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பாடம் 2  

கிைித்தவ இணையியணல ஆராய்தல் 

-1- 

வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

முன்னுடை 
இளம் தம்பதிகள் திருமைம் சசய்து சகாள்ளும்நபாது, அவர்களது 

குடும்பப் பின்னைியில் இருந்து வரும் நவறுபாடுகணள அவர்கள் அடிக்கடி 
சமாளிக்க நவை்டியிருக்கும். அவர்கள் ஒருவணரசயாருவர் ஆழமாக 
நநசிக்கலாம், ஆனால் அவர்களது குடும்பங்கள் தங்கள் முன்னுரிணமகள் 
மை்றும் எதிர்பார்ப்புகணள எவ்வளவு வடிவணமத்துள்ளன என்பணத அவர்கள் 
ஒப்புக்சகாள்ள நவை்டும். இந்த உை்ணமணய அவர்கள் அங்கீகரிக்கவில்ணல 
என்ைால், கிைிஸ்து நம்ணம அணழத்தது நபான்ை அன்பான மை்றும் 
மரியாணதக்குரிய திருமை உைணவ உருவாக்குவது கடினமாக இருக்கும். 

பல வழிகளில், கிைிஸ்துணவப் பின்பை்றுபவர்கள் இணையியணல  
ஆராயும்நபாதும் இது தான் உை்ணமயாக இருக்கிைது. கிைிஸ்தவர்கள் 
சவவ்நவறு முன்னுரிணமகள் மை்றும் எதிர்பார்ப்புகணளக் சகாை்டுள்ளனர், 
அணவ அவர்களின் கலாச்சாரங்கள், அவர்களின் துணை கலாச்சாரங்கள் 
மை்றும் சணபயின் பல்நவறு கிணளகளின் மரபுகளிலிருந்து உருவாகின்ைன. 
இந்தப் பின்னைிகள் கிைிஸ்தவ இணையியணலப் படிக்கும்நபாதும் 
வாழும்நபாதும் நமக்கு இருக்கும் முன்னுரிணமகள் மை்றும் எதிர்பார்ப்புகணள 
ஆழமாக வடிவணமக்கின்ைன. ஆனால் இந்த தாக்கங்கள் நம்ணம எவ்வளவு 
பாதிக்கின்ைன என்பணத நாம் ஒப்புக் சகாள்ளாவிட்டால், கிைிஸ்து நம்ணம 
அணழத்த விதத்தில் அன்பான மை்றும் மரியாணதக்குரிய இணையியல் 
கை்நைாட்டங்கணள உருவாக்குவது கடினம். 

உங்களுணடய இணையியணல கட்டுதல் என்கிை நமது சதாடரின் 
இரை்டாவது பாடம் இதுவாகும். இந்த பாடத்தில், இந்த முழு ஆய்வுக்கும் 
வழிகாட்டும் அடிப்பணட நநாக்குநிணலகணள நாம் வகுப்நபாம். "கிைிஸ்தவ 
இணையியணல ஆராய்ந்து அைிதல்" என்று இந்தப் பாடத்திை்கு நாம் 
தணலப்பிட்டுள்நளாம், நமலும் ஒரு தனித்துவமான கிைிஸ்தவ இணையியணல 
எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பணத ஆராய்வதில் நமக்கு வழிகாட்டும் சில 
முக்கியமான முன்கைிப்புகணள நாம் முன்ணவப்நபாம். 

இந்த விஷயத்ணத மூன்று வழிகளில் பார்ப்நபாம், விரிவாக 
பார்ப்பதிலிருந்து குறுகிய பார்ணவயில் நாம் இணத பார்ப்நபாம். முதலில், எந்த 
வணகயான இணையியல் கிைிஸ்தவ இணையியல் என்று கிைிஸ்தவ இணையியல் 
பை்ைிய நமது கை்நைாட்டத்ணத வணரயறுப்நபாம். இரை்டாவதாக, குைிப்பிட்ட 
கிைிஸ்தவ மரபுகள் எவ்வாறு கிைிஸ்தவ இணையியலுக்கு வடிவம் 
சகாடுக்கின்ைன என்பணத ஆராய்ந்து பார்ப்நபாம். மூன்ைாவதாக, கிைிஸ்தவ 
நம்பிக்ணகயின் குைிப்பிட்ட பிரிவுகணள முக்கியப்படுத்திக் காட்டும் சீர்திருத்த 
பாரம்பரியத்தின் சில அடிப்பணடக் நகாட்பாடுகணள நாம் பார்ப்நபாம். முதலில் 



உங்களுணடய இணையியணலக் கட்டுதல் பாடம் 2: கிைித்தவ இணையியணல ஆராய்தல் 

-2- 

வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

கிைிஸ்தவ இணையியணலப் பை்ைிய சபாதுவான சிந்தணனக்கு வருநவாம். 
இந்தச் சசாை்கணளப் பயன்படுத்தும்நபாது இந்தப் பாடங்களில் எணதக் 
குைிப்பிடுநவாம்? என்பணதயும் பார்ப்நபாம். 

கிைிஸ்தவ இடையியை் 
நாம் அடிக்கடி "கிைிஸ்தவ இணையியயல" பை்ைி நபசினாலும், இந்த 

சவளிப்பாட்டின் அர்த்தம் முை்ைிலும் சதளிவாக இல்ணல. கிைிஸ்தவர்கள் 
உை்ணமயில் நம்புவயதத் தான் கிைிஸ்தவ இணையியல் என்று சிலர் 
சசால்கின்ைார்கள். ஆனால், பல கிைிஸ்தவர்கள் உை்ணமயில் கிைிஸ்தவம் 
இல்லாதணத நம்புகிைார்கள் என்பணத நாம் அணனவரும் அைிநவாம். 
மை்ைவர்கள் கிைிஸ்தவ இணையியணல கிைிஸ்தவர்கள் நம்ப நவை்டும் என்று 
சசால்கிைார்கள். ஆனால் நாம் எணத விசுவாசிக்க நவை்டும் என்பதில் நாம் 
எப்நபாதும் உடன்படுவதில்ணல என்பணத ஒப்புக்சகாள்ள நவை்டும். இநத 
நபான்ை சிக்கல்கள் காரைமாக, "கிைிஸ்தவ இணையியல்" என்ை சசால்ணலப் 
பயன்படுத்தும் நபாது இந்தத் சதாடரில் நாம் எணதக் குைிக்கிநைாம் என்பணத 
சதளிவுபடுத்த நவை்டும். 

நாம் பின்வரும் மூன்று விஷயங்கணளப் பார்ப்நபாம். முதலில், கிைிஸ்தவ 
இணையியலுக்கான வணரயணைகணள உருவாக்குவதில் உள்ள சில 
சிக்கல்கணளப் பார்ப்நபாம். இரை்டாவதாக, கிைிஸ்தவ இணையியலின் 
சசயல்பாட்டு வணரயணைணய முன்கூட்டிநய பார்ப்நபாம். மூன்ைாவதாக, 
கிைிஸ்தவ இணையியலின் ஒை்றுணம மை்றும் பன்முகத்தன்ணமணய நாம் 
கவனிப்நபாம். கிைிஸ்தவ இணையியணல வணரயறுக்க முயலும்நபாது நாம் 
சந்திக்கும் சில சிரமங்கணள முதலில் பார்ப்நபாம். 

வடையறுப்பதிை் இருக்கும் பிைச்சடனகள் 
கிைிஸ்தவ இணையியணல கிைிஸ்தவம் அல்லாத இணையியலில் இருந்து 

நவறுபடுத்துவதை்கான வழிகணளக் கை்டுபிடிப்பநத நமக்கு இருக்கும் 
மிகப்சபரிய பிரச்சணனகளில் ஒன்ைாகும். சில நநரங்களில் நவறுபாடுகணளப் 
பார்ப்பது கடினம் அல்ல, ஆனால் பல சமயங்களில் கிைிஸ்தவ இணையியணல 
மை்ை இணையியல்களிலிருந்து பிரிப்பது மிகவும் கடினம். உலகின் பிை முக்கிய 
மதங்களுடன் கிறிஸ்தவத்ணத நாம் கருத்தில் சகாள்ளும்நபாது, கிைிஸ்தவ 
நம்பிக்ணககளிலிருந்து எளிதில் நவறுபடுத்தக்கூடிய பல இணையியல்கள் 
உள்ளன. உதாரைமாக, சிலர் கிைிஸ்தவத்ணதயும் இந்து மதத்ணதயும் 
இணைக்க முயை்சித்தாலும், இந்து மதத்தின் பல சதய்வகீ நம்பிக்ணக கிைிஸ்தவ 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

விசுவாசத்திலிருந்து மிகவும் நவறுபட்டது. ஒரு கர்த்தணர வைங்குவணத விட 
பல கடவுள்கணள வைங்குவது இரை்ணடயும் குழப்புவணத கடினமாக்குகிைது. 

மறுபுைம், இஸ்லாமிய மதம் கிைிஸ்தவத்திை்கு மிகவும் சநருக்கமானது. 
கிைிஸ்தவ மதத்ணதப் நபாலநவ, இஸ்லாமும் அதன் பாரம்பரியத்ணத 
ஆபிரகாமில் இருந்து பின்பை்றுகிைது. நமலும், இஸ்லாமியத்தின் 
தீர்க்கதரிசியும் அவணரப் பின்பை்றுபவர்களும் குர்ஆணன இயை்றும்நபாது 
கிைிஸ்தவ நபாதணனகளுடன் சதாடர்புணடயவர்களாக இருந்தார்கள். எனநவ, 
கிைிஸ்தவத்திை்கும் இஸ்லாம் மதத்திை்கும் இணடநய பல ஒை்றுணமகள் 
உள்ளன. இன்னும், சபரும்பாலும், இஸ்லாம் மதத்ணத கிைிஸ்தவ 
விசுவாசத்திலிருந்து நவறுபடுத்துவதில் நமக்கு சபரிய சிரமம் இல்ணல, 
ஏசனனில் அவை்றுக்கிணடநய சவளிப்பணடயாக வசோல்லப்பட்ட மை்றும் 
அடிப்பணடயான நவறுபாடுகள் உள்ளன. உதாரைமாக, கிைிஸ்தவம் 
கிைிஸ்துவின் சதய்வதத்துவம் மை்றும் அவருணடய நமலாதிக்கத்ணத 
உறுதிப்படுத்துகிைது, ஆனால் இதை்கு மாைாக இந்த உை்ணமகணள இஸ்லாம் 
மறுக்கிைது. 

யூத மதத்ணதப் பை்ைிய விஷயம் என்ன? யூத மதம் இன்னும் சநருக்கமாக 
கிைிஸ்தவத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மை்றும் ஒத்திருக்கிைது, ஏசனனில் 
கிைிஸ்தவம் யூத மதத்திலிருந்து வளர்ந்தது. ஆயினும்கூட, யூத மதம் இநயசுணவ 
கிைிஸ்துவாகிய நமசியா என்று சசால்ல மறுப்பதால், மிகச் சிலநர அணத 
கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகயுடன் குழப்புகிைார்கள். இந்த மதத்திலும் இன்னும் பிை 
முக்கிய உலக மதங்களின் இணையியல் முன்நனாக்குகள் கிைிஸ்தவ 
இணையியலிலிருந்து மிகவும் நவறுபட்டணவ எையவ சபரும்பாலான 
மக்களுக்கு அவை்ணைப் பிரிப்பதில் சிரமம் இல்ணல. நமது இணையியலுக்கும் 
அவர்களுணடய இணையியலுக்கும் இணடநய உறுதியான எல்ணலகணள நாம் 
அணமக்க முடியும். 

இணையியலின் அடிப்பணடயில் யூத மதத்திலிருந்தும் 
இஸ்லாம் மதத்திலிருந்தும் கிைிஸ்தவத்ணத நவறுபடுத்துவது 
கிைிஸ்துவின் நபணரப் பை்ைியது என்பதில் நம்முணடய 
கவனம் இருக்கிைது. எல்லா மதங்களும் ஒருவித நம்பிக்ணக 
சார்ந்தணவ. மை்ை மதங்களான யூதம் மை்றும் இஸ்லாமிலும் 
நாம் நதவணன நம்புவணதப் நபாலநவ நம்பிக்ணக 
ணவத்திருக்கிைார்கள்... ஆனால் நம்முணடய கணத நவறு 
மாதிரியானது என்று நான் நிணனக்கிநைன், அதாவது, 
நதவன் வாக்குத்தத்தங்கணள நிணைநவை்றுகிைார்... 
கிைிஸ்தவத்திலுள்ள கிைிஸ்து முன்னால் சகாடுக்கப்பட்ட 
அணனத்து வாக்குத்தத்தங்கணளயும் நிணைநவை்றுகிைவராக 
இருக்கிைார். அவர் அந்த நமசியாவின் 
நிணைநவறுதலாகவுமாகிைார், அவர் உை்ணமயில் 
ஜனங்கணள அவர்களின் பாவங்களிலிருந்து மீட்கிைார். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

அவர் உை்ணமயில் ஒரு இரத்த சாட்சியாக தனது உயிணரக் 
சகாடுப்பவர் மட்டுமல்ல, உை்ணமயில் நாம் 
மீட்கப்படுவதை்கும், நீதிமானாக்கப்படுவதை்க்கும், 
மன்னிக்கப்படுவதை்கும் ஒரு வழிணய தருகிைார். 

— Dr. ஆலிவர் எல். டிரிமியூ, ஜூனியர். 

அநத நநரத்தில், பல இணையியல் பள்ளிகள் கிைிஸ்தவ மை்றும் 
கிைிஸ்தவம் அல்லாத சிந்தணனகணள ஒன்ைிணைக்கிைது, இதனால் சில 
சமயங்களில் உை்ணமயான கிைிஸ்தவத்ணத மை்ை நம்பிக்ணககளிலிருந்து 
பிரிப்பது கடினமாகிைது. சயநகாவாவின் சாட்சிகள், மார்நமானிசம் மை்றும் 
கிைிஸ்தவ அைிவியல் நபான்ை பிரபலமான கிைிஸ்தவ வழிபாட்டு முணைகளில் 
இதுநபான்ை ஒத்திணசணவ நம் நாளில் பார்ப்நபாம். நவனீ தாராளமயத்திை்கு 
ஆதரணவ சகாடுத்து, தங்கள் முன்நனாடிகளின் இணையியல் நிணலப்பாட்ணட 
ணகவிட்ட பல சணபகள் மை்றும் பிரிவுகளில் கூட இணதக் காைலாம். இப்நபாது, 
இந்த ஒத்திணசவான மதங்களின் சில அம்சங்கள் கிைிஸ்தவம் அல்லாதணவ 
என எளிதில் நவறுபடுத்திக் காட்டப்படுகின்ைன, ஆனால் மை்ை கூறுகள் 
உை்ணமயான கிைிஸ்தவத்திை்கு மிக சநருக்கமானணவ. இந்த 
காரைத்திை்காக, இந்த நிகழ்வுகளில், கிைிஸ்தவ மை்றும் கிைிஸ்தவர் அல்லாத 
இணையியல்களுக்கு இணடநய இருக்கும் வித்தியாசத்ணத கூர்ணமயாக 
நவறுபடுத்திக் காட்ட சிரமம் உள்ளது. 

கிைிஸ்துவில் விசுவாசமுள்ள விசுவாசிகளிணடநய இணையியல் 
எவ்வளவு பரவியுள்ளது என்று சிந்தித்தால் நிணலணம எவ்வளவு நமாசமானது 
என்பது புரியும். உை்ணமயான கிைிஸ்தவத்தின் எல்ணலக்குள் கூட, கிைிஸ்தவ 
இணையியணல விட, பன்ணமயில், கிைிஸ்தவ இணையியல்கணளப் பை்ைி 
நபசுவது சபரும்பாலும் எளிதானது. கிைிஸ்தவத்தின் பல்நவறு வடிவங்கள் 
உள்ளன, அணனவருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் வணகயில் எந்த வணகயான 
கிைிஸ்தவம் உை்ணமயானதாக கருதப்பட நவை்டும் என்பணத அணடயாளம் 
காை சாத்தியம் இல்லாதது. உை்ணமயான கிைிஸ்தவ இணையியலில் கிழக்கு 
ஆர்த்தடாக்ஸ் சணபயின் நபாதணனகள் உள்ளதா? நராம கத்நதாலிக்கக் 
நகாட்பாடுகள் எப்படிப்பட்டணவகள்? புராட்டஸ்டன்ட் நம்பிக்ணகயின் 
துூய்ணமயான வடிவம் எது: ஆங்கிலிக்கன்? பாப்டிஸ்ட்? லுூத்தரன்? சமதடிஸ்ட்? 
பிரஸ்பிநடரியன்? சணபயின் ஒவ்சவாரு பிரிவும் அதன் சசாந்த வழியில் 
கிைிஸ்தவத்தின் பல்நவறு கிணளகளின் துூய்ணமணய மதிப்பிடுகிைது. நமலும் 
கிட்டத்தட்ட ஒவ்சவாரு கிணளயும் அதன் இணையியல் துூய்ணமயான பதிப்பு 
என்று நம்புகிைது. இந்த கிைிஸ்தவத்தின் உள்ளார்ந்த கருத்து நவறுபாடுகளின் 
அடிப்பணடயில் நாம் அணதப் பை்ைி சிந்திக்கும்நபாது, "கிைிஸ்தவ இணையியணல" 
துல்லியமாக வணரயறுப்பது இன்னும் கடினமாகிைது. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

இணதப் பை்ைி இப்படி நயாசித்துப் பாருங்கள்: கிைிஸ்தவ இணையியணல 
இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா இணையியல் அணமப்புகளிலிருந்து 
நவறுபடுத்திக் காட்ட, ஒருவன் கிைிஸ்தவனாக மக்களால் எை்ைப்படுவதை்கு 
நம்ப நவை்டிய எல்லா நபாதணனகணளயும் எழுதிக்சகாடுங்கள் என்று 
சசான்னால் எப்படி இருக்கும். இநயசுநவ ஆை்டவர்; இநயசுநவ 
இரட்சகர்;இநயசு மட்டுநம இரட்சிப்புக்கான ஒநர வழி; இநயசு நம்முணடய 
பாவங்களுக்காக மரித்தார்; இநயசு மரைத்திலிருந்து உயிர்த்சதழுந்தார்; 
கர்த்தர் திரித்துவர்; இநயசு முழுவதும் மனிதனும் முழுவதும் கர்த்தருமாவார். 
விசுவாசத்தினால் மட்டுநம ஒருவன் நீதிமான் ஆகிைான்; கிைிஸ்தவர்கள் 
பரிசுத்தமாக இருக்கநவை்டும்; நவதாகமம் பிணழயில்லாத நதவனின் 
வார்த்ணத என்று நீங்கள் ஒருநவணள சசால்லலாம். இந்த பாட கருத்துக்கணள 
எல்லாம் நாம் பார்க்கும்நபாது, ஒருவன் இணவகணள புரிந்துசகாள்வதை்கு, 
விசுவாசிக்க நவை்டுசமன்ைால் கூட, நன்ைாக படித்தவனாக இருக்க நவை்டும் 
என்பது சதளிவாகிைது. 

இப்நபாது, நிச்சயமாக, நாம் பட்டியலிட்ட நகாட்பாடுகள் முக்கியமான 
கிைிஸ்தவ நபாதணனகள்தான். ஆனால், இந்தக் நகாட்பாடுகளில் சிலவை்ணைப் 
பை்ைிக் நகட்காமநலநய, இணவ அணனத்ணதயும் புரிந்துசகாள்வதிநலா அல்லது 
நம்புவதிநலா மிகவும் குணைவுணடயவராக இருந்தாலும், ஒரு நபர் 
உை்ணமயான கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகணயயும் கிைிஸ்தவ இணையியணலயும் 
சகாை்டிருக்கக்கூடும் என்பது நிதர்சனமான ஒன்று. எனநவ, எந்தக் 
நகாட்பாடுகள் கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகக்கு முை்ைிலும் அவசியமானணவ? 
கிைிஸ்தவ இணையியலில் குணைந்தபட்சமாக இருக்கநவை்டியது என்ன? 
உை்ணமயில், இந்த எல்ணலக்நகாடு எங்கு வணரயப்பட்டு இருக்கிைது என்பது 
கர்த்தருக்கு மட்டுநம சதரியும். 

கிைிஸ்தவ இணையியணல வணரயறுக்க முயலும்நபாது நாம் 
எதிர்சகாள்ளும் பிரச்சணனகள் இணவகநள. நவறு சில மதங்கணளப் 
சபாறுத்தவணர, நம்ணம நவறுபடுத்துவது கடினம் அல்ல, ஆனால் ஒரு 
உை்ணமயான கிைிஸ்தவராக இருப்பதை்கு இணையியலின் என்சனன்ன 
கூறுகள் அவசியம் என்பணதத் துல்லியமாக அைிவது மிகவும் கடினம். 

கிைிஸ்தவ இணையியணல வணரயறுப்பதில் உள்ள பிரச்சணனகள், இந்தப் 
பாடங்களில் நாம் கலந்து நபசுவதை்கு வழிகாட்டும் ஒரு சசயல்பாட்டு 
வணரயணைணய முன்சமாழிய நம்ணம வழிநடத்துகிைது. இந்த வணரயணை 
எழுப்பப்படும் ஒவ்சவாரு நகள்விக்கும் பதிலளிப்பதாக இருக்காது, ஆனால் இது 
ஒரு குைிப்பிடத்தக்க மை்றும் பயனுள்ள சதளிணவ நமக்கு வழங்குகிைதாக 
இருக்கும். இது பூரைமான வணரயணையாக இருக்காது, ஆனால் நாம் 
சதாடரும்நபாது அணதப் பயன்படுத்த நபாதுமானதாக இருக்கும். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

சசயை்பாை்டு வடையடை 
இந்தப் பாடங்களில், கிைிஸ்தவ இணையியல் பை்ைிய நமது 

வணரயணைணய, அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணக என்று 
அணழக்கப்படும் கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகயின் நன்கு அைியப்பட்ட மை்றும் 
பழணமயான சவளிப்பாட்டிை்கு நநராக திருப்புநவாம். இந்த விசுவாச 
அைிக்ணகயானது, அது நணடமுணைபடுத்தப்பட்ட வடிவத்திநலநய, சுமார் கி. பி. 200 
வணர கைிசமாக இருந்தது. நமலும் அது இப்சபாழுது இருக்கும் வடிவத்திை்கு கி. 
பி. 700 இல் வந்தது. உலகம் முழுவதிலிருக்கும் கிைிஸ்தவர்கள் இந்த விசுவாச 
அைிக்ணகணய தங்கள் கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் சுருக்கமாக பல 
நூை்ைாை்டுகளாகப் படித்து வருகின்ைனர்: 

சர்வவல்லணமயுள்ள பிதாணவ நான் விசுவாசிக்கிநைன்.  
அவர் வானத்ணதயும் பூமிணயயும் பணடத்தவர். 
பரிசுத்த ஆவியினால் கருத்தரிக்கப்பட்டு, 
கை்ைி மரி ோளிை் வ ிற்றில் பிறந்த, 
அவருணடய ஒநர குமாரனும்  நம்முணடய கர்த்தருமோகி  
இநயசுணவ நான் விசுவாசிக்கிநைன். 
அவர் சபாந்தியு பிலாத்துவின் கீழ் பாடு அனுபவித்து, 
சிலுணவயில் அணையப்பட்டு, மரித்து, அடக்கம் சசய்யப்பட்டார்; 
அவர் பாதாளத்தில் இைங்கினார். 
மூன்ைாம் நாள் அவர் மரைத்திலிருந்து மை்ீடும் 
உயிர்த்சதழுந்தார். 
அவர் பரத்திை்கு ஏைினார் 
சர்வவல்லணமயுள்ள பிதாவாகிய நதவனுணடய வலது 
பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிைார். 
அங்கிருந்து அவர் ஜவீனுள்ளவர்கணளயும் 
மரித்தவர்கணளயும் நியாயந்தீர்க்க வருவார். 
நான் பரிசுத்த ஆவியானவணரயும், 
பரிசுத்த கத்நதாலிக்க சணப மை்றும் 
பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்ணதயும், 
பாவ மன்னிப்பு, 
சரரீ உயிர்த்சதழுதல்,  
மை்றும் நித்திய ஜவீயை ும் விஊசவோசிக்கியறை். ஆசமன். 

உலகம் முழுவதும் வவளிப்படுத்தப்பட்ட கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகயானது 
கிைிஸ்தவத்ணத மிகவும் எளிணமயான மை்றும் அத்தியாவசியமான வழிகளில் 
சுருக்கமாக காட்டுகிைது. நமலும் இது கிைிஸ்தவ இணையியல் பை்ைிய நமது 
அடிப்பணட வணரயணையாக இருக்கும். நம்முணடய நநாக்கங்களுக்காக, இந்த 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

விசுவாச அைிக்ணகயுடன் ஒத்துப்நபாகும் அணனத்து இணையியல்களும் 
கிைிஸ்தவ இணையியலாகக் கைக்கிடப்படும். 

கிைிஸ்தவ இணையியலின் அடிப்பணட வணரயணையாக 
அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணகணய 
ஏை்றுக்சகாள்வது மிகவும் முக்கியமானது, ஏசனனில் 
உை்ணமயான கிைிஸ்தவத்ணத, "கிைிஸ்தவ" மாை்று 
நபாதணனகளிலிருந்தும், ஒரு விதத்திநலா அல்லது பல 
விதத்திநலா கிைிஸ்தவத்ணதப் நபாலநவ இருக்கும் பிை 
மதங்களிலிருந்தும் நவறுபடுத்துவது முக்கியம். ஆனால் அநத 
நநரத்தில், நாம் சசால்ல விரும்புவது நபால் அது 
சதள்ளத்சதளிவாக இருப்பதில்ணல என்பணத நாம் 
எப்நபாதும் நிணனவில் சகாள்ள நவை்டும். உதாரைமாக, 
சபாந்தியு பிலாத்துவின் அதிகாரத்தின் கீழ் இநயசு 
துன்பப்பட்டார் என்பது கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகக்கு 
முக்கியமானது என்று யாராவது உை்ணமயில் சசால்ல 
விரும்புகிைார்களா? இப்நபாது, நாம் ஒருநவணள ஆம் என்று 
சசால்ல விரும்பலாம். இநயசு உை்ணமயில் இந்த கிரகத்தில் 
வாழ்ந்தார் என்று நாம் நம்புவது முக்கியம், ஆனால் சபாந்தியு 
பிலாத்து முக்கியம்தானா? அநநகமாக இல்ணல. எனநவ, 
விசுவாச அைிக்ணகயில் நாம் குழப்பமணடயக்கூடிய விதத்தில் 
இதுநபான்ை விஷயங்கள் இங்குமங்கும் உள்ளன. 
அதுமட்டுமல்லாமல், நம்மில் சிலர் கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் 
அத்தியாவசியமான விஷயங்களில் மை்ை விஷயங்கணளச் 
நசர்க்க விரும்புகிநைாம். உதாரைமாக, அப்நபாஸ்தலர்களின் 
நம்பிக்ணக நவதாகமத்ணத குைிப்பிடவில்ணல. இது 
நவதாகமத்தின் பிணழயின்ணம அல்லது நவதாகமத்தின் 
தவைில்லாத தன்ணம அல்லது வார்த்ணத மட்டும் (Sola Scriptura) 
அல்லது அது நபான்ை எணதயும் குைிப்பிடவில்ணல. எனநவ, 
அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணகணய நமது 
தரநிணலயாக ஏை்றுக்சகாள்வது பை்ைி சிந்திக்கும்நபாது, 
மரபுவழி கிைிஸ்தவம் என்ைால் என்ன என்பதை்கான நமது 
சசயல்பாட்டு வணரயணை என்ன என்றும், அதன் 
நணுக்கங்கணளயும் மனதில் ணவக்க நவை்டும். ஆனால் 
அநத நநரத்தில், அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணக 
பல நூை்ைாை்டுகளாக நம்ணம சணபயுடன் இணைக்கிைது, 
நமலும் இது உலகம் முழுவதும் இன்றும் கிைிஸ்துவின் 
உை்ணமயான சரரீத்துடனும் நம்ணம பரந்த அளவில் 
இணைக்கிைது. எனநவ, இது கிைிஸ்தவத்ணத சுருக்கி, 
கிைிஸ்தவ வழிபாட்டு முணைகளிலிருந்தும் பிை 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

மதங்களிலிருந்தும் நவறுபடுத்துவதை்கும் ஒரு பயனுள்ள 
வழியாகும். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

கிைிஸ்தவ விசுவாசத்ணதப் பை்ைிய நமது புரிதலுக்கு 
அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணக ணமயமாக 
இருக்கிைது. இது கிைிஸ்தவராக இருப்பதன் அடிப்பணட 
நம்பிக்ணககணள பிரதிபலிக்கிைது. அங்குள்ள பல்நவறு 
அைிக்ணககளில் நகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளணத நீங்கள் 
பார்க்கமுடியும். மரபுவழியின் சுை்ைளவு என்று நான் 
வாதிடுவணத இது பல வழிகளில் வணரயறுக்கிைது. பிதாவும் 
குமாரனும் ஒருவருக்சகாருவர் எவ்வாறு உைவு 
ணவத்திருக்கிைார்கள் என்றும், ஆை்டவருடன் நாம் 
எவ்வாறு உைவு ணவத்திருக்கிநைாம் என்றும், ஆை்டவர் 
எவ்வாறு சிருஷ்டிப்புடன் உைவு ணவத்திருக்கிைார் 
என்பணதப் பை்ைியும் இது நபசுகிைது. இந்த வாழ்க்ணக, 
இரட்சிப்பு, நதவனுடன் நம்முணடய உைவு ஆகியவை்ணைப் 
பை்ைிய நமது புரிதலுக்கு அந்த மூன்று கூறுகளும் ணமயமாக 
உள்ளன. நமலும் அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணக 
என்ன சசால்லுகிைது என்றும், அது எணவகணள 
உள்ளடக்குகிைது என்பணதயும் அைியவும், அந்த உைவுகள் 
ஒவ்சவான்றும் நாம் புரிந்து சகாள்ளும்நபாது எவ்வாறு 
நம்முணடய எை்ைத்தில் உருவாக நவை்டும் என்பணத நதவ 
வார்த்ணதமூலம் வணரயறுக்கிைது. 

— Dr. ஸ்காட் மநனார் 

உதாரைமாக, விசுவாச அைிக்ணகயானது சிருஷ்டிப்ணபக் குைிப்பிடுகிைது. 
பிதா, அவருணடய ஒநர குமாரனாகிய இநயசு கிைிஸ்து மை்றும் பரிசுத்த 
ஆவியானவர் என்று இது திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்கணளயும் 
குைிப்பிடுகிைது. இது இநயசுவின் அவதாரம், மரைம், உயிர்த்சதழுதல் மை்றும் 
பரநமறுதல் ஆகியவை்ணைக் குைிக்கிைது. இது பாவ மன்னிப்பு, சபாது 
உயிர்த்சதழுதல், கணடசி நியாயத்தீர்ப்பு மை்றும் நித்திய ஜவீணனப் பை்ைிய 
நம்பிக்ணக ஆகியவை்ணைப் பை்ைியும் நபசுகிைது. இது ஒரு வலுவான மை்றும் 
பரந்த அடித்தளத்ணத இடுவதால், கிைிஸ்தவ இணையியலின் நம்முணடய 
சசயல்பாட்டு வணரயணையாக அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணகணய 
பயன்படுத்துநவாம். இந்த குறுகிய பட்டியலுக்கு அப்பாை்பட்ட நகாட்பாடுகணளப் 
பை்ைி நாம் நபசினாலும், நம்முணடய நநாக்கங்கணள மனதில் ணவத்து, 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

இணையியல் என்பது இந்த விசுவாச அைிக்ணகக்கு இைங்கினால் அது 
கிைிஸ்தவம் என்பதில் நாம் திருப்தியணடயலாம். 

கிைிஸ்தவ இணையியலுக்கு வணரயணைணய ஏை்படுத்துவதில் இருக்கும் 
பிரச்சணனகணள நமை்சகாள்ள, அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணகணய 
நம்முணடய சசயல்பாட்டு வணரயணையாகப் பயன்படுத்தியிருக்கிநைாம். 
அவ்வாறு சசய்வதன் மூலம், கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் இணையியலில் 
ஒை்றுணம மை்றும் பன்முகத்தன்ணம இரை்டும் உள்ளது என்பது உடனடியாகத் 
சதளிவாகிைது. 

ஒை்றுடம மை்றும் பன்முகத்தன்டம 
மாைவர்கள் இணையியணலப் படிக்கத் சதாடங்கும் நபாது, அவர்கள் 

சபரும்பாலும் "கிைிஸ்தவ இணையியயலப்" பை்ைி, அது ஒரு சபாருட்டாக 
இருப்பணதப்நபால, உறுதியுடன் நபசுகிைார்கள். ஆனால், ஆயிரக்கைக்கான 
ஆை்டுகளாக இணையியலாளர்கள் கணடப்பிடித்து வரும் பல்நவறு 
முன்நனாக்குகணளப் பை்ைி அவர்கள் நன்கு அைிந்திருப்பதால், பன்ணமயில் 
"கிைிஸ்தவ இணையியல்கள்" என்று நபசலாமா என்று அவர்கள் அடிக்கடி 
ஆச்சரியப்பட சதாடங்குகிைார்கள். நாம் முன்நப குைிப்பிட்டது நபால, 
உை்ணமயான கிைிஸ்தவத்தின் எல்ணலக்குள் கூட, உை்ணமயுள்ள 
விசுவாசிகள் பலவிதமான கருத்துக்கணளக் சகாை்டுள்ளனர். அப்படியானால், 
அது எது: கிைிஸ்தவ இணையியலா அல்லது இணையியல்களோ? ஒன்றுபட்ட 
கிைிஸ்தவ இணையியல் என்று ஒன்று உள்ளதா? அல்லது பலவிதமான 
கிைிஸ்தவ இணையியல்கள் உள்ளதா? இறுதியில் இரை்டுநம உை்ணம 
என்பதுதான் பதிலாகும். 

கிைிஸ்தவர்களிணடநய பல சபாதுவான நம்பிக்ணககள், 
பழக்கவழக்கங்கள் மை்றும் உைர்வுகள் இருப்பதால், ஒை்ணையாகவும், 
ஒருங்கிணைந்தும் இருக்கும் கிைிஸ்தவ இணையியயலப் பை்ைி நாம் நபசலாம். 
ஆனால் ஒன்றுக்சகான்று நவறுபட்ட பல கிைிஸ்தவ இணையியல்கள் பை்ைி 
நபசவும் நாம் தயாராக இருக்க நவை்டும். கிைிஸ்தவர்களிணடநய உள்ள 
இணையியல் ஒை்றுணமணய முதலில் கருத்தில் சகாள்நவாம். 

ஒருங்கிடைந்த இடையியை் 
தை்நபாதுள்ள பல்நவறு சணபகள் மை்றும் ஸ்தாபனங்கணள நாம் 

கருத்தில் சகாள்ளும்நபாது, கிைிஸ்தவர்களிணடநய இணையியல் 
ஒை்றுணமணயப் பை்ைி அர்த்தமுள்ள வணகயில் நபசுவது கடினமாகத் 
நதான்றுகிைது. “கிைிஸ்தவர்களான நீங்கள் உங்கள் நம்பிக்ணகயில் கூட 
இணசந்துநபாக முடியாது. நான் ஏன் கிைிஸ்தவனாக மாை நவை்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கிைீர்கள்?” என்று அவிசுவாசிகள் சசால்வணத நீங்கள் எத்தணன 
முணை நகட்டிருக்கிைீர்கள். சில சமயங்களில் கிைிஸ்துணவப் பின்பை்றுபவர்கள் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

எதிலும் உடன்பட முடியாது என்று நதான்றுகிைது என்பணத நாம் 
ஒப்புக்சகாள்ள நவை்டும். ஆனால் ஒை்றுணமயின்ணமயானது இந்த 
நதாை்ைத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுநம. 

அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணக கூறுவது நபால், உலகம் 
முழுவதிலும் உள்ள உை்ணமயான கிைிஸ்தவர்கள் ஒநர “பரிசுத்த 
உலகளாவிய சணபணய” உருவாக்குகிைார்கள். எங்களிடத்தில் பிளவுகள் 
இருந்தநபாதிலும், கிைிஸ்துவின் சரரீம் இணையியல் ரதீியாக ஒன்றுபட்டது, 
ஏசனனில் கிைிஸ்தவர்கள் வழிபாட்டு முணைகள் மை்றும் பிை உலக 
மதங்களிலிருந்து நவறுபடுத்தும் பல முக்கிய நம்பிக்ணககளில் 
ஒத்துப்நபாகிைார்கள். இந்தப் பாடங்களில் கிைிஸ்தவ இணையியணல நாம் 
ஆராயும்நபாது, அணனத்து கிைிஸ்தவர்கணளயும் ஒன்ைாக இணைக்கும் 
விசுவாச ஒை்றுணமணய நாம் ஒப்புக்சகாள்ள நவை்டும். அப்நபாஸ்தலனாகிய 
பவுல் எநபசியர் 4:4-5 இல் சணபயின் ஒை்றுணமணயப் பை்ைி இவ்வாறு 
சசான்னார்: 

உங்களுக்கு உை்டான அணழப்பினாநல நீங்கள் ஒநர 
நம்பிக்ணகக்கு அணழக்கப்பட்டதுநபால, ஒநர சரரீமும், ஒநர 
ஆவியும் உை்டு; ஒநர கர்த்தரும், ஒநர விசுவாசமும், ஒநர 
ஞானஸ்நானமும் உை்டு (எநபசியர் 4:4-5). 

உை்ணமயில், சணபயின் நகாட்பாட்டில் ஒை்றுணம இருக்கநவை்டும் 
என்பது அணனத்து கிைிஸ்தவர்களுக்கும் ஒரு இலக்காக இருக்க நவை்டும். 
நயாவான் 17:22-23 இல் இநயசுநவ இந்த முடிணவ நநாக்கி சஜபித்தார்: 

நாம் ஒன்ைாயிருக்கிைதுநபால அவர்களும் 
ஒன்ைாயிருக்கும்படி, நீர் எனக்குத்தந்த மகிணமணய நான் 
அவர்களுக்குக் சகாடுத்நதன். ஒருணமப்பாட்டில் அவர்கள் 
நதைினவர்களாயிருக்கும்படிக்கும், என்ணன நீர் 
அனுப்பினணதயும், நீர் என்னில் அன்பாயிருக்கிைதுநபால 
அவர்களிலும் அன்பாயிருந்தீர் (நயாவான் 17:22-23). 

சணபணய நாம் இன்னும் சநருங்கி பார்க்கும்நபாது, கிைிஸ்தவர்கள் 
ஒருவருக்சகாருவர் சவவ்நவறு அளவிலான இணையியல் ஒை்றுணமணயக் 
சகாை்டிருப்பணதக் காை்கிநைாம். பரந்த அர்த்தத்தில் சசால்நவாநமயானால், 
நம்முணடய வணரயணையின்படி, அணனத்து கிைிஸ்தவர்களும் 
அப்நபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அைிக்ணகயில் சவளிப்படுத்தப்பட்ட 
சகாள்ணககளின் மீதான நம்பிக்ணகயால் இணையியல் ரதீியாக 
ஒன்றுபட்டுள்ளனர். இந்த அடிப்பணட ஒை்றுணம, விசுவாச அைிக்ணகணய 
உறுதிப்படுத்தும் அணனவருக்கும் மரியாணதணயயும், சபாறுணமணயயும் 
அன்ணபணயயும் காட்ட அணழக்கிைது. அவர்கள் எந்த சணபணய 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினாலும், விசுவாச அைிக்ணகணய உறுதிப்படுத்தும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

அணனவரும் சக விசுவாசிகளாகநவ இருக்கிைார்கள். இந்தச் சூழலில், 
எநபசியர் 4:15 இல் சசால்லப்பட்டுள்ளபடி, அன்புடன் சத்தியத்ணதக் 
ணகக்சகாை்டு நபச நாம் கை்றுக்சகாள்ள நவை்டும். 

அத்துடன் கூடுதலாக, விசுவாச அைிக்ணகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளணதத் 
தாை்டி நாம் நம்பிக்ணககணளப் பகிர்ந்து சகாள்ளும்நபாது 
கிைிஸ்தவர்களிணடநய இணையியல் ஒை்றுணம அதிகரிக்கிைது. உதாரைமாக, 
ஆர்த்தடாக்ஸ், கத்நதாலிக்கர்கள் மை்றும் புராட்டஸ்டன்ட்டுகளும் கூட 
திரித்துவம் மை்றும் கிைிஸ்துவின் சதய்வகீம் நபான்ை சபாதுவான 
நம்பிக்ணககணள ணவத்திருக்கிைார்கள். ஆனால், புராட்டஸ்டன்ட் அல்லாத 
சணபகளுடன் இருப்பணத விட, தங்கள் பாரம்பரியத்திை்கு உை்ணமயாக 
இருக்கும் புராட்டஸ்டன்ட் பிரிவுகள் ஒருவருக்சகாருவர் அதிக இணையியல் 
ஒை்றுணமணய உணடயவர்களாக இருக்கிைார்கள். 

சபாதுவான காரியங்கள் யாரிடம் அதிகம் இருக்கிைநதா, அவர்களுடன் 
ஒை்றுணமணயத் நதட முணனநவாம், பின்னர் நமக்குப் சபாதுவான காரியங்கள் 
குணைவாக இருப்பவர்கணள எதிரிகளாகக் கருதுகிநைாம் என்ைாலும், 
நம்முணடய ஆை்டவர் நாம் அணனவரும் ஒை்றுணமயாக இருக்கநவை்டும் 
என்பணத நநாக்கி அைிவுறுத்துகிைார். இந்த காரைத்திை்காக, 
கிைிஸ்தவர்களிணடநய உள்ள நவறுபாடுகள், கிைிஸ்துவில் நமக்கு இருக்கும் 
பரந்த சபாதுவான தளத்திலிருந்து நம்ணம திணச திருப்ப ஒருநபாதும் 
அனுமதிக்கக்கூடாது. கிைிஸ்தவர்கள் ஒவ்சவாரு நகாட்பாட்டிலும் உடன்பட 
முடியாது என்பதால் விரக்தியணடவதை்குப் பதிலாக, கிைிஸ்தவர்கள் 
விசுவாசத்தின் ணமயக் சகாள்ணககணள ஏநதா ஒரு அளவிை்கு 
ஒப்புக்சகாள்கிைார்கள் என்பணத நாம் அங்கீகரிக்க நவை்டும். இந்த 
அர்த்தத்தில் பார்த்தால், கிைிஸ்தவ இணையியல் ஒரு ஒருங்கிணைந்த 
உை்ணமயாக இருக்கிைது. இணத விட நமலாக, கிைிஸ்துவின் சரரீத்திை்குள் 
எப்நபாதும் அதிகரித்து வரும் இணையியல் ஒை்றுணமணய நமம்படுத்துவது நமது 
சபாறுப்பாகும். எநபசியர் 4:13-16 இல் அப்நபாஸ்தலனாகிய பவுல் கூைியது நபால், 
நாம் இணதச் சசய்ய நவை்டும்: 

விசுவாசத்திலும் அைிவிலும் ஒருணமப்பட்டவர்களாகி, நாம் 
இனிக் குழந்ணதகளாயிராமல், மனுஷருணடய சூதும் 
வஞ்சிக்கிைதை்நகதுவான தந்திரமுமுள்ள நபாதகமாகிய 
பலவித காை்ைினாநல அணலகணளப்நபால அடிபட்டு 
அணலகிைவர்களாயிராமல், அன்புடன் சத்தியத்ணதக் 
ணகக்சகாை்டு, தணலயாகிய கிைிஸ்துவுக்குள் 
எல்லாவை்ைிநலயும், நாம் 
வளருகிைவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் சசய்தார். 
அவராநல சரரீம் முழுதும், அதை்கு உதவியாயிருக்கிை சகல 
கணுக்களினாலும் இணசவாய்க் கூட்டி இணைக்கப்பட்டு, 
ஒவ்சவாரு அவயவமும் தன்தன் அளவுக்குத்தக்கதாய்க் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

கிரிணயசசய்கிைபடிநய, அது அன்பினாநல தனக்கு 
பக்திவிருத்தி உை்டாக்குகிைதை்நகதுவாகச் சரரீவளர்ச்சிணய 
உை்டாக்குகிைது (எநபசியர் 4. :13-16). 

அவருணடய சணபணய குைித்த நதவனின் விருப்பமும், நாம் சதாடர அவர் 
ஏை்படுத்திய இலக்கும் இணையியலால் துை்டு துை்டாவதை்காக இல்ணல, 
ஆனால் நவதத்தின் நபாதணனகளின்படி இணையியல் ஒை்றுணமணய 
அதிகரிக்கநவை்டும் என்பதாக இருக்கிைது. 

இது சுவாரஸ்யமாக இருக்கிைது. "நானும் பிதாவும் ஒன்ைாக 
இருப்பது நபால, என் சணபயாகிய என் ஜனங்கள் ஒன்ைாக 
இருக்க நான் சஜபிக்கிநைன்" என்ை இநயசுவின் சஜபத்ணத 
தீவிரமாக எடுத்துக்சகாள்வது கிைிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு 
ஒரு சவாலாக இருக்கிைது. அதில் ஒரு பதை்ைம் உள்ளது, 
ஏசனனில், ஒருபுைம், "உை்ணமயில் முக்கியமானது 
சத்தியநம தவிர ஒை்றுணம அல்ல" என்று நாம் 
இழுக்கப்படலாம். மக்கள் அப்படிச் சசய்யும்நபாது, 
அவர்களுடன் உடன்படாத மை்ை கிைிஸ்தவர்கணளப் பை்ைி 
கவணலப்படுவநத இல்ணல. ஒை்றுணமயாக இருப்பதை்கான 
அணழப்பு அவர்கள் மதீும் அவர்களின் சணபகள் மீதும் எந்தப் 
பிடிப்ணபணயயும் ஏை்படுத்தவில்ணல. ஆனால் நாம் 
இநயசுவுணடய இருதயத்திலும் அவருணடய சஜபத்திலும் 
என்ன இருக்கிைது என்பணத தீவிரமாக எடுத்துக் சகாை்டால், 
அது நமக்கு ஒரு விருப்பமாக இருக்காது. ஒை்றுணமதான் 
உை்ணமயில் முக்கியமானதாக இருக்க நவை்டும்… நமலும் 
நாம் மல்யுத்தம் சசய்ய நவை்டிய விஷயங்களில் ஒன்று 
என்னசவன்ைால் நாம் எப்படி ஒருவணரசயாருவர் மதிப்பது? 
ஒநர மாதிரி இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒை்றுணமணய எப்படி 
காட்டுவது? என்பதுதான் என்று நான் நிணனக்கிநைன். 
ஒை்றுணமணய ஒன்றுநபால இருப்பதாக நிணனத்து 
குழப்புகிநைாம். ஒை்றுணம என்பதும் ஒன்றுநபால இருப்பதும் 
ஒன்ைல்ல. எனநவ, கருத்து நவறுபாடுகள் இருந்தாலும், 
விஷயங்களில் சவவ்நவறு கை்நைாட்டங்கள் இருந்தாலும், 
அந்த ஒை்றுணமக்கு உதவும் விஷயங்களில் ஒன்று, “மை்ை 
பாரம்பரியங்கணளச் நசர்ந்த சநகாதர சநகாதரிகள் 
உை்ணமயில் நாம் தவைவிட்ட விஷயங்கணளக் கை்டைிய 
உதவுவார்கள்" எனநவ, நாம் ஒை்றுணமணய நாடலாம், 
நவறுபாட்ணட அனுமதித்து, அதன் மத்தியில் உை்ணமயாக 
இருக்க முயை்சி சசய்யலாம். 

— Dr. சகல்லி எம். காபிக் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

கிைிஸ்தவர்கள் சவவ்நவறு அளவுகளில் ஒன்றுபட்டிருந்தாலும், 
நம்மிணடநய உள்ள பன்முகத்தன்ணமணய அங்கீகரிப்பதும் ஏை்றுக்சகாள்வதும் 
முக்கியம். இந்த அர்த்தத்தில், நாம் ஒரு கிைிஸ்தவ இணையியணலக் காட்டிலும் 
பல கிைிஸ்தவ இணையியல்கள் பை்ைி சரியாகப் நபசுகிநைாம். 

பன்முக இடையியை்கள் 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் தங்களுணடய சணபணயத் தவிர 

தங்களுயடயதல்லாத மை்ை சணபகளுக்கு தங்கள் ஐக்கியத்ணத 
விரிவுபடுத்தும்நபாது, பன்முகத்தன்ணம அதிகரிக்கிைது என்பணத எளிதில் 
அணடயாளம் கை்டுசகாள்கின்ைனர். சவவ்நவறு பிரிவுகயள நசர்ந்தவர்கள் 
ஒருவருக்சகாருவர் சந்திக்கும் நபாது, அவர்கள் கிட்டத்தட்ட எப்நபாதும் 
பன்முகத்தன்ணமணய எதிர்சகாள்கிைார்கள். உதாரைமாக, கிழக்கு 
ஆர்த்தடாக்ஸ் மை்றும் நமை்கத்திய சணபகள் கூடி வந்தால், அவர்களிணடநய 
நவறுபாடுகள் ஆழமானதாக இருக்கும். 

இப்நபாது, சணபக்குள் உள்ள பன்முகத்தன்ணமணய நாம் 
எதிர்சகாள்ளும்நபாது, நமக்குள் ஏன் நவறுபாடுகள் உள்ளன? என்கிை ஒரு 
தீவிரமான நகள்விணயக் நகட்க நவை்டும். நம் அணனவருக்கும் ஒநர 
ஆவிதாநன இருக்கிைது. நாம் அணனவரும் ஒநர கிைிஸ்துணவ நம்புகிநைாம். 
நாம் அணனவரும் சபாதுவான பல ணமய நம்பிக்ணககணளப் பகிர்ந்து 
சகாள்கிநைாம். எனநவ, கிைிஸ்தவர்களிணடநய பன்முகத்தன்ணம இருப்பதை்கு 
என்ன காரைம்? இந்த சிக்கணலக் ணகயாள்வதில், கிைிஸ்தவ 
இணையியல்களின் மத்தியில் குணைந்தது இரை்டு வணகயான நவறுபாடுகணள 
காட்டுவதை்கு இது உதவுகிைது. 

முதலில், சில நவறுபாடுகள் உள்ளன, ஏசனன்ைால் ஒவ்சவாரு 
இணையியல் உை்ணமணயயும் சமமான வலிணமயுடன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த 
முடியாது. மனிதர்களாக நாம் எதிர்சகாள்ளும் வரம்புகள், கிைிஸ்தவ 
நம்பிக்ணகயின் சில அம்சங்கணள மை்ைவர்கணள விட அதிகமாக நதர்ந்சதடுத்து 
வலியுறுத்துவணத தவிர்க்க முடியாததாக ஆக்குகிைது. 

வரம்புகள். ஒநர நநரத்தில் நமது விசுவாசத்தின் அணனத்து 
பரிமாைங்களுக்கும் இநர நநரத்தில் சமமான கவனம் சசலுத்த முடியாது. 
இணையியலாளர்கள் மை்றும் இணையியல் மீதான இந்த வரம்பு சபரும்பாலும் 
கிைிஸ்தவர்களிணடநய உள்ள நகாட்பாட்டின் பன்முகத்தன்ணமணய 
விளக்குகிைது. நதர்வு சசய்வது மை்றும் முக்கியத்துவம் சகாடுப்பதிலிருந்து இந்த 
வணகயான பன்முகத்தன்ணம ஆநராக்கியமானது மை்றும் நதவனால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டது. நவதாகம ஆசிரியர்கள் கூட தாங்கள் எழுதியவை்ைிலும் 
வலியுறுத்துவதிலும் நவறுபடுவதால், நதவன் இத்தணகய பன்முகத்தன்ணமணய 
அங்கீகரிக்கிைார் என்பணத நாம் அைிநவாம். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

உதாரைமாக, நமக்கு நான்கு சவவ்நவறு சுவிநசஷங்கள் உள்ளன, 
ஏசனன்ைால் இநயசுவின் வாழ்க்ணகணயப் பை்ைிய சத்தியத்தின் சவவ்நவறு 
அம்சங்களில் கவனம் சசலுத்த நதவன் மத்நதயு, மாை்கு, லுூக்கா மை்றும் 
நயாவான் ஆகிநயாணர வழிநடத்தினார். பரிசுத்த ஆவியின் தவைமுடியாத 
துூை்டுதலின் கீழ் இருந்த கிைிஸ்தவர்கள் தங்கள் வலியுறுத்தல்களில் 
நவறுபட்டதால், இன்று கிைிஸ்தவர்களுக்கும் அதுநவ உை்ணமயாக இருக்கிைது 
என்பதில் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க நவை்டும். நதவன் பல்நவறு வணகயான 
பூக்கள் மை்றும் மரங்கணள விரும்புவது, மணலகள் மை்றும் பள்ளத்தாக்குகளில் 
மகிழ்வது மை்றும் பல்நவறு வணகயான மனிதர்கணள உருவாக்குவதில் 
மகிழ்ச்சி அணடவது நபால, அவர் தனது பிள்ணளகள் சவவ்நவறு வழிகளில் 
தங்கள் இணையியல்கணள வளர்த்துக் சகாள்வணதக் கை்டு மகிழ்கிைார். 

கிைிஸ்துவில் நாம் சகாை்டிருக்கும் ஒை்றுணமயானது 
நகாட்பாட்டு பன்முகத்தன்ணமயால் எப்படிநயா சவாலாக மாைி 
இருக்கிைது என்ை கருத்து, அப்படி இல்ணல என்று நான் 
நிணனக்கிநைன். நான் நிணனக்கிைது என்னசவன்ைால், 
நவறுவிதமாக சசால்வசதன்ைால், கிைிஸ்துவுக்குள் அகலம் 
மை்றும் அளவுகள் இரை்டும் உள்ளன. கிைிஸ்து மீதான 
விசுவாசமானது சில சபாதுவான நம்பிக்ணககணள 
உள்ளடக்கியது, அதனுடன் சில புரிதல்கள், சில கருத்துக்கள், 
சில நபாதணனகள் அந்த எல்ணலகளுக்கு அப்பாை்பட்டதாக 
இருக்கிைது. எனநவ, ஒரு வணகயில், கிைிஸ்துவுக்கு 
அப்பாை்ப்பட்டு புதிய ஏை்பாட்டு பக்கங்களில் அவர் 
சவளிப்பட்டிருக்கிைார். ஆனால் புதிய ஏை்பாட்டில் 
சசால்லப்பட்ட கிைிஸ்து குறுகியவராக இல்ணல, நமலும் இந்த 
எல்ணலகளுக்குள், இந்த அளவுகளுக்குள், கிைிஸ்தவ 
விசுவாசத்தின் உச்சரிப்பின் அடிப்பணடயில் சில 
நவறுபாடுகளுக்கு இடமிருக்கிைது. எனநவ, சபரிய மதங்கள் 
அல்லது இணையியல் மரபுகள் சாத்தியமாகும். சணபயானது 
சில விஷயங்களில் நவறுபடுகிைது, ஆனால் இன்னும் 
கிைிஸ்துணவப் பை்ைி ஒரு அடிப்பணட விசுவாசத்ணதப் 
நபணுகிைது. 

— Dr. நடவிட் ஆர். பாவுர் 

நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள கிைிஸ்தவ இணையியணல விட கிராமப்புை 
ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கிைிஸ்தவ இணையியல் சவவ்நவறு சத்தியங்கணளத் 
நதர்ந்சதடுத்து வலியுறுத்தும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க நவை்டும். சபய்ஜிங்கில் 
உள்ள கிைிஸ்தவ இணையியலில் இருந்து சதன் அசமரிக்க கிைிஸ்தவ 
இணையியல் நவறுபட்டதாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க நவை்டும். இந்த 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

பன்முகத்தன்ணம, நதவனால் மீட்கப்பட்ட மக்கணள அவர்களின் சசாந்த 
கலாச்சார அணமப்புகளுக்கு ஏை்ை விதத்திலும், அவர்களின் சசாந்த குைிப்பிட்ட 
நதணவகளுக்கு ஏை்ை விதத்திலும், அவர்களின் விசுவாசத்தின் பல்நவறு 
அம்சங்கணள சவளிப்படுத்த வழிவகுத்தது. 

இரை்டாவது இடத்தில், பன்முகத்தன்ணமயின் பிை வடிவங்கள் 
அவ்வளவு தீங்கை்ைணவ அல்ல நமலும் அதிக எச்சரிக்ணக நதணவப்படுகின்ை 
ஒன்ைாகும். இணவ பாவம் மை்றும் பிணழயால் இயக்கப்படும் நவறுபாடுகள் 
ஆகும். அணவகள் வலியுறுத்தநவை்டியதாகநவா அல்லது நதர்ந்சதடுக்கும் 
விஷயங்களாகநவா இருப்பதை்குப் பதிலாக, இந்த நவறுபாடுகள் குழுக்கள் 
அல்லது நபர்கயள தவைான நகாட்பாடுகள், நணடமுணைகள் ஆகியவை்ைில் 
வழிதவை ணவக்கிைது. 

பாவம் மற்றும் பிழை. சணபயில் இந்த வணகயான பன்முகத்தன்ணம 
எழும் நபாது, குணைந்தபட்சம் ஒரு நபநரா அல்லது குழுநவா தவைான 
கை்நைாட்டத்ணதக் சகாை்டிருக்கிைார்கள். நமலும் சில சூழ்நிணலகளில், 
அணனவருநம தவைாக இருக்கலாம். இந்தச் சமயங்களில், தவறு எங்நக 
இருக்கிைது என்பணத நாம் தாழ்ணமநயாடும் உை்ணமநயாடும் அைிய முை்பட 
நவை்டும். 

எனநவ, கிைிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமான 
புதிர் உள்ளது. நவதகமமானது நதவனின் அதிகாரபூர்வமான 
வார்த்ணத என்று நாம் நம்புவதால், அதுநவ நமது 
விசுவாசமாகவும், நம் வாழ்க்ணகயாகவும், அவருக்கான நமது 
அர்ப்பைிப்பாகேும் இருப்பதனால், இந்த சமூகத்தில் நாம் 
வாழும் விதம், நை்சசய்திணயப் நபசும் விதம், அணத 
முன்ணவக்கும் விதம் ஆகியவை்ணைக் கட்டுப்படுத்த நவை்டும் 
என்று நாம் நம்புகிநைாம். ஆனால், மை்ை மக்களுக்கு இன்னும் 
நவதம் என்ன கை்பிக்கிைது என்பது எல்லா நநரத்திலும் 
அணனவருக்கும் உடனடியாகத் சதளிவாகத் சதரியவில்ணல. 
எனநவ, நவதம் கை்பிக்கிைணதப் பின்பை்ைவும், அதன் 
அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கவும் விரும்புகிநைாம், ஆனால் நாம் 
எப்நபாதும் சரியாக இருக்க மாட்நடாம் என்பணத அைிநவாம், 
ஏசனன்ைால், அது எணத நபாதிக்கிைது என்று நாம் 
நிணனக்கிநைாநமா, அதுநவ நிஜத்தில் நபாதணனயாகிைது. 
ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நாம் தவறு என்று சதரிந்தால், நாம் 
என்று நிணனப்பணத நிறுத்திவிட்டு சரியானணதச் சிந்திக்கத் 
சதாடங்குநவாம்; எனநவ, அது நமக்கு எப்படி இருக்கிைநதா 
அப்படிநய இருப்பதில்ணல. மிகவும் பயனுள்ள அைிவுணர 
அல்லது இணத அணுகுவதை்கு மிகவும் பயனுள்ள வழி 
என்று நான் நிணனக்கிைது என்னசவன்ைால், நாம் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

"அைிவியலியல் பைிவு" என்று அணழக்கும் சஜாலிப்பான 
சமாழிணயப் பயன்படுத்தலாம். அதன் அர்த்தம் 
என்னசவன்ைால், நமது குணைபாடுகள், நமது 
நதால்விகளைப் பை்ைிய உைர்வு, விழிப்புைர்வு, நமக்கு 
இருக்கிைது என்பதாகும். நவதாகமம் கூறுவணதப் பை்ைி நாம் 
சகாை்டிருக்கும் விளக்கப்படத்துடன் வாழ்வது தரும் 
விழிப்புைர்வு என்னசவன்ைால், நான் தவைாக இருக்கலாம்; 
இணதப் பை்ைி நான் தவைாக புரிந்திருக்கலாம். எனநவ, "நான் 
இணதப் பை்ைி தவைாக நிணனத்து இருக்கலாம்" என்று 
சசால்லும் பழசமாழி, நவதத்தில் நாம் உறுதியாக 
இருக்கிநைாம் என்றும், நவதாகமத்தின் சசய்திணய நாம் 
நம்பும்நபாது, அது நம்மதீு ஒரு அதிகாரம் சசலுத்தக்கூடியதாக் 
இருக்க அனுமதிக்கிநைாம் என்றும் அர்த்தப்படுகிைது. 
"ஆனால் நான் இணதப் பை்ைி தவைாக புரிந்திருக்கலாம்" 
என்பது இன்னும் கை்றுக்சகாள்வதை்கு நம்ணம உந்த 
நவை்டும். கருத்து நவறுபாடு உணடய பிைர் சசால்வணதக் 
நகட்க அது நம்ணமத் துூை்ட நவை்டும். நமலும் 
பயப்படுவதை்குப் பதிலாக, நகாபப்படுவதை்குப் பதிலாக, "அது 
நவதம் சசால்லவில்ணல" என்பதால், அது மை்ைவர்களின் 
விளக்கங்கணளக் நகட்பதில் நமக்கு ஆர்வத்ணதயும் 
முக்கியத்துவ உைர்ணவயும் ஏை்படுத்தும், ஏசனன்ைால் நாம் 
தவைாக இருக்கலாம் என்பணத புரிந்துசகாை்டால், நமலும் 
அவர்களும் தவைாக இருந்தால், ஒருவணரசயாருவர் 
நகட்டுக்சகாள்வதன் மூலம் நாம் சரியானதிடம் இன்னும் 
சகாஞ்சம் சநருங்கிவிடலாம். 

— Dr. டிம் சான்ஸ்பரி 

பிணழணயக் கை்டைிவதை்கு, ஒருபுைம், சுயவிமர்சனம் சசய்துசகாள்வதும், 
நமது இணையியலில் நணழந்துவிட்ட எந்தசவாரு தவைான நம்பிக்ணகணயயும் 
ணகவிடத் தயாராக இருப்பதும் அவசியம். மறுபுைம், மை்ை விசுவாசிகளும் 
தங்கள் புரிதணல நமம்படுத்த உதவுவதை்கு நாம் தயாராக இருக்க நவை்டும். சில 
நநரங்களில் இது மிகவும் எளிதாக இருக்கும், ஆனால் மை்ை நநரங்களில் இந்த 
சசயல்முணை மிகவும் கடினமாக இருக்கும். எணதப் பை்ைி நாம் உறுதியாக இருக்க 
முடியுசமன்ைால்: கிைிஸ்து மகிணமயில் திரும்பும் வணர நாம் நம்ணமநயா 
அல்லது மை்ைவர்கணளநயா எல்லா தவறுகளிலிருந்தும் விடுவிக்க முடியாது. 
இருப்பினும், கிைிஸ்துணவப் பின்பை்றுபவர்களாகிய நம்முணடய சபாறுப்பு 
என்னசவன்ைால், நவதாகமத்தின் நபாதணனகளுக்கு நம்ணம 
உை்ணமயாக்கிக் சகாள்வதில் கடினமாக உணழக்க நவை்டும், மை்ைவர்களும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

அவ்வாநை சசய்ய உதவ நவை்டும். 1 தீநமாத்நதயு 4:16ல் பவுல் எழுதியணத 
நிணனவில் ணவயுங்கள். அவர் சசான்னார்: 

உன்ணனக்குைித்தும் உபநதசத்ணதக்குைித்தும் 
எச்சரிக்ணகயாயிரு. இணவகளில் நிணலசகாை்டிரு, இப்படிச் 
சசய்வாயானால், உன்ணனயும் உன் உபநதசத்ணதக் 
நகட்பவர்கணளயும் இரட்சித்துக்சகாள்ளுவாய் (1 தீநமாத்நதயு 
4:16) 

நம்முயட  ஊழிய தலத்தில், நோம் சவவ்நவறு ஸ்தாபன 
பின்னைிகள், சவவ்நவறு மரபுகள் சகாை்ட சவவ்நவறு 
மிஷனரிகணள சந்திக்கிநைாம், நமலும் அவர்களுடன் 
இணைந்து சசயல்படுவது முக்கியம் என்று நிணனக்கிநைன். 
சுவிநசஷ சமூகத்தில் எங்களுக்கு இணடநய சபாதுவான 
விஷயங்கள் அதிகம் இருக்கின்ைன. இப்நபாது, நாங்கள் 
உடன்படாத பிரச்சணனக்குரிய விஷயங்களும் உள்ளன. 
கணடசி கால நிகழ்வுகள் மை்றும் ஞானஸ்நானம் மை்றும் 
ஆவிக்குரிய வரங்கள் இணவகணள குைித்து எப்நபாதும் 
பிளவுகள் இருக்கும், அவை்ைில் சில சணபகள் பிரிக்கப்பட்ட 
மூன்று சபரும் பிரிவுகளாக இருக்கலாம். ஆனால் நமக்கு 
சபாதுவானது எவ்வளநவா இருக்கிைது. நமலும் நமது 
இணையியலாளர்களும் நமது நபாதகர்கள் அணனவரும் 
முதலில் நமக்கு சபாதுவாக உள்ள அந்த பகுதிகணள 
அங்கீகரிப்பதில் அக்கணை காட்ட நவை்டும் என்று நான் 
நிணனக்கிநைன். நமலும் நாம் அணத எவ்வளவு அதிகமாகச் 
சசய்கிநைாநமா, அந்தளவுக்கு அத்தியாவசியமானவை்ணைச் 
சுை்ைி ஒை்றுணம மை்றும் விசுவாசத்தின் கூறுகணளப்பை்ைிய 
சபாதுவான உைர்ணவ வளர்த்துக் சகாள்கிநைாம். தீர்ப்பு 
சசய்யவும் கை்டனம் சசய்யவும் நவை்டும் என்ை 
உைர்ணவக் காட்டிலும் கருணையின் ஆவியுடன் நாம் 
உடன்படாத பகுதிகணள நாம் ஒை்றுணமயுடன் நடத்தலாம். 

— Dr. ஸ்டீவ் கர்டிஸ் 

இந்த பாடங்களில் "கிைிஸ்தவ இணையியல்" என்ை வார்த்ணதயின் 
அர்த்தம் என்ன என்பணத இப்நபாது நாம் பார்த்நதாம், நாம் பார்க்கப்நபாகும் 
நமது இரை்டாவது தணலப்பு: கிைிஸ்தவ மரபுகள் ஆகும். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

கிைிஸ்தவ மைபுகள் 
புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் கிைிஸ்தவ பாரம்பரியத்தின் மதீு சந்நதகம் 

சகாள்வது இயை்ணகயானது. சீர்திருத்தத்தில் ஆழமாக நவரூன்ைியவர்களாக 
நாம் நம்ணம பார்க்கிநைாம், நமலும் புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தவாதிகள் 
அணனத்து மனித மரபுகளுக்கும் நமலாக நவத அதிகாரம் இருப்பணத மீை்டும் 
உறுதிப்படுத்தினர். இருப்பினும், எல்லா மனித மரபுகளும் நவதாகமத்திை்கு 
முரைாக இல்ணல. நமலும், நாம் பார்க்கப்நபாவது என்னசவன்ைால், கிைிஸ்தவ 
மரபுகள் பரிசுத்த ஆவியானவர் சணபக்கு வழங்கிய ஞானத்ணத 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ைன என்பணத நவதவசனங்கநள கை்பிக்கின்ைன 
என்பதால், அவை்ைில் அதிக மதிப்பு உள்ளது. எனநவ, நாம் ஒரு கிைிஸ்தவ 
இணையியணலக் கட்டணமக்கும் யபோது அதில் இணையியல் மரபுகளுக்கு என்ன 
இடம் இருக்கிைது? 

இந்த நகள்விக்கு பதிலளிக்க, நாம் மூன்று தணலப்புகணள 
பார்க்கநவை்டியிருக்கிைது. முதலில், "இணையியல் பாரம்பரியம்" என்ை 
சசால்ணல வணரயறுப்நபாம். இரை்டாவதாக, இணையியல் மரபுகளின் சில 
நபாக்குகணள ஆராய்நவாம். மூன்ைாவதாக, நம் வாழ்வில் இணையியல் 
மரபுகளின் முக்கியத்துவத்ணத ஆராய்நவாம். கிைிஸ்தவ இணையியல் 
பாரம்பரியத்ணதப் பை்ைி நபசும்நபாது நாம் என்ன சசால்கிநைாம் என்பணத 
முதலில் பார்ப்நபாம். 

பாைம்பைியத்டத வடையறுத்தை் 
சுவிநசஷ கிைிஸ்தவர்கள் "பாரம்பரியம்" என்ை சசால்ணலப் பல 

வழிகளில் பயன்படுத்துகிைார்கள், அணத நாம் இங்நக எப்படிப் 
பயன்படுத்துநவாம் என்பணதக் குைிப்பிட நவை்டும். எதிர்மணையான 
வணரயணைணய வழங்குவதன் மூலம் முதலில் நாம் எணதச் சசால்லவில்ணல 
என்பணத விளக்கி சிக்கணலத் சதளிவுபடுத்திவிட்டு பின்னர் ஒரு 
நநர்மணையான வணரயணைணய வழங்குவதன் மூலம் நாம் என்ன அர்த்தத்தில் 
சசால்கிநைாம் என்பணதக் குைிப்பிடுகிநைாம். முதலாவதாக, இன்று பல 
சுவிநசஷ வட்டாரங்களில் "பாரம்பரியம்" என்ை சசால் மிகவும் எதிர்மணையான 
அர்த்தங்கணளக் சகாை்டுள்ளது, ஏசனனில் இது "பாரம்பரியம்" என்று நாம் 
அணழக்கும் விஷயத்துடன் சநருக்கமாக சதாடர்புணடயது. 

எதிை்மடை வடையடை 
அசமரிக்க இணையியலாளர் ஜான் பிநரம் இவ்வாறு கூறுகிைார்: 

நசாலா ஸ்கிரிப்டுரா, அதாவது, “வசனம் மட்டும்” மைீப்படும் 
இடத்தில் "பாரம்பரியவாதம்" உள்ளது. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

நவறு வார்த்ணதகளில் கூறுவதானால், பாரம்பரியவாதம் என்பது 
சபாதுவாக நவதத்ணத விட, நீை்டகால பாரம்பரிய விருப்பத்ணத சதரிவு சசய்து, 
மனித விருப்பங்கணள அடிப்பணடயாக ணவத்து இணையியல் நம்பிக்ணககணள 
கட்டுவது. மாை்கு 7:8-13 இல் இநயசு நவதபாரகர், பரிநசயர் மை்றும் 
சதுநசயர்களுக்கு இந்த வோர்த்யதகயள வசோை்ைோர்: 

நீங்கள் நதவனுணடய கட்டணளணயத் தள்ளிவிட்டு, 
மனுஷருணடய பாரம்பரியத்ணதக் 
ணகக்சகாை்டுவருகிைவர்களாய்... நதவ வசனத்ணத 
அவமாக்குகிைீர்கள் (மாை்கு 7:8-13). 

கிைிஸ்துணவப் பின்பை்றுபவர்கள் பாரம்பரியவாதத்ணத நிராகரிக்க 
நவை்டும், ஏசனன்ைால் அது நவதத்திை்கு மட்டுநம உரிய அதிகாரத்ணத சவறும் 
மனித கருத்துக்கு அளிக்கிைது. சதய்வகீ சவளிப்பாட்ணடக் காட்டிலும் மனித 
முட்டாள்தனம் நம் நம்பிக்ணகணய எளிதாக வழிநடத்தும் என்பதால், இநயசு தம் 
நாளில் சசய்தணதப் நபாலநவ, அதன் அணனத்து வடிவங்களிலும் 
பாரம்பரியத்ணத நாம் எதிர்க்க நவை்டும். 

சரி, முதலில், பாரம்பரியம் கிைிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு நல்ல 
அம்சம் என்று நான் நிணனக்கிநைன். அங்கிருந்துதான் நமது 
நகாட்பாடுகணள சுருக்கமாகப் சபைலாம். ஆனால் 
பாரம்பரியத்துடன் சதாடர்புணடய ஆபத்துகள் குைித்தும் நாம் 
கவனமாக இருக்க நவை்டும். நம்மில் சிலருக்கு மாை்கு 7 ஐ 
பை்ைி சதரியும், அங்கு இநயசு மனிதனின் மரபுகளுக்குக் 
கீழ்ப்படிவதன் மூலம் பரிநசயர்கணளயும், நியாயப்பிரமாை 
ஆசிரியர்கணளயும் நதவ காரியங்கணள ஒதுக்கி 
ணவத்தததை்க்காக உை்ணமயில் கடிந்துசகாள்கிைார்…நான் 
ஒருமுணை சணபக்கு நபான கணத என் நிணனவுக்கு வருகிைது. 
இந்த சணப மிகவும் முணையானதாகவும் காணலயில் சஜப 
புத்தகங்கணள விரும்புகிைதாகவும் இருந்தது. பல்கணலக் 
கழகங்களில் இருந்து வந்த இணளஞர்கள் உை்ணமயில் 
மரபுகணள மதிக்கவில்ணல என்று நதவாலயத்திை்கு 
வரும்நபாது முதியவர்கள் நபாராடினார்கள். நதவாலயம் 
உை்ணமயில் இந்த இணளஞர்கணள வதோயலந்து 
யபோைவர்களாகவும், கர்த்தணரத் நதடுகிைவர்களாகவும் 
பார்க்காமல், அவர்களுக்கு சுவிநசஷத்ணத சசால்லநவை்டும் 
என்றும் பார்க்காமல் அவர்கணள உள்நள வரவிடாமல் 
தடுத்தது. எனநவ அதுநவ நமது பாரம்பரியங்கள் சுவிநசஷம் 
சசல்லும் வழியில் குறுக்நக வரக்கூடிய ஒன்ைாக இருக்க 
முடியும். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

— Dr. உயானி சிை்நடா 

இரை்டாவது இடத்தில், "பாரம்பரியவாதம்" மிகவும் எதிர்மணையான 
அர்த்தங்கணளக் சகாை்டிருந்தாலும், "பாரம்பரியம்" பை்ைிய நவறுபட்ட 
கை்நைாட்டத்ணத நாம் சகாை்டிருக்க நவை்டும். நமது நவனீ காலத்தில் 
சசால்லப்படும் சுவிநசஷத்ணத நகட்கும் காதுகளுக்கு இது விசித்திரமாகத் 
நதான்ைினாலும், அப்நபாஸ்தலைோகி  பவுல் உை்ணமயில் கிைிஸ்துவின் 
சரரீத்தில் பாரம்பரியத்திை்கு சாதகமான பங்ணக உறுதிப்படுத்தினார். 

பநை்மடை வடையடை 
1 சகாரிந்தியர் 15:3 இல் சகாரிந்தியர்களுக்கு பவுல் எழுதியணத 

கவனியுங்கள்: 

நான் அணடந்ததும் உங்களுக்குப் பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் 
என்னசவன்ைால், கிைிஸ்துவானவர் 
நவதவாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மரித்தார் (1 
சகாரிந்தியர் 15:3). 

கிநரக்க சமாழியில் "ஒப்புவித்தது" என்பணத குைிக்க பாரடிநடாம் 
(παραδίδωμι) மை்றும் "அயடந்தது" என்பணத குைிக்க பாரலம்பாநனா 
(παραλαμβάνω) என்ை வார்த்ணதயும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சசாை்கள் 
பவுலின் எழுத்துக்களில், கிைிஸ்தவ நபாதணனகணள அவர் மை்ைவர்களுக்கு 
சகாடுப்பணத குைிக்க பலமுணை வருகிைது. இந்த உை்ணம நமது விவாதத்திை்கு 
முக்கியமானது, ஏசனன்ைால் யூத பாரம்பரிய நபாதணனகணள விவரிக்க முதல் 
நூை்ைாை்டு யூத வட்டாரங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட சசாை்கள் இணவகநள. 

உை்ணமயில், பவுல் கிைிஸ்தவ விசுவாசத்ணத ஒருவரிடமிருந்து 
மை்ைவருக்கும், ஒரூ தணலமுணையிலிருந்து மறு தணலமுணைக்கு 
பரிமாை்ைப்படும் ஒரு பாரம்பரியமாக கருதினார். பவுல் பயன்படுத்திய 
விதத்திலிருந்து சை்நை வித்தியாசமான வழிகளில் "பாரம்பரியம்" என்ை 
வார்த்ணதணய நாம் பயன்படுத்தினாலும், "கிைிஸ்தவ பாரம்பரியம்" அல்லது 
"கிைிஸ்தவ மரபுகள்" என்ை சசாை்களால் நாம் தள்ளிப்நபாட 
நவை்டியதில்ணல. சதளிவாக சசான்னால், பவுல் பாரம்பரிய சமாழிணய 
நநர்மணையான வழியில் பயன்படுத்தினார். 

நவதம் வாய்சமாழி மை்றும் எழுதப்பட்ட அப்நபாஸ்தலரின் 
பாரம்பரியம் இரை்ணடயும் நநர்மணையாகநவ நபசுகிைது. 
சுவிநசஷகர்களாகிய நாம் நவதத்ணத எடுத்துணரக்கும்நபாது, 
அப்நபாஸ்தளர்களின் பாரம்பரியத்ணதயும் பாதுகாக்க 
விரும்புகிநைாம் என்று நாம் தாராளமாகச் சசால்லலாம்... 
எனநவ, உதாரைமாக, புராட்டஸ்டன்ட் சர்ீதிருத்தவாதிகள் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

சணபயின் பாரம்பரியத்ணத நவதத்தின்படி மதிப்பிடும்நபாது, 
அணவகணள தயங்காமல் நிராகரிக்கவும் மாை்ைி அணமக்கவும் 
நிணனத்தார்கள். அவர்கள் நவதத்துடன் உடன்படாத 
பாரம்பரியங்கணளத் தவிர, சணப பாரம்பரியமானது 
அப்நபாஸ்தல பாரம்பரியத்துடன் நவதத்தில் உடன்பட்ட 
இடத்தில் , சீர்திருத்தவாதிகள் அந்த சணப பாரம்பரியங்கணள 
பாதுகாத்தனர். 

— Dr. ஆை்ட்ரூ பார்லி 

நமது பாரம்பரியங்களினால் பல நன்ணமகள் உள்ளன, சில 
சமயங்களில் அணவகணள சடங்குகள் என்று 
அணழக்கிநைாம். மக்கள் அவர்கள் யார் என்பணத நிணனவில் 
ணவத்துக் சகாள்ள நவை்டும், நதவன் யார், நதவன் என்ன 
சசய்தார் என்பணத சதாடர்ந்து நிணனவில் ணவத்துக் 
சகாள்ள நவை்டும், நமலும் பல மரபுகள் மை்றும் சடங்குகள் 
அணவகணள நிணனவில் ணவக்க உதவுகின்ைன. 
பாரம்பரியங்கள் மை்றும் சடங்குகளுக்கு நீங்கள் அந்த 
இடத்ணதக் சகாடுத்து, நதவன் யார், நதவன் என்ன சசய்தார், 
மனிதகுலம் யார், மனிதகுலத்தின் நிணலப்பாடு என்ன 
என்பணத நிணனவூட்டுவதை்காக அவை்ணைப் 
பயன்படுத்தினால், அது நதவனின் மதீு நாம் சகாை்டுள்ள 
நம்பிக்ணகணய வலுப்படுத்த உதவுகிைதாக இருக்கும். 
அணவகள் ஒருநபாதும் நதவனின் இடத்ணதப் 
எடுத்துக்சகாள்ளக்கூடாது; அணவகள் ஒருநபாதும் 
இநயசுவின் இடத்ணதயும் அவருணடய தகுதிகணளயும் 
எடுக்கக்கூடாது. அணவகள் ஒரு நிணனவூட்டல் மட்டுநம; 
நதவனுடன் நாம் சகாை்டிருக்கும் உைவின் அர்த்தம் என்ன, 
அணத நாம் எவ்வாறு வளர்த்துக் சகாள்கிநைாம், அவருடன் 
அந்த உைணவப் சபை நதவன் எவ்வாறு அனுமதிக்கிைார், 
என்பணத அந்த சடங்குகள் மை்றும் மரபுகள் அவணர 
நிணனவுகூர நமக்கு உதவுகின்ைன. 

— Rev. பாப்நலா டாரஸ், சமாழிசபயர்ப்பு 

நம்முணடய நநாக்கங்களுக்காக, ஒரு இணையியல் பாரம்பரியத்ணத 
பின்வருமாறு வணரயறுப்நபாம்: 

ஒப்பட்ீடளவில் நீை்டகால இணையியல் நகாட்பாடு, 
நணடமுணை வாழ்க்ணக அல்லது நம் உைர்வுகள் சணபகணள 
ஒன்றுக்சகான்று நவறுபடுத்துகிைது. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

இந்த வணரயணைணய இரை்டு முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிப்நபாம். 
முதலாவதாக, இது "ஒப்பட்ீடளவில் நீை்டகால நகாட்பாடு, நணடமுணை அல்லது 
உைர்வாக" இருக்கிைது. அதாவது, இந்தப் பாடங்களில் இணையியல் 
பாரம்பரியத்ணதப் பை்ைிப் நபசும்நபாது, சமபீத்தில் சதாடங்கிய ஒன்று நம் 
மனதில் இருப்பதில்ணல. மாைாக, நம்பிக்ணககளின் அணமப்பாகிய நமது 
இணையியல் பாரம்பரியமானது நீை்ட காலமாக இருக்கும் நபாது மட்டுநம, அது 
ஒரு இணையியல் பாரம்பரியமாக மாறும். நமது வணரயணையின்படி, 
சணபயானது பல ஆை்டுகளாக ஏை்றுக்சகாள்ளப்பட்ட நம்பிக்ணககள் மட்டுநம 
பாரம்பரியம் என்று சசால்ல தகுதி சபறுகின்ைன. 

இரை்டாவதாக, ஒரு இணையியல் பாரம்பரியமானது "ஒன்ைிலிருந்து 
மை்சைாரு சணபணய நவறுபடுத்துகிைது." நவறு வார்த்ணதகளில் கூறுவதானால், 
குைாதிசயங்கணள அணடயாளம் காணும் குைிப்பிட்ட பிரிவுகணள அல்லது 
விசுவாசிகளின் ஐக்கியத்தின் அம்சங்கணள நாம் மனதில் ணவத்திருக்கிநைாம். 
ஒரு பாப்டிஸ்ணட பாப்டிஸ்டாக மாை்றுவது எது? பாப்டிஸ்ட் பாரம்பரியம். ஒரு 
சமதடிஸ்ட்ணட சமதடிஸ்டாக மாை்றுவது எது? சமதடிஸ்ட் பாரம்பரியம். 
விசுவாசிகளின் குழுக்கள் நீை்ட காலத்திை்கு சபாதுவான 
கை்நைாட்டங்கணளப் பகிர்ந்து சகாள்ளும்நபாது, இந்தக் கை்நைாட்டங்கள் 
அவர்களின் தனித்துவமான இணையியல் பாணதகளாகின்ைன. சணபயின் ஒரு 
கிணளயில் தங்கள் மனது மை்சைான்ணை விட அதிகமாக இருப்பணத அவர்கள் 
காை்கிைார்கள். 

கிைிஸ்தவ பாரம்பரியங்கள் அல்லது சணபயின் கிணளகள் 
மை்றும் சணபயின் சவவ்நவறு கிணளகள் வலியுறுத்தும் 
பல்நவறு விஷயங்கள் மை்றும் பல ஆை்டுகளாக அவர்கள் 
பின்பை்ைிய பாணதகள் என்று வரும்நபாது, உச்ச நிணலக்கு 
சசல்வது எளிது. நம்முணடய உச்ச நிணலயானது, நமது 
வாழ்க்ணகயில் அத்தணகய தாக்கத்ணத நம்முணடய தனிப்பட்ட 
வாழ்க்ணக, கிைிஸ்துவுடன் இருக்கும் நம்முணடய தனிப்பட்ட 
நணட மை்றும் நம்முணடய தனிப்பட்ட நவத வாசிப்பு 
இணவகளில் ஏை்படாமல் இருக்க வலியுறுத்தி அணவகணள 
நிராகரிப்பதாகும். நமலும் அந்த உச்ச நிணலணய அதிகமாக 
வலியுறுத்தும் நபர்கள் வடீை்ை நபணரப் நபாலநவ 
இருக்கிைார்கள். வடீை்ை ஒரு நபர் சதருவில் நடந்து 
சசல்வணத நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், அவர் இணத பார்ப்பார், 
அணத எடுத்து தனது ணபயிநலா அல்லது தனது 
வை்டியிநலா ணவப்பார், நமலும் அணத விட்டுவிட்டு நவறு 
எணதயாவது பார்ப்பார். எனநவ, ணபயில் உை்ணமயில் 
சபாருந்தாத விஷயங்கள் மட்டுநம சமாத்தமாக 
நிணைந்துள்ளதாகவும், நமலும் அவரது வாழ்க்ணகயும் 
சிணதந்நத நபானதாகவும் இருக்கும். இதில் ஒை்றுணம 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

இல்ணல. அவர் சசல்ல வடீு இல்ணல. எனநவ அப்படிப்பட்ட 
தீவிர நிணலணமயானது, உயர்ந்த தனிநபர்த்துவமாக 
இருந்து, கிைிஸ்தவ பாரம்பரியங்கள் அல்லது சணபயின் 
கிணளகள் மை்றும் அவர்களிடம் உள்ள ஞானத்ணத 
நிராகரிக்கிைணதப் நபான்ைதாக இருக்கிைது. 

இப்நபாது, மை்ை உச்ச நிணலயானது, சணபயின் ஒரு 
கிணளயாக இருக்கிை பாரம்பரியத்ணதநயா, சணபயின் 
பல்நவறு கிணளகள் பல ஆை்டுகளாக பின்பை்றும் 
பாணதகணளநயா, சகாஞ்சம் குணைய சிணைச்சாணல நபால 
எடுத்துக்சகாள்வதாகும்… நமலும் தணலமுணை 
தணலமுணையாகக் சகாடுக்கப்பட்ட நீை்ட கால 
பாரம்பரியங்கணள நீங்கள் பார்த்து, சவளிநயை கதவு கூட 
இல்லாமல், ஜன்னல்கள் ஏதுமில்லாத கட்டிடத்தில், உங்கணள 
நீங்கநள உள்நள ணவத்துப் பூட்டியும் சகாள்ளவது 
நபான்ைதாகும். நீங்கள் ஏன் இணத சசய்கிைீர்கள்? நீங்கள் 
ஏன் அணத நம்புகிைீர்கள்? நீங்கள் ஏன் இப்படி 
உைர்கிைீர்கள்? "ஏசனன்ைால் இணதநய என் சணப என்ணன 
நம்பவும் உைரவும் சசய்யவும் சசால்கிைது" என்று 
சசால்நவாமானால் அது ஒரு சிணைச்சாணல நபான்ை 
கிைிஸ்தவ பாரம்பரியத்ணத உருவாக்குவதாகும். நமலும், 
பாரம்பரியமானது நிராகரிப்பின் உச்சமாக இருப்பணத 
நாங்கள் விரும்பவில்ணல, ஏசனன்ைால் அங்கு நீங்கள் வடீு 
இல்லாத ஒரு தனிநபணரப்நபால இருக்கிைீர்கள், நமலும் 
நதவாலயத்தின் ஒரு கிணளணய உங்கள் 
சிணைச்சாணலயாகவும் மாை்ை விரும்பவில்ணல, ஏசனன்ைால் 
நீங்கள் உங்கணளப் நபான்ை அணடயாளமுணடய மை்ை 
சணபயின் கிணளகளிலிருந்து கை்றுக்சகாள்ள நிணைய 
இருக்கிைது. 

எனநவ, நான் அடிக்கடி ஒரு கிைிஸ்தவ பாரம்பரியத்ணத ஒரு 
ஸ்தாபனம், அல்லது சணபயின் ஒரு கிணள அல்லது அவர்கள் 
பல ஆை்டுகளாக பின்பை்ைி வரும் பாணதகளாகநவா 
நிணனத்துப் பார்க்கிநைன். அணத ஒரு வடீு என்று அடிக்கடி 
நிணனக்கிநைன். இப்நபாது, ஒரு வடீு எப்படி இருக்கும் 
என்பணத நீங்கள் அைிவர்ீகள். நீங்கள் துூங்கச் சசல்லும் இடம் 
அது. நீங்கள் சசன்று வசதியாக இருக்கும் இடம் இது. நீங்கள் 
இருக்கும் இடம் அது. உங்கள் வட்ீடிை்குள்நளநய நீங்கள் சில 
விஷயங்கணள மை்ைவர்கள் சசய்வதிலிருந்து 
வித்தியாசமாகச் சசய்வர்ீகள். ஆனால் அது உங்கள் வடீு... 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

அதுநவ சணபயின் கிணளகளாக இருக்கிைது மை்றும் அணவ 
நமக்குக் சகாடுக்கும் விதிகள், அயவகள் நமக்குக் சகாடுக்கும் 
சகாள்ணககள், அவை்ைின் நகாட்பாடு சுருக்கங்கள் மை்றும் 
அவர்கள் நமக்கு உைரச் சசால்லும் வழிகணளப் பை்ைி 
சிந்திக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று நான் 
நிணனக்கிநைன். நமது கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகயில் நடந்து 
சகாள்ள நவை்டும். இது உங்கள் வடீாக இருப்பது மிகவும் 
நல்லது, ஏசனன்ைால் நதவனுக்கு பிரியமான விதத்தில், நம் 
வாழ்வில் உள்ள இணடசவளிகணள நிரப்பவும், 
விஷயங்கணள மிகவும் கவனமாக சிந்திக்கவும், 
மகிழ்ச்சியான வழிகளில் வாழவும் கிைிஸ்துவின் சரரீத்ணத 
நாம் அதிகம் சார்ந்திருக்க நவை்டும். ஆனால் அநத சமயம், 
நமது பாரம்பரிய சணபயின் கிணளக்கு சவளிநய சசன்று, 
நை்பர்கணள உருவாக்கலாம், அவர்களிடமிருந்து கை்றுக் 
சகாள்ளலாம், நமலும் எங்கள் சசாந்த வடீாகிய, சணபயின் 
எங்கள் சசாந்த கிணளக்கு வரலாம், நமலும் யவதோகமத்துடன் 
இைக்கமான வழிகளில் விஷயங்கணள மாை்ைலாம். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

இப்நபாது நாம் கிைிஸ்தவ இணையியல் பாரம்பரியங்கள் என்ைால் என்ன 
என்பணத வணரயறுத்துள்நளாம், இணையியல் பாரம்பரியங்களின் சில 
நபாக்குகணளயும் நாம் கவனிக்க நவை்டும். 

மைபுகளின் பபாக்குகள் 
பல சணபகள் காலப்நபாக்கில் வணகப்படுத்தப்பட்ட இணையியல் 

நபாக்குகளால் நவறுபடுகின்ைன என்பணத நாம் அணனவரும் உைர்கிநைாம். 
கிைிஸ்துணவப் பின்பை்றும் பலர் சவளிப்பணடயாகவும் சுயநிணனவுடனும் 
ஏநதா ஒரு இணையியல் பாரம்பரியத்ணத அணடயாளப்படுத்துகிைார்கள். 
மை்ைவர்கள் அப்படி சசய்வதில்ணல. ஆனால் நாம் உைர்ந்தாலும் 
இல்லாவிட்டாலும், நாம் அணனவரும் நமது இணையியல் பாரம்பரியத்தால் 
ஆழமாக தாக்கத்திை்குட்பட்டுள்நளாம். இந்த இணையியல் நபாக்குகள் நாம் 
படிக்கும் புத்தகங்கள், நாம் நகட்கும் பிரசங்கங்கள், நாம் கலந்துசகாள்ளும் 
சணபகள் மை்றும் நம்முயட  கிைிஸ்தவ நை்பர்களால் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்ைன. இந்த மரபுகள் நம்மதீு அதிக தாக்கத்ணத 
சசலுத்தாமல் இருக்க நவை்டும் என்று நாம் நம்பினால், இந்த தாக்கங்கள் 
மை்றும் அவை்ைின் பலம் மை்றும் பலவனீங்கணள நாம் அைிந்திருக்க நவை்டும். 

முந்ணதய பாடத்தில், இணையியலானது சரியான அல்லது உை்ணமயான 
நகாட்பாடுகள், சரியான நடத்ணத அல்லது நணடமுணை, சரியான உைர்வுகள் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

அல்லது உைர்ச்சிகணள உள்ளடக்கியது என்று குைிப்பிட்நடாம். இந்த 
காரைத்தினால், கிைிஸ்தவத்தில் உள்ள பல்நவறு இணையியல் 
பாரம்பரியங்கள் இந்த மூன்று அல்லது ஒருநவணள இரை்டு வணககளில் 
இருக்கிைது என்பணதக் கவனிப்பது உதவியாக இருக்கும். 

சில இணையியல் பாரம்பரியங்கள் மரபுவழிணய வலியுறுத்தும் 
நபாக்ணகக் சகாை்டுள்ளன, சிலர் மரபுகணள நநரடியாக 
சசய்யச்சசால்கின்ைன, நமலும் சிலர சரியான மரபுகளின் நவதணனணய 
வலியுறுத்துகின்ைன. முதலில், சணபயின் சில கிணளகள் மரபுவழிணய 
பாரம்பரியமாக வலியுறுத்துவதன் மூலம் மை்ைவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு 
நவறுபடுகின்ைன என்பணதக் கருத்தில் சகாள்நவாம். 

பாைம்பைிய பகாை்பாடு 
நாம் அணனவரும், தங்கள் அணடயாளத்ணத முதன்ணமயாக 

கணடபிடிக்கும் நகாட்பாடுகளின் அடிப்பணடயில் பார்க்கும் பிரிவுகணளப் பை்ைி 
நன்ைாக அைிநவாம். அணவகளின் நபாதிக்கும் ஊழியமும், நகாட்பாட்டு 
நிணலப்பாடுகளும் அணவகளின் கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகயின் இருதயத்ணத 
நிணலப்படுத்துகின்ைன. துரதிர்ஷ்டவசமாக, சணபயின் இந்த கிணளகள் 
தன்னுணடய நகாட்பாடுகணள கணடபிடித்நத ஆகநவை்டும் என்று இருக்கலாம். 
அதாவது, அவர்களின் நகாட்பாட்டு சர்ச்ணசகளில் சபரிதும் ஈடுபாடு 
சகாை்டதாக இருக்கலாம், நமலும் அணவகள் சபாதுவாக ஒரு சபரிய 
அளவிலான நகாட்பாட்டு ஒை்றுணமணய வலியுறுத்துவதாகக் கூட இருக்கலாம். 
நகாட்பாடுகளின் மீதான இந்த ஈடுபாடு சபரும்பாலும் அைிவுஜவீித்தனத்திை்கு 
வழிவகுக்கிைது, அங்கு நம்பிக்ணகயின் தரணவக் கை்றுக்சகாள்வதும் 
புரிந்துசகாள்வதுநம முடிவணடகிைதாக இருக்கும். 

நவதாகமத்தின் நகாட்பாட்டு அல்லது கருத்தியல் 
பரிமாைங்கணள நாம் வலியுறுத்தும்நபாது, மக்கள் 
"அைிவுஜவீி" என்று அணழக்கும் நிணலணய தவிர்க்க 
விரும்புகிநைாம். ஆனால் அது புத்திணயத் தவிர்ப்பநதா 
அல்லது மனணதத் தவிர்ப்பநதா நபான்ைதல்ல... பவுல் 
ஆவியானவர் நம் ஆவியுடன் நசர்ந்து சாட்சி சகாடுப்பணத 
மட்டும் நபசவில்ணல, ஆனால் அவர் ஆவியின் மனணதப் 
பை்ைி நபசுகிைார். அவர் மனணதப் புதிதாக்குதல் பை்ைியும் 
நபசுகிைார். மனமானது நாம் யார் என்பதன் ஒரு முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிைது. இது நதவன் நமக்குக் சகாடுத்த வரத்தின் 
ஒரு பகுதியாகும், நமலும் நாம் நவதத்ணத அணுகும்நபாது 
அணதப் பயன்படுத்தலாம்...ஆனால், "நான் புத்திசாலி, நான் 
எல்நலாணரயும் இழிவாகப் பார்க்க முடியும்" என்று சசால்லும் 
மனம் இருக்கக்கூடாது. நாம் ஒரு பிரசங்கத்ணதக் 
நகட்கும்நபாதும், சூழலுக்கு அப்பாை்பட்ட ஒரு நவதாகம 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

வசனத்ணத நகட்கும்நபாதும், "ஆ, நான் அவர்கணள விட 
திணைணமசாலி" என்று சசால்லும் மனம் கூட, ஒரு இளம் 
கிைிஸ்தவராக எனக்கு இருந்த ஒரு நசாதணனயாகும். 
ஏசனன்ைால், சில சமயங்களில் இன்னும் சில மதிப்புமிக்க 
விஷயங்கள் அங்நக கூைப்படுகின்ைன. நதவன் நமக்குக் 
கை்பிப்பணதக் கை்றுக்சகாள்ள தயாராக இருக்கும் 
மனத்தாழ்ணம நமக்கு இருக்க நவை்டும். ஆனால் அந்த 
மனணத நாம் ஊழியத்தில் பயன்படுத்துகிநைாம். 

— Dr. கிசரய்க் எஸ். கீனர் 

இரை்டாவதாக, மரபுவழிணய வலியுறுத்துவதை்குப் பதிலாக, சணபயில் 
உள்ள மை்ை பாரம்பரியங்கள் தங்கள் நநரடியான சசய்ணக மரபின் மூலம் 
தங்கணள நவறுபடுத்திக் சகாள்ள முணனகின்ைன. 

நடை முடை கிைிஸ்தவ வாழ்க்டக 
பல சணபகள் தாங்கள் கை்பிப்பதை்கு நநர்மாைாக இருந்து, தாங்கள் 

சசய்யும் சசயல்களில் தங்கள் தனித்துவமான அணடயாளத்ணதக் 
காை்கின்ைன. அவர்களின் கிைிஸ்தவ நசணவயும் சசயல் திட்டங்களும் 
அவர்களின் மிகப்சபரிய பலமாக இருக்கிைது. அவர்கள் சபரும்பாலும் தங்கள் 
உறுப்பினர்களுக்கு சசய்ய நவை்டியணவ மை்றும் சசய்யக்கூடாதணவகளின் 
நீை்ட பட்டியல்கணள ணவத்திருக்கிைார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக, சணபயின் 
இந்த கிணளகள் சபரும்பாலும் கிைிஸ்தவ நம்பிக்ணகணய சவறும் 
நடவடிக்ணகயாக மட்டுநம குணைத்து பார்க்கிைது. கிைிஸ்தவமானது ஏநதா 
ஒன்ணை சசய்யும் காரியமாக மாறுகிைது. நமலும் சசயல்பாட்டின் மதீான இந்த 
முன்கூட்டிநய சகாை்டுள்ள ஈடுபாடு சபரும்பாலும் சட்டவாதத்திை்கு 
வழிவகுக்கிைது. 

என்னுணடய சசாந்த கிைிஸ்தவ வாழ்க்ணகயில், 
கீழ்ப்படிதலுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுப்பது எப்படி 
முக்கியமானது என்பணத நான் பார்த்திருக்கிநைன். அதாவது, 
கிைிஸ்துவானவர் நீங்கள் சசன்று, அவர் கட்டணளயிட்ட 
அணனத்ணதயும் கணடப்பிடிக்கும்படி அவர்களுக்குக் கை்பித்து 
சீஷர்கணள உருவாக்குங்கள் என்று சசான்னார். நான் 
முதன்முதலில் ஒரு விசுவாசி ஆனநபாது, உை்ணமயில் 
கிைிஸ்து கை்பித்தணதக் கணடப்பிடிப்பணதயும் குைிப்பாக 
பிரதான கட்டணளணய கணடப்பிடிப்பணதயும் வலியுறுத்திய 
விசுவாசிகள் அல்லது கிைிஸ்தவர்களின் குழுவில் 
நசர்ந்நதன். ஆனால் காலப்நபாக்கில் அந்த குழுவானது 
கிருணப மை்றும் அன்பின் உைர்வு மை்றும் சுவிநசஷம் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

சகாடுக்கும் சுயாதீனம் ஆகியவை்ைின் முக்கியத்துவத்ணத 
குணைத்து காட்டினது… அதாவது, நதவனுக்கு கீழ்ப்படிவதன் 
அடிப்பணடயில் இருந்திருந்தால், நான் நீை்ட காலத்திை்கு 
முன்நப நீர்த்துப்நபாயிருப்நபன். அன்பின் உைர்வு, 
கிருணபயின் உைர்வு, நதால்விக்கான சுயாதீன உைர்வு 
ஆகியணவயும் முக்கியம்... எனநவ, நமக்கு கீழ்ப்படிதல் மிகவும் 
அவசியம் என்று நிணனக்கிநைன். நாம் நம் வாழ்க்ணகணய 
எப்படி வாழ்கிநைாம் என்பணதப் பை்ைி நாம் அக்கணை சகாள்ள 
நவை்டும், சுவிநசஷம் மட்டுநம உங்கணள ஒரு விதத்தில் 
விடுவித்து, அந்த சட்டவாதமானது ஒருநபாதும் 
சகாடுக்கமுடியாத வணகயில் உங்களுக்கு அதிகாரம் 
சகாடுக்கிைது. 

— Rev. ஃபிராங்க் சிை்ட்லர் 

மூன்ைாவதாக, மை்ை இணையியல் போரம்பரியமானது, மரபுவழி அல்லது 
நநரடியான சசய்ணக மரபின் மதீு கவனம் சசலுத்துவதன் மூலம் அல்ல, மாைாக 
அவை்ைின் சரியான அனுபவத்திலிருந்து நவறுபடுத்திக் சகாள்கின்ைன. 

சைியான உணர்ச்சிகள் அை்ைது உைை்வுகள் 
கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் உைர்ச்சிப் பரிமாைம் இந்த சணபகளில் 

ணமய கட்டமாகும். மதப் பாசங்கள் மிகவும் மதிக்கப்படுகின்ைன, அதனால் பல 
நநரங்களில் சிைிய காரியங்கள் முக்கியத்துவம் சபறுகின்ைன. இந்த 
கிைிஸ்தவர்கள் நகாட்பாட்ணடப் பை்ைி கவணலப்பட விரும்பவில்ணல. அந்த 
நடத்ணதகள் அவர்கணள நன்ைாக உைரச் சசய்யாவிட்டால், அவர்கள் சில 
வணகயான நடத்ணதகணளப் பின்பை்ை விரும்புவதில்ணல. இந்த 
காரைத்திை்காக, இந்த வணகயான சணபகள் உைர்ச்சிவாதத்தால் 
வணகப்படுத்தப்படுவது அசாதாரைமானது அல்ல. 

நான் அசசம்பளி ஆப் காட் சணபகளில் வளர்ந்நதன், இந்த 
சணபகள் பல வழிகளில் நதவனின் சாயலில் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாம் யார் என்ை உைர்ச்சிப் பக்கத்ணத 
சரியாக மதிக்கும் ஒரு பாரம்பரியமாகும். ஆனால், ஒரு 
விஷயத்ணத மதிக்கும் சில மரபுகள் தவைாகப் நபாகும்நபாது, 
அணத மிணகயாக மதிப்பிடுவதன் மூலம் அவர்கள் அணதச் 
சசய்ய முடியும். நான் பல்கணலக் கழகத்தில் படிக்கும்நபாது 
தான் நதவனுணடய சாயலில் பணடக்கப்பட்ட முழு 
மனிதர்களாக நாம் இருக்கிநைாம் என்பணதப் பை்ைி இன்னும் 
சகாஞ்சம் உைரத் சதாடங்கிநனன். நம் அணனவருக்கும் 
உைர்ச்சி மட்டுமல்ல அைிவாை்ைல் மை்றும் நாம் யார் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

என்பதை்கான விருப்ப பரிமாைமும் உள்ளன. நாம் யார் 
என்ை இந்த மூன்று பரிமாைங்கணளப் பை்ைி நவதாகமம் 
நபசும் விதத்ணத நான் உைர்ந்து, நம் மனங்களுக்கும் நமது 
விருப்பங்களுக்கும் இணடயிலான உைணவப் பை்ைி நபசும் 
விதம், பரஸ்பரம் சார்ந்திருப்பது, இணைதிை வாழ்வு 
ஆகியவை்ணைப் பை்ைி உைர்ந்நதன். இணைதிை வாழ்வு 
என்பது இரை்டு வழிகளிலிருந்தும் வருகிை உைவாகும். சில 
நநரங்களில் நமது உைர்ச்சிகள் சரியான 
சிந்தணனயிலிருந்து எழுகின்ைன. ஆனால் உை்ணமயில், 
சில நநரங்களில் சரியான சிந்தணன உைர்ச்சிகளிலிருந்து 
எழுகிைது, சரியான உைர்ச்சிகளிலிருந்து, சரியான 
உைர்வு எழுகிைது. சில நநரங்களில் நமது உைர்ச்சிகள் 
நாம் எவ்வாறு சசயல்படுகிநைாம் என்பணதத் 
சதரிவிக்கின்ைன. சில நநரங்களில் நாம் எவ்வாறு 
சசயல்படுகிநைாம் என்பது நம் உைர்வுகணள 
சவளிப்படுத்துகிைது. எனநவ, நாம் யார் என்ை இந்த மூன்று 
பரிமாைங்களும் பரஸ்பரம் ஒன்றுக்சகான்று 
விஷயங்கணள பரிமாைிக்சகாள்கின்ைன. அது நான் யார், 
மை்ைவர்கள் யார் என்பணத நான் எப்படி உைர்கிநைன் 
என்பதன் அடிப்பணடயில் என்ணன சமநிணலப்படுத்த 
உதவியது. 

— Dr. எம். பி. 

ஒவ்சவாருவரும் கிைிஸ்தவ மரபுகளின் நபாக்குகணள சவவ்நவறு 
வழிகளில் மதிப்படீு சசய்ய நவை்டும் என்பணதச் சசால்லத் நதணவயில்ணல. 
ஆனால் இணையியல் மரபுகள் சபாதுவாக இந்த நநாக்குநிணலகளில் ஒன்று 
அல்லது இரை்ணட வலியுறுத்துவதன் மூலம் அவை்ைின் அணடயாளங்கணளக் 
கை்டுபிடிக்கின்ைன என்று சசால்வது நியாயமானது. 

இப்நபாது நாம் கிைிஸ்தவ மரபுகளின் கருத்ணத வணரயறுத்து, அத்தணகய 
மரபுகள் வழக்கமாக சவளிப்படுத்தும் நபாக்குகளின் வணககணளப் பார்த்நதாம், 
இணையியணலக் கட்டிசயழுப்புவதில் இந்த பாடங்களுக்கு இணையியல் மரபுகள் 
சகாை்டிருக்கும் முக்கியத்துவத்ணத நாம் பார்க்க நவை்டும். 

மைபுகளின் முக்கியத்துவம் 
எளிணமயாகச் சசான்னால், மரபுகளின் முக்கியத்துவம் பை்ைிய ஒரு 

விழிப்புைர்வானது பின்வரும் இரை்டு முக்கியமான பாத்திரங்கணள 
வகிக்கிைது: முதலாவதாக, அது நம்ணமப் பை்ைி நமலும் புரிந்துசகாள்ள 
உதவுகிைது; இரை்டாவதாக, இது மை்ைவர்கணளப் பை்ைி நமலும் புரிந்துசகாள்ள 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

நமக்கு உதவுகிைது. இணையியல் மரபுகளின் சவளிச்சத்தில் நம்ணம நாம் 
எப்படிப் பார்க்க நவை்டும் என்பணதப் பை்ைி ஒரு கைம் நயாசிப்நபாம். 

நம்டமப் பை்ைிய விழிப்புைை்வு 
சமீபத்திய தசாப்தங்கள் வணர, முன்னைி மதச்சார்பை்ை தத்துவவாதிகள், 

உை்ணமணயத் நதடுவதை்கு பாரம்பரியத்தின், குைிப்பாக மத மரபின் 
தணளகளிலிருந்து நம்ணம விடுவித்துக் சகாள்ள நவை்டும் என்று 
வலியுறுத்தினர். இந்த கை்நைாட்டம் நமை்கத்திய கலாச்சாரங்களில் மிகவும் 
சசல்வாக்கு சபை்ைது, அதனால் நன்கு அர்த்தமுள்ள சுவிநசஷ கிைிஸ்தவர்கள் 
சபரும்பாலும் அணத ஏை்றுக்சகாை்டுள்ளனர். நன்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 
இணையியல் மரபிலிருந்து எடுத்துக்சகாள்வதன் மூலம் மதிப்ணப 
உறுதிப்படுத்துவதை்குப் பதிலாக, நவதவாக்கியத்தில் நதவன் சவளிப்படுத்திய 
சத்தியத்ணத நாம் பின்சதாடரும்நபாது எல்லா மரபுகணளயும் ஒதுக்கித் 
தள்ளுவது நபால் நாம் சசயல்படுகிநைாம். 

மரபுகள் நமது இணையியலில் தாக்கத்ணத ஏை்படுத்தக் கூடாது என்ை 
கருத்து அைிசவாளி நவனீத்துவத்தின் பல முன்நனாக்குகளால் மிகவும் 
பிரபலமானது மை்றும் ஆதரிக்கப்பட்டது. அைிசவாளி நவனீத்துவ 
காலத்திலிருந்து நவதத்ணதப் பை்ைிய தீவிர கல்வியியல் ஆய்வின் 
குைிக்நகாளானது, இணையியல் தப்சபை்ைங்கள் மை்றும் மரபுகளிலிருந்து 
விடுவித்துக் சகாள்வதாக இருந்தது. கிைிஸ்தவ விசுவாசத்தின் பகுத்தைிணவப் 
பாதுகாக்கும் முயை்சியில் இது சடஸ்கார்நடசின் வழிமுணையாக இருந்தது 
என்பணத நீங்கள் நிணனவில் சகாள்வர்ீகள். சடஸ்கார்நடஸ் எல்லாவை்ணையும் 
சந்நதகித்தார், இதனால் அவரோல் அைிணவ சவறும் நம்பிக்ணகயிலிருந்து 
சதளிவாக நவறுபடுத்திக் காட்ட முடிந்தது. மூடநம்பிக்ணக, சவறும் மதப் 
பாரம்பரியம் நபான்ை நம்பிக்ணககள் புைநிணலயான, பகுத்தைிவு 
உை்ணமணயத் நதடுவதில்ணல என்று நிராகரிக்கப்பட்டன. 

பல வழிகளில், தங்கள் மத பாரம்பரியத்திலிருந்து அல்லது அவர்களின் 
குைிப்பிட்ட கிைிஸ்தவ இணையியல் பாரம்பரியத்திலிருந்து தங்கணள 
பிரித்துக்சகாள்ள விரும்பும் மாைவர்கள் அைிசவாளி மை்றும் கார்ட்டீசியன் 
தரங்கணள இணையியலுக்குப் பயன்படுத்துகின்ைனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, 
சமீபத்திய நூை்ைாை்டுகளில் நமை்கத்திய சணபயில் நாம் பார்த்த விசுவாச 
துநராகத்தின் சபரும்பகுதிக்கு இணையியலுக்கான இந்த அணுகுமுணை 
சபாறுப்பாகும். நவனீ தாராளவாதம் என்பது இந்த நவனீத்துவ அைிசவாளி 
நிகழ்ச்சி நிரணல இணையியலுக்குப் பயன்படுத்துவதன் விணளவாகும். ஆனால் 
இணையியல் மரபுகணள சமாளிக்க ஒரு சிைந்த வழி உள்ளது. மாைாக 
நம்முணடய இணையியல் நநாக்குநிணலகளில் இருந்து நம்ணமப் பிரிக்கும் 
முயை்சிணய விட, சுய விழிப்புைர்ணவ அணடய முயை்சி சசய்வது மிகவும் 
உதவியாக இருக்கும். நவறு வார்த்ணதகளில் கூறுவதானால், நாம் ஒரு 
இணையியணல உருவாக்கும்நபாது சதாடர்ந்து நம்ணம பாதிக்கும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

பாரம்பரியத்ணதப் பை்ைி நமலும் நமலும் சதரிந்துசகாள்வது நமக்கு நன்ணம 
பயக்கும். சுய விழிப்புைர்வோனது இந்த தாக்கங்களில் சிலவை்ணை 
மதிப்பிடுவதை்கும் நிர்வகிப்பதை்கும் நமக்கு உதவுகிைது. 

நாம் கலாச்சாரங்கள் மை்றும் உலகப் பார்ணவகளின் 
வரம்பிை்குள் உள்நளாம். நாம் சவை்றுப் பலணகநயா அல்லது 
சவறும் எழுத்துப்பலணகநயா அல்ல. நாம் நவதாகமத்திை்குள் 
நம்முணடய சசாந்த முன்முடிவுகணளயும் சசாந்த முன் 
எை்ைங்கணளயும் நிணைய நணழக்கிநைாம் ... ஆனால் என் 
ஸ்தாபனம், பிை ஸ்தாபனங்கள், என் முந்ணதய 
நபாதணனகள், என் சபை்நைார்கள், என் நை்பர்கள், உலகம் 
என பல காரைிகளால் நாம் பாதிக்கப்படுகிநைாம் என்பணதப் 
புரிந்துசகாள்கிநைாம், எல்லா வழிகளிலிருந்தும், 
வடிவங்களிலிருந்தும், நவநாகரகீங்களிலிருந்தும் வரும் 
தகவல்களால் நாம் தாக்கப்படுகிநைாம், நமலும் அந்த 
விஷயங்கள் அணனத்தும் நான் நவதாகமத்ணத எவ்வாறு 
விளக்குகிநைன் என்பணத பாதிக்க முடியும். எனநவ, நான் 
மீை்டும் அங்கு சசல்லும்நபாது, என் சசாந்த பாவ 
இயல்ணபயும் என் இருதயத்தின் ஆணசகணளயும் புரிந்து 
சகாை்டு, நான் மனத்தாழ்ணமயுடனும் பயபக்தியுடனும் 
சசல்ல நவை்டும், ஒருநவணள சில விஷயங்கணள நான் 
மாை்ை நவை்டும். எனநவ, இப்நபாது, என் 
எை்ைங்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு 
உைர்த்தும் எை்ைங்களுக்கும் இணடயில் உள்ள 
நவறுபாட்ணட கை்டைிவது எப்படி? எனநவ, நான் 
வியாக்கியானம் சசய்வது குைித்த கருவிகணள அைிந்திருக்க 
நவை்டும். எல்லாவை்ணையும் விட, நமது பரிசுத்த பிதாவின் 
நமல் பயபக்திணயயும் மரியாணதணயயும் கணடப்பிடிக்க 
நவை்டும். 

— Dr. தாடியஸ் நஜ.நஜம்ஸ், Jr. 

நம்ணம நாநம ஒரு சில நகள்விகணளக் நகட்பது மிகவும் உதவியாக 
இருக்கும். முதலாவதாக, சணபயின் எந்தக் கிணளணய நீங்கள் வடீு என்று 
அணழக்கிைர்ீகள்? நீங்கள் ஒரு ஸ்தாபனத்தின் அடிப்பணடயில் அல்லது ஒருவித 
இயக்கத்தின் அடிப்பணடயில் சிந்திக்கலாம். இது ஒரு முணையான அல்லது 
முணைசாரா சங்கமாக இருக்கலாம். ஒருநவணள நீங்கள் ஒன்றுக்கு நமை்பட்ட 
மரபுகள் அல்லது மரபுகளின் கலணவணய கணடபிடிக்கிைவர்களாக 
இருக்கலாம். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

இதை்கு அப்பால், உங்கள் பாரம்பரியத்தின் சபாதுவான நபாக்குகள் 
என்ன? உங்களுணடய சணப முதன்ணமயாக பாரம்பரிய நகாட்பாடு, நணடமுணை 
இணையியல் அல்லது சரியான உைர்ச்சிகள் அல்லது உைர்வுகணள 
வலியுறுத்துகிைதா? நவறு வார்த்ணதகளில் கூறுவதானால், நீங்கள் நகாட்பாடு, 
நடத்ணத அல்லது உைர்ச்சிகணளப் பை்ைி அதிகம் கவணலப்படுகிைீர்களா? 
உங்கள் விசுவாசத்தில் எது உங்கணளத் துூை்டுகிைது? கிைிஸ்துவுக்குள் 
உங்கள் வாழ்க்ணகணய எது உயிர்ப்பிக்கிைது? இந்த அடிப்பணட நபாக்குகணள 
நீங்கள் அணடயாளம் கை்ட பிைகு, இது நபான்ை நகள்விகணளக் நகட்பதன் 
மூலம் உங்கள் பாரம்பரியத்தின் தன்ணமணய நமலும் அணடயாளம் காைத் 
சதாடங்கலாம்: எந்த வணகயான நகாட்பாடுகள் மிக முக்கியமானணவ? எந்த 
நடத்ணதகள் மிகவும் வலியுறுத்தப்படுகின்ைன? என்ன உைர்ச்சிகள் 
ஏை்றுக்சகாள்ளத்தக்கணவ அல்லது ஏை்றுக்சகாள்ள முடியாதணவ என்று 
கருதப்படுகின்ைன? இந்த வணகயான நகள்விகளுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க 
முடியும் நபாது, நீங்கள் உங்கள் சசாந்த கிைிஸ்தவ இணையியணல 
உருவாக்குணகயில் உங்கள் சசாந்த பின்னைியானது ஏை்படுத்தும் 
தாக்கங்கணள நிர்வகிக்கும் நிணலயில் இருப்பர்ீகள். 

இப்நபாது இணையியல் மரபுகளின் முக்கியத்துவத்ணதக் கருத்தில் 
சகாள்ளும்நபாது, நம்ணமப் பை்ைிய விழிப்புைர்வும், நமது மரபுகள் நம்மதீு 
ஏை்படுத்தும் விணளவுகளும் இன்ைியணமயாதணவ, ஆனால் மரபுகள் 
மை்ைவர்கணள எவ்வாறு பாதிக்கின்ைன என்பணதப் பை்ைிய 
விழிப்புைர்ணவயும் நாம் சகாை்டிருக்க நவை்டும். 

மை்ைவை்களின் விழிப்புைை்வு 
மை்ை விசுவாசிகளுடன் நாம் இணையியணலப் பை்ைி விவாதிக்கும் 

நபாசதல்லாம், நம்முணடயணவகள் நம்ணமப் பாதிப்பணதப் நபாலநவ, 
அவர்களுணடய சகவாசங்களும் அவர்களுணடய மரபுகளும் அவர்கணளப் 
சபரிதும் பாதிக்கின்ைன என்பணத நாம் எப்நபாதும் நிணனவில் சகாள்ள 
நவை்டும். அவர்கள் சார்ந்திருக்கும் இணையியல் நீநராட்டமானது 
அவர்களுணடய பல நம்பிக்ணககணளயும் விளக்க முடியும். இதன் சபாருள் 
என்னசவன்ைால், மை்ை கிைிஸ்தவர்கள் நம்முணடய சசாந்த நநாக்கத்திலிருந்து 
மிகவும் நவறுபட்ட நநாக்கத்ணதக் சகாை்டிருக்கலாம். அவர்கள் சவவ்நவறு 
முன்னுரிணமகள், பலம் மை்றும் பலவனீங்கணளக் சகாை்டிருக்கலாம். 
மை்ைவர்கணளப் பை்ைிய இணத நாம் எவ்வளவு அதிகமாக அங்கீகரிக்கிநைாநமா, 
அவ்வளவுக்கவ்வளவு நமது சதாடர்புகள் பலனளிக்கக் கூடியணவயாக இருக்க 
முடியும், நமலும் நதணவயை்ை பிளவுகணளத் தவிர்க்கவும் முடியும். 

மை்ை விசுவாசிகள் அல்லது பிை சணபகளின் இணையியல் 
பாரம்பரியத்ணதப் பை்ைிய விழிப்புைர்ணவக் சகாை்டிருப்பது 
மிகவும் முக்கியமானது, ஏசனன்ைால், இன்று நாம் 
பார்க்கக்கூடியபடி, சணபயானது பிளவுபட்டுள்ளது, 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

சபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஸ்தாபனத் தணடகளும் 
உள்ளன, சபரும்பாலான நநரங்களில் அது அணனத்து 
பிரிவுகளும் எல்லா உபநதசங்களிலும் ஒத்துப்நபாக 
நவை்டியதில்ணல, ஆனால் அது நம்முணடய சணபகளில் 
நாம் சகாை்டிருக்கும் மரபுகணள அணமப்பதுடன் 
சதாடர்புணடயது. அது நமக்கும் மை்ை கிைிஸ்தவர்களுக்கும் 
மை்ை ஸ்தாபனங்களுக்கும் இணடநய ஒரு பயனுள்ள 
சதாடர்பு நவை்டும் என்ைால், நாம் அவர்களுணடய 
பாரம்பரியங்கணள சதரிந்து ணவத்திருப்பது மிகவும் 
முக்கியமானதாகும். இது அவர்களின் பாரம்பரியத்ணத 
அைிவது மட்டுமல்ல, ஆனால் சில நநரங்களில் அவர்கள் ஏன் 
அந்த பாரம்பரியத்ணத பின்பை்ைி நம்புகிைார்கள் என்பணத 
அைிவது முக்கியமாகும் ... அவர்கள் என்ன சசய்கிைார்கள் 
என்பணத மதிப்பது, ஒரு விதத்தில், இரு தரப்பினரும் 
அர்த்தமுள்ள சதாடர்புகணளக் சகாை்டிருப்பதை்கு 
வழிவகுக்கும், இது அவர்கள் இருவருக்கும் பயனளிக்கும், 
நமலும் நதவனுணடய ஊழியத்ணத ஒன்ைாகச் சசய்வணதயும், 
நதவனுணடய ராஜ்யத்தில் ஒன்ைாக நவணல சசய்வணதயும் 
நமம்படுத்தும். 

— Rev. Dr. ஹும்பிசர அநகாக்சயரம் 

கிைிஸ்தவ இணையியல் பை்ைிய நமது முன்நனாக்ணக வணரயறுத்து, ஒரு 
இணையியணலக் கட்டிசயழுப்பும் சசயல்முணையில் குைிப்பிட்ட இணையியல் 
மரபுகள் எவ்வாறு தாக்கத்ணத ஏை்படுத்துகின்ைன என்பதன் 
முக்கியத்துவத்ணதக் கருத்தில் சகாை்டு, நாம் நமது மூன்ைாவது தணலப்பான 
சீர்திருத்தப்பட்ட பாரம்பரியத்திை்குத் திரும்ப நவை்டும். நாம் இந்த 
விஷயத்ணதக் ணகயாள நவை்டும், ஏசனன்ைால் இந்தப் படிப்பிணனகள் 
சபரும்பாலும் சீர்திருத்தப்பட்ட அல்லது சீர்திருத்த இணையியல் என 
அணடயாளம் காைப்பட்ட இணையியல் முன்நனாக்குகளால் ஆழமாகப் 
பாதிக்கப்படும். 

சீை்திருத்த பாைம்பைியம் 
இணையியலின் எழுத்தாளர்களும் ஆசிரியர்களும் தங்கள் இணையியல் 

கை்நைாட்டங்களின் நநாக்குநிணலணயப் பை்ைி முடிந்தவணர திைந்த மனதாய் 
இருக்க நவை்டும் என்று நான் நம்புகிநைன். நாம் நவதவாக்கியங்கணளப் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

படிக்கும்நபாது சவறுமநன சவை்றுப் பலணககளாகப் நபாவதுநபால யாருக்கும் 
எந்த நன்ணமயும் சசய்யாது. நிச்சயமாக, நாம் ஒரு குைிப்பிட்ட கிைிஸ்தவ 
பாரம்பரியத்ணத கீழ்ப்படிதலுடன் கணடப்பிடிக்கக்கூடாது. நவதாகமத்தின் முழு 
அதிகாரத்திை்கும் கீழ்ப்படிய நாம் எப்சபாழுதும் முயை்சிக்க நவை்டும். 
ஆயினும்கூட, குணைந்தபட்சம், ஏநதாசவாரு சணபயில் ஏைக்குணைய நம்ணம 
அதிகமாகநவா குணைவாகநவா ஒருங்கிணைக்கும் முன்னுரிணமகள் மை்றும் 
முக்கியத்துவங்கள் நமக்கு உள்ளன. இது உை்ணம என்று ஆசிரியர்கள் 
ஒப்புக்சகாள்ளும் நபாது, தங்கள் மாைவர்கள் தங்களிடமிருந்து என்ன 
படிக்கிைார்கள் அல்லது நகட்கிைார்கள் என்பணத மதிப்பிடுவதை்கு சிைந்த 
முணையில் தயாராக உள்ளனர். 

சீர்திருத்த பாரம்பரியத்தின் வணரயணைகணள ஆராய, நாம் மூன்று 
விஷயங்கணளப் பார்ப்நபாம்: முதலாவதாக, இந்த சணபயின் வரலாை்று 
நதாை்ைம் மை்றும் வளர்ச்சி; இரை்டாவதாக, சீர்திருத்த இணையியலின் 
நபாக்குகள்; மூன்ைாவதாக, அதன் இணையியல் தனித்துவங்களில் சில. 
சீர்திருத்த பாரம்பரியத்தின் நதாை்ைம் மை்றும் வளர்ச்சிகணள முதலில் 
பார்ப்நபாம். 

பதாை்ைம் மை்றும் வளை்ச்சிகள் 
"சீர்திருத்த இணையியல்" என்ை சசால் 16 ஆம் நூை்ைாை்டின் 

புராட்டஸ்டன்ட் சர்ீதிருத்தத்திலிருந்து வந்தது, ஆனால் பல்நவறு இணையியல் 
இயக்கங்கள் புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்ணத உள்ளடக்கியதோக இருக்கின்ைன. 
சஜர்மனியில் லுூதரன்களும், சூரிச்சில் ஸ்விங்லியன்களும், சஜனவீாவில் 
கால்வினிஸ்டுகளும் மிக முக்கியமான குழுக்களில் அடங்குவர். பரந்த 
அர்த்தத்தில் இந்த மூன்று இயக்கங்கணளயும் சர்ீதிருத்தம் என்று நாம் நபசலாம் 
என்ைாலும், "சர்ீதிருத்தம்" என்ை சசால் முதன்ணமயாக மூன்ைாவது குழுவிை்குப் 
சபாருந்தும் - அதாவது ஜான் கால்வினின் இணையியலால் ஆழமாக 
பாதிக்கப்பட்ட புராட்டஸ்டன்ட்களுக்கு இது சபாருந்தும். 

இந்த மாதிரியான சணபயானது எந்த வணகயிலும் சஜனவீாவுடன் 
மட்டுப்படுத்தப்படவில்ணல. சீர்திருத்தத்தின் நாட்களில், சீர்திருத்த சணபகள் 
மிகவும் சுவிநசஷ யமயமாக இருந்தன, நமலும் நமை்கு ஐநராப்பா முழுவதும் 
மை்றும் அதை்கு அப்பாலும் பரவின. கால்விநன ஒரு பிசரஞ்சுக்காரர். 
அவருணடய மாைவர்களில் பலர் பிசரஞ்சு ஹுகுனட் இயக்கத்ணத வழிநடத்த 
உதவினர். இந்த இளம் ஊழி ர்கள் தங்கள் ஊழியத்தின் ஆரம்ப 
தசாப்தங்களில் மிகுந்த துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானார்கள். ஆனால் 
சஜனவீாவின் இணையியல் மிகவும் வலுவாக இருந்ததால், நமலும் நமலும் 
இணளஞர்கள் பிரான்சிை்குள் கிைிஸ்துவின் சணபணயக் கட்டுவதை்காகச் 
சசன்று சகாை்டிருந்தனர். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

சீர்திருத்த இயக்கம் ஐநராப்பா முழுவதும் சதாடர்ந்து வளர்ந்தது. 
சஜர்மனி, பிரான்ஸ், சபல்ஜியம், ஹாலந்து, ஹங்நகரி மை்றும் பிை நாடுகளில் 
சணபகள் ஆயிரக்கைக்கில் நதான்ைின. ஆரம்பகால சீர்திருத்த இணையியலின் 
பல முக்கிய காரியங்கள் குைிப்பிடப்பட நவை்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 1561-ல் 
சபல்ஜியம் ஒப்புதல் வாக்குமூலமும், 1563-ல் ணஹசடல்சபர்க் காசடகிசமும் 
சீர்திருத்த சணபயில் சபரும் முக்கியத்துவத்ணதக் சகாை்டுள்ளன. இணவ 
சஜனவீாவில் கை்பிக்கப்பட்ட இணையியல் முணையின் ஆரம்பகால 
விளக்கக்காட்சிகளில் சிலவாகும். கூடுதலாக, ஐநராப்பாவில் சீர்திருத்தப்பட்ட 
பாரம்பரியத்தின் ஒரு வலுவான ணக டச்சு சீர்திருத்த சணபயாகும். அர்மினிய 
சர்ச்ணசணயக் ணகயாள்வதை்காக 1618 முதல் 1619 வணர சந்தித்த டார்ட் 
ஆநலாசணன சங்கத்தில் இது ஒருநவணள நன்கு அைியப்பட்டிருக்கலாம் - 
அர்மினியஸின் நபாதணனகணள அடிப்பணடயாகக் சகாை்டு 
கால்வினிசத்திலிருந்து பிரிந்த நபானநத அர்மீனியன் இயக்கமாகும். 

சீர்திருத்த சணபயின் ஆரம்பகால திருமணைச்சுவடிகளில் 
ஒன்று ணஹசடல்பர்க் திருமணைச்சுவடி ஆகும். நான் அந்த 
திருமணைச்சுவடிணய விரும்புகிநைன், ஏசனன்ைால் அது 
சபரும்பாலும் வலியுறுத்தப்படாத சீர்திருத்த இணையியணலப் 
பை்ைி ஏதாவது சவளிப்படுத்துகிைது. சீர்திருத்த 
இணையியலானது சில நநரங்களில் நம்பிக்ணககளின் 
மிகவும் நகாட்பாட்டுத் சதாகுப்பாகக் கருதப்படுகிைது, நமலும் 
நணடமுணை வாழ்க்ணக மை்றும் கிைிஸ்தவர்களின் அன்ைாட 
அனுபவத்ணதப் பை்ைி உை்ணமயில் கவணலப்படவில்ணல. 
ஆனால் ணஹசடல்பர்க் திருமணைச்சுவடி பின்வருமாறு 
சதாடங்குகிைது: "வாழ்விலும் மரைத்திலும் உங்கள் ஒநர 
ஆறுதல் என்ன?" "வாழ்விலும் மரைத்திலும் உங்கள் ஒநர 
ஆறுதல் என்ன?" இப்நபாது, நீங்கள் அந்த 
திருமணைச்சுவடியானது எழுதப்பட்ட நபாது, அது சீர்திருத்த 
கிைிஸ்தவர்கள் துன்புறுத்தப்படும் ஒரு சூழலில் எழுதப்பட்டது 
என்று சதரிந்து சகாள்ள நவை்டும். அவர்கள் அதிக 
எை்ைிக்ணகயில் தங்கள் விசுவாசத்திை்காக மரித்துக் 
சகாை்டிருந்தார்கள். அவர்களுணடய நம்பிக்ணகக்காகவும் 
அவர்கள் நிணலயாக நின்ை காரியங்களுக்காகவும் 
சதாடர்ந்து துன்புறுத்தப்படுவார்கள் மை்றும் மரிப்பார்கள் 
என்று இருந்தது. சணபயின் ஆரம்ப நாட்களில் இருந்த 
திருமணைச்சுவடியின் ஆரம்பத்தில், "வாழ்விலும் சாவிலும் 
எங்நக ஆறுதணல நீ காை்கிைாய்?" என்கிை நகள்விணயப் 
பார்ப்பது ஆச்சரியமாய் இருக்கிைது. இதை்கான பதிலானது 
இநயசு மை்றும் பிதா உங்கள் தணலயில் இருக்கிை முடிகளின் 
எை்ைிக்ணகணய அைிந்திருக்கிைார் என்கிை உை்ணமயில் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

உள்ளது நமலும் உங்கள் வாழ்க்ணகயில் அவரது கவனிப்பு 
மை்றும் அவரது பாராமரிப்ணப தோண்டி நவறு எதுவும் 
உங்களுக்கு நடக்க முடியாது. ஆனால் குணைந்தபட்சம் அதன் 
ஆரம்ப கட்டங்களிலும், பின்னரும், இந்த சணபயானது நம் 
விசுவாசத்தில் உைர்ச்சிகளின் பங்ணகப் பை்ைி மிகவும் 
அக்கணை சகாை்டிருந்தது என்பணத உைர்வது ஒரு 
அை்புதமான விஷயமாகும். 

— Dr. ரிச்சார்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

சீர்திருத்த பாரம்பரியமும் பிரிட்டனின் தீவுகளில் கைிசமாக வளர்ந்தது. 
1505 முதல் 1572 வணர வாழ்ந்த ஜான் நாக்ஸ், சஜனவீாவில் பயின்று 
ஸ்காட்லாந்தில் சீர்திருத்த அல்லது பிரஸ்பிநடரியன் சணபகணள நிறுவத் 
திரும்பினார். 1560 ஆம் ஆை்டின் ஸ்காட்லாந்தின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் 
அக்காலத்திலிருந்து நன்கு அைியப்பட்ட ஒரு ஆவைமாகும். சீர்திருத்தம் 
இங்கிலாந்திலும் நவரூன்ைியது. அங்கு ப்யூரிட்டன்கள் மை்ை குழுக்களுடன் 
நசர்ந்து 1646 இல் சவஸ்ட் மினிஸ்டர் விசுவாச அைிக்ணக என்ை நூணல எழுதி, 
1647இல் சபரிய மை்றும் குறுகிய காலக் காப்பியங்கணளயும் சவளியிட்டனர். 
நவதாகம நமை்நகாள்கள் 1648 இல் நசர்க்கப்பட்டன. தி சவஸ்ட்மின்ஸ்டர் 
ஸ்டாை்டர்ட்ஸ் என்று அணழக்கப்படும் இந்த ஆவைங்கள் இன்றும் பல 
சீர்திருத்தப்பட்ட சணபகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. பிரிட்டிஷ் தீவுகளில் 
இருந்த பல்நவறு பாப்டிஸ்ட் குழுக்களும் தங்கணள சீர்திருத்த மரபின் ஒரு 
பகுதியாகக் கருதி, 1644 இல் முதன்முதலில் சவளியிடப்பட்ட லை்டன் பாப்டிஸ்ட் 
விசுவாச அைிக்ணக நபான்ை ஆவைங்களில் தங்கள் நம்பிக்ணகணய 
சவளிப்படுத்தின. 

சீர்திருத்த பாரம்பரியம் உலகின் பல பகுதிகளுக்கும் பரவியது. 
ஆங்கிநலயப் பியூரிட்டன்களும், பின்னர் ஸ்காட்லாந்ணத நசர்ந்த 
பிரஸ்பிநடரியன்களும் வட அசமரிக்காவிை்கு அணதக் சகாை்டுவந்தனர். 
மிஷனரி ஊழியங்கள் ஆப்பிரிக்கா, இந்நதாநனசியா, சதன்கிழக்கு ஆசியா 
மை்றும் சதன் அசமரிக்காவின் பல பகுதிகளுக்கும் அணதக் சகாை்டு சசன்ைன. 

அதன் வரலாை்ைின் ஒவ்சவாரு படியிலும், சீர்திருத்த இணையியலுக்கு 
அதன் தனித்துவமான பை்புகணள வழங்கிய பல வளர்ச்சிகள் இருந்தன. 
நமலும், மை்ை சணபகளில் இருப்பணதப் நபாலநவ, சர்ீதிருத்த சணபகளில் 
கடுணமயான நதால்விகளும் விசுவாசதுநராகமும் இருந்துள்ளன. 
கிைிஸ்துவின் சரரீத்தின் இந்தப் பகுதிணய இன்னும் பாடுகள் வாட்டி 
வணதக்கின்ைன. ஆனால் இன்று, துடிப்பான, ஆநராக்கியமான நவதாகம 
சீர்திருத்த இணையியல் உலகின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்சவாரு பகுதியிலும் 
கை்பிக்கப்பட்டு வாழ்ந்து வருகிைது. 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

இப்நபாது நாம் சீர்திருத்த சணபயின் வரலாை்று நதாை்ைம் மை்றும் 
வளர்ச்சிகணளப் பை்ைி சகாஞ்சம் அைிந்திருக்கிநைாம், அதன் இணையியல் 
நபாக்குகணளப் பார்ப்நபாம். 

பபாக்குகள் 
இந்தப் பாடத்தில், கிைிஸ்தவ மரபுகளுக்குப் பலங்கள் இருந்தாலும், 

அவை்றுக்குப் பலவனீங்களும் உை்டு என்பணத நாம் சுட்டிக் காட்டிநனாம். 
உை்ணமயில், நமது மிகப்சபரிய பலம் நமது மிகப்சபரிய பலவனீமாக 
மாறுகிைது என்பது அடிக்கடி நிகழ்கிைது. நாம் அைிந்தபடி, கடந்த காலத்தில் 
சபரிய தணலவர்கள் மை்றும் வழக்கைிஞர்கள் கூட மனித பலவனீங்கணளக் 
சகாை்டிருந்தனர். நமது சமகாலச் சூழலிலும் இது உை்ணமதான். எனநவ, 
இந்தத் சதாடணர வழிநடத்தும் இணையியல் நீநராட்டத்தின் சில நநர்மணை 
மை்றும் எதிர்மணை நபாக்குகள் யாணவ? 

கிைிஸ்தவ மரபுகளில் உள்ள நபாக்குகணளப் பை்ைிய நமது முந்ணதய 
விவாதத்தின் அடிப்பணடயில், சீர்திருத்த இணையியலாளர்கள் பாரம்பரிய 
நகாட்பாடு, நணடமுணை இணையியல் அல்லது சரியான உைர்ச்சிகள் மை்றும் 
உைர்வுகள் இணவகளில் எணத அதிகம் மதிக்கிைார்கள் என்று நாம் நகட்க 
நவை்டும். பல நூை்ைாை்டுகளாக, சில அரிய விதிவிலக்குகளுடன், சீர்திருத்த 
பாரம்பரியம் முதன்ணமயாக நணடமுணை இணையியலுக்கு இரை்டாம் நிணல 
முக்கியத்துவம் அளித்து, பாரம்பரிய நகாட்பாட்டிை்கு முதலிடத்ணத 
அளித்துள்ளதுு  என்பது சதளிவாகிைது. சில பியூரிட்டன் எழுத்துக்கணளத் 
தவிர, சரியான உைர்வுகள் மை்றும் உைர்ச்சிகணளப் பை்ைிய காரியம் அதிக 
கவனத்ணதப் சபைவில்ணல. 

நணடமுணை இணையியலுக்கு முக்கியத்துவம் சகாடுக்காமல் நகாட்பாடும் 
கடணமயும் வலியுறுத்தப்படும்நபாது, நகாட்பாட்டிை்கு நாம் சகாடுக்கும் 
முக்கியத்துவம் அைிவுஜவீித்துவத்ணதயும், கடணமக்கு நாம் சகாடுக்கும் 
முக்கியத்துவம் சட்டவாதத்ணதயும் நநாக்கிநய சசல்கிைது. பாரம்பரிய வாதம் 
மை்றும் நணடமுணை இணையியல் ஆகியணவ சீர்திருத்த இணையியலின் 
இயல்பான நபாக்குகளாகும், நமலும் இணவ இரை்டும் கிைிஸ்துவின் சரரீத்தின் 
இந்த பகுதிக்கு பலங்களும் பலவனீங்களும் ஆகும். எனநவ, நன்ணமக்காக 
அல்லது சகடுதிக்காக, இந்தப் படிப்பிணனகள் மீது இந்த மரபுகள் தாக்கத்ணத 
ஏை்படுத்தியிருப்பதால், இந்தப் நபாக்குகள் இந்தப் பாடங்களில் பலமாகவும் 
பலவனீங்களாகவும் திரும்பத் திரும்பத் நதான்றும். 

சீர்திருத்த பாரம்பரியத்தின் நதாை்ைம் மை்றும் நபாக்குகணள கருத்தில் 
சகாை்நடாம். குைிப்பாக இந்த பாரம்பரியம் இணையியலின் மை்ை அம்சங்கணள 
விட நகாட்பாட்ணட வலியுறுத்துவதால், நாம் அதன் மிகவும் முக்கியமான 
நகாட்பாட்டு தனித்துவங்களில் சிலவை்ணைப் பார்க்க நவை்டும். இந்த 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

அம்சங்கணளப் புரிந்துசகாள்வது இந்த பாடங்களில் முன்ணவக்கப்பட்டுள்ள 
கை்நைாட்டங்கணள இன்னும் முழுணமயாக மதிப்படீு சசய்ய உதவும். 

தனித்துவங்கள் 
இந்த சணபணய குைாதிசயப்படுத்தும் நான்கு நகாட்பாட்டு 

நிணலப்பாடுகணள நாம் குைிப்பிடுநவாம்: முதலாவதாக, சீர்திருத்தத்தின் "ஐந்து 
நசாலாக்கள்" என்று ஆங்கிலத்தில் அைியப்பட்டணவகயளப் பார்ப்நபாம்; 
இரை்டாவதாக, நவதாகமத்தின் ஐக்கி த்ணதப் பை்ைி பார்ப்நபாம்; மூன்ைாவது, 
நதவணனப் பை்ைிய நகாட்பாட்ணடப் பார்ப்நபாம்; நான்காவதாக, 
கிறிஸ்தவத்திை்கும் மனித கலாச்சாரத்திை்கும் இணடயிலான உைணவக் குைித்த 
ஒரு தனித்துவமான அணுகுமுணைணயப் பார்ப்நபாம். முதலில் சீர்திருத்த 
இணையியலின் ஐந்து நசாலாக்கணளப் பார்ப்நபாம். 

ஐந்து பசாைாஸ் 
20 ஆம் நூை்ைாை்டிலிருந்து, ஐந்து நசாலாக்கள் அல்லது லத்தீன் 

சமாழியில் நசாநலணவப் பை்ைி நபசுவது சபாதுவானதாகிவிட்டது. இந்தக் 
நகாட்பாடுகள் அணனத்தும் "நசாலா" என்ை சசால்லின் வடிவங்கணளக் 
சகாை்டிருக்கின்ைன, அதாவது "தனியாக" அல்லது "மட்டும்" என்று 
சபாருள்படும் வாக்கியங்களில் பாரம்பரியமாக சுருக்கப்பட்டுள்ளன. நசாலா 
ஸ்கிரிப்ச்சரா, அதாவது "நவதாகமம் மட்டுநம"; நசாநலா கிைிஸ்நடா, "கிைிஸ்து 
ஒருவநர"; நசாலா ஃபிநட, "விசுவாசம் மட்டுநம"; நசாலா கிநரசியா, "கிருணப 
மட்டுநம"; மை்றும் நசாலி டிநயா குநளாரியா, "நதவனுக்கு மட்டுநம மகிணம" என 
சபரும்பாலான சுவிநசஷ சணபயார் இவை்ைில் குணைந்தபட்சம் சிலவை்ணைப் 
பை்ைி நகள்விப்பட்டிருக்கிைார்கள். 

நசாலா ஸ்கிரிப்ச்சரா என்பது விசுவாசம் மை்றும் வாழ்க்ணகயின் ஒநர 
பிணழயை்ை விதியானது நவதம் என்ை நகாட்பாடாகும். நவதாகமத்ணத 
அல்லாமல், சணப மட்டும் தான் ஒரு பிணழயை்ை பாரம்பரியத்ணதக் 
சகாை்டுள்ளது என்ை நராம கத்நதாலிக்க நம்பிக்ணகக்கு மாைாக இது நிை்கிைது, 
இது வபோது ஆநலாசணன சங்கங்கள் மூலமாகநவா அல்லது நபாப் 
மூலமாகநவா சவளிப்படுத்தப்படலாம். 

நதவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இணடயில் இநயசு கிைிஸ்து மட்டுநம 
மத்தியஸ்தராக இருக்கிைார் என்று நசாநலா கிைிஸ்நடா உறுதிப்படுத்துகிைது. 
இது மத்தியஸ்தத்திை்காக பரிசுத்தவான்கணளநயா அல்லது மரியாணளநயா 
நநாக்குகிைவர்களுக்கு மாைாக நிை்கிைது. கிைிஸ்து மட்டுநம இரட்சகர், பாவிகள் 
பாவத்திலிருந்து மன்னிப்ணபப் சபறுவதை்காகவும், அதன் மூலம் நதவனுணடய 
நகாபத்திலிருந்து தப்புவதை்காகவும் இருக்கக்கூடிய ஒநர ஒரு இரட்சகர் அவர் 
தான். 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

நசாலா ஃபிநட, அல்லது "விசுவாசம் மட்டுநம", என்கிை நகாட்பாடு நதவன் 
விசுவாசிகணள விசுவாசத்தின் கருவிகளின் மூலம் மட்டுநம 
நீதிமான்களாக்குகிைார், மனித முயை்சி அல்லது மனித கிரிணயகள் நபான்ை 
நவறு எந்த வழிகளிலும் அவர் யாணரயும் நீதிமான்களாக மாை்றுவதில்ணல 
எை்று கூறுகிறது. 

நசாலா கிநரசியா, "கிருணப மட்டுநம," என்பது நதவன் நமக்கு இரட்சிப்பின் 
ஆசீர்வாதங்கணள வழங்கும் விதத்ணத விவரிக்கிைது. நதவன் தாம் 
சதரிந்துசகாை்ட ஜனங்களுக்கு நித்தியகாலமுதல் கிருணப சகாடுக்கிைார். 
கிைிஸ்துவின் தகுதியின் அடிப்பணடயில் அவர் சுதந்திரமாக நம்ணம 
நீதிமான்களாக்குகிைார், அந்த தகுதிணய நம் கைக்கில் கிருணபயாக வரவு 
ணவக்கிைார். 

நமது இரட்சிப்பிை்கு பங்களிக்கும் எந்த தனிப்பட்ட தகுதியும் நம்மிடம் 
இல்ணல என்று நசாலா கிநரசியா வலியுறுத்துகிைது. நித்திய 
சதரிந்சதடுத்தலிலிருந்து நித்திய மகிணமப்படுத்தல் வணர இரட்சிப்பின் முழு 
சசயல்முணையும் நதவனுணடய கிருணபணய மட்டுநம அடிப்பணடயாகக் 
சகாை்டது. 

நசாலி டிநயா குநளாரியா, "நதவனுக்கு மட்டுநம மகிணம" என்று 
சபாருள்படுகிைது, சிருஷ்டிப்பிை்குள் உள்ள அணனத்து சிருஷ்டிப்புகளும் 
சசயல்களும் இறுதியில் நதவனுக்கு மட்டுநம மகிணமணயக் 
சகாை்டுவருவதை்காக வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளன. சீர்திருத்தவாதிகள் இந்தக் 
நகாஷத்ணதப் பயன்படுத்தினார்கள். ஏசனன்ைால், மனிதர்களுக்கு ஒரளவு 
தகுதி இருக்கிைது எனக் கூறும் எல்லாக் நகாட்பாடுகணளயும் அவர்கள் 
எதிர்த்தனர். எனநவ, நதவனுக்கு மட்டுநம உரிய கவைத்ணத மனிதர்களுக்கு 
சகாடுப்பணத மறுத்தனர். 

நசாலாக்கணளத் தவிர, சீர்திருத்த பாரம்பரியத்தின் மை்சைாரு 
தனித்துவம் என்னசவன்ைால் பணழய மை்றும் புதிய ஏை்பாட்டுகளின் ஒை்றுணம 
குைித்த அதன் கை்நைாட்டமாகும் என்பணதக் கவனத்தில் சகாள்ள 
நவை்டியது அவசியமாகும். 

பவதாகமத்தின் ஒை்றுடம 
சமீபத்திய வரலாை்ைில், வட அசமரிக்காவில் உள்ள பல சுவிநசஷ 

சணபயார்களுக்கும், அவர்களின் சசல்வாக்கின் கீழ் வருபவர்களுக்கும், 
பணழய ஏை்பாட்டுக்கும் புதிய ஏை்பாட்டுக்கும் இணடயில் ஒரு அடிப்பணட பிரிவு 
இருப்பதாக நம்புவது சபாதுவானதாகிவிட்டது. பணழய ஏை்பாடு சபாதுவாக 
பிரமாைமாக பார்க்கப்படுகிைது, அநத நநரத்தில் புதிய ஏை்பாடு சுவிநசஷமாக 
பார்க்கப்படுகிைது. பணழய ஏை்பாடு கிரிணயகணள வலியுறுத்துவதாகக் 
கருதப்படுகிைது, ஆனால் புதிய ஏை்பாடு கிருணபணய வலியுறுத்துகிைது. பணழய 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

ஏை்பாடு நியாயத்தீர்ப்ணப மட்டுநம சகாை்டுவருவதாக கருதப்படுகிைது, அநத 
நநரத்தில் புதிய ஏை்பாடு இரட்சிப்ணபக் சகாை்டுவருகிைது. 

இதை்கு மாைாக, சீர்திருத்த பாரம்பரியம் முழு நவதாகமத்ணதயும் ஒரு 
ஒருங்கிணைந்த இணையியணல முன்ணவப்பதாக பார்க்கிைது. பிரமாைமானது 
பணழய ஏை்பாட்டிலும் புதிய ஏை்பாட்டிலும் உள்ளது. சுவிநசஷம் இரை்டு 
ஏை்பாடுகளிலும் உள்ளது. இரை்டு ஏை்பாடுகளிலும் நல்ல கிரிணயகள் 
நதணவப்படுகின்ைன. சதய்வகீ கிருணப தான் இரை்டு ஏை்பாடுகளிலும் 
இரட்சிப்ணபக் சகாை்டுவருகிைது. பணழய ஏை்பாட்டிலும் புதிய ஏை்பாட்டிலும் 
நியாயத்தீர்ப்பு இருக்கிைது, புதிய ஏை்பாட்டிலும் பணழய ஏை்பாட்டிலும் இரட்சிப்பு 
வருகிைது. நிச்சயமாக, ஏை்பாட்டுகளுக்கு இணடயில் நவறுபாடுகள் உள்ளன, 
ஆனால் இந்த நவறுபாடுகள் சவறுமநன வளர்ச்சிகரமானணவ. அதாவது, 
அணவ முந்ணதய நிணலகளிலிருந்து பிந்ணதய கட்டங்களுக்கு நவத 
விசுவாசத்தின் முன்நனை்ைங்கணள பிரதிநிதித்துவம் சசய்கின்ைன. ஆனால் 
பணழய மை்றும் புதிய ஏை்பாட்டுகளுக்கு இணடயில் இன்னும் ஒரு அடிப்பணட 
இணையியல் ஒை்றுணம உள்ளது. 

சபரும்பாலும் நான் கிைிஸ்தவர்களிடம் நபசும்நபாது, பணழய 
ஏை்பாட்டும் புதிய ஏை்பாடுகளும் நதவணனயும் 
சுவிநசஷத்ணதயும் பை்ைி நபசும் விதத்தில் முை்ைிலும் 
நவறுபட்டணவ என்பது நபால் அவர்கள் சசயல்படுகிைார்கள், 
ஆனால் நவதாகமத்ணதப் படிப்பதில் நான் எவ்வளவு நநரம் 
சசலவிடுகிநைநனா, அவ்வளவுக்கவ்வளவு அது எனக்கும் 
மை்ைவர்களுக்கும் சதளிவாகிைது, உை்ணமயில் பணழய 
ஏை்பாட்டும் புதிய ஏை்பாடும் ஒநர குரலில் நபசுகின்ைன. 
பணழய ஏை்பாடானது, நியாயப்பிரமாைம், 
தீர்க்கதரிசனங்கள், எழுத்துக்கள் என அணனத்தும் 
தன்ணனப் பை்ைியும், சுவிநசஷத்ணதப் பை்ைியும், 
சுவிநசஷத்தின் உட்குைிப்புகணளப் பை்ைியும் சதளிவாகப் 
நபசுகின்ைன என்பணத எம்மாவுக்குச் சசல்லும் வழியில் 
இநயசு சஷீர்களுக்குத் சதளிவுபடுத்தினார். எனநவ, 
நவதத்தின் முழு அணமப்பும் நதவன் கிருணபயில் 
மனிதகுலத்ணத நநாக்கி சசயல்படுவணத அடிப்பணடயாகக் 
சகாை்டது, பின்னர், அந்த கிருணபயின் சவளிச்சத்தில், 
நம்ணமப் நபான்ை மக்கணள அவரது கட்டணளகளுக்கு 
கீழ்ப்படிந்து அவருக்கு பதிலளிக்கும்படியும், இறுதியில் 
கர்த்தராகிய இநயசு கிைிஸ்துவின் அழணகப் பிரதிபலிக்கும் 
ஒரு வாழ்க்ணகயில் வாழுமாறும் அணழக்கிைது. எனநவ, நான் 
பணழய ஏை்பாட்ணடயும் புதிய ஏை்பாட்ணடயும் படிக்ணகயில், 
அயவகள் ஒநர குரலில் நபசுவணத நான் நகட்கிநைன். நதவன் 
சகாடுக்கும் கட்டணளகள் கிைிஸ்துவுக்கு முன்னும் பின்னும் 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

காலத்திை்கும் இடத்திை்கும் ஏை்ப 
வடிவணமக்கப்பட்டிருந்தாலும், அணவ அநத 
அணடயாளங்கணள அடிப்பணடயாகக் சகாை்டணவ மை்றும் 
அடிப்பணடயில் அவருணடய ஜனங்களில் அணதநய 
எதிர்பார்க்கின்ைன. 

— Dr. நஜ. நகரி மில்லர் 

பணழய மை்றும் புதிய ஏை்பாடுகளுக்கு இணடயிலான நவறுபாடுகணள 
நாம் சரியாகக் கருத்தில் சகாள்ளும்நபாது, அத்தியாயம் 7, பிரிவு 6 இல் உள்ள 
சவஸ்ட்மின்ஸ்டர் விசுவாச அைிக்ணகயில் இவ்வாறு நாம் படிக்கிநைாம்: 

சாராம்சத்தில் நவறுபட்ட இரை்டு கிருணபயின் 
உடன்படிக்ணககள் இல்ணல, ஆனால் ஒன்று மட்டுநம 
உள்ளது, அது பல்நவறு நிர்வாகங்களின் கீழ் உள்ளது. 

நவதாகமத்தின் ஒை்றுணமக்கு இந்த வலியுறுத்தல் சீர்திருத்த 
இணையியலில் சில பிணழகளுக்கு வழிவகுத்தது என்பது உறுதியாகும். சில 
நநரங்களில் பணழய ஏை்பாட்டுக்கும் புதிய ஏை்பாட்டுக்கும் இணடயில் 
நபாதுமான நவறுபாடு காட்டப்படுவதில்ணல. ஆயினும்கூட, நவதாகமத்தின் 
ஒை்றுணமயின் மீதான இந்த வலியுறுத்தல் சீர்திருத்த இணையியலின் 
மிகப்சபரிய பலங்களில் ஒன்ைாகும். இந்த பாடங்களில், நமது இணையியணல 
எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பணத ஆராயும் நபாது, புதிய ஏை்பாட்ணட விட 
பணழய ஏை்பாட்ணட அதிகமாக பயன்படுத்துநவாம் என்பணத நீங்கள் 
கவனிப்பர்ீகள். புதிய ஏை்பாட்டுடன் மட்டுமல்ல, முழு நவதாகமத்துடனும் 
ஒத்துப்நபாகும் இணையியணலக் கட்டணமப்பநத நமது இலக்காக இருக்கும். இந்த 
ஆய்வுகள் மீதான சீர்திருத்த பாரம்பரியத்தின் தாக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒவ்சவாரு 
திருப்பத்திலும் இந்த வழியில் சதளிவாகத் சதரியும். 

மூன்ைாவது இடத்தில், நசாலாக்கள் மை்றும் நவதாகமத்தின் 
ஒை்றுணமயின் மீதான அதன் கவனத்துடன் நசர்த்து, சீர்திருத்த இணையியல் 
நதவனின் நகாட்பாட்ணடக் ணகயாளும் நபாது ஒரு தனித்துவமான 
முக்கியத்துவத்ணதக் சகாை்டுள்ளது. 

பதவடனப் பை்ைிய பகாை்பாடு 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் 500 ஆை்டுகளாக, மை்ை எல்லாக் 
நகாட்பாடுகளும் நதவனுணடய நகாட்பாட்டின் சவளிச்சத்தில் 
புரிந்து சகாள்ளப்பட நவை்டும் என்பது முக்கியமானது 
என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். நதவணனப் பை்ைிய 
புராட்டஸ்டன்ட் நகாட்பாடு கிழக்கத்திய மரபுவழி அல்லது 
நராம கத்நதாலிக்கக் நகாட்பாடான நதவணனப் பை்ைிய 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

நகாட்பாட்டிலிருந்து கைிசமாக நவறுபட்டதல்ல. அநத 
நநரத்தில், இது மிகவும் தனித்துவமான புராட்டஸ்டன்ட் 
நகாட்பாடாகும், ஏசனன்ைால் நவதத்தின் ஒவ்சவாரு மை்ை 
நகாட்பாட்ணடயும் நதவணனப் பை்ைிய நகாட்பாட்டின் 
சவளிச்சத்தில் புரிந்து சகாள்ள நவை்டும் என்று 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் நம்புகிைார்கள். எனநவ, 
இணையியலாளர்கள் நதவணனப் பை்ைிய நகாட்பாட்ணட 
முணையான நதவ இயல் என்று அணழக்கிைார்கள். இந்த 
யகோட்பாடு ஒவ்சவாரு விசுவாசிக்கும் இன்ைியணமயாதது, 
நமலும் ஒவ்சவாரு விசுவாசியும் தங்கணள 
இணையியலாளர்கள் என்று நிணனக்கிைார்கநளா 
இல்ணலநயா நதவணனப் பை்ைிய ஒரு நகாட்பாட்ணடக் 
சகாை்டுள்ளனர். நதவணனப் பை்ைிய அந்த நகாட்பாடு 
அவர்கள் கிைிஸ்தவ வாழ்க்ணகணய வாழும் விதத்திை்கு 
இன்ைியணமயாதது. 

— Dr. நஜ. லிநகான் டங்கன் III 

வரலாை்று ரதீியாக, சீர்திருத்த இணையியல் நதவனுணடய உன்னத 
மை்றும் எல்ணலயை்ை தன்ணம ஆகிய இரை்டிலும் கவனம் சசலுத்தியுள்ளது. 
சவஸ்ட்மின்ஸ்டர் விசுவாச அைிக்ணக நபான்ை சீர்திருத்த தராதரங்கள் 
நதவனுணடய நித்திய திவ்யமான கட்டணளகள் மை்றும் நதவனுணடய 
நிரந்தரமான சதய்வகீம் ஆகிய இரை்ணடயும் பை்ைி வலுவாகப் நபசுகின்ைன. 
சீர்திருத்த இணையியலில் உள்ள இந்த வரலாை்று சமநிணலயானது, நவதம் 
நதவணன சதய்வகீமானவர் மை்றும் உள்ளார்ந்தவர் என்று விவரிக்கிைது 
என்ை உை்ணமணய பிரதிபலிக்கிைது. சில நவத பகுதிகளில், அவர் 
உயர்ந்தவராகவும், துூரமாக இருப்பவராகவும், எல்லாவை்ைிை்கும் அப்பால் 
இருப்பவராகவும் சித்தரிக்கப்படுகிைார். பிை நவத பகுதிகளில், நவதவசனங்கள் 
அவணரப் பை்ைி அருகில் இருப்பவராகவும், சநருக்கமானவராகவும், 
சரித்திரத்துடன் சநருக்கமாக சம்பந்தப்பட்டவராகவும், குைிப்பாக அவருணடய 
மக்களுடன் இருப்பணதக் குைித்தும் நபசுகின்ைன. 

ஆயினும்கூட, மை்ை கிைிஸ்தவ மரபுகளுடன் ஒப்பிடும்நபாது, சீர்திருத்த 
இணையியலின் நபாக்கானது, நதவணன அருகில் இருப்பவராக காட்டுவணத 
விட துூரமாக இருப்பவராக அதிகம் காட்டுகிைது. நதவனுணடய தயவு, இரக்கம், 
அவருணடய அன்பு கனிவு, அவருணடய சபாறுணம, அவருணடய பிரசன்னம் 
நபான்ை நதவனுணடய சநருக்கத்நதாடு மிகவும் சுலபமாகத் சதாடர்புணடய 
சதய்வகீ பை்புகணள பிை கிைிஸ்தவ மரபுகள் அடிக்கடி வலியுறுத்துகின்ைன. 
சீர்திருத்த இணையியலானது இந்த சதய்வகீ பை்புகணள உறுதிப்படுத்துகிைது, 
ஆனால் அவரது நித்தியத்தன்ணம, அவரது மாைாத தன்ணம, அவரது 
சர்வாதிகாரத்துவம், அவரது சுய இருப்பு, அவரது சர்வவல்லணம மை்றும் அவரது 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

எங்கும் நிணைந்திருத்தல் நபான்ை உன்னதத்துடன் மிகவும் சநருக்கமாக 
சதாடர்புணடய மை்ையவகணள அது வலியுறுத்த முணனந்துள்ளது. 
எடுத்துக்காட்டாக, சவஸ்ட்மின்ஸ்டர் குறுகிய திருமணைச்சுவடியின் நதவன் 
பை்ைிய பை்புரதீியான சீர்திருத்த வணரயணைணய கவனியுங்கள். நதவன் 
என்ைால் என்ன? 

என்கிை நகள்வி எை் 4 க்கு பதிலளிக்ணகயில்: 

இவ்வாறு திருமணைச்சுவடி பதில் தருகிைது: 

நதவன் ஆவியாயும், எல்ணலயை்ைவாராகவும், 
நித்தியமானவாராகவும் மை்றும் அவரது இருப்பில் 
மாைாதவராகவும், ஞானம், வல்லணம, பரிசுத்தம், நீதி, 
நை்குைம் மை்றும் சத்தியம் உள்ளவராகவும் இருக்கிைார். 

இந்த பதில் உை்ணமயாகவும் நவதவாக்கியங்களுக்கு இைங்கவும் 
உள்ளது. ஆனால் அது நதவன் அருகிலிருக்கிைார் என்கிை குைத்ணத விட 
அவர் எல்லாவை்ைிை்கும் அப்பாை்பட்டவர் என்கிை குைம் சார்ந்த பை்புகணள 
வலியுறுத்துகிைது. 

நதவன் எல்லாவை்ைிக்கும் அப்பாை்பட்டவர் என்கிை ஒரு வலியுறுத்தணல 
உச்சநிணலக்கு எடுத்துக் சகாள்ள முடியும் என்ைாலும், நதவன் அப்பாை்பட்டவர் 
என்பது பை்ைிய சரியான புரிதல் கிைிஸ்தவ இணையியலின் பல கூறுகணள 
சரியாக பலப்படுத்துகிைது. எனநவ, இந்த நபாக்கு இந்த பாடங்கணள குைிப்பிட்ட 
திணசகளில் வழிநடத்தும். 

நசாலாக்கள், நவதாகமத்தின் ஒை்றுணம மை்றும் நதவணனப் பை்ைிய 
நகாட்பாடு ஆகியவை்றுடன், சீர்திருத்த சணபயின் இறுதி தனித்துவமான ஒரு 
அம்சத்ணதயும் நாம் குைிப்பிட நவை்டும். சீர்திருத்த இணையியலானது 
கிைிஸ்தவத்திை்கும் மனிதப் பை்பாட்டிை்கும் இணடயிலான உைணவ எப்படிப் 
பார்க்கிைது? 

மனித கைாச்சாைம் 
சீர்திருத்த இணையியலானது நதவனுக்கும் மனித 
கலாச்சாரத்திை்கும் இணடநய ஒரு சநருக்கமான உைணவக் 
காை்கிைது என்று நான் நம்புகிநைன். நவறு வார்த்ணதகளில் 
கூறுவதானால்... நதவன் எந்த கலாச்சாரத்திலும், எந்த 
காலத்திலும் சவளிப்படுகிைார் என்பணத நீங்கள் எப்நபாதும் 
காைலாம். மனித வாழ்க்ணகயிலும், மனித 
கலாச்சாரத்திலும், நதவனுணடய பிரசன்னம் 
இன்ைியணமயாததாகவும் எப்நபாதும் சதளிவானதாகவும் 
உள்ளது. அப்நபாஸ்தலனாகிய பவுல் ஏசதன்ஸில் சசன்று 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

பிரசங்கித்து, ஏசதனியர்கள் வைங்கும் "அைியப்படாத 
நதவணன" கை்டு, "நான் உங்களுக்குப் பிரசங்கிக்கும் நதவன் 
இவர்தான்" என்று அவர்களுக்குச் சசால்ல அந்த 
சந்தர்ப்பத்ணதப் பயன்படுத்திக்சகாள்கிைார் என்பது ஒரு 
சபரிய உதாரைமாகும். அவர்கள் நதவணன நம்பவில்ணல 
என்று சசால்லும் கலாச்சாரங்களில் கூட நதவன் 
பிரதிபலிக்கிைார் என்பணத நீங்கள் காைலாம், ஏசனன்ைால் 
அவர்களின் தார்மீக சகாள்ணககளில் நீங்கள் சில 
நநரங்களில் நதவனுணடய பிரசன்னத்ணதயும், நதவனுணடய 
அன்ணபயும் மை்றும் நதவனுணடய சிருஷ்டிப்ணபயும் நீங்கள் 
காைலாம். அவர்கள் அணத மறுத்தாலும், நதவனுக்கும் 
மனித கலாச்சாரத்திை்கும் இணடநய எப்நபாதும் ஒரு 
சநருக்கமான உைவு உள்ளது. 

— Rev. பாப்நலா டாரஸ், சமாழிசபயர்ப்பு 

சஜனிவாவில் கால்வினுணடய ஊழியத்தின் காலத்திலிருந்நத, 
சீர்திருத்த பாரம்பரியம் இந்த விஷயங்களில் மிகவும் சீரான அணுகுமுணைணய 
எடுத்துள்ளது. இந்த தனித்துவமான கை்நைாட்டத்ணத சுருக்கமாகக் 
கூறுவதை்கான ஒரு வழி, ரிச்சர்ட் ணநபுஹர் தனது புத்தகமான கிைிஸ்துவும் 
கலாச்சாரமும் என்ை நூலில் உருவாக்கிய நன்கு அைியப்பட்ட சசாை்சைாடணரப் 
பின்பை்றுவதாகும். தனது புத்தகத்தில், ணநபுஹர் கலாச்சாரத்திை்கான பல்நவறு 
கிைிஸ்தவ அணுகுமுணைகணள ஐந்து முக்கிய குழுக்களாகச் நசகரிக்கிைார். 

"கலாச்சாரத்திை்கு எதிரான கிைிஸ்து" என்பது கலாச்சாரம் தீயது மை்றும் 
கிைிஸ்தவர்களால் தவிர்க்கப்பட நவை்டும் என்ை கை்நைாட்டத்திை்கான 
நீபுஹரின் கருத்தாகும். இணடக்காலத் துைவி மடாலயங்கள் மை்றும் நவனீ 
அமிஷ் மை்றும் சமன்நனாணனட் சமூகங்கள் நபான்ை பிரிவிணனவாத 
இயக்கங்கள் இந்தக் கை்நைாட்டத்தின் நன்கு அைியப்பட்ட வடிவங்களாகும். 

ணநபுஹர் "கலாச்சாரத்தின் கிைிஸ்து" என்ை சசாை்சைாடணரப் 
பயன்படுத்தி, முதன்ணமயாக கலாச்சாரத்ணத உறுதிப்படுத்தும் மை்றும் அவர்கள் 
உலகில் காணும் கிைிஸ்துவுக்கு இடமளிக்க முயை்சிக்கும் கருத்துக்கணள 
விவரிக்க பயன்படுத்துகிைார். இந்த அணுகுமுணைணய பல நவனீ தாராளவாத 
புராட்டஸ்டன்ட் சணபகளில் காைலாம். 

கலாச்சாரத்திை்கு எதிரான கிைிஸ்து மை்றும் கலாச்சாரத்தின் கிைிஸ்து 
ஆகிய இரை்டு உச்சநிணலகளுக்கு இணடயில், கிைிஸ்துணவயும் மனித 
கலாச்சாரத்ணதயும் சமரசப்படுத்துவதை்கான பல்நவறு வழிகணள முயை்சிக்கும் 
மூன்று கருத்துக்கணள ணநபுஹர் விவரிக்கிைார். "கலாச்சாரத்திை்கு நமலான 
கிைிஸ்து" என்பது கிைிஸ்துவுக்கும் உலகத்திை்கும் இணடயில் ஒரு சதாகுப்ணப 
முயை்சிக்கும் ஒரு பார்ணவயாகும். "முரை்பாட்டில் கிைிஸ்துவும் கலாச்சாரமும்" 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

என்பது கிைிஸ்துவுக்கும் உலகத்திை்கும் இணடயில் ஒரு 
இரட்ணடத்தன்ணமணயக் காணும் கருத்துக்கணள விவரிக்கிைது. நமலும் 
"கலாச்சாரத்ணத மாை்றுகிை கிைிஸ்து" என்பது கிைிஸ்தவம் தாக்கத்ணத 
ஏை்படுத்த நவை்டும் மை்றும் சில வழிகளில் கலாச்சாரங்கணள நவதாகம 
சட்டங்களாக மாை்ை நவை்டும் என்கிை கருத்துடனும் சதாடர்புணடயது. 
ணநபுஹரின் பார்ணவயில், சீர்திருத்த நிணலப்பாடானது இந்த கணடசி 
வணகக்குள் சபாருந்துகிைது. 

சவவ்நவறு காலகட்டங்களில், சீர்திருத்த பாரம்பரியமானது இந்த 
கை்நைாட்டத்ணத பல்நவறு வழிகளில் நணடமுணைக்கு சகாை்டு வந்துள்ளது. 
துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த முயை்சிகளில் சில ஐநராப்பிய காலனித்துவத்துடன் 
சநருக்கமாக சதாடர்புணடயணவ. ஆனால் கடந்த காலத்தில் மாை்ைத்திை்கான 
மாதிரிகளில் சபாதுவாக சில சாதகமான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. 
சபாதுவாக, நாம் ப்யூரிட்டன் இங்கிலாந்து மை்றும் ப்யூரிட்டன் 
அசமரிக்காணவயும், ஹாலந்தில் ஆபிரகாம் குய்ப்பரின் முயை்சிகணளயும், 
கிைிஸ்து மனித கலாச்சாரத்ணத மாை்றுவதை்கான முயை்சிக்கு மிகவும் 
சாதகமான எடுத்துக்காட்டுகளாக சுட்டிக்காட்டுகிநைாம். எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 
கலாச்சாரம் குைித்த சபாதுவான சீர்திருத்த நிணலப்பாட்ணட பின்வரும் 
வழியில் சுருக்கமாகக் கூைலாம்: நதவன் முதன்முதலில் மனிதகுலத்ணத 
உருவாக்கி, ஏநதன் நதாட்டத்தில் நம்ணம ணவத்தநபாது, அவர் மனிதகுலத்திை்கு 
ஒரு கலாச்சார கட்டணளணய வழங்கினார். ஆதியாகமம் 1:28 இன் நமக்கு 
சதரிந்த வார்த்ணதகணளக் கவனியுங்கள்: 

சமுத்திரத்தின் மச்சங்கணளயும் ஆகாயத்துப் 
பைணவகணளயும், பூமியின்நமல் நடமாடுகிை சகல 
ஜவீஜந்துக்கணளயும் ஆை்டுசகாள்ளுங்கள்" என்று சசால்லி, 
நதவன் அவர்கணள ஆசீர்வதித்தார் (ஆதியாகமம் 1:28). 

ஆதாமும் ஏவாளும் உலசகங்கிலும் நதவனுணடய துணை 
பிரதிநிதிகளாக நசணவ சசய்ய அணழக்கப்பட்டனர், பூமிணயயும் நதவனுணடய 
மகிணமக்கான அதன் சாத்தியக்கூறுகணளயும் நிர்வகித்து வந்தனர். சர்ீதிருத்த 
கை்நைாட்டத்தில், இந்தப் பை்பாட்டு ஆணையானது ஒதுக்கி 
ணவக்கப்படவில்ணல. அதை்குப் பதிலாக, அது நவதாகமத்தின் மை்ை பகுதிகளால் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகிைது. சசால்லப்நபானால், கிைிஸ்து தம்முணடய சணபக்குக் 
சகாடுத்த சுவிநசஷ கட்டணளயானது, நதவனுணடய ஜனங்கணள 
பாவத்திலிருந்து மீட்பதை்காக வடிவணமக்கப்பட்டது, இதனால் இந்த கலாச்சார 
கட்டணள நிணைநவறும். 

இதன் காரைமாக, வாழ்க்ணகயின் ஒவ்சவாரு பரிமாைமும் 
கிைிஸ்துவின் கர்த்தத்துவத்தின் கீழ் சகாை்டு வரப்பட நவை்டும் என்று 
சீர்திருத்த இணையியல் வலியுறுத்தியுள்ளது. சர்ீதிருத்த இணையியலானது 
வாழ்க்ணகயின் சில அம்சங்கள் மதரதீியானணவ, மை்ைணவ மதச்சார்பை்ைணவ 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

என்ை கருத்ணத நிராகரிக்கிைது. இந்தக் கை்நைாட்டத்தில், வாழ்க்ணக 
முழுவதுநம மதரதீியானது, உை்ணமயான அல்லது சபாய் மதத்தால் 
ஆளப்படுகிைது. கணல, அைிவியல், சட்டம், அரசியல், வைிகம், குடும்பம், பள்ளி 
ஆகிய மனிதப் பை்பாட்டின் ஒவ்சவாரு அம்சமும் நதவனுணடய வார்த்ணதணய 
மகிணமப்படுத்தி, நதவனுக்கு மகிணமணயக் சகாை்டுவருகிை வழிகளில் 
நிணைநவை்ைப்பட நவை்டும். 

நவதாகமத்தில் பல இடங்களில், நதவனுணடய ராஜ்யமானது 
நாம் யார், நாம் என்ன சசய்கிநைாம் என்பதன் ஒவ்சவாரு 
பகுதியிலும் தாக்கத்ணத ஏை்படுத்த நவை்டும் என்பதும், 
நதவனுணடய ராஜ்யத்ணதப் பிரதிபலிக்க, அவருணடய 
சாயணல சுமப்பவர்களாக நதவனுணடய ராஜ்யத்ணதப் 
பிரதிபலிப்பது, நமது சஷீத்துவத்தின் இன்ைியணமயாத 
பகுதியாகும் என்பதும் மிகவும் சதளிவாகிைது. எநபசியர் 4 
இல், அப்நபாஸ்தலனாகிய பவுல் "கிைிஸ்துணவக் 
கை்றுக்சகாள்வது" என்ைால் என்ன என்பணதப் பை்ைிப் 
நபசுகிைார். சஷீத்துவத்ணதப் பை்ைிப் நபசும்நபாது, அவர் 
ஆராதணன காரியங்களிலிருந்து சதாடங்குவதில்ணல. 
அதை்குப் பதிலாக, நாம் சபாய்கணளப் நபசுவணத 
நிறுத்திவிட்டு, நமது அயலாரிடம் உை்ணமணயப் நபசத் 
சதாடங்க நவை்டும் என்று நாம் நம்முணடய அயலாரிடம் 
நபசுகிை விதத்திலிருந்து அவர் சதாடங்குகிைார். பின்னர் ஒரு 
குடிமகனாக இருப்பதிலிருந்து நமது நவணல வாழ்க்ணகக்கு 
அவர் சசல்கிைார், நமலும் "திருடியவர் திருடுவணத நிறுத்த 
நவை்டும், மை்ைவர்களுக்கு சகாடுக்க ஏதாவது நவை்டும் 
என்பதை்காக தனது ணககளால் நவணல சசய்ய நவை்டும்" 
என்று கூறுகிைார். எனநவ, "கிைிஸ்துணவக் கை்றுக்சகாள்வது" 
அல்லது கிைிஸ்துவின் சீஷராக இருப்பது, பவுணலப் 
சபாறுத்தவணர, நம் வாழ்க்ணகயின் ஒவ்சவாரு பகுதிணயயும் 
பாதிக்கிைது. பின்னர் அந்த அதிகாரத்திலும் அதிகாரங்கள் 5 
மை்றும் 6 லும், அவர் குடும்ப வாழ்க்ணக பை்ைியும் 
சபை்நைார்கள் மை்றும் குழந்ணதகள், கைவர்கள் மை்றும் 
மணனவிகணளப் பை்ைி நபசுகிைார். நம்முணடய ஆராதணன 
வாழ்க்ணகணயப் பை்ைியும், நாம் ஒருவருக்வகோருவர் 
பாடல்கணளப் பாடி, ஒருவயரவ ோருவர் உை்சாகப்படுத்த 
நவை்டும் என்பது பை்ைியும் அவர் நபசுவார். நமலும் அவர் 
நமல் அதிகாரங்கள் மை்றும் அதிகாரிகளுக்கு நாம் எவ்வாறு 
பதிலளிக்க நவை்டும் என்பணதப் பை்ைியும் நபசுவார். இநயசு 
தம்முணடய உவணமகணளச் சசான்னநபாது இணதயும் 
சசய்தார். அவர் வாழ்க்ணகயின் ஒரு குைிப்பிட்ட பகுதிணய 
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வடீிநயாக்கள், வழிகாட்டிகள் மை்றும் நவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) ணயப் 
பார்ணவயிடவும். 

சுட்டிக்காட்டுவார். உதாரைமாக, இந்த ஐசுவரியவாணனயும் 
ஒரு ஏணழ மனிதணனயும் பாருங்கள் என்பார். நதவனுணடய 
ராஜ்யம் எப்படி இருக்கிைது என்பணதப் பை்ைி அவர் நபசுவார். 
பைக்காரர்கள் எப்படி ஏணழகளுடன் சதாடர்பு சகாள்ள 
நவை்டும்? எனநவ, நம் வாழ்க்ணகயின் ஒவ்சவாரு பகுதியும் 
நதவனுணடய ஆட்சியின் கீழ் உள்ளது. 

— Dr. கிரிநகாரி ஆர். சபர்ரி 

முடிவுடை 
கிைிஸ்தவ இணையியணல ஆராய்வது பை்ைிய இந்தப் பாடத்தில், இந்த 

முழு ஆய்வுக்கு வழிகாட்டும் சில முக்கியமான கை்நைாட்டங்கணள நாம் 
முன்ணவத்துள்நளாம். நாம் முதலில் கிைிஸ்தவ இணையியணல 
அப்நபாஸ்தலர்களின் நம்பிக்ணகநயாடு ஒத்துப்நபாகிை ஒன்ைாக 
வணரயறுத்நதாம். பல்நவறு சணபகணள வடிவணமத்து குைாதிசயப்படுத்தும் 
பல்நவறு கிைிஸ்தவ மரபுகள் இணையியலுக்குள் இருப்பணதயும் நாம் 
கை்நடாம். இறுதியாக, இந்தப் படிப்பிணனகள் சீர்திருத்த மரபின் நதாை்ைம், 
வளர்ச்சிகள், நபாக்குகள் மை்றும் இணையியல் தனித்துவங்கள் உட்பட அதன் 
நநாக்குநிணலகளால் வழிநடத்தப்படும் என்பணத நாம் சுட்டிக் காட்டிநனாம். 

கிைிஸ்துணவப் பின்பை்றுகிை ஒவ்சவாருவருக்கும் கிைிஸ்தவ 
இணையியணல ஆராயும் பாக்கியம் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் அணத சசய்யும் 
நபாது, நாம் சிந்திக்கும், நடந்துசகாள்ளும் மை்றும் உைரும் வழிகளில் 
நம்முணடய பாரம்பரிய நம்பிக்ணகயிலும் நணடமுணை வாழ்க்ணகயிலும் 
சரியான உைர்ச்சிகள் மை்றும் உைர்வுகளிலும் மை்ை விசுவாசிகளுக்கும் 
நமக்கும் நிணைய சபாதுவானணவ இருப்பணதக் காை்நபாம். ஆனால் 
கிைிஸ்தவ இணையியலில் பல்நவறு வணககள் இல்லாமல் இல்ணல என்று 
காைலாம். ஆயிரமாை்டுகளில் சவவ்நவறு சணபகள் தங்கள் சசாந்த 
பாரம்பரிய முன்னுரிணமகள் மை்றும் நிணலகணள உருவாக்கியுள்ளன. இந்த 
மரபுகளுடன் நாம் சதாடர்பு சகாள்ளும்நபாது எை்ைை்ை வழிகளில் நாம் 
பயனணடகிநைாம். கிைிஸ்தவ இணையியணல ஆராய்வது என்பது 
வாழ்க்ணகயின் ஒவ்சவாரு பரிமாைத்திலும் கிைிஸ்துணவ மகிணமப்படுத்தும் 
இணையியணலக் கட்டிசயழுப்ப முை்படும்நபாது ஒவ்சவாரு விசுவாசியுடனும் 
நாம் பகிர்ந்துசகாள்ளும் ஒரு வாழ்நாள் முயை்சியாகும். 
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