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புதிய ஏற்பாட்டில் ராஜ்யமும் உடன்படிக்மகயும் 
போடம் 1  

புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல நோம் ஏன் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும்? 

-1- 

ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

அறிமுகம் 
நீங்கள் எப்பபோதோேது ஒரு கமலப் பமடப்மபபயோ ஒரு 

இலக்கியத்மதபயோ, ஒரு நோடகம் அல்லது ஒரு திமரப்படத்மதப் பற்றிபயோ 
தீேிரமோகப் படித்திருந்தோல், அமத சோதோரணமோக ரசிப்பதற்கும் அமத 
கேனமோக ஆரோய்ேதற்கும் ஒரு தபரிய ேித்தியோசம் இருக்கக்கூடும் என்பமத 
நீங்கள் அறிய முடியும். ேிரிேோன ஆரோய்ச்சி தசய்ேது ஒரு கடினமோன 
பேமலயோகும். நோம் ேிரும்பும்பபோது தசய்யும் ஒரு கோரியத்திலிருந்தும் 
ேிரும்பிய ேிதத்தில் தசய்கிற கோரியத்திலிருந்தும் இது முற்றிலும் 
மோறுபட்டதோக இருக்கும். ஆனோல் முடிேில், ஒரு தபோருள் அல்லது பகுதியின் 
உன்னிப்போன ஆய்ேிலிருந்து ேரும் நல்ல அறிமே சில ேிஷயங்களோல்  
மோற்ற முடியும் என்பமத நீங்களும் நோனும் அறிபேோம். 

பல ேமககளில் போர்க்கும்பபோது, புதிய ஏற்போட்மடக் 
கற்றுக்தகோள்ளும்பபோது தபரும்போலும் கிறிஸ்தேர்கள் இந்த ேமகயோன 
அனுபேத்மதபய தகோண்டிருக்கிறோர்கள். இந்த பேத ேசனங்கமள 
அங்தகோன்றும் இங்தகோன்றுமோக அல்லது நோம் நிமனக்கிறபபோததல்லோம் 
படிக்கும்பபோது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறததன்று நமக்குத் ததரியும். 
ஆனோல் புதிய ஏற்போட்மடயும் அதிலுள்ள இமறயியமலயும் கேனத்துடன் 
படிக்கும்பபோது நோம் தபறுகிற அறிேு ஒரு தபரிய நிமறபேறுதலின் ஆதோரமோக 
இருக்கிறது. 

புதிய ஏற்போட்டில் ரோஜ்யமும் உடன்படிக்மகயும் என்பபத நோம் 
கற்றுக்தகோள்ளப் பபோகிற முதல் போடம் ஆகும். இந்த ததோடரில் நோம் 
இமறயியலின் போரம்பரியமோன ேமரயமற என்னதேன்று 
கற்றுக்தகோள்பேோம் மற்றும் புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் பற்றிப் பபசுபேோம், 
பதேன் மற்றும் பதேனுடன் சம்பந்தப்பட்ட கோரியங்கமளப் பற்றி புதிய ஏற்போடு 
என்ன பபோதிக்கிறது என்றும் கற்றுக்தகோள்பேோம். புதிய ஏற்போட்டு 
இமறயியமல நோம் ஏன் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும்? என்பது தோன் இந்த முதல் 
போடத்தின் தமலப்போகும். புதிய ஏற்போட்மடப் பற்றிய சோதோரண அறிேு 
இருந்தோல் மட்டும் பபோதோது, இன்னும் பமபல தசன்று புதிய ஏற்போட்டு 
இமறயியமல கேனமோகேும் ஆழமோகேும் கற்றுக்தகோள்ேதற்கு நம்மம 
அர்ப்பணிப்பதன் முக்கியத்துேத்மதப் பற்றியும் இந்த போடத்தில் 
கற்றுக்தகோள்ளப் பபோகிபறோம். 

2 தீபமோத்பதயு 2:15 இல், புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் 
புரிந்துதகோள்ேதற்கு தபரும்போலும் கடின உமழப்பு பதமேப்படுகிறது என்கிற 
உண்மமமய அப்பபோஸ்தலனோகிய பேுல் குறிப்பிட்டோர். தீபமோத்பதயுவிடம் 
பேுல் கூறினமத கேனியுங்கள்: 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

நீ தேட்கப்படோத ஊழியக்கோரனோயும் சத்திய ேசனத்மத 
நிதோனமோய்ப் பகுத்துப் பபோதிக்கிறேனோயும் உன்மன 
பதேனுக்கு முன்போக உத்தமனோக நிறுத்தும்படி 
ஜோக்கிரமதயோயிரு (2 தீபமோத்பதயு 2:15). 

புதிய ஏற்போட்டு இமறயியலில் உள்ள பல பரிமோணங்கள் நிச்சயமோகபே 
மிகேும் எளிமமயோனமேகளோக இருக்கின்றன. ஆனோல் பேதோகமத்மத 
புரிந்து தகோள்ளுதல் எப்தபோழுதும் அே்ேளேு எளிதில்மல என்பமத பேுல் 
ததளிேோக கூறியிருக்கிறோர். “சத்திய ேோர்த்மதமய சரியோக மகயோளக்கூடிய 
ஒரு ஊழியக்கோரனோக” தீபமோத்பதயு இருந்தோர். “எர்கபடஸ்” என்கிற கிபரக்க 
பதத்திலிருந்து தோன் “ஊழியக்கோரன்” என்கிற ேோர்த்மத ேருகிறது. இந்தப் 
பதம் தபரும்போலும் உடல் ரதீி ோக உமழக்கக்கூடிய பேமலயோட்கமளக் 
குறிக்கிறது. புதிய ஏற்போட்டின் இமறயியமலப் புரிந்துதகோள்ேதற்கு 
தபரும்போலும் கடின உமழப்பு பதமே என்பமத பேுலின் உவயம 
சுட்டிக்கோட்டியது. புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் படிப்பது மிகேும் கடினம் 
என்றோல், நோம் அமத ஏன் படிக்க பேண்டும்? 

பேுல் தீபமோத்பதயுேுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், 
பேதேோக்கியங்கள் பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்டமே 
என்றும் அமே “பதேனின் நோசியிலிருந்து ேந்தமே” 
என்றும் கூறுகிறோர் - ஆனோல் சில ேோக்கியங்களுக்குப் பிறகு 
சத்திய ேசனத்மத நிதோனமோய்ப் பகுத்துப் 
பபோதிக்கிறேனோயும் பதேனுக்கு முன்போக உத்தமனோக 
நிறுத்தும்படி ஜோக்கிரமதயோயிரு என்றும் பேுல் 
தீபமோத்பதயுேுக்குக் கூறுகிறோர். பேதேோக்கியங்கள் 
உண்மமயிபலபய நமக்கும் பதேனுக்குமிமடயிலோன ஒரு 
உடன்படிக்மக உறமேயும், அேர் நம்மிடம் 
உமரயோடுேதற்கோன அேருமடய கிருமபயின் 
முன்முயற்சிமயயும், நம்முமடய தபோறுப்மபயும் மற்றும் 
அேருமடய ேோர்த்மதக்கு நோம் எே்ேோறு பதிலளிக்கிபறோம் 
என்பமதயும் பிரதிபலிக்கின்றன. நோம் புரிந்துதகோள்ளுகிற 
தமோழியில் அேருமடய ேோர்த்மதமய நமக்குத் தந்தபடியோல் 
இலக்கிய நமட, தமோழி, அக்கோல மக்கள் மற்றும் இடங்கமளப் 
பற்றி நன்கு ததரிந்த ேடிேங்கமளப் பயன்படுத்துேதில் 
மனித எழுத்தோளர்கள் மூலம் பபசுேதற்கு அேர் தன்மன 
ஆட்படுத்தினோர் - நோம் கற்றுக்தகோள்ளும்பபோது அந்த தமோழி, 
இலக்கியநமட எே்ேோறு இயங்குகிறது என்பமதயும் 
ேரலோற்றுக் கமத எே்ேோறு தசய்யுளிலிருந்து அல்லது 
தனிப்பட்ட கடிதத்திலிருந்து பேறுபடுகிறது என்பமதயும் 
அறிந்து தகோள்ள கடினமோக உமழக்க பேண்டும். ஏதனனில் 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

இந்த தேே்பேறு ேடிேங்கள் பேதத்தில் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சூழமல அறிந்து பேதத்மத 
ேோசிக்க, புதிய ஏற்போட்டின் எழுத்தோளர்கள் பமழய 
ஏற்போட்மட ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலயில் முந்மதய 
நூல்கள் எே்ேோறு பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதன் 
அடிப்பமடயில் அந்தக் கோலத்திற்கு தபோதுேோனதோக இருந்த 
தேே்பேறு ேழிகளில் எே்ேோறு பயன்படுத்துகிறோர்கள் 
என்பமதப் புரிந்துதகோள்ேதும் முக்கியம். பேத ேோக்கியங்கள் 
எல்லோம் பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்டமே என்று பேுல் 
தீபமோத்பதயுேுக்கு கூறுகிறோர், நோமும் தீபமோத்பதயுமேப் பபோல 
- சத்திய ேசனத்மத நிதோனமோய்ப் பகுத்துப் 
பபோதிக்கிறதற்கும் பதேனுக்கு முன்போக தன்மன 
உத்தமனோக நிறுத்தும்படி ஜோக்கிரமதயோயிருப்பதற்கும் 
கடினமோக உமழக்க பேண்டும். 

— Dr. கிதரக் தபர்ரி 

புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல ஏன் படிக்க பேண்டும் என்பமத நோம் 
இரண்டு ேழிகளில் ஆரோய்ந்து போர்ப்பபோம். புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியினோல் 
அருளப்பட்டது பற்றியும் அதன் அதிகோரத்மதப் பற்றியும் புரிந்துதகோள்ேதன் 
முக்கியத்துேத்மதக் குறித்து முதலில் ஆரோய்ந்து போர்ப்பபோம். இரண்டோேதோக, 
புதிய ஏற்போட்டின் நோட்களுக்கும் நம் நோளுக்கும் இமடயிலோன ததோடர்ச்சிகள் 
மற்றும் ததோடர்ச்சியின்மமகமளக் மகயோள்ேதற்கோன சேோமல நோம் 
ஆரோய்ந்து போர்ப்பபோம். புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியினோல் அருளப்படுதல் மற்றும் 
அதன் அதிகோரம் ததோடங்கி இந்த இரண்டு பிரச்சமனகமளயும் இன்னும் 
ததளிேோகப் போர்ப்பபோம். 

பரிசுத்த ஆவியானவரால் வவதம் 
அருளப்படுதல் மற்றும் வவத 

அதிகாரம் 
பேதம் பதே ஆேியோனேரோல் அருளப்படுதல் மற்றும் அதன் அதிகோரம் 

பற்றி ததளிேோக ஆரோய்ச்சி தசய்ேதற்கு, புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியோல் 
அருளப்பட்டது மற்றும் அதிகோரமுமடயது என்பதற்குத் பதமேயோன பேத 
ஆதோர ேசனங்கமள உறுதிப்படுத்த பேண்டும். பின்னர் “பதே ஆேியினோல் 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

அருளப்படுதல்” மற்றும் “அதன் அதிகோரம்” என்பேற்றின் அர்த்தங்கள் என்ன 
என்பதற்குத் பதமேயோன ேிளக்கங்கமள ேழங்குபேோம். இந்த இரண்டு 
முக்கியமோன கிறிஸ்தே நம்பிக்மககளுக்குத் பதமேயோன பேத ேசன 
ஆதோரங்களுடன் ததோடங்குபேோம். 

உறுதிப்பாடுகள் 
பேதம் பதே ஆேியினோல் அருளப்படுதல் மற்றும் புதிய ஏற்போட்டின் 

அதிகோரம் ஆகியேற்மறக் குறித்து கிறிஸ்தேர்கள் சிந்திக்கும்பபோது 
அப்பபோஸ்தலனோகிய பேுல் 2 தீபமோ 3:16 இல் எழுதிய ேசனத்மதத் தோன் 
போர்க்கிறோர்கள். 

பேதேோக்கியங்கள் எல்லோம் பதே ஆேியினோல் 
அருளப்பட்டிருக்கிறது. அமேகள் உபபதசத்துக்கும், 
கடிந்துதகோள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும், நீதிமயப் 
படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரபயோஜனமுள்ளமேகளோயிருக்கிறது 
(2 தீபமோத்பதயு 3:16). 

“யவதவோக்கி ங்கள் எல்லோம் யதவ ஆவி ிைோல் அருளப்பட்டிருக்கிறது” 
அல்லது “யதய ோப்நிஸ்யடோஸ்” எை்கிற கியரக்க வோர்த்யத “யதவைோல் மூச்சு 
விடப்பட்டு” எை்று வமோழிப்வப ர்க்கப்படுவயதய ோ நோம் கவைிக்கும்யபோது, 
யவதம் யதவ ஆவி ிைோல் அருளப்பட்டிருப்பயதக் குறித்துப் பவுல் யபசுவயத 
நோம் அறிகியறோம். பேத ேோக்கியங்கள் “உபபதசத்துக்கும், 
கடிந்துதகோள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும், நீதிமயப் படிப்பிக்குதலுக்கும் 
பிரபயோஜனமுள்ளமேகளோயிருக்கிறது” எை்று வசோல்லும்யபோது பேத 
ேோக்கியங்களின் அதிகோரத்மதயும் அேர் குறிப்பிடுகிறோர். புதிய ஏற்போட்மடப் 
பற்றி கிறிஸ்துேின் சஷீர்கள் என்ன நம்புகிறோர்கள் என்பமதப் 
புரிந்துதகோள்ேதற்கு இது முக்கியமோன பேத பகுதியோகும். 2 தீபமோத்பதயு 3:15 
இல் பேுல் தீபமோத்பதயுவிடம் கூறியமதக் கேனியுங்கள்: 

கிறிஸ்து இபயசுமேப்பற்றும் ேிசுேோசத்தினோபல உன்மன 
இரட்சிப்புக்பகற்ற ஞோனமுள்ளேனோக்கத்தக்க பரிசுத்த பேத 
எழுத்துக்கமள, நீ சிறுேயதுமுதல் அறிந்தேதனன்றும் 
உனக்குத் ததரியும் (2 தீபமோத்பதயு 3:15). 

பவுலிை் மைதில் இருந்த மற்றும் “சிறுவ து முதல்” தீயமோத்யத ு 
அறிந்திருந்த “பரிசுத்த யவத எழுத்துக்கள்” புதி  ஏற்போடு அல்ல, அது பயழ  
ஏற்போடு ஆகும். புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்டது பற்றியும் அதன் 
அதிகோரம் பற்றியும் யபசும்யபோது கிறிஸ்துயவப் பிை்பற்றுகிறவர்கள் பயழ  
ஏற்போட்யடக் குறித்து பவுல் வசோை்ையத ஏை் சோர்ந்திருக்கிறோர்கள்? 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியோல் அருளப்பட்டது மற்றும் அதன் அதிகோரம் 
பற்றி நிரூபிப்பதற்கு நோம் மூன்று பேதோகம உறுதிப்போடுகமளப் போர்க்கப் 
பபோகிபறோம். முதலில் பன்னிரண்டு சஷீர்கமள இபயசு அமழத்தமதப் போர்க்கப் 
பபோகிபறோம். இரண்டோேது, அப்பபோஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் 
அடித்தள பங்மகப் பற்றி சிந்திக்கப் பபோகிபறோம். மூன்றோேது, புதிய ஏற்போட்டு 
புத்தகங்கள் பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்டது பற்றியும் அமேகளின் 
அதிகோரம் பற்றியும் உறுதி தசய்யப் பபோகிபறோம். முதலில் பன்னிரண்டு 
சீஷர்கமள இபயசு அமழத்ததின் அடிப்பமடயில் புதிய ஏற்போடு பதே 
ஆேியினோல் அருளப்பட்டயதப் பற்றியும் அதன் அதிகோரத்யதப் பற்றியும் 
போர்ப்பபோம். 

பன்னிரண்டு சஷீர்கள் 
இஸ்ரபேலில் பதேனுமடய பநோக்கங்கமள நிமறபேற்றுேதற்கோக 

இபயசு பதேனுமடய மக்களில் ஒரு புதிய மீதியோனேர்கமள நிறுவத் 
ததோடங்கியபபோது, அேர் பன்னிரண்டு சஷீர்கமளக் தகோண்ட ஒரு சிறப்புக் 
குழுமே அமழத்தோர். இய சு இந்தப் பை்ைிரண்டு சஷீர்கயள ும் தம்யமப் 
பிை்பற்றி  பிற மக்களிடமிருந்து யவறுபடுத்திக் கோட்டிைோர் எை்பயத 
சுவியசஷ புத்தகங்கள் வதளிவுபடுத்துகிை்றை. இந்த யவறுபோடோைது 
யூதோயஸத் தவிர, அவர் பிை் நோட்களில் தமது அதிகோரப்பூர்வ 
அப்யபோஸ்தலர்களோக உலகத்திற்குள் அனுப்பி வர்கயள உருவோக்கி து. 

பயோேோன் 16:13 இல் இபயசு தம் பன்னிவரண்டு சீஷர்கமள பநோக்கி 
இே்ேோறு கூறுகிறோர்: 

சத்திய ஆேியோகிய அேர் ேரும்பபோது, சகல 
சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்கமள நடத்துேோர். அேர் 
தம்முமடய சுயமோய்ப் பபசோமல், தோம் பகள்ேிப்பட்டமேகள் 
யோமேயுஞ்தசோல்லி, ேரப்பபோகிற கோரியங்கமள 
உங்களுக்கு அறிேிப்போர் (பயோேோன் 16:13). 

இபயசுேின் சஷீர்கள் அதிகம் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டியிருந்தது 
என்பமத இந்த பேத பகுதி கூறுகிறது. “சத்திய ஆேியோகிய” அேர் ேரும்பபோது, 
“ேரப்பபோகிற கோரியங்கமளக் குறித்து” “சகல சத்தியத்திற்குள்ளும்” 
[அேர்கமள] நடத்துேோர். இபயசு பதர்ந்தவதடுத்த தம்முமடய சஷீர்கமள 
பரிசுத்த ஆேியின் மூலம் தன் மற்ற சஷீர்களுக்கு கற்பிக்க நியமித்தமத இங்பக 
கோண்கிபறோம். இதுேும் இதபனோடு ஒத்த மற்ற பேத பகுதிகளும் புதிய ஏற்போடு 
பதே ஆேியோல் அருளப்பட்டது என்கிற நம் நம்பிக்மகமய 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. 

புதிய ஏற்போட்டில் அதிக புத்தகங்கமள எழுதிய அப்பபோஸ்தலனோகிய 
பேுல் முதலோேது பதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு பபரில் ஒருேர் இல்மல. 
ஆனோல் பேுலும் அதிகோரமுள்ள அப்பபோஸ்தலன் தோன் என்று பேதம் 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

ததளிேோகக் கூறுகிறது, அப் 1:21-22 இல் அப்யபோஸ்தலர்களோக நி மிக்கப்பட்ட 
பை்ைிவரண்டு யபர்களுக்கு இயண ோை தகுதிகள் பவுலுக்கும் இருந்தன, அப் 
1:21-22. தமஸ்குேுக்கு தசல்லுகிற சோமலயில் பேுல் இபயசுமே சந்தித்தமத 
லுூக்கோ இதனோல் தோன் மூன்று முமற கூறுகிறோர்: முதலில் அப் 9:1-19, பின்னர் 
22:6-11, மற்றும் 26:9-18. அபரபியோேில் உள்ள ேனோந்தரத்தில் பேுல் 
கிறிஸ்துேுடன் மூன்று ேருடங்கள் இருந்தோர் என்று கலோத்தியர் 1:11–2:10 
கூறுகிறது. எருசபலமில் உள்ள அப்பபோஸ்தலர்கள் பேுலின் அப்பபோஸ்தல 
அதிகோரத்மத உறுதிப்படுத்தியதோகேும் இபத பேதபகுதி ததரிேிக்கிறது. 1 
தகோரிந்தியர் 15:8-9 இல் பேுல் இே்ேோறு தசோல்கிறோர், அேர் ஐந்நூறுபபருக்கு 
அதிகமோன சபகோதரருக்கும் ஒபரபேமளயில் தரிசனமோன பின்பு: 

அகோலப்பிறேிபபோன்ற எனக்கும் [இபயசு] தரிசனமோனோர். 
நோன் அப்பபோஸ்தலதரல்லோரிலும் சிறியேனோயிருக்கிபறன்; 
பதேனுமடய சமபமயத் துன்பப்படுத்தினதினோபல, நோன் 
அப்பபோஸ்தலதனன்று பபர்தபறுேதற்கும் போத்திரன் அல்ல (1 
தகோரிந்தியர் 15:8-9). 

“அகோலப்பிறேி” என்றும் “அப்பபோஸ்தலதரல்லோரிலும் சிறியேன்” 
என்றும் பேுல் தன்மன தசோல்லிக் தகோண்டோர். இபயசு பூமியில் ஊழியம் 
தசய்த பபோது அேருடன் இருந்திரோத ஒபர அதிகோரப்பூர்ே அப்பபோஸ்தலன் 
அேர் தோன். ஆனோல் பேுல் இபயசுேின் உயிர்த்ததழுதலுக்கு ஒரு சோட்சியோக 
இருந்து, எருசபலமில் இருந்த முதல் அப்பபோஸ்தலர்களோல் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டோர். 

இய சு தம்முயட  பை்ைிவரண்டு சஷீர்கயள அயழத்தயதோடு 
வதோடர்போை உறுதிவமோழிகயள மைதில் வகோண்டு, கிறிஸ்துவிை் முதல் 
நூற்றோண்டு அப்யபோஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளிை் துூண்டுதல் மற்றும் 
அடிப்பயட அதிகோரத்யத ும் நோம் குறிப்பிட யவண்டும். 

அப்வபாஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் 
எபபசியர் 3:4-5 இல் பதேனுமடய ேிபசஷித்த தேளிப்போட்மட தோன் 

மட்டுமல்ல கிறிஸ்துேின் எல்லோ அப்பபோஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் 
தபற்றோர்கள் என்கிற ேிதமோய் பேுல் தசோல்ேமத கேனியுங்கள்: 

இந்த இரகசியம் இப்தபோழுது அேருமடய பரிசுத்த 
அப்பபோஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் 
ஆேியோனேரோபல தேளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது (எபபசியர் 
3:4-5). 

அமே “பதேனுமடய பரிசுத்த அப்பபோஸ்தலர்களுக்கும் 
தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆேியினோல் தேளிப்படுத்தப்படும் ேமர” இரகசியமோக 
மேக்கப்பட்டிருந்த கிறிஸ்தே பபோதமனகயள அல்லது “மர்மம்” என்று பேுல் 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

இங்பக குறிப்பிட்டோர். ஆகபே, எபபசியர் 2:20-21 இல் பேுல் முதல் நூற்றோண்டின் 
அப்பபோஸ்தலர்கமளயும் தீர்க்கதரிசிகமளயும் இே்ேோறு குறிப்பிட்டோர் 
என்பதில் ஆச்சரியமில்மல: 

[சமப] அப்பபோஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பேர்களுமடய 
அஸ்திபோரத்தின்பமல் கட்டப்பட்டது; அதற்கு இபயசுகிறிஸ்து 
தோபம மூமலக்கல்லோயிருக்கிறோர். அேர்பமல் மோளிமக 
முழுேதும் இமசேோய் இமணக்கப்பட்டு, கர்த்தருக்குள் 
பரிசுத்த ஆலயமோக எழும்புகிறது (எபபசியர் 2:20-21). 

பதேன் சமபமய “கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமோக” கட்டுகிறோர் மற்றும் 
“அதற்கு இபயசுகிறிஸ்து தோபம மூமலக்கல்லோயிருக்கிறோர்” என்று இந்த பேத 
பகுதி கூறுகிறது. பேுல் “அப்பபோஸ்தலர்கமளயும் தீர்க்கதரிசிகமளயும்” 
சமபயுமடய “அஸ்திபோரத்தின்” ஒரு பகுதியோக அமடயோளம் கண்டோர் 
என்பமதயும் கேனியுங்கள். அப்பபோஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் 
அதிகோரப்பூர்ே பபோதமனகளின் அடிப்பமடயில் பதேன் கிறிஸ்துேின் 
சமபமய ஸ்தோபித்தோர் என்பமத இது குறிக்கிறது. நோம் முந்மதய ேசனத்தில் 
போர்த்தது பபோல அப்பபோஸ்தல மற்றும் தீர்க்கதரிசன பபோதமனகள் 
அதிகோரமுமடயமேயோக இருந்தன. ஏதனன்றோல் அமேகள் ஆேியோனேரோல் 
அருளப்பட்டமேயோக இருந்தன. 

இபயசுேின் பன்னிவரண்டு சஷீர்கமளப் பற்றிய பேதோகம 
உறுதிதமோழிகளுக்கும், கிறிஸ்துேின் அப்பபோஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் அஸ்திபோர அதிகோரத்திற்கும் பமலதிகமோக, புதிய ஏற்போட்டு 
புத்தகங்கமள பமழய ஏற்போட்டு பேதேசனங்களுக்கு சமமோனதோக 
அப்பபோஸ்தலர்கள் கருதினோர்கள் என்பமதயும் நோம் கேனத்தில் தகோள்ள 
பேண்டும். இந்த வயக ோை போர்யவ புதி  ஏற்போட்டிை் பல இடங்களில் 
யதோை்றுகிறது. 

புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் 
ஆரம்பமோக, 1 தீபமோத்பதயு 5:18 இல் பேுல் இே்ேோறு எழுதினர்: 

“பபோரடிக்கிற மோட்மட ேோய் கட்டோயோக” என்றும், 
“பேமலயோள் தன் கூலிக்குப் போத்திரனோயிருக்கிறோன் 
என்றும், பேதேோக்கியம் தசோல்லுகிறபத” (1 தீபமோத்பதயு 5:18). 

இந்த ேசனம் முதலில் நமக்கு ேிசித்திரமோக பதோன்றலோம், ஆனோல் நம் 
ேிேோதத்திற்கு இது முக்கியமோனது, ஏதனனில் பேுல் “பேதம் கூறுகிறது” என்று 
ததோடங்குகிறோர். பின்னர் அேர் இரண்டு தேே்பேறு பேத பகுதிகமள 
பமற்பகோள் கோட்டினோர். முதல் பமற்பகோளோன, “பபோரடிக்கிற மோட்மட ேோமயக் 
கட்டோபத” என்பது பமழய ஏற்போட்டில்,  உபோகமம் 25: 4 மயக் குறிக்கிறது. 
ஆனோல் இரண்டோேது பமற்பகோளோன, “கூலியோள் தன் பேமலக்குப் போத்திரன்” 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

என்பது புதிய ஏற்போட்டில் லுூக்கோ 10:7 இல் இருந்து எடுக்கப்பட்டதோகும். பமழய 
மற்றும் புதிய ஏற்போட்டு அதிகோரத்திற்கு இமடயிலோன இந்த ததோடர்போனது, 
அப்பபோஸ்தலனோகிய பேுல் கிறிஸ்துேின் அப்பபோஸ்தலர்கள் மற்றும் 
தீர்க்கதரிசிகளின் எழுத்துக்கமள பமழய ஏற்போட்டு பேதேசனங்களுக்கு 
சமமோக கருதினோர் என்பமதக் கோட்டுகிறது. 

2 பபதுரு 3:15-16 இல் இமதப் பபோல இன்தனோன்மறப் போர்க்க முடியும். 
அங்பக அப்பபோஸ்தலனோகிய பபதுரு இே்ேோறு கூறினோர்: 

பேுலும்.... தனக்கு அருளப்பட்ட ஞோனத்தினோபல இப்படிபய 
உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறோன்...அேன் தசோன்னமேகளில் 
சில கோரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதோயிருக்கிறது; 
கல்லோதேர்களும் உறுதியில்லோதேர்களும் மற்ற 
பேதேோக்கியங்கமளப் புரட்டுகிறது பபோலத் தங்களுக்குக் 
பகடுேரத்தக்கதோக இமேகமளயும் புரட்டுகிறோர்கள் (2 பபதுரு 
3:15-16). 

“தனக்கு அருளப்பட்ட ஞோனத்தினோபல” பேுல் எழுதினோர் என்று பபதுரு 
இந்த பேத பகுதியில் ஒப்புக்வகோண்டோர். பேறு ேோர்த்மதகளில் கூறுேதோனோல், 
பேுலின் புத்தகங்கள் பதேனின் அதிகோரத்மதக் தகோண்டுள்ளன. கிறிஸ்தே 
ேிசுேோசத்மத எதிர்ப்பேர்கள் பேுலின் நிருபங்கமள “மற்ற 
பேதேசனங்கமளப் பபோலபே” புரட்டினோர்கள் என்பமத பபதுரு 
சுட்டிக்கோட்டியமதயும் கேனியுங்கள். பபதுருேின் நிருபங்களின் தபரிய 
சூழலிலுள்ள, “மற்ற பேத ேோக்கியங்கள்” பமழய ஏற்போட்டின் பேத 
ேோக்கியங்கள் ஆகும். ஆகபே, புதிய ஏற்போட்டின் எழுத்துக்களும் பமழய 
ஏற்போட்டின் எழுத்துக்கமளப் பபோல ஆேியோனேரோல் 
அருளப்பட்டமேயோகேும் அதிகோரமும் தகோண்டதோகேும் இருக்கின்றன என்று 
பபதுரு கருதினோர் என்பமத இங்பக கோண்கிபறோம். 

சமபக்கோக, புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்டதோகேும் 
அதிகோரம் உமடயதோகேும் இருக்கின்றது என்று பேதம் உறுதிப்படுத்துகிறது. 
ஆேியோனேர் தம்முமடய அப்பபோஸ்தலர்களுக்கு பபோதிப்போர் என்று 
இபயசுபே ேோக்குத்தத்தம் தசய்தோர். அேர் தனது அப்பபோஸ்தலர்கமளயும் 
தீர்க்கதரிசிகமளயும் தனது சமபயின் அஸ்திபோர அதிகோரங்களோக 
ஸ்தோபித்தோர். இபதோடு கூட, பதேனுமடய மக்கள் பமழய ஏற்போட்டு பேத 
ேசனங்கமள ஆேியோனேரோல் அருளப்பட்டமேகளோகேும் அதிகோரப்பூர்ே 
ேோர்த்மதயோகேும் தபற்றமதப் பபோலபே, கிறிஸ்துேின் அப்பபோஸ்தலர்கள் 
மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் எழுத்துக்கமள ஆேியோனேரோல் 
அருளப்பட்டமேகளோகேும் அதிகோரப்பூர்ே ேோர்த்மதயோகேும் 
தபற்றுக்தகோள்ள சமபயோனது அமழக்கப்பட்டது. 

புதிய ஏற்போடு பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்ட மதக் குறித்தும் அதன் 
அதிகோரம் குறித்தும் நமது நம்பிக்மக பேதோகமத்தில் உள்ள பல 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

உறுதிதமோழிகளோல் எே்ேோறு ஆதரிக்கப்படுகிறது என்பமதப் போர்த்த பிறகு, 
இந்த பதங்களின் அர்த்தம் என்ன என்பதற்கோன சில ேிளக்கங்கமள ேழங்க 
பேண்டும். 

ததளிவுபடுத்தல்கள் 
புதி  ஏற்போட்டில் உள்ள “யவதம் ஆவி ிைோல் அருளப்படுதல்” மற்றும் 

“அதிகோரம்” எை்ற வசோற்கயள கிறிஸ்தவர்கள் வபரும்போலும் தவறோக 
புரிந்துவகோள்கிறோர்கள். எனபே, இந்த கருத்துக்கள் உண்மம என்பமத 
உறுதிப்படுத்துேது எே்ேளேு முக்கியபமோ, அபத முக்கியத்துேத்மத அேற்மற 
நோம் சரியோக புரிந்துதகோள்கிபறோம் என்பதிலும் கோட்ட பேண்டும். 

புதிய ஏற்போட்டின் இந்த இரண்டு குணோதிசயங்களுக்கோன 
ததளிேுபடுத்தல்கமள தனித்தனியோக போர்ப்பபோம். முதலில் புதிய ஏற்போடு பதே 
ஆேியினோல் அருளப்பட்டது என்பதன் ேிளக்கத்மதயும் புதிய ஏற்போட்டின் 
அதிகோரம் என்பதன் ேிளக்கத்மதயும் போர்ப்பபோம். முதலில் புதிய ஏற்போடு பதே 
ஆேியினோல் அருளப்பட்டது என்பதன் ேிளக்கத்மதப் போர்க்கலோம். 

வவதம் வதவ ஆவியினால் அருளப்படுதல் 
ேரலோறு முழுேதும், கிறிஸ்துேின் சஷீர்கள் எனக் கூறுபேர்கள், புதிய 

ஏற்போடு பதே ஆேியினோல் அருளப்பட்டது அல்லது பதேனோல் பேதம் “மூச்சு 
ேிடப்பட்டு” என்று தசோல்ேதன் அர்த்தம் குறித்து தேே்பேறு புரிதல்கமளக் 
தகோண்டிருந்தனர். ஒரு ததோடர்ச்சி அல்லது அமலமோமலயோக இந்த 
கண்பணோட்டங்கமள சிந்திப்பதற்கு இது உதேுகிறது. 

ஒரு முமனயில், சில இமறயியலோளர்கள் பேதம் ஆேியோனேரோல் 
அருளப்படுேமதப் பற்றிய அை்பிை் கண்பணோட்டத்மதக் 
தகோண்டிருக்கிறோர்கள். உலகப் பிரகோரமோன கேிஞர்கள் அல்லது 
இமசக்கமலஞர்கள் எழுதத் துூண்டப்படுேமதப் பபோலபே பரிசுத்த 
ஆேியோனேர் பேத எழுத்தோளர்கமள துூண்டினோர் என்று அேர்கள் 
நம்புகிறோர்கள். இதன் ேிமளேோக, புதிய ஏற்போடு அதன் மனித 
எழுத்தோளர்களின் தனிப்பட்ட பிரதிபலிப்புகள் மற்றும் கருத்துக்கமள மட்டுபம 
தகோண்டுள்ளது என்று அேர்கள் நிமனக்கிறோர்கள். இந்த எழுத்தோளர்கள் 
புத்திசோலித்தனமோக இருந்திருக்கலோம், நமக்கு உதேக்கூடிய தகேல்கமள 
அேர்கள் தபற்றுத்தர ேழிேமக வச ்திருக்கலோம் என்று அேர்கள் 
ஒப்புக்தகோள்கிறோர்கள். ஆனோல் புதிய ஏற்போடு என்பது நோம் ேிசுேோசிப்பதற்கும், 
உணருேதற்கும், தசயல்படுேதற்கும் பதேன் ேிரும்பிய முழுமமயோன 
நம்பகமோன பதிேு அல்ல என்று அேர்கள் தசோல்கிறோர்கள். 

அதன் எதிர்முமனயில், பிற இமறயியலோளர்கள் இயந்திர முமற 
(அதோேது எழுத்தோளர்கமள பரிசுத்த ஆேியோனேர் ஒே்தேோரு ேோர்த்மதயோக 
தசோல்லி எழுத மேத்த முமற) என்று அமழக்கப்படுேமத நம்புகிறோர்கள். இந்த 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

கண்பணோட்டத்தின்படி, பேத எழுத்தோளர்கள் பேதத்மத எழுதியபபோது 
தசயலற்றேர்களோக இருந்தனர். பரிசுத்த ஆேியோனேர் கோரியங்கமள 
தசோல்ல தசோல்ல, மனித எழுத்தோளர்கள் அேர் தசோன்னமத தசயலற்ற 
முமறயில் பதிேு தசய்தனர். இந்த கண்பணோட்டம் புதிய ஏற்போட்டின் சத்தியம் 
மற்றும் அதிகோரத்மத உறுதிப்படுத்துகிறது, ஆனோல் மனித எழுத்தோளர்கள் 
எழுதும் தசயல்முமறயின் ஒரு முக்கிய அங்கமோக இருந்தோர்கள் என்பமத 
மறுக்கிறது. 

இறுதியோக, தபரும்போலோன சுேிபசஷ கிறிஸ்தேர்கள் இயற்மகயோக 
பேதம் பதே ஆேியினோல் அருளப்படுதல் என்கிற கண்பணோட்டத்மத 
நம்புகிறோர்கள். பதே ஆேியின் தசயமலயும் பேதத்மத எழுதிய மனித 
எழுத்தோளர்களின் பணிமயயும் பிரிக்க இயலோது என்பமத இந்த ேிளக்கம் 
குறிக்கிறது. இந்த கண்பணோட்டத்தின் படி, பரிசுத்த ஆேியோனேர் மனித 
எழுத்தோளர்கமள எழுத துூண்டி, அேர்களின் ேோர்த்மதகமள 
பமற்போர்மேயிட்டு அேர்கள் எழுதியமேகமள இயக்கியுள்ளோர். இதன் 
ேிமளேோக, பேதத்தின் ேோர்த்மதகள் பதேனுமடய ேோர்த்மதகளோக 
இருக்கின்றன. அபத பேமளயில், மனித எழுத்தோளர்களின் ஆளுமமகள், 
அனுபேங்கள், கண்பணோட்டங்கள் மற்றும் பநோக்கங்கமள பரிசுத்த 
ஆேியோனேர் பயன்படுத்தினோர். எனபே, பேதத்தின் தசோற்களும் அதன் மனித 
எழுத்தோளர்களின் தசோற்களோகபே இருக்கின்றன. இந்த மூன்றோேது 
கண்பணோட்டம் பேதம் ஆேியோனேரோல் அருளப்படுதலின் தன்மம பற்றிய 
பேதத்தின் தசோந்த சோட்சியத்மத சிறப்போக பிரதிபலிக்கிறது. 

“இயற்மகயோக பேதம் பதே ஆேியினோல் அருளப்படுதல்” 
என்பதன் மூலம்இப்பபோது நோம் உண்மமயில் 
அர்த்தப்படுத்துேது என்னதேன்றோல், பேதம் 
பரபலோகத்திலிருந்து நம் மடியில் ேிழேில்மல அல்லது 
எழுத்தோளர்கள் தோபன இயங்கும் இயந்திரங்கள் இல்மல. … 
ஆனோல் பரிசுத்த ஆேியோனேர் அேர்கமள ேழிநடத்தின 
பபோது அேர்கள் எழுதினோர்கள். இதன் மூலம் நோம் என்ன 
தசோல்கிபறோம் என்றோல், அது பதேனின் தசய்தி என்றோலும், 
அது உண்மமயோன சூழ்நிமலகளில் உண்மமயோன 
மனிதர்கள் மூலம் எழுதப்பட்டமேயோகும். மக்கள் அமதப் 
பற்றி இப்தபோழுது தகோஞ்சம் பதட்டமோக உணரலோம். 
ஒருபேமள பதேனுக்கும் மனிதனுக்கும் இமடபய ஒரு பநரடி 
ததோடர்பு இருந்திருக்க பேண்டுதமன்பமத அேர்கள் அதிகம் 
ேிரும்பலோம். உண்மம என்னதேன்றோல், அமத அறிந்து 
தகோள்ேது நமக்கு மிகேும் உதேியோக இருக்கும், ஏதனன்றோல் 
நோன் பேதத்மதப் படிக்கும்பபோது, அது பதேனின் தசய்தி 
என்று எனக்குத் ததரியும். அதற்கு இரட்மடப் பண்பு 
இருக்கிறது. இது பதேனின் தசய்தி, ஆனோல் என் 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

அனுபேத்மதப் புரிந்துதகோள்ேது மனிதர்கள். அேர்கள் பேத 
பகுதிமயப் படிக்கும் பபோது எனக்குண்டோன அபத அனுபேம் 
அேர்களுக்கும் கிமடக்கிறது. எனபே, உண்மமயில், நம்மிடம் 
இருப்பது மனித அனுபேத்மத முழுமமயோகப் 
புரிந்துதகோள்ளும் பதே ஆேியோல் அருளப்பட்ட 
ேோர்த்மதயோகும். இது பதேன் தசோல்ல தசோல்ல 
எழுதப்பட்டதல்ல. இது மனித அனுபேத்தின் 
பபோரோட்டங்களுடன் எந்த ததோடர்பும் இல்லோத ஒரு தசய்தி 
கிமடயோது. எனபே, “இயற்மகயோக பதே ஆேியினோல் 
அருளப்படுதல்” என்பமத நோம் அர்த்தப்படுத்தும்பபோது, 
உண்மமயோன சூழ்நிமலகளில், உண்மமயோன நபர்கள் 
மூலமோக ேந்தது என்கிபறோம். எனபே அேர்கள் எழுதும் 
பபோது, பதேனின் தசய்திமய எழுதுகிறோர்கள், ஆனோல் 
ேோழும் ேோழ்க்மகயின் அறிேு, அனுபேம் மற்றும் 
உணர்ச்சியுடன் எழுதினோர்கள். 

— Rev. ரிக் பரோட்ஹேீர் 

உதோரணமோக, 2 பபதுரு 3: 15-16 இல் அப்பபோஸ்தலனோகிய பபதுரு 
எழுதியமத மண்ீடும் பகளுங்கள்: 

பேுலும்.... தனக்கு அருளப்பட்ட ஞோனத்தினோபல இப்படிபய 
உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறோன்...அேன் தசோன்னமேகளில் 
சில கோரியங்கள் அறிகிறதற்கு அரிதோயிருக்கிறது; 
கல்லோதேர்களும் உறுதியில்லோதேர்களும் மற்ற 
பேதேோக்கியங்கமளப் புரட்டுகிறது பபோலத் தங்களுக்குக் 
பகடுேரத்தக்கதோக இமேகமளயும் புரட்டுகிறோர்கள் (2 பபதுரு 
3:15-16). 

நோம் முன்பப குறிப்பிட்டபடி, பதேனுமடய ஆேியோனேயர பேுல் எழுதிய 
நிருபங்கமள அருளினோர் என்பமத பபதுரு ஒப்புக்தகோண்டோர். ஆனோல் இது 
இயற்மகயோக ஆேியோனேரோல் அருளப்பட்டது என்பமத பபதுரு எே்ேோறு 
சுட்டிக்கோட்டினோர் என்பமதக் கேனியுங்கள். “அேருமடய நிருபங்களில் 
புரிந்துதகோள்ள கடினமோன சில ேிஷயங்கள் உள்ளன” என்று பபதுரு 
எழுதியபபோது, பேுலின் பின்னணி, ஆளுமம மற்றும் எழுத்து நமட 
ஆகியேற்மற அேர் ஒப்புக்தகோண்டோர். இந்த அறிக்மகயோனது பேுலின் உயர் 
மத குருமோர்களின் கல்ேிமய பிரதிபலித்தது. பேுலின் இமறயியல் நட்பம் 
கலிபலயோமேச் பசர்ந்தேரோன படிக்கோத மனீேரோக இருந்த பபதுருேுக்கு 
சேோலோக இருந்தது. 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

புதிய ஏற்போட்டின் இமறயியமல அணுகும்பபோது நோம் பின்பற்ற 
பேண்டிய ஒரு உதோரணத்மத பபதுருேின் கண்பணோட்டங்கள் நமக்கு 
அளிக்கின்றன. பேதோகமத்தின் இமறயியல் கண்பணோட்டங்கள் பதே 
ஆேியினோல் அருளப்பட்டமே என்பமத நோம் எப்பபோதும் நிமனேில் தகோள்ள 
பேண்டும். அமே பதேனிடமிருந்து ேருேதோல் உண்மமயோனமேயோகேும் 
நம்பகமோனமேயோகேும் இருக்கின்றன. இருந்தோலும் புதிய ஏற்போட்டின் 
இமறயியமல ஆரோயும்பபோது மனித எழுத்தோளர்கள் மற்றும் அேர்களின் 
பநோக்கங்கமளப் பற்றி அறிய பதமேயோன முயற்சிமய முன்மேப்பதும் 
முக்கியமோனதோகும். 

உண்மமயில், இயற்மகயோக பரிசுத்த ஆேியோனேரோல் 
அருளப்படுதலின் மிக முக்கியமோன தோக்கங்களில் ஒன்று என்னதேன்றோல் 
புதிய ஏற்போட்டு இமறயியல் பற்றிய நமது படிப்பின் அர்த்தம் ஆகும். பேதம் 
பரிசுத்த ஆேியோனேரோல் அருளப்படுதல் பற்றிய ஈர்ப்பு கண்பணோட்ட முமற 
அல்லது இயந்திர முமறமய (அதோேது எழுத்தோளர்கமள பரிசுத்த 
ஆேியோனேர் ஒே்தேோரு ேோர்த்மதயோக தசோல்லி எழுத மேத்த முமற) நோம் 
நம்பினோல் பேத பகுதியின் அதிகோரத்மத அேமதிக்கபேோ அல்லது 
எழுத்தோளரின் பங்களிப்மபப் புறக்கணிக்கபேோ தசய்பேோம். ஆனோல் புதிய 
ஏற்போட்டின் இமறயியமல குமறந்தது மூன்று நிமலகளில் ஆரோய 
இயற்மகயோக ஆேியோனேரோல் அருளப்படுதல் நம்மமத் துூண்டுகிறது. 

பேத பகுதி தோன் இதில் முக்கிய மற்றும் மிக தேளிப்பமடயோன நிமல 
ஆகும். இந்த தேளிப்பமடயோன கூற்றுக்கள் புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் 
பற்றி நமக்கு அதிகம் கற்றுக்தகோடுக்கக் கூடும். 

பேத பகுதிக்கு கீழ் உள்ள நிமலயில், புதிய ஏற்போட்டு எழுத்தோளர்களின் 
பல மமறமுகமோன அல்லது எழுதப்படோத இமறயியல் முன்மோதிரிகமள 
ஆரோய நோம் தயோரோக இருக்க பேண்டும். எழுத்தோளர்களின் பின்னணிமயயும் 
அேர்களின் இமறயியல் நம்பிக்மககமளயும் நோம் படிக்க பேண்டும். 
அேர்களின் பின்னணியும் அேர்களின் நம்பிக்மககளும் அேர்கள் 
எழுதி தில் எவ்வோறு தோக்கத்யத ஏற்படுத்திை என்பமதக் கண்டறிய நோம் 
நம்மோல் முடிந்த அமனத்மதயும் தசய்ய பேண்டும். 

யவத பகுதிக்கு யமயல உள்ள மூை்றோவது நியல ில், எழுத்தோளர்களின் 
மமறமுக பநோக்கங்கமளயும் நோம் சிந்திக்க பேண்டும். பேறு ேோர்த்மதகளில் 
கூறுேதோனோல், பேதோகம எழுத்தோளர்கள் தங்கமள பகட்பேர்களுக்கு என்ன 
எழுதபேண்டுதமன்று மனதில் கருதினோர்கள்? சில பநரங்களில், புதிய 
ஏற்போட்டின் எழுத்தோளர்கள் தோங்கள் எழுதியேர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க 
தோக்கங்கமள ஏற்படுத்துேதில் பநோக்கம் தகோண்டிருந்தனர். ஆனோல் 
தபரும்போலும், தங்கள் போர்மேயோளர்கள் தோங்கள் எழுதுகிறமேகளின் 
தோக்கங்கமள அனுமோனிப்போர்கள் என்று அேர்கள் எதிர்போர்த்தோர்கள். 

இப்பபோது, நீங்கள் நிமனத்துப் போர்க்கிறபடி, புதிய ஏற்போட்மட நோம் 
ஆரோயும்பபோது தேளிப்பமடயோன கூற்றுக்கள், இமறயியல் முன்தமோழிேுகள் 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

மற்றும் மமறமுகமோன பநோக்கங்கமள கருத்தில் தகோள்ேது எப்பபோதும் 
எளிதோன கோரியம் அல்ல. இதற்கு தபரும்போலும் அதிக கேனமோக படிக்க 
பேண்டியது அேசியம். ஆனோல் இயற்மகயோக ஆேியோனேரோல் 
அருளப்படுதலின் தன்மமயோனது புதிய ஏற்போட்டு இமறயியலின் மூன்று 
நிமலகமளயும் ஆரோய்ேமத நமக்கு அேசியமோக்குகிறது. 

புதிய ஏற்போடு இயற்மகயோக ஆேியோனேரோல் அருளப்படுதல் பற்றி சில 
ேிளக்கங்கமள நோம் இப்பபோது போர்த்பதோம். புதிய ஏற்போட்டு 
பேதேசனங்களின் அதிகோரம் என்றோல் என்ன என்பமதயும், அந்த 
அதிகோரத்திற்கு இன்று நோம் எே்ேோறு பதிலளிக்க பேண்டும் என்பமதயும் 
இப்பபோது ததளிேுபடுத்துபேோம். 

வவத அதிகாரம் 
நம் ேோழ்ேின் மதீு புதிய ஏற்போட்டிற்கு அதிகோரம் உண்டு என்று 

அமனத்து சுேிபசஷ சமபயோரும் சரியோக நம்புகிறோர்கள். ஆனோல் இந்த 
அதிகோரத்தின் தன்மம என்னதேன்று புரிந்து தகோள்ேதில் நோம் கேனமோக 
இருக்க பேண்டும். ேருத்தப்படக்கூடிய ரதீியில், பல நல்ல கிறிஸ்தேர்கள் புதிய 
ஏற்போடு அேர்களுக்கு பநரடியோக எழுதப்படேில்மல என்பமத நிமனேில் 
தகோள்ளத் தேறிேிடுகிறோர்கள். இமத பேறு ேிதமோகக் கூறினோல், புதிய 
ஏற்போடு நமக்கோக எழுதப்பட்டது, ஆனோல் நமக்கு பநரடியோக எழுதப்படேில்மல. 
புதிய ஏற்போடு ஆயிரக்கணக்கோன ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டு அந்த 
நோட்களில் ேோழ்ந்த மற்றேர்களுக்கு ேழங்கப்பட்டது என்பது நமக்குத் ததரியும். 
ஆனோல் இந்த உண்மம தபரும்போலும் புதிய ஏற்போட்டின் அதிகோரத்மத நோம் 
உணர்ந்து தகோள்ளும் ேழிகளில் சிறிதளேு தோக்கத்மத மட்டுபம 
ஏற்படுத்துகிறது. இமே அமனத்தும் புதிய ஏற்போட்டின் அதிகோரத்மதப் பற்றி 
மிக முக்கியமோன ஒன்மறக் கூறுகின்றன: புதிய ஏற்போட்டு இமறயியல் இன்று 
கிறிஸ்துேின் சஷீர்களின் ேோழ்க்மகயில் முழு அதிகோரத்மதக் 
தகோண்டுள்ளது, ஆனோல் அது மமறமுகமோன அதிகோரமோக இருக்கிறது. இந்த 
உண்மமயின் அர்த்தம் என்னதேன்றோல், புதிய ஏற்போட்டு பேதபகுதிகள் 
அேற்றின் முதல் போர்மேயோளர்களிடம் பபசியது என்ன என்பமதப் பற்றி 
முடிந்தேமர கற்றுக்தகோள்ள நோம் எப்பபோதும் தயோரோக இருக்க பேண்டும். 

கிறிஸ்துேின் சஷீர்கள் முதலில் புதிய ஏற்போட்மடப் படிக்கத் ததோடங்கும் 
பபோது, அேர்கள் ேழக்கமோக அதன் அடிப்பமட பபோதமனகமள பநோக்கித் தோன் 
ஈர்க்கப்படுேோர்கள். “இபயசுபே கர்த்தர்”, “மனந்திரும்புங்கள், சுேிபசஷத்மத 
ேிசுேோசியுங்கள்,” “ஒருேருக்தகோருேர் அன்பு தசலுத்துங்கள்”, பபோன்ற 
உபபதசங்கமளயும் பிற அத்தியோேசிய உபபதசங்கமளயும் அேர்கள் 
ேோசிக்கிறோர்கள். புதிய ஏற்போட்டு எழுத்தோளர்களின் ேரலோற்று சூழ்நிமலகள், 
ஆளுமமகள் மற்றும் பநோக்கங்கமளப் பற்றி அேர்கள் அதிகம் கருத்தில் 
தகோள்ள பேண்டியதில்மல. எல்லோ நமடமுமற பநோக்கங்களுக்கோக, இந்த 
அடிப்பமட பபோதமனகமள கோலத்திற்கு அப்போற்பட்ட உண்மமகளோக 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

கருதலோம். புதிய ஏற்போட்டின் அதிகோரத்திற்கு கீழ்படிேதன் தோக்கங்கமள 
அேர்கள் எப்பபோதோேது தோன் அதிகம் மகயோளுகிறோர்கள். ஆனோல் புதிய 
ஏற்போட்டு இமறயியமலப் பற்றி நோம் பமலும் அறியும்பபோது, அேற்றின் 
அதிகோரத்மத இன்று சரியோக ஒப்புக் தகோள்ேதற்கு புதிய ஏற்போட்டு பேத 
பகுதிகளின் அப்பபோமதய உண்மமச் சூழல்கமள நோம் கேனமோகப் போர்க்க 
பேண்டும். எழுத்தோளர்களின் பின்னணி, சூழ்நிமலகள் மற்றும் 
பநோக்கங்கமளப் பற்றி நோம் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும். அப்பபோதுதோன் நம் 
ேோழ்ேின் மீதோன புதிய ஏற்போட்டின் அதிகோரத்திற்கு நம்மம சரியோன 
முமறயில் சமர்ப்பிக்க முடியும். 

நமக்கு ேருகிற பகள்ேிகளில் ஒன்று என்னதேன்றோல், 
மற்றேர்களுக்கோக எழுதப்பட்ட புதிய ஏற்போட்மட நமக்கு 
எே்ேோறு அதிகோரப்பூர்ேமோக ஏற்றுக் தகோள்ேது? முதலில், 
ஒப்புதலுக்கு கட்டோ ப்படுத்தும் உரியம அல்லது அதிகோரம் 
அதற்கு உள்ளது எை்ற அர்த்தத்தில் இது 
அதிகோரப்பூர்வமோைது. முதன் முதலோக பேதோகமத்மதப் 
தபற்றுக்தகோண்டேர்களுக்கும் நமக்கும் இமடபய இரண்டு 
இமணப்புகள் இருக்கின்றன. முதலோேதோக, இந்த 
பேதபகுதியின் எழுத்தோளரோன ததய்ேகீ எழுத்தோளர் 
பநற்றும், இன்றும் என்தறன்றும், மோறோதவரோக இருக்கிறோர். 
நோம் இயடபட யவண்டி வரும் அவர் தோை். இரண்டோேதோக, 
இபயசு கிறிஸ்துேின் சஷீர்களோகிய நோம் பதேனின் 
உடன்படிக்மக மக்களுக்குரிேர்களோக இருக்கிபறோம், பல 
நூற்றோண்டுகளுக்கு முன்னர் நம் உறுப்பினர்களில் சிலரிடம் 
குறிப்போகச் தசோல்லப்பட்ட ேிஷயங்கள் நமக்கும் 
தபோருந்துேதோக இருக்கின்றன. ஏதனன்றோல் நம்முமடய 
கர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்துேின் மூலம் நமக்கும் 
அேர்களுடன் பங்கு இருக்கிறது. 

— Dr. கிளன் ஜி. ஸ்பகோர்கி 

நம் மனதில் இருப்பமத ததளிேுபடுத்துேதற்கு ஒரு ஒப்புமம உதேும். 
ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட குழந்மதகமளக் தகோண்ட தபற்பறோர்கள் தங்கள் 
குழந்மதகளின் மதீு முழு அதிகோரத்மத, ஆனோல் தபரும்போலும் மமறமுகமோன 
அதிகோரத்மத எே்ேோறு தசலுத்துகிறோர்கள் என்பமத நன்கு அறிேோர்கள். 
தேறோன கோரியத்மத தசய்த தன் மகமனபயோ மகமளபயோ ஒரு தபற்பறோர் 
திட்டி, “பபோய் உட்கோர்ந்து நீ என்ன தசய்தோய் என்று சிந்தித்துப் போர்” என்று 
தசோல்ேமத கற்பமன தசய்து போருங்கள். அேனது சபகோதரிபயோ ததோடர்ந்து 
ேிமளயோடுேதில் மகிழ்ச்சியோய் இருக்கிறோள். எல்லோேற்றிற்கும் பமலோக, 
தபற்பறோர் அேளுடன் பபசேில்மல. ஆனோல் அந்த சபகோதரி தபற்பறோருக்கு 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

இன்னும் கீழ்ப்படியேில்மல என்றோல், அந்த தபற்பறோர் “உன் சபகோதரனுக்கு 
என்ன நடந்தது என்று நீ போர்க்கேில்மலயோ?” என்போர்கள். இது பபோன்ற 
சூழ்நிமலகளில், தபற்பறோர்கள் மற்ற குழந்மதகள் அமனேரும் தோங்கள் ஒரு 
குழந்மதயுடன் நடந்து தகோண்ட ேிதத்திலிருந்து கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும் 
என்று எதிர்போர்க்கிறோர்கள். மற்ற குழந்மதகளிடம் ஒழுங்கு நடேடிக்மக 
நடத்தப்படோேிட்டோலும், அேர்கள் எே்ேோறு நடந்து தகோள்ள பேண்டும் 
என்பமத இந்த மமறமுக அதிகோரம் குழந்மதகள் அமனேருக்கும் 
கற்பிக்கிறது. 

இயற்மகயோக பதே ஆேியினோல் அருளப்படுதலோனது கிறிஸ்துமே 
தற்பபோது பின்பற்றுபேர்கமள புதிய ஏற்போட்டின் முழு அதிகோரத்திற்குள்ளோக, 
அதோேது மமறமுக அதிகோரத்திற்குள்ளோக ேழிநடத்துகிறது என்று நோம் 
கூறுேதன் அர்த்தம் இது தோன். புதிய ஏற்போட்டு பேத பகுதிகள் முதலோேது 
போர்மேயோளர்களிடம் முழு அதிகோரத்துடன் பநரடியோகப் பபசப்பட்டன. 
அமேகள் இன்றும் முழு அதிகோரத்துடன் பபசுகின்றன என்பமத நோம் 
நிமனேில் தகோள்ள பேண்டும். கிறிஸ்துேின் உண்மமயோன சஷீர்கமளப் 
தபோறுத்தேமரயில், புதிய ஏற்போட்டின் பபோதமனக்கு நோம் கீழ்ப்படிய 
பேண்டுமோ என்கிற பகள்ேிபய இருக்கக்கூடோது. அதன் அதிகோரத்திற்கு நோம் 
எப்படி கீழ்படிய பேண்டும் என்பது மட்டுபம நம் பகள்ேியோக இருக்க பேண்டும். 
எனபே, இந்த அதிகோரத்திற்கு நோம் எே்ேோறு கீழ்படிய பேண்டும் என்பமத 
தீர்மோனிக்க, ஒரு குறிப்பிட்ட பேத பகுதி எழுதப்பட்டபபோது அதன் உண்மமயோன 
பநோக்கம் மற்றும் சூழ்நிமலகமள திரும்பிப் போர்க்க நோம் தயோரோக இருக்க 
பேண்டும். 

பதேனுமடய ேோர்த்மதமயப் பற்றி மோணேர்கள் அடிக்கடி 
பகட்கும் பகள்ேிகளில் ஒன்று, 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
ேோழ்ந்தேர்களுக்கு ேழங்கப்பட்ட தசய்தி நமக்கு எே்ேோறு 
தபோருந்தும்? இது எப்படி நமக்கு பதேனுமடய ேோர்த்மதயோக 
இருக்க முடியும்? இங்பக நமக்கு இருக்கிற முக்கிய திறேுபகோல் 
என்னதேன்றோல், இந்த பேத பகுதிகள் நமக்கு பநரடியோன 
பதே ேோர்த்மத இல்மல என்றோலும், அமே நமக்கோக 
தகோடுக்கப்பட்ட பதே ேோர்த்மதயோகும். பேதோகமத்தில் உள்ள 
ஒே்தேோரு புத்தகமும், ஒே்தேோரு இலக்கிய நமடயும், 
ஒே்தேோரு சூழ்நிமலயும் தபோதுேோன ஒரு கோரியத்மதக் 
தகோண்டுள்ளது. அது என்னதேன்றோல்,பேதோகமத்தின் 
ஒே்தேோரு புத்தகமும் பதேன் யோர் மற்றும் அேரின் 
குணோதிசயம் என்ன என்பமத தேளிப்படுத்துகிறது. 
அேருமடய உறேுடன் சம்பந்தப்பட்ட ேிஷயத்தில் நோம் 
யோரோக இருக்கிபறோம் என்பமதயும் தேளிப்படுத்துகிறது. 
உலகில் நமக்கோன பதேனின் பநோக்கத்மதயும், நோம் 
அேருக்கு எே்ேோறு பதிலளிக்க பேண்டும் மற்றும் நோம் மற்ற 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

மனிதர்களுக்கு எே்ேோறு பதிலளிக்க பேண்டும் 
என்பமதயும் இது தேளிப்படுத்துகிறது. ஆகபே, இறுதியில், 
பேதத்தில் நோம் கற்றுக்தகோள்ேது என்பது பதேனின் 
இருதயத்மதக் கற்றுக்தகோள்ேதோகும். பதேனின் 
தன்மமமயயும் பநோக்கத்மதயும் கற்றுக்தகோள்கிபறோம். 
தேே்பேறு சூழல்களில் தேே்பேறு நபர்களுக்கு இது 
எழுதப்பட்டிருந்தோலும், அேர்களுக்கு ேழங்கப்பட்ட பநரடி 
கட்டமளகள் நமக்கு பநரடியோகப் தபோருந்தோது என்றோலும், 
பதேனின் குணோதிசயம், பதேனின் பநோக்கம், நோம் யோர் 
மற்றும் பதேனுமடய உறேில் நோம் எப்படி ேோழ பேண்டும் 
ஆகியேற்மறக் கற்றுக்தகோள்கிபறோம். ஆகபே, இறுதியில், 
பதேனின் இருதயத்மதயும் பநோக்கத்மதயும் பேதோகமம் 
நமக்குக் கற்பிக்கிறது, அேருடன் நோம் எப்படி உறேு தகோள்ள 
முடியும் என்றும் ஒருேருக்தகோருேர் உறேில் எே்ேோறு ேோழ 
பேண்டும் என்றும் இது ேழிகோட்டுகிறது. 

— Dr. மோர்க் எல். ஸ்ட்ரோஸ் 

உதோரணமோக, மத்பதயு 19: 21 இல், பணக்கோர இளம் ஆட்சியோளருக்கு 
இபயசு இந்த குறிப்பிட்ட அறிேுமரமயக் தகோடுத்தோர்: 

நீ பூரண சற்குணனோயிருக்க ேிரும்பினோல், பபோய், உனக்கு 
உண்டோனமேகமள ேிற்று, தரித்திரருக்குக் தகோடு, 
அப்தபோழுது பரபலோகத்தில் உனக்குப் தபோக்கிஷம் 
உண்டோயிருக்கும். பின்பு என்மனப் பின்பற்றிேோ (மத்பதயு 
19:21). 

இந்த பேத பகுதிமய நம் ேோழ்ேில் எே்ேோறு தசயல்முமறப்படுத்துேது? 
நோம் அமனேரும், ஒே்தேோரு சூழ்நிமலயிலும், “[நம்] உமடமமகமள ேிற்று 
ஏமழகளுக்குக் தகோடுப்பதோ”? இந்த பகள்ேிக்கு நோம் தபோறுப்புடன் 
பதிலளிக்கக்கூடிய ஒபர ேழி, இந்த பணக்கோர இளம் ஆட்சியோளர் யோர் 
என்பமதயும், இபயசு ஏன் அேருக்கு இப்படி பதிலளித்தோர் என்பமதயும் 
புரிந்துதகோள்ேதுதோன். 

இந்த மனிதனின் பட்டமும் இபயசுேுடன் அேர் பபசிய ேிதமும் அேர் யூதப் 
பின்னணிமயச் பசர்ந்தேர் என்பமதயும் அேருமடய சமூகத்தில் நல்ல 
பணக்கோரரோக இருந்தமதயும் குறிக்கிறது. யூத பழக்கேழக்கங்கமள 
மகக்தகோள்ேதில் அேர் ஆழ்ந்த அக்கமற கோட்டியதோகேும் ததரிகிறது. 
முன்னதோக இந்த அதிகோரத்தில் அேர் இபயசுேிடம், “பபோதகபர, நித்திய 
ஜேீமனப் தபற நோன் என்ன நல்ல கோரியத்மதச் தசய்ய பேண்டும்?” என்று 
பகட்டோர். அதற்கு இபயசு, “கட்டமளகளுக்குக் கீழ்ப்படி” என்று பதிலளித்தோர். 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

தோன் இமதச் தசய்துேிட்டதோக அந்த இமளஞன் தபருமமயுடன் அறிேித்தோர். 
மனிதனின் முக்கிய அக்கமறயோக தசல்ேம் மற்றும் தசல்ேோக்கு இருப்பதோக 
பதோன்றுேதோல் இபயசு அமதப் பற்றி பபசினோர். 

உமடமமகமள மேத்திருப்பது தீங்கு அல்ல என்பமத பேதம் மண்ீடும் 
மீண்டும் நமக்குக் கோட்டுகிறது. இபயசுேுக்கு சஷீனோக இருப்பதற்கும் அது ஒரு 
தமட கிமடயோது. இருப்பினும், இபயசுேின் சஷீர்களோக,பதேமனச் 
பசேிப்பதற்கோக நம்முமடய ஆமசகமள மகேிட நம் இருதயமோனது 
எப்பபோதும் தயோரோக இருக்க பேண்டும். 

இதற்கு மற்தறோரு எடுத்துக்கோட்டு அப்பபோஸ்தலர் 5:1-11 இல் உள்ளது. 
அனனியோேும் சப்பரீோளும் தங்கள் பணத்மத சமபக்கு தகோடுப்பதோக போசோங்கு 
தசய்கிறோர்கள், ஆனோல் சிலேற்மற ரகசியமோக தங்களுக்கோக 
மேத்திருக்கிறோர்கள். அேர்கள் மேத்திருந்த அமனத்மதயும் அேர்கள் 
தகோடுக்கேில்மல என்பது அேர்களின் போேமல்ல - அேர்களிடம் அே்ேளேும் 
பகட்கப்படேுமில்மல - மோறோக மக்கள் அங்கீகோரத்மதப் தபறுேதற்கு தங்கள் 
தோரோள மனப்போன்மமமயப் பற்றி தபோய் தசோன்னோர்கள். 

பணக்கோர இளம் ஆட்சியோளரிடம் தன்னுமடய உமடமமகமள ேிற்க 
இபயசு அளித்த பதில் பணத்துடன் ததோடர்புமடயது அல்ல, மோறோக அேர் 
என்ன தியோகம் தசய்ய பேண்டும் என்பதுடன் ததோடர்புமடயதோக இருந்தது. 
இந்த மனிதன் தனது தசல்ேத்மத மகேிட ேிரும்போத ேிஷயத்மத இபயசு 
பநரடியோக அேனிடம் வவளி ரங்கமோக்கிைோர். 

பேதத்தின் அதிகோரத்திற்கு நோம் கீழ்ப்படிய பேண்டுதமன்றோல், ஒரு பேத 
பகுதியின் சூழமலயும் அதன் முதன்மம பநோக்கத்மதயும் நோம் கருத்தில் 
தகோள்ள பேண்டும் என்பமத இந்த எடுத்துக்கோட்டு நமக்கு புரிய மேக்கிறது. 
அப்பபோது தோன் இபயசு கட்டமளயிட்ட கோரியங்கமள நோம் எே்ேோறு 
கமடபிடிக்க பேண்டும் என்பமத மதிப்படீு தசய்ய முடியும். 

புதிய ஏற்போடு, பமழய ஏற்போட்மடப் பபோல, ஒரு தத்துேம் 
அல்ல; இதற்கு தத்துே சூத்திரம் ஏதுேுமில்மல, இது பல 
கலோச்சோரங்களுக்கிமடயில் மிக எளிதோக தகோண்டு 
தசல்லக்கூடிய ேமகயில் ேடிேமமக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய 
ஏற்போடு குறிப்பிடத்தக்க ேமகயில் உள்ளது; அது ேரலோறு. 
அதற்கோன கோரணம் மிகேும் ததளிேோனதோக இருக்கிறது. 
பமழய ஏற்போட்டிலும் புதிய ஏற்போட்டிலும் பதேன் தன்மன 
தேளிப்படுத்தினோர், பதேன் தன்மன தேளிப்படுத்தும்பபோது, 
குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு தன்மன தேளிப்படுத்துகிறோர். அேர் 
தபோதுேோக தன்மன தேளிப்படுத்தேில்மல. அப்படி 
தசய்திருந்தோல், அமே மிகேும் தபோதுேோனமேகளோக 
இருக்கிற கோரணத்தோல் யோருக்கும் தபோருந்தோமல் 
இருந்திருக்கும். ஆகபே, பதேன் தன்மன ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, 



புதிய ஏற்போட்டில் ரோஜ்யமும் உடன்படிக்மகயும்  போடம் 1: புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல நோம் 
ஏன் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும்? 

 

-18- 

ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

யோக்பகோபு, பமோபச, தோேதீு, ஏசோயோ மற்றும் எபரமியோ 
பபோன்றேர்களுக்கும் பின்னர் இபயசு மூலமோக 
சீஷர்களுக்கும் பபதுருேுக்கும் பேுலுக்கும் 
தேளிப்படுத்தினோர். ஆகபே, குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலகளில் 
குறிப்பிட்ட நபர்கள் நமக்கு இருக்கிறோர்கள். பதமேயின் 
கோரணமோகபே அே்ேோறு தசய்யப்படுகிறது. பதேன் 
சிருஷ்டிகரோக இருக்கிறோர், சிருஷ்டிப்பு பநரத்திற்கும் இட 
எல்மலக்கும் உட்பட்டதோக உள்ளது, எனபே பதேன் தம்மம 
தேளிப்படுத்தும்பபோது, அேர் பநரத்திற்குள்ளும் இட 
எல்மலக்குள்ளும் தம்மம தேளிப்படுத்த பேண்டும். 

— Dr. எக்கோர்ட் பஜ. ஸ்க்நோதபல்l 

“புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல ஏன் படிக்க பேண்டும்?” என்கிற இந்த 
போடத்தில் புதிய ஏற்போட்டு புத்தகத்தின் பண்மடய ேரலோற்று அமமப்மபப் பற்றி 
நம்மோல் முடிந்தேமர கற்றுக்தகோள்ள புதிய ஏற்போடு ஆேியோனேரோல் 
அருளப்படுதல் பற்றியும் அதன் அதிகோரம் பற்றியும் அறிந்து தகோள்ேது 
அேசியம் என்பமத நோம் கண்படோம். இப்பபோது நம் நோளுக்கும் புதிய 
ஏற்போட்டின் நோட்களுக்கும் இமடயிலோன ததோடர்ச்சிகமளயும் 
இமடநிறுத்தங்கமளயும் வதளிவுபடுத்த நோம் தயோரோக உள்பளோம். 

ததாடர்ச்சிகள் மற்றும் 
ததாடர்ச்சியின்மமகள் 

500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகத்மத கற்பமன தசய்து 
தகோள்ளுங்கள். இன்று நீங்கள் பபசுேதற்கும் அப்பபோமதய தமோழிக்கும் 
ஓரளேோேது ேித்தியோசம் இருக்கும். கருத்துக்கள் சற்று ேித்தியோசமோக 
ேிளக்கப்படுேமதக் கோண முடியும். புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
பழக்கேழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகள் பமழய முமறயில் இருக்கும். ஆனோல் அபத 
பநரத்தில், நீங்கள் முயற்சி தசய்து படித்தோல் அந்த புத்தகம் இன்று உங்கள் 
ேோழ்க்மகயுடன் எே்ேோறு ததோடர்புமடயது என்பமத நீங்கள் கோணலோம். 
நீண்ட கோலத்திற்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் கூட நீங்கள் ேோழும் 
உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் மோறுபட்டதோக இருக்கோது. அமத நீங்கள் தகோஞ்சம் 
கூட புரிந்து தகோள்ள முடியோத அளேிற்கு ேித்தியோசமோக இருக்கோது. இதற்கு 
சிறிது முயற்சி எடுத்தோல் இந்த பமழய கோல புத்தகம் தசோல்ேமத நீங்கள் புரிந்து 
தகோள்ள முடியும். 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

புதிய ஏற்போட்மடக் கற்றுக்தகோள்ளும் பபோது இமதத்தோன் நோம் 
எதிர்தகோள்கிபறோம். இது கிட்டத்தட்ட 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. 
இந்த கோரணத்திற்கோக, அதன் தமோழி, கருத்துகள், பழக்கேழக்கங்கள் மற்றும் 
மரபுகள் நமது நேனீ உலகில் நோம் அனுபேிக்கும் கோரியங்களிலிருந்து 
பேறுபட்டமேயோக இருக்கின்றன. அபத சமயத்தில், இந்த கோரியங்கமளப் 
படிப்பதற்கு நம்மம அர்ப்பணித்தோல், புதிய ஏற்போடு இன்னும் பல ேழிகளில் நம் 
உலகத்துடன் இமணந்திருக்கிறது என்பமத அறிந்து தகோள்ள முடியும். 

பேதோகமம் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது என்பது 
தபோருத்தமோனது மற்றும் முக்கியமோனது, ஏதனனில் அது ஒரு 
குறிப்பிட்ட கோலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கலோச்சோரத்தில் 
எழுதப்பட்டது. அது பதேனுமடய ேோர்த்மதயோக இருக்கிறது 
என்கிற உண்மம தோன் பேதோகமத்மத இன்று நமக்குப் 
தபோருத்தமோக ஆக்குகிறது, ஏதனன்றோல் பதேன் தம்முமடய 
கிருமபயினோலும், நம்மீது அேர் கோட்டிய இரக்கத்தினோலும் 
நம்மிடம் பபசத் தீர்மோனித்தோர். இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த 
பட்டயத்மத ேிடேும் இது கருக்குள்ளதோக இருக்கிறது என்று 
எபிதரய நிருபம் கூறுகிறது. உண்மமயில், அந்த ேோர்த்மத 
ஒரு சிறிய அறுமே சிகிச்மச தசய்யும் கத்தி பபோன்றது. 
ஆகபே, பதேனுமடய ேோர்த்மத நம்மம தேட்டி திறந்து, 
நம்முமடய அதிகோரமோக நமக்கு பமபல நிை்று, நமக்கு 
ஆமணயிடுகிறது மற்றும் நம்மம பகோருகிறது, பமலும் நோம் 
கீழ்ப்படிய பேண்டியேற்மறக் கட்டமளயிடுகிறது, பமலும் 
அமதக் கமடப்பிடிக்க மட்டுமல்ல, அமத பநசிக்க பேண்டும் 
என்றும் தசோல்கிறது. உண்மமயில் அமத பநசிக்கேும் அமத 
மனப்போடம் தசய்யேும் தசோல்கிறது. ஆகபே நமக்கு இது 
முக்கியமோனது, ஏதனனில் இது பதேனுமடய ேோர்த்மதயோக 
இருக்கிறது. 

— Dr. பஜசன் ஓக்ஸ் 

நமக்கும் புதிய ஏற்போட்டிற்கும் இமடயிலோன ததோடர்ச்சிகள் மற்றும் 
ததோடர்ச்சியின்மமகமள அறிந்து தகோள்ள கேனமோக படித்தல் எந்த அளேுக்கு 
உதேுகிறது என்பமதப் போர்ப்பதற்கு நோம் மூன்று முக்கிய விஷ ங்களோை 
சகோப்த பரிசீலயைகள், கலோச்சோர பரிசலீயைகள் மற்றும் தைிப்பட்ட 
பரிசீலயைகள் ஆகி வற்றில் கவைம் வசலுத்துயவோம்.இந்த மூன்று 
கோரியங்களும் ஒன்பறோதடோன்று ததோடர்புமடயமே, ஆனோல் அேற்மற 
தனித்தனியோக மகயோள்ேது இன்னும் உதேியோக இருக்கும். சில முக்கியமோன 
சகோப்த பரிசீலமனகமள முதலில் போர்ப்பபோம். 



புதிய ஏற்போட்டில் ரோஜ்யமும் உடன்படிக்மகயும்  போடம் 1: புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல நோம் 
ஏன் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும்? 

 

-20- 

ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

சகாப்த பரிசீலமனகள் 
பேதோகம ேரலோற்றின் ஒரு சகோப்தத்மதப் பற்றி நோம் பபசும்பபோது, 

பதேனுமடய தேளிப்போட்டோல் நிறுேப்பட்ட ஒரு கோலத்மத மனதில் 
மேத்திருக்கிபறோம், அது மற்ற கோலங்களிலிருந்து பேறுபடுகிறது. 
ேரலோற்மறப் பிரிக்க பல ேழிகள் இருந்தோலும் எந்ததேோரு கோலமும் அதற்கு 
முந்மதய கோலத்திலிருந்தும் அதற்குப் பின் ேரும் கோலங்களிலிருந்தும் 
முற்றிலுமோக பேறுபடுேதில்மல. இருந்தோலும் நோம் தபரும்போலும் பேதோகம 
ேரலோற்மற புதிய ஏற்போட்டு யுகமோகேும் பமழய ஏற்போட்டு யுகங்களோகேும் 
பிரிக்கிபறோம். புதிய ஏற்போட்டின் கோலத்மத புதிய உடன்படிக்மகயின் கோலம் 
என்று நோம் அமடயோளம் கோண்கிபறோம். இந்த சகோப்தம் கிறிஸ்துேின் முதல் 
ேருமகயில் ததோடங்கியது, அேர் மீண்டும் ேருகிற ேமர இந்த சகோப்தம் 
ததோடரும். இந்த புதிய ஏற்போட்டு கோலம் பமசியோேின் கோலமோக இருப்பதோல் இது 
தனித்துேமோன கோலமோக இருக்கிறது. தோேதீின் குமோரனோன இபயசு 
பதேனின் சோர்போக ஆட்சி தசய்யும் கோலம் இது. 

புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் படிப்பமத சகோப்த பரிசீலமனகள் ஏன் 
அேசியமோக்குகின்றன என்பமதப் புரிந்து தகோள்ள, புதிய உடன்படிக்மக 
யுகத்மத ஒன்றிமணக்கும் சகோப்த ததோடர்ச்சிகமள நோம் போர்ப்பபோம். பின்னர், 
சகோப்த ததோடர்ச்சியின்மமகமள நோம் போர்ப்பபோம். முதலில் ததோடர்ச்சிகமளப் 
போர்ப்பபோம். 

ததாடர்ச்சிகள் 
நோம் ேோழ்கிற கோலத்திற்கும் புதிய ஏற்போட்டின் கோலத்திற்கும் இமடயில் 

பல சகோப்த ததோடர்ச்சிகள் உள்ளன. முதல் நூற்றோண்டில் ேோழ்ந்த 
கிறிஸ்துேின் சஷீர்கள் ஊழியம் தசய்த அபத பதேனுக்குத் தோன் இன்று 
ேோழ்கிற கிறிஸ்தேர்களும் ஊழியம் தசய்கிறோர்கள் என்பமத உணர்ேபத 
இந்த இமணப்புகமளக் கோண சிறந்த ேழிகளுள் ஒன்றோகும். போரம்பரியமோன 
இமறயியலோளர்கள் தபரும்போலும் பதேன் மோறோதேர் என்று பேதம் எே்ேோறு 
கற்பிக்கிறது என்பமத சுட்டிக்கோட்டுகிறோர்கள். எண்ணோகமம் 23:19, ஏசோயோ 46:10 
மற்றும் யோக்பகோபு 1:17 பபோன்ற பேத பகுதிகளில் அேருமடய மோற்றமுடியோத 
குணோதிசயங்கள், அேருமடய நித்திய திட்டம் மற்றும் உடன்படிக்மக 
உறுதிதமோழிகள் ஆகியேற்றில் கேனம் தசலுத்துகின்றனர். அபத மோறோத 
பதேனுக்கு நோம் ஊழியம் தசய்ேதோல், புதிய ஏற்போட்டில் பதேன் தம் 
மக்களிடமிருந்து எதிர்போர்த்தேற்றிலும், இன்று அேர் நம்மிடமிருந்து என்ன 
எதிர்போர்க்கிறோர் என்பதிலும் பல ஒற்றுமமகள் இருக்கும் என்று நோம் 
எதிர்போர்க்க பேண்டும். எபிதரயர் 13:7-8 மய கேனிக்கேும்: 

பதே ேசனத்மத உங்களுக்குப் பபோதித்து உங்கமள 
நடத்தினேர்கமள நீங்கள் நிமனத்து, அேர்களுமடய 
நடக்மகயின் முடிமே நன்றோய்ச் சிந்தித்து, அேர்களுமடய 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

ேிசுேோசத்மதப் பின்பற்றுங்கள். இபயசு கிறிஸ்து பநற்றும் 
இன்றும் என்றும் மோறோதேரோயிருக்கிறோர் (எபிதரயர் 13:7-8). 

இங்பக எபிதரய நிருபத்தின் எழுத்தோளர் அேருமடய 
போர்மேயோளர்கமளப் போர்த்து “அேர்களுமடய நடக்மகயின் முடிமே 
நன்றோய்ச் சிந்தித்து, அேர்களுமடய ேிசுேோசத்மதப் பின்பற்றுங்கள்” என்று 
தசோல்கிறோர். “இபயசு கிறிஸ்து பநற்றும் இன்றும் என்றும் மோறோதேர்” என்று 
தசோல்லி பதேனின் மோறோத தன்மமமய அேர்களுக்கு நிமனவூட்டுேதன் 
மூலம் அேர் இந்த அறிேுமரமய ஆதரித்தோர். கடந்த கோலத்தில் ேோழ்ந்த தங்கள் 
தமலேர்களின் ேிசுேோசத்மதப் பின்பற்றினோல், தங்கள் நோளிலும் 
இபதபபோன்ற பலன்கமளக் கோண்போர்கள் என்று அேருமடய 
போர்மேயோளர்கள் நம்பலோம், ஏதனன்றோல் இபயசு மோறோதேரோக இருக்கிறோர். 

புதிய ஏற்போட்டின் முதல் போர்மேயோளர்கமளப் பபோலபே, கிறிஸ்து தன் 
மரணத்தினோல் போேத்திற்கோன இறுதி பரிகோரம் தசய்தபின் நோமும் 
ேோழ்கிபறோம். முதல் நூற்றோண்டு ேிசுேோசிகமளப் பபோலபே, கிறிஸ்துேின் 
உயிர்த்ததழுதலில் நோமும் எழுப்பப்பட்படோம். பமழய ஏற்போட்டில் நிகழ்ந்ததுக்கும் 
அதிகமோக பதேனின் ஆேி ஊற்றப்படும் கோலத்தில் நோம் ேோழ்கிபறோம். இபயசு 
கற்பித்த அமனத்மதயும் இந்த உலகத்தின் பல இடங்களுக்கு பரப்புேதற்கோன 
ஒபர பநோக்கத்துடன் நோம் கிறிஸ்துேின் ஒபர சரரீத்தின் பகுதியோக 
இருக்கிபறோம். புதிய ஏற்போட்டின் நோட்களுக்கும் நம் நோட்களுக்கும் இமடயில் 
நம்மமப் பிரிக்கக் கூடிய ேரலோற்று துூரம் இருக்கிற பபோதிலும், மோறோத 
சிருஷ்டிகர் இந்த ேமகயோன சகோப்த ததோடர்ச்சிகமள நிறுேியுள்ளோர், 
இதனோல் புதிய ஏற்போட்மட இந்த கோலத்திற்கும் நோம் பயன்படுத்தலோம். 

இப்பபோது, சில சகோப்த பரிசீலமனகமளயும், நம்முமடய கோலம் மற்றும் 
புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களுக்கிமடயில் நிலேும் ததோடர்ச்சிகமளப் பற்றியும் 
போர்த்திருக்கிபறோம், புதி  ஏற்போட்டு இயற ி யல நோம் கவைமோக ஆ ்வு 
வச ்வதற்கு வழிவகுக்கும் புதி  உடை்படிக்யக சகோப்தத்திற்குள் இருக்கிற சில 
வதோடர்ச்சி ிை்யமகயளக் கோண்யபோம். 

ததாடர்ச்சியின்மமகள் 
புதிய ஏற்போட்டு நோட்களுக்கும் நம் நோளுக்கும் இமடயிலோன சகோப்த 

இமடநிறுத்தங்கள் பமழய ஏற்போட்டிற்கும் நம் நோளுக்கும் இமடயிலோன 
சகோப்த ததோடர்ச்சியின்மமகமளப் பபோல உண்யமயோக இல்மல என்பது 
நிச்சயம். இருந்தோலும் புதிய ஏற்போட்மடப் படிக்கும்பபோததல்லோம் நோம் 
நிமனேில் தகோள்ள பேண்டிய சில குறிப்பிடத்தக்க பேறுபோடுகள் உள்ளன. 

எபபசியர் 2:20 இல், அப்பபோஸ்தலனோகிய பேுல் தசோன்னபபோது மிகேும் 
தகட்டியோன சகோப்த ததோடர்ச்சியின்மமகளில் ஒன்மறக் குறிப்பிட்டோர்: 

அப்பபோஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பேர்களுமடய 
அஸ்திபோரத்தின்பமல் [சமப] கட்டப்பட்டதோயிருக்கிறது; 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

அதற்கு இபயசுகிறிஸ்து தோபம மூமலக்கல்லோயிருக்கிறோர் 
(எபபசியர் 2:20). 

இங்யக, பவுல் சயப ிை் அஸ்திபோரங்களோ ் இருக்கக்கூடி  
அப்யபோஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், கிறிஸ்து இய சு மற்றும் வரலோறு 
முழுவதும் உள்ள சயபக்கும் இயட ில் உள்ள யவறுபோட்யட கோண்பித்தோர். 

இந்த போடத்தில் நோம் முன்பு கூறியது பபோல், கிறிஸ்துேும் அேருமடய 
அப்பபோஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் நம்மதீு மேத்திருக்கும் அஸ்திபோர 
அதிகோரத்மத சமபயோனது அங்கீகரித்துள்ளது. ஆனோல் அேர்கள் இப்பபோது 
நம்முடன் உடல் ரதீியோக இல்மல என்பமதயும் நோம் உணர பேண்டும். இந்த 
யதோர்த்தமோனது புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களுக்கும் இன்று நம் ேோழ்ேிற்கும் 
இமடயில் பல ததோடர்ச்சியின்மமகமள உருேோக்குகிறது. 

முதலோேது, புதிய ஏற்போட்டில் இபயசுேும் அேருமடய 
அப்பபோஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் தசய்த அற்புதங்கமள 
அங்கீகரிப்பதற்கோன பல எடுத்துக்கோட்டுகள் இருக்கின்றன. இத்தமகய 
அற்புதங்கமளச் தசய்ேதற்கோன ேல்லமம இபயசுமேயும் அேருமடய 
அப்பபோஸ்தலர்கமளயும் சமபயின் அதிகோரங்களோகேும், அஸ்திபோர 
தமலேர்களோகேும் ஆக்கியது. பதேன் இன்று சமபயில் அசோதோரணமோக 
ததோடர்ந்து கிரிமய தசய்கிறோர், ஆனோல் புதிய சமபத் தமலேர்களின் 
அதிகோரத்மதப் புரிந்துதகோள்ளும் ஒரு ேழியோக நோம் அற்புதங்கமள 
அேர்களிடமிருந்து எதிர்போர்க்கேில்மல. மோறோக, சமபயில் இன்று நமக்குள்ள 
அதிகோரம் புதிய ஏற்போட்டின் தரத்தோல் நிறுேப்பட்டுள்ளது. இந்த 
கோரணத்திற்கோக, இந்த தரநிமல நம் நோளுக்கு எே்ேோறு தபோருந்தும் என்பமத 
நோம் மிகேும் கேனமோக படிக்க பேண்டும். 

இரண்டோேதோக, புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களில் இபயசுேின் 
அப்பபோஸ்தலர்களிடமும் தீர்க்கதரிசிகளிடமும் பநரடியோக முமறயடீு தசய்ய 
முடிந்தது. கிறிஸ்தேர்கள் அப்பபோஸ்தலர்களிடமும் தீர்க்கதரிசிகளிடமும் 
வழிகோட்டுதலுக்கோகவும் யகள்விகளுக்கோை பதில்களுக்கோகவும் முமறயிட 
முடிந்தது. 1 மற்றும் 2 தகோரிந்தியர் மற்றும் பிபலபமோன் பபோன்ற புத்தகங்களில் 
கிறிஸ்துேின் சஷீர்களின் பேண்டுபகோளுக்கு பேுல் பதிலளித்த ேிதங்கமள 
நோம் உதோரணமோக கோணலோம். புதி  ஏற்போட்டு நோட்களில், 
அப்யபோஸ்தலருயட  நடபடிகள் 15 இல் உள்ள எருசயலம் சங்கத்தில் 
உள்ளயதப் யபோல, சயப ிை் பிரச்சயைகயள சயப ிை் அஸ்திபோரத் 
தயலவர்கள் தீர்த்து யவத்தைர். ஆனோல் இன்மறய நோளில், இந்த அஸ்திபோர 
அதிகோரங்கள் நம் மத்தியில் கோணப்படுவதில்யல. எனபே, புதிய ஏற்போட்மட 
ததளிேோகப் படிப்பதில் நோம் சோர்ந்திருந்து அது நம் நோளுக்கு எே்ேோறு 
தபோருந்தும் என்பமதக் கேனத்தில் தகோள்ள பேண்டும். 

மூன்றோேது, புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் படிக்கும்பபோது, புதிய 
ஏற்போட்டின் எழுத்தோளர்கள் சமபயின் அஸ்திபோர கோலத்திற்கு அேசியமோன 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

இமறயியல் முக்கியத்துேங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துேம் தகோடுத்தோர்கள் 
என்ற உண்மமமய நோம் அடிக்கடி எதிர்தகோள்ள பேண்டியிருக்கிறது, ஆனோல் 
அது இன்மறய கோலத்திற்கு தபோருந்தோமல் இருக்கலோம். 

பதேனுமடய மக்கள் பமழய ஏற்போட்டு ேிசுேோசத்திலிருந்து புதிய 
ஏற்போட்டு ேிசுேோசத்திற்கு மோறிக்தகோண்டிருந்த கோலத்தில் புதிய ஏற்போடு 
எழுதப்பட்டது. இந்த கோரணத்திற்கோக, புதிய ஏற்போட்டில் பபசப்பட்டுள்ள பல 
கோரியங்கமள பமழய ஏற்போட்டு நமடமுமறகள் மற்றும் யூத மரபுகளுடன் 
கிறிஸ்துமேப் பின்பற்றுபேர்கள் எே்ேோறு ததோடர்புபடுத்த பேண்டும் 
என்பமதப் பற்றியமேகளோக இருக்கின்றன. கிறிஸ்தே ஆண்கள் 
ேிருத்தபசதனம் தசய்ய பேண்டுமோ? யூதர்கள் கமடபிடித்த உணேுச் 
சட்டங்கமள கிறிஸ்தேர்கள் கமடபிடிக்க பேண்டுமோ? கிறிஸ்துேின் இறுதி 
பரிகோரத்திற்குப் பிறகு ஆலயத்தில் ேிலங்குகள் ததோடர்ச்சியோக 
பலியிடப்படுேமத கிறிஸ்தேர்கள் எே்ேோறு புரிந்துதகோண்டோர்கள்? சமப 
ேோழ்க்மகபயோடு யூத பண்டிமககள் மற்றும் சடங்குகள் எே்ேோறு 
இமணக்கப்பட்டன? இந்த அஸ்திபோர இமறயியல் பிரச்சிமனகள் பல நீண்ட 
கோலத்திற்கு முன்பப தீர்க்கப்பட்டு ேிட்டன. புதிய உடன்படிக்மகயின் அஸ்திபோர 
கோலம் முடிந்ததும், கிறிஸ்தே சமபயோனது மற்ற சேோல்களுக்கு பநரோக 
நகர்ந்தது. 

புதிய ஏற்போட்மடப் படிக்கும்பபோது, சகோப்த ததோடர்ச்சியின்மமகமள 
சமோளிப்பது கடினமோன கோரியம். ஆனோல், இந்த பண்மடய இமறயியல் 
சர்ச்மசகளுக்கு புதிய ஏற்போட்டின் பதில்கமள இன்று நோம் பயன்படுத்த 
ேிரும்பினோல், நோம் கடினமோக உமழத்து இந்த பேத பகுதிகமள மிகுந்த 
கேனத்துடன் படிக்க பேண்டும். 

ஒருேர் பேதோகமத்மதப் படிக்கும்பபோது, அமத எப்பபோதும் 
அதன் உண்மமச் சூழலில் படிக்க பேண்டும். நோம் அவ்வோறு 
தசய்யும்பபோது, சில பநரங்களில் அேர்கள் எதிர்தகோள்ளும் 
சில சிக்கல்கமள நம்மோல் உணர முடிேதில்மல, 
ஏதனன்றோல் அமே இன்று நோம் பபோரோடும் 
சிக்கல்களிலிருந்து பேறுபட்டிருக்கின்றன. உதோரணமோக, 
பமழய ஏற்போட்டில் உடன்படிக்மக சம்பந்தப்பட்ட 
பிரச்சிமனகள் யோேும் பமழய உடன்படிக்மகயின் கீழ் 
ேோழும் இஸ்ரபேலுடன் பிமணக்கப்பட்டுள்ளன. பின்னர் 
கிறிஸ்துேின் ேருமகயும் அதன் நிமறபேறுதலும் சமப 
சந்திக்க பேண்டிய முக்கிய இமறயியல் பிரச்சிமனகளுள் 
ஒன்றோகிறது. பமழய உடன்படிக்மக பகோரிக்மககளின் 
ததோடர்பு என்ன? சமபயில் அது எே்ேோறு 
நிமறபேற்றப்படுகிறது? யூதனுக்கும் புறஜோதிக்கும் என்ன 
ததோடர்பு இருக்கிறது? அமத அப்படி கூறுேதிலும் நோம் 
தபரும்போலும் அந்த மோதிரியோன ேமககளில் சிந்திப்பது 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

கிமடயோது, நோம் முதலில் பேதத்திற்கு திரும்ப தசன்று, 
அதிலுள்ள பதங்கமளப் புரிந்துதகோண்டு, அதன் சூழலில், 
அதற்குரிய ேிளக்கத்மத அறிந்து, உடன்படிக்மககள் 
எே்ேோறு தசயல்படுகின்றன, அமே கிறிஸ்துேில் எே்ேோறு 
நிமறபேறுகின்றன என்பமதப் புரிந்துதகோள்ள பேண்டும். 
இது பபோன்ற நல்ல பேமலமய தசய்த பின்னர் இது நமக்கு 
எே்ேோறு தபோருந்தும் என்பமத சிந்திக்கத் ததோடங்க 
பேண்டும். 

— Dr. ஸ்டிபன் பஜ. தேல்லும் 

சகோப்த பரிசீலமனகளில் உள்ள ததோடர்ச்சிகமளயும் 
ததோடர்ச்சியின்மமகமளயும் கேனித்த நோம் இப்பபோது ஒரு சில கலோச்சோர 
பரிசீலமனகமளயும் ஆரோய பேண்டும். 

கலாச்சார பரிசீலமனகள் 
கலோச்சோரத்மதப் பற்றி நோம் பபசும்பபோது, பகிரப்பட்ட கருத்துக்கள், 

நடத்மதகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளில் இருந்து உருேோகும் மனித சமூகங்களின் 
ேடிேங்கள் நம் மனதில் இருக்கின்றன. கமல, நோகரிகம், ததோழில்நட்பம், 
அரசியல் கட்டமமப்புகள் மற்றும் அன்றோட மனித ததோடர்புகளின் பிற 
ேழக்கங்கள் பபோன்றேற்றில் கலோச்சோரம் தேளிப்படுகிறது. புதிய ஏற்போட்டு 
இமறயியமல நோம் மகயோளும் பபோது, முதல் நூற்றோண்டிலும் நம் நோளிலும் 
இருக்கும் ேோழ்க்மகயின் கலோச்சோர பரிமோணங்களில் கேனம் தசலுத்த 
பேண்டும். 

கலோச்சோர பரிசீலமணகளில் நோம் கேனம் தசலுத்தும்பபோததல்லோம், 
கலோச்சோர ததோடர்ச்சிகள் மற்றும் இமடநிறுத்தங்கள் இரண்மடயும் நோம் 
கேனிக்க பேண்டும். சில பநரங்களில் இது எளிதோன பணி அல்ல. ஆகபே 
கேனமோக பிரதிபலிப்பதற்கு நம்மம அர்ப்பணிக்க நோம் தயோரோக இருக்க 
பேண்டும். கலோச்சோர ததோடர்ச்சிகளுடன் முதலில் இது எே்ேோறு உண்மமயோக 
இருக்கிறது என்று போர்ப்பபோம். 

ததாடர்ச்சிகள் 
ஒே்தேோரு கலோச்சோரமும் ேித்தியோசமோனது என்பது நம் அமனேருக்கும் 

ததரியும், பமலும் அந்த பேறுபோடுகள் தற்கோலிக மற்றும் புேியியல் துூரத்துக்கு 
ஏற்ப தபரிதோக ேளர்கின்றன. இந்த பேறுபோடுகமள நோம் புரிந்து தகோள்ளும் 
அளேுக்கு, ஒே்தேோரு மனித கலோச்சோரமும் இந்த ஒபர உலகில் தோன் உள்ளன 
என்று அறிேதும் அேசியம். இந்த உண்மமயோனது பநரம் மற்றும் புேியியலில் 
பல கலோச்சோர ததோடர்ச்சிகமள உருேோக்குகிறது. பூமியிலுள்ள ஒே்தேோரு 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

கலோச்சோரமும் மனிதர்களின் குணம் மற்றும் சரரீ, இயற்மக சூழலோல் 
ேடிேமமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கோரணிகள் ஒத்ததோக இருப்பமதப் பபோல, 
கலோச்சோரத்தின் ேடிேங்களும் ஒத்தமேகளோக இருக்கின்றன. பிரசங்கி 1:9 
கூறுேமதப் பபோல: 

முன் இருந்தபத இனிபமலும் இருக்கும்; முன் தசய்யப்பட்டபத 
பின்னும் தசய்யப்படும்; சூரியனுக்குக் கீபழ நூதனமோனது 
ஒன்றுமில்மல (பிரசங்கி 1:9). 

இந்த தேளிச்சத்தில், பமபலோட்டமோன பேறுபோடுகமளப் போர்க்கும்பபோது, 
நம் கோலத்திற்கும் புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களுக்கும் இமடயில் ஒபர மோதிரியோன 
கலோச்சோர அம்சங்கமளக் கோணலோம் என்பதில் ஆச்சரியம் எதுேுமில்மல. 
புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களில் மக்கள் தசய்தமதப் பபோலபே நோம் இன்னும் 
ஆமடகமள அணிந்துதகோள்கிபறோம், கமலயில் மகிழ்கிபறோம், குடும்பங்கமள 
வகோண்டிருக்கிபறோம், அரசோங்கங்கமள நிறுேுகிபறோம், குற்றங்கமள 
தண்டிக்கிபறோம். இந்த கோரணத்திற்கோக, முதல் நூற்றோண்டில் இருந்த 
கலோச்சோரங்களுக்கும் நம் நோளில் இருக்கிற கலோச்சோரங்களுக்கும் 
இமடயிலோன ஒற்றுமமமயப் போர்ப்பது தபரும்போலும் மிகேும் எளிதோனது. 

ஒரு சமோரிய ஸ்திரயீுடன் இபயசுேின் உமரயோடமல அறிமுகப்படுத்தும் 
பயோேோன் 4: 6-7-ல் உள்ள கோட்சிமய உதோரணமோக எடுத்துக் தகோள்ளுங்கள். 

அப்தபோழுது ஏறக்குமறய ஆறோம்மணி பேமளயோயிருந்தது 
அப்தபோழுது சமோரியோ நோட்டோளோகிய ஒரு ஸ்திர ீதண்ணர்ீ 
தமோள்ள ேந்தோள். இபயசு அேமள பநோக்கி: “தோகத்துக்குத் 
தண்ணர்ீ தர முடியுமோ?” என்றோர் (பயோேோன் 4:6-7). 

நம்மில் பலர் இந்த கோட்சியின் கலோச்சோர பரிமோணங்களின் 
ேிளக்கங்கமள பகள்ேிப்பட்டிருக்கிபறோம். இபயசுேின் நோளில் யூதர்கள் 
சமோரியர்கமள “அசுத்தமோனேர்கள்” என்று கருதி, அேர்களுடன் ஐக்கியம் 
தகோள்ள மறுத்த பபோதிலும், இபயசு ஒரு சமோரிய ஸ்திரயீுடன் பபசினோர். 

நேனீ ேோசகர்களோகிய நமக்கு இப்பபோது சமோரியர்கமளக் குறித்து ஒரு 
ேிதத்தில் அல்லது பேறு ேிதத்தில் எந்த உணர்ேுகளும் பதோன்றுேதில்மல. 
சடங்கு ரதீியோக மக்கள் சுத்தமோக இருக்கிறோர்களோ இல்மலயோ என்பது பற்றி 
கூட நோம் சிந்திப்பதில்மல. ஆனோல் இந்த கோலத்திலும் இந்த பேதோகமக் 
கோட்சிக்கும் சமூகத்தில் உள்ள தேறோன எண்ணங்களுக்கும் இமடயிலோன 
குறிப்பிடத்தக்க ஒற்றுமமமய நம் நோளில் போர்ப்பது கடினம் அல்ல. 
துரதிர்ஷ்டேசமோக, இன்று ேோழும் மக்கள் இந்த ேிஷயத்தில் முதல் 
நூற்றோண்டில் இருந்தேர்களிடமிருந்து மிகேும் பேறுபட்டேர்கள் கிமடயோது. 
புதிய ஏற்போட்டு நோட்களில் இருந்த மக்கள் ேோழ்ந்த அபத உலகில் நோமும் 
ேோழ்ேதோல் , பேறுபோடுகள் இருந்தோலும், நம்முமடய நேனீ கலோச்சோர 
அனுபேங்களுக்கு இமணயோன பல ஒற்றுமமகளும் இருக்கின்றன. 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

கலோச்சோர பரிசீலமணகளில் நமக்கும் புதிய ஏற்போட்டிற்கும் 
இமடயிலோன கலோச்சோர ததோடர்ச்சிகள் உள்ளன என்பமத உணர 
பேண்டியது அேசியம் என்றோலும், புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் பற்றிய 
நமது புரிதலில் கலோச்சோர ததோடர்ச்சியின்மமகளின் தோக்கத்மதயும் நோம் 
அறிந்திருக்க பேண்டும். 

ததாடர்ச்சியின்மமகள் 
பேதத்மதப் பற்றிய நமது புரிதல் என்னதேன்றோல், அது 
பதேனுமடய ேோர்த்மதயோகும், பேதோகமத்தின் முதன்மம 
எழுத்தோளர் பரிசுத்த ஆேியோனேர் ஆேோர். பேதத்மதப் பற்றி 
உயர்ந்த பதங்களில் நோம் அடிக்கடி பபசுபேோம், 
பேதேசனங்களுக்கு அப்போல் ஏன் நமக்கு எதுேும் 
பதமேப்படுகிறது?என்கிற பகள்ேி சில சமயங்களில் 
எழுகிறது. கலோச்சோரம் மற்றும் பின்னணிகள் மற்றும் 
தமோழிகமள நோம் ஏன் படிக்க பேண்டும்? நம்மிடம் பேத 
ேசனங்கள் இருந்தோல், அமே பதேனுமடய ேோர்த்மதயோக 
இருந்தோல், அமே மட்டும் நமக்குப் பபோதோதோ? பரிசுத்த 
ஆேியோனேர் தோன் முதன்மம எழுத்தோளர் என்பமத நோம் 
அறிபேோம், ஆனோல் பரிசுத்த ஆேியோனேர் மனித 
எழுத்தோளர்கள் மூலமோக தசயல்பட்டு ேரலோற்று சூழலில் 
நமக்கு பேதேசனங்கமள ேழங்கினோர். நமக்கு 
முன்பிருக்கிற பேதம் தேறும் முன்தமோழிேு உண்மமகளின் 
பட்டியல் இல்மல. நம்மிடம் உள்ள பேதமோனது ஒரு சட்ட 
குறியட்ீடு புத்தகம் இல்மல. இமதச் தசய், அமதச் தசய்யோபத 
என்று தசோல்கிற ஒரு சட்ட புத்தகம் அல்ல. ஒரு பழதமோழி, ஒரு 
நீதிதமோழி, ஒன்றன்பின் ஒன்றோக ஒரு பழதமோழி - 
அதிலிருந்து நோம் எப்படியோேது உண்மமமயத் ததோகுப்பது 
என்கிற தேறும் ஞோனச் தசோற்கள் அடங்கியது நம் பேதம் 
அல்ல. அந்த கூறுகள் பேத ேசனங்களில் இருந்தோலும், பேத 
ேோக்கியங்கள் பதேனுமடய தேளிப்போடோகும், அமே 
பதேனுமடய தேளிப்போடு மற்றும் ேரலோற்றில் பதேனின் 
தசயல்கள் ஆகும். ேரலோற்றில் தகோடுக்கப்பட்டுள்ள மனித 
எழுத்தோளர்களின் ேோர்த்மதகளில் எழுதப்பட்ட 
பதேனுமடய ேோர்த்மத என்று கூறி பேதத்மதப் பற்றிய 
நமது புரிந்துதகோள்ளுதமல சில சமயங்களில் சுருக்கமோகக் 
கூறுகிபறோம். “ேரலோற்றில்” என்கிற பகுதிபய நமக்கு 
முக்கியமோனதோகும். பேத ேசனங்கள் எழுதப்பட்ட கலோச்சோர 
சூழல் நமக்கு புரியேில்மல என்றோல், நமக்கு தமோழி 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

புரியேில்மல என்றோல், பேத ேசனங்கமள எளிதில் 
தேறோகப் புரிந்து தகோள்ேதற்கு ேழிேகுக்கும். 

— Dr. எட்ேோர்டு எம்.பகசிரியன் 

நம் நோளிலும் புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களிலும் பல கலோச்சோரக் 
கண்பணோட்டங்கள் உண்மமயில் மிகேும் பேறுபட்டமேயோக இருக்கின்றன. 
புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல ேிளக்குேதற்கும் பயன்படுத்துேதற்கும் 
அமேகள் முன்மேக்கும் தமடகமள சமோளிக்க நோம் மிகேும் கடினமோக 
உமழக்க பேண்டும் 

இந்த ேமகயோன கலோச்சோர ததோடர்ச்சியின்மமயின் மிகத் ததளிேோன 
உதோரணங்களில் ஒன்று தோன் புதிய ஏற்போட்மட எழுத பயன்படுத்தப்பட்ட 
தமோழி ஆகும். கிறிஸ்துமேப் பின்பற்றுபேர்களில் ஒரு சிலர் இன்று புதிய 
ஏற்போட்மட அதன் அசல் கிபரக்கத்தில் படிக்க முடிந்தேர்களோக இருக்கிறோர்கள். 

இமதயும் தோண்டி முதல் நூற்றோண்டு இலக்கிய மரபுகள் மற்றும் புதிய 
ஏற்போட்டின் எழுத்தோளர்கள் பயன்படுத்திய பமழய ஏற்போட்டின் எபிதரய 
பேதோகமம் மற்றும் கிபரக்க பேதோகமம் ஆகியேற்றின் தோக்கத்யத நோம் 
கருத்தில் தகோள்ள பேண்டும். அன்மறய அரசியல், தபோருளோதோரம் மற்றும் 
பரந்த சமூக நமடமுமறகள் குறித்த நம்முமடய அறியோமமமயயும் நோம் 
பபோக்க பேண்டும். இந்த பணிகளில் நோம் நம்மம அர்ப்பணித்தோல் மட்டுபம 
புதிய ஏற்போட்டிற்கும் நம் நோளுக்கும் இமடயிலோன பல கலோச்சோர 
ததோடர்ச்சியின்மமகமள சமோளிக்க முடியும். 

லண்டனில் ஒரு அருமமயோன பழதமோழி உண்டு. இது 
“இமடதேளிமய மனதில் தகோள்ளுங்கள்” என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. நீங்கள் நிலத்தடி சுரங்கப்போமதயில் 
இருந்து நமட பமமடயில் இறங்கும்பபோது, இமடயில் ஒரு 
இமடதேளி இருக்கிறததன்றோல்: “இமடதேளிமய மனிதில் 
தகோள்ளுங்கள். இமடதேளிமய மனிதில் தகோள்ளுங்கள்.” 
புதி  ஏற்போட்டிை் கலோச்சோர சூழயலப் புரிந்துவகோள்வதை் 
முக்கி த்துவம், புதி  ஏற்போட்யட நோம் விளக்கி, கற்பித்தல் 
மற்றும் பிரசங்கிக்கும்யபோது, "இயடவவளிய  மைதில் 
வகோள்ள யவண்டும்" எை்பது ஏை் எை்பயதக் கருத்தில் 
வகோள்ள யவண்டி  ஒரு முக்கி மோை 
ய ோசயை ோகும்.அன்மறக்கும் இன்மறக்கும் இமடபய ஒரு 
இமடதேளி இருக்கிறது. பயன்படுத்தப்பட்ட தமோழியிலும் ஒரு 
இமடதேளி இருக்கிறது. சமூக அமடயோளங்கள் எே்ேோறு 
உருேோக்கப்பட்டன என்பதில் ஒரு இமடதேளி உள்ளது. 
உறேு எே்ேோறு புரிந்து தகோள்ளப்பட்டது என்பதில் ஒரு 
இமடதேளி உள்ளது. 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்புள்ள 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

ேோழ்க்மக மற்றும் இன்மறய ேோழ்க்மகயின் ஒே்தேோரு 
அம்சத்திலும் ஒரு இமடதேளி உள்ளது. இமடதேளிமய 
நோம் தபோருட்படுத்தோேிட்டோல், நம் தசோந்த கலோச்சோரம் மற்றும் 
ேிஷயங்கமளப் பற்றிய நமது தசோந்த புரிதலோல் 
இமடதேளிமய நோம் நிரப்புேது தேிர்க்க முடியோததோகி 
ேிடும் . பேத பகுதியோனது இப்பபோது நம் ேோழ்க்மகக்கு 
எே்ேோறு தபோருந்தும் என்பமதக் கோண, பேத பகுதி என்ன 
தசோல்கிறது என்பமதக் பகட்பதற்குப் பதிலோக நோம் தசய்ேது 
தமலகீழோன கோரியமோயிருக்கிறது. பேத பகுதிமய 
புரிந்துதகோள்ேதற்கோன ஒரு முமறயோக நம் ேோழ்க்மகமய 
மோற்றுகிபறோம். பேத பகுதி நம்மிடம் பபசுேதற்கு பதிலோக 
நோம் பேத பகுதியுடன் பபசுகிபறோம். சில ேிஷயங்கமள நோம் 
இழப்பபோம் ... எழுத்தோளரோல் கருதப்பட்டு தரப்பட்ட தசய்தி 
ஆேியோனேரோல் அருளப்பட்டததன்று நோம் நம்பினோல், 
இமடதேளிமய மனதில் தகோள்ள முயற்சிக்க 
ேிரும்புகிபறோம், இதனோல் நோம் பதேன் பபசுகிற 
ேோர்த்மதமயக் பகட்க முடியும், பமலும் நம்முமடய தசோந்த 
சமூகக் கருத்மத பேத பகுதிக்குள் திணிக்கோமலும் 
போர்த்துக்தகோள்ள முடியும். 

— Dr. மோர்க் ஏ. தஜன்னிங்க்ஸ் 

இந்த சகோப்த பரிசலீமனகள் மற்றும் கலோச்சோர பரிசலீமனகளின் 
ததோடர்ச்சிகள் மற்றும் ததோடர்ச்சியின்மமகமள மனதில் தகோண்டு, புதிய 
ஏற்போட்டு இமறயியமல கேனமோகப் படிக்க தனிப்பட்ட பரிசலீமனகள் ஏன் 
பதமேப்படுகின்றன என்பமதப் போர்ப்பபோம். 

தனிப்பட்ட பரிசீலமனகள் 
எல்லோ மக்களும் ஒபர மோதிரியோக இல்மல என்பமத தபோதுேோன 

அனுபேத்திலிருந்து நோம் அமனேரும் அறிபேோம். ஒபர கலோச்சோரத்தில் 
ேோழும் மக்கள் கூட ேித்தியோசமோக உள்ளனர். தபரும்போலும், ததோமலதுூர 
இடங்களிலுள்ள மக்கமளச் சந்திக்கும்பபோது அல்லது கடந்த கோலத்தில் 
ேோழ்ந்த மக்கமளப் பற்றி படிக்கும்பபோது அேர்களுக்கிமடயில் உளேியல், 
உணர்ச்சி மற்றும் ஆவிக்குரி  பேறுபோடுகள் அதிக அளேில் உள்ளன 
என்பமத நோம் உணர்கிபறோம். நம் அமனேருக்கும் தேே்பேறு அனுபேங்கள், 
பலங்கள், பயங்கள், திறமமகள், ஆவிக்குரி  முமனப்புகள் இருக்கின்றன; 
மக்களிமடபய உள்ள பேறுபோடுகளின் பட்டியல் மிக நீளமோனதோக இருக்கிறது. 
ஆகபே, புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் படிக்கும்பபோது, நம் நோளிலும், புதிய 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

ஏற்போட்டின் நோட்களிலும் இருந்த மக்களிமடபய உள்ள ஒற்றுமமகள் மற்றும் 
பேறுபோடுகள் குறித்து நோம் சரியோக அறிந்திருக்க பேண்டும். 

நம்முமடய முந்மதய பரிசீலமனகமளப் பபோலபே தனிப்பட்ட 
பரிசீலமனகமளப் பற்றியும் போர்ப்பபோம். முதலோவதோக, இப்வபோழுது உள்ள 
மக்களுக்கும் புதி  ஏற்போட்டு மக்களுக்கும் இயட ிலோை தைிப்பட்ட 
வதோடர்ச்சிகள் எை்ை? எை்பயத ும் இரண்டோவதோக, 
அவர்களுக்கியடய  ோை வதோடர்ச்சி ிை்யமகள் எை்ை? எை்பயத ும் 
போர்ப்யபோம். வதோடர்ச்சிகயளப் பற்றி இப்யபோது போர்ப்யபோம். 

ததாடர்ச்சிகள் 
பேதோகம கண்பணோட்டத்தில் போர்க்கும்பபோது, புதிய ஏற்போட்டு 

இமறயியமல நோம் கற்றுக் தகோள்ளேும் நமடமுமறப்படுத்தேும் முடியும் என்ற 
நம்பிக்மகயுடன் இருப்பதற்கு மக்களிமடபய பபோதுமோன ஒற்றுமமகள் 
உள்ளன. இதன் ேிமளேோக, புதிய ஏற்போட்டு கோலத்திலும் இன்றும் உள்ள 
எல்லோ மனிதர்களும் ஒபர மோதிரியோன மனிதர்கள் தோன் என்று பேதோகமம் 
கற்பிக்கிறது. இன்று இருக்கிற நம்மமப் பபோலபே புதிய ஏற்போட்மட 
எழுதியேர்கள், போர்மேயோளர்கள் மற்றும் பிற மனிதர்கள் அமனேரும் 
பதேனின் சோயலோக இருந்தனர். அேர்களும் நம்மமப் பபோலபே 
சிந்திக்கக்கூடியேர்களும் பகுத்தறிேு உள்ளேர்க்களுமோய் இருந்தனர். இன்று 
நமக்கு இருப்பது பபோலபே அேர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியும் பசோகமும் இருந்தது. 
நம்மமப் பபோலபே அேர்களும் போேத்தில் ேிழுந்து பபோன பதே சோயலில் 
இருந்தேர்கள். அேர்களுக்கும் கிறிஸ்துேுக்குள்ளோன இரட்சிப்பு 
பதமேப்பட்டது. அேர்கள் போேத்துடன் பபோரோடி, விழுந்துயபோை இந்த உலகில் 
பேதமனமயயும் துன்பத்மதயும் சகித்தோர்கள். இன்று நோம் அனுபேிப்பது 
பபோலபே,புதிய ஏற்போட்டு நோட்களில் கிறிஸ்துமே ேிசுேோசித்தேர்கள் 
பதேனின் மன்னிப்பின் கிருமபமயயும் பரிசுத்த ஆேியின் 
ஆசீர்ேோதத்மதயும் தங்கள் தனிப்பட்ட ேோழ்க்மகயில் அனுபேித்தோர்கள். 
இமேகள் மற்றும் பல தனிப்பட்ட ததோடர்ச்சிகளின் கோரணமோக, புதிய 
ஏற்போட்மடப் படிக்கும்பபோது, அந்தக் கோலத்து மக்களுடன் நம்மம எளிதோக 
இமணக்க முடிகிறது. 

உதோரணமோக, பரோமர் 9:2-4 இல் பேுல் தன்னுமடய சக யூதர்களிடம் 
ஆழ்ந்த உணர்ேுகமள இே்ேோறு தேளிப்படுத்தினோர்: 

எனக்கு மிகுந்த துக்கமும் இமடேிடோத மனபேதமனயும் 
உண்டோயிருக்கிறது மோம்சத்தின்படி என் இனத்தோரோகிய என் 
சபகோதரருக்குப் பதிலோக நோபன கிறிஸ்துமேேிட்டுச் 
சபிக்கப்பட்டேனோக பேண்டுதமன்று ேிரும்புபேபன (பரோமர் 
9:2-4). 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

இந்த ேசனங்கள் பேுலின் தனிப்பட்ட உணர்ச்சிமயயும் 
அனுபேத்மதயும் தேளிப்படுத்துகின்றன. அேருமடய உணர்ேுகமள நோம் 
உணரமுடியோத படிக்கு பேுலின் நோளில் இருந்த மனிதமன ேிட நம்முமடய 
நோளில் ேோழும் மனிதனில் தபரிய மோற்றங்கள் எதுேும் நிகழேில்மல. இது 
பபோன்ற தனிப்பட்ட ததோடர்ச்சிகள் தபரும்போலும் புதிய ஏற்போட்மட 
எழுதியேர்கள், போர்மேயோளர்கள் மற்றும் கதோபோத்திரங்கள் அனுபேித்தமத 
நோம் எளிதோக புரிந்துதகோள்ள மேக்கின்றன. அேர்களின் அனுபேங்கமள 
நம் நோளில் பயன்படுத்தலோம். 

புதிய ஏற்போட்டில் உள்ள தனிப்பட்ட பரிசலீமனகள் பல தனிப்பட்ட 
ததோடர்ச்சிகமளக் தகோண்டிருக்கிற அபத சமயத்தில், பல தனிப்பட்ட 
ததோடர்ச்சியின்மமகளும் உள்ளன, அமே புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் 
புரிந்துதகோள்ேமதயும் நமடமுமறப்படுத்துேமதயும் கடினமோக்குகின்றன. 

ததாடர்ச்சியின்மமகள் 
புதிய ஏற்போட்டில் தபரும்போலும் நோம் கோண்கிற குறிப்பிட்ட ேமகயோன 

நபர்கள் இன்று இருக்கிற நபர்கமள ேிட மிகேும் ேித்தியோசமோக 
இருக்கிறோர்கள், சில சமயங்களில் இேர்களுக்கிமடயில் சரியோன 
இமணப்மப ஏற்படுத்துேதில் சிக்கல் எழுகிறது. தனிப்பட்ட, உணர்ச்சி 
பபோக்குகள், ேயது மற்றும் போலினம் பபோன்ற பிரச்சிமனகள் கூட இருக்கலோம். 
கேனமோக படிப்பதன் மூலம் மட்டுபம இந்த தமடகமள பமற்தகோள்ள முடியும். 

பல்பேறு ேமகயோன அமமப்புகளில் மற்றும் பல்பேறு 
ேமகயோன பின்னணிகளில் உள்ள நம் மக்கமளப் பற்றி 
பதேன் அக்கமற உள்ளேரோக இருக்கிறோர். பேதத்தின் 
தேே்பேறு பகுதிகளில், எத்தமன ேமகயோன 
பின்னணிகள் மற்றும் எத்தமன தேே்பேறோன 
கலோச்சோரங்கள் பேதம் முழுேதும் பபசப்பட்டன என்பமத 
நோம் கோண முடியும். அபதபபோல், அந்த நபர்களிடம் 
அேர்களின் சூழ்நிமலகளில் பதேன் எே்ேோறு பபசுகிறோர் 
என்பமத நோம் புரிந்துதகோண்டேுடன், அேர்களிடமிருந்து 
உதோர ணங்களோக நோம் கற்றுக்தகோள்ளலோம், பமலும் 
அமேகமள நம்முமடய தசோந்த சூழ்நிமலகளுக்கு ஏற்ப 
மீண்டும் பயன்படுத்த பேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
சூழ்நிமலக்கு ஏற்ற பபோல உறுதியோன ேழிகளில் பதேன் 
அமதக் தகோடுத்தோர், பமலும் அது உறுதியோன ேழிகளிலும் 
குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலகளிலும் பயன்படுத்தப்பட பேண்டும் 
என்று அேர் எதிர்போர்க்கிறோர். ஆனோல் பேத பகுதியில் 
இருக்கும் சரியோன தகோள்மககமளப் தபறுேது முக்கியம், 
எனபே அேற்மற சரியோன ேழிகளில் மீண்டும் நோம் 
பயன்படுத்தலோம். 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

— Dr. கிதரய்க் எஸ்.கீனர் 

உதோரணமோக, எபபசியர் 6: 5, 9 இல் பேுல் இரண்டு குறிப்பிட்ட ேமகயோன 
மக்கமள அறிேுறுத்தினோர். அேர் இே்ேோறு கூறினோர்: 

பேமலக்கோரபர, நீங்கள் கிறிஸ்துேுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபபோல, 
சரரீத்தின்படி உங்கள் எஜமோன்களோயிருக்கிறேர்களுக்கும் 
பயத்பதோடும் நடுக்கத்பதோடும் கபடற்ற மனபதோடும் 
கீழ்ப்படிந்து...எஜமோன்கபள, அப்படிபய நீங்களும், 
பேமலக்கோரருக்குச் தசய்யபேண்டியமேகமளச் 
தசய்யுங்கள் (எபபசியர் 6:5, 9). 

இந்த ேோர்த்மதகமள நம்மில் தபரும்போபலோர் படிக்கும்பபோது, எபபசு 
சமபயில் உள்ள அடிமமகள் மற்றும் எஜமோன்களிடம் பேுல் என்ன தசோன்னோர் 
என்பது பற்றிய பமபலோட்டமோன ேிழிப்புணர்மேப் தபறுகிபறோம். ஆனோல் 
கிறிஸ்துேில் உள்ள இந்த சபகோதர சபகோதரிகள் எதிர்தகோண்ட 
பபோரோட்டங்கமளப் பற்றிய நமது ேிழிப்புணர்ேு நன்றோக 
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஏதனன்றோல் நம்மில் தபரும்போபலோர் ஒருபபோதும் 
அடிமமகளோகபேோ அல்லது எஜமோன்களோகபேோ இருந்ததில்மல. 

அேர்கள் இன்று இருக்கிற நம்மம ேிட மிகேும் 
ேித்தியோசமோனேர்களோக இருந்தனர். இதனோல் முதல் நூற்றோண்டில் எபபசு 
பபோன்ற இடங்களில் இந்த மக்கள் அனுபேித்தமதப் பற்றி அறிய நோம் 
தீேிரமோக பிர ோசப்பட பேண்டும். அப்பபோதுதோன் நம்முமடய நோளுக்கு 
தபோருத்தமோன இமணகமள அறியத் ததோடங்க முடியும், பமலும் இந்த பேத 
பகுதியில் ேழங்கப்படும் பேுலின் இமறயியல் முன்பனோக்குகமளப் புரிந்து 
தகோள்ளேும் முடியும். 

புதிய ஏற்போட்மட நம் ேோழ்க்மகயில் எே்ேோறு 
பயன்படுத்துேது என்பமதப் புரிந்துதகோள்ள எப்பபோதும் 
எல்லோ பநரங்களிலும் மனதில் மேக்க பேண்டிய முக்கிய 
தசோல் “சூழல்” ஆகும். பேதத்மத நம் ேோழ்க்மகயில் 
தசயல்முமறப்படுத்துேது மிகேும் தேட்டப்பட்டு உலர 
மேக்கப்பட்ட மரத்துண்மடப் பபோல இருக்க பேண்டும், புதிய 
ஏற்போட்டு கோலங்களில் கூட அப்படி நடக்கேில்மல. பேுல் ஒரு 
சந்தர்ப்பத்தில், “ஆம், தீபமோத்பதயுபே, சுேிபசஷத்திற்கோக நீ 
ேிருத்தபசதனம் தசய்யப்பட பேண்டும்” என்று தசோல்ேமதக் 
குறித்து எனக்கு மிகுந்த ஈர்ப்பு உண்டு. மற்தறோரு 
சந்தர்ப்பத்தில் அேர் தனது உடன் பேமலயோள் ஒருேரிடம், 
“இல்மல, சுேிபசஷத்தின் தபோருட்டு நீ ேிருத்தபசதனம் 
தசய்யக்கூடோது” என்று கூறுகிறோர். ஆகபே அந்த தசயல் ஒரு 
குறிப்பிட்ட கலோச்சோர அமமப்மபப் தபோறுத்து சரியோகபேோ 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

தேறோகபேோ இருக்கலோம். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், 
“தீபமோத்பதயுபே, நீ ேிருத்தபசதனம் தசய்யப்பட பேண்டும், 
இதன்மூலம் யூதர்கமள சுேிபசஷத்தோல் சந்திக்க முடியும்” 
என்கிறோர். அது சுேிபசஷத்தின் நிமித்தம் தசய்யப்பட 
பேண்டியிருந்தது. பேதறோரு சூழலில், அது தீத்து என்று 
நோன் நம்புகிபறன், “நீ ேிருத்தபசதனம் தசய்யக்கூடோது, 
ஏதனன்றோல் நீ ேிருத்தபசதனம் தசய்யப்பட பேண்டும் என்று 
நிமனப்பேர்கள் இரட்சிப்புக்கு இதுதோன் பதமே என்று 
நிமனக்கிறோர்கள், அது சுேிசஷத்திற்கு எதிரோனதோக 
அமமந்து ேிடும்” என்கிறோர். எனபே, நமது தற்பபோமதய 
கலோச்சோர நிமலமம என்ன என்பமதயும், பேதோகமக் 
தகோள்மககள் அதற்கு எே்ேோறு தபோருந்தும் என்பமதயும் 
குறித்து நோம் உண்மமயில் புரிந்து தகோள்ேது அேசியம். நோம் 
பேதத்மதப் புரிந்துதகோள்ேது பபோலபே கலோச்சோரத்மதயும் 
சரியோக புரிந்து தகோள்ள பேண்டும் என்பது தோன் இதன் 
அர்த்தமோகும். 

— Dr. டோன் லோகிக் 

புதிய ஏற்போட்டின் நோட்களில் ஆபரோக்கியமோனேர்கள் மற்றும் 
பநோயுற்றேர்கள், ஊனமுற்பறோர், ேலிமமயோனேர்கள், பலேனீமோனேர்கள், 
பணக்கோரர்கள், ஏமழகள், இமளஞர்கள் மற்றும் முதியேர்கள், பிதோக்கள், 
தோய்மோர்கள், சபகோதரிகள் மற்றும் சபகோதரர்கள் தங்கள் நோளில் அேர்கள் 
யோரோக இருந்தோர்கபளோ அதற்பகற்ப புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல தகுந்த 
ேழிகளில் ஏற்றுக்தகோள்ள பேண்டியிருந்தது. ஒரு அளேிற்கு அல்லது 
இன்தனோரு அளேிற்கு, இமேகள் மற்றும் இபத பபோன்ற தனிப்பட்ட 
கோரணிகள் புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல நம் கோலத்திற்கு நோம் எே்ேோறு 
பயன்படுத்துகிபறோம் என்பமத எப்பபோதும் போதிக்கும். இந்த தனிப்பட்ட 
பரிசீலமனகள் புதிய ஏற்போட்மட ேிழிப்புடன் படிக்க நம் அமனேமரயும் 
உந்துகின்றன. 

முடிவுமர 
கிறிஸ்துேின் சஷீர்கள் புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல ஏன் படிக்க 

பேண்டும் என்பமத இந்த போடத்தில் ஆரோய்ந்து போர்த்பதோம். புதிய ஏற்போடு 
ஆேியோனேரோல் அருளப்படுதமலயும் அதன் அதிகோரத்மதயும் நோம் 
கண்படோம் பமலும் புதிய ஏற்போடு பரிசுத்த ஆேியோனேரோல் 



புதிய ஏற்போட்டில் ரோஜ்யமும் உடன்படிக்மகயும்  போடம் 1: புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமல நோம் 
ஏன் கற்றுக்தகோள்ள பேண்டும்? 
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ேடீிபயோக்கள், ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பேறு பல ஆதோரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மயப் 
போர்மேயிடேும். 

அருளப்பட்டுள்ளதோல் நோம் அமதப் படிப்பதற்கு நம்மம அர்ப்பணிக்க பேண்டும் 
என்றும் போர்த்பதோம். புதிய ஏற்போட்டு கோலங்களுக்கும் நம் கோலத்துக்கும் 
இமடயிலோன சகோப்த, கலோச்சோர மற்றும் தனிப்பட்ட ததோடர்ச்சிகள் மற்றும் 
ததோடர்ச்சியின்மமகள் எே்ேோறு புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலப் 
புரிந்துதகோள்ேதற்கும் பயன்படுத்துேதற்கும் நம்மம அர்ப்பணிக்க 
மேக்கின்றன என்பமதயும் நோம் கேனத்தில் தகோண்படோம். 

புதிய ஏற்போடு என்பது சோதோரணமோக போர்மேயிட பேண்டிய புத்தகம் 
அல்ல. அதற்கும் அதிக முக்கியத்துேம் தகோடுக்கப்பட தகுதியோன புத்தகம் ஆகும். 
பதேனுமடய சமபக்கோன ேோர்த்மதயோக, அமதப் புரிந்துதகோள்ேதற்கு எமத 
பேண்டுமோனோலும் தசய்ய நோம் தயோரோக இருக்க பேண்டும். இமதத் ததோடர்ந்து 
ேரும் போடங்களில் இந்த இலக்மகத் ததோடர்ேதற்கு பல முக்கியமோன 
ேழிகளில் நோம் கேனம் தசலுத்துபேோம். நோம் இமதச் தசய்யும்பபோது 
பேதத்தின் இந்த பகுதிமய கேனமோக பிரதிபலிப்பதன் மூலம் கிமடக்கும் பல 
நன்மமகமளப் போர்ப்பபோம். புதிய ஏற்போட்டு இமறயியமலக் 
கற்றுக்தகோள்ேதில் நோம் ஏன் நம்மம அர்ப்பணிக்க பேண்டும் என்பமத 
மீண்டும் மீண்டும் போர்ப்பபோம். 
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