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உங்களுடைய இடையியடைக் கை்டுதை் 
 ொடம் 3 

பைளி ் ொட்வட ேொர்ந்ேிருே்ேல் 

-1- 

ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

முன்னுடை 
 ொருக்கொைது ஒரு  ரிவேக் பகொடுே்து ைிட்டு அவே அைர்கள் 

உ ம ொகிக்கைில்வல என்று அறிந்ேிருக்கிறீர்களொ? ஒருமுவற ஒரு ஓைி ர் 
ேனது நண் ருக்கு அழகொன ஓைி ம் ஒன்வறக் பகொடுே்ேொர். அைரது நண் ர் 
அந்ே மநரே்ேில் அேிக மைவல ுள்ளைரொக இருந்ேொர், எனமை அைர் அவே 
எங்கு வைக்க மைண்டும் என்று முடிைு பே ் ும் ைவர அவே ஒரு அலமொரி ில் 
மொட்டி வைே்ேொர். சுமொர் ஒரு ைருடம் கழிே்து, அந்ே கவலஞர் மீண்டும் ேனது 
நண் வர ேந்ேிே்ேொர். சுற்றி ்  ொர்ே்து அந்ே ஓைி ே்வே ்  ற்றிக் மகட்டொர், 
ஆனொல் அைரிை் நண் ர் அேற்குள் அவே ் ற்றி மறந்துைிட்டொர். என்ன 
நடந்ேது என் வே ைிளக்க மு ன்றொலும் அைரது நண் ர் அவே ் ற்றி மிகைும் 
கஷ்டமொக உணர்ந்ேொர். ஆனொல் அைர் என்ன பேொன்னொலும், கவலஞர் அந்ே 
 ரிசு இைருக்கு  ிடிக்கைில்வல என்மற கருேினொர். 

நமது கிறிஸ்ேை இவற ி வல நொம் கட்டவமக்கும்ம ொது இது ம ொன்ற 
ஒன்று உண்வம ொக இருக்கிறது. கிறிஸ்துவை ்  ின் ற்று ைர்களொக, 
எண்ணற்ற ைழிகளில், மேைன் நமக்கு பைளி ் டுே்தும் ைரே்வேக் 
பகொடுே்ேிருக்கிறொர் என்று ைிசுைொேிக்கிமறொம். ஆனொல் அைருவட  ைரே்வே 
நொம் எை்ைளைு மேிக்கிமறொம் என் வே நம் ைொழ்ைில் உண்வம ில் எை்ைளைு 
  ன் டுே்துகிமறொம் என்று கொட்டுைேில்ேொன் இருக்கிறது. மேைனுயட  
பைளி ் ொட்டின் மீது நொம் ைிசுைொேம் வைக்கே் ேைறும்ம ொது, அது நமக்கு 
எை்ைளைு ேிறி  ைிஷ மொக இருக்கிறது என்று நொம் நிரூ ிக்கிமறொம், மமலும் 
அந்ே ைரம் இல்லொமல் நமது இவற ி வல கட்டி வமக்க முட்டொள்ேனமொக 
மு ற்ேி பே ்கிமறொம். 

உங்களுவட  இவற ி வலக் கட்டுேல் என்ற நமது பேொடரில் ைரும் 
மூன்றொைது  ொடே்ேிற்கு, நொம் "பைளி ் ொட்வட ேொர்ந்து பகொள்ளுேல்" என்று 
ேவல ் ிட்டுள்மளொம். இந்ே ்  ொடே்ேில், நமது இவற ி வல 
மமம் டுே்தும்ம ொது, மேைனின் பைளி ் ொட்டு ைரே்வே எை்ைொறு 
  ன் டுே்துைது என் வே ஆரொ ்மைொம். 

நம்முவட   ொடமொனது மூன்று முக்கி   குேிகளொக  ிரிக்க ் டும். 
முேலில், பைளி ் ொட்வடக் கண்டறிைது  ற்றி மைேம் என்ன கற் ிக்கிறது 
என் வே ஆரொ ்மைொம். இரண்டொைேொக, மேைனின் பைளி ் ொட்வட ் 
 ுரிந்துபகொள்ைேில் உள்ள முக்கி மொன ேில பே ல் ொட்டு முவறகவள நொம் 
ஆரொ ்மைொம். மூன்றொைேொக, மேைனின் பைளி ் ொட்டிலிருந்து நொம் ப றும் 
இவற ி ல் முடிைுகளில் நம் ிக்வகவ  ைளர் ் ேற்கொன ைழிகவளக் 
கருே்ேில் பகொள்மைொம். மேைனின் பைளி ் ொட்வட நொம் எங்கு கொண்கிமறொம் 
என் வே ்  ொர் ் ேன் மூலம் ஆரம் ிக்கலொம். 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

வெளிப்பாை்டை கண்ைைிதை் 
இவற ி லொளர்கள் ப ரும் ொலும் மேைவன "மவறக்க ் ட்ட மேைன்" 

அல்லது இவற ி ல் அடி ் வட ில் "டி ஸ் அ ்ஸ்கொண்டிடஸ்" என்று 
ம ேி ுள்ளனர். மேைன் ேன்வன பைளி ் டுே்ேி ிருக்கைில்வல என்றொல், 
மேைன் நம்மிடமிருந்து முற்றிலும் மவறக்க ் ட்டிரு ் ொர். அவனே்து 
உண்வம ொன ைிசுைொேிகளும் பே ்ைகீ பைளி ் ொட்டிற்கொன நமது 
மேவைவ  ஒ ் ுக்பகொள்ள மைண்டும். ஆனொல் இவை அவனே்தும் ஒரு 
முக்கி மொன மகள்ைிவ  எழு ் ுகின்றன. எல்லொைற்றிற்கும் மமலொக,  வழ  
ஏற் ொட்டு ேீர்க்கேரிேிகள், இம சு மற்றும்  ுேி  ஏற் ொட்டின் ஆேிரி ர்கள் இந்ே 
ேிக்கவல ் ற்றி ஒமர குரலில் ம ேினர். ேவ  ைரலொறு முழுைதும் 
உண்வம ுள்ள கிறிஸ்ேைர்கள் அவேம  பே ்ேிருக்கிறொர்கள். மனிே 
ஊகங்களின் அடி ் வட ில் நம் கமொன இவற ி வல நொம் உருைொக்க 
முடி ொது. பே ்ைகீ பைளி ் ொட்டின் உறுேி ொன அடிே்ேளே்ேின் மதீு நொம் 
கட்டிப ழு ்  மைண்டும். இவை அவனே்தும் மேர்ந்து, மேைனுவட  
பைளி ் ொட்வட நொம் எங்மக கொணலொம்? என்கிற முக்கி மொன மகள்ைிவ  
எழு ் ுகின்றன. 

பைளி ் ொட்வடக் கண்டறிைேற்கொன ைிஷ ே்வே நொம் ஆரொ ும்ம ொது, 
மூன்று ேிக்கல்கவள ் ற்றி நொம் ம சுமைொம். முேலில், ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின் மகொட் ொட்வட ்  ொர் ்ம ொம். இரண்டொைேொக, ேிற ் ொன 
பைளி ் ொட்டின் மகொட் ொட்வடக் கருே்ேில் பகொள்மைொம். மூன்றொைேொக, இந்ே 
இரண்டு பைளி ் ொட்டு ைடிைங்களுக்கிவடம  இருக்கும் பேொடர் ுகவள நொம் 
ஆரொ ்மைொம். ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ் ற்றி ம ேி நொம் ஆரம் ிக்கலொம். 

வபாதுொன வெளிப்பாடு 
நொம் அடிக்கடி "ப ொதுைொன பைளி ் ொடு" என்று அவழக்கும் 

பைளி ் ொடொனது, மேைன் ேன்வன மனிேகுலே்ேிற்கு பைளி ் டுே்ேி  
முக்கி  ைழிகளில் ஒன்றொகும். ப ொதுைொக ேிருஷ்டிக்க ் ட்டவைகளின் 
மூலமொகைும், ப ொதுைொக எல்லொ மக்களுக்கும், மேைன் ேன்வன 
பைளி ் டுே்துகிறொர் என் வேக் குறிக்க “ப ொதுைொன” என்ற பேொல்வல ் 
  ன் டுே்துகிமறொம். இந்ே பைளி ்போடோனது ேில மநரங்களில் "இ ற்வக ொன 
பைளி ் ொடு" என்று பேொல்ல ் டுகிறது, ஏபனனில் இந்ே பைளி ் ொடு இ ற்வக 
அல்லது ேிருஷ்டி ் ின் மூலம் ைருகிறது. 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி  ல மைேொகம ்  குேிகள் நமக்குக் 
கற் ிக்கின்றன. உேொரணமொக, ேங்கீேம் 19:1-6, அ ்ம ொஸ்ேலருவட  நட டிகள் 
14:15-17; மற்றும் அ ்ம ொஸ்ேலருவட  நட டிகள் 17:26, 27 -ல் குறி ் ிட ் ட்டுள்ள 
கருே்வே நொம் கொண்கிமறொம். ஆனொல் மைேொகமே்ேில் உள்ள ப ொதுைொன 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

பைளி ் ொட்டின் முழுவம ொன ைிளக்கம் மரொமர் 1:18-32 இல் நமக்கு பேரிந்ே 
ைேனங்களில் இருக்கிறது. 

ப ொதுைொன பைளி ் ொடு என் து மேைன் தம்யம ்  ற்றி 
நமக்கு பைளி ் டுே்துைது அல்லது ேிருஷ்டி ் ின் மூலம் 
தம்யம ்  ற்றி நமக்குே் பேொல்லுைேொக இருக்கிறது, அேொைது 
இ ற்வக ின் மூலம் மற்றும் ைரலொற்றின் மூலம் இந்ே 
பைளி ் ொடு நமக்கு கிவடக்கிறது. இது 
பைளி ் டுே்ேலொனேொகும்; உேொரணமொக, ேங்கீேம் 19-ல் நொம் 
கொணும் மேைவன ்  ற்றி அது நமக்குே் பேொல்கிறது: 
"ைொனங்கள் மேைனுவட  மகிவமவ  பைளி ் டுே்துகிறது." 
எனமை, ைொனங்கள், ைொனே்ேில் உள்ளவைகள், பூமி, 
சூரி ன், ேந்ேிரன், நட்ேே்ேிரங்கள் மற்றும்  லைற்வறே் 
ேிந்ேிே்து ்  ொர்ே்ேொல், மகிவம ுள்ள ஒரு ேிருஷ்டி கர்ே்ேர் 
இருக்கிறொர் என் து நம்முவட  ேிந்ேவன ில் ைரும். 
மமலும், மரொமர் 1ல்,  ைுல், மேைவன ்  ற்றி ும், ேிருஷ்டி ் ில் 
நொம் உணர்ந்ேைற்றின் மூலம் அைருவட  ைல்லவம மற்றும் 
அைருவட  ஞொனே்வே ்  ற்றி ும் பேரிந்துபகொள்ள முடி ும் 
என்று ம சுகிறொர். 

— Dr. லொரி ட்மரொட்டர் 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் இந்ே மைேொகம ் ம ொேவனவ  ்  ொர்க்க, 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் கருைி அல்லது ைழிே்ேடமொன ஊடகம் மற்றும் 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் உள்ளடக்கம் ஆகி  இரண்டு ைிஷ ங்கவள ும் 
நொம்  ொர்க்க மைண்டும். முேலொைேொக, ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் ஊடகம் 
அவனே்தும் ேிருஷ்டி ் ிலிருக்கிறது என்று மைேம் கற் ிக்கிறது. 

ஊைகம் 
எம ேி ர் 1:18-20 இல்  ைுல் இந்ே ைிஷ ே்வே வைே்ே ைிேே்வே 

கைனி ுங்கள்: 

மேைமகொ ம் ைொனே்ேிலிருந்து 
பைளி ் டுே்ே ் ட்டிருக்கிறது.... மேைன் அவே 
[மனிேர்களுக்கு] ... உண்டொக்க ் ட்டிருக்கிறவைகளினொமல 
கொட்டினொர் (மரொமர் 1:18-20). 

இந்ே ைொர்ே்வேகள், மேைன் ேிருஷ்டி ் ின் மூலம் அல்லது இங்மக 
கூறுைது ம ொல், "உண்டொக்க ் ட்ட ப ொருட்களில்" ேம்வம நமக்கு 
பைளி ் டுே்துகிறொர் என்று நமக்குே் பேொல்கிறது. 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

பைளி ் ொடொனது ைிண்பைளி ில் உள்ள மொப ரும் ைிண்மன்ீ ேிரள் 
கூட்டம் மற்றும் ப ொருளின் நுண்ணி  அலகுகள் மூலம் ைருகிறது. 
ேிருஷ்டி ் ின் மேொற்றம், எளிேில் அறி முடி ொே மற்றும் ஆைிக்குரி  
 ரிமொணங்கள் மட்டுமல்லொமல், மனிேர்களொகி  நொம் உ ிருடன் இரு ் து கூட, 
ேிருஷ்டி ் ில் உள்ள அவனே்தும் மேைனின் பைளி ் ொட்டிற்கு மே்ேி ஸ்ேம் 
பே ்கின்றன. துரேிர்ஷ்டைேமொக, மரொமர் 1 இல் உள்ள ைொர்ே்வேகள் அேன் 
இ ல் ொன நிவல ில் ேிருஷ்டி ்வ  மட்டுமம குறிக்கின்றன என்று 
கிறிஸ்ேைர்கள் அடிக்கடி கருதுகின்றொர்கள். கொடுகள், ஏரிகள், மவலகள் 
மற்றும் ைன ் குேிகள் எை்ைொறு நம்முவட  எண்ணங்கவள மேைனுக்கு 
மநரொக ேிரு ் ும் என் வே நொம் அவனைரும் அறிமைொம். ஆனொல், நொகரகீம், 
பேொழில்நுட் ம், மனிே கலொே்ேொரம் ஆகி வை மேைவன 
பைளி ் டுே்துகின்றன என் வே நொம் அடிக்கடி உணரே் ேைறுகிமறொம். 

மைே ைேனே்ேில், மேைன் நமக்குே் பேொல்லுைதும்,  ைுல் 
மரொமர் 1ல் நமக்கு ேரும் ைொேமும் என்னபைன்றொல், ஒருைர் 
 ொர் என் மேொ அல்லது எந்ே கலொே்ேொரே்வே மேர்ந்ேைர் 
என் மேொ முக்கி மல்ல, இதுைவர ைொழ்ந்துபகொண்டிருக்கிற 
ஒை்பைொரு மனிேனும் மேைன் இருக்கிறொர் என் வே 
அறிந்ேிரு ் மே முக்கி ம்… மனேொட்ேி மூலம் மேைன் 
இருக்கிறொர் என் வே ஒை்பைொரு மைிதைோலும் 
அறி முடி ும் என்று  ைுல் கூறினொர். மனிேன் கொரணம் 
உவட ைனொகைும், மனேொட்ேி உவட ைனொகைும், உலகில் 
ேிருஷ்டிக்க ் ட்டேனொல் அேன் மூலம் மேைனின் பே ்ைகீ 
இ ல்வ ே் பேளிைொக அறிந்துபகொள்ளலொம். எனமை, 
ேிருஷ்டி ் ு மற்றும் மனேொட்ேி ின் மூலம் மேைன் 
இருக்கிறொர் என் வே எல்லொ மனிேர்களும் அறிைொர்கள். 
நீங்கள் மரொமர் 1ஐ ்  ொர்ே்ேொல், மேைனின் நீேி ொன 
சு ொைமும் அைருவட   ரிசுே்ேமும் மனிேர்களின் எல்லொ 
மேை க்ேிக்கு எேிரொகைும்  ரமலொகே்ேிலிருந்து 
பைளி ் ட்டேொகைும், மனிேர்கள் அவே மறுே்ேேொகைும் அது 
பேொல்லுகிறது. அைர்கள் ேங்கள் அநி ொ ே்ேில் மேைனின் 
ேே்ேி ே்வே அடக்கினொர்கள். 

— Rev. கிளீட் ஹக்ஸ் 

மரொமர் 1:32 இல் நொம் அவேே்ேொன் ைொேிக்கிமறொம்: 

இ ் டி ் ட்டவைகவளே் பே ்கிறைர்கள் மரணே்ேிற்கு ் 
 ொே்ேிரரொ ிருக்கிறொர்கபளன்று மேைன் ேீர்மொனிே்ே 
நீேி ொன ேீர் ்வ  அைர்கள் அறிந்ேிருந்தும், அவைகவளே் 
ேொங்கமள பே ்கிறதுமல்லொமல், அவைகவளே் பே ்கிற 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

மற்றைர்களிடே்ேில் 
 ிரி  ் டுகிறைர்களுமொ ிருக்கிறொர்கள் (மரொமர் 1:32). 

இ ற்வக ொனது ேிருஷ்டிக்க ் ட்டேன் இ ல் ொன நிவல ின் மூலம் 
அல்ல, மொறொக, மக்கள் அந்ே இ ற்வகவ  வைே்து என்ன பே ்கிறொர்கள் 
என் ேன் மூலம் ப ொதுைொன பைளி ் ொடு ைருகிறது என் வே இந்ே 
ைொர்ே்வேகள் சுட்டிக்கொட்டுகின்றன. மனிே பேொழில்நுட் ங்கள், அறிைி ல், 
கட்டிடக்கவல, அரேி ல், குடும்  ைொழ்க்வக, கவல, மருே்துைம், இவே மற்றும் 
மனிே கலொே்ேொரே்ேின் எண்ணற்ற ே ொரி ் ுகளும் மேைனின் 
பைளி ்போட்டிற்கு உேைுகின்றன. நொம் மேைனின் பைளி ் டுே்ேலிலிருந்து 
ே ் ிக்க முடி ொது. 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் ஊடகே்துடன் மேர்ே்து, மரொமர் 1 இல்  ைுல் 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் அடி ் வட உள்ளடக்கே்வே ும் சுட்டிக்கொட்டினொர் 
என் வே நொம் கைனிக்க மைண்டும். 

உள்ளைக்கம் 
இ ்ம ொது, ஒரு கண்மணொட்டே்ேில், ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் மூலம் 

மக்கள் அறிந்துபகொள்ைது என்ன என் வே ்  ற்றி  ைுல் மிகைும் துல்லி மொக 
பேொல்லைில்வல. ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி பைை்மைறு இடங்களில் 
மநரங்களில் பைை்மைறு ந ர்கள் பைை்மைறு அம்ேங்கவளே் ேந்ேிே்து 
ஒ ் ுக்பகொள்ைேன் கொரணமொக அைர் குறி ் ிட்ட குவற அமநகமொக 
ைந்ேிருக்கலொம். இருப்பினும் வபோதுவோை வவளிப்போடு குயறந்தபட்சம் 
மைிதர்களுக்கு இரண்டு வயக ோை தகவல்களோை மேைனின்  ண் ுகள் 
மற்றும் நம்முடன் பேொடர் ுவட  ேொர்மீக ப ொறு ் ுகயள பைளி ் டுே்துகிறது 
என்று  ைுல் பேளிைு டுே்திைோர். 

ஒரு ுறம், மரொமர் 1:20 இல்  ைுல் கூறி து ம ொல், ேிருஷ்டி ் ு 
பைளி ் டுே்துகிறது: 

[மேைனின்] கொண ் டொேவைகளொகி  அைருவட  நிே்ேி  
ைல்லவம மேைே்துைம் என் வைகள் (மரொமர் 1:20). 

மநரடி ொக ்  ொர்க்க முடி ொே மேைனின் குணொேிே ங்கள் அைருவட  
ேிருஷ்டி ் ில் மவறமுகமொகக் கொண ் டுகின்றன என் வே இங்மக  ைுல் 
பேளிைு டுே்ேினொர். ஒை்பைொரு ந ரும், அைர்கள்  ொரொக இருந்ேொலும், 
மேைனின் குணொேிே ே்ேின் ேில  ரிமொணங்கவள அறிந்ேிருக்கிறொர்கள், 
ஏபனன்றொல் மரொமர் 1:19 இல் நொம் முன் ு  டிே்ேது ம ொல, “மேைமன அவே 
அைர்களுக்கு பைளி ் டுே்ேி ிருக்கிறொர்.” உேொரணமொக, ேிருஷ்டி ் ின் அழகு 
மேைனின்  ிரமிக்க வைக்கும் அழவகே் சுட்டிக்கொட்டுகிறது. மனிேனின் 
ைொழ்க்வகக்கொன இ ற்வக ின் பகொவட ொனது மேைனின் நற்குணே்வே 
நிரூ ிக்கிறது. ேிருஷ்டி ் ின் அளைு மட்டுமம அைரது மகே்துைே்வே 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

பைளி ் டுே்துகிறது. ேிருஷ்டி ் ின் ேிக்கலொன ேன்வம அைருவட  ஒ ் ற்ற 
ஞொனே்வேக் கொட்டுகிறது. மமலும் இ ற்வக ின் ைல்லவம ொனது 
அைருவட  பே ்ைகீ ைல்லவமவ  பைளி ் டுே்துகிறது. 

நொம் மனிே உடவல ்  ொர்ே்ேொல், அது ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின் ஒரு  குேி ொக இருக்கிறது. மேைன் நமக்கு 
 ுரிந்துபகொள்ள மிகைும் ேிக்கலொன உடவலக் பகொடுே்ேொர். 
இது மநர்ே்ேி ொனது மற்றும் அற் ுேமொனது. உேொரணமொக, 
ைிஞ்ஞொனிகள் மனிே உடலில் உள்ள உ ிரணுக்களின் 
எண்ணிக்வக மு ் ே்மேழு டிரில்லி ன் என 
மேி ் ிடுகின்றனர். மு ் ே்மேழு டிரில்லி ன்! மமலும் 
ஒை்பைொரு உ ிரணுைும்  ுரிந்துபகொள்ைேற்கு ேிக்கலொனது 
மற்றும் ஒரு குறி ் ிட்ட அவம ் ு மற்றும் பே ல் ொட்வடக் 
பகொண்டுள்ளது... நம்வமே் சுற்றி ுள்ள இடே்வே ்  ற்றி 
ம ொேிே்ேொல், அற் ுேமொன ைிஷ ங்கவள ்  ொர்க்க முடி ும். 
நமக்கு சூரி  குடும் ம் உள்ளது, மமலும் பூமி ொனது 
சூரி வனே் சுற்றி ைரும் கிரகங்களில் ஒன்றொகும், இவே 
நொம் சூரி  குடும் ம் என்று அவழக்கிமறொம்… நமது ைிண்மன்ீ 
மண்டலே்ேில் உள்ள எண்ணற்ற சூரி  குடும் ங்களுக்குள் 
நொம் ஒமர ஒரு சூரி  குடும்பத்தில் இருக்கியறோம். 
இவேப ல்லொம் ைிட ைி  ் ொன ைிஷ ம் என்னபைன்றொல், 
 ல நுூறு மகொடி ைிண்மன்ீ ேிரள்கள் இரு ் ேொக 
ைிஞ்ஞொனிகள் மேி ் ிடுகிறொர்கள்! இவை அவனே்தும் ஏன் 
இருக்கின்றன? இவேப ல்லொம் பே ்ேது  ொர்? இவை 
அவனே்தும் ேொனொக ைந்ேது என்று பேொல்லுைது 
நி ொ மொனேொ? அல்லது ஆேி ும் அந்ேமும் இல்லொே, 
மகே்துைமும் ைல்லவம ும் நிவறந்ே ஒரு ஞொனி ும், ப ரி  
மேைனும் இவைகவள ேிருஷ்டிே்ேொரொ? என் து ேொன் 
மகள்ைி ொகும். 

— Rev. Dr. எமொட் ஏ.மிக்மகல், பமொழிப  ர் ் ு 

மறு ுறம், மேைனின் கண்ணுக்குே் பேரி ொே  ண் ுகவளக் 
கொட்டுைதுடன், ப ொதுைொன பைளி ் ொடு மேைனுக்கு முன் ொக நமக்கு 
இருக்கமைண்டி  ேொர்மீக ப ொறு ் ுகளின் அம்ேங்கவளே் பேரிைிக்கிறது. 
மனிே இனே்ேின்  ொைே்வே ்  ற்றி ம ேி  மரொமர் 1:32 இல்  ைுல் பேொல்ைவே 
மீண்டும் மகளுங்கள். 

இ ் டி ் ட்டவைகவளே் பே ்கிறைர்கள் மரணே்ேிற்கு ் 
 ொே்ேிரரொ ிருக்கிறொர்கபளன்று மேைன் ேீர்மொனிே்ே 
நீேி ொன ேீர் ்வ  அைர்கள் அறிந்ேிருந்தும், அவைகவளே் 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ேொங்கமள பே ்கிறதுமல்லொமல், அவைகவளே் பே ்கிற 
மற்றைர்களிடே்ேில் 
 ிரி  ் டுகிறைர்களுமொ ிருக்கிறொர்கள் (மரொமர் 1:32). 

மைறு ைொர்ே்வேகளில் கூறுைேொனொல்,  வட ் ின்  ல்மைறு அம்ேங்கள் 
மேைனுக்கு முன் ொக நொம் பகொண்டிருக்கும் ேொர்மீக ப ொறு ் ுகவள 
பைளி ் டுே்துகின்றன. உேொரணமொக, ஆண் மற்றும் ப ண் இவடம  உள்ள 
உ ிரி ல் மைறு ொடுகள் எேிர்- ொல் மேர்க்வகவ  கவட ் ிடிக்க மைண்டி  
கடவமவ  பைளிக்கொட்டுகின்றன. ப ற்மறொரின்  ரொமரி ் ில் குழந்வேகள் 
ேொர்ந்ேிரு ் து, ேங்கள் குழந்வேகவள ்  ரொமரிக்கும் ப ற்மறொரின் 
கடவமவ  ும், ப ற்மறொவர மேிக்க மைண்டி  குழந்வேகளின் ப ொறு ்வ  ும் 
பைளி ் டுே்துகிறது.  ஞ்ேே்ேிலும், ம ொரிலும் மனிேர்கள்  டும் துன் ம், 
கருவண கொட்ட மைண்டி  நமது கடவமவ  பைளி ் டுே்துகிறது. நொம் எங்கு 
 ொர்ே்ேொலும், ேிருஷ்டி ் ு நம்வம அவழே்து,  வட ் ிலும் அேன் மூலமொகைும் 
யதவை் பைளி ் டுே்தும் ேொர்மீக ேரங்களுக்கு நம் ைொழ்க்வகவ  
இணங்குமொறு உறுேி ட பேொல்லுகிறது. 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் மகொட் ொட்வட ்  ற்றி ேிறிது  டி ் ேன் 
மூலம் எ ் டி பைளி ் ொட்வடக் கண்டு ிடி ் து என் வே இ ்ம ொது நொம் 
ஆரொ ்ந்மேொம், நொம் ைிமேஷமொன பைளி ்போட்டு மகொட் ொட்டிற்கு மநரொக நமது 
ேிந்ேவனவ  ேிரு ் ுமைொம். 

ெிசேஷித்த வெளிப்பாடு 
 ொரம் ரி  கிறிஸ்ேை இவற ி லில், மேைன் எல்லொ மக்களுக்கும் 

ேன்வன பைளி ் டுே்ேி  ைிேமொகி  ப ொதுைொன பைளி ் ொடு மற்றும் 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு ஆகி ைற்வற மைறு டுே்துைது ைழக்கமொனேொகும். 
இந்ே மைறு ொடு  ல ைழிகளில்   னுள்ளேொக இருக்கும், ஆனொல் நொம் 
கைனமொக இருக்க மைண்டும். சுைிமேஷ  ுரொட்டஸ்டன்ட்டுகள் ைிமேஷமொன 
பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி ம சும்ம ொது, அைர்கள் ப ரும் ொலும் 
மைேைேனங்கவள ்  ற்றி மட்டுமம நிவனக்கிறொர்கள். நிே்ே மொக, மைேமொனது 
மேைனின் ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டின் ஒரு முக்கி   ரிமொணமொகும், 
ஆனொல் ைிமேஷமொன பைளி ் ொடொனது மைேொகமே்வே ைிட 
அேிகமொனைற்வற உள்ளடக்கி து. 

ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு "ைிமேஷம்" என்று அவழக்க ் டுகிறது, 
ஏபனனில் இது எல்லொ இடங்களிலும் உள்ள அவனே்து மக்களுக்கும் 
ைழங்க ் டைில்வல, ஆனொல் இது மனிேகுலே்ேின் குறி ் ிட்ட அல்லது 
ைிமேஷமொன  ிரிைுகளுக்கு மட்டுமம பகொடுக்க ் டுகிறது. இந்ே ைவக ொன 
பைளி ் ொடு ைரலொறு முழுைதும்  ல ைடிைங்கவள எடுே்துள்ளது, ஆனொல் 
கிறிஸ்ேைே்ேின்  ொர்வை ில்  ொர்க்கும்ம ொது, மேைன் ேம் குமொரனொகி  
இம சுைில் ேன்வன மிகே் பேளிைொகைும் முழுவம ொகைும் 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

பைளி ் டுே்ேினொர் என்கிறொர்கள். எ ிமர ர் 1:1-3, ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு 
 ற்றி  கிறிஸ்ேைக் கண்மணொட்டே்ேின் குறுகி  சுருக்கே்வே பகொடுக்கிறது: 

பூர்ைகொலங்களில்  ங்கு ங்கொகைும் ைவகைவக ொகைும், 
ேீர்க்கேரிேிகள் மூலமொ ் ்  ிேொக்களுக்குே் 
ேிருைுளம் ற்றின மேைன், இந்ேக் கவடேி நொட்களில் 
குமொரன் மூலமொ ் நமக்குே் ேிருைுளம் ற்றினொர்; இைவரே் 
ேர்ைே்துக்கும் சுேந்ேரைொளி ொக நி மிே்ேொர், 
இைவரக்பகொண்டு உலகங்கவள ும் உண்டொக்கினொர். இைர் 
அைருவட  மகிவம ின்  ிரகொேமும், அைருவட  
ேன்வம ின் பேொரூ முமொ ிருந்து, ேர்ைே்வே ும் ேம்முவட  
ைல்லவம ுள்ள ைேனே்ேினொமல ேொங்குகிறைரொ ் 
இருக்கிறொர் (எ ிமர ர் 1:1-3). 

கிறிஸ்துைின் ைருவகக்கு முன், மேைன்  ல ைிமேஷமொன ைழிகளில் 
ேம்வம ும் அைருவட  ேிே்ேே்வே ும் பைளி ் டுே்ேினொர். அைர் மக்களிடம் 
மநரடி ொக ் ம ேினொர், அைர்களுக்கு இ ற்வகக்கு அ ் ொற் ட்ட 
பேொ ் னங்கவளக் பகொடுே்ேொர், ேரிேனங்களுக்கு அைர்களின் கண்கவளே் 
ேிறந்ேொர், ேீர்க்கேரிேிகள், ஆேொரி ர்கள், ரொஜொக்கள் மற்றும் ஞொனிகள் மூலம் 
ம ேினொர். ஆனொல் இந்ே பைளி ் ொடுகள் எதுைும் மேைனின் குமொரனொகி  
கிறிஸ்துைின் முழுவம ொன மற்றும் மிக உ ர்ந்ே மகிவம ொன 
பைளி ் ொட்டுடன் ஒ ் ிட ் டைில்வல. இம சுைின் ைொழ்க்வக ும் 
ம ொேவனகளும் மேைனின் முேன்வம ொன ைிமேஷமொன பைளி ் ொடொக 
இருக்கிறது. இந்ே கொரணே்ேிற்கொக, அது மிகைும் கிறிஸ்ேை இவற ி லுக்கொன 
ேரநிவல கிறிஸ்துைில் மேைனின் பைளி ் ொடு என்று பேொல்ைது 
ப ொருே்ேமொனேொக இருக்கிறது. இ ்ம ொது, மேைனின் உே்ே பைளி ் ொடொக 
கிறிஸ்துைுக்கொன இந்ே அர் ் ணி ் ு  ல முக்கி மொன ைிஷ ங்களுக்கு 
ைழிைகுக்கிறது. ஆனொல் நமது மநொக்கங்களுக்கொக, மேைனின் பைளி ் ொடொக 
நொம் மைே ைேனே்ேிற்கு அர் ் ணி ் ுடன் இருக்க மைண்டும் என் து 
நம்முவட  மிக முக்கி மொன மற்றும் நவடமுவற உட்குறி ் ுகளில் ஒன்றொக 
இருக்கமைண்டும். 

நொம் ஏன்  வழ  ஏற் ொட்வட ும்  ுேி  ஏற் ொட்வட ும் 
மேைனின் பைளி ் ொடொக நிவனே்து அேற்கு அடி ணி  
மைண்டும் என்று நிவனக்கும்ம ொது, இம சு கிறிஸ்து 
அவைகவள எ ் டி வக ொண்டொர் என் வே நொம் 
ேிந்ேிக்கலொம். இம சு மைே ைேனே்வே ைொேிே்ேம ொது, 
அைருவட  அேிகொரம் எங்கிருந்து ைருகிறது? அைர் 
 ிேொைிடமிருந்து ைந்ேைர் என்று கூறினொர், ஆனொல் அைர் 
 ிேொைினொல் பகொடுக்க ் ட்ட அேிகொரே்வே ்  ற்றி அடிக்கடி 
குறி ் ிடும்ம ொது, அைருவட  ைொர்ே்வேகள்  வழ  
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ஏற் ொட்டின் அடி ் வட ில்ேொன் இருந்ேன. அேொைது, இம சு 
 டிே்ே மைேொகமொனது  வழ  ஏற் ொட்டின் முழுவம ொக 
இருக்கிறது;  வழ  ஏற் ொடு அைருவட  நி ேி ொகும். 
 ின்னர், அைர் நமக்கு அ ்ம ொஸ்ேலர்கவள ும் 
ேீர்க்கேரிேிகவள ும் பகொடுே்ேொர் என்றும் பேொன்னொர். 
எம ேி ர் 2, 4 மண்ீடும் மீண்டும் ைலி ுறுே்துைது ம ொல, இம சு 
கிறிஸ்து மூயலக்கல்லொக இருக்கிறொர், அ ்ம ொஸ்ேலர்களும் 
ேீர்க்கேரிேிகளும் ேவ  ின் அடிே்ேளமொக இருக்கிறொர்கள். 
நமக்கு,  வழ  மற்றும்  ுேி  ஏற் ொடுகள் ஒன்றொக நொம் 
ப ற்ற பைளி ் ொடு ஆகும். 

— Dr.  ி ொமைொ பேன், பமொழிப  ர் ் ு 

கிறிஸ்துவை மேைனின் உன்னே பைளி ் ொடொகக் கருது ைர்கள், 
 வழ  மற்றும்  ுேி  ஏற் ொடுகவள இன்று அைருவட  மக்களுக்கு மேைன் 
பகொடுே்ே ைிமேஷமொன பைளி ் ொடொக ் ப ற்று அைருவட  முன்மொேிரிவ  ் 
 ின் ற்றி, அைருவட  ம ொேவனகளுக்கு அடி ணி  மைண்டும். 

மைேொகமே்வே மனேில் இருந்து, அேொைது, மேைனின் 
இருே ே்ேில் இருந்து ைந்ேேொக நொம் மநேி ் து 
இன்றி வம ொேது. மேைன் கிறிஸ்துைில் நம்  ரமலொக ் 
 ிேொைொக இருக்கிறொர், அைர் நம்மிடம் ம சுகிறொர். மைேம் 
நம்மிடம் ம சும்ம ொது, அைர் பேொல்ைவே நொம் மநேிக்க 
மைண்டும். மமலும், அமநகமொக, 119-ஆம் ேங்கீேம் ம ொல் 
மைேே்ேின் மீேொன இந்ே அன்வ  பைளி ் டுே்தும் எந்ே ் 
 குேி ும் மைேைேனே்ேில் இல்வல. ேங்கீேக்கொரன் மீண்டும் 
மீண்டும் இை்ைொறு கூறுகிறொர், "நொன் உமது  ிரமொணங்கவள 
மிகைும் மநேிக்கிமறன், இரைும்  கலும் அவைகவள 
ேி ொனிக்கிமறன். உம்முவட  ைொர்ே்வேகவள  ுேிக்கிமறன்; 
நொன் அயவகவள ேிந்ேிக்கிமறன்; அவைகமள என் உணைு." 
யதவனுயட  நி ோ ப்பிரமோணத்திை் 176 சந்யதோஷப்படுத்தும் 
வசைங்களில் ஒை்பைொரு ைேனே்ேிலும் அவர் 
ேந்மேொஷ ் டுகிறொர், அேொைது, 176 ைேனங்கள் மேைனின் 
 ிரமொணங்களில் மகிழ்ே்ேி அவடகிறொர். ஒரு  ுேி  ஏற் ொட்டு 
ைிசுைொேி ொக, மேைனின் முழு ஆமலொேவன ிலும் நொன் 
எை்ைளைு அேிகமொக மகிழ்ே்ேி வட  மைண்டும் என்று 
எனக்குள் நிவனே்துக்பகொள்கிமறன்? “ேிறந்ே 
ைொக்குே்ேே்ேங்கள்” நமக்கு உண்டு என்று எ ிபர ர்  ுே்ேகம் 
நமக்குே் பேொல்கிறது. கிறிஸ்துைுவட  ஜைீனின் நிவறவை 
நொம் ப ற்றுள்மளொம், அேனொல் 119 ஆம் ேங்கீேே்ேின் 
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எழுே்ேொளர் மநேிே்ேவே ும், இன்னும்  லைற்வற ும் 
என்னொல் மநேிக்க முடி ும். 

— Dr. ஆண்ட்ரூ மடைிஸ் 

நம் நொளில், மேைனின் பைளி ் ொட்வடக் கண்டறிைேொனது 
ேிருஷ்டி ் ில் பைளி ் ட்டிருக்கும் ப ொதுைொன பைளி ் ொடு மற்றும் 
மைேொகமே்ேில் உள்ள ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு ஆகி  இரண்வட ும் 
உள்ளடக்கி து என் வே நொம்  ொர்ே்ேிருக்கிமறொம். இ ்ம ொது, இந்ேக் 
மகொட் ொடுகளுக்கு இவடம  உள்ள பேொடர் ுகளுக்கு மநரொக நம் கைனே்வேே் 
ேிரு ் ுமைொம். இந்ே ஒன்மறொபடொன்று இருக்கும் பேொடர் ுகவள ் 
 ுரிந்துபகொள்ள உேைும் பைளி ் ொட்டின் எந்ே ைடிைே்வே ும் நொம் 
 ுறக்கணிக்க முடி ொது. 

இடைத்வதாைை்புகள் 
கிறிஸ்ேை இவற ி வலக் கட்டிப ழு ் ும்ம ொது நொம் கவடேி ொகே் 

பே ்  ைிரும் ுைது என்னபைன்றொல், மேைன் ப ொதுைொன அல்லது 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டில் பைளி ் டுே்ேி  எவே ும்  ுறக்கணி ் வே ் 
 ற்றி ேொகும். இம சு ேனது உைவமகளில் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் 
முக்கி ே்துைே்வே சுட்டிக்கொட்டினொர், மமலும் ஒை்பைொரு முவற ும் அைரது 
ம ொேவன ில், அைர் ப ொதுைொன ைொழ்க்வக அனு ைங்களிலிருந்து எடுே்து 
ம ொேிே்ேொர். அைர் மைேைேனங்கவளக் குறி ் ிடும் ஒை்பைொரு முவற ும் 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டின் முக்கி ே்துைே்வே ும் அைர் சுட்டிக்கொட்டினொர். 
ஆனொல் நீங்களும் நொனும் இம சுவை ் ம ொலமை இந்ே இரண்டு 
பைளி ் ொடுகவள ும் நம் ுைேற்கு, அவை எை்ைொறு ஆழமொக ஒன்மறொபடொன்று 
இவணக்க ் ட்டுள்ளன என் வே நொம்  ுரிந்து பகொள்ள மைண்டும். 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி நொம் ேிந்ேிக்கும்ம ொது, மைேே்ேின் 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு அவே  ிரேி லிக்க நமக்கு ைழிகொட்டுகிறது. மமலும் 
மைேொகமே்ேில் மேைனின் ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ள 
ப ொதுைொன பைளி ் ொடு நமக்கு உேைுகிறது. ைழி ில் ஒை்பைொரு அடி ிலும், 
இந்ே இரண்டும் வகமகொர்ே்து பேல்கின்றன. 

ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடுகளுக்கு இவடம  உள்ள 
ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கும் ேன்வம மற்றும் இரண்டு ைவக ொன 
பைளி ் ொடுகளின் மேவை ஆகி  இந்ே ைவக ொன பைளி ் ொடுகளுக்கு 
இவட ிலொன பேொடர் ுகளின் இரண்டு அம்ேங்கவள நொம்  ொர் ்ம ொம். 
ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடுகளுக்கு இவடம  உள்ள 
ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கும் பேொடர்வ  முேலில்  ொர் ்ம ொம். 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ஒன்ைன் சமை் ஒன்று 
ேனிே்ேனி ேவல ் ுகளின் கீழ், நொம் அடிக்கடி, ப ொதுைொன மற்றும் 

ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடுகவள ்  ற்றி ம ேினொலும், இந்ே இரண்டு ைவக ொன 
பைளி ் ொடுகள் குறி ் ிடே்ேக்க ைவக ில் ஒன்றன் மமல் ஒன்று இரு ் வே 
நொம் அங்கீகரிக்க மைண்டும். இவேக் கொண, இரண்டு ைவக ொன 
பைளி ் ொட்டிலும் கொண ் டும்  ல்மைறு உள்ளடக்கே்வே நொம் ஒ ் ுக்பகொள்ள 
மைண்டி து அைேி மொனேொகும். 

ஒரு ுறம், மைேைேனங்களில் உள்ள ைிமேஷமொன பைளி ் ொடொனது, 
அேொேொரண நுண்ணறிைுகளுக்கும் மிகைும் ப ொதுைொன 
நுண்ணறிைுகளுக்கும் இவடம  ஒரு பேொடர்ே்ேிவ  உருைொக்கும்  ல 
ைிஷ ங்கவள ைிளக்குகிறது. மைேொகமே்ேில் ேில  குேிகள் மிகைும் 
அேொேொரணமொனவை, பே ்ைகீ ைழிகொட்டுேலுடன் கூட ேொேொரண 
கருே்துூன்றல் அல்லது அனு ைங்கள் மூலம்  ொரும் அைற்வற எழுேி ிருக்க 
முடி ொது. மைேொகமே்ேின் இந்ே ்  குேிகள் அேொேொரணமொன, இ ற்வகக்கு 
அ ் ொற் ட்ட ைழிகளில் பகொடுக்க ் ட்டுள்ளன. மைேொகமே்ேில் உள்ள இந்ே 
ைவக ொன ைிஷ ங்களின் மிகே் பேளிைொன எடுே்துக்கொட்டுகள் ேொனிம ல், 
ம ொமைல் மற்றும் பைளி ் டுே்துேல் ம ொன்ற  ுே்ேகங்களின்  குேிகளொக 
இருக்கலொம். இவைகவள எழுேி ைர்கள் ேரிேனங்கள் மூலமொகைும் மற்றும் 
குறி ் ொக அைர்களுக்கு பகொடுக்க ் ட்ட  ிற இ ற்வகக்கு அ ் ொற் ட்ட 
ைழிமுவறகள் மூலம் ேங்கள் ேகைல்கவள ் ப ற்றனர். இந்ே அர்ே்ேே்ேில், 
மைேொகமே்ேின் இந்ே ்  குேிகவள நொம் "மிக ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு" என்று 
அவழக்கலொம். 

இந்ே பேொடர்ே்ேி ில், ஒரு ைவக ொன நடுநிவல ொனது மைேே்ேில் 
கொண ் டுகிறது, அங்கு ேொேொரண ைழிமுவறகள் மூலம் ஆைி ொனைரொல் 
ைழங்க ் ட்ட ஆழ்ந்ே அல்லது அேொேொரண நுண்ணறிைு மற்றும் 
நுண்ணறிைுகளின் கலவை ொன கூறுகவள நம்மோல்  ொர்க்க முடி ும். 
உேொரணமொக, ரொஜொக்கள் மற்றும் லுூக்கொ சுைிமேஷ  ுே்ேகங்கவள 
மைேே்ேிலிருந்து எடுே்துக் பகொள்ளுங்கள். இந்ே  ுே்ேகங்கவள எழுேி ைர்கள், 
ேொேொரண மனிே ஆேொரங்களில் இருந்து ேங்களின் ப ரும் ொலொன 
ேரைுகவள மேகரிே்ேேொக பைளி ் வட ொகக் குறி ் ிட்டுள்ளனர். ரொஜொக்கள் 
 ுே்ேகம் இஸ்ரயவல் மற்றும் யூேொைின் ரொஜ கொரி ங்கவள குறிக்கிறது. லுூக்கொ 
கிறிஸ்துைின் ைொழ்க்வகவ  மநரில் கண்ட ேொட்ேிகளிடமிருந்து ேனது 
ேகைல்கவள மேகரிே்ேேொக குறி ் ிடுகிறொர். இந்ே மைேொகம எழுே்ேொளர்கவள 
மேைனின் ஆைி ொனைர் ைழிநடே்ேி ேொல், ைிமேஷமொன இ ற்வகக்கு 
அ ் ொற் ட்ட நுண்ணறிைுகள் நிே்ே மொக மேர்க்க ் ட்டுள்ளன. அைர்கள் 
ேங்கள் ஆேொரங்களில் கண்டறிந்ே ேகைல்களின் துல்லி ம்  ற்றி  
நுண்ணறிைு, அைற்றின் ஆேொரங்கவள எை்ைொறு ைிளக்குைது என் து  ற்றி  
நுண்ணறிைு மற்றும் ேொேொரண ைழிமுவறகள் மூலம் கண்டு ிடிக்க ் டொே 
ேகைல்களின் நுண்ணறிைு ம ொன்றவைகள் இருக்கின்றன. எனமை, இந்ே 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

அர்ே்ேே்ேில், மைேொகமே்ேின் இந்ே  குேிகள் ேிலர் மட்டுமம  ுரிந்து 
பகொள்ளக்கூடி வைகவள ும் ேொேொரணமொனைற்வற ும் கலக்கின்றன. 

இேற்கு அ ் ொல், மைேொகமே்ேின் ப ரி   குேிகள் ப ொதுைொன ஆனொல் 
ஈர்க்க ் ட்ட நுண்ணறிைுகவளக் பகொண்டிருக்கின்றன. ஏபனன்றொல்,  ரிசுே்ே 
ஆைி ொனைர் மைேொகம ஆேிரி ர்கவள ேொேொரண அனு ைங்கவள ்  ற்றி  
ேரி ொன கருத்துூை்றயல மமற்பகொள்ள ைழிகொட்டினொர். உேொரணமொக, 
நீேிபமொழிகள் 30:25-ல் நொம் ைொேிக்கிமறொம்: 
 

அற் மொன பஜந்துைொ ிருந்தும், மகொவடகொலே்ேிமல ேங்கள் 
ஆகொரே்வேே் ேம் ொேிக்கிற எறும் ு (நீேிபமொழிகள் 30:25). 
 

இந்ே அறிக்வக ொனது ஏை ் ட்டேொகைும் உண்வம ொனேொகைும் 
இருக்கிறது, ஆனொல் இது ேிலர் மட்டுமம  ுரிந்துபகொள்ளும் ைிேே்ேில் 
 ொர் ் ேொக இல்லொமல், இ ற்வகவ  கருே்துூன்ற  ொர் ் ேின் ைிவளைொக 
ைந்து இருக்கிறது. 

எனமை, இந்ே அர்ே்ேே்ேில், ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு என் து நொம் 
ப ொதுைொக ப ொது பைளி ் ொட்டுடன் பேொடர் ு டுே்தும் ப ொருட்கவளக் 
பகொண்டுள்ளது. உலகே்வே ்  ற்றி நவடமுவற ில் எைரும் கைனிக்கக்கூடி  
ைிஷ ங்கள் இவைகமள. மைேொகமே்ேின் இந்ே ்  குேிகயள 
“ப ொதுைொக்க ் ட்ட ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு” என்று கூட நொம் கூறலொம். 

நீேிபமொழிகள் 14:20 இல், “ேரிே்ேிரன் ேனக்கடுே்ேைனொலும் 
 வகக்க ் டுகிறொன்; ஐசுைரி ைொனுக்மகொ அமநக 
ேிமநகிேருண்டு” என்று பேொல்ல ் ட்டுள்ளது. இது மநர்மவற 
அல்லது எேிர்மவற ொன மேி ் ட்ீவட உருைொக்குைது 
அைேி மில்வல, இங்கு கருே்துூன்ற  ொர்க்கும் ேிறனும், 
அங்கு என்ன நடந்ேது என் வே ்  ுரிந்து பகொள்ள முடி ும் 
ேன்வம ும் இருக்கிறது... இது உறைுகளொக இருந்ேொலும் ேரி, 
அேிகொரே்துடன் பே ல் டும் ைிேமொக இருந்ேொலும் ேரி, 
எல்லொ மநரே்ேிலும் நொம் ைிஷ ங்கவளக் வக ொள்ைேொக 
இருந்ேொலும், நொம்  ணே்வே ்   ன் டுே்துைவே ்  ற்றிே் 
ேிந்ேி ் ேொக இருந்ேொலும், நம் ப ற்மறொருடனொன உறவை ் 
 ற்றிே் ேிந்ேி ் ேொக இருந்ேொலும், நம் மைவலவ  ்  ற்றிே் 
ேிந்ேி ் ேொக இருந்ேொலும், மற்றும் எ ் டி நொகரிகமொக 
ேொ ் ிடமைண்டும் என் ேொகமைொ, இதும ொன்ற 
எல்லொைிேமொன நவடமுவறே் ேிக்கல்களுக்கும் இது 
ப ொருந்தும்.  ின்னர், ஒரு  ரந்ே ைழி ில்  ொர்ே்ேொல்... இந்ே 
உலகத்வே ும் ைொழ்க்வகவ  ும்  ுரிந்து பகொண்டு நொம் 
ேிறவம ொக ைொழைும் இது உேைுகிறது. ேைிர்க்க மைண்டி  
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ஆ ே்துகள் என்ன என் வே நோம் அறிந்துபகொள்கிமறொம். 
ைொழ்க்வக ில் முன்மனறுைேற்கொன ைழிகவள நொம் 
பேரிந்துபகொள்கிமறொம். நொம் உண்வம ிமலம  
ேிறவம ுடன் ைொழ்க்வகவ  ைொழ ைிரும் ினொல், 
கர்ே்ேருக்கு ்   ந்து அவேே் பே ்  மைண்டும் என் வே ் 
 ுரிந்துபகொள்ள மைேொகமம் நமக்கு உேைே் பேொடங்குகிறது. 

— Dr. எரிக் மஜ. டுலி 

மறு ுறம், ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்வட ் ம ொலமை, ப ொதுைொன 
பைளி ் ொடும், ப ொதுைொனது முேல் அேொேொரணமொனது ைவர 
ைவக ் டுே்ேக்கூடி   ல்மைறு ைவக ொன உள்ளடக்கங்கவள 
உள்ளடக்கி ிருக்கிறது. இந்ே பேொடர்ே்ேி ின் ஒரு முவன ில், 
ப ரும் ொலொனைர்களுக்குே் பேரிந்ே ைிஷ ங்கள், இல்வலப ன்றொல், 
இதுைவர ைொழ்ந்ே மக்கள் ம ொன்ற மிகைும் ப ொதுைொன கூறுகவள 
ப ொதுைொன பைளி ் ொடு பகொண்டுள்ளது. உலகம் மகே்ேொனது,  ரந்ே 
ைொனே்ேொல் மூட ் ட்டுள்ளது என் து அவனைருக்கும் பேரி ும். மமலும் 
கிட்டே்ேட்ட ஒை்பைொருைரும் எ ்ம ொது ேங்கள் ேொர்மீக மனேொட்ேிவ  
அனு ைிே்ேிருக்கிறொர்கள் என்ற மநரங்கவள நிவனைில் வைே்ேிருக்க 
முடி ும். ஏறக்குவற  ஒை்பைொருைரும் ேங்கள் ேொர்மீக மனேொட்ேிவ  
அனு ைிே்ே மநரங்கவள நிவனைில் பகொள்ள முடி ும். இந்ே உலகளொைி  
அனு ைங்கள் எ ்ம ொதும் மேைவன ும் மனிேகுலே்ேிற்கொன அைருவட  
ைிரு ் ே்வே ும் பைளி ் டுே்ேி ுள்ளன. நொம் அைற்வற "மிகைும் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொடு" என்று பேொல்லலொம். 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் ைரம் ின் வம ே்வே மநொக்கி, ப ொதுைொன 
மற்றும் அேொேொரணமொன ப ொது பைளி ் ொட்டின் கலவை ொன கூறுகள் 
இருக்கின்றன. இவை ேிலருக்கு மட்டுமம ைழங்க ் டும் ேிருஷ்டி ் ின் 
அனு ைங்களொகும், ஏபனனில் அவை இடம் அல்லது மநரம் ம ொன்ற ேில 
ைழிகளில் ைவர றுக்க ் ட்டுள்ளன. உேொரணமொக, ஒரு   ங்கரமொன 
சூறொைளி ின் கொற்று மேைனின் ைலிவம ொன ேக்ேிவ க் கொட்டுகிறது. 
ஆனொல்  லர் சூறொைளிவ  அனு ைிே்ேேில்வல. இம மவல ின் 
உ ரங்கள் மேைனின் மகிவமவ  பைளி ் டுே்துகின்றன, ஆனொல் 
ப ரும் ொலொன மனிே இனம் இம மவலவ  மநரடி ொக ்  ொர்ே்ேேில்வல. 
நொம் அவனைரும்  ல ைரம் ுகவள எேிர்பகொள்ைேொல், எல்லொ ப ொதுைொன 
பைளி ் ொடுகளும் எல்லொ மக்களுக்கும் எல்லொ மநரே்ேிலும் 
பேன்றவடைேில்வல. 

நிறமொவல ின் மறுமுவன ில் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் 
அேொேொரண கூறுகள் உள்ளன. மேைன் பைளி ் டுே்ேி  ேில உண்வமகவள, 
ஒமர ேே்ேி  ரரொன மேைவன அறி ொமமலம , மக்கள் பைளி ் வட ொக 
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ஒ ் ுக்பகொள்ளும் மநரங்கள் இேில் அடங்கும். உண்வம என்னபைன்றொல் 
ப ொது பைளி ் டுே்துேல் என் து ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டுடன் நொம் 
அடிக்கடி பேொடர் ு டுே்தும் ைிஷ ங்கவள உள்ளடக்கி து. 

உேொரணமொக, ேில கிறிஸ்ேைம் அல்லொே மேங்கள் ஒமர மேைன்ேொன் 
இருக்கிறொர் என்று நம் ுகின்றன.  ல மேங்கள் உண்வம ொன கிறிஸ்ேை 
நம் ிக்வகக்கு இவண ொன ைழிகளில் ேொேொரண மற்றும்  ுனிேமொனைற்வற 
மைறு டுே்ேிக் கொட்டுகின்றன. ப ரும் ொலொன மேங்களில் பகொவல 
கண்டிக்க ் டுகிறது. அடி ் வட ேமூக நீேி என் து  ல்மைறு நம் ிக்வககளொல் 
ம ொற்ற ் டுகிறது. மைேொகம  ண்வட  உலகில், ேில குறி ் ிடே்ேக்க ைழிகளில் 
உண்வம ொன மைேொகம நம் ிக்வக ுடன் மற்ற மேங்கள் ப ரும் ொலும் 
பநருக்கமொக ஒே்ேிருந்ேன. இன்றும் கூட, ேில சுைிமேஷே்ேொல் ேந்ேிக்க ் டொே 
மக்கள் கிறிஸ்ேை நம் ிக்வகவ  ் ம ொன்ற நம் ிக்வககவளக் 
பகொண்டிரு ் ேொக மிஷனரிகள் பேரிைிக்கின்றனர். இதும ொன்ற 
ேந்ேர் ் ங்களில், நொம் "ைிமேஷமொக்க ் ட்ட ப ொதுைொன பைளி ் ொடு" பற்றி 
யபசலோம். 

எனமை, இவற ி லில் ைிமேஷமொன மற்றும் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின்  ொே்ேிரங்கவள ்  ற்றி நொம் ேிந்ேிக்கும்ம ொது, அடிக்கடி 
மறக்க ் டும் இரண்டு ைிஷ ங்கவள நொம் நிவனைில் பகொள்ள மைண்டும். 
ஒரு ுறம், ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு ஒ ் ட்ீடளைில் ப ொதுைொன 
ைிஷ ங்கவள ்  ற்றி நமக்குக் கற் ிக்கிறது என் வே ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின் மூலம் அறி லொம். இேனொல்ேொன், முற்றிலும் மே மற்றும் 
ஒழுக்க ைிஷ ங்களில் மட்டுமல்ல, அவை ைரலொறு மற்றும் அறிைி வல ் ற்றி 
ம சும்ம ொதும் மைேே்வே நமது அேிகொரமொக ்  ொர்க்கிமறொம். 

மறு ுறம், நொம் ப ொதுைொக மைேொகமே்ேிற்கு ஒதுக்கும் ைிஷ ங்கவள ் 
 ற்றி ப ொதுைொன பைளி ் ொடுகள் நமக்கு நிவற  கற் ிக்கின்றன 
என் வே ும் நொம் உணர மைண்டும். உண்வம ில், இந்ே ்  ொடங்களில் நொம் 
 ொர் ் து ம ொல, மைேைேனங்களொல் குறி ் ிட ் ட்ட  ல இவற ி ல் 
உண்வமகளும் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலும் பைளி ் டுே்ே ் டுகின்றன. 
அேனொல்ேொன், பே ்ைகீ ைழிகொட்டுேலுக்கொன ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட 
அதிக ஆவிக்குரி  விஷ ங்களில் கூட கைனமொக ்  ொர்க்க மைண்டும். 

ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷமொன பைளி ் ொடுகளுக்கு இவட ிலொன 
பேொடர் ுகவள நொம் கருே்ேில் பகொண்டேொல், அவை ஒன்றுடன் ஒன்று 
 ிவணைவே நொம்  ொர்ே்மேொம். ஆனொல் இ ்ம ொது நொம் இரண்டொைேொக 
கருே்ேில் பகொள்ளமைண்டி  கொரி ே்ேிற்கு நமது ேிந்ேவனவ  ேிரு ்  
மைண்டும். இவற ி லுக்கு இருைிேமொன பைளி ் ொடுகள் ஏை் 
யதயவப்படுகிறது? அயவ ஒை்பைொருைரும் என்ன  ங்களிக்கிறது? 
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சதடெ 
ஒரு ுறம், நமக்கு ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு மேவை, ஏபனன்றொல் அது 

 ல ைழிகளில் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வடக் கொட்டிலும் அேிகமொக உள்ளது. 
ைிமேஷ பைளி ் ொடு என் து ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வடக் கொட்டிலும் 
மேைவன ும் அைருவட  ேிே்ேே்வே ும் குறி ் ிடைும், பேளிைு டுே்ேைும், 
பைளி ் டுே்ேைும் ைடிைவமக்க ் ட்டுள்ளது. 

உேொரணமொக, ஆேொம் மற்றும் ஏைொவள நிவனே்து ்  ொருங்கள். 
ஆதோமும் ஏைொளும் குற்றமற்ற நிவல ில் இருந்ேம ொது, அைர்கள்  ொைே்ேில் 
ைிழுைேற்கு முன் ு மேைன் அைர்களுக்கு ைிமேஷமொன மற்றும் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்வட ைழங்கி வே ேமீ ே்ேி  ேேொ ்ேங்களில்  ல 
இவற ி லொளர்கள் கைனிே்துள்ளனர். ஏபனனில் ஆேொம் மற்றும் ஏைொள் 
 ொைம் இல்லொமல் இருந்ேேொல், அைர்கள் ேிருஷ்டி ்வ  ்  ொர்க்கும்ம ொது 
மேைவன ்  ற்றி ும் அைருவட  ேிே்ேே்வே ்  ற்றி ும் அைர்கள் அேிகம் 
அறிந்து பகொண்டொர்கள் என்று நொம் உறுேி ொக நம் லொம். ஆ ினும்கூட,  ொைம் 
ைரும் முன்ம , ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டின் ைழிகொட்டுேலின்றி 
ேிருஷ்டி ்வ க் கைனி ் ேன் மூலம் இவற ி வல ைருைிக்கக்கூடொது. 
நன்வம ேீவம அறி ும் ைிருட்ேம், மேொட்டே்வே  ொதுகொே்ேல், ப ருகுேல், 
மேொட்டே்ேின் எல்வலகளுக்கு அ ் ொல் நகர்ே்துேல் மற்றும் முழு பூமி ின் மதீும் 
ஆேிக்கம் பேலுே்துேல்  ற்றி  குறி ் ிட்ட ைழிமுவறகளுடன் மேைன் 
ஆேொமுக்கு ேனது ைிமேஷமொன ைொர்ே்வேவ  ைழங்கினொர். 

நிே்ே மொக,  ொைம் உலகிற்கு ைந்ேைுடன், ைிமேஷ பைளி ் ொடொனது 
மேைனுயட  மீட் ின் ேிட்டே்ேில் கைனம் பேலுே்ேி து. நொம் மேைனுவட  
நி ொ ே்ேீர் ்வ  ப று ைர்களொக இருக்கிமறொம் என் வே ப ொதுைொன 
பைளி ் ொடு பைளி ் டுே்ேினொலும், ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு மட்டுமம 
கிறிஸ்துைில் இரட்ேி ்வ  பைளி ் டுே்துகிறது. குறி ் ொக  ொைே்ேில் 
ைிழுந்ேேில் இருந்து, ேில மநரங்களில் "இ ற்வக இவற ி ல்" என்று 
அவழக்க ் டுகிற, ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலிருந்து இவற ி வல 
உருைொக்கும் பே ல்முவற ொனது, ைிமேஷமொன பைளி ் ொடு மூலம் 
ைழிநடே்ே ் ட மைண்டும். இல்வலப னில், ேிருஷ்டி ் ில் மேைன் ேன்வன 
பைளி ் டுே்ேி வே நொம் ேைறொகக் வக ொளும் ைொ ் ் ு அேிகம் இருக்கிறது. 

இ ற்வக இவற ி லின் ைவககள் மூலமொக மேைவன ் 
 ற்றி நொம் என்ன கற்றுக்பகொள்ளலொம் என் ேில் நொன் 
மிகைும் கைனமொக இருக்க ைிரும் ுகிமறன். மரொமர் 1:20 
ம ொன்ற அைரது மகே்துைம், அைரது ைல்லவமவ  ்  ற்றி 
ம சும் ஒரு அறிக்வக ின் மதீு என் முடியவ வைே்துைிட 
ைிரும் ுகிமறன். நீங்கள் கற்றுக்பகொள்ளக்கூடி ைற்றின் 
அடி ் வட ில் நீங்கள் உங்கள் முடியவ வைக்கமைண்டி  
ைிஷ ங்கள் இவை என்று நொன் நிவனக்கிமறன். ஆனொல், 
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ேரி ொன முன்மனொக்வகக் பகொண்டிரு ் ேற்கு நமக்கு 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொடொனது மிகைும் அைேி மொக 
இருக்கிறது என் வே நொன் உடனடி ொகே் பேொல்ல 
ைிரும் ுகிமறன்… எனமை, மனிே  குே்ேறிவைே் ேரி ொர்க்க, 
ேன்னொட்ேி, அல்லது நொன் சுேந்ேிரமொன மனிே  குே்ேறிைு 
என்று பேொல்லுகிற ேிற ் ொன பைளி ் ொடு அைேி மொனது. 
ஏபனன்றொல் ேிருஷ்டிக்க ் ட்ட மண்டலமொனது.  டிே்து, 
ேிக்கலொக ்  ுரிந்துபகொள்ளக்கூடி  ேில ைிஷ ங்கவளே் 
பேொல்லுகிறது. கர்ே்ேரொகி  இம சு கிறிஸ்து  ேொர்ே்ேமொக 
பைளி ் ட்ட ேிற ் ் ொன பைளி ் ொடொனது மேைன்  ொர் 
என் வே துல்லி மொக நிர ் ுகிறது. 

— Dr.  ுரூஸ் எல். ஃ ல்ீட்ஸ் 

ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்டிற்கொன நமது மேவைவ  மனேில் வைே்து, 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிற்கொன நமது மேவைவ  ும் நொம்  ொர்க்க மைண்டும். 
மைதோகமே்ேிலிருந்து நமது இவற ி வல உருைொக்குைது ஏன் ம ொதுமொனேொக 
இருக்கொது? மைேே்ேில் நொம் கொணொே ப ொதுைொன பைளி ் ொடு எவைகவள 
 ங்களிக்கிறது? 

நொம் இங்கு ைலி ுறுே்ேி  டி, மைேே்ேின் அேிகொரபூர்ைமொன 
ைழிகொட்டுேல் இல்லொமல் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட நொம் ஒரும ொதும் 
அணுகக்கூடொது. ஆனொல் அமே மநரே்ேில், மைேொகமம் ஒரு குறி ் ிட்ட 
எண்ணிக்வக ிலொன ைிஷ ங்கவள மட்டுமம மநரடி ொகக் குறி ் ிடுகிறது, 
மமலும் அவைகவள ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் அகலே்துடன் ஒ ் ிடும்ம ொது 
ஒ ் ட்ீடளைில் ேில ைிஷ ங்கவள ் ம சுகின்றன. உண்வம ில், ஒை்பைொரு 
முவற ும் மைேொகம ஆேிரி ர்கள் ேங்களுக்கு கிவடே்ே ஏைுேலொல் எழுே ் ட்ட 
 ுே்ேகங்கவள எழுதும்ம ொது, அைர்களும் புத்தகங்கவள ைொேி ் ைர்களும் 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலிருந்து ப ற்ற அறிவைக் கட்டவமே்ேனர். 
ப ொதுைொன பைளி ் ொடு என் து ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடுகவள 
பேரிைிக்கக்கூடி  சூழவல ைழங்கி து. இன்றும் நமக்கும் அவேம  
பேரிைிக்கிறது. 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் அைேி மொனது குவறந்ேது இரண்டு 
ைழிகளில் மேொன்றுகிறது. ஒரு ுறம், ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலிருந்து நொம் 
கற்றுக்வகோள்ளுகிறவைகள் ேிற ் ொன பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ள 
உேைுகிறது. இவே ்  ற்றி இை்ைொறு ேிந்ேிே்து ்  ொருங்கள்: மைேே்ேின் 
பைளி ் ொட்வட ் ப றுைேற்கு, ஒரு ந ர்  டிக்க மைண்டும் அல்லது 
குவறந்ே ட்ேம் ஓரளைு பமொழிவ  ்  ுரிந்து பகொள்ள மைண்டும் என் து நம் 
எல்மலொருக்கும் பேரி ும். ஆனொல் நம்மில் எே்ேவன ம ர் மற்ற ஆேொரங்களின் 
உேைி ின்றி மைேொகமே்ேின் ைொர்ே்வேகவள அலேி ஆரொ ்ந்து பமொழிவ  ் 
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 டி ் து அல்லது  ுரிந்துபகொள்ைது எ ் டி என்று கற்றுக்பகொண்டிருக்கிமறொம்? 
கிட்டே்ேட்ட நிே்ே மொக  ேில் "இல்வல" என்றுேொன் இருக்கும். ேிருஷ்டி ் ின் 
 ிற கூறுகவள உள்ளடக்கி  ப ொருள்கள் மற்றும் பே ல்களின் உேைி ுடன் 
நம்மில் ப ரும் ொமலொர் ப ற்மறொர் அல்லது  ரொமரி ் ொளரிடமிருந்து 
பமொழிவ க் கற்றுக்பகொண்மடொம். நொம்  ின்னர் அமே ைழி ில் மற்றவைகவள 
 டிக்க கற்றுக்பகொண்மடொம். ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் இந்ே 
அம்ேங்களிலிருந்து நொம் கற்றுக்பகொண்டைற்வறக் கட்டிப ழு ் ுைேன் மூலம் 
மட்டுமம நம்மோல் மைேொகமே்வே அணுக முடிந்ேது. 

நொம் மைேொகமே்வே ்  ொர்க்கும்ம ொது ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வடே் 
ேொர்ந்ேிரு ் து இன்னும் ஆழமொனேொக இருக்கிறது. ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டிலிருந்து மக்கள் என்ன கற்றுக்பகொண்டொர்கமளொ, அது 
இல்வலப ன்றொல் நொம்  டிக்க மைேொகமம் கூட இருந்ேிருக்கொது. ப ரும் ொலும் 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலிருந்து, மைேொகம பமொழிப  ர் ் ொளர்கள் 
பமொழிப  ர்க்க கற்றுக்பகொண்டனர், அே்ேகர்கள் எ ் டி அே்ேிட மைண்டும் 
என் வேக் கற்றுக்பகொண்டனர், பைளி ட்ீடொளர்கள் எை்ைொறு பைளி ிடுைது 
என் வேக் கற்றுக்பகொண்டனர். இந்ே அடி ் வட உணர்ைுகளிலிருந்து, நொம் 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிற்கு மநரொக கைனே்வேே் பேலுே்ே மைண்டும், 
ஏபனனில் அது ேிற ் ொன பைளி ் ொட்வட ்  டிக்க நம்வமே் 
ேொ ொர் டுே்துகிறது. 

மறு ுறம், மைேொகமே்வே நம் ைொழ்ைில் பைற்றிகரமொக ் 
  ன் டுே்துைேற்கு ப ொதுைொன பைளி ் ொடும் அைேி மொகும். உேொரணமொக, 
மைேொகமம்  ல்மைறு ைிஷ ங்கவள ்  ற்றி ம சுகிறது மற்றும் 
 ின் ற்றுைேற்கு ேரி ொன பகொள்வககவள ம ொேிக்கிறது. இரு ் ினும், இந்ேக் 
பகொள்வககவள அ ் ி ொே ் டுே்துைதற்கு, எந்ே  வட ் ிற்கு ஏற்  
அவைகவள ்   ன் டுே்துகிமறொம் என் வே ்  ற்றி நொம் பேரிந்து பகொள்ள 
மைண்டும். 

 ுருஷர்கள் ேங்கள் மவனைிகவள மநேிக்க மைண்டும் என்று மைேொகமம் 
நமக்குே் பேொல்கிறது, ஆனொல் இந்ே மைேொகமக் பகொள்வகவ  ் 
 ின் ற்றுைேற்கு நொம் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலிருந்து ேில ைிஷ ங்கவள 
அறிந்து பகொள்ள மைண்டும்.  ுருஷர் எ ் டி ் ட்டைர்? மவனைி 
எ ் டி ் ட்டைள்? ஒரு குறி ் ிட்ட மவனைி ிடம் அைளுக்மக உரி   ிரே்ம க 
சூழ்நிவல ில் அன் ு கொட்டுைது என்றொல் என்ன என் வே ும் நொம் பேரிந்து 
பகொள்ள மைண்டும். இந்ே அர்ே்ேே்ேில்  ொர்ே்ேொல், மைேே்வே உண்வம ுடன் 
அ ் ி ொே ் டுே்துேல் எ ்ம ொதும் மேைனின் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வடே் 
ேொர்ந்மே இருக்கிறது. 

எனமை, மேைன் ேன்னுவட  ப ொதுைொன மற்றும் ேிற ் ொன பைளி ் ொடு 
இரண்டிலும் ேன்வன பைளி ் டுே்ேி ிரு ் வேக் கொண்கிமறொம், மமலும் 
ேிருஷ்டி ் ிலும் மைேொகமே்ேிலும் அைருவட  பைளி ் ொட்வடக் கொண 
மைண்டும் என்று அைர் எேிர் ொர்க்கிறொர். பைளி ் ொட்டின் எந்ே ைடிைமும் 
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ேனிே்து நிற்கும் ைவக ில் ைடிைவமக்க ் டைில்வல. நொம் நமது 
இவற ி வலக் கட்டிப ழு ் ும்ம ொது இரண்வட ும் உறுேி ொக ் 
 ற்றிக்பகொள்ள மைண்டும் என்று மேைன் கட்டவள ிட்டிருக்கிறொர். 

ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி  நமது அறிைுைொனது 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ள உேைுைது 
ம ொல, ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிலிருந்து நமது ைொழ்க்வக 
அனு ைங்களொனது உண்வம ில் ைிமேஷ 
பைளி ் ொட்வட ும்  ுரிந்துபகொள்ள உேைுகிறேொக 
இருக்கிறது. மைறு ைொர்ே்வேகளில் கூறுைேொனொல், 
நம்முவட  ைொழ்க்வக அனு ைங்கள் மைேொகமே்வே ் 
 ுரிந்துபகொள்ள உேைுகிறது. மைேொகமம் முழுைேிலும் இது 
அடிக்கடி பைளி ் டும் ஒரு ைழி ொகைும், மேைவன ்  ற்றி  
ைிஷ ங்கவளே் பேரிைி ் ேற்கு மைேொகமம் 
ேிருஷ்டி ் ுகவள எை்ைொறு மைண்டுேல் பே ்கிறது 
என் ேொகைும் இருக்கிறது. ேங்கீேம் 19, "ைொனங்கள் 
மேைனுவட  மகிவமவ  ும், ஆகொ ம்... அைருவட  
கரே்ேின் கிரிவ கவள ும் அறிைிக்கிறது" என்று 
பேொல்லும்ம ொது, அது என்ன பேொல்கிறது என்றொல், நொம் 
உலகே்வே ்  ொர்க்கும்ம ொது, ேில ைிஷ ங்கவள ் 
 ொர்க்கிமறொம்,  ிறகு மைதாகமே்ேிடம் ைரும்ம ொது, அந்ே 
ைிஷ ங்கள் மேைவன ் ற்றி  ற்றி நமக்கு எ ் டிே் 
பேரிைிக்கின்றன என் வே ்  ொர்க்கிமறொம். “நொன் என்வன 
எ ் டி ைிளக்க முடி ும் என்று  ொர்க்கியறை். ஒரு கைமயல 
இருக்கிறது. நொன் ஒரு கண்மயலய  ் ம ொன்றைர்" எை்று 
யதவயை இப்படிவ ல்லோம் வசோை்ைோர் எை்று இல்யல. 
ஆனொல் ேிருஷ்டி கர்ே்ேொைொக, மேைன் கைமயலவ  ் 
 வடே்ேொர், அேனொல் அைர் ேிரும் ி, "நொன் கண்மயலவ  ் 
ம ொன்றைர்" என்று கூற முடி ும். மேைன் ேண்ணவீர ் 
 வடே்ேொர், அேனொல் அைர் "நொன் ஜைீே் ேண்ணர்ீ" என்று 
பேொல்ல முடிந்ேது. ஏபனன்றொல் மேைன் ேிருஷ்டி ் ின் 
மேைன் ஆைொர், ேிருஷ்டி ் ு மேைனின் கைிவே ொகும், 
 ின்னர் இவே ேிறவம ொன பமொழிப  ர் ் ொளரும், 
ைிஞ்ஞொனி ும், கிறிஸ்துைின் கர்ேே்துைே்ேின் கீழ், 
ைிளக்குகிறொர்கள் எை்று நீங்கள் போர்க்கிறீர்கள். ஆனொல் 
ேிருஷ்டி ்வ  ஒரு ேிே்ேிரமொக அல்லது உருைகமொக ் 
  ன் டுே்ேி மேைவன மைேொகமம் ைிைரிக்கும் சூழவலக் 
பகொடு ் ேற்கொக,  வட ் ொனது மேைனொல் 
ேிருஷ்டிக்க ் ட்டது என் வே உங்களோல்  ொர்க்க முடி ும். 
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— Rev. வமக்மகல் மஜ. குமளொமடொ 

மேைனின் பைளி ் ொட்வடக் கண்டு ிடி ் ேற்கு அைருவட  
ைிமேஷமொன மற்றும் ப ொதுைொன பைளி ் ொடுகள் இரண்வட ும்  ொர்ே்ே  ிறகு, 
பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ளுேல் என்ற நமது இரண்டொைது ேவல ் ுக்கு 
மநரொக ேிந்ேவனவ  ேிரு ் ுமைொம். பைளி ் ொட்டிலிருந்து இவற ி வல ் 
ப றுைேற்கு நொம் அவே எை்ைொறு  ுரிந்துபகொள்ள மைண்டும்? 

வெளிப்பாை்டைப் 
புைிந்துவகாள்ளுதை் 

மேைன் ேம்வம ும் அைருவட  ேிே்ேே்வே ும் நமக்கு எை்ைொறு 
பைளி ் டுே்ேினொர் என் வே நொம் ஒ ் ுக்பகொள்ைது ஒரு ைிஷ ம், ஆனொல் 
அேற்கு ேரி ொன இவற ி ல்  ேில்கவள உருைொக்குைது மைறு ைிஷ ம். 
மேைனின் ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷமொன பைளி ் ொடுகவள முழுவம ொக 
நம் ி ிருக்கும் உண்வம ொன கிறிஸ்ேைர்கள் கூட ேங்கள் இவற ி ல்கவள 
உருைொக்கும்ம ொது பைை்மைறு ேிவேகளில் பேல்கிறொர்கள். உண்வம ில், 
முவற ொன மற்றும் முவறேொரொ கிறிஸ்ேை இவற ி லின் ைரலொறு, மர ுைழி, 
நவடமுவற இவற ி ல் மற்றும் ேரி ொன உணர்ே்ேிகள் மற்றும் உறைுகள் 
பேொடர் ொன  ல  ிரே்ேவனகளில் நமது கருே்து மைறு ொடுகளின் 
அடி ் வட ில் அவைகவள எழுேலொம். இது ஏன் உண்வம? அது ஏபனனில் 
பே ்ைகீ பைளி ் ொடு எை்ைொறு நமது இவற ி வல  ொேிக்கிறது என் வே ் 
 ுரிந்துபகொள்ைது ஒரு ேிக்கலொன பே ல்முவற ொகும். 

பைளி ் டுே்ேவல ்  ுரிந்துபகொள்ைேற்கொன இந்ே பே ல்முவற 
எை்ைொறு நவடப றுகிறது என் வே ்  ொர்க்க, மூன்று ேிவேகளில் நம் 
கைனே்வே பேலுே்துமைொம். முேலில்,  ொைே்ேினொல் உண்டொன ேவடவ  
ஆரொ ்மைொம். இரண்டொைேொக,  ரிசுே்ே ஆைி ின் பைளிே்ேே்வே ஆரொ ்மைொம். 
மூன்றொைேொக, நமது இவற ி லின் இந்ே பே ல் ொட்டின் முடிைுகவள ் 
 ொர் ்ம ொம். மேைனின் பைளி ் ொட்வட நொம்  ுரிந்துபகொள்ள முற் டும்ம ொது 
 ொைம் எை்ைொறு நம்வமே் ேடுக்கிறது என் வே முேலில்  ொர் ்ம ொம். 

பாெத்தினாை் உண்ைாகும் தடை 
 ொைம் மற்றைர்களின் ைொழ்ைில் மட்டுமல்ல, நம் ைொழ்ைிலும் ஒரு 

ைல்லவம ொன ேக்ேி ொக இருக்கிறது என் து கிறிஸ்துவை ்  ின் ற்றும் 
ஒை்பைொருைருக்கும் பேரி ும். உண்வம ொன ைிசுைொேிகள்  ொைே்ேின் 
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பகொடுங்மகொன்வம ிலிருந்தும்  ொைே்ேிற்கு எேிரொன மேைனின் நிே்ேி  
நி ொ ே்ேீர் ் ிலிருந்தும் ைிடுைிக்க ் ட்டுள்ளனர். ஆனொல்  ொைம் நம் 
ைொழ்ைின் ஒை்பைொரு  குேி ிலும் நம்வம பேொடர்ந்து  ொேிக்கிறது.  ொைமொனது 
நம்வம சியதத்து, ைழ்ீந்ே உலகில் ைொழும் ைழ்ீந்ே ஜைீிகளொக நமது 
இவற ி வல நொம் கட்டவமக்க ைிட்டுைிடுகிறது. 

அது எை்ைளைு ைருே்ேமொனேொக இருந்ேொலும்,  ொைம் மனிேர்கவள 
கடுவம ொக  ொேிே்துள்ளது என் வே நொம் ஒ ் ுக்பகொண்டுேொன் ஆகமைண்டும். 
உண்வம ில், இது மிகைும் கடுவம ொனது, ஏபனன்றொல் மேைன்  ொைே்ேின் 
ேொக்கே்வே கட்டு ் டுே்ேொமல் ைிட்டுைிட்டொல், அைருவட  பைளி ் ொட்வட நோம் 
முழு  லே்துடன் நிரொகரிக்கும் இடே்ேிற்கு நம்வம பகொண்டும ொ ் ைிட்டுைிடும். 
மேைனின் ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷமொன கிருவ வ ே் ேைிர, மேைனின் 
பைளி ் ொட்டிலிருந்து நமது இவற ி வல அங்கீகரிே்து மமம் டுே்துைேற்கொக 
நொம் எடுக்கும் ஒை்பைொரு மு ற்ேி ும் ைணீொகிைிடும்.  ொரம் ரி  இவற ி லின் 
அடி ் வட ில், இந்ே  ிரே்ேவன ப ரும் ொலும் " ொைே்ேின் மனம்ேொர்ந்ே 
ைிவளைுகள்" என்று அவழக்க ் டுகிறது, இது "மனம்" என்று ப ொருள் டும் 
கிமரக்க ைொர்ே்வே ொன மநொைுஸ் (νοῦς) என்ற  ேே்ேிலிருந்து ைருகிறது.  ொைம் 
நமது அறிவை ும்  ுரிேவல ும் எேிர்மவற ொக  ொேிே்ே ைழிகவள இது 
குறிக்கிறது. 

 ொைே்ேினொல் உண்டொன இந்ே மனம்ேொர்ந்ே ேவட ினொல் உண்டொன 
ைிவளைுகவள ஆரொ ்ைேற்கு,  ொைம் எை்ைொறு நம் மனவே ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்வட கொணமுடி ொமல் இருளவட ே் பே ்கிறது என் வே ும், 
 ின்னர் அது எை்ைொறு ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டிற்கு அமேம ொல் பே ்கிறது 
என் வே ும்  ொர் ்ம ொம். ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ் ற்றி ம ேி நொம் 
ஆரம் ிக்கலொம். 

வபாதுொன வெளிப்பாடு 
நொம் முன் ு பேொன்னது ம ொலமை, பூமி ில் உள்ள ஒை்பைொரு ந ருக்கும் 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் ேில  ரிமொணங்கள் பேரி ும். ஆனொல் 
 ொைமொனது நமக்குே் பேரிந்ேைற்றில்  லைற்வற உள்ளொகமை அடக்கி, 
ப ொதுைொன பைளி ் ொடுகள் பைளி ் டுே்தும்  லைற்வற நொம் 
 ொர்க்கமுடி ொமல் குருடொக்குகிறது. மரொமர் 1:18 இல், ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின் உண்வமவ  அறிந்ே  ொைமுள்ள  ுறஜொேிகள், "ேங்கள் 
அநீேி ொல் ேே்ேி ே்வே அடக்குகிறொர்கள்" என்று  ைுல் கூறினொர். மைறு 
ைொர்ே்வேகளில் கூறுைேொனொல், ேிருஷ்டி ் ின் மூலம் பேளிைொக 
பைளி ் டுே்ே ் டும் ேே்ேி ே்வே அடக்குைேற்கு  ொைம் நம்வம 
கட்டொ  ் டுே்துகிறது. இேனொல் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட நொம் மறுே்து 
அவேைிட்டு ைிலகுகிமறொம். இமே அேிகொரே்ேில்,  ைுல் 24-28 ைேனங்களில், 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டில் பைளி ் டுே்ே ் ட்ட ேொர்மீகக் பகொள்வககவள 
அைிசுைொேிகள் மறீுைேொல், மேைன் அைர்கவள "அைர்களுவட  இருே ே்ேின் 
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இே்வேகளுக்கும்," "இழிைொன இே்வேமரொகங்களுக்கும்" மற்றும் "மகடொன 
ேிந்ேவனக்கும்" ஒ ் ுக்பகொடுே்ேொர். 

இே்வே ும் ேீரழிைும் நம் இே ங்கவள ைழிநடே்துகின்றன, இேனொல் 
நொம் குறுகி ்ம ொன அல்லது மேே ் டுே்ே ் ட்ட  ொர்வைவ  உவட ைர்களொக 
இருக்கிமறொம். ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் எந்ே ேே்ேி ே்வே ும் நொம்  ொர்க்க 
முடி ொது என் ேல்ல, நம்மொல்  ொர்க்க முடி ும். மொறொக, மேைனின் 
கிருவ  ிலிருந்து நொம் அகற்ற ் டும் அளைிற்கு, ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் 
உண்வமகவள நமது மமொேமொன ஆவேகளுக்கு மநரொக நம்வம இணங்க 
வைக்கிமறொம். உண்வமவ  ப ொ ் என்றும் ப ொ ்வ  உண்வம என்றும் 
பேொல்கிமறொம். நல்லவே ேீவம என்றும், ேீவமவ  நன்வம என்றும் 
கூறுகிமறொம். 

" ொைே்ேின் மனம்ேொர்ந்ே ைிவளைுகள்" என்று நொம் அடிக்கடி 
பேொல்லும்  ொைம் மனிே மனவே  ொேிக்கைில்வல என்று 
 ொரொலும் எ ் டி நிவனக்க முடி ும் என்று என்னொல்  ொர்க்க 
முடி ைில்வல, ஏபனன்றொல் ேில ேம ங்களில் நொம் ேரி ொக 
ேிந்ேி ் ேில்வல என்று எனக்குே் மேொன்றுகிறது. இ ்ம ொது, 
உண்வம ொக இருந்து  ொர் ்ம ொம். ேிலர் பைை்மைறு 
சூழ்நிவலகளில் மற்றைர்கவள ைிட ேிற ் ொக 
ேிந்ேிக்கிறொர்கள், அமே ந ர் ஒரு சூழ்நிவல ில் 
நல்லைரொகைும் மற்பறொரு சூழ்நிவல ில் பகட்டைரொகைும் 
மொறலொம். ஆனொல் மனிேர்கள் ேைறு பே ்கிறொர்கள் 
என் மே உண்வம. மனிேர்கள்  ல்மைறு கொரணங்களுக்கொக 
அைர்கவளே் சுற்றி  ொர்க்கும்ம ொது பேரி ும் உண்வமவ  
மைண்டுபமன்மற  ுரட்டி ் ம ொடுகிறொர்கள்... நல்லது எது ேீ து 
எது என்று மக்கள் ேைறொக நிவன ் து எளிேொன 
ஒன்றொகும். அேொைது, நம்மில் எே்ேவன ம ருக்கு ேொன் 
நல்லைன் என்று ேன்வன மேி ் ிட்ட சூழ்நிவலகள் 
ைந்ேதும், அது உண்வம ில் நல்லேல்ல என் வே 
மைதாகமே்ேிலிருந்து  ின்னர் கண்டு ிடிே்ேிருக்கிறதும் 
நடந்ேிருக்கிறது? அைர்கள் நன்றொக உணரலொம், அைர்கள் 
நல்லைர்களொகே் மேொன்றலொம், உங்களொல் முடிந்ே 
ஒை்பைொரு ேரே்ேின் டி ும் உங்கள் கற் வன ின் டி 
அைர்கள்  லனளி ் ேொகே் மேொன்றலொம், ஆனொல் 
மைேொகமம் "இல்லமை இல்வல" என்று பேொல்லுகிறது. 
அதுேொன் நம் மனேில் இருக்கும்  ொைே்ேின் ைிவளைொகும். 
 ொைம் நம் மனவே ்  ொேிே்துள்ளேொல், ேில ேம ங்களில் 
ைொேங்கள் பே ்து, ேர்க்கரேீி ொன ேிந்ேவன மூலம் ேரி ொன 
பே ல் டுே்தும் ைழிமுவறகவளக் கூட எடுக்க முடி ொமல் 
ம ொகிறது என் வே ும் நொம் கொண்கிமறொம். எனமை, நொம் 
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எ ்ப ொழுதும் ம ொரொட்டே்ேிலும்  ிடிே்ேிருக்க மைண்டி  
உண்வம என்னபைன்றொல், நம்முவட  மிகைும் 
சுே்ேிகரிக்க ் ட்ட மற்றும் கைனமொன, ேிறவம ொன 
ேிந்ேவன முவறகள் கூட  ொைே்ேொல் 
 ொேிக்க ் ட்டிருக்கின்றன. 

— Dr. ரிே்ேொர்ட் எல்.  ்ரொட், Jr. 

மரொமர் 1 ம் அேிகொரம் பேளிைொக பேரி ும்  ண் ுகளின் 
மூலம் கிவடக்கும் மேைனின் பைளி ் ுற பைளி ் ொட்வட ் 
 ற்றி ம சுகிறது,  ின்னர் மரொமர் 2ம் அேிகொரம் எது ேரி எது 
ேைறு என்று உணரும் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் உள் 
அம்ேே்வே ்  ற்றி ம சுகிறது. குறி ் ொக அந்ே ேரி மற்றும் 
ேைறொன உணர்வை ்  குே்ேறிைேற்கு, நொம் 
மைேைேனங்களிடம் பேல்ல மைண்டும். நொம் 
ைிழுந்தும ொனைர்களொக இருக்கிமறொம், ேரி மற்றும் ேைறு 
 ற்றி  நமது உணர்ைின் ைிளக்கம் ைிழுந்தும ொன 
ைிளக்கமொக இருக்கிறது, மமலும் நமக்கு இருக்கும் ஒமர 
 ுறநிவல ேரமொனது மேைனுவட  ைொர்ே்வே மட்டுமம. 
எனமை, பநறிமுவற ேரங்கவள நொம் அவடைேற்கு 
மைண்டி  பேளிேிற்கு மைேம் முற்றிலும் 
அைேி மொனேொகும். 

— Dr. பஜ ் மலொமமன் 

ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ேரி ொன முவற ில்   ன் டுே்துைேில் 
 ொைம் ேவட ொக இரு ் வேக் கண்டு, நொம் இ ்ம ொது ைிமேஷமொன 
பைளி ் ொட்டிற்கு மநரொக நம் கைனே்வேே் ேிரு ்  மைண்டும். ைிமேஷமொன 
பைளி ் ொட்வட ்   ன் டுே்துைவே, குறி ் ொக மைேே்ேில் கொண ் டும் 
மேைனின் பைளி ் ொட்வட,  ொைம் எை்ைொறு  ொேிக்கிறது? 

ெிசேஷித்த வெளிப்பாடு 
 ொைம் என் து நொம் மைேே்வே ்  ுரிந்துபகொள்ைேற்கு 
இருக்கும் பைளி ் ுறே் ேவடவ  ைிட அேிகமொனேொகும். இது 
ஒரு உள்ளொன ேவட ொகைும் இருக்கிறது. உேொரணமொக, 
மரொமர் 7ம் அேிகொரம்  ொைே்வே ஒரு உள்ளொக இருக்கும் 
மைற்று ேக்ேி என்று ைிைரிக்கிறது, அது ேே்ேி ே்வே 
ைிரும் ுைேற்கொன நமது ேிறவனக் கூட 
மமற்பகொண்டுைிடுகிறேொக இருக்கிறது. எனமை, நொம் 
மைேொகமே்வேக் வக ில் எடுக்கும்ம ொது இ ற்வக ொகமை 
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அவே ேரி ொக ைிளக்கிக்கொட்டிைிடுமைொம் என்று நொம் கருே 
முடி ொது. நொம் அ ் டி நிவனே்ேொல், நொம் ஒரு ப ரி  ேைறு 
பே ்கிமறொம். மைேொகமே்ேின் அர்ே்ேே்வே ்  ற்றி  நமது 
கருே்து மைறு ொடுகவள இது ைிளக்குகிறது. நமக்குள் 
இருக்கும்  ொைே்ேின் ேக்ேிவ  நொம் குவறே்து 
மேி ் ிடுகிமறொம்... அேனொல்ேொன் எம ேி ர் 1ல், 
எம ேி ர்களுக்கு அைர் பகொடுக்கும் ம ொேவனகவள ் 
 ுரிந்துபகொள்ைேற்கு  ரிசுே்ே ஆைி ொனைர்களொல் 
 ிரகொேி ் ிக்க ் ட மைண்டும் என்று  ைுல் ேீைிரமொக 
பஜ ிக்கிறொர். எனமை, நொம் ைிசுைொேிகளொக ைிரும் ினொல், 
மைேொகமம் என்ன கற் ிக்கிறது என் வே ் 
 ுரிந்துபகொள்ைேில் ஒற்றுவமவ  மநொக்கிே் பே ல் ட 
மைண்டும், நமக்குள் இருக்கும்  ொை ேக்ேி ின் அளவை நொம் 
எேிர்பகொள்ள மைண்டும், அவே பைல்ல ஆைி ின் 
ேக்ேிக்கொக பஜ ிக்க மைண்டும், மமலும் மைேொகமே்ேின் 
ைிளக்கே்ேில் ஒற்றுவமவ  மநொக்கி பே ல் ட மைண்டும். 
இவைகமள மைேே்ேிலிருந்து ைரும் மகொட் ொடுகளொகும். 

— Dr. ஆண்ட்ரூ  ொர்லி 

 ொைமுள்ள மனிேர்கள் மேைனின் இரக்கமின்றி ைிட்டுைிட்டொல் 
மைேே்ேின் ம ொேவனவ  எேிர்க்கிறைர்களோக இரு ் ொர்கள் என் வே 
மைேமம நமக்கு கொட்டுகிறது. ம ொைொன் 5:39, 40ல்,  ரிமே ர்கள்  வழ  
ஏற் ொட்வட ேைறொக ்   ன் டுே்ேினொர்கள் என்று இம சு இவே ்  ற்றிக் 
கூறினொர். 2 ம துரு 3:15, 16 இல் ம துரு, மைேொகமே்ேின் மற்ற  குேிகவள ் 
ம ொலமை  ைுலின் எழுே்துக்கவள ும் மக்கள் ேிரிே்துக் கூறுைேொக 
பேொன்னம ொது, ம துருைும் அமே கருே்வேக் கூறினொர். மேைனின் கிருவ க்கு 
அ ் ொல் ம ொகும்ம ொது,  ொைமுள்ள மனிேர்கள் மைேைேனங்கவள ேைறொகக் 
வக ொளைும் ேைறொக ்   ன் டுே்ேைும் முவனகிறொர்கள். 

மைேொகமே்வே  ொைமொன முவற ில் ேைறொக ைிளக்குைேொல் 
உண்டொகும் இந்ே  ிரே்ேவன அைிசுைொேிகளுக்கு மட்டுமொனேல்ல. இது 
ைிசுைொேிகவள ும்  ொேிக்கிறது. 17, 18 மற்றும் 19 ஆம் நுூற்றொண்டுகளின் 
ஆ ் ிரிக்க அடிவம ைி ொ ொரே்வே மைேம் ஆேரி ் ேொக எே்ேவன ஐமரொ ் ி  
மற்றும் அபமரிக்க இவற ி லொளர்கள் நம் ினொர்கள் என் து எளிேில் 
நிவனைுக்கு ைரும் ஒரு எடுே்துக்கொட்டொக இருக்கிறது. இது எ ் டி நடந்ேது? 
கிறிஸ்ேைர்களோல் மைேே்வே எ ் டி ேைறொக  ுரிந்து பகொள்ள முடி ும்? இந்ே 
மகள்ைிக்கொன  ேில் என்னபைன்றொல், மைேே்வே வக ொளும் 
ைிசுைொேிகளின் ேிறவனக்கூட  ொைம் ேடுக்கிறது. நமது  ுே்ேி ின்  லம் அல்லது 
நமது மைேொகம அறிைின் ஆழம் எ ் டி ் ட்டேொக இருந்ேொலும், நொம் 
அவனைரும் ஏமேொபைொரு ைவக ில் ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்வடே் ேிரிே்து, 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ேிவேக்கிமறொம் என் வே நொம் முழுவம ொக நம்  மைண்டும். நமது 
குவற ொடுகள் மற்றும் ஒருேவல ொக இருக்கும் நமது ேொர் ுகவள நொம் 
எை்ைளைு அேிகமொக அறிந்ேிருக்கிமறொமமொ, அை்ைளைு அேிகமொக இந்ே 
ைிேே்ேில் ேைறொக  ுரிந்துபகொள்ைவே நொம் ேடுக்க முடி ும். ஆனொல் 
ைருே்ே ் டும் ைிேமொக, நொம் அவனைரும் மைேே்வேே் ேைறொக ் 
 ுரிந்துபகொண்ட ேில ைழிகவள ்  ற்றி அறி ொமல் கல்லவறக்குே் பேல்மைொம். 

மைேொகமே்ேின் நமது ைிளக்கங்கள் மைேொகமே்ேின் 
அேிகொரே்ேிற்கு நம்வம ப ொறு ் ொளர்களொக்குகிறது, நமது 
ைிளக்கே்ேின் அேிகொரே்ேிற்கு மைேொகமம் எந்ே ைிேே்ேிலும் 
ப ொறு ் ொகொது. இ ்ம ொது, நொம் அவே எ ் டி 
 ுரிந்துபகொள்கிமறொம் என் ேில் கைனமொக இருக்க மைண்டும். 
மைேே்வே நம்மொல் துல்லி மொக ்  ுரிந்து பகொள்ள முடி ொது 
என்று நொங்கள் குறி ் ிட ைிரும் ைில்வல... ஆனொல் 
நம்முவட  ைிளக்கங்கள் மைேைொக்கி ங்களுக்கு 
ப ொறு ் ுவட ேொக இரு ் வே நொம் எ ்ம ொதும் அனுமேிக்க 
மைண்டும். நொம் ேைறொக ் ைிளக்கம் பகொடுக்க ைொ ் ் ுள்ளது. 
பேொடர் ுவட  எல்லொ ேரவை ும் கருே்ேில் பகொள்ளொமல் 
இரு ் ேற்கும் ேொே்ேி ம் உண்டு. அேலொக எழுே ் ட்டம ொது 
இருந்ே ைரலொற்று சூழ்நிவலவ  ்  ற்றி நொம் ேைறைிட்ட 
ேில ேகைல்கள் இருக்கலொம். எனமை, மைேம் 
கற் ிக்கிறைற்றின் பைளிே்ேே்ேில் நமது ைிளக்கங்கள் 
ேிருே்ே ் டக்கூடி வை என் வே நொம் எ ்ம ொதும்  ுரிந்து 
பகொள்ள ைிரும் ுகிமறொம், மமலும் அந்ே மைேொகம 
அேிகொரே்ேிற்கு மநரொக மீண்டும் மண்ீடும் ைந்துைிடுகிமறொம் . 

— Dr. ரொ ர்ட் ஜி. லிஸ்டர் 

 ொைே்ேினொல் உண்டொகும் ேவட ொனது ப ொதுைொன மற்றும் 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்வடே் ேரி ொகக் வக ொள்ைேற்கொன நமது ேிறவன 
எை்ைொறு ஆழமொக ்  ொேிக்கிறது என் வே இ ்ம ொது நொம்  ொர்ே்மேொம்.  ரிசுே்ே 
ஆைி ின் ஒளியூட்டலொல் பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ைேற்கொன நமது 
ேிறந்ே நம் ிக்வகவ  மநொக்கி நொம் ேிரும்  மைண்டும். 

பைிசுத்த ஆெியின் ஒளியூை்டுதை் 
மொணைர்களும் அறிஞர்களும் ஒமர மொேிரி ொக, மேைனின் 

பைளி ் ொட்டின் அடி ் வட ில், பைறுமமன கடினமொக உவழ ் ேன் மூலம், 
நல்ல கிறிஸ்ேை இவற ி வலக் கட்டிப ழு ்  முடி ும் என் து ம ொல் 
பே ல் டுகிறொர்கள். கடுவம ொன ேர்க்கரேீி ொன முவறகவள ்  ின் ற்றுைது 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

மர ுைழி, நவடமுவற இவற ி ல் மற்றும் ேரி ொன உணர்ச்ேிகள் மற்றும் 
உணர்ைுகள் ஆகி ைற்றின் இலக்குகவள அவட  உேைும் என்று அைர்கள் 
நம் ுகிறொர்கள். ஆனொல் இது பைறுமமன இங்கு பேொல்ல ் டும் கொரி ம் அல்ல. 
இ ்ம ொது, நமக்கு பகொடுக்க ் ட்ட ஊழி ே்ேிற்கு ஏற்  உண்வம ுள்ள 
ஊழி ர்களொக நொம் நிே்ே மொக நம்வம  ிரம ொகிக்கமைண்டும், ஆனொல் 
 ொைே்ேின் ேொக்கே்வே மமற்பகொள்ைேற்கு, நொம் இன்னும் அேிக துூரம் பேல்ல 
மைண்டி ிருக்கிறது. ேிரிே்துைே்ேின் மூன்றொைது ந ரொன  ரிசுே்ே 
ஆைி ொனைருடன் நொம் ேனி ் ட்டைிேே்ேில் பேொடர் ுவட ைர்களொக இருக்க 
மைண்டும். நமது இவற ி லில் மேைனின் பைளி ் ொட்வட நொம் 
 ுரிந்துபகொண்டு ேரி ொக ்  ிரம ொகிக்க அைர் நம் மனவே ஒளிரே் பே ்கிறொர். 

நம் ைொழ்ைில்  ரிசுே்ே ஆைி ொனைரின் ேனி ் ட்ட ஊழி ே்ேின் 
ைிவளைொக, மேைனின் பைளி ் ொட்டிலிருந்து உண்வம ொன இவற ி வல 
எந்ே அளைிற்கு ப றுகிமறொம் என் வே கிறிஸ்ேைர்கள் அடிக்கடி 
 ுரிந்துபகொள்ைேில்வல. மொறொக, மனிேர்களொகி  நம்மிடம் உள்ள இ ல் ொன 
ேிறன்களில் நம் ிக்வக வைக்கிமறொம். அறிபைொளி நைனீே்துை உணர்ைின் 
அடி ் வட ில், நம்முவட   குே்ேறிவை ும் மேைனின் பைளி ் ொட்டிற்கு 
நன்கு ைவர றுக்க ் ட்ட முவறகவள ும்   ன் டுே்ேினொல், உண்வம ொன 
இவற ி வல உருைொக்க முடி ும். ஆனொல் உண்வம ில், நம்முவட  
 குே்ேறிைு ேிறன்கள் எல்லொம் ேிருஷ்டி ் ின் ைழ்ீே்ேி வடந்ே நிவல ில் 
இருந்து ேனிவம ்படுத்ே ் ட்டு பே ல் டுைேொக இரு ் ேில்வல. நம்முவட  
ைழ்ீந்ே நிவல ில், நமது பமொழி ி ல் மற்றும் ேர்க்கரேீி ொன ேிறன்கவள ும் 
நம் மனவே ும்  ொைம் இருளயட ே்பே ்ேிருக்கிறேினொல் நொம் அடிக்கடி 
பைளி ் ொட்வடே் ேரி ொக ்  ுரிந்துபகொள்ளே் ேைறிைிடுகிமறொம். நமது 
 குே்ேறிைு, பமொழி ி ல் மற்றும் அனு ை ேிறன்கவள மமம் டுே்துைதும் 
நமக்கு மேவை ் டுகின்றவைகளில் ஒன்றொகும். ப ொதுைொன 
பைளி ் ொடுகவள ும் ைிமேஷமொன பைளி ் ொடுகவள ும் உண்வம ில் 
உள்ளவே ் ம ொலமை  ுரிந்துபகொள்ைேற்கும், உண்வம ொன இவற ி வல 
உருைொக்குைேற்கும் நமக்கு அவைகமள மேவை ொன ஒன்றொகும். மேை 
ஆைி ின் பைளிே்சத்தோல் மட்டுமம நம்முவட  குருட்டுக் கண்களுக்கு 
அே்ேவக  ஒளிவ க் பகொண்டுைர முடி ும். 

 ரிசுே்ே ஆைி ின்  ிரகொேே்வே ஆரொ ்ைேற்கு, அைர் எை்ைொறு 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டின் நுண்ணறிவை ைழங்குகிறொர் என் வே ும், 
 ின்னர் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ும் கொண அைர் எை்ைொறு நம் 
கண்கவளே் ேிறக்கிறொர் என் வே ும்  ொர் ்ம ொம். நொம் ைிமேஷிே்ே 
பைளி ் ொட்டுடன் பேொடங்குமைொம். 

ெிசேஷித்த வெளிப்பாடு 
 ொரம் ரி   ுரொட்டஸ்டன்ட் இவற ி லில், ைிமேஷமொன 

பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி  நுண்ணறிவைக் பகொடுக்கும் ஆைி ின் கிரிவ க்கு 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
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"ஒளியூட்டுேல்" என்ற பேொல் அடிக்கடி   ன் டுே்ேப்படுகிறது.  ரிசுே்ே 
ஆைி ொனைர் நமக்குள் கிரிவ  பே ்கிறொர், நம்முவட  மனவே ் 
 ுேிேொக்குகிறொர், இேனொல் நொம் மேைனுவட  ைொர்ே்வேவ  ் 
 ுரிந்துபகொள்ளைும், ஏற்றுக்பகொள்ளைும்,  ிரம ொகிக்கைும் முடி ும். இந்ே 
உண்வமவ  எம ேி ர் 1:17-18ல்  ைுல் கூறி  ைிேே்வே கைனி ுங்கள். 

நம்முவட  கர்ே்ேரொகி  இம சுகிறிஸ்துைின் மேைனும் 
மகிவம ின்  ிேொைுமொனைர் ேம்வம நீங்கள் 
அறிந்துபகொள்ைேற்கொன ஞொனே்வே ும் பேளிவை ும் 
அளிக்கிற ஆைிவ  உங்களுக்குே் 
ேந்ேருளமைண்டுபமன்றும், ேொம் நம்வம அவழே்ேேினொமல 
நமக்கு உண்டொ ிருக்கிற நம் ிக்வக இன்னபேன்றும், 
 ரிசுே்ேைொன்களிடே்ேில் ேமக்கு உண்டொ ிருக்கிற 
சுேந்ேரே்ேினுவட  மகிவம ின் ஐசுைரி ம் 
இன்னபேன்றும்; நீங்கள் அறி ும் டிக்கு, 
மைண்டிக்பகொள்ளுகிமறன். அேற்கொகமை அைர் உங்கவள 
அவழே்ேொர் (எம ேி ர் 1:17-18). 

ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்டின் ஆைி ொனைரின் பைளிே்ேம் பைை்மைறு 
ைழிகளில் கிரிவ  பே ்கிறது என் வே உணர மைண்டி து அைேி ம். 
ஒரு ுறம், மேைனின் ஆைி ொனைர் இரட்ேி ்வ  உண்டொக்கொே மற்ற 
ைழிகளிலும் பே ல் டுகிறொர் என்று மைேம் பேளிைு டுே்துகிறது, இேனொல் 
அைிசுைொேிகள் கூட ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்டின்  ல அம்ேங்கவள ் 
 ுரிந்துபகொள்கிறொர்கள். 

உேொரணமொக, எண்ணொகமம் 24:2 இன்  டி, மேைனுவட  ஆைி ொனைர் 
 ிமல ொம் என்ற  ுறஜொேி ேீர்க்கேரிேி ின் மீது ைந்து, அைருக்கு நுண்ணறிவை 
ைழங்கினொர். மமலும் ம ொைொன் 11:49-51ல், இம சு ேிலுவை ில் 
அவற  ் ட்டம ொது,  ிரேொன ஆேொரி ரொக முக்கி  ்  ங்கு ைகிே்ே கொ ் ொ, 
இம சுைின் மரணம்  ற்றி  அர்ே்ேே்வேக் குறிே்து உண்வம ொகமை 
ேீர்க்கேரிேனம் உவரே்ேொர். மே்மே ு 21:45, 46 இல், துன்மொர்க்க 
குே்ேவகேொரர்கவள ்  ற்றி  இம சுைின் உைவம அைர்களுக்கு ் ப ொருந்தும் 
என் வே  ரிமே ர்கள்  ுரிந்துபகொண்டனர், ஆனொல் அைர்கள் உண்வம ொன 
மனந்ேிரும் ுேவலக் கொட்டொமல், பகொவலகொர ேேிே்ேிட்டே்வே அேற்கு  ேிலொக 
ேீட்டினொர்கள். இமேம ொல், எ ிபர ர்  ுே்ேகே்ேின் எழுே்ேொளர், 6:4 இல், 
 ொருவட  இரட்ேி ்வ  ்  ற்றி அைர்  ின்னர் மகள்ைி எழு ் ினொர்கமளொ அந்ே 
மக்களுக்கு ஆைி ின் ஒளியூட்டுேவல ்  ற்றி குறி ் ொக ் ம ேினொர். 

இந்ே உேொரணங்கவள, ப ொதுைொன கிருவ  ின் சூழலில் "ஆைி ின் 
ப ொதுைொன பே ல் ொடுகள்" என்று அவழக்கலொம். ஆைி ொனைர் இை்ைுலகில் 
இரட்ேி ்வ  உண்டொக்குைேற்கொக இல்லொமல், பே ் ும்  ல கிரிவ களில் ேில 
இவைகமள. இேனொல்ேொன் அைிசுைொேிகள் கூட மைேொகமே்துடன் 



உங்களுவட  இவற ி வலக் கட்டுேல்  ொடம் 3: பைளி ் ொட்வட ேொர்ந்ேிருே்ேல் 

-27- 

ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ஒே்து ்ம ொகும் இவற ி வல ்  ுரிந்துபகொண்டு கற் ிக்க முடிகிறது. அைர்கள் 
இரட்ேிக்க ் டொைிட்டலும், ஆைி ொனைர் அைர்கள் மதீு பே ்ே கிரிவ  ின் 
ைிவளைு இதுமை ொகும். 

அமே மநரே்ேில், ேவ  ொனது ஆைி ின் ஆல ம் என் வே நிவனைில் 
பகொள்ைது அைேி ம். ேவ  ொனது உலகில் அைரது ைிமேஷமொன மேமி ் ு 
கிடங்கொகைும் ஊழி ே்ேின் களஞ்ேி மொகைும் இருக்கிறது. மேைனுவட  
இரட்ேி ்வ  ் ற்றி  ைொர்ே்வேவ  ்  ற்றி  அறிவை, மீட்க ் ட்ட மக்களுக்கு 
அைர் அளிக்கிறொர். எனமை, அைிசுைொேிகவள ைிட ைிசுைொேிகளிவடம  
ஆைி ொனைரின்  ிரகொேிக்கும் கிரிவ  ொனது அேிகமொக இருக்கமைண்டும் 
என்று எேிர் ொர் ் து ேரி ொக இருக்கும். உண்வம ில், ைிசுைொேிகளொன 
இவற ி லொளர்கள் எ ்ப ொழுதும் ஆைி ொனைரிடமிருந்து 
அைிசுைொேிகளுக்கு எட்டொே ைழிகளில் கற்றுக்பகொள்ைொர்கள் என்று 
எேிர் ொர் ் து ேரி ொக இருக்கும். 

ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டிற்கு ஆைி ொனைர் நம் மனவே 
ஒளியூட்டுைேன் முக்கி மொன  ங்கொனது, ஒை்பைொரு கிறிஸ்ேை 
இவற ி லொளர்களுக்கும் மிக முக்கி மொன ஒரு ைிஷ ே்வே 
எழு ் ிக்கொட்டுகிறேொக இருக்கிறது. மேைனின் ஆைி ொனைர் மட்டுமம நம்வம 
ஒளிரே் பே ்ைேொல், கிறிஸ்ேை இவற ி லொளர்கள் உணர்ைு ்பூர்ைமொகைும் 
உண்வம ுடனும் ஆைி ுடன்  டி ் டி ொக முன்மனறுைேற்குே் ேங்கவள 
அர் ் ணிக்க மைண்டும். கிறிஸ்ேை இவற ி ல் என் து நம் பேொந்ே  லே்ேில் 
நொம் நிவறமைற்றும் ஒரு ேனி ் ட்ட ேிட்டம் கிவட ொது. ைிமேஷமொன 
பைளி ் ொட்டிலிருந்து உண்வம ொன இவற ி வல ் ப றுமைொபமன்று நொம் 
நம் ினொல்,  ரிசுே்ே ஆைி ின் ஊழி ே்ேிற்கொக ேனி ் ட்ட பேொடர் ு மற்றும் 
சுே்ேிகரிக்க ் ட்ட உணர்ேிறன் மேவை ் டுகிறது. கிருவ  ின் 
ஆைி ொனைருவட  ைழிநடே்துேவல அவட ும் டிக்கு நொம் முழு மனதுடன் 
நம்வமம  அர் ் ணிக்க மைண்டும். இேன் மூலமொக மட்டுமம நமது 
இவற ி லின் முடிைுகள் மைேைேனங்களிலிருந்து ேரி ொக ் 
ப ற ் டுகின்றன என்று நம் ுைேற்கு நமக்கு அடி ் வடகள் இருக்கின்றன. 

ஒரு மட்டே்ேில் மைேே்ேின் ஒரு  குேிவ  ும் அேனுவட  
சூழவல ும்  ுரிந்துபகொண்டு, அல்லது ஆேிரி ரின் 
மநொக்கே்வே ்  ுரிந்துபகொண்டு அல்லது பமொழிப  ர்க்கும் 
ைவக ில் எழுே ் ட்ட பமொழிவ  ்  ுரிந்துபகொண்டு 
பே ல் டும் ஒரு ைிசுைொேிவ  ைிட, ஒரு அைிசுைொேி 
மைேே்ேின் ஒரு  குேிவ  மட்டும் எடுே்து ஒரு ேிறந்ே 
மைவலவ ே் பே ்  முடி ும். எனமை, இந்ே ேனி ைழி ில், 
ஒரு அைிசுைொேி மைேே்வே ்  டிே்து, ஒரு உண்வம 
நிவல ் ொட்டில் இருந்து அல்லது அங்குள்ள பமொழிவ  ் 
 ற்றி  இந்ே  குேிகவள ்  ுரிந்துபகொள்ைேொல் ப றுைது, 
ஒரு ைிசுைொேி  டிக்கும்ம ொது ப ரும் பைளி ் ொடு அளைிற்கு 
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ஏற்  இருக்க முடி ும் என்றும் நீங்கள் கூறலொம். ஆனொல் 
 ரிசுே்ே ஆைி ொனைர் நொம் மமலும் மமலும் 
சுே்ேிகரிக்க ் டமைண்டும் என்றும், மமலும்  ரிசுே்ே 
ஆைி ொனைர் கொல ்ம ொக்கில் மைேே்ேிலிருந்து மேைன் 
பேொல்ல ைிரும் ுகிறவேே் ேிறந்து பகொடு ் ேில் மமலும் 
மமலும் சுறுசுறு ் ுடன் இருக்க மைண்டும் என்றும் 
ைிரும் ுகிறொர். எனமை, அைிசுைொேி ும் ைிசுைொேிகளும் 
ைிே்ேி ொேமொக ைிஷ ங்கவள அணுக ் ம ொகும் அடி ் வட 
இடங்களில் ஒன்று இது என்று நொன் நிவனக்கிமறன். 

— Dr. டிம் ேொன்ஸ் ரி 

ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்டினுயட  ஆைி ொனைரின் பைளிே்ேே்வே 
மனேில் பகொண்டு, பைளிே்ேம் மற்றும் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிற்கு மநரொக 
நமது ேிந்ேவனவ ே் ேிரும் ுமைொம். 

வபாதுொன வெளிப்பாடு 
மைேொகமே்ேில் உள்ள மேைனின் ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்வட நொம் 

அணுகும்ம ொது, நமக்கு ்  ரிசுே்ே ஆைி ின் பைளிே்ேம் மேவை என் வே 
ப ரும் ொலொன கிறிஸ்ேைர்கள் உடனடி ொக ஒ ் ுக்பகொள்ைொர்கள். நம்மில் 
 லர் மைேைேனங்கவள ்  டிக்கே் பேொடங்குைேற்கு ேற்று முன் ு ேைறொமல் 
பஜ ிக்கிமறொம், ஏபனன்றொல் ஆைி ின் உேைி நமக்கு எை்ைளைு மேவை 
என் வே நொம் அறிந்ேிருக்கிமறொம். ஆனொல் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ் 
 ற்றி ேிந்ேிக்கும்ம ொது நமக்கு  ரிசுே்ே ஆைி ின் ேனி ் ட்ட ஊழி மும் 
மேவை ் டுகிறது. ேிருஷ்டி ் ின் மூலம் ைந்ே மேைனின் பைளி ் ொடொனது 
மிகைும்  ரந்ேேொகைும் மற்றும்  ல  ொகங்கவளக் பகொண்டேொகைும் 
இருக்கிற டி ொல், நொம் கிறிஸ்ேை இவற ி வல ்  டிக்கும்ம ொதும் 
ைொழும்ம ொதும் நமது இ ற்வக ேிறன்கவள ைிட நமக்கு ஞொனம் 
மேவை ் டுகிறது. இந்ே ைவக ொன ஞொனே்வே  ொர் பகொடு ் து? மேைனின் 
ஆைி ொனைர் ேொன் அவே பகொடு ் ொர். 

ேொனிம ல் 5:14 ல், அந்நி  ஜொேி ரொஜொைொன ப ல்ஷொத்ேொர், ேொனிம லின் 
ஞொனம் பே ்ைகீ மேொற்றம் பகொண்டது என் வே அங்கீகரிே்ேொர். நீேிபமொழிகள் 
2:6 ல், எல்லொ ஞொனமும் மேைனிடமிருந்து ைருகிறது என்று ைொேிக்கிமறொம். 
இமேம ொல்,  ொே்ேிரொகமம் 31:3 இன்  டி, வகைிவனஞர்களொன ப ேபலம ல் 
மற்றும் அமகொலி ொ ் ஆகிம ொர்  ரிசுே்ே ஆைி ொல் நிர ்  ் ட்டேொல் 
வகைிவனே்ேிறவன ேிற ் ொக பே ்ேொர்கள். ஆைி ின் பைளிே்ேமொனது 
ைிமேஷமொன பைளி ் ொட்டிற்கு மட்டும் அைேி மொனேொக இல்லொமல், 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிற்கும் அைேி மொக இருக்கிறது என் வே இந்ே 
 குேி ும் இமே ம ொன்ற  ிற  குேிகளும் நமக்குக் கற் ிக்கின்றன. ஜொன் 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

கொல்ைினின் ‘இன்ஸ்டிடியூட்’ என்ற 2 ஆம்  ுே்ேகே்ேில், அே்ேி ொ ம் 2 இல் 
கூறி வேக் மகளுங்கள். ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டில் இருக்கும் உண்வமவ  
மக்கள் கண்டறி ும் ம ொது அைர் ஆைி ின் கிரிவ வ  ்  ற்றி இங்மக 
ம ேினொர்: 

மேே்ேொர் ற்ற எழுே்ேொளர்கள் இந்ே கொரி ங்கவளக் குறிே்து 
எழுதுைது நம் கைனே்ேிற்கு ைரும்ம ொது, அைற்றில் 
 ிரகொேிக்கும் ேே்ேி ே்ேின் ஒளிரும் பைளிே்ேம், மனிேனின் 
மனம், அேன் முழுவம ிலிருந்து ைிழுந்து ேிவே 
ேிரு ்  ் ட்டிருந்ேொலும், அது மேைனின் அருவம ொன 
ைரங்களொல் அலங்கரிக்க ் ட்டுள்ளது என் வே நமக்குக் 
ம ொேிக்கட்டும். மேைனுவட  ஆைிவ  ேே்ேி ே்ேின் ஒமர 
நீரூற்று என்று நொம் கருேினொல், நொம் ேே்ேி ே்வே 
நிரொகரிக்கமைொ, எங்கு அது மேொன்றினொலும் அவே 
பைறுக்கமைொ மொட்மடொம். ஆனொல் அைவர நொம் 
அைமேிக்கொமல் இருக்க மைண்டும்… ஆனொல் கர்ே்ேர் 
ைிரும் ி ிருந்ேொல் இ ற் ி ல், இ ங்கி ல், கணிேம் மற்றும் 
 ிற துவறகளில் மேை க்ேி ற்றைர்களின் மைவல மற்றும் 
ஊழி ே்ேொல் நமக்குக் கிவடக்கும் அைர்களின் உேைிவ  ் 
  ன் டுே்துமைொம். 

கொல்ைின் ைிளக்கி  டி, மேைனுவட  ஆைி ொனைர் ைிசுைொேிகளுக்கும் 
அைிசுைொேிகளுக்கும் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் உண்வமவ க் 
கற் ிக்கிறொர். அைர்ேொன் 'ேே்ேி ே்ேின் ஒமர ஊற்று' ஆைொர். இந்ே 
கொரணே்ேிற்கொக, மொம்ேே்ேின் ைல்லவம ில் கிறிஸ்ேை இவற ி வலக் 
கட்டிப ழு ்  மு ற்ேி ் து என் து, ப ொதுைொன பைளி ் ொடு பேொடர் ொன 
ைிஷ ங்களில் கூட, மொம்ேே்ேின் ைல்லவம ில் இரட்ேி ்வ ே் மேடுைவே ் 
ம ொலமை முட்டொள்ேனமொனேொகும். 

மேைனுவட  பைளி ் ொட்டிலிருந்து இவற ி வல பைற்றிகரமொக ் 
ப றுைது ேொனொகமை நடக்கும் அல்லது நீங்களும் நொனும் நம் பேொந்ே  லே்ேில் 
பே ் க்கூடி  ஒன்று அல்ல என் து ேொன் இேன் அர்ே்ேமொகும். இது ேரி ொக 
பே ்  ் டும் ம ொது, பைளி ் டுே்ேவல ்  ுரிந்துபகொள்ைது ஒரு ேொழ்வம ொன, 
ஆவிக்குரி  அனு ைமொகும், இேில் நொம் பேொடர்ந்து நமது இ ற்வக ொன 
ேிறன்களின் ைரம் ுகளுக்குள் ைிழுந்து, மேைனுவட  ஆைிவ  நொம் 
ேொர்ந்ேிருே்ேவலே் பேொடர்ந்து  ுது ் ிே்துக் பகொள்கிமறொம். 

எனமை, கொல்ைின் ேே்ேி ே்வே அைமேிக்கொலிரு ் வே ் 
 ற்றி ம சும்ம ொது, அைர் இவேே் பேொல்லும் சூழவல 
நிவனைில் பகொள்ைது முக்கி ம் ... இவேே் பேொல்ைேில் 
அைருவட  மநொக்கம் என்னபைன்றொல், மனிேைர்க்கம் 
ேே்ேி ே்வேே் மேடுைேற்கு ஏதுைொனேொக இருக்கிறது 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

என் துேொன். உேொரணமொக, ைிலங்குகளிடமிருந்து நம்வம 
மைறு டுே்ேிக் கொட்டும் ைிஷ ங்களில் இதுைும் ஒன்றொகும், 
அேொைது ேே்ேி ே்வே ்  ின்பேொடர்ைவே மநொக்கி  
உள்ளொர்ந்ே நொட்டம் நம்மிடம் உள்ளது. எனமை, மேைன் 
ேே்ேி ே்ேின் ஊற்றொக இருக்கிறொர். மமலும் அைர் 
மனிேர்களிடம் ேே்ேி ே்வே ம சுகிறொர். ஆனொல் அைர் 
அைவர ் ப ொறுே்ே ைவர ஒரு ைழி ில் அை்ைொறு 
பே ்கிறொர். இது நமக்கு ் ப ொருந்ேொது. ேே்ேி ம் 
மனிேனிடே்ேில் இல்வல, அது மேைனில் இருக்கிறது... 
எனமை, எங்பகல்லொம் உண்வமவ க் கொண முடி ுமமொ 
அங்பகல்லொம் அவே நிரொகரிக்கொமல் இரு ் து  ற்றி 
கொல்ைின் ம சும் ம ொது, அல்லது அது கிறிஸ்ேை ைட்டே்ேிற்கு 
பைளிம  இருந்ேொல் அவேக் கண்டனம் பே ்ைது  ற்றி 
ம சும்ம ொது, ேே்ேி ம் இறுேி ில் மேைனுவட து என்கிறொர், 
மமலும் ஏமேொ ஒரு ைவக ொன மனிே ்  ங்களி ் ின் 
ைிவளைு அல்ல என் வே அங்கீகரிக்கும் ைிேே்ேில் அைர் 
அை்ைொறு பே ்கிறொர் என்று நொன் நிவனக்கிமறன். 

— Dr. ஸ்கொட் மமனொர் 

 ொைே்ேின் மூலம் ைருகிற ேவட ின் இ க்கைி லும், ப ொதுைொன 
மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி  நமது  ுரிேலில்  ரிசுே்ே 
ஆைி ின் ஒளியூட்டுேலும் நமது இவற ி வல உருைொக்கும் பே ல் ொட்டில் 
ேில முடிைுகவள எேிர் ொர்க்க நம்வமே் ே ொர் டுே்துகின்றன. ப ரும் ொலும் 
 ொைே்ேிற்கும் ஆைிக்கும் இவட ிலொன  ேற்றமொனது, ைிமேஷமொன மற்றும் 
ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் கண்டு ிடி ் ுகள் இணக்கமற்றேொகே் மேொன்றும் 
சூழ்நிவலகவள எேிர்பகொள்ள நம்வமே் துூண்டுகிறது. 

முடிெுகள் 
மைேொகமம் ம ொேிக்கிறது என்று நொம் நம் ும் ஒை்பைொன்றும் ப ொதுைொன 

பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி  நமது  ுரிேமலொடு சுல மொக ் ப ொருந்துகிறைவர, 
இவற ி வலக் கட்டிப ழு ் ுைது ஒ ் ட்ீடளைில் எளிவம ொனேொகும். 
பேொல்ப ொருள் ேொன்றுகள் அவே ஆேரிக்கும் ைவர மைேொகமே்ேின் ைரலொற்று 
 ேிைு உண்வம என்று நம் ுைது கடினம் அல்ல. நமது கலொே்ேொர  ழக்கங்கள் 
ஒே்து ்ம ொகும் ைவர மைேொகமே்ேில் கற் ிக்க ் டும் நடே்வே ின் 
ேரொேரங்கவள நிவலநிறுே்துைது கடினம் அல்ல. நம்முவட  அன்றொட 
அனு ைங்களுடன் அவை சுல மொக ் ப ொருந்துகிறைவர, நம்முவட  
உணர்ே்ேிகவள ்  ற்றி மைேைேனங்கள் என்ன ம ொேிக்கின்றன என் வே 
நொம் சுல மொக உறுேி ் டுே்துகிமறொம். ஆனொல் அவே எேிர்பகொள்மைொம், 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ப ரும் ொலும் நொம் மைேே்ேில் ஒரு ைிஷ ே்வே ்  டிே்து, ைொழ்க்வக ின் நமது 
 ரந்ே அனு ைே்ேில் அேற்கு முரணொகே் மேொன்றும் ஒன்வறக் 
கண்டு ிடி ்ம ொம். நொம்  ொர்ே்ே டி, கிறிஸ்துைின் ேஷீர்கள் மேைனுவட  
ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடுகள் இரண்டிலும் இவற ி வலக் 
கட்டிப ழு ்  மைண்டும். எனமை அவைகள் ஒன்றுக்பகொன்று 
இணக்கமற்றேொகே் மேொன்றும்ம ொது நொம் என்ன பே ்  மைண்டும்? 

முேலொைேொக, ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடொனது 
உண்வம ில் ஒன்றுக்பகொன்று முரண் டுைேில்வல என்ற உறுேி ொன 
நம் ிக்வக ுடன் இே்ேவக  சூழ்நிவலகளில் நொம் நுவழ  மைண்டும். 
ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடு இரண்டிலும், ஒமர மேைன் ேொன் 
ம சுகிறொர். அைரோல் ப ொ ் பேொல்ல முடி ொது, ேே்ேி ே்வே மட்டுமம ம சுகிறொர். 
மமலும், ேிருஷ்டி ் ில் பைளி ் டுே்துகிறவே, அைர் மைேைேனே்ேில் 
பைளி ் டுே்துகிறைற்மறொடு ஒ ் ுரைொக்குைேில் மேைனுக்கு எந்ேே் ேிரமமும் 
இல்வல என் வே ும் நொம் உணர மைண்டும். பைளி ் ொட்டின் இந்ே இரண்டு 
ஆேொரங்களும் நமக்கு எை்ைளைு முரண் ட்டவை ொகே் மேொன்றினொலும், 
மேைனுவட  கண்மணொட்டே்ேிலிருந்து, உண்வம ில், அவை 
உண்வம ொனவை மற்றும் மிகைும் இணக்கமொனவை என் வே ும் நொம் 
அறிமைொம். 

இரண்டொைேொக, ைிமேஷிே்ே மற்றும் ப ொதுைொன 
பைளி ் டுே்ேலிலிருந்து நொம் அறிந்ேிரு ் து, பைளி ் டுே்துேவல ்  ற்றி  
நமது  ுரிேல்கமளொடு ேம் ந்ே ் ட்டிருக்கிறது என் வே ும் பைளி ் டுே்ேலுடன் 
ஒரும ொதும் ேம் ந்ே ்  ட்டிருக்கைில்வல என் வே ும் நொம் நிவனைில் 
பகொள்ள மைண்டும். இந்ே  ுரிேல்கள் எ ்ம ொதும்  ரிபூரணே்ேிற்கு குவறைொக 
உள்ளன. ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொடு இரண்டும் மேைனில் 
இருந்து ைந்ேேொல் உண்வம ில் அவைகளுக்கிவட ில் ஒரும ொதும் 
முரண் ொடு ைரைில்வல, அவைகவள  ற்றி  நமது  ுரிேல்கள் நிே்ே மொக 
முரண் டலொம். ஏபனன்றொல் அவைகள் மனிேனிடமிருந்து ைரைில்வல. 

மற்றும் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டிற்கு இவட ில் பைளி ் வட ொன 
முரண் ொடுகவள நொம் எேிர்பகொள்ளும்ம ொது, நிவலவமவ  மேி ் ிடுைேற்கு 
நொன்கு முக்கி  ைழிகள் உள்ளன. முேலொைேொக, ைிமேஷ பைளி ் ொட்வட நொம் 
ேைறொக ்  ுரிந்துபகொண்டு, மைேே்வேம  நிரொகரிக்கொமல் மைேொகமே்வே ் 
 ற்றி  நமது ைிளக்கே்வே மொற்ற மைண்டும் என் து எ ்ம ொதும் ேொே்ேி மொகும். 

இரண்டொைேொக, ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட நொம் ேைறொக ் 
 ுரிந்துபகொண்டேொல் மமொேல் எழலொம். மைேைேனங்களொல் ேிருே்ே ் ட 
மைண்டி  அனு ைே்ேிலிருந்து அடிக்கடி நொம் ேீர்மொனங்கவள எடுக்கிமறொம். 

மூன்றொைேொக, ைிமேஷிே்ே மற்றும் ப ொதுைொன பைளி ் ொடு 
இரண்வட ும் நொம் ேைறொக ்  ுரிந்து பகொண்டிருக்கலொம். உலகின் நமது 
அனு ைங்கள் மைேொகம ம ொேவன ுடன் ப ொருந்துைேொகே் பேரி ைில்வல 
என் து எ ்ம ொதும் ேொே்ேி மொனேொகும். ஏபனன்றொல், மைேொகமே்வேே் 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ேரி ொக ்  ுரிந்துபகொள்ளே் ேைறிைிட்மடொம், நமது அனு ைங்கவளே் ேரி ொக 
மேி ் ிடே் ேைறிைிட்மடொம். 

நொன்கொைேொக, நமது மனிே  ுரிேலுக்கு அ ் ொற் ட்ட ஒரு மர்மே்வே நொம் 
எேிர்பகொண்டிருக்கலொம். எடுே்துக்கொட்டொக, ேிரிே்துைே்வே ்  ற்றி 
ேிந்ேி ுங்கள். ப ொதுைொன பைளி ் ொட்டின் நமது அனு ைமொனது நிே்ே மொக 
மூன்று ந ர்கள் ஒன்றொக இருக்க மைண்டும் என்று எேிர் ொர்க்க நம்வம 
ைழிநடே்ேொது. ஆனொலும், மேைவன ்  ற்றி மைேம் நமக்குக் கற் ி ் து 
இதுேொன். இந்ே இரண்டு கண்மணொட்டங்கவள ும் நொம் எ ் டி ேமரேம் பே ்  
முடி ும்? நம்மொல் முடி ொது. ேிரிே்துைே்ேின் மகொட் ொடு நம்  ுரிேலுக்கு 
அ ் ொற் ட்ட ஒரு மர்மமொகும். 

இ ்ம ொது, ஒரு நவடமுவற ைிஷ மொக, இந்ே நொன்கு சூழ்நிவலகளில் 
எவே நொம் எேிர்பகொள்கிமறொம் என் வே நொம் எ ்ம ொதும் பேொல்ல முடி ொது. 
 ல முவற, நொம் பைறுமமன நிரூ ணே்ேின் சுவமவ  எங்மக வைக்கிமறொம் 
என் ேன் அடி ் வட ில் பே ல் ட மைண்டும். மைேைொக்கி ே்வே நொம் 
ைி ொக்கி ொனம் பே ்ைேன் மீமேொ அல்லது ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ் 
 ற்றி  நமது ைி ொக்கி ொனே்ேின் மமீேொ நிரூ ணே்ேின்  ொரமொன சுவமவ  
நொம் வைக்கிமறொமொ? ேரி, கிறிஸ்ேைர்கள் இந்ே ைிஷ ே்ேில் பைை்மைறு 
ேிவேகளில் பேல்கிறொர்கள். 

ஒரு  ுறம், அேிக ேொரொளைொேிகளொகக் கருே ் டும் கிறிஸ்ேைர்கள், 
மைேொகமே்வே ்  ற்றி   ுரிேவலக் கொட்டிலும், ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ் 
 ற்றி  ேங்கள்  ுரிேவல எளிேில் ஏற்றுக்பகொள்ள முவனகிறொர்கள். ஆனொல் 
 ழவமைொே கிறிஸ்ேைர்கள் ஒரு மமொேல் எழும் ம ொது ப ொது பைளி ் ொட்வட 
ைிட ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்வட ஏற்றுக்பகொள்கிறொர்கள். 

இரண்டொைது வியூகம் ஞொனே்ேின் ேிறந்ே  குேி ொகும். ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்வட ்  ற்றி  நமது  ிரேி லி ் ுகளின் அே்ேொட்ேி அ ரிமிேமொக 
இல்லொைிட்டொல், மைேொகமே்வே ்  ுரிந்துபகொண்டு அவே ம ொேிக்க மைண்டும். 
கிறிஸ்துைும் அைருவட  அ ்ம ொஸ்ேலர்களும் ைொழ்க்வகவ  ் 
 ுரிந்துபகொள்ைேற்கொன நமது ைழிகொட்டி ொக மைேொகமே்வே அங்கீகரிே்ேனர். 
எனமை, பைளி ் வட ொன முரண் ொடுகள் எழும்ம ொது அைற்வற 
ஏற்றுக்பகொள்ள நொம் ே ொரொக இருக்க மைண்டும். 

ப ொதுைொன மற்றும் ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்டிற்கு இவட ில் 
ஒரு பைளி ் வட ொன முரண் ொட்வடக் கொணும் 
ம ொபேல்லொம் மூன்று ேொே்ேி மொன ேீர்ைுகவள ்  ற்றி 
ேிந்ேிக்க உேைி ொக இரு ் வே நொன் கண்மடன். முேலொைது, 
நொம் ப ொதுைொன பைளி ் ொட்வட ் ம ொதுமொன அளைு 
 ுரிந்து பகொள்ளைில்வல. அறிைி ல் அல்லது ைரலொறு 
அல்லது பேொல்லி ல் அல்லது  ல்மைறு ைிஷ ங்கவள ் 
 ற்றி நொம் பேல்லும்ம ொது இது மிகைும் ப ொதுைொனது 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

என் து உங்களுக்குே் பேரி ும். கொல ்ம ொக்கில், முந்வே  
ம ொேவனகள் அல்லது உண்வம ொக ஏற்றுக்பகொள்ள ் ட்ட 
ைிஷ ங்கவள நொம் அடிக்கடி கண்டு ிடிே்து ைருகிமறொம், 
இவைகள்  ிவழ ொக இரு ் வே நொம் கொண்கிமறொம். இது 
எல்லொ மநரே்ேிலும் நடக்கும். நீண்ட மநரம் கொே்ேிருங்கள், 
நீங்கள் அவேக் கற்றுக் பகொள்ைர்ீகள். எனமை, உலகே்வே ் 
 ற்றி  நமது அைேொனி ் ு எ ்ப ொழுதும் ஒரு  குேி மட்டுமம 
என் வே நொம் அறிமைொம்... மற்றும் அடிக்கடி மைேொகமே்ேின் 
நமது ைி ொக்கி ொனம் ேைறொக இருக்கும். நொம் அவே 
ேைறொக ்  ுரிந்து பகொள்ள முடி ும். உண்வம ில், நொம் 
அடிக்கடி இை்ைொறு ேைறொக  ுரிந்து பகொள்கிமறொம். எனமை 
இதுைும் ஒரு ேொே்ேி மொன ேீர்ைொகும்.  ின்னர் அங்கு ஒரு 
மூன்றொைது குறி ் ிட்ட ைிரு ்  மேர்ைு உள்ளது, அங்கு 
இரண்டின் கலவை ும் உள்ளது. அேொைது, நொம் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்வட ் ம ொதுமொன அளைு  ுரிந்து 
பகொள்ளைில்வல, அமே மநரே்ேில் ஒரு குறி ் ிட்ட  குேி ில் 
மைேொகமே்ேின் ேே்ேி ே்வே முழுவம ொக நொம்  ுரிந்து 
பகொள்ளைில்வல. எனமை, ேில மநரங்களில் 
பைளி ் வட ொன முரண் ொடுகளொகே் 
மேொன்று வைகளுக்கு நொன் ேீர்ைு கொண மு ற்ேிக்கும்ம ொது, 
குவறந்ே ட்ேம் எனக்கு இது ஒரு   னுள்ள ைழி என்று நொன் 
நிவனக்கிமறன், அமே மநரே்ேில் மைேைொக்கி ே்ேின் 
பே லற்ற ேன்வம மற்றும் ேைறிவழக்க முடி ொே ேன்வம 
இரண்வட ும் உறுேி ் டுே்ே இது நம்வம அனுமேிக்கிறது. 

— Rev. ஹட்ே் கொர்மனி 

2 ேீமமொே்மே ு 3:16-17 இல்  ைுல் இை்ைொறு கூறினொர்: 

மைேைொக்கி ங்கபளல்லொம் மேை ஆைி ினொல் 
அருள ் ட்டிருக்கிறது; மேைனுவட  மனுஷன் 
மேறினைனொகைும், எந்ே நற்கிரிவ  ுஞ் பே ் ே் 
ேகுேி ுள்ளைனொகைும் இருக்கும் டி ொக, அவைகள் 
உ மேேே்துக்கும், கடிந்துபகொள்ளுேலுக்கும் 
ேீர்ேிருே்ேலுக்கும், நீேிவ  ்  டி ் ிக்குேலுக்கும் 
 ிரம ொஜனமுள்ளவைகளொ ிருக்கிறது (2 ேீமமொே்மே ு 3:16-17). 

இரண்டொம் ேீமமொே்மே ு 3:16 மற்றும்  ின்ைரு வை 
மைேொகமே்ேின்  ல  ொகங்களில் நீங்கள் கொணும் 
ைிஷ ங்களுக்கு ஏற்  உள்ளன. உேொரணமொக, ேொன் 
கொட்டிக்பகொடுக்க ் ட்ட இரைில், கர்ே்ேரொகி  இம சு 
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ேம்முவட   ிேொவை மநொக்கி, "உமது ேே்ேி ே்ேினொமல 
அைர்கவள ்  ரிசுே்ே ் டுே்தும்" என்று பஜ ிக்கிறொர். உமது 
ைேனமம ேே்ேி ம்." மைறு ைொர்ே்வேகளில் கூறுைேொனொல், 
ைிசுைொேிகளின்  ரிசுே்ே ் டுே்ேலுக்கு என்ன மேவைம ொ 
அது மேைனுவட  ைொர்ே்வே ொகும். எனமை, இங்மக நொம் 
அவனே்து மைேொகமமும் உண்வம ில் மேைனொல் 
அருள ் ட்டது என்று நிவனவூட்ட ் டுகிமறொம். அது 
மேைனுவட  சுைொேே்ேில் இருந்து ைந்ேது. ஆனொல் அது 
பைறுமமன ஒரு மூல உண்வம அல்ல. அேனுடன் 
பேொடர் ுவட  ஒரு மநொக்கே்வே அது பகொண்டுள்ளது. அது 
  னுள்ளேொக இருக்கிறது, ஏபனனில் அது மேைனுவட  
சுைொேே்ேில் இருந்து ைந்ேது. கிறிஸ்ேைர்கள் ைழி ேைறி 
பேல்லும்ம ொது அைர்கவள ேரிபே ் ைும், அைர்கள் 
மனந்ேிரும் ும் டிக்கு அைர்கவள கடிந்து பகொள்ளைும் 
நமக்குள் நீேிவ  ப ருக்கும் டிக்கு மேைனுவட  மனேின் 
அவனே்து ைழிகளில் நொம் பேல்ல நம்வம அறிைுறுே்ேைும் 
இது   னுள்ளேொக இருக்கிறது. எனமை, ைொழ்க்வக மற்றும் 
ேிந்ேவன மற்றும் முன்னுரிவமகள் மற்றும் நடே்வே மற்றும் 
பநறிமுவற மற்றும் நம் ிக்வக அவம ் ுகள், உலக ்  ொர்வை 
மற்றும் இவை அவனே்தும் இறுேி ொக ஆைி ினொல் 
மே்ேி ஸ்ேம் பே ்  ் ட்ட மேைனுவட  ைொர்ே்வே ிலிருந்து 
ைருகின்றன. ஆைி ொன மேைனின் சுைொேே்ேில் இருந்து 
ைந்ே இந்ே ைொர்ே்வே ொனது,  ின்னர் நம்வம 
ைடிைவமக்கைும், கிறிஸ்துைுக்கு நொம் அேிகமொக 
இணங்குைேற்கு நம்வமக் கட்டவமக்கைும் ஆைி ொனைரொல் 
  ன் டுே்ே ் டுகிறது. 

— Dr. டி.ஏ. கொர்ேன் 

அமே மநரே்ேில், மைேொகமே்வே ்  ற்றி  நமது  ுரிேல்கள்  ொைே்ேொல் 
குவற ொடுள்ளவை ொக இரு ் ேொல், நொம்  ிரே்ேவனகவள மண்ீடும் மீண்டும் 
 ொர்க்க மைண்டி ிருக்கலொம் என் வே நொம் எ ்ம ொதும் நிவனைில் பகொள்ள 
மைண்டும். மைேம் ம ொேிக்கிறது என்று அைர்கள் நம் ுகிறவைகவள 
நிேொனிே்து  ொர் ் மே கொலங்கொலமொக மநர்வம ொன ைிசுைொேிகளின் 
நவடமுவற ொக இருந்து ைருகிறது, அமே மநரே்ேில் அைர்கள் மைேே்வே ் 
 ற்றி  ேங்கள் குவற ொடுள்ள  ுரிேல்கவள  ிற்கொலே்ேில் ேிருே்ேிக் பகொள்ள 
மைண்டி ிருக்கலொம் என் வே ும் அறிகிறொர்கள். ஞொனம் மற்றும் 
கீழ் ் டிேலின் இந்ே ைழி, மைேம் ம ொேிக்கிறது என்று நொம் மன ்பூர்ைமொக 
நம் ுைேிலிருந்து இவற ி வலக் கட்டவமக்க நம்வம அவழக்கிறது. 
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நொம்  ொர்ே்ே டி, நமது இவற ி வல ைளர் ் ேற்கு பைளி ் டுே்துேவல 
நம் ி ிரு ் து  ொைம் மற்றும் ஆைி ின் இ க்கைி லின் ைிவளைொக ஏற் டும் 
ேிரமங்களொல் நிவறந்துள்ளது. பைளி ் ொட்வட அறிந்துபகொள்ளுேல் மற்றும் 
 ுரிந்துபகொள்ளுேல் ஆகி  இரண்டிலும் உள்ள ேிக்கல்கள் ' ல ேவடகவள 
எேிர்பகொள்ளும் நமது இவற ி ல் நிவலகளில் நம் ிக்வகவ  
ைளர்ே்துக்பகொள்ளுேல்' என்கிற நமது மூன்றொைது முக்கி  ேவல ் ுக்கு 
நம்வம இட்டுே் பேல்கின்றன. 

நம்பிக்டகடய ெளை்த்துக் 
வகாள்ளுதை் 

ஏமேொ ஒரு மநரே்ேில், நம்மில்  லர் ேொங்கள் நம் ும்  ல ைிஷ ங்கவள ் 
 ற்றி மிகைும் நம் ிக்வக ுடன் இருக்கும் இவற ி லொளர்கவள 
ேந்ேிே்ேிருக்கிமறொம். அைர்கள் இவற ி ல்  டி ் ில் மேர்ே்ேி ப ற்றவே ் ம ொல 
பே ல் டுகிறொர்கள். ஒை்பைொரு மகள்ைிக்கும் அைர்களிடம்  ேில்கள் உள்ளன, 
மமலும் அைர்களின்  ேில்கள் மகள்ைிக்கிடமற்றவை என்று அைர்கள் 
நிவனக்கிறொர்கள். நம்மில் ப ரும் ொமலொர் ேொங்கள் நம் ும்  ல 
ைிஷ ங்கவள ்  ற்றி மிகக் குவறந்ே நம் ிக்வக பகொண்ட 
இவற ி லொளர்கவள ும் ேந்ேிே்ேிருக்கிமறொம். அைர்கள் ப ரும் ொலும் 
இவற ி லின் ேிக்கல்கவள உணர்ந்து, "எனக்குே் பேரி ொது" என்று  ல 
மகள்ைிகளுக்கு  ேிலளிக்கிறொர்கள். இந்ே ைவக ொன மக்கள் அேீேங்கவள 
 ிரேிநிேிே்துைம் பே ்கிறொர்கள். ஆனொல் நமது இவற ி வல நொம் 
கட்டவமக்கும்ம ொது இந்ே அேீேங்கள் ேில முக்கி மொன மகள்ைிகவள 
எழு ் ுகின்றன. நொம் எவே நம் ுகிமறொமமொ அவே ்  ற்றி நொம் எை்ைளைு 
நம் ிக்வக ுடன் இருக்க மைண்டும்? இந்ே ைிஷ ங்களில் ஒருைிே 
ேமநிவலக்கு ைர ஒரு ைழி இருக்கிறேொ? 

இவற ி லில் ைளர்ந்து ைரும் நம் ிக்வகவ  ஆரொ , நொம் மூன்று 
 ரிேீலவனகவளே் பேொடுமைொம். முேலொைேொக, இவற ி ல் நிவலகளில் 
உள்ள நம் ிக்வக ஒரு ேமமொன ேரே்வேக் பகொண்டிரு ் வேக் கொண்ம ொம். 
இரண்டொைேொக, மரி ொவே ின் பே ல்முவற ிலிருந்து நம் ிக்வக எை்ைொறு 
ைிவளகிறது என் வே ஆரொ ்மைொம். மூன்றொைேொக, பைை்மைறு இவற ி ல் 
 ொடங்களில் இருக்கிற நமது நம் ிக்வக நிவலகளின் ப ொருே்ேமொன 
ேீரவம ்வ  எை்ைொறு நிறுை மைண்டும் என் வே ஆரொ ்மைொம். இவற ி ல் 
முடிைுகளில் நம் ிக்வக ஒரு ேமமொன ேரே்வேக் பகொண்டுள்ளது என்ற 
கருே்வே முேலில்  ொர் ்ம ொம். 
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ேமமான தைம் 
இவற ி லில் நம் ிக்வக ின் ேமமொன ேரம் என் ேன் ப ொருள் என்ன 

என் வே ்  ுரிந்துபகொள்ள, அது ஒரு ஒ ் ுவமவ  ைவர  உேைுகிறது. ஒரு 
எளி  ஆன்-ஆஃ ் வலட் சுைிட்வேக் கைனி ுங்கள். இந்ே ைவக ொன சுைிட்ே் 
 ல சுைிமேஷ ேவ  ொர் ேங்கள் நம் ிக்வககவள ்  ற்றி ேிந்ேிக்கும் ைிேே்வே 
ஒே்ேிருக்கிறது. அைர்கள் ப ரும் ொலும் ேங்களுக்குே் பேரிந்ே 
ைிஷ ங்கவள ும், ேங்களுக்குே் பேரி ொே ைிஷ ங்கவள ும் பைறுமமன 
நிவனக்கிறொர்கள். "கிறிஸ்து மேைனுவட  குமொரன் என்று எனக்குே் பேரி ும்." 
"மேைன் ேிரிம கர் என்றும் எனக்குே் பேரி ும்." இந்ே உறுேிபமொழிகள் 
உறுேி ொன நம் ிக்வககள் ஆகும். ஆ ினும்கூட, சுைிமேஷ ேவ  ொர் 
அறி  ் டொே அல்லது அறி  ் டொேேொக அைர்கள் கருதும் ைிஷ ங்களின் 
 ட்டி ல்கவளக் பகொண்டுள்ளனர். "ஒரு நல்ல யதவை் எ ் டி ேீவமவ  
அனுமேிக்கிறொர் என்று எனக்குே் பேரி ொது." "கிறிஸ்து எ ்ம ொது ேிரும் ி 
ைருைொர் என்று எனக்குே் பேரி ொது." இந்ே ைவக ொன கூற்றுகள் நொம் என்ன 
நிவன ் து என்று பேரி ைில்வல என் வேக் குறிக்கின்றன. இந்ே 
ைிஷ ங்களில் எடுக்க ் ட்ட நிவல ் ொடுகளில் நமக்கு எந்ே நம் ிக்வக ும் 
இல்வல. இவற ி ல் நம் ிக்வககளின் மீேொன இந்ே அணுகுமுவற  ல 
சூழ்நிவலகளில் ம ொதுமொனது. "எனக்கு இவே ்  ற்றி பேரி ும், ஆனொல் 
அவே ்  ற்றி எனக்குே் பேரி ொது" என்று இது பைறுமமன கூறுகிறது. 

ஆ ினும்கூட, கிறிஸ்ேைர்களொக நமக்குே் பேரிந்ே மற்றும் அறி ொே 
எல்லொ ைிஷ ங்கவள ும் நொம் இன்னும் பநருக்கமொக ்  ொர்க்கும்ம ொது, இந்ே 
மொேிரி குறி ் ிடுைவே ைிட நிவலவம மிகைும் ேிக்கலொனது என் வே 
ைிவரைொகக் கொண்கிமறொம். நம்மில் ப ரும் ொமலொர் குவறந்ே மற்றும் அேிக 
அவம ் ுகளின் ைரம்வ க் பகொண்ட ஒரு மங்கலொன ஒளி சுைிட்வே 
அறிந்ேிருக்கிமறொம். இை்ைவக ொன சுைிட்ேில், மின்மனொட்டமொனது 
பைறுமமன ஆன் அல்லது ஆஃ ் ஆகொது, ஆனொல் சுைிட்ேின் இரு ் ிடே்வே ் 
ப ொறுே்து அேிகமொகமைொ அல்லது குவறைொகமைொ ைலிவம ுடன்  ொ ்கிறது. 
அேீேே்ேில், மின்மனொட்டம் முழுவம ொக ஆஃ ் மற்றும் ஆன் ஆகிறது, ஆனொல் 
இவட ில் உள்ள முழு ைரம் ும் முக்கி மொனது, ஏபனனில் இது  ிரகொேம் 
குவறந்ே மற்றும்  ிரகொேம் நிவறந்ே ஒளிவ ே் ேருகிறது.  ல ைிேங்களில், 
இந்ே ேமமொன ஒளி சுைிட்சுகள் பைை்மைறு இவற ி ல் நிவலகளில் நொம் 
பகொண்டிருக்க மைண்டி  நம் ிக்வகவ  மேி ் ிடுைேற்கு மிகைும்   னுள்ள 
மொேிரிவ  ைழங்குகின்றன. ேில நம் ிக்வககளில் நமக்கு நம் ிக்வக ும், 
மற்றவைகள் மதீு நமக்கு நம் ிக்வக இருப்பதுமில்வல. இவற ி ல் 
நிவல ் ொடுகளில் அேிக அல்லது குவறந்ே நம் ிக்வகவ  நொம் 
பகொண்டுள்மளொம். 

இவற ி லுக்கு பைளிம  உள்ள ைிஷ ங்கவள ்  ற்றி நொம் 
ேிந்ேிக்கும் ைழிகவளக் கைனி ுங்கள். ஒை்பைொரு மனிேனும்  ல 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

நம் ிக்வககவள வைே்ேிருக்கிறொன். எடுே்துக்கொட்டொக, இன்று மவழ ப  ் ொது 
என்று நீங்கள் நம் லொம். உங்களுக்கு ஒரு மைவல இருக்கிறது என்று நீங்கள் 
நம் லொம். மமலும், நீங்கள் ஒரு ப ற்மறொரொக இருந்ேொல், உங்களுக்கு ஒரு 
குழந்வே இரு ் ேொக நீங்கள் கிட்டே்ேட்ட உறுேி ொக நம் ுகிறீர்கள். இந்ே 
ைிஷ ங்கள் அவனே்தும் உண்வம என்று நீங்கள் நம் ுகிறர்ீகள் என்று நீங்கள் 
பேொல்ல முடி ும் என்றொலும், இந்ே நம் ிக்வககவள நீங்கள் அமே அளைு 
நம் ிக்வக ுடன் வைே்ேிருக்கைில்வல. 

இந்ே நம் ிக்வககள் ஒை்பைொன்வற ும் வகைிடுைேற்கு எை்ைளைு 
அழுே்ேம் மேவை ் டும் என்று மகட் து உங்கள் நம் ிக்வக ின் அளவை 
மேொேி ் ேற்கொன ஒரு ைழி ொகும். இன்று மவழ ப  ் ொது என்ற உங்கள் 
நம் ிக்வகவ  மொற்ற அேிக மநரம் ஆகொது. உங்கள் ேவல ில் ைிழும் ேில 
மவழே்துளிகள் உடனடி ொக உங்கள் மனவே மொற்றும். அதிக 
மயழப்வபோழியவ முன்னறிைிக்கும் ஒரு ைொனிவல அறிக்வக கூட உங்கவள 
ஒரு குவடவ  சுமக்க வைக்கும். அேில் உங்களுக்கு அேிக நம் ிக்வக இல்வல. 

ஆனொல், நீங்கள் ஒை்பைொரு நொளும் மைவலக்குே் பேன்றொல், 
உங்களுக்கு ஒரு மைவல இரு ் ேொக நீங்கள் நம் ுகிறீர்கள். அந்ே 
நம் ிக்வக ில் நீங்கள் ப ரிதும் முேலடீு பே ்  ் டுைர்ீகள். உங்கள் மனவே 
மொற்ற ஒரு பே ்ேி அறிக்வக அல்லது கட்டுவரவ  ைிட அேிகமொனது 
மேவை ் டுகிறது. நீங்கள் மைவல ில் அமர்ே்ே ் டைில்வல என் ேொக 
உங்களுக்கு ஒரு கடிேம் ைந்ேொலும், அது மநரில் உறுேி ் டுே்ே ் ட மைண்டும் 
என்று நீங்கள் ைிரும் ுைர்ீகள். 

ஆனொல், எடுே்துக்கொட்டொக, நீங்கள் ஒரு ப ற்மறொர் என்று கருதுங்கள். 
உங்களுக்கு ஒரு குழந்வே இருக்கிறது என்று நம் ுைவே நிறுே்துைேற்கு 
உங்களுக்கு என்ன மேவை ் டும்? இந்ே நம் ிக்வகவ  உறுேி ் டுே்துைேற்கு 
இந்ே  ட்டி லில் உள்ள மைறு எவே ும் ைிட நீங்கள் கற் வன பே ்  முடி ொே 
அளைு நிவற  ேொன்றுகள் மேவை ் டும். 

 ல ைிஷ ங்களில் ப ொதுைொன அனு ைே்ேில் எது உண்வமம ொ அது 
இவற ி லிலும் உண்வம ொக இருக்கிறது. நொம் நமது இவற ி ல் 
நம் ிக்வககவள மைறு ட்ட அளைிலொன நம் ிக்வக ுடன் வைே்ேிருக்கிமறொம். 
 ொரம் ரி  ைொேம், ேரி ொன நடே்வே அல்லது பே ல்முவற, ேரி ொன 
உணர்ே்ேிகள் அல்லது உணர்ைுகள் ஆகி வை  ல  ரஸ் ரங்களின் 
ைவலகவள உருைொக்குகின்றன என்று முந்வே   ொடே்ேில் ம ேிமனொம். இந்ே 
கட்டே்ேில் நொம் இந்ே மொேிரிவ  ேற்று ைிரிைு டுே்ே மைண்டும். இது  ல 
 ரஸ் ரங்களின் ைவல ஒரு மகொளே்ேில் இவடநிறுே்ே ் ட்டேொக ேிந்ேிக்க 
உேைுகிறது. இந்ே மகொளம் குறுக்குபைட்டொக  ிரிக்க ் ட்டு, அேன் உட் ுறம் 
பைளி ் டும்ம ொது, நமது நம் ிக்வககளின் ைவல ொனது ஒரு வம  
அடுக்குகளில் ஒழுங்கவமக்க ் ட்டிரு ் வேக் கொண்கிமறொம். 

பைளி ் ுற அடுக்கில், நமது நம் ிக்வககள் ேளர்ைொக 
கட்டவமக்க ் ட்டுள்ளன. பைளி ் ுற அடுக்கொனது நமது நம் ிக்வக ைவல ின் 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ைிளிம் ில் உள்ள  ல இவற ி ல் நிவலகவளக் குறிக்கிறது. அவைகளின் 
மீது நமக்கு ேிறி  நம் ிக்வகம  உள்ளது; அவைகளின் மதீு நமக்கு ேிறி  
அர் ் ணி ் ு ேொன் உள்ளது. ஏறக்குவற  எல்லொ மநரங்களிலும் 
நம் ிக்வககளின் இந்ே உள்ளவமைுகவள எளிேொக மொற்றுைவே ும், 
நீக்குைவே ும், மேர் ் வே ும் நொம் கொண்கிமறொம். 

மகொளே்ேின் வம ே்ேில், நமது நம் ிக்வககளின் ைவல மிகைும் 
இறுக்கமொக ்  ின்னி ்  ிவணந்துள்ளது, அது கிட்டே்ேட்ட ஒரு ஒருங்கிவணந்ே 
ேிட ்ப ொருளொகே் மேொன்றுகிறது. நமது இவண ே்ேின் வம மொனது நமது 
முக்கி  நம் ிக்வககவள ும், நொம் அேிக அளைு நம் ிக்வக ுடன் 
வைே்ேிருக்கிற நமது ைிசுைொேே்ேின் வம  இவற ி ல் கட்டவம ் ுகவள ும் 
பகொண்டுள்ளது. இந்ே முக்கி  நம் ிக்வககவள மொற்றுைதும், நீக்குைதும் 
மேர் ் தும் மிகைும் கடினமொகும். ஏபனன்றொல், நொம் அை்ைொறு பே ் ும்ம ொது, 
நொம் நம் ும் மற்ற அவனே்ேின் ப ரும்  குேிகவள ும் மறுைடிைவமக்கும் ஒரு 
ைி ே்ேகு ேிற்றவல ைிவளைு உள்ளது. 

இறுேி ொக, வம ே்ேிற்கும் பைளி ் ுற அடுக்கிற்கும் இவட ில், 
நம் ிக்வககவளக் குறிே்ே அேிகமொகமைொ அல்லது குவறைொகமைொ இறுக்கமொக 
பந ்ே ைவலகளொல் ஆன அடுக்குகளின் பேொடர் உள்ளது. வம ே்ேிற்கு 
பநருக்கமொன அடுக்குகள் மிகைும் அடர்ே்ேி ொக கட்டவமக்க ் ட்டுள்ளன 
மற்றும் அவைகவள மொற்றுைது மிகைும் கடினமொகும். வம ே்ேிலிருந்து 
ைருகிற அடுக்குகள் குவறைொன அடர்ே்ேி ொக கட்டவமக்க ் ட்டுள்ளன, மமலும் 
அவைகவள மொற்றுைது ப ரி  அளைில் கடினம் இல்வல. 

முக்கி மொக மைேமம அவேே் பே ்ைேொல், மைேொகமே்ேில் 
உண்வம ிமலம  பேளிைொகைும் உறுேி ொகைும் இருக்கிற 
கொரி ங்கவள ும், மிகக் குவறைொன நிே்ே மொன 
கொரி ங்கவள ும் மைறு டுே்ேி ்  ொர் ் து நமக்கு மிகைும் 
முக்கி மொகும். சுைிமேஷங்களிலும், நிரு ங்களிலும்,  ுேி  
ஏற் ொட்டின் ஒை்பைொரு  ொகே்ேிலும், இம சு கிறிஸ்து நமது 
இரட்ேகரும், நமது கர்ே்ேரும், மேைனுவட  குமொரனும், அைர் 
முழு மேைனும் முழு மனிேனுமொ ிருக்கிறொர் என் து 
உண்வம ிமலம  பேளிைொகிறது. அது ஆ ிரமொண்டு 
அரேொட்ேி ம ொன்ற கொரி ே்ேிற்கு ைரும் ம ொது, நம்முவட  
கவடேி கொலம் ேம் ந்ே ் ட்ட கருே்துக்கள் பேளிைொனேொக 
இல்வல. மைேொகமே்ேில் ஒமர ஒரு முவற மட்டுமம 
பைளி ் டுே்ேின ைிமேஷம் 20 இல் ஆ ிரம் ஆண்டு அரேொட்ேி 
 ற்றி  குறி ் ு உள்ளது. எனமை, கிறிஸ்துைின் இந்ே 
ஆ ிரம் ஆண்டு ஆட்ேி என்றொல் என்ன, அது எ ் டி இருக்கும் 
என் வே ்  ற்றி கிறிஸ்ேைர்களிவடம  நிவற  
ைிைொேங்கள் உள்ளன. அது மைேொகமே்ேில் 
ைலி ுறுே்ே ் டைில்வல என்ற உண்வம ின் கொரணமொக, 



உங்களுவட  இவற ி வலக் கட்டுேல்  ொடம் 3: பைளி ் ொட்வட ேொர்ந்ேிருே்ேல் 

-39- 

ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

பைை்மைறு கொலங்களில் கிறிஸ்ேைர்கள் அந்ே ைிஷ ே்ேில் 
பைை்மைறு கருே்துக்கவளக் பகொண்டுள்ளனர் என்ற 
உண்வமவ  நொம் மேிக்க மைண்டும். ேில ைிஷ ங்கள் 
மிகைும் பேளிைொக உள்ளன, ேில ைிஷ ங்கள் 
குவறைொகமை உறுேி ொக உள்ளன. ைிே்ேி ொேே்வே நொம் 
பேரிந்து பகொள்ள மைண்டும். 

— Dr. கிரிமகொரி ஆர். ப ர்ரி 

எளிவம ொகே் பேொல்ைேொனொல், நமது இவற ி லில் நம் ிக்வகவ  
ைளர் ் து ஒரு ேமமொன ேரே்வேக் பகொண்டிரு ் து மட்டுமல்லொமல், அேற்கு 
மரி ொவே ின் பே ல்முவற ும் மேவை ் டுகிறது. இந்ே நிகழ்முவற ில், 
 ரிசுே்ே ஆைி ொனைர் நமது இவற ி ல் நிவல ் ொடுகவள ் ம ொேிக்கிற 
ைழிகளுக்கும் நம்வம நம் வைக்கும் ைழிகளுக்கும் நொம் நம்வமக் 
கீழ் ் டிகிமறொம். 

மைியாடத வேயை்முடை 
மேைனுவட  பைளி ் ொட்டின் ேே்ேி ே்வே நொம் ைிசுைொேிக்கும் டி 

 ரிசுே்ே ஆைி ொனைர் நம்வம துூண்டுகிறொர். ஆனொல் அைர் மேைனுவட  
ஜனங்கவள பைை்மைறு ைழிகளில் கற் ிே்து ேமொேொன ் டுே்துகிறொர். 
மைேொகமே்ேில் உள்ள  ல உேொரணங்கள் குறி ் ிடுைது ம ொல, மேைனுவட  
ஆைி ொனைர் நமது இவற ி ல் நம் ிக்வககவள அேொேொரணமொன 
ைழிகளில் ைடிைவமக்க சுேந்ேிரமொக இருக்கிறொர். ஆ ினும்கூட, மேைனுவட  
ஆைி ொனைர் நமக்கு இவற ி ல் நம் ிக்வககவள ைழங்கும் ேொேொரண 
ைழிகள் உள்ளன என்று பேொல்ைதும் நி ொ மொனமே. ஆைி ினுவட  
ஊழி ே்ேின் இந்ே ைவக, ைரலொற்றின் ஒை்பைொரு  ரிமொணே்வே ும் மேைன் 
ைழிநடே்தும்  ல ைழிகவள ஒே்ேிருக்கிறது. 

ைிசுைொேம்  ற்றி  பைஸ்ட்மின்ஸ்டர் அறிக்வக ின் அே்ேி ொ ம் 5,  ிரிைு 
3, மேைனின்  ரொமரிே்ேல்  ற்றி  மைேொகமே்ேின் ம ொேவனவ  நன்றொகே் 
சுருக்கமொகக் கூறுகிறது. இது இை்ைொறு கூறுகிறது: 

மேைன் ேனது ேொேொரண பே ்ைகீே்ேில், ைழிமுவறகவள ் 
  ன் டுே்துகிறொர், ஆனொல் அைரது ைிரு ்  ் டி, 
அைர்களுக்கு எேிரொக இல்லொமல், மமமல, மற்றும் 
அவைகளுக்கு எேிரொக கிரிவ  பே ்ைேில் சுேந்ேிரமொக 
இருக்கிறொர். 

இந்ே அறிக்வக ொனது, பூமி ில் ேம்முவட  ேிே்ேே்வே நிவறமைற்ற 
மேைன் எை்ைொறு "ைழிமுவறகவள" — அேொைது இரண்டொைது கொரணங்கள், 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

அல்லது ேிருஷ்டிக்க ் ட்ட கருைிகவள —   ன் டுே்துகிறொர் என் வே 
ைிைரிக்கிறது. அைர் ேனது இலக்குகவள நிவறமைற்றுைேற்கொக 
உருைொக்க ் ட்ட கருைிகவள ்   ன் டுே்ேி, இரண்டொைது கொரணங்கள் மூலம் 
ேொேொரணமொக ேனது ேிட்டே்வே உருைொக்குகிறொர். ஆனொல் அமே மநரே்ேில், 
மேைன் இந்ே ேொேொரண ைழிக்குள் அடங்குைேில்வல. ேிருஷ்டிக்க ் ட்ட 
கருைிகள் "இல்லொமலும், அவைகளுக்கு மமமல ும், அவைகளுக்கு 
எேிரொகைும்" ேன் ேிே்ேே்வே நிவறமைற்றைும் அைர் சுேந்ேிரமொக இருக்கிறொர். 

மேைன் ேர்ைொேிகொரம் உவட ைர். நொம் அவனைரும் அைர் 
மூலம் ைொழ்கிமறொம், நகர்கிமறொம், இருக்கிமறொம், ஆனொல் 
இரண்டொம் நிவல கொரணங்கள் உள்ளன. எனமை, நொன் 
அவற முழுைதும் நடக்க ைிரும் ினொல், மேைனுவட  
நிவலநிறுே்தும் ைல்லவமக்கு பைளிம  அவற முழுைதும் 
என்னொல் நடக்க முடி ொது. இன்னும், நொன் அவற முழுைதும் 
நடக்க ைிரும் ினொல், நொன் மிேக்க மொட்மடன். நொன் 
உண்வம ில் எழுகிமறன். என் ேவேகள் நகரே் 
பேொடங்குகின்றன. நொன் இன்பனொன்றுக்கு முன்னொல் ஒரு 
அடி எடுே்து வைக்கிமறன். எனமை, நொன் இங்கிருந்து அங்கு 
பேல்ைேற்கொன இரண்டொம் நிவல கொரணங்கள் கொல் 
அவேைுகளும் ேவேே் சுருக்கங்களுமொகும். நட ் து எல்லொம் 
இரண்டொம் நிவலக் கொரணங்கள்ேொன். அது 
ஒருைருக்பகொருைர் எேிரொக முேன்வம மற்றும் இரண்டொம் 
நிவல கொரணங்கவள உருைொக்கொமல் இருக்க நம்வம 
அனுமேிக்கிறது. எனமை, உண்வம என்னபைன்றொல், நொன் 
இந்ே அவற ின் மறு க்கே்ேிற்குே் பேன்றொல், நொன் அங்கு 
பேன்றது நடந்து அல்ல, மொறொக, ேிடீபரன்று, நொன் மிேக்கே் 
பேொடங்கிமனன், நொன் அங்கு  றந்மேன், இவடக்கொலே்ேில், 
அவே ஒரு அேிே ம் என்று அவழ ் ொர்கள், ஏபனன்றொல் ஒரு 
அேிே ம் என் து இரண்டொம் நிவல கொரணங்கள் இல்லொேது 
ஆகும். எனமை, மேைனொல் அற் ுேங்கவளே் பே ்  முடி ும், 
ஆனொல் மேைன் இரண்டொம் நிவல கொரணங்களில் மற்றும் 
அேன் மூலமம கிரிவ  பே ்கிறொர். இது ேொன் அைருவட  
இ ல் ொன ைழி ொகும். 

— Dr. பகல்லி எம். கொ ிக் 

அமே ைழி ில்,  ரிசுே்ே ஆைி ொனைர் நமக்கு ஒளியூட்டி, நமது 
இவற ி ல் நிவலவ  உறுேி ் டுே்தும் அேொேொரண மற்றும் ேொேொரண 
ைழிகவள மைறு டுே்ேி ்  ொர் ் து உேைி ொக இருக்கும். அை்ை ்ம ொது, எல்லொ 
கிறிஸ்ேைர்களும் அவைகவளே் மேடொேம ொதும் கூட  ரிசுே்ே 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

ஆைி ொனைரிடமிருந்து நுண்ணறிைுகவள ும் ைலுைொன 
நம் ிக்வககவள ும் அனு ைிே்ேிருக்கிறொர்கள். நொம் எேிர் ொர்க்கொேம ொது 
ஏமேொ ஒன்று நிவனைுக்கு ைருகிறது. எந்ே ைிளக்கமும் இல்லொமல் நமக்குள் 
கடவமகள் ப ருகுகின்றன. இது ம ொன்ற  ல சூழ்நிவலகளில், மேைனுவட  
ஆைி ொனைர், அைர் ைழக்கமொக ்   ன் டுே்தும் இரண்டொைது 
கொரணங்களுக்கு மமமல ும் அேற்கு எேிரொகைும் கிரிவ  பே ்கிறொர். 
ஆைி ின் இந்ே ைவக ொன அேொேொரண ஊழி ங்கள் முக்கி மொனவை 
என்றொலும், முவற ொன இவற ி லொனது ஆைி ொனைர்   ன் டுே்தும் 
ேொேொரண பே ல்முவறகளில் மிகைும் அக்கவற பகொண்டுள்ளது. 

நொம் முந்வே   ொடே்ேில்  ொர்ே்ே டி, ேவ  ொனது  ொரம் ரி  
பேமினரிகளில் கொண ் டும் முவற ொன இவற ி ல்   ிற்ேிக்கொன மூன்று 
முேன்வம  குேிகவள ஒ ் ுக் பகொண்டுள்ளது. அவை ொைன: மைேொகமே்ேின் 
ைிளக்கைுவரவ  ்  ற்றி  மைே  ிரிைு; ேமூகே்ேில்  ரஸ் ர பேொடர் ு 
ேம் ந்ே ் ட்ட மகொட் ொட்டு மற்றும் ைரலொற்று ்  ிரிைு; மற்றும் கிறிஸ்ேை 
ைொழ்க்வக ேம் ந்ே ் ட்ட நவடமுவற இவற ி ல்  ிரிைு ஆகி வை ொகும். 

இந்ே ஞொனே்ேிற்கு ஏற் , மைேொகமே்ேின் ைிளக்கைுவரகள், ேமூகே்ேில் 
பேொடர் ு மற்றும் கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக ஆகி ைற்றின் ேொக்கங்கவள மேிக்கும் 
ஒரு பே ல்முவற ொக ஆைி ொனைர் இவற ி ல் நம் ிக்வகவ  ைழங்கும் 
ேொேொரண ைழிகவள ைிைரி ் து மிகைும் உேைி ொக இருக்கும். இந்ே மூன்று 
ேொக்கங்கவள ும் நொம் ைிரிைொக ஆரொ  மொட்மடொம், ஆனொல் அைற்வற இங்மக 
அறிமுக ் டுே்ே இது உேைும். முேலொைேொக, ேரி ொன மைே ைிளக்கைுவர 
அல்லது ைி ொக்கி ொனே்ேின் பேல்ைொக்வக எை்ைொறு ஒே்ேி ்ம ொடுைது 
என் வே நொம் கற்றுக்பகொள்ளும்ம ொது, மேைனுவட  ஆைி 
ஒளியூட்டுகிறதுமொ ும் நம்வம உறுேி ் டுே்துகிறதுமொ ும் இருக்கிறது. 

செதாகமத்தின் ஒை்றுடம 
"ைிளக்கைுவர" என்ற பேொல் பைறுமமன "ைிளக்குைேற்கு" 
அல்லது "பைளிம  எடு" என்று ப ொருள் டும் ஒரு பேொல் 
ஆகும்; மற்றும் நொம் மைே  குேி ிலிருந்து அர்ே்ேே்வே 
பைளிம  எடுக்கிமறொம். இது எழுே்ேொளரின் மைே 
 குேி ிலிருந்து சு ொேீனமொக அல்ல, இது ைொேகரிடமிருந்து 
கூட சு ொேீனமொக ைந்ேேல்ல, அல்லது மைே  குேிம ொடு 
மேர்ந்து ைந்ேதும் அல்ல. ஆனொல் மைே  குேி ொனது ஒரு 
கொரி ே்வே கூறுகிறது என்கிமறொம். 

— Dr. வக ைொட்டர்ஸ் 

ைிளக்கைுவரே் துவற என் து ஒளியூட்டுேல் மற்றும் நம் ிக்வகவ  
ைளர் ் ேற்கொன மிக முக்கி மொன, ப ொதுைொன மற்றும்   னுள்ள ைழிகளில் 
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ஒன்றொகும். மைேொகமே்ேின் ம ொேவனவ  நொம்  குே்ேறி ும் ேிறன்கவளக் 
கற்றுக்பகொள்ைது ேொன் ைிளக்கைுவர ொகும். மைேே்ேில் மேைன் அருளி வே 
நீங்கள் அறி  ைிரும் ுகிறீர்களொ? இவே ்  ற்றி உறுேி ொக இருக்க 
ைிரும் ுகிறீர்களொ? ேொேொரணமொக, மைேே்வே ் ப ொறு ் ுடன் வக ொளுைேற்கு 
நம்வம ஆ ே்ே ் டுே்தும் பைளி ் வட ொன ேிறன்கவள நொம்   ன் டுே்ே 
மைண்டும். கிறிஸ்ேை இவற ி வல ைளர்க்கும் பே ல்முவறக்கு 
மைேொகமே்ேின் ைிளக்கைுவரக்கு மேி ் ளி ் து இன்றி வம ொேேொகும். 

நொம் கிறிஸ்ேை இவற ி வல மமம் டுே்தும் ம ொது, 
மைறு ட்ட கலொே்ேொரே்ேில் கற் ிக்க ் ட்ட நி மங்கவள நமது 
ேற்ம ொவே  கலொே்ேொரே்ேிற்கும் நமது ேற்ம ொவே  
கொலே்ேிற்கும் ப ொருே்ேி ்  ிரம ொகிக்கும் ப ொருட்டும், 
ேரி ொன ைழி ில் நி மங்கவள நிவறமைற்றும் ப ொருட்டும் 
மைேொகமே்வே நொம் கைனமொக ஆரொ  மைண்டும். இம சு 
அவே பைளி ் டுே்ேி, அவேக் கற் ிே்ே ைிேே்ேில் கிறிஸ்ேை 
இவற ி வல ைொழ இது நமக்கு உேைுகிறது. அை்ைொறு 
பே ் ே் ேைறினொல், இம சு கற் ிே்ேேிலிருந்து மைறு ட்ட 
ஒரு இவற ி வல ைளர்ே்துக்பகொள்ள நம்வம அது 
ைழிநடே்தும். ஆகமை, இம சு நமக்குக் கற் ிே்ே அமே 
 டிகவள ்  ின் ற்ற மைேொகமே்வே நொம் கைனமொக 
 கு ் ொ ்ைு பே ்  மைண்டும். 

— Rev.  ொ ்மலொ டொரஸ், பமொழிப  ர் ் ு 

இரண்டொைேொக, நமது ஏற்றுக்பகொள்ளுேலொனது மைேொகமே்ேின் 
ைிளக்கைுவரவ  மட்டும் உள்ளடக்கைில்வல, ஆனொல் மேைனுவட  
ஆைி ொனைர் ப ொதுைொக நமது மனவே ஒளிரூட்டுைேற்கும் நமது 
நம் ிக்வககவள உறுேி ் டுே்துைேற்கும் ேமூகே்ேில் உள்ள பேொடர் ுகவள 
  ன் டுே்துகிறொர். 

ேமூகத்திை் வதாைை்பு 
மநரடி மைேொகம ைிளக்கைுவர இவற ி லில் நமக்குே் மேவை ொன ஒமர 

ேொக்கம் அல்ல. குறி ் ொக மற்றைர்களுடனொன பேொடர் ும் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின் உேைி ும் நமக்குே் மேவை. உண்வம ில், ேமூகே்வே 
உள்ளடக்கொே மநரடி ைிளக்கம் மிகைும் ஆ ே்ேொனது. நொம் மீண்டும் மண்ீடும் 
 ொர்க்வக ில், துர் உ மேேே்வே மநொக்கி  முேல்  டி ப ரும் ொலும் 
ைிளக்கைுவர ஆகும். மற்றைர்களுடன் பேொடர் ுபகொள்ைதும், மேைன் 
பைளி ் டுே்ேி வே ்  ற்றி  அைர்களின் கருே்துக்கவளக் கற்றுக்பகொள்ைதும் 
மேி ் டீு பே ்ைதும் நமது இவற ி லில் முக்கி மொனேொக இருக்க மைண்டும். 
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 ரந்ே அர்ே்ேே்ேில்  ொர்க்கும்ம ொது, நமக்கு உேைுைேற்கொக முழு மனிே 
இனே்துடனும் பேொடர் ுபகொள்ைவே மேைன் நி மிே்ேிருக்கிறொர். 

ஆனொல் ஆைி ொனைர் ேம்முவட  முழுவம ில் ைொேமொ ிருக்கிற 
ைிசுைொேிகளுக்கிவட ிலொன பேொடர் ொனது, இந்ே நிகழ்முவறக்கு 
ைிமேஷமொக முக்கி மொனேொகும். ேமூகே்ேில் பேொடர் ுபகொள்ளும்ம ொது, "இந்ேக் 
கொரி ங்கவள ்  ற்றி முற்கொலே் ேவ  எவே நம் ி ிருக்கிறது?" ம ொன்ற 
மகள்ைிகவளக் மகட்கிமறொம். இன்று என்வனே் சுற்றி ுள்ள பே ்ைகீ 
ைிசுைொேிகள் இந்ே அல்லது அந்ே  ிரே்ேவனவ  ்  ற்றி என்ன 
பேொல்கிறொர்கள்? எனது ேனி ் ட்ட கருே்துக்கள் மற்றைர்களின் 
கருே்துக்களுடன் எை்ைொறு ஒ ் ிட ் டுகின்றன?" மேைனுவட  
பைளி ் ொட்டிலிருந்து இவற ி வல ் ப றுைேற்கொன பே ல்முவறக்கு ேமூக 
பேொடர்வ  முக்கி  ் டுே்துைது இன்றி வம ொேது. 

 ுரொட்டஸ்டன்ட்களொகி  நொம், ைி ொக்கி ொனம் பே ்கிற 
ேமூகே்வேே் ேொர்ந்ேிருக்கிமறொம். ஏபனன்றொல், 
 ரிசுே்ேைொன்களொகி  நொம் ஒை்பைொரு  ிரகடனே்வே ும் 
உண்வம ொ, உண்வம இல்வல ொ என் வே மேி ் ிட 
மைண்டும் என்று மைேொகமம் கூறுகிறது. எனமை, "இமேொ, 
 ரிசுே்ே ஆைி ொனைர் இவே எனக்கு பைளி ் டுே்ேினொர்" 
என்று  ொரொைது பேொல்ைொர்கள் என்ற உண்வமவ  நொம் 
நம் ுைேில்வல. ஆ ் ிரிக்கொைில் நொம் அறிந்ே டி,  ரிசுே்ே 
ஆைி ொனைரிடமிருந்து மக்கள் ப றும்  ல "பைளி ் ொடுகள்" 
உள்ளன. எனமை, "ேிறிது ப ொறு ேமகொேரொ. உங்கள் 
ைி ொக்கி ொனே்வே நொங்கள் உறுேி ் டுே்துகிமறொமொ, 
இல்வல ொ?" என்று ேமகொேரர்களொக அைர்கவள மகட் து 
நமது கடவம ொகும். எனமை, நொம் ேமூகே்ேின் 
ைி ொக்கி ொனே்வே ும் ேொர்ந்ேிருக்கிமறொம். 

— Prof. மஜொரும் முகொரி 

மைேைொக்கி ம் ேவ க்கு பகொடுக்க ் ட்டிருக்கிறது, எனமை, 
நீங்கள் மைேொகமே்வே ைொேிக்க மைண்டும், அவே  டிக்க 
மைண்டும், அவே பஜ ிக்க கற்றுக்பகொள்ள மைண்டும் மற்றும் 
அவே ைொழ கற்றுக்பகொள்ள ் ம ொகிறீர்கள் என்றொல், 
கிறிஸ்துைின் ேரரீே்ேின் ஐக்கி ே்ேிற்குள் நீங்கள் அவேே் 
பே ்  மைண்டும் ... ஆனொல் அது மட்டுமல்ல, ம ொேகர்களும் 
மூ ் ர்களும் ஆைிக்குரி  முேிர்ே்ேி ுள்ளைர்களும், 
மேைனுவட  ைொர்ே்வே ின் மூலம் மேைனுவட  
உருமொற்றும் ைல்லவமவ  அனு ைி ் ேிலிருந்து 
என்வனே் ேடுக்கும்  ிரே்ேவனகள் என்னபைன் வே நமது 
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ைொழ்க்வக ில் கண்டு ிடிக்க நமக்கு உேை முடிகிறது. எனமை, 
நொம் மைேொகமே்வே ைொேிக்கும்ம ொது, மேைனுவட  
ேவ ம ொடு ஐக்கி மொக மைேொகமே்வே நொம் எ ்ப ொழுதும் 
ைொேிக்க மைண்டும் என் வே நொம்  ுரிந்து பகொள்ள 
மைண்டும். 

— Dr. ஸ்டீை்  ்ளொக்மமொர் 

மூன்றொைேொக, மைே ைிளக்கைுவரகள் மற்றும் ேமூகே்ேில் நமது 
பேொடர் ுகளுக்கு மேி ் ு பகொடு ் வேே் ேைிர, நொம் ஆைி ின் 
ைழிநடே்துேவல ்  ின் ற்றும்ம ொது நமக்கு நம் ிக்வகவ  ைழங்குைேில் 
கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக மிக முக்கி மொன  ங்கு ைகிக்கிறது என் வே ும் நொம் 
ஒ ் ுக்பகொள்ள மைண்டும். 

கிைிஸ்தெ ொழ்க்டக 
கிறிஸ்துைுக்கொக ைொழ்ைது நல்ல மைே ைிளக்கைுவரக்கும் 

மற்றைர்களுடனொன பேொடர் ுக்கும் நம்வம ஆ ே்ே ் டுே்துகிறது. ஒரு 
ைிசுைொேமொன நவட என் து நமது இவற ி ல் நிவலகவள நொம் மேொேிக்கும் 
களமொகும். பைற்றி மற்றும் மேொல்ைி அனு ைங்கள், பஜ ங்கள், ஆரொேவன 
மற்றும் மேைனுக்கு பே ் ும் மேவை ம ொன்ற ைிஷ ங்கள் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டின்  ரிமொணங்களொகும், அவை ஆைி ொனைர் ப ொதுைொக 
இவற ி ல் நிவலகவள ஒளியூட்டுைேற்கும் நம்வம நம்  வை ் ேற்கும் 
  ன் டுே்தும் கருைிகளொகும். நொம்  ொர், கிறிஸ்துைுக்கொக நொம் ைொழும்ம ொது 
நொம் என்ன அனு ைிக்கிமறொம் என் து நொம் ேள்ளி ்ம ொட மைண்டி  
மூன்றொைது ப ரி  கொரி மொகும். ஆைி ொனைர் கிறிஸ்ேை ஜைீி ே்வே நம் 
மனங்கவள ஒளிரூட்டுைேற்கும், மேைனுவட  பைளி ் ொட்வட நொம் ேரி ொக ் 
 ுரிந்துபகொண்டிருக்கிமறொம் என்ற நம் ிக்வகவ க் பகொடு ் ேற்கும் 
  ன் டுே்துகிறொர். 

நொம் மைேொகமே்வே ்  டிக்கும்ம ொது மிகைும் ைிே்ேி ொேமொன 
ஒன்று நடக்கிறது, அது ைரலொற்று அர்ே்ேே்ேில் ஆேிரி ர் 
என்ன மநொக்கே்ேில் எழுேினொர் என் வே 
ைிளக்குைேற்கொன ஒரு ைிஷ ம் அல்ல. இது ஒரு மைே 
 குேி ின்  ின்னணிவ க் கண்டு ிடிக்க மு ற்ேிக்கும் ஒரு 
ைிஷ ம் மட்டுமல்ல. இது உண்வம ில் மேைனுடன் ஈடு டும் 
ஒரு ைிஷ மொகும், ஏபனன்றொல், மைேைொக்கி ங்கள் 
மேைனொல் ஏை ் ட்டு, அைரது நொேி ிலிருந்து ைந்ேன என்று 
நொம் நம் ுகிமறொம். மமலும் அேன் மூலம் மேைன் ேன்வன 
 ற்றி மக்களுடன் ம ேைும் அைர்கவள அேன் மூலம் 
ேந்ேிக்கைும் பே ்கிறொர், மமலும் இவே ேனி ் ட்ட 
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ந ர்களுடனும் ப ரி  ஜனக் கூட்டங்களிலும் இவேே் 
பே ்கிறொர். எனமை, ஒருைரின் ஆைிக்குரி  நிவல ொனது 
உண்வம ில் அந்ே முழு ைிளக்க நிகழ்முவற ின் ஒரு 
 குேி ொகும். 

— Dr. மஜொனேொன் டி. ப ன்னிங்டன் 

இந்ே கொரி ம் ைவர, இவற ி ல் நம் ிக்வகவ  ைளர் ் து ஒரு 
பேொடர்முவற குணம் பகொண்டது, அல்லது அது ஒரு  ட்டம் ேம் ந்ே ் ட்ட 
ைிஷ மொகும், மமலும் மேைனுவட  ஆைி ொனைர் ப ொதுைொக நமக்கு 
நம் ிக்வக பகொடு ் ேற்கு மரி ொவே பகொடு ் ேன் பே ல்முவறவ  
  ன் டுே்துகிறது என்று  ொர்ே்ேிருக்கிமறன். இ ்ம ொது நொம் நம்முவட  
 ல்மைறு நம் ிக்வககள் மீது நமக்கு இருக்கும் நம் ிக்வக நிவலகளில் 
ப ொருே்ேமொன ேீரவம ் ு பகொண்டு எ ் டி என் வே  ொர்க்கும் ஒரு நிவல ில் 
நொம் இருக்கிமறொம். 

வபாருத்தமான ேீைடமப்பு 
இவற ி லில் நமது நம் ிக்வக ின் மட்டங்கவள ஒருங்கிவண ் வே ் 

 ற்றி நொம் ம சும்ம ொது, நமது  ல இவற ி ல் நம் ிக்வககளின் ைலிவமவ  
ப ொறு ் ுள்ள ைழிகளில் ேீர்மொனி ் து எை்ைளைு முக்கி ம் என் வே நொம் 
மனேில் பகொண்டிருக்கிமறொம். நமது பேொந்ே மேி ் ட்ீடின்  டி, ஒரு 
நம் ிக்வகவ  மற்பறொன்வற ைிட வம மொக ஆக்குைவே நொம் ேைிர்க்க 
மைண்டும். மொறொக, மைேொகமே்ேின் ைிளக்கைுவரகள், ேமூகே்ேில் உள்ள 
பேொடர் ு மற்றும் ேனி ் ட்ட கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக ஆகி வை நொம் நம் ுைவே 
ஆேரி ் ேற்கு எை்ைொறு ஒன்றிவணந்து பே ல் டுகின்றன என் வேக் 
கருே்ேில் பகொள்ளக்கூடி  அளைில் நொம் ஞொனமொக இருக்கிமறொம். நமது 
இவற ி ல் நிவல ் ொடுகளில் நொம் பகொண்டுள்ள நம் ிக்வகவ  எை்ைொறு 
ப ொருே்ேமொக ஒருங்கிவண ் து என்ற கருே்து ேிக்கலொனேொக இருக்கலொம். 
ஆனொல் நம் ிக்வககளின் ப ொருே்ேமொன ேீரவம ் ு எை்ைொறு பே ல் டுகிறது 
என் வே ்  ுரிந்துபகொள்ைேற்கு ஒரு   னுள்ள மொேிரி உள்ளது. நொம் இந்ே 
மொேிரிவ  "நிே்ே ே்ேின் கூம் ு" என்று அவழ ்ம ொம். 

நொம் நமது நம் ிக்வககளின் மகொளே்ேிலிருந்து ஒரு  குேிவ  அகற்றி, 
பைளி ் ுற ைிளிம் ிலிருந்து வம ே்ேிற்கு நீட்டிக்க ் டும் ஒரு கூம்வ  
உருைொக்குகிமறொம் என்று கற் வன பே ்து  ொருங்கள். இந்ே கூம்வ  
நிமிர்ே்ேி   ிறகு இருக்கிற இந்ே அடுக்குகள் நொம் வைே்ேிருக்கும் பல்யவறு 
நம் ிக்வக ின் அளவைக் கொட்டுகின்றன. கூம் ின் மமல் நமது முக்கி  
நம் ிக்வககள் இருக்கின்றன. கூம் ின் அடி ் குேி நமது நம் ிக்வககளின் 
பைளி ் ுற ைிளிம் ில் உள்ளது. மமல்  குேிக்கும் கீழ்  குேிக்கும் இவடம  
பைை்மைறு மட்டங்களில் நொம் வைே்ேிருக்கும் நம் ிக்வககள் உள்ளன. 
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கிறிஸ்ேை இவற ி லொளர்களொகி  நமது முக்கி  ப ொறு ் ுகளில் 
ஒன்று, குறி ் ிட்ட நம் ிக்வககவள எந்ே மட்டே்ேில் வைக்க மைண்டும் 
என் வேே் ேீர்மொனி ் ேொகும். நொம் ஒரு இவற ி ல் நிவலவ  கிறிஸ்ேை 
நம் ிக்வகக்கு பேொந்ேமொனது என்று முடிைு பே ்துைிட்டொல், அந்ே கூம் ில் 
அவே எங்மக வைக்க மைண்டும் என் வே பேரிந்து பகொள்ள மைண்டும். அது 
மமல் மநொக்கி இருக்க மைண்டுமொ, அேிக அளைு உறுேி ொன நம் ிக்வக ொ? 
என் வே ்  ொர்க்க மைண்டும். அல்லது அது கீழ் மநொக்கி இருக்க மைண்டுமொ, 
குவறந்ே அளைு நம் ிக்வக உவட ேொ? என் வே ்  ொர்க்க மைண்டும். 

 ரிசுே்ே ஆைி ொனைர் ேில மநரங்களில் அேொேொரண ைழிகளில் 
நமக்குள் நம் ிக்வக ின் நிவலகவள உருைொக்குைொர் என் ேில் எந்ே 
ேந்மேகமும் இல்வல. ேிறி  நி ொ  ் டுே்ேலுடன் ஒரு ைிஷ ே்வே ்  ற்றி நொம் 
முழுவம ொக நம் ுைவேக் கொணலொம். ஏன் என் வே ைிளக்கும் ேிறனற்ற ஒரு 
கண்மணொட்டே்ேில் நமது ேந்மேகம் இருக்கலொம். ேில மநரங்களில், ஏமேொ ஒன்று 
உண்வம ொ அல்லது ப ொ ் ொ என் வே நொம் பைறுமமன உணர்கிமறொம். இந்ே 
ைவக ொன அனு ைங்கவள ்  ற்றி நொம் எே்ேரிக்வக ொக இருக்க மைண்டும், 
அைற்வற மேைனுவட  ைொர்ே்வே ின் பைளிே்ேே்ேில் மேி ் டீு பே ்  
மைண்டும், ஆனொல் ஆைி ொனைரின் இந்ே அேொேொரண கிரிவ கள் 
 ுறக்கணிக்க ் டக்கூடொது. 

ஆ ினும்கூட, நம்முவட  நம் ிக்வககவள நிே்ே ே்ேின் கூம் ில் எங்மக 
வை ் து என் வேே் ேீர்மொனிக்க ஆைி ொனைர் ேொேொரணமொக நம்வம எ ் டி 
ைழிநடே்துகிறொர்? ப ொதுைொக, அரிேொன ைிேிைிலக்குகளுடன், நொம் 
நம் ிக்வக ின் மட்டங்கவள, ைிளக்கைுவர, ேமூகே்ேில்  ரஸ் ர பேொடர் ு 
மற்றும் கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக ஆகி ைற்வற நொம் மேி ் ேன் மூலம் ைரும் 
ைிவளைுகளுடன் இவணக்க மைண்டும் என்று கூறலொம். அவைகளுவட  
பேல்ைொக்கின் கீழ் நொம் ைர முற் டும்ம ொது, ஆைி ொனைர் நம்முவட  அமநக 
நம் ிக்வககவள ப ொருே்ேமொன ஒழுங்கவம ் ிற்குள் பகொண்டு ைருகிறொர். 

ஒரு நவடமுவற மட்டே்ேில், ைிளக்கைுவர, ேமூகே்ேில் பேொடர் ு, மற்றும் 
கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக ஆகி வைகளுக்கு மேி ் ு பகொடு ் து குவறந்ே ட்ேம் 
இரண்டு அடி ் வட மகள்ைிகவள ொைது நம்வம மகட்க வைக்கிறது. 
முேலொைேொக, ைிளக்கைுவரகள், ேமூகே்ேில் பேொடர் ு, மற்றும் கிறிஸ்ேை 
ைொழ்க்வக ில் ஒரு குறி ் ிட்ட ைிஷ ே்ேில் எை்ைளைு இணக்கம் நிலைுகிறது? 
எந்ேளைுக்கு நல்லிணக்கம் இருக்கிறமேொ, அை்ைளைுக்கை்ைளைு ஒரு 
குறி ் ிட்ட ைிஷ ே்வே நொம் ேரி ொக ்  ுரிந்துபகொண்மடொம் என்ற நம் ிக்வக 
நமக்கு இருக்க மைண்டும். இரண்டொைேொக, குறி ் ிடே்ேக்க ஒற்றுவம ின்வம 
இருக்கும்ம ொது, ஒன்று அல்லது அேற்கு மமற் ட்ட தோக்கங்கள் மற்றவைகவள 
ைிட பேளிைொக உள்ளேொ? ஒன்று அல்லது இரண்டு ேொக்கங்கள் மற்றவைகவள 
ைிட நன்கு ைவர றுக்க ் ட்டிருக்கும்ம ொது, பேளிைொன ேொக்கே்ேினொல் 
ஆேரிக்க ் டும் நம் ிக்வகவ  உறுேி ின் கூம் ில் அேிகமொக வைக்க 
முவனகிமறொம். ஆனொல், ைிளக்கைுவரகள், ேமூகே்துடனொன பேொடர் ு, 
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 ொர்வை ிடைும். 

கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக ஆகி ைற்றின் ேொக்கங்கள் ஒற்றுவம ற்றேொகைும், 
அைற்றின் பேளிைு இல்லொவம ிலும் இருக்கும்ம ொது, நொம் இந்ே 
நம் ிக்வகவ  உறுேி ின் கூம் ில் குவறைொக வைக்க முவனகிமறொம். 

பைை்மைறு இடங்களில் பைை்மைறு நம் ிக்வககவள 
அவம ் ேற்கொன ேொக்கங்கள் மைறு ட்டவை ொக 
இருக்கின்றன. ஆனொல் மைேொகமம் ேில ைிஷ ங்கவள ் 
 ற்றி மிகே் பேளிைொகைும், மற்றவைகவள ்  ற்றி அை்ைளைு 
பேளிைொகைும் இல்லொேேொல், மைேொகமம் என்ன 
ம ொேிக்கிறது என்று நிவனக்கிமறொம் என் ேன் 
அடி ் வட ில் அைற்வற நீங்கள் சுருக்கமொகக் கூறலொம். அது 
இவே மமலும் கீழும் பேல்லே் பே ்  முவனகிறது. கிறிஸ்ேை 
ேவ  அல்லது ேமூகே்ேின் பேல்ைொக்வக ும், மற்ற 
கிறிஸ்ேைர்களுடனொன நமது பேொடர் ுகவள ும் நீங்கள் 
கொணலொம்.  ல நுூற்றொண்டுகளொக கிறிஸ்துைின் ேரரீமொனது 
இந்ே நம் ிக்வகவ  மண்ீடும் மீண்டும் உறுேி ் டுே்துைவே 
நீங்கள் கொணும்ம ொது, ேனி ் ட்ட முவற ில், நொம் அந்ே 
நம் ிக்வக ுடன் இல்லொைிட்டொலும், அந்ே ைவக ொன 
ைிஷ ங்கவள நொம் நம்  மைண்டும் என்று மிகைும் 
உறுேி ொக இருந்ேொலும், அது நமக்கு ஒரு எேிர் ொர் ்வ க் 
பகொடுக்க மைண்டும்.  ின்னர் மூன்றொைது அம்ேமொனது, நமது 
ேனி ் ட்ட கிறிஸ்ேை அனு ைமும், நமது கிறிஸ்ேை 
ைொழ்க்வக ும், நமது ைொழ்க்வக அனு ைங்களும் என்று நொன் 
யூகிக்கிமறன். மைேே்ேின் ைிளக்கைுவர ொனது 
மேைனுவட  ைிமேஷிே்ே பைளி ் ொட்டுடனும், மற்ற 
கிறிஸ்ேைர்களுடன் நமக்குள்ள பேொடர் ுடனும், நம்முவட  
ேனி ் ட்ட ைொழ்க்வக ொனது ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்டுடனும் பேொடர் ுவட து என் வே நிவனைில் 
பகொள்ளுங்கள். எனமை, இங்மக நம்வம எது  ொேிே்ேொலும், 
ைிஷ ங்கவள நொம் கற்றுக்பகொள்ைேற்கு இன்னும் 
மேைவனே் ேொர்ந்ேிருக்கிமறொம், மமலும் மேைன் என்ன 
கற் ிக்கிறொர் என் வே ்  ுரிந்துபகொள்ள நமக்கு உேை 
 ரிசுே்ே ஆைிவ ே் மேடுகிமறொம். ஆனொல் இந்ே மூன்று 
கூறுகளொக, மைேே்வே ைிளக்குைதும், மற்ற 
கிறிஸ்ேைர்களுடன் பேொடர் ுபகொள்ைதும், நமது கிறிஸ்ேை 
ைொழ்க்வகவ  ைொழ்ைதும் ஆகி  இந்ே மூன்று ேொக்கங்களும் 
நம்வம  ொேிக்கின்றன. ேில மநரங்களில் அவை ேில 
நம் ிக்வககள் மற்றும் ேில நவடமுவறகள் மற்றும் ேில 
உணர்ைுகளில் நொம் எை்ைளைு நம் ிக்வக வைக்க மைண்டும் 
என்கிற ேொக்கே்வே நம்மீது ஏற் டுே்துகின்றன. ேில 
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ைடீிம ொக்கள், ைழிகொட்டிகள் மற்றும் மைறு  ல ஆேொரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) வ  ் 
 ொர்வை ிடைும். 

மநரங்களில் அவை நம்வம கீமழ ேள்ளி ைிடும். மமலும் அது 
எ ்ம ொதும் ைழக்கமொன கொரி ம் இல்வல என்றொலும், 
ப ொதுைொக ம சும்ம ொது, நம்முவட  மைே ைிளக்கைுவர ும் 
 ிறருடன் நமக்குள்ள பேொடர்வ   ற்றி கிறிஸ்துைின் ேரரீம் 
என்ன கூறுகிறது என் தும் நம்முவட  ேனி ் ட்ட 
அனு ைங்களும் இணக்கமொக இருக்கும்ப ொழுது நொம் 
ேரி ொன இடே்ேில் நம் ிக்வக வைே்ேிருக்கிமறொம் என் து 
உறுேி ொகிறது. 

— Dr. ரிே்ேொர்ட் எல்.  ்ரொட், Jr. 

முடிெுடை 
இந்ே ்  ொடே்ேில், மேைனுவட  பைளி ் ொட்வடே் ேொர்ந்ேிரு ் து நமது 

கிறிஸ்ேை இவற ி வலக் கட்டிப ழு ்  நமக்கு எை்ைொறு உேைுகிறது 
என் வே நொம் ஆரொ ்ந்ேிருக்கிமறொம். பைளி ் ொட்வடக் கண்டு ிடிக்கும் 
பே ல் ொட்டில், மேைன் நமக்கு ைிமேஷமொன மற்றும் ப ொதுைொன 
பைளி ் ொட்வடக் பகொடுே்ேிருக்கிறொர் என் வே ும், ேிருஷ்டி ் ிலும் 
மைேொகமே்ேிலும் அைருவட  பைளி ் ொட்வட நொம் ஒன்றொகே் ேொர்ந்ேிருக்க 
மைண்டும் என்றும் நொம் கண்மடொம். பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ைது 
 ொைே்ேின் ைிவளைுகளொல்  ொேிக்க ்  டுகிறது என்றும், ஆனொல்  ரிசுே்ே 
ஆைி ின் ஒளியூட்டலொல் மமலும் அேிகரிக்கிறது என் வே ும் நொம் 
கைனிே்மேொம். இறுேி ொக, நம்முவட  இவற ி ல் நம் ிக்வககளில் 
நம் ிக்வகவ  ைளர் ் து மைேொகம ைிளக்கைுவர, ேமூகே்ேில் பேொடர் ு மற்றும் 
கிறிஸ்ேை ைொழ்க்வக ின் ேொக்கங்களுக்கு மேி ் ு பகொடு ் ேில் ஒரு ப ரி  
அளைிற்கு ேொர்ந்துள்ளது என் வே நொம் கண்மடொம். 

நொம் கிறிஸ்ேை இவற ி வலக் கட்டவமக்கும்ம ொது, மேைனுவட  
பைளி ் ொடு எங்கிருந்ேொலும் நொம் அவே ேொர்ந்ேிருக்க மைண்டும். ஆனொல் 
பே ்ைகீ பைளி ் ொட்வட ்  ுரிந்துபகொள்ைதும்   ன் டுே்துைதும் கடினமொக 
இருக்கலொம். ஆகமை, ைழி ின் ஒை்பைொரு அடி ிலும், அைருவட  
பைளி ் டுே்துேலிலிருந்து நொம் ப ற்றுக்பகொள்ைேற்கு நமக்கு உேைுகிற 
பே ல்முவறகளில் நமது உறுேி ் ொட்வட நொம்  ுது ் ிக்க மைண்டும். 
அ ்ம ொதுேொன், நம்முவட  ம ொேவனகவள ும், நம்முவட  
 ழக்கைழக்கங்களின் ேரொேரங்கவள ும், நம்முவட  இருே ங்களின் 
நிவலவமகவள ும், மேைனுக்கு ்  ிரி மொன ைழிகளில் நொம் ைடிைவமக்க 
முடி ும் என்று நொம் நம் லொம். 
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