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உங்களுடைய இடையியடைக் கை்டுதை் 
பாடம் 4 

இமறயியலில் அதிகாரம் 

-1- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

முன்னுடை 
அதிகாரங்கமளப் பின்பற்றி நோம் எே்ேளேு நம் வோழ்க்யகய  

தெலேிடுகிவறாம் என்பமத நீங்கள் எப்வபாதாேது கேனித்ததுண்டா? இந்த 
நேனீ உலகில் இமதெ் தொல்ேது ேிெித்திரமாகத் ததரிந்தாலும், அதுவே 
உண்மம. கார் பழுதமடயும் வபாது, கார்கமளப் பற்றி அதிகம் அறிந்த 
ஒருேமரத் வதடுகிவறாம். நாம் வநாய்ோய்ப்பட்டால், மருத்துேத்தில் ஒரு 
அதிகாரத்மதத் வதடுகிவறாம். இந்த ேல்லுநர்கள் கூறும் அமனத்மதயும் நாம் 
ஏற்காமல் இருந்தாலும், இமே மற்றும் பிற ெிக்கலான ேிஷயங்கமள நாம் 
தொந்தமாகக் மகயாள முயற்ெிப்பதில்மல. ோழ்க்மகயின் ஒே்தோரு 
பகுதியிலும், நாம் ஞானமுள்ளேர்களாக இருந்தால், ெரியான 
அதிகாரங்கமளக் கண்டுபிடித்து, அமேகள் தொல்ேமதக் கேனமாகக் 
வகட்வபாம். 

கிறிஸ்தே இமறயியலிலும் இது வபான்ற ஒன்று உண்மமயாக இருக்க 
வேண்டும். தபரும்பாலும், நல்ல வதர்ந்த கிறிஸ்தேர்கள், இமறயியமலக் 
கற்றுக்தகாண்டு ோழ்ேது தனிப்பட்ட ேிஷயம் என்றும், தங்களுக்கு 
அதிகாரங்களின் உதேி வதமேயில்மல என்று நிமனக்கிறார்கள். 
எல்லாேற்றிற்கும் வமலாக, எங்களிடம் வேதாகமம் மற்றும் வதேனுடனான 
தனிப்பட்ட உறேு உள்ளது. அது வபாதாதா? ஆனால் இந்தப் பாடத்தில் நாம் 
காண்பது வபால், நாம் நமது இமறயியமலக் கட்டிதயழுப்பும்வபாது நமக்கு உதே 
பல அதிகாரங்கமள வதேன் நியமித்திருக்கின்றார். 

உங்கள் இமறயியமல உருோக்குதல் என்ற ததாடரின் இந்த 
நான்காேது போடத்திற்கு "இமறயியலில் அதிகாரம்" என்று 
தமலப்பிடப்பட்டுள்ளது. நம்முமடய இமறயியமல உருோக்கும்வபாது 
அதிகாரத்மதக் கண்டுபிடித்து பின்பற்றுேதில் உள்ள ெில மமயப் 
பிரெ்ெமனகமள நாம் ஆராய்வோம். 

ெமப ேரலாற்றின் மூன்று தேே்வேறு காலகட்டங்களில் கிறிஸ்தேர்கள் 
இமறயியலில் அதிகாரத்மதக் மகயாண்ட ேிதங்களில் நம் கேனத்மதெ் 
தெலுத்துவோம். முதலாேதாக, இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கத்தில் 
இமறயியல் அதிகாரம் பற்றிய கண்வணாட்டங்கமளெ் சுருக்கமாகக் கூறுவோம். 
இரண்டாேதாக, ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட் இயக்கத்தில் இமறயியல் 
அதிகாரத்திற்கான அணுகுமுமறமய ஆராய்வோம்.  மூன்றாேதாக, ெமகால 
புராட்டஸ்டன்ட் இயக்கத்தில் இந்த ேிஷயங்கமள நாம் எே்ோறு மகயாள 
வேண்டும் என்பமத ஆராய்வோம். கிறிஸ்தே இமறயியலில் அதிகாரம் பற்றிய 
இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்க பார்மேமய மேத்து நாம் ஆரம்பிக்கலாம். 



உங்களுமடய இமறயியமலக் கட்டுதல் பாடம் 4: இமறயியலில் அதிகாரம் 

-2- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இடைக்காை ரைாம கத்ரதாைிக்கம் 
ஒரு முந்மதய பாடத்தில், இந்தத் ததாடர், சுேிவெஷ புராட்டஸ்டன்ட் 

(ெீர்திருத்தத் திருெ்ெமப) இமறயியமல வநாக்கியுள்ளதாகக் கூறிவனாம். 
ெமபயின் புராட்டஸ்டன்ட் கிமளகள், இமறயியலில் அதிகாரத்மத எே்ோறு 
பார்க்கிறார்கள் என்பமதப் புரிந்து தகாள்ள, இந்த மரபுகள் புராட்டஸ்டன்ட் 
ெீர்திருத்தத்திலிருந்து எே்ோறு உருோகின்றன என்பமதப் பார்ப்பது 
முக்கியம். இப்வபாது, புராட்டஸ்டன்ட் ெீர்திருத்தம் பல காரணங்களுக்காக 
நடந்தது. ஆனால் முக்கியக் காரணங்களில் ஒன்று, இமடக்கால வராம 
கத்வதாலிக்கத்தில் காணப்படும் மத அதிகாரக் கருத்துக்கள் பற்றிய 
ெர்ெ்மெயாகும்.  இக்கண்வணாட்டங்களும் நமடமுமறகளும் இமறயியலில் 
அதிகாரம் பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் கருத்துக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான 
பின்னணிமய உருோக்கியது. 

இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கத்மத நாம் ஆராயும்வபாது, இரண்டு 
தமலப்புகமள நாம் பார்ப்வபாம்: முதலாேதாக, இமடக்கால ெமபயில் 
வேதத்தின் அதிகாரம். இரண்டாேதாக, ெமபயின் அதிகாரம் பற்றிய பார்மே. 
இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கத் திருெ்ெமபயில் வேதத்தின் அதிகாரம் பற்றி 
முதலில் பார்ப்வபாம். 

ரேதாகமத்தின் அதிகாைம் 
ெீர்திருத்தத்திற்கு முன்வப, ெமபயில் உள்ள தேே்வேறு தனிநபர்கள் 

மற்றும் கட்டமளகள் தேே்வேறு ேழிகளில் வேதாகமத்மதக் மகயாண்டன.  
ஆனால் தபரும்பாலான இமடக்கால இமறயியலாளர்கள் குமறந்தபட்ெம் 
வகாட்பாட்டின் அடிப்பமடயிலாேது வேதத்தின் அதிகாரத்மத நம்பினர் என்று 
தொல்ேது நியாயமானது. எப்படியாயினும், நமடமுமறயில், இமடக்கால 
வதோலயம் வேதாகமத்மதக் குறித்து ஒரு நிமலப்பாட்மட எடுத்தது. இது 
வேதத்தின் அதிகாரத்திற்கான இந்த உறுதிப்பாட்டின் மதீு தெயல்படுேமத 
கிட்டத்தட்ட ொத்தியமற்றதாக்கியது. 

வேதத்தின் அதிகாரத்மதப் பற்றிய இமடக்கால ெமபயின் 
பிரெ்ெமனமய நாம் ஆராயும்வபாது, மூன்று ேிஷயங்கமளத் ததாடுவோம். 
முதலாேதாக, இமடக்காலத்தில் வேதாகமத் துூண்டுதலின் தீேிரப் பார்மேமய 
நாம் பரிெீலிப்வபாம். இரண்டாேதாக, வேதத்தின் தபாருமளப் பற்றிய 
அதிகப்படியான கருத்துக்கமளப் பார்ப்வபாம். மூன்றாேதாக, வேதத்தின் 
ததளிேின்மம பற்றிய மிமகப்படுத்தப்பட்ட கூற்றுக்கமள ஆராய்வோம். 
வேதத்தின் துூண்டுதலின் இமடக்காலக் கண்வணாட்டத்மதப் பற்றி முதலில் 
ெிந்திப்வபாம். 



உங்களுமடய இமறயியமலக் கட்டுதல் பாடம் 4: இமறயியலில் அதிகாரம் 

-3- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ரேதம் ரதே ஆேியினாை் அருளப்படுதை் 
தமாத்தத்தில், இமடக்காலக் கத்வதாலிக்க இமறயியலாளர்கள் 

வேதாகமம் முழுமமயாக வதேனால் ஏேப்பட்டது என்றும் அது மனிதக் 
கருேிகள் மூலம் ேந்தது என்றும் உறுதிப்படுத்தினர். இருப்பினும், 
துரதிருஷ்டேெமாக, ெமப ேரலாற்றின் இந்தக் காலகட்டத்தில், பல 
இமறயியலாளர்கள் ஏேுதமலப் புரிந்துதகாண்ட ேிதத்தில் அதீத நிமலக்குெ் 
தென்றனர். வேதாகமத்தின் மனித மற்றும் ேரலாற்றுத் ததாடக்கம் 
புறக்கணிக்கப்படுேதற்கு அேர்கள் வேதாகமத்தின் ததய்ேகீத் ததாடக்கத்மத 
ேலியுறுத்தினார்கள். 

வேதாகமத்தின் ததய்ேகீத் வதாற்றத்திற்கு இமடக்கால மிமகப்படுத்தல் 
பல காரணங்களுக்காக ேந்தது. ஒன்று, இமடக்கால இமறயியலாளர்கள் 
கிறிஸ்தே இமறயியலின் ேமககள் மற்றும் முன்னுரிமமகமள பல 
ேழிகளில் ேழிநடத்தும் நிவயா-பிளாட்வடானிெம் மற்றும் 
அரிஸ்டாட்டிலியனிெம் வபான்ற கிவரக்கத் தத்துேங்கமளப் தபரிதும் 
ொர்ந்துள்ளனர். இந்த தத்துேங்கள் தற்காலிக மற்றும் ேரலாற்று 
உண்மமகமள ேிட நித்திய யதார்த்தங்கமள மிகேும் அதிகமாக மதிப்பிட்டன. 
எனவே, கிறிஸ்தே இமறயியலாளர்கள், வேதாகமத்தின் ேரலாற்று மற்றும் 
மனித ததாடக்கம் அதன் பரவலாகத் ததாடக்கத்மத ேிட மிகக் குமறவே 
அேெியமானது என்று நிமனக்கக் கற்றுக்தகாண்டனர். 

இதற்கு அப்பால், இமடக்கால வேதாகம அறிஞர்கள் யவதோகம 
காலங்களின் பண்மடய ேரலாற்மறப் பற்றி ெற்றும் அறியாதேர்களாக 
இருந்தனர். இதனால் அேர்கள் தங்கள் இமறயியலில் வேதாகம ேரலாற்றுப் 
பின்னணிமய நமடமுமறயில் பயன்படுத்த முடியேில்மல. மாறாக, 
தங்களுக்குத் ததரிந்தமத அேர்கள் ேலியுறுத்தினார்கள் - அதாேது 
பரவலாகத்தின் நித்திய வதேன் தேளிப்படுத்திய காலேமரயற்ற ெத்தியங்கள் 
வேதாகமத்தில் உள்ளன என்றனர். வமலும் அேர்கள் மற்ற ேிஷயங்கமளப் 
தபரிதும் குமறத்து மதிப்பிட்டனர். 

வேதாகமத்தின் ஏேுதல் பற்றிய இமடக்கால இமறயியலாளர்களின் 
பார்மே மட்டுவம, வேதத்தின் முழு அதிகாரத்மதயும் பயன்படுத்துேமத 
ஊக்கப்படுத்திய ஒவர ேிஷயம் அல்ல. வேதாகமத்தின் ததய்ேகீத் வதாற்றம் 
பற்றிய இமடக்கால ெமபயின் அழுத்தம், வேதத்தின் தபாருமளப் பற்றிய 
துரதிர்ஷ்டேெமான நம்பிக்மகக்கு ேழிேகுத்தது. 

அை்த்தம்  
வேதாகமத்தின் பரவலாக ஆரம்பம் காரணமாக, மற்ற புத்தகங்கள் 

தெய்தமதப் வபாலவே வேதாகமும் அர்த்தத்மதத் ததரிேிக்கேில்மல என்று 
பரேலாகக் கருதப்பட்டது. மாறாக, வதேன் ஏேியதால், அர்த்தங்களால் வேதம் 
நிரம்பி ேழிந்தது. அகஸ்டிமனப் பின்பற்றிய பல இமடக்கால 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இமறயியலாளர்கள், வேதாகம உத்வேகத்தின் ஒரு ஆதாரம், வேதாகமத்தின் 
உமரகள் பன்மடங்கு அர்த்தங்கமளக் தகாண்டிருப்பதாக நம்பினர். 
கிறிஸ்துேக் வகாட்பாட்டின் புத்தகம் 3, அத்தியாயம் 27ல் அகஸ்டின் கூறிய 
ேிதத்மதக் கேனியுங்கள்: 

வேதத்தின் ஒவர மாதிரி ோர்த்மதகளின் மதீு இரண்டு 
அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட ேிளக்கங்கள் 
தகாடுக்கப்படும்வபாது, அதன் எழுத்தாளர் உத்வதெித்துள்ள 
அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருந்தாலும், எந்த ஆபத்தும் 
இல்மல... ஒவர மாதிரி ோர்த்மதகள் பல அர்த்தங்களில் 
புரிந்து தகாள்ளப்படுேமத ேிட, பரிசுத்த வேதாகமத்தின் 
ேிஷயத்தில் தாராளமான மற்றும் பயனுள்ள எந்த 
ஏற்பாட்மடத் வதேன் தெய்திருக்க முடியும்? 

பல ேழிகளில், வேதாகமத்மதப் பற்றிய அகஸ்டினின் உயர்ந்த 
பார்மேமய நாம் வபாற்றலாம்.  வேதாகமம் ொதாரண புத்தகம் அல்ல, மற்றும் 
அதன் அொதாரண தன்மமகள் அதன் ததய்ேகீ ஏேுதமலெ் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. வேதாகமத்தின் பல அம்ெங்கமள அதன் எழுத்தில் 
வதேனின் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட வமற்பார்மேயின் அடிப்பமடயில் 
மட்டுவம ேிளக்க முடியும் என்பமதயும் நாம் ஒப்புக் தகாள்ளலாம். ஆனால் 
அகஸ்டினின் கண்வணாட்டம் இமத ேிட அதிகமாகத் தாண்டிெ் தென்றது. 
ததய்ேகீ ஏேுதல் வேதாகமத்தில் உள்ள பகுதிகமள பல அர்த்தங்கமள 
தேளிக்தகாண்டு ேந்தது என்று அேர் நம்பினார். எனவே, வேதாகமத்தின் 
மனித ஆெிரியர்கள் எமதெ் தொல்ல ேிரும்புகிறார்கள் என்பமதப் பற்றி நாம் 
கேமலப்படுேதற்குப் பதிலாக, வதேன் உத்வதெித்துள்ள பல அர்த்தங்களில் 
நாம் கேனம் தெலுத்த வேண்டும் என்று அகஸ்டின் நம்பினார். நம்முமடய 
வநாக்கங்களுக்காக, அகஸ்டினின் பார்மே மற்றும் ஏமனய ததாடர்புமடய 
பார்மேகமள, "கிளாெிக்கல் பாலிவேலன்ஸ்" என்று அமழப்வபாம். அதாேது 
வேதாகம நூல்கள் வதேனிடமிருந்து ேருேதால் அமே பல நிமலகளில் 
அர்த்தங்கள் அல்லது மதிப்மபக் தகாண்டுள்ளன என்ற நம்பிக்மகயாகும். 

கிளாெிக்கல் பாலிவேலன்ஸின் மிகேும் பரேலாக அறியப்பட்ட ேிளக்கம் 
ஜான் காெியன் என்பேரால் பிரபலப்படுத்தப்பட்ட "குோட்ரிகா" (Quadriga) என்று 
அமழக்கப்படும் ேிளக்க அணுகுமுமற ஆகும். இந்த அணுகுமுமறயில், 
ஒே்தோரு வேதாகம உமரயும் நான்கு தனித்துேமான அர்த்தங்கமளக் 
தகாண்டதாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும். முதலாேதாக, உண்மமயான உணர்ேு 
என்பது ஒரு உமரயின் எளிய அல்லது ொதாரண அர்த்தமாகும்.  
இரண்டாேதாக, உருேக உணர்ேு என்பது நூல்கமள வகாட்பாட்டு 
உண்மமக்கான உருேகங்களாக ேிளக்கியது. மூன்றாேதாக, 
டிராவபாலாஜிக்கல் (tropological) அல்லது தார்மகீ உணர்ேு என்பது கிறிஸ்தே 
நடத்மதக்கான தநறிமுமற ேழிகாட்டுதல்கமள உருோக்கியது.  நான்காேதாக, 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அனாவகாஜிகல் (anagogical) உணர்ேு என்பது, எஸ்காட்டனில் (eschaton) அல்லது 
கமடெி நாட்களில் ததய்ேகீ ோக்குத்தத்தங்களின் எதிர்கால 
நிமறவேறுதமலெ் சுட்டிக்காட்டியது. 

குோட்ரிகாேின் ேிபரங்கள் மற்றும் கிளாெிக்கல் பாலிேலன்ஸின் பிற 
தேளிப்பாடுகள் நம்முமடய வநாக்கங்களுக்கு அேெியமானமே அல்ல - பல 
எழுத்தாளர்கள் அேற்மறப் மற்ற இடங்களில் ேிளக்கியுள்ளனர். ெீர்திருத்தம் 
ஏற்பட்ட காலத்தில், தபரும்பாலான கத்வதாலிக்க இமறயியலாளர்கள், 
வேதாகம நூல்களின் அர்த்தங்கள் ொதாரண அல்லது ொதாரண 
அர்த்தத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு உள்ளதாக நம்பினர் என்பமத நாம் ததரிந்து 
தகாள்ள வேண்டும். வமலும் குறிப்பிடத்தக்க ேமகயில், இந்த கூடுதல் 
அர்த்தங்கள் வேதாகம ஆெிரியர்கள் ததரிேிக்க ேிரும்பிய அர்த்தத்தில் 
வேரூன்றி இருக்கேில்மல என்று அேர்கள் நம்பினர்.  உண்மமயில், ஒரு 
வேதபகுதியின் வநரடியான அல்லது ததளிோன உணர்ேு, தீேிரமான 
இமறயியல் ேிளக்கத்திற்கு மிகேும் அடிப்பமடயானதாகக் கருதப்படுகிறது. 
மாறாக, இமறயியலாளர்கள் ஆழமான மமறந்திருக்கும் அர்த்தங்கமள 
மதிப்பிட ஊக்குேிக்கப்பட்டனர். ஏதனனில் அமே ெமபக்கு வதேனுமடய 
ஆழ்மனமத தேளிப்படுத்தின. 

எனவே, வேதாகமத்தின் தபாருள் மமறந்துள்ளதா என்ற 
வகள்ேி மிகேும் சுோரெியமானது. ஏதனன்றால் அதன் 
இருபுறத்மதயும் நாம் மிகேும் கடினமாக எடுத்துக்தகாண்டால் 
நமக்குப் பிரெ்ெமனகள் இருக்கும்...அேற்றில் ஒன்று, இந்த 
ஆழமான அர்த்தத்மத அது தகாண்டுள்ள வேதாகமத்தின் 
மீது மதிப்பிடுேதற்கு அது உதேுகிறது. எனவே, அது வேதம் 
வநரடியாக தேளிப்படுத்துேதிலிருந்து நம்மம ேிலக்கி, "ெரி, 
ஆனால் வேறு என்ன அர்த்தம்?" என்பமத வநாக்கி நம்மம 
இட்டுெ் தெல்லும்… இந்த ஆழமான அர்த்தம் மிக ேிமரோன 
ஒரு தெயல்முமறயாகும். இதன் மூலம் நம்மில் ெிலமர 
ெமபக்குள் உயர்த்த முடியும்… இமடக்கால ெமபயில் 
குருமார்கள், அடிப்பமடயில் மிக முக்கியமான மக்கள் 
குழுோக மாறியதில் இமத நாம் ெிறப்பாகக் காண்கிவறாம். 
ொமானியர்கள் வமவலாட்டமான அர்த்தத்மத மட்டுவம பார்க்க 
முடியும் என்பதால் வேதம் ொமானியர்களிடமிருந்து 
பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆழ்ந்த தபாருமளப் பார்க்கும் 
திறன், பயிற்ெி, திறமம அேர்களிடம் இல்மல.  நீங்கள் 
திரும்பிெ் தென்று இமடக்கால இமறயியமலப் பார்த்தால், 
அது இந்த ஆழமான உருேக ோெிப்புகளுக்குள் தேகுதுூரம் 
தென்றுேிட்டது. வமலும் ஒே்தோரு உமரயிலும் பல 
அர்த்தங்கள் இருந்தன. ஆனால் தபரும்பாலான மக்களால் 
ஆழமானேற்மறப் புரிந்துதகாள்ள முடியேில்மல. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

— Dr. டிம் ொன்ஸ்பரி  

வேதத்தின் ஏேுதல் மற்றும் அர்த்தத்திற்கான இமடக்கால 
அணுகுமுமறகள் வேதத்தின் அதிகாரத்தின் மீது தெயல்படுேமதக் 
கடினமாக்கியது. இந்த அணுகுமுமறகள் அதன் ததளிேின்மம என்கிற 
வேதத்தின் மற்தறாரு பண்புக்கு அதிக முக்கியத்துேம் தகாடுக்க ேழிேகுத்தது.  
ேிவெஷமான மற்றும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட நண்ணறிேு 
தகாண்டேர்கமளத் தேிர, குறிப்பிடத்தக்க ேமகயில் ததளிேற்ற 
புத்தகமாகவே வேதாகமம் கருதப்பட்டது. 

ததளிேின்டம 
ெீர்திருத்தத்திற்கு முன்பு ெராெரி கிறிஸ்தேர்களுக்கு வேதாகமத்தின் 

தபாருளடக்கம் ததளிோகத் ததரியேில்மல என்பது நம்மம 
ஆெ்ெரியப்படுத்தக்கூடாது.  எழுத்தறிேு குமறோக இருந்தது. வேதாகமங்கள் 
மிகேும் குமறோக இருந்ததால், அமத யாரும் எளிதில் அணுக முடியேில்மல. 
வமலும், லத்தீன் தமாழி வேதம் மற்றும் இமறயியலின் முதன்மம தமாழியாக 
இருந்தபடியால், தபரும்பாலும் உயர் கல்ேியறிேு தபற்றேர்கள் மட்டுவம லத்தீன் 
தமாழிமய அதிகம் பயன்படுத்திக்தகாள்ளும் அளேுக்கு நன்கு புரிந்து 
தகாண்டனர்.  எனவே, இன்று நம்மமப் வபால மக்கள் வேதத்மதப் படிப்பது 
அரிதாக இருந்தது.  குறிப்பிடத்தக்க ேழிகளில் ஒரு ெராெரி கிறிஸ்தேர் 
வேதத்மத வநரடியாக நம்புேதற்கு அது கிமடப்பதற்கரியதாகேும், 
ததளிேற்றதாகேும் கருதப்பட்டது. 

ெராெரி கிறிஸ்தேர்களுக்கு வேதம் மூடப்பட்டது மட்டுமல்லாமல்,  
வேதாகமத்மதப் படிக்கும் திறனும் ோய்ப்பும் உள்ளேர்களுக்குக் கூட அமே 
ததளிேற்றதாகக் கருதப்பட்டது. இமடக்கால இமறயியலாளர்களின் 
கூற்றுப்படி, வதேன் வேதாகமத்தில் பல அடுக்கு அர்த்தங்கமள மேத்துள்ளார். 
அமே ொதாரணப் பார்மேயில் இருந்து மமறக்கப்பட்டன. 

மூடிய ஒரு தபாக்கிஷப் தபட்டிமயக் காட்டி, தபட்டியில் என்ன ேமகயான 
தபாக்கிஷங்கள் இருந்தன என்பமத ேிேரிக்கும்படி யாராேது உங்களிடம் 
வகட்பதாகக் கற்பமன தெய்து பாருங்கள். தபாக்கிஷங்கள் மமறந்திருக்கும் 
என்பதால் தபட்டியில் என்ன இருந்தது என்பமத நிெ்ெயமாக அறிய முடியாது. 
இமடக்கால ெமபயில் வேதாகமத்திற்கும் இதுவே உண்மமயாக இருந்தது. 

ெீர்திருத்தத்ம் ஏற்பட்ட காலத்தில், வேதத்தின் ததளிேின்மம மீதான 
நம்பிக்மக, இமறயியலின் ேளர்ெ்ெியில் வேதத்திற்கு நமடமுமற அல்லது 
உண்மமயான அதிகாரம் இருப்பமதக் கிட்டத்தட்ட ொத்தியமற்றதாக்கியது. 
வகாட்பாட்டில், வேதாகம கிறிஸ்தே இமறயியலுக்கான வதேனால் ஏேப்பட்ட 
தபாக்கிஷமாக இருந்தது. ஆனால் எல்லா நமடமுமற வநாக்கங்களுக்காகேும், 
வேதாகமம் மூடப்பட்வட இருந்தது. அது மிகேும் ததளிேற்றதாக இருந்ததால், 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இமறயியலாளர்கமள அேர்களின் பணியில் அதனால் ேழிநடத்த 
முடியேில்மல. 

இமடக்கால ெமபயில், தபரும்பாலான ேிசுோெிகள் 
வேதத்தில் வதேனுமடய முழு வநாக்கமும் நான்குமுமன 
அணுகுமுமறயின் மூலம் அறியப்பட்டதாக 
உறுதிப்படுத்தினர்: இலக்கி த்யதப் பிை்பற்றும் ஒழுக்கம், 
அனாவகாஜிக் மற்றும் உருேகம் என்பமேகவள அமே.  
எனவே, பதினாறாம் நூற்றாண்டின் ெீர்திருத்தோதிகள் - 
நம்மில் தபரும்பாவலாரால் "புராட்டஸ்டன்ட்டுகள்" என்று 
அமழக்கப்படுபேர்கள் - வகாட்பாட்டில் ஒரு பகுதியில் இமத 
எதிர்த்தார்கள். ேிவெஷமாக அதிலிருந்து தேளிேந்தது, ெில 
ெமயங்களில், வேதத்தின் ெிமதேு என்று அேர்கள் உணர்ந்த 
கற்பித்தலின் பாரம்பரியமாக இருந்தது. அல்லது அது ெமப 
அதிகாரத்திற்கு ஆதரோக, வேதாகமத்தின் உண்மமயான 
அல்லது அதிகாரப்பூர்ே வநாக்கத்மத மமறத்தது. 

— Dr. வஜம்ஸ் டி. ஸ்மித் III 

வேதத்தின் அதிகாரம் பற்றிய இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கக் 
கண்வணாட்டத்மத மனதில் தகாண்டு, நாம் இரண்டாேது பரிெீலமனக்குத் 
தயாராக இருக்கிவறாம்: இமடக்கால ெமபயில் திருெ்ெமப இமறயியலின் 
அதிகாரம் என்பவத அது. 

சடபயின் அதிகாைம் 
வேதத்திலுள்ள ஏேுதல், தபாருள் மற்றும் ததளிேின்மம ஆகியேற்றின் 

இமடக்காலக் வகாட்பாட்டால் எழுப்பப்பட்ட பிரெ்ெமனகள் ஒரு தீேிரமான 
வகள்ேிக்கு ேழிேகுத்தன. ேிசுோெிகள் வேதத்மதத் தாங்களாகவே மகயாள 
முடியாதவபாது, வேதத்திற்கு ேிசுோெிகள் மதீு எப்படி அதிகாரம் இருக்க 
முடியும்? இமடக்கால ெமப, திருெ்ெமப அதிகாரிகமள வேதத்தின் 
தமாழிதபயர்ப்பாளர்களாக உயர்த்துேதன் மூலம் இெ்ெிக்கமலெ் ெமாளிக்க 
முயன்றது. இதன் ேிமளோக, ெமப அதிகாரம் வேதத்துக்குெ் ெமமாகக் 
கருதப்பட்டது. 

ெமபயின் அதிகாரத்திற்கான இந்த ெிறப்புப் பாத்திரத்மதப் புரிந்து 
தகாள்ள, நாம் இரண்டு ேமகயாகப் பார்ப்வபாம். முதலாேதாக, இமடக்கால 
இமறயியலாளர்கள் முந்மதய திருெ்ெமப அதிகாரிகமள எே்ோறு 
புரிந்துதகாண்டார்கள்? இரண்டாேதாக, ெமகால இமடக்கால திருெ்ெமப 
அதிகாரிகமள அேர்கள் எே்ோறு புரிந்துதகாண்டார்கள்? கடந்த காலத்தில் 
இருந்த  ெமபயின் அதிகாரத்மத முதலில் பார்ப்வபாம். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

கைந்த காை அதிகாைங்கள் 
ெீர்திருத்தத்தின் வபாது கத்வதாலிக்கத் திருெ்ெமப, கடந்த காலத்திலிருந்து 

திருெ்ெமப அதிகாரத்திற்கான ஒரு ேிரிோன அணுகுமுமறமய 
உருோக்கியது. நிெ்ெயமாக, வேதேெனங்கள் ெமபப் பாரம்பரியத்தின் ஒரு 
பகுதியாகக் கருதப்பட்டன. இருப்பினும், நாம் பார்த்தபடி, இமடக்காலத்தில், 
மற்ற ேழிகாட்டுதல் ஆதாரங்கள் வதமேப்படும் அளேிற்கு வேதத்தின் 
வபாதமனகள் மிகேும் ததளிேற்றதாக கருதப்பட்டது. இதன் ேிமளோக, 
இமடக்கால இமறயியலாளர்கள் தாம் எமத நம்ப வேண்டும் என்பமதத் 
தீர்மானிக்க திருெ்ெமப இமறயியலின் ேரலாற்மறப் பார்த்தனர்.  அேர்களில் 
தபரும்பாவலார் ெமபயின் ேரலாற்மறத் வதேன் தமது ஜனங்கமளெ் 
ெத்தியத்தின் ேழிகளில் ேழிநடத்திய ேரலாற்மறக் கண்டனர். இந்த 
காரணத்திற்காக, கடந்த காலத்தில் திருெ்ெமப கற்பித்தது, இமடக்கால 
இமறயியலாளர்களுக்கு குமறந்தது இரண்டு ேழிகளிலாேது முக்கிய 
அக்கமற இருந்தது. 

ஒருபுறம், ஆரம்பகால திருெ்ெமபப் பாதிரியார்களுக்கு அதிகக் கேனம் 
தகாடுக்கப்பட்டது.  பாலிகார்ப், இக்வனஷியஸ், ஐவரனியஸ், தடர்டுல்லியன் 
மற்றும் ஜஸ்டின் மார்டிர் வபான்ற மனிதர்களின் எழுத்துக்கள் மற்றும் பிற்காலப் 
பாதிரியார்களான அகஸ்டின், அதானெியஸ் மற்றும் தஜவராம் 
வபான்றேர்களின் எழுத்துக்கள் ெமபயில் தேே்வேறு ஒழுங்குகளின் 
நம்பிக்மககமள ஆழமாகப் பாதித்தன. இப்வபாது, இந்த பாதிரியார்கள் 
தபாதுோக தேறு தெய்ய முடியாதேர்களாகக் கருதப்படேில்மல. வமலும் 
திருெ்ெமபயின் தேே்வேறு கிமளகள் வபட்ரிஸ்டிக் பாரம்பரியத்தின் 
தேே்வேறு பிரிேுகமள ஆதரிக்கின்றன. ஆயினும்கூட, கடந்த காலத்தின் இந்த 
ெிறந்த இமறயியலாளர்களுக்கு வதேன் ெிறப்பான ஞானத்மத 
ேழங்கியுள்ளார் என்றும், அேர்களின் வபாதமனகளுக்கு ெமப ெிறப்புக் 
கேனம் தெலுத்த வேண்டும் என்றும் இன்னமும் கருதப்பட்டது.  ெமபயின் 
ஆரம்பகால பிதாக்களிடமிருந்து ெில ேமகயான ஆதரேு இல்லாமல், 
இமடக்கால இமறயியலாளர்கள் இமறயியல் ேலியுறுத்தல்கமளெ் 
தெய்ததில்மல. 

மறுபுறம், இமடக்கால வதோலயம் மநெியா ஆவலாெமனக் குழு, 
கான்ஸ்டான்டிவனாபிள் ஆவலாெமனக் குழு மற்றும் ொல்ெிடன் ஆவலாெமனக் 
குழு வபான்ற ெமபயின் எக்குதமனிகல் ஆவலாெமனக் குழுக்கமள இன்னும் 
அதிகமாகெ் ொர்ந்துள்ளது. இந்த மற்றும் ஏமனய ஆவலாெமனக் குழுக்களின் 
கண்டுபிடிப்புகள் மிகேும் தீேிரமாக எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்டன. எல்லா 
நமடமுமற வநாக்கங்களுக்காகேும், இமடக்கால இமறயியலாளர்கள் இந்த 
கண்டுபிடிப்புகமள வேதாகமப் வபாதமனயின் சுருக்கமாகெ் ெந்வதகத்திற்கு 
இடமின்றிக் கருதினர்.  அமேகளுடன் உடன்படாதது 
வேதோக்கியங்களுடனும் கிறிஸ்துேுடனும் உடன்படாததற்குெ் ெமமாகும். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின், பாதிரியார்களின் பல வபாதமனகள் 
மற்றும் எக்குதமனிகல் ஆவலாெமனக் குழுக்களின் கண்டுபிடிப்புகள் 
அதிகாரப்பூர்ே திருெ்ெமப மரபுகளாக ேளர்ந்தன. இந்த மரபுகள் 
உறுதியானதால், அமே ெமபயின் ேிரிோன வகாட்பாட்மட உருோக்க 
உதேியது. இந்த திருெ்ெமபக் வகாட்பாடு ஒரு மனிதனாலான, தேறுதலான 
இமறயியல் என்று கருதப்படாமல், வேதாகமத்தின் அவத அதிகாரத்மதக் 
தகாண்ட இமறயியல் எனப்பட்டது. உண்மமயில், அமனத்து தெயல்முமற 
வநாக்கங்களுக்காக, வதோலயத்தின் வகாட்பாடு வேதத்தின் இடத்மதப் பிடித்தது.  
ெீர்திருத்தத்திற்கு முன், உண்மமயுள்ள கிறிஸ்தேர்கள், “வேதம் என்ன 
தொல்கிறது?” என்று வகட்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படேில்மல. ஆனால் 
"திருெ்ெமப என்ன தொன்னது?" என்வற வகட்கும்படி எதிர்பார்க்கப்பட்டனர். 

இமடக்கால வதோலயத்தின் அதிகாரத்மதப் புரிந்துதகாள்ேது கடந்த 
கால திருெ்ெமப அதிகாரிகளுக்கு எே்ேளேு முக்கியவமா, அந்த வநரத்தில் 
வேதத்தின் வகாட்பாடும், ெமகால இமறயியல் அதிகாரிகளின் வமலான 
பார்மேக்கான வதமேமய உருோக்கியது. 

தை்காை அதிகாைங்கள் 
நிச்ச மோக சயப ோைது யகோட்போட்டிை் யவதோகம அதிகோரத்யத 

ததாடர்ந்து உறுதிப்படுத்தியது. ஆனால் கடந்த காலத்தில் தீர்க்கப்படாத ெமகாலப் 
பிரெ்ெமனகளில் ெமபமய ேழிநடத்த வேதம் மிகேும் ததளிேற்றதாக 
இருந்தது. எனவே, அேர்களின் தற்வபாமதய இமறயியல் ெர்ெ்மெகளில் ெமப 
எே்ோறு ேழிகாட்டுதமலக் காண வேண்டி இருந்தது? எளிமமயாகெ் 
தொன்னால், இமடக்கால இமறயியலாளர்கள், ெமபயின் ேரிமெமுமறயில் 
ோழும் அதிகாரிகளின் அமமப்மபத் வதேன் நிறுேியதாக நம்பினர். இந்த 
ேரிமெமுமறயானது கிறிஸ்துேின் ெரரீத்திற்கு ெந்வதகத்திற்கு இடமில்லாத 
வபாதமனமய ேழங்கியது. தற்வபாமதய ெர்ெ்மெகமளத் தீர்ப்பதற்கான 
அதிகாரம் பாதிரியார்கள், வபராயர்கள் மற்றும் (ெமபயின் தேறு தெய்ய 
முடியாத தமலேர் என்று பலர் கருதிய) வபாப் ஆகிவயாரிடம் உள்ளது. ஒரு 
இமறயியல் முடிேு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும் வபாது, “வேதம் என்ன 
தொல்கிறது?” என்று வகட்க ேிசுோெிகள் ஊக்குேிக்கப்படேில்மல. மாறாக, 
“வதோலயத்தின் அதிகார ேரிமெமுமற என்ன தொல்கிறது?” என்று 
வகட்கும்படி அேர்கள் ஊக்குேிக்கப்பட்டனர். இமடக்காலத்தில், அேர்கள் 
வேதாகமத்தின் அர்த்தத்மதப் பற்றி ஆழ்ந்த அக்கமற தகாண்டிருந்தனர். 

ஆனால் அேர்கள் ேிமர்ெனத்திற்கு முந்மதய வேத 
ேிளக்கத்தின் அடிப்பமடயில் (hermeneutics) உடன் 
தெயல்பட்டனர். வேறு ோர்த்மதகளில் கூறுேதானால், 
அேர்கள் ெமபப் பாரம்பரியவம வேதத்தின் வபாதமனகள் 
என்ற அடிப்பமட நம்பிக்மகயுடன் வேதத்மத 
அணுகுகிறார்கள். இப்வபாது, இருபத்திவயாராம் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

நூற்றாண்டின் புராட்டஸ்டன்ட்டுகளாகிய நாம் அமதப் 
பார்த்து ெிரித்துக்தகாள்ேது மிகேும் எளிதானாலும், நாமும் 
அதிலிருந்து ேிடுபடேில்மல. ஜான் கால்ேின், ஜான் 
தேஸ்லி, மார்ட்டின் லுூதர் அல்லது வேறு யாராக 
இருந்தாலும் ெரி அேர்களின் வபாதமனவய வேத வபாதமன 
என்று ஓடிக் தகாண்டிருக்கும் நம்மேர்கள் ஏராளம். எனவே, 
இமடக்காலத்தில் என்ன நடக்கிறது என்றால், அேர்கள் 
ேிசுோெ ஆட்ெியின் இயக்கேியலில் அடித்தளமாக இருக்கும் 
வேதத்மத ேிளக்குேதற்கான அணுகுமுமறமயெ் 
தெய்கிறார்கள்.  இமடக்கால தமாழிதபயர்ப்பாளர்கள் 
வகட்கும் வகள்ேி என்னதேன்றால், "அப்வபாஸ்தலர்களால் 
ேழங்கப்பட்ட ேிசுோெம் இந்த வேதபகுதியின் ேிேரங்கள் 
மூலம் நமக்கு எே்ோறு தேளிப்படுகிறது?" … நம்மிடம் உள்ள 
பிரெ்ெமன என்னதேன்றால், ஆரம்பகால ெமபப் 
பாரம்பரியத்மத பார்த்த ேிதம் மற்றும் இமடக்கால 
காலத்திலும் மபெண்மடன் பாரம்பரியத்திலும் அந்த 
ேமகயான மிமகப்படுத்தல்கள் இருந்த ேிதம் 
…உண்மமயில், ெீர்திருத்தத்தின் வதமே, ேிசுோெ ஆட்ெியின் 
குமறந்தபட்ெக் கட்டுமானத்திற்குத் திரும்புேதாகும்… 
ெீர்திருத்தோதிகள் வேதத்மத ோெிப்பதில் உள்ள 
நம்பிக்மகயின் ேிதியிலிருந்து ேிடுபட ேிரும்பேில்மல.  
அேர்கள் அமத அதன் ெரியான அளேுக்குத் திரும்பக் 
தகாண்டுேர எண்ணினர்.  அது இறுக்கமோக இருந்தது. 

— Dr. வகரி ேின்ஸான்ட் 

வதேனுமடய ெித்தத்மதப் புரிந்துதகாள்ேதற்கான ஒவர ேழி திருெ்ெமப 
அதிகாரிகளால் மட்டுவம என்றால், ொதாரண கிறிஸ்தேர்கள் வேதத்தின் வமல் 
கேனம் தெலுத்துேதற்கு எந்த நல்ல காரணமும் இல்மல. இே்ோறு, வேதம் 
அல்லாமல், திருெ்ெமபயின் அதிகாரப்பூர்ே ேரிமெ நிமலவய, ெமகால 
இமறயியலுக்குத் தேறான ேழிகாட்டியாக மாறியது. 

இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கத்தின் கருத்துக்கமள மனதில் தகாண்டு, 
ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்டிெத்தின் கண்வணாட்டத்மத பாராட்ட வேண்டிய 
நிமலயில் நாம் இப்வபாது இருக்கிவறாம்.  ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் 
இமறயியலில் வேதாகம மற்றும் திருெ்ெமப அதிகாரத்மத எே்ோறு புரிந்து 
தகாண்டனர்? 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ஆைம்பகாை புைாை்ைஸ்ைன்டிசம் 
ஜான் ஹஸ், பட்ீடர் ோல்வடா, ஜான் ேிக்லிஃப் மற்றும் ஜிவராலாவமா 

ெவோனவராலா வபான்ற ெீர்திருத்தத்திற்கு முந்மதய நபர்களாக நாம் அடிக்கடி 
ேிேரிக்கும் ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் உட்பட - அேர்களின் நாட்களில் 
ெமப அதிகாரிகள் தெய்த பல முமறவகடுகமளக் கண்டனர். ெமபயின் மதீு 
வேதத்தின் நமடமுமற அதிகாரத்மத மண்ீடும் ேலியுறுத்துேதன் மூலம் 
அேர்கள் இந்த மீறல்கமள நிேர்த்தி தெய்தனர். அேர்கள் வேதத்மத 
மக்களின் தமாழிகளில் தமாழிதபயர்த்தனர்.  அதிக எண்ணிக்மகயில் 
வேதாகமங்கமள அேர்கள் தேளியிட்டனர். ஜனங்கள் வேதத்மத ோெிக்கும் 
ேமகயில் அேர்கள் எழுத்தறிமே ஊக்குேித்தார்கள். அேர்கள் உள்ளூர் 
வபாதகர்கமளயும் அேர்கமளப் பின்ததாடர்ந்த ெமப மக்கமளயும் 
தாங்களாகவே வேதத்மத ோெிக்கும்படி உற்ொகப்படுத்தினார்கள். இந்த 
முயற்ெிகள் ெமபயில் உள்ள ஒே்தோரு இமறயியல் பிரெ்ெமனமயயும் 
தீர்க்காது என்பமத புராட்டஸ்டன்ட்கள் ேிமரேில் அறிந்து தகாண்டனர். 
ஆனால் பமழய, புதிய ஏற்பாட்டின் ஆெிரியர்கள் மற்றும் இவயசுேின் 
முன்மாதிரிமயப் பின்பற்றி, அேர்கள் வேதத்தின் அதிகாரத்மதெ் ெரியாக 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர். 

வேதத்தினுமடய அதிகாரத்தின் ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட் 
பார்மேமய முதலில் பார்ப்வபாம்.  அதன்பின் திருெ்ெமப அதிகாரத்மதப் 
பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் பார்மேமய நாம் ஆராய்வோம். வேதத்தின் 
அதிகாரத்மதப் பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் கண்வணாட்டத்மத முதலில் கருத்தில் 
தகாள்வோம். 

ரேதாகமத்தின் அதிகாைம் 
நாம் பார்த்தபடி, வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மதப் பற்றிய இமடக்கால 

கத்வதாலிக்கக் கண்வணாட்டம் பல மட்டில்லாத பார்மேகளால் தமடபட்டது. 
ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட் ெீர்திருத்தோதிகள் வேதத்தின் ஏேுதல், தபாருள் 
மற்றும் ததளிேு ஆகியேற்றின் வகாட்பாடுகமள மறுபரிெீலமன தெய்து 
இப்பிமழகளுக்குப் பதிலளித்தனர்.  முதலில் வேதம் வதே ஆேியினால் 
அருளப்படுதல் என்கிற வகாட்பாட்மடக் கேனியுங்கள். 
 
 

ரேதம் ரதே ஆேியினாை் அருளப்படுதை் 
ஆரம்பத்திலிருந்வத, இமடக்கால இமறயியலாளர்கமளப் வபாலவே, 

ெீர்திருத்தோதிகளும் வேதோக்கியங்கள் ததய்ேகீ மற்றும் மனிதத் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வதாற்றங்கமளக் தகாண்டுள்ளன என்பமதப் புரிந்துதகாண்டனர் என்று நாம் 
தொல்ல வேண்டும். ஒரு புறம், வேதாகமத்மத வதேனிடமிருந்து ேந்த ஒரு 
அொதாரண புத்தகமாக அேர்கள் பார்த்தார்கள். லுூதர், ஸ்ேிங்லி மற்றும் 
கால்ேின் ஆகிவயார், ததய்ேகீ ஏேுதலின் மூலம் வேதாகமம் வதேனுமடய 
மக்களுக்கு ேந்திருக்கிறது என்பமத நிெ்ெயமான தொற்களில் 
உறுதிப்படுத்தினர். 2 தீவமாத்வதயு 3:16 இல் அப்வபாஸ்தலனாகிய பேுலின் 
ோர்த்மதகமள அேர்கள் மிகேும் தீேிரமாக எடுத்துக் தகாண்டார்கள்: 

வேதோக்கியங்கதளல்லாம் வதே ஆேியினால் 
அருளப்பட்டிருக்கிறது; வதேனுமடய மனுஷன் 
வதறினேனாகேும், எந்த நற்கிரிமயயுஞ் தெய்யத் 
தகுதியுள்ளேனாகேும் இருக்கும்படியாக, அமேகள் 
உபவதெத்துக்கும், கடிந்துதகாள்ளுதலுக்கும் 
ெீர்திருத்தலுக்கும், நீதிமயப் படிப்பிக்குதலுக்கும் 
பிரவயாஜனமுள்ளமேகளாயிருக்கிறது (2 தீவமாத்வதயு 3:16). 

இந்த வேத பகுதி வபாதிக்கிறது வபால, வேதாகமம் வதேனிடமிருந்து 
ேந்ததாக இருக்கிறது, மற்றும் முழுமமயாக நம்பகமான ேிவெஷித்த 
தேளிப்பாட்மட வதேனுமடய மக்களுக்கு ேழங்குேதற்காக வேத 
ோக்கியங்கள் ேடிேமமக்கப்பட்டுள்ளன. 

பரந்த அர்த்தத்தில் பரிசுத்த ஆேியின் ஏேுதமலப் பற்றிப் 
வபசும்வபாது வதேன் வபெ  ேிரும்பியமத ோர்த்மதகளில் 
துல்லியமாக எழுத மனித எழுத்தாளர்கமள ஆேியானேர் 
ேழிநடத்துேதாகும். எையவ இயற ி ல் வசோல்லோை 
"ெங்கமம்" அதாேது, உங்களிடம் மனித மற்றும் வத ்வகீ 
இ ல்போடு இரண்டும் இருப்பயதக் குறிக்கிறது. நிெ்ெயமாக, 
அது வேறுபடுகிறது. ெில வநரங்களில் அதில் ததய்ேகீ ஈடுபாடு 
தேளிப்பமடயாக இருக்கிறது. மற்ற வநரங்களில் 
மனிதனுமடய ஈடுபாடு மிகேும் தேளிப்பமடயாக 
ததரிகிறது ... இன்னும், மிகேும் ெரியாக தொன்னால், வதேன் 
அந்த மனித ஆெிரியமரப் பயன்படுத்துகிறார், அெல் 
மகதயழுத்துப் பிரதியின் ோர்த்மதகளில் ோர்த்மதகள் 
இருக்கின்றன, வதேன் ததாடர்பு தகாள்ள ேிரும்பியமத 
எழுதுேதற்கு அந்த மனித ஆெிரியமர எழுத மேத்து அமத 
வமற்பார்மேயிடுகிறார். எனவே, 2 தீவமாத்வதயு 3:16 ய க் 
கேனியுங்கள், வேத ோக்கியங்கள் வதேனால் ஏேப்பட்டன, 
அல்லது வதேனுமடய ோர்த்மதமய "வதேன் தேளி 
சுோெித்தார்," இதற்கு கிவரக்க ோர்த்மதயான  
"வதவயாப்நிஸ்வடாஸ்" பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது... ஆகவே வதே 
ஆேியினால் வேதம் அருளப்படுதல் என்பதற்கு இது தான் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அர்த்தமாகும். இன்னும், அது அதிகாரப்பூர்ேமானதாகேும் 
முழுமமயானதாகேும் ோய்தமாழியாகேும் உள்ளது. இதில் 
மறுபடியும் மனித மற்றும் ததய்ேகீ ஈடுபாடுகள் உள்ளன, 
மற்றும் அது பிமழ இல்லாமல் உள்ளது. நாம் அமத எல்லா 
ேழிகளிலும் நம்பலாம். 

— Dr. வஜ. ஸ்காட் வஹாரல் 

வதேனுமடய கரமானது வேதாகமத்மத பிமழயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது 
என்று ெீர்திருத்தோதிகள் நம்பினார்கள். வதேன் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்டு 
வேதாகம எழுத்தாளர்களுக்கு நிகழ்காலம், கடந்த காலம் மற்றும் 
எதிர்காலத்மதப் பற்றிய தகேல்கமளக் தகாடுத்தார், வமலும் அேர்கள் எழுதிய 
அமனத்தும் உண்மமயாக இருக்கும்படியாக அேர்களின் எழுத்தாளர் 
பதேிமய அேர் வமற்பார்மேயிட்டார். மிக முக்கியமாக, ததய்ேகீ ஏேுதலானது 
வேதாகமத்திற்கு முழுமமயான, வகள்ேிக்கிடமற்ற அதிகாரத்மதக் தகாடுத்தது. 

ஆனால் வேதாகமத்மத எழுதியேர்கள் வேதாகமத்தின் 
உள்ளடக்கத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகமளெ் 
தெய்தார்கள் என்பமத ஒப்புக்தகாள்ேதன் மூலம் இமடக்கால திருெ்ெமபயின் 
தேறுகமள புராட்டஸ்டன்ட் ெீர்திருத்தோதிகள் தேிர்த்தனர். வேதாகமத்மத 
அது பரவலாகத்திலிருந்து கீவழ ேிழுந்தமதப் வபால நடத்துேதற்குப் பதிலாக, 
ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதாகமம் மனித கருேிகள் மற்றும் ேரலாற்று 
நிகழ்ெ்ெிப்வபாக்குகள் மூலம் ேந்தது என்று ேலியுறுத்தினர். மனித 
எழுத்தாளமரப் பற்றிய இந்தக் கேமல, இவயசுேும் வேதாகம எழுத்தாளர்களும் 
அடிக்கடி வேதாகமத்மத அணுகிய ேிதத்வதாடு ஒத்துப்வபாகிறது. உதாரணமாக, 
மத்வதயு 22:41-44 இல் நாம் இந்த பதிமே ோெிக்கிவறாம்: 

பரிவெயர்கள் கூடிேந்தவபாது, இவயசு அேர்களிடம் 
"கிறிஸ்துமேப் பற்றி நீங்கள் என்ன நிமனக்கிறீர்கள்? 
என்கிற ஒரு வகள்ேிமயக் வகட்டார். அேன் யாருமடய 
மகன்?" அதற்கு அேர்கள், இேர் "தாேதீின் குமாரன்" 
என்றார்கள். “‘நான் உம்முமடய ெத்துருக்கமள உமக்குப் 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேமரக்கும் நீர் என்னுமடய ேலது 
பாரிெத்தில் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டேவராவட 
தொன்னார் என்று தொல்லியிருக்கிறாவன’? என்று தாேதீு 
பரிசுத்த ஆேியினாவல அேமர ஆண்டேர் என்று 
தொல்லியிருக்கிறது எப்படி?" என்று இவயசு அேர்களிடம் 
வகட்டார் (மத்வதயு 22:41-44). 

இந்த வேத பகுதியில் இவயசு ெங்கீதம் 110:1ஐப் பயன்படுத்தி பரிவெயர்கமள 
குழப்பி, இந்தப் பகுதியின் மனித எழுத்தாளரான தாேதீின் கேனத்மத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தேளிப்பமடயாக ஈர்த்தார். வமெியா தாேதீின் ேழித்வதான்றலாக இருப்பார் 
என்று இவயசுேும் பரிவெயரும் ஒப்புக்தகாண்டனர். ஆனால் முதல் நூற்றாண்டு 
பாலஸ்தீனத்தில், தாேதீு ொதாரணமாக தனது ேழித்வதான்றமல "கர்த்தர்" 
என்று அமழத்திருக்க மாட்டார். எனவே, தாேதீு ஏன் இந்தப் பட்டத்மதத் தன் 
குமாரனுக்குக் தகாடுத்தான் என்பமத ேிளக்கும்படி இவயசு பரிவெயர்களிடம் 
வகட்டார். 

இவயசுேின் ோதமானது வேதாகமத்தின் அர்த்தம் அதன் 
எழுத்தாளர்களின் ோழ்க்மகயில் உள்ள ேிேரங்கமள ஓரளேு நம்பியுள்ளது 
என்ற உண்மமமயெ் ொர்ந்திருந்தது என்பமதக் கேனியுங்கள். வமாவெ, 
ஏொயா, எவரமியா, தாேதீு, பேுல் மற்றும் வதேனுமடய ோர்த்மதயின் பிற 
மனித கருேிகமளக் குறிப்பிடும் வேதாகம எழுத்தாளர்களும் 
பாத்திரங்களுமாகிய இமதப் வபான்ற உதாரணங்கள் ஏராளமாக உள்ளன. 
இந்த மனிதக் கருேிகள் வேதாகமத்திற்கு கணிெமான தனிப்பட்ட 
பங்களிப்புகமளெ் அளித்தன. 

இந்த உதாரணங்களிலிருந்தும் மற்ற உதாரணங்களிலிருந்தும், 
வேதோக்கியங்கள் உண்மமயான மனிதெ் சூழ்நிமலகளிலிருந்து எழுந்தன 
என்ற முடிேுக்குெ் ெீர்திருத்தோதிகள் ெரியான முடிேுக்கு ேந்தனர். வமலும் 
அமே குறிப்பிட்ட ேரலாற்றுெ் சூழ்நிமலகளுக்காக மக்களால் எழுதப்பட்டன. 
கிறிஸ்தேர்கள் வேதாகமத்மத ெரியாகப் புரிந்துதகாண்டால், அேர்கள் 
வேதாகமத்தின் ததய்ேகீத் வதாற்றங்கமள மட்டுமல்ல, அேற்றின் மனித, 
ேரலாற்றுத் வதாற்றங்கமளயும் ேலியுறுத்த வேண்டும். 

வேதாகமத்தின் அதிகாரம் பற்றிய ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்களின் 
பார்மே வேதாகமம் அருளப்படுதலில் ததய்ேகீ மற்றும் மனித பங்களிப்புக்கு 
முக்கியத்துேம் தகாடுத்தது. உத்வேகம் பற்றிய இந்தக் கண்வணாட்டமானது, 
வேதோக்கியத்தின் அர்த்தத்மதப் பற்றி ெீர்திருத்தோதிகளுக்கு இருந்த 
ெிந்தமன ேழிகமளயும் கணிெமாகப் பாதித்தது. 

அை்த்தம்  
வேதாகமத்தின் அர்த்தத்திற்கு ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் 

தகாண்டிருந்த அணுகுமுமறமய நாம் இந்த ேழியில் சுருக்கமாகக் கூறலாம்: 
வேதாகமத்தில் மமறந்திருக்கும் ததய்ேகீ அர்த்தங்கமளத் வதடுேதன் மூலம் 
இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கத்தின் மாதிரிமயப் பின்பற்றுேதற்குப் பதிலாக, 
ெீர்திருத்தோதிகள் தங்கள் ேியாக்கியானங்கள் அமனத்மதயும் வேதாகம 
நூல்களின் வநரடியான அர்த்தத்தில் அடிப்பமடயாகக் தகாள்ள முயன்றனர். 
எளிமமயாகெ் தொல்ேதானால், மனித எழுத்தாளர்கள் தங்கள் அெல் 
ோெகர்களுடன் ததாடர்பு தகாள்ள உத்வதெித்துள்ள அர்த்தத்தில் அேர்கள் 
கேனம் தெலுத்தினர். 

ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதாகமத்தின் அர்த்தத்திற்கான 
இமடக்கால அணுகுமுமறகளிலிருந்து முற்றிலுமாக முறித்துக் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தகாள்ளேில்மல என்பமத நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ெில வநரங்களில், 
தெே்ேியல் பலபடித் தன்மமயின் எெ்ெங்கள், அதாேது வேதோக்கியங்கள் பல 
அர்த்தங்கமளக் தகாண்டிருக்கின்றன என்ற நம்பிக்மகயானது 
ெீர்திருத்தத்தின் எழுத்துக்களில் வதான்றின. எடுத்துக்காட்டாக, ெங்கீதம் பற்றிய 
லுூதரின் ேர்ணமன, இந்த ேியாக்கியானத்தின் முமறமயத் ததாடர்ந்து 
ொர்ந்திருப்பமதக் காட்டுகிறது. ஆயினும்கூட, ெீர்திருத்தோதிகள் தங்கள் 
கத்வதாலிக்க ெகாக்களில் தபரும்பாலானேர்கமள ேிட மனித எழுத்தாளரின் 
வநாக்கம் தகாண்ட அர்த்தத்திற்கு ததாடர்ந்து அதிக முக்கியத்துேம் அளித்தனர் 
என்று தொல்ேது நியாயமானது. வமலும், தபரும்பாலும், அேர்கள் வேதப்பூர்ே 
வேத பகுதிகளின் பல பயன்பாடுகமள வேத பகுதியின் அெல் அர்த்தத்தில் 
அடித்தளமாகக் தகாண்டிருந்தனர். 

வேத பகுதிகளின் ததளிோன அர்த்தத்மத ஆரம்பகால 
ெீர்திருத்தோதிகள் ேலியுறுத்தமலப் புரிந்துதகாள்ளுதல் ெில ேரலாற்மற 
நிமனேுகூர உதேுகிறது. வேதோக்கியத்திற்கான இந்த வி ோக்கி ோைவி ல்  
அல்லது ேியாக்கியானமான அணுகுமுமற ஏற்கனவே 15 ஆம் நூற்றாண்டின் 
மறுமலர்ெ்ெியின் மூலம் வமற்கு ஐவராப்பாேில் வேரூன்றியிருந்தது. 
மறுமலர்ெ்ெி அல்லது "மறுபிறப்பு" என்பது அதன் தபயமர பாரம்பரிய வராம 
மற்றும் குறிப்பாக, ெீர்திருத்தத்திற்கு முன்னர் வமற்கு ஐவராப்பாேில் நடந்த 
கிவரக்க இலக்கியம் மற்றும் கலாெ்ொரத்தின் மதீான புதுப்பிக்கப்பட்ட 
ஆர்ேத்திலிருந்து தபறுகிறது. மறுமலர்ெ்ெிக்கு முன்னர், தபரிய மற்றும் ெிறிய 
அறிஞர்கள் கிவரக்கத்தின் பண்மடய எழுத்துக்கமள தமாழிதபயர்ப்பில் 
மட்டுவம அறிந்திருந்தனர். இந்த எழுத்துக்களின் ேியாக்கியானங்கள் 
தபரும்பாலும், ெமபயினுமடய வமற்பார்மேயின் கீழ் இருந்தன. தேே்வேறு 
காலங்களில், பிவளட்வடா, அரிஸ்டாட்டில் மற்றும் பிற கிவரக்க 
எழுத்தாளர்கமள வேண்டுதமன்வற கிறிஸ்தேக் வகாட்பாட்மட ஆதரித்த 
ேழிகளில் ெமபயானது ேியாக்கியானம் தெய்தது. ஆனால் மறுமலர்ெ்ெிக் 
காலத்தில், பல அறிஞர்கள் திருெ்ெமப வமற்பார்மேயிலிருந்து ேிடுபட்ட, 
தெே்ேியல் காலகட்டத்தின் வேத பகுதிகமளப் புரிந்துதகாள்ேதற்கான தங்கள் 
ேிருப்பத்மத ஆதரித்த புரேலர்கமளக் கண்டனர். இந்த எழுத்துக்கமள 
அேற்றின் எழுத்தாளர்கள் முதலில் புரிந்து தகாள்ள வேண்டும் என்று 
அர்த்தப்படுத்தியதால் அேர்கள் இந்த எழுத்துக்கமள ேியாக்கியானம் தெய்யத் 
ததாடங்கினர். இதன் ேிமளோக, மிகேும் மதிப்புமிக்க தெே்ேியல் 
இலக்கியத்தின் ேிளக்கங்கள் அேற்றின் ேரலாற்று அர்த்தத்தில் கேனம் 
தெலுத்தத் ததாடங்கின. இந்த அர்த்தமானது தபரும்பாலும் ெமபயின் 
வபாதமனகளுடன் கூர்மமயான முரண்பாடாக இருந்தது. 

இப்வபாது, மறுமலர்ெ்ெிக் காலத்திலும், எபிதரய மற்றும் கிவரக்க 
வேதாகமங்களின் புதிய பதிப்புகள் தேளியிடப்பட்டன. இது வேதாகமத்தின் 
ேியாக்கியானத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு ேழிேகுத்தது. நாம் 
பார்த்தபடி, இந்த நாட்களுக்கு முன்பு, வேதாகம பகுதிகள் தபரும்பாலும் 



உங்களுமடய இமறயியமலக் கட்டுதல் பாடம் 4: இமறயியலில் அதிகாரம் 

-16- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ெமபயின் ேழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் ெமபக் வகாட்பாட்டின் ஆதரேுடன் 
ேியாக்கியானம் தெய்யப்பட்டன. ஆனால் மறுமலர்ெ்ெியின் தகாள்மககமளப் 
பின்பற்றி, பல வேத அறிஞர்கள் - குறிப்பாக புராட்டஸ்டன்ட்கள் - ெமபயின் 
கட்டுப்பாட்டிலிருந்து ேிடுபட்ட வேதாகமத்மத ோெிக்கத் ததாடங்கினர். அேர்கள் 
வேதேெனங்கமளப் பற்றிய தங்கள் ேியாக்கியானங்கமள அெல் ேரலாற்று 
அர்த்தத்தில் அடிப்பமடயாகக் தகாள்ள முயன்றனர். அமனத்து 
ேியாக்கியானங்களுக்கும் அடிப்பமடயாக அெல் அர்த்தத்மத வநாக்கிய இந்த 
புராட்டஸ்டன்ட் வநாக்குநிமல அல்லது "வநரடியான உணர்ேு" வேதாகமத்தின் 
அர்த்தத்மத புரிந்துதகாள்ேதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு 
ேழிேகுத்தது. புராட்டஸ்டன்ட்கள் இப்வபாது ஒே்தோரு வேத பகுதிக்கும் ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த, ஒத்திமெோன அர்த்தத்மதப் பற்றிப் வபெினார்கள். 
தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மகயானது, அத்தியாயம் 1, பிரிேு 9 இல் 
பின்ேருமாறு கூறுகிறது: 

எந்த வேதாகமத்தின் உண்மமயான மற்றும் முழு 
உணர்ோனது பன்மடங்கு அல்லாமல் ஒன்றாக 
இருக்கின்றது. 

இந்த கண்வணாட்டத்மத நாம் அர்த்தத்மதப் பற்றிய ஒரு "ஒருமமப் 
பார்மே" என்று அமழக்கலாம். 

நிெ்ெயமாக, வேத பகுதிகள் தபரும்பாலும் தொல்லர்த்தமான அர்த்தத்தின் 
எளிய மதிப்பட்ீமடக் காட்டிலும் அதிகமாகக் கூறுகின்றன என்பமத ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் உணர்ந்தனர். அெல் மனித எழுத்தாளர்களின் புரிதலுக்கு 
அப்பாற்பட்ட கிறிஸ்தே ெத்தியங்களுடன் அமே பல தாக்கங்கமளயும் 
ததாடர்புகமளயும் தகாண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த பரிமாணங்கள் 
அமனத்தும் இன்னும் ஒற்மற, உண்மமயான மற்றும் முழு அர்த்தத்தின் ஒரு 
பகுதியாக உள்ளன, ஏதனன்றால் அமே வேதாகமத்தின் தொல்லர்த்தமான 
அல்லது ததளிோன அர்த்தத்துடன் ஒருங்கிமணகின்றன. 

நாம் வேத ேியாக்கியானம் தெய்யும்வபாது, நம்முமடய வேத 
பகுதியில் என்ன நடக்கிறது என்பதன் பின் தான் நாம் 
பின்ததாடர்கிவறாம். வேறு ோர்த்மதகளில் கூறுேதானால், 
அப்வபாஸ்தலனாகிய பேுலாகவோ அல்லது ஓெியாோகவோ 
இருந்தாலும் அந்த எழுத்தாளர் தபாதுோக என்ன வநாக்கம் 
தகாண்டிருந்தார்? என்பது தான் முக்கியம். ஒரு ேிரிோன 
ேழியில் ஒரு எழுத்தாளரின் மனதில் நமழேது மிகேும் 
கடினம், இமதத் தான் அேர் மனதில் ெரியாக நிமனத்தார் 
என்று தொல்ேது கடினமாகும். எல்லா வேதோக்கியங்களும் 
இரட்மட ஆெிரியர்கமளக் தகாண்டுள்ளன என்பவத நாம் 
கண்காணிக்க வேண்டிய ஒரு ேிஷயம் ஆகும்.  இது 
வதேனாலும் மனிதனாலும் எழுதப்பட்டது. எனவே, வேத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

எழுத்தாளர்கள் ஒரு காரியத்மதப் பற்றி மனதில் நிமனத்து 
எழுதியிருக்கலாம். ஆனால் பரிசுத்த ஆேியானேர் 
இரண்டாேது, மூன்றாேது, நான்காம் அடுக்குகமள 
வநாக்கமாகக் தகாண்டிருக்கிற இடத்தில் அெல் 
எழுத்தாளருக்கு கூட முழுமமயாகத் ததரியாத ஒன்மற 
எழுதியிருக்கலாம். இருந்தாலும் வதேன் அமதப் 
பயன்படுத்துகிறார். உண்மமயில் முக்கியமானது 
என்னதேன்றால், வேத பகுதியின் வநரடியான அர்த்தத்திற்கு 
மீண்டும் ேருேவத முக்கியம் என்று நான் நிமனக்கிவறன். 
அர்த்தத்தின் மற்ற எல்லா அடுத்தடுத்த அடுக்குகமளயும் 
தேளிக்தகாண்டு ேரக்கூடிய நங்கூரம் அதுோகும். 

— நிக்வகாலஸ் தபரின், Ph.D. 

பரிசுத்த ஆேியானேர் வேதாகமத்மத ஏேுதலின் மனிதப் பக்கத்மதயும் 
வேதாகமத்தின் ஒன்றுபட்ட அர்த்தத்தின் முக்கியத்துேத்மதயும் 
ேலியுறுத்துேவதாடு, ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்களும் வேதாகமத்தின் 
ததளிமே நிமலநிறுத்துேதன் மூலம் வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மத 
உறுதிப்படுத்த முயன்றனர். 

ததளிேு 
வேதாகமத்மத ததளிேற்றதாகேும், அதிகாரப்பூர்ே ெமப 

ேியாக்கியானத்தின் வதமேமயயும் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, 
ெீர்திருத்தோதிகள் வேதாகமம் புரிந்துதகாள்ளக்கூடியது என்று ோதிட்டனர். 
வேதாகம ததளிேு பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் வகாட்பாட்டிற்கு பல காரணிகள் 
கணிெமாக பங்களித்தன. 

முதலாேதாக, நகரக்கூடிய ேமக அெ்சு இயந்திரத்தின் பரேலான 
பயன்பாடு வமலும் வமலும் வேதாகமங்கமளக் கிமடக்கெ் தெய்தது. 
வேதாகமங்கள் கிமடப்பதால் கிறிஸ்தேர்கள் தாங்களாகவே வேதத்மதப் 
படிப்பமத ொத்தியமாக்கியது. அே்ோறு தெய்யும்வபாது, வேதாகமம் 
ததளிேற்றது என்று கத்வதாலிக்க ெமப அறிேித்தவபாது அது ெரியானதா 
என்பமத அேர்களால் மதிப்படீு தெய்ய முடிந்தது. 

இரண்டாேதாக, மதரியமான மிஷனரிகள் வேதாகமத்மத ொதாரண 
மக்களின் தமாழிகளில் தமாழிதபயர்க்கத் ததாடங்கியிருந்தார்கள். இது மக்கள் 
தங்களுக்காக வேதாகமத்தின் ததளிமே ஆராய்ேமதயும் ொத்தியமாக்கியது. 

மூன்றாேதாக, தொல்லர்த்தமான அர்த்தத்தில் ெீர்திருத்தோதிகளின் 
கேனம் இமறயியலாளர்கள் தங்கள் ேியாக்கியானங்கமள ஆராய்ந்து 
வொதிக்கக்கூடிய ஒன்மற அடிப்பமடயாகக் தகாள்ள உதேியது. வேதம் எமத 
அர்த்தப்படுத்துகிறது என்பமத அேர்களுக்குெ் தொல்ல அேர்கள் இனிவமலும் 



உங்களுமடய இமறயியமலக் கட்டுதல் பாடம் 4: இமறயியலில் அதிகாரம் 

-18- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தேறுமவன ெமப அதிகாரிகமள நம்பியிருக்க வேண்டிய அேெியமில்மல. 
கத்வதாலிக்க கண்வணாட்டத்திற்கு மாறாக, இந்த ேழிகளில் வேதாகமத்மத 
ஆராய்ேது,  வேதாகமம் மிகேும் ததளிோக இருந்தது என்பமத பரேலாக 
உணர ேழிேகுத்தது. 

இந்த ேளர்ெ்ெிகள் புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதாகமத்தின் ததளிமே 
உறுதிப்படுத்தேும், கிறிஸ்தேத்திற்கான நமடமுமற அதிகாரமாக 
வேதாகமத்மத மீண்டும் நிமலநிறுத்தேும் ேழிமயத் திறந்தன. இந்தப் புதிய 
சூழலில், கத்வதாலிக்க திருெ்ெமப ததளிேற்றதாகக் கருதிய பல முக்கியமான 
பகுதிகள் உண்மமயில் புரிந்து தகாள்ள ஒப்பட்ீடளேில் எளிதானமே என்பது 
ததளிோகத் ததரிந்தது. வேதத்மத அதிகமாக ஆராய்ந்தவபாது, வமலும் வமலும் 
வேதாகம வபாதமனகள் குறிப்பிடத்தக்க ேமகயில் ததளிோக இருப்பமத 
புராட்டஸ்டன்ட் ேியாக்கியான அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். 

மார்ட்டின் லுூதர் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பல்கமலக்கழகத்தில் 
வராமர் புத்தகத்மதப் பற்றி கற்பித்துக் தகாண்டிருந்தார், 
வமலும் அேரது தொற்தபாழிேுகளின் வபாது அேர் கண்ட ஒரு 
ேெனம் அேரது ோழ்க்மகமய தனிப்பட்ட முமறயில் 
மாற்றியது மட்டுமல்லாமல், நாம் அறிந்தபடி கிறிஸ்தேத்தின் 
முகத்மத உண்மமயில் மாற்றியது. மார்ட்டின் லுூதமர 
மிகேும் பாதித்த ேெனம் வராமர் 1:17,  "ேிசுோெத்தினாவல 
நீதிமான் பிமழப்பான்" என்று அந்த ேெனம் கூறுகிறது. அந்த 
வநரத்தில் ெமபயானது ஒருேர் ோழ்நாள் முழுேதும் தெய்ய 
வேண்டிய ெடங்குகள் உள்ளன என்று வபாதித்துக் 
தகாண்டிருந்தது, அப்படிெ் தெய்ேதன் மூலம் கிருமப 
கிமடக்கும் என்றும் வதேனுடன் நீங்கள் ஒப்புரோக முடியும் 
என்றும் வபாதித்தது. நாம் ேிசுோெத்தின் மூலம் 
கிறிஸ்துமேப் தபறும்வபாது, உடனடியாக 
ெர்ேேல்லமமயுள்ள வதேனுக்கு முன்பாக நாம் 
நீதிமான்களாக காணப்படுவோம் என்று லுூதர் புரிந்து 
தகாண்டார் என்று இந்த ேெனம் வபாதித்தது. நிெ்ெயமாகவே, 
நாம் ெரியானேர்களாக ஆகவேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, 
மாறாக கிறிஸ்துேில் ேிசுோெத்தினாவல மட்டுவம நாம் 
ெரியானேர்களாக ஆக முடியும் என்பதற்காக  நாம் 
ததாடர்ந்து நற்கிரிமயகமளெ் தெய்து, வதேமனெ் 
வெேிப்பதற்கான காரியங்கமளெ் தெய்ய ேிரும்புகிவறாம். 

— Rev. ஜார்ஜ் ொம்பிளின் 

இப்வபாது, ெீர்திருத்தத்தின் ஆரம்ப தொப்தங்களில், புராட்டஸ்டன்ட்கள் 
வேதாகமத்தின் ததளிமேப் பற்றி மிகேும் நம்பிக்மகயுடன் இருந்தனர். அது 



உங்களுமடய இமறயியமலக் கட்டுதல் பாடம் 4: இமறயியலில் அதிகாரம் 

-19- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அமனத்தும் மாறாக ஒரு எளிய ேிஷயமாக வதான்றியது: வேதாகமத்மதப் 
படித்து, அங்வக காணப்படும் வதேனுமடய ததளிோன தேளிப்பாட்டுக்கு 
இமறயியமல இணங்குங்கள். ஆனால் புராட்டஸ்டன்ட் இயக்கம் 
வேதாகமத்தின் ேழியாக ததாடர்ந்து வேமல தெய்தவபாது, புராட்டஸ்டன்ட்கவள 
மிகேும் யதார்த்தமானேர்களாக ஆனார்கள். அேர்கள் வேதத்தில் உள்ள 
ததளிேின் அளேுகளின் அடிப்பமடயில் வபெத் ததாடங்கினர். வேதத்தின் ெில 
பகுதிகள் மற்றமேகமள ேிடத் ததளிோக இருந்தன என்பது ததளிோகத் 
ததரிந்தது. எனவே, வேதாகமத்தின் ஒரு பகுதிமயப் பற்றி லுூதரன்கள் ஒரு 
ேிஷயத்மத நம்பியவபாதும்,  அதுவபால கால்ேினிஸ்டுகள் மற்தறாரு 
பகுதிமயப் பற்றி நம்பியவபாதும், மற்றும் ஸ்ேிங்லியன்கள் வேதறாரு 
பகுதிமயப் பற்றி நம்பியவபாதும், வேதத்தின் ததளிேு பற்றிய ஆரம்பகால, அதீத 
நம்பிக்மகயான பார்மேயானது வமலும் தகுதிோய்ந்த 
கண்வணாட்டங்களுக்கு ேழிேகுத்தது. இந்த மிகேும் முதிர்ெ்ெியான 
புராட்டஸ்டன்ட் பார்மே நம்மம ஆெ்ெரியப்படுத்தக்கூடாது. 
அப்வபாஸ்தலனாகிய வபதுருகூட வேதேெனத்திலுள்ள ெில காரியங்கமளப் 
புரிந்துதகாள்ேது கடினம் என்று ஒப்புக்தகாண்டார். 2 வபதுரு 3:16 இல் வபதுரு 
இந்த ோர்த்மதகமள எழுதினார்: 

அேன் தொன்னமேகளில் ெில காரியங்கள் அறிகிறதற்கு 
அரிதாயிருக்கிறது; கல்லாதேர்களும் 
உறுதியில்லாதேர்களும் மற்ற வேதோக்கியங்கமளப் 
புரட்டுகிறதுவபாலத் தங்களுக்குக் வகடுேரத்தக்கதாக 
இமேகமளயும் புரட்டுகிறார்கள் (2 வபதுரு 3:16). 

வபதுரு அமத எப்படி எடுத்துக் கூறுகிறார் என்பமதக் கேனியுங்கள். 
பேுலின் எல்லா எழுத்துக்களும் புரிந்துதகாள்ேதற்கு எளிதானமே என்று 
அேர் தொல்லேில்மல. அமே எல்லாேற்மறயும் புரிந்துதகாள்ேது கடினம் 
என்றும் அேர் தொல்லேில்மல. மாறாக, பேுலின் எழுத்துக்களில் உள்ள ெில 
ேிஷயங்கமளப் புரிந்துதகாள்ேது கடினம் என்று அேர் தொன்னார். 

எனவே, இமடக்கால ெமபக்கு மாறாக, புராட்டஸ்டன்ட் 
ெீர்திருத்தோதிகள் ெமபயின் அதிகாரத்திற்கு வமல் வேதாகமத்தின் 
அதிகாரத்மத உயர்த்தினர். புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதேெனத்தில் வதேனுமடய 
தேளிப்பாட்டிலிருந்து தாங்கள் துண்டிக்கப்படேில்மல என்பமதப் 
புரிந்துதகாண்டார்கள். அேர்கள் வேதாகமத்தின் ததளிமே உறுதிப்படுத்தினர், 
இதன் ேிமளோக, வேதாகமமானது அமனத்து திருெ்ெமப அதிகாரத்தின் 
மீதும் முழுமமயான அதிகாரமுமடயதாக  மண்ீடும் நிமலநிறுத்தப்பட்டது. 

மனிதன் பாேமுள்ளேன் என்பமதயும், இயல்பாகவே, நாம் 
வதேனுமடய ேிஷயங்கமள எடுத்து அேற்மறெ் 
ெிமதக்கேும், அேற்மறக் குமறத்து மதிப்பிட்டு, அேற்மறத் 
தேறாகப் பிரவயாகிப்வபாம் என்பமதயும் ெீர்திருத்தோதிகள் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

புரிந்துதகாண்டனர். வராம கத்வதாலிக்க திருெ்ெமபயில் 
வகாட்பாடுகளுக்கு முரணாக எது இருந்தது என்பமத 
அேர்கள் கண்ணாரக் கண்டிருக்கிறார்கள். அதனால், 
வதேனுமடய ோர்த்மதயின் அதிகாரம் இறுதி அதிகாரமாக 
இருக்க வேண்டும் என்று அேர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள். 
வேதாகமம் தான் மிக உயர்ந்த அதிகாரம் என்றும் 
ஒப்புக்தகாள்கிறார்கள் என்று கூறினார்கள், அேர்கள் 
ெமபயில் அந்த அதிகாரத்மத ேியாக்கியானம் தெய்ய 
அதிகாரம் உண்டு என்றும் கத்வதாலிக்க திருெ்ெமப அந்த 
காலத்திலிருந்து இன்று ேமர கூறி ேருகிறது, தர்க்கரதீியாக 
ெமபக்கு தான் உண்மமயில் இறுதி அதிகாரம் உள்ளது 
என்பது இதன் அர்த்தமாகும். மனிதன் பாேி என்பது தான் 
அதிலுள்ள ஆபத்தாகும். ெீர்திருத்தோதிகள் அப்தபாழுது 
புரிந்துதகாண்டமதப் வபாலவே, வேதோக்கியத்தின் மதீு 
வேதாகமத்தின் ேியாக்கியானத்மதத் திணிக்க முற்படும் ஒரு 
திருெ்ெமபக் கட்டமமப்மப நாம் தகாண்டிருக்கிவறாம் என்பது 
இப்வபாதும் எந்த வநரத்திலும் உண்மமதான், வமலும் 
வதேனுமடய ோர்த்மதமய ஒரு பாேமுள்ள மனிதனின் 
அல்லது பாேப்பட்ட மனிதர்களின் ததாகுப்பின் 
ேிளக்கத்திற்கு அடிபணியெ் தெய்கிவறாம், அது எப்வபாதும் 
ஆபத்தானது. எனவே, ெீர்திருத்தோதிகளுக்கும் இன்று 
ோழும் நமக்கும், நாம் அணுகும் ஒே்தோன்றும் 
வதேனுமடய ோர்த்மதயுடன் இணங்கி, வதேனுமடய 
ோர்த்மதக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும். 

— Dr. ஸ்டீே் கர்டிஸ் 

வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மதப் பற்றிய ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட் 
கண்வணாட்டத்மத நாம் இப்வபாது பார்த்திருக்கிவறாம், ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் திருெ்ெமபயின் அதிகாரத்மத எப்படிப் பார்த்தார்கள் 
என்பமதப் பார்க்கும் நிமலயில் இருக்கிவறாம். 

சடபயின் அதிகாைம் 
வேதாகமம் ஆேியானேரின் ஏேுதலால் அருளப்படுதல், வேதாகமத்தின் 

அர்த்தம் மற்றும் ததளிேு பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் கருத்துக்கள், ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதாகமத்மத ேிசுோெம் மற்றும் ோழ்க்மகயின் ஒவர 
வகள்ேிக்கிடமற்ற ேிதியாக ெபிக்கும் வமலாக இருக்கின்றது என்பமத மீண்டும் 
நிமலநிறுத்த அனுமதித்தன. வமலும், இன்று சுேிவெஷ ெமபயார்களாக, நாம் 
அமதவய தெய்ய வேண்டும். இருப்பினும், நாம் ஒரு முக்கியமான தகுதிமயெ் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வெர்க்க வேண்டும். ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதாகமத்தின் 
அதிகாரத்மத உறுதிப்படுத்தியமதப் வபாலவே, அேர்கள் தங்கள் 
இமறயியமலக் கட்டிதயழுப்பியவபாது அமனத்து திருெ்ெமப அதிகாரத்மதயும் 
முற்றிலுமாக நிராகரிக்கேில்மல. மாறாக, புராட்டஸ்டன்ட்கள், வேதாகமத்தின் 
பிமழயில்லாத வபாதமனகளுக்கு அடிபணிேதில் திருெ்ெமபக்கு இரண்டாம் 
நிமல, தேறிமழக்கக்கூடிய அதிகாரத்மத வதேன் ேழங்கியதாக நம்பினார்கள். 

திருெ்ெமபயின் அதிகாரத்மதப் பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் 
கண்வணாட்டத்மத இரண்டு திமெகளில் பார்ப்பதன் மூலம் ஆராய்ேதற்கு இது 
உதேும். முதலாேதாக, ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் கடந்த கால திருெ்ெமப 
அதிகாரங்கமள எே்ோறு புரிந்து தகாண்டனர்? இரண்டாேதாக, ெமகால 
புராட்டஸ்டன்ட் அதிகாரங்கமள அேர்கள் எப்படிப் புரிந்துதகாண்டார்கள்? 
கடந்த காலத்திலிருந்து திருெ்ெமப அதிகாரம் குறித்த முதல் ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட் கண்வணாட்டங்கமளக் கேனியுங்கள். 

கைந்த காை அதிகாைங்கள் 
நம்மில் பலருக்கு கற்பமன தெய்ேது கடினமாக இருந்தாலும், ஆரம்பகால 

புராட்டஸ்டன்ட்கள் ெமப பிதாக்களின் வபாதமனகள் மற்றும் ஆரம்பகால 
ெமபகளின் வபாதமனகளில் அதிக அதிகாரத்மத அங்கீகரித்தனர். 
ெீர்திருத்தோதிகள் திருெ்ெமபமயப் பற்றிய ேலுோன வகாட்பாட்மடப் வபணி 
ேந்தனர். தங்கள் காலத்தில் கிறிஸ்தேர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய பல 
முக்கியமான ெத்தியங்களுக்குள் ஆரம்பகால ெமபமய பரிசுத்த ஆேியானேர் 
ேழிநடத்தியதாக அேர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள். 

நாம் ஒரு முந்மதய பாடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ெீர்திருத்தோதிகள் 
வேதோக்கியத்தின் அதிகாரத்மதப் பற்றி "வேதம் மட்டுவம" என்கிற தமலப்பின் 
கீழ் வபெினார்கள்.  துரதிருஷ்டேெமாக, இன்று பல சுேிவெஷகர்கள் வேதம் 
மட்டுவம என்கிற வகாட்பாட்மடப் பற்றி ஒரு தீேிரமான தேறான புரிதமலக் 
தகாண்டுள்ளனர். நம் நாளில், பல சுேிவெஷகர்கள், வேதம் மட்டுவம என்கிற 
வகாட்பாடு வேதாகமத்மதத் தேிர நமக்கு எந்த அதிகாரமும் இருக்கக்கூடாது 
என்பமதக் குறிக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள். ஆனால் இது ெீர்திருத்தத்தின் 
நிமலப்பாடு அல்ல, வமலும் இது வேதம் மட்டுவம என்கிற வகாட்பாட்டின் 
உண்மமயான உட்குறிப்பு அல்ல. ெீர்திருத்தோதிகள் வேதம் மட்டுவம என்கிற 
வகாட்பாட்மட ேலியுறுத்தினர், ஏதனன்றால் வேதாகமம் மட்டுவம 
ேிசுோெிகளுக்கு அதிகாரம் என்று அேர்கள் நம்பேில்மல. மாறாக, 
ேிசுோெிகளுக்கு வேதாகமம் மட்டுவம வகள்ேிக்கிடமற்ற ஒவர அதிகாரம் என்று 
அேர்கள் அர்த்தப்படுத்தினார்கள். ேிெித்திரமாகத் வதான்றினாலும், 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதம் மட்டுவம என்கிற வகாட்பாட்மட ேிடாப்பிடியாக 
ஆதரிக்கேில்மல, ஏதனன்றால் அேர்கள் மற்ற எல்லா அதிகாரங்கமளயும் 
மகமறீிப் புறக்கணித்தனர். அேர்கள் மற்ற இமறயியல் அதிகாரங்கமள 
உயர்ோகக் கருதியதால் துல்லியமாக அமதப் பாதுகாத்தனர். 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ெீர்திருத்தோதிகளில் நீங்கள் காணும் ேிஷயங்களில் 
ஒன்று, குறிப்பாக கால்ேினில், அேர்கள் ெமபயின் 
அடித்தளமாக வேதாகமத்தின் அதிகாரத்தில் தங்கள் 
நம்பிக்மகக்கும் ெமப பிதாக்களின் மதீு  அேர்களுக்கு 
இருந்த பயபக்திக்கும் இமடவய இருந்த அடிப்பமட 
வமாதமலக் காணேில்மல. பிதாக்களில் 
பிரதிநிதித்துேப்படுத்தப்பட்ட முந்மதய, துூய்மமயான 
பாரம்பரியத்திற்கு ெமபமய மீட்தடடுப்பதாக அேர்கள் 
முயன்றனர் ... ெமப பாரம்பரியத்திலிருந்து வேதாகமத்மதப் 
பற்றிய தங்கள் புரிதமல ஆதரிக்க அேர்கள் 
ேிரும்பினார்கள், எனவே அேர்கள் உண்மமயில் அேற்மற 
அடிப்பமடயில் ஒன்றுக்தகான்று முரண்படும் 
தகாள்மககளாகக் காணேில்மல. ஆனால் அேர்கள் ெமப 
பாரம்பரியத்தின் அதிகாரத்மதயும் ஆரம்பகால திருெ்ெமப 
பிதாக்கமளயும் வேத அதிகாரத்தின் அவத மட்டத்தில் 
மேக்கேில்மல. 

— Dr. தஜஃப் டிமரதடன் 

ேெதிக்காக, தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மகயானது, அத்தியாயம் 1, 
பிரிேு 10 இல் இந்த ேிஷயங்களின் சுருக்கத்மதக் குறிப்பிடுேது உதேியாக 
இருக்கும்: 

மதத்தின் எல்லா ெர்ெ்மெகமளயும் தீர்மானிக்கிறேரும், 
ஆவலாெமன கூட்டங்களின் எல்லா ஆமணகமளயும், 
பண்மடய எழுத்தாளர்களின் அபிப்பிராயங்கமளயும், 
மனிதர்களின் வகாட்பாடுகமளயும், தனிப்பட்ட 
ஆேிகமளயும் ஆராய்கிறேரும், நம்மம நியாயம் 
தீர்க்கிறேருமாகிய, வேதேெனத்தில் வபசுகிறேருமாகிய 
பரிசுத்த ஆேிமயத் தேிர வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. 

வேதாகமத்தில் வபசுகிற பரிசுத்த ஆேியானேர் "மதத்தின் ெகல 
ெர்ெ்மெகமளயும் தீர்மானிக்கிற உன்னதமான நியாயாதிபதி" என்பமத இந்த 
வேத பகுதி ேலுோக உறுதிப்படுத்துகிறது. வேறு ோர்த்மதகளில் 
கூறுேதானால், ெமபயின் எல்லா நியாயத்தீர்ப்புகளும் வேதாகமத்தின் 
தராதரத்தின்படி தெய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் இங்வக பயன்படுத்தப்படுகிற 
தமாழிமய கேனியுங்கள். வேதாகமத்தில் வபசும் பரிசுத்த ஆேியானேர் 
"உன்னதமான நியாயாதிபதி" ஆோர். உெ்ெ நீதிபதி ஒருேர் இருக்கிறார் 
என்றால், மற்ற நீதிபதிகள் உெ்ெ நீதிபதிகள் அல்ல என்பதும் ததளிோகிறது. 
உண்மமயில், அறிக்மகயானது இந்த வேத பகுதியில் வேறு பல 
அதிகாரங்கமளக் குறிப்பிடுகிறது. அது ஆவலாெமன ெங்கங்கமளயும் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

பண்மடய எழுத்தாளர்கமளயும், அல்லது ெமபப் பிதாக்கமளயும் கடந்த கால 
மற்றும் தற்வபாமதய ெமபயில் மனிதர்கள் வபாதித்த வபாதமனகமளயும் 
மற்றும் தனிப்பட்ட ஆேிகமளயும், அதாேது, ஒரு குறிப்பிட்ட ேிஷயத்மதப் 
பற்றிய உள்வநாக்கிய உணர்ேு அல்லது நம்பிக்மகமயயும் இது முக்கியமாக 
குறிப்பிடுகிறது. தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மகயானது இந்த 
அதிகாரங்கமள அங்கீகரித்தது, ஆனால் அமேகளுக்கு இரண்டாம் நிமல 
அந்தஸ்மத ேழங்கியது, அதாேது, வேதாகமத்தின் முழுமமயான 
அதிகாரத்தின் கீழ் அமேகள் இருக்க வேண்டும். 

ெீர்திருத்தோதிகள் திருெ்ெமப அதிகாரத்மத நிராகரிப்பதாக 
கத்வதாலிக்க இமறயியலாளர்கள் அடிக்கடி குற்றம் ொட்டினர். ஆனால் 
ெீர்திருத்தோதிகள் வேதம் மட்டுவம என்ற தங்கள் வகாட்பாட்மடப் 
வபணிேந்ததால் கடந்த காலத்மத நிராகரிக்கக் கூடாது என்பதில் கேனமாக 
இருந்தனர். ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் தபரும்பாலும் ஆரம்பகால 
திருெ்ெமப பிதாக்கமளப் பற்றிய குறிப்புகளுடன் தங்கள் கருத்துக்கமள 
ஆதரித்தனர். உண்மமயில், ஜான் கால்ேினின் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் 
கிறிஸ்டியன் ரிலிஜியன் என்கிற புத்தகத்தின் ஒே்தோரு மறு பதிப்பிலும், 
கால்ேின் ஆரம்பகால ெமப பிதாக்கமளப் பற்றி அதிகம் எழுதினார். கூடுதலாக, 
கால்ேினின் இன்ஸ்டிட்யூட்ஸில் உள்ள ஒரு பகுதி ெமப கேுன்ெில்களின் 
அதிகாரம் குறித்த அேரது கண்வணாட்டத்மத ததளிோக தேளிப்படுத்துகிறது. 
ஜான் கால்ேினின் புத்தகமான ‘இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் கிறிஸ்டியன் ரிலிஜியன்’ 
என்ற புத்தகத்தில், புத்தகம் 4, அத்தியாயம் 9 இல் கூறியமதக் கேனியுங்கள். 

எல்லா ஆவலாெமன ெங்கங்களும் கண்டிக்கப்பட வேண்டும் 
என்வறா அல்லது எல்லாருமடய தெயல்களும் ரத்து 
தெய்யப்பட வேண்டும் என்வறா, (பழதமாழி கூறுேது வபால) 
நான் இங்கு ோதிடேில்மல. ஆனால், இதனால் 
ஆவலாெமன ெங்கங்கள் முடிேு தெய்ேமத 
ஏற்றுக்தகாள்ேதற்வகா அல்லது நிராகரிப்பதற்வகா 
ஒே்தோரு மனிதனுக்கும் உரிமம உண்டு என்று நீங்கள் 
எல்லாேற்மறயும் இழிேுபடுத்துகிறீர்கள் என்று கூறுேர்ீகள். 
இல்லவே இல்மல! ஆனால், எந்த ஒரு ெமபயின் 
கட்டமளயும் முன்மேக்கப்படும் வபாததல்லாம், அது எந்த 
வநரத்தில் நமடதபற்றது, எந்தப் பிரெ்ெமனமயப் பற்றி 
வபெியது, என்ன வநாக்கத்துடன் இது கூடியது, எந்த 
ேமகயான மனிதர்கள் அதில் இருந்தார்கள் என்பமத 
முதலில் ெிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் ேிரும்புகிவறன்; 
பின்னர் வேதேெனத்தின் தராதரத்தின்படி அது என்ன 
மகயாண்டது என்பமத ஆராய வேண்டும். ெமபயின் 
ேமரயமற அதன் பலத்மதக் தகாண்டிருக்கக் கூடிய 
ேமகயிலும், ஒரு தற்காலிகத் தீர்ப்மபப் வபால இருக்கக்கூடிய 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ேமகயிலும், நான் குறிப்பிட்டுள்ள ஆய்ேுக்குத் தமடயாக 
இருக்கக் கூடாது என்பதற்காகேும் நாம் இமதெ் தெய்ய 
வேண்டும். 

கால்ேினின் ோர்த்மதகளில் பல முக்கியமான கருத்துக்கள் இங்வக  
தனித்து நிற்கின்றன. முதலாேதாக, திருெ்ெமபயின் ஆவலாெமன ெங்கங்கள் 
ேரலாற்று ரதீியாக புரிந்து தகாள்ளப்பட வேண்டும் என்று அேர் 
ேலியுறுத்தினார். அமேகள் காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டமேகள் அல்ல, 
வதேனிடமிருந்து வநரடியாக தேளிப்படுத்தப்பட்டமேகளும் அல்ல. 
மறுமலர்ெ்ெியின் ேியாக்கியன முமறகள், அதாேது தொல்லர்த்தமான-
ேரலாற்று அர்த்தத்தில் கேனம் தெலுத்துதல் ெமப ஆவலாெமன ெங்கங்களில் 
பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். ேிசுோெிகள் "எந்த வநரத்தில் [ஒரு ஆவலாெமனக் 
கூட்டம்] நமடதபற்றது, எந்தப் பிரெ்ெமனமயப் பற்றி வபெியது, என்ன 
வநாக்கத்துடன் நிகழ்ந்தது, என்ன ேமகயான மனிதர்கள் அதில் இருந்தார்கள் 
என்பமதெ் ெிந்திக்க வேண்டும்." 

இரண்டாேதாக, ெமபயின் வபாதமனகள் இறுதியாக வேதாகமத்தின் 
தேளிெ்ெத்தில் மதிப்படீு தெய்யப்பட வேண்டும் என்று வேதம் மட்டுவம என்கிற 
வகாட்பாடு கால்ேிமன ேலியுறுத்த ேழிேகுத்தது. அேர் இங்வக 
குறிப்பிட்டுள்ளபடி, "வேதாகமத்தின் தராதரம்" பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். 

ஆனால் மூன்றாேதாக, மிக முக்கியமாக இங்கு நமது வநாக்கங்களுக்காக, 
கடந்த காலக் வகாட்பாடுகள் "ஒரு தற்காலிகத் தீர்ப்மபப் வபால" 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட வேண்டும் என்று கால்ேின் கூறினார். அதாேது, 
திருெ்ெமபயின் நீண்டகால, பண்மடய கண்டுபிடிப்புகள் நமது தற்காலிக 
அல்லது பூர்ோங்க நியாயத்தீர்ப்புகளாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட வேண்டும். 
கேனமாக, வேத ேிளக்கேுமரயானது அமேகமள தேறு என்று நிரூபிக்கும் 
ேமர நாம் அேர்களின் வபாதமனமய ஏற்றுக்தகாள்ள வேண்டும். 

கால்ேினின் உத்தியானது அேரது காலத்தில் மிகேும் தீேிரமான 
புராட்டஸ்டன்ட்கமளத் தேிர அமனேமரயும் ேழிநடத்திய ஞானத்மத 
பிரதிபலித்தது. புராட்டஸ்டன்ட்களில் தபரும்பாவலார் ஆரம்பகால திருெ்ெமப 
பிதாக்கள் எழுதியமேக்கும் திருெ்ெமபயின் அறிக்மககளுக்கும் வமலான 
அதிகாரம் இருப்பமதப் புரிந்துதகாண்டனர். வேதாகமத்தின் 
வமலாதிக்கத்திற்கான ஒரு உறுதிப்பாட்டினால் துூண்டப்பட்டு, அேர்கள் இந்த 
கடந்தகால திருெ்ெமப அதிகாரங்கமள தற்காலிக ஏற்புடன் அணுகினர். 

கடந்த கால திருெ்ெமப அதிகாரங்களுடன் திருெ்ெமபயின் அதிகாரத்மத 
ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் எப்படி ஒப்பிட்டுப் பார்த்தார்கள் என்பமதப் 
பார்த்த பிறகு, ெீர்திருத்தோதிகள் தங்கள் ெமகால புராட்டஸ்டன்ட் 
அதிகாரங்கமள எே்ோறு புரிந்து தகாண்டார்கள் என்பமத நாம் திரும்பிப் 
பார்க்க வேண்டும். தற்வபாயதய இமறயியல் ேிஷயங்களுக்கு ேிமடயளிக்க 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

முயன்றவபாது தங்களுக்கும் மற்றேர்களுக்கும் அேர்கள் எத்தமகய 
அதிகாரத்மத ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்? 

தை்காை அதிகாைங்கள் 
நீங்கள் நிமனேுகூர்ேது வபால, இமடக்கால கத்வதாலிக்க திருெ்ெமப 

ோழும் இமறயியல் அதிகாரங்களின் ேிரிோன அமமப்மப உருோக்கியது, 
இது தேறு தெய்யாதேராக இருக்கிற வபாப்பில் உெ்ெக்கட்டத்மத அமடந்தது. 
புராட்டஸ்டன்ட் ெர்ீதிருத்தம் தபரும்பாலும் இந்த திருெ்ெமப அதிகாரத்மத 
நிராகரிப்பதற்கு ஒப்பானது. வேதத்தின் அதிகாரம் மட்டுவம 
வகள்ேிக்கிடமற்றதாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட வேண்டும். வபாப், ெமப 
ஆவலாெமன ெங்கங்கள், மற்றும் பிற திருெ்ெமப அதிகாரங்கள் தேறு மற்றும் 
பிமழக்கு உட்பட்டேர்கள். 

ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் ெமபயில் முமறயாக நியமிக்கப்பட்ட 
வபாதகர்களின் அதிகாரத்மத மிகேும் மதித்தனர் என்பமதப் புரிந்துதகாள்ேது 
முக்கியம். தனிப்பட்ட அறிஞர்கள், அல்லது "திருெ்ெமபயின் கல்ேி அறிஞர்கள்" 
என்று அமழக்கப்படுகிறேர்கள், புராட்டஸ்டன்ட்கள் ெீர்திருத்த இமறயியமல 
வமலும் ேளர்த்ததால், உயர் மதிப்புக்கு தகுதியானேர்களாக கருதப்பட்டனர். 
உண்மமயில், ஏறக்குமறய ஒே்தோரு பிரிமேெ் வெர்ந்த புராட்டஸ்டன்ட்களும் 
ெமபயில் இரண்டாம் நிமல அதிகாரங்களாக ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்ட 
அறிக்மககமளயும், மத நம்பிக்மககமளயும் உருோக்கினர். இந்த ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் ஒரு காரணத்திற்காக முமறயாக நியமிக்கப்பட்ட ெமகால 
இமறயியலாளர்கள் மதீு இே்ேளேு உயர்ந்த மதிப்மபக் தகாண்டிருந்தனர். 
ெமபயில் வதேன் மேத்த அதிகாரங்கமள கனம்பண்ணும்படி கிறிஸ்துேின் 
ெீஷர்களுக்கு வேதாகமம் கற்பித்ததாக அேர்கள் நம்பினார்கள். வேதாகமத்தின் 
பல பகுதிகள் இந்த ேிஷயத்மதப் பற்றி வபசுகின்றன. உதாரணமாக, தீத்து 2:1,15 
இல் பேுல் தீத்துேுக்கு இந்த ோர்த்மதகமளக் கற்பித்தார்: 

நீவயா ஆவராக்கியமான உபவதெத்துக்வகற்றமேகமளப் வபசு. 
இமேகமள நீ வபெி, வபாதித்து, ெகல அதிகாரத்வதாடும் 
கடிந்துதகாள். ஒருேனும் உன்மன அெட்மடபண்ண 
இடங்தகாடாதிருப்பாயாக (தீத்து 2:1,15). 

ெீர்திருத்தத்தின் மமயமானது அதிகாரத்மதப் பற்றிய 
பிரெ்ெமனயாக இருந்தது, ஏதனன்றால் மற்ற அமனத்தும், 
நாம் நம்பும் எல்லா ேிஷயங்களும், நமது அதிகாரம் என்ன 
என்பமதப் பற்றிய நமது வதர்ேிலிருந்து உருோகின்றன... 
முதல் நூற்றாண்டின்  அப்வபாஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிெிகளாகிய ெமபயின் அஸ்திபாரத்தின் மதீும் 
பிரதான மூமலக்கல்லாகிய கிறிஸ்துேின் மதீும் நாம் 
இமளப்பாறுகிவறாம் என்று புதிய ஏற்பாடு நமக்குெ் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தொல்கிறது, ஆனால் பின்னர் சுேிவெஷகர்கள், வபாதகர்கள் 
மற்றும் வபாதாகர்களாகிய ெமப அதிகாரங்கள் நம்மிடம் 
உண்டு. எனவே, ெமப அதிகாரங்கள் நமக்கு மிகேும் 
முக்கியமானமே, ஏதனன்றால் மமறமுகமாக அேர்கள் 
ஞானத்மதயும் வேதாகமத்தில் தேளிப்படுத்தப்பட்ட 
வதேனுமடய ெத்தியத்திற்கு தங்கமளக் கீழ்ப்படிய உதேும் 
அனுபேங்கமளயும் அேர்கள் தபறப் வபாகிறார்கள். ஆனால் 
அந்த அதிகாரங்கள் எப்தபாழுதும் கர்த்தராகிய இவயசுேுக்கும் 
வேதத்தின் வகள்ேிக்கிடமற்ற அதிகாரத்மத அேர் 
உறுதிப்படுத்துேதற்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். 

— Dr. ரிெ்ொர்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

வேதாகம மற்றும் திருெ்ெமப அதிகாரத்திற்கு இமடயிலான இந்த 
ெமநிமலமய ெர்ீதிருத்த ேட்டங்களில் அடிக்கடி திரும்பத் திரும்பெ் 
தொல்லப்படும் ஒரு பமழய வகாஷத்தில் சுருக்கமாகக் கூறலாம்: "ெீர்திருத்த ெமப 
எப்வபாதும் ெீர்திருத்தப்படுகிறது," அல்லது அது தபரும்பாலும் லத்தீன் 
தொற்தறாடரில் தெம்பர் ரிபர்மாண்டா என்று அமழக்கப்படுகிறது.  ெீர்திருத்த 
ெமபயானது, திருெ்ெமப அதிகாரங்கள் முக்கியமானமேயாக இருந்தாலும், 
அமே எப்தபாழுதும் வேதாகமத்தின் பரிெலீமனக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் 
என்பமத முழுமமயாக உணர்ந்திருந்தன என்பமத இந்த வகாஷங்கள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

இப்வபாது நாம் இமடக்கால வராம கத்வதாலிக்கம் மற்றும் ஆரம்ப 
புராட்டஸ்டன்ட் காலங்களில் இமறயியலில் அதிகாரம் பற்றிய 
கருத்துக்கமளப் பார்த்துள்வளாம், இந்த பாடத்தின் மூன்றாேது தமலப்பான 
இன்மறய புராட்டஸ்டன்ட் அமமப்மப கருத்தில் தகாள்ள வேண்டிய 
நிமலயில் இருக்கிவறாம். 

தை்காை புைாை்ைஸ்ைன்ை் அடமப்பு 
"அதிகாரம்" என்பது இன்று உலகின் பல பகுதிகளில் சுேிவெஷ 

புராட்டஸ்டன்ட்டுகளிமடவய ேலுோன எதிர்மமறயான எதிர்ேிமனகமளத் 
துூண்டும் ஒரு கருத்தாகும். அதிகாரிகள் தங்கள் அதிகாரத்மத எே்ோறு 
அடிக்கடி துஷ்பிரவயாகம் தெய்கிறார்கள் என்பமத நம்மில் பலர் பார்க்கிவறாம், 
நாம் இயல்பாகவே அேர்கமள எதிர்க்கிவறாம். நாம் பார்த்தபடி, 
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தேர்கள் இமறயியலில் கூட இந்த 
ேிஷயங்களுடன் வபாராடியுள்ளனர். எனவே, நமது முன்வனார்கள் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இமறயியல் அதிகாரத்மதக் மகயாண்ட ேிதங்களிலிருந்து நாம் என்ன 
கற்றுக்தகாள்ள வேண்டும்? நாம் இன்று இமறயியமலக் கட்டிதயழுப்புமகயில், 
இன்மறய சுேிவெஷகர்களுக்கான அதிகாரத்தின் மதிப்புகளும் 
ஆபத்துக்களும் யாமே? 

வேதோக்கியத்தின் அதிகாரத்மத வநாக்கி நாம் தகாண்டிருக்க வேண்டிய 
கண்வணாட்டங்களின் ேமககமள முதலில் நிேர்த்தி தெய்ேதன் மூலம் 
இன்மறய புராட்டஸ்டன்ட் பற்றிய இந்தக் வகள்ேிகளுக்கு முதலில் 
பதிலளிப்வபாம். இரண்டாேதாக, ெமபயின் அதிகாரத்மத வநாக்கி நாம் 
தகாண்டிருக்க வேண்டிய ெில முக்கியமான முன்வனாக்குகமள நாம் 
பரிந்துமரப்வபாம். வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மதக் குறித்து முதலில் 
பார்ப்வபாம். 

ரேதாகமத்தின் அதிகாைம் 
கிறிஸ்தேர்கள் மீதான வேதத்தின் அதிகாரம் அேர்களின் 
ோழ்க்மகயின் ஒே்தோரு பகுதியிலும் ஒரு முழுமமயான 
அதிகாரமாக இருக்கிறது. அதற்கு மாற்றானமத தெய்தால் 
நம்மம வதேனாக அமமத்துக் தகாள்ேது வபாலாகும். 
வேதத்மதப் பார்த்து, "ெரி, நான் அந்தப் பகுதிமயப் 
பின்ததாடரப் வபாேதில்மல, ஆனால் இந்தப் பகுதிமயப் 
பின்பற்றப் வபாகிவறன்," அல்லது, "நான் இந்த ெிறிய 
ேெனத்திற்குக் கீழ்ப்படியப் வபாகிவறன், அந்த ெிறிய 
ேெனத்திற்குக் கீழ்ப்படியப் வபாேதில்மல," என்று தொல்ேது, 
ஒரு அர்த்தத்தில், வேதோக்கியத்திற்கு வமலாக நம்மம 
அமமத்து, எது உண்மம, எது உண்மமயல்ல, எமதப் 
பின்பற்றுகிவறாம், எமதப் பின்பற்ற மாட்வடாம் என்பமத 
நாவம தீர்மானிப்பது வபாலாகும்.  நாம் அமதெ் தெய்யும்வபாது , 
நாவம ெிறிய ததய்ேங்களாக மாறிேிடுகிவறாம். 
பிரபஞ்ெத்தின் வதேனாக நாம் நம்மம அமமத்துக் 
தகாள்ேமதப் வபாலாகும். அது ேிக்கிரகாராதமனயாகும். 
எனவே, வேதாகமத்மத மறுதலித்து, அதன் அதிகாரத்தின் 
அடிப்பமடயில் ோழாமல் இருப்பது, வதேமனப் பின்னுக்குத் 
தள்ளி, நம்மம அந்த அதிகாரமாக்கிக்தகாள்ள 
முயற்ெிப்பதாகும். எனவே, வேதாகமம் கிறிஸ்தே 
ோழ்க்மகயின் கிட்டத்தட்ட ஒே்தோரு பகுதியிலும் ஆதிக்கம் 
தெலுத்துேது மிகேும் முக்கியமாகும், அப்படிெ் தெய்தால் 
அேர்கள் உண்மமயில் இறுதி அதிகாரத்மத வதேனிடம் 
தகாடுப்பார்கள். 

— Dr. மமக்வகல் வஜ. க்ருகர் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வேதோக்கியம் வதேனால் அருளப்படுதல், வேத ோக்கியங்களின் 
அர்த்தம் மற்றும் வேதாகமத்தின் ததளிேு ஆகிய மூன்று ேிஷயங்களில் இந்த 
பாடம் முழுேதிலும் கேனம் தெலுத்துேதன் மூலம் வேதாகமத்தினுமடய 
அதிகாரத்தின் தற்கால கண்வணாட்டங்கமள ஆராய்வோம். நமது நாளில், 
இந்த ேிஷயங்கமளக் குறித்த பல்வேறு கண்வணாட்டங்கள் ெீர்திருத்த மரமபப் 
பின்பற்றுேதாகக் கூறுகின்றன. வேதாகமம் ஆேியானேரால் அருளப்படுதல் 
குறித்த நேனீ கண்வணாட்டங்களிலிருந்து ததாடங்கி, இந்தக் 
கண்வணாட்டங்கமளப் பார்த்து, அேற்றின் மதிப்மபப் பார்ப்வபாம். 

ரேதம் ரதே ஆேியினாை் அருளப்படுதை் 
வேதம் வதே ஆேியினால் அருளப்படுதல் குறித்த குமறந்தபட்ெம் மூன்று 

கருத்துக்கள் இன்மறய புராட்டஸ்டன்ட்களிமடவய பிரபலமாக உள்ளன. 
ேரம்பின் ஒரு முமனயில் நாம் அடிக்கடி யநச உத்வேகம் என்று அமழக்கும் ஒரு 
பார்மே உள்ளது. ேரம்பின் மறுமுமனயில் எழுத்தாளர்கமள பரிசுத்த 
ஆேியானேர் ஒே்தோரு ோர்த்மதயாக தொல்லி எழுத மேத்த முமற என்று 
அமழக்கப்படும் இவதவபான்ற தீேிர பார்மே உள்ளது. இந்த தீேிர 
பார்மேகளுக்கு இமடயில் இயற்மகயான ஏேுதல் என்று அமழக்கப்படும் ஒரு 
கண்வணாட்டம் உள்ளது. இந்த மூன்று கருத்துக்கமளயும் சுருக்கமாகப் 
பார்ப்வபாம். 

யநச உத்வேகம் பரேலாக தாராளோத ொர்பு புராட்டஸ்டன்ட்களால் 
ஆதரிக்கப்படுகிறது. இந்தக் கண்வணாட்டத்தில், வஷக்ஸ்பியர், தரம்ப்ராண்ட் 
அல்லது பாக் வபான்ற ெிறந்த எழுத்தாளர்கள், கமலஞர்கள் மற்றும் 
இமெயமமப்பாளர்கள் ஈர்க்கப்பட்டது வபால வேதாகமமும் ஒரு "யநச" 
அர்த்தத்தில் ஈர்க்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதாேது, வதேன் வேத 
எழுத்தாளர்கமள ஊக்குேித்தார், ஆனால் அேர் அேர்களின் எழுத்துக்கமள 
வமற்பார்மேயிடேில்மல. இந்தக் கண்வணாட்டத்ததின் படி, 
வேதோக்கியங்கள் மனிதர்களின் அபிப்பிராயங்கள் மட்டுவம. எனவே, வேத 
ோக்கியங்கள் தேறுள்ளதும் ெமபயின் மதீு முழுமமயான அதிகாரம் 
இல்லாததாகேும் இருக்கின்றன. வேதம் வதே ஆேியால் அருளப்படுதல் பற்றிய 
இந்தக் கண்வணாட்டம் ெீர்திருத்தத்தின் உணர்மேக் கமடப்பிடிப்பேர்களால் 
நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது நிெ்ெயமாகும். இந்தப் பார்மே 
வேதாகமத்தின் நம்பகத்தன்மமமயயும் இறுதி அதிகாரத்மதயும் மறுப்பதன் 
மூலம் வேதம் மட்டுவம என்கிற வகாட்பாட்டிற்கான மமய புராட்டஸ்டன்ட் 
அர்ப்பணிப்மபக் மகேிடுகிறது. 

ேரம்பின் மறுமுமனயில் எழுத்தாளர்கமள பரிசுத்த ஆேியானேர் 
ஒே்தோரு ோர்த்மதயாக தொல்லி எழுத மேத்த முமற உள்ளது, அல்லது ெில 
வநரங்களில் அது "டிக்வடஷன் மூலம் வதே ேெனம் அருளப்படுதல்" என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. ஒரு அளேிற்கு அல்லது மற்தறாரு அளேிற்கு, வேதாகம 
எழுத்தாளர்கள் வேதாகமத்மத எழுதியதால் ஒப்பட்ீடளேில் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தெயலற்றேர்களாக இருந்தனர் என்று இந்த கண்வணாட்டமானது 
ேலியுறுத்துகிறது. இந்தக் கண்வணாட்டத்தின் படி, மனித எழுத்தாளர்கள் 
அேருமடய இணக்கமான காரியதரிெிகளாக மட்டுவம தெயல்பட்டார்கள், 
வதேன் தான் வேதாகமத்மத எழுதினார். தமாத்தத்தில், இந்தக் 
கண்வணாட்டமானது மனித எழுத்தாளரின் ேரலாற்றுப் பின்னணி மற்றும் 
அெல் அர்த்தத்தின் முக்கியத்துேத்மத மறுப்பதன் மூலம் வேதம் மட்டுவம 
என்கிற வகாட்பாட்டின் ெீர்திருத்தக் வகாட்பாட்டிலிருந்து ேிலகிெ் தெல்கிறது. 
ெீர்திருத்தோதிகள் கேனமாகக் கேனிக்மகயில், வேதோக்கியத்தின் 
தொல்லர்த்தமான உணர்ேின் மதிப்மப மறுப்பது வேதாகமத்தின் நமடமுமற 
அதிகாரத்மதத் தடுக்கிறது. வேதாகமத்தின் அர்த்தத்மத இனிவமலும் 
மதிப்பிடேும் பின்பற்றேும் முடியாது, வமலும் வேதாகமத்திற்குள் நமது தொந்த 
கருத்துக்கமள திணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிவறாம். இதன் 
ேிமளோக, வேதாகமவம இமறயியலில் நமது உயர்ந்த அதிகாரமாக 
இனிவமலும் வெமே தெய்ேதில்மல. 

இன்மறய புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலானது, வேதம் ஆேியால் 
அருளப்படுேதின் முழுமமயான இயல்மப மண்ீடும் உறுதிப்படுத்துேதன் 
மூலம் யநச முமற மற்றும் எழுத்தாளர்கமள பரிசுத்த ஆேியானேர் ஒே்தோரு 
ோர்த்மதயாக தொல்லி எழுத மேத்த முமற ஆகிய இரண்டின் 
உெ்ெநிமலகமளயும் தேிர்க்க வேண்டும். இயற்மகயான அகத்துூண்டுதலில், 
வதேன் வேதாகம எழுத்தாளர்கமள எழுதத் துூண்டினார், வமலும் அேர்கள் 
பிமழயற்றதாகேும் அதிகாரப்பூர்ேமாகேும் எழுதினார்கள் என்று அேர்களின் 
எழுத்துக்கமள வமற்பார்மேயிட்டார். ஆனால் அேர் அேர்களின் தனிப்பட்ட 
எண்ணங்கள், உந்துதல்கள், உணர்ேுகள் அல்லது அேர்களின் இமறயியல் 
ஆகியேற்மற மீறேில்மல. மாறாக, வேதம் வதே ஆேியால் அருளப்பட்டதில் 
மனித மற்றும் ததய்ேகீ பரிமாணங்கள் முரண்படேில்மல. மாறாக, முழு 
வேதாகமமும் வதேனுமடய காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ெத்தியங்கமள 
மனிதனுக்கு புரியும் ேழியிலும், கலாெ்ொர ரதீியாகேும்  முன்மேக்கிறது.  
வேதாகமத்தின் வபாதமனகள் அமனத்தும் எல்லாக் காலங்களிலும் 
தநறிமுமறயானமே, ஆனால் அதன் வபாதமனகள் குறிப்பிட்ட 
சூழ்நிமலகளின் சூழலுடன் பிமணக்கப்பட்டுள்ளன. இயற்மகயான 
அகத்துூண்டுதல் பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் பார்மே மனித மற்றும் ததய்ேகீ, 
ேரலாற்று மற்றும் முழு வேதாகமத்தின் ததய்ேகீ குணங்கமளயும் 
ேலியுறுத்துகிறது. பரிசுத்த ஆேியானேரால் வேதம் அருளப்படுதல் பற்றிய 
இந்தக்  கண்வணாட்டத்தில், வேதம் மட்டுவம என்ற வகாட்பாடு 
பராமரிக்கப்படுகிறது. பரிசுத்த ஆேியானேரால் வேதம் அருளப்படுதமலப் 
பற்றி புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் ெிந்திக்கும் மூன்று முக்கிய ேழிகளில், 
இயற்மகயான அகத்துூண்டுதலின் வகாட்பாடு புராட்டஸ்டன்ட் ெர்ீதிருத்தத்திற்கு 
ேழிேகுத்த மற்றும் ேழிநடத்திய தகாள்மககளுடன் மிகேும் முழுமமயாக 
ஒத்துப்வபாகிறது என்பதில் ெந்வதகமில்மல. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வேதாகமத்தின் பல்வேறு ேமகயான எழுத்தாளர்கமள 
பரிசுத்த ஆேியானேர், அேர்களின் அனுபேங்கள், 
அேர்களின் ோழ்க்மக ஆகியேற்மற பயன்படுத்தி வதேன் 
யார் என்றும் அது நம் ோழ்க்மகயில் என்ன அர்த்தத்மதக் 
தகாடுக்கிறது என்பமதயும்  பற்றிய ஒரு முழு படத்மதக் 
தகாண்டுேருேதற்காக எே்ோறு தெயல்பட்டார் என்பவத 
வேதத்மதப் பற்றி நான் வநெிக்கும் ேிஷயங்களில் 
ஒன்றாகும். எனவே, வதேன் தேே்வேறு எழுத்தாளர்கமள 
எே்ோறு பயன்படுத்தினார் என்பமத நாம் பார்க்கும்வபாது, 
பரிசுத்த ஆேியானேர் அேர்களின் தொந்த ஆளுமமயின் 
மூலமும், தங்கள் தொந்த அனுபேங்களின் மூலமும் என்ன 
தெய்கிறார் என்பமதயும், என்ன எழுத வேண்டும் 
என்பமதயும், என்ன தொல்ல வேண்டும் என்பமதயும் 
அேர்களுக்கு உணர்மேக் தகாடுக்க அேர்களுடன் 
உள்ளார்ந்த முமறயில் வேமல தெய்ேதாகத் ததரிகிறது.  
எனவே, அது ஜேீனுடனும் ஐசுோரியத்துடனும் 
முழுேதுமாகேும் இருக்கிறது. இது மிகேும் இயந்திரத்தனமாக 
இருப்பதற்கு எதிராக, பல்வேறு ேழிகளில் அதனுடன் 
இமணக்க நிமறய மக்கமள அனுமதிக்கிறது. நாம் கடந்து 
தெல்லும் அனுபேங்கமள வதேன் பாராட்டுகிறார் என்று 
நான் நிமனக்கிவறன், பரிசுத்த ஆேியானேர் பின்னர் அந்த 
எழுத்தாளர்கமள என்ன எழுத வேண்டும் என்பதற்கான 
உத்வேகத்மத தகாடுக்கும் ஒரு ேழியில் உட்தெலுத்துகிறார், 
பின்னர் அேர்கள் தங்கள் ஆளுமமகளில் தானாக 
தெயல்படுகிறார்கள். 

— Dr. டான் லாகிக் 

இயற்மகயான அகத்துூண்டுதமல ேலியுறுத்துேவதாடு, நேனீ 
புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலாளர்கள் வேதாகமத்தின் அர்த்தத்மத ெரியாக 
மதிப்பிடுேதன் மூலம் வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மதயும் மதிப்படீு தெய்ய 
வேண்டும். 

அை்த்தம்  
மறுபடியும், வேதாகமத்தின் அர்த்தத்மதப் பற்றிய புராட்டஸ்டன்ட் 

ெிந்தமனமயப் பிரதிநிதித்துேப்படுத்தும் நிமலப்பாடுகளின் ஒரு ேரம்பு 
நம்மிடம் இருக்கிறது. ஆனால் எல்லா வதர்ந்ததடுப்புகளும் ெீர்திருத்தத்தின் 
இலட்ெியங்கமள வமலும் அதிகரிக்கேில்மல. ேரம்பின் ஒரு முமனயில் நாம் 
"தற்கால பல அர்த்தமுள்ள பதம்" என்று அமழக்கும் ஒரு பார்மே உள்ளது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

மறுமுமனயில் நாம் "ஒவர அர்த்தமுள்ள பதம்" என்று அமழக்கும் ஒரு பார்மே 
உள்ளது. மற்றும் நடுேில் நாம் "ெிக்கலான அர்த்தமுள்ள பதம்" என்று 
அமழக்கும் ஒரு பார்மே உள்ளது. தற்கால பல அர்த்தமுள்ள பதத்மதப் பற்றி 
முதலில் பார்ப்வபாம். 

ெமீபத்திய தொப்தங்களில், ெில புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலாளர்கள் 
வேதபகுதிகளின் பலபடித்தன்மமமயப் பற்றிப் வபெியுள்ளனர், ஏதனன்றால் 
வேதோக்கியங்கள் தேே்வேறு அர்த்தங்கமளக் தகாண்டுள்ளன என்று 
அேர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால் வேதத்தின் ததய்ேகீத் வதாற்றத்தின் 
காரணமாக தெே்ேியல் பலபடித் தன்மம பல அர்த்தங்கமள 
உறுதிப்படுத்தினாலும், தற்கால பலபடித் தன்மம தபாதுோக மனித தமாழியின் 
ததளிேின்மமகமள அடிப்பமடயாகக் தகாண்டது. 

இதன் ேிமளோக, ெமகால பலபடித்தன்மமயானது வேத பகுதிகள் 
ேியாக்கியான அறிஞர்கள் அர்த்தத்மத நிரப்புேதற்கான தேற்று பாத்திரங்கள் 
என்று வபாதிக்கிறது. இப்வபாது, இந்தக் கண்வணாட்டத்மதப் 
பின்பற்றுகிறேர்கள், ஒரு பாத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட ேடிேத்மதக் 
தகாண்டிருப்பமதப் வபாலவே, வேத பகுதிகளின் இலக்கணமும் அர்த்தத்தின் 
ெில அடிப்பமட அளேுருக்கமள நிறுேுகிறது என்பமத அங்கீகரிக்கிறார்கள். 
ஆனால், இந்த அளேுருக்களுக்குள், குறிப்பிட்ட அர்த்தமானது வேத 
ேியாக்கியான அறிஞர்களால் ேழங்கப்படுகிறது. இந்த அடிப்பமடயில், வநரடி 
உணர்ேு மீதான ெீர்திருத்தத்தின் அழுத்தத்மத நாம் நிராகரிக்க வேண்டும் 
என்று ோதிடப்படுகிறது. அதற்குப் பதிலாக, வேத பகுதிகளுக்கான நமது 
ேியாக்கியானத்மத தகாடுக்க வேண்டும், அந்த வேத பகுதியின் மூல 
அர்த்தத்மதப் பற்றி ெிறிதளவேணும் கேமலப்படக் கூடாது. 

துரதிருஷ்டேெமாக, பலபடித்தான இந்த தற்கால கருத்து வேதாகமத்தின் 
அதிகாரத்மத தெல்லுபடியற்றதாக்குகிறது. இது ேியாக்கியான அறிஞர்களுக்கு 
தங்கள் தொந்த கருத்துக்கமள வேதாகமத்தில் ஊற்றுேதற்கான உரிமமமய 
அளிக்கிறது. இந்த காரணத்திற்காக, நாம் அமத நிராகரிக்க வேண்டும். 

ேரம்பின் மறுமுமனயில் "எளிமமயான ஒவர அர்த்தம்" என்ற கருத்து 
உள்ளது. வேதாகமத்தின் ஒே்தோரு பகுதிக்கும் ஒவர ஒரு அர்த்தம் மட்டுவம 
உண்டு என்ற கருத்மத இந்தக் கண்வணாட்டம் ெரியாக ஊக்குேிக்கிறது. 
ஆனால் ஒற்மற அர்த்தம் ெிக்கலானதாக இருக்கலாம் என்பமத அது தேறாக 
மறுக்கிறது. உதாரணமாக வயாோன் 3:16 ஐ எடுத்துக் தகாள்வோம்: 

வதேன், தம்முமடய ஒவரவபறான குமாரமன 
ேிசுோெிக்கிறேன் எேவனா அேன் தகட்டுப்வபாகாமல் 
நித்தியஜேீமன அமடயும்படிக்கு, அேமரத் தந்தருளி, 
இே்ேளோய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார் (வயாோன் 3:16). 

எளிமமயான ஒவர அர்த்தத்மத மனதில் தகாண்ட ஒரு கிறிஸ்தேர் இது 
வபான்ற ஒன்மறெ் தொல்லலாம்: "இந்த ேெனம் மிகேும் எளிமமயானது. 



உங்களுமடய இமறயியமலக் கட்டுதல் பாடம் 4: இமறயியலில் அதிகாரம் 

-32- 

ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

வயாோன் 3:16 நாம் கிறிஸ்துேில் ேிசுோெமாயிருக்க வேண்டும் என்று நமக்குெ் 
தொல்கிறது." 

வயாோன் 3:16 கிறிஸ்தேர்கள் தபரும்பாலும் மிகேும் எளிமமயான 
ேழிகளில் சுருக்கமாகக் கூறும் நன்கு அறியப்பட்ட ேெனமாகும். ஆனால் 
உண்மமயில், இந்த ேெனம் அமனத்து ேமகயான ததாமலதுூர 
தமலப்புகமளயும் ததாடுகிறது. அது வதேனுமடய அன்மபப் பற்றி 
தேளிப்பமடயாகப் வபசுகிறது. இது கிறிஸ்துேின் அேதாரம், மரணம் மற்றும் 
உயிர்த்ததழுதமல நமக்கு நிமனவூட்டுகிறது. இது உலகம், நித்திய தண்டமன 
மற்றும் நித்திய ஜேீமனப் பற்றி வபசுகிறது. இந்த தமலப்புகள் ஒே்தோன்றும் 
ெிக்கலானமே, வமலும் அேற்றில் எண்ணற்ற தர்க்கரதீியான இமணப்புகள் 
உள்ளன. எனவே, வயாோன் 3:16 க்கு ஒரு, ஒன்றுபட்ட அர்த்தம் உண்டு என்று 
நாம் தொல்ேது ெரிதான் என்றாலும், அந்த அர்த்தத்தின் ெிக்கலானது நாம் 
அமத சுருக்கமாக்குேமதயும் ேிஞ்சுகிறது. தேே்வேறு ேியாக்கியான 
அறிஞர்கள் அதன் ஒவர அர்த்தத்தின் தேே்வேறு அம்ெங்கமள ெரியாக 
ேலியுறுத்த முடியும். 

வேதாகமத்தின் அர்த்தம் மிகேும் ெிக்கலானது என்பமத நாம் காணத் 
தேறினால், அது எப்தபாழுதும் நமது ேியாக்கியானங்கமள ேிஞ்சுகிறதாக 
இருக்கும், நாம் ஒரு தீேிர ஆபத்தில் இருப்வபாம். வேதாகமத்மதப் பற்றிய நமது 
ேியாக்கியானத்மத வேதாகமத்வதாடு மிக தநருக்கமாக அமடயாளம் காணும் 
அபாயத்மத நாம் தகாண்டுள்வளாம். நமது ேியாக்கியானமானது வேதத்தின் 
அதிகாரத்மத எடுத்துக்தகாள்கிறது, வமலும் நாம் வேதம் மட்டுவம என்கிற 
வகாட்பாட்மட நிராகரிக்கிவறாம், அதாேது வேதம் எப்வபாதும் நமது 
ேியாக்கியானங்களுக்கு வமவல இருக்கிறது என்ற நம்பிக்மகமய 
நிராகரிப்பதாக இருக்கும். 

ேரம்பின் மமயத்தில் "ெிக்கலான ஒவர அர்த்தம்" உள்ளது, இது 
ஆரம்பகால ெீர்திருத்தக் கண்வணாட்டங்களுடன் ஒத்துப்வபாகிறது. 
தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மகயானது அத்தியாயம் 1, பிரிேு 9 இல் 
ெிக்கலான ஒரு அர்த்தத்மத ேிேரிக்கிறது, அங்கு அது இந்த ோர்த்மதகமளக் 
கூறுகிறது: 

வேதத்தில் உண்மமயான மற்றும் முழு அர்த்தத்மதப் பற்றி 
ஒரு வகள்ேி எழும்வபாது (இது பன்மடங்கு அல்ல, ஆனால் 
ஒன்று), அது இன்னும் ததளிோக வபசும் மற்ற இடங்களால் 
வதடப்பட்டு அறியப்பட வேண்டும். 

இந்தக் கண்வணாட்டத்தில், ஒே்தோரு வேத பகுதிக்கும் ஒரு அர்த்தம் 
உண்டு. ஆனால் இந்த ஒரு அர்த்தமானது ெிக்கலானதும் பன்முகமானதுமாகும், 
வேதாகமத்தின் முழு வபாதமனயாலும் நிறுேப்பட்ட பல பரஸ்பரங்களின் 
ேமலயால் தேளிப்படுத்தப்படுகிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

மக்கள் "ஓர் அர்த்தம்" வபான்ற ஒரு ோர்த்மதமய தேே்வேறு 
ேழிகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதனுமடய ெிறப்பான 
அர்த்தம் என்னதேன்றால், வேதாகமத்தின் ஒவர அர்த்தம் 
என்பது அதற்கு ஒரு மதிப்பு உள்ளது என்பமதக் 
குறிப்பதாகும், வமலும் அதன் ஒே்தோரு பகுதிக்கும் ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த முக்கியத்துேம் உள்ளது. முக்கியத்துேம் 
ோய்ந்த அந்த ஒற்றுமம ெிக்கலானதாக இருக்கிறது. இது 
ெிக்கலாக இருக்கிறது. இது எளிமமயானது அல்ல. 
வேதத்தின் ஒே்தோரு பகுதியும் ெிக்கலானதாக இருப்பதால், 
ஒரு தொற்தறாடர் அல்லது ஒரு ோக்கியத்தின் மூலம் ஒரு 
வேத பகுதியின் ஒரு அர்த்தத்மத நாம் சுருக்கமாகக் கூற 
முடியும் என்பது உண்மமயல்ல. ஆனால் வேதத்தின் 
ஒே்தோரு பகுதியும் ஒத்துப்வபாகிறது. ஒருங்கிமணப்பு என்று 
நாம் தொல்லும்வபாது அது ஒன்றாக மேக்கப்பட்டிருக்கிறது 
என்பமத அர்த்தப்படுத்துகிவறாம். பல அர்த்தமுள்ள 
பதமானது, ஒருமமக்கு வநர்மாறானது, உண்மமயில், 
வேதத்தில் உள்ள எந்த பகுதியும் பல அர்த்தங்கமளக் 
தகாண்டுள்ளது என்று கருதுகிறது, இதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட 
வேத பகுதியின் அர்த்தம் என்ன என்பமதப் பற்றி நீங்கள் 
கற்றுக்தகாள்ளலாம். அந்த வேத பகுதியின் இந்த பல்வேறு 
மதிப்புகள் அல்லது முக்கியத்துேங்கள் ஏவதனும் 
ஒத்திமெமேக் தகாண்டிருக்கின்றனோ என்பது ஒரு 
தபாருட்டல்ல. ஆனால் உண்மம என்னதேன்றால், ஒரு வேத 
பகுதி ஒரு அர்த்தத்மதத் தான் தகாண்டுள்ளது என்பமத 
சுேிவெஷ ெமபயாராக இருக்கிற நாம் நம்புகிவறாம், ஆனால் 
ஒரு எளிமமயான ஒத்திமெமே நாம் நம்புேது அல்ல. இது 
ஒரு ெிக்கலான ஒத்திமெோகும். எனவே, வேதாகமத்துக்கும், 
வேதாகமத்தில் உள்ள எந்தப் பகுதிக்கும், ஒரு 
ஒருங்கிமணந்த அர்த்தம் உண்டு என்பமத நாம் உணர 
முடியும், அந்த அர்த்தத்தில், அது ஒத்திமெேுமடயது.  

— Dr. ரிெ்ொர்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

அர்த்தத்மத நாம் ேழங்குேதற்குக் காத்திருப்பதற்குப் பதிலாக 
வேதாகமவம  அதிகாரப்பூர்ேமான அர்த்தத்மத அளிக்கிறது என்பமத 
ெிக்கலான ஒத்திமெேின் ெீர்திருத்தக் கருத்து உறுதிப்படுத்துகிறது. 
வேதாகமத்மத வேதத்தின் எளிமமப்படுத்தப்பட்ட நமது சுருக்கங்களின் 
மட்டத்திற்கு தாழ்த்துேதிலிருந்தும் அது நம்மமத் தடுக்கிறது. ஒே்தோரு 
வேதாகம பகுதியும் அந்த ேெனத்மத ேிளக்குேதற்கான நமது மிகெ் ெிறந்த 
முயற்ெிகளுக்கு வமலாக அதிகாரபூர்ேமாக நிற்கிறது. ெிக்கலான ஒத்திமெேின் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இந்த கண்வணாட்டமானது, வேதோக்கியத்தின் அர்த்தத்மதக் 
மகயாள்ேதற்கான ஒரு ேழிமய ேழங்குகிறது, இது நமது நாளில் 
ெீர்திருத்தத்த இமறயியமல வமலும் வமம்படுத்த நமக்கு உதேும். 

வேதாகமம் வதே ஆேியால் அருளப்படுதல் மற்றும் அதன் அர்த்தம் 
குறித்த தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் கருத்துக்கமளக் கருத்தில் தகாள்ேதன் மூலம் 
வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மதப் பார்த்வதாம். வேதாகமத்தின் ததளிேு குறித்த 
நேனீ புராட்டஸ்டன்ட் கருத்துக்கமளப் பற்றி வபசும் நிமலயில் நாம் இப்வபாது 
இருக்கிவறாம். 

ததளிேு 
ஒரு ேரம்பில் மூன்று காரியங்களின் அடிப்பமடயில் ெிந்திக்க இது 

மீண்டும் நமக்கு உதேும். ஒரு முமனயில், நாம் தற்காலப் வபாக்குகள் முற்றிலும் 
ததளிேின்மமமய வநாக்கி தெல்ேமத காண்கிவறாம். மறுமுமனயில் நாம் 
முழுமமயான ததளிமே வநாக்கிய தற்காலப் வபாக்குகமள 
எதிர்தகாள்கிவறாம். ஆனால், நடுேில், ததளிோன ெீர்திருத்தக் வகாட்பாடானது 
உள்ளது. 

வேதத்தில் ததளிேு உள்ளது. அது நாம் புரிந்து தகாள்ள 
எப்வபாதும் எளிதானது என்று இதற்கு அர்த்தம் இல்மல, 
வபதுரு கூட பேுல் எழுதிய ெில ேிஷயங்கள் புரிந்து தகாள்ள 
கடினமாக உள்ளன என்று கூறுகிறார், நாம் வேதத்மத 
ேியாக்கியானம் தெய்யும்வபாது கடினத்தின் ஆதாரம் என்ன 
என்பமத நாம் புரிந்து தகாள்ள வேண்டும். நாம் 
ேமரயமறக்குட்பட்ட உயிரினங்கள் தான் என்பது ஒரு 
கடினமான காரியமாகும் ... எனவே, வதேமனப் வபால 
இயல்பாகவே ெிக்கலான ஒரு ேிஷயத்திற்கு நாம் 
ேரும்வபாது, வேதாகமம் ததளிோக இருந்தாலும், 
புரிந்துதகாள்ேது ெில வநரங்களில் ெோலானதாகும். 
கமடெியான ஒரு முக்கிய காரியம் இருக்கிறது, வமலும் 
தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மகயும் இமதப் பற்றி 
வபசுகிறது. அதாேது இரட்ெிப்பிற்கு அேெியமான காரியங்கள் 
வேதத்தில் ததளிோக உள்ளன, இதனால் எளியேர்கள் கூட 
அேற்மறப் புரிந்து தகாள்ள முடியும். 

— Rev. மமக்வகல் வஜ. குவளாவடா 

வேதத்மத கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் ததளிேற்றதாக அல்லது நம்மிடமிருந்து 
மமறக்கப்பட்டதாக கருதும் புராட்டஸ்டன்ட்கமளக் கண்டுபிடிப்பது இன்று 
கடினம் அல்ல. தபரும்பாலும், மறுகட்டமமப்பு மற்றும் பின்நேனீத்துே 
ேியாக்கியானேியல் ஆேியில், இந்த புராட்டஸ்டன்ட்கள் மற்ற எல்லா 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இலக்கியங்கமளயும் பற்றி ெிந்திக்கும் அவத ேழியில் வேதோக்கியத்மதப் 
பற்றி ெிந்திக்கிறார்கள். மற்ற இலக்கியங்கமளப் வபாலவே, வேதாகமத்மதயும் 
ததளிேற்றதாக அேர்கள் கருதுகிறார்கள், ஏதனன்றால் வேதாகமமானது சுய 
முரண்பாடானது என்று அேர்கள் நம்புகிறார்கள். அேர்களின் பார்மேயில், 
வேத ேியாக்கியானத்தின் ேரலாறு பல ேிளக்கேுமர ெிரமங்கமள 
தேளிப்படுத்தியுள்ளது, ஆகவே இன்று நாம் வேதத்மத எே்ோறு புரிந்து 
தகாள்ள வேண்டும் என்பமதத் தீர்மானிப்பது கிட்டத்தட்ட ொத்தியமற்றது. 

ேரம்பின் மறுமுமனயில், ெில தற்கால புராட்டஸ்டன்ட்கள் வேதத்தின் 
முழுமமயான ததளிமே நம்புகிறார்கள். ஏறக்குமறய எல்லா 
வேதோக்கியங்கமளயும் அேர்கள் ேிமரோகேும் எளிதாகேும் 
புரிந்துதகாள்ளக்கூடிய அளேுக்கு மிகத் ததளிோக அேர்கள் கருதுகிறார்கள். 
தபரும்பாலும், இத்தமகய கருத்துக்கமள ஆதரிப்பேர்கள் தங்கள் மிகக் 
குறுகிய கிறிஸ்தே ெமூகங்களிலிருந்து ேராத எல்லா 
ேியாக்கியானங்கமளயும் தேறுமவன ஒதுக்கித் தள்ளுகிறார்கள். 

வேதாகமத்தின் ததளிமே மிமகப்படுத்துேது இன்று புராட்டஸ்டன்ட் 
மரபில் உள்ள பல இமறயியலாளர்களுக்கு ஒரு தபரிய வொதமனயாகும். 
நேனீ ெந்வதகோதத்திலிருந்தும் அழுமகோதத்திலிருந்தும் வேதாகமத்மத 
ேிலக்கி மேக்க நாம் தீேிரமாக ேிரும்புகிவறாம். ஆனால் இந்த ேழியில் 
வேதாகமத்தின் ததளிமே மிமகப்படுத்துேது வேதாகமத்தின் ததளிேு குறித்த 
ெீர்திருத்தத்தின் கண்வணாட்டத்மத பிரதிநிதித்துேப்படுத்தாது. நாம் 
ஏற்தகனவே பார்த்தபடி, வேதத்தின் ெில பகுதிகமளப் புரிந்துதகாள்ேது 
ொத்தியமில்லாத காரியம் இல்மல என்றாலும், கடினம் என்று ஆரம்பகால 
ெீர்திருத்தோதிகள் ஒப்புக்தகாண்டனர். 

வேதாகமத்தின் ததளிேு குறித்த நமது ேரம்பின் நடுேில், ததளிேின் 
அளேுகமள ஒப்புக்தகாள்ளும் ஒரு நிமலப்பாடு உள்ளது. தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் 
ேிசுோெ அறிக்மகயானது, அத்தியாயம் 1, பிரிேு 7 இல் இந்த நிமலப்பாடு தான் 
பின்ேருேனேற்றில் ஏற்கப்பட்டுள்ளது: 

வேதத்தில் உள்ள யாேும் ஒவர மாதிரியாகத் ததளிோகவோ, 
எல்லாருக்கும் ஒவர மாதிரியாகவோ இருப்பதில்மல; 
ஆயினும், அறியப்படேும், நம்பப்படேும், இரட்ெிப்பிற்காக 
அனுெரிக்கப்படேும் அேெியமானமேகள் மிகத் ததளிோக 
முன்மேக்கப்பட்டு, வேதத்தின் ஏவதா ஒரு இடத்திலாேது 
ததளிோக இருக்கின்றன, கற்றறிந்தேர்கள் மட்டுமல்ல, 
கல்ேியறிேற்றேர்களும், ொதாரண ேழிமுமறகமள 
முமறயாகப் பயன்படுத்தி அமேகமளப் பற்றிய வபாதுமான 
புரிதமல அமடயலாம். 

ேிசுோெ அறிக்மகயானது ஒரு இடத்தில் அல்லது வேறு இடத்தில் 
"இரட்ெிப்பிற்கு  ...  அேெியமானமத வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது என்பமத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

கேனியுங்கள்."  ஆனால் வேதாகமத்தில் உள்ள மற்ற அமனத்தும் ெமமாக 
ததளிோக இல்மல என்பமதயும் அது ஒப்புக்தகாள்கிறது. வேறு 
ோர்த்மதகளில் கூறுேதானால், வேதம் முற்றிலும் ததளிோக இல்மல 
அல்லது முற்றிலும் ததளிேற்றதாகேும் இல்மல. 

முந்மதய பாடத்தில், தேே்வேறு கிறிஸ்தே வபாதமனகளில் நமக்குள்ள 
நம்பிக்மகயின் பல்வேறு மட்டங்கயள நாம் வேறுபடுத்திக் காட்டிவனாம் 
என்பமத நீங்கள் நிமனேுகூருேர்ீகள். நாம் "நிெ்ெயத்தின் கூம்பு" என்று 
அமழத்த மாதிரிமயப் பயன்படுத்திவனாம். நமது நிெ்ெயத்தின் கூம்பினுமடய 
அடிப்பகுதிமய வநாக்கி, நாம் பலேனீமாக மேத்திருக்கும் நம்பிக்மககமளக் 
தகாண்டிருக்கிவறாம், ஏதனன்றால் அமேகளில் நமக்கு குமறந்த அளேு 
நம்பிக்மக இருக்கிறது. வமவல, நாம் ேிடாப்பிடியாக மேத்திருக்கும் அந்த 
முக்கிய நம்பிக்மககள் உள்ளன; அமேகமளக் மகேிடுேது கிறிஸ்தே 
ேிசுோெத்மதக் மகேிடுேதாகும். இந்த உெ்ெநிமலகளுக்கு இமடவய நாம் 
பல்வேறு அளேு நம்பிக்மகயுடன் நம்பும் மற்ற அமனத்தும் நம்மிடம் உள்ளன. 

பல ேிதங்களில், வேதாகமத்தின் ததளிமேப் பற்றி இவதவபான்ற 
தொற்களில் ெிந்திக்க இது உதேுகிறது. முதலாேதாக, இரட்ெிப்புக்கு என்ன 
வதமே என்பமதப் பற்றிய அறிேு உட்பட வேதாகம வபாதமனயின் பல 
அம்ெங்கமள புரிந்து தகாள்ள ெிறிய முயற்ெி மட்டுவம வபாதும், எந்த 
அறிோர்ந்த முயற்ெியும் வதமேயில்மல. தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மக 
கூறுேமதப் வபால, "கற்றறிந்தேர்கள்" மற்றும் "படிக்காதேர்கள்" இந்த 
ேிஷயங்கமள ஒவர மாதிரியாக புரிந்து தகாள்ளலாம். மற்ற வேதாகம 
தகேல்களும் இந்த ேமகக்குள் தபாருந்துகின்றன. தொல்லப்வபானால், 
வேதத்தின் மகத்தான பகுதிகமளப் புரிந்துதகாள்ேது மிகேும் சுலபமானது. 
எடுத்துக்காட்டாக, வதேன் உலகத்மதப் பமடத்தார் என்பமதவயா, ஆபிரகாம், 
வமாவெ, தாேதீு என்ற நபர்கள் இருந்தார்கள் என்பவதா, அல்லது இஸ்ரவேலர் 
எகிப்துக்குப் வபாய், பின்னர் நாடுகடத்தப்பட்டார்கள் என்பமதவயா பார்ப்பது 
கடினமல்ல. இவயசு நாெவரத்தில் ேளர்ந்தார் என்றும் அப்வபாஸ்தலர்கள் 
இருந்தார்கள் என்றும் புதிய ஏற்பாடு ததளிோகக் கற்பிக்கிறது. வேதாகமத்தில் 
இது வபான்ற எண்ணற்ற பிற அம்ெங்கள் மிகேும் ததளிோக இருப்பதால், 
அேற்மற அறிய யாரும் அறிோர்ந்த அல்லது கல்ேி முயற்ெிகமள முன்மேக்க 
வேண்டியதில்மல. 

வேதாகமத்தின் மிக அடிப்பமடயான ெத்தியங்கமளப் 
புரிந்துதகாள்ள நமக்கு ேிவெஷமான ேழிமுமறகள் 
வதமேயா? இதற்கு பதில் "இல்மல" என்று நான் 
நம்புகிவறன், ஏதனன்றால் வேதாகமத்தின் தபரும்பகுதி 
மிகேும் ததளிோக உள்ளது ... வபதுரு நமக்குெ் 
தொல்லுகிறபடி, வதேன் தம்முமடய ேல்லமமமயயும் 
இருப்மபயும் நமக்கும், ஜேீன், வதேபக்தி, இரட்ெிப்பு 
என்பேற்றுடன் ெம்பந்தப்பட்ட எல்லாேற்மறயும் ததளிோக 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தேளிப்படுத்தியுள்ளார், ஏதனன்றால் அேர் தம்முமடய 
நற்குணத்தினாவல நம்மம அமழத்திருக்கிறார். அல்லது, 
தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் ேிசுோெ அறிக்மகயானது, அத்தியாயம் 1, 
பிரிேு 6 இல் கூறுேமதப் வபால, "அேருமடய தொந்த மகிமம, 
மனிதனின் இரட்ெிப்பு, ேிசுோெம் மற்றும் ோழ்க்மகக்குத் 
வதமேயான எல்லாேற்மறயும் குறித்து வதேனுமடய முழு 
ஆவலாெமனயும் வேதேெனத்தில் தேளிப்பமடயாக 
அமமக்கப்பட்டுள்ளது, அல்லது நல்ல மற்றும் அேெியமான 
ேிமளேுகளால் வேதாகமத்திலிருந்து ஊகிக்கப்படுகிறது." 
எனவே, எந்த ஒரு ொதாரண நபரும், அேர்கள் ஒரு வேத 
அறிஞர் இல்மல என்றாலும் கூட, ெரியான முமறகமள 
பயன்படுத்தியும் பல்வேறு இலக்கிய நமடகள் மற்றும் வதேன் 
நமக்கு ேழங்கிய அடிப்பமட அறிேின் படியும் வேதத்மத 
புரிந்து தகாள்ள முடியும் ... வேதத்தில் உள்ள ெில 
பகுதிகமளப் புரிந்துதகாள்ேது கடினம் என்பமதக் குறித்து 
ஆெ்ெரியப்படேில்மல, ஆனால் குறிப்பாக ததளிோன 
மற்றும் தேளிப்பமடயான பகுதிகள் பிரகடனப்படுத்தும் 
ெத்தியத்மதயும் இரட்ெிப்மபயும் குறித்து ஆெ்ெரியப்படுேதாக 
ஒருேர் ஒருமுமற கூறினார். அமதத்தான் அேர்கள் 
அதிர்ெ்ெியாக உணர்ந்தனர். எனவே, இரட்ெிப்மபப் பற்றி 
ேிோதிக்கும் வேதத்தின் பகுதிகள், மனிதனின் பாேத்மதப் 
பற்றி ேிோதிக்கும் பல ேெனங்கள், கிறிஸ்துேுக்குள் வதேன் 
தகாடுக்கும் இரட்ெிப்பு, மற்றும் அேரது ேரேிருக்கும் 
நியாயத்தீர்ப்பு ஆகியேற்மற யாவரா ஒருேர் ோெிக்க 
முடிந்தால், அல்லது வேதறாருேர் ோெிப்பமதக் வகட்க 
முடிந்தால், அமேகமள புரிந்து தகாள்ள முடியும் என்று 
நான் நம்புகிவறன். 

— Dr. பியாவோ தென், தமாழிதபயர்ப்பு 

இரண்டாேதாக, வேதாகமத்தின் ெில அம்ெங்கள் பண்மடய ேரலாறு, 
உமர ேிமர்ெனம், வேதாகம தமாழிகள், ேிளக்க முமறகள் அல்லது 
இமறயியல் வபான்ற பாடங்கமளப் படிக்கும் தீேிர மாணேர்களால் மட்டுவம 
அறியப்படுகின்றன. இந்தக் காரியங்களில் பேுலின் தீர்க்கதரிெனம், அல்லது 
ஆதியாகமம் புஸ்தகத்தின் ேரலாற்று வநாக்கம் வபான்ற காரியங்கமள நாம் 
எண்ணலாம். வேதாகமத்தின் இந்த மற்றும் பிற அம்ெங்களுக்கு அதிக 
அறிோர்ந்த கேனம் வதமேப்படுகிறது. ஆனால் வபாதுமான கல்ேி 
முயற்ெிகளால், ஆரம்பத்தில் ததளிேற்றதாகத் வதான்றும் பல ேிஷயங்கள் 
நமக்குத் ததளிோகின்றன. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இறுதியாக, வேதாகமத்தின் ெில பகுதிகள் நாம் எே்ேளேு முயற்ெி 
தெய்தாலும் ததளிேில்லாமல் இருப்பதாகத் வதான்றுகிறது. வேதாகமத்தின் 
இந்தப் பரிமாணங்களின் மிகேும் தேளிப்பமடயான ெில உதாரணங்கள், 
ொமுவேல், இராஜாக்கள், நாளாகமங்கள் அல்லது புதிய ஏற்பாட்டு 
சுேிவெஷங்கள் வபான்ற வேதாகமத்தின் இமணயான பகுதிகமள 
ஒத்திமெக்க நாம் முயற்ெிக்கும்வபாது எழுகின்றன. இந்தப் பகுதிகளில் தபரும் 
ேளர்ெ்ெிகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும், பல பிரெ்ெமனகள் இன்னும் தீர்க்கப்பட 
முடியாததாகத் வதான்றுகின்றன. 

ஆகவே, நாம் வேதாகமத்மத அணுகுமகயில், வேதாகமத்தின் ெில 
பரிமாணங்கள் மற்றமேகமள ேிடத் ததளிோனமே என்பமத நாம் 
எப்வபாதும் நிமனேில் தகாள்ள வேண்டும். இந்த யதார்த்தத்மத நாம் 
எதிர்தகாள்ளும்வபாது மட்டுவம வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மத தபாறுப்புடன் 
மகயாள முடியும். வேதாகமத்தின் ஒே்தோரு பகுதியும் ெந்வதகத்திற்கு 
இடமின்றி அதிகாரப்பூர்ேமானது என்பது உண்மமதான். ஆனால், ஒரு 
நமடமுமற மட்டத்தில், வேதாகமத்தின் தேே்வேறு பாகங்களின் ஒப்பட்ீடுத் 
ததளிமேப் தபாறுத்து, அதன் அதிகாரப்பூர்ே ேழிகாட்டுதமல தேே்வேறு 
அளேுகளில் நாம் புரிந்துதகாண்டு பயன்படுத்த முடிகிறது. எனவே, நமது 
காலத்தில் ெீர்திருத்த மரமப நிமலநிறுத்துேதற்கு, வேதோக்கியங்களின் 
ததளிேு குறித்த தற்கால உெ்ெநிமலகமள நாம் தேிர்க்க வேண்டும், ததளிேு 
என்பது ஒரு அளேுக்குரிய ேிஷயம் என்பமத உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

வேதோக்கியத்தின் அதிகாரத்மதப் பற்றிய இந்த தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் 
முன்வனாக்குகமள மனதில் தகாண்டு, இன்மறய இமறயியலில் 
திருெ்ெமபயின் அதிகாரத்தின் மதீு நம் கேனத்மதத் திருப்ப வேண்டும். 

சடபயின் அதிகாைம் 
நாம் மீண்டும் இரண்டு திமெகளில் கேனம் தெலுத்துவோம்: 

முதலாேதாக, தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலாளர்கள் கடந்த காலத்தில் 
இருந்த திருெ்ெமப அதிகாரங்கமள எே்ோறு பார்க்க வேண்டும் என்பமதப் 
பார்ப்வபாம்; இரண்டாேதாக, அேர்கள் தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் 
அதிகாரங்கமள எே்ோறு பார்க்க வேண்டும் என்பமத நாம் பார்ப்வபாம். கடந்த 
காலத்தில் இருந்த  ெமபயின் அதிகாரத்மத முதலில் பார்ப்வபாம். 

கைந்த காை அதிகாைங்கள் 
நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி, பரிசுத்த ஆேியானேர் தங்கள் காலத்திற்கு 

முன்வப ெமபக்கு பல ெத்தியங்கமளக் கற்பித்தார் என்பமத ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் புரிந்துதகாண்டனர். இதன் ேிமளோக, அேர்கள் 
ஆரம்பகால திருெ்ெமப பிதாக்களின் வபாதமனகள், நம்பிக்மககள் மற்றும் 
திருெ்ெமபயின் நீண்டகால மரபுகள் ஆகியேற்றிற்கு ெரியான மரியாமத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தகாடுப்பமத பராமரிக்க முயன்றனர். உண்மமயில், ஆரம்பகால 
புராட்டஸ்டன்ட்கள் திருெ்ெமபயின் வபாதமனகமள தற்காலிக 
நியாயத்தீர்ப்புகளாக ஏற்றுக்தகாண்டனர். ஆயினும்கூட, ெமபயின் 
வபாதமனகள் மதீு வேதாகமத்தின் வமலாதிக்கத்மத ேலுோக 
உறுதிப்படுத்துேதன் மூலம் அேர்கள் இந்த நமடமுமறமய ெமன் தெய்தனர். 
அேர்கள் கடந்த காலத்மத நம்பி, கட்டிதயழுப்பினார்கள், ஆனால் ெமபயின் 
எல்லா வபாதமனகமளயும் வேதாகமத்தின் வகள்ேிக்கிடமற்ற தராதரத்திற்கு 
உட்படுத்தினார்கள். 

துரதிருஷ்டேெமாக, இன்மறய இமறயியலாளர்களுக்கு இந்த 
ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட் நிமலப்பாட்டின் இரு பக்கங்கமளயும் உறுதியாகப் 
பற்றிக்தகாள்ேது ெில வநரங்களில் கடினமாக இருக்கிறது. ெிலர் 
பாரம்பரியத்தின் பக்கம் தபரிதும் ொய்கிறார்கள். மற்றேர்கள் வேதோதத்மத 
வநாக்கி நகர்கிறார்கள். ஆனால் புராட்டஸ்டன்ட் மரபில் பலர் இந்த 
உெ்ெநிமலகளுக்கு இமடயில் இருக்கிற எப்வபாதும் ெர்ீதிருத்தம் அமடந்து 
தகாண்டு இருக்கும் நிமலமய பின்பற்றுகின்றனர். 

ஒரு புறம், ெில ெமகால இமறயியலாளர்கள் "பாரம்பரியோதம்" என்ற 
ேமலயில் ேிழுகிறார்கள். பாரம்பரியோதத்தின் மூலம், இமடக்கால வராம 
கத்வதாலிக்க பாரம்பரியோதத்மத தநருக்கமாக ஒத்திருக்கும் 
நமடமுமறகமள வநாக்கி அேர்கள் ேழிதேறிெ் தெல்கிறார்கள் என்று நாம் 
அர்த்தப்படுத்துகிவறாம். இப்வபாது, புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலாளர்கள் 
வேதாகமத்தின் அதிகாரத்மத உறுதிப்படுத்துகிறார்கள், வமலும் அேர்கள் 
நிெ்ெயமாக கத்வதாலிக்கத்தின் மரபுகமள நிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் பல 
முமற, பாரம்பரியோதிகள் தங்கள் ேிசுோெத்தின் கடந்தகால 
தேளிப்பாடுகமள மிகேும் உயர்ோக தபாக்கிஷமாக மேத்திருக்கிறார்கள், 
நமடமுமற மட்டத்தில், அேர்கள் கடந்த காலத்மத வபாதுமான அளேு ஆராயத் 
தேறிேிடுகிறார்கள். 

இது ஒரு ேமகயான முரண்பாடாக இருக்கிறது, ஏதனன்றால் 
புராட்டஸ்டன்ட்களாகிய நாம் ஒரு வேதாகமத்திற்கு ெமமான 
ஒரு ெமப பாரம்பரியம் என்ற கருத்மத எதிர்க்கிவறாம். 
இன்னும், நமடமுமறயில் நாம் ெில வநரங்களில் அமத 
தெய்கிவறாம். தபல்ஜிக், அல்லது மஹதடல்தபர்க், அல்லது 
நம்மில் பலருக்கு, தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் வபான்ற ெமபயின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட ேிசுோெ அறிக்மகமய ேலியுறுத்தும் நபர்கமள 
நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். அது உண்மமயில் வேதாகமம் 
வபான்ற அதிகாரம் ஆகும். ஆயினும்கூட, தேஸ்ட்மின்ஸ்டர் 
ேிசுோெ அறிக்மகயின் முதல் அத்தியாயத்தில், அது 
அமனத்து ெமப ஆவலாெமன ெங்கங்களிலும், அமனத்து 
ெமப இமறயியல் ோதங்களிலும் வேதாகமவம இறுதி 
அதிகாரம் என்று கூறுகிறது ... பாரம்பரியம் ஒரு நல்ல 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

ேழிகாட்டி, ஆனால் அது ஒரு பயங்கரமான ஆட்ெியாளன் 
ஆகும். நாம் ஒே்தோருேரும் வதேனுமடய ஊழியத்தில் ஒரு 
பங்மகக் தகாண்டிருக்கிவறாம், நாம் வேதாகமத்தின் 
கமதமய ஒரு தனித்துேமான ேழியில் உருேகப்படுத்த 
வேண்டும், மற்றமேகளின் உதாரணத்திலிருந்து, 
பாரம்பரியத்தின் முன்மாதிரியிலிருந்து பயனமடகிவறாம், 
ஆனால் அது ஆளுகிறதாக இருக்கக்கூடாது. 

— Dr. கிரிவகாரி ஆர். தபர்ரி 

மறுபுறம், ெில நேனீ இமறயியலாளர்கள் கடந்த காலத்திலிருந்து 
திருெ்ெமப அதிகாரத்மதக் மகயாளும்வபாது எதிர் முமனக்குெ் 
தெல்கிறார்கள். அறிதோளி நேனீத்துேத்தின் ஒரு கிறிஸ்தே பதிப்பில், அமே 
"வேதாகமோதம்" என்று அமழக்கப்படக்கூடியேற்றில் ேிழுகின்றன. கடந்த 
கால புராட்டஸ்டன்ட் பாரம்பரியத்தின் உதேியின்றி ஒே்தோரு நபரும் 
வேதத்திற்கு ேந்து ஒே்தோரு இமறயியல் பிரெ்ெமனமயயும் தீர்மானிக்க 
வேண்டும் என்பது வபால இந்த இமறயியலாளர்கள் தெயல்படுகிறார்கள். 

ெீர்திருத்தோதிகளும், கிறிஸ்தேர்களும் காலங்காலமாக, 
வேதாகமத்மத ததய்ேகீ தேளிப்பாட்டிற்கு ஆதாரமாகேும் 
ொட்ெியாகேும் அேர்கள் புரிந்துதகாண்டிருக்கிறார்கள். 
ஆனால் நாம் இந்த மரபுகள் வதமேயில்மல என்றும் 
கிறிஸ்தேர்கள் ஒருவபாதும் எந்த பாரம்பரியத்மதயும் 
பின்பற்றுேதில்மல என்றும் அர்த்தமல்ல. எனவே, வேதம் 
மட்டுவம என்பது வேதத்மதப் படிப்பமதத் தேிர மற்ற எல்லா 
அறிக்மககமளயும் நிராகரிப்பமதக் குறிக்கும் என்ற இந்த 
கருத்மத ெீர்திருத்தோதிகள் அர்த்தப்படுத்தவோ அல்லது 
முன்னிமலப்படுத்தவோ இல்மல. 

— Dr. வஜானதான் டி. தபன்னிங்டன் 

"ெமப என்ன தொன்னாலும் பரோயில்மல. வேதம் என்ன தொல்கிறது 
என்பமதப் பற்றி மட்டுவம நான் கேமலப்படுகிவறன்" என்று மண்ீடும் மீண்டும், 
புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலாளர்கள் பாரம்பரியோதத்திற்கு 
எதிர்ேிமனயாற்றினார்கள்.  இந்த ேமகயான தொல்லாட்ெியானது, நமது 
இறுதி அதிகாரமாக வேதாகமத்திற்கு அடிபணிேமதத் தாண்டி தேகுதுூரம் 
தெல்கிறது. வதேனுமடய ஆேியானேர் ெமபக்கு ேழங்கிய ஞானத்மத அது 
புறக்கணிக்கிறது. அதற்கு பதிலாக, அது தற்வபாது பணியில் இருக்கும் தனிநபர் 
அல்லது தனிநபர்களின் குழுக்களுக்கு மட்டுவம இமறயியல் தீர்ப்மப 
ேழங்குகிறது. 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

இன்று ெீர்திருத்த உணர்ேில் ததாடர, எப்வபாதும் ெீர்திருத்தம் அமடந்து 
தகாண்டு இருக்க வேண்டும் என்ற வகாட்பாட்மட நாம் மண்ீடும் உறுதிப்படுத்த 
வேண்டும். ெீர்திருத்த மரபின் முக்கியத்துேத்மதப் புறந்தள்ளாமல் 
வேதாகமத்தின் வமலாதிக்கத்மத உறுதிப்படுத்த நாம் முயற்ெிக்க வேண்டும். 

இன்று நாம் ஆரம்பகால திருெ்ெமப பிதாக்கமளயும் ஆவலாெமன 
ெங்கங்கமளயும் மட்டுமன்றி, நமது தொந்த ஒப்புதல் ோக்குமூலங்கமளயும் 
மரபுகமளயும் தற்காலிக நியாயத்தீர்ப்புகளாக ஏற்றுக்தகாள்ள வேண்டும் 
என்று எப்வபாதும் ெீர்திருத்தம் அமடந்து தகாண்டு இருக்க வேண்டும் என்கிற 
நிமலப்பாடு வகாருகிறது. ஆனால் கடந்த காலத்தில் இருந்த இந்த 
அதிகாரங்கள் எப்தபாழுதும் வேதாகமத்தின் வகள்ேிக்கிடமற்ற வபாதமனக்கு 
உட்பட்டிருக்க வேண்டும். இன்று ெீர்திருத்தத்மத வமலும் வமம்படுத்துேதற்கு, 
வேதாகமத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் கடந்த காலத்திலிருந்த திருெ்ெமப 
அதிகாரங்களுக்கு இந்த ேமகயான மதிப்மப எே்ோறு தகாடுப்பது என்பமத 
நாம் கற்றுக்தகாள்ள வேண்டும். 

எப்வபாதும் ெீர்திருத்தம் அமடந்து தகாண்டு இருக்க வேண்டும் 
என்ற கருத்து உண்மமயில் ெீர்திருத்தப்பட்ட ெமபயானது 
எப்வபாதும் ெீர்திருத்தப்பட்டு ேருகிறது என்பமதத் 
ததரிேிக்கிறது. அது ஏன் முக்கியமானது என்பதற்கான 
காரணம், அது ததாடர்புதகாள்ேதற்கான ஒரு ேழியாகும், 
ெமபயானது எப்வபாதும் வேதாகமத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் 
நிற்கிறது என்பமத கூறுேதால் இது முக்கியமானதாக 
இருக்கிறது. எனவே, நம் நமடமுமறகளில் நாம் வேதாகம 
ொட்ெிக்கு தேளிவய ோழ்கிவறாம் என்பமதக் கண்டுபிடிக்கும் 
எந்த வநரத்திலும், நாம் ெீர்திருத்தம் தபற தயாராக இருக்க 
வேண்டும்... எனவே, திருெ்ெமப எப்வபாதும் ெீர்திருத்தமமடய 
தயாராக இருப்பது ஒரு முக்கியமான வயாெமனயாகும், நாம் 
வேதாகமத்தின் கீழ் நிற்கிவறாம்; வேதாகமத்மதப் பற்றிய 
நமது ேிளக்கங்கமளக் கூடெ் வொதிக்க நாம் தயாராக இருக்க 
வேண்டும். ஆனால் எந்த வநரத்திலும் பிரபலமாக இருக்கும் 
எமதயும் நாம் கடந்து தெல்ல முடியாது. அதனால்தான், ெமப 
எப்வபாதும் ெீர்திருத்தப்படுேதற்கு, நாம் கடந்த காலத்துடன் 
ததாடர்பில் இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும். 
தேே்வேறு காலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள் என்ன 
நிமனத்தார்கள் என்பமத நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். 
வதேனுமடய ஆேியானேர் கடந்த காலத்தில் எப்படி வேமல 
தெய்தார் என்பமத அறிய வேண்டும், அதனால் இன்று நாம் 
என்ன தொல்கிவறாவமா, அது வதேன் எப்வபாதும் கற்பித்து 
ேந்ததற்கும், அேர் யுகங்கள் ேழியாக தனது ெமபமய 
எே்ோறு ேழிநடத்துகிறார் என்பதற்குள்ளும் ேிழுகிறது? 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

என்பமதயும் உறுதிப்படுத்திக்தகாள்ளலாம். ஆமகயால்  
புதிதாக ஒரு மதத்மத ததாடங்காமல், நாம் வேதாகமத்தின் கீழ் 
ெீர்திருத்தம் அமடயேும், நம் ோழ்க்மகமய ெர்ீதிருத்தேும், நம் 
எண்ணங்கமள ெீர்திருத்தேும் நாம் தயாராக இருக்கிவறாம் 
ஏதனன்றால் நாம் பிதாோகிய வதேன், குமாரன் மற்றும் 
ஆேியானேரின் மதத்மதெ் வெர்ந்தேர்களாக இருக்கிவறாம். 

— Dr. தகல்லி எம். காபிக் 

ெமபயின் அதிகாரத்மதயும், தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் 
இமறயியலாளர்கள் கடந்தகால அதிகாரங்களுடன் ததாடர்புபடுத்திய 
ேிதத்மதயும் பார்த்த பிறகு, நாம் அமேகளுக்கு ெமமான முக்கியமான 
வேதறாரு ேிஷயத்திற்குத் திரும்ப வேண்டும். இன்மறய இமறயியலாளர்கள் 
தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் அதிகாரங்கமள எே்ோறு மதிப்பிட வேண்டும்? நம் 
நாளில் ேளர்ந்து ேரும் இமறயியல் சூத்திரங்களின் அதிகாரத்மத நாம் 
எப்படிப் புரிந்து தகாள்ள வேண்டும்? 

தை்காை அதிகாைங்கள் 
ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட்கள் தங்கள் காலத்தில் முமறயாக 

நியமிக்கப்பட்ட தமலேர்களால் உருோக்கப்பட்ட இமறயியலின் மதிப்மப 
உறுதிப்படுத்தினர். ஆனால் அேர்கள் வேதாகமத்தின் வபாதமனக்கு வமலாக 
ெமபயில் தற்கால அதிகாரங்கள் உயர்த்தப்படுேதற்கு எதிராகேும் தெயல்பட்டு 
பாதுகாத்தனர். துரதிருஷ்டேெமாக, மீண்டும் ஒருமுமற, தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் 
இமறயியலாளர்கள் இந்த ஆரம்பகால கண்வணாட்டங்கமளப் பின்பற்றுேது 
தபரும்பாலும் கடினமாக உள்ளது. அேர்கள் தங்கள் நாளில் ோழும் 
புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலாளர்கமளப் புரிந்துதகாள்ளும் ேழிகளில் 
உெ்ெத்திற்குெ் தெல்ல முமனகிறார்கள். 

ஒரு புறம், ெில இமறயியலாளர்கள் இன்று வகாட்பாட்டு சூத்திரங்கமளப் 
பற்றி ெந்வதகப்படுகிறார்கள். மறுபுறம், பலர் நம் காலத்தில் உள்ள வகாட்பாட்டு 
சூத்திரங்கமளப் பற்றி பிடிோதமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மமயான 
ெீர்திருத்த இமறயியலின் ேழியானது, ேிசுோெமான வகாட்பாட்டு 
சூத்திரங்களுக்காகப் பாடுபடுேதாகும். ெமகால வகாட்பாட்டு சூத்திரங்கமளப் 
பற்றி கடுமமயான ெந்வதகம் தகாண்ட இமறயியலாளர்கள், இன்று திருெ்ெமப 
என்ன தொல்கிறவதா அதற்கு அடிபணிய வேண்டிய அமனத்து அதிகார 
உணர்மேயும் அல்லது கீழ்ப்படிதலின் அேெியத்மதயும் நிராகரிக்கின்றனர். 
ேரம்பின் மறுமுமனயில், மிகேும் பிடிோதமாக இருக்கும் இமறயியலாளர்கள் 
தற்கால சூத்திரங்கள் ெரியானமே என்று ேலியுறுத்துகின்றனர். 

தற்கால கிறிஸ்தே நம்பிக்மககமள மதிப்பிடும் ேழிகமளப் 
பற்றி நாம் மிகேும் கேனமாக இருக்க வேண்டும். ஒருபுறம், 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

சுேிவெஷ கிறிஸ்தேர்களிமடவய அடிக்கடி ேளரும் ஒரு 
ெந்வதகம் உள்ளது, அது புதியது என்று ஏதாேது இருந்தால் 
அது உண்மம அல்ல என்று அேர்கள் கருதுகின்றனர். 
உண்மமயானது கடந்த காலத்தில் மட்டுவம இருந்தது என்று 
கூறுகிறார்கள். வமலும் துரதிருஷ்டேெமாக, பரிசுத்த 
ஆேியானேர் இன்னும் கடந்த காலத்தில் தெயல்பட்டமதப் 
வபாலவே இன்றும் தெயல்படுகிறார் என்று அேர்கள் 
நம்பேில்மல என்ற உண்மமமய இது தேளிப்படுத்துகிறது ... 
மறுபுறம், "ெரி, அது பமழய பாணியில் இருக்கிறது என்றால், 
அது கடந்த காலத்தில் இருந்து ேருகிறது என்றால், அது 
இன்று தபாருத்தமற்றது. நமக்குத் வதமேயானது ெில புதிய 
வயாெமனகள்தான்"  என்று தொல்கிற மக்கமளக் காண 
முடியும். பரிசுத்த ஆேியானேர் இன்று மட்டும் ெமபயில் 
கிரிமய நடப்பிக்கேில்மல என்பதால் நாம் அந்த பாமதயில் 
தெல்லக்கூடாது; அேர் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக 
ெமபயில் கிரிமய நடப்பித்து ேருகிறார். எனவே, கடந்த 
காலத்தில் உண்மம இருக்கிறது என்பமத நாம் 
உணரும்வபாது, கடந்த காலத்திலிருந்த அந்த உண்மமமய 
நாம் கட்டிதயழுப்ப வேண்டும். பல்லாயிரக்கணக்கான 
ஆண்டுகளாக இருக்கிற ெமபயின் ேியாக்கியானங்கள் 
இன்று நம் நாளில் நாம் ெிந்திக்கும் மற்றும் ோழும் 
ேழிகளில் மிகேும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்த வேண்டும். 
இமறயியலானது பரிசுத்த ஆேியின் மதீு ொர்ந்திருக்க 
வேண்டும், வேதாகமத்மதக் கற்றுக்தகாள்ேதற்கும், கடந்த 
காலத்தில் அேர் ெமபக்கு தகாடுத்த ஞானத்துடன் 
அேற்மறப் பயன்படுத்துேதற்கும் நமக்கு உதேுகிறது, வமலும் 
இன்று நாம் எதிர்தகாள்ளும் பிரெ்ெமனகளுக்கு 
தபாருத்தமானதாகேும் இருக்கிறது. 

— Dr. ரிெ்ொர்ட் எல். ப்ராட், Jr. 

நமது நாளில் நாம் எதிர்தகாள்ளும் கடுமமயான ெந்வதகோதமும் 
ேறட்டுப் பிடிோதமும் ஓரளேு நிலேுகின்றன, ஏதனனில் வகாட்பாட்டு 
அறிக்மககள் தபரும்பாலும் தேறுமவன உண்மம என்வறா அல்லது தபாய் 
என்வறா கருதப்படுகின்றன. உண்மமயில், உண்மமக்கும் தபாய்க்கும் 
இமடயிலான ொத்தியக்கூறுகளின் ேரம்மபக் கருத்தில் தகாள்ேதன் மூலம் 
ேிசுோெமான வகாட்பாட்டு சூத்திரங்கமள உருோக்குேது மிகேும் உதேியாக 
இருக்கும். எல்லா இமறயியல் கூற்றுகளும் வேதேெனத்தின் தேறாத 
வபாதமனமய எே்ேளேு தநருக்கமாகப் பிரதிபலிக்கின்றன என்பமதப் 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

தபாறுத்து ஏறக்குமறய உண்மமயாகவோ அல்லது தபாய்யாகவோ 
இருக்கின்றன. 

ஒரு புறம், ெந்வதகத்திற்கிடமான கண்வணாட்டத்திற்கு மாறாக, ெில 
இமறயியல் நிமலப்பாடுகள் வேதாகமத்தின் வபாதமனகமள நாம் உண்மம 
என்று அமழத்து, அேற்மற மதிப்புமிக்கதாகக் கருதும் அளேுக்கு நன்கு 
ேிேரிக்கின்றன என்பமத நாம் காண்கிவறாம். இப்வபாது, இந்த அறிக்மககள் 
நிெ்ெயமாக பூரணமானமே அல்ல. தேளிப்படுத்தும் ெில தகுதிகள் 
எழாேிட்டால், அமே உண்மம என்று ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும் அளேுக்கு 
தநருக்கமாக உள்ளன.  

மறுபுறம், ெில இமறயியல் நிமலப்பாடுகள் வேதாகமத்தின் 
வபாதமனயிலிருந்து தேகு ததாமலேில் உள்ளன, அேற்மற தேறானமே 
என்று முத்திமர குத்துேது ெரிதான். தற்கால சூத்திரங்களின் அதிகாரத்துடன் 
பிடிோதமாக ஒட்டிக்தகாள்பமேகமளப் வபாலல்லாமல், ெில தகுதிகள்  
ஏற்றுக்தகாள்ளப்படக்கூடியமே என்பமதக் காட்டாேிட்டால் அந்த 
சூத்திரங்கமள நாம் நிராகரிக்கலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, "வதேன் எல்லாேற்றிற்கும் 
ெர்ோதிகாரியாயிருக்கிறார்" என்று கூறும் ஒரு ெமகால வகாட்பாட்டு 
சூத்திரத்மதக் கேனியுங்கள். இது உண்மம என்று தொல்ேதில் நமக்கு 
தபாதுோக எந்தப் பிரெ்ெமனயும் இருக்கக் கூடாது. வதேன் தம்முமடய 
ெிருஷ்டிகள் அமனத்தின்வமலும் ெர்ோதிகாரியாயிருக்கிறார் என்று 
வேதாகமம் வபாதிக்கிறது. ஆயினும்கூட, இந்தக் கூற்மற வமம்படுத்த முடியும் 
என்பதால், ஏவதா ஒரு அர்த்தத்தில் அது பூரணமில்லாமல் இருக்கிறது. 
ஒருவேமள, நாம் வேதாகம ேிசுோெத்மத வதேன் உலகத்மத ேிட்டு ஒதுங்கி 
இருக்கிறார் என்பமத நம்பும் இமறயுண்மமக் வகாட்பாட்டிலிருந்து 
வேறுபடுத்திக் காட்டினால், இந்த அறிக்மக உண்மமயில் ஒரு தேறான 
வதாற்றத்மதக் தகாடுக்கக்கூடும். வதேன் அேரது ெர்ோதிகாரத்துேத்தில், 
அேரது ெிருஷ்டிப்பின் ஆரம்ப தெயலுக்குப் பிறகு ேரலாற்று நிகழ்ேுகளுடன் 
ததாடர்புதகாள்ேதில்மல என்று வதேன் உலகத்மத ேிட்டு ஒதுங்கி இருக்கிறார் 
என்பமத நம்பும் இமறயுண்மமக் வகாட்பாடு வபாதிக்கிறது. எனவே, "வதேன் 
எல்லாேற்றின் மதீும் ெர்ோதிகாரமுள்ளேர்" என்ற கூற்று உண்மமயில் 
வதேன் தனது ெிருஷ்டிப்புடன் தநருக்கமாக இருக்கிறார் என்கிற ததய்ேகீ 
பராமரிப்பிலிருந்து யதார்த்தத்திலிருந்து நம்மம ேழிேிலக தெய்யும். 

இறுதியில், தற்கால இமறயியல் சூத்திரங்கமளப் தபாறுத்தேமர, ெில 
இமறயியல் கூற்றுகள் வேதோக்கியத்திற்கு தநருக்கமாக உள்ளதால் ெரியான 
உபவதெங்கள் என்று எண்ணப்படுகின்றன; மற்றமேகள் 
வேதோக்கியத்திலிருந்து தநருக்கமாக இல்லாததால் தேறான உபவதெங்கள் 
என்று எண்ணப்படுகின்றன. எது எப்படியாயினும், ேறட்டுப் பிடிோதமாக 
இருப்பதும், ெமகால சூத்திரங்கள் அமனத்தும் உண்மம என்று 
அனுமானிப்பதும் நமக்குப் பயனளிக்காது. ஆனால் தற்கால ெமப 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

அதிகாரத்தின் மதிப்மப ெந்வதகிப்பதும் புறக்கணிப்பதும் கூட உதோது. 
அமனத்து இமறயியல் சூத்திரங்களும் வமம்படுத்தப்படலாம், ஆனால் அமே 
நம் நாளில் ேடிேமமக்கப்பட்டுள்ளன என்பதால் அேற்மற நாம் தேறுமவன 
புறக்கணிக்கக்கூடாது. இது ஆரம்பகால ெர்ீதிருத்த  தொற்தறாடரான "எப்வபாதும் 
ெீர்திருத்தம் அமடந்து தகாண்டு இருக்க வேண்டும்" என்கிற வகாட்பாட்மடத் 
தேிர வேதறான்றுமில்மல. 

தற்கால புராட்டஸ்டன்ட் இமறயியலின் வநாக்கமானது ேிசுோெமான 
இமறயியல் சூத்திரங்கமள உருோக்குேதாகும் என்று நாம் தொல்லும்வபாது 
இமதத்தான் நாம் குறிப்பிடுகிவறாம். உண்மமயுள்ள வகாட்பாட்டு 
சூத்திரங்கமள ேளர்ப்பதற்கு, வதேன் நமக்குக் தகாடுத்துள்ள எல்லா 
ேளங்களான வேதாகமத்தின் ேிளக்கேுமர, ெமூகத்துடனான நமது ததாடர்பு, 
கிறிஸ்தே ோழ்க்மக ஆகியேற்மற நாம் தாழ்மமவயாடும் தபாறுப்புடனும் 
பயன்படுத்துகிவறாம். நம்முமடய வபாதமனகமள, இயன்றேமர, 
வேதாகமத்தின் வபாதமனகளுக்கு இணங்க நாம் முயல்கிவறாம். நம்முமடய 
வபாதமனகள் வேதேெனங்களுக்கு எே்ேளேு தநருக்கமாக இருக்கிறவதா, 
அே்ேளேுக்கே்ேளேு அமேகளுக்கு அதிக அதிகாரம் இருக்கிறது. அமேகள் 
வேதத்திலிருந்து ததாமலேில் இருந்தால், அமேகளுக்கு குமறந்த 
அதிகாரவம இருக்கும். ஆனால் எல்லா ெந்தர்ப்பங்களிலும், ெமபயின் 
இமறயியலானது எப்தபாழுதும் வேதாகமத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டு இருக்க வேண்டும். 

முடிேுடை 
இந்த பாடத்தில் நாம் இமறயியலில் வேதாகம மற்றும் திருெ்ெமப 

அதிகாரத்திற்கு இமடயிலான உறமே ஆராய்ந்துள்வளாம். இமடக்கால 
வராமன் கத்வதாலிக்கத்தின் காலத்தில் உருோன பல கண்வணாட்டங்கமளப் 
பார்த்வதாம். ஆரம்பகால புராட்டஸ்டன்ட் இயக்கம் இந்த கருத்துக்கமள 
எே்ோறு ெரிதெய்தது என்பமதயும் நாம் பார்த்வதாம். இறுதியாக, தற்கால 
புராட்டஸ்டன்ட் இயக்கத்தில் வேதாகம மற்றும் திருெ்ெமப அதிகாரத்திற்கு 
ெீர்திருத்தத்தின் கண்வணாட்டங்கமளப் பயன்படுத்த வேண்டிய அேெியத்மத 
நாம் ஆராய்ந்துள்வளாம். 

ஒரு கிறிஸ்தே இமறயியமலக் கட்டிதயழுப்புேதற்கு நாம் அமனேரும் 
வேதோக்கியத்தின் அதிகாரம் மற்றும் திருெ்ெமபயின் அதிகாரத்துடன் 
மல்யுத்தம் தெய்ய வேண்டும். இந்தப் பாடத்தில் நாம் கண்டபடி, வேதாகமத்தின் 
முழுமமயான, வகள்ேிக்கிடமற்ற அதிகாரத்மத நாம் ேலுோன தொற்களில் 
மீண்டும் உறுதிப்படுத்தாேிட்டால், ெத்தியத்திலிருந்து ேழிதேறிெ் தென்று 
ேிடுவோம். இதுதான் நமது பாதுகாப்பாகும், இமறயியலில் நமது உறுதியான 
நங்கூரம் அது தான். அவத வநரத்தில், வதேன் தம்முமடய ெமபயில் தெய்தமத 
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ேடீிவயாக்கள், ேழிகாட்டிகள் மற்றும் வேறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
பார்மேயிடேும். 

நாம் ஒருவபாதும் புறக்கணிக்கக் கூடாது. எங்களுக்கு முன் தென்றேர்கள் 
பரிபூரணமானேர்கள் அல்ல. இன்று திருெ்ெமபயின் வபாதகர்கள் 
பரிபூரணமானேர்கள் அல்ல. ஆயினும், அவர்கள் எே்ேளேு 
தேறானவர்களோக இருந்தாலும், நாம் கனம்பண்ண வேண்டிய 
அதிகாரங்கமள வதேன் ெமபயில் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். இந்த நியமங்கமள 
நாம் மனதில் மேத்திருந்தால், கடந்த காலத்திலும் நமது தொந்த நாளிலும் 
கிறிஸ்தே இமறயியமலப் பாதித்த பல பிரெ்ெமனகமள நம்மால் தேிர்க்க 
முடியும். கிறிஸ்துேின் ெரரீத்திற்குெ் வெமே தெய்து, வதேனுக்கு மகிமமமயக் 
தகாண்டுேரும் இமறயியமல நாம் கட்டிதயழுப்ப முடியும். 
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