் எப்படி நடந்துபகாள்ள ஹவண்டும், ஹதவலனப் 
பை்ைி நாம் என்ன உணர ஹவண்டும் என்பலதப் பை்ைி 
ஹவதாகமம் நமக்கு நிலைய பசால்கிைது. எனஹவ, 
உணர்ச்சிகள் தார்மகீ ரதீியாக நடுநிலலயானலவ அல்ல 
என்று ஹவதம் மிகத் பதளிவாக கூறுகிைது. நாம் முழுலமயாக 
ஹதவலன மகிலமப்படுத்த ஹவண்டும் என்கிை வழிகளில் 
உணர்ச்சிகளும் ஒன்ைாகும் ... ஹதவனுக்கு நான் 
உணர்ச்சிப்பூர்வமோக பதிலளிப்பதில் உள்ள ஒவ்பவாரு 
அம்சமும் என்னுடைய வாழ்க்லகயில் நான் 
உணர்ச்சிப்பூர்ேமாக பதிலளிப்பதும் என் வாழ்க்லகயில் 
நடப்பலவகளும் ஹதவன் யார் என்பலதயும் என்லன யாராக 
அவர் மாை்ைியிருக்கிைார் என்பலதயும் இந்த உலடந்து 
ஹபான உலகத்திை்கு நான் எப்படி பதிலளிக்க ஹவண்டும் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

என்பலதயும் பிரதிபலிக்கிைது. இந்த உலகத்லத ஒருநாள் 
அழித்து புதிய வானத்லதயும் புதிய பூமிலயயும் 
சிருஷ்டிப்பார். 

— Dr. எம். பி. 

அப்ஹபாஸ்தலனாகிய பவுலின் எழுத்துக்களில் இலையியல் எழுத்தில் 
உணர்ச்சிகளின் அை்புதமான உதாரணம் காணப்படுகிைது. பவுல் பாரம்பரிய 
ஹகாட்பாட்டில் அக்கலை பகாண்டிருந்தார் என்பலத நாம் அலனவரும் 
அைிஹவாம். அவர் உண்லமலயத் பதாடர்வதில் உறுதியாக இருந்தார். ஆயினும், 
சத்தியத்லதப் பை்ைி பவுல் திரும்பத் திரும்ப எழுதியஹபாது, பவுலால் தம்முலடய 
உணர்வுகலள அடக்க முடியவில்லல. பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகள் குைித்த 
அவரது பிரதிபலிப்புகள் தன்னிச்லசயான உணர்ச்சி பவடிப்புகலள 
ஏை்படுத்தின. ஒரு உதாரணமாக, ஹராமர் 11:33-36-ல் பவுல் மிகுந்த உணர்ச்சியில் 
துதித்தலதக் கவனியுங்கள்: 

ஆ! ஹதவனுலடய ஐசுவரியம், ஞானம், அைிவு 
என்பலவகளின் ஆழம் எவ்வளவாயிருக்கிைது! அவருலடய 
நியாயத்தீர்ப்புகள் அளவிடப்படாதலவகள், அவருலடய 
வழிகள் ஆராயப்படாதலவகள்! "கர்த்தருலடய சிந்லதலய 
அைிந்தவன் யார்?" "அவருக்கு 
ஆஹலாசலனக்காரனாயிருந்தவன் யார்?" சகலமும் 
அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிைது. 
அவருக்ஹக என்பைன்லைக்கும் மகிலமயுண்டாவதாக.  
ஆபமன் (ஹராமர் 11:33-36). 

ஒரு கல்வியியல் இலையியல் நூலின் நடுவில் நீங்கள் கலடசியாக 
எப்ஹபாது இப்படிப் வாசித்தீர்கள்? 

ஹராமர் புத்தகம், முதல் 11 அதிகாரங்களில், ஹதவன் யார், அவர் 
என்ன பசய்திருக்கிைார் என்பதை்கான அலனத்து 
ஆழத்லதயும் நமக்குக் கை்பிக்கிைது. ஒவ்பவாரு 
அதிகாரத்திலும், பவுல் இன்னும் ஏதாவது ஹசர்க்கிைார், 
ஹமலும் நீங்கள் அதிகாரம் 11 க்கு வரும்ஹபாது, அதிகாரம் 11 
இன் முடிவில், அப்ஹபாஸ்தலர் ஹதவலனப் பை்ைி அவர் 
அைிந்தவை்ைின் அலனத்து மகத்துவத்லதயும் 
பவளிப்படுத்துகிைார் ... அந்த வழியில் நீங்கள் ஹதவலன 
இரக்கமுள்ளவராக, அன்பானவராக, நீதியானவராக, 
நல்லவராக, வல்லலம வாய்ந்தவராக அைிந்து 
பகாள்ளும்ஹபாது, சரரீப்பிரகாரமாகவும், ஆவிக்குரிய 
ரதீியிலும், முழு ஆராதலனயிலும் மகத்துவமாக அவருக்கு 
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பார்லவயிடவும். 

ஆராதலன பசலுத்த வருவலத உங்களால் தவிர்க்க 
முடியாது, ஏபனன்ைால் அவர் யார் என்பலத நீங்கள் 
அங்கீகரித்து புரிந்துபகாள்கிைீர்கள். 

— Rev. பாப்ஹலா டாரஸ், பமாழிபபயர்ப்பு 

இப்ஹபாது நாம் இலையியலின் மூன்று முதன்லம இலக்குகலள 
அலடயாளம் கண்டுள்ஹளாம், அலவ ஒன்லைபயான்று சார்ந்திருப்பது குைித்து 
நாம் கருத்து பதரிவிக்க ஹவண்டும். இந்த இலக்குகளில் எலதயும் நாம் 
புைக்கணிக்க முடியாததை்கு இலவ ஒன்லைபயான்று சார்ந்திருப்பது ஒரு 
முக்கியமான காரணமாகும். உண்லமயில், அலவகள் மிகவும் 
பின்னிப்பிலணந்துள்ளன, ஆலகயால் மை்ை இரண்டில் வலுவாக இல்லாமல் 
ஒரு பகுதியில் மட்டும் நாம் வலுவாக இருக்க முடியாது. 

ஒன்டையயான்று சாை்ந்திருத்தை் 
இலவ ஒன்லைபயான்று சார்ந்திருப்பலத நாம் மூன்று வழிகளில் 

பார்ப்ஹபாம். முதலாவதாக, இலையியலின் மை்ை இரண்டு இலக்குகலள 
பாரம்பரிய வாதம் பாதிக்கும் சில வழிகலள நாம் காண்ஹபாம். பின்னர் 
நலடமுலை இலையியலானது பாரம்பரிய வாதத்லதயும் உணர்ச்சிகலளயும் 
எவ்வாறு பாதிக்கிைது என்பலத நாம் கவனிக்கலாம். மூன்ைாவதாக, சரியான 
உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகள் நலடமுலை இலையியலலயும் பாரம்பரிய 
ஹகாட்பாட்லடயும் எவ்வாறு பாதிக்கிைது என்பலத நாம் கருத்தில் பகாள்ஹவாம். 
பாரம்பரிய ஹகாட்பாடு, அல்லது சரியான சிந்தலன, நமது நடத்லதகள் மை்றும் 
உணர்ச்சிகலள பாதிக்கும் வழிகலள முதலில் பார்ப்ஹபாம். 

பாைம்பைிய பகாை்பாடு 
நலடமுலை இலையியல் மை்றும் சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது 

உணர்வுகள் ஏை்படுவதை்கு ஓரளவு பாரம்பரிய ஹகாட்பாடு அவசியம் என்று 
இன்று பபரும்பாலான சுவிஹசஷ சலபயார் சரியாக நம்புகிைார்கள். நாம் 
முதலில் உண்லமலயப் புரிந்து பகாண்டு, பின்னர் அலத நம் வாழ்க்லகயில் 
பயன்படுத்த ஹவண்டும் என்று பல கல்வி மை்றும் பிரபலமான 
இலையியலாளர்களிடமிருந்து நாம் கை்றுக்பகாள்கிஹைாம். கிைிஸ்தவர்கள் 
இந்த விஷயங்களில் "நான் நம்புவது நான் எப்படி வாழ்கிஹைன் என்பலத 
தீர்மானிக்கும்" எை்கிற ஒரு ஹநரடியான முன்ஹனாக்குடன் வச ல்படுவது 
வபோதுவோைதோகும். எது உண்லம என்று நாம் நம்புகிஹைாஹமா அது நமது 
நடத்லதகலளயும் உணர்ச்சிகலளயும் ஆழமாகப் பாதிக்கிைது. 
சிலசமயங்களில், நமது பாரம்பரிய ஹகாட்பாடு வளர வளர, நாம் எலத 

நம்புகிஹைாஹமா அது நமது நடத்லதகலளயும் உணர்ச்சிகலளயும் 
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உறுதிப்படுத்தும். ஒருஹவலள நீங்கள் இயை்லகயாகஹவ மை்ைவர்கள் மீது 
அனுதாபப்படும் நபராகவும் அந்த உணர்வுகளின் மதீு பசயல்பட விரும்பும் ஒரு 
நபராகவும் இருக்கலாம். மனிதகுலம் ஹதவனுலடய சாயலில் இருக்கிைது 
மை்றும் ஹதவனுலடய தயவு மை்றும் இரக்கம் ஹபான்ை இலையியல் 
கருத்துக்கலள நீங்கள் படிக்கும்ஹபாது, உங்கள் பாரம்பரிய ஹகாட்பாடு 
ஆழமலடவலதயும் உங்கள் நடத்லதகள் மை்றும் உணர்ச்சிகலள 
உறுதிப்படுத்தி ஹமம்படுத்துவலதயும் நீங்கள் காண்பர்ீகள். 
இருப்பினும், அஹத ஹநரத்தில், பாரம்பரிய இலையியல் கருத்துக்கள் 

பபரும்பாலும் நமது நடத்லதகலளயும் உணர்வுகலளயும் மாை்றுவதை்கு 
நமக்கு சவால் விடுகின்ைன. ஒருஹவலள நீங்கள் சுயநலத்துடனும் 
ஹபராலசயுடனும் ஹபாராடும் ஒரு நபராக இருக்கலாம். ஒருஹவலள நீங்கள் 
ஏலழகளிடம் அலட்சியமாக இருக்கலாம், அவர்களின் துன்பத்லதப் ஹபாக்க 
நீங்கள் எதுவும் பசய்யாமல் இருக்கலாம். பின்னர், மனிதகுலம் மை்றும் ஹதவன் 
பை்ைிய உங்கள் இலையியல் கருத்துக்கள் மிகவும் பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகளாக 
மாறும்ஹபாது, உங்கள் நடத்லதகலளயும் உணர்ச்சிகலளயும் மாை்றுவது 
அவசியம் என்பலத நீங்கள் காண்பர்ீகள். இது ஹபான்ை எண்ணை்ை பிை 
வழிகளில் பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகலளப் பின்பை்றுதலானது நலடமுலை 
இலையியலிலும் சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகளிலும் 
தாக்கங்கலள ஏை்படுத்துகின்ைன. 

சரியான நம்பிக்லககளான பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகள் நமது 
உணர்வுகளிலும் நமது பசயல்களிலும் நமது 
வாழ்க்லகயிலும் தாக்கத்லத ஏை்படுத்த ஹவண்டும், 
ஏபனன்ைால் நாம் நம்புவது நம் வாழ்க்லகயில் 
பவளிப்படுத்தப்பட ஹவண்டும். ஹமலும் நாம் நம் மனதில் மட்டும் 
மாை்ைமலடவதை்கு அல்ல, நமது உணர்ச்சிகளிலும் கூட  
மாை்ைமலடந்து வாழ அலழக்கப்படுகிஹைாம். நாம் எலத 
நம்புகிஹைாஹமா அது நம் வாழ்க்லகக்கு ஹதலவயான 
பசய்திகலள பதரிவிக்க ஹவண்டும். நம்முலடய 
நம்பிக்லககளின் மூலமும், ஹதவனுலடய கிருலபயினாலும், 
பரிசுத்த ஆவியின் கிரிலயயினாலும் நமக்குக் கிலடக்கும் 
தகவல்கள், நம்லம மாை்ைி, இறுதியில் நம்லம உருவாக்க 
ஹவண்டும், இதனால் நமது உணர்ச்சிகள் உண்லமயில் 
ஹதவனுலடய சித்தத்தின்படியும், நம்முலடய பசயல்கள் 
ஹதவனுலடய வார்த்லதயில் அவர் பவளிப்படுத்தியபடியும் 
இருக்கும். பரிசுத்த ஆவியின் கிருலபயினால் மட்டுஹம அது 
சாத்தியமாகும். 

— Dr. ஹடவிட் சாமுஹவல் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

இப்ஹபாது இலையியலின் குைிக்ஹகாள்கள் ஒன்லைபயான்று 
சார்ந்திருக்கும் என்பது பை்ைிய இரண்டாவது வழிலய ஹநாக்கித் திரும்புஹவாம். 
நலடமுலை இலையியல் பாரம்பரிய ஹகாட்பாட்டின் மதீும் சரியான 
உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகள் மதீும் எவ்வாறு தாக்கத்லத 
ஏை்படுத்துகிைது? நமது நடத்லதகள் நமது நம்பிக்லககலளயும் 
உணர்ச்சிகலளயும் எவ்வாறு பாதிக்கின்ைன? 

நடைமுடை இடையியை் 
முதலாவதாக, நலடமுலை இலையியலானது பபரும்பாலும் நாம் 

உண்லம என்று நம்புவலத உறுதிப்படுத்துகிைது அல்லது அலத சவால் 
பசய்கிைது. உதாரணமாக, "கிைிஸ்தவர்கள் ஏன் பஜபிக்க ஹவண்டும்?" என்று 
இலையியலின் அனுபவமை்ை மாணாக்கர்கள் ஹகட்கும்ஹபாது என்ன நடக்கிைது 
என்பலதக் கவனியுங்கள். 
எல்லா ஹநரங்களிலும், தங்கள் பஜபங்களுக்கு ஹதவன் பதிலளிப்பதில் 

விசுவாசிகளுக்கு அதிக அனுபவம் இல்லாதஹபாது, "ஹதவன் 
கட்டலளயிட்டபடியினால் நாம் பஜபிக்க ஹவண்டும்" என்று அவர்கள் இந்தக் 
ஹகள்விக்கு பதிலளிக்கிைார்கள். இந்த பதில் உண்லமயானது தான். ஆனால் 
நான் ஒரு வஜபவரீன்  - ஒரு விரிவான, முழுலமயாக வளர்ந்த வஜப வாழ்க்லக 
பகாண்ட அைியப்பட்ட ஒரு பஜப வரீன் இப்படி பதில் கூைி ஹகட்டதில்லல. நாம் 
பஜபிக்க ஹவண்டும் என்று ஹவதம் நமக்கு ஹபாதிப்பது உண்லம தான், ஆனால் 
பஜப அனுபவம் இல்லாலம பபரும்பாலும் பஜபத்திை்கான பல ஹவதாகம 
உந்துதல்கலளப் பார்ப்பதிலிருந்து நம்லமத் தடுக்கிைது. எனஹவ, பஜபத்லதப் 
பை்ைி  உண்லமலய நாம் புரிந்துபகாள்வதில் நமது பஜப வாழ்க்லகயானது 
தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகிைது. 
விசுவாசிகள் பஜபத்தில் அதிக அனுபவம் வாய்ந்தவர்களாக 

இருக்கும்ஹபாது, பஜபம் பசய்ய ஹவதம் நமக்குக் பகாடுக்கும் எல்லா வலகயான 
காரணங்கலளயும் அவர்கள் அடிக்கடி இன்னும் பதளிவாகப் பார்க்க முடிகிைது. 
ஹதவன் நம்முலடய பஜபங்களுக்கு பாத்திரர் என்பதால் நாம் பஜபிக்கிஹைாம். 
நமக்குத் ஹதலவப்படுவதால் நாம் பஜபிக்கிஹைாம். யாக்ஹகாபு 5:16 இல் யாக்ஹகாபு 
பசான்னபடி, நாம் பஜபிக்கிஹைாம்: 

நீதிமான் பசய்யும் ஊக்கமான ஹவண்டுதல் மிகவும் 
பபலனுள்ளதாயிருக்கிைது (யாக்ஹகாபு 5:16). 

நீதியான நடத்லதயும் பஜபத்தின் அனுபவமும் பஜபமானது ஒரு கட்டலள 
மட்டுமல்ல, இது வல்லலம வாய்ந்ததும் பயனுள்ளதுமாய் இருக்கிைது என்ை 
உண்லமயான நண்ணைிலவத் தருகின்ைன. பதய்வகீ நடத்லதயின் 
பை்ைாக்குலையானது இந்த இலையியல் நம்பிக்லககளிலிருந்து நம்லமப் 
பிரிக்கிைது. ஆனால் பரிசுத்த வாழ்க்லகயின் அனுபவம் நமது நம்பிக்லககலள 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பல வழிகளில் சவால் பசய்கிைதும், உறுதிப்படுத்துகிைதும், அதிகரிக்கிைதுமாய் 
இருக்கிைது. 
இதை்கு ஹமல், நமது பசயல்கள் நமது இலையியலின் உணர்ச்சிப் 

பரிமாணங்கலளயும் பாதிக்கின்ைன. அதாவது, நலடமுலை இலையியலானது 
சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகள் மீது தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகிைது. 
எடுத்துக்காட்டாக, விசுவாசிகள் கடுலமயான பாவங்கலளச் பசய்யும்ஹபாது, 
அவர்கள் பபரும்பாலும் குை்ைவுணர்வு மை்றும் மனம் மாறுதலின் 
உணர்ச்சிகரமான அனுபவத்தின் வழியாக பசல்கிைார்கள். அஹத ஹநரத்தில், 
நாம் சரியானலதச் பசய்யும்ஹபாது, ஹதவனுலடய அங்கீகாரம் மை்றும் 
ஆசீர்வாதத்தின் சந்ஹதாஷத்லதயும் மகிழ்ச்சிலயயும் நாம் அடிக்கடி 
காண்கிஹைாம். அவமானம் மை்றும் ஹசாகம், நம்பிக்லக மை்றும் அலமதி, மகிழ்ச்சி 
மை்றும் உை்சாகம் ஹபான்ை உணர்வுகள் பபரும்பாலும் நமது நடத்லதகளால் 
விலளகின்ைன என்பலத நாம் அலனவரும் பபாதுவான அனுபவத்திலிருந்து 
அைிஹவாம். 

சமீபத்தில் நான் வாரியத்தின் தலலவராக பணியாை்றும் ஒரு 
நிறுவனத்தில் ஒரு பநருக்கடி ஏை்பட்டது. சில சுயநலத்துடன், 
குைிப்பாக பிை மதங்களிலிருந்து, பவளியிலிருந்து வந்த 
சிலர், நிறுவனத்தில் சிக்கலல உருவாக்க முயன்ைனர். 
எனஹவ, நாங்கள் அவர்களுடன் உண்லமயில் சமரசம் 
பசய்துபகாள்ளும் ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது, ஆனால் நாங்கள் 
உறுதியாக நின்று, நாங்கள் சரியானலதச் பசய்ஹவாம் 
என்றும், தவைான சமாதானத்திை்காக சமரசம் பசய்ய 
மாட்ஹடாம் என்றும் முடிவு பசய்ஹதாம். ஹதவனுக்காக நாங்கள் 
நிை்கும் எங்களுலடய நிலலப்பாட்லட கனம்பண்ணினார், 
மை்றும் நாங்கள் அந்த எதிரிகள் அலனவரிடமிருந்தும் 
விடுவிக்கப்பட்ஹடாம், அது உண்லமயில் சமூகத்திை்கு 
சக்தியூட்டும் பபரும் மகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. 

— Dr. ஹடவிட் சாமுஹவல் 

நாம் பார்த்தபடி, உண்லமயான இலையியல் கருத்துக்கலளப் 
பிடித்துக்பகாள்தல் என்கிை பாரம்பரியமானது நாம் என்ன பசய்கிஹைாம் மை்றும் 
உணர்கிஹைாம் என்பதில் தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகிைது. சத்தியம் எதிரபார்க்கிை 
படி நலடமுலை இலையியலானது நாம் உணர்வதிலும் நம்புவதிலும் 
தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகிைது. இப்ஹபாது இலக்குகள் ஒன்லைபயான்று 
சார்ந்திருப்பலதப் பை்ைி ஹமலும் ஒரு முலை பார்ப்ஹபாம். நம்முலடய சரியான 
உணர்ச்சிகளும் மனப்பான்லமகளும் நாம் நம்புவலதயும், பசய்கிைலதயும் 
எவ்வாறு பாதிக்கின்ைன? 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

சைியான உணர்ச்சிகள் அை்ைது உணை்வுகள் 
விஷயங்கலளப் பை்ைி நாம் சிந்திக்கும் விதம் நம் 
உணர்ச்சிகலள பாதிக்கிைது என்பலத அன்ைாட 
அனுபவத்திலிருந்து ஒவ்பவாருவரும் 
புரிந்துபகாள்கிைார்கள் என்று நான் நிலனக்கிஹைன். நாம் 
சில விஷயங்கலளச் பசய்யும்ஹபாது, அது ஒரு உணர்ச்சி 
ரதீியான தாக்கத்லதயும் ஏை்படுத்துகிைது என்பலதயும் நாம் 
புரிந்துபகாள்கிஹைாம். ஆனால் சில ஹநரங்களில் நாம் 
சிந்திக்கும் வழிகளிலும், நாம் நடந்துபகாள்ளும் வழிகளிலும் 
எவ்வளவு உணர்ச்சிகள் மீண்டும் ஊட்டப்படுகின்ைன 
என்பலத நாம் கருத்தில் பகாள்வதில்லல. நீங்கள் கிைிஸ்தவ 
இலையியலல படிக்கும் ஹபாது, மனதில் தாக்கத்லத 
ஏை்படுத்துவலத உறுதி பசய்வது மிகவும் முக்கியமாகும். 
அதாவது, நீங்கள் ஊக்கமிழக்கும்ஹபாது, சிக்கலான 
ஹயாசலனகலள ஆராய்வதை்கு நீங்கள் அதிகம் உந்துதல் 
பபைவில்லல என்பது பை்ைி சிந்தியுங்கள். எனஹவ, 
உங்களுலடய உணர்ச்சிகள் விஷயங்கலளப் பை்ைி நீங்கள் 
நிலனக்கும் விதத்லத பாதிக்கின்ைன. உங்களுலடய 
சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகள், உங்களுலடய 
பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகளில் தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகின்ைன 
என்று கூட கூைலாம். ஆனால் மறுபுைம், நீங்கள் ஒரு 
சூழ்நிலலயில் நம்பிக்லகயுடன் இருந்தால், அலனத்து 
வலகயான அைிவார்ந்த பிரச்சலனகள் மை்றும் 
ஹயாசலனகலள சமாளிக்க நீங்கள் தயாராக இருக்கிைர்ீகள், 
எனஹவ மீண்டும் உங்களுலடய உணர்ச்சிகள் நீங்கள் 
சிந்திக்கும் விதத்தில் தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகின்ைன. இது 
மிகவும் முக்கியமானது, ஒவ்பவாரு ஆசிரியரும் இலத 
அைிவார்கள், கை்பித்தலில் முக்கியமான விஷயங்களில் 
ஒன்று, மாணவர்கலள ஊக்கப்படுத்துதல் அல்லது 
மாணவர்களின் உணர்ச்சிகள் அவர்கள் சிந்திக்கும் 
விதத்திலும் கை்றுக்பகாள்ளும் விதத்திலும் தாக்கத்லத 
ஏை்படுத்துகின்ைன என்பதாகும். இது கிைிஸ்தவ இலையியல் 
முழுவதிை்கும் பபாருந்தும். அஹத ஹநரத்தில், உணர்ச்சிகளும் 
நம் பசயல்கலள பாதிக்கின்ைன. நாம் குழப்பமலடயும் ஹபாது, 
சரியானலதச் பசய்வது கடினமாகும். அது அவ்வளவு 
எளிதானதாகும். அவர்கள் கிைிஸ்தவ இலையியலல 
படிக்கும் ஹபாது அவர்கள் தங்களுலடய நலடமுலை 
வாழ்க்லகயில், அதாவதுஅவர்கள் வாழும் விதங்களில், 
அவர்கள் நடந்துபகாள்ளும் விதங்களில் ஹவதாகமத்லத 
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அப்பியாசப்படுத்தத் பதாடங்கும் ஹபாது, , அவர்கள் 
ஹசார்வாகவும் திலகப்புடனும் மை்றும் ஊக்கமிழந்தும் 
இருந்தால், அவர்கள் சரியான காரியத்லத பசய்ய 
அவர்களுக்கு ஆை்ைல் இருக்காது. ஆனால் அதன் மறுபக்கம் 
என்னபவன்ைால், நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டால், அதாவது 
நீங்கள் ஒன்லை நல்லபதன்றும் வலுவானபதன்றும் 
உணர்ந்தால், பின்னர் நீங்கள் உடனடியாக பசய்ய 
ஹவண்டியலத நீங்கள் பசய்வர்ீகள் என்று நீங்கள் 
காண்கிைீர்கள். அது நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்று 
நான் நிலனக்கிஹைன், ஏபனன்ைால் ஹவதாகமத்தில் கூட, 
கர்த்தர் தம்முலடய ஜனங்கலள அவருக்குக் கீழ்ப்படியும்படி 
அலழக்கும்ஹபாது, அவர்கள் ஏன் அவருக்குக் கீழ்ப்படிய 
ஹவண்டும் என்பதை்கான உந்துதல்கலள அவர் அடிக்கடி 
அவர்களுக்குக் பகாடுக்கிைார். நடந்த நல்ல காரியங்கலளப் 
பை்ைிஹயா, நடந்த பகட்ட காரியங்கலளப் பை்ைிஹயா 
சிந்திக்கவும் சந்ஹதாஷப்படவும் அவர் அவர்கலள 
அலழக்கிைார். அந்த உணர்ச்சி ரதீியான தாக்கம் பின்னர் 
ஹதவனுக்கு கீழ்படிவதை்கு அவர்கலள வழிநடத்துகிைது. 
எனஹவ, நாம் சிந்திக்கும் விதம் மை்றும் நாம் பசயல்படும் 
விதங்களால் நமது உணர்ச்சிகள் பாதிக்கப்படுகின்ைன 
என்பலத உணர்வது எவ்வளவு முக்கியஹமா, அஹத அளவுக்கு 
நமது உணர்ச்சிகள் நாம் எப்படி சிந்திக்கிஹைாம், எப்படி 
நடந்துபகாள்கிஹைாம் என்பலதப் பாதிக்கின்ைன என்பலத 
உணர்வதும் முக்கியமாகும். எனஹவ, இலவ அலனத்தும் 
கிைிஸ்தவ இலையியலலப் படிக்கும் பசயல்முலைக்கு 
முக்கியமானலவயாகும். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

சங்கீதங்களில் சரியான உணரச்சிகள் அல்லது உணர்வுகள் குைித்த சில 
சிைந்த எடுத்துக்காட்டுகலள நாம் காண்கிஹைாம். மீண்டும் மீண்டும், 
சங்கீதக்காரனின் உணர்ச்சிகள் அவர்களின் சிந்தலனலயயும் 
பசயல்கலளயும் ஏஹதா ஒரு விதத்தில் நகர்த்தின. உதாரணமாக, ஒரு 
சங்கீதக்காரன் லகவிடப்பட்டதாக உணர்ந்தஹபாது, அவருலடய பாரம்பரியக் 
ஹகாட்பாடுகலளக் குைித்த சிந்தலனயின் பவளிப்பாடுகள், அவர் அனுபவித்த 
ஹசாதலனகலளயும், ஹதவன் மீதான அவருலடய விசுவாசம் இந்தத் 
துன்பத்திை்கு எவ்வாறு காரணியாக அலமந்தது என்பலதயும் முதன்லமயாக 
லமயமாகக் பகாண்டிருந்தன. சங்கீதம் 13:1-3 மை்றும் சங்கீதக்காரனின் துக்கம் 
குழப்பமான இலையியல் ஹகள்விகலளக் ஹகட்க அவலரத் துூண்டிய விதத்லதக் 
கவனியுங்கள். கர்த்தாஹவ,  
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எதுவலரக்கும் என்லன மைந்திருப்பர்ீ, எதுவலரக்கும் 
உம்முலடய முகத்லத எனக்கு மலைப்பர்ீ? என் ஹதவனாகிய 
கர்த்தாஹவ, நீர் ஹநாக்கிப்பார்த்து, எனக்குச் 
பசவிபகாடுத்தருளும் (சங் 13:1-3). 

அஹத வழியில், சங்கீதக்காரர்களின் உணர்ச்சிகளும் அவர்களின் 
பசயல்களில் தாக்கத்லத ஏை்படுத்தின. மனந்திரும்பியஹபாது, சங்கீதக்காரர்கள் 
அலமதியாக பசயலை்ைவர்களாக இருக்கவில்லல. மாைாக, அவர்கள் மிகவும் 
அழுதனர்; அவர்கள் ஹநாய்வாய்ப்பட்டார்கள். சங்கீதக்காரன் சங்கீதம் 6:6 இல் 
இவ்வாறு குைிப்பிடுகிைான்: 

என் பபருமூச்சினால் இலளத்துப்ஹபாஹனன்; இராமுழுவதும் 
என் கண்ணரீால் என் படுக்லகலய மிகவும் ஈரமாக்கி, என் 
கட்டிலல நலனக்கிஹைன் (சங் 6:6). 

அஹத ஹநரத்தில், சங்கீதக்காரர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தஹபாது, அவர்கள் 
இந்த உணர்லவ நடனம் மை்றும் துதியின் நடத்லதகளுடன் பவளிப்படுத்தினர். 
சங்கீதம் 30:11 இல் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிஹைாம்: 

என் புலம்பலல ஆனந்தக் களிப்பாக மாைப்பண்ணினர்ீ; என் 
இரட்லடக் கலளந்துஹபாட்டு, மகிழ்ச்சிபயன்னும் கட்டினால் 
என்லன இலடகட்டினர்ீ (சங் 30:11). 

நல்ல இலையியல் நமது பசயல்களில் கிைிஸ்தவ 
விசுவாசத்தின் அைிவார்ந்த அல்லது பவளிப்புைமான 
கிரிலய பசய்வதில் அக்கலை பகாள்வது மட்டுமல்லாமல், 
ஹதவனுலடய வார்த்லதயின் சத்தியத்திை்கு நமது உணர்ச்சி 
ரதீியான எதிர்விலனயிலும் அக்கலை பகாண்டுள்ளது. 
உண்லம அைிவாை்ைல் மை்றும் அைிவார்ந்த மட்டத்தில் 
மட்டுஹம இருக்கக்கூடாது என்பது முக்கியம் என்று நான் 
நிலனக்கிஹைன், ஏபனன்ைால் அது மனிதர்களாக நாம் யார் 
என்பலத பாதிக்கிைது. நாம் உண்லமயிஹலஹய ஹநசிக்கிை 
அல்லது நம்பும் எதுவும் நமக்குள் உணர்ச்சிகலளயும் 
பாசங்கலளயும் உணர்வுகலளயும் துூண்டுகிைது, ஹமலும் 
நமது மனிதகுலத்தின் அந்த வலகயான "உணர்ச்சிகளின்" 
பக்கமானது, நாம் ஹதவனுலடய சத்தியத்லதப் 
புரிந்துபகாண்டஹபாது ஹதவனுலடய ஆவியின் 
உண்லமயான பசயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். 

— Dr. லசமன் லவபர்ட் 
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பார்லவயிடவும். 

ஆகஹவ பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகள், நலடமுலை இலையியல் மை்றும் 
சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகள் ஆகிய மூன்று குைிக்ஹகாள்களும் 
ஒன்றுக்பகான்று தனித்தனியாக இயங்குவதில்லல என்பது உறுதியாகிைது. 
அலவ ஒன்லைபயான்று மிகவும் சார்ந்தலவயாக இருக்கின்ைன. நாம் நமது 
இலையியலலக் கட்டலமக்கும்ஹபாது, நாம் நம்புவது நமது பசயல்கலளயும் 
மனப்பான்லமகலளயும் பாதிக்கிைது என்பலத நாம் எப்ஹபாதும் நிலனவில் 
பகாள்ள ஹவண்டும். நமது பழக்கவழக்கங்கள் நமது நம்பிக்லககள் மை்றும் 
உணர்ச்சிகலள பாதிக்கின்ைன. நமது உணர்ச்சிகள் நமது நம்பிக்லககலளயும் 
பசயல்கலளயும் பாதிக்கின்ைன. 
இலையியலின் மூன்று முதன்லம இலக்குகளும் ஒன்லைபயான்று 

சார்ந்திருப்பலதப் புரிந்துபகாள்வது ஒரு முக்கியமான பிரச்சலனலய 
எழுப்புகிைது. இலையியலின் இலக்குகலள நாம் பின்பதாடரும்ஹபாது நாம் 
என்ன முன்னுரிலமகலளக் கலடப்பிடிக்க ஹவண்டும்? பாரம்பரிய 
ஹகாட்பாடுகள், நலடமுலை இலையியல் அல்லது சரியான உணர்ச்சிகள் 
அல்லது உணர்வுகள் ஆகியவை்ைில் நாம் அதிக கவனம் பசலுத்த ஹவண்டுமா? 

முன்னுைிடமகள் 
கிைிஸ்தவர்கள் பல வழிகளில் ஒருவருக்பகாருவர் மிகவும் 

வித்தியாசமாக இருக்க முடியும் என்பலத நாம் அலனவரும் அைிஹவாம். இந்த 
ஹவறுபாடுகளில் சில ஹதவன் நமக்குக் பகாடுத்த ஆளுலமகளிலிருந்து 
உருவாகின்ைன. மை்ை ஹவறுபாடுகள் நமது பல்ஹவறு சூழ்நிலலகளில் இருந்து 
வருகின்ைன. இன்னும் சிலர் நமக்குள் இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் 
அசாதாரண கிரிலயயிலிருந்து வருகின்ைன. ஹதவன் கிைிஸ்துவின் சரரீத்லத 
இது ஹபான்ை பல வழிகளில் ஹவறுபட்டதாக வடிவலமத்தார். ஹமலும் பல 
விதங்களில், நமது மாறுபட்ட ஆளுலமகள், சூழ்நிலலகள் அல்லது நமக்குள் 
இருக்கும் ஹதவ ஆவியின் விஹசஷித்த கிரிலய, இலையியலின் மூன்று 
முதன்லம இலக்குகலள நாம் எவ்வாறு முதன்லமப்படுத்துகிஹைாம் என்பதில் 
தாக்கத்லத ஏை்படுத்தலாம். நாம் அலனவரும் ஒன்று அல்லது இரண்டு 
இலக்குகலள மை்ைலவகலள விட அதிகமாக விரும்புவதில் ஆச்சரியமில்லல. 
ஆனால் ஒவ்பவாரு கிைிஸ்தவனும் பின்பை்ை ஹவண்டிய சரியான 
முன்னுரிலமகள் ஏஹதனும் உள்ளதா? பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகள், நலடமுலை 
இலையியல் மை்றும் சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது உைவுகள் ஆகியவை்லை 
அணுக சரியான வழி ஏஹதனும் உள்ளதா? 
இந்த ஹகள்விக்கு பல சுவிஹசஷ சலபயார் எளிலமயான பதில்கலளக் 

பகாண்டுள்ளனர். எப்பபாழுதும் பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகளுக்கு முதல் இடமும், 
நலடமுலை இலையியலுக்கு இரண்டாவது இடமும், சரியான உணர்ச்சிகள் 
மை்றும் உணர்வுகளுக்கு மூன்ைாவது இடமும் பகாடுக்க ஹவண்டும் என்று 
அவர்கள் வலியுறுத்துகிைார்கள். “சரியாக சிந்தியுங்கள்; பிைகு சரியானலத 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பசய்யுங்கள்; பின்னர் நீங்கள் சரியாக உணருவர்ீகள்" என்பலத நாம் அடிக்கடி 
ஹகட்பது ஹபால் இது இருக்கிைது.  
இப்ஹபாது, பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகள் நலடமுலை இலையியலுக்கும், 

நலடமுலை இலையியல் சரியான உணர்ச்சிகள் மை்றும் உணர்வுகளுக்கும் 
வழிவகுக்கும் என்பது உண்லமதான். ஆனால் இந்த முன்னுரிலமகலள நாம் 
எப்ஹபாதும் பின்பை்றும்ஹபாது ஒரு சிக்கல் எழுகிைது. பபரும்பாலும், நாம் முதல் 
படிலயத் தாண்டுவதில்லல. நாம் பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகளில் மிகவும் கவனம் 
பசலுத்துகிஹைாம், ஹமலும் நலடமுலை மை்றும் சரியான உணர்வுகள் பை்ைிய 
நமது இலையியலல நாம் புைக்கணிக்கிஹைாம் அல்லது இந்த மை்ை 
இலக்குகலள இரண்டாம் நிலலயாகக் கருதுகிஹைாம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த 
இலக்குகள் ஒன்றுக்பகான்று சார்ந்திருப்பதால், நமது நடத்லதகள் மை்றும் 
உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் சிைிதளவில் மட்டும் கவனம் பசலுத்தும்ஹபாது, நமது 
பாரம்பரிய நம்பிக்லகலயயும் குலைவாக மதிப்பிடுகிஹைாம். 
இலையியலில் உள்ள எண்ணங்கள், பசயல்கள் மை்றும் உணர்ச்சிகள் 

மனித உடலின் முக்கிய அலமப்புகலளப் ஹபால ஒன்ஹைாபடான்று இலணந்து 
இருக்கின்ைன. மத்திய நரம்பு மண்டலம், பசரிமான அலமப்பு, இருதய 
அலமப்பு, மை்றும் ஹவறு பல மண்டலங்கள் என நம் உடலில் பல முக்கிய 
அலமப்புகள் உள்ளன. இப்ஹபாது, இந்த அலமப்புகளில் எதை்கு முன்னுரிலம 
பகாடுக்கப்பட ஹவண்டும்? இந்த அலமப்புகளுக்கு இலடஹய உள்ள 
பதாடர்புகலள நிர்வகிப்பதை்கான சரியான ஒழுங்கு என்ன? நரம்பு மண்டலம் 
பசரிமான அலமப்லப எவ்வாறு பாதிக்கிைது என்பலதப் பை்ைி நாம் 
சிந்திக்கலாம், ஆனால் பசரிமான அலமப்பு நரம்பு மண்டலத்லத எவ்வாறு 
பாதிக்கிைது என்பலதப் பை்ைியும் சிந்திக்கலாம். இந்த ஒன்ஹைாபடான்று 
இலணக்கப்பட்ட வழிகளில் பல முலையான மை்றும் பயனுள்ள வழிகள் 
உள்ளன. 
ஏைக்குலைய அஹத வழியில், பாரம்பரிய நம்பிக்லக, நலடமுலை 

இலையியல் மை்றும் சரியான உணர்ச்சிகள் மை்றும் உணர்வுகள் ஆகியவை்லை 
பின்பதாடர்தல் பல பரஸ்பர உைவுகளின் வலலகலள உருவாக்குவலத நாம் 
கண்ஹடாம். அதாவது, அலவ அலனத்தும் எண்ணை்ை வழிகளில் 
ஒன்றுக்பகான்று தாக்கத்லத ஏை்படுத்துகின்ைன. அலவகளுக்கிலடஹயயான 
உைவுகளில் ஒஹர பரிமோணத்தில் இருப்பதை்குப் பதிலாக, அலவ பல 
பரிமோணத்திலும் அல்லது பரஸ்பரம் பகாண்டதாகவும் இருக்கின்ைன, 
ஆலகயால் நாம் எப்ஹபாதும் ஒரு முன்னுரிலமலய ஒதுக்க முடியாது. நாம் 
சரியாகச் சிந்திக்க ஹவண்டும், அதனால் நாம் சரியாகச் பசய்யவும் அதனால் 
சரியாக உணரவும் முடியும் என்பது உண்லமயாகும். ஆனால் சில ஹநரங்களில் 
நாம் சரியானலதச் பசய்ய ஹவண்டும், அதனால் நாம் சரியான வழியில் 
சிந்திக்கவும் சரியான வழிலய உணரவும் முடியும். சில சமயங்களில், நாம் 
சரியான வழிலய உணர ஹவண்டும், அதனால் நாம் சிந்திக்கவும் சரியாகவும் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பசய்யவும் முடியும். பரிசுத்த ஆவியானவர் தம் மக்கலள பல்ஹவறு வழிகளில் 
இலையியலின் இலக்குகலள ஹநாக்கி வழிநடத்துகிைார். 

நான் பாரம்பரிய நம்பிக்லக, நலடமுலை இலையியல், 
சரியான உணர்ச்சிகள் மை்றும் உணர்வுகள் ஆகியவை்றுக்கு 
இலடயிலான உைவானது, மனித நபர் மை்றும் மீட்பு மை்றும் 
கிைிஸ்துவுக்கு ஒப்பான சாயல் பை்ைிய ஒரு கிைிஸ்தவ 
புரிதலின் லமயத்தில் உள்ளது ... நமது நம்பிக்லககள், நமது 
பசய்லககள் மை்றும் நமது ஆலசகள் அலனத்தும் 
ஒன்ைிலணந்து ஒன்ைாகச் பசயல்பட்டு, நமது மறுசீரலமப்பு 
மை்றும் மீட்பின் அலடயாளமாகவும், ஒரு கூைாகவும் 
பசயல்படுகின்ைன. எனஹவ, நை்பசய்தியின் அடிப்பலடக் 
குைிக்ஹகாளாகவும் அதன் பலனாகவும் பவுல் 
புரிந்துபகாள்வது இதுதான், ஹதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதை்கும் 
மை்ைவர்கலள ஹநசிப்பதை்கும் இருதயப் பூர்வமாக அலதச் 
பசய்வதை்கும் ஹதவனுலடய அன்பினால் நாம் உண்லமயில் 
விடுவிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிஹைாம். 
மலலப்பிரசங்கத்தில் இஹயசு கட்டலளயிடுவதும் இதுதான். 
"உங்களுலடய நீதி ஹவதபாரகர்கள் மை்றும் பரிஹசயர்கலள 
விட அதிகமாக இருக்க ஹவண்டும்," என்று இஹயசு கூறுகிைார் 
என்பது உங்களுக்குத் பதரியும், அதாவது நீங்கள் சரியான 
விஷயங்கலளச் பசய்ய ஹவண்டும், ஆனால் 
பாசாங்குத்தனமான, சடங்காச்சாரமான துூண்டுதலுக்காக 
அலதச் பசய்யாதீர்கள். இருதயப்பூர்வமாக அலத 
பசய்யுங்கள். எனஹவ, இரட்சிப்பு என்ைால் என்ன என்ை 
நை்பசய்தியின் அடிப்பலடக் கனியாக இஹயசு அலதப் 
பார்க்கிைார், ஹமலும் அவர் நம் மனிதகுலத்திடம் பகாண்டு 
வருகிைார். 

— Dr. பஜஃப் டிலரபடன் 

பிைகு என்ன பசய்ய ஹவண்டும் என்று எப்படி முடிவு பசய்வது? சரியான 
சிந்தலன, பசய்லக அல்லது உணர்லவ வலியுறுத்த ஹவண்டுமா என்பலத 
எவ்வாறு தீர்மானிப்பது? எந்தச் சூழ்நிலலயிலும் மிகத் ஹதலவயான 
இலையியலின் இலக்குகளுக்கு முன்னுரிலமயும், முக்கியத்துவமும் அளிக்கும் 
ஞானத்லத நாம் வளர்த்துக் பகாள்ள ஹவண்டும் என்பஹத பதிலாகும். 
பல வழிகளில், ஒரு கப்பலின் ஹமல்தளத்தில் நமது சமநிலலலயப் 

பராமரிப்பது ஹபால, இலையியலின் இலக்குகலள சமநிலலப்படுத்துவது பை்ைி 
சிந்திக்க இது உதவுகிைது. வாழ்க்லகயின் தளம் எப்ஹபாதும் மாைிக்பகாண்ஹட 
இருப்பதால், சமநிலல என்பது தை்காலிக ஒத்திலசலவத் தவிர 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஹவபைான்றுமில்லல. ஒரு அலசயும் ஹமல்தளத்தில் நிை்பதை்கு, நாம் ஒரு 
பக்கத்திலும், பின்னர் மை்பைாரு பக்கமும் மண்ீடும் மீண்டும் சாய்ந்து பகாள்ள 
ஹவண்டும். இந்த தருணத்தில் பசய்ய ஹவண்டியலவகலள நாம் சரிபசய்யத் 
தவைினால், நாம் நிச்சயமாக கப்பலில் விழுந்துவிடுஹவாம். 
ஏைக்குலைய அவ்வாஹை, நாம் நமது இலையியலலக் கட்டலமக்கும்ஹபாது, 

ஒவ்பவாரு சூழ்நிலலயிலும் நாம் வலியுறுத்த ஹவண்டிய இலையியலின் 
இலக்கு என்ன என்பலத நாம் நம்லமக் ஹகட்க ஹவண்டும். "இந்த ஹநரத்தில் நான் 
என்ன இலையியல் இலக்லக வலியுறுத்த ஹவண்டும்?" "என்லனச் சுை்ைியுள்ள 
மை்ைவர்களுக்கு இப்ஹபாது என்ன ஹதலவ?" "சரியான சிந்தலன, சரியான 
நடத்லத அல்லது சரியான உணர்ச்சிகளுக்கு நான் முன்னுரிலம பகாடுக்க 
ஹவண்டுமா?" "பாரம்பரிய நம்பிக்லகலயயா, நலடமுலை இலையியலலயா 
அல்லது சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது உணர்வுகலளயா வலியுறுத்துவது?" 
பின்னர் நாம் அந்த ஹநரத்திை்கு பபாருத்தமான ஹநாக்குநிலலலய 
நிறுவுகிஹைாம், ஹமலும் இலையியலின் அலனத்து இலக்குகலளயும் நம்முலடய 
முழு இருதயத்ஹதாடும் பதாடர்கிஹைாம். 
நமது முன்னுரிலமகலள எவ்வாறு மாை்றுவது என்பலதக் 

கை்றுக்பகாள்ளாவிட்டால், தனிநபர்களாக இருக்கும் நமக்கும், நம்லமச் 
சுை்ைியுள்ள மை்ைவர்களுக்கும் நிலைய தீங்குகள் வரலாம். பாரம்பரிய 
நம்பிக்லகலயஹய நமது முதன்லம முன்னுரிலமயாக நாம் பதாடர்ந்து 
பின்பை்ைினால், இலையியலின் மை்ை குைிக்ஹகாள்கலள நாம் எளிதாகப் 
புைக்கணித்துவிட்டு, பகுத்தைிவின் பாலதயில் ஹபாய் விடுஹவாம். 
இலையியலின் மை்ை இலக்குகலளப் புைக்கணிப்பதை்கு நாம் பதாடர்ந்து 
நலடமுலை இலையியலல வலியுறுத்தினால், நாம் எளிதாக 
சடங்காச்சாரத்திை்குள் விழுந்து விடுஹவாம். இலையியலின் மை்ை 
இலக்குகலளப் புைக்கணிப்பதை்கு நாம் எப்பபாழுதும் சரியான உணர்ச்சிகள் 
மை்றும் உணர்வுகலளப் பை்ைி வலியுறுத்தினால், நாம் எளிதில் 
உணர்ச்சிமயத்தில் விழுந்து விடுஹவாம். ஆனால் வாழ்க்லகயின் அடுக்கு 
ஏதாவது ஒரு வழியில் திரும்பும்ஹபாது, இந்த இலக்குகலள எவ்வாறு 
சமநிலலப்படுத்துவது என்பலதக் கை்றுக்பகாள்வது, இந்த உச்சங்கலளத் 
தவிர்க்க நமக்கு உதவும். எனஹவ, "இந்தப் ஹபாக்குகளில் எது நான் 
இலையியலல அணுகும் விதத்லத விவரிக்கிைது? என்கிை ஹகள்விலய நாம் 
ஒவ்பவாருவரும் ஹகட்க ஹவண்டும்.  நான் பகுத்தைிவு வாதத்லத ஹநாக்கிச் 
பசல்கிஹைனா? நான் சடங்காச்சாரம் அல்லது உணர்ச்சிவாதம் அல்லது 
இவை்ைின் சில கலலவலய ஹநாக்கி பசல்கிஹைனா?" நமது இயல்பான 
ஹபாக்குகள் எதுவாக இருந்தாலும், நாம் புைக்கணிக்க முலனயும் 
இலையியலின் குைிக்ஹகாள்களில் கவனம் பசலுத்த நாம் கடினமாக உலழக்க 
ஹவண்டும். பின்னர் நாம் ஹதவனுலடய மகிலம மை்றும் அவலர முடிவில்லாமல் 
மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கும் இடத்திை்கு வழிவகுக்கிை ஒரு இலையியலல 
உருவாக்க முடியும். 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

ஹதவன் மனிதனின் மனலத மட்டுமல்ல,  அவலன 
முழுலமயாக சிருஷ்டித்தார் என்பலத நிலனவில் பகாள்வது 
முக்கியம் என்று நான் நிலனக்கிஹைன், மனிதர்கலள 
உணர்ச்சிகரமான மனிதர்களாகவும், சிந்திக்கும் 
மனிதர்களாகவும், பசயல்படும் மனிதர்களாகவும் ஹதவன் 
சிருஷ்டித்தார். எனஹவ, நாம் நம்முலடய முழு 
இருதயத்ஹதாடும், மனஹதாடும், ஆத்துமாஹவாடும், 
பபலத்ஹதாடும் கர்த்தராகிய ஹதவலன ஹநசிக்க ஹவண்டும் 
என்று இஹயசு நமக்குச் பசால்லும்ஹபாது, அது அந்த நபரின் 
முழுலமலயக் குைிக்கிைது. ஒரு பகுதியில் ஒரு தீவிரத்லத 
தவிர்க்கும் வழிகளில் ஒன்று என்னபவன்ைால், மனித நபர் 
அலனத்து பரிமாணங்களிலும் ஹதவனில் அன்பு பசலுத்த 
முயை்சிக்க ஹவண்டும் என்று நான் நிலனக்கிஹைன். எனஹவ, 
ஹவறு வார்த்லதகளில் கூறுவதானால், யாராவது ஹதவலன 
ஹநசிப்பதில் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டு, அழுது, 
பரவசமலடந்தால், இந்த நபர் ஹவதாகமத்தின் ஆழமான 
சிந்தலனயில் ஹவரூன்ை ஹவண்டும். ஹதவன் பவுல் மூலமாக 
நமக்குச் பசால்கிைார், ஹதவன் குழப்பத்தின் ஹதவன் அல்ல, 
சமாதானத்தின் ஹதவன் என்றும், ஹதவனுலடய 
ஆவியானவர் ஆளும் இடத்தில், சலப ஆராதலனயில் ஒரு 
ஒழுங்கு இருக்கிைது என்றும் பவுல் மூலமாக ஹதவன் 1 
பகாரிந்தியர் 14-ல் கூறுகிைார். அந்த பை்ைாக்குலை எங்கு 
உள்ளஹதா அங்ஹக அந்த மக்கள் ஹதவனுலடய 
பவளிப்பாட்டின் படி வாழவில்லல என்று அர்த்தமாகும். 
அவர்களுக்கு அைிவுறுத்தப்பட ஹவண்டும். அவர்கள் 
கை்றுக்பகாள்ள ஹவண்டும். சமநிலலயில் 
பவளிப்படுத்தப்படும் மகிழ்ச்சி, உணர்ச்சி மை்றும் ஹபரார்வம் 
ஆகியவை்லை விலளவிக்கும் அைிவார்ந்த கை்ைல் மை்றும் 
வளர்ச்சி அங்ஹக இருக்க ஹவண்டும். ஆனால் கட்டுப்படில்லாத 
நடத்லத அங்ஹக இருக்கக் கூடாது. 

— Dr. ராபர்ட் எல். ப்ளம்மர் 

இப்ஹபாது நாம் கிைிஸ்தவ இலையியலின் வலரயலை மை்றும் 
இலக்குகலள பார்த்திருக்கிஹைாம், நாம் மூன்ைாவது காரியத்திை்கு திரும்ப 
ஹவண்டும், அதாவது இலையியலல ஒரு முலையான ஆய்வுத் துலையாக 
உள்ளடக்கிய தலலப்புகள் அல்லது பாடங்கலள நாம் பார்க்க ஹவண்டும். 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

தடைப்புகள் 
இலையியல் நிறுவனத்திை்கு ஒருவலர அைிமுகப்படுத்துவது என்பது 

பிரபஞ்சத்திை்கு ஒருவலர அைிமுகப்படுத்துவலதப் ஹபான்ைதாகும். ஒரு 
கடினமான பணியாகும். எனஹவ, இந்த பாடங்களில், இலையியலில் ஒரு சில 
தலலப்புகலள மட்டும் நாம் பார்க்கப் ஹபாகிஹைாம். 
நமக்கு ஆர்வமுள்ள தலலப்புகலளப் புரிந்துபகாள்ள, நாம் இரண்டு 

விஷயங்கலளத் பதாடுஹவாம்: முதலாவதாக, இலையியலாளர்கள் முன் 
இருக்கிை பல விருப்பங்கள்; இரண்டாவதாக, இந்த பாடங்களில் நாம் பசய்யும் 
ஹதர்வுகள். இலையியலல முலையாக ஆய்வு பசய்ய முயை்சி பசய்பவர்களுக்கு 
காத்திருக்கும் விருப்பங்கலள முதலில் பார்ப்ஹபாம். 

விருப்பங்கள் 
மக்கள் முதலில் இலையியலின் தீவிர ஹதடலில் நலழயும் ஹபாது, 

அவர்கள் பபரும்பாலும் துலையின் பபரிய ஹநாக்கத்லதக் கண்டு 
அஞ்சுகிைார்கள். பாடங்களின் நீண்ட பட்டியலல உள்ளடக்கியதாக 
இலையியலல நிலனப்பது பபாதுவானதாகும். கிைிஸ்தவ நம்பிக்லகயின் 
இரண்டாயிரமாண்டுகளில், பல தலலப்புகள் இலையியலில் அதிக கவனம் 
பசலுத்துபவர்கலள ஆக்கிரமிக்க வந்துள்ளன. பாடங்களின் பட்டியல் சலபக்கு 
சலப ஹவறுபடுகிைது, ஆனால்  நாம் பபயரிடக்கூடிய பல முக்கிய இலையியல் 
வலககளில் ஹபாதுமான ஒை்றுலமகள் உள்ளன. 
இலையியலலக் கை்றுக்பகாள்ளுதல் பபாதுவாக ஒப்பட்ீடளவில் 

நலடமுலை தலலப்புகலள உள்ளடக்கியுள்ளது: 
• ஊழியப் பயணங்கள் 
• சுவிஹசஷம் உலரத்தல் 
• விசுவாசத்லத காத்தல் 
• ஆராதலன 
• இரக்க ஊழியங்கள் 
• ஹபாதக ஆஹலாசலன, மை்றும்  
• பிரசங்கம் பசய்தல் 

இது ஹபான்ை ஹமலும் ஹகாட்பாட்டு அல்லது சுருக்கமான பாடங்களின் 
பரந்த வரிலசலயயும் உள்ளடக்கியது: அலவ பின் வருகின்ைன..  

• இரட்சிப்பு இயல் 
• சலப இயல் 
• மனித இயல் 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

• பரிசுத்த ஆவியானவரின் இயல் 
• கிைிஸ்து இயல் 
• ஹதவ இயல் 
• கலடசி கால இயல் 
• ஹவதாகம இலையியல் - ஹவதத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட மீட்பு 
வரலாை்ைின் இலையியல் 

• முலைப்படுத்தப்பட்ட இலையியல் - ஹவதாகம ஹபாதலனயின் 
தர்க்கரதீியான ஏை்பாடு 

• வரலாை்று இலையியல் - சலபயின் வரலாை்ைில் ஹகாட்பாடுகளின் 
வளர்ச்சிலயக் கண்டைிதல், மை்றும் 

• வியாக்கியான இயல் 
இப்ஹபாது பபரும்பாலும், பாரம்பரிய கல்வி இலையியல் இந்த 

தலலப்புகளில் முதன்லமயாக பாரம்பரிய நம்பிக்லகயின் சாதகமான 
புள்ளியிலிருந்து அல்லது இந்த விஷயங்கலளப் பை்ைி சிந்திக்கும் சரியான 
வழியிலிருந்து கவனம் பசலுத்தியுள்ளது. ஏஹதனும் ஒரு பபாதுவான கல்லுூரி 
வகுப்பானது இந்த பாடங்கலளக் குைித்த கருத்துகலள ஹநராகப் பபறுவதில் 
கவனம் பசலுத்தும். அதாவது எல்ஹலாரும் சரியாக சிந்திக்கிைார்கள் என்பலத 
உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளும். எப்ஹபாதாவது, சில கல்லுூரி வகுப்புகள் கை்ைல் 
திைன்களில் கவனம் பசலுத்தும். ஆராதலன, சுவிஹசஷம் உலரத்தல், 
ஆஹலாசலன, பிரசங்கம் ஆகியவை்ைில் கவனம் பசலுத்தும் வகுப்புகள் 
பபாதுவாக திைலமகளில் அல்லது நலடமுலை இலையியலில் கணிசமான 
அக்கலைலயக் பகாண்டுள்ளன. துரதிர்ஷ்டவசமாக, கல்லுூரி வகுப்புகள் 
சரியான உணர்ச்சிகள் அல்லது சரியான உணர்வுகள் அல்லது 
இலையியலின் உணர்ச்சி பரிமாணங்களில் மை்றும் பிரசங்க வகுப்புக்களில் 
கவனம் பசலுத்துவது பபாதுவானதல்ல. இருந்தாலும், இந்த பாடத்தில் நாம் 
கை்றுக்பகாண்டபடி, இலையியல் தலலப்புகளின் மதீு நமக்கு இருக்கும் 
ஹபாதுமான அணுகுமுலையானது மூன்று திலசகளிலும் நமது கவனத்லத 
ஆழப்படுத்த ஹவண்டும். எனஹவ, இலையியல் மாணவருக்கு முன்னால் உள்ள 
பணியானது மகத்தானது என்பலத நாம் காணலாம். இலையியலின் 
ஒவ்பவாரு தலலப்லபயும் கை்றுக்பகாள்ள, பல எண்ணை்ை திலசகள் உள்ளன. 
நீங்கள் கை்பலன பசய்கிைபடி, தலலப்புகளின் நீண்ட பட்டியல் மை்றும் 

நமது இலையியலல உருவாக்கும் ஹபாது நாம் எதிர்பகாள்ளும் பல 
விருப்பங்கள் ஹதர்வுகலளச் பசய்வதை்கான அவசியத்திை்கு வழிவகுக்கின்ைன. 
நாம் கை்க விரும்பும் தலலப்புகள் மை்றும் முக்கியத்துவங்கலள நாம் ஹதர்வு 
பசய்ய ஹவண்டும். 



உங்களுலடய இலையியலலக் கட்டுதல் பாடம் 1: இலையியல் என்ைால் என்ன? 

-44- 

வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

பதை்வுகள் 
மை்ைவர்கள் என்ன பசய்தார்கள் என்பலதக் கை்றுக்பகாள்வது நல்லது 

என்று வடீுகலளக் கட்டும் ஒவ்பவாருவரும் உங்களுக்குச் பசால்வார்கள். 
ஆனால் அஹத ஹநரத்தில், கட்டிடம் கட்டுபவர்கள் தங்கள் பசாந்த திட்டங்கலள 
முடிக்க என்ன பசய்ய ஹவண்டும் என்பலதயும் தீர்மானிக்க ஹவண்டும். 
அதுஹபாலஹவ, பல வழிகளில், நாம் கிைிஸ்தவ இலையியலலக் 
கட்டிபயழுப்பும்ஹபாது நமக்கும் இது பபாருந்தும். கிைிஸ்துவின் மை்ை 
சீஷர்களிடமிருந்து கை்றுக்பகாள்வது நமக்கு நல்லது. அவர்கள் அலடயாளம் 
கண்ட தலலப்புகளில் இருந்தும் அந்த தலலப்புகலள அவர்கள் எவ்வாறு 
லகயாண்டார்கள் என்பதிலிருந்தும் நாம் கை்றுக்பகாள்ள நிலைய இருக்கிைது. 
ஆனால் அஹத ஹநரத்தில், நாம் ஒவ்பவாருவரும் ஹதவனுக்கு நாம் பசய்யும் 
ஊழியத்லத அதிகரிக்கும் இலையியலல நாஹம உருவாக்க என்ன பசய்ய 
ஹவண்டும் என்பலத தீர்மானிக்க ஹவண்டும். 
இலையியலின் புதிய மாணவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் ஒரு பபரிய ஆபத்து 

உள்ளது. இலையியல் தலலப்புகளின் எண்ணிக்லக மை்றும் அலவகளின் 
சிக்கலான தன்லம மிகப்பபரியதாக இருக்கலாம். உண்லமயில், இந்த துலை 
மிகவும் பபரியது, ஆலகயால் பல மாணவர்கள் இந்த தலலப்புகளின் மூல 
தரலவக் கை்றுக்பகாள்வலத விட பகாஞ்சம் அதிகமாக ஹவலல பசய்கிைார்கள். 
இதன் விலளவாக, மாணவர்கள் பபரும்பாலும் பாரம்பரிய ஹகாட்பாடுகளில் 
கிட்டத்தட்ட பிரத்திஹயகமாக கவனம் பசலுத்துகிைார்கள், ஏபனன்ைால் மை்ை 
பரிமாணங்கலள ஆராய மிகக் குலைந்த ஹநரஹம அவர்களிடம் உள்ளது. 
இந்த பாடங்களில் பல இலையியல் தலலப்புகள் இருப்பதால் 

அலவகளில் மூழ்கடிக்கப்படுவலதத் தவிர்க்க விரும்புகிஹைாம். எனஹவ, 
இலையியலின் முழு கலலக்களஞ்சியத்லதயும் அைிமுகப்படுத்த முயை்சிப்பலத 
விட, நாம் ஒரு சில, ஹதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பாடங்களில் மட்டும் கவனம் பசலுத்தப் 
ஹபாகிஹைாம். நாம் முன்ஹனாக்கி நகரும் ஹபாது, நாம் இலையியல் அம்சங்களில் 
கவனம் பசலுத்துஹவாம். அலத ஹபாதக இலையியல் காரியங்கள் என்று 
அலழக்கலாம். இதன் மூலம் நாம் அர்த்தப்படுத்துவது என்னபவன்ைால், 
ஹபாதகர்களுக்கும் சலபத் தலலவர்களுக்கும் ஹநரடியாக நன்லம பயக்கும் 
நம்பிக்லககள், நலடமுலைகள் மை்றும் உணர்வுகளின் பதாகுப்புகளில் 
கவனம் பசலுத்துவதாகும். இது ஹபான்ை பின்வரும் ஹகள்விகலள நாம் 
ஹகட்ஹபாம்: சலபத் தலலலமக்கான பயிை்சி பபறும் மக்கள் எவ்வாறு 
இலையியல் ஆய்லவ அணுக ஹவண்டும்? அவர்கள் பதரிந்து பகாள்ள 
ஹவண்டியது என்ன? அவர்கள் பசய்ய ஹவண்டியது என்ன? அவர்கள் 
இலையியல் ரதீியாக என்ன உணர ஹவண்டும்? 
அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த ஹகள்விகளுக்கான பதில்கலள நாம் 

கண்டுபிடிக்க ஹவண்டியதில்லல. சலபயானது ஏை்கனஹவ பல முக்கியமான 
திலசகளில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இலையியல் கல்வி பல நூை்ைாண்டுகளாக 
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பார்லவயிடவும். 

வளர்ந்துள்ளதால், உலபகங்கிலும் உள்ள பல்ஹவறு பிரிவுகளிலடஹய ஒருமித்த 
கருத்து வளர்ந்துள்ளது. இன்று, சலபயில் தலலவர்களுக்கு கல்வி கை்பிக்கும் 
ஹபாது உள்ளடக்கப்பட ஹவண்டிய தலலப்புகளின் வலககளில் பபாதுவான 
உடன்பாடு உள்ளது. 

கிைிஸ்தவத் தலலவர்கலள வளர்ப்பதில் எந்த இலையியல் 
தலலப்புகள் முக்கியமானலவ என்பலதப் பை்ைி 
விவாதிக்கும்ஹபாது, அலவகளில் சிலவை்லைப் பை்ைி 
சிந்திக்கலாம். முதலாவதாக, பலழய ஏை்பாட்டிலிருந்து புதிய 
ஏை்பாடு வலரயிலான ஹவதாகமமானது ஹதவனுலடய 
ராஜ்யத்லதயும் பரிசுத்த உடன்படிக்லகலயயும் பை்ைியது. 
ஹதவ இயல், கிைிஸ்துவியல், பரிசுத்த ஆவியானவரின் இயல், 
மானிடவியல், கலடசி கால இயல் மை்றும் பல 
முலைப்படுத்தப்பட்ட இலையியலின் பாரம்பரிய 
தலலப்புகளும் உள்ளன. நலடமுலை இலையியல் மை்றும் 
சலப வரலாறு ஹபான்ை இன்னும் பபாருத்தமான 
தலலப்புகளும் உள்ளன. என்லனப் பபாறுத்தவலர, 
குைிப்பாக சலபத் தலலவர்களின் வளர்ச்சியில் கவனம் 
பசலுத்தும் ஒருவராக, சுவிஹசஷத்லத எப்படி அைிவிப்பது, 
பஜபம் பசய்வது, கை்பிப்பதை்கான வரத்லதப் பபை்ைிருப்பது 
எப்படி என்பலத அவர்கள் அைிந்து பகாள்ள ஹவண்டும். 
குைிப்பாக சுவிஹசஷம் உலரத்தல் என்பது ஒரு கூட்டத்திை்கு 
கை்பிப்பது மட்டுமல்ல, இஹயசு அப்ஹபாஸ்தலர்கலள 
வழிநடத்தியது ஹபாலஹவ ஒரு சலபத் தலலவரும் சஷீர்கலள 
வழிநடத்த ஹவண்டும். இங்ஹக சம்பந்தப்பட்ட ஹநாக்கம் மிகவும் 
பரந்ததாக உள்ளது. 

— Dr. பியாஹவா பசன், பமாழிபபயர்ப்பு 

யவதோகம பிரிவு; ஹகாட்பாட்டு மை்றும் வரலாை்றுப் பிரிவு, மை்றும் 
நலடமுலைப் பிரிவு என இவ்விதமோகத் யதோை்றும் ஒரு வழக்கமான பசமினரி 
பாடத்திட்டம் பபரும்பாலும் மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இந்த மூன்று பிரிவுகளும் பரிசுத்த ஆவியானவர் சலபலய அதன் 
தலலவர்களுக்கு இலையியல் கல்விலய வளர்ப்பதை்கு வழிநடத்திய முக்கிய 
வழிகலளப் பிரதிநிதித்துவம் பசய்கின்ைன. ஹவதாகமப் பிரிவிலிருந்து 
பதாடங்கும் ஒவ்பவாரு பகுதிலயயும் பார்ப்ஹபாம். 
ஹவதாகமப் பிரிவானது பபாதுவாக பலழய ஏை்பாட்டு ஆய்வுகள் மை்றும் 

புதிய ஏை்பாட்டு ஆய்வுகள் என பிரிக்கப்படுகிைது. பாடத்திட்டத்தின் இந்த 
பகுதிகள் ஹவதாகமத்தின் உள்ளடக்கத்தில் கவனம் பசலுத்துகின்ைன, ஹமலும் 
எதிர்கால சலபத் தலலவர்கள் ஹவதத்லத சரியாக 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

வியாக்கியானப்படுத்துவலதக் குைித்து ஹபாதிக்கின்ைன. ஹகாட்பாட்டு மை்றும் 
வரலாை்றுப் பிரிவு பபரும்பாலும் சலப வரலாறு மை்றும் முலைப்படுத்தப்பட்ட 
இலையியல் என பிரிக்கப்படுகிைது. கிைிஸ்துவின் சரரீமானது பவவ்ஹவறு 
காலங்களில் பவவ்ஹவறு வழிகளில் உலகத்திை்கு எதிராகப் ஹபாராடியது ஹபால, 
ஹதவன் சலபயில் இலையியலல எவ்வாறு வளர்த்பதடுத்தார் என்பதில் 
திருச்சலப வரலாறு கவனம் பசலுத்துகிைது. சலப ஹவதத்தின் ஹபாதலனலய 
தர்க்கரதீியான அல்லது முலையான ஏை்பாடுகளாக ஒழுங்கலமத்துள்ள 
வழிகலளக் குைித்து முலைப்படுத்தப்பட்ட இலையியல் மாணவர்களுக்கு 
ஹபாதிக்கிைது. இறுதியாக, நலடமுலை பிரிவு மாணவர்களின் தனிப்பட்ட 
ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி மை்றும் பிரசங்கம் மை்றும் சுவிஹசஷம் ஹபான்ை 
நலடமுலை ஊழிய திைன்களின் மதீு அவர்களின் கவனத்லத ஈர்க்கிைது. 
இந்த பதாடர் படிப்பிலனகளின் மூலம் நாம் முன்ஹனறும்ஹபாது, இந்த 

இலையியல் பிரிவுகளின் முக்கியமான வலரயலைகலள நாம் அைிந்து 
பகாள்ளுஹவாம். இலையியலின் இந்த ஒவ்பவாரு பகுதியும் எவ்வாறு 
பசயல்படுகின்ைன என்பலதயும், நாம் இலையியலலத் பதாடரும்ஹபாது அலவ 
எவ்வாறு ஒன்ைிலணந்து பசயல்படுகின்ைன என்பலதயும் நாம் ஆராய்ஹவாம். 
கூடுதலாக, நாம் ஒவ்பவாரு பிரிலவயும் படிக்கும்ஹபாது நம்முலடய இலையியல் 
இலக்குகள் மூன்லையும் மனதில் லவத்திருப்ஹபாம். நாம் பாரம்பரிய 
ஹகாட்பாடுகளில் மட்டும் கவனம் பசலுத்துவதில்லல, ஆனால் நலடமுலை 
இலையியலிலும் சரியான உணர்ச்சிகள் மை்றும் உணர்வுகளிலும் கவனம் 
பசலுத்துஹவாம். இந்த வழியில், நாம் ஒரு பபாறுப்பான கிைிஸ்தவ 
இலையியலலக் கட்டலமப்ஹபாம். 

முடிவுடை 
இந்தப் பாடத்தில், "இலையியல் என்ைால் என்ன?" என்று நாம் 

இலையியலலப் பை்ைி ஆராயும்ஹபாது நாம் ஹகட்கக்கூடிய மிக அடிப்பலடயான 
ஹகள்விலய ஆராய்ந்திருக்கிஹைாம். இலையியலின் வலரயலைகள், 
இலையியலின் இலக்குகள் மை்றும் இலையியலின் தலலப்புகள் என இந்த 
ஹகள்வியின் மூன்று அம்சங்கலள நாம் பார்த்துள்ஹளாம். 
இலையியலலக் கட்டிபயழுப்புவது கிைிஸ்துலவப் பின்பை்றுகிை 

ஒவ்பவாருவரின் சிலாக்கியமும் பபாறுப்பும் ஆகும். இந்த பாடத்தில் நாம் 
பார்த்தபடி, இலத ஒரு முலையான வழியில் பசய்வது சவால்கலளயும் 
வாய்ப்புகலளயும் வழங்குகிைது. கிைிஸ்தவ விசுவாசத்லதப் பை்ைி நாம் எப்படிச் 
சிந்திக்கிஹைாம், பசயல்படுகிஹைாம், உணர்கிஹைாம் என்பதை்குத் தீங்கு 
விலளவிக்கும் பாலதகலளத் தவிர்ப்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க ஹவண்டும். 
கிைிஸ்துவின் ஊழியர்களாக நாம் எவ்வாறு சிந்திக்கிஹைாம், பசயல்படுகிஹைாம், 
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வடீிஹயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் ஹவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) லயப் 
பார்லவயிடவும். 

உணர்கிஹைாம் என்பலத ஹமம்படுத்தும் வழிகளில் இலையியலலத் பதாடர 
நம்மால் முடிந்த அலனத்லதயும் பசய்ய ஹவண்டும். இந்த பாடத்தில் நாம் ஹபசிய 
சிக்கல்கள் மிகவும் அடிப்பலடயானலவகளாகும், ஆலகயால் அலவ 
உங்களுலடய இலையியலலக் கட்டுதல் என்கிை இந்த முழு பதாடர் 
பாடங்களின் மதீும் தாக்கத்லத ஏை்படுத்தும். ஹதவனுலடய கிருலபயினால், 
கிைிஸ்துலவக் கனம்பண்ணுகிை, அவருலடய ராஜ்யத்லத நம்முலடய 
தனிப்பட்ட வாழ்க்லகயிலும், உலபகங்கிலும் உள்ள சலபயிலும் 
முன்பனடுத்துச்பசல்லும் இலையியலலக் கட்டிபயழுப்புவதை்கு நாம் 
தயாராஹவாம். 
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